
  به نام خداوند مهربان
  

  

ر یدا ن  دا    و
  

  
  

  پور اشتفان تسوايگ ـ ترجمان سيروس آرين
  
  

  1376نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، 
  .ي عبداهللا توكل، توسط نشر مركز منتشر شده است ، با ترجمه»كالون و قيام كاستيلو«اين كتاب در همان سال، با عنوان 

  
  

  

  

  

  

  

  زي گردابتهيه شده در كتابخانه مجا
  .)دولتي، و يا رسمي وابسته نيست دولتي، شبه ي كتابخانه مجازي گرداب، به هيچ نهاد و مؤسسه(
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  ي الكترونيكي توضيحاتي پيرامون اين نسخه

 :اين كتاب تهيه شده است دوم چاپ ، از روي ي الكترونيكي اين نسخه .1

  پور آرينترجمه سيروس ، اشتفان تسواينگ، )كاستليو و كالون(وجدان بيدار 
  )1376،  نشر و پژوهش فرزان روزتهران، (

كلمـات  ي چاپي و نگـارش اماليـي    ش نسخهي الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگار ي نسخه تر ساختن جلوه گاهي براي به .2
 .شوند وجه، شامل متن كتاب نمي هيچ اين تصرفات، جز در مواردي كه ذكر شد، به .گرفته است صورت

رسي آسان به اين كتاب، برايشـان   دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دست ، براي آن دسته از كتابي الكترونيكي نسخه .3
، و ناشـر  فرهنـگ نشـر ميهنمـان   مندان، سبب حمايت از  ي چاپي كتاب از سوي ساير عالقه خريداري نسخه. فراهم نيست

  .خواهد شد ي اين كتاب فرهيخته
ي الكترونيكي را به  ي كتاب، خطاهاي اماليي و نگارشي نسخه نديم ضمن مطالعهم در پايان، از دوستان و سروران خواهش .4

  .گزارش دهند تا در بهبود كيفيت آن، سهيم گردند» ي مجازي گرداب كتابخانه«
  ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.ir  
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  يادداشت ناشر 

ي شانزدهم مـيالدي اسـت    ي سده مايه ، سرگذشت زندگاني يكي از مردان گران»وجدان بيدار«اب كت
ي جنبش اصالح  او در آن عصر ظلمت، در بحبوحه. كه ارج و قدرش حتّي تا به امروز نشناخته مانده است

ن آهنـين،  كنـد و بـا ايمـا    شان صداي خـود را بلنـد مـي    ها و سلطنت ظالمانه ديني، عليه دنياپرستي پاپ
نـام او را  . پـردازد  ي االهي مي هاي جاودانه شود و به دفاع از ارزش خواستار اجراي تعاليم واقعي مسيح مي

اسـت و تومـاس مـان،    » سباستين كاستليو«نام او، . شناسند اند و نمي حتّي روشنفكران غربي نيز نشنيده
ي  من دربـاره «: نويسد به اشتفان تسوايگ ميي او  ي آلماني نيز پس از خواندن اين كتاب، درباره نويسنده

اي در  بـا او، مـن دوسـت تـازه    . دانستم، و از شما به خاطر آشنا كردنم با او سپاسـگزارم  كاستليو هيچ نمي
  .)ي بعد درج شده است ي مان در صفحه نامه(» .ام اعماق تاريخ براي خود يافته

وي اتريشـي  . زبـان اسـت   ي آلمـاني  رين نويسندهت اشتفان تسوايگ، به روايتي، پس از گوته، پرخواننده
آوران بزرگي در قلمرو هنور و انديشه  ي كوچكي، كشوري است كه در دوران اخير نام اتريش با همه. است

مـيالدي در   1881وي در سـال  . هاسـت  اشتفان تسوايگ يكي از همان. و علم به جهان عرضه كرده است
اي وسيع را  آثارش مجموعه. ي دكترا گرفت از دانشگاه وين درجه جا به دبيرستان رفت و آن. وين زاده شد

تـر آثـار او مضـموني     بـيش . گيـرد  هاي تاريخي در بر مي از رمان، نمايشنامه، مقاالت، شعر، نقد، و پژوهش
، مرزهـاي سـاختگي را بـه رسـميت     »اروپـايي واقعـي  «وي در مقـام يـك   . شمول دارنـد  عمومي و جهان

  .هاي معنوي و فرهنگي، تفاوتي قائل نبود ها، جز تفاوت شناخت و بين انسان نمي
  

 1914هاي جنگ اول، يعنـي از   در سال. گر داشتند هايش تأثيري ويران دو جنگ جهاني بر او و آرمان
، بـا آغـاز   1939در سـال  . جا پناه جست ، بي آن كه كاري از دستش برآيد، به سويس رفت و آن1918تا 

نبـود و بـا قلبـي شكسـته و انـدوهي گـران از        از واقعيـت ديگـر ممكـن   شدن جنگ جهـاني دوم، گريـز   
ي  جـا رشـته   ديد، نخست به انگلستان و سپس بـه برزيـل گريخـت و در آن    هايي كه به چشم مي نامردمي
  .اش را به دست خود گسست زندگي

گـر بـار در   ــ دي » آن اروپـايي واقعـي  «، آثار اشتفان تسوايگ ـ  »اروپاي واحد«ي  با باال گرفتن انديشه
  .ي بسيار قرار گرفته است مركز توجه و عالقه
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  ي توماس مان به اشتفان تسوايك نامه

  مند و عزيزم آقاي اشتفان تسوايك ارج
هـا بـود مثـل     چنين يكسره مسحور موضوع و مجذوب ساخت و پرداخت آن؛ مدت چنين مشتاقانه، و اين اين

دهنـده اسـت و شـوربرانگيز،     تكـان . ت ايـن كتـاب  غوغـايي اسـ  . اين كاستليوي شـما كتـابي نخوانـده بـودم    
انگيز روزگار ماست در نمودگاري تاريخي، كـه بـه مـا     داشتني و نفرت ي چيزهاي دوست ي همه آورنده گردهم

. انگيز است و هـم تسـالبخش   اين هم غم. مسأله پيوسته هماني است كه هميشه تاريخ بوده است: آموزاند مي
اي بـراي خـود در    وقتم و با او دوسـت تـازه   راستي از آشنايي با وي خوش به. مدانست من از كاتسليو هيچ نمي

با سالم و آرزوي . تشكر مرا بپذيريد. اين دوستي را مديون كتاب شما هستم و خود شما. ام اعماق تاريخ يافته
  .ام بختي از سوي خود و خانواده نيك

 توماس مان
1936مه  30  

  ٭     ٭     ٭

بـود كـه   ) اصالح ديني( رفورماسيون، متأله پروتستان فرانسوي در دوران )1564 ـ  1509(ژان كالون 
كالون حدود ده سـال پـيش از جـدا شـدن لـوتر از      . مذهب كالوني از او و افكار و تعاليمش پيدايش يافت

 .هاي پاريس و ارولئان تحصيل كرد و عالم االهيات و حقوق شد در دانشگاه. كليساي كاتوليك، به دنيا آمد
، متوجه آيـين پروتسـتان شـد و از كليسـاي     )1533حدود سال (» تحول دروني ناگهاني«وي، بر اثر يك 
ها تحت تعقيب و آزار بودند، ناچـار بـود از شـهري بـه شـهر       و چون در آن زمان پروتستان. كاتوليك بريد

  .دست آورد به  ، نقش رهبري را در ميان هواخواهان آيين پروتستان1534بعد از سال . ديگر برود
سالگي گذارش بـه   28را انتشار داد و در حدود  مبادي دين مسيحيكالون در شهر بال، كتاب مشهور 

  .جا گذراند ي عمرش را در آن كه از ژنو تبعيد شد، بقيه 1541ـ  1538هاي  ژنو افتاد، و جز در سال
كـه  » كشـوري كامـل  «رت خواست ژنو را به صـو  كالون مي. شد  با حضور او، ژنو مركز آيين پروتستان

ي مردم را، با تهديد به اخراج و نفي بلد، واداشت كه به  همه. حكومتش در دست اولياي دين باشد درآورد
عاقبت شورشي برپا شـد و  . گردن نهند و نظامي سخت و خشن بر شهر برقرار كرد» نامه به ايمان اعتراف«

اما چون در غيابش اوضاع شهر آشفته شد، مـردم  ). 1538(او و دستيارش، گيوم فارل، از ژنو اخراج شدند 
  ).1541(ناچار او را دوباره به ژنو دعوت كردند 

كالون به سازمان دادن قوانين شهر، ايجاد مدارس، رايزني در مسائل سياسي، و موعظه ادامه داد و بـه  
وانيـد، بـه دنبـال    خ ماجراي سوزاندن سروِه، كه در كتاب حاضر مـي . تعقيب سخت مخالفان خود پرداخت

  .ي آن بر دامان كالون نشسته است اي كه كالون ترتيب داد اتفاق افتاد و لكه محاكمه
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چـه  : آيندگان از خود خواهند پرسيد
ح يك بشد پس از آن كه روشناي ص

بار بردميده بود ما ديگـر بـار مجبـور    
  شديم در ظلمات روزگار بگذرانيم؟

  هنر شك ورزيدنكاستليو در 
  .م 1562
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  پيشگفتار

  افتد،  آن كه با شيفتگي به غيرت خويش از پا درمي
آن كه در برابر خطر مرگي كه روياروي اوست انـدكي  

  دهد، از خودباوري خويش را از دست نمي
آن كه به گاه جان سپردن با نگاهي استوار و خـوارنگر  

دوزد، در  همچنان ديده در چشم دشـمن خـويش مـي   
لكه از تقـدير؛ كشـته   هم شكسته شده است، نه از ما ب

  !شده است، اما مغلوب نه
بـاري؛  . تـرين آدمياننـد   دالورترين مردان گاه بـداقبال 

  .هايي هست كه به رغم بردها ظفرمندانه است باخت
  1مونتني

 3ي چـاپ بـازِلِ   ، در يادداشتي بـر نسـخه  2؛ اين توصيف را سباستين كاستليو»اي در نبرد با پيل پشه«
چنـدان بـه دور از    كنـد و نـه   ي نخست، غريب جلوه مـي  آورده است و در وهله 4الوني خود با كستيزنامه

ايـن  . گويـد و نـه از سـر رنـدي     اما كاستليو اين سخنان را نه به گزافه مـي . 5هاي اومانيستي پردازي گزافه
اند كـه  اندوهگنانه بفهم ،6ي تندوتيزي به دوستش آمرباخ خواهد با چنين مقايسه ي دلير مي گذشته ازجان

سان  انديش بر سكوي اتّهام قتلِ انساني ديگرانديش و بدين داند با نشاندن آشكاراي كالون خشك نيك مي
، به چه نبردي نابرابر، با حريفي زورمنـد، دسـت   7نابود كردن آزادي وجدان در درون جنبش اصالح ديني

  .يازيده است

                                                
  ، نويسنده و حكيم فرانسوي1592ـ  1533 (Michel Eyqeum de Montaigne)ميشل ايكوم دومونتيني  1
  1563ـ  1516، (Sebastian Castellio)سباستين كاستليو  2
3 (Basel) ن، به فرانسوي شهري در سويس، كرسي كانبال«تون واقع در ساحل رود ر «(Bâle).  
  1564ـ  1509، (Jean Calvin)كالون  4
پيرو مكتبي كه با زنده كردن ميراث فكري و ادبي يوناني و التيني و ارزش نهادن به انسان و نقـش آدمـي در    (Humanist)اومانيست  5

  .ستدگرگوني فرهنگ اروپايي تأثيرات شگرف بر جاي گذاشته ا
  گر ، فرزند فرونبيوس چاپ(Amerbach)آمرباخ  6
ها برپا شد و بر آزادي انسان مسيحي تأكيـد داشـت و    گري و پاپ ، نهضتي مذهبي كه در برابر كاتوليكي(Reformation)اصالح ديني  7

  .گري از آن بيرون آمده است پروتستاني
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گيـرد،   ي نبرد به دست مـي  را همچون نيزه كلْ، كي خطرخيز از همان آغاز كه كاستليو در اين معركه
ناپـذير،   گر و آسيب خود از ناتوانيِ هر درگيري نابِ وجداني در برابر قدرتي استبدادمنش، پرتوان و پرخاش

تـوان بـا دسـت تهـي،      آخر چگونه مـي . خوبي آگاه است و از همين رو به بدفرجاميِ چنين خطركردني به
خاست و پيروز شد؟ با كسي كه هزاران هزار تن هواخواه اويند، و افزون تنه با چون كالوني به جنگ بر يك

انگيزش  جوي قدرت حكوممت نيز در پشت سر اوست؟ كالون به مدد توانايي شگفت بر آن، دستگاه تعرّض
دهي، توانسته بود تمامي يك شهر، تمامي يك سرزمين، و هزاران هـزار شـهروند تـا بـدان روز      در سازمان

را به دستگاهي يكسره فرمانبردار تبديل كند، هر گونه استقاللي را از ريشه برانـدازد، و هـر گونـه     آزاد آن
اي از قـدرت دارد، در   چه در هر جا نشانه هر آن. آزادانديشي را به سود مكتبِ انحصارگرايِ خود نابود كند

ليسـايي، از شـهرداري و   ي مقامـات و اختيـارات و مناصـب ك    همه: وچراي اوست چون ي اقتدار بي سيطره
چه به نوشـتن   ها، از گزمگي گرفته تا كشيشي، و هر آن دانشگاه و محاكم گرفته تا ماليه و مدارس و زندان

. شـود  چه به گفتن، و حتّي كالمي كـه نهـاني بـه زمزمـه و نجـوا بـر زبـان آورده مـي         آيد و هر آن در مي
وچراناپذير هر  سوزي ـ اين براهين چون  و خرمن آدم هاي او حكم قانون گرفته است و زندان و تبعيد آموزه

آموزاند كـه در   ترين اعتراضي بكند، مي گونه استبداد فكري ـ خيلي زود به هر آن كس كه جرأت كوچك  
آور ايـن مـرد هولنـاك از     وليكن قدرت هراس. آور آن است ژنو، تنها يك حقيقت جاري است و كالون پيام

تـرين   ي برجسـته  شهرهاي سويس در او به چهره ي دولت همه. رود تر ميخصارهاي گرداگرد شهر بسي فرا
سـاالري معنـوي خـويش     را بـه سـپاه   1، قهر مسيحي جهان پروتستان. نگرند پيمان سياسي خويش مي هم

شاهان و اميران در جلـب نظـر مرحمـت ايـن پيشـواي كليسـايند كـه در كنـار كليسـاي          . برگزيده است
هـيچ رويـداد سياسـي مهمـي در آن     . مسيحيت را در اروپا برپا داشته است كاتوليك، مقتدرترين سازمان

ديگـر دشـمني ورزيـدن بـا واعـظ      . عصر نيست كه دور از آگاهي وي رخ دهد، چه رسد خالف خواست او
  .است كه خصومت با قيصر و پاپ 2پيِر به همان اندازه خطرآفرين كليساي سن
ي انساني  خواه و تنها كه به نام نامي آزادي انديشه ي آرمانسباستين كاستليو، مرد خوان او، اما مخالف

در برابر اين استبدادمنشي فكري ـ اين يكي از بسيارها ـ قد برافراشته اسـت، او كيسـت؟ در سـنجش بـا       
نه نفوذي دارد، . كس هيچ است و هيچ. اي است در برابر پيل راستي پشه ي كالون، به كرانه قدرت شگرف بي

هـا،   اي يا چند ساعتي تعليم در خانه دهان كه هر چند گاه با ترجمه به مي است فقير و دستمعل. نه ثروتي
دوش و محروم از حقوق شهروندي و سكونت دائم؛  به اي خانه آواره. دارد شكم زن و فرزندان را سير نگاه مي

  .مردي در غربت مضاعف

                                                
1 Violentissmus Christianus 
2 St. Pierre 
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بسـته و   چنين انساني هميشـه دسـت   سوزد، اين هاي كور مي ي تعصب در روزگاراني كه جهان در فتنه
مـدعا و بـزرگ،    تنها اين اومانيست كم. جوي ايستاده است؛ يكّه و تنها ي متعصبان پرخاش ناتوان در ميانه

دست و نيازمند، و ليكن همواره  ساليان بسيار در فقر و در اضطراب پيگرد به سر آورده است؛ پيوسته تنگ
رسد و وي با وجداني كـه   به قتل مي 1گاه كه سروه و نخست، آن .آزاد، بي هيچ تعهدي به كسي يا تعصبي

خيزد تا كالون را به جرم لگدكوب كـردن   نهد و به پا مي از اين جنايت به درد آمده است، آرام به كنار مي
 قهرمانانه، زيرا گرد كاستليو. يابد قهرمانانه اي مي جلوه» تنهايي«حقوق انساني بر سكّوي اتهام بنشاند، اين 

هـيچ  . انـد  ديده و هوشمند، فرانگرفته آزموده، انبوهي از هواداران تندخوي سازمان را بر عكس كالونِ جنگ
هيچ وزير و امير و قيصري چتر حمايـت بـر سـر او    . ، جانب او را ندارد گروهي، نه كاتوليك و نه پروتستان

حتّـي انـدك شـمار    . ردار بودنـد از آن برخـو  3يا اراسموس رتردامـي  2كه روزگاري لوتر نگرفته است؛ چنان
زيرا در عصري كه . آورند ستايند جز در نهان و زير لب، دل بخشيدن به او را پروا نمي دوستاني كه او را مي

سوزانند، آشكارا  كنند و در آتش جنوني كور زنده مي در هر گوشه اهل رفض را چون چارپايان شكنجه مي
رسـيدگان فريـاد بـرآورده، خطرخيـز اسـت و       بداري ايـن سـتم  باكانه به جان جانب مردي را گرفتن كه بي

دهـد   فريادي كه بسي فراتر از اين يك مورد، رو به تمامي زورمداران روي زمين، ندا در مي. بربادده زندگي
  .هايش ندارند جا حق پيگرد انساني ديگر را به خاطر انديشه گاه و هيچ كه هيچ

يابـد،   هـايي كـه تيرگـي بـر جـان آدميـان چيرگـي مـي         رانآور دو دليرا مردي كه در تاريكناي هراس
ي كشـتارهايي را كـه بـه نـام خـدا و ايمـان صـورت         دارد و جملـه  نگري انساني خويش را پاس مي روشن

مـردي كـه در ژرفنـاي    . جنايت، جنايت، باز هم جنايت: خواند راستي و به نام حقيقي آن مي پذيرد، به مي
اش را  آورد و فرياد نااميدانه تنها كسي كه ديگر خاموشي را تاب نمي. وحود انساني خود تكان خورده است

گذارد بـراي همگـان و    تنه پا به ميدان كارزاري مي كند و يك همه نامردماني تا آسمان بلند مي از درد اين
د، كنن همواره آنان كه صداي خود را در برابر قدرتمندان و بخشندگان قدرت روز بلند مي. در برابر همگان

بر سباستين كاستليو نيز . بايد به يمن جنون ازلي ما زمينيانِ دوپا، اميد چنداني به پيروي ديگران نبندند
بـا  . اش، بـي هـيچ يـار و يـاوري، تنهـا      خـود بـود و سـايه   . گذرد در آن لحظات سرنوشت همين گونه مي

  .باك و هوشيار بيوجداني پاك و استوار، در جاني : ي مرد هنري جنگاور بهاترين داشته گران
يـازد   فرجامي كارزاري كه بدان دست مـي  سباستين كاستليو از پيش و از آغاز به بيدرست همين كه 

نهد، درست به خـاطر   گذارد و پا پيش مي آگاهي دارد و به رغم آن باز به فرمان وجدان خويش گردن مي
بخـش   نبردهـاي بـزرگ رهـايي    ي ، در همه»سرباز ناشناس«مقدس است كه اين » به رغم آن باز«همين 

                                                
1 Miguel Serventus (1511 - 1553) 

   ، پيشواي مذهب پروتستان1546ـ  1483، (Martin Luther)مارتين لوتر  2
  آور هلندي مند متأله نام اومانيست، دانش. 1536ـ  1466، (Erasmus)اراسموس  3
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حرمت شهامت را هم كه باشد، جاي آن دارد اهل معرف كاسـتليو  . يابد بس قهرمانانه بشري جايگاهي مي
كنـد و بـا كـالون پنجـه      بـار بلنـد مـي    را كه تن و تنها صداي اعتراض پرشورش را به آن جهـان وحشـت  

خـود نيـز از لـوني ديگـر اسـت و ماهيـت ايـن        و اما ايـن مسـأله در ذات   . اندازد، هرگز از ياد نبرند درمي
ي  جا سخن نـه بـر سـر مسـأله     زيرا كه در اين. رود اش بسيار فراتر مي ي زماني تاريخي از انگيزه ي مجادله

شرعي محض و ساده است و نه بر سر انساني به نام سروه، و نه حتّي بر سر كشـمكش و بخـران بنيـادين    
  . ب پروتستانو آزادانديشي در مذه 1كيشي ميان سخت
ي  بايد فارغ از زمان و مكـان و در هميشـه   شود مصممانه، كه از آن پس مي جا كارزاري برپا مي در اين

جـا نقـابي زمـاني بـيش      االهيات در ايـن . گون از سر گرفته شود هاي گونه هاي ديگر و صورت تاريخ به نام
؛ نمادهاي يك كشـاكش ناپايـدار و پايـان    حتّي كالون و كاستليو نيز نقش تصادفي و نمادين دارند. نيست

بندي هميشگي را چه بنامـد، مـدارا در برابـر     گذشته از اين كه آدمي دو سوي اين جبهه. زمان ناپيداي بي
پرسـتي متعصـبانه، فرديـت در برابـر      دوسـتي در برابـر مكتـب    مدارايي، آزادي در برابر بنـدگي، انسـان   بي

هـا در بنيـاد از ايـن انتخـابِ در نهايـت بسـيار درونـي و         ي ايـن نـام   همگانيت، وجدان در برابر قهر، همه
چـه انسـاني    گيـرد؛ آن  ي نخست اهميت قرار مـي  خصوصي حكايت دارد كه براي آدمي چه چيز در درجه

  .چه جمعي چه شخصي است يا آن چه منطقي، آن چه اخالقي است يا آن چه سياسي، آن است يا آن
زيـرا  . تواند از لزوم مرزبندي دائم بـين آزادي و قـدرت تـن بزنـد     نمي هيچ ملتي و هيچ فرد خرَدورزي

و قـدرت بـدون   ). شود ومرج كشيده مي چون بدون آن به هرج(ناممكن است ) اتوريته(آزادي بدون قدرت 
شك نيست كه در نهفت جان آدمي، كشش ). انجامد چون بدون آن به استبداد مي(آزادي نيز چنان است 

ناپذير است كه گمـان   ي ما درمان اين توهم ديرينه. وجود دارد» جمع«ردن خويش در رازآميزي به گم ك
بريم نظامي ديني يا ملّي يا اجتماعي هست كه در نهايت دادگري، بـه تمـامي بشـريت نظـم و آزادي      مي
دي تـر آدميـان از آزا   دهد كه بيش اي نشان مي رحمانه با منطق بي بازجودر سر  2داستايوفسكي. بخشد مي

خود در هراسند و در عمل، در زير فشار بار مشكالت زندگي و به جهت پيچيـدگي و مسـؤوليت سـنگين    
وچـرا بـر آن حـاكم     چون ند كه نظمي هميشگي و براي همگان معتبر و بي»خودگرد«آن، خواهان جهاني 

اي  زنـدگاني، مايـه  زدايـي از   اين اشتياق مسيحايي به مشكل. باشد تا آنان از درد انديشيدن رهانيده شوند
هـاي نسـلي رنـگ     هنگامي كـه آرمـان  . سازد آوران اجتماعي و ديني هموار مي ي پيام است كه راه بر همه

او و . مند بر پا خيزد و قاطعانه ندا درافكند گذارد، كافي اس مردي القاگر و توان بازد و رو به سردي مي مي
درنگ سيلي از هزاران هزار تن به  بي. داند سد و ميشنا تنها اوست كه راه و رسم نجات مردمان را نيك مي

تـازه، در آغـاز     يـك ايـدئولوژي  . كننـد  ها و جهان رو مي بخش انسان اين نجاتآورند و به سوي  او باور مي
                                                

1 Orthodoxi 
  ي روس ، نويسنده1881ـ  1821فئودور ميخائيلويچ داستايوفسكي،  2
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زيرا هر كس ). واقع ساحت متافيزيكي آن است و اين به(كند  گرايي در جهان برپا مي موجي نوين از آرمان
ترين نيروهاي نهفته در بن جان آنان را  بخشد، در دم مقدس ي نو از يگانگي و پاكي ميكه آدميان را توهم

يابند كـه خـويش را    ها تن آمادگي مي ميليون. شان را باختگي كند؛ نيروي از جان گذشتن و پاك بيدار مي
نويـدبخش و  و هرچه طلبِ چنـين  . هاي او بسپارند و از وي بار گيرند خودي به خواهش تا فراسوي مرز بي

  .ترِ او تر و خودباخته گردند و خراب تر او مي گيرد، شيفته گري از آنان فزوني مي بشارت
كننـد تـا بـي     شان را از بن جان نثار پاي وي مي چه را تا به ديروز برترين لذتشان بود، يعني آزادي آن

آميـز باسـتاني    حكمـت ترين مقاومتي ايشان را به هر طرف كه خاطرخواه اوست بكشاند و ايـن سـخن    كم
دلي جمعي خودخواسته  ي هم ها در نشئه يابد كه ملت ، ديگر و ديگر بار مصداق مي»آسودگي در بندگي«

ريـزد بوسـه    هاي جالدي كـه خـون آنـان را مـي     افكنند و بر دست و داوطلبانه، طوق بندگي بر گردن مي
ترين نيـروي   ه ايده و آرمان، اين غيرماديگيرد ك از اين نكته هر انسان خردورز انديشايي پند مي. زنند مي

ي مـا   زده اي چنين شگفت از انگيزش در دنياي خـاكيِ كهـن و خشـك و فـن     روي زمين است كه معجزه
ها كند و بسيار بستايد كه بـه   فريب را شگفتي شود تا اين اغواپيشگان جهان آفريند و آدمي وسوسه مي مي

  .گونه به جنش درآورند و دگرگون كنند آرميده را اين جان و ي بي توانند ماده مدد قدرت روح مي
درنـگ و بـه طـرزي     شـهريان پـس از پيـروزي، بـي     خواهـان و آرمـان   اما كمابيش هميشه اين آرمـان 

زيرا كه قدرت و پيروزي انسان . دهند كه همانا بدترين خائنان به روح و روان آدميند بار، نشان مي مصيبت
رانـد و بـه ايـن بـس      كنـد و مـي   جويي نادرست از پيروزي وسوسه مـي  بهرهعيار و  را به سوي قدرت تمام

كنند كه مردمان بسيار به توهم شخصي آنان چنان دل ببازند كـه زنـدگي و حتّـي جـان خـود را بـا        نمي
 طرفان را نيز وادار بسازند و بي» تماميت«شوند كه از اكثريت، يك  بلكه وسوسه مي. رغبت فداي آن كنند

زبه پذيرش جبندگان فكري و . آنان را فرمانبران و خدمتگزاران خود بس نيست. خويش سازند 1هاي ارهو م
جانـان و ناوابسـتگان    نـه، آنـان آزاده  . آورنـد، بـس نيسـت    نوچگاني كه در دم به سوي هر جنبشي رو مي

خشـك   ي طلبنـد و بـراي آن كـه انديشـه     گويي خود مي شمار را نيز به چاكري و بندگي و مديحه انگشت
ي درست بر كرسي نشانند، با قدرت حكومتي بر هر فكر ديگـر مهـر جـرم و     خويش را چونان تنها انديشه

مسخ به خودكامگي لعنتي است ابدي كه همواره با هر گونه استبدادپيشگي سياسـي و  . كوبند جنايت مي
كه بـدان مـؤمن اسـت    و اما در آن دم كه صاحب فكري به قدرت ذاتي حقيقتي . ديني همراه خواهد ماند

هـر آرمـاني گـو    . دهـد  آاليد، به آزادي انساني اعالن جنگ مي كند و دست به قهر و خشونت مي شك مي
خـواه خـود    برد تا ديگر فكرها را به نظم و قالـب دل  مي) ترور(آفريني  در آن دم كه دست به وحشت. باش

يابد و ديگـر يكپارچـه خشـونت     ميكند و به خشونت محض تنزل  درآورد، جوهر آرماني خويش را گم مي

                                                
1 dogma 



 11  وجدان بيدار
 

http://www.seapurse.ir 

شود، جان آدمي را چـون گنـاه    گاه كه به زور بر ديگران تحميل مي حتّي حقيقت ناب، آن. است، نه آرمان
نيامـدني و   چنـگ  جان انساني چيزي است پر رمز و راز؛ بـه . آيد، و خيانت است به روح آدمي ناسازگار مي

گيـرد و همـين    گنجد و جـاي مـي   ر قالب و هر فرمولي ميچنان است گويي كه در ه. ناديدني؛ مانند هوا
تمامي فرو بفشارند و در  توانند آن را به زند كه مي نو در طبايع خودرأي اين توهم را دامن مي است كه نوبه

گاه كه تمام بفشارند،  و ليكن با هر بار فرو فشاردن و درست همان. خواه بگنجانند و در ببندند ي دل شيشه
سرانجام هر سر كوفتني، دير يا زود جز برآشوبيدن . آيد گذرد و انفجار پديد مي فشار از مرز مي نيروي ضد

و چه تساليي ابدي «. ها نابودشدني نيست و جاودانه برقرارماندني است زيرا استقالل اخالقي انسان. نيست
  »!است اين

چتـر يـك فلسـفه، يـك شـكل از      ي خاكي به زور به زير  هرگز نشده است كه سراسر كره تا به امروز،
زيرا كه جان بشري هر شكل از بندپـذيري  . نگري، و يك دين درآيد و در آينده نيز درنيامدني است جهان

پرداخته و پذيرش خُردي و يكنـواختي و همسـاني تـن     هاي ازپيش زند و به انديشيدن در قالب را پس مي
ي كـه تنـوع و كثـرت االهـيِ وجـود را ناديـده       هـاي  پاافتاده و بيهوده است كوشش چه پيش. سپارد درنمي

ي آن مشت آهنين است، به  خواهد؛ انسانيت را به ضرب منطقي كه پشتوانه گونه مي انگارد و آن را يك مي
  .كند راه، تقسيم مي سياه و سفيد، نيك و بد، باورداران و ناباوران، دشمنان حكومت و شهروندان سربه

اي خواهند بود كه در برابـر تجـاوز بـه آزادي انسـاني گـردن بكشـند،        هاي آزاده جان تا دنيا دنياست،
هـيچ  . بگوينـد » نـه «ي استوار  هايي كه به هر تجاوزي به وجدان انساني با اراده هاي شريف و جان وجدان
مند توانـد   خويي و هيچ خودكامگي هرگز نخواهد توانست به پايه و نظمي دست بيابد كه فرد هوش درنده

انـدازي   ز فراگير آن گريبان در ببرد و حق خـويش را بـه داشـتن بـاوري شخصـي از دسـت      از چنگ تجاو
  .قهرورزانِ يكسونگر در امان بدارد

هاي  هاي خشن عقيدتي آشفته بود، از اين دست جان از جدال قرن شانزدهم نيز كه همچون دوران ما
خـوانيم،   هـاي آن روزگـار را كـه مـي     هاي اومانيست نامه. ي تسخيرناپذير در دامان خود پرورده است آزاده

  .كنيم خوبي حس مي سوزد، به اندوه ژرف آنان را براي جهاني كه در آتش قهر مي
اي  پيشـه  ي مدعيان تعصب هاي ابلهانه جويي آيد از زجر روحي آنان در برابر عربده به درد مي دل آدمي

چه ما نياموزانيم خطاسـت   انيم و هر آنآموز حقيقت همان است كه ما مي«اند  فرياد برداشته يك به كه يك
  .»و به دور از حقيقت

نمـا نرفتـه اسـت؛     ها از دست ايـن نامردمـان مصـلح    ي خاكي چه ي كره فرزانه وه كه بر اين شهروندان
آوردگـانِ مهـاجمي كـه زورورزانـه      بردهـان  اند؛ كـف  نامردماني كه به دنياي پر از زيبايي آنان يورش آورده
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هـا، و   ، كالون1ساووناروالها آشوباند آنان را اين وه كه چه دلي برمي. كنند را تبليغ ميايماني خويش  درست
اند و بر آنند كه دنيا را به مجلس بزرگ درس اخالقي  زيبايي از جهان كمر بسته محو بهكه  2ها ناكس جان

دانـانِ   يـن خودبرحـق  بينند كه ا انگيزي مي بيني غم هاي خردورز با روشن ي اين اومانيست همه. بدل كنند
افزارها و  ناك، چه مصيبتي بر سر اروپا خواهند آورد و در پس سخنان تندشان، بانگ چكاچك جنگ خشم

ها بـا آن   اما اين اومانيست. ها برپا خواهد كرد توزي شنوند كه اين كين فرورسيدن جنگ دهشتناكي را مي
هر كسي در زندگي بهر كاري سـاخته  . برد بزنندكه از حقيقت آگاهند، پروا دارند كه در راه آن دست به ن

  .زند؛ و برعكس فهمد هماني نيست كه دست به عمل مي روي هم، آن كس كه مي. شده است
نويسـند و در   هايي پرشور و اديبانه به يكـديگر مـي   نامه زده، هاي دردمند و اندوه ي اين اومانيست همه

ليكن يك نفرشان نيسـت كـه دليـري    . دهند ه سر ميشان، شكوِ هاي مطالعه پشت درهاي بسته و در اتاق
كند و از درون تـاريكي تيـري    گاه جرأت مي اراسموس گه. كند و در برابر اين ضدمسيح آشكارا برپا خيزد

مـونتني، ايـن   . آورد اي از زهرخندي، پنهان در پس لباس دلقكان، فرود مـي  گاهي تازيانه 3رابله. افكند مي
ولي يكي در ميانـه نيسـت كـه بـه كـاري      . گويد ر آثار خود سخنان نگارين ميي دانا، د فيلسوف برجسته

خـراش و بيدادگرانـه همـت     هاي جـان  گيري تنها يكي از اين پيگردها و اعدام جدي دست ببرد و به پيش
  .كند

دانند كه كشاكش مرد خردمند با برآشفتگان غضبناك شايسته نيست و از  ديدگان، نيك مي اين جهان
  .روند تا مبادا كه خود گرفتار شوند و قرباني كنند و بر كناره مي مگان پروا ميهمين رو ه

تنه و مصمم پا به پيش و بـر حكـم سرنوشـت     كند و يك اما كاستليو، يگانه كسي است كه چنين نمي
ع از ي دفا ي اوست ـ و قهرمانانه و دليرانه، كالم خويش را دستمايه  گذارد ـ و اين افتخار جاودانه  گردن مي

و با آن كه هر دم در تهديد متعصـبان اسـت،   . سان جان خود را نيز كند و بدين اش مي نوعان ستمديده هم
ي بيـداد   اش را بـر فـراز آن زمانـه    وار، درفش باورهاي انسـاني  اي شور و تعصب، با ثباتي تولستوي بي ذره
اشت و هـيچ قـدرت دنيـوي مجـاز بـه      بايد به زور، به پذيرفتن باوري واد كس را نمي هيچ: افروزد كه برمي

اي كه از هر گونه جانبداري اين و آن فارغ است و در گوهر و  عقيده. كاربست قهر بر وجدان آدميان نيست
هاي او، هرگز از گذشـت زمـان    اي از ديگر گفته جانِ جاويدان انساني ريشه دارد و هم از اين رو چون پاره

شـوند،   گاه كه هنرمندانه بازآفريـده مـي   ي انساني، آن راي برجستههاي نامي انديشه. گزند نخواهند پذيرفت

                                                
  گر مذهبي و سياسي ايتاليايي اصالح. 1498ـ  1452، (Girolamo Savonarola)ساووناروال  1
  گر مذهبي اسكاتلندي اصالح. 1572ـ  1505، (John Knox)جان ناكس  2
  ؟، اومانيست فرانسوي1552ـ  1494، (François Rabelais)رابله  3
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گرانه است و هوادار مكتبـي   باوري كه پيوندبخش جهان است، از آني كه پرخاش. گيرند ي جاويد مي جلوه
  .ويژه، هميشه پاياتر است

همتـاي   هاي آينده قرار گيرد، معناي اخالقي دليـري بـي   بايد سرمشق نسل چه مي آن بيش از هر چيز
زيرا كاستليو هنگامي كه سروه را ـ كه بر خالف نظر علماي االهي آن  . ها فراموش است اين مرد از خاطره

هـاي كـالون در    پـردازي  گاه كه به رغم سفسطه خواند، آن گناه مي عصر، به حكم كالون به قتل رسيد ـ بي 
ش سوزاندن يك انسان، پاسداري از مكتـب  زنده در آت«: كند كه برابر او، اين سخنان جاوداني را فرياد مي

تـر   و هنگامي كه در مانيفست مداراگري خود بسي پـيش » .نام ندارد؛ نام حقيقي آن قتل يك انسان است
كند، زندگي  تر از آنان، يكسره حق آزادي انديشه را اعالم مي مندانه و بسيار شكوه 3و ولتر 2و هيوم 1از الك

ي ميكائـل سـروه    بايد اعتراض كاستليو به قتل بيدادگرانه نمي. نه .گذارد كند و به گرو مي خود را خطر مي
تـر   سنجيد، كه هزار بار از اعتراض او نـامي  6يا دريفوس 5در ماجراي كاالس 4هاي ولتر و زوال را با اعتراض

ياري كاالس  اي كه ولتر در آن به زيرا زمانه. رسد االي كار او نميي اخالقيِ و كار اينان هرگز به پايه. است
آور دوران خـويش اسـت و    تر و افزون بـر آن، وي شـاعر نـام    انسانياي است  زند، زمانه دست به مبارزه مي

دست حمايت شاهان و اميران را پشت سر دارد و اميل زوال را سـتايش سرتاسـر اروپـا و جهـان، چونـان      
تر آبـرو و   خيزند، بيش ديگري برميگاه كه به كمك  اين دو آن. سپاهي ناپديدار، در امان خود گرفته است

اش  دانـد در مبـارزه   افكنند، نه همچون كاستليو زندگاني خويشتن را، كـه مـي   آسايش خود را به خطر مي
كش نامردم، چه بيدادها كه بر او نخواهـد رفـت ـ و ايـن فرقـي اسـت        ي انسان براي انسانيت در آن زمانه

افزاري  بار قهرِ كور كه جنگ آور آشتي، به دستان خشونت امچه دردناك است از پا درآمدن اين پي. نظرگير
تنه و تنها متكي  ي يك حاصليِ مبارزه دردا كه آدمي پيوسته و هر بار از نو، بي. ي خود ندارد به جز انديشه

شـود   اي موفق مي هنگامي كه عقيده. يابد يافته درمي بر حقانيت اخالقي را در برابر قدرت منسجم سازمان
ترين ايراد به قـدرت مطلـق خـود را تـاب      ي ابزار دقيق آن در چنگ بگيرد، كم حكومت را با همه دستگاه

                                                
  فيلسوف انگليسي: 1704ـ  1632، (John Locke)الك  1
  فيلسوف اسكاتلندي: 1766ـ  1711، (David Hume)هيوم  2
نويسنده و متفكر فرانسوي كه در حمايت از قربانيان تعصب مـذهبي  : 1778ـ   François Arouet ،1694، نام مستعار (Voltaire)ولتر  3

  .هاي بسيار كرد كوشش
  ي فرانسوي نويسنده: 1902ـ  1840، (Emile Zola)زوال  4
فرانسوي كه به اتهام قتل پسرش به مرگ محكم شد و دفاعيات ولتر از او مشهور   ن پروتستانبازرگا: 1762ـ   1698، (Calas)كاالس  5

  .است
در سـال  . بـه زنـدان افتـاد    1895در سـال  . افسر ارتش فرانسه كه به خيانت متهم شد: 1935ـ   1895، (Alfred Dreyfus)دريفوس  6

  .برائت يافت 1906از نو محاكمه شد و در سال  1899
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بسـا   كنـد و چـه   يازد و صداي هر مخالفي را در گلو خفه مي دست مي) ترور(آفريني  آورد و به وحشت نمي
  .خود او را نيز

هـاي او   كتاب. ا خاموش كندكالون هرگز به كاستليو پاسخ جدي نداد و بهتر آن دانست كه صداي او ر
هـاي همسـايه قلـم او را     را ممنوع كردند، پاره كردند، سوزاندند، ضبط كردند، با فشـار سياسـي در ايالـت   

هاي كالون  ممنوع كردند و در بزنگاهي كه ديگر پاسخ گفتن و گزارش حال براي او ناممكن شده بود، آدم
اين تجـاوزي اسـت   . توان ناميد اين را ديگر مبارزه نمي. به لجن پراكندن بدو و بدنام كردن او روي آوردند

  .پناه اي بي وپابسته زشت و ننگين به دست
. پوسـد  خورد و مي هايش در انبارها خاك مي نوشته .تواند سخن بگويد و نه بنويسد زيرا كاستليو نه مي

اي كليسا و تمامي دسـتگاه  خانه گرفته تا شور چيز در اختيار دارد؛ از منبر و كرسي و چاپ ولي كالون همه
. شود دارد، مراقبت مي هر گامي كه برمي. رحمانه با او به بازي شومي آغازيده است و بي. قدرت حكومت را

. خوانند گشايند و مي نويسد، بازمي اي را كه مي هر نامه. سپرند راند، گوش مي اي كه بر زبان مي به هر كلمه
آوري كـه بـر    هنگام از چنـگ چنـين سـازمان تـرس     كه او را بهاي بود مرگ زودرس كاستليو،  چه معجزه

  .ي شئون فرد مسلط است، و از مصيبت تبعيد يا مرگ در آتش، رهانيد همه
گـذارد و   جـان وي را در امـان نمـي    ي متعصبان پيروز، حتّي در گور، پيكر بي گسيخته ورزي لگام كينه

ا نام و نشان او در زير غبار گذر زمان رنگ ببـازد و  شود ت ناسزا و ناسزاواري نيست كه از پس او گفته نمي
تنها كالون و خودكامي او، بلكه بنياد و اصل هر گونه خودكـامگي فكـري را    ي اين مرد يگانه، كه نه خاطره

كـاري بـر    تـرين سـتم   اين بزرگ. به مبارزه طلبيده است، براي هميشه از يادها برود و نيست و نابود گردد
تنها اثـري را محـو    گير، نه شده و پي كه تا جايي نيز به نتيجه رسيد و فشارهاي حساب انساني ناتوان است

ي خـود بگـذارد، بلكـه سـاليان سـال نـام او را يكسـره از         توانست بر زمانه كبير مي  كرد كه آن اومانيست
ي خوانـده و  امروزه هستند بسيار فرهيخگاني كه نام سباستين كاستليو را نه هرگز در جاي. ها زدود خاطره

تـرين آثـار او    توانستند او را بشناسند، در حالي كـه مهـم   زيرا چگونه مي. اند و گناهي نيز ندارند نه شنيده
در روزگار نزديك به كالون، كسي جرأت چـاپ آثـار او   . ها در دست مميزان گرفتار آمده بود ها و سده دهه

نام را ديگـر   ش به چاپ رسيده بود، كاستليوي نيكگاه كه اين آثار، ديرزماني پس از مرگ كرد و آن را نمي
هاي كاستليو را در اين ميان، كسان ديگر برگرفتند و نبـرد را بـه    آرمان. داشت و دير شده بود سودي نمي

هاي ديگر به پيش راندند؛ نبردي كه پيشـوا و آغـازگر آن، بسـي زود، غريـب و ناشـناخته و كمـابيش        نام
بـذري را  . سرنوشت برخي اين است كه در سايه بزيند و در تاريكي جان بسـپارند . از پا درآمده بودنام،  گم

اي اين خطا بـه چشـم    امروز هنوز در هر كتاب مدرسه. كه كاستليو درپراكنيد، آمدگان از پس او درويدند
 كه گـويي  ي مداراگري را آوردند؛ چنان خورد كه هيوم و الك در اروپا نخستين كساني بودند كه نظريه مي



 15  وجدان بيدار
 

http://www.seapurse.ir 

كار سـترگ اخالقـي او را   . سباستين كاستليو هرگز نه نوشته شده و نه به چاپ رسيده است كافرانكتاب 
اي در برابـر   نبرد پشه«ها رفته است؛  نبرد او با كالون از خاطره. اند در حمايت از سروه، همه فراموش كرده

يـات آثـار او، چـاپ هلنـد، و دو سـه      چه از او بازمانده، تصويري اسـت نـاقص از كل   آن. ، و آثار او نيز»پيل
ي  آميـز از برخـي شـاگردانش دربـاره     هاي سويس و هلند، و چند سخن سـتايش  نوشته در كتابخانه دست

تـرين مـردان زمانـه     تـرين و نجيـب   روزگارانش در سـتايش او بـه صـفت يكـي از فرهيختـه      مردي كه هم
هـا   ها كه هنوز از اين ازيادرفتـه بـر گـردن    دينچه . ها بر جاي نمانده است از او جز اين. داستان بودند هم

  .مانده، چه بيداد عظيمي را هنوز بايد تاوان داد
هاســت و بيگانــه بــا  شــمار خونســرد پيــروزي تــاريخ، گــاه. گنجــد ي تــاريخ نمــي عــدالت در حوصــله

هـيچ   بـي . دارد ديدگان عنـايتي نمـي   نگرد و به شكست او تنها به ظفرمندان مي. هاي اخالقي گذاري ارزش
بـي هـيچ پـاس و    «افكنـد؛   ونشـان را بـه مغـاك فراموشـي درمـي      نـام  ها گروه، اين سربازان بي پروا، گروه
شود، هر نيرويي كـه مايـه از اخـالق     اما در حقيقت هر كوششي كه از سر ايمان ناب كرده مي. »1سپاسي

تـر از   كـه آرمانشـان پـيش    شكست آناني. شود رود و نابود نمي گيرد، در عالم يكسره به هدر نمي آدمي مي
ها بسته به كسـاني اسـت كـه بـا مـرگ و       زيرا پايندگي آرمان. رود، شكست نيست زمانه و فراتر از آن مي

، پيروزي و شكست معني ديگـري دارد  »عالم معنا«در . دهند ها را شهادت مي آن زندگي خويش ايمان به 
انـد،   هـاي ظفرمنـدان خيـره مانـده     در برابر تنديس چنين همگان را كه اين نو و از اين رو جا دارد كه نوبه

هـاي   شـمار و زنـدگي   هـاي بـي   هشدار داد كه قهرمانان حقيقي بشريت، كساني نيستند كه بـر گورسـتان  
بلكه همانا آنانند كه با دست تهـي و بـي هـيچ    . دارند ي مردمان، سلطنت گذراي خود را برپا مي بربادرفته

اند؛ چون سباستين كاستليو در برابر كـالون؛ در كـارزاري بـراي     ز پا درافتادهنيرويي در مبارزه با قهرِ كور ا
  .آزادي وجدان و به خاطر فراز آوردن سلطنت انسانيت بر زمين

                                                
1 “nulla crux nulla crona” 
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  فصل اول
  در به قدرت رسيدن كالون

، شهروندان ژنو با بانگ سرورآميز جارچيان در ميـدان عمـومي   1536ويكم ماه مه  روز يكشنبه، بيست
دارند كه از آن پس، خواسـتار زنـدگاني در زيـر     ها اعالم مي آيند و يكدله، با برافراشتن دست مي شهر گرد

  .وكاست كم اند؛ بي لواي احكام كتاب مقدس و كالم آسماني
مجـاز، از راه رفرانـدوم، ايـن نهـاد ديـرين      ي نو به عنوان تنهـا مـذهب    به اين ترتيب، مذهب پيراسته

پايـد كـه    ديـري نمـي  . شـود  يابد و برقرار مي سويس رسم است، رسميت مي ساالري كه هنوز هم در مردم
. رود شـود، و از ميـان مـي    گيرد، در هم شكسته مـي  سستي مي 1اشتات اعتقادات ديرين كاتوليكي در رون

هـا، در غوغـاي قهرآميـز عـوام از ديرهـا       هـاي مـذهبي، راهبـان و راهبـه     ها، اعضاي هيأت آخرين كشيش
اين روز سرورآميز ماه مـه،  . شود پرستي پاك مي هاي خرافه ها و ديگر نشانه شمايلاها از گريزند و كليس مي

گري در ژنو نه فقـط دسـت بـاالي قـدرت را دارد،      از اين پس پروتستاني: كوبد پيروزي را مهرِ قطعيت مي
  .بلكه يگانه قدرت است

، واعـظ افراطـي   2كـارِ فـارل  ژنـو،  وچـراي مـذهب نـو در     چون وكاست و بي كم تر تحميل بي سهم بيش
پـروا كـه    فكـر ولـي بلنـدهمت، طبعـي پرخـروش و بـي       مذهب، مردي كوته آفريني است، سرشتي وحشت

آزرم و خودپسـند   چنـين بـي   ام هرگـز خلقتـي ايـن    در زنـدگي «: ي او گفته اسـت  خو درباره اراسموس نرم
  ».ام نديده

رو بـا ريـش قرمـز و     ريـزنقش، زشـت  . ردي مـردم دا  شگرف بر تـوده  فارل، اين لوتر فرانسوي، تسلطي
. سـازد  ور مـي  مو با صدايي رعدآسا و غضبناك و قهرآميز از فراز منبر احساسات گرم مردم را شـعله  آشفته

ي مردم كوچه و  داند چگونه غرايز پنهان و پراكنده سياستمدار نيك مي 3اين انقالبي مذهبي مانند دانتون
فارل، پيش از . ي موعود و براي ضربه و يورش آخر، بدان آتش دراندازد بازار را به هم گرد آورد و در لحظه

ي  بـه دسـت همـه   . به سنگسار تهديـد شـده اسـت   . پيروزي صدها بار جان خود را به خطر انداخته است
ناپذيريِ ابتدايي آدمـي كـه    مقامات قدرت گرفتار آمده، تحقير و توهين شده، اما با قدرت تعرض و تسليم

ي  وي وحشيانه با گارد حمله. ضِ فكر خويش است، بر هر مخالفتي با قهر چيرگي يافته استي مح شيفته
                                                

1 Rhosnstadt 
  1565ـ  1489، (Farel)گيوم فارل  2
  1794ـ  1759، انقالبي فرانسوي، (Georges Danton)دانتون  3
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برد، در همان حال كه كشيش مراسم قرباني قـداس را بـر سـكوي     خود به كليساهاي كاتوليك يورش مي
ليـت  گذارد و در ميان جوش و خروش پيروانش در ذم دجا آورد، خودسرانه پا بر منبر مي مقدس به جا مي
انـدازد و   هاي ضربت بـه راه مـي   گرد، دسته او از جوانان كوچه. پردازد دهد و به موعظه مي داد سخن درمي

دارد  گيرد و در هنگام آيين تالوت ادعيه به درون كليساها گسـيل مـي   ساالني را به مزد مي گروه تازه گروه
كـه از اقبـال روزافـزون پيـروانش دليـر شـده،        سـرانجام، او . تا با فرياد و ادا و قهقاه، نيايش را بر هم زنند

گذارد قهرآگينانه بـه ديرهـا يـورش بياورنـد و      كند و مي ها بسيج مي روي گاردهايش را براي آخرين پيش
. دهـد  ي زورِ برهنـه، كـارآيي نشـان مـي     اين شيوه. شمايل مقدسان را از ديوارها به زير كشند و بسوزانند

كشد، انبوه  آفريني پا پس نمي گونه وحشت ما كارساز و دلير كه از هيچشمار، ا چونان هميشه گروهي اندك
هـا شـكوه بـه     شـكني  ها اگرچه از قـانون  كاتوليك. كند كار و هراسان را از ميدان به در مي شمار، اما كم بي

 ماننـد و سـرانجام   هاشان مي برند، اما در همين حال همگان، تسليم به سرنوشت، در خانه شوراي شهر مي
  .گذارد گران پيروز وا مي جا را به اصالح گريزد و آن دفاع از مقر خود مي اسقف بي

هاي سترون اسـت كـه گرچـه     ي آن انقالبي شود فارل از جوهره اما پس از پيروزي است كه روشن مي
ن نظمـي  توانند نظامي كهن را متعصبانه و شورورزانه براندازند، اما از درانداختن طرحي نو و برپا داشت مي

تواند به كليساها هجـوم آورد،   او مي. پرداز، نه آفريننده و سازنده گر است و آشوب فارل پرخاش. نو ناتوانند
ها برآشوباند، با مشت برافراخته الواح سنگي اصـول كهنـه را در هـم     ها را در نفرت از راهبان و راهبه توده

بايسـت بـه جـاي     جا كه مـي  اين. حيران و درمانده استهدف و  ها بي اما در برابر ويرانه. بكوبد و خرد كند
او به . مذهب كاتوليك كه در ژنو به كنار زده شده اصولي نو به پا داشته شود، هيچ كار از او ساخته نيست

امـا چونـان   . چه تازه و نو است، ايجـاد كنـد   توانست فضايي خالي براي آن گر، فقط مي عنوان روحي ويران
گري ديگـر بـه    كار ويران. اي زايا نوآفريني كند تواند هرگز با انديشه كوچه و بازار، نميهاي  ديگري انقالبي

  .اكنون، ساختن را ديگري بايد كه خاستن گيرد. آخر رسيده است
. كنـد  ي حساس ناامني را به دنبال يك پيروزي سريع، تنها فارل نيسـت كـه تجربـه مـي     چنين لحظه

زبـان، در برابـر    و ديگر جاهـاي سـويس، همگـي نـامطمئن و نـاهم     رهبران جنبش اصالح ديني در آلمان 
ي آغـازين لـوتر و    خواسـته . انـد  تكليفي كه تاريخ فرارويشـان نهـاده اسـت، دودلـه و در ترديـد، ايسـتاده      

ي كتـاب   هاي ازيادرفتـه  سازي كليساي مستقر نبود؛ بازآوري و گزينش آموزه ، چيزي جز پاك1تسوينگلي
راستي  به زعم آنان، اصالح ديني در ابتدا به. ها و مجامع عالي كليسايي ي پاپ همقدس به جاي قدرت قاهر

جـا كـه    امـا از آن . اصول به كليسـا يعني پيراستن و بازگرداني . معناي ديگري به جز اصالح كردن نداشت
گـر  تافـت، راهـي دي   فشُرد و از هر تفاهمي سر بر مـي  سرانه بر ديدگاه خود پا مي كليساي كاتوليك سخت

                                                
  گر مذهبي سويسي اصالح: 1531ـ  1484، (Ulrich Zwingli)تسوينگلي  1
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ي خـود را برپـا    گشوده نگذاشت، جز اين كه اينان نه در درون، بلكه جدا و سواي از آن، مـذهب پيراسـته  
هـا آغـاز    گري به سر رسيده و گذر به سازندگي پيشاروي است، كشمكش و اكنون كه دوران ويران. سازند
هـاي مـذهبي    يگري انقالبـي توانست بود، اگر لوتر و تسوينگلي و د تر نمي گمان از اين منطقي بي. شود مي

اما . شدند سخن مي يافتند و بر آن هم بين خود، برادرانه به راه و آييني مشترك در كليساي تازه دست مي
گيـر   پذير نيز باشد؟ به جاي يك كليسـاي جهـان   چه خردپذير است، عمل كجا در تاريخ بوده است كه آن

بندد و ژنـو   را دل نمي 2، مكتب الهي زوريخ1ويتنبرگ. شوند كليساها برپا داشته مي جا تك ، همه پروتستان
ي زوريخي و بِرني و ژنوي  گيرد و هر شهري اصالح را به ظنّ و گونه تابد و برنمي را برنمي 3راه و رسم برن
در آن بحـران، غـرورِ ناسيوناليسـتي كشـورهاي اروپـايي در مقيـاسِ كوچـك ايـن         . كنـد  خود طلب مـي 

، و 5، بوسر4اكنون لوتر، تسوينگلي، مالنشتون. پيامي بازشناختني است ن پيشهاي شهرستاني، چونا روحيه
هـاي   انـد، در نـزاع   شـمول را فروريزانـده   پيكـر كليسـاي جهـان    ، كه دوشـادوش، بنـاي غـول   6اشتات كارل
هـاي عالمانـه، بهتـرين نيـروي خـود را هـدر        هاي متألهانـه و بحـث و جـدل    بيني پاافتاده و در خرده پيش
تـراژدي جاويـد   . هاي نظم كهن ايسـتاده اسـت   اما فارل، در عين ناتواني، در ژنو، در برابر ويرانه. دهند مي

هـاي   آمـد و چـالش   اي تاريخي را به انجام رسانده و خـويش را از پاسـخ گفـتن بـه پـي      انساني كه وظيفه
  .بيند برخاسته از آن درمانده مي

  ٭     ٭     ٭

شـود   گاه كه به تصادف آگاه مي ين فاتح كبير اندوهگين، آنخجسته و سعدي است براي اي  چه لحظه
درنـگ بـه    بـي . ، روزي را در ژنو توقف گزيده اسـت 7كالون، ژان كالون پرآوازه، در راه بازگشت از ساوواين

زيرا بـا آن كـه وي نزديـك بـه     . شتابد تا رأي و ياري او را در كار طلب كند سرايش مي ديدار او در مهمان
وچـراي عصـر شـمرده     چـون  وشش سالگي از مراجـع بـي   تر است، در سن بيست فارل جوان بيست سال از

 9زاده شده، در كولژ مونتگو 8وي پسر يك محضردار مأمور وصول گمرك اسقفي است، در نوايون. شود مي
                                                

1 Wittenberg :شهري در آلمان و خاستگاه لوتر  
2 Zurich :شهري در سويس  
3 Bern :پايتخت سويس  
آلماني و دومين شخصيت اصالح ديني پـس    ، اومانيستPhilip Jchwarzertلقب يوناني : 1560ـ   1497، (Melanchthon)مالنشتون  4

  از لوتر
  گر آلماني و استاد الهيات دانشگاه كمبريج متأله و اصالح: 1551ـ  1491، (Martin Bucer)بوسر  5
6 Karlstadtاش  نام اصلي. 1541ـ  1480ماني، آل  ، مصلح پروتستانAndreas Rudolf Bodenstein است.  
7 Savoyen :شهري نزديك مرز فرانسه، سويس، ايتاليا  
8 Noyon :شهري در فرانسه  
9 Kollegiums von Montaigue :ترين مدارس مذهبي پرآوازه از قديم  
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، نخسـت  1ماننـد اراسـموس و لويـوال   . كه مقرراتي سخت و زاهدانه دارد به مدرسه رفتـه و تربيـت يافتـه   
وچهـار سـالگي، ژان كـالون يـا ژان      ي قضا گرفتـه اسـت و در بيسـت    ي كشيشي و پس از آن مرتبه مرتبه
اما بـر خـالف   . ناچار از فرانسه به بازل گريخته است هاي لوتري، به اش از آموزه ، به خاطر جانبداري2شوون

، او را سـودمند  دهنـد، مهـاجرت   درون را نيز از دست مـي  بسياري ديگر كه با از دست دادن وطن نيروي
جـا، رو در رو   گـري، در آن  هاي فراوان پروتسـتاني  هاي سرتاسر اروپاست و گونه بازل پيوندگاه راه. افتد مي
آميزِ يك منطقيِ دورانديش، نيـاز   جاست كه كالون با نگرش نبوغ ورزند و هم در اين آيند و دشمني مي مي

  .يابد زمانه را درمي
شـوند و   تر دور مي تر و بيش هاي كتاب مقدس بيش ي اصلي آموزه هرهاز جو اكنون تفسيرهاي افراطي،

گـري بـه دسـت متعصـبان      گرايـي در پروتسـتاني   زدايي و يا فرامسيحيت مسيحيت. اند رو به جدايي نهاده
انگيـز   ، مـاجراي هولنـاك و غـم   3اكنـون در مونسـتر  . گسـتراند  گرايان شيفته، دامـن مـي   غيرتمند و فرقه
اكنون جنبش اصالح ديني به جاي آن كه خود را به . خون و خشونت پايان گرفته است ، با4بازتعميدگران

ـ در خطـر    5ي حريف پرقـدرتش، كليسـاي رومـن    شمول بركشاند ـ به مرتبه  ي واالتر قدرتي جهان مرتبه
  . اي است هاي فرقه خرد شدن و جداسري

هـا و   ساز كـار جداسـري   ابد كه چارهي وچهار سالگي، با روشني و اطمينان خاطر، درمي كالون در بيست
ي معنويات مكتب نو  اي است، متبلوركننده ي فشرده گري گرد آوردن مجموعه فروپاشي دروني پروتستاني

نام با  قاضي متألّه گم. مانندي و فراهم آوردن مباني خالّق اصول كتاب مقدس، در كتابي، طرحي، يا برنامه
رود و در حالي كه پيشـوايان اصـلي    ست هدف بزرگ را نشانه ميي نخ شور جواني در سر، از همان لحظه

، )1535( 6در نهـاد ديـن مسـيحي   ها گرم دارند، او در مدت يك سال بـا خلـق اثـرش،     كاري سر به خرده
. گـري  نهد؛ كتابي در تعليم و هدايت، اثري مرجع در پروتسـتاني  هاي مذهب تازه را بنا مي ي آموزه شالوده

تـوان   ها، بـي هـيچ اغـراق، مـي     آن ي  ي آن ده يا بيست كتاب جهان است كه درباره هدر زمر اينستيتوسيو
و از هنگـامي كـه لـوتر دسـت بـه      . انـد  ي اروپا را ديگرگونه ساخته گفت گردش تاريخ را رقم زده و چهره

ترين اثر مكتوب جنـبش اصـالح دينـي اسـت و از روز نخسـت، نـزد        ي كتاب مقدس برد، برجسته ترجمه
اش، بسـيار سـتوده شـده و اثرهـا      مندي مصممانه و سـازنده  ن به خاطر استحكام منطقي و هدفعصرا هم

                                                
1 Ignatius Loyola ،1491  سوعياني ي گذار اسپانيايي فرقه بنيان: 1556ـ  
2 Chauvin :ن مين را شوودانند بعضي مورخان نام واقعي كالو.  
3 Münster :ي وستفالي شهري در آلمان در منطقه  
4 Wiedertaüfer :سالي معتبر و مجـاز   گرا در صدر جنبش اصالح ديني كه غسل تعميد را تنها در بزرگ هاي جامعه اي از پروتستان فرقه

  .ها آناباتيست= دانستند  مي
5 Roman chirche :شناسند به عنوان رهبر ديني به رسميت مي) پايتخت ايتاليا(گويند كه پاپ را در رم  كليساي كاتوليك را مي.  

6 In stitutis relegionis Christianae  
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اي كـه آن   اي است كه آن را بياغازد و نيازمند نابغه هر جنبش فكري هميشه نيازمند نابغه. بخشيده است
رانـداخت و  اي چون لوتر، جنبش اصـالح دينـي را بـه گـردش د     دهنده الهام. را به سامان انجامين برساند

دهندهاي چون كالون، آن را پيش از آن كه در هزار فرقه خرد و شكسته شود، دريافـت و سـامان    سازمان
ي  مجموعهبخشد كه  گونه سامان مي ، انقالب مذهبي را به همان)Institutio(=  نهادبه يك معنا در . بخشيد

ي پايـان، دسـتاوردها را جمـع     تن نقطـه هـر دو بـا گذاشـ   . ، انقالب فرانسه را سـامان داد 1قوانين ناپلئوني
كنند تا بـدان ثبـات و قانونيـت     هر دو توفندگي و خروشندگي سوزان آغازين جنبش را آرام مي. بندند مي

شـود و از آزادي، اسـتبداد و از    سان است كه از خودسري، اصل تغييرناپذير زاييده مـي  بدين. ارزاني دارند
ته مانند هر انقالب ديگري، چيزي از پويندگي آغازين اين انقـالب  الب. شور روحاني، هنجار سخت عقيدتي

اما اكنون و از اين پس، قدرتي جهـاني، يگانـه و متحـد از    . رود ي پاياني از دست مي مذهبي نيز در مرحله
  . كليساي پروتستان. نظر معنوي، در برابر كليساي كاتوليك قد برافراخته است

ناپذير بيـان نظـراتش گـامي     ي مستحكم و نرمش بود كه هرگز از شيوه هاي كالون، يكي اين از توانايي
وشـش سـالگي،    در بيسـت . هاي بعدي فقط شرح و تفصيل اثر اوست، نه تصحيح آن چاپ. واپس نگذاشت

اي تنها به ياري منطق، پاي تا سر به  نگري خويش را پيش از هر تجربه ماركس يا شوپنهاور، جهان همانند
هاي پيشاروي او جز به اين كـار نخواهـد آمـد كـه آن را در جهـان واقـع        است و سال تمامي درانديشيده

و بيش از هر چيز، گامي به واپس و گامي . ديگر هرگز كالمي بنيادين را تغيير نخواهد داد. سازمان بخشد
. كندچنين مرداني را يا بايد مرد گردن بگذارد و يا گردن بش. كس نخواهد برداشت به پيش، به سوي هيچ

  .بريدن محض از او، و يا دل بستن محض به او: انتخاب بايد كرد. اي در كار نيست راه ميانه
اي انسـاني   ـ ايـن، بزرگـواري    يابـد  وگوشـان درمـي   درنگ، در نخسـتين ديـدار و گفـت    فارل اين را بي

اش را بـر   يتر است، از اين لحظه به بعد سـرور  خواهد ـ به رغم اين كه وي بيست سال از كالون مسن  مي
گزيند و از اين دم، خويش را خـدمتگزار   او را به پيشوايي و استادي برمي. پذيرد خود، به تمام و كمال مي

هرگز در سي سالي كه در پيش است، از فارل، كه بـه  . ي او گرداند؛ فرودست او، چاكر و بنده معنوي او مي
در هـر كشـاكش، در هـر موضـوع،     . شـود  اي بر خالف رأي وي شنيده نمـي  تر است، كلمه سن بسيار سال

گويـد و بـراي او و    شـود لبيـك مـي    هر نداي او را از هر كجا كه بلند مي. دارد پيوسته جانب او را نگاه مي
ي گويــاي ازخودگذشــتگي و اطاعــت  فــارل نخســتين نمونــه. خيــزد تحــت هــدايت او بــه جنــگ برمــي

شناسـد   هاي خود تكليف برترينِ هر آدمي مي زهوچرايي است كه كالونِ متعصبِ مريدپرور، در آمو چون بي
در عوض، يگانه استدعاي فارل در زندگي از كالون ـ و آن هم در همين ديدار ـ اين   . كند و آن را طلب مي
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ي  ي واالمرتبت، از سر مرحمت پيشوايي روحاني ژنو را تقبـل فرمايـد و بـا قـدرت فائقـه      بود كه آن يگانه
  .عاجز از آن است) فارل(سامان آرد و بر پاي بدارد؛ كاري كه خود او  پيرايي را به خويش، امر كيش

گيركننده سر باز سده  شدت از پذيرش اين درخواست غافل كند كه زماني دراز، به كالون بعدها بيان مي
براي اهل انديشه، ترك فضاي ناب تفكر و ورود به تيرگي دنيـاي سياسـت روز، هميشـه تصـميمي     . است

كنـد، بـه    كند، دودلـي مـي   او ترديد مي. چنين نگراني پنهاني نيز بر كالون چيره است يك .است مسؤوالنه
ها  كند لطف كرده او را به دنياي خالّق كتاب كند، از فارل خواهش مي تجربگي خود اشارت مي جواني و بي

آورد و بـا   يسري كالون را در رد دعوت حوصله نمـ  سرانجام فارل بيش از اين سخت. و تأمالتش وا بگذارد
تـو درس و حـديثت را بهانـه    «خروشـد كـه    قدرتي برخاسته از ايمان، چون رعد بر اين مرد در ترديد مي

دهم كه اگر از اسـتعانت بـه امـر الهـي سـر       آوري، اما من به نام پروردگار قادر متعال به تو هشدار مي مي
  .»بر تو نازل خواهد شدبرتابي و به جز مسيحيت به امري ديگر دل بسپاري، لعنت خداوند 

اش را براي برپا داشـتن نظـم    او آمادگي. شود با اين خروش است كه كالون و زندگاني كالون، ديگر مي
كرده است، به عمـل آورد و   طرح مي) ايده(چه را تا بدان روز در سخن و نظر  كند تا آن نو در ژنو اعالم مي

هايش را نه در يك كتاب، بلكه در يك شهر، در  كل خواستهشود كه از اكنون، ش او بر آن مي. به اثر بنشاند
  .يك كشور نقش بيافكند

هـاي تـاريخي از برابـر نگـاه      ترين لحظـه  مهم. آگاهي معاصران از عصر خود، هميشه بسيار اندك است
 در. سـپارند  كـه بايـد دل نمـي    ساز، چنان راستي دوران هاي به گذرد و به برهه سادگي مي اعتناي آنان به بي

، در ثبت تقاضاي فارل براي استخدام هميشگي 1536سپتامبر  5مجلس شوراي شهر ژنو، به تاريخ  صورت
اند نام مردي را بنويسانند كه در جهان به ژنو  ، نيازي نديده»1معلم آموزش كتاب مقدس«كالون به سمت 

كند كه فـارل   ا ذكر ميمنشي شورا، با خشكي تمام، فقط اين مطلب ر .ناپذير خواهد بخشيد اي وصف آوازه
چرا بايد رنج هجي كردن و نوشتن . به كار وعظ ادامه دهد؛ همين و همين» اين فرانسوي«پيشنهاد كرده 

اي  نـوايي را وظيفـه   ي بي آورِ دشواري نيست كه واعظ بيگانه نام او را به خود هموار كرد؟ اين تصميم الزام
اي را بـه كـار    پايـه  بـرد كـه كارمنـد دون    ن گماني نميمقام شهرداري ژنو هنوز جز اي. مختصر مقرر كنند

دار  مثل آموزگاري تازه و يا صـندوق . آاليش، به انجام وظايفش خواهد پرداخت راه و بي گمارد كه سربه مي
در سـاعات فراغتشـان كتـب مـذهبي     . كدام اهل علم نيستند باري؛ دو عضو شورا هيچ. و ميرغضبي جديد

اگـر  . ي كالون را ورق سرسري هم نزده استاينستيتوسيويك از آن دو،  د هيچتردي كنند و بي مطالعه نمي
فرمايانه، قـدرت   جا، با كلمات روشن و فرمان در آن» اين فرانسوي«زيرا . تركاندند ميبود، زهره  جز اين مي

  : نامحدودي را كه براي عالمان و خطيبان ديني قائل است، شرح داده است
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. مند باشند بايد از آن بهره سخن برود كه واعظان كليسا، اين مبشّران كالم الهي، مياكنون از قدرتي  جا دارد
ان دنيايي بايسـتند و  .داران كالم ربانيند، مكلفند بي هيچ واهمه و خوفي در برابر قرد جا كه اينان امانت از آن

است كه از صدر تا ذيـل را  تكليف بر ايشان . وابدارندشان عظمت مقام الهي را تمكين كنند و خدمت بگزارند
تكليف بر ايشان است كه شريعت الهي را برقرار بدارند و سلطنت شـيطان را بـر زمـين در هـم     . فرمان دهند

بندگان مطيع را به هش دارند و تعليم دهند و ياغيان . گوسپندان را دريابند و گرگان را ريشه بركنند. كوبند
نيـروي آذرخـش در   . توانند بپيوندانند و بگسـالنند  آنان مي. زندو ستيزندگان را حكم سخت كنند و نابود سا

  .گاه روا باشد كه بر موازينِ حكم خدا باشد ها همه آن اما اين. دستان و قدرت رعد بر زبان ايشان است

، »بر خطيبان و عالمان دين تكليف اسـت از صـدر تـا ذيـل را فرمـان دهنـد      «اين سخنان كالون، كه 
زده بـه دسـت    گونـه شـتاب   وگرنه خود را ايـن . ضاي شوراي شهر ژنو به دور مانده استترديد از نظر اع بي

اند، هم از  دانستند فرانسوي مهاجري كه به كليساي خود فراخوانده اگر مي. سپردند پرمدعايي چون او نمي
اميش آغاز كمر بر اين بسته است كه فرمانروايي شهر و سرزمينشان را به دست گيرد، چنين مرتبت و مقـ 

زيـرا كـالون، بـه يمـن     . انـد  اما از چنين روزي به بعد، ايشان خود ديگر قدرت از كـف داده . بخشيدند نمي
گراي خويش  ي تام پروا خواست و اراده چيز چنگ خواهد افكند و بي ناپذيري كه دارد، بر همه نيروي نرمش

سـاالر خواهـد    ي يك جمهوري مردمساالر را بر جا سان نيز استبدادي دين را جاري خواهد ساخت و بدين
  .نشانيد

او بعـدها  . ي اوسـت  منـدي مصـممانه   گر منطـق دورانـديش و هـدف    هاي كالون، نشان نخستين اقدام
  : درابرهي آن روزهاي ژنو نوشته است

جستند و  شمايل مقدسان را مي. موعظه بود و بس. هنگامي كه من بدين كليسا پا گذاشتم، هيچ در كار نبود
چيـز در آشـفتگي    همـه . هنوز خبري از جنبش اصالح ديني نبـود . سوزاندند؛ همين ه و به آتش ميگرد آورد

  .بود

نظمي و آشفتگي را پس  وار او، هر گونه بي ي رياضي طبيعت سنجيده. اما كالون خود نظم مجسم است
چه بايد بداننـد و   آن بايست نخست ايشان را از خواهد آدميان را به ايماني نو برآورد، مي آن كه مي. زند مي

روشني حـالل و مجـاز و حـرام و نامجـاز را از      توانستند به بايست مي آنان مي. بدان ايمان بورزند بياگاهاند
هـا و   قلمرو حكومت معنوي نيز همچـون قلمـرو حكومـت زمينـي، نيازمنـد ضـابطه      . يكديگر بازبشناسند

كند و بـر اعضـاي    اي تدوين مي نظور رسالهكالون پس از گذشت سه ماه، بدين م. هاي ملموس است قانون
. گويـد  هاي پروتستاني را كوتاه و گويا بازمي ويك بند مباني آموزه دارد كه در بيست شوراي شهر عرضه مي
. شود ي ده فرمان كليساي تازه ـ در اصول، از سوي شورا با نظري موافق پذيرفته مي  اين رساله ـ به منزله 

وكاسـت و   كـم  او خواسـتار اطاعـت بـي   . كنـد  ي همچون كالون را راضي نميوخالي، كس اما موافقت خشك
زيرا همگـان هنـوز   . روي براي او كافي نيست هيچ ها تدوين نهايي يافته است، به اين كه آموزه. موست موبه
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در اي آزادي را  اما كالون هرگز و از هيچ جنبه. بندي به اين اصول، تا حدودي آزادي و اختيار دارند پايدر 
ترين جايي براي باورِ وجدانيِ فـردي   او در امور معنوي و فكري، كم. تابد امر مكتب و در كار زندگي برنمي

ي آدميان را به قهر، مجبور بـه   ي كليساست كه همه تنها حق، بلكه وظيفه ي وي، نه به عقيده. شناسد نمي
  .كيفر دهد سختي اي ترديد را به وچرا ـ و حتّي ذره چون اطاعت محض كند ـ بي

ي تكليف مقام ما چندان تنـگ باشـد    من بر اين باور نيستم كه چارچوبه. بگذار ديگران طور ديگر بيانديشند
  .ايم گويا تكليفمان را به جاي آورده كهسان  اي دست بر زانو نهاد و نشست؛ آن كه بتوان از پس هر موعظه

ايمـان، بلكـه همچـون قـانون كشـورداري       بايد همچون راهنمـاي اهـل   ي او، نه فقط مي نامه به ايمان
يـك وادار شـوند بـه صـورت رسـمي آن را       به خواهد كه شهروندان ژنو، يك از اين رو از شورا مي .نگريست

بايستي ده نفر ده نفر، مانند نوباوگان دبستاني، بـا هـدايت    شهروندان مي. بپذيرند و بر آن سوگند بگذارند
خواند، با دست راست  و سوگندي را كه كفيل حكومت برايشان مي شدند در كليسا حاضر مي» ترها بزرگ«

درنـگ از   بود كه از اداي سوگند سر برتابـد، بـي   اما اگر كسي مي. آوردند شنيدند و به جاي مي افراشته مي
از اين پـس هـر شـهروندي كـه در امـور      . معناي اين كار، چون روز روشن است. شد شهر بيرون رانده مي

آزادي انسـان  «. هـاي كـالون كـژ بـرود، در ژنـو جـايي نـدارد        نگري و خواسـته  از جهان معنوي، سر مويي
صفت امـري وجـداني و فـردي، در ژنـو      كه لوتر مبشر و خواستار آن بود و برداشت از مذهب به» مسيحي

ي پيام جنبش اصـالح دينـي چيرگـي يافتـه      منطق بر اخالق و صورت كالم بر جوهره. پايان گرفته است
از آن دم كه كالون پا به شهر نهاده، تنها يك اراده است كه . گونه آزادي، ديگر در ژنو مرده است هر. است

  .ي او راند؛ اراده بر همگان فرمان مي

*     *     *  

هر آن كه در پي نگهداشت قدرت اسـت، نيازمنـد   . ماند گنجد و برپا نمي قهر در تصور نمي استبداد، بي
. بايد حق مجازات كردن داشته باشد خواهد فرمان براند، مي هر آن كه مي. استدست بردن به ابزار قدرت 
. ترين حقي كه به مرتكبان جرايم مـذهبي حكـم تبعيـد بدهـد، نـدارد      اش، كم كالون، بنا بر حكم انتصابي

. اند تا مفسر كتاب براي اهل ايمـان باشـد   به كار گماشته» معلم آموزشي كتاب مقدس«اعضاي شورا يك 
امـا بـديهي   . اند كه مردم را موعظه كند و به معتقدات راستين الهي فرابخوانـد  ي اهل علمي را آوردهمنبر

ي رفتارهاي اخالقي و قانوني شهروندان را در شمول قضـا و حقـوق خـويش     است كه حق مجازات درباره
ون ايـن حـق و اقتـداران    گرايان ديگر، تاكن يك از اصالح نه لوتر و نه تسوينگلي و نه هيچ. انگارند مسلم مي

كنـد تـا    ي سترگ خويش را ساز مـي  درنگ اراده اما كالونِ خودكامه، بي. دولتمردان را ناديده گرفته است
جا كـه بـدين منظـور هـيچ      و از آن. هاي خود تنزل دهد شوراي شهر را تنها به مقام مجري نيات و فرمان

منـدي   وي بـا هـوش  . كنـد  فير، خود آن را ايجاد ميدستاويز قانوني در اختيارش نيست، با بنا گذاشتن تك
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زيـرا كشـيشِ   . گردانـد قدرتمنـد و كـارآ در خـدمت خـويش      اي مي را وسيله 1شگرفي، آيين عشاي رباني
تناول «ي  اش مطلوب خاطر اوست، بر سر سفره كارگزار كالون، از اين پس جز آن كس را كه رفتار اخالقي

آن كس كه كشيش خوراندن شام را به وي دريـغ كنـد ـ و هولنـاكيِ     اما . نخواهد نشانيد» شام خداوندي
. كـس ديگـر حـق سـخن گفـتن بـا او نـدارد        هيچ. است افزار در اين است ـ كارش در شهر تمام  اين زخم

و چنين است كه كاري صرفاً كليسايي كه از . خرد فروشد و نه از او چيزي مي كس نه به او چيزي مي هيچ
در صـورتي كـه   . انجامد درنگ به تحريم اجتماعي و اقتصادي مي گيرد، بي مي سوي مقامي معنوي صورت
كنـد گـردن نگذارنـد،     اي كه كشيش تعيين مـي  سري كنند و آشكارا به كفّاره تكفيرشدگان باز هم سخت

مخالف كالون، هر كه خواهد گو باش، ديگـر نخواهـد توانسـت در ژنـو     . دهد كالون فرمان تبعيدشان را مي
در شهر ژنو، از اين دم، زندگي هر كسي كه حرمـت روحانيـان را بشـكند، در تهديـد     . زندگي كندبماند و 

وي با اين گـام  . تواند هر كس را كه در برابر او بايستد، خُرد كند كالون با چنين قدرت هولناكي مي. است
ـ  باكانه كه برداشته، نيروي نابودكننده بي ي اسـقف شـهر از آن   اي به چنگ آورده است كه پيش از آن، حتّ

  .مند نبود بهره
راه درازي از اين مقام به مقام بـاالتر و بـاالترين پيمـوده شـود تـا       بايستي گري مي چون در كاتوليكي

تكفير امري بود غير شخصي و خودسريِ يك فـرد در  . بتوانند يكي از پيروان كليسا را آشكارا تكفير كنند
ناپذيرتر است،  تر و نرمش كوش معطوف به قدرت خويش سختي  كالون كه در اراده. آن هيچ نقش نداشت

سـپرد و   ي آسان از حق تكفير را به دست واعظان و مجمعِ عالي روحاني مي هر روز بيش از پيش استفاده
آفرينـي را   شناسي كه اثر وحشـت  سازد و به صفت روان آور را مجازاتي روزمرّه و منظم مي اين تهديد هول

  .افزايد اندازه مي افكند، بر قدرت خود بي ها مي راه ترسي كه از اين مجازات در دل نيك دريافته است، از
چنـان كـه    ي آيين عشاي رباني، آن ماهه يابد از برگزاري همه گرچه شوراي شهر به دشواري توفيق مي

هرگـز   پذيرانـد، امـا كـالون ديگـر     ي كالون است جلو گيرد و برگزاري چهار ماه يك بار آن را مـي  خواسته
توانـد نبـرد    زيرا فقط با آن اسـت كـه مـي   . افزارش را از او بستانند نخواهد گذاشت كه نيرومندترين جنگ

  .اصلي خويش را بياغازد؛ نبرد براي قدرت تام و تمام را

*     *     *  

پايد تا ملتي دريابد بهاي گزاف تربيـت سـختگيرانه و تقويـت قـدرت كارسـازترِ       همواره زماني دراز مي
شود و بهاي هـر قـانون    هاي خصوصي فرد پرداخته مي ي آزادي معي نهفته در يك ديكتاتوري، از كيسهج

شهروندان با قلبـي پـاك،   . شود در ژنو نيز اين آگاهي به آهستگي پديدار مي .تازه، يك آزادي ديرين است

                                                
1 Abendmahl  
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بـه پـاي خـود، در ميـدان     مردماني آزاد، داوطلبانـه و  . اند گري اعالم كرده موافقتشان را  با جنبش اصالح
ولـيكن بـه غـرور     .انـد  ي خويش شـهادت داده  اند و با برافراشتن دست، بر باور تازه عمومي شهر گرد آمده

ده نفري، چـون بردگـان    هاي آيد كه ايشان را تحت نظر و در دسته شان سخت گران مي خواهانه جمهوري
آنـان  . جناب كالون سوگند وفاداري بگذارند ي عالي گرد شهر بگردانند و به كليسا ببرند تا بر بندبند رساله

شده و سخت بودند، براي ايـن نبـود كـه هـر روزه از سـوي ايـن        هاي اصالح كه خواهان اخالقيات و رسم
حرمتي بيم داده شوند؛ تنهـا بـدين سـبب كـه هنگـام       انگارانه به تكفير و بي القبا چنين سهل كشيش يك

انـد كـه بـه چشـم      انـد و يـا لباسـي بـر تـن كـرده       اي زمزمه كرده نوشيدن جامي شراب، سرخوشانه ترانه
كنند به پرسش از خـود، كـه چـه     مردم آغاز مي. آيد وبرگ و رنگين مي جناب كالون و يا فارل، پرزرق عالي

كنند؟ آيا از شهروندان ژنونـد؟ از اهـالي قـديم     كسانند اينان مگر، ايناني كه چنين فرمانفرمايانه رفتار مي
ي  خـورده از تخمـه   دوسـتاني محـك   ه در عظمت شـهر و ايجـاد ثـروت شـهر سـهيمند؟ وطـن      شهروند ك

نوازانـه   آنـان را مهمـان  . رسيده از سرزميني ديگرند؛ از فرانسه مهاجران تازه. آورند؟ نه هاي كهن نام خاندان
بيگانـه كـه    ي زاده چـي  اند و اكنون اين گمـرك  اند و خورش و سرپناه و كار با درآمد خوب داده پذيرا شده

دهد كه به پروريدگان اين آب  ونرم آورده، به خود جرأت مي خويشاوندانش را نيز همراه به اين آشيان گرم
اند، به خـود   او، اين مهاجري كه ايشان وي را به كار برگماشته. و خاك ناسزا بگويد و آنان را سرزنش كند

  .و چه كس نمانددهد تعيينِ تكليف كند كه چه كس در ژنو بماند  اجازه مي
انـد،   اند و آزادمنشان را نتارانده هاي آزاده را دهان بسته در آغازِ كارِ هر ديكتاتور، تا وقتي كه هنوز جان

اين وهن : دارند جانبداران جمهوري در ژنو، آشكارا اعالم مي. مقاومت و ايستادگي هر بار نيرويي دارد ويژه
اهالي چند خيابان، بيش . گرد با آنان رفتار شود راهزنِ دورهكنند كه همچون مشتي  را بر خود هموار نمي

غرند كه  زنند و به صدايي بلند و شورشي مي ، از سوگند خوردن سر باز مي1ها از همه ساكنان كوي آلماني
سروپا شهر و ديارشـان را تـرك خواهنـد     ي بي نه سوگند خواهند نهاد و نه به فرمان اين فرانسويِ گرسنه

ي خود را به دادن دستور تبعيد سربرتافتگان  شود شوراي كوچك سرسپرده كه كالون موفق ميبا آن  .كرد
ي پاياني انتخابـات   كند و نتيجه از سوگند وادارد، اما كسي جرأت كاربست واقعي اين دستور زننده را نمي

. انـد  ازيـده ترين مردم شهر، به سرخوردگي از خودسري كـالون آغ  دهد كه بيش شهر، به روشني نشان مي
اراده بــه . دهنــد از دســت مــي 1538ي  شــان را در شــوراي فوريــه وچــراي وي، برتــري چــون پيــروان بــي

  .شود گرايي كالون پيروز مي ساالري در ژنو، بار ديگر در برابر تام مردم
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*     *     *  

ذات پيشـه همـواره بـه مقاومـت نهفتـه در       پـردازانِ سياسـت   آرمـان . كالون تند به پـيش رفتـه اسـت   
ساز با همان شتابي كه در ذهن آنان  هاي تاريخ برند نوآفريني دهند و گمان مي بها مي ناپذيرِ آدمي كم نرمي

بود كه كالون تـا مقامـات    اكنون حكم عقل اين مي. يافتني است پذيرد، در جهانِ واقع نيز تحقق شكل مي
حتّي شوراي . ها مساعد كار اوست حالچرا كه هنوز . عرفي را به سوي خود بازنياورده است، ماليمت كند

ي  حتّي تندوتيزترين حريفان او در ايـن دوره . برگزيده در برابر او احتياط پيشه كرده است، نه دشمني تازه
هايي اخالقي، از تعصب او مايه  ناپذير كالون به گسترانيدن ارزش ي چرايي اند كه قصد و اراده كوتاه دريافته

بلكه براي آرماني . ناپذير براي كاري خرد و ناپيز نيست هاي اين مرد آشتي ه كوششاند ك دريافته. گيرد مي
تـوان   پرسـتند و هنـوز مـي    رزم او، فارل، را هنوز جوانان و كوچه و بازار چون بت مـي  هم. است بس بزرگ

وانـه  هاي تندر ها را به آساني فرونشانيد؛ اگر كه كالون كمي زيركي سياسي به خرج دهد و خواست هيجان
  .تر مردم شهر سازگاري دهد هاي سنجيده اش را با انگاره و برخورنده

بـراي ايـن   . سـري آهنـين او   ي كالون است، با سـخت  خوي پوالدگونه جا سروكار آدمي با بن اما در اين
كـالون راه  . رأيي با ديگران وجود نـدارد  تر از سازش و هم متعصب بزرگ در سرتاسر زندگي معنايي بيگانه

يـا چشـم پوشـيدن يكسـر از     . چيز چيز يا هيچ همه. شناسد؛ راه خود را تنها يك راه مي. شناسد نه نميميا
زيـرا كـه خويشـتن را بـر حـق      . هرگز نخواهد آمد كه تفاهم كنـد بـا كسـي   . قدرت و يا اقتدار تام و تمام

ن برَد كسي ديگـر  انگاشتن و پافشردن بر آن، چنان صفتي عجين و ذاتي است در او، كه امكان ندارد گما
اصل پايدار در نزد كالون اين است كه تنهـا اوسـت   . تواند از موضعي ديگر حرف حقي بر زبان آورد نيز مي

ي خـويش را چنـين بـر     وي اعتقاد صادقانه و صـميمانه . بايد از او بياموزند كه بايد بياموزاند و ديگران مي
و بـا اطمينـانِ   » .د را بـه مـن ارزانـي داشـته اسـت     خداوند است كه موهبت بيانِ نيك و ب«: آورد زبان مي

هر بار از نـو،  . نهد سنگ مي هايش را با حقيقت ناب و مطلق هم انگيزي گفته كران به خود، به طور هول بي
آيد اگر كسي جرأت كنـد و فكـري ديگـر در     شود و اندامش به لرزه درمي خودشيفته تلخ مي كام بر اين به

حساسـيت روحـي تـا    . انگيزاند نفسِ مخالفت، نوعي تنش عصبي در كالون برمي. دبرابر فكر او بر زبان آور
حريـف، هـر انـدازه هـم كـه       .آورد آشوبد و صفرا باال مـي  ي او برمي معده. اندازد مغز استخوان او چنگ مي

وي  نگرانه بر او اشكال بگيرد، صرف اين كه به خود جرأت داده جز او بيانديشـد، كـالون   خردمندانه و واقع
بينـد؛   را در جايگاه دشمن خوني شخصي، و فراتر از آن، در جايگاه دشمن ارض و سما و دشمن خدا مـي 

. كاران ديوخو، رذالن، بندگان شيطان كنند، سياه كشند، سگاني كه بر او پارس مي ماراني كه بر او نفير مي
ي خـود را   و متألهـان زمانـه  هـا   آلود حد آشناسـت، اومانيسـت   اش به طرزي مبالغه او كه زندگي خصوصي

شود، هر گاه بـر   او شكسته مي» خادم«است كه در توهين به » حرمت الهي«درنگ  بي. نامد چنين مي اين
افتـد، هـر گـاه     است كه به خطر مي» كليساي عيسي مسيح«درنگ  بي. كالون اشكالي مكتبي گرفته شود
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وشنود  گفت. جويي نام بياورد ي و قدرتطلب پير را كه شخص اوست، به رياست كسي جرأت كند واعظ سن
ايـن نفـس   . با ديگري در قاموس كالون جا و معنايي جز آن ندارد كـه بـه بـاور و فكـر او ايمـان بياورنـد      

ي خود، به تفسير كالم الهي و علم بـر   نفره گر در ساير امور، در درازناي زندگي آني، در حقانيت تك روشن
خودشـيفتگي پيامبرانـه و    باوري، بـه يمـن همـين بـه     همين خويشتن اما به يمنِ. ورزد حقيقت شك نمي

هـاي   رمـز و راز پيـروزي  . يابـد  هاي خود بودن است كه كالون در جهان واقـع توفيـق مـي    مسحور انديشه
زيرا فقط يـك چنـين   . سري غير انساني نهفته است سياسي او، تنها در همين استواري آهنين، اين سخت

منـد بـه خـود اسـت كـه در تـاريخ از مـرد رهبـر          آورِ ناكران باورداشت حيرت خودشيفتگي، يك چنين به
سـپارد و همـواره اسـير تلقـين و      مـداراگران گـردن نمـي    بشريت هرگز به فرمـان دادگـران و  . آفريند مي

هاي خويشتنند و شجاعانه نظر خود را يگانه حقيقت ممكـن   ي بزرگاني است كه مسحور انديشه سرسپرده
  .دارند ي ناموس عالم اعالم مي مايه ن را درونهاشا و خواست

يـا در نهايـت ادب، از وي انتظـار    . گيرد كه اكثريت شـوراي جديـد او او نيسـت    كالون به پشيزي نمي
تـر   هايش دست بردارد و از برداشت ماليـم  ها و تكفير كردن رود به سود صلح و آرامش از تهديد كردن مي

جا كه سر سـوزني   سري چون او پذيرنده نيست؛ آن ارزان را سختصلحي . مجمع روحاني برن پيروي كند
اكنون كه شوراي شهر به مخالفت با . تابد برنمي راي او هيچ تفاهمي  مدارانه بايد كوتاه آمد، خوي قدرت مي

طلبد، بـه ناگهـان خـود در     وچرا مي چون او برخاسته، وي كه از همگان در برابر فرادستان فرمانبرداري بي
گيـرد و   دشنام گفتن مي» شوراي كوچك«آشكارا از سر منبر به . دارد مقام باالتر سر به شورش برميبرابر 
واعـظ  . »دارد تا جسد مقدس عيسي مسيح را به چنگـال سـگال سـپردن    تر مي مردن را خوش«گويد  مي

ت شهر، چون پيروان كالون در برابر مقاما. نامد مي» خوارگان محفل مي«ديگري در كليسا، شوراي شهر را 
  .پردازند اي پابرجا و سخت، به ايستادگي مي صخره

. تواند تحمـل كنـد   ي كليساييان را در برابر قدرت خود نمي گرانه گونه مخالفت چالش شوراي شهر اين
دهد كه از اين پس نبايد از منبر ـ كه جايگاهي اسـت بـراي تفسـير      در نخستين گام، دستوري روشن مي

جا كه كالون و كسانش خونسردانه  اما، از آن. ي ناروا برده شود هاي سياسي بهره فكالم خدا ـ به سود هد 
ماند جز بازداشتن آنان از رفتن بر منبر و  بندند، راه ديگري گشوده نمي بر اين فرمان رسمي چشم فرو مي

عـالن جنـگ   و اين، خـود ا  شود انگيزي دستگير مي ، به اتهام شورش1جوترينشان به نام كورتو حتّي ستيزه
كالون با انبوه پيروانش، راه خـود را  . پذيرد آشكارا بين كليسا و حكومت است و كالون، مصممانه آن را مي

در حـالي كـه   . رود گشايد و از سر عناد و رغمارغم ممنوعيت، بـر منبـر مـي    پير مي به درون كليساي سن
شـتن و گروهـي بـه پشـتيباني از پـا      هواداران از يك سو، و مخالفانش از ديگر سو، گروهي بـه قصـد بازدا  
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افتـد و   آشوبي هولناك در ميانه مي. آورند گذاشتن او بر منبر، دست به شمشير، به درون كليسا هجوم مي
  .ماند ريزي نمي چيزي به درگرفتن خون

دويست نفره را كه مقـام برتـرين دارد، فـرا    » شوراي بزرگ«رسد و  ديگر صبر شوراي شهر به آخر مي
ا به موضوع خلع و بركنار كردن كالون و ديگر كشيشاني كه فرمان شوراي شـهر را عنادورزانـه   خواند ت مي

كشيشـان شـوري از   . دهند اي به بركناري آنان رأي مي اند، رسيدگي كند و اكثريت كوبنده ناشنيده گرفته
مكافات تبعيد . روز شهر را ترك كنند دهند در سه شبانه شوند و به آنان دستور مي مناصب خود بركنار مي

داده است، اكنون گريبان خودش را  كه كالون در هيجده ماه گذشته بسياري از شهروندان را بدان بيم مي
  .گيرد مي

*     *     *  

چنين واپس نشستني در زندگاني يـك ديكتـاتور،    اما يك. ماند نخستين هجوم كالون به ژنو، ناكام مي
ي آغازين كمابيش ابزار الزم باال گرفتن نهايي قدرت  گونه هشكست فاجع برعكس،. چندان خطرناك نيست

بلكه همواره به كـار  . رساند هاي جهان را هرگز زيان نمي مهاجرت، زندان، تبعيد، انقالب. مند اوست ناكران
. بايد بود تا توده كسي را چون بت بپرستد شهيد مي. افزايد شان مي پسندي رساند و بر مردم ايشان سود مي

ها به  شرط روحي روي آوردن انجامين توده ورزند، پيش د از سوي نظامي كه همگان به آن نفرت ميگر پي
بـراي  . گيـرد  اي رمزآلـود مـي   اي كه بر گرد سر اوست، با هر آزمون ملموسي از نو جلـوه  رهبر است و هاله

او در غيبت افسـانه  زيرا كه . ي بزرگ، سودمند است كه هر چند گاه يك بار بر كناره بايستد پيشه سياست
گـردد، بـي    گاه كه بـازمي  گيرد و آن اي اثيري فرو مي افزا نام او را در هاله هاي شكوه پردازي افسانه. شود مي

ي  كمـابيش در تـاريخ، همـه   . آن كه خود كاري كرده باشد، فضايي خودجوش و صد بار بهتر در برابر دارد
، 1اند؛ قيصر در گالين ر هجرت و تبعيد به دست آوردههاي ملت خود را د ترين احساس قهرمانان ملي، گرم

تـر از غيبـت    شان را بيش اينان نيرومندي. در امريكاي جنوبي، لنين در اورال 2ناپلئون در مصر، گاريبالدي
  .و چنين است نيز كالون. خود يافتند تا از حضورشان

سـازمان او از  . رسـد  ه نظر ميخورده ب شود، مردي شكست گمان هنگامي كه كالون از شهر رانده مي بي
اي  ي اراده و از وي جـز خـاطره  . هاي او همه نقش بر آب اسـت  كار او تمام است و كرده. هم پاشيده است

ي  پيشـه  امـا همچـون هـر سياسـت    . شمار، هيچ بر جا نمانده اسـت  انديش با ياراني اندك جو و خشك نظم
گزيند، در اين دم خطاي حريف  ممانه را برميجويي مص ديگري كه در لحظات خطر به جاي سازش، كناره

هايي درخشان هماننـد كـالون و فـارل، دو     شوراي شهر به جاي شخصيت. آيد و جانشينش به ياري او مي
                                                

1 Gallien 
2 Garibaldi 
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هراسـند و بـه    گيري و ناخشنود ساختن مردم مي نشاند كه از سخت راه فرمانبردار را مي سه كشيش سربه
در عهد اينان، ديري . سازند قيدي به امان خود رها مي د، با بيجاي آن كه مهارها را محكم در دست گيرن

گيرد  شد، سستي مي پايد كه كار جنبش اصالح ديني كه با تمام نيرو از سوي كالون به پيش برده مي نمي
نرمـك   ي كاتوليـك، نـرم   خـورده  يابد كه كليساي شكست و تزلزل عقيدتي چنان بر شهروندان چيرگي مي

وضـع  . ري كارگزاران زيرك، به بازآوردن ژنو بـه قلمـروي كليسـاي روم دسـت بيـازد     كند به يا جرأت مي
سر جلـوه   گير و سخت گراني كه كالون به چشمشان سخت درست همان اصالح. شود تر مي پيوسته بحراني

گيرانـه از ايـن آشـفتگي     پرسـند آيـا آن تربيـت سـخت     آغازند و از خود مي مي كرد، روزافزون ناآرامي مي
تري از شهروندان، حتّـي برخـي از مخالفـان پيشـين، بـر       تر نبود؟ هر روز شمار بيش ميز پسنديدهتهديدآ

ي مـردم را   بيند كه خواسته سرانجام شوراي شهر راهي جز اين نمي. آورند بازپس خواندن تبعيدي زور مي
شـود و   تـر مـي   ودي صـريح ز اما به. آميز وار است و احتياط ها به او پرسش ها و نامه نخستين پيام. پي بگيرد
شورا ديگر به آقـاي كـالون نيسـت كـه     . گيرد روشني شكل خواهش و تمنا را مي دعوت از او، به. تر مصرّانه

سرانجام . دارد از راه لطف به ياري شهر بازبيايد است كه معروض مي» حضرت استادي«بلكه به . نويسد مي
، خـواهش  »بـرادر خـوب خـويش، ايـن دوسـت يگانـه      «شوراييان درمانده، حيران و كمابيش زانوزنان، از 

افزاينـد   ي وجود خويش مزين فرمايد و مي كنند منت گذارد و بار ديگر مسند وعظ و خطابه را به آرايه مي
  .»كنند جز به رضاي خاطر او رفتار نكنند عهد مي«كه 

بايست از اين  كرد، مي مقدار بود و پيروزِي ارزاني از اين دست او را خشنود مي اگر كالون شخصيتي بي
جـا بـا تحقيـر     خواننـد كـه دو سـال پـيش از آن     آميز او را به بازگشت به شهري فرا مي كه چنين التماس

در . كننـد  دل خـوش نمـي  » هـا  ناتمامي«خواهان هرگز به  اما تمام. اند، احساس رضايت كند بيرونش رانده
اي او در ميانه اسـت؛ پيـروزي اقتـدار تـام و     ه ترين ارزش جا نه پاي غرور شخصي كالون، بلكه مقدس اين
در بازگشـت، بايـد در ژنـو    . خواهد كه يك بار ديگر مقامي از مقامات از كارش جلوگيري كند او نمي. تمام

  .ي او تنها يك اراده فرمان براند؛ اراده
كند،  تزام نميوچراي از او را ال چون گذارد و فرمان بردن بي بسته خود را در اختيار او نمي تا شهر دست

هاي مصرّانه پاسخ رد  انديشانه به خواهش آميز و مصلحت زند و با اكراهي اغراق كالون از پذيرش سر باز مي
دارم تـا ديگـر بـار آن     تـر مـي   صد بـار بـه كـام مـرگ فـرو رفـتن را خـوش       «: نويسد به فارل مي. دهد مي

. دهـد  وش به مخالفان پيشين نشان نمياي روي خ وي ذره» .آور پيشين را از سر گيرم هاي عذاب درگيري
ي صبر  كند، ديگر كاسه افتد و بازگشت او را التماس مي چنين به پاي كالون مي وقتي كه شوراي شهر اين

ها  اي كه عاقبت سنگ راستي تو مانده به«: نويسد آيد و به وي مي دوست او فارل نيز به سر ميترين  نزديك
ماند، تا ژنـو هسـت و نيسـتش را يكسـره بـه او       استوار مي كالون چندان اما» .هم در طلبت فرياد برآورند
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مو به كار  او را موبه 2آداب ايمانو  1خورند كه اصول شرع نخست پس از آن كه سوگند مي. كند تسليم مي
فرسـتند و از شـهروندان آن    مـي  3اي فروتنانه بـه شـهر استراسـبورگ    بندند، پس از آن كه شوراييان نامه

ناپوشيدني را از سر لطف به آنان ارزاني بدارند و پس از آن  كنند آن وجود چشم ادرانه التماس ميسامان بر
پـذيرد كـه    آيد و مي كند، كالون كوتاه مي كه ژنو نه فقط در برابر او، بلكه در برابر جهان خود را تحقير مي

   .ي بسيار، از سر گيرد كار پيشين خود را با قدرت تازه
هر كاري را كه بـه تصـور   . خورده، از فاتح خود پيشواز كند ود تا همانند شهري شكستش ژنو آماده مي

هاي پيشين از نو و با شـتاب فرمـان داده    سخت گرفتن. كنند تا طبع او را چيزي ناخوش نيايد درآيد، مي
وجـوي   كوچـك، خـود جسـت   شـوراي  . كاربسـته ببينـد   شود تا كالون از پيش دستورهاي خـود را بـه   مي

منبر . گيرد افزاري شايسته، بر عهده مي ي آن عزيزِ در راه، با خانه ي باغي زيبنده گاهي را در كناره سكونت
تـر باشـد و حاضـران شـمايل و      شود تا هنگام موعظه كـردن آسـوده   پير نوسازي مي ي كليساي سن كهنه

لون از استراسـبورگ بـار   تر كـه كـا   حتّي از آن پيش. آيد احترام از پس احترام مي. اندامش را بهتر ببينند
به خـرج مـردم شـهر،    . كنند كه از سوي شهر ژنو به او درود و خوشامد بگويد سفر بربندد، پيكي روانه مي

ي سـفر بـه    سرانجام در سـيزدهم مـاه سـپتامبر، كالسـكه    . آورند ي او را با شوكت بسيار به ژنو مي خانواده
آيند و با هلهله و شـادي،   شماري از مردم گرد مي ي بي درنگ توده شود و بي نزديك مي 4ي كورناون دروازه

اكنون كالون شـهر را چـون گـلِ نـرم و فرمـانبردار، در      . شوند وي را به درون حصارهاي شهر رهنمون مي
هـاي او نشـود، ديگـر آن را از دسـت فـرو       پـذيرِ انديشـه   چنگ خود دارد و تا كه چون اثري هنري صورت

انـد؛ كـالون و ژنـو، روح و جسـم، آفريننـده و       يگر اين دو از هم جداناشدنينخواهد گذاشت و از اين دم، د
  .ي او آفريده

                                                
1 Katechismus :شود كتاب آموزش شرعيات مسيحي كه به صورت پرسش و پاسخ تنظيم مي.  
2 Disipline آداب ،  

3 Strasburg  
4 Cornavin 
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  فصل دوم
  آداب ايمان

گـذارد،   ي سياه مواجِ كشيشي پا به آستان كورناون مي در آن دم كه اين مرد الغراندام خشن در جامه
هـاي زنـدگي در    شمار جلوه هري با بيش: شود هاي تاريخ انساني آغاز مي برانگيزترين آزمون يكي از انديشه

هاي رنگارنگ، تنهـا بـه يـك     ها و انديشه ها و حس بايست تنها به يك راه و رسم، و ملتي با عاطفه آن، مي
سازي ملتي است در اروپا كه به نام يك آرمان،  اين نخستين آزمونِ يكدست. روش و رفتار، ديگرگون شود

ماننـد، دسـت بـه كـار      اري غريب و درانديشـيدگي و نظمـي كـم   كالون با پشتك. شود به آن دست زده مي
اي بـه   جامعـه . شود تا نخستين حكومت الهي را بر زمين، در ژنو برپا سازد ي خويش مي ي جسورانه نقشه

كه نجـات و   1هاي زميني، به دور از تباهي، آشفتگي، نكوهيدگي و گناه؛ قدس راستين نويي دور از پليدي
ي او در زنـدگي اسـت و زنـدگاني وي،     از اين پس، اين يگانه ايده .دشو جا آغاز مي رستگاري دنيوي از آن

  .شود تنها بر سر آن سپرده مي
پردازي واالي خويش، جـديتي هولنـاك و صـميميتي مقـدس      ناپذير، در خيال نرمش 2پردازِ اين نظريه

هاي فـردي از   رواي آزاديپ اش در سودمندي بازگيري بي دارد و در مدت يك چهارم قرن استبداد روحاني
هـاي بسـيار و گـاه     ي پرهيزكـار، بـا خواسـت    زيرا كه ايـن خودكامـه  . افتد اي به ترديد نمي آدميان، لحظه

ناپذير خود، گماني جز اين ندارد كه تنها طالب بهزيستي مردمان است؛ يعني زيسـتني منطبـق بـا     تحمل
  .اراده و احكام الهي

اما اراده و خواست خداوندي را چگونـه  . نواز روشن است و گوش. استآساني پذيرفتني  راستي به اين به
گويد در كتاب مقدس؛ فقط در كتـاب   توان شناخت؟ و فرمان او در كجا يافتني است؟ كالون پاسخ مي مي

تصادفي نيست كـه  ! ي مقدس جاست كه اراده و كالم الهي غنوده است؛ در آن حي جاودانه در آن! مقدس
ي آن را بـه زيـور    سـينه  بـه  خداوند به آشكارگي تمام، نقل سينه. ما بر جاي مانده است كتب مقدسه براي

كتاب مقدس مقـدم  . كالم آراسته تا فرمان او از سوي آدميان به گوش جان شنوده آيد و بازشناخته شود
بايست  مياز اين روي، . ، حقيقتي نيست3بر كليساست و بر فراز آن جاي دارد و بيرون از آن و فراسوي آن

ي اخالق، انديشه، ايمان، قانون، و زندگاني بـه شـمار    يگانه سنجه 4در حكومت راستين مسيحي كالم خدا

                                                
1 Das neue Jerusalem  
2 Ideolog  
3 en dehor et en delà 
4 la parole de Dieu 
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كتاب مقـدس  . هاست ها، و واالترين حقيقت زيرا كتاب مقدس كتابِ برترينِ خردها، واالترين دادگري. آيد
  .ست بر كالم مكتوب در آنهاي او در هر باب، استوار ا ي تصميم تنها ميزان كالون است و همه

ترين مرجعِ داوريِ رفتار زميني، جز  نمايد كه برنشاندن كتاب مقدس بر جايگاه عالي نخست چنين مي
اما در حقيقـت گـامي اسـت    . ي ديرينه و معروف جنبش اصالح ديني از سوي كالون نيست تكرار خواسته

زيرا جنبش اصالح ديني در آغاز، جنـبش  . فتدا ي فكري ديرين آن يكسره به دور مي بسي فراتر و از دايره
كوشد كتاب مقدس را به آزادي به دست مردم برسـاند و فـارغ از    خواهي معنوي و ديني است و مي آزادي

آزادي «. ي فـرد بـر پـاي دارد    پاپ در رم و شوراهاي كليسايي، مسيحيتي برخاسته از ايمان و باور آزادانه
هاي معنـوي انسـان،    پرواي كالون، چون ديگر آزادي بود، به دست بي كه لوتر بنياد كرده» انسان مسيحي
وار طلـب   براي شخص او كالم الهي بسـيار روشـن و گوياسـت و در نتيجـه، خودكامـه     . شود بازستانده مي

كالم كتاب مقدس چـون سـتون سـنگي    . كند به هر گونه شرح و تفسير ديگري از آن پايان داده شود مي
بايد پابرجا و اسـتوار بمانـد تـا كليسـا      گونه مي بر آن بنا نهاده شده است و همان استواري است كه كليسا

گـذارد بـه تفسـير تغييرناپـذير      ي حقيقت، جاي وا مي از اين پس ديگر پويايي و زايايي جاودانه. فرونلرزد
  .كالون از كالم كتاب مقدس

شـي پروتسـتاني، بـه جـاي     كي اي از سـخت  ي تـازه  در عمل با چنين خواستي از سـوي كـالون، گونـه   
 1درسـتي بيبلوكراسـي   ي اسـتبداد جزمـي آن را بـه    ي تـازه  شود كه شيوه كيشي كاتوليكي آغاز مي سخت
قـانون، قـانون خداسـت و يگانـه     . زيرا كه از اين پس در ژنو، ميزان و فرمان كتابي است يگانـه . اند ناميده

موســايي تــورات، در مســند قضــاوت  كشيشــان در معنــاي .كننــدگان آن، كشيشــانند شــارحان و تــرويج
اكنون به جـاي شـوراي شـهر و قـوانين مـدني، تفسـير       . نشينند وچرا بر كار شاهان و مردمان مي چون بي

كنـد و   كليساي ايالتي از كتاب مقدس است كه مجاز و حالل و ممنوع و حرام را تعيين مـي  2مجمع عالي
زيرا هر كس كه بـا خودكـامگي كشيشـان    . بزند واي بر آن كس كه جرأت كند سر مويي از اين اجبار تن

. شود و مجازاتي خونين در انتظار اوست گر عليه خداوند محاكمه مي درنگ به نام شورش مخالفت كند، بي
آورد، بـر آرمـان آزادي    خواهانه سر بـر مـي   انديش كه از درون جنبشي آزادي همواره قدرتي زورورز و جزم

دار يـك انقالبنـد، در برابـر     شـان را وام  هميشه آناني كه فرمانروايي. يسختگيرتر است تا يك قدرت موروث
  .ها ترين تحمل ترينانند و بي گذشت نوجويي بي

                                                
1 Bibliokrati : حكومت كتاب مقدس  
2 Konsistorium :جمع عالي كليساي ايالتيم  
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*     *     *  

گيـرد كـه آن را    اما هر آرماني صورت و رنگ از انساني مي. كنند ي خودكامگان با آرماني آغاز مي همه
ي كالون  آموزه. سازد گيرد كه آن را متحقق مي از انساني مي اما هر آرماني صورت و رنگ .سازد متحقق مي

كـافي  . بـرد  ي خويش مي ي فكري او شباهت به آفريننده نيز از اين قاعده بيرون نيست و به صفت آفريده
ي او بنگريد تا از پيش دانسـته شـود كـه تفسـير او از هـر تفسـير پيشـيني از مسـيحيت          است در چهره

مانـد؛ ماننـده بـه     سـيماي كـالون بـه برهـوت مـي     . روتر خواهـد بـود   تر، و ترش انهتر، نادوست گيرانه سخت
ي تنها كه در خاموشي رمزآلودشان حضـوري خـدايي پيداسـت، بـي هـيچ نشـان        هاي دورافتاده سنگالخ
سـازد، سرشـار    چه زنـدگي را بـارور مـي    ي نامهربان، عبوس، خشك، و زاهدانه از هر آن اين چهره. انساني

در ايـن بيضـيِ درازِ   . بخشـد، بـه دور اسـت    شكوفاند و گرمـا و حـس مـي    دهد، مي دمانگي ميكند، شا مي
در زيـرِ دو چشـمِ ژرف   . پيشاني او كوتـاه اسـت  . هنجار چيز سخت است و زشت و كژ و نابه بار، همه ماللت
يـان دو  پرسـتانه بيـرون زده اسـت و در م    ي عقابي او، قدرت اش، بيني كشيده ي اخگروارِ درخشنده خسته
تـر كسـي بـر آن     ي كارد شكافته باشندش و كـم  كه گويي با تيغه ي تكيده، دهاني دارد باريك، چنان گونه

ي او هيچ نشاني از سـرزندگي   ي خشك و فروافتاده رنگ و پالسيده بر پوست خاكستري. خنده ديده است
ته است، آن سان كه گـويي  باخ هايش چروكيده و بيمار و رنگ گونه. هاي كوتاه خشم نيست؛ مگر در لحظه

كـه آن را  (ي او  ي بلند و آويختـه  ريش مرشدانه. ها برمكيده است آسا خون از آن آتش تبي دروني عفريت
ي زردگون و تلخ او  اي مردانه به چهره ، جلوه)كنند ي شاگردان و پيروان جوانش ارادتمندانه تقليد مي همه
بلكه . غلتد نيست وار فرو مي ها كه پرپشت و شاه ؛ از آنحتّي ريش او هم بي جان و جوهر است. بخشد نمي

سـيماي   .زده هاي تُنُك رسته از سنگزاري انـدوه  هاي باريكي را به پايين آويخته است، مانند علف در رشته
هاي نقاشي، سيماي مردي است كه در آتش شور درون خويشتن سوخته و فرسـوده شـده    كالون بر پرده

دردي  رافتـادگي و خسـتگي بسـيار و شكسـتگي او، در آدمـي احساسـي از هـم       د است؛ چندان كه ازپـاي 
ماند؛ تكيده،  پرستان مي هاي مال به دست. انگيز است نگري، هول هاي او را چون مي اما دست. انگيزاند برمي
هايي كه چنگ به هرچه دراندازند از بند سخت و  رنگ، سرد و استخواني، ماننده به چنگال گوشت و بي بي
هاي استخواني هرگز  گنجد كه اين انگشت در انديشه نمي. ها ديگر رهايي ممكن نيست آور آن نگ و هولت

گلي را به نرمي و لطافت به بازي گرفته باشد، پيكر گرم زني را مهربانانه نوازش كـرده باشـد، صـميمانه و    
هاسـت   تنها به ياري آندلند و  هاي مردي سخت ها دست اين. شادمانه به سوي يك دوست دراز شده باشد

اش حكومـت رانـده و    ناكي را حس كرد كه كالون با آن، در طول زنـدگي  توان نيروي عظيم و هول كه مي
  .نگه داشته است

آيد كه چگونه  به فهم درنمي! آلود و تنهايي است سيماي كالون باخته، غمگين، و اخم چه سيماي رنگ
گيـرد در زيـر    نفس در سينه سردي مي. ار اتاق خود بياويزدتوانسته است تصويري را از او بر ديو كسي مي
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كند كه بـراي   آدمي فكر مي. پايد دهد و خيره مي سنگيني نگاهي كه پيوسته مفتّشانه آدمي را هشدار مي
گزيـدگان و زاهـدان را در    سان كه او خلـوت  بود؛ آن 1ترين كس زورباران به تصوير كشيدن كالون، مناسب

نشـين، بـا كتـاب     سياه اندر سياه، تارك دنيا و دخمـه : انيايي به تصوير كشيده استي متعصبان اسپ شيوه
ي يگانه نماد زنـدگي   اي در كنارشان، به نشانه مقدس در پيش رو، در در بهترين حالت با چليپا و جمجمه

انگيـز تنهـايي    ايـن فضـاي حرمـت    .عقلي و معنوي و فروگرفته در سـياهي و سـرماي يـك تنهـايي ژرف    
از آغـاز  . اي از يخ فروپوشـيده و در خـود گرفتـه اسـت     ناپذير، سرتاسر زندگي كالون را چون پرده ينزديك

نهـد   كالهي بـر بـاالي پيشـاني كوتـاه خـود مـي      . پوشد ي سياه لباس مي مرده جواني، هميشه به رنگ دل
فراخ و آويخته  ردايي. اش به كالهخود سربازان ماند و نيمي اش به سرپوش راهبان مي رنگ، كه نيمي سياه

امان حكـم بـر    اي كه بي رداي قاضي. رنگ، به كردار قاضيان و طبيبان كند؛ سياه ها بر تن مي تا روي كفش
سـياه،  . كنـد  هاي چركين و گناهان ايشان را درمان مـي  دهد و طبيبي كه همواره زخم عقوبت آدميان مي

پوش نمادين مقـام   ا هرگز كسي جز در تنكالون ر. هميشه سياه، هميشه رنگ وقار، رنگ مرگ، رنگ عزم
اي كـه بـر    خواست كه ديگران او را تنها در كسوت خدمتگزار خداوند و وظيفه زيرا او مي. وي نديده است

  .داشتني وار و دوست دوش دارد ببينند و بهراسند از او؛ و نه در هيأتي برادرانه و آدمي
ي نفـس در رياضـت    عمـر را بـه تزكيـه    .جهـان  گيـرد كـه بـر    سان سخت مـي  اما او بر خود نيز همان

ي  ترين خورش و آسايشي، با دو سه ساعت خواب شـبانگاهي، يـك وعـده قضـاي سـاده      گذراند، با كم مي
وگذاري در كار است، نه تفنّن و شـادي و   هرگز نه گشت. ي پرشتاب، و كتابي گشوده در كنار دست روزانه

ي زندگي خـويش در راه معنويـت،    كالون با وقف يكسره. هوسي ها فراتر، نه هيچ لذت و آرامشي، و از اين
گاه دمي بـه خويشـتنِ خـود     اما هيچ. جنگد گذارد و مي نويسد، اثر مي انديشد، مي كند، مي همواره كار مي

  .پردازد نمي
ي او است از هواهاي نفساني، و يكي همواره  گزيني يكسره ي كالون، يكي دوري هاي برجسته از ويژگي

زيرا . شود هاي خويشتن مي ترين دشمن آموزه جهت نيست كه وي خود خطرناك بي .نه رفتار كردن اوپيرا
هاي زندگي موهبتي است الهي و بهره جستن از آن  پيرايان بر اين باورند كه نعمت در جايي كه ساير دين

تندرسـتي و لذايـذ   هنجـار از   هاست، هنگامي كه اينان به صفت مردماني سـالم و بـه   ترين عبادت خالصانه
ستانند، هنگامي كه تسوينگلي در نخستين مأموريـت كشيشـي خـود فرزنـدي زنـازاده از       زندگي كام مي

خاتون اگر نخواهـد،  «راند كه  نهد و لوتر يك بار اين سخن ماندگار را خندان بر لب مي خويش بر جاي مي
خندنـد، نـزد كـالون هـر      خورند و مـي  نوشند و مي پروا خوش مي ، هنگامي كه اينان بي»2كنيز را دريابيد

ايـن متفكـر   . وار رنـگ اسـت و سـايه    چه نفساني است يكسره واپس رانده شده است و در مهار، يـا بـي   آن
                                                

  نقاش اسپانيايي: 1664ـ  1598، (Francisco de Zurbaran)زورباران  1
  .رسد به بيبي، درياب كنيز مطبخي را دستت چو نمي: المثل فارسي معادل اين ضرب 2
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چـه را روشـن و منطقـي     تنهـا آن . گذرانـد  متعصب، زندگي را يكسره در خدمت كالم و روح خويشتن مي
كند و نه هرگـز جـز آن    نظم است، درك و تحمل مييافته و م چه را سامان تنها آن. داند است، حقيقي مي

هـاي   بخش است، از مي و زن و هنـر و از مائـده   چه مستي انديش، از هر آن اين هميشه هوشيارِ خشك. را
تنها بـاري كـه بـه خـاطر پيـروي از      . برد گاه لذتي مي طلبد و نه هيچ گاه لذتي مي خداداد زميني، نه هيچ

شود كه گفتي  آور، سرد، و جدي برگزار مي رود، ماجرا چنان خنده مي فرمان كتاب مقدس به خواستگاري
وجـو و پسـند برخيـزد، از     به جاي اين كه خود بـه جسـت  . براي سفارش كتابي يا كالهي تازه رفته است

احساسـي   خواهد كه همسري مناسب برايش بيابند و هيچ نمانده بود كه مرد تنـدخوي بـي   دوستانش مي
  .ي سبكسر شودچون او، گرفتار دختر

ي يكي از بازتعميدگراني را كه خود بـه راه راسـت هـدايت     كالون آزرده از اين ماجرا، سرانجام زن بيوه
بخت بزيـد و نـه هرگـز     اما در تقدير و سرنوشت اوست كه نه هرگز خوش. گيرد كرده بود، به همسري مي

ماندني نيست و آدمي وسوسـه   ، زندهآورد يگانه فرزندي كه همسرش براي او به دنيا مي. بخت بسازد خوش
كـودك، پـس از چنـد روز    . رفـت  ي سردمزاجي چون او، گماني جز اين نمي مرده شود كه بگويد از دل مي
ي زناشـويي و   وشـش سـالگي تجربـه    گونه در سن سي و بدين. ميرد و چندي پس از آن، همسرش نيز مي
هاي  مانده از بهترين سال و در طول بيست سالِ باقياو تا روز مرگ . پذيرد خواهي او براي ابد پايان مي زن

كند و دل جـز بـه كـار عقـل و معنـا و مكتـب        زندگاني يك مرد، داوطلبانه، ديگر هرگز زني را لمس نمي
  .سپرد نمي

بايد  زاده نيز چون جان او نيازمند و خواهان واشكفتن است و دريغ از او را سخت تاوان مي اما تن آدمي
اش به تمامي به كار گرفته  كند كه در نقش طبيعي اي زنده به طور غريزي طلب مي از پيكره هر اندام. داد
هـا دم   تـر بكوبـد، ريـه    تر بگردد، قلب آدمي گـرم  گاه اين طلب هست كه خون در تن آدمي پرجوش. شود
چنـين   هـا بـر كسـي كـه آگاهانـه      انـدام . ها آرامي بگيرنـد و قـرار از دسـت بـرود     فزاتر بزند، ماهيچه جان

كند، سرانجام خواهند شوريد؛ انتقامي  گيرد و در برابرشان ايستادگي مي هاي حياتي را ناديده مي خواهش
ناك است تا حضورشان را بـه وي كـه زاهدانـه     ستاند، هول گير خويش مي كه بدن كالون از صاحب سخت

شـايد  . رسـاند  وسته عـذاب مـي  اعصاب او فرمانرواي زورگوي خود را پي. گيرد، يادآور شوند شان مي ناديده
ي كالون از ناسازگاري وضـعيت بـدني خـويش زجـر كشـيده       تر اهل معرفتي در طول زندگي به اندازه كم

هـايش، از هجـوم شـرورانه و     ي نامـه  كالون در نزديـك بـه همـه   . ناپذير آيد؛ وقفه درد از پي درد مي. باشد
اندازدش و بار ديگـر   دهاي ميگرني است كه از پا مييك بار سردر. نالد اي مي ي بيماري تازه غافلگيركننده

ريـزيِ سـخت دمـاغ و دهـان، سـنگ       درد، خون درد، سرماخوردگي، عصب درد معده، سردرد، بواسير، روده
يك بار درد مفاصـل اسـت و   . يك بار تب باالست و يك بار لرز و سرما. هاي چركين ي صفرا و زخم كيسه

ي ظريـف،   چون در ايـن تـن شـكننده   . بايست دائم مراقب او باشند مي طبيبان. باري ديگر دردهاي مثانه
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: نويسد زنان، يك بار چنين مي و كالون، خود سخره. عضوي نيست كه دردمند نباشد و بر او نشوريده باشد
  ».ماند وضع سالمت من به جان كندني دائم مي«

، شعاري اسـت كـه ايـن مـرد     »كردن با نيرويي دوچندان برخاستن و سر بلند از ژرفناي نااميدي،«اما 
او هـر بـار از   . گذارد كه دمي دست از كار بكشد نيروي روحيِ هيوالوش وي نمي. براي خود برگزيده است

گذارد  وقتي كه تب نمي. كند دارد، ثابت مي ي روحي خويش را به بدني كه از كار بازش مي نو برتري اراده
گـاه كـه    آن. محمل بنشانندش و به كليسا ببرند تا موعظه كنـد گويد بر  تا به پاي خويش بر منبر رود، مي

گاه كه با تـب   آن. طلبند آيند و شور مي ي شورا نرود، شوراييان به خانه نزد او مي شود به جلسه مجبور مي
اندازِ گرم در بستر افتاده و پيكرش از سرماي سوزنده در رنج است، دو يـا سـه    و لرز در زير چهار پنج روي

روزه به  گاه كه سفري يك آن. كنند نشينند و به تناوب، دستورهايش را يادداشت مي در كنارش مي دستيار
كنند و هنوز بـه مقصـد    كند تا هواي پاك بخورد، منشيانش او را در كالسكه همراهي مي ملك دوستي مي

برد و كار از نـو   لم ميآيند، و او از نو باز دست به ق روند و مي هايش شتابان به سوي شهر مي نرسيده، پيك
  .شود آغاز مي

او عمـري را بـي هـيچ    . كار به تصـور درآوردن، نـاممكن اسـت    كالون، اين هيوالي كوشش و كار را بي
ها هنوز در خوابند، سپيده هنوز سر نزده، كه فـانوس ميـز كـار او در كـوي      خانه .گذراند توقفي به كار مي

سـان   كـس آرام گرفتـه اسـت، بـه     چيز و همـه  شب كه همه مهشود و تا پاسي رفته از ني روشن مي 1شانوان
توانايي او به كـارِ زيـاد    .پراكند اي كه سرِ خاموشي گرفتن ندارد، همچنان پشت پنجره روشنايي مي شعله

زيرا به رغـم بيمـاري دائـم، در    . كند زمان كار مي گويي با چهار يا پنج سر و مغز هم. گنجد در انديشه نمي
پير كه شغل  مقام وعظ در كليساي سن. دهد زمان انجام مي ر يا پنج مقام گوناگون را همواقع كارهاي چها

ي  اي اسـت كـه در درازنـاي زمـان، بـه انگيـزه       هـاي چندگانـه   اصلي اوست، در واقع تنها يكـي از سـمت  
 هاي او در ايـن كليسـا، بـا آن كـه     موعظه. ها چنگ انداخته است پرستي زياده از حد خويش، بر آن قدرت

ها يك نفر بايد عمـري   گيرد و براي رونويسي آن ي ديواري مجلدات چاپي را در بر مي تنهايي يك گنجه به
كالم مقـدس، در مقـام   ) كتاب و(اين خدمتگزار . ي آثار او را مايه بگذارد، بخش كوچكي است از مجموعه

هـاي   ي كتـاب  نويسـنده  گيرد، و به صـفت  حضور او تصميم نمي ، كه هرگز بي2صدر شوراي روحاني ايالتي
گـام برگـزاري    گذار دانشگاه، و پيش هاي نظري و مترجم كتاب مقدس و پايه شمار در الهيات و مجادله بي

هـاي   ي ستاد فرماندهي جنـگ  رتبه هاي بزرگ درس الهيات، و عضو دائم شوراي شهر، و عضو عالي كالس
گري، كاري را نيست كه اداره و  روتستانيده پ ترين شخصيت سياسي و سازمان گاه عالي مذهبي، و در جاي

وي  .ي خويش را يكجا در وجود خود گرد آورده است ساالرانه ي مقامات حكومت دين و همه. رهبري نكند
                                                

1 Rue due Chanoines  
2 Konsistoriumاست  ترين مقام در كليساي ايالتي پروتستان ، برجسته.  



 37  وجدان بيدار
 

http://www.seapurse.ir 

اي  او شـبكه . فرسـتند  مراقب خبرهايي است كه فرستادگانش از فرانسه، اسكاتلند، انگلستان، و هلنـد مـي  
ي خبرگيري پنهاني را به  پردازان شبكه و به دست ناشران و شايعهكند  تبليغي در كشورهاي خارج برپا مي

كند، بـا   گري مباحثه مي او با ديگر رهبران پروتستاني. پوشاند ي جهان را مي آورد كه چهار گوشه وجود مي
هـيچ  . آيند اگر نه هر ساعت، هر روز از خارجه به ديدار او مي. پردازد اميران و سياستمداران به مذاكره مي

ي جواني نيست كه از ژنو بگذرد و از محضر او شور نطلبد و در خدمت او رسم ادب به جـا   دانشجو و طلبه
خود . ماند ي مسائل حكومتي و خصوصي مي خانه و مركز خبرگيري در باب همه ي او به پست خانه. نياورد

وقـت آزاد و بـدون   ي خـدمتش، حتّـي دو سـاعت     آورد در دوره نويسد به خاطر نمي يك بار با حسرت مي
  .مزاحمت داشته بوده باشد

بايسـت   رسد و او مـي  هاي معتمدان وي مي از دورترين كشورها، از مجارستان و لهستان، هر روزه نامه
يك . شان مشورت دهد كنند، در امور خصوصي خوارانه به كسان بسياري كه از وي درخواست كمك مي غم

كنـد، بـرايش جـا و مكـان      ش را دارد، كـالون پـول جمـع مـي    ا بار مهاجري قصد اقامت و آوردن خـانواده 
جـا ديگـري    خواهـد ازدواج كنـد و در آن   جـا كسـي مـي    در اين. جويد، و براي گذران زندگي درآمدي مي
زيرا در ژنو، هيچ رويداد روحاني نيست كـه  . هر دو سروكارشان با كالون است. خواهد فسخ ازدواج كند مي

  .هدبدون موافقت و رأي او روي د
مانندي، مرزي براي  كالون كند؟ ي خودخواه، تنها به قلمرو روحاني خويش بسنده مي آيا اين خودكامه

ي امـر روحـاني و الهـي     چه را زميني است، در سيطره زيرا كه او به صفت متأله، هر آن. شناسد قدرت نمي
نيسـت كـه در    روزي. انـدازد  ناشـدني، بـر هرچـه در شـهر اسـت، چنـگ مـي        با حرصـي وصـف  . داند مي

چيز از نظـر تيـزبين او    هيچ. در اين باب بايد نظر استاد كالون را جويا شد: هاي شورا نخوانيم جلسه صورت
زهـدي جانانـه از ايـن    . سان معجزي بستايد آدمي بايد اين مغز همواره فعال را به. چيز ماند؛ هيچ دور نمي

پوشـي   هاي زندگي شخصـي چشـم   از لذت دست، آيا بسيار خطرناك نيست؟ چون كسي كه تا بدين پايه
پوشي را ـ كه نزد او خودخواسته و طبيعي اسـت ـ در حكـم قـانون و       كند، ممكن است بخواهد اين چشم

بيننـد و   ي بديهي و رفتار بر كسان ديگر نيز به زور تحميل كند؛ بر كساني كه آن را نه طبيعي مـي  سنجه
چـه را   آن كس كـه خـود آن  . خودكامگانند ترين ـ خطرناك  1ي روبسپير همواره زاهدان ـ نمونه . نه بديهي

  .ها همواره غير انساني خواهد بود انساني است، از بنِ جان نزيسته باشد، رفتارش با ديگر انسان
بـه نظـر كـالون، انسـان     . انـد  هاي اصـلي بنـاي مكتـب كـالوني     تربيت سخت و انضباط آهنين، شالوده

خـوف  «بلكـه همـواره بايـد در    . شـته و وجـدان آسـوده زنـدگي كنـد     روي حق ندارد با گـردن افرا  هيچ به
هـم از آغـاز در اخـالق    . و شرمسار از حـس سرشكسـتگيِ خاضـعانه و نارسـاييِ ابـدي باشـد      » خداوندي

                                                
1 Maximilien de Robespierres ،1758  انقالبي فرانسوي: 1794ـ  
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چـه در زنـدگاني    ي كالوني مفهوم شادمانگي و آسايش و خوشي، با گناه يكـي اسـت و هـر آن    دينانه پاك
دهد، وااليي و رهايي و  چه جان آدمي را شادي و آرامش مي رانگيز، هر آنآفرين است و شو زميني ما جلوه

كـالون،  . شـود  بـار شـمرده مـي    اي پـوچ، زيـان   چيز هنر ـ همچون زائده  بخشد ـ و بيش از همه  سبكي مي
اش را حتّي در قلمرو ديني ـ قلمرويي كه همواره پيوند نزديك بـا عـوالم عارفانـه و      انديشي مكتبي خشك

تواند بـا لطـف و    چه مي دارد، هر آن چه حواس را به خود مشغول مي هر آن. نهد ه دارد ـ پيش مي مهرورزان
زيرا كه مؤمنان راستين نبايـد بـا جـاني    . شود ظرافتي حس را نوازش دهد، از كيش و از كليسا زدوده مي

اثيري عود، نـه   وشنه فروگرفته در عصر خ. چه الهي و آسماني است نزديك شوند برانگيخته از هنر، به آن
تصـويرها و  ) و در واقع زشـت و نكوهيـده  (فريفته و مسحور موسيقي، و نه مفتون زيبايي به ظاهر قدسي 

  .ها تنديس
ها و  شمايل از اين رو. تنها در روشني كالم الهي است گر است و اطمينان، حقيقت، تنها در پاكي جلوه

هاي مرصعِ نهاده بر سكوي محراب، همـه   ا، صندوقچههاي دع هاي فاخر و رنگارنگ، كتاب ها، جامه تنديس
افـزا،   هـاي خيـالي جـان    لـذت . وبرقي نيست خداوند نيازمند هيچ زرق. بايد از كليساها به دور افكنده شود

از اين پـس در ژنـو حتّـي    . بايد انداخت نواز چنگ را به هنگام عبادت به دور مي هاي دل موسيقي، و نغمه
شان  جان تكليف الهي ايمانيان راستين، نبايد با نداي آهن سرد بي. خاموشي گيرندهاي كليساها بايد  زنگ

تنهـا  . به قرباني كردن و صدقه دادن نيست. هاي ظاهري نيست گاه به نشانه داري هيچ دين. را به ياد آورند
تـرك  . يساهااز اين رو به دور بايد افكند واالمقامي و تشريفات را در كل. بسته به اطاعت محض باطن است

كالون . ها را ها و عيد برپا داشتن ي جشن گرفتن ها را، و پايان بايد داد همه ي نمادها و رسم بايد كرد همه
جشن رستاخيز عيسي مسـيح و  . كند ي تقويم پاك مي ها و عيدها را از صفحه ي جشن به يك ضربت همه

روزهاي قديسان به يـك سـو   . افتد ن برميشد، از ميا هاي روميان هم برپا داشته مي سال نو كه در سرداب
خـداي كـالون جشـن و سـرور و حتّـي      . گردد هاي آشنا و ديرين ممنوع مي ها و رسم آيين. شود نهاده مي

  .خواهد كه از وي بهراسند؛ همواره بلكه تنها مي. طلبد محبت نمي
تعـالي راه   حـق  فرازي كه آدمي بكوشد با جذبه و شور و وجـد، بـه حـريم بارگـاه     نخوت است و گردن

تـرين دگرگـوني    ژرف. بجويد؛ به جاي آن كه دورادور پيوسته خاضعانه حرمت گذارد و خدمت بگـزاردش 
ترين جايگاه بـر   چه الهي است به رفيع كالون به خاطر بركشاندن آن. ارزشيِ مكتب كالوني در همين است

ي خداوند جلوه  براي آن كه به ايده. اندكش اندازه به پستنا فرو مي چه را زميني است، بي فراز جهان، هر آن
گـرِ   ايـن اصـالح  . گيـرد  كنـد و هـر حقـي را از او بـاز مـي      ي انسان را خوار مـي  و جالل كامل بخشد، ايده

وي در سراسـر  . بينـد  ناپذير، هرگز چيزي نمي ستيز در وجود آدميان، جز گروهي بزهكارِ نااهلِ چاره انسان
ناپذير و زيباي دنياي ما، كـه از هـزاران هـزار چشـمه در جوشـش       تاييهاي ايس اش از لذت زندگي راهبانه

نالد كـه بنـدگان    ي الهي مي كالون هر بار از نو، از حكمت نافهميدني اراده. دل بود زده و ناخوش است، دل
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است كه پيوسته رو به نكوهيدگي دارند و درمانده از فهـم هـر    اخالق آفريده خويش را چنان ناكامل و بي
لرزد، وقتي بـه   پشت او هر بار مي. صبرند پسنديده و خدايي است، در گم كردن خويش در گناه، بي چه آن

آوران بزرگ، كسي چون او انسان را چنين خوار و ذليـل   شايد در اين مذهب. نگرد نوع خود مي برادران هم
خوانـد او   مـي » اي بالـه ز«و بـدتر از آن،  » ناشدني و گزنده حيواني رام«. نكرده و حرمتش را نشكسته باشد

  :نويسد روشني چنين مي ، بهدر نهاد دين مسيحيوي در اثر خود به نام . انسان را
. شـود  ترين نشـاني از نيكـي يافـت نمـي     هاي طبيعي او نيك بنگرند، در سرتاپايش كم اگر در انسان و توانايي

هـاي مـا عـين     ي دادگـري  همـه ... آيـد  اي ستودني است، از مرحمـت خداونـدي مـي    چه هنوز در او خُرده آن
زنـد،   و نيكوترين چيزها كه از ما سر مـي . آور است هامان شرم دستاوردمان آلودگي و شوكت. بيدادگري است

  .هاي كالبد آدمي همواره آلوده و رذيالنه است و آميخته به كثافت و ناپاكي

در مقـام متألـه و    رد،انگـا  گونـه نـاموزون و نـاقص مـي     كسي كه از نظر فلسفي انسان را خلقتي بـدين 
اي از آزادي يـا   ترين گونه سياستمدار، به طور طبيعي قائل به اين نيست كه خداوند به چنين هيواليي كم

رحمانـه از   بايـد بـي   از اين رو، مخلوقي چنين تباه و در خطر حرص زندگي، مـي . استقالل عطا كرده باشد
  :كاري، توانا نيست د، روان او جز به سياهزيرا اگر به خود واگذاشته شو. ي حقوق محروم شود همه

ي خـويش بـا ذات    زاد شكسته شود كه انسان براي تنظيم رابطـه  بايد يك بار براي ابد، اين گمان باطل آدمي
پسندد، صاحب حق و اختياري است و هر چـه ايـن خودخـواهي     گونه كه خود مي باري و با جهان خاكي، آن

تـر   تر به اطاعت واداشته شود و به مهار درآيد، سود او بـيش  ان بيشتر در هم شكسته شود، هرچه انس سخت
گـاه عظمـت    بايد او را در پيش. زيرا همواره به نادرستي از آن بهره خواهد برد. بايد داد به او آزادي نمي. است

بـي هـيچ   جـا هراسـانيد كـه     بايد او را از كبر، به خود بازآورد و تـا آن . خداوندي، به قهر، كوچك و خوار كرد
 هـا در نظمـي همگـاني    ها و نايكسـاني  ي ويژگي جا كه همه ي فرمانبر مؤمنان بپيوندد؛ تا آن مخالفتي، به گله

  .نشان ببازد و مستحيل شود و فرديت، جاي به همگانيت وا بگذارد

عيار شخص به سود جمع، و به تاراج بردن هست و نيست فرد، كالون روش  براي در هم شكستن تمام
تر تسمه  مشهور را، تربيت كليسايي را كه تا به امروز از آن سخت» آداب ايمان«بندد؛  ي را به كار ميا ويژه

ي خـويش را، پيـروانش در    ده درخشان گله هم از آغاز اين سازمان. ها كشيده نشده است ي انسان از گرده
زمان مركزي ويـژه   كند و هم ميگرفتار و محصور ) ها معروف به فرمان(اي آهنين از بايدها و نبايدها  شبكه

وظايف مجمع عالي كليساي ايالتي، در ابتدا . آفرينانه پي بگيرد كند تا كار اصالح اخالقي را وحشت برپا مي
بايد مراقب جمع مؤمنان باشند تا خداوند بـه پـاكي سـتوده     مي«: شود بسيار ناروشن و دوپهلو تعريف مي

ي  ي نفوذ آن در امر و نهي محـدود باشـد بـه حـوزه     د كه حوزهنماي وليكن تنها در ظاهر چنين مي» .شود
زيرا تلقي فراگير كالون از حكومت، چنان يكسره امور دنيوي را به امور معنوي و اعتقـادي  . زندگاني ديني

قـرار  » مقامـات «هاي زنـدگي نيـز زيـر نظـر      ترين نشانه خود خصوصي زند كه از اين پس خودبه پيوند مي
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شـود زنـدگي    ، خواسـته مـي  1كسـوتان  تمام، از برگماشتگانِ در مجمع عالي، از پيش به صراحت. گيرد مي
آيد، بلكه  تنها سخني كه بر زبان مي بايد از نظرشان به دور ماند و نه چيز نمي هيچ«. يكايك مردم را بپايند

  ».ها و اعتقادها را بايد كه بپايند انديشه
شـود، زنـدگي خصوصـي پايـان      سـويه آغـاز مـي    همه بديهي است از همان روز كه در ژنو اين مراقبت

گيرد، كه مفتّشـان و خبرچينـان خـود را     كاتوليكي پيشي مي 2كالون به يك جهش از باورپرسيِ. گيرد مي
  .داشت كه شكايتي در كار بود و يا اتهامي گاه روانه مي نخست آن

داند، هر كس خود  ته جوياي گناه ميها را پيوس ي انسان اما در ژنو بنا بر نظام اعتقادي كالون كه همه
از هنگام بازگشت كـالون،  . بايست مراقبت از خود را دم برنياورد كاري است و مي پيشاپيش مظنون به گناه

در هـر لحظـه از شـب و روز،    . شـود  ها همه باز مي شود و درِ خانه يكباره ديوارها همه از ميان برداشته مي
سـرزده وارد خانـه   » بازديـد «كي از اعضاي كارآگاهي عقيدتي، براي ممكن است دركوبه به صدا درآيد و ي

گر و چه درويش، چه خُرد و چه بزرگ، بايـد   شود، بي آن كه شهروندي بتواند جلوي او را بگيرد؛ چه توان
هـاي دراز، بـه تفصـيل، حسـاب پـس       اي، سـاعت  كم يك بار در ماه، به اين جاسوسان اخالقيِ حرفه دست
آمده است كه شهروندان بايد وقت كافي بگذارند تا بازديد با فراغ خـاطر انجـام   » ها رمانف«زيرا در . بدهد

ساالن دبستاني آزمون پـس دهنـد كـه آيـا      ديده و محترم و سپيدموي بايد چون تازه گيرد ـ مردان جهان 
امـا  . انـد  بودهخوبي از بر دارند و يا جواب بگويند كه چرا از مجالس وعظ كالون در يكي حاضر ن دعاها را به

، 3چون اين پاسـبانان اخـالق  . پذيرد روي تنها به ترويج اخالق و تبليغ شرعيات پايان نمي هيچ به» بازديد«
گيرند تا مبادا زياده كوتاه باشد و زياده بلنـد؛ تـا    لباس زنان را اندازه مي. كنند ي كارها دخالت مي در همه

تر از  زنند تا آراسته گيسوان زنان را به سنجش ديد مي. اكهاي زايد داشته باشد يا برشي خطرن مبادا چين
پـس از اتـاق   . شـمارند  هـا مـي   ها را در كفشدان ها و كفش انگشترها را بر انگشت. چه مجاز است نباشد آن

اي گوشت، در خـوراك مجـاز اسـراف     اي آش و تكه رسد كه مبادا با كاسچه آرايش، نوبت به آشپزخانه مي
و پاسـبان اهـل ايمـان، همچنـان در خانـه      . در جايي شيريني و مربا پنهان شده باشد شده باشد، يا مبادا

كشد كه مبادا كتـابي بـدون مهـر بـازبيني و سانسـور مجمـع عـالي         ها سر مي ي كتاب به قفسه. گردد مي
از . اي پنهـان كـرده باشـند    جـا شـمايل و سـبحه    كـاود، مبـادا آن   انبـار را مـي  . جا يافت شود روحاني، آن

زمـان بـه    هـم . ي پدران و مادرانشـان  كنند، از كودكان درباره ي آقاي خانه بازپرسي مي تكاران دربارهخدم
ها بدتر، گناه ابليسـيِ   اي دنيوي بخواند و يا سازي بنوازد و از اين سپارد مبادا كسي ترانه خيابان گوش مي

                                                
1 ancienesما«كسوتان يا  ، پيشي تسلط كالون  ، عنوان مأموران ناظر بر رفتار و گفتار و پندار همشهريان در ژنو، در دوره»قُد  
مـيالدي در تمـام    18تا  12از قرن ي تفتيش عقايد كه  محكمه. ، دادگاهي كليسايي جهت بازجويي عقايد(Inquisition)انكيزيسيون  2

  .هزار تن از آنان را در آتش سوزاند 32هزار تن را شكنجه و آزار كرد و  340اروپا داير بود و تنها اسپانيا، 
3 Moral Tscheka  
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مي در ژنو و شـهروندي كـه از   و از اين پس، واي بر هر گونه خوشي و سرگر. شادي كردن را مرتكب شود
گيـر شـود و يـا حتّـي طـاس       سرايي بزند و غافل پس كارِ روزانه، به هواي نوشيدن جامي، سري به مهمان

آسـايند؛ حتّـي در    جاسوسان اخالق، از شـكار مردمـان يـك دم نمـي    . ريختن و ورق بازي را دوست بدارد
عـار و تنبلـي بـه جـاي      كوبند تا ببينند مبادا بـي  ميخانه، در  به خانه راها  تازگي كوچه به. روزهاي يكشنبه

و هـم  . تر داشته بوده باشد ي كالون و مجلس خودسازي، ماندن در بستر را خوش رفتن به مجلس موعظه
ي خـدا   اند تا هر كه را كه ديرتـر پـا بـه درون خانـه     در اين حال، در كليسا مراقبانِ ديگري آماده ايستاده

ناپـذير، در   اين نگهبانان رسميِ اخالق، خسـتگي . را ترك كند، هتك حرمت كنند جا بگذارد و يا زودتر آن
را سـر   1ي رون دار تاريـك كنـاره   هـاي سـقف   هـا، سرتاسـر داالن   سر شب. كنند جا حاضرند و كار مي همه
سـراها،   در مهمـان  .كار، دمي را به لطافت به هـم دل سـپرده باشـند    جا زوجي گناه كشند كه مبادا آن مي
رود و يـا بـه ژنـو     هايي را كـه از ژنـو مـي    ي نامه همه. كنند هاي ناشناسان را زيرورو مي دان رها و جامهبست
ي مجمع عـالي روحـاني از حصـارهاي شـهر بسـي فراتـر        يافته گشايند و مراقبت سازمان رسد، سر مي مي
جـوار،   راهاي هـم سـ  سفري، در قايق، در كشتي، در بازارهـاي خـارجي و در مهمـان   ي  در كالسكه. رود مي
خـاطري در پـاريس يـا در ليـون بـر زبـان        اي كه رنجيـده  هاي مزدور حاضرند و هر كلمه جا جاسوس همه
ناپـذيرتر   ناپذير را تحمـل  خود تحمل چه اين مراقبت خودبه ولي آن. شود وكاست گزارش مي كم آورد، بي مي
شـماري را در   ي داوطلبان غير رسمي بـي زود سازد، اين است كه هر يك از اين مأموران و مزدوران، به مي

زيرا هر جا كه حكومت شهروندانش را در ترور و وحشت نگاه بدارد، خبرچينيِ . گيرند كنار خود به كار مي
هر جا كه شكستن حرمت ديگران اصل مجاز و پسنديده بـه شـمار   . گستراند زشتي دامن مي داوطلبانه، به
. شـوند  شكنان بدل مـي  بودند، از ترس، خود به حرمت كردار مي تهايي كه در شرايط ديگر راس رود، انسان

گذارد و  هر شهروندي، براي آن كه اين بدگماني را از خود دور كند كه شئون و حيثيات الهي را زير پا مي
ي خبرچينان پيشي  وحشت و ترس، خود از همه. پردازد كند، به مراقبت از ديگر همشهريان مي دار مي لكه
ي  زيـرا همـه  . هـا نـدارد   ي مراقبـت  پس از چند سال، مجمع عالي روحاني ديگر نيازي به ادامهگيرد و  مي

شـكني   ي سـياه حرمـت   شـب و روز سـيالبه  . انـد  كننـدگان پيوسـته   شهروندان، داوطلبانه به صف مراقبت
  .دارد خروشد و چرخ باورپرسي مذهبي را پيوسته در گردش نگاه مي مي

گـاه كـه كسـي     نين فضاي آكنده از وحشتي، در امان دانست، حتّي آنتوان خويش را در چ چگونه مي
زيـرا كـالون كمـابيش هرچـه را بـه زنـدگي شـادي و روح         هاي الهي كژ نرفته باشـد؟  گامي نيز از فرمان

هاي محلي،  ممنوع شده است تĤتر، جشن. كند، ممنوع كرده است ي زيستن مي بخشد و آن را شايسته مي
اش را  طبـع فرانسـوي  . ي سرسره روي يخ و رقص به هر شكلي؛ حتّي ورزش سادههاي مردمي، بازي  رقص

ماند، هر لباس ديگري ممنـوع   ي راهبان مي اي كه در نازيبايي و خشكي به جامه جز جامه. آيد خوش نمي
                                                

1 Rôhne 
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هـاي تـازه    ي شوراي شهر از بريـدن و دوخـتن بـرش    شده است و در نتيجه، دوزندگان بدون كسب اجازه
ي ابريشمين ندارند و پـس از پـانزده سـالگي     تران پيش از پانزده سالگي حق پوشيدن جامهدخ. ممنوعند

. بها هاي گران دوزي شده، مليله دوزي هاي زردوزي و نقره ممنوع است لباس. ي مخملين حق پوشيدن جامه
زنند و تاب بـه  موي بلند و فرق باز براي مردان ممنوع است و زنان حق ندارند گيسوانشان را به باال شانه ب

اسـتفاده از دليجـان و   . دار ممنـوع اسـت   هاي چاك هاي فاخر، دستكش و كفش باالپوش. زلفانشان افكنند
در مراسم تعميد . هاي خانوادگي با بيش از بيست نفر ممنوع است برگزاري جشن. روان ممنوع است تخت

نوشـيدن هـر   . اي نيـز  ربـاي ميـوه  ها خورد و خوراك زياده ممنوع است و هر گونه شـيريني و م  يا نامزدي
گوشـت شـكار و   . به سـالمت ديگـري نوشـيدن ممنـوع اسـت     . شرابي جز شراب قرمز محلي ممنوع است

ها در مراسم ازدواج و تا شـش   ممنوع است كه زوج. پرندگان اهلي و خوراكي كه از آن بپزند، ممنوع است
ي زناشـويي   جـويي بيـرون از رابطـه    ه كامبديهي است كه هر گون. ماه پس از آن، به همديگر هديه بدهند

  .ممنوع است و حتّي نامزدان نيز بخشودگي در كارشان نيست
سراها از پذيرايي بيگانگان  ي خود، صاحبان مهمان سراها ممنوع است و به نوبه ها به مهمان ورود محلي

و . انـد  ند، ممنـوع شـده  جـا آورده باشـ   و خوراك و نوشابه دادن به آنان، پيش از آن كه واجبات خود را به
چـاپ  . دقـت بپاينـد و گـزارش كننـد     افزون بر اين، مكلفند كارها و سخنان مشكوك ميهمانان خود را به

هـاي آن   ها و جلـوه  هنر در تمام صورت. نوشتن نامه به خارج ممنوع است. كتاب بدون اجازه ممنوع است
ي  حتّي به هنگام مزاميرخواني عابدانـه . ها ممنوع است و موسيقي ممنوع ها و تنديس شمايل. ممنوع است

نيك هوشيار بايد بود تا خاطر نه به نغمه و آهنگ، بلكه به جان و معناي «: كنند كه ، حكم مي»ها فرمان«
ايـن مردمـي كـه تـا ديـروز آزاد      . »بايـد سـتود   خداوند را تنها به كالم زنده مي«زيرا » .كالم سپرده شود

هاي آشناي ديـرين، ماننـد    نام. تخاب آزاد نام فرزندان خويش را هم ندارنداند، ديگر حتّي حق ان زيسته مي
هـاي متبركـي چـون     هـا، نـام   شود و به جاي آن ، چون در كتاب مقدس نيامده، ممنوع مي2يا آماده 1كلود
، به زبـان التينـي خوانـده    »اي پدر مقدس ما«شود كه دعاي  ممنوع مي. شود تحميل مي 4و اسحاق 3آدم
چـه تيرگـي و    هـر آن . شود كه شب ميالد و عيد رستاخيز عيسي مسيح را جشن بگيرنـد  ع ميممنو. شود

و بـديهي  . بخشد، يكسره ممنوع است اي از شادمانگي مي شكند و بدان جال و جلوه خشكي زندگاني را مي
وع ترين رنگ و بويي از آزادانديشي داشته باشد، ممنوع است و ممنـ  اي كه كم است كه هر سخن و نوشته

كوبـان، بـه    طبـل . ها و گناه كبيره ـ هر گونه انتقادي از خودكـامگي كـالون    است ـ به عنوان بدترين جرم 
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ي مسائل عمـومي   كس اجازه ندارد جز در برابر شوراي شهر، درباره دهند كه هيچ صراحت تمام هشدار مي
  .سخني بر زبان آورد

از پـس  : پرسـد  خـورد و از خـويش مـي    يآدمي يكـه مـ  . آور ضرباهنگي هراس :ممنوع، ممنوع، ممنوع
ماند؟ كمابيش هيچ؛ جز نفـس كشـيدن و    ها براي شهروندان ژنو، چه مجازي بر جا مي همه ممنوعيت اين

و اين آخري بيش از آن كه مجاز باشـد، بـه فرمـان    . مردن، جز كار كردن و فرمان بردن و به كليسا رفتن
هـاي كـوي و محلّـتش را     ي بر كسي كـه شـنيدن موعظـه   وا. ترين كيفرها، اجباري است قانون و با سخت

انگارانه از دست بدهد؛ دو نوبت در روزهاي يكشنبه و سه نوبت در ديگر روزهاي هفته و نيز سـاعات   سهل
چـرخ اجبـار و تكليـف    . شود تر نمي نيز شل» ايام مباركه«يوغ اجبار، حتّي در ! خودسازي براي كودكان را

فرسا براي بـه دسـت آوردن نـان روزينـه، خـدمت بـه        از پس كار طاقت. كليفگردد؛ تكليف، ت امان مي بي
سان اسـت   ها در خدمت كليسا، و تنها بدين امان و يكشنبه شش روز در هفته كار بي. شود خداوند آغاز مي

توان اهريمن نهفته در درون آدميان را كُشت و از ميان برانداخت؛ و به همراه آن، هر گونه آزادي و  كه مي
  .شادمانگي زندگي را نيز

*     *     *  

سـاالري، كـه سـاليان دراز در آزادي     ماند كه چگونه شهري خو گرفتـه بـه مـردم    آدمي در شگفت مي
واري تـن بسـپارد و دم برنيـاورد و    »1سـاووناروال «تواند بـه چنـين خودكـامگي     مانند زيسته است، مي بي

كه چگونه زاهـدي   .ط و شادمانگي زندگي را تاب بياورندگونه نابودي نشا گرم و سرزنده، اين مردماني خون
رمز و راز كار كالون، . تواند خرّمي وجود هزاران هزار مردم را يكسر به تجاوز بيااليد تنهايي مي هوشمند، به

: ايـن حكـم درسـت اسـت    . ترور: ي خودكامگان تاريخ نيست ي ديرينه هيچ تازگي ندارد و جز همان شيوه
گيـرد، نيرويـي    نگارند و به ريشخند مي ي موازين انساني را ناتواني مي اي كه جمله هخشونت افسارگسيخت

مند و خودكامانـه بـه كـار گرفتـه شـود،       گاه كه انديشيده و روش ترور حكومتي، آن. بايد بس جهنمي مي
ه بـه روح  مانند بيماري خور. گسلد پوشاند و از هم مي كند و زندگي جمعي را فرومي ي فرد را فلج مي اراده

خيزد ـ و اين آخري، رمـز و    پايد كه جبن همگاني نيز به ياوري برمي افكند و ديري نمي آدميان چنگ مي
انگارد، در ديگري نيز به چشم بدگماني نگريستن  جا كه هر كس خود را مظنون مي راز كار است ـ و از آن 

ي خـويش   گزاران خودكامـه  هاي فرمان ها و ممنوعيت گيرد و همگان آسيمه و هراسيده، حتّي از فرمان مي
  .جويند نيز پيشي مي
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گاه كه سخن بر  ها بيافريند و كالون، هر آن تواند شگفتي يافته مي ناك سازمان همواره يك رهبري هول
تـر راهبـرِ معنـوي     كـم . گـذارد  كـاري فـرو نمـي    رود، از هيچ شـگفت  وي مي) ي اتوريته(مداريِ  سر قدرت
رسـد و ايـن كـه ايـن صـفت چـون ديگـر         ناپذيري به پاي كـالون مـي   تزلزلاي در سرسختي و  خودكامه

. سـازد  هـاي او را بخشـودني نمـي    هـا و خشـونت   گيري ي بينش مكتبي اوست، سخت هايش فرآورده صفت
ريـزي   توان داشت كه اين مرد روحاني، اين مرد حساس و هوشمند، شخصاً از خـون و خـون   ترديدي نمي

آورد و هرگز نتوانسته بود  دلي و خشونت را تاب نمي كند ـ سنگ  اعتراف مي كه خود تنفر داشت و ـ چنان 
پردازاني است  ها در ژنو، حاضر شود و اين بدترين گناه نظريه سوزي ها و يا آدم حتّي بر سر يكي از شكنجه

كه از يك سو اين توانايي عصبي را ندارند كه خود حتّي به تماشاي يـك اعـدام بنشـينند، چـه رسـد بـه       
اجراي آن؛ و از ديگر سو با توجيهي دروني متكي بر ايده يا نظريه و يا نظام خويش، به اجراي صدها حكم 

رحمـي در برابـر    گيـري و بـي   كـالون سـخت  . ي روبسـپير  دهند ـ بار ديگر، نمونـه   از دين دست فرمان مي
بيني خـود بـه آن    جهان داند و در ترين اصل مي وكاست نظام خويش را برجسته كم و برپايي بي» كار گناه«

نگرد كه از جانب خداوند بـر دوش او نهـاده شـده اسـت و در نتيجـه، احسـاس وظيفـه         چون تكليفي مي
ناپذيري تربيت كند؛ بـا تربيـت    دلي و تزلزل كند تا بر خالف طبيعت اصلي خود، خويشتن را به سخت مي

اپوشـيدن را چـون هنـري ظريـف،     او نابخشودن و چشم ن. منظم، طبع را به خشونت برآورد و سخت كند
  : كند مي» تمرين«

  .دهم هاي عمومي تمرين مي دلي در مبارزه با رذايل و نكوهيدگي من خويش را به سخت

. يابـد  دلـي، نيـك توفيـق مـي     عزم، در برآوردن و تربيت خود به سخت راستي كه اين مرد پوالدين و به
كاري از كيفر يـافتن   دهند، تا بنگرد كه گناه كيفر ميگناهي را  تر دارد ببيند بي گويد كه خوش آشكارا مي
هـا بـه    گري جالد كار يكي از اعدام و يك بار كه به دليل ناشي. يابد ي الهي رهايي مي گاه محكمه در پيش

  :كند كه نويسد و استدالل مي كشد، كالون عذرآورانه به فارل چنين مي درازا و عذابي ناخواسته مي
شك بدون خواسـت و حكمـت خداونـدي     تر را تحمل كنند، بي بايد عذابي بيش مي اين رخداد كه محكومان

  .نيست
  .گاه كه حرمت الهي در ميانه باشد، سخت گرفتن بهتر است تا نرمي و ماليمت آن... 

رحـم و   مسيحايي بي: توان انسانيتي با اخالق به بار آورد ها مي ي انسان وقفه تنها با به كيفر رساندن بي
ناكي در  ي هول اي كه چنين نظريه تصور فاجعه. بايد به دفاع از حرمت او برخاست هر لحظه مي خدايي كه

در نخسـتين پـنج سـال فرمـانروايي كـالون در شـهرِ       . توانست به بار آورد، مشكل نيست قرون وسطي مي
فـر را زنـده در   وپـنج ن  برند، و سـي  كنند، ده نفر را سر مي آويز مي نسبت كوچك ژنو، سيزده نفر را حلق به

و بماند بسياراني ديگر كه خود . رانند ي خويش مي سوزانند و هفتادوشش نفر را از خانه و كاشانه آتش مي
چنـان پـر   » قـدس جديـد  «هـاي   زودي زندان و چنين است كه به. گريزند ميهنگام، از وحشت، از شهر  به
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تـر تحويـل    تواند زندانيان بيش يگر نميكند د بان، ناگزير به شوراي شهر گزارش مي شود كه سردستاق مي
بلكـه مظنونـانِ صـرف را نيـز     . شود شدگان به كار گرفته نمي ي محكوم عذاب و شكنجه تنها درباره. بگيرد

گاه كشانده شـوند، بـه    دهند به جاي آن كه به شكنجه سان كه متهمان ترجيح مي بدان. كنند شكنجه مي
نويسـد كـه شـب و روز بـه      ناگزير فرمان مـي  ، شوراي شهر بهسرانجام. دست خود جان از خويش بستانند

اي از كـالون شـنيده    هرگـز كلمـه  . »گونه روي نكند آمدهايي از اين تا ديگر پيش«زندانيان دستبند بزنند 
ي شـخص او، در كنـار ديگـر     بـرعكس، بـه فرمـوده   . ها دست برداشـته شـود   شود كه از اين ددمنشي نمي

بهـايي كـه شـهر بـراي     . شـود  هاي دردآور به كار گرفته مـي  نيز در بازجويي ها، سوزاندن كف پاها شكنجه
پايه حكم مرگ، كيفر، شكنجه، و تبعيـد   زيرا ژنو هرگز تا بدين. پردازد، گزاف است مي» نظم«و » تربيت«

از ايـن رو، بـالزاك كـه تـرور و     . بينـد  به خود نديده بود كه در عهد فرمانروايي كالون به نام خداونـد مـي  
درسـتي   دانـد، بـه   هاي انقالب فرانسه مـي  ريزي ي خون تر از همه ناك آفريني مذهبي كالون را هول حشتو

  : گويد مي
مـدارايي سياسـي    تر بود تا بـي  رحمانه تر و بي خشن ي مذهبي كالون، از نظر اخالقي سخت مدارايي توفنده بي

تـر خـون جـاري     داشت، بسـي بـيش   تيار ميتري از ژنو در اخ و اگر كالون فضاي تأثيرگذاري بزرگ. روبسپير
  .آورِ وحشتناك برابريِ سياسي ساخت تا آن پيام مي

هاي برابرصفتانه نيست كه كالون احساس آزادي و آزادگي ژنويـان   گونه حكم تر با اين همه، بيش با اين
در نگـاه  . هـاي هـرروزه   هاي منظم اسـت و ترسـاندن   كار فرسايشي اصلي با آزاررساني. شكند را در هم مي

امـا زيرَكـانگيِ چنـين    . هايي كار دارد ريزه كالوني با چه خرده» آداب«نخست، شايد مسخره جلوه كند كه 
اي از بايدها و نبايدها را چنان ريز و تنگ در هـم   كالون، آگاهانه شبكه. كم گرفت بايد دست روشي را نمي

هاي خرد و ريز در كار  ه انبوهي از ممنوعيتآگاهان. تنيده است كه گذر و رهايي از خالل آن ناممكن است
ي خداونـد دانـا و توانـا بـه سـر       كند و در خوف از قدرت قـاهره  آورده كه هر كسي دائم احساس گناه مي

تر از چپ و راست بر سر راه زندگي روزمره مانع بگذارند، آزادي رفتار و كردار آدميـان   هرچه بيش. برد مي
بندد و مجمـع عـالي روحـاني     كه احساس امنيت يكسره از ژنو رخت برمي پايد شود و ديري نمي تر مي كم

آفرينــي خــوب فهميــده شــود، بايــد  تــا زيركــانگي روش رعــب. شــمرد نفــس راحــت را نيــز گنــاه مــي
يكي از شهروندان، هنگام برگزاري مراسم غسل تعميـد، لبخنـد   . هاي شوراي شهر را ورق زد جلسه صورت

. زنـدان : ي خسته از گرماي تابستان، به هنگام وعظ به خـواب رفتـه اسـت   ديگر. سه روز زندان: زده است
: انـد  دو شهروند با هم گوي باخته. غذايي آبي و بي سه روز بي: اند كارگران صبحانه را خوراك ممنوع خورده

مردي از گزينش نام آبراهـام بـراي فرزنـد    . زندان: اند دو نفر ديگر بر سر جامي شراب طاس ريخته. زندان
ي  ديگري ترجمـه . از شهر بيرون رانده شود: ي كوري براي رقاصان ساز زده نوازنده. زندان: ويش تن زدهخ

دختر جوانبي به هنگام سريدن بـر يـخ   . از شهر بيرون رانده شود: كاستليو از كتاب مقدس را ستوده است
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م مراسـم عبـادي بـه    زني خود را بر گور شوهرش افكنده است، شـهروندي در هنگـا   است، بيوهديده شده 
حاضر آوردنشان در محضر شوراي عالي روحاني، اخطـار، كفّـاره،   : اش تنباكو تعارف كرده است كناردستي

طبـع در جشـن روز ششـم ژانويـه، در نـان       چند آدم شـوخ . بي هيچ درنگي و بي هيچ پاياني... و... و. توبه
شهروندي به جـاي آن كـه   . و تشنگي وچهار ساعت گرسنگي بيست: كنند شان لوبيايي پنهان مي شيريني

بگويد استاد كالون، گفته است آقاي كالون، چند روستايي بنا به رسمي ديـرين، پـس از بيـرون آمـدن از     
  !زندان، زندان، زندان: اند وگو كرده هاشان گفت ي خريد و فروخت كليسا، درباره

. كنند چشم همه او را نكوهش مي آويزند و در برابر مردي ورق بازي كرده است، ورق را بر گردنش مي
جـا آواز   آن«دهند بـه بيـرون شـهر بـرود و      ديگري در خيابان به صداي بلند آواز خوانده است، دستور مي

هـر  : اند، بي آن كه خوني ريخته شده باشد بان با هم نزاع كرده دو كرجي. ؛ يعني كه تبعيد از شهر»بخواند
اند، نخست به مرگ در آتـش   ه كه ميان خود به بدعملي آغازيدهسه نوجوان نارسيد. شوند آويز مي دو حلق

سـوزي ايسـتانيده    ي آدم ور هيمـه  شوند، سپس بخشوده و در مأل عام، در برابـر خـرمن شـعله    محكوم مي
  .شوند مي

انگيزتـرين   اي ترديد در خطاناپذيري كالون در امور معنـوي و دولتمـداري، هـول    طبيعي است كه ذره
كالون سخن گفته اسـت، بـر    1ي تقدير ازلي مردي را كه آشكارا خالف آموزه. آورد پي ميها را در  مجازات
. سـوزانند  زننـد و سـپس خـونين و مـالين، زنـده در آتـش مـي        هاي شهر تازيانـه مـي   ي چهارراه سر همه
كننـد و   داري را كه در مستي به كالون ناسزا گفته است، نخست با آهن گداخته زبان سوراخ مـي  چاپخانه

شـود و سـپس    ، كه كالون را رياكار خوانده است، شكنجه مـي 2ژاك گروئه. اندازند گاه از شهر بيرون مي آن
شود تا آگاهي  هاي مجمع عالي روحاني ثبت مي دقت در پرونده هر كار خالفي، هرچند ناچيز، به. آويز حلق

نان اخالقي كالون، چونان خود او پاسبا. هنگام باقي بماند روز و به از زندگي خصوصي شهروندان، همواره به
  .شناسند فراموشي و بخشايش نمي

توان و عزت باطن فرد و توده، به نـاگزير، سـرانجام در    آوري، در زير فشار چنين مراقبت دائم و هراس
زنگ اين باشـد كـه    به وقتي در سرزميني هر شهروندي بايست پيوسته نگران و گوش. شود هم شكسته مي

برد خبرچينـان ناشـناخته بـه هـر گـامي كـه        ويي شود و محكوم، وقتي كه گمان ميتفتيش شود و بازج
خبـر در   بايد ناگهان و بي اند، وقتي كه مي گويد، چشم دوخته و گوش سپرده دارد، هر سخني كه مي برمي

گيـر   شود، وحشتي همه آرام اعصاب فرسوده و سست مي هاي شبانه و روزانه بگشايد، آرام»بازديد«به روي 
ي پايـداري در   اراده. يابـد  هـا نيـز چيرگـي مـي     رفته حتّي بر جسورترين جـان  شود كه رفته افكن مي ايهس

پايد كه كالون، به مـدد نظـام تربيتـي خـويش،      شود و دير نمي ثمري سرانجام فلج مي چنين پيكار بي يك
                                                

1 Prédestination :يا خسران آدمي از پيش به تقدير الهي تعيين شده است ي كالون مبني بر اين كه رستگاري آموزه.  
2 Jacques Gruet 
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روح، نـاتوان و   و بـي  ترسان از خداوند، شـرمگين : خواه اوست سازد كه دل ، از ژنو شهري مي»آداب ايمان«
  .ي او اي يگانه؛ اراده فرمانبردار؛ فرمانبردار اراده

اي  گـذارد و آداب، چـون پـرده    ، ژنو روي به ديگرگون شدن مي»آداب«كشد كه با اين  چند سالي نمي
. شـود  هاي رنگارنگ نيسـت مـي   لباس. پوشاند سياه، شهري را كه روزگاري آزاد و شاد بود، در خود فرومي

اي  هـا ديگـر ترانـه    در خيابـان . آيـد  ها به صدا درنمي ها ديگر بر فراز برج ناقوس. گيرد خاموشي مي  ها رنگ
سـراهاي   در مهمـان . شود؛ لخت و ناآراسته ها يكسر به كليساهاي كالوني ماننده مي شود و خانه زمزمه نمي

هـاي شـادمانه    س ريخـتن ها و طـا  بازي شود و صداي گوي وكور، ديگر سازي به پايكوبي نواخته نمي سوت
باختگـان، ديگـر    تاريـك، گـذرگاه دل   هاي نيمـه  باغ در كوچه. ماند هاي رقص خالي مي جايگاه. خيزد برنمي

ديگر فقط در فضاي عريان كليسا و روزهاي يكشـنبه اسـت كـه مـردم، بـا سـنگيني و       . زند پرنده پر نمي
و . ؛ عبـوس و تلـخ؛ سـيماي كـالون را    شهر سيمايي ديگر به خود گرفتـه اسـت  . آيند سكوت، گرد هم مي

ي خـويش بـا وضـع، حالـت      رنگ ساختن ناخودآگاهانه ي ساكنان شهر از ترس، يا براي هم نرمك همه نرم
هـا   از نگـاه . دارد پا قدم برنمي كس ديگر نرم و سبك هيچ. گيرند خشك و فروبستگي سياه او را به خود مي

آنـان در هـراس از مـرد     .بادا مهرباني را شهوتناكي بپندارنـد تراود، از ترس آن كه م ديگر گرما و مهر نمي
حتّي در محفل نزديكان و خويشـان نيـز   . برند شناسد، آسودگي را از ياد مي جاني كه شادماني نمي افسرده

در تـرس  . گويند؛ نه به صداي بلند، كه مبادا خدمتكاري پشت در گوش خوابانـده باشـد   با نجوا سخن مي
وقت، چشم و گوش خبرچينان را پي خـود حـس    جا و همه ن چنگ انداخته، در همهعميقي كه بر جانشا

بايد آمد؛ نـه بـا لباسـي نظرگيـر و نـه بـا سـخني         به چشم نمي. بايد داشت خويش را پنهان مي. كنند مي
ژنويـان  . بايـد بكوشـي از خـاطر ببرنـدت    . ظنّ نبايد گذاشت ببرنـدت . ناسنجيده و نه با سيمايي شادمان

هنـوز   اي هاي بسته و ديوارها، تا اندازه چرا كه در پشت كلون. هاشان بمانند تر در خانه ارند بيشتر د خوش
هاي مجمع عـالي روحـاني را    اما وقتي كه به تصادف، يكي از آدم. ها در امانند ورزي ها و شك از نظراندازي
كسـي  . پرد رنگ از رخشان ميكشند و  ها پا پس مي آيد، هراسان از پشت پنجره بينند كه مي در كوچه مي

بايد پا به خيابان بگذارند، سر و  و اگر مي. اش چه خبر داده و چه گفته است داند كه همسايه درباره چه مي
چنان كه گويي به  روند؛ آن رنگ، بر كناره مي هاي سياه نگاه به زير، ساكت و گنگ، فروپوشيده در باالپوش

  .مجلس وعظ يا به مجلس ختم رهسپارند
هـاي   شـوند، بـيم ديـده در سـاعت     ي جديد بزرگ مـي  گيرانه و حتّي كودكاني كه با اين تربيت سخت

اي ناشـناخته و نـامرئي،    آنان نيز هراسيده از ضربه. كنند خودسازي، ديگر پرهياهو و سرخوشانه بازي نمي
سرد، به دور مانـده از   سارِ شكفته در سايه هاي نيم رو و پژمريده چون غنچه شرم. اند خود را به كنار كشيده

  .آفتاب
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بي آن كـه روز جشـن و سـروري در ميانـه بيافتـد، غمگـين و سـرد، ضـرباهنگ          منظم، مثل ساعت،
هـا   آلود اسـت و كوچـه   نگاه مردم چنان سرد و حزن. يكنواخت و مطمئن زندگي در اين شهر جريان دارد

هـا   وارد غريبـي كـه از ميـان كوچـه     سرور كه هر تـازه  زده و فضاي روحي چنان سنگين و بي ساكت و غم
هـاي   تربيت و نظم به جاي خود نيكو، وليكن محـدوديت . بايد گمان برَد كه شهر در عزاست گذرد، مي مي
منـد و   هـاي ارج  اي كه كالون به زور بر شهر تحميل كرده است، به بهاي گزاف نابودي آن توانايي اندازه بي

  .اند هاي آدمي سري ها و شوريده اشناسيي حدن شود كه زاييده مقدس بشري تمام مي
پژوهـان   منـد و دانـش   گرچه اين شهر شمار بسياري شهروندان متقّي و خداشـناس و متألهـان كـوش   

دان، و  پرورد، اما تا دويست سال از پسِ كالون، دريغ از يـك نقـاش، موسـيقي    درخشان در دامن خود مي
مـايگي و آزادي خـالّق در پـاي فرمـانبرداري      پـاي ميـان   برگُزيـدگي در . آور كه از ژنو برخيزد هنرمند نام

گاه كه سرانجام، ديگر بار مـردي هنـري در ايـن شـهر پـاي بـه جهـان         و آن. شود وچرا قرباني مي چون بي
ژنو نخسـت بـا شـهروند    . گذارد، سرتاسر زندگي او شورشي است بر ضد تجاوزكاران به شخصيت آدمي مي

  .رهاند ست كه از دست كالون گريبان ميا 1آزادانديش خود، ژان ژاك روسو

                                                
  زبان سويسي ي فرانسوي ، متفكر و نويسنده1778ـ  1712، (Jean-Jacques Rousseau)ژان ژاك روسو  1
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  فصل سوم
  گذارد كاستليو پا پيش مي

آفريني  و آن كس كه به ترور و وحشت .روي دوست داشتن او نيست هيچ هراسيدن از يك ديكتاتور، به
هـاي   بديهي است كه در نخستين ماه. دهد سپارد، با اين كار هنوز حقانيت او را گواهي نمي وي گردن مي

همـه يكسـره   . داستان زبانند و هم بلندپايگان شهر و شهروندان، جملگي در ستايش از كالون هم بازگشت،
ترين كسان، آناننـد كـه هـم از     چون كه جز جانب او، جانب ديگري در ميانه نيست و بيش. جانبدار اويند

زودي هوشياري آغاز  هاما ب. اند ي يگانه شدن با جمع سپرده آغاز دل را و خويش را، شيدا و شيفته به نشئه
ي آناني كه كالون را براي برپا داشتن سامان و نظم فرا خوانده بودند، در  زيرا به طور بديهي، همه. شود مي

خــويش را جــا بيانــدازد، از » آداب ايمــان«آور، در آن دم كــه  ي هــراس دل آرزو داشــتند ايــن خودكامــه
روز  بيننـد مهارهـا روزبـه    مـا بـه جـاي آن، مـي    ا. مانند فرااخالقي خويش دست بكشد هاي بي گيري سخت
هـاي شخصـي و    آميزي در برابـر فـدا كـردن دردنـاك آزادي     هيچ سخن سپاس. شود تر كشيده مي سخت

كامي به سخن او از فراز منبر گوش بسپارند كـه   بايد با تلخ حتّي مي. شنوند هاشان از زبان او نمي شادماني
آويختند تا شـايد   شد و هفتصد يا هشتصد جوان ژنوي را بر آن مي ميي داري برپا  بايد چوبه مي: گويد مي

آينـد كـه بـه     اكنون يكباره به خود مـي . گير شود تربيت و اخالق راستين در اين شهر فاسد و ويران، جاي
تر دامن  اند و هرچه قهر او بيش هايشان را به شهر فراخوانده جاي طبيب دردهايشان، دشمن جان و آزادي

  .كنند؛ حتّي وفاداترين پيروان او تري از او دل برمي ند، كسان بيشگسترا مي
پـرتحكّم  »ِ آداب ايمان«: گيرد گذرد كه ديگر بار در ژنو نارضايي از كالون باال مي چند ماهي بيش نمي

ـ   ديگر احساسات رنگ مي. نمايد تا از نزديك پذيرتر مي او از دور بسيار دل ان بازد و آه پنهان از نهـاد دل آن
بايـد   اي رنـگ ببـازد، مـي    ي تقدسِ گرد سرِ خودكامه تا هاله. آيد دادند، برمي كه تا به ديروز هلهله سر مي

گـاه بـه    ژنويـان آن . آيـد  زودي پيش مي چنين سببي به هميشه سببي ملموس و روشن در كار بيايد و اين
از (ناكي، سـه سـال تمـام     هول گير برند كه طاعون همه خطاناپذيري انسانيِ مجمع عالي روحاني شك مي

ترين كيفرها فرمان داده  گيرد و درست همان كشيشاني كه با سخت در شهر توفيدن مي) 1545تا  1542
بودند بيماران بايد در ظرف سه روز كشيشي را بر بالين خود فرا بخوانند، از پس آن كه يك تن از ايشـان  

گذارند تا بي هـيچ تسـالّي روحـي، در     به خود وا مي زدگان را از سرايت بيماري جان سپرده است، طاعون
كم يكـي از اعضـاي    كند دست شوراي شهرداري التماس و درخواست مي. بيمارستان جان بكنند و بميرند

امـا  . »بخت، به بيمارستان طاعونيان قـدم رنجـه بـدارد    جويي و تسالّي بيماران نگون به دل«مجمع عالي، 
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معلم مدرسه، كاستليو، كه به وي نيز چون عضـو مجمـع عـالي روحـاني      گذارد؛ جز كس پا پيش نمي هيچ
ناشـدني و   ي خـود او و همكـارانش، جـايگزين    كالون را بـه خواسـته  . دهند نيست، رخصت اين كار را نمي

بود پشت كـردن بـه    روا نمي«: گويد كنند و خود او، آشكارا مي نامناسب براي چنين خطر كردني اعالم مي
و اما ديگـر كشيشـان نيـز كـه چـون او بـه كارهـاي        » .اي از آن راي كمك رساندن به پارهتمامي كليسا ب

هـا و   ي شـكوه  همـه . دارنـد  وكنـار از خطـر و نظـر بـه دور مـي      اند، خود را در گوشه گمارده نشده» گران«
 حتّـي يكـي از ايشـان، صـادق و صـريح     . مانـد  ثمر مي گران روحاني بي هاي شورا در نزد هدايت درخواست

و در روز » .ي دار روند تا به پاي خويش به بيمارستان طاعونيان دارند به پاي چوبه تر مي خوش«: گويد مي
گـر شـهر، و    ي كشيشـان اصـالح   همـه . آور شـود شـگفتي   ، ژنو شاهد رخـدادي مـي  1543ي  پنجم ژانويه

يك از ايشان اين  د هيچآورانه اعتراف كنن شوند تا شرم آيي شورا حاضر مي پيشاپيش آنان كالون، در گردهم
ي آنـان   دانند ايـن خـود وظيفـه    شهامت را ندارد كه پا به بيمارستان طاعونيان بگذارد، با آن كه نيك مي

است كه چه در روزگار آسايش و خوشي و چه در روزگار رنج و ناخوشي، خدمتگزار خداوندگار و كليساي 
  .مقدس او باشند

و بسـياري   ،2، در ويـن 1در مارسـي . تـر نيسـت   نشان اثـربخش چيزي از دليري پيشوايا بر مردمان هيچ
ي كشيشـاني كـه در دوران    ي قهرمانانـه  هـا، هنـوز خـاطره    شهرهاي ديگـر، پـس از سـپري شـدن سـده     

بخشيدند، بـزرگ   ها تسالّ و آرامش مي گير به بيماران رو به مرگ در بيمارخانه كُشِ همه هاي مردم بيماري
هايشـان را در   هـايي را از رهبـران خـويش و بـيش از آن، بزدلـي      انيمـردم چنـين قهرمـ   . شود داشته مي

نگرنـد كـه درسـت     ها با تمسخر تلخ و خشم فروخورده، مـي  ژنوي. برند هاي خطير، هرگز از ياد نمي لحظه
دادنـد، اكنـون خـود     هـا نـدا سـر مـي     تري فداكاري همان كشيشاني كه از فراز منبر، شورانگيزانه به بيش

هاشان نيز براي به كـژ راه كشـاندن خشـم     بافي و نمايش به راه انداختن كنند و افسانه يترين كاري نم كم
  .همگاني، ديگر اثربخش نيست

تـرين گونـه، چنـدان شـكنجه      نـاك  گيرند و به هول نوا را مي ي بي به فرمان شورا، گريبان چند گرسنه
هـا بـا معجـوني بـرآورده از      ي خانـه  ركوبـه آلود كـردن د  اند كه با چرب آورند آنان بوده كنند تا اقرار مي مي
گونه  وار اين در اين گيرودار، كالون به جاي آن كه فرزانه. اند هاي شيطان، طاعون را به شهر آورده مانده پس

اش، پشـتيباني   گـراي هميشـگي   ي واپـس  هاي پيرزنانه را خوار بدارد و برابر بايستد، با روحيـه  چرندگويي
تـر از بيـان آشـكاراي حمايـت از      اما بسـيار بـيش  . آورد ون وسطايي بر زبان ميجدي خود از اين توهم قر

رسـاند كـه شـيطان     آمده است، اين سخن او بر منبر به وي زيـان مـي  » پراكنندگان طاعون«چه بر سر  آن
ي رون افكنـده اسـت،    مردي را به سبب خداناشناسي در روشناي روز از بستر بيرون كشيده و به رودخانه

                                                
1 Marseilleشهري در فرانسه ،  
2 Wienپايتخت اتريش ،  
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دهنـد   خستين بار كالون بايد به چشم خويش ببيند كه گروهي از شنوندگانش به خود زحمت نميبراي ن
  .اي پنهان بدارند ريشخندشان را بر چنين خرافه

اي اسـت، در   تصور خطاناپذيري كه از نظر رواني عنصـر الزم قـدرت هـر استبدادپيشـه     به هر صورت،
شـود و   ها زيـادتر مـي   خواني مخالف: ها بارز است دنبه خود آم. بيند زدگي سخت آسيب مي ي طاعون دوره

از . شـود  گستراند و انباشته و متراكم نمي اما از بخت خوشِ كالون، تنها دامن مي. گسترد پيوسته دامن مي
ها پس از آن كـه بـه    شان در اين نهفته است كه مدت نظر زماني، سود خودكامگان و ماندگاني فرمانروايي

نهـد؛ در حـالي كـه     وار و يكپارچه، پا به ميدان مـي  اي نظامي گيرند، هنوز با اراده ار ميشمار، در اقليت قر
گـاه و يـا بسـا ديرهنگـام      هايشان گوناگون است و هيچ اند و انگيزه هاي مخالف، ناهماهنگ و پراكنده اراده

از مردمـان در   خـورد كـه بسـياري    اين هنوز به كـاري نمـي  . پيوندانند نيروي خود را كارسازانه به هم مي
از . گاه كه جملگي به هم و به گرد هدفي يگانه برآينـد  اي را برنتابند؛ مگر آن ي دلشان خودكامه خانه نهان

ها تا فروپاشيدن پايگاه قدرتمداري خودكامگان راهي است دشـوار و بـس    ي نخستين لرزيدن اين رو ميانه
اش، همه اراده و خواستيِ يك تيغند؛  ران وابستهكالون با مجمع عالي روحانيش، با واعظانش و مهاج. دراز

اند و هر يك از جـايي   هاشان، برعكس، گروهي به هم ناپيوسته خوان و مخالف. مند نيرويي يكپارچه و هدف
هاي پيشينند كه هنوز هواي باورهاي قديم خويش را در سر دارند  شان از كاتوليك اي اينان پاره. و مرتبتي

سراها به رويشان بسته شده، و زناني كه ديگر اجازه ندارنـد   خواراني كه درِ مهمان بو در كنارشان نيز شرا
ــوه ــن          جل ــت اي ــه از دس ــو ك ــديم ژن ــانِ ق ــاعتي از اعي ــين جم ــد و همچن ــود را بياراين ــانه خ فروش

ي  خونند كه هنوز گـرد راه مهـاجرت از خـويش نسـتُرده، در همـه      جل دل هاي آسمان رسيده دوران به تازه
هـا و از ديگـر سـو     تـرين  شـمارِ بسـيارِ مخالفـان، از يـك سـو نجيـب      . انـد  ها النـه كـرده   و مقامها  منصب
گيـرد،   اي نمـي  ي يگانـه  گاه كه پايـه از ايـده   ها تا بدان اما نارضايي. گيرد ترين كسان را در بر مي زده نكبت

ه در برابـر لشـكري آراسـته و    گروهي پراكند. اثر نيرويي است پنهان و بي. لُنديدني است ناتوانا به هيچ كار
هـاي   از ايـن رو در سـال  . بـرد  يافته هرگز راه بـه جـايي نمـي    نايافته در برابر ترور سازمان نارضايي سازمان

گـاه چـون    زيـرا آنـان هـيچ   . هاي پراكنده براي كالون كاري است بس آسـان  آغازين، مهار كردن اين گروه
  .زودي خواهد توانست يكي را پس از ديگري، از ميان بردارد هايستند و او ب تماميتي يگانه در برابر او نمي

كالونِ . گذارد اي را پيش روي او مي ها كسي است كه عقيده ترين آدم براي هر صاحب آرماني، خطرناك
ي  او از ابتدا تا انتها در ميان همه. شناسد بينيِ خاصي كه دارد، چنين كسي را زود بازمي سياه، با روشن دل

ي او  شـانه  بـه  تر از او بيم ندارد؛ كسي كه در معنويـت و اخـالق، شـانه    مخالفانش، از كسي بيش حريفان و
سباسـتين  : تابـد  سايد و با شوري تمام، برآمده از وجداني آزاد، خودكـامگي روحـاني او را ابـداً برنمـي     مي

  .كاستليو
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*     *     *  

اي را  اين تصوير چهره. وب بر جاي مانده استچندان خ برايمان تنها يك تصوير نه متأسفانه از كاستليو
باك كه در زير يك پيشاني آزاده و بلند واقعي بـه نظـر    هايي بي مند، با چشم دهد با وقار و هوش نشان مي

هايي نيست كه تـا ژرفـاي    از آن. دهد شناسي، تصوير بيش از اين چيزي نشان نمي از نظر چهره. رسند مي
ي ايـن مـرد، آشـكارا از بـاور      هاي چهره ترين خط همه، برجسته با اين. سازدخاطر و خوي آدمي را نمايان 
آورد، كاستليو و كالون را كنار  اگر آدمي تصوير اين دو هم. اش حكايت دارد ژرف او به خود و سامان دروني

الم شـود، در عـ   ي معنا ميـان آن دو نمايـان مـي    ترها در حوزه ناپذيري را كه پسان هم بگذارد، تضاد آشتي
نـاك اسـت و از نيـروي بيمـار و      صورت كالون، يكسـر گرفتـه و تشـويش   . بيند روشني مي محسوس نيز به

امـا سـيماي   . صبرانه و سمج، در پي خالي كردن و آزاد سـاختن خـويش اسـت    دردآور آكنده است كه بي
گـاهي يكسـر   آن يك نگاهي يكدست آتشين دارد و اين يك ن. كاستليو ماليم است و پر از آرامشي منتظر

گرايـي در برابـر    سرد و آرام؛ صبرناشناسي در برابر صبورانگي، كوشايي گذرا در برابر عزمِ جزمِ پايا، تعصب
  .گرايي انسان

وي بـه سـال   . هاي جواني كاستليو، به همان اندازه كم است كه از شكل و شـمايل او  آگاهي ما از سال
، چشـم بـه جهـان    1بين فرانسه، سويس، و ساووايني مرزي  ، شش سال ديرتر از كالون، در منطقه1515

هـا چنـد    يون، و شايد نيز در عهد فرمانروايي سـاوايي  ، يا شاته2ي او، خود را شاتيون خانواده. گشوده است
واقع،  اما به .اش بايستي ايتاليايي بوده باشد، نه فرانسوي وليكن زبان مادري. ناميده است گاهي كاتليونه مي

زيرا كه در بيست سالگي، كاسـتليو بـه عنـوان دانشـجو در     . صلي او زبان التيني خواهد بودزودي زبان ا به
هـاي التينـي،    جا افزون بر ايتاليايي و فرانسوي، استاديِ كامـل در زبـان   شود و آن دانشگاه ليون ظاهر مي

منـدي و   نيـز كـوش   ها آموزد و در ديگر دانش ترها، آلماني نيز مي رساند و پسان يوناني، و عبري به هم مي
زبـان، وي را   هـاي زمانـه، يـك    منـدان الهيـات دوران و اومانيسـت    ي دانـش  زد است و همـه  دانايي او زبان

در آغاز هنرهاي بوطيقايي، دانشجوي جوان را كه چند ساعتي . آورند ترين مرد آن عصر به شمار مي فرزانه
ي ايـن   فـرآورده . كشـد  ، به سـوي خـود مـي   آورد دهد و با رنج فراوان لقمه ناني فراچنگ مي هم درس مي

زودي شـوري ديگـر، بسـيار نيرومنـدتر از      امـا بـه  . دوران كار، چند شعر و نوشته به زبان التيني از اوست
كنـد كـه    حـس مـي  : انـدازد  چه كهنه است و روزگارش به سر آمده، بر جان او چنگ مي بستگي به آن دل

جنبش اومانيستي كالسيك، از نظر تاريخي، دورانـي بـس   . خواند مسائل نو زمان او را به سوي خويش مي
. گيـرد  را در بـر مـي   4و اصالح دينـي  3ساز نوزايي ي بينابين دو رخداد دوران كوتاه و پربار، يعني چند دهه

                                                
1 Savoyen 

2 Chatillonهاي فارسي،  ، در ترجمهChatellione كاستليون هم ثبت شده است.  
3 Renaissance  
4 Reformation   
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گيـر و   هـاي كهـن و تربيـت پـي     اي چنين كوتاه است كه نسل جوان، از راه نو كردن ميـراث  تنها در برهه
ي  هـاي كهنـه   نوشته نو در چرم زودي كارِ گلِ كنكاشِ نوبه اما به. شود ان اميدوار ميمند، به نجات جه روش

اي كـه انقالبـي مـذهبي     ، حتّي در نظر پرشورترين و بهترينِ اينـان نيـز، در هنگامـه   2و توكيديد 1سيسرو
بيهـوده   ها نفر آتش افكنـده اسـت،   ناك از آلمان خروشيدن گرفته و بر جان ميليون همچون توفاني هيبت

وگو رانـده   تر گفت ي كليساي كهنه و نو بيش ها درباره ي دانشگاه پايد كه در همه ديري نمي. كند جلوه مي
هاي رم باستان، استادان و شاگردان به پژوهش  به جاي كندوكاو در قانون. شود تا از افالطون و ارسطو مي

و يـا اجتمـاعي سپسـين، در قـرن      هـاي سياسـي، ملـي،    همچون در موج. آورند در كتاب مقدس روي مي
ي باورهـاي   گيرد تا درباره ناپذير در خود فرو مي گير و ايستايي شانزدهم نسل جوان اروپايي را شوري همه

چنين شوري بـر جـان كاسـتليو نيـز چنـگ      . دردي كند فكري و هم سخني و هم مذهبي عصر خويش هم
وي هنگامي كه در بيون . افتد يز اثربخش مياي شخصي ن انداخته است و در سرشت نيكي چون او، تجربه

دالنگي باورپرسـي از   بوده، براي نخستين بار سوزاندن كافركيشي را در آتش، به چشم ديده است و سنگ
از اين روز است كه او عزم جزم . ي قرباني از ديگر سو، تا ژرفناي جان او را لرزانده يك سو، و رفتار دليرانه

  .بيند، زندگي و پيكار كند هاي آن مي مكتب نو، كه رهايي و آزادي را در آموزه هاي كند در راه آموزه مي
سـپارد،   وپنج ساله دل به كـار جنـبش اصـالح دينـي مـي      بديهي است در آن دم كه اين جوان بيست

جا كه حكومتي يا نظامي، آزادي انديشه و وجـدان   هميشه هر آن. افتد اش در فرانسه به خطر مي زندگاني
گذارنـد، سـه راه بـيش در     كوبد، براي آناني كه تجاوز به وجدان خويش را گردن نمـي  ندانه سرميرا زورم

راه ايسـتادي آشـكاراي   . توانند به مبارزه با ترور حكومتي كمر بربندند و شهيد شوند يا مي: ماند پيش نمي
نجامش را نيـز كـه مـرگ در    برگزيدنـد و سـرا   4و اتيِن دولت 3گونه را كساني چون بِركَن اي بدين باكانه بي

توانند براي حفظ جان و آزادي وجدان خـويش، در ظـاهر بـه زور تـن      يا مي .آتش بود، به جان پذيرفتند
گونه را كسـاني چـون اراسـموس و رابلـه      روشي بدين. ي اصلي خود را پنهان نگاه بدارند دردهند و عقيده

ي  د و پوشيده و پنهان، در رداي فرزانگي و جامهظاهر در آشتي زيستن برگزيدند كه با كليسا و حكومت، به
، با خشونت و قهر از در حيلـه  5وار دستانه خويش را از گزند قهر در امان نگاه داشتند و اوديسه طنيز، چيره

سومين راه چاره، مهاجرت اسـت؛ كوشـش در بـه در    . درآمدند و از پشت، تيرهاي زهرآگين بر آن باراندند

                                                
  .م.ق 43ـ  106، (Marcus Tullius Cicero)سيسرو  1

2 Thukydides  
  ي فرانسوي ، نويسنده1791ـ  1747، (Arnaud Berquin)بِركن  3
هـاي   اي داير كـرد و بـه چـاپ كتـاب     ن، چاپخانهدر ليو 1536اومانيست فرانسوي در . 1546ـ   1509، (Etienne Dolète)اتيِن دولت  4

  .او را به جرم كافري، آتش زدند. ممنوعه پرداخت
اين نام، به . جويان تروا اختصاص دارد تر به شرح سفرها و ماجراهاي جنگ ي يوناني، اثر همر، كه بيش ، نام حماسه(Odyssée)اوديسه  5

  .م. ودر طور عام، براي توصيف اعمال حماسي هم به كار مي
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كنند، به سرزميني ديگر، به  دارند و پي مي جا خوارش مي از سرزميني كه در آنبردن وجدان آزاد خويش 
آميزترين  خوست و صلح كاستليو، به رغم آشكاراگويي خود، مردي نرم. جايي كه بتواند آزادانه نفس بكشد

دنـاك  زماني پس از آن كه در ليـون بـا قلبـي در    ، كوتاه1540در بهار سال . گزيند؛ مهاجرت را راه را برمي
كند تـا از   بيند، ميهن خويش را ترك مي را به چشم مي  زنده سوزاندن نخستين شهيد كليساي پروتستان

  .هاي كتاب مقدس شود گر آموزه آن پس، منادي و بشارت
ترين مهاجران مذهبي از اين دست، رو  آورد؛ به جايي كه بيش كاستليو، نخست به استراسبورگ رو مي

، از فرانسـواي اول بـا   در نهـاد گفتـار بـر    زيرا از آن هنگام كه اين مرد در پـيش  .كنند؛ به خاطر كالون مي
باكيِ بسيار مداراگري و آزادي انديشه را طلب كرده است، با آن كـه خـود هنـوز بسـيار جـوان اسـت،        بي

. دارنـد  نگرنـد و بـزرگ مـي    هاي كتاب مقـدس مـي   دار آموزه جوانان فرانسوي او را همچون مبشّر و پرچم
شـناس اسـت و    جويي بياموزند و از چون اويي كه هدف ي اين مهاجران، آرزو دارند كه مانند او هدف مهه

وي در مقـام شـاگرد،   . ها را چگونه بر زبان آورد، سرمشـق و درس زنـدگاني بگيرنـد    داند خواسته نيك مي
عنوي است ـ بـي   شاگردي شيفته ـ چرا كه كالون در چشم كاستليوي آزادمنش هنوز مظهر آزادانديشي م

اي كـه همسـر كـالون بـراي      گـاه سـاده   رسـاند و در سـكونت   ي كالون مي اي درنگ، خود را به خانه لحظه
هاي نو در استراسبورگ برپا داشته است، به مدت يـك هفتـه    ي آموزه هاي جوان، خدمتگزاران آينده طلبه

زودي بـه   زيـرا كـالون را بـه   . گيـرد  نمي ها پا رفت رابطه گونه كه آرزو مي وليكن در آغاز، آن. كند منزل مي
و اما اثر  .رود خوانند و فرصت برقراري نخستين پيوند، از كف مي فرامي 2و هاگناو 1شوراهاي كليسايي ورم

زيرا هنوز زماني بر . توان دريافت زودي مي عميقي را كه كاستليوي جوان از خود بر جاي گذاشته است، به
شـك بـا موافقـت كـالون،      نـو نگذشـته اسـت كـه بـه پيشـنهاد فـارل و بـي        بازخواندن نهايي كالون بـه ژ 

به او، عنوان مـدير مدرسـه   . خوانند ي ژنو فرامي كاو و جوان را براي آموزگاري مدرسه ي ژرف آموخته دانش
، 3گري در كليساي وانـدوور  گمارند و افزون بر اين، مقام موعظه اش مي دو آموزگار به دستياري. خشند مي

  .سپارند هاي ژنو، را به او مي محلتيكي از 
دهد و كار آموزشي او موفقيتي ادبي نيز  ي چنين اعتمادي نشان مي راستي شايسته كاستليو خود را به
هـايي   تر كند، گوشه زيرا وي براي آن كه آموختن التين را براي شاگردان جذاب. آورد برايش به ارمغان مي

. گردانـد  وگووار، به زبان التيني برمـي  نمايشي دارد، در قالبي گفت ي را كه مايه عهد جديدو  عهد عتيقاز 
ي كودكـان ژنـو فـراهم آمـده بـود،       زودي اين كتاب كوچك، كه نخست تنها با هدف كمك به حافظـه  به

ي اراسـموس  4وگوهـا  رساند و شايد از نظر اثر ادبي و تربيتي آن، فقط بـا گفـت   يشهرتي جهاني به هم م

                                                
1 Worm 
2 Hagenau 
3 Vandoeuvres  
4 Colloquies  
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هـا، چـاپ ايـن كتـاب كوچـك همچنـان ادامـه دارد و تـاكنون          و هنوز پس از سـده  .كردني باشد مقايسه
اي التين خود را مـديون   هاي پايه آموز، دانسته وهفت بار تجديد چاپ شده است و صدها هزار دانش بيست
هاي اومانيستي او، اين كـارِ تصـادفي و كوچـك، خُـرد و نـاچيز جلـوه        با آن كه در سنجش با تالش. آنند
  .گذارد ي خود گام مي ي زمانه همه، نخستين كتابي است كه كاستليو با آن به صحنه د، با اينكن مي

*     *     *  

هايي واالتر از اين دارد كه براي شـاگردان مدرسـه، خودآمـوزي سـودمند و      هدف اما كوشايي كاستليو
و توانايي خـويش را در كارهـاي   او براي آن اومانيسم را رها نكرده است كه دانايي . پسنديدني فراهم آورد

خواهـد كـاري كنـد     او مـي . پرورانـد  هايي بس بلند در سر مي خواه، خيال اين جوان آرمان. خُرد هدر دهد
برگرداندن كتاب مقدس را از نو به التينـي، و  : جا، و بسا فراتر كارستان؛ كار عظيم اراسموس و لوتر را يك

بايـد بـه    ميهنـان او، فرانسـويان نيـز مـي     هـم . تـر از ايـن   ي كـم از نو يك بار ديگر به فرانسوي، و نه چيـز 
سان كه به همت واالي اراسموس و لوتر، جهان اومانيستي  رسي يابند؛ بدان ي حقيقت ناب دست سرچشمه

كاستليو با ايمان استوار و ژرفي كه وجود او را آكنده است، به اين كارِ گران . اند و مردم آلمان دست يافته
ي او  ي نـان خـانواده   فرساي روزانه كـه لقمـه   درآمد طاقت ي جوان، از پسِ كار كم آموخته دانش .برد رو مي

گـذارد و   ي زندگي خويش مي ترين برنامه ها را از پي هم، يكسره بر سر اين مقدس بسته به آن است، شب
  .سازد ي عمر را وقف آن مي مانده

يكي از ناشران ژنو،  .كند فت سرسختانه برخورد ميهاي كاستليو با مخال هم در اين زمان، نخستين گام
امـا در ژنـو   . ي التيني او را از كتاب مقدس چاپ كنـد  آمادگي نشان داده است كه نخستين بخش ترجمه

بدون نظر موافق او، بدون مجوزي كه . شناسد ي امور عقلي و معنوي، مرزي نمي ديكتاتوري كالون در همه
از اين رو كاسـتليو  . زاد خودكامگي است سانسور، هم. توان چاپ كرد ژنو نميدهد، هيچ كتابي را در  او مي

مردي به ديدار ديگري، متألّهي بـه ديـدار متـألّهي ديگـر، و از او همكارانـه       رود؛ دانشي به ديدار كالون مي
نخسـتين  . تابنـد  انديشـان را برنمـي   هـاي قدرتمـدار، مسـتقل    روحيه. كند درخواست چنين مجوزي را مي

ي فرانسـوي يكـي از    زيـرا او خـود بـر ترجمـه    . خاطري و ناخشنودي نمايـان اوسـت   كنش كالون، آزردهوا
جهـان   1سان آن را به تلويح، چـون وولگـات   گفتاري نگاشته است و بدين خويشانش از كتاب مقدس پيش

تأييـد و   اي را كه با ، كه نسخه»مرد جوان«دارد اين » گستاخي«چه . به رسميت شناخته است  پروتستان
ي معتبر و صـحيح، فروتنانـه بـه رسـميت      همكاري كسي چون او فراهم آمده است، به عنوان يگانه نسخه

                                                
1 Vulgataكرد ي التيني قرن چهارم ميالدي از كتاب مقدس، كه كليسا آن را تحمل و تصويب مي ، ترجمه.  
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روشني ناخشـنودي   انسان به! اي نو به روايت خودش در برابر آن بنهد شناسد و سر آن دارد كه نسخه نمي
  :بيند نوشته است، مي 1يرهاي كه كالون به و كاستليو، در نامه» جسارت«برانگيخته در كالون را از 

وي . آورد و بـه خشـم نيـز    او كاري كرده كه ما را به خنده مي: پردازي سباستينِ ما اكنون گوش كن به خيال
  .اش را از عهد جديد، منتشر كند تر به ديدن من آمد و خواست به او اجازه دهم ترجمه سه روز پيش

رويانه از رقيب خويش پـذيرايي   كه او چه گشادهتوان در خيال مجسم كرد  خود از اين لحن گزنده مي
آمـاده اسـت بـه كاسـتليو     : زنـد  ي نامشروط به كاستليو سر باز مي واقع كالون از دادن اجازه به. كرده است

چه را در آن  ي خود اجازه يابد ترجمه را نخست بخواند و هر آن اجازه دهد، اما تنها بدين شرط كه به نوبه
  .رايدويراستني بيابد، بوي
اي دارد به دور از خودپسـندي و خودسـتايي، و ابـداً بـر خطاناپـذيري خـويش گمـان         كاستليو روحيه

نقـص و   درك خـود از امـور را بـي   . انگـارد  او هرگز چون كالون فكر خود را تنها فكر درست نمـي  .برد نمي
ي درخشـاني اسـت از    نويسـد، نمونـه   ترها بر اين ترجمه مـي  گفتاري كه پسان پيش. شناسد ردناپذير نمي

  : نويسد جا آشكارا مي در آن. فروتني عالمانه و انساني او
بسـته بـه    دارم كـه چشـم   ام را بر حـذر مـي   ام و از اين رو خواننده بسياري زواياي كتاب مقدس را فهم نكرده

م، تنها ا چه من كرده چرا كه كتاب مقدس آكنده است از مشبهات و مبهمات، و آن. ي من اعتماد كند ترجمه
  .تفسيري است ناقطعي از آن

كند، از سوي ديگر، انساني اسـت كـه آزادگـي و     كاستليو كه كار خويش را چنين فروتنانه ارزيابي مي
شناسي برجسته است و به عنوان اهل علـم   دان و يوناني او كه عبري. نهد استقالل شخص را ارج بسيار مي

داشت  را كوچك» ويراستن«ي  جويانه و خودستايانه برتري درستي درخواست برد، به از كالون هيچ كم نمي
مـردي ديگـر، متـألهي در كنـار متـألهي       مردي در كنار دانشي در يك جمهوري آزاد، دانشي. بيند خود مي

خواهد بر كـار او همـان    نمي. ي استادانه و شاگردانه با كالون تن بسپارد خواهد به رابطه ديگر، او هيچ نمي
اي  وجوي راه چاره در جست. رود گير مي مشق كودكان دبستاني در دست آموزگاران خرده برود كه بر سياه

هايش را هر زمان كـه وي   نوشته كند دست خورآيند و نماياندن احترام خويش به كالون، به او پيشنهاد مي
ا بـه گـوش   ها و پيشنهادهاي مشورتي وي ر شود نكته بيند، بر او بخواند و از پيش خواستار مي مناسب مي
خواهد فرمان بدهد؛  او مي. خواهد مشورت بدهد او نمي. اما كالون در اصول اهل آشتي نيست. قبول بشنود

  .كند و اين پيشنهاد را به تندي و كوتاهي رد مي. فقط

                                                
1 Viret 
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بـودم خـودم را در وقـت     داد، حاضـر نمـي   ي پرداخت صد كرون به من مي به وي گفتم كه حتّي اگر او وعده
آزرده  او سـپس دل . ي يك كلمه بـه مباحثـه بنشـينم    ها درباره بسا ساعت نين كارها كنم و چهمعين اسير چ

  .رفت

كند كاسـتليو كسـي نيسـت كـه در امـور       كالون حس مي. آيد ها براي نخستين بار بر هم فرود مي تيغ
يي كه گـرد بـر   گو ي دريايي از خاكساري و تملق اراده تسليم او كند و در ميانه عقلي و معنوي، خود را بي
شناسد و از اين دم بـر آن   و آزادانديش را بازمي آزادهي استبدادپيشگي را، مرد   گرد اوست، حريف جاودانه

اي كه پيش آيد،  ستاند، نه از او، به نخستين بهانه است كه وي را كه تنها از وجدان پاك خويش فرمان مي
  .از كار بيرون كند؛ و اگر شدني باشد، حتّي از ژنو

*     *     *  

بايـد زيـاد در انتظـار     كالون نمـي  .داند آن را چگونه بيابد اي است، نيك مي جوي بهانه هر كسي كه پي
ي پرشـمار   ي خـانواده  هـاي گرسـنه   تواند شكم زيرا كاستليو كه با درآمد بسيار ناچيز آموزگاري نمي. ماند

» ي كـالم الهـي   موعظـه «تـرِ   خـواه  و دل خويش را سير نگاه دارد، در پيش به دست آوردن كار پردرآمدتر
هـاي   گزار و مبشـر آمـوزه   از هنگامي كه ليون را ترك گفته است، در اين آرزو بوده است كه خدمت. است

هاست كه در كليساي واندوور وعـظ گفتـه اسـت، بـي آن كـه       اين متأله درخشان، ماه. كتاب مقدس شود
تـر از او،   راد اخالقي بر او وارد آورند و از اين رو كسي بيشترين اي بين ژنو، كم توانسته باشد در شهر خرده

زبانه درخواست كاسـتليو را   در عمل، شوراي شهر يك. شايستگي پذيرفته شدن در سلك واعظان را ندارد
آموخته  جا كه سباستين مردي است دانش از آن«: كند ، تصويب مي1543پذيرد و در پانزدهم دسامبر  مي

  ».شود به اين كار برگماشته شود ه كليسا، دستور داده ميي خدمت ب و شايسته
چگونه؟ شوراي شهر بي آن كـه فرمانبرانـه موافقـت    . اما شوراي شهر كالون را به حساب نياورده است

اش كالون او  جاني كالون را از پيش درخواست كرده باشد، دستور داده كاستليو را، مردي كه به سبب آزاده
به مقام وعظ، و از ايـن راه بـه عضـويت مجمـع عـالي روحـاني او برگمارنـد؟ كـالون         دارد،  را دوست نمي

اي بـه فـارل، بـا ايـن      ي خويش را در نامـه  كند و رفتار نادوستانه درنگ به انتصاب كاستليو اعتراض مي بي
  :كند كه سخنان ناروشن توجيه مي

هـا را در محضـر شـورا بـر      ما من اين دليـل ا... بندد هاي مهم در دست است كه راه را بر اين انتصاب مي دليل
ي نادرستي ايستادگي خواهم كـرد   زمان، در برابر هر گونه شبهه اي برگزار كردم و هم زبان نياوردم و به اشاره

  .قصد من، رعايت حال اوست. اي نپذيرد تا نام او خدشه

. زنـد  د بر دلش زخمه ميآين خواند، شكّي ناخوش هنگامي كه آدمي اين سخنان مبهم و رمزآلود را مي
سـازد؛   دهد كه گويا چيزي ناشايسته در كار كاستليوست كه وي را نادرخور مقـام وعـظ مـي    بوي اين مي
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رعايت حـال  «پوشاند تا  وار، فرومي پوشيِ مسيحي اي از گذشت و چشم دالنه در پرده نقصي كه كالون نيك
ارج كـه كـالون چنـين بزرگوارانـه      ي گـران  آموختـه  چه گناه بزرگي سر زده است از ايـن دانـش  . »او شود
راه شـده اسـت؟ وجـود     ي آن سكوت كرده است؟ دست به مال ديگران آلوده اسـت؟ بـا زنـان گـم     درباره

ي شهر است، خويش را در پشت چه خطايي پنهان كرده اسـت؟ امـا كـالون بـا      آاليش پاكي كه شهره بي
د تا اين شـبهه، چـون ابـري سـياه، همچنـان بـر نـام        گذار اي كه در كار آورده است، مي ناروشني آگاهانه

هـاي  »احـوال رعايـت كـردن   «آسـاتر از ايـن    نامي مردمان را شـوم  كاستليو تيرگي بپراكند و عزّت و نيك
  .دوپهلو، هيچ نيست

*     *     *  

وجدان او پـاك اسـت و روشـن و تـا      .خواهد رعايت احوالش را بكنند اصالً نمي اما سباستين كاستليو،
كنـد   گذارد و درخواست مي شنود كالون خواسته است كار انتصاب او را مزورانه خراب كند، پا پيش مي يم

بايـد   كالون در برابر شوراي شهر حاضر شود و آشكارا بگويد چرا از سپارش مقام وعظ به چـون اويـي مـي   
ي كاسـتليو را   بيـره تواند نظرش را پنهان كند و ناگزير اسـت معصـيت ك   كالون ديگر نمي. خودداري شود

كوشد تا پوشيده بمانـد، بـا خبـر     دالنه مي سان نيك برمال كند و سرانجام، همگان از جنايتي كه كالون اين
اي بـا نظـر كـالون     چندان مهم از كتاب مقدس، تـا انـدازه   ي نه هاي كاستليو در دو نكته برداشت: شوند مي

ي  اي كه كمـابيش همـه   ين كه او گفته است ـ نكته نخستينِ آن، ا! ناكي هول راهي سازگار نيست ـ چه گم
هاي سليمان شعري است دنيوي و نـه   مندان الهي، در نهان و آشكار، به آن اعتقاد دارند ـ غزل غزل  دانش

اش آهوبچگـاني توأماننـد، چمـان بـر      كـه دو پسـتان او بـر سـينه    «، 1روحاني، سـرود سـتايش شـولميت   
و دومـين آن  . روي در ستايش كليسا نيست هيچ سر دنيايي و به، سرودي است عاشقانه و يك»زاران سوسن

  .دهد، سواي نظر كالون كند و اهميتي مي كاستليو معراج مسيح را معنايي ديگر مي: نيز ناچيز است
، بسـيار  »شـد  بزرگوارانه پوشيده داشته مي«كه چنين  شود كه جنايت كاستليو، ترتيب آشكار مي بدين

امـا چـون كـالوني ـ و     . ز آن است كه به سبب آن، مقام وعظ را از وي دريغ دارنـد تر ا اهميت ناچيزتر و بي
اهميـت   جا كه پاي مكتب در ميان است، چيزي را خُـرد و بـي   گيرد ـ آن  جا ريشه مي تصميم اصلي از اين

تـرين   تر كليساي تازه است، كوچك مند او، كه در پي وحدت و قدرت هرچه بيش در ذهن روش. دارند نمي
خواهد در بنـاي منطقـي مسـتحكمي     كالون مي. ترين آن حرافي به همان اندازه خطرناك است كه بزرگان

سنگي در جاي خود استوار باشد و همچنان كه در زندگي سياسـي   كه پي افكنده است، هر سنگ و خرده
گـر بايـد   ا. كنـد  اي از آزادي را تحمـل نمـي   تـرين نشـانه   و در اخالق و در حقوق، در عالم مذهب نيز كـم 

                                                
1 Sulamithهاي سليمان، سرود چهارم ، غزل غزل  
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تـرين   كليساي اوپايدار بماند، خود بايد با تمام نيرو استوار بمانـد؛ چـه در اصـول پايـه و چـه در كوچـك      
و هر آن كس كه اين اصلِ بنيادينِ رهبري او را نپذيرد و بخواهـد آزادانـه و ناوابسـته بيانديشـد،     . ها آرايه

  .جايي در حكومت او ندارد
كوشـد كـالون و كاسـتليو را بـه      ي است كـه شـوراي شـهر مـي    ا تهزحمت از پيش بر باد رف از اين رو،

زيـرا كـالون   . نظرهايشان فرابخواند رو و دوستانه، براي از ميان برداشتن اختالف در وگويي آشكارا، رو گفت
بايد پيوسته بازگفت ـ و هرگز نه اهل آموختن از كسي است و نـه    خواهد بياموزاند ـ اين را مي  همواره مي

دهان كه . داند و بس او تنها فرمان دادن مي. وشنود نيست كس، اهل گفت گاه و با هيچ او هيچ. رپذي هدايت
، و وي »بند است به باورِ درست ما پاي«طلبد بگويد كه  درنگ از كاستليو مي گشايد، بي به سخن گفتن مي

نگري اوسـت، در ضـرورت    ها همه در راستاي جهان و اين» بر گمانِ خود اعتماد ورزد«دارد  را بر حذر مي
زيـرا  . مانـد  اما كاستليو نيز به خويشتنِ خويش وفادار مي. مداريِ كليساي نو داشت يكپارچگي و قدرت نگه

جهـانيِ آن را،   ي معنوي انسان است و او آماده است بهاي اين بهاترين داشته كه آزادي وجدان نزد او گران
ي نـاچيز خـود را بـه كـالون      داند همين كه در ايـن دو نكتـه   او نيك مي. هرچند گزاف، به تمامي بپردازد

  .درنگ مقام سودآورِ عضويت مجمع عالي روحاني، بر او مسلم خواهد گشت تسليم كند، بي

سپارد كه تنها با زير پـا   تعهدي نمي: گويد جان تسخيرناپذيري چون كاستليو، چنين پاسخ مي آزادهاما 
در . گيـرد  نتيجـه پايـان مـي    وگوي آن دو، بي سان، گفت و بدين. بدارد تواند آن را نگاه نهادن وجدانش مي

ي جنبش اصالح دينـي كـه خواسـتار آزادي انسـان در      وجود اين دو مرد، در اين ساعت، وجه آزادمنشانه
ي نـاموفق،   ايستند و كالون، از پس اين مجادله ي آن، روياروي مي كيشانه امور مذهبي است، با وجه سخت

  :نويسد ي كاستليو مي ربارهدرستي د به
توانم قضاوت كنم، او مردي اسـت بـا چنـان تصـورهايي از مـن در       وگوهامان مي جا كه من پس از گفت تا آن

  .سرش، كه مشكل بتوانم گمان برم روزي بين ما وحدت نظري حاصل شود

*     *     *  

اي، چنين  ها را در نوشته ن، خود آن، كه كاستليو از كالون در سر دارد، كدامند؟ كالو»تصورها«اما اين 
توان  واقع نيكوتر از اين نمي به» .پرستم سباستين در سر خود فرو برده است كه من قدرت«: كند آشكار مي

چه را كه ديگـران ديـري پـس از او درخواهنـد يافـت،       كاستليو در زماني كوتاه، آن. حق مطلب را ادا كرد
اش، عـزم جـزم كـرده اسـت در ژنـو، جـز از آنِ خـود،         عت خودكامـه كالون، سازگارا با طبي. دريافته است

ـ  دواي را برنتابد و زندگاني در قلمرو روحاني او، ديگر ممكن نخواهد بود، مگر آن كه همچون  عقيده و  1زبِ
                                                

  .گذاران آكادمي الهيات ژنو، كه پس از كالون جانشين او شد از پايه ، حكيم الهي و1605ـ  1519، (Théodor de Bèze)تئودور دو بِز  1
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اما كاستليو در سـنگينيِ  . مو، چاكرصفتانه بپذيرند و گردن بگذارند هايشان را موبه يا ديگر پيروانش، آموزه
او از چنـگ باورپرسـيِ كـاتوليكي از    . خواهـد دم بزنـد   واي زندانِ معنويِ حكومتي چنين قهرآميز، نمـي ه

هاي جـزمين   او انديشه. گري درافكند كُشي پروتستاني ي وجدان فرانسه نگريخته است كه خود را به مهلكه
اي نظـر   مسيح به گونـه او در . هاي تازه را خدمت بگزارد انديشي كهن را به يك سو ننهاده است كه خشك

 كاسـتليو در مسـيح،  . جان و انجيل او كتاب قـوانين كيفـري   گير و گران داوري سخت: كند كه كالون نمي
بايد فروتنانه در نهانِ جـانِ   ي اخالق واال را كه هر كس مي بيند؛ سرآمد و نمونه ها را مي ترين انسان انسان

سرمشق زندگاني بستاند، بي آن كه بـه ايـن سـبب بـه      كند و از اوي خود او را پيروي  خويش و به شيوه
دردي تلـخ بـر جـان ايـن     . خيره در گمان شود كه او و تنها اوست كه به حقيقت مطلق دست يافته است

بيند واعظانِ نوگماشته در ژنو، با چه خشونت و خودپسندي، كالم  زند، هنگامي كه مي مرد زخمه مي آزاده
. سان كه گويي موهبت فهم آن تنها به ايشان ارزاني گشته است و بس بدان كنند، الهي را شرح و معنا مي

بيند كه پيوسـته در   ستايان را مي شود، هنگامي كه اين خويشتن خشمي گران بر جان شريف او چيره مي
مقـدار سـخن    كـارِ بـي   ي گنـاه  ي ديگران، چون مشتي هرزه كارِ ستودنِ رسالت مقدسِ خويشند و از همه

مـا  «شـود،   سـخن رانـده مـي    1اعمال رسوالنو يك بار كه در نشستي همگاني از تفسير كتاب  .گويند مي
، كاسـتليو  »ي رسالت الهـي بنمايـانيم   ي كارها شايسته بايد خويشتن را با تحمل و صبر عظيم در همه مي

بـه ايـن كـه    خواند  و آنان را فرامي» صاحبان رسالت الهي«كند به اين  خيزد و رو مي ناگهان از جاي برمي
سـنجي   يك بار هم در احوال خويش نظر كنند، به جاي آن كه پيوسته در كار ديگـران بـه چشـم خـرده    

هاي ژنو  فروش بر محراب شايد كاستليو از كار خلوت اين واعظان جلوه. بنگرند و ايشان را به كيفر برسانند
ي سـالوس و ريـاي    بيند پرده مي دانست كه بر خود واجب ها مي شان بسيار نكته هاي اخالقي و نكوهيدگي
هاي شـوراي شـهر نيـز     ترها از پرونده هايي كه سپس سان آشكارا بردرد و ادبشان كند ـ نكته  آنان را بدين

كه هرگـز از  (آميز كاستليو را ما تنها به روايت كالون در دست داريم  آيد ـ متأسفانه سخنان مخالفت  برمي
ي  سـويه  ولي حتّي از وصف يك). داد ان انديشه به دل راه نميكژگويي در نقل سخنان حريف خويش چند

آيد كه كاستليو در بيان اين نكته كه همگان در مظانّ گناهند و كسي معصـوم نيسـت، بـه     او چنين برمي
  : گويد زيرا مي. شخص خود نيز نظر داشته است

مـا بسـي   . بـود و مـداراگر  او صـبور  . وليكن ما در خـدمت خويشـتنيم  . پولس قديس، خدمتگزار خداوند بود
  .رود گناهان بيداد مي رفت، اما از ماست كه بر بي از ديگران بود كه بر او بيداد مي. نابردباريم و ناصبور

گيـر شـده    ي كاستليو، نامنتظرانه غافـل  رسد كالون كه در اين مجلس حاضر است، از حمله به نظر مي
آمـد و بـا سـخنان آتشـين بـه       شـك بـه خشـم مـي     بود، بـي  جدليِ پرشوروشري چون لوتر اگر مي. باشد
بود، شايد به آرامي و سـنجيدگي، بـه    اي چون اراسموس اگر مي اومانيست فرزانه .خاست گويي برمي پاسخ

                                                
1 das word des Apostels :از ضمايم كتاب عهد جديد  



 61  وجدان بيدار
 

http://www.seapurse.ir 

مـرد تاكتيـك اسـت و عمـل، و     . نگر اسـت  اما كالون، پيش از هر چيز، واقع. آغازيد اي فاضالنه مي مباحثه
كنـد كـه سـخنان كاسـتليو، بـر گـروه        او حس مي. چگونه مهار كندداند احساسات خويش را  خوبي مي به

از ايـن رو،  . حاضران چه اثر ژرفي نهاده است و به صالح كار نيست كه اكنون با وي از در مخالفت درآيـد 
او » .مـن در ايـن دم سـكوت اختيـار كـردم     « .بنـدد  تر فرومي گشايد و دهان تنگش را تنگ لب از لب نمي

اما تنها از اين رو بود كـه در برابـر جمـع ناآشـنايان، بحـث      « :آورد را چنين عذر مي اش تر خودداري پسان
  ».ور نساخته باشم تندي را شعله

وگو خواهد پرداخت؟ آيا مرد مردانـه بـا كاسـتليو بـه      ي نزديكان به بحث و گفت آيا او سپس در حلقه
دعـوت خواهـد كـرد و خواهـد خواسـت      گاه مجمع عالي روحاني  مناظره برخواهد آمد؟ آيا وي را به پيش

در  .روي هـيچ  بـه . هاي كلي را كه بر زبان آورده، با دليل و مدرك و نـام متهمـان، مسـتند كنـد؟ نـه      اتهام
نظر با خـود   او هر انتقادي را كه از او بشود، تنها اختالف. شناسي سياسي جايي ندارد قاموس كالون پيمان

هـاي دنيـوي    رسيدگي به جنايات نيز در مسؤوليت مقـام . كومتشمارد عليه ح جنايتي مي. كند تلقي نمي
اي  كشـاند و مباحثـه   گاه مجمع عالي روحاني، كه بـه چنـين جـايي مـي     و او كاستليو را نه به پيش. است

كاسـتليو  «: شكايت او به شوراي شـهر ژنـو چنـين اسـت    . اي كيفري كند به محاكمه اخالقي را تبديل مي
آنـان ايـن   . آيند؛ نه با رغبت بسـيار  شوراييان گرد مي» .دار كرده است دشهي روحانيت را خ حرمت جامعه

هـاي دنيـوي را    نمايد كه مقام دارند و حتّي به ظاهر چنين مي هاي واعظانه را ابداً دوست نمي وجدل جنگ
هـاي   روي باكانـه، بـر زيـاده    چندان هم به دل ناخوش نيامده است كه سرانجام يك بار كسي آشكارا و بـي 

كشانند  گيري را به درازا مي شوراييان، نخست كار تصميم. مع عالي روحاني زبان اعتراض گشوده استمج
نكوهنـد، بـي    كاستليو را به زبان مي: كنند شان را به طرز آشكاري دوپهلو صادر مي و سر آخر، حكم نهايي

تا مدتي نـامعلوم متوقـف    فقط فعاليت او در مقام واعظ كليساي واندوور،. آن كه جريمه يا بركنارش كنند
ي دل  خانـه  او ديگر در نهـان . كند تصميمي و نكوهشي از اين دست، كاستليو را ابداً راضي نمي بي. ماند مي

اي چون كـالون در   او از نو به تجربه دريافته است كه تا استبدادپيشه. بايد، گرفته است تصميمي را كه مي
اما او . كند ز اين رو، بركناري خويش را از شوراي شهر طلب ميا. ژنو است، آزادي در اين شهر جايي ندارد

هـايي   ي كار حريفانش آشنايي پيدا كرده است تا بداند كه آدم در اين نخستين زورآزمايي، چندان با شيوه
شان ايجاب كند، بـا حقيقـت، پيوسـته خودمحورانـه و خودپسـندانه رفتـار        باز، اگر سود سياسي دارودسته

ي او را از مقام و منصبش، در  پوشي خودخواسته و مردانه كند كه چشم بيني مي درستي پيش كنند و به مي
از ايـن رو، كاسـتليو   . آينده به دروغ چنين جلوه خواهند داد كه گويا به داليل ناگفتني ديگري بوده است

گونه  ند و بدينكه بوده است، گواهي بنويس آمد، چنان كند كه بر اين پيش پيش از ترك ژنو، درخواست مي
ي  اين سند امروزه هنوز هـم در كتابخانـه  (شود به دست خود گواهي و امضا كند  است كه كالون وادار مي
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كه كاستليو تنها به اين دليل به مقام وعظ گمارده نشده است كـه در دو نكتـه و   ) شود بازل نگهداري مي
  :يابد سند چنين ادامه مي .ي ديگري داشته است رأي نبوده و انديشه پرسش نظري با او هم

دهيم كه او به خواست  اي ديگر برشمارند، ما همگي گواهي مي عزيمت سباستين كاستليو را انگيزهتا نتوانند 
ي آن برآمده بود  خود و آزادانه از مقام آموزگاري كناره جسته است؛ مقامي كه او چنان به شايستگي از عهده

روي از  هـيچ  همه، اگر او اين رخصت را نيافت، به با اين. نش شناختيمي درآمدن به سلك واعظا كه ما شايسته
  .داري كارش نبود و دليلي مگر همان كه ذكر كرديم نداشت خدشه

. ي كالون از ژنو، براي او پيروزي بزرگي است؛ اما به بهـايي گـزاف   آورد فرهيخته بيرون راندن يگانه هم
خورند و آن را زياني بزرگ  مرد بلندآوازه افسوس مي اين دانشيجويي  زيرا كه در بسياري محافل، بر كناره

و از ايـن پـس، در   » .از كالون بر استاد كاستليو بيداد رفتـه اسـت  «: گويند آشكارا و رسمي مي. شمرند مي
شود بر اين كه كالون ديگر در ژنو كسـي را بـه    آمد حجتي گرفته مي سرتاسر جهان اومانيستي، اين پيش

كه پس از گذشت دويست سال، ولتر ستمي را كه كالون بر  تابد؛ چنان مقلدان خويش برنميجز مريدان و 
  .شمارد ي بيدادگري معنوي او مي ترين نشانه كاستليو روا داشت، اصلي

مـردي كـه در   . توان دانست كه به چه اندازه بوده اسـت  هايي كه بر كاستليو رانده، مي را از ستمبيدادگريِ او 
  .ورزانه از ژنو بيرونش كرد از او بود و وي رشكها برتر  دانش

اما كالون گوش شنيدن نكوهش ندارد، هيچ، او ناخشنودي نماياني را كه بـا بركنـار زدن كاسـتليو در    
ي  يـابي او بـر هـدف بيـرون رانـدن مـرد آزاده       ديري از دسـت . كند همگان برانگيخته است، زود حس مي

نـوايي چـون كاسـتليو را از     شود مبادا آوارگي و سرگرداني مـرد بـي   يگذرد كه نگران م بزرگوار از ژنو نمي
زيرا او ديگـر بـه   . در واقع تصميم كاستليو از نااميديِ سخت و ناگزيريِ او مايه گرفته بود. چشمِ او ببينند

توانـد در   جـاي سـويس نمـي    ، در هيچ عنوان مخالف سياسي سرشناسِ نيرومندترين مرد دنياي پروتستان
به  .زدگي، وي را به فقر و فالكتي تلخ افكنده است تصميم او در هيجان. شده كاري بيابد ي اصالحكليساها

و . ي مـذهب نـو در ژنـو بـود     دري افتاده است؛ مردي كه روزگاري مديرِ مدرسه گدايي و گرسنگي و دربه
هاي مرگباري بر  يباش، چه آس ديده نواييِ نمايانِ مخالف شكست قدر دورنگر هست كه دريابد بي كالون آن

اي كـه ديگـر بـا     شـده  كند به نشان دادن در باغ سبز، بـه رانـده   از اين رو شروع مي. تواند وارد آورد او مي
درپـي بـه    هـاي پـي   جويانه در نامه كوشي نظرگيريِ تبرئه با سخت. نزديكي و حضورش بار خاطر او نيست

كه تنها به دسـت خـود او   (نوا و نيازمند  ي بيورزد تا كاستليو ها كه نمي دهد چه كوشش دوستان خبر مي
  . وپا كند كاروباري در خور دست) به خاك سياه نشانده شده است

آرزو دارم بي آن كه برانندش، در جايي ساماني بيابد و به سهم خـود، هرچـه در ايـن كـار از دسـتم برآيـد،       
  .خواهم كرد
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به آشكاري تمام، هر . وش ماندن و نشستن نداردكند، سرِ خام چنان كه كالون آرزو مي اما كاستليو، آن
پرستيِ كالون او را مجبور به ترك ژنو كرده اسـت و   جويي و قدرت كند كه سروري رسد، حكايت مي جا مي
خواهـد بـه او همچـون     زيـرا كـالون ابـداً نمـي    . زنـد  ي حسـاس كـالون مـي    گونه، درسـت بـر نقطـه    بدين

شه كوشيده است به عنوان خدمتگزارِ ساده و فـروتنِ رسـالتي   پرست بنگرند و همي اي قدرت استبدادپيشه
هـا بـا    دردي گيـرد و از آن هـم   هايش لحن ديگري مـي  اكنون يكباره نامه. سنگين، شناخته و ستوده شود

  :دهد ماند و نزد يكي از دوستانش، چنين شكوه سر بر مي كاستليو نشاني باقي نمي
كند كـه   حكايت مي. كند گويم ـ ضد من چه پارسي مي  را مي دانستي كه اين سگ نجس ـ سباستين  اگر مي

  .فقط به سبب خودكامگي من از كار بركنار شده است تا بتوانم به تنهايي حكومت برانم

ي برنشـاندن در   اش داده بود شايسته پايد مردي كه كالون به دست خويش گواهي چند ماه بيش نمي
؛ تنها بـه ايـن   »خو اهريمن«نمايد  مي» منشي سگ«او  هممقام مقدس موعظت كالم الهي است، در چشم 

خرد و خـويش را بـه درم و دينـار كليسـايي      سوز را به جان مي سبب كه وي شجاعانه فقري تلخ و طاقت
  .گيرد فروشد و خاموشي نمي نمي

*     *     *  

سـتايشِ فـراوان    عصـرانِ او  در ميان هـم  گزيند، اي كه كاستليو برمي مندانه ي شهامت فقر خودخواسته
ناليدني است كه مردي با دستاوردهايي چنين تابنـاك چـون   «: نويسد مونتني در اين باره مي. انگيزد برمي

شك كسان بسياري آمـاده بودنـد اگـر     بي«: افزايد و مي» .برد سان دردناك رنج مي فقري بدين كاستليو، از
تـرين   كس نيست كه زحمت كم اما در واقع هيچ» .اش برخيزند شدند، به ياري هنگام از درد او باخبر مي به

بخـت سـپري خواهـد شـد، تـا سـرانجام        ها بر اين نگون ها و سال سال. كمكي را به او، بر خود هموار كند
در ابتدا هيچ دانشگاهي او را بـه كـار   . ي مقام واالي علمي خويش، بيابد چندان شايسته سختي كاري نه به

زيرا وابستگي سياسي شهرهاي گوناگون سياسي . شود عظ به او پيشنهاد نميجا مقام و در هيچ. خواند نمي
خوان ديكتاتور ژنو را آَكارا به كـار   به كالون، ديگر از آن اندازه درگذشته است كه كسي جرأت كند مخالف

گيـري در   ي غلـط  درآمـد و فرودسـتانه   سرانجام پس از سرگرداني بسيار و با زحمت زياد، كار كم. برگمارد
ي زن و فرزند  گاه، شكم گرسنه به اما اين كار نامنظمِ گاه. كند ، در شهر بازِل را پيدا مي1ي اوپورين چاپخانه

پولي ديگر به دسـت آورد تـا    ها، خرده كند و كاستليو مجبور است از راه معلمي كردن در خانه را سير نمي
ساليان سياه بسيار بايـد هنـوز بـر او    . دي خويش برسان ي سفره خواره تاهي نان به دهان شش يا هفت نان

فرسـا، تـا سـرانجام دانشـگاه ايـن       گزا و توان مانند، حقيرانه، جان امان و بي بار، بي بگذرد، در فالكتي نكبت
اما حتّي . كم به عنوان مدرس زبان يوناني، به كار فرا بخواند ذوالفنون زمان و درياي دانش دوران را، دست

                                                
1 Oporin 
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بخشـد و ايـن    درآمد، كاستليو را از بند بيگـاري دائمـي در زنـدگي رهـايي نمـي      ي كم اين كار آبرومندانه
داننـد، در درازاي   ي خـويش مـي   تـرين مـرد زمانـه    آموختـه  مرد بزرگ كه بسياري حتّي او را دانش دانشي

ي  به دست خويش، خاك خانـه . فرسا، روزگار بگذراند ساليان، مجبور خواهد بود همچنان با كارِ گلِ طاقت
ي خانواده را كفايت  زند و چون كار روزانه خوراك روزينه ي شهر بازل دارد بيل مي محقري را كه در كناره

هـاي   كنـد، نوشـته   گيري مـي  غلطهاي چاپي را  كند، نمونه ها را يكسره تا سحرگاه جان مي كند، شب نمي
اي نـان   ر پي به دست آوردن لقمهچه او د آن. كند ها ترجمه مي ي زبان كند، از همه ديگران را ويرايش مي

از يوناني و عبري و التيني و ايتاليايي و آلماني براي ناشران بازل ترجمه كرده است، سر به هـزاران هـزار   
آيد  اما اين ساليانِ دراز فقر و فالكت، تنها بر بردن ناتوان و جسم حساس اوست كه گران مي. زند برگ مي

ي فالكت پايان ناپيدايي از اين  در معركه. شكند و مصمم او را در هم نمي ي پرغرور و آزاده و هرگز روحيه
كار  ي كتاب مقدس به التيني و فرانسوي، شاه ترجمه. برد دست، او رسالت اصلي خويش را دمي از ياد نمي

هـا و تفسـيرها و    هـا و نوشـته   نامـه  در ايـن خـالل، سـتيزه   . برد اش را همچنان، استوار به پيش مي زندگي
كـاري   روزي، بـي  وار و شـبان  كاسـتليو در تالشـي بـرده   . آيـد  وگوهاي بسيار ديگـر نيـز حاصـل مـي     گفت
گري و  هاي ماديِ توان از نعمت آسايش هميشه محروم، ناآشنا با لذت سفر، و بيگانه با پاداش. شناسد نمي

  .ناموري
آيـد بـر آرام و خـواب     تـر مـي   او را خوش. آيد تر مي جان را اسارت در فقر هميشگي خوش اما اين آزاده

ي  ي قهرمانـان عرصـه   اي تابناك براي همه نمونه. ي خويشتن شبانه چشم فروبندد تا بر وجدان بيدار آزاده
فراموشـي، كـارزاري    روح و انديشه كه در ناشناختگي و به دور از چشم جهاني، حتّـي در قعـر سـياهناي   

امـا  . كالم، و حـق آزادي انديشـه و وجـدان آدمـي     رانند به حرمت تقدس گيرانه به پيش مي مقدس را پي
اكنون دو مرد، دو ايده، در چشمان هـم  . تن بين كاستليو و كالون آغاز نشده است به هنوز جنگ اصلي تن

براي اين دو، ديگـر نـاممكن بـود بـراي      .ناپذير يكديگرند اند كه حريف آشتي اند و دريافته نگريستن گرفته
و اكنـون نيـز كـه    . زيسـتي كننـد   شهر، در يك فضاي معنوي مشـترك هـم   ساعتي هم كه باشد، در يك

كـالون و  . پاينـد  اند، يكي در بازل و ديگري در ژنو، از دور، هوشـيارانه يكـديگر را مـي    سرانجام جدا افتاده
تضـادهايي  . كشـند  ي موعـود را انتظـار مـي    كنند و در سـكوت، لحظـه   كاستليو، همديگر را فراموش نمي

توانـد   نگرانه ريشه دارد، نمي ها، بلكه در دوگانگي بنيادهاي جهان كه نه در اختالف انديشه سان ژرف بدين
ي سنگين ديكتاتوري زندگي به سـر   تواند در زير سايه آزادي انديشه كجا مي. جاودانه در صلح باقي بماند

ني در قلمـرو آن بـر   جـا  آسودگي نفس بكشد، تا وقتي كه هنوز آزاده تواند به دل ديكتاتوري كي مي آورد؟
نخسـت  . بايد سببي در كار بيايد تا اين كشاكش پنهـان، آشـكارا شـود    پاي ايستاده باشد؟ اما هميشه مي

ي موعـود فـرا    كند، آن لحظـه  افكند كه سروه را خاكستر مي ي هيزمي مي گاه كه كالون آتش در كوهه آن
. نشـاند  گيرد و او را بر سكوي اتهـام مـي   دن ميهاي آتشين كالمش را بر او باران رسد و كاستليو، گلوله مي
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خيزد، كاستليو به نام نامي آن، بـه نبـرد    عيار با آزادي وجدان برمي گاه كه كالون به جنگ تمام نخست آن
  .افرازد؛ نبردي بر سر مرگ و زندگي با او قد برمي
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  فصل چهارم
  ماجراي سروه

گزيند تا در سـيماي او،   اي را برمي چهره ها، تك ساني ميليوني ان كه تاريخ، از ميانهي تودهشود  گاه مي
اي  بايـد نابغـه   روي نمـي  هـيچ  چنين آدمي هميشه بـه  .نگرانه را به نمايش بنهد كشاكشي بنيادين و جهان

اي  گيـرد و بـه گونـه    هـاي بـس بسـيار برمـي     تصـادف نـامي را از ميـان نـام     سرنوشت، بـه . مانند باشد بي
او نه از آن جهـت كـه   . ميكائل سروه، چنين انساني است. كند زمان حك ميي  ناپذير، در حافظه فراموشي
مـردي  . يادمانـدني  نـاكي كـه يافـت، شخصـيتي شـد بـه       اي داشت، بل به سبب سـرانجام هـول   نبوغ ويژه

گـر و توانـا،    نيافته؛ ذهني بيدار، كاوش گون بسيار، وليكن سامان انگيز، تركيبي از استعدادهاي گونه شگفت
ي  ايـن روحيـه  . آفرينـي  نهاد، اما ناتوان از روشـنايي  جويي پاك حقيقت. ته و هر دم گرمِ كاري نواما سرگش
هـا روي   ي دانـش  زمان داوطلبانه بـه همـه   سپارد، با آن كه هم تمامي به هيچ دانشي دل نمي ، به1فاوستي

و بــار ديگــر  گــاه مالحظــاتي دارد ويــژه و درخشــان. ، بــه پزشــكي، بــه الهيــات آورده اســت؛ بــه فلســفه
هـاي شـهودي او را در خـود دارد،     يك بار در كتابي كـه بشـارت  . هايي دارد سبكسرانه و آزارنده بازي دغل

زند؛ كشف پزشكيِ موسوم به جريانِ ريويِ خون كه سروه در پي آن  گشا جرقه مي راستي راه اي به مالحظه
آميـز،   و ژرفا بخشـد و ايـن درخشـش نبـوغ     ي علمي بسنجد مند و به شيوه آيد تا اين يافته را روش برنمي

. گيـرد  زيسـت، خاموشـي مـي    ي سياه قرني كه او در آن مـي  چونان فروغي زودهنگام و زودگذر، بر ديواره
گـاه شـكلِ    اما ذهن نيرومند فقـط آن . رو نهفته است نيروي ذهني شگرفتي در وجود اين مرد هميشه تك

  .كوشي دروني درآميزد و هدفجويي  گيرد كه با هدف آفريننده به خود مي
اند كه چيزي از دون كيشـوت در   ي اسپانيايي، به تكرار گفته ي ميكائل سروه آوري درباره به طرز مالل
پريده  ي رنگ تنها چهره نه. جاست راستي كه درست و به اي به همه، چنين مالحظه با اين. وجود خود داشت

بـرد، بلكـه در    شـباهت مـي   3مانچا و الغراندام دالان رنجور قهرم به 2تيز اين آراگوني و تكيده و ريش نوك
بسته و  زند كه در آن او؛ جنگيدن در راهي پوچ، چشم نهفت دل او نيز همان شور بزرگ مضحكي موج مي

گردان از نقـد خويشـتن، همـواره در     يكسره روي. هاي سنگي واقعيت خواهانه، سر كوبيدن بر ديواره آرمان
هـاي بـادي    ي امـواج و آسـياب   و يا با مدعايي نو، اين شهسوار عالم الهيات با همهوجوي كشفي نو  جست

                                                
فروشـد و   هاي اروپايي، براي به دست آوردن دانش و قدرت، روح خويش را به شيطان مي است كه در افسانه (Faust)اشاره به فاوست  1

  .تحرير كرده است گوته ماجراي او را
2 Aragonien  
3 de la Mancha 
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كنـد و بـه طـرزي نمايـان و      تنها ماجراجويي و پوچي و خطر به خـود جلـبش مـي   . زمانه سر جنگ دارد
پرستان ديگر دوران، پيوسته در كشـمكش و غوغاسـت؛ بـي آن كـه جانـب       ي دعوي جويانه، با همه ستيزه

و از همين رو، وجودي است . پر است از فكرهاي جالب و شگفت. اي بپيوندد گيرد و يا به دستهگروهي را ب
  .انگيز غريب و اعجاب

*     *     *  

بايد همگان را  خيزد، اجباراً مي بينانه، همواره به كشاكش با ديگران برمي سان خودبزرگ كسي كه بدين
هنوز جوانكي پانزده ساله بـيش نيسـت كـه    . لون استوسال كا سن كمابيش هم .سختي برنجاند از خود به

گردد از چنگ باورپرسي، از موطن خـود   شود و مجبور مي نخستين بار با جهان پيرامون خويش درگير مي
، او را از 3كشـيشِ اقرارنيـوشِ شـارل پـنجم    . ي تحصيل دهـد  جا، ادامه بگريزد و در آن 2، به تولوز1آراگون

 4ي آوسـبورگ  آورد و همراه خود نخسـت بـه ايتاليـا و سـپس بـه كنگـره       يگريِ خود م دانشگاه به منشي
ي خـويش،   عصـرانش گرفتـار شـور سياسـي زمانـه      جاست كه اومانيست جوان، چون ديگر هـم  آن. برد مي

هـاي   ي تاريخي ميـان آمـوزه   ي ناآرام او، در آن دم كه شاهد مشاجره روحيه. شود هاي كليسايي مي ستيزه
خواهـد پـاي    جايي كه همگان در كشاكشـند، او نيـز مـي   . افتد شود، به جوشش مي مذهبي كهنه و نو مي

كوشي است  دوشي و هم كوشند، او نيز خواستار هم جايي كه همگان به اصالح كليسا مي. ها باشد كشاكش
هاي نجات و  ي راه برد تاكنون همه و با تندروي برخاسته از نوجواني و طبيعت آتشيني كه دارد، گمان مي

باكي چون لـوتر، تسـوينگلي، و    حتّي نوآوران بي. دالنه بوده است و ناكارآمد دايي از كليساي كهن كوتاهج
هاي جزمين  گري را يكسره از انديشه كفايت، كه پروتستاني آيند بي هايي مي ي او انقالبي كالون نيز به ديده

امـا سـروه، بـا    . انـد  را وارد كـرده » ثتثليـ «ي جزني  ي خويش، نظريه هاي تازه اند و در آموزه پاك نساخته
ي  واره كنـد و جـزم   اعتبار اعالم مي سادگي بي را به 5ناپذيرِ جواني بيست ساله، شوراي نيسه ي آشتي روحيه

  .خواند ساز مي تعالي، ناهم تثليث را با وحدانيت ذات باري
روي بـه   هـيچ  بـه ي مـذهبي،  ها چنان برآشفته از كشاكش اي آن چنين تيز و تند، در زمانه برداشتي اين
آيد، هر  ها به لرزه در مي ها و قانون ي ارزش هميشه وقتي كه همه. توانست نظرگير بيافتد خوديِ خود نمي

ي  بدبختانـه سـروه از همـه   . ها، انديشـه كنـد   بندي به سنت دهد آزادانه و بدون پاي كسي به خود حق مي
دانـي   ، بلكـه بـدترين صـفت ايشـان، يعنـي خودبرحـق       تنها شوق وافر بـه مباحثـه   جو، نه متألهان پرخاش

                                                
1 Aragon :اي در شمال غربي اسپانيا منطقه  
  شهري در جنوب غربي فرانسه: (Toulouse)تولوز  2

3 Charl V. 
4 Ausburg  
5 Konzil von Nicáa 
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درنـگ بـه رهبـران     كنـد بـي   زيرا جوانك بيست ساله قصد مـي . ي آنان را نيز به ارث برده است متعصبانه
ي جنبش اصالح ديني ثابت كند كه تنها او، ميكائل سروه است كـه بـه حقيقـت دسـت يافتـه و       برجسته

منـدان بـزرگ    ناشـكيبانه بـه ديـدار دانـش    . اند كفايت نپيراسته كه شايسته است، به ايشان كليسا را چنان
، در بــازل بــه ديــدار 2و كــاپيتو 1در استراســبورگ بــه ديــدار مــارتين بوســر. شــتابد ي خــود مــي زمانــه

از ميان   ي تثليث را در كليساي پروتستان واره رود تا از آنان بخواهد هرچه زودتر جزم مي 3اوكوالمپاديوس
  .بردارند

اي را در نظـر آورد كـه ناگهـان     زدگي واعظان و استادان پخته و برجسـته  توان دل به آساني مياكنون 
سـرانگي طبعـي نيرومنـد و     شود و با سخت بينند كه در برابرشان سبز مي ي اسپانيايي نوخطّي را مي طلبه

را تسـليم  هـاي خـويش دسـت بكشـند و فرمانبرانـه، خـود        درنگ از ديدگاه خواهد بي آتشين، از آنان مي
هـاي   هـا نـازل شـده باشـد، در اتـاق      كه گويي شـيطان مجسـم بـر آن    چنان. ي او كنند ي تندروانه نظريه
اوكوالمپاديوس وي را چون سگ از . كشند ها مي شان در برابر اين كافركيشِ خشن، صليب بر سينه مطالعه
بوسـر از  . جانش حلول كرده اسـت خواند كه ابليس در  او را جهود و تُرك و ملحد مي. راند ي خود مي خانه

ــي ــر او را م ــاالي منب كفرگــوي «تســوينگلي همگــان را از . نامــد نكوهــد و خــدمتگزار شــيطانش مــي  ب
هـاي ناصـواب خطرنـاكش ديـن عيسـوي مـا را        خواهد با آموزه مي«دارد كه  بر حذر مي» تباري اسپانيايي

  .»يكسره از بنياد براندازد
متألـه   ترسـاند،  ي خـويش مـي   راهـه  سزا شهسوار دال مانچـا را در گـم  اما به همان اندازه كه كتك و نا

كوبند، بيم بـه   اش مي هاي رد كه بر سينه آورند و دست هايي كه بر او مي وطن او در كارزارش از حجت هم
منـدان در پسـتوهاي    كنند، جـايي كـه دانايـان و هـوش     جايي كه او را رهبران درك نمي .دهد دل راه مي

اكنون هنگام آن رسيده اسـت كـه   . سپارند، او بايد نبرد را آشكاراتر ادامه دهد ه او گوش نميشان ب مطالعه
ودو سـالگي،   سـروه در بيسـت  . هاي او آگاهي يابند؛ به صـورت كتـاب   سرتاسر جهان مسيحيت از صحبت

توفـان   اكنون. سپارد به دست چاپ مي 4هاگناوهاي خود را در  گذارد و نظريه هرچه پول دارد روي هم مي
زنـده شـكم    او را زنـده «كنـد حـق آن اسـت كـه      بوسر بر سر منبر اعالم مي. آغازد عليه او خروشيدن مي

آور برگزيـده و   ، سروه را بـه چشـم پيـام    از اين پس در سراسر دنياي پروتستان. ؛ نه كم و نه بيش»بردرند
  .نگرند تجسم زميني شيطان مي

                                                
  گر مذهبي آلماني اصالح: 1551ـ  1491، (Martin Bucer)مارتين بوسر  1
  گر مذهبي استراسبورگي اصالح: 1541ـ  78يا  1472، (Wolfgang Capito)كاپيتو  2

3 Oecolampadius  
4 Hagenav 
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ي  آميز رودرروي همه اي مردي كه خود را چنين تحريكزمينِ مسيحي، ديگر بر بديهي است در مغرب
خوانـد، جـايي    راهانه مـي  را گم  هاي كليساي كاتوليك و پروتستان زمان، آموزه جهان قرار داده سات و هم

جا آدمي را به اين  از هنگامي كه ميكائل سروه با كتاب كفرآميز خود تقصير كرده است، همه .نمانده باشد
بي . تر نمانده است براي او تنها يك راه نجات بيش. كنند د و دام، به قصد كُشت پي مينام و نشان، چون د

نـامش را چـون   . كس به او نرسد اي، ناپديد شود؛ چنان خود را پنهان سازد كه دست هيچ هيچ رد و نشانه
بـه فرانسـه    گـذارد و  بر خود نام ميشل دو ويلنوو مي. افكند گرفته از خود جدا كند و به دور ي آتش جامه
اسـتعداد  . شـود  گيري مشغول مـي  اي در ليون، به كار غلط گردد و با همين اسم مستعار، در چاپخانه بازمي

هاي  اي براي درگيري يابد و زمينه ي نو مي زودي در اين عرصه نيز انگيزه ي او به كارانه درك و دريافت تازه
دان  شـبه جغرافـي   كنـد، سـروه يـك    گيري مـي  هنگامي كه كتاب جغرافياي بطليموس را غلط. قلمي تازه

ي پرتحرك بـه   هاي پزشكي، اين روحيه در بازبيني كتاب .نويسد شود و بر اين اثر، درآمدي مشروح مي مي
گـذرد كـه آمـوزش پزشـكي را      ديـري نمـي  . آيد برد و به كسوت پزشكان درمي آموختن پزشكي روي مي

، 1جا به دستياري وسـاليوس  پزشكي را پي بگيرد و آنشود تا آموزش  گيرد و راهي پاريس مي تر مي جدي
  .پردازد هاي تشريح با او به همكاري مي در درس

شكيب، بـي آن كـه آمـوختن را بـه      كار بي اما ديگر بار، همچنان كه پيش از آن در الهيات، اين شتاب
ي تـازه   در اين زمينـه درنگ  ي علمي شايسته، بي بسا زودتر از به دست آوردن درجه پايان آورده باشد، چه

ي پزشكي پاريس كالسي برپـا   باكانه در مدرسه بي. خواهد به همگان بياموزاند و سرآمد دوران شود نيز مي
شناسـي بـا    امـا درآميخـتن سـتاره   . شناسي، و هيـأت درس بگويـد   كند تا رياضيات، هواشناسي، ستاره مي

، سـروكارش  2سازد و سروه ـ ويالنـووس   مي پزشكي و برخي دغل و دغاهاي ديگر او، پزشكان را ناخشنود
اش كـه   شناسي كنند كه او با ستاره افتد با مراجع قدرت، و سرانجام رسماً از وي به پارلمان شكايت مي مي

سـروه كـه چـون كفـر     . كنـد  دانشي است از نظر قوانين الهي و مدني محكوم، كارهاي بس ناشايسته مـي 
اش آشـكار گـردد، بـه     هاي رسمي هويت واقعي جويي ر جريان پيشود، تا مبادا د جا پي مي مجسم در همه

شـبه از پـاريس غيـب     يـار، يـك   بار ديگـر ويالنـووسِ دانـش   . شود آيد و زود پنهان مي نجات خويش برمي
گاه  زماني دراز هيچ خبري از او نيست و آن. مند الهي، سروه، از آلمان كه پيش از آن، دانش شود؛ چنان مي

تـرين گمـاني بـرد كـه      تواند كـم  چه كس مي. شود، نقابي تازه بر چهره نهاده است ان ميكه ديگر بار نماي
ها هرگز مراسم عبـادي او تـرك    اين كاتوليك متديني كه يكشنبه ،4در وين 3ي اسقف پالميه پزشك ويژه

دو  همـه، ميشـل   با اين. بازي است كه پارلمان او را محكوم كرده است شود، همان كافر ملعون و دغل نمي
                                                

  1564ـ  1514، (Andreas Vesalius)وساليوس  1
2 Servet - Villanovus 
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4 Vienne :شهري در نود كيلومتري جنوب ليون در فرانسه  
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سـاكت  . گزينـد  هـاي كفرآميـز خـويش دوري مـي     ويلنوو، در وين دانسته و آگاهانه، از رواج دادن نظريـه 
درآمدي كالن دارد و شـهروندان  . بخشد بيند و بهبود مي بيماران بسياري را مي. رود ماند و بر كناره مي مي

ب سراسقف اعظم، جناب آقـاي  جنا ي عالي چيز، چون پزشك ويژه خبر از همه كار و محترم وين، بي درست
دارنـد و او را   گذرد، كـاله از سـر برمـي    بينند كه محتشمانه از كنار ايشان مي دكتر ميشل دو ويلنوو را مي

  !كنند؛ چه مرد نجيب، متدين، فرهيخته، و فروتني احترامي تمام مي
روي نمرده است و  چهي وخروش پنهان است، به اما در حقيقت، كافري كه در بنِ وجود اين مرد پرجوش

هنگـامي كـه   . زنـد  وجوگر ميكائـل سـروه، همچنـان سرسـختانه دم مـي      در ژرفناي روح سركش و جست
كنـد و بـه فرمـان     ي ذهن و حـواسِ او را تسـخير مـي    يابد، تا رگ و ريشه اي بر آدمي چيرگي مي انديشه

ي  تواند در تنگناي وجود ميرنـده  ميي پويا، ن يك انديشه .افكند امان مي وتابي بي گيرد و درون را به تب مي
منـدي   از ايـن رو، بـراي هـر انـديش    . خواهد و جهان و آزادي فضا مي. تنها يك انسان بزيد تا از بين برود

همچـون كـودكي از    ؛اش از درون او به بيرون زورآور شود فكر زندگي رسد كه شاه اي فرا مي هميشه لحظه
مردي خودپسند و پرشور . ي خويش اي از پوسته دانه ن، و ميوهسرانگشت زخمگي اي از زهدان مادر، خارچه

ناپـذيري   تمناي مقاومت. تواند تا ابد تاب آورد و تنها براي خود و در دل خود انديشه كند چون سروه، نمي
همچـون  . فكـري كنـد   هايش بياگاهانـد، تـا دنيـايي بـا او هـم      زند تا جهاني را از انديشه در دل او موج مي

هاي تعميد و تثليث را  واره بيند رهبران كليسا، جزم دهد كه مي ب وجدان او را پيوسته آزار ميگذشته، عذا
كنند و جهان مسيحيت را بـه چنـين خطاهـاي ضـد مسـيحي       كه به نظر او ناراست و نارواست، تبليغ مي

ين را بـه  آيا هنگام نرسيده است و تكليف او نيست كه پا پيش گذارد و پيـام مسـيحيت راسـت   . آاليند مي
  گوش جهانيان برساند؟

 .شده، سخت سنگيني كرده باشد ي مطرود و فراري پنهان بايد بر دوش سروه ساليان سكوت، ناگزير مي
شـود   سروه در يك چنين وضع دردناكي، سرانجام بر آن مـي . تواند بزند صدها دهان سخن دارد و دم نمي

كـم بتوانـد بـه     تـوان حـس كـرد ـ تـا دسـت       خوب مي زباني براي خود بجويد ـ نياز او را  كه دورادور، هم
كـس جـرأت سـخن     جا كه در نزديكاي خود با هيچ و از آن. وگويي دونفره در عالم فكر و نظر بپردازد گفت

  .برد به بيان نوشتاريِ باورهاي ديني خويشتن گفتن ندارد، رو مي
تنهـا از ايـن   . د، كـالون اسـت  كن بسته يكسره به او اعتماد مي بختي را، مردي كه وي چنين چشم شوم

اش از كتـاب   باكانـه  هاي پروتستاني است كه سـروه بـا تفسـيرهاي تنـد و بـي      نوآورِ دلير و تندروي آموزه
ي كوتـاهي را كـه در گذشـته بـا كـالون       شايد با اين كار، بازآفرينيِ رابطه. بندد نوايي مي مقدس، اميد هم

شان در پاريس، يك بار  ي دانشگاهي وسالند و در دوره سن هم زيرا اين دو،. پرورد داشته بود نيز در دل مي
ها سپري شده است و كالون فرمانرواي ژنو و ميشل دو ويلنـوو پزشـك    ولي اكنون كه سال. اند ديدار كرده
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پـذيرد، اهـل    فروشي صـورت مـي   گري كتاب پراكني اين دو با هم، به ميانجي ي اسقف وين است، نامه ويژه
تـر روي بـه    وي با اصرار بيرون از اندازه و مزاحمـت هرچـه بـيش   . ي سروه است خواسته و آغاز آن،. ليون

ي تثليـث،   واره پرداز جنبش اصالح دينـي را در مبـارزه بـا جـزم     آورد تا مگر نيرومندترين نظريه كالون مي
كـه بـر خـود     كالون به عنـوان رهبـري مـذهبي   . كند؛ نامه از پي نامه باران مي او را نامه. رأي خود كند هم

كوشد با لحني  بيند خطاپيشگان را هدايت كند و رميدگان پراكنده را به رمه بازآورد، نخست مي واجب مي
ي كفرآميـز وي و   ولـيكن سـرانجام نظريـه   . هشدارآميز و آموزاننده، خطاهاي سروه را بـر او روشـن كنـد   

  :آورد گيرد، او را به خشم مي مي اي كه در بيان نظر خويش به كار همچنين لحن گستاخانه و خودپسندانه
  .دهي روي كه به تثليث باور داري و بر آن شهادت مي راهه مي ام كه بر گم من به تو بس بسيار گفته

ها، صفرا بـه جـوش    ترين نكته ترين مخالفتي در كوچك پريسي را چون كالون، كه با كم طبيعت قدرت
گاه كـه سـرانجام    آن. ها ترين دشمني ختنش به خطرناكگونه مخاطب قرار دادن، يعني برانگي آورد، اين مي

اي كـه آموزگارمĤبانـه بـر آن نوشـته و      كـالون، بـا حاشـيه    در نهاد دين مسـيحي اي از كتاب  سروه نسخه
تواند حالي را كـه   فرستد، انسان مي ي شهير آن به خانه مي خطاهايش را يادآوري كرده است نزد نويسنده

كـالون  . دهد، به آساني مجسم كند پا دست مي ي خرده شناسي اين طلبه ويشتنفرماي ژنو از ناخ به فرمان
  :نويسد با لحني تحقيرآميز به دوست خود، فارل، چنين مي

سـگي كـه    آاليـد؛ همچـون تولـه    هايش مـي  ها را به ناسزا گفتن هاي من افكنده و آن سروه خويش را بر كتاب
  .گزد ورزانه سنگ به دندان مي شيطنت

ناپذير از اين دست، به مجادله نشست؟ او بـا لگـدي    سري درمان يد وقت تلف كرد و با ديوانهبا چرا مي
  .كند هاي سروه را يكسره مي ي حجت كار همه

  .ديگر نزد من، سخنان اين شخص ارجي بيش از عرعر خران ندارد

بـا چـه   ي نـازك خـويش، بـه نبـرد      كنـد كـه بـا نيـزه     هنگام حس نمي بخت، به كيشوت نگون اما دون
خواهد يكراسـت او را، تنهـا او را    مي .كشد اي گام پيش نهاده است و پا پس نمي خودشيفته سنانِ به آهنين

راستي چنـين   به. كشد رأي خويش كند و از او دست نمي كه ابداً روي ديدن وي را ندارد، به هر بهايي هم
حتّي بـه جـاي آن كـه از    . نويسد مي نمايد كه ابليسي در جان او رخنه كرده باشد؛ همچنان كه كالون مي

اش را  نوشـته  ي اثر مذهبي تازه نشده هاي چاپ ترين دشمن خويش دوري گزيند، نمونه كالون چونان خوني
زيرا سروه، . آشوفد كه عنوان آن فرستد كه محتوايش به همان اندازه كالون را برمي براي استفاده نزد او مي

روشـني در برابـر ديـدگان جهـاني، تأكيـد       نام داده است تا بـه  1يحينونهاد ديني مساثر اعتقادي خود را 
كـالون اكنـون    .در برابـر گذاشـت  » نهادي نـو «كالون را بايد كه  در نهاد دين مسيحيورزيده باشد كتاب 
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آورد و بـه   وار او را تـاب نمـي   هاي ديوانـه  خوان و مزاحمت ي اين مخالف طلبي بيمارگونه ديگر شور هدايت
راستي  دهد او به ها بوده است، آگاهي مي نگاري فروش كه تا به امروز ميانجي نامه كتاب 1رلونصراحت، به ف

زمـان، بـه    ي خودپسندي هدر دهد و نيـز هـم   ها گرفتاري دارد كه وقتش را با چنين ديوانه تر از اين بيش
  :يابد ناك مي ترها اهميتي هول نويسد ـ اين سخنان او سپس دوست خود فارل مي

هاي ذهن بيمارش، و بـا غـروري    بافي اي به من نوشته است، همراه با مجلّد قطوري از ياوه تازگي نامه بهسروه 
دهد كه آمـاده اسـت    او خبر مي. آور در آن خواهم يافت هايي شگفت باورنكردني ادعا كرده است كه دانستني

چـرا كـه اگـر چنـين كنـد، تـا       . بگـويم خواهم در اين باره حرفي  اما من نمي. جا بيايد اگر من بطلبم، به اين
  .جا نفوذي دارم، نخواهم گذاشت شهر را زنده ترك كند گاه كه من هنوز در اين بدان

يا كه خود كالون به او هشـدار  ) شده اي گم در نامه(اند  اين كه آيا به سروه از اين تهديد خبري رسانده
بسـته بـه چـه     ام بو برده كه خود را دسـت هرچه باشد، چنين پيداست كه سرانج. فرستاده، دانسته نيست

ي خطرنـاكي   شود كه چنان نسخه ناك مي آشامي تسليم كرده است و براي نخستين بار، بيم ورزِ خون كينه
هاي مردي باقي بگـذارد كـه چنـين     نزد كالون فرستاده است، همچنان در دست 2را كه با مهر محرمانگي

  :نويسد راسان، چنين ميو ه. آشكارا به دشمني با او برخاسته است
ي كتـابم را   نسـخه . بري كه ابليسي بيش نيستم، مرا با تو ديگر كاري نيسـت  چون تو بر من اين گمان را مي
بايسـتي بـر ايـن     داري كه پاپ دجال است، مـي  راستي باور مي اما تو اگر به. بازپس بفرست و به سالمت باش

هـاي اهريمنـي    هاي پاپي اسـت، جـزم   اي از آموزه عميد، كه پارههاي تثليث و ت بودي كه پنداره اعتقاد نيز مي
  .بيش نيستند

. ي كفرآميز كتاب سروه را نيز ندارد زند و خيال بازپس فرستادنِ نسخه اما كالون از پاسخ گفتن تن مي
. ي موعود بتواند به كـارش بنـدد   كند تا در لحظه داري مي افزاري خطرناك، نزد خود نگه آن را چون جنگ

اند كه جنگي ناگزير در پيش دارنـد و سـروه در ايـن     چه، هر دو در پيِ اين آخرين برخورد سخت، دانسته
  :نويسد اي مبهم حس كرده باشد، به متألهي مي روزها، همانند كسي كه واقعه را از پيش به گونه

شـهامت مـرا فـرو    ي مـرگ   اما انديشه. اكنون بر من چون روز روشن است كه در اين راه، نصيبم مرگ است
  .گذارم كه آموزگارم پيموده است شكند و در مقام شاگرد عيسي مسيح به همان راهي قدم مي نمي

تـرين   تـرين و كوچـك   انـد ـ كاسـتليو، سـروه، و صـدها تـن ديگـر ـ كـه كـم           اينك همگـان دريافتـه  
ار جسـورانه و  اي همچـون كـالون، چـه كـ     انديشِ به فكرِ خود شيفته هاي خشك ورزيدني با آموزه مخالفت

آتش خشمي . مند است هايش پايدار و روش ي او نيز چون ديگر صفت زيرا نفرت و كينه. خطرخيزي است
ي خشـم لـوتر و    هـاي بهادرانـه   هماننـد فـوران  . نيست كه يكباره شعله زند و باز در خـود فـروكش كنـد   
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همچـون لـوتر از دل او   . اوار بـرّ  اي است تيز و سخت و آهن نفرت او ناخشنودي. هاي فارل نيست خشونت
ي سرد و سـختي اسـت كـه در     نفرت فروخورده. از طبع و سودا و صفراي او نيست. خيزد نيست كه برمي

كشـيش  . كـس را؛ هرگـز   شناسـد؛ هـيچ   اي نيرومند ـ كالون فراموشـي نمـي    مغز او ريشه دارد ـ با حافظه 
كنـد، تـا    ين قلم آهنين در ذهن خود حـك مـي  و هنگامي كه او نامي را با ا: گويد ي او مي درباره 1دوالمار

هـايي كـه    و چنين است كه تمام سال. شود دفتر زندگي آن كس بسته نشود، نامش از ذهن او زدوده نمي
هـاي   بنـدد و نامـه   لـب فرومـي  . برد شنود، اثري ندارد و او را از خاطر نمي كالون از سروه ديگر خبري نمي

ي تغييرناپـذير، و بـا    كند؛ با همان نفرت ديرينـه  داري مي خود نگهآور را چون تير در تركش، نزد  نصيحت
  .ناپذير ي سخت تزلزل همان روحيه

وي از متقاعـد سـاختن مـردي كـه     . گيـرد  در عمل، سروه در ايـن مهلـت دراز، خاموشـي پـيش مـي     
بـا   ي سراسـقف،  پزشـك ويـژه  . شـود  شور وافرِ او اينك صرف كار مي. دارد پذير نيست، دست برمي آموزش

گيـرد و در   خـود را همچنـان پـي مـي     نونهـاد پشتكاري باورنكردني و بي آن كه سخني بگويد، كـار روي  
هاي كالون و لوتر و تسوينگلي، بسي جلوتر بـرود و بـا مسـيحيتي     گري حقيقت، اميدوار است كه از اصالح

كتابي است كـه   ي بي اختهب ودم ايمان شاخ روي نه آن غول بي هيچ سروه به. راستين، جهان را رستگار سازد
كوشد وي را بدان متهم كند، و نه آن خداناشناس آزادانديشي كه گاه در ايـن دوران   ترها كالون مي سپس

اين كه اوخود را تا چه اندازه مسيحي . ماند سروه همواره در چارچوب مذهب باقي مي. دهند او را جلوه مي
آيـد كـه در    ايمـان خـويش كنـد، از سـخناني برمـي      اش را فـداي  داند كه بايد جان و زنـدگي  مؤمني مي

  : گفتار كتاب خود آورده است پيش
بر بندگانت متجلي شـو تـا   . آه اي عيسي مسيح، پسر خداوند، كه رحمت آسمان بر مايت ارزاني داشته است

ر تـو  ي نيرومند الهي در جانم، براي پاسداري از امـ  من با انگيزه. ظهور معظمت روشنابخش راستين ما گردد
ام و اكنـون ديگـر بـار پـرداختن بـه آن را بـر خـود واجـب          در گذشته چنين كرده. زنم به اين كار دست مي

هـا نهـان    هامـان را از ديـده   اي كـه روشـني   تو به ما آموخته. هنگام بشارت حقيقت فرا رسيده است. بينم مي
  .بستم را لب فرو ميگزيدم و گفتار حقيقت  نداريم و از اين روي، واي بر من اگر خاموشي مي

اين را افزون بر ايـن، از   .زند خوبي آگاه است كه با نشر كتابش، به چه كار خطرناكي دست مي سروه به
راستي كه به چـاپ رسـاندن    به. تواند دانست كند، مي اي كه براي چاپ مي ي ويژه گيرانه هاي پيش مراقبت

باف، آن هم بـراي كسـي كـه عنـوان      و ياوهاي و كفرآميز در شهركي فضول  كتابي هفتصد هشتصد صفحه
ي  تنها نويسنده، بلكـه ناشـر و همـه    نه. كشد، خطركردني است عظيم ي سراسقف را يدك مي پزشك ويژه

ي  اما سروه، همـه . افكنند اي، زندگي خويش را به خطر مي اندركاران ديگر نيز با چنين كار جسورانه دست
فرساي پزشكي اندوخته است، از دل و جان به رسم رشـوه بـه    توان ثروتي را كه در درازاي ساليان، از كار
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افـزون بـر ايـن، بـراي     . ريزد تا به رغم باورپرسي، اثرش را پنهاني به چاپ برسـاند  پاي كارگران دودله مي
اي كه خود سروه به همين منظور  ي دورافتاده ي اصلي به خانه تر، ماشين چاپ را از چاپخانه مراقبت بيش

جا، اينك بر روي كتاب كفرآميـز، اشـخاص مـورد اعتمـادي كـه سـوگند        در آن. برند ده است مياجاره كر
پردازند و بديهي است كه روي جلد كتاب، هيچ  سروصدا به كار مي اند اين سرّ را پوشيده بدارند، بي خورده
ي آخـر كتـاب    برگشتگي، تنهـا در صـفحه   از بخت. شود اي از محل چاپ و انتشار به دست داده نمي نشانه

را بـاالي سـال انتشـار بگذارنـد و     ) ميكائـل سـروه ويالنـوو   . (س.ي م هاي افشـاكننده  دهد نشانه سروه مي
ي كتـاب،   سپارد كه نويسنده وجوگر باورپرسي مي هاي جست گونه، دليلي انكارناكردني به دست سگ بدين
ايـن كـار را دشـمن سرسـخت      .رو نيازي نيست كه سروه خـود خويشـتن را افشـا كنـد     هيچ اما به. اوست
دسـتگاه خبرچينـي و   . ي او خواهد كـرد  نشسته ظاهر رام و آرام، و در حقيقت تيرنگر و كمين ي به بدكينه

تر در ژنو سازمان داده است، در سراسر كشورهاي  تر و گسترده اي كه كالون هرروزه منظم مراقبت گسترده
در واقـع  . از دستگاه باورپرسيِ پاپ نيـز كارآمـدتر اسـت    ويژه در فرانسه، كند و به خوبي كار مي همسايه به

كتاب سروه هنوز منتشر نشده است ـ چندان كه امروز از اين كتاب تنها سه نسخه بر جا مانده اسـت ـ و    
هاسـت و قـرار    نشده بار ارابـه  بندي بندي شده، در ليون است و يا بسته هزار جلدي كه چاپ شده، يا بسته

تر به ايـن و آن نـداده    اي بيش انكفورت برده شود و سروه خود نيز هنوز چند نسخهي فر است به جشنواره
شود كه به يك ضربت، كـار هـر    درنگ بر آن مي رسد و او بي ي آن به دست كالون مي است كه يك نسخه

  .دو را تمام كند؛ كافر و كتابش را
تـر كسـي از آن بـاخبر     كـم  كه(ي كالون براي به كشتن دادن سروه  گرانه اين نخستين كوشش موذي

زيرا كه اگر كالون در . 1، بسيار تنفرانگيزتر است تا كشتن سپسين آشكاراي او در ميدان بازار شامپل)است
هـاي كليسـا    خواست دشمن را به چنـگ مقـام   پي دريافت كتابي كه آن را كفرآميز تشخيص داده بود مي
ي ايـن كتـاب بـه     كافي بود از سر منبر، دربـاره . بسپارد، راهي سرراست و صادقانه در برابرش گشوده بود

ي آن را حتّي در پس و پشـت   درنگ نويسنده جهان مسيحي هشدار بدهد و باورپرسيِ كاتوليكي، خود بي
وجوي ديـوان و دسـتگاه    اما رهبر جنبش اصالح ديني، زحمت جست. كرد ديوارهاي قصر اسقفي، پيدا مي

كوشـند از او در   گران كالون، بيهوده مي ستايش. ترين صورت خود انهشرم كند؛ آن هم به بي پاپي را كم مي
ترين ويژگي اخالقـي كـالون بـه     آنان در شناخت ژرف. اش به دفاع برخيزند ي زندگاني ترين نكته اين سياه
گمـان مـردي اسـت سـخت تقواپيشـه و       كـالون كـه بـي   : دهنـد  روند و آن را دگرگونه جلوه مـي  خطا مي

 »لهـي امـر ا «هاي جزمي او در ميان باشد، هنگامي كـه سـخن بـر سـر      پاي انديشه خداشناس، هر جا كه
اي كـه   در راه مكتب خويش، آماده اسـت بـه هـر وسـيله    . برد درنگ رحم و شفقت را از ياد مي رود، بي مي
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زمان كوتـاهي پـس از   ). 1ي اوست در برابر كسي چون لويوال و اين هويت ويژه(سودمند باشد، دست ببرد 
ترين ياران او كه مهاجر پروتستاني است به نـام   كتاب سروه به دست كالون رسيده، يكي از نزديك آن كه

، كه در فرانسه 3ي خود، آنتوني آرنه براي عموزاده 1553ي  از ژنو به تاريخ شانزدهم فوريه ،2گيوم دو تري
خيلي كلـي، چگـونگي    نويسد كه در آن نخست اي مي است و همچنان كاتوليك متعصبي باقي مانده، نامه

ي كاتوليك؛ جايي  ستايد، بر خالف فرانسه مي  هاي كافركيشانه را در ژنوِ پروتستان سركوب مؤثر خرابكاري
وگـوي خودمـاني،    و يكباره ايـن گـپ و گفـت   . اند گياه رو به رشد را به امان خدا رها گذاشته كه اين هرزه

اكنـون در فرانسـه    به عنوان مثال، هم: دهد ميگيرد و تري چنين ادامه  لحني سخت خطرناك و جدي مي
  .كافري اقامت گزيده است كه هر كجا باشد، سزاوار مرگ در آتش است

آهنگ با سخناني است كه كـالون در   ي خطرناكي هم اين حرف به گونه. خورد آدمي ناخواسته يكّه مي
نخواهد گذاشت شهر را زنده ترك «، ي سروه بر قلم آورده بود كه اگر سروه به ژنو پا بگذارد گذشته درباره

  : كند زند و حكم صادر مي روشني و آشكارا، اتهام مي تر است و به اما تري، دستيار كالون، صريح. »كند
خواند  گويم به نام ميكائيل سروه، كه خود را ميشل دو ويلنوو مي از مردي اسپانيايي و اهل آراگون سخن مي

  .اش پزشكي است و حرفه

ي  ي آغـازين آن را ضـميمه   ان كتاب سروه و فهرست مطالـب و همچنـين چهـار صـفحه    و سپس عنو
خوارگي و تأسف بر جهان آلوده بـه گنـاه،    اي از سر غم كند و همراه آه و ناله برانگيز خود مي ي جنايت نامه

  .كند نزد او روانه مي
گونه كـه   چيز همان همه .افتدتر از آن نهاده شده است كه كارگر ني ساخت ژنو، ماهرانه ي مرگ اين تله

خود از  ي آرنه، اين كاتوليك متدينِ بي عموزاده. دهد شرمانه و افترآميز است، رخ مي ي بي مقصود اين نامه
كند و كاردينال نيز به نوبت خـويش، بـا    هاي روحاني ليون را آگاه مي جنبد و مقام خود، چون از جاي مي

چرخي كه به دست كـالون بـه    .خواند را فرامي 4ير اوري ي پاپي، پيشتاب بسيار، بازپرسِ دستگاه باورپرس
وهفتم فوريه كـه   هنوز زماني دراز از روز بيست. آيد گردش درآمده است، با سرعت بسيار به چرخش درمي

آميز از ژنو رسيده نگذشته است كه در شانزدهم ماه مارس، ميشل دو ويلنوو، در ويـن احضـار    ي اتهام نامه
  .شود مي
انـد، از كـار    اي كه نهاده ي ماهرانه تله: پايد زنندگان متّقي و متدينِ ژنوي ديري نمي ما خشنودي اتهاما
شايد سراسـقف ويـن، شخصـاً بـه     . كند گيري را مختل مي آيد و پي دست نيرومندي به كمك مي. افتد مي

زيـرا زمـاني كـه    . ت زنـد هنگام، به نجات جـانش دسـ   مند كرده باشد تا به اي ارزش اش اشاره پزشك ويژه
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كـارگران  . وگـور شـده اسـت    رسد، دستگاه چاپ به طرز اسرارآميزي از محل چاپ گـم  بازپرس به وين مي
انـد و ويالنـووس، ايـن     خورند كه هرگز كتابي را بدين نام و نشان چاپ نكرده كنند و سوگند مي اعالم مي

باورپرسـي بـه ايـن    . كنـد  سروه تكذيب مـي  اش را با ميكائل هويتي پزشك محترم نيز با خشم فراوان، هم
فروبستني نظرگيـر،   چنين چشم. دهد اي در خور تأمل، روي قبول نشان مي وخالي، به گونه اعتراض خشك

. بايست دستي نيرومند از سروه حمايـت كـرده بـوده باشـد     كند كه در آن روز، مي اين حدس را تأييد مي
گـذارد و   بـرد، ولنـوو را آزاد مـي    و درفش شـكنجه دسـت مـي   درنگ به داغ  دادگاه كه در ديگر موارد، بي

دهند كه شواهد او براي  جا به آرنه اطالع مي گردد و در آن بازپرس، بي آن كه كناري بكند، به ليون بازمي
ريزي شده بود تا سـروه بـه طـور     اي كه در ژنو طرح رسد توطئه به نظر مي. گرد متهم كافي نبوده است پي

و شـايد اگـر آرنـه    . ست باورپرسيِ كاتوليكي نابود شود، مفتضخانه شكست خورده باشدغير مستقيم به د
پسـندتري   ي محكمـه  هـاي تـازه   آورد كـه دليـل   ي خود، تري، در ژنـو روي نمـي   براي بار دوم به عموزاده
  .ماند اثر مي كاري براي هميشه بي درخواست كند، اين سياه

راستي و تنها به دليل ايمان  شيِ بسيار، فرض بگيرد كه تري بهپو تواند با چشم جا آدمي هنوز مي تا اين
شناسـد،   اي كه خود اصـالً او را نمـي   ي كاتوليكش را از ماجراي نويسنده نيرومند مذهبي خويش، عموزاده

هاي خصوصـي آنـان    اند كه اتهام بستن برده ترين گماني نمي آگاهي رسانده باشد و چه او و چه كالون، كم
اما اكنون كه چـرخ دسـتگاه قضـا بـه جنـبش       .هاي ديواني پاپ گذاشته شود اختيار مقام ممكن است در

كـاوي شخصـي، بلكـه بـه      ي ژنويان نيك آشكار است كه آرنه، نه از سر كـنج  درآمده است و بر دارودسته
ـ  كارگزاري باورپرسي است كه براي دريافت شواهد نو به ايشان روي آورده، جايي براي تغافل بيش اقي تر ب

هـر   بـا . زننـد  آمد چه كساني به ايـن كـار دسـت مـي     خوبي روشن است كه آنان براي خوش ماند و به نمي
تـر   از خبرچيني براي مقاماتي كه پيش  بايست يك روحاني پروتستان معياري كه سنجيده شود، اينك مي

راسـتي   خود بلرزد و سروه، به اند، بر زنده در آتش سوزانده از اين، چندين و چند تَن از ياران كالون را زنده
دانسـتي كـه در    مگر تو نمي«: ي خويش، كالون، خشمگينانه بپرسد ترها از قاتل آينده حق دارد كه سپس

ي بـد از   گران دنيوي جاي گيرند و با استفاده شأن خدمتگزاران كالم مقدس الهي نيست در مقام محاكمه
  »نساني ديگر بپردازند؟ي ا سازي درباره مقام خود، به خبرچيني و پرونده

هاي  بايد همواره تكرار كرد ـ سنجه  آيد ـ اين را مي  وليكن كالون هر زمان كه پاي مكتبش به ميان مي
چگونـه و بـه چـه ابـزاري چنـين      . سروه بايد نابود شود. برد اخالقي و احساس انساني را يكسره از ياد مي

در عمـل، ايـن اتفـاق بـه     . كنـد  اي تفـاوت نمـي   توز خشن، در ايـن لحظـه ذره   خواهد شد، براي اين كينه
اي كه تري ـ بدون شـك بـه تقريـر      ي تازه زيرا نامه. دهد ي خود روي مي ترين گونه ترين و شرورانه ننگين

تـري نخسـت اظهـار    . ورزي و رياكاري كاري است در سالوس نويسد، شاه ي خويش مي كالون ـ به عموزاده 
وي آن اطـالع را، خيلـي   . ي او را در اختيار باورپرسي گذاشـته اسـت   اش نامه كند كه عموزاده شگفتي مي
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اعتقادي مدعياني را به تو بنمايانم كه  خواستم فقط بي من مي«. خصوصي، فقط به خود او داده بوده است
ي تقـوافروش، كـه اكنـون خـوب      زده زن نكبـت  اما اين بهتان» .خوانند هاي استوار كليسا مي خود را ستون

سوزي در كار برپا شدن است، به جاي آن كه از فراهم آوردن شـواهد نـو بـراي     ي هيزم آدم وههداند ك مي
خواست «باري؛ اينك كه خطا صورت پذيرفته است، : دهد باورپرسي كاتوليكي سر باز زند، چنين ادامه مي

ـ » .باري زدوده شـود  الهي بوده است كه دنياي مسيحيت از وجود چنين كثافت و طاعون مرگ ا اكنـون  ام
پس از اين كوشش ناخجسته كه نام خدا در اين كـار انسـاني ـ بهتـر     : دهد، باورنكردني اي روي مي حادثه

بـارترين   ، جنايـت  كاري غير انساني ـ به ميان آورده شده، اين مؤمن خوبِ پروتستان  است گفته شود سياه
هـايي از   ي سـروه و بخـش   نوشـته  هاي دست سپارد؛ نامه شواهد ممكن را به دست باورپرسيِ كاتوليكي مي

  .توانند راحت و سريع، دست به كار شوند اينك قاضيانِ كفرستيز مي. نويس اثر او را دست
هايي دست يافته باشـد؟ سـروه    تواند به چنين نامه تري چگونه و از كجا مي !خط سروه هاي دست نامه

اي كـه در   كالون بايد از پـس پـرده  : داشتتوان  ديگر روي پنهان نمي! اي ننوشته است كه هرگز به او نامه
بـرد كـه ايـن     وگو نمي زيرا گفت. اين ماجراي سياه، خود را با دقت تمام پشت آن پنهان كرده، بيرون آيد

ي همان كتابي كـه   نوشته هايي است از دست هايي است كه به كالون نوشته شده و نيز بخش ها، همان نامه
هـا را بـراي چـه     داند اينـك آن  خوبي مي جاست ـ به  ي مهم همين تهبراي وي فرستاده شده و كالون ـ نك 

كشـد و سـرانجام بـه دسـت چـه كسـاني خواهـد رسـيد؛ دسـت همـان            خانـه بيـرون مـي    كسي از نهان
خوانـد و شـاگردانش را در آتـش     كه او روزانه از سر منبـر، خـدمتگزاران شيطانشـان مـي    » پرَستاني پاپ«

خوبي آگـاه اسـت كـه سـربازپرس دسـتگاه باورپرسـي بـا چـه          و او به. درسانن افكنند و به شهادت مي مي
  .براي به آتش درانداختنِ سروه: ها نياز دارد داشتي چنين پرشتاب به اين نامه چشم

كوشد اين واقعيت آشكار را ديگرگونـه جلـوه دهـد و     ترها مي زند كه سپس او گره بر باد مي از اين رو،
  :آميزانه بنويسد سفسطه

گويند رفتار من  ام سروه به دست باورپرسيِ پاپ گرفتار شود و برخي مي اند كه من سبب شده ه پراكندهشايع
مان تسليم و در زير چنگال انتقامِ گرگـانِ درنـده    مندانه نبوده است كه وي را به دشمن خوني ايماني شرافت

اي  نزديكـان پـاپ رابطـه    م به ناگهان باا توانسته ليكن از سر لطف به من بگوييد من چگونه مي. ام پرتاب كرده
چنين نزديك برقرار سازم؟ اين باوركردني نيست كه ما با همديگر روابطي داشته باشيم و من و كسـاني كـه   

  .دستي كرده باشيم بود با مسيح، در اين توطئه هم 1نسبتشان با من چنان است كه نسبت بليعال

به كالون، كه به . هان داشتنِ حقيقت، بسيار ناشيانه استهاي منطقي براي پن اما اين صغرا كبرا چيدن
اي چنـين نزديـك برقـرار     توانستم با نزديكـان پـاپ رابطـه    من چگونه مي«پرسد  لكنت افتاده است و مي

                                                
1 Belial – Beliar :آمده است» ابليس«و » ضد مسيح«در عهد جديد، به معني . دهد در عبري معناي فساد مي.  
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ي خـود،   از راه مستقيمِ دوستش تري، كه به نوبه: دهد ، شواهد موجود، پاسخي كوبنده و روشن مي»سازم
  .كند دستيِ كالون در اين كار اعتراف مي كه به آرنه نوشته است، به هماي  دالنه در نامه ساده

  .ام بايد به تو بگويم كه من براي دريافت سندهاي پيوست از آقاي كالون، زحمت فراوان كشيده

سبب كـه   داند، بلكه بدين آوري را در خور مجازات نمي هاي شرم سبب كه وي چنين كفرورزي نه بدين
شناسد و نه پيگردشان را به ضـرب   كفر را به مدد كالم الهي تكليف واجب خود ميشخص او هدايت اهل 

كـار واقعـي را    ، گناهانِ گنـاه )ظاهراً به فرمان كالون(كوشد  دست، بيهوده مي ي خام نويسنده. شمشير قضا
  :نويسد يكسره بشويد و چنين مي

روشن سـاختم كـه اگـر مـرا كمـك نكنـد،        خوبي اما من آقاي كالون را سخت زير فشار گذاشتم و براي او به
انگري بر من وارد خواهد آمد و چندان گفتم و گفتم تا كه وي سرانجام شـواهد پيوسـت را در    سرزنش سهل

  .اختيارم گذاشت

خواه يـا بـه اكـراه، هرچـه      به دل: گويد ها، بهتر سخن مي زباني ي اين گشاده اما واقعيت مستند، از همه
هاي سروه را كه به طور خصوصي به او نوشته شده بـود، بـه قصـد نـابوديِ او،      امهخواهد گو باش، كالون ن

اش را بـه   بود كه تري نامه ي او ممكن مي دستي آگاهانه تنها با هم. دهد قرار مي» نزديكان پاپ«دراختيار 
وشـته را بـا   آرنه ـ در حقيقت، به نشاني دستگاه باورپرسيِ پاپ ـ با آن شواهد جنايتكارانه همراه كنـد و ن   

  :ي گويا به پايان آورد كه اين اشاره
برم شما را با شواهدي محكم مجهز كرده باشم و اكنون ديگر هيچ مشكلي در كارتـان نيسـت كـه     گمان مي

  .سروه را به چنگ آوريد و محاكمه كنيد

يـه  هنگامي كـه ايـن شـواهد قطعـي را عل     و استاد اعظم اوري، 1شود كه كاردينال دو تورنون گفته مي
كننـد،   ي كافران، كـالون، دريافـت مـي    شان و سرحلقه كوشيِ دشمن خوني ي كافر، به لطف و سخت سروه

ي  زيـرا شـيوه  . تـوان حـدس زد   خـوبي مـي   خشـنودي امـراي كليسـا را بـه    . افتنـد  سخت بـه خنـده مـي   
ند، بپوشاند و نشي ي نازدودنيِ سياهي را كه بر شرافت كالون مي تواند لكه سختي مي ي كار، به مĤبانه مقدس

كند، اما بـه   ظاهر كالون از سر لطف و مهرباني و وفاداري دوستانه با تري است كه اين كار را مي هرچند به
خواهـد آنـان را ـ آري، درسـت      گري به تن خويش است كه مـي  هر تقدير، اين خود خود رهبر پروتستاني

ي اهـل   آميز ميانه گونه رفتارهاي مرحمت كنون اينتا. آنان را ـ ياري برساند تا كافري را در آتش بسوزانند 
ي زمين، با چنگ و دندان و آهن  اين دو مذهب رسم نبوده است؛ دو مذهبي كه در سراسر كشورهاي كره

بخـش و آرام، بـا    هاي فرح بازپرسان پس از اين لحظه. اند و آتش، تا پاي نابودي به جنگ يكديگر برخاسته
. شـود  درنگ آغاز مـي  شود و بازجويي از او، بي سروه دستگير و زنداني مي. ندشو تمام نيرو دست به كار مي

                                                
1 Cardinal de Tournon  
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تواند  اي كه كالون در اختيار گذاشته است، چنان است كه متهم ديگر نمي گيركننده شواهد كوبنده و غافل
. اسـت كار او تمـام  . هويت بودن ميشل دو ويلنوو با ميكائل سروه، و نوشتن كتاب كفرآميز را انكار كند هم
  .سوزي در وين زبانه خواهد كشيد هاي آتش آدم زودي شعله به

تر از ميان براندازد، بـراي   ي كالون، كه دشمني ديرين را به دست دشمنان ديرينه شرمانه اما آرزوي بي
زيرا سروه، كه در درازاي ساليان كار پزشكي در محل محبوبيت فراوان به . شود دومين بار نقش بر آب مي

هـاي   تـر ـ مقـام    شود و يـا ـ بـه احتمـال بـيش      مند مي است، يا از كمك ياراني بسيار بانفوذ بهرههم زده 
صبري و اشتياقي خواهان نابودي سروه اسـت، چنـدان    دانند كالون با چه بي كليسايي به اين دليل كه مي

نگشان بگريزد تا بـه  پايي از چ بينند بگذارند كافرِ خرده آورند و بهتر مي وجوشي در كار نمي شتاب و جنب
هاسـت و   ي كافركيشـي  ي همـه  كننـده  دهنده و ترويج جناب كالون كه در ژنو نشسته است و سازمان عالي

مراقبـت از سـروه بـه طـرز نمايـاني      . ي خـاطر او  تر، خدمتي كننـد سـخت پسـنديده    هزاران بار خطرناك
هاي آهنين بر  دارند و با حلقه نگاه مي هاي تنگ و بسته در جايي كه كافران را در زندان. انگارانه است سهل

دهند روزانـه در بـاغ بـه گـردش و هواخـوري       اي نامعمول، اجازه مي كنند، به سروه، به گونه ديوار بند مي
ي او را  جامـه  بان تنها خواب زندان. شود بپردازد و روز هفتم آوريل، از پسِ چنين گردشي، سروه ناپديد مي

به جـاي آدم زنـده، تصـوير او و پـنج     . ك آن از روي ديوار باغ گذر كرده استيابد و نردباني كه به كم مي
  .شود در ميدان بازار وين، به آتش افكنده مي نونهادي بزرگ كتاب  بسته

اي كه در ژنو ريخته شده بود تا مزورانـه، بـي آن كـه خـود دسـت بياالينـد، مخـالفي         ي زيركانه نقشه
خواهـد   كـالون اگـر مـي   . خورد ده شود، مفتضحانه شكست ميشخصي و فكري در آتش تعصب غير سوزان

اي كـه در دل دارد نيسـت و نـابود     همچنان بر سروه خشم بگيرد و انسان ديگري را تنها به سبب انديشه
هايي آلوده بـه خـون و در زيـر بـاران      آشكارايي، خود بر عهده گيرد؛ با دست كند، بايد مسؤوليت آن را به

  .تاندوس ي انسان نفرت همه
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  فصل پنجم
  رسد سروه به قتل مي

توانـد   هرگز كسي نمـي . شود؛ بي هيچ رد پايي وگور مي سروه چند ماهي گم پس از گريختن از زندان،
روزِ ماه اوت  آور دردناكي سپري شده است، تا آن شوم در چه روزهاي هول بداند و بگويد بر اين فراريِ دربه

شود و در  ترين جاي روي زمين است ـ وارد مي  كه براي او خطرآفرين اي، به ژنو ـ كه سوار بر يابويي كرايه
، »1ي شـوربخت  بدسـتاره «و نيز هرگز روشن نخواهد شد كه چرا ايـن  . آيد سرخ فرود مي سراي گل مهمان
آيا تنها يـك شـب را   . گزيند آيد و مأوي مي راست به ژنو مي گويد، يك ترها مي كه خود كالون سپس چنان
بـرد   انيده است تا فردا براي گذر از روي درياچه قايقي بگيرد و به دورترها بگريزد؟ اميد مـي جا گذر در آن

نگاري؟ يا اين كـه سـفر    وگوي رودررو بهتر بتواند دشمن خوني خويش را مجاب كند تا با نامه كه در گفت
زند؟ يـا   مي سر ميهاي سخت عصبي از آد معنايي است كه در برانگيختگي او به ژنو يكي از آن كارهاي بي

تـرين   هاي سوزانِ شيرينِ شيطانيِ بازي كردن با خطر است كه گاهي و درسـت در ژرف  يكي از آن كشش
. نخواهـد شـد    دانـد و هرگـز نيـز دانسـته     نمياندازد؟ كسي  هاي نااميدي، بر جان انسان چنگ مي لحظه
را ژنو را، درست ژنو را، برگزيـده اسـت؛   گشايند كه سروه چ ها اين راز را برنمي ها و پرونده ي بازجويي همه

  .هاي كالون در انتظار است ترين بيدادگري ناك جايي را كه هول
همـان روز، كـه روز   . راند برگشته، وي را از اين هم فراتر مي آميز اين بخت اما جسارت ابلهانه و تحريك

رود؛ بـه جـايي كـه پيـروان      ييكشنبه است، هنوز ديرزماني از ورودش به ژنو نگذشته، سروه به كليسـا مـ  
راسـت بـه سـراغ     تـر او ـ يـك    آيند و از ميان تمامي كليساها ـ بالهت بيش  جا گرد مي كالون، همگان يك

هاي دور، او  كند؛ تنها كسي كه در پاريس، در گذشته جا وعظ مي رود كه كالون در آن پير مي كليساي سن
رانـد كـه هـيچ     اي هيپنوتيزم روحـي حكـم مـي    گونه جا در اين. شناسد را چهره به چهره ديده است و مي

تر قربـاني اسـت كـه     جويد؟ يا بيش آيا اين مار است كه نگاه قرباني خود را مي. دارد توضيح منطقي برنمي
بايد در كار بوده  كند؟ به هر تقدير، اجباري رمزآلود مي وجو مي آور مار را جست رباآسا و هول نگاه نافذ آهن

زيرا در شهري كه هر كس به حكـم قـانون مكلـف    . به سوي سرنوشت خويش پيش راندباشد كه سروه را 
كاو را بـه سـوي    هاي كنج نگاه ي همهناچار  هواردي ب ي تازه است ديگري را زير نظر داشته باشد، هر بيگانه

ي مؤمنـان   ي رمـه  كـالون در ميانـه  . رفـت  چه انتظارش مـي  دهد آن درنگ روي مي بي. كند خود جلب مي

                                                
1 Mails auspisis appulsus  
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دهد سروه را هنگـام تـرك كليسـا     شناسد و در جا به كارگزارانش دستور مي يش، گرگ درنده را بازميخو
  .يك ساعت بعد، سروه در بند و زنجير است. دستگير كنند

الملـل و   ي مـوازين حقـوق بـين    شكني آشكار است و خالف همـه  وگو، قانون گفت دستگيري سروه، بي
اسـپانيايي  . سـروه خـارجي اسـت   . شـود  ي جهان پاس داشته ميي كشورها داري است كه در همه مهمان
جـا جرمـي مرتكـب شـده      توانسته در آن براي نخستين بار است كه به ژنو گام نهاده، از اين رو نمي. است

از ايـن رو  . در خارجه به چاپ رسيده اسـت  هايي كه نوشته، ي كتاب همه. باشد كه دستگيري او را بطلبد
برنيانگيخته و يا معتقد و متديني را با نظريات كفرآميـز خـويش فاسـد نكـرده      در ژنو كسي را به شورش

روي حـق نـدارد پـيش از     هـيچ  گر كالم الهي، بـه  از اين گذشته، يك شخصيت روحاني، يك موعظه. است
ي شهر ژنو دستگير كنند و به كند و زنجيـر   رسيدگي و صدور حكم دادگاه، دستور دهد كسي را در حوزه

ـ  گـر كـاري اسـت     به هر گونه كه در اين امـر نظـر شـود، شـبيخون كـالون بـر سـروه، نمايـان         درافكنند 
ي  اعتنايي و بـه مسـخره گـرفتن آشـكاراي همـه      استبدادگرانه و خودسرانه در تاريخ جهان، كه از نظر بي

او  و بـه قتـل رسـاندن    1ي آنگـن  زاده المللي، تنها بـا شـبيخون نـاپلئون بـر شـاه      اصول و قراردادهاي بين
شـود، از يـك    جا نيز در پي شبيخون غير قانوني كه بـر آزادي سـروه زده مـي    در اين. كردني است مقايسه

كـه آن را بـا    گيرد كه از پيش انديشـيده،  بلكه جنايتي صورت مي. دادرسي درست و قانوني خبري نيست
  .توان داشت نمايي پنهان نمي گونه دروغ و مقدس هيچ

*     *     *  

كـم پـس از    طرحِ هيچ شكايتي از او، دستگير و زنداني شده است، اكنون بايد دسـت  كه بيبراي سروه 
بود مردي كه ترتيـب دسـتگيري او را داده اسـت ـ كـالون ـ        منطقي مي. دستگيري، جرمي تراشيده شود

ي كـه  اي كه در ژنو روان است، هـر شـهروند   زيرا بنا بر قانونِ نمونه. خود در مقام شاكي، پاي پيش گذارد
جـا   زمان خود نيز با مـتهم بـه زنـدان بـرود و در آن     آورد، بايد هم اتهام جرم و جنايتي بر ديگري وارد مي

بايست براي متهم كردن قانوني سروه، خود را نيز  بنابراين كالون مي. شكايتش ثابت شود بماند تا درستي
خـوبي   اي چنين فراگردي را براي خود بـه آمده كالون، فرمانرواي مذهبي ژنو، پي. در اختيار دادگاه بگذارد

گناهي آشكاراي سروه حكـم كنـد و او مجبـور شـود      چه روي خواهد داد اگر شورا بر بي. تواند بسنجد مي
واري است براي او و چه پيـروزي بزرگـي    چه رسواييِ فاجعه! زن، در زندان باقي بماند خود به عنوان بهتان

ي  آيند شاكي را بر عهـده  چون هميشه، سياستمدارانه نقش ناخوشاز اين رو كالون، هم! است براي حريف

                                                
ران  تبـار حكـم   ي فرانسوي زاده شاه: (Horzog von Enghien, Louis Antoine Henry de Bourbon-Conde, Duc d’Anghien)آنگن  1

  .، كه به اتهام توطئه، به دست ناپلئون بناپارات اعدام شد1804ـ  1772نشين آنگن در بلژيك،  دوك
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راه، پـس از آن كـه    شـنوا و سـربه   راسـتي حـرف   گـذارد و او بـه   مـي  1منشي خـود، نيكـوالس دوالفـونتن   
ي كالون است ـ عليـه سـروه بـه مقامـات       ترديد نقشه وسه مورد اتهام ـ كه بي   اي حاوي بيست نامه شكايت

. شـود  اي دردناك آغاز مي درآمدي مضحك، فاجعه با پيش. رود كالون به زندان ميكند، به جاي  تسليم مي
نمايي كه صورت گرفته است، بـه دادرسـي ظـاهري قـانوني داده      شكنيِ چشم كم حاال پس از قانون دست
. شـود  گون شـاكي، بـر او خوانـده مـي     هاي گونه شود و اتهام سروه براي نخستين بار بازجويي مي. شود مي

زنـدان هنـوز نيـروي او را در هـم     . گويـد  ها و به موارد اتهام، زيركانه و با آرامي پاسخ مي به پرسشسروه 
براي نمونـه، در پاسـخ بـه    . كند ها را رد مي يكان اتهام يكان. كند خوبي كار مي نشكسته است و اعصابش به

ـ  هايش به شخص كالون حمله كرده است، مي اين كه وي در نوشته ه جلـوه دادن واقعيـات   گويد اين وارون
ي خـود، نشـان داده    زيرا نخست كالون بوده است كه بر وي هجوم آورده است و او سپس بـه نوبـه  . است

هنگامي كه كـالون وي  . تواند بر خطا رود و خطاناپذير نيست اي موارد مي است كه حتّي كالون نيز در پاره
توانـد كـالون را بـه     فشـرد او نيـز مـي    ا پـاي مـي  هـ  كند، مصرّانه بر برخي ديدگاه را ـ سروه را ـ متهم مي  

هاي مذهبي اسـت   وگو بر سر تفاوت ديدگاه ميان او و كالون، تنها گفت. ها متهم سازد گونه پاسختي همين
كردني نيست و اگـر كـالون بـه رغـم ايـن واقعيـت، فرمـان         وفصل گاه هيچ دادگاه دنيوي، حل كه در پيش

. جويانـه  يست كه دست به كاري زده است يكسـره شخصـي و انتقـام   دستگيري او را داده است، جز اين ن
گري نبوده است كه در گذشته وي را نزد باورپرسيِ كـاتوليكي بـه كفـر مـتهم      كسي جز رهبر پروتستاني

تر از اين،  ها پيش گر كالم الهي نيست كه او را ـ سروه را ـ مدت   كرده است و هيچ پسند خاطر اين موعظه
  .اند زاندهزنده در آتش نسو

وهـواي شـورا بـه سـوي او و      ناپذير است كه حال چندان خدشه نظر سروه، از ديدگاه قضايي، اين نقطه
بايـد بـه اشـاره     ولـيكن كـالون مـي   . كنـد  بسا كه تنها به تبعيد او از شهر بسنده مي گردد و چه سود او مي

اش سرِ آخر رهايي يابـد و جـان    چرخد و ممكن است قرباني دريافته باشد كه كارها مساعد حال سروه مي
اي غيـر منتظـر، بـر     شود و به گونه زيرا در روز هفدهم اوت، ناگهان خود در برابر شورا ظاهر مي. به در برد

اكنـون بـه آشـكارگي تمـام جبهـه      . گذارد ي پايان مي ادعاي مضحك شركت نداشتن در اين ماجرا، نقطه
كند اجازه دهند از ايـن   سروه اوست و از شورا درخواست ميكند كه شاكيِ اصليِ  ديگر انكار نمي. گيرد مي

» خطاي متهم را بهتر بتوان به اثبات رسانيد«ي مزورانه كه  ها شركت جويد، به اين بهانه پس در بازجويي
اش  ترديد و در حقيقت فقط بدين سبب كه با مايه گذاشتن تمامي شخصيتش، از خطر آن كه قرباني و بي

  .يري كندگ رهايي يابد پيش
دهـد، كـار    از اين لحظه به بعد، كه كالون خودسرانه و به زور خويش را بين متهم و قاضـي جـاي مـي   

دان كـارداني چـون كـالون،     منطقيِ آزموده، و حقـوق . گذارد اي رو به خرابي مي كننده سروه به طرز نگران
                                                

1 Nicolaus de la Fontaine  
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بـه همـان انـدازه كـه شـاكي       و. پـايي چـون دوالفـونتن    دستيِ ديگري دارد در نبرد، تا منشيِ خرده چيره
اسپانياييِ حسـاس،  . گيرد تر سستي مي نماياند، اعتماد متهم به خود، بيش تر مي زورمنديِ خويش را بيش

اش را  كند هنگامي كه بي هيچ گماني از پيش، دشمن جان و شـاكي  به صورت نماياني اعصابش را گم مي
فـروشِ   گيـر و فريبكارانـه، جلـوه    ت؛ سـرد و سـخت  ي قاضيان دادگاه نشسته اسـ  بيند كه شانه به شانه مي
هـا وي را بـه دام    ناپذير او را تا با ايـن پرسـش   و سروه تصميم خلل. كنان از او نگريِ محض، و پرسش واقع

ي  جـويي بـر جـان سـروه     ي مبـارزه  شـور ناخجسـته  . كند بيافكند و خفه كند، تا مغز استخوانش حس مي
نـابردار قضـايي خـود اسـتواري ورزد،      نظر مطمئن و خدشه ه بر نقطهبه جاي آن ك. شود دفاع چيره مي بي
هاي نظري ايزدشناسانه بكشاند  اش او را به مرداب مرگبار جدل افكنانه دام هاي به گذارد كالون با پرسش مي

زيرا كافي است تنها يـك ادعـا، نظيـر    . آلود بر حقانيت خويش، خودش را به خطر اندازد و با اصرار تعصب
الوجود است، بر زبان او بيايد تا شوراييانِ متدين، بر خـود   ه ابليس نيز بخشي از گوهره و ذات واجباين ك
كه گويي شورايياني كـه رو در   شود، بدون پروا، چنان و سروه، يك بار كه گرفتار شور فلسفيدن مي. بلرزند

ي حقيقت با ايشان سخن  ني دربارهنگرا توان بي هيچ دل انديشا كه مي اند روشن اند متألهاني روي او نشسته
و درسـت ايـن شـورِ    . كند ها مي زباني ي اعتقاديِ سخت پيچيده و ظريف گشاده گفت، پيرامون اين مسأله

تـر بـه سـوي ايـن      اندازد و هرچه بيش جوييِ اوست كه از او به دل قاضيان شك مي سخن گفتن و مجادله
ان بـا چشـمان برافروختـه و مشـتان گـره كـرده عليـه        اي كـه رويارويشـ   گرايند كه بيگانه نظرِ كالون مي

زنـد و   كند، شورشيِ خطرناكي است كه آرامـش معنـوي را بـر هـم مـي      درشتي مي هاي كليسا زبان آموزه
و . تـر بررسـند   به هر تقدير، بهتر آن اسـت كـه كـار او را بنيـاني    . ناپذير بسا كه كافركيشي باشد درمان چه

كـالون  . اش نيكوالس دوالفونتن را آزاد كنند بازداشت بماند و شاكي كنند كه همچنان در چنين حكم مي
برم كه او را بـه مـرگ جـزا     من اميد مي«: نويسد ي دلش رسيده است و شادمانه به دوستي مي به خواسته

  ».دهند
تـري   بـرد؟ چـرا بـه پيـروزي سـاده      جزاي مرگ براي سروه اميـد مـي   زده، سان شتاب چرا كالون بدين

اي ديگـر؟   خوان از شهر، و يا سرشكستگي دادنش به گونه ؛ مانند بيرون راندن اين مخالفخوش نيست دل
امـا در  . ي اين كـار، نفرتـي شخصـي و خصوصـي باشـد      آيد كه انگيزه ناخواسته نخست چنين به نظر مي

رش روي بيش از نفرت او از كاستليو و يا هر كس ديگري كـه از پـذي   هيچ حقيقت نفرت كالون از سروه، به
اندازه از هر كسي كه جرأت كند چيزي بياموزاند،  نفرت بي. زند، نيست وچراي او سر باز مي چون قدرت بي

اما اين كـه او در ايـن   . آموزاند، حسي است غريزي و درسرشته با طبيعت خودكام او چه او خود مي جز آن
يز پـيش رود، از سـر خصـومت    امان و تنـدوت  آيد بي كوشد تا از دستش برمي دم و درست بر ضد سروه مي

وچـراي او، ميكائـل    چـون  گر بر قدرت بي شورش. بلكه به دليل سياسيِ جنگ قدرت است. شخصي نيست
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پيشـين،   1ايمـاني او را بپـردازد؛ راهـبِ دومينـيكن     خـوان ديگـرِ درسـت    ي گناه مخـالف  سروه، بايد كفاره
ي كُفـر گرفتـار كنـد و بـه بـدترين طـرز        هانه، كه كالون قصد كرده بود او را نيز به ب2هيرونيموس بلسك

هـاي محتـرم ژنـو     اين هيرونيموس بلسك، پزشك مخصوص خـانواده . ممكن، از چنگ او نجات يافته بود
تـرين و   ي آشـكار برخاسـته اسـت بـا ضـعيف      منـد از عـزت و احتـرام همگـاني و بـه مبـارزه       است و بهره

هايي همانند اراسموس، بر سـر   ي تقدير ازلي، و با حجت هاي كالوني، نظريه ي آموزه پذيرترين جنبه آسيب
ي خيرها  خواند كه خداوند كه اساس همه معنا مي همين پرسش در مجادله با لوتر، چنين باورداشتي را بي

همـه  . ها از اوست، آدميان را دانسته و آگاهانه به سوي بدكرداري براند و شـرّ مقدرشـان بـدارد    و نيكويي
ها و ناسزاها به ايرادهاي  وتر، اوستاد اوستادانِ خشونت، با چه ناخشنودي و چه بدزبانيدانند كه ل نيك مي

زبانانه  آفرينانه و آتشين هر اندازه كه لوتر زمخت و خشم .سال پاسخ گفته است آن اومانيست خردورزِ كهن
اي بـر خـاطر او    هبا اراسموس برخورده كرده باشد، باز كارش شكل درگيري و رويارويي فكري دارد و لحظ

درنـگ در   ي او به مخالفت برخاسته است، وي را بـي  ي تقديرباورانه گذرد كه چون اراسموس با نظريه نمي
امـا كـالون، بـا اعتقـاد     . گاه يك دادگاه دنيوي، بـه كافركيشـي مـتهم كنـد و بـه محاكمـه بكشـاند        پيش
مخالفـت بـا   . دانـد  را كفرآميـز مـي  سـرايي   آميزي كه به خطاناپذيري خويش دارد، هر گونه مخالف جنون
آيد و از اين رو، بـه جـاي آن كـه در مقـام      ي او، چون جنايت عليه حكومت مي هاي كليسا، به ديده آموزه

اما بـر  . دهد او را به زندان افكنند درنگ دستور مي دانشور الهيات به پاسخ گفتن به هيرونيموس برآيد، بي
ي  بايد سرمشـقي شـود بـراي ترسـانيدن ديگـران، بـه گونـه        كه ميخالف انتظار، كار هيرونيموس بلسك 

آموختـه را بـه نيكـي     زيرا كسان بسيار در ژنو، ايـن پزشـك دانـش   . انجامد دردآوري به شكست كالون مي
هـا شـك    دانند چه مرد خداشناسي است و همچنـان كـه در مـاجراي كاسـتليو، در دل     شناسند و مي مي

انديشد نـابود   برد و ناوابسته و آزاد مي دارد مردي را كه فرمان او را نمي شود كه كالون قصد برانگيخته مي
گنـاهي خـويش    آميـزي كـه بلسـك در زنـدان، در بـي      شعر شـكوه . كند تا در ژنو تنها او بر جا بماند و او

آورد تا بـر كفـر او حكـم كننـد،      گردد و كالون هرچه بر شوراي شهر فشار مي دست مي به سرايد، دست مي
دهنـد كـه صـالحيت رسـيدگي بـه       گيري، رأي مي زنند و براي سرتافتن از تصميم ييان از آن تن ميشورا

اي شرعي است و بيرون از توانايي قضاوت ايشـان، از حكـم    مسائل روحاني را ندارند و چون مسأله، مسأله
اهاي كنند و مجبورند كه در اين موضوع پيچيده، نخسـت نظـر حقـوقي ديگـر كليسـ      كردن خودداري مي

ي زوريـخ و   شده زيرا كليساهاي اصالح. يابد بلسك با اين نظرجويي نجات مي. ايالتي سويس را جويا شوند
ي  انـديشِ خـود ضـربه    ميل نيستند بر گمـانِ خطاناپـذيريِ همكـار خشـك     برن و بازل، كه در بنِ دل بي

خـورد و   ز كفر بـه چشـم نمـي   اي ا كنند كه در سخنان بلسك نشانه صدا اعالم مي كوچكي وارد آورند، هم

                                                
1 Dominican  
2 Hieronymus Bolsec  
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اش را رها كند و به اين قناعت  شود قرباني دهد و كالون مجبور مي گناهي او رأي مي گونه شورا بر بي بدين
  .ورزد كه بلسك به فرمان شورا، شهر را ترك گويد

به  ي كافري تازه تواند با محاكمه اكنون فقط مي وچراي شرعي او، چون ي آشكارا بر قدرت بي اين ضربه
ي بلسك را بپردازد و در اين آزمـايش تـازه، بخـت كـالون سـخت       سروه بايد كفاره. فراموشي سپرده شود
او هماننـد كاسـتليو و بلسـك در ژنـو     . زيرا سروه غريـب اسـت، اسـپانيايي اسـت    . مساعدتر از پيش است

  ت پروتسـتان رسـانندگاني نـدارد و بـه جـز ايـن، در ميـان روحانيـ        گران و كمـك  ستايش. دوستاني ندارد
كـار  . اش، سخت منفور است تراشانه اش به تثليث و رفتار دشمن هاي هتاكانه هاست كه به سبب حمله سال
از ايـن  . توان ساخت و سرمشقي ترساننده به ديگـران داد  تر مي وپناهي را ساده پشت كسِ بي چنين بي يك

اي است بر سر  سياسي دارد و مسألهي نخست، اين محاكمه براي كالون ماهيتي يكسره  رو از همان لحظه
اگـر  . ي اوست به دست يافتن بر اسـتبداد مطلـق روحـاني    ي خواست و اراده كننده آزمون تعيين. قدرت او

خوان نظريات شرعي خويش را، از ميان  كالون هدفي جز اين نداشت كه سروه را، حريف شخصي و مخالف
ها نگذشـته   زيرا هنوز مدتي دراز از آغاز رسيدگي. آيد توانست برايش پيش بردارد، وضعي از اين بهتر نمي

كنـد فـراري    شـود و درخواسـت مـي    اي از سوي دستگاه قضايي فرانسه به ژنـو وارد مـي   است كه فرستاده
ي هيـزم   پناهنده را كه در فرانسه محاكمه و محكوم شده است، به وين بازپس دهنـد؛ جـايي كـه كوهـه    

اش را بازي كند  اي است براي كالون كه هم نقش بزرگوارانگي ت يگانهچه فرص. سوزي در انتظار اوست آدم
بود شوراي ژنو بازپس دادن سروه را تأييد كند تا  كافي مي. سراي منفورش را از ميان براندازد و هم مخالف

ر كـالون د . گيرد اما كالون جلوي بازپس دادن سروه را مي. اين ماجراي پردردسر، براي ژنويان پايان گيرد
بيند كـه   در او بيش از هر چيز، ابزاري را مي. آورد او را آدم به حساب نمي. نگرد سروه به چشم انسان نمي

تر، در برابر جهانيـان   هاي خويش را هرچه روشن وچراناپذيري آموزه خواهد قداست و چون به ياري آن، مي
ديكتــاتور . گرداننــد ام، بــازميي فرانســويان را دســت از پــا درازتــر و ناكــ فرســتاده. بــه نمــايش بگــذارد

ي قدرت خويش برگزار كند و به انجام رساند تا جـزاي   خواهد اين محاكمه را در حوزه گري مي پروتستاني
  .مرگ براي هركه بخواهد با او مخالفت كند، صورت قانونِ حكومتي بگيرد

*     *     *  

آزموني سياسـي اسـت بـر سـر قـدرت      يابند كه ماجراي سروه،  زودي در ژنو، دوست و دشمن درمي به
خواهـد بـه    تر از اين نيست كه بسياري بكوشـند سرمشـقِ زيبـايي را كـه او مـي      از اين رو، طبيعي. كالون

اي اهميـت   بازان به سروه، به عنوان انسان، خـرده  بديهي است كه اين سياست. ديگران بدهد، خراب كنند
. ابـزار كـار اسـت   . از ابـزاري در بـازري قـدرت نيسـت     چاره چيزي بيش براي اينان نيز اين بي. دهند نمي
كنـد اگـر    ي ديكتاتور فرود آورده شود و در نهفت دلشان، هيچ تفاوتي نمي اي است كه بايد بر ريشه تيشه
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در عمـل، ايـن دوسـتانِ خطرنـاك بـا رسـاندن       . در اين آزمون، كارافزارشان در دست بشكند و ناود شـود 
دان و روحيه بخشيدن به وي، كه مهار اعصـابش را از كـف داده و متزلـزل    پنهانيِ خبرهاي نادرست به زن

خواست  دل. كنند تر مي است، و با دلير كردنش به ايستادگي سرسختانه در برابر كالون، كار سروه را خراب
هرچـه سـروه   . انگيزتـر  برگـزار شـود و جنجـال    اينان جز اين نيست كه ايـن محاكمـه، هرچـه نظرگيرتـر    

امـا از  . آيد تر مي ها را خوش تر بر حريف بتازد، اين ه دفاع از خويش بپردازد، هرچه خشمگينانهنيرومندتر ب
ناك  اسارت هراس. اختيارتر سازند بختي، چندان نياز نيست كه اين اختيار از كف داده را از اين نيز بي شوم

چـرا كـه در   . و سـوخته اسـت  درازمدت، كار خود را كرده است و به جان خشمگين او آتش زده و پروا از ا
بايـد بدانـد    و كالون مي(كنند  گيرند و خشن رفتار مي مندانه، بر او بسيار سخت مي زندان، آگاهانه و هوش

دانـد ـ مثـل     گناه مي جان را ـ مردي كه خود را يكسره بي  هاي دراز، مرد بيمارِ عصبيِ آشفته هفته). اين را
اش  ي او بر تن سـرمازده  هاي پاره لباس. اند ناك انداخته ي سرد و نمچال وپا در زنجير، در سياه جانيان دست

ترين آداب پـاكيزگي، از   پاافتاده پيش. دهند پيراهن تازه به او برسانند همه، اجازه نمي آويزان است و با اين
ذيري ناپـ  سروه در زير فشار وصف. ترين ياري برساند كس اجازه ندارد به او كم هيچ. شود چشم انداخته مي
كنـد بـا وي    كند و تمنا مـي  دهنده، دست نياز به سوي شورا دراز مي اي تكان آيد، در نامه كه بر او وارد مي

ديگـر نـه هـيچ    . هايم پاره پاره شده است كفش. رود شپش از سر و روي من باال مي«. تر رفتار شود انساني
  ».اي لباس دارم و نه زيرجامه

دهد به اين وضعيت ناگوار پايان دهند، امـا   درنگ دستور مي وه، بيهاي سر با آن كه شورا در پي شكوه
رحـم را كـه    بـريم ايـن دسـت خشـن بـي      گمان مي. گيرد كرد حال و روز او را مي دستي پنهاني جلوي به

ي نجاست،  و چون سگ گري بر كُپه. كوبد، خوب بشناسيم ماننداي پتك آهنين هر مقاومتي را در هم مي
پـس از  . چـال نمـور خـود جـان بكنـد      گذارند تا در سـياه  ورزِ شجاع را مي منش، و انديشهاين دانشور آزاد

اش  گذشت چند هفته كه نزديك است، به معناي دقيق كلمه، در مدفوع خود خفه شود، در دومـين نامـه  
 كنم براي رضـاي خـدا،   از شما تمنا مي«: است تر و جانگزاتر از پيش ي او وحشتناك فريادهاي مددجويانه

از دستورهايي كـه داده بوديـد   . ورزيد، از من دريغ مكنيد چه را از وحشيان و جنايتكاران نيز دريغ نمي آن
  تـر از پـيش   من در وضعي هستم بسـيار دردنـاك  . تا مرا پاكيزه نگاه بدارند، يكي هم كاربست نيافته است

  ».را برآورمدهند نيازهاي جسماني خود  اي است كه به من رخصت نمي رحمانه خشونت بي
وپابسـته در زنجيـر، خفـت     آور است مردي كه دست اكنون آيا شگفتي. جنبد وليكن، برگ از برگ نمي

شـود، هـر بـار از خشـم بتركـد؟       چال نمور خويش بيرون آورده مي ناك از سياه پوشِ بوي كشيده و در تن
رنگ، آسوده  ي سياه ي پاكيزه هبيند كه در جام هنگامي كه خود را در برابر كرسي قضا، با مردي رودررو مي

ورزِ ديگـر،   ورزي با انديشـه  داشت با او چون انديشه و خونسرد و آماده نشسته است؛ كسي كه وي آرزو مي
اكنون همان مـرد، بـا وي    .وگويي دو نفره را پيش برَد ي ديگر گفت آموخته اي در برابر دانش آموخته دانش
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آميـز و زننـده و    هاي شرارت آيا وي ناگزير در برابر پرسش. نايتكارانهايي دارد بدتر از ج رفتار و بدرفتاري
بايـد زخـم بخـورد و     گـردد، نمـي   هاي زندگي جنسي وي برمي ترين جنبه هايي كه به پوشيده پراكني لجن

بدترين ناسزاها بر آن ي خود، با  نگري و مهار اعصاب خود را از دست بدهد؟ و به نوبه عذاب بكشد و روشن
هـايش از اوسـت و خسـته و     ي بـدبختي  فَريسيِ ناجوانمرد يورش آورد؟ گريبان مردي را بگيرد كـه همـه  

  :خوابي، با اين سخنان بر سر او فرياد بكشد كه هاي دراز بي تاب از شب بي
جـا كـه بـه مـن      تـا آن . كارهايت بر تو ثابت خواهم كـرد  كني؟ من اين را از راه اي جاني، جنايتت را انكار مي

كردگان نابينا در برهوت  گم اما تو همچون راه. ام و از مرگ باك ندارم آسوده گردد، از حقانيت خويش دل برمي
گويي هر بار كه قصد جان كسـي  . اي سوزد، فرياد برآورده اي كور مي بيابان، در حالي كه جانت در آتش كينه

يافتم  شد و من فرصت مي كاش جادوي وجود تو از مادر زاده نمي اي. آيد كني، خشمت به تالطم درمي را مي
  .خطاهايت را يكسر برمال كنم

كـف  . بيند بخت، در خشم غليظي كه چشمانش را كور كرده است، ناتواني خويش را نمي ي نگون سروه
كند كه به  يبايد قاضي كار او باشد، غضبناكانه درخواست م وپاي در زنجير، از شورا كه مي بر لبان و دست

  .ي ژنو را محكوم كنند فرماي خودكامه شكني كالون دهند و فرمان جاي قضاوت كار او، حكم بر قانون
كار بشناسيد و محكوم كنيـد، بلكـه از شـهر نيـز بيـرونش       تنها گناه بايد او را، اين جادوگر را، نه از اين رو مي

  .ام، به من واگذاريد ب او از دست دادهچه من به سب بياندازيد و دارايي او را نيز به جبران آن

انـدام كـه بـا     باخته و رنجور مردي تكيده ي رنگ روشن است از چنين سخناني و از نگريستن به چهره
ها را بر رهبـر   ترين تهمت وار گزاف اي بيگانه گرفته از خشم، و لهجه ريشي آشفته و درهم و چشماني خون

. دهـد  نفسِ نشسته در شورا دسـت مـي   حشتناكي به مردمان نيكآورد، چه بيزاري و مذهبي آنان وارد مي
از ايـن بـازجويي بـه آن    ! برند شـوراييان  اختيار گمان مي بايد در جان او حلول كرده باشد؛ بي شيطان مي

تروريست محاكمه در اساس، ديگر به پايان رسيده  شود و كار سروه خراب تر مي ها بيش زدگي دل. بازجويي
ي بسيار دارند كه محاكمه  اما دشمنان پنهاني كالون، عالقه. آيد روه قطعي به نظر مياست و محكوميت س

يك بار ديگـر  . خوانش هيچ خوش ندارند تر به درازا بكشانند و پيروزي قانوني او را بر مخالف را هرچه بيش
نظريـات او، رأي   ي كوشند سروه را نجات دهند، از اين راه كه مانند گذشته در ماجراي بلسك و درباره مي

ي سويس را جويا شوند، با اين اميد نهـاني كـه ايـن بـار نيـز قربـاني        شده ساير شوراهاي كليسايي اصالح
  .هاي كالون، از چنگش رهايي يابد انديشي خشك

*     *     *  

وچـراي اوسـت و نخواهـد گذاشـت      چون داند كه اكنون سخن بر سر قدرت بي اما كالون خود نيك مي
شود، در حالي كه قرباني  مندانه دست به كار مي هنگام و كوش وي اين بار به .ين بار بازي بخوردبراي دوم
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نامـه بـه سـوي سـركردگان      كند از پس پيك نامه روانه مي پيك: پوسد پناهش در زندان مي شوربخت و بي
رسوالن خـود  . بگذارد ي آنان از پيش اثر اسانه، تا بر نظر كارشن1كليساهاي زوريخ، بازل، برن، و شافهاوزن

مقـامش را بـه    دارد تا برادران صـاحب  وا مي وجوش ي دوستانش را به جنب همه. گسيلد را به همه سو مي
ي  گيرانـه  هاي پي تلقين. هش دارند، مبادا كه چنين كافر بزهكار خداناشناسي را به سزايي درخور نرسانند

گـري شـهره اسـت و از زمـان      هـل شـرع، بـه اخـالل    كند كه سروه در بـين ا  تر مي او را اين واقعيت آسان
را به تير نفـرت  » اسپانيايي گستاخ«ي اين  ي محافل كليسايي، سايه سو، در همه تسوينگلي و بوسر به اين

كننـده و   هـاي سـروه را گمـراه    داستان، ديدگاه در واقع شوراهاي كليسايي سويس، يكپارچه و هم. زنند مي
ي روحـاني آشـكارا جـزاي مـرگ بـراي او       يك از اين جوامع چهارگانه هيچ خوانند و با آن كه كفرآميز مي

  .كنند كند، ولي همه كاربست هر گونه مجازات سختي را در اصول، تأييد مي درخواست و يا توصيه نمي
بـرن از  » .گذاريم به درايت و خرد خودتان چندوچون مجازات چنين آدمي را وا مي« :نويسد زوريخ مي

اين خرد و توانـايي ببخشـايد كـه كليسـاي خـود و ديگـران را بـه        «دارد كه ژنويان را  ميخداوند مسألت 
اي بـه از ميـان    اما چنـين اشـاره  . »شايستگي خدمت گزارند و از چنگ اين طاعون مرگبار رهايي بخشند

ان نشـود  اما مراقب بايد بود اين كار چنـ «شود كه  تر مي زمان با اين هشدار نرم آميز، هم برداشتن خشونت
شود  روشني ترغيب نمي جا به كالون هيچ. »ي شوراي مسيحي شهر شما نباشد ناخواسته شايسته كه خداي

جا كه كارگزاران كليساها در به محاكمه كشيدن سروه بـه چشـم    ولي از آن. كه بر جزاي مرگ حكم كند
زيـرا سـخنان   . د گذاشـت آمدهاي آن را نيز گردن خواهنـ  كند كه پي اند، كالون حس مي موافقت نگريسته

دوپهلوي ايشان دست او را در گرفتن هر گونه تصميمي باز گذاشته است و هر جا كه اين دست باز و آزاد 
ي كليسـاها،   ياوران پنهاني، به محض آگاهي يافتن از نظر كارشناسانه. آيد باشد، سخت و كوبنده فرود مي

ـ      مي و ديگـر   2پـرين . ه تـأخير بياندازنـد؛ بيهـوده   كوشند در آخرين لحظـه، صـدورِ حكـم تهديـدآميز را ب
كنند برترين مرجع قانوني شهر، يعني شوراي دويست نفره را فرا بخواننـد و   خواهان پيشنهاد مي جمهوري

. حتّي ايستادگي مخالفان كالون نيز ديگر خطرناك شده است. اما ديگر دير شده است. از آن نظر بخواهند
نـاك،   سروه، زنده در آتش سوزانده شود و اين حكم هول: دهند نه حكم ميزبا وششم اكتبر، يك روز بيست

  .ي ميدان شامپل اجرا شود فرداي آن روز، در ميانه

*     *     *  

چال خود، دل به اميـدهاي واهـي بسـته     هاست كه سروه، بريده از جهان واقع، در سياه ها و هفته هفته
اصطالح دوستانش نيـز يـاري    ون بر آن، نجواهاي پنهانيِ بهپرور و حساس و افز او طبعي دارد خيال. است

                                                
1 Shaffhausen  
2 Perrin 
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آميز بسپارد كه توانسته است قاضيان را  ي اين توهم جنون تر، به نشئه كند كه وي، خود را هرچه بيش مي
تر نمانـده اسـت تـا كـالون غاصـب، بـا فحـش و         هايش متقاعد سازد و چند روزي بيش از درستيِ نظرگاه

هنگامي كـه منشـيان   . آور است راستي هراس بيداري از خواب غفلت، به. رانده شودرسوايي، از شهر بيرون 
گشـايند و بـه    ي حكم مرگش را مي نوشته گذارند و چرم هاي عبوس به اتاقك زندان او پا مي شورا با چهره

كه  سان مات و مبهوت، بدان. آيد خوانند، حكم دادگاه چون آذرخش بر سروه فرود مي صداي بلند بر او مي
سپارد كه همين فـردا، بـه گنـاه     شود گوش مي چه بر او خوانده مي يابد، به آن را ابداً درنمي گويي مصيبت

سپس اما اعصـاب  . ماند و ناهوشيار اي گنگ مي چند دقيقه. كفر و فساد، زنده در آتش سوزانده خواهد شد
فريـاد وحشـت از   . هـاي گريسـتن   ايگذارد به زاريدن، ناليدن، و هـ  سر مي. شكند ديده در هم مي مرد رنج

نـاك،   ايـن خبـر هـول   ! 1خدايا رحمي: كشد اش، اسپانيايي، فرياد مي به زبان مادري. شود گلوي او بلند مي
باختـه و خُردشـده، بـا     شكند و همچون انساني زندگي ي او را يكسره در هم مي خورده مناعت و غرور زخم
خودشـيفته گمـان    و اكنون واعظانِ به. اي بي هيچ چارهشود؛  روح، بر جاي خشك مي چشماني خيره و بي

برند هنگام آن رسيده است كه در پي پيروزي دنيوي بر سروه، از نظر معنوي نيز بر او چيرگي يابنـد و   مي
  .در نوميديِ ژرف، او را به اعتراف بر خطاهايش وا دارند

ي  شكسـته  س ايـن انسـان درهـم   ي حسـا  ترين نقطـه  به محض اين كه بر دروني. انگيز است اما شگفت
طلبنـد بـه نادرسـتي     گذارند، به محـض ايـن كـه از وي مـي     افتاده، بر ايمان و اعتقاد او انگشت مي ازنفس
سرانگيِ ديرين او، دوباره بر آسمان زبانـه   ي غرور سخت هاي خروشنده هاي خويش اقرار كند، شعله ديدگاه

  .كشد مي
اش  تكـه  توانند تكه مي. كشته در آتش بسوزانندش كنند و نيم توانند بر وي حكم كنند، عذابش آنان مي

ي انجـامين   درسـت همـين چنـد روزه   . هاي خويشتن ارزني پس نخواهد نشست اما سروه از ديدگاه. كنند
برد به پايگاه بلند شهادت و قهرمـاني در   كشد و فرا مي زندگاني اوست كه اين شهسوار دلير دانش را برمي

ي فـارل كـه بـراي     گيرانـه  اي ترديد و با تندي، در برابر فشـارهاي پـي   او، بي ذره. عتقادي ايمان و ا عرصه
كنـد   ايسـتد و اعـالم مـي    شركت در جشن پيروزي كالون شتابان خود را از لوزان به ژنو رسانده است، مي

مرده شود كـه  تواند دليلي ش جهاني در امور اعتقادي، اعتباري ندارد و نمي هاي اين قضاوت و احكام دادگاه
. كسي چيزي را به او نباورانـده اسـت  . كشتن، باوراندن نيست. آدمي در امور الهي بر حق است يا بر ناحق

شود از زبان قربـاني رو بـه    فارل نه با تهديد و نه با وعده و وعيد، موفق مي. اش كنند خواهند خفه تنها مي
سـبب كـه    امـا سـروه، تنهـا بـدين    . يـرون بكشـد  هايش ب ستانيِ گفته اي در بازپس مرگ و در زنجير، كلمه

هايش، اهل كفر نيست و مسيحي مؤمني اسـت و از ايـن رو    روشني بنماياند به رغم پافشاري بر ديدگاه به

                                                
1 Misericordias  
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كند پـيش از مـرگ، كـالون را در     جويي با بدترين دشمنان خويش، اعالم آمادگي مي مند به آشتي وظيفه
  .ندچال خود بپذيرد و با او ديدار ك سياه

ولـيكن  . سويه در دست داريم؛ گزارش كالون را اش، ما تنها گزارشي يك پيرامون ديدار كالون با قرباني
. شـود  نـاك نمايـان مـي    اش به صورتي زننده و هول دلي حتّي در روايت خود وي، خشونت باطن و سنگين

نه بدين منظور كه به آن رهاشده گذارد؛ اما  اش پا مي چال تنگ و نمور قرباني كننده، به درون سياه قرباني
نـاك،   در دامان مرگ سخني تسالبخش بگويد و يا مردي را كه بـا برآمـدن آفتـاب فـردا در عـذابي هـول      

كالون، خونسرد و سنجيده، با ايـن  . داري دهد منشانه دل اش غروب خواهد كرد، برادرانه و مسيحي زندگي
چنـين  . خواهد بگويد نزد خود خوانده است و چه مي گشايد كه چرا سروه او را به پرسش لب به سخن مي

كنان، از جبار قدرتمنـد طلـب    برَد سروه اكنون بر پاي وي بيافتد و زاري رسد كه وي انتظار مي به نظر مي
دهد سخت ساده ـ كه بـر    اما محكوم به مرگ، پاسخي به او مي. بخشايش و تخفيف در مجازات خود بكند

گويد تنها به اين سبب كالون را نزد خود خوانـده اسـت كـه از     مي. زند آتش ميجان هر انسان بااحساسي 
امـا كـالون   . دهـد  منشانه، پيشنهاد آشتي مـي  ي خود، مسيحي كننده قرباني به قرباني. وي حالليت بطلبد

اش به چشم مسيحي و يا حتّي انسـان نگـاه    انديش، بر آن نيست كه به مخالفان سياسي و مذهبي خشك
سپس من به وي يادآوري كـردم  «: مانندي، چنين آمده است در گزارش وي، با خشكي و سردي بي .كند

  ».ام كه در حقيقت هرگز از شخص او كينه و نفرتي در دل نداشته
خواهد ببينـد، در بـه روي    بيند و يا نمي ي رفتار پيش از مرگ سروه را نمي منشانه او كه وجه مسيحي

گردد، به كناري نهد و  چه را به شخص او برمي سروه بهتر است هر آن. بندد و ميهر گونه آشتي بينابين فر
ي گوهريِ ذات مقـدس او را انكـار    گانه تنها بر خطاهايش در برابر وجود اقدس خداوندي اقرار آورد كه سه

زند كه در  پردازي كه در نهفت جان كالون غنوده است، آگاهانه و يا نادانسته، سر باز مي نظريه. كرده است
هـاي آتـش افكنـده     مقدار هيزمي در ميان شعله ي بي اي كه همين فردا چون تكه وجود مرد از دست رفته
ي  انديشي چـون او، در وجـود سـروه، بـه جـز انكاركننـده       خشك. اش را بازببيند خواهد شد، برادر ايماني

همـين رو نيـز او را يكسـره منكـر      بينـد و از  پرورد، نمي معنايي كه وي خود از خداوندگار عالم در سر مي
اي كه دارد، در واپسين لحظات نيـز جـز بـه ايـن اهميـت       دانيِ بيمارگونه جانب به با حق. انگارد خداوند مي

ها از زبان قربانيِ رهاشده در دامان مرگ بيرون كشد كه او، كالون، بـر   دهد كه پيش از بازپسين نفس نمي
انـديش قصـد دارد    خويِ خشك روه كه حس كرده است اين ناآدمياما س. حق است و وي، سروه، بر ناحق

ي ناميراي وجود فاني و گذراي او را، يعني باور و اعتقادش را، از وي بستاند، دردمندانه قد راست  تنها پاره
تر  زند و از اين رو، به نظر كالون، سخن گفتن بيش جوييِ بزدالنه سر باز مي كند و مصممانه از پشيماني مي

ي  بنـده . كسي كه در امور ديني از او يكسـره پيـروي نكنـد، بـرادر ايمـاني وي نيسـت      . ا او بيهوده استب
. كاري كه با او مشفقانه سخن گفتن، گره بر باد زدن است و هـدر دادن وقـت و كلمـه    شيطان است و گنه
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هـيچ سـخني،   گردانـد و بـي    خشـونت روي برمـي   چرا بايد ارزني مهرباني ورزيـد بـا كـافران؟ كـالون بـا     
آيـد   چال به صدا درمي ي آهنين در تاريك گويد و در پشت سر او، چفته اش را ترك مي رويانه، قرباني ترش

اي بر ضد خود  احساسِ زير، روايتش را كه تا ابد چون ادعانامه و اين مدعي متعصب، با كلمات خشك و بي
  :برد وي باقي خواهد ماند، به پايان مي

چـه كـه    وخواندن بر گوش او و با هشدار دادنش به جايي نرسيدم، نخواستم بـيش از آن جا كه من با فر از آن
ي پـولس قـديس پيـروي كـردم و از آن مـردك       فرمايـد، خردنمـايي كـنم و از فرمـوده     آموزگارم اجازه مـي 

  .كافركيش، كه خود حكم مرگ خويشتن را بر زبان رانده است، دوري گزيدم

تـرين   نـاك  راسـتي خـوف   سوزي، بـه  گاه آدم بسته بر تيرك آتش پايو مرگ پردرنگ بر آتشِ كم، دست
تر باري تمـام   انگيز، كم گير بود و هول هاست كه در قرون وسطاي سياه بدآوازه نيز، چون بسيار زمان مرگ

كردنـد و يـا از هـوش     گاه، از پيش خفه مـي  ها محكومان را بر تيرك آتش تر وقت آمد و بيش به اجرا درمي
ـ  مي و نخسـتين قربـاني كفرسـتيزي پروتسـتاني، اكنـون بـه چنـين مرگـي محكـوم شـده اسـت؛            . دبردن

و نيك فهميدني است كه كالون در پي بلند شـدن فريـاد خشـم و    . ها ترين مرگ ناك آورترين و هول نفرت
دوستانِ جهان، دست به هر تالشي بزند و بخواهـد از بـار گـرانِ كشـتن نامردمانـه و       ي انسان بيزاري همه

گاه كه ديگر  آن(ترها  او سپس. ي سروه شانه خالي كند؛ كوشيدني ديرهنگام اما؛ بسي ديرهنگام رحمانه بي
كند كه همراه با ديگـر اعضـاي مجمـع عـالي      ، حكايت مي)ديري است بدن سروه سوخته و خاكستر شده

تر با شمشير تبديل  اني پرعذابِ مرگ پردرنگ بر آتش كم را به مرگ آس اند گونه روحاني ايالتي، كوشيده
اي ديـده   هـاي شـورا نشـانه    از چنين كوشش ادعايي درپرونده. »ثمر بوده است اما تالش ايشان بي«كنند، 
ي سروه را به زور به راه انداخته  تواند باور كند كه كالوني كه خود محاكمه غرضي مي چه آدم بي. شود نمي

برَش حكـم مـرگ او را گرفتـه اسـت، درسـت همـين        ماناست و با فشار و كوشش فراوان، از شوراييانِ فر
تري از اعدام  ي انساني قدرتي بشود كه نتواند اجراي گونه نفوذ و بي ي بي كالون، يكباره در ژنو شخص ساده

تري از مرگ را براي سـروه در   ي آسان در واقع ظاهر ماجرا درست است و كالون گونه. را بر كرسي بنشاند
و تنها بـه  ) جاست ي انحرافي نهفته در ادعاي وي همين و نكته(گاه  اما در حقيقت آن. داشته است نظر مي

ها بپردازد، و فقط در اين صـورت،   جويي خويش در آخرين لحظه اين شرط كه سروه بهاي آن را با ندامت
دليـل  دوسـتي، بلكـه بـه     اش ـ آن هم نه از سـر انسـان    بود براي نخستين بار در زندگاني كالون آماده مي

زيـرا بـراي مكتبيـان    . گريِ محضِ سياسي ـ در برابر حريفش نرمش نشان دهد و بر او آسان گيرد  حساب
سـوزي، از زبـان    گاه آدم گاميِ تيرك آتش توانست بوده ابشد كه در نيم تر نمي ژنو، پيروزي از اين درخشان

تر اگـر كـه    ه پيروزي از اين بزرگچ! توانستند بيرون بكشند كه او بر ناحق است و كالون بر حق سروه مي
جا بكشانند كه نه همچون شـهيد راه مكتـبش جـان سـپارد، بلكـه در واپسـين        خورده را به آن مردي بيم
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لحظه، در برابر همه، به زبان خود اعتراف كند درستي از آنِ مكتب او نيست و تنهـا از آنِ مكتـب كـالون    
  .است در جهان و بس

جـا سرسـختي در برابـر     در ايـن . شناسـد  خواهند بپردازد، نيك مي كه از او ميو اما سروه نيز بهايي را 
ناك در  سپردني است عذاب تر جان خوش. پرستي پرستي در برابر مكتب سرسختي قد افراشته است؛ مكتب

تـر همـان جـان     خـوش . هاي استاد ژان كـالون  انديشي تر در راه جزم راه باورهاي خويشتن، تا مرگي آسان
مدت و كسب افتخار معنوِي شهادت است و تا ابـد دشـمني را بـه زشـتي و نـامردمي       ت كوتاهكندنِ سخ

اش را با پذيرفتن هر  شود بهاي سرسختي تابد و آماده مي سروه به تندي از معامله رو برمي. بدآوازه داشتن
  .گنجد، بپردازد عذابي كه به انديشه درمي

پـوشِ   ماه اكتبر، سـاعت يـازده صـبح، زنـداني را بـا تـن      وهفتم  در روز بيست. رحمي بود باقي همه بي
هـاي دراز و بـراي واپسـين بـار تـا       براي نخستين بار از پـسِ زمـان  . كشند چال بيرون مي پاره از سياه پاره

محكوم، با ريش آشفته، رنجور و ناتوان، دسـت  . شود ي روزگار، ديدگان او به نور آسمان روشن مي هميشه
در روشـناي صـبح پـاييزي فرسـودگي     . دارد سختي به جلو گـام برمـي   خورد و به ميو پاي در زنجير، تلو 
بانـان او را كـه بـه     هاي سـاختمان شـهرداري، نگـاه    در پاي پله. آور است رنگ او، هراس سيماي خاكستري

ي ا دلي، با ضربه هاست راه رفتن را از ياد برده، با خشونت و سخت رود و هفته لرزان پيش مي زحمت، لرزان
ي  بايد به حكم محكوميت خويش گـوش فرابـدارد كـه نماينـده     با سر فروافكنده، مي. اندازند به زانو درمي

  :گيرد خواند و با اين كلمات پايان مي ي مردم، به صداي بلند مي دادگاه در برابر انبوه گردآمده
بسـوزانند؛ بـا كتابـت و    كنـيم زنجيـر كننـد و بـه شـامپل آورنـد و زنـده         ما تو را محكوم مـي ! ميكائل سروه

بايد چنين پايان گيرد، تا ديگرانـي   اي روزگار تو مي كه جز خاكستري نماند از توده چنان. هاي آن نوشته دست
  .پرورانند، سرمشقي كرده باشيم خوانا و هشداردهنده گونه در سر مي را كه هواي جنايتي از اين

و هـراس مـرگ، همچنـان زانوزنـان خـود را       در نيـاز . محكوم، ترسان و لرزان، گوش فرا داشته اسـت 
كنـد كـه كـارش را بـا      كشاند نزديك بلندمرتبگانِ شوراي شهر و از آنان مرحمت كوچكي التماس مي مي

او اگـر گنـاهي كـرده اسـت،     . »تا مگر بسياريِ درد، او را به نااميدي محض نكشـاند «شمشير تمام كنند، 
  .ر سرش نبوده است كه عزت خداوندي را پاس بدارداي د ناآگاهانه كرده و هرگز جز اين انديشه

*     *     *  

ي قاضيان و مردي كه در برابرشان بر زانو افتاده اسـت و بـه صـداي     نهد ميانه در اين دم فارل گام مي
پرسد آيـا آمـاده اسـت بـه پـاداش       ي در دامان مرگ مي شنوند، از آن رهاشده بلند، كه بسياري كسان مي

هاي خود پيرامون تثليث دست بشويد و استغفار جويد؟ اما سروه، بـار ديگـر از    ز بدآموزيتر، ا مرگي آسان
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شود كه عهد خويش را وفا كنـد و بـر سـرِ ايمـانش      تابد و يكدله بر آن مي چنين سر برمي سوداكردني اين
  .جان بگذارد و هرچه را بر او رود، تاب آورد

در پيشـاپيش، فرمانـده جوخـه و    . گيـرد  ها گرديدن مـي  چرخ .ماند و بس و ديگر تنها گذار فاجعه مي
اند و  داران جنگي گرداگردشان را فراگرفته شان، در حالي كه كمان هاي رسمي دستيارش، با درجه و نشان

كاو روان است، از برابر نظارگياني كـه شـرمگينانه و سـاكت بـر      ي مردمان كنج ي جاودانه فراپشتشان توده
دارد و پيوسـته در   ي محكـوم گـام برمـي    فارل در درازاي راه، سايه به سـايه . كنند نگرند، گذر مي آنان مي

هـايش نـدامت    ها بر گمراهيِ خويش گواهي دهـد و از كژانديشـي   خواند كه در واپسين لحظه گوش او مي
م دهد كه اگرچه به ناحق بـه كـا   اي كه سروه به وي مي راستي مؤمنانه ناگهان، در برابر پاسخ به جويد و به

گرانش رحم كنـد و آنـان را ببخشـايد، فـارلِ      شود، از خداوند مسألت دارد كه بر محاكمه مرگ سپرده مي
تـرين گناهـان را    يـاوه مگـوي، تـويي كـه سـنگين     «: خروشد كه آيد و بر او مي انديش به خشم مي خشك
خن بگـويي، بـه   بري كه حق به جانبت باشد؟ اگر بخواهي بر اين روال سـ  چگونه هنوز گمان مي. اي كرده

ات نخواهم كرد، با آن كه بر آن بودم كه تا نفس آخر  گذارمت و بيش از اين همراهي حكم خداوندي وامي
بـا آنـان   . آشـوبانند  گرانش دلش را برمي جالدان و محاكمه. دهد اما سروه ديگر پاسخي نمي» .تركت نكنم

خبر شـود،   اسي، براي آن كه از خود بياين متهم به كفرپيشگي و خداناشن. ديگر هيچ سخني نمانده است
اي مسيح، اي پسر خداوندگار جاويـد،  . بار خدايا، روح مرا درياب«: كند زير لب، پيوسته با خود زمزمه مي

و . طلبد كه با او و براي او دست به دعـا بردارنـد   و سپس به صداي رسا، از حاضران مي» .بر من رحمت آر
زنـد و فـارلِ    گاه، مؤمنانه زانو بر زمين مي گاه و در برابر تيرك آتش در قتل بار ديگر تا مگر خود را بازيابد،

بدتعصب، از وحشت اين كه مبادا اين كار او كه به خداناشناسي و كفرپيشگي متهم است بر مردمان اثري 
بنگريد كـه  «: آورد مندانه زانو بر زمين زده است، فرياد برمي آيد و از فراز سر او كه شكوه بگذارد، پيش مي

ايـن مـردي اسـت    ! گاه كه جان آدمي را در چنگال گرفتـه باشـد، چـه نيـروي شـگرفي دارد      شيطان، آن
اما اكنون شـيطان بـر جـان وي    . كردار است و بر صواب داشت راست بسا كه گمان مي آموخته، و چه دانش

  ».تواند همين برود چيره است و بر هر يك از شما نيز مي
گـاه را از   اكنون ديگر گرد بر گرد تيرك آتش. آور آغاز شده است هاي چندش سازي در اين ميان، آماده

گاه برخواهند بسـت، بـه صـدا     ي آتش كه سروه را بدان بر تيرك آتش اكنون ديگر زنجيره. اند هيزم آكنده
بـراي  جا فـارل يـك بـار ديگـر،      در اين. اكنون ديگر جالد، دستان محكوم را بند نهاده است. درآمده است

شـود و بـر سـر او     گويد، نزديك مي نالد و خداخدا مي آخرين بار، به سروه كه با صدايي آهسته با خود مي
او هنوز اميد دارد كه سروه با ديدن » تو سخن ديگري نداري كه بگويي؟«: كند خشمگينانه فرياد بلند مي

امـا سـروه پاسـخش    . ن آوردي عذاب و مرگ، به تنها حقيقت راسـتين، بـه حقيقـت كـالوني، ايمـا      چوبه
  »جز ذكر خدا گفتن چه توانم كرد؟«: گويد مي
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اكنون نوبت آن جالد ديگر اسـت؛ جـالد   . دارد شود و دست از او برمي فارل از قرباني خويش نااميد مي
ر كنند و چهار پـنج بـار زنجيـ    گاه، زنجيرپيچ مي سروه را بر تيرك آتش. تن او، تا كار خود را به پايان آورد

گرانِ مزدور، بين كالبد زخمگـين او و زنجيـرِ    تابانند و سپس شكنجه ي او مي آهنين را بر گرد پيكر تكيده
ي  هايش را كه وي روزگاري با مهر محرمانگي در طلـبِ نظـر برادرانـه    نوشته پيچانده بر آن، كتاب و دست

تاجي زننده از خـس و   ريشخند را، نيمدهند و سر آخر، اهانت و  كالون نزد او فرستاده بود، با زور جاي مي
فقط مانده اسـت  . انگيز، ديگر كار جالد تمام است هاي نفرت سازي و با اين زمينه. گذارند خار بر سرش مي

  .ي هيزم، آتش درافكند تا جنايت آغاز گردد كه در كوهه
نـاك از   ن هـول ديـده فريـادي چنـا    كشد، مرد عـذاب  ها از همه سو به آسمان زبانه مي گاه كه شعله آن

زودي آتـش و دود   بـه . گردانند لرزند و روي برمي گران يك دم بر خود مي آورد كه نظاره ژرفناي جگر برمي
ي او از سـر درد، در   وقفـه  اما فريادهـاي بـي  . پوشاند شود، فرو مي پيكر او را كه دردمندانه در خود خم مي

آيـد، تـا    بلعد، هر دم جگرسوزتر به گـوش مـي   سوزاند و فرو مي آتشي كه به آهستگي گوشت تن او را مي
يا مسيح، اي پسر خداوندگار جاويـد،  «: خيزد ي او بر آسمان برمي سرانجام آخرين فرياد شورانگيز استغاثه

هـا فـرو    سـپس شـعله  . كشـد  زماني ديگر به درازا مي ناك با مرگ، كوته كشاكش خوف» .بر من رحمت آر
ي  ي سـوخته  رنـگ زنجيـر آهنـي، تـوده     ي سـرخ  گون، در تفته ك سياهبر تير. پراكند نشينند و دود مي مي

چـه روزگـاري    از آن. ي انساني در آن اي نشانه ناك، بي خرده دودآگيني آويخته است، سياه؛ معجوني هول
ي  ي زنده پايان داشت، از آن وجود انديشنده، آن ذره جهاني بود و شورورزانه روي به ابديت بي خلقتي اين
آور  ناك و چندش اي بوي مانده پس. آور، هيچ بر جاي نمانده است شكل و خوف اي بي ي، جز تودهذات ايزد

آموز، كه چـه   توانست به كالون، براي دمي هم كه باشد، درسي دهد عبرت كه شايد نظر افكندن بر آن مي
  .غرور ي برادران ايماني خويش نشستن، به شرمانه غير انساني است بر مسند قضاوت و كشتار بي

اندركار جلوه نكند و يـا   ي دهشتناك كجاست؟ كالون براي آن كه دست اما او در اين ساعت ناخجسته
ي خـود   هـاي فروبسـته در اتـاق مطالعـه     نگرانه، در خانه مانده است؛ بـا پنجـره   اعصابش را نفرسايد، پيش

اش، فـارل، سـپرده    پيشـه  شونتآور را به دست جالد، و برادر ايمانيِ خ كاريِ ننگ اين سياهنشسته است و 
گناه را پي كـرد، بـر او اتهـام بسـت و اعصـاب او را فرسـود و بـه مـرگ          بايست آن بي جا كه مي آن. است

كشي،  ي آدم اما اكنون در لحظه. تاخت نشناسانه، پيشاپيشِ همگان مي محكومش كرد، او، كالون، خستگي
فرمايـان ايـن جنايـت     كاران اصـلي و فرمـان   نه گناهگرانِ نوكرصفت مزدور در برابر چشمند؛  فقط شكنجه

  .حاصل بي
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ي سپسين است كه او در ردايي سياه رنـگ، بـا شـكوه بسـيار، پـا بـر سـر منبـر          نخست، روز يكشنبه
گذارد تا در برابر اهالي ساكت آن ناحيت، كاري را به بزرگي و درسـتي و دادگـري بسـتايد كـه خـود       مي

  .نظر كندجرأت نكرده بود آشكارا در آن 
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  فصل ششم
  مانيفست مداراگري

سان كه آدمي آن را  جستار حقيقت و گفتار آن، بدان«
كــس را  هــيچ. آميــز نيســت انديشــد، هرگــز جــزم مــي
بـاور  . توان بـه زور، بـه پـذيرفتن بـاوري واداشـت      نمي

  ».آدمي، آزاد است
  1551سباستين كاستليو، 

گريستند كه جنبش اصالح ديني از نظر اخالقـي  اي ن به سوزاندن سروه، چون دوراهه مردم آن دوران،
نمـايي   بـار، اهميـت چشـم    اعدام يك فـرد، بـه خـودي خـود، در آن دوران خشـونت     . فراروي خود داشت

ي درياي شمال و جزاير بريتانيا، كافران  هاي كناره هاي اسپانيا تا دورترين سرزمين داشت؛ كه از كرانه نمي
دفـاع از سـوي    دوراني كه هزاران هزار انسان بـي . شدند ش سوزانده ميپرشمار، به نام عيسي مسيح، در آت

گاه كشانده شدند، سوزانده  گون كليسايي ـ و همگان به نام يگانه حقيقت راستين ـ به قتل    هاي گونه فرقه
  : كاستليو آمده است كافراندر كتاب . آويز شدند، گردن زده شدند شدند، حلق

بودنـد، هـر اميـر و     گويم اگـر گوسـپندان هـم مـي     گويم اگر اسبان، مي نمي اينان كه چنين نابود شدند، من
  .برد شان بر خود گمان زياني بس كالن مي اي از نابودي زاده شه

ي آن نيسـت كـه قربانيـان را     شوند و از اين روي، كسي در انديشـه  وليكن اينان آدميانند كه نابود مي
بيني نكرده بـود، نااميدانـه چنـين نالـه سـر       ار ما را پيشكاستليو كه قرن آكنده از جنگ و كشت. برشمرد

  :دهد مي
  همه خون كه در دوران ما بر زمين ريخته شد، هرگز زماني جايي ريخته خواهد شد؟ دانم آيا اين من نمي

هـاي   همواره يكي هسـت كـه چـون رخ كنـد، وجـدان      ي يك قرن، شماره هاي بي ي بيدادگري از ميانه
هـاي   هاي عذابي كه سروه در آن سوخت، بـر تمـاميِ بيـدادگري    شعله. شود يدار ميي عالميان ب زده خواب

  :نويسد مي 1دويست سال از پسِ آن ماجرا، گيبون. ديگر آن دوران، پرتوي از روشنايي افكند
تر تكان داده است تا هزاران قربانيِ ديگري كه در آتشِ بيـداد باورپرسـي، سـوزانده     اين يك قرباني، مرا ژرف

  .ندشد

                                                
  نگار انگليسي ، تاريخ1794ـ  1737، (Edward Gibbon)گيبون  1
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است در جنبش اصـالح دينـي و   » قتل مذهبي«گويد، اعدام سروه، نخستين  زيرا همچنان كه ولتر مي
  .كند ي بنيادين و آغازين آن جنبش را آشكارا نفي مي نخستين رخدادي كه انديشه

ي فرد از كتاب مقدس  ، به خودي خود، در برداشت مكتبي كه قائل به حق تأويل آزادانه»كافر«مفهوم 
در آغاز نيز لوتر، تسوينگلي، و مالنشتون، بيزاري صريحِ خويش را از هر . آيد مفهومي پوچ به نظر مي است،

روشـني تمـام    لـوتر بـه  . كردند روانِ درون جنبش، ابراز مي بار با ديگرانديشان و با زياده گونه رفتار خشونت
  : گويد مي

چه در ايـن كـار بـه دل مـن خـوش       آن. باشد حق گاه كه به دارم، حتّي آن هاي مرگ را دوست نمي من حكم
  .دهد كذّابان را كيفر دهند از اين رو دلم بار نمي. شود آيد، نمونه و سرمشقي است كه داده مي نمي

  : گويد وي با كوتاهي و فشردگي غريبي، چنين مي
. خداونـدي جنگيـد   بايد به ياري كـالم  با ايشان مي. بايد با زور و خشونت سركوبيد و خوار كرد كافران را نمي

  .كردني نيست اي است نفساني، كه به هيچ آب و آتش دنيوي زدودني و چاره زيرا كه كفر، مسأله

تسوينگلي نيز به همين روشني، بيزاري خود را از فراخواندن شوراهاي شهري و به كار بستن خشونت 
  .دارد و قهر، اعالم مي

چـه   بايد دريابد كه ـ آن  زودي مي ديل شده است، بهاما مكتب نو، كه اكنون خود به كليساي مستقر تب
در درازاي زمان، جز با كاربست زور، برقرارمانـدني  » اتوريته«ها پيش دريافته بود ـ   كليساي قديم از مدت

راهـي   كوشد ميان گرفت، نخست مي بايست مي لوتر براي به عقب افكندن تصميم ناگزيري كي مي. نيست
؛ بـين ناراضـياني كـه در امـور عقلـي ـ       »پيشـگان  آشوب«و » كفرپيشگان«ين گذارد ب بجويد و تفاوت مي

تنها نظامِ ديني،  خواهند نه طلبند و مي شده دارند، و آناني كه آشوب معنوي نظري جز نظر كليساي اصالح
، لـوتر . گـرا نظـر دارد   جـا او بـه بازتعميـدگرانِ جامعـه     در ايـن . بلكه نظامِ اجتماعي را نيز ديگرگونه سازند

ي رهبران جنبش اصالح  اما همه. دهد گزاران رخصت مي كاربست سركوب را عليه اين گروه آخر، به فرمان
زننـد و در   گيري قطعي در سپردن ديگرانديشان و آزادانديشان به دست جـالد، تـن مـي    ديني، از تصميم

ي مذهبي در برابر قيصر ي دوراني زنده است كه خود در صف پيكارگران انقالب نهفت جانشان، هنوز خاطره
از ايـن روي،  . رزميدند و براي حق انساني و مقدس آزادي وجـدان بشـري، قـد افراشـته بودنـد      و پاپ مي

  .آمد اي، به نظرشان ناممكن مي اندازي و برپاييِ باورپرسيِ پروتستاني تازه راه
و بـه يـك ضـربت، حـق     ا. دارد اين گام تاريخي بزرگ را اينك كالون، با در آتش افكندن سروه، برمـي 

هايي سخت كرده بـود،   يابي به آن كوشش را كه جنبش اصالح ديني براي دست» آزادي انسان مسيحي«
گيرد كه اين افتخار را دارد كه تا كسـي را   وي با يك جهش، از كليساي كاتوليك پيشي مي. كند نابود مي

امـا  . زاند، درنگـي هـزار سـاله داشـت    به جرم تفسير آزادانه در امور اعتقادي مسيحيت زنده در آتش بسـو 
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ي قدرت يافتن خود، هتك  اش، از جنبش اصالح ديني در دومين دهه رحمانه و مستبدانه كالون، با كار بي
، 1مـادا  هاي تـوركي  كرداري ي سياه بسا با اين كار او، حتّي از همه ي اخالقي، چه كند و از جنبه حيثيت مي

انداخت و به  ي مؤمنان بيرون مي ه كليساي كاتوليك كافري را از جامعهزيرا هنگامي ك. انگيزتر باشد نفرت
بلكـه گمانيـده   . كـرد  ي نفرتي شخصـي چنـين نمـي    روي به انگيزه هيچ گذاشت، به دادگاهي دنيوي وا مي

اي تزكيـه و رسـتگاري    رهاند و بـه گونـه   ي زميني مي شد كه روح ناميراي جاويد را از بند كالبد آلوده مي
او . زدايـي خبـري نيسـت    ي گنـاه  در نظام قضايي سرد و سخت كالون، از اين انديشـه . سازد ل ميالهي ناي

وچراناپذيري تعبير كـالوني   تر بر چون بلكه تنها براي تأكيد هر چه سخت. پرواي نجات روح سروه را ندارد
بود و براي انكـار  سروه، خداناشناس ن. كند ور مي سوزي شامپل را شعله ي هيزم آدم خداوند است كه كوهه

هـاي معينـي كـه     بلكه تنها از آن رو مرد كه با نظريه. چنان دردناك جان سپرد وجود خداوند نبود كه آن
و هم از اين رو، كوششي بيهوده است كـه  . كرد داستان نبود و انكارشان مي ها باور داشت، هم كالون به آن

ها بعد در شهر ژنو  ي آزادانديش، قرن به يادبود سروهاي كه  نبشته گناه جلوه دادن كالون، بر سنگ براي بي
ي او نيسـت كـه    اما اين كوردلي و جنون زمانـه . خوانند مي» ي خود قرباني زمانه«نصب شده است، وي را 

ي  زمانه زيرا كساني چون مونتني و كاستليو نيز هم. كند ي عذاب و مرگ در آتش مي سروه را گرفتار چوبه
ي  هاي آلوده تواند دست اي نمي هيچ عذر و بهانه. ا و تنها خودكامگي كالون است و بسبلكه تنه .او هستند

تـوان بـه    كژ انديشـيدن و خرافـه پرسـتيدن را مـي    . گناهي بشويد را در بي  ي پروتستان»مادا توركي«اين 
  .زند اما روسياهي هر بدكرداري در هر دوره، از آن كسي است كه به آن دست مي. ها نسبت داد دوران

افزونـي از بيـزاري    ي سـروه، مـوج دم   رحمانـه  شود كه قرباني كردن بـي  روشني ديده مي به هم از آغاز،
  : كند چندان كه دوبِز، خدمتگزار كمبرسته و مريد كالون نيز چنين گزارش مي. برانگيخته است

آيا كـافران را كيفـر    وگوي داغ در اينباره كه برگشته سرد نشده بود كه پرسش و گفت هنوز خاكستر آن بخت
ا نبايـد كشـت      . بايد كرد، آغاز شد مي اي ديگـر   عـده . جمعي بر آن بودند كه آنان را سـركوب بايـد كـرد، امـ
  .بايد به مشيت و حكم خداوندگار عالم واگذار شود گفتند كه كيفر آنان مي مي

يـدآميز؛ و از او هـم   شـود و ترد  وچراي كالون نيز عوض مي چون گر بي به ناگاه، حتّي لحن اين ستايش
با آن كه مالنشتون كه در گذشته تندترين ناسزاها را به سروه گفته بود، بـه  . تر لحن ديگر دوستانش بيش

. گزار تو خواهد بود گويد و در آينده نيز سپاس كليسا تو را سپاس مي«نويسد  خود كالون مي» برادر عزيز«
، و »اند كه اين كفرگوي خداناشناس را به مرگ كيفر دادند درستي و دادگرانه رفتار كرده كارگزاران شما به

ي غرّايي در  شود كه قصيده پيدا مي 2كولوس وخروشي هم به نام موس شناس پرجنب با آن كه اديب و زبان
زوريخ، . ترين صدايي به موافقت با آن بلند كند كس ديگري نيست كه كم وصف اين ماجرا بسرايد، اما هيچ

                                                
  )انكيزيسيون(كشيش اسپانيايي سربازپرسِ مشهور باورپرسي : 1498ـ  1420، (Torquiemada)مادا  توماس توركي 1

2 Musculus 
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نـاك   كند، شور و شعفي پيرامون مرگ عذاب چنان كه ژنو آرزو مي ر شوراهاي روحاني، آنشافهاوزن، و ساي
بسا كه اساساً به دل آنان خوش نشسته باشد كـه بـراي هراسـاندن و عبـرت      و چه. دهند سروه نشان نمي

اسـت   گري در قلمرو ايشان رخ نداده است و ژان كالون روان، نخستين كافركشيِ عالم پروتستاني دادن كج
  .آور را بر دوش خواهد كشيد كاري و تصميم هراس كه در برابر تاريخ، بار سنگين اين زشت

ي زمانـه، نظـرش را    دان برجسـته  ، حقـوق 1پيِـر بـودن  . شود، ديگرسان زمان، صداهايي بلند مي اما هم
  : كند آشكارا چنين اعالم مي

  .گر كيفري دست بزند عي، به پيداشت در يك جدل نظري شر من بر اين نظرم كه كالون حق نمي

در محافل روحـاني  . اند زده هاي آزادانديش سراسر اروپا نيستند كه برآشفته و دل وليكن تنها اومانيست
هاي ژنو، تنهـا   اي كوتاه بيرون از دروازه در فاصله. گسترد تر دامن مي روز مخالفت بيش نيز روزبه  پروتستان

، از 2اندازي ماموران كالون در امانند، روحـانيون وادلنـد   ها از دست نيجايي كه هنوز به علت قدرت برتر بر
كالون حتّـي در  . كنند سر منبر، رفتار او را با سروه، به عنوان رفتاري غير قانوني و ضد مذهبي محكوم مي

 زني را كه آشـكارا گفتـه اسـت   . ها خاموش نگاه بدارد گيران را به زور گزمه بايد خرده شهر خودش نيز مي
گري را كه مدعي شده اسـت شـوراييان تنهـا بـراي شـادماني       سروه شهيد راه عيسي مسيح شده، و چاپ

ي  مندان برجسـته  تني چند از دانش. افكنند اند، به زندان مي خاطر يك نفر سروه را به دست مرگ سپرده
زادي انديشـه از  جا ديگر جاي امـن و آرام نيسـت و آ   گويند كه اين نمايانه شهر را ترك مي خارجي، چشم

يابد كه سروه، اكنون با مرگ  زودي كالون درمي به. اين پس همواره از سوي استبداد فكري، در خطر است
  .تر شده است هايش، بسيار خطرناك اش، از وقتي كه زنده بود و از نوشته گونه شهادت

*     *     *  

خـورد كـه ژنويـان هراسـيده، از      دي نمـي اين هنوز بـه در . آورد كالون مخالفت با خود را ابداً تاب نمي
هـا را   ي نارضـايي  كالون از پس و پشت درها و ديوارها، مـوج مهـارخورده  . ورزند آشكاراگويي خودداري مي

تيري كه رها گشته اسـت، بـه كمـان بازگردانـدني نيسـت و از      . اما كار از كار گذشته است. كند حس مي
دوزد و بر كار خود ايستادگي  ه است، چشم در چشم حادثه ميي ديگري نماند جا كه برايش راه و چاره آن
جويانه آغازيده  سان شورورزانه و مبارزه كالون بي آن كه چندان به نظر بيايد، در ماجرايي كه بدان .كند مي

كننـد كـه هرچـه     زبانـه او را ترغيـب مـي    ي دوستان او، يك همه. بود، به سنگر دفاع پس رانده شده است
جيه جنايتي كه همگان را چنين برآشفته است، دست بزند و او سـرانجام، بـه رغـم خواسـت     زودتر، به تو

                                                
1 Pierre Boudin 
2 Waadtland 
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ي سروه، پس از آن كه او خـود حلقـوم او را فشـرده و     گيرد در برابر جهانيان، درباره اش، تصميم مي قلبي
  .اي در توجيه كار خويش بنگارد نامه گري كند و دفاع گيرانه نابودش كرده است، روشن پيش
هـم از ايـن   . نويسـد  ا در كار سروه، وجدان كالون آلوده به گناه است و با وجدان آلوده، آدمي بد ميام

ــ  » هاي دهشتناك سروه انديشي كيشي و تثليث، در برابر سياه در دفاع از درست«ي او،  روست كه دفاعيه
ــ بسـيار بـد از آب در    » هايي نوشته كه هنوز به خون سروه آغشته است با دست«ي كاستليو  كه به گفته

دالنـه آن را   زده و آشـفته  كالون خـود پذيرفتـه اسـت كـه شـتاب     . ترين آثار اوست آيد و يكي از سست مي
ي او  ي روحانيون ژنو نيـز بـر نظريـه    گذارد تا همه پرداخته و به ميدان پرتاب كرده است و اين كه وي مي

يشـتن را در ايـن دفـاع ناگريزانـه، نـامطمئن      دهد كه به چه پايه خو امضاي تأييد بدهند، خوب نشان مي
نمـا، از ايـن    اي چشم وي به گونه. خواهد بار مسؤوليت را به تنهايي بر دوش بكشد كند و نمي احساس مي

دانند، ناخشنود است و از اين روست كه در سرتاسر اين نوشته، دو جريانِ با  كه او را قاتل اصلي سروه مي
خواهد مسؤوليت را  كالون از يك سو نگران از نارضايي همگاني، مي: برد يش ميهم ناسازگار را ناشيانه به پ

بگذارد و از سوي ديگر، ناگزير است ثابـت كنـد كـه كـار و     » مقامات باال«از گردن خود بردارد و بر دوش 
كـار، نخسـت    جدليِ كهنـه . ، درست بوده است»هيوالوشي«كردار شوراي شهر در از ميان برداشتن چنان 

خو و دشمن هر گونه زورورزي وا نموده باشـد، بخـش بزرگـي از     دل و نرم اين كه خود را مردي نيك براي
گونـه   آكند كه اهل ايمان را بـي هـيچ   هاي باورپرسيِ كاتوليكي مي رحمي كتاب را با شكوِه و شكايت از بي

ترها كاستليو  سپس »و تو؟«. (دهد ي وحشتناكي به مرگ جزا مي كند و به گونه فرصت دفاعي، محكوم مي
زده را بـا   ي حيـرت  اما سپس خواننـده ) تو چه كسي را به دفاع از سروه فراخواندي؟«: گويد به او پاسخ مي
كند كه او پنهاني، پيوسته سخت كوشيده است سروه را به راه راسـت بـازآورد و در    گير مي اين خبر غافل

ناك  پوشي ـ كيفر مرگ، يعني مرگ عذاب  ه چشمواقع فقط شوراي شهر بوده ـ كه به رغم گرايش كالون ب 
هاي جاني به سـود   هاي ادعايي كالون براي خاطر سروه ـ كوشش  وليكن اين كوشيدن. را حكم داده است

تر از آن بوده است كه روح هيچ دياري توانسته باشد از آن خبر يابد تـا بتوانـد چنـين     اش ـ پنهاني  قرباني
  : كند گونه بيان مي و كاستليو، با لحني خواردارنده، حقيقت ماجرا را اين اي ساختگي را باور كند افسانه

هايت بود و دومين آن، به زندان افكندنش و سروه زندان را ترك نكرد، مگـر   نخستين هشدار تو به او، دشنام
  .كشان بيرون آوردند، در آتش افكندند، و زنده زنده سوزاندند گاه كه او را با زور، كشان آن

ورزد از زير بار مسؤوليت آزارهايي كه سروه ديده شانه خالي كند، بـا   ون كه با يك دست تالش ميكال
اي كه بتوان تراشيد، دادگرانه جلـوه دهـد و    را، به هر بهانه» مقامات«كوشد حكم ناسزاوار  دست ديگر مي

وي چنين استدالل . ندپردازي توجيه ك اي درنگ، سركوب و فشار را با سخن هر جا كه الزم باشد، بي ذره
ايـن  . خواه اوست، آزادانه بر زبـان آورد  اي را كه دل خردمندانه نيست بگذارند هر كس هر انديشه: كند مي

هـاي مكتـب    تنهـا آمـوزه  . باشان و خداناشناسان و كُفرپرستان را به دل خوش خواهد نشسـت  تنها خوش
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و بـه همـين سـبب،    . بر زبان بيايد و تبليغ شودتواند آزادانه  كه مي) هاي خود كالون آموزه(راستين است 
ي آزادانديشـي،   دشمنان خودكامـه . روي به معناي محدود كردن آزادي نيست هيچ چنين سانسوري به اين

به نظر كالون و همگنـانش، آن كـس   . كنند هر بار و همواره، همين دليل غير منطقيِ پوسيده را تكرار مي
بلكـه  . ورزد روي خشـونت نمـي   هـيچ  كشد، بـه  رأي نيست بيرون مي همكه زبان از دهان ديگران كه با وي 

  .را» هاي الهي ارزش«گزارد و اين بار،  هاي واالتر را خدمت مي كند و ارزش دادگرانه رفتار مي
رود تا كـالون بـر سـر آن، بـه      جا سخن از روايي و ناروايي سركوبِ فكري و اخالقي كافران نمي اما اين

. ي كاتوليكي را از خود كرده است هاي دراز است كه اين نظريه گري مدت پروتستاني. ددفاع از خويش برآي
انديشـد   بلكه پرسشِ اصلي اين اسـت كـه افـزون بـر آن، آيـا انسـان حـق دارد كسـي را كـه جـز او مـي           

كـه بـر    جا كه كالون در ماجراي سروه و با باليي بكُشد؟ و يا بگويد تا او را بكُشند؟ از آن) ديگرانديشي را(
پاسخ گفته است، اكنون بايد كـار خـويش را پـس از    » !آري«سر وي آورده، پيشاپيش به چنين پرسشي، 

پناهي كه خواهـد جسـت تـا نشـان بدهـد كـه وي تنهـا در اداي         وقوع توجيه كند خود پيداست كه جان
او . مقـدس اسـت  بوده كه سروه را از بـين بـرده، كتـاب    » فرمان الهي«و به پيروي از » تكليفي آسماني«

چـون در انجيـل از   (كـاود   هـاي كافركُشـي يهوديـان مـي     وجوي نمونه سرتاسر عهد قديم را نيز در جست
زيـرا كتـاب   . ، بي آن كـه بتوانـد چيـز نظرگيـري بيابـد     )رود سخن بسيار مي» دشمنان را دوست بداريد«

است و » خداناشناسي«هوم چه در كتاب مقدس آمده، مف آن. شناسد مقدس مفهوم كافر را هنوز اصالً نمي
هاي آتش فرياد يـا مسـيح يـا مسـيح بـر آسـمان بلنـد كـرده بـود، كـه            اي كه از درون شعله سروه. انكار

كند كه سودمند بـه كـارِ    هايي از كتاب مقدس استناد مي اما كالون كه هميشه به گوشه. خداناشناس نبود
ان را بـه دسـت فرمانروايـان، تكليـف الهـي آنـان       اعتنا به اين واقعيت، از بين بردن ديگرانديشـ  اوست، بي

  : گويد داند و مي مي
شد و از خاندانش يكـي بـر خداونـد     پرستي آلوده مي اش به بت بود اگر خانه همچنان كه مرد عادي مجرم مي

زادگان و اميران بر هتك حرمت از باورهاي  زد، چشم فروبستن شاه كرد و او دست به شمشير نمي عصيان مي
هاي اينان سپرده شده، بـراي   تروريست شمشيري كه به دست هم جرمي است بزدالنه و بسي ننگينمذهبي 

  . است» هاي خدايي حرمت«داشت  پاس

كند و هر كـاري   ي خداوند براي ترغيب به زورورزي و خشونت سوء استفاده مي كالون همواره از كلمه
  .برحق استشود، در نظرش، خود از پيش  كه از سر ايمان ناب كرده مي

ي كالون، از هر گونه پيوند خوني و  داشت باورهاي راستين، به ديده كيشي و پاس ايماني و راست درست
ترين بستگانش را، اگر كـه   بايد حتّي نزديك آدمي مي. آيد ي موازين انساني برتر مي خويشاوندي و از همه

نـاكي   و اين چه خداناشناسي هـول «. سازد شيطان آنان را به انكار دين راستين الهي كشانيده باشد، نابود
  »!است
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ستاند و  انديش را مي نگري مرد روشن انگيز و گواهي فجيع، بر اين كه تعصب چگونه روشن سخني هول
شود كه مؤمن، به معنايي كـه كـالون در سـر     آوري گفته مي جا با آشكارايي ترس در اين .كند او را كور مي

انساني را در خود فروكشته باشد؛ كسي كـه در كـار ايمـان خـود ـ       دارد، تنها آن كس است كه هر حس
هاي او ـ نداند زن و فرزند و دوست و برادر و قوم و قبيله كيسـت و چيسـت و آنـان را بـه       ايمان به آموزه

چنـان كـه مجمـع عـالي كليسـايي       ايماني، آن روي از اصول درست محض خطايي كوچك يا بزرگ، و كج
براي آن كه هيچ دياري جـرأت نيـاورد بـا    . رد، به دست كارگزاران باورپرسي بسپاردانگا ايالتي درست مي

. بـه تـرور  : برد ترين زورافزار خويش دست مي اي درافتد، كالون به آخرين و محبوب چنين نظر بربرمنشانه
اسـت و   كند هر كس كه كافركيشي را در پناه گيرد و يا بر او بخشايشي روا دارد، خود كـافر  وي اعالم مي

خـواني   خواهد از پيش، هر مخالف آورد، مي سرايي را تاب نمي جا كه كالون، مخالف از آن. مستحق مجازات
بايد كرد و فرمانبري، يـا خـود بـر     يا سكوت مي: را بترساند كه بر وي همان خواهد رفت كه بر سروه رفت

ي قتل سـروه را بربنـدد و بـر آن     وگوي آزاردهنده خواهد براي هميشه دفتر گفت او مي. بايد شد آتش مي
  .ي پايان گذارد نقطه

كشـد، فريـاد    اش را در گوش جهانيان عربـده مـي   تهديدهاي خشن و خشمگينانهوليكن هر اندازه كه 
اش نيز اثـري   پذيرد و نوشتار دفاعيه و درخواست كافركُشي ي آن قربانيِ مظلوم، خاموشي نمي دادخواهانه

خيزاند كـه   ها، موجي از نفرت برمي ترين پروتستان منش ويژه در ميان نيك به .گذارد آيند بر جا مي ناخوش
برخـي  . شود ي آنان، به فرموده و از سر منبر كالون، باورپرسي تشويق مي شده بينند در كليساي اصالح مي

پـا بـه    اي، مقام دنيوي شوراي شـهر  ي بربرمنشانه بود در دفاع از چنين نظريه آيند كه بهتر مي به زبان مي
تـرين   ترين و كوبنـده  اما درخشان. گر كالم الهي و خادم درگاه عيسي مسيح نهاد، نه يك موعظه ميدان مي

ترها، از وفادارترين دوستان كاستليو  دهد كه سپس نگارِ شهر برن مي ، روحاني وقايع1ها را زرخينتس پاسخ
  .خواهد شد و حامي او

  :نويسد او به كالون مي
كنم در شمار كساني هستم كه جزاي مرگ را براي مخالفان نهضت و مكتبمان درست  اف ميمن آشكارا اعتر

تنها  دارد، نه چه مرا بر چنين باوري استوار مي آن. روند راه مي دانم؛ حتّي براي آنان كه خودخواسته به كج نمي
جـت آورد، بلكـه   توان در نكوهشِ كاربسـت خشـونت و زور ح   هاي بسيار در كتاب مقدس است كه مي جمله
مـن بـا دو چشـم خـويش،     . شـود  هايي است كه با بازتعميدگران در اين شـهر مـي   تر زنندگي بدرفتاري بيش

شد؛ همـراه بـا دختـرش، مـادر شـش فرزنـد        گاه كشانيده مي ام كه به سوي قتل پيرزالي هشتاد ساله را ديده
ترسـم كـه    اي، نـاگزير مـي   چنين تجربـه با . خردسال، كه گناهي نكرده بود جز سر تافتن از تعميد كودكانش

اي بشكنند و خطاهاي خُرد را همچون معاصـي   هايي را كه تو برايشان مقرر داشته مأموران محاكم، چارچوب

                                                
1 Zerchintes  
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شـان   گيري پوشي و آسان كنند، از چشم فرمايان اگر گناهي مي دانم فرمان از اين رو بهتر مي. كبيره جزا دهند
تر دارم كه خـون خـود را    من به سهم خودم دوست.... ر به كار گرفتن شمشيرشان د دلي سر بزند و نه از آهن

  .گناه بيااليم ريخته ببينم تا دست به خون مردم بي

و بسـيارند كسـاني كـه     .اي آكنـده از تعصـب   نامي است، در زمانه نگار كوچك گم ها سخنان وقايع اين
كردار نيـز چـون آموزگـارش، اراسـموس      راستتسرخينتس . انديشند، اما با خود و در سكوت گونه مي اين

كند كـه تنهـا نـزد     هراسد و به كالون، صادقانه و شرمگينانه، اعتراف مي رتردامي، از خودكامگان دوران مي
گشايد و خـاموش   آورد و اما در برابر عموم، لب از لب نمي ها را بر كاغذ مي گونه ديگرانديشي اوست كه اين

  .ماند مي
ترم اين است كـه تـا وجـدانم اجـازه      و پسنديده. گذارم وجدانم مرا وا ندارد، پا به ميدان نميمن تا زماني كه 

  .آوري و رنجاندن ديگران، خاموشي بگزينم دهد، به جاي زبان مي

هـا   ي آن همـه . كنند تر مي سان كار زورورزان را آسان نشينند و بدين سرشت، زود پس مي مردمان نيك
گزيننـد؛   بندنـد و خاموشـي مـي    ار و گريـزان از درگيـري، لـب فـرو مـي     همچون ايـن زرخينـتس بزرگـو   

ي سـتيزيدن پرهيـاهوي دائـم، و     آشوبه يكي از دل. آموختگان، همه و همه ها، روحانيان، و دانش اومانيست
. يكي از بيم آن كه مبادا به كُفرپرستي گمان برده شود، اگر ريا نكند و اعدام سـروه را بـه نيكـي نسـتايد    

ي ديگرانديشان، بـا هـيچ مخـالفتي     گرد و شكارِ جمله آيد كه فرمان كالون در پي نين به نظر مياكنون چ
خيزد ـ آشنا به گوش كالون و سخت مورد نفـرت او ـ صـدايي      كه ناگهان صدايي برمي. رو نشده باشد روبه

انـد، طنـين    هكه به نام انسانيت و به دادخواهي آشكاراي جنايت موهني كـه بـر ميكائـل سـروه روا داشـت     
هاي زورورزانِ ژنو هنوز شـهامت او   جويي صداي روشن و رساي كاستليو، كه تهديدها و عربده: افكند درمي

شـماراني ديگـر را    گذارد تا جـان و زنـدگي بـي    كف، پا به ميدان مي به را خرد نكرده است و دليرانه و جان
  .نجات دهد

*     *     *  

ي نبـرد   زده بـه عرصـه   ناك و هيجـان  اوران، آنان نيستند كه شتابترين جنگ زبده در نبردهاي معنوي،
كارند و عزم نبرد در  جو دارند و در جنگ آوردن، بسيار درنگ اي آشتي بلكه آنانند كه روحيه. نهند پاي مي

انـد و   هاي آشتي را آزموده ي راه گاه كه همه رسد و تنها آن آرام مي شود و آرام دلشان به آهستگي پخته مي
. آغازند افزار راهي گشوده نمانده، با دلي ناخشنود، به جنگي دفاعي و ناگزيرانه مي ز دست بردن به جنگج

سـپارند، همـواره اسـتوارترين جنگاوراننـد و      اينان، كه چنين سخت به درگيري تـن درمـي   اما درست هم
نـگ و جـدال سـاخته    وي اومانيستي است راستين و بـراي ج . و كاستليو نيز چنين است. گيرترينشان پي

گـر و   جوسـت و مصـالحه   اصـالً در بـنِ ذات خـود آشـتي    . اهـل كشـاكش و درگيـري نيسـت    . نشده است



 104  وجدان بيدار
 

http://www.seapurse.ir 

دار همچون نياي معنـوي خـويش،    طبيعتي دارد آرام و به آيين، خداشناس است و اهل دين  خودكامه نرم
ه است و تصـادفي نيسـت   شمارگونگي و بسيارمعناييِ حقيقت آسماني و دنيايي، نيك آگا اراسموس، از بي

وليكن ايـن شـك ورزيـدنِ    . را بر خود دارد 1ي هنر شك ورزيدن دربارهكه يكي از آثار اصلي او، نام پرمغزِ 
حزم او بـه  . گرايي خشك نساخته است روي از كاستليو شك هيچ همواره به خويشتن و خودآزماييِ دائم، به

پوشـي، و در كشـاكش بـا غيرگـان،      ه اسـت و چشـم  وي در برابر تمام ديگرانديشان مدارا كـردن آموزانـد  
از زماني كه به خواست خـود و بـه   . دارد تا پرشتاب به ميدان درآمدن و ستيزيدن تر مي خاموشي را خوش
اش از نام و مقام دست شسته است، يكسره از سياست روز كناره جسته تـا   داشت آزادي نيت نجات و نگاه

در شـهر بـازل، در   . ي كتاب مقدس، خدمتي به انجام رساند، سزاوارتر ي دوزبانه با كاري سترگ، با ترجمه
دانشـگاه بـازل، هنـوز    . مانده از آزادي مذهبي در اروپا، كنج عزلت گزيـده اسـت   ي باقي اين آخرين جزيره

گرد  هاي سرتاسر اروپا، در گريز از پي دارد و از اين رو بسياري از اومانيست ريگ اراسموس را پاس مي مرده
زيد كه به دست لوتر از آلمـان بيـرون    جا مي در اين 2اشتات كارل. اند جا پناهيده دكامگان كليسا، به آنخو

زيد كـه   جا كاستليو مي در اين .كه به دست باورپرسيِ كاتوليكي از ايتاليا 3رانده شده است و برنارد اوكينو
برنـد و نيـز بازتعميـدگرِ     به سـر مـي   5ونو كوري 4جا لليو سوتسيني اين. كالون وي را به ترك ژنو واداشته

گـرد و   پـي . گذرانـد  جـا نهـاني روزگـار مـي     ، كه زير نامي ديگر، ايـن 6ي هلندي، داويد دو ژوري شده رانده
گون شـرعي   ي مسائل گونه پيونداند؛ به رغم آن كه درباره سرنوشت همانند، اين مهاجران را به يكديگر مي

مردماني كه خوي انساني دارند، نيـازي نيسـت كـه در جهـان     . انديشند نظر نيستند و يكسان نمي ابداً هم
وار بـه   شان حتّي سر مويي از هـم تفـاوت نكنـد تـا بتواننـد آدمـي       بيني يكسر چون هم نظر كنند و جهان

پذيريِ خودكامگان، زندگي  ي اين سرتافتگان از بندگي و فرمان همه. وشنودي دوستانه گرد هم آيند گفت
هاي عقيدتي خـود   نامه ها و شب نامه هياهو و آرام، بي آن كه جهان را از ستيزه گذرانند؛ بي ا مياي ر عالمانه

بـازي و   آنـان بـه گـروه   . هاي آتشين بگويند زباني كنند و سخن بياكنند و يا در مجالس درس و بحث، گرم
اين تنهاماندگانِ مخالف با ترها بر  نامي است كه پسان(را » ناراضيان«چه اين  آن. برند سازي روي نمي فرقه

دهـد، فقـط    در سكوتي برادرانه به يكديگر پيوند مي) شود پراكني نهاده مي انديشي و وحشت هر گونه جزم
گذاران  ها در چنگال ضابطه اندوه و رنج مشتركشان است از به اسارت درآمدن روزافزون روح و جان انسان

  .پردازانِ استبدادپيشه و قاعده

                                                
1 De arte dubitandi 

  گري در آلمان از پيشوايان پروتستاني: 1541ـ  1480، (Karlstadt)اشتات  كارل 2
  5يا  1564ـ  1487، (Bernardo Ochino)اوكينو  3
  گر مذهبي ايتاليايي ، اصالح1562ـ  1525، (Lelop Sottsini)لليو سوتسيني  4

5 Curione 
6 David de Jouris 
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ي ايـن   در چشـم همـه   خيـزد،  ي كالون، كه بوي خون از آن برمي نامه يدن سروه و دفاعدر آتش سوزان
اند و از خشم  پرواي او سخت يكه خورده شان از مبارزطلبي بي آزادانديشان معناي اعالن جنگ دارد و همه

ت، پاسـخي  اي از اين دس ساز فرا رسيده و اگر كار قلدرمنشانه ي سرنوشت اند كه لحظه سرشارند و دريافته
آيـا  . در خور نستاند، آزادانديشي از اروپا رخت برخواهد بسـت و قهـر از آن پـس قانونيـت خواهـد يافـت      

ي آزادي  از آن پس كه روشنايي يك بار دميده بود، پس از آن كه جنبش اصالح ديني خواسته«راستي  به
ار بـر ظلمـت كـرد و بـه دوران     بايست ديگر بار، گـذ  انديشه و وجدان را به جهانيان عرضه داشته بود، مي

ي كالون است، به ضـرب دار و درفـش و شمشـير،     كه خواسته راستي بايد چنان انديشي بازرفت؟ به تاريك
ي خطير، پيش از آن كـه   بايد اكنون، در اين لحظه ي مسيحيان ديگرانديش از ريشه برافتند؟ آيا نمي همه
روشني اعـالم   ور سازد، به سوزي ديگر را شعله يزم آدمي ه هاي آتش افروخته در شامپل هزاران كوهه زبانه

هايي را كه در امور معنوي، بينشي ديگرسان دارند، چون ددان درنده پـي   شود كه كسي حق ندارد انسان
كُشان شكنجه دهد؟ اين كه هنگام آن رسـيده اسـت كـه آشـكارا و روشـن بـه        زنان و آدم كند و چون راه

گري، و هر كه به ترور و  كند، ضد مسيحي مدارايي مي كس نابردباري و بي جهانيان نشان داده شود كه هر
  .كند يازد ضد انساني رفتار مي آفريني دست مي وحشت

گـران بانـگ بـرآورد؛     رسيدگان در برابر سـتم  بايد به هواخواهي ستم كنند كه اكنون مي همه حس مي
ترين  ترين و روشن هايي هست كه ساده يخ، دوراندر تار! ي وانفسا اما چگونه؟ در آن زمانه. روشن و آشكار

هـايي كـه    دوران. تواند جز سربسـته و بـه زبـان اشـاره بـه گـوش جهانيـان رسـانده شـود          ها نمي حقيقت
زيرا دست . خزد راهه به درون مي ها نيز ناگزير پوشيده و دزدانه و از پس ترين انديشه ترين و مقدس انساني

معني و تلخ است، ولي واقعيت دارد كه  بي. ها بسته است ه ورود آزاد بر آنگماشتگان و مزدوران قدرت، را
شـود تـا    ي مردم و يا به باورآورنـدگان مكتبـي خـاص، اجـازه داده مـي      هميشه در همان حال كه به توده

جـو بـا    هـاي مسـالمت   طلـب و آرمـان   هاي آشتي احساسات و هيجاناتشان را آزادانه بيان كنند، به گرايش
هـا شكسـته    گـذر آن  شود و به اين دستاويز كه اقتدار حكومتي و يا دينـي از ره  ك نگريسته ميي ش ديده
دوسـتي مردمـان، از    گيرند تا نكند شورِ ايمان و مـيهن  زير فشار قرار مي) اي ديگر هر بار به گونه(شود  مي

در فضـاي وحشـتي    چنين است كه. ها، سستي پذيرد ي آن طلبانه دوستانه و تسليم هاي نوع خالل خواسته
هاي خويش  كنند روشن و آشكارا، نگرش روي جرأت نمي هيچ كه كالون آفريده است، كاستليو و يارانش به

كـه   هـاي اسـناني، چنـان    يك مانيفست مداراگري، يـك فراخـوان بـه ارزش   . را به آگاهي ديگران برسانند
  .خواهد شد آوري درنگ ضبط و جمع هاست، از سوي استبداد مذهبي بي ي آن برنامه

را بـه عنـوان ناشـر و محـل      1نام ساختگيِ مارتينوس بلينوس .توان برآمد از پسِ زور، تنها به حيله مي
شود  بيش از هر چيز، در خود متن كوشش مي. گذارند بر پشت جلد مي 1چاپ را به جاي بازل، ماگدبورگ

                                                
1 Martinus Bellinus 
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كه گويي كليسـاييان اهـل    نه، چنانگناه، نمودي بگيرد علمي و متألها كه فراخوان نجات پيگردشدگانِ بي
در اين باب كه بـه رأي  ) آكادميك(اي  كنند صرفاً دانشكده وگويي مي رأي، گفت علم و ديگر مراجع صاحب

راسـتي مسـتحق    آيـا آنـان بـه   . و روايت بسياري از مراجع قديم و متأخر، با كافران چگونه بايد رفتار كرد
ي  پندارد كـه جـزوه   حات نظري گذرا بيافكند، در آغاز چنين ميراستي اگر انسان به آن صف پيگردند؟ و به

تـرين آبـاء    جا كلمـات قصـار پـرآوازه    زيرا در اين. ي مذهبيِ كوچكي را به دست گرفته است پردازانه نظريه
، و هيرونيمـوس، خيلـي برادرانـه، در كنـار     3توموس قـديس  ، كريسوس2كليسا، همچون آگوستين قديس

هـاي   و يـا اومانيسـت   4، مانند لوتر و سباسـتين فرانـك   بزرگ مذهب پروتستان ي سخنان مراجع برگزيده
اي،  جـا تنهـا منتخبـاني مدرسـه     رسـد در ايـن   به نظـر مـي   .طرفي همچون اراسموس آورده شده است بي

هـاي گونـاگو گـرد آورده شـده باشـد تـا        نحلـه ي حقوقي ـ مذهبي از سخنان فيلسوفان   هاي گزيده جمله
ا خواندن آن، بدون اثر پذيرفتن از ديگري، خود به قضاوتي روشن و شخصي در مورد اين خواننده بتواند ب

دسـت،   شود كه اين نظريـات برگزيـده، يـك    تر، روشن مي اما در نگاهي دقيق. ي پيچيده دست يابد مسأله
تنهـا   هـا و  تـرين حيلـه   شمرند و يكـي از زيركانـه   هايي است كه جزاي مرگ كافران را ناروا مي همه از آن

هايي كه در  ي نام الي سطرهاي اين كتاب سرتاسر سنگين، اين است كه در زمره بدخواهيِ پوشيده در البه
ويژه ناخوش خواهد آمد؛ نام  شود، نامي آمده است كه كالون را به مخالفت با كالون از ايشان نقل گفتار مي

روشني و گويايي  ي پيگردشدگان بود و به مرهگردد به روزگاراني كه خود در ز فتوايي از او كه برمي. خود او
اينـك  . كند ي امروزي او را كه در ستايش آتش و شمشير و خون فرياد سر داده است، رد مي تمام، نظريه

. دلِ سروه به زبان خود، خويشتن را، كالون كالون را، نامسيحي از دين برگشته بخوانـد  بايد قاتلِ سخت مي
  : مزين به نام خود وي، چنين آمده است جا با خط جلي و زيرا در اين

گري اسـت و   شدگان از كليسا به زور اسلحه و دريغ ورزيدن حقوق انساني از ايشان، نامسيحي گشت رانده پي
  .برگشتگي ازدين

بخشد و نه اشـارات نهفتـه    اما همواره سخنان روشن و مشخص است كه به يك كتاب غنا و ارزش مي
ي آغـازين كتـاب بـه اميـر      نامـه  رانـد، در پيشـكش   را كاستليو بـر زبـان مـي    و اين سخنان روشن .در آن

ي مـذهبي منتخبـات، اهميتـي     ، و تنها اين سخنان آغازين و انجامين اوست كه به اين جـزوه 5ورتمبرگ
شمار است كه براي نخسـتين بـار در اروپـا،     ي انگشت زيرا هم در اين چند صفحه .بخشد فراتر از زمان مي

و گرچه در آن هنگـام بـه نيـت پشـتيباني از     . كند شه، حق مقدس بنيادين خويش را طلب ميآزادي اندي
تاباند كه از آن پـس   ي كساني را بازمي ي همه جويانه راستي كه فرياد حق كافران نگاشته شده است، اما به

                                                                                                                                                                 
1 Magdburg : شهري در آلمان  

2 Augustinus  
3 Chysostomus  
4 Sebastian Frank 
5 Herzog von Wüttemberg  
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كامگاني ديگر گرفتار شان، به آزار خود نگري و يا باور سياسي در درازناي زمان، به خاطر استقالل در جهان
شود با دشمن خوني هر گونه معنويت و دادگري؛ با تعصب كور  زمان آغاز مي جا نبردي بي در اين. آيند مي

اي  شـمارد و در برابـر آن بـا پيروزمنـدي، ايـده      آورد و دشمن مي اي جز از آنِ خود را تاب نمي كه انديشه
هاي دنيـاي خـاكي    گري ها و ستيزه خويي ي دشمن گر همه شود از لوني ديگر؛ ايده و آرماني چاره نهاده مي

  .آرمان مداراگري: ما
. پرورانـد  كند و مـي  ي خود را بنياد مي نابردار، نظريه كاستليو، با منطقي سرد و آهنين، روشن و خدشه

هـا،   انديشـيِ آن  گشت كافران و به مرگ جزا دادنشان، تنهـا بـه گنـاه ناصـواب     پرسش اين است كه آيا پي
راسـتي كـافر يعنـي     به: كند كه واست؟ كاستليو پيش از اين پرسش، پرسش بنيادين ديگري را طرح مير

توان بي آن كه جانب عدالت از دست برود، كـافر ناميـد؟ كاسـتليو بـا عـزم راسـخ و        چه؟ چه كسي را مي
  : نويسد باكي تمام، مي بي

در اين روزگار، چنين .... راستي كافر باشند به شوند، ي كساني كه كافر خوانده مي دارم كه همه من گمان نمي
خواهد دشـمني   آور است كه هر كس مي ناك است، چنان ناسزاگونه و تحقيرآميز و هراس عنواني چندان هول

. ترين راهي كه دارد اين است كه اتهام كفر بر او ببندد تـا كـار او را بسـازد    شخصي را از سر راه بردارد، آسان
بندند و با خشمي كور،  هاشان را مي افتند كه گوش وز نام كافر نشنيده، چنان به هراس ميزيرا كه ديگران هن

  .كنند تنها او كه حتّي آنان را كه جرأت آورند كالمي به سود وي بر زبان آرند، دنبال مي نه

دانـد   او مي. خواهد كه حكم به آيين براند گرد نيست و مي ي پي وليكن كاستليو گرفتار شور بيمارگونه
اش را يكجا بـر سـر    جويد تا خشم و نفرت فروانباشته بخت مي اي، گروهي قرباني نگون كه هر عصر و زمانه

گزيننـد تـا نيـروي     تـر را برمـي   تـر و نـاتوان   زورمندان هر عصر، همواره گروهـي كوچـك  . ها خالي كند آن
ي مذهب، يـك   يك بار به بهانه. ندها آوار كن گرِ نهفته در بنِ وجود آدميان را بر سر آن جوي ويران پرخاش

هـاي   ي آرمـان  ي خاستگاه و تبارشان، و يك بار به بهانه ي رنگ پوست يا نژاد، يك بار به بهانه بار به بهانه
شود، امـا روش كـار يكسـان     ها عوض مي شعارها و مناسبت. اي شان؛ هر بار به بهانه بيني اجتماعي و جهان

بـين او بـا    گذارد چشم روشـن  اما مرد خردپيشه نمي. و نابود كردن است هماره؛ تهمت زدن و خوارداشت
هاي آكنده از غضب كور شود و توحش غريزيِ غوغا وي را در خود غرق كند و هـر   گونه غرض ورزيدن اين

از ايـن روسـت كـه كاسـتليو از     . آيـد  وجوي حقيقت برمي نو با متانت و عدالت تمام به جست بار خود نوبه
خـوبي   ي آكنـده از نفـرت را بـه    ي كافران، تا پيش از آن كه خود معناي دقيق اين كلمه بارهاظهار رأي در

  .زند نشكافته باشد، سر باز مي
جـا   نهـد و از آن  راستي، كافر يعني چه؟ كاستليو هر بار از نو اين پرسش را در برابر خود و خواننده مي

جويند، او نيـز   گانه مرجع معتبر قانوني استناد ميكه كالون و ديگر باورپرسان به كتاب مقدس به عنوان ي
اما شگفتا او نشـاني از چنـين كلمـه و مفهـومي در سرتاسـر كتـاب        .پژوهد كاود و مي برگ آن را مي برگ
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اي  ايمـاني، آمـوزه   كيشـي و درسـت   اي از راست اي، پنداره انديشي بايد كه نخست جزم مي. يابد مقدس نمي
زيرا كه سرپيچيدن از كليسا، نيـاز دارد بـه ايـن    . شد تا چنين معنايي جعل شودواحد در كار آمده بوده با

در حقيقت در كتاب مقدس، از منكران وجود خداونـد  . كه نهاد كليسا، خود نخست پي افكنده شده باشد
ن روي از منكرا هيچ اما يك كافر، هنوز به. شود ها سخن به ميان آورده مي و از ضرورت به كيفر رساندن آن

وجود خداوند نيست ـ كه ماجراي سروه اين را نيك ثابت كرده است ـ و حتّي بـرعكس، آن كسـاني كـه      
شان، بازتعميدگران، بر آنند كه مسيحيان راستين و ناب، ايشانند و  اند و پرشورتر از همه كافر خوانده شده

جا كـه هرگـز    تايند و از آنس دارند و مي عيسي مسيح را چون واالترين نمونه و سرمشق زندگاني عزيز مي
بايد جرمي باشد كه ريشه  شود، پس كفر و كافري مي هيچ تُرك و يهودي و خداناشناسي كافر خوانده نمي

كـافران آناننـد ـ اگرچـه مسـيحي ـ كـه بـه         : اينك تعريفـي نـو  . گري داشته باشد در درون عالم مسيحي
بـه  » درسـت «كنند و از درك  تأميل به رأي ميهايي  ورزند؛ بلكه در نكته ايمان نمي» راستين«مسيحيت 

  .راهه دورند و بر گم
كـدامين يـك از   » راسـتين «ولـيكن مسـيحيت   . گويا اكنون ديگر تعريف نهايي به دست آمـده باشـد  

از كالم الهي چيست؟ آيـا تفسـير   » درست«بار ـ تفسير   گون آن است؟ ـ پرسش مصيبت  تفسيرهاي گونه
است، و يا كالوني؟ آيـا   2و يا هسي 1ينگليايي است، تفسير بازتعميدگرانهكاتوليكي است، لوتري است، تسو

راسـتي كـالم الهـي همـواره      راستي در امور شرعي، سخن رانـدن از اطمينـان مطلـق رواسـت؟ آيـا بـه       به
»ِ نـه «تفسيرناپذير است؟ كاستليو آن دليري را دارد ـ بر خالف كالون پرمدعا ـ كه به اين پرسش با يـك    

اين . ها ديده است»نادريافتني«ها را در كنار »دريافتني«وي در كتاب مقدس، بسياري . سخ گويدساده پا
  :نويسد ي عميقاً مذهبي و مؤمن، مي روحيه

ي خـونين و پايـان ناپيـداي هـزار      شان، بسي رمزآميزند و رازناك و موضوع سـتيزه  حقايق ديني بنا بر گوهره
بخش روح و روان آدميان نگـردد و كـالم آخـرين را از آنِ خـود      شنايياي كه تا مهرباني و نيكودلي، رو رساله

  ....بار ادامه خواهد يافت نكند، همچنان خون
پردازد، ممكن است درماند و به خطا افتد و از اين رو مداراگريِ متقابـل،   هر كس كه به تفسير كالم الهي مي

  ....هاست نخستين تكليف براي انسان
ي  سـادگي در بـاب همـه    ي مسـيحيان عـالم، بـه    بود، همـه  يكتايي ذات خداوندي مي روشنيِ چيز به اگر همه
هاي جوان، در اين اعتقاد كه خداونـد   ي ملت يافتند؛ به همان سان كه همه نظري يگانه دست مي بهها  مسأله

، يك مسيحي جا كه چيزها ناروشن است و سخت در ابهام اما از آن. داستانند رأي و هم يكتا و يگانه است، هم
دينان خردمندتريم؟ پس  خدايان و بي آخر، مگر نه اين است كه ما از بي. نبايد مسيحي ديگر را محكوم بدارد

  .تر و نيكوتر هم باشيم از آنان رحيم
                                                

  آنابابتيستي 1
  گر مذهبي ، اصالح1415ـ  1369، (John Huss)منسوب به هس  2
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شود كه اگرچـه بـه اصـول     كسي كافر خوانده مي: هايش گامي جلوتر آمده است كاستليو در پي كاوش
ي مرجع قدرت سرزميني است كـه وي   شيوه كه خواستهرزد، اما نه به آن و گري باور مي بنيادين مسيحي

. ترين وجه مميز كـافران  بنابراين كافري مفهومي است نسبي و نه مطلق ـ سرانجام، اساسي . زيد در آن مي
كنند و همچنين پيروان بازتعميدگري در  مذهبان كافر جلوه مي كالونيان به طور بديهي در چشم كاتوليك

اي  شـود، در ژنـو كافرپيشـه    ايمان دانسته مـي  ي مسيحي درست همان كس كه در فرانسه. كالونيانچشم 
افكننـد، در   يكي را كه در سرزميني چون جنايتكاران زنده در آتش مي. رود؛ و برعكس بيش به شمار نمي

  . دارند سرزمين همسايه چونان شهيد بزرگ مي
نهند، درسـت در همسـايگي، بـه     انگارند و ارج مي ني راستين ميهنگامي كه تو را در شهر و شهرستاني، مؤم

مزاحمـت   و بـي   دغدغـه  كه اگر كسي بخواهد امروزه بي پندارند، چنان دارند و كافرت مي همان خاطر خوار مي
هايي كه وجود دارد  ي شهرها و سرزمين گون و مذاهب پرشمار ـ به شماره  بايد به باورهاي گونه سفر كند، مي

  .ن بياوردـ ايما

  :يابد ي خود دست مي بدين روال، كاستليو به تعريف فرجامين و جسورانه
يـابم كـه مـا آنـاني را كـافر       كنم كـه چـه كسـي كـافر اسـت، درمـي       من چون در اين معنا نيك انديشه مي

  .ي ما موافقت ندارند شناسيم كه با عقيده مي

ي بيداد، آشكارا بر  اما همين را در آن زمانه .نمايد پاافتاده مي اين سخن از فرط سادگي و بداهت، پيش
ي  ونـوا، بـر چهـره    برگ چرا كه با اين سخنان، مردي تنها و بي. طلبد و جان دلير زبان آوردن، دل شير مي

زادگـان و پيشـوايان و رداپوشـان كليسـايش، از كاتوليـك       شمار شه كوبد، با بي اي پربيداد تازيانه مي زمانه
آميـز   معني، جنون انگيزشان پوچ است و بي هاي هراس دهد كه كافركُشي شدارشان ميگرفته تا لوتري، و ه

آويـز   شوند، حلـق  گناهي كه چنين بيدادگرانه دنبال مي است و جنايتكارانه، كه اين هزاران هزار انسان بي
. انـد  شوند، جرم و جنايتي بر ضـد خـدا و حكومـت نكـرده     شوند، زنده زنده سوزانده مي شوند، خفه مي مي

اند و تنها در دنياي ناپيـداي انديشـه و ذهـن     اينان در جهانِ واقعي عمل سواي ديگران، كاري انجام نداده
ي انديشه  اما چه كسي از اين حق برخوردار است كه درباره. كنند است كه خويش را از ديگران متمايز مي

سنگ و برابر بگيـرد؟   هاي سنگين، هم مو فكر انساني به داوري نشيند و باور قلبي و خصوصي وي را با جر
قيصـر را فقـط   بنا بر نص صريح كتاب مقـدس،  . نه حكومت از چنين حقي برخوردار است و نه حكومتيان

آورد كـه گفتـه    و كاستليو، گويا و روشن، اين سخنان لوتر را مـي . چه رواست كه قيصر راست فرمان بر آن
ي الهـي نيسـت كـه قـدرتي      هاسـت و خواسـته   يدن بـر تـن  سلطنت زميني تنها، تواناي به قهر ورز: است
داشت نظم و سامان سياسـي را از هـر    حكومت اختيار دارد كه نگه. فرمان براند آدميانجهاني بر ارواح  اين

باش ـ اقتدار خود را با جهانِ نهانِ ايمان و اخـالق    درآميختن هر مرجع ـ هر كه، گو مي . شهروندي بطلبد
فزاييم آفرينندگي هنر ـ تا هنگامي كه از شوريدنِ آشكارا بر موجوديت حكومت نشـان   ا مردمان ـ و ما مي 
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، به معناي تجاوز و دسـتبرد بـه حـريم مقـدس حقـوق      )خوانيم افروزي سياسي مي ما آن را شورش(ندارد 
هر كدامين مـا  «زيرا كه . مداران نيست گوي حكومت اش پاسخ كس به سبب ايمان باطني هيچ. فردي است

حكومـت و حكوممتيـان را در كـارِ بـاور مردمـان،      . »گوي ايمـان خويشـتنيم   گاه خدا، خود پاسخ پيش در
گـاه كـه    ها از چـه روسـت، آن   هاي زننده و كف بر دهان آوردن جويي راستي را اين عربده. اختياري نيست

ايـد دائـم   دارد جـز بـاور ماركسيسـم از چـه روي ب     نگـرد و بـاور مـي    ديگري جهان را به چشمي ديگر مي
بار آكنـد؟ انسـانيت راسـتين، بـدون      چنين به فراخواندن گزمگان فرياد برآورد و جان را از نفرتي خون اين

  : زيرا كه. نايافتني است دست جويي و مداراجويي آشتي
چنين كه شود، حتّي به گاه . توان با ديگران در آرامي زندگي به سر آورد تنها در چيرگي بر نفس خويش مي

هاي خود همديگر را آگاهي داد و تا دست يافتن بر يگـانگيِ فكـري    كم از انديشه دستتوان  ف نظر، مياختال
  .بينابين، صلح و مهرباني را دريغ نورزيد

ي ننـگ بشـريت اسـت، بـا      ناك، گناه اين پيگردهاي بربرمنشانه كه مايه كشتارهاي هولهمه  گناه اين
در نظر ) كار است؟ اش گناه كسي به سبب انديشه و ايمان باطنيچه . (گناهانند اينان بي. كفرورزان نيست

. انديشي است ي ما چيرگي يافته، از آنِ تعصب و خشك كاستليو، گناه جنون مرگباري كه بر جهان آشفته
نگري  هاي خود، دين و آيين خود، و جهان پردازاني است كه هيچ را جز ايده كار ابدي، نابردباريِ نظريه گناه

بـرد و   آميز سخت يورش مـي  كاستليو بر اين خودبرترانگاريِ جنون. تابند انگارند و برنمي رست نميخود، د
درسـتي   آدميان چندان به اعتقادات خويش ـ يا بهتر است بگوييم به گمانِ باطلي كه به « .نكوهد آن را مي

انگارنـد و   نـد و بـه هـيچ نمـي    دار ورزند ـ باور دارند كه كبرفروشانه، ديگران را خوار مي  اعتقادات خود مي
رأي و نظـر او   كس با ديگري كـه هـم   خيزد كه هيچ جاي برمي ها و پيگردها از همين نخوت نابه دلي سنگ

هـا   ي آدميان روي زمين، رأي نيست، سر بردباري ندارد؛ به رغم اين حقيقت كه امروزه كمابيش به شماره
ي ديگـران را محكـوم    شـود كـه همـه    اي پيـدا نمـي   فرقههمه،  با اين. ها رنگارنگ گون است و انديشه گونه

هـا، بـه زنـدان     ي اين تبعيدها، آوارگي جاست همه و از اين. نشمارد و فرمانروايي را تنها از آنِ خود نخواهد
هاي ناجوانمردانه كه هر روزه تنها بـه   ها و شكنجه كردن ها، كُشتن آويز كردن ها، حلق ها، سوزاندن افكندن

نشيند و حتّي گاه  چند به دل خوش نميپذيرد كه بزرگان و محتشماني را اعتقاداتي  ت مياين سبب صور
ي بربـروار   ي ميل وحشيانه ريشه«. خيزد نگري برمي ها تنها از خشك كرداري سياه» .نيز بي دليلي و سببي

را چندان كـور  بينيم كه نفرت چشمشان  به خشونت، تنها در نابردباري ذهني است و امروزه كساني را مي
تر از آن كـه او   افتند اگر كه از اعداميان ايشان يكي را نخست خفه كنند، پيش كرده است كه به خشم مي

  ».را در برابر آتشِ كم، به مرگ آكنده از عذاب بسوزانند
: هـا نجـات بخشـد    گـري  تواند بشـريت را از ايـن وحشـي    از اين رو، در نظر كاستليو، تنها يك چيز مي

  .مداراگري
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تواننـد   و اگر آدميان خود بخواهند، مـي . هاي بسيار جا دارد و نه تنها براي يكي جهان ما براي حقيقت
با دوستان مروت و با دشمنان مدارا كنيم و دست بـداريم از  «. در كنار يكديگر، در آرامي روزگار بگذرانند

گيـرد   ي زايد، خاموشي مي يزانهي فريادهاي كافرست گاه است كه همه آن. محكوم داشتن اعتقادات ديگران
كوشـد تـا    و درست در حالي كه كالون در نوشتار خـود مـي  . يابد ي عقيدتي پايان مي و پيگردهاي بيهوده

گويـد   ي كافران تيغ برآرند، او، كاستليو، ملتمسانه اندرزشـان مـي   زادگان به برافكندن يكسره اميران و شَه
  : كه

گـاه الهـي    گـاه كـه در پـيش    آن. خوانند مبريد كه شما را به كشتن فرا مي دلي بگرويد و فرمان از آنان به نرم
توانند بايستند؛ كه هر كدامين سخت گرفتار پاسـخ   كمك نمي بهبايد پس داد، اينان در كنار شما  حساب مي

 داشت، شـما را هرگـز بـه    جا حضور مي باور كنيد، اگر مسيح در اين. هاي خويشند ي كرده نامه گفتن به سياه
هايي چنـد   ستايندش؛ حتّي اگر در نكته دارند و مي داد كه نام مبارك او را بر زبان مي كشتن آناني اندرز نمي

  ....رفتند راهه مي بودند و بر گم نيز بر خطا مي

*     *     *  

سـان كـه    جانبـداري، آن  گنـاهي اهـل كفـر را بـي     پرسش خطرآفرينِ گناه يـا بـي   سباستين كاستليو،
و . رسيِ مسائل معنوي است، پي كاويده، آن را سبك و سنگين كرده و نيك بررسـيده اسـت  ي بر شايسته

شـان   بايـد گذاشـت و آزادي   جانان را آسـوده مـي   رسيدگان و آزرده اينك از ته دل باور آورده كه اين ستم
ايان، همچون گر در حالي كه خيل فرقه. دارد يونانبايد بخشيد، فروتنانه ديدگاهشان را بر ديگران عرضه مي

كنند؛ در حالي كه هـر يـك از ايـن     هاشان را تبليغ مي واره خراش، جزم هاي گوش جارچيان بازار، با عربده
اي، از سر منبر فريـاد سـر داده اسـت و او، كاسـتليو، آري، تنهـا او،       نظر، بي هيچ وقفه پرستانِ تنگ مكتب

رانـد، بـا افتـادگي و     سخن حـق بـر زبـان مـي    بهاي حقيقت را در دست دارد و كالم خداوند و  گوهر گران
  : گويد سادگي تمام، چنين مي

هـا   گـويم كـه از كشـاكش    ي خدا، بلكه چون مردي ساده سخن مـي  من با شما نه همچون پيامبري فرستاده
هـاي دائـم، كـه از     داريِ مردمان نه از راه ستيزيدن سخت بيزار است و تنها آرزويش اين است كه دين و دين

سپردگي و عبـادت قلبـي، بـه اثبـات      هاي ظاهري، كه از راه دل ها و آيين دلي، و نه از راه رسم و همراه عشق 
  .برسد

هـاي   گويند و انسان گزاران و شاگردان خويش سخن مي پرستان، همواره با ديگران چون خدمت مكتب
  .واال، همچون برادري با برادر خود، انساني با انسان ديگر

گاه كه رخداد نامردمي را بـه چشـم خـود     ت، ممكن نيست دلش به درد نيايد، آنسرش اما انسانِ نيك
تواند به آرامي، تنها سخنان اصولي و سردمزاجانه بر كاغذ نقـش كنـد،    نويسد، نمي دستي كه مي. بيند مي
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آيـد و بـه لـرزه     ي خـويش بـه درد مـي    هنگامي كه ژرفناي جانِ مرد، از نابخردي و جنونِ چيره بر زمانـه 
افكنـد و   گاه كه لهيب خشمي عادالنه بر اعصاب مرد آتش درمي تواند به آرامي برآيد، آن صدا نمي. افتد مي

ي  اي در باب چوبه وگوي دانشكده و گفت  تواند تا ابد بنشيند و به پژوهش او نمي. چنين است كاستليو نيز
ا نـابودي و مـرگ، بـه خـود پيچيـده      گناه، ت عذابي بپردازد كه در شامپل برپا شده بود و بر آن انساني بي

اي بـه دسـت    آموختـه  كيش خود، قرباني شده است؛ دانـش  زنده، به فرمان برادر هم است؛ انساني كه زنده
هـا نيـز بـه نـام ديـن و آيـين        ي اين و دردا كه همه. ي ديگر؛ متألهي به دست متألهي ديگر آموخته دانش

  !مسيحايي؛ آيين مهرباني
كشيده و انبوه كُفرپيشگان زيـر پيگـرد را پـيش خيـال      ي شكنجه خراش سروه كاستليو كه تصوير جان

هـاي   وجـوي مسـببانِ ايـن بيـدادگري     پردازد بـه جسـت   گرداند و مي چشم از نوشتن و نوشتار برمي دارد،
كـاري   ي زهد و تقوا كشند و به نام خـدا، سـياه   كوشند بر نابردباري خويش، پرده انگيز، كه بيهوده مي هول
  :دارد جا كه بانگ برمي روي عتاب كاستليو، با كالون است؛ آن. دكنن

تـر جانيانشـان    ناك هم كه بوده باشد، به پـاي گنـاه بـس بسـيار عظـيم      گناه اينان هر اندازه سنگين و خوف
ي  شان را لباس مسيحايي درپوشانند و چنين بنمايانند كه عمل به خواسـته  كاري كوشند تبه رسد كه مي نمي

  .كنند دل او مي

اي از  كوشـند كارهـاي قهرآميزشـان را بـه آرايـه      ي روزگـار، زورورزان مـي   داند كـه در هميشـه   او مي
ي هر آرماني است و قهر پسـت   ولي چه سود، كه خون آالينده. نگرانه بيارايند جويي ديني، يا جهان آرمان
كـه بـه دسـتور ژان كـالون، در     آري؛ ميكائل سروه، نه به فرمان عيسي مسيح، بل. اي را كند هر انديشه مي

. رفت گري در جهان يكسره بر باد مي بود، حرمت مسيحي زيرا كه اگر جز اين مي. آتش سوزانده شده است
  :دارد كاستليو چنين بانگ برمي
شـكافند   آورندگان به او را حلقوم مي بيند ايمان گاه كه مي گرود؟ آن ي ما به مسيح مي آخر چه كسي در زمانه

آورد مسيح  چه كسي رغبت مي... كشان زنان و آدم آورتر از راه ريزند، بسي خوف و شمشير خون ميو به آتش 
انـد، ديگرانـي را كـه بـا ايشـان در       را خدمت گزارد، وقتي ببيند كساني كه بر قهر و قـدرت چنـگ انداختـه   

بـا آن كـه فريـاد    سـوزانند؛   افكننـد و مـي   كنند، به نام عيسي مسـيح در آتـش مـي    آوازي نمي هايي هم نكته
  ورزند؟ خيزد كه به مسيح ايمان مي ها بر به آسمان مي ي شعله شان از ميانه مظلومانه

آميـز   كنـد كـه سـرانجام ايـن تـوهم جنـون       سرشت، احساس مي چنين است كه اين مرد بزرگوارِ نيك
يـن سـبب كـه از    هايي را شكنجه كرد و به قتل رسـانيد، تنهـا بـه ا    شود انسان بايد پايان گيرد كه مي مي

بينـد زورمـداران زمـان از قـدرت خـويش پيوسـته بـه         جا كه مي و از آن. مخالفانِ فكريِ زورمداران روزند
گيرند و هيچ دياري جز او نيست، جز اوي يكـه و تنهـا، اوي نـاچيز و نـاتوان، كـه ايـن        نادرستي بهره مي
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اش را همچـون   دردي دارد و نداي هـم  برميرسيدگان را پشتيبان شود، نااميدانه فرياد  شدگان و ستم رانده
  :گونه دهد كه پاياني دارد، بدين سوز بر آسمان سر مي نوايي شورانگيز و جان تك

راستي تو را چـه افتـاده اسـت؟ مگـر تـو       بيني؟ به ها را همه تو مي پادشاها، آيا اين جهان آفرينا، مسيحا، جهان
ي زمينيـان   گـاه كـه تـو در ميانـه     سان سـنگين؟ آن  اين خو با خود، سان دشمن اي يكسر؟ اين ديگرسان شده
تـر از تـو تـاب آورد؛     ها را نـرم  كس نبود كه تمسخر زدن! تر از تو كس نبود تر و نيكوسرشت جان بودي، لطيف

كننـدگان و   ي آن توهين تويي كه ناسزا شنوده، خدو بر رخسار، ريشخند خورده، خار بر سر و بر صليب، همه
راستي آيـا اكنـون    ي دعاي خير بر آسمان برداشتي، به كشيدگي زمزمه ا از حضيض خواريدهندگانت ر دشنام

راستي اين تويي كه روا  به: دهم كنم و به نام مبارك پدر سوگندت مي اي تو؟ التماست مي سان ديگر شده اين
گيرند، در آب خفه  ميهاي توست به ديده ن كه در آموزه هايت را چنان ها و فرمان داري آناني را كه فرموده مي

قطعه كنند، بر آتش بريان كنند، و  ها ريزند، به شمشير قطعه پاره كنند، شكم بردرند، نمك بر زخم كنند، پاره
ي ايـن چيزهـا را روا    راستي تو همـه  ها تا مرگ عذاب دهند؟ اين تويي؟ به ي شكنجه تر با همه هرچه پردرنگ

اند؟  تي خدمتگزاران تو هستند، كه چنين كشتاري به راه انداختهراس داري؟ اي مسيح مقدس، آيا اينان به مي
آورنـد و بـه    كنند؟ وقتي كـه نـام تـو را در ميـان مـي      پاره مي كنند و پاره اينان كه چنين مردمان را زجر مي

گويي گرسنه و  كهسان  ناك حضور داري، آن هاي هول ي اين قصابي راستي در معركه گيرند، آيا به شهادت مي
توانسـتي داد،   زادگاني؟ آه اي مسيح مقدس، اگر تو به چنين چيزها فرمـان مـي   ي گوشت و خون آدمي تشنه

تواني  شيطان را ديگر چه بر جاي ماند؟ حاشا، حاشا، كه كفر است و ناسزا، گمان بردن كه تو همان كارها مي
را به مسيح نسبت كنـد كـه   هاي  كاري طلبد كه آدمي چنين نابه جسارت و فرومايگي مي. كرد كه او، شيطان

  .توانند بود ي ابليس مي تنها خواسته و يافته

*     *     *  

را، و در ايـن   ي كافران دربارهگفتار بر كتاب  سباستين كاستليو اگر هرگز ننوشته بود مگر همين پيش
. نوشـته شـود  بايست نامش در تاريخ انسانيت، تا ابد روزگار، بـه زر   گفتار تنها همين يك برگ را، مي پيش

كند كه چيرگي بـا چكاچـاك    سوز بلند مي ي جان چنين به شكوِه اي صداي تنهايش را اين زيرا او در زمانه
افزارهاست و اميد شنودنِ هيچ صـدا و سـخني در كـار نيسـت و كـالم آخـرين بـا جنـگ اسـت و           جنگ
شـمار، بارهـا گفتـه     ي بي نههاي خردمندا وليكن اگرچه از سوي تمام اديان آسماني و آموزه. ساالران جنگ

. نـو، بازيـاد آدميـان آورد    هاي انسـاني را نوبـه   مندترين خواسته بايد گفت و گفت، و ارج شده است، باز مي
  :افزايد كاستليو مي

ا بازگفـت حقيقـت و سـخن حـق، هرگـز       . گويم شك من سخني كه ديگران تاكنون نگفته باشند، نمي بي امـ
  .بايد پيوسته گفت و تكرار كرد بر كرسي نشانده نشده، آن را ميبيهوده نيست و تا هنگامي كه 
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گـون خـود را    هـاي نـو و گونـه    جا كه زورمداري و خشونت در درازناي زمان، همـواره در صـورت   از آن
  .بايد نبرد با آن نيز از سوي اهل معنا پيوسته از سر گرفته شود آفريند، مي بازمي

جـويي، از   گـويي و حـق   فرجاميِ حـق  ي جباران روزگار و بي قهارانهي قدرت  آنان اجازه ندارند به بهانه
زيرا سخن حق، هر چندان كـه گفتـه شـود، كـم گفتـه شـده       . ميدان پاي پس كشند و خاموشي گزينند

گاه كه پيروزي نبايـد، گفتـار حقيقـت، حضـور      حتّي آن. ماند هاست و گفتار حقيقت، همواره سودمند مي
هايي سر بـه خـدمت حقيقـت     رساند و هر آن كس كه در چنين دوران ثبات ميجاودانه و ابدي آن را به ا

آفريني و تـرور، هرگـز بـر آزادگـي و      كند كه وحشت گويد، به سهم خويش ثابت مي نهد و آن را بازمي مي
ي انسـانيت،   هـا نيـز فـروغ جاودانـه     بـارترينِ دوران  ترين و خون يابد و در نامردمانه جاني پيروزي نمي آزاده
  .چنان درخشان است؛ تا ابد روزگارهم
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  فصل هفتم
  افرازد وجداني در برابر قهر، قد مي

در شنودنِ مخالفت ديگران با باورهاي  هايند، پرواترين همواره آناني كه در تجاوز به باورهاي ديگران بي
ران بـه  بيند كه ديگـ  چنين است كه كالون نيز اين را بيدادي عظيم در حق خود مي. ترينند خود، حساس
وگو بپردازند، بـه جـاي آن كـه آن را بـه عنـوان       ي اعدام سروه به بحث و گفت دهند درباره خود اجازه مي

اويــي كــه گذاشــته اســت بــه . كــاري متدينانــه و خداپســندانه، از دل و جــان بــزرگ بدارنــد و بســتايند
بـا وي داشـته،    ترين شكل ممكن مردي ديگر را تنها به سـبب اخـتالف نظـري كـه در اصـول      رحمانه بي

دردي با خود را طلـب   اي سخت جدي، از ديگران هم آهسته بر آتش كم بريان كنند، اينك به گونه آهسته
  :نويسد وي به دوستي چنين مي. گناه را كند؛ نه دل سوزاندن بر آن قرباني بي مي

انگيـزم   ودي، بر وضع غمآورند آگاه ب هايي كه بر من مي دهند و هجوم هايي كه به من مي اگر از ده يك دشنام
هر ناسزا و دشنام كـه در  . اند ها از همه سو بر من پارس كردن گرفته سگ. آوردي سوزاندي و رحم مي دل مي

ورزان و  رشـك  تر از دشمنان آشكارم، پيروان پـاپ، اينـك   غضبناكانه. شود كوه نثارم مي گنجد، كوه انديشه مي
  .اند ورزانِ خانگي بر من تاختن آورده كينه

هايش از كتاب مقدس و دليـل   نگاري همه گزيده كامي دريافته باشد كه به رغم آن بايد با تلخ كالون مي
برآشـفتگي  . وگو بپذيرد گفت كس نيست كه در كشتن سروه به موافقت نظر كند و آن را بي ها، هيچ آوردن

اي را  يارانش نگـارشِ ردنامـه   شنود در بازل، كاستليو و دروني برخاسته از ناآرامي وجدان او، آن دم كه مي
  .رود گيرد و به هراسي بزرگ فرا مي بينند، افزوني مي بر كار او تدارك مي

گذرد، سـركوب اسـت و سانسـور و زبـان      اي كه بر خاطر استبدادپيشگان مي هميشه نخستين انديشه
ي  رسـاله آن كـه بـا    برد و بـي  شنود، شتابان دست به قلم مي كالون تا خبر را مي. دوختن از ديگرانديشان

خواهد كه آن را در هر  آشنايي داشته باشد، پيشاپيش از شوراهاي كليسايي سويس، پافشارانه مي 1كافران
ي  از ايـن پـس، هرچـه دربـاره    . ها خاموش؛ ژنو كالم آخر را بر زبـان رانـده اسـت    زبان. حال، ممنوع كنند

و كفر است و انكـار، از آن روي كـه بـا نظـر      معني، دروغ، ماجراي سروه گفته شود، خود از پيش خطا، بي
وششم مـارس   هنوز هيچ نشده، در روز بيست. پراكند زند و نامه مي وقفه قلم مي بي. خوان نيست كالون هم

  :نويسد مي 2، به بولينگر1554

                                                
1 De haereticis  

  .پس از تسوينگلي به جانشيني او رسيدگر سويسي كه  اصالح: 1575ـ  1504، (Heinrich Bullinger)بولينگر  2
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شـند  كو اند، كه در آن كاستليو و كوريون مـي  اي را در بازل به چاپ سپرده هاي ساختگي، رساله كساني با نام
هـا   گونـه بـدآموزي   نبايـد گذاشـت ايـن   . بايد كافران را به قهر و خشونت از ميان برداشت اثبات كنند كه نمي

  .ورزان زيرا معنايش زهرناك است و ناپذيرفتنِ كيفرِ كافران و شرك. گستر شود دامن

ر در ايـن  رضـايت خداونـدگا  . بايد هرچه زودتر، دهان دوخت اين حرف، يعني مناديان مداراگري را مي
است كه محافظان كليساي مقدس او، گرچه كَمكي دير شده، ولي سـرانجام مراقبـت بدارنـد كـه چنـين      

  .افسادي بيش از اين پهنا نگستراند
تـر   فرداي آن روز، مريـد و مقلـد او، تئـودور دوبـز، مصـرانه     . وليكن تنها اين يك فراخوان كافي نيست

  :دهد گونه هشدار مي اين
جـاي داشـته    1ي رود رايـن  اما به گمانم اين ماگدبورگ، بـر كنـاره  . اند ا پشت جلد كتاب زدهنام ماگدبورگ ر

پرسم از ديـن   اند و اينك مي آوري دست آلوده جا به چنين كارِ شرم دانم آن من دراز زماني است كه مي .باشد
گفتـار آن كتـاب    خو در پيش هاي اين تبه درايي مسيحاييِ ما ديگر چه بر جاي خواهد ماند، اگر در برابر هرزه

  ساكت بنشينيم و دست روي دست بگذاريم؟

رساله از تكفيـر و تقبـيح پيشـي جسـته اسـت و اكنـون كـه نخسـتين         . اما ديگر بسي دير شده است
  .افروزد ي آن به ژنو رسيده، آتشي از بيزاري و خشم برمي نسخه

برتـر از اقتـدار؟ ديگرانديشـان را بـه      اند انسانيت را جايگاهي بخشند هستند كساني كه جرأت ورزيده
  رفتار بود؟ بايد برادروار مهرباني كرد و با ايشان خوش سوزان، مي ي هيزم آدم جاي كشاندن بر كوهه

يابد معنا كند؟ با  چنان كه خود درمي هر مسيحي ـ و نه منحصراً كالون ـ حق دارد كتاب مقدس را آن  
در . ـ و بديهي است كه منظور كالون، كليساي خـود اوسـت    افتد اين ترتيب كه اساس كليسا به خطر مي

كفـري نوظهـور پيـدا شـده؛ كفـري      . خيزد ژنو، به يك اشارت از هر سو، فرياد كفرستيزي به آسمان برمي
آور  ي مداراگري در امور عقيدتي را به نام پيام از اين پس آموزه. 2سخت مهلك و خطرناك، كفر بليانيسمي

بايـد   هرچـه زودتـر ايـن آتـش جهنمـي را مـي      . خواننـد  زنند و مي داغ مي) استليوك(آن، مارتين بلينوس 
ي اين نخسـتين   و دوبِز، آشفته و خشمگين، درباره. فرونشاند، پيش از آن كه جهاني را در خود فرو سوزد

  :نويسد ي مداراطلبي مي نامه بيان
  .تاز آغاز مسيحيت تا به اكنون، چنين سخنان كفرآميزي شنيده نشده اس

بايد پاسخ داد يا هيچ نگفت؟ جانشـين تسـوينگلي،    آيا مي. شود درنگ شوراي جنگ برپا مي در ژنو، بي
مندانـه   وقت جلـوگيري كننـد، از زوريـخ هـوش     ژنويان خواسته بود كتاب را بهناكانه از  بولينگر، كه شتاب

                                                
1 Rhein  
2 Bellianismus  
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تر آن است كه كـاري   ديدهفرستد اين كتاب به خودي خود از يادها خواهد رفت، از اين رو پسن هشدار مي
  .به كارش نداشته باشند

فشارند كه آشكارا به آن جواب گفته شود  تابي، آتش به جانشان انداخته، پا مي اما فارل و كالون كه بي
تـر دارد در پشـت    اش خـوش  نويسـي  نامـه  آيند دفاع ي ناخوش جا كه كالون از پس نخستين تجربه و از آن

گذارد كه با يورشي خُردكننـده، بـه    ترش، تئودور دو بِز، وا مي ي از مريدان جوانصحنه بماند، كار را به يك
  .ي ابليسيِ مداراگري، مرتبه و خلعت اجتهاد بيابد و نظر مرحمت ديكتاتور را از آنِ خويش سازد آموزه

عـت  كردار است و به پاداش ساليان دراز خدمت و اطا تئودور دوبِز، كه شخصاً مردي پرهيزكار و راست
هاي آزادانديشي، از خود  ترين نشانه وار از جزئي شود، در نفرت ديوانه ترها جانشين كالون مي محض، سپس

  .طورند هاي زاينده و توانا، هميشه همين روها در برابر ذهن دنباله. پرواتر است كالون بسي تندتر و بي
: دارد، از اوسـت  جاودانـه بـدنام مـي   اش را  ي بشري گوينده انگيز، كه در تاريخ انديشه اين سخنان هول

تر همان كه آدميان به آتش و شمشـير   خوش. آزادي، بي آزادي» .1ي شيطان است آزادي وجدان، آموزه«
  :فروشد دوبِز، كف بر دندان آورده، چنين مي.  نيست و نابود شوند، تا كه نخوت آزادانديشي برتافته شود

سي نيكوتر است تا اجازه داده شود هر كس چنـان رفتـار كنـد    ترين خودكامگان، ب ناك گردن سپردن به هول
مانـد كـه بگوينـد     بايـد جـزا داد، بـه ايـن مـي      اين مدعا كه كافركيشـان را نمـي  ... پندارد كه خود درست مي

در حالي كه جنايت كفرپيشـگي هـزار بـار از آنِ ايشـان     . ها را نبايد كيفر كرد و كشت ها و مادركُش پدركُش
  .تر است سنگين

، با چه »كفرِ بليانيسمي«ي آتشين در رويارويي با  نامه توان تصور كرد كه اين ستيزه با اين مستوره، مي
  با چه لحني؟ . گويد لحني سخن مي

جـا كـه    آن. گاه انسانيت نخست نظم، سپس آن! بايد رفتار كرد؟ نه، ابداً وار نيز مي نما آدم با اين هيوالي انسان
هاي بشريِ خويشتن وا سپرد؛ هرگز و بـه   به احساسشايد كه پيشوا خود را  ، نميآيد پاي مكتب در ميان مي

  .منشانه نيست، بلكه شيطاني است تنها مسيحي اي نه زيرا كه چنين شيوه. هيچ بهايي

شـود كـه    رو مـي  اي روبه جويانه ي مبارزه جا براي نخستين ـ و اما نه آخرين بار ـ آدمي با نظريه   در اين
  :ريزد سان به قالب كالم مي اين دوبِز آن را
گذشت است كه  گيريِ بي زيرا تنها به ياريِ انضباط آهنين و سخت. دوستي، جنايتي است عليه بشريت انسان

ما حق نداريم بر چند گرگ درنده ترحم كنيم، . تواند به سوي غايتي از غايات آرماني هدايت شود بشريت مي
دليِ ريـايي كـه    اف بر اين نرم... سيح را به چنگال ستم آنان رها سازيمي پيروان مؤمن م اگر كه نخواهيم رمه

  .هاست دلي حقيقت، بدترين سنگ به

                                                
1 “libertas conscientiae diabolicum dogma” 



 118  وجدان بيدار
 

http://www.seapurse.ir 

انـدازد و از   گونـه فريـاد بـه راه مـي     دوبِز متعصب، در رويـارويي خـود بـا جانبـداران مـداراگري، ايـن      
  .»به كردار اهل فضيلت، شمشيرها را فرود آورند«خواهد كه  حكومتمداران مي

دوسـتي رو   دردي و نـوع  بر درگاه همان خدايي كه كسي چون كاستليو با دلي سرشار از احسـاس هـم  
مردي چون آن كشـيش ژنـوي دسـت    هاي ددمنشانه عاقبت پايان پيدا كند،  ريزي همه خون كند تا آن مي

دوام آورد و  كند كه كشـتارها  دارد و با همان شور، با قلبي ماالمال از نفرت آتشين، طلب مي التماس برمي
كـاران و بـدكاران را يكسـره نـابود      زادگان مسيحي چندان عظمت روح ارزاني شود كه ايـن سـيه   به شه«

ي ديگرانديشان، خود به تنهايي هنوز چندان كه  رسد كه نابود كردن يكسره ولي چنين به نظر مي. »كنند
ـ  . بار نيسـت  جوي دوبِز را آرام كند، خشونت ي انتقام روحيه بايـد كشـته شـوند، بلكـه      تنهـا مـي   هكـافران ن

ناك باشد و دوبِـز، پيشـاپيش، كاربسـت هـر گونـه       جا كه شدني است، بايد سخت و عذاب اعدامشان تا آن
  :دارد اي را كه به پنداشت درآيد، با اشارتي مؤمنانه، چنين بخشوده مي شكنجه

برم عذابي بتوان يافت كـه بـا    ن گمان نمياند كيفر ببينند، م اگر قرار باشد كه اينان فراخور جنايتي كه كرده
  .سنگي كند ميزان جرم ايشان هم

هـا از بيـدادگري و    سـرايي  هـا و مديحـه   ي چنـين سـتايش   آزار است حتّي تكرار سـاده  چه زننده و دل
ها همه كلمه به كلمـه بازگفتـه    اما الزم است كه اين. انگيز ضد انسانيت هاي نفرت تراشي خشونت، و دليل

توانست بـه تبـاهيِ آن گرفتـار شـود، بهتـر حـس شـود؛ اگـر كـه           مي  خطري كه جهان پروتستانشود تا 
كشانيد و نيز، تـا ارج بگـذاريم آن    اي مي انديشان ژنوي آن را به منجالب باورپرسيِ تازه ورزيِ خشك كينه

از خـود   0شان  گيبينان ـ طبيعتاً با به خطر افكندن جان و به گرو نهادن زند  اي را كه آن روشن دليرانگي
وار، تـا   زيرا دوبِز، خودكامـه . اند باختگانِ جنونِ كفرستيزي، سينه سپر كرده نشان دادند و در برابر اين عقل

شـود كـه از آن پـس بـا      اش خواسـتار مـي   نامـه  هنگام از اثر بياندازد، در سـتيزه  كه آرمان مداراگري را به
يعني كه به . و كفرپيشگان رفتار شود» دشمنان دين« ، چون»بليانيسم«هواخواهان مداراگري و مدافعان 

  . زبان ديگر، زنده در آتش بسوزانندشان
مقامـات حكومـت بايـد منكـران خـدا و      . گـويم  جا مي اي را بايد به كار بست كه من اين در برابر اينان نظريه

  .كافران را عقوبت سخت كنند

اگر همچنان در پي اعتقادشان، آن پيگردشدگان و براي آن كه بر كاستليو و يارانش پوشيده نماند كه 
كنـد كـه حتّـي     تهديد مـي كرده  هاي گره دوبِز با مشت. رسيده را پشتيباني كنند، چه در انتظار دارند ستم

زيرا كه همگـان نيـك   . از پيگرد نجات نخواهد بخشيد«هاي ساختگي ايشان را  جايگاه دروغين چاپ و نام
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شما، بليونـوس  . گويم تان را هشدار مي هنگام، همه من به... در پيش داريددانند كه شما كيستيد و چه  مي
  .»مسلكانتان را ، و تمامي هم1فور و مون

*     *     *  

اي را دارد و معناي حقيق  ي دوبِز، تنها ظاهر يك كشمكش دانشكده نامه شود كه ستيزه خوب ديده مي
بايد سرانجام دريابند كه بـا هـر    مي(!) آزادي انديشه مدافعان منفورِ. آن در واقع همين تهديد نهفته است

قـراري،   كنند و دوبِز، بـا بـي   شان را خطر مي رانند، زندگي اي كه در طلب انسانيت بر زبان مي ي تازه كلمه
ي دالوري  احتياطي تحريك كند، به ايـن نمايـه   ي اينان، سباستين كاستليو را به بي براي آن كه سرحلقه

  :نويسد بندد و ريشخندكنان مي اتهام بزدلي مي
دلي و شـفقت در آن   كند، در اين كتاب كه تنها از نرم باكي و دليري عرض اندام مي بي بهها  او كه ديگر وقت

زده، جـرأت   دهد كـه جـز بـه پوشـيدگي، و نقـاب      خورده نشان مي رود، خود را چنان بزدل و ترس سخن مي
  .آورد سرك بكشد نمي

هايش به هراس افتد و محتاطانه پـا پـس    تليو از خطر آشكار كردن نام و انديشهشايد او آرزو دارد كاس
درسـت همـين كـه    . پـذيرد  آزمـايي را بـه جـان مـي     كنـد و ايـن تـوان    امـا كاسـتليو چنـين نمـي    . كشد

منـد جـا    كاريِ خـويش را چـون اصـلي بنيـادين و روشـي آيـين       خواهند زشت هاي ژنوي مي ايمان درست
او دريافتـه اسـت   . ي نبردي آشكار كشاند به عرصه جوي را ناخواسته مي شريف آشتي بياندازند، اين وجود
گـاه   سروه روا گشته است، به پـيش  اگر جنايتي كه در حق. ساز عمل فرا رسيده است كه ساعت سرنوشت

سـوزي، صـدها و هـزاران     قضاوت بشريت كشانده نشود و حكم نهايي نگيرد، از اين يك خرمن آتـش آدم 
كُشانه بوده است، چونان اصلي  موردي آدم چه تا به اكنون تنها تك گر شعله برخواهد كشيد و آنخرمن دي

اش را بـه   پژوهانه كند و كارهاي هنرمندانه و دانش سويه مي دل يك كاستليو،. جنايتكارانه جا خواهد افتاد
ن كـالون را بـه جـرم    ي تحريـر درآورد و ژا  قـرن خـويش را بـه رشـته     كنم من متهم ميافكند تا  كنار مي

كُشي در زير لواي دين، بر سكوي اتهـام بنشـاند؛ بـه جـرم كشـتن ميكائـل سـروه در وسـط ميـدان           آدم
، با آن كه تنها در مخالفت با يك 2ي كالون نامه رديه بر ستيزهي او،  ي سرگشاده و اين دادنامه. شهرشامپل

شـود هميشـه    اي تبـديل مـي   نامـه  به اعتراض تن نگاشته شده است، به يمنِ بار سنگين اخالقي كه دارد،
اي به آزادي كالم با ضرب قانون، و به باورِ آزاد آدمي با جانبداري  درخشان در برابر هر كوشش تجاوزگرانه

  .از مكتبي ويژه، و به وجدان جاودانه آزاد بشري با قهر؛ قهرِ تا جاودان منفور

                                                
1 Montfort  
2 Contra libellum Calvini  
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دانـد كـه    او مـي . هاي كـار او را  ناسد و نيز، روشش هاي سال است كه حريف خود را مي كاستليو، سال
و ديـن، و حتّـي فراتـر از آن، مخالفـت بـا      » مكتب«كالون هر گونه مخالفت با شخص خود را، مخالفت با 

، هـم از آغـاز   ي كـالون  نامـه  رديه بر سـتيزه از اين رو كاستليو در نوشتار خود، . خداوند تفسير خواهد كرد
هـا را، و نـه    كنـد آن  گيرد و نه محكـوم مـي   هاي سروه را مي كه نه جانب نظريهنماياند  روشني تمام مي به
بلكـه تنهـا داد سـتاندن از    . گرانه اسـت  وجوهاي روشن روي خواستار ورود به مسائل شرعي و پرس هيچ به

ي با عزمـ . طلبد به نام ژان كالون، كه مردي ديگر را به نام ميكائل سروه، به قتل رسانده است مردي را مي
وار، بـا نخسـتين كلمـات،     اي تـن درندهـد، قاضـي    گرانه سازيِ سفسطه هم از آغاز جزم، كه به هيچ وارونه

اش را چنين  او دادنامه. نهد روشني در ميان مي موضوع دادخواستي را كه آهنگ پيش بردن آن را دارد، به
  :آغازد مي

تـر   انديش خويشتن است و من اگر كه او را نيك وچراي چون مند و خشنود از اقتدارِ بي ژان كالون امروزه بهره
ي او، اعـدامي خـونين اسـت و تهديـد      اما آخرين كـرده . داشتم ترش را مي ديديم، آرزوي اقتدارِ بس بيش مي

بايـد تمـام دنيـا چنـين      نمـي (اش سخت بيزارم  ريزي از اين رو، من كه از خون. بسياري از مردمانِ پرهيزگار
كم تني چنـد از كسـاني را    ي الهي، پرده از نيات او برگيرم و دست كه به حول و قوه سرِ آن دارم) بودند؟ مي

  .هاي نادرستش به كژراهه كشانده است، از خطا بازآورم كه وي با ديدگاه
گرِ كليسـاي آن سـامان،    گيريِ هدايت ، در ژنو، به كوشش و پي1553وهفتم اكتبرماه سالِ گذشته،  در بيست

ايـن اعـدام،   . اش، زنـده در آتـش سـوزاندند    تبار را به سبب باورهـاي دينـي   ي اسپانيايي هكالون، ميكائل سرو
هـا، كـالون    ويژه در ايتاليا و فرانسه برانگيخت و بـراي پاسـخ گفـتن بـه ايـن شـكايت       هاي زيادي، به اعتراض

ادن خـودش و  تازگي كتابي بيرون داده است بسيار سنگين و رنگين و فريبنده، كه هدف آن برحق جلوه د به
مـن سـرِ آن دارم كـه ايـن كتـاب را      . كوفتن سروه است، و نيز اثبات اين كه او سزاوار مجـازات مـرگ بـوده   

ا  . بسا او مرا حتّي شاگرد و پيرو سروه بنامد بنا به عادتي كه كالون دارد، چه. گرانه بررسم و واكاوم سنجش امـ
ي نادرسـت كـالون    بلكه با نظريه. كنم وه دفاع نميهاي سر من از نظريه. كس چنين فريبي نخواهد خورد هيچ
هايي از اين دسـت را يكسـره بـه كنـار      ي تعميد، تثليث، و پرسش وگوهاي درباره ي گفت من همه. ستيزم مي
دانم او چه  ها را سوزانده و از اين رو هيچ نمي هاي سروه را نيز در اختيار ندارم، زيرا كالون آن نهم و كتاب مي
گونـه   هـاي ديگـري كـه هـيچ پيونـدي بـا ايـن        من تنها در نكته. ها گفته است ر سر داشته و چههايي د ايده

نظرهاي اصولين ندارد، خطاهاي كالون را برمال خواهم كرد، تا هر كس بتواند ببيند كه اين مرد، كـه   اختالف
روه رفتار داشت، سان كه وي با س من با او بدان. بينش را كور كرده، چگونه كسي است خون چشمان حقيقت

هايش زنده بسوزانند و چـون جـان سـپرد، اكنـون      رفتار نخواهم كرد؛ كه گذاشت نخست او را همراه با كتاب
شـان را سـوزانده    هـا و نويسـنده   ي سروه، از پس آن كه كتـاب  و اگر كه اين كشنده. كند ناسزا نيز نثارش مي

افـروزي   ها برگشت دهد، بـه رفتـار آتـش    آن كتاب هاي ما را به برگ است، جسارت كند و با شاهد آوردن تك
هاي خانـه   تك اتاق هاي درچيده در تك اي، از ما طلب كند اسباب خواهد ماند كه پس از خاكستر كردن خانه

گـردد، هرگـز نخواهـد آمـد كـه نويسـنده و يـا نوشـتاري را          جا كه به ما بـازمي  تا آن. را وا رسيده و بازبينيم
از آن، در دسـت  » داد بيـرون «دو  .توانند بخوانند ما با آن سر ستيزيدن داريم، همه مي كتابي را كه. بسوزانيم
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اي را كـه   اي در كار آورد، من هر جمله براي آن كه نتوان هيچ بهانه. است؛ يكي به التيني و يكي به فرانسوي
خود را نيـز زيـر همـان     هاي اي نشان خواهم داد و پاسخ نويسم و به شماره دقت بازمي بخواهم شاهد آورم، به
  .شماره رقم خواهم زد

كالون در كتابش كه بـه چـاپ رسـانده، ديـدگاه     . اي را به پيش برد توان مباحثه تر از اين نمي دادگرانه
رس دارند، چنـان ارزيـابي    روشني بازنمايانده است و كاستليو اين سند را كه همگان در دست خويش را به

و تـا كـه نگوينـد او سـخنان حريـف را      . هـاي متهمـي را   ي بازپرسي هكند كه يك قاضي تحقيق پروند مي
نادرست آورده و در آن دست برده است، از آغاز تا انجام كتاب كالون را كلمه به كلمه، بارِ ديگر رونويسـي  

خواه، متن كالون را  هاي به دل كند و نيز تا هر گونه شكّي را هم از پيش از بين ببرد كه با كوتاه كردن مي
ي معنوي  گونه، اين دومين محاكمه بدين .گذارد يك شماره مي به هاي كالون را يك از جاي گردانيده، جمله

جـايي كـه مـتهم را در     ؛ي او در ژنـو  شود تا آن نخستين محاكمـه  تر برگزار مي سروه، بس بسيار دادگرانه
بايـد   اينك مـي . اشته بودندچالي تنگ، محروم از دسترسي به هر شهادت و دفاعي در بند د زمهرير تاريك

وجداني و اخالقـي،   مورد سروه، در برابر ديدگان جهان اومانيستي، آزادانه بررسيده شود و به عنوان امري
  .از نو حكم بستاند

اش از درون  هاي زنـدگي  اند در آخرين لحظه مردي كه همگان شنوده. رويداد روشن است و انكارناپذير
گناه اسـت، بـه كوشـش كـالون و بـه فرمـان        كشيد، فرياد بلند كرده كه بي آتشي كه گرداگرد او زبانه مي

هاي كارساز خود را در ميـان   اكنون كاستليو پرسش. ترين گونه اعدام شده است شوراي شهر ژنو، به فجيع
راستي ميكائل سروه چه گناهي كرده بود؟ ژان كالون كه صاحب هيچ مقام دولتي نيست و تنها  به: نهد مي

وحاني دارد، چه اجازه داشته اين موضوع شرعيِ ناب را به شوراي شهر حوالت دهد؟ آيـا شـوراي   منصب ر
شهر ژنو حق داشته سروه را به خاطر اين بزه ادعايي، محكوم كند؟ و سرانجام، بـا چـه مشـروعيتي و بـر     

  تبار داده شده است؟ ي كدامين قانون، حكم مرگ اين متأله بيگانه پايه

*     *     *  

نگـرد تـا معلـوم سـازد      هاي خود كالون بـازمي  اي به گفته در باب پرسش نخستين، كاستليو در پرونده
يابـد مگـر ايـن كـه بـه نظـر        و اتهام ديگري نمي. آورد كالون در واقع چه اتهامي بر ميكائل سروه وارد مي

ي  ناپذيري به وسوسـه  ي وصف گردانده و به گونه آميزانه كتاب مقدس را از جاي مي جسارت«كالون، سروه 
كند كه بـه طـرزي    ترتيب كالون، سروه را به جرمي جز اين متهم نمي بدين. »بدعت و نوآوري گرفتار بوده

هـاي   خودخواسته و خودسرانه، كتاب مقدس را تفسير كرده و به نتايجي رسيده است ديگرسون، با آمـوزه 
پرسد آيا سروه تنها كسـي   زند و مي دست ميدرنگ به ضد حمله  اما كاستليو بي]. كالون[مذهبي خود او 

اي از كتـاب مقـدس دسـت     ي خودخواسته جويي ديني به چنين تعبيرهاي تازه است كه در فضاي اصالح
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هاي نو خدشه وارد  گذر به معناي راستينِ آموزه زده است؟ و چه كسي جرأت دارد ادعا كند وي در اين ره
پيرايـي   هاي بنيادين جنبش دين اب مقدس، خود يكي از خواستهي فرد از كت آيا حق تفسير آزادانه. كرده

اند، جز همين كار كه تفسيرهاي نو را در سـخن   نبوده است و پيشوايان اين جنبش مگر كاري ديگر كرده
اند؟ و آيا اين كالون، و يار و ياور او، فـارل، نيسـتند كـه در     اند و بر كرسي نشانده و در نوشتار، پيش نهاده

تنهـا خويشـتن را بـه     وي نـه «انـد؟   ترين كسان بوده ترين و يكدله ازي و نوسازي كليسا، پرجربزهكار بازس
ها را چنان به زور بر ديگران نيز تحميـل كـرده كـه     ناپذير واسپرده، بلكه آن راستي شمارش هاي به نوآوري

ه او در يك دهه هايي ك در عمل نوآوري. ديگر، سر تافتن از پذيرش نظريات او سخت خطرناك شده است
اگـر كسـي باشـد،    » .هاي كليساي كاتوليـك در درازاي ششصـد سـال    تر است از نوآوري كرده است، بيش

گر ديني نيست كه حق دارد تفسيرهاي نو را در درون كليسـاي   پرواترين اصالح شك كالون در مقام بي بي
  .، جرم و جنايت بخواند و محكوم كند پروتستان

پرورد، كـالون ديـدگاه ديگـران را     اش در سر مي آن گمان كه او از خطاناپذيري اما خود گوياست كه با
درنگ پرسـش دومـين را پـيش     جا، كاستليو بي و در اين. آيين نادرست بيانگارد و مالِ خود را درست و به

هـا نشـانده اسـت؟     هـا و ناراسـتي   ي راستي ي همه گاه داوري درباره چه كسي كالون را در جاي: گذارد مي
هاي مكتبي او  صفتانه به تكرار آموزه ي نويسندگان و گويندگاني را كه طوطي كالون به طور طبيعي همه«

كند ايشان را همه از نوشتن و گفتن بازبدارنـد تـا    از اين رو طلب مي. راه داند و گم انديش مي نپردازند، كج
و امـا  » .د داشـته باشـد و بـس   انگـار  چه را كه درست مـي  فقط او حق پيشنهاد دادن و سخن گفتن از آن

توانـد   دارد و مـي  خواهد درست همين را براي هميشه رد كند كه كسي و يا گروهي حق مـي  كاستليو مي
ويـژه   حقـايق، بـه  . ي ديگري باطل است و بـر خطـا   ايم و هر انديشه ادعا كند كه تنها ما حقيقت را دانسته

سنجي است در باب عوالم رازآميـزي   از اين رو، خودبزرگ«. بردار حقايق الهي، رمزآميزند و پرمعنا و ستيزه
كه  ها؛ چنان ها و حكم صادر كردن يابِ خداوندگار عالم نيست، چنين قاطعانه گلودراني كردن كه جز دست

اين غـرور  . اش درانداخته است هايي كه وجود كبريايي ترين طرح ايم در رمزناك گويي ما خود شريك بوده
دانيم، گمان بر حتميت بريم و قطعـي وانمودشـان    ها نمي چيزهايي كه هيچ از آن ي نفس است كه درباره

  ».كنيم
نظـر برآمـده اسـت كـه نابردبارانـه،       پرسـتان تنـگ   هـا از مكتـب   ي بـدبختي  همه هم از ابتداي جهان،

سـتاي   تنهـا ايـن متعصـبان خويشـتن    . انـد  ي درسـت دانسـته   شان را يگانـه  نگري هايشان و جهان انديشه
هاشان را به يكديگرستيزي و دوپارگيِ مرگبار بدل  انديشند كه با همبوديِ طبيعي آدميان و ايده يهسو يك
گر نابردبـاري معنـوي اسـت، بـر      اكنون كاستليو و كالون را به عنوان كسي كه برپادارنده و رواج. كنند مي

  : نشانند سكوي اتهام مي
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بنا بـر  . دانند كنند و همگانشان از آنِ خود را برحق مي ها همه آيين خويش را بر كالم خداوندي بنا مي كيش
بينش كالون، ديگران همه بايد تنها از يكي پيروي كنند و خود پديدار است كه كالون ادعـا دارد درسـتي از   

گويد ديگران بر خطـا هسـتند و ديگـران نيـز      او مي. اما ديگران نيز همين ادعا را دارند. هاي اوست آنِ آموزه
  .كنند ي او ادعا مي دربارههمين را 

جـا چـه بايـد     ايـن . خواسـتند  ديگران نيز همچون او، همين را مي. خواهد كالون مقام داوري را براي خود مي
القضات، با حق صـادر كـردن حكـم مـرگ ديگـران، نشـانده اسـت؟ او         گاه قاضي كرد؟ چه كس او را در جاي

كند؟ بر اين كه كالم ايزدي در اختيار اوست؟ اما ديگـران   انحصار داوريِ خويشتن را بر چه گواهي استوار مي
نابردار، اما در چشم چه كسي؟ بـه   دارد؟ خالف هاي او خالف برنمي يا بر اين كه آموزه. اند نيز همين را مدعي

سان گويا و آشكار اسـت، پـس چـرا     كند، اين راستي اگر حقيقتي كه او اعالم مي اما به. ي خود او؛ كالون ديده
ها پراكنده؟ او چرا تا به امـروز حتّـي يـك كتـاب در ايـن بـاره        همه در باب آن قلم فرسوده است و كتاب اين

. گونه چيزها بر همگان چون روز روشن اسـت  كُشي كار تباهي است؟ زيرا اين ننوشته است كه زناكاري و آدم
از چـه روي ديگـران را امـان و زمـان     ي حقايق معنوي را تا بن و بيخ دريافته است،  راستي همه كالون اگر به

كوبـد و از ايشـان فرصـت شـناخت      ها پي ببرند؟ چرا اينان را پيشـاپيش فـرو مـي    دهد تا چون او به آن نمي
  ستاند؟ حقيقت را مي

سـنجانه، مقـام قضـاوت را از آنِ خـويش      بـزرگ  جا و در گام نخست، روشن شده كه كالون، خود تا اين
هـايش را نادرسـت    ي او ايـن بـوده اسـت كـه سـروه را كـه نظرگـاه        وظيفه. جا بهداند؛ اما به ناحق و نا مي
امـا بـه جـاي آن كـه     . هـايش را بـه وي بازنمايانـد    دانسته است، به راه راست هدايت كند و كژفهمـي  مي
  . درنگ به زور و خشونت دست يازيده است وشنود پردازد، بي سرشتانه با وي به گفت نيك

تنهـا يـك تـن از يـاران او را، كـه       اش نه تو در محاكمه. شت او بود و به زندان افكندنشنخستين كارِ تو بازدا
  .ي آناني را نيز كه با او دشمن نبودند، رخصت حضور ندادي حتّي همه

خودشيفته را به خـدمت گرفتـه    پرستانِ به ي مكتب ي هميشگي و كهنه وشنود، همان شيوه او در گفت
امـا پنهـان   . بندنـد  دارند، از خود گوش و از ديگران دهان برمـي  وش نميوگويي را خ است؛ وقتي كه گفت

ي نبود اطمينان روحي است؛ چه پاي يك فرد در ميان باشـد،   شك نشانه داشتن خود در پناه سانسور، بي
و تو گويي كه كاستليو عاقبـت كـارش را از پـيش گمـان بـرده اسـت كـه از كـالون         . چه پاي يك مكتب

  . كند القي طلب ميشناسي اخ مسؤوليت
كـردي و حريفـت دسـت     اي ارثـي مرافعـه مـي    پرسم اگر با كسي بر سـر مسـأله   من از تو، سرورم كالون، مي

يافت به اين كه داورانِ كار تنها به وي رخصـت گفتـار دهنـد و تـو را از سـخن گفـتن بازبدارنـد، از ايـن          مي
داري، بر ديگـران روا   چه بر خود روا نمي وي آنپيچيدي از آن؟ تو از چه ر آشفتي و سر نمي بيدادگري برنمي

چـه   مايگيِ آن بندي؟ از سبك چرا دهانمان را مي. رانيم وگو بر سر باورهايمان مي جا گفت داري؟ ما در اين مي
  ات را از دست بدهي؟ ترسي بر تو پيروز شوند و قدرت استبدادي داري چندان مطمئني كه مي
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وي بـا تكيـه بـر    . آيد، شكل گرفته اسـت  صوليني كه بر كالون وارد ميسان اكنون در واقع اتهام ا بدين
ي امور ديني و دنياوي حكم و داوري كنـد   جا به خود حق داده به تنهايي در همه اش، نابه قدرت حكومتي

نيروي انديشيدن مستقل و دهـان سـخن گفـتن    كه آدمي را ] انسان[الهيِ و از اين راه، به قلمرو و حقوق 
رموده است و وجـداني بخشـيده كـه در نهايـت امـر برتـرين مرجـع درونـي اخالقـي اوسـت،           آزاد عطا ف

انديشيده است  سبب كه چون خود او نمي گرد انساني ديگر، فقط بدين اندازي كرده است و نيز با پي چنگ
  .جهانيِ او تجاوز كرده است كاران، به حق بشري و اين سان تبه و پي كردنش به

*     *     *  

آوري  كند تا شاهدي را پيش بخواند؛ حكيم الهي نـام  اي قطع مي اش را لحظه جريان دادرسي ستليو،كا
بايد عليه ژان كالون واعظ گواهي دهد كه بر اساس قـوانين الهـي و    شناسند، مي كه همگان او را نيك مي

ورِ بـزرگ   انشاين د. منصبان حكومتي مجاز نيست هاي ديني محض به دست صاحب گرد جرم انساني، پي
و اين شاهد، . و اين چه دردآور است. گذارد، كسي نيست مگر خود كالون كه كاستليو سخن را به او وا مي

  .شود وگو كشانده مي خواه به اين گفت دل سخت نابه
ها را دريافته است، براي آن كه آن را تقصير او نشناسـند، شـتابان دسـت پـيش گرفتـه و       كالون كه آشفتگي

اما خوب پيداست كه آشوب و آشفتگي را تنها يـك چيـز پـيش آورده و    . نشاند بر سكوي اتهام مي ديگران را
چه حجتي از اين گوياتر كه تا او گذاشت  .ي ديگران كننده بس، و آن همانا كردار خود اوست، در مقام پيگرد

ي  برافروخـت و در همـه  تنها در ژنو بلكه در سراسر اروپـا، آتـش خشـم همگـان را      سروه را محكوم كنند، نه
اي  اما در گذشته، روزگاري كه خود در شمارِ پيگردشـدگان بـود، او بـه گونـه    . ها تخم آشوب پراكند سرزمين

نوشت و تا كه در اين گفته  هاي دراز در نكوهش پيگرد ديگرانديشان مي آن روزها نوشته. راند ديگر سخن مي
  .آورم جا مي او را اين ن مسيحيدر نهاد ديكسي شك نكند، رونوشت برگي از كتاب 

بسـا   آورد كـه كـالونِ امـروزي چـه     مـي  در نهـاد اكنون كاستليو سخنانِ كالونِ آن روزهـا را از كتـاب   
هـاي كـالونِ ديـروز     وكاسـتي، نظرگـاه   زيرا بي هيچ كـم . گفت بر آتش خاكستر كنند ي آن را مي نويسنده

، روشن و در نهاددر نخستين چاپِ كتابِ  .راند زبان ميهماني است كه كاستليو امروز در رويارويي با او بر 
  : خوانا آمده است

كشتن كافران، كاري است جنايتكارانه و از پا درافكندن ايشان به زور آهن و آتش، به معناي زير پا نهـادن و  
  .ي موازين انساني است نفي همه

لون، ايـن باورداشـت بـه    بنا بـه طبيعـت، هنـوز ديرزمـاني از بـه قـدرت رسـيدن او نگذشـته كـه كـا          
، اين سـخنان از جـاي گردانـده شـده و     در نهاددر دومين چاپِ . كند دوستي را از كتابش حذف مي انسان

اسن كه ناپلئون چون در مقام كنسول و امپراتور قرار گرفـت، بـا    گويايي و روشني آن از دست رفته؛ همان
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. سالي نوشته بـود  اي پرداخت كه در جوان ي تندروانه هاي ستيزنامه اندازه، به از بين برده نسخه وسواس بي
ي زير پيگرد بـه زورمـداري پيگردكننـده تبـديل      رسيده اكنون اين پيشواي كليسا، همين كه خود از ستم

اما . ي روزگار محو كند پوشي و مدارا را براي هميشه از صفحه خواهد آن باورداشت خود به چشم شده، مي
هـاي   وكاسـت، روشـن و خوانـا، جملـه     كم بي. دهد گريزِ از خويشتنِ خود را نميكاستليو به كالون فرصت 

  :دهد آورد و با سرانگشت عتاب، نشان مي را دوباره مي در نهادبرگرفته از كتاب 
هاي امروزين او بسـنجند، خواهنـد ديـد كـه      ها و كرده اينك اگر همگان آن نخستين بيان كالون را با نوشته

و چـون گذاشـته كـه سـروه را در آتـش      . چندان ناهمگونه است كـه روشـنايي و تـاريكي   ديروز و امروزِ وي 
او . انديشـند، همچـون او نـابود كنـد     ي كساني را نيز كه چون خود وي نمـي  خواهد اكنون همه بسوزانند، مي

ر اسـت كـه   آو اينك آيا شـگفتي .... خواهد نهد و مرگ ديگران را مي قوانيني را كه خود برقرار كرده، زير پا مي
تواننـد   هايش آشكار شود، بخواهد ديگراني را كه مـي  ي او و رنگ ديگر كردن رأيي كالون از اين بيم كه سست

  .هراسد كاران، از روشنايي مي روشني بنمايانند، به چنگ مرگ بسپارد؟ او چون زشت ها را به اين

بايـد در برابـر    الون سـرانجام مـي  كـ . اي ابهام طلبد، بي خرده اما كاستليو درست همين روشنايي را مي
گر آزادانديشي بوده است، به چـه دليلـي داده اسـت ميكائـل      جهانيان روشن سازد او كه خود زماني رواج

و بازپرسـي از  : گاه بازار شامپل، زنده بسـوزانند  ي ميدان ي ممكن، در ميانه ترين شيوه ناك سروه را با عذاب
  .امان شود؛ بي او، از نو آغاز مي

*     *     *  

يكم، از ميكائل سـروه گنـاهي سـر نـزده     : دهد ها نشان مي داده رخ .جا دو نكته روشن شده است تا اين
كـاري و   سـان تبـه   ي در رواج، نبايسـت بـه   است، مگر در جهان ذهن؛ و دوم، كژ رفتن از تفسير پذيرفتـه 

داشـته   ريِ كليسايي، چه حق مـي گ پرسد كالون در مقام موعظه كاستليو اكنون مي. جنايت ارزيابيده شود
ي مخالف فـرا خوانـد؟    ي تجريدي و نظريِ ناب، مقامي دنيايي را براي سركوفتن انديشه كه در يك مقوله

هاي معنوي بـه سـامان    بايد به شيوه وجوهاي نظري، تنها مي ي مردم اهل معنا، درگيري در پرس در ميانه
  . رسانده شود و بس

ا از آن . بود كه شورا را به ياري فرا بخواني برد، حقت مي افزار دست مي جنگگر سروه در نبرد با تو به  جـا   امـ
راستي  كه او تنها با قلم خويش با تو به رزميدن آغازيد، چرا در رويارويي با او آتش و شمير در كار آوردي؟ به

  اي؟ اكنون بگو از چه رو در پشت شوراي شهر خودت را پنهان كرده

  :طن و باور مردم حق هيچ كاري نيسترا با با حكومت و حكومتيان
هـاي آسـماني چـه كـار دارد؟ كـار       شمشير با آمـوزه . هاي به دفاع برآيند به شوراييان ربطي نداردك از آموزه

گـان حمايـت كنـد؛     آموختـه  كار شورا اين اسـت كـه از دانـش   . آموختگان است و بس ي ديني با دانش آموزه
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گرِ مزدبگير و پزشكي و از هر شهروند ديگري، اگر بـر ايشـان بيـدادي بـرود،     سان كه از هنرپيشه و كار همان
گاه، كار شوراي شـهر در دفـاع از او    گاه و تنها آن سروه اگر قصد جان كالون را كرده بود، آن. كند حمايت مي

د هـاي خـو   هـاي عقلـي و نوشـته    جا كه سروه فقـط بـه يـاري حجـت     اما از آن. توانست درست بوده باشد مي
  .هاي عقلي و نوشتار با وي برزمند رزميد، مجاز نبود جز به ياري حجت مي

اش را بـا   خواهـد كـرده   هـاي كـالون كـه مـي     ي تـالش  ناپذير، بر همه اكنون كاستليو به طرزي بطالن
در چشـم او، هـيچ دسـتور الهـي و هـيچ      . كوبد سو جلوه دهد، دست رد مي هاي الهي و آسماني هم فرمان

كوشـد كـار    اش مـي  جا كه كالون در رساله آن. كُشي فرمان دهد عيسوي نيست كه به آدمحكمي در آيين 
بايـد بـا آتـش و شمشـير از ريشـه       گويد بددينان را مـي  خودش را بر آن حكم توراتي استوار سازد كه مي

  :دهد دار و گزنده، چنين پاسخ مي برانداخت، كاستليو، نيش
بايست  ن حكم را جاري سازد؟ براي روان كردن اين حكم، آيا وي نميخواهد اي پناه بر خدا، كالون چگونه مي

افزارها و چارپايان را، هرچه هست و نيسـت، نـابود كنـد و اگـر      ها را، خانه ها و خانمان ي شهرها، خانه در همه
هاي ديگـري كـه گمـان كفـرورزي      روزي لشكر و نيروي كافي در اختيارش باشد، بر فرانسه و بر تمامي ملت

هـا را نـابود كنـد، زنـان و كودكـان، حتّـي نازادگـانِ         برود يورش برد و شهرها را با زمين برابر كند، انسان مي
  نشين را به قتل رساند؟ زهدان

اگر جرأت نكنيم عضوي را كه فساد آورده از ايـن انـدام   «گويد  جا كه كالون در توجيه كار خود مي آن
جداسازي «: گويد ، كاستليو چنين پاسخ مي»باه خواهيم كردببريم و جدا سازيم، يكسره دين مسيحي را ت

ي كشيشان، و معنـاي آن تنهـا ايـن اسـت كـه كفـرورزان را از جمـع         بددينان از كليسا، امري است ويژه
چنـين   در هيچ جاي كتاب مقدس يـك » .مؤمنان طرد كنند و بيرون رانند، نه اين كه جانشان را بستانند

آيا تو سرِ آخر خواهي گفت مسيح است كـه بـه تـو آموزانـده اسـت      «. شود مداراناشناسي درخواست نمي
هاي آغشته به  كه به دست«كوبد  ي كالون مي كاستليو اين را در چهره» آدميان را زنده در آتش بسوزاني؟

نـو بـر    و چون كالون پيوسته و نوبـه . ، اينك نااميدوانه در دفاع از خود قلم به كف گرفته است»خونِ سروه
هـاي آسـماني    فشارد كه وي مجبور بوده است براي دفاع و پاسداري از كالم خداوندي و آمـوزه  پا مي اين

كوشـد   ورزان ديگر، مـي  ي خشونت نو همانند همه جا كه او پيوسته و نوبه سروه را در آتش بسوزاند و از آن
هـاي فـردي خـود،     تهآميزش را با دست آويختن به مصلحتي برتر و واالتر و فراي خواسـ  كارهاي خشونت

گـاه قرنـي    بخش در شبان برحق جلوه دهد، كاستليو اين سخنان جاودانه را ـ ماننده به آذرخشي روشنايي 
  : آورد تيره و تار ـ در رويارويي با او بر زبان مي

هايي كـه سـروه را سـوزاندند، از     ژنوي. آدم كشتن است و بس. دفاع كردن از مكتبي نيست اكُشي، هرگز آدم
با از جان خود گذشـتن و كشـته شـدن بـر سـر دعـوي       . بلكه انساني را قرباني ساختند. بي دفاع نكردندمكت

  .دهد و نه با كشتن انساني ديگر شهادت مي خويشتن است كه كسي بر باور و ايمان خود
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چه رساست ايـن سـخن، در   » .آدم كشتن است و بس. كُشي، هرگزا دفاع كردن از مكتبي نيست آدم«
. هاسـت ايـن سـخن، در راسـتي و روشـني      تـرين كـالم   ناميراست اين سـخن و انسـاني  . روشنيراستي و 

اين سخن، با اين يك جملـه كـه گـويي از پـوالد سـخت      . هاست ترين كالم ناميراست اين سخن و انساني
نگرانـه را بـر زبـان     ي پيگردهاي عقيدتي و جهان ساخته شده، سباستين كاستليو تا ابد روزگار حكم همه

اي كه تراشيده شود، خواه منطقـي و اخالقـي،    آويزي كه پيش آورده شود و هر بهانه هر دست. انده استر
تواند اويي را تبرئه كند كه به آن دست  خواه ملي و ديني، تا نابود كردن انساني را پذيرفتني بنماياند، نمي

ه بر زمين ريخته شده، بر گـردن  هماره كسي هست كه گناه خوني را ك. يازيده، يا آن را فرمان داده است
حقيقـت،  . تـوان توجيـه كـرد؛ هرگـز     نگـري و از راه آن نمـي   اي را با نام يك جهـان  كشي دارد و هيچ آدم

تـر و هـيچ حقيقتـي     اي راستين جويي هيچ آموزه با پرخاش و عربده. ناشدني خودگستر است؛ و اما تحميل
ي  توانـد از چـارچوب خـود ويـژه     بار، نمي تبليغ خشونت اي ساختگي، به زورِ شود و به گونه تر نمي حقيقت

هـايي كـه از سـر بـاور      تواند با پيگرد انسان اي نمي نگري و آموزه اش فراتر برده شود و نيز هيچ جهان ذاتي
هـا، و حادثـات درونـي     باورهـا، تجربـه  . ي خود از حقيقت بيافزايد اند، بر بهره ژرف به ستيز با آن برخاسته

توانشان از برون به نظم كشـيد و در فرمـان آورد و    ا كارپذيرِ آن كسند كه از آنِ اويند و نميفرديند و تنه
يابد كه  اگر حقيقتي هزاران بار نيز تشبت به نام خدا بجويد و خود را مقدس بخواند، هرگز اين حق را نمي

  .كند آن را ي دست آفريدگار جهان است، دست بدرازد و نابود بر تقدس جان آدمي كه پرداخته
هـا   ي آدمـي در برابـر نـاميرايي آرمـان     پرست جان ميرنده انديش و دعوي در حالي كه نزد كالونِ جزم

دهد، در چشم كاستليو، هـر انسـاني كـه بـه سـبب       اي اهميت نمي ارزد و نابودي آن را خرده پشيزي نمي
ي او  ورزيدن در امور معنوي، به ديـده اما قهر . گناه قهر است ميرد، قرباني بي بيند و مي باورهايش رنج مي

  :، بلكه زحمت بيهوده نيز هستتنها تباهي و جنايت است بر ضد جان آدمي نه
هـا را   خواهند انسـان  آنان كه مي. زيرا قهر ورزيدن هرگز انساني را نيكوتر نكرده است. كس قهر نورزيم بر هيچ

ماننده بـه كسـي اسـت كـه بخواهـد زورورزانـه بـا         انديشي با قهر خود به باور خود درآورند، كارشان در خام
  .چوبدست در حلقوم بيماري غذا فرو كند

  :از اين رو بايد براي هميشه به سركوب ديگرانديشان پايان داد
طلبد،  سان كه پولس قديس مي به هر كس، همان. سرانجام از كارگزارانت حقّ قهرورزي و پيگرد را باز بستان

ها  پايد كه خواهيد ديد آزادي، چون از بند قهر رهايي يابد، چه شگفتي ديري نميو . حق گفتن و نوشتن بده
  .بر زمين خواهد آفريد
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ها پاسخ گفته شده است و سباستين كاستليو، اكنـون بـه    ها رسيدگي شده و به پرسش ي داده به همه
مـردي  . گـذارد  بـر پـاي آن امضـا مـي    پـردازد ـ و تـاريخ     ديده، به صادر كردن حكم مـي  نام انسانيت وهن

به اين جنايت متهمنـد و  . خداجوي و پژوهنده در كتاب مقدس، به نام ميكائل سروه، به قتل رسيده است
ي او، و شوراييانِ شهر ژنو، به عنوان  پردازِ محاكمه شوند، كالون در مقام برپاكننده و انديشه حكم كرده مي

ديد نظر اخالقي اكنون پرونده را بازنگريده است و بـه ايـن نتيجـه    تج. ي آن دادرسي هاي اجراكننده مقام
گنـاه  . انـد  ي مجاز كار خود گام فراتر نهـاده  هر دو مقام روحاني و دنيايي در اين ماجرا از دايره: رسيده كه

و » .ي بزهي معنوي به قضاوت پـردازد  ي شورا نبوده كه درباره زيرا وظيفه«. گري است شوراي شهر، تجاوز
با شـهادت تـو و   «. اي وادار كرده تر است كه شورا را به چنين كار نامسؤوالنه اه كالون از آن نيز سنگينگن

شورايي كه در شناخت و تصـميم  . گناهي را به قتل رسانيد دستان تو بود كه شورا انسان بي با شهادت هم
كالون » .ها در شناسايي رنگ صالحيت است كه نابينايي پيرامون موضوعي از اين دست، به همان اندازه بي

آور فرمان داده و هم در اجراي آن دست داشـته، و تفـاوت    او هم به اين كار نفرت: كار است دوچندان گناه
كـار او در هـر صـورت جنايتكارانـه     . بخت را به آتش افكننـد  هايي گذاشته آن نگون كند با چه انگيزه نمي
  . است

گفـت، و يـا از آن روي كـه وي     انديشـيد كـه مـي    د كه هماني را ميتو يا از آن روي گذاشتي سروه را بكشن
اگر تو به اين سبب او را كشته باشي كه . انديشيد گفت كه مي اش، هماني را مي هماهنگ با باورداشت باطني

 زيـرا آدمـي،  . اي آورد، او را به جهت بر زبان راندنِ حقيقت به قتل رسـانده  اش را بر زبان مي باورداشت باطني
ا  . گويـد  كند، حقيقت را مـي  پندارد و بر زبان روايت مي كند و خطا را حقيقت مي گاه كه خطا مي حتّي آن امـ

اگر او را تنها به سبب نگرش خطاآميزش كشته باشي، پيش از كشتن تكليف بر تو بـود بكوشـي او را بـه راه    
كه با كتاب مقدس در دست، بر وي يا اين . هاي راستين فراچنگ آوري نموني كني و به سود نگرش راست ره

  .بايد كرد رود، نابود مي راهه مي خياالنه و نادانسته بر گم حجت بياوري و به او ثابت كني كه هركه را خوش

كـار اسـت؛    خوانش را به ناحق از ميان برداشته، از ايـن رو گنـاه   اما كالون به قتل دست يازيده، مخالف
  ...كارِ جنايتي از پيش انديشيده كار؛ گناه كار و باز هم گناه گناه

آهنگي كه سه بار همچون طنين سهمناك آواي صور، در فضاي زمانه  ضرب. كار كار، گناه كار، گناه گناه
گري، رسيدگي و قضاوت كـرده و   اكنون برترين مرجع اخالقي و مردمي. كند پيچد و حكم را اعالم مي مي

توانـد بـه او    اي؟ كـدام تـاواني مـي    م و شرافت از جهان رفتهاما چه حاصلي دارد نجات نا. حكم داده است
توانـد   اي در كار باشد، همانا در كمكي اسـت كـه بـه زنـدگان مـي      زندگاني دوباره ببخشد؟ اگر سودمندي

گيـري   شـمار ديگـر پـيش    هـاي بـي   چرا كه با كوبيدن داغ رسوايي بر كاري نامردمانه، از نامردانگي. بشود
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ي  بلكه كتاب او نيز كـه آموزاننـده  . ي به نام ژان كالون نيست كه بايد محكوم گردداين فقط مرد. شود مي
  :زند كار فرياد مي بايد محكوم شود و كاستليو، بر سر آن بزه انگيز و سركوب است، مي ترور هول
الهـي  كشاند؟ بسيارند آناني كه دعـوي دفـاع از حيثيـات     بيني كه كارهاي تو و كتاب تو ما را به كجا مي نمي

شان خواهند كـرد   كاري ي تبه دارند و اكنون چون بخواهند دست به كشتار مردم بيازند، گواهي تو را پشتوانه
ي  هماننـد تـو، همـه   . گناهـان خواهنـد آلـود    ناك تو خواهند نهاد و دست به خون بي و گام بر جاي پاي شوم
  .ورزند، خواهند كشت اي ديگر مي ديگراني را كه انديشه

گـري اسـت كـه     بلكـه نفـس شـوم تعصـب    . ورزان نيستند كه به خودي خود خطرناكند تكاتك تعصباين ... 
پرست نيستند كـه بايـد مـرد اهـل      دل، دعوي خوار، سخت هاي خون از اين رو تنها انسان. آفريند معصيت مي
بايـد   پراكنـد، مـي   كنـد و وحشـت مـي    اي نيز كه به ترور رو مي بلكه با هر گونه ايده. ها مبارزه كند معنا با آن

ي جنگي مذهبي كه قرنـي را درخواهـد نورديـد ـ      ي يك مرد در آستانه نگريِ پيامبرگونه زيرا ـ پيش . جنگيد
قدر خون بر زمـين نخواهنـد ريخـت كـه شـما بـا        افزارهاشان، آن ي جنگ ترين خودكامگان، با همه ناك هول

گر خداوند خود بر زمينيان رحمت آورد و چشم م. ريزيد و در آينده خواهيد ريخت بارتان مي تكفيرهاي خون
  .ها تن بزنند ريزي همه خون منصبان را باز فرمايد تا از دست يازيدن به اين زادگان و اميران و صاحب شاه

اش به مـداراگري، آرام مانـدن را در    دالنه سان كه سباستين كاستليو در كار دعوت ماليم و نرم و همان
 جا روي به خـدا آورده  سان كه او آن گان و پيگردشدگان تاب نياورده بود، همانرسيد برابر درد و رنج ستم

تر در جهان، به دعايي نااميدانه بانگ برداشته بود، سـخنان پايـاني او در ايـن     بود و در طلب آدميت بيش
ـ    دهنـده از سـر درد، بـر همـه     يابد و نفرينـي اسـت تكـان    ستيزنامه نيز اوجي لرزاننده مي ا ي آنـاني كـه ب

كنند؛ بـا خشـمي پـاك، تنـدرگون و      ي آدميان نابود مي پرستانه، صلح را در ميانه هاي دعوت ورزيدن كين
  .ورزندگان ها و تعصب ي تعصب آذرخشين، بر همه

  :گيرد مند پايان مي كتاب با اين سرود شكوه
كـرده اسـت و چـون     توفيده و بيـداد مـي   شان خود از دوران دانيال نبي مي ي زشتي پيگردهاي ديني، با همه

آويـز آن بـر او بتازنـد، بـر آن شـدند كـه        دشمنان دانيال در راه و رسم زندگيش هيچ نيافتند كه بـه دسـت  
گـاه كـه نتواننـد     آن. امروزه نيـز كردارهـا بـه همـان سـان اسـت      . آويز تاختن بر او بگيرند باورهايش را دست

جويند و ايـن كـاري    مي» مكتب«ند، تشبت به آويزي در اخالق و رفتار او به چنگ آور دشمنشان را به دست
. دهنـد  زيرا كه اولياي امور در اين باب رأيي از خود ندارند  وب هر تلقيني زود تـن درمـي  . است بس زيركانه

اُف بـر  . كوبنـد  سازند، ناتوانان را سر مي افكن مي را طنين» مكتب مقدس«گونه در همان حال كه شعار  بدين
در ! آشـوباند  گاه عدل الهي، چه دلي از مسيح برمـي  در فرداي رستاخيز، در پيشتان كه »مكتب مقدس«اين 

هاتان در زندگي، و هـيچ سـخني از    كاري ايد و زشت ها كه كرده آن روز حساب پس خواهند ستانيد از ناخوب
و اگر پاسـخ دهيـد بارالهـا مـا دل بـا تـو داشـتيم و همـان كـرديم كـه تـو از مـا             . در ميانه نيست» مكتب«
كردكـان، اي   آه اي كورچشمان، اي خـردگم » !كارگاندور و گو شويد اي بد«: طلبيدي، خواهندتان گفت يم

ناپذير، سرانجام كي خواهيد توانست حقيقت را بازشناسيد؟ كـي سـرانجام    آشامان، اي سالوسيانِ درمان خون
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هـا را بـر زمـين     نـه خـون انسـان   خواه شما، كوردال داوران اين جهان گذرا بازخواهند ايستاد كه به اراده و دل
  ريزند؟
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  فصل هشتم
  آورد قهر وجدان را از پا درمي

گونه آبدار و مؤثر در مبارزه با استبدادپيشگي به قلم آورده شـده   اي اين نامه كه ستيزه تر بوده است كم
گـري،   به قلم كاستليو، چنين سرشار از شـور و نيـروي روشـن    ي كالون نامه رديه بر ستيزهباشد و همانند 

بايسـت حتّـي بـه     ايـن نوشـته، بـا آن حقيقـت و روشـني كـه در آن اسـت، مـي         .بسا كه هرگز نبوده چه
و فراتر از آن، آزادانديشي   هاي زمانه فهمانده باشد كه آزادانديشي در مذهب پروتستان اعتناترين روحيه بي

هنگـام از   ها، به دفاع بـه  پرسيِ ژنويستيزي و باور رود اگر در برابر انديشه در اروپا، براي هميشه از كف مي
تـرين   ي سـروه آورده، بـيش   هاي آهنين كـه كاسـتليو در قضـيه    از اين رو، از پي آن حجت. خود برنيايند

زمين، همگان بر حكم محكـوميتي كـه رانـده     انديشان مغرب داشت اين است كه نيك داشت و چشم گمان
سـان   در كارزاري چنـين و در چنـگ و بـازويي ايـن     رسد هر كس به نظر مي. زبانه صحه گذارند شده، يك

كيشـي   مند گرفتار شود، روزگارش تـا ابـد سـياه شـود و مانيفسـت مـداراگري كاسـتليو بـر سـخت          توان
  .آور اي فرود آورده باشد مرگ ي كالون، ضربه ناپذيرانه چشمانه و آشتي تنگ

دار و زيبايش به  تليو و فراخوان زباني درخشان كاس نامه ستيزه. جنبد اما در حقيقت، برگ از برگ نمي
نهد؛ آن هم به اين دليل سخت ساده و بيدادگرانـه كـه    ترين اثري در جهان واقع بر جا نمي مداراگري، كم
چون به دستور كـالون، پـيش از آن   . رسد ِ او، در آن روزگار، اصالً به چاپ نميي كالون نامه رديه بر ستيزه

  .كنند اش مي زاند و برانگيزاند، خفهكه بتواند وجدان اروپا را بلر
هاي مـورد اعتمـاد    ها ـ كه ديگر مقدمات چاپ فراهم آمده و رونويس كتاب در محفل  در آخرين لحظه

رسانند كه كاسـتليو در   خدمت، به قدرتمندان ژنو خبر مي گردد ـ خبرچينانِ خوش  دست مي به بازل دست
. آورنـد  گيرانـه بـر او هجـوم مـي     درنگنـد و غافـل   يهاست و ايشـان نمـ   تدارك چه يورش خطرناكي بر آن

بستگي فرد،  رخدادهايي از اين دست پرتواني و دست برترِ حكومت و حكومتيان را در برابر ناتواني و دست
كيشيِ ديگرانديش  ها هم ترين عذاب ناك كالون كه به نامرمانگي با هول. كند انگيز روشن مي به وجي هراس

سويه بودنِ سانسور، بـي هـيچ مـانعي، بـه      يابد به بركت يك سوزانده است، اجازه ميزنده در آتش  را زنده
خواهد بر زشتكاري او اعتراض كنـد،   اما كاستليو كه به نام اخالق و انسانيت مي. دفاع از جنايتش برخيزد

ن در حقيقت، شـهرِ بـازل دليلـي نـدارد كـه از شـهروندان آزاد و مدرسـا       . شود از سخن گفتن محروم مي
جـويي ماننـده و دوم    اما كالون كـه در كـارداني و راه  . اي ادبي ممنوع كند دانشگاهش، يكي را از مشاجره

اين نه كالون بـه  . شود گيرد و از راه ديپلماتيك وارد كارزار مي ندارد، با زيركي، اهرم سياست را به كار مي
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رفتـه بـه   » مكتـب «يورشي كه بر  اش، از صفت شخص، بلكه شهر ژنو است كه به حكم مقام حقوقي ويژه
بايـد   يا مي. اند اينك شوراي شهر و دانشگاه بازل، در برابر گزينشي دردناك قرار گرفته. خيزد شكايت برمي
ي ديپلماتيك درآينـد و بـه رسـم     پايتختي نيرومند، به ستيزه اي آزاد را زير پا بگذارند، يا با حق نويسنده

شـوراييان قربـاني كـردن    . يابد قدرت و سياست بر اخالق پيروزي ميي روزگار، اين بار هم عنصر  هميشه
اي از آن پس نشر پيدا نكند، مگر آن  دهند هيچ كتاب و نوشته بينند و فرمان مي تر مي يك انسان را خوش

ِ كاستليو را ي كالون نامه رديه بر ستيزهگونه جلوي انتشار  بدين. آيين كيشانه باشد و به دست سخت كه يك
  :تواند شادي كند يرند و كالون ميگ مي

  .توانند ما را بگزند صفتاني كه از پس و پشت بر ما پارس كردن گرفته بودند، ديگر نمي بختانه سگ خوش

بـار   .كنند سوزي خاموش كردند، اكنون كاستليو را با سانسور خفه مي همچنان كه سروه را با آتش آدم
اكنـون بـازوي جنگيـدن    . آفريني نجات يافته است رور و وحشتديگر اقتدار و اتوريته بر زمين، با كمك ت

تر اين كـه   رحمانه اي ديگر اجازه ندارد بنويسد و از اين نيز بيدادگرانه و بي نويسنده. اند كاستليو را شكسته
توانـد از خـود دفـاع     اند، ديگر نمـي  در برابر دشمنان ظفرمندش كه با خشمي دوچندان بر او تاخت آورده

سـخنان  . ، سرانجام بـه چـاپ رسـد   ي كالون نامه رديه بر ستيزهبايد قرني سپري شود تا  بيش ميكما. كند
  :كاستليو در اين رساله، لحني پيامبرانه دارد

وگـو بـر    جا گفت داري ديگران با تو همان كنند؟ ما در اين كني و خود خوش نمي تو چرا با ديگران كاري مي
  بندي؟ ان ما را ميچرا ده. رانيم سر دين و آيين خود مي

خوردگـان   هر جـا كـه قهـر چيـره شـود، شكسـت      . وليكن در برابر ترور، از داور و دادگر خبري نيست
انگيزي  كاستليو با رضامنديِ غم. ماند و بس رواي اولين و آخرين، همواره ترور مي فريادرسي ندارند و حكم

هاي آزاده به بيـدادگري دسـت    ايي كه قهر بر جانه و اما در دوره. بايد درد بيداد را بر خود هموار كند مي
  : افكنند يافتگانش به خواري در آن نظر مي درازد، تسالّبخش اين است كه شكست مي

خواهتان را بايسـته اسـت؛ حكومـت كردنـي در اسـارت       افزار شما هماني است كه استبداد دل سخن و جنگ
افزارهايتـان   اما من بـر قـدرتتان و بـر جنـگ    . مهرِ خدا استوارزمان و نه بر قلمروِ جان، بر قهر پايدار، و نه بر 

گنـاهي، و آن نـام نـامي كـه يـاوري       حقيقـت اسـت و بـي   . داشتارِ من چيز ديگري اسـت . خورم حسرت نمي
رساند مرا، و رحمت خواهد آورد بر من، و حقيقت، خود اگر چند گاهي نيز بـه دسـت داور كـوردلِ دنيـا      مي

ي  داوريِ اين دنياي دون را، دنياي كشـنده . تواند آن را تا ابد به بند كشد هرگز نمي كس فروكوفته شود، هيچ
گاهش همواره قهر پيروزي  بايد بود كه در پيش مشغولِ چنين داور و دادگاهي نمي دل. مسيح را قدري نيست

  .ي خاكي نيست قلمرو راستين سلطنت الهي، بر اين سراچه. يابد و بس مي
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*     *     *  

ي  گسيخته انگيزتري آن كه حتّي قدرت لگام شود كه حق از آن ترور است و غم ر ديگر نشان داده ميبا
تـاريخ، دادگـري و   . پذيرد تر نيز مي بيند، كه شگفتا، افزوني تنها زيان نمي كالون از چنين كار ناشايستي نه

وارِ  ايـن سـايه  : بايد كـرد كـه   پس به همين مي. شناسد هاي دبستاني را نمي اخالقِ پاك درنوشته به كتاب
نـه قدرشـناس كـردار نيـك اسـت و نـه       . داند و نه غيـر اخـالق   جانِ جهان بر زمين، تاريخ، نه اخالق مي

تـرين   جا كه در معناي آخرين، پايه بر قهر دارد و نه بـر عـدل و داد، بـيش    و از آن. ي بدكرداري جزاكننده
ـ   سود را همواره به سوي اهل قـدرت مـي   آزرم و قهـرورزانِ بـا تصـميم در     ورزانِ بـي  ه جسـارت سـراند و ب

  .رساند تا زيان تر سود مي ي نبردها بيش هنگامه
انـد،   هايش تاخـت آورده  كالون نيز اين را نيك دريافته است و با آن كه بر او به سبب خشونت ورزيدن

روا، بـاز تكـرار    نِ جاودانـه و اين قـانو  .بيند تر مي شد از مهلكه را دست زدن به خشونت بيش تنها راه بيرون
شود كه هر كه يك بار به قهر دست بيااليد، ناچار از كاربرد پياپي آن است و آن كه به تـرور بياغـازد،    مي

شود، بر  رو مي ي سروه با آن روبه مقاومتي كه كالون در هنگام و در پي محاكمه. ناگزير از افزايش آن است
وخـاليِ مخالفـانِ قـدرت     ها، هراساندن خشـك  ندن قانونيِ مخالفتكند كه فرونشا اين باور استوارترش مي

نيست و نـابود كـردن   : تواند تماميت قدرت را تضمين كند اي نارساست و تنها يك كار مي عيار، شيوه تمام
ي نظام انتخابات بـه سـود    در آغاز، كالون به اين بس كرده بود كه با دستكاري زيركانه. ي مخالفان يكسره

در هــر يــك از . خــواه درون شــوراي شــهر ژنــو را فلــج كنــد هــاي قــانوني، اقليــت جمهــوري راهخــود، از 
پروردگانِ او هستند، به شهروندي ژنـو   ِ مهاجر را كه همگي پناه هاي شورا، فرانسويانِ پروتستان آيي گردهم
ي مناصـب عـالي بـه     خواه او نقش بگيرد و همـه  آرام به دل بايست شورا آرام آورند و با اين شيوه، مي درمي

  .خواه پايان يابد فرمان سپردگان سپرده شود و نفوذ نجباي جمهوري به دست اين گوش
شـود و ديـر،    دوستانِ ژنـوي آشـكار مـي    بر ميهنزودي  به يابيِ نفوذ بيگانه، مند گسترش اين روند نظام

دارنـد بـه    اند، سر برمي ردهخيلي دير، اين شيفتگان آزادي،كه آزادي ژنو را به بهاي خونِ خود به چنگ آو
ي  مانده توانند ته پردازند كه چگونه مي كنند و به رايزني مي ها مي آيند و در پنهان مجلس ناآرامي، گرد مي
بـر  . دينان نگـاه بدارنـد و پاسـداري كننـد     ي اين پاك طلبيِ آزورانه شان را در برابر قدرت استقالل و آزادي

ها بين اهالي بومي شـهر   در خيابان. گيرد ها باال و باالتر مي شود و هيجان يروز افزوده م ها روزبه ناكي خشم
كشـد؛ امـا نـه     مـي  ردخـو  و زدكه سرانجام حتّي كـار بـه    گيرد؛ چنان وگوهاي تند درمي و مهاجران گفت

  .دارند پراني زخم برمي ي خونين و سخت، فقط دو تني از سنگردخو و زد
توانـد سـرانجام بـه     اكنـون مـي  . آويزي نشسـته  در انتظار چنين دست و اما كالون، دير زماني است كه

بـرَد تماميـت قـدرت را بـرايش      آن را ريخته و گمان ميي  كودتاواري دست بزند كه از مدتي پيش برنامه
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» نـاك  اي هـول  توطئـه «كننـد و از آن   رد كوچك خياباني را بزرگ ميخو و زد درنگ اين بي. تضمين كند
ترين روي اين  زننده(ي الهي ناكام مانده است  شود كه گويا تنها به مدد الطاف خفيه ميساخته و پرداخته 

ي  با يك يورش، همـه ). آورند ها همواره همين زهدفروشي و اخالق دروغيني است كه در كار مي كاري نابه
زداشـت  انـد، با  ي شـهر نداشـته   رد حاشـيه خو و زدخواهي كه هيچ سروكاري با  ي جمهوري رهبران جبهه

يـابي بـه    چه ديكتـاتور ژنـو بـراي دسـت     كنند تا به هر آن ناكشان مي هاي هول شوند و چندان شكنجه مي
خونين ديگري راه انداخته شود، كـالون و   1بوده شب بارتلميِ قرار مي :هايش نياز دارد، اعتراف كنند هدف

ي ايـن   بـر پايـه   .رآورده شـوند هر كه از اوست، همگي به قتل رسانده شوند و سربازان بيگانـه بـه شـهر د   
نـاك گرفتـه شـده،     هـاي هـول   ، كه بـه زور شـكنجه  »خيانت به آب و خاك«و » شورش«به » ها اعتراف«

ي كساني كه با كالون سر سوزني مخالفت ورزيـده بودنـد،    همه. تواند كارش را آغاز كند سرانجام جالد مي
شبه، جـز جانبـداران كـالون، جبهـه و      يك. شوند يهنگام از شهر نگريخته باشند، دستگير و اعدام م اگر به

  .ماند جانبي در ژنو نمي

*     *     *  

عياري از اين دست، در پي از ميـان برداشـتن كامـل آخـرين مخالفـانش در ژنـو،        در پي پيروزي تمام
 ، و3، گزنفـون 2ولـيكن مـا از زمـان توكيديـد    . تواند آرام گيرد و بلنـدنظري پيشـه سـازد    كالون اكنون مي

ي ذاتي خودكامگي  فاجعه .شوند ساالران پس از پيروزي، همواره نابردبارتر مي دانيم كه گروه ، مي4پلوتارك
هـاي آزاده، و نـاتوان كـردن و دوخـتن      در اين است كه خودكامگان، حتّي پس از چيرگي سياسي بر جان

ايـن  . ر خاموشي گزيده اسـت ناچا كند كه حريف به اين كفايتشان نمي. هراسند دهانشان، هنوز از آنان مي
گـوش و   بـه  ي چاكران حلقـه  آورد، اين كه به گله گزارد، سر فرود نمي گويد، خدمت نمي كه هنوز آري نمي

و درست به همين دليـل كـه   . آيد آيد، وجود او و حضور او، آنان را ناخوش مي سرايان ايشان درنمي مديحه
اش گريبـان رهانيـده و تنهـا     ي دشمنان سياسي همه سو، از چنگ كالون از زمان كودتاي خونينش به اين

ي تـوش و تـوان و شـور     اين يك دشمن، اين دشمن اخالقي برايش برجـا مانـده اسـت، اكنـون بـا همـه      
  .برد به جنگيدن با او؛ با سباستين كاستليو جويي، رو مي چندچندانِ مبارزه

                                                
در پـاريس و جاهـاي   ) هوگنوهـا (هاي فرانسـوي   ، كه پروتستان1572وچهارم اوت  ، شب بيست(Bartholomäus nacht)شب بارتلمي  1

  .عام شدند ر فرانسه، قتلديگ
  .م.؟ ق400ـ  460نگار يوناني،  ، تاريخ(Thukydides)توكيديد  2
  .م.ق 345ـ  430نگار يوناني،  ، نويسنده و تاريخ(Xenophon)گزنفون  3
  .م 125ـ  50نگار يوناني،  ، فيلسوف و تاريخ(Plutarch)پلوتارك  4
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جوي، از  ي آشتي آموخته اين دانشتاخت آوردن بر كاستليو تنها يك مشكل دارد و آن، بيرون كشيدن 
تر از آن است كه بتواند سنگيني بار كشمكشـي آشـكارا    جان زيرا كاستليو خسته. سنگر امن سكوت اوست

ي  هاي متعصـبانه  ي آنان پافشاري به ديده. خوي، جنگندگان دائمي نيستند جانان آدمي نازك. را تاب آورد
اينـان حقيقتـي را كـه    . در شـأن مـرد اهـل معنـا نيسـت      ي هواخواهـان نـو،   گيرانـه  مكتبيون و شكار پي

بينند بـه رسـم    كنند و همين كه ديدگاهشان را روشن كردند، ديگر زايد مي اند، يك بار اعالم مي شناخته
گران، پيوسته در پي پذيراندنِ آن به جهانيان برآيند كه يگانه حقيقت راستين و معتبر اين اسـت و   تبليغ

ي خطرهـا، بـه دفـاع از     او به رغم همه. ي سروه، حرف خود را زده است در قضيه كاستليو. جز اين نيست
عصـرانش   ي هم رسيدگانِ زير پيگرد برخاسته و در برابر ترور و تجاوز به آزاديِ وجدانِ بشري، از همه ستم

بيند  ردد و ميگ ي او نمي اما چرخ زمانه، بر مراد سخن آزادمنشانه. كارسازتر قد افراخته و پيكار كرده است
بـه انتظـار    شود سـكوت پيشـه كنـد و    چنين است كه بر آن مي. اكنون روزگار، روزگار چيرگي قهر است

سخت . مدارايي، از سر گرفت فرستي بنشيند تا بار ديگر بتوان از نو نبرد سرنوشت را ميان مداراگري و بي
دانشگاه، سرانجام وي . گردد ي خود بازمياي ترديد در درستي باورهايش، بر سر كارها ذره سرخورده اما بي

ي كتاب مقدس، نزديك است به پايان  ي دوزبانه اش، ترجمه اثر بزرگ زندگاني. را به مقام استادي برگزيده
انـد، كاسـتليو    افزار سخن را از دستش به در آورده ، در پي آن كه جنگ1556و  1555هاي  در سال. برسد

  .خاموش است بركف، يكسر به عنوان مبارزي قلم
اش را  هـاي انسـاني   دانند كه كاستليو ديـدگاه  اند و مي اما خبرچينان به كالون و ژنويان آگاهي رسانده

دسـت نوشـتن او را اگرچـه     .پراكنـد  اش مـي  ي يـاران نزديـك دانشـگاهي    همچنان نگه داشته و در حلقه
يابنـد كـه    كـامي درمـي   ردباري، با تلـخ آوران طريق ناب گذارد دهانش را بدوزند و جنگ اند، اما نمي شكسته
در ] كـالون [ي تقـديرباوريِ   ناپذير كاسـتليو در رد نظريـه   هاي بطالن ي منفور مداراطلبي و حجت خواسته

مردان اهل اخالق، خود اثربخش » بودن«و » نَفس حضور«تنها . يابد افزون مي ميان دانشجويان بازتاب دم
آفرينـد كـه بـه رغـم      گردشان، چنان فضايي از ايمان و اعتقاد ميزيرا كه وجود محضِ آنان گرد بر . است

هـاي مـوج، ناپديـدار و بازناايسـتادني، تـا       ي آن در بـاطن، چـون كوبـه    محدود بودن ظاهري، اثر فزاينـده 
خواهد سر فرود آورد،  و اينك چون خطر كاستليو همچنان برجاست و نمي. گستراند ها دامن مي دوردست

گسترند سخت مكارانـه، تـا بـار ديگـر      برايش دامي مي. ه، نفوذش در هم شكسته شودبايد تا دير نشد مي
، و از همكـاران دانشـگاهي او، يكـي، بـراي ايـن خـدمتگزاري و       در بـاب كـافري  ي  بكشانندش به سـتيزه 

كـه   نويسـد، چنـان   اي كه به او مـي  ي بسيار دوستانه شود و در نامه برانگيختن وي به اين كار داوطلب مي
كند لطـف كنـد و پيرامـون     تنها قصدش موشكافي در پرسشي نظري است، از كاستليو خواهش مي گويي
شـود بـراي    پـذيرد و آمـاده مـي    كاسـتليو مـي  . وگو بپـردازد  و گفت  ي تقديرباوري، با وي به مباحثه آموزه
را بر زبان وگو، هنز آغاز سخن نكرده و نخستين كلمات  اما در مجلس گفت. وگويي همگاني و آشكارا گفت
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كاستليو زود . كند ايستد و او را به كُفرورزي متهم مي نياورده، كه ناگهان مردي از ميان شنوندگان برپا مي
كـه  (اش دفاع كنـد   به جاي آن كه به درون دام پا گذارد و از نظريه. يابد حريفانش چه در سر دارند درمي

كند و همكاران  وگو را قطع مي كشد و گفت ي، پا پس م)دهد براي متهم كردنش شواهد كافي به دست مي
هـا   اما ژنو به ايـن آسـاني  . كنند آمد ماجرا، از هر گونه اقدامي بر ضد او جلوگيري مي اش در پي دانشگاهي

. كننـد  ي كار را زود عوض مي افتد، شيوه از پس آن كه اين شگرد مكرورزانه كارگر نمي. بردار نيست دست
وگو كردن آشكارا و همگاني سـر بـاز زده    ها، كاستليو را كه از گفت پراكني شايعهها و  كوشند با شبنامه مي

هـاي   هـا و شـبنامه   نامـه  فحـش . گيرنـد  اش را از كتاب مقدس به باد مسخره مـي  ترجمه. است، برانگيزانند
كنده منكري نيست كه از چهار سو بر ضد او پرا. دهند ونشاني را كه در گردش است، كار او جلوه مي نام بي

  .اي و به يكباره از همه سو، توفان بر سرش توفيدن گرفته است گويي به اشاره. نشود
سـازد كـه    طرفـان آشـكار مـي    غرضـان و بـي   هاست كه در اين ميان، بر بي كوشي درست همين سخت

انـد،   اش را گرفتـه  خواهند دانشوري بزرگ و مؤمني راستين را پس از آن كه امكان سخن گفتن آزادانه مي
دردي با قرباني پيگرد  آن ناجوانمردانگي كه در پيگرد هست، حس هم. ابود كنند و جانش را هم بستانندن

انگيزد و ناگهان، به طرزي نامنتظر، نياي بزرگ جنبش اصالح ديني آلمان، مالنشـتون،   سو برمي را از همه
آشـوبد از ايـن    برمـي  س، دلـش او نيز، همچون اراسمو. گذارد نمايانه به ياري كاستليو، گام پيش مي چشم

امانِ مهارگسيخته به دست كساني كه معناي زندگي را در ستيزشِ ميان آدميان با يكـديگر   پيگردهاي بي
فرستد براي سباستين كاستليو كه در آن  اي مي شان، و خودانگيخته نامه دلي بينند و نه در آشتي و هم مي

  : آمده است
گـذارد   آيندم وقت زيادي باقي نمي هاي فراوان و ناخوش زيرا گرفتاري. بودم تا به امروز من نامه به تو ننوشته

ي ديگر من، احسـاس غـم    بازدارنده. دارم، بپردازم هايي كه آن را بسيار دوست هم مي نگاري كه به چنين نامه
ود را نگرم كه خـ  ناك بين كساني را مي هاي هول ستاند، هنگامي كه بدفهمي عظيمي است كه توان از من مي

و ... ام ي نوشـتنت ارج نهـاده   وليكن من هماره تو را به سـبب شـيوه  . دهند دارِ خرد و فضيلت جلوه مي دوست
  .ام با تو بستگيِ صميمانه دليِ من با تو باشد  و حجتي بر دل خواهد اين نامه، گواه هم دلم مي

دارانِ  ناك كساني كه به پيگرد دوست هولها و نيز از نفرت  گدازت از دوگانگي هاي جان تو با اين شكوِه راندن
گويـد كـه    افسانه مي. كني كه من خود نيز هميشه در دل دارم تر مي اند، تنها غمي را افزون حقيقت برخاسته

پردازاني نو  اند، سفسطه كوش پراكنده اكنون از بذري كه راهبان سخت. اند ها سر برآورده از خون خدايان، غول
ها و بر مردم حكومت براننـد و بـر ايـن گماننـد كـه       هاي اميران و خانمان كوشند بر كاخ اند و مي سر برداشته

ي خـويش را چگونـه    داند كه بندگان برجامانده و اما خداوند خود نيك مي. گان سد راه ايشانند آموخته دانش
  .پاسداري كند

ي  دهنـده  ساليِ من، آرام كهن. تحمل آوريم توانيم داد، چه را كه تغيير نمي بايد خردورزانه، آن از اين رو ما مي
بـارِ   هـاي خشـونت   زودي بـه كليسـاي برينـي بپيونـدم كـه از توفيـدن       برم كه بـه  اميد مي. دردهاي من است
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اگر زنـده بمـانم،   . آوري كه در اين پايين كليسا را چنين به لرزه انداخته است، بس بسيار به دور است هراس
  .دارت باد خدا نگه. ها با تو سخن بگويمي بسيار چيز خواهم درباره مي

هايش، خيلي زود به دست همه  اين نامه، كه به نيت پشتيباني از كاستليو نوشته شده است و رونوشت
ي بزرگ، هرچه زودتـر دسـت     آموخته زمان، هشداري نيز به كالون است تا از پيگرد اين دانش هم. رسد مي

دآميز مالنشتون در سراسـر فضـاي جهـاِن اومانيسـتي آن روزگـار،      راستي نيز كه سخنان تأيي و به. بردارد
جويي پيشـه   آورند كه آشتي اينك فشار مي بخشد؛ چندان كه ياران بسيار نزديك كالون، هم سخت اثر مي

  :نويسد مند بزرگ زمانه، به ژنو چنين مي ، دانش1بدؤَن. شود
اي، چـه   را كه تو با آن به پيگرد اين مرد برخاسـته اي  جاني تواني ببيني كه مالنشتون آن تلخ اكنون نيك مي

ي  دارد از تأييـد نهـادن بـر همـه     بيني كه تا چه اندازه خود را دور مـي  كند و همچنين مي سخت محكوم مي
زاد شيطان بـر زمـين    راستي آيا معنا دارد كه تو با كاستليو، مانند هم اي به ي شگفت توده كارهاي ناانديشيده

  اي بستايي؟ زمان، مالنشتون را چونان فرشته مرفتار كني و ه

تـوان آموخـت يـا     انديشان چيزي مـي  خيالي است، اگر گمان برده شود كه روزگاري به خشك اما خام
ي پشـتيباني مالنشـتون بـر     رفـت ـ نامـه    كه انتظار مي بر خالف انتظار ـ و يا چنان . توان كرد آرامشان مي

ه صرف اين كه كسي دشمنش را به رسـميت شـنايد، نفـرت او را چنـد     چرا ك. گذارد كالون اثر وارونه مي
جويانِ عالم معنا، براي استبداد مهاجم او دشـمناني بـس    داند كه اين صلح كالون نيك مي. كند چندان مي
جـا جـزم رودرروي جـزم قـد افراشـته اسـت و سـخني         آن. ند تا رم، براي لويوال و يوعيسانشتر خطرناك

طلبيِ كاستليو،  كند در آزادي جا كالون حس مي اما اين. اي ديگر اي در برابر آموزه موزهروياروي سخني و آ
تماميـت   ، و ي اقتـدارِ كليسـاي واحـد پروتسـتان     ساز او، يعني ايـده  اصول بنيادين خواستار و نقش تاريخ

جويـانيِ   هـا، صـلح   شود و همـواره در جنـگ   كيشي است كه به زير پرسش برده مي ايماني و سخت درست
ي  درست به همـين دليـل كـه نامـه    . ترند ي دشمن، خطرناك آورترين مردان جبهه ي خودي از رزم جبهه

پشتيباني مالنشتون بر احترام كاستليو در چشـم جهانيـان افـزوده اسـت، كـالون اكنـون هـدف ديگـري         
شـود؛   اسـت كـه آغـاز مـي    نبرد اصلي از اين لحظه . شناسد، جز آن كه نام و نشان او را از بن براندازد نمي

  .بار، تا پاي جان رحمانه و خون نبردي بي
او همچنـان كـه    .گواه اين كه اكنون نبرد، نبرد نابودي است، ورود كالون است به تن خود، به آوردگاه

ي سروه، در بزنگاهي كه فرود آوردن ضربت آخـرين و كارسـاز الزم آمـده بـود، مترسـك خـود،        در قضيه
را به كنار زده بود تا خود تيغ به كف گيرد، اينك نيز از دستياريِ پـادو و وردسـتش،    نيكوالس دوالفونتن

مشغولي او ديگر حق يا ناحق، تفسير درست يا نادرست از كتاب مقـدس،   اكنون دل. پوشد دوبِز، چشم مي
ا، خواهد و بس؛ يكسره كـردن كـار كاسـتليو ر    او اينك تنها يك چيز مي. حقيقت و يا غير حقيقت نيست
                                                

1 Baudouin  
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آويز آن بتوان بر او يـورش   اما در اين بحظه، دليلي كه به دست. نابود كردن او را براي ابد، و هر چه زودتر
امـا اگـر   . زيرا كاستليو پا پس كشيده و در كنجي، دل به كار خويش سپرده اسـت . آورد، در دست نيست

. ز آن ساخت و بر وي كوبيدن گرفـت خواه چماقي ا توان تراشيد آن را و به دل آويزي پيدا نشود، مي دست
تـرين دليـل و    اند، با آن كه كوچك امضا را كه جاسوسانش نزد بازرگاني مسافر يافته اي بي كالون هجونامه

ي كـار   ي او نيست، بهانه راستي هم ابداً نوشته اش كاستليوست، و به اي در دست نيست كه نويسنده نشانه
كنـد تـا بـه     ي او نيسـت، بهانـه مـي    و كالون نوشتاري را كـه نوشـته   بايد نابود شود كاستليو مي. سازد مي

هاي  بهتاني او،  نامه ستيزه. ترين ناسزاها بر او باراندن گيرد شرمانه بيترين و  آويزِ آن، باراني از سخت دست
بلكه سرريزشِ خشمي . ، ديگر كتابي نيست كه متألهي در خالف با متألهي ديگر نوشته باشد1يك فرومايه
شرف، و كافر ملعون كـه بـدتر    شود چون دزد، بي هايي ياد مي وار، و در آن از كاستليو با دشنام است ديوانه

ترين اتهامي كه در اين كتاب بـر اسـتاد دانشـگاه     كم. تواند نثار ديگري كند از آن را هيچ چهارپاداري نمي
ي كوچـك كـه    ايـن رسـاله  . است دزدي دست زده آيد، اين است كه در روز روشن، به چوب بازل وارد مي

آگيني پايان  ي كف ناكانه ي خشم برگ آن از نفرتي مهاربريده و فزاينده آكنده است، سرانجام با عربده برگ
  ».بادا كه خداوند تو را نابود گرداناد، شيطان«: گيرد كه مي

*     *     *  

شمار آيد از اين كه خشم برخاسته از  ي شايان تفكري به تواند نمونه ي كالون، مي ي رذيالنه اين نوشته
زمـان   غلتانـد و نيـز هـم    هاي معنويِ واال را بـه پسـتنا فـرو مـي     گرايي، چگونه انسان پرستي و گروه دعوي

اي كه نتواند شور و شـهوت خـود را در مهـار آورد، تـا چـه       پيشه هشداري است نمايان، كه كردار سياست
اه بازل، با اين احساس كه چنين يورشي، بيدادگري بـزرگ در  زيرا شوراي دانشگ. اندازه غير سياسي است

دانشگاهي با اعتبار اروپايي، بـا شـئون   . كند مند است، ممنوعيت قلمِ كاستليو را لغو مي حق مردي شرافت
هـاي   بيند بر يكي از استادانش در برابر چشمِ جهانِ دانش و فرهيختگـي، چنـين تهمـت    ساز نمي خود هم

جا آشكار اسـت كـه    چون در اين. شرف گردي است بي شرم و ول دزدي است بي كه چوبزننده وارد آورند 
رود و سخن بـر سـر ريزانـدنِ آبـروي شخصـي اسـت و اتهـامي         وگو نمي هاي مكتبي گفت ي آموزه درباره

  .گوييِ آشكار دست بزند دهد به پاسخ شوراي عالي دانشگاه، رسماً به كاستليو اجازه مي. خصوصي
حتّـي   .وار و انسـاني  ي قلمي فرهيختـه  اي است درخشان و برجسته، از مبارزه ستليو، نمونهي كا جوابيه

ها، قادر نيست جان بردباري را چون او، به زهرناكيِ كينه بيااليد و  خويي ها و دشمن ورزي ترين كينه سخت
چه آرامـي  . ار كندهيچ رذالت و پستي نيست كه وجود شريفي را چون او، بتواند به پستي و رذيالنگي واد

  .و متانتي نهفته است در آهنگ سخنان او، هم از آغاز
                                                

1 Columniae enbulonis cujustam  
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پـذيرتر   چـه، بسـيار دل  . گـذارم  وگوي آشكاراي همگاني پا مـي  من بي هيچ شور و شوقي به ميدان اين گفت
آلـوده   وار، منشانه و برادرانه، و نه روستايي توانستم آمد، مسيحي وگويي در مي بود مرا اگر كه با تو به گفت مي

جا كه تو و يارانـت راه آشـتي بـا     اما از آن. تواند بود و بس بار مي هايي كه حرمت كليسا را تنها زيان به دشنام
ام  گـري  ي مسـيحي  بـرم بـا وظيفـه    ايـد، گمـان مـي    آميز را ناممكن ساخته اي صلح من را بسته داريد و رابطه

  .اي، پاسخ گويم وايي كه بر من آوردهپر هاي بي ناسازگار نباشد اگر كه با اعتدال، به تازش

ي  سـازد كـه در نخسـتين چـاپ رسـاله      ي رفتار كالون را نمايان مـي  كاستليو در آغاز، نادرستيِ شيوه
شك پس از آن كه اشتباهش را  ي آن هجونامه قلمداد كرده و در دومين آن ـ بي  ، وي را نويسندهها بهتان

اما . به او دست كشيده و ديگر سخني از آن به ميان نياورده است اند ـ از بستن اتهام تأليف  يادآور او شده
گنـاه بـوده و او بـه وي ظـنّ      بي آن كه از خود درستي نشان دهد و صميمانه اعتراف كند كه كاستليو بي

  . آورد كاستليو، اكنون كالون را به كنار ديوار رانده و بر او سخت فشار مي. نادرست برده بوده است
تـوانم   دهي؟ من خود ايـن را نمـي   دانستي كه آن نوشته را به نادرستي به من نسبت مي تو آيا ميآري يا نه؟ 

اي، كـه در ايـن صـورت     بوده اي كه از نادرستيِ آن آگاه مي اما يا تو اتهامت را بر من زماني وارد آورده. بگويم
در ايـن صـورت اتهـامي بـر مـن      اي، كـه   بـوده  و يا هنوز از درستي آن مطمـئن نمـي  . اي شيادانه كاري كرده

. و در هر دو صورت، خواه اين و خواه آن، كردار تو بسـي زشـت و نازيباسـت   . انگارانه كم سهل اي، دست بسته
ي آن جزوه نيسـتم و آن را هرگـز بـراي چـاپ بـه       من نويسنده. گويي ناراست است و ناروا چه مي زيرا هر آن

چـرا كـه   . اي ن گناهي نهفته باشد، تو خود به آن دست يازيـده اگر در پراكندن و پخش آ. ام پاريس نفرستاده
  .اي نخستين كسي هستي كه همه را از آن آگاهانيده

هاي پوسيده و سستي بـر او   دليل اكنون كاستليو پس از آن كه خوب نشان داده است كه كالون با چه
  . هاي او ي حمله ادبانه رود بر سر روش خشن و بي تاخته، مي

چه دل و جانت را آكنده است، نشـان   آوري، از آن دستي و سخني كه بر لب مي گويي سخت چيرهتو در ناسزا
كـار،   كُفرگو، مفتري، تبـه : خواني ات، مرا پشت هم و به ترتيب، چنين مي نامه ي التيني ستيزه در نسخه. دارد

اي كـه   ي كتاب مقدس، ديوانه كننده دين و تباه شرمِ آكنده از ناداني و نامردمي، بي جو، وجود بي سگ پرخاش
سگ نجس، وجودي آكنـده از  ) بار ديگر(ي دين، شخص وقيح،  خداوند را به مسخره گرفته است، خواردارنده

هشـت بـار مـرا فرومايـه     . گرد و شـرير  ناك، هرزه راهي و عيب ناشناسي و زنندگي، روحي درافتاده به كج ادب
كنـي   شمار، با لذت فراوان نثار من مي ي كم تو در چند صفحه هاي بدخواهانه را ي اين دشنام همه. اي خوانده

بـدا كـه خداونـد تـو را     «: گيرد گذاري كه با اين جمله پايان مي عنوان مي هاي يك فرومايه بهتانو كتابت را 
راسـتي راه و رسـم مقدسـان اهـل      آيا به. و باقي كتابت نيز جز بر همين شيوه نيست» .نابود گرداناد، شيطان

برشان هسـتي،   منشانه همين است؟ واي بر مردماني كه تو راه دليِ مسيحي بايد چنين باشد و آيا نرم ميوقار، 
ا ايـن   . ها الهام گيرند و دردا، اگر كه شاگردان تو شباهت به آموزگار خـويش برنـد   اگر كه از چنين انديشه امـ

مصلوب، سرانجام فرا خواهد رسيد و تـو،   رستاخيز حقيقت.... گذارد روي بر من اثري نمي هيچ ها به ناسزاگويي
گاه عدل خداوندي حاضر آيي و حساب بازپس دهـي بـراي آن ناسـزاها     بايد در پيش كالون، به سهم خود مي
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آري و سخنان مسـيح   راستي شرم نمي به. ها بود كه بر صليب رفت اي و مسيح نيز از آن كه نثار ديگري كرده
سببي بر برادر ايماني خـويش خشـم آورد، در برابـر     هر آن كس كه بي«كني كه فرمود  را به جان حس نمي

گو خواهد بود و هر آن كه برادر ايماني خـويش را بـه بـدي بخوانـد، بـه ظلمـات        ي عدل الهي پاسخ محكمه
  ؟ »درافكنده خواهد شد

تـرين   صـلي ناپذيريِ خود، به ا طبعي و با احساس حاكمي از اطمينان به تعرض كاستليو، تقريباً با شوخ
او ريشخندكنان  .دهد اتهام كالون بر خويش، كه وي را به دزديِ چوب در بازل متهم كرده است، پاسخ مي

  : گويد مي
اما بهتان زدن نيـز جرمـي اسـت بـه     . راستي اگر من به اين كار دست يازيده بودم، جرمي بود بس سنگين به

در حـالي كـه بنـا بـر     . ام راسـتي دزدي كـرده   من به انگاريم كه حقيقت دارد و اكنون مي. همان اندازه بزرگ
ي تقديرباوريِ  اي است بر نظريه ي كوبنده اين ضربه(كرده است  هاي تو، تقدير ازلي من چنين حكم مي آموزه
بايسـت بـه جـاي آن، بـر مـن دل       ديگر چه جاي اين است كه تو مرا به باد ناسزا بگيـري؟ آيـا نمـي   ). كالون
چنين سرنوشتي بر من مقدر كرده و دزدي نكردن را برايم نـاممكن سـاخته اسـت؟    سوزاندي كه خداوند  مي

سـبب كـه مـن در آينـده از      اي؟ آيـا بـدين   جا چنين سروصدا به راه انداخته ي دزدي من، در همه چرا درباره
بايـد  زنم، تـو   دزدي بازداشته شوم؟ اما اگر من به ناگزيري و در پي تقدير ازلي الهي خود به دزدي دست مي

در صورتي كه تقدير من اين باشد، خـودداري از دزدي  . گناهي من حكم كني ام از آن، بر بي به سبب ناچاري
  .اي بر درازاي قامتم قدر برايم ناممكن است كه افزودن خرده همان

پـردازد بـه شـرح چگـونگي      مي پايگي اين بهتان را نشان داده است، كاستليو، اكنون پس از آن كه بي
ي رايـن،   او نيز همانند صدها تن ديگر، به هنگـام طغيـان رودخانـه   . راستي بوده ا ـ آن طور كه به رويداده

داننـد از ديـدگاه    آورده را به كمك چنگكي از سيالب گرفته است؛ كاري كه همـه مـي   هاي آب چوب تخته
راحت، خـود از  صاحبند منعي نداشته، بلكه بـه صـ   آورده بي هاي آب قانوني، نه فقط به اين دليل كه چوب

هـا در وقـت    چـوب  ي تخته ها در اثر ضربه سوي شوراي شهر نيز درخواست شده بود تا از آسيب ديدن پل
ـ از بابت ايـن  » دزدان«تواند ثابت كند كه او ـ همانند ديگر   و كاستليو حتّي مي. گيري شود سيالب، پيش

واقع با به خطر افكنـدنِ جـان خـود     ، از شوراي عالي شهر بازل، در برابر كمك و خدمتي كه در»سرقت«
ي  پس از روشن شـدن اصـل مـاجرا، حتّـي دارودسـته     . ي طال هم پاداش گرفته است كرده، يك ربع سكه

آبـرو   آوردند؛ كه نه كاسـتليو، بلكـه كـالون را بـي     ها نيز ديگر بازگفت آن بهتان ابلهانه را جرأت نمي ژنوي
  .كند مي

كـالون در خشـمي مهارگسـيخته بـراي فـرو      . دهـد  گويي سود نمي جا ديگر ظاهرآرايي و دروغ در اين
پروايي به قلب حقيقـت پرداختـه اسـت؛ درسـت      كوفتن دشمن سياسي و مكتبي خويش، به هر بها، با بي

ترين عيبي بيابند و او  اند در زندگي كاستليو، كم هرگز نتوانسته. سان كه در ماجراي سروه كرده بود همان
  :ده، رودرروي كالون بگويدتواند با خيال آسو مي
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شـان   هراسم؛ اگـر كـه داوري   ها نمي ي آدم ام داوري كنند، من از عقيده چه را من نوشته توانند آن همگان مي
تواند فقر مرا در زندگي گـواهي دهـد و    شناسد، مي هر كه مرا از روزگار كودكي مي. بدون كينه و نفرت باشد

راستي نيازي به آن هسـت؟ مگـر آن گـواهي     اما به. ار بر آن حاضر آورمشم توانم گواهان بي اگر نياز باشد، مي
حتّي شاگردان شـخص  ... كند؟ اند، كفايت نمي ها كه كسان تو داده اي و نيز آن گواهي كه تو خود به من داده

ان ايشـ . تـوان جسـت   ترين ايرادي نمي گذرِ من، كم كردند كه در زندگانيِ سخت بايست اذعان مي تو بارها مي
كنند كه بگويند من بر خطا هستم  بينند، تنها به همين بس مي هاي تو مي هاي مرا با آموزه كه تفاوت ديدگاه

ي من بپراكني و نـام خـدا    جا چنين سخنان ناروايي درباره دهي همه تو چگونه به خود اجازه مي. تر و نه بيش
هـايي كـه تنهـا از خشـم و      گواه گرفتن بر تهمتبيني كه خداوند را  را نيز همراه آن كني؟ تو اي كالون، نمي

  آور است؟ گيرد، چه هراس نفرت مايه مي
هـا در برابـر    تـرين شـيوه   خواني تا مرا به وحشيانه در حالي كه تو او را مي. جويم اما من نيز به خدا توسل مي

اگـر سـخن مـن    . اي كردهخوانم از آن رو كه تو به ناحق مرا متهم  ميمردم بر سكوي اتهام بنشاني، من او را 
شـوم، جـزا دهـد و از خلـق خـدا       سنگ با جرمـي كـه مرتكـب مـي     طلبم مرا هم ناراست باشد، از خداوند مي

اما اگر سخن من راست باشد و تو به دروغ بر من اتهـام بسـته   . خواهم كه زندگي و شرف از من بازبگيرند مي
جات بخشد و تو را پيش از مرگ، فرصت پشيماني و خواهم كه مرا از كيد و كين دشمنانم ن باشي، از خدا مي

هايت عطا كند، تا مگر از سنگيني بار گناهانت كاسته شود و در فرداي روز حسـاب، روحـت بـه     توبه از كرده
  .رستگاري رسد

جان، بر كسـي كـه در احسـاس     ها كه ندارد انسان آزادفكر آزاده كند و چه برتري ها كه نمي چه تفاوت
دنيا دنياست، ناسازگاري تا ! داني خويشتن، چون سنگ فرومانده است در خود جانب به قپرستي و ح دعوي

هـاي آرامـي كـه جـز      بين جان. پرستانه برقرار خواهد ماند انديشي مكتب بين آزادانديشي انساني و خشك
روي از پرستاني كه تا جهاني را به ثنـاگويي و پيـ   دارند و دعوي داشت باورهاي خويشتن خواستي نمي نگه

آاليش، به سنجيدگي سخن  سو وجداني پاك و بي در آن. گيرند هاشان به ابتذال نكشانند، آرام نمي انديشه
امـا حقيقـت راسـتين را    . گذارد پرستي آزمندانه به تكفير و تهديد پا پيش مي سو قدرت گويد و در اين مي
مواره نه با زور و تعصب، بلكه بـا اعتـدال و   دار كرد و حادثات نفسانيِ ناب، ه ورزي خدشه توان با كينه نمي

  .دهد داري و به آرامي دست مي خويشتن
نـزد آنـان،   . شـان اسـت   مشغولي آنان فقـط پيـروزي   دل. را با دادگري سروكاري نيست پرستان مكتب

ي كاسـتليو چنـدان زمـاني نگذشـته كـه       هنوز از انتشار نوشـته . همواره حق دادني نيست؛ داشتني است
ناميـدن و  » ديوسـيرَت «و » سـگ «هـا و كاسـتليو را    گـويي  و چون آن سـقط . شود ز نو آغاز ميها ا يورش

باري شكست خـورد، و كسـي حتّـي خـود      ي سرقت چوب، به طرز فضيحت دالنه حكايت ساختگي و ساده
 ي ؛ در عرصـه كننـد  اي ديگر بر او تاختن آغاز مي درنگ در عرصه كند، بي كالون نيز تكرار آن را جرأت نمي

هاي پيشين خشك نشده است كـه از   ها و بهتان پراكني هاي چاپ ژنو از دروغ هنوز مركّب دستگاه. الهيات
تـر بـه    او با وفاداريِ بـيش . شود گيرند و تئودور دوبِز براي دومين بار به جلو فرستاده مي نو به كارشان مي
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كند، چنان  ه ژنو آن را تأييد مي، ك)1558(گفتارِ چاپ رسمي كتاب مقدس  اربابش تا به حقيقت، در پيش
. آورد برد كه از بستن اتهام كفر بر او هـيچ كـم نمـي    اي بر كاستليو مي شكنانه ي بدخواهانه و حرمت حمله

  :نويسد دوبِز مي
تواند همچون گذشـته راه بـر پيشـرفت كـالم الهـي       ي ما، كه دريافته است ديگر نمي شيطان، دشمن ديرينه
ي كتـاب مقـدس بـه زبـان      كـار ترجمـه  . تر بر ما يـورش آورده اسـت   ي بس خطرناكا ببندد، اكنون به شيوه

ي آن نـام مقـدس باشـد، فـراهم      اي كـه شايسـته   كم ترجمه فرانسه، تا به اكنون صورت نگرفته بود؛ يا دست
سـا  ب آزرم پيدا كرده است و چه گير بي ي نفوس آسان اما اينك شيطان، مترجمان بسيار، به شماره. نيامده بود

اگـر كسـي از مـن    . هنگـام از آنـان جلـوگيري كنـد     تر بيابد؛ مگر كه خداوند خود بـه  كه در آينده نيز فراوان
كـنم؛   ي التيني و فرانسوي انجيل، به دسـت سباسـتين كاسـتليو اشـاره مـي      اي سراغ گيرد، به ترجمه نمونه

هـاي   م بـه سـبب زحمـت   اش شهره است و ه مردي كه در كليساي ما هم به جهت گستاخي و قدرناشناسي
دانـيم بـيش از ايـن     ي وجـداني خـويش مـي    از اين رو وظيفه. حاصلي كه به قصد هدايت او كشيده شده بي

ي مسيحيان هشـدار دهـيم خـود را از     و او را نام ببريم و به همه) ايم كه تا به حال كرده چنان(سكوت نكنيم 
  .ي شيطان است گزيدهچه، او بر. اين پس، از چنين مردي در امان نگاه بدارند

امـا  . ي كفرسـتيزي، بـدنام كـرد    تر از اين، مـردي فرزانـه را نـزد محكمـه     توان گوياتر و بدخواهانه نمي
ي پشـتيباني   هـا و دليـر گشـته از نامـه     پاافتـادگيِ حملـه   ، كاسـتليو، بيـزار از پـيش   »ي شيطان برگزيده«

شـوراي عـالي دانشـگاه، اكنـون بـه آن      . مالنشتون، اكنون ديگر نيازي ندارد بـيش از ايـن سـكوت كنـد    
بـه دوبِـز، از انـدوهي ژرف آكنـده      پاسخ كاستليو. دهد ديگر بار، آزادانه سخن بگويد رسيده اجازه مي ستم

حـدومرز   سـان بـي   اش اين سنخانِ فكري نهاد، از اين كه هم اومانيست پاك. راستي عارفانه است؛ اندوهي به
داند كه كالونيان با حقيقت كاري ندارنـد و   اگرچه او نيك مي. آيد ميتوانند نفرت ورزند، جانش به درد  مي

دانـد كـه ايشـان     پندارند، و نيـز مـي   چه خود مي شان منحصر كردن حقيقت است به آن مشغولي يگانه دل
همه،  گيرند، با اين شان او را از سر راه بردارند، آرام نمي بيش از اين كه چون ساير حريفان سياسي و فكري

رس و  او بـا احساسـي پـيش   . ورزي و نفـرت فروغلتـد   گذاردش كه بـه پسـتناي كينـه    نجابت ذات نمي باز
اگـر ايـن سـخن    » .كنيـد  انگيزانيد و دلير مي شما شوراييان را بر كُشتن من برمي«: نويسد پيامبرگونه، مي
ايي را بـر قلـم   آوردم چنـين مـدع   بود، من جرأت نمي ايد مستند نمي هايي كه شما نوشته آشكارا به كتاب

اين كه من هنوز . توانم به شما پاسخ دهم چه من از پسِ مرگ ديگر نمي. آورم؛ گرچه خود از آن مطمئنم
كـم   شـود، يـا دسـت    بينيد كه شورا به فشارهاي شما تسليم نمي زنده هستم، كابوس شماست و چون مي

. ا منفور جهان سازيد و لعنم كنيـد كوشيد مر زودي تغيير كند ـ مي  تواند به شود ـ وضعي كه مي  هنوز نمي
روشني دريافته است حريفانش آشكارا قصد جانش را دارند، در پاسـخ، فقـط وجـدان     كاستليو با آن كه به
  :پرسد گزاران مسيح، چنين مي وي از آن خدمت. رود گيرد و نشانه مي ايشان را هدف مي
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ي مسيح دارد كه خود آن دم كـه خيانتكـار بـه    راستي را بگوييد كجاي رفتار شما با من، نشان از كردار عيس
و . سپرد، سرشار از مهرباني با او سخن گفت و بر صليب كه بود، جالدان خود را دعا كرد چنگ گزمگانش مي

انگيزانيـد بـا مـن     كنيـد و ديگـران را نيـز برمـي     توزانه دنبال مـي  ي جهان، كينه شما؟ كه مرا در چهار گوشه
كـامي كـه شـما     چـه تلـخ  ... داستان نيسـتم  ا كه در چند آموزه و عقيده با شما همگونه رفتار كنند، زير همين

هـر  «: كنـد  بايد در نهفت جانتان حس كنيد، هنگامي كه او كار و كردارتان را يكسره چنين محكـوم مـي   مي
اي هـ  روشني و به دور از پيچيدگي اين حقيقت ساده، به... »كند كاري مي تبه كس بر برادر خويش نفرت ورزد

هاتـان   شرعي، در كتاب مقدس در برابر چشم همگان درج است و شما خود نيز آن را در سخنتان و در كتاب
  آوريد؟ تان به آن باور نمي پس از چه روي خود در زندگي. آموزانيد مي

اين نفرت مرگبار از او نيسـت  . كرده و آلت فعلي بيش نيست داند كه دوبِز، پيش اما كاستليو خوب مي
اي است كه هر گونـه تفسـير ديگـري، جـز از آنِ      ستيزِ خودكامه از انديشه. بلكه از كالون است. آيد يكه م

از اين رو كاستليو دوبِز را ناديده گرفته و يكراست كالون را مخاطـب  . شمرد تابد و مجاز نمي خود را برنمي
  :ايستد خونسرد و آرام، نگاه در نگاه، رو در روي او مي. گيرد مي

بالي كه  جويي و به خود مي تو تشبت به خدا مي. تو به كتاب مقدس ايمان داري. داني د را مسيحي ميتو خو
اينك بگو تـو كـه بـه ديگـران     . اي اي و مدعا داري حقيقت كتاب مقدس را دريافته بر نيات او يكسره راه برده

بايـد زد، چـرا    كني بهتـان نمـي   آموزي؟ تو كه از فراز منبر موعظه مي آموزي، چرا به خود هيچ نمي درس مي
آكني؟ از چه رو شما مرا در ظـاهر بـا ايـن بهانـه كـه سـرانجام غـرورم را در هـم          هايت را از بهتان مي كتاب

كنيد كه گوييـا وحـي بـر شـما نـازل       حد و با چنان اطميناني محكوم مي بشكنيد، با نخوت بسيار و تكبر بي
شما گشوده و آشكار كرده است؟ به خود آييـد سـرانجام و تـا    شود و خداوند اسرار دل خويش را همه بر  مي

گـاه   آن. بكوشيد تا هنوز ممكن است، دمي هم اگر شود، به خود شك كنيـد . دير نشده است، دريابيد خود را
پرسـتي را وا بگذاريـد كـه چنـين جانتـان را       نفـس . بينند، شما نيز خواهيـد ديـد   چه را بسياري ديگر مي آن
بياييـد در  . ويـژه  ت ورزيدن بر ديگران دسـت برداريـد و از نفـرت ورزيـدن بـر مـن نيـز بـه        كاهد و از نفر مي

قـدر از   ناشناسيِ من همان گاه درخواهيد يافت كه دين چشمي كنيم و آن پوشي و گذشت، با يكديگر هم چشم
هـايي از   تـه اين را كه من در نك تحمل آوريد. كنيد ها كه شما بر من بار مي حقيقت به دور است كه آن عيب

زمـان   راستي آيا ناممكن است كه ميان اهـل ايمـان، هـم    به. كنم، متفاوت با شما كتاب مقدس استنباطي مي
  ؟...نايافتني است اين ها برقرار باشد؟ آيا دست دوگانگي در عقيده و يگانگي در دل

تـر از   خي نـرم گر پاس پرستان پرخاش كوشان و مكتب جو به سخت اي انساني و آشتي شايد هرگز روحيه
ي مـداراگري را در سـخنان خـود طـرح كـرده       او كه پيش از اين به طرزي درخشان ايده. اين نداده باشد

تر از پـيش، آن را در كـارزاري كـه بـر او      تر و درخشان بسا آموزنده است، اينك با رفتار انساني خويش، چه
ريشخند را بـا ريشـخند پاسـخ گويـد،      به جاي آن كه نفرت را با نفرت و. نهد تحميل شده، به نمايش مي

  :نويسد  مي



 144  وجدان بيدار
 

http://www.seapurse.ir 

رانـدم كـه شـما     توانستم بگريزم، اگر چيزهايي را به ضد شما بر زبـان مـي   دانم در جهان به كجا مي من نمي
  .گوييد ي من مي درباره

چنان  تر پايان پذيرد؛ آن اي انساني دارد باز هم بكوشد تا مگر اين جنگ و ستيز، به شيوه تر مي او خوش
او بار ديگر به سوي سـتيزندگانش دسـت   . كه به اعتقاد او، ميان مردم اهل معنا، همواره بايد ممكن باشد

  .اند كشي به دست، او را نشانه گرفته ي آدم كند، به رغم آن كه ايشان قداره آشتي دراز مي
گـويي و   نيد از دشنامطلبم كه به هواي عشقِ به مسيح، مرا حرمت بداريد و ديگر زبان كوتاه ك من از شما مي
خواهيـد ديگـران    بگذاريد فارغ از اجبار، بر اعتقاد خـود باشـم؛ همچنـان كـه مـي     . هاتان به من تهمت بستن

. دانـم  ي خـود از تـه دل آن را حـق شـما مـي      بگذارند تا شما بر اعتقاد خود باشيد؛ همچنان كه من به نوبـه 
درنگ آنان را به كُفرپيشـگي مـتهم    ان خطا مبريد و بينظر با شما نيستند، گم ي آناني كه هم پيوسته بر همه

كنم، اما بـا   اي جز شما تفسير مي من، اگرچه چون بسياري ديگر از مؤمنان، كتاب مقدس را به گونه... نسازيد
. شك از ما دو تن، يكـي بـر خطاسـت    بي. دهم ي وجودم، بر ايمان به عيسي مسيح و دين او شهادت مي همه

خداوند خود روزي حقيقت را بر اهل خطا آشـكار خواهـد   . بب شود ما به همديگر مهر نورزيماما اين نبايد س
دانسـتيم، تكليـف    بايسـت مـي   كـم مـي   دانيم، شما و من، و يا دست تنها چيزي را كه ما با اطمينان مي. كرد

. منانمان بربنديموابگذاريد با كاربست آن باشد كه دهان از دش !آن را به كار بنديم. ماست بر محبت مسيحي
آيـا  . برنـد  ي خـود مـي   بريد؟ ديگران نيز همين گمان را بر انديشه هاي خود گمان درستي مي شما بر انديشه

نهادند غرور دانايي بر ايشان چيرگي  بودند و نمي ها نيز مي ترين بود كه داناترين كسان، مهربان تر نمي شايسته
خمانـد و فروتنـان را وااليـي     و كبرورزندگان را گردن بسـيار مـي   چيز آگاه است يابد؟ زيرا كه خداوند بر همه

با دلي سرشار از محبـت  . گذارم من اين سخنان را به تمناي محبتي بس بزرگ با شما در ميان مي. بخشد مي
كنم كه دوست  وار از شما درخواست مي مسيحي. كنم آورم و دست آشتي به سويتان دراز مي به شما روي مي

طلبم كه اين سخنان را از بنِ دل و بـا تمـام    هر بورزيد و خداوند و ارواح مقدسان را به شهادت ميبداريد و م
  .رانم وجود خويش بر زبان مي

ورزانه بر من بتازيد و اگـر   وكاست بر همين روال به كارتان ادامه دهيد و همچنان نفرت كم وليكن اگر شما بي
تـا باشـد كـه خداونـد     . ماند جز سـكوت  اي نمي بدارمتان، مرا چاره وار وا نگذاريد كه به مهر ورزيدني مسيحي

  .مان به امر او، خود داوري كند خود داور ما گردد و هر كدامين را بر حسب وفاداري

*     *     *  

اي چنين انساني و شورانگيز، بر حريفي اهـل نظـر، هـيچ اثـر      جويانه باور نكردني است كه فرياد آشتي
پردازاني  ي خاكي، يكي هم اين است كه نظريه زاده هاي ذات آدمي اما از پيچيدگي. م نسازدنكند و او را آرا

تـرين نظرهـا هـم     كنند، ديگر براي هيچ نظري، حتّي اگر انسـاني  كه وجود خود را يكسره وقف آرماني مي
. شـود  ده مـي انديشي در نظر، ناگزير به بيدادگري در عمل كشـي  سويه يك. ترين احساسي ندارند باشد، كم

شـود، ديگـر جـايي     نگري واحد غرق مـي  يكسره در تعصب برخاسته از يك جهان جا كه كسي يا ملتي آن
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ي  دهنـده  كنـد هشـدار تكـان    ترين اثري نمـي  بر همچو كالوني، كم. ماند براي مداراگري و تفاهم باقي نمي
طلبـي را   دارد و نه اين جاه جويي كه نه اهل تبليغ و كشمكش است و نه منبري در اختيار انسان مسالمت

ي  منشانه جويي مسيحي دارااليمان ژنو، درخواست آشتي. كه اعتقادهايش را به زور بر ديگران تحميل كند
درنگ، باراني زهرآگين از تمسـخر و تـوهين، بـر او     كند و بي رد مي» گستاخي عظيم«او را به عنوان يك 

كـم   ي كاستليو، بدگماني بپراكننـد، يـا دسـت    د تا دربارهكنن اكنون دروغي ديگر ساز مي. گيرد باريدن مي
ترين كارشان اين است كه در همان حال كـه ديـدن و برگـزاري     شرمانه ي اين و آنش سازند و بي مسخره

آيد و منع شده است، از سوي شاگردان كالون، در تـاالر بـزرگ    نمايش براي اهالي ژنو گناه به حساب مي
شـود كـه در آن، كاسـتليو را بـا نـام       به تمرين گذاشته مي» متدينانه«دي ي ژنو، يك نمايش كم مدرسه

آورند و اين كلمـات را در   گزارِ اولِ شيطان بر صحنه مي ، در نقش خدمت»1دو پاروو كاستليو«بازشناختيِ 
  :نهند دهان او مي

  گزارم، و اما من هر كه را خدمت مي
  به شعر يا به نثر،
  .براي پول است

  .زندگي را راه ديگري ندارم زيرا گذرانِ

افروزِ مزدوري اسـت كـه    دست قلمش را فروخته و شورش حتّي اين آخرين بهتان كه مرد مقدسِ تنگ
ي كالون است و به تشويق آن  شك به اجازه جنگد، بي ميي مداراگري  در خدمت هواداران پاپ براي آموزه

اكنون ديرزماني . شود اي به او زده مي شرمانه يپيشواي مسيحيت و مبشّر كالم خداست كه چنين بهتان ب
ي آنان، اكنـون تنهـا    همه. گذارند جوي كالون، ديگر بين حقيقت و بهتان فرق نمي است كه هواداران كينه

يك انديشه در سر دارند و بـس؛ هـر چـه زودتـر كاسـتليو را از كرسـي دانشـگاه بـازل بـه زيـر كشـند،            
  .ها دني باشد خود او را نيز همراه با آنهايش را بسوزانند، و اگر ش نوشته

اندازنـد   هاي ژنو دو تن از شهروندان را با كتابي گير مي از اين رو، هنگامي كه در بازرسي معمولي خانه
جويـانِ خشـمگين،    كه مجوز نشر كالون را ندارد ـ كه البته خود جرمي است بسـيار سـنگين ـ آن كينـه     

، نـام نويسـنده و   2ي پريشـان  پنـدي بـه فرانسـه   ي كوچـك،   اين جزوه. يابند مناسب كار خود اي مي بهانه
درنـگ   آن دو تـن را بـي  . آيـد  گاه چاپ بر خود ندارد و اثري است كـه از آن سـخت بـوي كفـر مـي      جاي
كننـد كـه    گاه مجمع عالي كليساي ايالتي، و از ترسِ داغ و درفشِ شكنجه، اقـرار مـي   كشانند به پيش مي

كاستليو كتاب را به ايشان امانت داده است و اينك شكارچيانِ متعصب، به دنبال اين  يكي از برادرزادگانِ
  .ي خود گذارند به پي جستن و از پا درافكندن شكار خسته قراري سر مي رد تازه، با بي

                                                
1 De Parvo Castello 
2 Consil à la France Desolée 
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دالنه، بـه   او يك بار ديگر، پاك. اي از كاستليوست ، اثر تازه»ها كتاب بد و آكند از لغزش«راستي اين  به
هـاي كليسـايي،    آميـز سـتيزه   ناپذير دچار آمده است كه در حـل صـلح   مزمن و درمان» گمان باطل«ين ا

تواند دست روي دست گذارد و چون ديگـران، خـاموش نظـاره     او نمي. گري كند و هشدار فرستد ميانجي
د و آور ي محبـوب او، ثمرهـاي خـونين بـه بـار مـي       هاي مـذهبي، در فرانسـه   افروزي كند كه چگونه آتش

كـه گـويي    برند و چنـان  ها دست به اسلحه مي در برابر كاتوليك) با تأييد پنهاني ژنو(جا  هاي آن پروتستان
بينـد، تكليـف خـود را     را از پـيش مـي  » 1هاي هوگنوهـا  جنگ«ناك  شب خونين بارتلمي و فجايع دهشت

هـا را گوشـزد كنـد و بـه      زيريـ  گونه خـون  اين معنايي داند بار ديگر و در آخرين فرصتي كه مانده، بي مي
  :نويسد او مي. همگان نشان دهد

كارانه، همواره آن تالشـي اسـت كـه     نادرست و تبه. و يا آن ديگري، به خودي خود نادرست نيست اين آموزه
روزي در جهـان مـا از    تيـره . ورزد شود تا انساني را به زور، به باوري وا بدارند كه در دل به آن اعتقاد نمـي  مي

مغز به تجاوز بر وجدان  بارِ متعصبان كوته گير و پيوسته خون خيزد؛ از سعيِ پي ها برمي زيدن بر وجدانقهر ور
كند اين كار كه كسي را مجبور كنند به باورداشتي گردن نهد كه در دل بـه آن   اما كاستليو ثابت مي. آدميان

معنـا و خـالف عقـل سـليم نيـز       بر آن بـي تنها غير اخالقي و خالف قانون است، كه افزون  اعتقاد است، نه بي
ا    تر مي ي تبليغ قهرآميز متكي بر داغ و درفش، اگرچه عدد پيروان گروهي را بيش زيرا شيوه. هست كنـد، امـ

ا در حقيقـت،   . افزايـد و بـس   هـا مـي   نگـري  سربازگيري اجباري تنها بر شمار هواخواهان دروغـينِ جهـان   امـ
چنينـي، پـيش از    هاي مجعول ايـن  آورند، با رقم هرآميز هواخواه گرد ميي ق هايي كه به اين شيوه نگري جهان

  . زنند آن كه جهان را بفريبند، خود را گول مي

  : و اين سخنان كاستليو، اعتبار جاويد و هميشگي دارد كه گفت
را بـه  ي هواخواهان خويشتن است و از اين رو مردم  تر بر شماره ها كه تنها خواستشان افزدون هرچه بيش آن

اي دارد كه كَمكـي شـراب در آن اسـت و     مانند كه خمره اي مي كنند، به ديوانه هواخواهي از خود مجبور مي
روي بر شرابي كـه   هيچ اما او با اين كار، به. كند براي آن كه بر شراب درون خمره بيافزايد، آن را از آب پر مي

توانيـد   شما هرگز نمـي . كند ه در خمره دارد، خراب ميبلكه آن خُردك شراب خوبي را هم ك. افزايد دارد نمي
راستي و از بنِ دل نيز به آن ايمـان   ايد باورداشتي را به زور بپذيرند، به ادعا كنيد كساني كه مجبورشان كرده

گفتند از ژرفناي جان معتقدند شما خودكامگاني بيدادگر بيش  شد، مي اگر به اينان آزادي داده مي. ورزند مي
شـراب بـد، از ايـن كـه مردمـان را بـه       . ارزد ايد، به هـيچ نمـي   چه به زور بر ايشان تحميل كرده د و آننيستي

  .شود نوشيدن آن وادار كنند، خوب نمي

مدارايي ناگزير به جنگ  بي: آورد نو و پيوسته، با شور بسيار، باورداشت خود را بر زبان مي كاستليو، نوبه
با داغ و درفش و به زور توپ و سرنيزه . نمون به صلح و آشتي استارا رهانجامد و تنها مد ريزي مي و خون

اين امري است كامالً فـردي و درونـي، و تنهـا بـا بـاور      . نگري و آرماني را بر كرسي نشاند توان جهان نمي
                                                

1 Hugenotten Kriege :ها روي داد و كاتوليك) هوگنوها(ها  در فرانسه ميان پروتستان 1598تا  1562هاي داخلي كه از  جنگ.  
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هـا   توان از جنگ دلي  مي آيد و تنها با تفاهم و هم آوردن شخص از جان و دل به آن است كه به دست مي
  باشند، پروتسـتان   خواهند پروتستان بگذاريد آنان كه مي. ها دست يافت ري جست و به يگانگيِ انديشهدو

. بايد مجبور كرد، نه آنان را نه اينان را مي. بندند، كاتوليك گري پاي راستي به كاتوليك ها كه به بمانند و آن
بسـا   هـا و چـه   ي ده باني شدن بيهـوده و در پي قر 1ي مذهبي در نانت نسلي پيش از آن كه اين دو عقيده

زده، يكـه و تنهـا، نـداي مـداراگري را در      گناه به صلح دست يابند، اومانيسـتي انـدوه   صدها هزار جان بي
  :افكند فرانسه، چنين درمي

ها، از پيگرد و كشـتار، دسـت بـداري و بگـذاري تـا در       پند من تو را اين است كه از تجاوز بر وجدان! فرانسه
  .هر كه به مسيح باور دارد، خداي را بر باورِ دلِ خود خدمت گزارد؛ نه بر باورِ دلِ غير از خودسرزمينت 

*     *     *  

ها در فرانسـه، در چشـم ژنويـان     ها و پروتستان بديهي است كه پيشنهاد تفاهم و آشتي ميان كاتوليك
گام، در كارِ برافـروختن آتـش   زيرا ديپلماسي پنهاني كالون درست در همين هن. گناهي است نابخشودني

طلبـي   ي او، چيـزي از ايـن صـلح    طلبانـه  جنگ هوگنوها در فرانسه است و براي سياست كليساييِ تهاجم
شود تا نوشتار  ها به كار گرفته مي ي اهرم درنگ همه بي. تر نيست هنگام آيندتر و نابه دوستانه ناخوش انسان
ي مراجـع   بـه همـه  . شـوند  شـتابان بـه هـر سـو گسـيل مـي       هـا،  پيـك . ي كاستليو را بكوبنـد  طلبانه صلح

اش،  يافتـه  هـاي سـازمان   شـود بـا تحريـك    راستي كالون موفق مـي  نويسد و به گري شكوائيه مي پروتستاني
  :شود، بقبوالند برگزار مي 1563شده كه در اوت  اي را به شوراي عمومي كليساهاي اصالح قطعنامه

ايـن  . ي كاستليو، منتشر شده است ، نوشتهي پريشان پند به فرانسهه نام كليسا آگاهي يافته است كه كتابي ب
  .كتاب بسيار خطرناك است و همه بايد از آن بپرهيزند

اما . انديشي را ـ بگيرند  شود جلوي كتابي خطرناك ـ خطرناك براي تعصب و خشك  بار ديگر موفق مي
سـتيز، و تسـخيرناپذير؛ سباسـتين     ، تعصـب تزلـزل  ي آن رفت؛ مـردي بـي   بايد به سراغ نويسنده اينك مي
تنها دهان او را بست، بلكه كمـر او را بـراي    بايد نه سرانجام مي. بايد ساخت كار او را سرانجام مي .كاستليو

كتاب . ي مرگ را بر كاستليو فرود آورد فرستد تا ضربه بار ديگر تئودور دوبِز را پيش مي. هميشه خرد كرد
كـش شـده اسـت،     گرانِ شهر بازل پيش ، كه به هدايت2ايرادات سباستين كاستليوپاسخ به مدافعات و او، 

ي بـر كاسـتليو    دهد كه ضربه نامچه به مقامات كليسايي، خوب نشان مي كش تنهايي با همين پيش خود به
  :نويسد كند و مي گونه سندسازي مي دوبِز اين. بايد در كجا فرود آيد

                                                
1 Nantes :  سـه آزادي مـذهبي داد  هـاي فران  شهري در شمال باختري فرانسه و نام فرماني است كه هانري چهارم، با آن بـه پروتسـتان .
)1598(  

2 Respansio ad defensiones et reprehensiones Sebastianis Castellionis  
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. گـرِ كـافران بپردازنـد    قاضيان شرع به كار اين كافر خطرناك و حمايـت  راستي زمان آن دررسيده كه ديگر به
گـو، منكـر    كشد كـه دروغ  كند و بر او عربده مي حكيم الهي متدين، باراني از ناسزا و ناسزاوار نثار كاستليو مي

نها حـامي  ت ناك و نه زني بوي هاي مقدس الهي، بهتان ي آموزه كننده هتك .خدا، و بدترينِ بازتعميدگران است
كاران است و در پايان نيز با لحنـي بسـيار دوسـتانه، او را     ي كفرورزان، بلكه مدافع تمامي زناكاران و تبه همه

  .اش را در گارگاه شيطان ساخته و پرداخته است خواند كه دفاعيه جنايتكاري مي

بـر كاسـتليو بـار    هايي كه از چـپ و راسـت    ي اين دشنام اگرچه در شتابناكيِ برخاسته از خشم، همه 
روشـني آشـكار    شود، با هم ناسازگار است و متناقض، اما از وراي خشمي چنين توفنده، يـك چيـز بـه    مي

خواهد هرچه زودتر، سرانجام صداي كاستليو را در گلو خفه كنـد و   صبرانه مي اي مرگبار كه بي اراده: است
ي  م كفر بستن بر كاستليوسـت، نـزد محكمـه   هدف و معناي كتاب دوبِز، اتها. تر همانا كه خود او را خوش

شـرمانه بـه تكفيـر، بـا      اكنون قصـد بـي  . گرفت ها صورت مي بايست بسي زودتر از اين كفرستيزي، كه مي
درنـگ   زيرا از شوراي كليسايي بازل، با صراحت درخواست شده كه بي. نمايد خود را اي مي آشكاري زننده

كارانِ عادي بازداشت كنند و براي راه انداختن چرخ قضا،  نند تبهاز مقامات كشوري بخواهند كاستليو را ما
هـاي او، مـانعي    قـراري  متأسفانه بر سـرراه بـي  . شود ي شخص دوبِز چند روزي در بازل پديدار مي سروكله

 اي را آغاز كرد، بايد هميشه بنا بر قانونِ بازل، براي آن كه بتوان جريان محاكمه. كامالً تشريفاتي قرار دارد
گزين آن  تواند جاي شكايتي كتبي و با نام، خطاب به مقامات در دست باشد كه يك كتاب چاپي، ابداً نمي

  .شود
راستي خواهان شكايت از كاستليو هسـتند،   بود كه اكنون كالون و دوبِز، كه به بديهي و طبيعي آن مي

ي ديرين خـود ـ كـه در     الون، به شيوهاما ك. اي را با نام و امضاي خود، به مقامات تسليم كنند نامه شكايت
بهتر همان است كه شكايتي را با نام شخصِ سومِ حاضر . ماند ي سروه كارآيي نشان داده ـ وفادار مي قضيه

چه پيش از اين بـا تزويـر تمـام، در     درست آن. به خدمتي به جريان اندازند تا با نام و با مسؤوليت خودش
فاصله در پي انتشار كتاب دوبِز،  ، بي1563در نوامبر سال . شود تكرار مي وين و ژنو رخ داده است، بار ديگر

اي كتبي بـا اتهـام كفـر بـر كاسـتليو، تسـليم        اشتاين، شكوائيه صالحيتي به نام آدام فون بودن شخص بي
 ، خود براي اجـراي نقـش مـدافعِ   1اشتاينِ كذايي اما طُرفه اين كه آدام فون بون. كند شوراي شهر بازل مي

اي  اشـتات بـدآوازه   زيرا وي از طرفي فرزند همان كارل. ترين آدم ممكن روزگار است ايماني، ناموجه درست
ترين منحرف جنبش اصالح ديني، از دانشگاه ويتنبرگ بيرون رانـده   است كه لوتر او را به عنوان خطرناك

اين صفات، مشكل اسـت كـه   است و با  2ترين نامتدين دوران، پارسلوس و از طرف ديگر، شاگرد سرشناس
رسد كـه دوبِـز،    وليكن چنين به نظر مي. به شمار آورد  بتوان او را از هواخواهانِ استوار كليساي پروتستان

                                                
1 Adam von Bodenstein  

2 Philipus Aureolus Paracelsus ،1493  دان روسي كيمياگر و فيزيك: 1541ـ  
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اشتاين را براي انجام دادن ايـن خـدمت    اي توانسته باشد موافقت بودن به هنگام ديدارش از بازل، به گونه
نويسـد، كلمـه بـه كلمـه، همـان       اشـتاين بـه شـورا مـي     ه بـودن اي ك زيرا در نامه. خبيثانه، به دست آورد

كند و كاستليو را ناسزاگويان، از يك  هاي آشفته و پوپي را كه در آن كتاب كذايي آمده، تكرار مي استدالل
سو هواخواه پاپ و از سوي ديگر بازتعميدگر، يك بار آزادانديش و بـاري ديگـر منكـر خـدا، و افـزوده بـر       

كـه امـروزه در   (ي اوسـت   نامـه  روا يا ناروا، بـا شـكايت  . خواند كاران مي ي زناكاران و تبه هها، حامي هم اين
جـا   از آن. شـود  ، كه راه رسمي پيگرد قانوني گشوده مي)درست است و خطاب به شوراي شهر نوشته شده

انـداختن   ي بازل راه ديگري جز به جريان اي رسمي به دادگاه داده شده است، محكمه كه اكنون شكوائيه
كاستليو، بـه اتهـام كفـر، بـر     : اند كالون و كسانش، به هدف خود دست يافته. پرونده و آغاز پيگردها ندارد

  .كرسي مرگ نشانده شده است

*     *     *  

ي ابلهانه، از خويش به دفاع  آشفته هاي درهم براي كاستليو، نبايد چندان سخت باشد در برابر اين اتهام
اشتاين در شتابناكي آلـوده بـه تعصـب كـورش، وي را در يـك آن بـه چنـدان چيزهـاي          زيرا بودن. برآيد

ي زنـدگاني   بازل، شـيوه افزون بر اين، در . خود آشكار است شان خودبه پايگي كند كه بي متناقض متهم مي
سادگي دست داده بود، چون  چنان كه در مورد سروه به شناسند و آن نقص كاستليو را خوب مي پاك و بي

. وجـو بـه آزارش پرداخـت    درنگ گرفت و به زندان افكند، زنجير كرد و با پـرس  توان بي كاستليويي را نمي
شود كه در برابر سناي دانشگاه حضور به هم  بلكه به عنوان استاد دانشگاه بازل، نخست از وي خواسته مي

  .اند، پاسخ گويد هايي كه بر او بسته رساند و به اتهام
كـرده و   اشتاين، در حقيقت پيش پذيرند كه شاكي وي، بودن اش از او به آساني مي همكاران دانشگاهي

كند كه اگر گردانندگان اصلي ماجرا، كـالون و دوبِـز، از او    مترسكي بيش نيست و از اين رو درخواست مي
  . شكايتي دارند، لطف كرده به تن خود پا پيش بگذارند

ي دفـاع از خـود را    انـد، از صـميم دل از حضـورتان اجـازه     آورده جايي كه چنين شورورزانه بر من ظـنّ  از آن
گويند باور دارند، لطف كنند خودشان در برابر شما  چه مي راستي به آن اگر كه كالونو دوبِز به. درخواست دارم

د ايشان اگر به درستي كار خـود اعتمـا  . اند، به اثبات رسانند هايي را كه به من نسبت داده حاضر شوند و جرم
اي  ويژه از پـسِ آن كـه بـي ذره    بايد از حضور در برابر دادگاه بازل باكي به دل راه دهند؛ به دارند، ناگزير نمي

دانـم كـه    مـن نيـك مـي   .... انـد  ترديد در كار خود، مرا در برابـر ديـدگاه جهـاني، بـر سـكوي اتهـام نشـانده       
يز بس بسيار بزرگ است و زورمند، و اوست كـه در  اما خداوند ن. زنندگان بر من، از بزرگان و زورمندانند اتهام
دانـم كـه مـردي هسـتم      من نيك مي. كند گاه كبريائيش همگان يكسانند و آدميان را داوري نهايي مي پيش
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وليكن خداوندگار عالم درست نظـر بـر فرودسـتان و افتادگـان     . ونشان و فروددست نام كار، بي چاره و سياه بي
   .جزا نخواهد گذاشت بيداد بر زمين ريخته شود، بيدادگران را بي دارد و اگر خون ايشان به

و در صورتي كـه حتّـي فقـط    . پذيرد و كاستليو، خود از همين رو با رغبت تمام صالحيت دادگاه را مي
. ي آن را با سرِ خود بپردازد اند به اثبات رسد، آماده است كفاره هايي كه مخالفانش بر او بسته يكي از اتهام

نه او و نه دوبِـزِ او،  . اي خودداري ورزند هي است كه كالون و دوبِز، از پذيرفتن چنين پيشنهاد منصفانهبدي
رسـد كـه اتهـام     اكنون ديگر چنـين بـه نظـر مـي    . شوند كدام در برابر سناي دانشگاه بازل حاضر نمي هيچ

ي نامنتظر، به ياري دشـمنان  هاي شرورانه بر كاستليو، به شكست انجاميده باشد كه به ناگاه، تصادف بستن
كنـد كـه ظـنّ بـر كفـر و       آينـد رخ مـي   آيد و از بخت بد، درست در اين بحبوحه مـاجرايي نـاخوش   او مي

دوازده سال تمام . دهد انگيزي روي مي در بازل، اتفاق شگفت .كند كافردوستي كاستليو را بسيار تقويت مي
 2گـن  اش واقـع در بينـين   ، در قصـر شخصـي  1و بروژجا مرد خارجي اصيل و ثروتمندي به نام ژان د در آن

ي شـهر مـورد    ي محافـل برجسـته   اش، در همـه  ي خيرخواهانه و نيكوكارانـه  زيسته كه به يمن روحيه مي
گذرد، تمام شـهر در   درمي 1556 نام در سال محبت و احترام فراوان بوده است و چون اين خارجي خوش

گـاه ممكـن در كليسـاي     ترين جاي ند و جسد او در شايستهكن اش شركت مي سپاري مراسم پرشكوه خاك
اي در ابتـدا   شـود تـا روزي شـايعه    هـا سـپري مـي    بر اين هم سـال . شود ، به خاك سپرده مي3لئونارد سن

روي بازرگان و يا خارجي اصيل و محترمي كه  هيچ يابد كه اين مرد بيگانه، به باورنكردني در شهر رواج مي
ي  نويسـنده  ،4ي مطـرود، داويـد دو ژوريـس    كافرِ بدآوازه بلكه در واقع همان كهنه. دهاند نبو برده گمان مي

، به طـور اسـرارآميزي   6ناك بازتعميدگران در فالندر عامِ هول ي قتل است كه در بحبوحه 5ها شگفتيكتاب 
ايـن  اكنون براي شهر بازل، چه سرگشتگي و افتضاح بزرگي است كـه بـه   . غيبش زده و ناپديد شده است

ها گزارده است و پرداخت آشـكار   ها و حرمت اش، چنين ارج ناپذير كليسا، در مرگ و زندگي دشمن آشتي
نـوازي   ي او از مهمـان  شوند به جـرم سـودجويي مزورانـه    ي چنين گناهي را، مقامات شهر بر آن مي كفاره

ناكي برپا  مراسم هول. نندي پس از مرگ ك هاي دراز بر مرگش گذشته، محاكمه بازِليان، مردي را كه سال
آويزند و سپس آن را  كشند و بر دار مي ي كافر ملعون را از گورگاهش بيرون مي ي پوسيده جنازه. شود مي

هاي كفرآميز و در ميانهي ميدان بزرگ بازار بازل، و در برابر ديدگان هزاران تماشاگر،  اي از نوشته بر كوهه
آور را از  مراه ديگر اسـتادان دانشـگاه، بـرود و ايـن نمـايش تهـوع      كاستليو نيز مجبور است ه. سوزانند مي

ي  زيرا در درازاي همـه  .آيندي توان تصور كرد با چه احساس آزارنده و ناخوش نزديك نظاره كند؛ نيك مي
                                                

1 Jean de Bruge 
2 Binningen 
3 St. Leonhardt  

4 David de Joris ،1501   هـا،   ها يا داويديست هواداران و پيروان او به نام ژوريست. نام مداراگري مذهبي بازتعميدگر و مبارز به: 1556ـ
  .ي كوچكي در هلند، باقي بودند تا قرن هفدهم ميالدي به صورت فرقه

5 Wonder Boek 
6 Flandern  
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وقت خود  داده است و هر دو، دوش به دوش هم، به ها، رفاقتي ژرف اين دو نفر را به هم پيوند مي اين سال
كـافرِ ديـرين، داويـد دو     شود كـه كهنـه   اند و حتّي گمان زياد برده مي ات سروه از مرگ، كوشيدهبراي نج

بـه هـر حـال، شـك     . بوده باشد كافرانژوريس، يكي از همكارانِ پنهانيِ مارتين بلينوس در نگارش كتاب 
وي خـود را   شـناخته اسـت كـه    اي نمي گن را بازرگان ساده گاه مالك قصر بينين نيست كه كاستليو، هيچ

ورزد ـ   دانسته و بـا تسـاهلي كـه در زنـدگي مـي      بلكه هم از آغاز، نام اصلي ژان دو بروژ را مي. نمايانده مي
هايش ـ هرگز به اين انديشه نيافتاده كه به تقليد كفرستيزان، تنها به اين سبب كه   همچنان كه در نوشته

  .اش را از وي دريغ بدارد دوستي او مطرود و ملعون تمامي مقامات دنيايي و كليسايي است،
تـرين بازتعميـدگرِ دوران، اتهـام كالونيـان را بـر او كـه        ي كاستليو با بـدنام  آشكار شدن ناگهاني رابطه

تواند به بهاي جانش تمام  كاران است، به طرز خطرناكي كه مي ي كافران و تبه گرِ همه دار و حمايت سرنگه
زمان با اين ماجرا،  رسد، هم جا مي اند، بد چو فرا رسد از همه رستي گفتهد كه به كند و چنان شود، تأييد مي
كـه در ابتـدا از    ،1شود به نام برناردو اوكينـو  اتهام ديگري برمال مي ي كاستليو با كافرِ سنگين دومين رابطه

 ماننـدش در ايتاليـا، سـخت    هـاي بـي   بوده است و به سبب موعظه 2ها ي دومينيك راهبان سرشناس فرقه
وليكن به ناگاه، از ترس دستگاه باورپرسيِ پاپي، از ميهن خود گريخته و در سـويس پنـاه جسـته    . زد زبان
افكند  اش سخت به هراس مي هاي خودسرانه گر سويسي را نيز با نظريه زودي روحانيون اصالح اما به. است

دهـد كـه در    س به دست مي، تفسيري را از كتاب مقد3وگو سي گفتو بيش از هر چيز، آخرين كتاب او، 
جـا، بـا اسـتناد بـه تـورات       برناردو اوكينو در آن: شود ، كفري نابخشودني تلقي مي سراسر جهان پروتستان

شـمرد و از   موسايي، چندزني را بي آن كه توصيه كند، از نظر اصولي با موازين كتاب مقدس سـازگار مـي  
  .همين رو، مجاز

كـه   ناپـذير ديگـر،   هـاي تحمـل   برانگيـز و بسـياري ديـدگاه    ي جنجـال  اين كتاب را بـا چنـين نظريـه   
انـد ـ كـس     درنگ بر ضد برناردو اوكينو به اقدام قـانوني دسـت زده   آيد ـ و بي  كيشان را خوش نمي سخت

ي اثر كفرآميز به چاپ سپرده  متن ترجمه. ديگري از ايتاليايي به التيني ترجمه نكرده است، مگر كاستليو
كـار   هاي كافرانه ياري رسانده و به سـبب آن، گنـاه   كاري، به گسترانيدن ديدگاه شده است و وي با چنين

ي مـذهبي، او را بـه عنـون شـريك جـرم تهديـد        است و بديهي است خطري كه اينك از سـوي محكمـه  
در پي آشكار شدن دوسـتي نزديـك كاسـتليو بـا داويـد دو      . ي كتاب نيست تر از آنِ نويسنده كند، كم مي

هاي مبهمي و كلي كالون و دوبِز كه  دو اوكينو، ظرف امروز به فردايي، احتمال درستيِ اتهامژوريس و برنار
. يابـد  آوري افـزايش مـي   اند، به طرز نگراني ناپذير خوانده ي كافران اصالح ي همه پناه و سركرده وي را جان

                                                
  گر ايتاليايي اصالح حكيم الي و: 5/1564ـ  1487، (Bernardo Ochino)برناردو اوكينو  1
  تبارِ فرانسوي ، كشيش اسپانيايي1221ـ  St. Dominik ،1170پيروان  2
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اني كند و كاستليو، پـيش  خواهد كه چنين مردي را پشتيب تواند و نه مي دانشگاه، بيش از اين نه ديگر مي
  .ي اصلي، بازنده است و از دست رفته از آغاز شدن محاكمه

تـوان از روي   عصـرانش خواهـد رفـت، مـي     مـدارايي هـم   چه را بر اين مدافع بزرگ مداراگري از بـي  آن
آن مطـرود را شـبانه از   . كننـد  هاي كليسا با رفيق او، برناردو اوكينـو مـي   هايي سنجيد كه مقام دلي سنگ
را  اندازند و حتّي مهلت كوتـاهي  هاي مهاجر است، بيرون مي ، جايي كه كشيشِ جماعت ايتاليايي1لوكارنو
اي  نواي هفتاد سـاله  اين كه او پيرمرد بي. ورزند كند، از وي دريغ مي كنان التماس و درخواست مي كه البه

مسـرش را از دسـت داده، سـبب    اين كه او تنها چنـد روزي اسـت ه  . انگيزاند است، هيچ ترحمي را برنمي
بايـد در جهـان سـرگردان و     اين كه او با چند فرزند نارسيده مـي . شود كه هيچ مهلتي به او ببخشند نمي

ايـن كـه زمسـتان اسـت و بـرف در      . نشـاند  اي فـرو نمـي   آواره شود، آتـش خشـم علمـاي متـدين را ذره    
و عبورناپذير، خاطر پيگردكنندگان متعصب  ها همه گم است رسد و راه هاي كوهستاني تا زانو مي راهه تنگ

ي ماه دسامبر  نيمه! گرِ كافر بگذار در ميان راه، با ذلت جان بكند تا بميرد اين آشوب. آزارد اي نمي او را ذره
سپيد و رنجور، بايد خـود و كودكـانش را بـر فـراز و نشـيب       پيرمرد محاسن. رانند است كه او را بيرون مي

امـا حتّـي ايـن    . اي از جهان، مأمني تازه بجويـد  سو بكشاند، تا مگر در گوشه سو و آن نبسته اي هاي يخ كوه
سرانجام شايد حس ترحم . جو و واعظان متدين كالم الهي را بس نيست دلي، متألهان كينه اندازه از سنگ

ي، سرپناهي نيكوكاراني چند به جنبش آيد و آن پيرمرد سرگردان و كودكانش را بين راه، براي گذران شب
جا رانده، آبادي به آبادي، شهر  ي از همه از اين رو در پيشاپيش آن درمانده. اي كاه گرم ببخشند و يا مشته

كنند كه هيچ مسـيحي مـؤمني اجـازه نـدارد چنـين       نمايانه روانه مي آور مقدس هاي چندش نامه به شهر،
ي شهرها و روستاها، همچـون كـه بـه     همه زدني، در برهم ي خود راه دهد و به چشم ديوسيرتي را به خانه

  . شود ها به روي او بسته مي اي، درها و دروازه گرفته روي جذام
ي گدايي به دست، سراسـر خـاك    بايد كاسه سال، بي آن كه مأمني بيابد، مي ي كهن آموخته اين دانش

بندان از پا بيافتـد، و افتـان و    ها شب به روز آورد، از سرما و يخ دان سويس را با رنج بسيار بپيمايد، در كاه
جـا نيـز همـه را از وي بـر حـذر       خيزان تا مرز برود و سپس سرزمين پهناور آلمان را كه پيشاپيش در آن

تنها اميدي كه او را بر پا نگه داشته، اين است كه چـون بـه لهسـتان برسـد،     . اند، پشت سر بگذارد داشته
امـا  . جا سرپناهي براي خود و فرزنـدانش بـه دسـت آورد    ند در آنتر رفتار كنند و بتوا ها با وي انساني آدم

رسـد و بـه    برناردو اوكينـو، هرگـز بـه مقسـد نمـي     . همه سختي را تاب ندارد شكسته اين دريغ كه آن دل
اي بيرون از شـهر،   مدارايي، پيرمرد فرتوت، در ميان جاده قرباني بي. يابد جست، دست نمي آرامشي كه مي

                                                
1 Locarno 
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ونشـان، بـه    نـام  گـردي بـي   جا در غربـت، چـون ول   آيد و همان ماند و از پا درمي از رفتار مي، 1نزديك مرن
  .سپارند؛ در گوري هم از آغاز گم و از ياد رفته خاكش مي

روشني از پيش ببيند بر خود او چه  تواند به مي انگيز برناردو، كاستليو اكنون با نگاه به سرنوشت هراس
كُشي، مـردي كـه تنهـا     ي انسان ي او نمانده و در چنان زمانه رپايي محاكمهديگر چيزي به ب. خواهد رفت
دردي از كسـي   اي انسانيت و هم رسيدگانِ زير پيگرد بوده است، اميد ذره دردي انساني با ستم گناهش هم

مـدارايي زمانـه، بـر حلقـوم      اينك بـي . شود اكنون مدافعِ سروه، به همان سرنوشت سروه گرفتار مي. ندارد
  .ترين حريف خود، مدافع دلير مداراگري، چنگ انداخته است طرناكخ

اما گوئيا تقدير او و خواست خداوندي اين است كه دشمنان و پيگردكنندگانش از اين پيروزي محروم 
شوند، كه سباستين كاستليو، دشمن بزرگ هر گونه خودكامگي فركي را اسير در زندان و گرفتار تبعيد و 

ها، سباستين كاستليو را از محاكمه  مرگي ناگهاني، در آخرين لحظه. سوزي ببينند ي آدم هيا بر باالي كوه
ي زيـاد،   ي كار فرسـاينده  هاست كه در نتيجه جسم او مدت. بخشد بار دشمنانش رهايي مي و يورش مرگ

اسـت،   ها روح او را نيـز خسـته كـرده    ها و هيجان رمق باخته و سخت ناتوان شده است و اكنون كه دلهره
كاسـتليو حتّـي تـا آخـرين دم     . شـكند  آورد و در هم فرو مي اش بيش از اين تاب نمي ديگر كالبد فرسوده

مـرگ بـر   . ثمر امـا  كوشد خود را به دانشگاه و به پشت ميز كارش بكشاند؛ تالشي بي سختي مي زندگي، به
ـ  ي او به زيستن و بر خواست او به آفرينندگيِ فكري، چيرگي مـي  اراده او را كـه در آتـش تبـي تنـد     . دياب
ي هيچ خـورد و   ناك معده اجازه دردهاي هول. خوابانند برند و در بستر مي لرزد، به خانه مي سوزد و مي مي

و سـرانجام قلـب   . شـود  تر مي كار اعضاي بدنش لحظه به لحظه خراب. دهد خوراكي به جز شير به او نمي
وهشـت   ميـرد؛ در چهـل   ، كاسـتليو مـي  1563ونهم دسـامبر   روز بيست. ماند شكسته و لرزانش، از كار مي

بـه مـدد و لطـف الهـي از چنگـال      «كه يكي از دوستانش به هنگام مرگ او گفتـه اسـت،    و چنان. سالگي
  .»يابد دشمنانش رهايي مي

يابنـد   شهريانش، بسي دير، درمـي  خورد و هم ي بدنام كردن او نيز شكست مي با مرگ كاستليو، توطئه
چـه از وي بـر    آن. اند ي خود چه ناخوب و نامصممانه به دفاع و حمايت برآمده ترين مرد زمانه ينكه از نازن
دسـتي   ي پـاك و بزرگـوار، در تنـگ    آموخته دهد كه آن دانش اي انكارناپذير، نشان مي ماند، به گونه جا مي

هـاي   تابوت و بدهكاريپول . شود اش پيدا نمي ي مسين هم در خانه يك سكه. زيسته است اي مي قديسانه
سپاري او را بايد دوستانش بپردازند و كودكان صغيرش را نزد خود مأوا دهند و تو  ي خاك كوچك و هزينه

سپاري سباستين كاستليو، تبـديل   ها و تحقيرهاست كه مراسم خاك همه توهين گويي، به قصد جبران آن
شـد پـروا    ي كه تا بر او گمان كفـر بـرده مـي   ي كسان همه. مندي براي او شود به پيروزي اخالقي شكوه مي

                                                
  اي در مركز چكسلواكي  ، منطقه(Mähren)مرِن  1
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آورند تا نشان دهند چه بسيار او  باره هجوم مي رفتند، اينك يك كردند و هراسيده و ساكت بر كناره مي مي
تـوان كـرد تـا     تر پشتيباني مـي  تر و آسان چرا كه همواره مردگان را آسوده. اند داشته را دوست و بزرگ مي
تابوت، بر دوش دانشـجويان، بـه   . پيوندد كنندگان مي دانشگاه، به صف تشييع ي همه. زندگان نامحبوب را

شود و به خرج شـاگردانش، ايـن    گاه صومعه، به خاك سپرده مي گردد و در داالن كليساي بزرگ حمل مي
  : شود نامه بر سنگ مزار او، به يادگار كنده مي تقديم

  .كران و زندگي پاك او دانشِ بي گاه، به بزرگداشت آور و بلندجاي به آموزگاري نام

. نهاد عزادار است، ژنو غرق در شادماني است مردي نيك بازل در سوگ دانشيو اما در همين هنگام كه 
بـاك راه آزادي انديشـه،    اثر به صدا درآورند كه مبار بـي  از اين خبر بهجت راها  تنها مانده است كه ناقوس

گفـت،   در برابر تجاوزگران به وجدان انساني بـا دليـري سـخن مـي     اي كه جان سپرده است و زبانِ گشاده
و پيروان » خدمتگزاران كالم الهي«ي آن  با خوشحالي زننده و زشتي، همه. سرانجام خاموشي گرفته است

دوسـت بداريـد   «كه تـو گـويي ايـن كـالم كـه       گويند، چنان راستين كتاب مقدس، به يكديگر تهنيت مي
كاستليو مرده اسـت؟ چـه از   «. انجيل مقدس ايشان نيست كه نوشته شده است ، هرگز در»دشمنانتان را

كاستليو براي اين «: زند نويسد و ديگري تسخر مي گر زوريخ، بولينگر، اين را مي كشيش هدايت» !اين بهتر
كه مجبور نگردد براي توجيه كار خود در برابر سناي دانشگاه بازل حاضر شود، به ميهماني دربـان جهـنم   

گزارد  دوبِز كه با تيرهاي زهرآگين تكفير، كاستليو را از پا افكنده است، خداوند را شكر مي» .تافته استش
گـري   گويد كه جهاني را از شرّ وجود اين كافر ناپاك رهايي بخشيده است و همچـون بشـارت   و سپس مي

ر خوبي بودم كه به كاسـتليو  آو من پيام«: پردازد رسيده است، به ستايش از خويشتن مي كه الهام به او مي
آتش خشم و نفرت از اين مبارز يكـه  » .هايت جزا خواهد داد خداوند تو را براي كفر ورزيدن: هشدار گفتم

چرا كه . كند؛ بيهوده اما و تنها ـ و از همين رو با افتخاري دو چندان ـ حتّي از پسِ مرگ وي فروكش نمي
تواند بيازارد و آرماني كه او براي آن زندگي كـرد و   دني نميمردگان را ديگر هيچ خشم و نفرت و تسخر ز

مند دنيوي، جاودانه  هاي واالي انساني، فراتر از هر قدرت و قهرِ زمان ها و آرمان جان داد، همانند ديگر ايده
  .ماند و برقرار پايدار مي
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  فصل نهم
  رسند ها به هم مي قطب

شـود، روشـنايي بـر     ي سياه سپري مـي  زمانه
نشيند، آسمان  باران مي. نه ايستاده استآستا

آرامش فرا خواهـد رسـيد و   . صاف خواهد شد
ا تـا ايـن   . گيرد ها پايان مي شوربختي همـه   امـ

  .ها كه بر ما نخواهد رفت دررسد، چه رنج
  ي مارگريت اتريشي ترانه

  
ن تنهـا مخـالف   با ساختنِ كار كاسـتليو، كـالو  . كه نبرد پايان گرفته است آيد اكنون چنين به نظر مي

اش را  زمـان در ژنـو نيـز دشـمنان سياسـي      جا كه هم اش را از ميان برداشته است و از آن فكري بلندمرتبه
روز  تر و روزبـه  تواند بدون دردسر، به ساختمان اثر عظيم خود در ابعادي بزرگ خاموش ساخته، اكنون مي

نهنـد،   يزناپذير آغاز كارشان را پشت سر ميهاي گر استبدادپيشگان،  همين كه تنش .تر ادامه دهد فزاينده
درسـت هماننـد سـازوكار انـدام     . اي از  استقرار و استواري خود حسـاب كننـد   توانند روي دوره عموماً مي

وهـوا و بـا شـرايط     ي آب انساني كه پـس از مـدتي نـاآرامي آغـازين، سـرانجام خـود را بـا وضـعيت تـازه         
هـاي   آور و خيلـي زود، بـه شـكل    اي شگفتي ها نيز به گونه ملت ،كند ميي زيستي هماهنگ  شده دگرگون

كامانـه امـروزِ قهرآميـزِ خـود را بـا       پايد كه نسل قديم، كه تلـخ  چندان نمي. گيرند راني خو مي ي حكم تازه
نهد و در پي آن، در فضاي جديد، نسل جواني  سنجند، رو به انهدام و مرگ مي تر مي داشتني ديروز دوست

آلِ ممكـن و   انگارد و به عنـوان يگانـه ايـده    هاي تازه را بديهي مي خبري، آرمان ه از سرِ بييابند ك رشد مي
هـاي بـس شـگرف     هـا دگيگـوني   گذرِ ايده توانند در طي يك نسل، از ره ها مي ملت. شود موجود، پذيرا مي
به در آمـده، و  هاي الهي كالون نيز پس از گذشت دو دهه، از صورت عنصر فكري الهياتي  بپذيرند و قانون

بايــد بــود و پــذيرفت كــه آن  عــادل مــي. يابــد بــه شــكل ملمــوس و محســوس، موجوديــت مــادي مــي
اي درانديشـيده و   مانند، با نبوغي در خورِ ستودن، توانست پس از پيـروزي، بـا برنامـه    ي كم دهنده سازمان

آرام نظـامي برپـا كنـد     و آرام مانند، نظام خويش را از تنگناها به در آورد و به سرمنزلِ مقصود برسـاند  كم
جـاي جهـان،    از همـه . راستي نمونه سازد به نظم پوالدين حاكم بر ظواهر زندگي، از ژنو شهري مي. جهاني

ي برپاسـازي رژيمـي    جا تجربه آورند تا در آن روي مي» گري گاه پروتستاني قبله«زائران نومذهب به سوي 
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تـوان بـا تربيـت سـخت و اسـتقامت       چـه مـي   آن. سـتايند ساالر را از نزديـك ببيننـد و بـا شـگفتي ب     دين
اگرچـه بسـيارگونگي خـالّق بـه     . وكاسـت، بـه دسـت آمـده     كـم  جا، بي گرانه فراچنگ آورد، در اين سپاهي

وار و خشـك   روح جاي سپرده است و شادي و سرزندگي در برابر پارسامنشي رياضي يكنواختي سرد و بي
ي  همـه . ي هنري يگانـه ارتقـاء يافتـه اسـت     جا خود به مرتبه در اينقرباني شده است، اما تعليم و تربيت 

گاه را بـه   ترين و برترين جاي بيش. شود اي عيب و نقص، اداره مي نهادهاي آموزشي و نيكوكاري، بي خرده
گري را برپا  تنها نخستين مركز علمي پروتستاني ، كالون نه»آكادمي«اند و با بنيان گذاشتن  دانش بخشيده

سازد براي رويارويي با سـازمان يسـوعيان ايگنـاتيوس لويـوال،      گاهي كارآمد مي زمان پاي ند، بلكه همك مي
ي  آبـداده در برابـر اراده   ي انضباط آهنـين در برابـر انضـباط آهنـين، اراده     ؛ي خود رفيق روزگاران گذشته

ي  اي سنجيده، ماننـد نقشـه   مههاي كالوني از روي برنا جاست كه مروجان و مبلّغان آموزه از همين. آبداده
زيـرا  . شـوند  شناسانه، به چهار سوي جهان گسـيل مـي   افزارهاي دين جنگ، و مسلح به كارسازترين جنگ

خـوش نيسـت و در    كالون، ديرزماني است كه ديگر تنها به قدرت نامحدودش در اين شهرك سويسي دل
هاي ديگر،  ه آن سوي درياها و در سرزمينراني خويش است ب حكم ي دامنهها و  ي گسترانيدن ايده انديشه

جا را در زير  كند به سوي اروپا و باقي جهان، تا همه آرام چنگ دراز مي طلبي مهارناپذيرش، آرام و با قدرت
، تسـليم وي  1ي او، جـان نـاكس   اينك اسكاتلند به دست فرستاده هم. گراي خود درآورد ي نظام تام سلطه

دينـان هـوادار او    هاي شمالي و تمامي هلنـد، زيـر نفـوذ پـاك     ز سرزمينهايي ا اينك بخش هم. شده است
تنها يك گام . ي كارساز آخرين را فرود آورند شوند تا ضربه اينك در فرانسه هوگنوها آماده مي هم. درآمده
، به نهادي جهاني تبديل شود و مكتب كالون، به يگانه آيـين فكـري و   در نهادي ديگر مانده تا  يارانه بخت

  .زمين زندگاني مغرب
توانسـت در فرهنـگ اروپـايي بـه بـار آورد، از       هايي كه پيروزي تام و تمام آيين كـالوني مـي   دگرگوني

اش ـ حتّـي در    هـاي زيـر سـلطه    شود كه مكتـب كـالون در سـرزمين    اش دريافته مي ي آثار ويژه مشاهده
اش را بـر   ورهاي اخالقـي و مـذهبي  هر جا كليساي ژنو دسـت . هاي بسيار كوتاه ـ بر جا گذاشته است  دوره

ي  وخوي همگاني و ملي نوعي روحيـه  كرسي نشانده است ـ براي مدتي اندك هم اگر بوده ـ در متن خلق  
نقص،  رفتاري كه پاكيزه و بي ي شهروند نيك ي پرهيز از به چشم آمدن، روحيه ويژه به وجود آمده؛ روحيه

چه هر جا از شور و رهايي  آورد و به طرزي آشكارا، هر آن ياش را به جاي م وظايف اخالقي و تكاليف ديني
امـروزه  . روح تنـزل يافتـه اسـت    نشان دارد، مهار خورده است و خفه شده و زيستن به حركاتي سرد و بي

ي تربيت كـالوي را از   توان حضور يا حضور گذشته حتّي در كوچه و خيابان هر كشوري، با نگاه نخست مي
مردگـي   شـكوهي و دل  ها و رفتارهـا و حتّـي در بـي    رنگي و يكنواختيِ پوشاك كم خالل سلوك متعادل، و

                                                
در   هب پروتسـتان ، مصلح ديني، نويسنده، و سياستمدار اسكاتلندي كه براي اسـتقرار مـذ  1572ـ   1505، (John Knox)جان ناكس  1

  .هاي نمايان كرد اسكاتلند كوشش
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هـا بـا در هـم شكسـتن فردگرايـي و نفـي        ي عرصه كالونيسم، در همه. خوبي حس كرد بناهاي سنگي، به
اش  هاي زيـر سـلطه   ي ملت ، در ميان همه»فرادستان«هاي فردي و با تقويت اقتدار  ي چشمداشت يكسره

ي  ي كارمنـدان خـوبِ طبقـه    آفرينـد ـ رده   ي خدمتگزار عموم مي پيشه كار و قناعت ان درستنوعي از انس
درسـتي نشـان داده هـيچ عامـل      داري، بـه  ي سرمايه اش درباره پرآوازه  در پژوهش، 1ماكس وِبِر. متوسط را

رسـانيده  ، به پيدايي و گستراندن نظام صـنعتي نـو يـاري ن   »اطاعت محض«ي كالونيِ  ديگري مانند آموزه
امـا  . دهـد  وار پرورش مـي  سان و ماشين ي مذهبي هم ها را به شيوه است، كه هم از آغاز و از مدرسه، توده

ي رعايـاي خـويش، بـر تـوان تعرضـي و تحـرك        دهي گسـترده و مصـممانه   ها با سازمان همواره حكومت
دي كـه بـا تحمـل    آن نسـل جسـور دريـانوردان و مهـاجران پرطاقـت و كوشـمن      . افزاينـد  شان مي نظامي

هـاي نـو را فـتح و آبـادان كردنـد،       ترها انگلستان، قـاره  هاي سخت، نخست براي هلند و سپس محروميت
كوش بودند و باز همين اصل و نسب معنوي است كه بـا خالقيتـي    دينان سخت ترشان از همين پاك بيش

شمولشـان را   ي سياسـي جهـان  ها ها، پيروزي ي اين ملت همه. دهد ي آمريكاييان را شكل مي ويژه، روحيه
  .پيرند هاي تربيتي واعظان كليساي سن گيري مديون سخت

چـون كـالون و دوبِـز و جـان نـاكس، بـا همـان        » سـتيزاني  شادي«بود اگر  ناك مي راستي چه هول به
چـه سـردي و سـياهي و    . كردنـد  هاي خام و خشن آغازينشـان، سرتاسـر جهـان را تسـخير مـي      خواست

سـتيز،   كردند اين متعصبان زنـدگي  ها مي ناكي چه خشم .برد اروپا را در خود فرو مي آوري يكنواختي مالل
نــوازِ زنــدگاني كــه در  هــاي وجــدانگيز و شــكوه سرشــار و دل كــش، ضــد هنــر، در برابــر زيبــايي شــادي

ي ايـن   چگونـه همـه  . نمايانـد  شمارگونگيِ خداييِ وجـود و شـورِ آفريننـدگيِ هنرمندانـه خـود را مـي       بي
زمين در تاريخ فرهنـگ بشـري    هاي ملي و اجتماعي را كه درست با همين رنگارنگي به مغرب نگيچندگو
داشـتند و چگونـه شـور     خواهشان از ميـان برمـي   بخشد، به سود يكنواختيِ خشك دل گاهي واال مي جاي

كردنـد؟ همچنـان كـه در ژنـو، شـور       عظيم ساختن و آفريدن را با نظـم دقيـق وحشتناكشـان خفـه مـي     
ها اخته كردند، همچنان كه در نخستين گامي كه در انگلسـتان بـه سـوي     ينندگي هنري را براي قرنآفر

هاي تاريخ روح و ذوق انساني، تئاتر شكسـپير را پـاي    رحمانه يكي از زيباترين شكوفه قدرت برداشتند، بي
هن را خرد و خراب كردنـد  سان كه در كليساها آثار استادان ك همان. ماليدند و برايابد با خاك برابر كردند

گونه نيز در سرتاسـر اروپـا، هـر     به همان. و به جاي شادماني انسانيف هول و خوف از خداوند را برنشاندند
ي ايشـان، قربـاني    مدارانـه  ي شـريعت  ي ديگري براي نزديكي به خداوند، جز بـه شـيوه   كوشش شورورزانه

آيـد از تصـور اروپـاي     ي آدمي بند مي ه نفس در سينهراستي ك به. گرديد تكفير موسايي ـ توراتيِ آنان مي 
ي هفدهم و هيجدهم و نوزدهم، بدون موسيقي، بدون نقاشـي، بـدون تئـاتر، بـدون رقـص، و بـدون        سده

هــاي پرلطافــت و  منــد و بــدون شــوربرانگيزي هــاي شــكوه معمــاري زيبــا و درخشــانش، بــدون جشــن 
                                                

  شناس و اقتصاددان آلماني جامعه: 1920ـ  1864، (Max Weber)ماكس وبر  1
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ي خشـك، تنهـا   »سـازنده «هـاي   عريـان و موعظـه  تنها كليساهاي لخت و . هاي پرظرافتش نشيني گردهم
گران، هنر را، اين تابش نور ايزدي بر زندگي سرد و سـياه   اين موعظه! شكني و خوف از خدا تربيت و نَفَس

، همچنـان شـاگرد   1رامبرانـد . كردنـد  شمردند و بر ما منع مي بارگي گناه مي ما را، به نام هرزگي و شهوت
، را بـا بيـزاري در آتـش    3منـد روبـنس   هـاي شـكوه   نقاشـي . شاگردي خانه 2رماند و موليِ آسياباني باقي مي

داشـتند   اش بازمي را از آن سرزندگيِ ملكوتي 4كسي چون موزارت. ها خود او را افكندند و بسا كه با آن مي
را  8و كيـتس  7و گوته 6شلّي! كشيدند ها فرومي ي حقيرِ مزمورخواني را به سطح نوازنده 5يا چونان بتهووني

تـوان مجسـم كـرد كـه      هاي اعضاي مجمع عالي كليسا خوب در خيال مـي  در زير تيغ سانسور و بازپرسي
هايش را در زير  توانست جهان انديشه مي 10اي و يا همچو نيچه 9آيا همچو كانتي. گذشت ها بر آنان مي چه

ت ذهـن هنرمندانـه بـه    شد كه اسراف و جسار كالوني، بنا كند؟ آيا هرگز ممكن مي» آداب«ي سياه  سايه
صورت جاودان به  12ي باروك هاي شيوه و ساختمان 11هم برآيد و در بناهاي پرشكوهي مانند كاخ ورساي

و ! منـد؟ نـه، هرگـز    شـكوفا شـود و نازمـان    13هاي هنر عصر روكوكـو  خود گيرد؟ و در ظرافت و رنگارنگي
را بگسـترد و ببالـد، در فضـاي     هـاي خـالّق بپـذيرد و خـود     ي اروپايي به جاي آن كـه دگرگـوني   انديشه
ي شادمانگي و آزادي است  چرا كه جان آدمي نيازمند نشئه. ايستاد هاي متألهانه، از رشد بازمي گيري خرده

هاي خشك و سـخت، همـواره    زندگاني در نظام. ماند ها، از آفرينندگي و زايايي بازمي و با محروميت از آن
  .شود و خشك سخت مي
ي  گرود و به شـيوه  دينيِ آنان نمي گيرد و به پاك خواه آنان را به خود نمي امان دلبختانه اروپا س خوش

اين بار نيز، همچنان كه در برابر هر آزموني كه بخواهد نظامي يگانه را به  .سپرد تن نمي» زندگاني ژنوي«
روي ي نيـ  كنـد، همـه   ي بـه زنـدگي كـه نوگشـتنيِ ابـدي را طلـب مـي        زور بر جهان تحميل كنـد، اراده 

هجوم كالونيسم تنها در بخش كوچكي از اروپا ظفرمنـدي  . ريزد ناپذيرش را به ميدان مقاومت مي شكست
                                                

  نقاش هلندي: 1669ـ  1606، (Rembrandt)رامبراند  1
  ي فرانسوي شاعر و نويسنده: 1673ـ  1622، (Molière)مولير  2
  نقاش فالندري: 1640ـ  1577، (Peter Paul Rubens)روبنس  3
  دان اتريشي موسيقي: 1791ـ  1756، (Wolfgang Amadeus Mozart)موزارت  4
  دان آلماني موسيقي: 1827ـ  1770، (Ludwig van Beethoven)بتهوون  5
  شاعر انگليسي: 1822ـ  1792، (Percy Byssche Shelley)شلّي  6
  شاعر آلماني: 1832ـ  1749، (Johann Wolfgang von Goethe)گوته  7
  شاعر انگليسي: 1821ـ  1795، (John Keats)كيتس  8
  ـ فيلسوف آلماني 1804ـ  1724، (Immanuel Kant)كانت  9

  فيلسوف آلماني: 1900ـ  1844، (Friedrich Wilhelm Nietzsche)نيچه  10
  .استجا واقع  شهر كوچكي است نزديك پاريس و قصر لويي چهاردهم در آن (Versailles)ورساي  11
  1750تا  1550هاي  ، سبك مسلط هنري از حدود سال(Barock)باروك  12
  به بعد، در معماري، موسيقي، نقاشي 1720هاي  ي هنري از حدود سال ، شيوه(Rokoko)روكوكو  13



 159  وجدان بيدار
 

http://www.seapurse.ir 

زودي خودخواسـته، از   رسد، به هايي كه به قدرت مي اما حتّي در سرزمين. شود يابد و به پيش برده مي مي
ساالريِ كـالون نتوانسـت    ندي. كشد هاي كتاب مقدس دست برمي موي فرمان گيرانه و موبه كاربست سخت

اماني كـه   ي بي ستيزانه و هنرستيزانه ي زندگي مايه در هيچ كشوري براي هميشه پا سخت كند و آن درون
زندگي واقعـي  . تر شود و انساني تر مي ها نرم بينيم، پس از مرگ كالون، در رويارويي با واقعيت مي آدابدر 

يابد  است و گرماي آن، سرانجام بر سردي و انجام چيرگي مي ي نظري نيرومندتر همواره از هر گونه آموزه
هاي اندام انساني فشار دائم و سخت را تا ابـد تـاب    همچنان كه ماهيچه. كند ها را با زمان نرم مي و سخت

گونـه نيـز    دارد، همـان  آورد، همچنـان كـه شـور و آتشـناكيِ خـواهشِ تـنِ آدمـي دوامِ پايـدار نمـي          نمي
هـا تنهـا    تر وقـت  بيش. بندوبار خويش تا ابد ادامه دهند توانند به تندرويِ بي نمي  دكامهستيزانِ خو انديشه

  .اندازه و دردآور آنان را طاقت آورد بايد فشارهاي بي بيش از يك نسل نيست كه مي
. تاش را فروگذاش شد، نابردباريِ بيرون از اندازه چه انتظار برده مي ي كالون نيز بسي زودتر از آن آموزه

هاي يك مكتب، پس از گذشت يك سده، هماني بماند كه آموزگـار   گاه نبوده است كه آموزه كمابيش هيچ
چـه در پـي    طلبيـد، بـا آن   چـه كـالون خـود مـي     خطاي بزرگي اسـت اگـر آن  . كرده آن در آغاز طلب مي

ژان ژاك روسو گرچه تا عصر . سان انگاشته شود شود، هم ناميده مي» مكتبِ او«اش  هاي تاريخي دگرگوني
انگيـز بـا    در ژنو، هنوز سخن بر سر اين بوده كه تĤتر را بايد مجاز دانست يا نامجاز، و اين پرسش شـگفتي 

همـه،   را بايد پيشرفت بشريت دانست يا مصـيبت او، بـا ايـن   » هنرهاي زيبا«كه آيا  شد ميجديت كاويده 
شكسته شده و اعتقادات خشك كتابي به  آدابآميز و خطرناك  هاي اغراق گيري ديگر ديري بود كه سخت

چـه را در   داند چگونه آن خوبي مي ي پيشرفت، همواره به روح پوينده. تر جاي وا نهاده بود برداشتي انساني
نـاموس  : هـاي زهـرآگين خـويش بگيـرد     كند، به خدمت هـدف  ناك جلوه مي رفتني هول نگاه نخست پس

كند و  گيرد و آن را از خود مي ا ضروريِ پيشرفت است برميچه ر هر نظامي تنها آن. ي پيشرفت را جاودانه
  .اي ي ميوه افكند؛ مانند تفاله هرچه را بازدارنده است، به دور مي

چه  هاي كوتاهي بيش نيستند و هر آن ها در متنِ تاريخِ پايان ناپيداي زندگي بشري، لحظه خودكامگي
شـود و   دد، پس از درنگي كوتاه، بـه كنـاري رانـده مـي    پرستانه بر پوياييِ زندگاني راه بربن بخواهد گذشته

چنين است كه در يك دگرديسيِ شگفت، درست از . رود زندگي با نيرويي دوچندان، همچنان به پيش مي
هاي فردي بود، فكر آزادي سياسي زاييـده   مانند در پي محدود كردن آزادي نظام كالوني كه با خشونت بي

هايي كـه از كالونيسـم اثـر پذيرفتـه بودنـد، چـون هلنـد،         ستين سرزمينكند و نخ شود و سر بلند مي مي
سـاالرانه روي   ي حكومتي آزادمنشانه و مـردم  انگلستانِ كرامول، و اياالت متحد آمريكا، مشتاقانه به نظريه

ترين  ديني است كه يكي از مهم ي پاك گيرانه ي سخت و هم از آن روحيه. دهند برند و به آن ميدان مي مي
ي  ي خود، بر اعالميه گيرد كه آن نيز به نوبه ي استقالل آمريكا، نشأت مي ناد دوران جديد، يعني بيانيهاس

هـا   برانگيزتر از همه اين كه درست در همان سـرزمين  گذارد و انديشه حقوق بشر در فرانسه اثر نمايان مي
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هاي مخـالف بـه    سان قطب ، بدينافكن شده باشد بايستي شديدتر از هر جاي ديگر سايه مدارايي مي كه بي
ولتـر  . يابـد  جا كه قانونِ روانِ مذهبِ كالون است، آرمان كاستليو واقعيت مي درست در همان. رسد هم مي

بـرد كـه    گريـزد و پنـاه مـي    ي خويش، درست به همان ژنوي مي و ضد مسيحِ مجسم زمانه» دشمن خدا«
و عجبـا كـه   . جـا در آتـش افكنـده بـود     هايشـان آن  روزگاري كالون، سروه را به سبب دوگـانگيِ انديشـه  

وگـوي فلسـفي دوسـتانه بـه ديـدار آن       گرانِ كليسـاي او، همگـي بـراي گفـت     جانشينان كالون و موعظه
جاي ديگر جهان آرامـش   كه در هيچ ،2و اسپينوزا 1و در هلند نيز دكارت. روند ستيز خدانشناس مي مذهب
. بخشـد  ي بندهاي كليسـا و سـنت، رهـايي مـي     ي بشري را از همه هآفرينند كه انديش اند، آثاري مي نيافته
ي  هاي ديگر جانشان به داليل ايماني و اعتقادي در خطر است، به زيـر سـايه   ي آناني كه در سرزمين همه

تر به معجزه اعتقاد دارد، چـرخش   ، كه كم3رنان. برند ترين مكتب الهي پناه مي گيرترين و جدي اين سخت
تـرين   ناپذيرانـه  همـواره آشـتي  . خوانـد  مـي » معجزه«نگري را يك  كيشانه به روشن سخت گري پروتستاني

گونه است كه از پـسِ گذشـت دويسـت سـال، در      گرايند و هم بدين زيستي مي تضادها، دير يا زود، به هم
 زينـد؛  آينـد و دوشـادوش، بـرادروار مـي     هلند و انگلستان و آمريكا، مداراگري و مذهب بـا هـم كنـار مـي    

  .هاي كالون هاي كاستليو در كنار خواست خواست
اي كوتـاه، بـا خاموشـي     تنهـا در لحظـه  . آورد هاي كاستليو نيز گذشت زمان را تاب مـي  زيرا كه آرمان

اند و براي چنـدين دهـه، چـون خـاك      هايش نيز خاموش شده رسد كه آرمان گرفتن او، چنين به نظر مي
افكنـد و او را از   ي سـياه مـي   ته است، بر نام او سكوتي مرگبار سايهسردي كه گرداگرد تابوت او را فرا گرف

هاي كمي  نوشته. كنند ميرند يا رهايش مي دوستانش مي. آورد ديگر كسي او را به ياد نمي. برد خاطرها مي
كند  چه را چاپ نشده، ديگر كسي جرأت نمي شود و آن كم از دسترس دور مي كه از او به چاپ رسيده، كم

ولـيكن تـاريخ   . ثمـر  آيد و زندگاني او سـخت بـي   پيكار او ديگر نبردي بيهوده به نظر مي. پ بسپاردبه چا
. رسـاند  ي كاسـتليو مـدد مـي    درست، ظفرمندي دشمنانش به رستاخيز دوباره: ها در آستين دارد شگفتي

، »آكـادمي «ب، ي تعصـ  گرانِ برآمده در مدرسه موعظه. پروا پيش تازانده است كالونيسم در هلند، بسي بي
ولـيكن  . هاشان از خود كالون نيز پيشي گيرند گيري بر اين باورند كه بايد در سرزمينِ نومذهب، در سخت

از خود به دفاع برخيزند، دست بـه  ) پادشاه دو جهان(اند در برابر پاپ  تازگي توانسته زودي مردمي كه به به
انديشي و قهرِ  شان را در برابر جزم آورده فراچنگ زههاي سياسي تا خواهند آزادي آنان نمي. زنند مقاومت مي

گـران، بـه    هاي روحاني، تني چنـد از كشيشـان و موعظـه    در محفل. ستيزِ متشرّعان از كف بدهند وجدان
» ناراضيان«ترها  گشايند ـ اينان را سپس  ي كالونيسم زبان مي گرايانه هاي تام نارضايي و نكوهيدن خواست

                                                
  دان فرانسوي فيلسوف و رياضي: 1650ـ  1596، (René Descartes)دكارت  1
  فيلسوف و متأله هلندي: 1677ـ  1632، (Baruch Spinoza)اسپينوزا  2
  فيلسوف فرانسوي: 1892ـ  1823، (Ernest Renan)رنان  3
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افزارهـاي فكـري    وجـوي جنـگ   امـان، بـه جسـت    كيشـي بـي   ن در كارزار بـا سـخت  گذارند ـ و چو  نام مي
 1هـرت  ي كورن آورند و به اشاره ايِ از ياد رفته را به ياد مي گان و افسانه خيزند، ناگهان آن مبارز پيش برمي

ي هلنـدي آثـار وي    به بعـد، ترجمـه   1603هاي آزادمنش هلندي، از سال  و چند نفري ديگر از پروتستان
به يكبـاره معلـوم   . انگيزد رسد و در همه شگفتي و ستايش روزافزون برمي كي پس از ديگري به چاپ ميي

تنها نمرده، بلكه زمستان سرد فراموشـي را پشـت سـر نهـاده و      هاي كاستليو نه ها و ديدگاه شود آرمان مي
كند و كسـاني   كفايت نمي شده هم ديگر زودي آثار چاپ به. دوران اثرگذاريِ واقعي آن تازه آغاز شده است

آورنـد و در   ها را بـه هلنـد مـي    آن. وجوي كارهاي بازمانده از او بپردازند فرستند تا به جست را به بازل مي
گـرد   كنند و به بزرگداشت پنجاهمين سـال  جا به زبان اصلي و به صورت ترجمه، بارها و بارها چاپ مي آن

هـا و   اي را از نوشـته  بـرد ـ مجموعـه    آن را هـم هرگـز نمـي    مرگش و يادمانِ او ـ چيزي كه او خود گمان 
  ).2گودا :1612(رسانند  جا به چاپ مي آثارش، يك

؛ در رسـتاخيزي ظفرمندانـه، بـا    ي ميدان كـارزار ايسـتاده اسـت    سان كاستليو بار ديگر در ميانه بدين
ناديده انگاشت؛ گرچه تأثيري  توان تأثيري را كه او بر جا گذاشته است، نمي. شمارِ گرداگردش هواداران بي

نبـردد   هاي واالي او در آثار ديگران و در نبردهاي ديگران، همچنان مي انديشه. نام است غير شخصي و بي
خواهانـه و   ي آزادي هـاي پـرآوازه   هـا در مباحثـه  »3آرمينوسـي «هـايي كـه    ترين حجت بيش. و زنده است

، كشـيش برجسـته و در   4گـانتنر . وام گرفته شده اسـت  هاي او آورند، از نوشته شان پيش مي طلبانه اصالح
شود،  ي چورر حاضر مي گذشتگي به دفاع يكي از بازتعميدگران در برابر محكمه خورِ ستايشي كه با ازجان

بر پشت جلد آن نقش بسـته اسـت و هرچنـد     5آورد كه نام مارتين بلينوس با خود كتابي را به دادگاه مي
ر دست نداريم، اما دور نيست كه با گسترش آثار كاستليو در هلند، دكارت ثابت كردن اين د سندي براي

. زنـد  هاي او آشنايي به هم رسانده باشند؛ گماني كه با يقـين پهلـو مـي    ي انديشه و نيز اسپينوزا با جوهره
بلكـه  . سـپارند  وليكن در هلند، تنها روحانيون و فرهيختگان نيسـتند كـه بـه آرمـان مـداراگري دل مـي      

هـاي مرگبـار كليسـايي     هاي متألهانه و جنگ همه كشاكش ي آن در دل و جان ملت نيز، كه از آن يشهاند
  .شود گير مي دواند و جاي آرام ريشه مي خسته شده بود، آرام

                                                
گام  عالم و شاعر هلندي كه در هلند به وزارت رسيد و از مبارزان پيش: 1590ـ  1522، (Dirck Volckersten Coornhert)هرت  كورِن 1

  .مداراي مذهبي و مخالف سرسخت كالون بود
2 Gouda 

3 Arminiacer :هاي  ي هلند، كه از ديدگاه شده طلبانه در درون كليساي اصالح هواداران گرايش آزاديJak Arminius )1560   1609ـ (
  .كردند پيروي مي

4 Gantner  
5 Churter گراوبوندن مركز ايالت ،(Graubunden)  
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شـود و از شـكل    اي سياسي ـ حكومتي تبـديل مـي    ، به پديده1ي صلح اوترِخت در معاهده آرمانِ مدارا
سان نداي شورانگيز كاستليو كه روزگاري اميران و  بدين. پذيرد قعيت ملموس ميآيد و وا انتزاعي به در مي

زادگان را به حرمت نهادنِ دوسويه به باورها و اعتقادهاي يكديگر فراخوانده بود، اينـك از سـوي يـك     شه
فكر حرمت گذاردن . ي سياسي آزاد، به گوش جان شنوده شده و سيماي قانون به خود گرفته است جامعه

جـا رو   آغـازد و از ايـن   اش را مـي  ر باور و ايمان ديگران، از همين استان كوچك است كه حكومت جهانيب
ها، يكي پس از ديگري، به همـان معنـا كـه     سرزمين. اش در درازناي زمان روي ظفرمندانه نهد به پيش مي

ـ  نگرانه را خوار مي مدارايي و پيگردهاي مذهبي و جهان گفت، بي كاستليو مي كننـد و   د و محكـوم مـي  دارن
بنديِ آزادانـه و فـارغ از تبعـيض فـرد بـه عقيـده و بـاوري كـه دارد،          سرانجام در انقالب فرانسه، حق پاي

هـا، آزادي انسـان و    يابد و در قرن بعـد، قـرن نـوزدهم اسـت كـه آرمـان آزادي، آزادي ملـت        رسميت مي
  .سراسر جهان متمدنناپذير در  شود مقدس و خدشه ي او، به اصلي تبديل مي انديشه

اي مطلق و بـديهي بـر    كمابيش مدت يك قرن است كه فكر و آرمان آزادي به گونه اينك در عصر ما،
هـا   ي حكومـت  اي استوار در قوانين اساسي همه پايه حقوق بشر چون سنگ .تمام اروپا چيرگي يافته است

سر آمده،  بهها  ستيزي ها و انديشه گماني هستيم كه دوران خودكامگي جاي گرفته است و ما بر اين خوش
هـا و سانسـور و    دوزي ديگر عصر زبـان . نگري واداشت توان كسي را به زور، به پذيرش يك جهان ديگر نمي

تحميل عقيده سپري شده است و حق استقالل معنوي و فكري فرد، همچون حق او بر جـان و بـر نفـس    
  .خود، روشن و مسلم گشته است

هـيچ حقـي نيسـت كـه يـك بـار بـراي        . فراز و نشيبي است ابدي. ست، جاودانهاما ترايخ جذرومدي ا
اي نيست كه چون يك بار با مبارزه به چنگ آمد، بـراي ابـد از يـورش     هميشه به دست آيد و هيچ آزادي

ترينشان، پيوسـته از نـو    به دستاوردهاي پيشرفت بشري، حتّي بديهي. دم نوشونده در امان بماند به قهرِ دم
بنگريم و نـه  » عادت«ي  كنيم به آزادي خود به ديده گاه كه ما آغاز مي درست همان. شود برده مييورش 

اي مرموز سـر بـر    گاه از تاريكناي جهان غرايز، اراده مان، درست همان ترين داشتارِ زندگي به چشم مقدس
عمـت صـلح و آرامـش    هـاي دراز از ن  اي مدت آورد كه به آن تجاوز كند و چون آدميان بي هيچ دغدغه مي
تـاريخ در  . شـود  ها چيره مـي  ي خطرناك قدرت و ميل به جنايت و جنگ بر آن شوند، وسوسه مند مي بهره
هاي شگرفت نادريافتني بسيار دارد و همچنان كـه   ي رازناكش، واگشت روي به سوي غايت ناشناخته پيش

ها  ي انسان آمده حقوق موروثي فراچنگشكند،  بندها و سدها همه فرو مي هاي عظيم سيل به هنگام سيالبه
آوري، تو گويي بشريت رو به قهقرا نهـاده   هاي هراس در چنين دوران. شود شكند و نابود مي نيز در هم مي

 اما همچنان. رود ي آغازين خود، و بردگي و بندگي، وا پس مي آشامانه وار به سوي توحشِ خون است و گله
                                                

جا به امضـا رسـيد كـه بـه      ، قرارداد صلحي آن1713به سال . شهري است در هلند، در مركز استاني به همين نام: (Utrecht)اوترخت  1
  .هاي جانشيني اسپانيا پايان داد جنگ
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افتنـد،   ها نيز سرانجام از تـوان مـي   ي خودكامگي نشيند، همه اگزير فرو ميها به ن ها، آب كه از پس سيالب
هاشـان وابسـته بـه     ها و پيـروزي  ايدئولوژي. آيند؛ در فرصت مقدرشان شوند و از پا درمي پير و فرسوده مي

ي  همـه تنها آرمـانِ آزادي انديشـه، واالتـرينِ    . ها، سرانجام روزي به پايان خواهد آمد ي آن زمانند و زمانه
و چـون از او چنـد گـاهي در    . مند انسـاني  هاست كه ناميراست و جاودانه؛ به جاودانگيِ جانِ انديش آرمان

گاه وجدان آدمـي پنـاه    هاي وجود بشري به خلوت ترين اليه بيرون امكان سخن گفتن را بگيرند، به دروني
وده و باطل است كه زورمندانِ زمانه، از اين رو، سخت بيه. رسِ هر فشار و هجومي برد، به دور از دست مي

انـد و بـر    هـا را دوختـه   اند، تنها به اين دليل كه دهان جاني و آزادانديشي چيرگي يافته گمان برند بر آزاده
  .اند ها مهر خاموشي كوبيده لب

ن گذارد و همواره يكي از اين ميـا  ي زندگي مي وجداني نو پا به عرصه شود، با هر انساني كه زاييده مي
ها، به  بهاي انساني و انسان خواهد بود كه بر تكليف معنوي خويش آگاهي يابد و براي دفاع از حقوق گران

ها قـد   همواره كاستليويي خواهد بود كه روياروي كالون. سال پا بگذارد و نبرد كند ميدان اين نبرد ديرينه
  .ي انساني، به دفاع برخيزد برافرازد و در برابر زور و خشونت، از استقالل و آزادي انديشه
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  ]سپاس[

ي كافران  رسالهتازگي نشر نيافته است؛ به استثناي چاپ جديدي از كتاب  آثار كاستليو، بهيك از  هيچ
(Traité des hérétiques) ــه همــت كشــيش آ ــوِه . ، ب ــه (A.Olivet)اولي ــا مقدم ــور ا ب ــوازي . اي از پروفس ش

(E.Choisy) » ،يزابت فايست دوشيزه دكتر ال. »1913ژنو(Elisabeth Feist) اكنون مقدمات چاپ كتـاب   هم
ايـن  . كنـد  آورد كه براي نخستين بار انتشار پيـدا مـي   را فراهم مي (De arte dubitandi) هنر شك ورزيدن

ــاب، از روي دســت ــه  نوشــته كت ــردام نگ ــه در رت ــايي ك ــي ه ــفارش   داري م ــه س ــود، ب ــادمي رم«ش » آك
(Accademia di Roma) ل   اي از چاپ ايم، پاره هايي كه ما در اين كتاب آورده قول نقل. گردد تهيه ميهـاي او

 (Etienne Giran)و اتين ژيـران   (Ferdinand Boisson)اي از دو كتابي است كه فردينان بواسون  اصلي و پاره
الحات سباستين كاسـتليون و اصـ  و ) 1892پاريس، ( سباستين كاستليونهاي  اند، به ترتيب به نام نوشته
ي كاستليو  ي مهمي هستند كه تا به حال درباره اين دو كتاب، تنها آثار برجسته). 1914پاريس، ( كالوني

هـاي خـانم    دانـم از كوشـش   ي خود مي ياب، وظيفه براي گردآوري اسناد پراكنده و كم. نوشته شده است
بزرگ كالون در ژنـو، كشـيش ژان    گرِ كليساي و هدايت (Vésenay)در وزنه  (Liliane Rosset)ليليان روسه 

همچنين، . اند، بسيار تشكر كنم مند به من كرده هاي ارزش كه با مهربانيِ بسيار ياري (Jean Schorer)شورر 
هـاي   منـدي از نوشـته   رويـيِ تمـام، فرصـت بهـره     ي دانشگاه بازل هستم كه با گشاده گزارِ كتابخانه سپاس

  .ي مركزي زوريخ و بريتيش ميوزيوم لندن يز از كتابخانهكاستليو را به من ارزاني داشتند و ن
  تسوايگ. ، ا1936آوريل 
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  1389ماه   خردادفرهنگي گرداب ـ  كتابخانهتهيه شده در 

  اگر مايل به همكاري در خطايابي اماليي اين كتاب هستيد، ما را در جريان گذاريد
  .دولتي، و يا رسمي وابسته نيستي، شبهدولت يكتابخانه مجازي گرداب، به هيچ نهاد و مؤسسه

  

  :در گرداب بجوييد
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