
گونھ كھ در مورد آثار بقراط، جالینوس، وابوعلي سینا  ھمان -بخشیدند اي مي اي از حقیقت، انگیزه رانھدلی
  .كرده بودند

IV –  فلسفھ  

توان با فلسفة  محصول آن را نمي. نماید در نخستین نظر، رنسانس ایتالیا ظاھرًا از حیث فلسفھ بارور نمي
. »مدرسة آتن«رسد بھ   تا آكویناس، مقایسھ كرد، تا چھمدرسي فرانسھ در دورة ریعان آن، از آبالر 

جوردانو برونو است كھ بررسي ) اگر حد زماني رنسانس را بسط دھیم(مشھورترین نام در فلسفة رنسانس 
توان نام برد، اما  جز او فقط پومپو ناتتسي را مي. رود آثارش از دورة مطالعات ما در این جلد فراتر مي

  آلود و دلیرانھ اما ضعیف او را گرامي شمرد؟   گوییھاي شكاكنون كیست كھ پر 

اومانیستھا دنیاي فلسفة یوناني را كشف، و آن را بدقت افشا كردند، و بھ این ترتیب انقالب فلسفي را قوام 
فة استادان فلس. دادند؛ اما آنان غالبًا، بھ جز واال، زرنگتر از آن بودند كھ عقاید خود را صریحًا ابراز دارند

پس از صرف ھفت یا ھشت سال تالش در آن بیابان، آن را یا : دانشگاه بھ سنت مدرسي بسیار پایبند بودند
شان را شكستھ و خردشان را بھ  ھا ترك كردند، یا با تجلیل از موانعي كھ پاي اراده سایر رشتھ براي ورود بھ

جا معلوم است كھ بسیاري از آنان در و از ك. بست امني كشانده بود نسل دیگري را بھ آن سوق دادند بن
قالب عبارات نامفھوم ریختھ شده بود، امنیت  محدود ساختن مساعي خفي، كھ با دقت و بھ نحو بیثمري بھ

ھا فلسفة مدرسي ھنوز قوت داشت و  كردند؟ در بسیاري از دانشكده فكري و اقتصادي بخصوصي حس نمي
ائل كھن قرون وسطایي بھ طرق بحث قرون وسطایي با مس. تر شده بود با نزدیك شدن مرگ خود سرسخت

  .گرفت ھا، مورد تجدید نظر قرار مي كوشش بسیار، و در نشریات غرورآمیز اعضاي دانشكده

كشمكش میان افالطونیان وارسطوییان، و انشعاب : دو عنصر براي احیاي فلسفھ وارد عرصھ شدند
بولونیا و پادوا این كشمكشھا بھ منازعات واقعي تبدیل در . ارسطوییان بھ اصیل آیینان و پیروان ابن رشد

اومانیستھا بیشتر افالطوني بودند، در زیر نفوذ جمیستوس پلتون، . شد و بھ صورت حیاتي و مماتي درآمد
نوشیدند، و  ، اثر افالطون، الجرعھ مي»مكالمات«بساریون، تئودوروس گاتسا، و سایر یونانیان، از شراب 

توانند منطق خشك، ارغنون ناتوان، و روش میانة سنگین ارسطوي  دند كھ مردم چگونھ ميفھمی اشكال مي بھ
اما این افالطونیان تصمیم داشتند كھ مسیحي بمانند، و بھ ھمین سبب بود كھ . مدبر و محتاط را تحمل كنند

این منظور، او  بھ. مارسیلیو فیچینو، نمایندة آنان، عمر خود را وقف سازش دادن آن دو منظومة فكري كرد
  وقتي كھ بھ. بھ مطالعات وسیعي دست زد، و چندان دور رفت كھ بھ زردشت و كنفوسیوس رسید

فلوطین رسید و انئادھا را ترجمھ كرد، پنداشت كھ آن رشتة ابریشمین را، كھ موجب بستھ شدن افالطون بھ 
ب را در االھیات افالطوني خود كوشید تا این تركی. مسیح خواھد بود، در رازوري نوافالطوني یافتھ است

خدایي یا  اي از اصالت آیین، علوم غریبھ، و ھلنیسم تبدیل كند، و با تردید بھ یك نتیجة ھمھ بھ مخلوط آشفتھ
این آیین فلسفة لورنتسو و محفل او شد، و فلسفة . جھان است وحدت وجودي رسید و گفت كھ خداوند روح

ي دیگر گردید؛ از ناپل بھ جوردانو برونو رسید؛ از برونو بھ آكادمیھاي افالطوني رم، ناپل، و جاھا
  .اسپینوزا، و از اسپینوزا بھ ھگل منتقل شد، و ھنوز ھم زنده است

بایست بھ سود ارسطو گفت، مخصوصًا اگر بدان گونھ بود كھ بتوان او را سوء تفسیر  اما چیزي ھم مي
دھد، یا آیا ابن رشد  گفت او خلود شخصي را تعلیم مي آیا آكویناس ارسطو را درست فھمیده بود كھ مي. كرد

كرد، راھي درست رفتھ  در خواندن در نفس، بھ منزلة اثري كھ فقط خلود روح كلي نوع بشر را تصدیق مي
بود؟ ابن رشد سھمگین، آن غول فلسفة عرب كھ ھنر ایتالیا از مدتھا پیش او را زیر پاي قدیس توماس 

عالي براي تسلط بر ارسطوییان بود كھ ھم بولونیا و ھم پادوا از زندقة او بھ خشم انداختھ بود، چنان رقیب ف
در پادوا بود كھ فیلیپو  داد؛در پادوا بود كھ مارسیلیوس حرمت خود را بھ خاطر كلیسا از دست . آمده بودند

pyلجري دا نوال، پیشتاز برونو كھ در نوال تولد یافتھ بود، آن اشتباھات وحشتناكي را مرتكب شده بود كھ بھ آ
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نیكولتو ورنیاس، با سمت استادي فلسفھ در . اي از قیر جوشان انداختھ شد خاطر آن با نھایت تأسف در بشكھ
ح جھان، نھ روح فرد، جاودان است؛ ، ظاھرًا آییني را تعلیم داد كھ بھ موجب آن رو)١۴٩٩-١۴٧١(پادوا 

. ارائھ كرد) ١۴٩٢(و شاگرد او آگوستینو نیفو ھمین مفھوم را در رسالة خود بھ نام دربارة عقل شیاطین 
رشد  گونھ كھ ابن ھمان(كوشیدند تا دستگاه تفتیش افكار را با تمییز میان دو نوع حقیقت  معموال شكاكان مي

كردند كھ یك قضیھ ممكن است در فلسفھ از استدالل رد شود،  ن احتجاج ميآنان چنی. تسكین دھند) كرده بود
نیفو این اصل را . تواند، بھ موجب كتاب مقدس یا فتواي كلیسا، پذیرفتھ شود حال آنكھ از لحاظ ایمان مي

شیم گونھ بیندی گویند، و ھمان گونھ سخن گوییم كھ بسیار كسان مي ما باید ھمان«: متھورانھ چنین ساده كرد
كرد، فكر خود را نیز عوض كرد و خویشتن  نیفو بتدریج كھ رنگ موي سرش تغییر مي» .اي معدود كھ عده

عنوان استاد فلسفھ در دانشگاه بولونیا، مردان و زنان محترم و  بھ. را با اصالت آیین سازگار ساخت
عجیب جالب توجھ شده و  سازي و حركات كرد كھ با شكلك مند را بھ سخنرانیھایي جلب مي جماعات عالقھ

  .وي از لحاظ اجتماعي كامیابترین رقیب پومپوناتتسي شد. با حكایات و مزاحھاي نغز مالحت یافتھ بودند

لقب ) پتر كوچك(پیترو پومپوناتتسي، اعجوبة كوتھ قامت فلسفة رنسانس، بھ واسطة جثة كوچكش پرتو 
از وجنات او . چشماني ریز و سیاه و نافذ داشت اما سر بزرگ، پیشاني سترگ، بیني برگشتھ، و. یافتھ بود

اي اشرافي زاد،  در مانتوا از ساللھ. گیرد ھویدا بود كھ مردي است كھ زندگي و فكر را بسیار جدي مي
فلسفھ و طب را در پادوا تحصیل كرد، دانشنامة ھر دو علم را در بیست و پنج سالگي گرفت، و خود 

سنت بدبیني پادوا بھ او رسید و در او كمال یافت، و  تمام. یافت بزودي در آن دانشگاه مقام استادي
كرد كھ روح  بود، چنین حكم مي  اگر فیثاغورس زنده مي«اش وانیني گفتھ بود،  طور كھ ستاینده ھمان

حكمت ھمواره تجسم مجدد یا پژواك صوتي است، زیرا » .رشد در بدن پومپوناتتسي حلول كرده است ابن
  .ماند نوع وطي ھزاران نسل از اشتباه، بھ یك حال باقي ميدر میان ھزاران 

داد، آنگاه باد جنگ بر سر شھر وزیدن  ھمچنان در دانشگاه پادوا تعلیم مي ١۵٠٩تا  ١۴٩۵پومپوناتتسي از 
پومپوناتتسي تا آخرین روز زندگي خود درآنجا ماند، سھ . گرفت و تاالرھاي دانشگاه تاریخي آن را بست

كرد، و خاضعانھ خود را با استاد خویش، مانند  د، ھمواره دربارة ارسطو سخنراني ميبار ازدواج كر
دانست كھ افكار خود را از آن خویش نداند،  او اصلح مي. كرد پیماید، مقایسھ مي اي كھ تن پیلي را مي حشره

از ارسطو  بلكھ آنھا را طوري عرضھ بدارد كھ گویي تلویحًا یا تصریحًا در تفسیر اسكندر افرودیسي
اند، اما چون كلیسا بھ تبع آكویناس ادعا  روشھاي او گاه بسیار حقیر و ظاھرًا تابع یك حجت مرده. اند آمده

كرد كھ آیین او ھمانا آیین ارسطو است، پومپوناتتسي ممكن است چنین احساس كرده باشد كھ اثبات ھر 
زاندن اثبات كننده نباشد، دست كم بھ نحوي بدعتي بھ عنوان یك آیین واقعًا ارسطویي، اگر موجب زنده سو

ریاست لئو دھم  بھ ١۵١٣پنجمین شوراي التران، كھ در سال . خشم اصیل آیینان را برخواھد انگیخت
كردند روح در ھمة مردم یكي و غیرقابل انقسام است و روح فردي  تشكیل شد، تمام كساني را كھ ادعا مي

ناتتسي اثر بزرگ خود را بھ نام در بقاي نقش، براي اثبات اینكھ سھ سال بعد، پومپو. میراست محكوم كرد
بنابر تفسیر پیترو، ارسطو معتقد است كھ . نظریة محكوم شده كامال متعلق بھ ارسطو است، منتشر كرد

روح در ھر قدم وابستھ است بھ ماده؛ مجردترین معرفت نھایتًا از احساس مشتق است؛ تنھا از طریق جسم 
تواند بر جھان عمل كند؛ نتیجھ آنكھ یك روح عاري از بدن، كھ پس از مرگ قالب خود  ياست كھ روح م

پومپوناتتسي چنین استنتاج كرد كھ ما، بھ عنوان فرزند كلیسا، . زنده بماند، شبحي است بیعمل و زبون
گاه  ظاھرًا ھیچ. اي نداریم مجازیم كھ بھ نامیرایي روح فرد معتقد باشیم، اما بھ عنوان فیلسوف چنین اجازه

بھ خاطر پومپوناتتسي خطور نكرد كھ حجت او بر ضد مذھب كاتولیك، كھ بھ رستاخیز بدن و روح باھم 
شاید او این آیین را جدي تلقي نكرد و بھ فكرش ھم نرسید كھ خوانندگانش . معتقد بود، قدرتي نداشتھ است

  .جدًا بھ سبب آن تعقیب نكرد كس وي را دانیم، ھیچ تا آنجا كھ مي. آن را جدي خواھند گرفت

ھاي  راھبان فرقة فرانسیسیان دوج ونیز را واداشتند تا بھ سوزاندن تمام نسخھ. آن كتاب گرفتار طوفان شد
در این باره بھ دربار پاپ اعتراض شد، اما بمبو و . قابل تحصیل آن فرمان دھد، و این كار انجام گرفت

اھاي لئو داشتند و بھ او گفتند كھ استنتاجات آن كتاب كامال با بیبینا در آن ھنگام منزلتي عالي در شور
لئوگول نخورد، زیرا بخوبي از این حیلة كوچك مربوط بھ . طور ھم بود اصالت آیین منطبق است، و ھمین
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اي در اطاعت خود  دو حقیقت آگاه بود، اما اكتفا كرد بھ اینكھ بھ پومپوناتتسي دستور دھد تا شرح خاضعانھ
بار دیگر تأكید كرد كھ كلیة تعالیم كلیسا ) ١۵١٨(پیترو تمكین نمود و در پوزش كتاب سوم . بنویسد از دین

در ھمان اوان، لئو آگوستینو نیفو را مأمور ساخت تا پاسخي بھ كتاب پومپوناتتسي بنویسد؛ . را قبول دارد
این امر جالب است، و . داد چون آگوستینو جدل را دوست داشت، این مأموریت را با شادي و مھارت انجام

شاید ھم مؤید نفور میان دانشگاھھا و روحانیان است، كھ ھنگامي كھ وضع پومپوناتتسي بھ سبب مخالفت 
متصدیان تفتیش افكار در خطر بود، سھ دانشگاه براي استفاده از خدمات او با یكدیگر بھ رقابت برخاستھ 

اپ بودند ولي بھ فرانسیسیان اعتنایي نداشتند، موقعیت استادي مقامات شھر بولونیا، كھ ظاھرًا تابع پ. بودند
 ١۶٠٠پومپوناتتسي را، با تمدید آن بھ مدت ھشت سال دیگر، تحكیم كردند، و مواجب ساالنة او را بھ 

  .افزایش دادند) دالر؟ ٢٠,٠٠٠(دوكاتو 

شكاكانة خود را دنبال  پومپوناتتسي در دو كتاب كوچكتر كھ آنھا را در زندگي خود منتشر نساخت، نبرد
طبیعي باشند بھ علل طبیعي تحویل  رفت فوق در دربارة اوراد بسیاري از نمودھایي را كھ تصور مي. كرد
پزشكي دربارة یك رشتھ معالجات، كھ بھ موجب ادعا مرھون اوراد و عملیات جادویي بود، شرحي . كرد

استخفاف آنچھ مرئي و طبیعي است «: نوشتوي چنین . بھ پیترو نوشت و پیترو او را بھ شك دعوت كرد
گونھ احتمال محقق براي ما تضمین  براي توسل جستن بھ یك علت نادیدني، كھ حقیقت آن بھ واسطة ھیچ

پذیرد، اما  بھ عنوان فردي مسیحي، وجود فرشتگان و ارواح را مي» .نشده است، مضحك و سخیف است
با . گوید كھ تمام علل در دستگاه االھي طبیعي ھستند ند و ميك ھمچون یك فیلسوف اعتقاد بھ آنھا را طرد مي

توانستند  اگر ارواح مي: خندد منعكس ساختن آموزش طبي خویش، بر ایمان رایج بھ منابع مخفي معالجھ مي
باید مادي باشند یا براي مؤثر ساختن معالجات در یك بدن  بیماریھاي جسمي را شفا بخشند، پس خود مي

كند كھ  ال وسایل مادي دست زنند؛ آنگاه بھ طرزي مضحك ارواح معالج را چنان مجسم ميمادي بھ استعم
ھذا، بھ خواص  مع. دوند با بساط رنگارنگي از مشمعھا، روغنھا، و حبھاي خود بھ این سو و آن سو مي

ملیاتي پذیرد، اما در این كھ ع معجزات مذكور در كتاب مقدس را مي. كند درماني برخي گیاھان اذعان مي
معجزات مظاھر . جھان تحت حكومت قوانین یك شكل والیتغیر است. كند طبیعي بوده، باشند شك مي

اي بر ما مشھود است، و مردم آنچھ را  غیرعادي قواي طبیعي ھستند كھ قوا و روشھایشان فقط تا اندازه
  توانند بفھمند بھ خدا نمي

بیني را قبول   پومپو ناتتسي قسمت زیادي از طالع بدون تكذیب این نظریة علیت طبیعي،. دھند نسبت مي
نھ تنھا زندگیھاي مردم دستخوش حركات اجرام سماوي است، بلكھ تمام نظامات انساني، از جملھ . كند مي

صدق  این امر حتي دربارة مسیحیت ھم. پیمایند تمامي ادیان، طبق تأثیرات آسماني، راه تعالي یا انحطاط مي
اما، ھمچون . ھایي از مرگ مسیحیت پدیدار است گوید كھ در حال حاضر نشانھ ي ميپومپوناتتس. كند مي

  .كند فردي مسیحي، فورًا این نظریھ را بھ منزلة امري سخیف رد مي

. آخرین كتابش، بھ نام دربارة سرنوشت، بیشتر با سنت دین منطبق است، زیرا دفاعي است از ارادة آزاد
كند، اما در آگاھي خود از فعالیت آزاد و ھمچنین  غیب و علم كل خدا اذعان ميعدم توافق اختیار را با علم 

بایست داراي مسئولیت اخالقي باشد، راسخ  در لزوم افتراض نوعي آزادي انتخاب، اگر انسان واقعًا مي
بدون تواند  در رسالة خود دربارة بقاي نفس با این سؤال مواجھ شده بود كھ آیا یك قانون اخالقي مي. است

با غروري پرھیزگارانھ معتقد بود كھ پاداش فضیلت خود . مجازات و پاداش فوق طبیعي كامیاب شود
توان فقط با بیم و امید فوق  فضیلت است نھ یك بھشت پس از مرگ، اما معترف بود بھ اینكھ مردم را مي

ران بزرگ اعتقاد بھ از این رو مطلب را چنین توضیح كرد كھ قانونگزا. طبیعي بھ سوي تقوا سوق داد
ھا را،  اند، و مانند افالطون القاي افسانھ وضع آینده را جانشین صرفھ جویانة یك پلیس ھمھ جا حاضر دانستھ
  .در صورت توانایي آنھا برجلوگیري از شرارت انسان، توجیھ كرد

ران مجازاتھاي ابدي، اند، اما براي گنھكا بنابراین، براي متقیان، پاداش ابدي در زندگي آن جھان قایل شده
قسمت اعظم مردم اگر كار خوب بكنند، عمل آنھا بیشتر از ترس مجازات ابدي . تا آنان را سخت بترسانند

تواند  و چون این عامل اخیر مي. است تا خیر ابدي، زیرا سزاھاي بد نزد ما بیشتر معروفند تا جزاھاي نیك
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قانونگزاران، باتوجھ بھ تمایل آدمیان بھ شر، و با خواستن بھ تمام مردم، از ھر طبقھ كھ باشند، سود رساند، 
وجھة نظر آنھا نھ حقیقت، بلكھ فقط . اند كھ روح جاودان است خیر عام، چنین اظھار عقیده كرده

  .پرھیزگاري بود، تا بدان وسیلھ مردمان را بھ تقوا سوق دھند

قًا چنان ددمنشند كھ باید چون كودكان یا اندیشید كھ بیشتر مردم فكرًا چنان خام و اخال پومپوناتتسي مي
دربارة مالحظات خود چنین . صالح نیست كھ اصول فلسفي بھ آنان تعلیم گردد. علیالن با آنان رفتار شود

ما باید . این امور را نباید بھ مردم عادي منتقل كرد، زیرا آنان قابل دریافت چنین اسراري نیستند«: گوید مي
او نوع بشر را بھ فیلسوفان و » .این چیزھا با كشیشان جاھل نیز خودداري كنیم حتي از مذاكره دربارة

تنھا فیلسوفان خدایان زمین ھستند، و با دیگر «كند، و با سادگي باور دارد بھ اینكھ  مردان دین تقسیم مي
ان بر پردة مردم، از ھر مقام و وضعي كھ باشند، ھمان اندازه تفاوت دارند كھ انسان حقیقي از تصویر انس

  ».نقاشي

  در لحظات ضعیفتري از زندگي خود، حدود باریك خرد انسان و بیھودگي محترمانة فلسفة

در سالھاي آخر زندگیش خود را از فكر كردن دربارة آن فرسوده و حیران . ما بعدالطبیعھ را تشخیص داد
خواست آتش را، یعني معرفت االھي را، از آسمان  یافت و فیلسوف را بھ پرومتئوس تشبیھ كرد كھ چون مي

متفكري كھ «. منقار كوبد اي ببندند و كركسي ھمواره برجگرش بدزدد، محكوم شد بھ اینكھ او را بھ صخره
دستگاه تفتیش افكار او را بھ عنوان بدعتگذار تعقیب … .است پرومتئوسجوید مانند  اسرار االھي را مي

  ».كنند اي مسخره مي كند و مردم او را ھمچون دیوانھ مي

از یك مرض پس . كھ او در آن شركت كرد روانش را فرسودند و بھ انھدام سالمتش كمك كردند جدلھایي
راه سختي را براي خودكشي انتخاب . برد، تا سرانجام تصمیم گرفت كھ بمیرد از مرض دیگر رنج مي

تي كھ در برابر ھرگونھ استدالل و تھدیدي پایداري كرد، وحتي بھ قدر. چندان گرسنھ ماند تا مرد: كرد
براي وادار كردن او بھ خوردن اعمال كردند تسلیم نشد و با امتناع از خوردن و حرف زدن بر آن زور 

پس از گذشتن ھفت روز از این روزة پیوستھ، حس كرد كھ در نبرد خود بھ خاطر حق مردن . فایق آمد
كسي » .روم جھان ميبا خشنودي از این «: گفت. تواند با آسایش سخن گوید پیروز شده است و حال مي

دوستانش آخرین بار كوشیدند » .روند آنجا كھ ھمة میرندگان مي«: و او پاسخ داد» روي؟ كجا مي«: پرسید
بھ دستور كاردینال گونتساگا، كھ شاگرد او بود، . تا او را بھ خوردن وادار كنند، اما او مرگ را رجحان داد

اي بھ  و، با تساھلي كھ خاص دوران رنسانس بود، مجسمھجسدش را بھ مانتوا بردند و در آنجا دفن كردند 
  .یادبود او برپا داشتند

. كرد بھ شكل فلسفي درآورد پومپوناتتسي شكاكیتي را كھ بھ مدت دو قرن برمباني ایمان مسیحي حملھ مي
م ھم دادند تا در اواخر قرن پانزدھم و اوایل قرن شانزدھ عوامل زیر و بسیاري ازامور دیگر دست بھ 

شكست جنگھاي صلیبي؛ نشر عقاید   :»شكاكترین مردم اروپا سازند«طبقات متوسط و عالي ایتالیا را 
اسالمي از طریق جنگھاي صلیبي، تجارت، و فلسفة عرب؛ انتقال دستگاه پاپ بھ آوینیون و شقاق مضحك 

كتاب «حال فاقد  رومي انباشتھ از مردان خردمند و ھنرھاي بزرگ و در عین-آن؛ كشف یك دنیاي یوناني
یا كلیسا؛ گسترش فرھنگ و رھایي روزافزون آن از مراقبت كلیسا؛ فساد اخالقي و جھانگرایي » مقدس

داشتند ظاھر  اعتقادي خصوصي خود را در ایماني كھ علنًا ابراز مي روحانیان، حتي پاپھا، كھ بي
العمل  راي مقاصد خویش؛ عكسساختند؛ استفادة آنان از مفھوم اعراف براي گردآوري ثروت جھت اج مي

افزایش طبقات بازرگان و ثروتمند در برابر سلطة كلیسا؛ و تبدیل كلیسا از یك سازمان دیني بھ یك قدرت 
  .سیاسي غیر روحاني

از شعر پولیتسیانو و پولچي و فلسفھ فیچینو آشكار است كھ محفل لورنتسو ھیچ ایمان واقعي بھ زندگي 
ا در تمسخري نمایان است كھ آریوستو از دوزخي كھ بھ نظر دانتھ بھ طرز اخروي نداشت؛ و عاطفة فرار

بسیاري از سركردگان . تقریبًا نیمي از ادبیات رنسانس ضد روحاني است. كند وحشتناكي حقیقي بود مي
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نظامي آشكارا خداناشناس بودند؛ درباریان بسیار كمتر پایبند دین بودند تا روسپیان؛ و یك شك مؤدبانھ 
پترارك متأسف بود از اینكھ در ذھن بسیاري از دانشمندان . ھ و مقتضاي خصلت مرد رادمنش بودنشان

، كشف ١۵٣٠در ونیز، در سال . شد آمیز نشانة جھل محسوب مي رجحان دادن دین مسیح بر فلسفة شرك
بار ھم  كنند، یعني حتي سالي یك شد كھ بیشتر مردم طبقات عالي مراسم عید قیام مسیح را برگزار نمي

كرد كھ در  لوتر ادعا مي. كنند روند و در آیین تناول عشاي رباني شركت نمي براي اعتراف نزد كشیش نمي
: اي رایج است ھنگام رفتن بھ كلیسا براي شركت در قداس چنین جملھ میان طبقات تحصیلكرده در ایتالیا بھ

  ».بیایید تا با خطاي عام موافقت كنیم«

كمي پس از مرگ . سازد ا، یك حادثة عجیب خوي استادان و دانشجویان را آشكار مياما در مورد دانشگاھھ
پومپوناتتسي، شاگرد او سیمونھ پورتسیو، كھ براي تدریس در پیزا دعوت شده بود، كتاب آثار علوي 

داشتند؛ چند تن از آنان با  شنوندگان آن موضوع را دوست نمي. ارسطو را بھ عنوان متن درس انتخاب كرد
پورتسیو ناچار آثار علوي را بھ یك سو نھاد و » گویي؟ چرا دربارة روح سخن نمي»  :بیتابي بانگ زدند

دانیم كھ آیا پورتسیو در آن  ما نمي. كتاب در نفس ارسطو را پیش كشید، و تمام شنوندگان سراپا گوش شدند
وح شیر یا گیاه تفاوتي ندارد سخنراني اعتقاد خود را مبني براینكھ روح انسان از ھیچ جھت اساسي با ر

و . دانیم كھ چنین چیزي را در كتاب خود، بھ نام دربارة ذھن انسان، تعلیم داد ابراز داشت یا نھ، اما مي
مورد تعقیب محاكم تفتیش افكار اسپانیا  ١۵٢٨ائوجنیو تارالبا، كھ در سال . ظاھرًا ھم با خطري مواجھ نشد

جواني در رم نزد سھ معلم تحصیل كرده است كھ ھمة آنان فناي  قرار گرفت، حكایت كرد كھ بھ ھنگام
اراسموس از اینكھ در رم مباني ایمان مسیحي در میان كاردینالھا مورد بحث . دادند روح را تعلیم مي

یكي از كلیساییان برعھده گرفت كھ سخافت اعتقاد بھ حیات آینده را براي او . بدبینانھ است متحیر بود
سازد كھ بسیاري  یرین بھ عیسي و حواریونش خندیدند، و خود اراسموس ما را مطمئن ميتشریح كند؛ سا

طوري كھ  بھ. گویند اند كھ كارمندان پاپ بھ آیین قداس كفر مي كردند باگوش خود شنیده از آنان ادعا مي
وال گوش داشتند؛ ھزاران كس كھ بھ وعظھاي ساوونار خواھیم دید، طبقات پایین ایمان خود را نگاه مي

توانست بر تربیت  دھد كھ تقوا مي بایست مؤمن بوده باشند؛ و زندگي ویتوریا كولونا نشان مي كردند مي مي
وسطي با طالي انباشتة  اما روح ایمان بزرگ با تیرھاي شك سوراخ شده، و شكوه افسانة قرون . فایق آید

  .آن كدر گشتھ بود

V – گویتچاردیني  

ذھن او یكي از . كند طور خالصھ تشریح مي بدبینانة آن زمانھا را بھ ذھن گویتچاردیني سرخوردگي
كاود متفحص، و محصول  تیزترین اذھان عصر بود، اما ھمچون نورافكني كھ با شعاع خود آسمانھا را مي

  .اي كھ خردمندانھ تصمیم بھ انتشار كتاب خود پس از مرگ گرفتھ است صادقانھ بود آن چون اثر نویسنده

از زمان كودكي سخنان نغز بھ . اشرافي بود  گویتچاردیني داراي مزیت زاده شدن در یك خانوادة فرانچسكو
بیني و متانت مردي كھ از موقع خود مطمئن  ایتالیایي فصیح شنیده و دانستھ بود كھ چگونھ زندگي را با واقع

شاغل عمدة دولتي را عم بزرگش چندین بار پرچمدار جمھوري بود؛ نیایش بنوبت بیشتر م. است بپذیرد
: فرانچسكو نوشت. دانست و چند مأموریت سیاسي انجام داده بود دار بود؛ پدرش التیني و یوناني مي عھده

اما این امر مورخ ما را از » .پدر بزرگ من، مارسیلیو فیچینو، بزرگترین فیلسوف افالطوني جھان بود«
و در بیست و سھ سالگي بھ استادي حقوق  او قانون مدني را تحصیل كرد. ارسطویي شدن باز نداشت

» اختراعات غریب و وھمي«بسیار سفر كرد، حتي بھ آن اندازه كھ . دانشگاه فلورانس منصوب شد
زیرا «سالگي با ماریا سالویاتي ازدواج كرد،  وشش در بیست. ھیرونیموس بوس را در فالندر مالحظھ كرد
ھا برتري داشت، و بھ این  حیث نفوذ و قدرت بر سایر خانوادهخاندان سالویاتي، عالوه بر ثروتمند بودن، از
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تاریخ فلورانس او، . ھذا، عشقي بھ تفوق و یك انضباط نفس كافي براي بھ وجود آوردن ھنر ادبي داشت مع
ني كھ در آن قر - انگیزترین محصوالت قرن بود وھفت سالگي نوشتھ شده بود، یكي از شگفت كھ در بیست

نبوغ، یا میراث بازیافتھ اما رھا شده از سنت خود، فزون ازحد شده و در چندین مسیر مختلف بھ جریان 
، محدود كرده بود، ١۵٠٩تا  ١٣٧٨آن كتاب خود را بھ قسمت كوتاھي از تاریخ فلورانس، از . افتاده بود

، تحلیل  اي بود از منابع رسي منتقدانھاما شرح مبسوط و دقیقي از آن دوره داده بود؛ ھمچنین محتوي بر
نافذي از علل، و قضاوتي سنجیده و بیطرفانھ؛ و نیز نمایندة قدرت بیاني بود با سبكي ممتاز در زبان 

ایتالیایي كھ تاریخ فلورانس ماكیاولي، كھ یازده سال بعد در ششمین دھة زندگي او نوشتھ شده بود، 
  .توانست با آن برابري كند نمي

سالھ بود، بھ سفارت نزد فردیناند كاتولیك  ، درحالي كھ ھنوز جواني سي١۵١٢ردیني در سال گویتچا
فرماندار ردجو : لئو دھم و كلمنس ھفتم او را بھ فواصل كوتاھي بھ این مشاغل منصوب كردند. فرستاده شد

بھ فلورانس  ١۵٣۴سال  در. امیلیا و مودنا و پارما، سپس استاندار رومانیا، آنگاه سپھبد تمام نیروھاي پاپ
در رساندن  ١۵٣٧در . بازگشت و آلساندرو د مدیچي را طي آن دورة پنجسالة ستمگري حمایت كرد

  كوزیمو كھین بھ امارت فلورانس 

وقتي كھ امید او بھ تسلط بر كوزیمو زایل شد، در یك ویالي روستایي عزلت گزید . نقش بس مھمي ایفا كرد
  . شد، تألیف كند جلد شاھكار خود را، كھ تاریخ ایتالیا نامیده مي تا در یك سال آن ده 

ن اوان آثار گویتچاردیني در ھما. رسید این كتاب از حیث ابتكار، قدرت، و سبك بھ اثر قبلي او نمي
اومانیستھا را بررسي كرد و بھ لفاظي و ظاھرپردازي گرایید، حتي در این صورت ھم سبكش باشكوه و 

عنوان فرعي كتاب، تاریخ جنگھا، موضوع را بھ مسائل نظامي و سیاسي محدود . گیبن است پیرو نثر بدیع
. شود پا در ارتباط با ایتالیا كشانده ميتمام ارو سازد؛ درعین حال دامنة بحث بھ سراسر ایتالیا و نیز بھ مي

گویتچاردیني . كند این نخستین تاریخي است كھ نظام سیاسي اروپا را یكجا و بھ ھم پیوستھ بررسي مي
كند كھ اغلب اطالعات دست اولي دربارة آن دارد؛ و در اواخر كتاب از  دربارة آن چیزي قلمفرسایي مي

كرد؛  آوري مي او اسناد را بادقت وجدیت جمع. شي ایفا كرده استگوید كھ خود در آن نق وقایعي سخن مي
اگر مانند معاصر مشھورش بھ رسم قدیم اختراع . اثر او بسیار دقیقتر وقابل اعتمادتر ازاثر ماكیاولي است

گوید كھ آن نطقھا فقط از حیث مادة  شود، صادقانھ مي كردن نطقھا براي اشخاص داستان خود متوسل مي
برد تا  داند، و ھمة آنھا را بھ نحوي مؤثر بھ كار مي قت دارند؛ برخي از آن نطقھا را موثق مياساسي حقی

برروي ھم، . ھردو جھت مناظره را آشكار سازد، یا سیاستھا و دیپلوماسي كشورھاي اروپایي را عیان كند
رن شانزدھم این تاریخ حجیم، و كتاب ارجمند تاریخ فلورانس، گویتچاردیني را بزرگترین مورخ ق

طور نیز شارل پنجم ھنگامي كھ در بولونیا  گونھ كھ ناپلئون در دیدن گوتھ بیتاب بود، ھمان ھمان. سازد مي
. داشت گفت، اعیان و سرداران را در اطاق انتظار خود منتظر نگاه مي با گویتچاردیني بتفصیل سخن مي

توانم چنین  ا و اشراف درآورم، اما نميتوانم صدتن را در یك ساعت در سلك نجب من مي«: گفت چنین مي
  ».مورخي را در بیست سال بھ وجود آورم

بایست بر  مي. او، از لحاظ یك مرد دنیوي، كوششھاي فیلسوفان را براي شناخت جھان جدي نگرفت
چون مابعدالطبیھ از . خندیده باشد - اگر آن را دیده بود -ھیجاني كھ توسط پومپوناتتسي انگیختھ شده بود

بدون شك تمام ادیان . ھاي رقیب را بیفایده تلقي كرد  طة علم ما خارج است، او جنگیدن بر سر فلسفھحی
این عوامل اگر بھ نگاھداري نظم اجتماعي و انضباط اخالقي كمك . مبتني بر فرضیات و اساطیر ھستند

خالق، و بیقانون است؛ او كنند، قابل بخشایشند، زیرا بھ نظر گویتچاردیني انسان طبیعتًا خودخواه، فاقد ا
گذرگاه زندگي، بھ وسیلة رسوم، اخالقیات، قانون، یا قدرت مورد مراقبت قرار   بایست، در ھر پیچ مي

اما وقتي كھ دیني چنان فاسد شود كھ . گیرد؛ و دین براي نیل بھ این مقاصد معموال ناگواري كمتري دارد
افتد، زیرا حمایتھاي دیني   باشد، جامعھ بھ راه بدي مي اش  اش بیش از اثر مھذب سازنده نفوذ فاسد كننده

py  :نویسد گویتچاردیني در یادداشتھاي سري خود چنین مي. قانون اخالقي آن سست شده است
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  رویھاي كشیشان نامطبوع طلبي، طمع، و زیاده كس بھ اندازة من، دیدن جاه براي ھیچ

كھ چنین شرارتي نباید … گیز است، بل بدان سببان نفسھ نفرت نیست، نھ تنھا بھ این جھت كھ شرارت في
مناسبات من با … . در مرداني كھ وضع زندگیشان مبني بر نسبت مخصوص با خداست محلي داشتھ باشد

اگر بھ خاطر این . چند تن از پاپان مرا مایل ساختھ است كھ عظمت آنان را بھ زیان مصالح خود آرزو كنم
داشتم؛ نھ براي اینكھ خود را از قوانیني كھ  مانند شخص خودم دوست ميمالحظھ نبود، من مارتین لوتر را 

بل بھ این خاطر كھ این انبوه اراذل را در حدود … بھ وسیلة مسیحیت بر من تحمیل شده است آزاد سازم
اي محدود بینم، تا مجبور شوند میان یك زندگي بدون جنایت و یك زندگي بدون قدرت یكي را  شایستھ

  .دانتخاب كنن

قانون اخالقي شخصي او این بود كھ خود را در ھر . ھذا، اخالق خود او چندان برتر از آن كشیشان نبود مع
در كتابھایش . داشت  لحظھ با ھر قدرت فایقي تطبیق دھد؛ اصول عمومي خود را براي كتابھایش نگاه مي

  : قدر ماكیاولي بھ خودپسندي مردم معتقد باشد توانست بھ نیز مي

ھذا، نخستین از آن دو براي دیگران  آورد، ریا محكوم و منفور است؛ مع سازد و تحسین مي شاد مي اخالص
با این حال، من باید آن كس را كھ روش معمول زندگیش باز و . سودمندتر است تا براي خود شخص

. برد ر ميكا مخلصانھ است بستایم، و ھمچنین روش آن كس را كھ فقط در بعضي موارد بسیار مھم ریا بھ
  .شود ھرچھ بیشتر انسان در اخالص شھرت یافتھ باشد، روش اخیر بیشتر كامیاب مي

كشید،  او مراقب شعارھاي احزاب سیاسي مختلف در فلورانس بود؛ ھر گروھي گرچھ بانگ آزادي برمي
  .خواست قدرت مي

نان براي انسان امري طبیعي نماید كھ میل بھ احراز تسلط بر ھمگنان و ابراز تفوق برآ در بر من آشكار مي
سان كھ در میان مردمي كھ دوستدار آزادي ھستند اندكند كساني كھ نخواھند از ھرفرصت  است؛ بدان

درست بر رفتار مردم یك شھر بنگرید؛ اختالفات آنھا . مناسب براي حكومت و سیادت بر آن استفاده كنند
بنابراین، . كھ غرض بیشتر تسلط است نھ آزاديرا نیك مالحظھ كنید و بسنجید؛ آنگاه درخواھید یافت 

كوشند، ھرچند كلمة آزادي در دھان  كساني كھ در صف مقدم شارمندان قرار دارند در تأمین آزادي نمي
براي آنان آزادي . آنان باشد، بلكھ آنچھ دردل دارند عبارت است از افزایش مجال و برتري خودشان

  .دھد وق در قدرت و عزت را بھ طرز دیگري جلوه مياي است كھ شھوت تف اصطالح ریاكارانھ

كرد، تحقیر  او سودریني، تاجر جمھوري طلب، را كھ بھ جاي اسلحھ با طال از آزادي خود دفاع مي
  :نمود، و بھ مردم یا دموكراسي ایمان نداشت  مي

اشتباه؛ و سخن گفتن ازمردم، صحبت كردن از دیوانگان است، زیرا ملت عفریتي است پراز اختالل و 
دھد كھ وقایع  تجربھ نشان مي… . اش چندان از حقیقت دور است كھ اسپانیا از ھندوستان معتقدات بیھوده

اي  معموال با ارادة عده… سبب این امر آن است كھ معلولھا … . دھند ندرتًا طبق انتظارات جماعت رخ مي
  .با آن اكثریت فرق دارد بستگي دارند كھ معدودند، یا مقاصد و نیاتشان تقریبًا ھمواره

  گونھ ایماني نداشتند، گویتچاردیني فردي بود از ھزاران تن مردم ایتالیاي رنسانس كھ ھیچ

نغمة دلنواز مسیحیت را فراموش كرده بودند، بھ تھي بودن سیاست پي برده بودند، انتظار یك كشور 
ھ موج سھمگیني از جنگ و بربریت بر دیدند، و در حالي ك  كشیدند، ھیچ رؤیاي خوشي نمي آرماني را نمي

اي بودند كھ فكرشان آزاد شده و امیدشان  ایتالیا جاري شده بود، خود را كنار كشیده بودند؛ پیر مردان غمزده
py  .شود برباد رفتھ بود؛ بسیار دیر بھ این كشف رسیده بودند كھ وقتي اسطوره بمیرد، فقط قدرت آزاد مي
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VI – ماكیاولي  

  دیپلومات -١

این مرد . این مبحث یك مرد دیگر باقي است كھ قرار دادن او در طبقة بخصوصي مشكل استدر 
پرستي بود با آرماني  نویس، وبدبینترین متفكر زمان خود بود؛ بااین حال، میھن دیپلومات، مورخ، نمایشنامھ

ر شخصیت زمان عھده گرفت ناكام شد، اما در تاریخ نقشي ژرفتر از ھ شریف؛ مردي كھ در ھر كار كھ بھ
  .باقي گذاشت

نیكولو ماكیاولي پسر یك حقوقدان فلورانسي بود؛ مردي باعایدي متوسط كھ شغل كوچكي در دستگاه دولتي 
پسر این مرد، نیكولو، . و یك ویالي كوچك درسان كاشانو، بھ فاصلة شانزده كیلومتر از شھر، داشت

از تاریخ . را بخوبي فرا گرفت، اما یوناني نخواندمعلومات ادبي معمولي را تحصیل كرد، خواندن التیني 
روم خوشش آمد، عاشق آثار لیویوس شد، و تقریبًا براي ھر نظام سیاسي و ھر واقعة تاریخي روز نظیر 

بھ ھنر . گاه آن را بھ پایان نرساند تحصیل حقوق را آغاز كرد، اما ظاھرًا ھیچ. آشكاري در تاریخ روم یافت
گونھ دلبستگي   ھیچ) كھ در آن ایام صورت گرفتھ بود(نھاد، و نسبت بھ كشف امریكا رنسانس چندان وقعي ن

تنھا . شاید احساس كرده بود كھ براثر این اكتشاف فقط صحنة سیاست وسعت یافتھ است. از خود بروز نداد
ونھ  ، بھ سن بیست١۴٩٨در سال . عالقة قلبي و واقعیش سیاست بود، یعني فن نفوذ و شطرنج قدرت

  .سالگي، منشي شوراي جنگي ده نفري شد و بھ مدت چھارده سال در آن مقام باقي ماند

ھا و یادداشتھا، خالصھ كردن گزارشھا، و  كار او نخست كوچك و عبارت بود از تنظیم صورت جلسھ
ھا؛ اما چون داخل حكومت بود، توانست سیاستھاي اروپا را از یك نظرگاه دروني مالحظھ كند  نوشتن نامھ

روح مشتاق، عصبي، و . بیني كند  و بكوشد تا، با بھ كار انداختن معلومات تاریخي خود، تحوالت را پیش
طلب او احساس كرد كھ فقط زمان الزم است تا او بتواند بھ مقامي شامخ برسد و آن نقش سیاسي شتابان  جاه

كمي بعد او بھ . مپراطور بازي كندرا برضد دوك میالن، سناي ونیز، پادشاه فرانسھ، پادشاه ناپل، پاپ، و ا
كاترینا زرنگتر از آن بود كھ ). ١۴٩٨(مأموریتي نزد كاترینا سفورتسا، كنتس ایموال وفورلي، فرستاده شد 

. تحت نفوذ او واقع شود؛ ماكیاولي ناچار دست خالي بازگشت، درحالي كھ از ناكامي خود عبرت گرفتھ بود
  دو

راه فرانچسكو دال كازا بھ عنوان نماینده بھ دربار لویي دوازدھم، پادشاه سال بعد باز او را آزمودند و ھم
فرانسھ، فرستادند؛ دال كازا بیمار شد، و ریاست ھیئت بھ عھدة ماكیاولي افتاد؛ او زبان فرانسھ را آموخت، 

بھ مالزمت دربار از كاخي بھ كاخ دیگر رفت، و براي حكومت فلورانس چنان اطالعات دقیق و تحلیل 
  .اي فرستاد كھ در بازگشت بھ آن شھر دوستانش او را دیپلومات ورزیده خواندند شده

نقطة تحول در رشد فكري او مأموریتي بود كھ در آن بھ سمت كاردار اسقف سودریني بھ اوربینو نزد 
پس از فراخوانده شدن بھ فلورانس براي تقدیم گزارش حضوري، ). ١۵٠٢(سزار بورژیا فرستاده شد 

در ایموال . در ماه اكتبر دوباره نزد سزار فرستاده شد. خود را در جھان با ازدواج كردن جشن گرفتترقي 
بھ سزار پیوست و درست ھنگامي بھ سنیگالیا وارد شد كھ بورژیا از بھ دام انداختن و خفھ كردن یا در 

ودند كھ تمام ایتالیا را اینھا وقایعي ب. قفس گذاشتن مرداني كھ برضد او توطئھ كرده بودند شادمان بود
دید، اعمال او بھ منزلة درسھایي در  برانگیختند؛ براي ماكیاولي، كھ حال آن غول آدمخوار را بھ چشم مي

  این دیپلومات جوان. جا آورد رو دید و مراسم بندگي بھ  مرد عقاید، خود را با مرد عمل روبھ. فلسفھ بود
ز فكر تحلیلي و نظري بھ یك كار خرد كننده بپیماید دید، آتش بایست ا وقتي فاصلة زیادي را كھ ھنوز مي

مردي را یافتھ بود كھ شش سال از خودش جوانتر بود، در ظرف دو سال بیش . حسد در جانش زبانھ كشید
. از ده ستمگر را ساقط كرده بود، بھ بیش از ده شھر فرمان داده بود، و خود را شھاب زمان ساختھ بود py
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سزار بورژیا ! كرد، چقدر ضعیف بودند وان، كھ در استعمال آنھا بسیار امساك ميكلمات در بر آن ج
طور كھ بعدھا بیسمارك قھرمان نیچھ شد؛ در آن ادارة قدرت مجسم،  قھرمان فلسفة ماكیاولي شد؛ ھمان

  .اي بود براي موجودات فوق بشر  رفت؛ نمونھ اخالقي بود كھ از خیر و شر فراتر مي

، مالحظھ كرد كھ برخي از اعضاي دولت بر او بدگمان )١۵٠٣(ازگشت بھ فلورانس ماكیاولي پس از ب
اما طرحھاي . اند كھ فكرش، تحت نفوذ بورژیاي جسور، از طریق صواب منحرف شده است شده

اش براي پیش بردن مصالح شھر احترام گونفالونیر سودریني و شوراي جنگي ده نفري را بھ او  مجدانھ
او مدتھا استدالل كرده بود كھ ھر . پیروزي یكي از افكار اساسي خود را دید ١۵٠٧در سال . جلب كرد

تواند دفاع خود را بھ سربازان مزدور واگذارد، زیرا چنین  كشوري كھ خویش را محترم شمارد نمي
 توانند قابل اعتماد باشند، چون ھرگاه دشمني طالي كافي دراختیار داشتھ سربازاني بھ ھنگام بحران نمي

گفت كھ یك گارد ملي مركب از  ماكیاولي مي. تواند آنھا و سر كردگانشان را بخرد باشد، ھمواره مي
شارمندان، و ترجیحًا دھقانان نیرومند معتاد بھ مشقت و زندگي در ھواي آزاد، باید تشكیل شود و ھمواره 

دولت . ھوري را تشكیل دھداین گارد باید آخرین خط محكم دفاع جم. داراي تجھیزات و تعلیمات خوب باشد
  .پس از تردید بسیار، آن طرح را پذیرفت و ماكیاولي را مأمور اجراي آن كرد

او این گارد را براي محاصرة پیزا رھبري نمود، و واحدھاي آن بخوبي از عھدة آن كار  ١۵٠٨در سال 
  .پیزا تسلیم شد و ماكیاولي در اوج عزت بھ فلورانس بازگشت. برآمدند

از سویس گذشت؛ شوق او با استقالل مسلح كنفدراسیون ) ١۵١٠(مأموریت خود بھ فرانسھ  در دومین
در بازگشت از فرانسھ مشكل كشور . سویس انگیختھ شد و چنین استقاللي را براي ایتالیا نیز آرزو كرد

تخسیر كند،  جزیرة ایتالیا را گرفت تمام آن شبھ اگر یك ملت متحد مانند فرانسھ تصمیم مي: خود را دریافت
  توانند براي حفاظت ایتالیا متحد شوند؟ چگونھ امیرنشینھاي مجزاي آن مي

یولیوس دوم، برآشفتھ ازاینكھ فلورانس از  ١۵١٢در سال . آزمایش عالي گارد ملي او بزودي فرا رسید
تا آن ھمكاري در طرد فرانسویان از ایتالیا امتناع كرده بود، بھ ارتشھاي اتحادیة مقدس فرمان داد 

جمھوري را از پا درآورند و خاندان مدیچي را بھ حكومت آن بازگردانند؛ گاردملي ماكیاولي، كھ مأمور 
. دفاع از جبھة فلورانس در پراتو شده بود، در برابر سربازان مزدور اتحادیھ تاب نیاورد و فرار كرد

از دست داد و ھم شغل دولتي  فلورانس تسخیر شد، مدیچیھا پیروز شدند، و ماكیاولي ھم شھرت خویش را
وي منتھاي كوشش را براي آرام ساختن فاتحان كرد، و ممكن بود در آن كوشش كامیاب شود، اما . خود را

دو جوان پر حرارت، كھ براي تأسیس مجدد جمھوري توطئھ كرده بودند، بھ دست مأموران افتادند؛ در 
ھ آن دو بھ حمایتشان مستظھر بودند؛ این فھرست میان كاغذھایشان فھرستي از نامھاي كساني یافت شد ك

او را دستگیر ساختند و چھار بار شكنجھ كردند، اما چون ھیچ مدركي از . شامل نام ماكیاولي نیز بود
ترسید، با زن و چھار  چون از دستگیر شدن مي. ھمدستي او با دستگیر شدگان بھ دست نیامد، آزاد شد

در آنجا تقریبًا تمام پانزده سال باقیماندة عمر خود را . سان كاشانو رفتویالي اجدادي خود در  فرزندش بھ
روزي نبود، شاید ما ھرگز چیزي از او  اگر بھ خاطر آن تیره. گذراند و با فقري توأم با امید زندگي كرد

  .تشنیدیم، زیرا او آن كتابھاي خود را كھ موجب تكان دادن جھان شدند در ھمان سالھاي گرسنگي نوش نمي

  نویسنده و انسان -٢

گھگاه سواره بھ . انگیز بود براي كسي كھ در كانون سیاست فلورانس زندگي كرده بود، عزلت بس غم
چندین بار بھ . رفت تا با دوستان قدیم سخن گوید و از ھر فرصت براي یافتن شغلي استفاده كند فلورانس مي

ي بھ دوستش وتوري، كھ در آن ھنگام سفیر كبیر در نامة مشھور. مدیچیھا نامھ نوشت، اما پاسخي نیافت
py  .فلورانس در رم بود، زندگي خود را تشریح كرد و گفت كھ چگونھ بھ نوشتن كتاب شھریار پرداخت
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خیزم و چند  بھ ھنگام طلوع آفتاب برمي. ام  من از آغاز آخرین بدبختیھایم یك زندگي ساكت روستایي داشتھ
  تا كار روز پیش را وارسيروم  ساعتي بھ یكي از جنگلھا مي

زنم كھ ھمواره مشكالت خود را، چھ مربوط بھ خودشان باشد و چھ بھ  كنم، چندي با دارافكنان گام مي
روم و از آنجا بھ جایگاه دام  اي مي پس از ترك جنگل، بھ چشمھ. نھند ھمسایگانشان، با من درمیان مي

كتابي از دانتھ، پترارك، یا یكي از شاعران  -رمگستریم براي پرندگان، در حالي كھ كتابي زیر بغل دا
خوانم، و عشق خودم  ھاي عشقي آنان و تاریخ عشقھایشان را مي شرح جذبھ. كوچك چون تیبولوس یا اووید

روم،  آنگاه بھ مھمانسراي كنار راه مي. گذرد ھا بخوشي مي آورم، و وقتم در این اندیشھ را بھ خاطر مي
رسد،  شنوم؛ چیزھاي مختلفي بھ گوشم مي آیند مي خبار محلھایي را كھ از آنجا ميكنم، ا باعابران گفتگو مي

دارد، یعني تا  این كار مرا تا ساعت ناھار مشغول مي. كنم ھا و ھوسھاي نوع بشر را مالحظھ مي و سلیقھ
راث ھاي دور و دراز خود، ھر چیز كھ این جاي محقر و این می وقتي كھ، درحال سرگرم بودن بھ اندیشھ

در آنجا معموال میزبان، . گردم بعدازظھر بھ مھمانسرا باز مي. كوچك من بتواند بھ من بدھد شتابان بخورم
آمیزم، كریكا و نرد  تمام روز را با این مردم خشن مي. یابم یك قصاب، یك آسیابان، و دو آجرساز را مي

شوند؛ و ما غالبًا برسر چند پشیز با  ميكنم، بازیھایي كھ موجب ھزار نزاع و مبادلة كلمات ركیك  بازي مي
با آلوده شدن بھ این مذلت، خرد . توان در شھر سان كاشانو شنید كنیم، و فریادھاي ما را مي ھم كژتابي مي

  …. ریزم گراید، و من خشم خود را بر سرنوشت رسواي خویش فرو مي من بھ تیرگي مي

ھاي روستایي خود را، كھ بھ  بپردازم؛ در آستانة آن، جامھ گردم تا بھ كار نویسندگي شبانگاه بھ خانھ باز مي
پوشم؛ چون بدین گونھ ملبس شدم، بھ  آورم و لباس اشرافي خود را مي اند، بیرون مي گل آلوده شده

شوم كھ تنھا  شوم؛ و چون بگرمي پذیرفتھ شدم، با غذایي تغذیھ مي دربارھاي كھن مردان باستاني وارد مي
ھاي اعمال آنان  ام؛ و از گفتگو با آنان شرمسار نیستم و انگیزه ھمان من از مادر زاده مال من است و براي

گونھ  مدت چھار ساعت احساس ھیچ دھند، بھ جویم؛ این مردان با انسانیت خاص خود بھ من پاسخ مي را مي
تي ندارم، ترسم، از مرگ وحش آورم، دیگر از مسكنت نمي كنم، ھیچ زحمتي را بھ خاطر نمي آزردگي نمي

تواند بدون آنچھ شنیده شده  گوید كھ ھیچ علمي نمي و چون دانتھ مي. شود و تمام وجود من در آنان جذب مي
اي  ام و جزوه ام یادداشت كرده است محفوظ بماند، من آنچھ را كھ از مكالمھ با این ارجمندان بھ دست آورده

. كنم توانم، در این موضوع غور مي تا آنجا كھ ميام كھ در آن،  فراھم آورده» دربارة شھریاران«بھ نام 
دربارة ماھیت شھریاري و امارت، انواع آن، تحصیل این انواع، طرز نگاھداري آنھا، و اینكھ چرا از 

ھاي معجل من توجھ كرده باشید، این یكي نباید  كنم؛ و اگر شما بھ ھریك از نوشتھ روند بحث مي دست مي
ر مخصوصًا باید در بر یك شھریار جدید مطبوع افتد؛ و بھ ھمین جھت من آن این اث. شما را آزرده سازد

  ).١۵١٣دسامبر  ١٠(… كنم را بھ عالیجناب جولیانو اھدا مي

ظاھرًا او با نوشتن گفتارھایي دربارة اولین . ماكیاولي محتمال داستان را در اینجا خالصھ كرده است
او این گفتارھا . ویش را فقط دربارة سھ كتاب اول تمام كردكتاب لیویوس كار خود را آغاز، و تفسیر خ ده

من گرانبھاترین «: را، خطاب بھ تسانوبي بوئوندلمونتي و كوزیمو روچالي، با این عبارت آغاز كرد
ام شامل  كنم، زیرا ھرچھ را از تجربیات ممتد و مطالعات طوالني خود دریافتھ اي را كھ دارم تقدیم مي ھدیھ
سازد كھ ادبیات، حقوق، و طب باستاني براي تھذیب نویسندگي و عمل قضاوت  نشان مي وي خاطر» .است

  اند؛ و طبابت تجدید شده

او . كند كھ اصول باستاني حكومت احیا شوند و در سیاستھاي معاصر بھ كار روند ھمچنین پیشنھاد مي
برگزیند كھ استنتاجات حاصل  مي كند، بلكھ از تاریخ وقایعي را فلسفة سیاسي خود را از تاریخ اقتباس نمي

گیرد؛ گاه بھ  ھاي خود را تقریبًا بھ طور كامل از لیویوس مي  او نمونھ. از آن مؤید تجربھ و فكر او ھستند
سازد و گھگاه قطعاتي از پولوبیوس را مورد   طرزي عجوالنھ استدالالت خویش را بر افسانھ مبتني مي

py  .دھد استفاده قرار مي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



قدر دچار  رفت، دریافت كھ تكمیل آن بھ طول خواھد انجامید و آن ألیف گفتارھا پیش ميھنگامي كھ در ت
اي  از این روكار را قطع كرد تا خالصھ. تأخیر خواھد شد كھ بھ كار اھدا بھ یكي از مدیچیھا نخواھد خورد

ا دارد، و ممكن اي بیشتر احتمال خوانده شدن ر شامل استنتاجات خود تنظیم كند؛ فكر كرد كھ چنین خالصھ
. بر نیمي از ایتالیا فرمانروایي دارد جلب كند) ١۵١٣(اي را كھ درحال حاضر  است بھتر محبت خانواده

. را در چندماه از آن سال تدوین كرد) طبق عنواني كھ خود او بھ آن داده بود(گونھ، اوكتاب شھریار  بدین
كرد، اھدا كند، اما  ان بر فلورانس حكومت ميتصمیم گرفت كھ آن را بھ جولیانو د مدیچي، كھ در آن زم

). ١۵١۶(جولیانو پیش از آنكھ ماكیاولي تصمیم قطعي براي فرستادن آن كتاب نزدش بگیرد، در گذشت 
نسخة خطي كتاب دست . پس آن را بھ لورنتسو، دوك اوربینو، اھدا و ارسال كرد، اما او سپاسگزاري نكرد

سال پس از مرگ مؤلف،  ، یعني پنج١۵٣٢ت برداشتھ شد، و تا سال بھ دست گشت و مخفیانھ از آن رونوش
  .شدند درپي تجدید مي از آن پس، در شمار كتابھایي درآمد كھ چاپشان پي. چاپ نشد

. توانیم فقط یك چھرة او را بیفزاییم كھ در گالري اوفیتسي موجود است بھ وصف ماكیاولي از خودش مي
ھاي گود، چشمان سیاه نافذ، و لباني محكم بستھ شده   ار رنگپریده، گونھاین تصویر پیكر باریكي را با رخس

توان قضاوت كرد كھ او بیشتر مرد فكر بوده است تا عقل، و بیشتر تیز  از این نگاره مي. دھد نشان مي
گریش بسیار  توانست دیپلومات خوبي باشد، زیرا حیلھ  نمي. اي دوستداشتني ھوش بوده است تا داراي اراده

اش از دستكشي كھ  آشكار بود؛ ھمچنین دولتمردخوبي نبود، زیرا بسیار سختگیر بود؛ چنانكھ در تك چھره
این . چسبید باشد ھویداست، متعصبانھ بھ افكار مي  محكم در دست گرفتھ و نمایندة منزلت نیمھ اشرافیش مي

پیچاند و چندان خود را بھ  نة طنز مينوشت و لبان خود را غالبًا بھ نشا مرد، كھ بیشتر مانند كلبیان چیز مي
پرستي آتشین  پنداشتند، در ژرفناي وجود خود میھن آراست كھ مردم راستش را نیز دروغ مي  زیور كذب مي

  .دانست شمرد، و تمام اخالقیات را مادون اتحاد و نجابت ایتالیا مي بود، صالح مردم را قانون اعال مي

ساخت؛  تي كھ بورژیا در اوج قدرت بود، او را چون بتي مجسم ميوق. خصال دوست نداشتني بسیار داشت
را چون فردي جنایتكار و » قیصر درھم شكستھ«آواز شد و  وقتي كھ از قدرت افتاد، با جماعت ھم

  وقتي كھ مدیچیھا بیرون بودند،. رسوا ساخت» شورشگر برضد مسیح«

ھایش را براي نیل بھ مقام  ود بازگشتند، چكمھكرد؛ وقتي كھ بھ مسند خ آنان را با فصاحت تمام محكوم مي
رفت، بلكھ گزارش كامل  ھا مي او نھ تنھا پیش از ازدواج خود و پس از آن بھ روسپیخانھ. لیسید مي

ھایش چنان ناھنجارند كھ حتي   برخي از نامھ. فرستاد ماجراھاي خود را در آنجا براي دوستانش مي
در . شرح حال او را نوشتھ است، جرئت منتشر ساختن آنھا را نداشتھاش، كھ حجیمترین   بزرگترین ستاینده

نھ . دامھاي كوپیدو ھنوز مرا گرفتار و مسحور دارند«: نویسد سنین نزدیك بھ پنجاھسالگي، خود چنین مي
تمام ذھن من مایل بھ … . توانند صبر مرا بھ پایان رسانند و نھ شبھاي تار مرا بترسانند راھھاي خراب مي

این چیزھا قابل بخشایشند، زیرا مرد براي تكگاني » .است، كھ بھ خاطر آن از ونوس سپاسگزارمعشق 
ھاي او كھ ھنوز موجودند كمتر قابل بخشایش  اي از نامھ خلق نشده است، اما آنچھ در تعداد قابل مالحظھ

 -تي یك كلمة سادهح -آمیز است؛ ھرچند كامال بارسوم زمان موافق بوده است، فقدان كامل یك كلمة محبت
  .دربارة زن اوست

نویسي گرداند، كھ در ھر نوع آن با استادان فن  در ھمان اوان، كلك تواناي خود را بھ انواع مختلف مقالھ
، از برج عاج خود، بھ كشورھا و سرداران، قانونھاي )١۵٢٠(در رسالة ھنر جنگ . كرد برابري مي

. كھ فضایل نظامي را از دست داده باشد محكوم بھ فناستملتي . قدرت و كامیابي نظامي را اعالم كرد
كند، بلكھ  طال بتنھایي سربازان خوب فراھم نمي«ارتش بھ زر محتاج نیست، بلكھ بھ سرباز نیازمند است؛ 

شود، اما قدرت از ملت  طال بھ سوي ملت قوي سرازیر مي» .آورد سرباز خوب است كھ طال بھ وجود مي
بنابراین، ارتش را باید ھمواره مشغول . زیرا ثروت سازندة آسایش و فساد است گردد، ثروتمند زایل مي

و (سواره نظام زیبا . داشت؛ جنگي كوچك كھ گھگاه واقع شود ابزار جنگي را آماده نگاه خواھد داشت
ھ رو شود؛ پیاده نظام باید ھمواره عصب و بنیان ارتش ب ھاي محكم روبھ است، مگر وقتي كھ با نیزه) مؤثر

ارتشھاي مزدور موجب شرم و عامل عطلت و وسیلة تباھي ایتالیا ھستند؛ ھر كشور باید داراي . شمار رود
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یك گارد ملي از شارمندان خود باشد، یعني محافظاني داشتھ باشد كھ براي كشور خود و زمینھاي خویش 
  .بجنگند

داستانھاي ایتالیا را بھ نام بلفاگور، نویسي، یكي از مشھورترین  ماكیاولي، با آزمودن طبع خود در داستان
با عطف توجھ بھ . گوید شیطان بزرگ نوشت، كھ دربارة نظام زناشویي با طنزي ھوشمندانھ سخن مي

دیباچة كمدي داراي . نویسي، كمدي برجستة صحنة تئاتر ایتالیاي رنسانس، ماندراگوال، را نوشت نمایشنامھ
  : دلحني نوین و تعظیمي بدیع بھ منتقدان بو

داند چگونھ  سازم از اینكھ او نیز مي ھرگاه كسي بخواھد نگارنده را با بدگویي بترساند، شما را آگاه مي
اي بھتر از آن خودش  او ھرچند بھ كساني كھ داراي جامھ. بدگویي كند و در این كار واقعًا بینظیر است

  .یا قایل نیستكس در ایتال  گونھ حرمتي براي ھیچ  كند، اما ھیچ ھستند تعظیم مي

كالیماكو . این نمایشنامھ راز گوي عجیبي است از اخالقیات دورة رنسانس صحنة آن در فلورانس است
گیرد كھ اگر فقط بھ  ھرچند او را ندیده است، تصمیم مي. شنود ستایش زیبایي لوكرتسیا، زن نیچاس، را مي

د كھ لوكرتسیا ھمان قدر كھ زیبا است، شو چون آگاه مي. خاطر راحت خوابیدن ھم شده است او را بفریبد
شنود نیچاس از آبستن نشدن زنش ناراحت است،  شود، اما وقتي كھ مي محجوب ھم ھست، مشوش مي

چون با . دھد تا او را ھمچون پزشكي بھ نیچاس معرفي كند بھ دوستي رشوه مي. كند امیدواري حاصل مي
سازد، اما افسوس كھ پس از  كھ ھر زني را بارور مي گوید شربتي دارد شود، بھ او مي رو مي نیچاس روبھ

آنگاه انجام این . آنكھ لوكرتسیا این دارو را بخورد، ھر مردي كھ با او ھمخواب شود، بزودي خواھد مرد
گیرد؛ و نیچاس، با مھرباني معمول اشخاص داستانھا نسبت بھ مصنفان   كار مرگبار را خود بھ عھده مي

اما لوكرتسیا درحفظ پاكدامني خود سرسخت است؛ در ارتكاب زنا و قتل . دھد تن ميآنھا، بھ این پیشنھاد 
شود؛ مادر لوكرتسیا، كھ در آرزوي   با این حال، ناكامي حاصل نمي. نفس در یك شب، مردد است

دھد تا در مراسم اعتراف بھ لوكرتسیا توصیھ كند كھ بھ  اي بیتاب است، كشیشي را فریب مي فرزندزاده
نوشد، با كالیماكو در یك فراش  شود، شربت را مي پیشنھاد آن پزشك كاذب تن دھد، لوكرتسیا تسلیم مي

كشیش لوكرتسیا را از گناه منزه : پذیرد داستان با خوشحالي ھمگاني پایان مي. شود خوابد، و آبستن مي مي
ربط و سبك . تواند بخوابد گردد، وكالیماكو مي سازد، نیچاس از پدر شدن نامستقیم خود خشنود مي مي

سازد، نھ  آنچھ ما را متحیر مي. نمایشنامھ عالي، گفتگوي اشخاص آن دلپذیر، و طنزش نیرومند است
موضوع فریب آن است كھ در كمدي كالسیك از فرط تكرار مبتذل شده است، و نھ حتي كیفیت جسماني 

دوكاتو، و نیز نمایش بسیار  ٢۵رابر عشق، بلكھ آماده بودن یك كشیش است براي توصیھ كردن زنا در ب
پاپ چندان از آن نمایش خرسند شد كھ از كاردینال ). ١۵٢٠(آمیز آن درحضور لئو دھم در رم موفقیت

جولیو بھ ماكیاولي پیشنھاد نوشتن تاریخ . جولیو د مدیچي خواست تا او را بھ عنوان نویسنده استخدام كند
  .كرد) دالر؟ ٣٧۵٠(دوكاتو  ٣٠٠فلورانس را در برابر كارمزدي بھ مبلغ 

قدر جنبة قاطع  ، كھ محصول این پیشنھاد بود، در تاریخنویسي تقریبًا ھمان)١۵٢۵-١۵٢٠(تاریخ فلورانس 
در نتیجة شتاب : بدیھي است كھ آن تاریخ نقایص مھمي داشت. داشت كھ كتاب شھریار در فلسفة سیاسي

قبلي انتحال شده بود؛ بیش از آنچھ باید بھ تحول نظامات  فاقد دقت شده بود؛ قسمتھاي اساسي آن از مورخان
گونھ كھ روش   ھمان - ھا پرداختھ بود؛ و تاریخ فرھنگ را بكلي نادیده گرفتھ بود  پردازد، بھ كشمكش فرقھ

زبان ایتالیایي نوشتھ شده بود؛ شیوة آن واضح،  اما اولین تاریخ بزرگي بود كھ بھ. مورخان پیش از ولتر بود
منشأ زیبا براي فلورانس ساختھ بودند بھ دور انداخت؛ روش  ند، و صریح بود؛ داستانھایي را كھ یكنیروم

جاي آن یك شرح داستاني روان و منطقي داد؛ نھ تنھا حوادث،  وقایعنگاري سال بھ سال را ترك كرد و بھ
  اي، ھرج و بلكھ علل و معلولھا را نیز مورد بحث قرار داده و، بھ موجب تحلیل روشن سازنده

دو . ھا و طبقات مخاصم و مصالح متضاد دانستھ بود مرج سیاسي فلورانس را نتیجة كشمكش خانواده
یكي اینكھ پاپھا، براي حفظ استقالل قدرت دنیوي خود، ایتالیا را : موضوع را مبناي این تحلیل قرارداده بود

در دوران حكومت شھریاراني مانند تئودوریك، منقسم نگاه داشتھ بودند، و دیگر آنكھ پیشرفتھاي مھم ایتالیا 
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اینكھ كتابي با چنین تمایالت توسط مردي نوشتھ شده بود كھ در پي . كوزیمو، و لورنتسو حاصل شده بود
تحصیل پول از پاپ بود، و اینكھ پاپ كلمنس ھفتم اھداي آن كتاب را بدون دلتنگي پذیرفت، نمودار 

  .پاپ است شجاعت مؤلف و آزادمنشي فكري و مالي

تاریخ فلورانس موجب شد كھ ماكیاولي بھ مدت پنج سال صاحب شغلي باشد، اما آرزوي دوباره شنا كردن 
وقتي كھ فرانسواي اول ھمھ چیز جز شرافت و جان خود را در . آلود سیاست اقناع نكرد او را در رود گل

ھایي براي  ل یافت، ماكیاولي نامھو كلمنس ھفتم خود را در برابر شارل پنجم مستأص) ١۵٢۵(پاویا باخت 
الوقوع ایتالیا  شد براي مقابلھ با تسخیر قریب پاپ و گویتچاردیني فرستاد و براي آن دو آنچھ را كھ ھنوز مي

بھ وسیلة اسپانیا و آلمان انجام داد تشریح كرد؛ و شاید پیشنھاد او مبني بر اینكھ پاپ باید جوواني دلھ بانده 
وقتي جوواني مرد و . قدرت و پول دھد، آن سرنوشت شوم را اندكي بھ تأخیر انداختنره را مسلح سازد و 

سپاھیان آلماني بھ سوي فلورانس، كھ متفق ثروتمند و قابل چپاول فرانسھ بود، پیش راندند، ماكیاولي با 
راي توان ب شتاب بھ آن شھر رفت و بھ خواھش كلمنس گزارشي دربارة اینكھ باروھاي شھر را چگونھ مي

از طرف دولت مدیچي بھ ریاست ھیئت  ١۵٢۶مھ  ١٨در . قابل دفاع ساختن آن از نو برپا داشت تھیھ كرد
بھ ھرحال آلمانھا فلورانس را دور زدند و پیشروي خود را بھ سوي رم . تعیین شد» باروداران«پنج نفري 
یك بار دیگر خاندان مدیچي را وقتي كھ رم غارت و كلمنس بھ دست اوباش اسیر شد، فلورانس . ادامھ دادند

ماكیاولي شاد شد و با امید فراوان دوباره شغل سابق خود . طرد كرد و جمھوري را دوباره برقرار ساخت
؛ رفتار او )١۵٢٧ژوئن  ١٠(تقاضاي او رد شد . را، كھ دبیري شوراي جنگي ده نفري بود، خواستار شد

  .ز او برگرفتھ بودنسبت بھ خاندان مدیچي، حمایت جمھوریخواھان را ا

رفت و تن و  اخگر حیاتي زندگي و امید او رو بھ خاموشي مي. ماكیاولي پس از این لطمھ چندان نپایید
زن، فرزندان، و دوستانش بر . برد سخت بیمار شده بود و از تشنجات معدي رنج مي. خست روانش را مي

. وازده روز پس از رد تقاضایش، درگذشتگناھان خود را بھ كشیش اعتراف كرد و، د. بستر او گرد آمدند
خانوادة خود را در فقر شدید باقي گذاشت؛ ایتالیایي كھ اوآن قدر براي متحد ساختنش رنج برده بود درحال 

ھیچ «: در كلیساي سانتاكروچھ دفن شد و در آنجا گور با شكوھي با این كتیبھ براي او ساختھ شد. انھدام بود
این گور نشانة آن است كھ ایتالیاي سرانجام وحدت یافتھ » .كند را ادا نمي ستایشي حق چنین مرد بزرگي

  .گناھان او را بخشوده و رؤیاي او را بھ خاطر آورده است

  فیلسوف  -٣

ھیچ جاي دیگر این اندازه . را، تا آنجا كھ ممكن است، بیطرفانھ بررسي كنیم» ماكیاولي«بگذارید فلسفة 
ماكیاولي در این ادعا كھ راھھاي جدیدي در . یابیم اخالقیات و سیاست نميفكر مستقل و بیپروا دربارة 

  .دریاھاي ناپیموده گشوده است محق بود

گونھ بحث مابعدالطبیعھ، االھیات، خداشناسي یا  در آن ھیچ. فلسفة ماكیاولي منحصرًا یك فلسفة سیاسي بود
تابع سیاسیات، و حتي آلتي براي نیل بھ مقاصد شود؛ و خود اخالقیات نیز  الحاد، و جبر و اختیار دیده نمي

. بنا بھ ادراك او، سیاست ھنر عالي ایجاد، تسخیر، حفاظت، و تقویت یك كشور است. گیرد سیاسي قرار مي
نگرد و، جز در  افراد را فقط بھ عنوان اعضاي كشور مي. مند است تا بھ بشریت او بیشتر بھ كشورھا عالقھ

گونھ توجھي بھ نمایش شخصیت آنان در صحنة زمان   ت آن كمك كنند، ھیچصورتي كھ بھ تعیین سرنوش
توانند فساد  شوند، و چگونھ مي یابند یا منقرض مي خواھد بداند كھ چرا كشورھا اعتال مي مي. ندارد

  .ناپذیر خود را تا سرحد امكان بھ تعویق اندازند اجتناب

گاه تغییر   ممكن است، زیرا طبیعت انسان ھیچ بھ گمان او، تأسیس یك فلسفة تاریخ، یك علم حكومت،
py  .كند نمي
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بیني كند، باید با گذشتھ  كھ ھركس بخواھد آینده را پیش -دلیل نیست و گفتة آنان بي -مردان خردمند گویند
شود كھ  این امر از این حقیقت ناشي مي. مشورت نماید؛ زیرا وقایع انساني ھمواره بھ حوادث گذشتھ شبیھند

اند و خواھند  آیند كھ بھ عواطف ھمسان تحریك شده ور ھمیشھ بھ وسیلة اشخاصي بھ وجود ميوقایع مزب
من معتقدم كھ جھان ھمواره بھ یك گونھ بوده است و … . گونھ، لزومًا باید داراي یك نتیجھ باشند شد؛ و بدین

، برحسب زمانھاي ھرچند كھ آن خیر و شر. قدر كھ حاوي خیر بوده، شامل شر ھم بوده است ھمیشھ ھمان
  .اند مختلف، بھ نسبتھاي متفاوت میان ملتھا تقسیم شده

. ترین نظمھاي تاریخ، باید نمودھاي رشد و انحطاط تمدنھا وكشورھا را بھ شمار آورد  در میان آموزنده
 آورد؛ صلح، مي  دلیري صلح«. كند اي با یك مسئلة بغرنج مقابلھ مي اینجا ماكیاولي با فرمول خیلي ساده

آید؛ از نظم، تقوا، و از این، جالل و  از بینظمي نظم پدپد مي. آسایش؛ آسایش، بینظمي؛ وبینظمي، تباھي
اند كھ عصر درخشان ادبیات پس از دوران تشخص  از این رو مردان خردمند مالحظھ كرده. دولتمندي

وه بر عوامل كلي در عال» .اند جنگجویان بزرگ پیش از فیلسوفان بھ وجود آمده… رسد؛ و نظامي فرا مي
طلبي مفرط یك فرمانروا  توان عمل و نفوذ افراد برجستھ را نام برد؛ بدین گونھ، جاه رشد و انحطاط، مي

ممكن است دیدگان او را بر نارسایي منابع كشورش ببندد و كشور او را بھ جنگ با قدرت نیرومندتري 
بخت داور نیمي از اعمال ماست، اما باز «. است بخت و اقبال نیز در اعتال و سقوط كشورھا مؤثر. بكشاند

  ھرچھ مرد دالورتر باشد، كمتر» .گذارد تا نیم دیگر را خودمان رھبري كنیم ما را وا مي

  .شود تابع اقبال است، یا كمتر بھ آن تسلیم مي

م طبیعتًا تمام مرد. شوند كند كھ با ضعف طبیعي انسان متعین مي تاریخ یك كشور از قوانین كلیي تبعیت مي
  .حریص، فریبكار، مخاصم، ظالم، و فاسدند

ھركس بخواھد كشوري تأسیس و قوانیني براي آن وضع كند، باید چنین بیندیشد كھ تمام مردم بد ھستند و 
اگر تمایل آنھا بھ شر براي مدتي پنھان بماند، . ھرگاه فرصت یابند، خوي شریر خود را ابراز خواھند كرد

ت نامعلوم نسبت داد؛ وما باید چنین انگاریم كھ براي ارائة خود فرصت نیافتھ است؛ اما باید آن را بھ یك عل
میل بھ تملك در حقیقت بسیار طبیعي و عادي است، و مردم … . زمان از فاش كردن آن قاصر نخواھد ماند

یرند نھ گ ھرگاه بتوانند، آن را بھ كار خواھند بست؛ و بھ خاطر آن ھم ھمواره مورد ستایش قرار مي
  ».سرزنش

یعني  -توان فقط با استفادة متوالي از قدرت، فریب، و عادت خوب ساخت حال كھ چنین است، مردم را مي
سازمان قدرت : اساس یك كشور این است. آنھا را قابل ساخت تا با نظم و ترتیب در یك جامعھ زندگي كنند

یل تدریجي عادات براي حفظ پیشوایي و از طریق ارتش و شھرباني، برقراري قوانین و مقررات، و تشك
ھرچھ یك كشور مترقیتر باشد، احتیاج بھ استعمال یا ابراز صریح قدرت در آن . نظم در یك گروه انساني

كمتر است؛ تنھا آشنا ساختن مردم بھ اصول و رسوخ عادات الزم در آنان كافي است، زیرا مردم در دست 
  .سازي در دست یك پیكرتراش نرمند جسمھیك قانونگذار یا فرمانروا، مانند گل م

ماكیاولي، كھ ستایشگرش، . بھترین وسیلة معتاد ساختن مردم طبقة شریر بھ رعایت قانون و نظم، دین است
  :نویسد نامد، با شوقي وافر دربارة دین چنین مي پائولو جوویو، او را خداناشناس و ھجوگو مي

و … دانستند ذا خدایان قانونھاي آن فرمانروا را كافي نميھ مع… ھرچند كھ بنیانگذار روم رومولوس بود
نوما، كھ خود را با … . بدین سبب سناي روم را ملھم ساختند تا نوما پومپیلیوس را بھ جانشیني او برگزیند

خواست آنان را با صناعات صلح بھ اطاعت و آرامش عادت دھد،  رو دید و مي مردمي بسیار وحشي روبھ
زمترین و مطمئنترین پشتیبان ھر جامعة متمدن، متوسل شد و آن را برچنان بنیانھایي دین، ھمچون ال بھ

جا ترس از خدایان بیش از آن جمھوري نبود؛ این ترس تمام اقداماتي  قرار داد كھ طي چندین قرن در ھیچ
با یكي از كرد كھ  نوما چنین وانمود مي… . كرد را كھ سنا یا مردان بزرگ آن در نظر داشتند تسھیل مي
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در حقیقت … . كند خواھد مردم انجام دھند بھ او تلقین مي پریان ارتباط دارد، و آن پري آنچھ را كھ او مي
كھ بھ قدرت االھي توسل نجوید، زیرا در غیر آن صورت … اي وجود نداشت گاه قانونگذار برجستھ ھیچ

نیكو ھستند كھ اھمیتشان در برقانونگذار شدند؛ بسیار قانونھاي  قوانینش ھرگز مورد قبول مردم واقع نمي
خردمند معروف است، اما دالیلشان بھ قدر كافي واضح نیست تا او را بر تحریض دیگران بھ تمكین از آنھا 

رعایت … . جویند قادر سازند؛ بنابراین، مردان خردمند براي رفع این مشكل بھ قدرت االھي توسل مي
زیرا ھرجاترس . است، وعدم رعایت آنھا موجد انھدام كشورھا نظارت دیني سبب عظمت جمھوریھا بوده

  از خدا نباشد، كشور منھدم خواھد شد، مگر آنكھ

  .با ترس از شھریار نگاھداري شود كھ ممكن است تا مدتي جبران نبودن دین را بكند

  …. اما عمر شھریاران كوتاه است

باید بیش از ھر چیز خلوص مراسم دیني را … خواھند خود را نگاه دارند شھریاران و جمھوریھایي كھ مي
اند، آنھایي كھ  از تمام كساني كھ ستوده شده… . حفظ كنند و خود نھایت احترام را دربارة آن بھ جا آرند

اند بیشتر سزاوار ستایشند، و پس از آنان كساني كھ جمھوریھا و كشورھاي پادشاھي را   مؤسس ادیان بوده
ترین كسان آنھا ھستند كھ بر ارتشھا فرمان رانده و مستملكات كشور  ینان، شایستھپس از ا. اند بنیان نھاده

بھ عكس، آن كساني بھ بدنامي ولعن عام … . توان مردان ادب را افزود بھ اینھا مي. اند خود را بسط داده
اند، و دشمن  اند، جمھوریھا و كشورھاي پادشاھي را واژگون كرده اند كھ ادیان را منھدم ساختھ محكوم بوده

  .اند فضلیت یا ادبیات بوده

كند و آن را، بھ این عنوان كھ نتوانستھ  ماكیاولي، با پذیرفتن دین بھ طوركلي، بھ مسیحیت عطف توجھ مي
بھ عقیدة ماكیاولي، دین مسیح، باتوجھ بسیار . دھد است شارمندان خوبي بسازد، شدیدًا مورد مذمت قرار مي

  : كند نانھ، مردان را ضعیف ميبھ ملكوت و تبلیغ فضایل ز

قدما، بھ عكس، . سازد دارد كھ محبت این جھان را تحقیر كنیم، و ما را آرامتر مي دین مسیح ما را وامي
رساند مگر مرداني را  دینشان ھیچ كس را بھ سعادت نمي… یافتند بزرگترین خرسندیھا را در این جھان مي
بران ارتشھا و بنیانگذاران جمھوریھا، درحالي كھ دین ما بیشتر كھ بھ زیور جالل آراستھ بودند، مانند رھ

این دین خیر اعال را در حقارت و بیچارگي . حلیمان و اندیشمندان را تجلیل كرده است تا مردان عمل را
روح و در كوچك شمردن امور این جھان قرارداده است، درحالي كھ آن دگر آن را در بزرگي فكر در 

اي  بدین گونھ، جھان طعمھ… . ھر چیز دیگري كھ بھ مردان دلیري بخشد دانستھ استنیروي بدني، و در
تر یافتھ  شده است براي شریران، كھ مردم را بھ خاطر رفتن بھ بھشت و براي تسلیم شدن بھ بدبختي آماده

  …. است تا براي نفرت ورزیدن بھ آن

و قلمروھاي مسیحیت بیش از آنچھ  ھرگاه دین مسیح طبق وصایاي مؤسس خود حفظ شده بود، كشورھا
دلیل بزرگتري از این حقیقت براي انحطاط مسیحیت در دست . بودند اكنون ھستند متحد و سعادتمند مي

وھركس . مندند نیست كھ ھرچھ مردم بھ كلیساي روم، یعني بھ رأس آن، نزدیكتر باشند كمتر از تدین بھره
حد از آن  جد و ببیند كھ عمل و استعمال كنوني آن تا چھاصولي را كھ آن دین بر آنھا استوار است بسن

مسلمًا اگر قدیس فرانسیس و . اصول بھ دور است، حكم خواھد كرد كھ روز انھدام یا سقوط آن نزدیك است
. قدیس دومینیك مسیحیت را دوباره بر آن اصول استوار نكرده بودند، این دین اكنون كامال محو شده بود

  .ھا یا جمھوریھاي دیني، غالبًا الزم است كھ آنھا را بھ اصول اصلیشان بازگرداند فرقھ براي تأمین دوام… 

  . دانیم كھ آیا این عبارات پیش از رسیدن خبر اصالحات پروتستان نوشتھ شده بودند یا نھ ما نمي

. داردشورش ماكیاولي بر ضد مسیحیت كامال با شورش ولتر، دیدرو، پپن، داروین، سپنسر، و رنان فرق 
این وضع تا زمان . این مردان االھیات مسیحي را رد كردند، اما اصول اخالقي آن را ستودند و نگاه داشتند
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ماكیاولي با باور نكردني بودن اصول . را مالیم ساخت» كشمكش میان دین و علم«نیچھ ادامھ داشت، و 
روشي مساعد، بر این اساس  كند، اما االھیات را، با جزمي دین كاري ندارد، آن را مسلم فرض مي

  پذیرد كھ نوعي از دستگاه ایمان ما بعدالطبیعھ  مي

۵٩٠-۵  

كند  آنچھ را كھ او بھ نحو قاطعتري از مسیحیت طرد مي. پشتیباني ضروري براي نظم اجتماعي است
اخالقیات آن و مفھوم ذھني آن از نیكي، نجابت، فروتني، و عدم مقاومت است؛ عشق آن بھ صلح است 

او . ذمت آن از جنگ؛ این فرض مسلم است كھ كشورھا نیز مانند اتباعشان فقط پایبند یك قانون اخالقیندوم
بھ سھم خود اخالق رومي را، كھ مبني براین اصل است كھ امنیت مردم یا كشور قانون اعالست، ترجیح 

ة عدالت یا بیعدالتي، رحم گونھ مالحظ  طور مطلق در نظر است، ما ھیچ وقتي كھ رفاه كشور ما بھ«. دھد مي
یا ظلم، مدح یا قدح را نباید در ذھن خود راه دھیم، بلكھ، باكنار گذاردن تمام امور دیگر، باید آن راھي را 

اخالق بھ طور كلي قانوني از رفتار است كھ بھ » .دھد پیش گیریم كھ وجود و آزادي ملت را نجات مي
م و اتحاد و قدرت اجتماعي را حفظ كنند؛ ھر دولتي كھ در شود تا نظ اعضاي یك جامعھ یا كشور داده مي

دفاع از كشور، خود را بھ آن دستھ از اصول اخالقي محدود سازد كھ باید در وجود شارمندان خود رسوخ 
رو، یك دیپلومات موظف بھ رعایت قانون اخالقي مردم  از این. دھد، از انجام وظایف خود باز خواھد ماند

را توجیھ   ؛ ھدف وسیلھ»اش كند سازد، نتیجة آن باید تبرئھ  كھ عملي او را متھم ميوقتي «. خود نیست
كوشد تا از مملكت خویش بھ ھر طریق كھ ممكن باشد  ھیچ مرد نیكي ھرگز مرد دیگري را كھ مي«. كند مي

ھاي  لھحی«گیرند  ھا، ظلمھا، و جنایاتي كھ براي حفظ كشور انجام مي حیلھ» .سازد دفاع كند متھم نمي
بنابر این، رومولوس كار خوبي كرد كھ برادرش را كشت، زیرا . ھستند» جنایات كریم«و »  شرافتمندانھ

و ھیچ حقي كھ مورد » قانون طبیعي«ھیچ . بایست اتحاد یابد یا پاره پاره شود آن حكومت جوان یا مي
  .اخالقیات جدا باشد موافقت عام باشد وجود ندارد؛ سیاست، بھ معني كشورداري، باید كامال از

اگر این مالحظات را بھ اخالقیات جنگ اطالق كنیم، ماكیاولي بھ یقین معتقد است كھ آن اخالقیات 
در   :كند فرمان موسي را نقض مي جنگ عمال تمامي ده. شمارند صلحجویي مسیحي را مضحك و خائنانھ مي

ھذا، اگر  ران زن معمول است؛ معجنگ سوگند شكني، دروغگویي، دزدي، قتل نفس، و ھتك ناموس ھزا
رود؛  ھرگاه كشوري از توسعھ یافتن بازایستد، رو بھ انحطاط مي. جامعھ را حفظ یا تقویت كند، خوب است

صلح اگر زیاد بھ طول انجامد، ضعیف سازنده و گسلنده . یابد ھرگاه ارادة جنگ را از دست دھد، زوال مي
. گرداند ي براي ملیت، نظم و نیرو و اتحاد را باز مياست؛ یك جنگ گھگاھي، بھ منزلة شربتي مقو

دیدند كھ با كشور دیگري  داشتند؛ وقتي مي رومیان دوران جمھوري خود را ھمواره حاضر بھ جنگ مي
كوشیدند؛ و ھم آنان بودند كھ ارتشي براي حملھ بھ فیلیپ  گاه در اجتناب از جنگ نمي مخاصمھ دارند، ھیچ

وخوس سوم در یونان فرستادند، بھ جاي آنكھ منتظر شوند كھ آن دو شر جنگ را بھ پنجم در مقدونیھ و آنتی
فضلیت براي یك فرد رومي حقارت یا نرمخویي یا صلحجویي نبود، بلكھ مردي، مردانگي؛ و . ایتالیا آورند

  .كند اراده مي» فضیلت«این است آنچھ ماكیاولي از كلمة . شجاعت توأم با كارمایھ و ھوشمندي بود

رود تا بھ آن موضوعي  از این نظر گاه كشورداري، كھ كامال از قیود اخالقي آزاد است، ماكیاولي پیش مي
. یعني نیل بھ آن اتحاد و قدرتي كھ براي آزادي جمعي ایتالیا الزم بود: برسد كھ مسئلة اساسي زمان او بود

یابیم كھ در  نجا ما آن چیزي را مينگرد؛ و ای او بر انقسام، بینظمي، فساد، و ضعف كشور خود باخشم مي
داشت، نھ  یعني آن مردي را كھ كشورش را بیش از شھرتش دوست مي - زمان پترارك بس كمیاب بود

چھ كسي مسئول منقسم نگاه داشتن ایتالیا، و از آن رو . براي آنكھ شھرتش را كمتر دوست داشتھ باشد
  ناتوان ساختن آن در برابر خارجیان بود؟

 -شاھي چھ آن حكومت جمھوري باشد و چھ یكھ - در ھنگامي كھ فقط از یك حكومت اطاعت كندیك ملت جز 
pyگونھ كھ در فرانسھ و اسپانیا ھستند، ھرگز متحد و شادمان نخواھد بود؛ و تنھا سببي كھ مانع رسیدن  ھمان
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ه و در دست دارد، زیرا با آنكھ كلیسا یك سلطة دنیوي بھ دست آورد. ایتالیا بھ چنین حالتي است، كلیساست
   .سازدھرگز قدرت و شجاعت آن نداشتھ است كھ باقي كشور را تسخیر كند و خود را تنھا سلطان ایتالیا 

خاطر حفظ قدرت دنیویش، بل براي خوریم؛ ماكیاولي كلیسا را نھ بھ  ما اینجا بھ یك طرز فكر جدید برمي
. است كند كھ تمام منابع خود را براي آوردن ایتالیا در زیر یك حكومت سیاسي بھ كار نبرده آن محكوم مي

از این رو ماكیاولي سزار بورژیا را در ایموال و سنیگالیا ستود، زیرا بھ گمان خود، در آن جوان بیرحم 
اي را كھ وي براي تحقق بخشیدن بھ این  دید؛ و آماده بود تا ھر وسیلھ مياحتمال و نوید یك ایتالیاي متحد را 

در رم از سزار روي گرداند، بیزاریش  ١۵٠٣وقتي كھ در سال . آرمان قھرماني اتخاذ كند توجیھ نماید
مرتكب شده بود، یعني اینكھ گذاشتھ بود جامي از ) سزار(محتمال نتیجة خشم حاصل از عملي بود كھ بت او 

  .آن رؤیاي خوش را نابود كند) بھ گمان ماكیاولي(ر زھ

در نتیجة عدم اتحادي كھ دو قرن طول كشیده بود، ایتالیا بھ چنان ضعف مادي و انحطاط اجتماعي گرفتار 
دولتھا و مردم بھ . توانست آن را نجات دھد فقط اقدامات شدید مي) طبق بحث ماكیاولي(شده بود كھ حال 
گونھ كھ در ایام  ھمان. اد اعمال جنسي جاي حرارت و مھارت نظامي را گرفتھ بودفس. یكسان فاسد بودند

انقراض روم باستان معمول بود، شارمندان دفاع شھرھا و سرزمینھاي خود را بھ دیگران واگذار كرده 
چھ  ھایشان ھاي مزدور یا سركرده  اما این دستھ - یك جا بھ بربریان و جاي دیگر بھ سربازان مزدور -بودند
  اي بھ وحدت ایتالیا عالقھ

آنان با . اي در آنان نبود، بلكھ زندگي و سعادتشان با انقسام ایتالیا بستگي داشت داشتند؟ نھ تنھا چنین عالقھ
قراردادھاي متقابل جنگ را بھ یك بازي تبدیل كرده بودند كھ بھ قدر سیاست امن بود؛ سربازان از كشتھ 

ایتالیا را بھ «كردند و  شدند، فرار اختیار مي رو مي ارتشھاي خارجي روبھشدن اباداشتند و وقتي كھ با 
  ».بردگي و حقارت كشاندند

توانست ایتالیا را متحد سازد؟ چگونھ چنین كاري ممكن بود؟ مردان و شھرھا  كسي مي در این صورت چھ
یا توسل بھ وسایل  شد آنھا را با تحریض بھ دموكراسي بسیار متفرد و جانبگیر و فاسد بودند و نمي

ھاي كشورداري، و با جنگ،  صلحجویانھ بھ یگانگي واداشت؛ تنھا چاره آن بود كھ وحدت را با تمام حیلھ
كسي كھ بھ وجدان خویش اجازه ندھد او  - توانست چنان كند تنھا یك دیكتاتور بیرحم مي. بھ آنھا تحمیل كرد

آن ھدف عالي وسایلي را كھ براي انجامش بھ كار  را بترساند، بلكھ با دستي آھنین بكوبد و بگذارد تا
  .اند توجیھ كند رفتھ

كھ تألیف كتاب ) ١۵١٣(در ھمان سال . ما یقین نداریم كھ كتاب شھریار با چنین خویي نگاشتھ شده باشد
حتي اگر سران . فكر وحدت ایتالیا مضحك است«ظاھرًا آغاز شده بود، ماكیاولي بھ دوستي نوشت كھ 

. موافقت كنند، ما ارتشي جز سربازان اسپانیایي، كھ مختصر ارزشي دارند، در اختیار نداریمكشورھا ھم 
  ».بھ عالوه، مردم ھرگز با پیشوایانشان موافقت نخواھند كرد

لئو دھم، كھ جوان و ثروتمند و زیرك بود، بھ پاپي رسید؛ فلورانس و رم، كھ تا آن  ١۵١٣اما در ھمان سال 
وقتي كھ ماكیاولي اھداي كتاب را بھ لورنتسو، . ت رھبري خاندان مدیچي متحد شدندزمان دشمن بودند، تح

فقط  ١۵١۶دوك جدید در سال . دوك اوربینو، منتقل ساخت، آن كشور بھ دست مدیچیھا افتاده بود
طلبي و شجاعت بروز داده بود؛ ماكیاولي ممكن بود با نظر  وچھار سال داشت؛ و از خود جاه بیست

توانست  ، مي)و تعلیمات ماكیاولي(كھ تحت رھبري و دیپلوماسي لئو  - این جوان دلیر بنگرد بخشایش بھ
آنچھ را كھ سزار بورژیا در دوران پاپي آلكساندر ششم آغاز كرده بود بھ انجام رساند؛ یعني بتواند 

تبدیل كند كھ براي  اي كشورھاي ایتالیا را، الاقل در شمال ناپل، با از میان بردن ونیز مغرور، بھ اتحادیھ
. شواھدي موجود است دایر بر اینكھ لئو نیز ھمین امید را داشت. ممانعت از تجاوز خارجي نیرومند باشد

اھداي شھریار بھ خاندان مدیچي، ھر چند محتمال در درجة اول بھ منظور تحصیل شغلي براي مؤلف آن 
  .حدت ایتالیا را تأمین كندبود، شاید مبتني براین فكر بود كھ خاندان مدیچي بتواند و
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از طرح و روش صد رسالة قدیمي قرون وسطایي دربارة حكومت   :شیوة كتاب شھریار قدیمي بود
از ھیچ امیري نخواستھ بود كھ چون ! اما از جھت مضمون كامًال انقالبي بود. شھریاران پیروي كرده بود

ھ تاج و تخت بھ كار بندد، بلكھ بر عكس قدیسان باشد و موعظھ بر كوھسار عیسي را در مسائل مربوط ب
  :گفت چنین مي

تر  فھمد سودمند باشد، بھ نظر من شایستھ چون قصد من نوشتن چیزي است كھ براي كسي كھ آن را مي
  بسیاري از. رسد كھ حقیقت واقعي مسئلھ را تعقیب كنم تا تصور آن را مي

اند؛ زیرا اینكھ  قت نھ شناختھ و نھ دیده شدهاند كھ در حقی اشخاص جمھوریھا و امارتھایي را وصف كرده
ھركس آنچھ را كھ روش معمول . كند بسیار فرق دارد با آنكھ چطور باید زیست كند كسي چگونھ زندگي مي

انجام كاري است بھ خاطر آنچھ كھ باید روش آن كار باشد رھا كند، دیر یا زود، بیش از تأمین حفاظت 
خواھد كامًال طبق فضیلت ادعایي خود رفتار  سازد؛ مردي كھ مي ھم ميخود، موجبات تباھي خویش را فرا

خواھد  رو، شھریاري كھ مي از این. شود رو مي كند بزودي درمیان انبوھي از شرور با انھدام خود روبھ
مقام و موقع خود را حفظ كند الزم است بداند كھ چگونھ باید بھ خطا دست زند و چگونھ باید برحسب 

  .آن خطا استفاده كند یا نكنداحتیاج از 

بنابراین، شھریار باید جدًا میان اخالق و كشورداري، و وجدان شخصي خود و خیرعام، فرق بگذارد؛ و 
باید آماده باشد كھ براي كشور آن كاري را بكند كھ در مناسبات خصوصي اشخاص ممكن است شرارت 

باید . مناني را كھ نتوان بھ خود جلب كرد، باید كشتاو باید اقدامات نیمبند را كوچك شمرد؛ دش. خوانده شود
باید ارتش . تواند از توپھاي خود بلندتر حرف بزند ارتشي نیرومند داشتھ باشد، زیرا ھیچ دولتمردي نمي

خود را ھمواره سالم، با انضباط، و مجھز نگاه دارد؛ و باید، با تحمل مشقات و خطرات آشكار، خود را 
حال باید فنون دیپلوماسي را نیز تحصیل كند، زیرا حیلھ و فریب گاه از  در عین .براي جنگ تربیت كند

معاھدات ھنگامي كھ براي ملت زیانبخش باشند، نباید محترم شمرده . تر است خرج زور مؤثرتر و كم 
كھ  شود، و وقتي تواند و نباید، وقتي كھ چنین احترامي بھ زیانش تمام مي یك فرمانرواي عاقل نمي«شوند، 

  ».علل ایجاب كنندة آن معاھدات از میان رفتند، برقول خود استوار ماند

اما اگر فرمانروایي باید میان ترس بدون . مند شدن فرمانروا از حمایت عام تا حدي ضروري است بھره
ر از سوي دیگ. عشق مردم از او، عالقة توأم با ترس مردم بھ او یكي را انتخاب كند؛ باید عشق را فدا كند

گیرد  جماعت با انسانیت و نرمخویي آسانتر مورد حكومت قرار مي«) گوید چنانكھ در گفتارھاي خود مي(
تیتوس، نروا، ترایانوس، ھادریانوس، آنتونینوس، و ماركوس آورلیوس پاسداران . … تا غرور و ظلم

نیت مردم و  دشان و حسنامپراطور و لژیونھا را براي دفاع از خود الزم نداشتند؛ نگاھبان آنان رفتار خو
براي تأمین پشتیباني مردم، شھریار باید ھنر و دانش را حمایت كند، بازیھا و نمایشھاي » .دوستي سنا بود

نباید بھ . عمومي ترتیب دھد، اصناف را محترم شمرد، و با این حال ھمواره جالل مقام خود را حفظ كند
با شھرھاي تابع، . ن را با ظواھر آزادي آسوده خاطر سازدمردم آزادي عطا كند، اما تا حد امكان باید آنا

مانند پیزا و آرتتسو در مورد فلورانس، باید در آغاز باشدت وحتي ظالمانھ رفتار كرد؛ آنگاه وقتي كھ 
ظلم طوالني و ناشي از عدم . توان با ترتیبات آرامتري عادي ساخت اطاعت برقرار شد، تابعیت آنھا را مي

  .ودكشي استتشخیص در حكم خ

. خواھد باشد فرمانروا باید دین را حمایت كند و خود در ظاھر دیندار باشد، معتقدات باطني اوھرچھ مي
  .درحقیقت، براي شھریار، پرھیزگار بھ نظر آمدن بھتر است تا پرھیزگار بودن

خوب است كھ گرچھ شھریار بھ داشتن فضایل محتاج نیست، تظاھر بھ داشتن آنھا برایش مفید است؛ مثًال 
خو، دیندار، و صمیمي بھ نظر رسد؛ ھمچنین مفید است كھ واقعًا داراي این صفات  رحیم، مخلص، پاكیزه

باید دقت … . عكس رفتار كند باشد، اما باید داراي ذھني چنان قابل انعطاف باشد كھ بھ ھنگام ضرورت بھ
بینند  ، و باید بھ دیدة كساني كھ او را ميكند كھ ھیچ سخني بر زبان نراند كھ مبین پنج خصلت مذكور نباشد
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انسان باید رفتار خود را . شنوند سراپا رأفت، ایمان، انسانیت، دین، و درستي باشد و سخنش را مي
اند كھ بھ آساني گول  ظاھرساز باشد؛ مردم چنان ساده و چنان غرق احتیاجات روزانھ  رنگامیزي كند و بس

دانند كھ شما چھ ھستید؛ و آن چند تن ھم  نگرد، و فقط تني چند مي ھركس فقط شما را مي… .خورند مي
  .جرئت مخالفت با عقیدة اكثریت را ندارند

اندیشد  كند و چنین مي او كامیابي آلكساندر ششم را بررسي مي. افزاید ماكیاولي بھ این تعلیمات مثالھایي مي
فردیناند كاتولیك، پادشاه اسپانیا، را . ندانگیز او ھست كھ ھمة آنھا كامًال مربوط بھ دروغ گفتن شگفت

وسایلي را كھ فرانچسكو سفورتسا . كشید اي از دین بر عملیات نظامي خود مي ستاید، چون ھمواره پرده مي
الجیشي، توأم با  این وسایل عبارت بودند از شجاعت و مھارت سوق. ستاید با آن بھ سلطنت میالن رسید مي

  .كند ھمھ، سزار بورژیا را ھمچون نمونة اعالي شھریار آرماني خود ارائھ مي اما باالتر از. حیلة سیاسي

دانم چگونھ او را مالمت كنم؛ بلكھ ترجیحًا بھ من  شوند، نمي وقتي كھ تمام اعمال دوكا بھ خاطر آورده مي
او را … . اند براي تقلید عرض كنم نماید كھ باید او را بھ تمام كساني كھ بھ مقام حكومت رسیده چنین مي
ھذا، ظالم بودن او تمام قسمتھاي رومانیا را با ھم آشتي داد، آن را وحدت بخشید، و بھ  دانستند، مع ظالم مي

توانست رفتار  با دارا بودن روحي بلند و ھدفھایي پروسعت، نمي… . حالت صلح و وفاداري باز گرداند
ھایش را عقیم  آلكساندر و بیماري خود او نقشھ خود را بھ نحو دیگري تنظیم كند، و فقط كوتاه شدن عمر 

داند امنیت خود را در امارت جدید خویش فراھم سازد، دوستاني براي  بنابراین كسي كھ الزم مي. كردند
خود تھیھ كند، با زور یا حیلھ بر دشمنان پیروز شود، در آن واحد ترس و محبت خود را در دل مردم 

متبوع و محترم باشد، كساني را كھ قدرت یا خرد آسیب رساندن بھ  خویش جاي دھد، نزد سربازان خویش
او را دارند نابود كند، نظم قدیم را تبدیل بھ نظم جدید سازد، جدي و رئوف باشد، بخشنده و آزادمنش باشد، 

ارتش ناصمیمي را منحل كند و ارتش نویني بسازد، و دوستي خود را با شاھان و امیران بھ نحوي حفظ 
تر از اعمال این مرد  اي زنده او را با اشتیاق یاري دھند و در آزار رساندن بھ او محتاط باشند، نمونھكند كھ 

  . تواند داشتھ باشد نمي

كرد كھ روشھا و منش او ، اگر بھ سبب بیماري ھمزمان  ستود، زیرا احساس مي ماكیاولي بورژیا را مي
ال در پایان كتاب شھریار بھ دوكا لورنتسو جوان، و بھ ح. انجامید پاپ و پسرش نبود، بھ وحدت ایتالیا مي

او . جزیره را فراھم كنند شود تا وسایل وحدت شبھ میانجیگري او بھ لئو و خاندان مدیچي متوسل مي
نامد، و آنان را بدون  تر از آتنیان مي تر از ایرانیان، پراكنده تر از یھودان، ستمدیده میھنان خود را برده ھم

  دیده، م، مغلوب، حرمانرھبر، بینظ

ایتالیا، چنانكھ گویي بیجان شده است، منتظر «. داند غار تزده، متشتت، و مورد تاخت و تاز اجنبیان مي
كند كھ كسي را بفرستد تا آن را از این جور  از خدا مسئلت مي… . كسي است كھ جراحاتش را درمان كند

ایتالیا آماده و مایل است كھ از «. اما فرصت مساعدوضع وخیم است، » و از بیشرمیھاي اجنبیان نجات دھد
و براي این كار چھ كساني بھترند از خاندان » .پرچمي متابعت كند، اگر فقط كسي باشد كھ آن را برافرازد

  مدیچي، كھ بزرگترین خانوادة ایتالیاست و اكنون در رأس كلیسا قرار دارد؟

ویش را با آن خواھد ستود وصف كند، با چھ عطشي براي تواند عشقي را كھ ایتالیا نجات دھندة خ كھ مي
انتقام، چھ ایمان راسخي، چھ وفاداریي، و چھ اشكھایي؟ چھ دري بر روي آن كس بستھ خواھد شد؟ چھ 
. كسي اطاعت را از او دریغ خواھد داشت؟ این سلطة وحشیانھ در مشام ھمة ما ھمچون بویي عفن است

مأموریت را، با آن دلیري و امیدي كھ تمام امور شایستھ بھ نیروي آن  پس بگذارید خاندان جلیل شما این
دار گردد، تا زادبوم ما در زیر پرچم آن بھ مدارج شرف نایل گردد و تحت توجھات  گیرند، عھده انجام مي

  :آن این كلمات پترارك بھ تحقق پیوندد

س كوتاه خواھد بود، زیرا دلیري مردانگي بر ضد دیوانگي سالح برخواھد گرفت، و رزم میان آن دو ب«
  ».باستان در رگھاي ایتالیا نمرده است
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  مالحظات -۴

گونھ، بانگي كھ دانتھ و پترارك بھ سوي امپراطوران اجنبي برداشتھ بودند اینجا متوجھ خاندان مدیچي  بدین
غاز آزادي را كرد، ماكیاولي ممكن بود آ زیست و كمتر بازي مي شده بود؛ و در حقیقت اگر لئو بیشتر مي

، یعني سال مرگ ماكیاولي، ١۵٢٧؛ و در ١۵٢١درگذشت، و لئو در  ١۵١٩اما لورنتسو جوان در . ببیند
سال بھ تعویق افتاد، تا آنكھ كاوور آن  ٣۴٣آزادي آن كشور . تابعیت ایتالیا از یك قدرت خارجي تكمیل شد

  .كار بستن تعلیمات ماكیاولي بھ دست آورد را با بھ

از . اند كار بستھ تقریبًا بھ اتفاق شھریار را محكوم ساختھ و سیاستمداران دستورھاي آن را بھفیلسوفان 
اما شارل پنجم آن را بدقت بررسي كرد، ). ١۵٣٢( فرداي انتشار شھریار، ھزاركتاب برضد آن منتشر شدند

نسھ، حتي تا دم مرگ كاترین دو مدیسي آن را بھ فرانسھ آورد؛ ھانري سوم و ھانري چھارم، پادشاھان فرا
گذاشت،  ستود؛ و ویلیام آو آرنج آن را زیر بالش خویش مي ھم آن را با خود داشتند؛ ریشلیو آن را مي

فردریك كبیر، پادشاه پروس، . خاطر سپرد خواھد بھ نیروي اسمز مطالب آن را بھ چنانكھ گویي مي
ندة خویش، كھ حتي از دستورھاي شھریار ھم اي بر اعمال آی نام ضد ماكیاول بھ منزلة دیباچھ اي بھ رسالھ

اي نبودند، جزآنكھ بھ طرزي  این تعلیمات البتھ براي بیشتر فرمانروایان چیز تازه. فراتر رفتھ بود، نوشت
خواستند ماكیاولي را یك سیاستمدار  خیالپرستاني كھ مي. نابخردانھ اسرار صنفي آنان را فاش كرده بودند

  نداشتند كھ او شھریار را نھ براي ایضاح فلسفة خود، بلكھ با چپرو قلمداد كنند چنین پ

آمیز براي برمال ساختن نیرنگھاي فرمانروایان نوشتھ است، ولي گفتارھا ھمان نظرات را  اي مسخره كنایھ
ما از ماكیاولي و «: فرانسیس بیكن با لحني بخشایشگرانھ چنین نوشت. دھد با تفصیل بیشتري شرح مي

اند مردم بھ چھ  پوشي نشان داده گونھ پرده ر او باید سپاسگزار باشیم كھ بصراحت و بدون ھیچنویسندگان نظی
  ».اینكھ چھ كارھایي باید بكنند كارھایي عادت دارند، نھ 

  :قضاوت ھگل ھوشمندانھ و سخاوتمندانھ بود

ھذا،  ده شده است؛ مع، ھمچون كتابي كھ شامل فجیعترین ظلمھا باشد، غالبًا با وحشت بھ دور افكن»شھریار«
بود كھ او را برانگیخت تا ) واحد(آن كتاب محصول احساس شدید ماكیاولي از احتیاج بھ تشكیل یك كشور 

فرمانروایان و فرمانرواییھاي مجزا . اصولي برقرار سازد كھ بشود كشورھا را طبق آنھا تأسیس كرد
… . كند منافات دارد ي با وسایلي كھ او پیشنھاد ميبایست كامًال از میان بروند؛ اگرچھ اندیشة ما از آزاد مي

زیرا آن وسایل شامل بیپرواترین شدت عمل و انواع فریبھا و آدمكشیھا و نظایر آنھاست؛ با این حال، باید 
  . ھیچ طرز دیگري قابل سركوبي نبودند بایست منكوب شوند، بھ اذعان كنیم كھ آن جباراني كھ مي

داند كھ شكوھمند اما  العمل طبیعي ایتالیایي مي لسفة ماكیاولي را ھمچون عكسومكولي در مقالة مشھوري ف
فاقد روح شجاعت بود و از مدتھا پیش، بھ واسطة فشار جباران، بھ اصول مقرر در شھریار معتاد شده 

  .بود

در فلسفة او دین . ماكیاولي نمایندة مبارزة نھایي یك شرك احیاشده با یك مسیحیت ضعیف شده است
تنھا فضایل مورد احترام، . اردیگر، مانند روم باستان، خدمتگزار كشوري شده است كھ در حقیقت خداستب

شجاعت، طاقت، اعتماد بھ نفس، و ھوشمندي؛ تنھا نامیرایي عبارت است از یك  - فضایل روم مشرك است
آیا او جنگھاي شدید . شاید ماكیاولي دربارة نفوذ ضعیف سازندة مسیحیت مبالغھ كرده بود. شھرت ناپایدار

تاریخ قرون وسطي و نبردھاي قسطنطین، بلیزاریوس، شارلماني، شھسواران پرستشگاه، شھسواران 
اش تازه بود، فراموش كرده بود؟ اخالقیات مسیحي برفضایل  توتوني، و یولیوس دوم را، كھ ھنوز خاطره

ضاد با آن بودند؛ براي مقابلھ با آن كرد، زیرا مردان، تا حدي مخرب و داراي صفاتي مت زنانھ تكیھ مي
pyتئاتر، بربران خشني كھ وارد  وضع، تریاقي و ھمچنین آرمان معكوسي الزم بود تا بھ رومیان سنگدل آمفي
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. شدند، و مردمان قانونشناسي كھ مي كوشیدند تا خود را در حوزة تمدن ساكن سازند تبلیغ شود ایتالیا مي
ودند بھ ایجاد جوامع منظم و صلحجو توجھ داشتند، و آنھایي را كھ فضایلي كھ مورد تحقیر ماكیاولي ب

طلب و  ھدفشان تأسیس كشورھاي نیرومند و جنگ) و، نظیر نیچھ، خود او فاقد آنھا بود(ستود  ماكیاولي مي
ایجاد دیكتاتورھایي بود كھ بتوانند میلیونھا نفر را بكشند تا یگانگي بھ وجود آورند و كرة زمین را براي 

كرد، دربارة حفظ  او خیر فرمانروا را با خیر ملت خلط مي. وسعة فرمانروایي خود بھ خاك و خون بكشندت
. گرفت كرد، و ھرگز فسادپذیري قدرت را در نظر نمي اندیشید، كمتر بھ تكالیف آن فكر مي قدرت بسیار مي

بھ ھنر باشكوه زمان خود، یا  بست و شھرھاي ایتالیا دیده مي - بر رقابت انگیزنده و باروري فرھنگي كشور
  حتي ھنر روم باستان، بسیار

بھ آزاد ساختن كشور از كلیسا یاري كرد، اما در معبود . در پرستش كشور بس مستغرق بود. اعتنا بود كم
طرز مشھودي از نظریة قرون وسطایي، مبني بر اینكھ  گرایي اتمیستي سھیم شد كھ بھ قراردادن یك ملیت

ھر آرماني بھ موجب . المللي كھ مظھرش پاپ باشد تبعیت كنند، برتر نبود از اخالقي بینبایست  كشورھا مي
شد؛ و یك مسیحي صادق باید اذعان كند كھ خود كلیسا در تبلیغ و اجراي  خودخواھي طبیعي مردم تحلیل مي

ة ھوس در نام ھمچنانكھ در لغو امان(این اصل كھ رعایت درست پیماني نسبت بھ بدعتگذاران الزم است 
كرد كھ  ، یك بازي ماكیاولي مي)كنستانس، و امان نامة آلفونسو، امیر فرارا، در رم از این اصل پیروي شد

  .براي رسالت آن بھ عنوان یك قدرت اخالقي خطرناك بود

رو  با این حال، یك عامل انگیزنده در صراحت ماكیاولي وجود دارد، با خواندن كتاب او، با این سؤال روبھ
آیا دولتمردي مقید بھ اخالق است؟ این : اند شویم كھ عدة كمي از فیلسوفان جرئت طرح آن را داشتھ مي

سرانجام ممكن است الاقل بھ یك نتیجھ برسیم، و . یابیم سؤالي است كھ ما جاي دیگر بھ طرزي آشكار نمي
اي اصول آن مجھز است؛ اي وجود دارد كھ براي تبلیغ و اجر اخالق فقط در میان اعضاي جامعھ: آن اینكھ

الممالك در انتظار تشكیل یك سازمان جھاني است كھ قدرت مادي و عقیدة عمومي الزم را  و اخالق بین
تا آن زمان ملتھا مانند حیوانات جنگل خواھند بود و، ھر . الملل دارا باشد براي نگاه داشتن حقوق بین

  .مان است كھ در شھریار مرقوم استاصولي كھ دولتھایشان پیش گرفتھ باشند، اعمال آنھا ھ

كنیم كھ اساس  چون بردو قرن از شورش عقلي در ایتالیا، از پترارك تا ماكیاولي، واپس نگریم، مشاھده مي
مردم از كشف یك تمدن . و عنصر آن فقط در كاھش دلبستگي بھ دنیاي دیگر و افزایش عالقھ بھ زندگي بود

اصلي یا مجازات دوزخ مضطرب نبودند و محركات طبیعي بھ كھ در آن شارمندان از گناه  - مشركانھ
كشي،  ریاضت. شاد بودند -عنوان عناصر قابل بخشش در یك جامعة پر جنب و جوش پذیرفتھ شده بودند

نفس، و حس گناه قوت خود را از دست داده و، در طبقات عالي نفوس ایتالیا، معني خود را تقریبًا گم  كف
ز نداشتن نوآموز از رونق افتاده بودند، و خود راھبان و كشیشان و پاپھا، بھ جاي ھا ا كرده بودند؛ صومعھ

قیود سنت و اطاعت از مقامات مذھبي گسستھ، و وزن سازمان . نشان مسیح، در طلب لذات دنیوي بودند
ھ زندگي برونگراتر شده و، گرچھ گاه وضعي شدید ب. عظیم كلیسا در افكار و مقاصد مردم سبكتر شده بود

گرفت، بسیار كسان را از ترسھا و تشویشھایي كھ اذھان قرون وسطایي را تیره كرده بودند  خود مي
: اي را، بھ جز حیطة علم، جوالنگاه خود ساختھ بود عقل عنان گسستھ، با شوق وافر، ھرصحنھ. رھاند مي

ني در دوران سازندة سرشاري آزادي ھنوز چندان با نظم تجربھ و حوصلة تحقیق ھمعنان نبود؛ این ھمعنا
در ھمان اوان، در میان فرھیختگان، اعمال دینداري جا را براي پرستش خرد و . پس از آزادي حاصل شد

  نبوغ باز كرد؛ ایمان بھ بقاي روح بھ جستجوي شھرت
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كرد،  ھر مردي كھ وصیت مي. توان از توسعة سازمانھاي خیریھ یادكرد در برابر این وحشیگریھا مي
چون گدایان بیشمار بودند، برخي . گذاشت تا میان بینوایان حوزة كلیسایي مربوط قسمت شود مبلغي باقي مي

كلیساي سانتا ماریا در كامپو كنوني تأسیس كرده بودند؛ » مطبخھاي عام«اي شبیھ بھ  از كلیساھا آشپزخانھ
بیمارستانھا، . كرد سانتو، در رم، ھر روز سیزده گدا را، و ھر دوشنبھ و جمعھ دو ھزار بینوا را، اطعام مي

چیز، و روسپیان تایب در ایتالیاي  ھایي براي بیماران شفاناپذیر، بینوایان و یتیمان، زایران بي جذامخانھ
پیستویا و ویتربو براي وسعت امور خیریة خود . در ایتالیاي قرون وسطيقدر فراوان بود كھ  رنسانس ھمان
براي مراقبت از » بیمارستان بزرگ«در مانتوا، لودوویكو گونتساگا بیمارستاني بھ نام . مشھور بودند

در ونیز انجمني بھ نام . بینوایان و علیالن تأسیس كرد؛ و بھ آن سھ ھزار دوكاتو از بودجة دولت اعانھ داد
پلگریني، كھ تیسین و دو تن از افراد خانوادة سانسووینو در آن عضویت داشتند، بھ اعضاي خود كمك 

 ١۵٠٠در سال . پرداخت داد، و بھ سایر كارھاي خیریھ مي كرد، بھ دختران بینوا جھاز مي متقابل مي
ي اخوت و سازمان دیگري برا. فلورانس ھفتادوسھ سازمان شھري داشت كھ مختص امور خیریھ بودند

احیا شد؛ اعضایش  ١۴٧۵تأسیس شد، اما بزودي از میان رفت، این سازمان در سال  ١٢۴۴ترحم در سال 
یازیدند و دوستي مردم  رفتند، بھ سایر كارھاي خیر دست مي افرادي عادي بودند كھ بھ عیادت بیماران مي

سیاه و بھ   ان بھ ھیئت اجتماع با جامةكردند؛ عبور آن را با مراقبت شجاعانھ از مبتالیان بھ طاعون جلب مي
ونیز ھم داراي سازمان مشابھي بھ نام . ھا، ھنوز یكي از مناظر جالب فلورانس است حال سكوت از كوچھ

سال از  ۵٠۴اي بھ نام سودالیتي آو د دلوروزا كھ اكنون  انجمن اخوت سان روكو بود؛ رم سازمان خیریھ
مؤسسة خیریة دیگري را تأسیس كرد تا  ١۵١٩و د مدیچي در سال گذشتھ است، و كاردینال جولی عمر آن 

اعانات . بضاعت را فراھم سازد از بینوایان غیر متكدي نگاھداري كند و وسایل كفن و دفن افراد بي
خصوصي میلیونھا تن، كھ نامشان ثبت نشده، تالش انسان را در برابر انسان، طبیعت، و مرگ تاحدي 

 .داد تخفیف مي

VIII – داب و تفریحاتآ  

در میان خشونت و نادرستي، زندگي پرغوغاي دانشجویان دانشگاه، و تندخویي و طبیعت مھربان دھقانان 
ایتالیا اكنون در بھداشت شخصي و . و رنجبران، آداب نیك بھ عنوان یكي از ھنرھاي رنسانس رشد كرد

یحات سرآمد تمام اروپا بود و در آداب غذا خوردن، طباخي، سخن گفتن، و تفر  اجتماعي، لباس پوشیدن،
پرستانھ از كثافت  فلورانس میھن. تمام این مراتب، بجز لباس، فلورانس مقام پیشوایي را در ایتالیا داشت

. را مرادف خشونت زبان و زندگي قرار دادند) آلماني(نالید، و ایتالیاییان فقط تدسكو  شھرھاي دیگر مي
تحمام مكرر، در طبقات تحصیكرده ادامھ یافت؛ ثروتمندان عادت كھن رومي، كھ عبارت بود از اس

رفتند و، براي توبھ از گناھان دستگاه ھاضمھ، ھر سال  دادند و بھ آب گرم مي زینتھاي خود را نشان مي
لباس مردان ھمانقدر مجلل بود كھ لباس زنان، با این تفاوت كھ . خوردند مقدار زیادي آب گوگرددار مي

انگیز كیسھ مانند، از آن گونھ كھ در   نھاي تنگ و جورابھاي رنگین، و كالھھاي شگفتآستی: جواھر نداشت
آمد و  جوراب مردانھ چندان بلند بود كھ تا باالي كمر مي. شود تصویر كاستیلیونھ، كار رافائل، دیده مي

. شد يساخت كھ حركاتش بھ رقصي سخیف شبیھ م پوشندة خود را بھ دو قسمت ناھماھنگ چنان منقسم مي
حتي دستكش و   اما از كمر بھ باال، با نیمتنة مخمل و گردنپوش چیندار و توردار ابریشمي، گاه خوشنما بود؛

در یك نمایش رزمي میان لورنتسو د مدیچي و جولیانو، برادرش جولیانو . ھایي از تور داشت كفش حاشیھ
  .ارزید دوكاتو مي ٨,٠٠٠ھایي پوشیده بود كھ  جامھ

تامس . ھم انقالبي در آداب غذا خوردن پایدار شد، و آن استعمال چنگال بھ جاي انگشتان بوددر قرن پانزد
كرد، از این رسم جدید متحیر شده بود و دربارة آن  در ایتالیا سفر مي ١۶٠٠كوریت، كھ در حدود سال 

؛ ھمو در ».رود ام بھ كار نمي این رسم در ھیچ كشور دیگري كھ من در سفرھایم دیده»  :چنین نوشت
كارد، چنگال، و قاشق از برنج وگاه از نقره بود و بھ ھمسایگاني . معمول كردن آن در انگلستان سھیم بود

اما   غذا، جز در مواقع مھماني، ساده و مختصر بود،. شد دادند امانت داده مي كھ مجالس ضیافت ترتیب مي
فل، میخك، جوز ھندي، دارچین، ابھل، فل –ادویھ . افراط در غذاھاي متنوع در ضیافتھا اجباري بود
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رفت؛ از این  براي خوشمزه ساختن غذا و انگیختن عطش، بھ طور فراوان بھ كار مي -زنجبیل، و غیره
توان  تاریخ رواج سیر را در ایتالیا مي. داشت رو، ھر میزباني بھ مھمانان خود شرابھاي متنوع عرضھ مي

میخواري یا شكمبارگي در . یلي پیش از آن مرسوم بوده استمستند دانست، اما بدون شك خ ١۵۴٨بھ سال 
رنسانس، مانند فرانسویان یك دوره بعد، خوش غذا   ایتالیاییان دورة  ایتالیاي رنسانس چندان رواج نداشت؛

وقتي مردان از زنان خانوادة خود جدا بودند، ممكن بود یك یا دو روسپي را در . پرست بودند نھ شكم
  كنند؛ ھمان كاري كھ آرتینو بھ ھنگام مھمان كردن تیسینمھمانیھا دعوت 

  . داشتند تر وقت غذا را با موسیقي، انشاد اشعار، و مكالمات ادبي خوش مي مردان منظم. كرد

گویي، بھ  ھنر سخنوري، یعني صحبت كردن بھ روش ھوشمندانھ با آراستگي و نزاكت و روشني و بذلھ
ان و رم بھ این ھنر آشنا بودند؛ و آن در نقاط مختلف ایتالیاي قرون یون. وسیلة رنسانس از نو ابداع شد

حال، . تاحدي زنده نگاه داشتھ شده بود - مثًال در دربارھاي فردریك دوم و اینوكنتیوس سوم –وسطي نیز 
 نجبا و: الیزابتا، و لئو دوباره نضج گرفتھ بود  و رم، بترتیب در حكومت لورنتسو،  در فلورانس، اوربینو،

گاه طاعتي بھ دین  شاعران و فیلسوفان، سرداران و دانشوران، ھنرمندان و موسیقدانان، گاه  بانوانشان،
این . شدند ساختند، و از سخنان یكدیگر محظوظ مي داشتند، بیان خود را با اشارت نمكین ملیح مي ابراز مي

شدند تا لطف  مفاوضات منتشر ميمكالمات چنان پسندیده بودند كھ بسیاري از مقامات و رساالت بھ شكل 
این كار بھ افراط گرایید و زبان و فكر بیش از حد متصنع و مھذب شد؛ . سخن دریافتھ و منعكس شود

فرانسھ را گرفت، و  رامبویھاوربینو جاي . سرانجام، افراط در این وضع از قدرت مردانة بیان كاست
  .بموقع حملھ كرد تا ھنر سخنوري را براي فرانسھ حفظ كند» زنان متصنع مضحك«مولیر بھ 

اي قلیل، سخن ایتالیایي از آزادي موضوع و مدح و قدح چنان برخوردار بود كھ  رغم تصنع عده علي
ت عادي ندرتًا بھ گوش زنان شوھر نكردة چون مكالما. دھد اي را نمي امروزه آداب اجتماعي چنان اجازه

اما سواي . توان آشكارا بحث كرد رفت كھ دربارة مسایل جنسي مي رسید، چنین گمان مي خوش اخالق مي
این موضوع، و حتي در عالیترین محافل مردان، نوعي بیقیدي در شوخي جنسي، نوعي آزادي پرنشاط در 

ھاي كمتر عرضھ شدني دورة  ھ در برما اكنون جزو جنبھعفتي در تئاتر وجود داشت ك شعر، و نوعي بي
نوشتند، و بمبو مھذب در مدح پریاپوس  ھا مي مردان تربیت شده گاه اشعار ھزلي بر مجسمھ. رنسانس است

مردان . جستند گویي و ژاژخایي بر یكدیگر پیشي مي جوانان براي اثبات بلوغ خود در ھرزه. نوشت چیز مي
آوردند كھ شامل مقدسترین نامھا در دین  گفتند و گاه سخنان كفر آمیز بر زبان مي تمام طبقات ناسزا مي

ھذا، نھ عبارات مؤدبانھ در كشورھاي دیگر آن گونھ پیراستھ بود، و نھ اشكال خطاب  مع. مسیح بود
 بوسیدند، و مردان دست او را مي  سان آراستھ؛ زنان ھنگام ترك ھر یك از دوست مردان صمیم خود، بدان

اي  شد، و مالحظھ در گفتار و كردار بھ مرحلھ ھاي فراوان میان دوستان رد و بدل مي دست زنان را؛ ھدیھ
كتابھاي آداب و تشریفات ایتالیایي در آن سوي . آمد سابقھ بھ نظر مي رسید كھ در شمال اروپا عجیب و بي

  .آلپ خواستاران بسیار داشتند

كرد؛ در تفریح  شمشیربازي، و سایر تفریحات نیز صدق مي ھاي رقص، ھمین موضوع دربارة آموزشنامھ
در شبھاي تابستان دختران در . گونھ كھ در مكالمھ و كفرگویي، ایتالیا درجھان مسیحي پیشرو بود نیز، ھمان

  ترین آنان یك رقصیدند، و شیرین حركات میدانھاي فلورانس مي

ھا  درخانھ. كردند جوان برروي چمن ده پایكوبي ميبرد؛ در روستاھا مردان و زنان  نیمتاج نقره جایزه مي
رقصیدند؛ در ھر حال،  یا مجالس رقص رسمي، زنان با زنان یا مردان، و مردان با مردان یا زنان مي

  .در رنسانس، بالت رونق داشت؛ شعر وحركت بھ ھنرھا افزوده شده بود. نمایي بود ھدف مالحت و شیرین

آمیز بھ خود گرفتھ  بود، در قرن پانزدھم در تمام طبقات شكلي جنون ورقبازي حتي از رقص ھم محبوبتر
گرفت؛ بھ یادآورید كھ چگونھ  گاه ورقبازي شكل قمار بھ خود مي. بود؛ لئو دھم خود بھ آن عادت داشت

مردان گاه طاسبازي . دوكاتو در بازي با پسر اینوكنتیوس ھشتم، برد ١۴,٠٠٠كاردینال رافائلو ریاریو 
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این كار نیز بھ صورت عشق مزمني درآمده بود كھ . گرفتند ، و ضمن آن بعضي اوقات طاس ميكردند مي
ھاي اشرافي را بھ تباھي كشانده بود كھ  قدر خانواده در ونیز قمار آن. قانون بیھوده درصدد عالج آن بود

ت شوراي ده نفري دو بار فروش ورق یا طاس را ممنوع و خدمتكاران را موظف كرد كھ ھر وق
 ١۴٩۵، كھ در سال »صندوق تبرع«. اربابانشان مقررات قانون ضد قمار را لغو كردند، گزارش دھند

گرفت كھ، الاقل تا واریز كردن وام خود، از قمار  گیران تعھد مي توسط ساووناروال تأسیس شده بود، از وام
ورزیدند؛  قیمتي عشق ميھاي  نشستند و بھ مھره مردم موقر ساعتھا بھ بازي شطرنج مي. خودداري كنند

  .ارزیدند دوكاتو مي ۵,٠٠٠ھایي داشت كھ  جاكامو لوردانو در ونیز مھره

اشراف ایتالیا سواري، . گرفت جوانان بازیھاي مخصوص بھ خود داشتند كھ غالبًا در فضاي باز انجام مي
سابقات شھرھا، در براي این گونھ م. آموختند بازي، و مشق جنگ تن بھ تن سواره مي شمشیربازي و نیزه

ساختند؛ و معموًال این محل را طوري  تعطیالت معین، محلي را در میدان عمومي با ریسمان مجزا مي
ھا بتوانند رزمجویان را ببینند و سواركار محبوب خود را  ھا و بالكانھ كردند كھ زنان از پنجره انتخاب مي
بعضي جوانان  ١٣٣٢كار در نیامدند، در سال گونھ رزمھا بھ قدركافي كشنده از  چون این. تشجیع كنند

بایست با نیزه با یك  متھور در كولوسئوم رم نوعي از گاوبازي را معمول كردند كھ در آن یك مرد پیاده مي
ھاي كھن رم در جنگ باگاوان كشتھ شدند، و تنھا  گاو بجنگد؛ در آن مورد فقط ھجده سواركار از خانواده

گاه در رم و سینا تكرار شد، اما ھرگز بھ مذاق ایتالیاییان  ھایي گاه چنین مسابقھ. یازده گاو بھ قتل رسیدند
. مسابقة اسبدواني معمولتر بود و ذوق اھالي رم، سینا، و فلورانس را بھ یكسان برانگیخت. خوش نیامد

ردند و ك ھاي دو، قایقراني، تنیس، و بوكس ورزشھاي ایتالیایي را تكمیل مي شكار، قوشبازي، و مسابقھ
شد و دفاع شھرھا بھ  داشتند، اما از لحاظ جمعي سودي از آنھا عاید نمي شارمندان را فردًا ورزیده نگاه مي

  .شد سربازان مزدور واگذار مي

رغم رنجھا و خطرھا و وحشتھاي طبیعي و فوق طبیعیش، خوش بود؛ مردم شھر  علي  بر روي ھم، زندگي،
كرانة رودھا، یا ساحل دریا برخوردار بودند؛ براي تزیین خانھ و   روستاھا،از لذت پیاده یاسواره رفتن بھ 

  پروردند؛ و در جوار ویالھاي خود پیراستن شخص خود گل مي

كلیسا در تعطیل سخي بود، و دولت تعطیالتي از خود بھ . آوردند باغھاي زیبایي بھ اشكال ھندسي پدید مي
د آرنو در ونیز، رود مینچو در مانتوا، ورود تیچینو در میالن ھاي ونیزي، رو در دریاچھ. افزود آنھا مي

ھاي شھر، با علمھا و  ھاي بزرگي در كوچھ یا، در روزھاي مخصوص، دستھ. شد جشنوارة آب گرفتھ مي
ھاي  شدند؛ دستھ ھاي صنفي كھ بھ دست ھنرمندان داراي شھرت جھاني تھیھ شده بود، روان مي ارابھ

و شب ھنگام   خرامیدند، رقصیدند، مردان موقر مي خواندند و مي ان زیبا مينواختند، دختر موزیك مي
، در فلورانس، سھ سنگ چخماق »شنبة مقدس«در . آورد انگیزي در آسمان پدید مي آتشبازي صور شگفت

كردند، كھ آن نیز یك  كھ از كلیساي قیامت در اورشلیم آورده شده بودند، یك شمع پیھي را روشن مي
شد،  افروخت، و شمع اخیر، كھ با یك كبوتر مصنوعي در طول سیمي حركت داده مي ا بر ميگچي ر شمع

رسید و آن را آتش  اي كھ در میدان جلو كلیساي جامع قرار داشت و عالمت گردونة كشور بود مي بھ ارابھ
 شد تا اعضاي آن سرودي را كھ توسط در كورپوس كریستي دستة نمایش دھندگان متوقف مي. زد مي

ھاي  اي را از تاریخ كتاب مقدس یا افسانھ شد بشنوند، یا صحنھ دختران و پسران ھمسرا خوانده مي
اگر شخص بزرگي بھ شھر . شد، ببینند آمیز، كھ توسط یكي از تشكیالت اخوت مذھبي نمایش داده مي شرك

ھاي  قدیم با گردونھ این دستھ بھ سبك روم. مورد استقبال قرار گیرد» دستة نصرت«آمد، ممكن بود با  مي
اي كھ ھنگام بازگشت یك سردار فاتح از جنگ آراستھ  یافت، یعني بھ شیوة دستھ مخصوصي ترتیب مي

ھا بیرون  دید، تمام مردم شھر از خانھ ١۵١٣وقتي كھ لئو دھم فلورانس محبوب خود را در سال . شد مي
تزیین شده بود، ھنگام عبور از زیر طاق آمدند تا عبور گردونة ظفر او را، كھ توسط پونتورمو نقاشي و 

ھفت گردونة . این طاق نصرتھا در خیابان مركزي نمایش دھندگان بستھ شده بود. نصرتھاي بزرگ ببینند
دادند؛  ھایي از شخصیتھاي مشھور تاریخ روم را در خود داشتند، موكب پاپ را تشكیل مي دیگر، كھ شبیھ

و را با اكلیل رنگ كرده بودند، حلول عصر طالیي را با آمدن پاپ در آخرین گردونھ، یك پسر برھنھ، كھ ا
  .كرد؛ اما آن پسر چندي بعد در نتیجة اثر سمي آن رنگ، مرد اعالم مي
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ھا بھ وسیلة راكبان خود در فلورانس تصورات مجردي از قبیل  ھاي دستھ در ھنگام كارناوال، گاه ارابھ
اي مانند  نمودند، یا افسانھ را مي» فصلھا«، و »بادھا»  ،»صرعنا«، یا »مرگ«و » بیم«، »امید«، »تدبیر«

كردند؛  پاریس و ھلن یا باكوس و آریادنھ را، ھمراه با آوازھاي مربوط بھ ھر صحنھ، مجسم مي  افسانة
در آن شبھاي . لورنتسو قصیدة مشھور خود را براي جواني و نشاط نوشت» نمایشي«براي چنین 

زدند، بھ شوخي و فریب  ن بازیگوش گرفتھ تا كاردینالھا، ماسك بھ صورت ميكارناوال، ھمھ، از كودكا
در . گرفت كردند كھ انتقام قیود ایام روزه را پیش از وقت مي پرداختند، و با چنان آزادیي عشقبازي مي مي

صلھ اما بدبختیھاي غیر منتظر فقط چند ماه با آن فا –، وقتي كھ فلورانس ھنوز سعادتمند بود ١۵١٢سال 
. را براي نمایش كارناوال ساختند» ماسك پیروزي مرگ«پیرو دي كوزیمو و فرانچسكو گراناتچي  - داشتند

  این ماسك

شد و با پارچة سیاھي پوشیده شده  عبارت بود از یگ گردونة ظفر بزرگ كھ با گاومیشھاي سیاه كشیده مي
آن اسكلت چند گور و اشباح ھولناك،  با داسي منقوش شده بود؛ برگرد» مرگ«بود كھ بر آن اسكلت بزرگ 

در پشت ارابھ اشكال   قرار داشتند؛  ھاشان استخوانھاي سفید درخشان در تاریكي نقش شده بود، كھ بر جامھ
از . خرامیدند كھ باشلقھاي سیاھشان، ھم در جلو ھم در عقب، با سرھاي مرده نقاشي شده بود ماسكداري مي

شده بودند، پیكرھاي دیگري برخاستھ بودند كھ با تمھیدات ھنر نقاشي  ھا درست قبرھایي كھ برروي ارابھ
مردم باید   ھمة: خواندند كھ مضمونش این بود رسیدند؛ این اسكلتھا آوازي مي ھمچون استخوان بھ نظر مي

. رفتند كھ بر رویشان اجساد مردگان بود در پیش و پس ارابھ گروھي از اسبان مفلوك راه مي. بمیرند
ونھ، در مھمترین قسمت كارناوال، پیرو دي كوزیمو، با منعكس ساختن صداي ساووناروال گ بدین

  .بیني كرد خوشگذراني ایتالیاییھا را محكوم ساخت و آن بالیي را كھ باید بر آنھا نازل شود پیش

IX – ھنر نمایش  

ًا تابلویي، معموًال از تاریخ زیرا غالب. این عیدھاي ماسك و كارناوال یكي از مباني ھنر نمایش ایتالیا بودند
  ھا ضمن حركت دستھ، یا بر روي سكوھاي نمایشي موقت كھ در سر راه دستھ انبیا، برروي یكي از ارابھ
اي از داستان مسیحیت بود كھ  اما نخستین منشأ نمایش در ایتالیا مرحلھ. شدند بستھ شده بودند، اجرا مي

اي متعلق بھ یكي از انجمنھاي برادري مذھبي اجرا  ان حرفھتوسط یكي از اصناف و گاه بھ وسیلة بازیگر
دیوو «این گونھ نمایشھا را در لغت ایتالیایي . شد كھ این كار را براي خویش وسیلة كسب قرارداده بود مي

اند و نیروي نمایشي  ھا از دستبرد زمان محفوظ مانده متون بعضي از این دیووتسیونھ. گفتند مي» تسیونھ
یابد و باز او  طبق یكي از آنھا، مریم عذرا عیسي را در اورشلیم مي  دھند؛ مثًال، ي را نشان ميانگیز شگفت

اي پسر من كجا ! اي پسر مھربان من: زند و بانگ مي  خیزد، وار در جستجوي او برمي كند؛ دیوانھ را گم مي
من، وقتي كھ مرا ترك اي؟ اي پسر رباني  اي بیرون رفتھ اي؟ اي پسر رئوف من، از چھ دروازه رفتھ

  »بھ خاطر محبت خدا، بھ من بگویید پسرم كجا، كجا رفتھ است؟! كردي، بسیار غمگین بودي

در عبادتگاه » نمایش مقدس«تري از نمایش بھ نام  نوع پیشرفتھ  در قرن پانزدھم، مخصوصًا در فلورانس،
. شد میداني عمومي عرضھ مي یكي از اصناف، یا در ناھارخانة یك صومعھ، یا در یك كشتزار، یا در

آسمانھا معموًال با سایبانھایي كھ نقش ستاره بر آنھا بود،   :دكور این نمایشھا غالبًا بغرنج و مبتكرانھ بود
ھاي فلزي قرار  ھایي كھ بر شبكھ ابرھا بھ وسیلة پشمھاي آویزان در ھوا، و فرشتگان بھ واسطة پسر بچھ

متن نمایش معموًال بھ شعر بود و نتھاي . شدند نھان شده بودند مجسم مياي مواج پ گرفتھ و در آویزھاي پرده
لورنتسو د مدیچي و پولچي جزو شاعراني بودند كھ متن این نمایشھاي . موسیقي براي ویول و عود داشت

خود، شكل نمایشھاي مقدس را » اورفئو«پولیتسیانو، در كتاب . كردند مذھبي را بھ صورت شعر تدوین مي
  .عات مشركانھ تلفیق كردبا موضو

py  نمایشھاي. در ھمان اوان سایر اجزاي زندگي ایتالیایي در ایجاد ھنر نمایش سھیم گردیدند
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شدند، حاوي عنصر  ، كھ مدتھا بھ وسیلة مقلدان دوره گرد در شھرھاي قرون وسطي اجرا مي»فارس«
دست  ھاي ساده چیره و براي نمایشنامھبرخي از بازیگران در تھیة بالبداھة گفتگ. اصلي كمدي ایتالیایي بودند

. اي ایتالیاییان بود وسیلة مطلوبي براي پرورش نبوغ ساتیرنویسي و مضحكھ» كمدیا دل آرتھ«این . بودند
پانتالون، : در ھمین نمایشھاي فارس بود كھ ماسكھا، یا اشخاص كمدي مردم پسند، شكل و نام گرفتند

  .آرلكن، پولچینال یا پونچینلو

انجامید، نقش خود را با احیاي متون نمایش  تھا، در منظومة بغرنجي از عوامل كھ بھ ھنر نمایش مياومانیس
كشف شد و  ١۴٢٧دوازده نمایشنامة پالوتوس در سال . روم باستان، و بھ صحنھ آوردن آنھا، ایفا كردند

سینا، و رم، كمدیھاي   در ونیز، فرارا، مانتوا، اوربینو،. انگیزة نویني براي پیشرفت تئاتر ایجاد كرد
پالوتوس و ترنتیوس نمایش داده شدند؛ سنتھاي كھن كالسیك بھ پرواز درآمدند و از فراز قرنھا گذشتند تا 

براي نخستین بار   ، اثر پالوتوس،»منایكمي«، ١۴٨۶در سال . بار دیگر تئاتر غیر مذھبي بھ وجود آورند
در . قال ھنر نمایشي باستاني را بھ دورة رنسانس فراھم آوردانت  بھ زبان ایتالیایي نمایش داده شد و زمینة

كرد؛ موضوعات  اواخر قرن پانزدھم، دیگر نمایشھاي مذھبي مردم تحصیلكردة ایتالیا را بھ خود جلب نمي
نویسان محلي،  گرفتند و وقتي كھ نمایشنامھ آمیز بھ نحو روزافزوني جاي موضوعات مسیحي را مي شرك

ھایي نوشتند، كارشان بھ سبك موھن وزنندة پالوتوس  یاولي، آریوستو، و آرتینو، نمایشنامھمانند بیبینا، ماك
ھاي كمدي  تمام صحنھ. عاري از نزاكت بود و با داستانھاي سابقًا محبوب عیسي و مریم تفاوت بسیار داشت

تمام اشخاص  گردد، ھاي سطحي كھ بھ اشتباه در جنس یا ھویت یا مقام باز مي رم، تمام طرح و توطئھ
و  –كرد  از جملھ قوادان و روسپیان، كھ پالوتوس با آنھا ذوق مردم فرومایھ را اقناع مي –مبتذل نمایش 

  .تمام خشونت و رذالت بازیھاي فرودستان كھن بار دیگر در این كمدیھاي ایتالیایي ظاھر شد

ھرگز در صحنة تئاتر رنسانس  ھاي سنكا و بازیابي ھنر نمایشي یونان، تراژدي با وجود حفظ نمایشنامھ
خواستند بیش از آنچھ متأثر شوند، شاد گردند، و از این  حتي طبقات عالي نیز مي. وضع پایداري پیدا نكرد

اثر جوواني روچالي، كھ در ھمان سال   ،»روزاموندا«، و )١۵١۵(، اثر جان تریسینو »سوفونیسبا«رو از 
  . نمایش داده شد، استقبال نكردند در باغ روجالي در فلورانس در حضور لئودھم

اینكھ . این از بدبختي كمدي ایتالیایي بود كھ وقتي شكل گرفت كھ اخالقیات ایتالیا بھ حضیض افتاده بود
توانست ذوق طبقات عالي ایتالیا  ي ماكیاولي مي»ماندرا گوال«ي بیبینا و »كاالندرا«ھایي مانند  نمایشنامھ

اقناع كند و بدون بلند كردن نداي اعتراضي در حضور پاپان اجرا شود،  را، حتي در شھر مھذب اوربینو،
وقتي كھ اقدامات ضد . تواند با فساد اخالق ھمعنان باشد سازد كھ چگونھ آزادي عقلي مي بار دیگر آشكار مي

آغاز شد، اخالقیات كشیشان و غیر روحانیان شدیدًا تحت ) ١۵۴۵تاریخ اتمام، (اصالحي با شوراي ترانت 
  .نظر قرار گرفت، و كمدي رنسانس از دایرة تفریحات جامعة ایتالیا خارج شد

X – موسیقي  

شد و  ھا موسیقي نواختھ مي یكي از وجوه جبران كنندة كمدي ایتالیایي این بود كھ در فواصل میان پرده
  زیرا، پس از عشق، موسیقي تفریح و. شد رقص و پانتومیم نمایش داده مي

از دیدن «كرد،  در توسكان سفر مي ١۵٨١مونتني، كھ در سال . تسلي عمدة ھر طبقھ در ایتالیا بود
خواندند متحیر  روستاییاني كھ عود در دست داشتند و شباناني كھ دركنار آنھا اشعار آریوستو را از حفظ مي

» .توان دید در تمام ایتالیا مي اما این چیزي است كھ»  :افزاید مونتني خود بھ این جملھ چنین مي» شده بود؛
نقاشي رنسانس ھزار تصویر از مردمي دارد كھ در حال نواختن ھستند؛ از فرشتگان عودنوازي كھ ھنگام 

پرداز، اثر ملوتتسو، گرفتھ تا شعف مردي كھ در  اند، یا از سرافیم نغمھ تاجگذاري مریم در پاي او غنوده
و حال بھ آن پسري بنگرید كھ در مركز تصویر سھ مرحلھ پردة كنسرت پشت ھارپسیكورد نشستھ است؛ 

pyخود آن ) آن پسر(برد كھ او  از عمر انسان كار سباستیانو دل پیومبو، قرار دارد و شخص كمتر گمان مي
m
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در سركار، در   ھاي خود، كند كھ در خانھ ادبیات بھ ھمان طریق تصویري از مردمي رسم مي. نقاش است
ھا و نمایشھاي دیني و  ھا، در كلیساھا، در دستھ خانھ ھا و راھبھ موسیقي، در صومعھھاي  خیابان، در ھنركده

ھاي تئاتر، یا در گردشھاي خارج شھر، از آن قبیل كھ بوكاتچو در  در قسمتھاي تغزلي پرده  دنیوي،
الت ھاي خود آ ثروتمندان در خانھ. دكامرون بھ حیطة خیال كشیده است، مشغول خواندن و نواختن ھستند

زنان باشگاھھایي براي نوازندگي و تحصیل . دادند موسیقي متنوع داشتند و مجالس خصوصي تشكیل مي
  .ایتالیا دیوانة موسیقي بود، و ھنوز ھم ھست. موسیقي داشتند

آوازھاي عامیانھ ھمواره رونق داشتند و موسیقي عالمانھ در ادوار معین خود را از آنھا سرچشمھ سیراب و 
ھاي مذھبي، حتي براي  ؛ ملودیھاي مردم پسند براي ساختن مادریگالھاي بغرنج، براي سرودهكرد جوان مي

در «: گوید چلیني مي. گرفت قسمتھایي از موسیقي دعاي قداس با تغییرات الزم مورد استفاده قرار مي
خنیاگران كوچھ  .و بخوانند و برقصند» فلورانس مردم معتاد بودند كھ شبھاي تابستان در خیابانھا گرد آیند

نواختند؛ مردم براي خواندن آوازھاي ستایش مریم،  و بازار آھنگھاي غمناك یا شاد را بر عودھاي زیبا مي
شدند؛ در ونیز الحان ھماھنگ از صدھا قایق بھ  ھا جمع مي ھا یا جاده در برابر زیارتگاھھاي او در كوچھ

چ در پیچ، عاشقان، با امید فراوان و صدایي نیمگرفتھ، ھاي مرموز كانالھاي پی سوي ماه بلند بود؛ و در سایھ
توانست آواز بخواند و صداي خویش را بھ  تقریبًا ھر ایتالیایي مي. كردند ھایي نثار دختران مردد مي نغمھ

صدھا از این خرده آھنگھاي عامھ پسند تحت عنوان نام فروتولھ . طور ساده با ھماوایان خود جور كند
اند   اند؛ معموًال كوتاه و عشقي ھستند و براي صداي سوپرانویي ساختھ شده بھ ما رسیده) ھاي كوچك میوه(

» نگاه«در حالي كھ در قرون گذشتھ صداي تنور، ملودي را . كھ پشتبندي از تنور، آلتو، و باس داشتھ باشد
، حال، در قرن پانزدھم، سوپرانو پشتگیر آھنگ بودداشت و نام خود را نیز از ھمین خاصیت گرفتھ  مي
  از این جھت آن را سوپرانو -بود

این قسمت احتیاجي بھ صداي زن نداشت، غالبًا توسط  .شد ميگفتند كھ در نت باالي سایر آھنگھا نوشتھ  مي
در دستة ھمسرایان پاپ  ١۵۶٢كاستراتي تا سال . (شد یك پسربچھ یا بافالستوي یك جوان بالغ خوانده مي

  ).وارد نشده بود

كاستیلیونھ از درباریان خود . اي از موسیقي الزم بود در میان طبقات تحصیلكرده معلومات قابل مالحظھ
پرورد، بلكھ بسیاري  كھ نھ تنھا اذھان مردان را مي«كرد  كافي اطالعات ذوقي در موسیقي طلب مي مقدار

رفت كھ نت سادة  اي انتظار مي از ھر شخص تربیت شده» .كند از اوقات حیوانات وحشي را رام مي
آواز دستھ  موسیقي را با یك نگاه بخواند، با یكي از آالت موسیقي ھمراھي كند؛ و در ھر مجلس در یك

اي از  كردند كھ شامل مجموعھ شركت مي) باالد(» باالتا«گاه مردم در یك . جمعي مرتجل شركت جوید
ھاي موسیقي بودند و بھ  داراي دوره ١۴٠٠دانشگاھھا پس از سال . آواز، رقص، و نواي آالت موسیقي بود

یك  ١۴٢۵رینو دا فلتره در حدود سال دادند؛ صدھا دانشكدة موسیقي بود؛ ویتو التحصیالن دانشنامھ مي فارغ
ھاي موسیقي بدان جھت داراي این نام ھستند كھ در »كنسرواتور«موسیقي در مانتوا تأسیس كرد؛   مدرسة

با . گرفتند ھا بھ عنوان مدارس موسیقي مورد استفاده قرار مي)یتیمخانھ(ناپل بسیاري از كنسرواتوریو 
ھان در رم  اولریش  ١۴٧۶در حدود سال . ي بیشتر گسترش یافتاستفاده از چاپ براي انتشار نت، موسیق

اتاویانو د  ١۵٠١یك كتاب دعاي كامل با حروف قابل انتقال براي نتھا و خطوط چاپ كرد، و در سال 
  .ھایي بھ مقیاس تجارتي آغاز كرد پتروتچي در ونیز بھ چاپ موتتھا و فروتولھ

فرمانروا معموًال كلیساي . بھ جز آرایش شخصي، بوددر دربارھا موسیقي مھمتر از ھر ھنر دیگري، 
گزید كھ گروه ھمسرایانش مورد لطف او بودند؛ مبالغ ھنگفتي براي جلب خوش  محبوبي براي خود برمي

پرداخت؛ خوانندگان جدیدي از كودكي  آوازترین و خوشنوازترین افراد از ایتالیا، فرانسھ، و بورگوني مي
و از اعضاي گروه انتظار داشت كھ در  -است كھ فدریگو در اوربینو انجام دادو این كاري  - كرد تربیت مي

گیوم دوفھ، اھل بورگوني، بھ مدت یك ربع قرن رھبري . مراسم كشوري و اعیاد درباري نیز شركت كنند
دار بود   موسیقي را دردربار ماالتستاھا، در ریمیني و پزارو، و نیز در نمازخانة پاپ در رم، عھده

دو گروه خواننده براي نمازخانھ ترتیب داد و  ١۴۶٠؛ گالئاتتسو ماریا سفورتسا حدود سال )١۴۴۴-١۴١٩(
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. براي ادارة آنھا ژوسكن دپره را، كھ در آن ھنگام مشھورترین آھنگساز در اروپا بود، بھ فرانسھ آورد
دان خوشامد گفت، و باید لودوویكو سفورتسا بھ ھنگام ورود لئوناردو بھ میالن، اورا بھ عنوان یك موسیقی

رفت ھمراه آتاالنتھ میلیوروتي بود كھ در موسیقي و  تذكار داد كھ لئوناردو وقتي از فلورانس بھ میالن مي
  یك شخص مشھورتر در. ساختن آالت طرب شھرت داشت

ارگ، و كالویكورد، لورنتسو گوسناسكو، اھل پاویا، بود كھ میالن را یكي از   ساختن چنگ، عود،
نارچیسو، تستاگروسا، كوردیة : دربار لودوویكو پر بود از خوانندگان. تگاھھاي خود ساختھ بوداقام

پذروماریاي اسپانیایي در آن قصر، . فالندري، و كریستفورو رومانو، كھ بئاتریچھ بھ او عشقي پاك داشت
درسة موسیقي كرد، و فرانكینو گافوردي در میالن یك م و نیز براي عموم، كنسرتھایي را رھبري مي

استھ عشقي سرشار بھ موسیقي /ایزابال د. دار شد خصوصي مشھور تأسیس كرد و خود تعلیمات آن را عھده
داشت، آن را موضوع عمده براي تزیین خلوتگاه خود ساختھ بود، و خودش چندین آلت موسیقي را خوب 

د، تأكید كرد كھ شستیھاي آن وقتي كھ دستور ساختن یك كالویكورد بھ لورنتسو گوسناسكو دا. نواخت مي
» .توانیم بنوازیم زیرا دستھاي ما بھ قدري ظریف است كھ اگر شستیھا سفت باشند، نمي«خیلي روان باشند، 

زیستند؛ ماركتوكارا ماھرترین عودنواز زمان، و بارتولومئو ترمبو  دو موسیقدان شھیر در دربار او مي
ھ واسطة محبوبیتش براي ھمین كار، وقتي زن بیوفاي خود را ب  ساخت و، نچینو كھ مادریگالھاي جذابي مي

  .پوشي شد كشت، بھ مجازات نرسید و موضوع بھ عنوان مناقشة خانوادگي چشم

در ونیز، بولونیا، ناپل، و میالن، . انداز شد ھا طنین خانھ ھا، و راھبھ موسیقي در كلیساھا، صومعھ  سرانجام،
سیكستوس . آمدند خواندند كھ مردم براي شنیدن آن گرد مي انگیز مي یجانھا نماز شامگاھان را چنان ھ راھبھ

گروه «یولیوس دوم بھ كلیساي سان پیترو . چھارم گروه ھمسرایان نمازخانة مشھور سیستین را تأسیس كرد
كرد، این  را افزود كھ خوانندگاني براي ھمسرایان سیستین تربیت مي» یولیوس«ھمسرایان نمازخانة 

گاه ھنر موسیقي جھان التین در دورة رنسانس بود؛ بزرگترین خوانندگان از تمام كشورھاي  ذروه نمازخانھ
مناجات ھنوز نخستین قاعدة موسیقي كلیسایي بود، اما اینجا و . كاتولیك مذھب جھان در آن گرد آمده بودند

اه یافتھ و زمینھ را فرانسھ بھ شكل جدیدي از كنترپوان در گروھھاي ھمسرایان مذھبي ر» ھنرنو«آنجا 
یك وقت بھ كار بردن ھر آلت موسیقي غیر از ارگ . آماده كرده بود) ویكتوریا(براي پالسترینا و ویتوریا 

رسید، اما در قرن پانزدھم چندین نوع آلت موسیقي وارد كلیسا  در كلیسا مخالف جالل مذھبي بھ نظر مي
ماركو در ونیز، استاد  در كلیساي سان. را بدھند شدند تا بھ موسیقي آن لطف و زینت موسیقیھاي دنیوي

سال رھبري ھمسرایان را داشت و آنان را چنان براي  فالندري، آدریان ویالئرت بروژي، مدت سي و پنج
در فلورانس، آنتونیو سكوارچالوپي یك مدرسة . اجراي آھنگھا تربیت كرد كھ موجب رشك رم شد

آنتونیو بھ مدت یك نسل بر گروه خوانندگان . اعضاي آن بود ھارمورني تأسیس كرد كھ لورنتسو یكي از
و آن كلیسا چنان با موسیقي پرطنین شده بود كھ ھرگونھ شك فلسفي را ساكت   كلیساي جامع ریاست كرد،

  :لئونھ باتیستا آلبرتي مردي شكاك بود، اما وقتي آواز گروه ھمسرایان را شنید، ایمان آورد. كرد مي

من . آزارد گاه نمي شوند، فقط موسیقي مذھبي است كھ ھیچ آواز با تكرار كسل كننده ميتمام اشكال دیگر 
  گیرند، اما در خون من دانم دیگران چگونھ تحت تأثیر قرار مي نمي

اند، یعني براي تسكین آالم روحي و  ھا و دعاھاي كلیسا ھمان اثري را دارند كھ براي آن تنظیم شده نغمھ
سنگي است كھ وقتي زیر و بم  كدام دل. ناپذیر آكنده از احترام نسبت بھ خدا فالقاي یك نوع رخوت وص

آن صداھایي كھ كامل و حقیقي و ایقاعشان چنین شیرین و قابل  –شنود نرم نشود  منظم آن صداھا را مي
خداوندا، برما رحمت «(دھم كھ محال است من بھ آن كلمات یوناني  بھ شما اطمینان مي. انعطاف است

اندیشم كھ موسیقي چھ  آنگاه مي. جوید گوش بدھم و گریھ نكنم كھ چارة بیچارگي انسان را از خدا مي) »آور
  .آورد نیرویي را براي نرم ساختن و آرام كردن ما با خود مي

رغم تمام این محبوبیتھا، موسیقي تنھا ھنري بود كھ ایتالیا در قسمت اعظم دوران رنسانس، در آن از   علي
در نتیجة محروم شدن از عایدات دستگاه پاپ بھ علت فرار پاپھا بھ آوینیون، و با نارسا . ب ماندفرانسھ عق
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بودن فرھنگ دربار جباران در قرن چھاردھم، ایتالیا در آن زمان فاقد وسایل و روح الزم براي 
ایة آھنگھاي ھا، كھ برپ شد، اما آن نغمھ در ایتالیا مادریگالھایي ساختھ مي. موسیقیھاي عالیتر بود

) چند صدایي(شدند كھ حاوي یك پولیفوني  تروبادورھاي پرووانسي بودند، در یك قالب موسیقي نھاده مي
  .شد منظم بود، بدان سان كھ شكل تصنیف از صالبت اصلي خود خارج مي

. انس بودارگنواز كلیساي سان لورنتسو در فلور  افتخار موسیقي قرن چھاردھم در ایتالیا فرانچسكو الندینو،
الندینو، ھر چند از زمان كودكي كوربود، از واالترین و محبوبترین موسیقدانان زمان خود بھ شمار 

اما حتي او . داشتند رفت؛ مردم او را بھ عنوان ارگنواز، عودنواز، آھنگساز، شاعر و فیلسوف معزز مي مي
را داد » ھنرنو«الت ایتالیا آن شكل نیز از فرانسھ سرمشق گرفتھ بود، دویست آھنگ غیر مذھبي او بھ تغز

یكي از این جھت كھ نظم دوگاني را : ھنر نو از دو جھت نو بود. كھ فرانسھ را یك نسل پیش فراگرفتھ بود
نویسي بغرنجتر و قابل  گاني، كھ سابقًا در موسیقي كلیسا الزم بود، پذیرفت، و یك نت نیز مانند نظم سھ

كرد، بھ ھنرنو ھمچون  اندازي مي  اي دست یست و دوم، كھ بھ ھر زمینھپاپ یوآنس ب. انعطافتر ابداع كرد
اي در موسیقي ایتالیا  منع او باعث تحول نومید كننده. ھنري غریب و فاسد حملھ كرد و آن را ممنوع ساخت

گاه ) عمر درازش  بھ واسطة(توانست تا ابد زنده بماند، گواینكھ  بھ ھرحال یوآنس بیست و دوم نمي. شد
، ھنرنو در موسیقي عالمانة فرانسھ، و كمي پس از )١٣٣۴(نمود؛ پس از مرگش در نودسالگي  ین ميچن

  .آن در ایتالیا نیز، پیروز شد

. دادند در آوینیون خوانندگان و آھنگسازان فرانسوي، فالندري، و ھلندي گروه ھمسرایان پاپ را تشكیل مي
خود عدة زیادي خواننده و آھنگساز فرانسوي، فالندري،  وقتي كھ رم باردیگر مقر پاپ شد، دستگاه پاپ با

تا زمان سیكستوس . و ھلندي آورد، و این موسیقیدانان خارجي و جانشینانشان بر موسیقي ایتالیا تسلط یافتند
چھارم، تمام صداھاي گروه ھمسرایان پاپ از آن سوي آلپ بود؛ و در قرن پانزدھم یك سلطة خارجي بر 

لورنتسویك تن ھلندي   ،)١۴٧۵حد (وقتي كھ سكوارچالوپي درگذشت . كرد كومت ميموسیقي دربارھا ح
  را، كھ ھاینریش ایساك

ھاینریش براي تعدادي كانتي . نام داشت، بھ عنوان ارگنواز كلیساي جامع فلورانس بھ جاي او برگزید
ئو دھم، پاپ آینده، تعلیم ساخت و بھ ل و براي تغزالت پولیتسیانو نت مي) آوازھاي كارناوال(كارناشالسكي 

تا چندي آوازھاي . داد كھ آھنگھاي فرانسوي را دوست داشتھ باشد و حتي بھ سبك آنھا آھنگ بسازد مي
گونھ كھ مردم ایتالیا پیش از آن اشعار تروبادورھا را انشاد كرده  شدند، ھمان فرانسوي در ایتالیا خوانده مي

  .بودند

ھ ایتالیا، كھ یك قرن پیش از تجاوز سربازان فرانسوي بھ آن كشور این تجاوز موسیقیدانان فرانسوي ب
زیرا این مرداني كھ از شمال . انقالبي در موسیقي ایتالیا پدید آورد ١۵٢٠صورت گرفتھ بود، نزدیك سال 

در ھنر نو مستغرق بودند و آن را براي بھ آھنگ در  - و ایتالیاییاني كھ تربیت كرده بودند - آمده بودند
و  - ساناتسارو، و بمبو  در آثار پترارك، آریوستو،. شعر غنایي ایتالیا مورد استفاده قرار داده بودند آوردن

ھاي دلنشیني یافتند كھ تشنة موسیقي بودند؛ در حقیقت آیا شعر،  منظومھ –بعدًا در اشعار تاسو و گواریني 
ھا،  كتاب نغمھ  ي برخوانده شود؟اگر مخصوص آھنگ ساختھ نشده بود، الاقل براي این نبود كھ بھ شیوای
و بعضي از قطعات آن چندین بار،   اثر پترارك، موسیقیدانان را قبًال مجذوب ساختھ، و اكنون ھر بیت آن،

در ادبیات جھان، اشعار پترارك بھ نحو كاملتر از آن ھر شاعر دیگر بھ موسیقي در . بھ آھنگ درآمده بود
منام نیز وجود داشتند كھ چون حاوي احساسي ساده و ماندگار بودند، غزلھاي كوچكي از شاعران گ. اند آمده

  :خواندند، مثًال آوردند و سیمھاي ھرسازي را بھ پاسخگویي فرا مي تارھاي ھر قلبي را بھ لرزه در مي

  دختراني زیبا در زیر درختان تابستاني دیدم

py  كرد، كھ یكي از دیگري برگ و گل عاریت مي
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  .بافتند اي گل ميكنان تاجھ و ھمھ زمزمھ

  در میان آن خواھر خواندگان خوش اطوار، زیباترین دختر

  »!بگیر»  :چشمان دلربایش را بھ من گرداند و گفت

  .چون گم كرده عشقي مات ایستادم و ھیچ نگفتم

  او قلب مرا خواند و تاج گل زیبایش را بھ من داد؛

  .پس من تا لب گور بندة اویم

عبارت بود از یك چند » موتت«. رنج موتت را براي این اشعار برگزیدندآھنگسازان موسیقي كامل و بغ
بھ جاي آنكھ سھ قسمت آن  - شد كھ با چھار یا ھشت صدا خوانده مي –صدایي كھ در آن تمام چھار قسمت 

كاري بغرنج كنترپوان و فوگ،  الشعاع یك قسمت واقع شود، داراي ارزش مساوي بودند، و تمام ریزه تحت
گونھ بود كھ مادریگال ایتالیایي قرن  بدین. كرد متوافق تبدیل مي  مستقل آھنگ را بھ یك شاخة  چھار شاخة

موسیقي، كھ در زمان دانتھ خدمتگر شعر بود، . شكوفان شد - یكي از زیباترین گلھاي ھنر ایتالیا –شانزدھم 
. كرد احساس را تیره نميساخت و  سان كھ دیگر لغات را مبھم نمي اكنون شریك ھمشأن او شده بود، بدان

  بلكھ آن

شد توامًا روح را برانگیزند و با مھارت فني خود ذھن  ساخت كھ موجب مي دو را با موسیقي یگانھ مي
  .فرھیختگان را شاد كنند

سازي  مادریگالتقریبًا آھنگسازان بزرگ قرن شانزدھم ایتالیا، حتي پالسترینا، گھگاه ھنر خود را بھ 
زیست، و یك فرد ایتالیایي بھ نام  فیلیپ وردلو، یكي از فرانسویاني كھ در ایتالیا مي. داشتند معطوف مي

، سھمي مساوي دارند؛ ١۵٣٠و  ١۵٢٠كوستانتسو فستا، در افتخار ایجاد این شكل جدید، میان سالھاي 
از آن دو، آركادلت، موسیقیدان فالندري مقیم رم، كھ نامش در اثر رابلھ آمده است، وارد میدان چندي پس 

گیري كرد تا بزرگترین مادریگالھاي زمان  در ونیز آدریان ویالئرت از رھبري گروه ھمسرایان كناره. شد
  .را بسازد

سیقي فراوان بودند، اما فقط ارگ آالت مو. شد مادریگال معموًال بدون ھمراھي یك آلت موسیقي خوانده مي
سازي در اوایل قرن شانزدھم از اشكال  موسیقي. بود كھ جسارت ھمراھي با صداي انسان را داشت

بدین گونھ، پاوان، سالتارلو، و ساراباند . موسیقي بھ وجود آمد كھ مخصوص رقص و آوازھاي گروھي بود
شدند؛ و موسیقي مادریگال، كھ بدون آواز اجرا  از حالت ھمراھي با رقص درآمدند و جزو آھنگھاي سازي

  .رود و از آن رو منشأ سمفوني بھ شمار مي aشد، یك نواي سازي شد كھ سلف دور دست سونات گشت مي

پدال آن در آن قرن در آلمان و ھلند . ارگ در قرن چھاردھم تقریبًا ھمانقدر تحول یافتھ بود كھ امروز
ایتالیا قبول آن را تا قرن شانزدھم بھ تعویق   اسپانیا معمول گشت؛ ساختھ شد و كمي بعد در فرانسھ و

و » قطعكن«در آن زمان بیشتر ارگھاي بزرگ دو یا سھ صفحة شستي داشتند با تعدادي . انداخت
كاري و نقاشي  ارگھاي بزرگ كلیسایي خود از آثار ھنریي بودند كھ توسط استادان طرح و كنده. »جفتكن«

عود، كھ آلت موسیقي . عالقھ بھ شكل در ساختن سایر آالت موسیقي نیز بھ كار افتادھمین . شده بودند
شد؛ بھ شكل گالبي بود و سوراخھایي با طرح زیبا براي  ھا بود، از چوب و عاج ساختھ مي محبوب خانھ

ئمھ تشكیل ؛ دستة آن با نقره یا برنج تزیین شده بود؛ و دستة كوك آن با گردنش یك زاویة قا طنین صدا داشت
pyزد، شمایلي بود كھ ھر ایتالیایي  یك زن زیبا كھ عودي بر روي دامن خود داشت و بھ آن زخمھ مي. داد مي
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چنگ، سیترن، پسالتریون، دلسیمیر، و گیتار نیز باب انگشتان موسیقیدانان . كرد حساسي را بیقرار مي
  .بودند

ھاي مختلف، از جملھ  دند، ویولھایي با اندازهدا براي كساني كھ آرشھ كشیدن را بھ مضراب زدن ترجیح مي
آن بھ نام ویوال دا » باس«شد، و نوع  آن بھ نام ویوال دا برانچو كھ روي بازو نگاه داشتھ مي» تنور«نوع 

ویوال دا گامبا ھمان بود كھ بعدًا ویولونسل، و . شد، وجود داشتند گامبا كھ در كنار ساق پا نگاه داشتھ مي
رنسانس ھمان . ادوات بادي از سازھاي زھي كمتر معمول بودند. ویولن شد ١۵۴٠ل ویول در حدود سا

  اعتراضي را داشت كھ آلكیبیادس نسبت بھ

وجود ) ني لبك(انبان، شیپور، بوق، و فالژولھ  ھذا، فلوت، ني، ني ھا؛ مع نواختن موسیقي با بادكردن گونھ
غوغاي خود را بھ موسیقیھاي  - )قاشقك(ستانیت طبل، تبیره، سنج، دایره، و كا –ادوات كوبي . داشتند

شستي كھ عالوه بر ارگ بھ سایر   تمام آالت موسیقي منشأ شرقي داشتند، مگر صفحة. افزودند گروھي مي
دار،  قدیمیترین این آالت شستي. ادوات افزوده شده بود تا بھ طور غیرمستقیم زھھا را بزند یا بكشد

سیمھا   شوري بھ پا كرده بود؛ در این آلت، ظاھر شد و در روزگار باخ كالویكورد بود كھ درقرن دوازدھم
در قرن شانزدھم، . آمدند افتادند بھ ارتعاش در مي با سیمزنھایي برنجي كھ با شستیھا بھ كار مي

كالویسمبالویا ھارپسیكورد جاي آن را گرفت كھ زھایش با نوك پر، یا چرمي كھ بھ ملخھاي چوبي بستھ 
  .شدند آمد، این ملخھا بلند مي وقتي كھ بھ شستیھا فشار مي. شدند ه ميشده بود، زد

اما در تعمید آلفونسو . تمام این آالت ھنوز تابع صدا بودند، و ھنرمندان بزرگ رنسانس، آواز خوانان بودند
، از جشني در كاخ سكیفانویا سخن رفتھ است كھ در آن كنسرتي توسط صد ١۴٧٧فرارا در سال 

در قرن شانزدھم، حكومت فلورانس یك دستھ موزیك رسمي . زن، و دایره زن اجرا شده بود نيشیپورزن، 
اما ھنوز براي اقلیت  -شد در این دوره كنسرتھایي داده مي. استخدام كرد كھ چلیني یكي از اعضاي آن بود

بلكھ براي  مردم ھمیشھ نھ براي دعا خواندن،. از طرف دیگر تكنوازي بھ حد جنون آمیز بود. اشرافي
وقتي كھ پیتروبونو در . رفتند شنیدن اجراي ارگنواز مشھوري مثل سكوارچالوپي یا اوركانیا بھ كلیسا مي

. كرد نواخت، روح شنوندگان، بنا بھ روایت، بھ جھان دیگر پرواز مي دربار بورسو در فرارا عود مي
اما در   پس از مرگ را نداشتند،نوازندگان بزرگ در روزگار خود مرفھ و محبوب بودند و توقع شھرت 

  .مند بودند زندگاني خویش از معروفیتي بسزا بھره

كردند، استادان بھ مذمت  نوازندگان ابداع مي: علم نظري موسیقي یك قرن پس از جنبة عملي آن ظاھر شد
ي سھولت در ھمان اوان، اصول پولیفوني، كنترپوان، و فوگ برا. نمودند و آنگاه تصویب مي  پرداختند، مي

وجھ عمدة موسیقي رنسانس جنبة نظري و حتي پیشرفتھاي فني نبود، بلكھ . تعلیم و انتقال ایجاد شد
ساخت  در قرن شانزدھم، آنچھ پیشرفتھا و تجربیات را ممكن مي. غیرمذھبي شدن روزافزون آن بود

و با منعكس   و ادبیات، در جنب فلسفھ. موسیقي مذھبي نبود، بلكھ مادریگالھا و موسیقیھاي درباري بودند
آمیز ھنر رنسانس و سست اخالقیات، موسیقي ایتالیاي قرن شانزدھم از مراقبت كلیسا  ساختن جنبة شرك
اي در شعر عشق یافت؛ كشمكش كھن بین دین و اعمال جنسي براي مدتي بھ پیروزي  رھا شد و انگیزه

اما در ھر دو حال، موسیقي خدمتكار . شدسلطة مریم بھ پایان رسید و اعتالي زن آغاز . اروس انجامید
  .ملكھ بود

XI – دورنمایي از اوضاع  

آیا اخالقیات ایتالیاي رنسانس حقیقتًا بدتر از آن سایر سرزمینھاي آن زمان بود؟ در این مورد مقایسھ بس 
سیار از قرن آلكیبیادس در آتن داراي نظایر ب. اي بستھ است بھ رجحان و انتخاب زیرا ھربینھ  مشكل است،

سوء اخالقھاي عصر رنسانس در روابط جنسي و سیاست بود؛ در آن زمان نیز سقط جنین بھ مقیاس زیاد 
pyگرفت و روسپیان تربیت شدة دانشمند وجود داشتند؛ یونان آن عصر نیز دریك زمان خرد و  صورت مي
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بودند، اخالقیات را بھ غرایز را آزاد ساخت، و سوفسطاییاني كھ ھمانند تراسوبولوس در جمھور افالطون 
در ) در این موارد قضاوت ما محدود بھ تأثیرات مبھم است(شاید . عنوان ضعف مورد حملھ قرار دادند

در . یونان باستان خشونت فردي كمتر بود تا در ایتالیاي رنسانس، و فساد مذھبي و سیاسي نیز قدري كمتر
بدتري در  فساد زیادتري در دولت و شكست  ما -از قیصر تا نرون - طول یك قرن كامل از تاریخ روم

بینیم تا در رنسانس؛ اما حتي در آن زمان بسیاري از فضایل رواقي در خوي رومیان  ازدواج آن زمان مي
گیري و عشقبازي، بزرگترین سردار در ملتي سردار  بود؛ قیصر، با تمام قابلیت و شوق متضادش در رشوه

  .پرور بود

گري از سرزندگي عقالني آن بود، اما، در مقایسھ با روح جمعي قرون فردگرایي رنسانس جھت دی
فریبكاري سیاسي، خیانت، و جنایت در قرون . وسطي، از حیث اخالق و سیاست وضع نامناسبي داشت

چھاردھم و پانزدھم در فرانسھ، آلمان، و انگلستان ھمانقدر شایع بودند كھ در ایتالیا؛ اما آن كشورھا چندان 
ور بودند كھ یك ماكیاولي بھ وجود نیاوردند تا اصول كشورمداري را بدان گونھ تشریح كند و  ھرهاز خرد ب

بجز یك طبقة كوچك در فرانسھ  - آداب، نھ اخالق، در شمال آلپ خشنتر بود تا در جنوب آن. بر مال سازد
شھسوار بایار وگاستون ھاي این طبقھ،  نمونھ. كھ افراد آن ھنوز بھترین وجھ رادمردي را حفظ كرده بودند

دادند كھ  یافتند، ھمانقدر استعداد زنا از خود بروز مي فرانسویان چنانچھ فرصتي مساوي مي. دو فوا بودند
كردند؛ ھمچنین بھ اختالط جنسي در » اختیار«ایتالیاییان؛ بنگرید كھ فرانسویان چگونھ مرض سیفیلیس را 

چھار معشوقة دوك فیلیپ دو بورگوني را در نظر بگیرید،  ھاي منظوم فرانسوي توجھ كنید؛ بیست و افسانھ
و آنگاه كتاب برانتوم را   ھمچنین آنیس سورل و دیان دوپواتیھ را، كھ از معشوقگان شاھان فرانسھ بودند،

  .نیز بخوانید

ایتالیا  توانستند در فساد اخالق با آلمان و انگلستان در دو قرن چھاردھم و پانزدھم چندان فقیر بودند كھ نمي
كردند از سستي اخالقي در زندگي  بنابراین، مسافراني كھ از آن دو كشور بھ ایتالیا سفر مي. رقابت كنند

اگر دوزخ »  :از ایتالیا دیدن كرد، چنین استنتاج نمود ١۵١١لوتر، كھ در سال . ایتالیاییان در شگفت بودند
آمیز  قضاوت حیرت» .ام را من خود در رم شنیده وجود داشتھ باشد، ایتالیا برروي آن بنا شده است، و این

  راجر اسكم، دانشور انگلیسي كھ

  :بھ ایتالیا سفر كرده بود، معروف است ١۵۵٠در حدود سال 

ھذا،  من خود زماني در ایتالیا بودم، اما خدا را سپاسگزارم كھ مدت اقامتم در آن كشور فقط نھ روز بود؛ مع
كاب گناه را در آن دیار بھ نحوي دیدم كھ در شھر واالي خودمان، لندن، من آزادي ارت  در آن اندك زمان،

ماند، بلكھ ھیچ  من گناه را در آن شھر چندان آزاد دیدم كھ نھ فقط بدون مجازات مي. طي نھ سال ندیده بودم
كرد، ھمانطور كھ در لندن كفش پوشیدن یا بھ جاي آن دمپایي بھ پا كردن مستوجب  كس بھ آن توجھ نمي

  .مالمت نیست

  ».یك انگلیسي ایتالیایي منش، شیطان مجسم است»  :كند اسكم سپس این مثل سایر را ذكر مي

شناسیم و مردم غیر  ما بھ فساد ایتالیا بیش از آن اروپاي آن سوي آلپ واقفیم، چون ایتالیا را بھتر مي
كردند و گاه كتابھایي در دفاع آن  نميروحاني ایتالیا چندان كوششي براي پنھان ساختن فساد اخالق خود 

فاسدتر از تمام كشورھا دانستھ بود، «با این حال، ماكیاولي، كھ چنین كتابي نوشتھ بود، ایتالیا را . نوشتند مي
؛ او آلمانھا و سویسیھا را، بھ این عنوان كھ ھنوز داراي بسیاري از »و پس از آن فرانسھ و اسپانیا را

توان بھ قید احتیاط چنین استنتاج كرد كھ ایتالیا بدان جھت  مي. م ھستند، ستوده بودروم قدی  فضایل مردانة
دچار سوء اخالق شده بود كھ ثروتمندتر و حكومتش ضعیفتر بود و قانون در آن كمتر سلطھ داشت؛ و نیز 

py  .شود یعني در تحولي كھ موجب گسستگي اخالقي مي -تر بود بدان سبب كھ در تحول عقالني پیشرفتھ
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ترین این كوششھا وضع  بیھوده. ایتالیاییان كوششھاي قابل تحسیني براي جلوگیري از آن گسستگي كردند
شھر پوشیدن جامة منافي عفت را ممنوع ساختھ بود؛ اما  - مقررات تحدیدي بود كھ تقریبًا در ھر كشور

پاپھا فساد اخالقي را . آمد غرور مردان و زنان با پا فشاري مرموزي برسختگیري گھگاھي قانون غالب مي
  شدند؛ كوششھایشان براي رفع سوء كردند، اما در بعضي موارد با جریان بھ پیش رانده مي شدیدًا مذمت مي

شد؛ خود پاپھا ندرتًا  ھاي كلیسا با بیحالي روحانیان، یا كوشش آنان براي حفظ منافع خود، خنثا مي استفاده
اما بیشتر بھ احیاي قدرت سیاسي خود دلبستھ بودند تا بھ   ده بود،چنان شریر بودند كھ تاریخ وصفشان را كر

فاسد ما، خوبي پاپ وقتي ستوده   در این زمانة«: گوید گویتچاردیني مي. بازگرداندن تمامیت اخالقي كلیسا
اي براي اصالح وضع توسط واعظان  كوششھاي دلیرانھ» .شود كھ از شرارت مردان دیگر تجاوز نكند مي

ن مانند قدیس برناردینو سینایي، روبرتو دا لتچھ، قدیس جوواني دا كاپیسترانو، و ساووناروال بزرگ زما
آنان گناه را با چنان شرح و . وعظھاي آنان و شنوندگانشان جزیي از خیم و خوي عصر بود. معمول گردید

كردند كھ از انتقام  افزود؛ قھر آوران را دعوت مي كردند كھ بر محبوبیتشان مي بسط پر حرارتي مذمت مي
بضاعت را آزاد سازند و  كردند كھ وامداران بي دست بردارند و درصفا زندگي كنند؛ دولتھا را ترغیب مي

تبعیدشدگان را بھ وطن بازگرداند؛ گنھگاران سرسخت را بھ رعایت آیینھاي مقدسي كھ مدتھا از طرف آنان 
  متروك شده

  .گرداندند بود باز مي

غرایزي كھ طي صدھزار سال از شكارورزي و . شدند ن نیرومندي ناكام مياما حتي چنین واعظا
اخالقي كھ پشتبند ایمان مذھبي، حجتي  - آوردند وحشیگري تشكیل یافتھ بودند از یك شكاف اخالقي سر برمي

كرد،  آن كلیساي بزرگي كھ یك بار بر شاھان حكومت مي. محترم، و قانوني استوار را از دست داده بود
انھدام تدریجي آزادي سیاسي در كشورھا آن . توانست برخود فرمان راند و خویش را منزه سازد نميدیگر 

حس مدني را كھ موجب حریت و نجابت جوامع قرون وسطایي شده بود كند كرده بودند؛ و فردیت جاي 
، مردم با محروم گردیدن از حق شركت در حكومت، و سرمستي از ثروت. جمعیت شارمندان را گرفتھ بود

 - كشور. بھ پیگیري از لذت پرداختند، و تجاوز خارجي ناگھان آنان را در گرما گرم خوشي غافلگیر ساخت
ھا و خیانتھاي خود را برضد یكدیگر بھ كار انداختھ بودند؛ اكنون  شھرھا بھ مدت دو قرن نیروھا، حیلھ

مانند ساووناروال، كھ تمام  واعظاني. براي آنھا غیرممكن بود كھ برضد یك دشمن مشترك متحد شوند
نتیجھ یافتھ بودند، خواستار بالي آسماني براي ایتالیا شدند؛ اینان  استدعاھاي خود را براي اصالح بي

فرانسھ، اسپانیا، و آلمان، كھ از پرداخت باج براي میسر . كردند ویراني رم و تباھي كلیسا را پیشگویي مي
دگي ایتالیایي بھ ستوه آمده بودند، با رشك و شگفتي برشبھ ساختن جنگھاي ایاالت پاپي و تجمالت زن

نگریستند كھ حال از اراده و قدرت افتاده بود و زیبایي و ثروتش میل بھ تجاوز و چپاول را  اي مي جزیره
  .پرندگان شكاري براي خوردن مرغ ایتالیا گرد آمدند. انگیخت برمي

   فصل بیست و یكم

  

  سقوط سیاسي

١۴٩۴ -١۵٣۴  

I – ١۴٩۵- ١۴٩۴: كند فرانسھ ایتالیا را كشف مي  py
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شھرھا بھ واسطة برآمدن طبقة متوسط، كھ با توسعھ  - كشور. بھ یادآورید ١۴٩۴وضع ایتالیا را در سال 
اي خود را،  شھرھا آزادي جامعھ - این كشور. وادارة تجارت و صنعت ثروتمند شده بود، رشد كرده بودند

دموكراتیك در حفظ نظم درمیان كشمكشھاي خانوادگي و طبقاتي، از دست بھ سبب ناتواني حكومتھاي نیمھ 
. رسیدند، اساسًا محلي بود  اقتصاد آنھا، حتي وقتي كھ ناوگان و كاالھایشان بھ بندرھاي دوردست مي. دادند

، و آنھا با یكدیگر رقابت شدیدتري داشتند تا با كشورھاي خارجي؛ در برابر توسعة بازرگاني فرانسھ، آلمان
گرچھ ایتالیا مردي . داشتند اسپانیا بھ داخل مناطقي كھ یك زمان تحت سلطة ایتالیا بود، مقاومتي ابراز نمي

را زاد كھ امریكا را دوباره كشف كرد، اما اسپانیا بود كھ ھزینة مسافرت او را تأمین نمود؛ در پي این 
ھاي اقیانوس  گشت، ملل كرانھ كشف، تجارت آغاز شد؛ با بازگشت كریستوف كلمب، سیل طال جاري

پرتغال . اطلس و مدیترانھ سعادتمند شدند، و مدیترانھ دیگر كانون زندگي اقتصادي سفیدپوستان نبود
فرستاد تا با دور زدن افریقا بھ ھندوستان و چین بروند، تا بدین گونھ از ممانعت مسلمانان در  كشتیھایي مي

ھاي راین ارتباط خود را با درون  ي آلمانھا بیشتر از طریق دھانھخاورمیانھ و خاور نزدیك اجتناب كند؛ حت
كشورھایي كھ مدت یك قرن منسوجات پشمي ایتالیا را . ساختند تا از فراز كوھھاي آلپ ایتالیا برقرار مي

 پرداختند، اكنون صرافان بافتند؛ و ملتھایي كھ بھ بانكدارھاي ایتالیا سود مي خریدند، حال خود پارچھ مي مي
ھا، و پولھایي كھ   پطرس، وجوه آمرزشنامھ ھا، مالیاتھاي ساالنھ، پني عشریھ. كردند خود را تقویت مي
كردند حال بزرگترین یاري اروپاي آن سوي آلپ بھ ایتالیا بودند؛ اما یك سوم اروپا آن  زایران خرج مي

م یافتة ایتالیا شھرھاي آن در نسلي كھ مورد بحث ماست، كھ در آن ثروت تراك. موج را بزودي برگرداند
  .را بھ درخشندگي و ھنر عالي رساند، ایتالیا از لحاظ اقتصادي محكوم بھ تباھي بود

شھرھا  -درحالي كھ ایتالیا اقتصادیات مجزایي داشت و بھ كشور. ایتالیا از لحاظ سیاسي نیز محكوم بود
الطوایفي را بھ كشورھاي  ز ایاالت ملوكتقسیم شده بود، در سایر جوامع اروپایي یك اقتصاد ملي انتقال ا

فرانسھ خود را در زیر لواي لویي یازدھم متحد . نمود آور مي داد و الزام داراي سلطنت مطلقھ قوام مي
كرد؛ اسپانیا با  پرست كشور تبدیل مي ساخت و بارونھا را بھ درباریان و شھرستانیھا را بھ اتباع میھن مي

یزابل كاستیل، تصرف غرناطھ، و تحكیم اتحاد مذھبي با خون، خود را یگانھ ازدواج فردیناند آراگون با ا
تكھ بود كھ  قدر تكھ ساخت؛ انگلستان خود را در زیر لواي ھنري ھفتم وحدت بخشید؛ و گرچھ آلمان ھمان

- رداد تا با كشو ایتالیا، یك شاه و امپراطور را بھ فرمانروایي خود برگزید و گاه بھ او پول و سرباز مي
انگلستان، فرانسھ، اسپانیا، و آلمان ارتشھاي ملي از مردم خود ساختند و اشراف . شھرھاي ایتالیا بجنگد

آنھا سواره نظام و فرمانده تھیھ كردند؛ شھرھاي ایتالیا قواي كوچكي از سربازان مزدور داشتندكھ فقط بھ 
خواستند  كردند كھ نمي ریدي كار ميھاي قابل خ كردند؛ این قوا تحت رھبري كوندوتیره عشق غارت كار مي

فقط یك درگیري رزمي شدید الزم بود تا غیر قابل دفاع بودن ایتالیا را بھ ثبوت . زخمھاي مھلك بردارند
  .رساند

فرانسھ مھمترین حق . ھاي سیاسي براي كسب قدرت بودند نیمي از دربارھاي اروپا اكنون دستخوش توطئھ
جان گالئاتتسو ویسكونتي دختر خود والنتینا را بھ لویي . یل بسیار داشتخواست، و براي این كار دال را مي

و، در ازاي این وصلت راحتبخش با یك خانوادة ) ١٣٧٨(اورلئان، اولین دوك اورلئان، داده بود / د
سلطنتي، وراثت امیرنشین میالن را، در صورتي كھ در سلسلة خود امیر نسل ذكور مستقیم نباشد، حق 

، چنین نسلي وجود )١۴۴٧(ند ذكورش دانستھ بود؛ و وقتي كھ فیلیپو ماریا ویسكونتي مرد دختر و فرز
نداشت؛ اما شارل، دوك اورلئان، چون پسر والنتینا بود، خاندان سفورتسا را غاصب خواند و اعالم كرد كھ 

  .تصمیم دارد، در اولین فرصت، آن امارت ایتالیایي را تصرف كند

فرانسویان، شارل، دوك آنژو، سلطنت ناپل را از پاپ اوربانوس چھارم، بھ منزلة  بھ عالوه، بنا بھ گفتة
؛ خواناي دوم پادشاھي )١٢۶۶(پاداشي براي دفاع پاپ در برابر شاھان ھوھنشتاوفن، دریافت كرده بود 

، ؛ آلفونسو اول آراگون آن سلطنت را)١۴٣۵(آنژو واگذار كرده بود / خود را، بھ موجب وصیت، بھ رنھ د
بھ سبب اینكھ خوانا او را موقتًا بھ پسر خواندگي خود برگزیده بود، ادعا كرد و با زور خاندان آراگون را 

رنھ كوشید تا آن پادشاھي را بگیرد، اما نتوانست؛ حق قانوني او پس از مرگش بھ . بر تخت ناپل نشاند
ھ با ناپل میانة خوبي نداشت، لویي سیكستوس چھارم، ك ١۴٨٢لویي یازدھم پادشاه فرانسھ رسید، و در سال 
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در ھمان اوان، ونیز، كھ تحت فشار » .ناپل بھ او متعلق است«را بھ تصرف آن دعوت كرد و گفت كھ 
شھرھاي ایتالیا آغاز شده بود، از فرط نومیدي بھ لویي متوسل شد - اي از كشور جنگي بود كھ توسط اتحادیھ

  لویي سرگرم وحدت بخشیدن بھ فرانسھ. ھ كندتا بھ ناپل یا میالن، ترجیحًا ھر دو، حمل

ناپلي كھ در  -بود، اما پسرش، شارل ھشتم، ادعاي او را برناپل تعقیب كرد، بھ سخنان تبعیدیھاي آنژویي
دربارش بودند گوش داد، و گفت كھ تاج و تخت ناپل بھ آن سیسیل ھمبستھ است كھ آن نیز حاوي تاج و 

طلبانھ بھ او القا شد، یا خود بھ این فكر افتاد، كھ ناپل و  اندیشة جاهتخت اورشلیم است؛ در نتیجھ، این 
در سال . سیسیل را تسخیر كند، تاج شاھي اورشلیم را بر سر گذارد، و آنگاه بھ جھاد برضد تركان برخیزد

شم آلكساندر ش. ، اینوكنتیوس ھشتم، كھ با ناپل منازعھ داشت، بھ شارل پیشنھاد كرد تا آن را بگیرد١۴٨٩
، با تھدید شارل بھ تكفیر، او را از عبور از آلپ منع كرد، اما دشمن آلكساندر، كاردینال جولیانو )١۴٩۴(

بھ لیون نزد  -كھ بعدًا بھ نام یولیوس دوم براي راندن فرانسویان از ایتالیا بھ جنگ دست زد –دال رووره 
ساووناروال نیز دعوت دیگري بر آن . كردشارل رفت و او را بھ تعرض بھ ایتالیا و خلع آلكساندر تحریض 

و بسیاري از  –افزود، بھ این امید كھ شارل، پیرو د مدیچي را در فلورانس و آلكساندر را در رم خلع كند 
ترسید، عبور  سرانجام، لودوویكو میالني، كھ از حملة ناپل مي. فلوررانسیھا از آن فرایار تبعیت كردند

  .بھ شارل، در ھر ھنگام كھ او جنگ با ناپل را آھنگ كند، پیشنھاد كردبالمانع از سرزمین میالن را 

. شارل چون بدین گونھ توسط نیمي از ایتالیاییان تحریض شد، خود را براي تجاوز بھ ایتالیا آماده ساخت
كنتھ را بھ ما كسیمیلیان، پادشاه اتریش، و روسیون و سرداني  -براي حفظ جناحین خویش، آرتوا وفرانش

بھ فردیناند، پادشاه اسپانیا، واگذار كرد؛ و براي صرف نظر كردن انگلستان از ادعاھاي خود بر را 
 ١٨,٠٠٠، ارتش خود را، كھ مركب از ١۴٩۴درمارس . برتاني، مبلغ ھنگفتي بھ ھنري ھفتم پرداخت شد

ت فرانسھ اعزام ناوگاني براي امن نگاه داشتن فلورانس جھ. پیاده بود، در لیون گردآورد ٢٢,٠٠٠سوار و 
سپتامبر، راپالو را از نیروي ناپل، كھ در آنجا پیاده شده بود، پس گرفت؛ این  ٨گردید؛ این ناوگان، در 

در . برخورد اولیھ چنان سخت و خونین بود كھ ایتالیایي را كھ عادت بھ كشتار معقول داشت متحیر ساخت
لودوویكو میالن، و اركولھ، فرمانرواي . ردندآن ماه، شارل و ارتشش از آلپ گذشتند و در آستي توقف ك

اما شارل، بھ علت مبتال شدن بھ آبلھ، . فرارا، بھ استقبال او رفتند، و لودوویكو بھ او پول قرض داد
استحكامات . وي، پس از بھبود، قواي خود را از راه میالن بھ توسكان برد. نتوانست كاري انجام دھد

تراسانتا ممكن بود در برابر او پایداري كنند، اما پیرو د مدیچي شخصًا سرحدي فلورانس درسارتسانا و پی
نوامبر، شارل و نیمي از ارتش او بھ صورت  ١٧در . در صدد تسلیم كردن آنھا و پیزا ولیوورنو برآمد

رژه از فلورانس گذشتند؛ مردم شھر آن موكب سوارة بیسابقھ را با شگفتي نگریستند و از دزدیھاي كوچك 
. ان مختصري شكوه كردند، اما از اینكھ از ھتك ناموس خودداري كرده بودند، خرسندي نشان دادندسرباز

  .در ماه دسامبر، شارل بھ سوي رم روانھ شد

  براي : شارل با مالیمت رفتار كرد. از دیدگاه آلكساندر، بھ مالقات شاه و پاپ اشاره كردیم  ما قبًال،

جنگ با تركھا بھ عنوان مدعي تاج و تخت عثماني و بھ منزلة متحدي كھ زنداني پاپ بود و ممكن بود در 
آلكساندر موافقت . مورد استفاده قرار گیرد، تقاضا كرد؛ و نیز داشتن سزاربورژیا را بھ گروگان خواست

، بورژیا كمي بعد فرار )١۴٩۵ژانویة  ٢۵(خود را اعالم داشت؛ ارتش فرانسھ روبھ جنوب حركت كرد 
  .مشي دیپلوماسي خود را اصالح كند در توانست خطكرد، و آلكسان

آنكھ مقاومتي در برابر خود بیند، فاتحانھ، در زیر چتر بزرگي از پارچة زرین كھ  بي  فوریھ، شارل، ٢٢در 
او این . شد، پاي بھ ناپل گذاشت و مردم از او استقبالي پر شور كردند توسط چھار اصلمند ناپلي حمل مي

با كاستن از مالیاتھا و بخشودن كساني كھ با آمدن او مخالفت كرده بودند پاسخ گفت و، پذیرایي باشكوه را 
چون خود . داري را بھ رسمیت شناخت بھ تقاضاي بارونھایي كھ در درونبوم كشور حاكم بودند، نظام برده

ن باره كرد، براي لذت بردن از آب و ھوا و منظره بھ استراحت پرداخت؛ در ای را در امان احساس مي
بھ قول خود  زیست و،  بوربون نوشت و وصف باغھایي را كرد كھ حال در آنھا مي اي پرشور بھ دوك نامھ
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سازي، و نقاشي آن شھر بھ شگفت آمد و  او، از بھشت بودن فقط حوایي كم داشتند؛ از معماري، مجسمھ
اي از  رد؛ در ھمان اوان مجموعھتصمیم گرفت گروه منتخبي از ھنرمندان ایتالیایي را با خود بھ فرانسھ بب

ناپل چندان او را خوش آمد كھ اورشلیم و جھاد خود را از یاد . آثار ربوده شده را با كشتي بھ فرانسھ فرستاد
  .برد

مرض «شدند و  ھا متمتع مي ھنگامي كھ در ناپل توقف كرده بود و ارتشش از زنان ولگرد و روسپیخانھ
  .شد سازي مي او زمینھپراكندند، برضد  را مي» فرانسوي

نجباي ناپل، بھ جاي آنكھ براي یاري كردن بھ او در خلع شاھشان پاداش یابند، در بسیاري از موارد از 
شدند وام شارل را بھ  یا ملزم مي  گشتند، امالك خود، بھ نفع مالكان سابق كھ آنژویي بودند، محروم مي

سویان سپرده شده بود و ھیچ چیز بھ دست آنان انجام تمام مشاغل كشوري بھ فران. خدمتگزارانش ادا كنند
كرد؛ ارتش  ھایي كھ از اخاذیھاي كارمندان ناپلي بھ نحوي فاحش تجاوز مي مگر با رشوه  گرفت، نمي

اھانت را بھ آزار افزوده بود؛ در ظرف چند ماه، فرانسویان   با حقیر شمردن آشكار مردم ایتالیا،  اشغالگر،
اي براي خود فراھم ساختند كھ وحشیانھ منتظر فرصتي براي طرد  افتادند و كینھ از چشم ایتالیاییان

  .متجاوزان بود

و سناي  فردیناند خشمناك، ماكسیمیلیان حسود،   ، آلكساندر پرتوان، لودوویكو پشیمان،١۴٩۵مارس  ٣١در 
كھ با داشتن عصایي در یك یك ماه گذشت تا شارل، . اي براي دفاع ایتالیا تشكیل دادند محتاط ونیز اتحادیھ

ھاي ناپل قدرت خود را بھ رخ  در دست دیگر، در كوچھ –كھ شاید عالمت كره بود  –دست و گویي 
ناپل را بھ   مھ، ادارة ٢١در . كشید، فھمید كھ اتحادیة جدید ارتشي براي جنگ با او فراھم كرده است مي

درفورنووو، در كرانة رود . را بھ شمال بردعھدة پسر عمش، كنت مونپانسیھ، واگذار كرد و ارتش خود 
  ھزار نیروي ده  تارو در ناحیة پارما،

كھ تحت رھبري جان فرانچسكو گونتساگا،  –نفري  ۴٠,٠٠٠نفري او راه خود را از طرف یك ارتش 
، نخستین آزمایش فرانسویان در ١۴٩۵ژوئیة  ۵در   در آنجا،. مسدود یافت –ماركزة مانتوا، قرار داشت 

جنگید، نیروھاي خود را  گونتسالو، ھر چند كھ خود دلیرانھ مي. بر اسلحھ و تاكتیك ایتالیاییان شروع شدبرا
بد اداره كرد، چنان كھ فقط نیمي از آنھا بھ كار افتاد؛ ایتالیاییان از لحاظ روحیھ حاضر بھ جنگیدن با 

ر، كھ جواني بیست سالھ بود، بھ مردان امان نبودند و بسیاري از آنان گریختند؛ شوالیھ دوبایا رزمجویان بي
ھر دو طرف   نبرد قطعي نبود؛. اي از تھور داد، و حتي خود شاه دلیرانھ جنگید خود سرمشق انگیزنده

ادعاي پیروزي داشتند؛ فرانسویان بنة خود را از دست دادند، اما فاتح میدان باقي ماندند، و شب ھنگام 
. در آنجا سومین دوك اورلئان با نیروھاي تقویتي در انتظارشان بودبالمانع بھ سوي آستي ره سپردند، كھ 

  .آسیب، بھ فرانسھ بازگشت دیده اما تني بي با شھرتي آسیب  در ماه اكتبر، شارل،

، فرانسویان را از ناپل و كاالبریا »سردار بزرگ«گونتسالو، ملقب بھ . نتایج ارضي تجاوز چندان مھم نبود
نتایج غیرمستقیم ). ١۴٩۶(گون را، با تعیین فدریگو سوم بھ سلطنت، بازگرداند بیرون راند و سلسلة آرا

مزدوران سویسي از این . ھاي مزدور ثابت كرد تجاوز بسیار مھم بود و برتري یك ارتش ملي را بر عده
یل اي از گردانھا تشك ھایي بھ طول تقریبًا شش متر داشتند، و آرایش یكپارچھ قاعده مستثنا بودند، نیزه

توانست  كردو مي خطرناكي در برابر سوار نظام عرض اندام مي» خارپشت«دادند كھ بھ شكل  مي
اي از آن  ناپذیري این فاالنژ، كھ صورت احیا شده پیروزیھایي بسیار بھ دست آورد، اما بزودي شكست

شاید ). ١۵١۵(رسید بھ پایان   با ظھور یك توپخانة اصالح شده،  آرایش معروف مقدوني بود، در مارینیانو،
در این جنگ بود كھ توپھا با آرایش روانھ شدند كھ مانوور آنھا را از حیث سمت و برد بسھولت ممكن 

با گاو؛ و بھ ) آنچنانكھ تا آن زمان در ایتالیا معمول بود(شدند، نھ  ساخت؛ این توپھا با اسب كشیده مي
رایي و دژكوب بھ تعدادي چنان زیاد وارد توپھاي صح«فرانسویان   گوید، طوري كھ گویتچاردیني مي

شھسواران فرانسوي، اعقاب قھرمانان فرواسار، در » .میدان كردند كھ ایتالیا ھرگز پیش از آن ندیده بود
در قرون . فورنووو با دالوري جنگیدند، اما این شھسواران نیز بزودي در برابر توپ بھ زانودر آمدند
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غالب آمده بودند، اما حال حملھ بر دفاع پیشي جستھ و جنگ را  وسطي صناعات دفاعي بر وسایل حملھ
و بیشتر در  رساند،  جنگھاي ایتالیا تا آن زمان چندان بھ مردم كشوري آسیب نمي. خونینتر ساختھ بود

. میدانھاي نبرد مؤثر بود تا بر حیات اھالي غیرنظامي؛ اما اكنون تمام ایتالیا را بھ خون و تباھي كشانده بود
ھاي لومباردي تا چھ حد حاصلخیز است، و از آن پس بارھا بر  یسیھا در آن سال جنگ دانستند كھ جلگھسو

فرانسویان نیز دریافتند كھ ایتالیا بھ قسمتھاي مجزایي تقسیم شده كھ منتظر سرداري . آن حملھ كردند
ل نیندیشید، اما شارل ھشتم خود را در عشق مستغرق ساخت و دیگر چندان دربارة ناپ. پیروزگر است

  لویي دوازدھم آن . پسرعمو و وارثش روح قویتري داشت

II - ١۵٠۵-١۴٩۶: شود حملھ تجدید مي  

ماكسیمیلیان از این . پیش پردة كارزار را فراھم كرد –یعني آلمانھا  - » پادشاه رومیان«ماكسیمیلیان، 
ا تسخیر ایتالیا تھدید كند، بس اندیشھ كھ دشمن بزرگش فرانسھ ممكن است نیرومند شود و جناح او را ب

ناراحت بود؛ وانگھي شنیده بود كھ ایتالیا سرزمین زیبا و ضعیفي است كھ ھنوز بھ صورت یك كشور 
او نیز ادعاھایي بر ایتالیا داشت؛ شھرھاي لومباردي . اي بیش نیست جزیره واحد در نیامده است و شبھ

، كھ در رأس امپراطوري روم قرار داشت، ممكن بود آن ھنوز عمًال تیول امپراطوري بودند و ماكسیمیلیان
یا بیانكاي (یا زن ) فلورین(اي از پول  در حقیقت آیا لودوویكو بھ او رشوه. را بھ ھركس كھ بخواھد بدھد

نداده بود تا در عوض امارت میالن را از او بگیرد؟ بھ عالوه، بسیاري از ایتالیاییان او را دعوت ) دیگري
تا وارد ایتالیا شود و بھ آنھا در برابر ) ١۴٩۶(ھم لودوویكو و ھم ونیز بھ او متوسل شده بودند : كرده بودند

ماكسیمیلیان با نیروي مختصري آمد؛ سیاست مكار . تھدید یك حملة مجدد از طرف فرانسویان یاري كند
بھ این ترتیب ونیز او را بھ حملھ بر لیوورنو، آخرین مخرج فلورانس در مدیترانھ، تحریض كرد تا 

نبرد . كرد، ضعیف سازد فلورانس را، كھ ھنوز با فرانسھ متحد بود و ھمواره با ونیز رقابت مي
ماكسیمیلیان بھ واسطة ھماھنگي و حمایت نامكفي دچار شكست شد و او، در حالي كھ كمي خردمندتر شده 

  ).١۴٩۶دسامبر (بود، بھ آلمان بازگشت 

بھ عنوان نوة والنتینا ویسكونتي، . وان لویي دوازدھم پادشاه فرانسھ شد، دوك اورلئان با عن١۴٩٨در سال 
ادعاھاي خانوادة خود را بر میالن فراموش نكرده بود؛ و بھ عنوان پسر عم شارل ھشتم، وارث ادعاھاي 

 در روز تاجگذاریش، عالوه بر القابي چند، عنوانھاي دوك میالن، پادشاه ناپل و سیسیل،. آنژو بر ناپل بود
براي باز كردن راه خود، معاھدة صلح با انگلستان را تجدید كرد و یك . و امپراطور اورشلیم را اختیار كرد

با وعده دادن كرمونا و سرزمینھاي واقع در مشرق آدا، ونیز را . عھدنامة مشابھ دیگر با اسپانیا منعقد نمود
سفورتسا، و ھركس دیگر بھ جز  بھ منظور آغاز كردن یك جنگ مشترك با دوك میالن، لودوویكو« - 

عالیجناب پاپ رم، بھ قصد بازگرداندن امارت میالن بھ مسیحیترین شاه بھ عنوان میراث كھن و بر حق 
قراردادي با كانتونھاي سویس منعقد كرد تا، در ) ١۴٩٩مارس (یك ماه بعد . بھ اتحاد با خود كشاند -»او

در ماه مھ، آلكساندر ششم را با دادن . ، بھ او سرباز بدھندفلورین ٢٠,٠٠٠ازاي یك اعانة ساالنھ بھ مبلغ 
یك دختر فرانسوي از ساللة شاھان بھ زني بھ سزار بورژیا، واگذار كردن امیرنشین والنتینوا بھ او، و 

لودوویكو در برابر این ائتالف خود را . وعدة یاري دادن بھ تسخیر مجدد ایاالت پاپي، وارد اتحاد كرد
 ۶بھ اتریش گریخت؛ ظرف سھ ھفتھ امارت او در قلمروھاي ونیز و فرانسھ ادغام شد؛ در زبون یافت و 

  .، لویي پیروزمندانھ وارد میالن شد، و تقریبًا تمام ایتالیا، بھ جز ناپل، مقدم او را گرامي داشت١۴٩٩اكتبر 

نتوا، فرارا، و بولونیا با ما. درحقیقت تمام ایتالیا، بجز ونیز و ناپل، اكنون تحت سلطھ و نفوذ فرانسھ بود
فلورانس در اتحاد خود با فرانسھ، كھ تنھا نگاھبان آن در برابر سزار بورژیا بود، پایدار . شتاب تسلیم شدند

فردیناند، پادشاه اسپانیا، گرچھ با سلسلة آراگون ناپل قرابت نزدیك داشت، در غرناطھ با نمایندگان . ماند
نوامبر  ١١(اي تسخیر مشترك تمام ایتالیا در جنوب ایاالت پاپي شد لویي وارد یك معاھدة مخفیانھ بر

آلكساندر ششم، كھ براي تسخیر مجدد این ایاالت بھ یاري فرانسھ نیازمند بود، با صدور فرماني ). ١۵٠٠
  .نمود، ھمكاري كرد كرد و تقسیم آن كشور را بین فرانسھ و اسپانیا تنفیذ مي كھ فدریگو سوم ناپل را خلع مي
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اوبینیي اسكاتلندي، سزار بورژیا، و فرانچسكو /، یك ارتش فرانسوي بھ رھبري ستوارت د١۵٠١در ژوئیھ 
دي سان سورینو، محبوب خیانت پیشة لودوویكو، از درون كشور ایتالیا بھ كاپوا ره سپرد، آنجا را گرفت و 

ھر را در ازاي پناھندگي فدریگو، كھ از طرف ھمھ ترك شده بود، ش. غارت كرد، و رو بھ ناپل پیش رفت
در ھمان حال، گونتسالو د كوردووا، ملقب . راحت و یك مقرري سالیانھ در فرانسھ بھ فرانسویان تسلیم كرد

پسر فدریگو، كھ   بھ سردار بزرگ، كاالبریا و آپولیارا براي فردیناند و ایزابل تسخیر كرد، و فرانتھ،
سالو تسلیم كرده بود، بھ درخواست فردیناند، بھ عنوان اسیر تارانتو را پس از دریافت وعدة آزادي از گونت

رو  وقتي كھ ارتش اسپانیا در مرزھاي میان آپولیا و آبروتتسي با فرانسویان روبھ. بھ اسپانیا فرستاده شد
نزاع برخاست؛ و بھ دلخواه آلسكاندر، اسپانیا و فرانسھ بر سر » دزدي«شدند، بین آن دو برسرخط مرز دو 

اگر خداوند میان «: پاپ بھ سفیر كبیر ونیز گفت). ١۵٠٢ژوئیة (قیق اموال غارتي وارد جنگ شدند تقسیم د
  »فرانسھ و اسپانیا مناقشھ ایجاد نكرده بود، ما حال كجا بودیم؟

اوبینیي تقریبًا بر سراسر / نیروھاي د. بیشتر ثروتھاي حاصل از این جنگ جدید تا مدتي عاید فرانسھ شد
در آنجا یك حادثة . ھاي خود را در شھر مستحكم بارلتا متمركز ساخت تاختند، و گونتسالوعدهجنوب ایتالیا 

فرماندة یك ھنگ ایتالیایي در ارتش ). ١۵٠٣ فوریة ١٣(قرون وسطایي آتش جنگ موحشي را بر افروخت 
یزده اسپانیا، كھ از سرزنش یك افسر فرانسوي خشمگین شده بود، از سیزده فرانسوي خواست تا با س

این پیشنھاد قبول شد؛ .) افسر فرانسوي گفتھ بود كھ ایتالیاییھا زن صفت و بزدلند. (ایتالیایي مصاف دھند
دادند، سربازان طرفین بھ  درحالي كھ آن بیست و شش رزمجو با یكدیگر مصاف مي. جنگ موقتًا قطع شد

داشتند و اسیر شدند، گونتسالو، با آن تماشا ایستاده بودند، تا آنكھ ھر سیزده تن فرانسوي زخمھاي كاري بر
جوانمردي اسپانیایي كھ غالبًا با بیرحمي اسپانیایي برابر بود، از جیب خود فدیة اسیران را داد و آنان را بھ 

  .ارتش خودشان باز فرستاد

این حادثھ روحیة نیروھاي سردار بزرگ را تازه كرد؛ این نیروھا از بارلتا بیرون رفتند و محاصره 
مھ  ١۶در . دگان را پراكنده و مغلوب ساختند و یك بار دیگر فرانسویان را در چرینیوال شكست دادندكنن

  ، گونتسالو بدون مقاومت وارد ناپل شد و مورد ستایش مردم، كھ ھمواره١۵٠٣

لویي دوازدھم ارتش دیگري بھ مصاف گونتسالو فرستاد؛ او در . اند، قرار گرفت براي تحسین فاتح آماده
؛ در آن ھزیمت، پیرو د )١۵٠٣دسامبر  ٢٩(ھاي رود گاریلیانو بھ آن برخورد و شكستش داد  كرانھ

گونتسالو گائتارا، كھ آخرین دژ مستحكم فرانسھ در . كرد، غرق شد مدیچي، كھ با فرانسویان فرار مي
آن را بزودي پذیرفتند اي بھ فرانسویان پیشنھاد كرد كھ  شرایط جوانمردانھ. جنوب ایتالیا بود، محاصره كرد

؛ وفاداري او در حفظ آن شرایط پس از خلع سالح فرانسویان، آنان را، كھ موارد )١۵٠۴اول ژانویة (
با انعقاد معاھدة . خواندند» سردار نجیب«نقض معاھدات را بسیار دیده بودند، چنان شیفتھ ساخت كھ او را 

بایست با فردیناند  یشاوند خود، ژرمن دوفوا، كھ مي، لویي حقوق خود را در مورد ناپل بھ خو)١۵٠۵(بلوا 
ازدواج كند و ناپل را بھ عنوان جھاز بھ او بدھد، واگذار كرد و بدین ترتیب، تاحدي آبروي خود را حفظ 

ناپذیر فردیناند نھاده شده بودند اضافھ شدند، و  تاجھاي ناپل و سیسیل بھ تاجھایي كھ قبًال برسر سیري. نمود
  .پادشاھي ناپل ضمیمة اسپانیا شد. ١٧٠٧ا سال از آن پس، ت

III - ١۵١۶-١۵٠٨: اتحادیة كامبره  

جنوب آن بھ اسپانیا تعلق داشت؛ شمال باختري، از جنووا تا میالن و از آنجا : ایتالیا اكنون نیمھ خارجي بود
قط ونیز و ایاالت تا حوالي كرمونا، در زیر سلطة فرانسھ بود؛ امارات كوچكتر نفوذ فرانسھ را پذیرفتند؛ ف

ونیز در آرزوي بازارھاي اضافي و . پاپي نسبتًا مستقل بودند و گھگاه برسر شھرھاي رومانیا جنگ داشتند
منابعي در خاك اصلي ایتالیا بود تا جاي آنھایي را كھ تركھا گرفتھ بودند، یا آنھایي را كھ بھ واسطة وقوع 

ونیز از مرگ آلكساندر و بیماري بورژیا . بودند، پركنددر سرراھھاي آتالنتیك بھ ھندوستان مورد تھدید 
در . براي تسخیر مجدد فائنتسا، راونا، وریمیني استفاده كرد؛ یولیوس دوم آھنگ بازگرفتن آنھا را داشت
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، لویي و ماكسیمیلیان را وادار كرد تا از نزاع غیر مسیحي خود جلوگیري كنند و در حملھ بھ ١۵٠۴سال 
ماكسیمیلیان قلبًا مایل بود، اما . تملكات آن در خاك اصلي ایتالیا، بھ او ملحق شوندونیز، و تقسیم مس 

  .یولیوس بھ كوشش خود ادامھ داد. اي عاید نشد اي نداشت، و از این نقشھ نتیجھ اش چندان مایھ خزانھ

این دسیسھ امپراطور ماكسیمیلیان بھ . توطئة بزرگي در كامبره برضد ونیز آغاز شد ١۵٠٨دسامبر  ١٠در 
پوردنونھ، و فیوم را از سلطة امپراطوري خارج ساختھ بود؛   ملحق شد، زیرا ونیز گوریتسا، تریست،

سوي  حقوق امپراطوري اورا در ورونا و پادوا نادیده گرفتھ بود؛ و عبور آزاد او وارتش كوچكش را بھ
پیوستھ بود، زیرا بر سر تقسیم لویي دوازدھم بھ اتحادیھ . رم، براي تاجگذاري پاپ، دریغ ورزیده بود
  فردیناند اسپانیا . وجود آمده بود شمال ایتالیا مناقشاتي بین فرانسھ و ونیز بھ

پنھان  - پاپ بود كھ تیول مسلم - طلبانة خود را براي بھ دست آوردن فرارا خودداري كرد، بلكھ منظور جاه
مام متصرفات ونیز را در خاك اصلي ایتالیا نیروھاي دریایي در این موقع در صدد برآمدند تا ت. داشت نمي

اسپانیا شھرھاي سابق خود را در ساحل آدریاتیك بازگیرد؛ پاپ رومانیا را دوباره بھ دست : تصرف كنند
آرد؛ ماكسیمیلیان پادوا، ویچنتسا، ترویزو، فریولي، وورونا را بگیرد؛ لویي برگامو، برشا، كرما، كرمونا، 

داشت، فرانسھ و  انجامید، ایتالیا دیگر وجود نمي كامیابي مي اگر این نقشھ بھ. و درة آدا را بھ چنگ آورد
شدند، و  طرزي خطرناك محاصره مي رسید، ایاالت پاپي بھ آلمان بھ رود پو و اسپانیا تقریبًا بھ رود تیبر مي

یاري نكرد، زیرا در این بحران ھیچ ایالت ایتالیایي بھ ونیز . گشت باروي ونیز در برابر تركان منھدم مي
در حقیقت فرارا، كھ بحق بر ونیز . ورزي و زورمندي خود برانگیختھ بود ونیز تقریبًا تمام آنھا را با طمع

گونتسالو نجیب، كھ با خشونت از طرف فردیناند طرد شده بود، خدمات . بدگمان بود، بھ اتحادیھ ملحق شد
نیز جرئت نكرد پیشنھاد او را بپذیرد، زیرا تنھا امید خود را براي فرماندھي بھ ونیز پیشنھاد كرد؛ سناي و

  .آن بھ بقا در این بود كھ متحدان را یكي پس از دیگري از اتحادیھ جدا سازد

ونیز حال شایستة ھمدردي بود، زیرا بتنھایي در برابر یك نیروي شكننده ایستاده بود؛ و ھم بدان سبب كھ 
جنگیدند تا بھ پیروزي نایل آیند  ان و با لجاجتي باور نكردني مياغنیاي وفادار و بینوایان زیر پرچمش یكس

سنا پیشنھاد كرد كھ فائنتسا و ریمیني را بھ پاپ برگرداند، اما یولیوس خشمناك با . بھ ھر بھا كھ باشد –
مقارن . طوفاني از تكفیر پاسخ گفت و نیروھاي خود را فرستاد تا شھرھاي رومانیا را از ونیز بازستانند

در . ان احوال، پیشروي فرانسویان ونیز را مجبور ساخت تا نیروھاي خود را در لومباردي تمركز دھدھم
مغلوب ساختند؛ آن ) ١۵٠٩مھ مھ  ١۴(آنیادلو، فرانسویان ونیز را در یكي از خونینترین نبردھاي رنسانس 

را بازخواند، فرانسویان حكومت نومید ونیز باقیماندة قواي خود . روز شش ھزار مرد در آنجا كشتھ شدند
را واگذاشت تا تمام لومباردي را اشغال كنند، آپولیا و رومانیا را تخلیھ كرد، بھ ورونا، ویچنتسا، و پادوا 

تواند از آنھا دفاع كند، و بھ آنھا آزادي كامل داد كھ یا بھ امپراطور تسلیم شوند یا،  اعالم كرد كھ دیگر نمي
ماكسیمیلیان با بزرگترین ارتشي كھ تا آن زمان در آن نواحي . مقاومت كنندچنانچھ بخواھند، در برابر او 

روستاییان اطراف آنچھ توانستند . آمد و پادوا را محاصره كرد - تن ٣۶,٠٠٠تقریبًا –ھنوز دیده نشده بود
 سربازان او مزاحمت تولید كردند؛ اھالي پادوا با آن دلیري كھ گواه بر حكومت خوب آنان در زیر براي

ماكسیمیلیان، كھ بیتاب و ھمواره در صرف پول لئیم بود، آن محل را با نفرت بھ . لواي ونیز بود جنگیدند
قصد تیرول ترك كرد؛ یولیوس ناگھان فرمان داد تا نیروھایش از محاصره دست بردارند، پادوا و ویچنتسا 

  داوطلبانھ بھ حكومت ونیز 

كامل اتحادیھ شكستي براي سلطنت پاپ خواھد بود، زیرا در این ھنگام یولیوس تشخیص داد كھ پیروزي 
. ساخت كرد، خاضع مي پاپھا را در برابر كشورھاي شمالي، كھ در آنھا اصالحات دیني طرفداراني پیدا مي

خورد  در حالي كھ سوگند مي«توانست بخواھد پیشنھاد كرد، او  ھنگامي كھ ونیز بار دیگر آنچھ را كھ او مي
كرد ملك طلق  پس از بھ دست آوردن آنچھ فكر مي) ١۵١٠(» .نخواھد كرد، موافقت كردكھ ھرگز موافقت 

كلیساست، فرصت آن را یافت تا خشم خود را متوجھ فرانسویان سازد كھ، با در دست داشتن لومباردي و 
ھ تا در میراندوال سوگند خورد ك. صورت ھمسایگان نامطلوبي براي ایاالت پاپي درآمده بودند توسكان، بھ

گونھ بودكھ در تصویر كار رافائل با آن  فرانسویان را از ایتالیا نراند، ھرگز ریش خود را نتراشد؛ بدین
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ھر چندكھ بس » !بربرھا رابیرون بریزید«: پاپ بھ ایتالیا این شعار مھیج را داد. ریش مجلل نمودار شد
پانیا تشكیل داد و بزودي سویس و با ونیز و اس» جبھة اتحاد مقدس«یك  ١۵١١در اكتبر . دیر شده بود

، ونیز، برشا، و برگامو را، با ھمكاري ١۵١٢تا آخر ژانویة . انگلستان را نیز بھ آن ملحق ساخت
فرانسھ بیشتر نیروھاي خود را در داخل كشور نگاه . مسرورانة شارمندان آن دو شھر، تسخیر كرده بود
  .ان و اسپانیا مقابلھ كندداشتھ بود تا با یك تجاوز احتمالي از طرف انگلست

گاستون دو . ودو سالھ در ایتالیا باقي ماند یك نیروي فرانسوي زیر فرمان یك جوان جسور و مھذب بیست
فوا این ارتش را نخست براي نجات بولونیاي محاصره شده ھدایت كرد، سپس آن را براي مغلوب ساختن 

رفتن برشا برد، و سرانجام آن را بھ فتح مشعشع ولي ونیزیان در ایزوال دال سكاال، و پس از آن براي بازگ
انسان رنگین شد، و خود  ٢٠,٠٠٠آن آوردگاه با خون تقریبًا ). ١۵١٢آوریل  ١١(پرخرج راونا سوق داد 

  .جنگید، زخمھاي مھلك برداشت مي گاستون، كھ در جبھھ

ماكسیمیلیان را تحریض كرد . رددست آو زور اسلحھ از میان رفتھ بود با مذاكره بھ یولیوس آنچھ را كھ بھ
سرباز آلماني راكھ قسمتي  ۴,٠٠٠اتحادیھ محلق شود؛ و  اي با ونیز امضا كند، برضد فرانسھ بھ كھ متاركھ

. تن بھ درون لومباردي پیش رفتند ٢٠,٠٠٠بھ اصرار او، سویسیان با . از ارتش فرانسھ بودند بازخواند
ھاي آلماني خود تقلیل یافتھ بودند، در برابر  دادن عده از دستنیروھاي فرانسوي، كھ بھ واسطة پیروزي و 

نشیني كردند و پادگانھاي  یك تودة ھمگرا از سربازان سویسي، ونیزي، و اسپانیایي بھ سوي جبال آلپ عقب
دو ماه پس از نبرد » جبھة اتحادمقدس«. گذاشتند غیر كارآمدي در برشا، كرمونا، میالن، و جنووا باقي

طریق دیپلوماسي پاپ، از یك بدبختي آشكار در آمده و فرانسویان را از خاك ایتالیا بیرون رانده  راونا، از
  .بود؛ و یولیوس ھمچون منجي ایتالیا مورد ستایش قرار گرفت

  بھ اصرار یولیوس، میالن بھ . فاتحان غنیمتھاي جنگي را قسمت كردند) ١۵١٢اوت (در كنگرة مانتوا 

ادجوره را دریافت كرد؛ فلورانس ناچار شد كھ خاندان مدیچي را بھ امارت واقع در گوشة دریاچة م
بازگرداند؛ پاپ تمام ایاالت پاپي را كھ توسط بورژیا تسخیر شده بود دوباره بھ دست آورد و عالوه بر آن، 

اما  .پارما، پیاچنتسا، مودنا، و ردجو را تحصیل كرد؛ فقط فرارا بود كھ باز از تملك پاپ بر كنار ماند
: او خارجیان را واقعًا از ایتالیا بیرون نرانده بود. یولیوس مسائل بسیار براي جانشین خود باقي گذاشت

امپراطور ویچنتسا و ورونا را بھ  –سویسیھا، بھ عنوان مستحفظاني براي سفورتسا، میالن را نگاه داشتند 
ري مزورتر از ھمة آنان بود، قدرت اسپانیا گ كرد، و فردیناند كاتولیك، كھ معاملھ عنوان پاداش مطالبھ مي

لویي دوازدھم یك . نمود فقط قدرت فرانسھ در ایتالیا پایان یافتھ مي. را در جنوب ایتالیا مستقر ساختھ بود
ارتش دیگر براي تصرف میالن فرستاد، اما آن ارتش در نووارا، با از دست دادن ھشت ھزار سرباز 

، از امپراطوري سابقًا )١۵١۵(وقتي كھ لویي مرد ). ١۵١٣ژوئن  ۶( فرانسوي، از سویسیھا شكست خورد
  .وسیعش در ایتالیا، جز یك پایگاه متزلزل در جنووا باقي نماند

طوري كھ برانتوم ما را مطمئن  بھ(بھ عالوه . فرانسواي اول درصدد برآمد كھ تمامي آن را تصرف كند
در میالن زیباترین زن ایتالیاست، و با عشقي سوزان ، فرانسوا شنیده بود كھ سینیوراكلریچھ )سازد مي

. تن گذراند ۴٠,٠٠٠از معبر جدیدي در كوھھاي آلپ ارتشي را بھ تعداد  ١۵١۵در اوت . خواستار او شد
سویسیھا براي مصاف دادن با آن . شد این ارتش بزرگترین نیرویي بود كھ در چنین كارزارھایي دیده مي

مدت دو روز میان طرفین در  واقع در چند كیلومتري میالن، یك نبرد شدید بھپیش آمدند؛ در مارینیانو، 
جنگید و در ھمان محل، بھ وسیلة  ؛ خود فرانسوا مانند یك روالن مي)١۵١۵سپتامبر  ١۴- ١٣(گرفت 

جا گذاشتند و ھمراه با  كشتھ بھ ١٣,٠٠٠شوالیھ دوبایار، بھ منصب شھسواري ارتقا یافت؛ سویسیان 
  .ن را ترك كردند؛ آن شھر باردیگر بھ چنگ فرانسویان افتادسفورتسا میال

او بیطرفي میان شاه و . مشاوران لئو دھم، چون در تصمیم مردد بودند، از ماكیاولي نظر خواستند
قدر زبون  امپراطور را جایز ندانست؛ براین اساس كھ در صورت بیطرف ماندن، پاپ در برابر فاتح ھمان
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رو اتحاد با فرانسھ را ھمچون  است؛ از این جنگ شركت كرده و شكست خورده گویي در خواھد بود كھ
فرانسوا و پاپ در  ١۵١۵دسامبر  ١١و در   شود، لئو فرمان داد كھ چنین. راھي معتدلتر پیشنھاد كرد

سویسیان یك عھدنامة صلح مشابھ با فرانسھ امضا . بولونیا مالقات كردند تا شرایط اتحاد را تعیین كنند
رو شده بود، ورونا را  نشیني كردند؛ امپراطور، كھ باردیگر با ناكامي رو بھ دند؛ اسپانیاییان بھ ناپل عقبكر
جنگھاي اتحادیة كامبره، كھ در آن ھمعھدان متحدان خود را مانند حریف رقص عوض . ونیز تسلیم كرد  بھ

بود و ھیچ نتیجة قطعي از آنھا بھ دست  آخرین اوضاع این جنگھا مانند اولینشان. كرده بودند، بھ پایان رسید
درپي بھ خاطر تسلط بر اروپا در آن مصاف  نیامد، مگر اینكھ ایتالیا میدان جنگ قدرتھاي بزرگ شد كھ پي

  پاپ پارما و پیاچنتسا را بھ فرانسھ واگذار كرد، و نیز . دادند مي

ایتالیا ویران شد، . اقتصادیش تحلیل رفتدست آورد، اما بنیة  مستملكات خودرا در شمال ایتالیا دوباره بھ
ولي . سائق گذشتة درخشان، ھمچنان رونق داشت  لكن ھنر و ادبیات، یا با انگیزة وقایع ناگوار، یا بھ

  .ترین روز ھنوز در پي بود تیره

IV- ١۵٢١-١۵١٣: لئو و اروپا  

شاه جوان خوش قامت با آن . كنفرانس بولونیا حیثیت و دیپلوماسي را بھ جنگ جسارت و قدرت انداخت
ھاي پیروزي در پر كاله خود و ارتشھایي چند در  اش، با نشانھ شنل زردوزي و پوستھاي سمور جامھ

خواست پاپ را فقط بھ عنوان  سر خویش، درحالي كھ آرزوي بلعیدن ایتالیا را در سر داشت و مي پشت
چیزي جز جالل مقام و تزویر موروثي لئو در برابر آن ارتش . پاسباني بر مسند خویش نگاه دارد، آمد

اگر لئو شاه را بھ جان امپراطور انداخت و با چابكي از سویي بھ سویي دیگر . افراد خاندان مدیچي نداشت
ھایي با ھر یك از آنھا بر ضد دیگري امضاكرد، ما نباید صریحًا در آن باره  زمان عھدنامھ چرخید و در یك

رقیبان او نیز چنان . ت و موظف بود كھ میراث كلیسا را حفظ كندقضاوت كنیم؛ او سالح دیگري نداش
  .كار بردند، مضافًا اینكھ سرباز و توپ نیز داشتند سالحھایي را بھ

ظاھرًا فرانسوا كوشید تا لئو را . قرارداد سریي كھ در آن كنفرانس منعقد شد تاكنون نیز مخفي مانده است
ت خواست تا در آن باره فكر كند، و این یك راه دیپلوماتیك است برضد اسپانیا با خود متحد سازد؛ لئو وق

گفتن؛ این برخالف سیاست دیرین كلیسا بود كھ بگذارد ایاالت پاپي از طرف یك قدرت ھم از » نھ«براي 
. لغو پراگماتیك سانكسیون بورژ بود ١۵١۶یك نتیجة قطعي معاھدة . شمال و ھم از جنوب محاصره شود

قدرت فایقة یك شوراي عام را بر شوراي پاپھا تصدیق كرده و حق انتصاب  )١۴٣٨(این فرمان 
فرانسوا با الغاي فرمان مزبور موافقت كرد، . پادشاه فرانسھ داده بود صاحبمنصبان عالیرتبة كلیسارا بھ

. مشروط بر آنكھ اختیار شاه در نامزد ساختن آن صاحبمنصبان بھ قوت باقي بماند؛ لئو این امر را پذیرفت
كرد كھ  براي پاپ این موضوع ممكن بود شكستي باشد، اما، با این پذیرش، لئو فقط آن رسمي را قبول مي

كلیسا و كشور را در فرانسھ طوري با  گونھ، بدون ھیچ تمھیدي، پاپ قرنھا در فرانسھ سابقھ داشت، و بدین
براي حمایت اصالحات دیني  ماند تا ساخت كھ براي سلطنت فرانسھ دیگر موردي باقي نمي ھم نزدیك مي
وانگھي، در ھمان حال، پاپ كشمكشي طوالني میان فرانسھ و دربار پاپ را بر سر . كمك مالي كند

  .اختیارات نسبي شوراھا و پاپھا خاتمھ داد

اي پدر «: فرانسوا گفت. كنفرانس با استدعاي عفو از لئو براي جنگي كھ با سلف او كرده بودند پاپان یافت
. ا نباید از دشمني با یولیوس دوم متعجب شوید، زیرا او ھمواره بزرگترین دشمن ما بوده استمقدس، شم

  .ایم زیرا ما در زمان خود خصمي خطرناكتر از اوندیده

او در حقیقت فرماندھي بسیار الیق بود و خیلي بیش از آنچھ شایستة پاپ شدن باشد، سزاوار سردار شدن 
دلیر را بخشود و تبرك كرد، و آنان، پس از بوسیدن پاي او، محضرش را ترك  لئو تمام این تایبان» .بود مي
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وقتي . اي از افتخار بھ فرانسھ بازگشت و تا مدتي خود را با عشق و تجارت راضي كرد فرانسوا با ھالھ
ن قصد كھ ، پادشاه فرانسھ بار دیگر نقشة تسخیر ناپل را كشید، شاید بھ ای)١۵١۶(فردیناند دوم درگذشت 

ھذا، عھدنامة صلحي با  مع. آن را وسیلة افتخارآمیزي براي كاستن از جمعیت زیاده از حد فرانسھ قراردھد
اما وقتي . شارل اول، نوة فردیناند و پادشاه جدید آراگون، كاستیل، ناپل، و سیسیل، منعقد ساخت

او بھ عنوان فرمانروایي اش شارل براي جانشیني  و فرزندزاده) ١۵١٩(ماكسیمیلیان وفات یافت 
امپراطوري مقدس در نظر گرفتھ شد، فرانسوا خود را از پادشاه نوزدھسالة اسپانیا براي پادشاھي اسپانیا 

پاپ قاعدتًا حمایت . لئو بار دیگروضعي خطرناك پیدا كرد. مناسبتر یافت و جدًا در صدد انتخاب شدن برآمد
كرد كھ اتحاد ناپل، اسپانیا، آلمان، اتریش، و ھلند در زیر  ي ميبین داد، زیرا پیش از فرانسوا را ترجیح مي

چندان نیرومند  دھد و وي را از حیث نفرات  لواي یك فرمانروا چنان سیادت ارضي و مالي بھ او مي
ھذا، با خود اندیشید كھ  مع. برھم خواھد زد -كھ تا آن زمان حافظ ایاالت پاپي بود-سازد كھ موازنةقوا را مي

ا انتخاب شارل مخالفت كند و با این حال او انتخاب شود، وقتي كھ یاریش براي درھم شكستن شورش اگر ب
لئو براي اعمال نفوذ خویش بس درنگ كرد، . پروتستانھا الزم باشد، از بذل مساعدت دریغ خواھد كرد

اري موازنة قوا پاپ چون ھنوز در كار برقر. شارل اول بھ امپراطوري برگزیده شد وشارل پنجم نام گرفت
نوبة خود تردید كرد، لئو شتابان قراردادي با شارل  وقتي كھ آن شاه بھ. بود، بھ فرانسوا پیشنھاد اتحاد كرد

  :امپراطورجوان تقریبًا ھرچیز را كھ دلخواه پاپ بود بھ او عرضھ داشت). ١۵٢١مھ ٨(منعقد نمود 
وتر، تسخیر مجدد میالن براي خاندان سفورتسا، و بازگرداندن پارما و پیاچنتسا، یاري در برابر فرارا ول

  .اي حفاظت ایاالت پاپي و فلورانس در برابر ھر حملھ

من و پسر عمم فرانسوا كامًال ھمراھیم؛ او میالن «: امپراطور گفت. ، مناقشھ تجدید شد١۵٢١در سپتامبر 
ده دو فوا، ویكنت دو لوترك، نیروھاي فرانسوي در ایتالیا بھ وسیلة او» خواھد، و من نیز آن را را مي

. شد؛ فرانسوا اورا بنا بھ خواھش خواھر لوترك، كھ در آن زمان معشوقة شاه بود، برگزیده بود رھبري مي
لویز دو ساووا، مادر شاه، از این انتصاب ناخشنود بود و پولي را كھ توسط فرانسوا براي ارتش لوترك 

انداخت؛ در نتیجھ، سربازان سویسي آن ارتش بھ  دیگر ميھاي  فراھم شده بود محرمانھ بھ مجراي ھزینھ
چون قواي نیرومند پاپ و امپراطور، كھ از طرف پروسیرو . سبب پرداخت نشدن مواجب خود فرار كردند

شدند، بھ میالن رسیدند، حامیان امپراطوري در  كولونا، ماركزة پسكارا، و گویتچاردیني مورخ رھبري مي
لوترك از آن شھر بھ خاك . مالیات گزاف ناراضي بودند بھ شورش برانگیختندآن شھر مردمي را كھ از 

  ونیز 

نشیني كرد، سپاھیان شارل و لئو میالن را تقریبًا بدون خونریزي گرفتند؛ فرانچسكوماریا سفورتسا،  عقب
خود پسر دیگر لودوویكو، بھ عنوان واسال امپراطوري، دوك میالن شد؛ و لئو در حالي كھ بھ مراد دل 

  ).١۵٢١اول دسامبر (رسیده بود، درگذشت 

V – ١۵٢٣-١۵٢٢: ھادریانوس ششم  

. گرفتھ بود بھ ھر قیمت كھ شده مسیحي باشد پاپي كھ تصمیم: جانشین لئو در تاریخ رم شخصیتي نادر بود
در » اخوان زندگي مشترك«اي پست بھ دنیا آمد، زھد و دانش را از  آدریان ددل در اوترشت از خانواده

الگي بھ ریاست آن وچھار س در سي. دونتر، و فلسفة مدرسي و االھیات را در دانشگاه لوون آموخت
براي مأموریتي بھ اسپانیا  ١۵١۵در سال . سالگي مربي شارل پنجم آینده شد دانشگاه رسید؛ در چھل وھفت

اسقفي  رفت و، باقابلیت اداري و پاكي اخالق خود، فردیناند را چنان شیفتھ ساخت كھ از طرف او بھ
نث را در حكومت اسپانیا، در غیاب شارل، كاردینال خیم پس از مرگ فردیناند، وي. تورتوسا برگزیده شد
در تمام مراحل این ترقي در ھرچیز جز یقین دیني . السلطنة كاستیل شد نایب ١۵٢٠یاري كرد؛ در سال 

معتدل ماند؛ بسادگي زندگي كرد، و بدعتگذاران را با چنان حمیتي تعقیب كرد كھ نزد مردم محبوبیتي 
در مجمع برگزینندگان پاپ، كھ . او را بھ كاردینالي تعیین كردشھرت فضایلش بھ رم رسید، و لئو . یافت

پس از مرگ لئو تشكیل شد، نام او، ظاھرًا بدون اطالع خودش و شاید از طریق نفوذ شارل پنجم، بھ منزلة 
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–، یك فرد غیر ایتالیایي ١٣٧٨بار پس از  ، براي نخستین١۵٢٢در دوم ژانویة . كاندیداي پاپي پیشنھاد شد
  . بھ پاپي برگزیده شد - ، یك فرد توتوني١١۶١نخستین بار پس از و براي 

توانستند ببخشند؟  چگونھ رومیان، كھ دربارة ھادریانوس چندان سخني نشنیده بودند، چنین جسارتي را مي
خواستند بدانندكھ چرا  نویسان مي خواندند؛ رسالھ» خون عیسي خائنان بھ«مردم كاردینالھا را دیوانھ و

اراذل «وجود آورد، كاردینالھا را  آرتینو شاھكاري از قدح بھ. »خشم آلماني تسلیم شده است«ھ واتیكان ب
كاردینالھا . مجسمة پاسكوینو از كلمات ھجایي پوشیده شد. خواند، و دعاكرد كھ زنده بھ گور شوند» كثیف

گفتة خودشان،  ، بنا بھالقدس نسبت دادند كھ خود را از ترس مخفي ساختند و انتخاب ھادریانوس را بھ روح
اصالحات كلیسا از رم » تبر«بسیاري از كاردینالھا ازترس استھزاي مردم و . بھ آنان الھام بخشیده بود

دربار پاپ اطالع داد كھ  كار ناتمام خود را بآرامي در اسپانیا بھ پایان رساند و بھ ھادریانوس. خارج شدند
یكي از دوستان خود در رم نوشت  ازشكوه ایتالیا بیخبر بود، بھچون . رم برسد اوت بھ تواند پیش ازماه نمي

وقتي كھ سرانجام بھ رم كھ ھرگز آن را ندیده بود . كھ خانة محقر و باغي براي مسكن او در رم تھیھ كند
  احترام نزارش بینندگان را تا حدي بھ رسید، رخسار زرد از ریاضت و تن

داند، و التیني را با چنان لھجة غلیظي حرف  كھ ایتالیایي نميواداشت؛ اما وقتي كھ سخن گفت، آشكار شد 
در نتیجھ، اھالي رم خشمگین و مأیوس . زد كھ یك دنیا با زبان ملیح و خوشاھنگ ایتالیایي تفاوت داشت مي

  .شدند

قسطنطین مناسب دانست   ھادریانوس خود را در واتیكان زنداني احساس كرد و آن را بیشتر براي جانشینان
كردند،  تزیین اطاقھاي واتیكان را موقوف كرد، پیروان رافائل، كھ در آنجاكار مي. براي پطرس حواري تا

جز چھارنفر، مرخص كرد؛   تمام مھتراني را كھ لئو براي اصطبل خود نگاه داشتھ بود، بھ. اخراج شدند
دستور داد كھ مخارج او را  آنان شخصي خودرا بھ دوتن، كھ ھر دو ھلندي بودند، تقلیل داد و بھ خدمتگران 

از سستي اخالق در روابط جنسي، زبان، و قلم بھ . در روز كاھش دھند) دالر ١٢,۵٠(بھ یك دوكاتو 
بھ ھنرباستان، كھ . وحشت افتاد و با لورنتسو و لوتر ھمداستان شد كھ پایتخت مسیحیت مغاك بیعدالتي است

پرستي  توجھي نكرد؛ مجسمھ را بھ عنوان بازماندة بت دادند، اصًال كاردینالھا آثارش را بھ او نشان مي
ھاي باستاني بود، دیواري بلند  مذمت كرد؛ و برگرد كاخ بلودره، كھ حاوي نخستین مجموعھ از مجسمھ

كھ بھ نظر او مشركاني بودند كھ  –خواست كھ دیواري نیز بھ دور اومانیستھا و شاعران  ھمچنین مي. كشید
ھاي خود، او را بھ  وقتي كھ فرانچسكو برني، در یكي از تلخترین مقالھ. بكشد - ندعیسي را تبعید كرده بود

عنوان بربري كھ قدرت فھم ظرافتھاي ھنر، ادبیات، و زندگي ایتالیایي را ندارد مسخره كرد، ھادریانوس 
  .تھدید نمود كھ تمام ساتیرنویسان را در رود تیبر غرق خواھد كرد

بود كھ وضع كلیسا را از اوضاع زمان لئو بھ وضع دوران عیسي باز  بزرگترین عشق ھادریانوس این
توانست از  پرداخت كھ مي ھایي در محیط كلیسا مي اوبا صراحتي مستقیم بھ اصالح سوء استفاده. گرداند

قراردادھاي لئو . مشاغل زیادي را، با قدرتي كھ گاه بیمالحظھ و بیتمیز بود، از میان برد. آنھا مطلع شود
تن كساني  ٢۵۵راي پرداخت مقرري ساالنھ، باكساني كھ مشاغل كلیسایي را خریده بودند، لغو كرد؛ را ب

برداري از پول خود خریده بودند، بھ اصطالح، ھم اصل را از دست  كھ این مشاغل را بھ منظور بھره
یكي از این قربانیان  ایم، و گفتند گول خورده شد كھ مي دادند و ھم فرع را؛ در سراسر رم فغانشان شنیده مي

آمدند، جواب  خویشان ھادریانوس كھ براي كارھاي كم زحمت وپر درآمد نزد اومي. كوشید تا پاپ را بكشد
پرستي و خرید وفروش  بھ خویش. شنیدند كھ بروند زندگي خود را با كارھاي شرافتمندانھ تأمین كنند مي

ھاي سنگیني براي ارتشا و  بشدت مذمت كرد، جریمھ مشاغل مقامات كلیسایي پایان داد، فساد دیوانخانھ را
اختالس تعیین كرد، و كاردینالھاي خاطي را با ھمان شدت تنبیھ كرد كھ كوچكترین منشیھا را؛ بھ اسقفان و 

بھ آنان گفت كھ . ھاي دیني خود بروند و وظایف اخالقي آنان را گوشزد كرد كاردینالھا دستور داد بھ حوزه
py  گفت كھ دركاخ  كرد، اما مي مام اروپا زبانزد است؛ خود كاردینالھا را متھم نميسوء شھرت رم در ت
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سفیر كبیر . عایدي درسال قانع سازند) دالر ٧۵,٠٠٠(دوكاتو  ۶,٠٠٠خاتمھ دھند و خود را با حداكثر 
اده وحشت افت روز انجام داده بھ تمام دستگاه كلیساي رم از آنچھ كھ پاپ درمدت ھشت«: ونیز چنین نوشت

  ».است

فساد تا چندي رخ پوشاند، اما . ماه سلطنت روحاني فعال ھادریانوس اما نھ ھشت روزكافي بود و نھ سیزده
ھمچنان برجاي ماند؛ اصالحات صدھا كارمند را رنجاند و بامقاومت شدید و آرزوي مرگ ھادریانوس 

: گفت نالید؛ بارھا مي انجام دھد ميتواند براي اصالح مردم  پاپ از بیمقداري آنچھ یك تن مي. رو شد روبھ
و بھ دوست - » .شود عصري است كھ كار او بھ قالب آن ریختھ مي میزان مؤثر بودن اقدام یك نفر بستھ بھ«

دیتریش، چقدر براي ما بھتر بود وقتي كھ زندگي آرامي در لوون «: گفت دیرینش، ھیزه، نومیدانھ چنین مي
  ».داشتیم

. كرد توانست بامسائل بغرنج خارجي شرافتمندانھ مواجھھ مي ي، دوچندان كھ ميدر میان این محنتھاي داخل
. مزاحمت در فرارا باقي گذاشت اوربینو را بھ فرانچسكو ماریا دالرووره بازگرداند و آلفونسو را بي

طلب استفاده كردند و باردیگر قدرت را درپروجا، ریمیني، وسایر  دیكتاتورھاي مخلوع از آن پاپ صلح
اي را  شارل و فرانسوا ملتجي شد تا صلح كنند یا الاقل متاركھ ھادریانوس بھ. االت پاپي بھ دست گرفتندای

در . بپذیرند و در دفع تركھا، كھ خود را براي حملھ بھ رودس آماده ساختھ بودند، با یكدیگر متحد شوند
كھ آنھا را ) ١۵٢٢ژوئن  ١٩(عوض شارل با ھنري ھشتم پادشاه انگلستان معاھدةونیزر را امضا كرد 

دسامبر، تركھا رودس را، كھ آخرین دژ مسیحي  ٢١در . فرانسھ بكنند  ساخت حملة ھماھنگي بھ متعھد مي
خواھند در آپولیا پیاده شوند و ایتالیاي پرآشوب را  در مشرق مدیترانھ بود، گرفتند و چنین شایع بود كھ مي

یر شدند، اضطراب بھ حدي رسید كھ خاطرة ترس تجاوز وقتي كھ جاسوسان ترك دررم دستگ. تسخیر كنند
ھمداستان شدن كاردینال فرانچسكو . یادآورد م، بھ ق ٢١۶ھانیبال، دركاناي درسال   بھ شھر را پس از فتح

 -وزیر اعظم و محرم اسرار و نمایندة عمدة او در مذاكراتش براي برقراري صلح دراروپا–سودریني 
وقتي كھ ھادریانوس آن . ھادریانوس را پركرد  سیسیل، جام اندوه اي حملھ بھسازي بر بافرانسوا، وزمینھ

توطئھ را كشف كرد و دانست كھ فرانسوا مشغول تمركز نیرو در مرز ایتالیاست، بیطرفي را ترك كرد و 
سپتامبر  ١۴(آنگاه، در حالي كھ جسمًا و روحًا شكستھ بود، بیمار شد و درگذشت . با شارل پنجم متحد شد

دستورش این بود كھ كفن ودفنش  فقیران واگذاشت، و آخرین  موجب وصیت، اموال خودرا بھ   بھ). ١۵٢٣
  . باشد بدون خرج و آرام

. رم بیش از آنچھ ممكن بود دربارة نجات شھر از شر تركان شادي كند، در مرگ او ابراز مسرت كرد
طبعي بھ درخانة پزشك پاپ  و شوخ برخي اشخاص گمان بردند كھ او بھ خاطر ھنر مسموم شده است؛

آن پاپ مرده  روح. رساند مي» سنا و مردم رم را از نجات دھندة وطن«اي چسبانید كھ سپاسگزاري  نوشتھ
  آز، میخوارگي، و بزرگترین  را با صد طنز آلوده ساختند؛ بھ

یلة مرگ بدون در رم، با گرایش بھ افراط، وس» مطبوعات«شرارت تبدیل شد؛ حال آزادي بازماندة  بھ
توانست رنسانس را درك كند،  بسیار موجب تأسف بود كھ ھادریانوس نمي. سوگواري خود را فراھم ساخت

  .توانست یك پاپ مسیحي را تحمل كند جنایت و جنوني بزرگتر بود اما اینكھ رنسانس نمي

VI- نخستین مرحلھ : كلمنس ھفتم  

  ھفتھ بر سر جانشین  تشكیل شد، بھ مدت ھفت ١۵٢٣شوراي برگزینندگان پاپ، كھ در اول اكتبر 
جولیو . ھادریانوس نزاع داشت و سرانجام مردي را نامزد كرد كھ، بنا بھ عقیدة عموم، مناسبترین كس بود

  د مدیچي پسر نامشروع آن جولیانو دوستداشتني بود كھ قرباني توطئة پاتتسي شده بود، و زادة معشوقة او،
لورنتسو آن پسر را بھ فرزندي پذیرفت و او را با پسران خود . ة تاریخ محو شدفیورتا، كھ بزودي از صحن

pyیكي از این پسران لئو بود كھ جولیو را از مانع قانوني نامشروع بودن نجات داد؛ او را اسقف . تربیت كرد
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ه بھ اعظم فلورانس كرد، بعد بھ مقام كاردینالي رسانید، سپس او را مدیر امور شھر رم ساخت، و آنگا
وپنچ سال داشت؛ ثروتمند، دانشمند، خوش  كلمنس در این موقع چھل. صدارت عظماي خود برگماشت

رم ارتقاي او را با شادي بھ . كرد اخالق، ونیكو خصال بود؛ از ادبیات، دانش، موسیقي، و ھنر حمایت مي
ن و خردمندترین بیني كرد كھ كلمنس ھفتم بھتری بمبو پیش. منزلة بازگشت عصر طالیي لئو پذیرفت

  .فرمانروایي خواھد بود كھ كلیسا تا آن زمان بھ خود دیده است

مند شده بود و عایدي  تمام موقوفاتي را كھ خود از آن بھره. او سلطنت خود را با لطف بسیار آغاز كرد
بھ  دوكاتو داشت، میان كاردینالھا قسمت كرد؛ با حمایت دانشوران و منشیان ۶,٠٠٠اي بھ مبلغ  ساالنھ

وسیلة دھش، یا جلب آنان بھ خدمت خود، آنان را نسبت بھ خویش وفادار ساخت؛ بھ دادگستري پرداخت؛ 
بسیار بارعام داد؛ با سخاوت كمتر اما با عقل بیشتري ازلئو، بھ سخاوت دست یازید؛ و با تواضع خود، 

  .فرجام بدي نداشتھیچ پاپي چنان آغاز نیك و . نسبت بھ ھركس و ھرطبقھ، ھمگان را مجذوب ساخت

در  - رفت كار پیمودن یك طریق سیاسي سالم میان فرانسوا و شارل در جنگي كھ تقریبًا تا حدمرگ پیش مي
سوم اروپا بر ضدكلیسا  حالي كھ تركان در مجارستان بھ تاخت و تاز مشغول بودند، و در ھنگامي كھ یك

چھرة  تك. ز توانایي لئو نیز حدي فراتر داشتگرانبارتر از قدرت كلمنس بود؛ كمااینكھ ا - قیام كرده بود
او در : مجلل كلمنس در اوایل دورة پاپي، كھ بھ وسیلة سباستیانو دل پیومبو رسم شده بود، فریبنده است

اش ھویداست از خود نشان نداد؛ و حتي در آن  اعمال خود آن تصمیم شدیدي را كھ در خطوط چھره
  كلمنس . و افتاده بر چشمان بیفروغش نمایان استتصویر آزردگي مختصري در پلك خستة فر

جاي آنكھ راھنماي خودسازد، جانشین عمل  پیمود و آن را بھ او در فكر كردن راه افراط مي. قرارداده بود
توانست صد دلیل بھ سود و صد دلیل بھ زیان آن یابد، چنان بود كھ گویي  براي یك تصمیم مي. ساختھ بود

برني، در شعري كھ پیشگوي قضاوت آیندگان است، او را چنین . اند را بر تخت پاپ نشانده بوریداناالغ 
  :كند ھجو مي

  پاپي است ساختھ شده از تعارف،

  مناظره، بررسي، خوشخویي،

  از بعالوه، پس، اما، بلي،

  …. احیانًا، و چنین اصطالحات بیھودهاتفاقًا، 

  …. آمیز از پاي چوبین، بیطرفي تسلیم

  بھ سخن ساده و درست، چنان زنده خواھید ماند كھ ببینید

  .پاپ ھادریانوس، بھ واسطة اعمال دورة پاپي او، قدیس شده است

سھ بود، و دیگري یكي جان ماتئو جیبرتي، كھ طرفدار فران: كلمنس دوتن را مشاور عمدة خود ساختھ بود
ورزید؛ او فكر خود را میان این دو تن تقسیم كرده بود؛ و وقتي  فون شونبرگ، كھ بھ امپراطوري مھر مي

ھا و  تمام حیلھ - روزي فرانسھ در پاویا فقط چند ھفتھ پیش از تیره–كھ تصمیم گرفت با فرانسھ متحد شود 
كھ بھ سوي رم سوق داده شده بود، بر سر خود  نیروھاي شارل و ھمچنین خشم یك ارتش نیمھ پروتستان را

  .و شھر خویش فرود آورد

ترسید و  بھانة كلمنس این بود كھ از قدرت امپراطوري، كھ ھم لومباردي و ھم ناپل را در دست داشت، مي
شوراي  امیدوار بود، با گرایش بھ فرانسوا، فرانسھ را بھ مخالفت با عقیدةمزاحم شارل مبني بر تشكیل یك
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نفري از فرانسویان،  ٢۶,٠٠٠وقتي كھ فرانسوا با یك ارتش . م براي قضاوت دربارة كلیسا برانگیزدعا
ایتالیاییان، سویسیھا، و آلمانھا از آلپ گذشت، میالن را گرفت، و پاویا را محاصره كرد، كلمنس، با مطمئن 

؛ )١۵٢۴دسامبر  ١٢( ساختن شارل از اخالص و دوستي خود، یك اتحادنامة محرمانھ با او امضا كرد
فلورانس و ونیز را بھ آن پیوست و با كراھت بھ فرانسوا اجازه داد تا در ایاالت پاپي سربازگیري كند و 

بھ «: مؤكدًا چنین گفت. شارل این فریب را ھرگز نبخشود. ارتشي از راه سرزمین پاپ بھ ناپل بفرستد
شاید . نتقام خواھم كشید؛ مخصوصًا از آن پاپ جباناند ا ایتالیا خواھم رفت و از آن كساني كھ مرا آزرده

كردند كھ لوتر پاپ  در آن لحظھ برخي از اشخاص گمان مي» .مارتین لوتر یك روز مردي با اعتبار شود
خواھد شد، و چند تن از اطرافیان امپراطور بھ او اندرز دادند كھ با انتخاب كلمنس، بھ بھانة حرامزاده 

  .بودن او، مخالفت كند

  ارل یك ارتش آلماني بھ فرماندھي گئورگ فون فروندسبرگ و ماركزة پسكارا فرستادش

اثر ساخت، و حال  تاكتیك ضعیف فرانسویان توپخانة آنان را بي. تا در خارج پاویا بھ فرانسویان حملھ كند
یترین داران سویسي را درھم شكست؛ ارتش فرانسھ در یكي از قطع آنكھ اسلحة آتشین اسپانیاییھا نیزه
در حالي كھ   :؛ فرانسوا با دلیري بسیار جنگید)١۵٢۵فوریة  ٢۵- ٢۴(نبردھاي تاریخ تقریبًا نابود شد 

كردند، بھ قلب دشمن تاخت و كشتاري شاھانھ بھ راه انداخت؛ اسبش كشتھ شد،  نشیني مي نیروھایش عقب
ود، دیگر تاب نیاورد، و با چندتن اما از جنگیدن دست برنداشت؛ سرانجام، در حالي كھ كامًال فرسوده شده ب

اي بھ مادر خود نوشت كھ غالبًا بیش از قسمتي  از چادري در اردوي فاتحان نامھ. از فرماندھانش اسیر شد
شارل، كھ در » .و جز تن خودم كھ سالم است-ھمھ چیز جز شرافت از دست رفت«: از آن نقل نشده است

  . اي نزدیك مادرید بفرستند را بھ اسارت بھ قلعھ آن ھنگام در اسپانیا بود، فرمان داد تا او

شھرھاي ایتالیا یكي پس از -حال تمام ایتالیا در ید قدرت او بود، و كشور. میالن بھ امپراطور گرایید
ترسید مبادا نیروھاي  كلمنس، كھ مي. حیات خود ادامھ دھند  ھاي مختلفي بھ او تقدیم كردند تا بھ  دیگري رشوه

ملك خود او تجاوز كنند و شورشي در فلورانس بر ضد خاندان مدیچي بھ راه افتد، از اتحاد امپراطوري بھ 
السلطنة شارل در  اي با شارل دوالنوي، نایب معاھده ١۵٢۵خود با فرانسھ دست كشید و در اول آوریل 

نچسكو كردند و فرا ناپل، امضا كرد كھ بھ موجب آن پاپ و امپراطور، مدیچي را در فلورانس حفظ مي
بایست براي  شناختند؛ بنابر ھمان عھدنامھ پاپ مي ماریا سفورتسا را بھ عنوان نایب امپراطور درمیالن مي

، كھ بسیار مورد نیاز نیروھاي )دالر؟ ١,٢۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ١٠٠,٠٠٠گستاخیھاي گذشتھ و خدمات آینده 
جیروالمو مورونھ براي رھا   وسیلة اي كھ بھ چندي پس از آن كلمنس بر توطئھ. امپراطوري بود، بپردازد

ماركزة پسكارا آن را بھ پاپ افشا كرد و . ساختن میالن از سلطة امپراطور چیده شده بود چشم پوشید
  .مورونھ زنداني شد

پس از نرم كردن او با تقریبًا یازده ماه حبس . شارل با اسیر خود، فرانسوا، گربھ صفت بازي كرد
بایست حقوق  بھ موجب این شرایط، شاه مي. حاضر بھ آزاد ساختن او شدمحترمانھ، با شرایط سنگیني 

محرز یا ادعایي فرانسھ را بر جنووا، میالن، فالندر، آرتوا، تورنھ، بورگوني، و ناوار ترك گوید؛ كشتیھا 
 و نیروھایي، براي جنگ با رم یا تركان، براي شارل فراھم كند؛ با الئونور، خواھر شارل، ازدواج كند؛ و

این . اي براي اجراي این شرایط نزد شارل بھ گروگان بفرستد پسران بزرگتر خود را بھ عنوان وثیقھ
موجب عھدنامة مادرید  بھ. پسران یكي فرانسوا و دیگري ھانري بود كھ بترتیب ده سال و نھ سال داشتند

 ١٧در . یط موافقت كرد، فرانسوا بھ قید سوگند، اما با نیت معكوس، با تمام آن شرا)١۵٢۶ژانویة  ١۴(
عھدي را  پس از رسیدن بھ فرانسھ، اعالم كرد كھ قصد ایفاي بھ. مارس رخصت یافت تا بھ فرانسھ بازگردد

 ٢٢كلمنس بھ موجب قانون كلیسا سوگند او را باطل ساخت، و در . كھ بزور از او گرفتھ شده است ندارد
  ا سفورتسا قرارداد اتحادیة كنیاكمھ فرانسوا، كلمنس، ونیز، فلورانس، و فرانچسكو ماری

ساخت آستي و جنووا را بھ فرانسھ بازگردانند، میالن را بھ عنوان  را امضا كردند كھ آنان را متعھد مي
شھرھاي ایتالیا مستملكات پیش از جنگش را پس دھند، -ھر یك از كشور  تیول فرانسھ بھ سفورتسا بدھند، بھ
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كراون تحصیل كنند، و ناپل را بھ یك  ٢,٠٠٠,٠٠٠اي بھ مبلغ  فدیھآزادي اسیران فرانسوي را در برابر 
آنگاه امپراطور را . دوكاتو بھ فرانسھ بپردازد ٧۵,٠٠٠اي بھ مبلغ  امیر ایتالیایي واگذارند كھ خراج سالیانھ

 صمیمانھ بھ امضاي آن قرارداد دعوت كردند، با این قید كھ اگر سرباز زند، اتحادیھ با او چندان خواھد
  .جنگید كھ تمام نیروھاي او را از ایتالیا بیرون راند

اي را كھ كلمنس با النوي امضا كرده  شارل عمل اتحادیھ را بھ عنوان اینكھ سوگندھاي فرانسوا و عھدنامھ
توانست بھ ایتالیا برود، اوگود مونكادا را مأمور  چون خود او در آن زمان نمي. شكستھ است مذمت كرد

ا با دیپلوماسي بھ خود جلب كند؛ و اگر در این كار توفیق نیافت، با برانگیختن خاندان ساخت تا كلمنس ر
مونكادا مأموریت خود را بخوبي انجام داد، پاپ را . كولونا و عوام رم، شورشي برضد پاپ برانگیزد

، و آنگاه تحریض كرد كھ توافقي دوستانھ با خاندان كولونا بھ عمل آورد و گارد محافظ خود را منحل كند
درحالي كھ عالم مسیحیت خود . سازي براي تسخیر رم ادامھ دھند خاندان كولونا را فرصت داد تا بھ زمینھ

را با خیانت و جنگ مشغول داشتھ بود، تركان بھ رھبري سلیمان قانوني در موھاچ بر مجارھا فایق آمدند 
ترسید مبادا تمام اروپا نھ فقط  مي كلمنس، كھ). سپتامبر ١٠(و بوداپست را گرفتند ) ١۵٢۶اوت  ٢٩(

خواھد شخصًا بھ بارسلون برود و شارل را بھ  پروتستان بلكھ مسلمان شود، بھ كاردینالھا اعالم كرد كھ مي
در آن ھنگام، چنانكھ در رم . آشتي با فرانسوا و متحدشدن با مخاصمان خود برضد تركھا راضي سازد

  .اي بود تا با آن بھ ایتالیا حملھ برد و پاپ را خلع كند ریھشایع بود، شارل در كار فراھم ساختن بح

ھزار تن وارد رم شدند، برمقاومت ضعیفي كھ در  سپتامبر خاندان كولونا با قوایي مركب از پنج ٢٠در 
برابرشان بود غلبھ كردند، واتیكان و كلیساي سان پیترو و بورگو و كیو را غارت كردند، و كلمنس بھ 

ھایي كھ نقاشي كار رافائل بر آنھا بود  كاخ پاپ كامًال تھي شد؛ حتي فرشینھ. جلو فرار كردآن/ كاستل سانت
ھاي پاپ بھ سرقت  بھ دست تاراجگران افتادند و تاج پاپ، ظروف مقدس، گنجینة آثار قدیسان، و جامھ

ا وقاري تصنعي رفت و ب یك سرباز شادمانھ با جامة سفید و كاله قرمز پاپ بھ این سو و آن سو مي. رفتند
روز بعد، مونكادا تاج پاپ را بھ او برگرداند، وي را مطمئن . ساخت بھ تقلید پاپ حاضران را متبرك مي

ساخت كھ امپراطور بھترین نیات را دربارة پاپ دارد، و پاپ ترسان را مجبور ساخت یك متاركة چھار 
  .ماھھ با امپراطوري امضا كند و خاندان كولونا را ببخشاید

در پایان ماه . ھزار تن فراھم كرد كادا تازه بھ ناپل بازگشتھ بود كھ كلمنس نیروي جدیدي مركب از ھفتمون
  در ھمان . اكتبر بھ آن نیرو فرمان داد تا بھ استحكامات كولونا حملھ برد

الوقت گذراند؛ ھنري، كھ سرگرم  حال از فرانسواي اول و ھنري ھشتم تقاضاي كمك كرد؛ فرانسوا بھ دفع
وسیلة  یك ارتش دیگر پاپ كھ در شمال بود بھ. كار مشكل پدید آوردن پسري بود، ھیچ نیرویي نفرستاد

توانست خلع شدن خود  فرانچسكو كھ نمي. فرانچسكو ماریا دالرووره، دوك اوربینو، عاطل نگاه داشتھ شد
نوس و كلمنس، كھ را از امارت خویش بھ دست لئو دھم فراموش كند و حقشناسي خاصي نسبت بھ ھادریا

او را آزاد گذاشتھ بودند تا بھ امارت بازگردد، نداشت، ظاھرًا در این مورد روش انتظارآمیز را كنار 
این شخص جوواني د مدیچي جوان، پسر . یك رھبر دلیرتر با آن ارتش بود. گذاشت و جدًا وارد عمل شد

جوواني «آن جوان را . میراث برده بود  خوش منظر كاترینا سفورتسا، بود كھ روح متھور اورا نیز بھ
جوواني طرفدار . خواندند، زیرا ھنگامي كھ لئو مرده بود، او نوار سیاه بھ جامة خود زده بود مي» نوارسیاه

  .عمل بر ضد میالن بود، اما فرانچسكو ماریا ارادة خود را بر او تحمیل كرد

VII – ١۵٢٧: تاراج رم  

داد، عمال خویش  ھاي خود را با نیرویي سحرآسا از دور حركت مي شارل، كھ ھنوز در اسپانیا بود و مھره
اینان بھ یك كوندوتیرة تیرولي بھ نام گئورگ فون . را مأمور ساخت كھ ارتش جدیدي فراھم كنند

pyبري او جنگیده این شخص بھ مناسبت موفقیتھاي قواي مزدور آلماني كھ بھ رھ -فروندسبرگ رجوع كردند
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توانست فراھم كند، اما عمالش وعده دادند كھ  شارل چندان پولي نمي. دست آورده بود بودند، شھرتي بھ
فروندسبرگ ھنوز اسمًا كاتولیك بود، اما سخت بھ لوتر . غنیمتھاي فراوان در ایتالیا بھ چنگ خواھند آورد

قلعھ و سایر اموال خود و حتي . نفرت داشت ورزید و از كلمنس بھ عنوان خائن بھ امپراطوري ارادت مي
گولدن كھ بدین ترتیب بھ دست آمده بود، در حدود  ٣٨,٠٠٠آالت زن خویش را گرو گذاشت و با  زینت

اي بر سر پاپ مضایقھ نداشتند، گردآورد؛  مرد ماجراجو و تاراج طلب را، كھ از شكستن نیزه ١٠,٠٠٠
این ارتش  ١۵٢۶در نوامبر . دار آویزند داشتند تا پاپ را با آن بھ بنابھ روایت، برخي از آنان كمندي با خود

آلفونسو فرارا، با فرستادن چھار عراده از قویترین . الساعھ از كوھھا گذشت و بھ برشا سرازیر شد خلق
جوواني . توپھاي خویش براي فروندسبرگ، كوششھاي پاپ را براي خلع كردنش از امارت تالفي كرد

وھشت  نوامبر بھ سن بیست ٣٠دیكي برشا در زد و خوردي با مھاجمان تیرخورد و در نوارسیاه در نز
  .دیگر كسي باقي نمانده بود تا دوك اوربینو را از عظمت باز دارد. سالگي در مانتوا درگذشت

ارتش اوباش صفت فروندسبرگ بھ محض مردن جوواني از رود پو گذشت و مزارع حاصلخیز آن را 
انگیزترین  رقت»  :ھ سھ سال بعد سفیر كبیر انگلستان در وصف آن ناحیھ چنین گفتچنان منھدم كرد ك

  در میالن، » .سرزمیني كھ تاكنون در جھان مسیحیت وجود داشتھ است

شارل بھ سبب ابراز رشادت در مارینیانو بھ . فرمانده نیروھاي امپراطوري شارل، دوك دو بوربون بود
گري از چنگش  فتھ بود؛ اما وقتي كھ مادر شاه زمینھاي او را با حیلھمقام شھربان كل فرانسھ ارتقا یا

اینك، . درآورد، او بھ امپراطور گروید و در مغلوب ساختن فرانسوا در پاویا شركت كرد و دوك میالن شد
براي گردآوري یك ارتش دیگر براي شارل و تأمین مواجب سربازان آن، مالیات كمرشكني بر میالنیھا 

كھ در   سربازان او،. مپراطور نوشت كھ براي این منظور خون شھر را بكلي گرفتھ استبھ ا. بست
ھاي ساكنان شھر مسكن داده شده بودند، چنان در دزدي، بھیمیت، و ھتك ناموس افراط كردند كھ  خانھ

در اوایل . آویز كردند یا از بامھا بھ كوچھ انداختند بسیاري از میالنیھا خود را از فرط خشم و نومیدي حلق
بوربون ارتش خود را از میالن بیرون برد و آن را با قواي فروندسبرگ در نزدیكي پیاچنتسا  ١۵٢٧فوریة 

شد، از راه امیلیا رو بھ مشرق  تن بالغ مي ٢٢,٠٠٠این مخلوط عجیب و نامنظم، كھ اكنون بھ . متحد ساخت
جا را غارت كرد و  شروي ھمھ بھ حركت درآمد، از شھرھاي مستحكم اجتناب ورزید، اما ضمن پی

  .روستاھا را پشت سر خود خالي باقي گذاشت

وقتي بر كلمنس آشكار شد كھ نیروي كافي براي متوقف ساختن آن متجاوزان ندارد، بھ النوي متوسل شد 
: السلطنھ از ناپل آمد و شرایطي براي یك متاركة ھشتماھھ تنظیم كرد آن نایب. اي را بدھد تا ترتیب متاركھ

كلمنس و خاندان كولونا از جنگ دست برداشتند و نواحي فتح شده را با ھم معاوضھ كردند، و پاپ 
. دوكاتو فراھم آورد تا بھ ارتش فروندسبرگ رشوه دھد و آن را بیرون ایاالت پاپي نگاه دارد ۶٠,٠٠٠

ردادي را كھ بھ پنداشت كھ فروندسبرگ و بوربون قرا اش نزدیك بھ تھي شدن بود و مي آنگاه چون خزانھ
اما وقتي . السلطنة امپراطور رسیده محترم خواھند شمرد، ارتش خود را بھ سیصد تن تقلیل داد امضاي نایب

بھ مدت چھارماه ھزار گونھ سختي را . كھ چپاولگران بوربون از شرایط متاركھ آگاه شدند، بھ خشم آمدند
ھاشان پاره بود و كفش  د، بیشتر آنان اكنون جامھتحمل كرده بودند، فقط بھ این امید كھ رم را تاراج كنن

نداشتند، و ھمھ گرسنھ بودند و ھیچ پولي بھ آنان داده نشده بود؛ از این روبھ این امر تن ندادند كھ با 
از ترس اینكھ مبادا . دوكاتو خریداري شوند، بویژه كھ فقط قسمتي از آن مبلغ بھ آنان برسد ۶٠,٠٠٠

بوربون خود » ! پول بده! پول بده«كند، چادرش را محاصره كردند و فریاد زدند بوربون متاركھ را امضا 
فروندسبرگ كوشید تا آنھا را رام سازد، اما . را در جاي دیگري پنھان كرد و آنھا چادر او را غارت كردند

بوربون . ضمن كوشش خود بھ سكتة ناقص دچار شد، دیگر در نبرد شركت نكرد، و یك سال بعد درگذشت
مارس بھ  ٢٩در . دار شد، اما فقط پس از آنكھ موافقت كرد بھ سوي رم پیشروي كند فرماندھي را عھده

  .تواند جلو سربازان خود را بگیرد و متاركھ ناچار پایان یافتھ است النوي و كلمنس پیغام فرستاد كھ نمي

، وقتي كھ )آوریل ٨(دس در پنجشنبة مق. سرانجام، رم دریافت كھ قرباني مطامع ماجراجویان شده است
  پیترو متبرك نفري را در مقابل كلیساي سان ١٠,٠٠٠كلمنس یك جمعیت 
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ساخت، شخص متعصبي كھ فقط بھ یك پیشبند چرمي ملبس بود از مجسمة بولس حواري باال رفت و بھ  مي
ا توبھ كن و خود ر. رم بھ سبب گناھان تو ویران خواھد شد! اي حرامزادة سدومي«: پاپ بانگ زد

در شب عید قیام مسیح، » .اگر حرف مرا باور نكني، نتیجة آن را چھارده روز دیگر خواھي دید! تغییرده
رم، «: زد گذشت و چنین بانگ مي ھا مي این زاھد خشن، بارتولومئوكاروزي، مشھور بھ براندانو، از كوچھ

  ».با تو ھمان گونھ رفتار خواھد شد كھ با سدوم و عموره! توبھ كن

، كھ شاید امیدوار بود مردان خود را با مبلغ زیادتري پول راضي كند، بھ كلمنس پیام داد كھ باید بوربون
سربازان بوربون رو بھ . اي بدھد كلمنس پاسخ داد كھ شاید نتواند چنین فدیھ. دوكاتو بپردازد ٢۴٠,٠٠٠

قدر كافي سرباز آورده بودند  فلورانس راه افتادند، اما دوك اوربینو، گویتچاردیني، و ماركزة سالوتتسو بھ
سان بھ مانع برخورده بودند، راه  تا بھ طور مؤثر در استحكامات شھر دفاع كنند؛ سپاھیان بوربون، كھ بدین

كلمنس، كھ درمتاركھ راه نجاتي نیافتھ بود، برضد شارل بار دیگر بھ اتحادیة كنیاك . را در پیش گرفتند رم
اي كمك پولي جھت دفاع، بھ ثروتمندان رم متوسل شد، اما آنان بر. پیوست و از فرانسھ یاري خواست

كلمنس تا آن زمان . بنرمي پاسخ دادند كھ بھتر است پاپ از راه فروش مناصب كاردینالي پولي تھیھ كند
ھیچ فردي را، از راه فروش، بھ ھیئت كاردینالھا نیفزوده بود، اما وقتي كھ ارتش بوربون بھ ویتربو رسید، 

پیش از آنكھ نامزدان . كیلومتر فاصلھ داشت، پاپ ناچار شش مقام كاردینالي را فروخت ۶٧,۵فقط  كھ با رم
ھاي واتیكان سربازان گرسنة بوربون را دید كھ از كشتزارھاي  كاردینالي بتوانند پولي بدھند، پاپ از پنجره

یك عدة بیست ھزار نفري،  حال او براي دفاع از رم، در برابر. آیند وار بھ سوي رم پیش مي نروني ملخ
  .فقط چھارھزار سرباز دراختیار داشت

نیروھاي رم با شلیك تفنگ آنان را . مھ، قواي بوربون با استفاده از مھ بھ دیوارھاي شھر نزدیك شدند۶در 
اما مھاجمان از حملة مكرر دست . پس نشاندند، و خود بوربون، كھ زخمي شده بود، فورًا درگذشت

سرانجام نقطة ضعیفي را در . یرا ناگزیر بودند كھ یا رم را بگیرند یا گرسنگي بخورندداشتند، ز برنمي
میلیشیاي رم و گاردھاي سویسي با . جبھة دفاعي پیدا كردند، آن را شكافتند، و بھ درون شھر ریختند

بھ سانت كلمنس، بیشتر كاردینالھاي مقیم رم، و صدھا صاحبمنصب دیگر . رشادت جنگیدند، اما نابود شدند
اما . اي دیگر كوشیدند تا مھاجمان را با آتش توپخانھ متوقف سازند آنجلو گریختند؛ در آنجا چلیني و عده

حملھ كنندگان از جھات مختلف وارد شدند؛ برخي از آنان در پس پردة مھ پنھان بودند، و بعضي چنان با 
. ن بدون كشتن مردم دھشتزده ممكن نبودفراریان مجروح مخلوط گشتھ بودند كھ تیراندازي توپخانھ بھ آنا

  .بزودي متجاوزان شھر را بكلي قبضھ كردند

گشتند، ھر زن، مرد، یا كودكي را كھ سرراه خود  ھا مي مھاجمان در حالي كھ بھ صورت یورش در كوچھ
  خون آشامي آنھا وقتي افزون شد كھ بھ بیمارستان و یتیمخانة . كشتند دیدند مي مي

پیترو گام نھادند و كساني را  آنگاه بھ كلیساي سان. رد شدند و تقریبًا تمام بیماران را كشتندسانتوسپیریتو وا
اي را كھ یافتند غارت كردند و برخي از  ھر كلیسا و صومعھ. كھ در آنجا بست نشستھ بودند بھ قتل رساندند

كلیساي سان . دندآنھا را بھ اصطبل مبدل ساختند؛ صدھا كشیش، راھب، اسقف، واسقف اعظم كشتھ ش
تمام مساكن رم . سر تاراج شد و در اطاقھایي كھ رافائل نقاشي كرده بود اسب بستند پیترو واتیكان سربھ

سرایي كھ  یكي مھین  :غارت و بسیاري از منازل سوختھ شدند؛ فقط دوخانھ از شر حریق مصون ماند
استھ و چند بازرگان ثروتمند /آن ایزابال دكاردینال كولونا در آن سكنا داشت، و دیگري كاخ كولونا كھ در 

دوكاتو بھ سران اشرار پرداختند تا از حملھ در امان مانند، و آنگاه  ۵٠,٠٠٠پناه گرفتھ بودند؛ اینان 
اي  ھر قصري، براي حفظ خود در برابر یك عدة دیگر، مجبور بود باز فدیھ. دوھزار تن را پناه دادند

اگر   شد تا در برابر مبلغ معیني جان خود را بخرند؛ مام ساكنان خواستھ ميھا از ت در بیشتر خانھ. بپردازد
شدند؛ ھزاران نفر كشتھ شدند؛ براي وادار ساختن والدین بھ افشاي  كردند؛ شكنجھ مي از دادن پول ابا مي

ساد ھا ماالمال بود از اج انداختند؛ برخي از كوچھ ھا بیرون مي نھانگاھھاي پول، كودكان را از پنجره
pyاش را  پسران دومنیكو ماسیمي میلیونر را پیش چشم خود كشتند، بھ دخترش تجاوز كردند، خانھ. كشتگان
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در تمام شھر ھیچ كس نبود كھ از سھ سال «بنا بھ روایت، . قتل رساندند سوختند، و سپس خودش را نیز بھ
  ».بیشتر داشتھ باشد و مجبور بھ خریدن جان خود نباشد

دانستند و معتقد بودند كھ  نیمي از اشرار فاتح آلماني بودند و بیشترشان پاپ و كاردینالھا را مردمي دزد مي
براي تقلیل این ننگ، تمام . ثروت كلیسا از سرقت اموال سایر ملتھا بھ دست آمده و نزد جھانیان ننگین است

، را گرفتند و براي ذوب كردن یا فدیھ اشیاي قیمتي قابل حمل كلیسا، از جملھ ظروف مقدس و آثار ھنري
یك سرباز مانند پاپ . دادن یا فروختن بردند؛ اما بقایاي قدیسان را بر نداشتند و برروي زمین پراكندند

ملبس شد؛ چند سرباز دیگر كاله كاردینالي برسرگذاشتند و پاي او را بوسیدند؛ جماعتي در واتیكان لوتر را 
كھ جزو مھاجمان بودند از غارت اموال كاردینالھا بسیار شادي كردند، از آنان  لوتریھایي. پاپ اعالم كردند

برخي از كاردینالھا «: گویتچاردیني گوید. ھاي گزاف خواستند، و بھ آنان مراسم مذھبي جدیدي آموختند فدیھ
خود را در  ھا و نشانھاي فاخر گر نشاندند، درحالي كھ رویشان بھ عقب بود و تمام جامھ را بر چارپایان 

بعضي دیگر . گرداندند ھاي شھر مي برداشتند؛ اشرار این كاردینالھا را با مضحكھ و تحقیر بسیار در كوچھ
» توانستند فدیة مورد تقاضا را بپردازند چنان شكنجھ شدند كھ فورًا یا پس از چند روز مردند از آنان كھ نمي

تا زمان معیني فدیة خود را نپردازد، زنده بھ گور خواھد یك كاردینال را در گوري نھادند و بھ او گفتند اگر 
كاردینالھاي اسپانیایي و آلماني، كھ گمان داشتند از آزار . شد؛ آن فدیھ فراھم و در آخرین لحظھ پرداختھ شد

ھا و زنان محترم  راھبھ. گونھ مورد جفا قرار گرفتند كھ دیگران میھنان خود مصون خواھند ماند، ھمان ھم
  زنان. برداري شھواني بھ جایگاه اشرار برده شدند مورد تجاوز قرار گرفتند یا براي بھرهدر رم 

كھ پس از ھتك عرض بس  بسیاري از زنان جوان،. شدند در برابر شوھران یا پدران خود ھتك ناموس مي
  .مھموم شده بودند، خود را در رود تیبر غرق كردند

فیلیبر، پرنس اورانژ، كھ بھ نیمھ فرماندھي آن اشرار . شدید بود ھدم كتابھا، آرشیوھا، و آثار ھنري بسیار
واتیكان را با تبدیل آن بھ قرارگاه خود نجات داد؛ اما بسیاري از   انضباط رسیده بود، كتابخانة بي

. ھاي خطي گرانبھا محو شدند اي و خصوصي بھ آتش كشیده شدند و بسیار نسخھ ھاي صومعھ كتابخانھ
ھاي كتب خطي و  كولوتچي دانشور خانة خود را با مجموعھ. ل و كارمندانش پراكنده شدنددانشگاه رم چپاو

بالدوس، استاد دانشگاه، تفسیر خود را دربارة پلیني . آثار با ارزش آن دستخوش حریق و با خاك یكسان دید
خود را از دست شاعر اشعار  مارونة . افروختند در دست غارتگران دید كھ با آن در اردوگاه خود آتش مي

كریستوفورو مارچلو . پائولو بومبازي شاعر بھ قتل رسید]. نشد كھ كشتھ[داد، اما نسبتًا خوشبخت بود 
دانشور را با كندن ناخنھایش شكنجھ دادند؛ دو دانشمند دیگر بھ نامھاي فرانچسكو فورتونو و خوان والدس 

و بسیاري از ھمگنانشان   ماركانتونیو رایموندي،ھنرمندان، پرینو دل واگا، . خود را از فرط نومیدي كشتند
  .مكتب رافائل سرانجام پراكنده شد. مورد شكنجھ قرار گرفتند و ھر چھ داشتند بھ وسیلة اشرار بھ یغما رفت

 ٩,٨٠٠دو ھزار نعش از ناحیة واتیكان بھ رود تیبر افكنده شدند و . توان برشمرد تعداد كشتگان را نمي
بھ موجب یك برآورد كمتر از واقعیت، . شك تلفات جاني بسیار بیش از اینھا بود كشتھ دفن شدند؛ بدون

 ١٢۵,٠٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ٣,٠٠٠,٠٠٠ھا بھ  دوكاتو و میزان فدیھ ١,٠٠٠,٠٠٠قیمت اشیاي دزیده شده بھ 
  .تخمین زده شد) دالر

مانند . ظر بودتاراج رم ھشت روز طول كشید، و طي این مدت خود كلمنس از برجھاي سانت آنجلو نا
دادم  پس براي چھ مرا از رحم بیرون آوردي؟ كاش كھ جان مي«: كرد ایوب دردمند، بھ خدا چنین شكوه مي

دسامبر  ٧مھ تا ۶از . او از آن پس دیگر تا پایان عمر موي از رخسار نسترد ۴۴ ».دید نميو چشمي مرا 
یا ھنري ھشتم   در آن قلعھ زنداني ماند، بھ این امید كھ از ارتش دوك اوربینو، یا فرانسواي اول، ١۵٢٧

شیانة آن شارل، كھ ھنوز در اسپانیا بود، از تسخیر رم شادمان شد، اما وقتي كھ از تاراج وح. كمك بگیرد
رویھاي اشرار را از خود سلب كرد، اما از بیچارگي  مسئولیت زیاده. شھر آگاه گشت، بسیار ناراحت شد

ژوئن نمایندگان شارل، شاید بدون اطالع او، كلمنس را وادار ساختند تا عھدنامة  ۶در . پاپ استفاده نمود
 ۴٠٠,٠٠٠نیز بھ ارتش امپراطوري،  و  پاپ حاضر شد كھ بھ آن نمایندگان،. ننگیني را امضا كند صلح
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چیویتاكاستالنا، و حتي   چیویتا وكیا، ھاي اوستیا،  دوكاتو بپردازد؛ شھرھاي پیاچنتسا، پارما، ومودنا، و قلعھ
  دوكاتو ١۵٠,٠٠٠خود سانت آنجلو را بھ شارل واگذارد و در آنجا زنداني باشد تا اولین 

تمام كساني كھ در . او بگیرد ل شود تا شارل تصمیم الزم را دربارة تحویل شود، و آنگاه بھ گائتا یا ناپل منتق
. آنجلو بودند اجازه یافتند كھ از آن خارج شوند، مگر پاپ و سیزده تن كاردینالي كھ ھمراه او بودند سانت

 سربازان اسپانیایي و آلماني بھ مراقبت كاخ گمارده شدند و پاپ را تقریبًا ھمیشھ در یك مسكن كوچك تحت
گونھ مالي كھ جمعًا ده سكودو بیرزد  براي او ھیچ«: ژوئن چنین نوشت ٢١گویتچاردیني در . نظر گرفتند

از غارت نجات داده بود، بھ اسیر   اي را كھ او، بھ ھنگام فرار، تمام ظرفھاي طال و نقره» .باقي نگذاشتند
  .ا تأمین كندخود ر  دوكاتو از فدیة ١٠٠,٠٠٠سان  كنندگان خود تسلیم كرد تا بدین

  ، و ونیز راونا را،)كھ فرارا بر آن حقوق قدیمي داشت(ردجو و مودنا را  در ھمان اوان، آلفونسو فرارا، 
فلورانس خاندان مدیچي را براي سومین بار طرد كرد و عیسي مسیح را پادشاه جمھوري . تصرف كردند

شد كھ حتي  ظاھرًا بھ چنان انھدامي كشانده مياعم از مادي و روحاني،   تمام دستگاه پاپ،. جدید اعالم نمود
آز و فساد دربار   گناھان پاپ،  كردند مجازاتي براي سست پیمانیھاي كلمنس، رقت كساني را كھ گمان مي

كھ دركارپنتراس بآرامي   سادولتو،. انگیخت و بیعدالتي رم الزم است برمي  پرستي روحانیان، پاپ، تجمل
م را با وحشت فراوان شنید و افسوس آن روزھاي آرامي را خورد كھ بمبو و كرد، خبر سقوط ر زندگي مي

كاستیلیونھ و ایزابال و صد دانشور و شاعر و حامي ھنر آن شھر پرشور را كانون و ذروة فكر و ھنر 
و   پرورشگاه ارواح نجیب،  رم فقط معبد دین مسیح،«: اراسموس بھ سادولتو چنین نوشت. بودند زمان كرده 

تر، و با ارزشتر از سرزمین  براي بسا كسان عزیزتر، زیبنده. ن موزھا نبود، بلكھ مادر ملتھا بودمسك
  ».در حقیقت این خرابي مربوط بھ یك شھر نیست، بلكھ با تمام جھان مرتبط است… !خودشان بود

VII - ١۵٣٠- ١۵٢٧: شارل پیروزمند  

، ١۵٢٧نفر تقلیل داده بود؛ در سال  ۵۵,٠٠٠بھ سراغ رم آمده و نفوس آن را بھ  ١۵١٢طاعون در سال 
تن تحلیل برده بود؛ حال، در ژوئیة آن سال،  ۴٠,٠٠٠كشتار، خودكشي، و فرار ظاھرًا این جمعیت را بھ 

طاعون در گرماي شدید تابستان بازگشتھ، با قحط و حضور مداوم غارتگران دست بھ ھم داده، و رم را بھ 
ھا بار دیگر از اجساد انساني انباشتھ شدند، بسیاري  كلیساھا و كوچھ .صورت بیابان سھمگیني درآورده بود

از نعشھا در آفتاب پوسیدند، عفونت بھ حدي زیاد بود كھ زندانبانان و زندانیان بھ كنج اطاقھاي خود 
طاعون بیطرف . از عفونت مردند  ھذا، بسیاري از آنان، از جملھ برخي از مستخدمان پاپ، خزیدند؛ مع

مردند؛ و ماالریا، سیفیلیس،  ١۵٢٧ژوئیة  ٢٢آلماني تا  ٢,۵٠٠متجاوزان را نیز بینصیب نگذارد؛ بود، و 
  .تغذیھ عدة آن اشرار را بھ نصف تقلیل داد و سوء

ترسید مبادا پاپ محبوس جدایي او را از كاترین  ھنري ھشتم، كھ مي. حریفان شارل جدًا بھ فكر پاپ افتادند
ینال وولزي را بھ فرانسھ فرستاد تا براي آزاد ساختن پاپ با فرانسوا گفتگو آراگوني تصویب نكند، كارد

دوكاتو كردند، بھ  ٢,٠٠٠,٠٠٠در اوایل ماه اوت، آن دو شاه بھ شارل پیشنھاد صلح و پرداخت . كند
شارل از قبول این . شرطي كھ پاپ و شاھزادگان فرانسھ آزاد و ایاالت پاپي بھ كلیسا بازگردانده شوند

، ھنري و فرانسوا با یكدیگر تعھد كردند كھ با )اوت ١٨(بھ موجب عھدنامة آمین . نھاد امتناع كردپیش
بزودي ونیز و فلورانس بھ این اتحادیة جدید پیوستند و نیروھاي فرانسھ جنووا و پاویا را . شارل بجنگند

مانتوا وفرارا، . رم راطور غارت كردند كھ ارتش امپراطوري،  تسخیر كردند، و این شھر اخیر را ھمان
فرمانده   ھذا، لوترك، مع. ترسیدند، بھ این اتحادیھ پیوستند كھ از فرانسویان حاضر بیشتر از شارل غایب مي

  .توانست حقوق سربازان خود را بپردازد، جرئت نكرد بھ رم حملھ برد فرانسوي، كھ نمي

ك بازگرداند و از حرارت اتحادیة رو بھ امپراطور، كھ امیدوار بود محبوبیت خود را در كلیساي كاتولی
pyفورًا   رشد بكاھد، با آزاد ساختن پاپ موافقت كرد، مشروط برآنكھ كلمنس بھ اتحادیھ كمكي نكند،
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كلمنس آن . دوكاتو بپردازد، و گروگانھایي براي تضمین رفتار خود بھ دربار امپراطور بفرستند ١١٢,٠٠٠
 ٧در. تسلیم یك دھم عواید كلیسایي ناپل بھ امپراطور، فراھم كرد پول را با فروش مشاغل كاردینالي، و با

و   با حقارت،  مستخدمان، آنجلو را ترك كرد و ملبس بھ جامة  دسامبر كلمنس، پس از ھفت ماه حبس، سانت
  .از رم بھ اورویتو رفت  در حالي كھ از فرط رنج نزار شده بود،

داده بود، دیوارھایش برھنھ و شكافتھ بودند، و باد از در اورویتو در قصري مسكن گزید كھ سقفش شكم 
نمایندگان انگلستان، كھ براي اجازة طالق از طرف ھنري بھ مالقاتش . ھرسو در اطاقھایش جریان داشت

اش تا نیمھ در ریش  او را كز كرده در بستري یافتند؛ در حالي كھ چھرة الغر و رنگ پریده  آمده بودند،
 ١٧در . زمستان را در آنجا بھ سر برد و سپس بھ ویتربو نقل مكان كرد. ھان شده بوداش پن دراز و ژولیده

ترسیدند كھ  توانست بپردازد از او گرفتھ بودند و مي فوریھ سربازان امپراطوري، كھ آنچھ كلمنس مي
ارتش  لوترك اكنون. مرض عدة بیشتري از آنھا را بكشد، رم را تخلیھ كردند و روبھ جنوب بھ ناپل رفتند

ناپل بھ نزدیك آن شھر آورد، اما ماالریا از عده سربازانش كاست، خود او را نیز   خود را بھ امید محاصرة
كھ اینك امید   كلمنس،). ١۵٢٨اوت  ٢٩(نشیني كردند  كشت، و نیروھاي نامنظمش بھ سوي شمال عقب

اكتبر رخصت  ۶ارل گذاشت و در یاري از جانب اتحادیھ را از دست داده بود، خود را كامال در اختیار ش
ھا متروك و ھزاران عمارت ویران شده بودند؛ مردم از  چھار پنجم خانھ. یافت كھ دوباره وارد رم شود

  .شدند ماه پیش برسر پایتخت مسیحیت آورده بود حیران مي آنچھ ھجوم نھ

بھ كشور پادشاھي ناپل ضمیمھ شارل ظاھرًا مدتي چنین اندیشیده بود كھ كلمنس را خلع كند، ایاالت پاپي را 
  نماید، رم را مقر امپراطوري خویش سازد، و پاپ را بھ وضع اصلي

اما این كار شارل را بھ دامن پیروان لوتر در . خود، كھ اسقفي رم و تابعیت امپراطور باشد، بازگرداند
لھستان، و   لستان،ساخت؛ و فرانسھ، انگ انداخت؛ زمینة جنگ داخلي را در اسپانیا فراھم مي آلمان مي

الجرم این نقشھ را ترك كرد . انگیخت كھ متحدًا و با تمام قوا در برابر او مقاومت كنند مجارستان را برمي
و بھ این نیت گرایید كھ پاپ را متحد وابستھ و یاور دیني خود سازد و بھ یاري او ایتالیا را بین او و خودش 

در این عھدنامھ : ، امتیازات مھمي بھ پاپ داد)١۵٢٩ژوئن  ٢٩(بھ موجب عھدنامة بارسلون . قسمت كند
مقرر شده بود كھ امارتھاي گرفتھ شده از كلیسا بھ آن باز پس داده شوند؛ خویشان مدیچي پاپ با دیپلوماسي 

پاپ در عوض . یا زور دوباره بھ حكومت فلورانس بازگردند؛ و حتي فرارا نیز بھ پاپ وعده داده شده بود
كھ ناپل را بھ تولیت شارل در آورد، بھ ارتشھاي او اجازة عبور از ایاالت پاپي را بدھد، و موافقت كرد 

  .سال بعد در بولونیا با امپراطور مالقت كند تا بین خود ترتیب آرامش و تجدید سازمان ایتالیا را بدھند

فرانسوا، مالقات كرد السلطنة ھلند، با لویزدوساووا، مادر چندي پس از آن، مارگارت، عمة شارل و نایب
). ١۵٢٩اوت  ٣(كامبره را میان امپراطور و شاه ترتیب داد  و، بھ یاري سفیران و نمایندگان مختلف، پیمان

دوكاتو آزاد كرد؛ فرانسوا از تمام  ١,٢٠٠,٠٠٠اي بھ مبلغ  شارل شاھزادگان فرانسھ را در برابر فدیھ
اینك سرنوشت متحدان فرانسھ در . ، وتورنھ چشم پوشیدادعاھاي فرانسھ بر ایتالیا، فالندر، آرتوا، آراس

  .ایتالیا بھ دست امپراطور بود

شارل و كلمنس در بولونیا با یكدیگر مالقات كردند و متقاعد شدند كھ بھ یاري یكدیگر  ١۵٢٩نوامبر  ۵در 
. ن فتح كرده بودشگفت آنكھ این نخستین دیدار شارل از ایتالیا بود؛ وي آن كشور را بدون دیدن آ. محتاجند

وقتي كھ در بولونیا در برابر پاپ زانو زد و پاي مردي را كھ خود بھ خاك كشانده بود بوسید، این نخستین 
كھ یكي نمایندة یك كلیساي رو بھ انحطاط و دیگري نمایندة یك كشور  –بار بود كھ دو شخصیت برجستھ 

جز  –را نادیده گرفت و تمام اھانتھا را بخشود  كلمنس غرور خود. دیدند یكدیگر را مي –نوین و فاتح بود 
ناپذیري در  شارل ارتشھاي مقاومت. توانست امیدي بھ فرانسھ داشتھ باشد دیگر نمي. اي نداشت این ھم چاره

جنوب و شمال ایتالیا داشت؛ بازگرداندن فلورانس بھ خاندان مدیچي بدون مداخلة نیروھاي امپراطوري 
سخي و مدبر  شارل. ر علیھ لوتر در آلمان، و بر ضد سلیمان در شرق، الزم بودممكن نبود؛ یاري امپراطو

اساسًا بھ شرایط قرارداد بارسلون وفادار ماند، گرچھ این قرارداد ھنگامي منعقد شده بود كھ وي زیاد : بود
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ماریا  بھ فرانچسكو. ونیز را وادار ساخت كھ آنچھ از ایاالت پاپي گرفتھ است پس بدھد. نیرومند نبود
سفورتسا اجازه داد، پس از پرداختن غرامت سنگیني، میالن منھدم شده را زیر امپراطوري نگاه دارد؛ و 

. ایمان را بھ فرماندھي اوربینو باقي گذارد كلمنس را تحریض كرد تا فرانچسكوماریا دال روورة جبان یا بي
  بھ حكومت امارت خود، بھ منزلة تیول پاپ، گذاردن او اتحاد اخیر آلفونسو با فرانسھ را بخشود و با برجاي

 ١٠٠,٠٠٠او را براي كمك بھ سپاھیان امپراطوري در حملھ بھ رم پاداش داد؛ آلفونسو در عوض بھ پاپ 
  دوكاتو،

اي  شارل براي تحكیم این ترتیبات از تمام امارتھا خواست اتحادیھ. كھ بسیار مورد احتیاج او بود، پرداخت
اي كھ  تشكیل دھند آن اتحادیھ - جز حملة شارل -تالیا در برابر ھرگونھ حملة خارجيبراي دفاع مشترك ای

دانتھ بھ خاطر تشكیل آن بھ امپراطور ھانري ھفتم و پترارك بھ امپراطور شارل چھارم متوسل شده بود، 
ساخت  كلمنس این اتحادیھ را متبرك. شد اینك از راه تابعیت مشترك نسبت بھ یك نیروي خارجي تأمین مي

 ٢۴- ٢٢(و تاج آھنین لومباردي و تاج امپراطوري پاپي امپراطوري مقدس روم را بر سر شارل نھاد 
  ).١۵٣٠فوریة 

كلمنس، كھ تصمیم گرفتھ بود خاندان خود را بھ . اتحاد پاپ و امپراطور با خون فلورانسیھا تسجیل شد
كسي كھ پاپ را در زندان نگاه داشتھ  ھمان(دوكاتو بھ فیلیبر، پرنس اورانژ  ٧٠,٠٠٠قدرت بازگرداند، 

در آنجا برقرار شده بود،  ١۵٢٧، پرداخت تا ارتشي فراھم سازد و جمھوري اغنیا را، كھ در سال )بود
سرباز آلماني و اسپانیایي را، كھ بسیاري از آنان در غارت رم شركت كرده  ٢٠,٠٠٠فیلیبر . براندازد

این نیرو پیستویا و پراتو را اشغال و فلورانس را  ١۵٢٩ر در دسامب. بودند، بھ این مأموریت فرستاد
اھالي مصمم شھر براي آنكھ مھاجمان را زیر آتش توپخانھ بگیرند، ھرخانھ و دیوار را تا . محاصره كرد

كیلومتر در اطراف استحكامات شھر خراب كردند؛ و میكالنژ كار ساختن مجسمھ را براي گورھاي  ۵.١
  محاصره با كمال. ساختن وپرداختن باروھا ودژھاي شھر پرداخت نھاد و بھ سو خاندان مدیچي بھ یك
یا موش بھ بھاي  نایاب شد كھ ھرگربھ ماه ادامھ یافت؛ موادغذایي در فلورانس چندان بیرحمي مدت ھشت

دادند تا  ھا ظرفھاي خود را، وزنان جواھر خویش را مي كلیساھا و خانواده. رسید دالر بھ فروش مي ۵,١٢
پرست، ھمچون فرا بندتو دا فویانو، روحیة  راھبان میھن. راي تھیة خواربار و اسلحھ تبدیل بھ پول شودب

فلورانسي دلیر بھ نام فرانچسكو فروتچي از شھر گریخت، سھ   یك. مردم را با نطقھاي آتشین نگاه داشتند
و ھزار تن از آنان شكست محاصره كنندگان حملھ كرد؛ اما با از دست دادن د ھزار مردگردآورد، و بھ

خود او اسیر شد؛ وي را نزد فابریتسیو مارامالدي، یكي از اھالي كاالبریا كھ بر سواره نظام . خورد
در ھمان . مارامالدي چندان بھ آن قھرمان دشنھ زد كھ او جان سپرد. امپراطوري فرماندھي داشت، بردند

اي  بري دفاع خود استخدام كرده بود، قرارداد خائنانھاوان ماالتستا بالیوني، سرداري كھ فلورانس براي رھ
. سوي فلورانسیھا برگرداند روي آنان گشود، و توپھاي خود را بھ با محاصره كنندگان امضا كرد، شھر را بھ

  ).١۵٣٠اوت  ١٢(جمھوري فلورانس، كھ مردم آن گرسنھ و بیسامان بودند، تسلیم شد 

صدھا . خویي خویش ننگین ساخت انوادة خود را با ظلم و درندهآلساندرو د مدیچي دوك فلورانس شد و خ
فرا بندتو را نزد كلمنس فرستادند . شدند تن، كھ براي نجات جمھوري جنگیده بودند، شكنجھ، تبعید، یا كشتھ 

و كلمنس او را در سانت آنجلو زنداني ساخت؛ بھ موجب روایت نامعلومي، آن راھب را چندان گرسنگي 
  حكومت شھر منحل شد، نام. دادند تا مرد

تغییر یافت، و ناقوس بزرگ یازده تني ) كاخ ملي(بھ پاالتتسو وكیو ) كاخ حكومتي(پاالتتسو دال سینیوریا 
ما دیگر «شد برداشتھ و خرد شد تا، بھ گفتة یكي از وقایعنگاران آن زمان،  نامیده مي) گاو(كھ الواكا 

س در برج زیبایي قرارداشت كھ بھ مدت چندین نسل از فراز این ناقو» .صداي گوشنواز آزادي را نشنویم
  .خواند آن مردم را بھ مشاوره مي
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رفتار پاپ دربارة فلورانس انحطاط خانوادة مدیچي را تأیید كرد؛ كوششھاي او براي بازگرداندن رم بھ 
نمایاند كھ آن خاندان را بزرگ  مي اي از آن نبوغ اداري و ارجگزاري جمالشناسي را حال سابق بارقھ

سباستیانو دل پیومبو، كھ تصویر او را در زمان نوجوانیش ساختھ بود، حال تك چھرة او را . ساختھ بود
ھمچون پیرمردي غمناك با چشمان گود رفتھ و ریش سفید رسم كرد كھ مشغول بركت دادن بود؛ رنج 

راي حفظ ایتالیا از ناوگان ترك، كھ اكنون برمشرق ظاھرًا او را تأدیب و تا حدي تقویت كرده بود؛ ب
مدیترانھ مسلط بود، اقدامات جدي بھ عمل آورد؛ آنكونا، آسكولي، و فانو را مستحكم ساخت و ھزینة این 

بھ وضع مالیاتي بھ میزان  - رغم مخالفت كاردینالھا علي -١۵٣٢ژوئن  ٢١كار را با تحریض مجمع مشایخ 
با فروختن مشاغل كلیسایي تاحدي . لیایي، از جملھ كاردینالھا، تأمین كردبردرآمد كشیشان ایتا% ۵٠

اي براي تعمیر خرابیھاي امالك كلیسا، دوباره دایر كردن دانشگاه رم، و از سرگرفتن حمایت از  بودجھ
با وجود خطر دزدي دریایي از طرف بربران در نزدیكي سیسیل، براي تأمین . دانش و ھنر فراھم گشت

  .صورت پایتخت جھان غرب درآمد رم در مدت نسبتًا كمي دوباره بھ. افي غلھ اقدام كردمقدار ك

كارادوسو از میالن و چلیني از فلورانس آمدند تا ھنر زرگري . شھر رم ھنوز از حیث ھنرمند مستغني بود
ھاي زرین و را بھ اوج اعتالي آن در دورة رنسانس برسانند؛ این دو و بسیار كسان دیگر بھ كار ساختن گل

شمشیرھاي افتخار بھ عنوان ھدیة پاپ، ظروف براي محرابھا، عصاھاي نقره براي مقامات كلیسایي و 
والریو بلي . ھاي نمایشي سیار، مھرھا براي كاردینالھا، تاجھا و انگشترھا براي پاپان گمارده شدند دستھ

اظري از زندگي مسیح حك شده ویچنتسایي درج بس زیبایي از یك سنگ زجاجي ساخت كھ بر روي آن من
درج، كھ حال یكي از اشیاي با ارزش كاخ پیتي است، بھ فرانسواي اول، در ھنگام عروسي  این . بود

  .پسرش با كاترین دو مدیسي، ھدیھ شد

بزرگترین نقاشي زمان كلمنس در تاالر . از سرگرفتھ شد ١۵٢۶تزیین اطاقھاي پاپ در واتیكان در سال 
  میلویوس  و نبرد پل صلیبدر آنجا جولیو رومانو ظھور : فتقسطنطین انجام گر

را تصویر كرد؛ فرانچسكوپني غسل تعمید قسطنطین، و رافائلو دال كولھ اھداي رم بھ پاپ سیلوستر از 
  .را رسم كرد قسطنطینطرف 

اكنون تواناترین نقاش در رم سباستیانو لوچاني  -و بعد از مھاجرت جولیو رومانو بھ مانتوا - پس از میكالنژ
چون در ونیز متولد شده ). ١۵٣١(فت بود كھ وقتي بھ طراحي مھرھاي پاپ گمارده شد، دل پیومبو لقب گر

یكي از نخستین و . ، این توفیق را داشت كھ از جان بلیني، جورجونھ، و چیما ھنر بیاموزد)١۴٨۵حد (بود 
بھترین تصویرھایش سھ مرحلھ از عمر انسان بود كھ خود او در آن ھمچون جواني دلپذیر میان دو 

این دو آھنگساز یاكوب اوبرشت و فیلیپ . د، نمایان استآھنگساز خارجي، كھ در آن ھنگام در ونیز بودن
یا آن را  -براي كلیساي سان جوواني كریزوستومو تصویر جانداري از آن قدیس رسم كرد. وردلو بودند

در تابلو ونوس و آدونیس، كھ زنان ) ١۵١٠(و تقریبًا در ھمان ھنگام  - براي جورجونھ بھ پایان رسانید
زریني پیش از دوران گناه تعلق دارند، از روش شھواني جورجونھ تقلید كرده  گویي بھ عصر بخشنده تنش

سباستیانو شاید ھمچنین در ونیز تابلو مشھور خود تك چھرة یك بانو را رسم كرد كھ مدتھا بھ نام . است
  .شد الفورنارینا بھ رافائل نسبت داده مي

آن ھنرمند . در آراستن ویالكیجي كمك كند آگوستینو كیجي سباستیانو را بھ رم خواند تا ١۵١١در سال 
جوان در آن شھر رافائل را دید و تا چندي سبك تزیین مشركانة او را تقلید كرد؛ در عوض، رموز 

سباستیانو بزودي دوست صمیم میكالنژ شد، بھ تصور از عضالت . رنگامیزي ونیزي را بھ او یاد داد
. بر تلفیق رنگامیزي ونیزي با شیوة میكالنژ اعالم داشت انسان كامًال آشنا گردید، و قصد خود را دایر

. وقتي كھ كاردینال جولیو د مدیچي از او تصویري خواست، فرصتي یافت تا این روش را بھ كار برد
سباستیانو مخصوصًا رستاخیز الیعازر را موضوع كار خود قرار داد تا با رافائل، كھ در ھمان ھنگام 

منتقدان ادعاي او را، مبني براینكھ در ھنر با رافائل برابر . ود، بھ رقابت برخیزدمشغول تھیة تابلو تبدیل ب
  . است، بھ اتفاق آرا نقض نكردند
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میل مفرط او بھ راحتي مانع . توانست بیشتر ترقي كند سباستیانو اگر بھ مھارت خود مغرور نشده بود، مي
بھ خاطر زر یا بھ عشق سراب شھرت پس از خواست  جواني با نشاط بود كھ نمي. رسیدن او بھ نبوغ شد
پس از دریافت اجرت گزافي از حامي خود كھ پاپ شده بود، بیشتر بھ ساختن . مرگ خود را بفرساید

  .چھره اكتفا كرد، كھ در آن كار فقط تني چند از نقاشان بر او برتري یافتند  تك

. انداز كرد ل در آن سوي كوھھاي ایتالیا طنینبالداساره پروتتسي بلندگراتر بود و نام خود را بھ مدت یك نس
  :خیزند ھنرمندان غالبًا از خاندانھاي كوچك برمي. (فرزند یك نساج بود

افراد طبقة متوسط نخست در پي فایدة آني ھستند، بھ این امید كھ در پیري فرصت براي پرداختن بھ زیبایي 
.) دھند ر زندگي را بھ زندگي ھنري ترجیح ميكنند، ھن را داشتھ باشند؛ اشراف گرچھ ھنر را حمایت مي

. ، نقاشي را زیر نظر سودوما و پینتوریكیو آموخت و بزودي بھ رم رفت)١۴٨١(بالداساره در سینا زاد 
ظاھرًا ھمو بود كھ سقف تاالر الیودورو را در واتیكان نقاشي كرد؛ و رافائل چون آن را بھ قدر كافي خوب 

ھاي ابنیة باستاني شد؛  در ھمان اوان او نیز مانند برامانتھ دوستدار ویرانھ. ادیافت، تغییر زیادي در آن ند
اندازة طرحھاي زمیني معابد و كاخھاي قدیمي را گرفت، و اشكال مختلف ستونھا و سرستونھاي آنھا را 

  .آنگاه متخصص بھ كار بستن ژرفانمایي در معماري شد. بررسي كرد

). ١۵٠٨(ویال كیجي را بسازد، پروتتسي براي طراحي آن دعوت شد وقتي آگوستینو كیجي تصمیم گرفت 
آن بانكدار از نتیجة كار بالداساره، كھ عبارت بود از گچبري و قرنیز سازي در باالي نمایي بھ سبك 

رنسانس، خرسند شد و آن ھنرمند جوان را مختار ساخت تا چندتا از اطاقھاي دروني را، در رقابت با دل 
بالداساره در سرسرا و بالكانة ستوندار، ونوس را در حال شانھ زدن گیسوان . ئل، تزیین كندپیومبو و رافا

خود، لدا و قویش را، ائوروپھ و گاوش را، دانائھ و رگبار طال را، گانومدس و عقابش را، و نیز مناظر 
. ، رسم كرددیگر را، براي عروج آن وامدھندة خستھ از كار یكنواخت روزانھ بھ عالم رؤیاھاي زیبا

سازي  در این حاشیھ. ھایي از ژرفانمایي فزونتر ساخت پروتتسي جلوة فرسكوھاي بالداساره را با حاشیھ
كاري و مھارت بھ خرج داد كھ تیسین وقتي بر آنھا نگریست، تصور كرد از نقش برجستة  چنان ریزه

انگیز رسم كرد،  معماري خیالدر تاالر طبقة باال، بالداساره با كلك خود صور . اند سنگي ساختھ شده
قرنیزھایي كھ بر ستونھاي زن پیكر متكي بودند، افریزھایي كھ بر نیمستونھاي منقش تكیھ داشتند، و 

پروتتسي عاشق معماري شده و نقاشي را بھ خدمت آن . شدند ھاي كاذبي كھ بردشتھاي زیبا گشوده مي پنجره
ولي در این مورد . كرد، اما تقلیدش بیروح بود اني تقلید ميگماشتھ بود و در این كار از تمام قوانین ساختم

باید استثنایي قایل شویم، و آن مناظري از كتاب مقدس است كھ او در یك نیمگنبد كلیساي سانتا ماریا دلھ 
در این نیمگنبدھا تصویر سیبوالھا را نقاشي كرده ) سھ سال پیشتر(رافائل قبًال ). ١۵١٧(پاچھ رسم كرد 

كردند، زیرا اینھا ظریفترین نقاشیھاي بالداساره  كوھاي بالداساره بخوبي با این تصویر برابري ميفرس. بود
  .بودند، در حالي كھ تصویرھاي رافائل در آنجا از بھترین كارھاي او نبودند

وان لئو دھم ظاھرًا تحت تأثیر قابلیت انعطاف ھنر پروتتسي واقع شده بود، زیرا او را بھ جاي رافائل بھ عن
تا او براي دكور كمدي بیبینا بھ ) ١۵٢١(، نیز مقرر داشت )١۵٢٠(سر معمار كلیساي سان پیترو گماشت 

آنچھ را از كار پروتتسي در سان پیترو باقي مانده طرح زمیني آن است؛ . نام الكاالندرا نقاشي تھیھ كند
كھ تاكنون براي سان پیترو طرح ھایي  بسیار زیباتر و جالبتر از نقشھ«: سایمندز آن را چنین وصف كرد

  مرگ لئو، و بیمیلي جانشین او بھ » .اند شده

در بولونیا . ھنر، موجب شد كھ پروتتسي رم را ترك گوید و نخست بھ سینا و پس از آن بھ بولونیا برود
. م نشداي ساخت، اما آن نما ھرگز تما نقشة پاالتتسو آلبرگاتي را طرح كرد و براي نماي سان پترونیو نمونھ

وقتي كھ كلمنس ھفتم بھشت ھنرھا را دوباره گشود، پروتتسي بھ رم بازگشت و كار خود را در سان پیترو 
گوید كھ او  وازاري مي. زماني كھ اشرار امپراطوري رم را غارت كردند، او ھنوز آنجا بود. از سرگرفت

ردند كھ روحاني عالیمقامي است منش بود، و آنھا گمان ك موقر و نجیب«متحمل محنتھاي خاصي شد؛ زیرا 
اي، وضع   اي دستگیر كردند، اما او، با رسم تصویر استادانھ او را براي دریافت فدیة شاھانھ» .با لباس مبدل
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محقر خود را نشان داد و آنان فقط بھ این اكتفا كردند كھ ھمھ چیز را بھ جز پیراھنش از او بگیرند و 
حكومت سینا، كھ از باز یافتن . گرفت و تقریبًا برھنھ بھ آنجا رسیداو راه سینا را پیش . رھایش سازند

جوستا او را  فرزند گریزپاي خود شاد شده بود، او را براي طرح استحكامات استخدام كرد، و كلیساي فونتھ 
این نقاشي . او نامیده شد» شاھكار«مأمور كرد نقاشي دیواریي بسازد كھ از طرف منتقدان با گذشت 

  .كرد الوقوع عیسي را بھ یك آوگوستوس ترسان اعالم مي تصویر سیبوالیي بود كھ تولد قریبدیواري 

اما بزرگترین كامیابي پروتتسي پاالتتسو ماسیمي دلھ كولونھ بود كھ او پس از بازگشت بھ رم نقشة آن را 
نامشان نیز از كردند كھ اخالف فابیوس ماكسیموس ھستند و  خاندان ماسیمي ادعا مي). ١۵٣٠(تھیھ كرد 

نام او مشتق است؛ ماكسیموس ھمان كسي بود كھ شھرت جاوداني خود را از تنبلي بھ دست آورده بود؛ نام 
این از . اج رم منھدم شده بودمسكن سابق خویش گرفتھ بودند كھ در تار ستوندارخانوادگي خود را از ایوان 

خوشبختي پروتتسي بود كھ شكل منحني و نامنظم محل بنا طرح یك نقشة چارگوش كسل كننده را غیر 
او شكل بیضي را انتخاب كرد، با یك نماي رنسانسي و یك رواق بھ سبك دوریك؛ و در . ساخت ممكن مي

شكوھي بخشیده بود كھ خاص یك كاخ رومي  حالي كھ خارج بنا را ساده گرفتھ بود، داخل آن را زینت و
  .زمان امپراطوري با ظرافتھاي توأم با تناسب و آراستگي یوناني بود

اش، در تنگدستي درگذشت، زیرا قدرت چانھ زدن با پاپھا، كاردینالھا،  رغم قابلیت چند جانبھ پروتتسي، علي
وقتي كھ پاپ پاولوس سوم شنید كھ . داشتو بانكدارھا را براي دریافت مزدي كھ متناسب با مھارتش باشد ن

اند كھ بتوانند  با خود اندیشید كھ از میان ھنرمندان فقط پروتتسي و میكالنژ مانده  موت است، او مشرف بھ
. فرستاد) دالر؟ ١٢۵٠(كروان  ١٠٠پاپ براي آن ھنرمند . پیترو را از دیوار بھ گنبد برسانند كلیساي سان

وازاري پس از بیان این ). ١۵٣۵(وچھار درگذشت  ، با این حال در سن پنجاهبالداساره از او تشكر كرد
سازان، و معماران رم جنازة او را  تمام نقاشان، مجسمھ«: گوید مطلب كھ رقیبي او را مسموم كرده بود، مي

  ».گور تشییع كردند  تا لب

X – ١۵٣۴- ١۵٢٠: میكالنژ و كلمنس ھفتم  

كھ درمیان تمام بدبختیھاي خود بدخوییھا و سركشیھاي میكالنژ را با یكي از اعتبارات كلمنس این است 
كلمنس . مھرباني تحمل كرد، مأموریتھاي زیاد بھ اوداد، و تمام امتیازات شایستة نبوغ را بھ او اعطا كرد

ن كار كنم بنشیند، زیرا یقین دارم اگر ای آید، من بھ او تكلیف مي وقتي بوئوناروتي بھ دیدن من مي»  :گفت مي
كلمنس حتي پیش از رسیدن بھ مقام پاپي، بھ آن ھنرمند پیشنھادي » .را نكنم، او بدون اجازه خواھد نشست

سازي است؛ و آن پیشنھاد این بود  كھ بعدًا معلوم شد بزرگترین مأموریت حجاري و مجسمھ) ١۵١٩(كرد 
بسازد كھ آرامگاھي باشد براي ) یدانبار جد(لورنتسو در فلورانس یك نوئووا ساگرستیا  كھ در كلیساي سان

  چون بھ. ھاي مناسب تزیین كند ھاي آنان را بریزد، و آنھا را با مجسمھ مشاھیر خاندان مدیچي، طرح مقبره
ھایي معماري براي كتابخانةلورنتس  قابلیت انعطاف ھنر تیسین ھم واقف بود، از او نیز خواست كھ نقشھ

پلة   راه. ھاي ادبي خانوادة مدیچي را داشتھ باشد براي جا دادن مجموعھ چنان تھیھ كند كھ آن بنا فضاي كافي
؛ كار ساختمان بقیة بنا بعدًا )١۵٢٧- ١۵٢۶(مجلل و دھلیز ستوندار این كتابخانھ زیرنظر میكالنژ تكمیل شد 

  .ھاي بوئوناروتي انجام گرفت بھ وسیلة وازاري و دیگر ھنرمندان از روي نقشھ

بھ شكل یك چھارگوش ساده ساختھ شده بود . شد شاھكار معماري خواند بھ اشكال ميرا » نمازخانة جدید«
ھایي  كھ با ستونھاي چھارگوش جدا شده و گنبد محقري برفراز آن بود؛ خاصیت اصلیش آن بود كھ مجسمھ

تمام شد، و در سال  ١۵٢۴درسال » نمازخانة مدیچي«این . ھاي تزییني دیوار خود جاي دھد در طاقچھ
اي  نامة بیصبرانھ اما محترمانھ در این سال كلمنس. ھا شروع كرد  میكالنژكار خود را برروي مقبره ١۵٢۵
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ھاي بستگان  را با مقبره داني كھ پاپھا زندگي درازي ندارند؛ اكنون بینھایت آرزومندیم كھ آن نمازخانھ تو مي
ازاین رو ھردو را . بشنویم؛ ھمچنین دربارة كتابخانھ خویش بنگریم، یا بھ ھر تقدیر خبر پایان یافتن آن را

كنیم و از یزدان مسئلت  صبر جمیل پیشھ مي) بنا بھ گفتة خودت(گذاریم، درعین حال  كفایت تو وامي بھ
كار و پاداش  ام مطمئن باش كھ تا من زنده. داریم كھ ترا وادارد قلبًا وسیلة پیشرفت ھردوكار را فراھم كني

  .جولیو –. خدانگھدار، عنایت یزدان و تبركات ما یارت باد. واھد شداز تو دریغ نخ

براي لورنتسو باشكوه؛ برادر كشتھ شدة او، جولیانو؛ لئودھم؛ : مقرر بود شش مقبره در آن نمازخانھ باشد
؛ و )١۵١۶فت(» توانست بر كشوري فرمان راند كھ از فرط خوبي نمي«كلمنس ھفتم؛ جولیانو كھین 

ھذا، این  مع. آنھم نھ كامال ھاي دو نفر اخیر تمام شد،  فقط مقبره). ١۵١٩فت (، دوك اوربینو لورنتسو كھین
گاه معماري آن  گونھ كھ نمازخانة سیستین ذروه سازي رنسانس ھستند، ھمان اي از اعتالي مجسمھ دو نشانھ

گونھ كوششي  دھد و ھیچ  ھا خفتگان در آنھا را در عنفوان شباب نشان مي سنگ روي این مقبره. دوران است
  دراینكھ تصویرھا شمایل و وجنات صاحبان

مرد «جولیانو جامة یك فرمانده رومي را بھ تن دارد، و لورنتسوھمچون : خود را بنمایانند نشده است
احتیاط فقدان واقعیت را درآن تصویرھا خاطرنشان ساخت،  وقتي كھ یك تماشاگر بي. ي است»متفكر

پس از گذشت ھزار سال «: ھنریش بود العادة او بھ بقاي خ داد كھ نمایندة اطمینان فوقمیكالنژ باكلماتي پاس
بر تابوت سنگي » از این زمان، كھ اھمیت خواھد داد كھ این وجنات واقعًا بھ آنان متعلق بوده است یا نھ؟

وز است، ودر در سمت راست مردي است كھ گویا نمایندة ر  :اند عقب خم شده جولیانو دو پیكر برھنھ بھ
نام » فلق«و » شفق«پیكرھاي مشابھ خوابیده بر گور لورنتسو . سمت چپ زني كھ ظاھرًا نشانة شب است

ساز فقط ساختن پیكري از  این تغییرات فرضي شاید ھم بكلي موھومند؛ احتماًال مقصود مجسمھ. اند داده شده
درت مردانھ و خطوط محیطي ظریف اندام مخفي خود، یعني بدن انسان، بوده است، با تمام شكوه ق» فتیش«

آمد؛ شكل ناتمام شفق، كھ یك روز پرفعالیت و خستھ  معموال او از عھدة ساختن پیكرمرد بھتر برمي. زن
  .كند، با شكوھمندترین خدایان پارتنون برابر است كننده را بھ شب تبدیل مي

، كلمنس دیگر )١۵٢٧(افتاد  موقعي كھ رم بھ دست مزدوران آلماني. جنگ كارھنر را مختل ساخت
) دالر ۶٢۵(كراون  ۵٠نتوانست از ھنر حمایت كند، و مواجب میكالنژ از دربار پاپ، كھ ھرماه بھ 

وقتي كھ . در ھمان اوان فلورانس از دو سال آزادي حكومت جمھوري برخوردار بود. رسید، قطع شد مي
ي ساقط كردن جمھوري و بازگرداندن خاندان اسپانیایي برا- كلمنس با شارل سازش كرد و یك ارتش آلماني

براي دفاع شھر » كمیتة نھ نفري«مدیچي بھ حكومت فرستاده شد، فلورانس میكالنژ را بھ عضویت 
با یك بازي تقدیر، آن ھنرمندي كھ در خدمت خاندان مدیچي بود اكنون مھندسي شده بود كھ برضد . برگزید

با حرارتي زایدالوصف بھ طرح كردن و ساختن   این سمت،پس از انتصاب بھ . كرد آن خاندان كار مي
  .دژھا و باروھا پرداخت

. پذیر نیست  شد كھ دفاع شھر با موفقیت امكان اما ضمن پیشرفت كار، میكالنژ بیش از پیش متقاعد مي
وأم توانست دربرابر توپخانھ و تكفیر ت زمان كھ پراز نفاق و دورویي بود، مي شھري، مانندفلورانس آن چھ

بھ حال دھشت، بھ این امید كھ بتواند بھ فرانسھ  ١۵٢٩سپتامبر  ٢١امپراطوري و پاپ مقاومت كند؟ در 
راه خود را در زمیني كھ تحت سلطة آلمانھا بود  چون. نزد پادشاه محبوب آن برود، از فلورانس فرار كرد
ي بھ دوست خود باتیستا دالپاال، كھ عامل از ونیز پیام. بستھ دید، موقتًا بھ فرارا وپس ازآن بھ ونیز پناه برد

تواند در فرار بھ فرانسھ بھ میكالنژ  ھنري فرانسواي اول در فلورانس بود، نوشت و از او پرسید كھ آیا مي
باتیستا از ترك پستي كھ براي دفاع شھر بھ او محول شده بود امتناع كرد و در عوض مؤكدًا از . ملحق شود

بھ وظیفة خود درشھر بازگردد، و او را آگاه ساختھ بود كھ اگر چنان نكند، میكالنژ درخواست كرد كھ 
نوامبر،  ٢٩در حوالي . حكومت شھر دارایي او را ضبط خواھد كرد و خویشانش بھ بینوایي خواھند افتاد
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وقت یافت تا مخفیانھ بر آرامگاه مدیچیھا كاركند، و  بھ گفتة وازاري، اوحتي در آن ماھھاي پرجنب وجوش
ھنري او بود،  ھمچنین براي آلفونسو فرارا تابلو لدا و قورا، كھ كمتر از كارھاي دیگرش مشخص خوي

آن تابلو، براي مردي كھ از لحاظ غریزةجنسي ضعیف ولي از نظر پیرایشگري قوي بود، اثري . رسم كند
در این تابلو قو را در حال . د محصول ذھني بود كھ موقتًا مغشوش شده بودرفت؛ و شای عجیب بھ شمار مي

گرا بود، اما موضوع این تابلو را  آلفونسو در فاصلة میان جنگھا كمي ھرزه. داد مجامعت با لدا نشان مي
آن را   آوري كھ از جانب دوك براي گرفتن تابلو آمده بود، وقتي كھ پیام. ظاھرًا خود او انتخاب نكرده بود

میكالنژ . و براي بردن آن نزد دوك اقدامي نكرد  ،»این اثر بس جلف است»  :دید اظھار نومیدي كرد و گفت
آن تصویر را بھ نوكر خود آنتونیو میني داد؛ و او آن را بھ فرانسھ بردكھ در آنجا بھ مجموعة ھنري 

ن دركاخ فونتنبلو باقي بود، تا یك تصویر مزبور تا سلطنت لویي سیزدھم ھمچنا. فرانسواي اول منتقل شد
تا چھ حد این دستور . صاحبمنصب عالیرتبھ آن را منافي عفت دانست و دستور داد كھ آن را از میان ببرند

اي از این تصویر   اجرا شد، یا بعدًا سرنوشت این تابلو اصلي چھ شد، معلوم نیست؛ آنچھ مسلم است نسخھ
  .اكنون در گالري ملي لندن موجود است

پس از آنكھ فلورانس دوباره بھ دست خاندان مدیچي افتاد، باتیستا دالپاال و سایر سران جمھوري اعدام 
اما كلمنس . میكالنژ دوماه در خانة یكي از دوستانش پنھان شد و ھرلحظھ منتظر چنین سرنوشتي بود. شدند

ھ خویشان فرمانروایش در فلورانس اي ب پاپ نامھ. دید كھ میكالنژ ارزش زنده ماندن را بیش از مردن دارد
نوشت و از آنان خواست كھ آن ھنرمند را بیابند، با او مؤدبانھ رفتار نمایند و پیشنھاد كنند كھ اگر مایل 

میكل بھ این امر رضا داد، . است كار بر سر مقابر خانواده را از سر گیرد، تا مقرریش از نو برقرار شود
رد مقبرة یولیوس اتفاق افتاده بود، فكر پاپ و میكالنژ چیزي بیش از آن اما بار دیگر، ھمانطور كھ در مو

وقتي كلمنس درگذشت . اندیشیده بود كھ از عھدة دست برآید و پاپ چندان نزیست كھ كاررا تمام شده ببیند
ترسید حال كھ حامیش زندگي را بدرود گفتھ، آلساندرو د مدیچي بھ او آسیب  ، میكالنژ كھ مي)١۵٣۴(

  .د، از نخستین فرصت براي فرار بھ رم استفاده كردرسان

انگیز دارند، ھمچنین پیكر حضرت مریم مدیچي موقر، كھ میكالنژ آن  ھا منظري بسیار تیره و غم آن مقبره
دربارة وسعت (اند  مورخاني كھ بھ دموكراسي دلبستھ. را نیز در آن نمازخانھ ساختھ است، اندوه افزاست

اند كھ آن پیكرھاي خوابیده نمایانگر شھري ھستند كھ از تسلیم  عمومًا چنین انگاشتھ) كنند آن مبالغھ مي  دامنة
گذشتھ از ھرچیز، آن تصویرھا وقتي ساختھ شده : اما این تعبیر شاید واھي باشد. خود بھ ظلم سوگوار است

ان مدیچي حك شده راندند، براي پاپي از خاند بودند كھ خاندان مدیچي برفلورانس نسبتًا خوب فرمان مي
بودند كھ ھمواره نسبت بھ میكالنژ مھربان بود، و بھ دست ھنرمندي بھ وجود آمده بودند كھ از ھنگام 

خواستھ است خانداني را كھ  توان تصور كرد كھ میكالنژ مي بنابراین نمي. جواني رھین منت آن خاندان بود
  برایشان گورھایي

اي كھ دال بر تحقیر آن دو  رھاي او از جولیانو و لورنتسو نشانھكرده است محكوم سازد، و تصوی آماده مي
نمایند بس عمیقتر از عشق چند تن ثروتمند است بھ آزادي براي  نھ، چیزي كھ این شكلھا مي. باشد ندارند

كردند؛ بلكھ معموًال  فرمانروایي بر بینوایاني كھ خاندان مدیچي نھ فقط مزاحمتي برایشان ایجاد نمي
تصویرھاي مزبور بیشتر بیزاري میكالنژ از زندگي و خستگي مردي را نشان . ھم بودند محبوبشان

مردي كھ ھزاران  -برد  آساي تعبیرناشدني خویش رنج مي دھند كھ از اعصاب خود و رؤیاھاي غول مي
و ر  روبھ) سنگ(دید و تقریبًا در ھركار خود را با مادة سخت و سركش  گرفتاري و مانع در راه خود مي

دین خود را از او   داد كھ زمان كرد و تشخیص مي یافت؛ قدرت خود را كندتر از حد دلخواه احساس مي مي
دوستاني كھ فكرًا با او برابر باشند : اي نبرد میكالنژ از خوشیھاي زندگي چندان بھره. كند مطالبھ مي

واالترین پیروزیھایش  تيكرد؛ وح نداشت؛ زن در براو فقط ھیكل ظریفي بود كھ آرامش را تھدید مي
اي مالیخولیایي، و شكستي  برآمدي بودند كھ از رنج و دردي توانفرسا، آھنگھایي تمام ناشدني، اندیشھ
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اما وقتي كھ فلورانس بھ دست بدترین ستمگران خود افتاد و وحشت در آنجایي حكمفرما شد كھ وقتي 
ھنرمندي كھ برمرمرھاي مقدس مدیچي انتقاد زندگي را، و نھ  راند، لورنتسو با خوشحالي بر آن فرمان مي

انگیز زوال افتخار شھري را كھ  كرد كھ آن اشكال غم صرفًا تئوري حكومت را، حك كرده بود، احساس مي
، جامباتیستا »شب«برداري از مجسمة  ھنگام پرده. كنند زماني پرورشگاه رنسانس بود نیز مجسم مي

  : ي نوشت كھ در حقیقت یك تابلو ادبي بودستروتتسي شاعر یك رباع

  بیني كھ بس دل انگیز خفتھ است، را اینجا مي» شب«تو 

  .اي، از این سنگ ساختھ شد این پیكر غنوده، بھ دست فرشتھ

  سنگ است، اما سنگي جاندار؛ اي مرد ناباور،

  .برانگیزش، بیدارش كن، با تو سخن خواھد گفت

در پاسخ . بخشود، اما آن را نپذیرفت بودبھ مناسبت نامش گفتھ شده  میكالنژ جناس تھنیت آمیزي را كھ
  :سازد رباعي فوق، دو بیت گفت كھ بیش از تمام اشعارش خوي او را فاش مي

  سنگ باشد؛خواب من گرامي است، اما بیش از آن است كھ فقط 

  تا وقتي كھ ویراني و بیشرافتي حكمفرماست،

  .بزرگترین سود من ندیدن و احساس نكردن است

  .پس بیدارم مكنید، آھستھ سخن گویید

XI – ١۵٣۴- ١۵٢٨: پایان یك عصر  

گسترش شورش لوتري ). ١۵٣١(بدبختیھایش را با موجب شدن جدایي انگلستان از كلیساي رم تكمیل كرد 
شوراي عام  رفت با تشكیل یك  در آلمان براي شارل پنجم اشكاالت و خطراتي تولید كرد كھ امید مي

پاپ نیز، . شد پس، از پاپ تقاضاي تشكیل آن را كرد، و از عذرھا و تأخیرھاي او خشمگین. برطرف شوند
پیشنھاد فرانسوا را . بار دیگر بھ فرانسھ روي آورد  كھ از اعطاي ردجو و مودنا بھ فرارا غضبناك بود،

اي  با دومین پسر آن شاه پذیرفت و قرارداد محرمانھ] كاترین دو مدیسي[مبني بر ازدواج كاترینا د مدیچي 
در ). ١۵٣١(ز گرفتن میالن و جنووا بھ او كمك كند با شاه منعقد كرد كھ بھ موجب آن متعھد شده بود در با

اي كھ بین پاپ و امپراطور در بولونیا صورت گرفت، شارل دوباره پیشنھاد كرد كھ یك  دومین مذاكره
حلي براي سازش میان آنھا پیدا كند، اما در  شوراي عام از كاتولیكھا و پروتستانھا تشكیل شود تا راه

نگاه تقاضاي ازدواج كاترینا را با فرانچسكو ماریا سفورتسا، نایب خود در آ. خواستش باز پذیرفتھ نشد
، كلمنس ١۵٣٣اكتبر  ١٢در . میالن، كرد، اما دریافت كھ دیر شده است، زیرا كاترینا قبًال فروختھ شده بود

. رآورددر مارسي با فرانسوا مالقات كرد و در آنجا برادرزادة خود را بھ ازدواج ھانري، دوك اورلئان، د
انگاشتند و گاه جالل  این نقص بزرگي در پاپھاي خاندان مدیچي بود كھ خود را یك سلسلة سلطنتي مي

كلمنس كوشید تا فرانسوا را بھ آشتي با . شمردند خانوادگي خود را ارجمندتر از سرنوشت ایتالیا یا كلیسا مي
ساند كھ از پاپ خواست اتحاد موقت شارل تحریض كند؛ ولي فرانسوا امتناع كرد و جسارت را بھ جایي ر
كلمنس این كار را اقدامي بس . میان فرانسھ و پروتستانھا و تركھا را، برضد امپراطور، نادیده بگیرد
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بایست خوشبختي كلیسا محسوب  با این كیفیات، پایان گرفتن روزھاي زندگي پاپ مي«: گوید پاستور مي
مدافع «ھنري ھشتم بھ ھنگام جلوس بھ تخت سلطنت ھنوز . شده بود عمر او حال بس طوالني» .شود

بود، یعني مدافع اصیل آییني در برابر لوتر؛ و شورش پروتستان ھنوز تغییرات آییني اساسي » ایمان
خواست فقط آن اصالحات كلیسایي بود كھ شوراي ترانت در یك نسل بعد  پیشنھاد نكرده بود، بلكھ آنچھ مي

، انگلستان، دانمارك، سوئد، نیمي )١۵٣۴سپتامبر  ٢۵(بھ ھنگام مرگ كلمنس . در آورد بھ صورت قانون
كھ براي آن  - از آلمان، و قسمتي از سویس از كلیساي رم بكلي گسستھ بودند؛ و ایتالیا بھ سلطة اسپانیا

یم شده تسل - رفت مرگبار بود آزادي فكر و زندگي كھ خوب یا بد از مشخصات دورة رنسانس بھ شمار مي
طور كھ از رسیدن   مردم ھمان. دورة پاپي كلمنس بدون شك بدترین دوران تاریخ كلیساي رم بود. بود

كلمنس بھ مقام پاپي خشنود بودند، از مرگش نیز مسرور شدند، و اوباش رم كرارًا گور او را ملوث 
  ».ساختند

  كتاب ششم

  مؤخره

١۵٣۴ -١۵٧۶  

  ودوم  فصل بیست

  

  افول اقبال ونیز

١۵٣۴ -١۵٧۶  

I - ونیز  تولد دوبارة  

این موضوع تا حدي عجیب و مرموز است كھ این دوران رقیبت و انحطاط، براي بقیة ایتالیا، براي ونیز 
بود، بسیاري از مستملكات خاوري  ونیز از جنگلھاي اتحادیة كامبره رنج بسیار برده . عصري زرین بود

انة خاوري كرارًا بر اثر جنگ و دریا زني مختل شده بود، و خودرا بھ تركان باختھ بود، تجارتش با مدیتر
توانست معماراني مانند  پس چرا با این حال مي. افتاد بازرگانیش با ھندوستان تدریجًا بھ دست پرتغال مي

سانسووینو و پاالدیو، نویسندگاني ھمچون آرتینو، و نقاشاني مانند تیسین، تینتورتو، و ورونزه را حمایت 
كرد، و  نواخت، گروه ھمسرایان سان ماركو را رھبري مي ھمان دوران، آندرئا گابریلي ارگ ميكند؟ در

شدند؛ موسیقي عشق آتشین غني و فقیر بود؛ ھیچ  سرود كھ درسراسر ایتالیا طنین افكن مي مادریگالھایي مي
قصرھاي زد، مگر بنایي از حیث تجمل و آثار ھنري باكاخھاي ساحل كانال بزرگ الف ھمسري نمي

ھاي میدانھاي عمومي انشاد  بانكدارھا و كاردینالھاي رم؛ دھھا شاعراشعار خودرا در كوشكھا ومیخانھ
شد، و  ھاي دایمي ساختھ مي تماشاخانھ. كردند كردند؛ بیش از ده گروه بازیگر نمایشھاي كمدي اجرا مي مي

زن، وقتي كھ زنان جاي مردان را  این. شھر بود» نمك«ویتوریا پیئسیمي، ملقب بھ جادوگر زیباي عشق، 
  .ماھري بود   شد، بازیگر، خواننده و رقاص گرفتند و حكومتشان در جھان نمایش آغاز مي در تئاتر مي

قدر توانیم گفت كھ گرچھ ونیز از جنگ  ما در اینجا جز بھ توصیف مختصري نخواھیم پرداخت؛ ھمین
. آسیب مانده بودند ھا و دكانھایش بي ننھاده بود و خانھآسیب بسیار دیده بود، ھرگز متجاوزي بھ خاكش گام 

مستملكات خود را درخاك اصلي ایتالیا باز بھ دست آورده بود و اكنون شھرھایي مانند پادوا، ویچنتسا، و 
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افراد مشھوري كھ در این شھرھا یا از . رفتند ورونا از حیث فرھنگ، اقتصاد، و نبوغ تابع آن بھ شمار مي
  كولومبو: ند عبارت بودند ازآنھا برخاست

ونیز ھنوز بر نواحي بازرگاني وسیعي در . و كورنارو در پادوا، پاالدیو در ویچنتسا، و ورونزه از ورونا
ھاي ثروتمندش ھنوز گنجھاي دست نخورده از مكنت متحصل یا  خانواده. آدریاتیك یا نزدیكي آن مسلط بود

ق بودند و بازارھاي جدیدي در جھان مسیحي بھ دست صنعتھاي قدیم آن ھنوز پررون. موروث داشتند
تفوق . آوردند؛ مثًال در ھمین زمان بودكھ شیشة ونیز بھ كمال رسید و شكل بلور ظریف بھ خود گرفت مي

رغم مراقبت  علي. ونیز در محصوالت تجملي حفظ شد و تور ونیزي براي نخستین بار شھرت یافت
كھ ھزلھاي پرنشاطش را گھگاھي  - و ھنرمندان فراري نظیر آرتینومذھبي، ونیز ھنوز بھ فراریان سیاسي 

  . داد  پناه مي - ساخت باادبیات زاھدانھ عطرآگین مي

، در تجھیز ١۵٧١در سال . نزدیك بھ پایان این دوره، ونیز دوبار قدرت و مقاومت خود را نشان داد
یكي لپانتودر خلیج كورنت شكست سفینة عثماني را در نزد ٢٢۴كشتي جنگي، كھ  ٢٠٠ناوگاني مركب از 

آن پیروزي، كھ شاید موجب نجات اروپاي باختري . داد، در ھمكاري با اسپانیا و پاپ نقش مھمي ایفا كرد
ھاي زرین و  ناحیة ریالتو با پارچھ: آسا جشن گرفتھ شد براي جھان مسیحي شد، با سھ روز شادي جنون

ساختند؛ یك طاق نصرت  اي زیبا محوطة كانالھا را رنگین ميھ  گون تزیین گردید؛ پرچمھا و فرشینھ فیروزه
ھا تابلوھایي از بلیني، جورجونھ، تیسین، و میكالنژ بھ  بزرگ بر فراز پل ریالتو ساختھ شد؛ و در كوچھ

ھمین مناسبت بھ راه افتاد تا آن زمان از حیث عظمت در  كارناوالي كھ بعدًا بھ. معرض نمایش گذاشتھ شدند
اي براي كارناوالھاي شادي بعدي شد؛ ھركس ماسكي زده بود و جست و خیزي  نداشت و نمونھونیز نظیر 

و دلقكھایي مانند پانتالون و تساني نامشان در چندین زبان . سپرد كرد و اخالق را موقتًا بھ فراموشي مي مي
  .علم شد

را ویران ساخت؛  ، آتشسوزیھاي دھشتناك در كاخ امارت چند اطاق١۵٧٧و  ١۵٧۴سپس، در سالھاي 
پوردنونھ،   تصویرھاي زیبایي كھ بھ دست جنتیلھ دا فابریانو، برادران بلیني، برادران ویواریني، تیسین،

. تینتورتو، و ورونزه پدید آمده بودند یكسر نابود شدند؛ در ظرف دو روز، رنج ھنري یك قرن معدوم شد
خ بھ كار رفت، روح جمھوري چون نوري در سرعت و تصمیمي كھ براي بازگرداندن زیبایي درون كا

جوواني دا پونتھ مأمور شد كھ اطاقھا را بھ سبك سابقشان از نو بسازد؛ كریستوفورو . تابناك نمایان شد
بندي كرد؛ دیوارھاي تاالر توسط  ونھ قسمت نقشھ انگیز تاالر شوراي كبیررا بھ بیست  سورتھ سقف شگفت

كولجو یا محل دیدار  - در اطاقھاي دیگر. فرانچسكو باسانو نقاشي شدند ورونزه، پالما جووانھ، و  تینتورتو،
ھا توسط بزرگترین   سقفھا، درھا، وپنجره -، تاالر سنا)آنتي كولجو(دوج با شورایش، پیش اطاق آن 

یاكوپو سانسووینو، پاالدیو، آنتونیو : این معماران عبارت بودند از. معماران عصر طراحي شدند
  .آلساندرو ویتوریا سكارپانیینو، و

  وازاري. در فلورانس زاده بود ١۴٨۶آنتونیو دي یاكوپو تاتي بھ سال / یاكوپود

مادرش این تمایل را تشویق . ، اما بھ نقاشي شوقي وافر داشت»رفت او با بیمیلي بھ مدرسھ مي»  :گوید مي
پس یاكوپو بھ . رار گرفتكرد و پدرش، كھ امیدوار بود او را بھ تجارت گمارد، تحت نفوذ زن خود ق مي

آندرئا چندان مھر آن پسر را بھ دل گرفت و او . شاگردي نزد آندرئا كونتوتچي دي مونتھ سان ساوینو رفت
جوان از  آن. را چنان وجدانًا تعلیم داد كھ یاكوپو اورا ھمچون پدر نگریست و نام اورا بھ اسم خود افزود

دار شد و شاید از او بود كھ رموز طراحي ملیح و جاندار را اقبال دوستي با آندرئا دل سارتو نیز برخور
ساز جوان ھنگامي كھ در فلورانس بود، مجسمة باكوس را، كھ اكنون دركاخ بارجلو  مجسمھ. فراگرفت

این مجسمھ بھ سبب موازنة جسمي آن، و بھ واسطة مھارتي كھ در پدید آوردن بازو و دست . است، ساخت
گلدان سبكوار بر روي انگشتان باكوس . بھ كار رفتھ است، مشھور است مرمر  و گلدان از یك تكة

جولیانو دا . باآندرئا مھربان بود و او را درنیل بھ اعتال یاري كرد) جز میكالنژ(ھركس . قرارگرفتھ است
 برامانتھ اورا مأمور ساخت كھ یك شبیھ مومي از الئوكوئون. سانگالو او را بھ رم برد و مسكني بھ وي داد
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شاید بھ واسطة . بسازد؛ این شبیھ چنان خوب ساختھ شده بود كھ براي كاردینال گریماني از برنز ریختھ شد
  .سازي بھ معماري گرایید و بزودي سفارشھاي پرسود دریافت داشت نفوذ برامانتھ بود كھ آندرئا از مجسمھ

از آنجا بھ ونیز . ل خود را از دست دادھنگامي كھ تاراج رم آغاز شد، او نیز مانند سایر ھنرمندان تمام اموا
رفت تا از آن طریق بھ فرانسھ رخت كشد، اما آندرئا گریتي، دوج ونیز، از او خواست تا در ونیز بماند و 

كاراو سنا را چندان خشنود ساخت كھ او را معمار . ستونھا و گنبدھاي كلیساي سان ماركو را تقویت كند
ماركو زحمت كشید، دكانھاي  سال براي اصالح میدان سان مدت شش). ١۵٢٩(رسمي كشور كردند 

  ھاي جدیدي احداث كرد، و بھ میدان سان قصابي را كھ موجب كثافت میدان بودند از میان برد، كوچھ
  .ماركو دلبازي و وسعت كنوني را بخشید

نام داشت، بناي ضرابخانھ را ساخت، و مشھورترین ساختمان خودرا، كھ كتابخانة وكیا  ١۵٣۶در سال 
نماي آن عمارت را با یك رواق دوگانھ با ستونھاي سبكھاي دوریك و یونیایي، قرنیزھا و . آغاز كرد

زیباترین بناي «برخي از صاحبنظران این كتابخانھ را . ھاي تزییني طرح كرد ھاي زیبا، و مجسمھ بالكانھ
زیادي بوده است، و آن ساختمان را بھ اند؛ اما مضاعف ساختن ستونھاكاري  دانستھ» غیر مذھبي در ایتالیا

داران آن بنا را پسندیدند، بر مواجب  بھ ھر حال خزانھ. توان با كاخ دوجھا قابل مقایسھ دانست  اشكال مي
یكي از قوسھاي  ١۵۴۴در سال . سانسووینو افزودند، و او را از پرداخت مالیاتھاي جنگ معاف كردند

نسووینو را بھ زندان افكندند و جریمة سنگیني از او گرفتند، سا. بزرگ خراب شد وطاق قوسي فروریخت
آن قوس وطاق قوسي تعمیر، و . داران را بھ بخشودن و رھا كردن او وا داشتند اما آرتینو و تیسین خزانھ

  سانسووینو دھلیز زیبایي در ضلع شرقي) ١۵۴٠(در ھمان اوان . تكمیل شد ١۵۵٣ساختمان در سال 

در كلیساي سان . تزیین كرده بود  ھاي مفرغي و گلي انان ساختھ و آن را با مجسمھبرج ناقوس براي پاسب
ماركو درھاي برنجي براي خزانة اشیاي مقدس ساخت و از فرصت استفاده كرد و تصویري از خود و 

  .آرتینو و تیسین در میان نقوش برجستة آن جا داد

لقب  ویراتوسنري ونیز از راه رشك بھ آنان تریوم این سھ تن اكنون دوستاني وفادر شده بودند كھ محافل ھ
كردند، و زنان زیبایي بھ  بردند، دربارة كارھاي خود صحبت مي شبھاي بسیار باھم بھ سرمي. داده بودند

بوب بودن نزد زنان، و تیسین از حیث درازي عمر، با آرتینو یاكوپو از جھت مح. آوردند محفل خود مي
تا سن ھشتادوچھار ) دھند بھ طوري كھ مورخان بھ ما اطمینان مي(او نیرومند و سالم ماند و . رقابت كردند

مدت چھل سال ھرگز نزد پزشك نرفت، تابستانھا تقریبًا ھمواره با میوه . از بینایي كامل برخوردار بود
  پیترو كار كند، وقتي پاولوس سوم او را دعوت كرد كھ بھ عنوان سر معمار در كلیساي سان. ردك تغذیھ مي

كشور جمھوري را براي خدمت زیردست یك فرمانرواي  درخواست او را نپذیرفت و گفت كھ زندگي در یك
وشیدند تا با كوزیمو، حاكم فلورانس، بیھوده ك اركولة دوم، امیر فرارا، و دوك. مستبد ترك نخواھد كرد

  .، بھ سن ھشتادوپنج سالگي، درگذشت١۵٧٠در سال . پیشنھاد حقوق گزاف، او را بھ دربار خود جلب كنند

این كتاب نام خود را . در آن سال یك اثر بینظیر بھ نام چھاركتاب معماري بھ وسیلة آندرئا پاالدیو تألیف شد
آندرئا، مانند بسیار كسان دیگر، بھ رم رفت و . است بھ سبكي داد كھ در نقاط مختلف تا زمان ما دوام یافتھ

او دوستدار آن ستونھا و سرستونھاي شكستھ شد و آنھا را . ھاي فوروم بھ وجد آمد از عظمت ویرانھ
ظریفترین اشكال معماریي دانست كھ تا آن ھنگام ممكن بود بھ تصور درآمده باشند؛ خاطرة ویتروویوس را 

اب خود كوشید تا شیوة ساختماني رم را بھ آن اصولي برگرداند كھ بھ گمان او تقریبًا زنده كرد و در كت
بایست از ھر زینتي كھ خودبھ  در نظر او ظریفترین معماري مي. جالل رم باستان را بھ وجود آورده بودند

كل خود از سبك ساختماني برنیاید اجتناب كند و پایبند تناسب و ارتباط و ھمسازي با تمام اجزا دریك 
اي پاك، و مانند  ھماھنگ باشد؛ چنین معماریي ازلحاظ كالسیك باشكوه و نیرومند، ھمچون باكره
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. نخستین كار بزرگش، كھ بھترین كارش نیز بود، یكي از ساختمانھاي غیرمذھبي بسیار برجستة ایتالیاست
اي از ستونھاي باشكوه و  ویچنتسا، مجموعھ زادگاه خود،) عمارت شھرداري(برگرد پاالتتسودال راجونھ 

نیرومند ساخت، و یك ھستة غیرجالب گوتیك را تبدیل بھ بناي مستطیلي بھ نام بازیلیكا پاالدیانا كرد كھ با 
ردیفي از قوسھا كھ ستونھا و ستونھاي ). ١۵۴٩ تاریخ اتمام،(زد  الف برابري مي بازیلیكا یولیاي فوروم رم
  داشتند، را نگاه ميچھار گوش سبك دوریك 

كاریھاي بس زیبا، یك ردیف دوم از قوسھا برروي ستونھاي سبك  اي با كنده فرسبي حجیم، طارمي و بالكانھ
اي كھ بر شھر مسلط بود  مجسمھ -درباالي ھر پشت بغل -یونیایي، یك قرنیز و طارمي بھ سبك كالسیك، و

من شك ندارم كھ این بنا را »  :اب خود چنین نوشتبیست و یك سال بعد، در كت. داد و آن را عظیم جلوه مي
توان با ابنیة باستاني مقایسھ كرد و آن را یكي از باشكوھترین و زیباترین ساختمانھایي دانست كھ  مي

  .كرد، الفش ممكن بود معتبر باشد اگر او این مقایسھ را با بناھاي شھري مي» .اند تاكنون بھ وجود آمده

ثروتمندان . كرد بناي او از كتابخانة وكیاي سانسووینو برتر است سا شد كھ احساس ميپاالدیو قھرمان ویچنت
) ١۵٨٠(دادند؛ پیش از مردنش  بھ او ساختن كاخھا و ویالھا، و روحانیان ساختن كلیساھا را سفارش مي

نین یك تاالري براي ادارة امور شھر، ھمچ. روم كھن تبدیل كرده بود» شھر«شھر خود را تقریبًا بھ یك 
ونیز او را فراخواند، و او در آنجا دو باب از بھترین . موزة زیبا و یك تئاتر و اولیمپیكو باشكوه ساخت

حتي پیش . این دو كلیسا بترتیب سان جورجو مادجوره و ردنتوره نام داشتند. كلیساھاي آن شھر را ساخت
ن ھفدھم، اینیگوجونز سبك پاالدیو را بھ در اوایل قر. از مرگش نفوذ نیرومندي در ایتالیا بھ ھم زده بود

  .انگلستان آورد؛ این سبك در اروپاي باختري منتشر شد و بعدًا بھ امریكا رسید

این . شاید رواج این سبك نوعي بدبختي بود، زیرا ھرگز جالل معماري رومي را حقیقتًا بھ دست نیاورد
ساخت؛  ھا آشفتھ مي ا، گچبریھا، و مجسمھسبك نماھاي عمارت را با مجموعة درھمي از ستونھا، قرنیزھ

اي بھ   پاالدیو، باچنین بازگشت خاضعانھ. كاستند این جزئیات از سادگي خطوط و روشني بناي كالسیك مي
سبك باستاني، فراموش كرد كھ یك ھنر زنده باید مشخص زمان وخوي مخصوص خودباشد نھ نمایندة یك 

اندیشیم، نھ معماري آن را ونھ حتي  ربارة رنسانس ميبھ این جھت است كھ وقتي ما د. عصر دیگر
كنیم كھ  آوریم، بلكھ باالتر از ھمھ تمام نقاشیھاي آن را بھ ذھن متبادر مي سازي آن را بھ خاطر نمي مجسمھ

اندكي حاوي سنن اسكندریھ و رم بودند، خود را از پیچشھا و قالبھاي ناھماھنگ بیزانسي آزاد ساختھ و بھ 
  .وثق زمان تبدیل كرده بودندندا و رنگ م

II – ١۵۵۶-١۴٩٢: آرتینو  

بھ جھان آمد تا آن  ١۴٩٢مبارك بھ سال   ، در جمعة»تازیانة شاھزادگان و امیر باجگیران«پیترو آرتینو، 
. پدرش كفشگر فقیري در آرتتسو بود كھ نزد ما فقط بھ نام لوكا مشھور است. سال را فراموش نشدني سازد

معروف » آرتینو«بسیاري از ایتالیاییان دیگر، بھ مرور زمان نام زادگاه خود را یافت و بھ پیترو، مانند 
كرد و  دشمنانش مصرًا مدعي بودند كھ مادر او فاحشھ بوده است، اما خود او این امر را انكار مي. شد
  گفت كھ مادرش دختر زیبایي بھ نام تیتا بود كھ خود مي

غفلت خود را در آغوش یك عاشق اصلمند بھ نام لویجي   اما در یك لحظة  داد، را مدل نقاشان قرار مي
كرد، زیرا اقران سرشناسي  آرتینو از حرامزادگي خود احساس ننگ نمي. باتچي قرارداد و او را آبستن شد

در میان متشخصان داشت و پسران مشروع لویجي، وقتي كھ پیترو بھ شھرت رسید، از اینكھ آنان را 
  .اما پدر او لوكا بود. شدند خواند شرمنده نمي ش ميبرادران خوی

چون دوازدھسالھ شد، در پس اقبال شتافت؛ در پروجا دستیار یك صحاف شد و چندان بھ تحصیل ھنر 
pyدر میدان بزرگ . خود او چند تابلو نقاشي كرد. اي زبردست شد پرداخت تا در سالھاي بعد منتقد و خبره
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نمایاند كھ با  این تصویر مریم مجدلیھ را مي. م او را بس گرامي داشتندپروجا تصویر مقدسي بود كھ مرد
یك شب آرتینو عودي در دست مجدلیھ نقاشي كرد و بھ این وسیلھ . خضوع تمام بر پاي عیسي افتاده است

خشمگین شدند، پیترو از » شیرینكاري«وقتي كھ مردم شھر از این . تبدیل كرد» آھنگي«او را بھ » دعاي«
نان خود را در رم با . خارج شد و رفت كھ بخت خود را در یكي از نقاط دیگر ایتالیا بیازماید پروجا

مدتي در كشتیھاي . ھا، و در بولونیا با مھمانسراداري درآورد نوكري، در ویچنتسا با آوازخواني در كوچھ
د و بھ رم بازگشت خویي اخراج ش اي اجیر شد، اما بھ جرم ھرزه  پارویي خدمت كرد؛ آنگاه در صومعھ

آن بانكدار با او نامھربان نبود، اما . در آن شھر خدمتگري آگوستینو كیجي را پیشھ ساخت). ١۵١۶(
اي دربارة زندگي یك  ھجو گزنده. برد آرتینو، كھ نبوغ مخصوص خود را پیدا كرده بود، از نوكري رنج مي

رھاي ناشایستھ براي آشپزان و كا… شوید كند، ظرف مي مستراح تمیز مي«: شاگرد آشپزنوشت كھ
» .دھد كھ مواظبند تا بزودي تن او را زخم وزیل ببینند و با مرض فرانسوي مطرز یابند مباشران انجام مي

الحال شھرت یافت كھ پیترو ھوشمندترین و با  اشعار خود را بھ چند تن از میھمانان كیجي نشان داد، و في
پاپ لئو از آنھا خوشش آمد و بھ دنبال . ھایش بھ گردش افتادند نوشتھ. ترین ساتیرنویس رم است  قریحھ

گویندة آنھا فرستاد؛ از شوخیھاي خشن و صریح اوخندید و او را بھ عنوان نیمھ شاعر و نیمھ مقلد بھ جمع 
  . پیترو سھ سال از زندگي راحت و متنعمي برخوردار بود. كارمندان خود افزود

چون مجمع كاردینالھا در انتخاب جانشیني براي لئو . دیگر سرگردان شدناگھان لئو درگذشت و آرتینو بار 
گذراند، او ساتیرھایي دربارة انتخاب برگزینندگان و كاندیداھا نوشت و آنھا را بھ مجسمة  الوقت مي بھ دفع

. پاسكوینو چسباند؛ وچندان با ھزل خود مزاحم متشخصان شد كھ دیگر دوستي در شھر برایش بھ جا نماند
قتي كھ ھادریانوس ششم بھ پاپي برگزیده شد و مبارزة بس ناخوشایندي را براي اصالحات آغاز كرد، و

در آن شھر، فدریگو او را با مواجب مختصري بھ ). ١۵٢٣(پیترو بھ فلورانس و سپس بھ مانتوا گریخت 
ثروتمندان  ھنگامیكھ مرگ ھادریانوس بھ دعاھاي مردم رم پاسخ گفت، یكي از. شاعري دربار برگزید

  خانوادة مدیچي بھ سلطنت روحاني رسید؛ پیترو نیز، مانند صدھا شاعر، ھنرپیشھ، لوده، و مقلد، شتابان بھ 

جولیو رومانو بیست تصویر رسم كرده بود كھ . اما، تقریبًا بالفاصلھ پس از رسیدن بھ رم، منفور شد
وازاري . راوورھایي براي آنھا ساختھ بودنمایاند؛ ماركانتونیو رایموندي گ اوضاع شھواني مختلف را مي

توانم  گونھ كھ من نمي آقاي پیترو آرتینو براي ھر تصویر یك غزل بسیار ھزلي نوشت، بدان«: گوید مي
آن تصاویر با اشعار ھجایي » .بگویم كھ آیا آن تابلوھا بدتر بودند یا ھزلیاتي كھ دربارة آنھا گفتھ شده بود

شنفكران دست بھ دست گشت تا بھ جیبرتي، ممیز مالي پاپ، رسید كھ در مربوط بھ آنھا در محافل رو
در پاویا فرانسواي اول را، كھ . دشمني با آرتینو مشھور بود؛ پیترو از این امر آگاه شد و دوباره بھ راه افتاد

 در این حال، با برگرداندن نیش. چیز بھ جز شرافت خود بود، مسحور ساخت  در شرف از دست دادن ھمھ
و فدریگو  سھ مدیحھ بترتیب در شأن كلمنس، جیبرتي،. قلم، چنان تغییر روشي داد كھ رم را متحیر ساخت

كلمنس   پشیمان شد،) از مخالفت با او(نزد پاپ از او بخوبي سخن گفت، جیبرتي ) فدریگو(ماركزه . ساخت
فرانچسكو برني، تنھا . ورددرآ» شھسواران رودس«بھ دنبال وي فرستاد واورا، با تعیین مقرري، درعداد 

  :رقیب او در میان ساتیرنویسان، او را در آن ھنگام چنین وصف كرد

راه خود را با اھانتھایي كھ . كند كاریھاي اشراف شركت مي در تمام ھرزه. خرامد با جامة امیران در رم مي
اي را كھ  داستان ھرزهگوید و ھر  خوب سخن مي. گشاید در پردة لغات مزورانھ مستور است سودمندانھ مي

روند و بھ الطائلش  مردان خاندان استھ و گونتساگا بازو در بازوي او راه مي. داند در شھر زبانزد است مي
با آنچھ آنان بھ . كند، اما در برابر ھركس دیگر مغرور است او با آنان محترمانھ رفتار مي. دھند گوش مي

ترساند؛ و وقتي كھ مردم او را مفتري  ي او مردم را از وي ميقریحة ساتیرنویس. كند دھند زندگي مي او مي
آنچھ او بھ آن احتیاج داشت یك مقرري ثابت بود، و آن مقرري را . شود نامند، شادمي بدسگال و بیشرم مي

  .ھم با اھداي یك شعر درجة دوم بھ پاپ بھ دست آورد

خواھد گفتة فوق را عمًال ثابت كند، از سفیر  يچنانكھ گویي م. توانست این شرح را ناسزا انگارد آرتینو نمي
دو جفت پیراھن ابریشمدوزي، و دوجفت كاله … دوجفت پیراھن زردوزي«كبیر مانتوا خواست كھ برایش 
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وقتي كھ وصول این اشیا طول كشید، آرتینو تھدید كرد كھ ماركزه را با یك قصیدة . تحصیل كند» زرین
داند كھ او چھ زباني  عالیجناب مي»  :سان تحذیر كرد  ریگو را بدینسفیر، فد. ھجاییھ نابود خواھد ساخت

بزودي چھار پیراھن زردوزي، چھار پیراھن ابریشمي، دو كاله » .گویم دارد، بنابراین من دیگر چیزي نمي
توانست  پیترو اكنون واقعًا مي. »آرتینوحال راضي است«: سفیر نوشت. زرین، و دو كاله ابریشمین رسید

  .دوك لباس بپوشد مثل یك

آرتینو یك غزل . این دومین دروة زندگي سعادتمند آرتینو در رم با دشنھ خوردن او بھ پایان رسید
شخص دیگري از . آمیز دربارة زن جواني كھ در آشپزخانة ممیز پاپ استخدام شده بود ساخت توھین

، دوبار )١۵٢۵(بھ آرتینو حملھ كرد  خانوادة جیبرتي، بھ نام آكیلھ دال ولتا، در ساعت دو بامداد در كوچھ
  دشنة خود را در سینة او فرو برد، و نیز دست راست او را چنان مجروح

تقاضاي دستگیري . زخم كشنده نبود و آرتینو بزودي شفا یافت. ساخت كھ موجب بریدن دو انگشت اوشد
پیترو گمان برد كھ ممیز نقشة قتل . اي نكردند آكیلھ را كرد، اما نھ كلمنس و نھ ممیز او در این كار مداخلھ

بھ سوي مانتوا راه . او را طرح كرده است، و تصمیم گرفت كھ بار دیگر در ایتالیا بھ پرسھ زني بپردازد
یك سال بعد، چون شنید كھ جوواني ). ١۵٢۵(افتاد و خدمت خود را در دستگاه فدریگو از سرگرفت 

ي از تجاوز فروندسبرگ است، عرق نھاني نجابت در او آوري نیرویي براي پیشگیر  نوارسیاه مشغول جمع
از این فكر كھ او، . جنبید و صدوشصت كیلومتر راه را سواره طي كرد تا در لودي بھ جوواني ملحق شود

یك شاعر كوچك، ممكن است مرد عمل شود و حكومت ایالتي را براي خود تحصیل كند و بھ جاي آنكھ 
در حقیقت آن . درآمده بود» رقص«یر گردد، خون در رگھایش بھ شاعر بیمقدار امیري باشد خود ام

فرمانده جوان، كھ بھ قدر دون كیشوت سخاوتمند بود، بھ او وعده داد كھ دست كم او را ماركزه خواھد 
اما جوواني دلیر بھ قتل رسید و آرتینو كاله خودي را كھ براي جنگیدن گرفتھ بود كنار گذاشت و بھ . كرد

  .قلم خود باز گشت سوي مانتوا و

تدوین كرد و در آن براي كساني كھ دوست  ١۵٢٧آمیز براي سال  در این موقع یك سالنامة مسخره
چون بھ سبب حمایت ناقص و متزلزل پاپ از . بیني كرد داشت، سرنوشتھاي مضحك یا شوم پیش نمي

نكھ فدریگو این دشمن كلمنس از ای. جوواني نوارسیاه خشمگین بود، پاپ را نیز بھ باد مضحكھ گرفت
  .بیحیاي پاپ را پناه داده است متحیر شد

: پیترو گفت. كراون بھ آرتینو داد و بھ او توصیھ كرد كھ از حیطة قدرت پاپ خارج شود ١٠٠فدریگو 
 ١۵٢٧در مارس » .ونیز خواھم رفت، فقط در ونیز است كھ فرشتة عدالت ترازویي دردست دارد من بھ«

از منظرة آن سوي دریاچھ و ازآمد و رفت كشتیھا در . اي در كنار كانال بزرگ گرفت وارد ونیز شد و خانھ
ام كھ  تصمیم گرفتھ»  :بود مسحور شد، و چنین نوشت» زیباترین شاھراه جھان«مسیري كھ بھ قول خود او 

بایي اي بس ستایش آمیز بھ آندرئا گریتي، دوج ونیز، نوشت، زی نامھ» .براي ھمیشھ در ونیز زندگي كنم
اش را، امنیت مردمش را، و پذیرفتن پناھندگان سیاسي و  شاھوار ونیز را، دادگستري و قوانین عادالنھ

خود را بھ شما، كھ … ام من كھ شاھان را بھ وحشت انداختھ«: فراریان متفكر را ستود و آنگاه چنین افزود
راي خویش قایل شده بود، پذیرفت؛ دوج او را، طبق ارزشي كھ خود او ب» .سپارم پدر مردم خودھستید، مي

. اش مقرر داشت؛ و از او نزد پاپ شفاعت كرد وي را از حمایت خود مطمئن ساخت؛ مواجبي درباره
ھایي براي آرتینو فرستاده شد، او اقامت در ونیز را ترجیح داد و  گرچھ از چندین دربار خارجي دعوتنامھ

  .در آنجا بھ سر بردبیست و نھ سال بقیة زندگي خود را با وفاداري 

دادند، زیرا یا از طریق  اثاث و آثار ھنري كھ اودرخانة جدیدش گرد آورده بود برقدرت قلم اوشھادت مي
خود تینتورتو . سخاوت حامیانش بھ او اھدا شده و یا بھ سبب ترس آنان ازرسوایي برایش فراھم كرده بودند

py  د كھطولي نكشی. سقف اطاقھاي خصوصي پیترو را نقاشي كرد
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دیوارھاي مسكن او باتصاویركار تیسین، سپاستیانو دل پیومبو، جولیورومانو، برونتسینو، ووازاري تزیین 
یك مجري آبنوس محتوي . چند مجسمھ كار یاكوپو سانسووینو وآلساندرو ویتوریا نیز در خانة او بود. شدند
شگان، شاعران، موسیقیدانان، وبانوان ھایي بود كھ از امیران، روحانیان عالیرتبھ، سرداران، ھنرپی نامھ

ھمچنین . صفحھ، چاپ كرد ٨٧۵ھا را بھ صورت كتاب، در  نجبا براي اورسیده بود؛ بعدًا او این نامھ
در . شد كھ براي پیكر فربھ او مناسب بود كاري و تختخوابي در منزل اویافت مي ھا و صندلیھاي كنده جعبھ

كرد، ھمسایگان بینوایش را دست  تینو مانند امیري زندگي ميمیان آن اشیاي تجملي و آثار ھنري، آر
  .كرد درپي خود پذیرایي مي ھاي پي داد، و از معشوقھ گرفت، بھ گروھي از دوستانش ضیافت مي مي

ھایش بھ ناشران، و تا  كرد؟ تا حدي ازفروش نوشتھ اي را فراھم مي اوچگونھ وسایل چنین زندگي مسرفانھ
ترسیدند و تحسینش را خواستار بودند  یي كھ توسط مردان و زناني كھ از تحقیرش مياي از مقرریھا اندازه

كردند توسط  ھایي كھ از كلك او تراوش مي ھا، و نمایشنامھ ساتیرھا، اشعار، نامھ. شد براي او ارسال مي
ایع چھ گفتھ شدند كھ ھمھ مشتاق بودند ببینند دربارة اشخاص و وق مردم ھوشیار و مھم ایتالیا خریداري مي

آریوستو در . بردند ھاي او بھ فساد، ربا، ظلم، و بداخالقیھاي رایج درآن زمان لذت مي است؛ و از حملھ
  :روالند خشمگین دو خط نوشت كھ دو عنوان بھ نام پیترو افزود ١۵٣٢چاپ سال 

  تازیانة امیران را بنگر

  یعني پیترو وآرتینو ملكوتي را

یاد » ملكوتي«ترین نویسندة بزرگ عصر، بھ عنوان  منش ناھنجارترین و دلقكبزودي چنین رسم شد كھ از 
  .كنند

شدند؛ كتابفروشي درخیابان سن  ساتیرھاي او فورًا بھ فرانسھ ترجمھ مي. شھرت اوسراسر اروپا را گرفت
اوان درانگلستان، لھستان، ومجارستان بھ آثار او اقبال فر. ژاك پاریس ازفروش كتابھاي او ثروتمند شد

گفت كھ آرتینو و ماكیاولي تنھا مصنفان ایتالیایي ھستند كھ آثارشان درآلمان  یكي از معاصران او مي. شد مي
ھاي او در ھمان روز انتشار بھ  زیستند، نوشتھ در رم، كھ قربانیان محبوب قلم او در آن مي. شود خوانده مي
كراون  ١,٠٠٠ھایش بھ  عایدات او از نوشتھاگر بخواھیم برآورد خود او را بپذیریم، . رسید فروش مي

كیمیاي كلك من «سال  گوید كھ درظرف ھجده بھ عالوه، خود او مي. رسید درسال مي) دالر؟ ۵٠٠,١٢(
شاھان، امپراطوران، دوكھا، » .كراون طال از شكم امیران مختلف بیرون كشیده است ٢۵,٠٠٠بیش از 

كراون  ٣٠٠اي كھ  شارل پنجم یقھ. از جملة باجگزاران او بودندپاپھا، كاردینالھا، سالطین، ودزدان دریایي 
كراون بھ او دادند؛ فرانسواي اول زنجیري بھ اوعطا  ۴٠٠ارزید، وفیلیپ دوم یقة دیگري بھ ارزش  مي

  فرانسوا و شارل، با وعدة پرداخت مستمریھاي گزاف، در . ارزید كرد كھ از آن ھم بیشتر مي

من «: گفت آرتینو مي. داد فرانسوا بیش از آنچھ بدھد، وعده مي. كردند بت ميتحصیل لطفش با یكدیگر رقا
ھاي  ورزیدم، اما پول درآوردن از او با تحریض سخاوتش ھرگز براي سردكردن كوره بھ او بس مھر مي

عنوان شھسواري » .كافي نبوده است) سازي ونیز تمركز یافتھ بود اي كھ در آن صنعت شیشھ ناحیھ(مورانو 
عنوان شھسواري بدون درآمد مانند «: اما او از قبول آن امتناع كرد و گفت. ون مقرري بھ او پیشنھاد شدبد

بدین گونھ پیترو قلم » .است كھ ھركس ممكن است از آن باال رود و مزاحمت ایجاد كند» كوتاھي«دیوار 
از او دعوت شد . دمت كردخود را در اختیارشارل گذاشت و با آن گونھ وفاداري كھ مرسومش نبود بھ اوخ

كھ در پادوا بھ حضور امپراطور برسد؛ بھ ھنگام رسیدن بھ آن شھر، مانند یكي از مشاھیر، مورد ستایش 
شارل از میان تمام حاضران آرتینو را براي سوارشدن دركنار خود برگزید و . مردم شھر قرار گرفت

ھاي شماآگاھند و  رادمردان اسپانیا از نوشتھتمام »  :گشت بھ او گفت ھنگامي كھ درشھر با موكب خودمي
آن شب، در یك ضیافت رسمي، پسر یك كفشگر در سمت راست » .خوانند آنھا را بھ محض چاپ شدن مي

pyكرده بود، دعوتش » كشف«شارل او را بھ اسپانیا دعوت كرد، اما او چون ونیز را . امپراطور نشستھ بود
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فاتح ایتالیا نشستھ بود، نخستین نمونة آن عصري بود كھ بعدًا نیروي آرتینو، كھ اینك در كنار . را نپذیرفت
  .مطبوعات نامیده شد؛ ھمانند نفوذ او دیگر تازمان ولتر در ادبیات پیدا نشد

دار  كنند، زیرا قدرت آنھا بیشتردر اشارات نكتھ ساتیرھاي او اكنون توجھ ما را چندان بھ خود جلب نمي
آنھا قبول عامھ داشتند، زیرا شاد نشدن از قدح . ودند و اھمیت پایدار نداشتندمربوط بھ وقایع ھمان زمان ب

تاختند،  ساختند و بر بزرگان و قدرتمندان با شجاعت مي دیگران سخت است، فسادھاي حقیقي را برمال مي
ز عالقة آرتینو ا. كشاندند پرسود ادبي مي» آدمكشي«وتمام منابع زبان كوچھ و بازار را بھ حیطة ادبیات و 

كنندگان روسپیاني بودند  مكالمھ. مردم بھ گناه و روابط جنسي، با نوشتن كتابي بھ نام مكالمات، استفاده كرد
در پشت جلد كتاب . گفتند ھا، زنان شوھردار، و فواحش با یكدیگر سخن مي كھ دربارة اسرار واعمال راھبھ

آرتینو ملكوتي براي میمون خود كاپریچو، و تصنیف … گفتگوھاي نانا و آنتونیا«: چنین نوشتھ شده بود
آرتینو » .، در شھر ارجمند ونیز، بھ چاپخانھ داده شده١۵٣٣طبقھ از زنان، درماه آوریل  براي اصالح سھ

جوید؛ شادي ھجوگویانة خود را در لغات  در این كتاب برطنز پرنشاط و جنون عنوان بخشي رابلھ پیشي مي
كند كھ در بایگاني ادبیات باقي مانده  انگیزي استعمال مي  بارات شگفتسازد؛ و ع چھار حرفي آشكار مي

كند  اوصاف سرورآمیزي را شرح مي» .گذارم من جان خود را در مقابل یك پستھ بھ داو مي«مثًال، : است
كھ  - ».ام كنم تاكنون دیده ظریفترین اندام كوچكي كھ فكر مي« -كھ مربوط است بھ یك زن زیباي ھفدھسالھ 

ھاي  با نیزه«ن بھ مردي شصت سالھ شویش داده بودند، بھ راه رفتن درخواب معتاد شد تا بدان وسیلھ چو
حاصل شده این بود كھ روسپیان بیشتر از » مكالمات«اي كھ از این  نتیجھ» .شب بھ رزم تن بھ تن پردازد

  آن دوطبقھ زنان دیگر قابل ستایشند،

ود وفادار نیستند، درحالي كھ فواحش از حرفة خود ارتزاق ھا بھ عھد خ زیرا زنان شوھردار و راھبھ
مردم ایتالیا از این كتاب خشمگین . فروشند خود را در برابر مزد مي  كنند و یك شب رنج شرافتمندانة مي

  .نشدند، بلكھ خوش خندیدند

نمایشنامھ نیز، مانند این . این كتاب روسپي بود: در این حال آرتینو مردمپسندترین نمایشنامة خود را نوشت
كرد كھ مبني بودبر مسخره كردن  بیشتر كمدیھاي ایتالیایي عصر رنسانس، از سبك پالوتوس پیروي مي

سازي براي آنان، و ضمنًا خدمت كردن بھ آنان از طریق یاري فكري و فراھم  نوكرھا اربابانشان را، زمینھ
گویي  وآن عبارت بود از روح بذلھ: آن افزوداما آرتینو از خود چیزي بر . كردن وسایل بزم با زنان

و تجسم  -و باالتر از ھمھ دربار پاپ - شھواني و لوده منشانھ، صمیمیتش با فواحش، نفرتش ازدربارھا
الوقتیھا، كرنشھا، و  ریاكاریھا، ابن. ھا و كاخھاي رم دیده بود بیپرواي آن زندگي كھ در روسپیخانھ

نامید؛ این » گویي حقیقت«شد؛ و در یك مصرع مشھور، بھتان را  تھ ميچاپلوسیھایي كھ از درباریان خواس
عذر پرمغزي بود براي زندگي خود او دریك نمایشنامة دیگرش بھ نام تاالنتا شخص عمده بازھم یك 

كند و، با استفاده از  مي» بازي«اي كھ با چھار عاشق خود  گردد بھ فاحشھ روسپي است و داستان برمي
نمایشنامة دیگرش بھ نام . آورد ھاي مخصوص، از آنان پول درمي بھ كار بستن شیوه شور عشق آنان و

ھاي مولیر دنبالة مھذب و بھبودیافتة  سالوس قرینة ایتالیایي تارتوف فرانسوي بود؛ در حقیقت، نمایشنامھ
  .كمدیھاي آرتینو ھستند

زي از آثار مذھبي نیز بھ وجود ساخت، رشتة درا را مي» غزلھاي كوچھ باغي«در ھمان سالي كھ او این 
شفقت مسیح، ھفت دعاي توبھ، زندگي مریم عذرا، زندگي كاترین باكره، زندگي قدیس توماس  - آورد

بودند، و پیترو خود اعتراف كرد كھ  اینھا بیشتر از افسانھ تشكیل شده . آكویناس، خدایگان آكوینو، و غیره
متقیان قرار گرفتند و حتي ویتوریا كولوناي پرھیزگار  اما مورد ستایش. باشند مي» دروغھاي شاعرانھ«

  .دانستند و صحبت از این بود كھ او را كاردینال بكنند برخي محافل او را پایة كلیسا مي. نیز آنھا را ستود

ھا  این نامھ. ھاي او بودند كھ شھرت او را محفوظ نگاه داشتند و باعث ثروت اندوختن او شدند شاید نامھ
قصد كسب ھدایا، مستمریھا، یا مراحم دیگر بودند؛ گاه آنچھ را كھ باید داده شود، با وقت دادن  صریحًا بھ

كرد، زیرا  ھا را تقریبًا بالفاصلھ پس از نوشتن آنھا چاپ و منتشر مي آرتینو این نامھ. كردند آن، تعیین مي
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زیرا ازطریق آنھا   ،»قاپیدند مي«را  مردم ایتالیا آنھا. این كار براي افزودن بر قدرت اخاذي آنھا الزم بود
ھا بھ طرز اصیل و جاندار  شدند؛ مضافًا بھ اینكھ نامھ بھ طور غیرمستقیم با مردان و زنان مشھور آشنا مي

آرتینو بدون آنكھ درپي . آمد و نیرومندي نوشتھ شده بودند كھ از عھدة ھیچ یك از نویسندگان آن روز بر نمي
با » صیقل زدن«بھ افراد خاندان بمبووامثال آنھا، كھ ابیات خودرا بھ زور  .سبك باشد، صاحب سبك بود

خندید؛ پرستش اومانیستي زبان التیني و توجھ اومانیستھا را بھ صحت و رشاقت پایان  ساختند، مي روح مي
  .داد

خود یك قاعدة  ھاي داند، خود را از تقلید مزاحم رھا ساختھ و در نوشتھ با ادعاي اینكھ از ادبیات چیزي نمي
بیان از خود برآمده كھ، بھ زباني مستقیم و ساده، تجربھ و انتقاد او را از زندگي : فایق اختیار كرده بود

در میان تلي از این . وصف كند و نیازمندیھایش را بھ خوراك و پوشاك بھ اشخاص مورد نظر بفھماند
ھاي مھرآگیني بھ یك روسپي دردمند،  نامھ: ؛ مثالشد ھاي ریاگرانھ، چند الماس گرانبھا نیز پیدا مي» زبالھ«

اي بھ تیسین كھ در فروزندگي تقریبًا  حكایاتي نیرومند از زندگي خانگیش، وصفي از غروب آفتاب در نامھ
اي بھ میكالنژ كھ در آن  اي رسم كنند، و نامھ ھمسان تابلویي بود كھ تیسین یا ترنر ممكن بود از چنان منظره

  .ین داوري او طرحي پیشنھاد كرده بود كھ از آن خود آن ھنرمند مناسبتر بودبراي پردة واپس

صمیمترین دوستان مرد او تیسین و سانسووینو . ادراك و ارجیابي ھنر جزو بھترین خصال آرتینو بود
قتي در این بزمھا، و. آن سھ با ھم بزمھاي فراواني داشتند كھ معموًال بھ وجود زنان فاسد آراستھ بود. بودند

آمیزي براي تیسین بھ  ھاي ستایش نامھ. توانست داد سخن بدھد رسید، آرتینو مي كھ نوبت بھ بحث ھنري مي
نوشت، و براي وچلي مأموریتھاي پرسودي تحصیل كرد  عنوان كساني كھ ممكن بودحامي ھنر او شوند مي

را تحریض كرد كھ تیسین را  و پاپ  آرتینو بود كھ دوج، امپراطور،. كھ گویا خود ھم در آنھا سھیم بود
چھرة آرتینو را ساخت و ھر بار شاھكاري  تیسین دوبار تك. براي رسم تصویرھایي از خودشان فراخوانند

سازد،  كرد پیكري ازیك حواري مي سانسووینو، كھ وانمود مي. وجود آورد آسا و مبتذل بھ از سرزندگي كوه
ماركو قرارداد و شاید میكالنژ درتابلو  در كلیساي سانرا بر فراز دریك خزانة مقدس  شبیھ سر آن لوده

  .واپسین داوري، او را ھمچون قدیس برتولماوس نقاشي كرد

نمایشنامة . اوتقریبًا جامع جمیع رذایل و نیز متھم بھ لواط بود. آرتینو از تصویر خود ھم بھتر بود ھم بدتر
گرفت آن را بھ كار برد،  كھ واقعًا تصمیم ميزبانش، وقتي  -سالوس در مورد خود او كامًال مصداق داشت

گاه ممكن بود خوي نامردانھ و ددمنش از خودبروز دھد؛ مانند وقتي كھ بھ ھنگام . بود» فاضالب عالي«یك 
اي كھ بعدًا نوشت؛ چندان مردانگي داشت  كرد؛ اما در نامھ روزي كلمنس، او را بیرحمانھ مسخره مي تیره

جسمًا جباني » .ز اینكھ او را بھ ھنگام شدیدترین اندوھش بدان سان مذمت كردمشرمسارم ا«: كھ چنین گوید
مرئیترین . بیشرم بود، اما شجاعت رسوا ساختن مقتدران و انتقاد شدید از رایجترین سوء اخالقھا را داشت

را ھایي  ھاي خویش را، و نیز رشوه بخش بزرگي از مستمریھا، درآمدھا، و ھدیھ. فضیلتش بخشندگي بود
ھایش، كھ بھ صورت كتاب منتشر  التألیف نامھ از حق. بخشید ستاند، بھ دوستانش و بھ بینوایان مي كھ مي

ھاي آن ھرچھ ممكن است بیشتر بھ فروش رسند و شھرت و ارج  نظر كرد تا نسخھ كرده بود، صرف
تقریبًا او را بھ مرحلة داد كھ  ھرسال چندان ھدیة عید نوئل بھ دوستانش مي. زیادتري براي او فراھم آرند

جز  كس را بھ من سخاوت ھیچ«: گفت جوواني نوارسیاه بھ گویتچاردیني چنین مي. رسانید ورشكستگي مي
  بھ دوستانش» .آقاي پیترو، بھ ھنگام دارندگي او، قبول ندارم
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  تك چھرة آرتینو؛ گالري فریك، نیویورك،: تیسین

خود او چنین . از زندان آزاد شوند) درمورد سانسووینو(یاري كرد تا تصویرھاي خود را بفروشند و 
اگر دختر بینوایي بستري باشد، . دار سلطنتي ھستم آورد، گویي من خزانھ ھركس بھ من رو مي«: نوشت

سربازان . افتد شود، ھزینة او بھ گردن من مي ھركس زنداني مي. مخارج او باید از خانة من تأمین شود
آیند تا افزار و وسایل خود  بدبخت، و سواران سرگردان بیشمار بھ خانة من مي بدون ساز و برگ، غریبان

اگرگاه بیست و دو زن در خانة خود داشت، براي این نبود كھ حرمسرایي از آنان بسازد؛ » .را تكمیل كنند
اسقفي  یافتند؛ بنا بھ روایت، كردند و درخانة او پناھي مي برخي از آنان كودكان سرراھي را پرستاري مي

بسیاري از زنان، كھ مورد تمتع یا حمایت او بودند، بھ او . یكي از این زنان فرستاد یك جفت كفش براي
  .نامیدند مي» آرتینو«شمردند؛ شش روسپي سوگلي او خود را مغرورانھ  ورزیدند و گرامیش مي عشق مي

طینت بود كھ  اني خوشاو تمام روحیات حیواني را بھ حد وفور داشت؛ در زندگي خصوصي خویش حیو
 - و در آن زمان تا حدي در این اندیشھ معذور بود -اندیشید چنین مي. ھرگز قانون اخالقي را نیاموختھ بود
اي را ندیده است كھ وجناتش حدي  گفت ھرگز دوشیزه بھ وازاري مي. كھ مردم متشخص واقعًا فاقد اخالقند
بس فاحش بود؛ اما نزد دوستانش فقط بھ صورت  شھوانیت خود او. از حساسیت شھواني را فاش نسازد

یافتند؛ امیران و كشیشان  صدھا تن از مردم او را مردي دوست داشتني مي. شد گر مي وجدي از خود جلوه
شناسد و  كس را مي نمود كھ ھمھ  تحصیالتي نداشت، اما چنان مي. شدند از مصاحبت با او محظوظ مي

كاترینا و دو فرزندي كھ برایش آورده بود، بھ پیرینا  ني نوارسیاه، بھمھرش بھ جووا. داند چیز را مي ھمھ
py  .ریتچا، كھ نزار و مسلول و ملیح و بیوفا بود، جنبة انساني داشت
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زیستند واو رسم  زن و شوھر با او مي. ریتچا در چھاردھسالگي زن منشي او شد و در خانة او مسكن گزید
اخالق خود را اصالح كرد، از . نة شدیدي نسبت بھ آن زن یافتپدري دربارة آنان داشت؛ بزودي مھرپدرا

آنگاه، درست . میان تمام معشوقگان خود فقط كاترینا و كودك او آدریا را، كھ زادة خودش بود، نگاه داشت
اي پیدا كند، یكي از اشراف ونیز، كھ زنش شیفتة آرتینو شده  رفت زندگي محترمانھ در ھمان ھنگام كھ مي

آن اتھام را انكار كرد، اما جرئت مقابلھ . اي بھ توھین بھ مقدسات و لواط متھم ساخت در محكمھ بود، اورا
از خانة خود فرار . با رسوایي و محاكمھ را نداشت، زیرا محكومیت مستوجب حبس طوالني یا مرگ بود

ارد نداند؛ آرتینو آنان محكمھ را وادار ساختند تا اتھام را و. ھا با دوستان خود بھ سربرد كرد و ھفتھ
اما . پیروزمندانھ بھ خانة خود بازگشت و مورد استقبال پرشور مردم در دو سوي كانال بزرگ واقع شد

آنگاه شوھر پیرینا اورا . داند، دلشكستھ شد وقتي كھ از طرز نگاه پیرینا دانست كھ آن زن اورا گناھكار مي
پیرینا . تینو رفت، آرتینو او را معشوقة خود ساختترك كرد و، وقتي كھ پیرینا براي تسلي یافتن نزد آر

مسلول شد و مدت سیزده ماه مشرف بھ موت بود؛ آرتینو بامھرباني بسیار از او پرستاري كرد و سالمت 
  درست در ھمان ھنگام كھ آرتینو نسبت. او را باز گرداند

نو كوشید تا خود را قانع آرتی. بھ او در اوج اخالص بود، او رھایش كرد و نزد معشوق جوانتري رفت
  .سازد كھ چنان وضعي بھتر است، اما از آن پس روحش متألم شد و پیري پیروزمندانھ بر او دست یافت

رفت  ھا مي از یك سو بھ روسپیخانھ. زدن دربارة قدرت جنسي خود باز نایستاد فربھ شد، اما ھرگز از الف
» پوچ«كھ در جواني بھ قیامت ھمچون حرفي  او،: شد و از سوي دیگر بیش از پیش مؤمن بھ دین مي

بھ رم رفت، بھ  ١۵۵۴در سال » .پندارند فقط اسافل ناس درست مي«دانست كھ  خندید و آن را چیزي مي  مي
این امید كھ بھ منصب كاردینالي منصوب شود، اما یولیوس سوم فقط توانست عنوان شھسوار پطرس 

» كازا آرتینو«اش از خانة خود، كھ بھ  داختن مال االجارهدرھمان سال بھ سبب نپر. حواري بھ او دھد
دوسال بعد، درشصت و . معروف بود، بیرون رانده شد و مسكن كوچكتري دور ازكانال بزرگ اختیار كرد

قسمتي از گناھان خود را اعتراف كرده بود و آیین قرباني مقدس . چھارسالگي، بھ عارضة سكتھ درگذشت
. لوكا دفن شد؛ گویي نمونھ و رسول شھوانیت نبود واجرا شده بود؛ در كلیساي سانو تدھین نھایي دربارة ا

  :گویي این شعر را براي كتیبة احتمالي گور او گفتھ بود شخص بذلھ

  آرتینو، شاعر توسكاني، اینجا خفتھ است،

  گفت، شاعري كھ از ھمھ كس جز خدا بد مي

  ».ھرگز او را نشناختم«: و عذرش این بود

III – ١۵٧۶- ١۵٣٠: تیسین و شاھان  

امپراطور، كھ سرگرم تجدید . ، در بولونیا، تیسین را بھ شارل پنجم معرفي كرد١۵٣٠آرتینو در سال 
سازمان ایتالیا بود، با بیحوصلگي براي تصویر خود در برابر او نشست و بھ آن ھنرمند متحیر فقط یك 

 ١۵٠نامید،  مي» بھترین نقاش معاصر«، كھ تیسین را فدریگو امیر مانتوا. پرداخت) دالر ٢١.۵٠(دوكاتو 
آن  ١۵٣٢درسال . دوكاتو از كیسة خود بھ آن كارمزد افزود و تدریجًا شارل را با خود ھمعقیده ساخت

در شانزده سال بعد، تیسین متوالیًا تصویرھاي . ھنرمند و امپراطور بار دیگر با یكدیگر مالقات كردند
؛ شارل )، این تصویر اكنون مفقود است١۵٣٢(شارل با زره كامل : رسم كرد انگیزي از امپراطور حیرت

با كت زردوزي، نیمتنة قالبدوزي، شلوارك و جوراب ساقھ بلند و كفش سفید، و كاله سیاه با یك پر سفید 
؛ شارل با زره درخشان، سوار بر توسني سركش )١۵٣٨(؛ شارل با امپراطریس ایزابل )؟١۵٣٣(ناجور 

اي سیاه و  این تصویر مخلوط مجللي است از رنگ و غرور؛ شارل با جامھ - )١۵۴٨(مولبرگ در نبرد 
pyبراي آن نقاش و آن شاه مایة مباھات ). ١۵۴٨(اي بھ اندیشھ نشستھ است  افزا، درحالي كھ در بالكانھ اندوه
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ھا  هاین تك چھر. است كھ تصویرشان، جز درمورد لباس، متوجھ آرماني ساختن موضوع نبوده است
  نمایانند، ھمچنین پوست بد او وجنات طبیعي شارل را مي

   

  

  تك چھرة شارل پنجم؛ مونیخ،: تیسین

دھند؛ مرد  را نشان مي» امپراطور«ھذا،  را، روح اندوھگین او را، و قابلیت نسبي او را براي ظلم؛ مع
خت و مستبد بود كھ مقتدري را كھ بارھاي سنگین مسئولیت بر دوش دارد؛ كسي را كھ داراي فكري س

توانست مھربان باشد و تا  با این حال، او مي. نیمي از مغرب اروپا را بھ زیر فرمان خویش آورده بود
اي فرستاد كھ بھ  براي تیسین امتیازنامھ ١۵٣٣در . اي نخستین خست خود را جبران كند حدقابل مالحظھ

و از آن سال تیسین رسمًا نقاش دربار موجب آن او را كنت كاخنشین و شھسوار مھمیز زرین نامید؛ 
  .مقتدرترین شاه در جھان مسیحي شد

در ھمان اوان، شاید بھ میانجیگري فدریگو، تیسین با فرانچسكو ماریا دال رووره، دوك اوربینو، كھ با 
الئونوراگونتساگا خواھر فدریگو و دختر ایزابال ازدواج كرده بود، وارد مكاتبھ شد؛ چون فرانچسكو حال 

در آنجا تیسین تصویرھاي آنان . زیستند فرمانده كل ارتشھاي ونیز بود، او و زنش دوكسا كرارًا در ونیز مي
و ) داشت زیرا تیسین برق زره را دوست مي(دھم بدنش را زره پوشانده بود   مردي كھ نھ: را رسم كرد

تیسین براي آن زن و شوھر  .رسید زني كھ پس از ناخوشیھاي بسیار پریده رنگ و افكنده حال بھ نظر مي
تصویر مریم مجدلیھ را بر روي چوب رسم كرد كھ فقط از لحاظ تنوع رنگ و سایھ روشني كھ بھ موي 

اي، كھ فقط بھ نام البال  خرمایي او داده بود جالب بود؛ و نیز تصویر زیباي دیگري با رنگ سبز و قھوه
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راي جانشین فدریگو، دوكا گویدوبالدو دوم، یكي از تیسین ب. موسوم است و اكنون در كاخ پیتي است) زیبا(
بنا بھ روایت، . كھ بھ ونوس اوربینو مشھور است) ١۵٣٨حد (ھاي ھنري را ساخت »برھنھ«كاملترین 

تیسین براي تكمیل ونوس خفتھ، اثر جورجونھ، قدري روي آن كار كرده بود؛ اینك از آن شاھكار، بدون 
آرام، یك   فاقد آرامش كامل اثر جورجونھ است و، بھ جاي یك زمینة این تصویر. جزئیات آن، تقلید كرد

شود،  اي، و یك تخت سرخ رنگ در آن دیده مي خوردة قھوه منظرة دروني از پرده سبز، یك آویختني چین
آن زن مناسب » زرین«گردند كھ براي ملبس ساختن جسم  ھایي مي درحالي كھ دو خدمتكار بھ دنبال جامھ

  .باشند

خصلتي مردانھ و : پاولوس سوم نیز امپراطورمنش بود. پس از دوكا و امپراطور بھ پاپ پرداخت تیسین
كرد؛ بھ ھمین جھت اینك براي تیسین  اي كھ دو نسل از تاریخ را شرح مي خویي مزورانھ داشت و چھره

پاولوس . كرد فرصتي فراھم شده بود بھتر از زماني كھ تك چھرة یكنواخت و رازدار امپراطور را رسم مي
وھفت سالھ،  پاپ شصت. پردازي تیسین عرضھ داشت ، خود را جسورانھ بھ واقع١۵٣۵در بولونیا، بھ سال 

خوردة روحاني خود در برابر آن نقاش نشست،  بود، با جامة گشاد و چین» چیرگي ناپذیر«كھ خستھ اما 
ده بود و حلقة قدرت بر دست درحالي كھ سر دراز و ریش بزرگش بر بدني كھ روزي نیرومند بود خم ش

درخشید؛ این تصویر و تك چھرة یولیوس دوم، كار رافائل، از این جھت كھ ممتازترین و  اشرافیش مي
پاپ تیسین را، كھ  ١۵۴۵در سال . زنند ژرفترین تابلوھاي دوران رنسانسند، با یكدیگر الف برابري مي
  آن ھنرمند در كاخ. خود او نیز حال شصت و ھشت سال داشت، بھ رم دعوت كرد

   

  

  تك چھرة پاپ پاولوس سوم؛ موزة ناپل،: تیسین
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بلودره مسكن داده شد و از طرف مردم شھر مورد احترام فراوان قرار گرفت؛ وازاري در نشان دادن 
حتي میكالنژ نیز بھ او خوشامد گفت و در . شگفتیھاي رم باستاني و رنسانس بھ او سمت راھنمایي داشت

اینكھ تیسین اگر  –نزاكت و ادب، آنچھ را كھ دربارة او بھ دوستان خود گفتھ بود پنھان كرد  برخوردي، با
در آنجا تیسین باردیگر تصویري از پاولوس ساخت؛ . شد نگاري را یاد گرفتھ بود، نقاش بھتري مي چھره

یدند، آزرده تر، و در میان دو نوة خاضع خویش، كھ بزودي برپاپ شور این بار پاولوس پیرتر، خمیده
ھا،  تیسین براي یكي از این نوه. این تصویر نیز جزو عمیقترین آثار تیسین بود. خاطرتر از پیش بود

ماه  پس از ھشت. انگیزي از دانائھ رسم كرد كھ اكنون در موزة ناپل است اوتاویو فارنزه، تابلو شھوت
ن امید كھ بقیة ایام عمر خود را در آنجا ؛ بھ ای)١۵۴۶(زندگي در رم، آھستھ از فلورانس بھ ونیز سفر كرد 

  .با آرامش و آسایش زیست كند

در آنجا نھ ماه ماند، آن دو . اما یك سال بعد امپراطور او را معجال از آن سوي آلپ بھ آوگسبورگ طلبید
تصویر امپراطور را كھ در باال ذكرشان رفت ساخت، و با ھنر خود بزرگان باریك اندام اسپانیایي و 

تیسین در یك سفر دیگر . نھاي كوھنشیني چون یوھان فریدریش، برگزینندة ساكس، را جاودان ساختتوتو
فیلیپ دوم، پادشاه آیندة اسپانیا، را دید و چند تصویر از او رسم كرد؛ یكي از اینھا، ) ١۵۵٠(بھ آوگسبورگ 

م زیباتر از این باز ھ. رود كھ اكنون در پرادو موجوداست، جزو شاھكارھاي رنسانس بھ شمار مي
مرده بود، اما  ١۵٣٩ایزابال در سال . تصویرھا، شبیھ امپراطریس ایزابال، زن پرتغالي شارل، است

امپراطور چھارسال بعد تصویر متوسطي از او را، كھ كار یك نقاش گمنام بود، بھ آن ھنرمند داد و از او 
ممكن است شبیھ امپراطریس نباشد، اما این تصویر . خواست كھ آن را بھ یك اثر ھنري كامل تبدیل كند

. بایست جزو آثار مھم تیسین محسوب شود حتي اگر خیالي ھم باشد، این تابلو موسوم بھ ایزابل پرتغال مي
اش بس شاھانھ است، و كتاب دعایي دردست  در این تصویر، ایزابال رخساري مصفا و غمگین دارد، جامھ

زمینة پشت سر این تصویر . د را از یك مرگ زودرس تسكین دھددارد تا بدان وسیلھ الم آگاھي قبلي خو
تیسین بارھا براي رسم تك چھره بھ محضر نجبا . اي و آبي دورنمایي است داراي رنگھاي تند سبز و قھوه

  .رفت

اكنون . قدر كافي سفر كرده است ، تیسین احساس كرد كھ بھ)١۵۵٢(پس از بازگشتش از آوگسبورگ 
شاید اشتغال . كرد كھ چیزي بھ پایان زندگیش باقي نمانده است و بدون شك فكر مي ھفتادوپنج سال داشت

اي  در رشتھ. كرد مردن از یادش رفتھ بود درپي نقاشي مي فراوانش موجب طول عمر او شده بود؛ چون پي
م تا تاریخي مصور و تماشایي از دین مسیح و تاریخ انبیا، از آد) ١۵٧٠-١۵٢٢(دراز از تابلوھاي مذھبي 

  خاطرة رسوالن .بودعیسي، بھ دست داده 
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اي مانند بخت، سرنوشت، و طبیعت بھ قلمرو تصور مسیحیت از خدا  آرمانھاي مشركانھ. پایدار تبدیل شد
.تجاوز كرده بودند

آزادي مشعشع ذھن، تضمینات فوق طبیعي اخالق را . بایست بھایي پرداختھ شود براي ھمة اینھا مي
نتیجة این وضع عبارت بود از . بگیردضعیف كرده، و اصول دیگري ھم یافت نشده بود كھ جاي آن را 

بدان حد كھ از زماني كھ  –ارتكاب منھیات، میدان دادن بھ غرایز و تمایالت، وفور شادمانة بداخالقي 
ھا را درھم كوفتھ، فكر را آزاد كرده، و رشتة اخالقیات را گسستھ بودند،  سوفسطاییان یونان قدیم افسانھ

  .نظیرش در تاریخ دیده نشده بود

  ل بیستم فص

  

  سستي اخالقي

١- ١٣٠٠۵٣۴  

I – ھا و شكلھاي فساد اخالقي سرچشمھ  

گاه مانند وقتي كھ او در پي تعیین سطح اخالق یك عصر است وي را گمراه  پیشداوریھاي یك مورخ ھیچ
 در ھر دو حال، استثناي مھیجي نظر او را. كند، مگر اینكھ تحقیقات او دربارة انحطاط ایمان دیني باشد نمي

اگر بخواھد با اثبات یك برنھاد بھ . جلب خواھد كرد و او را از توجھ بھ میانگین ثبت نشده باز خواھد داشت
دید او  - شود مثًال اینكھ بخواھد مدلل دارد كھ شك مذھبي موجب انحطاط اخالقي مي -مسئلھ نزدیك شود

برطبق یك غرض بخصوص شرح ثبت شدة وقایع نیز دو ارزشي ھستند، یعني . بیشتر مبھم خواھد شد
آثار آرتینو، شرح حال چلیني بھ قلم خودش، و مكاتبات . ممكن است تقریبًا ھر موضوعي را ثابت كنند

ھاي ایزابال و بئاتریچھ  توانند براي اثبات حلول فساد مورد استناد قرار گیرند؛ نامھ ماكیاولي و وتوري مي
توان براي ارائة تصویري از مھر  ساندرا ستروتتسي را ميھاي الیزابتا گونتساگا و آل استھ، و نیز نامھ/ د

  .فقط خواننده باید مراقب باشد تا گمراه نشود. خواھرانھ و زندگي خانوادگي آرماني نقل كرد

شاید عامل اساسي . عوامل بسیاري وارد انحطاط اخالقي مالزم با اعتالي عقالني دوران رنسانس شدند
مھم ایتالیا در سر راھھاي تجارت میان مغرب اروپا و شرق، و ھمچنین  ازدیاد ثروتي بود كھ از موقعیت

گناه، بھ . یافت، حاصل شده بود اي كھ از صدھا مسیحي بھ رم جریان مي ھا و اعانات ساالنھ از عشریھ
گسترش ثروت، . یافت آمد، بیشتر رواج مي ھمان نسبت كھ پول بیشتري براي تأمین مخارج آن بھ دست مي

فقر و ترس بود و حال با   مردان و زنان از اخالقي كھ زاییدة: ساخت كشي را ضعیف مي ضتآرمان ریا
آنان، با دلبستگي روبھ افزایش، نظریة اپیكور را، . كردند غرایز و وسایل آنان منافات داشت اعراض مي

ن بھ ثبوت مبني بر اینكھ باید از زندگي بھره گرفت و تمام خوشیھا را مباح دانست مگر آنكھ مضارشا
  .زیباییھاي فریبندة زن بر منھیات دین فایق آمد. شنیدند رسیده باشد، مي

جنگھاي   ھا، كشمكش فرقھ. شاید، در جنب ثروت، منشأ، مھم بداخالقي ثابت نبودن وضع سیاسي زمان بود
رتشھایي ا –درپي، ورود روزافزون سربازان مزدور و از آن پس ھجوم ارتشھاي بیگانھ بھ خاك ایتالیا  پي

گسستگي مكرر زراعت و تجارت براثر خرابیھاي حاصل از جنگ، و  -كھ ابدًا پایبند قیود اخالقي نبودند
 - آمیز ساختھ بودند انھدام آزادي بھ وسیلة جباراني كھ نیروي خودكامگي را جانشین حكومت مشروع صلح

را، كھ معموال حافظ اخالق » قشر رسوم«ھمة اینھا زندگي مردم ایتالیا را دستخوش بینظمي ساختند و 
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نھ كشور قادر بھ حفظ . لنگر و سرگردان یافتند مردم، در دریایي منقلب، كشتي خود را بي. است، شكستند
توانستند خود را با اسلحھ یا باخدعھ حفظ  نمود و نھ كلیسا؛ از این رو، كسان تا آنجا كھ مي آنان مي

جباران، كھ فوق قانون قرار داشتند و زندگیشان . ه بودندكردند؛ مردم قانون ناشناس، خود قانون شد مي
ساختند و اعمالشان سرمشق اقلیت پولدار  كوتاه ولي پرجنب و جوش بود، خود را در ھر لذتي مستغرق مي

  .شد واقع مي

ایماني مذھبي در آزادساختن بدخویي بشري را باید با تمییز شكاكیت دیني اقلیت با سواد از  تقویم نقش بي
روشنگري متعلق بھ اقلیتھاست، و رھایي از قیود امري فردي است؛ افكار . د مستمر اكثریت آغاز كنیمزھ

تني چند از شكاكان ممكن بود برضد اشیاي مقدس كاذب، . شوند یكباره و بھ ھیأت اجتماع آزاد نمي
اما مردم آنھا  دھند اعتراض كنند، معجزات دروغین، و بخشایشھایي كھ در مقابل پول وعدة رستگاري مي

پژوه بود، با چند تن از  ، پاپ پیوس دوم، كھ مردي دانش١۴۶٢در سال . را با بیم و امید پذیرفتھ بودند
كاردینالھاي خود بھ پل میلویوس رفت تا سر آندرئاس حواري را، كھ تازه از یونان رسیده بود، ببیند؛ و 

شد، یك نطق رسمي  ساي سان پیترو نھاده ميكاردینال بساریون دانشور، وقتي كھ عضو گرانبھا در كلی
آمدند، در سالھاي بخشش گروه گروه بھ رم  مردم از اكناف براي زیارت بھ لورتو و آسیزي مي. ایراد كرد
پلكان (رفتند، و از سكاالسانتا  آوردند، براي ستایش صلیب از كلیسایي بھ كلیساي دیگر مي روي مي

انجا بھ سوي كرسي پیالطس باال رفتھ است، با زانو صعود گفتند خود عیسي از ھم ، كھ مي)مقدس
مردم توانا تا ھنگامي كھ از سالمت مزاج برخوردار بودند، ممكن بود براین معتقدات بخندند، اما . كردند مي

ویتلوتتسو ویتلي، آن . كمتر ایتالیایي دوران رنسانس بود كھ در بستر مرگ خواھان مراسم مذھبي نباشد
ھ با آلكساندر ششم و سزار بورژیا جنگیده بود، پیش از آنكھ بھ دست گماشتة سزار خفھ سركردة خشن ك

زنان مخصوصًا مریم عذرا را . شود، از پیكي بھ التماس خواست تا بھ رم رود و بخشایش پاپ را بطلبد
بحھ نوع ذكر با س) ١۵٢۴حد (ساز از او داشت؛ حال  اي یك مجسمة معجزه پرستیدند؛ تقریبًا ھر دھكده مي

ھرخانة محقري یك صلیب و یك یا دو تصویر مقدس داشت، و در برابر یكي یا . مطلوبي از دعا شده بود
اي از عیسي  ھاي شھر ممكن بود با مجسمھ میدانھاي ده و كوچھ. سوخت بیشتر از آنھا ھمواره چراغي مي

  اعیاد مذھبي باشكوه و. شد مي یا مریم تزیین شوند كھ در یك سایبان مجزا یا یك طاقچھ در دیوار نھاده

دادند تا رنج خود را با شادماني فراموش كنند؛ و ھر ده  شدند كھ بھ مردم فرصت مي جاللي برگزار مي
ھا و ترتیب دادن بازیھایي  سال، یا كم وبیش در ھمان حدود، تاجگذاري یك پاپ موجب راه افتادن دستھ

ھنگامي كھ ھنرمندان . كرد ات روم قدیم را تجدید ميشد كھ براي دلبستگان بھ دوران باستان خاطر مي
پرداختند، قھرمانھا و داستانھاي مسیحیت را مصور و نمایش و  ساختند و مي رنسانس معابد مسیحي را مي

كردند، و بخورھاي معطر بھ مراسم رنگین و باشكوه عیادت منضم  موسیقي و شعر را وارد عرصھ مي
  . رسید ھ دین مسیح نميشدند، ھیچ دیني در زیبایي ب مي

در شھرھا، . اما این فقط یك طرف صحنة بسیار متنوع و متضادي بود كھ شرح آن بھ اختصار ممكن نیست
اما در مورد روستاھا، آنچھ را . بسیاري از كلیساھا نسبتًا از جمعیت خالي بودند  گونھ كھ چنین است، ھمان

گفتھ  دربارة دھقانان حوزة دیني خود مي ١۴٣٠سال كھ قدیس آنتونینو، اسقف اعظم فلورانس، در حدود 
  :است، بشنوید

در روزھاي تعطیل وقت كمي . جھند خوانند و مي رقصند و مي در خود كلیساھا مردان گاه با زنان مي
ھا، یا بھ  كنند، بلكھ بیشتر در میدانھاي بازي و میخانھ صرف مراسم مذھبي و شنیدن تمام دعاھاي قداس مي

. گویند چون اندكي تحریك شوند، بھ خدا و قدیسانش ناسزا مي. گذرانند در جلو كلیسا، وقت ميحال مجادلھ 
بسیاري . شود و نھ از بدترین معاصي وجدانشان نھ از زنا ناراحت مي  از دورغ و سوگندشكني سرشارند؛

درعشاي رباني كنند، و بس اندكند كساني كھ  از آنان حتي سالي یك بار ھم بھ گناھان خود اعتراف نمي
بھ خدا یا سالمت روح خودشان . شوند براي خودشان و حیواناتشان بھ جادو متوسل مي… .كنند شركت مي

pyگذارند، بلكھ بھ پشم آن  اي كھ بھ آنان سپرده شده است وقعي نمي كشیشان بخش بھ گلھ… .اندیشند ابدًا نمي
m
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دھند، بلكھ راه  درز خصوصي آنان را تعلیم نميدھند؛ از طریق وعظ، آیین اقرار بھ گناھان، یا ان اھمیت مي
  .سپرند كھ مقتدیانشان كنند و در ھمان خطاھایي ره مي و رسم آنان را تعقیب مي

ممكن است از روي زندگي و مرگ طبیعي اشخاصي نظیر پومپوناتتسي و ماكیاولي تا حدي بدرستي چنین 
ایمان خود را بھ مسیحیت  ١۵٠٠الیاي سال استنتاج كنیم كھ قسمت بزرگي از طبقات تحصیلكرده در ایت

كاتولیك از دست داده بودند، و تا حدي با احتمال خطا تصور كنیم كھ حتي در میان بیسوادان نیز دین 
عدة روزافزوني از مردم ایتالیا . مقداري از قدرت خود را در مراقبت از زندگي اخالقي از دست داده بود

بھ محض اینكھ دانستھ شد كھ احكام شریعت ساختة انسان . اعتقاد نداشتند دیگر بھ منشأ االھي قانون اخالقي
. است، و ھمینكھ تضمینات فوق طبیعي آنھا دربارة بھشت و دوزخ از اعتبار افتاد، تأثیر آن از میان رفت

حس گناه بھ محاق افتاد، قید وجدان سست شد، و ھر . جاي سپرد» حساب مقتضیات«محرمات برافتاد و بھ 
مردم دیگر . آمد، حتي اگر از لحاظ سنت درست نبود آن كاري را كرد كھ بھ نظرش صالح ميكس 
خواستند خوب باشند، بلكھ مایل بودند كھ قوي باشند؛ بسیار كسان، خیلي قبل از ماكیاولي، آن روشھاي  نمي

لي را كھ كند، یعني ھمان اص آن اصلي را كھ بھ موجب آن ھدف وسیلھ را توجیھ مي -زور و حیلھ را
  اختیار كرده بودند؛ شاید اخالق - ماكیاولي براي شھریاران روا دانستھ بود

پالتینا این جملھ را بھ پیوس . ماكیاولي تصویر پس آیندي بود از اخالقي كھ او برگرد خود مشاھده كرده بود
اخالقیاتش حتي اگر ایمان مسیحي بھ واسطھ معجزات تأیید نشده بود، بھ سبب «: دوم نسبت داده بود

اگر دوزخ و : گفتند كردند، بلكھ با سادگي مي اما مردم چنین فیلسوفانھ استدالل نمي» .بایست پذیرفتھ شود مي
توانیم مشتھیات خود را، بدون ترس از مجازات پس از  بھشتي نیست، ما باید در این نشئھ لذت ببریم، و مي

توانست جاي تضمینات فوق طبیعي را بگیرد؛ اما نھ  تنھا یك عقیدة عمومي ھوشمندانھ مي. مرگ، اقناع كنیم
  .كشیشان بھ این كار قیام كردند، نھ اومانیستھا، و نھ دانشگاھھا

البتھ استثناھایي در میان آنان وجود . اومانیستھا اخالقًا ھمان قدر فاسد بودند كھ كشیشان مورد انتقاد آنان
از قبیل آمبروجو تراورساي، ویتورینو دا فلتره،  - ستنددان داشت، كھ نیكخویي را با آزادي عقلي موافق مي

اما اقلیتي بزرگ از مرداني كھ ادبیات یوناني و رومي را زنده كرده … .مارسیلیوفیچینو، آلدوس مانوتیوس
تحرك آنان، و . كردند كھ گویي ھرگز سخني از مسیحیت نشنیده بودند بودند چنان مانند مشركان رفتار مي

ي بھ شھر دیگر در طلب مئونت و افتخار، مانع از آن بود كھ ثبات یابند و درجایي گذشتنشان از شھر
بھ نبوغ، درآمد، وجنات، و . ورزیدند بھ سان یك ممسك وام ده یا زن او، بھ پول مھر مي. دار شوند ریشھ
دند؛ در گفتار خود خشن، و در جدلھاي خویش عاري از نزاكت و بیگذشت بو. ھاي خود مغرور بودند جامھ

چنانكھ گفتیم، آریوستو جرأت نكرد . در دوستیھایشان ایماني وجود نداشت، و عشقھایشان زودگذر بود
شاید الزم ندید كھ آن پسر را   فرزند خویش را بھ یك مربي اومانیست بسپرد، تا مبادا اخالقش فاسد گردد؛

واال، پودجو، بكادلي، وفیللفو . رداز خواندن اورالندو فوریوزو، كھ از قباحت خوشاھنگ آكنده بود، بازدا
آیا یك : گونھ خالصھ كرده بودند در زندگي سست بنیان خود یكي از مسایل اساسي اخالقي و تمدن را بدین

یعني ایمان بھ  - قانون اخالقي براي اینكھ بھ طرز مؤثري عمل كند، باید حاوي تضمینات فوق طبیعي باشد
  نون اخالقي؟زندگي اخروي، یا بھ یك منشأ االھي قا

II – اخالق كشیشان  

كلیسا ممكن بود احكام فوق طبیعي تورات و سنن مسیحي . داشتند اي مي اگر كشیشان زندگي پاك و مخلصانھ
ھاي متضاد خوي غیر  اما بیشتر كشیشان رذایل و فضایل اخالقي زمان را پذیرفتند، و جنبھ. را حفظ كند

دمتگر سادة دیني بود؛ معموًال تحصیالت مختصري داشت، كشیش بخش یك خ. روحانیان را منعكس ساختند
كھ روشنفكران زمان . اي داشت زندگي نمونھ) با احترام بھ عقیدة مخالف آنتونینوس فرخنده خوي(اما عادتًا 

ھا زندگي اشرافي  اي از اسقفان و رؤساي صومعھ عده. اعتنایي بھ آن نداشتند، اما مردم دوستدار آن بودند
  بسیاري از آنان داشتند، اما
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واري داشتند كھ دنیاداري پرسرور  مردان نیكي بودند؛ و شاید نیمي از كاردینالھا رفتار زاھدانھ و مسیحي
ھا،  ھا، نوانخانھ ھا، مدرسھ در سراسر ایتالیا، بیمارستانھا، یتیمخانھ. كرد ھمگنانشان را شرمسار مي

راھبان . شدند كھ بھ دست روحانیان اداره مي اي بودند سازمانھاي كارگشایي، و سایر مؤسسات خیریھ
مبلغان . ھاي بندیكتیان، مواظبین، و كارتوزیان، بھ سبب سطح عالي اخالقي خود، مورد احترام بودند فرقھ

. رو بودند در راه گسترش ایمان درسرزمینھاي شرك و میان مشركان عالم مسیحي باھزار خطر روبھ
  .جستند كردند و تواصل بیشتري بھ حق مي ان ميرازوران خود را از شداید زمان پنھ

شد ھزاران شاھد  در میان این اخالص عبادت، زمینة اخالق درمیان روحانیان بھ قدري سست بود كھ مي
ھمان پتراركي كھ تا پایان عمر بھ مسیحیت وفادار ماند و تصویر مساعدي از انضباط . براي اثبات آن آورد

زیست، رسم كرد، كرارًا اخالق كشیشان آوینیون  كھ برادرش در آنجا مي و قدسیت در صومعة كارتوزیان،
از داستانھاي بوكاتچو در قرن چھاردھم تا داستانھاي مازوتچو در سدة پانزدھم و آثار . كرد را مذمت مي

بندوبار روحانیان ایتالیا موضوعي است كھ كرارًا در ادبیات ایتالیا  باندلو در سدة شانزدھم، زندگي بي
زنا (زندگي ھرزه و كثیف روحانیان از حیث گناھان طبیعي و غیرطبیعي «بوكاتچو از . نمودار شده است
نامید؛ اعتیاد » خدمتگزاران شیطان«مازوتچو راھبان و كشیشان را . گوید سخن مي» )و ھمجنس گرایي

اذعان نمود كھ در  تقوایي ذكر كرد؛ و گرایي، لئامت خرید و فروش مشاغل، و بي آنان را بھ زنا، ھمجنس
آرتینو، كھ با این فسادھا آشنا بود، در . است تا در مقامات كلیسایي نظامیان سطح اخالق را عالیتر یافتھ

براستي «كنند؛  گفت كھ در شمار اشتباھات با گناھان كشیشان رقابت مي سرزنش كردن چاپگران مي
پودجو در راه برمال ساختن بداخالقي، » .ابخوددار یا عفیف یافتن رم آسانتر بود تا صحیح یافتن یك كت

ریا، طمع، جھل، و كبر راھبان و كشیشان ذخیرة لغات ھجایي خود را بھ اتمام رساند؛ اورالندینو، اثر 
ھا، كھ امروز در زمرة فرشتگان و خدمتگزاران دین بھ  ظاھرًا راھبھ. گوید فولنگو، ھمین داستان را مي

ھا مخصوصًا در ونیز بسیار فعال  راھبھ. وم شادمانھ شركت داشتندروند، در این صفات مذم شمار مي
ھا چندان بھ ھم نزدیك بودند كھ ھمبستري آنان را با راھبان ممكن  بودند، زیرا در آن شھر دیرھا و صومعھ

ساخت؛ آرشیوي در ایتالیا شامل بیست جلد از سوابق محاكماتي است كھ بھ سبب ھمخوابگي راھبان با  مي
. گوید كھ نقل آن ممكن نیست ھاي ونیز طوري سخن مي آرتینو دربارة راھبھ. ا صورت گرفتھ استھ راھبھ

در صحبت از دربار «: دھد گویتچاردیني، كھ معموًال حلیم است، در وصف رم متانت خود را از دست مي
یزترین آم ترین و خجلت اي است از پست رم، ھیچ شدتي كافي نیست، زیرا یك فضیحت دایمي، و نمونھ

  ».حالت در جھان

اما حال سخني از قدیسھ كاترین . آیند و ممكن است آلوده بھ غرض باشند این گواھیھا بھ نظر مبالغھ آمیز مي
  :سینایي بشنوید

ھاي مختلف، چھ  چھ بر روحانیان دنیوي یعني كشیشان و اسقفان، چھ بر راھبان فرقھ –بھ ھر سو بنگرید 
بینید؛ و گند تمام این  ھیچ چیز جز گناه نمي… ز كوچك و بزرگ، پیر یا جوانبر روحانیان عالیمقام، اعم ا

كھ از مراقبت … نظر، طماع، و لئیم ھستند چنان كوتھ. آزارد با عفونت گناھي كبیر، مشام مرا مي  شرور،
گاه آشامند، و آن خورند و مي نظم مي اند، در بزمھاي بي از شكم خود خدایي ساختھ… . اند روح دست شستھ
… كنند،  كودكان خود را با مال بینوایان تغذیھ مي… . خورند افتند و در شھوت غوطھ مي فورًا بھ پلیدي مي

  .گریزند كھ گویي از زھر از مراسم دعا چنان مي

توان مطمئنًا انتظار داشت كھ بدون خشم از  اینجا نیز باید كمي تخفیف قایل شویم، زیرا از ھیچ قدیسي نمي
  :ولي ما باید برآورد یك مورخ كاتولیك صادق را بپذیریم. سخن گوید رفتار انساني

ھاي مذھبي عادي و  ترین روحانیان چنین وضعي داشتند، شگفت نیست اگر در میان فرقھ وقتي كھ بلندپایھ
طعم خود را  جھاننمك . نظمي بیش از پیش معمول شده باشد روحانیان غیر راھب ھرگونھ معصیت و بي

كشیشاني از این قبیل بودند كھ بھ اراسموس و لوتر مجال دادند تا پس از دیدارشان … . از دست داده بود
اما اشتباه . ة روحانیان بنویسنداز رم، در زمان یولیوس دوم، آن داستانھاي كم وبیش اغراق آمیز را دربار
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است اگر گمان كنیم كھ فساد كشیشان در رم از جاھاي دیگر بیشتر بود؛ دربارة سوء اخالق كشیشان تقریبًا 
 - مثًال در ونیز -در بسیاري از نقاط. در ھریك از شھرھاي شبھ جزیرة ایتالیا شواھد مستند در دست است

دھند،  برخي از نویسندگان آن زمان با لحني اندوھناك گواھي مي چنانكھ. وضع بسیار بدتر بود تا در رم
سوء . شد عجب نبود اگر نفوذ كشیشان تحلیل رفتھ بود و در بسیاري جاھا احترامي بھ روحانیت ابراز نمي
… . شد اخالق كشیشان چندان ناھنجار بود كھ پیشنھادھایي در لزوم ازدواج كشیشان از ھر سو شنیده مي

رعایت سھ تعھد اساسي، كھ عبارت بود از فقر، عفت، و . ھا وضعي بس اسفناك داشتند ومعھبسیاري از ص
ھا بھ  ھاي راھبھ انضباط بسیاري از صومعھ… . ھا بكلي متروك شده بود طاعت، در بعضي از صومعھ

  .ھمان اندازه سست شده بود

اما . عالیت محاكم تفتیش افكار بودناپذیر بود، ھمانا ف ھاي جنسي و سورچراني بخشش نظمي آنچھ بیش از بي
، آمادئو دالندي ریاضیدان بھ اتھام ١۴۴٠در سال . این فعالیتھا در قرن پانزدھم در ایتالیا تقلیل یافت

گالئوتو مارچو، براي اینكھ نوشتھ بود شخص نیكو كردار  ١۴٧٨در . مادیگري محاكمھ، ولي تبرئھ شد
بھ مرگ محكوم شد، اما پاپ سیكستوس چھارم او را نجات  پیرو ھر دین كھ باشد بھ بھشت خواھد رفت،

پزشكي بھ نام گابریلھ داسالو، بھ میانجیگري بیمارانش، از عقبات مذھبي نجات یافت،  ١۴٩٧در سال . داد
  ھرچند كھ عقیده داشت مسیح خدا نیست، بلكھ پسر یوسف و مریم است كھ بھ ھمان وضع مضحك عادي

ن مقدس قرار ندارد؛ و معجزات او نھ بھ نیروي االھي بلكھ بھ واسطة نفوذ ایجاد شده؛ جسم مسیح در نا
 ١۵٠٠در سال . سازد گونھ یك افسانھ، افسانة دیگري را از صحنھ خارج مي ستارگان انجام گرفتھ؛ بدین

جورجو دا نووارا، ظاھرًا بھ سبب انكار الوھیت مسیح و براي آنكھ دوستان متنفذي نداشت، زنده سوزانده 
ھاي پاپ  در ھمان سال، اسقف آراندا با گستاخي اعالم كرد كھ نھ بھشت ھست و نھ دوزخ و آمرزشنامھ. دش

، وقتي كھ فردیناند كاتولیك كوشید تا تفتیش افكار را در ١۵١٠در سال . فقط وسایلي ھستند براي كسب پول
شد كھ ناچار از مقصود  ناپل معمول سازد، با چنان مقاومت محكمي ازطرف تمام طبقات مردم روبھ رو

  . خود دست كشید

پیوس دوم یكي از پیشوایان فرقة . در میان فساد كلیسا، چند مركز براي اطالحات سالم وجود داشتند
ھایي را كھ قید اخالقیشان سست شده  دومینیكیان را عزل كرد و در ونیز، برشا، فلورانس، و سینا صومعھ

» عبادتگاه عشق خدا«ادولتو، جیبرتي، كارافا، و سایر كلیساییان س ١۵١٧در سال . بود بھ انضباط درآورد
. آمیز رم در پناه باشند خواستند از دنیاگرایي شرك را مركزي براي مردان پرھیزگاري قرار دادند كھ مي

كارافا فرقة تئاتینھا را تأسیس كرد كھ در آن كشیشان آزاد طبق قوانین عفت و طاعت و فقر  ١۵٢٣در 
كاردینال كارافا از تمام موقوفات تحت نظر خود چشم پوشید و تمام اموال خود را میان فقیران  .زیستند مي

این مخلصان، كھ بسیاري از . پخش كرد؛ قدیس گائتانو، یكي دیگر از مؤسسان آن فرقھ، ھمین كار را كرد
بھ خود، و نیز از  آنان نجبا و ثروتمندان بودند، رم را از استقامت خویش در اجراي مقررات تحمیل شده

آنتونیو ماریا  ١۵٣٣در سال . عیادت بیباكانة خود از بیماران مبتال بھ طاعون، بھ شگفت آورده بودند
اي شبیھ فرقة مزبور از كشیشان تأسیس كرد كھ ابتدا كشیشان منظم بولس حواري نامیده  تساكاریا جامعھ

كارافا یك برنامة اصالحي . ناباسیان مشھور شدندشدند، اما بزودي، بھ مناسبت كلیساي قدیس برنابا، بھ بر
- ١۵٢٨(و جیبرتي اصالحات مشابھي در بخش ورونا انجام داد   یا كمكي براي كشیشان ونیز تنظیم كرد،

اجیدیو كانیزیو فرقة زاھدان آوگوستینوسي را اصالح كرد، و گرگوریو كورتزه اصالحات ). ١۵٣١
  .رت دادمشابھي در میان بندیكتیان در پادوا صو

ماتئو دي . ھا شد عبارت بود از تأسیس فرقة كاپوسنھا كوشش مھمي كھ در آن عصر در اصالحات صومعھ
باسي، یكي از فرایارھاي دستة مواظبین فرقة فرانسیسیان در مونتھ فالكونھ، فكر كرد كھ قدیس فرانسیس را 

ن تا آخرین كلمھ، آخرین كلمھ، آخرین خواھم كھ قانون م مي«: در عالم شھود دیده و از او چنین شنیده است
پوشد، باشلقي بھ آن شكل براي  چون دانست كھ قدیس فرانسیس یك باشلق چھارگوشھ مي» .كلمھ، اجرا شود

pyكھ شعبة جدیدي از ) ١۵٢٨(ھنگامي كھ بھ رم رفت، از كلمنس ھفتم رخصت گرفت . خویش اختیار كرد
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



باشد و، با رعایت آخرین قانون قدیس » باشلق«ن فرانسیسیان تأسیس كند كھ عالمت مشخصة اعضاي آ
  پوشیدند؛ در این فرانسیسیان خشنترین لباس را مي. متمایز شود) ھاي دیگر آن فرقھ از شاخھ(فرانسیس، 

گرفتند؛ در  ھاي سخت مي كردند؛ روزه سراسر سال پا برھنھ بودند؛ با نان، سبزي، میوه، و آب زندگي مي
كردند مگر  كردند؛ و ھرگز سفر نمي ي ساختھ شده از چوب و گل زندگي ميھا ھاي تنگي در كلبھ حجره
اي بود براي آن اصالح ذات وسیعتر كھ  این فرقة جدید اعضاي بسیار نداشت، اما سرمشق انگیزنده. پیاده

  .ھاي فقراي مسیحي وارد عرصھ شد در دو قرن شانزدھم و ھفدھم در فرقھ

بسیاري از آنھا خود بھ خود بھ . ي بودند بھ اصالحات پروتستانيبرخي از این اصالحات بھ منزلة جواب
  .وجود آمده و نشانة یك قوة حیاتي نجات دھنده در مسیحیت و كلیسا بودند

III – اخالق در روابط جنسي  

حال با پرداختن بھ اخالقیات مردم غیر روحاني، و با آغاز از روابط جنسي، باید نخست متذكر شویم كھ 
ھ چندگاني متمایل است، و فقط نیرومندترین قیود اخالقي، میزان مناسبي از فقر و كار سخت، و مرد ذاتًا ب

معلوم نیست كھ زناي محصنھ در قرون وسطي . تواند تكگاني را بھ او تحمیل كند نظارت دایمي زوجھ مي
شد، بھ  طیف ميگونھ كھ در قرون وسطي زنا با آیین شھسواري تل و ھمان. كمتر بوده باشد تا در رنسانس

ھمان طریق در دورة رنسانس، در میان طبقات تحصیكرده، با آرماني ساختن ظرافت و سحاریھاي روحي 
ھرچھ اختالف سطح تعلیم و تربیت و فرھنگ و موقعیت اجتماعي میان . یافت نرمش مي  زن تربیت شده،

زندگي در . شد پذیر مي كانیافت، استقرار یك رفاقت عقلي جدید بین زن و مرد ام زن و مرد كاھش مي
  .یافت مانتوا، میالن، اوربینو، فرارا، و ناپل با علو زنان دلربا و فرھیختھ مالحت و جنبش مي

. شدند ھاي اصیل از مرداني كھ بھ خاندان خودشان تعلق نداشتند نسبتًا مجزا نگاه داشتھ مي دختران خانواده
افتاد كھ، بنا بھ روایت،  شد؛ گاه این تعلیم چنان مؤثر مي مي مزایاي عفت پیش از زناشویي جدًا بھ آنان تعلیم

شك منحصر بھ فرد  آن زن بي. كرد زن جواني پس از تجاوزي كھ بھ ناموسش شد، خود را در آب غرق 
در سردابھاي رم، زن . اي از او برپا دارد بوده است، زیرا پس از مرگ او اسقفي درصدد برآمد تا مجسمھ

با خود را براي اجتناب از ھتك عرض خفھ كرد؛ جسد او با جالل فراوان، درحالي كھ جواني از طبقة نج
ھذا، شمارة ماجراھاي قبل از ازدواج  مع. ھاي رم گذرانده شد تاجي از خار بر سرش نھاده بودند، از كوچھ

ك از بایست قابل مالحظھ بوده باشد، وگرنھ مشكل بتوان براي اطفال نامشروع بیشماري كھ در ھری مي
رفت،  فرزند حرامزاده نداشتن امتیازي بھ شمار مي. شدند دلیلي جست شھرھاي ایتالیاي رنسانس یافت مي

كرد كھ طفل  اما داشتن آن ننگ فاحشي نبود؛ مرد معموًال بھ ھنگام ازدواج زن خود را ترغیب مي
رامزاده بودن از قدر كسي ح. حرامزادة خویش را بھ خانھ بیاورد تا با سایر فرزندان آن مرد پرورش یابد

  زد چندان مھم كاست و داغي كھ جامعھ بر آن مي نمي

   

در نبودن وارثان . دادن بھ یكي از اعضاي كلیسا بھ دست آورد شد با رشوه نبود؛ وانگھي مشروعیت را مي
ھ مشروع یا با صالحیت، پسران حرامزاده ممكن بود بھ ملك یا حتي بھ تاج و تخت برسند، ھمان گونھ ك

. استھ جانشین نیكولو سوم، امیر فرارا، شد/فرانتة اول وارث سلطنت آلفونسو اول پادشاه ناپل، و لئونلو د
بھ فرارا آمد، مورد پذیرایي ھفت شاھزاده قرار گرفت كھ ھمھ  ١۴۵٩وقتي كھ پیوس دوم در سال 

نیمي از . ان رنسانس بودرقابت حرامزادگان با حاللزادگان منشأ مھمي از كشمكشھاي دور. نامشروع بودند
پردازند؛ و معموًال این داستانھا فقط با مختصري شرم زودگذر  داستانھا بھ شرح ماجراھاي ھتك ناموس مي

pyروبرتو، اسقف آكوینو، در اواخر قرن پانزدھم، اخالق مردان . شدند بھ وسیلة زنان خوانده یا شنیده مي
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اند كھ عفت از  گوید كھ آن جوانان بھ او توضیح داده نامد و مي جوان بخش خود را بیشرمانھ و فاسد مي
  .حتي زناي با محارم نیز طرفداراني داشت. اصول كھنھ است و مسألة بكارت در شرف برافتادن

. اما در مورد ھمجنس گرایي باید بگوییم كھ تقریبًا یك قسمت اجباري از احیاي رسوم یونان باستان بود
آنان را بھ آن كار معتاد   نوشتند، و آریوستو ھمة نھ دربارة آن چیز مياومانیستھا با نوعي محبت ادیبا

میكالنژ، . ، بحق مظنون بھ آن كار بودند)وقایعنگار(پولیتسیانو، فیلیپو ستروتتسي، و سانودو . دانست مي
را یولیوس دوم، و كلمنس ھفتم بھ وجھ ضعیفتري متھم بھ آن بودند؛ قدیس برناردینو موارد این عمل شنیع 

آرتینو این انحراف را در رم . در ناپل چندان زیاد دید كھ آن شھر را بھ سرنوشت سدوم و عموره تھدید كرد
اي دیگر، از  نیز بھ ھمان اندازه شایع یافت، و خود او در فاصلة میان زندگي با یك معشوقھ و یافتن معشوقھ

شوراي ده نفري ونیز رسمًا نوشت  ١۴۵۵ل در سا. دوك مانتوا تقاضا كرد كھ پسر دلربایي براي او بفرستد
دو تن را در » براي دفع غضب االھي«، و »انگیز لواط در این شھر افزایش یافتھ چگونھ گناه نفرت«كھ 

شورا مالحظھ كرد كھ برخي از مردان بھ پوشیدن جامة . ھر محلة ونیز برگزید تا آن عمل را محو كنند
. نامید» نوعي لواط«اند، و شورا این شیوه را  ان را اختیار كردهزنان پرداختھ و بعضي از زنان لباس مرد

سر یك اصلمند و سر یك كشیش، كھ محكوم بھ اعمال ھمجنس گرایي شده بودند، در  ١۴٩٢در سال 
  .پیاتتستا بریده وتنشان در مأل عام سوزانده شد

گرایي تا  وانیم گمان بریم كھ ھمجنست اینھا البتھ مواردي استثنایي بودند كھ آن را نباید كلیت داد، اما مي
  .زمان اقدامات ضد اصالح دیني در ایتالیاي رنسانس بیش از حد معمول وجود داشت

داشت آمار خود  كھ دوست مي -بنابر روایت اینفسورا. گونھ سخن بگوییم توانیم ھمین در مورد فحشا نیز مي
 ۶,٨٠٠نفري رم،  ٩٠,٠٠٠میان نفوس ، در ١۴٩٠بھ سال  - نشین سنگینتر سازد را در مورد رم پاپ

در ونیز، . شد وجود داشت، و این رقم البتھ شامل روسپیان مخفي و غیر رسمي نمي» ثبت شده«روسپي 
یكي . نفري آن شھر وجود داشت ٣٠٠,٠٠٠فاحشھ در میان نفوس  ١١,۶۵۴، تعداد ١۵٠٩طبق آمار سال 

  كاتولوگ«داران جسور یك  از چاپخانھ

در راھھا این روسپیان . منتشر كرد» مھم و محترم ونیز، و نام و نشان و اجرت آنان از تمام روسپیان
چلیني از بھ . پیشھ بودند ھا، و در شھرھا مھمانان گرامي جوانان ھرزه و ھنرمندان عاشق مشتري میخانھ

را  كند، و یك ضیافت شام ھنرمندان حكایت مي» اي كوچك حادثھ«سربردن شبي با یك فاحشھ بھ عنوان 
گوید از ھر مردي خواستھ شده بود  كند كھ خود او و جولیو رومانو نیز در جمع آنان بودند؛ و مي وصف مي

در یك سطح عالیتر، در مھماني لورنتسو ستروتتسي بانكدار در سال . كھ یك زن اھل دل باخود بیاورد
  .داشتند تن، از جملھ چھار كاردینال و سھ فاحشھ، بھ آن دعوت بود كھ چھارده ١۵١٩

ھایي شدند كھ نسبتًا تحصیلكرده و داراي دلربایي  بتدریج ثروت و ظرافت افزون گشت، مردم طالب فاحشھ
براي اقناع این » ھتایراي«اي از روسپیان بھ نام  اجتماعي باشند؛ و ھمانگونھ كھ در آتن زمان سوفكل طبقھ

روسپیان «قرن شانزدھم نیز گروھي از خواست بھ وجود آمد، در رم اواخر قرن پانزدھم، و در ونیز 
ترین بانوان رقابت  بھ وجود آمدند كھ در لباس، آداب، فرھنگ، و حتي زھد ھفتگي با برجستھ» نجیب

» روسپیان نجیب«پرداختند، این  ھا بھ كار خود مي خانھ در فاحشھ» تر روسپیان ساده«درحالي كھ . كردند مي
گفتند  كردند، شعر مي ز مشتریان خود بھ طرزي مجلل پذیرایي ميا  زیستند، ھاي خویش مي رومي در خانھ

كردند، برخي از آنان  كردند، در بحثھاي فرھنگي شركت مي سرایي مي زدند و نغمھ خواندند، ساز مي و مي
جستند، و بعضي نیز  ھاي كمیاب آخرین كتابھا مبادرت مي ھا و نسخھ ھاي نقاشي و مجسمھ بھ گردآوري پرده

بسیاري از آنان براي ھمشأني با اومانیستھا نامھاي كالسیك براي خود اختیار . دادند ي تشكیل ميمجالس ادب
در دورة پاپي آلكساندر ششم، یكي . مانند كامیال، پولوكسنا، پنتسیلیا، فاوستینا، ایمپریا، و تولیا –كردند  مي

دیسان سروده بود و بعد، بدون دار در مدح مریم عذرا یا ق از شوخ طبعان بیشرم یك رشتھ سخنان نكتھ
pyاحساس كوچكترین خجلتي، نظیر آن سخنان را در ھمان كتاب در ستایش روسپیان متشخص زمان خویش 
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وقتي یكي از این روسپیان بھ نام فاوستینا مانچیني مرد، نیمي از رم در مرگش سوگواري كرد، و . گفتھ بود
  .وي غزلسرایي كرده بودندكسان بسیاري بود كھ بھ یادبود   میكالنژ از جملھ

این زن، كھ از قبل حامي . ، زني بود بھ نام ایمپریا د كونیاتیس»روسپیان نجیب«مشھورتر از تمام این 
خود آگوستینو كیجي ثروتمند شده بود، خانة خویش را با اثاث مجلل و نخبة آثار ھنري تزیین كرده و 

ان را برخود گرد آورده بود؛ حتي سادولتو متقي نیز گروھي از دانشمندان، ھنرمندان، شاعران، و كلیسایی
اي براي ساپفو در تابلو پارناسوس  شاید ایمپریا بود كھ رافائل او را بھ منزلة نمونھ. سراي او بود مدیحھ

). ١۵١١(او در بیست و شش سالگي در ریعان زیبایي خود زندگي را بدرود گفت . خود انتخاب كرده بود
اي بھ بھترین حجاري  سان گرگوریو دفن كردند و سنگ گور مرمریني باكتیبھ كلیساياو را با احترام در 

دختر او خود را كشت تا تن . (برایش ساختند و پنجاه شاعر در رثاي او اشعاري بھ سبك كالسیك سرودند
  بھ فحشا

چون بھ سبب . دآراگونا، دختر نامشروع كاردینال آراگون، نیز بھ ھمان اندازه مشھور بو/ تولیا د.) ندھد
دستي و حقیر شمردن پول، فریبندگي رفتار و لطف سخن بسیار  موي زرین و چشمان درخشان، گشاده

سفیر مانتوا در فرارا، در یك نامة . اي گرامي بود ستوده بود، در ناپل، رم، فلورانس، و فرارا چون شھزاده
  ):١۵٣٧(كند  استھ، ورود او را چنین وصف مي/ غیر سیاسي بھ ایزابال د

این بانو چنان در رفتار با نزاكت و در آداب . باید ورود یك بانوي نجیب را در محفل خودمان وصف كنم
در … . خواند تمام آھنگھا و آوازھا را بالبداھھ مي. توان او را موجودي االھي ندانست دلرباست كھ نمي

  .ا تولیا برابري كندتواند ب فرارا ھیچ بانویي حتي ویتوریا كولونا، دوشس پسكارا، نمي

او مرتكب این . مورتو دا برشا تصویر جذابي از او رسم كرده است كھ گویي از آن یك راھبة نوآموز است
در كلبة محقري در نزدیكي رود تیبر مرد، و . تر از دوام زیباییھاي خود داشت اشتباه شد كھ عمري طوالني

در تمام دوران بینواییش . عاید نداشت) دالر؟ ١۵٠(تمام ماترك او كھ حراج شد بیش از دوازده كراون 
در : ھمچنین كتابي از خود باقي گذاشت كھ عنوانش این بود. عود و ھارپسیكورد خود را نگاه داشتھ بود

  .ابدیت عشق كامل

اي بود از رسم دوران رنسانس در سخن گفتن و چیز نوشتن دربارة عشق افالطوني  شك این عنوان نشانھ بي
اي قراردھد براي انگیختن نوعي  توانست مرتكب زنا شود، الاقل ممكن بود خود را وسیلھ مياگر زني ن

ستودند  ساخت براي شعر و موجودي كھ مردان سر بر آستانش مي شیوایي شاعرانھ كھ اورا موضوعي مي
ھاي  ھستایشگریھاي تروبادورھا، كتاب زندگي نو دانتھ، و خطاب. كردند و آثار خود را بھ وي اھدا مي

بھ  - معموًال زن مردي دیگر - افالطون دربارة عشق روحاني، در چند محفل احساس ظریفي از ستایش زن
بیشتر مردم بھ این فكر توجھي نداشتند و عشق را صادقانھ بھ صورت نفساني آن . وجود آورده بود

رغم داستانھاي  علي ممكن بود غزلھایي در وصف یار بسرایند، اما ھدفشان ھمبستري بود و،. خواستند مي
  .انجامید نویسان، از ھر صد مورد این گونھ عشقبازیھا حتي یكي ھم بھ ازدواج نمي رمان

نامزدیھا بھ وسیلة . شد بھ ھوسھاي زودگذر جسماني وابستھ ساخت ، و مال را نمي ازدواج امري بود مالي
انتخاب شده براي خود را گرفتند و اغلب جوانان بدون اعتراض جفت  مشورتھاي خانوادگي صورت مي

سالگي ھنوز بھ شوھر نرفتھ بود ننگ خانواده بھ شمار  در قرن پانزدھم دختري كھ در پانزده. پذیرفتند مي
سالگي رسانده شد تا تحصیالت عالیتر را براي دختر ممكن  بھ ھفده» سن ننگین«رفت؛ در سدة شانزدھم  مي

ا برخوردار بودند، فقط در صورتي مجذوب ازدواج مردان، كھ از تمام مزایا و تسھیالت فحش. سازد
در زمان ساووناروال، بسیار دختران شوھر كردني بودند . شدند كھ زن برایشان جھاز معتنابھي بیاورد مي

حكومت فلورانس نوعي بیمة جھیز دولتي بھ نام . كھ، بھ سبب نداشتن جھیز، از ازدواج محروم مانده بودند
py  صندوق«
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كرد كھ از آن بھ دوشیزگاني كھ ھرسالھ مبلغ كمي بھ عنوان بیمھ پرداختھ بودند تأسیس » دوشیزگان
در سینا چندان جوان عزب بود كھ دولت مجبور شد موانع قانوني در . داد اي براي تھیة جھاز مي سرمایھ

ست فرماني صادر شد كھ تمام مردان مجرد از بی  ،١۴۵۴راه مبارزه با تجرد وضع كند؛ در لوكا، در سال 
زمانھ »  :نوشت ١۴۵۵آلساندرا ستروتتسي در سال . كرد سالھ را از مشاغل دولتي منع مي سالھ تا پنجاه

اما مایل بھ زن گرفتن نبود؛ و این تنھا   رافائل از پنجاه بانو تك چھره ساخت،» .براي ازدواج مناسب نیست
داد؛  لغ كثیري پول را بھ ھدر ميمراسم عروسي خود مب. چیزي بود كھ میكالنژ در آن با او موافق بود

درحالي كھ مردم بھ . اش شده است لئوناردو بروني شكوه داشت از اینكھ ازدواجش باعث اتالف تمام ارثیھ
وقتي كھ . كردند دالر خرج عروسي مي ۵٠٠,٠٠٠قحط گرفتار بودند، شاھان، شھبانوان، وشاھزادگان 

با شكوھتر از . تن میز چید ٣,٠٠٠ساحل خیلج ناپل براي  آلفونسو بزرگمنش، پادشاه ناپل، ازدواج كرد، در
آن، میھماني اوربینو براي دوكا گویدوبالدو ھنگامي بود كھ او نوعروسش الیزابتا گونتساگا را از مانتوا 

پیشاپیش . اي صف بستھ بودند تا بھ عروس خیرمقدم بگویند ھاي زیبا بر شیب تپھ آورد؛ بانوان شھر با جامھ
گران سوار با صفوف آراستھ سرودي را  ھاي زیتون در دست داشتند؛ نغمھ نشان شاخھآنان كودكا

ھنجار در نقش یك  و یك بانوي بسیار زیبنده و خوش  خواندند كھ بھ این مناسبت ساختھ شده بود؛ مي
  .كرد النوع بھ دوكساي جدید وفاداري و مھر مردم را تقدیم مي ربة>

كرد، بدین گونھ زن لورنتسو ھمچنان  نوادگي خود را حفظ ميزن پس از ازدواج معموًال نام خا
مثل ماریا  - ھذا زن ممكن بود نام شوھر را بھ اسم خویش بیفزاید مع. شد دوناكالریچھ اورسیني نامیده مي

رفت كھ در مراحل مختلف دوران  بنابر آیین ازدواج قرون وسطایي، چنین انتظار مي. سالویاتي د مدیچي
ان زن و مرد نضج گیرد، چنان كھ در شادي و اندوه، و خوشبختي و بدبختي شریك زناشویي عشق می

اي بھ  ھیچ عشق دوشیزه. شد یكدیگر باشند؛ و ظاھرًا در بسیاري از موارد چنین انتظاري برآورده مي
تر و حقیقیتر از آن ویتوریا كولرنا بھ ماركزه پسكارا باشد، چھ وي از  توانست عمیق جواني نمي

ھیچ صمیمیتي بیشتر از آن الیزابتا گونتساگا بھ شوي خود نبود، كھ آن . لگي نامزد ماركزه شده بودچھارسا
شوي علیل را در تمام بدبختیھا و تبعیدھایش ھمراھي كرد و تا ھنگام مرگ خود نسبت بھ خاطرة او وفادار 

  .ماند

تحادي دیپلوماتیك بھ خاطر منافع چون بیشتر ازدواجھاي طبقات عالي ا. با این حال زناي محصنھ رایج بود
دانستند؛ و زن، گرچھ  اي محق مي اقتصادي و سیاسي بود، بسیاري از شوھران خود را بھ داشتن معشوقھ

در میان طبقات متوسط، . گشود بست یا لب نمي ممكن بود از این امر اندوھگین شود، معموًال دیده بر آن مي
ماكیاولي و دوستانش ظاھرًا از داستانھایي كھ . ح مشروعي استبرخي از مردان گمان داشتند كھ زنا تفری

وقتي كھ در این موارد زن با تقلید . شدند كردند ناراحت نمي دربارة بیوفاییھاي خود با یكدیگر رد و بدل مي
اما . كشید پوشید و كاله غیرت را باالتر مي گرفت، شوھر غالبًا برعمل او چشم مي از شوي خود انتقام مي

  دورو

اسپانیایي را بھ زندگي » غیرت«اسپانیاییھا بھ ایتالیا از راه ناپل، و در پي آلكساندر ششم و شارل پنجم، 
كرد كھ بھ حكم حمیت باید زناكاري زن خود  ایتالیایي وارد ساخت، و در قرن شانزدھم شوھر احساس مي

شوھر ممكن بود زن خود . داردرا با مرگ پاداش دھد و در عین حال مزایاي فطري خود را محفوظ نگاه 
اي نداشت جز اینكھ جھاز خود را باز خواھد،  را ترك گوید و ھنوز كامیاب باشد؛ زن متروكھ ھیچ چاره

سرپرستي ادامھ دھد؛ دیگر اجازة شوھر  نزد كسان خویش باز گردد، و زندگي خویش را با تنھایي و بي
. اي از جھیزیة او را داشت آن صومعھ انتظار اعانھاي وارد شود، اما  ممكن بود بھ صومعھ. كردن نداشت

  .گیرد طوركلي، در كشورھاي التین، زنا بھ منزلة یك چارة جایگزین طالق مورد اغماض قرار مي بھ
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او بھ قدر كافي نمونة چنان حالتي . را بھ وجود آورد» مرد رنسانسي«امتزاج آزادي عقلي و سستي اخالقي 
قعًا شایستة چنین عنواني باشد؛ در آن عصر نیز مانند تمام اعصار دیگر چندین نوع تشخیص نبود تا وا

دھقان دورة . فقط جالبتر بود، شاید بدان جھت كھ شخصیتي استثنایي داشت» مرد رنسانسي«وجود داشت؛ 
عتي ساخت، گونھ بود كھ سایر دھقانان، تا پیش از زماني كھ اختراع ماشین كشاورزي را صن رنسانس ھمان

مانند ھمگنان خود در رم دوران قیصرھا و زمان موسولیني بود؛ در  ١۵٠٠رنجبر ایتالیایي سال . بودند
اما . كاسب دوران رنسانس مثل اقران خود در گذشتھ و حال بود. سازد حقیقت حرفھ است كھ مرد را مي

اعتقادتر وخوشگذرانتر كشیش رنسانسي با كشیش قرون وسطایي و كشیش عصر جدید تفاوت داشت؛ كم 
انگیز وجود داشت كھ  ھا یك حد فاصل شگفت در میان این نمونھ. توانست عشقبازي كند و بجنگد بود؛ مي

اندیشیم؛ یك  لھو نوع و لعب زمان بود؛ نوعي از انسان كھ ما ھنگام بھ خاطر آوردن رنسانس بھ آن مي
  .كرد كھ دوباره متولد شده است دید، احساس مي مينمونة منحصر بھ فرد در تاریخ كھ اگر آلكیبیادس او را 

گشت كھ عبارت بودند از جسارت عقلي و اخالقي، ذھني داشت  خصایص این نمونھ برگرد دو كانون مي
. تند، بیدار، قابل انعطاف، باز برروي ھرگونھ تصور و فكر، حساس در برابر زیبایي، و مشتاق شھرت

پروراندن تمام قدرتھاي بالقوة خویش؛ روحي مغرور داشت كھ  وجودي بود كامًال فردگرا و مصمم بھ
شمرد؛ با عرفیات، محرمات، پاپھا، و حتي  كرد؛ ضعف و ترس را خوار مي خضوع مسیحیت را تحقیر مي

چنین مردي ممكن بود در شھر فرقة آشوبگري را رھبري كند و در كشور . كرد گاه با خدا معارضھ مي
آورد و ثروت خود را براي  اعانھ را در زیر رداي خویش گرد مي وقوفھ و منبعارتشي را؛ در كلیسا دھھا م

ور قرون وسطایي، كھ در گمنامي با  در ھنر، دیگر مانند یك پیشھ. برد صعود از نردبان قدرت بھ كار مي
  دیگران در یك كار جمعي

ھاي  پرده  زد، ود مي، كھ مھر شخصیت خویش را برآثار خ»شخصي بود منفرد و مجزا«شركت كند، نبود؛ 
كرد،  اي كھ ساختھ بود حك مي كرد، و حتي گاه و بیگاه نام خود را بر مجسمھ نقاشي خود را امضا مي

ھرچھ بود، دایم در حال » مرد رنسانسي«میزان كامیابي این . پیتا كرد  ھمانگونھ كھ میكالنژ بر مجسمة
در تصور دلیر  –باشد » مردي جھاني«ند و خواست حد خود را بشك تكاپو و ناخرسندي بود؛ ھمواره مي

بود، در كار قاطع، در بیان فصیح، و در ھنر ماھر؛ با ادبیات و فلسفھ آشنایي داشت، و با زنان در كاخ و 
  .با سربازان در اردو مأنوس بود

آمیز شخصیتش بود، و محیطش  ھدفش ابراز موفقیت. داد سوء اخالق جزیي از فردگرایي او را تشكیل مي
كرد، چھ قید تبعیت از كشیشان و چھ وحشت از یك ایمان فوق  ر او ھیچ گونھ قیدي از ھیچ سو تحمیل نميب

. گزید یافت بر مي زد، و ھر لذتي را كھ در راه خود مي طبیعي؛ براي نیل بھ منظور بھ ھر وسیلھ دست مي
كش در برابر عشق، شخصي واقعگرا بود و، جز بازني سر. با این حال فضایلي مخصوص بھ خود داشت

آلود، خوش آداب بود، و حتي بھ ھنگام آدمكشي  وقتي كھ دست بھ قتل كسي نمي. گفت سخن بیھوده كمتر مي
كارمایھ، نیروي شخصیت، و قدرت وحدت ھدایت اراده . داد كھ با لطف و جوانمردي كار كند ترجیح مي

را بود، اما مھارت و ھوشمندي را برآن داشت؛ تصور روم باستاني را از فضیلت، بھ فحواي مردانگي، پذی
خودستا و خودنما . كرد، و در مستعد بودن بھ رأفت بر رومیان قدیم برتري داشت بیھوده ظلم نمي. افزود مي

تقدیر او از جمال در زن و . بود، اما این صفت جزیي بود از حس زیباشناسي او و دلبستگیش بھ آراستگي
عشق بھ جمال را جانشین مھر بھ اخالق ساختھ بود؛ اگر . نسانس بودطبیعت، در ھنر وجنات، ركن مھم ر

آمد كھ جایگزین  آمد، یك اشرافیت با ذوق بیمسؤولیت پدید مي شد و فایق مي نمونة چنین كسي افزون مي
  .شد نجباي بزرگزاده و ثروتمند مي

داشت با پیكو ایدئالیست، و  ھذا، چنین موجودي فقط یكي از انواع متعدد مرد رنسانسي بود؛ چقدر تفاوت مع
با ایمان او بھ كمال اخالقي انسان؛ یا ساووناروالي عبوس، كھ چشم بر زیبایي بستھ داشت، اما مجذوب 

پراكند؛ یا میكالنژ،  استقامت اخالقي بود؛ یا رافائل نجیب نرمخو، كھ زیبایي را با دستي باز برگرد خود مي
كرد؛ یا پولیتسیانو خوش سخن،  ري را رسم كند، آن را طرح ميكھ مدتھا پیش از آنكھ صحنة واپسین داو

منش، كھ با كامیابي  پنداشت حتي در دوزخ ھم رحم وجود دارد؛ یا ویتورینو دا فلتره، مرد راست كھ مي
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توانستھ بود تعالیم زنون را بھ مسیح تلقین كند؛ یا دومین جولیانو د مدیچي، كھ دادگستري مھرآمیزش 
از این رو در پس ھركوششي، براي ! در پاپش او را براي حكومت ناشایستھ پنداردموجب شد تا برا

وجود » مرد رنسانسي«كنیم كھ موجودي بھ نام  خالصھ كردن و درست وصف كردن، ما مالحظھ مي
مرداني بودند كھ فقط در یك چیز با یكدیگر وحدت نظر داشتند، و آن اینكھ زندگي ھرگز پیش از . نداشت

گفتھ بود، یا وانمود كرده بود كھ چنان » نھ«قرون وسطي بھ زندگي . وجوشي نداشتھ است نبآن چنان ج
  .»بلي«: گفت گوید؛ اما عصر رنسانس با تمام قلب و روح و قدرت خود مي مي

V –  زن رنسانسي  

شده است؛ مقام او در تاریخ اروپا معموًال با ثروت بلند . تجلي زن یكي از درخشانترین مراحل آن زمان بود
وقتي . ھرچند كھ یونان دورة پریكلس را، كھ بسیار بھ شرق نزدیك بود، باید از این موضوع مستثنا ساخت

سپرد؛ و اگر مرد بازھم خود را  ره مي كھ بیمي از گرسنگي نباشد، توسن خواھش مرد بھ سوي مخالف
ھ پاي زن ریزد، یا فداي كودكاني افكند، فقط براي این است كھ آن را ب براي بھ دست آوردن زر بھ رنج مي

اگر زن در برابر مرد مقاومت كند، مرد مھر او را بھ حد پرستش افزایش . سازد كھ او برایش آورده است
زن معموًال از خرد پایداري در برابر مرد و واداشتن او بھ گران خریدن مواھب مھرانگیز خود . دھد مي

كري و مالحت اخالقي را بھ دلبریھاي جسماني خود اگر با این وصف زن ظرافت ف. برخوردار است
دھد؛ و در ازاي این موھبت،  عالیترین خرسندي را كھ مرد بتواند در كانون جاللش بیابد بھ او مي  بیفزاید،

  .رساند مرد او را در زندگي خود بھ باالترین درجة سروري مي

چنین نقش دلپذیري داشت؛ این سعادت فقط  الحال در دوران رنسانس اما نباید چنین انگاریم كھ زن متوسط
عروسي را از تن بھ در   نصیب معدودي از زنان سعادتمند بود، حال آنكھ اكثریت زنان ھمینكھ جامة

شدند و تا لب  داري و تحمل زحمتھاي شدید خانواده سرگرم مي كردند، بھ كشیدن بارھاي سنگین خانھ مي
  :ت مناسب براي زدن زن، بھ سخنان قدیس برناردینو توجھ كنیدحال دربارة وق. گور بھ آن گرفتار بودند

گویم كھ ھرگز ھنگامي كھ زنانتان آبستن ھستند، آنان را نزنید، زیرا این كار بس  بھ شما مردان مي
من مرداني را … . گویم كھ آنان را نزنید، اما وقت صحیحي براي زدن انتخاب كنید نمي. خطرناك است

گاه آن مرغي . نھند تا بھ زنان خود گذارد بیشتر ارج مي كھ ھر روز برایشان تخم مي شناسم كھ بھ مرغي مي
شكند، اما مرد، از بیم آنكھ مبادا ثمر او یعني آن تخم را از دست دھد، او را  اي را مي جامي یا كاسھ

توانند  نمي اند مرداني كھ از زن خود، كھ میوة زیبایي چون كودك در رحم دارد، پس چھ دیوانھ. زند نمي
گیرد  مي داند ادا كند مرد فورًا عصایي بر اي بیش از آنچھ مرد مناسب مي حرفي بشنوند، زیرا اگر زن كلمھ

وجود مرغي را كھ در تمام روز پیوستھ بانگش بلند است، بھ ) مردان(كند؛ اما شما  و بھ تنبیھ او آغاز مي
  .كنید خاطر تخمش تحمل مي

شد؛ این موضوع  ًا براي تحصیل و نگاھداري یك ھمسر سعادتمند تربیت ميدختري از خانوادة خوب دقیق
اصل عمدة برنامة تحصیلي او بود؛ تا چند ھفتھ پیش از ازدواجش در خانھ یا در صورت صومعة نسبتًا 

آموخت كھ بھ مردان طبقة خودش، بھ جز دانشوران،  ھا تعلیماتي مي زیست و از مربیان یا راھبھ مجزا مي
  گرفت و از دور با شخصیتھاي  معموًال قدري التیني فرا مي. شد داده مي

نواختن یكي از آالت موسیقي را . كرد برجستة تاریخ یونان و روم، و ادبیات و فلسفة آن آشنایي حاصل مي
عدة كمي از زنان دانشور . زد سازي یا نقاشي دست مي گرفت، و گاه بھ طور تفنني بھ مجسمھ یاد مي

پرداختند، مانند كاساندرا فدلي،  مجامع عمومي با مردان بھ بحث دربارة مسائل فلسفي ميشدند و در  مي
گفتند، مانند كوستانتسا وارانو،  چند زن خوب شعر مي. فاضلة ونیزي؛ اما این امر بسیار استثنایي بود

pyیحیت و نیز اما زن تحصیلكردة دوران رنسانس جنبة زنانگي و مس. ورونیكا گامبارا، و ویتوریا كولونا
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داد كھ تب مقاومت را از  كرد؛ و این بھ او وحدتي از فرھنگ و خصلت مي اصول اخالقي خود را حفظ مي
  .كرد یك مرد رنسانسي باالتر سلب مي

كردند؛ حتي بدان حد كھ كتابھایي دربارة او  مردان با سواد آن عصر دلربایي چنین زني را شدیدًا حس مي
آنیولو . اي از زیباییھاي سحرانگیز او باشد تحلیل مفصل و محققانھ بنویسند و بخوانند كھ حاوي

فیرنتسوئوال، راھبي از صومعة والومبروزا، دیالوگي با عنوان دربارة زیباییھاي زنان نوشت و این 
او نفس زیبایي . موضوع مشكل را با چنان مھارت و وسعت اطالعي پرداخت كھ برازندة یك راھب نبود

طرزي مرموز از  توافقي منظم، ھمسازیي كھ بھ«: طون و ارسطو، چنین وصف كردرا، بھ روش افال
شود كھ ھریك از آنھا بھ خودي خود متناسب و بھ  تركیب، یگانگي، و پیوستگي اجزاي مختلفي حاصل مي

یك معني زیباست، اما پیش از آنكھ با اجزاي دیگر براي تركیب یك جسم متصل شود، با آنھا متفاوت و 
پردازد و معیاري براي زیبایي ھریك تعیین  آنگاه بھ آزمایش دقیق ھر جزء از قالب زن مي» .ق استنامواف

اي باشد؛ پوست باید  ه گیسو باید انبوه، دراز، و بور یعني داراي یك زردي مالیم نزدیك بھ قھو. كند مي
شت، و پر، و عنبیة آن روشن و درخشان باشد، اما سفیدیش بھ رنگباختگي نگراید؛ چشمان باید سیاه، در

زنندة تناسب  سفید، اما كمي آبي باشند؛ بیني نباید برگشتھ باشد، زیرا این حالت مخصوصًا در یك زن بر ھم
بلند، اما سیب آدم   است؛ دھان باید كوچك باشد، اما لبان پرگوشت؛ چانھ گرد و گود باشد، گردن گرد كمي

تھ باشد، از باال با شیبي مالیم بھ برآمدگي پستان پایین آید؛ دستھا ھا پھن و سینھ برجس نباید ھویدا باشد؛ شانھ
كنیم كھ فیرنتسوئوال برسر  ما مالحظھ مي. سفید و گوشتالو و نرم باشند؛ ساق پا دراز باشد و خود پا كوچك

  .اي براي فلسفھ كشف كرده بود این موضوع مقدار زیادي وقت صرف كرده و مبحث جدید پسندیده

، كھ بھ این مواھب قانع نبود، مانند ھر زن دیگر گیسوان خود را، تقریبًا ھمیشھ بھ رنگ بور، زن رنسانسي
افزود؛ آن زنان روستایي كھ زیبایي  ھاي دروغین بھ آن مي كرد و براي انبوه ساختنش مرغولھ رنگ مي

عالقھ بھ . كردند ميبریدند و براي فروش عرضھ  خود را بھ پایان رسانده بودند، دنبالة گیسوان خود را مي
گیسوان، كاله، پیراھن، جوراب، : استعمال عطر در ایتالیاي قرن شانزدھم بھ صورت جنون در آمده بود

بایست معطر باشند؛ آرتینو از دوكا كوزیمو، براي معطر ساختن كیسة پولي كھ  دستكش، و كفش، ھمھ مي
  برخي«برایش فرستاده بود تشكر كرد؛ 

میز آرایش زنان پر بود از لوازم » .اند لق دارند ھنوز عطر خود را از دست ندادهاشیا كھ بھ آن زمان تع
سرخاب نھ تنھا بھ صورت، بلكھ . ھاي زیبایي از عاج، نقره، و طال قرار داشت آرایش كھ معموًال در جعبھ

رفع لكة مواد مخصوصي براي . شد بھ پستانھا نیز، كھ در شھرھاي بزرگ معموًال پوشیده نبود مالیده، مي
در گیسو و جامھ گل گذارده . شدند پوست، براق كردن ناخن، و نرم و صاف كردن پوست استعمال مي

شد؛ مروارید، الماس، یاقوت، یاقوت كبود، زمرد، عقیق، بریل، زبرجد، و لعل در انگشتر، بازوبند،  مي
گوھرھا ممكن بود در  رفت؛ عالوه بر آن، از این گوشواره بھ كار مي) ١۵٢۵پس از سال (نیمتاج، و 

  .روپوش سر، جامھ، پاي افزار، و بادبزن استفاده شود

مخمل، حریر، و . ھا قضاوت كنیم، جامة زنان پرزینت، سنگین، و ناراحت بود اگر از روي تك چھره
ھا و  از گیره - ھا برھنھ بود چنانكھ شانھ –ھا آویزان بود، یا  پوستھاي قیمتي با چینھاي درشت از شانھ

شد، و دامن آن از پشت پا برزمین  پیراھن بلند زنانھ با كمربندي بستھ مي. آویخت ھاي روي سینھ مي حلقھ
ھا حفظ كند؛  ھم پاشنھ و ھم كف كفش زنان ثروتمند بلند بود تا پاي آنان را از خاك و كثافت كوچھ. كشید مي
كھ در این موقع در میان طبقات دستمال، . شد ھذا، قسمت فوقاني آن غالبًا از زریھاي ظریف درست مي مع

اي از تور داشت، و  شد و غالبًا خطوطي از گالبتون یا حاشیھ عالي معمول بود، از كتان ظریف ساختھ مي
اي با نوارھاي فلزي منتھي  رسید و بھ چینھ گاه باالي پیراھن بھ اطراف گردن مي. با ابریشم مطرز شده بود

یا باشلقي كھ با چند سیم : سرافزار زنان بھ اشكال مختلف بود. رفت ميشد، و احیانًا ازحد سر ھم باالتر  مي
فرانسویاني كھ بھ مانتوا آمده بودند از اینكھ … . محكم شده بود، یا كالھھایي برسان پسران یا جنگلبانان

نة ھا و سی انگیزي با پرھاي گوھرنشان برسرنھاده و در زیر آن شانھ دیدند ماركزا ایزابال كاله شگفت مي
ھاي لخت زنان، كھ دیدة ھوسناك  واعظان از سینھ. خود را تا نوك پستان عریان كرده است متحیر شدند
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گذشت كھ، بھ  گھگاه عشق بھ برھنگي چندان از اندازه مي. كرد، شكوه داشتند مردان را بھ خود جلب مي
بیشتر زنان خود . شدند ن ميآوردند، بكلي عریا گفتة ساكتي، اگر برخي از زنان كفش خود را از پاي در مي

گونھ كھ پترارك برشكم آنان  شد، بدان ساختند كھ با چرخاندن كلیدي تنگتر مي را در شكمبندھایي محبوس مي
كشند كھ شھیدان  چنان فشرده است كھ آنان بھ خاطر خودسازي ھمانقدر رنج مي«: گفت آورد و مي رقت مي

  ».شدند براي دین متحمل عذاب مي

دورة رنسانس، با مسلح بودن بھ تمام این سالحھا، جنس خود را از قیود قرون وسطایي و زنان متعین 
این زنان، با وضعي . بردند كھ تقریبًا مساوي مردان شوند رھاندند و آن را چندان فرا مي تحقیر راھبان مي

و یا با قدرتي مرد   ،كردند؛ یا با خردمندي، مانند ایزابال برابر، با مردان دربارة ادبیات و فلسفھ بحث مي
پوشیدند، در پي جفت خود بھ  راندند؛ گاه زره مي شھرھا فرمان مي - آسا، مانند كاترینا سفورتسا، بر كشور

  آمیز او را رفتند، و تعلیمات خشونت میدان جنگ مي

شنید، از ترك كردن اطاق خود امتناع  زن رنسانسي وقتي خبر آشوبي را مي. كردند اندكي تلطیف مي
توانست كلمات واقع بینانھ را بدون از دست دادن نزاكت یا  كرد، در برابر عقاید بردبار بود، و مي مي

رنسانس ایتالیا پر است از زناني كھ، بھ واسطة ھوشمندي یا تقواي خود، مقام بلندي . دلربایي خود بشنود
سكو سفورتسا، چنان با بیانكا ماریا ویسكونتي در غیاب شوھر خود، فرانچ: براي خویش احراز كردند

گفت بھ او بیش از تمام ارتش اطمینان دارد؛ این زن در عین  لیاقت بر میالن حكومت كرد كھ شویش مي
یا امیلیاپیو، كھ شوھرش . مشھور بود» تقوا، رأفت، نیكوكاري، و زیبایي جسماني خود«حال بھ مناسبت 

شویش را گرامي داشت كھ ھرگز دیده نشد نظر در جواني او مرد، و او در مابقي زندگي خود چنان خاطرة 
مردي را بھ خود جلب كند؛ یا لوكرتسیا تورنابوئوني، مادر و مربي لورنتسو بزرگمنش؛ یا الیزابتا 

عفتي؛ یا كاترینا كورنارو، كھ  استھ؛ یا لوكرس بورژیاي نجیب ولي متھم بھ بي/گونتساگا؛ یا بئاتریچھ د
اي كھ در  رمندان، ورادمردان ساخت؛ یا ورونیكا گامبارا، شاعرهآزولو را مكتبي براي شاعران، ھن

  .كوردجو محفل ادبي داشت؛ یا ویتوریا كولونا، االھة پاكدامن میكالنژ

ویتوریا، بدون خودنمایي مغرورانھ، تمام فضایل آرام یك شیرزن دوران جمھوري روم، بھ اضافة 
پدرش، فابریتسیو كولونا، : دم متشخصي بودندنیاكان او مر. شریفترین خصایص مسیحیت را دارا بود

. بود  ضابط كل كشور پادشاھي ناپل بود؛ مادرش، آنیزه دامونتھ فلترو دختر فدریگو، دوك دانشمند اوربینو،
آوالوس، ماركزه پسكارا، نامزد شد، در نوزدھسالگي با او ازدواج كرد / در كودكي با فرانتھ فرانچسكو د

را پیش از عروسي و پس از آن یگانھ ساخت، از ھر غزلي كھ طي نبردھاي ؛ عشقي كھ آن دو )١۵٠٩(
زخمي تقریبًا مھلك برداشت و ) ١۵٠٢(ماركزه در نبرد راونا . تر بود فرانتھ میانشان رد و بدل شد شاعرانھ

اما در . اسیر شد، از اسارت خود براي نوشتن كتاب عشقھا استفاده كرد، و آن را بھ زن خویش اھدا نمود
پس از رھاییش، نزد ویتوریا . استھ ادامھ داد/ ھاي ایزابال د ھمان اوان ارتباط خود را با یكي از ندیمھ

درپي بھ میدانھاي نبرد شتافت، و زنش بندرت او را باز  بازگشت و كوتھ زماني نزد او ماند؛ آنگاه پي
بھ او پیشنھاد شد . ایان نایل آمدو بھ فتحي ش) ١۵٢۵(نیروھاي شارل پنجم را در پاویا رھبري كرد . دید مي

اي برضد امپراطور شركت كند، تاج و تخت ایتالیا نصیبش خواھد شد؛ مدتي دربارة این  كھ اگر در توطئھ
، زن )١۵٢۵نوامبر (ھنگامي كھ زندگي را بدرود گفت . پیشنھاد فكر كرد، آنگاه آن را بھ شارل افشا نمود

خبر  كرد كھ بي ن، كھ از بیوفاییھاي او بیخبر بود یا وانمود ميآن ز. خود را بھ مدت سھ سال ندیده بود
. بیست و دوسال ایام بیوگي خود را با نیكوكاري، تقوا، و وفاداري بھ خاطر شوي خود بھ سر آورد  است،

براي من   شوھر من فرانتھ، كھ بھ نظر شما مرده است،«: چون او را بھ ازدواج مجدد ترغیب كردند، گفت
ھایي در اورویتو و ویتربو، و  گیري سكوت آمیزي در ایسكیا و سپس در صومعھ با گوشھ» .هھنوز نمرد

  در این شھر، در حالي كھ خود. اي روزگار گذرانید پس از آن در رم، در یك عزلت نیمھ صومعھ

. ت شدظاھرًا اصیل آیین باقي مانده بود، با چندتن از ایتالیاییھایي كھ طرفدار اصالحات دیني بودند دوس
میكالنژ . چندي تحت نظر دستگاه تفتیش افكار بود و دوستي با او خطر متھم شدن بھ بدعتگذاري را داشت

  .این خطر را پذیرفت و یك عشق شدید روحاني بھ وي یافت كھ ھرگز جرأت نكرد از حد شعر بگذرد
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ھوشمندي، لیاقت،  زنان تحصیلكردة دوران رنسانس خود را بدون دستیازي بھ تبلیغ آزادي، و فقط با
آزاد   مھارت و استفاده از حساسیت روبھ افزایش مردان نسبت بھ دلرباییھاي محسوس و نامحسوس خود،

شھرھا در غیاب  - در سیاست، با قدرتشان در ادارة كشور: در زمان خود بھ ھر طریق نفوذ داشتند. ساختند
اي كھ بر  و تقوا؛ در ھنر، با زیبایي مادرانھ شوھرانشان؛ در اخالقیات، با امتزاج آزادي خود با آداب نیك

ھا و لبخندھاي خود بھ روي شاعران و  صد تصویر از مریم عذرا نمونھ شد؛ و در ادبیات، با گشودن خانھ
دربارة زنان، مانند ھر عصر دیگر، ھجوھاي بیشمار گفتھ شده بود، اما در برابر ھر بیت . دانشمندان

دو «رنسانس ایتالیا، مانند روشنگري فرانسھ، . شود صانة آنان سروده ميھجایي اشعاري ھم در ستایش مخل
شدند؛ مردان دیگر نسبت بھ آنان ستمگر و خشن نبودند و  بود؛ زنان وارد تمام میدانھاي زندگي مي» جنسي

بر اثر نفوذ آنان، رفتار و گفتارشان بھ ظرافت گراییده بود؛ تمدن، با تمام سستي اخالقي و شدت خود، 
  .شاقت و تھذبي یافتھ بود كھ از ھزار سال پیش تا آن زمان نظیرش در اروپا دیده نشده بودر

VI – خانھ  

در حالي كھ منازل مردم عادي ھمچنان بھ . تھذب روزافزون در شكل خانھ و زندگي در آن تجلي كرده بود
فش با تختھ سنگ فرش شده اندود یا آھك اندود بودند؛ ك یعني دیوارھایش گچ –وضع سابق باقي مانده بود 

بود؛ یك حیاط دروني داشت كھ چاھي در آن بود؛ و گرداگرد حیاط یك یا دو طبقھ اطاقھایي بود كھ بھ 
روم   ھا داراي شكوه و تجملي بود كھ خاطرة كاخھاي نجبا و نوكیسھ -وسایل سادة زندگي مجھز بودند

ر كلیساھاي بزرگ تمركز یافتھ بود اكنون ثروتي كھ در قرون وسطي و د. كرد امپراطوري را تجدید مي
شد كھ اثاث، وسایل آسایش، و تزییناتش بندرت ممكن بود در پایتختھاي امیران  سراھایي ریختھ مي در مھین

ویال كیجي و پاالتتسو ماسیمي، كھ ھر دو توسط بالداساره . و شاھان آن سوي كوھھاي آلپ یافت شود
قھاي تو درتویي بودند كھ ھریك بھ ستونھا و ستونھاي چھارگوش، پروتتسي طراحي شده بودند، شامل اطا

دار، یا  دار، یا سقفھاي قاببندي مطال، یا دیوارھا و قوسھاي منقش با بخاریھاي مجسمھ ھاي زنجیره یا قرنیزه
میزھا،   سرایي تختخوابھا، ھر مھین. پوش آراستھ بود گچبریھا و نقوش آرابسك، یا كفھاي مرمرین یا كاشي

ھایي با نقشھاي دلپذیر داشت و چنان محكم بود كھ گویي براي یك قرن ساختھ  ندلیھا، صندوقھا؛ و قفسھص
  ھاي حجیم آن انباشتھ بودند از ظرفھاي اند؛ گنجھ شده

   

ھا و  ھایش زیبا بودند و مالفھ ھاي زیبا؛ بسترھایش نرم و راحت، فرشھایش ظریف و پرده نقره و سفالینھ
كردند، و  آتشدانھاي بزرگ اطاقھا را گرم مي. فراوان از كتان عطرآگین بادوام داشتروبستریھاي 

  .آنچھ در این كاخھا نایاب بود، كودكان بودند. ساختند چراغھا، مشعلھا، و چلچراغھا آنھا را روشن مي

كلیسا و . روند شود، محدودیتھاي خانوادگي نیز رو بھ افزایش مي چندان كھ وسایل پرورش اطفال افزون مي
طلبي ناباروري را بھ انسان توصیھ  كرد كھ نفوس خود را زیاد كنند، اما راحت كتاب مقدس بھ مردم امر مي

ھاي داراي شش فرزند بسیار كم  یاري ھستند، خانواده  حتي در روستاھا، كھ فرزندان در آن مایة. كرد مي
و  - ھرچھ ثروتمندتر، كوچكتر –ا كوچك بودند ھ بودند؛ در شھرھا، كھ كودكان در آن سربار بودند، خانواده

توانستند  ھاي ایتالیاي چھ كودكان زیبایي مي اینكھ خانواده. ھا اصًال طفلي وجود نداشت در بسیاري از خانھ
داشتھ باشند از روي آثار نقاشان، تابلوھاي ھمسرایان كار دوناتلو و لوكا دال روبیا، و نیز از تندیسھایي 

یگانگي . ، ھویداست)موزة ھنري ملي واشینگتن(تعمید دھنده، كار آنتونیو روسلینو  نظیر جواني یحیاي
خانوادگي، اخالص و عشق متقابل والدین و اطفال، در میان سستي اخالقي آن ایام بھ طرز جالبي نمودار 

  .است

آن از  معموًال قرض یك عضو نامستطیع. خانواده ھنوز یك واحد اقتصادي، اخالقي، و جغرافیایي بود
pyبندرت ممكن . و این بھ طرز فاحشي با فردگرایي آن عصر مباین است - شد طرف دیگر اعضا پرداختھ مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



. شھر خود را ترك گوید -بود فردي از افراد خانواده بدون موافقت كسان خود ازدواج كند یا كشور
قدرت پدري فایق بود و . دگفتن خدمتگزاران اعضاي آزادزاده شدة خانواده بودند و سخن خود را آزادانھ مي

. كرد حكومت مي  شد، ولي معموًال مادر بود كھ برخانواده در تمام موارد بحراني از آن اطاعت مي
اش بھ  استھ دربارة پسر شیرخواره/ بئاتریچھ د. مھرمادري در شاھدختان ھمان قدر شدید بود كھ در بینوایان

دیدید، زیرا  بودید تا او را مي كنم كھ شما اینجا مي رزو ميمن غالبًا آ«: نویسد خواھر خود ایزابال چنین مي
ھاي  بیشتر خانواده» .یقین دارم كھ شما ھرگز نخواھید توانست از نواختن و بوسیدن او خودداري كنید

متوسط دفتري از والدتھا، ازدواجھا، مرگھا، و وقایع جالب زندگي خود ترتیب داده بودند كھ در خالل 
جد (در یكي از این دفترھا، جوواني روچالي . اي وجود داشت صاف صمیمانھشرح آنھا گاه او

این كلمات را، كھ سرفرازي فلورانسي ) ١۴۶٠حد (در اواخر زندگي خود ) نویسي بھ ھمین نام نمایشنامھ
  :از آن نمودار است، نوشت

؛ نزدیك رم كھ مركز در یك كشور مسیحي  گزارم كھ مرا موجودي متعقل و نامیرا آفرید؛ خدا را سپاس مي
ترین كشور در جھان عیسویت؛ و در فلورانس، زیباترین شھر تمام  عالم مسیحیت است؛ در ایتالیا، فرخنده

از خداوندمان بھ خاطر مادر ارجمند خود كھ، ھرچند بھ ھنگام مرگ پدرم فقط بیست سال … . جھان
كنم؛ ھمچنین  دان خویش نمود تشكر ميتمام پیشنھادھاي ازدواج را رد كرد و خود را وقف فرزن  داشت،

  گزارم خداوندمان را سپاس مي

داشت و با اخالص كامل از خانھ و  براي زن خویش، كھ بھ ھمان اندازه ارجمند بود و مرا واقعًا دوست مي
كرد؛ كھ پروردگار سالیان دراز وي را براي من حفظ كرد و مرگش بزرگترین  فرزندان خود مراقبت مي

شمار، اكنون در سنین پیري مایلم خود را از كلیة  با یاد آوردن اینھمھ الطاف و نعمتھاي بي. استفقدان بوده 
اشیاي دنیوي جدا كنم تا تمام روح خود را بھ سپاس و نیایش تو اي خداوند و تو اي منبع زندة وجود 

  .تخصیص دھم

آنیولو . ه و طرز ادارة آن نوشتندھایي دربارة خانواد رسالھ ١۴٣۶دو مرد، و شاید ھم یكي، در حدود سال 
كمي بعد لئونھ باتیستا آلبرتي . پاندولفیني احتماًال نویسندة رسالة فصیحي بھ نام رسالة حكومت خانواده بود

ھاي قبلي او شبیھ است  ، چنان بھ رسالھ»اقتصاد«اي بھ نام رسالة خانواده تدوین كرد و كتاب سوم آن  رسالھ
شاید ھر دو آنھا اصیل بوده، . اند مختلف رسالة واحدي بھ قلم آلبرتي دانستھ كھ بعض كسان ھر دو را شكل

اند؛ ولي اثر پاندولفیني بھتر  اند كھ براساس رسالة اقتصاد گزنوفون بوده اما بدان جھت بھ ھم شباھت داشتھ
ده و امور كر او نیز مانند روچالي مردي مستطیع بوده كھ بھ عنوان دیپلومات بھ فلورانس خدمت مي. است

او رسالة خود را در اواخر زندگي خویش نوشت و آن را بھ . داده است عمومي را سخاوتمندانھ یاري مي
پرسند كھ آیا باید درپي خدمت دولتي باشند؛ اما  پسرانش از او مي. اي با سھ پسرش ترتیب داد شكل مكالمھ

و دزدي، انگیزندة بدگماني، و حسد و  او آنان را بھ این عنوان كھ خدمات دولتي مستلزم نادرستي، ظلم
گوید كھ سرچشمة خشنودي انسان در خدمات دولتي یا شھرت نیست، بلكھ در  مي. كند اھانت است منع مي

مرد باید با زني ازدواج كند كھ بھ . و دوستان اوست  زن و فرزندان او، كامیابي اقتصادي او، نام نیك او،
علیمات و دستورھاي سازندة او تمكین كند؛ و او باید در نخستین سالھاي قدركافي از او جوانتر باشد تا بھ ت

یك زندگي سعادتمند از بھ كار بردن . داري را بھ زن خود بیاموزد زناشویي تكالیف مادري و ھنرھاي خانھ
از سالمتي از طریق كف : شود جویانھ و منظم سالمت جسماني، استعداد، وقت، و پول حاصل مي صرفھ

خوراك معتدل؛ از استعداد بھ واسطة تحصیل علم و تشكیل یك اخالق شرافتمندانھ بھ انگیزة   ش،نفس، ورز
دین و پیروي از نیكخویان؛ از وقت بھ میانجیگري طرد بیكارگي؛ و از پول از راه محاسبة دقیق و معادل 

رعھ یا ملكي مرد عاقل قبل از ھرچیز پول خود را صرف تھیة مز. انداز ساختن درآمد، ھزینھ، و پس
اش تھیھ شود، بلكھ غلھ، شراب، روغن،  كند؛ بدان سان كھ نھ تنھا مسكني در روستا براي او و خانواده مي

اي در شھر  ھمچنین خوب است كھ خانھ. ماكیان، چوب، و سایر مایحتاج زندگیش بھ حد امكان تأمین شود
شوند و برخي از ھنرھاي صنعتي را مند  تا فرزندانش از تسھیالت فرھنگي آنجا بھره  داشتھ باشد،

py  :اما خود خانواده باید ھر قسمت بیشتر از سال را كھ بتواند در ویال و روستا بگذارند. فراگیرند
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در حالي كھ ھر مایملك دیگري مستلزم كار و مورث خطر، ترس، و نومیدي است؛ ویال مزیت بزرگ و 
  در… . بان استویال ھمواره مخلص و مھر  اي در بردارد؛ شرافتمندانھ

سازند؛ در پاییز كمي زحمت صد برابر سود  بھار درختان سبز و آواي پرندگان شما را شاد و امیدوار مي
ویال جایي است كھ مردان نیك و شرافتمند دوست دارند . شود دھد؛ در سراسر سال غم از شما زایل مي مي

  .وتمندان و اھانت شریرانبشتابید بھ سوي آن، و بگریزید از غرور ثر… .در آن گرد آیند

اگر من روستایي «: شخصي بھ نام جوواني كامپانو از طرف میلیونھا دھقان بھ این اندرز چنین پاسخ داد
، اما »یافتم بآساني نوازش سرور را درمي«، ھر آینھ با این شرح خشنودي روستایي، »آفریده نشده بودم

  ».راي من چیزي جز رنج نیستآنچھ براي شما سرور است، ب«ام،  چون كشاورز بوده

VII – اخالق عمومي  

پاندولفیني الاقل در یك قضاوت محق بود، و آن اینكھ اخالق تجاري و عمومي جنبة كمتر جذاب زندگي 
داد موفقیت بود  در آن زمان نیز، مانند حال، آنچھ اساس حكم دربارة اشخاص را تشكیل مي. رنسانسي بود

. تكردار بیش از آنچھ در طلب حیات جاودان باشد، در آرزوي ثروت بودنھ فضیلت؛ حتي پاندولفیني راس
كردند تا بھ آن   پذیر مي در آن زمان نیز، مانند حال، مردم مشتاق پول بودند و وجدان خود را چندان انعطاف

شاھان و امیران نداي زر را با خیانت بھ متحدان خود و گسستن جدیترین عھد خویش پاسخ . دست یابند
گذاشتند  گرفتند، كار خود را ناتمام مي بسیاري از آنان پول پیش مي: ھنرمندان بھتر از آنان نبودند. گفتند مي

دربار پاپ خود سرمشق بزرگي از شھوت پول بود؛ بار . دادند كردند، اما پول را پس نمي یا اصًال آغاز نمي
  :دیگر سخنان بزرگترین مورخ عصر را بشنوید

قاعدة انعامھا و توقعات  تعداد بي… . منگیر تقریبًا تمام كارمندان دربار پاپ شده بوددار دا یك فساد ریشھ
بھ عالوه، اسناد از ھر طرف بھ وسیلة كارمندان با نادرستي دستكاري و حتي با . بیجا از حد گذشتھ بود

یت دربارة شگفت نیست اگر بگویم كھ از اكناف جھان مسیحیت بلندترین بانگ شكا. شد تزویر دگرگون مي
  .شود كرد شد كھ در رم ھر كار را با پول مي حتي گفتھ مي. فساد و اخاذي كارمندان پاپ برخاستھ بود

 - مثًال پیاچنتسا –كردند، شھرھا  واعظان بھ آن حملھ مي. دانست كلیسا ھنوز ربح گرفتن از پول را ربا مي
ھنگام مرگ، و ممنوع داشتن آداب تدفین گاه ربح دھنده را با محروم ساختن او از فیض مراسم مذھبي بھ 

اما وام دادن با ربح ادامھ یافت، زیرا در یك اقتصاد تجاري و . دادند كیفر مي  اش، مسیحي دربارة جنازه
قوانیني در منع مرابحھ بھ میزاني بیش از بیست درصد . صنعتي رو بھ توسعھ، چنین وامي ضروري بود

مسیحیان در وام . درصد بھره بھ وام تحمیل شده است كھ در آن سي اند وضع شد، اما مواردي را ذكر كرده
  كردند، دادن با یھودیان رقابت مي

تر از آن یھودیان است؛  و انجمن شھر ورونا شكوه داشت از اینكھ شرایط مسیحیان براي وام دادن سخت
فرقة . شد گر مي  جلوهھذا، عناد عمومي بیشتر متوجھ یھودیان بود و گاه بھ صورت ھیجانات ضد سامي  مع

نامیده » صندوق تبرع«ھایي كھ  ھا و ھبھ فرانسیسیان این مشكل را براي وامجویان بینوا از طریق اعانھ
نخستین صندوق تبرع در . شد شد حل كردند؛ از این وجوه بھ بیچارگان، نخست بدون ربح، وام داده مي مي

توسعة این . چنین صندوقي تأسیس كرددر اورویتو تشكیل شد، بزودي ھر شھر بزرگ  ١۴۶٣سال 
بھ فرانسیسیان حق داد بر ) ١۵١۵(صندوقھا مخارج و تشكیالتي را ایجاب كرد، و پنجمین شوراي التران 

برخي از عالمان االھي قرن شانزدھم چون از این امر . اي متناسب با مخارج اداري بیفزایند ھر وام بھره
، و شاید »صندوق تبرع«بر اثر رقابت . را براي وامھا مجاز ساختندتجربھ گرفتھ بودند، تعیین بھرة نازلي 

اي، نرخ بھره در قرن شانزدھم بسرعت كاھش  ھم در نتیجة صالحیت و ھمچشمي متزاید بانكداران حرفھ
py  .یافت
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در رژیم . رحمتر شد صنعت با توسعة خود، و با از میان رفتن روابط شخصي میان كارفرما و كارگر، بي
از خاوند او انتظار : رعیت بھ موازات وظایف توانفرساي خود از برخي حقوق برخوردار بودفئودالي، 

در شھرھاي ایتالیا اصناف . رفت كھ در بیماري، پیري، ركود اقتصادي، و جنگ از او نگاھداري كند  مي
، وقتي كھ »ادآز«دادند، اما بھ طور كلي كارگر  براي طبقة باالتري از زحمتكشان چنین عملي را انجام مي

كرد، ناچار بود آن را  ھنگامي كھ كاري پیدا مي. توانست كاري پیدا كند، در گرسنگي خوردن آزاد بود نمي
ھر اختراع و اصالحي در امور . كند بپذیرد؛ و آن شرایط ھم سخت بود با شرایطي كھ كارفرما پیشنھاد مي

سوداگران با یكدیگر ھمان گونھ . داد افزایش ميافزود، اما دستمزد را بندرت  تولیدي و مالي بھ منافع مي
ھاي بسیار آنان در رقابت، و نیز در مورد  سختگیر بودند كھ با مستخدمان خود؛ ما چیزھایي دربارة حیلھ

كردند، قصد آنھا تباه  ایم؛ وقتي كھ با یكدیگر ھمكاري مي شمار آنان شنیده ھاي بي قراردادھاي فریبنده و حیلھ
ھذا، مواردي از حس شرافت در میان بازرگانان ایتالیایي  مع. ود در شھرھاي دیگر بودساختن رقیبان خ

  .داران ایتالیا بھ سبب درستي خود در تمام اروپا مشھور بودند و سرمایھ  وجود داشت،

در مكاتبات آن زمان شواھد بسیاري از روح مھر و محبت . اخالق اجتماعي مخلوطي از سختي و عفت بود
خویي با اسپانیاییان، یا در كشتار مردم با سربازان فرانسوي  توانستند در درنده و ایتالیاییان نمي یابیم، مي

پایاني كھ گرد اشخاص  بي  رحمانة توانست، در آن تھمت بي با این حال ھیچ ملتي در اروپا نمي. رقابت كنند
جز ایتالیاییان دورة رنسانس  برجستھ را در رم گرفتھ بود، با ملت ایتالیا برابري كند؛ و چھ كساني

مناقشات خانوادگي . شدت و قساوت خصوصي رواج داشت. توانستند آرتینو را یك موجود االھي بدانند مي
پرداختند، و  توزي مي با گسست رسوم و ایمان و اجراي ناقص قانون نضج گرفت؛ مردم شخصًا بھ كینھ

  ھا اعضاي خانواده

، دوئل كردن بھ قصد كشتن قانوني و ١۵٣٧در فرارا، تا سال . شتندك یكدیگر را در نسلھاي متوالي مي
كشمكش احزاب از ھرجاي . شد تا با چاقو بھ جان یكدیگر بیفتند معمول بود؛ حتي بھ پسران اجازه داده مي

خریدن آدمكشان بھ ھمان ارزاني بود كھ . موارد ضرب و جرح بیشمار بودند. دیگر در اروپا تلختر بود
قصرھاي اشراف رومي پر بودند از چاقوكشان كھ، با یك اشاره از . شنامة گناھان از پاپخریدن آمرز

اي داشت، و زھرسازان داراي مشتریان بسیار بودند؛  ھركس دشنھ. زدند سوي ارباب، بھ قتل نفس دست مي
ھ الزام كسان بلندپای. توانستند مرگ ھر شخص برجستھ یا ثروتمندي را طبیعي انگارند مردم رم مشكل مي

. كردند كھ خوراكیھا و نوشیدنیھایشان نخست در حضور خودشان بھ وسیلة شخص دیگر چشیده شوند مي
در مدتي كھ براي  –رفت كھ بتدریج  سخن مي» زھر تدریجي«انگیز زھري بھ نام  در رم از داستان شگفت

ھمواره در حال خطر  بایست ھركس در آن روزھا مي. كرد مسموم مي –محو آثار جرم زھرساز كافي بود 
شد، ممكن بود مورد كمین و دستبرد واقع شود؛ و اگر جان خود را از  باشد؛ ھر شب اگر از خانھ خارج مي

بایست براي مقابلھ با  داد، خوشبخت بود؛ حتي در كلیسا ھم تأمین نداشت، و در شاھراھھا مي دست نمي
  .بایست ھمواره چون دم شمشیر تیز باشد ا ميذھن مرد رنسانسي درمیان این خطرھ. راھزنان آماده باشد

در آرتتسو شورشي بر ضد گروھي از مأمورین ظالم  ١۵٠٢بھ سال . ظلم، گاه دستھ جمعي و ساري بود
یكي از قربانیان این حادثھ . ھاي آرتتسو كشتھ شدند صدھا تن از فلورانسیھا در كوچھ. فلورانسي بھ راه افتاد

ل فروزاني را میان دوپاي او گذاشتند، و آنگاه جماعت شادمان نعش او را را لخت و آویزان كردند و مشع
داستانھاي مربوط بھ خشونت، ظلم، و شھوت بھ اندازة عقیده بھ خرافات مردم پسند . لقب دادند» مأبون«

دربار فرارا كھ از یك سو بھ نور شعر و ھنر منور بود، از سوي دیگر از جنایات امیرانھ و . بود
خودسري ظالماني مانند افراد خاندانھاي ویسكونتي و ماالتستا . ي شاھانھ وضعي دھشتبار داشتمجازاتھا

  .اي براي خشونت ذوقي مردم بود نمونھ و انگیزه

در نخستین روزھاي رنسانس تقریبًا تمام نبردھا درگیریھاي . شد اخالقیات جنگ با گذشت زمان بدتر مي
دانستند كي از كارزار دست  جنگیدند و مي نسبتًا مالیمي بودند میان سربازان مزدوري كھ بدون جنون مي

اسیر قابل فروش در  شد؛ و یك فتح طرف دیگر مسلم مي  بھ محض كشتھ شدن چند تن از یك طرف،. كشند
ھا نیرومندتر، و ارتشھا بزرگتر »كوندوتیره«چندانكھ . برابر فدیھ، از یك دشمن كشتھ شده ارزشمندتر بود
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 -شد كھ شھرھاي تسخیر شده را بھ جبران مواجب معمول خود بھ افراد اجازه داده مي  شدند، و پرخرجتر مي
انجامید، و با بوي  چپاول بھ قتل عام ساكنان شھر مي غارت كنند؛ مقاومت در برابر -شد كھ گاه داده نمي

حتي در این صورت، ظلم ایتالیاییان در جنگ بسیار كمتر از آن . گرفت خون، وحشیگري فزوني مي
كاپوا را  ١۵٠١گوید وقتي كھ فرانسویان در سال  گویتچاردیني مي. اسپانیاییان و فرانسویان مھاجم بود

  تصرف

و زنان، از ھر طبقھ و دستھ، حتي آنان كھ بھ خدمت خدا … بسیار شدندمرتكب خونریزي «كردند، 
اختصاص داشتند، قرباني شھوت یا لئامت سربازان فرانسوي شدند، و بسیاري از این مخلوقات بیچاره بعدًا 

گرفت،  ھرچھ جنگھاي رنسانس قوت مي» .در رم فروختھ شدند –ظاھرًا بھ مسیحیان  –بھ قیمت نازلي 
  .شد ان معمولتر ميبردگي اسیر

بازي  مواردي از اخالص فرد بھ فرد و وفاداري شارمندان بھ كشور وجود داشت، اما بھ طور كلي، حیلھ
گذاشتند و آنگاه در گرماگرم نبرد، براي  سرداران خود را بھ معرض مزایده مي. داد فریبكاري را رونق مي

لتھا نیز در بحبوحة جنگ متفق خود را عوض دو. شدند دریافت قیمت بیشتري، با دشمن وارد مذاكره مي
دادند لغو  ھایي را كھ مي امیران و پاپان امان نامھ. شدند كردند و متحدان با یك نیش قلم دشمن یكدیگر مي مي
در ھر شھر یا . كردند كردند؛ دولتھا محرمانھ با قتل دشمنان خود در سایر كشورھا موافقت مي مي

برناردینو داكورتھ، كھ قلعة : كنیم ھ عنوان نمونھ، این موارد را ذكر ميب. شد اردوگاھي خائن یافت مي
لودوویكو را بھ فرانسھ فروخت؛ سویسیھا و ایتالیاییھا كھ لودوویكو را بھ فرانسویان تسلیم كردند؛ 

فرانچسكو ماریا دال رووره كھ نیروھاي تحت فرمان خود را، كھ متعلق بھ پاپ بودند، از رفتن بھ یاري 
چندانكھ … : فروخت ١۵٣٠منع كرد؛ و ماالتستا بالیوني كھ فلورانس را در سال  ١۵٢٧در سال  پاپ

ایمان مذھبي تحلیل رفت، فكر درستي و نادرستي در بسیاري از اذھان بھ حس مقتضیات جاي سپرد؛ و 
از قانون شود برخوردار نبودند، عادت بھ اطاعت  چون دولتھا از مشروعیتي كھ با گذشت زمان برقرار مي

  .كشي بود تنھا چاره در برابر ظلم دولتھا ظالم. محو شد، و الزم آمد كھ زور جاي رسم را بگیرد

سرانجام قرار شد كھ در سینا ادارة دارایي بھ یك راھب . فساد در تمام قسمتھاي اداري جریان داشت
یز، شھرت دادگاھھا در جز در ون. منش سپرده شود، زیرا ھر متصدي دیگر مرتكب اختالس شده بود قدیس
گوید كھ یكي از طرفین دعوي بھ  ساكتي در یكي از داستانھاي خود مي. گیري بھ حد شیاع رسیده بود رشوه

. یك قاضي گاو نري رشوه داد، اما طرف دیگر یك گاو ماده و یك گوسالھ براي قاضي فرستاد و حاكم شد
و معموًال كشتن را از دادخواھي ارزانتر . پوشنددادگستري گران بود، بینوایان ناچار بودند از آن چشم 

در پادوا و بولونیا، پیزا و پروجا، . خود قانون تاحدي پیشرفت كرده بود، اما بیشتر از جنبة نظري. یافتند مي
تفسیر این . چینو دا پیستویا، بارتولوس ساسوفراتویي، بالدو دلیي اوبالدي - زیستند حقوقدانان مشھور مي

بھ ھمان نسبت كھ تجارت خارجي . قانون رومي بھ مدت دوقرن بر قانونشناسي غالب بودحقوقدانان از 
جوواني دا لنیانو با رسالة جنگ خود راھي . یافت شد، قانون دریایي و بازرگاني نیز بسط مي وسیعتر مي

  .این رسالھ قدیمترین اثر شناختھ شده دربارة قوانین جنگ است). ١٣۶٠(براي گروتیوس گشود 

  گرچھ حفاظت زندگي و دارایي،. عمل بھ قانون كمتر از جنبة نظري آن شایان بود اما

در . حقوقدانان فراوان بودند. توانست با جنایت برابري كند گرفت، نمي مخصوصًا در فلورانس، نضج مي
لونیا در بو. مجازاتھا وحشیانھ بودند. رفت تحقیق از شھود نیز، مانند بازرسي از متھم، شكنجھ بھ كار مي

ممكن بود در قفسي از یكي از برجھاي مایل آویختھ و در حرارت آفتاب گذاشتھ ) بھ مرگ(شخص محكوم 
راندند، و گوشش را با  بستند، آن را آھستھ در كوچھ مي اي مي در سینا محكوم بھ مرگ را بھ ارابھ. شود

اسیران قطعھ قطعھ   ترارك،كندند؛ در میالن، در حكومت جوواني ویسكونتي، میزبان پ انبر گداختھ مي
در اوایل قرن شانزدھم این رسم شروع شد كھ اسیران را بھ پارو زدن در كشتیھاي جنگي محكوم . شدند مي
py  .راندند گونھ، اسیراني كھ پایشان زنجیر شده بود كشتیھاي یولیوس دوم را مي كردند؛ بدین مي
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بھترین اما نامطبوعترین این تصاویر شھادت قدیس . و قدیسان را با تصویرھاي نیرومند خود تجدید كرد
اي بھ وسیلة سربازان و غالمان رومي كباب  آن قدیس بر روي تابھ): ، ونیز١۵۵٨(الورنتیوس است 

این تصویرھاي . زنند ميكنند و شالق  شود، درحالي كھ براي افزودن بر رنجش او را با سیخ داغ مي مي
كند؛ از  دھند، برما اثر نمي ھاي كار نقاشان فلورانسي ما را تحت تأثیر قرار مي گونھ كھ چھره مذھبي، آن

كنند؛ یك نگاه بھ پیكرھاي  گونھ احساس زھد در ما ایجاد نمي حیث تركیب جسم انساني عالي ھستند، اما ھیچ
ھاي فني دلبستھ بوده و بھ بدنھاي باشكوه  تیسین فقط بھ جنبھسازد كھ  ورزیدة مسیح و حواریون آشكار مي

در فاصلة میان بلیني و تیسین، مسیحیت، درحالي كھ ھنوز . كش اندیشیده است نھ بھ قدیسان ریاضت مي
.داشت، سلطة خود را بر ھنر ونیز از دست داده بود موضوعاتي را براي نقاشي عرضھ مي

 م ھنر تصویري یا پالستیك است، بھ مدتي نزدیك یكآن عنصر شھواني، كھ یكي از لواز

چندین وجھ تكرار كرد، و براي مدافعان ایمان  او تابلو دانائھ را بھ. قرن در ھنر تیسین نیرومند ماند
بود؛ » تصاویر اساطیري«فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، بھترین مشتري این . ھاي متعدد ساخت ونوس

باتابلوھاي دانائھ، ونوس وآدونیس، پرسئوس و آندرومده، یاسون و مدیا، آپارتمانھاي سلطنتي درمادرید 
كھ بھ (آكتایون و دیانا، ھتك ناموس ائوروپھ، تاركوینیوس ولوكرتیا، دیانا وكالیستو، و یوپیتر وآنتیوپھ 

بھ وسیلة  ١۵۵٣مزین بود، و تمام آنھا، بجز تصویر اخیر، پس ازسال ) ونوس پاردو نیز مشھور است
دانستن این موضوع كھ آن . اند، یعني در زماني كھ تیسین ھفتاد و شش سال یا بیشتر داشت ن رسم شدهتیسی

ساخت كھ در سنین جوانیش، انسان را بھ  استاد از ھشتاد سالگي بھ بعد زنان برھنھ را چنان مصور مي
 - برد بھ كار ميدیاناھاي او، با موھاي خرمایي آشفتھ، از ھمان نوعند كھ ورونزه . آورد شگفت مي

، ١۵۵۵(شاید آنكھ در ونوس با آینھ . یوناني زیباترند» آفرودیتھ«ونوسھاي زرین مویي كھ تقریبًا از ھر 
تر شده بود؛ ھمان زن باردیگر ھمان ونوسي است كھ در  نقش شده ھمان زن باشد كھ قدري فربھ) واشینگتن

حتي در . د تا او را از سگانش سگالش كندكوش جوید و مي تصویر موجود در پرادو بھ آدونیس تمسك مي
و ھنوز ونوسھاي دیگري . شود تابلو كوردجو نیز چنین نمایش شھواني پرآشوبي از اندام زن دیده نمي

ونوس آنادیومنھ كھ اكنون : اند، اما زماني نقششان در مغز تیسین بود ھستند كھ در تاالرھاي ھنري پراكنده
) در آب(ابلو ونوس در حمام ایستاده و از زانو بھ پایین شرمگینانھ در این ت. در بریجواتر ھاوس است

زن موبور آلماني با دستھاي لطیف، - در گالري اوفیتسي) ١۵۴۵حد (پنھان شده است؛ ونوس و كوپیدو 
، )١۵۴۵حد (، در گالري بورگزه؛ ونوس با ارگنواز )١۵۶۵حد (ونوس ملبس تابلو تربیت كوپیدو 

این تصویر اكنون  -حواس خود را برموسیقي جمع كند] شاید بھ سبب جاذبة ونوس[ند توا اي كھ نمي نوازنده
باید گفت كھ زنان این تابلوھا فقط . در موزة ھنري مترپلیتن) ١۵۶٠(در پرادو است، ونوس با عودنواز 

نیز  قدر كھ بھ زن دلبستھ است، بھ طبیعت نمایانند؛ تیسین ھمان قسمتي از زیبایي سحرانگیز خود را مي
  .عالقھ دارد، و بھ ھمین جھت در چند تا از این تابلوھا دورنماھایي ھست كھ گاه بھ قدر خود االھھ زیبایند

اگر ونوسھاي او احساسي . ھاي او ھستند بزرگتر و ژرفتر از این تصویرھاي اساطیري تیسین، تك چھره
سازند كھ تیسین بھ  رتي را فاش ميھاي او قد شود، تك چھره آور نمي از شكل در بردارند كھ ھرگز كسالت

سان كھ در انتقال خوي انسان تابلوھاي او  نمایاند؛ بدان وسیلة آن نیروي ھنري خود را بھ حد كمال مي
توان از تصویر او از  چیز را مي  چھ. مجموعًا، در مقایسھ با مجموع آثار ھر نقاش دیگر، بینظیر است

كھ دستكشي  -ظریفتر یافت) ، موزة لوور١۵٢٠حد (ست پوش مشھور ا مردگمنامي كھ بھ مرد دستكش
وار در چشمانش منعكس شده است،  اش با روح حساسش، كھ آینھ دست چپ او وچینة سفید و لطیف یقھ

  كمتر جنبة كنجكاوي از طرف نقاش دارد،) ، پیتي١۵٣٣(توافق دارد؛ تك چھرة كاردینال ایپولیتو د مدیچي 
ر، حس ھنري، و عشق بھ قدرت، كھ مشخص خاندان مدیچي است، دیده ھذا در صورت او آثار تزوی مع
  . شود مي

وجنات پادشاه فرانسھ را مشھور ساخت، زیرا دھھا ھزار ) ، موزة لوور١۵٣٨حد (تابلو فرانسواي اول 
این تصویر، شاه را باكاله پردار، چشم شادمان، بیني . نسخة چاپي آن بھ اكناف جھان فرستاده شد

شاھي كھ ایتالیا را باخت، اما لئوناردو وچلیني و  -نمایاند شكیل، و پیراھن ارغواني مي ششمشیروش، ری
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كرد كھ تصویرھایي از دوجھاي ونیز رسم كند؛ اكنون تقریبًا  شغل رسمي تیسین ایجاب مي. صد زن را برد
كھ پیش از تولد (مارچلو نیكولو: اند اند؛ فقط سھ چھرة استادانھ از آنھا باقي مانده ھمة این تصویرھا گم شده

 - )در تصویر ایمان، دركاخ دوج(اي زیبا دارد؛ آنتونیوگریماني  رخساري زشت وجبھ -)تیسین مرد
تر است، امارخسارش  كھ لباسش كم حشمت -اش مجلل است؛ وآندرئاگریتي اش مرتاض مآب و جامھ چھره

ھ ستروتتسي نحیف، كھ آرتینو بیش تصویر كالریچ. تمام جالل مصمم ونیز را در خود متمركز ساختھ است
وسیلة گرامیترین  ھاي آرتینو، كھ بھ تك چھره. كرد، كیفیتي مخالف با امثال خود دارد از حد از آن تمجید مي

ھا  این تك چھره. نمایانند گونھ كھ ھست مي را درست ھمان» رذل سحار«اند، آن  دوستش تیسین رسم شده
از این تصویرھا ظریفتر، تك چھرة بمبو . ك در نیویورك موجودنداكنون در كاخ پیتي و در مجموعة فری

در میان بزرگترین تصاویر كار . كاردینال شده بود) ١۵۴٢(است؛ آن شاعر عاشقي كھ در آن ھنگام 
كھ زماني بھ دوك نورفك منتسب و بھ آن نام مشھور ) ١۵۴٢(تیسین، یكي ایپولیتو ریمینالدي حقوقدان است 

اي دارد، پیشانیش بلند و موي سبیل و ریشش تنك است، و  اي رنگ آشفتھ موي قھوهصاحب تصویر  -بود
اند، آنھا  بینیم ایتالیا و ونیز چنین مرداني داشتھ لبانش فشرده، بینیش باریك و نگاھش نافذ است؛ وقتي كھ مي

ھاي قوي و  اراده ھاي ظریف فقط حجابي بودند براي  مرداني كھ در آنان بدنھا و جامھ - شناسیم را بھتر مي
  .كردند اي از تجربھ و ھنر را بسرعت درك مي مبارزه و اذھان نافذي كھ ھر جنبھ آماده بھ

چھرة خود را چندین بار رسم كرد، كھ آخرین آن در . جالبترین تصاویر كار تیسین از آن خود او است
بینیم كھ با گذشت  م، رخساري ميایستی وقتي كھ در پرادو در مقابل این خودنگاره مي. سالگي بود ھشتادونھ

پوشاند؛  ایام بیشمار چیندار و در عین حال مصفا شده است؛ شب كالھي دارد كھ موي سفید او را كامًال نمي
كند؛ چشمان آبي  استنشاق مي» قدرت«پوشاند؛ بیني بزرگي كھ  ریش قرمزي كھ تقریبًا تمام صورت را مي
یعني آن  –بیند؛ دستش قلم مویي را گرفتھ است  ھ فرا رسد ميكمي تیره رنگ كھ مرگ را نزدیكتر از آنچ

نھ دوجھا، نھ سناتورھا، نھ  –ھمین قلم . آلتي را كھ نمایندة عشق ھنوز مصرف نشدة او بھ ھنر بود
بخشید و آن  بھ مدت نیم قرن آقاي ونیز بود كھ بھ اشراف و شاھان زودگذر آن سامان ابدیت مي - بازرگانان

بش اقامت در آن را اختیار كرده بود، در تاریخ رنسانس، در ردیف فلورانس و رم قرار شھري را كھ صاح
  .داد مي

بھ «ونیز او را . او حال مردي ثروتمند بود، ھرچند كھ خاطرة ناامني قبلي اورا تا آخر عمر اخاذ ساختھ بود
  لباس شیك . از برخي مالیاتھا معاف كرده بود» مناسبت مھارت نادرش
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  تك چھرة یك جوان انگلیسي؛ كاخ پیتي، فلورانس،: تیسین
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  خودنگاره؛ موزة پرادو، مادرید،: تیسین

انداز بھ دریاچھ داشت؛ او را در آن خانھ  زیست كھ باغ وسیعي با چشم پوشید و در خانة راحتي مي مي
اي كھ،  معشوقھ. كرد سازیم كھ شاعران، ھنرمندان، نجبا، كاردینالھا، و شاھان را بھ آن دعوت مي مجسم مي

مرد؛ آنگاه  ١۵٣٠بھ عقد ازدواجش درآمده بود، در سال  ١۵٢۵پس از داشتن دو پسر از او، در سال 
دخترش الوینیا مایة . تیسین آن آزادي تجردي را كھ تقریبًا نیم قرن پیش از آن برخوردار بود از سرگرفت

تر ساخت، حتي موقعي كھ الوینیا بھ واسطة مسرت و مباھات او بود و او تصویرھاي مھرآگیني از آن دخ
یكي از دو پسر او، پومپونیو، التي . فربھي از شكل دوشیزگي خارج شده و بھ ھیئت بانوان درآمده بود

پدر پیر خود را دردمند ساختھ بود؛ آن دگر، اوراتسیو، چند تابلو نقاشي كرد كھ مفقود  بیمقدار شده و دل 
محتمال یكي دیگر از . بھ سالھاي آخر زندگي پدرش منسوب است شركت كرد اند، و شاید در آثاري كھ شده

كرد، ھرچند  در آن ھنگام بھ او یاري مي - »گركو ال«دومنیكو تئوتو كوپولوس معروف بھ - شاگردان تیسین
  .در تصویرھاي تنومند و مناظر شاد تیسین اثري از كار او وجود ندارد

در آن . یافت كرد، و تنھا شادي بیغش خود را در ھنرخویش مي مي تا اواخر پیري تقریبًا ھر روز نقاشي
كنند، و دستش مھارت در ریزه كاري و چشمش  دانست كھ استاد است، تمام جھان ستایشش مي زمان مي

تیزبیني را از دست نداده است؛ حتي قواي عقلي و نیروي تصورش ھم ظاھرًا قدرت خود را تا پایان عمر 
. آسا بودند كردند كھ آن تابلوھا ناتمامند؛ با این حال معجزه از خریداران شكوه مي برخي. حفظ كرده بود

ھرگز داراي چنان تردستي فني، چنان دقت در رنگامیزي و  - جز رافائل - شاید ھیچ نقاش دیگري
نقایص كار او عبارت بودند از ترسیم . روشن سازي نبود پردازي، و چنان مھارت مرموز در سایھ زمینھ
ھذا، ھنگامي كھ وقت كافي در كار  ع و گاه عاري از دقت؛ بیشتر طرحھاي اولیة او آزمایشي بودند؛ معسری

موزة (آورد كھ با رسم قلمي تابلو مدورو و آنجلیكا  انگیزي بھ وجود مي كرد، آثار شگفت خود صرف مي
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ھاي او چندان مشغول  ا سوژهھا مجبور بود تند كار كند، زیر چھره در رسم تك. كرد برابري مي) بونا، بایون
دفعات زیاد و بھ مدت طوالني در مقابل او بایستند یا بنشینند؛ بنابراین،  توانستند بھ و بیصبر بودند كھ نمي

كرد؛ شاید در پرداختن سروصورت  ساخت و پس از آن تصویر را تكمیل مي المجلس مي طرح سریعي في
اي خود در پرداختن بھ وجنات جسمي افراط  یرتك چھرهدر نقاشیھاي غ. كرد سوژة خود قدري مبالغھ مي

بیني و احساس با لئوناردو  ؛ در عمق و درون»بھ چنگ آرد«توانست عنصر روحي را  كرد و كمتر مي مي
ھیچ اندیشة درونگرا و ! كرد؛ اما در مقایسھ با آثار آنان، كار او چقدر سالم است و میكالنژ برابري نمي

گرفت  طور مي شود؛ تیسین جھان را ھمان عت جھان و انسان در تابلوھاي اودیده نميشكوة آتشزا از طبی ھیچ
كرد، و  گونھ كھ بودند ادراك مي دید ھمان دید، زنان را ھر وقت مي  گونھ كھ مي یافت، مردان را ھمان كھ مي

ي در تمام العیاري بود كھ جسم زنان را مانند یك اثر معمار مشرك كامل. شد از تمام آنھا محظوظ مي
  كرد؛ حتي تصویرھایش از مریم نودسال زندگي خود شادمانھ برانداز مي

فقر، اندوه، و عدم امنیت زندگي در ھنر تیسین چندان اثر نكرد؛ جز . اند عذرا سالم، پر نشاط، و برازنده
  .چند تصویر از شھیدان، و از عیساي مصلوب، تمام كارھاي او سراسر زیبایي و نشاطند

. شد و عمرش از حد متوسط زندگي یك ربع قرن فزونتر شده بود رفت و پیرتر مي اشي پیش ميسنش با نق
. در ھشتادوھشت سالگي بھ برشا سفر كرد و مأموریت سختي را براي نقاشي سقف كاخ شھرداري پذیرفت

ل كار وازاري، كھ او را در نودسالگیش دیده بود، مشاھده كرد كھ در حال در دست داشتن قلم مویش مشغو
این تصویر درخشان از . نقاشي كرد) موزة وین(در نودویك سالگي تصویري از یاكوپو دا سترادا . است

اما سرانجام دستش شروع بھ لرزیدن كرد، چشمانش ضعیف . رنگ و نیرومند از شخصیت پردازي است
فقت كرد كھ ، در نودونھ سالگي، موا١۵٧۶در سال . شد، و احساس كرد كھ زمان زھد فرا رسیده است

براي كلیساي فراري تابلویي از تدفین مسیح رسم كند، مشروط برآنكھ آرامگاھي در آنجا بھ او تخصیص 
تابلو تدفین مسیح را تمام نكرد و، یك سال پیش از . دوتا از تابلوھاي او قبًال در آن كلیسا آویختھ بودند. دھند

ن در ونیز شایع شد؛ ھر روز دویست تن در آن سال طاعو. آنكھ یك قرن تمام زیست كند، درگذشت
خود تیسین نیز در ھمان زمان مرد؛ شاید نھ بھ واسطة بال، . مردند؛ یك چھارم جمعیت دستخوش بال شد مي

براي تشییع جنازة او دولت مقررات منع اجتماعات را موقتًا لغو ). ١۵٧۶اوت  ٢۶(بلكھ بھ سبب پیري 
طور كھ خواستھ بود، در كلیساي سانتاماریا گلوریوزا  ھمان. رندكرد تا او را با جالل رسمي بھ خاك سپا

  .انگیز بود مرگ او پایان یك زندگي باشكوه و عصري شگفت. دئي فراري، مدفون شد

IV – ١۵٩۴- ١۵١٨: تینتورتو  

قدر عظیم بود ھجده سال دیگر زندگي  شد، زیرا نیرو و روحي كھ ھمان محسوب نمي» پایان«ھذا كامًال  مع
  .ھنوز نقاشي تابلو بھشت خود را در پیش داشت كرد و

یاكوپو روبوستي پسر یك رنگرز بود؛ و بھ ھمین جھت ایتالیاییھاي ھوسباز آن لقب مصغري را بھ او دادند 
نیز شد، اما نام » رنگرز«طور كھ رنگامیز بزرگي شد،  در حقیقت، ھمان. كھ در تاریخ ثبت شده است

توانست آن راه طوالني پر كشمكشي را  بود؛ زیرا فقط یك روح مقاوم مي قدر كافي با مسما خانوادگیش بھ
  . بپیماید كھ یاكوپو بھ خاطر شاخصیت طي كرد

تقریبًا نخستین خبري كھ از او داریم این است كھ او را در سن نامعلومي بھ شاگردي نزد تیسین فرستادند و 
قضیھ را از نظر   د در این باره شرحي نوشت،كارلو ریدولفي، كھ یك قرن بع. پس از چند روز اخراج شد

  :كند گاه اخالف تینتورتو چنین وصف مي

py  جایي وارد شد كھ شاگردانش بودند، چند كاغذ دید كھ از  خانھ آمد و بھ وقتي تیسین بھ
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الي یك میز بیرون زده است؛ و چون دید كھ برخي اشكال روي آنھا رسم شده، پرسید چھ كسي آن را 
آنگاه تیسین، كھ از آن آغاز . اكوپو خجوالنھ گفت كھ دست او در رسم آن بھ كار رفتھ استی. كشیده است

كرد آن پسر مرد بس قابلي خواھد شد و موجب زحمت او را در ھنر فراھم خواھد كرد، بھ  بیني مي پیش
رشد خود دستور ھا باال رفت و رداي خود را درآورد، بیتابانھ بھ جیروالمو دانتھ شاگرد ا محض آنكھ از پلھ

  .كند بینیم كھ كمي حسد در دل انسان كار مي رو مي از این . داد كھ یاكوپو را از آن خانھ بیرون كند

بھ آن اشاره  ١۵۴٩اي در سال  ما مایلیم كھ این داستان را نپذیریم، اما آرتینو، دوست صمیم تیسین، در نامھ
مشكل . رسد دربارة آن شده است مشكوك بھ نظر مي اخراج تینتورتو حقیقت دارد، اما تفسیري كھ. كند مي

بتوان باور كرد كھ تیسین، كھ بھ ھنگام دوازدھسالگي آن پسر نقاش شاھان بود، بریك رقیب فرضي حسد 
محتمًال بیدقتي در رسم . بیني كند ورزد یا آتیة درخشان شاگردي را كھ تازه بھ مكتب او وارد شده بود پیش

اي در نقاشي  آنھا، كھ تیسین را ناراحت ساخت؛ این بیدقتي سالیان دراز نقیصھ آن تصاویر بود، نھ خوبي
ستود؛ تصویري را كھ تیسین بھ او داده  یاكوپو در سراسر زندگي خویش تیسین را بس مي. تینتورتو بود

 بود چون گنجي حفظ كرده بود؛ و بھ دیوار كارگاه ھنریش یك یادآور دایمي از آنچھ ھدفش را در نقاشي
  ».طراحي میكالنژ و رنگامیزي تیسین«: داد آویختھ بود تشكیل مي

برداري و تجربة  بھ گفتة ریدولفي و بنا بھ روایت، یاكوپو پس از ترك تیسین تعلیماتي نگرفت، اما با نسخھ
در . براي آموختن كالبدشناسي انسان بدنھاي بسیار را تشریح كرد. جدي و ممتد خود را آزموده ساخت

كرد تاتمام جزئیات آن را در تابلوھایش بھ  روزانة خود ھر شیئي را با اشتیاق فراوان مالحظھ ميمشاھدات 
اي رسم  پوشاند، و آنھا را از ھر زاویھ ساخت، بھ آنھا لباس مي مدلھایي از موم، چوب، یا مقوا مي. كار برد

ھاي  رایش قالبھایي از مجسمھداد ب دستور مي. كرد تا راھي براي ترسیم سھ بعد در دو بعد پیداكند  مي
ھاي كار میكالنژ، بسازند و بفرستند؛ این قالبھا را در كارگاه  مرمرین فلورانس و رم، و نیز از مجسمھ

از اختالفاتي كھ در نتیجة . ساخت ھایي از آنھا در سایھ روشنھاي مختلف مي داد و شبیھ ھنریش قرار مي
شد و دھھا تصویر در پرتو  آمد مسحور مي شیا حاصل ميتغییر مقدار و كیفیت و تابش نور در ظاھر ا

ھاي سنگین بس دلبستھ شد؛ در تصویر بازي سایھ روشن  ھاي تیره و سایھ بھ زمینھ. چراغ یا شمع ساخت
در نیل بھ تعالي از . بردست و صورت و آویختنیھا و عمارات و دورنماھا و ابرھا متخصص شد

  .كوششي باز نایستاد ھیچ

بي فراوان و فقدان پرداختگري فاحشي در كارھایش وجود داشت كھ شاید جریمة خودآموزي او ھذا، شتا مع
اثاث خانھ را رنگامیزي . تا چندین سال پس از رسیدن بھ سن بلوغ مجبور بود بھ دنبال فرصت بگردد. بود
ني با دستمزد خواست تا براي او كارھاي تزیی ساخت، از بنایان مي  ھا فرسكو مي كرد، در نماي خانھ مي

  نازل تھیھ كنند، و كوشید تا تصویرھاي خود

ھركس طالب تصویرھاي تیسین بود؛ وتیسین وآرتینو مواظب . ماركو بفروشد را با نمایش آنھا درمیدان سان
بودند ھیچ شخص ثروتمندي بھ كسي جز تیسین، یا در صورت غیبت او بھ بونیفاتسیو ورونزه، كار رجوع 

ز داللي بیشرمانة آرتینو براي نقاشان محبوب خود متنفر بود، اما بعدًا وقتي كھ آن یاكوپو گویا ا. نكند
اي از جیب خود درآورد و چنین  براي رسم تصویر خود نزد او رفت، آن ھنرمند طپانچھ» تازیانة بزرگ«

او مورد آن كالش مھیب از طپانچھ ترسید و ترس . گیرد وانمود كرد كھ ابعاد بدن او را با آن اندازه مي
وقتي كھ یاكوپو . اي دربارة تینتورتو پیش گرفت استفادة یاكوپو واقع شد؛ از آن پس قلم پیترو روش مؤدبانھ

متر  ١۵ارتفاع این دیوارھا (دیوارھاي وسیع جایگاه ھمسرایان كلیساي مادونا دل اورتو را ساده یافت 
نقاشان ونیز شكوه . بپوشاند) دالر؟ ١٢۵٠(دوكاتو  ١٠٠، پیشنھاد كرد كھ برھنگي آنھا را در ازاي )بود

اما تینتورتو مصمم بود كھ . آنان شده است» خراب كردن حرفة«كردند كھ او با ارزان فروختن ھنر موجب 
  .نقاشي كند

سان ماركو رسم تابلویي از  سكوئوال دي. شده بود سالھ پیش از آنكھ بھ نخستین پیروزي خود نایل آید، سي
داستان این تصویر در كتاب افسانة زرین . آزاد ساختن غالمي بھ مسابقھ گذاشت قدیس مرقس را درحال
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یك غالم پرووانسي نذركرد كھ بھ زیارت قبر قدیس مرقس بھ : تألیف یاكوپو و راجینھ مسطور بود
اسكندریھ برود؛ خدایگانش بھ وي اجازة رفتن نداد، اما او رفت؛ وقتي كھ بازگشت، موالیش فرمان داد تا 

آنگاه فرمان داد كھ دست و پاي او را . ان او را در آورند، ولي سیخ آھنین بھ چشمان او فرو نرفتچشم
ھاي آھنین ھیچ اثري بر روي آنھا نگذاشتند؛ موال چون تشخیص داد كھ دخالت قدیس  بشكنند، اما میلھ

استان را با رنگامیزي تصویر كار تینتورتو آن د. اثر كرده است، آن برده را بخشود مرقس تنبیھ او را بي
آن مبشر، درحالي كھ بھ انجیل خود آویختھ است، از : عالي، رئالیسم مقنع، و شدت تمثیلي وصف كرد

آید تا مرید خود را، كھ سرش نزدیك است بھ دست آن مغربي بریده شود، نجات دھد، در  آسمان فرود مي
داد  از ھر فرصتي كھ آن داستان بھ او مي یاكوپو. حالي كھ بیست تن از اشخاص مختلف بھ نظاره مشغولند

ھاي  استفاده كرد تا پیكرھاي نیرومند مردانھ و زنانھ رسم كند؛ عمل نور را بر مخملھا، حریرھا، و عمامھ
شرقي بررسي نماید؛ و آن منظره را از رنگھایي كھ بھ كاربردنشان را از جورجونھ و تیسین آموختھ بود 

آن رئالیسم تازه نقاشي كمي ترسیدند و، برسر اینكھ آیا باید آن را بر دیوار مدیران انجمن از . اشباع كند
بگذارند یا نھ، بھ مناقشھ پرداختند؛ تینتورتو متھور مغرورانھ آن را از دست ایشان قاپید و بھ خانھ برد، 

گذاشت و بعد آنان نزد او رفتند و استدعا كردند كھ آن را برگرداند، او مدتي براي تأدیب آنان را منتظر 
آمیزي براي او فرستاد؛ و حال دیگر راه براي رشد استعداد او  آرتینو پیام تحسین. تصویر را بھ ایشان داد

  . باز بود

چندین كلیسا و چند تن از اعیان و امیران خواستار ھنر او . بزودي مأموریتھاي بسیار بھ او محول شد
  ھانشناخت، االھیات، واو براي این خواستاران حماسة نیرومند كی. شدند
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  معجزة قدیس مرقس حواري؛ آكادمي ونیز،: تینتورتو

او مردي مؤمن بھ . آخرتشناسي مسیحیت را، از بدو خلقت تا واپسین داوري، در صد تابلو نقاشي بیان كرد
در قرن شانزدھم عدة كمي از نقاشان چنین بودند؛ ھنر مذھب او بود و او شب و روز خود را در  -دین نبود

حوا، مریم و كودكش، قصة  اما یك نقاش چھ موضوعات بھتري از داستانھاي آدم و. راه آن فداكرده بود
خداي مصلوب شده، آالم و كرامات قدیسان، و اوج موحش تاریخ در احضار زنده و مرده - انگیز انسان غم

ة طوالني حضور حضرت مریم است بھترین تابلو این سلسل بیندیشد؟توانست  بھ جایگاه داوري عیسي مي
ھیكل اورشلیم با شكوه كالسیك نقاشي : كھ تینتورتو براي كلیساي مادونا دل اورتو نقاشي كرد) ١۵۵۶حد (

آغوش باز و ریش دراز استقبال  كوچك محجوب كھ از طرف كاھن بزرگ با » مریم«شده است؛ یك 
دھد؛ زنان  ریم را بھ دختر خویش نشان ميزن كھ بھ سبك مجلل فیدیاس رسم شده است و م شود؛ یك مي

  كند؛  اند؛ پیمبري كھ پیشگوییھاي معماآمیزي مي دیگر و كودكانشان، كھ بھ طرز جاندار نمایانده شده

   

  

  حضور حضرت مریم؛ سانتاماریا دل اورتو، ونیز،: تینتورتو

یري است كھ با بھترین آثار اند؛ این تصو ھاي معبد كوژ كرده وگدایان و چالقان نیم برھنھ كھ روي پلھ
  .كند و یكي از نقاشیھاي بزرگ رنسانس است تیسین رقابت مي

سان روكو او را براي تزیین اطاقھاي انجمن دعوت كرد  كامیابي تینتورتو وقتي تأیید شد كھ سكوئوال دي
عوت جھت انتخاب صورتگري براي نقاشي سطوح وسیع دیوارھا، مدیران فرقھ از ھنرمندان د). ١۵۶۴(
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كردند تا طرحھایي براي تصویري تسلیم كنند كھ در قسمت بیضي شكل یك سقف جاگیرد و قدیس روك را 
درحالي كھ پائولو ورونزه، آندرئا سكیاوونھ، و سایر نقاشان پیشطرحھایي براي این كار . با جالل نشان دھد

داشت و عمل را بھ طرزي  تھیھ كردند، تینتورتو یك تصویر كامل عیار رسم كرد كھ رنگامیزي مشعشعي
داد؛ این بوم را مخفیانھ داد در جاي مخصوص آن چسباندند و رویش را پوشاندند؛ روزي  نشان مي» زنده«

كھ سایرین طرحھاي خود را عرضھ داشتند، او داد پوشش پرده را برداشتند؛ چون داوران و مسابقھ 
راي این حیلة ناروا آورد این بود كھ بھ این عذري كھ تینتورتو ب. دھندگان برآن نگریستند، مبھوت شدند

نقاشان دیگر بانگ زدند كھ او نیرنگ . تواند كار كند تا نقاشي از روي زیر طرح طریق انگیزنده بھتر مي
  انجمن آن پرده را پذیرفت،. زده است؛ تینتورتو از مسابقھ خارج شد، اما آن پرده را بھ انجمن ھدیھ كرد

دوكاتو براي تمام عمر در حق او مقرر  ١٠٠اي بھ میزان  ویش درآورد، ماھانھتینتورتو را بھ عضویت خ
  .داشت، و از او خواست كھ در عوض سھ تصویر در ھر سال براي انجمن بسازد

آن اطاقھا كم . پنجاه و شش تابلو در دیوارھاي اطاقھاي انجمن قرار داد) ١۵٨١- ١۵۶۴(سال بعد  در ھجده
كرد و رنگامیزیش نامشخص بود،  ر بود كھ در نیمھ تاریكي كاركند؛ تندكار مينور بودند وتینتورتو ناگزی

این نقاشیھا مشھورترین نمایشگاه آثار یك . نگرد متر در پایین تابلو ایستاده و برآن مي ٧گویي بیننده  چنانكھ
ي كارھاي گونھ كھ ھنرآموزان براي بررس دادند؛ و بعدًا، ھمان فرد واحد را در تاریخ ونیز تشكیل مي

. آمدند رفتند، ھنرمندان نیز براي مطالعة این آثار بھ اطاقھاي انجمن در ونیز مي مازاتچو در فلورانس مي
باران و رطوبت سالھا این تصاویر را دستخوش فرسایش قراردادند، اما ھنوز ازحیث وسعت و قدرت 

پیش این تابلوھا را پایین آوردند  بیست یا سي سال«: راسكین صد سال قبل چنین نوشت. ھنري بسیار جالبند
تا مرمت كنند، اما از قضا مردي كھ این كار بھ او سپرده شده بود مرد و فقط یكي از آن تابلوھا خراب 

  ».شد

انگیز یك بار دیگر داستان مسیحیت را گفت، اما بدان گونھ كھ ھرگز پیش از  تینتورتو در این موزة شگفت
اي بود كھ مراحل داستان را از  ف نقاشیھاي پیشین حاوي رئالیسم جسورانھآن نقاشي نشده بود؛ یعني برخال

جھان احساس آرماني بیرون كشیده و آنھا را در چنان محیط طبیعي قرار داده بود كھ افسانھ ظاھرًا تبدیل بھ 
قدرت مشاھده و تشخیص جزییات صحنھ، احساس حیات در آن . تاریخي بدون شك و تردید شده بود

  و منتقل ساختن آنھا بھ دیوار با یك یاجزئیات، 

اي بودند  شدبارقھ ھاي گیاه غار در تصویر مریم مجدلیھ دیده مي مانند آبي كھ ازمیان ریشھ -دوحركت قلم مو
شگفتي خاضعانة مریم در عید بشارت، : او طبقة پایین اطاقھا را بھ مریم تخصیص داد. از آتش تینتورتو

، و حركت ]مجوسان[ھاي گرانبھا در ستایش  یدار، حیرت سادة او از ھدیھاش در عید د مالحت شرمگینانھ
قتل «آھستة او بر پشت االغ در یك سرزمین آرام در تابلو فرار بھ مصر، یعني بھ كشوري كھ از آن صحنة 

. دور واز این رو امن است) دھد كھ نیرومندترین بخش این گروه تصویري را تشكیل مي(» عام معصومان
رھاي اطاق فوقاني تینتورتو وقایع زندگي عیسي را مصورساخت؛ غسل تعمید یوحنا، تجربھ كردن بر دیوا

شیطان عیسي را، معجزات، و آخرین شام؛ واقعیت این تصویر اخیر چندان غیرعادي بود كھ راسكین آن 
ست عیسي در انتھاي دور د» .شناسم بدترین تصویري كھ من از تینتورتو مي«: را چنین توصیف كرد

گفتن ھستند، مستخدمان با در دست داشتن خوراكي در  تصویر است، حواریون مستغرق در خوردن یا سخن
در یك اطاق داخلي در طبقة فوقاني . جنب و جوشند، و یك سگ نیز منتظر است تا بھ او ھم چیزي برسد

دستھاي خود را از گناه مسیح در برابر پیالطس كھ . تینتورتو دو تا از بزرگترین آثار خود را نقاشي كرد
سفیدي كھ گویي كفن است،   عیسي در این تصویر، با جامة: شوید آشام مي تسلیم عیسي بھ آن جماعت خون

پیكري فراموش ناشدني دارد؛ آرام در حال آزردگي و خستگي، و در عین حال با وقار درجلو پیالطس 
مصلوب كردن عیسي است كھ  - داند ار خود ميكھ تینتورتو آن را بھترین ك –و آخر از ھمھ . ایستاده است

كند و از حیث قدرت و وسعت تركیب درمھارت اجرا از آن برتر  با واپسین داوري میكالنژ رقابت مي
در مساحت سیزده متر از دیوار ھشتاد شكل با اسبھا، كوھھا، برجھا، و درختھا، ھمھ با حفظ : است

وحي آشكار؛ یك دزد كھ او را بزور بر صلیب فرو مسیح با رنج جسمي و ر: جزئیات، رسم شده است
كند؛ دزدي دیگر، كھ ھیوالیي است از قدرت و  كنند و او تا آخرین لحظھ مقاومت مي اي مصلوب مي افتاده
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این سربازان چنان  - شود نیروي حاصل از یأس، كھ بھ وسیلة سربازان خشن بھ سوي مرگ باال كشیده مي
آورند؛ زناني كھ بھ شكل یك گروه وحشتزده بھ یكدیگر  بر او شفقت نمي از سنگیني او خشمگینند كھ ھیچ

اي دور، آسمان عبوسي كھ  كسان ھستند؛ و، در فاصلھ اند؛ تماشاگراني كھ مشتاق دیدن رنج و مرگ چسبیده
تینتورتو در اینجا بھ . دارد انگیز زندگي بشري ھیچ چیز جز رعدوبرق و باران عرضھ نمي بھ صحنة غم

  .تالي خود رسید و با بھترین نقاشان برابري كرداوج اع

تینتورتو بھ تمام این شاھكارھاي اطاقھاي انجمن ھشت تصویر براي كلیساي ھمان انجمن افزود؛ این 
یكي از این تابلوھا، حوض بیت حسدا، اگر بھ خاطر . تصاویر بیشتر مربوط بھ خود قدیس روك بودند

: نقاش موضوع خود را از پاپ پنجم انجیل یوحنا گرفتھ است. است اي وحشتزایي آن ھم باشد، اثر برجستھ
، منتظر استحمام در آن حوض »در آنجا جمعي كثیر از مریضان و كوران و لنگان وشالن خوابیده«

  بیند، تینتورتو شفاي شالن را نمي. باشند شفابخش مي

كند، بدون كوچكترین  گونھ كھ مشاھده مي بیند و آنھا را ھمان تنان را مي بلكھ آن جماعت بیماران یا افكنده
گویي این صحنھ . با اندامھاي بدشكلشان، لباسھاي پاره و كثیفشان، و امید و یأسشان: نماید تغییر، رسم مي

  .است زوالبرداشتھ لوردرا از دوزخ دانتھ یا رمان 

توانست با ھنرش برناشایستگیھایي كھ میراث جسم انساني است خشم گیرد، مشتاقانھ  ھمان مردي كھ مي
گوید و در تصویر برھنگان تقریبًا با تیسین و  شكوه بدني كھ در عین زیبایي و سالمت است پاسخ مي بھ

شوب و كلك سریع او در انتقال گرچھ ما ممكن بود انتظار داشتھ باشیم كھ روح پرآ. كند كوردجو رقابت مي
موزة (حس باستاني زیبایي در حال آرامش قصور ورزد، در سراسر اروپا تصویرھاي دلپذیري از دانائھ 

، نجات )مونیخ پیناكوتك(ونوس و ھفایستوس   ،)اوفیتسي(بینیم كھ لباسي گوھرنشان دارد، لدا و قو مي) لیون
سایمندز گمان … ). كاخ دوجھا(و باكوس و آریادنھ  ، مركوریوس واالھگان رحمت)درسدن(آرسینوئھ 

اگر از بزرگترین تصاویر رنگ روغني موجود نباشد، بھ ھر حال زیباترین «كرد كھ این تصویر اخیر  مي
در این تابلو، كھكشان از فشار . ھذا كاملتر از این تابلو، مبدأ كھكشان در گالري لندن است مع» .آنھاست

. تجسم موضوع مانند سایر تصاویر آن نقاش خوب است -نون پدید آمده استكوپیدو بر پستانھاي ژو
ھاي لوور، پرادو، و وین، و تاالر واشینگتن شوشنا و بزرگان قوم را در چھار تابلو مختلف كار  موزه

یك زن : پرادو اطاقي پر از تصاویر شھواني كار تینتورتو دارد. دارند تینتورتو بھ بینندگان عرضھ مي
كشد؛ حتي در نبرد تركان و مسیحیان دو  اش پس مي نیزي كھ جامة خود را براي نمایاندن سینھجوان و

در موزة ورونا تابلویي بھ نام كنسرت از چند زن . پستان ھوشربا در میان دوبازوي سیمین نمایان است
یدن زیبارویان این وقتي كھ چشم بھ قدر كافي از د. اند نوازنده وجود دارد كھ سھ تن از آنان تاكمر برھنھ

این تصویرھا بھترین كار . شنود  گویي نواي موسیقي آنان را مي تصویر محظوظ شد، آن وقت گوش
تینتورتو نیستند؛ نیرومندي او در نمایش زندگي مردانھ و مرگ قھرمانانھ است؛ اما، با این حال، 

توانست با دستي قوي بھ  مي دھند كھ او نیز، مانند جورجونھ و تیسین، تصویرھاي مورد بحث نشان مي
گونھ نفي عفتي دیده  ھا ھیچ»برھنھ پردازي«و در تمام این . ھاي دیگر حیات نیز بپردازد ترسیم جنبھ

دانند  ھا برھنگي را امري طبیعي مي شود؛ یك نوع شھوانیت سالم در آنھا وجود دارد؛ این خدایان واالھھ نمي
ة الوھیت در این است كھ خورشید را با تمام رخسار و بدن خود و خود متوجھ آن نیستند؛ براي آنھا یك جنب

  .ھا و توریھا و بندھا آزرده و زنداني نسازند  تھنیت گویند و خود را با تكمھ

  پس از اجتناب از ازدواج بھ مدت تقریبًا چھل سال، تینتورتو فاوستینا د وسكووي را بھ

. یافت كھ سرور خود را در پرستاري مادرانھ از او جستفاوستینا او را چندان بینظم و بیچاره . زني گرفت
آنھا در خانة محقري . براي شوھر خود ھشت كودك آورد كھ سھ تن از آنھا نقاشان كم مھارتي شدند

شد، مگر   زیستند كھ ازكلیساي مادونا دل اورتر چندان دور نبود؛ و آن ھنرمند كمتر از منزل دور مي مي
توان او را از حیث تنوع و  اخ، یا مركز اخوت مذھبي در ونیز؛ در نتیجھ ميبراي نقاشي دریك كلیسا، ك

. دوك مانتوا مسكني در قصر خود بھ او پیشنھاد كرد، اما او نپذیرفت. قدرت كارش فقط در زادگاه او ستود
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ود، شوھر و پدر خوبي ب. كرد، خوشحال بود فقط در ھنرگاه خود، كھ تقریبًا تمام شب و روز در آن كار مي
گیر، مستقل، مھموم، مالیخولیایي، عصبي،  قدر گوشھ او تقریبًا ھمان. كرد اما توجھي بھ لذات اجتماعي نمي

در . كوشید تا بر او فایق آید ستود و ھمواره مي كھ تینتورتو او را مي -پرحرارت، و مغرور بود كھ میكالنژ
دن و فكر و روح را بیش از زیبایي ظاھري مانند میكالنژ، نیروي ب. روح یا آثار او آرامش وجود نداشت

قدر عاري از تصنع ھستند كھ آن تك چھرة حضرت مریم  نھاد؛ تصویرھاي او از مریم عذرا ھمان ارج مي
این تصویر را . جا گذاشتھ است كھ اكنون در موزة لوور است او تصویري از خود نیز براي ما بھ. دوني

خود میكالنژ  توانست متعلق بھ ورت او طوري است كھ ميدر ھفتادودوسالگي خود رسم كرد؛ سر و ص
  .آساست، و از صد ناگواري و شدت نشان دارد انگیزي است، عمیق و حیرت رخسار نیرومند و غم - باشد

ھاي دیگري نیز رسم كرد كھ مبین ژرفبیني او و  تصویر او بھ قلم خودش بھترین اثر او بود، اما تك چھره
نگاري نیز مؤثر بود؛ و ھركس كھ براي تصویر در برابر  پردازي او در چھره واقع. تمامیت ھنرش است

بسیاري از متشخصان ونیز از . توانست بھ فریب دادن نسلھاي آینده امیدوار باشد گرفت، نمي وي قرار مي
شش دوجھا، سناتورھا، امناي مالي، سھ تن امین ضرب، و : اند طریق تابلوھاي تینتورتو بھ ما شناسانده شده

دار؛ دراین رشتھ از تصویرھا، باالتر از ھمھ تك چھرة یاكوپو سورانتسو بود كھ از بزرگترین تك  خزانھ
  .اي ھم از سانسووینو معمار و كورنارو صدسالھ است جزو این رشتھ چھره. نگاریھاي ھنر ونیز است چھره

ارزشتر از تصویر سورانتسو   مبریم ك ھاي كار تینتورتو، تصاویري كھ اكنون نام مي در مجموعة تك چھره
؛ تك چھرة یك )پرادو(مرد زرھپوش : این تصویرھا، كھ بھ اشخاص گمنام متعلقند، عبارتند از. ھستند

در سال ). كتابخانة مورگن در نیویورك(؛ و یك مور )ارمیتاژ، لنینگراد(؛ تك چھرة یك مرد )برشا(پیرمرد 
لویزه موچنیگو درآورد، وارد ناو فرماندھي بوچنتائور تینتورتو خود را بھ ھیئت پیشخدمت دوج آ ١۵٧۴

اي از اطاقي كھ  شد، و مخفیانھ یك پیشطرح مدادي از ھانري سوم پادشاه فرانسھ رسم كرد؛ بعدًا، در گوشھ
ھانري چندان از آن خشنود شد . ھانري سرشناسان را در آن بار داده بود، تینتورتو آن تصویر را كامل كرد

  .ري را بھ آن نقاش پیشنھاد كرد، اما او استدعا كرد كھ از پذیرفتن آن معذور شودكھ عنوان شھسوا

  ، یعني وقتي كھ با ورونزه مأموریت یافت١۵۵۶آشناییش با اشراف ونیز در حدود سال 

در تاالر شوراي كبیر تاجگذاري فردریك بارباروسا . ھایي در كاخ امارت نقاشي كند، آغاز شده بود كھ پرده
بارباروسا توسط آلكساندر سوم را رسم كرد؛ در تاالر تفتیش، سراسر یك دیوار را با  و تكفیر
او را براي  ١۵٧٢این تصویرھا مجلس سنا را چنان خرسند ساختند كھ در سال . داوري پوشاند واپسین

 در. نابود شدند ١۵٧٧تمام این چھار تصویر در حریق سال . جاودان ساختن خاطرة فتح لپانتو برگزید
سنا تینتورتو را بھ تزیین آنتي كولجو گماشت؛ در اینجا آن نقاش با رسم تصاویر مركوریوس و  ١۵٧۴

االھگان رحمت، آریادنھ و باكوس، كارگاه ھفایستوس، و تعقیب مارس بھ وسیلة مینروا آن بزرگان قوم را 
كھ ) ١۵٨۵-١۵٧۴(شي كرد در تاالر سنا، تینتورتو یك رشتھ از تابلوھاي بزرگ نقا. تحت تأثیر قرار داد

اي از دورنماي آن میدان شاھوار رسم  این تابلوھا بر روي زمینھ. دھند دوجھاي زمان او را نشان مي
ھاي درخشانش، یا برج ساعت، یا برج ناقوس، یا نماي مجلل كتابخانة  ماركو و قبھ كلیساي سان: اند شده

آنگاه، براي اعتال جستن بھ حد . آفتابي كانال بزرگوكیا، یا طاقگان مشعشع كاخ دوجھا، یا مناظر مھي یا 
اي از ونیز، ملكة دریاھا بر سقف رسم كرد كھ بھ شكل   دلخواه آن حكومت مغرور، تصویر پیروزمندانھ

زني مجسم شده است كھ جامة باشكوه زن دوج را در بردارد، با گروھھایي از ارباب انواع ستایشگر 
را دریافت  - یعني مرجانھا، صدفھا، و مرواریدھا -و نرئیدھا ھدایاي آباحاطھ شده است، و از تریتونھا 

  .كند مي

پس از وقوع حریق بزرگ، سناي نومیدي ناپذیر ونیز تینتورتو را فراخواند تا دیوارھاي ویران شده را با 
باشكوه را، اي از نبردي  در تاالر تفتیش، صحنھ. تصویرھایي بیاراید كھ خاطرة ویراني را بكلي از یاد ببرد

pyامپراطور فردریك : شوراي كبیر این صحنھ را رسم كرد بر دیوار اطاق. تسخیر تسارا، رسم كرد
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عرض پیمان بندگي و عھد : بارباروسا در حال پذیرفتن فرستادگان پاپ و دوج، و بر سقف این شاھكار را
  .وفاداري از طرف شھرھاي تسخیر شده بھ نیكولو دا پونتھ، دوج ونیز

كھ فرسكو كھنة گوارینتو را بر دیوار شرقي اطاق شورا بپوشاند، ) ١۵٨۶(سنا تصمیم گرفت  وقتي كھ
این مأموریت و . وھشت سال داشت، براي آن كار بسیار مسن یافت تینتورتو را، كھ در آن ھنگام شصت

وھفت  نو سيوھشت سالھ بود، و فرانچسكو باسا قطعات دیوار را میان پائولو ورونزه، كھ در آن زمان پنجاه
تینتورتو پیشنھاد كرد كھ جاي او را ). ١۵٨٨(اما ورونزه پیش از آغاز كار درگذشت . سالھ تقسیم كردند

سنا موافقت كرد، و آن پیرمرد، با یاري دومنیكو . بگیرد و تمام دیوار را با یك تصویر شكوه بھشت بپوشاند
در آن نزدیكي واقع شده بود، قسمتھاي پرده خود پسر و ماریتا دختر خود، در سكوئوال دالمیزریكوردیا، كھ 

خود  چند طرح ابتدایي ساخت؛ یكي از آنھا، كھ. بایست تمام تصویر را تشكیل دھند گسترد را كھ مي
و ) ١۵٩٠(وقتي كھ تمام این قسمتھا در جاي خود قرار گرفتند . شاھكاري است، در موزة لوور قرار دارد

  خفي ساخت، آن تصویر بزرگترین پردة نقاشيدومنیكو درزھا را با رنگامیزي م

جماعاتي كھ براي دیدن آن . ودومتر طول و ھفت متر ارتفاع داشت بیست - شد كھ تا آن زمان دیده شده بود
انگیزترین نقاشي  شگفت« - پرده آمده بودند با راسكین ھمرأي شدند كھ آن اوج كامیابي نقاشي ونیز بود

سنا بھ تینتورتو اجرتي چنان گزاف داد كھ او قسمتي » .دانھ در جھانرنگ روغني بیغش، مردآسا، و استا
  .از آن را برگرداند، و این بار نیز مورد مالمت شدید ھمگنان خود قرار گرفت

شود و  زمان دست تطاول براین پرده گشوده است؛ امروز وقتي كھ شخص وارد تاالر شوراي كبیر مي
بیند، بل  ند، آن تصویري را كھ تینتورتو بر آن نصب كرده بود نميگردا دیوار پشت دیھیم دوجھا روي مي بھ

كشیده است كھ از پانصد شكلي كھ آن را پركرده بودند فقط  بیند كھ قرنھا چنان دودخورده و نم اي را مي پرده
–لرزند  ھا مي ھایي در میان دایره آن اشكال چونان دایره. توان بزحمت با چشم تشخیص داد عدة كمي را مي

- ھا، ایمان پذیرندگان، شھیدان، انجیلیان، حواریون، فرشتگان، و مالئك مقرب متبرك شدگان ساده، باكره
نمایند، بھ  گویي این دو، ھر چند تا حد مناسبي زن و مرد مي. اند ھمھ برگرد مریم و پسرش اجتماع كرده

تواند دیده شود، تینتورتو ما را  و در وراي صد شكل كھ مي. خدایان حقیقي مسیحیت التین تبدیل شده بودند
گذشتھ از ھر چیز، حتي اگر چند تني . دارد كھ صدھا شكل بیشمار دیگر از اشخاص را احساس كنیم وامي

اند برگزیده شوند، در آن شانزده قرني كھ از بدو مسیحیت گذشتھ بود،  از آنان كھ بھ بھشت خوانده شده
بھشت وارد شده باشند؛ وتینتورتو ھمت بھ آن گماشتھ بود كھ بایست گروه كثیري از مؤمنان شادمان بھ  مي

اي بیجان نساختھ بود، بلكھ  او آسمان را با وقار دانتھ. شمارة نسبتًا زیاد آنان و رستگاریشان را نشان دھد
ھمچون جایگاه عشرت تصورش كرده بود؛ و فقط آنان كھ آثار بشاشت از سیمایشان آشكار بود اذن ورود 

  . اي بود ازاینكھ ھنرمند خوي ضد بشري خود را طرد كرده است این نشانھ. یافتند يبھ آن را م

او حق داشت غمگین باشد، زیرا، در ھمان سال پرده برداري از آن اثر بزرگ، ماریتا دختر بزرگش مرده 
ز مھارت آن دختر در نقاشي و موسیقي جزو خوشیھاي بزرگ دوران پیري پدرش بود، و حال كھ او ا. بود

بیش از سابق بھ . این جھان رفتھ بود، پدرش ظاھرًا فكر دیگري نداشت جزاینكھ او را در آن جھان ببیند
نشست؛ سرانجام مردي  رفت و در آنجا ساعات متوالي بھ اندیشھ و دعا مي كلیساي مادونا دل اورتو مي

یرھاي قدیسھ كاترین براي اي از تصو كرد، و در این سالھاي آخر مجموعھ ھنوز نقاشي مي. خاضع شده بود
كشید كھ  اما در ھفتادوھفت سالگي بھ بیماري معده مبتال شد و چنان درد مي. كلیسایي بھ ھمان نام رسم كرد

مھ  ٣١وصیت خود را كرد، زن و فرزندان و دوستان خود را بدرود گفت، و در . توانست بخوابد دیگر نمي
  .و بھ خاك سپرده شددر كلیساي مادونا دل اورت. از جھان رفت ١۵٩۴

ھا بایستیم و بكوشیم  اگر، پس از قایقراني از میان ونیز، در ھر گوشة شھر روبھ روي این میكالنژ دریاچھ
py  تا تصور ذھني خود را از ھنر او عاري سازیم، نخستین اثري كھ بر ذھن ما
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یواني آن است، با شود عظمت و جمعیت آن است، دیوارھاي حجیم پوشیده از اشكال انساني و ح وارد مي
این مرد، » .این زندگي است«: ھزار نوع زیبایي و زشتي، در اختالطي از ابدان كھ فقط این عذر را دارد

دید و با واقعیتي بیرحمانھ  جا مي ورزید، آنھا را ھمھ جست و بر آنھا نفرت مي كھ از جماعات دوري مي
براي آن بود كھ   كرد، اگر تك چھره رسم مي اي بھ اشخاص نداشت؛ ظاھرًا چندان عالقھ. كرد تصویر مي

ھایي از موجودات  یافت؛ زندگي و تاریخ را در توده او بشریت را یكپارچھ درمي. مزدي بھ دست آرد
كشند؛ چھ نیرومند و برازنده  برند، و رنج مي دارند، لذت مي كنند، دوست مي دید كھ رقابت مي انساني مي

خیز رسم كرد،  ھاي مھابت ھایي از پھنھ پرده. و چھ رستگار و چھ ملعوناندام باشند، چھ بیمار و علیل، 
درحالي كھ برخالف . دید مصور سازد دادند تا ھرچھ مي ھایي بودند كھ بھ او میدان مي زیرا فقط چنین پھنھ

آسا را برآورد؛  نگاري مسلط نشد، براي خود روش تصویرھاي غول تیسین ھرگز بر رموز فني ھنر چھره
گونھ ظرافت  بنابراین، ما نباید از او ھیچ. اطاقھاي كاخ دوج بیش از ھرچیز مرھون اوستعظمت 

اي بھ  كار او خام، خشن، و معجل است، و گاه با یك حركت تند قلم مو صحنھ. پرداختكاري را متوقع باشیم
زیرا حتي یك سطح خشن ممكن است فحواي  -نقص او این خشونت سطح كار نیست. آورد وجود مي

كند، آشفتگي ناسالم خیم و  اي است كھ انتخاب مي بلكھ خشونت نمایشي مرحلھ -تصویر را روشن سازد
كند، و تكرار خستھ كنندة جمعیتھاي اوست؛ او  خوي او است، غمي است كھ او زندگي را در آن غرق مي

ھذا، در  مع. بودگونھ كھ میكالنژ مفتون ھیئت جسم، و روبنس عاشق گوشت و پوست  شیفتة عدد بود، ھمان
ناپذیري از  اي، چھ فردگرایي پایان این جماعات چھ ثروتي از جزئیات پرمعني، چھ دقت و نفوذ مشاھده

  !اي در جایي كھ پیش از آن فقط تصور و احساس بود نھفتھ است اجزا، و چھ رئالیسم جسورانھ

ھنرمندان . با یك شیوة بزرگاین ھنري است : آخرین احساس ما در برابر این تصویرھا پاسخي است مثبت
دیگر زیبایي را مانند رافائل، یا قدرت را ھمچون میكالنجلو، یا اعماق روح را چونان رامبران نقاشي 

نمایاند، جماعات ساكت را در  در آنچھ غوغاي شھر را مي - ھاي جھاني اند؛ اما اینجا، در این پرده كرده
كیفیتي بشري نھفتھ  - سازد آمیز ھزار خانھ را مجسم مي فتدھد، یا مؤانست مغشوش یا ال حین دعا نشان مي

زمانیكھ در . گونھ كامل رسم نكرده است ھیچ ھنرمند دیگري ھرگز آن را چنین بزرگ ندیده یا بدین. است
ھاي  ایم، پرده جلو آن تصویرھاي رنگ و رورفتة كاخ دوجھا یا كلیساي سكوئوال دي سان روكو ایستاده

كنیم كھ اگر آن ھنرمند رنگرز با بھ كار انداختن نیروي  افتند؛ و ما احساس مي ا مينقاشان بھتر از نظرم
  .بود كرد، از ھمة آن نقاشان نقاشتر مي آساي خود مانند یك گوھرساز پرداختكاري مي غول

V- ١۵٨٨- ١۵٢٨: ورونزه  

درخشندگي ونیز حال بگذارید كمي ھم از برخي ستارگان درجة دوم ھنر یاد كنیم؛ اینان نیز بخشي از 
كرد، وگاالتیاي  او نزد تیسین تحصیل مي. آندرئا ملدوال یك فرد سالووني بود و سكیاوونھ لقب یافت. بودند

و در حضور مریم ) لنینگراد(در تابلویي بھ نام یوپیتر و آنتیوپھ . اي در كاستلو میالن ساخت زیبایي برجعبھ
نقاشان اورا ستودند، . ھایي با رنگامیزي مشعشع ساخت شكل بزرگتري را اختیار كرد و پرده) ونیز(عذرا 

اي مندرس  حامیان ھنر بھ او اعتنایي نكردند، و آندرئا ناچار شد اندام با وقار وریشدار خودرا با جامھ
كھ در ھر  - ساز و نوة كفشگري بود؛ اما در دموكراسي پسندیدة نبوغ پاریس بوردونھ پسر زین. بپوشاند

از ترویزو . راه خود را در ونیز پر از مردم با استعداد تقریبًا تا اوج شھرت گشود -شود مقامي ظاھر مي
وھشت سالگي از  آمده بود تا نزد تیسین تحصیل كند؛ و چنان بسرعت در ھنر خود رشد كرد كھ در سي

بھ رسم چند تصویر مذھبي عالي دست زد، مانند غسل تعمید . طرف فرانسواي اول بھ پاریس دعوت شد
؛ و در تصویر ماھیگیري كھ انگشتر مرقس حواري را بھ دوج )میالن(و خانوادة مقدس ) واشینگتن(ح مسی

اي كھ شھرت او را از اعصار گذراند و تا امروز  بھ اوج ھنر خود رسید؛ اما آن پرده) ونیز(كند  تقدیم مي
دن پستانھایش زني تنومند و زرین موي كھ براي نمایان–) اوفیتسي(حفظ كرد ونوس واروس اوست 

یاكوپو دا پونتھ، كھ  .كند مي اي ظریف بھ تن كرده است، درحالي كھ كوپیدو براي جلب توجھ او غوغا جامھ
pyزادگاھش باسانو نامیده شد، وقتي كھ تیسین تابلو دخول حیوانات بھ كشتي نوح او را خرید، بھ  بھ مناسبت 
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و  -)شیكاگو(مثال مرد ریشو  -شھرت و ثروت مختصري دست یافت؛ چند تصویر خوب نقاشي كرد
  . آنكھ تصویري از انسان باقي گذارد كھ از سر تا پا ملبس نباشد توانست ھشتادودوسال زیست كند بي

این جوان نامش پائولوكالیاري بود و . اي از ورونا بھ ونیز آمد سالھ وپنج جوان بیست ١۵۵٣در حدود سال 
منش، اجتماعي، و منتقد از خود بود و فقط  آرام، دوست: خویي داشت كھ بشدت باخوي تینتورتو مخالف بود

اي، موسیقي را دوست  ربیت شدهمانند تینتورتو و تقریبًا ھر ایتالیایي ت. شد گاه دستخوش احساسات مي
گاه حامي ھنري خود   رنجاند، و ھیچ سخي و شریف بود، ھرگز رقیبي را نمي. پرداخت داشت و بھ آن مي مي

شناسد، ھرچند  نامیدند، و دنیا نیز او را بھ ھمین نام مي مي» ایل ورونزه«ونیزیان او را . كرد را دلسرد نمي
معلمان بسیار در ورونا داشت، از . یھن عشق خود انتخاب كرده بودكھ او ونیز را ھمچون وطن خویش و م

جملھ عمویش آنتونیو بادیلھ، كھ بعدًا دختر خویش را بھ ازدواج او درآورد؛ تحت تأثیر ھنر جووانو كاروتو 
  و 

ھرگز از ابراز شگفتي بر تغییرات آسمان، كھ با رنگھاي متنوع . گرم ھنر و زندگي ونیز مستحیل شدند
شد؛  كرد، باز نایستاد؛ از زیبایي كاخھا و لرزش سایة آنھا در دریا متحیر مي بركانال بزرگ بازي ميخود 

ھاي  و بردنیاي اشرافي، كھ مشحون بود از درآمدھاي مطمئن، دوستیھاي ھنري، آداب دلپسند، و جامھ
ان در زیرشان رشك انگیز بودند كھ اندام نرم زن حریر و مخملي كھ در برابر حس المسھ ھمان قدر ھوس

خواست جزو اشراف باشد؛ مثل یك فرد اشرافي جامة خودرا بھ تور وپوستھاي قیمتي  او مي. برد مي
بھ نقاشي مرد . داد كرد كھ بھ طبقة علیاي مردم ونیز نسبت مي آراست؛ و از آن قانون شرافتي تقلید مي مي

ھدفش ضبط جھان درخشان و سعادتمند  زد؛ انگیز چندان دست نمي ھاي فقیرانھ یا غم مستمند و صحنھ
خواست آن جھان را زیباتر و ظریفتر از آن تصویر   ثروتمندان ونیز بر پردة جاودان صورتگري بود؛ و مي

ھا، و دوجھا و  اعیان و بانوانشان، اسقفان و رؤساي صومعھ. تواند باشد كند كھ ثروت بدون ھنر مي
  .ن مأموریت بھ او واگذار كردندسناتوران بھ او دلبستھ شدند و بزودي چندی

سالھ بود، از او خواستند تا سقفي را براي شوراي ده نفري  وپنج ، وقتي كھ ھنوز بیست١۵۵٣در اوایل سال 
اندازد  اي بھ نام یوپیتر فساد را بر مي در آنجا، با تشبیھ آن شورا بھ یوون، نگاره. در كاخ دوكي نقاشي كند

این تصویر موفقیت خاصي كسب نكرد؛ اشكال سنگین آن بھ . ر استرسم كرد كھ اكنون در موزة لوو
اما دوسال بعد خود را یافت . رقصیدند؛ پائولو روح ونیز را كامًال در نیافتھ بود طرزي متزلزل در ھوا مي

ودر نقاشي پیروزي مردخاي بر سقف سان سباستیانو بھ مرحلة استادي رسید؛ رخسار و پیكر آن شیر مرد 
خود تیسین ممكن بود با دیدن این . رومندي رسم شده است و نقش كشیدن اسبان حالتي حقیقي داردیھود با نی

ماركو تیسین را مأمور ساختند تا تزیین كتابخانة وكیا را  تصویر تحت تأثیر قرار گیرد؛ امناي مالي سان
ا ھریك بھ نقاش دیگر، و بامدالیونھاي مصور سازمان دھد؛ رسم سھ تا از آنھا را بھ ورونزه سپرد، مابقي ر

امناي مالي براي بھترین مدالیون یك زنجیر طال جایزه تعیین كردند؛ پائولو . دار شد یكي را نیز خود عھده
خواند، وسھ دیگر ویوال دا  نواخت، دیگري مي یكي از آن زنان عود مي- موسیقي را بھ شكل سھ زن جوان

دمید، ارائھ داد و  دست داشت، و پان، كھ در ني خود مي ویك كوپیدو، كھ یك ھارپسیكورد در -زد گامبا مي
دربرخي از تصویرھاي بعدي، ورونزه تك چھرة خود را درحالي رسم كرده است كھ آن . جایزه را برد

  .زنجیر را بر پیكر دارد

. پائولو چون براي نقاشي تزییني شھرتي بسزا كسب كرده بود، حال یك مأموریت پرسود دریافت كرد
ماچر نزدیك ھمان . ویالي مجللي در ماچر بنا كرد ١۵۶٠منش باربارو در سال  ثروتمند و اعیان خانوادة

زیست و بمبو با عشق افالطوني خود  اي در آن مي آزولویي است كھ كاترینا كورونارو بھ صورت ملكھ
برترین كس را بجز  ھیچ» زیباترین عشرتگاه دوران رنسانس«خاندان باربارو براي این . سرگرم بود

ھایي  ھنرمندان بر نگزیدند؛ آندرئا پاالدیو براي تھیة نقشة آن، آلساندرو ویتوریا براي تزیین آن با مجسمھ
py  گچي، و ورونزه براي فرسكوسازي
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در طاق قوسي گنبد . سقفھا و دیوارھا و پشت بغلھا و نورگیرھا با مناظري از اساطیر مشركانھ و مسیحي
. شدند شناختند و ھرگز پیر نمي دایاني را كھ تمام خوشیھاي زندگي را ميخ - مركزي اولمپ را نقاشي كرد

ھاي اثیري، آن ھنرمند شیطان صفت یك شكارگر، یك میمون، و یك سگ رسم كرد كھ از   درمیان منظره
بر یك دیوار، نوكري . وجوش حیاتي شایستة آن است كھ یك تازي آسماني باشد حیث شكل و چابكي و جنب

نگرد، و این نیز بر آن؛ و در یك لحظة جاودان آن دو نیز از طعام خدایان  بر یك كلفت مي اي از فاصلھ
آن عشرتگاه چنان بود كھ فقط ذوق لطیفتر بھ كار رفتھ در قصر قبالي قاآن در چین . كنند تغذیھ مي

  .توانست از آن فراتر رود مي

پائولو در . كرد نقاشي برھنگان دریافت ميالجزایر اروس، پائولو ناچار مأموریتھایي براي  در این مجمع
رسم این گونھ تصاویر قوي نبود؛ او جامة فاخر و نرم را بر پیكرھاي نیمھ روبنسي كھ داراي رخسارھاي 

تابلو مارس و ونوس او، كھ اینك . داد برازنده اما بیحالت بودند و گیسوان زرین برجستھ داشتند ترجیح مي
اما آن . دھد دارد، االھة فربھ و عاري از ظرافتي را باپاي باد كرده نشان ميدر موزة ھنري مترپلیتن قرار 

الشعاع سگي است كھ درپاي او غنوده  االھھ در تابلو ونوس و آدونیس پرادو زیباست، و در جمال فقط تحت
ھ در اي پائولو ھتك ناموس ائوروپ عالیترین تصویر افسانھ. توانست نقاشي كند است؛ پائولو بدون سگ نمي

اندازند، ائوروپھ  اي از درختان تیره رنگ، كودكان بالداري كھ حلقة گل فرو مي زمینھ: كاخ دوجھاست
لیسد و  شادمانھ بر گاو مھرورزي نشستھ است كھ یكي از پاھاي قشنگ او را مي) شاھزاده خانم فنیقي(

كازانوواي خوشبخت آسمانھا  این. شود كھ گاو كسي جز یوپیتر، بھ ھیئتي بدیع و ناشناس، نیست معلوم مي
اي پوشانده  دھد، زیرا ائوروپھ، كھ نیمي از تن خود را مانند ملكھ در اینجا ذوقي االھي از خود نشان مي

ارزد كھ سزاوار است انسان بھشت را بھ خاطر او از  است، موفقترین تركیب كمال زنانھ است و چندان مي
با نشان دادن گاو كھ ائوروپھ را از روي دریا بھ كرت زمینة دوردست تصویر، داستان را . دست بدھد

  .داد) اروپا(اي  نام خود را بھ قاره» ائوروپھ«دھد؛ در آن جزیره بود كھ  برد ادامھ مي مي

وھشت سالگي از ھر چمني  تا سي. اي وافي برد پائولو پیش از آنكھ بھ زن تسلیم شود، از وقت خویش بھره
ھردو را براي نقاشي . كارلو و گابریلھ –النا دوپسر براي او آورد . لھ ازدواج كردگلي چید؛ آنگاه با النا بادی

كارلو كوچولو بر من پیشي خواھد «بیني كرد كھ  پیش. تربیت كرد، و بیشتر از سرمھر تا از روي بصیرت
در اي در سانت آنجلو دي ترویزو خرید، بیشتر سالھاي زناشویي خود را  مانند كوردجو مزرعھ» .گرفت

در چھلسالگي . شد جویي اداره كرد، و كمتر از ونتو دور مي آنجا گذراند، امورمالي خود را با صرفھ
. رسید ھایي مي مطلوبترین نقاش در ایتالیا بود و حتي از كشورھاي خارجي نیز براي او دعوتنامھ) ١۵۶٨(

او تشكر كرد، ولي در برابر  وقتي كھ فیلیپ دوم از او خواست تا اسكوریال را تزیین كند، از ارجگزاري
  .جاذبة آن دعوت پایداري بھ عمل آورد
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  تك چھرة دانیلھ باربارو؛ كاخ پیتي، فلورانس،: پائولو ورونزه
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  ھتك ناموس ائوروپھ؛ موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك،: پائولو ورونزه
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  مارس و ونوس؛ موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك،: پائولو ورونزه

پس از ھزار  .كندمانند پیشینیان خود فراخوانده شد تا داستان مقدس را براي كلیساھا و مؤمنان نقاشي 
ھ چیز ھم) درسدن(تصویر كھ از حضرت مریم رسم شده بود، ما در تابلو حضرت مریم خاندان كوتچینو 

پیشكشگران شكیل و سیھ ریش، كودكاني كھ از فرط طبیعي بودن ھیئتشان انسان : یابیم را تازه و جذاب مي
زني با چنان زیبایي شاھوار كھ ھنر ونیز ھم بندرت - سازند، و پیكر بھ شال سفید آراستة تقدیر را مشوش مي

اي بود كھ ورونزه دوست داشت  صحنھ درست ھمان) لوور(ازدواج در قانا . توانست با آن برابري كند مي
اند، و صد كس با ھیئت مختلف در  اش معماري رومي است، یك یا دو سگ در پیشزمینھ زمینھ. نقاشي كند
اي مھم باشد؛ و در   تمام این كسان را طوري رسم كرد كھ گویي ھریك از آنھا باید تك چھره. آن نمایانند

خودش را قرار داد، كھ ھریك سازي زھي در دست دارند و  میان آنھا تیسین، تینتورتو، باسانو، و
گذاشت؛ بھ ھمین جھت، در این  وقعي نمي) رئالیسم(پائولو، برخالف تینتورتو، بھ واقعپردازي . نوازند مي

اي رسم كند كھ مناسب با شھركي از یھودا   تصویر بھ جاي آنكھ شركت كنندگان در آن ضیافت را بھ گونھ
باشد، » آوگوستوس«میلیونرھاي ونیزي برگزید؛ كاخي را مصور ساخت كھ شایستة  باشد، آنان را از

اگر از روي . كسان و سگان اصیلي را نقاشي كرد، و میزھا را با غذاھاي لذیذ و شراب سحرآسا آراست
 بینیم در موزة لوور وي را مي: تصاویر ورونزه حكم كنیم، مسیح در میان آالم خود میھمانیھاي مجلل داشت

شوید و در میان  كھ در خانة شمعون فریسي بھ تناول مشغول است، درحالي كھ مریم مجدلیھ پاھایش را مي
شمعون   ستونھاي كورنتي زنان خوش پیكر درحركتند؛ در تابلو دیگري كھ اكنون در تورینو است، در خانة

اما در میان تابلوھاي . ردخو مبروص بھ شام نشستھ است؛ و در تابلو آكادمي ونیز، در خانة الو شام مي
pyو، در زیر یك ) درسدن(بینیم كھ در زیر بار صلیب ضعف كرده است  دیگري از ورونزه، عیسي را مي
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اي از برجھاي اورشلیم كھ در مسافتي دور در زیر آن آسمان نمودارند، مصلوب  آسمان عبوس، با منظره
  یمت گراییدهانگیز بھ خضوع و مال پایان آن داستان غم). لوور(شده است 

   

  

  خودنگاره؛ گالري اوفیتسي، فلورانس،: پائولو ورونزه

در [ناپذیر  خورند، با كودكان دلپذیري كھ سگ اجتناب زایران ساده، كھ درعمواس با مسیح شام مي: است
  .كنند را نوازش مي] تابلو ورونزه

. ھاي قدیسان است و افسانھ مھمتر از این تصویرھاي مربوط بھ عھد جدید، نقاشیھاي ورونزه از زندگي
باشند  حمل صلیب مي بیند كھ در حال اي زیبا برتن دارد، بھ گمان خود فرشتگاني را مي قدیسھ ھلنا، كھ جامھ

؛ قدیس )كان(؛ قدیس آنتونیوس در حال شكنجھ بھ دست یك جوان عضالني و یك حوري )لندن(
؛ قدیس جورج، كھ با شور و شعف )شیكاگو(یابد  ھیرونوموس در بیابان، كھ از كتابھاي خود تسلي مي

؛ قدیس آنتونیوس در پادوا، در حال وعظ براي )سان جورجو، ونیز(كند  خاصي شھادت را استقبال مي
اي دلپذیر از دریا و آسمان؛ قدیس فرانسیس كھ داغھاي مقدس را دریافت  حاوي منظره –) بورگزه(ماھیان 

؛ )پرادو(رسد  ، و ھموكھ بھ شھادت مي)مودنا(شان در بردارد ؛ قدیس مناس، كھ زرھي درخ)ونیز(كند  مي
؛ قدیس سباستیانوس، )سانتا كاترینا، ونیز(قدیسھ كاترین اسكندراني، و ازدواج روحاني او با عیساي كودك 

؛ قدیس )سان سباستیانو، ونیز(برند  درحال حمل پرچم ایمان و امید، ھنگامي كھ او را بھ شھادتگاه مي
در اوفیتسي، و نیز در كلیساي قدیس یوستینا در  -شود رو مي با خطري دوگانھ با شھادت روبھ یوستینا كھ

توان با آن تیسین یا تینتورتو مقایسھ كرد، اما با این حال شایستة نام  تمام این تابلوھا را نمي: پادوا

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



اي  ، با ملكھ)لندن(است اینھا خانوادة داریوش در برابر اسكندر   شاید عالیتر از ھمة. ھستند» شاھكار«
  .اند غمگین و شھزاده خانم زیبایي كھ در پاي آن فاتح خوش پیكر و با گذشت زانو زده

گونھ نیز آن را با رسم نقاشیھاي  طور كھ پائولو حرفة خود را با نقاشي در كاخ دوكي آغاز كرد، ھمان  ھمان
پرستي را شاد  آنند كھ روح ھر ونیزي میھن این نقاشیھا شایستة. دیواري بزرگ در آن كاخ بھ پایان رساند

، تزیین قسمتھاي نوساختة درون كاخ عمدتًا بھ تینتورتو و ١۵٧٧و  ١۵٧۴سوزیھاي  پس از آتش. سازند
نھ   ھراسد، نھ از جنگ، ورونزه واگذار شد؛ و بنا بود موضوع نقاشي خود ونیز باشد، كھ نھ از حریق مي

اال دل كولجو، پائولو و دستیارانش برسقف حكاكي شده و مذھب تاالر در س. از تركان و نھ از پرتغالیان
جدلھا، كھ از … اش با بره» خضوع« - مالقاتھاي رسمي یازده تصویر تمثیلي رسم كردند كھ بس زیبایند

اي از پوست قاقم  اي كھ جامھ و ونیز، بھ صورت ملكھ… نگرد اي كھ خود ساختھ است برون مي میان شبكھ
در . یابد افتخار مي» صلح«و » عدالت«شیر قدیس مرقس آرام در پیش پایش غنوده است و از در بردارد و 

اي رسم كرد كھ  فضایي بیضوي در سقف، پیروزي ونیز را نقاشي كرد؛ آن شھر بیمثال را ھمچون االھھ
و بانوان  كند؛ در پیش پاي او اعیان در میان خدایان شرك نشستھ است و تاج جالل را از آسمان دریافت مي

اشرافي شھر و برخي از مورھا قرار دارند؛ در پایین آنان جنگجویان مغرور و بیتاب براي دفاع آن 
  .این تصویر نمایندة اوج ھنر ورونزه بود. اند و غالمبچگان زنجیر سگھاي شكاري را در دست دارند آماده

در ھمان  - تاجگذاري مریم عذرا - جاي فرسكو رنگباختة گوارینتو اي بھ براي رسم نگاره ١۵٨۶در سال 
طرح او ساختھ و پذیرفتھ شد، و او آمادة ترسیم خود پرده شد كھ . تاالر شوراي كبیر، وي را برگزیدند

، ونیزیان از شنیدن خبر مرگ آن نقاش، كھ ھنوز جوان بود، ١۵٨٨در آوریل . ناگھان بھ تب مبتال گشت
دفن او را در آن كلیسا كردند و جسدش را در زیر  آباي كلیساي سان سباستیانو تقاضاي. متأثر شدند

تصویرھایي كھ خود او رسم كرده و بدان وسیلھ آن كلیسا را خانة ھنر مذھبي خود ساختھ بود بھ خاك 
  .سپردند

قرار داده ] تینتورتو[زمان قضاوت معاصرانش را معكوس ساختھ و اورا زیر دست معاصر نیرومندش 
تر بود؛ از جھت رسامي، تركیب، و رنگامیزي در اوج نقاشي  تورتو فرادستاز لحاظ فني او از تین. است

ھا و مراحل داستاني او واضح و  تصویرھاي گروھي او مغشوش نیستند؛ صحنھ. ونیز قرار داشت
. رسد بھ نظر مي» امیر تاریكي«، تینتورتو »پرستندة روشنایي«ھایش روشن است؛ در جنب این  زمینھ

رین نقاش تزییني ایتالیاي رنسانس بود؛ ھمواره آماده بود تا بھ تغییرات یا تازگیھایي ورونزه ھمچنین بزرگت
گذارد كھ نیمي از آن  اي گام پیش مي  در زمینة رنگ یا شكل بیندیشد؛ مانند مردي كھ ناگھان از پشت پرده

قدر در  ا او آنام. اي كشیده شده است؛ این تصویر در فرسكویي در ویالماچر موجود است بر روي دروازه
انگیز، و ھماھنگي ژرفتري  خوشنمایي سطحي مستغرق بود كھ آھنگ مرموز فراھنگي، ناھماھنگیھاي غم

چشمش بس تیز بود؛ ھنرش بسیار شیفتة آن . رسید سازد بھ گوشش نمي  كھ بزرگترین نقاشھا را بزرگ مي
تركان در غسل تعمید  - ، را نقاشي كندآورد  دید، و بیش از آنچھ فقط بھ حیطة تخیل مي بود كھ آنچھ را مي

بایست بس دوستدار سگ بوده  او مي. مسیح، توتونھا در خانة الوي، ونیزیان در عمواس، و سگھا درھرجا
ھاي جھان را مصور  خواست روشنترین جنبھ مي. كرد باشد، زیرا تصویرھاي بسیاري از آنھا رسم مي

را در درخشش نیمرنگ غروب شادي زندگي » ونیز«كرد؛ پردازي بینظیري نیز چنین   و با روشن  سازد،
پیكر، بانوان شكوھمند، شاھزاده خانمھاي سحار، و دلبران  درجھان او فقط اصلمندان خوش. تصویر كرد

  .زرین موي وجود دارند؛ ھر نگارة درجھ دوم او تابلویي است از مجالس ضیافت

موجب فرماني از شوراي  ھ مأموران تفتیش افكار، بھداند كھ چگون تمامي جھان ھنر این داستان را خوب مي
ورونزه را نزد خود احضار  -شود داشت در عالم ھنر از تعلیمات ضالھ باید اجتناب كھ مقرر مي -ترانت
  و از او پرسیدند كھ چرا آنھمھ اشكال نامحترم و نامربوط را در تابلو ضیافت در خانة) ١۵٧٣(كردند 
پائولو … . داران را ھا، ژرمنھا، دلقكھا، و تبرزین یعني طوطیھا، كوتولھ – جاي داده است) ونیز(الوي 

رسد تھیھ  مأموریت من این بود كھ تصویر را آنچنانكھ بھ نظر خودم خوب مي«: دلیرانھ چنین پاسخ گفت
ھرگاه فضایي خالي در تصویر محتاج … . آن تابلو بزرگ بود و براي اشكال مختلف بسیار جا داشت. كنم
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تا حدي براي موازنة تركیب، و بدون  -»گذارم كھ مرا خوش آید پركردن باشد، من شكلھایي در آن مي بھ
  شك تا

محكمة تفتیش بھ او امر كرد كھ آن پرده را بھ خرج . اي نیز براي نشاط بخشیدن بھ چشم تماشاگر اندازه
ز دوران رنسانس بھ دورة آن بازجویي، در ھنر ونیز، مشخص مرور ا. خود اصالح كند، و او چنان كرد

  .اصالحات كاتولیكي بود

اي نداشت، اما نفوذش از فراز نسلھاي آتیھ پیشي جست تا در بھ قالب ریختن ھنر  ورونزه شاگردان برجستھ
) از رھا كردن آن(اي طوالني  تیپولو ذوق تزییني او را پس از فاصلھ. ایتالیا، فالندر، و فرانسھ سھیم شود

ر پائولو را بدقت بررسي كرد، رموز رنگامیزي او را آموخت، و زنان فربھ تابلو بازیافت؛ روبنس ھن
تر ساخت تا با ھیكل فالندري موافق آیند؛ نیكوالپوسن و كلود لورن براي استعمال  ورونزه را قدري فربھ

ھاي خود از او سرمشق گرفتند؛ و شارل لوبرن در طراحي نقاشیھاي دیواري  زینت معماري در زمینھ
و عاشقان اشرافي » بزم روستایي«نقاشان قرن ھجدھم فرانسھ در مناظر . سیع از سبك او پیروي كردو

بازي كننده در آركادیا از ورونزه و كوردجو الھام جستند؛ اینجا ھنر كساني چون واتو و فراگونار بنیان 
ھن گروز تراوش كردند بھ گرفت؛ و ھمینجا بود كھ برھنگان گلبدن بوشھ و كودكان و زنان دلربایي كھ از ذ

باز شاید در ھمینجا بود كھ ترنر چیزي از نور آفتاب یافت كھ با آن لندن را روشن . جھان ھنر برخاستند
  .ساخت

ھنر، در راھي كھ . بھ پایان رسید» ملكة آدریاتیك«گونھ، با فروزش رنگامیزي ورونزه، عصر زرین  بدین
ثمر رسیده و كوه  كمال فني بھ. توانست گامي فراتر نھد ال مياز جورجونھ تا ورونزه پیموده بود، بھ اشك

ھنر تا ستیغش پیموده شده بود؛ حال گاه آھستھ فرود آمدن بود؛ تا آن زمان كھ در قرن ھجدھم تیپولو بھ 
نقاشي تزییني پردازد و گولدوني، در آخرین جھش شكوه و جالل پیش از مرگ آن جمھوري، آریستوفان 

  .ونیز شود

   

VI – دورنمایي از اوضاع  

كوشیم تا نقش آن را در میراث خود ارزیابي  نگریم و با احتیاط مي چندانكھ بھ خوشروزي ھنر ونیز مي
. كردند الحال بگوییم كھ فقط فلورانس و روم در اعتال، شكوه، و وسعت با آن رقابت مي كنیم، ممكن است في

گارگران فلورانس در امیدھا، احساسھا، نومیدیھا، و درست است كھ نقاشان ونیزي، حتي تیسین، كمتر از ن
توانستند  داشتند كھ نمي اندوھھاي دروني مردمي كھ غالبًا خاطرخویش را چندان بھ جامھ و جسم مشغول مي

راسكین در این قول كھ پس از بلیني، و بجز لوتو، دین حقیقي از ھنر . كردند بھ ژرفاي روح برسند نفوذ مي
اگر شكست جنگھاي صلیبي، پیروزي و گسترش اسالم، فساد دستگاه پاپ . د محق استگرد ونیز زایل مي

در آوینیون بر اثر شقاق، دنیاگرایي آن دستگاه در زمان سیكستوس چھارم و آلكساندر ششم، و باالخره 
  انتزاع آلمان و انگلستان از كلیساي رم ایمان را حتي در میان مؤمنان ضعیف كرده بود و براي 

اي بھتر از خوردن و نوشیدن، وصلت كردن، و سپس ناپدید شدن باقي  ي از ارواح نیرومند فلسفھبسیار
اما ھنر مسیحي و ھنر مشركانھ ھرگز در جاي . نگذاشتھ بود، ونیزیان قدرت جلوگیري از آن را نداشتند

، در جنب آن كرد ھمان كلكي كھ تصویر مریم را رسم مي. اند اي نداشتھ دیگر چنان ھمسازي رضامندانھ
آمیز  ھذا آن ھنر مبني بر زندگي تجمل مع. كرد كس شكوة مؤثري نمي ساخت و ھیچ ونوس را نیز مصور مي

كردند؛ و مردمي كھ تصویرشان بھ دست آنان  وتنپرورانھ نبود؛ ھنرمندان خود بھ حد توانفرسایي كار مي
راندند؛ یا زناني بودند  بركشورھا حكم مي جستند یا شد غالبًا مرداني بودند كھ در نبردھا شركت مي رسم مي

py  .كھ بر چنین مرداني فرمانروایي داشتند
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اما با . توانستند در طراحي بھ گرد استادان فلورانسي برسند نقاشان ونیزي چندان شیفتة رنگ بودند كھ نمي
ت و زمستان تابستان رنگامیز اس«: یك فرد فرانسوي وقتي چنین گفتھ است. این حال طراحان خوبي بودند

اما این خطھا در زیر سبزي بھار، قھوگي تابستان، و . ؛ درختان بیبرگ نمایشگر خط ساده ھستند»طراح
ھاي جورجونھ، تیسین، تینتورتو، و ورونزه،  در زیر جالل رنگ، در پرده. زردي خزان، باز ھم موجودند

زماني یك سمفوني در زیر گونھ كھ شكل سا وجود دارد، اما در رنگ مستحیل شده است، ھمان» خط«
  .سیالن آھنگ پنھان است

اي كھ یك سویش زیر سلطة  مدیترانھ -شد در ھمان زمان كھ اقتصاد ونیز در مدیترانھ بھ انحطاط كشانده مي
ھنر و  - شد رفتند خالي مي تركان بود و سوي دیگرش از اروپاییاني كھ در جستجوي طال بھ امریكا مي

گونھ واژگوني  ھیچ. سرود، و شاید حق با ھنرمندان و شاعران بود یز را ميادبیات ونیزي آھنگ جالل ون
 -خاموش كند) ١۵٨٠- ١۴٨٠(انگیز را   توانست خاطرة پر مباھات یك قرن شگفت تجارت و جنگ نمي

قرني كھ طي آن موچنیگو، پریولي، و لوردانوھا ونیز امپراطوري را ساختھ و نجات داده بودند؛ لومباردي 
كلیساھا و ] انعكاس[ھا آراستھ، و سانسووینو و پاالدیو آبھاي آن را با تاجي از  ي آن را با مجسمھو لئوپارد

پیشوایي ھنر ایتالیا رسانده  كاخھا پوشانده بودند؛ بلیني و جورجونھ و تیسین و تینتورتو و ورونزه آن را بھ
م را بھ دامن دلباختگان آن فرو بودند؛ بمبو اشعار بینقصي سروده بود؛ و مانوتیوس میراث یونان و رو

بندوبار، در كنار كانال بزرگ، بر مسند  ناپذیر و بي اصالح» تازیانة شاھزادگان«ریختھ بود؛ و آن 
  .رسواسازي و اخاذي خود تكیھ زده بود

  وسوم  فصل بیست

  

  افول رنسانس

١۵٣۴ -١۵٧۶  

I - انحطاط ایتالیا  

ایاالت شمالي . اما ظاھر و خوي ایتالیا را عوض كرده بودندجنگھاي تھاجمي ھنوز بھ پایان نرسیده بودند، 
چنان ویران شده بودند كھ فرستادگان انگلستان بھ ھنري ھشتم توصیھ كردند كھ آنھا را بھ عنوان تنبیھ بھ 

رم، . ونیز بھ وسیلة اتحادیة كامبره و بازشدن راھھاي جدید بازرگاني منكوب شده بود. شارل واگذارد
یا مورد چپاول واقع شده بودند؛ فلورانس بھ گرسنگي افتاده و از لحاظ مالي فقیر شده بود؛ پیزا پراتو، و پاو

فرارا خود را . خود را در كشمكش براي آزادي تباه كرده بود؛ سینا از شورشھاي مكرر فرسوده شده بود
كشور پادشاھي . رده بوددر نزاع طوالني با پاپ بینوا ساختھ و با یاري بھ حملة نابكارانھ بر رم مفتضح ك

ھاي اجنبي  ناپل، مانند لومباردي، بھ دست ارتشھاي خارجي غارت شده و مدتي دراز در زیر سلطة سلسلھ
تنھا تسلي براي ایتالیا این بود كھ شاید تسخیرش . سیسیل اینك پناھگاھي بود براي راھزنان. رنج برده بود

  .ت داده بودبھ وسیلة شارل پنجم آن را از دستبرد تركان نجا

ونیز محتاط استقالل : بھ دست اسپانیا افتاد -با دو استثنا - )١۵٣٠(حكومت ایتالیا بھ وسیلة موافقتنامة بولونیا 
ناپل، سیسیل، ساردني، و میالن بھ . خودرا حفظ كرد، و تسلط پاپ مجازات دیده برایاالت كلیسا تأیید شد

ساووا و مانتوا، فرارا و اوربینو، . ھاي اسپانیایي واقع شدند السلطنھ اسپانیا تعلق گرفتند و تحت حكومت نایب
كھ معموًال از شارل حمایت كرده یا در برابر او بیطرف مانده بودند، رخصت یافتند تا امیران محلي 

جنووا و سینا نظام جمھوري خود را حفظ كردند، اما . خودرا، بھ شرط رفتار خوب، باقي بگذارند
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فلورانس مجبور شد سلسلة دیگري از فرمانروایان خاندان مدیچي را بپذیرد . اسپانیاالحمایة  صورت تحت بھ
  .كھ در نتیجة ھمكاري با اسپانیا برقرار ماندند

  آنچھ فیلیپ چھارم پادشاه . فتح شارل مشخص پیروزي دیگري از كشور نوین بر كلیسا بود

ن، فرانسواي اول در فرانسھ، و ھنري آغاز كرده بود توسط شارل و لوتردر آلما ١٣٠٣فرانسھ در سال 
قدرتھاي شمال اروپا نھ تنھا . ھشتم در انگلستان تكمیل شد؛ و ھمة اینھا در دورة پاپي كلمنس انجام گرفت

خواري كلمنس بھ . ضعف ایتالیا را كشف كرده بودند، بلكھ ترس خود را از پاپ نیز از دست داده بودند
اپ قایل بودند آسیب رساند و آنھا را از لحاظ فكري براي انفكاك از احترامي كھ نفوس ماوراي آلپ براي پ

  .قدرت كاتولیك آماده ساخت

شھرھاي ایتالیا با یكدیگر  -تا چندي بھ جنگھاي كشور. سلطة اسپانیا از برخي جھات براي ایتالیا نعمتي بود
نظم سیاسي را تا . اختنبردھاي خارجي را در خاك ایتالیا موقوف س ١٧٩۶- ١۵۵٩خاتمھ داد و در دورة 

ویران كنندة رنسانس بود آرام  حدي براي مردم تداوم بخشید و فردگرایي شدیدي را كھ گاه سازنده و گاه
كساني كھ در آرزوي نظم بودند سلطة اسپانیا را با احساس راحتي پذیرفتند؛ اما آنھا كھ آزادي . كرد
سنگین صلح در سایة انقیاد بھ اقتصاد زیان زد و روح  اما بزودي بھا و تاوان. خواستند بھ شكوه درآمدند مي

ھا براي نگاه داشتن جالل و نیروي نظامي خود  السلطنھ مالیاتھاي گزافي كھ نایب. ایتالیا را بشكست
گرفتند، شدت قوانین آنان، و انحصارات كشوري غلھ و سایر احتیاجات، صنعت و تجارت را دچار  مي

كردند، ھمان سیاست مالیاتي  پرستي بیھوده با یكدیگر رقابت مي در تجملركود كرد؛ وامیران محلي، كھ 
كشتیراني تاحدي بھ انحطاط افتاد كھ . كردند را، تاحد عقیم ساختن فعالیت اقتصادي پشتیبان خود، تعقیب مي

این دزدان بھ سفاین و . توانستند خودرا از خطر دریازنان بربر حفظ كنند كشتیھاي پارویي موجود نمي
سربازان خارجي، كھ در . بردند كردند و ایتالیاییان را بھ بردگي اعیان مسلمان مي سواحل حملھ مي

كردند، بیش  ھاي ایتالیا مسكن داده شده بودند، آشكارا مردم و تمدني را كھ زماني بیرقیب بود تحقیر مي خانھ
قدر سایر عوامل مزاحم موجب  ھكردند، و تقریبًا ب از سھم خود بھ سست بنیاني روابط جنسي عصر كمك مي

  .آزار بودند 

بدبختي دیگري دامنگیر ایتالیا شد كھ مصایب حاصل از آن از خرابیھاي جنگ و مضار تسلط اسپانیا 
میان ملتھاي ) ١۴٩٨(، و بازشدن یك راه تمام آبي بھ ھند )١۴٨٨(دور زدن دماغة امیدنیك . بادوامتر بود

ور وسیلة حمل و نقل ارزانتري را فراھم كرد تا راه پرزحمت از جبال آتالنتیك و آسیاي مركزي، و خاور د
آلپ بھ جنووا یا ونیز، و از آنجا تا اسكندریھ، و سپس از راه خشكي بھ دریاي سرخ، و از آنجا باز از 

بھ عالوه، سلطة تركان بر مدیترانھ آن راه را بھ سبب باجگیري، دریازني، و جنگ . طریق دریا بھ ھند
. كرد گذران از قسطنطنیھ و دریاي سیاه بیشتر صدق مي ساختھ بود؛ و این موضوع در مورد راهخطرناك 

تقریبًا در اوایل سال . ، تجارت ونیز و جنووا و امور مالي فلورانس روبھ انحطاط رفت١۴٩٨پس از سال 
براي صدور خریدند كھ تجار مصري و ونیزي   پرتغالیان فلفل موجود در ھند را چندان زیاد مي ١۵٠٢

بھاي فلفل در یك سال در بازار ریالتو یك ثلث باال رفت، و حال آنكھ در لیسبون بھ نصف . یافتند چیزي نمي
  در نتیجھ، سوداگران آلماني شروع بھ تخلیة . رسید قیمت رایج در ونیز بھ فروش مي

سیاستمداري ونیزي این  .كشتیھاي خود از ساحل كانال بزرگ و انتقال فعالیت خرید خود بھ پرتغال كردند
این پیشنھاد دایر بود بھ برقراري یك : با پیشنھادي بھ دولت ممالیك مصر حل كرد ١۵٠۴مسئلھ را درسال 

اقدام مشترك براي تجدید سیستم كانال قدیمي میان دلتاي نیل و دریاي سرخ؛ اما فتح مصر بھ دست تركان 
  .این نقشھ را باطل كرد ١۵١٧در سال 

اصالح دیني ھم سبب وھم . تر نظریات انقالبي خود را بھ درب كلیساي ویتنبرگ الصاق كرددر آن سال لو
آمدند،  سبب بھ این جھت كھ از تعداد زایراني كھ از شمال اروپا مي: نتیجة انحطاط اقتصادي در ایتالیا بود

مصري ھند بھ یك  - اي واز عایدات حاصل از آمدن آنان كاست؛ نتیجھ بھ این خاطر كھ تبدیل راه مدیترانھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



مسیر دریایي، و توسعة تجارت اروپا با امریكا، كشورھاي آتالنتیك را ثروتمند و ایتالیا را فقیر ساخت؛ 
تجارت آلمان بیش از پیش از رود راین بھ مخرجھاي دریاي شمال راه سپرد و بتدریج از روآوردن بھ 

كامًال از ایتالیا مستقل شد؛ یك حركت و كشش ایتالیا از راه كوھھاي آلپ كاست آلمان از لحاظ بازرگاني 
  .قدرت، آلمان را از دام تجارت و مذھب ایتالیا بیرون كشید، و بھ وي اراده و قدرت قائمیت بھ ذات بخشید

تدریجًا ملل مدیترانھ رو بھ انحطاط . كشف امریكا حتي اثرات مداومتري برایتالیا داشت تا راه جدید ھند
سفر مردم و كاالھا بر كنار بودند؛ ملل آتالنتیك، كھ با تجارت وطالي امریكا  نھادند، زیرا از سرراه

این انقالبي بود در راھھاي تجارت انقالبي بزرگتر از آنچھ تاریخ از زمان . ثروتمند شده بودند، پیش افتادند
ضبط كرده  فتح تروا بھ وسیلة یونان و بازشدن راه دریاي سیاه بھ آسیاي مركزي بر روي سفاین یوناني

فقط در نیمة دوم قرن بیستم بود كھ این انقالب نخست با تغییر راھھاي تجاري بھ وسیلة حمل و نقل . بود
  .الشعاع آن قرار گرفت ھوایي برابر شد، و آنگاه تحت

بھ بینظمي سیاسي و انحطاط اخالقي خود ایتالیا، . آخرین عامل درافول رنسانس اصالحات كاتولیكي بود
نھدام آن در زیر سلطة اجانب، از دست رفتن تجارت آن بھ نفع ملتھاي آتالنتیك، واز میان رفتن انقیاد و ا

عایدات آن درنتیجة كم شدن زایران در دورة اصالحات، اینك تغییر مخرب اما طبیعي خوي و رفتار كلیسا 
نگام ثروتمندي و امنیت آن، آن موافقت تنظیم نشده و شاید ناخودآگاه رادمردان با كلیسا بھ ھ. افزوده شده بود

اي بھ آنان عطا كرده بود، مشروط بر آنكھ آنان ایمان  كھ بھ موجب آن كلیسا آزادي فكري قابل مالحظھ
اكنون با  - ایماني كھ براي مردم شعر، انضباط، وتسالي حیاتي زندگي بود - مردم را مختل نسازند

وقتي . كلیسا، و تسلط اسپانیا بھ انتھا رسیده بود اصالحات مذھبي آغاز شده در آلمان، جدایي انگلستان از
كھ خود مردم بھ طرد آیینھا و اختیارات كلیسا آغاز كردند و نھضت اصالح دیني حتي در خود ایتالیا 

و مانند  –شمرد  پیرواني یافت، تمام بناي مذھب كاتولیك از بن تھدید شد و كلیسا، كھ خود را كشوري مي
یكباره از تساھل و آزادمنشي بھ  -كرد بیند رفتار مي یت خود را در خطر ميھر كشور دیگري كھ موجود

  كاري پر ھراسي افتاد كھ محدودیتھاي شدیدي بر فكر، تحقیق، مطبوعات، محافظھ

قدر بر مذھب اثر كرد كھ بر سیاست؛ و در تبدیل مذھب كاتولیك  تسلط اسپانیا ھمان. و بیان برقرار كرد
پاپھایي كھ پس . سھیم شد) ١۵۶٣-١۵۴۵(یني جامد كلیسا پس از شوراي ترانت مالیم رسانس بھ اصیل آی

از كلمنس ھفتم آمدند نظام اسپانیایي متحد ساختن كلیسا و كشور را در حاكمیت شدید بر زندگي مذھبي و 
  .عقلي اتخاذ كردند

یعني ھنگامي گھ  – گونھ كھ یك اسپانیایي نقش مھمي در استقرار تفتیش افكار در قرن سیزدھم داشت ھمان
ھاي مذھبي تأسیس شدند  شورش آلبیگاییان درجنوب فرانسھ با كلیسا سخت بھ معارضھ پرداختھ بود و فرقھ

در قرن شانزدھم،  - ھمان طریق اكنون نیز بھ - تا بھ كلیسا خدمت كنند و حمیت ایمان مسیحي را تجدید نمایند
آن  -)١۵٣۴(فرد اسپانیایي فرقة یسوعیان را تأسیس كردشدت تفتیش افكار اسپانیایي وارد ایتالیا شد و یك 

انجمن عیساي مشھور كھ نھ تنھا سوگندھاي فقر، عفت، و طاعت را پذیرفتھ بود، بلكھ بھ فعالیتھاي جھاني 
جا در جھان مسیحي با بدعت و شورش ضددیني  نیز گراییده بود تا ایمان صحیح را گسترش دھد و ھمھ

در عصر اصالح دیني، عدم تساھل كالوني، و جفاھاي مذھبي متقابل در  شدت مناظرات دیني. بجنگد
انگلستان جازمیت ھمساني را در ایتالیا بھ وجود آورد؛ آیین كاتولیك مھذب اراسموس جاي خود را بھ 

  .لیبرالیسم تجملي است ناشي از امنیت و صلح. آییني مبرز ایگناتیوس لویوالیي داد اصیل

ھ درحكومت پاپ سیكستوس چھارم آغاز شده بود، بابرقراري ممنوعیت طبع آن نظارت بر مطبوعات ك
چاپ نظارت بر مطبوعات . تمدید شد ١۵٧١و تأسیس انجمن ممنوعیت در سال  ١۵۵٩كتب ضالھ در سال 

پس در ونیز، كھ تا آن . را آسان ساخت؛ مراقبت بر چاپگران آسانتر بود تا بر رونوشت برداران خصوصي
ھندگان ادبي و سیاسي مھربان بود، چون حكومت احساس كرد كھ افتراق مذھبي بھ وحدت حد نسبت بھ پنا

نظارت بر مطبوعات را برقرار كرد و در توقیف  ١۵٢٧اجتماعي و نظم لطمھ خواھد زد، در سال 
ایتالیاییان درگوشھ و كنار در برابر این روشھا مقاومت كردند؛ . مطبوعات پروتستاني بھ كلیسا پیوست
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مجسمة او را بھ رود تیبر انداختند و مركز تفتیش افكار ) ١۵۵٩(رم بھ محض وفات پاولوس چھارم  مردم
عاقبت مقامات مختار پیروز شدند . اثر بودند سازمان، و بي  اما چنین مقاومتھایي مقطع، بي. را بكلي سوختند

حتي . چیره شد - پرنشاط بودندكھ وقتي  –و یك بدبیني اندوھبار و تسلیم بھ سرنوشت برروح مردم ایتالیا 
در ایتالیاي سابقًا رنگین متداول شد؛ گویي  - كاله و نیمتنھ و جوراب بلند و كفش مشكي - لباس تیرة اسپانیایي

  .مردم، درماتم جالل ناپدید شده و آزادي مرده، جامة عزا بھ تن كرده بودند

ن، اینك كھ ایمانھاي رقابت كننده آنان را كشیشا. نشیني فكري ھمراه بود پیشرفت اخالقي تا حدي با این پس
رویھا و  ترانت بسیاري از زیاده بھ كوشش برانگیختھ بودند، تاحدي رفتار خود را اصالح، و پاپھا و شوراي

دربارة اینكھ آیا در اخالق غیر روحانیان نیز چنین كیفیتي . ھاي كلیسایي را برطرف كرده بودند سوءاستفاده
  توان  ، بسھولت نميصورت گرفتھ بود یا نھ

حكم كرد؛ ظاھرًا گردآوري شواھد بینظمي جنسي، تولیدمثل نامشروع، زنا با محارم، ادبیات منافي عفت، 
قدر آسان است كھ  ھمان ١۵٧۶تا  ١۵٣۴فساد سیاسي، غارتگري، و جنایات وحشیانھ در ایتالیاي سالھاي 

دھد كھ زنا، زناي محصنھ، راھزني، و قتل  ن ميتذكرة بنونوتو چلیني بھ قلم خودش نشا. در ایام پیشین آن
شكنجھ غالبًا دربارة شاھدان : قانون جنایي ھمچنان سخت بود. ساخت اصیل آییني آن زمان را آلوده مي

شد كھ در مورد متھمان؛ و گوشت آدمكشان را ھنوز پیش از دارزدن آنان، با انبر  گونھ اجرا مي بیگناه ھمان
پاپ . حیاي بردگي بھ منزلة یك نظام اقتصادي عمدة متعلق بھ ھمین دوره استا. كندند داغ ازتنشان مي

جنگ با انگلستان را آغاز كرد، فرمان داد ھر سرباز انگلیسي را كھ  ١۵٣۵پاولوس سوم وقتي كھ در سال 
این رسم رایج شد كھ بردگان و محكومان را  ١۵۵٠حدود سال . توان بھ بردگي گرفت بھ اسارت درآید مي

  .كشتیھاي بازرگاني و جنگي بھ كار گمارنددر 

پاولوس سوم بزرگترین . ھذا، پاپھاي این دوره در زندگي خصوصي خود مردان نسبتًا نیكوخصالي بودند مع
زرین خواھرش در روح آلكساندر ششم بھ  او ھمان آلساندرو فارنزه بود كھ بھ مناسبت تأثیر موي - آنان بود

است كھ پاولوس دوطفل حرامزاده بھ وجود آورد، اما چنین كاري در درست . منصب كاردینالي رسید
مردي كھ آراستھ بھ دانش و «توانست او را بھ عنوان  جواني او رسمي مقبول بود؛ گویتچاردیني ھنوز مي

تن اومانیست، توسط پومپونیوس الیتوس تربیت شده   ھمچون یك. وصف كند» آالیشي است داراي خوي بي
كردند؛ متكلمي زبردست بود وبرگرد  التینیش از حیث فصاحت با آن اراسموس برابري ميھاي  بود؛ نامھ

با این حال، شاید كمتر بھ خاطر استعدادھا و فضایلش . خود مردان شایستھ و متشخصي فراھم آورده بود
كھ وشش سالھ بود، و كاردینالھا مطمئن بودند  انتخاب شده بود، تا براي سن و علتھاي مزاجیش؛ شصت

بزودي خواھد مرد و بھ آنان فرصت خواھد داد تا براي انتخاب یك پاپ دیگر بندوبست كنند و موقوفات پر 
  .»سردواند«اما او مدت پانزده سال آنان را . سودتري دریافت دارند

ھاي رم را  بھ رھبري او، رئیس ادارة راه كوچھ. سازترین ایام در تاریخ بود دورة پاپي او براي رم شادي
ھكشي، تسطیح، و تعریض كرد؛ میدانھاي عمومي بسیار احداث نمود، كوخھا را ویران كرد و بھ جاي ز

این خیابان، كھ كورسو نام داشت، . گونھ یك خیابان را اصالح كرد ھاي زیبا ساخت، و بدین آنھا خانھ
فرانسواي اول  بزرگترین كار پاولوس بھ منزلة یك دیپلومات تحریض شارل پنجم و. ي رم شد»شانزلیزه«

و آن برقراري  -تقریبًا بھ یك ھدف بزرگتري نیز نایل شد). ١۵٣٨(بھ امضاي یك متاركة دھسالھ بود 
او شجاعت فراخواندن . مصالحھ میان كلیسا و پروتستانھاي آلمان بود؛ اما این كوشش دیر صورت گرفت

ت او و با تصویبش، شوراي تحت ریاس. صفتي كھ كلمنس ھفتم فاقد آن بود - یك شوراي عام را داشت
  ھاي كلیسا را اصالح نمود، انضباط و ترانت ایمان صحیح را دوباره تعریف كرد، بسیاري از سوء استفاده

اخالق را در میان كشیشان دوباره برقرار ساخت، و جھت حفظ ملل التین با یسوعیان براي كلیساي رم 
py  .تشریك مساعي كرد
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كامرینو را بھ نوة خود اوتاویو داد؛ و پیرلویجي پسر . بازي او بودانگیز پاولوس قوم و خویش  نقص غم
خویش را بھ تولیت پیاچنتسا و پارما برگماشت؛ پیر لویجي بھ دست شارمندان ناراضي كشتھ شد و اوتاویو 

پاولوس عشق بھ زندگي را از كف داد و دو سال بعد در . اي برضد نیاي خویش شركت كرد  در توطئھ
رومیان در مرگ او چنان عزادار شدند كھ از ). ١۵۴٩(لگي بھ علت سكتة قلبي درگذشت ھشتاد وسھ سا

  .زمان پیوس دوم دریك قرن پیش سابقھ نداشت

II – علم و فلسفھ  

در آن علومي كھ بر االھیات اثر نداشت، ایتالیا چنان پیشرفت مالیمي كرد كھ از یك ملت بس مایل بھ ھنر 
وارولي، . اعتبار دانستھ بود العمل علیھ عقلي كھ وجدان را بي و ادبیات ساختھ بود؛ آن ھم در عكس

، بھ این عصر كوتاه آمدهائوستاكي، و فالوپیوس، كھ نامھایشان در مجموعة اصطالحات تشریح جدید 
نیكولو تارتاگلیا راھي براي حل معادالت درجھ سوم یافت و روش خود را بھ جرونیمو كاردان . متعلقند

بھ یك مناظرة علمي دعوت كرد كھ تارتاگلیا او را ). ١۵۴۵(افشا كرد، كھ آن را بھ نام خود منتشر ساخت 
كاردان این دعوت را . بایست سي و یك مسئلھ براي حل بھ دیگري پیشنھاد كند در آن ھریك از طرفین مي

آن شاگرد ازحل . پذیرفت، اما، بھ رسم تحقیر، یكي از شاگردان خود را بھ حل مسائل تارتاگلیا، برگماشت
روز شد، اما كاردان تذكرة عجیب وجذابي از خود نوشت كھ نام مسائل مورد بحث عاجز ماند و تارتاگلیا پی

  .اورا از فراموشي نجات داد

  :شود كھ تا پایان خصیصة بارز آن است آن كتاب با صداقتي شروع مي

گرچھ مادرم براي نازادن من داروھاي مختلف سقط جنین استعمال كرد، اما كوشش اوبھ جایي نرسید، و 
چون مشتري در عروج بود و زھره بر زایجة من چیره شد، … . ھ دنیا آمدمب ١۵٠١سپتامبر  ٢۴من در 

ویك سالگي موجب  جز در نیروي جنسي، علت مزاجي نیافتم؛ ضعف آن نیرو از بیست و یك سالگي یا سي
ناتواني من در ھمبستري با زنان شد، و بساكھ برسرنوشت خود مویھ كردم و بربخت خوش مردان دیگر 

  .رشك بردم

لكنت زبان داشت، در تمام دوران حیات از گرفتگي صدا . ضعف قوة جنسي یكي از ناتوانیھاي او بوداین 
خوني، بواسیر، نقرس، خارش  برد؛ غالبًا از سوء ھضم، تپش قلب، فتق، قولنج، اسھال ونزلة گلو رنج مي

  پوست، رشد سرطاني تكمة پستاني چپ، طاعون، و یك دوره بیخوابي

العادة ادرار  مبتال بھ ریزش فوق ١۵٣۶در سال «. كشید، شكوه داشت شتاد روز طول ميساالنھ، كھ حدود ھ
شدم، وگرچھ تقریبًا چھل سال است كھ بھ این رنج گرفتارم و ھر روز از شصت تا صد اونس پیشاب 

  ».كنم ریزم، خوب زندگي مي مي

تقریبًا از ھر چیز، بجز غرور، چون دربارة خود تجربة بالیني بسزایي داشت، پزشك كامیابي شد؛ خود را 
وحتي بھ اسكاتلند فراخوانده شد تا اسقف . را در ایتالیا بھ ھم زد» پر خواستارترین طبیب«شفا داد؛ شھرت 

وچھار سالگي بھ ایراد سخنرانیھاي عمومي در میالن  در سي. شفاناپذیري را معالجھ كند، و چنان ھم كرد
، با عاریت گرفتن عنواني ١۵۴۵در سال . دربارة طب پرداختوپنج سالگي  دربارة ریاضیات، و در سي

منتشر كرد كھ در آن یاري مھمي بھ علم جبر داد كھ ) كتاب كبیر(ماگنا  از رامون لول، كتابي بھ نام آرس
ظاھرًا او نخستین كسي بود كھ . ھنوز ھم، درحل معادالت درجھ سوم، بھ دستور كاردان موسوم است

باتارتاگلیا، و مدتي دراز پیش از . ھاي منفي داشتھ باشند ھ چھارم ممكن است ریشھمتوجھ شد معادالت درج
دربارة نقاشي و رنگامیزي ) ١۵۵١(در اشیاي ظریف . دكارت، متوجھ بھ كاربردن جبر در ھندسھ شد

pyدانش فیزیكي زمان خود را خالصھ كرد؛ این ھر دو كتاب بھ ) ١۵۵٧(بحث كرد، در اشیاي مختلف 
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رغم ناخوشیھا، سفرھا، و محنتھاي توانفرسا،  علي. چاپ نشدة لئوناردو بسیار مدیون بودند دستنویسھاي
  .جلد آن چاپ شده است و چندان شھامت داشت كھ برخي از آنھا را بسوزاند ١٣٨كتاب نوشت كھ  ٢٣٠

یي آمیخت در دانشگاھھاي پاویا و بولونیا طب تدریس كرد، اما علم خود را چنان با علوم غریبھ و خودستا
ھا و صورت انسان اختصاص  مجلد بزرگي بھ روابط میان سیاره. كھ احترام ھمكاران خود را از دست داد

در تعبیر خواب بھ اندازة فروید مجرب و سخیف بود؛ بھ قدر فرا آنجلیكو بھ فرشتگان نگاھبان اعتقاد . داد
، كھ بیشترشان مسیحي نبودند، در تن از بزرگترین شخصیتھاي تاریخي صاحب دھا را ھذا، ده مع. داشت

ارشمیدس، ارسطو، اقلیدس، آپولونیوس پرگایي، آرخوتاس تارانتي، خوارزمي، كندي، : آثار خود نام برد
كاردان صد . كھ ھمھ، بھ جز دانز سكوتس، عالم بودند - دانز سكوتس، و ریچارد سواینزھد  جابر بن حیان،

ید، در زناشویي بدبخت بود، و براي نجات فرزند ارشدش دشمن براي خود ساخت، ھزار بھتان برخود خر
. بھ رم ھجرت كرد ١۵٧٠در سال . اي بینتیجھ كرد بیوفایش، مبارزه از اعدام، بھ جرم مسموم ساختن زن

در آن شھر بھ سبب قرض یا بدعتگذاري، یا ھردو، دستگیر شد؛ اما گرگوریوس سیزدھم او را آزاد ساخت 
  .شتو مواجبي در حقش مقرر دا

خود «این كتاب یكي از سھ . در ھفتادوچھارسالگي كتابي بھ نام كتابي دربارة زندگي خودم نوشت
تقریبًا با ھمان اطناب . اي بود كھ در آن زمان در ایتالیا چاپ شدند؛ ھرسھ كتاب بس جالب بودند»زندگینامھ

و نفرت و حاالت غیرطبیعي و وفاداري مونتني، خود را جسمًا، فكرًا، و از جھت خوي و عادات و محبت 
  خود را بھ لجاجت، ترشرویي،. كند  و رؤیاھا تحلیل مي

سازد، و از  توزي متھم مي خوي غیراجتماعي، قضاوت عجوالنھ، مخاصمت، دغلي در قمار، و كینھ
. كند یاد مي» كھ من در سالھاي ریاستم در دانشگاه پادوا مرتكب شدم) عیاشانھ(فجور زندگي سارداناپالي «
مخصوصًا آن قسمتي كھ  -كند ذكر مي» ام كنم در آنھا قصور ورزیده كارھایي كھ احساس مي«ھرستي از ف

اما ھمچنین از ھفتاد و سھ كتابي كھ از او نام برده بودند، از . مربوط بھ اھمال در تربیت پسرانش است
. سراید حاوره سخن ميناپذیري خود در م معالجات موفقیت آمیز متعددش، از پیشگوییھایش، و از چیرگي

از . كند شكوه مي» سبب نظریات نادرست كیشیم بھ من روي آورد بھ«از پیشگوییھایش، و از خطراتي كھ 
و ھیچ پاسخي بھ این » توانم خائنتر، دونتر، وفریبكارتر ازانسان بیابم؟ چھ حیواني را مي«: پرسد خود مي

اند، از جملھ تنوعات زندگي، خوراك و نوشاك  خشیدهاما از بسا چیزھا كھ بھ او خشنودي ب. دھد پرسش نمي
از تمام «. گوید ھاي محبوبش، عفت، و خواب، سخن مي خوب، سفر دریایي، موسیقي، سگھا و گربھ

حرفة » .یك پرارزشتر و شادیبخشتر از شناسایي حقیقت نیست  آنھا برسد، ھیچ  تواند بھ مقاصدي كھ انسان مي
  . انگیزي نایل شد بھ معالجات شگفتمحبوبش پزشكي بود، كھ در آن 

بزرگترین علماي . پزشكي تنھا علمي بود كھ دراین دورة انحطاط ایتالیا بھ پیشرفت نسبتًا مھمي نایل شد
، و ١۵٠۶تا  ١۴٩۶كوپرنیك از  - زمان سالھاي بسیار بھ عنوان دانشجو و استاد در ایتالیا بھ سر بردند

تخار بخشیدن بیشتري بھ ایتالیا، ما نباید آنان را از لھستان و ؛ اما براي اف١۵۴۶تا  ١۵٣٧سالیوس از 
رئالدوكولومبو، كھ بھ عنوان استاد كالبدشناسي در پادوا جانشین وسالیوس شد، در اثري بھ . فالندر بدزدیم

گردش خون در ریھ را شرح داد و شاید از این امر آگاه نبود كھ ) ١۵۵٨(نام دربارة كاركالبدشناسي 
كولومبو تشریح اجساد انساني را در . مان نظریھ را دوازده سال پیش از آن عرضھ داشتھ بودسروتوس ھ

گابریلھ . پادوا و رم، ظاھرًا بدون مخالفت كلیسا، انجام داد؛ گویا بھ تشریح سگان زنده نیز پرداخت
ھ تخمھاي نطفھ ھایي را ك اي گوش، طنابھاي صماخ، و لولھ فالوپیوس، شاگرد وسالیوس، مجراھاي نیمدایره

بارتولومئو ائوستاكي لولة اوستاشي گوش و ھمچنین . بردند كشف و شرح كرد را از تخمدانھا بھ زاھدان مي
دریچة اوستاشي قلب را وصف كرد و نام خود را بھ آن داد؛ ما كشف عصب مبعد، غدد فوق كلیوي، و 

این پلھا عبارتند از . مطالعھ كرد كستانتسو وارولي پلھاي وارولي را. مجراي صدري را بھ او مدیونیم
py  .اي از اعصاب در زیر سطح مغز توده
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وارولي در . ارقامي دربارة اثرات داروھا بر درازسازي عمر انسان در دورة رنسانس در دست نداریم
وسھ سالگي، و ائوستاكي در پنجاھسالگي؛  ودوسالگي مرد، فالوپیوس در چھلسالگي، كولومبو در چھل سي

ر میكالنژ تا ھشتادونھ سالگي زیست، تیسین تا نودونھ سالگي، و لویچي كورنارو تقریبًا بھ از طرف دیگ
توانست در خوردن  یا زودتر در ونیز زاد؛ چندان ثروتمند بود كھ مي ١۴۶٧لویجي بھ سال . مدت یك قرن

وم، مانند افراطھا موجب شدند كھ من دستخوش علتھاي بسیار ش«این . و نوشیدن و عشقبازي افراط كند
  درد، پھلودردھاي مكرر، شكم

، و یك عطش فروننشاندني؛ این وضع …تبي خفیف كھ تقریبًا ھمواره ادامھ داشت… ھایي از نقرس  نشانھ
وقتي بھ چھلسالگي » «.ناھنجار امیدي براي من باقي نگذاشت، جز اینكھ مرگ آالم مرا بھ پایان رساند

یك زندگي «ردند و بھ او سفارش كردند كھ تنھا امید او بھ شفا در رسید، پزشكان دارو دادن بھ او را ترك ك
مرا از خوردن ھر غذایي، اعم از مایع یا جامد، منع كردند، مگر آنچھ براي … . معتدل و منظم است
اما . بھ او اجازه دادند كھ گوشت بخورد و شراب بنوشد» .شد، آن ھم بھ مقدار خیلي كم معلوالن تجویز مي

. وش اعتدال؛ و او بزودي خوراك و نوشاك خود را بترتیب بھ دوازده و چھارده اونس تقلیل دادھمیشھ بھ ر
بسیار … من خود را از تمام رنجھاي مزاجي رھا یافتم«گوید،  ظرف یك سال، چنانكھ خود او بھ ما مي

ھشتادو سھ سالگي سن » تا حال«مقصود او از كلمة  - » ام سالم شدم، و از آن زمان تا حال ھمان گونھ مانده
چنین یافت كھ این نظم و اعتدال جسماني سالمت و خصایصي نظیر خود در فكر وخوي او نیز بھ . است

مالیخولیا، نفرت، و سایر عواطف … مغزش ھمواره وضعي روشن داشت؛ «وجود آورده است؛ 
ال بھ نظر او پسندي او حدت یافت و تمام اشیاي قشنگ ح او را رھا كردند؛ حتي حس جمال» زیانبخش

  . آمدند زیباتر از پیش مي

در پادوا پیري را بھ آرامي و آسودگي گذراند، در كارھاي عمومي و عمراني شركت كرد و بھ آنھا یاري 
تینتورتو تك . داد، و در ھشتادوسھ سالگي یك زندگینامة شخصي بھ نام گفتاري دربارة زندگي معتدل نوشت

سري طاس، اما صورتي گلگون، چشماني روشن و نافذ، : رده استچھرة دلپذیري از او براي ما رسم ك
واسطة پیري تنك شده است، و دستھایي كھ، با وجود آنكھ  چینھایي نمودار خیرخواھي، ریشي سفید كھ بھ

در ھشتاد سالگي، با نشاط كامل، كساني را كھ فكر . نزدیك بھ مرگ است، نمایانندة جواني اشرافي است
  :اي است بھ نزد خویش فرا خواند از ھفتاد سالگي رنج طوالني بیھوده كردند زندگي پس مي

نشینم،  یاري كسان براسب مي بگذار آنان بیایند، ببینند، و از سالمت من در شگفت شوند كھ چگونھ بي
روم، چقدر با نشاط خوش مشرب و راضي ھستم، و چطور از غم و افكار  سان از پلھ و تپھ باال مي چھ

سپاس خداي را كھ تمام حواس من، از جملھ … . كند شادي و آرامش ھرگز مرا ترك نمي. دمنامطبوع آزا
خورم بیش از تمام  اي كھ اكنون بھ حد اعتدال مي ام، در بھترین وضعند؛ زیرا من از غذاي ساده حس ذایقھ

آیم، در برابر  يوقتي كھ بھ خانھ م… . برم خوردم لذت مي غذاھاي گوارایي كھ در سالھاي بینظم زندگیم مي
از آواز خواندن و نواختن آالت موسیقي مختلف بھ … . بینم خود نھ یك یا دو، بلكھ یازده فرزندزاده مي

. یابم و صدایم را بھتر، صافتر و بلندتر از ھر زمان مي. خوانم من خود آواز مي. برم وسیلة آنان لذت مي
را نیز با زندگي جواناني كھ در خدمت شھوات  بنابراین، زندگي من زنده است نھ مرده، و پیري خود… 

  .كنم خود ھستند عوض نمي

، یك خطابة دیگر نوشت و شادي خود را از گرایش چند »پر از سالمت و قدرت«در ھشتادوشش سالگي، 
  در نودویك سالگي . تن از دوستانش بھ روش زندگي خود او وصف كرد

بھ … ھشت ساعت در روز، و - با دست خودم -نویسم ھمواره مي«اي دیگر نوشت وگفت كھ چگونھ  مقالھ
خیزم،  زیرا وقتي كھ از پشت میز بر مي… خوانم روم و آواز مي عالوه بسیار ساعات دیگر را راه مي

در نودودوسالگي » !آه كھ صداي من چقدر زیبا و پر طنین شده است… . كنم كھ باید بخوانم احساس مي
» .از تمام افراد بشر براي زیستن با نظم و اعتدال… ي دوستانھاستدعا«اي دیگر نوشت بھ نام  مقالھ

مشتاقانھ امیدوار بود كھ زندگي خود را بھ یك قرن برساند و، با تقلیل تدریجي حواس، احساسات، و روحیة 
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برخي گویند در نودونھ  - آرام از جھان رفت ١۵۶۶بھ سال . پرنشاط خود، بھ مرگي آسان نزدیك شود
گویند كھ زنش از تعالیم او پیروي كرد، . رآنند كھ در صدوسھ یا صدوچھار سالگيسالگي، و بعضي ب

  ».كمال راحتي جسمي و آسایش روحي درگذشت«تقریبًا بھ مدت یك قرن زیست، و در 

. توانیم داشت كھ فیلسوفي بزرگ را در چند سطر كوتاه و زماني اندك مورد بحث قرار دھیم ما انتظار نمي
اي بھ نام در روش، راه را تا حدي براي دكارت آماده  یك ایتالیایي پروتستاني، در رسالھیاكوپوآكونتسیو، 

جسارت آن را داشت كھ پیشنھاد كند تمام جھان مسیحي ) ١۵۶۵(گریھاي شیطان  و در حیلھ) ١۵۵٨(كرد 
سلطنت مداوم  ماریو نیتتسولي، با ذم. باید بھ چند اصل متفق علیھ تمكین كنند كھ شامل عقیدة تثلیث نباشد

ارسطو درجھان فلسفھ، راھي براي فرانسیس بیكن گشود؛ مشاھدة مستقیم را بھ جاي استدالل استنتاجي 
اھل كوزنتسا،   برناردینو تلزیو،. نكوھش كرد» اثبات حقیقت كذب«توصیھ نمود؛ و منطق را بھ عنوان ھنر 

سطو، بھ نیتتسولي و پیر ، در گسترش شورش بر صحبت ار)١۵٨۶-١۵۶۵(در دربارة طبیعت اشیا 
. طبیعت باید از راه تجربة حواس ما درك و ایضاح شود: الرامھ پیوست و بھ سود علم تجربي احتجاج كرد

آید و برودتي كھ از  حرارتي كھ از آسمان مي : شود بینیم از دو نیرو منفعل مي آنچھ ما مي  :گفت تلزیو مي
آورد و برودت انقباض و سكون؛ عنصر دروني تمام  يخیزد؛ حرارت، اتساع و حركت بار م زمین برمي

این نمودھا، بدون دخالت الوھیت، طبق علل طبیعي . نمودھاي فیزیكي در تعارض این دو اصل نھفتھ است
تومازو . ھذا طبیعت بیحس نیست؛ در اشیا نیز مانند انسانھا روحي ھست مع. یابند و قوانین ذاتي جریان مي
بایست تا  آن زمان در كلیسا مي. و، و فرانسیس بیكن بخشي از این افكار را گرفتندكامپانال، جوردانو برون

دوازده سال بعد، ). ١۵٨٨(حدي آزادي وجود داشتھ باشد كھ بھ تلزیو فرصت داد بھ مرگ طبیعي بمیرد 
  .دستگاه تفتیش افكار برونو را سوزاند

III - ادبیات  

 ١۵٢۶وقتي كھ ژول سزار سكالیژر در سال : عصر بزرگ دانش پژوھي ایتالیا اكنون بھ انتھا رسیده بود
  بھ تأثیر جنگ بر تجارت كتاب . از ورونا و آژن رفت، فرانسھ مشعلدار شد

جلد در  ۴۶٠جلد در میالن،  ٢٢٨مجلد كتاب در فلورانس،  ١٧٩در آخرین دھة قرن پانزدھم، : توجھ كنید
، ٩٩، در میالن ۴٧جلد در ونیز چاپ شد؛ در نخستین دھة قرن شانزدھم در فلورانس  ١۴٩١م، و ونیز ر
 -پژوھي تأسیس شده بودند آكادمیھایي كھ براي دانش. جلد كتاب بھ طبع رسید ۵٣۶، و در ونیز ۴١در رم 

آكادمي  آكادمي افالطوني در فلورانس، آكادمي پومپونیوس الیتوس در رم، آكادمي جدید در ونیز،
در این دوره از میان رفتند؛ تحصیل فلسفة مشركانھ، جز در فلسفة مدرسي شدة ارسطو،  -پونتانوس در ناپل

آكادمیھاي جدید بھ وجود آمدند كھ . مغضوب بود؛ و التیني بھ منزلة زبان ادبي جاي خود را بھ ایتالیایي داد
ة مركز انشاد اشعار براي شاعران شھر بھ كار منزل بیشتر بھ انتقاد زبان و ادبیات اختصاص داشتند و بھ

و اومیدي را داشت؛ ونیز پلگریني را؛ پادوا ) ١۵٧٢(گونھ، فلورانس آكادمیا دال كروسكا  بدین. رفتند مي
كردند و  این آكادمیھا استعداد را تشویق مي. گرفت تري بھ خود مي ارتئي را؛ و ھر انجمن جدید نام احمقانھ

پرداختند، و  عرا در اطاعت از قواعد موضوعھ بھ وسیلة پیرایشگران بھ كشمكش ميكشتند؛ ش نبوغ را مي
میكالنژ بھ ھیچ آكادمي ادبي تعلق نداشت؛ گرچھ او نیز مانند . گریخت بھ فضاھاي دور دست مي» الھام«

ساخت و آتش خود را در قالب سرد پترارك  دیگران قریحة خود را در خودستاییھاي سخیف غرقھ مي
خت، غزلھایش، كھ بظاھر خشن اما باطنًا حاوي احساس و فكري پرحرارت بودند، بھترین اشعار ری مي

لویچي آالماني از فلورانس بھ فرانسھ فرار كرد و شعري دربارة . روند ایتالیاي آن زمان بھ شمار مي
ورگیك این شعر كشتكاري نام داشت ودر توأم ساختن كشاورزي باشعر دست كمي از گئ. كشاورزي ساخت

برناردو تاسو، در بدبختیھاي زندگي خود، ماجراھاي پسر مشھور خویش توركواتورا  .نداشتویرژیل 
م دارد، اش، كھ آمادیجي نا ترین تصنعات زمانند؛ در حماسھ تغزالت او از جملة برگزیده. بازگو كرد

مردم ایتالیا، كھ مزاح . داستانھاي عشقي پھلواني آمادي دوگل را با صالبت و سنگیني بھ شعر درآورد
  .انگیز آریوستو را از دست داده بودند، آن حماسھ را در گور فراموشي بھ خاك سپردند دل
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این . ن رایج و مقبول بودداستان كوتاه یا نوول، از زماني كھ دكامرون بھ آن شكلي كالسیك داده بود، ھمچنا
ھاي خصوصي زندگي  شدند و معموًال حوادث دراماتیك یا صحنھ داستانھا، كھ بھ زبان ساده نوشتھ مي

غالبًا بھ صداي بلند براي . شدند كردند، از طرف تمام طبقات مورد اقبال واقع مي ایتالیایي را وصف مي
سوادتر بودند، حرصشان بھ شنیدن آن داستانھا شدند، و ھرچھ شنوندگان بی شنوندگان حریص خوانده مي

العادة   گونھ، تمام مردم ایتالیا طالب شنیدن آنھا بودند؛ امروزه ما ممكن است از تساھل فوق بیشتر بود؛ بدین
عشق، ھتك ناموس، ضرب . شنیدند، بھ حیرت افتیم زنان رنسانس، كھ این حكایات را بدون شرمساري مي

  و جرح، ماجرا، مزاح،

ھا و  اي براي نمونھ دادند، و از ھر طبقھ ھا موضوع این داستانھا را تشكیل مي و وصف صحنھ  ساسات،اح
  .شد اشخاص داستان استفاده مي

در سالرنو، تومازو د گوارداتي، معروف بھ . اي داشت نویس ماھر حرفھ تقریبًا ھر شھري یك نوول
نوول شامل پنجاه داستان بود كھ سخاوت این . نوول كوچك را منتشر كرد ١۴٧۶مازوتچو، در سال 

گرچھ این نوول از آن . كرد امیران، بیعفتي زنان، مفاسد راھبان، و ریاكاري نوع بشر را مجسم مي
در سینا، نوول . بوكاتچو نامھذبتر است، داستانھایش غالبًا درخلوص، قدرت، و فصاحت برآن برتري دارند

فلورانس چھار . را با حكایاتي از عشق بیمحابا پركردكیفیتي بسیار شھواني گرفت و صفحات خود 
. نویس مشھور داشت كھ سخافت و بیعفتي قلمشان آنان را نزد ھمگان محبوب كرده بود نوول

آنیولوفیرنتسوئوال بسیاري از داستانھایش را بھ مسخره كردن گناھان كشیشان تخصیص داده بود؛ جریان 
ھایي را كھ اقرار گیرندگان بدان وسیلھ زنان را  وصف كرده و حیلھوقایع را در یك صومعة آلوده بھ فساد 

كردند تا ماترك خود را بھ صومعھ واگذارند وصف كرده بود؛ و خود او ھم در صومعة  ترغیب مي
معروف ) نوعي ماھي(السكا   آنتونیو فرانچسكو گراتتسیني، كھ نزد ایتالیاییان بھ ایل. والومبروزا راھب شد

انھاي مضحك سرآمد اقران بود؛ در داستانھایش قھرمان شوخي داشت بھ نام پیلوكا، اما بود، در داست
آراست؛ از جملھ، شویي را وصف  حكایات خود را با چاشني خونریزي و روابط جنسي نیز مي» طعام«

 برد، چشم و زبانشان بیند، دست وپاي ھردو را مي كرده بود كھ زن خود را در حال زنا با پسر خویش مي
آنتون فرانچسكو دوني، كشیش و راھبي از . گذارد تا خونریزان دربستر عشق بمیرند كند، ومي راجایكن مي

سرویتھا، ظاھرًا بھ گناه لواط، از صومعة عید بشارت طرد شد؛ در پیاچنتسا بھ باشگاه فاجراني كھ مرید 
زلزلة دوني «نام مشئوم  اي بھ توز آرتینو شد و رسالھ پریاپوس بودند پیوست؛ در ونیز دشمن كینھ

نوشت؛ درھمان اوان نوولھایي ساخت » فلورانسي، با خرابة كولوسوس بزرگ و ضدمسیح ددمنش زمان ما
  .شان مشھورند واسطة طنزھا و سبك گزاینده كھ بھ

بھترین نوول نویس آن زمان ماتئو باندلو بود كھ زندگیش جزء اعظم یك قرن و نیمي از یك قاره را فرا 
در . بزودي وارد فرقة دومینیكیان شد كھ عمویش ریاست آن را داشت. ر نزدیكي تورتونا متولد شدد. گرفت

صومعة سانتاماریا دلھ گراتسیھ در میالن پرورش یافت؛ گویا وقتي كھ لئوناردو آخرین شام را در 
بھ خاك سپرده استھ در كلیساي مجاور / كرد، و ھمچنین وقتي كھ بئاتریچھ د ناھارخانة آن صومعھ رسم مي

مدت شش سال دریك خانوادة فرمانروا در مانتوا سمت لـلھ و مربي داشت؛ با . شد، باندلو آنجا بود مي
كوشد تا پیري را  دید كھ ایزابال با تمام نیرو و حیلة خود مي كرد، و مي لوكرتسیا گونتساگا بظاھر معاشقھ مي

آلماني حمایت  –را فعاالنھ برضد قواي اسپانیایي  پس از بازگشت بھ میالن، فرانسویان. بھ تعویق اندازد
  اش تقریبًا یكسره منھدم  كرد؛ پس از بدبختي فرانسویان درپاویا، خانة او آتش زده شد و كتابخانھ مي

بھ . آن كتابخانھ شامل یك لغتنامة التیني بود كھ بھ دست او تألیف شده و تقریبًا بھ اتمام رسیده بود. گشت
ھ خدمت چزاره فرگوزو مرشد فرقة دومینیكیان درآمد، بھ وي خوب خدمت كرد، و فرانسھ گریخت، ب

داستاني را كھ در آن سالھا نوشتھ بود تدوین كرد، بھ آنھا  ٢١۴در اوقات فراغت ). ١۵۵٠(اسقف آژن شد 
را در  كمال ادبي بخشید، مطالب آنھا را كھ كمي بیشرمانھ بودند با بخشایشگري اسقفانة خود پوشاند، و آنھا

py  ).١۵٧٣(؛ جلد چھارمي نیز در لیون طبع كرد )١۵۵۴(سھ مجلد در لوكا بھ چاپ رساند 
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در داستانھاي باندلو نیز، مانند دیگر نوولھا، طرح داستان بیشتر بھ عشق یا خشونت یا بھ اخالق 
كندن گوشت او دختري دلپسند انتقام خود را از عاشق بیوفایش، با. گراید فراریارھا، راھبان، و كشیشان مي

سازد تا فاسقش را با دست خویش خفھ كند؛  ستاند؛ شوھري زن زانیة خود را مجبور مي با انبر، مي
برخي از داستانھاي باندلو : شود اي كھ خود را بھ فجور سپرده است با طنز متساھلي وصف مي صومعھ

مالفي از جملھ داستاني است كھ  بھ عنوان مثال، دوشس. كنند انگیز فراھم مي مطالبي براي درامھاي ھیجان
باندلو با احساس و مھارت عشق رومئو مونتكیو وجولیتا كاپلتي را . وبستر طرح آن را از او اتخاذ كرد

اي از رومانتیكترین  اینك نمونھ. سازد كند و عاطفة عشق آن دو را بھ روشي زنده بھ ما منتقل مي وصف مي
  : قطعة كتاب او

پرسد كھ دوشیزه كیست، كوشید تا چشمان خود را از منظرة دلپذیر او تغذي كند، رومئو، كھ جرئت نداشت ب
نگریست، آن زھر شیرین عشق را نوشید و با شگفتي تمام  و در حالي كھ تمام حركات او را بدقت مي

اي نشستھ بود كھ در آن، وقتي كھ رقص در جریان بود، ھمھ  در گوشھ. اجزاي بدن و اطوار او را پسندید
. دختر صاحبخانھ و فراھم كنندة آن جشن بود) زیرا نام آن دوشیزه چنین بود(جولیتا . گذشتند برابرش مياز 

دید كھ زیباترین و ظریفترین جواني است كھ ممكن  شناخت، با این حال، چون مي و او نیز رومئو را نمي
دانم چھ  بر او نگریست؛ نمياست یافت شود، بس شیفتة منظر او شد و آھستھ و دزدانھ تا چندي زیر چشمي 

پس وي را خوش آمد، كھ با او . مھري در دل خویش احساس كرد كھ سراپایش را وجدي سرشار گرفت
برقصد تا بھتر بتواند او را ببیند و سخنش را بشنود و با او سخن گوید؛ در براو چنان بود كھ گویي 

نوشد، از سخن وي شادي بیشتري بر  ميشدن بر وي از شراب چشمانش  طور كھ او بھ ھنگام خیره ھمان
تمام ھم رومئو مصروف بر این بود كھ . داد خیزد؛ اما او تنھا نشستھ بود و میلي بھ رقص نشان نمي مي

دوشیزة زیبا را عاشقانھ نگاه كند، و آن دختر نیز فكري نداشت جز آنكھ براو بنگرد، پس ھر دو طوري بھ 
كرد و اشعة درخشان یكي با برق نگاه دیگري  یكدیگر تالقي مي یكدیگر نگریستند كھ چشمانشان گاه با

نگرند، چنان با رمز و اشاره كھ ھر وقت  آمیخت؛ ھر دو آھستھ دریافتند كھ بھ نظر مھر بر یكدیگر مي مي
نمود كھ در آن  كرد، و چنان مي آگین پر مي شد، ھوا را با آھھاي عشق چشمانشان با یكدیگر مصادف مي

  .خواھند شعلة نوافروختة خود از راه سخن گفتن، چیزي نميلحظھ جز كشف 

بھ جاي آنكھ رومئو پیش از ژولیت از حال . اوج داستان در اثر باندلو رقیقتر است تا در نمایشنامة شكسپیر
  شود و اثر زھري را كھ رومئو  اغما بیرون آید، ژولیت پیش از رومئو بیدار مي

در شادي خود بر كشف این . كند او نوشیده است احساس مي در لحظة نومیدي بھ ھنگام مرگ ظاھري
بخشد   وقتي كھ زھر اثر خود را مي. كنند كند و دو دلداده چند لحظھ شادي مي موضوع، زھر را فراموش مي

  .كشد ميمیرد، ژولیت با شمشیر وي خود را  و رومئو مي

IV- ١۵٧۴-١۵٣۴: شفق در فلورانس  

راندن بر كشوري در حال انحطاط آسانتر از حكومت كردن در ریعان شباب آن است؛ انحطاط   فرمان
فلورانس، كھ بار دیگر مغلوب خاندان مدیچي شده بود . كند نیروي حیاتي انقیاد را تقریبًا استقبال مي

كلمنس ھفتم تن داد؛ وقتي كھ آلساندرو د مدیچي، آن ستمگر تندخوي، بھ دست ، باآزردگي بھ تسلط )١۵٣٠(
فلورانس بھ شادي در آمد و، بھ جاي آنكھ براي استقرار ) ١۵٣٧(خویشاوند دور خود لورنتسینو كشتھ شد 

مجدد جمھوري از فرصت استفاده كند، یك كوزیمو دیگر را پذیرفت؛ بھ این امید كھ او ممكن است 
نسل مستقیم كوزیمو پدر میھن قانونًا . و كشورداري كوزیمو نخستین را از خود بروز دھدخردمندي 

. ، بود)كوزیمو(منقرض شده بود؛ این كوزیمو جوان از ساللة لورنتسو، برادر ھمنام پیشین او 
گویتچاردیني عنان آن فرمانرواي جوان را، كھ در آن ھنگام ھجدھسالھ بود، بھ دست گرفت و او را بھ 

pyاما فراموش كرده بود كھ مدیچي . فرمانروایي ھدایت كرد، بھ این امید كھ خود قدرتي در پشت دیھیم باشد
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جوان پسر جوواني نوارسیاه، نوة كاترینا سفورتسا، و بدان سبب دست كم وارث دو نسل مقتدر و نیرومند 
  .ل محكم نگاه داشتوھفت سا كوزیمو زمام امور را بھ دست خود گرفت و آن را بھ مدت بیست. بود

كرد؛ شدیدالعمل و  ھرگاه یك سیاست بیرحمانھ ایجاب مي. خصلت و حكومت او ممزوجي از نیك و بد بود
یك نظام . مانند مدیچیھاي پیش از خود بھ نگاھداري رسوم و ظواھر جمھوري پایبند نبود. ظالم بود

وحدت . بخشھا را بھ جاسوسي گماشت اي راه یافت و حتي كشیشان جاسوسي برقرار كرد كھ در ھر خانواده
حرص مال و قدرت داشت، از . ایمان مذھبي مقبول را تقویت و با دستگاه تفتیش افكار ھمكاري كرد

انحصار دولتي غالت استفادة بسیار برد، از اتباع خود مالیاتھاي گزاف گرفت، نیم جمھوري سینا را ساقط 
زو مستملكات خود سازد، و پاپ پیوس پنجم را تحریض كرد كرد تا آن شھر را نیز مانند آرتتسو و پیزا ج

  ).١۵۶٩(تا بھ او لقب مھیندوك توسكان اعطا كند 

  تا حدي براي جبران فرمانروایي استبدادي خود، طرز ادارة مؤثري برقرار كرد؛ ارتش

، از زیست بسادگي مي. و پلیس قابل اطمینان و یك دستگاه قضایي حاذق و فسادناپذیر بھ وجود آورد
كرد، و  العاده اداره مي كرد، امور مالي را با سختگیري فوق تشریفات و تظاھرات پرخرج پرھیز مي

ھا و شاھراھھا حفظ  نظم و امني كھ حال در كوچھ. اي پر براي پسر و وارث خویش باقي گذاشت خزانھ
مو مصنوعات جدیدي كوزی. شد تجارت و صنعتي را احیا كرد كھ طي انقالبات متوالي رنجور شده بود مي

سازي را بھ عرصھ آورد؛ یھودیان پرتغالي را براي تقویت و توسعة صنایع بھ  مانند مرجانسازي و شیشھ
را توسعھ داد و آن را بھ صورت بندري پرفعالیت در آورد؛ باتالقھاي ) لگھورن(كشور آورد؛ لیوورنو 

در سایة شدت عمل . شر ماالریا آزاد سازد مارما را خشكاند تا آن ناحیھ و سینا را كھ نزدیك آن بود از
قسمتي از ثروت حاصل . مبتني بر اصل وجدان و منصفانھ، سینا، مانند فلورانس، سعادتمندتر از سابق شد

آكادمیا دلیي . شده از مالیات را بدون اسراف و باحس تمیز براي حمایت از ادبیات و ھنر بھ كار انداخت
مشأن آكادمیا فیورنتینا ساخت و بھ آن مأموریت داد تا قواعدي براي استعمال اومیدي را ارتقا داد و رسمًا ھ

با وازاري و چلیني دوستي پیشھ ساخت، سخت كوشید تا میكالنژ را بھ . صحیح زبان توسكاني وضع كند
در . فلورانس بازگرداند؛ یك آكادمي طراحي تأسیس كرد و میكالنژ را غیابًا بھ ریاست آن منصوب كرد

كھ از حیث قدمت و اعتال فقط در درجة دوم، بعد از مدرسة ) ١۵۴۴(یك مدرسة گیاھشناسي بنیاد نھاد پیزا 
توانست استدالل كند كھ اگر حكومت خود را با كمي شر و با  بدون شك كوزیمو مي. پادوا، قرار داشت

  .شد كارھاي خوب نایل نمي كرد، بھ انجام این مشتي آھنین آغاز نمي

انگیز خانوادگي،  االراده در چھل و پنج سالگي، بھ سبب تنشھاي قدرت و ماجراھاي غم  قوياین فرمانرواي 
ھنگام كوشش او براي  ، زن و دو پسرش از تب ماالریا، كھ بھ١۵۶٢ظرف چند ماه، در سال . فرسوده شد

تا خود را با كوشید . یك سال بعد دخترش مرد. زھكشي باتالقھاي مارما بھ آن مبتال شده بودند، درگذشتند
وپنج  ، بھ سن پنجاه١۵٧۴در . تر یافت عشق تسلي دھد، اما شھوتراني نامشروع را از زناشویي كسل كننده

  .در سلسلة نسب خود بھ بھترین و بدترین وضع زیستھ بود. سالگي، درگذشت

داني كھ با فلورانس ھرچند دیگر اشخاصي مثل لئوناردو و میكالنژ بھ وجود نیاورد و در این دوره ھنرمن
الخصال، تینتورتو آذرخوي، یا ورونزة شادزي برابري كنند نداشت، درحكومت   تیسین مھذب و جامع

شد ازنسلي انتظار داشت كھ در میان شورشي  كوزیمو دوم بھ چنان بازخیزي نیرومندي نایل آمد كھ مي
تخدام شده توسط كوزیمو را حتي با این حال چلیني ھنرمندان اس. عقیم و جنگي بیحاصل بھ بار آمده بود

این گفتھ البتھ  -» .شود گروھي كھ نظیرشان ھرگز در این زمان در جھان یافت نمي«: چنین وصف كرد
بنونوتو دوكا كوزیمو را . آمد استخفافي از ھنر ونیز است كھ معموال از طرف فلورانسیان بھ عمل مي

ن فرمانرواي الیق عمران اقتصادي و نظم حمایتگري دانست كھ ذوقش بیش از سخایش بود، اما شاید آ
py  سیاسي را حیاتیتر از تزیین 
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تمام ھنرمندان را، و درحقیقت »  :كند وازاري كوزیمو را چنین وصف مي. دانست ھنرمندانة قصر خود مي
كوزیمو بود كھ مخارج » .دھد دارد و مورد عنایت قرار مي ھمة مردان صاحب نبوغ را، دوست مي

ھاي مفرغي مشھور  در نتیجة این كاوشھا، مجسمھ. تتسو، و نقاط دیگر را تأمین كردحفریات كیوسي، آر
ھاي ھنریي را كھ در   توانست، گنجینھ تاحدي كھ مي. اتروسكي خیمایرا، خطیب، و مینروا كشف شدند

ھاي ھنري خود را نیز بر آن  از كاخ مدیچي غارت شده بودند باز خرید، مجموعھ ١۵٢٧و  ١۴٩۴سالھاي 
. اي كھ ساختمان آن در یك قرن قبل توسط لوكا پیتي آغاز شده بود قرار داد آنھا را در آن قلعھ  زود، و ھمةاف

كوزیمو این بناي حجیم را بھ دست بارتولومئو آماناتي بزرگتر ساخت و مسكن رسمي خود قرار داد 
)١۵۵٣.(  

اتي بود كھ باغھاي مشھور بوبولي را آمان. آماناتي و وازاري در فلورانس بزرگترین معماران زمان بودند
این پل در  - )١۵٧٠- ١۵۶٧(درپشت كاخ پیتي آراست و پل زیباي سانتا ترینیتا را بررود آرنو بناكرد 

سازي بر   ھاي مجسمھ اي بود؛ در مسابقھ ساز شایستھ او ھمچنین نقاش و مجسمھ. جنگ جھاني دوم ویران شد
در . دھد مجسمة ژونون را ساخت كھ حیاط بارجلو را زینت مي چلیني و جوواني دا بولونیا پیروز شد، و

) ١۵۶٠(رنسانس مشركانھ اكنون . ھاي مشركانة بسیار ساختھ بود استغفار كرد سنین پیري از اینكھ پیكره
رفت تا سلطة خودرا برذھن ھنرمندان ایتالیایي  دورة خود را طي كرده بود، و مسیحیت بار دیگر مي

  . استوار كند

یكي از تفریحات كوزیمو . ساز محبوب خود ساخت و، بر رغم میل چلیني، باتچو باندینلي را مجسمھكوزیم
باتچو نزد خودش بس محبوب بود؛ قصد خود را دایر بر . این بود كھ مذمت چلیني را از باندینلي بشنود

جیبترین آنان بھ نام پیشي جستن بر میكالنژ اعالم كرد و سایر ھنرمندان را چندان نكوھش كرد كھ یكي از ن
كس از اونفرت داشت؛ اما مأموریتھاي ھنري بسیاري كھ  تقریبًا ھمھ. آندرئا سانسووینو كوشید تا اورا بكشد

وقتي كھ لئودھم . نمایانند كھ استعدادش بھتر از خصالش بود در فلورانس ورم بھ او واگذار شدند مي
كاخ بلودره نظیري ساختھ شود تا بھ فرانسواي اول خواست از گروه پیكرة بغرنج الئوكوئون واقع در  مي

ھدیھ كند، كاردینال بیبینا از باندینلي خواست تا آن كار را انجام دھد؛ باتچو وعده داد كھ آن نظیر را از 
كلمنس ھفتم از نتیجة كار چندان . و در برابر حیرت ھمگان در این كار كامیاب شد. اصل خود زیباتر سازد

ھاي اصلي براي فرانسواي اول فرستاد و كپیة باتچو را براي كاخ مدیچي درفلورانس  قھخشنود شد كھ عتی
باندینلي براي كلمنس و آلساندرو د مدیچي گروه پیكرة . آن كپیھ بعدًا بھ تاالر اوفیتسي منتقل شد. نگاه داشت

اوود میكالنژ گذاشتھ وكاكوس ساخت كھ در ایوان پاالتتسو وكیو در كنار مجسمة د آسایي بھ نام ھركول غول
اگر زلف ھركول ترا «: در حضور كوزیمو بھ باندینلي گفت. داشت چلیني آن مجسمھ را دوست نمي. شد

ھاي سنگین او انسان را  شانھ… . قدر جمجمھ برایش باقي نخواھد ماند كھ مغزش را نگاه دارد بتراشند، آن
ھایش از طبیعت تقلید  سینھ و ماھیچھ. یختھ باشنداندازند كھ بھ طرفین پاالن االغي آو بھ یاد دو سبدي مي

  ».اند برداري شده اند، بلكھ از یك كیسة خربزة بد نسخھ نشده

ھذا، كلمنس آن ھركول را شاھكاري دانست، سازندة آن را با اعطاي ملكي شایان پاداش داد، و وعده   مع
را با دادن نام كلمنس بھ طفل حرامزادة  باتچو این احساس. اي نیز بھ او بدھد كرد كھ دستمزد قابل مالحظھ

خود، كھ بزودي پس از مرگ پاپ متولد شد، پاسخ گفت؛ آخرین كارش ساختن آرامگاھي براي خودش و 
شاید اگر از راه حسادت دو تن از ). ١۵۶٠(پدرش بود، و ھمینكھ آرامگاه تمام شد، آن را فورًا اشغال كرد 

نوشتند جاودان نشده بود، امروز از شھرت بزرگتري  ميھنرمنداني كھ بھ خوبي طراحي خود چیز 
  .این دو تن وازاري و چلیني بودند. برخوردار بود

جوواني در دوئھ زاد، راه خود را در جواني بھ رم . جوواني دا بولونیا یكي از رقیبان خوشخوتر او بود
آنجا، یك نمونة گلي از پس از یك سال مطالعھ در . ساز شود ، و تصمیم گرفت كھ مجمسھ)١۵۶١(گشود 

ساز پیر آن نمونھ را در دست گرفت، با انگشتان فرسوده و  مجسمھ. كار خود نزد میكالنژ سالخورده برد
. شست سنگین خود فشاري بھ این سو و آن سوي آن داد، و در چند لحظھ آن را بھ گونة بھتري درآورد

شتادوچھار سال عمر خود با بلندگرایي جوواني ھرگز آن مالقات را فراموش نكرد؛ در تمام بقیة ھ
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عزم بازگشت بھ فالندر را داشت كھ یكي از نجباي فلورانس . اي كوشید تا با غول ھنرھمتراز شود بیتابانھ
بھ او سفارش كرد آثار ھنري گرد آمده در فلورانس را بررسي كند و بھ مدت سھ سال وي را در كاخ خود 

ندان ھنرمند ایتالیایي بودند كھ پنج سال طول كشید تا كار آن فالندري در آن شھر و نزدیك آن چ. نگاه داشت
اي  براي طرح فواره. آنگاه فرانچسكو، پسر دوكا كوزیمو، مجسمة ونوس او را خرید. مورد قبول واقع شود

اي شد؛ كوزیمو او را براي شركت درچنان كار پرمسئولیتي بس  جھت پیاتتسا دال سینیوریا وارد مسابقھ
یافت، اما نمونة او بھ قضاوت بسیاري از ھنرمندان بھترین نمونھ شناختھ شد و شاید موجب گشت كھ  جوان

پس از آن جوواني را بھ عنوان . براي ساختن فوارة بزرگتري در بولونیا از او دعوت بھ عمل آید
وقتي كھ دوباره . ساز رسمي خاندان مدیچي بھ فلورانس باز آوردند؛ در آن شھر ھرگز بیكار نماند مجسمھ

 ١۵٨٣در سال . بھ پاپ معرفي كرد» سازان فلورانس سلطان مجسمھ«بھ رم رفت، وازاري او را بھ عنوان 
قھرماني قوي و عضالني زن دلربایي را در : یك گروه پیكره ساخت كھ بعدًا ھتك ناموس سابینھا نام یافت

ان فشرده شده است و پشتش دلپذیرترین وجھي واقعگرایانھ در دست آن قھرم بغل دارد كھ پیكر نرمش بھ
  .سازي از مفرغ در دوران رنسانس دارد شكل را در مجسمھ

ریدولفو گیرالندایو . سازان از نقاشان برتر و گرامیتر بودند در مجموعة ھنرمندان زمان كوزیمو، مجسمھ
اش كھ كار لوكرتسیا  رهتوانیم او را از روي چھ  كوشید تا شایستگي پدر را حفظ كند، اما نتوانست؛ ما مي

داشت  فرانچسكو اوبرتیني، ملقب بھ باكیاكا، دوست مي. سوماریا است و اكنون در واشینگتن است بشناسیم
یاكوپو كاروتچي، كھ بھ مناسبت . كھ مناظر تاریخي را بھ مقیاسي كوچك و با تفصیل زیاد رسم كند

  شد، داراي زادگاھش پونتورمو خوانده مي

كوزیمو، و آندرئا دل سارتو تعلیم یافت؛ و  م و آغازي خوب بود؛ نزد لئوناردو، پیرو ديھرگونھ مزیت الز
این . جھان ھنر را با نقاشیي كھ محو شده و اكنون وجود ندارد منقلب ساخت) ١۵١٣(در نوزدھسالگي 

ن برترین فرسكویي كھ تا آ«: نقاشي تحسین میكالنژ را برانگیخت، و از زبان وازاري چنین وصف شد
اما كمي پس از آن، پونتورمو دوستدار گراوورھاي دورر شد، خطوط نرم و » .زمان دیده شده بود

ھمسازیھاي سبك ایتالیایي را ترك كرد، اشكال خام و سنگین آلماني را ترجیح داد، و مردان و زنان را در 
لورانس، رسم در فرسكوھایي كھ در چرتوزا، در خارج ف. ھیئتھاي مغشوش جسمي و روحي ظاھر ساخت

آیا «: وازاري از این تقلید منزجر شد. ھایي از آالم مسیح را بھ این شیوة توتوني نمایاند كرد، منظره
آیند تا شیوة ایتالیایي را فراگیرند بیخبر بود  پونتورمو از این موضوع كھ ژرمنھا و فالندریھا بھ ایتالیا مي

ا این حال، وازاري قدرت این فرسكوھا را تصدیق ب» كھ كوشید آن را ھمچون چیز بدي بھ دور اندازد؟
داد كھ نام  او ھرگز اجازه نمي. پونتورمو، براثر ترسھایي بیخود، ھنر خود را بازھم بغرنجتر ساخت. كرد

كرد، مبادا براثر فشار جمعیت  مرگ در حضورش برده شود؛ از شركت درجشنھا و جماعات خودداري مي
كس جز شاگرد محبوب خود برونتسینو  ان و نجیب بود، تقریبًا بھ ھیچلھ شود و بمیرد؛ گرچھ خود مھرب

شد، تاآنكھ عادت یافت در اطاقي در طبقة دوم  ھرروز بیش از روز پیش بھ عزلت مایل مي. كرد اعتماد نمي
 در آخرین. كشید شد بھ آن رفت، و پس از برشدن بھ آن، نردبان را باال مي خانھ بخوابد كھ فقط با نردبان مي

مدت یازده سال بتنھایي كاركرد، در  -ساختن فرسكو در نمازخانة اصلي سان لورنتسو -مأموریت خود
پیش از تمام كردن كار، درگذشت . ھمان نمازخانھ مسكن گزید، و بھ ھیچ كس اجازة ورود بھ آن را نداد

ز تناسب و رخسارھا و وقتي كھ پرده از فرسكو برداشتند، دیده شد كھ شكلھا بھ طرز بدي خارج ا) ١۵۵۶(
این كار . حال او را از روي كاري كھ در بلوغ ھنري سالمترش انجام داده بود یاد كنیم. خشمگین یا غمناكند

كاله نرم پرداري بھ سر  - عبارت بود از تك چھرة زیباي او گولینو مارتلي كھ اكنون در واشینگتن است
  .بدون نقص استاش درخشان، و دستانش  دارد، چشمانش اندیشمند، جامھ

بھ واسطة یك رشتھ از تصاویر جالب كھ . آنیولیو دي كوزیمو دي ماریانو، كھ بھ برونتسینو تجدید نام یافت
اي از آنھا، از كوزیمو   كاخ مدیچي شامل مجموعھ: بیشتر از افراد خاندان مدیچي بودند، شاخصیت یافت

ھا غالبًا  چھره ش لئو دھم قضاوت كنیم، آن تكو تا دوكا كوزیمو، است؛ و اگر از صورت كیسھ» پدر میھن«
 -یك ناپلئون واقعي پیش از بوناپارت - )اوفیتسي(بھترین آنھا متعلقند بھ جوواني نوارسیاه . مطابق با واقعند

  .شكیل، مغرور، و آتشین دم
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ي از شاید ھنرمند محبوب دوكا كوزیمو مردي بود كھ این كتاب، یا ھر كتاب دیگري دربارة رنسانس، نیم
اي كھ وازاري در آرتتسو در  خانواده. این شخص جورجو وازاري است. حیات خود را بھ او مدیون است

  آن متولد شد قبًال چند ھنرمند پرورده بود؛ او از اقوام دور دست

گوید كھ نقاش پیر، پس از دیدن نقاشیھاي زمان كودكي جورجو، وي را بھ   لوكا سینیورلي بود و بھ ما مي
كاردینال پاسریني، كھ بھ قیمومیت ایپولیتو و آلساندرو د مدیچي تعیین شده . طراحي تشویق كردتحصیل 

بود، در اجراي یكي از اعمال سخاوتمندانھ و روشن بینانة بیشمارش در حمایت از ھنر، كھ باید در 
جا آن پسر ارزیابي اخالقیات دورة رنسانس مورد توجھ قرار گیرد، جورجو را بھ فلورانس برد؛ در آن

چھاردھسالھ در تحصیالت وارثان جوان ثروت و قدرت شركت كرد، شاگرد آندرئا دل سارتو ومیكالنژ 
ھمچون خدایي اكرام  –با بیني شكستھ و سایر عیوبش  –را ) میكالنژ(شد، و تا پایان عمرش بوئوناروتي 

  .كرد مي

در . بھ آرتتسو بازگشتاز فلورانس طرد شد، جورجو  ١۵٢٧وقتي كھ خاندان مدیچي در سال 
ھجدھسالگي، پس از آنكھ پدرش از طاعون مرد، خود را متكفل مخارج سھ خواھر و دو برادر جوان 

ھمشاگرد سابقش، ایپولیتو د مدیچي، او را بھ رم دعوت . بار دیگر مھرباني او را نجات داد. خویش یافت
وران رنسانس را مطالعھ كرد؛ ودرسال كرد؛ وي درآنجا بھ مدت سھ سال با جدیت تمام ھنر باستان و د

آلساندرو، كھ پس از بازگشت دوبارة خاندانش بھ حكومت فرمانرواي فلورانس شده بود، او را بھ  ١۵٣٠
این . ھایي از افراد آن خانواده ساخت در آنجا تك چھره. كاخ مدیچي فراخواند تا در آنجا نقاشي و زندگي كند

 -اي از كاتریناي جوان سرزنده رنتسو باشكوه در حالتي غمناك، و چھرهتابلوھا شامل تصویري بودند از لو
گویي آگاه . ورزید شد و گاه بارسم تصویر خود مخالفت مي  كھ از روي ھوس گاه در برابر نقاش حاضر مي

وقتي آلساندرو بھ قتل رسید، وازاري بھ سرگرداني افتاد و تا . بود از اینكھ روزي ملكة فرانسھ خواھد شد
كنند، اما این تابلوھا  منتقدان جدید دربارة تابلوھاي او باخشونت حكم مي. دي حامي ھنري نداشتچن
بایست براي او شھرتي فراھم آورده باشند، زیرا در مانتوا جولیو رومانو او را نزد خود مسكن داد و در  مي

كرد، با ھنرمندان  بررسي مي رفت ھنر آن محل را بدقت ھرجا كھ مي. ونیز آرتینو نگاھبان نیرومند او بود
چون بھ رم . داشت آورد و یادداشت برمي نشست، و آثار نقاشي راگرد مي یا اعقاب آنان بھ گفتگو مي

گوید،  طوري كھ او مي بھ. بازگشت، تابلو پایین آوردن مسیح از صلیب را براي بیندو آلتوویتي رسم كرد
ساز، نقاش، و معماري را كھ در آن زمان  بزرگترین مجسمھ مند بود كھ ازچنان اقبال زیادي بھره«این تابلو 

  ».زیست ناخشنود نساخت مي

ھمین میكالنژ بود كھ او را بھ كاردینال آلساندرو فارنزة دوم معرفي كرد؛ و ھمان كاردینال فرھیختھ بود 
ا كھ ایتالیاي بھ وازاري پیشنھاد كرد كھ براي رھنموني آیندگان باید تذكرة ھنرمنداني ر ١۵۴۶كھ درسال 

درحالي كھ بھ عنوان نقاش و معمار جدًا در رم، . دویست سال گذشتھ را شاخص ساختھ بودند تألیف كند
ریمیني، راونا، آرتتسو، و فلورانس سرگرم بود، قسمتي از وقت خودرا صرف كار بیبھرة تنظیم 

نخستین  ١۵۵٠در سال . بود» بھ انگیزة عشق بھ این ھنرمندان ما«گفتة خودش،  ھایي كرد كھ، بھ سرگذشت
  ھا را بھ عنوان سرگذشت چاپ این زندگینامھ

سازان ایتالیایي منتشر و، ضمن شرح فصیحي، آن را بھ دوكا كوزیمو  بھترین معماران، نقاشان، و مجسمھ
  .اھدا كرد

وارھاي داخل پاالتتسو وكیو را تغییر شكل داد و بسیاري از دی. سرھنرمند كوزیمو بود ١۵٧٢تا  ١۵۵۵از 
افكند كھ بھ  آن را با نقاشیھایي كھ عظیمتر و باشكوھتر از پیش بودند تزیین كرد؛ ساختمان وسیعي را پي

. واسطة ادارات دولتي آن بھ نام اوفیتسي مشھور شد واكنون یكي از تاالرھاي بزرگ ھنري جھان است
اي را بنا كرد كھ كوزیمو را  هدار شد و راھرو سرپوشید درتكمیل كتابخانة لورنتس سمت رھبري را عھده

در . وكیو بھ مقر جدید امارت دركاخ ویتي برود قادر ساخت از پاالتتسو وكیو و اوفیتسي در آن سوي پونتھ
چندین ماه راصرف مسافرت و تحقیق كرد و یك سال بعد نسخة جدید وبسیار بزرگتري از  ١۵۶٧سال 
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رگذشت و در جوار نیاكانش در آرتتسو بھ خاك در فلورانس د ١۵٧۴بھ سال . سرگذشت را انتشار داد
  .سپرده شد

منتقدي ) بھ جز چند طنزگزنده دربارة باندینلي(ھنرمندي بزرگ نبود، اما مردي نیك و محققي كوشا بود و 
نوول،  اي، وگاه با سرزندگي یك با یك زبان توسكاني سادة خوشایند و تقریبًا مكالمھ. باگذشت و باھوش بود

اند؛ كتاب  ب تمام ادوار را براي ما بھ جاگذاشت، كھ بااستفاده از آن صدھا مجلد بھ وجود آمدهجالبترین كتا
مشحون از عدم دقت، اشتباھات تاریخي، و تناقضات فراوان است، با این حال، از جھت اطالعات جذاب و 

كرده بود،  نان و رمآنچھ را كھ پلوتارك براي قھرمانان نظامي و مدني یو. تفسیر منصفانھ بسیار غني است
كتاب وازاري قرنھا بھ عنوان یكي از آثار كالسیك ادبیات جھان . وازاري براي ایتالیاي رنسانس انجام داد

  .باقي ماند

V – ١۵٧١-  ١۵٠٠:بنونوتو چلیني  

آساي زیباي  در آن عصر، در دربار كوزیمو، مردي بود كھ تمامي آن شدت و حدت، آن پژوھش جنون
بخش سالمتي و مھارت یا قدرتي را كھ مشخص دوران رنسانس بود در   غرور نشاط زندگي و ھنر، آن

خوي خودگرد آورده بود؛ عالوه بر آن، داراي نیروي برونریزي افكار و احساسات، ناگواریھا، و 
بنونوتو نمایندة كامل . ھا بود موفقیتھاي خود در یكي از دلكشترین و فراموش ناشدنیترین خود زندگینامھ

توانست بوده باشد؛ تقواي آنجلیكو، تزویر ماكیاولي، خضوع  كس نمي غ رنسانس نبود، ھمچنانكھ ھیچنبو
یك از ھنرمندان زمان بھ قدر بنونوتو  كاستیلیونھ، و نزاكت شادساز رافائل را فاقد بود؛ و بدون شك ھیچ

خوانیم،  ھاي مھیج اورا ميھذا، ھمچنانكھ ماجرا مع. اعتنا بھ محاكم قضایي نبودند خود مجري قانون و بي
كنیم كھ كتاب او بیش از ھر كتاب دیگر، حتي بیش از سرگذشت وازاري، ما را بھ پشت صحنة  احساس مي

  .شود رنسانس، و بھ قلب آن، رھنمون مي

  :نویسد وي چنین مي

شمار  با ھر خوي و خصلتي كھ باشند، اگر كار درخشاني، یا كاري كھ ممكن است درخشان بھ  مردان،  ھمة
منش باشند، باید با دست خود سرگذشت خویش را شرح  رود، كرده باشند، ھرگاه مرداني شرافتمند و راست

و  این وظیفھ اكنون بر من، كھ پنجاه . كنند؛ اما نباید پیش از چھلسالگي بھ چنین مھم دقیقي دست یازند
  .م، خطور كرده استام و در فلورانس یعني زادگاه خود ھست ھشتمین سال را پشت سرگذاشتھ

بالد، اما در عین  از حقیر زاده بودن خود، و از اینكھ با آن خانودة خود را مشھور ساختھ بود، بر خود مي
رسم تحذیر چنین  ضمنًا بھ. سازد كھ از اخالف یكي از سرداران یولیوس قیصر است حال ما را مطمئن مي

خوش (او را بنونوتو » .شود فاخر بھ نسب یافت ميدر چنین اثري ھمواره موردي براي ت»  :شود متذكر مي
. نامیدند، زیرا والدینش در انتظار دختري بودند، و با آمدن او بھ نحوي دلپذیر شگفتزده شدند) آمده

صدسال زیست؛ چلیني، كھ نیروي زیست او را بھ ) شاید با نقض تمام دستورھاي كورنارو(پدربزرگش 
پدرش مھندس، عاجكار، و عاشق نواختن فلوت بود؛ . دگي كردارث برده بود، ھفتاد و یك سال زن

اي و فردي از نوازندگان دربار مدیچي شود؛  شیرینترین امیدش این بود كھ بنونوتو فلوت نوازي حرفھ
ظاھرًا در سالھاي بعدي زندگیش از اینكھ پسرش در اركستر خصوصي پاپ كلمنس بھ نواختن فلوت 

  .آورد تا از زرگري او كھ از آن راه پول و شھرت بھ دست مي برد پرداختھ بود بیشتر لذت مي

تب «بعضي از كارھاي میكالنژ را دید و بھ . اما بنونوتو بیشتر شیفتة اشكال زیبا بود تا آھنگھاي خوش
زیر طرح نبرد پیزا را دید و چنان تحت تأثیر آن قرار گرفت كھ حتي سقف نمازخانة . مبتال شد» ھنر

رغم الحاح پدرش، شاگرد یك زرگر شد، اما در عالم وفاداري  علي. آمد و كمتر شگفتسیستین بھ دیدة ا
pyدر خانة فیلیپینولیپي یك كتاب نقاشي . فرزندي نواختن فلوت را، كھ حال در نظر او منفور بود، ادامھ داد
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م خود ببیند؛ و ھاي مشھور را با چش سخت تمایل یافت كھ آن نمونھ. نمایاند یافت كھ ھنر باستاني روم را مي
روز او و یك چوبكار جوان بھ نام  یك. كرد غالبًا با دوستان خود دربارة رفتن بھ پایتخت صحبت مي

رفتند و سخت گرم مكالمھ بودند، خود را در جلو دروازة  جامباتیستا تاسو، درحالي كھ بدون ھدف راه مي
یمة راه میان فلورانس و رم ھستند؛ ھر دو با سان پیرو گاتولیني یافتند؛ بنونوتو ناگھان متوجھ شد كھ در ن

پاھاي جان . جسارتي ھمچنان راه پیمودند تا بھ سینا رسیدند كھ پنجاه و سھ كیلومتر با رم فاصلھ داشت
آوازخوانان و «چلیني آن قدر پول داشت كھ اسبي كرایھ كند؛ آن دو برآن حیوان سوار شدند و؛ . یاري نكرد

در آن ھنگام من نوزده سال داشتم، ھمان اندازه نیز از عمر قرن گذشتھ . م پیمودیمخندان، ما آن راه را تا ر
  ».بود

در رم یك كار زرگري یافت، آثار باستاني را مطالعھ كرد، و چندان پول بھ دست آورد كھ مبالغي براي 
دوسال آھنگ اما آن پدر بیقرار چندان در بازگشتش اصرار ورزید كھ بنونوتو پس از . تسلي پدرش بفرستد

  ھنوز در آنجا درست مستقر نشده بود كھ در نزاعي. فلورانس كرد

بر نقاشیھاي . چون فكر كرد كھ مضروب مرده است، دوباره بھ رم گریخت. با یك جوان او را دشنھ زد
میكالنژ، در نمازخانة سیستین، و كارھاي رافائل، در ویالكیجي و واتیكان، نیك نگریست؛ تمام اشكال و 

. را در تصویر مردان و زنان، و فلزات و برگھا مالحظھ كرد؛ و بزودي بھترین زرگر رم شد خطوط
چلیني چنان . كلمنس او را نخست بھ عنوان فلوت نواز استخدام كرد و آنگاه متوجھ مھارتش در طراحي شد

نقوش  یعني سازندة –كرد » سرطراح ضرابخانة پاپي«ھاي زیبایي براي پاپ ساخت كھ پاپ اورا  سكھ
» .بھ اندازة سر یك بچة دوازدھسالھ بود«ھر كاردینال مھري داشت كھ گاه . ھاي رایج در ایاالت پاپي سكھ

) دالر؟١٢۵٠(كراون  ١٠٠رفت و برخي از آنھا  ھا بھ كار مي این مھرھا براي مھروموم كردن نامھ
كرد، طرح مدالیونھا  استوار ميتراشید و  كرد، نگین مي ھا را حكاكي مي چلیني مھرھا و سكھ. ارزیدند مي

خوداو . كرد كرد، وصد نوع چیز از سیم و زر درست مي ریخت، برروي مدال میناكاري برجستھ مي را مي
ھاي مختلف ھنر بایكدیگر خیلي فرق دارند، بدان سان كھ ھركس كھ در یكي  این شعبھ«: نویسد چنین مي

ل ممكن است بھ ھمان كامیابي نایل شود؛ در صورتي ازآنھا زبردست باشد، اگر بھ دیگري دست یازد، مشك
سان كار آزموده شوم و در ھر مورد بخصوص نشان  ام تا در ھمة آنھا بھ یك كھ من با تمام قدرت كوشیده

  ».ام خواھم داد كھ بھ ھدف خود رسیده

ھ سرانجام ما زند، اما چنان دراین كار استوار است ك بنونوتو تقریبًا در ھر صفحھ از كتاب خود الف مي
توانیم آن را  گوید، و ما نمي سخن مي» خوش پیكري و تناسب جسماني خود«از . داریم حرف او را باور مي

سان نیك آفریده بود كھ من  طبیعت چنان خویي شاد بھ من عطا نموده و اجزاي جسم را بدان«. انكار كنیم
در میان این اشیاي دلپذیر، » .اكمال رسانم دار شوم، بھ خواستم عھده توانستم آنچھ را كھ مي بسھولت مي

غالبًا شب را با او … . اي بھ كار بردم اندام بود كھ من وي را ھمچون نمونھ دختري بس زیبا و خوش«
از یكي از این خوابھا وقتي » .شود پس از افراط در التذاذ جنسي، خوابم گاه سنگین مي… . كردم صبح مي

  .ظرف پنجاه روز شفا یافت و معشوقة دیگري گرفت. دید» فرانسوي مرض«بیدار شد كھ خود را كانون 

گذاشت، بر بیقانوني  اي احكام كلیسا و كشور را زیرپا مي  بینیم چلیني با چھ وجدان آسوده وقتي كھ مي
نظام شھر رم آشكارا سست و بنیان گسستھ بود؛ مردي . شویم زندگي شھري ایتالیا در قرن شانزدھم آگاه مي

بنونوتو . خودش براي خود قانون باشد - بایست و گاه مي –توانست  ي غرایزي نیرومند بود ميكھ دارا
یافتم،  اگر مفر و مخرجي براي آن نمي«كرد كھ  شد، ھیجان و تبي در خود احساس مي ھرگاه خشمگین مي

ستم انجام خوا بایست كاري را كھ مي مي«دید،  موقعي كھ ازكسي جفایي مي» رسانید؛ جانم را بھ لب مي
سازد، درھمة آنھا بھ جز یكي  دھھا بار بھ نزاع پرداخت و، بھ طوري كھ خود او ما را مطمئن مي» .دھم

فرو برد كھ آن مرد » اي گاو كشانھ«با چنان قدرت و شدت » مجرمي«اي را بھ گردن  دشنھ. ذي حق بود
فقط دوضربھ براو وارد ساختم، . من او را درست در زیرگوش دشنھ زدم«در مورد دیگر . در دم جان داد
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المثل رایج، دردعوا حلوا  خواستم او را بكشم، اما، بنابھ ضرب نمي. در زیر دومین ضربت جان سپرد
  ».كنند قسمت نمي

بر حق بود، احساس ) جز یك بار(چون ھمواره . بود كھ اخالقیاتش» مستقل«االھیات او ھمان اندازه 
رو براي كامیابي خود مر او  و از این. دھد قدرت بیشتري بھ بازویش ميكرد كھ خدا طرفدار اوست و  مي

اش آنجلیكا یاري  ھذا، وقتي كھ یزدان مسئول او را براي یافتن عشق گمشده مع. را سپاسي شایستھ گزارد
اي  یك جادوگرسیسیلي شبانھ او را بھ كولوسئوم ویرانھ برد، دایره. براي كمك بھ شیاطین روي آورد  نكرد،

برزمین رسم كرد، آتشي برافروخت، عطر بر آن پاشید، و با وردھاي عبري، یوناني، والتیني اجنھ را 
بیني  بنونوتو یقین كرد كھ صدھا شبح در پیش او برخاستھ و وصل او را با آنجلیكا پیش. احضار كرد

  .بھ خانة خود بازگشت و باقي شب را با دیدن شیاطین بھ سر برد. كنند مي

رتش امپراطوري رم را غارت كرد، چلیني بھ كاستل سانت آنجلو گریخت و بھ تیراندازي باتوپ وقتي كھ ا
گیري ماھرانة  گوید كھ یكي از تیرھاي او بود كھ دوك بوربون را كشت؛ و نشانھ پرداخت؛ خود او بتأكید مي
. د بنونوتو را نجات دادرا از آن قلعھ دور نگاه داشت و پاپ و كاردینالھا وخو  او بود كھ محاصره كنندگان

دانیم كھ وقتي كلمنس بھ رم  قدر موثق مي دانیم این موضوع تا چھ حد صحت دارد، اما آن را ھمان ما نمي
اگر من «: حقوق در سال، یساول خود ساخت و گفت) دالر؟ ٢,۵٠٠(كراون  ٢٠٠بازگشت، چلیني را، با 

داشت؛  دادم كھ حدودش تا حد دیدرس من ادامھ مي يقدر زمین م امپراطور ثروتمندي بودم، بھ بنونوتو ھمان
  ».اما چون اكنون ورشكستة نیازمندي بیش نیستم، بھ ھر تقدیر بھ او آنقدر نان خواھم رساند تا سیر شود

چلیني، شاید براي دلخوشي خود، پاسخ پاولوس را بھ . پاولوس سوم حمایت كلمنس از بنونوتو را ادامھ داد
  :كند آمیز چنین نقل مي  میز او دربارة بنونوتو معترض است، بھ طرزي مبالغھكسي كھ بھ روش تلطف آ

بدان كھ مرداني مانند بنونوتو، كھ در حرفة خود بینظیرند، شأني باالتر ازقانون دارند؛ وشأن بنونوتو، با «
پسر پاپ، كھ  اما پیرلویجي» .اند، خیلي باالتر ھم ھست ام برسرش آورده آوري كھ من شنیده آن بالیاي خشم

حتي ھنرمندیھاي چلیني . بھ قدر خود بنونوتو در رذالت متھور بود، پاپ را بر ضد آن ھنرمند برانگیخت
كارگاه خود در رم را ترك كرد و رو  ١۵٣٧در فایق آمدن برچنین نفوذي ناتوان از كار درآمدند و در سال 

قرار گرفت، تك چھرة كوچكي از اوساخت،  درسر راه خود درپادوا مورد پذیرایي بمبو. بھ فلورانس آورد
از زوریخ، لوزان، ژنو، و لیون . و درعوض براي خود و دو ھمراھش اسبابي بھ رسم ھدیھ دریافت داشت

جوواني د روسي، نقاش فلورانسي، . در آن شھر نیز دشمناني براي خود یافت. گذشت تا بھ پاریس رسید
امپراطور براي خود پیدا كند؛ از این رو اشكاالتي در راه آن خواست رقیب جدیدي در استفاده از پول  نمي

ھنرمند نو رسیده فراھم كرد؛ و وقتي كھ چلیني خودرا سرانجام بھ امپراطور رساند، او را شدیدًا گرفتار 
  جنگ یافت؛ باتني بیمار و درحالي كھ سخت 

كرد، و از جبال آپنن گذشت تا بھ بھ درد وطن دچار بود، دوباره از كوھھاي آلپ گذشت، زیارتي از لورتو 
بھ ھمان . با نھایت وحشت خود را از طرف پیر لویجي بھ اختالس گوھرھاي پاپ متھم یافت. رم رسید

از آنجا گریخت، اما در حین . اي افكنده شد كھ درنجات آن یاري كرده بود؛ و چندین ماه حبس كشید  قلعھ
بھ . مدت دو سال در یك حجرة زیرزمیني زنداني شدفرار یك پایش شكست؛ دستگیر شد و این بار بھ 

یك بار دیگر . درخواست فرانسواي اول، كھ حال بھ خدمات او در فرانسھ نیاز فوري داشت، مرخص شد
  ).١۵۴٠(از كوھھاي آلپ بھ آن سو گذشت 

شاه و دربارش را در فونتنبلو یافت؛ مقدمش را بس گرامي داشتند و قصري در پاریس در اختیارش 
وقتي كھ ساكنان آن قصر از ترك آن امتناع كردند، چلیني آنان را بزور . ذاشتند تا خانھ و كارگاھش باشدگ

داشتند؛ و مادام دو اتامپ، معشوقة شاه،  فرانسویان رفتار و لحن سخن او را دوست نمي. از آن بیرون راند
شنید چلیني اثاث ساكنان قصر را از وقتي كھ . ورزید بر نافروتني چلیني دربرابر بلندپایگي خود نفرت مي

آن شیطان صفت یكي از این روزھا پاریس «ھا بیرون ریختھ است، فرانسواي اول را تحذیر كرد كھ  پنجره
آن شاه خوشخو را آن داستان خوش آمد، شرارت چلیني را بھ ھنرش بخشود، و » .را غارت خواھد كرد
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كراون ھم براي  ۵٠٠اي كھ در حق او مقرر داشت،  مواجب ساالنھ) دالر؟ ٨٧۵٠(كراون  ٧٠٠عالوه بر 
ھزینة سفر او از رم پرداخت و وعده كرد كھ در ازاي ھر اثر ھنري كھ چلیني براي او بھ وجود آورد، 

بنونوتو چون آگاه شد كھ این ھمان شرایطي است كھ بیست و . مبلغي اضافھ برحقوق مقرر بھ او بپردازد
  .عیین شده بود، بر خود بالیدچھار سال پیش براي لئوناردو ت

دادگاه علیھ . یكي از مستأجران طرد شده از قصر او را بھ اتھام دزدیدن قسمتي از اموال خود تعقیب كرد
  :گونھ تغییر داد انگیز خود، جریان قضاوت را بدین اما چلیني، بھ رسم شگفت. چلیني رأي داد

ست، براي دفاع از حق خود بھ دشنة بزرگي متشبث وقتي كھ شنیدم قضیھ بھ ناحق بھ زیان من انجامیده ا
نخستین كسي كھ . شدم كھ ھمواره با من بود، زیرا من ھمیشھ خوش داشتم سالحھاي خوب با خود بردارم

مورد حملة من واقع شد شخص شاكي بود كھ مرا تعقیب كرده بود؛ یك شب بھ ساقھا و بازوھاي او 
ا نكشم؛ زخمھا چنان بود كھ او را از كار بردن ھر دو پایش زخمھاي كاري زدم، اما دقت كردم كھ او ر

  .عاجز كرد

ظاھرًا آن شاكي دیگر جرئت نكرد موضوع را بیشتر تعقیب كند، و چلیني توانست قدرت خود را در 
بینوا دختر جواني بھ نام كاترینا داشتم؛ «در كارگاه ھنري خود در پاریس . مجراھاي دیگري بھ كار اندازد

عالوه بر (توانم بدون مدل كار كنم؛ اماچون  داشتم، زیرا نمي شتر بھ خاطر ھنر خود نگاه مياو را بی
كاترینا، كھ در تن دادن بس سخي بود، با پاگولو » .گرفتم مرد ھم بودم، از او بھره مي) ھنرمند بودن

  بنونوتو وقتي . كرد میكري، دستیار چلیني، نیز ھمبستري مي

خدمتگار او، روبرتا، او را بھ خاطر . دختر را تا حد خستگي مفرط خویش كتك زداز این امر آگاه شد، آن 
بیني كھ  آیا نمي«: اینكھ كاترینا را، براي یك حادثة عادي، بھ آن شدت مجازات داده بود، مالمت كرد و گفت

كاترینا  سازي از روي روز بعد، باز نمونھ» در فرانسھ ھیچ شوھري نیست كھ ھمسرش بھ او بیوفایي نكند؟
درھمان حین باز چند كجروي عشقي روي داد؛ و سرانجام، مقارن ھمان ساعت روز «را از سرگرفت؛ 

گونھ چندین روز گذشت و ھمان   بدین. گونھ كوبیدمش مرا چنان خشمگین ساخت كھ ھمان) كاترینا(پیش، او 
بزرگترین اعتبار را  اي تمام كردم كھ در آن حیص و بیص كار خود را بھ شیوه… . اوضاع تكرار شد
و «یك مدل دیگر او، بھ نام ژان، دختري برایش آورد؛ چلیني بھ مادر صداقي بخشید، » .برایم حاصل كرد

  .آن طفل بعدًا بھ دست پرستار خود خفھ شد» .از آن بھ بعد من دیگر با او سر وكاري نداشتم

كرد، اما سرانجام بنونوتو چندان براي  فرانسواي اول تمام این كارھاي خالف قانون را با حوصلھ تحمل مي
شاه بھ او رخصت نداد، اما . خود دشمن تراشید كھ ناچار شد از شاه اجازة بازگشت بھ ایتالیا را بخواھد

). ١۵۴۵(چلیني مخفیانھ گریخت و، پس از یك سفر بسیار سخت، خود را در زادگاه خویش فلورانس یافت 
نشان داد و بھ مئونت خواھر خویش و شش دختر او كمكي بسزا  در آن شھر جنبة بھتري از خوي خود را

چنانكھ رسم او بود، باز براي خود دشمن تراشید، اما مجسمة . كوزیمو را كمتر از فرانسوا سخي یافت. كرد
. براي او ساخت -پرسئوس –بھ قالب ریخت، و مشھورترین اثر خود را ) در بارجلو(نیمتنة خوبي از دوكا 

اضطرابھا، رنجھا، و در معرض حرارت و برودت قرار . گوید ن مھیجي از قالبگیري آن ميخود او داستا
گرفتن او بھ تب سختي انجامید كھ او را ناچار ساخت، درست ھنگامي كھ كورة مخصوص آن كار، كھ 
خودش ساختھ بود، درحال ذوب كردن فلز بود، بھ بستر رود، و تازه آن فلز ھم براي پركردن آن قالب 

قلع و دویست   یك تكھ. رفت كھ چلیني از بستر برخاست ماھھا رنج داشت بھ ھدر مي. آسا كافي نبود لغو
مقدار فلز با این كار بھ حد كفایت رسید؛ قالبگیري بھ موفقیت انجامید؛ و وقتي . ظرف روي در آن ریخت

ھر مجسمة دیگر در ، ھمان قدر مورد ستایش قرار گرفت كھ )١۵۵۴(كھ آن را در منظر عموم گذاشتند 
  .شدن داوود میكالنژ؛ حتي باندینلي از آن تمجید كرد فلورانس از زمان ساختھ

بنونوتو مدتھا بھ . داستان چلیني از این دورة كمال بھ مرحلة عادي چانھ زدن با دوكا، دربارة پرسئوس افتاد
. شود قطع مي ١۵۶٢ر سال ماجراي زندگي آن ھنرمند ناگھان د. پول بود انتظار نشست، زیرا كوزیمو بي
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دوبار  ١۵۵۶كھ او در سال  - كھ صدقش از جھات دیگر تا حدي ثابت شد - خود بنونوتو از این موضوع
اي دربارة  در آن سالھاي اخیر، چلیني رسالھ. كند ظاھرًا بھ جرم ارتكاب جنایتي بھ زندان افتاد ذكري نمي
ازدواج  ١۵۶۴بھرزگي عمر گذراند، در سال  ھنرزرگري تألیف كرد؛ چلیني پس از آنكھ مدت نیم قرن

كرد، و دو طفل مشروع بر كودك نامشروعي كھ در فرانسھ پیدا كرده بود و پنج طفل نامشروع دیگر، كھ 
  پس از بازگشتش

  .بھ فلورانس در آن شھر بھ وجود آورده بود، افزود

خزانة . توان یافت و بازشناخت يفقط چندتایي را م - كھ بھ واسطة كوچكي بآساني قابل حملند - از آثار او
بارجلو داراي دو مجسمة . كلیساي سان پیترو شمعدان نقره مزیني دارد كھ بھ چلیني منسوب است

ناركیسوس و گانومدس است كھ ھر دو از مرمر ساختھ شده و عالي ھستند؛ تاالر پیتي، سیني و ابریقي از 
از او مدالیوني دارد كھ چھرة بمبو بر آن منقوش است،  اند؛ موزة لوور  نقره دارد كھ بھ دست او ساختھ شده

شود؛ وین نمكداني از او دارد كھ  و نیز نقش برجستة زیبایي از مفرغ كھ پري دریایي فونتنبلو نامیده مي
براي فرانسواي اول ساختھ شده بود؛ مجموعة گاردنر در بستن حاوي مجسمة او از آلتوویتي است؛ تابلو 

ھاي متفرق براي ھنرمند شناختن چلیني كافي نیستند؛  این نمونھ. ر اسكوریال استمصلوب كردن عیسي د
كاري، قدري بھ غرابت  اینھا براي شھرت او خیلي كوچكند؛ و حتي پرسئوس، در نتیجة افراط در ریزه

ھ بزرگترین ھنرمندي ك«او را در فن خود ) بنا بھ گفتة خود بنونوتو(ھذا كلمنس ھفتم   مع. گراییده است
یك نامھ، كھ از میكالنژ بھ چلیني نوشتھ شده و ھنوز ھم موجود . شناخت مي» تاكنون بھ جھان آمده است

ام كھ جھان تاكنون وصفش  درتمام این سالھا من شما را بزرگترین زرگري شناختھ«: گوید است، چنین مي
الت، و ھنرمندي استاد و آدمكشي توانیم چلیني را در آن واحد نابغھ و از آنچھ گفتھ شد، مي» .را شنیده است

او جالیي برتر از سیم و زر و نگین نقشھایش دارد و ما را با اخالقیات » خود زندگینامة«بیباك بدانیم كھ 
  .آورد زمان خودمان بھ سر سازش مي

VI - ھنرمندان كوچكتر  

سالگي خود ممكن بود  امانوئل فیلیبر در ھشت. این عصر انحطاط براي ایتالیا رستاخیزي براي ساووا بود
سالگي   در بیست و پنج). ١۵٣۶(ھجوم فرانسویان را بھ آن امیرنشین، و فتح آن را بھ دست آنان، دیده باشد 

در بیست و نھ سالگي در پیروزي اسپانیاییان و . وارث تاج و تخت آن سرزمین، اما نھ خود آن، شد
و دو سال بعد فرانسھ دیھیم كشور ویران و . دانگلیسیان برفرانسویان، در سن كانتن نقش مھمي ایفا كر

شیبھاي . احیاي ساووا و پیمونتھ بھ دست او شاھكار دولتمردي است. ورشكستة او را بھ وي تسلیم كرد
جبال آلپ، در حیطة امارت او، كنام والدوسیان بدعتگذار بود كھ تدریجًا كلیساھاي كاتولیك را براي عبادت 

پاپ پیوس چھارم عایدات كلیسایي یك سال را . كردند آھك اندود تبدیل ميھاي كوچك  كالوني بھ صومعھ
تفویض كرد تا او آن فرقھ را منكوب سازد؛ امانوئل نخست اقدامات شدیدي معمول داشت، اما وقتي كھ آن 

اقدامات موجب مھاجرتھاي بزرگ شدند، او بھ سیاست تساھل گرایید؛ ازحدت تفتیش افكار كاست و بھ 
المعارف را، كھ  دایرة>دانشگاه جدیدي در تورینو تأسیس كرد، و بودجة تدوین یك . وگنو پناه دادفراریان ھ

ھمواره در برابر زنش مارگریت دو والوا مؤدب و . داشت، فراھم ساخت نام» صحنة جھاني تمام علوم«
سیاسي یاوریش  دركارھاي. داد مارگریت اندرزھاي خردمندانھ بھ او مي. كرارًا نسبت بھ او بیوفا بود

  كرد، و برزندگي عقالني  مي

امارتش، از جھت حسن اداره، یكي از   ،)١۵٨٠(وقتي كھ امانوئل مرد . و اجتماعي تورینو ریاست داشت
  . شاھان ایتالیاي متحد در قرن نوزدھم اعقاب ھمین امیر بودند. بھترین سرزمینھا در اروپا بود

در ھمان اوان، آندرئا دوریا، كھ در جنگھاي اخیر با خیانتي بھنگام از فرانسھ روي گردانده و متوجھ 
pyبانكداران آن شھر در تأمین ھزینة نبردھاي شارل . اسپانیا شده بود، رھبري خود را در جنووا حفظ كرد
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ووا، كھ براثر انتقال فعالیتھاي جن. پنجم كمك كردند؛ و او آنان را با آزادگذاردن تسلطشان برشھر پاداش داد
اي   بازرگاني از مدیترانھ بھ اقیانوس اطلس بھ اندازة ونیز زیان ندیده بود، دوباره بندري بزرگ و قلعھ

الجیشي شد، گالئاتتسو آلسي پروجایي، شاگرد میكالنژ، كلیساھا و كاخھاي با شكوھي در جنووا   سوق
  .كند وصف مي ایتالیاخیابان در وازاري ویا بالبي را شكوھمندترین . ساخت

مرد، شارل  ١۵٣۵وقتي كھ فرانچسكو ماریا سفورتسا، آخرین فرد خاندان خود در فرمانروایي، در سال 
ت صلح بھ ھمراه آورد و آن شھر كھن تابعی. پنجم نایبي ازجانب خود براي حكمراني برمیالن فرستاد

لئوني، گراوورساز ضرابخانة  آلسي در آنجا پاالتتسومارینو زیبا را ساخت؛ و لئونھ. باردیگر سعادتمند شد
با قلم (یافت تا علو ھنري او را  كرد، اماچلینیي نمي میالن، در ھنرھاي پالستیك كوچك با چلیني رقابت مي

رد میالني زمان، قدیس كارلو بورومئو بود كھ در اواخر دوران متشخصترین ف. مشھور سازد) خود
او بھ یك خاندان اشرافي . رنسانس نقش قدیس آمبروسیوس را درزمان انحطاط دوران باستان ایفاكرد

ودوسالگي  سالگي كاردینال، و در بیست ویك توانگر تعلق داشت؛ عمویش، پیوس چھارم، اورا در بیست
اما او از تمام . وي در آن زمان شاید توانگرترین روحاني مسیحي بود. )١۵۶٠(اسقف میالن ساخت 

موقوفاتش، بجز اسقف اعظم نشینش، دست كشید؛ عواید آن را بھ مصارف خیریھ رسانید؛ و تقریبًا تمامي 
فرقة آمبروزیان را تأسیس كرد؛ یسوعیان را بھ میالن . قواي خود را صرف خدمت عبیدانھ بھ كلیسا كرد

چون . تمام نھضتھاي اصالحي كلیسا را كھ نسبت بھ مذھب كاتولیك وفادار مانده بودند تقویت كرد آورد؛ و
نشین او داراي تمام اختیارات قرون وسطایي  بھ ثروت و قدرت معتاد بود، مصر بود براینكھ دادگاه اسقف

اي زندان اسقفیة ھ باشد؛ قسمت زیادي از كارھاي مربوط بھ قانون و نظم را در دست خود گرفت، دخمھ
ادبیات و . وچھار سال فرمانرواي واقعي شھر بود  خودرا ازجانیان و بدعتگذاران پركرد، و مدت بیست

ھنر، بھ واسطة عشق مفرط او بھ مطابقت با اصول مذھبي و اخالقي، رونقي نگرفت؛ اما پلگرینو تیبالدي، 
. یگاه ھمسرایان كلیساي جامع فراھم نمودمعمار و نقاش، بھ واسطة حمایت او ترقي كرد و طرحي براي جا

كردند، آن كاردینال در جایگاه خود ماند و  ، ھنگامي كھ تمام متشخصان فرار مي١۵٧۶در طاعون سال 
داریھا، و دعاھاي خود تسلي بخشید؛ و ھمین  بیماران و داغداران را با عیادتھاي خستگي ناپذیر، شب زنده

  .ش شدامر موجب بخشودگي شدت عملھاي سابق

در چرنوبیو، واقع در ساحل دریاچة كومو، كاردینال تولومئو گالیو، كھ شاید اعتقادي بھ جھان دیگر 
ھایي  در برشا، جامباتیستا موروني، شاگرد مورتو، تك چھره). ١۵۶٨(استھ را بنا كرد / نداشت، ویال د

  در كرمونا، وینچنتسو .بودندنقاشي كرد كھ شایستة برابر نھادن با بیشتر آثار تیسین 

در فرارا اركولة دوم با . ارزشتر از آثار جاوداني را ادامھ داد كامپي سنت خانوادگي نقاشي تصویرھاي كم
خراج در سال، بھ مناقشات دوكاتو  ٧,٠٠٠دوكاتو بھ پاولوس سوم، و تعھد پرداخت  ١٨٠,٠٠٠پرداختن 

آلفونسو دوم بھ آن شھر دورة دیگري از سعادت بخشید . شھر خود با دستگاه پاپي پایان داد - میان كشور
، اثر جوواني »چوپان با وفا«، اثر توركواتو تاسو، و »رھایي اورشلیم«كھ در اشعار ) ١۵٩٧-١۵۵٨(

بھ گفتة (نقاشي را از گاروفالو فراگرفت، اما جیروالمو دا كارپي ھنر . گواریني، بھ اوج اعتال رسید
وقت خود را زیاده ازحد در راه عشق و عود صرف كرد، و چندان زود ازدواج كرد كھ نتوانست ) وازاري

  .خود را گرفتار خودكامگي نبوغ سازد

ن گرچھ این دو شھر قرنھا متعلق بھ میال. پیاچنتسا و پارما در این عصر بھ اعتالي مھیج خود رسیدند
كرد و  بودند، و آن دوكنشین اینك تابع شارل پنجم بود، پاپ پاولوس سوم آنھا را بھ عنوان تیول پاپ ادعا مي

ھنوز دو سال تمام نگذشتھ بود كھ آن . آنھا را بھ پسر خود، پیرلویجي فارنزه، اعطا كرد ١۵۴۵در سال 
از انحصار قدرت و نعمت او نفرت  دوكاي جدید براثر شورش نجبا، كھ بھ عیاشي او خو كرده بودند اما

پاولوس ابتكار طرح توطئھ را بحق بھ فرانتھ گونتساگا نسبت داد، كھ در آن ھنگام بھ . داشتند، كشتھ شد
كرد؛ و مالحظھ كرد كھ نیروھاي امپراطوري، كھ آماده  امپراطور شارل بر میالن حكومت مي عنوان نایب

pyكمي پس از مرگ ). ١۵۴٧(راي امپراطور مسخر ساختند و در دسترس بودند، ناگھان پیاچنتسا را ب
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پاولوس، یولیوس سوم اوتاویو، پسر پیر لویجي، را بھ امارت پارما منصوب كرد؛ چون اوتاویو داماد 
  ).١۵٨۶(شارل نیز بود، تا زمان مرگش رخصت یافت كھ برپارما حكومت كند 

یوال، معمار ایتالیایي، پورتیكو د بانكي را براي در آن شھر وین. گونھ انحطاطي در بولونیا مشھود نبود ھیچ
گروھي از سوداگران ساخت؛ آنتونیو موراندي بر دانشگاه شھر یك دبیرستان بزرگ افزود كھ بھ مناسبت 

حیاط زیبایش مشھور است؛ و سباستیانو سرلیو یك رسالة معماري نوشت كھ از حیث نفوذ با اثر پاالدیو 
اي در  پاپ پیوس چھارم تومازور لورتي پالرمویي را مأمور كرد تا فواره ١۵۶٣در سال . كرد برابري مي

سازي آن كار بھ یك ھنرمند جوان فالندري واگذار شد كھ تازه از  قسمت مجسمھ. میدان سان پترونیو بسازد
د فلورانس آمده بود و شاید نام خودرا از شھري بھ دست آورده بود كھ بزرگترین اثر خود را در آن بھ وجو

برفراز این گروه . جوواني دا بولونیا، یاجان بولونیا، نھ مجسمھ براي آبنماي عظیم نپتون ساخت. آورده بود
ھاي حوضك آبنما چھار طفل شادمان  پیكره یك مجسمة عظیم برھنھ و نیرومند ازنپتون برافراشت؛ درگوشھ
اي نپتون، چھار زن خوش اندام بھ قالب ریخت كھ با دولفینھاي جھنده سرگرم بازي ھستند؛ در پایین پ

 ٧٠,٠٠٠بولونیا جان را بھ فلورانس باز فرستاد و . ریختند ساخت كھ از پستانھاي خود آب بیرون مي
روح . را، كھ صرف ساختن آن آبنماي با شكوه كرده بود، از وي دریغ نداشت) دالر؟ ٨٧۵,٠٠٠(فلورین 

  .ھنر شھرسازي ھنوز در ایتالیا زنده بود

بھ  ١۵٢٧روزي سال  نگاه را بر رم دوران رنسانس بیفكنیم، از سرعت بازخیزي آن از تیرهچون آخرین 
  كلمنس ھفتم در مرمت ویرانیھا مھارت بیشتري نشان داده بود تا در. آییم شگفت مي

تسلیم وي بھ شارل، ایاالت پاپي را نجات داده و عایدات آن دستگاه پاپ را یاري كرده . جلوگیري از خرابي
اثر كامل اصالح دیني در تقلیل عواید . تا نظم كلیسا را بازگرداند و رم را تا حدي دوباره معمور سازدبود 

مذھبي ھنوز در خزانة پاپ احساس نشده بود؛ و در حكومت پاولوس سوم روح و شكوه رنسانس براي یك 
  .رسید لحظھ احیا شده بھ نظر مي

آمدند یا شكل خود را عوض  تازه بھ جھان مي برخي از ھنرھا در شرف زوال بودند و بعضي دیگر
جولیا كلوویو، یك تن كروآتي كھ نزد كاردینال فارنزه مسكن داشت، تقریبًا آخرین تذھیبگر . كردند مي

وردي در كرمونا زاد؛ بزودي اپرا و اوراتوریو  كلودیو مونتھ ١۵۶٧اما در سال . ھاي خطي بود نسخھ
قرن . دادند چندصدایي پالسترینا بار دیگر از تقویت مجدد كلیسا خبر ميھنرھا افزوده شدند؛ و قداسھاي  بھ

رفت، پرینو دل واگا و جوواني دا اودینھ، جانشینان كھتر رافائل، ھنر  بزرگ نقاشي ایتالیا رو بھ پایان مي
وپو و سازي اكنون شكل باروك بھ خود گرفتھ بود؛ رافائلو دامونتھ ل مجسمھ. جانب تزیین سوق دادند  را بھ

وجود  ھایي بھ جوواني دا مونتورسولي زیاده طلبیھاي استاد خود، میكالنژ، را فزونتر ساختند و مجسمھ
وتابي ھمراه ساختند كھ  آوردند كھ سعي شده بود اندامھایشان شبیھ بھ اصل باشند؛ اما این كار را باچنان پیچ

  . اي بھ خود گرفتھ بود مجسمھ شكل غریب وكژ گونھ

كاخ فارنزه و باغھاي واقع بر تپة پاالتینوس بھ دست میكالنژ اصالح . ون پر رونقترین ھنر بودمعماري اكن
آنتونیو دا سانگالو كھین نمازخانة پولین ). ١۵٨٠(، و توسط جاكومو دال پورتا تكمیل شدند )١۵۴٧(

پاپ  -برد ميھاي پولین و سیستین راه  كھ بھ نمازخانھ -در ساالرجا). ١۵۴٠(واتیكان را طراحي كرد 
  پاولوس سوم ھمین سانگالو را مأمور كرد تا طرح قاببندي تزییني و مرمرسازي كف آن را تھیھ كند،

وسیلة دانپلھ دا ولترا  فرسكوسازي دیوارھاي آن را بھ وازاري و برادران تسوكارو سپرد، و سقف آن را بھ
كاریھاي  انت آنجلو با فرسكوھا و كندهاطاقھاي خصوصي پاپ در س. و پرینو دل واگا باگچكاري تزیین كرد

استھ نزدیك تیوولي / دومین كاردینال ایپولیتو د. پرینو، جولیو رومانو، و جوواني دا اودینھ تزیین شدند
ھاي آن را تھیھ كرد؛  ؛ پیرو لیگوریو نقشھ)١۵۴٩(استة معروف را ساخت / نخستین ویال از دو ویال د

دند؛ و باغھاي مطبق آن ھنوز نمودار ذوق ظریف و ثروت سرشار تسوكاروھا كازینو آن را تزیین نمو
py  .كاردینالھاي دورة رنسانسند
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از بولونیا براي بررسي . معروفترین معمار این عصر در رم یا حوالي آن جاكومو باروتتسي دا وینیوال بود
ولیوس قیصر، سبكي براي ھاي باستاني آمده بود؛ با تلفیق شیوة پانتئون آگریپا با شیوة باسیلیكاي ی ویرانھ

ھا و قوسھا، ستونھا و سنتوریھا را توأم سازد، و مانند پاالدیو كتابي براي  خود بھ وجود آورد؛ كوشید تا قبھ
نخستین پیروزي خود را در كاپراروال نزدیك ویتربو با طرح نقشة یك كاخ . اشاعة اصول خود نوشت

؛ و ده سال بعد سومین كاخ را )١۵۴٩- ١۵۴٧(آورد  دست وسیع و تجملي دیگر براي كاردینال فارنزه بھ
اما مؤثرترین كار خود را در رم در ویال دي پاپا جولیو، براي پاپ یولیوس سوم، . در پیاچنتسا ساخت

در این بناي مشھور، كھ براي یسوعیان روبھ ). ١۵٧۵-١۵۶٨(پورتا دل پوپولو، و كلیساي جزو انجام داد 
ھا را بھ   طرحي براي تاالري با عرض و ارتفاع عظیم تھیھ كرد و راھھقدرت ساختھ شده بود، وینیوال

این سبك . ھا مبدل ساخت؛ معماران بعدي این كلیسا را نخستین مظھر آشكار سبك باروك ساختند نمازخانھ
، وینیوال بھ سمت سرمعمار كلیساي ١۵۶۴در سال . مركب است از اشكال منحني و پیچان بسیار پرزینت

  .جانشین میكالنژ گردید و در افتخار برافراشتن گنبد بزرگي كھ میكالنژ طرح كرده بود سھیم شد پیترو سان

VII – ١۵۶۴-  ١۵٣۴:آخرین مرحلھ: میكالنژ  

وقتي كھ كلمنس . در سراسر این سالھا میكالنژ ھمچون روحي سركش از یك قرن دیگر زنده مانده بود
پاولوس سوم . برد كھ او حق استراحت یافتھ باشد گمان نمي درگذشت؛ او پنجاه و نھ سالھ بود، اما ھیچ كس

، بھ عنوان )فرانچسكو(دوكا . جنگیدند و فرانچسكو ماریاي اوربینویي بر سر بدن زندة او بایكدیگر مي
وكیل تركة یولیوس دوم، براي تكمیل قبر عم خود غوغایي برپا كرده و قراردادي را كھ خیلي پیش از آن 

خواست اصًال سخني  اما آن پاپ مستبد الرأي نمي. كالنژ امضا شده بود بھ جریان انداختزمان بھ وسیلة می
خواھم تو وارد خدمت من شوي، و  سال است كھ من مي سي»  :پاولوس بھ میكالنژ گفت. در آن باره بشنود

ساخت كھ كني؟ آن قرارداد پاره خواھد شد ومن تورا وادار خواھم  حال كھ من پاپ ھستم مرا ناامید مي
اي كوچكتر از آنچھ یولیوس  دوكا اعتراض كرد، اما سرانجام بھ مقبره» .براي من كاركني؛ ھرچھ بادا باد
اطالع از اینكھ آن قبر محكوم بھ ناقص ماندن است در تاریك ساختن . آرزوي آن را داشت راضي شد

  .سالھاي آخر عمر غول ھنر نقشي بسزا داشت

ساز، و  مي صادر كرد كھ در آن میكالنژ را بھ سمت سر معمار مجسمھپاپ پیروزمند حك ١۵٣۵در سال 
آن ھنرمند بھ عضویت . ھا ستوده بود نقاش واتیكان تعیین نموده و برتري او را درھر یك از این رشتھ

مواجب سالیانھ براي تمام مدت عمر در حقش ) دالر؟ ١۵,٠٠٠(كراون  ١,٢٠٠خانمان پاپ پذیرفتھ شد و 
نس ھفتم كمي پیش از مرگش از او خواستھ بود فرسكویي از واپسین داوري در پشت كلم. مقرر گشت

میكالنژ میلي بھ . پاولوس پیشنھاد كرد كھ این مأموریت باید انجام گیرد. محراب نمازخانة سیستین رسم كند
ھمان  .سازي كند نھ نقاشي؛ با چكش و مغار شادتر بود تا با قلم مو خواست مجسمھ این كار نداشت؛ مي
ھذا، در  مع. ممكن بود وي را بھ تردید اندازد -بیست متر در ده متر -بایست نقاشي شود اندازة دیوار كھ مي

  .، بھ سن شصت، مھشورترین تصویر خود را آغاز كرد١۵٣۵سپتامبر 

اش از پاپ در بولونیا، نماي  مقبرة ناقص ماندة یولیوس، انھدام مجسمھ -شاید ناكامیھاي مكرر زندگیش
در او نوعي تلخكامي ایجاد كرده بود كھ خود  -ھاي ناتمام افراد خاندان مدیچي ناتمام سان لورنتسو، و مقبره

خاطرات ساووناروال ممكن بود پس از چھل سال بھ . یكباره بیرون ریخت» علو خشم االھي«را دراین 
بھ شرارت انسان، فساد  آن پیشگوییھاي وحشتزاي تباھي، آن مذمتھاي مربوط - سوي او باز آمده باشند

كشیشان، ظلم مدیچیھا، غرور عقلي، شادمانیھاي شرك آلود، و آن جھشھاي آتش دوزخ كھ روح فلورانس 
آن ھنرمند . گفت سوزاند؛ حال آن شھید مرده از درونیترین محراب مسیحیت دوباره سخن مي را مي

  غمگین، كھ لئوناردو وي را

ساخت و دھشتزاییھاي آن را بر  غرق مي» دوزخ«خود را در زقوم خوانده بود، بار دیگر » دانتھ شناس«
كرد تا پاپھاي آینده بھ مدت چندین نسل آن قضاي گریز ناپذیر را بھ ھنگام خواندن قداس  دیواري رسم مي
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زماني پیش بدن انسان را  مسیح كھ تا كوتھ در ھمان حال، در این دژ دین . در برابر دیدگانشان داشتھ باشند
ساز بود و جسم آدمي را درصد  كرد، مجسمھ كرد، او، حتي وقتي كھ با قلم مو كار مي و مذمت مي تحقیر

آلود و   در پیچ و تابھا و آژنگھاي برآمده از زجر، در برخاستن چرك. كرد حالت و وضع مختلف مجسم مي
و در مسیحي دمند،  اضطراب آمیز مردگان، در فرشتگاني كھ فرمانھاي احضار مشئوم را درصورھا مي

ھاي ستبر و  قدر كافي نیرومند ھست كھ باشانھ دھد و با این حال بھ كھ ھنوز جراحات خود را نشان مي
  .دانستند آساي خود كساني را بھ آتش افكند كھ خود را برتر از احكام االھي مي بازوھاي ھركول

بھ روز بھ دین مؤمنتر  این پیرایشگر عبوس، كھ روز. كرد سازي او نقاشیش را خراب مي شوق مجسمھ
، تا آن حد كھ »بتراشد«شد، اصرار داشت كھ از رنگ ھم، مانند سنگ، بدنھاي حجیم و عضالني  مي

فرشتگان، كھ ھنر و شعر آنان را چونان كودكان شادمان، جوانان خوش اندام؛ یا دوشیزگان نرمتن انگاشتھ 
رفتند؛ و ملعونان و  تنوره كشان پیش مي بود، در دست او بھ پھلواني بدل شدند كھ در پھنة آسمانھا

سان، شایستة نجات بودند؛ و حتي خود  رستگاران، حتي اگر فقط بھ خاطر شباھتشان بھ الوھیت بھ یك
خدایي بھ   :عیسي، با خشم شاھوار خویش، تجسد آن حضرت آدم شد كھ بر سقف سیستین نقش شده بود

دازه برون است، بازوھا و ساقھا چنان بیشمارند، و چندان از ان» گوشت«اینجا . صورت و ھیئت انسان
سان بسیارند كھ مانع ازتعالي روح براي مشاھدة سزاي گناه   ھاي بادكرده آن  و ماھیچھ» دوسر«عضالت 

ھمھ . ھاي متراكم و درھم كمي نابجا ھستند كرد كھ این برھنھ خو فكر مي حتي آرتینو ھرزه. شوند مي
گفت كھ چنین نمایشي از جسم  ریفات پاولوس سوم، بیاجو دا چزنا، بشكوه ميدانند كھ چگونھ رئیس تش مي

انسان بیشتر براي پیراستن میخانھ مناسب است تا نمازخانة پاپان؛ و میكالنژ با رسم تصویر بیاجو در میان 
ملعونان از او كین ستانده است؛ و وقتي بیاجو از پاپ درخواست تا فرمان دھد نقش وي را از میان 

پاولوس چھارم . تواند ھیچ روحي را از دوزخ نجات دھد زدایند، او با مزاج گفت كھ حتي پاپ ھم نميب
تر آن  سرانجام بھ اعتراضاتي از نوع شكوة بیاجو تسلیم شد و بھ دانیلھ دا ولترا دستور داد كھ قسمتھاي زننده

لقب ) شلوار دوز(بیچاره براگتونھ  تصویرھا را با نیم شلواري بپوشاند؛ و چون چنین شد، رم بھ آن ھنرمند
اش آخرین پیروزي آن استاد در ترسیم  مریم، كھ جامھ -» دورنماي تاریك«واالترین شخصیت در آن . داد

چین و شكن پارچھ است و نگاه آمیختھ از نفرت و رحمش تنھا عنصر جبران كننده در این الوھیت بخشي 
  .كامال ملبس است - خویي انسان است ه بھ درند

رم، كھ اكنون . ، از آن نقاشي پرده برداشتند١۵۴١پس از شش سال رنج، در مراسم عید میالد مسیح سال 
  شد، آن تصویر واپسین داوري العمل مذھبي بر ضد رنسانس مي وارد یك عكس

انگیزترین تمام نقاشیھا  وازاري آن را شگفت. را بھ عنوان اثر خوبي از االھیات و ھنري بزرگ پذیرفت
ھنرمندان تركیب جسماني آن شكلھا را پذیرفتند و از فزونگراییھایي كھ در ترسیم عضالت بھ كار . شمرد

ھاي عجیب و افراط در جسمانیت، آزرده نشدند، بلكھ، برعكس بسیاري از نقاشان،  رفتھ بود، و نیز از قیافھ
حتي . الیا بود، تشكیل دادنداین اطوار خاص استاد را پذیرفتند و مكتب خاصي را، كھ آغاز انحطاط ھنر ایت

و ھمچنین  -داد كھ بھ قسمتھایي از آن تصویر شكل نقش برجستھ مي–غیر روحانیان از كوتاه نماییھاي آن 
متر، و ھیكلھاي  از حالت حاد ژرفانمایي، كھ ارتفاع شكلھاي پایین را دو متر، پیكرھاي وسطي را سھ

توانیم  نگریم، نمي ما، كھ امروز بر آن فرسكو مي. مدندآ داد، بھ شگفت مي فوقاني را چھار متر نشان مي
دانیلھ آن را آسیب رسانده و پوششھاي دیگري، كھ در سال » خیاطي«منصفانھ دربارة آن فكر كنیم، زیرا 

اند، كمي آنھا را از اصالت خارج ساختھ و غبار و دود شمع و تیره  بر تصویرھاي آن افزوده شده ١٧۶٢
  . است اند، وضوح آن را از میان برده ارقرن بر آن اثر كردهشدن طبیعي، كھ طي چھ

اي كھ آنتونیو دا  كار خود را بر دو فرسكو، در نمازخانھ ١۵۴٢پس از چند ماه استراحت، میكالنژ در سال 
یكي از این فرسكوھا شھادت پطرس حواري . سانگالو براي پاولوس سوم در واتیكان ساختھ بود، آغاز كرد

در اینجا نیز آن ھنرمند پیرخود را در . نمایاند اد، و آن دگر ایمان آوردن بولس حواري را ميد را نشان مي
وقتي كھ این تصویرھا را بھ اتمام رساند، ھفتادوپنج سال داشت، و بھ . فزونگراییھاي شدید مستغرق ساخت

  .توازاري گفت كھ آنھا را بررغم میل خود، و با كوشش و خستگي زیاد، نقاشي كرده اس
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كرد؛ بھ گفتة خودش، چكش و مغار وي را درحال سالمت نگاه  سازي خود را پیر احساس نمي براي مجسمھ
حتي در اوان نقاشي كردن واپسین داوري، گھگاه با مشغول داشتن خود بھ سنگ مرمر، در . داشتند مي

) ر بارجلود(، بروتوس عبوس و نیرومند خودرا ١۵٣٩در سال . جست كارگاه ھنري خویش، تسلي مي
شاید قصد او از ساختن این مجسمھ تصویب . ساز رم است این پیكر شایستة بزرگترین مجسمھ. ساخت

. كشي آلساندرو د مدیچي در فلورانس، و نیز بھ جاي گذاشتن عالمت ھشدار براي جباران آینده بود ظالم
را ساخت ) مریم در مرگ فرزندعزاي (یازده سال بعد، در حالي كھ خویي مالیمتر یافتھ بود، مجسمة پیتا 

امیدوار بود كھ این مجسمھ را بھ گور خود . كھ در پشت محراب بلند كلیساي جامع فلورانس برپاست
كرد و غالبًا، درحالي كھ شمعي بر روي كاله خویش  اختصاص دھد؛ از این رو با جھد فراوان برآن كار مي

ضربة بیش از اندازه سخت چكش آن مجسمھ را چنان  اما یك. پرداخت استوار و روشن كرده بود، بھ آن مي
نوكر او، آنتونیو میني، آن را بھ ھدیھ از او . ناپذیر خراب یافت آسیب رساند كھ میكالنژ آن را بھ حدي چاره

این پیكر براي مردي ھفتادو پنج سالھ . خواست و پس از دریافت آن، مجسمھ را بھ یك فلورانسي فروخت
بدن عیسي بدون فزونگرایي نمایانده شده است؛ تندیس مریم، كھ ناتمام مانده، . یزانگ محصولي است حیرت

  مھري است كھ بھ قالب سنگ

توانست  مي  درآمده است؛ و رخسار نجیب نیقودیموس، كھ باشلقي بر سر دارد، بھ گمان برخي از كسان،
  .شیداندی بخوبي نمایانندة خود میكالنژ باشد كھ حال غالبًا بر رنج عیسي مي

مذھب او اساسًا قرون وسطایي بود و با رازوري، پیشگویي، و اندیشة مرگ و دوزخ تیره شده بود؛ از 
در . اي نداشت؛ كتابھاي محبوبش انجیل و اشعار دانتھ بود رافائل بھره بدبیني لئوناردو یا القیدي شادمانة 

  :اواخر زندگیش، شعر او بیش از پیش بھ مضامین مذھبي گرایید

  زندگي من از پھنة یك دریاي طوفاني گذشتھ، اكنون

  مانند زورقي ضعیف بھ آن بندري كھ مقصد ھمة آدمیان است،

  آیند كھ ھمگان پیش از واپسین قضا در آن فرود مي

  .رسیده است  تا سزاي نیك و بد خود را در آن بیابند،

  دانم كھ آن خیال خوش، حال نیك مي

  زمیني ساختھ بود،كھ روح مرا برده و ستایشگر آن ھنر 

  جویند، چگونھ آنچھ را كھ مردم ھمھ چنین مي  چسان بیھوده بود؛

  :آلوده است گناه

  این افكار عاشقانھ، كھ چنان سبك آراستھ بودند،

  اند؟ وقتي كھ مرگ دوگانھ نزدیك است، چگونھ

  .ترسم شناسم، اما از دیگري مي یكي را بھ یقین مي

  تواند روح مرا آرام سازد، نميسازي  نھ نقاشي و نھ مجسمھ

  كشاند، برمي» او«روحي كھ خود را بھ باال، بھ مھر 
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  .كھ بازوانش براي در آغوش كشیدن ما بر روي صلیب گسترده است

اما آن غزلھا بوضوح بیش . خود را مالمت كرد آن شاعر پیر براي سرودن چند غزل در روزگار جواني، 
ھاي میكالنژ یا  صمیمترین منظومھ. ده باشند، تمرین شاعري بودنداي جسماني بو از آنچھ ابراز عاطفھ

تومازوكاوالیري یك اصلمند رومي بود كھ تفننًا بھ . اي پیر بودند، یا بھ عنوان جواني زیبا خطاب بھ بیوه
و معلم خود را شیفتة زیبایي رخسار و ) ١۵٣٢حد (وي براي تعلیم نزد میكالنژ آمد . پرداخت نقاشي مي

میكل بھ عشق او گرفتار شد و غزلھایي با تحسیني چنان . ظرافت حركات و سكنات خویش ساخت ھیئت و
بیپروا در وصف او سرود كھ برخي از آنھا میكالنژ را در میان ھمجنسگرایان مشھور تاریخ ھمتراز 

ر حتي در میان غی چنین ابراز احساساتي از مرد بھ مرد در دوران رنسانس، . لئوناردو ساختھ است
نویسي زمان  سرایي و نامھ رایج بود؛ شیوة افراطي آنان در این كار جزئي از رسم چامھ  ھمجنسگرایان،

میكالنژ، ظاھرًا تا  –خارج از حیطة شعر  –ھذا  مع. توان آن را سوء تعبیر كرد بود، و از این رو نمي
  .شتھنگامي كھ ویتوریاكولونا را ندیده بود، نسبت بھ زنان دلبستگي خاصي ندا

یعني وقتي شروع شد كھ آن زن پنجاھسالھ و خود او  ١۵۴٢دوستي میكالنژ با ویتوریا در سال 
  تواند آتش عشق را در دل مردي یك زن پنجاھسالھ بآساني مي. وھفت سالھ بود شصت

سال پیش مرده  دانست كھ ھفده پسكارا مي  شصت سالھ روشن كند، ولي ویتوریا ھنوز خود را در بند ماركزة
زیرا با گره مسیحیت بستھ شده   دوستي ما استوار است و مھر ما مطمئن،«: ویتوریا بھ میكالنژ نوشت. ودب

اما درخور اعتنا نبودند؛ میكالنژ پاسخ   غزل براي او فرستاد كھ ھمھ خوب بودند، ١۴٣ویتوریا » .است
. بھ خودستایي ادبي بودند غزلھاي او را با اشعاري داد كھ مشحون از حماسة اخالص و محبت، اما آلوده

گفتند؛ و شاید ویتوریا ھمدلي خود را نسبت بھ مرداني كھ  ھنگام مالقات با یكدیگر، از ھنر و دین سخن مي
نفوذ او بر میكالنژ عمیق بود؛ گویي در تقوا، مھرباني، و . كرد كوشیدند بھ او ابراز مي در اصالح كلیسا مي

زد و سخن  وقتي كھ ویتوریا با او گام مي. زندگي گرد آمده بودوفاداري آن زن جمیلترین عناصر روحي 
كرد كھ دیگر مردي نباشد كھ پیش از  دعا مي) میكل(رفت؛ و او  مقداري از بدبیني او از میان مي گفت،  مي

چنان «میكالنژ   تا مدتي دراز پس از آن،). ١۵۴٧(بھ ھنگام مرگ ویتوریا، میكالنژ نزد او بود . آن بود
كرد كھ چرا در آن واپسین  و خود را مالمت مي» فتھ بود كھ گفتي كارش بھ جنون كشیده استفرو كو

  لحظات صورتش را مانند دستانش نبوسیده است؟

وقتي كھ آنتونیو . دار شد كمي پیش از مرگ ویتوریا بود كھ میكالنژ آخرین مسئولیت ھنري خود را عھده
سان پیترو را بھ عھده  یكالنژ خواست تا تكمیل كلیساي، پاولوس سوم از م)١۵۴۶(داسانگالو درگذشت 

ساز است نھ معمار؛ شاید ناكامیابي خود را در  خاطر بار دیگر تأكید كرد كھ مجسمھ آن ھنرمند آزرده. گیرد
پذیرفت؛ اما » تأسف بیپایان«پاپ اصرار كرد، و میكالنژ با . بود لورنتسو از یاد نبرده ساختن نماي سان

آن ھنرمند براي این » .بھ گمانم حضرت قدسي مآب از جانب خدا ملھم شده بود«: افزاید ميوازاري چنین 
ھر چند كھ پاپ   از دریافت پاداش اضافي سر باز زد،  رفت، اش بھ شمار مي كار، كھ اوج اعتالي حرفھ

تادودوسالھ با چنان قدرتي بھ كار پرداخت كھ از یك مرد ھف. ورزید كرارًا در دادن آن بھ وي اصرار مي
  . رفت انتظار نمي

چنانكھ گویي كار سان پیترو چندان سنگین نیست، میكالنژ در ھمان سال دومأموریت دیگر را بھ عھده 
یك طبقة سوم بر پاالتتسو فارنزه افزود، قرنیزي ساخت كھ ھمگان بھ سبب زیباییش آن را ستودند، . گرفت

ھاي  پلھ. ازاري بھترین حیاط در تمام اروپا بودو دو ردیف فوقاني حیاطي را ساخت كھ بھ تشخیص و
رفت و بر قلة آن تپھ مجسمة سوارة كھن ماركوس  وسیعي ترتیب داد كھ تا فراز تپة كاپیتولینوس باال مي

بعدًا، درھشتاوھشت سالگي، در انتھاي دور این فالت، پاالتتسو دل سناتوره را با . آورلیوس را قرارداد
خت؛ طرحھایي براي پاالتتسو دئي كنسرواتوري دریك طرف تاالر سنا، و پلكان مضاعف مجلل آن سا

pyحتي نتوانست آن قدر زندگي كند كھ این طرحھا بھ . براي موزة كاپیتولین در یك طرف دیگر عرضھ داشت
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موقع اجرا درآید، اما ساختمانھاي مربوطھ توسط تومازو كاوالیري، وینیوال، و جاكومو دال پورتا طبق 
  .او تكمیل شدندھاي  نقشھ

  ، این شك پیش آمد كھ آیا جانشین او، یولیوس سوم، )١۵۴٩(وقتي پاولوس سوم درگذشت 

میكل طرح آنتونیو . پیترو، باقي خواھد گذارد یا نھ میكالنژ را در سمت خود، یعني سرمعماري كلیساي سان
خالق عمومي خطرناك واقع براي ا) بھ قول او(دا سانگالو را براي ساختمان چنین كلیساي تاریكي، كھ 

دوستان آن مرد از دنیا رفتھ دوكاردینال را اغوا كردند تا پاپ را آگاه سازند از اینكھ . شد، رد كرده بود مي
یولیوس از میكالنژ حمایت كرد، اما در زمان جانشین او، . بوئوناروتي در كار خراب كردن ساختمان است

، دار و دستة سانگالو از )رفتند آمدند و مي درپي مي میكالنژ پيزیرا پاپھا در مدت زندگي (پاولوس چھارم 
سال داشت، حال كودك را پیدا كرده  نو بھ حملھ آغاز وادعا كردند كھ آن ھنرمند، كھ در آن زمان ھشتادویك

میكل گاه . ھاي كامال غیر عملي براي سان پیترو در نظر دارد كند و نقشھ و بیش از آنچھ بسازد خراب مي
خواست، با پذیرفتن دعوتھاي مكرر دوكا كوزیمو، دوباره در فلورانس مسكن  افتاد؛ مي كر استعفا ميبھ ف

خواست پیش از آنكھ بھ معرض عمل درآید، مأموریت خود  گزیند؛ اما طرح گنبد را قبًال ریختھ بود و نمي
از گل براي آن گنبد ، پس از سالھا تفكر دربارة آن مسئلھ، نمونة كوچكي ١۵۵٧در سال . را ترك گوید

یك سال دیگر صرف ساختن . داد حجیم ساخت كھ پھنا و وزن آن خطرناكترین قسمت آن نقشھ را تشكیل مي
 ۴۶متر قطر و  ۴٢بایست  گنبد مي. گاه شد ھایي براي ساختمان و تكیھ نمونة بزرگي از چوب و طرح نقشھ

بایست بر یك پایة قرنیزدار استوار  د؛ ميمتر باش ١٠٢.٨متر ارتفاع داشتھ باشد و رأسش از سطح زمین 
یك كالھك نورگیر یا گنبد . شود كھ بر چھار قوس بزرگ بر ملتقاي بازو یا قسمت وسطاي كلیسا متكي باشد

ویك متر در باالي قبة بزرگ قرار داشتھ باشد و یك بناي چلیپایي  كوچك روباز ساختھ شود كھ بیست
متر بلندتر باشد و برج آن بناي شاھوار را تشكیل دھد كھ  ٩.٧۵) از رأس گنبد(بایست ساختھ شود كھ  مي

گنبد قابل قیاسي كھ برونللسكي بر كلیساي جامع فلورانس ساخت و . یافت متر ارتفاع مي ١٣٢.۶جمعًا 
 ٩١.۴متر ارتفاع، و  ۴٠.۵متر عرض،  ۴٢.٢ستوده بود » تفوق ناپذیر«زیبایي آن را میكالنژ بھ عنوان 

ساختن این دو گنبد . متر ارتفاع تا كالھك نورگیر داشت ١٠٧زمین تا رأس، و جمعًا متر بلندي از 
  .ترین اقدام در تاریخ معماري رنسانس بود جسورانھ

یك بار دیگر دشمنان غول كھنسال ھنر بھ فكر . جانشین پاولوس چھارم شد ١۵۶٩پیوس چھارم در سال 
ني فرسوده شده بود، استعفاي خود را تقدیم داشت اي طوال اوچون از مجادلھ. گرفتن جاي او افتادند

پاپ از قبول آن امتناع كرد، و میكالنژ تا پایان عمر در مقام سرمعماري كلیساي سان پیترو ). ١۵۶٠(
سازي رسمش   طور كھ در مجسمھ ھمان. آنگاه معلوم شد كھ منتقدانش كامال بخطا نرفتھ بودند. برقرار ماند

كرد؛ بندرت طرحھاي خود را  ًا بدون ھیچ زمینة دیگري، جز فكر خود، كار ميبود، در معماري نیز غالب
گذارد، بلكھ براي ھر قسمت از  آورد و كمتر آنھا را با كسي حتي با دوستان خود در میان مي روي كاغذ مي

از این رو، بھ ھنگام مرگ، ھیچ . كرد اي رسم مي شد، نقشھ ساختمان، ھمین كھ وقت ساختنش نزدیك مي
در نتیجھ، جانشینان او . جا نگذاشتھ بود قشھ یا نمونة معیني از ھیچ قسمت، بھ جز گنبد، از خود بھن

  آزادبودند كھ افكار 

این نقشھ عبارت بود از تصور . عوض كردند -ونیز نقشة برامانتھ را -آنان نقشة اورا. خود را بھ كار بندند
سازي آن  وجبھھ. ا دراز كردن بازوي شرقي كلیسااساسي تلفیق یك صلیب یوناني با یك صلیب التیني ب

تنھا قسمت ساختمان كھ . متري ۴٠٠ساخت، مگر از فاصلة  بانماي بلندي كھ گنبد را از آن سونامرئي مي
ھاي او، بدون تغییرات مھم، بھ وسیلة جاكومو دال  بھ میكالنژ تعلق دارد گنبد آن است كھ از روي نقشھ

با قوسھاي . این گنبد، بدون تردید، مجللترین منظرة معماري در رم است. شدافراشتھ  ١۵٨٨پورتا در سال 
رود، تاج شاھواري برفراز بناي عظیم زیرخود  باشكوھي از ساقة گنبد تا كالھك نورگیر روي گنبد باال مي

بخشد كھ از حیت شكوه  گذارد، و بھ ستونھا، ستونھاي چھارگوش، فرسبھا، وسنتوریھا وحدتي جامع مي مي
دراینجا نیز مسیحیت با روزگار باستان سربھ سازش . كند با ھربناي مشھوري در دنیاي قدیم برابري مي

بار باسیلیكاي ) متر مجموع ارتفاع ۴٣.٢متر عرض در  ۴٣.٢(پرستشگاه عیسي گنبد پانتئون را : گذاشت
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ونھاي كالسیك را بھ طور كھ برامانتھ عھد كرده بود و جسارت آن ورزید كھ ست قسطنطین قرارداد؛ ھمان
  .ارتفاع بلندي برپا دارد كھ در تاریخ باستان بینظیر بود

، بھ خواھش پاپ پیوس چھارم، قسمتي از ١۵۶٣در سال . میكالنژ تا ھشتادونھ سالگي بھ كار ادامھ داد
كھ یكي او نقشة پورتاپیا را، . حمامھاي دیوكلسین را بھ كلیسا و صومعة سانتا ماریا دلیي آنجلي تبدیل كرد

اي از یك كلیسا ساخت؛ وازاري، كھ  براي فلورانسیھا در رم نمونھ. ھاي شھر بود، طرح كرد از دروازه
زیباترین «: شاید دلبستگي زیادي بھ معلم و دوست پیر خود داشت، آن بناي پیشنھادي را چنین وصف كرد

بھ انتھا رسید و آن بنا ھرگز ساختھ  ؛ اما پول فلورانسیھا در رم»بنایي كھ انسان تاكنون برآن نگریستھ است
  .نشد

سالگي از سنگ مثانھ بھ  در حدود ھفتادوسھ. سرانجام كارمایة باور نكردني غول ھنر بھ ناتواني انجامید
گوید،  داد، اما چنانكھ خود او مي ظاھرًا بھ وسیلة دارو یا آبھاي معدني مرض خود را تسكین مي. رنج افتاد

اما «: دوازده سال بعد بھ یكي از برادرزادگان خود چنین نوشت» .دارم تا بھ دارو من بھ دعا بیشتر ایمان«
سنگ مثانھ . سازند دربارة وضع خود بگویم، من بھ تمام رنجھایي دچارم كھ معموًال پیران را گرفتار مي

ھذا تا  مع» .توانم از پلھ باال بروم كمر و پشتم چنان خشك است كھ غالبًا نمي. دارد مرا از ادرار باز مي
  .رفت نودسالگي در ھرگونھ ھوایي بیرون مي

چندان پیرم كھ «: گفت بھ وازاري مي. كرد مرگ را با وارستگي مذھبي و خوش خلقي فیلسوفانھ استقبال مي
یك نقش برجستة مشھور برنجي، كھ بھ دست » .كند كھ با آن بروم گیرد و امر مي مرگ غالبًا شنل مرا مي

دھد كھ از فرط رنج چین خورده و از كبر سن آشفتھ  اختھ شده است، صورتي را نشان ميدانیلھ دا ولترا س
روز بھ روز ضعیفتر شد و بیشتر اوقات را بر روي صندلي كھنة خود چرت  ١۵۶۴در فوریة . است
روح خود را براي خدا، بدنش را براي زمین، واموالش را براي نزدیكترین «وصیتي نكرد، اما فقط . زد مي
  ١٨در » .یشانش بھ جاگذاشتخو
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  تندیس میكالنژ بوئوناروتي؛ موزة ملي، فلورانس،: دانیلھ دا ولترا

اش را بھ فلورانس بردند و باتشریفاتي كھ چندین  جنازه. ، بھ سن ھشتادونھ سالگي درگذشت١۵۶۴فوریة 
طرح یك آرامگاه  وازاري با اخالصي فراوان. روز طول كشید در كلیساي سانتا كروچھ بھ خاك سپردند

  .مجلل را براي او ریخت

داوري برخي از معاصرانش، و ھمچنین قضاوت زمان، این است كھ، باوجود معایب بسیار، بزرگترین 
بزرگترین «میكالنژ كامال مظھر آن تعریفي بود كھ راسكین از . ھنرمندي بود كھ تا آن زمان زیستھ بود

موع آثارش شمارة بیشتري از بزرگترین افكار را گنجانده كسي كھ در مج«: سان بدین - كند مي» ھنرمند
او در درجة اول » .دھند برند و اعتال مي بزرگترین نیروھاي ذھن را بھ كار مي«یعني افكاري كھ  -».باشد

داشتند و ضمنًا دزدانھ  ھا عزیز مي یك استاد رسام بود كھ رسمھایش را دوستانش بھ عنوان گرامیترین ھدیھ
در ) خانة میكالنژ(ما برخي از این رسمھا را امروز در كازا بوئوناروتي . كردند فاده مياز آنھا است

طرحھایي براي نماي سان لورنتسو، یا براي واپسین : بینیم فلورانس یا در قسمت رسمھاي موزة لوور مي
كھ در آثار  قدر رقت بھ كار رفتھ داوري، طرح زیبایي براي یك سیبوال، یك قدیسھ آن كھ در تصورش ھمان

لئوناردو، و رسم عجیبي كھ از جسد مردة ویتوریا كولونا كرد، با نمودار ساختن قیافة رازورانھ و پستانھاي 
میكالنژ در یكي از مكالماتش، كھ گزارش آن از فرانثیسكو د ھوالندا بھ ما رسیده است، تمام . پژمردة او

  :ھنرھا را بھ رسامي تحویل كرد

سازي، و معماري است؛ و ھمچنین اساس  منشأ و عنصر نقاشي، مجسمھ… . نیكوعلم طراحي، یا رسامي 
كسي كھ خود را استاد این فن كرده باشد صاحب . و سرچشمة ھر شكل نمایشي و تمام علوم نیز ھست

  .اي از آن ھنر تمام آثار مغز و دست انساني یا خود رسم ھستند یا شعبھ… . گنجي است بزرگ
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مند باشد بھ خط  ھمچنان طراح باقي ماند، زیرا خیلي بیشتر از آنچھ بھ رنگ عالقھ میكالنژ در نقاشي خود
كوشید تا شكلي گویا رسم كند، در ھنر وصفي انساني مستقر سازد، یا  دلبستھ بود؛ بیش از ھر چیز مي

ھ دست او دست فیدیاس یا آپلس و صدایش صداي ارمیا یا دانت. ازطریق رسم فلسفة زندگي را منتقل كند
ھایي را كھ  در یكي از گذارھایش میان فلورانس و رم، او ظاھرًا در اورویتو توقف كرده و برھنھ. بود

سینیورلي در آنجا نقاشي كرده بود دیده بود؛ این تصاویر، بھ اضافة فرسكوھاي جوتو و مازاتچو، اشاراتي 
وي بسیار . ظ كرده است مانند نبوداي داد كھ با این حال بھ ھر شیوة دیگري كھ تاریخ براي ما حف بھ شیوه

بیشتر و باالتر از دیگران، حتي بیش از لئوناردو، رافائل، و تیسین، براي ھنر خود اصالت آورد و اصالت 
كرد؛ بھ زیبایي، دورنما، زمینة معماري، و  كاري معطل نمي خود را با تزیین و خرده. را از آن ھنر برآورد

ذھنش درگیر یك . گذاشت تا موضوع كامل ولو عاري از زینت باشد داد؛ مي نقوش آرابسك اھمیت نمي
داد؛ مانند آنچھ كھ در تصاویر  رؤیاي عالي بود كھ بھ آن، تاحدي كھ از عھدة دست برآید، شكل مي

  .سیبوالھا، پیمبران، قدیسان، قھرمانان، و خدایان كرده است

ا آن اشكال انساني براي او تجسمات شكنجھ كرد، ام اي استعمال مي ھنرش جسم انسان را بھ عنوان وسیلھ
  .شدة امیدھا و وحشتھایش، فلسفة مشوشش، و ایمان دیني آتشناكش بودند

ھاي خود  ھرگز مجسمھ. سازي است سازي ھنر گرامي و اصلي او بود، زیرا آن ھنر برجستة شكل مجسمھ
او بیش از حد رنگین بود؛ و اندیشید كھ شكل كافي است؛ حتي مفرغ ھم براي  كرد، چون مي را رنگ نمي

ھرچھ با نقاشي و معماري بھ . داشت سازي خود را فقط بھ استفاده ازسنگ مرمر محدود مي او مجسمھ
توفیقي ) بجز آن گنبد عالي(در معماري . اي بود، حتي گنبد كلیساي سان پیترو»مجسمھ«آورد  وجود مي

ط نسبتھاي اندام انسان، بھ تصور درآورد و توانست ساختماني را، جز در شرای نیافت، زیرا بزحمت مي
خواست بھ جاي آنكھ سطحھا  ھا باشد؛ مي بزحمت قادر بود اجازه دھد كھ یك بنا چیزي جز محفظة مجسمھ

سازي در وجود او تبي بود؛ بھ گمان او، مرمر با  مجسمھ. را عنصري از شكل كند، ھمة آنھا را بپوشاند
مصمم بود آن را بزور بیرون كشد؛ اما آن سر در خود او بود و كرد كھ او  سماجت سري را پنھان مي

در كوشش براي دادن یك شكل بروني بھ رؤیاي دروني، . چندان پنھاني كھ فاش كردن كاملش امكان نداشت
دوناتلو او را كمي یاري كرد، دال كوئرچا بیشتر، و یونانیان كمتر؛ در موقوف ساختن قسمت عمدة ھنرش 

ھا، ھمچنانكھ در مورد آرامگاه افراد خاندان مدیچي  ختن و تقریبًا یكنواخت كردن چھرهبھ بدن و كلي سا
كرده بود، با یونانیان توافق داشت؛ اما ھرگز موفق نشد آن آرامش عاري از احساس را كھ یونانیان پیش از 

ھ در بند این گذاشت ك طبعش نمي - ھاي خود بدھد دادند، بھ پیكره ھاي خویش مي عصر ھلنیستي بھ مجسمھ
فاقد حس محدودیت و تناسب كالسیك . یافت براي شكلي كھ گویاي احساس نباشد موردي نمي. موضوع باشد

ساخت، باالتنھ را نسبت بھ دست و پاخیلي ستبر، و عضالت را   ھا را براي سر خیلي پھن مي بود؛ شاھانھ
كشتي گیراني ھستند كھ از فرط تقال تابیده كرد، چنان كھ گویي تمام مردان و خدایان  دار مي بیش از حد گره

  .باید اذعان كرد كھ این فزونگراییھاي عجیب در كوشش و احساس، بھ ھنرباروكي نشئت داد. اند شده

میكالنژ، بھ عكس رافائل، مكتبي تأسیس نكرد، اما چند ھنرمند برجستھ تربیت كرد و نفوذي سایر بھ ھم 
اي ساخت كھ  ورتا، براي پاولوس سوم در كلیساي سان پیترو مقبرهیكي از شاگردانش، گولیلمو دال پ. زد

سازي و نقاشي از  اما جانشینان میكالنژ در مجسمھ. زند تقریبًا با آرامگاه خاندان مدیچي الف ھمسري مي
معموال یك ھنرمند . آنكھ بھ عمق فكر و احساس و استادي فني او برسند افراط كاریھاي او تقلید كردند، بي

اي از تحول را  نفسة او رشتھ جاه ذروة یك سنت، روش، سبك، و خوي تاریخي است؛ برتري فيواال
. اي از تقلید ناگزیر و انحطاط بھ وجود آید باید دوره چنانكھ پس از او مي. رساند سازد و بھ پایان مي مي

از میان صد تجربة  كند؛ یك تصور، آرمان، یا فن با پیچ و تاب آنگاه یك خوي و سنت جدید آھستھ رشد مي
  .گذرد تا نظمي دگرگونھ یابد، یعني نظمي اصیل و كاشف شكلي تازه عجیب مي

ما میرندگان عادي، حتي وقتي كھ جسارت حكم كردن دربارة . آخرین كالم در اینجا كیفیتي متواضع دارد
تش قھرمانان الزم نیست كھ از پرس. ورزیم، نباید از تشخیص الوھیت آنان قاصر مانیم خدایان را مي

ما میكالنژ را معزز . شرمنده شویم، بھ شرط آنكھ حس تشخیص ما از معبدھاي آنان بیرون نباشد
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. سر بھ خالقیت ادامھ داد و در ھر رشتة مھم شاھكاري پدید آورد شماریم، زیرا در عمر دراز خود سربھ مي
اند و تا  مغز و قلب او بیرون آمدهبینیم كھ این آثار بھ اصطالح از خون و گوشت او جداشده و از  ما مي

قدر  بینیم كھ از صد ھزار ضربة چكش و مغار، وھمان مي. اند مدتي او را از رنج زایش رنجور كرده
اند؛ كھ یكي پس از دیگري، مانند نفوسي نامیرا، جاي خود را درمیان  حركت مداد وقلم مو، شكل گرفتھ

توانیم بدانیم كھ خدا چیست، یا بفھمیم كھ جھاني كھ  ما نمي. دان اشكال پایدار زیبایي و شاخصیت اشغال كرده
این سان از خوب و بد، رنج وجمال، و خرابي و تعالي سرشتھ است چھ ماھیتي دارد؛ اما در حضور 

بخشد، بھ ماده معني  اي كھ بھ ھرج نظم مي ورزد، در برابر نابغھ مادري كھ بھ كودك خویش مھر مي
بخشد، خود را بھ آن زندگي و ذھن قانونیي كھ خرد ادراك ناپذیرجھان  ر اصالت ميدھد، و بھ شكل یا فك مي

  .یابیم دھد، چندانكھ ممكن است، نزدیك مي را تشكیل مي
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اي ژرف و خرسند  وجوش تجربھ بررسي چنین مراحل بسیار واشخاص پرشمار این قرنھاي غني و پر جنب
این رنسانس چھ اندازه بود كھ حتي در دوران محاقش مرداني مانند تینتورتو و ورونزه، ثروت . ساز است

آرتینو و وازاري، پاولوس سوم و پالسترینا، سانسووینو و پاالدیو، دوكا كوزیمو و چلیني، و آثاري ھنري 
میان شدت، آشوب، در آن ایتالیاییاني كھ در ! وجود آورد نظیر اطاقھاي كاخ دوكي و گنبد سان پیترو را بھ

زیستند، و با این حال، در برابر ھرگونھ زیبایي و ھنرمندي، بس سر زنده و  پرستي، و جنگ مي خرافھ
ھاي گرم عواطف و ھنرھاي خود را،  گدازه - چنانكھ گویي ایتالیا كوھي آتشفشان است –مشتاق بودند و 

ع خود را، نقاشیھا و راھزنیھاي سازیھا و عشقھاي نامشرو معماریھا و آدمكشیھاي خویش را، مجسمھ
خویش را، تصویرھاي مریم و نقشھاي عجیب خود را، سرودھاي مذھبي و اشعار ملمع خود را، بیعفتیھا و 

در آن ایتالیاییان دورة رنسانس، چھ  - ریختند تقواھاي خویش را، و كفرھا و دعاھاي خود را بیرون مي
ھاي ما  كنیم، و موزه وز نفس رساي آن الھام را احساس ميما تا امر! توانست نھفتھ باشد نیروي حیاتي مي

  .آسا سرشارند از بقایاي ھنري آن عصر پرالھام و جنون

كنیم تكرار اتھاماتي است كھ بر آن  قضاوت آرام دربارة آن عصر مشكل است و كاري كھ ما اكنون مي
عمدتًا مبتني بر ) طالح بھ ایتالیابا محدود ساختن این اص(پیش از ھرچیز باید گفت كھ رنسانس . وارد شده

ثروت رم زیر فرمان پاپھا . استثمار اقتصادي ساده لوحاني بسیار بھ دست معدودي مردم زرنگ بوده است
آمد؛ شكوه فلورانس از عرق جبین رنجبران  از پولھایي فراھم شده بود كھ از میلیونھا خانة اروپایي مي

كردند، حقوق سیاسي نداشتند، و فرقشان با رعایاي قرون  اي بود كھ ساعات طوالني كار مي دونپایھ
از لحاظ . وسطایي این بود كھ در جالل مغرورانة ھنر مدني و انگیزة مھیج زندگي شھري سھیم بودند

  سازي  سیاسي، رنسانس جایگزین

از جھت اخالقي، شورشي . كمونھاي جمھوري با اولیگارشي بازرگاني و دیكتاتوریھاي نظامي بود
كانھ بود كھ پشتبندھاي االھیات و قانون اخالقي را سست بنیان ساختھ و غرایز انساني را سخت مشر

گیرد؛ دولت، آزاد از نظارت كلیسایي كھ خود  آزادگذاشتھ بود تا از ثروت جدید تجارت و صنعت بھره
  .ددنیاگرا و مادي شده بود، خود را در حكومت، دیپلوماسي، و جنگ برتر از اخالق اعالم كر

درجزئیات بر ھنر گوتیك . زیبا، اما كمتر متعالي بود) دھد ادعاي مخالفان چنین ادامھ مي(ھنر رنسانس 
رسید؛ ندرتًا بھ كمال یوناني یا جالل رومي  فایق بود، اما در عظمت بھ وحدت در اثر كلي بھ پاي آن نمي

د جداساختھ، ازمیان مردم ریشھ كن صالي یك اشرافیت ثروتمند بود كھ ھنرمند را از افرازمن. شد بالغ مي
او روح خود را بھ یك عصر . كرده، و بھ امیران و توانگران تازه بھ دوران رسیده وابستھ ساختھ بود

ھاي  ساختن جبھھ. سازي را بردة اشكال كھن واجنبي ساختھ بود باستاني مرده باختھ بود ومعماري و مجسمھ
! كاري كھ آلبرتي در فلورانس و ریمیني كرد -سخافتي بودرومي كاذب بر كلیساھاي گوتیك چھ -یوناني

سبكي كھ مرد دیگر بھ نحو شایستھ قابل زنده شدن . شاید احیاي روش كالسیك در ھنر اشتباھي اسفناك بود
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نیست، مگر آنكھ تمدني كھ آن سبك رازگویش بوده است دوباره برقرار شود؛ قدرت و سالمت سبك در 
در عصر بزرگ ھنر یوناني و رومي یك قید صبورانھ . نگ زمان خود آن استتوافق آن با زندگي و فرھ

وجود داشت كھ فكر یوناني بھ آن صورتي آرماني داده بود و خوي رومي غالبًا آن آرمان را تحقق بخشیده 
چھ چیزي . بود؛ اماآن قید نسبت بھ روح آزادیجو، عاطفي، مشوش، و افراط طلب رنسانس اجنبي بود

ھاي  آوري از پنجره بیش از بام و سقف مسطح، نماي چھارگوش منظم، و ردیفھاي كسالتتوانست  مي
زد، باخوي ایتالیایي در دوقرن پانزدھم و شانزدھم معارض  مشابھ، كھ داغ باطلھ بركاخھاي رنسانس مي

آن تاجر  باشد؟ وقتي كھ معماري ایتالیا از این یكنواختي و از سبك كالسیك تصنعي خستھ شد، خودرا، مانند
ونیزي كھ بھ سود غول ھنر غارت شد، در میدان تزیین و شكوه مفرط رھا كرد و از روش كالسیك بھ 

  .شیوة باروك افتاد

سازي ضرور است؛ مادة  زیرا قید براي مجسمھ. توانست مبین رنسانس باشد سازي كالسیك نیز نمي مجسمھ
سازي  مجسمھ. گیرد یدار باشد بدرستي در برنميوتاب حاصل از رنجي را كھ طبیعتًا باید ناپا مقاوم پیچ

اي است صرف شده با مضبوط، و زیبایي یا شكلي است كھ بھ وسیلة  حركت ثابت یا جامد است، عاطفھ
ھمین جھت بزرگترین كار  شاید بھ. آید سنگ یا فلزي كھ پس از قالبریزي منجمد شده است بھ وجود مي

ھستند كھ در آنھا انسان ) عزاي مریم درمرگ فرزند(ھاي پیتا  مجسمھمقابر یا  سازي بیشتر وابستھ بھ مجسمھ
كوشید كالسیك باشد، ھمچنان تالشگر،  دوناتلو، ھرچند كھ مي. سرانجام راحت حقیقي را یافتھ است

آرزومند، و پیرو سبك گوتیك باقي ماند؛ میكالنژ براي خودش قانون بود، غولي بود محبوس درخوي خود 
  خواست آرامش جمالشناسي را پیدا كند؛ اما ھمواره بیش از آن حد كھ بردگان و اسیران ميو بھ میانجیگري 

قدر كھ نعمت بود، زحمت ھم  میراث بازیافتة كالسیك ھمان. براي آرامش الزم باشد بیقانون و پرھیجان بود
ازه بھ حد بلوغ كھ ت - ھاي شكوھمند غني ساخت، اما تقریبًا روان جوان را روح جدید را با نمونھ: داشت

شاید این عھد باستان . در زیر انبوھي از ستونھا، سرستونھا، فرسبھا، و سنتوریھا خفھ كرد -رسیده بود
، از رشد یك ھنر محلي و سازگار با خوي )حتي در باغھا(رستخیز یافتھ، این پرستش تناسب و ھماھنگي 

مانیستھا مانع تحول ادبیات در زبان مردم وسیلة او زمان جلوگرفت، درست ھمان گونھ كھ احیاي التیني بھ
  .شد

نقاشي رنسانس در بیان اوضاع و عواطف زمان كامیاب شد و ھنر را بھ چنان تھذب فني رساند كھ ھرگز 
انگیز، لباس  تأكید آن در زیبایي شھوت. اما آن نقاشي نیز نقصھایي داشت. برتر از آن دیده نشده بود

تصویرھاي مذھبي حاكي از احساسات شھواني بودند و بھ اشكال شاھوار، و چھرة گلگون بود؛ حتي 
جا مانده از قرون وسطي  جسماني بیشتر توجھ داشتند تا بھ فحواي مذھبي؛ و بسیاري از تابلوھاي صلیب بھ

. باشند رسند تا تصویرھاي موقر مریم عذرا كھ از یادگارھاي ھنر رنسانس مي بیشتر بھ ژرفناي روح مي
ھاي ساده، و جستن راز خصال شخصي  و ھلندي بھ نقاشي رخسارھاي غیرجذاب و جامھ نقاشان فالندري

و حتي  -ھاي ونیز دربرابر ستایش بره، اثر وان آیك، برھنھ. و عناصر حیات در پس آنھا، جرئت ورزیدند
تصویر یولیوس دوم، كار رافائل، بینظیر است، ! رسند چقدر سطحي بھ نظر مي -ھاي رافائل حضرت مریم

ھاي بیغش رامبران قابل  ھاي صورتگران ایتالیایي چیزي ھست كھ با خود نگاره اما آیا درمیان خود نگاره
سازي در قرن شانزدھم مبین برآمدن نوكیسگان و ولع آنان بھ دیدن خود در آینة  چھره قیاس باشد؟ رواج تك

از خودنمایي و ناسرگي رنسانس عصري درخشان بود، اما در میان تمام مظاھر آن اثري . شھرت است
ھاي گرانبھا، قالبي مجوف و مملو از قدرت متزلزل كھ  اي از جامھ نمایش خودپسندانھ -شود دیده مي

پشتبندي از نیرومندي دروني ندارد و آماده است تا با كوچكترین حركت یك جماعت شورشگر بیرحم، یا 
  .فریاد دور دست یك راھب گمنام و خشمناك، برزمین افتد

دربرابر این ادعاي خشن و ناگوار، نسبت بھ دوراني كھ ما آن را با تمام اشتیاق جواني دوست  خوب،
ایم، چھ باید بگوییم؟ ما نباید در رد این ادعا بكوشیم، زیرا ھرچند كھ مشحون است از قیاسھاي نابجا،  داشتھ

» نیم حقیقت«بر » قتنیم حقی«كند و افكندن یك  رد كردن صرف ھرگز مجاب نمي. بیشتر آن راست است
تر  دیگري كھ ضد آن است ناسودمند است، مگر اینكھ ھر دو آنھا را در یك نظریة بزرگتر و عادالنھ
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البتھ فرھنگ رنسانس روبنایي اشرافي بود كھ بر پشت بینوایان رنجكش استوار شده بود؛ اما، . بیامیزیم
و ھنر، بدون تمركزي از ثروت، بھ اشكال افسوس، چھ فرھنگي چنین نبوده است؟ بدون شك بیشتر ادبیات 

تواند نضج گیرد؛ حتي براي نویسندگان حقپرست ھم رنجبران نامرئي معادن زمین را استخراج  مي
  كنند،  مي

ما از جابران دفاع . كنند بافند، و مركب درست مي سازند، پارچھ مي با كشتگري خواربار فراھم مي
دن بھ وسیلة سزار بورژیا بودند؛ بسیاري از آنان عوایدي را كھ از كنیم؛ برخي از آنان مستوجب خفھ ش نمي

اش  نمودند؛ و نیز بھ سود كوزیمو و نوه كردند در راه تجمالت بیھوده تلف مي قبل مردم تحصیل مي
لورنتسو، كھ فلورانسیان حكومت آن دو را واضحًا بر فرمانروایي بینظم توانگرساالري ترجیح داده بودند، 

اما دربارة سست بنیادي اخالقي باید بگوییم كھ آن تاوان آزادي عقلي بود؛ و ھرچند . گوییم سخني نمي
ناپذیر جھان نوین است كھ امروزه براي روانھاي ما در  طبیعي ارزش تاواني سنگین بود، آن آزادي حق

  .حكم نفس كشیدن است

در آن . شد، بیشتر كار ایتالیا بود پژوھي فداكارانھ، كھ رستاخیز ادبیات و فلسفة كالسیك را موجب دانش
توانستند با  وجود آمد؛ گرچھ ھیچ یك از نویسندگان ایتالیایي زمان نمي كشور بودكھ نخست ادبیات جدید بھ

كرد، و  اراسموس یا شكسپیر برابري كنند، خود اراسموس آرزوي آھنگ آزاد ایتالیاي رنسانس را مي
. دانست مي -انگلیسیان ایتالیایي مآب –د را مرھون ایتالیا انگلستان دورة الیزابت بذرگل شكوفان خو

آریوستو و ساناتسارو سرمشق سپنسر و سیدني بودند، و ماكیاولي و كاستیلیونھ سرمشق انگلستان دورة 
معلوم نیست كھ اگر پومپوناتتسي و ماكیاولي، و تلزیو و برونو راه را باعرق و خون . الیزابت و جیمز اول

  .توانستند آثار خودرا بھ وجود آورند ه بودند، بیكن و دكارت ميخود باز نكرد

ھاي شاھوار ابنیة  انگیزي افقي و در سطح است، البتھ در صورتي كھ قبھ بلي، معماري رنسانس بھ طرز غم
سبك گوتیك، كھ در كلیساسازي عمودي بود، منعكس سازندة دیني . رم و فلورانس را ھمواره مستثنا سازیم

ساخت و امیدھا و خدایان آن را در آسمان قرار  دگي خاكي ما را ھمچون تبعیدگاه روح مجسم ميبود كھ زن
داد؛ معماري كالسیك مبین دیني بود كھ الوھیتھاي خود را در درختان و رودھا و درون زمین  مي
تن الوھیت بھ نشاند كھ ازكوه واقع در تسالي بلندتر باشد؛ براي یاف گذاشت و بندرت آنان را بركوھي مي مي

توانست نمایندة رنسانس پرآشوب باشد، اما  سبك كالسیك، كھ چنان سرد و آرام بود، نمي. نگریست باال نمي
شد آن را واگذاشت تا بمیرد؛ یك رقابت سخاوتمندانھ آثار آن را حفظ كرد و آرمانھا و اصول آن  ھرگز نمي

ایتالیا نھ توانست . كھ فقط سھیم است نھ آمر قسمتي -را بھ صورت یك قسمت از معماري امروز ما درآورد
ھاي  سازي یوناني، و نھ شاید با طبقات پلكاني مجسمھ با معماري یوناني یا گوتیك برابري كند، نھ با مجسمھ

وجود آورد كھ آرامگاھھاي خاندان مدیچي را چنان  توانست ھنرمندي بھ گوتیك در شارتر و رنس؛ اما مي
  .ا كار فیدیاس برابري كنند، و مجسمة پیتاي آن با تندیسھاي كار پراكسیتلسبسازد كھ در ارزشمندي ب

اسپانیا در . توان جست؛ این نقاشي ھنوز نقطة اوج آن ھنر در تاریخ است براي نقاشي فلورانس عذري نمي
 گركو بھ آن دوره رسید؛ فالندر و ھلند در  روزھاي آرام والسكوئز، موریلیو، ریبرا، ثورباران، و ال
  نقاشان. كارھاي روبنس و رامبران بھ آن نزدیك شدند، اما نھ كامال

اند كھ خاص خودشان است و گاه تصویرشان ھمچون آثاري مخصوصًا  چیني و ژاپني بھ مدارجي برشده
ھذا فلسفة سرد و  بینند؛ مع كند، الاقل از آن جھت كھ انسان را در منظري بزرگ مي ژرف برما اثر مي

الشعاع دامنة غنیتري از بغرنجي، قدرت، و جانداري گرم رنگ، كھ  اندیشھ آثارشان تحت اصالت آمیختھ با
در حقیقت نقاشي . گیرد در ھنر تصویري فلورانسیان، رافائل، كوردجو، و ونیزیان وجود دارد، قرار مي

سقف  چنانكھ در –رنسانس یك ھنر شھواني بود، ھرچند كھ برخي از بزرگترین تصاویر مذھبي و ھمچنین 
اما ھمان شھوانیت . وجود آورد ھا را بھ برخي از روحانیترین و متعالیترین پرده -شود سیستین دیده مي

زن در چندین قرن ناگوار . قدر كافي مدتي دراز مذمت شده بود دربارة بدن انسان بھ. العملي سالم بود عكس
بود كھ زندگي بار دیگر زیبایي  رو خوب كشي شدید اھانت دیده بود؛ از این و نامساعد از یك ریاضت
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زني،  رنسانس از گناھكاري ذاتي، سینھ. را تعالي بخشد بدنھاي سالم انسان را تأیید كند، و ھنر آن
اي پس از مرگ خستھ شده بود؛ پس بھ مرگ پشت كرد و بھ زندگي رو گرداند و، خیلي  ووحشتھاي افسانھ

  . سرود ناپذیر درشأن شادياي پرنشاط و قیاس  پیش از شیلر و بتھوون، قصیده

از ایتالیا، . رنسانس، با بازخواندن فرھنگ كالسیك، بھ حكومت ھزار سالة ذھن شرقي در اروپا پایان داد
از صد راه، مژدة آزادي بزرگ از كوھھا و دریاھا گذشت و بھ فرانسھ، آلمان، فالندر، ھلند، و انگلستان 

سارتو، پریماتیتچو، چلیني، و  و نقاشاني مانند لئوناردو، دل دانشمنداني مانند آلئاندرو وسكالیژر،. رسید
سازان، و معماران ایتالیایي آن را بھ پست، كراكو، و  نقاشان، مجسمھ. بوردونھ رنسانس را بھ فرانسھ بردند

از . ورشو منتقل ساختند؛ میكلوتتسو آن را بھ قبرس برد؛ جنتیلھ بلیني با آن گستاخانھ بھ استانبول رفت
جریان افكار، . الیا كولت و لیناكر آن را با خود بھ انگلستان باز آوردند، و آگریكوال و رویشلین بھ آلمانایت

، تمام ١۶٠٠تا  ١۵٠٠از سال . سوي شمال ھمچنان روان بود اخالق، و ھنر بھ مدت یك قرن از ایتالیا بھ
جدید دانست؛ حتي فكر راد » انساني علوم«اروپاي باختري ایتالیا را مادر و پرستار تمدن و علم و ھنر و 

. مردي و تصور اشرافي زندگي و حكومت از جنوب برخاست تا آداب كشورھاي شمال را بھ قالب ریزد
گیاه پر رشد  گونھ، قرن شانزدھم، ھنگامي كھ رنسانس در ایتالیا بھ انحطاط افتاد، عصري بود از رستن بدین

  .و اسپانیا ھنر در فرانسھ، انگلستان، آلمان، فالندر،

براي مدتي كشمكشھاي اصالح دیني و اصالحات كاتولیكي، و مناظرات االھیون و جنگھاي مذھبي، بر 
نفوذ رنسانس چیره شد و آن را پوشاند؛ در سراسر یك قرن خونین، مردان براي آزادي و ایمان و عبادت 

ود كھ با برخورد ایمانھاي نم بھ میل خود، یا بھ خرسندي شاھانشان، جنگیدند؛ و صداي خرد چنین مي
اما بر روي ھم ساكت نبود؛ حتي در آن محیط وحشتناك، مرداني مانند . مبارز خاموش شده است

اراسموس، بیكن، و دكارت آن صدا را دلیرانھ منعكس ساختند و صالي نو و نیرومندتري در دادند؛ 
س ایتالیا در روشنگري فرانسھ از اسپینوزا فورمول جادویي براي آن یافت؛ و در قرن ھجدھم روح رنسان

  از ولتر و گیبن تا گوتھ و . نو زاد

و آناتول فرانس، این پیچ و تاب ھمچنان در میان انقالب و ضد انقالب، و  ھاینھ، تاھوگو و فلوبر، تا تن 
امروز در . نوعي زنده از جنگ رست، و صبورانھ صلح را نجات بخشید پیشرفت و ارتجاع ادامھ یافت، بھ

وجود دارند كھ از این  -كھ در كشور فكر دوستان صمیمند - پا و امریكا ارواح مھذب و نیرومنديارو
كنند؛ غمھاي زندگي را بھ  میراث آزادي فكري، حساسیت جمالشناسي، و تفاھم دوستانھ و مشفقانھ تغذیھ مي

د، در میان آواھاي گیرند؛ و ھمواره در قلب خو بخشایند و خوشیھاي حس، ذھن، و روح را در برمي آن مي
  .شنوند انگیز رنسانس را مي نفرت و غرش توپھا، آواي دل

  سپاسگزارم! دوست خواننده
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