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  عصر پترارك و بوكاتچو

١٣٠۴ -١٣٧۵  

I  - پدر رنسانس  

كردن قھرآمیز فرمانروایي فلورانس،  ، پس از قبضھ)سیاھان(كھ فرقة اشرافي نري  ١٣٠٢در ھمان سال 
را از فلورانس تبعید كرد، اولیگارشي ) سفیدان(دانتھ و سایر افراد طبقة متوسط وابستھ بھ فرقة بیانكي 

پتراكو را بھ اتھام جعل سندي قانوني بھ ) بھ معناي جناب یا ارباب(پیروز، حقوقدان سفیدپوستي بھ نام سر 
دانست، از  اي براي پایان دادن بھ زندگي سیاسي خود مي پتراكو كھ این اتھام را وسیلھ. دادگاه فراخواند

: باز زد، غیابًا محكوم شد، و انتخاب یكي از دو مجازات زیر را بھ خود او واگذاشتندحضور در دادگاه سر
اما چون او ھمچنان از حضور در دادگاه استنكاف . اي سنگین، یا بریده شدن دست راست پرداخت جریمھ

تتسو پتراكو ھمراه با ھمسر جوانش بھ آر. ورزید، از فلورانس تبعید شد و اموالش نیز مصادره گشت مي
پتراركا نامي بود كھ بعدھا بھ جاي (بھ دنیا آمد ) پترارك(دو سال بعد در آنجا فرانچسكو پتراركا . گریخت

  ).نام خانوادگي پتراكو براي خود برگزید

اي كھ بیشتر متحد  فرقھ(شھر كوچك آرتتسو، كھ اھالي آن اغلب از طرفداران فرقة سیاسي گیبلینھا بودند 
در قرن چھارم بھ كلیة بالیاي یك شھر ایتالیایي ) راطوري مقدس روم بود تا پاپھاسیاسي امپراطوران امپ

اي كھ در مبارزات سیاسي   فرقھ(شھر فلورانس كھ اھالي آن از فرقة سیاسي گوئلفھا بودند . گرفتار آمد
در  ١٢٨٩ل ، بھ سا)كرد  برسر بھ دست گرفتن قدرت در ایتالیا در برابر امپراطوران از پاپھا پشتیباني مي

ھمة  ١٣۴٠كامپالدینو، در جنگي كھ دانتھ نیز در آن شركت داشت، بر آرتتسو غلبھ كرده بود؛ بھ سال 
شھر آرتتسو براي ھمیشھ زیر سلطة  ١٣٨۴گیبلینھاي آرتتسو از سیزده تا ھفتاد سالھ تبعید شدند، و در سال 
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جا بود كھ  دنیا آمده بود؛ و نیز در ھمین در ھمین شھر بود كھ، در ایام كھن، مایكناس بھ. فلورانس درآمد
بعدھا، در قرون پانزدھم و شانزدھم، جورجو وازاري، كھ بھ رنسانس شھرت بخشید، و پیترو آرتینو، كھ 

  كوتاه زماني رنسانس 

اي را پرورده و سپس وي را طرد  ھریك از شھرھاي ایتالیا، نابغھ. را بدنام كرد، چشم بھ جھان گشودند
  .كرده است

ھفتم بھ عنوان كسي كھ ایتالیا، یا  ، سر پتراكو بھ سوي شمال شتافت تا از امپراطور ھانري١٣١٢ر سال د
پتراكو، كھ در آن سال بھ ھمان اندازة دانتھ . دست كم گیبلینھاي ایتالیا را نجات خواھد داد، استقبال كند

مكان كرد، و در آنجا بھ انتظار نابودي لوحانھ بود، ھمراه با خانوادة خود بھ پیزا نقل  دچار خوشبیني ساده
  . گوئلفھاي فلورانس نشست

شدن ناوگان آن بھ  درھم شكستھ. آمد شھر پیزا در آن تاریخ ھنوز از شھرھاي شكوھمند ایتالیا بھ شمار مي
از داراییھاي آن كاستھ و بازرگانیش را محدود كرده بود؛ و جنگ و ستیز  ١٢٨۴وسیلة جنوواییھا در سال 

توانست  ھاي آن، نیروي شھر را چنان تضعیف كرده بود كھ دیگر نمي ھا و گیبلینھا، در درون دروازهگوئلف
اما . اندازي امپریالیستي فلورانس سوداگر، كھ مشتاق تسلط برمصب رود آرنو بود، برھاند خود را از چنگ

ي ناقوس لرزانشان، بھ مردم نیك و جسور شھر ھمچنان بھ داشتن كلیساي جامع باشكوه مرمرین، بھ برجھا
كھ حیاط چھارگوش مركزي آن با خاك سرزمین  -»دشت مقدس«گورستان مشھور كامپوسانتویا 

ھاي آن بزودي پذیراي فرسكوھاي شاگردان جوتو و برادران  المقدس انباشتھ شده بود و دیوراه بیت
گان قھرمان یا خوشگذران اي از زندگي مرد اش بھ لحظھ شد، و گورھاي داراي نقوش برجستھ لورنتستي مي
در دانشگاه پیزا، اندكي پس از تأسیس آن، حقوقدان زیركي بھ نام . فروختند فخر مي - بخشید جاوداني مي

بارتولوس از اھالي ساسوفراتو قوانین رومي را با نیازمندیھاي عصر خویش وفق داد، اما علوم قضایي را 
شاید . رارك و ھم بوكاتچو علیھ وي برخاستندبا چنان عبارات غامض و مبھمي بیان كرد كھ ھم پت

یافت، چرا كھ وي كشتار ستمگران جابر را  بارتولوس سخن گفتن در لفافة ابھام را بھ عافیت نزدیكتر مي
  . كرد دانست، و حق حكومتھا را در تصاحب امالك مردم، مگر براساس موازین قانوني نفي مي موجھ مي

). ١٣١٣(یرد كھ واقعًا امپراطوري رومي باشد یا نھ، درگذشت ھانري ھفتم پیش از آنكھ تصمیم بگ
كرد، ھمراه با  گوئلفھاي ایتالیایي از مرگ او شادمان شدند؛ و سر پتراكو كھ در پیزا احساس امنیت نمي

این شھر كھ بتازگي دربار  -ھمسر و دختر و دو پسرش بھ شھر آوینیون در كنار رود رون مھاجرت كردند
ر شده بود و جمعیتش بسرعت روبھ افزایش بود، فرصتھاي بسیار مناسبي براي بروز پاپ در آن مستق

اش در امتداد كرانة دریا تا جنووا سفر  سر پتراكو و اعضاي خانواده. آورد مھارت یك حقوقدان پیش مي
گیني بر شھرھایي كھ ھمچون ن -انداز پرشكوه ریویراي ایتالیا را از یاد نبرد گاه چشم كردند و پترارك ھیچ

بیشتر بھ «اینجا بھ گفتة شاعر جوان . درخشیدند و تا كرانة دریاي نیلگون دامن كشیده بودند شیب كوھھا مي
قدر زیاد بود كھ آنھا ناگزیر بھ  در شھر آوینیون تعداد مقامات بلند پایھ آن» .ماند تا بھ زمین بھشت مي

  كیلومتري شمال  ٢۴كارپنتراس، واقع در 

این دوران خوشي و شادماني با اعزام وي بھ . اي را گذراند دغدغھ زندگي شاد و بي بھ مدت چھار سال
  .، براي تحصیل در رشتة حقوق، پایان گرفت)١٣٢۶ - ١٣٢٣(و سپس بولونیا ) ١٣٢٣ -١٣١٩(مونپلیھ 

بایست براي او خوشایند بوده باشد، چھ شھري بود دانشگاھي، پراز ھمھمة شورانگیز  بولونیا مي
در ھمین شھر بود كھ، در قرن چھاردھم، . ن، آوزاة پژوھش و دانش، و ھیجان اندیشة آزاددانشجویا

كردند، و بعضي از  در دانشگاه استادان زن تدریس مي. شد ھاي كالبدشكافي انساني تدریس مي نخستین دوره
تردید  تھ بيروایتي، كھ الب. ، از وجاھت بھرة بسیار داشتند)١٣۶۶فتـ (آندریا /آنان، ھمچون نووال د

گوید كھ مجبور بود ھنگام تدریس نقابي بھ صورت افكند تا مبادا  آمیز است، در مورد او مي مبالغھ
جامعة بولونیا از نخستین جوامعي بود كھ خود را از یوغ . دانشجویان از زیباییش آشفتھ خاطر شوند
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براي  ١١۵٣این جامعھ از سال امپراطوري مقدس روم رھانیده و خود مختاري خویش را اعالم كرده بود؛ 
اما در سال . خود فرماندار برگزیده بود؛ و بھ مدت دو قرن حكومت دموكراتیك خود را حفظ كرده بود

آمیزي از مودنا شد كھ ناگزیر  برد، متحمل چنان شكست فاجعھ ، سالي كھ پترارك در آنجا بھ سر مي١٣٢۵
ھمین پیشامد، . ة پاپ را بھ عنوان فرماندار خود پذیرفتنمایند ١٣٢٧بھ زیر لواي پاپ پناه برد، و در سال 

  .ماجراھاي تلخ بسیاري با خود بھ ھمراه آورد

. پترارك روح و فضاي جامعة بولونیا را دوست داشت، اما از تحصیل در رشتة حقوق بیزار بود
تم كھ بتوان جز با بایست در كاربرد آن نادرستي بھ خرج دھم، اما امیدي نیز نداش فراگرفتن ھنري كھ نمي«

ھاي حقوقي  تنھا چیزي كھ در رسالھ» .نادرستي بھ كارش بست، براي من دردناك و غیرقابل تحمل بود
بھ جاي مطالعة علم حقوق، تا . بود» ارجاعات بیشمار آنھا بھ روم باستان«نمود  برایش مھم و جالب مي

اي از  مطالعة این آثار، دنیاي تازه. پرداختتوانست بھ خواندن آثار ویرژیل، سیسرون، و سنكا  آنجا كھ مي
اندیشید، و رؤیاي آن درسر  اندك بھ شیوة آنان مي ترتیب وي اندك بدین. فلسفھ و ادبیات بھ روي او گشود

تحصیل حقوق را رھا كرد، بھ آوینیون ) ١٣٢۶(چون والدینش درگذشتند . پرورد كھ چون آنان بنویسد مي
  . ار كالسیك، و گرفتار عشقي شورانگیز شدبازگشت، و غرق در مطالعة اشع

با زني برخورد كرد كھ زیبایي ] شدن مسیح جمعة یادبود مصلوب[گوید كھ در روز جمعة مبارك  خود مي
انگیز  كاریھاي دل وي این زن را با ریزه. اش باعث شد كھ او سرشناسترین شاعر عصر خویش شود فریبنده

و را پنھان نگاه داشت كھ حتي دوستانش او را زاییدة خیال شاعر توصیف كرد، اما چنان ماھرانھ ھویت ا
با اینھمھ، در برگ اول . پنداشتند، و تمامي شور و احساس او را ضرورتھایي شاعرانھ قلمداد كردند

  اي از كتاب ویرژیل خود، كھ در كتابخانة آمبروزیان میالن با نھایت  نسخھ

ھاي من پرآوازه گشت، نخستین بار  ھ و ممتاز بود، و با سرودهكھ بھ خاطر فضایلش برجست) الئورا(او را 
پس از زاده شدن خداوند ما عیسي مسیح، در  ١٣٢٧در اولین ساعت ششمین روز ماه آوریل سال … 

در ھمان شھر، در ھمان ماه، در ھمان . كلیساي سانتاكالرا در شھر آوینیون در برابر دیدگان من ظاھر شد
  .، آن فروغ از ما گرفتھ شد و روزمان تاریك گشت١٣۴٨ساعت در سال  ششمین روز، و در ھمان

وصیتنامة زني موسوم بھ لورا دو ساد، ھمسر كنت اوگ  ١٣۴٨این لورا كھ بود؟ در سوم ماه آوریل 
دوساد، كھ براي او دوازده فرزند بھ دنیا آورده بود، در شھر آوینیون بایگاني شد؛ ظاھرًا این بانو ھمان 

تابلو . بوده استعشق شاعر، و شوھرش نیز احتماًال یكي از اجداد دور مشھورترین سادیست تاریخ 
شود، طبق  مینیاتوري منتسب بھ سیمونھ مارتیني، كھ اكنون در كتابخانة لورنتس فلورانس نگاھداري مي

اي زیبا، دھاني  ه روایت تصویري از چھرة لوراي محبوب پترارك است؛ این تصویر زني را با چھر
ما از . دھد دوختھ شده نمایش ميظریف، بیني راست و چشماني كھ با شرم و فروتني متفكرانھ بھ پایین 

در ھر . اینكھ لورا بھ ھنگام نخستین دیدارش با پترارك، زني شوھردار یا مادري جوان بوده آگاه نیستیم
گیرد، و با دامنكشیھاي خود بھ  پذیرد، از او فاصلھ مي حال، لورا ظاھرًا ستایشھاي او را با متانت مي

اعر در احساساتش نسبت بھ لورا از ندامت بعدیش بھ سبب اخالص ضمني ش. زند شوریدگي او دامن مي
كنندة این عشق ناكام آشكار  شناسیش نسبت بھ نفوذ تھذیب وجود عناصر بلھوسانھ در این احساس و حق

  .شود مي

ھاي آنان ھمچنان در  زیست؛ بازتاب سروده در این زمان او در پرووانس، سرزمین تروبادورھا، مي
د؛ و پترارك ھمچون دانتة جوان یك نسل قبل، ناخودآگاه در شمار تروبادورھا درآمد، افكن بو آوینیون طنین

سرودن شعر در آن ایام سرگرمي ھمگاني . و شور و حال خود را بھ خدمت صدھا شگرد شعري گرفت
االھي سھل است كھ حتي  ھاي خود گالیھ كرده است كھ حقوقدانان و عالمان پترارك در یكي از نامھ. بود
چھارپایان نیز «پردازي پرداختھ است؛ و او از این بیمناك است كھ بزودي  خدمت خود او نیز بھ قافیھپیش

پترارك شكل شعري غزل را از سرزمین خود بھ ارث برد و آن را با » .ھاي شعرگونھ بركشند نعره
وي كھ . حول بازداشتاي دشواري پیوند داد كھ تا قرنھا قالب شعر ایتالیایي شد و آن را از ت طرحھاي قافیھ
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ھا، عبادت خالصانھ و پرشور در نمازھاي  اوقات خود را بھ گشت و گذار در كنار جویبارھا یا روي تپھ
گذراند، در  شامگاھان یا آیین قداس، و زیر و روكردن افعال و صفات در خلوت و سكوت اتاق خویش مي

ر وصف لورا، كھ ھنوز زنده بود و بچھ غزل و قطعھ و اشعار متنوع دیگر د ٢٠٧طي بیست ویك سال بعد 
ھا  ھاي دیگري دستنوشتھ با عنوان كتاب نغمھ این شعرھا كھ بھ صورت نسخھ. آورد، سرود پشت بچھ مي

كس از این نكتھ كھ  ھیچ. گردآوري شدند، با استقبال جوانان، مردان، و روحانیان ایتالیایي مواجھ گشتند
  سراینده 

بازیھا مبلغي ناچیز  ت كشیشان درآورده و سرش را تراشیده بود تا با این چاچولیافتھ بود، و خود را بھ ھیئ
گیسوان و  بھ عنوان مستمري از كلیسا بگیرد، آزرده و آشفتھ نشد؛ اما چھ بسا كھ لورا از اینكھ آوازة وصف

شده و بر ابروان و چشمان و بیني و لبانش از كنارة آدریاتیك تا رود رون فرا گرفتھ بود، از شرم سرخ 
در ادبیات برجاي ماندة جھان، ھرگز پیش از آن شور عشق با چنین آكندگي پرتنوع یا با . خود لرزیده باشد

ھاي  انگیز شاعرانھ و جلوه در این شعرھا تمامي تصویرھاي خیال. چنین مھارت مرارتباري بیان نشده است
  :شده است انگیزي در قالب وزن و قافیھ ریختھ رنگارنگ عشق بھ نحو اعجاب

  ھیچ سنگي، ھرچند سرد، تاب آن ندارد

  ! كھ از سخنان من آتش نگیرد و در آه من نسوزد

اما این كلمات شیرین بھ آن صورت كھ بھ دست مردم ایتالیا رسید از موسیقیي نیز برخوردار بود كھ زبان 
یف و آھنگین، و چندان چندان ظریف و لط - ایتالیایي شیواتر و دلكشتر از آن را ھرگز بھ خود ندیده بود

نمود؛ اكنون، براستي آن زبان  متأللي از روشني خیال كھ شعرھاي دانتھ گاه در برابرشان خام و خشن مي
بھ چنان اوج زیبایي رسیده بود كھ حتي تا عصر ما نیز ھمتا  -پیروزي حروف مصوت برصامت - فاخر
ھاي دیگر نیز برگرداند، اما كیست كھ موسیقي توان بھ زبان ھاي نھفتھ در این شعرھا را مي اندیشھ. ندارد

  كالم را نیز ترجمھ كند؟

  در كدامین قلمرو روشن، كدامین فضاي اندیشة تابناك

  طبیعت چنین الگویي یافت

  بینیم كھ آن تصویر ظریف مبھوت كننده را كھ ما اینجا بر روي زمین مي

  و او خود در آسمان آفریده شده است، نقش كند؟

  سارھا، كدامین حوري جنگل  كدامین پري چشمھ

  چنین گیسوان طالیي را درباد افشانده است؟

  یابد؟ كدامین دل، چنین فضیلتھایي را درمي

  .شود ھرچند با مرگ من، فضیلت بزرگش سرشارتر مي

  آنكو ھرگز بھ دیدگان شفافش نظر نینداختھ، 

  درخشند  دیدگان روشن آبي رنگي كھ تابناك مي

  .در جستجوي زیبایي آسماني استبیھوده 
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  چگونھ است و دامنكشي آن چون » عشق«داند كھ تسلیم  و نمي

  تنھا آن كس بر اینھمھ آگاه است كھ 

  . با دلنشیني سخن، شیریني خنده، و دلفریبي آھش آشناست

  ي طبعي شادابش، حساسیتش در برابر زیبایي زن، طبیعت، رفتار، ادبیات و ھنر، جای شعرھاي او، شوخ

در آوینیون مانع از آن نشد كھ پیشوایان بزرگ كلیسا، ھمچون جاكوموكولونا و برادرش كاردینال جوواني 
پترارك ھم، مثل بیشتر انسانھا، پیش از آنكھ بھ . نوازي خود قرار دھند كولونا او را مورد حمایت و مھمان

مان حال كھ اشعاري در وصف لورا ستوه آید و لب بھ انتقاد بگشاید، خوشدل بود وسعة صدر داشت؛ در ھ
فراغت كافي . سرود با معشوقة دیگري نیز سروسري داشت و از او صاحب دو فرزند نامشروع شد مي

، او را در پاریس، و سپس ١٣١١اش نیز براي آن كافي بود؛ در سال  براي سفر داشت، و ظاھرًا اندوختھ
ھاي  او از دیدن ویرانھ. یابیم مي) ١٣٣۶(كولونا در رم در فالندر و آلمان، و آنگاه بھ عنوان مھمان خاندان 

ھایي از عظمت و شكوه باستاني داشت و فقر و بدنمایي پایتخت متروك قرون وسطي را  فوروم كھ نشانھ
پاپي كھ متوالیًا بھ مسند رسیدند خواست كھ آوینیون را ترك گویند  از پنج. نمود، عمیقًا متأثر شد آشكارتر مي
  .اما خود او رم را ترك كرد و بھ آوینیون برگشت. گردندو بھ رم باز

در خالل سفرھایش، بھ مدت ھفت سال در آوینیون در قصر كاردینال كولونا زندگي كرد، و با بھترین 
ادیبان، ارباب كلیسا، حقوقدانان، و سیاستمداران ایتالیا، فرانسھ، و انگلستان آشنا شد و مقداري از ذوق و 

اما از عمل زشت خرید و فروش مقامات كلیسایي در . دبیات كالسیك را بھ آنھا منتقل كردشیفتگي خود بھ ا
دادن مسیحیت بھ  طلبانة روحانیان، اختالف كاردینالھا و درباریان، وارونھ جلوه آوینیون، جدال فرصت

 ٢۴، در )درة پوشیده(خانة كوچكي در دھكدة وكلوز  ١٣٣٧در سال . مردم دنیا رنجیده خاطر بود
ھركس از میان مناظر شكوھمند سفركند تا این مكان پنھان و دورافتاده را . كیلومتري شرق آوینیون، خرید

ھاي عظیم  بیند خانة مذكور كلبة كوچكي است در برابر یك پرتگاه دریایي كھ كوھپایھ بیابد، از اینكھ مي
پترارك . شود سخت درشگفت مي كند اند و جریان آرام رود مواج سورگ نوازشش مي تنگ در میانش گرفتھ

دار  برد طالیھ نھ تنھا در عواطف پرشور عاشقانة خود، بلكھ در لذتي كھ از تماشاي مناظر طبیعي مي
داني با چھ شادماني، آزاد وتنھا، در میان كوھسارھا و جنگلھا و  نمي«بھ دوستي چنین نوشت . روسو بود

، صرفًا بھ قصد )متر ١٨٩۴بھ بلندي (ھ كوه وانتو با صعود ب ١٣٣۶در سال » .زنم جویبارھا پرسھ مي
در وكلوز مثل یك روستایي . پیمایي را متداول كرد ورزش و تماشاي مناظر و غرور پیروزي، ورزش كوه

كرد، و  پرداخت، وقت خود را با وررفتن بھ دو باغچھ پرمي پوشید، در جویبارھا بھ ماھیگیري مي لباس مي
حال كھ شور عشقش بھ لورا در تالش براي . قانع بود» پیشخدمت با یك سگ و دو«بھ ھمنشیني 

پردازي فرسوده شده بود، تنھا مایة تأسفش این بود كھ از ایتالیا زیاد بھ دور افتاده بود و بھ آوینیون  قافیھ
  . بسیار نزدیك بود

واني بھ نوشتن شوق فرا. از ھمین یك وجب خاك بود كھ پترارك نیمي از دنیاي ادب را بھ ھیجان درآورد
ھایي  نسخھ. آینده داشت  ھاي طوالني خطاب بھ دوستان، پاپھا، پادشاھان، نویسندگان در گذشتھ، و نسل نامھ

داشت، و در سالھاي پایان عمر با حك و اصالح آنھا براي انتشار پس از  ھا را نزد خود نگاه مي از این نامھ
  این . كرد مرگش غرورش را ارضا مي

بھ التیني جاندار اما دشوار سیسرون نوشتھ شده، باروحترین یادگارھایي ھستند كھ از قلم او  ھا كھ و رسالھ
اي كھ با  ھا چنان سخت از كلیسا انتقاد شده كھ پترارك آنھا را تا لحظھ در بعضي از این نامھ. اند جا مانده بھ

ھاي مسیحیت  آشكار آموزه وي ھرچند با صداقتي. سرسالمت رخت از این دنیا بركشید، مخفي نگاه داشت
كاتولیك را بتمامي پذیرفتھ بود، روحًا با باستانیان پیوند داشت؛ بھ ھومر، سیسرون و لیویوس طوري نامھ 

نوشت كھ گویي آنان دوستان زندة اویند، و از اینكھ در روزگار قھرماني جمھوري روم بھ دنیا نیامده  مي
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طرفھاي مكاتبة خود را الیلیوس، و دیگري را سقراط او برحسب عادت، یكي از . خورد بود تأسف مي
برداري از متون  ھاي مفقود شدة ادبیات التیني و یوناني، نسخھ دوستانش را بھ كشف دستنوشتھ. نامید مي

ھاي  ایجاد كتابخانھ. انگیخت ھاي كھن، بھ عنوان اسناد گرانبھاي تاریخي، برمي آوري سكھ قدیمي، و جمع
در سفرھاي خود بھ : نمود كرد عمل مي اوخود بدانچھ بھ دیگران توصیھ مي. ردك عمومي را ترغیب مي

كاالھایي با ارزشتر از آنچھ عربھا و چینیھا عرضھ «پرداخت و آنھا را  جستجو و خرید متون كالسیك مي
داشت، و  مي ھایي كھ قابل خریداري نبودند با خط خود نسخھ بر دانست؛ از روي دستنوشتھ مي» كنند مي

اي از دیوان ھومر كھ از  بھ داشتن نسخھ. اش با او زندگي كنند برداراني اجیر كرده بود تا در خانھ سخھن
اي از آثار اوریپید را نیز برایش  كرد، و از فرستندة آن خواست تا نسخھ یونان برایش فرستاده بودند فخر مي

در آورده بود كھ روي » ادداشتدفتر ی«اي را كھ از كتاب ویرژیل داشت بھ صورت یك  نسخھ. بفرستد
  .كرد صفحات سفید اول آن وقایعي از زندگي دوستانش را یادداشت مي

قرون وسطي بسیاري از آثار كالسیك مشركان را محفوظ داشتھ بود، و برخي از دانشوران قرون وسطي 
ت كھ شاھكارھاي بھ آنھا عشق ورزیده بودند؛ اما پترارك، از اشاراتي كھ در این آثار رفتھ بود، دریاف

رو بازیافتن آنھا را وجھة ھمت  اند؛ و از این اند و ناپدید گشتھ بیشماري نیز بھ دست فراموشي سپرده شده
  .خود قرار داد

آمیزي  در غرب التیني، احساس لطیف محبت«نامید كھ  مي» نخستین انسان متجددي«رنان، پترارك را 
لبتھ بھ عنوان تعریف تجدد كافي نیست، زیرا تجدد نھ تنھا این توصیف ا» .نسبت بھ فرھنگ باستاني آفرید

. كانون توجھ بشر قرار داد بھ بازیابي جھان كالسیك پرداخت، بلكھ طبیعت را نیز بھ جاي ماوراي طبیعت
است؛ زیرا با اینكھ او بھ حد اعتدال پارسا، و » متجدد«با این حال، در این معني نیز پترارك شایستة لقب 

نگران دنیاي پس از مرگ بود، با احیاي عالقھ در مردم نسبت بھ فرھنگ كھن، بھ پاگرفتن  گاھگاھي ھم
تأكید رنسانس بر مقام انسان و دنیاي خاكي، برحقانیت لذات حسي، و برزندگي فاني افتخارآمیز بھ جاي 

و در پترارك با دیدگاھھاي قرون وسطایي نیز تا حدي ھمدلي داشت . فناناپذیري شخصي یاري رساند
دیالوگھاي خود موسوم بھ تحقیرجھان نظرات متداول در قرون وسطي را از زبان قدیس آوگوستینوس 
  شرح و تفسیر كرد؛ اما، در آن گفت و شنودھاي خیالي خود در مقام دفاع از فرھنگ دنیوي و شھرت 

مغاكي آنھا را از پترارك ھرچند ھنگام مرگ دانتھ فقط ھفده سال داشت، از لحاظ خلق و خو . خاكي برآمد
اي بود كھ با وضوح و نیروي  پترارك بھ تأیید ھمگان نخستین اومانیست و نخستین نویسنده. كرد ھم جدا مي

تمام از حق انسان نسبت بھ دلبستگي بھ زندگي اینجھاني، لذت بردن از زیباییھاي آن و افزودن برابعاد این 
او، پدر . انگیزد، دفاع كرد مي حسین نسلھاي بعد را برو تالش در راه كسب شایستگیھایي كھ ت  زیباییھا،

  .رنسانس بود

II - ناپل و بوكاتچو  

خواست با ویرژیل بھ رقابت پردازد، و آن شعر  پترارك در وكلوز سرودن شعري را آغاز كرد كھ با آن مي
برخالف دانتھ كھ او، . حماسي افریقا دربارة آزادي ایتالیا و پیروزي سكیپیو آفریكانوس بر ھانیبال بود

سرود، ھمچون اومانیستھاي یك قرن بعد از خود، زبان التین را براي  اشعار خود را بھ زبان ایتالیایي مي
ھر . خواست ھمة باسوادان دنیاي غرب بتوانند آثارش را درك كنند ھایش برگزید، چرا كھ دلش مي سروده

شد، و از این رو  آن بیشتر مشكوك ميرفت، نسبت بھ ارزش شعري  چھ كار سرودن منظومھ پیشتر مي
در حیني كھ پترارك خود را بھ اوزان شش و تدي التیني . ھرگز آن را بھ اتمام نرساند و منتشر ھم نكرد

پراكند،  ھاي او، كھ بھ زبان ایتالیایي بود، شھرت او را در سراسر ایتالیا مي سرگرم ساختھ بود، كتاب نغمھ
تا  -١٣۴٠در سال . ساخت اش را در سراسر فرانسھ منتشر مي آوازه و ترجمة فرانسوي آن نیز نام و

pyدو دعوتنامھ، یكي از سناي رم و دیگري از دانشگاه پاریس، بھ دستش  - حدودي با تمھیدات پنھاني خود او 
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



او دعوت سناي رم، و ھمچنین . الشعرایي را با دست آنھا برسرنھد رسید تا بھ آن دوجا سفر كند و تاج ملك
  .اد روبر خردمند را براي توقفي درسر راه ناپل پذیرفتپیشنھ

 - پس از سرنگوني فردریك دوم و دودمان ھوھنشتاوفن بھ زور اسلحھ و سیاست پاپھا، قلمرو فردریك
شارل بھ عنوان . بھ شارل، كنت پرووانس، از خاندان آنژو، سپرده شده بود - ایتالیاي جنوب ایاالت پاپي

كرد؛ در زمان پسرش، شارل دوم، سیسیل بھ دست خاندان آراگون افتاد؛  پادشاه ناپل وسیسیل حكومت
اش، روبر، ھرچند در جنگي كھ براي بازپس گرفتن سیسیل آغاز كرده بود شكست خورد، اما با نشان  نوه

» خردمند«دادن شایستگي در كشورداري، سیاست خردمندانھ، و حمایت آگاھانھ از ادبیات و ھنر لقب 
بیني قرار  رمانروایي او از نظر صنعتي ضعیف بود و كشاورزي آن زیر سلطة مالكان كوتھقلمرو ف. یافت

كردند؛ اما رونق بازرگاني ناپل چنان  داشت كھ، چون امروز، دھقانان را تا آستانة انقالب استثمار مي
مردم  .كرد كھ كاخ سلطنتي او بھ صورت كانون جشن و سرور مدام درآمده بود درآمدي عاید دربار مي

ھاي  كردند؛ ازدواجھا بھ صورت جشنھاي خانمان براندازي درآمده بود؛ مسابقھ مرفھ نیز از دربار تقلید مي
  بخشید؛ و در میدانگاه  قایقراني مكرر بھ خلیج تاریخي شھر رونق مي

. زدند خند ميھاي گل برآنان لب پرداختند و بانوان از بالكنھاي آذین بستھ با دستھ بازیھاي خطرناك مي بھ نیزه
یافتني بودند؛ و  قیدوبند بود؛ زنان زیبا و دست اي بي طلبانھ در ناپل زندگي دلپذیر، و اخالقیات بھ نحو راحت

این ناپل . یافتند ھاي بسیاري براي سرودن شعر مي شاعران، در این فضاي عاشقانھ، موضوعات و انگیزه
  .بود كھ بوكاتچو را پرورد

دنیا آمده بود حاصل ناخواستة پیوندي عاشقانھ بود میان پدرش، كھ بازرگاني جوواني كھ در پاریس بھ 
بسا حرامزادگي و تبارنیمھ  اي فرانسوي كھ ھویت و اخالقیات مشكوكي داشت؛ چھ فلورانسي بود، و معشوقھ

در دوران طفولیت او را بھ چرتالدو، . فرانسوي در ایجاد شخصیت و سرنوشتش مؤثر واقع شده باشد
در دھسالگي . فلورانس، بردند، و در آنجا زیردست نامادري دوران كودكي رنجباري را گذرانید نزدیك

چیزي نگذشت كھ او ھم، . بھ ناپل اعزام شد تا بھ كارآموزي در امور مالي و بازرگاني بپردازد) ١٣٢٣(
فقر و با شعر را  گونھ كھ پترارك از علم حقوق بیزار شده بود، از كار تجارت منزجر شد؛ زیستن در ھمان

مرجح داشت، دل وجان بھ اووید سپرد، از خواندن مسخ و شیرزنان سرمست شد، و بیشتر ابیات ھنر 
توان با آتش  دھد كھ چگونھ مي بزرگترین شاعر دنیا نشان مي«عشقبازي را از بر كرد، و دربارة آن نوشت 

د كاري كند كھ او بھ پول بیش از زیبایي پدرش كھ نتوانستھ بو» .ھا را سوزاند مقدس ونوس، سردترین سینھ
. عشق ورزد، بھ او اجازه داد كار تجارت را رھا كند بھ شرط آنكھ بھ تحصیل قانون كلیسایي بپردازد

  .بوكاتچو پذیرفت اما دیگر براي عشق ورزیدن پختھ و رسیده شده بود

و دختر نامشروع روبر خردمند، شاه آكوینو بود؛ ا/ فتنة ایام و بانوي شھر آشوب ناپل در آن موقع ماریا د
این زن در دیري تحصیل كرد و در . اما شوھر مادرش او را بھ فرزندي خویش پذیرفت. ناپل، بود

پس دلدادگان . پانزدھسالگي بھ ھمسري كنت آكوینو درآمد؛ اما او را در حد كفاف نیازھاي خود نیافت
ن كنند، و دارایي خود را خرج زیور و زینت او بسیاري بھ دور خود گردآورد تا كمبودھاي او را جبرا

، چھار سال بعد از ١٣٣١بار با او در مراسم قداس روز شنبة عید قیام مسیح سال  بوكاتچو نخستین. كنند
ماریا بھ چشم او زیباتر از . رو شد روزي كھ پترارك لورا را در آیین مقدس مشابھي یافتھ بود، روبھ

آمیز او چیزي  تر از چشمان شیطنت دنیا زیباتر از گیسوان زرین و فریبندهپنداشت در  آفرودیتھ آمد؛ مي
. كرد خواند و سوختن در شعلة عشق او را آرزو مي مي - شعلة كوچك -او ماریا را فیامتا. وجود ندارد

بوكاتچو قانون كلیسایي و ھمة احكامي را كھ تا آن زمان آموختھ بود بھ دست فراموشي سپرد؛ ماھھا فقط 
رفت كھ او را در آنجا ببیند، و در  تنھا بھ این امید بھ كلیسا مي. اندیشة چگونگي نزدیك شدن بھ او بوددر 

پنج . برد بھ آنجا رفت چون شنید كھ ماریا در بایاي بھ سر مي. زد برابر پنجرة اتاق او در خیابان پرسھ مي
. دلدادگان او را در انتظار نگاه داشت شدن كیسة سایر سال تمام سایھ بھ سایھ دنبالش كرد؛ ماریا تا تھي

یك سال معاشقة پنھاني پرخرج آتش ھوس را سرد كرد؛ ماریا بھانھ . آنگاه بھ او اجازة نزدیك شدن داد
  گرفت كھ او بھ زنان دیگر نظر  مي
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اي دیگر بود، و این بود كھ  در پي طعمھ» شعلة كوچك«. كشید نیز اندك اندك اندوختة بوكاتچو ھم تھ مي
  . وكاتچو از او دست شست و بھ شعر پناه بردب

ھا اثر پترارك و زندگي نو اثر دانتھ را خوانده بود؛ نخستین شعرھاي  بھ احتمال زیاد، بوكاتچو كتاب نغمھ
، و ]شعلة كوچك[بیشتر این اشعار خطاب بھ فیامتا . او مانند آنان غزلھایي مملو از سوزوگداز عشق بود

 - آوري بھ نثر نوشت بوكاتچو براي فیامتا قطعة دراز مالل. ھاي كوچكتر بود شعلھاي از آنھا در وصف  پاره
قطعة زیباتر او . ، اقتباس كرده بودسفید وگلكھ از یك داستان عاشقانة قرون وسطایي، گل  - فیلوكوپو

كند تا  كند كھ چگونھ كرسیدا سوگند یاد مي نام دارد، كھ در آن وي در اشعاري تابناك بازگو مي فیلوستراتو
بلند باال «شود، و بزودي بھ عذر اینكھ دیومدس  ابد بھ ترویلوس وفادار بماند، بعد بھ دست یونانیان اسیر مي

تچو در این شعر از قالب بندھاي بوكا. كند و در دسترس است، خویش را بھ او تسلیم مي» و نیرومند و زیبا
كند كھ بعدھا پولچي، بویاردو، و آریوستو ھم در آن قالب شعر  استفاده مي -اوتاوا ریما - ھشت مصرعي

اي است كھ كرسیدا  بیت كھ اوج آن صحنھ ۵۴٠٠اي است در  پرده این منظومھ روایت شھواني بي. سرودند
اما این شعر در عین حال » .سپارد را بھ آغوش دلداده مي افكند، و عریان خویشتن جامھ از تن بھ دور مي«

یابد كھ  سبكسر و شاد و مغرور؛ و با ابیاتي پایان مي -اي دربارة نوعي زن است تحقیق روانشناختي برجستھ
  :در اپراھاي امروزه مرسوم است

  بانویي جوان بوالھوس، و مشتاق دلدادگان بسیار است؛

  دھد،  شان ميخود را زیباتر از آنچھ آینھ ن

  … بالد پندارد و بھ خود مي مي

  اي دارد نھ از عقل، نھ از پاكدامني بھره

  .ھمچون برگي درباد ھمواره گیج و سرگردان است

چندي بعد، بوكاتچو، گویي فقط براي آنكھ با ابھت خود مقاومت یارش را دھم شكند، شعري حماسي براي 
این شعر داستان رقابت . ات آن دقیقًا با ابیات انئید برابر استسراید بھ نام تسئیده كھ شمار ابی فیامتا مي

  خونین دو برادر بھ 

سپارد و امیلیا پس از مدتي روگرداني برادر مغلوب را بھ  برادر پیروز در آغوش پرمھر معشوق جان مي
بیت شعر، مالل و  ٩٨٩۶پذیرد؛ اما، حتي وصف عشق حماسي نیز پس از خواندن نیمي از  خود مي

اي از این داستان، كھ  آورد؛ بھ ھمین لحاظ است كھ خوانندة انگلیسي بھ مطالعة خالصھ زدگي بھ بار ميدل
  .سازد سنجي خاص خود تحت عنوان قصة پھلوان پرداختھ، خود را قانع مي چاسر با مھارت و نكتھ

بھ دربار روبر،  دو ماه بعد، پترارك. ، بوكاتچو ناپل را بھ قصد فلورانس ترك كرد١٣۴١در اوایل سال 
  . وي چندي در پناه دربار سلطنتي آسود و آنگاه در جستجوي تاج افتخار عزم رم كرد. شاه ناپل، فرود آمد

III  - الشعرا  ملك  

، دیگر منبع درآمدي ١٣٠٩با انتقال مقرپاپھا بھ آوینیون در سال . انگیزي بود ي رقت»پایتخت دنیا«رم 
دیگر از انبوه . كھ شھر در قرن سیزدھم بھ خود دیده بود، تأمین كندنمانده بود تا حتي رونق اندكي را 

شد خبري نبود؛ ھیچ سفارتخانة  ثروتي كھ از ھزاران اسقف نشین در دھھا ایالت بھ سوي رم سرازیر مي
. نمود ھاي امپراطوري و كلیسا چھره مي خارجي در آن كاخي نداشت، و بندرت كاردینالي در میان ویرانھ

ھاي خود را  بندیھاي روم باستان بھ رقابت برخاستھ بودند؛ شبانان گلھ حي در فروریختن با ستونمعابد مسی
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زدند، و راھزنان در  بردند؛ گدایان در معابر شھر پرسھ مي بھ چرا مي» ھاي ھفتگانھ تپھ«ھاي  در دامنھ
شدند؛  زایران غارت مي شد، و ھا تجاوز مي شدند، بھ راھبھ راھھا بھ كمین نشستھ بودند؛ زنان ربوده مي

كولونا، اورسیني، ساولي، آنیبالدي، گائتاني، و  -ھاي اشرافي قدیمي خانواده. ھركسي سالحي با خود داشت
براي بھ دست آوردن تفوق سیاسي در سناي اولیگارشیك حاكم بر رم با زور و نیرنگ بھ جان  - فرانجیپاني

اي  رنگ در چنان فقر تخدیر كننده ودند؛ و تودة مردم چھلطبقات متوسط، كوچك و ناتوان ب. ھم افتاده بودند
سلطة حكومت پاپي غایب برشھر بھ حد . توانستند حكومتي از خود برقرار كنند بردند كھ نمي بھ سر مي

  .اقتدار نظري یك نمایندة تشریفاتي، كھ غالبًا ھم مورد اعتنا نبود، تقلیل یافتھ بود

در میان این ھرج ومرج و فقر وحشتناك، بقایاي مثلھ شدة دوران باستاني پرافتخار ھمچنان بھ تخیالت 
رومیان ھنوز معتقد بودند كھ رم بار دیگر روزي پایتخت . داد پرستان نیرو مي دانشوران و رؤیاھاي میھن

ران و پاپھا باج وخراج سیاسي و معنوي جھان خواھد شد، و بربرھاي آن سوي كوھھاي آلپ براي امپراطو
: ھنوز در گوشھ و كنار كساني بودند كھ سھمي ولو اندك در راه ھنر بپردازند. خواھند فرستاد

  پیتروكاوالیني، كلیساي سانتاماریا در تراستوره را با موزاییكھاي جالبي 

نان ترانھ ھاي رم، شاعران ھمچ حتي در ویرانھ. مكتب دوتچو در سینا یا مكتب جوتو در فلورانس بود
حال كھ شھرھاي پادوا و پراتوسنت . سپردند ھا بھ فراموشي مي سرودند و زمان حال را بھ نفع گذشتھ مي

دومیتیانوس را، مبني برقراردادن تاجي از برگ غار برسر شاعر محبوب، دوباره احیا كرده بودند، سناي 
سر مردي نھد كھ بھ اعتقاد ھمگان رم اندیشید كھ شایستة برتري دیرین رم این است كھ تاج افتخار بر

  .سرآمد شاعران كشور و عصر خویش بود

كھ جامة  -، صفوف رنگارنگي از جوانان و سناتورھا، پترارك را١٣۴١آوریل  ٨بدین ترتیب، در روز 
گلي برسر او  ھاي كاپیتول مشایعت كردند؛ در آنجا تاج تا پلھ - ارغواني اھدایي شاه روبر را بھ برداشت

از آن روز بھ بعد، پترارك . اي در ستایش او ایراد كرد ، و سناتور سالخورده استفانو كولونا خطابھنھاده شد
كردند، اما پادشاھان و  گلش را پرپر مي شھرتي تازه و دشمناني تازه یافت؛ رقیبانش با نیش قلمھاي خود تاج

مفاخر «كاتچو نیز او را در ردیف چندي نگذشت كھ بو. پذیرفتند پاپھا شادمانھ او را در دربارھاي خود مي
  .رم دانست؛ و ایتالیا، غره بھ آوازة او، مدعي شد كھ ویرژیل از نو تولد یافتھ است» باستاني

اندام و خوشرو بود و بھ ظاھر و  پترارك در این اوج اشتھار چگونھ شخصیتي داشت؟ در جواني خوش
ي كھ با وسواس و دقت بھ آرایش و لباس خود بالید؛ در سالھاي بعد، بھ روزھای لباس برازندة خود مي

داد،  آراست، و پاھایش را بزور در كفشھاي تنگ و ظریف جاي مي پرداخت، موھا را فرفري مي مي
اش ھنوزگیرایي و ظرافت و  ھم زد، اما چھره در میانسالي اندكي تنومند شد و غبغبي بھ. خندید مي

ماند، ھرچند اینك بھ جاي ظاھر  ي ھمچنان خودپسند باقيتا پایان زندگ. سرزندگي خود را حفظ كرده بود
. توانند از آن بركنار مانند بالید؛ اما این خطایي است كھ تنھا قدیسین بزرگ مي خود، بھ كارھایش مي

بودند،  ھایش، كھ بسیار دلكش و سلیس بودند، اگر از فروتني ساختگي و خودستایي صادقانھ عاري مي نامھ
برد؛ در آرزوي شھرت و  او نیز مانند ھمة انسانھا از تحسین لذت مي. شدند يدلكشتر و سلیستر م

یعني  -ترین نقطة قوت رنسانس گواه رنسانس، عمده ادبي بود؛ و خیلي زود، در این مقطع پیش» جاودانگي«
 ورزید، و خود را تا بھ آن اندكي بررقیبان رشك مي. را سرلوحة اعمال خود قرار داد - عطش كسب افتخار

گرچھ خود (برد  برشھرت و محبوبیت دانتھ رشك مي. داد آورد كھ بھ ناسزاگویي آنھا پاسخ مي حد پایین مي
سان كھ اراسموس از زمختي  شد، درست بھ ھمان ؛ از تندخویي دانتھ مشمئز مي)كرد  این مطلب را انكار مي

چیزي عمیقتر از آن ] دانتھ[عبوس كرد كھ در آثار این فلورانسي  و خشونت لوتر بیزار بود؛ اما احساس مي
خود او، كھ دیگر روحًا نیمھ فرانسوي بود، . وجود دارد كھ بتوان صرفًا با قلمي روان ژرفناي آن را پیمود

مؤدبتر از آن بود كھ بھ نیمي از مردم دنیا ناسزا بگوید؛ او فاقد شوري بود كھ ایتالیا را بھ اعتال رساند و 
  .فرسوده ساخت

  قدر رفاه داشت كھ ثروت را خوار شمارد، و  شد، آن ھاي كلیسایي متعدد برخوردار مي ھاو، كھ از ھب
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لذات دیگر دوامي ندارند و یا در عین حال كھ ما را خوشدل . رسالتي سبكتر و دلپذیرتر از قلم وجود ندارد
گذاریم؛ زیرا  يگیریم و بارضایت خاطر برزمین م زنند؛ اما قلم را شادمانھ برمي سازند، زخمي ھم مي مي

نیرویي دارد كھ نھ تنھا براي خداوند وصاحب خود، كھ ھمچنین براي مردمان بسیاري كھ تا ھزاران سال 
و چون در میان خوشیھاي این جھان خاكي چیزي شریفتر از ادبیات … . دیگر بھ دنیا آیند سودبخش است

چیز دیگري نیست كھ مانند آن  ھیچ. د نداردتر از آن نیز وجو نیست، بنابراین پایدارتر و واالتر و صادقانھ
  . صاحبش را، بھ بھاي كمترین تالش و اضطراب، در فراز و نشیبھاي زندگي ھمراھي كند

سخن بھ میان » خلقیات متغیري كھ بندرت شادمانھ و غالبًا ھمراه با افسردگي بود«با اینھمھ، پترارك از 
الزم بود كھ بھ زیبایي در شكل و صدا، و در طبیعت و زن براي رسیدن بھ مقام شامخ نویسندگي، . آورد مي

و مرد حساس باشد؛ بھ عبارت دیگر، الزم بود كھ بیش از اكثر ما از صداھا و اشكال ناھنجار دنیا رنج 
ستود، و سیمونھ مارتیني را  نقاشیھاي زیبا را مي. نواخت عاشق موسیقي بود و خود بخوبي عود مي. بكشد

پیداست كھ شیفتة زنھا بوده است، زیرا گھگاه با ترسي زاھدانھ از آنان . آورد شمار مياز دوستان خود بھ 
نوشتھ . دھد كھ پس از چھلسالگي با ھیچ زني تماس جسماني نداشتھ است بھ ما اطمینان مي. گوید سخن مي

داري  ھم بھ زننیروي جسمي و فكري آدمي باید بسیار عظیم باشد كھ بتواند ھم بھ فعالیتھاي ادبي و «: است
  » .بپردازد

فروشي عبثي كھ از  را بھ عنوان منطق) اسكوالستیسیسم(فلسفة مدرسي . اي ارائھ نداد پترارك فلسفة تازه
ناپذیري ارسطو بھ مقابلھ برخاست و جسارت بھ  با عقیدة لغزش. واقعیات زندگي بھ دور است مردود شمرد
ریات آكویناس و دانزسكوتس بھ كتاب مقدس و آباي از نظ. خرج داد و افالطون را بر او مرجح داشت

ھذا،  كلیسا رجعت كرد، و بھ تقواي روحبخش آوگوستینوس و مسیحیت رواقي آمبروسیوس دل بست؛ مع
گفت، و براي اثبات  كرد كھ سخنان قدیسین را باز مي اقوال سیسرون و سنكا را نیز با ھمان حرمتي نقل مي

بھ نفاق بین فیلسوفان، كھ بھ نظر او . آورد آثار مشركان حجت ميحقانیت مسیحیت بیشتر اوقات از 
لبخند تمسخر » دھند نبود ھماھنگي میانشان بیش از ھماھنگي میان اوقاتي كھ ساعتھاي مختلف نشان مي«

بھ اعتقاد او، این . ندارد» سنجي، و بازي با لغات فلسفھ ھدفي جز موشكافي، نكتھ«شكایت داشت كھ . زد مي
توانست آدمھاي زیرك اھل بحث و مناظره و جدل بپروراند، اما مشكل فرد خردمندي بھ  روش ميروال و 

رفت،  بھ عناوین عالیة استاد ودكتر، كھ براي تجلیل از صاحبان چنین تحصیالتي بھ كار مي. آورد بارمي
با تفكري تقریبًا . تواند از یك ابلھ آدمي فرزانھ بسازد خندید و در شگفت بود كھ چگونھ تشریفات مي مي

پنداري، پیشگویي، تعبیرخواب، و معجزات زمان  اعجوبھ  زدگي، بیني، كیمیاگري، جن امروزي، طالع
اي كھ نام اپیكور مترادف ملحد بود،  چندان شھامت داشت كھ اپیكور را، در زمانھ. كرد خویش را طرد مي

  گھگاه چونان شكاكان سخن . ستود مي

گیرم  شك را بھ جاي حقیقت در آغوش مي… اعتماد بھ لیاقت خویش  بي«. و بھ شكي دكارتي معترف بود
چیز، مگر آن اموري كھ در آنھا شك بھ مثابھ توھین بھ  كنم و در درستي ھمھ چیزي را تأیید نمي… 

  » .مقدسات است، شك دارم

گونھ شكي نسبت بھ عقاید جزمي كلیسا ابراز  ا ھیچظاھرًا بھ این استثنا با صداقت تمام پایبند بوده است، زیر
چند اثر پارسایانھ تصنیف كرد، و گاه بھ . داشت؛ مالیمتر و آرامتر از آن بود كھ بتواند بدعتگذار باشد نمي

گرفت و بھ آساني  بود، ھمچون برادرش، زندگي آرام رھباني پیش مي افتاد كھ آیا بھتر نمي این فكر مي
اعتنایي بھ عقاید الحاد گونة پیروان ابن رشد در بولوینا و . گشود رابھ روي خویش مي ھاي بھشت   دروازه

چون و چرایي نسبت بھ شرك بود، و امید داشت كھ  مسیحیت بھ نظر او پیشرفت اخالقي بي. پادوا نداشت
  .آنكھ مسیحیت را رھا كنند این امر مقدور باشد كھ مردم بھ تحصیل و مطالعھ روي آورند، بي

، پترارك صالح در آن دید كھ بھ آوینیون بازگردد و تھنیتھا و )١٣۴٢(ا انتخاب پاپ جدید، كلمنس ششم ب
یعني درآمد  -كلمنس بھ پیروي از سنت اھداي بخشي از عواید مذھبي. چشمداشتھاي خود را معروض بدارد

دیري را در نزدیكي بھ منظور حمایت از نویسندگان و ھنرمندان، نخست ریاست  - امالك و اوقاف كلیسا
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او را بھ  ١٣۴٣در سال . بھ یك مقام كلیسایي در پارما منصوبش كرد ١٣۴۶پیزا بھ پترارك سپرد، و در 
  .مأموریتي بھ ناپل فرستاد و در آنجا پترارك یكي از متمردترین فرمانروایان عصر خویش را مالقات كرد

ارث تاج و تخت و قلمرو او، از جملھ پرووانس اش، خواناي اول، و روبر خردمند تازه درگذشتھ بود و نوه
اش آندره، پسر پادشاه مجارستان، ازدواج  زاده براي رضایت پدر، با عمھ. و در نتیجھ آوینیون، شده بود

پنداشت ھم پادشاه و ھم ھمبستر خوانا خواھد شد؛ اما فاسق خوانا، لویي اھل تارانتو، او  آندره مي. كرده بود
وتخت مجارستان  لویي، برادر آندره، كھ وارث تاج. د با ملكھ خوانا ازدواج كردو خو) ١٣۴۵(را كشت 

خوانا بھ آوینیون گریخت و ). ١٣۴٨(شده بود، بھ ایتالیا لشكر كشید و ناپل را بھ تصرف خود درآورد 
بھ دستگاه پاپي فروخت؛ كلمنس خوانا را ) دالر؟ ٢‘٠٠٠‘٠٠٠(فلورین  ٨٠‘٠٠٠شھر را بھ بھاي  آن

شاه لویي . اه اعالم كرد، ازدواج او را تطھیر كرد، و بھ متجاوز دستور داد بھ مجارستان بازگرددبیگن
سپاه او را چنان تارومار كرد كھ مجبور بھ ) ١٣٢٨] (طاعون[فرمان او را نادیده گرفت، اما مرگ سیاه 

فساد بھ حكومت خود و با تجمل آمیختھ بھ ) ١٣۵٢(خوانا باردیگر بھ تاج و تخت رسید . نشیني شد عقب
یك سال بعد، توسط شارل، دوك ). ١٣٨٠(ادامھ داد، تا سرانجام از جانب پاپ اوربانوس ششم معزول شد 

  . بھ قتل رسید ١٣٨٢، دستگیر شد، و در سال ]شارل سوم ناپل[دوراتتسو 

  نگذشت  چیزي. پترارك فقط شاھد سرآغاز این ماجراي خونین، در نخستین سال فرمانروایي خوانا، بود

ھاي گمشدة سیسرون بھ آتیكوس،  اي از نامھ در آنجا، در كتابخانة كلیسایي، دستنوشتھ. در ورونا بھ سربرد
اي از سیسرون را بھ نام  در لیژ خطابھ) ١٣٣٣(پیش از آن ھم . بروتوس، و كوینتوس را پیدا كرد

ھاي ادبي، در  ملة گرانبھاترین یافتھاین آثار از ج. بھ دست آورده بود -اي در مدح شعر چكامھ –پرووآرخیا 
  . آیند جستجوھاي دورة رنسانس براي كشف آثار باستاني، بھ شمار مي

كھ  - این شھر. در زمان پترارك، ورونا را باید در زمرة شھرھاي بزرگ و قدرتمند ایتالیا بھ حساب آورد
توان صداي  بستاني ميكھ ھنوز ھم، در شامگاه روزھاي تا(بھ آثار باستاني و تئاتر رومي خود 

فروخت و بھ واسطة تجارت پررونقي كھ از  فخر مي) خوانان اپرا را زیر آسمان پرستارة آن شنید آوازه
طي دوران فرمانروایي خاندان  - طریق رودخانة آدیجھ با سرزمینھاي آن سوي كوھھاي آلپ داشت غني بود

پس . رگاني شھر ونیز را بھ مخاطره انداختاي از قدرت و عظمت رسید كھ تفوق باز سكاال بھ چنان درجھ
ماستینو پس از چند . ، ماستینودال سكاال بھ عنوان فرماندار انتخاب شد)١٢۶٠(از مرگ اتسلینو مخوف 

نردبان «(، اما برادر و جانشینش، آلبرتو، فرمانروایي خاندان سكالیژر )١٢٧٧(سالي سلطنت بھ قتل رسید 
را با قدرت بنیادگذاشت و ورونا را بھ ) سب براي خانداني رو بھ صعوداي منا ، مأخوذ از نشانھ»بدوشان

طي دوران فرمانروایي او، دومینیكیان ساختمان كلیساي زیباي سانت . اوج شكوفاییش در تاریخ رسانید
ترین فرزند ورونا، را  ھاي گمشدة كاتولوس، پر آوازه بردار گمنامي منظومھ آناستازیا را آغازكردند؛ نسخھ

كرد؛ و گوئلفھاي كاپلتي بھ جنگ با گیبلینھاي مونتكي پرداختند، غافل از آنكھ روزي نامشان بھ  كشف
نیرومندترین، و در . ذكر خواھد شد] رومئو و جولیت[صورت كپیولتھا و مانتگیوھا در نمایشنامة شكسپیر 

بود كھ دربار خود را بھ  گرانده دالسكاال خاندان سكاال، كان» مستبدان«عین حال نھ كم شرفترین، فرد از 
جا بود كھ دانتھ، در طي چند  صورت پناھگاه گیبلینھاي تبعیدي و مأمن شاعران و ادیبان درآورد؛ در ھمین

اما كان گرانده شھرھاي ویچنتسا، پادوا، . ھاي لرزان جلب حمایت سیاسي را پیمود سال با ناخشنودي پلھ
اي كھ او بھ دورش  مان خود درآورد؛ و نیز در تنگناي حلقھترویزو، بلونر، فلتره، و چیویدالھ را زیر فر

ھنگامي كھ ماستینو دوم، كھ سري بدان پرشوري نداشت، جانشین . دید كشیده بود، خود را در مخاطره مي
كان گرانده شد، ونیز بھ ورونا اعالن جنگ داد، فلورانس و میالن را نیز با خود متحد كرد، و ورونا را 

كان گراندة دوم پل . امي شھرھاي تصرف شده را، بھ استثناي یكي از آنھا، آزاد كندمجبور كرد تا تم
متر داشت كھ در آن زمان در  ۴٩شكوھمند سكالیجرو را برروي رودآدیجھ بنا كرد؛ این پل قوسي بھ دھانة 

ادر، كان گراندة دوم بھ دست برادرش كونسینیوریو كشتھ شد، و وي، پس از كشتن بر. دنیا نظیر نداشت
pyخردمندانھ و با نیكوكاري فرمانروایي كرد، و شكوھمندترین مقبره از مقابر معروف خاندان سكالیژر را بنا 
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پسران او، تاج و تخت را بین خود تقسیم كردند، و تا دم مرگ با ھم بھ نزاع پرداختند؛ سرانجام، در . كرد
  ، ورونا و ١٣٨٧سال 

IV - انقالب رینتسو  

، پترارك، با وجود اینكھ ھنوز از نعمت دوستي با )١٣۴٧- ١٣۴۵(ن و وكلوز در بازگشت بھ آوینیو
دار و یك  ور شده و فرزند یك میخانھ خانوادة كولونا برخوردار بود، چون شنید كھ در رم آتش انقالب شعلھ

زن رختشو افراد خاندان كولونا و اشراف دیگر را از قدرت برانداختھ و جمھوري شكوھمند سكیپیو، 
  . ران گراكوس، و آرنالدو دا برشا را احیا كرده است، شادمان شدبراد

شد و نسلھاي بعد  نیكوال دي رینتسوگابریني، كھ در زبان عامة مردم بھ اختصار كوالدي رینتسو خوانده مي
، ھنگامي كھ محرري سي سالھ بود و براي تقدیم ١٣۴٣از روي بیدقتي رینتسي نامیدندش، بھ سال 

ابسامان شھر رم بھ كلمنس ششم و جلب پشتیباني دستگاه پاپي بھ سود مردم در مبارزه گزارشي از وضع ن
با وجود  .كلمنس. با اشراف فاسد و تبھكار مسلط برپایتخت بھ آوینیون آمده بود، با پترارك مالقات كرده بود

و اشراف، او را  گیري از وجود این حقوقدان پرشور در كشمكش ممتد پاپھا تردیدي كھ داشت، بھ امید بھره
  . با وعدة كمك و پول بھ رم بازگردانیده بود

ھاي تاریخي و آثار كالسیك رم بودند كھ بھ رؤیاھا و تخیالت رینتسوھم، مانند پترارك، دامن زده  این ویرانھ
كرد و با شور و حرارت برادران گراكوس و با  او، كھ توگاي سپید سناتوران قدیم را بھ بر مي. بودند

ھاي  راند، با اشاره بھ بقایاي فورومھاي پرشكوه و گرمابھ تقریبًا برابر با سیسرون سخن مي فصاحتي
ھا  آورد كھ كنسولھا یا امپراطوران از روي ھمین تپھ باعظمت رم باستان، ایامي را بھ یاد مردم رم مي

مت، احیاي مجمع راندند، و آنان را بھ مبارزه براي بھ دست گرفتن حكو برشھر رم و برجھان فرمان مي
. خواند عمومي، و انتخاب تریبوني قدرتمند كھ بتواند از آنان در برابر اشراف غاصب حمایت كند فرا مي

پرسیدند كھ آیا واقعًا این تریبون  دادند؛ بازرگانان از خود مي مردم مستمند با بھت وشگفتي بھ او گوش مي
خندیدند، و رینتسو  كند یا نھ؛ اشراف بر او مي تواند شھر رم را براي صنعت و تجارت امن نیرومند مي

داد كھ با وقوع انقالب دستچیني از آنان را بھ دار  رینتسو وعده مي. موضوع تفریح آنان در سرمیز غذا بود
  . خواھد كشید

عدة كثیري از رومیان در برابر  ١٣۴٧ماه مھ  ٢٠روز . در میان بھت و شگفتي اشراف، انقالب در رسید
كرد،  رینتسو، در حالي كھ اسقف اورویتو بھ عنوان نمایندة پاپ او را ھمراھي مي. جتماع كردندكاپیتول ا

در برابر مردم ظاھر شد و اعالم كرد كھ حكومت جمھوري باید دوباره برقرار، و صدقھ و خیرات توزیع 
ن قدیمي و مردمي شود؛ مردم او را بھ دیكتاتوري برگزیدند، و در اجتماع بعدي بھ او اجازه دادند عنوا

  سناتور سالخورده، استفانوكولونا، اعتراض كرد؛ . را اختیار كند» تریبون«

رینتسو، سرمست از . گشتند، اما بھ مالحظة انقالبیون مسلح بھ امالك خویش در حومة شھر عزیمت كردند
سي عی… منجي بزرگ جمھوري مقدس رم بھ یاري «كامیابیھاي خویش، خود را برگزیدة خداوند و 

  . ، نامید» مسیح

بھایي متناسب براي آذوقھ تعیین و جلوي سودھاي گزاف گرفتھ شد؛ مازاد . شیوة فرمانرواییش عالي بود
محصول غالت در انبارھا ذخیره گشت؛ اقداماتي براي خشكاندن مردابھاي ماالریاخیز و بھ زیر 

فانھ بھ كار قضاوت پرداختند؛ یك دادگاھھاي تازه با سختگیري بیطر. بردن دشت كامپانیا آغاز شد كشت
راھب و یك خاوند را بنا بھ اتھامي یكسان سربریدند؛ یكي از سناتورھاي پیشین بھ جرم سرقت یك كشتي 

شدند دستگیر شدند؛ یك دادگاه صلح در  بازرگاني بھ دار آویختھ شد؛ آدمكشاني كھ از سوي اشراف اجیر مي
pyاشرافي كھ عادت كرده بودند خود قانون خودشان . گي كرداختالف خانوادگي رسید ٨٠٠ظرف چندماه بھ 
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كردند؛  دھد، وحشت مي شوند كھ در امالكشان رخ مي دیدند مسئول جنایاتي قلمداد مي باشند، از اینكھ مي
بعضي از آنھا بھ پرداخت جرایم سنگیني محكوم شدند؛ پیتروكولونا، صاحب آن دبدبھ و كبكبھ، را با پاي 

بستھ » پیلوري«قضاتي كھ در كار قضاوت قصوري كرده بودند در مأل عام بھ . ن كردندپیاده روانة زندا
كردند؛ بازرگانان و زواري كھ  دھقانان مزارع خود را در امنیت و آرامش بیمانندي كشت مي. شدند مي

ردیگر قرن راھزني و ناامني با ھا را پس از نیم رھسپار رم بودند برنشانھاي جمھوري احیا شده، كھ جاده
اي  تمامي ایتالیا از این دگرگوني متھورانھ در حیرت بود، و پترارك قصیده. زدند  ایمن كرده بود، بوسھ مي

  .ماالمال از سپاس و ستایش در مدح رینتسو سرود

رینتسو با جسارتي سیاستمدارانھ از فرصتي كھ بھ او روكرده بود بھره گرفت؛ نمایندگاني بھ سراسر شبھ 
گسیل داشت و از ھمة شھرھا دعوت كرد نمایندگاني اعزام دارند تا یك مجلس بزرگ براي  جزیرة ایتالیا

و باردیگر رم . بھ صورت فدراسیوني از شھرھا تشكیل دھند» سراسر ایتالیاي مقدس«متحد كردن و ادارة 
تالیا او در برابر یك شوراي مقدماتي از قضاتي كھ از سرتاسر ای. را بھ صورت پایتخت دنیا درآورند

تواند  آیا جمھوري روم كھ اكنون دوباره سربلند كرده است مي: گردآمده بودند این پرسش را مطرح كرد
بحق تمامي امتیازات و اختیاراتي را كھ در دوران انحطاطش بھ مقامات دیگري وگذار شده بازپس گیرد؟ 

گونھ  بھ موجب آن تمامي این چون شورا پاسخ مثبت داد، رینتسو قانوني بھ تصویب مجمع عمومي رساند كھ
این اعالمیة شكوھمند، كھ بھ سنت ھزارسالة عزل و نصب . شد اختیارات بھ حكومت جمھوري تفویض مي

امپراطوري مقدس روم، شھرھاي خودمختار، و قدرت سیاسي . داد و استعفا و تاجگذاري یكسره پایان مي
جغرافیایي نمایندگاني بھ مجلس رینتسو فرستادند  بیست و پنج واحد. انداخت كلیسا را یكسان بھ مخاطره مي

در سپردن اختیارات خودبھ حكومت فدرال مركزي  -ونیز، فلورانس، و میالن -شھرھاي بزرگ -اما كشور
كلمنس ششم از تقواي تریبون، از مشاركت رسمي و صوریي كھ براي اسقف اورویتو در . تردید كردند

  اقتدار 

داد خشنود بود؛  مي ١٣۵٠ھایي كھ در مورد جشن بخششي پردرآمد در سال  هكرد، و نیز از وعد تأمین مي
توجھ بھ مصلحتھا و  افتاد كھ آیا این جمھوریخواه خوشبین ایدئالیستي بي كم داشت بھ این فكر مي اما كم

د چیز را بھ نابودي خواھ واقعیتھا نیست كھ آن قدر پایش را از گلیمش درازتر خواھد كرد كھ سرانجام ھمھ
  كشاند؟ 

قدرت، ھمچون آزادي، آزمایشي است كھ فقط . انگیز بود فروریختن این رؤیاي طالیي چھ دردناك و شگفت
نگر باشد؛ اندك  رینتسو خطیبي تواناتر از آن بود كھ بتواند دولتمردي واقع. آید مي عقلي سلیم از عھدة آن بر

را نیز باور آمد؛ عبارات رسایش مسمومش پردازیھاي پرشكوه، نویدھا، و ادعاھایش خودش  اندك عبارت
، وي ترتیباتي فراھم كرده بود تا مجمع كار )١٣۴٧اوت (موقعي كھ مجمع فدراتیو تشكیل شد . كرده بودند

شامگاه آن روز ھمراه با اسكورت خود بھ تعمیدگاه . خود را با اعطاي لقب سلحشوري بھ او آغاز كند
رفت و بدن خود را در آب حوض بزرگي كھ، برطبق روایات، ) الترانو(جوواني التران  كلیساي سان

ور ساخت؛ آنگاه در جامة سپید سراسر شب را  قسطنطین شرك و گناھان خود را در آن شستھ بود، غوطھ
صبح روز بعد، طي فرماني بھ مجمع و بھ ھمة مردم . روي نیمكتي معمولي میان ستونھاي كلیسا خوابید

تالیا را اعالم داشت و بھ آنھا شارمندي رومي اعطا كرد؛ لكن حق انتخاب دنیا، آزادي تمام شھرھاي ای
سپس شمشیرش را از نیام بركشید و آن را بھ . امپراطور را منحصرًا براي مردم رم و ایتالیا محفوظ داشت

» .زآنجا بھ من تعلق دارد و آنجا و آنجا نی«سھ سوي ایتالیا بھ چرخش درآورد و بھ عنوان نمایندة رم گفت 
شد و زیر پرچم سلطنتي، در  بر اسب سپیدي سوار مي. كاري كشیده بود گویي و گزافھ دیگر كارش بھ گزافھ

ھاي طالیي برتن  حالي كھ یكصد سرباز مسلح پیشاپیش او در حركت بودند، رداي حریر سپیدي با حاشیھ
گرفت، اعالم كرد كھ  وقتي استفانوكولونا حاشیة طالیي ردایش را بھ مسخره. كرد در شھر گردش مي

، دستور داد تني چند از آنان را دستگیر كنند و )كھ احتماًال راست بود(چینند  اشراف برعلیھ او توطئھ مي
و بھ مجمع پیشنھاد كرد كھ سرآنان را از تن جدا كنند، اما   با دست و پاي زنجیر كرده تا كاپیتول بكشانند،

pyآنھا این عمل او را با . بھ مقامات دولتي در كامپانیا منصوبشان كرد و در پایان. بعد آرام شد، آنھا را بخشود
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ارتش مردمي شھر با آنان درگیر شد و   گردآوردن نیرویي از سربازان مزدور علیھ جمھوري پاداش دادند؛
  ).١٣۴٧نوامبر  ٢٠(شكستشان داد؛ ستفانو كولونا و پسرش در جنگ كشتھ شدند 

رینتسو، كھ با این پیروزیھا بھ اوج رفعت رسیده بود، نمایندة پاپ را كھ قبًال در اختیارات و اقتدارات خود 
كاردینالھاي ایتالیا و فرانسھ بھ كلمنس . روز بیشتر نادیده گرفت و كنار گذاشت سھیم كرده بود، روزبھ

كلیساي ایتالیا را بھ  - كھ از رم اداره شودو از آن بیشتر یك امپراطوري  -ھشدار دادند كھ یك ایتالیاي متحد
  . صورت اسیر و زنداني دولت درخواھد آورد

یا قدرت خود را فقط بھ امور دنیوي شھر رم محدود كند، یا از : میان یكي از دو راه زیر را پیشنھاد كند
باشد، و فرمانھایي از اندكي مقاومت تسلیم شد و وعده كرد فرمانبردار پاپ  كوال پس. مقام خود بركنار شود

كلمنس، كھ ھنوز آرامش خاطر . را كھ براي الغاي امتیازات پاپي و امپراطوري صادر كرده بود ملغا كرد
دسامبر، توقیعي منتشر كرد و  ٣در تاریخ . نیافتھ بود، برآن شد تا آن تریبون غیرقابل اعتماد را براندازد

نمایندة . كرد، و از مردم رم خواست تا او را طرد كنند درآن كوال را بھ عنوان بدعتگذار و جنایتكار رسوا
در این اثنا، اشراف .پاپ ھشدار داد كھ چنانچھ مردم او را طرد نكنند، جشن بخشش برگزار نخواھد شد

رینتسو ناقوس خطر را بھ صدا درآورد و . آمد سپاه دیگري تجھیز كرده بودند كھ اینك بھ سوي رم پیش مي
تنھا معدودي دعوتش را اجابت كردند؛ بسیاري بھ خاطر مالیاتھاي . ح برگیرنداز مردم خواست تا سال

سنگیني كھ وضع شده بود از او روي برگرداندند؛ گروھي منافعي را كھ از برگزاري جشن عایدشان 
با نزدیك شدن نیروي اشراف بھ كاپیتول، شجاعت معھود رینتسو . شد، بر تعھدات آزادي ترجیح دادند مي

باخت؛ نشانھاي قدرت را دور افكند؛ با دوستان وداع گفت، اشك از چشمانش جاري شد، و در  رنگ مي
اشراف پیروزمند، باردیگر بھ كاخھاي ). ١٣۴٧دسامبر  ١۵(آنجلودر بھ روي خود بست /كاستل سانت

  .یي كنندشھري خود بازگشتند، و نمایندة پاپ دوتن از آنان را بھ عنوان سناتور برگزید تا بر رم فرمانروا

رینتسو، در امان از آزار اشراف اما ھمچنان مورد تكفیركلیسا، بھ ناپل گریخت و از آنجا خود را بھ 
جنگلھاي كوھستاني آبروتتسي نزدیك سولمونا رساند؛ در آنجا جامة توبھ پوشید و دوسال ھمچون زاھد 

محنت، پنھاني و در جامھ و ھیئت  آنگاه، پس از رستن از ھزاران سختي و. نشیني بھ زندگي ادامھ داد گوشھ
اي  مبدل، از راه ایتالیا و كوھھاي آلپ و اتریش بھ نزد امپراطور شارل چھارم در پراگ رفت و ادعانامھ

پرخشم و خروش علیھ پاپھا بھ پیشگاه او عرضھ كرد؛ دلیل ھرج ومرج و فقرشھر رم غیبت پاپھا از آن 
شارل او را . مشي سیاسي زودگذر آنھا دانست قدرت و خطشھر، و علت پراكندگي روزافزون ایتالیا را 

اما وقتي كلمنس خواست تا كوال بھ عنوان زنداني دستگاه پاپي بھ   نكوھش كرد و بھ دفاع از پاپھا برخاست؛
پس از یك سال . اي نظامي كنار رود الب جاي داد آوینیون فرستاده شود، شارل او را در پناه خود در قلعھ

در راه سفرش بھ . ناپذیر، كوال درخواست كرد كھ او را بھ دربار پاپھا گسیل دارند ري تحملانزوا و بیكا
كردند با شمشیرھاي  آمدند و شھسواران وفادار پیشنھاد مي دستھ گرد مي آوینیون، مردم براي دیدن او دستھ

بھ آوینیون وارد شد انگیز  رینتسو با ھیئتي چنان رقت. ١٣۵٢اوت  ١٠روز . خود از جان او محافظت كنند
شاعر . برد، درخواست كمك كرد او از پترارك، كھ در وكلوز بھ سر مي. كھ ھمة مردم براو دل سوزاندند

در پاسخ او با فریادھاي بلند و رسا از مردم رم دعوت كرد تا از مردي كھ بھ آنھا آزادي بخشیده است 
  : حمایت كنند

  اكنون تریبون سابق شما اسیر… ! ان ملتھااي فاتح… ناپذیران  اي شكست… اي مردم رم 

ھمچون دزدي شبرو یا خائني ! انگیزي است و براستي كھ چھ منظرة غم - قدرت بیگانگان است
باالترین مراجع داوري روي زمین دفاع از . فروش، باید كھ در زنجیر از حق وھدف خویش دفاع كند وطن

شارمندان رم، كھ . سزاوار چنین رفتاري نیست رم یقینًا… دارند  حق مشروع خویش را براو دریغ مي
محابا مورد بدرفتاریند؛ و این بدرفتاریھا نھ تنھا گناھي  اكنون بي… روزي مصون از قوانین بیگانھ بودند، 

اتھام او نھ خیانت بھ آزادي كھ … . گیرد شود، بلكھ بھ نام فضیلت و تقوا انجام مي در حد جنایت تلقي نمي
اند،  باالترین گناھي كھ بھ او نسبت داده. و گناه او نھ تسلیم كاپیتول كھ حراست از آن استدفاع از آن است، 
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این است كھ او جسارت ورزیده و ادعا كرده است كھ امپراطوري  و خود سزاوار كفارة چوبة دار است، 
! یسابقھاي روزگار پلید، اي حسادت بیجا، اي بدخواھي ب. روم ھمچنان در رم و از آن رومیان است

اي كھ از ھمة داوران برتر و فسادناپذیري؟ دیدگان تو كجاست تا با نورخود ابرھاي ! كجایي، اي مسیح
  دھي؟  اي بھ این داوري ننگین پایان نمي چرا با صاعقھ… شوربختي بشري را از ھم بپراكند؟ 

. ینیون توقیف كنندكلمنس خواستار مرگ كوال نشد، اما فرمان داد تا او را در برج قصر پاپي در آو
ھنگامي كھ رینتسو در این برج بھ مطالعة كتاب مقدس و اشعار لیویوس مشغول بود، تریبون جدیدي 

موسوم بھ فرانچسكو بارونچلي قدرت را در رم بدست گرفت، اشراف را تبعید كرد، نمایندة پاپ را مورد 
جانشین كلمنس، . ر علیھ پاپھا ھمدست شداحترامي قرار داد، و با گیبلینھاي طرفدار امپراطو استھزا و بي

اینوكنتیوس ششم، كوال را آزاد كرد و او را بھ عنوان دستیار كاردینال آلبورنوث، كھ مأمور احیاي قدرت 
شدند،  ھنگامي كھ كاردینال زیرك و دیكتاتور مقھور بھ پایتخت نزدیك مي. پاپھا در رم بود، بھ ایتالیا فرستاد

. چلي از كار بركنار شد و بھ قتل رسید، و رومیان شھر را بھ آلبورنوث سپردندشورشي برپا گشت؛ بارون
آلبورنوث . نصرتھا و فریاد شادماني در خیابانھاي پرازدحام از رینتسو استقبال كردند مردم با افراشتن طاق

  ).١٣۵٣(ھم رینتسو را بھ مقام سناتوري منصوب كرد و حكومت مدني رم را بھ دست او سپرد 

دل و جرئت، و كندذھن كرده  ن سال بھ سربردن در زندان، این تریبون تیزھوش و نترس را فربھ، بيچندی
مشي سیاسیش با خط مصالح پاپھا یكي شده بود و از بلندپروازیھاي دوران فرمانروایي قبلیش  خط. بود

كار و محتاط  محافظھاشراف ھنوز از او نفرت داشتند، و پرولتاریا، كھ اكنون او را فردي . كرد پرھیز مي
یافتند، بھ این عنوان كھ نسبت بھ آرمانشان وفادار نبوده است، بھ صف  و فارغ از خیال آرمانش مي

وقتي كولونا بھ او اعالن جنگ داد و او را در پالسترینا محاصره كرد، سربازان . مخالفانش پیوستند
فت تا بھ آنھا بپردازد، سپس مالیاتھا را جیره و مواجب او نافرماني آغاز كردند؛ او مبالغي وام گر بي

ھنوز دوماھي از . افزایش داد تا وام خود را پس دھد، و طبقة متوسط را نسبت بھ خود بدبین ساخت
  بازگشت مجددش بھ قدرت نگذشتھ 

رینتسو با زره شھسواران، از قصر خود بیرون آمد و كوشید با فصاحت و بالغت . كاپیتول بھ راه افتادند
اما انقالبیون با فریادھاي خود صداي او را خفھ كردند و باران سنگ و تیر . اعت را آرام كندخود جم

جمعیت درھا را آتش زدند و . و او بھ درون كاخ گریخت  برسرش باریدند؛ تیري بھ سرش اصابت كرد،
اتاقھا پنھان شده رینتسو، كھ در یكي از این . بزور وارد كاخ شدند و اشیاي اتاقھاي كاخ را بھ یغما بردند

اي رختخواب برسرگرفت، و از در بیرون  بود، با عجلھ ریشش را تراشید، لباس باربران بھ تن كرد، كومھ
ناشناختھ از میان گروھي از جماعت گذشت، اما دستبند طالیش او را لو داد و او را چون یك زنداني . رفت

رینتسو . ر آنجا بھ مرگ محكوم كرده بود، كشاندندھاي كاپیتول، مكاني كھ خود او افرادي را د بھ سوي پلھ
تأثیر قرار دھد، اما صنعتگري  از مردم خواست بھ سخنانش گوش دھند، و كوشید با كالم خود آنھا را تحت

. كھ از نفوذ و فصاحت سخنان او بیمناك بود، با فروكردن شمشیري درشكمش بھ سخنان او پایان داد
آلود او  جسد خون. پنداشتند، خنجرھاي خود را در پیكر بیجانش فروكردند  صدنفري كھ خود را قھرمان مي

جسد دو روزي آنجا ماند و ھدف . اي برقنارة قصابان آویختند را در خیابانھا كشاندند، و آن را مثل الشھ
  . ھاي شیطان قرار گرفت پرانیھاي پسربچھ اھانتھاي مردم و آماج سنگ

V -  دانشور سرگردان  

نشد روم باستان را، كھ جز در شعر و شاعري تمامًا مرده بود، احیا كند؛ پترارك ادبیات  رینتسو موفق
او چندان آشكارا از شورش كوال پشتیباني كرده بود كھ . گاه نمرده بود، حیاتي تازه بخشید رومي را، كھ ھیچ

افتاد كھ در رم بھ رینتسو زماني بھ این فكر . ناچار حمایت خانوادة كولونا را در آوینیون از دست داده بود
. زوال است بپیوندد؛ اما در راه عزیمت بھ رم، چون بھ جنووا رسید، شنید كھ وضع و موقعیت تریبون روبھ

فرارسید و جان » مرگ سیاه«ھنگامي كھ ). ١٣۴٧(الجرم مسیر سفر خود را بسوي پارما تغییر داد 
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 ١٣۴٨در سال . برد كشت، او در ایتالیا بسر مي بسیاري از دوستانش را گرفت و لورا را نیز در آوینیون
  . دعوت یاكوپو دوم دا كارارا را، براي آنكھ در پادوا مھمان او باشد، پذیرفت

م در آنجا،  ق ۵٩كشید؛ بھ ھنگام تولد لیویوس در سال  پادوا بار سابقة تاریخي سنگیني را بھ دوش مي
اي آزاد درآمد، سپس  بھ صورت جامعھ ١١٧۴این شھر در سال . گذشت صدھا سال از عمر این شھر مي

ش را بازیافت، ، بار دیگر استقالل خوی)١٢۵۶- ١٢٣٧(دورة حكومت استبدادي اتسلینو، را از سرگذراند 
كان گرانده دال سكاال، فرمانرواي شھر . سرود آزادي سرداد، و شھر ویچنتسا را بھ تابعیت خود درآورد

ورونا، بھ آن حملھ كرد و برآن دست یافت؛ پادوا آزادي خود را وانھاد و یاكوپو اول دا كارارا را، كھ 
اعضاي بعدي خاندان او ). ١٣١٨(رگزید مردي بود بھ سختي سنگ مرمر معادن كارارا، بھ دیكتاتوري ب

  یا بھ 

، پس از كشتن ١٣۴۵میزبان پترارك حكومت را در سال . یا با كشتار یكدیگر برآن شھر فرمانروایي كردند
سلف خود، بھ دست گرفت و كوشید تا با زمامداري عادالنھ كفارة خطاي خود را بپردازد، اما پس از 

فرانچسكو اول دا كارارا با فرمانروایي درخشان خود، . ل رسیدچھارسال حكومت بھ ضرب خنجري بھ قت
كھ تقریبًا چھل سال بھ طول انجامید، پادوا را براي مدتي بھ صورت رقیبي براي میالن، فلورانس، و ونیز 

با جنووا برعلیھ ونیز متحد شد؛ ونیز  ١٣٧٨اما این اشتباه را مرتكب شد كھ در جنگ مرارتبار . درآورد
  ).١۴٠۴(و پادوا را بھ تابعیت خود درآورد  پیروز گشت

ساختمان كلیساي باشكوه قدیس آنتونیوس، . شھر پادوا بیش از سھم خود با حیات فرھنگي ایتالیا خدمت كرد
سالن بزرگ یا ساال دال راجیونھ . تكمیل شد ١٣٠٧شد، در سال  كھ از روي محبت ایل سانتو نامیده مي

معماري راھب موسوم بھ فراجوواني ارمیتانو مرمت شد كھ ھنوز ھم  توسط ١٣٠۶در سال ) تاالر مجلس(
چھارصد اطاق داشت كھ ) آغاز شد ١٣۴۵كھ ساختمان آن در سال (ردجا یا كاخ سلطنتي . پابرجاست

بسیاري از آنھا با فرسكوھایي تزیین شده بودند كھ مایة مباھات خاندان كارارا بود؛ امروزه از این كاخ، جز 
در آغاز . بھ صدا درآمد، ھیچ اثري باقي نمانده است ١٣۶۴بار در سال  ت معروفش نخستینبرجي كھ ساع

طلب موسوم بھ انریكو سكروونیي كاخي در آمفي تئاتر رومي قدیمي موسوم بھ آرنا  این قرن، بازرگاني جاه
تو، را دعوت كرد خرید و مشھورترین پیكرساز ایتالیا، جوواني پیزانو، و نیز مشھورترین نقاش ایتالیا، جو

؛ بدین ترتیب نمازخانة كوچك آرنا بھ وجود آمد كھ )١٣٠۵-١٣٠٣(اش را بیارایند  تا نمازخانة منزل تازه
در اینجا، جوتوي با ذوق، پنجاه نقاشي . امروزه در دنیاي ارباب ذوق و ھنر و معرفت شھرتي بسزا دارد

انگیز مریم باكره و پسرش نقاشي كرد و  اي شگفتبند تزییني در باب ماجر و قاب  بندي گرد،  دیواري، قاب
ھاي درشت پیامبران و قدیسان، و با شكلھاي فراوان زنانھ كھ  اطراف فرسكوھاي اصلي را با تصویر چھره

ھیچ شور و جدیتي،  شاگردانش برسردر اندروني نمازخانھ، بي. نماد فضایل و رذایل بشري ھستند، پركرد
مانتنیا، كھ یك . اند شكال درھم برھمي از آدمھاي دیو مانند تصویر كردهرا بھ صورت ا» واپسین داوري«

آراست، احتماال با دیدن این طراحي ساده،  ونیم بعد نمازخانة كلیساي شھر مجاور یعني ارمیتاني را مي قرن
امھا، ھا و حالتھا و پیكرھا، عدم دریافت صحیح از تناسب و ویژگي اند دورنماھاي ابتدایي، یكنواختي چھره

ھاي لونگوباردو سفیدي و درشتي ھمة پیكرھا، كھ بھ نحوي است كھ گویي لومباردھاي پادوا ھنوز ھمان 
اما سیماي . ده استاند، بر طراحان آنھا لبخند تمسخر ز خوش خوراكي ھستند كھ تازه از گرمانیا فرا رسیده

  داشتني مریم عذرا در تابلوي میالد مسیح، چھرة نجیبانھ و باشكوه  دوست

عیسي در تابلوي رستاخیز الیعازر، وقار كشیش بزرگ در تابلوي خواستگاران، آرامش مسیح و خشونت 
تر رنگھا  دهیھودا در تابلوي خیانت، و كًال زیبایي روشن و آرام، تركیب موزون، و بكارگیري ھرچھ گستر

 - اند از گذشت شش قرن تروتازه كھ ھنوز پس -و اشكال متنوع دركنار ھم موجب شده است كھ این نقاشیھا
  .نخستین موفقیت در زمینة تصویرپردازي در قرن چھاردھم بھ حساب آیند

تصویري  ستود، زیرا در وصیتنامة خود گمان جوتو را مي پترارك احتماال فرسكوھاي آرنا را دیده بود و بي
» .كند زده مي استادان ھنر را شگفت… قدر، جوتو، كھ، زیباییش  اثر آن نقاش گران«- از حضرت مریم را 
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اما در آن زمان او بھ ادبیات بیشتر از ھنر عالقھ داشت؛ و احتماال . بھ فرانچسكو دا كارارا بخشیده است - 
ز پترارك، با نوشتن نمایشنامة اكرینیس بھ از شنیدن این خبر كھ آلبرتینو موساتو، اومانیستي حتي بیش ا

. الشعرایي پادوا را برسر گذاشتھ بھ ھیجان آمده است  تاج ملك ١٣١۴زبان التیني و بھ سبك سنكا در سال 
پترارك مطمئنًا دانشگاه پادوا را، كھ مایة . دانیم، نخستین نمایشنامة دورة رنسانس بود این اثر، تا آنجا كھ مي

و   این دانشگاه در آن ایام معتبرترین مدرسة ایتالیا بود،. رفت، دیده بود شھر بھ شمار مي فخر و مباھات آن
از نظر آموزش علم حقوق با دانشگاه شھر بولونیا، و از نظر تدریس فلسفھ با دانشگاه پاریس رقابت 

ي را مورد كھ خلود روح فرد -جانبداري بیپرواي بعضي از استادان پادوا از نظرات ابن رشد. كرد مي
داد و از مسیحیت بھ عنوان عقاید خرافي مفیدي كھ روشنفكران در نھان بھ آن اعتنایي ندارند  تردید قرار مي

  .پترارك را وحشتزده كرد -گفت سخن مي

، او بھ ١٣۵٠در سال . یابیم ، شاعر بیقرارمان را نخست در مانتوا، و سپس در فرارا مي١٣۴٨در سال 
بین راه براي نخستین بار از فلورانس . عازم شركت در جشن بخشش رم بودند گروه زایراني پیوست كھ

پترارك خود گفتھ است كھ از آن پس . اي طرح ریخت دیدار كرد، و در آنجا با بوكاتچو دوستي صمیمانھ
، بنا بھ اصرار بوكاتچو، شوراي شھر فلورانس حكم مصادرة ١٣۵١در سال . بودند» یك روح در دو بدن«

رپتراكو را ابطال كرد، و بوكاتچو را بھ پادوا گسیل داشت تا مبلغي بھ عنوان غرامت بھ پترارك اموال س
اما چون پترارك این پیشنھاد را . عرضھ كند و كرسي استادي دانشگاه فلورانس را بھ او پیشنھاد كند

  .نپذیرفت، فلورانس نیز حكم ابطال را باطل كرد

VI -  جوتو  

  كاري دشوار است، چرا كھ از نظر صنعت و  وسطایيرون مھرورزیدن بھ فلورانس ق
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  فرار بھ مصر؛ نمازخانة آرنا، پادوا،: جوتو

ش سیاست وضع دشوار و مرارتباري داشت؛ لكن ستایش آن سھل و آسان است، زیرا ثروت سرشار خوی
  .را در راه آفرینش بذل كرد، بھ روزگار جواني پترارك، نھضت رنسانس در این شھر در اوج جوشش بود

توزي خانوادگي، و تعدي شخصي این شھر، كھ در  نھضت رنسانس در جو پرآشوب رقابت اقتصادي، كینھ
تفرقھ بودند، و ھر جمعیت شھر بھ واسطة جنگ طبقاتي دچار . یافت سراسر ایتالیا مانند نداشت، تكوین مي

در ھر . ھایي تقسیم شده بود كھ بھ ھنگام پیروزي بیرحم و درشكست انتقامجو بودند طبقھ خود بھ دستھ
و پیوستنش بھ پارتة دیگر، ممكن بود توازن نیروھا را برھم ) گروه(لحظھ جدایي چند خانواده از یك پارتھ 

شدند،  و علیھ دولت قیام كنند؛ چنانچھ پیروز ميدر ھر لحظھ، عناصر ناراضي ممكن بود مسلح شوند . زند
كردند، و گاھي  فرستادند، معموال دارایي آنھا را مصادره مي خورده را بھ تبعید مي رھبران طرف شكست

زندگي در فلورانس منحصر بھ این نزاعھاي اقتصادي و آشوبھاي . كشیدند ھایشان را بھ آتش مي نیز خانھ
ینكھ بھ گروه خویش بیشتر دلبستھ بودند تا بھ شھرشان، نسبت بھ شھر خود شارمندان با ا. سیاسي نبود

افراد یا . ورزیدند نوعي تعصب ملي غرورآمیز داشتند و از بذل دارایي خود در راه رفاه ھمگاني دریغ نمي
بسا كھ ھزینة سنگفرش خیابان، ایجاد فاضالب، بھبود منابع آبرساني، ساختن بازار  اصناف ثروتمند چھ

حس زیبایي شناسي، كھ در آن . پرداختند مومي، تأسیس یا ترمیم كلیساھا و بیمارستانھا و مدارس را ميع
ھاي شخصي  شد كھ ھزینھ فلورانسیان چیزي كم از یونانیان باستان و فرانسویان معاصر نداشتند، باعث مي

ھا   ، و تزیین درون خانھھا، بناھاي مجلل، و نقاشیھا شود عمومي فراوان صرف زیباسازي شھر با مجسمھ
در این دوران، فلورانس در سفالگري سرآمد ھمة . با این چیزھا و دھھا ھنر كوچك دیگر صورت گیرد

آالتي  زرگران فلورانسي براي گردن، سینھ، مچ، كمر، محراب، میز و سالح زینت. شھرھاي اروپا بود
  .ن عصر یا اعصار بعد كمتر نظیر داشتھ استساختند كھ در آ شده یا قلمخورده مي جواھرنشان یا منبتكاري
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شدند و  و اكنون ھنرمندان، براي تأكید بیشتر بر تواناییھاي فردي خود، از صنف و گروه خویش جدا مي
نیكوال پیزانو، از طریق آمیختن ناتورالیسم خشن با . كردند آثارشان را بھ نام شخص خود عرضھ مي

ھاي مذھبي و تابعیت از خطوط معماري  ا از محدود بودن بھ انگیزهایدئالیسم جسماني یوناني، پیكرسازي ر
شاگرد او، آندرئا پیزانو، براي تعمیدگاه فلورانس دولنگھ درمفرغي شامل بیست وھشت نقش . آزاد ساخت

كھ مراحل پیشرفت ھنر وصنعت را از روزگار بیل بھ دست گرفتن آدم و ) ١٣٠۶-١٣٠٠(برجستھ ساخت 
، كھ در »درھاي بھشت«این نقشھاي متعلق بھ قرن چھاردھم ھنوز با . داد نمایش مي ریسي حوا بھ بعد نخ

) شوراي شھر(، سینیوري ١٣٣۴بھ سال . كند قرن پانزدھم گیبرتي براي ھمان بنا ساختھ، رقابت مي
  فلورانس طرح 

عصر، در ھم طنین صداي آن را پخش كند تصویب كرد، و فرماني صادر شد كھ، بنا بھ مقتضیات روح آن 
این برج باید در شكوه و بلندي و تعالي ھنري از ھر بناي مشابھي كھ بھ دست «آن تصریح شده بود كھ 

زیبایي برج تنھا در شكل چھارگوش » .یونانیان و رومیان در اوج عظمت آنان ساختھ شده است برتر باشد
ھاي گوتیكي  نبود، بلكھ در پنجره) خواست برفراز آن بنایي بھ شكل مارپیچ بسازد كھ جوتو مي(و سادة آن 

اي بود كھ در قسمت پایین آن بھ دست جوتو، آندرئا پیزانو، و لوكا دال روبیا  مزین و نقشھاي برجستھ
پس از مرگ جوتو، كار او بھ وسیلة پیزانو، دوناتلو، و . برسنگھاي مرمررنگین تراشیده شده بود

 - بلندترین طاق این برج حاصل ذوق و مھارت آنھاست كھ شكوه و زیبایي تكمیل كنندة - فرانچسكو تالنتي
  ). ١٣۵٩(دنبال شد 

ھمچنانكھ پترارك برشعر قرن چھاردھم تسلط داشت، جوتو دي بوندونھ ھم بر ھنر نقاشي آن عصر فرمان 
جوتوي نقاش، . كمي از آن شاعر نداشت راند؛ و این نقاش از نظر سركشي بھ ھمة نقاط نیز دست مي

دار، و مرد دنیا و زندگي، كھ از خالقیت ھنري، تدابیر علمي، و طنز و  ر، سرمایھپیكرتراش، معما
مند بود، با اعتماد بھ نفسي روبنس گونھ در عرصة زندگي پیش تاخت و در فلورانس،  گویي ھم بھره بذلھ

ینو، و میالن ناپل، اورب پیزا، لوكا، آرتتسو، پادوا، ورونا،  رم، آسیزي، فرارا، راونا، ریمیني، فائنتسا، 
و  گاه نگراني نداشت،  او ظاھرًا از بابت دریافت سفارشات ھیچ. شاھكارھایي از خود بھ یادگار گذاشت

اما   جوتو ازدواج كرد و صاحب فرزنداني زشترو شد،. وقتي بھ ناپل رفت، در كاخ سلطنتي مھمان شاه بود
دستگاھھاي بافندگي . ي را از او نگرفتاین امر آرامش دلپذیر آثار وي را برھم نزد و نشاط و سرزندگ

ترین آثار دوران  ھذا، در یكي از برجستھ  داد، مع خود را بھ دوبرابر معمول بھ صنعتگران اجاره مي
  .گوید رنسانس، داستان قدیس فرانسیس، رسول فقر، را نیز باز مي

موزائیك  -یكي طراحي كندجوتو ھنوز جوان بود كھ كاردینال ستفانسكي او را بھ رم فراخواند تا موزائ
دھد؛  كھ مسیح را ھنگام نجات دادن پطرس از كام امواج دریا نشان مي) كشتي كوچك(مشھور بھ ناویچال 

گونھ كھ در  پیترو باقي است و، بدان این موزائیك، كھ بكلي رنگ و روباختھ، ھنوز در دھلیز كلیساي سان
احتماًال بھ سفارش ھمین كاردینال بود كھ . كند جھ نميفراز پشت ستونھاي گنبد قرار گرفتھ، چندان جلب تو

این آثار نشان از دوران ناپختگي جوتو دارد، دوراني . اي موجود در واتیكان نیز تھیھ شد تصویر چند پرده
بررسي موزائیكھاي پیتروكاوالیني در كلیساي . كھ وي تخیلي پرتوان داشتھ، اما در اجرا ضعیف بوده است

گیري جوتو در سالھاي اقامتش در  تراستوره و فرسكوھاي او در سانتا چچیلیا احتماًال بھ شكلسانتاماریا در 
رم یاري كرده است؛ حال آنكھ پیكرتراشي ناتورالیستي نیكوال پیزانو احتماًال باعث شده است كھ او چشم از 

لئوناردو داوینچي . زدآثار اسالف برگیرد و بھ تجسم حاالت و احساسات واقعي زنان و مردان زنده بپردا
  جوتو ظاھر شد و آنچھ را «گفتھ است؛ 

احتماال در . جوتو سپس بھ پادوا رفت و در طي سھ سال فرسكوھاي معروف نمازخانة آرنا را ترسیم كرد
شناختھ است؛ وازاري، كھ  ھمین شھر بود كھ دانتھ را مالقات كرد؛ شاید ھم او را از فلورانس مي

جوتو نام » دوست و ھمنشین نزدیك«ب و گاھي نیز دقیق است، از دانتھ بھ عنوان ھایش ھمواره جال نوشتھ
ست بھ جوتو »كاخ پودستا«برد، و تصویري از دانتھ را كھ بخشي از فرسكوي بارجلوي فلورانس یا  مي

  . كند دانتة شاعر نیز در كمدي االھي با مالطفتي استثنایي از جوتوي نقاش تجلیل مي. دھد نسبت مي
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دو خانوادة بانكدار، باردي و پروتتسي، جوتو را بھ كار گماردند تا سرگذشت زندگي قدیس  ١٣١٨در سال 
ھایي كھ از  نویس را در فرسكوھایي براي نمازخانھ فرانسیس، یحیاي تعمید دھنده، و یوحناي حواري انجیل
ھا در سالھاي بعد سفیدكاري این نقش. شد رقم زند طرف آنان بھ كلیساي سانتاكروچھ در فلورانس اھدا مي

رو، تنھا طرح و  آنھا را دوباره از زیر گچ خارج ساختند و رنگ زدند؛ از این ١٨۵٣شدند؛ بعدھا در سال 
فرسكوھاي معروف كلیساي دوگانة قدیس فرانسیس در آسیزي نیز بھ ھمین . تركیب آنھا از جوتو است

قع شده، یكي از زیارتگاھھاي بنام ایتالیا است، و اي وا این كلیسا، كھ برفراز تپھ. سرنوشت گرفتار شد
آورند  شمارة جھانگرداني كھ ھمھ سالھ براي تماشاي تصاویر منتسب بھ چیمابوئھ و جوتو بھ آنجا روي مي

انتخاب موضوع و . كنند كمتر نیست از كساني كھ بھ قصد زیارت یا بزرگداشت آن قدیس از آن دیدار مي
كار،  را احتماًال خود جوتو بھ عھده گرفتھ است، و باقي» كلیساي علیا«ن طراحي فرسكوھاي قسمت زیری

» كلیساي علیا«در نقشھاي دیواري . ظاھرًا فقط با نظارت خود وي و بھ دست شاگردانش انجام گرفتھ است
زندگي قدیس فرانسیس بتفصیل نمایش داده شده است؛ حتي شرح حال خود مسیح ندرتًا در جایي بھ این 

این نقاشیھا از نظر تركیب و نیروي تخیلي كھ در آنھا بھ كار رفتھ . تفصیل نقاشي شده استشرح و 
این نقاشیھا یكباره بھ عمر نقاشي مذھبي خشك . اند، و حالت آرام و ھماھنگي سیالشان دلنشین است استادانھ

مندي ھستند كھ دھند، اما فاقد عمق و نفوذ و شخصیت فردي ھستند، تابلوھاي شكوھ بیزانس پایان مي
، كھ از گذشت روزگار »كلیساي سفال«فرسكوھاي . آمیزي شورانگیز و خون زندگي در آنھا نیست رنگ

رسد كھ تمثالھاي نمازخانة  بھ نظر مي. نمایند اند، پیشرفت جوتو را در قدرت تصویري مي كمتر آسیب دیده
داي سوگند فقر، فرمانبرداري، و پاكدامني ماگدالن را جوتو خود كشیده، و تابلوھاي تمثیلي نشانگر مراسم ا

افسانة فرانسیس در این كلیساي دوگانھ قوة محركي نیرومند و . اند فرانسیسیان را دستیارانش نقش كرده
تقریبًا جاني تازه بھ ھنر نقاشي ایتالیا بخشید و سنتي را بنیان گذاشت كھ در آثار فرا آنجلیكو، از معتقدان 

  . ، بھ كمال خود رسیدفرقة مذھبي دومینیكیان

  روست كھ از فنون  یابیم، از آن مي اگر ما نقایص كار وي را در . رویھمرفتھ، كارھاي جوتو یك انقالب بود

در دوران جوتو، ھنر نیز چون علوم پزشكي تازه بھ ازھم گسستن تن آدمي، و آشنایي با مكان، ساختمان، و 
بعدھا ھنرمنداني چون . ا، و اعصاب آن پرداختھ بودوظایف ھریك از عضالت، استخوانھا، رگھا و پیھ

مانتنیا و مازاتچو براین عناصر مسلط شدند، و میكالنژ شناخت در آنھا را بھ درجة كمال رساند و از آنھا 
بتي ساخت؛ اما در روزگار جوتو بررسي اندام برھنة انسان كاري نامعمول بود و عرضة آن ناپسند بھ 

شود كھ آثار جوتو در پادوا و آسیزي سرفصلي در تاریخ  صیاتي باعث ميپس چھ خصو. رفت شمار مي
كھ چشم را، از ھرزاویھ كھ  - تركیب موزون: توان چنین برشمرد ھنر تلقي شوند؟ این خصوصیات را مي

آمیزي مالیم و درخشان تابلوھا،  وقار حركت آرام پیكرھا، رنگ - سازد نگاه شود، متوجھ كانون اثر مي
ه داستان، خودداري از بیان احساس حتي بھ ھنگام رنجھا و شادیھاي عمیق، و عظمت جریان پرشكو

كند؛ و نیز گھگاه تصویرپردازي ناتورالیستي از چھرة  ھاي پردرد را در خود غرق مي آرامشي كھ صحنھ
كھ در سان  بلكھ بدان  اي كھ در ھنر قدیمي مورد توجھ بود، ھم نھ بھ شیوه  و كودكان، آن  مردان، زنان،

انگیز بیزانسي،  اینھا عناصر چیرگي جوتو برسبك نقاشي خشك و غم. شود جریان زندگي دیده و احساس مي
ھنر نقاشي فلورانسي تا یك قرن پس از او ھمچنان او را الگوي خود . و رمز پایداري نفوذ او در ھنر بودند

  .گرفت قرار داده بود و از آثار او الھام مي

دپاي او را دنبال كردند و بھ تقلید از سبك و درونمایة آثار او پرداختند، اما ندرتًا دونسل از جوتسكوھا ر
ھنر در وجود شاگرد و پسرخواندة او، تادئوگاري، تا . كسي از اینان بھ مرزھاي عظمت و استادي او رسید

ل موسیقي آلمان، در حدي ارثي بود؛ پدر تادئو، و سھ تن از پنج پسر تادئو، نقاش بودند؛ رنسانس ایتالیا، مث
ھا و كارگاھھا و مكتبھا شكوفا  آمیزي تكنیكھا در خانھ گشت، و با انتقال و درھم دست مي بھ ھا دست خانواده

دیگر سرآمد نقاشان  ١٣۴٧تادئو كار ھنري خود را با كارآموزي نزد جوتو آغاز كرد، و در سال . شد مي
امضا » شاگرد استاد جوتو«یر آثار خود را مخلصانھ با اینھمھ، حتي در این ھنگام ھم ز. فلورانس بود

تادئو چنان ثروت ھنگفتي از راه ھنرنقاشي و معماري اندوخت كھ بازماندگانش نیز با استفاده از . كرد مي
  .این امكانات مالي توانستند جاي ھنرمندان باشند
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بھ آندرئا دا فیرنتسھ است شد و اكنون منسوب  تصویر چشمگیري كھ مدتھا بھ تادئو گادي نسبت داده مي
در كاپال دلي . دھد كھ چگونھ ایتالیا در نخستین قرن رنسانس ھنوز در مرحلة قرون وسطایي بود نشان مي

، واقع در كلیساي سانتاماریا نووال، فرایارھاي فرقة دومینیكیان در »نمازخانة اسپانیاییھا«سپانیوئولي یا 
در این تصویر، قدیس توماس . ف نامي خویش برپا كردندتصویري خداگونھ از فیلسو ١٣٧٠حدود سال 

آكویناس با ابھت و جالل، اما مخلصتر از آنكھ مغرور بنماید، پیروزمندانھ برپا ایستاده است، و آریوس و 
اند؛ برگرد او موسي، بولس حواري، یوحناي  رشد بدعتگذار بھ خواري برپایش افتاده سابلیوس و ابن

شوند كھ نقشي فرعي نسبت بھ او دارند؛ در زیر تصویر آنان چھارده  دیده ميحواري، و قدیسان دیگر 
  االھي چھرة دیگر، كھ نمایندة ھفت علم

و ھفت علم اینجھاني ھستند، از قبیل دستور زبان دوناتوس، معاني و بیان سیسرون، قانون یوستینیانوس، 
ھ ھنوز كامًال قرون وسطایي است، اما از تصویر از نظر اندیش. خورند ھندسة اقلیدس، و غیره، بھ چشم مي

این دگرگوني . اي از عصر كھن است آمیزي نمودار سربرآوردن عصر تازه نظر ھنر طراحي و رنگ
  .كردند گرفت كھ تا یك قرن مردم بدشواري خود را در عصر متفاوتي احساس مي چنان بكندي صورت مي

پیشرفت تكنیك در آثار اوركانیا، كھ در میان ھنرمندان برجستة قرن چھاردھم ایتالیا مقام دوم را پس از 
از سوي شیفتگان معاصرش   او، كھ نام اصلیش آندرئا دي چونھ بود،. جوتو دارد، نمایانتر است

رت مخفف اوركانیا لقب گرفتھ بود، و بعدھا زبانھاي تنبل این لقب را بھ صو) ملك مقرب(» آركانیولو«
اما او در حقیقت شاگرد آندرئا پیزانو   آوردند، ھرچند او را غالبًا از پیروان جوتو بھ شمار مي. درآوردند

ھاي گوناگون ھنري  اوركانیا نیز مثل بسیاري از نوابغ دورة رنسانس بر رشتھ. پیكرتراش مشھور بود
را بر دیوار محراب نمازخانة ستروتتسي در » مسیح تاجدار«در مقام نقاش، تابلوي رنگي . تسلط داشت

كلیساي سانتا ماریا نووال نقش كرد، و ھمزمان با او برادر بزرگش ناردو نیز دیوارھاي ھمان نمازخانھ را 
بھ عنوان معمار، چرتوزا یا صومعة ). ١٣۵٧ - ١٣۵۴(بھ فرسكوھاي جانداري از بھشت و دوزخ آراست 

ھاي خاندان آتچایوئولي آن شھرت دارد، نزدیك فلورانس بنا  ند و مقبرهكارتوزیان را، كھ داالنھاي شكوھم
ساز، بھ ھمراه برادرش در نمازخانة سان میكلھ در فلورانس محراب  او، بھ عنوان معمار و مجسمھ. كرد

شد كھ از تصویري از مریم باكره كھ در این نمازخانھ قرار داشت معجزاتي ظھور  گفتھ مي. مزیني ساخت
، ھدایا و نذرھاي كساني كھ بسالمت رستھ بودند انجمني ١٣۴٨در سال » مرگ سیاه«پس از . تكرده اس

كرد غني ساخت، و تصمیم گرفتھ شد كھ تصویر مریم در معبد مجللي از  را كھ این نمازخانھ را اداره مي
ر ابعاد برادران چونھ، این معبد را بھ صورت یك كلیساي جامع گوتیك د. مرمر و طال جاي داده شود
كاریھا، فلزات گرانبھا، و سنگھاي قیمتي طراحي كردند؛  ھا، برجستھ ھا، مجسمھ مینیاتوري با ستونھا، مناره

شھرت فراوان یافت، بھ  آندرئا پس از ساختن این معبد .است» ترچنتو«این معبد گوھر معماري تزئیني 
یا استاد معمار در اورویتو منصوب شد، و در طراحي نماي بروني كلیسا شركت »كاپومائسترو«سمت 
یا كلیساي جامع » دوئومو«بھ فلورانس بازگشت و تا پایان عمربھ كار ساختمان  ١٣۶٢وي در سال . جست

  .بزرگ این شھر پرداخت

از سال  -یمترین كلیسایي كھ تا آن زمان در ایتالیا ساختھ شده بودعظ - شھرت فراوان سانتا ماریا دل فیوره
اي از ھنرمندان نامدار چون جوتو،  از آن روز تا عصرما، سلسلھ. با آرنولفو دي كامبیو آغاز شد ١٢٩۶

 ١٨٨٧نماي امروزي آن بھ سال . اند آندرئا پیزانو، فرانچسكوتالنتي، و بسیاري دیگر در این بنا كار كرده
گردد؛ حتي در حال حاضر نیز ساختمان كلیسا تكمیل نشده است و در ھر قرني ناگزیر باید قسمت  ميباز 

. ھاي دیگر ھنري ناموفقتر بود در ایتالیاي عصر رنسانس، معماري از شاخھ. بزرگي از آن تجدید بنا شود
نھاي شمالي تیز، را از سرزمی معماران با دلسردي عناصري از معماري گوتیك، چون طاقھاي نوك 

  گرفتند، آنھا را با ستونھاي كالسیك درآمیختند،

شود، برروي این مجموعھ گنبدي بیزانسي استوار  و گاھي نیز، بھ طوري كھ مثًال در فلورانس دیده مي
وحدت و  - بھ استثناي چند كلیساي كوچك كھ برامانتھ ساختھ است -مخلوط حاصل بیتناسب بود و. كردند

اي از ھنر معماري اصیل باشد، نمایشگاه  جاي آنكھ نمونھ كلیساھاي اورویتو و سینا بھنماي . زیبایي نداشت
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اي كھ خطوط افقي بھ واسطة كاربرد متناوب مرمرسیاه و  ھا و موزائیكھا بود؛ و جلوه باشكوھي از پیكره
این ندارد كھ  كند، حال آنكھ كلیسا مفھومي جز آزارد و روح را خفھ مي كنند چشم را مي مرمرسفید پیدا مي

بعد از روي  بھ ١۴١٢كلیساي جامع فلورانس، كھ از سال. سوي آسمانھا پرواز دھد دعایي یا سرودي را بھ
وجھ شباھتي بھ گل ندارد؛  آمیز شھر سانتاماریا دل فیوره خوانده شد، بھ ھیچ سوسن منقوش برنشان بشارت

اي است كھ درون آن بیشتر بھ دھانة  ھ، مغارهاش كھ برونللسكي ساخت این كلیسا، بھ استثناي گنبد برجستھ
  .ماند تا درگاھي كھ راه بھ سوي خدا دارد دانتھ مي» دوزخ«

ساختمان كلیساي سانتا كروچھ یا صلیب مقدس  ١٢٩۴ناپذیر، در سال  آرنولفو دي كامبیو، ھنرمند خستگي
بناي فلورانس، یعني پاالتتسو  ساختمان زیباترین ١٢٩٨را، كھ متعلق بھ فرقة فرانسیسیان بود، و در سال 

ساختمان كلیسا، جزنماي . دال سینیوریا را، كھ نزد نسلھاي بعدي بھ پاالتتسو وكیو معروف شد، آغاز كرد
، و ساختمان بخشھاي اصلي كاخ سینیوریا یا كاخ ١۴۴٢بھ اتمام رسید، در سال  ١٨۶٣بروني آن كھ در 

ود كھ دانتھ و پدر پترارك از فلورانس تبعید شدند؛ زد و در ھمین سالھا ب. تكمیل شد ١٣١۴قدیم در سال 
خوردھاي گروھي در این زمان در فلورانس در اوج خود بود؛ بھ ھمین علت، آرنولفو ساختمان سینیوریا 

بام آن را با مزغلھایي براي دفاع  را بھ جاي آنكھ بھ شكل یك كاخ بسازد، بھ صورت دژي بنا كرد، و پشت
برج بینظیر آن نیز داراي ناقوسي بود كھ با طنین نواھاي گوناگون مردم را بھ  مسلحانھ طرح ریخت؛

نھ تنھا حكومت بلكھ » سینیوري«، »پریوري«در این كاخ آباي شھر . خواند شدن فرا مي مجلس یا بھ مسلح
اي باز  كردند، و قانوني كھ آنھا را در طول دوماه مأموریتشان از كاخ بھ ھر عنوان و بھانھ زندگي ھم مي

، نري دي فیوراوانتھ یكي از ١٣۴۵در سال . داشت گواه بر اوضاع و احوال فلورانس آن روز است مي
این پل، كھ با گذشت زمان و طي . معروفترین پلھاي جھان را بھ نام پونتھ وكیو بر رود آرنو بنا كرد

ھاي  و دكان را برروي پایھجنگھاي متعدد فرسوده شده، ھنوز مورد استفادة وسائط نقلیھ است و بیست و د
ھاي  برگرد این دستاوردھاي غرورآمیز، روح مدني فلورانس، در كوچھ. لرزان خود نگاه داشتھ است

خاطر؛  شدند، كاخھاي كوچكتر توانگران پریشان باریكي كھ از میدانھاي كلیسا و سینیوریا منشعب مي
ند، دكانھاي پرازدحام سوداگران و كرد كلیساھاي باشكوھي كھ طالي تاجران را بھ ھنر تبدیل مي

در . پذیر، و باھوش قرار داشت اي و پرجمعیت مردمي فعال، سركش، تحریك ھاي اجاره وران، و خانھ پیشھ
  .وبرھمي از افراد بود كھ رنسانس پا بھ عرصة وجود گذاشت چنین محیط درھم

VII  - »دكامرون«  

  گوینیتسللي . در فلورانس بود كھ ادبیات ایتالیایي بھ نخستین و بزرگترین پیروزي خود دست یافت

فلورانسي، نھ در فلورانس اما در آرزوي رسیدن بھ این شھر، اولین و آخرین اثر راستین در ادبیات 
یي را تصنیف كرد، ترین اثر منثور ایتالیا ھم در آنجا بوكاتچو برجستھ. حماسي ایتالیا را برجاي نھاد

ویالني، كھ براي شركت در مراسم . ترین وقایع قرون وسطي را نوشت وجوواني ویالني تاریخچة تازه
اي باشكوه بھ ھیجان  ھاي گذشتھ كرد و مثل گیبن از دیدن ویرانھ از رم دیدن مي ١٣٠٠جشن بخشش سال 

تحریر درآورد؛ اما بعدًا، با این اندیشھ كھ آمده بود، مدتي بھ این فكر افتاد كھ تاریخ این شھر را بھ رشتة 
ھمة وقایع «اند، متوجھ زادگاه خود شد و تصمیم گرفت  بسیاري دیگر پیش از او تاریخ رم باستان را نگاشتھ

و كارھاي فلورانسیھا را بتفصیل، و امور قابل توجھ … در این كتاب شرح دھد … شھر فلورانس را 
  » .ندمابقي دنیا را بھ اجمال بازگو ك

، كھ خود ضمن آن از پاي »مرگ سیاه«آغاز كرد و تا شیوع » برج بابل«جوواني كتاب خود را با داستان 
. دنبال كردند ١٣۶۵اش فیلیپوداستان او را تا سال  برادرش ماتئو و برادرزاده. درآمد، آن را ادامھ داد

ي بود؛ بھ لھجة خالص توسكاني جوواني براي كار خود آمادگي كامل داشت؛ او فرزند بازرگان ثروتمند
تسلط داشت؛ بھ ایتالیا، فالندر، و فرانسھ سفر كرده بود؛ سھ بار بھ رھبري دیر، و یك بار نیز بھ ریاست 

نظیري  ضرابخانة شھر منصوب شده بود؛ و بھ مباني اقتصادي و اثرات تاریخي زمان خویش آگاھي كم
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سھ كتاب . آمارھایي از شرایط اجتماعي درھم آمیخت او نخستین كسي بود كھ روایات خویش را با. داشت
خورد، از جملھ  اما در كتاب بعدي اطالعات جالبي بھ چشم مي  اول وقایع فلورانس او بیشتر افسانھ است،

نفر بوده است، و از این عده ھفده ھزار تن  ١٠۵‘٠٠٠جمعیت فلورانس و حومة آن  ١٣٣٨اینكھ در سال 
ھزار شاگرد  اند؛ فلورانس داراي شش دبستان با ده زیستھ ر تن با اعانات عمومي ميو چھارھزا  اند، گدا بوده

» دستور زبان«پسر ودختر، و چھار دبیرستان بوده است كھ در آنھا ششصد پسر و معدودي دختر 
برخالف بسیاري از تاریخنویسان، ویالني در كتاب خود از . آموختند مي) فلسفھ(» منطق«و ) ادبیات(

ھاي  تابلوھاي نقاشي، و ساختمانھاي تازه نام برده است؛ كمتر شھري چنین مستقیم از ھمة جنبھ كتابھا،
ھرگاه ویالني تمام این مراحل و جزئیات را بھ صورت روایت مسلسل . مختلف حیاتش توصیف شده است

تاریخ مبدل آورد، وقایعنامة خود را بھ  ھا، شخصیتھا، و نتایج حوادث درمي و واحدي از علتھا، پدیده
  . كرد مي

. ، در زندگي و نظم و نثر ھمچنان بھ زنھا پرداخت١٣۴٠بوكاتچو پس از مقیم شدن در فلورانس در سال 
. بیت، یادآور روزھاي خوش پیوندشان بود ۴۴٠٠منظومة رؤیاي عاشقانھ، كھ بھ فیامتا اھدا شده بود، در

گوید؛  استان جدایي خویش را از بوكاتچو بازميزاده د در رمان روانشناختي فیامتا، شاھزاده خانم ناپاك
كند؛ و چون  فیامتا عواطف عشق، التھابات ھوس، و رشك و مفارقت را بھ تفصیلي ریچاردسن تحلیل مي

  كند، نداي آفرودیتھ را در عالم خیال  وجدانش بیوفایي او را سرزنش مي

رع و سوگند وفاداري مرا از این من شوھر دارم و احكام ش«خویشتن را تا این حد خوارمكن و مگو «
اینھا جز فریبي پوچ و مقاومتي بیھوده در برابر قدرت اروس نیستند، زیر او، مانند » .دارد مي كارھا باز
سازد و توجھي بھ قوانین دیگر كھ از منشأ فروتري  اي پرقدرت، قوانین ابدي خویش را مستقر مي شاھزاده

بوكاتچو با سوءاستفاده از خامة » .شمارد نیني پست و غالمانھ ميھستند ندارد؛ زیرا این قوانین را قوا
دارد بھ نفع او اعتراف كند كھ او بوكاتچو را رھا نكرده  تواناي خویش در پایان كتاب، فیامتا را وا مي

بوكاتچو بعد از این زمان دوباره بھ شعر روي آورد و . است، بلكھ این بوكاتچو بوده كھ از او دل كنده است
نینفالھ فیزوالنو بھ وصف عشق یك چوپان بھ كاھنة معبد دیانا پرداخت؛ در این شعر، پیروزي چوپان با  در

تقریبًا . شورو شوق توصیف شده است، و اندكي نیز از این شور صرف وصف مناظر طبیعي گشتھ است
بود كھ  ١٣۴٨اندكي پس از شیوع طاعون سال . ھمین دستمایھ و شیوه الگوي نگارش دكامرون است

وپنج سال داشت  در این تاریخ او سي. بوكاتچو بھ نوشتن سلسلھ داستانھاي معروف و فریبندة خود پرداخت
آمیز میل و  ھاي ھزل توانست نكتھ و حرارت شھوتش از حد شعر بھ حد نثر تنزل یافتھ بود؛ حال دیگر مي

بود، و بوكاتچو چندان آرام و بھ این فیامتا ظاھرًا در دوران طاعون مرده . وار را دریابد خواھش دیوانھ
ھرچند . اعتنا بود كھ نامي را كھ بھ او بخشیده بود بھ یكي از راویان درجھ دوم داستانھایش داد مسئلھ بي

بایست جزءجزء منتشر شده باشد، زیرا در  انتشار نیافت، بخشھایي از آن مي ١٣۵٣ھمة كتاب تا سال 
اي از انتقاداتي كھ از داستانھاي قبلي او شده پاسخ  ده بھ پاره، نویسن»روز چھارم«پیشگفتار داستان 

توان گفت كھ  مي. اي از صد داستان است این كتاب، بھ شكلي كھ اكنون در دست ماست، مجموعھ. گوید مي
بھ یك   غرض نویسنده این نبوده است كھ تعداد زیادي از آنھا با ھم و یكجا خوانده شوند؛ این داستانھا، كھ یك

  .بایست مردم فلورانس را شبھاي بسیار سرگرم كرده باشند تشر شدند، ميمن

و پس از آن سراسر اروپا را  ١٣۴٨كھ در سال  - »مرگ سیاه«در پیشگفتار كتاب، شرحي از نتایج 
این بیماري، كھ آشكارا در زاد وولد بسیار و كثافت شایع در میان مردم . در فلورانس آمده است -فراگرفت

اثر جنگ بھ فقر كشیده شده و براثر قحطي ضعیف گشتھ بودند ریشھ داشت، از راه عربستان بھ آسیا كھ بر
بازرگانان و كشتیھاي بازرگاني ونیز، . مصر، و از دریاي سیاه بھ روسیھ و امپراطوري بیزانس راه یافت

طنطنیھ، سیراكوز، پیزا، جنووا، و مارسي این بیماري را، بھ كمك ككھا و موشھاي صحرایي، از قس
، ١٣٣۴- ١٣٣٣درپي سالھاي  قحطیھاي پي. اسكندریھ، وسایر بنادر خاور نزدیك بھ ایتالیا وفرانسھ آوردند

در اروپاي باختري نیز احتماًال مقاومت مردم فقیر را تحلیل برده بود، و  ١٣۴٧-١٣۴۵، و ١٣۴٢- ١٣٣٧
ریوي، ھمراه با تب : ھ دوشكل بوداین بیماري ب. بعد این افراد بیماري را بھ طبقات دیگر سرایت دادند

  شدید و خلط خونالود، كھ پس از سھ روز 
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 ١٣۶۵و  ١٣۴٨این بیماري، كھ در فاصلة سالھاي . شد زخم، كھ پس از پنج روز منتھي بھ مرگ مي  و سیاه
چنین  ١٣۵۴یك وقایعنگار سینایي در سال . بتناوب بروز كرد، نیمي از مردم ایتالیا را از پاي درآورد

  :شتنو

ھمراه اجسادي كھ بھ گورستان روان بودند، نھ خویشاوندي بود، نھ دوستي، نھ كشیشي، نھ راھبي؛ و از 
در بسیاري از نقاط شھر، خندقھاي پھن و گودي كنده بودند كھ … . عزاداري براي مردگان ھم خبري نبود

ندق با انباشتھ شدن اجساد بھ روي خ  سان، پوشانیدند؛ و بدین انداختند و با كمي خاك مي اجساد را در آن مي
با دستان خویش پنج تن از فرزندانم … و من، آنیولو دي تورا، . كندند شد؛ سپس خندق دیگري مي ھم پرمي

خاك روي بسیاري از مردگان . را در یك گودال بھ خاك سپردم؛ و بسیاري دیگر از مردم نیز چنین كردند
ھایي از تن مردگان را در  خوردند، و تكھ كشیدند و مي ا بیرون ميقدر تنك بود كھ سگھا بآساني اجساد ر  آن

گریست، ھرچھ ھم كھ فرد از دست رفتھ  آمد و كسي نمي ناقوس كلیسایي بھ صدا درنمي. پراكندند شھر مي
این «گفتند و باور داشتند كھ  و مردم چنین مي… . عزیر بود، چرا كھ تقریبًا ھمھ در انتظار مرگ بودند

  » .ان استپایان جھ

. ، از ھر پنج نفر سھ تن جان سپردند١٣۴٨در فلورانس، بھ گفتة ماتئوویالني، از آوریل تا سپتامبر 
این ارقام . بوكاتچو تلفات فلورانس را صدھزار نفر و ماكیاولي نودوشش ھزار تن برآورد كرده است

بوكاتچو . كرد زارتن تجاوز ميآمیزند، زیرا جمعیت فلورانس در آن ھنگام بسختي از صد ھ آشكارا مبالغھ
  : كند كتاب دكامرون خویش را با شرح دھشتناكي از طاعون آغاز مي

نھ تنھا صحبت و ھمنشیني با بیماران، بلكھ حتي لمس لباسھا یا ھرچیز دیگري كھ دست بیماران بھ آنھا 
اگر … . ا سرایت دھدخورده بود یا بیماران از آن استفاده كرده بودند، بتنھایي كافي بود كھ بیماري ر

گرفت، در اندك مدتي جان  حیواني با چیزي متعلق بھ شخص بیماریا مرده از این بیماري در تماس قرار مي
كھ … این مصیبت چنان ھراسي بردل ھمگان افكنده بود . ام و من این نكتھ را بھ چشم خود دیده… سپرد مي

تر و  العاده از آن خارق(نھاد؛ و حتي  وھر را وا ميو چھ بسا زن ش… برادر برادر را، عمو برادرزاده را، 
كردند، چنان  بعضي از پدران و مادران از دیدار و نوازش فرزندان خویش خودداري مي) باور نكردنیتر

آنكھ كسي بھ كمك و یاریشان  بي  ھرروز ھزاران تن از مردم عادي،… . كھ گویي فرزندان آنھا نیستند
كشیدند،  بسیاري از مردم در خیابانھا دم آخرشان را مي. آمدند شود، از پاي درميبشتابد یا از مرگشان آگاه 

. شد مردند تنھا با تعفن اجسادشان مرگشان بر ھمسایگان معلوم مي ھاي خود مي و بسیاري دیگر كھ در خانھ
 ھمسایگان، نھ از روي خیرخواھي نسبت بھ فرد. سراسر شھر از نعش اینھا و دیگران انباشتھ بود

درگذشتھ، بلكھ بیشتر از ترس اینكھ مبادا بھ سبب تعفن اجساد خود نیز در معرض ابتالي بھ بیماري قرار 
  ھا  نھادند؛ و آنان كھ سحرگاه از كوچھ كشیدند وپشت درھا مي ھا بیرون مي گیرند، اجساد را از خانھ

آوردند و برخي از  ري اجساد ميآنگاه تابوتھا را براي گردآو. خوردند گذشتند بھ اجساد بیشماري برمي مي
كم نبود تابوتي كھ با آن دویا سھ نعش بھ . كردند اي حمل مي پاره بر تختھ اجساد را، بھ سبب نبودن تابوت، 
نبود تابوتي كھ حامل زن و  اي نبود كھ یكبار بیشتر روي ندھد؛ حتي كم گورستان حمل شود، و این حادثھ

كاربھ جایي رسیده بود كھ مردم بھ … . گونھ باشد ، و افرادي از ایندویا سھ برادر، پدر و فرزند  شوھر،
  . نگرند نگریستند كھ امروزه بھ مرگ بزھا مي گونھ مي مرگ انسانھا ھمان

گیري آن  خود، و نحوة شكل) ده روز(بار، بوكاتچو بھ تصویر كردن دكامرون  از میان این اوضاع رقت
پس از مراسم قداس توسط » كلیساي مقدس سانتاماریا نووال«جمعي در  طرح یك گردش دستھ. پردازد مي
. شود ریختھ مي» ھفت بانوي جوان، كھ از طریق خویشاوندي، دوستي، یا ھمسایگي با ھم پیوند دارند،«

رفتار، و سرشار  ھمگي مؤدب، نجیبزاده، زیبا، خوش«این بانوان از ھجده تا بیست و ھشت سال داشتند، و 
گیر، بھتر  بودن از آن بیماري ھمھ كند كھ، براي ایمن یكي از آنھا پیشنھاد مي» .ودنداز نشاطي صادقانھ ب

ھاي ییالقي خویش كوچ كنند، و با حركت از ویالیي  است كھ ھمگي با ھم، ھمراه با مستخدمانشان، بھ خانھ
ا كھ بھ نغمة بس در آنجا چھ… . از صفا و گوناگوني مناظر طبیعت در بھار بھره گیرند«بھ ویالي دیگر، 
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كھ چون امواج  ھاي سبزو خرم و كشتزارھاي غلھ را،  پرندگان كوچك گوش دھیم، و منظرة دشتھا و تپھ
بسا ھزاران نوع از درختان را تماشا كنیم؛ آنجا پھنة آسمان در  آیند، ببینیم؛ و چھ دریا بھ حركت درمي

تھ است، اما زیبایي ابدیش را نیز از ما دریغ تر است، آسماني كھ ھرچند فعال برما خشم گرف دیدگاه ما گشاده
از آنجا كھ ما زنان «: افزاید شود، اما فیلومنا پیشنھادي اصالحي بدان مي این پیشنھاد پذیرفتھ مي» .دارد نمي

قضا را، در . بھتر است چند مرد ما را ھمراھي كنند» دمدمي مزاج، خودرأي، بدگمان، و ترسو ھستیم،
… كھ خشم روزگار ویا از دست رفتن دوستان و خویشان … . ارد كلیسا شدندسھ جوان و«ھمان لحظھ 

اینان ھمھ خوشرو، خوشخو، و آراستھ بودند و آمده … . نتوانستھ بود حرارت عشق را در آنان فرونشاند
كھ بھ دیدار محبوبشان برسند؛ از قضا، ھرسھ محبوب را در میان ھمان ھفت … بودند از خدا طلب كنند

نیفیلھ . كند از این جوانان بخواھند در گردششان آنان را ھمراھي كنند پامپنیا پیشنھاد مي» .تندبانو یاف
باشد، اما من كھ با پاكدامني و وجدان «: دھد فیلومنا پاسخ مي. ترسد كھ این پیشنھاد رسوایي بھ بار آورد مي

  ».خواھند بگویند كنم، بگذار مردم ھرچھ مي آسوده زندگي مي

ر چھارشنبة بعد، ھمراه با مستخدمان و آذوقة خود بھ ویالیي درسھ كیلومتري فلورانس رھسپار سرانجام، د
داراي حیاطي وسیع و زیبا در وسط؛ تاالرھا و سرسراھا و خوابگاھھایي یكي زیباتر «این ویال . شوند مي

اف؛ باغھاي سبز و زارھا در اطر انگیز؛ چمنزارھا و سبزه از دیگري، و ھمھ مزین بھ تابلوھاي نقاشي دل
  خرم؛ چاھھاي آب بسیار خنك؛ و 

خورند، و خویشتن را با داستانھاي  پردازند، شامي طوالني مي خورند، در باغھا بھ گردش و تفریح مي مي
برند، ھر روز ھر یك از  گذارند، تا وقتي كھ خارج از شھر بھ سر مي با ھم قرار مي. كنند عشقي سرگرم مي

اسم كتاب ھم از دكا ھمراي (انجامد  اقامت در این ییالق ده روز بھ طول مي. كند يآنھا داستاني تعریف م
؛ و نتیجة كمدي انساني بوكاتچوست كھ در قبال ھریك شعر )یوناني بھ معني ده روز گرفتھ شده است

 شوند كھ در در ضمن، طبق قرار قبلي، اعضاي گروه مكلف مي. آور دارد انگیز دانتھ یك داستان نشاط غم
  ».آور باشد از نقل اخبار خارج خودداري كنند مگر آنكھ نشاط«طي این روزھا 

اند، ابداع شخص بوكاتچو  بیشترین این داستانھا، كھ ھریك بھ طور متوسط در شش صفحھ نوشتھ شده
ھا و »كنت«ھاي قرون وسطایي، و »گستا«نیستند، بلكھ از منابع كالسیك، آثار نویسندگان شرقي، 

آخرین و معروفترین داستان كتاب، داستان . اند انسوي، یا فولكلور خود ایتالیا گردآوري شدهھاي فر»فابل«
ھاي كنتربري از آن استفاده كرده  ترین قصھ گریز لداي بردبار است، كھ چاسر در یكي از بھترین و تخیلي

ست كھ -و عشق اوقصة فدریگو، قوش او،  –زیباترین داستان كتاب بوكاتچو داستان نھم روز پنجم . است
). روز اول، قصة سوم(فلسفیترین آنھا افسانة سھ انگشتر است . تقریبًا یادآور عشق فداكارانة گریز لدا است

كند و  ، كھ بھ پول نیاز دارد، یھودي ثروتمند، ملكیصدق، را بھ ناھار دعوت مي»سلطان بابل«الدین،  صالح
این صراف . ھود، مسیحیت، و اسالم بھتر استپرسد كھ بھ نظر وي كدامیك از سھ دین ی از او مي

  :دھد ترسد بھ صراحت سخن بگوید، با تمثیلي بھ آن پاسخ مي دوراندیش پیر، كھ مي

روزي روزگاري مرد بزرگ و ثروتمندي بود كھ در میان جواھرات قیمتي خویش انگشتر زیبا و 
بازماندگانش برسد، اعالم داشت فرزندي خواست این انگشتر متوالیًا بھ دست  چون مي..  . .گرانبھایي داشت

كھ بھ ھنگام مرگ او و بھ موجب وصیت او صاحب انگشتر باشد، باید وارث او شناختھ شود، و دیگران 
فرزندي كھ انگشتر را بھ ارث برده بود با اوالد خود . ھمھ او را بھ احترام رئیس بزرگ خاندان بشناسند

خالصھ، انگشتر پس از چند . كاري را كرد كھ پدر كرده بود رفتار مشابھي در پیش گرفت و درست ھمان
نسل دست بھ دست گشت و سرانجام بھ مردي رسید كھ داراي سھ فرزند پاك نھاد و با فضیلت بود كھ 

پسران جوان، كھ از ارزش انگشتري . داشت ھمگي مطیع پدر بودند، و او ھم ھر سھ را یكسان دوست مي
شتند خود بھ ریاست خانواده برسند، ھر یك جداگانھ از پدر خود خواستند كھ آگاه بودند و ھر سھ دوست دا

دانست انگشتر را بھ كدامیك  پدر گران قدر، كھ نمي..  . .اكنون كھ پیر شده است انگشتري را بھ او واگذارد
اھري پس، پنھاني از جواھرساز م. از آنان بدھد، بھ این اندیشھ افتاد كھ بھ نحوي ھر سھ را راضي كند

این انگشترھا چنان بھ ھم شباھت داشتند كھ تشخیص . خواست دو انگشتر دیگر نظیر انگشتر اصلي بسازد
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چون ھنگام مرگ رسید، ھر یك از انگشترھا را . نمود انگشتر اصلي حتي براي خود او نیز دشوار مي
او و ریاست بر خانواده  فرزندان، پس از مرگ پدر براي جانشیني. مخفیانھ بھ یكي از فرزندان خود بخشید

  انگشترھاي خود را بھ نشانة محق بودن نشان دادند، اما

قدر بھ ھم شبیھ بودند كھ تشخیص انگشتر اصلي معلوم نبود، سرانجام مسئلھ وارث  چون انگشترھا آن
 گویم كھ ھر یك از از این روي، سرور من، بھ شما مي. حقیقي الینحل ماند و ھنوز ھم الینحل مانده است

سھ قومي كھ خداي بزرگ شریعت خود را بھ آنان ارزاني داشتھ، معتقد است كھ وارث حقیقي خداوند و 
اما این مسئلھ كھ كدام یك از آنان وارث حقیقي است، درست مانند مسئلة . احكام و شریعت اوست

  .مانده است  انگشترھا، ھنوز الینحل

میان اندیشة . سالگي یك مسیحي جزمي نبوده است وھفت دھد كھ بوكاتچو در سي چنین داستاني نشان مي
ورزید، تفاوت زیادي بھ  رواداري مذھبي او و تعصب خشك دانتھ، كھ آشكارا با دینھاي دیگر دشمني مي

كھ بعدھا مورد اقتباس ولتر نیز (در داستان دوم كامرون، یھانات یھودي با این استدالل . خورد چشم مي
د كھ چون مسیحیت با وجود فساد اخالق روحانیان و خرید و فروش گرو بھ مسیحیت مي) قرار گرفت

كشي، خلوص،  بوكاتچو ریاضت. مقامات كلیسایي پایدار مانده است، پس باید دین برحق و الھي باشد
سازي را بھ باد استھزا  ھا، و حتي قدیس اعتراف بھ گناھان، آثار قدیسین، كشیشھا، راھبان، فرایارھا، راھبھ

دھند  كساني كھ بھ آنان صدقھ مي» دلي ساده«شمرد و بھ  و بیشتر راھبان را مردمي مكار ميا. گیرد مي
كند كھ  در یكي از دلنشینترین داستانھاي خود، روایت مي). روز ششم، قصة دھم(زند  لبخند تمسخر مي

یكي از آثار «دھد كھ  چگونھ فرایار چیپوال براي اینكھ اعانة بیشتري بگیرد بھ شنوندگان خود وعده مي
یعني یكي از پرھاي فرشتھ جبرائیل ملك مقرب را، كھ پس از اعالم خبر والدت عیسي   بسیار مقدس كلیسا،

در مستھجنترین ). روز ششم، قصة دھم(بھ آنان نشان دھد » بھ مریم باكره در اتاق او برجاي مانده است،
ھاي  سي نیرومند بود، توانست ھمة راھبھدھد كھ چگونھ مازتو، جواني كھ از نظر جن داستان خود شرح مي

در داستان دیگري، فرایار رینالدو با زن مردي رابطة نامشروع ). روز سوم، قصة اول(دیر را ارضا كند 
  ).روز ھفتم، قصة سوم(» كدام راھبي است كھ چنین نكند؟«پرسد   كند، و راوي داستان مي برقرار مي

چاسري  -اي ھاي رابلھ كنند، اما از بذلھ ي اندكي احساس شرم ميزنان دكامرون از شنیدن چنین داستانھای
كند و گھگاه،  فیلومنا، دختري كھ رفتاري بس موقرانھ دارد، داستان رینالدو را حكایت مي. برند آنھا لذت مي

توانستي  دادند كھ مي دختران چنان خنده را سر مي«بنا بربیان این ناشادترین شخصیت داستانھاي بوكاتچو، 
بند و بار ناپل پرورش یافتھ بود و عشق را غالبًا جز  بوكاتچو در محیط بي» .دندانھاي آنان را ببیني  ھمة

زد، و در برابر دون  او بھ داستانھاي عشقي پھلوانان نیشخند مي. كرد روابط جنسي چیز دیگري تلقي نمي
ج كرده بود، ظاھرًا بھ عشق آزاد اعتقاد ھرچند دوبار ازدوا. كرد كیشوتیسم دانتھ نقش سانچوپانثا را ایفا مي

تایي داستان، كھ بازگو كردن آنھا حتي در محافل مردانة امروز ھم پسندیده  پس از روایت بیست. داشت
من در گفتار و كردار شما زنان و ما مردان چیزي كھ «: گوید نیست، از زبان یكي از مردان، بھ زنھا مي

  سزاوار سرزنش 

گیریھا بیشتر مربوط بھ این  نویسد كھ این خرده كند و مي پروایي او شده است اشاره ميانتقاداتي كھ از بی
در ھمان حال بھ » .ام من در مواردي جزئي، حقایقي از زندگي فرایارھا را فاش ساختھ«بوده است كھ 

  .گوید تبریك مي» زحمات طوالني، كھ بھ یاري و لطف خدا بھ ثمر رسیده است«خویشتن براي 

شھرت این كتاب ممكن است بیشتر . رود ون كماكان یكي از شاھكارھاي ادبیات جھان بھ شمار ميدكامر
آن باشد، اما حتي اگر آن بیعفتي كالم را ھم نداشت، باز سزاوار این شھرت و باقي » اخالقیات«مرھون 

اي كنتربري ھ این كتاب ساخت و پرداختي كامل دارد، و از این نظر حتي برقصھ. ماندن در تاریخ بود
نثر او اگر چھ . اي از كمال رسیده است كھ ھنوز در ادبیات ایتالیا مانند ندارد نثر كتاب بھ پایھ. برتري دارد

گاھي پیچیده یا آمیختھ بھ صنایع بدیعي است، بھ طور كلي فصیح، محكم، پختھ، زنده، و مثل نھر 
اي كھ در  ترین فاجعھ درخالل سخت. دكامرون كتاب عشق بھ زندگي است. كوھساران روشن و روان است
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طول ھزار سال براي ایتالیا روي داده بود، بوكاتچو جرئت آن را داشت كھ زیباییھا، طنزھا، نیكیھا، و 
گاھي بدبیني نسبت بھ درستي بشر براو چیره . خوشیھاي زندگي را كھ ھنوز در جھان وجود داشت دریابد

ساني او بھ زنان در كورباتچو؛ اما، در دكامرون، او چون رابلھ ھاي گزنده و غیران مانند كنایھ  گشت، مي
رغم كاریكاتورسازي  علي. برد قلب است كھ از دادوستد، پست و فراز زندگي، و عشق لذت مي مردي خوش

و اغراقھایي كھ در دكامرون وجود دارد، مردم جھان خود را در این كتاب باز شناختند؛ وكتاب بھ ھمة 
زاكس و لسینگ، مولیر و الفونتن، و چاسر و شكسپیر بخشھایي از این  ترجمھ شد؛ ھانس زبانھاي اروپایي

این كتاب در دوراني كھ دیگر اشعار پترارك در . كتاب را با تحسین در آثار خود مورد استفاده قرار دادند
  . ھد شدشوند قرار گیرد، ھنوز با لذت فراوان خوانده خوا شمار آثار قابل ستایشي كھ خوانده نمي

VIII - سینا  

در آنجا نیز . توانست بر این ادعاي فلورانس كھ زادگاه رنسانس بوده است نداي اعتراض در دھد سینا مي
صنعت . كرد افزود و حمیت اجتماعي ھنر را تغذیھ مي ھا مي شدت برخورد جناحھا برحرارت اندیشھ

فالمینیوسي بین ھاي خاوري مدیترانھ، و دادوستد از جادة  پشمبافي، صدور كاالھاي سینایي بھ كرانھ
، میدانھا و خیابانھاي اصلي شھر با آجر ١۴٠٠تا سال . فلورانس و رم این شھر را نسبتًا ثروتمند ساختھ بود

در . قدر مستغني شده بود كھ بتواند انقالبي را سامان دھد  یا سنگ مفروش شده بودند و طبقة تھیدست آن
  را محاصره كردند، درھاي آن ) ادارة امور عامھ عمارت(، كارگران پشمباف پاالتتسوپوبلیكو ١٣٧١سال 

ھاي  چند روز بعد، لشكري دوھزار نفري كھ توسط بازرگانان تجھیز شده بود بھ شھر یورش آورد، محلھ
كارگرنشین را مورد تاخت و تاز قرار داد، و زنان و مردان و كودكان را بدون استثنا و بیرحمانھ بھ نیزه 

الناس شتافتند؛ در نتیجھ، حملة  نجبا و افراد پایین طبقة متوسط بھ یاري عوام. كشید و ازدم شمشیر گذراند
طلب صالحترین دستگاه اداریي را كھ شارمندان سینا بھ خود  ضدانقالب درھم شكست، و حكومت اصالح

، بازرگانان ثروتمند باردیگر قیام كردند، حكومت ١٣٨۵بھ سال . دیده بودند بھ این شھر عرضھ داشت
از آن تاریخ، صنعت و . را از شھر بیرون راندندطلب را برانداختند، و چھارھزار كارگر شورشي  اصالح

  .نھادھنر در سینا روبھ انحطاط 

در ضلع باختري و گستردة پیاتتسا . در این محیط آشفتة قرن چھاردھم بود كھ سینا بھ اوج ھنري خود رسید
برج متصل بھ این ). ١٣٠٩ - ١٢٨٨(پاالتتسو پوبلیكو سربھ آسمان كشید  - میدان عمدة شھر - پوكام  دل

، معمار و پیكرتراش ١٣١٠بھ سال . متر، زیباترین برج ایتالیاست ١٠٢عمارت، توره د مانجیا، بھ ارتفاع 
او، و سایر  سینایي، لورنتسومایتاني، بھ اورویتو رفت و نماي مجلل كلیساي آنجا را طرحریزي كرد؛

ستونھاي  آمیز بھ تزیین سردرھا و ستونھا و نیم ھنرمندان سینایي، و نیز آندرئا پیزانو با شوقي جنون
در سال . پدید آوردند اي از سنگ مرمر ، معجزهبولسنابرجستة دیواري پرداختند و، بھ یادبود معجزة 

كلیساي بزرگ شھر سینا با نمایي ھمانند براساس طرحي كھ از جوواني پیزانو مانده بود زینت  ١٣٣٧
این نما، كھ شاید در تزیین آن افراط شده است، ھمچنان یكي از شگفتیھاي جاوداني ھنر ایتالیا بھ . یافت

  .رود  شمار مي

ریحة سینایي كاري را كھ دوتچو دي بوئونینسنیا ناتمام گذاشتھ ق در ھمان ھنگام، گروھي از نقاشان خوش
سیمونھ مارتیني مأمور شد تا براي تزیین در پاالتتسو پوبلیكو یك تابلوي  ١٣١۵در سال . بود از سرگرفتند

مائستا یا تاجگذاري مریم عذرا تھیھ كند، زیرا مریم عذرا ھم از نظر قانون و ھم از لحاظ االھیات ملكة 
این تابلو . رفت، و سزاوار بود كھ بر جلسات شوراي حكومتي شھر ریاست كند ر شھر بھ شمار ميتاجدا

توانست با تابلوي مائستا، كھ دوتچو پنج سال قبل براي كلیسا جامع شھر كشیده بود، برابري كند؛  كامال مي
نیز، مانند آن مائستاي اصلي، اندازه بزرگ بود، و نھ تا آن حد زركوب؛ این تابلو  با این تفاوت كھ نھ بھ آن

py  كرد؛  ھاي بیحركت و بیروح آدمھاي زیادش، منشأ بیزانسي نقاشي سینایي را آشكار مي با چھره
m
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اما سیمونھ مارتیني در . خورد آمیزي اندك پیشرفتي در آن بھ چشم مي تنھا شاید از لحاظ طراحي و رنگ
جوتو پرداخت؛ و ھنگامي كھ از او دعوت شد   بھ آسیزي رفت؛ در آنجا بھ مطالعة فرسكوھاي ١٣٢۶سال 

شرح زندگي قدیس مارتن را نقاشي كند، خود را از بند » كلیساي سفال«ھاي  تا در یكي از نمازخانھ
ھا كھ در آثار قبلیش بود خالص كرد، و با موفقیت تمام طرحي با مشخصات انفرادي از  یكنواختي چھره

ھاي شاعر و معشوقة  در آوینیون با پترارك آشنا شد و چھره مارتیني. اسقف بزرگ شھر تور ترسیم كرد
نویسد كھ این  وازاري مي. ھا از او با سپاس نام برد او، لورا، را نقاشي كرد؛ پترارك ھم در كتاب نغمھ

زیرا روزي خواھد رسید كھ از … اند،  بیش از ھمة آثار سیمونھ بھ او معروفیت بخشیده«سطور ساده 
ھاي مردي چون پترارك در ھمة زمانھا پایدار خواھد  بر جاي نماند، حال آنكھ نوشتھ نقاشیھاي او اثري

سمت نقاش  بندیكتوس دوازدھم سیمونھ مارتیني را بھ. ھیچ زمینشناسي تا این حد خوشبین نیست» ماند
؛ و مارتیني، در این سمت، مراحل زندگي یحیاي تعمیددھنده را در )١٣٣٩(رسمي دربار پاپ برگزید 

مارتیني بھ . مازخانة پاپ، و نیز زندگي مریم عذرا و عیساي منجي را در رواق كلیسا، نقاشي كردن
  .در آوینیون درگذشت ١٣۴۴سال

ھاي مذھبي، كھ سیمونھ در تصاویر غیر مذھبي خویش آغاز كرده بود، بھ  این گونھ تفكیك ھنر از جنبھ
شاید پیترو پس از تحصیل در فلورانس سنتھاي . دست پیترو لورنتستي و آمبروجو لورنتستي گسترش یافت

گاھي با رئالیسمي - عاطفي نقاشي سینایي را رھا كرد و یك رشتھ تصاویر محرابي با قدرتي بیسابقھ
پاالتتسوپوبلیكو، آمبروجو چھار فرسكوي معروف ) شوراییان(» تاالر نھ نفر«در . وجود آورد بھ- جسورانھ

را نقاشي كرد  -اسد، حكومت صالح، و پیامدھاي حكومت صالححكومت فاسد، پیامدھاي حكومت ف-خود 
در این تصاویر شیوة سمبولیسم قرون وسطایي، كھ جوتو آن را كنار گذاشتھ بود، بھ ). ١٣۴٣ -١٣٣٧(

فضایل «، »اتحاد«، »خرد«، »عدل«، »سینا«ھاي باشكوھي نمودار  در این نقشھا پیكره. خورد چشم مي
مانند یكي از خدایان ساخت فیدیاس با ظرافت تمام ) صلح(نقش آخر  -اند دهترسیم ش» صلح«، و »ھفتگانھ

وزیر اوست؛ راھزنان » وحشت«برتخت نشستھ است، و » استبداد»  در تابلوي حكومت فاسد،. آرمیده است
در تابلو حكومت صالح، . زنند؛ و خصومت و تعدي شھر را خونین كرده است بھ بازرگانان دستبرد مي

شوند كھ با شادي بھ كار  كھ ھمان ساختمانھاي تابلوي قبلي را دارد، مردمي نشان داده مي اي برزمینھ
صنایع دستي و تفریح و دادوستد مشغولند؛ دھقانان و بازرگانان قاطرھاي حامل كاال و آذوقھ را بھ درون 

نوازند؛  شي ميكنند؛ كودكان بھ بازي و دختران بھ رقص سرگرمند و ویولھا موسیقي خامو شھر ھدایت مي
شاید فرسكو عظیم پیروزي مرگ دركامپو . در پرواز است» امنیت«و بر فراز صحنھ، فرشتة بالدار 

كشیده  -و یا اوركانیا و یا فرانچسكو ترایني - ]پیترو و آمبروجو[سانتوي پیزا را یكي از این دو برادر فعال 
بھ سھ   ھاي فاخر، كھ عازم شكار ھستند، در این تابلو، گروھي از مردان و زنان اشراف با جامھ. باشد

  تابوت سرگشاده 
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  عید بشارت؛ گالري اوفیتسي،: سیمونھ مارتیني

یكي از شكارچیان از شدت عفونت . خورند كھ درون آنھا اجساد پادشاھان در حال فاسد شدن است برمي
گسترده است؛ در آسمان  لبیني خود را گرفتھ است؛ برفراز این صحنھ، فرشتة مرگ با داس عظیم خود با

كنند؛ و در ھمان حال، دیوھاي بالدار  االھگان رحمت ارواح رستگار را بھ فردوس برین ھمراھي مي
پاره كردن بدنھاي  كشانند؛ افعیھا و الشخورھاي سیاه مشغول خوردن و تكھ بیشتر مردگان را بھ دوزخ مي

ھا، شاھزادگان، اسقفان، و كاردینالھا در چاه ویل  ھعریان زنان و مردان ھستند؛ و در زیر آنھا، شاھان، ملك
در فرسكو عظیم دیگري بر دیوار مقابل، ھمین نقاشان، در سمت چپ، صحنة واپسین . اند درھم ریختھ

ھمة وحشتھاي االھیات قرون . اند داوري و، در سمت راست، تصویر دیگري از دوزخ را نقش كرده
گونھ رحم و محدودیتي تجسم  ھیچ اند؛ دوزخ دانتھ است كھ بي ھوسطایي در این تابلو شكل جسماني گرفت

  . یافتھ است

قرون «در اینجا نیز، ھمچون گوبیو و سان جیمینیانو و سیسیل، . سینا ھرگز از قرون وسطي پا بیرون ننھاد
میرد، بلكھ با صبر و شكیبایي بھ  گاه نمي ھیچ» قرون وسطي«. از چنگ رنسانس بسالمت گریخت» وسطي

  .ھنگام خود دوباره بازگردد نشیند تا بھ تظار ميان

IX -  میالن  

نشیني را در ستایش  احتماًال در وكلوز رسالة شیرین گوشھ. پترارك بھ آوینیون بازگشت ١٣۵١در سال 
توانست قوت و غذاي  عزلتي كھ بھ عنوان داروي شفابخش برایش قابل تحمل بود، اما نمي - عزلت نوشت
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پس از بازگشت بھ آوینیون بود كھ پترارك با فرستادن اندرزي براي پاپ كلمنس ششم اندكي . دایمش باشد
مریض احوال، مبني بر اینكھ از تن دادن بھ دستورات پزشكان اجتناب ورزد، خصومت جامعة پزشكي را 

ام كھ ھرگز  ام و بھ نوكرانم سپرده من خود ھمیشھ از دوستانم خواھش كرده«. نسبت بھ خود برانگیخت
یك از نیرنگھاي خود را بر تن من بیازمایند، بلكھ ھمیشھ درست خالف آنچھ آنھا  جازه ندھند پزشكان ھیچا

از یك مورد ناكامي فضاحت بار در امر درمان چنان برآشفت  ١٣۵۵در سال » .دھند عمل كنند دستور مي
شي نداشت، وي گفت خو پترارك از حقوقدانان نیز دل. كھ شعر تندي بھ نام در سرزنش یك پزشك سرود

این است حكم من درمورد . كنند پا افتاده تلف مي بر سر مسائل پیش… وقت خویش را با مجادلھ«اینان 
نام و شھرت آنان با تنشان بھ زیر خاك فرو خواھد رفت، و تنھا یك گور براي نامشان و : جملگي آنان

رارك در آوینیون، پاپ اینوكنتیوس ششم در جھت تلختر شدن زندگي بھ كام پت» .استخوانھایشان كافي است
. تكفیر شود -چون شاگرد ویرژیل است - نیز پیشنھاد كرد تا وي بھ عنوان فردي كھ با مردگان ارتباط دارد

الشعرا را  كاردینال تالران بھ داد پترارك رسید، اما رایحة جھل دیني، كھ شھر آوینیون را آكنده بود، دل ملك
  ر برادر راھبش، او بھ دیدا. زد بھ ھم مي

را با اندیشة پیوستن بھ جرگة راھبان سرگرم ساخت، اما وقتي از او دعوت شد كھ مھمان كاخ دیكتاتور 
  .، چنان بي تأمل دعوت را پذیرفت كھ دوستان جمھوریخواھش را بھ حیرت واداشت)١٣۵٣(میالن باشد 

دودمان فرمانرواي میالن بھ این علت كھ بیشتر در مقام ویچھ كومیتس یا داوران اسقف بزرگ انجام وظیفھ 
، امپراطور ھاتري ھفتم، ماتئو ویسكونتي را بھ ١٣١١در سال . كردند، بھ نام ویسكونتي معروف بودند مي

ي خود را بظاھر تابع كھ مانند بسیاري از شھرھاي ایتالیاي شمال - نمایندگي خویش در شھر میالن
رغم اشتباھاتي بزرگ، با چنان كارداني و مھارتي   ماتئو، علي. برگزید -شمرد امپراطوري مقدس روم مي

اینان بندرت دلبستة امور، . بر اریكة قدرت ماندند ١۴۴٧حكومت كرد كھ بازماندگانش در میالن تا سال 
أمین ھزینة جنگھایي كھ سلطة میالن را بر اكثر براي ت. اغلب بیرحم، گاھي مسرف، و ھمیشھ ھشیار بودند

كردند، اما بھ خاطر مھارتي كھ  منطقة شمال خاوري ایتالیا گسترش داد، مالیات سنگیني بر مردم تحمیل مي
بھ پیروزیھاي نظامي دست یافتند و میالن را رونقي تازه   در انتخاب سرداران و مدیران الیق داشتند،

في شھر صنعت ابریشمبافي را نیز افزودند؛ با حفر كانالھاي تازه، دادوستد شھر بر صنایع پشمبا. بخشیدند
را توسعھ دادند؛ و چنان امنیتي از نظر جاني و مالي فراھم آوردند كھ اتباعشان اندیشة آزادي از دل بھ در 

ي مرمرین در دوران حكومت استبدادي آنان، میالن یكي از ثروتمندترین شھرھاي اروپا شد؛ كاخھا. كردند
در دورة فرمانروایي جوواني ویسكونتي، كھ . در دو سوي خیابانھاي سنگفرش آن قد برافراشتھ بودند

و بھ مقتضاي نیاز یا ھوس، بیرحم یا بخشنده بود، میالن بھ اوج قدرت   ناپذیر، مردي خوش سیما، خستگي
مو، ورچلي، آلساندریا، تورتونا، نووارا، كو  لودي، پارما، كرما، پیاچنتسا، برشا، برگامو،. خود رسید

وقتي پاپھاي آوینیون بر سر مالكیت بولونیا با . و بولونیا فرمانرواییش را پذیرفتند  پونترمولي، آستي،
وي با شجاعت و ارتشا بھ مبارزة كلمنس ششم رفت و، با   جوواني درافتادند و بھ حربة تكفیر متوسل شدند،

جوواني كفارة ). ١٣۵٢(بخشودگي، و صلح را بھ دست آورد   فلورین، بولونیا، ٢‘٠٠٠‘٠٠٠صرف 
جنایتھاي خویش را با ابتالي بھ بیماري نقرس پس داد، و حكومت مستبدانة خود را با حمایت از شعر و 

چون پترارك بھ ھنگام ورود بھ كاخ ویسكونتي پرسید كھ از او چھ انتظاري دارند، . دانش و ھنر بیاراست
خواھم، چھ این مایة سربلندي من و حكومت من  فقط حضور شما را مي«: اسخ دادجوواني با خوشرویي پ

  » .است

طي این سالھا خادمیت توأم با . پترارك مدت ھشت سال در دربار ویسكونتي در پاویا یا میالن بھ سر برد
وس بر پیروزي ھ: نامید) پیروزي(آسودگي، مجموعھ اشعاري بھ زبان ایتالیایي سرود و آن را تریونفي 

این آخرین . انسان، عفت بر ھوس، مرگ بر عفت، شھرت بر مرگ، زمان بر شھرت، و ابدیت بر زمان
  سرودة وي دربارة لورا بود؛ در این شعر او از شھوانیت 

كھ ادعاي   این اشعار،. آشكار است كھ شوھر او را بھ جاي دیگري حوالھ كرده بود - پیوست بھشت بھ او مي
  .نمودار پیروزي خودستایي بر ھنرند  نتھ را داشتند،برابري با اشعار دا
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. اش تقسیم كرد قلمرو فرمانروایي خود را بین سھ برادرزاده) ١٣۵۴(جوواني ویسكونتي بھ ھنگام مرگ 
). ١٣۵۵(ماتئو دوم از نظر جنسي ناتوان بود و بھ خاطر حیثیت خانوادگي بھ دست برادرش كشتھ شد

گالئاتتسو دوم . راند میالن، وگالئاتتسو دوم بر باقي آن از پاویا فرمان مي برنابو بر قسمتي از دوكنشین از
ھاي سلطنتي وصلت  كرد و فرزندانش را با خانواده  فرمانروایي توانا بود كھ گیسوان زرینش را مجعد مي

  ،وقتي دخترش ویوالنتھ با دیوك آو كلرنس، فرزند ادوارد سوم پادشاه انگلستان، ازدواج كرد. داد مي
بھ عروس جھیزیھ داد، و بھ دویست مھمان انگلیسي داماد ) دالر ۵‘٠٠٠‘٠٠٠(فلورین طال ٢٠٠‘٠٠٠

ھدایایي چنان گرانبھا بخشید كھ ثروتمندترین سالطین ھمعصر خود را از سخاوت خویش بھ حیرت 
در . دشود كھ خوراكي باقي مانده از جشن عروسي براي اطعام ده ھزار تن كافي بو گفتھ مي. انداخت

زماني كھ بر اثر جنگ صد سالة انگلستان در آستان ورشكستگي قرار داشت و فرانسھ خوني در تنش 
  .نمانده بود، ایتالیاي قرن چھاردھم بھ این پایھ از ثروت رسیده بود

X - ونیز و جنووا  

بھ ونیز ، دوك جوواني ویسكونتي پترارك را براي انجام مذاكرات صلح بین ونیز و جنووا ١٣۵۴در سال 
  .فرستاد

رو ھستیم كھ در دامنة ناھموار كوھسار قرار  در جنووا با یك شھر در حال سیادت روبھ«: شاعر نوشتھ بود
سودجویي بازرگانان، كھ فرصت عرض اندامي براي » .گرفتھ است و دیوارھا و مردمي شكوھمند دارد

ایي را از طریق دریاي مدیترانھ بھ دریانوردان در عرصة دریا بھ وجود آورده بود، راھھاي تجارت دری
تونس، رودس، عكا، صور، ساموس، لسبوس، و قسطنطنیھ، از طریق دریاي سیاه بھ كریمھ و طرابوزان، 

 ١٣۴٠تا سال . طارق و اقیانوس اطلس بھ روان و بروژ بھ روي جنووا گشوده بود و از طریق جبل
در . بھ دست این بازرگانان متھور تكوین یافت بیمة كشتیراني در جنووا ١٣٧٠دفترداري دوبل و تا سال 

حالي كھ بھرة پول در بسیاري از شھرھاي ایتالیا از دوازده تا سي درصد بود، بازرگانان جنووا با بھرة 
مدت درازي سود تجارت بین چند خانوادة . گرفتند ھفت تا ده درصد از سرمایھ گذاران خصوصي وام مي

شد، و این تقسیم ھرگز بھ نحوي مسالمت آمیز  تقسیم مي -الدي، فیسكيدوریا، سپینوال، گریم -ثروتمند
سیمونھ بوكانرا انقالب ملوانان و دیگر كارگران جنووا را پیروزمندانھ رھبري كرد و  ١٣٣٩در سال .نبود

  وردي یاد او را  -كردند بر جنووا حكومت مي ١٧٩٧ھایي شد كھ تا سال »دوج«اولین حكمران سلسلة 

د بھ گروھھاي خانوادگي متخاصمي تقسیم شدند، و شھر در اثر كشمكشھاي دروني زیانبار دچار بھ نوبة خو
آشوب و اختالل شد؛ حال آنكھ در ھمین زمان رقیب بزرگ جنووا، ونیز، در تالش دستیابي بھ نظم و 

  .وحدت بود

پس از میالن، ونیز ثروتمندترین و مقتدرترین دولت در ایتالیا بود، و از لحاظ حسن اداره حتي از میالن 
. صنعتگران آن در ساختن اشیاي نفیس و گرانبھا، كھ بیشتر جنبة تجملي داشت، معروف بودند. نیز سر بود

كشتي بازرگاني و جنگي زرادخانة بزرگ شھر شانزده ھزار نفر كارگر داشت، و در سھ ھزار و سیصد 
نھ چون قرن شانزدھم  - كردند؛ و در زورقھاي پارویي آن انسانھاي آزاد آن سي و شش ھزار ملوان كار مي

بازرگانان ونیزي ھمة بازارھا را از اورشلیم تا آنتورپ اشغال كرده . بھ پاروزني مشغول بودند -غالمان
ر مسیحي و مسلمان در نظرشان فرقي نداشت؛ بھ ھمین كردند و از این نظ آنان با ھمھ دادوستد مي. بودند

از ناپل تا » بھ عشق دیدار چیزھاي بسیار«پترارك، كھ . علت، سیل تكفیرھاي پاپ برسرشان باریدن گرفت
  : ھاي ونیز لنگر انداختھ بودند دچار شگفتي شد فالندر را زیرپا نھاده بود، از دیدن كشتیھایي كھ در دریاچھ

. كنم؛ دكلھایشان از برجھاي كاخ من بلندتر است بھ بزرگي كاخي كھ در آن زندگي مي… م بین كشتیھایي مي
بھ . روند بھ كوھھایي شناور بر آب مانندند؛ و بھ مقابلھ با خطرھایي بیشمار بھ ھر گوشھ از دنیا مي

pyتان، و بھ انگلستان شراب، بھ روسیھ عسل، بھ آشور و ارمنستان و ایران و عربستان روغن و زعفران و ك
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گردند كھ از اینجا بھ سراسر جھان  كنند؛ و مملو از كاالھاي گوناگوني باز مي مصر و یونان چوب حمل مي
  . شود پخش مي

این . شد كردند تأمین مي مي  آوري و ذخیره سرمایة این تجارت گسترده از وجوھاتي كھ صرافان جمع
نشستند، در قرن چھاردھم  مكت یا بانكو ميصرافان از آنجا كھ در برابر میزھاي صرافي خویش برنی

مشتق (، و دوكات )مخفف لیبرا، پوند(واحدھاي اصلي پول لیره . خوانده شدند» بانكدار«بتدریج بانكري یا 
این پول و فلورین فلورانس استوارترین و . گرم، بود ٣.۵۶اي طالیي بھ وزن  ، سكھ)از دوكا، دوك، دوج

  .رفتند ميبھ شمار  معتبرترین پولھاي جھان مسیحیت

ونیزیھا تعطیالت عمومي و . اي شاد داشت زندگي در ونیز ھم بھ اندازة ناپل روزگار جواني بوكاتچو چھره
آمیزي و  حي و جنگي خود را رنگكردند، كشتیھاي تفری پیروزیھایشان را با مراسم پرشكوھي برگزار مي

و   آراستند، میزھایشان را با بلورھاي فلورانسي مي  پوشیدند، ھاي ابریشمي شرقي مي كردند، جامھ تزیین مي
  ھا و  صداي موسیقي را در خانھ

در این مسابقھ شعرھایي ھمراه با سازھاي گوناگون . لورنتسو چلسي، دوج ونیز، و پترارك برگزار شد
، دستة بزرگي از ھمسرایان آوازھایي خواندند، وسرانجام جایزة اول بھ فرانچسكو الندینو خوانده شد

لورنتسو ونتسیانو و دیگران، با . فلورانسي، آھنگساز نابیناي آھنگھاي باالد و مادریگال، تعلق گرفت
ا بھ فرسكوھا و قابھاي چند لوحي خود، دورة انتقالي از نقاشیھاي خشك و بیروح قرون وسطائي ر

ھایي از رنگینگي نقاشي ونیزي را  دیدند، و از ھمان زمان نشانھ نقاشیھاي دلنشین دورة رنسانس تدارك مي
در ونیز دژ و كاخ مستحكم یا . ھا، كاخھا، و كلیساھا چون مرجانھایي از دریا سربرآوردند خانھ. بروز دادند

ین شھر اختالفات شخصي و خانوادگي شد، زیرا در ا خانة محصور بھ دیوارھاي ضخیم محافظ دیده نمي
بزودي جاي خود را بھ نظم و قانون سپرد؛ از این گذشتھ، تقریبًا ھر كاخي دراین شھر با خندقي طبیعي 

طرحھاي معماري ھنوز گوتیك، اما چنان با ظرافت و زیبایي قرین بودند كھ گوتیك شمالي . محصور بود
كلیساي باشكوه سانتا ماریاگلوریوزا ساختھ شد، و ساختمان در ھمین زمان . رسید گاه بھ گرد آن نمي ھیچ

ھا و موزائیكھا و  آن با پیكره  ماركو بھ طور گھگاھي ادامھ پیدا كرد و سیماي سالخوردة كلیساي سان
اي  اي از طاقیھاي مدور بیزانسي قدیمي بنا شدند، جلوة تازه آرابسكھا، و گنبدھاي گوتیكي كھ برفراز پاره

ماركو ھنوز كامًال در احاطة بناھاي معماري درنیامده بود، پترارك تردید داشت  چند میدان سانھر. پیداكرد
  » .بتوان در تمام جھان نظیري براي آن یافت«كھ 

یافت، و ھمة این سازمان منسجم و استوار  انعكاس مي» كانال بزرگ«ھمة این زیبایي و جالل كھ برسطح 
راند،  بر امپراطوري پھناوري از آدریاتیك تا دریاي اژه فرمان مي وجب خاك اقتصادي و دولتي كھ از یك

، ھنگامي كھ دشمني دیرینش با جنووا بھ اوج شدت خود رسید، یكباره در معرض خطر ١٣٧٨در سال 
لوچانو دوریا یك ناوگان جنووایي را تا نزدیكي پوال ھدایت كرد، در آنجا با ناوگان . نابودي قرارگرفت

گیر شایع در میان ملوانان ضعیف شده بود، برخورد كرد، و طي یك  یك بیماري ھمھ ونیز، كھ براثر
. شكننده پانزده كشتي جنگي ونیزي را با قریب دوھزار ملوان آن بھ تصرف درآورد پیروزي قاطع و درھم

یي لوچانو در این جنگ جانش را از دست داد، اما برادرش آمبروجو، كھ بھ جاي او فرماندھي نیروي دریا
چھار كیلومتري جنوب  و اي باریك در بیست جنووا را بھ دست گرفتھ بود، شھر كیودجا، واقع در دماغھ

ونیز، را بھ تصرف درآورد، با پادوا متحد شد، جلوي حركت ھمة كشتیھاي ونیزي را گرفت، و بھ یاري 
این شھر . آماده كردملوانان جنووایي و سربازان مزدور پادوایي خویشتن را براي حملھ بھ خود ونیز 

مغرور، كھ آشكارا بیدفاع بود، درخواست صلح كرد؛ اما شرایط جنووا چنان سنگین و موھن بود كھ 
ھاي پنھان  توانگران اندوختھ. ونیز تصمیم گرفت از آب شھر وجب بھ وجب دفاع كند» شوراي عالي«

ست زدند تا ناوگاني تازه بیارایند؛ روزي د خویش را بیدریغ بھ خزانة دولت ریختند؛ مردم بھ تالشي شبانھ
py  ھا استحكامات دفاعي شناور برپا شد، و بھ  دورتادور جزیره
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اما نیروھاي جنووایي و پادوایي، كھ قبًال راه دریا را بھ روي ونیز بستھ بودند، صفي از ). ١٣٧٩(گشت 
لشكریان خود را در طول راھھاي زمیني منتھي بھ ونیز نیز گسترانیدند، و راه ورود آذوقھ بھ شھر را بكلي 

زاني مشغول تربیت سربازاني مردند، ویتوره پی اي از گرسنگي مي در ھمان حال كھ عده. مسدود كردند
، پیزاني و دوج ونیز، آندرئا كونتاریني، ناوگان بازسازي ١٣٧٩در دسامبر . براي نیروي دریایي تازه بود

اي، شصت ناو بزرگ، و چھارصد قایق  عرشھ كھ مركب بود از سي و چھار كشتي تك - شدة ونیز را
ناوگان جنووا كوچكتر از آن بود كھ بتواند . صره كنندبھ راه انداختند تا جنوواییھا را در كیودجا محا -كوچك

توپھاي ونیزي سنگھایي بھ وزن شصت و ھشت كیلو بھ سوي . با نیروي دریایي تازة ونیز مقابلھ كند
كشتیھا، دژھا، و سنگرھاي جمعي نیروھاي جنووا پرتاب كردند، و بسیاري از سربازان دشمن، از جملھ 

جنوواییھا، كھ دچار گرسنگي شده بودند، براي تخلیة شھر . از پاي درآوردند فرماندة آنھا پیترو دوریا، را
ونیزیھا این تقاضا را پذیرفتند، اما چون . كیودجا، از زنان و كودكان درخواست متاركة جنگ كردند

بار  جنوواییھا پیشنھاد كردند كھ بھ ناوگانشان اجازة بازگشت داده شود تا آنھا نیز در عوض تسلیم شوند، این
ماه ادامھ یافت؛ سرانجام  محاصرة كیودجا شش. نوبت ونیز بود كھ تقاضاي تسلیم بدون قید و شرط كند

جنوواییھا، كھ بیماري و مرگ نیروي آنھا را تقلیل داده بود، دست از مقاومت برداشتند؛ و ونیزیھا با آنان 
نھاد میانجیگري داد، طرفین وقتي آمادئوس ششم، كنت ساووا، پیش. رفتاري انساني در پیش گرفتند

متخاصم، كھ ھر دو فرسوده شده بودند، بھ این امر رضایت دادند؛ دوطرف امتیازاتي بھ یكدیگر دادند، 
  ). ١٣٨١(اسیران خود را مبادلھ كردند، و با ھم پیمان صلح بستند 

XI -  ترچنتو«واپسین شفقھاي «  

در ونیز اقامت گزید و ھفت سال در این  ١٣۶١ال آزمود، بھ س پترارك، كھ ھر شھر و ھر میزباني را مي
اش را، كھ تقریبًا ھمة متنھاي كالسیك التیني جز دیوان لوكرتیوس را در  او كتابخانھ. شھر بھ سربرد

اي شیوا این مجموعھ كتابھاي نفیس را بھ شھر ونیز اھدا  وي طي نامھ. گرفت، با خود بھ ونیز آورد برمي
حكومت ونیز ھم بھ نوبة خود، بھ . ن را تا پایان عمر براي خود محفوظ داشتكرد، اما حق استفاده از آ

با اینھمھ، . شناسي، كاخ مولینا را با ھمة وسایل آسایش آن در اختیارش گذاشت اي از حق عنوان نشانھ
پترارك در گشت و گذارھاي بعدي كتابھایش را با خود برد، و با مرگ او ھمة كتابھا بھ دست آخرین 

اي از كتابھا در پادوا نگاه داشتھ  پاره. ن او، فرانچسكو اول دا كارارا، كھ از دشمنان ونیز بود، افتادمیزبا
  .شدند، اما بیشتر آنھا یا فروختھ یا بھ نحوي از انحا پراكنده شدند

كند كھ بھ ھنگام  پترارك توصیھ مي. را نوشت) نیك و بد(شنودھاي طوالني خویش بھ نام چارة ھردو بخت 
كند كھ خوشي خود را در كامیابیھاي زمیني و  امروایي فروتن، ودر وقت ناكامي شجاع باشید؛ اخطار ميك

. آموزد كھ چگونھ درد دندان، فربھي زیاد، مرگ زن، و نوسانات شھرت را تحمل كنید منال نجویید؛ و مي
پترارك بزرگترین . سنكا یافتتوان در آثار  این سخنان ھمھ اندرزھایي حكیمانھ ھستند، اما ھمة آنھا را مي

این كتاب شامل زندگینامة . اثر منثور خویش، دربارة رجال نامي، را نیز در حوالي ھمین ایام نوشت
نیم «سیصدو پنجاه صفحھ بھ قطع . ویك تن از مشاھیر روم باستان، از رومولوس تا قیصر، است سي

تا قرن نوزدھم كاملترین شرح زندگي این شرح زندگي قیصر دارد،  از این كتاب كھ اختصاص بھ» وزیري
  .رفت شمار مي فرمانرواي رومي بھ

، پترارك، بھ امید فتح باب مذاكرة صلح میان گالئاتتسو دوم ویسكونتي با پاپ اوربانوس ١٣۶٨در سال 
سالح در میان  بي اي كھ گرفت این بود كھ فصاحت پنجم، ونیز را بھ قصد پاویا ترك كرد، اما تنھا نتیجھ

دعوت فرانچسكو اول دا كارارا را پذیرفت تا براي بار  ١٣٧٠در سال . یابد یاستمداران گوش شنوایي نميس
اما اعصاب پیر و فرسودة او تاب تحمل غوغاي . دوم بھ عنوان مھمان رسمي سلطنتي در پادوا زندگي كند

در نوزده كیلومتري جنوب ھاي اوگاني  شھر را نداشت، و بزودي بھ ویالي كوچكي در آركوا، واقع بر تپھ
ھاي خود  ھا و نوشتھ ھمانجا، نامھ. باختري پادوا، رخت كشید، و چھارسال آخر عمر را در آنجا سپري كرد

انگیزي از خود بھ نام  را گردآورد و تنظیم كرد تا پس از مرگش منتشر شوند، و زندگینامة كوتاه و دل
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یعني توصیھ بھ دولتمردان  - مان خطاي دیرین فیلسوفاناو ھم دچار ھ). ١٣٧١(اي بھ آیندگان، نوشت  نامھ
بھ فرمانرواي پادوا اندرز ) ١٣٧٢(در رسالة بھترین شیوة كشورداري . شد - كھ چگونھ كشور را اداره كنند

؛ »بھ جاي ریاست بر اتباع خود، برآنان پدري كند و آنھا را چون فرزندان خود دوست بدارد«داد كھ 
یرة غذایي مردم را فراھم سازد؛ كلیساھا را برپا نگاه دارد؛ از دردمندان و مردابھا را خشك كند؛ ذخ

. نیازمندان دستگیري كند؛ و حامي نویسندگان و ادیبان باشد، چھ ھرگونھ شھرتي در گرو قلم آنان است
یي آنگاه كتاب دكامرون را برگرفت و داستان گریز لداي آن را بھ التیني ترجمھ كرد تا خوانندگاني اروپا

  .براي آن دست و پا كند

بوكاتچو اكنون از نظر روحي در وضعي بود كھ از اینكھ اصًال كتاب دكامرون را نوشتھ یا آن اشعار 
، راھب ١٣۶١در سال . كرد انگیز دوران جوانیش را سروده است احساس تأسف و پشیماني مي شھوت

ھاي ھجوآمیزش سرزنش كرده، و  و قصھمحتضري پیامي براي او فرستاده و او را بھ خاطر زندگي ناپاك 
بیني كرده بود كھ ھرگاه خویشتن را تھذیب نكند، مرگ زودرس و رنج و عذاب بیپایان دوزخ در  پیش

گاه متفكري عمیق نبود، الجرم بھ موھومات زمان خویش از قبیل  بوكاتچو ھیچ. انتظارش خواھد بود
  پنداشت كھ  وجود اجنھ و شیاطین عقیده داشت، و ميبیني و پیشگویي بھ مدد خواب پایبند بود؛ بھ  طالع

. او اكنون بھ دین بازگشتھ بود، و در اندیشة فروش ھمة كتابھایش و درآمدن در سلك راھبان بود. است
سرودن اشعار و نوشتن : پترارك كھ از این ماجرا باخبر شده بود، بدو اندرز داد كھ راھي میانھ برگزیند

ایتالیایي را كنار بگذارد، و بھ تحصیل جدي ادبیات كالسیك التیني و یوناني  داستانھاي عشقي بھ زبان
را پذیرفت و در نتیجھ نخستین اومانیست یوناني در اروپاي » استاد ارجمند«بوكاتچو اندرز . بپردازد

  .باختري شد

ا شانزدھم ھاي كالسیك پرداخت، كتابھاي یازدھم ت بوكاتچو، بھ تشویق پترارك، بھ گردآوري دستنوشتھ
كاسینو بیرون كشید و  ھا و كتابھاي اول تا پنجم تواریخ تاسیت را از كتابخانة فراموش شدة مونتھ سالنامھ

غبار فراموشي از آنھا زدود؛ متنھاي مارتیالیس و آوسونیوس را احیا كرد، و طرحي ریخت تا ھومر را بھ 
كردند، اما در  از زبان یوناني استفاده مي در عصر ایمان، بعضي دانشوران ھمچنان. دنیاي غرب بشناساند

روزگار بوكاتچو این زبان در سراسر اروپاي باختري، جز نواحي نیمھ یوناني جنوب ایتالیا، بكلي فراموش 
، پترارك نزد راھبي بھ نام بارالم از اھالي كاالبریا بھ تحصیل زبان یوناني ١٣۴٢در سال . شده بود
در كاالبریا بدون اسقف ماند، مقام اسقفي آنجا را بھ توصیة پترارك بھ  نشیني ھنگامي كھ اسقف. پرداخت

بارالم بھ محل مأموریت خود رفت، و پترارك بھ سبب نبودن معلم و كتاب دستور زبان و . بارالم سپردند
 در آن روزگار، چنین كتابھایي بھ زبان التیني یا ایتالیایي در -لغتنامھ از تحصیل زبان یوناني بازماند

، بوكاتچو در میالن با یكي از شاگردان بارالم بھ نام لئون پیالتوس آشنا شد، ١٣۵٩بھ سال . دسترس نبودند
گذشت، بھ ایجاد كرسي  او را بھ فلورانس خواند، و دانشگاه این شھر را، كھ یازده سال از تأسیس آن مي

ھایي از ایلیاد و  كرد، نسخھپترارك بھ تأمین حقوق پیالتوس كمك . یوناني براي پیالتوس راضي كرد
ترجمة كتابھا . اودیسھ را براي بوكاتچو فرستاد، و بھ پیالتوس مأموریت داد تا آنھا را بھ التیني برگرداند

ھاي  كرد كھ نامھ كننده شد؛ او گالیھ مي نگاریھاي خستھ بارھا بھ تعویق افتاد، و پترارك ناچار درگیر نامھ
پیالتوس سرانجام فقط با تشویقھا و ھمكاري بوكاتچو ترجمھ . از ریش اویندپیالتوس حتي بلندتر و چركینتر 

اي از آثار ھومر بھ زبان  این برگردان غیردقیق و نثرمانند عاري از لطف تنھا ترجمھ. را بھ پایان رساند
  .التیني بود كھ در اروپاي قرن چھاردھم در دست بود

اي دست و پا  بوكاتچو آموختھ بود كھ وي بتواند بھ گونھ قدر یوناني بھ در خالل این احوال، پیالتوس آن
بوكاتچو خود اعتراف كرده است كھ فقط بخشي از متنھاي یوناني . شكستھ متنھاي كالسیك یونان را بخواند

بوكاتچو بھ الھام از این كتابھا، . كند در زیبایي و لطافت بیھمتاست كند، اما آنچھ را كھ درك مي را درك مي
راھنمایي پترارك، باقي آثار ادبي خود را تقریبًا بالكل وقف آشنا ساختن اروپاي التیني با ادبیات،  و نیز بھ

ھاي كوتاه تحت عنوان در احوال مردان نامي، از آدم  در یك سلسلھ زندگینامھ. اساطیر، و تاریخ یونان كرد
  ي زنان مشھور بھ شرح زندگ» زنان نامي«تا ژان، پادشاه فرانسھ، را معرفي كرد؛ و در 
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كوھھا،   ، بھ ترتیب حروف الفبا،… ھا و   در رسالة كوھھا، جنگلھا، چشمھ. اول، ملكة ناپل، پرداخت
ھایي را كھ در ادبیات یوناني از آنھا نام برده شده بود توصیف كرد، و در  ھا، و دریاچھ جنگلھا، چشمھ

چنان مجذوب ادبیات یونان شده بود كھ او . شجرة خدایان كتاب راھنمایي از اساطیر كالسیك گردآورد
برد كھ گویي بھ  نامید، و از ونوس و مارس چنان نام مي خداي مسیحیت را یوون و شیطان را پلوتون مي

اند و از نظر تحقیقي ارزش  این كتابھا، كھ با التیني بد نوشتھ شده. اند اندازة مریم ومسیح حقیقت داشتھ
نمایند، اما در زمان خود براي پژوھندگان زبان و ادبیات یونان  ور ميآ ناچیزي دارند، امروزه سخت مالل

  . راھنماي گرانبھایي بودند و در اشاعة رنسانس نقش مھمي ایفا كردند

فلورانس گھگاه . بندوباریھاي دوران جواني بھ متانت و وقار سالھاي كھولت رسید سان، بوكاتچو از بي بدین
كرد و او را بھ فورلي، آوینیون، راونا، و ونیز بھ مأموریتھاي  تفاده مياز وجود وي بھ عنوان دیپلمات اس

امراض زیادي كھ «در شصت سالگي از نظر جسمي ناتوان بود و از بیماري پوستي و . فرستاد سیاسي مي
اي چرتالدو در فقر و تنگدستي زندگي  در این زمان در ناحیة حومھ. برد رنج مي» توانم آنھا را برشمرم نمي

شوراي شھر فلورانس را  ١٣٧٣شاید براي كمك مالي بھ او بود كھ بعضي از دوستانش در سال . كرد يم
التدریس بھ بوكاتچو  حق) دالر ٢۵٠٠(را ایجاد كند، و صد فلورین ) كرسي دانتھ(واداشتند تا كاتدرا دانتسكا 

از آنكھ دورة درسھا بھ سرآید،  اما پیش. بپردازد تا او یك دورة درسي دربارة دانتھ در بادیا داشتھ باشد
  .و او، آمادة قبول مرگ، بھ چرتالدو بازگشت  تندرستي بوكاتچو روبھ زوال نھاد،

آرزو دارم كھ مرگ در آن حال كھ آماده و سرگرم نوشتنم، یا، اگر خواست مسیح «: پترارك نوشتھ بود
، او را ١٣٧۴گیش در بیستم ژوئیة در سالروز ھفتاد سال» .است، در حال عبادت و اشكباري بھ سراغم آید

اش پنجاه  پترارك در وصیتنامھ. در حالي كھ روي كتابي خمیده و ظاھرًا بھ خواب رفتھ بود، مرده یافتند
فلورین براي بوكاتچو گذاشتھ بود تا با آن برایش شنلي تھیھ كند كھ در شبھاي دراز زمستان او را از سرما 

ایتالیا پنجاه سال بعد باید . تچو نیز در شصت و یك سالگي درگذشت، بوكا١٣٧۵دسامبر  ٢١در . حفظ كند
  . ماند تا بذرھایي كھ این بزرگان افشانده بودند بارور شود بھ آیش مي

XII  - انداز چشم  

ما پترارك و بوكاتچو را در سراسر ایتالیا دنبال كردیم؛ اما از نظر سیاسي ایتالیایي وجود نداشت، تنھا 
پیزا رقیب . فرسودند ، پاره سرزمینھایي كھ آزادانھ خود را در خصومت و جنگ ميشھرھا بودند- كشور

بازرگاني خود آمالفي را منھدم كرد؛ میالن، پیاچنتسا را؛ جنووا و فلورانس، پیزا را؛ ونیز، جنووا را؛ و 
  نیمي از اروپا با قسمت اعظم ایتالیا متحد شد تا 

در قرن ششم، تقسیم » جنگ گوتیك«ر تھاجمات بربرھا، فروریختن حكومت مركزي د. از میان بردارد
  ھاي رومي، كشاكش لومباردھا و پاپھا، جزیرة ایتالیا بھ دو بخش لومباردي و بیزانسي، خرابي جاده شبھ

تضاد دستگاه پاپي با امپراطوري، و ھراس دستگاه پاپي از اینكھ یك حكومت پادشاھي مقتدر غیرروحاني 
زیرسلطة خود داشتھ باشد پاپ را بھ زندان كشد و رھبر روحاني اروپا را  كھ از آلپ تا سیسیل را

. ھمة این عوامل بر روي ھم بھ ازھم پاشیدگي ایتالیا انجامیده بود -فرمانبردار رھبرسیاسي دولت كند
ریبًا تمام جزیرة ایتالیا را بھ تجزیھ كشاندند، بلكھ مردم تق ھواداران پاپھا و ھواداران امپراطوران نھ تنھا شبھ

شھرھا را نیز بھ دو گروه متخاصم گوئلفھا و گیبلینھا تقسیم كردند؛ و حتي پس از آنكھ این كشمكشھا 
فرونشست، دشمنیھاي گذشتھ دستاویز رقابتھاي تازه شد و آتش كینھ و نفرت در تمامي رگھاي زندگي 

آن را برسوي دیگر كالھشان  بستند، گوئلفھا اگر گیبلینھا بر یك سوي كاله خود پري مي. جریان یافت
كردند؛ و اگر گیبلینھا  بریدند، گوئلفھا آن را از طول قاچ مي آویختند؛ اگر گیبلینھا میوه را از عرض مي مي

در كرما، گیبلینھاي میالن پیكرة . نشاندند زدند، گوئلفھا گل سرخي برسینة خود مي گل سفیدي بھ سینھ مي
آتش افكندند، زیرا چھرة آن بھ سویي بود كھ سمت گوئلفھا محسوب  مسیح را از محراب كلیسا كندند و در

در برگامو، كھ منطقة نفوذ گیبلینھا بود، میزبانان جمعي از میھمانان كاالبریایي خود را، كھ از . شد مي
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ضعف ناشي از ھراس افراد، عدم . طرز سیر خوردنشان معلوم شده بود از گوئلفھا ھستند، بھ قتل رسانیدند
گروھھا، و توھم برتري دائمًا نوعي ترس، بدگماني، تنفر و تحقیر، ھم نسبت بھ طرف مقابل و ھم  امنیت

  .آورد نسبت بھ بیگانگان، در دلھا بھ وجود مي

مردم فقط بھ . شھرھاي ایتالیا بود -حاصل این موانع، كھ برسرراه وحدت بودند، بھ وجود آمدن كشور
ي از فیلسوفان مثل ماكیاولي یا شاعري مانند پترارك بھ ایتالیاي واحد اندیشیدند و تنھا معدود شھرھایشان مي
و از » افراد ملت ما«حتي در قرن شانزدھم چلیني از مردم فلورانس بھ عنوان . اندیشیدند و یكپارچھ مي

پترارك، كھ بھ علت اقامت در دیار بیگانھ فارغ از وطنپرستي . كند یاد مي» میھن من«فلورانس بھ نام 
برد، در قصیدة شیواي ایتالیاي  ًا محلي بود و از جنگھاي پراكنده و تجزیة سرزمین بومي خود رنج ميصرف

  : من از شاھزادگان ایتالیا درخواست كرد كھ صلح و وحدت را بھ ایتالیا بازگردانند

  ھا عاجزند ھرچند واژه - !اي ایتالیاي من

  تا زخمھاي مھلك تو را التیام بخشند

   - آورند ات جاري است بند را كھ از سینھ و خونھاي بسیاري

  ھا برلبم جاري است،  اما ھمچنانكھ برساحل غم گرفتة پو سوگوار سرگردانم و ترانھ

  دھم، سرود اندوه تیبر و شوربختي آرنو را سرمي

  … . شاید كھ آالمم تسكین یابد

  بار برآن پا فشردم؟  آه، آیا این ھمان خاكي نیست كھ نخستین

  ھمانجا كھ در آرامش گھواره 

  بمالطفت آرامم كردند و با محبت پروردند؟ 

  آه، مگر این سرزمین من نیست

  ام  كھ با پیوند فرزندي بدان وابستھ

  اند؟ و در خاك آن والدینم آرمیده

  آه، مگر كھ با این اندیشة لطیف 

  دلھاي سنگین شما نرم شود 

  و اندوه مردم را بنگرید، 

  .از خدا چشم امیدشان بھ شماستمردمي كھ بعد 

  و اگر كھ فقط اندكي سخت نگیرید،

py  فضیلت، ایتالیا را در جنگ با كساني كھ از خشم كور
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  اند پیروز گرداند،  برانگیختھ شده

  .پاید تردید این جنگ ناعادالنھ چندان نمي بي

  آن شعلة باستاني! نھ، نھ

  !استآور ساختھ بود ھنوز خاموش نشده  كھ ایتالیا را نام

پترارك امید بدان بستھ بود كھ رینتسو بھ ایتالیا وحدت بخشد، اما چون این حباب امید تركید، او نیز مانند 
دانتھ بھ فرمانرواي امپراطوري مقدس روم، كھ از لحاظ نظري وارث غیرمذھبي تمامي قدرتھاي گذراي 

، پترارك )١٣۴٧(و از صحنھ شدن رینتس اندكي پس از خارج. امپراطوري روم در غرب بود، امید بست
و » شاه رومیان«اي خطاب بھ شارل چھارم، پادشاه بوھم، فرستاد و در آن از او بھ عنوان  دھنده پیام تكان
شاعر ملتمسانھ از او خواست كھ بھ رم بازگردد و تاج . گفتگوي تاج وتخت امپراطوري نام برد وارث بي

راگ بھ رم منتقل كند، و اتحاد و نظم و صلح را بھ امپراطوري را بر سرنھد، پایتخت خویش را از پ
از كوھھاي آلپ گذشت، پترارك  ١٣۵۴وقتي شارل بھ سال . یعني ایتالیا بازگرداند» گلستان امپراطوري«

را دعوت كرد تا در مانتوا با او مالقات كند، و با احترام بھ درخواست او، كھ استغاثة بیصبرانة دانتھ از 
اما شارل چون نیروي چندان عظیمي نداشت كھ . آورد، گوش فرا داد ل را، بھ یاد ميھانري ھفتم، جد شار

تمامي قلمرو لومباردي و ھمة مردم فلورانس و ونیز را تحت فرمان خود درآورد، با شتاب بھ رم رفت و، 
ه بھ سبب نبودن پاپ، بھ دست قائم مقام او تاج بر سرنھاد؛ سپس با شتاب بھ بوھم بازگشت، و در را

دوسال بعد، پترارك بھ عنوان سفیر میالن در . مقامھاي نمایندگي امپراطوري را با تالش زیاد فروخت
شد  شاید اگر پترارك موفق مي. اي بھ سود ایتالیا بھ دست نیاورد پراگ نزد اورفت، اما نتیجة قابل مالحظھ

تجزیة ایتالیا را . شد لي نميخواست درپیش گیرد، جنبش رنسانس اصال عم راھي را كھ بھ دلخواه خود مي
  دولتھاي بزرگ نظم و قدرت را بیش از آزادي و ھنر ترویج . تسھیل كرد

مراكز متعدد . بازرگاني شھرھاي ایتالیا مكمل جنگھاي صلیبي در توسعة اقتصاد و افزایش ثروت ایتالیا شد
ھا  ھرگز از نظر تعداد كشتھكرد، اما این كشمكشھاي ناچیز  سیاسي، كشمكش میان شھرھا را چند برابر مي

وجود حكومتھاي مستقل . رسید و میزان ویراني بھ پایة آنچھ جنگ صدسالھ در فرانسھ بھ بارآورد نمي
كاست، اما در عوض رقابتي عالي و اصیل در  محلي از قدرت ایتالیا براي مقابلھ با تھاجمات خارجي مي

سازي، نقاشي، تعلیم و  وق پیشبرد معماري، مجسمھبین شھرھا و فرمانروایان در زمینة اشاعة فرھنگ و ش
ایتالیاي دوران رنسانس، مانند آلمان زمان گوتھ، پاریسھاي . آورد پژوھي، و شعر بھ وجود مي تربیت، دانش

  .متعددي داشت

. ساختن رنسانس مبالغھ كرد براي قدرداني از پترارك و بوكاتچو نیازي نیست در میزان تأثیر آنان در آماده
آن داستانسراي بزرگ در روزگار جواني برفساد . ان، ھردو، ھنوز دربند عقاید قرون وسطایي بودنداین

خندید، اما میلیونھا زن و مرد قرون وسطایي نیز چنین كرده  اخالق روحانیان و دادوستد اشیاي قدیسین مي
بیشتر بھ عقاید رسمي بودند؛ و او درست در آن سالھایي كھ بھ تحصیل زبان و ادبیات یوناني پرداخت، 

. دانست پترارك خویشتن را بحق ایستاده در مرز دوعصر متفاوت مي. مسیحي و قرون وسطایي روي آورد
. كرد، عقاید جزمي كلیسا را قبول داشت او، حتي در ھمان زمان كھ از اخالق روحانیان آوینیون انتقاد مي

ورزید، درست بھ ھمان سان كھ قدیس  یك مھر ميوي در پایان عصر ایمان با وجداني ناراحت بھ آثار كالس
ھیرونوموس در آغاز آن عصر بدانھا دل بستھ بود؛ او مقاالت قرون وسطایي بسیار عالي در تحقیر دنیاي 

با اینھمھ، وي بھ فرھنگ كالسیك بیشتر وفادار بود تا . غیرروحاني و آرامش خاص زندگي مذھبي نوشت
داشت، و دیگران را نیز بھ  آورد، آنھا را محفوظ نگھ مي یمي را گرد ميھاي قد پترارك دستنوشتھ. بھ لورا

كرد؛ تقریبًا از ھمة نویسندگان قرون وسطي، جز آوگوستینوس، روي برتافت تا در  این كار ترغیب مي
كرد؛ و بھ  پیوند با ادبیات التیني قرار گیرد؛ در نویسندگي از سبك و شیوة ویرژیل و سیسرون پیروي مي

شعرھاي او غزلسرایي تصنعي را بھ . اندیشید نام خویش بیش از فناپذیري و آمرزش روحش ميشھرت 
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روح . گیري غزلھاي شكسپیر مؤثر افتادند  مدت یك قرن در ایتالیا رواج دادند، اما ھمین شعرھا در شكل
لي از مدنیت و ھایش پ ھا و رسالھ مشتاق او در پیكو حلول كرد و سبك شیوایش بھ پولیتسیانو رسید؛ نامھ

دادن فرھنگ كھن با مسیحیت در وجود  زیبایي كالسیك بین سنكا و مونتني افكند؛ و تالش او در راه سازش
ھاي كارش، بحق  پترارك را، با توجھ بھ این جنبھ. پاپ نیكوالوس پنجم و پاپ لئو دھم بھ كمال رسید

  .دانست» پدر رنسانس«توان  مي

واھیم در تأثیر فرھنگ كالسیك در این بیداري فكري ایتالیایي مبالغھ كنیم، اما باز ھم باید گفت كھ اگر بخ
این بیداري بیشتر تكامل بود تا انقالب، و نقشي كھ رشد و بلوغ قرون وسطایي در . ایم راه خطا پیموده

بسیاري از . ھا و آثار ھنري كالسیك بود پیدایش رنسانس ایفا كرد بسیار مھمتر از بازیابي دستنوشتھ
  دانشوران قرون وسطي با فرھنگ كالسیك روزگار 

ورزیدند؛ این راھبان بودند كھ آثار كالسیك را از گزند حوادث مصون  شرك آشنا بودند و بدان مھر مي
داشتھ بودند؛ و این روحانیان بودند كھ در قرون دوازدھم و سیزدھم آنھا را ترجمھ یا ویرایش كرده  نگاه

بھ بعد جوانان اروپا را با بعضي از میراثھاي فكري و  ١١٠٠وپا از سال دانشگاھھاي بزرگ ار. بودند
رشد فلسفة انتقادي در اریگنا و آبالر، گنجاندن فلسفة ارسطو و . اخالقي نسلھاي گذشتھ آشنا كرده بودند

 رشد در برنامة درسي دانشگاھھا، پیشنھاد جسورانة قدیس آكویناس دربارة لزوم اثبات تقریبًا تمامي ابن
اصول جزمي مسیحیت با موازین عقلي، و متعاقب آن اعتراف دانز سكوتس دایر براینكھ بیشتر این عقاید با 

موازین عقلي سازگار نیست بنیان عقلي فلسفة مدرسي یا اسكوالستیسم را لرزان كرده و بھ مسیحیان 
ر شرك و االھیات قرون تحصیلكرده مجال داده بود تا در راه ایجاد تركیبي نو از آمیختن فلسفة روزگا

و رواج   رھایي شھرھا از قید نظام فئودالي، گسترش بازرگاني،. ھاي زندگي بكوشند وسطي با تجربھ
ھاي اسالمي  حتي اگر از سالطین و خلیفھ. اقتصاد پولي، ھمھ پیش از تولد پترارك بھ وقوع پیوستھ بود

دوم بھ فرمانروایان آموختھ بودند كھ قدرت سخني بھ میان نیاوریم، كساني چون روژة سیسیلي و فردریك 
مردان و زنان قرون وسطي، جز معدودي كھ . خویش را بھ ترویج ھنر، شعر، علم، و فلسفھ شكوه بخشند

ترس  در اندیشة آن جھان دیگر بودند، ذوق و ذایقة طبیعي انساني براي لذات ساده و نفساني زندگي را، بي
ھ در كار طرحریزي، ساختمان، و سنگتراشي كلیساھاي جامع بودند مرداني ك. و خجلت حفظ كرده بودند

نیز ازشعور زیباشناسي، و علو اندیشھ و سبكي برخوردار بودند كھ ھرگز دیگر در ھیچ عصري كسي 
  .بدان پایھ نرسید

آور   رشد و گسترش شگفت. ریزي شده بود ھاي رنسانس بھ ھنگام مرگ پترارك پي بنابراین، تمامي شالوده
ھاي جنبش رنسانس را گردآورده بود، و گذر از  زرگاني وصنعت ایتالیا ثروت الزم براي تأمین ھزینھبا

زندگي آرام و ایستاي روستایي بھ سرزندگي و تحرك زندگي شھري حال وھواي الزم براي پیشرفت جنبش 
شرافیت كاھل، مبناي سیاسي رنسانس از طریق آزادي و رقابت شھرھا، برافتادن ا. را تأمین كرده بود

مبناي ادبي رنسانس از . ظھور فرمانروایان تحصیلكرده، و بھ قدرت رسیدن بورژوازي فعال آماده شده بود
ھاي محلي و عالقة شدید بھ كشف و مطالعة ادبیات كالسیك یونان و روم فراھم  طریق رواج زبانھا و لھجھ

گسست،  روزافزون قیود اخالقي كھن را مي ثروت: ریزي شده بود مباني اخالقي رنسانس نیز پي. گشتھ بود
ھا و  تماس با جھان اسالم از راه دادوستد و جنگھاي صلیبي نوعي رواداري جدید مذھبي در قبال شیوه

معتقدات سنتي را تشویق كرده بود؛ آشنایي دوباره با دنیاي شرك، كھ در اندیشھ و رفتار از آزادي نسبي 
معتقدات و اخالقیات جزمي قرون وسطي سھیم بود؛ دلبستگي بھ  برخوردار بود، نیز در متزلزل كردن

  . باخت حیات اخروي در برابر عالیق غیر مذھبي، انساني، و خاكي جاي مي

سلسلھ رمانھا، نغمات تروبادورھا، غزلھاي دانتھ و پیشینیان ایتالیایي او، و انسجام و سبك ساختھ و پرداختة 
ھاي آثار كالسیك، لطافت ذوق و اندیشھ، و  جاي نھاده بود؛ و نمونھاالھي میراثي از ھنر ادبي بھ  كمدي

اي از نوابغ ادبي  آراستگي و ظرافت در گفتار و شیوة نگارش را بھ پترارك، كھ خود بعدھا سرمشق سلسلھ
pyانقالب ھنري ھنگامي آغاز گشتھ بود كھ . جھان از اراسموس تا آناتول فرانس قرار گرفت، انتقال داده بود
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خشونت نھاني موزائیكھاي بیزانسي را رھا كرد تا احوال مردان و زنان را در جریان واقعي و لطف  جوتو
  .طبیعي زندگیشان بررسي كند

   فصل دوم

  

  پاپھاي آوینیون

١٣٧٧ - ١٣٠٩  

I  - اسارت بابلي  

كلمنس پنجم اھل فرانسھ و . پاپ كلمنس پنجم، مقر پاپي را از رم بھ آوینیون انتقال داد ١٣٠٩در سال 
اسقف پیشین بوردو بود؛ وي ارتقاي مقام خود را مرھون فیلیپ چھارم پادشاه فرانسھ بود كھ تمامي جھان 

تحقیر، و گرسنگي دادن او تا دادن پاپ بونیفاكیوس ھشتم، بلكھ با دستگیري،  مسیحیت را نھ تنھا با شكست
شھري كھ بدرفتاري با پاپ را حق  -كلمنس پنجم در شھر رم. سرحد مرگ دچار بھت و شگفت كرد

تأمین جاني نداشت؛ عالوه برآن،  -دانست و از بیحرمتي گستاخانة شاه بھ خشم آمده بود انحصاري خود مي
بھ دست آورده بودند و از سرسپردگي  اكثریت زیادي» مجمع مقدس«كاردینالھاي فرانسوي اكنون در 

این بود كھ كلمنس مدتي در لیون و پواتیھ بھ سربرد و آنگاه، بھ امید اینكھ . زدند نسبت بھ ایتالیا سرباز مي
در سرزمین متعلق بھ پادشاه ناپل بھ عنوان كنت پرووانس انقیاد كمتري نسبت بھ فیلیپ داشتھ باشد، مقر 

  . كرد، انتقال داد ر آن سوي رود رون، كھ آن را از فرانسة قرن چھاردھم جدا ميپاپي خود را بھ آوینیون، د

تالش فراوان پاپھا از گرگوریوس ھفتم تا بونیفاكیوس ھشتم در راه تشكیل دولتي واحد براي جھان 
دیني  اروپایي، از طریق واداشتن پادشاھان بھ متابعت از پاپھا، ناكام مانده بود؛ ناسیونالیسم بر فدرالیسم

شھرھاي لومباردي و كشور -چیره گشتھ بود؛ حتي در خود ایتالیا جمھوریھاي فلورانس و ونیز و كشور
حكومتي جمھوري دوبار در رم سربرآورد؛ و در . زدند پادشاھي ناپل از فرمانبرداري كلیسا سرباز مي

بنتیوولیو، ماالتستا، مانفردي،   خاندانھاي بالیوني، - ماجراجویان نظامي یا فئودالھاي متنفذ پاپي سایر ایاالت
دستگاه . ساختند بتدریج قدرت پرھیمنة خویش را جانشین اختیارات نمایندگان پاپ و كلیسا مي - و سفورتسا

  پاپي 

طي قرون متوالي براي خود اعتباري كسب كرده بود، و ملتھا عادت كرده بودند بھ آن احترام گذارند و 
- ١٣٠۵(اما یك دستگاه پاپي دایمًا تحت اختیار مقامات روحاني فرانسوي . مستمري برایش بفرستند

داد تا ھزینة  مي ، و تقریبًا اسیر دست پادشاھان فرانسھ، كھ مبالغ گزافي وام بھ این پادشاھان)١٣٧٨
جنگھایشان را تأمین كنند، در نظر مردم آلمان، بوھم، ایتالیا، و انگلستان نیرویي متخاصم، و اسلحة رواني 

شدند،  اعتنا مي روز بیشتر بي این ملتھا بھ تكفیرھا و اوامر پاپھا روزبھ. آمد پادشاھان فرانسوي بھ شمار مي
  . كردند تر نثارش ميو فقط با اكراھي فزاینده تكریمي ھرچھ كم

كرد در برابر  وي سعي مي. كلمنس پنجم، اگر نھ با شكیبایي، با حوصلة زیاد با این دشواریھا مقابلھ كرد
آمیز دربارة كردار و عقاید خصوصي بونیفاكیوس ھشتم را  فیلیپ چھارم، كھ حربة تھدید بھ تحقیقي رسوایي

كلمنس، كھ از تأمین وجوھات ناتوان مانده . فرود آورد باالي سرش نگاه داشتھ بود، ھر چھ كمتر سر تسلیم
بود، درآمدھاي كلیسا را از راه مزایده بھ فروش رسانید؛ اما از تأیید ضمني گزارشھاي بیرحمانة شھردار 

. خودداري نكرد) ١٣١١(آنژه و اسقف ماند دربارة اخالق روحانیان و لزوم اصالح كلیسا بھ شوراي وین 
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از آرنو دو ویلنوو، پزشك و منتقد بزرگ . كرد ت و پاكدامني و زھدي بیریا زندگي ميكلمنس خود با قناع
كلیسا كھ بھ اتھام بدعتگذاري تحت تعقیب قرار گرفتھ بود، دفاع كرد؛ آموزش پزشكي در مونپلیھ را كھ از 

نتیجھ ھرچند این كوشش بھ  -شد مجددًا سازمان داد، و كوشید روي متنھاي یوناني و عربي تدریس مي
برھمة مشكالت و . تا كرسیھایي براي زبانھاي عبري، سریاني، و عربي در دانشگاھھا ایجاد كند - نینجامید

نیز اضافھ شد، كھ مجبورش كرد از  - لوپولوس، احتماًال نوعي فیستول - گرفتاریھاي او یك بیماري دردناك
كلمنس، چنانچھ محیط . ز پاي درآورداو را ا ١٣١۴اجتماع كناره بگیرد، و سرانجام ھمین بیماري در سال 

  .توانست مایة افتخار كلیسا باشد مساعدتري داشت، مي

. ھرج و مرجي كھ در فاصلة مرگ وي و انتخاب پاپ بعدي حاكم شد وضع آشفتة آن زمان را آشكار كرد
اییھا برگزینند و اي بھ كاردینالھاي ایتالیا نوشت و آنھا را تشویق كرد كھ پاپ را از میان ایتالی دانتھ نامھ

و ھنگامي كھ  مقرپاپي را بھ رم بازگردانند؛ اما از بیست وسھ كاردینال تنھا شش تن ایتالیایي بودند، 
گرد آمده بودند،  دربستھكاردینالھا در كارپنتراس، نزدیك آوینیون، براي برگزیدن پاپ تازه در اطاقي 

مرگ بركاردینالھاي «: آوردند خویشتن را در محاصرة جماعتي از مردم گاسكوني یافتند كھ فریاد برمي
ھاي كاردینالھا مورد حملھ قرار گرفت و ویران شد؛ جماعت ساختمان و اطاقي را  متعاقبًا خانھ» !ایتالیایي

ش زدند؛ كاردینالھا در دیوار پشتي سوراخي گشودند و از چنگ آتش كھ كاردینالھا در آن گرد آمده بودند آت
  و تودة 

سرانجام درلیون، تحت حمایت . تا دوسال پس از آن كوششي براي انتخاب پاپ بھ عمل نیامد. مردم گریختند
ود بھ اي را كھ قاعدتًا چیزي بھ پایان عمرش نمانده ب قواي انتظامي فرانسھ، كاردینالھا مرد ھفتادودو سالھ

ناپذیر و قدرت  پاپي برگزیدند؛ اما مقدر چنین بود كھ ھمو ھجده سال با حرارت فراوان و حرص سیري
دوز بھ  یوآنس بیست ودوم در كائور واقع در جنوب فرانسھ از پدري پینھ. بالمنازع بر كلیسا فرمان راند

كراسي شایان ستایش كلیسایي اقتدارگرا دوز در سایة دمو بار بود كھ فرزند یك پینھ دنیا آمده بود؛ این دومین
رسید؛ پیش از یوآنس، اوربانوس چھارم این راه را ھموار كرده  بھ واالترین مقام در جھان مسیحیت مي

یوآنس، كھ بھ عنوان معلم فرزندان پادشاه فرانسوي ناپل استخدام شده بود، در تحصیل قانون كلیسایي . بود
بنابھ توصیة شاه، . د نشان داد كھ مورد توجھ خاص شاه قرار گرفتو قانون مدني چنان شایستگي از خو

بونیفاكیوس ھشتم او را بھ مقام اسقفي فرژوس گماشت، وكلمنس پنجم او را بھ اسقفي شھر آوینیون ارتقا 
احساسات ملي كاردینالھاي ایتالیایي را در كار پنتراس   زور زر، روبر خردمند، پادشاه ناپل، بھ. داد

  .دوز بھ صورت یكي از مقتدرترین پاپھا درآمد و فرزند پینھ فرونشاند

ھم در مطالعات علمي : شوند یوآنس بیست ودوم تواناییھایي از خود نشان داد كھ بندرت باھم جمع مي
تحت رھبري او، دستگاه . آمد و ھم در امور اجرایي دولت فردي ماھر و كاردان بود دانشوري بھ شمار مي

ازماني اداري پیدا كرد كھ گرچھ فاسد بود، اما قدرت و كارآیي داشت، و سازمان مالیاتي پاپي در آوینیون س
یوآنس . نظر اروپا را بھ حیرت واداشت آوري عواید كلیسایي، فرمانروایان تنگ آن، با ابراز لیاقت در جمع

ثل پاپ پیشین ھاي گزاف بود؛ پس، م در چندین كشمكش عمده درگیر شد، كھ این كار نیازمند صرف ھزینھ
عواید كلیسا را فروخت؛ این فرزند خلف شھر بانكي كائور، با تدابیر  -ھیچ شرمندگي البتھ این یكي بي –

فلورین طال  ١٨‘٠٠٠‘٠٠٠گوناگون، خزانة دربار پاپ را چنان انباشت كھ بھ ھنگام مرگ وي 
واھر در آن ذخیره شده فلورین ظروف بھادار و ج ٧‘٠٠٠‘٠٠٠پول نقد و معادل ) دالر ۴۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠(

یوآنس توضیح داد كھ چون دربار پاپ مبالغ معتنابھي از درآمد خود را از ایتالیا از دست داده، ناچار . بود
بھ نظر . اي بھ وجود آورد مجبور است سازمان اداري جدیدي با كارمندان و روش ارائة خدمات تازه

تواند براي خدمت بھ خدا اختیار كند جلب ھمكاري  پنداشتھ است بھترین راھي كھ مي رسد كھ یوآنس مي مي
  . اي گرایش داشت با اینھمھ، خود او در زندگي خصوصي بھ سادگي پارسا منشانھ. است] دیو ثروت[مأمون 

درعین حال، او بھ تشویق علم و دانش پرداخت، در تأسیس مدارس پزشكي در پروجا و كائور سھیم شد، بھ 
pyمنستان یك دانشكدة زبان التیني بنیان نھاد، تحقیق در زبانھاي شرقي را ترویج دانشگاھھا یاري كرد، در ار
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كرد، با كیمیاگري و جادوگري بھ مبارزه برخاست، اوقات خویش را شب و روز صرف مطالعات دقیق و 
  عمیق ساخت، و در پایان بھ عنوان عالم االھیات 

برقرار كند، اعالم داشت كھ دیدار لقاي حق پیش از تواند با خداوند ارتباط مستقیم  كھ مدعي بود انسان مي
این نظریھ در میان خبرگان و . كس، حتي مریم عذرا، امكانپذیر نیست روز واپسین داوري براي ھیچ

مطلعین در مبحث قیامت طوفاني از اعتراض برانگیخت؛ دانشگاه پاریس نظریة پاپ را رد كرد، شوراي 
واند، و فیلیپ ششم پادشاه فرانسھ بھ یوآنس فرمان داد تا نظرات دیني كلیسایي ونسن این نظریھ را بدعت خ

  ).١٣٣۴(ولي پاپ فرتوت و مكار با مرگ خویش از چنگ ھمة آنھا گریخت . خود را اصالح كند

بودن  بندیكتوس دوازدھم، كھ فرزند نانوایي بود، كوشید ھمپاي پاپ. جانشین یوآنس طبعي آرامتر داشت
در برابر وسوسة تفویض مقامات كلیسایي بھ بستگان خویش مقاومت كرد؛ با  او. مسیحي نیز باشد

اختصاص دادن عواید كلیسایي بھ كساني كھ استحقاقش را داشتند، و درآوردن آن از شكل انعام، خود را در 
خواري و فساد در ھمة دستگاه اداري كلیسا سخت مبارزه  آمیزي قرار داد؛ با رشوه معرض دشمني افتخار

ھاي فقراي مسیحي دستور داد كھ از شیوة خود دست بردارند؛ ھرگز دیده نشد كھ سنگدل و  د؛ بھ فرقھكر
مرگ زودرس او ھمة نیروھاي . انداختن جنگ سبب كشتار و خونریزي شود بیرحم باشد، یا با بھ راه

  ). ١٣۴٢(شروفساد را خشنود كرد 

نیا آمده بود، بھ تجمل و خوشگذراني و ھنر خو اي اشرافي در لیموزن بھ د كلمنس ششم، كھ در خانواده
توانست دریابد كھ وقتي خزانة دربار پاپ پر است، دیگر چرا پاپ باید زندگي را برخود  گرفتھ بود، و نمي

شد، زیرا عقیده  اش برآورده مي آمد، خواستھ تقریبًا ھركس بھ امید رسیدن بھ مقامي نزد او مي. سخت بگیرد
او اعالم كرد كھ ھر كشیش نیازمندي كھ تا دوماه . باید با ناخشنودي از خود براندكس را ن داشت كھ ھیچ

دیگر نزد او آید، از بذل و بخشش او بیبھره نخواھد ماند؛ یك شاھد عیني خبرداد كھ حدود صدھزار تن بھ 
صیل بخشید؛ اصطبلي از اسبھاي ا كلمنس بھ شاعران و ھنرمندان ھدایاي گرانبھایي مي. سراغش رفتند

داد و از دلبري آنھا لذت  داشت كھ در دنیاي مسیحیت بینظیر بود؛ زنھا را آزادانھ بھ دربار خویش راه مي
كنتس تورن چنان بھ او نزدیك بود كھ . كرد زباني خاص فرانسوي با آنھا اختالط مي برد و با چرب مي

ف سیرت نیك كلمنس را شنیده اھالي رم، كھ وص. فروخت مناصب كلیسایي را با بیشرمي تمام آشكارا مي
پاپ این دعوت را نپذیرفت، اما با . بودند، سفیري نزد او فرستادند و دعوتش كردند كھ در رم اقامت گزیند

بار در  بھ فرمان بونیفاكیوس ھشتم قرار بود ھرصد سال یك ١٣٠٠اعالم اینكھ جشن بخشش، كھ از سال 
اھالي . در این شھر برپا خواھد شد، آنان را خشنود كرد بار رم برگزار شود، از این پس ھرپنجاه سال یك

رم از شنیدن این خبر شادمان شدند، رینتسو را از فرمانروایي برانداختند، و بار دیگر سرسپردگي سیاسي 
  .خویش را بھ پاپھا اعالم داشتند

  ذراني و در زمان كلمنس ششم، آوینیون نھ تنھا پایتخت دیني، بلكھ مركز سیاست و فرھنگ و خوشگ

  : شد را پیدا كرد؛ این سازمان ادارات زیر را شامل مي

، مقام دوم در كلیسا پس از )پیشكار پاپ(كھ بھ سرپرستي كامرا ریوس ) داري پاپ خزانھ(كامرا آپوستولیكا 
كھ با ھفت شعبھ زیر نظر یك كاردینال ) دبیرخانة پاپ(دار بود؛ كانكلریا  خود پاپ، امور مالي را عھده

، مركب از »شوراي قضایي پاپي«داد؛  پیشكار مكاتبات مفصل و مبسوط دربار پاپ را انجام مي نایب
یعني پاپ و كاردینالھاي  - )انجمن شیوخ(اسقفان و افراد آشنا بھ قوانین كلیسایي و مشتمل بر كانیستوریوم 

ركب از انجمني از م» ندامتگاه پاپي«پرداخت؛ و یك  كھ بھ امرقضاوت مي - او در نقش دادگاه استیناف
كرد و  روحانیان كھ بھ مسائل مذھبي زناشویي، صدور احكام تكفیر، و عزل از مقام روحاني رسیدگي مي

py  .داد بھ اعترافات كساني كھ در طلب بخشش پاپ بودند گوش مي
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براي سكونت پاپ و دستیاران او، و نیز ھمة این ھیئتھا و نمایندگیھا با كارمندان و مستخدمانشان، 
و   ھاي مسكوني، تاالرھاي اجتماع، نمازخانھ خانھ - دیكتوس دوازدھم ساختمان كاخ عظیم پاپھابن

این . را بھ سبك معماري گوتیك آغاز كرد؛ این ساختمان در زمان اوربانوس پنجم تكمیل شد -ھا دفترخانھ
كھ بلندي و پھنا و  بناھا دو حیاط را در میان گرفتھ بودند و خود نیز با باروھاي مستحكمي محصور بودند

داد كھ پاپھا ھرگاه محاصره شوند، براي دفاع از خویش بھ امید معجزه نخواھند  برجھاي عظیم آن نشان مي
بندیكتوس دوازدھم از جوتو دعوت كرد تا براي تزیین كاخ و كلیساي مجاور آن بھ آوینیون بیاید، . نشست

دیكتوس، سیمونھ مارتیني را از سینا فراخواند؛ ، بن١٣٣٨در سال . جوتو عازم بود كھ مرگ مجالش نداد
بر گرد این . اند، اوج ھنر نقاشي آوینیون در آن زمان بودند فرسكوھاي این ھنرمند، كھ اكنون نابود شده

ھاي محقر، جمعیت انبوھي از  اي و كلبھ ھاي اجاره ھاي بزرگ و خانھ كاخ، در كاخھاي كوچكتر و خانھ
ھنرمندان، شاعران، مستخدمان، سربازان، گدایان، و فاحشگان،   ، بازرگانان،اسقفان، سفیران، حقوقدانان

در اینجا بیشتر اسقفاني . اي، گرد آمده بودند از ھرنوع، از روسپیان تحصیلكرده گرفتھ تا زنان میخانھ
  .سكونت داشتند كھ حوزة مأموریتشان بھ دست غیرمسیحیان افتاده بود

ایم، تصور اینكھ ادارة چنین مجموعة پھناور و متعلقات مربوط بھ آن  رفتھبراي ما كھ با ارقام درشت خو گ
: بسیاري از منابع درآمد دیگر تقریبًا از بین رفتھ بود. مستلزم چھ ھزینة ھنگفتي بوده است دشوار نیست

ودوم برسر فرستاد؛ آلمان، كھ با یوآنس بیست   ایتالیا، كھ پاپھا آن را ترك گفتھ بودند، دیگر بندرت پولي مي
فرستاد بھ نصف كاھش داده بود؛ فرانسھ، كھ كلیسا را تقریبًا در اختیار داشت،  قھر بود، مبلغي را كھ مي

بخش عظیمي از عواید كلیسا را بھ مقاصد غیرمذھبي اختصاص داده بود و حتي براي تأمین ھزینة جنگ 
  پول براي پاپي كھ مآًال  گرفت؛ انگلستان از ارسال صدسالھ از خزانة پاپ وامھاي سنگیني مي

دیري، خواه از طرف پاپ منصوب شده بود خواه از طرف  ھر اسقف یا رئیس. درآمدي استفاده كنند
فرستاد، و  فرمانرواي محلي، ثلث درآمد احتمالي ساالنة خود را بھ عنوان حق تصدي مقام بھ دربار پاپ مي

. كرد مایت كرده بودند كمك شایان مالي ميھاي متعددي كھ از نامزدھاي وي بھ این سمت ح بھ واسطھ
رسید، موظف بود، بھ عنوان بھاي رداي پشمینة مدور سفیدي  ھرگاه یكي از اینان بھ مقام اسقفي اعظم مي

ھرگاه مقام روحاني ارشد جدیدي انتخاب . انداخت، مبلغ ھنگفتي بپردازد كھ بھ نشانة مقام خود بردوش مي
و پس از آن   بایست ابتدا كلیة درآمد یكسالة خود، حوزة مأموریت او مي شد، ھریك از دوایر كلیسایي مي

اي نیز  رفت اعانات داوطلبانھ ھرسال یك دھم عواید ساالنھ را براي او بفرستد؛ عالوه برآن، انتظار مي
ھنگام مرگ ھر كاردینال، اسقف اعظم، اسقف، یا رئیس دیري، كلیة دارایي شخصي . گھگاه فرستاده شود

در فاصلة مرگ یكي از این مقامھا و تعیین جانشین . گرفت آمد حاصلھ از آن داراییھا بھ پاپ تعلق ميو در
رو،  از این - پرداختند داشتند و ھزینة كلیساھا را مي تازة او، پاپھا عواید حوزة مأموریت او را دریافت مي

رسید،  روحاني كھ بھ مقامي كلیسایي ميھر . كنند شدند كھ این فاصلھ را تعمدًا طوالنیتر مي غالبًا متھم مي
از آنجا كھ بسیاري از اسقفان و رؤساي دیرھا خود مالكان . مسئول دیون پرداخت نشدة اسالف خود بود

فئودال امالكي بودند كھ شاھان بھ عنوان تیول در اختیار آنھا گذارده بودند، ناگزیر بودند بھ پادشاھان باج 
 - كنند، بھ طوري كھ بسیاري از آنھا براي انجام ھر دودستھ تعھدات خود بدھند و براي آنھا سرباز تھیھ

سخت در فشار بودند؛ و از آنجا كھ پاپھا در اخذ مالیات بیش از مقامات دولتي  - مذھبي و غیرمذھبي
شد كھ مقامات روحاني بھ زیان پاپھا از پادشاھان حمایت بھ عمل  كردند، گاھي دیده مي سختگیري مي

مقامات روحاني آوینیون تقریبًا بكلي حقوق دیرینة ھیئتھاي كلیسایي یا شوراھاي دیر را براي  .آوردند مي
نھادند؛ و این نصب كنندگان نادیده گرفتھ شده بھ انبوه مخالفان  انتخاب اسقف یا رئیس دیر زیرپا مي

ي پرخرج شد، مستلزم یار مطرح مي» شوراي قضایي پاپي«دعواھایي كھ در . پیوستند خشمگیني مي
وكالي مدافع بود كھ خود مجبور بودند ساالنھ ھزینة خرید جواز وكالت جھت كار در دادگاه پاپھا را 

كرد انتظار پاداشي داشت، و حتي جواز مراسم  دربار پاپي در قبال ھر حكمي كھ صادر مي. بپردازند
گاه مالي و مالیاتي پاپھا بھ دیدة فرمانروایان غیرمذھبي اروپا بھ دست. شد بایست خریداري مي بخشان مي رتبھ

py  . نگریستند خشم و نفرت مي
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یك اسقف اسپانیایي بھ نام . موج اعتراض از ھرگوشھ، و شدیدتر از ھمھ از سوي خود كلیساییان، برخاست
اي بھ نام در سوگ كلیسا نوشت و اظھار  آلوارو پالیو، با اینكھ بھ دستگاه پاپي كامال وفادار بود، رسالھ

ھربار كھ بھ اطاقھاي كشیشان دربار رفتم، صرافان و روحانیان را دیدم كھ سرگرم «: د از اینكھتأسف كر
رانند  گرگھایي بركلیسا حكومت مي… . شمردن و توزین پولھایي بودند كھ جلو آنھا بھ روي ھم انباشتھ بود

اینكھ در دوران فرمانروایي كاردینال ناپولئونھ اورسیني از مشاھدة » كنند كھ از خون گلة مسحیان تغذیھ مي
  پاپ كلمنس پنجم تقریبًا 

ادوارد سوم، . اند، سخت برآشفت ھاي خانوادگي شده ھمة دوایر اسقفي ایتالیا بازیچة دادوستدھا یا دسیسھ
جانشین «: دست بود، بھ كلمنس ششم یادآور شده كھ پادشاه انگلستان، كھ خود در گردآوردن مالیات چیره

؛ »ر شده است تا گوسفندان مسیح را بھ چراگاه رھبري كند، نھ آنكھ پشم آنھا را بچیندحواریون مسیح مأمو
و پارلمنت انگلستان براي جلوگیري از قدرت وصول مالیات توسط پاپھا در جزایر بریتانیا قوانیني وضع 

بریدند،  را ميانداختند، اعضاي بدنشان  كردند، بھ زندان مي در آلمان تحصیلداران پاپ را دستگیر مي. كرد
روحانیان كولوني، بن، كسانتن، و ماینتس با ھم پیمان  ١٣٧٢در سال . كردند و گاھي نیز آنھا را خفھ مي

در . بستند و سوگند خوردند كھ از پرداخت عشریة مورد درخواست گرگوریوس یازدھم خودداري كنند
ري تحصیلداران پاپ، بسیاري از ، چپاول راھزنان، و سختگی»مرگ سیاه«انگیز جنگ،  فرانسھ تركیب غم

  .ھاي روحاني را بھ ویراني كشید، و بسیاري از كشیشھا محل مأموریت خود را ترك گفتند حوزه

ھاي گزاف است؛  دادند كھ ادارة دستگاه كلیسا مستلزم ھزینھ گونھ اعتراضھا، پاپھا پاسخ مي در برابر این
خود آنان نیز باكوھي از مصایب دست بھ گریبان  پیدا كردن مأموران فسادناپذیر كار دشواري است؛ و

بھ ) دالر ١۴‘٨٠٠‘٠٠٠(فلورین طال  ۵٩٢‘٠٠٠كلمنس ششم، احتماال تحت فشار و اجبار مبلغ . ھستند
. بھ ژان دوم وام داد) دالر ٨٧‘٩٢۵‘٠٠٠(فلورین طالي دیگر  ٣‘۵١٧‘٠٠٠فیلیپ ششم پادشاه فرانسھ، و 

پاپھا، بھ رغم دریافت مالیاتھاي . ا در ایتالیا مستلزم ھزینة ھنگفتي بودفتح مجدد ایاالت از دست رفتة پاپھ
فلورین از دارایي  ۴۴٠‘٠٠٠ودوم با پرداخت  یوآنس بیست. سنگین، ھمواره گرفتار كسر بودجھ بودند

شخصي خود بھ خزانة پاپ آن را از ورشكستگي رھایي بخشید؛ اینوكنتیوس ششم ظروف سیمین، 
فلورین از كاردینالھایش  ٣٠‘٠٠٠ي خود را فروخت؛ و اوربانوس پنجم مجبور شد جواھرات و آثار ھنر

  .فرانك بدھكار بود ١٢٠‘٠٠٠وام بگیرد؛ گرگوریوس یازدھم ھنگام مرگ 

ھاي مشروع، بلكھ معلول تجمالت و زرق و برقھاي  دادند كھ كسر بودجھ نھ بھ علت ھزینھ منتقدان پاسخ مي
ھاي  كلمنس ششم را خویشاوندان زن و مردي آراستھ بھ جامھ. باشد آن مي دنیایي دربار پاپ و وابستگان

گرانبھا و پوست خز شھسواران، مالكان، گروھبانھاي مسلح پیشنمازان، حاجبان پیشكاران، موسیقیدانان، 
شاعران، ھنرمندان، پزشكان، دانشمندان، دوزندگان، فیلسوفان، و آشپزاني كھ مایة رشك پادشاھان بودند 

شد، و پاپي مسرف و  اینان تعدادشان بر روي ھم بھ چھارصد تن بالغ مي –طھ كرده بودند احا
. داد داشتني، كھ ھرگز ارزش پول را درنیافتھ بود، بھ آنھا غذا، پوشاك، مسكن، و حقوق ماھانھ مي دوست

» خرجي نمایانول«بایست با  پنداشت كھ مي كلمنس، بھ پیروي از عادات پادشاھان، خود را فرمانروایي مي
كاردینالھا نیز كھ اكنون عالوه . بردل زیردستان ھراس افكند و نمایندگان خارجي را تحت تأثیر قرار دھد

  بر پیشوایي كلیسا داراي 

. مناسب شأن و قدرت خویش برپا كرده بودند؛ خادمان و گماشتگان و بزمھاي اینان نقل محافل شھر بودند
ھ براي سكونت مالزمان خود پنجاه ویك بنا كرایھ كرده بود، و كاردینال شاید كاردینال برنار دو گارو، ك

ونھ اسب را در آسایش كامل و ھمیشھ آماده و  پیر دو باناك، كھ تنھا در پنج اصطبل از ده اصطبل خود سي
كم در ھمین خط افتادند و بھ رغم  حتي اسقفان نیز كم. كردند سرپا داشت، در تجمل و ولخرجي افراط مي

گویان، و قوشھا، و سگھا ترتیب  تراضھاي شوراي كلیساي ایالتي، براي خود دستگاھھاي پھناوري با بذلھاع
py  .دادند مي
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كار . كرد آوینیون اینك بتدریج خصوصیات اخالقي و نیز شیوة رفتار درباریان سلطنتي را اتخاذ مي
شوراي وین چنین گزارش  گیوم دوران اسقف ماند بھ. كشي و خودفروشي بھ حد فصاحت رسیده بود حق
  : داد

اگر كلیساي رم كار تھذیب را با راندن الگوھاي فساد از خود آغاز كند، چھ بسا كھ تمامي كلیساھا اصالح 
زیرا در ھمة … . اند الگوھاي فسادي كھ موجب تحقیر بشر ھستند وھمة مردم را آلوده كرده… . شوند

ھمة . اكنون بدنام و رسوا شده است - كلیساي رم –آنھا كلیساي مقدس خدا، بویژه مقدسترین … سرزمینھا 
كس، از مقامھاي  نویسند كھ در آغوش این كلیسا ھمھ اند و در گوشھ و كنار جھان مي مردم فریاد برداشتھ

اینكھ ھمة مردم مسیحي روحانیان را نمونة مخرب پرخوري … . اند بستھ باال تا افراد ساده، بھ مال دنیا دل 
ر زبانزد ھمگان است، زیرا ضیافتھاي این روحانیان از بزمھاي شاھزادگان و پادشاھان دانند دیگ مي

  . ھاي آنان رنگینتر است ھایشان از سفره باشكوھتر و پرزرق و برقتر و سفره

ھاي خویش  گذشت، از گنجینة واژه استاد سخن، در وصف انزجار خود از آنچھ در آوینیون مي و پترارك، 
  : نھایت استفاده را كرد

بابل بیدین، دوزخ روي زمین، منجالب فساد، و گنداب دنیا، در آن نھ از ایمان اثري برجاي مانده است و 
… . و شرارتھاي دنیا در اینجا گرد آمده است ھمة ناپاكیھا… . نھ از تقوا و مذھب و ترس از خدا

اندازند و با نادیده گرفتن سن و شأن و قدرت خویش، دست  پیرمردان خویشتن را با سر بھ آغوش ونوس مي
آرایي و  آالیند كھ گویي ھمة افتخار آنھا در صلیب مسیح، كھ در گرو بزم آوري مي بھ چنان كارھاي ننگ

پرستي تنھا سرگرمي  بارگي، زنا با محارم، تجاوز بھ عنف، و شھوتزن… . میخوارگي و ناپاكي است
  . كشیشھا شده است

تواند بكلي نادیده  گاه عدول نكرده است نمي این توصیف از زبان یك شاھد عیني كھ از مسیحیت اصیل ھیچ
ین سخنان را باید ا. انگاشتھ شود؛ با اینھمھ، اندكي مبالغة ناشي از آزردگي خاطر شخصي در آن نھفتھ است

آمیز پنداشت و آن را فغفان مردي بھ حساب آورد كھ از آوینیون بھ خاطر ربودن پاپھا از  تا حدودي مبالغھ
گرفت، و بیشتر  كرد؛ زیاد مي ایتالیا نفرت داشت؛ مردي كھ از پاپھاي آوینیون مستمري دریوزگي مي

  خواست؛ مردي كھ حاضر شده بود با  مي

شھر رم، كھ پترارك . الف پاپھا زندگي كند، و خود داراي دو فرزند نامشروع بودویسكونتي جنایتكار و مخ
كوشید پاپھا را وادارد بھ آن بازگردند، از نظر اخالقي بھتر از آوینیون نبود، جز آنكھ فقر خود  مي

كاترین سینایي، گرچھ وصفش از آوینیون مثل پترارك شاعر شیوا و گیرا  قدیسھ. دھندة عفت است یاري
  » .بوي دوزخ منخرینش را پر كرده است«نبود، بھ گرگوریوس یازدھم اظھار داشت كھ در دربار پاپ 

در میان این فساد اخالقي، پیشوایان دیني بسیاري بودند كھ براي مقام خود صالحیت داشتند و اصول 
ینیون توجھ كنیم، ھرگاه بھ زندگي ھفت پاپ آو. دادند اخالقي مسیح را براخالقیات زمانة خویش ترجیح مي

ودوم، با وجود آزمندي  بینیم كھ تنھا یكي بھ عالیق و لذات دنیوي دل بستھ بود؛ یكي دیگر، یوآنس بیست مي
پیشھ بود؛ دیگري، گرگوریوس یازدھم، با اینكھ در جنگ  و سختگیري، در زندگي خصوصي ریاضت

 - رفت، و سھ تن دیگر بھ شمار ميبیرحم بود، در زمان صلح نمونة برجستة فضایل اخالقي و پارسایي 
كردند؛ الجرم  تقریبًا ھمچون قدیسین زندگي مي -بندیكتوس دوازدھم، اینوكنتیوس ششم، و اوربانوس پنجم

دلیل این مفاسد ثروت بود، كھ . توانیم مسئولیت ھمة مفاسد رایج در آوینیون را بھ عھدة پاپھا بگذاریم نمي
رم زمان نرون، رم زمان لئو دھم، پاریس زمان لویي  - داشتھ استدر زمانھاي دیگر نیز نتایج مشابھي 

با در نظرگرفتن اینكھ در این شھرھاي اخیر اكثر مردان و زنان . چھاردھم، و نیویورك و شیكاگوي كنوني
توان دریافت  نھند، مي اي دارند یا در تخلف از اصول اخالقي از حد اعتدال پافراتر نمي زندگي شرافتمندانھ

ي در آوینیون آن زمان، مرد ھرزه و زن روسپي، شكمپاره و دزد، حقوقدان دغلكار و قاضي كھ حت
ایمان جزو استثائات بودند، اما چون اعمال آنھا از سوي دربار  نادرست، و كاردینال دنیاپرست و كشیش بي
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اھاي دیگر بھ چشم گرفت، نمایانتر و آشكارتر از ج و گاه نیز مورد اغماض، قرار مي پاپھا مورد ارزیابي، 
  .آمد مي

قدر واقعیت داشت كھ ھمراه با خاطرة گریز پاپھا از رم اعتبار و حیثیت كلیسا  بھ ھرحال، رسوایي كلیسا آن
پاپھاي آوینیون، گویي براي تقویت این سوءظن كھ اینان دیگر قدرتي جھاني نیستند و . را بھ مخاطره اندازد

تن را از میان  ١١٣نامزد براي انجمن كاردینالھا،  ١٣۴وع نشاندة فرانسویھایند، از مجم فقط دست
ناپذیر ویكلیف را بھ پاپھا نادیده  از این روي، دولت انگلستان حمالت سخت و آشتي. فرانسویان برگزیدند

. برگزینندگان آلماني دست پاپ را از دخالت بیشتر در انتخاب پادشاھان و امپراطوران كوتاه كردند. گرفت
رؤساي دیرھاي حوزة اسقفي كولوني از پرداخت عشریھ بھ پاپ گرگوریوس یازدھم   ،١٣٧٢در سال 

دربار پاپي بھ چنان خفت و خواري افتاده است كھ ایمان «خودداري كردند و بھ ھمگان اعالم داشتند كھ 
زیرا كلیسا كنند،  مسیحیان از كلیسا بھ خفت و سبكي یاد مي. كاتولیك در این نواحي جدًا بھ خطر افتاده است

طلبان، بیشتر مردان شیاد، متظاھر،  با عدول از سنتھاي گذشتة خود، بھ جاي گسیل داشتن مبلغین یا اصالح
  خودخواه، و حریصي را براي رھبري آنھا 

بھ چنان حدي رسیده است كھ دیگر تعداد مسیحیاني كھ نھ فقط بھ اسم بلكھ بھ كردار نیز مسیحي باشند 
  » .انگشت شمار است

پاپھا در آوینیون، و بھ دنبال آن دودستگي پاپھا بود كھ زمینھ را براي اصالح دیني آماده » سارت بابليا«
  . ساخت؛ و بازگشت پاپھا بھ رم بود كھ اعتبار آنھا را بازگرداند و فاجعھ را یك قرن بھ تعویق انداخت

II -  راھي بھ سوي رم  

، بندیكتوس دوازدھم براي تضعیف ١٣۴٢در سال . بوداعتبار كلیسا در ایتالیا در پایینترین حد خود 
، اقدام فرمانروایان مستبد شھرھاي لومباردي را، كھ )لویي باواریایي(امپراطور شورشي، لویي چھارم 

لویي . اعتنایي كرده و اختیارات او را بھ خود تخصیص داده بودند، تأیید كرد نسبت بھ فرمان امپراطور بي
ل، با صدور فرمان امپراطوري، بر اعمال كساني كھ ایاالت پاپي را در ایتالیا تصرف نیز، بھ انتقام این عم

وقتي اوربانوس پنجم دو نماینده براي . میالن آشكارا پاپھا را بھ ریشخند گرفت. گذارد كرده بودند صحھ
ا حكم تكفیر ، وي نمایندگان را مجبور ساخت ت)١٣۶٢(ابالغ حكم تكفیر برنابو ویسكونتي بھ میالن فرستاد 
سیسیل از زمان . ھاي سربي نوشتھ شده بود ببلعند را كھ برقطعات چرمي با ریسمان ابریشمي و مھره

  . در دشمني آشكار خود با پاپھا باقي مانده بود) ١٢٨٢( »وسپرس«

اما در دورة پاپي جانشین او، اینوكنتیوس . كلمنس ششم براي تسخیر مجدد ایاالت پاپي بھ ایتالیا لشكر كشید
اینوكنتیوس در میان پاپھا تقریبًا . ششم، بود كھ این ایاالت براي مدتي بھ اطاعت از فرمان پاپھا درآمدند

ماتي رسیدند، برآن شد تا جلو قوم و پس از آنكھ تني چند از بستگان او در كلیسا بھ مقا. نمونھ بود
اینوكنتیوس در دربار خویش بھ شكوه اپیكوري و تجمل و اسراف . بازي و فساد رایج را بگیرد خویش

پرستان  خیل مستخدماني را كھ كلمنس ششم استخدام كرده بود اخراج كرد، تجمع مقام. دربار پاپي پایان داد
مان داد بھ محل مأموریت خویش بازگردند؛ و خود نیز در زندگي یك كشیشھا فر را پراكنده ساخت، و بھ یك

او دریافت كھ اقتدار كلیسا را تنھا بارھانیدن آن از چنگ فرمانروایان . پیشھ ساخت  پارسایي و پاكدامني
اما كلیسایي مستقل از فرانسھ مشكل . توان دوباره احیا كرد فرانسھ و بازگرداندن مقر پاپھا بھ ایتالیا مي

از این رو، اینوكنتیوس، كھ . كرد پایدار بماند توانست بدون عوایدي كھ قبًال از ایاالت پاپي دریافت مي مي
  ذاتًا مردي صلحدوست بود، بھ این 

او این مأموریت را بھ مردي داد كھ داراي ایمان پرشور مردم اسپانیا، نیروي فرقة مذھبي دومینیكیان، و 
pyارث كاریلیو د آلبورنوث، كھ در ارتش آلفونسو یازدھم، پادشاه كاستیل، خیل آلو. رشادت نجباي كاستیل بود
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خدمت كرده بود و پس از رسیدن بھ مقام اسقف اعظمي تولدو نیز دست از جنگاوري نكشیده بود، در این 
 -وي جمھوري فلورانس را. موقع بھ نام كاردینال اجیدیو د آلبورنوث بھ صورت فرماندھي برجستھ درآمد

ترغیب كرد كھ پولي در  -ھراسید اش كرده بودند مي  رمانروایان مستبد و راھزناني كھ محاصرهكھ از ف
وي از طریق مذاكرات ھوشمندانھ و در عین حال شرافتمندانھ، . اختیارش گذارد تا با آن سپاھي بیاراید

براي این . كشیدیك از چنگ یاغیان كوچك بیرون  آنكھ بھ زور متوسل شود، ایاالت پیشین پاپي را یك بي
را تدوین كرد كھ تا قرن نوزدھم بھ عنوان قوانین اصلي آنھا باقي ) ١٣۵٧(» قانون اساسي اجیدي«ایاالت 

جان ھاكوود، ماجراجوي . ماند و میان خودمختاري و وفاداري بھ پاپ یك مصالحة عملي ایجاد كرد
كم از  اگرنھ از خدا، دست -ھراسي معروف انگیسي، را با تردستي فریب داد و بھ زندان انداخت؛ ترس و

او بولونیا را از چنگ اسقف اعظم طاغي آنجا خارج كرد و . بردل جنگجویان مزدور افكند - نمایندگان پاپ
ترتیب، راه بازگشت پاپھا بھ  بدین. خاندان ویسكونتي، فرمانرواي میالن، را واداشت كھ با كلیسا آشتي كنند

  . ایتالیا ھموار شد

وي كوشید انضباط و درستكاري را . م سختگیریھا و اصالحات اینوكنتیوس ششم را ادامھ داداوربانوس پنج
بھ میان روحانیان كلیسا و دربار پاپ بازگرداند، تجمل و تناساني رایج میان كاردینالھا را تقبیح كرد، از 

مقامات كلیسایي  آورد، كساني را كھ بھ خرید و فروش تخلف حقوقدانان و تعدي صرافان جلوگیري بھ عمل
اوربانوس بھ ھزینة . مشغول بودند بھ كیفر رسانید، و مردان با فضیلت و فرزانھ را بھ خدمت خود درآورد

شخصي خویش ھزار دانشجو را در دانشگاھھا بھ تحصیل واداشت؛ دانشگاه جدیدي در مونپلیھ بنیاد نھاد؛ 
شیدن بھ مقام خود، تصمیم گرفت مقر پاپھا را بھ براي اعتبار بخ. و بھ بسیاري از دانشمندان كمك مالي كرد

كاردینالھا از تصمیم پاپ وحشت كردند؛ بسیاري از آنان عالقھ و دلبستگیھایي در فرانسھ . رم بازگرداند
خواستند كھ بھ  اینان از پاپ مي. داشتند و مورد احترام بودند، حال آنكھ در ایتالیا مردم از آنان اكراه داشتند

اوربانوس وضع آشفتة فرانسھ را بھ آنھا . و فصاحت كالم پترارك اھمیتي ندھد كاترین قدیسھاظھارات 
اند، و  گوشزد كرد و یادآور شد كھ پادشاه فرانسھ در چنگ انگلیسیھا اسیر است، سربازانش پراكنده شده

شوند؛ آیا انگلیسیھاي فاتح با  اند و بھ آوینیون نزدیكتر مي گلیسیھا ایاالت جنوبي فرانسھ را اشغال كردهان
دربار پاپي كھ بھ فرانسھ خدمت كرده و نیاز مالي آنھا را برآورده است، چھ رفتاري در پیش خواھند 

  گرفت؟ 

  ي كھ كشتیھاي ایتالیایي او را ، اوربانوس پنجم، در حال١٣۶٧آوریل  ٣٠در اجراي این تصمیم، در 

شاھزادگان ایتالیایي افسار قاطر سپیدي را كھ پاپ . شادي مردم، روحانیان، و اشراف بھ شھر رم رسید
كھ بھ خود جرئت داده بود در  كشیدند و پترارك ستایش خویش را بھ پاپ فرانسوي،  برآن سوار بود مي

در اثر جدایي طوالني از پاپھا تھیدست شده بود؛ : ما ویران بودرم اكنون شاد ا. ایتالیا زندگي كند، نثار كرد
اي درآمده بود؛  نیمي از كلیساھاي آن ویران و متروك افتاده بودند؛ كلیساي سان پائولو بھ صورت مخروبھ

كلیساي سان پیترو ھرآن در معرض فروریختن بود؛ كاخ التران تازه در اثر آتشسوزي ویران شده بود؛ 
اي شده بودند؛ نواحي مسكوني بھ مرداب مبدل شده بودند؛ و میدانھا  ھاي اجاره راني مانند خانھكاخھا در وی

اوربانوس فرمان داد تا كاخ پاپھا را از نو بناكنند، و . ھاي زبالھ بودند و خیابانھاي شھر انباشتھ از توده
تحمل كند، در مونتھ فیا سكونھ توانست منظرة شھر رم را  او كھ نمي. اعتبار ھزینة آن را نیز تأمین كرد

پترارك . آزرد اقامت گزید؛ اما حتي در آنجا نیز خاطرة آوینیون پرتجمل و رفاه و فرانسة محبوب، او را مي
قدیسھ بیرگیتا، اھل سوئد، پیشگویي كرد كھ . وقتي از تردید پاپ آگاه شد، او را بھ پایداري تشویق كرد

امپراطور شارل چھارم بھ فكر تقویت پاپ افتاد، . دي خواھد مردچنانچھ پاپ ایتالیا را ترك كند، بزو
براحیاي قدرت پاپھا در ایتالیاي مركزي مھر تأیید امپراطوري نھاد؛ با فروتني شخصًا بھ رم رفت 

تا اسب پاپ را ھنگام عزیمت از سانت آنجلو بھ كلیساي سان پیترو ھدایت كند؛ در مراسم قداس ) ١٣۶٨(
اي شادیبخش بھ كشمكش دیرین میان پاپھا و  و در مراسمي كھ ظاھرًا بھ گونھدر خدمت پاپ بود، 

، ١٣٧٠سپتامبر  ۵اوربانوس آنگاه، در . بخشید، بھ دست او تاج پادشاھي برسرنھاد امپراطوران پایان مي
آشتي خواھد فرانسھ را با انگلستان   دادن بھ خواست كاردینالھاي فرانسوي، بھ عنوان اینكھ مي شاید با تن

دسامبر در آنجا، در حالي كھ جامة  ١٩سپتامبر بھ آوینیون رسید و در  ٢٧در . دھد، رھسپار مارسي شد
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فرمان داده بود تا بگذارند ھركس كھ . راھبان بندیكتي بھ تن داشت و برنیمكت محقري آرمیده بود، جان داد
وكت مردي داراي واالترین مقام مایل است بھ دیدن جسدش برود تا ھمھ بھ چشم خود ببینند كھ مجد و ش

  . چگونھ عبث و زودگذر بوده است

بازش، كلمنس ششم، بھ مقام كاردینالي  گرگوریوس یازدھم در ھجدھسالگي بھ كمك عموي دست و دل
ونھ  سي  دسامبر در سن ٣٠بخشانش بھ عمل آمد، و در  مراسم رتبھ ١٣٧٠دسامبر  ٢٩رسیده بود؛ در 

سرنوشت او . ورزید پژوه بود و بھ سیسرون مھر مي گرگوریوس مردي دانش. سالگي بھ پاپي برگزیده شد
. آمیز شد را بھ مردي جنگاور مبدل كرد و دوران پاپي او مصروف درگیري با شورشھاي خشونت

تواند بھ مردم ایتالیا اعتماد كند، نمایندگان خویش  اوربانوس پنجم، كھ معتقد بود یك پاپ فرانسوي ھنوز نمي
این نمایندگان كھ خود را در محیطي . ادارة ایاالت پاپي بیشتر از میان فرانسویان برگزیده بود را براي

دیدند، براي مقابلھ با مردم استحكاماتي بنا كرده بودند، دستیاران بیشماري از فرانسھ آورده  خصمانھ مي
  بودند، مالیات 

ا چنان حریصانھ دنبال كرده بود كھ زن در ھاي نمایندة پاپ زن شوھرداري ر در پروجا یكي از برادرزاده
ھنگامي كھ . تالش براي گریختن از چنگ او از پنجره بھ بیرون پرتاب شده و در دم جان سپرده بود

این ھیاھو براي چیست؟ گمان «: وكالي زن درخواست كردند متھم بھ كیفر رسد، نمایندة پاپ پاسخ داد
دگان پاپ از راھھاي گوناگون چنان نفرت مردم را برضد خود نماین» اید فرانسویان ھم خصي ھستند؟ برده

. درپي سربھ طغیان برداشتند بسیاري از ایالتھا با انقالبھاي پي ١٣٧۵برانگیختھ بودند كھ در سال 
كشیشان تبھكار را كھ گلستان كلیسا «كاترین بلندگوي مردم ایتالیا شد و از گرگوریوس خواست تا این  قدیسھ

فلورانس، كھ معموًال متحد پاپھا بود، رھبري شورش را . از كاربركنار كند» اند ران ساختھرا مسموم و وی
نقش بستھ بود بھ ) آزادي(بھ دست گرفت و پرچم سرخي را كھ برروي آن با حروف طالیي كلمة لیبرتاس 

رفتھ ، شصت وچھار شھر پاپ را بھ رھبري سیاسي و دیني خود پذی١٣٧۵در آغاز سال . اھتزاز درآورد
رسید كھ ثمرة تمام  چنین بھ نظر مي. تنھا یكي از آنھا بھ پاپ وفادار مانده بود ١٣٧۶در سال . بودند

  . اند تالشھاي آلبورنوث برباد رفتھ و پاپھا باردیگر سلطة خویش بر ایتالیاي مركزي را از دست داده

آغازگر شورش ایتالیا قلمداد گرگوریوس، بھ تحریك كاردینالھاي فرانسوي، مردم فلورانس را مسئول و 
وقتي فلورانس از فرمانبرداري پاپ سرباز زد، . كرد و بھ آنان فرمان داد كھ از نمایندة پاپ اطاعت كنند

برگزاري مراسم دیني را در شھر آنان تحریم نمود، و اعالم داشت كھ   پاپ مردم فلورانس را تكفیر كرد،
تواند داراییشان را ضبط  ي محرومند، و ھركس درھر جا ميھمة اھالي فلورانس از حقوق و حفاظت قانون

الجرم بنیان اقتصاد و بازرگاني فلورانس تمامًا در معرض انھدام . كند و خود آنان را بھ بردگي بگیرد
فلورانس نیز بھ تالفي . درنگ بھ فلورانسیھا و اموالشان چنگ انداختند انگلستان و فرانسھ بي. قرارگرفت

ساختمانھاي ادارات تفتیش افكار   اموال و امالك كلیسا را در قلمرو خویش مصادره كرد،اقدام پاپ ھمة 
پاپ را واژگون ساخت، دادگاھھاي روحاني را برچید، كشیشان سرسخت را زنداني كرد و گروھي از آنان 

در ایتالیا را بھ دار آویخت، و از مردم رم خواست كھ بھ انقالب بپیوندند و بھ تمامي قدرت سیاسي كلیسا 
گرگوریوس وقتي رم را در اتخاذ تصمیم مردد یافت، بھ رھبران شھر وعده داد كھ اگر رم بھ . پایان دھند

اھالي رم وعدة پاپ را پذیرفتند و آرامش را . پاپ وفادار بماند، مقر پاپھا را بھ این شھر بازخواھد گرداند
  . حفظ كردند

كاردینال «را بھ فرماندھي » ن مزدور وحشي اھل برتانيسربازا«در این میان، پاپ نیرویي مركب از 
روبر با قساوتي باورنكردني با شورشیان جنگید و پس از . بھ ایتالیا گسیل داشت» مخوف، روبر اھل ژنو

آنكھ شھر چزنا را با وعدة صلح و گذشت بھ تصرف درآورد، ھمة مردم را از زن ومرد و كودك از دم تیغ 
py  ز، كھ مزدوران خود را در جان ھاكوود نی. گذراند

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



كاترین سینایي، كھ از اینھمھ توحش، از مصادرة دارایي  قدیسھ. گرفتھ است بھ شورشیان بپیوندد، كشت
خورده بود، بھ گرگوریوس  ماندن مراسم دیني در بسیاري از نقاط ایتالیا سخت یكھ طرفین، و از متروك

  : چنین نوشت

رفتة كلیسا را بازگردانید؛ اما مسئولیت شما در بازگرداندن  ستشما براستي موظفید كھ سرزمینھاي از د
مؤمنیني كھ گنجینة حقیقي كلیسا ھستند و از دست رفتن آنان جدًا كلیسا را بینوا خواھد كرد بس سنگینتر 

تأثیر قرار دھید، و از این راه بیشتر از  شما باید كھ با حربة نیكي و محبت و صفا مردم را تحت… . است
پرسم بھترین راه رستگاري شما و رھایي كلیسا و  ھرگاه كھ از خدا مي. جنگ نصیب خواھید بردحربة 

  ! بھ خاطر عشق آن ناجي مصلوب، صلح! صلح! شنوم جز واژة صلح ھمة دنیا چیست، پاسخي نمي

با او پذیرفت و . كاترین دعوت كرد كھ ھمراه فرستادگان این شھر نزد گرگوریوس برود فلورانس از قدیسھ
چنان بیپرده با پاپ . استفاده از موقعیت، در حضور پاپ، تباه شدن اخالقیات در آوینیون را محكوم كرد

اي  فرستادگان نتیجھ. سخن گفت كھ بسیاري بازداشت او را تقاضا كردند، اما گرگوریوس از او حمایت كرد
گ بھ رم بازنگردد، این شھر بھ درن فوري بھ دست نیاوردند؛ اما وقتي بھ گوش پاپ رساندند كھ ھرگاه بي

از مارسي بھ راه افتاد و  - كاترین شاید ھم بھ تأثیر اظھارات قدیسھ -شورشیان خواھد پیوست، گرگوریوس
درخواست فلورانس از . این بار با استقبال یكپارچة شھر مواجھ نشد. بھ رم رسید ١٣٧٧ژانویة  ١٧در 

نده ساختھ بود، و بھ گرگوریوس اخطار شد كھ در آنان خاطرة كھن جمھوري را در این شھر منحط ز
  .الجرم در ماه مھ در شھر آنانبي عزلت گزید. پایتخت باستاني مسیحیت جانش در امان نیست

كاترین شده است، از جنگ بھ سیاست و  اكنون گرگوریوس، چنانكھ گویي سرانجام تسلیم نظرات قدیسھ
نمایندگان پاپ مردم شھرھا را، كھ خواستار صلح با كلیسا بودند، بھ برانداختن . تدبیر روي آورد

ا او تجدید حكومتھاي یاغي خویش ترغیب كردند، و پاپ وعده داد بھ ھمة شھرھایي كھ اتحاد خود را ب
شھرھا . كنند، زیر نظر نمایندة پاپ یا كسي كھ خود بھ نام نمایندة پاپ انتخاب كنند، خودمختاري خواھد داد

، فلورانس نیز با گرگوریوس چنین بھ توافق ١٣٧٧در سال . پذیرفتند شرط را مي  یكي بعد از دیگري این
برنابو پس از آنكھ پاپ را راضي كرد . گري كندرسید كھ برنابو ویسكونتي براي رفع اختالفات آنھا میانجی

دارد بھ خود او واگذار كند، بھ فلورانس پیشنھاد كرد  نیمي از غرامتي را كھ فلورانس دریافت مي
فلورانس، كھ اكنون . بھ عنوان غرامت بھ دربار مقدس بپردازد) دالر ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠(فلورین  ٨٠٠‘٠٠٠

با خشم بھ این شرط تن در داد، اما پاپ اوربانوس ششم آن مبلغ را ھمة متحدین خود را از دست داده بود، 
  . فلورین كاھش داد ٢۵٠‘٠٠٠بھ 

، وي بھ رم ١٣٧٧نوامبر  ٧در . مرگ بھ گرگوریوس مجال نداد تا پیروزیھاي خود را بھ چشم ببیند
  . بازگشت

دید و از آن بیمناك بود كھ اختالفات فرانسھ و ایتالیا برسر در  او مرگ خود را نزدیك مي. بھ سرآورد
مقدمات انتخاب سریع  ١٣٧٨مارس  ١٩در . اختیار داشتن پاپھا سرانجام بھ نابودي كلیسا منتھي شود

» زیباي فرانسھ سرزمین«ھشت روز بعد، در حالي كھ در آرزوي دیدار . جانشین خویش را فراھم ساخت
  . سوخت، چشم از جھان فروبست مي

III  - ١۴٢۴ - ١٣٠٠: زندگي مسیحي   

در یكي از فصلھاي بعد بھ بررسي ایمان مردم و اخالق روحانیان خواھیم پرداخت، و در اینجا بھتر است 
صاف حكم ان. تفتیش افكار و قدیسھا: بھ دوجنبة متضاد زندگي مسیحي در ایتالیاي قرن چھاردھم توجھ كنیم

ھاي اساسي آن را  كند بھ یاد بیاوریم كھ اكثر مسیحیان در آن زمان معتقد بودند كھ بنیان كلیسا و آموزه مي
pyاي براي  ھر اقدام فعاالنھ - نظر از خطاھاي خدمتگذاران انساني آن صرف -نھاده و از این روي» پسر خدا«
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ت بھ دولت غیرمذھبي است كھ كلیسا بازوي برانداختن كلیسا در حكم سرپیچي از فرمان خدا و نیز خیان
توانیم دریابیم كلیسا و مردم عادي  تنھا با این اندیشھ است كھ مي. رود نگاھدارندة اخالقي آن بھ شمار مي

آمیزي كھ توسط دولچینو اھل  دست ھم دادند و با چھ وحشیگري بھ سركوب عقاید بدعت چگونھ دست بھ
  .پرداختند) ١٣٠٣حد(شد  یتا موعظھ مينووارا و خواھر خوش سیمایش مارگر

از زمان پاپ  -كرد كھ دورة سوم آن دولچینو نیز، مانند جواكینو دا فیوره، تاریخ را بھ چند دوره تقسیم مي
ومنال  شاھد فساد تدریجي كلیسا از طریق دل بستن بھ مال - ١٢٨٠تا سال) ٣٣۵ -٣١۴(سیلوستر اول 

یك از پاپھا، جز كلستینوس پنجم، بھ مسیح ایمان  سیلوستر ھیچگفت در زمان  دولچینو مي. دنیایي بود
بھ خدا ) دیو ثروت(اند؛ بندیكتوس، فرانسیس، و دومینیك صادقانھ كوشیدند تا كلیسا را از مأمون  نداشتھ

بازگردانند، اما ناكام شدند، و دستگاه پاپي اكنون در دوران بونیفاكیوس ھشتم و كلمنس پنجم فاحشة بزرگ 
برادران «دولچینو پیشواي انجمن تازه تأسیس برادري موسوم بھ  .استیوحناي رسول گشتھ  مكاشفة

ان شد كھ منكر مرجعیت پاپھا بود و از تركیبي از عقاید پاتارینھا، والدوسیان، و فرانسیسی  »روحاني پارما
آنھا در زندگي پایبند بھ عفت مطلق بودند، اما در میان آنان ھر مردي با زني . كرد روحاني پیروي مي

  زیست  مي

كلمنس پنجم بھ سازمان تفتیش افكار دستور رسیدگي بھ وضع آنھا را . خواند كھ او را خواھر خود مي
ح ساختند، و در دامن كوھھاي صادر كرد، لكن آنان در دادگاه حاضر نشدند؛ در عوض خویشتن را مسل

افكار لشكري براي سركوبي آنان گسیل داشت؛ جنگ  دستگاه تفتیش. آلپ نزدیك پیمون موضع گرفتند
بھ گذرگاھھاي كوھھا عقب نشستند، ولي در حلقة محاصره گرفتار آمدند؛ » برادران«خونیني درگرفت؛ 

خرگوش، و علف پرداختند؛   گرسنگي چنان برآنان غالب شد كھ بھ خوردن موش صحرایي، سگ،
آسا بھ موضع كوھستاني آنھا، ھزار مرد در نبرد ازپاي درآمدند و  سرانجام، براثر یك حملة ناگھاني و برق
بردند، با وجود  ھنگامي كھ مارگریتا را نزدیك آتش مي). ١٣٠۴(ھزاران تن دیگر در آتش سوزانده شدند 

افسران سپاه بھ او پیشنھاد كردند در صورتي كھ سوگند  ضعف مفرط، ھنوز آنچنان زیبا بود كھ برخي از
اندك  دارد، حاضرند با او ازدواج كنند؛ اما او نپذیرفت و اندك آمیز خویش دست برمي  بخورد از عقاید بدعت

براي دولچینو و یكي از یارانش بھ نام لونجینو ترتیبات دیگري درنظر . ھاي آتش خاكستر شد در میان شعلھ
تكھ از  ھاي ورچلي گرداندند، گوشتشان را با گازانبرھاي گداختھ تكھ اي در كوچھ آنھا را بر ارابھ: گرفتھ شد
  . قدر پیچاندند تا از جاكنده شد، و سرانجام رھایشان كردند تا بمیرند اعضاي تناسلیشان را آن تن كندند، 

در الھام بخشیدن بھ مردان و اكنون بدنیست شرح این ددمنشیھا را پشت سرنھیم ونفوذ مداوم مسیحیت را 
ھمان عصري كھ شاھد محنتھا و تباھیھاي آوینیون بود، . زناني كھ بھ تقدس گرویدند از نظر بگذرانیم

مبلغاني ھم مثل جوواني دا مونتھ كوروینو و اودریك اھل پوردنونھ پروراند كھ كوشیدند چینیھا و ھندیھا را 
ھركس «گفتة یك وقایعنگار فرقة فرانسیسیان، از این اشتباه كھ نیز بھ مسیحیت بگروانند؛ اما چینیھا، بھ 

این مبلغان ندانستھ بھ علم جغرافیا بیش از . دست برنداشتند» تواند در كیش و فرقة خود رستگار شود مي
  .مسیحیت خدمت كردند

دنیا آمد، زندگي دھند، بھ  اي، كھ ھنوز ھم آن را بھ جھانگردان نشان مي كاترین سینایي در اطاق ساده قدیسھ
وجب خاك بود كھ او در نقل مكان دربار پاپ و احیاي زھد و ایمان در مردم  از ھمین یك. كرد، و درگذشت

. بسالمت رستھ است ریسورجیمنتوایتالیا نقش بزرگي ایفا كرد، زھد و ایماني كھ از ھردو دورة ریناشیتا و 
بود كھ » اي گانھ سھ«سازمان   این فرقھ. دومینیكیان پیوست» توبھ«كاترین در پانزدھسالگي بھ فرقة  قدیسھ

ھا تعلق نداشت، بلكھ مردان و زناني كھ زندگي غیررھباني داشتند، اما زندگي  تنھا بھ راھبھا و راھبھ
. اي دیني و امور خیریھ كرده بودند نیز در آن عضویت داشتندخویش را تا سرحد امكان وقف فعالیتھ

زیست، اما اطاقش بھ مثابھ حجرة زاھدان بود، كھ در آن محو خواندن دعا و  كاترین با پدر و مادر خود مي
py  مناجات و 
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پدر و مادرش . كرد رفت، آنجا را ترك نمي شد، و جز ھنگامي كھ بھ كلیسا مي  ھاي رازورانھ مي اندیشھ
سنگینترین كارھاي خانھ را بھ دوش او . گران بودند كھ مبادا دلمشغولیھاي دیني بھ تندرستي او لطمھ زندن

اي براي عیسي كنار  من در دل خود گوشھ«: گفت داد و مي گالیھ آنھا را انجام مي نھادند، و كاترین بي مي
تیاقي را كھ دختران دیگر در عشق ھمة شادي، شك، و اش. كرد باصفا و پاكي كودكان زندگي مي» .ام نھاده

ھاي عالم  در حدت فزایندة این اندیشھ. یافت جست و مي جستند، كاترین در عشق بھ مسیح مي مي» نفساني«
ستاند، و در عالم  داد و دل مي گفت، با او دل مي تنھایي، او از مسیح بھ عنوان معشوق آسمانیش سخن مي

قدر در اندیشة جراحات پنجگانة مسیح  ؛ مانند قدیس فرانسیس، آندید كھ با او ازدواج كرده است رؤیا مي
كاترین برھمة . كرد رفت كھ آن جراحات را بردستھا و پاھا و پھلوي خود احساس مي مصلوب فرو مي

گشت و آنھا را چون فریب شیطان براي جدا كردن او از عشق یگانھ و بیھمتایش  ھاي نفس چیره وسوسھ
  . طرد كرد

. ھیچ خطري وارد زندگي اجتماعي شود تواند بي ز سھ سال عزلت و پارسایي، دریافت كھ ميكاترین پس ا
گونھ كھ زنانگي خود را بھ عشق مسیح سپرده بود، مھر مادرانة خود را وقف بیماران و نیازمندان  ھمان

خشیدن برد و براي تسلي ب تا آخرین لحظات زندگي بربالین قربانیان طاعون بھ سرمي. شھر سینا كرد
ھنگامي كھ پدر و مادرش درگذشتند و . ماند معنوي بھ محكومان بھ مرگ تا لحظة اعدام در كنارشان مي

ھرچند آبلھ او را بدنما كرده . ماترك مختصري برایش بھ جا نھادند، آنھا را تمامًا بین نیازمندان تقسیم كرد
جوانان بھ تأثیر سخنان او از . آمیز بود ركتكردند ب اش براي ھمة كساني كھ بھ او نگاه مي بود، دیدار چھره

شد، بھ فلسفة ساده و اطمینانبخش او  شستند، و پیران، با شكي كھ بتدریج محو مي كفر معھودشان دست مي
وي عقیده داشت كھ ھمة بدیھاي زندگي بشري زادة معصیت بشر است، اما ھمة گناھان . دادند گوش مي

اوند غرق كرد و شست؛ و ھرگاه بتوان مردم را ترغیب كرد كھ بنابر توان در اقیانوس عشق خد بشر را مي
. بسیاري بھ او ایمان آوردند. عشق و محبت مسیحي عمل كنند، ھمة بدیھاي جھان از میان برخواھد خاست

ھاي متخاصم را با ھم آشتي دھد؛  مردم مونتھ پولچانو از او درخواست كردند كھ نزد آنھا رود و خانواده
یزا و لوكا او را براي مشاوره فراخواندند؛ و فلورانس از او دعوت كرد تا بھ گروه سفیرانش شھرھاي پ

  .اندك پاي كاترین بھ دنیا كشانده شد بدین ترتیب، اندك. بپیوندد و بھ آوینیون سفر كند

بھ فرانسھ  شھر رم كثیف و ویران بود؛ ایتالیا با كلیسایي كھ: از آنچھ در ایتالیا و فرانسھ دید، وحشت كرد
دار كرده  كرد؛ روحانیت با تعلق بھ زندگي مادي، احترام مردم عادي را خدشھ گریختھ بود قطع رابطھ مي

كاترین، كھ بھ رسالت آسماني خویش ایمان داشت، اسقفان و . بود؛ و فرانسھ در جنگ نیمھ ویران شده بود
  پیشوایان كلیسا را رو در رو نكوھش كرد و 

ھاي تند اما دلنشیني بھ ایتالیایي  اي كھ قادر بھ نوشتن نبود، نامھ تر بیست وشش سالھخود او، دخ. بخشند
كرد كھ تقریبًا در ھمة صفات آنھا  ساده و خوشاھنگ خطاب بھ پاپھا، شاھزادگان، و سیاستمداران دیكتھ مي

اران مؤثر نیفتاد، ھاي او، گرچھ در زمامد نامھ. خورد بھ چشم مي) اصالح(كلمة پیشگویانة ریفورماتسیونھ 
وقتي اوربانوس پنجم بھ ایتالیا بازگشت، كاترین شادمان شد، و . آمیزي تأثیر گذارد در مردم بھ نحو موفقیت

ھنگامي كھ رفت، ماتم گرفت، چون گرگوریس یازدھم بازآمد، دوباره سرزنده شد؛ بھ اوربانوس ششم 
كرد،  ي كھ شقاق پاپي جھان مسیحیت را دو پارهتذكرات سومندي داد، اما از سبعیت او یكھ خورد؛ و ھنگام

اي در  كاترین خوراك خود را بھ لقمھ. كاترین خود یكي از نخستین قربانیان این كشمكش باورنكردني بود
اي، در ریاضت تا آن حد پیش رفتھ بود كھ خوراكش منحصر  روز كاھش داده بود، و مطابق روایات افسانھ

تمام نیروي مقاومت . كرد تناول عشاي رباني بھ عنوان تبرك دریافت مي بھ قرص ناني بود كھ در مراسم
در مقابل بیماري را از دست داد؛ شقاق پاپھا رشتة عشقش بھ زندگي را گسست، و دوسال پس از آغاز 

كاترین تا بھ امروز ھمچنان الھامبخش كار ). ١٣٨٠(وسھ سالگي چشم از جھان فروبست  شقاق، در سي
  . داشت چیز بیشتر دوست مي ایتالیایي كھ آن را بعد از مسیح و كلیسا از ھمھ. ستخیر در ایتالیا

داستان . و ھمان شھري كھ كاترین در آن درگذشت، قدیس برناردینو بھ دنیا آمد) ١٣٨٠(در ھمان سال 
، شب وروز خود را وقف ١۴٠٠ھنگام شیوع بیماري طاعون در سال . زندگي كاترین برایش سرمشقي شد
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پس از آنكھ بھ فرقة فرانسیسیان پیوست، در اطاعت محض از اصول و مقررات . ري از بیماران كردپرستا
این فرقھ، فردي نمونھ شد؛ بسیاري از راھبان از او پیروي كردند؛ ووي بھ ھمراھي آنان فرقة 

او  ؛ تا پیش از مرگش، سیصد جامعة رھباني اصول فرقة)١۴٠۵(را تأسیس كرد » فرانسیسیان مواظبین«
حتي در رم، . داد ناپذیري مي ھایش فصاحت مقاومت پاكي و اصالت زندگي او بھ موعظھ. را پذیرفتھ بودند

بند وبارتر بودند، جانیان را بھ اعتراف، گنھكاران را بھ   كھ مردم آن از ساكنان ھمة شھرھاي اروپا بي
 »سوزانمالھي «ال پیش ھفتادس. داشت توبھ، و مردم ذاتًا متخاصم را بھ صلح و دوستي وا مي

ساووناروال، برناردینو، مردان و زنان رم را ترغیب كرد كھ ورقھاي بازي، طاسھاي تختھ نرد، بلیطھاي 
ود را برتودة ھیزم عظیمي كھ الطاري، گیسھاي مصنوعي، كتابھا و صور قبیحھ، و حتي آالت موسیقي خ

روز بعد، زن جواني كھ متھم بھ   سھ). ١۴٢۴(براي سوزاندن اجساد در كاپیتول انباشتھ بود فرو ریزند 
خود قدیس . جادوگري بود در ھمان میدان سوزانده شد، و ھمة ساكنان رم براي تماشاي آن گردآمدند

  . ودب» شناسترین مجازاتگر بدعتگذاران وظیفھ«برناردینو 

بردند، حال آنكھ  مردم سادة ایتالیا ھمچنان با رضایت خاطر در عوالم وسطایي بھ سر مي. درھم آمیخت
طبقات متوسط و باال، نیمھ مست از بادة كھن فرھنگ باستاني، باشور و شوقي شرافتمندانھ، در راه ایجاد 

  رنسانس نوین پیش 

  كتاب دوم

  رنسانس فلورانسي

   فصل سوم

  

  مدیچي ظھور خاندان

١ - ١٣٧٨۴۶۴  

I  -  صحنھ  

خواندند، زیرا این عصر بھ نظر آنھا عصر  ایتالیاییھا این عصر بلوغ را الریناشیتا، یعني نوزایي، مي
بھ گمان ایتالیاییھا،  .بودرستاخیز پیروزمندانة روح فرھنگ كالسیك رم پس از ھزار سال استیالي بربریت 

دنیاي كالسیك با تھاجم آلمانھا و ھونھا در قرون سوم، چھارم، و پنجم نابود شده بود؛ دستھاي زمخت گوتھا 
با معماریش، كھ نااستوار » گوتیك«گل پژمرده اما ھنوز زیباي ھنر و زندگي رومي را لھ كرده بود؛ ھنر 

سازیش، كھ خشن، ناھنجار، بیروح، و نمایشگر  ھو از نظر تزییني عجیب و غریب بود، و با مجسم
اكنون، بھ لطف گذشت زمان، آن . پیامبران عبوس و قدیسان رستگار بود، تھاجم را تكرار كرده بود

رفت تا بھ  در خون غالب ایتالیایي مستحیل گشتھ بودند؛ و مي» ریش دراز«گوتھاي ریشدار و لومباردھاي 
ھاي آموزندة فوروم رومي، ستون و آرشیتراو كالسیك باردیگر  نھلطف سنت معماري ویتروویوس و ویرا

پرستشگاھھا و كاخھاي باشكوه و عظیم را زینت بخشند و بھ لطف پترارك و صدھا ادیب دیگر ایتالیایي، 
آثار بازیافتة كالسیك، ادبیات ایتالیا را با اصطالحات ساده و صریح نثر سیسرون و آھنگ مالیم نظم 

اندك  شكافت؛ مردان و زنان اندك خورشید روح ایتالیایي ابرھاي سرزمینھاي شمال را مي. ندویرژیل احیا كن
پرستیدند و فضا را  یافتند؛ مردم زیبایي را در ھمة اشكال آن مي از زندان ھراس قرون وسطایي رھایي مي

  .گرفت ایتالیا جواني از سر مي. انباشتند از شادماني رستاخیز مي
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اما در پدید آمدن رنسانس . تاریخي آن بنگرند یا عوامل گوناگون و درھم آن را دریابنددوباره از دیدگاه 
عوامل دیگري جز احیاي سنن فرھنگي باستان نیز نقش داشتند، و نقش پول در این میان بیش از ھمة 

، ھمان پول بوگندوي بورژوازي، یعني سود حاصل از مدیران ورزیده، كارگران ارزان - عوامل دیگر بود
العبور آلپ بھ منظور خرید كاالي ارزان و  آمیز بھ شرق، و گذشتن از كوھھاي صعب سفرھاي مخاطره

كھ  - ھا و سود سھامھا گذاریھا و پرداخت وامھا، و بھره فروش آن بھ بھاي گران، محاسبات دقیق و سرمایھ
خرید كرسي سنا و  قدر انباشتھ شد كھ مازاد آن، پس از كسر ھزینة لذات جسماني و  ھم آن بر روي

و تبدیل ثروت ) تیتسیانو(توانست صرف خرید اثري از میكالنژ یا تیسین  ھا، مي شوراھاي شھر و معشوقھ
  پول بازرگانان،. پول سرچشمة ھمة تمدنھاست. بھ زیبایي گردد و ثروت را بھ رایحة ھنر آغشتھ كند

اما آنچھ اندیشھ و . كرد ادبیات كھن را احیا ميھاي خطي را تأمین و  بانكداران، و كلیسا بود كھ ھزینة نسخھ
ھاي خطي كھن نبود؛ بلكھ گرایش بھ امور دنیوي، كھ با ظھور  احساس را در دورة رنسانس آزاد كرد نسخھ

طبقة متوسط پدیدآمد، و گسترش دانشگاھھا و دانش و فلسفھ، واقعبینتر شدن اذھان در نتیجة تحصیل علم 
ایتالیایي فرھیختھ، كھ حال دیگر عقاید . تر با جھان بود براثر آشنایي گسترده حقوق، و فراخي گرفتن افكار

دید كھ روحانیان نیز بھ اندازة  ترسید و مي جزمي كلیسا را مورد شك قرار داده بود و از آتش دوزخ نمي
ش امكان ا ھستند، خود را از بندھاي عقالني و اخالقي رھانید و بھ حواس آزاد شده» اپیكوري«مردم عادي 

داد، بدون احساس شرم، از تجلیات گوناگون زیبایي در زن و مرد و ھنر لذت برد؛ و ھمین آزادي تازه 
یافتھ او را، پیش از آنكھ با ھرج و مرج اخالقي، فردگرایي فرو پاشنده، و اسارت ملي بھ نابودي كشاند، 

صلة بین این دو نظم و و نظام فا. بھ انساني خالق مبدل كرد) ١۵٣۴ -١۴٣۴(انگیز  طي یك قرن شگفت
  . رنسانس بود

چرا نواحي شمال ایتالیا نخستین جایي بود كھ این بیداري از خواب زمستاني را تجربھ كرد؟ در شمال 
ایتالیا، جھان رومي كھن ھرگز بكلي ویران نشده بود؛ شھرھاي آن ساختار كھن یادگارھاي دیرین خود را 

ھنر كالسیك در رم، ورونا، مانتوا، و پادوا . كردند رومي را نیز احیا مي نگاه داشتھ بودند، و اینك قوانین
معبد آگریپا با اینكھ ھزار و چھارصد سال قدمت داشت، ھنوز برجاي بود و براي . كماكان باقي مانده بود

گرفت؛ و در فوروم ھنوز گویي صداي سیسرون و قیصر شنیده  اداي مراسم عبادت مورد استفاده قرار مي
زبان التیني ھنوز زباني زنده بود، و ایتالیایي فقط یكي . كردند  شد كھ دربارة سرنوشت كاتیلینا جدل مي مي

ھاي  خدایان و اساطیر و آداب عصر شرك ھنوز در خاطره. رفت ھاي خوشاھنگ آن بھ شمار مي از لھجھ
كرانة مدیترانھ قرار داشت و  ایتالیا در وسط كشورھاي. كردند مردم یا در زیر قالبھاي مسیحیت پایداري مي

ایتالیاي شمالي از ھر منطقة دیگر اروپا، جز . راند براین حوزة تمدن و بازرگاني كالسیك فرمان مي
  گاه متحمل یك  این منطقھ ھیچ. مدنیتر و صنعتیتر بود  فالندر،

ایتالیاي شمالي . تمام عیار نشده بود، بلكھ توانستھ بود اشرافیت را مطیع شھرھا و طبقة بازرگانان كند
) شرق طالع(گذرگاه تجارت میان بقیة ایتالیا و اروپاي آن سوي آلپ، و نیز بین اروپاي باختري و لوان 

بازرگانان . ت ساختھ بودبود؛ صنعت و بازرگاني، این گوشة ایتالیا را غنیترین منطقة جھان مسیحی
ترین بندرھاي دریاي سیاه، حضور  جا، از بازارھاي مكارة فرانسھ گرفتھ تا دورافتاده ماجراجوي آن در ھمھ

اینان، كھ بھ سروكار داشتن با یونانیان، عربھا، یھودیان، مصریان، ایرانیان، ھندیان، و چینیان خو . داشتند
مش و تعدیل گراییدند و رواداري نسبت بھ كیشھاي دیگر را، كھ در كرده بودند، در عقاید جزمي خود بھ نر

اروپاي قرن نوزدھم بھ واسطة تماس گسترده با ادیان بیگانھ بھ وجودآمد، در میان طبقات باسواد ایتالیا 
با اینھمھ، حتي پس از آنكھ بیدیني بر ایتالیا چیره گشت، مصلحت بازرگاني دست بھ دست . اشاعھ دادند

عواید پاپي، از ھزاران جویبار، از . وحیھ و غرور ملي داد تا ایتالیا را ھمچنان كاتولیك نگاه داردسنن و ر
كلیسا . كرد شد و ثروت دربار پاپ در سراسر ایتالیا سرریز مي دھھا سرزمین مسیحي بھ رم سرازیر مي

پیش از شوراي (و مالیمت  وفاداري ایتالیاییھا را با نرمش بزرگوارانھ در برابر گناھان نفساني و تسامح
كردند، پاداش  در قبال فیلسوفان بدعتگذاري كھ از متزلزل ساختن ایمان مردم خودداري مي) ١۵۴۵ترانت، 

ترتیب، ایتالیا از نظر ثروت، ھنر، و اندیشھ یك قرن از كشورھاي دیگر اروپا پیش افتاد، بھ  بدین. داد
pyباخت، این نھضت تازه در فرانسھ،  یتالیا رنگ مينحوي كھ در قرن شانزدھم، كھ نھضت رنسانس در ا
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رنسانس یك دورة زماني نبود، بلكھ یك شیوة زندگي . گشت آلمان، ھلند، انگلستان، و اسپانیا شكوفا مي
  . ھا از ایتالیا بھ سراسر اروپا گسترش یافت  وتفكر بود كھ از طریق بازرگاني، جنگ، و اندیشھ

در شمال ایتالیا پا بھ عرصة وجود گذارد، عینًا نیز باعث شدند تا  ھمان عواملي كھ سبب شدند رنسانس
با سازمان دادن بھ صنایعش، گسترش ) شھر گلھا(فلورانس یا فیورنتسا . نخستین تجلیگاھش فلورانس باشد

جزیرة ایتالیا، بھ استثناي  بازرگانیش، و اقدامات كارشناسان مالیش، در قرن چھاردھم از ھمة شھرھاي شبھ
اما برخالف ونیزیھا كھ در آن عصر ھمة نیروي خود را صرف كسب لذت و ثروت . ز، ثروتمندتر شدونی
كردند، مردم فلورانس، شاید بھ واسطة تأثیر حكومت نیمھ دموكراتیك آشفتة خویش، چنان حدتي در ذھن  مي

، پایتخت فرھنگي و ذكاوت، و چنان مھارتي در ھمة ھنرھا بھ ھم رساندند كھ شھر آنان، بھ تصدیق ھمگان
ھاي رقیب در حمایت  داد، و خانواده نزاع جناحھاي مخالف، شور زندگي و اندیشھ را افزایش مي. ایتالیا شد

انگیزه نیز  -و نھ نخستین - واپسین. كردند از ھنر نیز بھ اندازة كسب قدرت با یكدیگر چشم و ھمچشمي مي
و ثروتھا و كاخھاي دیگر را براي اسكان و پذیرایي  زماني پدید آمد كھ كوزیمو د مدیچي عواید امالك خود

كشیشان و دانشوران یوناني، كھ ). ١٣۴٩(آمدند تخصیص داد  مي» شوراي فلورانس«نمایندگاني كھ بھ 
  آمدند،  براي بحث دربارة تجدید وحدت مسیحیت شرق و غرب بھ این شورا مي

وقتي . آمدند شنیدن سخنان آنان گرد مي دادند، و نخبگان شھر براي در شھر سخنرانیھایي ترتیب مي
قسطنطنیھ بھ تصرف تركان درآمد، بسیاري از یونانیھا آن شھر را ترك كردند تا در فلورانس، كھ چھارده 

ھاي خطي  برخي از آنان نسخھ. نوازي آنان را پذیرفتھ بود، اقامت كنند سال پیش با چنان گرمي و مھمان
بردند؛ گروھي نیز دربارة زبان یوناني یا شعر و فلسفة یونان جلسات متون قدیم را با خود بھ فلورانس 

این بود كھ رنسانس با جمع آمدن بسیاري از جریانھاي مؤثر در فلورانس شكل گرفت و . درس ترتیب دادند
  .آن شھر را بھ صورت آتن ایتالیا درآورد

II - مباني مادي  

بر پراتو، ) ھایي با وقفھ(ھا برخود فلورانس بلكھ شھري بود كھ نھ تن - فلورانس در قرن پانزدھم كشور
دھقانان . كرد ولترا، كورتونا، آرتتسو، و اراضي كشاورزي اطراف آن نیز حكومت مي  پیستویا، پیزا،

ھاي سنگي و سیماني ساده  دار بودند كھ در خانھ سرف نبودند، بلكھ جمعي خرده مالك، و بسیاري نیز اجاره
گزیدند تا امور محلیشان را  زیستند، و مأموران آبادي را خود بر مي امروزي ميھاي دھقانان  شبیھ خانھ
ماكیاولي آمیزش و گفتگو و بازي با این دھقانان دالور مزارع، باغستانھا، و تاكستانھا را دون . اداره كنند

اطر كردند، و براي ارضاي خ اما زعماي شھر بر بھاي فروش كاالھا نظارت مي. دانست شأن خود نمي
توانست رضایت  داشتند كھ نمي قدر پایین نگاه مي  پرولتاریاي اخاللگر، بھاي محصوالت غذایي را آن

انگیز كشمكش دیرین شھر و روستا نیز بر بانگ نفرتي كھ از  ترتیب، آواز غم دھقانان را فراھم آورد؛ بدین
  . شد خاست افزوده مي گر درون شھر بر مي طبقات ستیزه

گرچھ از شمارة . تن بود ٩١‘۵٠٠، بھ گفتة ویالني، حدود ١٣۴٣فلورانس در سال جمعیت خود شھر 
در سالھاي بعدي رنسانس اطالعي  -كھ بھ ھمان اندازه معتبر و قابل اعتماد باشد -تخمیني ساكنان این شھر

ر توان گفت كھ جمعیت آن افزایش بسیا در دست نیست، اما با توجھ بھ رشد بازرگاني و توسعة صنعت مي
حدود یك چھارم ساكنان شھر كارگران صنعتي بودند؛ تنھا صنعت بافندگي در قرن سیزدھم . یافتھ است

، فدریگو ١٣٠٠در سال . ھزار تن زن و مرد را در دویست كارگاه نساجي در استخدام داشت سي
از گیاه ) اروچال(اوریچالري نام خانوادگیش را از اینجا بدست آورد كھ راز استخراج رنگدانة ارغواني 

این تكنیك در صنعت رنگسازي انقالبي پدیدآورد و گروھي از صاحبان . گلسنگ را از مشرق زمین آورد
، فلورانس در صنعت ١٣٠٠در سال . كارگاھھاي پشمبافي را بھ مقام میلیونرھاي امروزي ما رساند

pyتقسیم منظم كار، و   آالت، شینگذاري ھنگفت، تھیة متمركز مواد و ما بافندگي بھ مرحلة كاپیتالیستي سرمایھ
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، تولید یك جامة پشمین سي فرایند مختلف ١۴٠٧در سال . كنترل تولید بھ وسیلة صاحبان سرمایھ رسیده بود
  . گرفت گذاشت كھ ھریك بھ دست كارگري متخصص انجام مي سر مي را پشت

ن را با ھمة بندرھاي كرد كھ دادوستدشا فلورانس براي فروش كاالھاي خود بازرگانانش را تشویق مي
ھاي اقیانوس اطلس تا بروژ حفظ كنند، و براي حمایت از تجارت فلورانس و ترویج آن  مدیترانھ و كرانھ

. كنسولھایي در ایتالیا، جزایر بالئار، فالندر، مصر، قبرس، قسطنطنیھ، ایران، ھند، و چین گماشتھ بود
د، ناگزیر پیزا را بھ تصرف درآورده بود و كشتیھاي براي اینكھ راه بازرگاني خود را بھ سوي دریا بگشای

ھاي خارجي  بھ عالوه، براي آنكھ فراورده. كرد بازرگاني جنووایي را براي حمل كاالھاي خود كرایھ مي
ھاي گمركي سنگین  داران تعرفھ مشابھ بھ بازار فلورانس راه پیدا نكنند، حكومت حامي بازرگانان و سرمایھ

  . وضع كرده بود

ھاي دیگر، ھشتاد مؤسسة  اي، و نیز ھزینھ ھاي چنین صنعت و تجارت عظیم و پردامنھ ي تأمین ھزینھبرا
گذاران را بھ كار  پولھاي سپرده - عمدتًا باردي، پروتتسي، ستروتتسي، پیتي، و مدیچي -بانكي فلوارنسي

كردند، بھ مبادلة كاالھاي  ميصادر ) لتره دي پاگامنتي(كشیدند، اعتبارنامھ  مي) پولیتتسھ(چك . انداختند مي
چند . گذاشتند ھایي براي جنگ یا صلح در اختیار حكومت مي پرداختند، و ھزینھ تجاري و گشایش اعتبار مي

بھ ادوارد سوم پادشاه انگلستان وام ) دالر ٣۴‘١٢۵‘٠٠٠(فلورین  ١‘٣۶۵‘٠٠٠تجارتخانة فلورانسي مبلغ 
بھ رغم چنین مصایبي، فلورانس ). ١٣۴۵(ن ورشكست شدند دادند، و در نتیجة قصور او در بازپرداخت آ

و ھم در آنجا بود كھ نرخ ارز براي پولھاي رایج  در قرون سیزدھم تا پانزدھم پایتخت مالي اروپا شد، 
، براي حفاظت از كشتیھاي ایتالیایي در سفرھاي دریایي، ١٣٠٠از ھمان سال . گشت اروپایي تعیین مي

. در انگلستان ھنوز معمول نشده بود ١۵۴٣اقدامي احتیاطي كھ تا سال  - رواج گرفتاستفاده از سیستم بیمھ 
و احتماال این  -خوریم بھ سیستم دفترداري دوبل بر مي ١٣٨٢در یك دفتر حساب فلورانسي متعلق بھ سال 

حكومت فلورانس  ١٣۴۵در سال . شیوه از یك قرن پیشتر در فلورانس و ونیز وجنووا معمول بوده است
وراق قرضة قابل انتقال و با پشتوانة طال با نرخ بھرة پایین پنج درصد منتشر ساخت كھ نشانة شھرت ا

از عواید انگلستان در دوران شكوفایي  ١۴٠٠درآمد دولت در سال . اعتبار و رونق بازرگاني شھر است
  . این كشور در زمان سلطنت ملكھ الیزابت بیشتر بود

ھاي صنفي سازمان  وران، و كارگران ماھر اروپا در اتحادیھ داران، پیشھ نھبانكداران، بازرگانان، كارخا
خوانده ) آرتي مادجوري(» اصناف بزرگتر«) آرتي(در میان اصناف فلورانس ھفت صنف . یافتھ بودند

شدند كھ تولیدكنندگان پوشاك، تولیدكنندگان كاالھاي پشمي، تولیدكنندگان كاالھاي ابریشمي، بازرگانان  مي
قضات، و صاحبان دفاتر   ست، كارشناسان امور مالي، پزشكان و داروسازان، و صنف مختلط تجار،پو

خوانده ) آرتي مینوري(» اصناف كوچكتر«چھارده صنف دیگر فلورانس كھ . شد اسناد رسمي را شامل مي
، سراجان، دوزان نانوایان، میفروشان، پینھ  دوزندگان، كشبافان، قصابان،: شدند عبارت بودند از مي

داران، بنایان و سنگتراشان، و گروه دیگري كھ  سازان، نجاران، مھمانخانھ سازان، آھنگران، قفل اسلحھ
  وران  پیشھ

بایست در یكي از این  ھر رأي دھنده مي. بافان را در خود گرد آورده بود گوشت خوك فروشان، و طناب
قالب بورژوایي از حق رأي محروم شده بودند، با یك ان ١٢٨٢كھ در سال   و اشراف،  صنفھا عضو باشد،

  پس از این بیست ویك صنف،. پیوستند براي اینكھ بار دیگر این حق را بھ دست بیاورند، بھ اصناف مي
رأي قرار داشت؛ پایینتر از اینان ھزاران كارگر روزمزد  ھفتاد و دو اتحادیھ متشكل از كارگران فاقد حق

چنانچھ دلسوزي اربابانشان  - پایینتر از اینھا یا. بردند و حق تشكل نداشتند ميبودند كھ در فقر مطلق بھ سر 
از نظر سیاسي » اصناف بزرگتر«اعضاي . گرفتند باالتر از اینھا، بردگان معدودي قرار مي -بیشتر بود

شكیل را ت) مردم كوچك(آمدند؛ باقي جمعیت پوپولو سینوتو  بھ شمار مي) مردم فربھ و سیر(پوپولو گراسو 
تاریخ سیاسي فلورانس، مانند تاریخ سیاسي دولتھاي امروزي، در وھلة نخست پیروزي طبقة . دادند مي

براي بھ دست گرفتن » طبقة كارگر«و سپس مبارزات   ،)١٢٩٣(سوداگر بر اشراف قدیمي مالك اراضي 
  . قدرت سیاسي بود
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ختن كارگران تھیدست صنایع پشمبافي ، چینتو براندیني با نھ تن دیگر بھ جرم متشكل سا١٣۴۵در سال 
ھاي كارگري، كارگران بیگانھ را بھ كشور  و كارفرمایان، براي از ھم پاشیدن اتحادیھ  محكوم بھ مرگ شد،

ده سال بعد تومولتو . دست بھ انقالب زدند، اما قیام آنھا سركوب شد» مردم كوچك« ١٣۶٨در سال . آوردند
كننده ادارة جامعھ را بھ عھده  كھ طبقة كارگر در یك لحظة گیجموجب شد ) شورش پشمزنان(دي چومپي 

اي بھ نام میكلھ دي الندو بھ كاخ وكیو ریختند، شوراي شھر را  پشمزنان بھ رھبري كارگر پابرھنھ. گیرد
ھا لغو  قوانین مخالف تشكیل اتحادیھ). ١٣٧٨(متالشي كردند؛ و استقرار حكومت پرولتاریا را اعالم داشتند 

ھاي پایینتر داراي حق رأي شدند، بھ دستمزدگیران براي پرداخت قروضشان دوازده سال  اتحادیھ  شد،
رھبران . مھلت قانوني داده شد، و نرخ بھره بھ منظور سبكتر ساختن بار طبقة وامدار كاھش یافت

ي را ھا بھ مقابلھ برخاستند و كارگاھھاي خود را بستند و صاحبان اراض بازرگانان و صاحبان حرفھ
یكي : انقالبیون بھ ستوه آمده بھ دو جناح تقسیم شدند. واداشتند كھ صدور آذوقھ بھ شھر را قطع كنند

. با عقاید كمونیستي» جناح چپ«آریستوكراسي طبقة كارگر متشكل از صنعتگران ماھر، و دیگري 
حكومت منشعب كارگري   كاران، با آوردن مردان تنومند از روستاھا و مسلح كردن آنھا، سرانجام، محافظھ

  ). ١٣٨٢(را واژگون كردند و طبقة بازرگانان را بھ قدرت رساندند 

سینیوریا یا شوراي شھر . بورژوازي پیروز براي تحكیم پیروزي خود در قانون اساسي تجدید نظر كرد
نتخاب بود كھ ا) پیشكسوتان یا رھبران اصناف(، متشكل از ھشت پریوري دلھ آرتي )اصلمندان(سینیورھا 

اعضاي شورا نیز بھ نوبة . گرفت ھاي محتوي نام واجدین شرایط انجام مي آنھا بھ حكم قرعھ از میان كیسھ
یا مجري قانون را بھ ریاست اجرایي خویش ) پرچمدار عدالت(خود یك گونفالونیره دي جوستیتسیا 

  اصناف «بایست از میان رھبران  از این ھشت عضو، چھار تن مي. گزیدند برمي

ھمین تناسب در انتخاب اعضاي . گرفتند اقلیت بسیار كوچكي از جمعیت ذكور بالغ شھر را در برمي
معني  در اینجا فقط بھ) مردم(نیز مورد لزوم بود؛ پوپولو ) شوراي مردم(مشورتي كونسیگلیو دل پوپولو 

اعضاي ھمة  نیز از میان) شوراي جامعھ(اعضاي كونسیگلیو دل كومونھ . ویك صنف بود اعضاي بیست
شان منحصر بھ این بود كھ ھرگاه شوراي شھر آنھا را فرا بخواند،  شدند، اما وظیفھ اصناف برگزیده مي

در موارد نادري، رھبران شورا، . بدھند» نھ«یا » آري«انجمن كنند و بھ پیشنھادھاي رھبران شورا رأي 
دھندگان را بھ پیاتسا دال  ز ھمة رأيصدا درآوردن ناقوس بزرگ كاخ وكیو، پارالمنتو یا مجلسي ا با بھ

كرد  انتخاب مي» كمیسیون اصالحات«معموًال یك چنین مجمع عمومي، یك بالیا یا . خواندند سینیوریا فرا مي
  .یافت داد و سپس خود پایان مي العاده مي و براي مدت معیني بھ آن اختیارات فوق

اي  لورانس پیش از خاندان مدیچي را بھ داشتن درجھاین اشتباه سخاوتمندانة مورخین قرن نوزدھم بود كھ ف
شھرھاي تابع، ھرچند . از دموكراسي مفتخر كرد كھ آن بھشت توانگر ساالري بویي نیز از آن نبرده بود

كرد  بالیدند، در شوراي فلورانس كھ بر آنھا فرمانروایي مي خود نوابغ بسیار داشتند و بھ میراث خویش مي
مرد داراي حق رأي بودند، و در ھر دو شوراي شھر  ٣٢٠٠در فلورانس تنھا. حتي یك سخنگو نداشتند

در نظر طبقات باال مسلم . شد نمایندگان طبقة بازرگان چنان اكثریتي داشتند كھ بندرت با آنھا مخالفتي مي
ائل تواند داوري ژرف یا مطمئني دربارة مصالح جامعھ در بحرانھاي داخلي یا مس بود كھ تودة بیسواد نمي

مردم فلورانس عاشق آزادي بودند؛ اما این آزادي براي مردم فقیر مفھومي جز آزادي . خارجي داشتھ باشد
بردن از اربابان فلورانسي، و براي توانگران مفھومي جز آزادي خود آنان در فرمانروایي بر شھر و  فرمان

  . متصرفات آن بدون دخالت امپراطوران یا پاپھا یا فئودالھا نداشت

نقایص انكارناپذیر قانون اساسي عبارت بود از كوتاھي دوران تصدي امور اجرایي آن، و اصالحات 
چیني، خشونت، اغتشاش،  بندي، توطئھ نتایج شوم آن عبارت بود از دستھ. درپي در خود قانون فراوان پي

آنچھ ونیز را از بیلیاقتي، و ناتواني دولت جمھوري در طرح و اجراي سیاست منسجم و دراز مدتي شبیھ 
نتایج خوب و مطلوب آن، پیدایش جو باردار كشمكشھا و بحث و جدالھایي . ثبات و قدرت برخوردار ساخت

كرد، تا آنجا كھ فلورانس  بود كھ حركتھا را تندتر، ھوش و حواس و ذھن را تیزتر، و اندیشھ را فعالتر مي
  . را بھ مدت یك قرن بھ مقام رھبري فرھنگي دنیا ارتقا داد
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III  -  پدر میھن«كوزیمو «  

  ریتچي، آلبیتتسي، مدیچي،  - ھاي ثروتمند سیاست در فلورانس عبارت بود از كشمكش گروھھا و خانواده

، با فواصلي، برتري خود را در ١۴٣۴تا  ١٣٨١خاندان آلبیتتسي از سال . براي در اختیار گرفتن حكومت
  .ند در برابر فقرا پرداختدولت حفظ كرد و شجاعانھ بھ حمایت از طبقة ثروتم

بود، » شوراي جامعھ«، كھ كیاریسیمو د مدیچي عضو ١٢٠١توان تا سال  ردپاي خاندان مدیچي را مي
آوراردو د مدیچي، جد بزرگ كوزیمو، با تھور در كار تجارت و بھ یاري تشخیص درست  .كرددنبال 

شھر ) كالنتر(بھ عنوان گونفالونیر  ١٣١۴ثروت ھنگفتي براي خانواده گردآورد و در سال   امور مالي،
رانس خود گونفالونیر فلو ١٣٧٨نوة برادر آوراردو، بھ نام سالوسترو د مدیچي كھ در سال . برگزیده شد

برادر   نوة. بود، با پشتیباني از خواستھاي شورشیان فقیر براي خاندان خویش محبوبیتي فراھم ساخت
گونفالونیر بود، با وجود اینكھ خود زیان  ١۴٢١سالوسترو، بھ نام جوواني دي بیتچي د مدیچي كھ در سال 

كھ خود این  - میزان نیم درصد درآمد بھ) كاتاستو(برد، با پشتیباني از یك قانون مالیات ساالنھ  ھنگفتي مي
محبوبیت خاندانش را بیش از پیش افزایش داد  - شد درآمد معادل ھفت درصد كل سرمایة شخص محاسبھ مي

پرداختند، كینة مدیچي را بھ دل  اي برابر با مالیات فقرا مي توانگران، كھ در گذشتھ مالیات سرانھ). ١۴٢٧(
  .گرفتند

ھاي  ترین سرمایھ  درگذشت و براي فرزندش، كوزیمو، نامي نیك و ھنگفت ١۴٢٨جوواني دي بیتچي در 
ونھ سال  كوزیمو در این ھنگام سي. بھ ارث نھاد -)دالر؟ ۴‘۴٨٠‘۵٢۵(فلورین  ١٧٩‘٢٢١ - توسكان را

كار این شعبات فقط محدود . داشت و بخوبي قادر بود كھ شعبات گوناگون و گستردة تجارتخانھ را اداره كند
بانكداري نبود، بلكھ شامل ادارة كشتزارھاي وسیع، تولید كاالھاي پشمي و ابریشمي، و تجارت  بھ امور

. پیوست اسكاتلند را بھ سوریھ، و اسالم را بھ مسیحیت مي  شد كھ روسیھ را بھ اسپانیا، كاالھاي بسیاري مي
ازرگاني و مبادلة ھدایاي كوزیمو ضمن آنكھ سرگرم ساختن كلیساھایي در فلورانس بود، انعقاد پیمانھاي ب

تجارتخانة او در واردكردن كاالھاي كم حجم اما پربھا از . شمرد گرانبھا با سالطین ترك را ھم گناه نمي
تخصصي بھ ھم رسانده بود و این كاالھا و اجناس دیگر را در چندین  -مثل ادویھ و بادام و شكر -شرق

  .رسانید بندر اروپایي بھ فروش مي

بھ . یافت كرد، و مجالي ھم براي فعالیتھاي سیاسي مي ن امور را آرام و متبحرانھ اداره ميكوزیمو ھمة ای
و بھ   ، فلورانس را در برابر لوكا بھ پیروزي رھبري كرد،»نفري شوراي جنگي ده«عنوان عضو دیچي یا 

ت زورمندان محبوبیت او حساد. عنوان بانكدار براي تأمین ھزینة جنگ وامھاي ھنگفتي بھ دولت پرداخت
  رینالدو دلیي  ١۴٣٣در سال . دیگر را برانگیخت

آلبیتتسي او را بھ اتھام اینكھ سرگرم توطئھ براي برانداختن حكومت جمھوري و رسیدن بھ مقام دیكتاتوري 
  رینالدو توانست برناردو گوادانیي را، كھ در آن ھنگام گونفالونیر شھر بود،. است مورد حملھ قرار داد

كوزیمو خود را تسلیم كرد و در كاخ وكیو زنداني . زد كھ حكم بازداشت كوزیمو را صادر كندمتقاعد سا
در پیاتسا دال سینیوریا مسلط بود، صدور » پارالمنتو«از آنجا كھ رینالدو با مالزمان مسلح خویش بر . شد

بھ ) دالر؟ ٢۵‘٠٠٠(اما كوزیمو موفق شد مبلغ ھزار دوكاتو . رسید حكم اعدام كوزیمو قطعي بھ نظر مي
رینالدو برساند، و رینالدو ناگھان دلرحم شد و رضایت داد كھ كوزیمو ھمراه فرزندان و ھواخواھان 

كوزیمو در ونیز اقامت گزید، و در آنجا فروتني و ثروت او . اش ده سال از فلورانس تبعید شود عمده
بھ كار استفاده از نفوذش شد تا چیزي نگذشت كھ دولت ونیز دست . دوستان زیادي برایش فراھم آورد

جانبدار او بود و حكم   انتخاب شد، ١۴٣۴، كھ در سال »شوراي شھر«. اجازة بازگشت او را بگیرد
py  . كوزیمو پیروزمندانھ بازگشت، و رینالدو و فرزندانش از شھر گریختند. تبعیدش را لغو كرد
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كوزیمو پس از سھ دورة كوتاه . العاده داد انتخاب كرد و بھ آن اختیارات فوق» بالیا«یك » پارالمنتو«
انتخاب شدن بھ مقامي، اغلب براي جسم مضر و براي «گرفت و گفت  خدمت، از ھمة مقامات سیاسي كناره

از آنجا كھ دشمنانش شھر را ترك گفتھ بودند، دوستانش بآساني بر دستگاه حكومتي » .روح زیانبخش است
موفق شد با اغوا یا صرف   تركیب حكومت جمھوري تغییري دھد،آنكھ در  كوزیمو بي. راندند فرمان مي

ھاي با نفوذ  وامھایي كھ بھ خانواده. پول، یاران خود را تا پایان عمر خود در مقامھاي دولتي نگاه دارد
كرد؛ ھدایایش بھ روحانیان یاري مشتاقانة آنھا را درپي  داد حمایت آنھا را بھ زور ھم كھ شده جلب مي مي

. داد اش بھ مردم، شارمندان را براحتي با حكومت او سازش مي و بخششھاي سخاوتمندانھ و بیسابقھ  داشت،
كند؛  مردم فلورانس دریافتھ بودند كھ قانون اساسي جمھوري آنان را در برابر اشراف ثروتمند حفاظت نمي

میان آلبیتتسي كھ  اگر بنا بود مردم از. شكست شورش چومپي این درس را در خاطرة مردم حك كرده بود
حامي ثروتمندان بود و مدیچي كھ پشتیبان طبقات متوسط و فقیر بود یكي را برگزینند، چندان تردید 

اي خستھ بودند  مردمي كھ از ستمگري صاحبان ثروت بھ ستوه آمده بودند و از كشمكشھاي فرقھ. كردند نمي
، و رم )١۴٧٧(، سینا )١۴٠١(بولونیا  ،)١٣٨٩(، پروجا )١۴٣۴(از حكومتھاي دیكتاتوري در فلورانس 

 مدیچیھا تفوق خود را بھ نام آزادي و بھ كمك پوپولو«: گوید ویالني مي. استقبال كردند) ١٩٢٢ -١٣۴٧(
  » .دتوانستند حفظ كنن) تودة عوام(و پوپوالتچو  )مردم(

  وقتي یاران او شك . اي، گھگاه آمیختھ با خشونت، بھ كار برد كوزیمو قدرت خود را با اعتدال مدبرانھ

و كوزیمو از این   اي بھ اندازة كافي مرتفع فرو انداختند تا از تمام شدن كارش مطمئن شوند، او را از پنجره
» .توان حكومت كرد با ورد و دعا نمي« یكي از تكیھ كالمھاي كوزیمو این بود كھ. بابت اعتراضي نكرد

ھاي خصوصي مالیات تصاعدي بست، و متھم شد كھ با  كوزیمو بھ جاي مالیات ثابت پیشین، بر سرمایھ
جمع كل مالیاتھا در . وضع این مالیات خواستھ است از دوستانش دلجویي كند و دشمنانش را دلسرد سازد

بود؛ و كساني كھ از ) دالر ١٢١‘٨٧۵‘٠٠٠(فلورین  ۴‘٨٧۵‘٠٠٠بیست سال اول قدرت كوزیمو بالغ بر 
بسیاري از اشراف شھر را ترك كردند و . شدند زدند بسادگي روانة زندان مي پرداخت مالیات سرباز مي

كوزیمو خروج اشراف را با خونسردي پذیرفت و . زندگي روستایي نجباي قرون وسطي را از سرگرفتند
  . اي ساخت توان اشراف تازه گفت كھ با چند گز پارچة سرخ مي

دیدند كھ این درآمدھا تمامًا صرف امور كشور و  مردم فلورانس بر این جریان لبخند تأیید زدند، زیرا مي
براي ) دالر؟ ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠(فلورین  ۴٠٠‘٠٠٠شود؛ مضافًا اینكھ خود كوزیمو  زیبایي فلورانس مي

غ تقریبًا دو برابر پولي بود كھ براي بازماندگان خود بھ المنفعھ و خیریھ پرداختھ بود؛ این مبل  كارھاي عام
ناپذیر بھ ادارة امالك شخصي و امور  كوزیمو تا پایان ھفتاد و پنج سالگي بھ نحوي خستگي. ارث گذاشت

مبلغ قابل توجھي از او وام   ھنگامي كھ ادوارد چھارم، پادشاه انگلستان،. كرد دولتي، ھردو، رسیدگي مي
و شاه نیز دین خود   تقاضاي او را اجابت كرد،  توجھ بھ بدقولیھاي قبلي ادوارد سوم، ، بيخواست، كوزیمو

تومازو پارنتوچلي، اسقف بولونیا، گرفتار كسر . ھاي طال و پشتیباني سیاسي بھ او باز پرداخت را با سكھ
ا نام نیكوالوس پنجم كوزیمو بھ او نیز كمك كرد؛ و وقتي پارنتوچلي ب. بودجھ شد و از كوزیمو كمك طلبید

كوزیمو براي آنكھ رشتة . بھ مقام پاپي رسید، ادارة ھمة امور مالي پاپھا بھ دست كوزیمو سپرده شد
خاست و تقریبًا  فعالیتھاي مختلفش بھ ھم گره نخورد، مانند یك میلیونر امریكایي، صبح زود از خواب برمي

لباسي . پرداخت د درختان و مراقبت از تاكھا ميدر خانھ بھ پیون. یافت ھر روز در محل كارش حضور مي
) پس از آنكھ از كنیزي صاحب پسري نامشروع شد(آشامید، و  خورد و مي پوشید، بھ اعتدال مي ساده مي

یافتند از قیاس سادگي میز غذاي  كساني كھ بھ خانة او راه مي. پیش گرفت زندگي خانوادگي آرام و منظمي
اي كھ براي ھیئتھاي نمایندگي خارجي جھت ایجاد صلح و دوستي برپا  رفانھخانوادگي او با ضیافتھاي مس

و در عین حال بھ  كوزیمو معموال مردي با عاطفھ، مالیم، باگذشت، و آرام بود، . شدند كرد شگفتزده مي مي
پرداخت و  با فقرا گشاده دست بود، مالیات دوستان نیازمند خود را مي. خاطر طنز تلخش شھرت داشت

بوتیچلي، پونتورمو، و . كرد آمیزي پنھان مي وكاري خویش را چون قدرت سیاسیش در بینامي لطفنیك
pyاي بھ رنگ زیتون،  مردي میانھ باال، با چھره: اند بنوتتسوگوتتسولي خصوصیات او را چنین تصویر كرده
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ار ھوش سرشار و موي خاكستري برپشت خوابیده، بیني بلند و باریك، و سیماي باوقار و مھرباني كھ نمود
  قدرت آرام 

او، كھ پس از یك رشتھ كشمكشھاي . سیاست خارجي كوزیمو وقف حفظ و سازماندھي صلح بود
اندازه مانع پیشرفت  دانست كھ جنگ واقعي یا نزدیك بھ وقوع تا چھ كننده بھ قدرت رسیده بود، مي ویران

بازار ناشي از مرگ فیلیپو ماریا سقوط  چون حكومت خاندان ویسكونتي در میالن در آشفتھ. بازرگاني است
و این تھدید كھ ونیز دوكنشین میالن را بھ تصرف درآورد و سلطة خود را بر سراسر ایتالیاي شمالي   كرد،

كوزیمو براي فرانچسكو سفورتسا كمك فرستاد تا   ھاي فلورانس گسترش دھد جدي شد، تا دروازه
ھنگامي كھ ونیز و ناپل علیھ . از پیشروي ونیز جلوگیري كند فرمانروایي خود را در میالن تحكیم بخشد و

كوزیمو وامھاي ھنگفتي را كھ بھ شارمندان آن دولتھا داده بود مطالبھ كرد و   فلورانس متحد شدند،
اتحاد فلورانس و میالن در   از آن پس،. ترتیب آنھا را ناگزیر ساخت كھ با فلورانس از در صلح درآیند بدین

كرد بھ  یك از طرفین جرئت نمي و ناپل چنان موازنة قدرت متعادلي بھ وجود آورد كھ دیگر ھیچ برابر ونیز
این سیاست موازنة قدرت، كھ بھ دست كوزیمو بارور شد و بھ دست لورنتسو ادامھ . آغاز جنگ خطر كند

این مدت و طي  از صلح و آرامش برخوردار كرد،  ١۴٩٢و  ١۴۵٠یافت، ایتالیا را در فاصلة سالھاي 
  . شھرھاي ایتالیا ثروت كافي اندوختند تا ھزینة رنسانس زودرس را تأمین كنند

این اقبال خوش ایتالیا و بشریت بود كھ كوزیمو بھ ھمان اندازه كھ بھ پول و قدرت دل بستھ بود بھ ادبیات و 
ذوق بود؛ زبان التیني را خوب  كوزیمو مردي فاضل و خوش. ورزید دانش و فلسفھ و ھنر ھم مھر مي

فكر وسعة صدري بود كھ دانست و با زبانھاي یوناني، عبري، و عربي آشنا بود؛ داراي چنان وسعت  مي
پارسایي و نقاشي فراآنجلیكو، شرارتھاي سرگرم كنندة فرافیلیپو  - نھاد كارھاي جمیع ھنرمندان را ارج مي

ھاي دوناتلو، كلیساھاي پرابھت  كاري، اصالت متھورانة مجسمھ لیپي، سبك كالسیك گیبرتي در برجستھ
آمیز جمیستوس پلتون، حكمت  افالطوني شركحكمت   برونللسكي، قدرت محدود میكلوتتسو در معماري،

نویسي عالمانة پودجو، و دلبستگي  عامیانھ  افالطوني رازورانة پیكو و فیچینو، ظرافت آثار آلبرتي،
. اینان ھمھ از كمكھاي سخاوتمندانة او برخوردار شدند -العادة نیكولو د نیكولي بھ كتاب مقدس خارق

را بھ فلورانس آورد تا بھ جوانان این شھر زبان و ادبیات ) ولوسآرجیرو پ(كوزیمو، یوآنس آریروپولوس 
باستاني یونان را تعلیم دھد، و خود مدت دوازده سال نزد فیچینو بھ تحصیل ادبیات كالسیك یونان و روم 

مبالغ ھنگفتي از دارایي خویش را صرف خرید متنھاي كالسیك كرد، بھ طوري كھ اغلب اوقات . پرداخت
وقتي . ھاي خطي بود آمدند نسخھ محموالت كشتیھاي باركش او كھ از یونان بھ اسكندریھ ميگرانبھاترین 

ھاي خطي كھن كرده بود، كوزیمو اعتبار نامحدودي  نیكولو د نیكولي دار و ندار خود را صرف خرید نسخھ
یرقابل براي استنساخ متنھاي خطي غ. در بانك مدیچي برایش گشود و تا پایان عمر از او حمایت كرد

  چھل و پنج كاتب استخدام كرد و آنھا را زیر   خرید،

سان ماركو، در دیر   را در اطاقھاي صومعة» ھاي گرانبھا قطره«كوزیمو ھمة این . بیستیتچي بھ كارگمارد
از خود ھشتصد جلد نسخة ) ١۴٣٧(نیكولي بھ ھنگام مرگ . فیزولھ، یا در كتابخانة شخصي خود جاي داد

ھمراه با قروض فراوان برجاي گذاشت، و ضمنًا از ) دالر؟ ١۵٠‘٠٠٠(فلورین  ۶٠٠٠خطي بھ ارزش 
شانزده نفر بھ عنوان معتمدین خود براي تعیین تكلیف كتابھا نام برد؛ كوزیمو پیشنھاد كرد كھ در قبال 

كتابخانة این پیشنھاد پذیرفتھ شد و كوزیمو آن مجموعھ را بین . گرفتن كتابھا، كلیة بدھیھاي او را بپردازد
استفاده از این كتابھا براي آموزگاران و دانشجویان آزاد . سان ماركو و كتابخانة شخصي خویش تقسیم كرد

  : نویسد پرستي خود چنین مي واركي، تاریخنویس فلورانسي، با مبالغة ناشي از میھن. و رایگان بود

بشریت گردد، و اگر متنھاي التیني  توانست مایة تأسف اگر ادبیات یوناني بكلي از خاطرھا نرفت، كھ مي
مندي نامحدود مردم است؛ این ھمھ را ایتالیا، و بلكھ تمام دنیا، تنھا  كھ این نیز مایة بھره  برجاي ماندند،

py  . مدیون خرد و ھمت خاندان مدیچي است
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دست البتھ كار ارزندة احیاي فرھنگ باستان از قرون دوازدھم و سیزدھم بھ دست مترجمان، و نیز بھ 
دانشوران و كتاب دوستاني مثل . و ھمچنین توسط پترارك و بوكاتچو آغاز شده بود  شارحین عرب،

كار را دنبال گرفتھ بودند؛ و كساني چون  و واال قبل از كوزیمو این  سالوتاتي، تراورساري، بروني،
تن دیگر از معاصران  ، پادشاه ناپل، و صدھا)بزرگمنش(نیكولي، پودجو، فیللفو، آلفونسو ال ماگنانیمو 

اما چنانچھ در قضاوت خود نھ . آن را مستقالپیش بردند -حتي رقیب تبعیدي او، پاال ستروتتسي -كوزیمو
 - لورنتسو ایل ماگنیفیكو، لئو دھم، و كلمنس ھفتم - بلكھ بازماندگان او) پدر میھن(تنھا كوزیمو پاتر پاتریاي 

توان  اي را نمي ھیچ خانواده  نیم كھ در تاریخ شناختھ شدة بشر،را نیز مورد توجھ قرار دھیم، باید اعتراف ك
  . یافت كھ در حمایت از دانش و ھنر با خاندان مدیچي برابري كند

IV -  اومانیستھا  

تحت فرمانروایي مدیچیھا یا در زمان آنھا بود كھ اومانیستھا اذھان مردم ایتالیا را شیفتھ و مجذوب كردند، 
اندیشة آنھا را از دین بھ فلسفھ و از آسمان بھ زمین معطوف ساختند، و غناي فكري و ھنري روزگار شرك 

، از ھمان زمان آریوستو ، بھ نام این افراد، كھ دیوانة دانش بودند. را بھ نسلي حیرتزده باز نمودند
مربوط بھ جھان (معروف شدند، زیرا اینان مطالعة فرھنگ كالسیك را اومانیتھ ) اومانیستھا(اومانیستي 

تر، بلكھ بھ معناي  البتھ نھ بھ معناي ادبیات انسان دوستانھ -ادبیات انسانیتر(یا لیتراي ھومانیورس ) انسانھا
مناسبترین موضوع مطالعھ اكنون خود انسان با ھمة . خواندند  مي) انسانھا ادبیاتي بیشتر مربوط بھ جھان

و با ھمة شكوه شكنندة   با ھمة خوشیھا و دردھاي حواس و عواطف،  توانایي دروني و زیبایي جسماني،
  خردش بھ شمار 

ستان تجلي كرده شد كھ در ادبیات و ھنر یونان و روم با و بھ این نكات با ھمان وفور و كمالي پرداختھ مي
  . اومانیسم ھمین بود. بود

اند، كمابیش در  تقریبًا ھمة آثار باستاني التیني، و بسیاري از آثار كالسیك یونان كھ امروز باقي مانده
ھاي فیلسوفان بزرگ روزگار شرك آشنایي  دسترس دانشوران قرون وسطي بودند؛ و قرن سیزدھم با اندیشھ

ي را تقریبًا بھ فراموشي سپرده بود؛ وبسیاري از آثار باستاني كھ اكنون مورد اما این قرن شعر یونان. داشت
ھاي  بیشتر در ھمین گوشھ. ھاي دیرھا و كلیساھا دور از نظر مانده بودند ستایش ما ھستند در گوشة كتابخانھ

ا پترارك این آثار ر. كالسیك دست یافتند» مفقود«فراموش شده بود كھ پترارك و جانشینان او بھ آثار 
بوكاتچو ھنگام بازدید از مونتھ . نامیدند مي» اند زندانیان شریفي كھ در چنگال زندانبانان بربر گرفتار شده«

پوسیدند یا براي ساختن دعا و طلسم  ھاي خطي گرانبھایي كھ در گردو غبار مي كاسینو از یافتن نسخھ
گال در -نستانس رفتھ بود، در صومعة سنپودجو ھنگامي كھ بھ شوراي ك. خورد شدند یكھ قطعھ مي قطعھ

طور كھ طومارھا را  سویس در سیاھچال كثیفي كتاب اینستیتوتیونس كوینتیلیانوس را پیدا كرد و ھمان
احساس كرد كھ آن معلم كھنسال دستھایش را گشوده است و براي رھایي خویش از دست   گشود، مي
ي ھم، مانند یونانیان و رومیان باستان، فاتحان خشني را فرھنگ دوستان ایتالیای -كند التماس مي» بربرھا«

توجھ بھ برف و سرماي  پودجو بتنھایي، بي. خواندند مي» بربر«كھ از آن سوي كوھھاي آلپ آمده بودند 
زمستان، آثار لوكرتیوس، كولومال، فرونتینوس، ویتروویوس، والریوس فالكوس، ترتولیانوس، پالوتوس، 

. ركلینوس و متن چند خطابة بزرگ سیسرون را از دل این گورھا بیرون كشیدپترونیوس، آمیانوس ما
). ١٣٨٩(ھایي بھ دوستان، اثر سیسرون، را در ورچلي از زیر خاك درآورد  كولوتچو سالوتاتي نامھ

اي كشف كرد  ھاي سیسرون دربارة معاني و بیان را در لودي در صندوق كھنھ گراردو الندریاني رسالھ
روجو تراورساري ھم موفق شد كورنلیوس نپوس را در پادوا از زندان فراموشي نجات دھد آمب). ١۴٢٢(
شش ). ١۴۵۵(ھاي آگریكوال، گرمانیا، و مكالمات، اثر تاسیت در آلمان بھ دست آمدند  رسالھ). ١۴٣۴(

 ھاي پلیني كھین در دیر كوروي كشف شد ھا، اثر تاسیت، و نسخة خطي كامل نامھ كتاب اول سالنامھ
py  .و گرانبھاترین ثروت لئو دھم گشت) ١۵٠٨(
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در طول نیم قرن پیش از تصرف قسطنطنیھ بھ دست تركھا، چندین تن از اومانیستھا در یونان بھ تحقیق 
یكي از آنھا بھ نام جوواني آوریسپا دویست وسي وھشت نسخة خطي بھ . پرداختند و یا بھ آنجا سفر كردند

شد؛ دیگري بھ نام فرانچسكو فیللفو كتابھاي  شیل و سوفكل را ھم شامل ميھاي ا ایتالیا آورد كھ نمایشنامھ
ھرودوت، توسیدید، پولوبیوس، دموستن، آیسخینس، و ارسطو، و ھفت نمایشنامھ از اوریپید را از خطر 

 ھاي خود بھ ایتالیا بازگشتند، ھنگامي كھ این كاشفان ادبي با یافتھ). ١۴٢٧(نابودي در قسطنطنیھ نجات داد 
  از آنان مانند سرداران فاتحي استقبال بھ عمل آمد، و شاھزادگان و 

سقوط قسطنطنیھ منجر بھ از بین رفتن بسیاري از آثار كالسیك شد كھ پیش از آن نویسندگان . آنھا پرداختند
با اینھمھ، ھزاران نسخھ از این آثار نجات . ھاي این شھرذكر كرده بودند بیزانس محل آنھا را كتابخانھ

ھاي خطي آثار كالسیك یونان  یافتند، و بیشتر آنھا بھ ایتالیا آورده شدند؛ تا بھ امروز نیز بھترین نسخھ
در طول سھ قرن، از عصر پترارك تا زمان تاسو، مردم با حرصي ھمانند شور و . ھمچنان در ایتالیاست

لي بیش از دارایي خود نیكولو د نیكو. ھاي خطي پرداختند شوق كلكسیونرھاي تمبر بھ گردآوري نسخھ
آندرئولو د اوكیس حاضر بود خانھ و زن و زندگي خود را در این راه فدا كند و . صرف خرید كتاب كرد

دید كساني پول خود را جز براي خرید كتاب مصرف  اش بیفزاید؛ پودجو ھرگاه مي آثاري بھ كتابخانھ
  .برد كنند، رنج مي مي

آمدند در یك مبارزة  متنھایي كھ بھ دست مي. قیح این آثار پدید آمدبھ دنبال این امر انقالبي در كار تن
فرھنگي میان دانشمندان، از لورنتسو واال در ناپل گرفتھ تا سر تامس مور در لندن، مورد بررسي و مقابلھ 

ني از آنجا كھ این تحقیقات در موارد بسیاري مستلزم آگاھي بھ زبان یونا. گرفتند و اصالح و تفسیر قرار مي
از معلماني براي تدریس یوناني دعوت بھ عمل  -و پس از آن فرانسھ و انگلستان و آلمان –بود، ایتالیا 

پس از آنكھ مانوئل خروسولوراس . آوریسپا و فیللفو در خود یونان بھ فراگرفتن این زبان پرداختند. آوردند
س او را راضي كرد كھ بھ عنوان استاد ، دانشگاه فلوران)١٣٩٧(بھ عنوان فرستادة بیزانس بھ ایتالیا آمد 

از جملة شاگردان او پودجو، پاال ستروتتسي، مارسوپیني، . زبان و ادبیات یوناني بھ ھئیب علمي آن بپیوندد
لئوناردو بروني، كھ سرگرم تحصیل علم حقوق بود، بھ تشویق خروسولوراس حقوق را رھا . و مانتي بودند

من با چنان شوقي مجذوب تدریس او شده بودم «: گوید بروني مي. اختكرد و بھ مطالعة زبان یوناني پرد
چھ كسي امروزه » .كھ رؤیاھایم بھ ھنگام شب مملو از چیزھایي بود كھ بھ ھنگام روز از او آموختھ بودم

  اي بوده است؟  تواند تصور كند كھ آموختن دستور زبان یوناني روزي خود حادثة پرماجراي عاشقانھ مي

و درسھایي كھ دربارة زبان از . در شوراي فلورانس یونانیھا با ایتالیاییھا مالقات كردند ١۴٣٩در سال 
در اینجا . تر از مذاكرات پر رنج آنان دربارة االھیات داشت یكدیگر آموختند نتایجي بسیار گسترده

اروپایي پایان جمیستوس پلتون سخنرانیھاي معروف خود را ایراد كرد و بھ سلطة نظریة ارسطو در فلسفة 
پس از پایان یافتن شورا، یوآنس بساریون، كھ بھ عنوان . داد و افالطون را تقریبًا بھ عرش خدایي رسانید

اسقف نیكایا در شورا حضور یافتھ بود، در ایتالیا ماند و قسمتي از وقت خویش را صرف تدریس زبان 
بساریون در رم، تئودوروس گاتسا : ت كردتب آموزش زبان یوناني بھ سایر شھرھا نیز سرای. یوناني كرد

و پادوا و فلورانس ) ١۴۵٠(، دمتریوس خالكوندولس در پروجا )١۴۵١(و رم ) ١۴۴۴(در مانتوا و فرارا 
و ) ١۴٧١ - ١۴۵۶(و فلورانس ) ١۴۴١(، و یوآنس آریروپولوس در پادوا )١۵١١ -١۴٩٢حد (و میالن 

  اینھا ھمگي پیش از . ندبھ تدریس زبان یوناني پرداخت) ١۴٨۶ -١۴٧١(رم 

ترتیب این واقعھ در انتقال زبان یوناني از بیزانس بھ ایتالیا نقش كوچكي  بھ ایتالیا آمده بودند، بدین) ١۴۵٣(
در تشویق دانشمندان یوناني  ١٣۵۶ایفا كرد؛ اما محاصرة تدریجي قسطنطنیھ بھ وسیلة تركھا پس از سال 

دانشمنداني كھ مقارن سقوط پایتخت امپراطوري روم شرقي  یكي از. بھ روي آوردن بھ غرب مؤثر بود
بھ ) ١۵٠١ -١۴۶۶(، ناپل، و مسینا )١۴۶۵ - ١۴۶٠(گریخت، كنستانتین السكاریس بود كھ در میالن 

نخستین كتاب بھ زبان یوناني كھ در ایتالیاي عصر رنسانس بھ چاپ رسید . تدریس زبان یوناني پرداخت
py  . شخص بود كتاب دستور زبان یوناني ھمین
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آثار كالسیك ادبي و فلسفي    كردند، باوجود اینھمھ دانشمند و شاگردان مشتاقشان كھ در ایتالیا فعالیت مي
ھا از لحاظ پختگي، دقت، و صحت بر آنچھ  یونان در مدت كوتاھي بھ زبان التیني ترجمھ شد؛ این ترجمھ

گوارینو بخشھایي از آثار استرابون و . در قرنھاي دوازدھم و سیزدھم صورت گرفتھ بود برتري داشتند
پلوتارك را بھ التیني ترجمھ كرد؛ تراورساري آثار دیوگنس الئرتیوس را؛ واال آثار ھرودوت وتوسیدید و 

آثار افالطون، بیش از . ایلیاد ھومر را؛ پروتي آثار پولوبیوس را؛ و فیچینو آثار افالطون و فلوطین را
آنھا بھ شیوة روان و لطیف نگارش افالطون دل بستند؛ در . یفتة خود كردھمھ، اومانیستھا را مفتون و ش

. تر بود گویاتر، و تازه تر،  یافتند كھ از ھمة درامھاي اشیل، سوفكل یا اوریپید زنده مكالمات او درامي مي
ني و توانستند آزادانھ دربارة حساسترین مسائل دی اومانیستھا بر آزادي یونانیان روزگار سقراط كھ مي

ھاي  كھ اندیشھ - پنداشتند در فلسفة افالطون ستودند؛ مي خوردند و آن را مي سیاسي بحث كنند غبطھ مي
توانند در مسیحیت  اند كھ با آن مي نوعي فلسفة رازورانھ یافتھ - فلوطین نیز بر آن سایة ابھامي گسترده بود

. بودند  گاه رھا نكرده شق بھ آن را ھم ھیچمسیحیتي كھ دیگر بھ آن اعتقاد نداشتند، اما ع - پایدار بمانند
كوزیمو، كھ از بالغت جمیستوس پلتون و شور وشوق شاگردانش در فلورانس بھ ھیجان آمده بود، در آتن 

و، با كمكھاي سخاوتمندانة خویش، ) ١۴۴۵(آكادمي افالطوني را براي مطالعة آثار افالطون بنیان نھاد 
اكنون . نیمي از عمر خود را وقف ترجمھ و تفسیر آثار افالطون كند مارسیلیو فیچینو را برآن داشت كھ

داد؛ و مكالمھ و  دیگر مكتب مدرسي، پس از چھارصد سال، تسلط خود را بر فلسفة غرب از دست مي
شد، و  مي) مجادالت مدرسي(رسالھ بھ عنوان شكل ارائة مسائل فلسفي جایگزین سكوالستیكا دیسپوتاتیو 

  .گرفت ھاي نیرودھنده در كالبد رشد یابندة اندیشة اروپایي دمیدن مي ون مثل انگیزهروح جانبخش افالط

دلبستگي اومانیستھا بھ یونان   یافت، اما ھمچنانكھ ایتالیا روز بھ روز بیشتر میراث كالسیك خود را باز مي
ان التیني را بھ آنھا زب. گرفت الشعاع احساس غرورشان نسبت بھ ادبیات و ھنر روم باستان قرار مي تحت

عنوان وسیلة بیان ادبیات عصر خود احیا كردند؛ نامھاي خود را بھ صورت التیني درآوردند، و 
مشیت االھي را   خدا را یوپیتر،: اي رومي بخشیدند مصطلحات زندگي روزمره و عبادات مسیحي را صبغھ

  . سیموس خواندندھا را وستالس، و پاپ را پونتیفكس ماك فاتوم، قدیسین را دیوي، راھبھ

و ھوراس پیروي كردند، و بعضي از آنھا مثل فیللفو، واال، و پولیتسیانو بھ بالغتي در حد كالسیك دست 
بھ این ترتیب، رنسانس در جریان رشد خود از یوناني بھ التیني، و از آتن بھ رم بازگشت؛ چنین بھ . یافتند

و عصر سیسرون و ھوراس، اووید و سنكا دوباره آمد كھ زمانھ پانزده قرن بھ عقب رفتھ است،  نظر مي
سبك اھمیتي بیشتر از موضوع و معني یافت، و شكل بر محتوا پیروز گشت؛ و فصاحت . متولد شده است

شاید بھتر بود كھ . سخنوران ایام گذشتھ بار دیگر در تاالر كاخھاي شاھزادگان و محافل ادبي طنین افكند
ھا بھ عنوان زبان  گرفتند؛ اما آنھا بھ زبان ایتالیایي كمدیا و كتاب نغمھ ار مياومانیستھا زبان ایتالیایي بھ ك
، و از اینكھ دانتھ زبان و لھجة بومي را )كھ تقریبًا ھم چنین بود(نگریستند  التیني نااصل و منحطي مي

منابع زندة ادبي اومانیستھا تماس خود را با   بھ كیفر چنین تفكري،. كردند اختیار كرده بود اظھار تأسف مي
از دست دادند؛ مردم خواندن آثار آنھا را بھ اشراف واگذاشتند و خود مطالعة رمانھاي شوخ ساكتي و باندلو 

با اینھمھ، . شد، ترجیح دادند یا رمانسھاي مھیج جنگي و عشقي را، كھ از زبان فرانسھ ترجمھ یا اقتباس مي
بھ نویسندگان ایتالیایي كمك كرد تا   التیني،» اناپذیرفن«ھمین شگفتي زودگذر بھ زبان محتضر و ادبیات 

سازي، و موسیقي اصیل را بازیابند و قوانیني براي ذوق و بیان بیافرینند كھ زبان و لھجة  معماري، مجسمھ
در زمینة تاریخ ھم . بومي ایتالیایي را بھ مرتبة زبان ادبي رساند و براي ھنر ھدف و معیاري پدید آورد

جان   بودند كھ با موشكافي و مطالعة دقیق منابع، تنظیم مطالب بھ صورت مرتب و روشن،اومانیستھا 
بخشیدن و جنبة انساني دادن بھ گذشتھ از راه تلفیق زندگینامھ با تاریخ، و ارتقاي روایتھاي خود بھ سطح 

ریخ بھ رواج فلسفي از طریق روشن كردن علل، جریانات، و معلولھا، و نیز مطالعة قوانین و درسھاي تا
  . پایان دادند - كھ مغشوش و غیر انتقادي بود -وقایعنگاریھاي قرون وسطایي

رھبران آن   جنبش اومانیسم بھ سراسر ایتالیا گسترش یافت، اما پیش از رسیدن خاندان مدیچي بھ مقام پاپي،
دبیر یا رئیس  ١٣٧۵كولوتچو سالوتاتي، كھ در سال . بیشتر از شارمندان و فرھیختگان فلوارنس بودند

شناخت و  شد، از این طریق كھ پترارك و بوكاتچو و كوزیمو ھر سھ را مي» شوراي شھر«) كانكالریوس(
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شدند نمونة خط و  احكامي كھ بھ انشاي او صادر مي. داشت، پلي شد كھ آنھا را بھ ھم پیوست دوست مي
كردند از آنھا  یز، میالن، و رم تالش ميزبان التیني كالسیك بودند و الگویي بر جاي گذاشتند كھ مقامات ون

گفت كھ سالوتاتي با شیوایي سبك خویش بیش از آنچھ از یك  جان گالئاتتسو، ویسكونتة میالن، مي  تقلید كنند؛
شھرت نیكولو د نیكولي بھ عنوان یك صاحبنظر در . بھ او آزار رسانده است  آید، فوج سرباز مزدور برمي

بازرس زبان «بروني او را . ھاي خطي بود ھرت او در گردآوري نسخھسبك زبان التیني ھم ارز ش
ھاي خود را پیش از انتشار براي تصحیح نزد نیكولي  خواند، و مثل سایر نویسندگان، نوشتھ مي» التیني

ھاي خطي، گلدانھا، مسكوكات، و  نسخھ  ھا، نیكولي خانة خود را با آثار كالسیك، مجسمھ. فرستاد مي
  از ازدواج پرھیز داشت، مبادا موجب . باستان انباشتھ بودجواھرات عھد 

كتابخانة او بھ روي ھمة . از كتابھایش شود، اما مجالي یافت تا معشوقة برادرش را از بستر او برباید
كرد كھ براي تحصیل ادبیات از تجمالت دوري  مندان گشوده بود، و جوانان فلورانس را ترغیب مي عالقھ
ھدف تو در «: گذراند، از او پرسید ثروتمندي را دید كھ وقت خود را بھ بطالت مي وقتي جوان. جویند

اما روزي كھ دورة جواني تو بھ سرآید، چھ » «.خوشگذارني«: پرده پاسخ داد جوان بي» زندگي چیست؟
  . نظر او بھ تحصیل مشغول شد جوان نكتھ را دریافت و تحت» عاقبتي خواھي داشت؟

، بسیاري )١۴۴۴ -١۴٢٧(فلورانس » شوراي شھر«ي چھارتن از پاپھا و سپس دبیر لئوناردو بروني، منش
بار شكوه سبك نگارش  از مكالمات افالطون را با چنان فصاحتي بھ التیني ترجمھ كرد كھ براي نخستین

او ھمچنین كتاب تاریخ فلورانس را بھ التیني . افالطون را بھ طور كامل براي ایتالیاییھا آشكار ساخت
وشت، كھ بھ پاداش آن جمھوري فلورانس او و فرزندانش را از پرداخت مالیات معاف كرد؛ سخنرانیھاي ن

وقتي درگذشت، مقامات فلورانس دستور دادند كھ از او، بھ . شدند ھاي پریكلس برابر دانستھ مي او با خطابھ
اش  ب تاریخ فلورانس، كھ برسینھاي از كتا شیوة پیشینیان، تشییع جنازة عمومي بھ عمل آید؛ او را با نسخھ

نھاده شده بود، در كلیساي سانتا كروچھ بھ خاك سپردند، و برناردو روسلینو آرامگاه باشكوه و موقري 
كارلو مارسوپیني، كھ مانند بروني در آرتتسو بھ دنیا آمده بود و پس از او بھ . برایش طرحریزي كرد

سپردن نیمي از ادبیات كالسیك یونان و روم زمانھ را بھ  دبیري شوراي فلورانس رسیده بود، با بھ خاطر
كمتر نویسندة باستاني است كھ مارسوپیني، در خطابة خود بھ مناسبت انتصاب بھ استادي . شگفتي واداشت

او فرھنگ كالسیك روزگار شرك را چنان گرامي . از او نقل قول نكرده باشد  ادبیات در دانشگاه فلورانس،
با اینھمھ، مدتي سمت . شود كھ از مسیحیت روي برتابد اندیشید از او خواستھ مي مي داشت كھ گاھي مي

شد كھ او مراسم دیني در موردش انجام  منشیگري دربار پاپ را در رم بھ عھده داشت؛ گرچھ گفتھ مي
سانتا  نگرفتھ و جان داده است، او را نیز در آرامگاه باشكوھي كھ بھ دست دزیدریو داستینیانو در كلیساي

). ١۴۵٣(كروچھ ساختھ شده، ھمراه با خطابة پر ابھتي كھ توسط جانوتتسو مانتي ایراد شد، دفن كردند 
مانتي، كھ این خطابة تدفین را برباالي سر یك ملحد خواند، مردي بود كھ از پارسایي نیز بھ اندازة دانش 

ذاشت، و ھمة وقتش را وقف مطالعة وي نھ سال تمام بندرت پا از خانھ و باغش بیرون گ. برخوردار بود
وقتي بھ عنوان سفیركبیر بھ رم، . ادبیات كالسیك و آموزش زبانھاي عبري و نیز التیني و یوناني كرد

ناپل، ونیز، و جنووا فرستاده شد، ھمھ را مفتون خود ساخت و بھ یاري فرھنگ و آزاداندیشي و صداقتش، 
  . نس مغتنم بودنددوستیھایي را جلب كرد كھ براي حكومت فلورا

  جز سالوتاتي، اعضاي محفلي بودند كھ در كاخ شھري یا ویالي ییالقي كوزیمو انجمن   ھمة این مردان،

یكي دیگر از دوستان كوزیمو، كھ در دانش دوستي از خود او دست كم نداشت، آمبروجو تراورساري، 
یر سانتاماریا دلي آنجلي زندگي اي در د رھبر فرقة كامالدولي بود كھ در نزدیكي فلورانس در حجره

وي در زبان و ادبیات تبحر كامل داشت، و بھ خاطر دلبستگیش بھ آثار كالسیك دچار عذاب . كرد مي
كرد، اما تأثیري كھ از  ھایش خودداري مي از آوردن نقل قول از نویسندگان كالسیك در نوشتھ. وجدان بود

توانست  طالحاتش حتي گرگوریوسھاي مشھور را ھم ميآنھا گرفتھ بود در سبك التیني او، كھ خلوص اص
pyدانست چگونھ فرھنگ كالسیك و نیز ثروت سرشار را با  كوزیمو كھ مي. كامال آشكار بود كند،زده  شگفت
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مارسوپیني، بروني، و دیگران حجرة او را   نیكولي،. دبر مسیحیت سازش دھد، از دیدار او لذت مي
  . میعادگاه ادبي خود ساختھ بودند

او كھ در خانوادة تھیدستي . پركارترین و دردسر آفرینترین اومانیستھاي ایتالیایي پودجو براتچولیني بود
وراس زبان یوناني ، در فلورانس تحصیل كرد، نزد مانوئل خروسول)١٣٨٠(نزدیك آرتتسو بھ دنیا آمده بود 

آموخت، با استنساخ كتابھاي خطي ھزینة زندگي خود را فراھم آورد، محبت سالوتاتي را بھ خود جلب 
او نیم قرن در . وچھار سالگي بھ دبیري دفترخانة دربار پاپ در رم منصوب شد و در سن بیست كرد، 

ه شود، اما جامة روحانیان بھ تن آنكھ ھرگز كمترین رتبة روحاني بھ او داد دربار پاپ خدمت كرد، بي
دربار پاپ چون براي دانش و فعالیتش ارزش قایل بود، او را بھ چندین مأموریت خارج از كشور . داشت

بھ گردآوري متنھاي خطي كالسیك   داد، ھرگاه كھ دست مي  وي با استفاده از این فرصتھا،. فرستاد
گال، النگر،  -ھاي دیرھاي سن ھاي ادبي كتابخانھ نھپرداخت؛ و از آنجا كھ منشي پاپ بود، بھ گنجی مي

اعتنایي بھ بوتة فراموشي سپرده شده  شدند، و یا با بي واینگارتن، و رایشنو، كھ سخت حاسدانھ حفاظت مي
آوردھایش چنان غني بودند كھ بروني و سایر اومانیستھا اكتشافات او را  بآساني دسترسي داشت؛ ره بودند، 

ھایي در دفاع شدید از  براي پاپ مارتینوس پنجم نامھ پودجو چون بھ رم بازگشت، . ددورانساز دانستن
نظرات جزمي كلیسا نوشت، ولي در گردھماییھاي خصوصي با سایر كاركنان دربار پاپ بھ معتقدات 

نوشت، و ضمن آنھا ناپاكي  ھا و مكالماتي بھ التیني غیرفصیح اما دلپذیر مي نامھ. خندید مسیحي مي
زدن بھ  داد، از دست گرفت، در عین آنكھ خود وي، تا آنجا كھ وسعش اجازه مي انیان را بھ سخره ميروح

كھ شایستة شخصي با  -وقتي كھ كاردینال سانت آنجلو او را براي داشتن فرزند. این كارھا ابایي نداشت
پودجو با   كرد،نكوھش  - كھ شایستة یك فرد غیرروحاني نبود -و داشتن معشوقھ -لباس روحاني نبود

اي  من داراي فرزنداني ھستم كھ مرسوم افراد عادي است، و معشوقھ«: گستاخي معمول خویش پاسخ داد
  دارم كھ 

اي را كھ براي او چھارده فرزند بھ  در سن پنجاه وپنج سالگي معشوقھ» .آن رسم دیرین ھمة روحانیان است
در این ضمن با گردآوري مسكوكات، . عقد خود درآورداي را بھ  دنیا آورده بود رھا كرد و دختر ھجدھسالھ

ھاي كھن، و با توصیف بقایاي روم باستان بھ زبان دقیق عالمانھ، علم باستانشناسي نوین  ھا، و پیكره كتیبھ
با فرانچسكو فیللفو   او ھمراه پاپ ائوگنیوس چھارم بھ شوراي فلورانس راه یافت،. گذاري كرد را تقریبًا پایھ

و میان آنھا سخنان درشت و خارج از نزاكت ھمراه با چاشني اتھام بھ دزدي و بیدیني و لواط  درافتاد،
در . اي بھ پاپ نیكوالوس پنجم اومانیست خدمت كرد وقتي دوباره بھ رم بازگشت، با عالقة ویژه. مبادلھ شد

ت و سخنان ركیك اي از داستانھا و ھجویا كھ مجموعھ  ھفتاد سالگي اثر معروف خود كتاب لطایف را،
ھنگامي كھ لورنتسو واال بھ دبیرخانة پاپ پیوست، پودجو او را با یك سلسلھ . تصنیف كرد  است،

میخوارگي، و فساد اخالق   پرخاشھاي تازه مورد حملھ قرار داد و بھ دزدي، جعل سند، خیانت، بدعت،
تور زباني و اصطالحات غلط او واال در پاسخ بھ استھزاي زبان التیني و نقل اشتباھات دس. متھمش كرد

ھیچ كس جز شخصي كھ مستقیمًا مورد حملھ . اي خرف خواند كھ نباید اعتنایش كرد پرداخت و او را دیوانھ
نوشت فقط براي عرض اندام و  مقاالتي كھ او مي  گرفت؛ قرار گرفتھ بود، این پرخاشھاي ادبي را جدي نمي

خواھد  یكي از آنھا پودجو خود بدرستي ادعا كرده است كھ مي در. چشم و ھمچشمي در زمینة نثر التین بود
ھا و خصوصیترین منویات را بیان  ترین اندیشھ توان تازه نشان دھد كھ با زبان التیني كالسیك چگونھ مي

ھمة دنیا از او «: گفت او در ھنر پرداختن سخنان نیشدار چنان مھارت داشت كھ وسپازیانو مي. كرد
وقتي آلفونسو، پادشاه . ، وسیلة اخاذي شده بود]آرتینو[مانند آن آرتتسویي دیگر بعد از او قلمش، » .ترسد مي

كھ پودجو بھ او   اثر گزنوفون،) تربیت كوروش(در اعالم دریافت ترجمة التیني كتاب كوروپایدیا   ناپل،
توان بھ ھر پادشاھي  ھدیھ كرده بود، تأخیر كرد، این اومانیست زودرنج اظھار داشت كھ با یك قلم خوب مي

پودجو پس از ھفتاد . و آلفونسو با شتاب پانصد دوكاتو براي او فرستاد تا جلو زبانش را بگیرد  خنجر زد،
بار بشر نوشت و اظھارنظر  اي بھ نام وضع رقت رسالھ  ھاي نفساني، سال برخورداري از ھوسھا و انگیزه

ترین آدمھا  مثل سولون نتیجھ گرفت كھ خوشبختكرد كھ محنتھاي زندگي بیش از خوشیھاي آن است، و 
پودجو در ھفتاد ودوسالگي بھ فلورانس بازگشت و . گریزند كساني ھستند كھ از چنگ بھ دنیا آمدن مي

پودجو با نوشتن تاریخ فلورانس . بالفاصلھ بھ منشیگري شوراي شھر و سرانجام بھ ریاست آن برگزیده شد
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. مراتب امتنان خود را بیان كرد - ھاي خیالي سي و جنگھا و خطابھشرح اوضاع سیا - بھ شیوة پیشینیان
پودجو . ، سایر اومانیستھا نفس راحتي كشیدند)١۴۵٩(وقتي كھ سرانجام در سن ھفتاد ونھ سالگي درگذشت 

اش كھ بھ دست دوناتلو ساختھ شده بود برنماي بروني  نیز در سانتاكروچھ بھ خاك سپرده شد، و مجسمھ
شد، اشتباھًا بھ  بھ ھنگام تغییراتي كھ در آرایش كلیسا داده مي ١۵۶٠گردید؛ و در سال  نمازخانھ نصب

  عنوان مجسمة یكي از حواریون دوازدھگانة مسیح بھ درون 

  . كلیساي جامع انتقال یافت

پیداست كھ مسیحیت، ھم از جنبة االھیات و ھم از جنبة اخالقیات، نفوذ خود را بر بیشتر اومانیستھاي ایتالیا 
تراورساري، بروني، و مانتي در فلورانس؛ ویتورینو دا فلتره در  -فقط چند تن از آنان. از دست داده بود

اما در مورد . ر ایمان خود پایدار مانده بودندد - مانتوا؛ گوارینو دا ورونا در فرارا؛ و فالویو بیوندو در رم
بسیاري دیگر، الھام فرھنگ یوناني، كھ ھزار سال ھمچنان پایدار مانده و كامال مستقل از یھودیت و 

اي مرگبار بر اعتقادشان بھ االھیات  مسیحیت در ادب و فلسفھ و ھنر بھ اوج كمال رسیده بود، ضربھ
. وارد آورد -»در خارج از كلیسا مطلقًا رستگاري نیست« –ا اكلسیام بولسي، یا نظریة نوالسالوس اكستر

سقراط و افالطون خود پیش آنھا بھ مقام قدیسان غیر رسمي رسیدند؛ و سلسلة فیلسوفان یونان بھ نظر آنھا 
برتر از آباي روحاني یوناني و التیني بودند؛ نثر افالطون و سیسرون حتي كاردینالھا را از نثر یوناني 

كرد؛ شكوه امپراطوري روم اصیلتر از  ھد جدید و نثر التیني ترجمة قدیس ھیرونوموس از آن شرمنده ميع
رسید؛ آزادي اندیشھ و كردار یونانیان  انزواي آمیختھ با جبن مسیحیان مؤمن در حجرة دیرھا بھ نظر مي

پریكلس یا رومیان عصر آوگوستوس رشك بسیاري از اومانیستھا را چنان برانگیخت كھ اعتقاد ;٩&عصر 
قلبي آنھا را بھ اصول مسیحیت مبني بر فروتني، دل بستن بھ آن دنیا، و پرھیزگاري متزلزل ساخت؛ اینان 

انیان كلیسایي بسپارند كھ خود در شگفت بودند كھ چرا باید تن و مغز و روان خویش را بھ فرمان روح
ده قرن فاصلة زماني میان   براي این اومانیستھا،. اكنون دیگر با شادماني بھ دنیاپرستي روي آورده بودند

ھاي  شد و بھ منزلة انحراف از راه درست بود؛ افسانھ آمیزي محسوب مي قسطنطنین و دانتھ خطاي فاجعھ
شد تا در ذھنھا جایي براي مسخ اووید و  ھاي آنھا محو مي انگیز مریم باكره و قدیسان از خاطره دل

رسیدند، و  مي» بربري«سرودھاي دو جنسي ھوراس باز شود؛ كلیساھاي باعظمت اكنون بھ نظر 
ھاي بیروح آنھا براي چشمھایي كھ آپولون بلودره را دیده و براي انگشتاني كھ آن را لمس كرده بود  مجسمھ

  .دیگر گیرایي نداشتند

اي است كھ با  كردند كھ انگار مسیحیت اسطوره بود كھ اومانیستھا بھ طور كلي طوري رفتار مي این
اي آزاد دارند نباید آن را جدي  پذیر است، اما كساني كھ اندیشھ نیازھاي اخالقي و خیالي تودة مردم سازش

ویشتن را آشكارا پایبند كردند، خ اومانیستھا در سخنرانیھاي عمومي خود از مسیحیت دفاع مي. تلقي كنند
اما ھمین . كوشیدند تا تعلیمات مسیح و فلسفة یونان را ھماھنگ كنند دادند، و مي مسیحیت نجاتبخش نشان مي

دانستند، و مكالمات افالطون را  تالش سرانجام رسوایشان كرد؛ آنھا بھ طور ضمني عقل را مرجع برتر مي
مستقیم یا غیرمستقیم، دانستھ یا   ییان یونان پیش از سقراط،مانند سوفسطا. نھادند با عھد جدید برابر مي

  زندگي اومانیستھا نمودار معتقدات واقعي آنھا . كردند ندانستھ، معتقدات دیني شنوندگان را متزلزل مي

شناختند ابدیتي بود كھ از طریق ثبت اعمال بزرگ بھ دست  تنھا ابدیتي كھ مي. كردند نھ رواقیش، پیروي مي
توانستند با نیروي قلم براي كسي فراھم كنند و انسانھا  و چنین ابدیتي را نھ خدا، كھ خود آنان مي آمد؛ مي

یك نسل پس از كوزیمو، آنان حاضر شدند كھ در این نیروي جادویي . نیكنامي یا بدنامي ابدي بھ جاگذارند
كردند، یا بناھاي باشكوھي  ھنرمنداني را نیز سھیم كنند كھ تصویر یا مجسمة صاحبان نعمت را تھیھ مي

آرزوي صاحبان نعمت براي دستیابي بھ . كرد ساختند كھ نام فرد بخشنده و سخاوتمندي را جاویدان مي مي
  . ھاي خالق در ھنر و ادبیات رنسانس بود چنین ابدیت اینجھاني یكي از نیرومندترین انگیزه

آنھا معناي دقیقتري از . نفوذ اومانیستھا بھ مدت یك قرن عامل غالب در حیات فكري اروپاي باختري بود
ھاي زبان،  ساخت و شكل ادبي را بھ نویسندگان آموختند؛ آنھا ھمچنین شگردھاي فصاحت بیان، پیرایھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بیان و زیبایي سبك را بھ  رموز اساطیر، فتیشیسم نقل قول از متون كالسیك، و فداكردن معنا بھ پاي درستي
) ١۵٠٠ -١۴٠٠(دلبستگي آنھا بھ زبان التیني رشد و تكامل نظم و نثر ایتالیایي را یك قرن . آنان آموختند

اما با پرستش گذشتھ، و با تأكید زیاد بر فضل كتابي   آنھا علم را از بند االھیات رھانیدند،. بھ تعویق انداخت
عجیبتر آنكھ آنھا كمترین نفوذي . صیل، قید و بندي تازه برپاي علم نھادندبھ جاي مشاھدات عیني و اندیشة ا

ھاي حقوق،  گذشت؛ دانشكده سالیان درازي از عمر این دانشگاھھا در ایتالیا مي. در دانشگاھھا نداشتند
، در دانشگاھھاي بولونیا، پادوا - شامل زبان، ادبیات، معاني بیان، و فلسفھ - »ھنر«پزشكي، االھیات، و 

پاویا، ناپل، سینا، آرتتسو، و لوكا بیش از آن بھ سنتھاي قرون وسطایي خوگرفتھ بودند كھ   پیزا، پیاچنتسا،
اي مبذول شود؛ و حداكثر ممكن بود در اینجا و آنجا یك كرسي  اجازه دھند بر فرھنگھاي باستاني توجھ تازه

عمدتًا از طریق » احیاي ادبیات«ش نفوذ جنب. علم معاني بیان بھ دست یكي از اومانیستھا بسپارند
ونیز، فرارا، مانتوا، میالن، و رم تأسیس   ناپل،  آكادمیھایي كھ توسط شاھزادگان فرھنگ دوست فلورانس،

در این آكادمیھا، اومانیستھا متنھاي كالسیكي را براي بحث و تبادل نظر بر . یافت شده بود گشترش مي
كردند؛ و در ھر مرحلھ بھ زبان التیني بھ تفسیر  ي بھ شاگردان دیكتھ ميگزیدند و بھ زبان یوناني یا التین مي

پرداختند؛ شاگردان متنھاي  زندگینامھ، و ادبي مي  ھاي دستور زبان، معاني بیان، جغرافیا، این متون از جنبھ
ودند؛ افز كردند و بیشتر تفسیرھاي استادان را بر حواشي یادداشتھاي خود مي دیكتھ شده را یادداشت مي

از این رو، . گشت شد و در دنیا پخش و پراكنده مي ترتیب، متنھاي كالسیك، و نیز تفسیر آنھا، تكثیر مي بدین
  تدوین دستور زبان، لغتنامھ،. عصر كوزیمو بیشتر عصر پژوھش مخلصانھ بود تا عصر آفرینش ادبي

. رفت دبي این عصر بھ شمار ميباستانشناسي، معاني بیان، و اصالح دقیق متون كالسیك از افتخارات ا
شكل، اصول فني، و محتواي فضل نوین در آن عصر بھ وجود آمد؛ پلي احداث شد كھ میراث یونان و روم 

  را بھ ذھنھاي 

گاه بھ چنین مقام بلندي در جامعھ و محافل سیاسي  از روزگار سوفسطاییان تا بھ آن زمان، دانشوران ھیچ
جالس سنا، شوراھاي جامعھ، و در خدمت دوكھا و پاپھا، سمتھاي دبیر و اومانیستھا در م. نرسیده بودند

دار شدند و الطاف اینان را با مداحیھاي كالسیك و مذمتھایشان را با ھجویات زھرآگین  مشاور را عھده
اومانیستھا آرمان اصیلزادگان روزگار خویش را از صورت مردي با شمشیر آماده و مھمیز پر . پاسخ دادند

مند بھ حكمت و از لحاظ جذب میراث فرھنگي  ا، بھ صورت فردي كامًال پرورش یافتھ و عالقھسروصد
حیثیت فضل آنان و جذابیت فصاحتشان، در ھمان روزگاري كھ فرانسھ و آلمان . ملت خود غني در آوردند

پس از دیگري  كشورھا یكي. شدند، اروپاي ماوراي آلپ را فتح كرد و اسپانیا براي تصرف ایتالیا آماده مي
ھمان قرني كھ شاھد . نھادند پذیرفتند و از زندگي قرون وسطایي بھ دوران نوین گام مي فرھنگ جدید را مي

كشف امریكا بود، شاھد كشف مجدد یونان و روم نیز بود؛ دگرگونیھاي ادبي و فلسفي براي روح بشر 
در واقع، . ي بھ ھمراه داشتدور زمین و پویش كرةخاك قدرتر از دریانوردي بھ نتایجي بس گران

جاي  بودند كھ انسان را از بند عقاید جزمي رھانیدند و بھ او آموختند كھ، بھ - و نھ دریانوردان -اومانیستھا
  .اندیشیدن دربارة مرگ، بھ زندگي عشق بورزد، و بدین ترتیب روح و اندیشة اروپایي را آزاد ساختند

د در آورد، زیرا توجھ این نھضت بیشتر معطوف عقل بود تا اومانیسم آخر از ھمھ ھنر را تحت نفوذ خو
حامي اصلي ھنر ھنوز كلیسا بود، و ھدف اصلي ھنر ھمچنان نمایش داستانھاي مسیحي براي . احساس

، آالم و مصلوب شدن مسیح، پیامبران، »كودكش«مریم عذرا و . جماعت بیسواد و تزیین خانة خدا بود
سازي، نقاشي، و حتي ھنرھاي كوچكتر  ن ھنوز موضوع اساسي مجسمھحواریون، آباي كلیسا، و قدیسا

با اینھمھ، اومانیستھا اندك اندك معني شھوانیتر زیبایي را بھ مردم ایتالیا آموختند؛ تحسین آشكار یك . بودند
 در میان طبقات تحصیلكرده مرسوم شد؛ تأكید ادبیات - چھ مرد و چھ زن، و ترجیحًا عریان - تن سالم انساني

. جاي تفكر قرون وسطایي آن دنیایي، نوعي تمایل دنیوي پنھان در ھنر ایجاد كرد رنسانس بر زندگي، بھ
ھاي ایتالیایي در نقش مریم باكره و آپولونھاي  نقاشان روزگار لورنتسو، و پس از آن، با تصویر آفرودیتھ

در قرن . ر مسیحي كردندھاي دوران شرك را وارد ھن ایتالیایي در نقش قدیس سباستیانوس، انگیزه
خدایاني  - وقتي كھ شاھزادگان در پشتیباني مالي از ھنرمندان با روحانیان بھ رقابت برخاستند - شانزدھم

چون ونوس و آریادنھ، دافنھ و دیانا، موزھا و االھگان رحمت با سلطة مریم باكره در ھنر بھ رقابت 
  . ا تا پایان عمر ھنر رنسانس ھمچنان حفظ كردبرخاستند؛ اما مریم، مادر محجوب، تسلط كامل خویش ر
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V - عصر برونللسكي : معماري
نفرین بر مردي كھ این معماري فالكتبار گوتیك را ابداع «: بانگ برآورد ١۴۵٠آنتونیو فیالرتھ در سال 

اي چندان تناسبي  آن دیوارھاي شیشھ» .توانستند چنین چیزي را بھ ایتالیا بیاورند تنھا مردان بربر مي. كرد
یساي نوتردام طرحي زیبا بھ خود ھرچند در كل -با ھواي آفتابي ایتالیا نداشتند؛ آن پشتبندھاي معلق

در نظر مردم جنوب بھ  - اي كھ بھ ھنگام ریزش متحجر شده باشد درست مانند آب فواره  اند، گرفتھ
. ماندند كھ معماران بھ علت عدم موفقیت در مستحكم كردن پایة بنا كار گذاشتھ باشند داربستھاي بدنمایي مي

اقھاي قوسي بلند، روحیة حساس مردمي را كھ از این خاك تیز و ط ساختمانھاي گوتیك، با قوسھاي نوك
كردند؛ اما مردمي كھ تازه از ثروت و  بخش روي آورده بودند، بخوبي بیان مي پرمحنت بھ آسماني تسلي

: آسایش برخوردار شده بودند ھدفشان گریز یا شكوه از زندگي نبود، بلكھ ھرچھ زیباتر كردن آن بود
  . سمان تبدیل كنند و خود خدایان آن شوندخواستند زمین را بھ آ مي

گاه ایتالیا  معماري رنسانس ایتالیایي اساسًا طغیاني در برابر معماري گوتیك نبود، زیرا معماري گوتیك ھیچ
ھاي معماري قرنھاي چھاردھم و پانزدھم سھم خاص  ھر نوع سبك و نفوذي در تجربھ. را تسخیر نكرده بود

ھاي    و طاقیھاي مدور رومانسك لومبارد؛ شكل صلیبي یوناني برخي از نقشھ ستونھاي قطور: خود را داشت
ھاي مساجد اسالمي را بھ یاد  كف؛ پچكیھا و گنبدھاي بیزانسي؛ ظرافت شكوھمند برجھاي ناقوس كھ مناره

آوردند؛ ستونھاي ظریف رواقھاي توسكاني كھ رواق مساجد یا بناھاي كالسیك را در خاطره زنده  مي
تند؛ سقفھاي ستوندار انگلستان و آلمان؛ طاق و تویزه و قوس جناغي و تزیینات توري گوتیك؛ شكوه ساخ مي

استحكام سادة شبستانھاي باسیلیكایي كھ دیوارھاي اصلي آن   موزون نماي پیشین رومي؛ و باالتر از ھمھ،
كھ اومانیستھا دید معماري شدند؛ ھمة اینھا، تا آن زمان   ھاي جانبي نگاھداري مي بھ كمك دیوارھاي راھھ

در آن زمان سقفھاي . در ایتالیا بھ نحو ثمربخشي درھم آمیختھ بودند  ھاي رم دوختند، خویش را بھ خرابھ
آوردند، بھ دیدة مردم ایتالیا از  ستوندار ویران شدة فوروم، كھ از میان غبار قرون وسطي سر بر مي

رتر، عظمت ناپایدار كلیساي شھر بووه، یا غناي شگفتیھاي بیزانسي ونیز، شكوه بیروح كلیساي شا
با پدیدار شدن تدریجي گذشتة مدفون اما زنده، رویا و شور . نمودند رازورانة رواق كلیساي آمین زیباتر مي

ھنرمنداني چون برونللسكي، آلبرتي، میكلوتتسو، میكالنژ، و رافائل این شد كھ دوباره بھ ساختن ستونھاي 
دار بر  د كھ بر پاسنگھاي بزرگ استوار باشند و شادمانھ تاجي از سر ستون گل و بوتھمدور ظریفي بپردازن

  . ناپذیر استحكام یافتھ باشند سر داشتھ باشند، و با آرشیتراوھاي تزلزل

  توان گفت مردي بود كھ از آسمان  دربارة فیلیپو برونللسكي مي«: پرست چنین نوشتھ است وازاري میھن

در سال . ند، فیلیپو انقالب كالسیك خویش را در معماري كاملتر و نمایانتر ساخترا از پي طرحریزي ك
صندوقخانة «ساختمان كلیساي سان لورنتسو را براي پدر كوزیمو آغاز كرد و گرچھ تنھا ساختمان  ١۴١٩
ماري این كلیسا را بھ پایان رسانید، در طرح آن از شكل باسیلیكایي، ستونھا و اسپرھا، و طاق مع» قدیمي

در دیرھاي سانتا كروچھ، براي خاندان پاتتسي . رومانسك بھ عنوان عناصر طرح ساختمان استفاده كرد
نمازخانة زیبایي ساخت كھ بار دیگر یادآور گنبد و ایوان ستوندار پانتئون بود؛ و در ھمان دیرھا ورودي 

كاري، قاب  ر، آرشیتراوھاي كندهدا با ستونھاي شیاردار، سر ستونھایي گل و بوتھ -شكوھمند مستطیل شكلي
ساخت كھ سبك آن براي صد ھزار ورودي دیگر در عصر رنسانس  - كاري تزییني مستدیر برجستھ

فیلیپو . خورد جا در اروپاي باختري و امریكا بھ چشم مي ھاي آن ھمھ سرمشق قرار گرفت، و ھنوز نمونھ
آغاز كرد، اما ھنوز دیوارھاي آن از زمین ساختمان كلیساي سانتو سپیریتو را براساس طرحھاي كالسیك 

جسدش را بھ نحوي باشكوه در كلیساي  ١۴۴۶در سال . باالتر نرفتھ بود كھ چشم از جھان فروبست
فلورانس در زیر گنبدي كھ بھ دست خود او ساختھ شده بود نھادند و مردم فلورانس، از كوزیمو گرفتھ تا 

داشتند، بھ آنجا آمدند تا براینكھ نوابغ ھم باید بمیرند زاري  اي كھ در ساختمان گنبد دست كارگران ساده
pyاو مثل یك مسیحي خوب زندگي كرد و طعم نیكیھاي خود را براي جھانیان بھ «: وازاري گفتھ است. كنند
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تر از او  قریحھ تر و خوش از روزگار یونانیان و رومیان باستاني تا كنون مردي پرمایھ… . جاي گذاشت
  ».استوجود نداشتھ 

برونللسكي در اوج شیفتگي بھ كار معماري، براي كوزیمو ساختمان كاخي چنان عظیم و مجلل را 
طرحریزي كرده بود كھ آن دیكتاتور فروتن، از ترس اینكھ مبادا رشك مردم را برانگیزد، خود را از لذت 

تا ) ١۴۴۴(ساخت در عوض، میكلوتتسو دي بارتولومئو را مأمور . دیدار چنان ساختماني محروم كرد
اش، و دفاترش كاخ كنوني مدیچي یا ریكاردي را بنا كند كھ دیوارھاي سنگي قطور و  براي او، خانواده

عاري از آرایش آن نمودار آشفتگي اجتماعي، دشمني خانوادگي، و ترس روزانھ از خشونت یا شورش در 
خ كھ بھ روي دوستان و دیپلماتھا، و ھاي آھنین بزرگ این كا دروازه. اوضاع سیاسي فلورانس آن روز بود

ھاي ساخت دوناتلو، و از آنجا بھ اطاقھایي با  شد بھ صحني آراستھ با مجسمھ ھنرمندان و شاعران گشوده مي
افراد . شد اي آراستھ بھ فرسكوھاي شكوھمند و رنگین بنوتتسو گوتتسولي منتھي مي آرایش ساده و نمازخانھ
زیستند؛ اما مطمئنًا آنھا  در فاصلة سالھاي تبعیدشان، در این كاخ مي، جز ١۵٣٨خاندان مدیچي تا سال 

كردند و براي استفاده از نور خورشید بھ ویالھایي كھ كوزیمو در  آور آن را رھا مي گاھي فضاي مالل
در ھمین پناھگاھھاي . رفتند خارج از شھر در كاردجي و كافادجولو، و بر دامن تپة فیزولھ ساختھ بود مي

ایي خلوت بود كھ كوزیمو و لورنتسو، ھمراه با دوستان و دانشمندان مورد حمایت خویش، از سیاست روست
بردند؛ و در كاردجي بود كھ این پدر و نوه براي مالقات با مرگ عزلت  بھ عالم شعر و فلسفھ و ھنر پناه مي

  كوزیمو كھ . گزیدند

ماركو بھ صورتي  لھ و تجدید بناي دیر ساناي در فیزو گزافي براي احداث صومعھ اندیشید، مبالغ مي
اي براي كتابھاي نیكولي، و ھمچنین  در اینجا میكلوتتسو دیرھاي زیبا، كتابخانھ. مناسبتر و بزرگتر بخشید

برد و در آنجا روزي را بھ  اي ساخت كھ كوزیمو گاھي حتي از نزد دوستان خویش بھ آن پناه مي حجره
  .گذراند تفكر و دعا مي

كارھاي متھورانھ، میكلوتتسو معمار مورد عالقة كوزیمو و دوست وفادار او بود كھ او را در تبعید در این 
پس از آن چیزي نگذشت كھ شوراي شھر، براي جلوگیري . ھمراھي كرد، و ھم با او بھ فلورانس بازگشت

بھ میكلوتتسو  از فرو ریختن احتمالي كاخ وكیو، وظیفة حساس مرمت كردن و استحكام بخشیدن بھ آن را
او كلیساي سانتیسیما آنونتسیاتا را نیز مرمت كرد، طاقچة جاپیكرة زیبایي براي آن ساخت و با تزیین . سپرد

براي پیرو، فرزند كوزیمو، نیز : ساز قابلي ھم ھست آن با مجسمة یحیاي تعمیددھنده، نشان داد كھ مجسمھ
میكلوتتسو . بنا كرد  اي واقع است، تو كھ بردامن تپھنمازخانة باشكوھي از سنگ مرمر در كلیساي سان مینیا

. بر نماي كلیساي جامع پراتو با دوناتلو ھمكاري كرد» سكوي وعظ«انگیز  در طراحي و حكاكي نقش دل
اي از معماران را بھ پیروي خود  توانست دستھ میكلوتتسو در آن عصر در ھر كشور دیگري كھ بود مي

  . وادارد، و آنھا را رھبري كند

، شوراي ١٣٧۶در سال . كردند در این اثنا، اشراف بازرگانان كاخھا و تاالرھاي شھري سربلندي بنا مي
شھر فلورانس بنچي دي چونھ و سیمونھ دي فرانچسكو تالنتي را مأمور كرد تا در برابر كاخ وكیو رواقي 

ان علت كھ دوك كوزیمو اول این رواق در قرن شانزدھم، بد. براي اجتماعات و سخنرانیھاي دولتي بسازند
) داران تاالر نیزه(گروھي از شمشیرزنان آلماني را بھ نگھباني آن گماشتھ بود، بھ نام لودجا دي النتسي 

ھایي كھ برونللسكي  باشكوھترین كاخ خصوصي فلورانس بھ وسیلة لوكا فانچلي از روي نقشھ. معروف شد
لوكا پیتي تقریبًا بھ ). ١۴۵٩(نام لوكا پیتي ساختھ شد  نوزده سال پیش طرح كرده بود، براي بانكداري بھ

ھمان اندازة كوزیمو ثروتمند بود، اما اعتدال خردمندانة او را نداشت؛ او با قدرت كوزیمو بھ معارضھ 
  : پرداخت، و در پاسخ از كوزیمو پندھایي گزنده دریافت داشت

  شما بھ سوي مقاصد نامعیني در تكاپو ھستید، من بھ سوي 

  اید،  شما نردبان خود در ھوا معلق داشتھ. قاصد معینم
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  بھ گمان من… . ام و من آن را برزمین جاي داده

  عادالنھ و طبیعي است كھ براي خاندان خود افتخار و 

  رو پس از این. شھرتي باالتر از خاندان شما آرزو كنم

  خوب است باھم مانند دو سگ تنومند رفتار كنیم كھ وقتي 

  كشند، دندان  ند با نفرت بھ ھمدیگر خرناسھ ميرس بھ ھم مي

  .روند دھند، و سپس ھر كدام بھ راه خود مي نشان مي

  شما بھ كارھاي خود بپردازید و من نیز بھ كارھاي 

  . خویش

. آغاز كرد  چیني ادامھ داد؛ پس از مرگ كوزیمو براي برانداختن قدرت پیرو د مدیچي توطئھ پیتي بھ توطئھ
از . داشت ـ شكست خورد ایتي شد كھ در عصر رنسانس محكومیت ھمگاني را درپيمرتكب تنھا جن

  .فلورانس تبعید شد، كارش بھ تباھي كشید، و ساختمان كاخش تا یك قرن ناتمام ماند

VI - سازي مجسمھ  

   گیبرتي.١

ھاي رم، مطالعھ در آنھا، و  منظرة ویرانھ. سازي كاملتر از معماري بود تقلید از شكھاي كالسیك در مجسمھ
آمیزي  سازان ایتالیا شور و حال رقابت كشف اتفاقي بعضي از شاھكارھاي ھنري رومي در مجسمھ

خنثاي خود را و پشت  -وقتي مجسمة ھرمافرودیتھ كھ اكنون در تاالر بورگزه قرار دارد. برانگیخت
ھیچ «: در تاكستان سان چلسو پیدا شد، گیبرتي دربارة آن نوشت - محجوبانھ بھ سوي بیننده گردانده است

زباني قادر نیست مھارت و ھنري را كھ در آن بھ خرج رفتھ شرح دھد، یا حق مطلب را در توصیف سبك 
توان با  فریبد و فقط مي را ميكھ كمال چنین آثاري چشم «: گفت گیبرتي مي» .استادانة آن ادا كند

بتدریج كھ تعداد این آثار ھنري » .برد كشیدن برسطح مرمرین و خمیدگیھاي آنھا بھ ارزششان پي دست
كردند، ذھن مردم ایتالیا  یافت و مردم با آنھا آشنایي بیشتري پیدا مي مكشوفھ از زیرخاك افزایش مي

فت؛ كالبدشناسي در كارگاھھاي ھنري بھ ھمان اندازة گر آھستھ بھ دیدن تن عریان در ھنر خو مي آھستھ
شد؛ چیزي نگذشت كھ مدلھاي عریان جسورانھ و بدون ھراس  تاالرھاي تشریح پزشكي كاري متداول مي

سازي، كھ بدین نحو تحركي یافتھ بود، از وسیلة تفنن بھ معماري، و  مجسمھ. از سرزنش بھ كارگرفتھ شد
  . ھاي مفرغي و مرمرین ھمھ جانبي و مستقل ارتقا یافت مجسمھ كاري برسنگ و گچ بھ از برجستھ

سازي در فلورانس عصر كوزیمو بھ نخستین و  اما در زمینة ساختن نقشھاي برجستھ بود كھ مجسمھ
داري كھ در جلو كلیساي فلورانس قرار داشت  تعمیدگاه بدنماي ترك. مشھورترین پیروزي خود دست یافت

یاكوپو توریتي سكوي خطابھ، و آندرئا تافي گنبد این تعمیدگاه را . زییني احیا شودتوانست با اندك ت فقط مي
اي از مفرغ ریختھ  با موزائیكھاي درھم آراستھ بودند، و آندرئا پیزانو براي نماي جنوبي آن دري دولنگھ

بھ  فروش، شوراي شھر فلورانس، با ھمكاري صنف بازرگانان پشم) ١۴٠١(اكنون ). ١٣٣۶ -١٣٣٠(بود 
كن سازد، مبلغ قابل توجھي براي ساختن دري مفرغي در سمت  امید اینكھ خداوند بیماري طاعون را ریشھ

رقابتي آغاز شد؛ از ھمة ھنرمندان ایتالیایي دعوت بھ عمل آمد كھ طرحي . شمالي تعمیدگاه اختصاص داد
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دال كوئرچا، لورنتسوگیبرتي و چند برونللسكي، یاكوپو  - دھندگان این طرحھا بھ موفقترین ارائھ. ارائھ دھند
  وجھي پرداخت و  -تن دیگر

از  -وچھار نفري داوران ھاي كامل شده بھ ھیئت سي یك سال بعد، نمونھ. ابراھیم را از مفرغ بریزند
داوران بھ اتفاق آرا كار گیبرتي را بھ عنوان بھترین نمونھ . ارائھ شد - سازان، نقاشان، و زرگران مجسمھ

اي معروف خود  ترتیب، آن جوان بیست وپنج سالھ ساختن نخستین در مفرغي دولنگھ و بدین اعالم كردند؛
  .را آغاز كرد

توانند دریابند كھ چرا طراحي و  فقط كساني كھ این در شمالي تعمیدگاه را بدقت بررسي كرده باشند مي
وتتسو، و گروه كثیري از ھنرمنداني چون دوناتلو، میكل. گري آن بیست وپنج سال بھ طول انجامید ریختھ

انگار ھمھ مصمم بودند، و ھمة مردم فلورانس انتظار   دستیاران صمیمانھ با گیبرتي ھمكاري كردند،
گیبرتي دو لنگھ در را بھ . كاري مفرغي در تاریخ ھنر باشد دو لنگھ در زیباترین برجستھ داشتند، كھ این

یي از زندگي مسیح، چھار قاببند زندگي حواریون، و ھا بیست قاببند صحنھ: وھشت قاببند تقسیم كرد بیست
نقد،   پس از آنكھ ھمة این تابلوھا طراحي،. داد چھار قاببند دیگر تصاویر مجتھدین كلیسا را نمایش مي

طرحریزي مجدد، و قالبریزي شد و در جاي خود نصب گشت، پرداخت كنندگان ھزینھ نھ تنھا از اینكھ 
بلكھ بار دیگر بھ   صرف احداث آن شده بود ابراز پشیماني نكردند،) ردال ٠٠٠،۵۵٠(فلورین  ٠٠٠،٢٢

در این مأموریت ). ١۴٢۵(گیبرتي مأموریت دادند تا دولنگھ در مشابھ ھم در سمت شرقي تعمیدگاه بسازد 
گیبرتي دستیاراني داشت كھ یا پرآوازه بودند یا درآیندة نزدیكي   وھفت سال بھ طول انجامید، دوم، كھ بیست

آنتونیو فیالرتھ، پائولو اوتچلو، آنتونیو پوالیوئوال و چند تن دیگر؛ و در نتیجھ كارگاه او : شدند مشھور مي
ھمچنانكھ دو لنگة . در جریان كار بھ صورت یك مدرسة ھنري درآمد كھ چندین نابغة ھنري پرورش داد

ھایي از  ین در دوم نیز صحنھھایي از عھد جدید را تصویر كرده بود، گیبرتي اینك در ا در اولي صحنھ
داستانھاي عھد قدیم را در ده قاببند، از خلقت آدم گرفتھ تا مالقات ملكة سبا با سلیمان، ارائھ داد؛ گیبرتي بر 
حواشي این قاببند بیست نقش تقریبًا برجستھ و تزیینات گوناگون از گیاھان و جانوران نیز افزود كھ ظرافت 

در نخستین قاببند، : اند رون وسطي و رنسانس با ھماھنگي كامل بھ ھم رسیدهدر اینجا ق. بیمانندي دارند
شدن آنھا از باغ عدن با استفاده از نمایش  ھاي قرون وسطایي خلقت آدم، وسوسة حوا، و رانده درونمایھ

با نقش  آدمكالسیك لباسھا و نمایش متھورانة بدنھاي عریان نقش شده است؛ و تصویر برآمدن حوا از تن 
انداز طبیعي در پس زمینة  ھمگان از دیدن چشم. كند برابري مي دریابرجستة یوناني برخاستن آفرودیتھ از 

  حوادث داستان كھ از نظر فن مناظر و مرایا بھ ھمان دقت و 
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  در تعمیدگاه؛ فلورانس،: لورنتسو گیبرتي

بعضیھا خرده . شدند كاریھا بھ ھمان غناي بھترین تابلوھاي نقاشي آن زمان بود، در حیرت مي از نظر ریزه
اندازي شده و سنتھاي  سازي بیش از حد بھ قلمرو نقاشي دست گرفتند كھ در این كار مجسمھ مي

اما حاصل   كاریھاي كالسیك در آن نادیده انگاشتھ شده است؛ این ایراد از نظر آكادمیك درست بود، برجستھ
. دولنگھ در دوم، بھ تصدیق ھمگان، حتي از در قبلي نیز زیباتر بود. انگیز بود كار جاندار و شگفت

؛ و وازاري، كھ بیگمان فقط بھ »ة مدخل بھشت استچنان زیباست كھ برازند«: میكالنژ در مورد آن گفتھ
از ھر نظر كامل، و زیباترین شاھكار ھمة آثار قدیم «اندیشید، از آن بھ عنوان اثري  نقشھاي برجستة آن مي

مردم فلورانس از این آثار چنان شادمان شدند كھ او را بھ عضویت . یاد كرده است» یا جدید در جھان
ھ وي امالك قابل توجھي بخشیدند تا نیاز مادي او در دوران آخر عمر تأمین شوراي شھر برگزیدند و ب

  . شود

  دوناتلو -٢

كرد كھ دوناتلو یكي از ھنرمنداني بوده است كھ براي ارائة طرح در ورودي تعمیدگاه  وازاري گمان مي
نام حقیقي وي دوناتو دي . اي بیش نبود برگزیده شده بودند، حال آنكھ در آن ھنگام دوناتلو جوان شانزدھسالھ

او و نسلھاي بعد از روي مھرباني  و دوناتلو نام كوچك مصغري بود كھ دوستان  نیكولو دي بتو باردي بود،
او تنھا بخشي از ھنر خود را در كارگاه گیبرتي فراگرفت؛ پس از آن بالفاصلھ مستقال براي . بھ او دادند

ھاي ھمھ جانبي  كاریھاي گیبرتي را كنار گذاشت، بھ مجسمھ خود مشغول كار شد؛ لطف زنانة برجستھ
ھا و اھداف  پدپد آورد، آن ھم نھ فقط از طریق پذیرفتن شیوه سازي انقالبي مردانھ روي آورد، و در مجسمھ
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ناپذیر شخصیت وسبك  سازي كالسیك، بلكھ بیشتر از راه وفاداري شدید بھ طبیعت، ونیروي سازش مجسمھ
  .او روحي مستقل بود بھ صالبت داوود و بھ جسارت قدیس گئورگیوس خویش. اصیل خویش

پس از آنكھ . ي رشد نكرد، اما بھ پھنھ و اوج بیشتري دست یافتنبوغ ھنري دوناتلو بسرعت نبوغ گیبرت
حد و حصر، شاھكارھاي بیشمار بھ وجود آورد، فلورانس را از  نبوغش بھ حد كمال رسید، با زایایي بي

ودو سالگي با  در بیست. ھاي فراوان خود انباشت، و در سرزمینھاي ماوراي آلپ بلندآوازه گشت مجسمھ
با گیبرتي بھ رقابت برخاست؛ در  میكلھي از پطرس حواري براي معبد اورسان ا  تراشیدن پیكره

این مجسمھ چنان . وھفت سالگي با افزودن مجسمة قدیس مرقس بھ ھمان بنا برتري خود را نشان داد بیست
انجیلي كھ توسط چنین مرد درستكاري «: صمیمي است كھ میكالنژ دربارة آن گفتھ است پرقدرت و ساده و

و سھ سالگي، دوناتلو مشغول تراشیدن پیكرة داوود  در بیست» .موعظھ شود، محال است كھ بردلھا ننشیند
  . براي كلیساي جامع شد

   

  

  داوود، از برنز؛ بارجلو، فلورانس،: دوناتلو

گاه براي تخیل او  جذابیت این موضوع ھیچ. ي متعددي بود كھ او ساخت»داوودھا« این نخستین مجسمھ از
ریختھ  ١۴٣٠از بین نرفت؛ شاید زیباترین آنھا داوود مفرغي باشد كھ كوزیمو سفارش آن را داد، در سال 

این نخستین مجسمة . شد، در صحن كاخ مدیچي برپاگشت، و اكنون در كاخ بارجلوي فلورانس است
اندامي موزون و برومند با عضالت : نبي عریاني بود كھ بیپروا در صحنة ھنر رنسانس ظاھر گشتجا ھمھ

. خودي مطمئنًا بیش از حد یوناني اي شاید بیش از حد یوناني در نیمرخ، و كاله درھم تنیدة جواني، چھره
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اي ساخت  و مجسمھدوناتلو در این اثر رئالیسم را كنار گذاشت و از تخیالت سرشار خویش یاري گرفت، 
  .كند ساختھ است برابري مي» پادشاه آیندة یھود«كھ تقریبًا با پیكرة معروفتري كھ میكالنژ از این 

زیرا این موضوع بیروح، با . دوناتلو در ساختن مجسمة یحیاي تعمیددھنده توفیق چنداني بھ دست نیاورد
چھرة . ردو بیجان و عاري از جذابیت ھستندروح خاكي او بیگانھ بود؛ دو پیكرة یحیي در تاالر بارجلو ھ

خوانده ) یوحناي جوان(برجستة كودكي كھ برسنگ تراشیده شده، و بدون ھیچ دلیل موجھي سان جوانینو 
مجسمة قدیس گئورگیوس او در ھمان سالن . شده، از پیكرھاي یحیي بسیار زیباتر و دلپذیرتر است

اي برافراشتھ  پیكره: خطوط محدود ھنر یوناني درھم آمیختھ استدوناتلیانو، ایدئالیسم مسیحیت مبارز را با 
در نھایت استحكام و اطمینان، اندامي رشید و نیرومند، سري بیضي شكل بھ سبك گوتیك و درعین حال 

براي . ساختھ شد] میكالنژ[حاوي ھمان ویژگیھاي مجسمة كالسیك بروتوس كھ بعدھا بھ دست بوئوناروتي 
این چھرة دومي چنان طاس است كھ  - لورانس دو چھرة قوي از ارمیا و حبقوق ساختنماي كلیساي جامع ف

كھ دوناتلو بھ سفارش  یھودیتدر پیكر مفرغي . نامید) كدوي بزرگ(دوناتلو خود آن را لو زوتچونھ 
دي النتسي ساخت، یھودیت ھمچنان شمشیر خود را بر سر ھولوفرنس آختھ است و  كوزیمو در لودجا

پیكر سردار در نھایت استادي . شدن سرش بآرامي خفتھ است سردار مست از مي در لحظة پیش از بریده
طراحي و ریختھ شده؛ اما آن زن جباركش جوان، زیر كوھي از لباس با آرامشي نابھنگام دست بھ كار 

  . است

اي بھ سبك كالسیك از  ، در كلیساي قدیم سان پیترو طاقچة جا پیكره)١۴٣٢(ناتلو در سفر كوتاھي بھ رم دو
اي را كھ از روزگار امپراطوري روم برجاي  ھاي باالتنھ در این سفر، او احتماال پیكره. سنگ مرمر ساخت

قدر عصر رنسانس را  ساني گرانبھ ھرحال، او بود كھ نخستین مجسمة ان. مانده بود مورد مطالعھ قرار داد
سازي، پیكرة باالتنة نیكولو دا اوتتسانو سیاستمدار از گل صورتگري  شاھكار او در زمینة چھره. پدیدآورد

  رنگین است؛ در این مجسمھ او 

   

  عید بشارت، از سنگ؛ كلیساي سانتا كروچھ، فلورانس،: دوناتلو

آمیز  ازي روي كرد كھ بیانگر ستایش و مبالغة تعارفبراي بیان مقصود و از سر تفنن بھ نوعي واقعپرد
دوناتلو خود این حقیقت كھن را باز یافتھ بود كھ ھنر ھمیشھ . كرد نبود، بلكھ حالتي انساني را آشكار مي

. ترین نكات باشد نیازي ندارد كھ در پي تجسم زیبایي باشد، بلكھ باید در پي انتخاب آشكار كردن برجستھ
سان ایتالیا خطركردند و بھ صراحت قلم حجاري او تن دادند، كھ البتھ گھگاه نیز بھ بسیاري از سرشنا

یك بازرگان جنووایي از قیافة خودش، بھ آن شكلي كھ دوناتلو دیده بود، خوشش نیامده . نومیدیشان منجر شد
دي دوناتلو زدن پرداخت؛ اختالف بھ كوزیمو ارجاع شد و او نظر داد كھ قیمت پیشنھا و سرقیمت بھ چانھ

بازرگان ادعا كرد كھ دوناتلو بیش از یك ماه صرف آن كار نكرده است و بنابراین . بسیار ناچیز بوده است
كھ بھ گمان او این مبلغ براي یك ھنرمند  -رسد مي) دالر ١٢,۵(قیمت درخواست شده بھ روزي نیم فلورین 

تواند دربارة  الشي كرد و گفت كھ این مرد فقط ميدوناتلو پیكرة باالتنھ را بھ ھزار تكھ مت. بسیار زیاد بود
  . قیمت لوبیا از روي آگاھي نظر بدھد

. كردند فھمیدند و براي بھ خدمت گرفن او باھم رقابت مي شھرھاي ایتالیا ارزش كار دوناتلو را بھتر مي
. ویش را خلق كردسینا، رم، و ونیز چندي او را بھ خدمت گرفتند، اما در پادوا بود كھ او شاھكار ھنري خ

دوناتلو در كلیساي سانت آنتونیو براي محراب حافظ استخوانھاي آن فرانسیس بزرگ سرپوشي از سنگ 
مرمر تراشید، و روي آن را با نقوش برجستة جالب و نقش مفرغي بسیار ظریف مصلوب كردن مسیح 

ام نوین را برپا داشت وي در میدان مقابل كلیساي شھر نخستین پیكر سوارة قابل توجھ ای. بیاراست
تردید از مجسمة سوارة آورلیوس در رم الھام گرفتھ، از نظر حالت و  این مجسمھ با اینكھ بي). ١۴۵٣(

فیلسوف، كھ  - این مجسمھ نھ تصویري آرماني از یك شاه. ساختمان چھره شدیدًا نمودار ھنر رنسانس است
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سردار  ، »گربة ملوس«گاتامالتا یا  -یرومندمجسمة مردي است باشخصیت این زماني، بیباك، بیرحم، و ن
 -درست است كھ جثة بزرگ اسب خشمگین و خروشان تناسبي با پاھاي آن سردار ندارد و كبوتران. ونیزي

آالیند، اما  فاتح را بھ كثافت مي) رھبر(ھر روزه سر طاس این كوندوتیرة  - گناھش نھ بھ گردن وازاري
چنانكھ گویي ھمة آرزوھاي ماكیاولي ھمراه با مفرغ مذاب در قالب  پیكر حالتي پرغرور و نیرومند دارد

مردم پادوا بھ این قھرماني كھ از چنگ فناي روزگار گریختھ بود بھ . دوناتلو ریختھ و شكل گرفتھ است
دوكاتو طال  ١۶۵٠سالة ھنرمند، مبلغ  دیدة حیرت و افتخار نگریستند، و بھ نشانة سپاس از زحمات شش

اما دوناتلو بھ . بھ او پاداش دادند، و از وي خواستند تا این شھر را موطن خویش سازد) دالر ۴١٢۵٠(
بایست  او مي  كرد؛ ستودند رشد نمي گاه در پادوا، جایي كھ ھمھ او را مي ھنر او ھیچ: بھانة غریبي نپذیرفت

  . دادند د قرار ميبھ خاطر ھنر بھ فلورانس بازگردد، آنجا كھ مردم، جملگي، ھمھ چیز را مورد انتقا

  عمال ھم او بھ فلورانس بازگشت، زیرا كوزیمو بھ او نیازمند بود، و خود او ھم كوزیمو 

   

  

  گاتامالتا، پادوا،: دوناتلو

. داد كرد و بھ او سفارشھاي زیاد و ھنرمندانھ مي كوزیمو كسي بود كھ ھنر را درك مي. را دوست داشت
خواست  از كوچكترین اشارة كوزیمو، ھرچھ را كھ او مي«دوناتلو بین آنھا چنان تفاھمي وجود داشت كھ 

ھا، سنگھاي روي مقابر، تابوتھا، طاقھا، و سرستونھاي  بھ پیشنھاد دوناتلو، كوزیمو مجسمھ» .یافت در مي
بھ سفارش كوزیمو، . كھن را گردآورد؛ و آنھا را براي مطالعة ھنرمندان جوان در باغھاي مدیچي جاي داد

وسوم ناپاپ پناھنده  با ھمكاري میكلوتتسو در تعمیدگاه فلورانس آرامگاھي براي یوآنس بیستدوناتلو 
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در كلیساي مورد عالقة كوزیمو، سان لورنتسو، دوناتلو دو سكوي وعظ تراشید و و با نقش . بناكرد
ر سالھاي از جملة سكوھاي وعظي كھ ساووناروال د. ھاي مفرغي از آالم مسیح آنھا را تزیین كرد برجستھ

براي . بعد براي سخنراني برضد مدیچیھاي متأخر مورد استفاده قرار داد، یكي نیز ھمین سكوھا بود
سازي قالب ریخت؛ دوجفت در  محراب این كلیسا، دوناتلو پیكرة باالتنة قدیس الورنتیوس را از گل مجسم
یي براي والدین كوزیمو مفرغي نیز براي صندوقخانة قدیمي این كلیسا، و سنگ قبر ساده اما زیبا

براي : سازد از او پدید آمد ھا مي بعدھا آثار دیگري، بھ نحوي كھ انگار بازیچھ براي بچھ. طرحریزي كرد
گروه  -خوان ؛ براي كلیساي جامع لوح پسران آوازه»عید بشارت«كلیساي سانتاكروچھ نقش عالي سنگي از 

؛ پیكر نیمتنة مفرغي مرد جوان كھ )١۴٣٨ -١۴٣٣(كنند  ھمسرایاني كھ با حرارت سرودھایي زمزمھ مي
احتماال بھ دست دزیدریو (؛ پیكرة سانتا چچیلیا )در موزة ھنري مترپلیتن(مظھر تندرستي ایام جواني است 

كھ بدرستي برازندة آن است كھ موز مسیحي شعر و موسیقي باشد؛ نقش برجستة مفرغي ) داستینیانو
كاریھاي واقعپردازانة خود اثري بسیار قوي است؛ و نقش  ه با ریزكھ ) در بارجلو(مصلوب كردن مسیح 

دیگر مصلوب كردن مسیح در كلیساي سانتاكروچھ كھ بھ صورت اندامي نحیف و بیكس، بر چوب تراشیده 
یكي از   نام برده،» دھقان مصلوب«شده؛ و، بھ رغم انتقاد برونللسكي كھ از آن بھ عنوان یك 

  .است كھ از این صحنھ ارائھ شده است ترین نقشھایي دھنده تكان

كرد كھ دوناتلو  ساز حمایت مي ھنرمند و حامیش ھردو باھم پیر شدند، و كوزیمو چنان از این مجسمھ
بھ گفتة وازاري، او پولھایش را در سبدي كھ از سقف كارگاھش آویزان بود . بندرت در اندیشة پول بود

زة احتیاجشان از آن داد و بھ دستیاران و دوستانش اجازه داده بود بدون گرفتن اجازه بھ اندا جاي مي
بھ فرزندش پیرو توصیھ كرد كھ از دوناتلو نگھداري ) ١۴۶۴(وقتي كوزیمو در حال احتضار بود . بردارند

اما دوناتلو، كھ كارگاه مأنوسش را بھ ھواي . اي در خارج شھر بھ استاد سالخورده بخشید پیرو خانھ. كند
وباره بھ فلورانس بازگشت وتا ھشتاد سالگي زندگي داد، اندكي بعد د آفتابي و حشرات روستاھا ترجیح مي
در مراسم تشییع جنازة او  - تقریبًا ھمة مردم فلورانس -ھمة ھنرمندان. را بسادگي و با رضایت بھ سرآورد

لورنتسو در كنار  اش، ھمانطور كھ خود خواستھ بود، در سردابخانة كلیساي سان شركت كردند و جنازه
  ). ١۴۶۶(رده شد آرامگاه كوزیمو بھ خاك سپ
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  مصلوب كردن مسیح، از چوب؛ كلیساي سانتا كروچھ، فلورانس،: دوناتلو
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  عید بشارت، از سنگ؛ كلیساي سانتا كروچھ، فلورانس،: دوناتلو

ھایش قدرت بیش  گاه بھ حالتھا و طرحھاي مجسمھ گاه. اندازه توسعھ بخشید سازي را بي دوناتلو ھنر مجسمھ
اغلب از نظر شكل روكاري، كھ گیبرتي در آن استاد بود و بھ درھاي ساخت او شكوه داد، و  از حد مي

اما نقص كارھاي او بیشتر معلول این واقعیت بود كھ او بھ تجسم زندگي واقعي . بخشید، نواقصي داشت مي
ش كردن داد تا بھ زیبایي؛ آنچھ مدنظرش بود یك اندام نیرومند و تندرست نبود، بلكھ نق بیشتر اھمیت مي

سازي را با بسط آن از  پردازي در مجسمھ ه دوناتلو چھر. پیچیدگیش بود  شخصیت یا حالت روحي با ھمة
مانند، فردیت، و قدرت بھ شخصیتھاي آثار خویش بھ  زمینة دیني بھ زمینة غیردیني، و با دادن تنوع بي

ه را كھ از جنبش رنسانس براي او با غلبھ بر صدھا مشكل فني، نخستین مجسمة بزرگ سوار. تكامل رساند
ساز بعدھا توانست بھ اوجي برتر از او دست یابد، آن ھم    تنھا یك مجسمھ. ما بھ جاي مانده است، خلق كرد

او برتولدو، شاگرد دوناتلو . و آموزش داده بود  تازه با بھ ارث بردن آنچھ كھ دوناتلو آموختھ، بھ كار بستھ،
  .و معلم میكالنژ بود

  دال روبیالوكا  -٣

گیرد كارگاه یك  ھاي گیبرتي و دوناتلو اثر وازاري در ذھن ما شكل مي تصویري كھ از مطالعة زندگینامھ
دھد كھ یك تن آن را اداره  پیكرساز دوران رنسانس را بھ شكل یك شركت تعاوني با اعضاي بسیار نشان مي

در این كارگاھھا . شد بھ ھنرجو منتقل مي ھنر روز بھ روز و نسل اندر نسل از استاد  كرد؛ اما در آن، مي
تر پرورش یافتند كھ گرچھ نام چندان بلندي از خود در تاریخ برجا نگذاردند، اما  مجسمھ سازاني كم اھمیت

ناني دي بانكو ثروت سرشاري . بھ نسبت خود تالش كردند بھ زیبایي فاني و گذران، شكلي جاوداني بخشند
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سازي و دوناتلو شد، و با  اي بارآید؛ اما عاشق مجسمھ بایست آدم بیكاره ميبھ ارث برده بود و در نتیجھ 
قدر بھ كارآموزي پرداخت تا آنكھ توانست كارگاه مستقلي براي خود ترتیب  شوق و عالقھ نزد دوناتلو آن

ناني مجسمة سان فیلیپو را براي طاقچة معروف صنف كفاش در معبد اورسان میكلھ، و نیز مجسمة . دھد
كھ با انجیلي در دست نشستھ و با اعتماد بھ نفس كامل یك نوایمان بھ ایتالیاي دوران رنسانس  -یس لوقا راقد

  . براي كلیساي جامع فلورانس حجاري كرد - كند كھ تازه بھ مرحلة شك رسیده است نگاه مي

سازي را  جسمھدر كارگاه دیگري برادران روسلینو، برناردو و آنتونیو، مھارتھاي خود در معماري و م
برناردو آرامگاھي بھ سبك كالسیك در كلیساي سانتا كروچھ براي لئوناردو بروني . درھم آمیختھ بودند

طرح كرد؛ سپس، بھ مناسبت انتخاب نیكوالوس پنجم بھ مقام پاپي، بھ رم رفت و ھم خود را مصروف 
با ) ١۴۶١(وچھار سالگي  ن سيآنتونیو در س. انقالب معماري بزرگي كرد كھ بھ دست پاپ آغاز شده بود

  احداث آرامگاه مرمرین براي دون خایمھ، كاردینال پرتغال، در كلیساي 

اش را بھ  خایمھ با پرھیزگاري خود، زمانھ(و تاج پاكدامني او   اثر جز در بالھاي فرشتھ، جامة كاردینال،
با از آثار آنتونیو در دو نمونة زی. یك پیروزي بزرگ در معماري كالسیك بود) حیرت انداختھ بود

امریكاست؛ یكي پیكرة باالتنة كودكي مسیح در كتابخانة مورگن و دیگري مجسمة جواني یحیاي تعمیددھنده 
اي اصیلتر از سردیس قدرتمند  پردازي واقعپردازانھ نمونھ و آیا ھرگز در جایي در فن چھره. در گالري ملي

افتاده از تفكر، كھ در موزة ویكتوریا و  و پیشاني چینجوواني دي سان مینیاتو پزشك با رگھاي برآمده 
  شود، دیده شده است؟  البرت نگاھداري مي

دزیدریو دا ستینیاتو از دھكدة نزدیكي كھ لقب خود را از آن گرفتھ بھ فلورانس آمد؛ بھ ھمكاران دوناتلو 
ار خود را با زیبایي، پیوست، و دریافت كھ آثار استاد فقط فاقد پرداخت دقیق و صبورانھ است، و آث

آرامگاھي كھ او براي مارسو پیني ساخت ھمسنگ آرامگاھي . سادگي، و ظرافت از آثار او ممتاز ساخت
اي كھ براي كلیساي سان لورنتسو  كھ بھ دست روسیلینو براي بروني بنا شده نیست، اما طاقچة جاپیكره

اش  كاریھاي پراكنده و برجستھ سازیھا چھرهھمة بینندگان را بھ ستایش واداشت؛ و ) ١۴۶۴(طرح كرد 
وشش سالگي درگذشت، و ھرگاه چون استادش از عمر ھشتاد سالھ  ستینیانو در سي. برشھرت او افزود

  . گذاشت گار نميشد، چھ بسیار آثار ارزنده كھ از خود بھ یاد برخوردار مي

او كار با گل صورتگري را تا . لوكا دال روبیا ھشتاد ودو سال عمر كرد و از آن بھ نحوي شایستھ بھره برد
اي است كھ  در اروپا كمتر موزه. بھ حد ھنري ارزنده ارتقا بخشید، و شھرتش از دوناتلو نیز فراتر رفت

آمیزي شدة او را بھ نمایش  آثار سفالین رنگ ، و رنگھاي شاد سفید و آبي»مادونا«ھاي  ظرافت مجسمھ
روبیا كھ مانند بیشتر ھنرمندان دوران رنسانس كار خود را با زرگري آغاز كرد، در این . نگذارده باشد

كاریھاي طراحي را آموخت؛ سپس بھ ساختن نقشھاي برجستھ پرداخت، و پنج لوح  رشتة ظریف، ھمة نازك
كاریھاي او از لوحھاي  ید اولیاي كلیسا بھ لوكا نگفتھ باشند كھ برجستھشا. مرمرین براي برج جوتو تراشید

جوتو عالیتر است، اما چیزي نگذشت كھ اورا بھ ساختن لوحي در محل ارگ كلیسا گماردند كھ گروھي از 
، دوناتلو لوح )١۴٣٣(دو سال بعد . دھد پسران و دختران خردسال را در حال جذبة آواز خواندن نمایش مي

معروف ) آثار كلیساي جامع(این دو لوح رقیب اكنون در محلي كھ بھ اوپرا دي دوئومو . ھي تراشیدمشاب
است رو در روي ھم قرار دارند و ھر دو با قدرت زیاد نیرو و سرزندگي دوران كودكي را نمایش 

  با این آثار بود كھ رنسانس مجددًا استفاده از موضوع كودكان . دھند مي

صحیح است كھ این نقشھا با . ستھ براي درھاي مفرغي خزانة كلیسا كردندساختن نقشھاي برج
. كنند، اما جان لورنتسو دو مدیچي را در توطئھ پاتتسي نجات دادند كاریھاي گیبرتي برابري نمي برجستھ

  . ستودند مردم فلورانس لوكا را بھ عنوان استاد ھنر مي  اكنون ھمة

با این وجود، در ھمین . سازي پیروي كرده بود تي معمول در ھنر مجسمھھاي سن روبیا تا این تاریخ از شیوه
ضمن با استفاده از گل رس نیز دست بھ تجربیاتي زده و كوشیده بود راھي بیابد كھ در آن بتوان از این 
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او گل . اي بھ زیبایي مرمر داشتھ باشد پذیر در تركیب اثر طوري استفاده كرد كھ جلوه مادة نرم و انعطاف
اندود،  روي آن را با لعابي از مواد شیمیایي گوناگون مي  كرد، س را بھ شكل دلخواه خویش قالبگیري مير

اولیاي كلیسا، نتیجة آزمایشھاي او را تحسین كردند و مأمورش . پخت و آن را در كورة مخصوصي مي
درھاي خزانة ھاي رستاخیز و صعود را برسر  سازي صحنھ تا با گل مجسمھ) ١۴۴۶و  ١۴۴٣(ساختند 

اند، بھ سبب تازگي  آمیزي شده ھاي سردر، گرچھ بھ رنگ سفید یكدست رنگ این سینھ. كلیسا بھ وجود آورد
كوزیمو . مادة كار و ظرافتي كھ در پرداخت و طراحي آنھا بھ كار رفتھ است شور و ھیجاني بھ وجود آورد

مینیاتو بھ او سفارش  ة پیرو در سانو فرزندش پیرو سردرھاي مشابھي را براي كاخ مدیچي و نمازخان
اكنون تعداد سفارشھا چنان زیاد شده بود . در این سردرھا لوكا رنگ آبي را نیز برزمینة سفید افزود. دادند

مدخل كلیساي اوینیسانتي را با گل . كھ او بھ فكر افتاد تا مگر از وسایلي براي تسریع كار استفاده كند
و مدخل بادیا را با نقش ظریف و با وقار مریم و   مریم عذرا آراست،سازي بھ نقش تاجگذاري  مجسمھ
براي كلیساي . كند، زینت داد در میان نقش فرشتگاني كھ بیننده را با ابدیتي آسماني دمساز مي  كودك،

در این لوح از چھرة . سازي نمایش داد جوواني در پیستویا عید دیدار را بر لوح پھناوري از گل مجسمھ سان
. اي بھ عمل آمده است لخوردة الیصابات و معصومیت جواني و حجب مریم عذرا پرداخت تازهسا

اي در ھنر آفرید و یك خاندان دال روبیا پدیدآورد كھ تا پایان قرن ھمچنان  لوكا قلمرو تازه ترتیب،  بدین
  .شكوفا باقي ماند

VII  -  نقاشي  

  مازاتچو  -١

سازي بر نقاشي  در قرن پانزدھم مجسمھ  سازي تسلط داشت، در ایتالیاي قرن چھادرھم نقاشي بر مجسمھ
شاید نبوغ جوتو در قرن . در قرن شانزدھم نقاشي باردیگر تسلط خود را بھ دست آورد  سبقت گرفت؛

در این دگرگوني تا  و تیسین در قرن شانزدھم  رافائل،  چھاردھم، دوناتلو در قرن پانزدھم، و لئوناردو،
شاید در زمان . با وجود این، نبوغ بیشتر معلول روح یك عنصر است نھ علت آن. حدودي نقش داشتھ است

  سازي  جوتو بازیابي و مكاشفة مجسمھ

   

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  مریم و كودك؛ نقش برجستھ روي در كلیساي بادیا، فلورانس،: لوكا ال روبیا

اما چرا این . كالسیك ھنوز چنان انگیزه و ھدایتي را كھ بعدھا بھ گیبرتي و دوناتلو داد، فراھم نكرده بود
كساني چون سانسووینو، چلیني، و ھمچنین میكالنژ را   ھا، كھ در قرن شانزدھم بھ اوج خود رسید، انگیزه

ساز بود، بیش از  ھ در اصل یك مجسمھبھ مرتبة باالتري از نقاشان آن زمان ارتقا نداد؟ و چرا میكالنژ ك
  پیش بھ نقاشي روي آورد؟ 

تر و عمیقتر از آن داشت كھ از عھدة  آیا علت این بود كھ ھنر رنسانس نیازھا و كاربردھایي گسترده
سازي برآید؟ ھنر، كھ بھ یاري وسعت اندیشھ و وفور ثروت حامیان بھ آزادي رسیده بود،  مجسمھ

سازي مستلزم  انجام این مھم از طریق مجسمھ. صویر و تزیین را دربرگیردخواست تمامي زمینة ت مي
توانست حیطة وسیع دوگانة  صرف وقت، تالش، و پول ھنگفت بود؛ حال آنكھ نقاشي با آمادگي بیشتري مي

توانست  سازي مي  كدام مجسمھ. ھاي مسیحي و مشركانھ را در عصري پرفیض و پرشتاب بیان كند اندیشھ
یس فرانسیس را بسرعت و با استادي جوتو تصویر كند؟ از این گذشتھ، ایتالیاي دوران رنسانس داستان قد

ھایشان ھنوز قرون وسطایي بود دربر  ھنوز عدة كثیري از مردماني را نیز كھ احساسات و اندیشھ
سھا، ھاي االھیات كھن، و امیدھا، تر و حتي اقلیت آزاد شده نیز ھنوز بازتابھا و خاطره  گرفت، مي

داشت؛ ھمة اینھا، و نیز زیباییھا  و نداي نافذ معنوي آن را گرامي مي  ایثار و مالطفت،  تصورات رازورانھ،
بایست در ھنر ایتالیا راھي بازكند و قالب خود را  ھاي یوناني و رومي، مي و آرمانھاي ابرازشده در مجسمھ

توانست از عھدة  سازي مي ل آسانتر از مجسمھبیابد؛ و نقاشي اگر نھ با صداقت و ظرافت بیشتر، كھ الاق
سازي با چنان شور و عالقھ و صبوري جسم انسان را مورد مطالعھ قرار داده  مجسمھ. انجام این مھم برآید

گاه سنگھاي باروح  سازان گوتیك گاه توانست در اندیشة ارائة روان آدمي باشد، ھرچند مجسمھ بود كھ نمي
ھم چھره و ھم احساسات انسان را توأمًا نمایش   بایست ھم تن و ھم روان، يھنر رنسانس م. تراشیدند مي

پرستي، غرور، و  دودلي، نفس بایست ناگزیر در برابر ھمة حاالت پارسایي، شفقت، شور، رنج،  دھد؛ مي
نمایش این حاالت با مرمر، مفرغ، یا گل رس محتاج نبوغ و . قدرت حساس باشد و از آنھا تأثیر پذیرد

اصول   ھا، ت طاقتفرسا بود؛ ھنگامي كھ گیبرتي و دوناتلو بھ این كار دست زدند، ناگزیر شدند شیوهزحما
و شكلھاي آرماني و حالت واضح   سازي انتقال دھند، مناظر و مرایا، و ویژگیھاي نقاشي را بھ مجسمھ
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و واپسین دلیل . را فداي بیان حالت زنده و جاندار كنند» عصر طالیي«سازي یونان در  مطلوب مجسمھ
با رنگھایي كھ چشم را بھ خود   فھمیدند، تر مي گفت كھ مردم آن را راحت اینكھ نقاش با زباني سخن مي

ھایي كھ بیانگر ماجراھاي مورد عالقة ھمگان بود؛ كلیسا نیز  ھا یا قصھ ساخت، و با صحنھ خیره مي
غھاي تیره مردم را بھ ھیجان در دریافت كھ نقاشي سریعتر از حجاري مرمرھاي سرد یا ریختن مفر

رفت و ھنر حیطھ و ھدفش را  ھرچھ رنسانس پیش مي. نشیند تر بر دلھایشان مي آورد و صمیمانھ مي
طور  كرد؛ و ھمان نشست و نقاشي پیشروي مي سازي بھ پشت صحنھ عقب مي كرد، مجسمھ تر مي گسترده

  سازي نافذترین وسیلة بیان احساسات در نزد  كھ مجسمھ

   

  

  پرداخت خراج؛ نمازخانة برانكاتچي، فلورانس،: مازاتچو

یونانیان بود، نقاشي با گسترش زمینة خود و تنوع بخشیدن بھ شكلھا و پیشبرد مھارتھاي خویش ھنر برتر و 
  .متشخص دورة رنسانس، و در واقع روح و چھرة این دوره، گشت

. جست و بھ بلوغ خویش نرسیده بود خود را مي با این حال، نقاشي در این دوره ھنوز كورمال كورمال راه
اش را  قدر بھ مطالعة اصول ژرفانمایي سرگرم شد كھ دیگر ھیچ چیز عالقھ پائولو اوتچلو آن

تنھا مازاتچو بود . فراآنجلیكو از نظر زندگي و ھنر كمال نمونة آرماني قرون وسطایي بود. انگیخت برنمي
py  . لئوناردو، و رافائل بھ پیروزي رسید، احساس كرد  ثار بوتیچلي،كھ روح تازة ھنر را كھ چندي بعد در آ
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جوتو، گادوگادي را تعلیم داد؛ . معدودي از ھنرمندان كوچك اسلوبھا و سنتھاي نقاشي را انتقال داده بودند
این . گادو بھ نوبة خود بھ تادئوگادي آموزش داد، و این یك نیز فنون این ھنر را بھ آنیولو گادي آموخت

. ، كلیساي سانتا كروچھ را ھمچنان با نقشھاي دیواري بھ سبك جوتسك آراست١٣٨٠نرمند اخیر در سال ھ
شدة عصر خویش را در باب ترسیم، تركیب، موزائیك،  شاگرد آنیولو، بھ نام چنینوچنیني، دانش انباشتھ

صفحة اول این كتاب  در). ١۴٣٧(ھاي نقاشي در كتاب ھنر گردآورد  رنگھا، روغنھا، جالھا، و سایر جنبھ
و ھمة … شود، كتابي كھ بھ لطف خداوند كریم و مریم عذرا  از اینجا كتاب ھنر آغاز مي«: چنین آمده است

. شد ؛ ھنر داشت بھ دین تبدیل مي»و بھ احترام جوتو، تادئو، و آنیولو تدوین و تصنیف شده است… قدیسان 
در نقش . ھبي كامالدولي، بھ نام لورنتسو موناكو، بودبزرگترین شاگرد آنیولو، راھبي از پیروان فرقة مذ

كشید » دیر فرشتگان«كھ لورنتسو راھب براي دیر خود بھ نام  -تاجگذاري مریم عذرا –محرابي باشكوه 
و رنگھا   ھا داراي ویژگیھاي فردي، اي تجلي كرد؛ چھره ، نیروي تخیل و مھارت ھنري تازه)١۴١٣(

گانھ اصول ژرفانمایي رعایت نشده بود؛ و شخصیتھاي عقب، مثل  این تابلو سھدرخشان و تند بودند، اما در 
پس چھ . سرھایي كھ از درون صحنھ در میان تماشاگران دیده شوند، از آدمھاي جلو صحنھ بلندتر بودند

  بایست نقاشان ایتالیا را با علم ژرفانمایي آشنا كند؟  كسي مي

پائولو اوتچلو تقریبًا ھمة عمر خود را وقف . آن نزدیك شده بودندو دوناتلو بھ درك  برونللسكي، گیبرتي، 
: بار بھ زنش گفت یك. پرداخت  این مشكل كرد؛ شب ھمھ شب با تحمل خشم زنش در آن باره بھ غور مي

چیز  براي پائولو ھیچ» !توانستم تو را با لذات آن آشنا كنم آه اي كاش فقط مي! انگیز است این فن چقدر دل«
خوردة تصویر كشتزار بھ ھم آمیختنشان در  از نزدیك شدن تدریجي خطوط موازي شیارھاي شخم زیباتر

پائولو بھ كمك یك ریاضیدان فلورانسي بھ نام آنتونیو مانتي دست بھ كار فرمولبندي اصول . دور دست نبود
ب اشیایي كھ بھ فن ژرفانمایي شد و در مورد چگونگي ترسیم دقیق طاقھاي پشتي یك گنبد، بزرگي نامتناس

  سرانجام . شوند، و خمیدگي عجیب ستونھاي با آرامش منحني مطالعاتي انجام داد جلو صحنھ نزدیكتر مي

توانست فضا و   از این قوانین امكان داشت كھ با تصویر یك بعدي تصور سھ بعد را القا كرد؛ نقاشي مي
د كھ از ھیچ انقالب دیگري در تاریخ ھنر این كشف بھ گمان پائولو انقالبي بو  عمق را نیز ارائھ دھد؛
پائولو قواعد خود را در نقاشیھایش بھ نمایش درآورد، و آنھا را در فرسكوھایي كھ . ارزش كمتري نداشت

بر دیوارھاي ایوان مسقف كلیساي سانتاماریا نووال ترسیم كرد بھ كار بست و معاصرانش را بھ حیرت 
از آثاري كھ ھمچنان باقي مانده . تدریجي آنھا را از بین برده استانداخت؛ ھرچند گذشت زمان و ساییدگي 

این كوندوتیرة مغرور كھ سپاھیانش را ). ١۴٣۶(بر روي دیوار كلیساي جامع است  ھاكوودچھرة سرجان 
بھ جرگة قدیسان و ) كلیساي جامع(بھ جاي حملھ بھ فلورانس بھ دفاع از آن گماشت اینك در دوئومو 

  . پیوست دانشوران مي

تونیو ونتسیانو از پیروان آن. أ بھ ھمان نتیجھ رسیده بود شجرة دیگري از تحول از ھمان مبد  در این اثنا،
جوتو بود؛ گراردو ستارنینا یكي از شاگردان ونتسیانو بود؛ و مازولینو دا پانیكالھ كھ خود نزد ستارنینا 

مازولینو و مازاتچو ھردو در فن ژرفانمایي بھ مطالعاتي . تعلیم یافتھ بود، بعدھا مازاتچورا آموزش داده بود
ن نقاشي بدنھاي عریان در ایتالیا بود؛ مازاتچو نخستین ھنرمند ایتالیایي مازولینو یكي از پیشروا. پرداختند

و در   بود كھ اصول ژرفانمایي نوین را با چنان مھارتي بھ كار بست كھ چشم افراد نسل خویش را گشود،
  . اي را آغاز كرد تاریخ ھنر تصویري دورة تازه

  زاتچو تخلصي بود بھ معني توماس بزرگ،و ما  نام حقیقي او تومازوگوئیدي دي سان جوواني بود،
گونھ نامھا  ایتالیا دوست داشت بھ فرزندان خویش این. دھد طور كھ مازولینو، توماس كوچك معني مي ھمان

چنان شیفتة نقاشي شد كھ   مو بھ دست گرفتھ بود، مازاتچو كھ در سنین نوجواني قلم. یا عالیم شناسایي بدھد
چندي با گیبرتي كاركرد و ظاھرًا . را از یاد برد - د و درآمد و بدھكاریھایشلباس و وجو –چیز دیگر  ھمھ

آمد،  آكادمي بود كھ دقت كالبدشناختي را، كھ یكي از ویژگیھاي نقاشیھایش بھ شمار مي - در آن بوتگا
د كر وي فرسكوھایي را كھ مازولینو در نمازخانة برانكاتچي در سانتاماریا دل كارمینھ ترسیم مي. آموخت

روي . اي از نظر گذرانید نمایي با لذت ویژه مورد مطالعھ قرار داد و تجربیات آنھا را در ژرفانمایي و كوتاه
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بھ نحوي   نمایي پاھا، یكي از ستونھاي كلیساي دیري معروف بھ بادیا نقش سنت آیوو اھل برتاني را با كوتاه
د باور كنند كھ ممكن است قدیسي داراي تماشاگران حاضر نبودن. شود، ترسیم كرد كھ از زیر دیده مي

، یك »تثلیث«در كلیساي سانتا ماریا نووال، بھ عنوان بخشي از فرسكوي صحنة . پاھایي چنین درشت باشد
  طاق ضربي را با چنان ژرفانمایي كاملي نقاشي كرد كھ چشم 

واري، اثر مازولینو در ادامة فرسكوھاي زندگي پطرس ح  كھ او را معلم سھ نسل از نقاشان ایتالیا ساخت،
اي از درك موضوع و  را با نیروي تازه خراجھنرمند جوان ماجراي پرداخت . نمازخانة برانكاتچي است

، مأمور وصول خراج با مسیح باوقاري عبوس، پطرس باشكوھي خشمگین: صداقت قلم تصویر كرده است
انعطاف بدني یك دوندة رومي، ھریك از حواریون با ویژگیھاي انفرادي چھره، لباس، و حاالتشان 

ھاي زمینة تصویر نمودار علم جدید ژرفانمایي بود؛ خود تومازو، كھ چھرة خویش را  بناھا و تپھ). ١۴٢٣(
ھنگامي كھ روي این . ر میان جمعیت درآمداز روي آینھ كشیده بود، بھ صورت یكي از حواریون ریشدار د

مازاتچو این مراسم را با . كرد، نمازخانھ در حضور جمعیت انبوھي تبرك شد سلسلھ تصویرھا كار مي
چشم تیزبین و ضبط كنندة خود مشاھده كرد، آنگاه آنچھ را كھ دیده بود بھ صورت فرسكویي بر دھلیز 

و آنتونیو   ي، دوناتلو، مازولینو، جوواني دي بیتچي د مدیچي،در این نقشھا برونللسك. نمازخانھ نقش كرد
  . دیدند برانكاتچي بنیانگذار نمازخانھ، شركت كرده بودند و اكنون خود را در تصویر مي

. ، بھ علتي كھ اكنون براي ما مجھول است، مازاتچو كار خود را ناتمام گذارد و بھ رم رفت١۴٢۵در سال 
اي او را در جواني و  زنیم كھ بیماري یا سانحھ عي نداریم و فقط حدس مياز آن پس دیگر از او اطال

اما ھمین فرسكوھاي نمازخانة برانكاتچي، با وجود اینكھ ناتمام بودند، بھ . نابھنگام از پاي درآورده باشد
ھاي   پرده، آن جامھ آن اندامھاي عریان و بي. عنوان گام بزرگي در اعتالي ھنر نقاشي تلقي شدند

كاریھاي دقیق كالبدشناختي،  نمایي واقعپردازانھ، آن ریزه آن كوتاه انگیز، تركیب، آن ژرفانمایي شگفت خوش
اي در نقاشي  بندي استادانة سایھ و روشن، ھمھ نمودار پیشرفت تازه و این ایجاد حس بعد از طریق درجھ

كان آمدن بھ فلورانس را داشتند؛ طلبي كھ ام ھمة نقاشان جاه. خواند» نوین«بود كھ وازاري آن را سبك 
فراآنجلیكو، فرالیپولیپي، آندرئا دل كاستانیو، وروكیو، : آمدند و این نقاشیھا را مورد بررسي قرار دادند

گیرالندایو، بوتیچلي، پروجینو، پیرو دال فرانچسكا، لئوناردو، فرابارتولومئو، آندرئا دل سارتو، میكالنژ، و 
ھنرمندي پس از جوتو  گ داراي چنین شاگرداني سرشناس نبوده است، و ھیچكسي پس از مر ھیچ. رافائل

مازاتچو با آثار كامل خویش نشان داد كھ آن «بھ گفتة لئوناردو . گونھ نفوذ و تأثیر نداشتھ است ناخواستھ این
الشي اوقات خویش را در ت  گیرند، كساني كھ جز از طبیعت، این معشوقة متعالي، از چیز دیگري الھام مي

  » .دھند عبث و سترون بھ ھدر مي

  فرا آنجلیكو  -٢

او كھ . رفت آرام در راه قرون وسطایي خویش پیش مي فرا آنجلیكو آرام در میان این نوآوریھاي شورانگیز، 
در یك روستاي توسكاني بھ دنیا آمده بود و گوئیدو دي پیترو نام گرفتھ بود، در جواني بھ فلورانس آمد و 

چیز  بزودي استعدادش بارور شد، و با آنكھ ھمھ. لورنتسو موناكو بھ مطالعة نقاشي پرداخت احتماال نزد
داد كھ آیندة خوش و پرآسایشي در انتظارش است، عشق با آرامش و امید بھ رستگاري او را بھ  گواھي مي

فرا پس از مدتھاي مدید كارآموزي در شھرھاي گوناگون، ). ١۴٠٧(جرگة راھبان دومینیكي راند 
در آنجا ). ١۴١٨(در دیر سان دومنیكو در فیزولھ اقامت گزید  -نام جدیدي كھ برخود نھاده بود - جوواني

فرا آنجلیكو در عالم خوش گمنامي، بھ تذھیب نسخ خطي و كشیدن تابلوھاي نقاشي براي كلیساھا و 
ید سان ماركو، كھ فرایرھاي سان دومنیكو بھ دیر جد ١۴٣۶در سال . انجمنھاي برادري دیني پرداخت

جوواني حدود پنجاه   در طول نھ سال بعد،. میكلوتتسو بھ سفارش و با ھزینة كوزیمو ساختھ بود، منتقل شدند
خانھ، بیمارستان، راھروھا، و  خوابگاه، سفره فرسكو بر دیوارھاي صومعة كلیسا، مركز اجتماعات، 

كرد كھ  اي اجرا مي چنان اخالص فروتنانھ در ھمان ضمن، احكام دین را با. ھاي دیر ترسیم كرد حجره
گاه او را خشمگین ندید، یا موفق  كس ھیچ ھیچ. نامیدند  خوي، راھبان دیگر او را فرا آنجلیكو، برادر فرشتھ
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دید، البتھ بھ  را مي» شبیھ مسیح«آكمپیس بعدھا در وجود او تحقق كامل  قدیس توماس. نشد او را برنجاند
خوي فرقة دومینیكیان نتوانست از  در تابلوي واپسین داوري آن راھب فرشتھ: دار استثناي یك خطاي خنده

  » .تسلیم چند تن از راھبان فرقة فرانسیسیان بھ دوزخ خودداري كند

او با ھمان حالتي كھ . نقاشي براي فراجوواني نوعي اداي فریضة دیني و نیز نمایش زیبایي و شادماني بود
وي كھ از كشمكشھاي سخت زندگي . كرد ، و ھرگز پیش از نیایش نقاشي نميكرد خواند نقاشي مي دعا مي

موضوع تابلوھایش عمومًا مذھبي . كرد بركنار بود، نقاشي را چون سرود كفاره و عشق االھي تلقي مي
ھدفش بیشتر . زندگي مریم و مسیح، بركت یافتگان در بھشت، زندگي قدیسان و رھبران فرقة خود او: بود

در مركز اجتماعات كھ محل تجمع فرایرھا بود، تصویر . ع و خداشناسي بود تا آفرینش زیبایيالقاي تور
بایست بیش از ھر موضوعي دایمًا در ذھن راھبان باشد؛ تصویر  مصلوب كردن مسیح را كشید كھ مي

خود را ھایش دربارة تن عریان، و در ضمن كیفیت فراگیر مسیحیت  پرقدرتي بود كھ در آن آنجلیكو آموختھ
ھاي رھباني رقیب مثل  در این تابلو، درپاي صلیب، ھمراه با قدیس دومینیك، بنیانگذاران فرقھ: نشان داد

  الومبروزا،دیروجوواني گوالبرتو پیشواي راھبان   آوگوستینوس، بندیكتوس، برنار، فرانسیس،

بایست از ھر  برسردر مدخل مھمانخانة دیر، كھ راھبان در آنجا مي. شوند و آلبرت پیشواي كرملیان دیده مي
نوازانھ پذیرایي كنند، آنجلیكو داستان زایري را كھ بعدھا معلوم شد خود مسیح است نقش  رھگذري مھمان

در درون . فتار شود كھ انگار خود مسیح استترتیب یادآور شد كھ با ھر زایري باید چنان ر كرد؛ و بدین
این مھمانخانھ اكنون بعضي از موضوعاتي را كھ آنجلیكو براي كلیساھا و اصناف گوناگون كشیده است 

حضرت مریم كتان بافان، كھ در آن فرشتگان ھمسرا داراي اندامھاي لطیف زنانھ و : اند گردآوري كرده
بلوي پایین آوردن مسیح از صلیب، كھ در زیبایي و لطافت با ھر یك دلند؛ تا ھاي متبسم كودكان ساده چھره

سازي  كند؛ و تابلوي واپسین داوري، كھ اندكي در قرینھ از ھزاران نقش مشابھ در ھنر رنسانس برابري مي
بخشایند  گویي آنھا كھ مي  انگیز است، انگیز و نفرت ھاي خیالي وحشت آن افراط شده و مملو از چھره

شود شاھكار  ھا منتھي مي برفراز پلكاني كھ بھ حجره. ورزند آسمانیان ند، و آنھا كھ نفرت ميانسانھای
اي با زیبایي بیمانند با تواضع بھ حال احترام در برابر مریم، كھ  فرشتھ -آنجلیكو عید بشارت قراردارد 

خویش را برھم نھاده  شود، ایستاده و مریم با فروتني و ناباوري خم شده و دستھاي» مادر خدا«قرارست 
قدر مجال یافتھ است كھ بر دیوارھاي ھریك از حدود پنجاه  داشتني آن این فرایر مھربان و دوست. است

ھایي از داستانھاي الھامبخش  حجرة دیرش، بھ یاري شاگردان راھب خویش، فرسكوھایي نشانگر صحنھ
 »مجدلیھتدھین پاھاي مسیح بھ دست مریم « »حواریونتناول عشاي رباني « ،»ھیئتتبدیل «- انجیل بكشد 

كرد آنجلیكو تابلوي مصلوب كردن  اي كھ كوزیمو گاھي در آن نقش راھبان را ایفا مي در حجرة دوگانھ
ھاي شرقي، كھ احتماال نقاش آنھا را در شوراي  مسیح، و نیز تابلوي ستایش شاھان را با زیبایي جامھ

این . را تصویر كرد» اري مریم عذراتاجگذ«آنجلیكو در حجرة خود صحنة . فلورانس دیده است، كشید
كشید؛ یك نمونة آن در تاالر  موضوع مورد عالقة او بود و گاه و بیگاه از این موضوع تابلویي مي

اوفیتسي، نمونة دیگر در آكادمي فلورانس، و دیگري در موزة لوور است؛ از ھمھ بھتر تابلویي است كھ 
ھاي  ھاي مسیح و مریم از عالیترین چھره و در آن چھره آنجلیكو در خوابگاه دیر سان ماركو كشیده است

  .روند نوع خود در تاریخ ھنر بھ شمار مي

دھندگان  سفارش  او بھ ھمة. شھرت این آفرینشھاي پارسایانھ موجب شد تا صدھا سفارش بھ جوواني برسد
توافقي، وي در داد كھ باید نخست رضایت رھبر دیر را بھ دست آورند؛ در صورت حصول چنین  پاسخ مي

آنجلیكو   ھنگامي كھ پاپ نیكوالوس پنجم از او دعوت كرد كھ بھ رم برود،. ورزید انجام سفارش دریغ نمي
  حجرة فلورانس خود را ترك كرد و براي آرایش 
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  عید بشارت؛ كلیساي سان ماركو، فلورانس،: فرا آنجلیكو

این . و قدیس الورنتیوس بھ رم رفت) ستقانوس(ھایي از زندگي قدیس استیفان  نمازخانة پاپ با صحنھ
نیكوالوس چنان شیفتة كار نقاش شد . روند انگیزترین آثار ھنري واتیكان بھ شمار مي تصویرھا ھنوز از دل

ت و پیشنھاد كرد رھبر كھ مقام اسقفي اعظم فلورانس را بھ او پیشنھاد كرد؛ اما آنجلیكو پوزش خواس
پاپ پیشنھادش را پذیرفت و فراآنتونینو حتي در جبة اسقف اعظم . محبوب دیرش را بھ این سمت بگمارند

  . آالیش خود را حفظ كرد رویة زندگي بي

گركو، سبكي یگانھ و مخصوص بھ خود مثل فراآنجلیكو نداشتھ است؛ حتي ھنرمندي   ھیچ نقاشي، جز ال
آور آثار جوتو است؛  نوعي سادگي خطوط و فرم كھ یاد. دھد ي قلم او را تشخیص ميكار نیز ویژگ تازه

كھ نمودار روحي تابناك و  - آبي، و سبز طالیي، شنگرفي، ارغواني،  –تركیب رقیق اما لطیف رنگھا 
ي آمیز است؛ اندامھایي كھ شاید بیش از اندازه ساده و تقریبًا عاري از دقایق كالبدشناس ایماني سعادت

تر از آنند كھ زنده بنمایند، و براي ھمة اشخاص  پریده ھایي كھ زیبا و آرامند، اما رنگ اند؛ چھره تصویر شده
ھاي آنھا تجسم گلھاي  اند، گویي كھ چھره از راھب و قدیس، و فرشتھ، یكنواخت و شبیھ بھ ھم تصویر شده
اند كھ  اي جان گرفتھ ساس و اندیشھبھشتي است؛ و ھمة اینھا با چنان روح ایثار مھرآلود و پاكي اح

سازند، و ھرگز دیگر در نھضت رنسانس  ھا زنده مي شیرینترین لحظات قرون وسطي را در خاطره
  .این آخرین فریاد روح قرون وسطي در ھنر بود. نظیرشان آفریده نشد

فراجوواني مدت یك سال در رم و مدتي در اورویتو كار كرد؛ سھ سال بھ عنوان رئیس دیر راھبان 
وھشت سالگي در  دومینیكن در فیزولھ بھ خدمت مشغول بود؛ سپس بھ رم بازخوانده شد، و در سن شصت

  : این كتیبھ كھ برگور اوست احتماال اثر قلم كالسیك لورنتسو واال است. این شھر درگذشت

ام بلكھ از من چون كسي یادكنید كھ ھمة اندوختة خویش را، اي  دیگري بوده آپلسمرا چنان نستایید كھ 
اي براي سعادت  اي از كارھا براي این خاك و پاره مسیح، در راه پیروان با ایمان تو نثار كرد؛ زیرا پاره

  . من جوواني، بچة شھر توسكاني فلورانس بودم. جاوداني است

  فرافیلیپو لیپي -٣

از آمیزش ھنر آنجلیكوي شریف با ھنر مازاتچوي سرزنده، ھنر مردي پدیدار گشت كھ زندگي را بر 
فیلیپو فرزند قصابي بھ نام تومازو لیپي بود و در فلورانس در محلة فقیرنشین . داد جاودانگي ترجیح مي
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رپرستي او را برعھده اش با اكراه س دو سالھ بود كھ یتیم شد؛ عمھ. پشت دیر فرقة كرملیان بھ دنیا آمد
فیلیپو بھ جاي مطالعة . براي خالصي از شرش، او را وارد جرگة كرملیان كرد  گرفت، و در ھشت سالگي،

  دادند، در حواشي آنھا كاریكاتور  كتابھایي كھ بھ عنوان تكلیف بھ او مي

بھ نقاشي فرسكوھایي  دیري نپایید كھ این جوان. گماشت كھ مازاتچو بتازگي بر كلیساي كرملیان كشیده بود
اند اما وازاري آنھا را با نقشھاي  از خود بردیوار ھمان نمازخانھ پرداخت؛ این نقشھا اكنون محو شده

و ھرچند كھ ھنوز خود   دیر را ترك كرد؛) ١۴٣٢(وشش سالگي  فیلیپو در بیست. دانست مازاتچو برابر مي
. رد، در آن زیست، و از راه ھنر امرار معاش كردروي آو» دنیا«خواند بھ  مي -برادر یا فرایر - را فرا

  : توانیم درستي آن را بیازماییم كند كھ سنت آن را پذیرفتھ است، ھرچند ما نمي وازاري داستاني نقل مي

شد  آمد، حاضر مي رسید كھ از او خوشش مي گویند فیلیپو چنان عاشق پیشھ بود كھ ھرگاه بھ زني مي مي
توانست بھ او دست یابد، شعلة عشق  ي تصاحب او نثار كند؛ و ھرگاه نميھمگي دارایي خویش را برا

این ھوس چنان بر او چیره شده بود كھ تا زماني كھ حالت . نشاند خویش را با ترسیم چھرة او فرو مي
بھ ھمین لحاظ، در یك مورد كھ . رفت یافت، دست و دلش چندان یا ابدًا بھ كار نمي اش دوام مي عاشقانھ
خواست او را بھ استخدام خود درآورد، درھاي خانھ را بھ روي او بست تا نتواند از خانھ خارج  مي كوزیمو

فیلیپو دو روز درخانھ بھ سر برد؛ اما وقتي نتوانست بر ھوسھاي . خویش را بھ ھدر دھد شود و وقت
روزھاي زیادي را بھ  عاشقانھ و حیواني خود تسلط یابد، پردة نقاشي را با قیچي درید، از پنجره گریخت، و

تا اینكھ فیلیپو سرانجام   وقتي كوزیمو او را در خانھ ندید، كساني را بھ جستجویش فرستاد،. عیاشي گذراند
از آن پس كوزیمو رفت و آمد او را آزاد گذارد و از بستن درھاي خانھ بھ روي او . بھ سركارش بازگشت

و از آن پس … . اني ھستند نھ حیواناتي باركشگفت كھ نوابغ موجوداتي آسم زیرا مي… پشیمان شد 
  . سان، فیلیپو با آمادگي بیشتر بھ كوزیمو خدمت كرد ھاي محبت او را نگاه دارد؛ و، بدین كوشید تا با رشتھ

اي بھ پیرو د مدیچي، خویشتن را فقیرترین راھب فلورانس خواند كھ  در نامھ» فرالیپو« ١۴٣٩در سال 
اش كھ ھمگي مایل بھ ازدواج بودند  تواند از شش خواھرزاده و بسختي ميگذراند  بسختي روزگار مي

شد  ھنرش خواستار و خریدار بسیار داشت، اما ظاھرًا بھایي كھ در ازاي آنھا پرداخت مي. نگاھداري كند
بایستي در وضعي آنچنان  از نظر اخالق ھم نمي. ھایش انتظار داشتند كمتر از میزاني بود كھ خواھرزاده

ھا بھ او محول  بینیم كھ بارھا ترسیم نقشھایي در دیرھاي گوناگون راھبھ انگیز باشد، زیرا مي ایيرسو
عاشق لوكرتسیا ) مگر آنكھ وازاري و روایات اشتباه كرده باشند(در دیر سانتامارگریتا در پراتو . شود مي

ازه دھد كھ لوكرتسیا مدل مریم ھا بود، شد و از رھبر دیر تقاضا كرد اج بوتي، كھ راھبھ یا سرپرست راھبھ
لوكرتسیا، بھ رغم سرزنشھا و . چیزي نگذشت كھ ھردو با ھم از دیر گریختند. عذرا براي او بشود

خواھشھاي پدرش، بھ عنوان معشوق و نیز مدل نقاشي با ھنرمند بھ سر برد، مدل تصویرھاي زیادي از 
این ماجرا را بھ . بھ نام فیلیپینو لیپي شھرت یافتمریم عذرا شد، و براي او پسري بھ دنیا آورد كھ بعدھا 

ھاي زندگي یحیاي تعمیددھنده و  از او دعوت كردند تا صحنھ ١۴۵۶حساب ھنر فیلیپو نگذاشتند و در سال 
  این نقشھا، كھ اكنون باگذشت روزگار آسیب فراوان . قدیس استیفان را در محل ھمسرایان كلیسا نقاشي كند

آمیزي غني، و از جنبة  آنھا از نظر تركیب كامل، از جھت رنگ: آمدند شمار ميزمان خود شاھكار بھ 
در یك سو با صحنة رقص سالومھ و در انتھاي دیگر با صحنة سنگسار  –داستاني با روح و جاندار ھستند 

و فیلیپو انجام این وظیفھ را با روحیة آزاد و پرتحرك خود متناقض . رسند كردن استیفان بھ اوج خود مي
، كوزیمو پاپ پیوس دوم را ترغیب ١۴۶١در سال . آور یافت؛ و دوبار از كلیسا پا بھ فرار گذاشت مالل

رسد كھ فیلیپو خود را از قید وفاداري نسبت  بھ نظر مي. كرد تا فیلیپو را از اداي فرایض رھباني معاف كند
اولیاي . ود، معاف پنداشتھ باشداي مدل نقاشي او ش توانست چون باكره بھ لوكاتسیا نیز، كھ دیگر نمي

ده سال   و سرانجام،. توانستند كوشیدند او را براي اتمام نقاشیھا بازگردانند كلیساي پراتو از ھرراھي كھ مي
پس از آغاز كار، كارلو د مدیچي، پسر نامشروع كوزیمو، كھ اكنون محرر پاپ بود، او را راضي كرد كھ 

در  –ر صحنة بھ خاك سپردن استیفان ھمة توان خود را بھ كار برده است فیلیپو د. كار را بھ پایان برساند
یك چھرة كساني كھ بھ اطراف جنازه گرد  كاریھاي دقیق یك دورنماي فریبندة بناھاي زمینھ، در ریزه
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اند، و در تناسب واقعي و آرامش سیماي گرد و آرام پسر حرامزادة كوزیمو بھ ھنگام قرائت دعاي  آمده
  . گانآمرزش مرد

بھ رغم بي بندوباري در روابط جنسي، و شاید بھ سبب حساسیت مھرآلود او در برابر زیبایي زنان، 
یف این تصاویر گرچھ روحانیت لط .استزیباترین آثار او تصاویري است كھ از مریم عذرا كشیده 

پایان را القا  تصاویر آنجلیكو از مریم را فاقدند، اما احساسي عمیق از زیبایي لطیف جسماني و مھر بي
گر  كاریھاي خانگي جلوه بھ صورت یك خانوادة ایتالیایي با ریزه» خانوادة مقدس«در آثار فرافیلیپو . كند مي
فیلیپو . آمیز است نگر آغاز رنسانس شركانگیز جسماني نمایا شود و تصویر مریم عذرا با زیبایي شھوت مي

بر فریبندگیھاي زنانة مریمھاي خود، مالحت روحاني ظریفي نیز افزود كھ شاگرد او بوتیچلي آن را 
  .سرمشق خود قرار داد

، شھر سپولتو، فیلیپو را دعوت كرد تا بار دیگر داستان مریم عذرا را در محراب كلیساي ١۴۶۶در سال 
ن كھ شور و شھوت او فرو نشستھ بود، با عالقھ و پشتكار بھ كار مشغول شد؛ اما با اكنو. اعظم بازگوید

فرونشستن شھوت، تواناییھاي او نیز بھ شكست گرایید و دیگر نتوانست تعالي نقشھاي دیواري پراتو را 
 ؛ بھ گفتة وازاري، بھ دست بستگان)١۴۶٩(در جریان این تالش بود كھ بدرود حیات گفت . تكرار كند

  . دختري كھ توسط او اغفال شده بود مسموم گشت
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توان قبول كرد، زیرا فیلپو در كلیساي سپولتو بھ خاك سپرده شد و چند سال بعد پسرش  این روایت را نمي
  . بھ سفارش لورنتسو د مدیچي آرامگاه با شكوه مرمریني براي او ساخت

آفریند سزاوار است كھ نامش بھ نیكي برده شود، اما با كمال شرمندگي ناچاریم در  ھرآن كس كھ زیبایي مي
واردي از كنار بعضي از ھنرمندان با شتاب عبور كنیم؛ از جملھ دومنیكو ونتسیانو و قاتل احتمالي او م

دومنیكو براي تصویر نقشھایي بردیوار كلیساي سانتا ماریا نوئووا از پروجا فرا خوانده . آندرئا دل كاستانیو
لي بورگو سان سپولكرو را بھ عنوان ؛ او جوان با استعدادي بھ نام پیرو دال فرانچسكا از اھا)١۴٣٩(شد 

ھاي نقاشي با رنگ و  یكي از نخستین تجربھ -اند كھ اكنون ناپدید شده -دستیار با خود آورد؛ و در این نقشھا
با موھاي ) در برلین(تابلو چھرة یك زن  -از او یك شاھكار. روغن را در فلورانس بھ مرحلة اجرا درآورد

بھ گفتة وازاري، دومنیكو شیوة نقاشي . برجاي مانده است -ینة برجستھپرپشت مشتاق، بیني برآمده و س
احتمال . كشید، آموخت نوین را بھ آندرئا دل كاستیانو، كھ او نیز در سانتاماریا نوئووا نقشھاي دیواري مي

ند ك وازاري نقل مي. دارد رقابت، دوستي آنھا را برھم زده باشد، زیرا آندرئا مردي سرسخت و تندخود بود
كھ او چگونھ دومنیكو را كشت، اما برطبق روایات دیگر، دومنیكو چھار سال بیشتر از آندرئا عمر كرده 

آندرئا با تصویر صحنة تازیانھ خوردن مسیح در دھلیز سانتاكروچھ، كھ در آن شگردھاي ژرفانمایي . است
آپولونیا،  اي از دیر سانت در گوشھ. حتي ھمكاران ھنرمند او را نیز شگفتزده كرد، بھ اوج شھرت رسید

اي  ھاي خیالي دانتھ، پترارك، بوكاتچو، فاریناتا دلیي اوبرتي، تصویر زنده پنھان از نظرھا، تابلوھاي چھره
مایھ و  این تابلو اخیر گرچھ ظاھرًا كم. قرار دارد) ١۴۵٠(و تابلو شام آخر   از پیپو سپانا پھلوان دروغین،

  . ي دو مورد الھامبخش شام آخر لئوناردو شده باشدبیروح است، ولي ممكن است در یك

VIII -  دیگر ھنرمندان  

اي زنده و جاندار زندگي ھنري در فلورانس عصر كوزیمو را حس كنیم، نباید فقط بھ  اگر بخواھیم بھ گونھ
اید بھ ب. تفكر دربارة زندگي چند نابغة بزرگ، كھ در اینجا بھ طور شتابزده از آنھا یادكردیم، اكتفا كنیم

ھاي فرعي ھنر وارد شویم و از صدھا دكان و كارگاھي كھ در آنھا سفالگران خاك  درون خیابانھا و كوچھ
گران با دمیدن یا تراشیدن شیشھ شكلھاي زیباي  كردند، یا شیشھ آمیزي مي دادند و رنگ رس را شكل مي

واھرات و نشانھا و مھرھا و آفریدند، یا زرگران با فلزات قیمتي یا سنگ سرگرم ساختن ج  ظریفي مي
باید بھ صداي . ھا و ھزاران زیور و آرایش لباس یا تن آدمي یا خانھ و كلیسا بودند نیز دیدار كنیم سكھ

ضربة چكش یا قلم صنعتگراني سختكوش كھ آھن و مس و مفرغ را بھ سالح و زره و اسباب و ظروف و 
  كردند  ابزار كار تبدیل مي

تراشیدند، و كارگران دیگري  وب بودند، حكاكاني را كھ نقشھایي بر فلزات ميخاتمكاري، یا صافكاري چ
بافتند تا تن آدمي را  ھاي لطیف مي بریدند، یا پارچھ كردند، چرم مي را كھ نماي بخاریھا را گچبري مي

ھ بھ تذھیب باید بھ دیرھا داخل شویم و راھبان شكیبایي را ك. ھا را تزیین كنند، نظاره كنیم فریبا و یا خانھ
دوختند ببینیم؛ و باالتر از  ھاي نقشدار مي اي را كھ پرده ھاي با حوصلھ و راھبھ نسخ خطي مشغول بودند، 

ھمھ، باید جمعیتي را در ذھن مجسم كنیم كھ بھ اندازة كافي رشد فكري یافتھ بودند كھ زیبایي را بفھمند، و 
كردند افتخار،  دگي خود را وقف آفرینش زیبایي ميبھ اندازة كافي خردمند بودند كھ بھ آن كساني كھ زن

  . قوت، و انگیزه ببخشند

این شھر در ھمان سال مرگ كوزیمو » گوتنبرگ«سازي یكي از اختراعات فلورانس بود؛ و  كلیشھ
ھا را با مادة  كند و حفره نقشھایي بر فلزات یا چوب مي: تومازو فینیگوئرا استاد سیاه قلم بود. درگذشت

انگیزي، آمده است كھ روزي  در ضمن داستان دل. كرد گي، تركیب شده از نقره و سرب، پر ميرن سیاه
اي بھ روي فلزي كھ تازه میناكاري شده بود افتاد و وقتي كھ آن را برداشتند، طرح  قطعة كاغذ با پارچھ

دھد  حال نشان ميرسد، اما در ھر  این داستان ظاھرًا ساختگي بھ نظر مي. میناكاري بر آن نقش بستھ بود
كھ فینیگوئرا و دیگران براي آزمایش طرحھاي میناكاري خویش تعمدًا آنھا را برروي كاغذ منعكس 
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گونھ طرحھا را  ، زرگر فلورانسي، ظاھرًا نخستین كسي بود كھ این)١۴۵٠حد (باتچو بالدیني . ساختند مي
بوتیچلي، . كرد ان بر كاغذ چاپ ميشده براي حفظ و تكثیر طرحھاي نقاش كاري از روي سطوح فلزي كنده

یك نسل بعد، ماركانتونیو رایموندي این تكنیك . گذاشتند مانتنیا، و نقاشان دیگر طرحھایي در اختیار او مي
اي براي پخش ھمة آثار نقاشي رنسانس، جز آثار رنگي، در دنیا توسعھ  جدید حكاكي را بھ عنوان وسیلھ

  . داد

گنجد و بھترین تعریفي كھ بھ شناخت او كمك  ریم كھ در ھیچ تقسیمبندي نميب آخر از ھمھ از مردي نام مي
لئونھ باتیستاآلبرتي در انواع فعالیتھاي عصر . كند این است كھ جامع ھمة فضایل زمان خویش بود مي

ھنگامي كھ كوزیمو . وي از پدر و مادري تبعیدي در ونیز بھ دنیا آمد. خویش، جز سیاست، شركت جست
نس بازخوانده شد، وي نیز بھ این شھر بازگشت و عاشق محافل ھنري، موسیقایي، ادبي، و فلسفي بھ فلورا

وي ھم خوبرو و ھم نیرومند . فلورانس نیز او را چون مردي با كماالت بسیار ستود و گرامي داشت. آن شد
سرمردي بپرد؛ توانست با پاھاي بستھ از باالي  بود؛ در كلیة ورزشھاي بدني برھمھ برتري داشت؛ مي

اي را چنان بھ باال پرتاب كند كھ بھ سقف گنبد بخورد؛ و خود را با رام  توانست در كلیساي جامع سكھ مي
نواخت،  دستي ارگ مي صدایي خوش داشت و با چیره. كرد كردن اسبان وحشي و كوھنوردي سرگرم مي

مشرب بود؛ و نسبت  یي مؤدب و خوشرو، و آقا ھمنشیني دلپذیر، خطیبي توانا، متفكري تیزھوش اما میانھ
كرد، با سخاوت  كس، جز زنھا، كھ آنھا را با سماجتي نامطبوع و احتماال خشمي ساختگي ھجو مي بھ ھمھ

  او، كھ بھ پول اعتناي چنداني نداشت، سرپرستي امالك خود را . بود

گر اراده كند، از عھدة انسان ا«عقیده داشت كھ . بھ دست دوستان سپرد و آنان را در درآمدش سھیم كرد
؛ و راستي را كھ كمتر ھنرمند طراز اول ایتالیاي دوران رنسانس بود كھ در چند رشتة »آید ھركاري برمي

آلبرتي مثل لئوناردو نیم قرن بعد از خود در چندین رشتھ استادي برجستھ یا . ھنري دستي چیره نداشتھ باشد
نویسي،  سازي، نقاشي، موسیقي، شعر، نمایش مجسمھ ریاضیات، مكانیك، معماري، -كم متبحر بود دست

اي دربارة  نوشت، از جملھ رسالھ تقریبًا دربارة ھمة این موضوعھا چیز مي. فلسفھ، و قوانین مدني كلیسایي
نقاشي منتشر كرد كھ در پیرو دال فرانچسكا و احتماال درلئوناردو تأثیر گذاشت؛ دو گفتار دربارة زنھا و 

ھربار كھ تابلویي . نوشت» نگاھداري خانواده«و ھمچنین مقالة معروفي در باب  ھنر عشق ورزیدن،
پرسید؛ و اگر تابلو براي كودكان  زد و موضوع و مفھوم تابلو را از آنھا مي كشید، كودكان را صدا مي مي

ك تاریك او از جملة نخستین كساني بود كھ رمز كاربرد اطاق. آورد نامفھوم بود، آن را شكستي بھ حساب مي
ھایي بھ  رفت و نما یا نمازخانھ آلبرتي، كھ اساسًا معمار بود، از شھري بھ شھر دیگر مي. را كشف كرد

پاپ   در رم، در طرحریزي ساختمانھایي كھ، بنا بھ گفتة وازاري،. كرد سبك معماري روم باستان بنا مي
در ریمیني، كلیساي قدیمي سان  .، شركت جست»پایتخت را زیرورو كرد«نیكوالوس پنجم بھ وسیلة آنھا 

در فلورانس نماي مرمریني براي كلیساي سانتا . فرانچسكو را تقریبًا بھ صورت معبد مشركان درآورد
اي در كلیساي سان پانكراتسیو، و دو كاخ ساده اما با  و براي خاندان روچالي نمازخانھ  ماریا نووال ساخت،

آراست، و ) تاجگذاري مریم(خانة اینكوروناتا  ھر را با نمازدر مانتوا، كلیساي جامع ش. ابھت بنا كرد
  . كلیساي سانت آندرئا را با نمایي بھ شكل طاقھاي پیروزي رومي زینت بخشید

آلبرتي یك نمایش كمدي بھ نام فیلودوكسوس تصنیف كرد؛ این نمایشنامھ از لحاظ زبان التیني بھ حدي 
شدة یك نویسندة قدیمي ارائھ  بھ نام اثر كالسیك تازه كشف فصیح و منسجم بود كھ وقتي وي آن را بشوخي

داد، كسي در حرف او تردید نكرد؛ و آلدوس مانوتیوس كھ خود فردي دانشور بود، آن را بھ عنوان یك اثر 
صریح و «او رساالت خود را بھ شكل مكالمات گپ مانند، و بھ ایتالیایي . كالسیك رومي بھ چاپ رسانید

آلبرتي از لحاظ دیني بیشتر یك . توانست آنھا را بخواند بھ حدي كھ حتي یك كاسب ھم مينوشت،  مي» ساده
وقتي بھ آینده . شنید، ھمیشھ یك مسیحي بود رومي بود تا مسیحي، اما ھرگاه كھ آواز ھمسرایان كلیسا را مي

ور  و اندیشھ غوطھتواند دنیا را در آشوب كردار  اندیشید، ترس خود را از زوال ایمان مسیحي، كھ مي مي
یافت، بھ آنجا پناه  داشت وھرگاه مجال مي او روستاھاي اطراف فلورانس را دوست مي. كرد سازد، بیان مي

وي در یكي از مكالماتش بھ نام تئوجنیو، از زبان یكي از شخصیتھا كھ نام كتاب نیز از نام او . برد مي
  : گوید گرفتھ شده است، چنین مي
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گیرم با  توانم از اجتماع مردگان نامدار لذت برم؛ و ھرگاه كھ تصمیم مي غت، مياینجا، بھ ھنگام فرا
  فرزانگان، سیاستمداران، یا شاعران بزرگ گفتگو كنم، كافي است فقط بھ 

قفسة كتابھایم روي آورم؛ مصاحبان من از ھر مصاحبي كھ كاخھاي شما با آن خیل مشتریان و چاپلوسانش 
  . دتواند فراھم كند بھترن مي

كوزیمو با وي توافق نظر داشت، و در سالھاي كھولت ھیچ آرامشي بھتر از آرامش ویالھاي روستایي در 
كنار دوستان نزدیك و مجموعة آثار ھنري و كتابھایش نیافت، كوزیمو از بیماري نقرس بسختي رنج 

سپرد، و او نیز از این برد و، در آخرین سالھاي عمر، ادارة امور داخلي كشور را بھ دست لوكا پیتي  مي
رغم بذل و بخششھاي  ثروت خود كوزیمو علي. فرصت براي افزودن برثروت خویش سوءاستفاده كرد

شد كھ خداوند در بازگرداندن بخششھاي او، ھمراه با سود  مكررش تقلیل نیافتھ بود؛ ھمواره متذكر مي
ي خویش نزد فیچینو، كھ تحت حمایت كوزیمو در اقامتگاه روستای. كالن، ھمیشھ یك قدم از او پیش است

ھنگامي كھ كوزیمو در حال احتضار دراز كشیده بود، . مالي او بود، بھ مطالعة آثار افالطون پرداخت
ھاي مسیح، بود كھ وعدة زندگي دوباره  و نھ بھ استناد گفتھ  فیچینو با تكیھ براعتبار عقاید سقراط و افالطون،

تان و دشمنان كوزیمو، كھ از آشوب در دستگاه حكومت بیمناك بودند، دوس. در جھان دیگر را بھ او داد
و تقریبًا ھمة مردم شھر در تشییع جنازة او تا آرامگاھي كھ   سوگواري كردند،) ١۴۶۴(ھردو در مرگش 

  .دزیدریو دا ستینیانو بھ سفارش خود او در كلیساي سان لورنتسو آماده كرده بود، شركت جستند

گویتچاردیني كھ از رفتار مدیچیھاي بعدي بھ خشم آمده بودند نظرشان نسبت بھ كوزیمو  پرستاني چون میھن
گذاشت، او را نیز محترم  گونھ كھ بھ قیصر احترام مي ماكیاولي ھمان. مانند نظر بروتوس بود بھ قیصر

  رده بود،كوزیمو عمال حكومت جمھوري را برانداختھ بود، اما آن آزادي كھ او جلویش را سد ك. شمرد مي
گاه مرتكب ستمگري  گرچھ كوزیمو گاه. آزادي ثروتمندان براي حكم راندن با فساد و خشونت بركشور بود

كرد، اما دوران فرمانروایي او بھ طور كلي یكي از  دار مي شد و از این راه سوابق حكومت خود را لكھ مي
رود؛ یكي دیگر از  لورانس بھ شمار ميآرامترین، پرآسایشترین، و با نظمترین دورانھاي تاریخ سیاسي ف

حد  اي تا این كمتر شاھزاده. این دورانھا، دورة حكومت نواده او بود كھ بھ دست پیشینیانش تربیت شده بود
من بھ «فیچینو گفتھ است . خردمندانھ سخاوتمند بود یا با این خلوص بھ پیشرفت بشریت عالقھ داشت

او براي من واقعیت فضیلتھایي را نشان . ھ كوزیمو از آن كمتر نیستافالطون بسیار مدیونم، اما دین من ب
در دوران حكومت كوزیمو جنبش اومانیسم » .داد كھ افالطون مفھوم آنھا را براي من روشن كرده بود

شكوفا شد؛ نبوغ افراد گوناگوني چون دوناتلو، فراآنجلیكو، و لیپو لیپي با تشویقھا و كمكھاي سخاوتمندانة او 
. بھ صحنة فكري بشریت بازگشت  الشعاع ارسطو قرار گرفتھ بود، ور شد؛ و افالطون، كھ مدتھا تحتبار

پس از آنكھ یك سالي از مرگ كوزیمو گذشتھ بود، و زمانھ فرصتي یافتھ بود تا چھرة افتخارات او را 
  مخدوش كند و خطاھایش را 

توانست بھ كسي اھدا  عالیترین لقبي كھ مي سازد، شوراي شھر فلورانس تصویب كرد كھ لوح گور او را با
جنبش رنسانس با . ، و راستي را كھ كوزیمو سزاوار چنین لقبي بود)پدر میھن(پاتر پاتریاي : كند بیارایند

اش رم را فتح  زاده اش بھ سرحد تعالي رسید؛ و در دوران حكومت نواده او سربرافراشت؛ در روزگار نواده

  فصل چھارم چنین خانداني  از بسیاري از گناھان. كرد

  

  عصر طالیي

١۴۶۴ - ١۴٩٢  
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I  -  ایل گوتوزو«پیرو «  

حتي از كودكي . قدرت، و بیماري نقرس پدر را بھ ارث برد  فرزند كوزیمو، در پنجاھسالگي ثروت،  پیرو،
بھ این بیماري خاص ثروتمندان مبتال بود، و معاصرانش براي اینكھ از سایر پیروھا متمایزش كنند، او را 

اخالقي بود، و چند مأموریت وي مردي نسبتًا توانا و داراي فضایل . نامیدند مي) نقرسي(گوتوزو  ایل
نسبت بھ دوستان، ادبیات، . سیاسي را كھ از طرف پدر بھ او محول شده بود با موفقیت بھ انجام رسانده بود

كوزیمو براي . مشربي، و حضور ذھن كوزیمو را نداشت  اما ھوش، خوش دین، و ھنر گشاده دست بود، 
بھ شارمندان متنفذ پرداختھ بود؛ حال پیرو ناگھان این ھاي قدرت سیاسي خویش وامھاي ھنگفتي  تحكیم پایھ

گوید كھ چندتن از بدھكاران، از ترس ورشكستگي، انقالبي علیھ وي  ماكیاولي مي. وامھا را بازخواست
اي  خواستند برنیات اصلي خویش سرپوش فریبنده تحت لواي آزادي، چرا كھ مي«برپا كردند، البتھ 

تاھي حكومت را بھ دست گرفتند؛ اما ھواخواھان خاندان مدیچي بزودي اینان براي مدت كو» .بگذارند
  . بھ حكومت آشفتة خویش ادامھ داد) ١۴۶٩(حكومت را از آنان باز ستاندند، و پیرو تا پایان عمر 

كردند  مردم فلورانس باور نمي. لورنتسو بیست سالھ، و جولیانو شانزدھسالھ: از او دو فرزند بھ جاي ماند
گروھي از . شان برآیند، چھ رسد بھ ادارة امور حكومت وانان حتي از عھدة گردانیدن امور خانوادهكھ این ج

شارمندان خواستار بازگشت حكومت جمھوري، ھم بھ مفھوم واقعي و ھم بھ شكل صوري، بودند؛ و 
  ومرج و جنگ داخلي  بسیاري از بروز ھرج

II -  رشد و تكامل لورنتسو  

تن مریض احوالي پیرو، نھایت كوشش خود را بھ كار برده بود تا لورنتسو را كوزیمو، با در نظر داش
پسرك زبان یوناني را نزد یوآنس آرجیرو پولوس، و فلسفھ رانزد . براي بھ دست گرفتن قدرت آماده كند

فیچینو آموختھ بود، و با شنیدن گفتگوھاي دولتمردان، شاعران، ھنرمندان، و اومانیستھا ناخودآگاه 
فنون جنگي را نیز آموخت، و در نوزدھسالگي در مسابقة شمشیربازي، كھ بین . ماتي را فراگرفتھ بودمعلو

بلكھ با لیاقت   از روي لطف، نھ«ھاي سرشناس فلورانس برگزار شد، جایزة اول را  فرزندان خانواده
گردد،  باز مي ]طالیي[عصر : برزره او در آن مسابقھ یك عبارت فرانسوي نقش بستھ بود. ربود» خویش
در این میان، بھ سرودن غزلھایي بھ سبك دانتھ و پترارك نیز . توانست شعار رنسانس نیز باشد كھ مي

ھاي اشراف  بایست دربارة عشق بنویسد، در میان خانواده پرداختھ بود، و از آنجا كھ، بھ شیوة آن ایام، مي
  الجرم لوكرتسیا دوناتي را برگزید و ھمة .بھ جستجوي زني پرداخت كھ بتواند شاعرانھ بھ او دل بندد

انگیزش را ستود؛ زیرا وي ظاھرًا ھرگز بھ لورنتسو اجازه نداد از سرحد  فضایل او جز عفت تأسف
دانست، فرزندش را بھ  پیشگي مي  پیرو، كھ ازدواج را عالج قطعي عاشق. قلمفرسایي گامي فراتر نھد

ترتیب، خاندان مدیچي را با یكي از دو خانوادة  و، بھ این) ١۴۶٩(ازدواج با كالریچھ اورسیني ترغیب كرد 
بھ این مناسبت تمام اھالي شھر در ضیافتي كھ از طرف خاندان مدیچي بھ مدت . مقتدر رم متحد ساخت

روز متوالي برگزار شد شركت كردند و حدود دوھزار و دویست و پنجاه كیلو شیریني بھ مصرف  سھ
  . رساندند

اي در مسائل جامعھ شركت داده بود؛ و پیرو كھ بھ قدرت رسید، محدودة  ا تا اندازهكوزیمو جوانك ر
پس از مرگ پیرو، لورنتسو ثروتمندترین مرد . مسئولیتھاي او را در امور مالي و حكومتي گسترش داد

ود، و ب ھاي جوان او كافي مي ادارة مالي و تجاري او چھ بسا كھ براي شانھ. فلورانس و شاید ایتالیا شد
بدھكاران، دوستان، و   اما طرفداران،. جمھوري نیز اكنون فرصتي یافتھ بود تا اقتدارش را بازیابد

قدر بھ ادامة حكومت مدیچي دل بستھ بودند كھ دو روز پس  قدر زیاد بودند و آن  گماشتگان خاندان مدیچي آن
رد آمدند و از او خواستند تا رھبري از مرگ پیرو، نمایندگان طبقات بانفوذ فلورانس در خانة لورنتسو گ

pyامور مالي تجارتخانة مدیچي چنان با وضع . كردن او كار دشواري نبود راضي. حكومت را بھ دست گیرد
m
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ترسید تسلط دشمنان یا رقیبان بر قدرت سیاسي موجب ورشكستگي وي  مالي شھر پیوند داشت كھ وي مي
شد، شورایي از افراد با تجربة  جواني و سن وسال او مي لورنتسو، براي فرونشاندن انتقاداتي كھ از. شود

گرچھ در سراسر دوران حكومت خویش . گیرد شھر برگزید تا در ھمة كارھاي مھم از مشورت آنھا بھره
  كرد، اما بزودي چنان لیاقتي از خود نشان داد كھ رھبریش بندرت مورد سؤال قرار  با شورا مشورت مي

ورزي  بازي و عشق ش سھیم ساخت، اما جولیانو بھ شعر و موسیقي و نیزهجوانش را در اختیارات خوی
كرد، و با خشنودي ھمة اختیارات و افتخارات حكومت را  بیشتر عالقھ داشت؛ وي لورنتسو را تحسین مي

كرد كھ كوزیمو و پیرو حكومت كرده بودند؛ تا سال  اي حكومت مي لورنتسو بھ ھمان شیوه. بھ او واگذاشت
یي كھ در آن ھواداران خاندان مدیچي »بالیا«مشي سیاسي را بھ  شارمند عادي باقي ماند، اما خط یك ١۴٩٠

بالیا، كھ طبق قانون اساسي قدرت مطلق اما موقتي داشت، در زمان . كرد اكثریت مطلق را داشتند دیكتھ مي
  . دایمي درآمد» شوراي ھفتاد نفري«فرمانروایي خاندان مدیچي بھ صورت 

ھنگامي كھ گالئاتتسو ماریا . كار موافقت كردند، زیرا پیشرفت و ترقي ھمچنان ادامھ داشت ن با اینشارمندا
ھاي ثروت در این شھر، و  از فلورانس دیدن كرد، از دیدن نشانھ ١۴٧١سفورتسا، دوك میالن، در سال 

اغھاي آن گرد آورده بیش از آن دیدن آثار ھنري فراواني كھ كوزیمو، پیرو، و لورنتسو دركاخ مدیچي و ب
شده، تابلوھاي  كاري ھا، گلدانھا، سنگھاي كنده اي بود از مجسمھ اینجا در واقع موزه. بودند، دچار حیرت شد

گالئاتتسو اذعان كرد كھ تابلوھاي نقاشي نفیسي كھ در این . شده، و آثارمعماري ھاي تذھیب نقاشي، نسخھ
ي سراسر ایتالیاست؛ فلورانس در این رشتة مشخص ھنر مجموعھ دیده است بیش از مجموع تابلوھاي نقاش

ھنگامي كھ لورنتسو در رأس ھیئتي از اھالي فلورانس بھ رم رفت تا بھ . رنسانس تا بدینجا پیش رفتھ بود
، ثروت خاندان مدیچي بیش از )١۴٧١(مناسبت ارتقاي سیكستوس چھارم بھ مقام پاپي بھ او تبریك گوید 

س بھ پاداش این اقدام باردیگر ادارة امور مالي دربار پاپ را بھ خاندان مدیچي پیش فزوني گرفت؛ سیكستو
برداري از كانھاي زاج سفید در نزدیكي چیویتاوكیا  پنج سال پیش از آن، پیرو امتیاز پرمنفعت بھره. سپرد

  . رفت، از پاپ گرفتھ بود كھ محصول گرانبھاي آن در رنگرزي و پرداخت پارچھ بھ كار مي  را،

رو شد كھ در حل  لورنتسو بالفاصلھ پس از بازگشت از رم با نخستین بحران بزرگ حكومت خویش روبھ
بھ  -بخشي از قلمرو حكومت فلورانس -یكي از كانھاي زاج سفید در ناحیة ولترا. آن توفیق چنداني نداشت

اھالي ولترا، پس . بود كاران خصوصي، كھ ظاھرًا بھ خاندان مدیچي بستگي داشتند، اجاره داده شده مقاطعھ
. از آگاھي از منافع سرشار معدن، سھمي از این منافع سرشار را براي شھر خود مطالبھ كردند

با صدور فرماني مبني براینكھ   كاران نپذیرفتند، و اختالف را بھ شوراي فلورانس كشاندند؛ و شورا، مقاطعھ
شھر ولترا این فرمان را . كل را دوچندان كردھمة درآمد باید بھ خزانة عمومي فلورانس ریختھ شود، مش

نپذیرفت، اعالم استقالل كرد، و چند تن از شارمندان را كھ با تجزیة این شھر مخالفت كرده بودند بھ اعدام 
تومازوسودریني پیشنھاد كرد كھ اقداماتي براي صلح و سازش   در شوراي شھر فلورانس،. محكوم ساخت

طلبي تشویق شوند، با این پیشنھاد  م آنكھ مبادا شھرھاي دیگر ھم بھ قیام و تجزیھلورنتسو، از بی. بھ عمل آید
  شورش با . اش مورد قبول قرار گرفت مخالفت كرد و نظریھ

بھ زور فرونشانده شد، و سربازان مزدور، كھ اختیارشان از دست فلورانس خارج شده بود، شھر شورشي 
ولترا رفت و براي بازگرداندن نظم و جبران خسارت مردم بھ تكاپو لورنتسو با شتاب بھ . را تاراج كردند

  .اي بر صفحات سوابق حكومتش برجاي ماند افتاد، اما این حادثھ مثل لكھ

بھ  ١۴٧٢مردم فلورانس بسادگي شدت عمل او را نسبت بھ ولترا بخشیدند، و تالشي را كھ او در سال 
آنھا ھمچنین . رانس شھر را از قحطي نجات بخشید، ستودندخرج داد و با آوردن فوري بارھاي غلھ بھ فلو

اي با ونیز و میالن براي تأمین صلح ایتالیاي شمالي ترتیب داد، خشنود  از اینكھ لورنتسو اتحاد سھ جانبھ
این وضع پاپ سیكستوس چھارم را چندان خوشایند نبود، زیرا دربار پاپ چنانچھ از یك سو توسط . شدند

شد،  لي متحد و نیرومند، و از سوي دیگر توسط قلمرو پادشاھي وسیع ناپل محصور ميیك ایتالیاي شما
ھنگامي كھ سیكستوس باخبر شد كھ . توانست باقدرت ضعیف دنیوي خود احساس آرامش كند ھرگز نمي
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را بخرد، ظنین شد كھ شاید لورنتسو ) بین بولونیا و راونا(فلورانس درصدد است شھر و سرزمین ایموال 
سیكستوس خود باشتاب . پروراند ة گسترش قلمرو فرمانروایي فلورانس را تا دریاي آدریاتیك در سر مينقش

تابع دربار پاپ  - و بندرت عمال -ایموال را، بھ عنوان راه ارتباطي الزم در زنجیرة شھرھایي كھ قانونًا
ندان پاتتسي، كھ اكنون در این معاملھ پاپ از خدمات و كمك مالي بانكھاي خا. خریداري كرد  بودند،

رفت، استفاده كرد و امتیاز پرسود ادارة امور مالي پاپ را  نیرومندترین رقیب خاندان مدیچي بھ شمار مي
را  - جیروالمو ریاریو و فرانچسكو سالویاتي -از لورنتسو بھ پاتتسي انتقال داد؛ و دوتن از دشمنان مدیچي

پیزا، كھ در آن زمان از متصرفات فلورانس بود، منصوب بترتیب بھ فرمانروایي ایموال و اسقف اعظمي 
العمل نشان داد كھ اگر كوزیمو بود، اظھار تأسف  آمیزي عكس لورنتسو با چنان شتاب خشونت. كرد
براي نابود كردن تجارتخانھ پاتتسي دست بھ اقداماتي زد و بھ مردم پیزا فرمان داد تا سالویاتي را : كرد مي

پاتتسي، ریاریو، و سالویاتي براي برانداختن   پاپ چنان برآشفت كھ با توطئة. راننداش بیرون  از اسقفیھ
طبعیھا را  گونھ نازك گران این پاپ حاضر بھ تأیید قتل لورنتسو جوان نشد، اما توطئھ. لورنتسو موافقت كرد

مت اماكن مذھبي، انگیزي نسبت بھ حر اعتنایي شگفت آنھا، با بي. مانعي برسر راه خود بھ حساب نیاوردند
در كلیسا، و در ) ١۴٧٨آوریل  ٢۶(قرار گذاشتند لورنتسو و جولیانو را در مراسم روز یكشنبة عید فصح 

قرار . كند، بھ قتل برسانند را بلند مي» عشاي رباني«اي كھ كشیش سیني نان  در ھمان لحظھ  مراسم قداس،
  . بھ تصرف درآورند و شوراي شھر را منحل كنندوكیو را  بود در ھمان لحظھ سالویاتي و دیگران نیز كاخ

جولیانو تأخیر . در روز موعود، لورنتسو بھ عادت ھمیشگي خود بدون سالح و محافظ بھ كلیسا وارد شد
كرد، اما فرانچسكو د پاتتسي و برناردو باندیني كھ مأمور كشتن او بودند بھ خانة او رفتند و با شوخي و 

  كنایھ سربھ سرش 

. اي در سینة جولیانو فرو برد را بلند كرد، باندیني دشنھ» عشاي رباني«ھ كشیش سیني نان اي ك لحظھ
جولیانو نقش برزمین شد، و فرانچسكو د پاتتسي خود را بھ روي او انداخت و با چنان خشمي بر او 

ترا و در این ضمن، آنتونیودا ول. ھاي مكرر وارد آورد كھ پاي خود را نیز بھ سختي مجروح كرد ضربھ
لورنتسو بھ زور بازو از خود دفاع كرد و . ور شدند ھاي خود بھ لورنتسو حملھ ستفانو كشیش با دشنھ

جراحت مختصري برداشت؛ دوستان، لورنتسو را محاصره كردند و او را بھ خزانة كلیسا بردند، و 
  . چي حمل كردندجسد جولیانو را بھ كاخ مدی. مھاجمان از میان جمعیت خشمگین پا بھ فرار گذاردند

در ھمان ھنگام كھ این مراسم در كلیسا برگزار شد، اسقف اعظم سالویاتي، یاكوپو د پاتتسي، و صد مرد 
مردم را بھ كمك بطلبند و » !آزادي! مردم«وكیو پیش تاختند و كوشیدند با بانگ  مسلح جنگي بھ سوي كاخ

توپھاي نشان خاندان  -»!زنده باد توپھا«ریاد در این لحظات بحراني، با ف  اما مردم،. آنھا را بشورانند
سالویاتي كھ بھ كاخ وارد شد، بھ دست . وفاداري خویش را بھ خانوادة مدیچي ابراز داشتند - مدیچي

گونفالونیرچزاره پتروتچي از پاي درآمد؛ یاكوپو دي پودجو، فرزند اومانیست معروف، از یكي از 
گران كھ از پلكان باال رفتھ بودند در چنگ  تن دیگر از توطئھ ھاي كاخ بھ دار آویختھ شد؛ و چند پنجره

ھاي كاخ بھ بیرون افكنده شدند تابر روي سنگفرش خیابان جان  سرپرستان كاخ گرفتار آمدند و از پنجره
ھنگامي كھ لورنتسو با محافظان متعدد خود ظاھر گشت، مردم . دھند یا بھ دست جمعیت خشمگین افتند

رفت در توطئھ  ز سالمتي او، با ابراز خشونت وحشیانھ علیھ ھمة كساني كھ گمان ميخشنودي خویش را ا
فرانچسكو د پاتتسي را، كھ در اثر خونریزي ضعیف شده بود، از . نشان دادند دست داشتھ باشند، 

رختخوابش بیرون كشیدند و در كنار اسقف اعظم، كھ از عذاب مرگ شانة فرانچسكو را بھ دندان گرفتھ 
نعش یاكوپو د پاتتسي، رئیس سالخورده و متنفذ خاندان پاتتسي، را برھنھ در خیابانھاي . بھ دار آویختند بود،

توانست، از عطش خونریزي  لورنتسو تا آنجا كھ مي. شھر كشاندند و بھ درون رودخانة آرنو پرتاب كردند
اما غرایز . ند نجات دادجماعت جلوگیري كرد و چندتن را كھ بنادرستي مورد اتھام قرار گرفتھ بود

توانست از این فرصت ابراز وجود امن در  حیواني، كھ حتي در نھاد متمدنترین آدمھا نھفتھ است، نمي
py  . گمنامي میان جمعیت چشم بپوشد
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دار آویختھ شدن اسقف اعظم یكھ خورده بود، لورنتسو و گونفالونیر و دیگر  سیكستوس چھارم، كھ از بھ 
بعضي . یر كرد و برگزاري تمام مراسم دیني را در سرتاسر فلورانس ممنوع ساختسران فلورانس را تكف

ھاي سخت موھن و  اي پاپ را با واژه از روحانیان علیھ این حكم تكفیر بھ پاپ معترض شدند و در اعالمیھ
لورانس سفیري بھ ف  پادشاه ناپل، -فردیناند اول - بھ پیشنھاد سیكستوس، فرانتھ. آمیز محكوم كردند نكوھش

  فرستاد و از شورا و مردم شھر خواست كھ لورنتسو را تسلیم پاپ كنند و 

كرد كھ موافقت كند، اما شورا بھ فردیناند پیغام داد كھ فلورانس آماده است بھ ھر نوع سختي تن دردھد ودر 
بھ  سیكستوس و فرانتھ متعاقبًا. عوض بھ پیشواي خود خیانت نكند و او را بھ دست دشمنانش نسپارد

آلفونسو، فرزند پادشاه ناپل، لشكر فلورانس را نزدیك پود جیبونسي ). ١۴٧٩(فلورانس اعالن جنگ دادند 
  . شكست داد و نواحي اطراف شھر را تاراج كرد

چیزي نگذشت كھ مردم فلورانس از سنگیني مالیاتي كھ لورنتسو براي تأمین ھزینة جنگ وضع كرده بود 
آورد كھ خویشتن را قرباني یك فرد  اي تاب نمي ورنتسو دریافت كھ ھیچ جامعھزبان بھ شكایت گشودند، و ل

از پیزا با كشتي بھ . اي گرفت این بود كھ در این نقطة عطف فرمانرواییش، تصمیم بیسابقھ و متھورانھ. كند
دند؛ فرانتھ شھامت او را ستود؛ این دو در جنگ بو. ناپل رفت و درخواست كرد او را نزد پادشاه ببرند

اي نداشت، محافظي با او نبود؛ ھمین اواخر، كوندوتیرة فلورانسي،  اي نداشت، اسلحھ نامھ لورنتسو امان
فرانچسكو پیتچینینو، كھ بھ عنوان مھمان شاه بھ ناپل دعوت شده بود، بھ دستور شاه ناجوانمردانھ بھ قتل 

رو بود بیان كرد، اما این را نیز  روبھلورنتسو با صراحت دشواریھایي را كھ فلورانس با آن . رسیده بود
یادآور شد كھ ھرگاه پاپ سلطة خویش را بھ قلمرو فلورانس توسعھ دھد و سپس دعاوي دیرین پاپھا را 
دربارة مالكیت ناپل بھ عنوان تیول باج دھنده عنوان كند، مسئلھ تا چھ حد براي سلطنت ناپل خطرناك 

و ممكن بود كھ ھرآن بھ   ھ جانب غرب در حال پیشروي بودند،تركھا از راه زمین و دریا ب. خواھد بود
از این روي، . ایتالیا یورش آورند و ایاالت زیرفرمان فرانتھ را در كرانة آدریاتیك مورد حملھ قرار دھند

در این لحظة بحراني، صالح نبود كھ ایتالیا در نتیجة دشمني و جنگ داخلي یكپارچگي خود را از دست 
اما دستور داد كھ لورنتسو باید ھم بھ عنوان زنداني و ھم بھ   خود را بھ چیزي متھم نكرد، فرانتھ. بدھد

  . عنوان مھماني عالیقدر توقیف شود

پیروزیھاي مداوم آلفونسو بر سپاھیان فلورانس، و درخواست مكرر سیكستوس مبني براینكھ لورنتسو باید 
لورنتسو . ت لورنتسو را بیش از پیش دشوار ساختھ بودبھ عنوان زنداني پاپ بھ رم فرستاده شود، مأموری
دانست ناكامیش احتماال مرگ خود او و پایان استقالل  سھ ماه بالتكلیف در توقیف بود، در حالي كھ مي

رویي  سخاوتمندي، خوشرفتاري، و گشاده  نوازي، در این ضمن، با مھمان. فلورانس را در پي خواھد داشت
كنت كارافا، وزیر كشور، نیز بھ سوي او جلب شد و از او پشتیباني . پیدا كرد خود دوستاني براي خویش

ستود، و پي برده بود كھ ظاھرًا با مردي مھذب و  فرانتھ فرھنگ و شخصیت زنداني خویش را مي. كرد
درستكار سروكار دارد، بستن پیمان صلح با چنین مردي ممكن بود ناپل را دست كم تا پایان عمر لورنتسو 

این بود كھ با لورنتسو پیمان صلح بست، اسب ممتازي بھ او بخشید، . ز دوستي فلورانس برخوردار سازدا
وقتي مردم فلورانس دریافتند كھ لورنتسو با خود صلح بھ ارمغان . و اجازه داد با كشتي از ناپل بازگردد

وس بھ خشم آمد و برآن شد كھ سیكست. انگیزي از او استقبال كردند آورده است، با مراسم پرشكوه و ھیجان
  اما وقتي سلطان محمد دوم، فاتح قسطنطنیھ، بھ   بتنھایي جنگ را ادامھ دھد،

و تھدید كرد كھ سراسر ایتالیا را درخواھد نوردید و پایتخت دیني جھان ) ١۴٨٠(اوترانتو لشكر كشید 
. كرد تا بھ مذاكره بنشینند مسیحي التیني را بھ تصرف درخواھد آورد، سیكستوس از مردم فلورانس دعوت

نمایندگان فلورانس احترامات الزم را نسبت بھ پاپ بھ جاي آوردند؛ پاپ آنھا را مؤدبانھ سرزنش كرد، 
. شد گناھشان را بخشید، و ترغیبشان كرد كھ یازده ناو جنگي علیھ تركھا بسیح كنند، و پیمان صلح ھم بستھ  

py  . بالمنازع توسكان شد لورنتسو فرمانرواي  از آن زمان بھ بعد،
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III  -  لورنتسو باشكوه  

تازه بھ سن سي سالگي . كرد با اعتدال بیشتري فرمانروایي مي  لورنتسو اكنون، در مقایسھ با ایام جواني،
بیني پھن و : لورنتسو زیبا نبود. شدند اما در گرمخانة رنسانس مردان بسرعت پختھ مي  گام نھاده بود،

اش تیره بود؛  بود؛ رنگ چھره بزرگش لب باالیي او را در برگرفتھ و سپس بھ شكل غریبي بھ جلو خم شده
طبعي، و  نشاط و شوخ  و ابروان پرپشت و چانة درشتش پرده بر آرامش روح، لطف ادب و فروتني،

كشید؛ بلند باال، چھار شانھ، و تنومند بود و بیشتر بھ یك ورزشكار شبیھ بود  حساسیت شاعرانة ذھن او مي
بھ فراخور مقام خویش، . جست كسي براو پیشي ميتا دولتمرد؛ و براستي ھم در ورزشھاي بدني بندرت 

الفور قدرت و ثروتش را فراموش  كرد كھ دوستان في باوقار بود، اما در محافل خصوصي طوري رفتار مي
. برد ترین مظاھر زیبایي لذت مي مثل فرزندش لئودھم، از ظریفترین آثار ھنري و ساده  لورنتسو،. كردند مي

نزد الندینو ادیب، نزد فیچینو فیلسوف، نزد پیكو رازور، نزد  ولیتسیانو شاعر، گو، نزد پ نزد پولچي بذلھ
بھ فیچینو . بوتیچلي جمالشناس، نزد سكوارچالوپي موسیقیدان، و در بزمھا از جملة شادترین آدمھا بود

كند و سرو صداي شارمندان آشوبگر گوشم را  وقتي آشفتگیھاي امور جامعھ ذھنم را مغشوش مي«: نوشت
و منظور او از  -»توانم چنین جنجالي را جز با پناه بردن بھ آرامش علم تحمل كنم؟ آزارد، چگونھ مي مي

  . آموزش معرفت و دانش در ھمة اشكال آن بوده است  علم،

گذاشت ایمان  مثل بسیاري از معاصران خویش نمي. اخالق لورنتسو بھ اندازة ذھن و دانشش ممتاز نبود
اي نوشت، اما بدون  با صداقتي آشكار سرودھاي مذھبي پارسایانھ. ھاي زندگي باز دارددیني او را از خوشی

رسد  بھ نظر مي. دلیل آشكاري آن را رھا كرد و بھ سرودن شعرھایي در ستایش عشق شھواني پرداخت
از آنجا كھ از روي بیمیلي و فقط بھ . ھرگز حسرت چیزي جز خوشیھاي از دست رفتھ را نداشتھ است

كرد، خویشتن را،  اي نداشت و فقط احترامش مي ل سیاسي با زنش ازدواج كرده بود و بھ این زن عالقھدالی
  اما این مسئلھ كھ فرزند نامشروعي نداشت . ساخت چنانكھ رسم زمانش بود، با زنان دیگر سرگرم مي

را با ھدیة تا ھدیة كسي . اندیشي او كسي تردید ندارد؛ در این مورد دست كمي از كوزیمو نداشت
پرداخت؛ بھ  ھزینة كارھاي دیني را مي  گرفت، در موارد متعدد، داد، آرام نمي تري پاداش نمي ارزنده

پس . داد كرد؛ و پولھاي ھنگفتي بھ دولت وام مي ھنرمندان، دانشوران، و شاعران بیشماري كمك مالي مي
اش  خصوصي كرده، تجارتخانھ از توطئة پاتتسي، دریافت كھ بھ علت وجوھي كھ صرف امور عمومي و

وامھاي او از خزانة   آید؛ از این روي یك شوراي دولتي تصویب كرد كھ ھمة از عھدة تعھداتش برنمي
اي درقبال خدمات او و پولھایي بوده  معلوم نیست این تصمیم پاداش منصفانھ). ١۴٨٠(دولت پرداخت شود 

این حقیقت كھ اقدام . آشكاري بیش نبوده استاست كھ براي مقاصد عمومي صرف كرده یا خود اختالس 
اي نزد مؤید صحت برداشت متساھالنة نخست  رغم علني بودنش، بھ محبوبیت لورنتسو لطمھ شورا، علي

بھ سبب آزاداندیشي و نیز ثروت و خانھ و زندگي پرتجملش بود كھ مردم او را ایل مانییفیكو . است
  . نامیدند مي) باشكوه(

نمایندگان او از . اش شد وي تا حدودي موجب غفلتش از امور گستردة تجارتخانھ فعالیتھاي فرھنگي
لورنتسو دارایي خانوادگي را بدین . گرفتاریھایش سوءاستفاده كردند و بھ ولخرجي و حسابسازي پرداختند

اندك از تجارت خارج كرد و در امالك شھري و كشتزارھاي وسیع  طریق نجات داد كھ آن را اندك
برد، و بھ ھمان اندازه كھ با  از نظارت شخصي بر كشتزارھا و باغھاي خود لذت مي. گذاري كرد سرمایھ

كشتزارھاي او نزدیك ویالھایش در كاردجي و . شناخت فلسفھ آشنایي داشت، كودھاي كشاورزي را نیز مي
نة اقتصاد كشاورزي شدند، مزارع نمو ھاي علمي آبیاري و كودرساني مي پودجو آكایانو، از آنجا كھ با شیوه

  . آمدند بھ شمار مي

نرخ بھره تا میزان پنج درصد كاھش . در دوران فرمانروایي او زندگي اقتصادي فلورانس رونق گرفت
الوصول تا اواخر عمر لورنتسو، كھ انگلستان در كار صادرات  ھاي سھل یافت، و امور بازرگاني با سرمایھ
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آنچھ بیش از ھر عاملي در پیشرفت . مچنان شكوفا ماندمنسوجات بھ صورت رقیب مزاحمي درآمد، ھ
طلبانھ و توازن قوا بود كھ او در دومین دھة فرمانروایي خویش  مشي صلح اقتصاد فلورانس مؤثر افتاد خط

براي بیرون راندن تركھا از ایتالیا، فلورانس بھ حكومتھاي دیگر ایتالیا پیوست؛ و . در ایتالیا برقرار كرد
د حاصل آمد، لورنتسو، فرانتھ پادشاه ناپل و گالئاتتسو سفورتسا پادشاه میالن را ترغیب چون این مقصو

كرد كھ با فلورانس پیمان دفاع متقابل ببندند، و چون پاپ اینوكنتیوس ھشتم نیز بھ این اتحادیھ پیوست، 
از ترس متحدین ونیز در این اتحادیھ شركت نجست، اما . بیشتر حكومتھاي كوچكتر نیز بھ آن ملحق شدند

ھایي كوتاه مدت، ایتالیا تا پایان عمر  جز در وقفھ  بھ این طریق،. اي در پیش گرفت رفتار سازشكارانھ
در این ضمن، لورنتسو ھمة تدابیر و نفوذ خویش را بھ كار . لورنتسو از صلح و آرامش برخوردار شد

  نزاعھاي میان دولتھا را فرونشاند و  بست تا از دولتھاي ضعیف در برابر دولتھاي نیرومند حمایت كند،

فلورانس در سیاست، ادبیات، و ھنر بھ اوج افتخار خود ) ١۴٩٠ - ١۴٨٠(در آن دھة خوش . خفھ كند
  .رسید

بھ . كرد اداره مي) شوراي حكومتي(لورنتسو امور داخلي فلورانس را از طریق كونسیگلیو دي ستانتا 
سي عضو توسط : بھ صورت زیر بود» شوراي ھفتاد نفره«، تركیب این ١۴٨٠موجب قانون اساسي سال 

عضویت در این . شوراي شھر ھمان سال برگزیده شدند، و چھل عضو دیگر را این سي نفر انتخاب كردند
طبق . گزید العمر بود، و در صورت فوت عضوي، شورا با اخذ رأي جانشیني براي او برمي شورا مادام

. نیر فقط بھ عنوان نمایندگان اجرایي این شورا اختیاراتي داشتنداین مقررات، شوراي شھر و گونفالو
مخالفت دشوار بود، زیرا لورنتسو جاسوساني گماشتھ بود كھ . پارالمنتوھاي مردمي و انتخابات لغو شدند

بندیھاي قدیمي از بین   دستھ. مراقب باشند، و عواملي داشت تا مخالفان را از نظر مالي بھ زحمت بیندازند
یكي از افراد آن عصر نوشتھ . ؛ جنایت سردر الك فرو برد؛ نظم برقرار شد و آزادي زوال یافترفت
در اینجا نھ از دزدي خبري ھست، نھ از سرقتھاي شبانھ، و نھ از آدمكشي، ھر شخصي چھ بھ «: است

گویتچاردیني  ».تواند در پناه امنیت كامل بھ امور دادوستد خود بپردازد ھنگام روز و چھ بھ ھنگام شب مي
» .یافت تر از او كسي را نمي اگر بنا بود فلورانس حاكم مستبدي داشتھ باشد، بھتر و زیبنده«: گفتھ است

دادند؛ طبقة پرولتاریا سرگرم كارھاي  بازرگانان رونق اقتصادي شھر را بر آزادي سیاسي ترجیح مي
دید، بھ دیكتاتوري با دیدة  گرمي تھیھ ميعمومي گسترده بود و، تا زماني كھ لورنتسو براي آنان نان و سر

ھاي اسبدواني بورژوازي را بھ  مسابقھ  فریفت، جشنھاي نظامي ثروتمندان را مي. نگریست اغماض مي
  . كرد و نمایشھاي خیاباني مردم را سرگرم مي  آورد، ھیجان مي

در حالي   انگیز،  ر یا ھراسآو در فلورانس رسم براین بود كھ مردم در روزھاي كارناوال با نقابھاي نشاط
خواندند، در خیابانھا رژه روند و تختھاي روان رنگین و آراستھ بھ گل،  كھ سرودھاي ھجایي یا عشقي مي

لورنتسو از این مراسم لذت . بھ راه اندازند  كھ نمودار شخصیتھا و وقایع اساطیري یا تاریخي بودند،
دگمان بود؛ پس تصمیم گرفت با دولتي كردن مراسم نظم و آفریني آن ب برد، اما بھ بینظمي و جنجال مي 

در زمان فرمانروایي او، نمایشھاي خیاباني عامترین . نسقي بھ آن بدھد و مھارش را در دست بگیرد
ترین ھنرمندان فلورانس را مأمور طراحي و  لورنتسو برجستھ. ویژگي زندگي مردم فلورانس شدند

سرودند  اي مي خود او و دوستانش اشعار عاشقانھ. لباسھاي بالماسكھ كردھا، درفشھا، و  آمیزي كالسكھ رنگ
معروفترین نمایش . بند و باري اخالقي كارناوال بودند شدند و نمودار بي ھا خوانده مي كھ از درون كالسكھ

بود كھ در آن تختھاي روان حامل دختران زیبا و صفوف جوانان » پیروزي باكخوس«خیاباني لورنتسو 
كردند و بھ میدان  تھ بھ لباسھاي فاخر، سوار بر اسبھاي سركش و مغرور، از روي پل وكیو عبور ميآراس

  و سرودي را كھ خود لورنتسو   رسیدند، پھناور مقابل كلیساي جامع مي

  : خواندند ھمراه با نواھاي سنج وعود، با صداھایي ھماھنگ مي  ساختھ بود و تناسب چنداني با كلیسا نداشت،

py  ي خوش است و تھي از اندوه، جوان.١
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  .اما ساعت بھ ساعت درگذر است

   اي پسران و دختران امروز را بشادي بگذرانید؛

  .چرا كھ از فردا خبر ندارید

   این باكخوس و این آریادنة بشاش.٢

  ! دلدادگان واقعي ھستند

  آنھا بھ رغم زمانة گذران 

  گیرند؛  از یكدیگر لذت تازه بر مي

  اینھا با پریان و ھمة ھمراھانشان .٣

  . دھند بھ شادماني جاودانھ ادامھ مي

  امروز را بشادي بگذرانید؛  اي پسران و دختران،

  …… چرا كھ از فردا خبر ندارید

  ! اي بانوان و جوانان شاد و عاشق.۴

  !زنده باد باكخوس، زنده باد كامروایي

  ھا را بھ آواز بخوانید؛  برقصید و بازي كنید، ترانھ

  . ھایتان را بھ آتش بكشد  بگذارید عشق شیرین سینھ

  آید،  خواھد پیش در آینده ھرچھ مي.۵

  اي پسران و دختران، امروز را بشادي بگذرانید؛

  . چرا كھ از فردا خبر ندارید

كنند كھ لورنتسو اخالق جوانان فلورانس را بھ  گونھ شعرھا و نمایشھا تا حدي این اتھام را تقویت مي این
گرفت؛ ونیز، فرارا، و میالن ھم از نظر اخالقیات  رواج مي» فساد«احتماال بدون لورنتسو ھم . فساد كشاند

اخالقیات در فلورانس تحت فرمانروایي بانكداران مدیچي بھتر از اخالقیات در رم . بھتر از فلورانس نبودند
  . فرمانروایي پاپھاي مدیچي بوددوران بعدي و تحت 

شعر یكي از مھمترین . حساسیتھاي جمالشناختي لورنتسو نسبت بھ معتقدات اخالقیش بسیار تندتر بودند
در آن ھنگام كھ پولیتسیانو، . كردند ھایش با بھترین اشعار آن زمانھ برابري مي دلبستگیھاي او بود، سروده

در سرودن اشعار خود بھ زبان ایتالیایي یا التیني مردد بود،  تنھا شاعري كھ بر او برتري داشت، ھنوز
py  اشعار لورنتسو زبان محلي ایتالیایي را، كھ توسط 
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ھرچند   داد، لورنتسو غزلھاي پترارك را بر شعرھاي عاشقانة ادبیات كالسیك التین ترجیح مي. رسانید
چندین بار غزلھایي سرود كھ از لحاظ توانست براحتي آنھا را بھ زبان التیني بخواند؛ خود او نیز  مي

اما عشق شاعرانھ را چندان جدي تلقي . ھا، اثر پترارك، چیزي كم نداشت زیبایي از غزلھاي كتاب نغمھ
او با صمیمیت بیشتري دربارة مناظر روستاھا، كھ عضالت تنش را ورزیده و روحش را آرام . كرد نمي
ھا و  صف جنگلھا و جویبارھا، درختھا و گلھا، گلھسرود، و بھترین اشعارش در و كرد، شعر مي مي

سرود كھ زبان سادة روستایي را بھ صورت  گاھي قطعات طنزآمیزي مي. چوپانھا، و زندگي روستایي است
نوشت، و گاه براي  ھاي رابلھ مي بخشید؛ گاھي فارسھایي ھجایي بھ بیپروایي نوشتھ نظمي پرنشاط تعالي مي

ساخت كھ جستھ گریختھ آثاري  كرد و سرودھاي مذھبي مي ایي مذھبي تھیھ ميھ فرزندان خویش نمایشنامھ
بود كھ » ھاي كارناوال ترانھ«اما مشخصترین شعرھایش . خورد از پارسایي صادقانھ در آنھا بھ چشم مي
نوشت و در آن مشروعیت لذتجویي و ناپسند بودن  ھا مي خود آنھا را براي خواندن در جشنواره

تواند وضع اخالقي و رفتارھاي اجتماعي،  چیز نمي ھیچ. كرد ز روي حجب و حیا را بیان ميكاري ا محافظھ
گونیھاي رنسانس ایتالیا را بھتر از چھرة مھمترین شخصیت حاكم بر دولت تصویر كند،  پیچیدگیھا و گونھ

رد، اشعار ك بازي مي كرد، در تورنواھا یا جشنھاي نظامي نیزه شخصیتي كھ ثروت ھنگفتي را اداره مي
كرد، براحتي با دانشمندان و  با نظر تیز و عادالنھ از ھنرمندان و نویسندگان حمایت مي  سرود، عالي مي

خواند،  سرودھاي ھجایي مي رفت،  آمیخت، در نمایشھا رژه مي فیلسوفان و دھقانان و بازیگران درمي
آفرید، و بھ عنوان بزرگترین و  رفت، پاپ مي ھا كلنجار مي ساخت، با معشوقھ اشعار دیني لطیف مي

  . اصیلترین ایتالیایي عصر خویش در سرتاسر اروپا مورد احترام بود

IV - عصر پولیتسیانو : ادبیات  

ادیبان فلورانسي، كھ با كمك و سرمشق قراردادن لورنتسو دلگرمي یافتھ بودند، اكنون بیش از پیش آثار 
اینان بتدریج آن زبان ادبي ایتالیایي توسكاني را رواج دادند كھ زبان . نوشتند خود را بھ زبان ایتالیایي مي

شیرینترین، غنیترین، و «پرست،  بھ گفتة واركي میھن - جزیرة ایتالیا شد نمونھ و معیار سراسر شبھ
  » .زبانھاي شناختھ شدة دنیا  ترین زبان نھ تنھا در بین ھمة زبانھاي ایتالیایي بلكھ در میان ھمة فرھیختھ

ھمزمان با احیاي ادبیات ایتالیایي، كار پدر بزرگ خود، یعني گردآوري ھمة آثار كالسیك  اما لورنتسو، 
او پولیتسیانو و یانوس السكاریس را . فلورانس، را با پشتكار دنبال كرد یونان و روم براي استفادة ادیبان

السكاریس از یك . براي خرید نسخ خطي كھن بھ شھرھاي مختلف ایتالیا و نیز بھ خارج از كشور فرستاد
  دیر واقع در كوه آتوس دویست نسخة خطي ھمراه 

بھ گفتة پولیتسیانو، . زمان ناشناختھ بود آورد كھ از آن میان ھشتاد نسخھ براي اروپاي باختري تا آن
لورنتسو . لورنتسو آرزو داشت بتواند ھمة ثروت خود، حتي اثاث خانة خویش، را صرف خرید كتاب كند

براي استنساخ نسخ خطي غیرقابل خرید كاتباني اجیر كرد و در عوض بھ سایر كلكسیونرھاي نسخ قدیمي، 
برداري  ن، و دوك فدریگو، اھل اوربینو، اجازه داد براي نسخھنظیر ماتیاس كوروینوس، پادشاه مجارستا

پس از مرگ لورنتسو، این مجموعھ یا كتابھایي كھ . از نسخ خطي وي كاتباني بھ كتابخانة مدیچي بفرستند
تعداد این كتابھا برروي ھم بر  ١۴٩۵در سال . ماركو سپرده بود یكجا گردآوري شد كوزیمو بھ دیر سان

میكالنژ چندي بعد ساختمان زیبایي براي . جلد از آنھا بھ زبان یوناني بود ۴۶٠شد كھ  مي جلد بالغ ١٠٣٩
وقتي برناردو چنیني . ، معروف شد»كتابخانة لورنتسي«نگاھداري این كتابھا بنا كرد كھ نزد آیندگان بھ نام 

نو یا فدریگو، بھ این ، لورنتسو، بھ خالف دوست خود پولیتسیا)١۴٧١(اي در فلورانس تأسیس كرد  چاپخانھ
برد و گروھي از  اعتنایي نشان نداد؛ ظاھرًا یكباره بھ امكانات انقالبي حروف قابل انتقال پي ھنر جدید بي

دانشمندان را مأمور كرد متنھاي مختلف را با ھم مقابلھ كنند تا آثار كالسیك با بیشترین دقت ممكن در آن 
، كھ بھ این طریق دلگرمي یافتھ بود، نخستین چاپ دیوان بارتولومئو دي لیبري. روزگار بھ چاپ رسد

» چاپھاي اول«السكاریس  ؛ یانوس)١۴٨٨(ھومر را زیر نظر دقیق دمتریوس خالكوندولس بھ چاپ رساند 
منتشر كرد؛ و ) ١۴٩۶(، و آثار لوكیانوس را )١۴٩۴(، گلچین ادبیات یوناني )١۴٩۴(آثار اوریپید 
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كھ زبان و استعاراتشان  - ، ویرژیل، پلیني مھین، و دانتھ را)١۴٨٢(ھوراس كریستوفوروالندینو دیوانھاي 
شنویم كھ فلورانس بھ پاداش  وقتي مي. ویراست و بھ چاپ رساند -در آن روزگار نیز بھ تفسیر نیاز داشت

  . بریم این تالشھاي ادیبانھ خانة باشكوھي بھ كریستوفورو ھدیھ داد، بھ روح آن زمان بیشتر پي مي

شان  شوراني كھ شھرت مدیچیھا و فلورانسیھاي دیگر در زمینة حمایت سخاوتمندانھ از ادیبان فریفتھدان
وسپازیانو دا بیستیتچي، كھ بھ . كرده بود بھ فلورانس ھجوم آوردند و این شھر را پایتخت فضل ادبي ساختند

سري كتابھاي شیوا و  عنوان كتابفروش و كتابدار در فلورانس و اوربینو و رم خدمت كرده بود، یك
. خردمندانھ تحت عنوان زندگي مردان نامي نوشت كھ شرح حال نویسندگان و حامیان آنھا در آن عصر بود

دانشگاه كھنسال پیزا و آكادمي افالطوني فلورانس  لورنتسو، براي بسط و انتقال میراث فكري نژاد خویش، 
رسمي نبود، بلكھ انجمني از دوستداران افالطون بود  اي این آكادمي دانشكده. را احیا كرد و توسعھ بخشید

آمدند، با ھم شام  كھ در فواصل نامنظم در كاخ شھري لورنتسو یا ویالي فیچینو واقع در كاردجي گرد مي
خواندند، و دربارة فلسفة آن  خوردند، یك بخش یا تمامي یكي از مكالمات افالطون را با صداي بلند مي مي

شد، مراسم با ابھتي،  نوامبر، كھ سالگرد والدت و مرگ افالطون پنداشتھ مي ٧روز در . كردند بحث مي
اي كھ آن را از آن افالطون  شد؛ برسر پیكر نیمتنھ تقریبًا مشابھ مراسم مذھبي، توسط آكادمي برگزار مي

  نھادند، و در برابر آن چراغي روشن  پنداشتند، تاج گلي مي  مي

  

كریستوفورو الندینو این گردھماییھا را . كنند ر تصویر خدایي چراغي روشن ميگونھ كھ براب كردند، آن مي
اي براي نگارش گفت و شنودھاي خیالي خود تحت عنوان مجادلھ با كامالدولنھا مورد استفاده  بھ عنوان پایھ

روایت وي چنین است كھ روزي او و برادرش، بھ ھنگام دیدار از دیر راھبان ). ١۴۶٨(قرار داد 
الدول، با لورنتسوي جوان و جولیانو د مدیچي، لئون باتیستا آلبرتي، و شش تن دیگر از شخصیتھاي كام

آمیز شھر را با آرامش  اند و شتاب دلھره رواني آرمیده  كنند؛ آنھا بر چمني كنار چشمة فلورانس مالقات مي
تفكرانھ بھ بحث كنند و بر سرزندگي پرجنب وجوش در برابر زندگي م شفابخش روستا مقایسھ مي

ورزد كھ ذھن كمال  ستاید، حال آنكھ لورنتسو اصرار مي اند؛ آلبرتي زندگي تفكرآمیز روستایي را مي نشستھ
  . یابد یافتھ حداكثر كارآیي و رضایت خود را فقط در خدمات كشوري و تجارت جھاني مي

لیتسیانو، پیكو دال میراندوال، از جملھ كساني كھ در بحثھاي انجمن دوستداران افالطون شركت داشتند، پو
مارسیلیو چنان بھ مأموریتي كھ كوزیمو بھ او سپرده بود وفادار بود كھ . میكالنژ، و مارسیلیو فیچینو بودند

تقریبًا ھمة عمرش را وقف ترجمة كتابھاي افالطون بھ التیني، و مطالعھ و آموزش و نگارش دربارة مكتب 
نان زیبا بود كھ دختران فلورانسي بھ چشم خریدار بھ او نگاه مارسیلیو در جواني چ. افالطون كرد

مدتي ایمان مذھبیش را از دست داد؛ مكتب . كردند، اما او بھ كتابھاي خویش بیش از زنان توجھ داشت مي
محبوب «كرد تا  خطاب مي» محبوب افالطون«نمود؛ شاگردان خود را بیشتر  افالطون در نظرش برتر مي

در این حالت، . پرستید افروخت و او را مانند قدیسان مي مجسمة نیمتنة افالطون شمع مي؛ در برابر »مسیح
ھاي عقاید  مسیحیت در نظرش چیزي نبود جز یكي از ادیان متعددي كھ عناصر حقیقت را در پشت استعاره

شفا یافتن ھاي قدیس آوگوستینوس، و سپاسگزاریش بھ خاطر  نوشتھ. كنند جزمي و آیینھاي نمادین پنھان مي
در چھلسالگي كشیش شد، اما ھمچنان بھ . از یك بیماري مھلك، باردیگر او را بھ دامن مسیحیت افكند

مارسیلیو عقیده داشت كھ سقراط و افالطون نیز نوعي . عنوان یكي از پیروان مشتاق افالطون باقي ماند
آنھا نیز در مرتبة خود از خدا . ران استاند كھ بھ ھمان تعالي و اصالت توحید پیامب یكتاپرستي را بیان كرده

بھ پیروي از او، . اند اند؛ و براستي ھمة كساني كھ عقل بر آنھا حاكم است نیز چنین بوده الھام گرفتھ
لورنتسو و اكثر اومانیستھا، بھ جاي آنكھ ایمان دیگري را جانشین مسیحیت كنند، كوشیدند مسیحیت را با 

، )١۵٣۴ -١۴۴٧(طي یك یا دو نسل . كنند كھ از فیلسوفان نیز قابل قبول باشدھایي مجددًا تفسیر  چنان واژه
py  . ساووناروال آن را نوعي فریب خواند. اش را حفظ كرد كلیسا در برابر این مشغولیات لبخند صبورانھ
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او . پس از خود لورنتسو، كنت جوواني پیكو دال میراندوال جذابترین شخصیت انجمن آكادمي افالطوني بود
  در بولونیا و پاریس تحصیل كرد،  كھ بھ نام خود او معروف شد بھ دنیا آمد،) نزدیك مودنا(در شھري 

وتقریبًا در ھمة دربارھاي اروپا بھ گرمي و احترام از او استقبال شد؛ سرانجام، لورنتسو تشویقش كرد كھ 
  اش از  ذھن پژوھنده. فلورانس را اقامتگاه خویش سازد

و در ھر موضوع و رشتھ  -شعر، فلسفھ، معماري، و موسیقي -پرداخت دیگر مي موضوعي بھ موضوعي
اي توصیف كرده است كھ  پولیتسیانو او را بھ عنوان مرد نمونھ. آورد كامیابیھاي درخشاني بھ دست مي

اش  اي االھي در چھره تركیب، كھ ھالھ بلند باال و خوش«: طبیعت ھمة موھبتھایش را در او گردآورده است
آور، اطالعاتي پردامنھ،  اي اعجاب ناپذیر در مطالعھ، با حافظھ ؛ مردي با نگاه نافذ، خستگي»درخشد يم

مسلط بر چند زبان، محبوب زنان و فیلسوفان، و با شخصیتي ھمان اندازه دوست داشتني كھ زیبایي 
دید  این را نميدر خود   ذھن او بر روي ھر فلسفھ و ھر دیني گشوده بود؛. ظاھرش و برجستگي ھوشیش

بیني روي برتافت، اما بھ  كھ ھیچ نظام یا ھیچ شخصي را رد كند؛ ھرچند در آخرین سالھاي عمر از طالع
بھ خالف . كرد ھمان سھولت كھ افالطون و مسیح را قبول داشت، از رازوري و جادوگري ھم استقبال مي

پردازند  ي كھ فقط بھ بیان موھومات ميبیشتر اومانیستھاي دیگر كھ فالسفة مدرسي را بھ عنوان متحجران
ھاي عربي و  بسیاري از اندیشھ. كردند، جوواني دال میراندوال دربارة فلسفة آنھا نظرات مثبتي داشت رد مي

. داد كرد، و بسیاري از یھودیان را در ردة استادان و دوستان گرامیش قرار مي یھودي را تحسین مي
و اعالم كرد كھ در آن دالیل  دالنھ قدمت منتسب بھ آن را پذیرفت،  عبري را مطالعھ كرد، ساده» قبالھ«

) توافق(ھمچنانكھ یكي از القاب فئودالي او كنت كونكوردیا . كاملي براي اثبات الوھیت مسیح یافتھ است
و نیز بین  -مسیحیت، و اسالم  یھودیت، - بود، وظیفة سنگین ایجاد مصالحھ میان ھمة ادیان بزرگ غرب 

گفتند، تا  گرچھ ھمھ تملقش را مي. دانست یان و افالطون، و افالطون با ارسطو را برخود فرض مياین اد
زد، اعتقاد  پایان عمر كوتاه خود، فروتني دلپذیرش را حفظ كرد؛ تنھا چیزي كھ بھ این فروتني لطمھ مي

  . ھاي خود، و نیز بھ نیروي عقالني بشر بود قاطعش بھ درستي معلومات و آموختھ

با نشر فھرستي از نھصد حكم مختلف دربارة ) ١۴٨۶(وچھار سالگي كھ بھ رم رفت  یكو در سن بیستپ
كشیشان و پیشوایان دیني را » قبالھ«منطق، مابعدالطبیعھ، االھیات، اخالق، ریاضیات، فیزیك، جادو، و 

براینكھ ھرقدر ھم كھ آمیز خود را نیز، مبني  در ھمین فھرست بود كھ وي نظریة تند و بدعت. حیرتزده كرد
وي ھمچنین . گناھان فاني بزرگ باشند بھ علت محدود بودن سزاوار مجازات ابدي نیستند، گنجانده بود

اعالم داشت كھ آماده است در یك بحث و جدل عمومي در برابر ھر شخصي كھ بخواھد از ھریك ازاین 
بھ عنوان مقدمة . بخواھد بیاید بپردازداحكام دفاع كند، و حاضر شد ھزینة سفر ھر مدعي را از ھرجا كھ 

این مبارزة پیشنھادي فلسفي، خطابة معروفي را كھ بعدھا بھ نام دربارة شأن انسان معروف شد فراھم كرد، 
ھاي قرون  كھ با بیشتر نظریھ –و در آن با شوري جوانانھ نظریة متعالي اومانیستھا را دربارة نوع انسان 

براي ھمة مكتبھا این دیگر حرف پیش پا «: نویسد پیكو در این خطابھ مي. ادشرح د - وسطایي ناسازگار بود
  توان  اي است كھ انسان خود دنیاي كوچكي است كھ مي افتاده

پیكو سپس از زبان خود خدا، بھ عنوان سخناني خطاب بھ . جان فرشتگان، و شباھت االھي تشخیص داد
من تو را بھ عنوان موجودي «: آورد ن شاھدي االھي ميحضرت آدم، براي اثبات تواناییھاي نامحدود انسا

. تا آزاد باشي كھ شخصیت خودت را بسازي و برخویشتن چیره شوي… نھ زمیني و نھ آسماني خلق كردم 
پیكو سپس از زبان خود، با » .تواني تاحد جانوري تنزل كني یا دوباره بھ صورتي االھي متولد شوي تو مي

  : افزاید نسانس، ميروح متعالي دوران شباب ر

تواند ھماني باشد كھ  كھ مي… انگیز انسان است  این اوج موھبت االھي و خوشبختي متعالي و شگفت
جانوران، از ھمان لحظة تولد از تن مادر خویش ھمة آن چیزھایي را كھ مقدر . آرزوي بودنش را دارد

ھماني … ن روز ازل از ھما) فرشتگان(آورند، متعالیترین ارواح  است داشتھ باشند یا آن باشند با خود مي
ھاي ھمھ نوع امكانات  جوانھ  از ھمان لحظة تولد،  بھ انسان،» خداوند پدر«اما . ھستند كھ تا ابد خواھند بود

  . و ھمھ نوع زندگي را عطا كرده است
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كسي حاضر نشد در این مجادلة چندجانبة پیكو شركت كند، اما پاپ اینوكنتیوس ھشتم سھ حكم از احكام او 
از آنجا كھ این سھ حكم بخش كوچكي از تمامي احكام بودند، . آمیز محكوم كرد وان احكام بدعترا بھ عن
و در حقیقت ھم اینوكنتیوس چندان   گذرد، توانست انتظار داشتھ باشد كھ پاپ از گناه او در مي پیكو مي

یس نیز از او حمایت اي نوشت و بھ پاریس رفت؛ دانشگاه پار اما پیكو استغفارنامة محتاطانھ. سخت نگرفت
پاپ آلكساندر ششم با خوشرویي معمول خویش بھ پیكو اطالع داد كھ ھمة خطاھاي او  ١۴٩٣در سال . كرد

پس از بازگشت بھ فلورانس، پیكو پیرو صادق ساووناروال شد، از دنبال كردن ھمة علوم . اند بخشوده شده
ارایي خویش را وقف تھیة جھیزیة عروسي د  دست كشید، پنج دیوان شعرھاي عاشقانة خود را سوزاند،

در این اندیشھ بود كھ بھ فرقة راھبان . براي دختران فقیر كرد، و خود زندگي نیمھ رھباني در پیش گرفت
ویك  دومینیكي بپیوندد، اما پیش از آنكھ در این باره تصمیم قطعي بگیرد، در حالي كھ ھنوز جواني سي

وذ پیكو پس از پایان زندگي كوتاھش ھمچنان برجاي ماند و بھ نف. سالھ بود، چشم از جھان فروبست
رویشلین در آلمان الھام بخشید تا مطالعات مربوط بھ ادبیات عبري را، كھ پیكو در زندگي خود مشتاقانھ بھ 

  .آن دل بستھ بود، دنبال كند

شخواھي بسیار تصحیح پولیتسیانو، كھ براي پیكو ستایشي فراوان قایل بود و اشعارش را با فروتني و پوز
نام اصلي پولیتسیانو، آنجلوس . كرد، شور و حرارتي كمتر از فضل و فراستي عمیقتر از پیكو داشت مي

نامیدند؛ و این نام پولیتسیانو، كھ بدان شھره گشتھ است،  باسوس بود؛ دیگران او را آنجلو آمبروجیني مي
وي پس از آنكھ . ر دشتھاي اطراف فلورانس واقع استمتخذ از نام محلي است بھ نام مونتھ پولیتسیانو كھ د

  نزد   بھ فلورانس آمد، نزد كریستوفوروالندینو زبان التیني،

شعر رومي » عصر سیمین«ھاي منسجم و پرقدرت بھ كار برد كھ انگار از  آن چندان اصطالحات و جملھ
. اند، آنھا را براي لورنتسو فرستادپس از آنكھ ترجمة دوجلد اول كتاب را بھ پایان رس. بھ جاي مانده است

پولیتسیانو را بھ ادامة   یافت، قدري را با زیركي در مي آن سرآمد حامیان ادب، كھ ارزش ھراثر گران
. او را بھ خانة خود برد تا معلم پسرش، پیرو شود و ھمة نیازمندیھاي او را برآورد. ترجمھ تشویق كرد

العاده بھ ویرایش متون قدیمي و از  با دانش و بصیرتي فوق  ین شده بود،پولیتسیانو، كھ اكنون نیاز مالیش تأم
اي از  وقتي الندینو نسخھ. نامة یوستینیانوس پرداخت وتحسین جھان را نسبت بھ خود برانگیخت جملھ قانون

پولیتسیانو شعري بھ عنوان دیباچة كتاب سرود كھ از نظر نثر التیني و   كتاب ھوراس را منتشر كرد،
در كالس درسھاي . كرد سازي با شعرھاي خود ھوراس برابري مي پردازي و فنون پیچیدة منظومھ ارتعب

رویشلین، گروسین،  -ادبیات كالسیك او افراد خاندان مدیچي، پیكو دال میراندوال، و دانشجویان خارجي
، و سخنران در سھ كھ از سرزمینھاي آن سوي آلپ آوازة او را بھ عنوان ادیب، شاعر - لیناكر، و دیگران

پولیتسیانو معموال سخنراني خود را با شعري طوالني بھ زبان . كردند زبان مختلف شنیده بودند، شركت مي
وتدي  یكي از این قطعات، كھ بھ صورت شش. كرد التیني كھ بھ تناسب موضوع درس سروده بود آغاز مي

این شعر، و شعرھاي دیگري . كاتچو بودسروده شده بود، درحد تاریخ شعري از روزگار ھومر تازمان بو
از چنان سبك التیني روان و فصیح، و چنان تصویرپردازي   كھ پولیتسیانو بھ نام سیلوا منتشر كرد،

و از اینكھ   جانداري برخوردار بود كھ اومانیستھا او را بھ رغم جوانیش بھ عنوان استاد خویش ستودند،
شادماني   حیاي آن بودند بھ ھمت او زندگي را از سرگرفتھ بود،زبان اصیل التیني كھ آنھا در انتظار ا

  .كردند

پولیتسیانو در ھمان حال كھ خود را تقریبًا بھ سطح یكي از شخصیتھاي كالسیك التین رسانده بود، بھ زبان 
ھ ھنگامي ك. رقیب باقي ماند ایتالیایي نیز اشعار زیادي سرود كھ از زمان پترارك تا روزگار آریوستو بي

اي بدیع و  پراني پیروز شد، پولیتسیانو در منظومھ در مسابقة نیزه ١۴٧۵جولیانو، برادر لورنتسو، در سال 
خوشاھنگ از او ستایش كرد، و در شعر سیمونتاي زیبا زیبایي اشرافي معشوقة جولیانو را با چنان 

از لطافت احساس و بیان  اي فصاحت و شیوایي ستود كھ شعر غناي ایتالیایي از آن پس بھ مرزھاي تازه
كند كھ چگونھ ھنگام رفتن بھ شكار بھ سیمونتا و دختران دیگري  در این شعر، جولیانو بیان مي. دست یافت

py  : خورد اند برمي رقصیده كھ در كشتزاري مي
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  زند حوري زیبایي را كھ آتش بھ جانم مي

  در حالتي آرام و پاك و محتاط، 

  آمیز،  با رفتاري لطف

  .ني، پرھیزگار، منزه، خردمند، و مھربان یافتمداشت دوست

  چھرة آسماني او، چندان شیرین، چندان لطیف، 

  و چندان شاداب بود كھ در چشمان آسمانیش 

  درخشید،  بھشت بتمامي مي

  … . آري، ھمة خوبیھایي كھ ما فانیان بینوا در پي آنیم

  داشت،  ھمچنانكھ در میان دستة ھمسرایان گام برمي

  ي ھماھنگ با نواي موزون، با پاھای

  انگیزش  از سر شاھوار و پیشاني ھوس

  . طرة گیسوان طالیي شادمانھ افشان بود

  شد،  نگاھش ھرچند بندرت از زمین برگرفتھ مي

  دزدانھ نوري خدایي بھ سوي من فرستاد؛ 

  اما گیسوان حسودش 

  . آن ستون نور روشن را درھم شكست و او را از دید من پنھان كرد

  او كھ در آسمان براي ستایش فرشتگان زاده و پرورده شده بود، 

   - درنگ چون این خطا را دید، بي

   - با دستي چون بلور

    انگیز را از چھرة آرام و مھربانش بھ یك سو زد؛ ھاي دل آن طره

  آنگاه از چشمھایش روحي چنان فروزان، 

  روح عشقي چنان شیرین در من دمید

  توانم دركش كنم  كھ بسختي مي

  . ام پس چگونھ است كھ من از سراپا سوختن جان بھ در برده
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پولیتسیانو براي معشوقة خویش، ایپولیتا لئونچینا، شعرھاي عاشقانة لطیف و شورانگیزي سرود؛ و 
انش بھ شعرھاي عاشقانة مشابھي را نیز، كھ بدیع و خوشاھنگ و موزون و مقفي بودند، رواج داد تا دوست

ھاي ساده روستایي را فراگرفت، و آنھا را در قالب  ترانھ. عنوان طلسم شكستن كمرویي از آنھا استفاده كنند
این شعرھا، با كلمات تغییریافتھ و تازه، دوباره بھ میان توده مردم بازگشت و . شكلھاي ادبي بھ نظم درآورد

در شعر سیھ چشم و سیھ موي من، . جاي مانده استتا بھ امروز نیز اثرات آن در زبان توسكاني ھمچنان بر
شوید و برمویش  اي مي كند كھ چھره و سینة خود را در چشمھ دختر روستایي خوشرویي را وصف مي

این » .فرنگي بود مانست و لبانش چون توت پستانھایش بھ گلھاي سرخ بھاري مي«آراید؛  تاجي از گل مي
پولیتسیانو در تالش براي دست یافتن دوباره بھ وحدت . شود ور نميآ پسندي است كھ ھرگز مالل تشبیھ مردم

بھ  - اي شد، درام كوتاه عاشقانھ نمایش، شعر، موسیقي، و آواز، چنانكھ در تئاتر دیونوسوسي یونان اجرا مي
بیت تصنیف كرد كھ در حضور كاردینال فرانچسكو گونتـــساگا  ۴٣۴شامل  - گفتة خودش در طي دو روز

كند  پولیتسیانو در این درام، كھ افسانة اورفئوس نامیده شده است، روایت مي). ١۴٧٢(خوانده شد درمانتوا 
كھ چگونھ ائورودیكھ، زن اورفئوس، ھنگام گریز از دست چوپاني عاشق، از نیش زھرآگین ماري جان 

گ خویش یابد و با نواي چن سپارد و چگونھ اورفئوس دلشكستھ بھ ھادس یا جھان مردگان راه مي مي
گرداند، بھ این شرط  كند كھ ائورودیكھ را بھ او بازمي پلوتون، خداي عالم زیرزمیني، را چنان مسحور مي

  كھ تا زماني كھ از جھان 

روند كھ اورفئوس، مسحور از  ھنوز چندگامي پیش نمي. اند بھ زنش نگاه نكند مردگان كامال بیرون نرفتھ
در ھمین اثنا، زن در یك چشم بھ ھم زدن بھ جھان مردگان . یندازدگرداند تا بھ او نگاھي ب عشق، سربرمي
وار بھ موجودي  العملي دیوانھ اورفئوس در عكس. گردد شود، و شوھر از تعقیب او منع مي بازگردانده مي

كند كھ مردان باید از زنان چشم بپوشند و بھ پیروي از رابطة  شود و توصیھ مي مبدل مي» گریز زن«
اعتنایي  نشین، كھ از بي زنان جنگل. ئوس با گانومدس خود را با پسربچگان ارضا كنندآمیز ز رضایت

كنند و از این  زنند، پوستش را مي او را تا سرحد مرگ ضربھ مي  اند، اورفئوس نسبت بھ خود بھ خشم آمده
شد از  ختھ ميآھنگ موسیقي كھ ھمراه این نمایش نوا. پردازند انتقامگیري با آھنگھاي موزون بھ شادي مي

توانیم اورفئوس را یكي از نخستین اپراھاي ایتالیایي بھ شمار  میان رفتھ است؛ با اینھمھ، با اطمینان مي
  .آوریم

پولیتسیانو در شاعري بھ مقام بلندي نرسید، زیرا از دامھاي شور و شھوت دوري گزید و ھرگز عمق 
نیرومندترین احساسي كھ داشت . گاه عمیق نبود ي ھیچاو ھمواره فریبنده بود، ول  زندگي یا عشق را نكاوید؛
روزي كھ جولیانو در كلیسا كشتھ شد، پولیتسیانو در كنار حامي خود بود و با . دلبستگیش بھ لورنتسو بود

ھنگامي كھ لورنتسو از سفر . گران او را نجات داد كردن درھاي خزانة كلیسا بھ روي توطئھ  چفت و بست
شت، پولیتسیانو با سرودن شعرھایي كھ از شدت عالقھ و تعلق خاطر تقریبًا جنبة پرخطرش بھ ناپل بازگ

ناپذیري مویھ  لورنتسو كھ درگذشت، پولیتسیانو بھ نحو تسلي. رسوایي بھ خود گرفتھ بود از او استقبال كرد
زي كھ سا مثل پیكو، در ھمان سال سرنوشت  آھستھ رو بھ تحلیل رفت، و دوسال بعد، سرداد؛ سپس آھستھ

  .پاي فرانسویان بھ ایتالیا باز شد، بدرود حیات گفت

برد، در ایمانش تردید اندكي بھ  طبعي لذت نمي اگر لورنتسو در فلسفة زندگي خود اندكي از طنز و شوخ
توانست بھ كمال انساني كھ از آن  كرد، نمي ھایش اندكي ھرزگي نمي داد، و با معشوقھ خود راه نمي

برد و تماشاي كمدیھاي خارج از نزاكت در  ھمچنانكھ پسرش از لودگي لذت مي .برخوردار بود برسد
نیز لویجي پولچي را بھ میز شام و ] لورنتسو[دربار پاپ برایش خوشایند بود، شاھزادة بانكدار فلورانس 

این شعر . برد كرد، و از شعر خشن و ھجایي او مورگانتھ مادجوره حظي وافر مي ناھار خود دعوت مي
ستود، با آواي بلند، بندبند، براي لورنتسو و مھمانان دایمیش خوانده  وف، كھ بایرن آن را بسیار ميمعر
گویي بي بندوبار بود و با بھ كارگرفتن زبان و اصطالحت و  لوئیجي مردي جسور و در بذلھ. شد مي

و ملتي را از  ھاي بورژوازي براي توصیف داستانھا و رمانھاي عشقي شھسواران، كاخ لورنتسو نظریھ
pyھاي پرماجراي شارلماني در فرانسھ، اسپانیا، و فلسطین در قرن دوازدھم یا  افسانھ. پیچاند خنده درھم مي
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سرایان بھ سرتاسر شبھ   گرد و ایمپروویزاتورھا یا بدیھھ پیش از آن، توسط مینسترلھا یا خنیاگران دوره
  اما ھمیشھ در . كرده بودایتالیا گسترش یافتھ و ھمة طبقات را شادمان   جزیرة

كند، و در عین ھمراھي با روح رمانتیكي كھ توسط زنھا و جوانھا بھ ادبیات و ھنر داده  خود را استھزا مي
ھاي  با استفاده از افسانھ - پولچي ھمة این ویژگیھا را درھم آمیخت، و. كند شود، گسترش آن را سد مي مي

اي  حماسھ - انة لورنتسي، و نیز گفتگوھاي سر میز لورنتسوھاي خطي موجود در كتابخ پسند و نسخھ مردم
ھاي شھسواران بھ استھزا گرفتھ شده است و، در  ساخت كھ در آن پھلوانان، دیوھا، و جنگھاي قصھ

شعرھایي گاھي جدي و زماني ریشخندآمیز، ماجراھاي پھلوان مسیحي، اورالندو، و مورگانتھ، پھلوان 
   .كند ميشعر بھ نام اوست، نقل  ساراسن را، كھ نیمي از عنوان

گیرد، با اعالم گرویدن ناگھاني بھ مسیحیت خود را نجات  مورگانتھ، كھ مورد حملة اورالندو قرار مي
اند بھ علت  د كھ دو برادر او كھ اخیرًا كشتھ شدهدھ آموزد و توضیح مي اورالندو بھ او االھیات مي. دھد مي
بھ بھشت خواھد رفت؛ اما   دھد كھ اگر مسیحي خوبي بشود، ایماني اكنون در دوزخند؛ و بھ او وعده مي بي

شھسوار . گدازند دلسوزي كند كند كھ در بھشت نباید برحال بستگان خویش كھ در آتش دوزخ مي اخطار مي
ن كلیساي ما اتفاق نظر دارند كھ اگر آنان كھ بھ افتخار ورود بھ بھشت نایل مجتھدی«: گوید مسیحي مي

اند  انگیز جھنم افتاده شوند برحال بستگان بینواي خویش كھ در آن عرصة پراغتشاش و وحشت مي
بازد و بھ اورالندو  مورگانتھ خود را نمي» .غمخواري كنند، از سعادت جاوداني محروم خواھند شد

كنم یا نھ و خود را تسلیم خواست خداوند كرده و  خواھي دید كھ بر برادرانم دلسوزي مي«: ھدد اطمینان مي
دستان برادرانم را قطع خواھم كرد و آن دستان بریده را براي آن … . كنم یا نھ اي رفتار مي چون فرشتھ

  ».راھبان مقدس خواھم برد تا از مرگ دشمنان خود اطمینان حاصل كنند

كند كھ دزدي سرخوش و  ھجدھم منظومھ، پھلوان دیگري را بھ نام مارگوتھ معرفي مي پولچي، در بند
وي در برابر . دھد آدمكشي ضعیف است و ھرگونھ رذیلتي جز خیانت بھ دوستان را بھ خود نسبت مي

  : دھد شمارد، چنین پاسخ مي پرسش مورگانتھ كھ آیا كدام دین را ارجح مي

  اي ندارم،  كدام عقیده نیست و بھ ھیچ براي من فرقي میان سیاه و آبي

  پز یا شاید سرخ كرده باشد؛  در عوض بھ خروس اختھ فربھي عقیده دارم كھ آب

  و گاھي نیز بھ كره اعتقاد دارم، 

  … و آبجو و آب انگور كھ در آن سیب سرخ كرده شناور باشد؛ 

  اما بیشتر بھ شراب كھنھ عقیده دارم، 

  … . انگارم و آن كس را كھ بدان ایمان راسخ دارد آمرزیده مي

  … ایمان ھم مثل خارش آزاردھنده است؛ 

  .این یا آن یا دیگري - رسد ایمان ھمان چیزي است كھ از والدین آدم بھ آدم مي

  : پس ببینید كھ من چھ نوع ایماني را باید بپذیرم

  ي بود اي یونان دانید كھ مادر من راھبھ زیرا البد مي

  .و پدرم در بروسھ، در میان تركھا، مال
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پولچي بر مرگ . سپارد دھد، از شدت خنده جان مي مارگوتھ پس از آنكھ در دوبند شعر شادمانھ جوالن مي
كشد كھ  ریزد، اما از دنیاي تخیالت جادویي خویش دیوي طراز اول بھ نام عشتاروتھ بیرون مي او اشك نمي

شود تا رینالدو را  عشتاروتھ توسط ماالجیجي ساحر از دوزخ احضار مي. كند عصیان مي لوكیفرھمراه با 
آمیز رینالدو  دھد و نظر محبت او این مأموریت را ماھرانھ انجام مي. بسرعت از مصر بھ رونسوو بیاورد

گیرد از درگاه خداوند بخواھد عشتاروتھ را از  كند كھ شھسوار مسیحي تصمیم مي د جلب ميرا چنان بھ خو
شود كھ سركشي در برابر  اما دیو مؤدب، كھ در االھیات تبحر فراوان دارد، یادآور مي. دوزخ آزاد كند

اندیشید  ميماالجیجي با خود . رود و در خور عقوبت ابدي است عدالت الیتناھي خیانت مطلق بھ شمار مي
او را آفریده   داند، كھ چرا خدایي كھ ھمھ چیز و از جملھ نافرماني لوكیفر و لعنت ابدي او را از پیش مي

تواند از آن  كند كھ این رازي است كھ حتي یك دیو خردمند ھم نمي مي عشتاروتھ اعتراف . است
  . سردربیاورد

نوشت، بھ  مي ١۴٨٣این سطور را در سال  عشتاروتھ در حقیقت دیو خردمندي بود، زیرا پولچي، كھ
با اشاره بھ آن اخطار قدیمي . كند انگیز ماجراي كریستوف كلمب را از زبان او پیشگویي مي نحوي شگفت

  : گوید عشتاروتھ بھ رینالدو چنین مي ، »دورتر نروید«كھ ) طارق  جبل(در ستونھاي ھركول 

   آگاه باش كھ این نظریھ نادرست است؛

  دریانورد دلیر از روي دریاي مغرب  قایق این

  بھ دوردستھا پیش خواھد راند،

  چنانكھ گویي این زمین كھ چون چرخي در گردش است

  . دشتي صاف و ھموار بیش نیست

  تر بود،  اندام انسان در روزگاران كھن درشت

  فھمید كھ كندترین قایقھا  و ھركول اگر مي

  اي كھ او بیھوده در نظر داشتھ  تا چھ حد بھ آن سوي محدوده

  شد؛  بزودي پیش خواھد راند، از شرم سرخ مي

  انسان نیمكرة دیگري را بازخواھد یافت، 

  از آنجا كھ ھمة چیزھا بھ مركز مشتركي گرایش دارند، 

  انگیز االھي،  زمین نیز با راز شگفت

  .آویختھ است در میان فضاي پرستاره، با تعادلي نیكو

  در آن سوي مقابل ما در روي زمین، شھرھا و كشورھایي ھستند

  . گنجیدند اي كھ ھرگز در اندیشھ نمي و امپراطوریھاي گسترده

  رود  اما بنگر، خورشید در مسیر غربي خویش شتابان پیش مي
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  . تا آن مردمان را با نوري كھ در انتظار آنند بھ نشاط درآورد

  از خصوصیات سبك شعري پولچي این بود كھ ھر بند را، ھرچند مملو از لودگي باشد، با نیایش 

پارسایانھ بھ درگاه خدا و قدیسان آغاز كند؛ ھرچھ كھ مضمون كفرآمیزتر بود، مطلع آن وقر و ھیبت 
حكمي كھ مطمئنًا  - یابد شعر با اعالم اعتقاد بھ این نكتھ كھ ھمة ادیان خوب ھستند پایان مي. بیشتري داشت

آمیزي در شعر  دھد محجوبانھ نكتة بدعت پولچي گاھي بھ خود اجازه مي. آزارد ھر مؤمن واقعي را مي
آورد كھ دانش از پیش آموختة مسیح با دانش خداي  بگنجاند، نظیر آنجا كھ با استناد بھ كتاب مقدس دلیل مي

وار باشد كھ سرانجام ھمة ارواح، حتي لوكیفر، دھد امید پدر برابر نیست؛ یا آنجا كھ بھ خود اجازه مي
اما بھ عنوان یك فلورانسي معتبر و مانند سایر اعضاي محفل لورنتسو، در ظاھر . آمرزیده خواھند شد

روحانیان فریب كرنشھاي ظاھري . نسبت بھ كلیسا، كھ جزء الینفك زندگي مردم ایتالیا بود، مؤمن باقي ماند
  . از دفن جسد او در گورستان تقدیس شده جلوگیري كردند) ١۴٨۴(گش او را نخوردند، و ھنگام مر

از اینكھ اعضاي گروه لورنتسو توانستند در طول عمر یك نسل اینھمھ آثار ادبي گوناگون بیافرینند، 
نیز شكوفایي  -میالن، فرارا، ناپل، و رم - توانیم منطقًا بھ این نتیجھ برسیم كھ در شھرھاي دیگر ایتالیا مي
در یك قرن فاصلة میان تولد كوزیمو و مرگ لورنتسو، ایتالیا نخستین مرحلة . بھي وجود داشتھ استمشا

ایتالیا در این دوره یونان و روم باستان را كشف . رنسانس خویش را پیروزمندانھ بھ پایان رسانده بود
ردیگر بھ صورت زباني ھاي اصلي تحقیقات كالسیك را بھ وجود آورده، و زبان التیني را با پایھ  كرده،

اي كھ از مرگ كوزیمو تا مرگ  اما گذشتھ از اینھا، در دوره. باشكوه مردانھ و قدرتي مؤثر درآورده بود
لورنتسو بھ طول انجامید، ایتالیا روح و زبان خویش را مجددًا بازیافت، معیارھاي تازة شكل و 

رود كھ روح كالسیك داشتند اما از نظر پردازي را در زبانھاي محلي بھ كار گرفت، شعرھایي س عبارت
بودند و از امور و مسائل زمانة خود یا از مناظر و آدمھاي محلي و روستایي » نو«زبان و اندیشة بومي 

ھاي فكاھي را بھ مرتبة ادبیات  ایتالیا در طول یك نسل، بھ ھمت پولچي، افسانھ: دیگر اینكھ. گرفتند الھام مي
راي بویاردو و آریوستو گشوده بود، و حتي نمودي از نیشخندھاي سروانتس بر ارتقا داده بود، راه را ب

عصر دانشوران رو بھ پایان بود، تقلید . زدنھاي شھسواران را از پیش تحقق بخشیده بود  خودنماییھا و الف
ر داد؛ ادبیات ایتالیایي، كھ پس از انتخاب زبان التیني براي سرودن اشعا جاي خود را بھ خالقیت مي

بزودي احیاي آثار باستاني بھ . گرفت حماسي توسط پترارك بھ انحطاط گراییده بود، جاني تازه مي
یافت كھ پیشگام ادبیات دنیا بود و آن را از ھنر  شد و فرھنگ ایتالیایي نویني تجلي مي فراموشي سپرده مي

  . كرد سرشار مي

v - عصر وروكیو : سازي معماري و مجسمھ  

والوري، ھمعصر لورنتسو، چنین نوشتھ . ت از ھنر خاندان مدیچي را مشتاقانھ ادامھ دادلورنتسو سنت حمای
  توانست  چیز دیگري نمي كرد كھ ھیچ او بقایاي ھمة آثار باستاني را چنان تحسین مي«: است

ة دنیا خواستند بھ او خدمتي كنند، عادت كرده بودند كھ از ھرگوش آنان كھ مي. بھ آن اندازه او را خشنود كند
كھ مھر روم یا «آوري كنند  مجسمھ، مجسمة نیمتنھ، و چیزھاي دیگري را برایش جمع… مدال، سكھ، 

ھاي خویش را با اشیایي كھ از  لورنتسو مجموعة آثار معماري و مجسمھ. یونان باستان را داشتھ باشد
ي داد و دیدن آنھا را براي ماركو جا كوزیمو و پیرو بھ جاي مانده بود در باغي بین كاخ مدیچي و دیر سان

بھ دانشجویاني كھ پشتكار و استعدادي از خود نشان . مندان معتبر آزاد اعالم كرد ھمة دانشوران و عالقھ
و بھ كساني كھ   پرداخت، اي براي گذران زندگي مي كمك ھزینھ -میكالنژ جوان یكي از آنان بود-دادند  مي

  این نكتھ بسیار قابل توجھ است كھ ھمة«: گوید وازاري مي. ددا داشتند پاداش مي لیاقت خاصي ابراز مي
پرداختند و مورد لطف لورنتسو بودند ھمگي ھنرمنداني  كساني كھ در باغھاي مدیچي بھ مطالعھ مي

… این مسئلھ را فقط باید بھ نیروي داوري و تشخیص این مرد بزرگ و ھنرپرور نسبت داد. برجستھ شدند py
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اي را كھ نبوغي داشتند بشناسد، بلكھ میل و توانایي آن را داشت كھ بھ  فراد برجستھكھ نھ تنھا قادر بود ا
  » .آنان پاداش ھم بدھد

قرن (اثر ویتروویوس » معماري«رسالة ) ١۴٨۶(مھمترین رویداد حكومت لورنتسو از جنبة ھنري انتشار 
. یلة پودجو كشف شده بودگال بھ وس- بود كھ حدود ھفتاد سال پیش از آن تاریخ در دیر سن) م اول ق

لورنتسو كامال مجذوب این اثر خشك كالسیك شد، و براي گسترش سبك معماري دوران امپراطوري روم 
شاید او در این مورد بھ ھمان اندازه كھ سودمند بود، زیان ھم رساند، زیرا . از نفوذ خویش استفاده كرد

بیات احیا شده بودند، در معماري از رونق رشد و تكامل اشكال بومي را، كھ بھ نحو ثمربخشي در اد
در اثر تشویقھا، و در بسیاري موارد در نتیجة كمكھاي مالي او، . اي داشت اما او روح بخشنده. انداخت

وي ساختمان كلیساي سان . ھاي شخصي زینت یافتھ بود فلورانس اكنون با بناھاي پرشكوه ملي و خانھ
كمیل كرد، و بھ جولیانو دا سانگالو مأموریت داد تا بناي دیري را در لورنتسو و بناي دیري در فیزولھ را ت

جولیانو براي لورنتسو در . خارج از دروازة سانگالو، كھ نام ھنرمند نیز از آن گرفتھ شده، طرحریزي كند
ي پودجود آ كایانو ویالیي چنان زیبا ساخت كھ وقتي فردیناند، پادشاه ناپل، از او خواست تا معماري معرف

داشتند از عمل  مي  اینكھ ھنرمندان تا چھ حد لورنتسو را دوست. كند، لورنتسو جولیانو را بھ او توصیھ كرد
، و »كوپیدو خفتھ«مجسمة   ،)امپراطور(سخاوتمندانة جولیانو پیداست، فردیناند مجسمة نیمتنة ھادریانوس 

ھا را  لورنتسو این مجسمھ. تسو اھدا كردھاي قدیمي دیگري بھ او بخشیده بود، و او ھمھ را بھ لورن مجسمھ
ھاي تاالر اوفیتسي را تشكیل داد،  اي كھ خود در باغ گردآورده بود، و بعدًا ھستة اصلي مجسمھ بھ مجموعھ

  .افزود

سایر ثروتمندان فلورانس نیز در ساختن محلھاي سكونت مجلل با لورنتسو بھ رقابت پرداختند و حتي برخي 
بندتو دا مایانو براي فیلیپو ستروتتسي مھین، بھ پیروي از سبك  ١۴٨٩ر حدود سال د. از او پیشي گرفتند

 - كھ برونللسكي در كاخ پیتي بھ كار برده بود، كاخي در نھایت زیبایي و تكامل ساخت» توسكاني«معماري 
و و ناھنجار با سنگھاي بزرگ و نتراشیده، و درون آن مجلل » روستایي«در این سبك، نماي ساختمان 

بیني، با برگزاري مراسم  ساختمان این كاخ با تعیین وقت دقیق از روي طالع. آراستھ بھ تزیینات فراوان بود
، سیمونھ )١۴٩٧(پس از مرگ بندتو . مذھبي در چند كلیسا، و توزیع صدقھ و استمالت از فقرا آغاز شد

  ساختمان كاخ را بھ پایان رسانید و قرنیز  پوالیوئولو

از روي بخاریھاي باشكوه و آراستھ بھ . اش را در رم دیده بود، بھ آن اضافھ كرد زیبایي نیز، كھ نمونھ
 كاریھاي ظریف استوار وبوتھ با برجستھ ھاي تراشیده شده بھ شكل گل سرستونھاي عظیم مرمرین كھ بر پایھ

در ھمین . توان دریافت كھ درون بناھاي بظاھر چون زندان تا چھ حد زیبا و شكوھمند بوده است است، مي
  .داد اثنا، شوراي شھر فلورانس نیز بھ كار نوسازي جایگاه زیبا و بیھمتاي خویش، كاخ وكیو، ادامھ مي

كاري  معماري، كنده سازي در تزیینات ساز ھم بودند، زیرا مجسمھ بسیاري از معماران خود مجسمھ
چھارچوب درھا، قطعات بخاري،   قرنیزھا، گچبري دور سقف، ساختن ستونھا و سرستونھاي دیواري،

محرابھا، جایگاه ھمسرایان، سكوھاي وعظ، و حوضھاي تعمید كلیساھا نقش مھمي  كاري دیواري،  برجستھ
برادرش بندتو . فیزولھ را حجاري كردجولیانو دا مایانو صندلیھاي خزانة كلیساي جامع و دیري در . داشت

صنعت منبتكاري و خاتمكاري را تكامل بخشید و در آن چنان شھرت یافت كھ ماتیاس كوروینوس، پادشاه 
بندتو دعوت را پذیرفت . مجارستان، بھ او سفارش ساخت دو صندوق داد و او را بھ دربار خود دعوت كرد

وقتي این صندوقھا بھ   د پس از رفتن خود او بھ آنجا بفرستند؛و ترتیبي داد كھ صندوقھایي را كھ ساختھ بو
بوداپست رسید و آنھا را در حضور شاه بازكردند، چون چسب خاتمھا براثر رطوبت دریا باز شده بود، 

خاتمھا از جا كنده شد و افتاد؛ بندتو گرچھ خاتمھا را باردیگر با موفقیت درجاي خود قرار داد، از 
ھاي مریم، كمتر  در میان مجسمھ. سازي كرد د و از آن پس زندگي خود را وقف مجسمھخاتمكاري دلسرد ش

اي است كھ از  او برسد؛ كمتر مجسمة نمیتنھ» مریم تاجدار«اي است كھ از نظر زیبایي بھ پاي پیكر  مجسمھ
اي  ر مقبرهرا، كھ با صداقت و واقعپردازي ساختھ شده، بھتر باشد؛ كمت» فیلیپو ستروتتسي«مجسمة نیمتنة 

اي است كھ وي براي ھمان ستروتتسي در كلیساي سانتاماریا نووال ساختھ است؛ ھیچ  بھ زیبایي مقبره
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و كمتر محرابي است   سكوي وعظي بھ ظرافت سكویي نیست كھ او در كلیساي سانتا كروچھ تراشیده است،
  . رز كمال رسیده باشدكھ بھ اندازة محراب سانتافیناي او در كلیساي شھر سان جیمینیانو بھ م

ھاي دالروبیا، سانگالو،  خانواده -ھا بود سازي و معماري معموال ھنري موروثي در میان خانواده مجسمھ
آنتونیو پوالیوئولو، عموي سیمونھ، در كارگاه زرگري پدرش یاكوپو دقت و   روسلینو، وپوالیوئولو،

و   آنتونیو او را چلیني زمانة خویش، ھاي مفرغي، نقره، و طالي ساختھ. ظرافت طراحي را آموخت
دانست  از آنجا كھ آنتونیو مي. و اصناف این شھر ساخت  محبوب لورنتسو، كلیسا، شوراي شھر فلورانس،

توانند نام سازندة خود را زنده بدارند، و از آنجا كھ او ھم مانند ھمة  چنین اشیاي ناچیزي بندرت مي
سازي روي آورد و دو پیكر مفرغي زیبا از  بھ مجسمھ. بود ھنرمندان عصر رنسانس درپي شھرت ابدي

میكالنژ، و از نظر آشكار ساختن حالت درد » اسیران«ھركول ریخت كھ از نظر صالبت و قدرت ھمتراز 
  پس از آنكھ بھ نقاشي روي آورد، . كرد برابري مي »الئوكوئون«و رنج با 

با » آپولون و دافنھ«در تصویر . داستان ھركول را درسھ تابلو دیواري در كاخ مدیچي تصویر كرد
پردازي دھھا ھنرمند دیگر سھیم شد و تابلویي كشید كھ نشان  بوتیچلي بھ رقابت برخاست؛ و سپس در یاوه

شتاب برتن سالم او پرتاب  یي را كھ توسط كمانداران بيداد قدیس سباستیانوس با چھ خونسردي تیرھا مي
سازي روي آورد و دو  آنتونیو در آخرین سالھاي عمر خود بار دیگر بھ مجسمھ. كند شد تحمل مي مي

مجسمة عالي از سیكستوس چھارم و اینوكنتیوس ھشتم براي قبر آنھا در كلیساي قدیم سان پیترو در رم 
  . نیروي قلمزني و دقت كالبدشناسانھ پیشقراول آثار میكالنژ بودندھا نیز با  این مجسمھ. ساخت

وي . مینو دا فیزولھ ھنرمندي چندان پرجوش و خروش نبود كھ بتواند در چندین رشتھ فعالیت داشتھ باشد
سازي بیاموزد و پس از مرگ استادش سنت  بھ ھمین قناعت كرد كھ نزد دزیدریو دا ستینیانو ھنر مجسمھ

درس دزیدریو چنان مینو اگر گفتة وازاري را باور كنیم، مرگ زو. ظرافت و لطافت ھنري او را دنبال كند
اي در رم  كرد و بھ جستجوي مناظر تازه را آشفتھ و ناراحت كرد كھ در فلورانس دیگر احساس شادي نمي

ھاي فرانچسكو  مقبره: در این شھر با ایجاد سھ شاھكار ھنري براي خود شھرتي بھ دست آورد. پرداخت
پس از آنكھ اعتماد بھ . ي كاردینال د ستوتویلتورنابوئوني و پاپ پاولوس دوم، و پرستشگاه مرمریني برا

آمبروجو و سانتاكروچھ و  بھ فلورانس بازگشت و كلیساھاي سانت  نفس و توانایي مالي خود را بازیافت،
در كلیساي بزرگ زادگاه خویش، فیزولھ، آرامگاه مزیني . ھمچنین تعمیدگاه را با محرابھاي مجللي آراست

كالسیك بنا كرد و در دیر فیزولھ، براي بنیانگذار آن، كنت اوگو، آرامگاه براي اسقف سالوتاتي بھ سبك 
شھر پراتو بھ داشتن سكوي وعظي ساختة او  تر بود، كلیساي جامع مشابھي ساخت كھ از نظر تزیینات ساده

ھ متعلق اند ك ھركدام یك یا چند مجسمھ نیمتنھ از آثار او را بھ نمایش گذارده  بالد و چندین موزه بھ خود مي
آمیز تراشیده نشده است، بلكھ  اي تملق چھرة این اشخاص بھ گونھ. باشند بھ شخصیتھاي حامي او مي

چھرة نیكولو ستروتتسي، كھ چنان متورم است كھ گویي دچار مرض : اند اند تجسم یافتھ گونھ كھ بوده ھمان
تھ و زیباي جواني ماركوس گوشك است؛ اندام نحیف پیرو نقرسي؛ سرظریف دیتیسالو نروني؛ نقش برجس

آورلیوس؛ مجسمھ نیمتنة باشكوه یحیاي تعمیددھنده در كودكي، و چند نقش زیبا و برجستة مریم عذرا با 
… . اي برخوردارند كھ مینو از دزیدریو آموختھ بود پیكرھا از لطافت زنانھ  تقریبًا ھمة این. كودك

ھاي آنتونیو پوالیوئولو یا آنتونیو  د و مثل مجسمھاما جذاب یا عمیق نیستن. انگیزند ھاي او دل مجسمھ
توانست  ورزید و نمي مینو بھ دزیدریو بیش از حد مھر مي. انگیزند روسلینو عالقة بیننده را بھ خود بر نمي

  . اعتنایي بیرحمانة طبیعت، واقعیات مھم زندگي را بكاود بھ شیوه و نمونة كارھاي او پشت كند و، در بي

ھاي  او دو مجسمھ از بزرگترین مجسمھ. بین باشد آن قدر شھامت داشت كھ حقیقت) قیقيچشم ح(وروكیو 
ساز، ناقوس ریز،  زرگر، مجسمھ) نام واقعي وروكیو(آندرئا دي میكلھ چونھ . زمان خویش را خلق كرد

ردو، علت عمدة شھرت او در نقاشي این است كھ نقاشي را بھ لئونا. نقاش، عالم ھندسھ، و موسیقیدان بود
py  لورنتسو دي كردي، و پروجینو یاد داد و در 
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یحیاي تعمیددھنده در این . كمتر تابلویي است كھ بیشتر از تابلوھاي معروف تعمیدمسیح او ناخوشایند باشد
ماند؛ و دو فرشتة سمت چپ  سالھ باشد، بھ پیرمردي مي تابلو پیرایشگري افسرده است؛ مسیح، كھ باید سي

اما اثر دیگر او، . ي دارند، حتي آن یكي كھ طبق روایات بھ لئوناردو منتسب استآور حالت زنانة مالل
فرشتة وسط تابلو بوضوح یادآور لطف و حال و ھواي آثار . تابلوي طوبیاس و سھ فرشتھ، عالي است

م بوتیچلي است، و طوبیاس جوان چنان زیباست كھ ناگزیریم یا آن را بھ لئوناردو نسبت دھیم یا اعتراف كنی
طرح . پنداشتیم از وروكیو تأثیر گرفتھ است كھ داوینچي در سبكھاي تصویري خود بیشتر از آنچھ كھ ما مي

آمیز و افسردة زنھاي  چھرة زني در كلیساي مسیح در آكسفرد نیز باردیگر نمایانگر حاالت لطیف ابھام
یبارھاي اسرارآمیز ھاي تیره و جو لئوناردو است؛ و مناظر تیرة نقاشیھاي وروكیو كیفیت صخره

  . شاھكارھاي رؤیایي لئوناردو را از پیش در خود دارند

اي را كھ لئوناردو در تابلو تعمید  احتماال این روایت وازاري بیشتر یك افسانھ است كھ وقتي وروكیو فرشتھ
ني، در مو دست نزند، زیرا لئوناردو، با وجود جوا تصمیم گرفت دیگر ھرگز بھ قلم«مسیح كشیده بود دید، 

اما با آنكھ وروكیو پس از تصویر تابلو تعمید مسیح بھ نقاشي ادامھ » .نقاشي بمراتب از او پیشي گرفتھ بود
مدتي با دوناتلو و . سازي كرد داد، حقیقت این است كھ بیشتر سالھاي ایام پختگي خود را وقف مجسمھ

پردازانة  سپس سبك خشن و خشك واقعآنتونیو پوالیوئولو كار كرد، از ھر یك از آنھا چیزي آموخت، و 
سازي، با آن بیني و زلف چتري و  با ساختن مجسمھ نیمتنة لورنتسو از گل مجسمھ. خود را بھ وجود آورد

با اینھمھ، لورنتسو . گویي نبود، زندگیش را بھ مخاطره انداخت اي از تملق پیشاني نگران، كھ در آن نشانھ
كندر و داریوش كھ وروكیو براي او ساختھ بود چنان خشنود شد كھ باشكوه، از دو نقش برجستة مفرغي اس

اي براي  فرستاد و خود وروكیو را براي ساختن مقبره  آنھا را براي ماتیاس كورونیوس، پادشاه مجارستان،
وروكیو تابوتي از سنگ ). ١۴٧٢(لورنتسو بھ كار گماشت  پدرش پیرو و داییش جوواني در كلیساي سان

چھار سال بعد، مجسمة . ھاي مجلل آراست ھاي مفرغي و بھ شكل گل و بوتھ و آن را با پایھسماق تراشید 
این مجسمھ . از مفرغ ریخت  داوود جوان را، كھ با غرور و آرام در كنار سربریدة جالوت ایستاده است،
روكیو جاي ھاي اصلي كاخ و چنان مورد پسند شوراي شھر فلورانس واقع شد كھ آن را برفراز آستانة پلھ

در ھمان سال، مجسمھ دیگر او، پسر دولفین بھ دست، را پذیرفت و آن را بردھانة فوارة حیاط كاخ . دادند
اي در بیرون اورسان میكلھ، مجسمھ مسیح و توماي  وروكیو، در اوج قدرت، براي طاقچھ. نصب كرد

  را  شكاك
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  تعمید مسیح، گالري اوفیتسي، فلورانس،: آندرئا دل وروكیو

در این مجسمھ، مسیح شخصیتي است با ابھت و اصالت ). ١۴٨٣(طرحریزي كرد و با مفرغ ریخت 
اند كھ بندرت در  آسماني؛ و توما با ترحمي آشكار تصویر شده، دستھایش با چنان كمالي پرداخت شده

ده و سازیند، و مجسمھ بر روي ھم واقعیتي زن سازي تالي دارد، رداھا شاھكاري در ھنر مجسمھ مجسمھ
  . متحرك دارد

بھ ونیز ) ١۴٧٩(برتري وروكیو در كارھاي مفرغي آن چنان مسلم بود كھ سناي ونیز از او دعوت كرد 
اي پیروزیھاي فراوان  اي كھ براي این كشور جزیره اي از بارتولومئو كولئوني، كوندوتیره برود و مجسمھ

را ساخت، و ضمن آنكھ خود را براي  آندرئا بھ آنجا رفت، قالب پیكر اسب. كسب كرده بود، بسازد
كرد، اطالع یافت كھ سناي ونیز در این اندیشھ است كھ مأموریت او را بھ  گري آن با مفرغ آماده مي ریختھ

بھ گفتة . ساختن مجسمة اسب محدود كند و ساختن مجسمة خود سردار را بھ والنو اھل پادوا بسپارد
سناي ونیز بھ او اخطار . كست و با خشم بھ فلورانس بازگشتوازاري، آندرئا سرو پاھاي قالب اسب را ش

آندرئا پاسخ داد كھ توقع . كرد كھ اگر دوباره بھ خاك ونیز پاي بگذارد، جدًا سرش را از دست خواھد داد
سازان مھارت بھ ھم پیوستن سرھاي  نداشتھ باشند كھ او بھ آنجا بازگردد، زیرا سناتوران بھ اندازة مجسمھ

بار با دید بھتر بھ موضوع اندیشید و تصمیم گرفت تمام كار را بھ او  سناي ونیز این. ندارندشكستھ را 
. بسپارد، و براي بازگرداندن و ترغیب او اعالم داشت كھ دو برابر اجرت پیشین را خواھد پرداخت

گري، گرما زده  اما ھنگام ریختھ. وروكیو قالب پیكر اسب را تعمیر كرد و آن را با موفقیت از مفرغ ریخت
در آخرین ساعات عمر، ). ١۴٨٨(وشش سالگي درگذشت  سرما خورد، و چند روز بعد در سن پنجاه شد، 

صلیب زمختي برابرش نھادند؛ وروكیو از حاضران خواھش كرد آن صلیب را بردارند و بھ جایش صلیبي 
  .یاي زیبا جان بسپاردھاي دوناتلو بگذارند تا او، ھمانند ایام زندگانیش، در حضور اش ازساختھ
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ساز ونیزي، آن مجسمة بزرگ را با چنان سبك جانداري كامل كرد و در ایجاد  مجسمھ  آلساندرو لئوپاردي،
این . حالت تسلط و فرمانروایي چنان مھارتي بھ كار برد كھ كولئوني از مرگ وروكیو چیزي از دست نداد

و تا بھ امروز ) ١۴٩۶(نصب شد  -ولس حواريمیدان یوحنا و ب - مجسمھ در كامپو دي سان تسانیپولو
ھمچنان بھ عنوان غرورآمیزترین و نفیسترین پیكر سوار بازمانده از دوران رنسانس در حال خرامیدن 

  . است

VI - نقاشي  

  گیرالندایو -١

ھمة فعالیتھاي  -اي از كارگاھھاي ھنري فلورانس عصر رنسانس بود كارگاه نقاشي پررونق وروكیو نمونھ
ممكن بود ھنرمندي ) كارگاه(در یك كارگاه و گاه در یك ھنرمند یكجا جمع بود؛ چھ بسا در یك بوتگا  ھنري

اي را بتراشد یا بریزد، سومي تابلویي را ترسیم یا  كلیسا یا كاخي را طرح بریزد، دیگري مجسمھ
ي عاج یا چوب، یا كاري و خاتمكار آمیزي كند، این نگینھاي الماس بتراشد یا بنشاند، آن بھ كنده رنگ

مرداني چون  - ھا بپردازد روان و پرچم براي استفاده در جشنواره گداختن و كوبیدن فلز، یا ساختن تخت
فلورانس از این كارگاھھا بسیار داشت، و . وروكیو، لئوناردو، یا میكالنژ با ھمة این ھنرھا آشنایي داشتند

كردند، یا مردان  نشیني مي افتادند، یا چون كولیھا اطاق قید راه مي ھنرجویان در خیابانھاي شھر آزاد و بي
 - مانند چلیني - شدند و، چون ارواحي، ملھم نزد پاپھا و شاھزادگان ارزشي بیرون از قیاس و ثروتمندي مي

شد،  در فلورانس بیش از ھرجاي دیگر، جز آتن، بھ ھنر و ھنرمند اھمیت داده مي. یافتند وراي قانون مي
گرفت، و ھمچنانكھ ما امروز از ستارگان و  شد، و بھ خاطرشان مبارزه درمي ن گفتھ ميدربارة آنان سخ

در فلورانس دورة رنسانس بود كھ واژة . شد ھا نقل مي گوییم، دربارة آنھا لطیفھ بازیگران سینما سخن مي
مأخوذ (ده است مفھوم رمانتیكش را بھ معناي انساني ملھم از روحي االھي كھ در او مأوا كر) نابغھ(جنیو 

  .پیدا كرد) از گنیوس التیني

بھ استثناي یك جنبھ (ساز بزرگي كھ تعالي ھنري استاد را  شایان توجھ است كھ كارگاه وروكیو ھیچ مجسمھ
تر  پایھ و نیز نقاشي دون -لئوناردو و پروجینو -ادامھ دھد بیرون نداد، اما دو نقاش بلند پایھ) از ھنر لئوناردو

سازي را بھ  اندك جاي مجسمھ نقاشي اندك. بھ ھرحال پرمایھ بھ نام لورنتسو دي كردي پرورداز این دو اما 
احتماال این نكتھ كھ نقاشان از تابلوھاي نقاش دیواري از . گرفت عنوان یك ھنر مورد پسند ھمگان مي

دانستند كھ  آنھا مي. ده بودبھ نفع آنان تمام ش  رفتة روزگاران كھن تعلیم نگرفتھ و با آنھا آشنا نشده بودند، بین
اند، اما فقط معدودي از آنھا بقایاي نقاشیھاي كھن را، حتي در  مرداني چون آپلس و پروتوگنس وجود داشتھ

در نقاشیھاي فلورانس اثري از احیاي نقاشیھاي كھن نبود، و ادامة ھنر . اسكندریھ یا پومپئي، دیده بودند
خط ارتباطي از بیزانس بھ دوتچو، جوتو، وفرا : خورد چشم ميقرون وسطي ھمراه با رنسانس كامال بھ 

بنابراین، نقاشان، بھ خالف . رافائل، و تیسین پیچاپیچ اما روشن بود  آنجلیكو، و از آنھا بھ لئوناردو،
  سازان، ناگزیر بودند از طریق  مجسمھ

آنان با مشقات زیاد در جزئیات . دسبك ویژة خویش را بیابند؛ استفاده از قوة ابتكار و تجربھ برآنھا تحمیل ش
گوش، و سایر طرحھاي  كالبدشناسي انساني، حیواني، و گیاھي بھ تحقیق پرداختند؛ شكلھاي مدور، سھ

تركیبي را تجربھ كردند، و براي اینكھ بھ زمینة تصاویر خود عمق، و بھ پیكرھا جان ببخشند، شگردھاي 
كاویدند؛ خیابانھاي شھر را در جستجوي حواریان مسیح و ھاي ایجاد سایھ و روشن را  ژرفانمایي و شیوه

ھاي پوشیده یا عریان طرحھایي كشیدند؛ از فرسكو بھ نقاشي  مریمھاي باكره گشتند و از روي نمونھ
رنگ و دوباره بھ فرسكو روي آوردند، و اسلوبھاي جدید نقاشي رنگ و روغن راكھ بھ وسیلة روگیر  آب

ھمچنانكھ مھارت و . مسینا بھ شمال ایتالیا آورده شده بود در پیش گرفتندوان در وایدن و آنتونلو دا 
pyشد، روایتھاي اساطیر  یافت، تعداد ھواخواھانشان در میان مردم عادي بیشتر مي شجاعتشان توسعھ مي
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آنھا طبیعت را بھ كارگاھھاي خویش . آمیز تن انسان را بر موضوعات دیني افزودند باستاني و زیبایي شرك
ھاي انساني یا طبیعي با ھنر  چیز از جنبھ ندند یا خویشتن را بھ دست طبیعت سپردند؛ بھ گمان آنھا ھیچكشا

آنان دنیا . اش را نمایان سازد چھرة زشتي نبود كھ ھنر نتواند اھمیت دروني و روشنگرانھ بیگانھ نبود و ھیچ
اي مبدل ساختھ  را بھ زندان و ویرانھرا در آثار خویش منعكس ساختند؛ و زماني كھ جنگ و سیاست ایتالیا 

  .بود، نقاشان خط و رنگ، زندگي و شور رنسانس را باقي گذاشتند

ھا و مواد كار و  گونھ مطالعات پرورش یافتھ بودند و سنت غنیتري از شیوه مردان با استعدادي كھ با این
آثاري از خود بھ جا گذارده  موضوعات بھ ارث برده بودند، اكنون بھتر از نوابغي كھ یك قرن پیش از آن

… اي نبود  العاده ھنرمند فوق«گوید كھ بنوتتسو گوتتسولي  وازاري با بیمھري مي. كردند بودند نقاشي مي
اما با پشتكار زیاد از ھمة نقاشان دیگر عصر خود پیشي گرفت، زیرا باالخره در میان آثار نقاشي فراوانش 

وي كارش را با شاگردي نزد فراآنجلیكو آغاز كرد و بھ عنوان » .آمد ناچار چند اثر ھم خوب از آب درمي
پیروي نقرسي او را بھ فلورانس خواند و از وي دعوت كرد تا، روي . دستیار او بھ رم و اورویتو رفت

این فرسكوھا، كھ . دیوارھاي نمازخانة كاخ مدیچي، شرح سفر مجوسان از شرق بھ بیت لحم را تصویر كند
جمعي پرطنطنھ و در عین حال جاندار شاھان و شھسواران  آیند، حركت دستھ بھ شمار ميشاھكار بنوتتسو 

شكارچیان، دانشوران، غالمان، اسبان،   ھمراه مالزمان، خدمتكاران، فرشتگان،  را با رداھاي فاخر،
گرفتھ و خود بنوتتسو كھ محیالنھ در میان جمعیت جاي  - پلنگان، سگان، و شش تن از افراد خاندان مدیچي

بنوتتسو، سرخوش از این كامیابي، . دھند انگیز نمایش مي اي زیبا و شگفت در برابر زمینھ و منظره -است
بھ سان جیمینیانو رفت و محل دستة ھمسرایان كلیساي قدیس آوگوستینوس را با ھفده صحنھ از زندگي خود 

یك صفحھ از كتاب عھد قدیم را، از در كامپوسانتو در پیزا، طي شانزده سال كار، بیست و. قدیس بیاراست
  داستان حضرت آدم 

شتابزدگي مشتاقانھ، شكوه نقاشي بنوتتسو را كاھش داد؛ از این پس با . آیند برجستة رنسانس بھ شمار مي
ساخت، و تابلوھا را آكنده  آوري یكنواخت مي ھا را بھ نحو مالل كرد، بسیاري از چھره بیحوصلگي كار مي

زد، چشم  كرد؛ اما در وجود او خون و نشاط زندگي موج مي و جزئیات درھم مياز اشخاص گوناگون 
آمیزي و شور و خالقیتش  و شكوه رنگ داشت،  اندازھاي سرزنده و ھیبت غرورآمیز بزرگان را دوست مي

  . برد نقص خطوط و طراحي او را تا حدي از یاد مي

زلي واز طریق آلسو بھ یكي از نقاشان برجستة قدرت مالیم فراآنجلیكو بھ آلسوبالدووینتي و كوزیمو رو
را از تاجھاي » گیرالندایو«پدر گیرالندایو زرگري بود كھ لقب . انتقال یافت - دومنیكو گیرالندایو - رنسانس

دومنیكو نزد پدر . اي كھ براي سرھاي زیباي فلورانس متداول ساخت گرفتھ بود طالیي و نقره) گارالند(گل 
شور و حرارت بھ آموزش ھنر پرداخت؛ ساعات بسیاري را در برابر فرسكوھاي خود و بالدووینتي با

ناپذیر، شگردھاي اصل ژرفانمایي خطوط  دیواري مازاتچو در كارمینھ سپري كرد؛ با تمرینھاي خستگي
تصویر ھركسي «توانست  گوید كھ او با یك نگاه زودگذر مي كوتاه وطرح و تركیب را آموخت؛ وازاري مي

ھنوز بیست ویك سالھ بود كھ » .انگیزي ترسیم كند گذشت با شباھت شگفت برابر كارگاھش ميرا كھ از 
جیمینیانو بھ او  اش در كلیساي بزرگ شھر سان سفارش تصویر داستان زندگي سانتافینا را در نمازخانھ

خانة  و سفره، با كشیدن چھار فرسكو در كلیساي اونییسانتي )١۴٨٠(ویك سالگي  گیرالندایو در سي. دادند
قدیس ھیرونوموس، پایین : این نقشھا عبارتند از. آن در شھر فلورانس، بھ دریافت لقب استاد نایل آمد

شامل چھرة اعطاكنندة ھزینة تابلو، (آوردن مسیح از صلیب، تصویر حضرت مریم مھربان 
  .اي از نكات آن سود جستھ است و شام آخر، كھ لئوناردو از پاره) آمریگووسپوتچي

گیرالندایو، كھ توسط پاپ سیكستوس چھارم بھ رم فراخوانده شد، در نمازخانة سیستین تابلو مسیح پطرس 
. این تابلو بویژه از نظر زمینھ، كوھھا، دریا، و آسمان زیباست. خواند را تصویر كرد و آندریاس را فرامي

تئاترھاي این شھر باستاني را  و آمفيھا،  ھا، ستونھا، آبراھھ دومنیكو، ھنگام اقامت در رم، طاقھا، گرمابھ
با چشمان ورزیدة خود، با یك نگاه   كش یا پرگار داشتھ باشد، آنكھ نیازي بھ خط بررسي و ترسیم كرد، و بي

فرانچسكوتورنابوئوني، بازرگان فلورانسي در رم، كھ در مرگ . گرفت  تناسب دقیق آنھا را اندازه مي
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بھ استخدام خود درآورد تا بھ یادبود ھمسرش فرسكوھایي بر  كرد، دومنیكو را ھمسرش سوگواري مي
دیوارھاي كلیساي سانتاماریا سوپرامینروا نقاشي كند، و دومنیكو در این كار چنان استادي از خود نشان داد 

شوراي شھر . اي در ستایش ھنر متعالیش بھ فلورانس بازگرداند كھ تورنابوئوني او را با پول ھنگفت و نامھ
) ١۴٨۵ -١۴٨١(چھار سال بعدي . نس فورًا او را مأمور تزیین ساال دل اورولوجو در كاخ خود كردفلورا

  ھایي از  را صرف ترسیم صحنھ

ھمة شكوفایي ھنر نقاش، جز استفاده از روغن، در این فرسكو بھ چشم . ساستي در كلیساي سانتاترینیتا كرد
نگاري  چھره  ي نور، رعایت اصول ژرفانمایي،بند ھماھنگي در تركیب، خطوط دقیق، درجھ: خورد مي

، و در عین حال رعایت )از لورنتسو، پولیتسیانو، پولچي، پاالستروتتسي، فرانچسكوساستي(پردازانھ  واقع
از كمال تقریبي تابلو ستایش شبانان او تا تخیل عمیقتر . معنویت و پارسایي سبك و سنت آنجلیكو در نقاشي

  . ئوناردو و رافائل تنھا یك گام فاصلھ بودو زیبایي و ظرافت آثار ل

 ٣٠٠٠٠(، مبلغ ھزارودویست دوكاتو ١۴٨۵جوواني تورنابوئوني، رئیس بانك مدیچي در رم، در سال 
اي در كلیساي سانتا ماریانووال بھ گیرالندایو پیشنھاد كرد و وعده داد كھ اگر  براي نقاشي نمازخانھ) دالر

گیرالندایو بھ یاري گروھي از . دویست دوكاتو دیگر نیز بپردازد كار رضایت كامل او را جلب كند،
شاگردانش، از جملھ میكالنژ، بیشتر اوقات پنج سال بعدي را وقف این فرصت متعالي در زندگي ھنریش 

كرد، روي سقف نمازخانة تصویر نویسندگان اناجیل چھارگانھ؛ روي دیوارھاي آن تصاویر قدیس 
تا » عید بشارت«ھایي از زندگي مریم و عیسي را از  اي تعمیددھنده، و صحنھفرانسیس، پطرس شھید، یحی

در اینجا نیز یك باردیگر چھرة چندتن از معاصرانش را شادمانھ . مراسم باشكوه حضرت مریم عذرا كشید
ي، ھا، زیبایي عالمگیر جینروا د بنچ چھرة باشكوه لودوویكا تورنابوئوني با وقاري برازندة ملكھ: گنجانید

ھمچنین چھرة دانشوراني مثل فیچینو، پولیتسیانو، الندینو، و تصویر نقاشاني چون بالدووینتي، مایناردي، و 
نمازخانھ بھ روي عموم مردم گشایش یافت، ھمة شخصیتھا و ادیبان  ١۴٩٠وقتي در سال . خود گیرالندایو

پردازانھ زبانزد مردم شھر بود  اقعھاي و وصف چھره. فلورانس براي بررسي نقاشیھا بھ كلیسا روي آوردند
و تورنابوئوني رضایت كامل خود را از كار گیرالندایو اظھار داشت، اما چون در آن ھنگام از لحاظ مالي 
در تنگنا بود، از دومنیكو خواھش كرد تا از دریافت دویست دوكاتو اضافي چشم پوشد، نقاش پاسخ داد كھ 

  . دارد رضایت مشوق او برایش بیش از زر ارزش

گذاشتند كھ یكي از آنھا بھ نام داوید  قدر احترامش مي برادرانش آن. داشتني بود گیرالندایو شخصیتي دوست
  نزدیك بود راھبي را كھ براي دومنیكو و دستیارانش غذایي خارج از شأن نبوغ برادرش آورده بود با قطعھ

خواستند در  ش را بھ روي تمام كساني كھ ميگیرالندایو درھاي كارگاھ. نان مانده وخشكي بھ قتل برساند
ھرنوع سفارشي را، چھ . آنجا كار یا مطالعھ كنند گشود و آن را بھ صورت مكتب واقعي ھنر درآورد

پذیرفت و معتقد بود كھ ھیچ كدام را نباید پس زد؛ مسئولیت ادارة امور مالي و  كوچك و چھ بزرگ، مي
تا روي دیوارھاي سراسر فلورانس نقاشي نكند، راضي نخواھد  گفت خانوادگیش را بھ داوید، سپرد و مي

كشید كھ بیشترشان از لحاظ ھنري در سطحي متوسط بودند، اما گاھي بھ طور  تابلوھاي زیادي مي. شد
  انگیز موزة لوور بھ نام پدربزرگ، با آن بیني  آفرید، مثل تابلو دل اتفاقي آثار بس زیبایي نیز مي
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  اش؛ موزة لوور، پاریس، و نوه) ؟(تك چھرة كنت ساستي: گیرالندایودومنیكو 

پیازي شكل، و تابلو زیباي چھرة یك زن در مجموعة ھنري مورگن نیویورك؛ تابلوھاي مملو از شخصیت 
چون و چرا  منتقدان بزرگي كھ دانش و شھرتي بي. بندد و ویژگیھایي كھ سال بھ سال برچھرة آدمي نقش مي

آمیزي  نري چنداني براي او قایل نیستند، این حقیقتي است كھ او در طراحي بیش از رنگدارند ارزش ھ
انباشت و  كاریھاي نامربوط مي كرد، و تابلوھایش را از ریزه  مھارت داشت، با شتاب بیش از حد نقاشي مي

مي بھ عقب رنگ گا شاید با ترجیح دادن نقاشي آب  روغن، ھاي بالدووینتي در نقاشي رنگ پس از تجربھ
نھاد؛ با اینھمھ، سطح تكنیك بارورشدة ھنر خویش را بھ باالترین حد ممكن در كشور خود و نیز در عصر 

ھایي براي فلورانس و دنیا از خود بھ ارث گذاشت كھ متنفذین ھنري در برابرشان  خویش ارتقا داد و گنجینھ
  . آورند سرتكریم فرود مي

  بوتیچلي -٢

ساندرو بوتیچلي چنان با گیرالندایو متفاوت بود كھ خیال . ن نسل بر اوبرتري جستتنھا یك فلورانسي در آ
پدر آلساندرو، ماریانوفیلیپیي، كھ نتوانست بھ فرزندش بفھماند كھ زندگي بدون . اثیري با واقعیات مادي

لي آموزش خواندن و نوشتن و ریاضیات امكانپذیر نیست، او را بھ شاگردي نزد زرگري بھ نام بوتیچ
فرستاد، نام این زرگر، در نتیجة محبت شاگرد یا ھوس تاریخ، بھ ساندرو تعلق گرفت و براي ھمیشھ با نام 

لیپي بھ آن . این جوان در شانزدھسالگي از این كارگاه بھ كارگاه فرافیلیپولیپي رفت. ساندرو درھم آمیخت
عدھا تصویر ساندرو را بھ صورت مردي ب  فیلیپینو، فرزند فیلیپو،. مند شد جوان بیقرار و تندخو عالقھ

انگیز، موي ژولیده، كاله ارغواني،  ترشرو، با چشماني فرورفتھ، بیني برآمده، دھان گوشتالود شھوت
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توانست تصور كند كھ چنین مردي چنان آثار  چھ كسي مي. باالپوش سرخ، و جورابھاي سبز كشید
ت نقاشي كند؟ شاید ھر ھنرمندي پیش از آنكھ بتواند ھا برجاي نھاده اس انگیز لطیفي را كھ در موزه خیال

پرست باشد؛ ناگزیر است تن انسان را بھ عنوان معیار و منشأ  اي بیافریند، ناگزیر است نفس آثار كمال یافتھ
توصیف » مردي سرخوش«وازاري، ساندرورا . غایي احساس جمالشناسي بشناسد و بھ آن عشق بورزد

گمان او نیز، مثل ھمة  بي. گذاشتھ است دل خویش مي نرمند و ھمشھریان سادهسر ھمكاران ھ كرده كھ سربھ
ما، موجودي چند شخصیتي بوده است و بھ مقتضاي اوضاع و احوال، یكي از خویشتنھاي خود را آشكار 

  . داشت ساخت و شخصیت حقیقي خود را از سر وحشت چون رازي از دید دنیا پنھان نگاه مي مي

ارگاه مستقلي براي خود تأسیس كرد و دیري نپایید كھ از خاندان مدیچي سفارش كار ك ١۴۶۵بوتیچلي در 
تابلو یھودیت را ظاھرًا براي لوكرتسیاتورنابوئوني، مادر لورنتسو، و تابلوھاي مریم باشكوه و . گرفت

ر براي شوھ -آمیزي است كھ سرود ستایشي از سھ نسل خانوادة مدیچي در قالب رنگ - ستایش مجوسان را
  بوتیچلي در تابلو . او، پیرو نقرسي، كشید

اي ترسیم كرده است كھ كتابي  حضرت مریم لورنتسو و جولیانو را بھ صورت پسران شانزده و دوازدھسالھ
سرود ستایش خویش را برآن  -كھ تصویر او از فرالیپي اقتباس شده است - بھ دست دارند و مریم عذرا

وزیمو برپاي مریم بھ زانو افتاده، پیرو در سطح پایینتري در برابر نویسد؛ در تابلو ستایش مجوسان ك مي
و لورنتسو، كھ اكنون ھفدھسالھ است، بھ نشانة اینكھ دیگر بھ سن بلوغ رسیده  آنھا زانو بر زمین زده است،

  .شمشیري بھ دست دارد  است،

زیباترین . ادامھ دادند لورنتسو و جولیانو، پس از مرگ پیرو، مانند پدر خویش بھ حمایت از بوتیچلي
او ھمچنان . تابلوھاي نقاشي بوتیچلي تابلوھاي او از چھرة جولیانو و معشوقة او سیمونتا و سپوتچي است

كشید، مانند تابلو پرقدرت قدیس آوگوستینوس در كلیساي اونییسانتي؛ اما در این  تصویرھاي مذھبي مي
بھ موضوعھاي غیر دیني و معموال موضوعھاي ایام، شاید تحت تأثیر محفل لورنتسو، بیش از پیش 
ھاي  بوتیچلي در خانھ«دھد كھ  وازاري گزارش مي. اساطیري كالسیك و اندامھاي عریان گرایش یافت

متھم » نابسامانیھاي جدي در زندگیش«، و او را بھ »بسیاري، تصاویر زیادي از زنان عریان كشیده است
ظاھرًا بھ خاطر . پیروي از نوعي فلسفة اپیكوري كشانده بودند اومانیستھا بوتیچلي را مدتي بھ. كند مي

زن باوقار عریاني كھ از گیسوان بافتة ). ١۴٨٠(لورنتسو و جولیانو بود كھ او تابلو تولد ونوس را كشید 
كند، از درون صدفي زرین در دریا  موجود استفاده مي انجیربور و بلند خود بھ عنوان تنھا برگ 

دختر   كنند؛ در سمت چپ، خیزد؛ از سمت راست، فرشتگان بالدار باد او را بھ سمت ساحل فوت مي برمي
این . كند تا بر دلربایي او بیفزاید اي پیشكش مي ز گل بھ آن االھھ خرقھدر جامة سپیدي ا) سیمونتا؟(زیبایي 

آمیزي در مرتبة فرعي قرار  تابلو شاھكار ظرافت است و در آن طرح و تركیب ركن اصلي است و رنگ
پردازي نادیده انگاشتھ شده است؛ و ھمھ چیز، از طریق ھماھنگي سیال خطوط، متوجھ انتقال  دارد؛ واقع

اي از شعر چرخ فلك  بوتیچلي درونمایة این تابلو را از قطعھ. انگیز و لطیف شده است یالتصویري خ
موضوع تابلو غیرمذھبي دوم او نیز موسوم بھ مارس و ونوس از توصیفي در . پولیتسیانو گرفتھ است

كھ شاید در اینجا، ونوس، . بازي و عشق اتخاذ شده است ھمان شعر مربوط بھ پیروزیھاي جولیانو در نیزه
دوباره ھمان سیمونتا باشد، لباس برتن دارد؛ و مارس نھ بھ صورت جنگاوري خشن، بلكھ بھ ھیبت جواني 

آلود تصویر شده  توان او را بھ اشتباه بھ جاي آفرودیتھ گرفت، خستھ و خواب عیب، كھ مي با تن زیبا و بي
آمیز لورنتسو خطاب بھ باكخوس  و سرانجام در تابلو بھار، بوتیچلي حال و ھواي سرود ستایش. است

در اینجا زن مددكاري كھ در تابلو تولد بود، با . را بیان كرده است!) خواھد خوش باشد، گوباش ھركھ مي(
  روپوش بلند و پاھاي زیبایش دوباره ظاھر 
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  تولد ونوس؛ گالري اوفیتسي، فلورانس،: ساندرو بوتیچلي

عریان  چیند تا بھ یكي از سھ زیبارویي كھ نیمھ سیبي ازدرخت مي )؟(جولیانو   شود؛ در سمت چپ تابلو، مي
اي از تور نازك بھ تن دارد   اند بدھد؛ در سمت راست، مرد شھوتراني دختري را كھ جامھ در كنارش ایستاده

كند، و برفراز او در ھوا كوپیدو تیرھاي كامال  گرفتھ است؛ سیمونتا محجوبانھ براین صحنھ نظارت مي
در این سھ تابلو نمادھاي زیادي نھفتھ بود، زیرا بوتیچلي بھ تمثیل عالقھ داشت، . سازد د را رھا ميزاید خو

كلیسا اكنون . این تابلو نمایشگر پیروزي اومانیستھا در ھنر ھم بودند  آنكھ خود متوجھ باشد، اما، شاید بي
بار دیگر بر موضوعات تصویري تالش كند تا تسلط خود را ) ١۵٣۴ - ١۴٨٠(قرن  ناگزیر بود بھ مدت نیم

پاپ سیكستوس چھارم، چنانكھ گویي بخواھد در خالف این روند حركتي كرده باشد، بوتیچلي را بھ . بازیابد
این تابلوھا از . و بھ او مأموریت داد تا سھ فرسكو در نمازخانة سیستین نقاشي كند) ١۴٨١(رم فراخواند 

د؛ بوتیچلي در آن ھنگام روحًا آمادگي پرداختن بھ مسائل دیني رون جملھ شاھكارھاي بوتیچلي بھ شمار نمي
ھاي ساووناروال در شھر  ، متوجھ شد كھ موعظھ)١۴٨۵(اما وقتي بھ فلورانس بازگشت . را نداشت

بوتیچلي . ھا رفت و سخت تحت تأثیر قرار گرفت او نیز براي شنیدن موعظھ  غوغایي بھ پا كرده است،
پولچي، و   ھ مسائل دین معتقد و پایبند بود، و آن شكاكیتي كھ از طریق لورنتسو،ھمیشھ در كنھ وجود خود ب

ھاي  اكنون ساووناروال با موعظھ. پولیتسیانو پیدا كرده بود در چاه پنھاني ایمان جوانیش ناپدید شده بود
انس آشكار انگیز ھمان ایمان را بر او و برمردم فلور ماركو مفاھیم شگفت آتشین خود در نمازخانة سان

خدا براي نجات بشر از گناه آدم و حوا گذاشتھ بود تا بھ او اھانت شود، تازیانھ بخورد، و بھ : كرد مي
تواند از  صلیب كشیده شود؛ تنھا آن كس كھ زندگیش با فضیلت آمیختھ یا صادقانھ توبھ كرده است مي

بود كھ بوتیچلي كمدي االھي دانتھ در ھمین ھنگام . شفاعت االھي فیضي برگیرد و از دوزخ ابدي بگریزد
pyانگیز مریم و مسیح را  بار دیگر داستان شگفت دوباره ھنر را بھ خدمت دین گرفت، و یك  را مصور كرد،
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براي كلیساي قدیس برنابا یك سلسلھ تصویر تاجگذاري مریم عذرا را با قدیسان گوناگون استادانھ . بازگفت
ربان و زیبارویي است كھ بوتیچلي در نگارخانة فرالیپو كشیده مریم ھمچنان ھمان دختر مھ. نقاشي كرد

كھ در آن كروبیان سرودخوانان مریم را در میان   اندكي بعد تابلو حضرت مریم و انار را كشید،. بود
ھاي بیشمار آن نماد گسترش ایمان مسیحیت  اي را در دست گرفتھ كھ دانھ اند و مسیح خردسال میوه گرفتھ
اما اكنون . را در دو تابلو عید بشارت و تاجگذاري تجدید كرد» مادر خدا«، حماسة ١۴٩٠در سال . است

  . باردیگر پا بھ سن گذارده بود و لطف و تازگي روشنگرانة ھنرش را از دست داده بود

بوتیچلي از این واقعھ، كھ شاخصترین قتل . ساووناروال را بھ دار آویختند و سوزاندند ١۴٩٨در سال 
شاید اندكي پس از این فاجعھ بود كھ تابلو پیچیده و نمادین بھتان را . وحشتزده شد  سانس بود،دوران رن

 -»بھتان»  ،»فریب«، »حیلھ«- سھ زن   برزمینة طاقنماھاي كالسیك و دریاي دوردست،  در این اثر،. كشید
  اند  موي قرباني عریاني را گرفتھ) »حسد«(پوشي  بھ رھبري مرد ژنده

  

و » بدگماني«كشانند كھ قاضي آن، با گوش دراز االغي، بھ توصیة زناني كھ نماد  دادگاھي مي و او را بھ
ھستند، خود را براي تسلیم شدن بھ خشم و خون تشنگي جمعیت و محكوم كردن مردي كھ » ناداني«

ھمان  -نعریا» حقیقت«، در جامة سیاه، با اندوه بھ »پشیماني«كند؛ در سمت چپ،  برزمین افتاه آماده مي
آیا از نظر . نگرد مي -وتابش پوشانده است ونوس بوتیچلي كھ باردیگر خود را با ھمان گیسوان پرپیچ

بوتیچلي این قرباني نماد ساووناروال نیست؟ شاید؛ ھرچند البد آن راھب از دیدن آن بدنھاي عریان یكھ 
  .خورد مي

این تابلو درھم اما رنگارنگ است، و . است تابلو میالد مسیح درگالري ملي لندن آخرین شاھكار بوتیچلي
در این تابلو گویا ھمھ از سعادتي آسماني . دھد براي آخرین بار لطافت موزون آثار او را نشان مي

آسا  اند و میالد معجزه مندند؛ زنان تابلو بھار در این تابلو بھ صورت فرشتگان بالدار دوباره ظاھر شده بھره
اما . رقصند آمیز مي اي كھ در ھوا معلق است بھ نحوي مخاطره ند و بر شاخھكن و نجاتبخش را ستایش مي

ھاي ساووناروال و فریادي براي  بوتیچلي عبارات زیر را بھ یوناني روي تابلو نوشت، كھ یادآور گفتھ
  :بازخواندن قرون وسطي در اوج رنسانس بود

در این ھنگام تحقق … ان پریشاني ایتالیا، در این دور١۵٠٠این تابلو را من، آلساندرو، در پایان سال 
ونیم رھا گشتھ  مكاشفة یازدھم یوحنا و بالي دوم آخرالزمان، و در این ھنگام كھ شیطان بھ مدت سھ سال

گونھ  بنا بھ مكاشفة دوازدھم یوحنا، شیطان بعدھا بھ زنجیر كشیده خواھد شد، و ما او را ھمان. بود، كشیدم
  .شود خواھیم دید كھ در این تصویر لگدكوب مي

وشش سال  در این ھنگام او بیش از پنجاه. بھ بعد، دیگر تابلویي از آثار او در دست نداریم ١۵٠٠از سال 
نداشتھ و احتماال در وجودش ھنوز قدرت آفرینشي وجود داشتھ است، اما او جاي خود را بھ لئوناردو و 

ن مدیچي، كھ حامي اصلي او بودند، بھ او خاندا. میكالنژ سپرد و خود در فقري تلخ روزگار گذراند
وشش سالگي بیكس و علیل  بوتیچلي در شصت. دادند، اما آنھا خود نیز در حال سقوط بودند اي مي صدقھ

  . تاخت درگذشت، حال آنكھ دنیاي فراموشكار ھمچنان با شتاب پیش مي

شناختند،  را ھمة كساني كھ مي »عشقفرزند «این . از جملھ شاگردان او فیلیپینو لیپي، فرزند استادش، بود
چندان نیك و بافضیلت بود «مردي بود آرام، مھربان، فروتن، و مؤدب، كھ بھ گفتة وازاري : دوست داشتند

لیپي، تحت سرپرستي پدرش و » .ت، زدودكھ لكة ننگ والدتش را، اگر اصال چنین چیزي حقیقت داش
py  ساندرو، ھنر نقاشي را با چنان سرعتي فراگرفت كھ در 
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توانست سخن  فقط نمي«تابلویي كھ بھ عقیدة وازاري  - بیست وسھ سالگي تابلو رؤیاي قدیس برنار را كشید
را كھ شصت سال  وقتي راھبان فرقة كرملیان تصمیم گرفتند فرسكوھاي نمازخانة برانكاتچي خود» .بگوید

نتیجة . وھفت سالھ بود، سپردند پیش آغاز شده بود تكمیل كنند، این كار را بھ فیلیپینو، كھ ھنوز جواني بیست
اي  كرد، اما در تابلو گفتگوي بولس با پطرس در زندان، فیلیپینو چھره كار او با كار مازاتچو برابري نمي

  . آورد فراموش نشدني باوقاري ساده و قدرت آرام پدید

اي را در كلیساي  ، كاردینال كارافا، بھ توصیة لورنتسو، لیپي را بھ رم فراخواند تا نمازخانھ١۴٨٩در سال 
فیلیپینو، احتماال با در . ھایي از زندگي قدیس توماس آكویناس تزیین كند سانتاماریا سوپرامینروا با صحنھ

نتسھ از آن قدیس كشیده شده بود، چھرة پیروزمند ذھن داشتن تصویر مشابھي كھ یك قرن پیش آندرئا دا فیر
اند، بردیوار اصلي نقش  رشد، و دیگر بدعتگذاران بر پاي او افتاده فیلسوف را، درحالي كھ آریوس، ابن

گرفت و بر  رشد در دانشگاھھاي بولونیا و پادوا مورد استقبال قرار مي ھاي ابن كرد؛ در ھمین ایام، نظریھ
ھنگامي كھ بھ فلورانس بازگشت، در نمازخانة فیلیپو ستروتتسي در كلیساي . جست ایمان رسمي برتري مي

گرایانھ ترسیم كرد كھ  داستان زندگي فیلپس حواري و یوحناي حواري را چنان واقع  سانتاماریا نووال،
 خواست گنج خویش را در سوراخي كھ فیلیپینو بردیواري نقش كرده بود پنھان اند روزي كودكي مي گفتھ

كھ كارش بھ كندي  فیلیپینو براي مدتي كوتاه نقاشي این نوع تابلو را رھا ساخت و بھ جاي لئوناردو، . سازد
وي براي این تابلو موضوع . رفت، براي راھبان سكوپتو نقشي بر محراب نمازخانھ ترسیم كرد پیش مي

ا، ھندیھا، و بسیاري از را برگزید، اما با افزودن چھرة مورھ» كودك«قدیمي مجوسان در حال ستایش 
افراد خاندان مدیچي بھ آن جاني تازه بخشید؛ یكي از این مدیچیھا، كھ بھ ھیئت یك عالم علم احكام نجوم 

ھاي نقاشي در رنسانس  الربعي در دست دارد، یكي از انسانیترین و طنزآمیزترین چھره درآمده است و ذات
ي گناھان پدرش آمرزیده شده باشد، بھ پراتو دعوت كردند فیلیپینو را، چنانكھ گوی) ١۴٩٨(سرانجام . است

در . این تابلو را وازاري ستود و جنگ جھاني دوم نابود كرد. تا چھرة حضرت مریم را نقاشي كند
ناگھان در چھل و . چھلسالگي تصمیم بھ ازدواج گرفت، و چند سالي از لذات و مشقات پدري برخوردار شد

  ).١۵٠۵(ادة چرك لوزتین و گلودرد درگذشت ھفت سالگي در اثر بیماري س

VII  - میرد لورنتسو مي  

مثل . رسیدند لورنتسو خود از جملة افراد معدودي نبود كھ در آن روزگاران بھ مراحل سالخوردگي مي
شد،  برد، و ناراحتي معده نیز، كھ گھگاھي موجب درد شدید مي پدرش از تصلب شرایین و نقرس رنج مي

  بھ این بیماریھا اضافھ 

او، كھ ھمواره مرام خوشگذراني را . ودگذر یابدبھتر از این نیافت كھ با حمامھاي آب معدني گرم تسكیني ز
  .مدتي پیش از مرگش دریافت كھ دیگر زماني بھ عمرش باقي نمانده است  موعظھ كرده بود،

مرد و لورنتسو، با اینكھ چندان بھ او وفادار نبود، در مرگ او صادقانھ سوگواري  ١۴٨٨زنش در سال 
زن، فرزندان بسیار براي او آورده بود، . از دست داده استنمود و احساس كرد كھ یاریھاي بیدریغ او را 

لورنتسو در آموزش و تربیت فرزندانش سخت كوشا بود و، در سالھاي . كھ ھفت تن از آنان زنده ماندند
. تالش فراوان كرد تا آنھا را بھ ازدواج وادارد و سعادت فلورانس و خود آنھا را فراھم سازد  آخر عمر،

با دختري از خاندان اورسیني نامزد شد تا یاراني در فلورانس پیدا كند؛ جوانترین  پسربزرگش، پیرو،
پسرش، جولیانو، با یكي از خواھران دوك ساووا ازدواج كرد، از فرانسواي اول لقب دوك نمور گرفت، و 

بھ جرگة  جوواني،  پسر دومش،. بھ این ترتیب در ایجاد پل ارتباطي بین فلورانس با فرانسھ مؤثر واقع شد
روحانیان پیوست، با عالقھ بھ آن دل بست، و با خلق وخوي خوب و رفتار نیك و زبان التیني كافي ھمھ را 

لورنتسو، پاپ اینوكنتیوس ھشتم را ترغیب كرد تا، با تخلف از سنن پیشینیان . مند ساخت بھ خود عالقھ
مان دلیلي كھ انگیزة بیشتر ازدواجھاي پاپ، بھ ھ. جوواني را در سن چھاردھسالگي بھ كاردینالي برگزیند

  .بھ این كار رضایت داد - پیوند حكومتي بھ حكومت دیگر از راه سیاست ھمخوني -درباري بود
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لورنتسو از شركت فعاالنھ در امور حكومتي فلورانس كناره گرفت؛ بخشھاي بیشتري از امور اجتماعي و 
خصوصي خویش را بتدریج بھ پسرش پیرو سپرد، و در پناه آرامش روستا و مصاحبت دوستانش بھ 

  : وي در نامة نمونھ و ممتازي خود را معذور دانست. استراحت پرداخت

ي آن كس كھ روحي متعادل دارد، دلپذیرتر از گذران ایام فراغت با وقار و آسایش تواند برا چھ چیزي مي
خاطر باشد؟ ھمة مردان نیك در آرزوي بھ دست آوردن چنین موھبتي ھستند، اما تنھا مردان بزرگ 

ر شد كھ د در بحبوحة امور اجتماعي واقعًا باید بھ ما اجازه داده مي. اند آن را بھ دست بیاورند توانستھ
روي روزي پرآسایش را ببینیم؛ اما ھیچ آسایشي نباید ما را بكلي از توجھ بھ مسائل كشورمان باز  پیش
توانم كتمان كنم كھ راھي كھ مقدر بود در زندگي بپیمایم سخت و ناھموار و پرمخاطره و آمیختھ  نمي. دارد

یابم،  ام، تسلي خاطر مي ھ عھده داشتھبا خیانت بود، اما از اینكھ در ایجاد رفاه زندگي مردم كشورم سھمي ب
و نیز . كند رفاه و سعادتي كھ اكنون با رفاه مردم ھركشور دیگري، ھرچند شكوفا و پیشرفتھ، برابري مي

ام، و ھمواره از الگوي زندگي پدربزرگم،  اعتنا نبوده ام اصال بي نسبت بھ مصالح و پیشبرد معنوي خانواده
اكنون . ام رامور خصوصي و عمومي خویش نظارت داشت، سرمشق گرفتھكوزیمو، كھ با مراقبت یكسان ب

كنم حق دارم كھ از حالوت اوقات فراغت لذت ببرم،  ام، گمان مي كھ پس از زحمات زیاد بھ مقصود رسیده
  .و در اعتبار وشھرت شارمندان خویش سھیم باشم و بھ میمنت افتخارات كشور زادگاھم شادي كنم

كھ درد معده بھ نحو ) ١۴٩٢مارس  ٢١(الي خود در كاردجي نقل مكان كرده بود تازه بھ وی. لذت برد
پزشكان متخصصي كھ بر بالینش احضار شده بودند معجوني از آب جواھرات بھ . خطرناكي شدت گرفت

در آن لحظھ . او خوراندند، اما حال لورنتسو بسرعت رو بھ وخامت گذاشت، و او خود را تسلیم مرگ كرد
ھاي خطي خویش را   پولیتسیانو گفت از اینكھ نتوانستھ است آن قدر عمر كند تا مجموعة نسخھ بھ پیكو و

بھ لحظات پایاني عمر كھ رسید، . پژوھان تكمیل كند، اندوھناك است براي كمك بھ آنھا و نیز استفادة دانش
ید، بھ زانو بیفتد، و بھ دنبال كشیشي فرستاد و با آخرین توان خویش اصرار ورزید كھ از بسترش پایین آ

ناپذیري بود كھ او را ویرانگر  اكنون در اندیشة واعظ آشتي. مراسم دیني پیش از مرگ را بھ جا آورد
دوستي را نزد . كنندة جوانان خوانده بود و آرزو داشت كھ پیش از مرگ از او بخشش بطلبد آزادي و گمراه

اعترافاتش را بشنود و او را مورد بخشایش كامل  ساووناروال فرستاد و درخواست كرد بھ سراغش بیاید و
لورنتسو باید : بھ گفتة پولیتسیانو، براي بخشایش لورنتسو سھ شرط پیشنھاد كرد. ساووناروال آمد. قرار دھد

ایمان زیادي بھ آمرزش خداوند داشتھ باشد؛ باید قول دھد در صورت شفایافتن، روش زندگیش را تغییر 
بھ روایت نخستین . لورنتسو موافقت كرد و بخشوده شد. شھامت بپذیرد دھد؛ و باید مرگ را با

، شرط سوم این بود كھ لورنتسو باید قول )نھ پیكو اومانیست(پیكو . اف. نویس ساووناروال، جي زندگینامھ
؛ طبق روایت پیكو، لورنتسو بھ این پیشنھاد پاسخي نداد، راھب »آزادي را بھ فلورانس باز گرداند«دھد كھ 

  . در سن چھل وسھ سالگي درگذشت ١۴٩٢آوریل  ٩لورنتسو در . او را نبخشید و آنجا را ترك كرد

وقتي خبر مرگ نابھنگام لورنتسو بھ فلورانس رسید، تقریبًا ھمة مردم شھر سوگواري كردند و حتي 
را در  توان بدون كمك راھگشاي او، نظم اجتماعي دانستند كھ چگونھ مي مخالفان لورنتسو اكنون نمي

اروپا لیاقت او را بھ عنوان مردي سیاسي قبول داشت . فلورانس یا صلح و آرامش را در ایتالیا برقرار كرد
بود، جز » مرد رنسانس«كرد؛ او در ھمھ چیز  و ویژگیھاي مشخص آن زمانھ را در وجود او احساس مي

ورده بود، بالغت ساده اما بصیرتي كھ بتدریج در امور سیاسي بھ دست آ. در نفرتش بھ اعمال خشونت
مؤثرش در مباحثھ، و قاطعیت و شجاعتش در عمل موجب شده بود كھ ھمة مردم فلورانس، جز معدودي، 
آن آزادي را كھ بدست خاندان او نابود شده بود فراموش كنند؛ و بسیاري از آنھا كھ این آزادي را فراموش 

كھ تنھا » دموكراسي«بھ یاد داشتند كھ در حكومتي نكرده بودند آن را بھ صورت آزادي طوایف ثروتمندي 
آمیز خود ادامھ  گري، بھ تسلط استثمارگرانھ و رقابت ام جمعیت آن حق رأي داشتند، بازور و حیلھ یك سي

لورنتسو قدرت خویش را با اعتدال و بھ خاطر تأمین مصالح دولت، حتي با نادیده انگاشتن ثروت . دادند مي
كردند و الگوي بدي براي  بندوباري در روابط جنسي متھم مي او را بھ گناه بي. دشخصي خود، بھ كار بر

پنداشتند؛ اما در ادبیات الگوي خوبي بھ جاي گذارد، زبان ایتالیایي را بھ سطح  جوانان فلورانسي مي
  معیارھاي ادبي 
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در تشخیص آثار لورنتسو با قریحة تمیزدھندة خویش معیاري . شاعران تحت حمایتش بھ رقابت برخاست
» مستبد و مطلق«از ھمة حاكمان . ھاي ھنري حمایت كرد گذاري، و از ھمة رشتھ ھنري براي اروپا پایھ
این مرد بھ اندازة كافي زندگي كرد تا براي «: فردیناند، پادشاه ناپل، گفتھ است. نرمخوتر و بھتر بود

  فصل پنجم شخص خود افتخاراتي كسب كند، اما عمرش 

  

  ال و حكومت جمھوريساوونارو

١۴١ - ٩٢۵٣۴  

I  -  پیامبر  

بو  دھد بھ حكومت رسیدن افراد بي مي مزیت حكومت موروثي تداوم آن است؛ و تقاصي كھ در ازاي آن پس 
دردسر بھ دست گرفت، اما شخصیت و قضاوت  پیرو دي لورنتسو قدرت پدر را بي. و خاصیت است

وخویي  پیرو، ذاتًا خلق. بر آن استوار بود متزلزل كردنادرستش محبوبیتي را كھ حكومت خاندان مدیچي 
بھ بذل و بخشش لورنتسو نسبت بھ . اي ناپایدار، و نیاتي قابل تحسین داشت خشن، ذھني متوسط، اراده

در   جسمي نیرومند داشت،. ھنرمندان و مردان ادب ادامھ داد، اما درایت و قوة تمیزش كمتر از او بود
بیش از   جست، و بھ ھنگامي كھ در رأس یك دولت متزلزل قرار گرفت، پیشي ميمسابقات ورزشي از ھمھ 
از جملھ . كرد پنداشت، مرتبًا و بھ نحوي آشكار در مسابقات ورزشي شركت مي آنچھ فلورانس معقول مي

بداقبالیھاي او این بود كھ دادوستدھا و ولخرجیھاي لورنتسو خزانة شھر را خالي كرده بود؛ رقابت 
بافي انگلستان موجب كسادي اقتصادي فلورانس شده بود؛ زن پیرو، كھ از خانوادة  ھاي پارچھ ھكارخان

نگریست؛ شاخة فرعي خانوادة  بھ فلورانسیھا بھ عنوان ملتي دكاندار بھ دیدة حقارت مي  اورسیني بود،
مو بھ ستیز پرداختھ شد اكنون با بازماندگان كوزی منشعب مي  برادر كوزیمو،  مدیچي كھ از لورنتسو مھین،

روزي پیرو را كامل  آنچھ سیھ. كردند حزب مخالفي را علیھ آنھا رھبري مي  بودند و، بھ نام حمایت آزادي،
كھ  - و نیز با ساووناروال - كھ بھ ایتالیا یورش برد -كرد این بود كھ وي با شارل ھشتم پادشاه فرانسھ مي

پیرو براي تحمل اینھمھ . معاصر بود -دان مدیچي شودپیشنھاد كرد فرمانروایي عیسي مسیح جانشین خان
  .مشكل ساختھ نشده بود

استھ از میكلھ ساووناروال دعوت / ، ھنگامي كھ نیكولو سوم د١۴۴٠خانوادة ساووناروال در حدود سال 
. امري كھ در پزشكي نادر است - وي مردي پارسا بود. كرد پزشك دربارش شود، از پادوا بھ فرارا آمد

  بھ   مردم فرارا را، عمومًا

اما ھمسرش االنا بوناكوسي زني بود با   پسرش نیكولو نیز پزشك متوسطي بود،. كرد دادند، نكوھش مي مي
او را نیز بھ . جیروالمو سومین فرزند از ھفت فرزند این خانواده بود. شخصیتي قوي و آرمانھایي متعالي

فكار توماس آكویناس در نظر او جالبتر از كالبدشناسي خود بھ تحصیل پزشكي گماشتند، اما آثار و ا  نوبة
در دانشگاه بولونیا از . یافت و خلوت كردن با كتابھایش را دلپذیرتر از ورزشھاي جوانان مي نمود،  مي

در اینجا «قدر فقیر ندید كھ پابند فضایل اخالقي باشد، وحشت كرد و نوشت كھ  اینكھ ھیچ دانشجویي را آن
ترین و خوفناكترین  ن مردي بھ حساب آید، باید زبان خویش را بھ كثیفترین و وحشیانھبراي اینكھ انسا

اگر بھ تحصیل فلسفھ و ھنرھاي خوب بپردازد، خیالباف نامیده خواھد شد؛ … .سخنان كفرآمیز آلوده كند
باشد، مخبط بھ  اگر با پاكدامني و فروتني زندگي كند، ابلھ؛ اگر پرھیزگار باشد، ریاكار؛ واگر بھ خدا معتقد

خویشتن را شناخت و دراندیشة . دانشگاه را رھا كرد و بھ سوي مادرش و تنھایي بازگشت» .آید شمار مي
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اش شعري بود كھ در آن مردم شرور  نخستین اثر شناختھ شده. دوزخ و معصیت انسانھا بھ رنج اندر شد
ساعتھاي . دد كشور و كلیسایش را اصالح كندبن كند، و با خود عھد مي ایتالیا و از جملھ پاپھا را نكوھش مي

گرفت كھ پدر و مادرش از ضعف و  پرداخت، و با چنان شور و تعصبي روزه مي دراز بھ عبادت مي
ھاي ایام روزة بزرگ فرامیكلھ او را بھ زھد و  ، موعظھ١۴٧۴در سال . ناتواني او ھمیشھ در ھراس بودند

گیسوان عاریھ، ورقھاي بازي،   ري از مردم فرارا نقابھا،تري ترغیب كرد، و چون دید بسیا تورع سخت
وري فرو  صور قبیحھ، و سایر وسایل دنیاپرستانھ را آوردند تا آنھا را در بازار شھر بر تودة ھیزم شعلھ

وسھ سالگي، پنھاني از خانھ گریخت و در بولونیا بھ راھبان فرقة  سال بعد، در سن سي. ریزند، دلشاد شد
  .یوستدومینیكیان پ

آمیزي بھ پدر و مادرش نوشت و از اینكھ آنان را نومیده كرده و انتظاراتشان را برنیاورده و در  نامة محبت
وقتي پدر و مادرش با اصرار زیاد از او خواستند كھ . دنیا پیشرفتي نكرده است طلب بخشایش كرد

دارید،  كنید؟ مرا از راھم باز مي مياي نابینایان، چرا ھمچنان گریھ و زاري «: بازگردد، با خشم پاسخ داد
توانم بگویم جز اینكھ شما دشمنان سوگند خوردة  اگر بھ گریھ ادامھ دھید، چھ مي… حال آنكھ باید شاد باشید 

گویم رھایم كنید، شما ھمة اعمالتان شیطاني  من و مخالف فضیلت ھستید؟ اگر چنین است، بھ شما مي
ترین كارھا  كرد كھ پست ولونیا بھ سر برد، با افتخار درخواست ميساووناروال شش سال در دیر ب» !است

. را بھ او واگذارند؛ در دیر بھ نبوغ او بھ عنوان یك خطیب پي بردند و كار وعظ و خطابھ را بھ او سپردند
بھ دیر سان ماركو در فلورانس منتقل شد و مأموریت یافت تا در كلیساي سان لورنتسو بھ  ١۴٨١در سال 

زیرا سخنان او براي مردم شھري   ھاي او استقبال نكردند، مردم از موعظھ. وعظ و خطابھ بپردازد ایراد
كھ با شیوایي و بالغت سخن اومانیستھا آشنا شده بودند بیش از اندازه خشك و در زمینة االھیات بود؛ 

  ي گماشت كھ تازه بھ دین مجالس وعظ او ھفتھ بھ ھفتھ از رونق افتاد و رھبر دیر او را بھ كار تعلیم كسان

ھرچھ غلیان احساسات و آرمانھایش شدت . احتماال طي پنچ سال بعد بود كھ شخصیت نھایي او شكل گرفت
پیشاني پرچین وچروك، لبھاي كلفتي كھ مصممانھ : شد اش ظاھر مي گرفت، آثار بیشتري از آن در چھره مي
اي  خواھد دنیا را احاطھ كند، چھره داشت كھ گویي مي ھم فشرده شده بودند، بیني بزرگي كھ چنان انحنایي بھ

عبوس و جدي كھ بیانگر قدرت پذیرش عشق و نفرت بیپایان بود؛ و اندامي ریزنقش و فشرده كھ 
من نیز «: بھ پدر و مادرش نوشت. دربرگیرندة تخیالت رؤیایي و الھامات سرخورده و غوغاي درون بود

این است كھ باید تالش . كند ، و احساساتم از عقل سرپیچي ميھنوز مثل شما مشتي گوشت و استخوانم
كشید تا آنچھ را كھ بھ گمان  گرفت و ریاضت مي روزه مي» .اي بكنم تا شیطان برمن مسلط نشود سرسختانھ
اگر كھ او تلقینات نفس و غرور را صداھاي . ھاي فسادآمیز و ذاتي طبیعت بشري بود رام كند او وسوسھ

تنھا در حجرة . توانست با ھمان سھولت ھشدارھاي وجود پاكتري را نیز بشنود شت، پس ميپندا شیطاني مي
خاطر نیات پاك  نشست و، با اندیشیدن دربارة وجود خود بھ صورت میدان كارزار ارواحي كھ بھ خویش مي

ت داد كھ سرانجام این پندار بھ او دس. بخشید تنھایي خویش شكوه مي برفراز سر او در پرواز بودند، بھ
پذیرفت و ناگھان مثل  سخنان آنان را بھ مثابھ وحي آسماني مي. گویند فرشتگان ملك مقرب با او سخن مي

حریصانھ مجذوب مكاشفات . پیامبري كھ بھ عنوان فرستادة خدا برگزیده شده باشد با مردم دنیا سخن گفت
مانند جواكینو . دا فیورة رازور شدھاي آخرتشناسي جواكینو  منتسب بھ یوحناي حواري شد و وارث نظریھ

ظھور كرده است؛ شیطان دنیا را در چنگ خود گرفتھ است؛ ) دجال(اعالم كرد كھ حكومت ضدمسیح 
و انتقام االھي گریبان ستمگران و زناكاران . آغازد كند و حكومت خاكي خود را مي مسیح بزودي ظھور مي

  .گیرد ند ميا و ملحداني را كھ ظاھرًا بر ایتالیا چیره گشتھ

، دیگر شیوة تعلیماتي ایام )١۴٨۶(وقتي رھبر دیر، ساووناروال را براي ایراد وعظ بھ لومباردي فرستاد 
ھاي خویش بھ نكوھش فساد اخالق و پیشگوییھاي روز رستاخیز و  جواني را كنار گذاشت و در موعظھ

د مباحث پیشین او را بپذیرند، اكنون توانستن ھزاران تن از مردمي كھ نمي. دعوت بھ توبھ و انابت پرداخت
گفت گوش  با بیم و ھراس بھ سخنان بلیغ، تازه، و شورانگیز مردي كھ گویي با قدرت پیامبران سخن مي

پیكودال میراندوال آوازة كامیابي این راھب را شنید؛ از لورنتسو خواست تا بھ رھبري دیر . دادند فرا مي
، دو سال )١۴٨٠(ساووناروال بھ فلورانس بازگشت . لورانس بازگرداندپیشنھاد كند كھ ساووناروال را بھ ف
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بعد بھ رھبري دیر سان ماركو برگزیده شد، و لورنتسو در چھرة او تصویر دشمني را دید كھ از ھر دشمن 
  .نمود دیگري كھ در زندگي بر سر راه او ظاھر شده بود گستاختر و نیرومندتر مي

كرد،  سال پیش با بحثھاي خود آنھا را ملول مي  چرده كھ ده این واعظ سیھمردم فلورانس از اینكھ دیدند 
انگیز خود آنان را بھ ھراس اندازد و با تشریح  تواند با خیاالت مملو از مكاشفات وحشت اكنون مي

  انگیز شرك و فساد و تباھي  ھیجان

بخشید دوباره  الھام و ھراس مي توبھ و امید متعالي سازد و آن ایمان مطلقي را كھ بھ دوران جواني آنھا
  .زنده كند، در شگفت شدند

رو  كنید، بھ شما بگویم كھ ھمگي زشت اي زناني كھ بھ آرایش خود و گیسوان و دستان خود افتخار مي
خواھید زیبایي حقیقي را ببینید؛ بھ مرد یا زن پارسایي بنگرید كھ در او روح برتن تسلط  آیا مي. ھستید

تابد، و ھنگامي كھ دعایش پایان  خواند، ھنگامي كھ پرتوجمال االھي بر او مي دعا ميدارد؛ ھنگامي كھ 
اش چون بھ چھرة  گیرد، بھ او نگاه كنید؛ درخشش جمال االھي را در رخسارش خواھید دید، و بھ چھره مي

  .اي نظر خواھید انداخت فرشتھ

ا بیش از جماعت غیرروحاني، و مردم از شھامت او در شگفت شدند، زیرا او روحانیان و پاپھا ر
ھاي سیاسي رادیكال قلوب  گرفت، و اشاراتش بھ نظریھ شاھزادگان را بیش از مردم عادي بھ باد انتقاد مي

  :كرد مردم تھیدست را گرم مي

از سوي دیگر، تھیدستان . القدسي كھ خریدوفروش نشود در این روزگار، نھ فیضي مانده و نھ موھبت روح
كشند؛ و در حالي كھ از آنان وجوھي بیش از حد تواناییشان مطالبھ  لم وستم رنج ميزیربار سنگین ظ

فلورین در (كساني كھ درآمدشان، پنجاه » .باقي را بھ من بده«: كشند شود، توانگران برسرآنان فریاد مي مي
دھند،  دكي ميحال آنكھ توانگران فقط مالیات ان  پردازند، است، معادل درآمد صدفلورین مالیات مي) سال

زیرا مصیبت در انتظار   خوب فكر كنید اي توانگران،. اند زیرا قوانین مالیاتي را بھ سود آنان وضع كرده
پس شما . اینجا كمینگاه دزدان و فرومایگان و خونریزان است  شود، این دیگر فلورانس نامیده نمي. شماست

  . شان بھ وحشت مبدل خواھد گشتو نام شما اي كشی… ھمھ گرفتار فقر و مذلت خواھید شد 

  :رسید پس از كشیشان، نوبت بھ بانكداران مي

  نامید، اید، و كسب و كار صرافي، كھ شما مشروعش مي اندوزي یافتھ شما راھھاي بسیاري براي مال
انع تواند شما را ق كسي نمي. اید ترین كسبھاست، و شما مأموران و دادرسان شھر را فاسد بار آورده ناعادالنھ

كسي از رباخواري . كنید گناه است؛ بھ بھاي جان خود ھم كھ شده از آن دفاع مي) تنزیل(كند كھ رباخواري 
چھرة شما چون چھرة زنان روسپي است، … . شرم ندارد؛ نھ، آنھا كھ جز این كنند در نظر شما ابلھ ھستند

نھفتھ است؛ ولي عیسي مسیح آمیز در سود  گویید زندگي شاد و سعادت مي. شوید و از شرم سرخ نمي
  . اند، زیرا ملكوت آسمان از آنان خواھد بود گوید فقرا روحًا آمرزیده مي

   :و كالمي با لورنتسو

ناپذیرند زیرا مغرورند، زیرا چاپلوسي را دوست دارند، و از منافع نامشروع روي  حاكمان ستمگر، اصالح
دھندگان را  رأي… . كنند ، و نھ توانگران را محكوم ميدھند آنھا نھ بھ صداي فقرا گوش مي… . تابند برنمي

حاكم ستمگر عادت كرده … . كنند تا بار مردم را سنگینتر سازند كشند، و مالیاتھایي وضع مي بھ فساد مي
ھا مشغول كند، بھ این قصد كھ آنھا را بھ جاي اندیشیدن بھ  است كھ افكار مردم را با نمایشھا و جشنواره
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حكومت در دست او . تفریح و سرگرمي خویش مشغول كند، و وقتي كھ با منافع عمومي ناآشنا بار آمدند
   .باقي خواھد ماند

و یك چنین حكومت دیكتاتوري نخواھد توانست اعمال خود را براساس ادعاي كمك مالي بھ ترویج ادبیات 
كنند  اومانیستھا فقط وانمود مي  مظھر بیدیني است؛گفت كھ ادبیات و ھنر  ساووناروال مي. و ھنر توجیھ كند

كنند  كھ مسیحي ھستند؛ آن نویسندگان باستاني كھ آنھا آثارشان را با بذل مساعي بسیار كشف و ویرایش مي
پرستي  اند و ھنرشان پرستش خدایان روزگار بت نسبت بھ مسیح و فضیلتھاي مسیحیت بیگانھ  ستایند، و مي

  .زنان و مردان عریان استیا نمایش بیشرمانة 

پدربزرگش دیر سان ماركو را بنیان نھاده و ثروتمند كرده بود، و خود او نیز از . لورنتسو مضطرب شد
نمود كھ راھبي كھ از مشكالت  اكنون براي او نامعقول مي. بذل و بخشش بھ آن دریغ نورزیده بود

س آن قوي نتواند پروراند كھ براسا و اندیشة نوعي آزادي را در سر مي - كشورداري آگاھي چنداني نداشت
ھاي  از یك زیارتگاه خانوادة مدیچي، پایھ - گونھ مانع قانوني ضعیف را بھ خدمت خود درآورد بدون ھیچ

نخست كوشید با مدارا راھب را آرام كند؛ در . حمایت مردم را از قدرت سیاسي خانوادة او ویران كند
ساووناروال او را ریشخند . دیر فرستادمراسم قداس دیر سان ماركو شركت جست و ھدایاي گرانبھایي بھ 

اندازند، دست  كرد و در موعظة بعدي اظھار داشت كھ سگ باوفا بھ خاطر قطعھ استخواني كھ جلویش مي
وقتي مبلغ ھنگفتي بھ صورت طال در صندوقچة اعانات . دارد از عوعو كردن در دفاع از صاحبش برنمي

ھدا شده است، آن را بھ دیر دیگري بخشید و گفت كھ براي بھ گمان اینكھ از سوي لورنتسو ا  دیر یافت،
لورنتسو پنج تن از شخصیتھاي طراز اول فلورانس را . تأمین نیازمندیھاي برادرانش نقره ھم كافي است

انگیزش ممكن است منجر بھ خشونتھاي بیحاصل شود  ھاي فتنھ نزد او فرستاد تا بھ او ثابت كند كھ موعظھ
ساووناروال در پاسخ گفت كھ بھ لورنتسو پیشنھاد كنند كھ از . انس را برھم زندو نظم و آرامش فلور

راھبي از فرقة فرانسیسیان را كھ بھ شیوایي سخن معروف بود ترغیب كردند تا . گناھانش توبھ كند
این اقدام . ھاي مردم پسندي ایراد كند و مردم را از مجلس وعظ آن راھب دومینیكي پراكنده سازد موعظھ

بھ طوري كھ كلیسا دیگر جا   بلكھ گروھھاي زیادتري بھ سان ماركو روي آوردند،  نتیجھ ماند، م بيھ
براي ایراد موعظة ایام روزه ناگزیر از كرسي كلیساي جامع شھر  ١۴٩١ساووناروال در سال . نداشت

را داشت،  شده بود كھ گنجایش ھمة مردم شھر استفاده كرد، و ھرچند عمارت این كلیسا طوري ساختھ
لورنتسو بیمار دیگر سعي نكرد . شد كرد، مملو از جمعیت مي ھرگاه كھ ساووناروال در آن سخنراني مي 

  . جلو وعظ ساووناروال را بگیرد

  پس از مرگ لورنتسو، ضعف فرزند او، پیرو، موجب شد كھ ساووناروال نیرومندترین شخصیت فلورانس 

كھ خود بخشي از آن بود، جدا كرد و عمال رھبري   ،)ي دومینیكیانجامعة دیرھا(خود را از جامعة لومبارد 
در مقررات دیر اصالحاتي بھ عمل آورد و سطح اخالق . جامعة رھباني خویش را مستقال در دست گرفت

عضو آن چنان نسبت  ٢۵٠اي بھ جامعة آنھا پیوستند و اكثر  سپس پیروان تازه. و تفكر راھبان را باال برد
چون و چرا پیروي  ھا، جز آن اوردالي نھایي، از او بي وفاداري یافتند كھ در ھمة زمینھبھ او عشق و 

او، كھ . ساووناروال در انتقاد از مردم غیرروحاني و فساد اخالق روحانیان آن روزگار گستاختر شد. كردند
وكنار ایتالیاي  كھ ھنوز در گوشھ ھاي بدعتگذار والدوسیان و پاتارینھا را، ھاي ضدروحاني فرقھ نظریھ

شمالي و اروپاي مركزي در كمین نشستھ بودند ناخودآگاه بھ ارث برده بود، ثروت این دنیایي روحانیان و 
نخست كشیشان بزرگ با آن كالھھاي شكوھمند ساختھ شده از طال و «زرق وبرق مراسم كلیسایي و 

اواین تجمل و اسراف را با . دكر را محكوم مي» و رداھاي زیبا و نوارھاي زربافت… سنگھاي قیمتي 
آنھا تاجھا و جامھاي زرین كمتري داشتند، زیرا ھمان «: گفت سنجید و مي سادگي كشیشان كلیساي اولیھ مي

كردند؛ حال آنكھ  قطعھ مي شكستند و قطعھ تعداد اندك جام را ھم كھ داشتند براي تأمین نیازمندیھاي فقرا مي
ساووناروال » .چاپند جامھاي باده، تنھا وسیلة زندگي فقرا را نیز مياسقفھاي ما، بھ خاطر بھ دست آوردن 

او پیشگویي كرده بود كھ لورنتسو و . كرد بیني مي عالوه براین انتقادات، سرنوشت شوم آنھا را نیز پیش
حال نیز پیشگویي كرده بود كھ . و چنین نیز شد - خواھند مرد ١۴٩٢پاپ اینوكنتیوس ھشتم در سال 
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ایتالیا و حاكمان مستبد و روحانیان این كشور انتقام گناھان خود را با فاجعة وحشتناكي پس گناھكاران 
و خود او،   خواھند داد؛ و پس از آن مسیح ملت را بھ سوي اصالحاتي افتخارآمیز رھبري خواھد كرد؛

ھشتم بھ پیشگویي كرد كھ شارل  ١۴٩۴در اوایل سال . ساووناروال، در اثر مرگ غیرطبیعي خواھد مرد
. كرد زداید، استقبال مي ایتالیا یورش خواھد برد و او از این یورش، چونان تنبیھي االھي كھ آلودگیھا را مي

چنان مشحون از وحشت و ھشدار و نالھ و «ھاي او، بھ گفتة یكي از معاصرانش، در این ھنگام  موعظھ
بستھ، چنانكھ گویي نیمھ جان باشند، در  شنیدند سرگردان و زبان زاري بود كھ كساني كھ سخنان او را مي

  » .رفتند شھر این سوي و آن سوي مي

بھ ایتالیا تاخت، و تصمیم گرفت حكومت   شارل ھشتم از كوھھاي آپنن عبور كرد، ١۴٩۴در سپتامبر 
. در ماه اكتبر بھ قلمرو فلورانس رسید و دژ سارتسانا را محاصره كرد. سلطنتي ناپل را بھ فرانسھ بیفزاید

گونھ كھ پدرش فلورانس را از چنگ  ھمان  تواند، پنداشت كھ اگر شخصًا نزد دشمن رود، او نیز مي پیرو مي
این بود كھ در سارتسانا بھ دیدار شارل رفت و . ناپل نجات داد، فلورانس را از چنگ فرانسھ نجات ببخشد

ب در مدت جنگ بھ فرانسھ دژھاي فلورانس در مغر  پیزا، لگھورن، و ھمة: ھمة شرایط او را پذیرفت
 ٠٠٠،٠٠٠،۵(فلورین  ٠٠٠،٢٠٠تسلیم شدند، و قرار شد فلورانس براي تأمین ھزینة جنگي شارل مبلغ 

وقتي خبر این موافقتنامھ بھ فلورانس رسید، شوراي شھر و رئیس آن یكھ . بھ او پیش پرداخت كند) دالر
  خوردند؛ پیرو، برخالف پیشینیان 

شورا بھ رھبري مدیچیھاي مخالف پیرو تصمیم . ا شوراي شھر مشورت نكرده بودخود، در این گفتگوھا ب
وقتي پیرو از سارتسانا . گرفتند او را از فرمانروایي براندازند و حكومت جمھوري قدیمي را احیا كنند

ھمچنانكھ بھ سوي خانة خویش راه افتاد، . اند بازگشت، متوجھ شد درھاي كاخ وكیو را بھ روي او بستھ
ردم بھ ریشخندش گرفتند، و كودكان شیطان بھ او سنگ پرتاب كردند؛ پیرو از ترس جان، ھمراه با م

ھاي مأموران مالي پیرو را  مردم كاخ و باغھاي مدیچي و خانھ. خانواده و برادرانش، از شھر گریخت
ما رفت و مجموعة آثار ھنري كھ در طول چھار نسل خاندان مدیچي گرد آمده بود بھ یغ. غارت كردند
شوراي شھر براي كساني كھ پیرو و كاردینال . گذارد و دولت باقیماندة آنھا را بھ معرض حراج  پراكنده شد،

جوواني د مدیچي را زنده دستگیر كنند و تحویل دھند مبلغ پنج ھزار فلورین و براي كساني كھ مردة آنھا را 
یك ھیئت پنج نفري را ھمراه ساووناروال براي  سپس. تحویل دھند مبلغ دو ھزار فلورین پاداش تعیین كرد

. شارل با احترام آنھا را پذیرفت، اما حاضر نشد تعھدي بدھد. تعیین شرایط بھتري باشارل بھ پیزا فرستاد
وقتي كھ ھیئت آنجا را ترك كرد، مردم پیزا نقشھاي شیر و زنبق فلورانس را از ساختمانھاي شھر كندند و 

شارل وارد فلورانس شد و رضایت داد كھ شرایط خود را اندكي تعدیل . داشتند استقالل خویش را اعالم
فلورانس اكنون خود . كند؛ و چون مشتاق بود كھ بھ ناپل دست یابد، با لشكریان خود بھ سمت جنوب تاخت

  . كرد ھاي دموكراسي آماده مي را براي مواجھھ با یكي از تماشاییترین تجربھ

II - دولتمرد  

فراخوانده » پارلمانتو«، مردم شھر باصداي ناقوس بزرگ برج كاخ وكیو بھ یك ١۴٩۴دسامبر  ٢در روز 
رئیس شوراي شھر اجازه خواست و اختیار گرفت تا یك ھیئت بیست نفري براي انتخاب رئیس شورا . شدند

ساني واگذار بھ حكم قرعھ، بھ ك و مقامات جدید دیگر براي مدت یك سال نامزد كند، و كلیة مقامات دولتي، 
این بیست نفر، اعضاي شورا و . شود كھ با رأي تقریبًا سھ ھزار مرد واجد حق رأي برگزیده شوند

نمایندگاني را كھ در دوران حكومت مدیچي مسئول امور دولتي بودند بركنار ساختند و وظایف گوناگون را 
تجربة كافي نداشتند و اختالفات اما چون در وظایفي كھ بھ عھده گرفتھ بودند . میان خود تقسیم كردند

ومرج شھر را  خانوادگي نیز رشتة كار آنھا را از ھم گسست، دستگاه تازة حكومت متالشي شد و ھرج
تھدید بھ سقوط كرد؛ فعالیتھاي بازرگاني و صنعتي كاھش یافت، مردم از كار اخراج شدند، و جمعیت 

ت نفري را متقاعد كرد كھ تنھا با دعوت از پیرو كاپوني ھیئت بیس. خشمگین در خیابانھا گردآمدند
  . توانند در شھر آرامش برقرار كنند ساووناروال و مشورت با او مي
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  راھب آنھا را بھ دیر خویش فراخواند و برنامة جامعي براي وضع قوانین سیاسي و اقتصادي و اخالقي 

ا موفقیت از ثبات برخوردار ساختھ براي فلورانس تدوین كرد كھ تا حدي براساس قانوني بود كھ ونیز را ب
، مركب از كساني كھ خود یا نیاكانشان »شوراي كبیر«سپس، مقرر شد كھ یك مادجوركونسیگلیو یا . بود

دار بودند تشكیل شود؛ و این اعضاي اصلي  در طول سھ نسل گذشتھ در دستگاھھاي دولتي مقام مھمي عھده
دستگاھھاي اجرایي دولت بھ ھمان صورت . نندھر سال بیست وھشت عضو مشورتي دیگر را برگزی

شورایي مركب از ھشت رھبر و یك گونفالونیر، كھ از سوي شواري : دوران خاندان مدیچي باقي ماند
براي  - شانزده، ده، و ھشت نفري –ھاي گوناگون دیگر  شدند، و كمیتھ بزرگ براي مدت دوماه انتخاب مي
اي كھ  مت دموكراسي كامل، با توجھ بھ عملي نبودن آن در جامعھحكو. انجام امور اداري، مالیاتي، و جنگ

با » شوراي كبیر«ھنوز بیشتر افراد آن بیسواد و اسیر ھجوم شور و احساسات بودند، بھ تعویق افتاد؛ اما 
یك از اتاقھاي كاخ وكیو  از آنجا كھ ھیچ. حدود سھ ھزار عضو بھ صورت ھیئت نمایندگان باقي ماند

مأمور شد تا بخشي از درون  -ایل كروناكا - جمع بزرگي را نداشت، سیمونھ پوالیوئولوگنجایش چنین م
از نو طرح و بنا كند و ھربار گروھي از اعضاي شورا در » تاالر پانصد نفري«ساختمان را بھ صورت 

شیدن جا بود كھ، ھشت سال بعد، لئوناردو داوینچي و میكالنژ مأموریت یافتند با ك در ھمین. آن گردآیند
قانون اساسي پیشنھاد شده، بھ یاري نفوذ . رو با ھم بھ رقابت برخیزند نقاشیھاي مشھوري بر دو دیوار روبھ

ماه ژوئن  ١٠و بالغت سخن ساووناروال، با استقبال گرم مردم شھر مواجھ شد و جمھوري جدید در روز 
  . آغاز بھ كار كرد ١۴٩۵

پشتیبانان رژیم ساقط شدة مدیچي از در دوستي درآمد و، با جمھوري تازه بھ اعالم عفو عمومي براي ھمة 
ترتیب بازرگاناني  درصد مالیات درآمد امالك و اراضي، لغو كرد؛ بدین حاتم بخشي، كلیة مالیاتھا را، جز ده

كھ بر شورا تسلط داشتند تجارت را از مالیات معاف ساختند و بار مالیات را منحصرًا بر دوش اشراف 
بنا بھ اصرار ساووناروال، دولت . كردند نھادند برداري مي یت تھیدستي كھ از زمین بھرهزمیندار و رع

سازماني براي اعطاي وام دولتي با بھرة پنج تا ھفت درصد تأسیس كرد، و مردم فقیر را از متكي بودن بھ 
قین ھمین ھمچنین، بھ تل. گرفتند، آزاد ساخت درصد مي دھندگان خصوصي، كھ بھرة پول را تا سي وام

مسابقات اسبدواني، آوازھاي ناھنجار . راھب، شورا كوشید براي تھذیب اخالق عمومي قوانیني وضع كند
خدمتگزاران تشویق شدند كھ اگر . احترامي بھ مقدسات دیني، و قماربازي را تحریم كرد كارناوالي، بي

. رم با شكنجھ بھ مجازات برسندكارفرمایانشان دست بھ قمار بزنند، مراتب را گزارش دھند و خاطیان مج
براي كمك در . شدند اي تنبیھ مي بازان با مجازاتھاي بیرحمانھ كردند و ھمجنس زبان كفار را سوراخ مي

این . پیشبرد این اصالحات، ساووناروال جوانان جماعت خویش را بھ صورت پلیس اخالقي سازمان داد
ھا، نمایشھا، بازیھاي آكروباتیك،  یابند، از مسابقھ سپردند كھ مرتبًا در كلیسا حضور جوانان تعھد مي
بندوبار، مطالعة ادبیات منافي اخالق، رقص، و مدارس موسیقي بپرھیزند و موي سر خود  معاشرتھاي بي

  گشتند  در شھر مي» گروھھاي امید«این . را كوتاه كنند

ساختند،  شدند پراكنده مي مع ميآوردند، گروھھایي را كھ براي قماربازي ج و براي كلیسا اعانھ گرد مي
  . كردند نمود برتنشان پاره مي لباس زناني را كھ بھ گمان آنھا خارج از نزاكت مي

مردم شھر مدتي این اصالحات را پذیرفتند؛ بسیاري از زنان مشتاقانھ از آنان حمایت كردند، رفتاري 
انقالب . آالت خود را كنار گذاشتند محجوبانھ در پیش گرفتند، لباس ساده پوشیدند، و جواھرات و زینت

مردم در خیابانھا، بھ جاي . اخالقي شھر سرخوش فلورانس دوران خاندان مدیچي را دگرگون ساخت
شد، و میزان اعانات اھدایي تا آن  كلیساھا پر مي. خواندند شعرھاي عاشقانة باكخوس، سرودھاي مذھبي مي

. دادند گانان سودھاي نامشروعي را كھ اندوختھ بودند پسبرخي از بانكداران و بازر. نداشت زمان سابقھ
پروري و تجمل بپرھیزند، فعاالنھ كار كنند،  ساووناروال از ھمة ساكنان شھر فقیر و غني خواست كھ از تن

شما باید نخست خود را از نظر «: بھ آنھا گفت. و نمونة واالیي از یك زندگي خوب و اخالقي ارائھ دھند
خیر دنیوي شما باید در خدمت رفاه اخالقي و دیني بھ كار رود كھ خود بر آن متكي … د روحي اصالح كنی

بدانید كھ منظور آنان از » شود حكومت كرد، با ورد و دعا نمي«گویند  است؛ و اگر شنیده باشید كھ مي
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 خواھید، اگر حكومت خوبي مي. حكومت ستم برشھر است نھ آزادي آن… حكومت، حكومت جباران است 
سپس پیشنھاد كرد كھ فلورانس چنین فكر كند كھ حكومتش » .باید آن را بھ دست پروردگار بسپارید

بیني  اي پیش خود عیسي مسیح؛ و در پناه یك چنین حكومت دیني، مدینة فاضلھ -پادشاھي نامرئي دارد
الح رم، ایتالیا، آنگاه تو از ثروت روحي و مادي دولتمندخواھي شد؛ آنگاه در اص! اي فلورانس«: كرد مي

در » .و عظمت تو سراسر دنیا را زیر بالھاي خود خواھد گرفت و ھمة كشورھا توفیق خواھي یافت؛ 
این واقعھ لحظة درخشاني در تاریخ . حقیقت فلورانس تا پیش از آن بندرت تا این اندازه شادكام بود

  . پرھیجان فضیلت بود

آمیزي  ھا طبیعتًا با تقوا نیستند، و نظام اجتماعي بھ نحو مخاطرهانسان. گونھ باقي ماند اما طبیعت بشري ھمان
ھا موجودیت خویش را  ھا، طبقات، نژادھا، و عقیده در میان كشمكشھاي آشكار و نھان خودپرستیھا، خانواده

ھا، و  ھا، روسپیخانھ آوردن بھ میخانھ ھنوز عنصر نیرومندي در جامعة فلورانس وسوسة روي. كند حفظ مي
ھا را، بھ عنوان دریچة گریزي براي ارضاي غرایز خویش یا بھ عنوان منابع سودجویي، در دلھا  خانھقمار
ھاي پاتتسي، نرلي، كاپوني، نسل جوان خاندان مدیچي، و اشراف دیگري كھ خود در  خانواده. انداخت مي

. ت خشمگین بودنددیدند حكومت شھر بھ دست راھبي افتاده اس سرنگوني پیرو مؤثر بودند از اینكھ مي
گشتند تا قدرت او و مال ومنال خود را  بودند، و دنبال فرصتي مي  اي از ھواداران پیرو باقي ھنوز عده
فرایارھاي فرانسیسي با تعصبي مذھبي دست بھ اقداماتي علیھ ساووناروالي دومینیكي . بازگردانند

دشمنان گوناگون نظام . ھردو نازل شودزدند، و گروه كوچكي از شكاكان آرزومند بودند بالیي برسر  مي
امت «اجتماعي جدید با ھم توافق كردند كھ، براي ریشخند كردن ھواداران این نظام، آنھا را پیانیوني یا 

  زیرا بسیاري در پاي كرسي وعظ ساووناروال بھ گریھ (» گریان

صاحبان . بنامند» وردخوانان«، و ماستیكا پاترنوستري یا »ریاكاران«، سترو پیتچوني یا »گردن كجان«یا 
در اوایل سال . خواندند مي» سگان دیوانھ«آرابیاتي یا   این عناوین ھم مخالفان خود را از روي خشم و كینھ

او پس . موفق شدند نامزد خویش فیلیپو كوربیتتسي را بھ مقام گونفالونیر برگزینند» سگان دیوانھ«، ١۴٩۶
ساووناروال را احضار كرد و او را بھ فعالیتھایي سیاسي كھ در  از تشكیل شوراي كلیسایي در كاخ وكیو،

شأن راھب نیست متھم ساخت؛ و چند تن از روحانیان كلیسا، از جملھ یكي از افراد فرقة دومینیكیان، این 
پسران مادرم علیھ : اكنون كالم خداوند جامة عمل پوشیده است«: ساووناروال پاسخ داد. اتھام را تأیید كردند

براي راھب در حكم خیانت نیست، مگر آنكھ بدون … شركت در امور اینجھاني . اند بھ ستیز برخاستھ من
از او خواستھ شد » .ھاي دیني، خود را در آن درگیر كند توجھ بھ پیشبرد انگیزه داشتن ھدفي متعالي، و بي

تر از  نشد پاسخ گوید و افسردهشود یا نھ، حاضر  ھایش از جانب خدا بھ او الھام مي پاسخ دھد كھ آیا موعظھ
  . اش بازگشت پیش بھ حجره

فلورانسیھایي كھ . آمد بسا كھ بر دشمنانش فایق مي كرد، چھ اگر مسائل خارجي بھ ساووناروال مساعدت مي
حتي . كردند، خشمگین بودند  از اینكھ مردم پیزا آزادي و حفظ آن را طلب مي  ستودند، خود آزادي را مي

ئت نكرد از شورش مردم پیزا جانبداري كند، و یكي از پیشوایان كلیساي جامع فلورانس كھ ساووناروال جر
. بسختي مجازات شد» امت گریان«گفتھ بود مردم پیزا نیز حق دارند آزاد باشند بھ فرمان رئیس شوراي 

پیزا در چنگ  كرد كھ كرد كھ پیزا را بھ فلورانس بازگرداند و با بیپروایي ادعا مي ساووناروال وعده مي
وقتي شارل ھشتم . طور كھ ماكیاولي بھ طعنھ گفتھ است، ساووناروال پیامبري بیسالح بود اما ھمان. اوست

از ایتالیا رانده شد، پیزا پیمان اتحادي با میالن و ونیز بست و استقالل خویش را استحكام بخشید؛ مردم 
اقبال روبھ افول شارل پیوند داده بود، و از اینكھ  فلورانس از اینكھ ساووناروال سرنوشت آنھا را بھ ستارة

فرماندھان . فقط آنھا در افتخار بیرون راندن فرانسویان از ایتالیا سھمي بھ عھده نداشتند، شدیدًا متأسف شدند
سارتسانا، و پیترا سانتا، یكي از آنھا را بھ جنووا، و دیگري   فرانسوي پیش از ترك دژھاي سابق فلورانس،

در مونتھ پولجانو، آرتتسو، ولترا، و مستملكات دیگر فلورانس موج جنبشھاي . لوكا فروختھ بودندرا بھ 
بالید، اكنون ظاھرًا در آستانة از  آزادیخواھي برخاستھ بود؛ شھري كھ روزي قدرتمند بود و بھ خود مي

ھایي بود كھ  و جادهدست دادن ھمة مستملكات گسترده، راھھاي تجاري كنار رودآرنو و دریاي آدریاتیك، 
شوراي شھر . فعالیتھاي بازرگاني راكد شدند، و در آمدھاي مالیاتي كاھش یافتند. پیوستند بھ میالن و رم مي
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شدة دولتي بزور  ھاي جنگ با پیزا از شارمندان ثروتمند در قبال اوراق تضمین كوشید براي تأمین ھزینھ
رار گرفت، ارزش این اوراق بھ ھشتاد، ھفتاد، و ده وام بگیرد؛ اما چون دولت در آستانة ورشكستگي ق

  خزانة دولت بكلي خالي شد و  ١۴٩۶در سال . درصد ارزش حقیقي آنھا تنزل یافت

و چھ توسط » سگان دیوانھ«در ادارة دستگاه مالي دولت، چھ توسط . تھیدست در اختیار داشت، وام گرفت
امت «فرانچسكو والوري، كھ با رأي اكثریت . یافت ، فساد و بیلیاقتي رواج گرفت و گسترش»امت گریان«

را از مقامات دولتي » سگان دیوانھ«، )١۴٩٧ژانویة (در شورا بھ مقام گونفالونیر منصوب شد » گریان
كردند،  بیرون كرد؛ آنان را از عضویت در شورا، در صورتي كھ از پرداخت مالیات شانھ خالي مي

منحصر كرد؛ ھر راھبي از فرقة » امت گریان«ورا بھ محروم ساخت؛ حق نطق و بیان را در ش
را » سگان دیوانھ«ترتیب  گفت بھ تبعید فرستاد؛ و بدین فرانسیسیان را كھ برضد ساووناروال سخن مي

تقریبًا ھر روز باران بارید و غالت كشتزارھاي محدود  ١۴٩۶طي مدت یازده ماه در سال . تر كرد دیوانھ
افتادند و جان  مردم از گرسنگي در خیابانھاي شھر بھ زمین مي ١۴٩٧در سال . فلورانس را از میان برد

ھایي براي تھیة آذوقھ جھت فقرا دایر كرد كھ در آنھا زنان در زیر دست و پاي  سپردند؛ دولت نوانخانھ مي
تن از اي چیدند؛ اما پنج  ھواخواھان مدیچي براي بازگرداندن پیرو توطئھ. سپردند مھاجمین گرسنھ جان مي

خواھي آنان را، كھ  ؛ شورا رسیدگي بھ فرجام)١۴٩٧(رھبران توطئھ بھ دام افتادند و بھ مرگ محكوم شدند 
نادیده گرفت؛ و آنھا چند ساعت پس از محكومیت اعدام شدند؛ بسیاري   طبق قانون اساسي حقي قانوني بود،

ل حكومت جمھوري با نظم و آرامش بندیھا، خشونتھا، و شدت عم از مردم فلورانس بھ فكر مقایسة دستھ
امت «. ھاي مخالف مكررًا در برابر دیر ساووناروال دست بھ تظاھرات زدند دستھ. دوران لورنتسو افتادند

ھنگامي كھ ساووناروال در . بارھا بھ یكدیگر در خیابانھا سنگ پرتاب كردند» سگان دیوانھ«و » گریان
موعظھ مشغول بود، سخنراني او توسط شورشیان قطع شد بھ ایراد  ١۴٩٧روز عید صعود مسیح در سال 

گونفالونیر شھر بھ . و دشمنانش قصد ربودن او را داشتند كھ ھواداران ساووناروال آنھا را عقب راندند
رئیس شورا پیشنھاد كرد كھ، براي آرام كردن مردم، ساووناروال را از فلورانس تبعید كنند، اما این پیشنھاد 

ساووناروال، در بحبوحة این فروپاشي تلخ و دردناك رؤیاھایش، رو . أي بھ تصویب نرسیدبا اختالف یك ر
  .در روي قویترین قدرت ایتالیا ایستاد و با آن بھ مبارزه برخاست

III  - شھید  

او . پاپ آلكساندر ششم از انتقادات ساووناروال از رفتار روحانیان و فساد اخالق در رم چندان ناراحت نشد
پیش گلھ كرده بودند كھ زندگي  ز انتقادات مشابھي را شنیده بود؛ صدھا تن از روحانیان از چند قرنقبال نی

بسیاري از كشیشان برخالف اخالق است، و پاپھا بھ ثروت و قدرت بیش از آنچھ برازندة جانشینان مسیح 
جا كھ كرسي پاپي را بھ وخوي مالیمي داشت و بھ انتقاد مختصر، تا آن آلكساندر خلق. ورزند باشد عشق مي
  آنچھ در مورد . داد انداخت، اھمیت چنداني نمي مخاطره نمي

آلكساندر بھ خاندان مدیچي . پاپ از ماھیت نیمھ دموكراتیك قانون اساسي جدید ھم ناراحت نبود. بود
رجیح اي نداشت و شاید ھم وجود دموكراسي ضعیفي را در فلورانس بر دیكتاتوري نیرومند ت دلبستگي ویژه

ھراسید و، براي بیرون راندن شارل ھشتم از ایتالیا و  آلكساندر از تھاجم مجدد فرانسویان مي. داد مي
اي از حكومتھاي ایتالیا شركت  زدن بھ حملة دوم، در تشكیل اتحادیھ منصرف ساختن فرانسویان از دست

ن بود، و ساووناروال را قدرت از اینكھ فلورانس حاضر شده بود با فرانسھ ائتالف كند خشمگی. كرده بود
دانست و نسبت بھ او ظنین بود كھ پنھاني با حكومت فرانسھ مكاتباتي  پشت پرده و مسئول این ائتالف مي

در ھمین زمان ساووناروال سھ نامھ بھ شارل نوشت و در آنھا از پیشنھاد كاردینال جولیانو . انجام داده است
شورایي » خائن و ملحد«اي اصالح كلیسا و عزل آلكساندر بھ عنوان دال رووره، دایر براینكھ شاه باید بر

كاردینال آسكانیو سفورتسا، نمایندة میالن . عمومي از روحانیان و سیاستمداران تشكیل دھد، پشتیباني كرد
py  . ھا و نفوذ ساووناروال پایان دھد در دربار پاپ، آلكساندر را ترغیب كرد تا بھ موعظھ

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



  : لكساندر یادداشت كوتاھي براي ساووناروال نوشت، آ١۴٩۵ژوئن  ٢١در 

ایم كھ تو در میان كاركنان تاكستان خداوند  شنیده. درود و دعاي پر خیر و بركت كلیسا برتو فرزند عزیر ما
ھمچنین . گذاریم از ھمھ كوشاتري، كھ از این بابت عمیقًا خوشنودیم و بھ درگاه خداوند متعال شكر مي

  بنابراین، .شود مياي كھ پیشگوییت نھ از جانب خود تو بلكھ از جانب خداوند الھام  داشتھ ایم كھ اظھار شنیده
مندیم، بھ اقتضاي مقام كلیسایي خویش، دربارة این مسائل با تو گفتگو كنیم تا بدین وسیلھ با آگاھي   عالقھ

با توجھ بھ مراتب فوق، و با توجھ بھ عھدي كھ . بیشتر از خواست خداوند، بتوانیم بھتر نیات او را برآوریم
ھ بدون تأخیر بھ دیدار ما آیي، و ما با مھر و محبت از داریم ك اي، مقرر مي براي اطاعت از مقدسات بستھ

  . تو استقبال خواھیم كرد

بایست یا بھ  داد كھ مي این نامھ براي دشمنان ساووناروال یك پیروزي بود، زیرا او را در وضعي قرار مي
وال ساوونار. موفقیت خویش بھ عنوان یك اصالحگر خاتمھ دھد، یا آشكارا از فرمان پاپ سرباز زند

ترسید كھ اگر بھ دربار پاپ برود، دیگر ھرگز اجازة بازگشت بھ فلورانس را نیابد و عمرش را در  مي
بنا بھ توصیة . سیاھچال سانت آنجلو بھ سر رساند؛ و اگر بھ فلورانس باز نگردد، حامیانش نابود شوند

ھاي پاپ جنبة  اینكھ انگیزه. كند تواند بھ رم سفر حامیانش، بھ آلكساندر پاسخ داد كھ سخت بیمار است و نمي
اي بھ رئیس شوراي فلورانس نوشت و در آن بھ  سپتامبر نامھ ٨سیاسي داشت ھنگامي معلوم شد كھ روز 

ادامة ائتالف فلورانس با فرانسھ اعتراض كرد، و بھ فلورانسیھا اندرز داد این ننگ را تحمل نكنند كھ تنھا 
در ھمان زمان بھ ساووناروال فرمان داد كھ دست از موعظھ . اشندایتالیاییھاي متحد با دشمن ایتالیا ب

  بردارد، بھ رھبر كل فرقة دومینیكیان در لومباردي تسلیم 

كھ پیروانش مایل نیستند از رھبر كل فرقة دومینیكیان تبعیت كنند، اما وي از ایراد ) سپتامبر ٢٩(پاسخ داد 
ممنوعیت او را از ایراد ) اكتبر ١۶(اي  شتي جویانھآلكساندر در پاسخ آ. موعظھ خودداري خواھد كرد

موعظھ تكرار، و اظھار امیدواري كرد كھ ھنگامي كھ سالمتیش اجازه دھد، بھ رم سفر كند و مطمئن باشد 
آلكساندر مشكل را بھ مدت یك سال بھ ھمین . از او استقبال خواھد شد» با آغوش باز و روحیة پدرانھ«كھ 

  .صورت رھا كرد

نمایندگان مخفي . اثنا، ھواخواھان راھب بار دیگر كرسیھاي شوراي شھر را اشغال كرده بودند در این
حكومت در رم، بھ عنوان اینكھ فلورانس در ایام روزة بزرگ بھ پندھاي برانگیزانندة اخالقي ساووناروال 

اھرًا آلكساندر با ظ. ھاي او را پس بگیرد نیازمند است، از پاپ درخواست كردند تا فرمان تحریم موعظھ
ھاي خود را در  موعظھ ١۴٩۶فوریة  ١٧تقاضاي آنھا شفاھًا موافقت كرده است، زیرا ساووناروال در روز 

مقارن این ایام، آلكساندر اسقف دانشمندي از فرقة دومینیكیان را مأمور . كلیساي بزرگ شھر از سرگرفت
آمیز در آنھا مطالعاتي بھ  حتمال وجود سخنان بدعتھاي انتشار یافتة ساووناروال و ا كرد تا درباره موعظھ

راند؛ او  پدر مقدس، این راھب سخن خالف عقل و نادرست برزبان نمي«: اسقف گزارش داد. عمل آورد
او . گوید برضد خرید وفروش مقامات كلیسایي و فسادكشیشان، كھ در حقیقت بسیار ھم رایج است، سخن مي

اگر ھم  - یسا احترام قایل است، تا جایي كھ من حاضرم با او دوستي كنمبراي معتقدات رسمي و مرجعیت كل
» .الزم باشد، جامة ارغواني كاردینالي رابھ روي دوش او بیندازم و مقام كاردینالي را بھ او بسپارم

آلكساندر از روي میل و با فروتني یكي از اعضاي فرقة دومینیكیان را بھ فلورانس فرستاد تا كاله سرخ را 
راھب از این كار نھ تنھا شادمان نشد، بلكھ یكھ خورد؛ این كار بھ گمان او خود چیزي . ھ او تقدیم كندب

در موعظة بعدي من «: بھ نمایندة پاپ چنین پاسخ داد. جزیك نمونة خرید وفروش مقامات كلیسایي نبود
  » .شركت كنید تا پاسخ مرا بشنوید

این موعظھ در تاریخ . جدید، كشمكش با پاپ را از سرگرفتساووناروال در نخستین موعظة خود در سال 
نیمي از مردم بھ ھیجان آمدة شھر آرزوي شنیدن سخنان راھب را داشتند، . فلورانس خود واقعة مھمي است

مندان را نداشت؛ ھرچند جمعیت در سالن چنان تنگاتنگ  و حتي سالن وسیع كلیسا نیز گنجایش ھمة عالقھ
راھب را تا   توانست در جاي خود تكان بخورد، گروھي از یاران مسلح، كھ كسي نميبھ ھم چسبیده بودند 
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او موعظة خود را با توضیحي دربارة علت غیبت طوالنیش از كرسي وعظ . كلیساي جامع ھمراھي كردند
رانھ اما بعد دالیل مبارزة جسو. آغاز كرد و وفاداري كامل خویش را بھ تعلیمات كلیسا مورد تأكید قرار داد

  :خود را با پاپ چنین بیان كرد

مافوق من نباید فرماني مغایر با مقررات مربوط بھ فرقة من صادر كند؛ پاپ نباید فرماني مخالف 
كنم كھ پاپ ھرگز چنین كاري بكند؛ اما اگر چنین كند، بھ او  گمان نمي. مسیح بدھد» انجیل«نیكوكاري یا 

ھرگاه بوضوح » … .پیمایي ن كلیساي رم نیستي؛ تو راه خطا ميتو آن شبان نیستي، تو آ«پاسخ خواھم داد 
  دیده شود كھ امر مافوق مخالف احكام خداوند است،

و بویژه ھرگاه كھ امر مافوق مخالف احكام نیكوكاري است، ھیچ كس در این گونھ موارد ملزم بھ اطاعت 
بینم كھ اگر شھر را ترك كنم، ویراني روحي و دنیوي مردم را در پي خواھد  وقتي بوضوح مي… .نیست

زیرا ھمینكھ بھ …  دھد شھر را ترك كنم، اطاعت نخواھم كرد اي كھ فرمان مي داشت، از ھیچ انسان زنده
  . ام اطاعت او گردن نھم، از اطاعت از احكام االھي سرپیچي كرده

ساووناروال، در موعظة دومین یكشنبة ایام روزة بزرگ، وضع اخالقي پایتخت دنیاي مسیحیت را با 
زیرا   یك ھزار، ده ھزار، و چھاده ھزار روسپي براي رم كم است،«: ھایي تند مورد انتقاد قرار داد واژه

انگیز و جدید فن  شگفت  ھا بھ یاري پدیدة این موعظھ» .اند در آنجا زنان و مردان ھردو روسپي بار آمده
جا، حتي توسط سلطان عثماني خوانده شد، و رقابتي را در انتشار  چاپ در سراسر اروپا انتشار یافت و ھمھ

عضي از آنھا ساووناروال بھ بدعت و ھا و رساالتي در داخل و خارج فلورانس برانگیخت كھ در ب كتابچھ
  .عدم مراعات نظم متھم شد و در بعضي از او بھ عنوان پیامبر و قدیس ستایش بھ عمل آمد

 ١۴٩۶و در نوامبر   آلكساندر بھ این اندیشھ افتاد كھ راه گریزي غیرمستقیم از بروز جنگ آشكار پیدا كند،
نظر و قدرت مستقیم پادره جاكومو دا سیچیلیا در  فرمان داد كھ ھمة دیرھاي دومینیكیان توسكان تحت

پادره جاكومو بھ نحو مساعدي بھ ساووناروال . رومي متشكل شوند - اتحادیة جدیدي بھ نام جامعة توسكاني
ساووناروال حاضر . تمایل داشت، اما ظاھرًا پیشنھاد پاپ را براي انتقال راھب بھ محیط دیگري پذیرفت

اي  كردن با پاپ، در رسالھ اطاعت كند و اختالف خویش را، بھ جاي مطرحنشد از دستورات اتحادیھ 
: او در این رسالھ چنین متذكر شد. موسوم بھ دفاعیات برادران سان ماركو با ھمة مردم در میان گذاشت

 توانند با آن موافقت  تشكیل این اتحادیھ ناممكن، نامعقول، و زیانبخش است، و برادران سان ماركو ھم نمي«
كنند، زیرا مقامات مافوق نباید احكامي مخالف مقررات و نظامات فرقھ یا مخالف قوانین نیكوكاري یا 

ھمة مجامع رھباني از نظر فني مستقیمًا تابع پاپ بودند؛ و پاپ حتي » .آرامش روح ما صادر كنند
اروال خودش در سال ساوون. توانست آنھا را مجبور سازد كھ، برخالف میل خودشان، در ھم ادغام شوند مي

فرمان آلكساندر مبني بر پیوستن جامعة دومینیكي دیر سان كاترین پیزا بھ جامعة ساووناروال در  ١۴٩٣
با اینھمھ، آلكساندر واكنشي . دیر سان ماركو را، كھ خالف میل اعضاي دیرسان كاترین بود، تأیید كرده بود

ھایي خطاب   ھمچنان بھ ایراد موعظھ پرداخت و نامھساووناروال. نشان نداد و اقدام فوري بھ عمل نیاورد
  . بھ مردم انتشار داد كھ در آنھا از انگیزة خود براي مبارزه با پاپ دفاع كرد

خویشتن را براي برگزاري كارناوالي » سگان دیوانھ«، آرابیاتي یا ١۴٩٧با فرارسیدن موسم روزة سال 
براي مقابلھ با این . وزگار مدیچي معمول بود آماده كردندھمراه با جشنھا و نمایشھا و آوازھایي كھ در ر

  كارناوال، یكي از یاران 

 - پیش از ایام روزة بزرگ -طي ھفتة كارناوال. جماعت تعلیم داد تا جشنھاي كامال متقاوتي سازمان دھند
گاھي آنھا  -استندھا را كوبیدند و از مردم خو دستھ در شھر راه افتادند و در خانھ این پسران و دختران دستھ

ھاي  تصاویر منافي اخالق، ترانھ - یا اشیاي كفرآمیز خواندند» اباطیل«كھ آنچھ را كھ آنھا  - را مكلف كردند
نرد،  عاشقانھ، نقابھا و لباسھاي كارناوال، گیسوان عاریھ، لباسھاي جلف، ورقھاي بازي، طاسھاي تختھ

بھ آنان تسلیم  - را… كامرون یا مورگانتة مادجوره، و اي مثل د آالت موسیقي، لوازم آرایش، كتابھاي ضالھ
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تر ساووناروال، در حالي كھ سرود مذھبي  فوریھ، پیروان سرسخت ٧در آخرین روز كارناوال، . كنند
، كھ بھ دست دوناتلو ساختھ شده »كودكي عیسي«خواندند، با ھیئتي منظم و سوگوار بھ دنبال مجسمة  مي

كردند، راه افتادند و بھ سوي میدان شوراي شھر  شكل فرشتگان آن را حمل ميبود و چھار كودك آراستھ بھ 
متر از مواد قابل اشتعال برپا  ٨٠متر و محیط و قاعدة  ٢٠در آنجا، ھرم بزرگي بھ بلندي . رھسپار شدند

را كھ در طول ھفتھ گردآوري شده بودند یا » اباطیلي«ساختھ بودند و بر روي ھر ھفت طبقة این ھرم 
خورد جا  شدند و در میان آنھا نسخ خطي نفیس و آثار ھنري نیز بھ چشم مي نون بھ قربانگاه آورده مياك

آنگاه ھرم را از ھر چھارسو آتش زدند، و ناقوسھاي كاخ وكیو براي . دادند یا بھ طرف آن پرتاب كردند
  .درآمدندتوسط ساووناروال بھ صدا » آتشسوزي اباطیل«اعالم نخستین 

او در حالي كھ این اصل را . ھاي ایام روزة بزرگ ساووناروال دامن جنگ را بھ رم كشاند موعظھ
پذیرفت كھ كلیسا باید داراي نوعي امالك و اراضي قدرت دنیوي باشد، برسر این نكتھ بھ مجادلھ  مي
اكنون دیگر پرخاشھاي او مرزي . كھ ثروت كلیسا آن را بھ فساد و نابودي خواھد كشاند پرداخت مي
  . شناختند نمي

زمین ماالمال از خون و خونریزي است، اما كشیشان بھ آن اعتنایي ندارند؛ سھل است، با الگوي شرورانة 
پارسایي آنان عبارت است از  اند، و از خدا روبرگردانده. آورند خود، مرگي معنوي را بر سر ھمھ فرود مي

گویند خداوند بھ امور جھان توجھي ندارد، و ھرچھ پیش آید، اتفاقي  مي… . داري با زنان روسپي زنده شب
گوش فرادار، اي كلیساي ھرزه، خداوند … . است؛ آنان بھ حضور مسیح در آیینھاي مقدس ایمان ندارند

تو ظروف مقدس را وقف نخوت . اي و از آنھا بتھایي ساختھھاي زیبا دادم، اما ت من بھ تو جامھ  :گوید مي
تو با شھوات خود بھ . اي اي و مراسم دیني را وسیلة خریدوفروش مقامات كلیسایي قرارداده واھي خود كرده

روزگاري تو از گناھان . تري؛ تو غول پلیدیھا ھستي اي؛ تو از حیوان پست صورت روسپي بیشرمي درآمده
شده، پسران خویش را برادرزاده  روزگاري كاھنان تدھین. ما اكنون دیگر شرم نداريداشتي، ا خود شرم

گونھ، اي كلیساي روسپي، تو ناپاكي  و بدین…  .نامند ميخواندند، اما اكنون آنھا را فرزندان خویش  مي
  . اي و بوي بد تو آسمان را فراگرفتھ است خود را براي ھمة جھانیان بھ نمایش درآورده

اما با آغوش باز بھ . دانست چنین سخنان تند و بیپروایي موجب خواھد شد او را تكفیر كنند ساووناروال مي
  : استقبال این تكفیر رفت

كنم، اي خداوند،  من خود از تو التماس مي… . گویید كھ فرمان تكفیرصادر خواھد شد بسیاري از شما مي
اي بلند برافرازید، راھھا را بھ روي آن  را بر سرنیزه این تكفیر… .كھ این كار ھرچھ زودتر عملي شود

… . من بھ آن پاسخ خواھم داد، و اگر تو را بھ شگفتي واندارم، آنگاه ھرچھ دلت خواست بگو! بگشایید
خواھم، مگذار در رختخواب  بگذار آزار ببینم، این لطف را از تو مي! جویم خدایا، من فقط صلیب تو را مي

  . اي ار خون من در راه تو ریختھ شود، ھمچنانكھ تو خودت را در راه من نثار كردهبگذ  جان بسپارم،

آمدند تا  مردم از شھرھاي دور بھ آنجا مي. این سخنان پرشور، خشم مردم را در سراسر ایتالیا برانگیخت
عیت لبریز كلیساي جامع از انبوه جم. سخنان او را بشنوند؛ حتي دوك فرارا ھم با لباس مبدل بدانجا آمد

دھان، از جماعت درون كلیسا بھ جماعت  بھ اي، دھان گشت و حتي میدان را پرنمود، و ھر جملة تكان دھنده
. در رم، مردم ھمگي علیھ ساووناروال شوریدند و خواستار مجازات او شدند. یافت خارج از آن انتقال مي

بھ بھانة پیشگیري از خطر  -رفتند ودر شورا اختیار را بھ دست گ» سگان دیوانھ« ١۴٩٧در ماه آوریل
آلكساندر بھ . ایراد ھرنوع موعظھ را از پنجم ماه مھ بھ بعد در كلیساھا ممنوع اعالم كردند -بروز طاعون

؛ اما این نكتھ را نیز )مھ ١٣(فرمان تكفیر راھب را صادر كرد   ،»سگان دیوانھ«ترغیب نمایندگان رومي 
ووناروال از فرمان اطاعت كند و بھ رم برود، حكم تكفیر را لغو خواھد در فرمان تكفیر گنجاند كھ اگر سا

ترسید در رم زندانیش كنند، ھمچنان از رفتن بھ آنجا امتناع كرد، اما تا شش ماه آرام  راھب، كھ مي. كرد
آنگاه بھ مناسبت عید میالد مسیح در نمازخانة سان ماركو آیین قداس برپا كرد و اجراي مراسم . گرفت

ینھاي مقدس را بھ عھدة راھبان دیگر گذاشت، و خود پیشاپیش آنان در اطراف میدان بھ تظاھرات آرامي آی
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بسیاري از مردم از برگزاري چنین مراسمي توسط راھب تكفیر شده اظھار انزجار كردند، اما . دست زد
قابلھ با دومین حملة در عوض با اشاراتي فھماند كھ اگر فلورانس براي م  خود آلكساندر اعتراضي نكرد؛

شوراي شھر، با قماركردن روي پیروزي . فرانسویان بھ اتحادیھ بپیوندد، فرمان تكفیر را پس خواھد گرفت
اي در نمازخانة سان  ، ساووناروال با ایراد موعظھ١۴٩٨فوریة  ١١در . فرانسویان، پیشنھاد را رد كرد

را ناعادالنھ و فاقد اعتبار خواند و آنھایي را كھ از او فرمان تكفیر . ماركو سركشي خود را بھ كمال رساند
  : سرانجام، خود فرمان تكفیري صادر كرد. كردند بھ ضاللت متھم كرد این فرمان حمایت مي

اي  اگر این احكام را فرشتھ. بنابراین، بركسي كھ احكامي مخالف صدقھ و خیرات صادر كند، لعنت باد
… . برآنان نیز لعنت باد  ،)كھ مطمئنًا امري محال است(قدیسین   و ھمةاعالم كند، یا حتي خود مریم باكره 

  . و اگر ھر پاپي سخني بھ خالف آن برزبان آورد باید تكفیر شود

در آخرین روز پیش از موسم روزة بزرگ، ساووناروال در میدان كلیساي جامع سان ماركو دعاي مراسم 
خدایا، اگر اعمال من صادقانھ نیستند، اگر «: ي دعا كردقداس را بھ جاي آورد و در برابر جمعیت انبوھ

روز،  بعدازظھر ھمان» .در ھمین لحظھ مرگ را بر من ارزاني دار  اند، سخنان من از جانب تو الھام نشده
  .را برپا كردند» اباطیل«پیروانش دومین مراسم آتشسوزي 

یھاي ساووناروال را نگیرد، انجام وظایف آلكساندر بھ شوراي شھر فلورانس اطالع داد كھ اگر جلو سخنران
شورا، ھرچند اكنون شدیدًا مخالف ساووناروال بود، حاضر نشد . كلیسایي را در فلورانس تحریم خواھد كرد

پاپ   داد مسئولیت این مخالفت با ایراد موعظھ ھمچنان بھ عھدة زیرا ترجیح مي. او را بھ سكوت دعوت كند
ارزه با پاپي كھ ایاالت پاپي را آن چنان نیرومند ساختھ بود كھ امنیت از این گذشتھ، براي مب. باشد

ساووناروال بھ ایراد وعظ . انداخت؛ وجود چنین راھب سخنوري مفید بود ھمسایگان را بھ مخاطره مي
سفیر كبیر فلورانس در رم گزارش داد كھ احساسات مردم علیھ . ادامھ داد، اما فقط در نمازخانة دیر خود

قدر شدید است كھ امنیت فلورانسیھاي مقیم این شھر را بھ خطر انداختھ است، و او  روال در رم آنساوونا
ترسد كھ اگر پاپ تھدید خویش را در مورد تحریم فلورانس بھ اجرا بگذارد، ھمة بازرگانان فلورانسي  مي

ھاي خویش بردارد  موعظھشورا تسلیم شد و بھ ساووناروال فرمان داد تا دست از . در رم بھ زندان بیفتند
فرا دومنیكو پشت . بیني كرد ساووناروال اطاعت كرد، اما فجایع مھیبي را براي فلورانس پیش). مارس ١٧(

در این اثنا، ساووناروال . سكوي وعظ رفت و بھ عنوان صداي رھبر خویش بھ انجام وظیفھ مشغول شد
مجارستان نوشت و از آنان درخواست كرد كھ  ھایي بھ سران كشورھاي فرانسھ، اسپانیا، آلمان، و نامھ

  : شورایي عمومي براي اصالح كلیسا تشكیل دھند

اي را فاش سازم و جھانیان را از  دھد تا اسرار تازه خداوند بھ من فرمان مي. لحظة انتقام فرا رسیده است
سر تا   كلیسا از فرق .كند آگاه سازم خطراتي كھ، براثر غفلت دیرین شما، مقام پطرس حواري را تھدید مي

اندیشید، بلكھ بھ عامل فالكتھایي كھ  اي براي آن نمي با این حال نھ تنھا راه چاره. پا غرق در پلیدیھاست كف
از این روي خداوند سخت خشمناك است و دیر زماني است كھ كلیسا . گذارید آن را آلوده ساختھ احترام مي

كھ این آلكساندر پاپ نیست و شایستگي … دھم  لھ شھادت ميوسی پس بدین… . شبان رھا ساختھ است را بي
این مقام را ندارد و حتي اگر گناه كبیرة خرید و فروش مقامات كلیسایي را، كھ خود بدان وسیلھ كرسي پاپي 
را خریده است، و نیز فروش روزانة درآمدھاي كلیسایي بھ برندة مزایده، و ھمچنین سایر شرارتھاي آشكار 

  . كنم كھ او مسیحي نیست و بھ ھیچ خدایي ایمان ندارد ده انگاریم، باز بدین وسیلھ اعالم مياو را نادی

ساووناروال ھمچنین افزود كھ اگر پادشاھان شورایي تشكیل دھند، او در برابر آن حضور خواھد یافت و 
ھا را بھ دست آورد و  یكي از عمال میالن یكي از این نامھ. براي ھمة این اتھامات دالیلي ارائھ خواھد داد

  .آن را براي آلكساندر فرستاد

py  ، راھبي از فرقة فرانسیسیان، با ایراد وعظ در كلیساي سانتا كروچھ، ١۴٩٨مارس  ٢۵در 
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او بھ ساووناروال . اي بھ صورت اوردالي با آتش فراخواند بال را بھ جان خرید و ساووناروال را بھ مبارزه
ین ناسزا گفت و پیشنھاد كرد كھ اگر ساووناروال ھم حاضر بھ انجام چنین بھ نام بدعتگذار و پیامبر دروغ

او گفت كھ انتظار دارد ھردو در میان آتش بسوزند، اما . كاري باشد، ھر دو بھ میان آتش گام بردارند
امیدوار است كھ با قرباني كردن خود، فلورانس را از آشوبي كھ در اثر سركشي یكي از اعضاي فرقة 

ساووناروال این پیشنھاد را ردكرد؛ دومنیكو آن را . یان از اوامر پاپ گریبانگیرش شده نجات بخشددومینیك
شوراي شھر، كھ مخالف ساووناروال بود، از فرصت استفاده كرد تا راھبي را كھ بھ گمان خود بھ . پذیرفت

سنت قرون وسطایي  اعتبار كند؛ از این روي با اجراي این صورت عوامفریبي اخاللگر درآمده بود بي
آوریل فراجولیانو روندینلي از فرقة فرانسیسیان و فرادومنیكو دا  ٧موافقت كرد و مقرر داشت كھ در روز 

  .ھاي آتش گام بردارند پشا در میدان شوراي شھر بھ درون شعلھ

ا در روز تعیین شده، میدان بزرگ مملو از جمعیت انبوھي شد كھ مشتاق لذت بردن از وقوع معجزه ی
ھا و بامھاي مشرف بھ میدان را تماشاگران اشغال كرده بودند؛  تماشاي تحمل زجر انسان بودند؛ ھمة پنجره

سانتیمتر، دو تودة ھیزم آغشتھ بھ قیر، روغن، صمغ، و  ۶٠اي بھ پھناي  در محوطھ  در وسط میدان،
تاالر «فرقة فرانسیسیان در راھبان . افروخت، برپا كردند ھاي سوزاني را برمي باروت، كھ مطمئنًا شعلھ

فرادومنیكو قرص نان . بھ انتظار ایستادند و راھبان فرقة دومینیكیان از سمت مقابل پیش آمدند» داران نیزه
فرانسیسیان شكایت داشتند كھ كاله سرخ . كرد اي در دست داشت و ساووناروال صلیبي حمل مي تقدیس شده

ر آتش باشد، و اصرار كردند كھ باید كاله خود را از سر فرادومنیكو ممكن است طلسمي براي نسوختن د
فرانسیسیان بار . دومنیكو مخالفت كرد؛ جمعیت بافریاد ترغیبش كردند كھ تسلیم شود، و او پذیرفت  بردارد،

دومنیكو قبول . پنداشتند طلسم شده است از تن درآورد دیگر از او خواستند كھ لباسھاي دیگرش را كھ مي
فرانسیسیان . ن كاخ شوراي شھر رفت و لباسھایش را با لباسھاي راھب دیگري عوض كردكرد و بھ درو

پافشاري كردند كھ او نباید بھ ساووناروال نزدیك شود، مبادا كھ او را افسون كند؛ دومنیكو حاضر شد كھ 
ان تقدیس آنھا اعتراض كردند كھ حق ندارد صلیب یا قرص ن. اعضاي فرقة فرانسیسیان دور او حلقھ بزنند

اي را با خود بھ درون آتش ببرد؛ دومنیكو صلیب را تحویل داد، اما قرص نان را نگاه داشت، و بین  شده
شد با نشان دادن قرص نان  ساووناروال و فرانسیسیان بحث دیني طوالنیي درگرفت كھ آیا مسیح حاضر مي

كاخ ماند و بھ رئیس شوراي شھر در این ھنگام، قھرمان فرانسیسیان در . در آتش سوزانده شود یا نھ
راھبان موافقت كردند بحث آنھا تا . التماس كرد كھ با ھرنیرنگي شده است او را از مرگ نجات بخشد

تماشاگران . تواند بھ اجرا گذارده شود غروب آفتاب ادامھ یابد، و سپس اعالم كردند كھ اوردالي دیگر نمي
كوشیدند تا » سگان دیوانھ«گروھي از . جلوشان را گرفتند كھ تشنة خون بودند بھ كاخ ھجوم بردند، اما

  ساووناروال را 

در میان استھزاي مردم بھ سان ماركو بازگشتند، ھرچند ظاھرًا مسبب اصلي بھ تعویق افتادن آزمایش خود 
الھام كرد از جانب خدا بھ او  دارند كھ چرا ساووناروال كھ ادعا مي بسیاري از مردم گلھ. فرانسیسیان بودند

شده است و خدا از او محافظت خواھد كرد، بھ جاي آنكھ خود با آتش مواجھ شود، دومنیكو را بھ عنوان 
این افكار در شھر گسترش یافت و تقریبًا یكشبھ پیروان راھب . اش در اوردالي تعیین كرده است نماینده

  . محو و ناپدید شدند

ھمراه با دیگران در یك راھپیمایي » سگان دیوانھ«جماعتي از   ،»یكشنبة نخل«فرداي آن روز، روز 
و از » امت گریان«شركت كردند تا دیر سان ماركو را مورد حملھ قرار دھند و در سر راه خود جمعي از 

ھمسر والوري را نیز كھ با شنیدن فریادھاي او بھ جلو پنجره آمده بود . جملھ فرانچسكو والوري را كشتند
. ھایش را خفھ كردند و یكي از نوه  اش را غارت كردند و سوزاندند، آوردند، خانھبا پرتاب نیزه از پاي در

راھبان دیر با . را بھ كمك بطلبد، اما كسي نیامد» امت گریان«ناقوس دیر سان ماركو بھ صدا درآمد تا 
خود  ساووناروال بھ عبث از آنھا خواست اسلحھ را زمین بگذارند، و. آمادة دفاع شدند  شمشیر و چماق

راھبان دلیرانھ پیكار كردند؛ فرا انریكو شمشیرش را با . بیسالح در آستانة محراب در انتظار مرگ ایستاد
خدایا، بندگانت را «: آورد اي فریاد پرشوري برمي چرخاند و با ھر ضربھ شور و شوقي تام بھ دور خود مي

توانند مقاومت كنند؛ ساووناروال اما تعداد جمعیت مخالف بیش از آن بود كھ راھبان ب» !نجات ببخش

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



سرانجام آنھا را راضي كرد كھ اسلحة خود را زمین بگذارند، و ھنگامي كھ فرمان بازداشت ساووناروال و 
ھر دو تسلیم شدند؛ آنھا را از میان جمعیت، كھ آنھا را ریشخند   دومنیكو از طرف شوراي شھر ابالغ شد،

انداختند، بھ سلولھاي كاخ وكیو ھدایت  دند و تف بھ رویشان ميكر زدند و لگدكوبشان مي كردند و مي مي
  . فرا سیلوسترو را نیز بھ زندان انداختند  روز بعد،. كردند

شوراي شھر گزارشي از جریان برگزاري اوردالي و دستگیري را براي پاپ فرستاد و، بھ خاطر 
از او خواست تا پیشنھاد دادگاھي  بیحرمتي بھ ساحت یكي از روحانیان كلیسایي، تقاضاي بخشش كرد، و

پاپ اصرار داشت كھ ھرسھ راھب را بھ . كردن زندانیان و در صورت لزوم شكنجھ دادن آنھا را تأیید كند
شوراي شھر مخالفت كرد، و پاپ سرانجام با . رم بفرستند تا در یك دادگاه روحانیان كلیسایي محاكمھ شوند

شوراي شھر . دربار او در دادگاه متھمان حاضر و ناظر باشنداكراه راضي شد كھ دوتن از نمایندگان 
پنداشت تا روزي كھ وي زنده است، طرفدارانش ھم زنده   شورا مي. ساووناروال را بھ مرگ محكوم كرد

جنگ و ستیزي كھ شھر  - یابد ھاي مختلف پایان مي خواھند بود و فقط با مرگ اوست كھ جنگ و ستیز فرقھ
تجزیھ كرده بود كھ دوستي و اتحاد با فلورانس دیگر براي ھر قدرت خارجي  و حكومت شھر را چنان

  ترتیب در معرض  ارزش شده بود، و فلورانس را بدین بي

 ٩ھاي مرسوم دستگاه تفتیش افكار، بازپرسان ھر سھ راھب را در مواقع گوناگون از  بھ پیروي از شیوه
تحت شكنجھ تاب نیاورد و در ھمان لحظات اول چنان سیلوسترو . مھ تحت شكنجھ قرار دادند ٢٢آوریل تا 

خواست اعترافات او بھ نحوي نباشد كھ نتوان بر آن استناد  بسرعت اعتراف كرد كھ بازپرسان دلشان مي
دومنیكو تا پایان استقامت نشان داد، تا سرحد مرگ شكنجھ دید، و ھمچنان آشكارا گفت كھ ساووناروال . كرد

ساووناروال، كھ اعصابش زیر شكنجھ خرد شده بود، زود از پا درآمد و . ا گناه استقدیسي مبرا از خیانت ی
. اندكي بعد كھ حالش بھتر شد، ھمة اعترافات را انكار كرد. خواستند برزبان آورد ھر پاسخي را كھ آنھا مي

ھ پس از سھ بار تحمل شكنج. دوباره مورد شكنجھ قرار گرفت، و دوباره تسلیم شد و اعتراف كرد
چیزي بر او  از جانب خدا ھیچ: اش درھم شكست و اعترافنامة مغشوشي امضا كرد مبني براینكھ روحیھ

داند، قدرتھاي كافر خارجي را  طلبیش گناھكار مي شده است، خود را بھ خاطر غرور و جاه وحي نمي
پاپ شركت  كرده است تا شورایي عمومي از روحانیان تشكیل دھند، و در توطئة براندازي ترغیب مي
كنندگان بھ عنوان  ھر سھ راھب بھ اتھام ایجاد شقاق و بدعت، برمالكردن اسرار اعتراف. داشتھ است

پاپ . نظرات وپیشگوییھاي خود، ایجاد آشوب و بینظمي، از طرف دولت و كلیسا بھ مرگ محكوم شدند
  . بزرگوارانھ براي روح آنان طلب آمرزش كرد

ي پدركش، بنیانگذار خود و دو تن از رفقایش را اعدام كرد و آنھا را ، جمھور١۴٩٨ماه مھ  ٢٣در روز 
یعني بھ ھمان جایي كھ خود آنھا دوبار   بدون جامة رھباني و با پاي برھنھ بھ میدان شوراي شھر بردند،

گونھ كھ قرار بود راھبان  مثل ھمان روزھا، و ھمان. را سوزانده بودند» ضالھ«و اشیاي » اباطیل«
این بار دولت خوراك و . را بھ معرض آزمایش بگذارند، جمعیت انبوھي براي تماشا گرد آمدنداوردالي 

» كني؟  شھادت را چگونھ استقبال مي«: كشیشي از ساووناروال پرسید. نوشابة تماشاگران را ھم فراھم كرد
داشت بوسید و سپس صلیبي را كھ در دست » .خداوند از براي من زجر فراواني تحمل كرد«: او پاسخ داد

دومنیكو بھ نشانة سپاس از فیض . راھبان دلیرانھ بھ سوي چوبة دار گام برداشتند. دیگر سخني نگفت
ھر سھ مرد بر چوبةدار . كرد را زیر لب زمرمھ مي» دئوم تھ«شھادت تقریبًا شادمانھ سرود شكرگزاري 

سپس در زیر پاي آنھا آتش . پراندند گ ميھا بھ آنھا سن دادند، پسر بچھ مي  آویختھ شدند، و در حالي كھ جان
بزرگي برافروختند و اجساد را سوزاندند و خاكسترشان را در رودخانة آرنو ریختند تا مبادا اثري از آنان 

، بدون »امت گریان«گروھي از . برجاي بماند و بعدھا بھ عنوان بقایاي قدیسان مورد پرستش قرار بگیرند
، ھمھ سالھ، صبح ١٧٠٣تا سال . ھ زانو افتادند، گریھ سردادند، و دعا كردندنگراني از اتھام، در میدان ب

امروزه لوحي كھ . شد اي كھ خون گرم راھبان در آنجا ریختھ شده بود گلباران مي ماه مھ، نقطھ ٢٣روز 
py  .دھد روي سنگفرش آنجا نصب شده است محل مشھورترین جنایت تاریخ فلورانس را با عالمت نشان مي
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او فساد اخالقي ایتالیا را، كھ در اثر نفوذ ثروت و كاھش معتقدات دیني بھ وجود آمده بود، بھ . كردنابود 
. چشم دید و دلیرانھ و متعصبانھ، اما بدون نتیجھ، در برابر روح شھواني و شكاك زمانھ قد برافراشت

و در دنیایي كھ براي ساووناروال شور اخالقي و سادگي ذھني قدیسان قرون وسطي را بھ ارث برده بود 
بھ خاطر محدودیتھاي . نمود اي ناجور مي افتخارات كشف دوبارة یونان مشرك آواز سرداده بود، وصلھ

ناكام ماند؛ در روشن ضمیري و استعداد خود مبالغھ   اش، فكري و خودخواھي قابل بخشش اما آزاردھنده
از . گرفت لوحي دست كم مي از سر ساده كرد و كار مبارزة یكباره با قدرت پاپ و طبایع بشري را مي

. مشي سیاسي سختگیر بود كار و در خط معیارھاي اخالقي آلكساندر یكھ خورده بود، اما در عیبجویي افراط
توان او را یك پروتستان پیش از  خواست اصالحاتي در كلیسا بھ وجود آورد، مي تنھا از این نظر كھ مي

ط از این جنبھ كھ خواستار اصالحاتي در كلیسا بود، وگرنھ وي در ھیچ یك لوتر بھ شمار آورد؛ البتھ تنھا فق
با . ھا و ناسازگاریھاي لوتر دربارة مسائل مربوط بھ االھیات وجھ تشابھي با وي نداشت از اختالف عقیده

. این حال، خاطرة او در پیدایش عقاید پروتستاني تأثیر زیادي گذاشت، و لوتر او را یك قدیس نامید
پردازان و شكاكاني مثل  زیرا ادبیات در دست واقع  ووناروال در ادبیات تأثیر چنداني باقي نگذاشت،سا

فرا بارتولومئو، زیر . از طرف دیگر نفوذش در ھنر بسیار عمیق بود. ماكیاولي و گویتچاردیني بود
بوتیچلي تحت تأثیر » .چھرة جیروالمو اھل فرارا، پیامبر و فرستادة خدا«: تصویري كھ از او كشید، نوشت

میكالنژ دوست داشت حرفھایي را كھ دربارة . ھاي او از بیدیني بھ خداپرستي روي آورد موعظھ
خواند، ھم بھ تأثیر روح  ھاي او را با عالقھ و ارادت مي كردند بشنود و موعظھ ساووناروال تعریف مي

انگیز واپسین  رآورد و تصویر وحشتساووناروال بود كھ قلم مو را برسقف نمازخانة سیستین بھ حركت د
  . داوري را بردیوار پشت محراب نمازخانھ نقش كرد

بزرگي ساووناروال در تالش او بھ خاطر ایجاد انقالب اخالقي و ساختن انسانھایي شریف و خوب و 
ماند؛  كنیم كھ ساووناروال ناكام دانیم كھ این دشوارترین انقالبھاست و تعجب نمي مي. درستكار نھفتھ است

دانیم كھ این تنھا انقالبي  اما این را ھم مي. چھ عیسي مسیح نیز فقط توانست در اقلیت ناچیزي تأثیر بگذارد
دانیم كھ دگرگونیھاي خونین تاریخ در مقایسھ  بخشد، و نیز مي است كھ زندگي بشري را بھبودي واقعي مي

ھستند كھ ھمھ چیز را، جز انسان، تغییر  تأثیري با چنین انقالبي، نمایشھاي تماشایي و زودگذر و بي
  . دھند مي

IV - ١۵٣۴ -١۴٩٨: جمھوري و خاندان مدیچي  

  ھرج و مرجي كھ در آخرین سالھاي اوجگیري ساووناروال حكومت را عقیم كرده بود با مرگ او كاھش 

در . ساخت ميمسئولیتي متمایل  آورد، و رھبران حكومت را بھ فساد و بي گسیختگي خطرناكي بھ وجود مي
، شوراي شھر، زیر سلطة اولیگارشي حاكم ثروتمندان، بر آن شد تا با انتخاب كالنتر ١۵٠٢سال 
العمر بربخشي از این مشكالت فایق آید، بھ طوري كھ او با تبعیت از شورا و رئیس آن، با داشتن  مادام

نخستین كسي كھ بھ این افتخار . ابلھ كنداختیارات مساوي، بتواند با پاپھا و فرمانروایان غیرمذھبي ایتالیا مق
پرستي شریف كھ نیروي اندیشھ و  نایل آمد پیترو سودریني میلیونر بود، فردي دوستدار مردم و میھن

او ماكیاولي را . اي چندان قوي و برجستھ نداشت كھ فلورانس را بھ تحمل دیكتاتوري دیگري تھدید كند اراده
جویي حكومت كرد، و دارایي شخصي خود را در  ا تدبیر و با صرفھدر شمار مشاوران خویش درآورد، ب

بھ یاري او، . راه اعتالي ھنر، كھ در زمان فرمانروایي ساووناروال دچار وقفھ شده بود، بھ كار گرفت
پیزا را  ١۵٠٨ماكیاولي سپاه مردمي منظمي را جانشین سربازان اجیر فلورانس كرد كھ سرانجام در سال 

  .فلورانس درآید» قیمومیت«اردیگر تسلیم شود و تحت ناگزیر ساخت ب

بیني  ، سیاست خارجي جمھوري فلورانس فجایعي بھ بارآورد كھ آلكساندر ششم پیش١۵١٢اما در سال 
، متشكل از ونیز و میالن و ناپل و رم، براي بیرون »اتحادیة مقدس«با وجود ھمة تالشھاي . كرده بود

وقتي اتحادیھ . ورزید  لیا، فلورانس ھمچنان بھ ائتالف با فرانسھ اصرار ميراندن مھاجمان فرانسوي از ایتا
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تاج پیروزي برسرنھاد، درصدد انتقامجویي از فلورانس برآمد و نیروھاي خود را براي برانداختن 
فلورانس مقاومت كرد، . جمھوري اولیگارشي و جانشین كردن آن با دیكتاتوري مدیچي بھ فلورانس فرستاد

اما مھاجمان دژ پاسداران پراتو را . ولي براي سازمان دادن نیروھاي دفاعي سخت بھ تالش افتادو ماكیا
. سپاه ماكیاولي از برابر سربازان اجیر و تعلیمدیدة اتحادیھ عقب نشست و فرار كرد. گرفتند و غارت كردند

 ١٠٠٠٠د لورنتسو، كھ جولیانو د مدیچي، فرزن. سودریني براي جلوگیري از خونریزي بیشتر استعفا داد
بھ اتحادیھ كمك مالي كرده بود، با پشتیباني لشكریان اسپانیایي، آلماني، و ) دالر٢۵٠‘٠٠٠(دوكاتو 

ایتالیایي، وارد شھر فلورانس شد و برادرش كاردینال جوواني ھم بزودي بھ او پیوست؛ قانون اساسي 
  ).١۵١٢(لط یافت ساووناروال لغو شد، و خاندان مدیچي بار دیگر بر حكومت تس

روي در پیش گرفتند و مردم شھر، كھ دیگر از كشمكش بھ تنگ آمده بودند، تحول  جولیانو و جوواني میانھ
، جولیانو، كھ نشان داده )١۵١٣(ھنگامي كھ جوواني بھ نام لئو دھم بھ مقام پاپي رسید . را با میل پذیرفتند

اش لورنتسو  وفقي شود، حكومت فلورانس را بھ برادرزادهن مالیم است كھ بتواند فرمانرواي م بود بیش از آ
كاردینال جولیو د مدیچي، فرزند . طلب پس از شش سال حكومت بیباكانھ درگذشت این جوان جاه. سپرد

جولیانو كھ خود در توطئة پاتتسي كشتھ شده بود، بھ زمامداري رسید و امور حكومت فلورانس را بھ نحوي 
  از كرسي ) ١۵٢١(ز آنكھ بھ نام كلمنس ھفتم بھ مقام پاپي رسید عالي اداره كرد، و پس ا

و بار ) ١۵٢٧(فلورانس از گرفتاریھاي كلمنس استفاده كرد و نمایندگان او را از شھر بیرون راند . كرد
اما كلمنس مدبرانھ در برابر شكست . دیگر بھ مدت چھار سال از آزمونھاي آزادي برخوردار شد

از سربازان شارل پنجم استفاده كرد تا از كساني كھ بستگانش را بیرون رانده بودند خونسردي نشان داد و 
و واقعة سال ) ١۵٢٩(لشكري از سربازان اسپانیایي و آلماني بھ فلورانس یورش بردند . انتقام بگیرد

 تكرار شد؛ مقاومت مردم قھرمانانھ اما عبث بود، و آلساندرو د مدیچي حكومت ظلم و خشونت و ١۵١٢
بایست سپري  سھ قرن دیگر مي). ١۵٣١(كھ در تاریخ دودمان مدیچي سابقھ نداشت، آغاز كرد  ھرزگي را،

  .شود تا فلورانس بار دیگر آزادي را باز بشناسد

V - ھنر در دوران انقالب  

اي براي ادبیات است؛ و ما بعدًا زندگي دوتن از نویسندگان طراز  عصر ناآرامیھاي سیاسي معموال انگیزه
اي كھ ھمواره در   اما جامعھ. را مورد مطالعھ قرار خواھیم داد -ماكیاولي و گویتچاردیني -اول این عصر

چند . ندارد - صوصًا ھنر معماريخ -اعتنایي بھ ھنر  شرف ورشكستگي و درگیر انقالب تقریبًا دائمي است،
تن از توانگراني كھ توانستھ بودند با مھارت از گرداب حوادث جان سالم بھ دربرند، با ساختن كاخھاي 

دادند؛ بھ این ترتیب، جوواني فرانچسكو و آریستوتلھ دا سانگالو، از روي  باشكوه ھمچنان تن بھ قضا مي
میكالنژ در سالھاي . جللي براي خاندان پاندولفیني برپا داشتندھایي كھ رافائل طرح كرده بود، كاخ م نقشھ

چھارگوشي  -براي كاردینال جولیو د مدیچي در كلیساي سان لورنتسو خزانة جدیدي ساخت ١۵٢۴ - ١۵٢٠
شناسند و آرامگاه  ھاي میكالنژ مي ساده با گنبدي متوسط كھ جھانیان آن را بھ عنوان خانة زیباترین مجسمھ

  . ي استخاندان مدیچ

ھاي لورنتسو كار  سازي بھ نام پیترو توریجانو بود كھ با او در باغ مجسمھ در میان رقیبان میكالنژ، مجسمھ
آمیز چنان خشمگین شد كھ  اي بیني میكالنژ را شكست؛ لورنتسو از این عمل خشونت كرد و در مشاجره مي

پیوست و ) بورجا چزاره(اه سزار بورژیا در آنجا بھ عنوان سرباز بھ سپ. توریجانو ناگزیر بھ رم گریخت
در چند نبرد دلیرانھ جنگید؛ سپس بھ انگلستان رفت، و در آنجا یكي از شاھكارھاي معماري انگلستان، 

آنگاه شتابان بھ اسپانیا رفت و براي ). ١۵١٩(آرامگاه ھنري ھفتم، را در دیر وستمینستر طرحریزي كرد 
ساز ھم  را تراشید؛ دوك مزد كامل بھ او نپرداخت؛ مجسمھدوك آركوس مجسمة حضرت مریم و كودك 

توز او را بھ نام بدعتگذار بھ دستگاه تفتیش افكار سپرد و  دوك كینھ. مجسمھ را شكست و خرد كرد
  . اما دشمنان خود را فریب داد و با گرسنگي تدریجي خودكشي كرد. توریجانو بھ اعمال شاقھ محكوم شد
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لئوناردو بھ میالن . وب شھر گریختند و در جاھاي دیگر بھ شھرت رسیدنداز آنھا بھ علت وضع پرآش
سانسووینو لقب خود را از مونتھ سان ساوینو . رفت، میكالنژ بھ بولونیا، و آندرئا سانسووینو بھ لیسبون

د گرفت و این نام را چنان پرآوازه ساخت كھ جھانیان نام حقیقي او را كھ آندرئا دي دومنیكو كونتوتچي بو
آندرئا در خانوادة كارگر فقیري بھ دنیا آمد و عالقة پرشوري بھ طراحي و مدلسازي باگل . فراموش كردند

او، كھ بسرعت كمال . رس پیدا كرد؛ یك فلورانسي مھربان او را بھ كارگاه آنتونیو پوالیوئوال فرستاد
ھا و نقشھاي  آن را با مجسمھنمازخانة ساكرامنتو را در كلیساي سانتو سپیریتو بنا كرد و   یافت، مي

، »شود چنان پرقدرت و عالي آراست كھ كمترین عیبي در آنھا دیده نمي«اي، بنا بھ گفتة وازاري،  برجستھ
ژان دوم، پادشاه پرتغال، . كند و مقابل آن پنجرة مشبكي از مفرغ ساخت كھ زیبایي آن بیننده را مسحور مي

آندرئا بھ پرتغال رفت و مدت نھ سال در . را نزد او بفرستد از لورنتسو درخواست كرد كھ ھنرمند جوان
، اما )١۵٠٠(چون ھواي وطن كرد، بھ فلورانس بازگشت . سازي پرداخت آنجا بھ كار معماري و مجسمھ

براي كاردینال سفورتسا و  -در سانتا ماریا دل پوپولو. چیزي نگذشت كھ بھ جنووا و سرانجام بھ رم رفت
كھ در شھري كھ در آن زمان ) ١۵٠٧ - ١۵٠۵(دو آرامگاه مرمرین ساخت  - روورهكاردینال باسو دال 

پاپ لئو دھم او را بھ لورتو فرستاد و آندرئا در این شھر . مملو از نوابغ بود با تحسین فراوان مواجھ شد
 - ١۵٢٣(كلیساي سانتاماریا را با یك رشتھ نقشھاي برجستھ از زندگي مریم عذرا چنان زیبا زینت بخشید 

اندكي » .نھ از مرمر بلكھ از مواد آسماني است«كھ فرشتة تابلو عید بشارت آن، بھ گمان وازاري، ) ١۵٢٨
اي نزدیك زادگاھش، مونتھ سان ساوینو، عزلت گزید و در كسوت یك  پس از آن، آندرئا در مزرعھ

  . الگي، درگذشتوھشت س ، در سن شصت١۵٢٩روستایي با فعالیت زیاد بھ زندگي ادامھ داد و در سال 

خانوادة دالروبیا، صادقانھ و ماھرانھ كار لوكا را در زمینة لعابكاري گل و سفال دنبال   در ھمین اثنا،
اش نیز بیشتر بود، مجال  آندرئا دال روبیا، كھ طول عمرش حتي از عمر عموي ھشتاد و پنج سالھ. كردند

آثار سفالین آندرئا . ھنر سفالسازي بیاموزد -المولوكا، و جیرو  جوواني، -كافي داشت تا بھ سھ فرزند خود
كند و پاي او را  داراي رنگي چنان شفاف و احساسي چنان لطیف است كھ چشم تماشاگر موزه را خیره مي

بھ » بیمارستان معصومین«یكي از اتاقھاي كاخ بارجلو مملو از آثار اوست، و . دارد از حركت باز مي
توان آنھا را در  آثار جوواني دال روبیا، كھ مي. بشارت او شھرت یافتھ استخاطر تزیینات ھاللي شكل عید 

كلیة   تقریبًا. كنند كاخ بارجلو و موزة لوور تماشا كرد، از نظر تعالي ھنري با آثار پدرش آندرئا رقابت مي
 شدند، و ھمگي از آثار ھمة افراد خاندان دالروبیا در طول سھ نسل بھ موضوعات دیني محدود مي

دوتن از فرزندان آندرئا بھ جرگة برادران دیرسان ماركو پیوستند . متعصبترین طرفداران ساووناروال بودند
  . تا در كنار راھب آن بھ رستگاري دست یابند

  لورنتسو دي كردي نزد وروكیو . كردند نقاشان نفوذ ساووناروال را در خود عمیقًا حس مي

اردو را تقلید كرد، و لطافت تصویرھاي دیني را از معنویت ھنر آموخت، سبك نقاشي ھمشاگردیش لئون
وي نیمي از عمر خویش را صرف ترسیم . حاصل از سرنوشت و بالغت سخن ساووناروال اخذ كرد

رم، فلورانس، تورینو، آوینیون، و  - جا مریم عذرا كرد، كھ آنھا را تقریبًا در ھمھ  تابلوھایي از چھرة
ضعیف ولباسھا فاخرند و شاید بھترین آنھا تابلو عید بشارت در تاالر اوفیتسي  ھا بینیم؛ چھره مي -كلیولند

كرد كھ باید دربند آخرت باشد، بھ سراغ راھبان  لورنتسو در سن ھشتاد و دو سالگي، چون حس مي. باشد
  . جا درگذشت دیر سانتاماریا نوئووا رفت، با آنھا زندگي كرد، و شش سال بعد در ھمان

كس كھ بھ  آن«مو لقب خود را از نام استادش كوزیمو روزلي گرفت، زیرا عقیده داشت پیرو دي كوزی
كوزیمو بھ این » .دھد ھمانند پدر حقیقي آدمي است زیستن را ترویج مي  آموزد و خوب انسان توانایي مي

ي نتیجھ رسید كھ شاگردش در نقاشي بر او پیشي جستھ است؛ وقتي كھ پاپ سیكستوس چھارم از او برا
و پیرو در آنجا تابلو نابودي لشكریان   تزیین نمازخانة سیستین دعوت كرد، پیرو را ھمراه خود بھ آنجا برد؛

از او دو تصویر . ھا و آسمان ابر آلود كشید فرعون در دریاي سرخ را با دورنماي تیره آب دریا و صخره
نو دا سانگالو و چھرة فرانچسكو دا چھرة جولیا. اند عالي براي ما بھ جا مانده كھ ھردو در شھر الھھ

كرد، بھ محافل اجتماعي یا بھ دوستان عالقة چنداني  پیرو ھمة اوقات زندگیش را وقف ھنر مي. سانگالو
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آنكھ آیین دیني  تنھا، و بي. ورزید خورد عشق مي نداشت، و بھ طبیعت و تنھایي كھ در تابلوھایش بھ چشم مي
ھنر خویش را بھ دو شاگردش فرا بارتولومئو و آندرئا دل سارتو  درگذشت و  اعتراف را بھ جاي آورد،

  .سپرد، كھ ھردو، بھ پیروي از خود او، از استادانشان پیشي گرفتند

كرد؛ ھنگامي كھ  باتچو دال پورتا نام كامل خویش را از دروازة سان پیرو گرفت كھ در جوار آن زندگي مي
او، كھ با كوزیمو روزلي و پیرو دي كوزیمو . را برگزیددر سلك راھبان درآمد، نام فرا بارتولومئو 

تحصیل كرده بود، ھمراه با ماریوتو آلبرتینلي كارگاھي دایر كرد و با ھمكاري او تابلوھاي زیادي كشید و 
بارتولومئو جوان فروتني بود، شور وشوق یادگیري . اي داشت تا آخر عمر با او پیوند و دوستي صمیمانھ

مدتي براي فراگرفتن شیوة ظریف لئوناردو در ایجاد سایھ . گرفت یز نافذي تأثیر ميداشت، و از ھر چ
ھنگامي كھ رافائل بھ فلورانس آمد، باتچو نزد او اصول ژرفانمایي و تركیب بھتر رنگھا   روشن تالش كرد؛

. ردرا آموخت؛ بعدھا بھ مالقات رافائل در رم رفت وبا او تابلو اصیل سرپطرس حواري را نقاشي ك
اما فاقد جاذبة وحشتناك آن اعجوبة خشمگین بود؛ و وقتي   سرانجام عاشق سبك پرشكوه نقاشي میكالنژ شد،

اش را بسط و گسترش دھد، لطف  ھاي ساده خواست اندیشھ دست بھ كار نقاشي تابلو بزرگي شد، چون مي
و تورع و احساس  یعني غناي عمق، سایھ روشن مالیم رنگھا، تقارن باشكوه تركیب، - ویژة كارش
  .را از دست داد - موضوعات

وقتي كھ دشمنان ساووناروال بھ دیر سان ماركو یورش بردند . برد» اباطیل«خود را بھ مراسم سوزاندن 
تن سوگند خورد كھ اگر زنده بماند، خود راھب  بھ ، بھ مدافعان دیر پیوست و در جریان جنگ تن)١۴٩٨(

. بھ دیر راھبان فرقة دومینیكیان در شھر پراتو پیوست ١۵٠٠در سال  بھ سوگند خویش وفادار ماند و. شود
مدت پنج سال نقاشي را كنار گذاشت و خود را وقف اعمال و فرایض دیني كرد؛ پس از آنكھ بھ دیر 

حاضر شد شاھكارھایي در رنگھاي آبي، قرمز، و سیاه بھ نقشھاي گلي رنگ   ماركو انتقال یافت، سان
خانة آنجا، تابلوھاي حضرت مریم و كودك و واپسین داوري؛ در راھرو،  در سفره. كندفراآنجلیكو اضافھ 

تابلو قدیس سباستیانوس؛ و در حجرة ساووناروال، چھرة پرھیبتي از او را در ھیئت چھرة پطرس حواري 
این . تابلو قدیس سباستیانوس تنھا تصویر عریاني است كھ پس از راھب شدن كشیده است. شھید نقاشي كرد

تابلو در اصل در نمازخانة دیر سان ماركو جاي داشت؛ اما تابلو چنان زیبا بود كھ بعضي از زنھا اعتراف 
اند، و این بود كھ راھب آن را بھ یك فلورانسي  كردند با دیدن آن، در اثر حاالت شیطاني، برانگیختھ شده
بھ نقاشي ادامھ داد  ١۵١٧لومئو تا سال فرابارتو. فروخت و او نیز تصویر را براي پادشاه فرانسھ فرستاد

مو را نگاه  از این سال بھ بعد در اثر ابتال بھ نوعي بیماري دستھایش چنان فلج شدند كھ دیگر نتوانست قلم
  .وپنج سالگي درگذشت  او در ھمان سال در سن چھل. دارد

دیگر از شاگردان پیرو در  تنھا رقیب او از نظر تعالي ھنري در میان نقاشان ایتالیایي این دوره، یكي
پدر . شناسیم آنیولودي فرانچسكو وانوتچي را ما بھ نام آندرئا دل سارتو مي/ آندرئا دومنیكو د. كوزیمو بود

وي نیز، مثل بیشتر ھنرمندان دوران رنسانس، بسرعت رشد یافت و كارآموزي را در . وي دوزنده بود
احي شگفتزده شد، در یك روز تعطیل كھ نگارخانھ پیرو از مھارت پسرك در طر. ھفتسالگي آغاز كرد

بستھ بود، با تأیید زیاد و دلگرمي دادن بھ او، مالحظھ كرد كھ آندرئا چگونھ وقت خود را صرف كشیدن 
كاخ وكیو » تاالر پانصد نفري«كند كھ لئوناردو و میكالنژ بھ صورت الگوھاي معروفي براي  نقشھایي مي

استادش پیرو در سن پیري كج خلق و غیرقابل تحمل شد، آندرئا و ھنگامي كھ . طرح كرده بودند
آندرئا ظاھرًا . ھمشاگردیش فرانچابیجو كارگاھي براي خود برپا كردند و مدتي با ھم بھ كار مشغول شدند

فعالیت ھنري مستقل خویش را با نقاشي پنج صفحھ از زندگي سان فیلیپو بنیتسي، یكي از اشراف فلورانس 
در صحن كلیساي آنونتسیاتا آغاز   ویتھا را براي پرستش خاص حضرت مریم بنیان نھاده بود،كھ فرقة سر

اند، از نظر  حفاظ بودن سخت آسیب دیده این فرسكوھا، ھرچند در اثر گذشت زمان و بي). ١۵٠٩(كرد 
 اند كھ طرح و تركیب، سرزندگي موضوع، و درھم آمیزي مالیم رنگھاي گرم و ھماھنگ چنان برجستھ

. این ایوان مقابل كلیسا اكنون یكي از جاھاي دیدني برجستة فلورانس براي بازدیدكنندگان آثار ھنري است
آندرئا براي ترسیم صورت زنانھ، زني را بھ عنوان مدل برگزید كھ در جریان كشیدن این تابلوھا سرانجام 

  لوكرتسیا دل فده، زن سركش و زیباي - ھمسر او شد 
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و موي سیاه و براق او در ھمة ایام زندگي، جزآخرین روزھاي عمرش، او را  كھ خاطرة چھرة سبزه
  .مسحور كرده بود

سري فرسكو در راھروھاي دیر اخوت سكالتسو را  ، آندرئا و فرانچا بیجو كار كشیدن یك١۵١۵در سال 
دست آندرئا  گمان تقبل كردند و زندگي یحیاي تعمیددھنده را بھ عنوان موضوع كار خود برگزیدند؛ اما بي

در . بود كھ در چندین تصویر استادي خود را در تصویر كردن سینة زن در كمال زیبایي خود نشان داد
را كشید كھ اكنون در » شفقت«بھ فرانسھ رفت؛ در آنجا پیكرة   ، بھ دعوت فرانسواي اول،١۵١٨سال 

شاه با . د تا بھ ایتالیا بازگردداما ھمسرش كھ در فلورانس مانده بود از او درخواست كر. موزة لوور است
گرفتن قول مراجعت، با رفتن او موافقت كرد و پول ھنگفتي دراختیار او گذاشت تا در ایتالیا آثار ھنري 

. اي براي خود ساخت و دیگر ھرگز بھ فرانسھ بازنگشت آندرئا در فلورانس با پول شاه خانھ. براي او بخرد
ھاي كلیساي آنونتسیاتا  شد، نقاشي را از سرگرفت و در راھھبا اینھمھ، چون با ورشكستگي مواجھ 

سرزندگي و   آمیزي، از نظر طرح، ظرافت، كمال رنگ«وازاري،   شاھكاري پدید آورد، كھ بھ گفتة
این تابلو، كھ بغلط تابلو تصویر حضرت مریم » .دھد برجستگي، او را از پیشینیانش بسیار برتر نشان مي

اكنون خراب و محو شده است و  - اند اي تكیھ داده زیرا مریم و یوسف در آن بھ كیسھ - كیسھ نامیده شده است
اما تركیب كامل، تھ رنگ مالیم، و ارائھ حالت آرام   آمیزي پیشین را ندارد؛ دیگر آن زیبایي و جلوة رنگ

شیھاي دوران آن را یكي از بزرگترین نقا -خواند با یوسف كھ ناگھان باسواد شده و كتاب مي - یك خانواده
  .رنسانس ساختھ است

و با انتخاب ھمان لحظھ و درونمایة گفتة ) ١۵٢۶(خانة دیر سالوي، با تابلو آخرین شام  آندرئا در سفره
آندرئا ھرچند چھرة . با لئوناردو بھ رقابت برخاست  ،»یكي از شما بھ من خیانت خواھد كرد«مسیح كھ 

رده است، حتي او نیز نتوانستھ است عمق معنوي و وقار قابل تر از لئوناردو نقاشي ك مسیح را گستاخانھ
اند،  اي منفرد و متمایز شده اما حواریان بھ نحو برجستھ. دھیم بنمایاند دركي را كھ ما بھ مسیح نسبت مي

خانھ كھ بھ آن نگاه شود،  آمیزي تابلو غني، مالیم، و كامل است و از مدخل سفره واقعھ زنده است، و رنگ
  . دھد ناپذیري بھ بیننده انتقال مي ك صحنھ از زندگي واقعي را بھ طور مقاومتپندار ی

او چھرة مریم را . مند بود آندرئا مثل بیشتر ھنرمندان ایتالیایي دوران رنسانس بھ موضوع مادر باكره عالقھ
ه در رم یا كشیده است؛ مثل تابلوھایي كھ در تاالر بورگز» خانوادة مقدس«بارھا و بارھا در تابلوھاي 

 ھارپیھاھاي تاالر اوفیتسي او را بھ صورت مریم  در یكي از گنجینھ. شود موزة مترپلیتن نیویورك دیده مي
یام كودكیش، ظریفترین نمونة این زیباترین تصویر لوكرتسیاي باكره، و چھرة مسیح در ا. نمایش داده است

  در آن سوي رودخانة آرنو، . ھنر ایتالیاست

شود كھ در آن حواریون و زنان مقدسي باشگفتي و تحسین  در گالري پیتي، تابلو صعود مریم عذرا دیده مي
ود بھ آسمان صع - باردیگر بھ ھیئت لوكرتسیا -كنند، در حالي كھ كروبیان مریم نیایشگر را بھ باال نگاه مي

  . دھند مي

در این آثار نھ شكوه میكالنژ، نھ تغییرات . خورد اي بھ چشم مي در آثار آندرئا دل سارتو بندرت علو اندیشھ
آمیزي لئوناردو، نھ كمال جالیافتة رافائل، و نھ تنوع و قدرت آثار بزرگ نقاشان ونیزي دیده  ظریف رنگ

آمیزي با ونیزیھا، و از نظر  اوست كھ از نظر رنگ با اینھمھ، در میان ھنرمندان فلورانس تنھا. شود مي
بر  - در عمق، تناسب مایھ، و شفافیت - آمیزي كند؛ و استادي او در رنگ ظرافت با كوردجو رقابت مي

در آثار آندرئا از تنوع اثري دیده . آمیزیھاي افراطي تیسین، تینتورتو، و ورونزه برتري بارزي دارد رنگ
حدود صدتصویري كھ . نظر موضوع و احساس در دایرة بسیار تنگي محدودند شود، و تابلوھایش از نمي

داشتني،  محجوب و دوست: از مریم عذرا كشیده است ھمگي ھمان چھرة مادرجوان و زیباي ایتالیایي است
كس از نظر تركیب بر او برتري ندارد و فقط معدودي از لحاظ كالبدشناسي و  اما ھیچ. و دست آخر مھربان

در فلورانس شخص كوچكي است «: میكالنژ بھ رافائل گفتھ است. اند و طراحي بر او پیشي جستھتركیب 
  » .كھ اگر بھ كارھاي بزرگ دست بزند، عرق برپیشانیت خواھد نشست
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فلورانس را تصرف كردند و  ١۵٣٠ژرمنھاي فاتح در سال . قدر زنده نماند تا بھ بلوغ كامل برسد آندرئا آن
ھمسرش كھ در او ھمة مصایب قلبي . عوني ساختند كھ آندرئا یكي از قربانیان آن بودآن را مبتال بھ طا

آلود زندگي  آفریند، برانگیختھ بود، آخرین روزھاي تب حسادت را، كھ زیبایي در زندگي زناشویي مي
وچھار  چھل كھ در سن  ھنرمند، در اتاقش را بستھ بود، و ھنرمند، كھ بھ او عمري تقریبًا نامیرا بخشیده بود،

، یاكوپو دا امپولي براي كپي ١۵٧٠در حدود سال . آنكھ كسي در كنارش باشد، جان سپرد بي  سالگي،
اي كھ براي  زن سالخورده. برداشتن از روي تابلو میالد مسیح دل سارتو بھ صحن كلیساي آنونتسیاتا رفت

اي در جلو تابلو اشاره كرد و گفت  ھرهاداي مراسم دیني بھ كلیسا آمده بود در كنار یاكوپو ایستاد و بھ چ
  .، لوكرتسیا چھل سال پس از آن ایام ھمچنان زنده مانده بود»این منم«

ھنرمندان معدودي كھ در اینجا از آنھا یاد كردیم ھمة ھنرمندان آن دوران نیستند، بلكھ فقط نمایندگاني از 
سازان و نقاشان دیگري نیز در آن  مجسمھ. روند نوابغ ھنر تجسمي و گرافیك آن دوران بھ شمار مي

بندتو دا رووتسانو، فرانچا بیجو،  - خورد ھا بھ چشم مي روزگار وجود داشتند كھ ھنوز آثارشان در موزه
منزوي، دیرنشین، و غیردیني ھم بودند كھ ھنوز  ھنرمنداني نیمھ. ریدولفو گیرالندایو، و صدھا ھنرمند دیگر

. شتغال داشتند، مانند فرا اوستاكیو و آنتونیو دي جیروالموھاي خطي ا بھ ھنر ظریف تذھیب نسخھ
خوشنویساني بودند كھ زیبایي خطشان تأسف فدریگو، دوك اوربینو، را از اختراع فن چاپ معذور 

  داشت؛  مي

آنیولو كھ صندلیھا، میزھا، كمدھا، و / كردند؛ حكاكاني بودند مثل باتچو د بھ عنوان ھنري فاني تحقیر مي
نام و نشان  رفت؛ و نیز كارگران بي ھاي فلورانس بھ شمار مي اي منبتكاریشان مایة مباھات خانھتختخوابھ

فلورانس از نظر ھنري چنان غني بود كھ توانست . دیگري بودند كھ بھ ھنرھاي جزئیتري اشتغال داشتند
ومت كند و ھنوز از در برابر چپاول جھان، اسقفان، و میلیونرھا، از زمان شارل ھشتم تا روزگار ما، مقا

ھایي را  گاه نتوانستھ است تمامي گنجینھ كس ھیچ آن آثار ظریف ساختة دست بشري برخوردار است كھ ھیچ
یا شاید بتوان گفت طي یك قرن،  -كھ در طي دو قرن رنسانس در یك شھر نگاھداري شده است برآورد كند

آغاز شده  ١۴٣۴كوزیمو از تبعید بھ سال گونھ كھ با بازگشت  زیرا دوران شكوفایي ھنر فلورانس ھمان
كشمكشھاي داخلي، نظام پیرایشگر . پایان پذیرفت ١۵٣٠بود، با مرگ آندرئا دل سارتو در سال 

ساووناروال، محاصره، شكست، و طاعون روح شاد روزگار لورنتسو را تباه كرده و چنگ ظریف ھنر را 
  . درھم شكستھ بود

از سایر . جزیرة ایتالیا طنین افكنده بود و آھنگ آن در سرتاسر شبھ اما تارھاي حساس چنگ نواختھ شده
شھرھاي ایتالیا، حتي از فرانسھ، اسپانیا، مجارستان، آلمان، و تركیھ، سفارشھایي بھ ھنرمندان فلورانس 

 ھزاران ھنرمند بھ فلورانس ھجوم آوردند تا دانش آنجا را بیاموزند و از سبكھاي ھنرمندان آنجا. رسید مي
از فلورانس حدود صدتن ھنرمند اصول ھنر را … . پروجینو، و رافائل  پیرو دال فرانچسكا، -برگیرند ه بھر

گشاده  در این پنجاه شھر، روحیھ و سلیقة زمانھ،. بھ حدود پنجاه شھر ایتالیا و سرزمینھاي بیگانھ بردند
طولي . آمیخت و بھ كار گرفتھ شد ھاي فلورانسي درھم دستي ثروتمندان، و میراث تكنیك ھنري با انگیزه

  از آلپ گرفتھ تا كاالبریا، با چنان شور آفرینشي سرگرم نقاشي، حكاكي، ساختمان،  نكشید كھ تمامي ایتالیا،
دانستند كھ بزودي ثروت در جنگ  آلود خود مي شتاب و آوازخواني شدند كھ انگار در آن تب  آھنگسازي،

ھاي زندان  ت حكومت ستمگر اجنبي بھ خاكساري خواھد افتاد و دروازهبرباد خواھد رفت؛ غرور ایتالیا تح
  اندیشي باردیگر برروي اندیشة فیض بخش و  جزم

  كتاب سوم

  شكوه ایتالیا
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