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مقدمة

استخدامهما إىل ونَِميل و«أرستقراطي»، «أرستقراطية» كلمتَي الوقت طوال نستخدم نحن
ومفاِخرة، وراقية متفرِّدة نراها التي السلوكيات أو املؤسسات أو املجموعات وصف يف
إعجاب. بنربة مقرونًا االستخدام هذا يكون كثرية، أحيان ويف ثريَّة. األحيان أغلب ويف
التي االجتماعية النُّخب يد عىل طويل وقت منذ ظهرت مزاعم من مستمدَّة الدالالت هذه
وقت وحتى القديمة العصور منذ السلطة وأنظمة األوروبية املجتمعات عىل سيطرت
هذه عىل نتعرَّف ونحن حولنا، من مكان كل يف آثارهم توجد أوروبا، يف نسبيٍّا. قريب
كان الذي املطَلق االحرتام نمنحها نُعد لم أننا رغم بها، نعتزُّ وأحيانًا بل بالغريزة، اآلثار

ما. وقٍت يف به يطاِلبون أصحابها
هذا تؤدِّي زالت ما وهي اآلخرين. يف التأثري هو عادًة اآلثار هذه من الهدف كان
فإنَّ هذا، ومع طويل. وقت منذ اختفى قد التابعني من املستهَدف الجمهور أن رغم الدور،
األرستقراطية الهيمنة كانت فقد تُظهر؛ مما بكثري أكثر تُخفي ما عادًة الواثقة واِجَهاِتها
األرستقراطي السلوك كان كذلك عليه. تبدو أن تحب كانت مما ثقًة وأقل تقلُقًال أكثر دوًما
الواقع، يف هه. توجِّ أنها يُفرتض التي النبيلة باملبادئ مقارنًة العيوب من وخلوٍّا صالًحا أقل
غري أَْظَهَر الشخصية، مصالحها تخدم بخرافات عامٌر األرستقراطية الطبقات تاريخ
نتائُج تُقدِّم وقلَّما نقدها. دون لتقبُّلها للدهشة مثريًا استعداًدا الطبقات لهذه املنتمني
وهذا بهذا. القيام يف لالستمرار مربًِّرا التاريخية والدراسات األبحاث من الجديدة األجيال
وأساليبهم األرستقراطيني عن والكتابة التدريس من سنواٍت عىل القائم — الصغري الكتاب
وممارستهم ألنفسهم تنظيمهم كيفية عن مستقلة دراسة يف النتائج هذه دمج إىل —يسعى

لطة. السُّ لهذه فقدانهم كيفية عن النهاية ويف لطة، للسُّ



األرستقراطية

عنارص تقديم ويحاول وتطوره، األرستقراطية مصطلح تاريخ األول الفصل يتتبَّع
لألرستقراطيني الشخصية النظر فيدرسوجهات الثاني الفصل أما لها، تعريفموضوعي
يسلِّط حني يف األرستقراطي، السلوك معايري حول الثالث الفصل ويدور هذا أنفسهم.
وسلوكياتهم بمبادئهم األرستقراطيون بها أثَّر التي بعضالطرق عىل الضوء الرابع الفصل
الطبقات بشأن يشء أهم إن االجتماعية. لطبقتهم املنتمني غري املجتمع أفراد باقي عىل
تأثريها، وكذا اختفت، قد أنها —هو والعرشين الحادي القرن منظور —من األرستقراطية
عىل — أنها رغم هذا، حدوث كيفية حول األخري الفصل موضوع يدور وعليه كبري، حدٍّ إىل

عليها. وتغلَّبت األخرى التحديات من كثريًا واجهت — القرون مرِّ
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األول الفصل

وألقاب معاٍن

مجموعة األصل يف تعني تُكن لم قديًما. اإلغريق بالد يف مرة ألول أرستقراطية كلمة ظهرت
الصفوة؟ هؤالء كانوا من لكن، الصفوة. ُحكم الُحكم: أشكال أحد بل األفراد، من

اجتماعية طبقة إىل دستور من (1)

تحديد يف خربًة أكثرهم هم الناس أفضل أن «الجمهورية») كتابه (يف أفالطون اعتقد
الحكَّام وهم «الوصاة»، باسم هؤالء يُعرف تحقيقها. وراء والسعي العامة املصلحة
أي عىل يحصلون وال ودقيق، طويل تدريب عىل هؤالء يحصل وعليه، املحرتفون. والقادة
العامة. املصلحة من بدًال شخصية مصالح وراء السعي إىل تدفعهم قد كبرية ممتلكات
أفالطون. عهد يف املدن الدول يف الفعيل الحكم ألسلوب ضمنيٍّا نقًدا الكالم هذا معظم كان
تقديم ل وفضَّ عملية، الجمهورية هذه أن يََر لم أرسطو، الشهري، أفالطون تلميذ أن إال
لقد مالحظاته. عىل بناءً لألرستقراطية تعريًفا وقدَّم العالج، تقديم من بدًال الوصف
من كثريٌ ليس ولكن شخص، من أكثر فيه «يحكم الُحكم أشكال أحد بأنها وصفها
ألنهم أو الرجال، أفضل هم الحكام ألن إما االسم؛ هذا عليها أُطلق وقد … األشخاص
ُحكم األرستقراطية كانت فقد وعليه ومواطنيها.» الدولة مصالح تحقيق عىل يعملون
هدفها أصبح «عندما األقلية حكم مجرد لتصبح بسهولة انحرفت ولكنها الفاضلة، األقلية
إىل الحاكمة الطبقة تَْعِمد املتطرِّف األقلية حكم نظام ويف فقط.» األغنياء بمصالح االهتمام
كان أرسطو أن إال والده.» االبن يَْخلُف بأن ويقيضالقانون أيديها، يف باملناصب «االحتفاظ
القضاة فإن لذا العامة؛ املناصب إغراء عىل التغلب أجل من أساسيٍّا كان فالثراء واقعيٍّا؛
كانت وإذا وجدارتهم». ثروتهم أساس «عىل يُختارون كانوا األرستقراطية الحكم نُُظم يف
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لدى توافرها احتمال يزيد كان الصفة هذه فإن األرستقراطية»، أساس هي «الفضيلة
تتمتع «عريقة عائلة إىل االنتماء يعني املولد يف التميُّز وكان والتعليم»، املولد «يف املتميزين

والفضيلة». بالثراء
تكوينه؛ بداية منذ واضحة اجتماعية دالالت األرستقراطي الُحكم لشكل كان ثَم ِمن
أفالطون ظهور قبل اإلغريق بالد يف قرون لعدة به يُحتفى تميًُّزا املولد نَبالة ظلَّت فقد
األبطال ابتهاج وهومريوس، هسيود الكالسيكيني، الشعراء أقدم ر فيصوِّ وأرسطو.
القديمة روما يف كذلك آلهة. كونهم عن فضًال األسطورية، الشخصيات لنسل النتسابهم
إىل وباإلضافة لطة. السُّ واستحقاق والتميز االحرتام أسباب أحد املرموقة السالالت كانت
عن للتعبري الرومان استخدمها التي املصطلحات فإن اإلغريقية، «أرستقراطية» كلمة
لقد االجتماعي. والتنظيم أوروبا يف الحكم تاريخ كامل طوال استمرَّت الوراثي التميز
املؤسسني لآلباء املزعومني األحفاَد األوىل الرومانية الجمهورية يف االجتماعية النخبُة كانت
حرصية طبقة كانت األرشاف طبقة أن ورغم األرشاف. عليهم أُطلق الذين للمدينة،
الطبقة هذه أُجِربت إذ مطلقة؛ بهيمنة َقطُّ تتمتع لم فإنها إليها، االنضمام ويصعب
أمام لطات والسُّ العامة املناصب فتح عىل الجمهوري، النظام قرون مدى عىل بشدة،
أعضاؤها ُعرف ثانوية، كنُخبة الوقت بمرور األغنياء طبقة فظهرت إليها، املنتمني غري
هؤالء يكن ولم الفرسان، املحاربني مثل نظرية أصول إىل التسمية هذه ترجع بالفرسان.
الخيل. مثل الثمن، باهظة أشياءَ المتالكهم يكفي بما أغنياءَ كانوا لكنهم األرشاف، من
املواطنون أيًضا حصل امليالد، قبل والثالث الرابع القرنني يف ملحمية رصاعات وبعد
املناصب، تََويلِّ أصبح لهذا، ونتيجة السياسية؛ املساواة عىل — الشعب عامة — العاديون
املعروفة األُرس أَْطَلقت وقد األبرز. التمييز عنَرص املناصب، يتولون من ساللة من واالنحدار
(لقب «النبالء» اسم نفسها عىل نسبها، عن النظر برصف الساللة، هذه ملثل بانتمائها
يف املشهورين ألسالفها بأقنعة تحتفظ وكانت «معروف»)، معناه اإليطالية اللغة يف نبيل
القنصالن كان العامة. املناسبات يف شخصياتهم دون يجسِّ املمثِّلني تجعل وكانت منازلها،
نبيلة، عائالت من ينحدران الجمهورية) رئاسة أجل من سنويٍّا يُنتخبان اللذان (الحاكمان
القنصالن كان الحكم، توليهما مدة تنتهي وعندما القليلة. االستثناءات بعض عدا فيما
أنها املفرتض من الجمهورية يف تداولية هيئة أعىل وهو الشيوخ، مجلس إىل ينضمان
يتجاوز لم العليا. املناصب أصحاب وخربة املواطنني لجميع العامة املعرفة بني تجمع
ذلك من أقل كان تاريخه معظم ويف شخص، ألف الشيوخ مجلس أعضاء عدد َقطُّ
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أسالفه. مع الرومان النبالء أحد :1-1 شكل

عىل حرصيًة الرومانية النخب أكثَر الشيوخ مجلس أعضاء عائالِت هذا جعل وقد بكثري.
يرون الشيوخ مجلس وأعضاء والنبالء والفرسان األرشاف كان عام بوجه لكن اإلطالق.
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الفكر يف ق املتعمِّ شيرشون، قىض لقد (األرستقراطيني). الناس أفضل ببساطٍة أنفسهم
وهو امليالد قبل األول القرن يف املهنية حياته معظم أرسطو، فكر عىل واملطَّلع اإلغريقي
العوام، وسيطرة الديمقراطية ملوجة التصدي يف واجبهم لتأدية الناس أفضل جمع يحاول
عقب لكن مساعيه، يف شيرشون فشل لقد الشعبي. الحزب باسم يُعرف ما سلطُة وهي
التقليدية بالنخب األباطرة وخلفاؤه أغسطس اعرتف حياته، كلَّفته التي األهلية الحروب
عرب ببطء اختفيا قد صفاتها واستعراض النبالء طبقة كانت فإذا بالتميُّز. وبمطالباتهم
أعضاء طبقة ذلك من واألهم والفرسان، األرشاف هوية فإن اإلمرباطوري، النظام قرون
األمثلة وستهيمن انهياره. حتى الروماني املجتمع قمة عىل جميعها ظلَّت الشيوخ، مجلس
طبقة معنى حول تدور التي الالحقة النظرية املناقشات معظم عىل الرومانية والنماذج

الطبقة. تلك بها ف تترصَّ أن يُفرتض كان التي والطريقة النبالء
عصور من املستَمدة املقدَّسة األسماء أُطلقت القديمة العصور أواخر يف هذا، مع
وبني بينها التشابه من ضئيل قدر إال يوجد ال ومؤسسات جماعات عىل الجمهوري النظام
«رجال باسم تُعرف عامة فئة تحت تَْدخل جميعها أصبحت لقد البعيدة. األولية نماذجها
تقسيماٍت بعد فيما جاءوا الذين األباطرُة وأَْدخل احرتاًما»، األكثر «الرجال وهم الرشف»،
إال يحصل لم لكن أيًضا، سابقة هذه كانت املكانة. رفعة عىل تدل تفاضليًة وألقابًا فرعيًة
فيما لأللقاب الهرمي التسلسل يف مكان عىل املتأخرة الرومانية األلقاب من فقط َلَقبَاِن
لقب يُعطى كان حني يف دوق، لقب عىل الجيش قادة حصل الرابع القرن بداية ففي بعد؛
عصور عرب وخلَّدتها األلقاب هذه الالتينية اللغة نقلت الضباط. من كبري لعدد الكونت
لكلمة املعتاد االستخدام ف توقَّ ذلك، وخالل تماًما. مختلفة معانَي خاللها أُعطيت وأزمان
الخامسعرش، القرن يف أخرى، مرة ظهرت وعندما سنة. ألف من يقرب ملا «أرستقراطية»
التي الدول وصف يف كبري حدٍّ إىل تُستخدم كانت لكنها الُحكم، أشكال أحد تعني ظلَّت

النبالء. يحكمها
الذين الالتينيني الدين رجال بني األقل عىل «نبيل»، كلمة استخدام َقط يختِف لم
يف العلمانية النخبة وصف يف الكلمة هذه استخدموا لقد الوسطى. العصور ت سجالَّ َدوَّنوا
القدماء. مثل تماًما املولد نَبالة تقدِّر كانت عائالت وهي الكالسيكية، بعد ما فرتِة يف أوروبا
أرسطو كان التي املواطنني، يف التفكري بفضيلة الوسطى العصور يف النبالء يتمتع لم لكن
التي الثروة يمتلكون كانوا بالطبع الناس. أفضل تميِّز أنها يعتقدون الرومان وتالميذه
تعني النبالة كانت اهتمامهم. عىل يستحوذ ما أكثر كان القتال لكن طموحاتهم، تدعم
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التقليدي للوصف وفًقا مجموعات ثالث إىل املجتمع وانقسم املعركة. ساحة يف الشجاعة
هذا يدوِّنون كانوا من هم الدين رجال ألن ونظًرا الوسطى. العصور يف ظهر الذي له
وهم الدين، رجال نصيب من الحال بطبيعة فيه الرئيسية الوظيفة كانت فقد التعريف،
طبقة وهم املقاتلون، للغاية ضئيل بفارق الثانية املرتبة يف جاء لكن الصلوات. يؤدُّون َمن
هذا يكن لم الواقع أرض عىل عاملًة. طبقًة ببساطة كانوا فقد املجتمع، باقي أما النبالء.
بعض ثمة بالفعل كان التعريف، هذا فيه تبلور الذي الوقت ففي َقط؛ دقيًقا التعريف
هذا مع التالية. القرون مدار عىل بانتظام أعدادهم وتزايدت يقاتلون، ال الذين النبالء
املجتمع لتنظيم مربًِّرا االجتماعية للوظائف الثالثي التقسيم هذا قدَّم املمالك من كثري يف
التمثيل من الخاصة أشكالها لها تكون ما عادًة القانون، يُقرُّها طبقات صورة يف رسميٍّا
العصور منذ وهويتهم النبالء تعريف يف ا مهمٍّ عنًرصا املحارب وظيفة وظلَّت املؤسيس.

العرشين. القرن وحتى الهمجية
كان بها، أنفسهم يشبِّهون املتعلِّمون النبالء كان التي القديمة النُّخب مثل وتماًما
يف منهم قليل عدد إال يَِعْش لم لكن الناس. أفضل أنهم الحال بطبيعة يفرتضون النبالء
كانت التي املدن الدول من قليل عدد فباستثناء األصيل. للتعريف وفًقا أرستقراطية دول
القديمة، العصور يف الجمهوريات مثل بالوراثة، النخب جميًعا وتحكمها إيطالية معظمها
كانوا عام بوجه امللوك أن من الرغم وعىل الوقت. ذلك يف ملكيًة الحكومات معظم أصبحت
وقت َمرَّ فقد النبالء، يطبِّقها التي نفسها الوراثة ملبادئ وفًقا ويسلِّمونه العرش يعتلون
تكون فعليٍّا السلطة فإن واحد حاكم وجود ظل يف حتى أنه فكرُة َرَسَخت حتى طويل
تصنيف عن رسميٍّا مونتسكيو تخىلَّ عندما ١٧٤٨م عام يف إنجاز آِخُر َحَدَث مشرتكة.
للدول الثالثة األساسية األنواع أن القوانني» «روح كتابه يف أوضح إذ للدول؛ أرسطو
النُّظم أنواع أحد مجرد األرستقراطية وكانت والديكتاتوريات. واملمالك الجمهوريات هي
بالنبالء، الحاكمة األقلية هذه عرَّف وقد األغلبية. من بدًال األقليُة ظلِّه يف تحُكم الجمهورية،
يف يلعبون فُهم امللكية. النُّظم يف مونتسكيو رأي يف يكون للنبالء الحقيقي املصري لكن
تطبيق عىل يحافظون والرعية، امللك بني وسيطًة سلطًة بوصفهم أساسيٍّا دوًرا النُّظم هذه
«ال األسايس: شعاره كان وقد الديكتاتوري. الُحكم إىل الدولة انحدار ويمنعون القوانني،

نبالء.» دون َمِلك وال َمِلك، دون نبالء
واحدة، وحدة وامللوك النبالء أن — مقنع نحٍو عىل — اتضح أِن بمجرد هذا، مع
إعالن يف األمريكيون الثوار نجح فعندما مًعا. إسقاطهما يف أيًضا التفكري املمكن من أصبح
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مونتسكيو، كتبه ما عىل فقط عقود ثالثة مرور عقب الثالث، جورج للملك والئهم عدم
الجديدة. دولتهم مع متوافق غري النَّبالة أشكال من شكل أي أن أعلنوا الجمهورية، وأقاموا
السلطة؛ عىل األغنياء من أرستقراطية» «طبقة استيالء مخاطر عن يتحدَّثون بدءوا كذلك
١٧٨٠م، عام نحو ويف األقلية. وُحكم األرستقراطية بني الدقيق أرسطو تمييز حذفوا ولهذا
الهولندية الجمهورية يف املصلحون بدأ أمريكا، يف معلَّقة تزال ال القضية هذه كانت بينما
من عليها متعاَرًفا تكن لم كلمة وهي أرستقراطيون، بأنهم بالدهم يف األقلية يتَّهمون
نشأ معارضيهم. وصف يف الفرنسيون الثوار استخدمها سنوات، بضع خالل ويف قبل.
القضاء أجل من كرصاع بدأت قد كانت الفرنسية الثورة أن حقيقة من االستخدام هذا
بوضوح تعني اآلن األرستقراطية فأصبحت وُسلطتهم. الفرنسيني النبالء امتيازات عىل
معيَّنة اجتماعية مجموعة سلطة تعني أصبحت إذ الحكومة؛ أشكال أحد مجرد من أكثر
أصبح النهاية ويف تعميًما. أكثر بطريقة املجموعة هذه إىل تشري أصبحت كذلك ومؤيديها.

وصفيني. مصطلحني بوصفهما بالكامل مرتادَفني والنَّبالة األرستقراطية مصطلحا
بعض يَستخدم املصطلح. لهذا الشائع االستخدام هو هذا ظل الحني ذلك منذ
النبالء؛ ُرتب من أوسع مجموعة بني التمييز يف «أرستقراطية» كلمة املعلِّقني أو املحلِّلني
يمكن النبالء. أو املؤثِّرين النفوذ أصحاب من الغنية األقلية املصطلح بهذا ون يخصُّ حيث
(وإن واسع نطاق عىل يُفهم عام بوجه لكن التحليل، من معينة أنواع يف هذا استخدام
تقريبًا تشريان و«أرستقراطية» «أرستقراطي» كلمتَي أن دقيق) غري نحو عىل ذلك كان

ونبالة. نبيل لفظتَي معنى نفس إىل
بثقافات األوروبيون اْحتَكَّ عندما لكن األوروبيَة، النخبَة املصطلحان هذان يصف
هذه يف يجدونه ما فهم أجل من الخاصة تصنيفاتهم إىل اللجوء غريزيٍّا حاولوا أخرى
األقلية حكومات وصف يف «النبالة» أو «األرستقراطية» مصطلح استُخدم وعليه الثقافات؛
األرستقراطيني جميع يكون حني يف هذا، مع أوروبا. حدود خارج االجتماعية والنخبة
األشكال تعريف ويجب أرستقراطيني، املجتمع صفوة جميع يكون ال املجتمع، صفوة من
آخر؛ نوع من كتاب إىل يحتاج ما وهو الخاصة، ألسمائها وفًقا ووْصفها األوروبية غري
يشء كل فإن هذا، ومع األوروبية. التجربة عرض عىل يقترص الكتاب هذا فإن ثَم، وِمن
مبادئ ثمة أن يبدو كان وإن الستثناءات، سيخضع التعريف سبيل عىل تقريبًا نقوله

الحاالت. معظم تغطي معينة عامة
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النبالء (2)

روما يف «املعروفة» العائالت من بدايًة العام، التمييز دوًما يعني النبالء مصطلح كان
السنوي جوته دليل يف ١٩٤٤م عام حتى يُذَكرون ظلُّوا الذين أولئك إىل وصوًال القديمة
عن بيورك دليل أو الفرنيس، االجتماعي بوتن دليل يف هذا يومنا حتى أو النبالء، عن األملاني
املنتسبني أولئك بتفوق يعرتفون الجميع كان لقد األرايض. ك ُمالَّ األعيان دليل أو النبالء،
نفس من أو املجتمع، أفراد باقي من يأتي االعرتاف هذا أكان سواء النبالء، طبقة إىل
ال مجتمعًة. الثالث الفئات من األحيان معظم يف أو العامة، لطات السُّ من أو الطبقة،
التي الصفة — األزرق» «الدم تعبري إن التفوق. لهذا علمي أو موضوعي أساٌس يوجد
ذلك ومنذ الوسطى، العصور يف قشتالة مملكة يف املسيحيون املحاربون مرة ألول ادَّعاها
مجرد من أكثَر قطُّ يكن لم — النبالء طبقة عىل الدالة الرموز كأحد عادًة تُستخدم الحني
فيها كانت التي األوقات يف حتى املتحيزين، غري املراقبون اعرتف فقد لونية؛ استعارة
اعتقاًدا أو فكرة كونها عن تزيد ال النهاية يف النبالء طبقة أن لها، نظري ال النبالء ُسلطة
من كبريٌ كمٌّ — دوًما الحال هو كما — يدعمه كان حيث ا؛ جدٍّ مقِنًعا أمًرا هذا كان ًقا. ملفَّ

واقعيًة. األكثر الرفعة مزاعم
بثالث هذا حدث تاريخيٍّا والَحرصي؟ املحريِّ التميُّز هذا ِمثل عىل هؤالء حصل كيف

طرق.
طبقة إىل ينضمون الناس كان الوسطى العصور حقبة من األعظم السواد مدار عىل
االعرتاف عىل تحصل العائالت كانت فقد واالمتصاص؛ التناضح أسلوب طريق عن النبالء
بأنها املعرتَف واألنشطة السمات من مجموعة تجميع طريق عن النبالء من بأنها بها
عام وبوجه وإنجازات، قتالية مهارات وإظهار والتابعني، األرايض َجْمع مثل مناسبة؛
تأكيد يف الطريقة هذه قطُّ بالكامل تختِف لم الثالث). الفصل (انظر نبيلة» «حياة َعيْش
من تصبح أن من العائالت من قلة إال تتمكَّن ولم النبالء، مكانة عىل الحصول يف الحق
الخامس القرن أواخر منذ هذا، مع أوًال. النبالء حياة عنارصنمط إرساء دون النبالء طبقة
األساس هذا عىل بناءً النَّبالة، ادِّعاء كان بعده) (وأحيانًا عرش التاسع القرن وحتى عرش
صعوبة ازدادت لكن األمر، هذا حدوث استمرَّ لقد االنتحال. من نوًعا يُعترب بالكامل،
الحكَّام احتكر القرون هذه خالل أنه إىل هذا يف السبب يرجع اللقب. هذا عىل الحصول
أو بالنبالء لالعرتاف الضمني املقابل كان وقد النبالء. لقب منح ميزة ال فعَّ نحٍو عىل
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املتبقي القليل العدد يف السيادية املجالس (أو للملوك النبالء يسمح أن االمتيازات منحهم
لُرتبهم. َمنْحهم يف بالتحكُّم جنوة) أو البندقية مثل الجمهوريات، من

وأكرب الحاكم. من بمنحٍة النبالء مكانة تُمنح أن الثانية الطريقة كانت ثَم، ِمن
كانت التي النبالء مكانة َمنْح خطابات أو الرسميُة اإلجازاُت هذا، عىل فيه جدال ال «دليل»
حتى تقريبًا النبالء سالالت جميع ب تعقُّ ويمكن ة. املختصَّ السلطات من رسميٍّا تصدر
عىل يعتمدون هذا، من قدًما أكثر أنهم يدَّعون َمن وحتى الوثيقة، هذه مثل ظهور وقت
منْح ُطرق إن قبل. من موجودين كانوا الذين للنبالء لطة السُّ هذه من املوثَّق االعرتاف
هذه ملنح دوافعهم عن قط امللوك يُسأل فلم للغاية؛ متنوعٌة وأسبابه رسميٍّا النبالء مكانة
لديهم لني املفضَّ األشخاص رفعوا إذا الذع لنقد أنفسهم يعرِّضون ربما أنهم رغم املكانة،
اعرتاًفا تُمنح النبالء مكانة كانت األحيان معظم يف العدم». «من — دوًما يُقال كان كما —
مجاَيل يف — متزايد نحو عىل — أو املعركة، ساحة يف سواء األفراد، يها يؤدِّ التي بالخدمات
إىل وصولهم فعند تلقائيٍّا؛ أمًرا النبالء مكانة اإلداريني منْح كان فقد اإلدارة؛ أو السياسة
تؤكِّد ظلَّت التعيني خطابات أن إال املنصب. بحكم يأتي التمييز هذا كان معني، مستًوى

الجديدة. املكانة
أن النادر من كان تُشرتى. النبالء مكانة كانت فقد الثالثة الطريقة بخصوص أما
العائالت من قليل عدد إال يحصل لم فعليٍّا لكن املالية، الرضورة أوقات عدا فيما علنًا، تُباع
مبكرة مرحلة منذ الحكَّام أدرك لقد املال. من كبرية مبالغ دفع دون املكانة هذه عىل
االمتيازات هذه مثل إصدار احتكار وأن مربحة، سوقية قيمة له الناس بني التمييز أن
إال مطلًقا تَصُدر تكن لم املنح خطابات فإن وعليه، للدخل؛ ا مهمٍّ مصدًرا يصبح أن يمكن
الفرتة يف امللكية املناصب معظم كانت حيث فرنسا، ويف الرسوم. من كبري بكمٍّ مصحوبة
آالٌف َمنحْت للبيع، معروضًة ١٧٨٩م عام يف الثورة وقيام الخامسعرش القرن أواخر بني

ملشرتيها. النبالء مرتبَة املناصب هذه وأغىل أعىل من عدة
آخر مصطلح ثمة دولهم. صنع نتاج أنفَسهم النبالء من قليل عدٌد إال يَرى ال هذا مع
من فضالءَ رجاًال النبالء كان لقد األصل». «َعراقة وهو النبالء؛ ملصطلح مراِدًفا يُستخدم
به محتفظًة ظلَّت الذي املعنى هذا اإلنجليزية اللغة يف الكلمة هذه تفقد ولم عريق، أصل
«عراقة» يقترصعىل الذي املعنى وهو عرش، الثامن القرن خالل يف إال الالتينية اللغات يف
ال يُولدون الحقيقيون فالنبالء اإلطالق؛ عىل لة مؤهِّ صفة أفضل هو املولد كان لقد املولد.
يستطيع امَللك إن بقوله (١٥١٥–١٥٤٧م) األول فرنسوا فرنسا ملك اشتهر وقد يُصنعون.
األصل. عريق رجل ُصنع أبًدا يستطيع ال لكنه النبالء، الرجال من له حرص ال عدد صنع
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الوراثة (3)

الدماء ويرثون األجيال، عرب امتيازهم يِرثون فهم بالوراثة؛ نخبة هم األرستقراطيني إن
الِعرق وحتى واألصل الساللة مثل — مصطلحات تظهر ما عادًة أجدادهم. من النبيلة
يف أو الحايل العرص يف النبالء طبقة طبيعة حول تدور التي النظرية املناقشات يف —
الدولة موظفي ُرتب الئحة يف ظهر فقد مجهوًال؛ أمًرا الشخصية النَّبالة تكن لم املايض.
لأللقاب الهرمي الرتتيب يف أو ١٧٢٢م، عام األكرب بطرس يد عىل روسيا يف ظهرت التي
هذين أن إال ١٨٠٨م. عام إمرباطوريته يف نابليون وضعه الذي لذلك ما، حدٍّ إىل املماثل،
املرغوب األمثل النموذج زال ما الوراثي التميز بأن االفرتاض نتيجة انترشا قد االبتكارين
عىل وسيطة محطة مجرد شخصية بصفة النبالة رتبة منح وكان غريه، من أكثر فيه
حيث الثورة؛ عىل السابقة الفرتة يف فرنسا يف الحال كان كما الكاملة، الوراثة نحو الطريق
لثالثة بها االشتغال تقتيض نبالة لقب عىل الحصول ل تخوِّ التي املناصب معظم كانت
الذي الحياة، مدى النبالة نظام كان توريثه. يمكن نبالة لقب منح أجل من متعاقبة أجيال
الوحيد اللوردات، مجلس اضمحالل فرتة يف ١٩٥٨م، عام منذ العظمى بريطانيا يف ظهر
آخَر ً مبدأ ١٩٦٣م عام قانون أَدخل ثم بالتوريث. يتعلَّق قطُّ افرتاض أي يحمل لم الذي
الحال، بطبيعة ألقابهم. عن التخيل اآلن باستطاعتهم بالوراثة النبالء أن يف يتمثَّل جديًدا
ألوالد فكان عنها؛ التنازل املمكن من يُكن فلم جينيٍّا، تورَّث صفة كانت النبالة ألن نظًرا
كان وقد رشعيني. أطفاًال يكونوا أن رشيطة َواِلِدهم، مكانة عىل الحصول يف الحق النبالء
ما قدُر يَِزْد لم لكن الرشعيني، غري ألطفالهم املكانة هذه يَمنحون األحيان أغلب يف امللوك
به يتمتع عما والدهم جهة من املرياث يف حقوق من الرشعيني غري النبالءُ هؤالء به يتمتع
لهم تسمح مكانة يف دوًما كانوا النبالء أن رغم الشعب، عامة من الرشعيني غري األبناءُ

خاصة. إعفاءات بطلب
يُدان الذي النبيل الرجل يفقد فقد النبالة؛ فقدان يمكن معينة ظروف يف هذا مع
احتمال شيوًعا األكثر وكان لها. امتالكه تدعم التي املمتلكات األقل عىل أو ُرتبتَه بالخيانِة
ففي النبالة؛ مع متعاِرضة تُعترب أنشطة يف حاملها مشاركة حال يف املكانة هذه فقدان
النبيل الرجل مارس إذا يَحدث وكان القدر، من االنتقاص باسم هذا يُعرف كان فرنسا،
ال السيف تحمل التي اليد أن املطبَّق الشعار كان فقد التجزئة. تجارة أو يدويٍّا عمًال
السابع القرن أوائل يف ظهرت أطروحة يف جاء كما أو بالنقود، أيًضا تمسك أن يمكنها
أن هو املناسب الحياة نمط إن املرء. نبالة من ينتقص ودنيء حقري مكسب «إنه عرش:

19



األرستقراطية

يبيع أال األقل عىل أو إيجارات، من عليه يحصل ما عىل اعتماًدا النبالء لطبقة املنتمي يحيا
تدعمها كانت فقد املبدأ؛ تقدِّسهذا التي القوانني تُنْتهك كانت ما نادًرا عمله.» أو مجهوده
يف الرسمي الحظر انتهاء بعد طويلة لفرتة استمرت املهينة الوظائف ضد قوية تحيُّزات

عرش. الثامن القرن أواخر

فان رسمها الرابع، بيمربوك إيرل هريبرت، فيليب عائلته: مع الكبار النبالء أحد :2-1 شكل
ويلترش. هاوس، ويلتون ديك،

أشكاًال يتخذ كان فإنه األرستقراطي، النموذج يف محوريٍّا أمًرا كان التوريث أن رغم
األب؛ جانب من يحدث التوريث كان األحيان أغلب يف التطبيق. حيث من متنوِّعة عديدة
ذات العائالت تحصل ربما أخرى مرة اإلناث. وليس الذكور جهة من النبالة فتنتقل
نبيلٍة غرِي امرأٍة من ِج املتزوِّ النبيِل الرجِل أبناءُ يولد بينما لكن خاصة، إعفاءات عىل الشأن
معظم ويف األب. مكانة يرثون العامة من برجل ج تتزوَّ التي النبيلة املرأة أبناء فإن نبالءَ،
ميالدهم. عند بالتساوي املكانة هذه النبيل لألب الرشعيني األبناء جميع يحمل الحاالت
مكانة إىل ينتمي ال حيث الثالث؛ العظمى بريطانيا ممالك يف االستثناءات أشَهر ظهرت
وفاة حالة يف األصغر األخ أو األكرب، االبن إال املكانة يرث وال األصل، نبالء إال النبالء
اآلخرين األبناء جميع يصبح قانونًا، وبديله»). («الوريث أبناء إنجاب دون املكانة صاحب
بالعائلة. الخاص النبالة شعار ارتداء يف الحق إال شيئًا يرثون وال الشعب، عامة ضمن
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من مشهد عائلته: شجرة باستخدام شابة لعروس يتودَّد َهِرٌم أراٍض مالُك :3-1 شكل
هوجارت. لويليام عرصي» «زواج لوحات

عىل تقترص ال دائًما الربيطانية األرستقراطية الطبقات كانت الواقعية الحياة يف هذا مع
أكرب بأعداد تتوافر األعيان من طبقة وهي — البارونيت رتبة كانت فقد فحسب؛ النبالء
رتبة بنفسرشوط جيل إىل جيل من ألقابها انتقال ويمكن املولد، بنبالة أصحابها ويتمتع
يف الكربى جولته يف مكانًة. األقل األوروبية القارة لنبالء الواضح املكافئ دوًما — النبالء
صمويل سرية كاتب بأنه بعد فيما اشتهر الذي بوزويل جيمس قال ١٧٦٤م، عام أوروبا
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«أعتقد اسكتلندي: أراٍض ومالك قاٍض ابن مجرد إال يكن لم الوقت هذا يف لكنه جونسون
عليه الحصول يف الحق لديَّ ألن نظًرا أملانيا؛ يف بارون لقب عىل أحصل أن املناسب من أنَّ
الربيطاني البكورة نظام كان هذا مع حويل.» من أراه األعيان طبقة يف فرد كأي تماًما
مما املستويات؛ جميع عىل األرستقراطية النخبة خارج سنٍّا األصغَر اإلخوَة بعناٍد يدفع
أجل من — األوروبية القارة يف النبالء أبناء فعله إىل يَْحتَْج لم ما وهو — للتنافس دفعهم
من أمامهم الوحيد األمل كان لكن املشهورون. أجدادهم به حظي الذي املجد عىل الحفاظ
املثال يكون وربما جديدة. ساللة تأسيس يف يبدءوا أن هو أجدادهم مكانة استعادة أجل
نبيل رتبة عىل حصل الذي — إليرل األصغر االبن وهو — ولينجتون دوق هذا عىل األبرز

املعركة. أرض يف النبيلة أفعاله طريق عن فقط بنفسه
عليها القضاء يمكن وال نبيلة، ساللة تأسيس أجل من واحد ذََكٍر َسَلٍف وجود يكفي
السالالت جميع تكون ال هذا مع كلهم. املبارشين الذكور من ذريته وفاة خالل من إال
بنبالة النبيل، بمكانة يحظى لها معروف َسَلٍف أول كان التي العائالت فتتمتع أصيلة؛
— بعيد وقت من لكن — األخرى السالالت جميع تبدأ الزمن. عليها عفا القدم، بالغة
مكانة رفعة فإن وعليه، حياته؛ فرتة يف املكانة هذه عىل حصل بل نبيًال، يولد لم بشخص
األساسية األخرى املعايري وأحد فيها. النبيلة األجيال وعدد نسبها امتداد تعكس الساللة
جهة من النبالء األسالف عدد هو األخرى، األماكن يف فقط مستَحب أنه رغم أملانيا، يف
يف دة وموحَّ متسقة األرستقراطية الطبقات تبدو قد الخارج من األب. جهة مثل تماًما األم

الداخلية. ترتيباتها يف مساواة أي توجد ال لكن تفرُّدها،

الهرمي التسلسل (4)

فطريٍّا الناس بعض أن افرتاض عىل تقوم فهي املساواة؛ عدم هو األرستقراطية جوهر
الشعب، عامة من أفضل النبالء كان إن حتى لكن اآلخرين. الناس معظم من أفضل
أكثر ألسالف نبيل أي احتقار يكن لم وكذا أنفسهم. النبالء بني عميًقا تمايًزا ثمة فإن
من كثريٌ َحَرصَ فقد مادية؛ تبعات وجود دون لعائلته، فخر مجرد أسالفه من حداثًة
كتائب أو الفرسان طبقات أو األديرة أو الكنائس أو املحاكم مثل املرموقة، املؤسسات
لطول معنٍي أدنى بحدٍّ يتمتعون الذين النبالء يف بها امللتحقني املدارس، أو الجيش
ليست الذين النبالء بني خاصة عامة، أفضلية الساللة طول يفرض قد كذلك اللة. السُّ
القرنني خالل فيها األلقاب كانت حيث متطرِّفة؛ حالة روسيا كانت تميزهم. ألقاب لديهم
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ما عىل منصب أيِّ ؤ تبوُّ اعتمد لكن تقريبًا، معروفة غري عرش والسابع عرش السادس
أحُد َعِمَل شخٍص ألي يمكن ال بمقتضاه نظام وهو «مستنيتشستفو»، نظام باسم يُعرف
وصفة النظام هذا كان لقد آخر. شخص أي رتبة يتخطَّى أن أدنى مستًوى يف أجداده
جديد تسلسل أُسس فقط، عاًما ٤٠ مرور بعد هذا، مع ١٦٨٢م. عام يف وأُلغي للتعجيز،

واأللقاب. الرتب من
نسبيٍّا، نادًرا أمًرا األلقاب كانت األرستقراطية تاريخ يف السائد، االعتقاد بخالف
يف تُبعث لم الرومان أباطرة آخر منحها التي فاأللقاب نسبيٍّا؛ ر متأخِّ وقت يف وظهرت
اإلمرباطورية يف بقيت أنها رغم الرومانية، اإلمرباطورية انهيار عقب قرون لعدة الغرب
ألقاب كانت الغرب يف الوسطى العصور أوائل ويف القسطنطينية. تحكمها التي املتقلِّصة
يبدأ ولم النفوذ. ذوي امللكية الدماء ألصحاب األحيان أغلب يف تُنسب والكونت الدوق
ظهور مع عرش، والثالث عرش الثاني القرنني يف إال يفرضنفسه األلقاب يف هرمي تسلسل
أصحاب هؤالء رتبة تُفوق أْن ذلك من الهدف كان ملكي. غري دوق لقب يحملون َمن
التي اإليرل، اإلنجليزي) (نظريه أو الكونت مثل بالفعل، املوجودة بها املعرتَف األلقاب
بحلول الثروة. من أكرب بقدر عام بوجه مدعوًما يكون املكانة يف سموٍّ عن تعربِّ كانت
أنحاء جميع يف تظهر الوراثية لأللقاب الهرمية التسلسالت كانت عرش الخامس القرن
تحديد طريق عن النفوذ ذوي رعاياهم َوَالء يكافئون امللوك كان حيث الغربية؛ أوروبا
حني يف والكونت، الدوق رتبة بني املركيز لقب الوقت هذا يف ظهر بعناية. أهميتهم درجة
األمور كانت نسبيٍّا. املتواضعة البارون ورتبة الكونت رتبة بني الفيكونت رتبة ظهرت
مستًوى أعىل عام أللف املقدسة الرومانية اإلمرباطورية ظلَّت حيث أملانيا؛ يف كثريًا دة معقَّ
مرتفعي امللكيني النبالء رشعية مصدَر كانت لقد ١٨٠٦م. عام تفكُّكها حتى السلطة من
بحق يتمتعون الذين املؤثِّرين السيادة ذوي األمراء من فعليٍّا بعضهم كان الذين الشأن،
من إىل باإلضافة بأنفسهم، شاسعة أرايض ويحكمون اإلمرباطور، انتخاب يف التصويت
األرايض، من صات مخصَّ يملكون ال الذين األحرار اإلمرباطوريون الفرسان عليهم يُطَلق
األملان األمراء م تزعَّ نفسه، الوقت يف واسعة. خاصة َضيْعات لديهم تكون عادًة لكن
نبالء طبقَة بروسيا)، ملوك بعد فيما أصبحوا (الذين براندنبورج ناخبي مثل املستقلون،
منها. أغنى األحيان بعض يف كانت لكنها امللكيني، النبالء من املكانة يف أقل بهم، خاصة
بِمنح تُربَط وكانت الذكور، من الذرية إىل تنتقل األلقاب كانت النبالء طبقات معظم يف
اللقب يكن لم اللقب. ومعها تنتقل كانت التي اللوردات، ألقاب أو األرايض من معيَّنة
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العصور أواخر يف كذلك الربيطانية. املمالك يف إال والصالحيات األرايض عن منفصًال
ذوي األشخاص من متفرِّدة مجموعات وهي تتشكَّل، األرشاف طبقات بدأت الوسطى
(إال األخرى األلقاب َحَملة من أحد فيها يشاركهم ال خاصة بامتيازات يتمتعون السلطة
وصقلية. نابويل وبارونات إسبانيا، ونبالء فرنسا، ونبالء» «أدواق العظمى): بريطانيا يف
فإن للثروة، الكبرية الرتاكمات من البداية يف استُمدت األلقاب ألن ببساطة لكن
اللقب يكن فلم إليها؛ الطموح مجرد قطُّ لهم يتسنَّ لم النبالء من العظمى الغالبية
الثراء قلييل الشباب النبالء من الكثري وجد وقد الساللة. بطول بالرضورة يتعلَّق املرموق
الوقت يف األلقاب. حاميل من لجريانهم واملعيبة الحديثة السالالت من السخرية يف عزاءهم
الفروسية رتب توجد كانت التنميق. من بكثري لوضعهم الرتويج إىل هؤالء يسَع لم نفسه
النبالء للرجال عام بوجه تُمنح لكنها الحياة، طوال برصامة تُمنح ألقاب وهي العادية،
للمطالبة واسع نطاق عىل يُستخدم الدرع») «حامل (بمعنى «إسكواير» لقب كان فقط.
أوروبا ويف نبالة». شعار لديه الرجل «هذا أن إىل لإلشارة أو النَّبالة لقب عىل بالحصول
دالة كعالمة جر حرف استخدام هي تميًزا األكثر العالمة كانت اسكتلندا) يف ما (وبقدٍر
التي باإلنجليزية؛ «أوف» أو باألملانية «فون» أو بالفرنسية «دو» مثل األخري، االسم قبل
أشكال من كثريٌ بدأت نبيلة. ممتلكات عىل السيادة إىل وتشري «صاحب»، جميعها تعني
االحرتام إىل تشري مفردات بوصفها تَظهر وسنيور) وهري ومسيو سري (مثل املخاطبة

الرفيعة. االجتماعية املكانة ألصحاب
الهرمي التسلسل يف الفروق كانت األرستقراطية الطبقات معظم ُرتب داِخل ثَم، ِمن
املجتمع. أفراد باقي عن الطبقات هذه يميز ما أهميِة درجة بنفس تقريبًا أعضائها بني
الثراء) درجة يف االختالفات عكس (عىل الرسمية الهرمية التسلسالت جميع تُقبَل لم لكن
عدد أكرب يمثِّلون الذين بولندا، نبالء وبني اإليطالية، الجمهورية املدن ففي مقاومة؛ دون
كانت فقد النبالء؛ جميع بني املساواة عن شديد دفاع ثمة كان أوروبا، يف النبالء من
بدافع بها معرتًَفا وأصبحت أجنبي، أصل من البولندي الكومنولث يف ظهرت التي األلقاب
األلقاب يف الهرمية التسلسالت فرُض وتَطلَّب القانون. يف عليها منصوص ألنه ال الكياسة
العرص من األوىل القرون يف صارمني حكَّام من حازمًة إجراءاٍت وبروسيا وروسيا املجر يف
مثل تماًما للسيطرة، نظام هو الهرمي التسلسل أن يَْعلمون كانوا امللوك أن إال الحديث.

فيها. للمشاركة النبالء تنافس التي االمتيازات من الواسعة الشبكة
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االمتيازات (5)

مختلفة معاملة عىل يحصلوا أن يف بالحق حائزوه يتمتع ا»، خاصٍّ «قانونًا االمتياز يَعني
يقال واردة. غري فكرة امتيازات دون نبالء أو أرستقراطية طبقة وجود ففكرة غريهم؛ عن
أي امتالكهم عدم هو أوروبا يف نظرائهم عن الربيطانية املمالك يف النبالء يميز ما إن دوًما
التعريف قبلنا إذا لكن االمتيازات. من أقل بعدد يتمتعون دوًما كانوا بالتأكيد امتيازات.
من كانت التي اللوردات، مجلس عضوية فإن أرشاف، بأنهم النبالء لطبقة الربيطاني
كربى. أهمية له امتياًزا بالتأكيد كانت ١٩٩٩م، عام حتى عليها الحصول النبالء كل حق
فإن الربيطانية، األرستقراطية للطبقة شموًال أكثر تعريف وجود ل نفضِّ كنا إن حتى
النبالء للرجال يُسمح الذي النبالة وشعار والفروسية، بالوراثة املنتقل البارونيت لقب
عقب تقليديٍّا األعيان عليه يحصل الذي العامة املناسبات يف التفضيل عن فضًال بإظهاره،
و١٨٥٨م ١٧١١ عاَمي بني الفرتة ويف االمتيازات. تحت أيًضا تندرج كلها مبارشًة؛ النبالء
مجلس من رسميٍّا األرايضيُستبعدون من شاسعة مساحات يملكون ال الذين الرجال كان
جميع عىل تحظر األلعاب قوانني كانت ١٨٣٢م حتى ١٦٧١ عام من الفرتة ويف العموم،

والرماية. الصيد ممارسة األعيان لطبقة املنتمني
وكذا أوروبا؛ أنحاء جميع يف اللوردات عىل حكًرا الصيد ممارسة امتيازات كانت
كان أنه رغم النبالة، شعارات من معينة أنواع استخدام يف الحق إىل بالنسبة الحال
من الكثري أن هذا من األهم تميًزا. أقل نبالة شعارات بعرض النبالء لغري دوًما يُسمح
منفصلة قانونية طبقات الوسطى العصور أواخر يف شكَّلوا األوروبية القارة يف النبالء
املؤسسات يف خاصة قاعات عىل حصولهم عادًة تشمل جماعية، وامتيازات بحقوق تتمتع
ملجتمعهم. الحماية نظريٍّا رون يوفِّ كمحاربني املستقل عملهم هو هذا يف والسبب النيابية؛
أن هذا من أهم فقط. النبالء عىل حكًرا نوع أي من النيابي التمثيل كان واملجر بولندا ويف
كان املبارشة. الرضائب من لإلعفاء كمربِّر استُخدمت للنبالء املزعومة املحاربني وظيفة
يشء أي يدفعوا أال حقهم من بأن يشعرون كانوا ثَم وِمن الدم»؛ «رضيبة يدفعون النبالء
املجهوُد طويل، لوقت واستمرت الحديث، التاريخ أوائل يف ظهرت التي األفكار ومن آخر.
أو وآجًال الرضائب. دفع عىل — األغنى الفئة عام بوجه — النبالء إلجبار للملوك املتواصل
هذا مع مبارش. غري بأسلوب ثرواتهم استغالل من تمكِّنهم لطرق يتوصلون كانوا عاجًال
تُستقَطع كونها إىل فقط هذا يرجع وال شديدة، مقاومة تَلقى كانت املبارشة الرضائب فإن
طبقة قيمة لتقدير الحقيقي االختبار كان الرضيبي اإلعفاء ألن أيًضا بل النبالء، ثروة من

25



األرستقراطية

من بد ال وكان الرضيبة.» لدفع نبيل أي يخضع «ال فرنيس: شعار يقول نفسها. النبالء
املبدأ. هذا تدمري أجل من التاريخ يف ثورة أكرب اندالع

أجل من نضاله يف املعركة بنصف فاز قد امللك كان ١٧٨٩م عام بحلول هذا، مع
الرضائب من مقداًرا بالفعل يدفعون الفرنسيون النبالء كان لقد النبالء. ثروة استغالل
األرايض— رضيبة — املعيارية الرضيبة كانت اململكة من أجزاء بعض ويف املبارشة، غري
نبيلة أراٍض األرايضإىل انترشتصنيف األفراد. األرايضوليس تُفرضعىل الوضع، كان أيٍّا
بامتالك لهم يُسمح فقط النبالء كان الدول بعض ويف أوروبا، أنحاء جميع يف نبيلة وغري
األرايض، تملُّك ِمن الشعب عامة فيها يُمنع ال التي األماكن يف وحتى النبيلة. األرايض
الوقت يف ممتلكاتهم. عىل الحر) التملك (رضيبة خاصة رضيبة دفع عليهم يُفرض كان
كثريًا تختلف كانت أنها رغم األخرى، اإلعفاءات أنواع بكافة يتمتعون النبالء كان نفسه
ومن الجنود، سكن يف املبيت من إعفاءات عىل اإلعفاءات هذه اشتملت ألخرى. مملكة من
وليس الرأس بقطع تُطبَّق اإلعدام عقوبة كانت البدني. العقاب ومن العسكرية، الخدمة
من كبري عدد وكان خاصة، محاكم يف تُنظر نبالءَ ن تتضمَّ التي القضايا وكانت بالشنق.
كان وأخريًا، النبالء. عدا فيه الدخول من شخص أي يَمنع االعتبارية والهيئات املؤسسات
لإلنفاق املحدِّدة القوانني كانت وإذا اآلخرين. عن تميِّزهم مالبس بارتداء للنبالء يُسمح
األغنياء منع يف فشلت قد عرش والسابع عرش الرابع القرنني بني الفرتة يف ظهرت التي
فقط املتغطرسني فإن مكانًة، منهم األعىل مالبس مثل مالبس ارتداء من الشعب عامة من
النبالء عىل السيوف حمل تقرص كانت التي القوانني خرق عىل يجُرءون كانوا من هم
يف التدريب بعض يستلزم وكان املحارب، بوظيفة للتباهي آخر أسلوبًا هذا كان لقد فقط.
األسلحة. استُلَّت ما إذا مجاراته الشعب عامة يستطيع ال ربما الذي األمر وهو املبارزة؛

التمثيل مثل االمتيازات، هذه بعض ومختلفة. عديدة بطرق االمتيازات ظهور بدأ
منها ثاٍن وبعٌض النبالة. مفهوم من يتجزَّأ ال جزءًا كان الرضيبي، اإلعفاء أو السيايس
املتضافرة. للمعارضة منهم رضوًخا أو الدعم، عىل الحصول أجل من امللوك يمنحه كان
الحكاُم بها يَستغل إزعاًجا أقل طريقة وهذه ببساطة، يُباع منها ثالث بعٌض أيًضا ويوجد
اإلجبار عىل سلطتهم تكون عندما فرضرضائب محاولة من بدًال األشخاص هؤالء ثروَة
يف بالوراثة، «سري» لقب بانتقال تسمح التي الربيطانية، البارونيت ُرتبة ظهرت محدودة.
الخدمات نظري بعد فيما تُمنح أصبحت أنها رغم للبيع، علنيٍّا متاحًة وكانت ١٦١١م، عام
بما بامتيازات، املصحوبة الحكومية الوظائف الفرنيس امللك باع الوقت هذا ويف السياسية.
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عىل بالكامل الفرنسيني النبالء طبيعة غريَّ واسع نطاق عىل النبالء، مكانة منْح ذلك يف
األثرياء. من مفتوحة طبقة إىل املحاربني من نخبة من الثورة، قيام قبل قرون ثالثة مدى
النبالء من كاملة طبقات حصول النادر من كان تُباع أو تُمنح كانت التي االمتيازات أن إال
أو دعم أجل من متعاقبني، أفراد أو فرعية ملجموعات مجزَّأة، تُعطى كانت فقد عليها؛
لهذا ونتيجة امللكية؛ للسلطة القصوى املصلحة سبيل يف املوجود الهرمي التسلسل تعديل
فما غريهم، من بكثري أكثر بامتيازات يتمتعون أنهم األرستقراطيني من قليل عدد َوَجَد
النبالء؛ بني والضغينة الِكْرب مشاعر زاد أن إال لالمتيازات العادل غري التوزيع هذا من كان

ا. هشٍّ وهًما األرستقراطية الطبقة داخل للتضامن الخارجي املظهر جعل مما

الواجبات (6)

يرتدَّد ولم املحاكم. تحميها وكانت القانون عليها نصَّ فقد حقوًقا؛ تمثِّل االمتيازات كانت
أساسية أدوات كانت حيث عنها؛ الدفاع أجل من قضائية دعاوى رفع يف قط النبالء
عىل املفروضة الواجبات كانت املقابل، يف اجتماعيٍّا. أرفع أنهم األرستقراطيني ادِّعاء يف
الغالب يف مستمدَّة الواجبات تلك كانت الغرب، يف مبهمة. مجملها ويف للغاية قليلة النبالء
كلمة تُستخدم لم عرش. والثالث العارش القرنني بني اإلقطاعي، النظام ازدهار فرتة من
الحديث العرص يف الباحثون ل ويفضِّ نادًرا، إال عرش السابع القرن قبل إقطاعي» «نظام
والعادات والقوانني الفرتة، هذه يف الغالبة السمة كان الذي اإلقطاع فإن هذا مع تجنُّبَها.
تقريبًا األرستقراطية الطبقات تاريخ جوانب كافة تميِّز جميعها كانت منه، املستمدَّة
عن عبارة اإلقطاع كان فقد عليه؛ التالية الفرتة يف وأحيانًا عرش، الثامن القرن نهاية حتى
التابعني أو املرءوسني ألحد اللورد من تقدَّم والصالحيات األرايض من مرشوطة عطايا
أن إال فيه. قلعة إقامة يمكن حصني محوري مكان عىل تشتمل عادًة وكانت بالتعاقد.
متفق بعدد طلبه، عىل بناءً اللورد، بإمداد التابع قيام يف يتمثَّل كان اإلقطاعي العقد جوهر
يف و«الفرسان» أوروبا، يف «الخيَّالة» اسم عليهم يُطَلق الذين الفرسان، املحاربني من عليه
ع املتوقَّ من الذين الفرسان لعدد وفًقا أحجامها يف تتفاوت اإلقطاع أرايض كانت إنجلرتا.
بالتزاماتهم الوفاء يف يفشلون الذين اإلقطاع) ك (مالَّ اإلقطاعيني لكن عليها، يحصلوا أن
العارش القرن منذ الحروب عىل والقالع الفرسان هيمن ممتلكاتهم. من رشعيٍّا يجرَّدون قد
قرن (بعد البارود وظهور جديدة قتالية أساليب ظهور مع لكن عرش، الرابع القرن وحتى
للمبارزة الفرسان ممارسة استمرَّت االختفاء. يف اإلقطاعية االتفاقات بدأت الزمن)، من
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السابع القرن يف لكن عرش، السادس القرن خالل فراغهم وقت لقضاء بالرماح القاتلة
تُرى النتائج كانت للمشاركة، أحيانًا تُستدعى اإلقطاعيني من مجموعة كانت عندما عرش
أسماء من املشتقة األلقاب كانت الوقت هذا يف لكن لهواة. إحراج مجرد من أكثر أنها عىل
األساس يف (املستخدم النبالة شعار وحمل محرتمة، وظيفة بوصفها والفروسية القالع،
وقواعد له، املصاحبة والصالحيات لإلقطاع د املعقَّ والفقه املعركة)، يف التمييز أجل من
النبالء. هوية من جزءًا جميعها كانت الفروسية؛ باسم املعروف القويم الفرسان سلوك
وهو امللك. — األعىل سيده خدمة عليه ب يتوجَّ النبيل الرجل أن فكرة جميًعا منها وجاءت
التاسع القرن طوال العسكرية للمهن النطاق واسع التزام شكل يف استمر بالواجب شعور

وبعده. عرش

عرش. الخامس القرن بالرمح. يتبارزان فارسان :4-1 شكل

يف ظهروا الذين النبالء من الوافر فالعدد النبالء؛ جميع عىل ينطبق هذا يكن لم
الخدمة من اإلعفاء اعتربوا — املشهورين «الشالختا» — الحديث العرص أوائل يف بولندا
عدا شخص أي تجاه التزامهم بعدم يفتخرون كانوا فقد امتيازاتهم؛ أحد العسكرية
السهول يف وتحديًدا رشًقا، وبالتوغل الذهبية». «الحرية اسم هذا عىل وأطلقوا أنفسهم،
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كان فقد به؛ التمتع أحد يستطيع ال الرفاهية من نوًعا هذا كان الفوضوية، الحدودية
مثل — يتمتعون كانوا لقد للقيرص. خدم أو عبيد بأنهم دوًما يُعرفون روسيا يف النبالء
ِفَالحتها عىل يقومون وعبيد األرايض من بِمنح — الغرب يف األوائل اإلقطاعيني التابعني
معظم كانت بالطبع محدوًدا. القيرص بخدمة النبالء التزام يكن ولم إعالتهم، مقابل
الوقت وطيلة غرض ألي الحاكم ف ترصُّ تحت بالكامل كانوا لكنهم عسكرية، خدماتهم
من طلب حيث ونظَّمه؛ املبدأ هذا (١٦٨٢–١٧٢٥م) األكرب بطرس ع وسَّ يريده. الذي
(كان حكوميني» «كموظفني أو الجيش يف إما حياتهم طوال لديه يعملوا أن النبالء جميع
الدولة تستِطع فلم مؤقت؛ نظام النظام هذا أن ثبت املصطلح). لهذا استخدام أول هذا
يف الحق عىل النبالء حصل ١٧٦٢م عام ويف حياتهم، مدى املوجودين املوظفني كل تعيني
عودة وأدَّت هذا، بخالف يفعلونه ما منهم كثريٌ يعرف لم الوقت هذا يف لكن الخدمة. ترك
يف االجتماعي التوتر حدة تفاقم إىل قرب عن عبيدهم واستغالل أراضيهم إىل منهم الكثري
كاثرين َوَسَعت عرش، الثامن القرن سبعينيات يف ضخمة شعبية ثوراٌت هذا تَِبَعت الريف.
شاملة. امتيازات منحهم طريق عن النبالء والء نيل إىل املذعورة (١٧٦٢–١٧٩٦م) الثانية
عىل وإعفاءات مزايا روسيا يف النبالءَ ١٧٨٥م عام يف النبالءِ طبقِة ميثاُق أعطى وقد هذا
امليثاق هذا من الهدف كان لقد أوروبا. غرب يف يندثر بدأ قد الوقت هذا يف كان نطاٍق
من يشء دون لكن املستويات، كافة عىل حكومتهم لخدمة سني متحمِّ النبالء هؤالء جعل
رأيًا وأعطاهم لإلقطاعيات، وحيازتهم ممتلكاتهم لهم َضِمن ألنه ونظًرا القديم. اإلجبار
كي كبريًا جهًدا يتطلَّب لم روسيا يف النبالء إقناع فإن املحلية، الحكومة يف به معرتًَفا

طواعية. خدماتهم يقدِّموا
اآلخرين ليَأمروا ُولدوا قد أنهم يرون كانوا فقد اإلجباَر؛ قطُّ األرستقراطيون يتقبَّل لم
تؤكِّد أن هو العليا السلطة واجب أن يرون فهم منهم؛ األعىل عليهم يمليه ما يقبلوا أن ال
يحدث كان ما نادًرا امللكية السيادة تقبَُّلهم إنَّ حتى عنه، والدفاع التفوق زعمهم عىل
يف األعيان عنه عربَّ مثلما هذا عن رصيًحا أو واضًحا تعبريًا كثريون يعربِّ ولم رشوط. دون

قائلني: األراجوني ِلحاكمهم أقسموا إذ الوسطى؛ العصور خالل برشلونة

نتقبَّل أن عنا، مكانًة تزيد ال َمن يا إليك، عنك، مكانًة نقلُّ ال الذين نحن، نقسم
لم إن لكن وقوانيننا، حرياتنا ترعى أن رشيطة علينا، والسيادة امُللك تولِّيك

بك. نقبل فلن هذا يحدث
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بثورات التاريخ فيزخر األرستقراطيني، عن مستبَعًدا سلوًكا قط هذا يكن لم لكن
رجال يد عىل قتلهم أو بالحكَّام اإلطاحة عن فضًال السلطة، ضد البارونات أو النبالء من
صورة يف األرستقراطية الطبقات وواجبات وحقوق سلوك يتحدَّد فلم ساخطني. نبالء
أنفسهم. عن يعتقدوه أن أعضاؤها اختار بما تحدَّدت ما بقدر رسمية، وتعريفات قواعد
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أساطريومعتقدات

تسلسل ذات نَُخب أنها هو األرستقراطية للطبقات املوضوعي التعريف كان إذا
االمتيازات من متنوعة ومجموعة الوراثية النبالة بمكانة القانون بموجب تتمتع هرمي
حيث من أيًضا نفسها تعريف إىل الوقت طوال سعت قد فإنها العامة، وااللتزامات
عىل املؤرخني، من أو املعارصين من سواء الدخالء، كان وقد والسلوك. املعتقدات
وما نشأتهم وملصدر ألنفسهم النبالء تعريف وتخليد لتقبُّل مذهلة لدرجة استعداد
عىل معارضتهم صياغة إىل نزعوا األرستقراطية اد نقَّ وحتى يستحقونه. وما يفعلونه

املثالية. ُهويتها ملستوى الرقي يف الطبقة هذه فشل أساس

األصول (1)

أنهم عىل أنفسهم يرون فهم األزل؛ قديم منذ ُوجدوا أنهم األرستقراطيون يعتقد
وباعتبارهم تفوقها، ثبت التي النَُّخب قيادة لتقبُّل الطبيعي البرشي امليل مظاهر أحد
بأنهم — دوًما يفعلون كما — أنفسهم النبالء الرجال يصف فعندما منه. املستفيدين
الطبقة إىل ينتمون أنهم إىل يشريون فإنهم شيوخ، مجلس يف أعضاء أو أرستقراطيون
أنهم َعوا ادَّ منهم القليلني إن بل القديمة. روما حكَّام إليها ينتمي التي الناس من نفسها
هذا، مع القديمة. العصور أواخر يف الشيوخ مجلس أعضاء طبقة من مبارشة ينحدرون
تصل ال فرتة إىل الجماعية ُهويتها بت تعقَّ الحديثة األرستقراطية الطبقات معظم فإن
البعض رأى الوسطى. العصور أوائل يف الرببرية الغزوات اضطرابات فرتة من أبعد إىل
نبالء احتكر وقد لتفوقهم. األسايس واملربِّر الدليل هو الغزو وأن الغزاة، ساللة من أنهم
أيٍّ من اكتماًال أكثر نحٍو عىل لطة السُّ ١٧٩٥م) عام اختفائه (قبل البولندي الكومنولث
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— «الرسماتيون» أحفاد بوصفهم هذا فعلوا لقد أوروبا. أنحاء جميع يف نظرائهم من
نهاية قرب واستعبدوهم السابقني السكَّان هزموا أنهم يُزعم الذين — زعمهم حد عىل
بأنهم منطقيًَّة أكثر زعًما فيزعمون الجنوب، جهة املجر، يف النبالء أما األوىل. األلفية
األخرى الجهة يف تقريبًا. الفرتة هذه نفس يف الرشقية أوروبا روَّعوا الذين املجريني أحفاد
إنجلرتا يف واملمتلكات الرشعية لطة السُّ أشكال جميع ب تعقُّ يمكن األوروبية، القارة من
أرايض األول ويليام توزيع إعادة تََلتْه الذي ١٠٦٦م، عام يف النورماندي الغزو فرتة إىل
يف الفرنسيني الُكتَّاب بعض اعتقد األساسيني. معاونيه عىل السابقة اإلنجليزية النخب
اضمحالل قرون إىل ترجع بهم الخاصة النبالء طبقة أصول أن الحديث العرص أوائل
حلُّوا الذين الفرنكيني، أحفاد أنهم عىل روهم وصوَّ الذكر، السالفة الرومانية اإلمرباطورية
عىل حكَّاًما بصفتهم — تقريبًا) (٤٦٦–٥١١م كلوفيس حكم تحت — الرومان محل

املحليني. الغال بالد سكان
وتدقيقهم. الباحثني فحِص أمام تصمد أن املزاعم هذه من قليلة قلة إال تستطيع ال
تقريبًا. طرحه لحظة منذ للجدل مثريًا الفرنكي، الغزو فكرة مثل منها، بعٌض كان
إن حتى لكن الحديث. العرص يف األوروبيني النبالء أصول من كثري حال هذا يزال وال
انبثقت قد النبالة أن واضًحا يبدو األقل فعىل للغاية، بسيطة الَقبَيل الغزو فكرة كانت
للمحاربني مادي دعم لتقديم الحاجة ومن الوسطى العصور حروب بوتقة من وتطوَّرت
التي ومصطلحاته، اإلقطاعي النظام عىل الدالة العالمات اجتمعت الغرب، ويف الفرسان.
الذي تقريبًا نفسه الوقت يف األرستقراطية، الطبقة روح إىل كثريًا منه الباقية اآلثار تشري
قلة أدَّت لقد الرشق. جهة بعيًدا فيه يستقرُّون كانوا واملجريني الرسماتيني أن يُزعم
أو اخرتاع أمام املجال فتح إىل الدائم وغموضها الفرتات هذه عن التاريخية املعلومات
الحادي القرنني يف الصليبية الحمالت يف حدث ما وهذا األبطال. األسالف صورة تجميل
املسيحية الحمالت أبرز يف رائعة سمعة نَيْل من الفرسان تمكَّن حيث عرش؛ والثاني عرش
عليها. االستيالء إعادة محاولة ثم عنها والدفاع املقدَّسة األرض عىل االستيالء مكانًة:
الذين القدس، يف يوحنا القديس فرسان — تفرًُّدا الفرسان ُرتب أكثر من واحدة بْت تعقَّ
هذا إىل وصوًال أصلها — ١٧٩٨م عام حتى مالطا جزيرة يف لهم مستقلٍّ بمقرٍّ احتفظوا
لتنصري سعوا الذين التيوتون الفرسان بني عظماء أسالًفا نجد أن أيًضا يمكننا الوقت.
حروب أبطال بني أو عرش، الثالث القرن يف بالسيف البلطيق لبحر الرشقي الساحل
خلَّدت قرون. لعدة استمرت التي املسلمني من أيبرييا جزيرة شبه عىل السيطرة استعادة
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القرون يف بعيد وقت إىل الحمالت هذه ذكرى التجنيد وذاتية حرصية فرسان طبقاُت
مفتوح، لهجوم تتعرَّض األرستقراطية أصبحت عندما لكن الديني. الرصاع فيها قلَّ التي
من مستَمدة النبالة أن فكرة معارضيها عىل استحوذت عرش، الثامن القرن نهاية يف
املزعوم النرص تصوير يمكن وعليه، النبالء؛ ضد األوضاع قلب يف واستخدموها الغزو،
حريات عىل دخيلة اعتداءات أنه عىل النورمانديني»، «استعباد إنجلرتا يف أو للفرنكيني،

منها. أقدم محلية
منقطع غري نسب خط ب تعقُّ موثوق نحٍو عىل النبيلة العائالت من كثري تستطيع ال
األبطال أو العظام األجداد من طويلة أجيال بوجود الحلم لكن سحيقة، أزمان إىل وصوًال
دوًما قون يحقِّ األنساب علماء وكان عائلتهم، بشجرة النبالء يعتز االنتشار. واسع كان
دحض اختصاصهم من يكن لم الطلب. عىل بناءً العائلة أشجار إعداد من جيدة مكاسب
بكثري األرستقراطيون بها يفخر التي التاريخية السجالت وتزخر مستخدميهم، مزاعم
فقد الوحيدة؛ النقطة هو الشخيص اإلشباع يكن لم كذلك قة. امللفَّ أو الزائفة السالالت من
الزواج يف التحالفات هذه وتتمثَّل العائلة، شجرة عمر عن أهميًة تقل ال التحالفات كانت
الزواج سوق تعتمد تميًزا. تَُفوقها أو التميز من نفسه القدر عىل أرس بني يتم الذي البيني
حرصيًة، األكثر النبالء طبقات وكانت املحتَملني، األزواج «أصل» معرفة عىل األرستقراطي
األصل عىل الرتكيز من أكثر كليهما الزواج لطرَيف النبيل األصل عىل تركِّز أملانيا، نبالء مثل
جرى كذلك النبالة. شعارات عىل فرعية تقسيمات يف ذلك ويظهر وحده، للزوج النبيل
زاد عرش السادس القرن ففي املقبول؛ النسب عىل معينة بامتيازات التمتع يف االعتماد
إىل املهمة هذه يسندون وكان النبالء، باعتمادات الخاصة تهم بسجالَّ الحكَّام احتفاظ
أو النبالة، شعار بمنح املختصني الحكَّام أو النبالة، شعار ومنح ابتكار عن املسئولني
تماًما السالالت يف التشكيك تقتيضمنهم هؤالء كل وظيفة كانت البالط. يف األنساب علماء
بشكل النبالة صفة تمنح التي واملؤسسات الدول ألن نظًرا تأكيدها؛ منهم تتطلَّب مثلما
األرستقراطية االمتيازات تقلُّص ومع لالمتيازات. الزائد االنتشار يف ترغب ال حرصي
االمتيازات، لهذه املستحقني ب بتعقُّ اهتمامها الدول فقدت عرش، التاسع القرن مدار عىل
ولم العلمية، واملراجع والتقاويم النبالء» «ألقاب نارشو املهمة هذه عىل استحوذ وعندها
بها. االعرتاف أو النسب مزاعم تسجيل يف التدقيق من نفسه القدر عىل جميعهم يكن
يصدر ظل الذي النبالء عن األملاني االجتماعي» جوته «دليل مثل رصامًة، أكثرها وحتى
بسبب مستمرَّين ونقد لشكاوى عرضة كان و١٩٤٤م، ١٧٦٣ عامي بني الفرتة يف سنويٍّا
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بما الزائد باهتمامهم النبالء فيشتهر للجدل؛ املثرية اإلضافات أو تُحذف التي األشياء
الدقيقة. أو املوثَّقة الحقيقة من أكثر غرورهم يُشبع

كورنوال. مقاطعة تريرس، للنسب، شعار قسًما: ١٦ عىل يحتوي نبالة شعار :1-2 شكل

هذا لكن منقطع، غري ذكوري نسٍب بخِط التميُّز النبالة أفكار يف يضاهي يشء ال
ورثًة عائلة أي تنجب أن احتمال يكون الديموغرافية، الناحية فمن يمكن؛ ما أندر من
األرستقراطية األولويات وتميل للغاية. ضئيل متعاقبة، أجيال ثالثة من ألكثر الذكور من
أجل من حجمها من تحدُّ دوًما العائالت كانت فقد هذا؛ من أكثر االحتمال هذا تقليل إىل
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بها يشتغل التي املحارب وظيفة أن كما الورثة، من العديد مطاَلبة من املمتلكات حماية
الزيجات بأكثر حتى الحال ينتهي آجًال، أم وعاجًال متزايدة. ألخطار تُعرِّضهم النبالء
هؤالء من واحدٌة تزوَّجت إذا إال النسب، خط يختفي وبهذا فقط، البنات بإنجاب خصوبًة
وتَِدين لقبها. إىل لقبه زوجها غريَّ إذا أو نفسه، اللقب يحمل عمومتها أبناء أحَد الوريثات
معظم مصري لكن االسرتاتيجيات، هذه ملثل ببقائها تفاخًرا األشد السالالت من كثري
يؤدِّ لم بالطبع فقط. أجيال بضعة عقب بانقراضها ينتهي ما دوًما كان النبالء عائالت
ساللتها تتميَّز التي االنحسار الدائمة العائالت من القليل العدد مكانة تعزيز إىل إال هذا
الساللة تصبح قد وقت أي يف العائالت، غالبية إىل بالنسبة لكن االنقطاع، وعدم بالعراقة
األسطورية األمور من فإن وعليه، طموح؛ أو أسطورة مجرد من أكثر ليست الطويلة
هذا عىل ديموغرافيٍّا ة هشَّ مجموعة فأي األرستقراطية. للطبقات االجتماعي التفرُّد أيًضا
األماكن يف وحتى وبانتظام. بالكامل جديد دم نقل طريق عن إال البقاء يمكنها ال النحو
«الكتاب فإن املقدَّسة، البندقية جمهورية مثل رسميٍّا، مغلقة رتبهم فيها أصبحت التي
كان وإن — دوريٍّا يُفتح كان رسميٍّا، النبيلة العائالت جميع فيه ل تُسجَّ الذي الذهبي»،
الطبقات إن املتقلِّصة. النخب رتب يف النقص بسد السماح أجل من — قصريًا لوقت هذا
مع تندثر أن إال يسعها ال جدد لوافدين رشعي لقبول آليًَّة تملك ال التي األرستقراطية
يف األصلية النبالة مكانة منح يتم يُعد لم حيث الحايل؛ عرصنا يف يحدث ما وهذا الوقت.
النبالء رتب َجَعَل أن هذا تأثري كان وبالطبع العظمى. بريطانيا يف حتى وال مكان، أي

موجودة. دامت ما وقت، أي من حرصيًة أكثر بهم املعرتَف

للنبالء االنضمام (2)

إىل يميلون ال بطبيعتهم األرستقراطيني فإن النبالة، مكانة ملنح كاٍف امليالد أن رغم
أسالفهم بأن االعتقاد إىل يميلون فهم أخرى؛ سمة أي إىل تشري ال النبالة بأن االعرتاف
خدمات من قدَّموه وما وفضيلة، بسالة من أظهروه ما بسبِب التميز هذا استحقوا قد
حدٍّ إىل الفطرية النزعات هذه بأن االعتقاد يحبُّون إنهم املجتمع. و/أو للملك متميزة
عامٍّ بوجٍه يعرتفون وهم أحفادهم. عىل جيد نحٍو عىل تنعكس األقل عىل أو وراثيٌة، ما
األكرب االحتمال بأن االعتقاد إىل يميلون أنهم رغم الصفات، هذه مثل يحتكرون ال بأنهم
تُمنح االجتماعية «املزايا أن بمعنى لفئتهم؛ ينتمون أناس بني الصفات هذه توجد أن
ا مستعدٍّ كان منهم بعًضا أن لدرجة األفعال.» وليس الوراثة بواسطة استحقاق عن
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ربما الصفات هذه بمثل تَمتُّعهم يتضح الذين الشعب عامة من األفراد أن فكرة لتقبُّل
من قليل عدد سوى يهتم لم لكن بهذا. اعرتاًفا نبيل لقب عىل الحصول يستحقون

لرتبتهم. االنضمام الت مؤهِّ أحُد نوٍع أي من الثروة بأن باالعرتاف األرستقراطيني
عسكرية النبالة أصول كانت فإن ذلك. من أهميًة أكثر يشء هناك يكن لم عمليٍّا،
كان وإذا املعارك. لخوض لالستعداد املتزايدة التكلفة عكست فإنها بآخر، أو بشكل
اجتماعية لخلفيات املنتمون الناجحون ارة والبحَّ الجنود — الوسطى العصور منذ —
كانوا ما نادًرا فإنهم النبالء، ملرتبة كفاح بعد الوصول أحيانًا استطاعوا متواضعة
يف الطريق. طول عىل الجوائز أو الغنائم من هائلة ثروات جمع دون هذا قون يحقِّ
مبارش نحٍو عىل هذا أكان سواء — يُشرتى بها االلتحاق كان النبالء، طبقة تاريخ معظم
األساسية التاريخية الوظائف إحدى كانت االجتماعية الناحية ومن — مبارش غري أو
عمليات كانت الحقيقة يف مرموقة. مكانة الجدد األثرياء إعطاءَ األرستقراطية للطبقة
مبدأ رشعية يف قطُّ اعتقاد هناك يكن فلم استثنائيٍّا. أمًرا والرصيحة الواضحة الرشاء
عرش الرابع لويس باع عندما الناس بني صدمة وانترشت الرشف»، مقابل يف «املال
باع عندما أو عرش، السابع القرن تسعينيات يف النبالء لقب منح وخطابات األلقاب
حزبه تمويل دعم أجل من النبالة ألقاب جورج، لويد ديفيد اللوردات، مجلس عدو
النبالء ثلثي نحو كان الفرنسية الثورة اندالع وُقبيل العرشين. القرن عرشينيات يف
طريق عن النبالة لقب عىل حصلوا حكوميني موظفني ساللة من ينحدرون الفرنسيني
النبالء مكانة لرشاء األخرى الطرق من املزيد ثمة لكن املاضيني. القرنني مدار عىل رشائه
املايل وضعهم تحسني يف الراغبون النبالء د يرتدَّ كان ما فنادًرا املبارش. الرشاء بخالف
عىل أُطلق كبرية. مهوًرا يقدِّمن الشعب عامة من ثَِريات فتيات من للزواج السعي يف
عىل فقط يحافظ لم هذا لكن األمجاد»، «استعادة أو النبالة» شعار تنميق «إعادة هذا
حال أي عىل األرستقراطية. الطبقة جينات تجديد عىل أيًضا بل النبالء، ثروات تجدُّد
يف يأمل أن شخص أي باستطاعة يكن فلم مكلًِّفا؛ أمًرا النبالة مكانة عىل الحصول كان
عدم عىل عادًة يحرصون الحكَّام وكان هائلة، بثروة تمتعه دون املكانة بهذه االحتفاظ
١٨٠٨م عام ففي بها؛ االحتفاظ عىل املالية للقدرة يفتقر شخص ألي املكانة هذه منح
مزاعمه تنميق أجل من ألقاب لها أرستقراطية طبقة استحداث نابليون قرَّر عندما
الرتب. ملنح مقياسه يف درجة لكل الثراء من أدنى مستًوى حدَّد املتعجرفة، االستعمارية
بانتظام وفرنسا إنجلرتا يف الرشعيني امللوك من أكرب عدد حاول السابقة، القرون ويف
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درجة إىل باالرتقاء النبالء لطبقة املنتمني غري الهائلة الثروات أصحاب الرعايا إجبار
طريق عن ثروتهم الستغالل السبل أحد أيًضا كان هذا أن رغم النبالء، أو الفرسان
املستوى أصحاب من العظمى الغالبية تكن لم هذا، مع الرتقي. هذا ثمن بدفع مطالبتهم
عن ألنفسهم بالفعل االنتباه لفتوا فقد الحوافز؛ هذه مثل إىل بحاجة الثروة من املطلوب
إىل أشار وحده وهذا مخبَّأة، أو سائلة تركها من بدًال األرايض يف ثرواتهم استثمار طريق

اجتماعية. طموحات لديهم أن
الحصول فرغم ، قطُّ برسعة يتم األرستقراطية الطبقات إلحدى االنضمام يكن لم
بال أنها رغم الطريق، عىل واحدة خطوة إال هذا يكن لم النبالة، بلقب رسمية منحة عىل
للنبالء، األساسية األصول من وهي األرايض، يف االستثمار كان األهم. الخطوة كانت شك
الوحيد الدليل هو النخبة طبقة يف اآلخرين األعضاء تقبُّل كان هذا مع أخرى. خطوة
املرء يصبح كي إنه يقول شائع مأثور قول ثمة بنجاح. االنضمام عملية اكتمال عىل
لقياس طريقة توجد ال عندها وحتى أجيال، ثالثة تعاقب إىل األمر يحتاج النبالء من
بنات لخطبة يتقدَّم فقد األمور؛ هذه مثل الزمن يعاِلج النهاية يف لكن بموضوعية. هذا
تقليد يتم القرابة. صالت بالزواج ق وتتحقَّ النبالء، طبقة من أناٌس األثرياء الوافدين أحد
الوقت وبمرور نبيلة، وظائف يف األبناء ويُعنيَّ بعناية، األرستقراطي الحياة نمط عنارص
للصفات يُنظر أن حينئٍذ ويمكن بالكامل. تُنىس وربما املتواضعة األصول تندثر قد

فطرية. باعتبارها شديد بعناء املكتسبة

االستمرارية (3)

لكن بوضوح، محدَّدة معينة ظروف يف األفراد يفقدها فقد األبد؛ إىل النبالة مكانة تبقى
عندما الفرنسيون الثوار اكتشفه ما وهذا محوها، يمكن ال الدم عرب تنتقل التي الصفة
ذلك، عن الوقت هذا يف الغاضبني الضحايا أحد عربَّ وقد ١٧٩٠م. عام يف إلغاءها حاولوا
النبالة صفة نقل من تمنعهم قد برشية قوة أي أن يصدقوا أن يمكن «ال النبالء إن فقال
لالبن شخيص واجب أهم إن وحده.» هللا من عليها حصلوا التي الصفة تلك نسلهم، إىل
املايض. من املتواَرث العائلة مجد املستقبل يف يدعم وبذلك الساللة، تخليد هو للنبيل األول
وكثريٌ مناسبة، مادية بثروات االحتفاظ عىل بالتأكيد يعتمد العائلة مجد عىل الحفاظ لكن

صعبًا. األمر هذا جعل األرستقراطية الحياة ظروف من
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كانت حيث إنجلرتا؛ يف حتى والدهم. مكانة األبناء جميع يرث البلدان معظم يف
ألب سنٍّا األصغر األطفال كان الصارم، الذكوري البكورة لنظام وفًقا تنتقل األلقاب
واحد لجيل يحتفظون، وأحيانًا ألرستهم، التابع النبالة بشعار يحتفظون للَّقب حامل
البكورة بنظام تورَّث أيًضا إنجلرتا يف املمتلكات كانت حني يف لكن الرشيف. باللقب فقط،
فإن بها، القانونية املطالبة يف الحق سنٍّا األصغر لألطفال يكن ولم ١٩٢٥م، عام حتى
جزء عىل الحصول طفل لكل تكفل كانت األوروبية الدول معظم يف األساسية القوانني
املساواة من بداية كثريًا، الجزء لهذا املحدَّد الحجم يتفاوت قد والده. ممتلكات من
مقارنًة الصغر بالغ يكون نصيٍب وحتى الرشقية)، أوروبا يف ساد ما (وهو الكاملة
تقسيم كانت الحتمية النتيجة فإن هذا مع بوصية. املختار الوريث أو األكرب االبن بنصيب
لم احتياجاتهم. بالكاد يلبِّي الورثة من لكثري إرٍث وترك جيل، كل يف األرسة ممتلكات
مضمونة مالية موارد ودون هذا، عىل يحصلون حتى إنجلرتا يف سنٍّا األصغر األبناء يكن
األوروبية القارة يف نظراؤهم يجد قد نفسه الوقت ويف العامة. رتب إىل ينحدرون كانوا
بالتجارة العمل إىل االتجاه من كالهما أو التحيز أو القانون يمنعهم الذين وساللتهم،
للغاية؛ ضيقة أو متواضعة ظروف يف منعزلني أنفَسهم ثرواتهم، عىل الحفاظ أجل من
كان الربيطانية، الجزر ويف بمكانتهم. جديرين غري بأنهم دوًما يشعرون يجعلهم مما
األوروبية، القارة ويف الشعب. عامة إىل تحوَّلوا فقد بالفعل؛ فقراء نبالء وجود النادر من
بني الفرتة يف وأكثر أكثر الحكومات تشغل أصبحت اجتماعية مشكلة يشكِّلون كانوا

عرش. والتاسع عرش السادس القرنني
التي والضخمة الشاسعة النبالء َضيْعات عن التقليديَة الصورَة هذا من أيٌّ يلغي ال
القرن قبل الدول معظم يف الصورة هذه مثل عىل العثور ويمكن كربى. منازل تديرها
أقيمت التي والقالع القصور مثل وتماًما لالنتباه، الفتة كانت أنها رغم لكن، العرشين.
قليل عدد عىل حكًرا كانت متعتها فإن — هذا يومنا حتى هكذا تزال ما التي — عليها
حساب عىل إال باقية تظل ال العائلة كبري مكانة كانت هؤالء بني وحتى األشخاص، من
نظام كان حيث هذا؛ عىل متطرًِّفا مثاًال الربيطانية الجزر كانت سنٍّا. األصغر اإلخوة
عرش والثامن عرش السابع القرنني يف وَدَعَمه الَضيْعات، تجميع يؤيد األكرب االبن توريث
يقيد كان الذي الوقف أشكال أحد وهو لألرض»؛ الكامل التوريث «مبدأ استخدام انتشاُر
ينطبق ال األرايضالتي يف حتى لكن أجيال. ثالثة طوال األرسة مرياث يف وريث أي ترصف
اإلقطاعات نقل عىل فيها تقترص األرايض كانت التي األماكن يف أو البكورة، نظام عليها
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أوقاف تكوين األحيان بعض يف املمكن من كان فرنسا)، يف (كما بها املرتبطة واأللقاب
إيطاليا جنوب ويف األكرب، االبن توريث نظام كان إسبانيا ففي باهظة؛ بتكلفة ولكن
من شاسعة مساحات نقل عىل منهما كلٌّ يسيطر الهبة، نظام كان هابسبورج وأرايض
أظهرت وبعدما لها. العائلة كبري إدارة سوء مدى كان أيٍّا األجيال، عرب العائالت أرايض
َضيْعاتهم. تقسيم مقاومة يف تساعدهم حركات ظهرت النبالء، ضعف الفرنسية الثورة
عىل وحصلوا للتجزئة، القابل باملرياث األمد طويل التزامهم عن بروسيا يف النبالء فتخىلَّ
الهرمي تسلسله أعضاء نابليون وحثَّ ١٩١٤م. عام حتى األوقاف من متزايدة أعداد
واستمرَّت األكرب. لالبن التوريث نظام طريق عن أراٍض من يملكونه ما حماية عىل الجديد
عام يف حاولت إنها حتى الطريقة، هذه تطبيق يف مكانتها استعادت التي البوربون أرسة
بعيدة أنها ثبت الخطوة هذه أن رغم العائالت، أغنى عىل البكورة نظام تعميم ١٨٢٦م

متواضعة. ظروف يف تعيش زالت ما التي العظمى الغالبية عن البعد كل
الحد فيمكن للفقر؛ التعرض لتجنُّب تقليديًة األساليب أكثر لون يفضِّ النبالء ظلَّ
فيما املحتَملة املطالبات عدد تقليل ثم ومن طبيعية؛ غري بأساليب األرسة حجم من
تطبيق بدء عىل عرش، السابع القرن منذ األدلة، بعض وتوجد األب. بممتلكات يتعلَّق
تعطيهم الحياة قيد عىل الباقون األبناء يرثها التي حجًما األكرب فاألنصبة األمر؛ هذا
الدول ويف مشابٌه. وضُعهم نظراءَ مع املصالح زواج طريق عن زيادتها يف أفضل أمًال
الرهبان ومناصب الكنسية، املناصب كانت الفرنسية، الثورة اندالع قبل الكاثوليكية
أبناء واسع نطاق عىل يحتلها ثراءً، األكثر الكاثوليكية الرومانية للكنيسة التابعة واألديرة
يف وحتى أُرسهم، من يشء بأي املطالبة يف الحق لهم يَُعد لم الذين األرستقراطية األرس
الريفي الكاهن كان ما كثريًا عرش الثامن القرن يف إنجلرتا يف الديني اإلصالح بعد ما فرتِة
االرتقاء يف سنٍّا األصغر األبناء يطمح قد كذلك األرايض. ك مالَّ ألحد األصغر األخ هو
توىلَّ فقد العسكرية؛ املهنة األساسية: األرستقراطية الوظيفة طريق عن أسالفهم ملستوى
مة واملقسَّ الفقرية األرض عىل تربَّوا نبالءُ العظيم لفريدريك األسطوري الجيش قيادة
يُعيَّنون الجيش ضباط كان غربًا بالتوغل أنه إال وبروسيا. براندنبورج من كلٍّ يف دائًما
العظمى بريطانيا ويف الثورة، اندالع حتى فرنسا يف يحدث هذا ظل الرشاء؛ طريق عن
خلفيتهم بأن آمنوا ممن كثريين عن التغايض إىل فعليٍّا هذا وأدَّى ١٨٧١م، عام حتى
كان املعارك. يف الرجال لقيادة بارزين مرشحني تجعلهم عائلتهم وتقاليد االجتماعية
الفتيات؛ نصيب من املتواضعة اإلمكانيات ذات العائالت جميع يف اإلطالق عىل وضع أسوأ
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الراهبات أديرة حتى للزواج. الت مؤهَّ غري الفتيات تكون مناسبة، مهور امتالك فِبدون
يف الفتيات إىل النظر شاع وهكذا بها. االلتحاق أجل من مهور بتقديم تطالب كانت
يستنزفن فهنَّ البالء؛ من نوع أنهن عىل ثروتها، مستوى كان أيٍّا األرستقراطية، العائالت
العائلة. لقب لتخليد يشء أي يفعْلن ال الحالتني كلتا ويف ال، أم تزوجن سواء العائلة أموال
النبالء؛ تَجنَّبها التي تلك هي الفقر لتجنُّب بداهًة الطرق أكثر كانت هذا، مع
بطرق األهمية البالغة األصول هذه استغالل بإمكانهم كان لألرايض ًكا مالَّ فبوصفهم
دوًما النبالء كان بالفعل، حدثت قد الزراعية االبتكارات إن وحيث ومبتَكرة؛ مبارشة
بفيكونت ب «امللقَّ تاونسند فيكونت ابتكارات عن الجميع سمع فقد املسئولية؛ لون يتحمَّ
فقد استثناءات؛ مجرد هذه كانت هذا، ومع عرش. الثامن القرن يف إنجلرتا يف اللفت»
عن مبارش، غري بطريق الزراعة عىل اعتماًدا الحياَة النبالء من العظمى الغالبية لت فضَّ
يف وحتى العبيد. من وخدمات ات مستحقَّ عىل الحصول أو اإليجارات تحصيل طريق
من االنتقاص قوانني بموجب التجارة ممارسة من رسميٍّا فيها يُمنعوا لم التي األماكن
يف الحكومات حرصت وقد بالتجارة. أيديهم تلويث عن يَعُزفون النبالء كان املكانة،
النبالءَ وتكراًرا مراًرا فرنسا ملك حثَّ إذ التحيز؛ هذا عىل القضاء عىل عرش الثامن القرن
وقد شأنهم. من يقلِّل ال أمًرا هذا وجعل بالجملة، البيع تجارة ممارسة عىل بالده يف
التجارة. مجال يف الدخول للنبالء ١٧٨٥م عام يف النبالء لطبقة الرويس امليثاق أباح
رأس أصحاب النبالء كان د، متعمَّ بتخفٍّ ودوًما املبارشة، غري والطرق الحيل وبكافة
تجاريٍّا، األموال هذه تشغيل ثمار بَجنْي يَسعدون باالستثمار لهم يسمح الذي املال
املستويات عن الحديثة األبحاث عنه تكشف ما ويتزايد هذا التمويل. أو التجارة يف سواء
تحديًدا الفقراء النبالء مشكلة كانت هذا مع النبالء». «رأسمالية بلغتها التي االقتصادية
عىل النبيلة العائالت من كثري حصلت فقد املال؛ رأس من نوع أيَّ امتالكهم عدم هي
تُعد إليه عودتهم وكانت املالية»، التعامالت «مكتب ترك طريق عن البداية منذ مكانتها
كان الفرنسية، بريتاني منطقة يف الثورة اندالع قبل االجتماعي. بفشلهم االعرتاف بمنزلة
فقدوه ما يستعيدون كانوا بينما لديهم» النبالة حس «تعطيل الفقراء النبالء باستطاعة
هذا أن إال الرضر. إصالح بعد أخرى مرة إليه يعودون ثم بالتجارة، أرستهم ثروات من
أن احتمال زاد النبيل، فقر زاد كلما األمر واقع ففي كبري؛ حدٍّ إىل استثنائيٍّا أمًرا كان
الفقر من للنجاة الوحيد السبيل يزدري وبذلك التجارة؛ عار وصمة ويتجنَّب يزدري
البطل فترصفات السلوك؛ هذا من األدبية األعمال من كبري َكمٌّ َسِخَر املدقع. األرستقراطي
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ذات يف عليها يغلب التي املبتذلة، (١٦٠٥–١٦١٥م) كيشوت» «دون رواية يف الهزلية
وقد الرئيسية. األوروبية اللغات جميع إىل تُرجمت قد الفرسان، ترصفات طابع الوقت
الساخرة الرواية هذه فيه ُكتبت الذي الوقت يف الفرنسيني القانونيني املعلقني أحد قال
بني توتًرا ببساطة هذا أحدث لقد النبالة.» مع يتعارض وال عيبًا، الفقر «ليس العظيمة:
من ونصف قرن مرور وبعد حلَّه. يشء أيُّ يستطيع ال ما وهو عات، والتوقُّ املالية املوارد
الخائن، الفرنسية الثورة خطيب والد مريابو، مركيز الحل. من املشكلة تقرتب لم الزمن،

مرًضا.» كونه عن الرشف يزيد ال ماٍل «دوَن يقول: كتب ١٧٥٦م عام يف

الرشف (4)

استحقاقهم هذا يعني رشفهم. بفضل البرش جميع من أعىل دوًما أنفَسهم النبالءُ رأى
الرشف أن إال به. جديرين يجعلهم بأسلوب بالترصف أيًضا ألزمهم لكنه عام، لتقدير
وجدت من هي قليلة قلة لكن عليها، التعرُّف الجميع يستطيع التي الصفات إحدى كان
التي الفروسية نماذج إىل وصوًال املفهوم هذا من كبري قدر ب تعقُّ يمكن سهًال. أمًرا تعريفه
الفروسية نشأت لقد الفرسان. سلوكيات توجيه بهدف الوسطى العصور ذروة يف ظهرت
والجرأة الشجاعة هي قيمًة الصفات أكثر كانت وعليه، رسمية؛ عسكرية وظيفة بوصفها
أكثر وكان املعركة، ساحة يف للفخر مدعاًة املآثر أكثر النبالء أسالف ق حقَّ املعارك. يف
بوقت الحروب عىل الخيَّالة الفرسان سيطرة انتهاء وعقب الجبن. هو بالرشف مخلٍّ عمل
خاصة مالبس من عليه تشتمل بما الحرصية، الفروسية أو الفرسان ُرتَب كانت طويل،
يف جديدة رتب واستمرت فيها. املرغوب التميز مظاهر أكثر ضمن وشارات، وأرشطة
الفراغ، وقت لقضاء بالرمح املبارزة ممارسة فحتى طويلة. قرون مدى عىل الظهور
وقت بعد إال تختِف لم البالغة، وخطورتها الشديد بعنفها تتسم التي الرياضة تلك
حياتهم يف السيوف حمل عن النبالء ف يتوقَّ ولم العسكرية. لقيمتها فقدانها من طويل
أوائل يف إال — رشفهم عن الدفاع أجل من للقتال استعدادهم عىل كدليل — اليومية
التقاتل، إىل متماثلني أفراد دفع وهي مرة؛ ألول املبارزة نشأت وقد عرش. التاسع القرن
إىل واتجهوا املحامون تركها وعندما الفرسان. بني املنازعات لتسوية قضائي كأسلوب
بالرشف املتعلقة املسائل يف املبارزات تفضيل يف النبالء استمر العادي، التقايض أسلوب
ولم الشعب، عامة تحدِّيهم يف النبالء يشني ما هناك يكن لم العرشين. القرن أوائل حتى
لكن منزلًة. منهم األقل املخلوقات هذه مثل تحدي عن اإلعالن يف قط يفكِّرون يكونوا
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املساس دون النبالء من نظرائهم أحد من يأتيهم عندما التحدي رفض ممكنًا يَُكن لم
يقتل الذي املنترص مالحقة يتم وكان املبارزة يحظر القانون كان عندما حتى بالرشف،
أجل من مضنية جهوًدا الحكومات بذلت عرش السابع القرن ومنذ القتل. بتهمة خصمه
هذه تحدي يف الناس استمر لكن ورادعة، شديدة عقوبات توقيع طريق عن املبارزة قمع
وممتلكاتنا حياتنا «إن قائًال: عرش السادس القرن يف فرنيس رجل هذا عن عربَّ القوانني.

رشيف.» عىل للملك سلطة فال لنا؛ ِملك ورشفنا هلل، فِملك أرواحنا أما للَملك. ِملك
النبيل كان مواقف يف بقوانينه واالستهانة امللك لتحدي رخصة الرشف كان الواقع يف
قوانينه «للرشف قائًال: قرنني مرور بعد مونتسكيو أشار وكما فيها. الوحيد الحكم هو
الذي «اليشء وهو آخر»، هًوى ال الخاص، هواه يتبع فهو … ينثني أن يمكن وال وقواعده
عامرة األرستقراطيني حياة كانت ثَم ِمن لغريه.» به يدين مما أكثر لنفسه املرء به يدين
أو اآلخرين، من أعىل يجلس ومن أوًال، يتحدَّث من يشء؛ كل يف األسبقية حول بمشاجرات
النبالء أحد ابنة كتبت وإيماءات. كلمات وبأي بَمن، يعرتف ومن يقف، أن من بدًال يجلس
يف املقدسة الرومانية اإلمرباطورية عاصمة كانت التي ريجنسبورج، مدينة من اإلنجليز

تقول: ١٧١٦م عام

بالرسميات؛ اهتمامهم قلَّ لو الكفاية فيه بما ممتًعا وقتًا يقيضالنبالء أن يمكن
لهم ممتعة املدينة هذه جْعل هدِف تحقيق يف مًعا االشرتاك من بدًال لكن
إال ق تتحقَّ ال متعتهم فإن الصغرية، مجتمعاتهم وتحسني استطاعتهم قدر
لخلفائهم تركها طريق عن تخليدها عىل يحرصون التي املستمرة، باملشاجرات
امُلكث عيلَّ تعنيَّ إذا لكن محايًدا، املرء يبقى أن الحكمة من أنه أعتقد …
غري يجعلهم مشاجراتهم فاحتدام ضعيفة؛ هكذا أظل أن احتماالت فإن بينهم،

خصومهم. يزورون من تجاه متحرضين

إىل تؤدِّي كانت ما وعادًة الحديث، منظورنا من للغاية تافهة املنازعات هذه تبدو
أنفسهم. عن تصورهم يف أساسية يرونها كانوا النبالء لكن ومخجلة، تافهة منافسات
بأن لالعرتاف استعداد عىل كان فإنه عريق، أصل من بارونًا كان مونتسكيو أن ورغم
— امللوك إن قال فقد هذا ومع التحيز. من نوع مجرد من أكثر النهاية يف يكن لم الرشف
جميع فعل عىل «اإلقدام عىل النبالء حثُّ بإمكانهم كان — الجانب لهذا دعمهم طريق عن
أخرى مكافأة أي عىل الحصول دون عزيمة، إىل تحتاج التي الصعبة، الترصفات أنواع
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الرشف أن يرى مونتسكيو كان الواقع يف األفعال.» هذه إياها تمنحه التي الشهرة عدا
طريق عن للنبالء امللك إثابة خالل من نجحت التي امللكية، لألنظمة الرئيسية الدعامة هو
خدماتهم. نظري الرشفية»، «املراتب باسم أيًضا تُعرف مكافآت، إعطائهم أو بهم اإلشادة
اآلخرون. يراه حتى علنًا إذاعته من بد ال لكن شخصيٍّا، دافًعا الترشيف دافع يكون قد
الرشعية املعارك يف الرشفاء الرجال يُظهره ما رغم بأنه، يقيض الفروسية تراث كان وقد
عىل والحفاظ اليومية، الحياة يف والتحفظ بالتهذيب يتسموا أن عليهم وعنف، جرأة من
للضعفاء، الحماية توفري أيًضا عليهم ينبغي بإنصاف. للتعامل دوًما والسعي وعودهم،
فقد أيًضا؛ بالفضيلة يتَّسمون الرشفاء الرجال كان الواقع يف التدين. متطلبات ومراعاة
تعريفها ويصعب واضحة، غريَ صفًة النبالة، صفات إحدى بوصفها الفضيلة، كانت
عادًة الفضيلة فكانت متناقَضني؛ االثنان كان كثرية نواٍح ويف نفسه، الرشف مثل تماًما
من كثريًا أن إال الذات. تمجيد حول يتمحور الرشف كان حني يف اإليثار، من نوع إىل تشري
بالفضيلة. إليه املنتمون يتَّسم لم إذا شيئًا يعني ال النسب رشف أن إىل أشاروا املنظرين
عىل أو خاص، باحرتام النساء معاملة برضورة أيًضا يقيض الفروسية قانون كان
اإلقطاعي األرض مالك بحق املشني املبدأ يكن لم املناسبة. املكانة ذوات النساء األقل
الشهواني الخيال يف إال موجوًدا زواجه من األوىل الليلة يف له التابع الفالح زوجة بمعارشة
ال الالتي الخادمات إغواء يف السلطة ذوو الرجال يفكِّر كان ما نادًرا لكن لألساطري،
وريثة من للزواج — أخري كمالذ — استعداًدا النبالء أحد أبدى وإذا قوة. وال لهن حول
ل يفضِّ دوًما كان فإنه نقصان، من ثروته اعرتى ما تعويض أجل من العامة من غنية
عشيقات املتزوجني للنبالء يصبح وعندما االجتماعي. مستواه نفس من زوجة اختيار
يقرِّر عندما واالستنكار. الصدمة عالمات عليهم وتظهر لهم، اآلخرين احرتام ف يتوقَّ
يحذوا أن من يخجلون النبالء يكن لم دائًما، شأنهم هذا وكان معينًا، تقليًدا امللوك
مختلًفا؛ أمًرا كان — امللكات رشف مثل تماًما — النبالء زوجات رشف أن إال حذوهم.
عالقة إقامة عىل َجُرْؤَن وإذا رشعيني، ورثة والدة هي األساسية وظيفتهن كانت فقد
هذه من وجه أكمل عىل االنتهاء بعد يحدث عادًة هذا فإن أزواجهن، بخالف رجال مع
الُجبن بعد — والخيانة للخزي مصدر أكرب كان الفرسان، تقاليد يف األساسية. الوظيفة
الزواج، نطاق خارج تحدث التي العالقات يف حتى النبالء. أحد زوجة إغواء هو —
أفراد مع عالقات يقيموا أن لهم أمنًا األكثر من أنه املولد النبالء والنساء الرجال اكتشف

املكانة. يف لهم مساوين
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الخدمة (5)

يف كامل تراجع يف الحرب يف اإلقطاعي سيدهم بخدمة للتابعني القانوني االلتزام كان
املطالبات روسيا يف زادت املقابل ويف عرش. الثالث القرن منذ الغربية أوروبا ممالك
مكانة عن تزيد مكانتهم تكن ولم ١٧٦٢م. عام حتى الوقت طوال للحاكم بخدمتهم
الكومنولث وهو الغرب؛ جهة من لروسيا جاٍر أقرب نبالء أعني يف قليًال إال العبيد
تقيض التي الذهبية» «بحريتهم الشالختا احتفى الدولة هذه ففي الليتواني؛ البولندي
كان األسايس والءهم أن رغم العملية، الناحية من لكن للخدمات. تقديمهم بعدم
مثل تماًما املعارك لخوض استعداد عىل كانوا فإنهم املنتخب، للملك وليس للكومنولث
املجتمع خدمة هي األساسية وظيفتهم بأن تامة قناعة عىل كانوا حيث مكان؛ أي يف النبالء
نسبيٍّا الحديثة العصور قبل الدول من كثري تاريخ يتألَّف بدمائهم. عنه الدفاع طريق عن
للحرية التأسيسية الوثائق وبعض الثائرين. ونبالئهم امللوك بني متكرِّرة صدامات من
الباروناُت ١٢١٥م عام يف جون امللك من انتزعها التي كارتا املاجنا وثيقة مثل السياسية،
التقليدية. الستحقاقاتهم امللكي لالنتهاك النبالء مقاومة نتيجة كانت النورمانية، األنجلو
السهل من لكن النحو، هذا عىل سامية نتائجها تكن لم الخالفات هذه معظم أن صحيح
فما املسئولية. وانعدام باألنانية تتسم األرستقراطية الطبقات ثورة أن نرى أن للغاية
بها يريدون كانوا التي الطرق عىل الحفاظ هو دوًما النبالء الثوار معظم يريده كان
دفاًعا إيجابية؛ مهمة الثورة تبدو قد الحاالت، هذه يف امللك. إمارة تحت الخدمات تقديم

الرشف. عن فعليٍّا
فرصة عىل يحصلوا أن الغرب يف النبالء ع توقَّ اإلقطاعي، النظام انحسار بعد حتى
ومع مقبولني. غري املساملون امللوك كان فقد الحرب؛ إىل ميَّالني ملوك قيادة تحت القتال
أصبح الوسطى، العصور حروب أواخر يف الحصينة والِقالع املسلَّحني الفرسان اختفاء
وكانت مساعدين، فرسانًا كونهم عدا فيما صعوبًة، أكثر العاديني للنبالء دور عىل العثور
الكثرية والبنادق الرماح مواجهة يف انتحاري نحو عىل عادًة ويُنرشون شك، محل كفاءتهم
عرش السابع القرن منذ الدائمة الجيوش ظهور أن إال مدربون. مرتزقة يستخدمها التي
فإن كذلك العسكرية. الفروع كافة ويف املستويات جميع عىل ضباط إىل الحاجة أوجد
سنٍّا األصغر لإلخوة فرص تقديم يف بدأت البحار عرب حديثًا ست تأسَّ التي اإلمرباطوريات
الدول جميع كانت عرش الثامن القرن أواخر ويف عسكرية. شهرة الكتساب فقًرا واألكثر
وحدها العليا. الرُّتب عىل النبالء فيها يستحوذ دائمة عسكرية مؤسسات لديها الكربى
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من رجاٌل يقودها كان التي فقط هي أوروبا نابليون بها أرعب التي الضخمة الجيوش
كان نفسه نابليون ألن فنظًرا عليهم. تقترص تكن لم الوقت هذا يف وحتى عادية، أصول
للنبالء العريقة» «األسماء من ضباط لتعيني متزايد نحٍو عىل سعى فإنه النبالء، من
النهاية يف هزيمته فإن يبدو ما وعىل عائالتهم. تقاليد ضمن القيادة كانت الذين القدامى
هي العسكرية الخدمة إن تقول التي القديمة املزاعم أيَّدت نبالء بقيادة جيوش يد عىل
األسطورة هذه تبدأ ولم بالدهم. به يخدمون األرستقراطيون كان الذي البارز األسلوب

العرشين. القرن يف اندلعت التي األوروبية الحروب يف إال االنهيار يف األمد الطويلة
الحكَّام استشارة عدم يف القرون مدى عىل األرستقراطيني استياء مصادر أحُد تمثَّل
لتقديم األساسية األخرى السبل أحد أنها عىل النصيحة إسداء إىل يُنظر كان فقد لهم؛
امللوك، مسامع إىل الوصول يف قطُّ يطمحون النبالء معظم يكن لم بالطبع الخدمات.
فرتة فأثناء نفسه؛ الوقت يف وواجبًا ا حقٍّ املشورة تقديم يعتربون كانوا النفوذ ذوي لكن
مشاجراتهم أن رغم جماعيٍّا، إليهم، السلطة تُعهد بأن النبالء كبار ع توقَّ ، الُقرصَّ حكم
امللوك من الشكوى دائمي كانوا لكنهم كفاءتهم. تُفسد كانت ما عادًة األسبقية عىل
أو املتدنِّية األصول ذوي من الوزراء من النصح ي تلقِّ يختارون كانوا ألنهم الناضجني؛
أنفسهم، حدِّ يف السلطة رجال إن «الطبيعيني». مستشاريهم من بدًال املقربني األشخاص
ومكافأتهم، عليهم للحفاظ يسعون الذين العمالء من واسعة شبكات من لديهم ملا نظًرا
فقد الحاكم؛ إىل الوصول طريق عن سلطتهم دعم مصلحتهم من أنه الواضح من كان
محَدثو أنهم رأوا من عىل اعتماده من بدًال خدمته، يف بحقهم لهم يَِدين أنه يرون كانوا
لو أرسة أو إنجلرتا، يف األول وعرصجيمس اإلليزابيثي العرص يف سيسل أرسة مثل نعمة،
ا وأَُرسً شبكاٍت أسسوا الذين فرنسا، يف عرش الرابع لويس عهد يف كولبري أرسة أو تيليه

منافسة. حاكمة
مساواتها عىل التأكيد يبدأ لم التي الخدمة، من آخر شكل عرب األُرس هذه ظهرت
رجاًال األرس هذه سو مؤسِّ كان لقد عرش. السادس القرن يف إال الحربية بالرباعة
الدول يف التوسع الرسيعة املؤسسة إلدارة حياتهم كرَّسوا ومتعلِّمني، بريوقراطيني
الرضيبية وتبعاتها الحرب يف اللوجستية الخدمات إدارة بإمكانهم كان األوىل. الحديثة
منهم كثريٌ وطَّد وقد املعركة. أرض إىل أنفسهم هم يذهبوا أن دون لكن الجسيمة، واملالية
العليا الرتب أصحاب أصبح فرنسا، يف املناصب. رشاء طريق عن امللكية الخدمة يف أقدامه
القرن أوائل يف يُعرفون التوسع يف املستمر الرُّشا نظام يف النبالء لقب عىل الحاصلون
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عمل التقليديني. السيف َحَمَلة النبالء مقابل يف العباءات، ذوي بالنبالء عرش السابع
من أُرسهم تزوَّجت ما ورسعان امللكية، املحاكم يف قضاًة العباءات ذوي النبالء معظم
سالالت من كثري َخَدم وقد هذا األقدم. العسكرية الخدمة لنظام ينتمون أرستقراطيني
عىل القائمِة تُورَّث التي املناصِب إلغاء حتى األجيال، مدى عىل متعاقبني ملوًكا النبالء
مجاَيل يف العليا الرتب يف يعملون النبالء كان الوقت هذا يف ١٧٨٩م. عام يف الرشوة
األرشاف أن إال مهنتهم. أنها يرون وكانوا األوروبية، الدول معظم يف واإلدارة القضاء
أي ينكرون السلم وقت يف قضاتها بوصفهم الربيطانية الجزر يف أقاليم أداروا الذين
كانوا أجًرا، يتقاضون الذين املوظفني من العكس فعىل مدنيون. موظفون بأنهم إيحاء
ينطوي التي االجتماعية بالتبعات باالعرتاف فقط ويَسعدون مجانًا، خدماتهم يقدِّمون

القضاء. منصب يف تعيينهم عليها
نحو عىل للخدمة جدارتهم إلظهار بالحاجة يشعرون األرستقراطيون كان ما نادًرا
منافسة طريق عن يُعيَّنون ال واملوظفون الضباط كان عرش التاسع القرن فقبل مسبق؛
مدى لتقييم املوضوعية اإلجراءات كانت فلقد املحسوبية؛ طريق عن بل ومفتوحة، رسمية
عند وحتى األداء، يف يتجىلَّ القدرة أو الجدارة عىل الوحيد الدليل وكان واردة، غري املالءمة
اعتالئهم بمجرد النبالء من التخلص يمكن كان ما نادًرا بوضوح، كفاءتهم عدم ثبوت
من كبري حدٍّ إىل تأتي كانت الخدمات تقديم فرص أنَّ عجب ال ثَم ِمن املناصب؛ أحد
يَِدينون َمن أو معارفهم أو أقاربهم ترشيح لون يفضِّ كانوا ُسلطة، ذوي مؤيدين خالل
— التابعني من كبرية مجموعاٌت الكبار السلطة بأصحاب دوًما أحاط بخدمات. لهم
يكونوا لم الذين — املتطلعني الخدم يف املتمثِّلة «املصلحة» أو «التقارب» أوُجه عىل قائمة
األسياد وجذب أيًضا. أسيادهم فيها يتحكَّم كان بل وحدهم، مصائرهم يف يتحكَّمون
الخامس القرنني ويف طموحاتهم. إشباع عىل قدرتهم بإثبات األتباع هؤالء مثل بدورهم
جيوش استخدام طريق عن مطالبهم الغرب يف النفوذ ذوو دعم عرش، والسادس عرش
غري األبناء «إقطاعية اسم املؤرخني بعض عليه أطلق ما وهو الخدم، من واقعية خاصة
لكن الزمن، من آخر لقرن الحاشيات هذه مثل استمرت رشًقا، وبالتوغل الرشعيني».
الوصاية شبكات فإن هذا مع الرشعية. للسلطة احتكاًرا امللوك س أسَّ آجًال أم عاجًال
التاسع القرن يف العامة االختبارات ظهور حتى والدولة الكنيسة يف لطة للسُّ مفتاًحا ظلَّت

منها. األساسيون املستفيدون هم النبالء فإن قائمة الشبكات هذه دامت وما عرش،
من وهذا العمل. يف الرغبة وعدم بالكسل اشتهروا طاملا النبالء أن من املفارقة تأتي
وازدرائهم املضني، اليدوي بالعمل أيديهم تلويث عدم عىل لعزمهم نظًرا الطبيعية؛ األمور
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بوجه النبالء أن إال بها. يتفاخرون التي للراحة وتفضيلهم التجارية، أو املجهدة لألنشطة
تكاسل من كبري قدر كان لقد فة. مرشِّ أنشطة فيها يمارسون حياة إىل يطمحون كانوا عام
جعل الذي املدقع للفقر الحتمية النتيجة وهي عليهم، مفروًضا العمل عن األرستقراطيني
كانت وعندما املنخفضة. الرتبة ذات األرشاف طبقة متناول عن بعيدة الخدمة تكاليف
مولدهم سموَّ أن إلظهار فرصة أي يتحيَّنون كانوا ما عادًة السبل، لألرستقراطيني تتاح
أن — بالطبع — يعلمون كانوا كذلك بأرسه. للمجتمع قيمة ذات أخرى سمات تدعمه
مادية. مكافآت عىل حصولهم أمام الطريق يفتح خدمات من يقدِّمونه فيما نجاحهم
للدول املحرِّكة األساسية القوة شكَّال وطاقاتهم األرستقراطيني فإن الدافع كان أيٍّا لكن
الهولندية الجمهورية بخالف ربما — تُدار أن منها أليٍّ كان وما الصناعية، الثورة قبل
أثناء يف إال التاليش يف وأدواتها السلطة عىل استحواذهم يبدأ ولم دونهما. — التجارية

املزعوم. الفطري تميزهم حجُم كثريًا تضاءل عندما عرش التاسع القرن
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الثالث الفصل

النبالء حياة

ليفي دي الفرنيس الدوق كان استخدمها من أول أن فيبدو قديمة؛ ليست العبارة هذه
االنتهاء وشك عىل عاًما ٢٠ استمرت التي األرستقراطيني محنة بدت عندما ١٨٠٨م، عام
كان التزامات. للنبالة قال: وقد األلقاب، من جديد هرمي لتسلسل نابليون ابتكار مع
أنفسهم بشأن معتقداتهم وكانت األشياء، بعض فعل من األرستقراطيني يمنع القانون
عدٌد إال يَفرضعليهم لم اإلقطاعي، النظام اضمحالل ومنذ أخرى. أشياء فعل عن تُثنيهم
الحقيقيني النبالء أن يعلم كان الجميع لكن إيجابيًة، أكثر التزاماٍت القوانني من قليل
أن بمعنى والسلطة؛ االجتماعي التميز زعمهم تدعم بأساليب ف الترصُّ بهم يُفرتض

نبيلة». «حياتهم تكون

األرض (1)

سلطتهم اعتمدت فتاريخيٍّا، الصناعية؛ الثورة قبل ما نَُخُب هم األساس يف األرستقراطيون
قبل تقريبًا املجتمعات جميع يف الرئييس االقتصادي املورد عىل والهيمنة السيطرة عىل
يعني نبالء لقب كان املجر ففي األرض؛ هو املورد وهذا عرش؛ التاسع القرن حلول
مثل وأثرتها، التجارة أوجدتها التي الجمهورية املدن يف وحتى األمالك». «أصحاب
ثروتهم استخدام الحاكمة الطبقات أعضاء من النهاية يف يُتوقع كان جنوة، أو البندقية
أبقى أن األملانية الجمهورية يف إال يَحدث ولم األرايض. من ممتلكات عىل الحصول يف
الفقراء النبالء محاكاة عن بمنأًى أنفسهم عىل املدن يف التجاريون العرش» عىل «األوصياء

الداخلية. املقاطعات يف األرايض أصحاب من نسبيٍّا
الذي الدخل عن املثالية الفكرة كانت مربحة. وظائف من الحرية تمنح األرض كانت
وكان أخرى؛ أشياء فعل حرية منه املستفيدين يمنح أنه يف تتمثَّل األرايض من َجنْيُه يتم
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من بدًال أسيادهم بخدمة الفرسان للمحاربني السماح هو اإلقطاعية الرابطة من الهدف
مقابل يف اإلقطاعات يمنحون كانوا السادة ألن ونظًرا قوتهم. لكسب وظيفة يف العمل
يف الباطن من ممتلكاته يمنح أن اإلقطاعي التابع باستطاعة كان لهم، الفرسان خدمة
القرون مدار عىل الغرب يف وبينما الفالحني. من رسوم أو خدمة عىل الحصول مقابل
التامة بامللكية تدريجيٍّا اإلقطاعية الحيازات عن استُعيض الحديث العرص من األوىل
ملمتلكاتهم. املبارش االستغالل عىل اإليجار لون يفضِّ النبالء ظل التعاقدية، اإليجارات أو
فحسب، أهميًة أكثر أمور عن إلهاءٌ أنها عىل لألرض املبارشة للزراعة يُنظر يكن ولم
تجاري. مكسب عىل للحصول السعي من خطري نحٍو عىل قريبة كذلك أنها عىل بل
األرض؛ ملكية من َجنْيُها يمكن التي باألرباح النبالء اكرتاث عدم يعني هذا يكن لم
فإن للممتلكات، األرعن وإهمالهم األرستقراطيني إرساف حول دارت التي األساطري فرغم
يف — بالجشع حتى أو — بالحرص يتَّسمون كانوا النبالء أن إىل تشري األدلة معظم
ألقىص اإليجارات زيادة شكل يَتَّخذ ما عادًة كان الحرص هذا أن إال لثروتهم. إدارتهم
تكوَّنت األثناء، هذه يف األمد. طويلة إنتاجية يف االستثمار لتشجيع التدخل من بدًال حدٍّ
معاملة خالل من األرسى من عاملة قوة نفسها الفرتة مدار وعىل الرشقية أوروبا يف
بعدما طويلة لفرتة النبالء تكاسل دعم ما وهو عبيد، أنهم عىل سابًقا األحرار الفالحني
مبارش نحٍو عىل أراضيهم النبالء بعض استغل رسميٍّا. التزاًما العسكرية الخدمة تَُعد لم
بني فمن صغرية. األرض هذه مساحة كانت عندما خاصة الربح، عىل الحصول أجل من
أصحاب كان املجر، أو بولندا يف النبالء من الوافر العدد أو بروسيا، يف األرستقراطيني
من يزرعونه ما يبيعون إما كانوا إذ السوق؛ يف البيع أجل من يزرعون الصغرية األرايض
الحقول يحرثون وكانوا الروحية، املرشوبات صنع أجل من بتقطريها يقومون أو حبوب
عىل بناءً ال الحاجة، بدافع كان هذا أن إال مكانتهم. عىل للداللة خشبية سيوًفا حاملني
األرض من ضخمة ملساحات حيازتهم للنبالء السائد املثايل النموذج كان فقد رغبتهم؛
أو سيدهم خدمة يف يعملون أو رسوًما، أو أجوًرا يدفعون عبيد، أو مستأجرون يزرعها
وهيبة التملك ثروة تعكس لدرجة فخم ريفي منزل أو قلعة داخل يعيش الذي وكيله
يعلمون مكان كل يف النبالء مكانة عىل الحصول يف الطامحون األغنياء كان السيادة.
املصاحب الحياة ونمط األرايض يف ثروتهم استثمار من لهم بدَّ ال آجًال، أم عاجًال أنهم،
حرََّر فقد الريف؛ يف وقتهم معظم يقضون َمن هم فقط الفقراء النبالء كان هذا مع لها.
أراٍض، من يملكونه ما عىل اليومي اإلرشاف من األغنياء نظراءهم اإليجارات عىل االعتماُد

50



النبالء حياة

واسع. نطاق عىل متفرِّقة ثراءً، أكثرهم يملكها التي األرايض، عادًة كانت حال أي وعىل
عالمًة واعتربوه املؤرخون ازدراه طاملا الذي األمر وهو — أراضيهم عن التغيب كان وقد
ومنازل ممتلكات لديه إنسان ألي حتميٍّا أمًرا — ثروتهم بمصادر اكرتاثهم عدم عىل
من قليل عدد إال يستِطع لم حال أي عىل اإلمارات. أو املقاطعات من العديد يف ريفية
العائالت فاشتهرت املدينة؛ لحياة والعرصية االجتماعية املغريات مقاومة األغنياء النبالء
وهذا الريف، يف ممتلكاتها تزور كانت قلما بأنها إيطاليا أو إسبانيا يف األرستقراطية
سواء الحكوميني، املوظفني إىل توكل كانت التي املهام أن كما طيبًا. الطقس يكون عندما
طويلة. لفرتات أراضيهم عن االبتعاد إىل دفعتهم البريوقراطيون، أو القضاة أو الجنود
روسيا يف الثانية كاثرين حكم من األول العقد خالل العبيد ثورات انتشار أسباب وأحد
عام يف اإلجبارية الخدمة من تحرُِّرهم عقب الريف يف أخرى مرة النبالء ظهور هو
بالتأكيد الواضح من وعليه، منهجيًة؛ أكثر نحٍو عىل العبيد استغالل واعتزاُمهم ١٧٦٢م
األهمية أن إال حميًدا. أمًرا — الحاالت بعض يف — يكون قد املمتلكات عن التغيُّب أن
برصف والعواصم، البالط يف وقتهم معظم يقضوا بأن قضت الكبار للسادة السياسية
يف سلطتهم ممارسة أجل من وزخرفوها بنوها التي الريفية املنازل حجم كرب عن النظر

األسايس. بدخلهم يمدُّهم الذي الريف
املنطقة ففي األرايض؛ من للعائدات الوحيد املصدر الزراعة تكن لم هذا إىل باإلضافة
وتأجريها حقولهم عىل مباٍن تشييد األرض ك ملالَّ أمكن االتساع، يف اآلخذة باملدن املحيطة
بيدفورد أرسة — بريطانيا يف الدوقات أرس ثروات هذا ن كوَّ لقد طائلة. مبالغ مقابل
كذلك الغرب. جهة لندن مدينة ع توسُّ ِمن املال عىل حصلت التي — وستمنسرت وأرسة
عندما خاصًة املعدنيُة، الرواسُب األبعد، الضواحي يف ظهرت التي املربحة، األمور من
توصف ال ثروة الفحم تعدين ق حقَّ فقد التصنيع؛ إىل التحول فرتة أوائل يف الطلب زاد
فقد إنجلرتا؛ يف بريدجووتر لدوق أو عرش، الثامن القرن يف فرنسا يف كروي دي لدوق
بناء إىل القريبة مانشسرت مدينة إىل عليه العثور يتم الذي للفحم بريدجووتر بيع أدَّى
يف بوت مركيز بناه الذي امليناء عرب الفحم تصدير ساعد التايل القرن ويف القنوات.
أجزاء من كثري يف أخرى، ناحية من العظمى. بريطانيا يف رجل أغنى جعله يف كارديف
السيطرة نطاق تحت تزال ال األرض باطن ثروات أن حقيقُة أعاقت األوروبية، القارة

املعدنية. بالثروة غنية أراٍض امتالك فرصة استغالَل النبالء محاوالِت امللكية
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كانت فقد للدخل؛ مصدر مجرد األرستقراطيني أعني يف قطُّ األرض تكن لم لكن
العالقة هذه منها انبثقت التي اإلقطاعية الرابطة بليت بعدما أيًضا، السيادة تعني
ومارسوا أحيائهم، يف املجتمع عىل الكباُر األرايض ُك مالَّ سيطر طويل. بوقت املتبادلة
لتطبيق حاشيتهم وجود ظل يف الَضيْعات، سادة بوصفهم املتبقية اإلقطاعية حقوقهم
ملستأجريهم يوفرونهما اللذين والحماية لإلحسان كبريًا اهتماًما أَْوَلوا وقد الحقوق. هذه
التسلية سبل ر وتوفَّ للفقراء منزل فيها س يؤسَّ حالة كل أمام هذا ومع الخاضعني.
إلقامة املجال إفساح أجل من بأكملها ُقًرى نقل عىل أمثلة عىل العثور يمكن للتابعني،
إىل وخدمات رسوم انتزاع عىل أو بأكملها، لحقول الصيادين تدمري عىل أو متنزهات،
الجشع، أو السخاء قبيل من هذا أكان سواء لكن، هذا. من أكثر وحتى بل حد، أقىص
مللكية مصاِحبة ظلَّت التي للطعن القابلة غري السلطة تظهر الحاالت هذه جميع فإن
بعد ما إىل األحيان من كثري ويف عرش، التاسع القرن من األخرية العقود حتى األرايض

ذلك.

الفراغ وقت (2)

اعتزاز احرتام الكالسيكي التعليم من تعلَّموا فقد الفراغ؛ وقت األرستقراطيون يقدِّر
ببساطٍة أو ة، واملشقَّ املعاناة مقابل يف ساٍم، كهدف والدعة بالراحة الرومان النبالء
القيام يستطيعوا حتى لألرستقراطيني؛ أساسيٍّا مطَلبًا الفراغ وقت كان لقد العمل.
عن صدر أنفسهم، عن للرتفيه سبل عىل هذا اشتمل وقد منهم. عة املتوقَّ األخرى باألشياء

النبالء. يمارسها جديًَّة أكثر وأنشطة هوايات منها كثري
وقت يف فحتى الوقت. لقضاء النبالء لدى لة املفضَّ الطرق إحدى دوًما القتل كان
تُعد بالسيوف املبارزة ظلَّت كما بالرماح. املبارزة يف بحياتهم الفرسان يخاطر السلم
كانت حيث عرش؛ التاسع القرن من ر متأخِّ وقت حتى األساسية النبالة إنجازات أحد
واقعيٍّا، أمًرا النارية األسلحة أصبحت وعندما الرشف. عن الدفاع يف املبارزات تُستخدم
استُخدمت لكنها املبارزات يف نفًعا تُجدي للنبالء، أخرى مميزة سمة الرماية أضحت
لها ُسمح أو تربيتها زادت لكن للمزارعني، الضارة والحيوانات الطيور مع األساس يف
كان الذي الصيد هناك كان وذاك هذا وقبل عليها. النار النبالء يطلق أن ملجرد بالتكاثر
يصقل أيًضا كان لكنه الخيل، املقاتلون فيها يمتطي التي للحروب األمثل التدريب بمنزلة

52



النبالء حياة

تَمتَّع الحصان. من أرسع مواصالت وسيلة ثمة تكن لم عصور يف الخيل ركوب مهارات
التي الخيل نوعية يف تتجىلَّ هيبتهم وكانت الخيول، امتطاء عىل بالقدرة النبالء جميع
يف الربوتستانتي األيرلندي الربملان أراد وعندما امتطائها. يف براعتهم ومدى يركبونها
امتالك من كاثوليكي أي منعوا الكاثوليك، األعيان طبقة سلطة تدمري عرش الثامن القرن
للصيادين، األساسية الفريسة الغزالن كانت جنيهات. خمسة عىل قيمته تزيد حصان
األكثر الحيوانات صيد أدَّى عندما حديثًا، والثعالب القديمة العصور يف الذئاب بجانب
األكثر السادة وكان الصيد، تجاه جياشة عواطف الناس أظهر انقراضها. إىل وحشيًة
حني ويف الصيد. كالب من مجموعاٍت بعناية ويربُّون كبرية إسطبالت يمتلكون ثراءً
املطاردة حماس يف فإنهم رفاهيتهم، أجل من الغابات من شاسعة مساحات صت ُخصِّ
غريهم. بممتلكات يُلحقونه قد الذي بالدمار أو املزروعة الحقول باجتياح يكرتثوا لم
إحدى الصيد كالب باستخدام املطاردات هذه كانت اجتماعيٍّا الطموحني إىل وبالنسبة

األرستقراطي. املجتمع يف الندماجهم املهمة الطرق
الخيول كانت األرستقراطية الثقافة ويف الخيول، بني سباقات إقامة أيًضا يمكن
خيول يربُّون ثراءً األكثر النبالء كان الصيد. رياضات أهمية نفس يف تقريبًا األصيلة
إلجراء وأيًضا بل االجتماعي، للتواصل مهمة أماكن السباق يف اللقاءات وأصبحت السباق،
عىل السيطرة يف استمرت التي الجوكي أندية زالت وما العامة. الشئون يف مناقشات
يشاركون النبالء كان ما نادًرا األرستقراطية. الحرصية معاقل آخر أحد الخيل سباقات
يتصدرون كانوا لكنهم املحلية، املناسبات يف الصغرية األعيان طبقة عدا املنافسة، يف
من فيها بما األرستقراطية؛ الغريزة مع تتماىش املقامرة كانت فقد النتائج؛ عىل املراهنة
قاًرصا هذا يكن ولم بالخسارة. مباالة أو عناء دون ونجاح ومجد ومخاطرة شجاعة
يف اململة الطويلة الليايل جعلت الحديث، العرص بداية ففي فحسب؛ السباق حلبة عىل
كان املستويات أعىل ويف الفراغ، وقت لقضاء ا عامٍّ أسلوبًا الورق َلِعب الواسعة القصور
ضاعت ومواريث ثروات عن القصص من كثري ظهرت املال. من طائلة مبالغ عىل يُراَهن
مثل فإن دوًما، يحدث وكما بالرشف. تتعلَّق مسألة األموال دفع كان فقد الورق؛ لعب يف
فلو الواقع. عن تعربِّ كونها من أكثر املشاعر يف التأثري إىل تهدف الشهرية الحاالت هذه
مجرد كانت لقد النبالء. من كاملة طبقات رت ُدمِّ لكانت كذلك، القصص هذه تكن لم

الرائجة. للهوايات املفرطة املزاولة إليه تؤدِّي أن يمكن ملا دورية تحذيرات
لعب يزاِوْلَن النساء كانت الرجال، عىل حكًرا كبري حدٍّ إىل والرماية الصيد كان بينما
تذوقهم يف باملثل يتشاركون والنساء الرجال كان كذلك الرجال. حماسة بنفس الورق
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النخبة تعليم يف أساسيٍّا جزءًا املرسحية العروض فكانت املرسحي؛ للفن األرستقراطي
أثناء نشأت التي العامة، املسارح وكانت عرش، السادس القرن أواخر منذ الجنسني من
البعض بعضهم للقاء العرصيون األشخاص إليها يأتي أماكن بمنزلة تقريبًا، الوقت هذا
شارف النبالء، بنفي الفرنسيون الثوريون قام وعندما العرض. ملشاهدة يأتون كما تماًما
املرسحيات معظم كانت عرش الثامن القرن أواخر وحتى االنهيار. عىل البارييس املرسح
العروض أن كما مآزق، من له تتعرَّض وما نبيلة شخصيات أفعال حول تدور الناجحة
«حديقة رواية من كبري جزء أساس عىل قامت التي العروض مثل املحرتفة، غري املرسحية
بني شائعة كانت له؛ نهاية ال الذي الورق لعب من بدًال أوستن، جني للكاتبة مانسفيلد»
أرستقراطيٍّا إنجاًزا بوصفه الرقص أما عرش. الثامن القرن طوال الريفية املنازل سكان
مهارات يكتسبن أن النساء من دوًما ع املتوقَّ من وكان ذلك، من أطول فتاريخه للجنسني

األقل. عىل أولية موسيقية
أواخر منذ املنزل داخل تسليتهم وُسبل األرستقراطيني إنجازات من كثري ظهر
أبرشية يف صغرية لبلدة املعدنية املياه أعطت لقد املنتجعات. يف عرش السابع القرن
جميع يف عالجية مياه ينابيع بها التي الصحية للمنتجعات العام االسم هذا لييج مدينة
جميعهم يكن لم الذين العرصي، املجتمع أفراد اعتاد املنتجعات هذه ويف أوروبا، أنحاء
أو بانيري ومنتجع أملانيا، يف بادن-بادن منتجع إن هناك. االلتقاء عىل املرض، من يعانون
أوروبا يف منتجع أكرب — إنجلرتا يف باث مدينة منتجع هذا كل وفوق فرنسا، يف بلومبيري
َمن كلُّ شعر الراقية، للطبقات مراكز جميعها أصبحت — عرش الثامن القرن أواخر يف
املتميزون، الزوار هؤالء واستمتع عليها. الرتدد برضورة النبالء لطبقة انتماءه يدَّعي
الهوايات عن بمنأًى املهذَّب االجتماعي التواصل من منتظمة بحلقة أنيقة، مساكن داخل
املشرتك القاسم وكان الوسطى. العصور يف (املزعومون) أجدادهم مارسها التي العنيفة

برتبتهم. التفاخر عىل عزمهم بينهم

املظهر (3)

أقدِّم بدأت الناظرين. ويبهر نفسه يُظهر أن للتميُّز بد فال للفخر، األرستقراطية تدعو
املعركة، أرض يف ُهويتهم لتحديد كوسيلة — النبالة شعار — النبالء تميُّز عىل عالمة
الخدم وأزياء والعربات املباني أهمية: له يشء كل عىل يوضع للتزيني رمًزا أصبحت لكنها
كامل ي رسِّ علم نشأ واملقابر. التوقيع وأختام املالحظات كتابة وورق والكتب الرسمية،
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أحيانًا ينطقونها وكانوا دة، املعقَّ األسماء أيًضا النبالء ل فضَّ األمر. هذا حول لألنساب
لتلك الصحيح بالنطق الواعني غري مكانًة منهم األقل إرباك أجل من عة متوقَّ غري بطرق
التي وكاسرتي بروجيل، تُكتب التي وبروي تشوملونديل، تُكتب التي تشوميل مثل األسماء،
مالبس ارتداء إىل دوًما األرستقراطيني سعي كان هذا من وضوًحا واألقل كاسرتيز. تُكتب
فضفاضة أثوابًا يرتدون كانوا الرومان الشيوخ مجلس أعضاء أن منهم اعتقاًدا مميزة،
اإلنفاق تحديد قوانني حاولت عرش والسادس عرش الخامس القرنني ويف خاصة. وأحذية
االعتقاد جرى التي الثمن الباهظة األثواب ارتداء من الشعب عامة منع الدول من كثري يف
حني يف رشاؤها، بإمكانهم كان األغنياء الشعب عامة من كثريًا لكن للنبالء، مناسبة بأنها
املادية، اإلمكانيات لديهم كانت الذين النبالء أما ذلك. النبالء من ا جدٍّ كثري يستِطع لم
طريق عن ظاهر، بشكل سواء غريهم؛ عن مختلًفا مظهرهم تجعل طرق عن بحثوا فقد
أقل بطريقة أو املجوهرات، أو األوسمة أو رتبهم ارتداء أو الوقت طوال السيوف حمل
موضة ظلَّت فرنسا ويف التصميم. طريقة أو القماش نوع اختيار طريق عن ظهوًرا
هذه اختفاء بعد ألجيال النبالء إىل تشري عرش الرابع لويس بالط يف الحمراء النعال

املوضة.
الحصان رشاقة فكانت األقدام؛ عىل سريًا التنقل تجنُّب دوًما النبالء حاول لقد
من األوىل القرون مدى وعىل الرتبة. عىل ماديٍة داللٍة أقوى ثمنه، عن فضًال ورسعته،
وخدم وسائقني للخيل سائسني من يصاحبها وما العربات، انتشار زاد الحديث العرص
ألجل كله هذا إن فقال هذا، عىل بامتعاض راسكن جون علَّق وقد بجوارها، يركضون
أساسيني مرافقني األنواع كافة من الخدم كان الواقع يف العامة». من الناظرين «إحراج
وكان حاشيته. حجم يزيد أن ع املتوقَّ من أصبح النبالء، أحد مكانة زادت وكلما للنبالء،
كل يف عاملني طاقِم تعيني األطراف املرتامية الَضيْعات أصحاب النفوذ ذوي عىل لزاًما
كانت التي الضخمة املنازل أو القالع صيانة أجل من فقط هذا كان إن حتى أجزائها،

األرستقراطي. والنفوذ السلطة مظاهر أهم أحد
يف ف تقشُّ يف الحياة عىل الريف يف األرايض ك مالَّ أجرب قد املدقع الفقر كان إذا
بناء فإن البارود، اخرتاع بسبب العسكرية قيمتها اختفت قالع أو بسيطة ريفية منازل
أموال لديهم الذين األرستقراطيني لدى دوًما األولوية له كانت تحسينه أو مناسب مسكن
الرئيسية، املدن يف حرضية قصوًرا يمتلكون النفوذ أصحاب كان طيبة. سمعة أو فائضة
أو فيينا أو باريس أنحاء جميع يف متفرِّقة أماكن يف موجودة زالت ما التي القصور مثل
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العائلة من املقرَّبني أحد (١٥٩٢–١٦٢٨م): باكنجهام دوق فيلريز، جورج :1-3 شكل
الفروسية. أوسمة من وسام أرفع يُظهر املالكة

ذكرى يستحرض الذي الوحيد هو قرصسبنرس يُعد لندن، ويف بطرسربج. سانت أو براغ
ديفونشاير دوقات منازل مثل الحايل؛ العرص يف موجودة تَعد لم التي الكربى املنازل
موجودة — زالت وما — كانت النبالء لهؤالء األساسية القصور أن إال نورثمربالند. أو
ألول فعليٍّا ظهرت بريطانيا. يف وألنويك وتشاتسوورث ألثورب منازل مثل الريف؛ يف
عرش، السادس القرن يف الحرب تهديد عن البعيدة نة املحصَّ غري الريفية املنازل مرة
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محاكاة ظهرت عرش الثامن القرن ويف مهدَّمة. أديرة أنقاض عىل منها كثريٌ بُني وقد
هذه أكرب زيارة ويمكن األوروبية. القارة أنحاء جميع يف بها، املحيطة وللحدائق لها،
ألمري بولوي قرص أو فرنسا، يف كوندي ألمري شانتيه قرص مثل اآلن؛ حتى الريفية املنازل
واملجر النمسا يف إسرتهازي قصور — اإلطالق عىل أشهرها — أو بلجيكا، يف لينية قرية
األكثر — الريفية املنازل بناء استمر هايدن. جوزيف املوسيقي املؤلِّف فيها أقام التي
األخرية العقود يف الزراعية العائدات أزمة وقت حتى — مىض وقت أي من أكثر فخامًة
تشييد أن واسع نطاق عىل عليه املتعارف من كان أنه رغم عرش، التاسع القرن من
ويف األرستقراطية، املظاهر عالم يف هذا، ومع الثروة. لتبديد املؤكَّدة الطريقة هو املباني
حصون داخل الحياة منهم قليلة قلة سوى يواصل لم باملوضة، الدائم االهتمام خضم
الطبقة لهذه انضمامهم عن يعلنون الجدد األغنياء الوافدون كان عندما خاصة كئيبة،
كثري بدأ أن العرشين القرن يف إال يحدث ولم صيحة. أحدث عىل منازل تشييد طريق عن
ومع الوقت، هذا وبحلول عبئًا. باعتبارها إليها ينظرون الفخمة» «املساكن أصحاب من
واسع نطاق عىل تُعترب املنازل هذه أصبحت الثانية، العاملية الحرب بعد ما ازدهاِر عودة

مؤسسات. إىل ل تحوَّ أو منها كثري ر ُدمِّ وقد قيًِّما، ثقافيٍّا تراثًا
فهي مرسحي؛ طابع ذات تبدو املساكن هذه من كثريًا أن املصادفة قبيل من ليس
هذه ملوقع فنظًرا األرستقراطية. العروض ملرسح — خلفية أو — أساسيٍّا مرسًحا تشكِّل
أقدم ويُظِهرون فيها أنفسهم عن هون يرفِّ النبالء كان الكربى، الَضيْعات قلب يف املنازل
تُفتح الكربى املنازل كانت ضيافة. وُحسن سخاء من باألرستقراطية، املرتبطة القيم
تذاكر. يدفعون الذين الزائرين أمام فتحها من قرون قبل الطلب، عند الجمهور أمام
وإن حتى عروض، أو ألعاب أو مرشوبات أو بطعام املستأجرين عن أحيانًا ه يُرفَّ وكان
اعتَرب للصيد. تنطلق وهي الصيد كالب مشاهدة مجرد عىل العروض هذه اقترصت
الجوالت أحيانًا الحكَّام استخدام رغم عظيًما، رشًفا َمِلكهم عن الرتفيه النبالء جميع
لإلنفاق يُستدعون كانوا الذين القوة املفرطي رعاياهم ثروة الستنزاف عمد عن امللكية
الذي الثراء من شديد برعب بشعوره عرش الرابع لويس اشتهر فقد بأكمله؛ البالط عىل
بإلقاء أمر أنه لدرجة ١٦٦١م، عام يف به ترحيبه عند — املايل مديره — فوكيه أظهره
النبالء ل فضَّ فقد املوت؛ مشهد عن نتحدَّث وأخريًا، الحياة. مدى وسجنه عليه القبض
أسالفهم، بجوار الكنائس أبرشية داخل يُدفنوا أن عوا وتوقَّ واملهيبة، الفخمة الجنازات
الحياة قيد عىل منهم سيبقون َمن أن يعلمون كانوا وقد العائلة. أرضحة يف يكن لم إن
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فضائلهم تعرض لفظية ونقوش مزخرفة تذكارية بنُصب ذكراهم سيخلِّدون بعدهم من
املتنامي. العائيل التميز سجل إىل بعناية إسهامهم يضيف مما وإنجازاتهم،

لقائد ُخصصت التي الكثرية الريفية املنازل من واحد املجر: يف إسرتهازي، قرص :2-3 شكل
هايدن. جوزيف األوركسرتا

إىل يميلون كانوا األرستقراطيني أغنى فحتى مكلًِّفا، أمًرا املظاهر عىل الحرص كان
عن قوي أدبي نمط وساد يتخطَّونها. كانوا ما وعادًة دخلهم، حدود إىل وصوًال اإلنفاق
عىل سدادها يف ر ويتأخَّ إهماله بسبب نفسه عىل يجلبها بديون كاهله املثَقل املرسف النبيل
الوحيدة العرضية الديون كانت األمر واقع ويف األساس. من سدَّدها إن هذا مخٍز، نحو
يف بالرشف. تتعلَّق إنها إذ القمار؛ ديون هي بالضبط، موعدها يف النبالء يسدِّدها التي
حتى إنجلرتا ويف لسنوات، أموالهم سداد ينتظرون ما عادًة واملقاولون ار التجَّ كان املقابل
خاطر وقد به. مسموًحا َديْن أجل من النبالء سجن يكن لم عرش التاسع القرن منتصف
نحٍو عىل اإلفالس إىل الكبار النبالء أحد يتعرَّض عندما لالنهيار بالتعرُّض الدائنني آالف
أصبح مما وضوًحا أقلَّ أصبح واالحتيال اإلفالس بني الفاصل الحد ألن نظًرا لكْن مذهل.
املمتلكات بيع فإن هذا ومع آخرين. نبالء العار وصمة أصابت بعد، فيما الحال عليه
كانت الواسعة الَضيْعات فمعظم الوقت؛ طوال سهًال أمًرا يكن لم يْن الدَّ تجنُّب أجل من
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دوًما تعارض الحكومات كانت حال، أي وعىل الصياغة. محكمة بأوقاف دوًما محميًة
القرن أواخر ويف اإلجباري، البيع طريق عن األرايض من النبالء ممتلكات انهيار رؤية
النبالء إقراض أجل من عقارية بنوًكا الرشقية أوروبا حكَّام من كثري س أَسَّ عرش الثامن
ست أُسِّ البنوك هذه ألن ونظًرا مميزة. فائدة بأسعار مالية قروًضا املنخفضة الرتب ذوي
ما إذا املمتلكات عىل تحجز كانت ما نادًرا فإنها النبالء، ثروة عىل الحفاظ أجل من
عىل عليها الحجز فإن موقوفة، الضيعات تكون وعندما الدفع. عن املقرتضون تخلَّف
التي العقارية القروض أكرب أن إال القانونية. الناحية من مستحيًال يصبح حال أي
عبء من للتخفيف بل تافهة، أمور لتمويل تُستخدم كانت ما نادًرا النبالء عليها حصل
ملثل يُخطَّط وكان توسيعها. أو الضيعات تحسني عن فضًال األرسية، والتسويات املهور
عون يشجِّ من هم أنفسهم النبالء وكان بحكمة. مصادرها وتُحدَّد بعناية، القروض هذه
الخوَض النبالء طبقة اُد نقَّ ل يفضِّ الذي األرعن السخاء حول تدور التي األساطري بعناية
منهم كبري عدد بقي ملا أموالهم، يف اإلهمال هذا بمثل بالفعل النبالء كان لو لكن فيه.

الطويلة. املدة هذه طوال

التعليم (4)

يف القيِّمة الجوانب أحَد — كذلك يبدو كان ما األقل عىل أو — عناء دون اإلنجاز كان
اتصفت التي البارزة فالصفة واضحة؛ التميز مظاهر تكون أن بد فال النبالة؛ مظاهر
— (١٥٢٨) البالط» «رجل كاستيليوني بالداساري كتاب يف الالمعة الشخصيات بها
األرستقراطي بالسلوك يتعلَّق فيما للدراسة خضوًعا الكتيبات أكثر من يكون ربما الذي
يكن لم الجهد. بذل مظاهر من مظهر أي ازدراء وهي املدروسة»، «الالمباالة كانت —
الذي الوحيد فالتدريب الوسطى؛ العصور يف النبالء لدى كبرية قيمة الرسمي للتعليم
السياق هذا يف وحتى املعركة، ساحة يف للنجاح أنفسهم تجهيز هو إليه بحاجة كانوا
والفن األدب يعزِّز ولم الجندي. مهنة تعلُّم إىل الحاجة عىل الفطرية الشجاعة زْعم طغى
يف العسكريني غري بني إال األرستقراطية بالطبقة يرتبطان باعتبارهما جديد من مكانتهما
للقتال مرتزقًة يوظِّفون كانوا لكنهم القديمة روما يف بالنخبة اقتدوا الذين إيطاليا، شمال
الصيحات. بأحدث املهتمني الفرنسيني بني حتى ببطء والفن األدب انترش منهم. بدًال
اهتمام أن عىل دوًما ون يتحرسَّ كاستيليوني كتاب يف الثقافة الرفيعو البالط رجال وكان
التحيز كان عام، مائة مرور وبعد القتال. عىل كله ينصبُّ الفرنسيني النبالء جميع
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«لم الحكومة إن قائًال ريشيليو الكردينال ل تأمَّ فقد قويٍّا؛ زال ما التعليم ضد الفرنيس
الذين بأولئك معنية كانت ما بقدِر الالتينية اللغة يُتقنون الذين بالرجال معنية تكن
التعليم ركائز إحدى الالتينية اللغة أصبحت الوقت، ذلك بحلول لكن أرايض.» يملكون
متعلِّمني أفراد إىل بحاجة التوسعية الطموحات ذات الدول كانت فقد األرايض؛ ك ملالَّ حتى
عىل يصعب بحيث كبرية العليا املناصب يف املكافآت وكانت إدارتها، لتويلِّ العامة من
اإلصالح لحركة نتيجة حدثت التي الدينية االنشقاقات جعلت كما مقاومتها. النبالء
أذهان يف به اإليمان يفرتض ملا تقريبي مفهوم غرس إىل تطمح الطوائف جميع الديني
جندي سها أسَّ التي الجزويت، جماعة جعلت االعتبار يف هذا وضع ومع املجتمع. قادة
يف الكاثوليكية النخبة معظم تعليم بمهمة االضطالَع واجباتها من ، وثريٌّ نبيٌل إسباني
مذهًال توسًعا عرش السادس القرن شهد وهكذا الخارج. يف العسكرية وقواعدها أوروبا
أال ع يتوقَّ كان نهايته ويف أوروبا، أنحاء جميع يف املستوى الرفيع التعليم مؤسسات يف
يلتحق لم هذا ومع الالتينية. اللغة يف بارعني أيًضا بل فحسب، متعلمني النبالء يصبح
إجراء احتمال عىل تشتمل بشهادات أقل عدد والتحق منهم، قليل عدد إال بالجامعة
لكن االجتماعية، املكانة يف منهم أقل أشخاص يد عىل روتيني) إجراء أنه (رغم اختبار
املهارات كانت حيث مستمرة؛ زيادة يف واألكاديميات الكليات يف الدارسني أعداد ظلَّت

األدب. بجانب تُدرَّس املبارزة أو الفروسية مثل التقليدية األرستقراطية
األشخاص أغنى سوى الكلفة العايل التعليم من النوع بهذا االلتحاق من يتمكَّن لم
الحياة أساليب العليا الرتب أصحاب أبناء تعلَّم الوسطى، العصور ويف طموًحا. وأكثرهم
هذا واستمر النفوذ، أصحاب أو األمراء منازل يف خدًما عملهم طريق عن األرستقراطية
واسع نطاق عىل الخصوصيني املدرسني تعيني انترش كذلك معينة. أوساط يف التقليد
«الجولة ب يُعرف كان فيما طالبهم يصاحبون وكانوا مميز، أرستقراطي تعليم لتقديم
ذروة أنها عىل عرش والثامن عرش السابع القرنني يف إليها يُنظر أصبح التي الكربى»
أشهر بضعة بني ترتاوح مدة تستمر الجولة هذه وكانت . ثريٍّ شابٍّ نبيل أي تكوين
التعرف من عامة مهن َشْغل لهم املقدَّر الشباب لتمكني مخصصة وكانت سنوات، وعدة
كان الجولة، هذه ويف شخصية. تجربة عن الراقي واملجتمع الرفيعة الثقافة عالم عىل
وفحص أجنبية لغات وإتقان العسكرية التدريبات ومشاهدة القصور زيارة بهم يُفرتض
محطتهم تكون أن إىل الجميع ويسعى ثقافية. تذكارات عىل والحصول التذكارية النصب
وأحيانًا فرنسا يزورون وبالتأكيد والكالسيكيات. واملوسيقى الفن بلد إيطاليا، النهائية
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إيرل قول حد عىل — ذهبوا أينما يسعوا أن يف يتمثَّل كان الهدف أن إال هولندا.
الحقيقية التميز أوجه «محاكاة إىل — ١٧٤٨م عام يف ينصحه وهو البنه تشيسرتفيلد
يتسمون ما تقليد وحكمة؛ ببصرية وذلك عليها يحصلون ربما التي الطيبة الصحبة لدى

الحديث.» يف واملهذَّب السلس وأسلوبهم كالمهم، وأسلوب ومشيتهم، تهذيب، من به
النبالء، ملعظم املالية اإلمكانيات دوًما تتعدَّى الكربى الجولة هذه كانت هذا مع
حروب أثارتها التي االضطرابات عقب بالكاد التقليد هذا استمر النبالء أغنى بني وحتى
تكلفة من قلقة الحكومات أصبحت النهاية ويف النابليونية. والحروب الفرنسية الثورة
مدار عىل التقليدية. وظائفهم ويتقلَّدوا مكانتهم إىل يصلوا حتى النبالء الشباب تعليم
وتدريب دراسية منح تقديم أجل من عسكرية أكاديميات أقيمت عرش، الثامن القرن
عائلة من كان الذي بونابرت، نابليون تعلَّم املؤسسات هذه من واحدة ويف الفقراء. للنبالء
التي العظيمة املعارك وأظهرت الجندي. وظيفة أُُسَس فقرية، لكن قديمة كورسيكية
كانت عرش التاسع القرن منتصف وبحلول العسكري، لالحرتاف املتزايدة األهميَة خاضها
من العسكريني طالبها معظم كان للضباط، مركزية مدارس لديها العظمى القوى جميع
أبناء مع بمعزٍل التعلُّم لون يفضِّ النبالء كان املدارس، بهذه االلتحاق قبل لكن النبالء.
يف وستمنسرت أو إيتون مثل النخبة، مدارس من قليل عدد كان الدول معظم ويف طبقتهم.
النبالء. من متفاوتة أعداًدا يَقبلون باريس، يف الكربى الجنوبية الضفة كليات أو إنجلرتا،
وقد النبالء. إال تقبل ال ١٨١١م، عام تأسست التي الروسية، ألكسندر مدرسة وكانت
لغًة له خضع من جميع الكالسيكيات دراسة يف املتمثِّل األسايس الدرايس املنهج أعطى
(يف الوحيش التأديب أسلوب أن يُعتقد كان حني يف الحياة، مدى املراجع من ا وكمٍّ خاصًة
لحياة لإلعداد جيد أسلوب واأللعاب، للرياضات الجامح والرتويج عرش) التاسع القرن
يف الثقة عدم يف النبالء من العظمى الغالبية استمرَّت وربما املؤثِّرة. واألفعال لطة السُّ
الرجل متطلبات عن يكون ما أبعد بوصفه البالغ القدر بهذا الكتب» من العلم «استقاء
الفرنسية الثورة شكَّكت بعدما — مجربون بأنهم يشعرون كانوا جميًعا لكنهم النبيل،
أكثر نحٍو عىل أنفسهم إعداد عىل — األرستقراطية للطبقة بأكمله املنطقي األساس يف

الجديد. العالم ملواجهة منهجيًة
يحدث فلم األرستقراطيات، بالنساء يتعلَّق فيما أما الرجال، فعله ما هذا األقل عىل
أو — الرجال مع الحال فكما اإلطالق؛ عىل لديهن التعليم متطلبات يف ملموس ر تطوُّ
الفتيات كانت فقد ؛ مستقالٍّ تعليًما نْي يتلقَّ أن املستحب من أنه يُعتقد كان — أكثر ربما
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الساللة، لتدعيم اسرتاتيجية زيجات عىل الحصول والدتهن منذ لهن املقدَّر مكانًة، األعىل
راهبات رعاية يف يوَضْعن — الكاثوليكية الدول يف — أو خاص، تعليم عىل يحصلن
الثقافية اإلنجازات أعىل ْقن يحقِّ الالتي السيدات كانت خاصة. أَْديرة يف أرستقراطيات
البالط» «رجل قصة يف النقاش ُقْدن الالتي من بداية الراقي، املجتمع يف دوًما يَظهْرَن
الرتويج أجل من الكثري فعلن الالئي األدبية الصالونات مضيفات وحتى لكاستيليوني،
مثل مهذَّب مستشار حتى لكن عرش. الخامس لويس عرص يف فرنسا يف التنوير لقيم
نظر وجهة ومن الالتينية، اللغة معرفة إىل يحتجن ال النساء أن يعتقد كان تشسرتفيلد
األطفال؛ إنجاب سوى للنساء أخرى مهمة هناك تكن لم نابليون مثل األفق شخصضيق
أن عليهن يجب كان كما خاضعات، يكنَّ وأن بالتهذيب، يتَّسْمَن أن للنساء بد ال فكان
الرقص، عىل قادرات يكنَّ وأن املنزل، حسابات إدارة أجل من الحساب، يف بارعات يكنَّ
تتناىف كانت النفخ (آالت الوترية اآلالت إحدى عىل والعزف الغناء يف يَربَْعَن أن ل ويُفضَّ
منهن كلٌّ تضع بحيث جانبي رسج يف يجلسن كنَّ الخيل، ركوبهن وعند التأنُّق). مع
الوحيدة وظيفتهن أن يَعلْمَن كنَّ النهاية، يف لكن الحصان. جانب نفس عىل ساقيها كلتا
الحادي القرن يف اإلنجليزيات الدوقات إحدى وصف حدِّ عىل كأرستقراطيات، األساسية

األطفال. إنجاب هي والعرشين،

ورجاله البالط (5)

البالط رجال صورة هي — املثايل — لألرستقراطي التقليدية الصورة ظلَّت قرون لعدة
معظم كانت النبالء، عىل الفرنسية الثورة هجوم اكتنف الذي االستنكار وابل فمع امللكي.
املتعجرف، االزدراء مثل بالبالط؛ مرتبطة عام بوجه للنبالء املنسوبة واالدعاءات العادات
والجشع، والنفاق، املكانة، يف منهم لألعىل والخنوع مكانًة، منهم باألقل االكرتاث وعدم
عىل التهم هذه تستند أشكاله. بكافة األخالقي والفساد واملحسوبية، والديون، والتبذير،
ل تحمُّ عىل القدرة لديهم ليست ناقمون نبالءُ بعناية معظَمه َصَقَل طويل، أدبي تراث
جميعهم أن واملفارقة بعيد. من بمرارة الحياة تلك يطالعون وكانوا البالط، حياة تكاليف
مثاليٍّا معياًرا بالفعل البالط د حدَّ هذا مع نفسها. السيئة بالصفات وسموا النهاية يف
واملظهر «اللغة قائًال: ولده تشسرتفيلد حذَّر عرش. التاسع القرن من متأخر وقت حتى
املوهوب، فاإلنسان … الوحيد الحقيقي املعيار هي البالط وسلوكيات واملالبس الخارجي
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عامة عن ويختلف نفسه سيميز الناس، أفضل يصاحب وكان البالط، يف تربَّى الذي
نظرة.» بكل وحتى بل وحركة، ف وترصُّ كلمة بكل الشعب،

الصلة وثيقة وجميُعها واألجر، واملكانة السلطة هي البالط يف الجذب عوامل كانت
كانوا التي السلطة إىل باإلضافة كانوا، الذين امللوك، «منزل» البالط فكان ببعض. بعضها
مكانًة النبالء أرفع — ممالكهم يف نبالء أول بكونهم يتفاخرون ويوزِّعونها، يستخدمونها
— يُحاكى الذي األرستقراطي والسلوك املظاهر معايري يحدِّدون من وهم — جدال بال
هي امللوك ثقة كانت لقد للنبالء. الهرمي التسلسل مدى عىل — املالية للموارد وفًقا
النبالء كبار شعر املقابل ويف يعرفونهم. ملن فقط يمنحونها وكانوا سلطتهم، مفتاح
الحاكم، إىل الوصول من لهم بد ال كان يكتسبوها حتى لكن الثقة، لهذه أهل بأنهم
قطُّ البالط يكن ولم انتباهه. وجذب وهواياته، ُمتََعه ويشاركوه بصحبته، يُشاَهدوا وأن
يديرها التي والخدمات الوظائف من واسعة لشبكات نواة كان فقد النبالء؛ عىل حكًرا
هم حقِّ من بأنه يشعرون كانوا من هم وحدهم النبالء أن إال الشعب. عامُة كبري حدٍّ إىل
أن إىل بحاجة كان منهم بعًضا أن لدرجة بشدة يجذبهم وكان املكان، هذا يف الوجود
عرش الخامس لويس أنشأه الذي الرشفية» البالط «ألقاب نظام إن عنه. إبعادهم يتم
عىل تحصل لم نبيلة ليست عائلة أي منه استثنى والذي (١٧١٥–١٧٧٤م)، فرنسا يف
الصيد إىل الذهاب أو امللك يدي بني املثول من عرش الخامس القرن منذ النبالة مكانة
تقليل إىل تهدف لوجستية أداة كونه بقدر العائالت كربياء السرتضاء يهدف يكن لم معه،

األعداد.
حصولها بعد حتى البالط داخل لة املؤهَّ العائالت من كثري تبقى تكن لم هذا مع
عىل القدرة هو البالط داخل للبقاء الحقيقي ل املؤهَّ كان فقد شعائري؛ اعرتاف عىل
فضًال الراقية، واملقامرة املرتفة، الرتفيه وأساليب املوضة، يف الدائم فالتغري نفقاته؛ ل تحمُّ
التكلفة. الباهظة األمور من جميعها كانت امللكية؛ جوالته يف امللك اتباع إىل الحاجة عن
وهي الرئيسية، املدن يف بمنازل االحتفاظ إىل بالحاجة كذلك البالط رجال أَُرس وشعرت
وأحد املتطلبات، هذه مثل رها تدمِّ الدخول أكرب فحتى التكلفة. وباهظة أنيقة أماكن
يحصل ال هبات عىل حصولُهم املستمر البالط رجال اهتمام عىل استحوذت التي األمور
من تأتي جهد، دون جيًدا دخًال تُِدرُّ ووظائف ومناصب معاشات من غريهم؛ عليها
البالط، يف البقاء نفقات ل تحمُّ عىل قدرتهم قلَّت كلما املنطلق، هذا ومن امللك. عائدات

فيه. الوجود إىل حاجتهم زادت
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عرش، التاسع القرن حتى الدول معظم يف ساد الذي املطلق، امللكي الحكم ظل يف
والرتقي للحماية ومكانًا القوة، عنارص لجميع وموقًعا العليا، للسياسة منتًدى البالط كان
القرن أواخر منذ برملانية دولة كانت التي العظمى، بريطانيا يف فحتى واملحسوبية.
واملادية الرشفية املكافآت وكانت عظيًما، امللك مع الجلوس رشف كان عرش، السابع
كثري يطمح يكن فلم فيكتوريا؛ امللكة زوج وفاة حتى األقل عىل هائلة، ذلك عن الناتجة
الدعم دون طويل لوقت برملانية بأغلبية االحتفاظ يف الحكم تولِّيها حتى الوزراء من
مكانته دعم إىل بالحاجة شعر إمرباطوًرا، نفسه نابليون ب نصَّ وعندما امللك. من الرصيح
سقوُطه وجعل الفرنسية. الثورة رته دمَّ قد كانت الذي كالبالط يشء إحياء طريق عن
حجم يف تقلًُّصا عرش التاسع القرن وشهد تقليده، عن تعُزف بعده من جاءت التي الدوَل
البالط أصبح النهاية ففي للموضة؛ كمركز البالط دور هذا وييل السيايس. ودوره البالط
رونقها فقدت التي اآلثار هذه أن إال الطراز. قديم هو ما كلِّ عن بالتأكيد يعربِّ الواقع يف
وفيها ُعليا، وراثية لُسلطة َمقرٍّا زالت ما لطة، للسُّ متألقًة مسارَح ما وقٍت يف وكانت
األرستقراطية للعائالت املنتمني لألرستقراطيني االحتكاري الدور أُُسس بوضوح ظهرت
بريطانيا يف العرشين القرن من متأخر وقت وحتى مىض. وقت أي من أكثر القديمة
السيداُت خ ترسِّ عندما تأتي الحرضية االجتماعية األحداث موسم ذروة كانت العظمى
عىل للملك رسميٍّا أنفسهنَّ تقديم طريق عن الِتهن مؤهِّ العريقة العائالت من الشاباُت
بلدة لغة يف عليهنَّ يُطَلق كان كما وذلك الراقي، املجتمع حياة يف «مبتدئات» أنهنَّ

القديمة. فريساي

التنوع (6)

فاملؤكد منهم؛ قليلة قلة إال البالط من قط يقرتب لم املعايري، وضع يف النبالء دور رغم
إنصاف. دون محظوظة وطفيليات جشعني لكونهم البالط رجال كرهوا منهم كثريًا أن
جانب من الربجوازية أو الريفية الترصفات من وسخروا البالط رجال كره املقابل ويف
اسم عرش السابع القرن يف إنجلرتا يف عليه أُطلق الذي العداء، هذا مثل وإن النبالء.
األرستقراطيني بني تُحىص وال تُعد ال التي الفجوات أحد لهو الريف»، مقابل يف «البالط
فكرة أي يف األسايس املساواة انعدام عنرص عمل فقد املستويات. جميع وعىل بلد، كل يف
عن يتميزون كانوا كما تماًما بعض عن بعضهم النبالء تمييز عىل النبالء بطبقة تتعلَّق

الشعب. من العظمى الغالبية
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منها كلٌّ ويشكِّل كثريًا، بها يُعتز دقيقة اختالفات من رقيق نسيج النبالء طبقة إن
كانت والريف البالط بني العداوات أن الواضح ومن الدونية؛ أو التميز من لنوع أساًسا
أغنياء، دوًما كانوا الذين الجدد، النبالء أن إال الثراء. يف التفاوت مظاهر من ا مهمٍّ مظهًرا
أجداًدا الفتقارهم نظًرا باملثل؛ األرايضالصغار ك ومالَّ البالط رجال الزدراء أيًضا تعرَّضوا
بعضهم أنفسهم ملقارنة للنبالء لها حرص ال ُطرًقا تقدِّم العائلة شجرة فكانت النبالء. من
العسكريني لدى وقت يتوافر كان ما فنادًرا مهنية؛ أيًضا العداوات تكون وقد ببعض.
أي وظائفهم تتطلَّب ال الذين مملة، كتابية إدارية وظائف يف العاملني أو القضاة أجل من
الجيوش مصري يف يتحكَّمون هذا ومع املجد، من نوع أي قون يحقِّ وال الشجاعة من قدر
ألقابًا، تحمل ال التي العائالِت لأللقاب الحاملُة العائالُت تحتقر أن واملعتاد املتقاضني. أو
الة. الفعَّ امللوك حوافز أكثر أحد لأللقاب الهرمي التسلسل داخل ي بالرتقِّ الوعد وكان
الزواج؛ طريق عن تحالفات عقد يف العائالت فكَّرت عندما االعتبارات هذه كل دور ظهر
دوًما استعداد ثمة كان هذا مع مكانًة، منه أقل أَُرس من الزواج يف يرغب أحد يكن فلم
يتمتع الطرفني أحد كان إذا املحتمَلنْي الزوَجنْي بني ملحوظة تفاوتات أي عن للتغايض
— وُرقيٍّا عراقًة األرس أكثر فحتى األحيان. أغلب يف الثروة أو املكانة يف طاغية بمميزات
لكن مكانًة أقل إليها وريثة ضم إمكانية نظري كربيائها تتغاىضعن كانت — أيًضا وثراءً

ثراءً. أكثر
بولندا كانت مختلفتني. دولتني نبالء بني تام تشابه هناك كان أن قطُّ يحدث لم
معظمهم يكن لم الذين املنخفضة، الرتب ذوي من بالنبالء تعجُّ وإسبانيا واملجر
نبيًال يعترب ذََكر كل كان إسبانيا، شمال يف معينة مقاطعات ويف األغنياء، من بالرضورة
يحَظ لم الربيطانية، الجزر يف هذا، من العكس وعىل شهري. ألب ابن بمعنى «هيدالجو»؛
يف كبرية تفاوتات بالرضورة ظهرت لذا العريق؛ األصل ذوو إال النبالء بلقب قانونًا
تتخطَّ لم النسبة لكن الوضوح، بهذا متباينة مجموعات تمثِّلهم الذين السكَّان نسبة
أو بولندا مثل كبري، نحٍو عىل النبالء طبقة فيها تتَّسع التي الدول يف إال ٪١-٢ كثريًا
إىل باإلضافة للسكان. اإلجمايل العدد زاد عندما بعد فيما وتضاءلت إسبانيا، من أجزاء
ال نبالء دوًما يظهر كان األرايض، َدْخل من بالعيش املثالية الفكرة انتشار رغم هذا،
أو املواريث م تقسِّ إما كانت ما عادًة التي املرياث، قوانني تطبيق جرَّاء أراَيض يملكون
يملكون ال الذي النبالء هؤالء بعض فعثر متكافئ. غري نحٍو عىل األكرب االبن تحابي
العمل عىل أُجرب منهم الكثري لكن املحرتمة، الجنود وظيفة يف للعمل فرصة عىل أراَيض
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بالجملة البيع سواء التجارة، منها األرستقراطية؛ األوساط يف عادًة تُزدرى وظائف يف
كما أراٍض من يمتلكونه ما عىل الحفاظ استطاعوا الذين النبالء وحتى بالتجزئة. أو
أوروبا يف متنوعة؛ كثرية بطرق املستأجرون ينتجه الذي الفائض انتزعوا فقد ينبغي،
متفاوتة بمقادير تُضاف التي النقدية، اإليجارات طريق عن متزايد نحٍو عىل الغربية،
من إلبه، نهر رشق ويف التابعون، يقدِّمها التي والخدمات املتبقية اإلقطاعية الرسوم من

روسيا). (يف لألفراد اململوكني أو لألرض، املالزمني للعبيد اإلجباري العمل
من حال بأي تكن لم مجتمعاتهم يف النبالء استخدمها التي لطة السُّ فإن كذلك
بسلطة النبالء جميُع تمتع جنوة، أو البندقية مثل الجمهورية، املدن ففي واحدة؛ األحوال
مكتملة، دولة يمثِّلون أنهم يرون تقسيمها قبل بولندا يف الشالختا كان فقد جماعية؛
كان وباملثل نفسه. امللك إىل وصوًال األصعدة، جميع عىل ليحكموهم ممثلني وانتخبوا
أواخر حتى األرستقراطية الطبقة مصالُح كبري حدٍّ إىل عليه تسيطر الربيطاني الربملان
يف إال اللوردات مجلس يف للسلطة عرقلتهم عىل نهائيٍّا يُقَض ولم عرش، التاسع القرن
عرش، التاسع القرن قبل آخر مكان أي يف برملانية مؤسسات وجدت وأينما ١٩١١م. عام
صة مخصَّ أماكن عىل يحصلون ما عادًة النبالء كان األقاليم، أو الدولة مستوى عىل سواء
بالحكم تمتعوا الذين النبالء أشفق وقد قط. متماثلة تكن لم املحدَّدة سلطاتهم لكن لهم،
سلطة تحت الحياة من املجربين الخانعني نظرائهم عىل بالحرية وصفوه الذي الذاتي
النبالء استقالل مظاهر من مظهر أي يصنِّفون الحكام هؤالء كان فقد املطلقني؛ الحكام
رعاياهم من خوف يف الحكام هؤالء عاش وقد الجمهوري. للنظام تأييد أو ثورة، أنه عىل
النبالء تعاون دون الدولة إدارة بمحاولة قطُّ منهم أيٌّ يحلم لم هذا ومع القوة. املفرطي
عليهم يُغدقون فإنهم منخفضة، ُرتَبُهم وزراءَ واختاروا حدث وإذا املستويات، جميع يف
النبالء وجود مع وحتى خجل. دون الرعايا مواجهة من يمكِّنوهم حتى واملكافآت األلقاب
حجم عىل بناءً كبري، حد إىل اليومي الذاتي حكمهم اختلف مطلقني، حكَّام سلطة تحت
ساللة اعتالء طريق عن واحًدا كيانًا أصبحت التي للممالك املختلفة والقوانني اململكة،

والوالء. الخدمة تقاليد وقوة ع، متوقَّ غري غزو أو مصادفة للعرش
الحايل، العرص يف أو قديًما األرستقراطية، ملاهية العريضة الخطوط أن يبدو
مجرد عىل بناءً فحصها عند املعالم واضحة غري تصبح األرستقراطيني؛ ولسلوكيات
فقد ينخدعون؛ يكونوا لم أنفسهم والنبالء واالستثناءات. األمثلة من متنوعة مجموعة
بالنسبة الحال وكذا االختالفات. كانت أيٍّا يرونهم، عندما جنسهم أبناء عىل يتعرَّفون كانوا
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رسمها الكبار. البولنديني النفوذ أصحاب أحد بوتوتسكي، ستانيسالس الكونت :3-3 شكل
.١٧٨١ دافيد، لوي جاك

الحياة نواحي جميع يف سيطرتهم لتقبُّل نظًرا — تأثَّروا الذين املجتمع، أفراد باقي إىل
قائًما. الوضع هذا يزال ال ما حدٍّ وإىل ونماذجهم. بِقيَمهم عميًقا تأثًُّرا —
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وأيًضا بالسلطة، تتمتع نخبة بصفتهم لهم اآلخرين باحرتام دوًما األرستقراطيون طاَلب
عوا توقَّ لقد سابقة. سلطة من به تمتَّعت عما باهتة ذكرى لديها متبقية رشاذَم بوصفهم
وحتى — الغرب يف القديمة العصور يف رصاحًة. مكانتهم بسموِّ اآلخرون يعرتف أن
يكن لم — الرشقية أوروبا يف الرقيق نظام فيها املطبَّق الدول يف األحدث العصور يف
ليس وقت ويف لهم. احرتاًما يُظهروا لم إذا بالعنف اآلخرين معاملة يف يرتدَّدون النبالء
بسبب باريس شوارع أحد يف فولتري برضب روهان بلدِة نبيُل أمر ١٧٢٥م، عام يف ببعيد
إن قائًال أيرلندا يف يرتحل إنجليزي رجل علَّق عاًما، خمسني مرور وعقب وقح. تعليق
من يقرتب يشء أي أو واالستهانة مطَلق، «بخضوع إال يرىض ال األيرلندي األرض مالك
يتعرَّض فقد للغاية؛ مطمنئ وهو سوطه أو بعصاه إما عليه يعاِقب قد الوقاحة درجة
مثل كان الوقت هذا يف نفسه.» عن للدفاع يده رفع حاول إذا عظامه كرس إىل الفقري
احرتاًما عون يتوقَّ اإلنجليز األرستقراطيون ظلَّ لكن اإلنجليز، مشاعر يصدم السلوك هذا
الزمان من عقد وبعد االجتماعية. املكانة يف منهم أسفل هم ممن مكانتهم عن يعربِّ
مصطلًحا «األرستقراطية» وجعلوا عقب، عىل رأًسا االحرتاَم هذا الفرنسيون الثواُر قلب
مكان كل ويف قصرية. لفرتة منبوذين أشخاًصا النبالء من جعلوا كما السياسية لإلساءة
لكن طويًال، النوبة هذه تستمر لم ويُرَهبون. يُروَّعون النبالء كان فرنسا خارج آخر
االحرتام أصبح أن بعد فيما َقطُّ يحدث ولم التايل. القرن طوال تالحقهم ظلَّت ذكراها
دون األرستقراطية إلدانة استعداد عىل أناس دوًما ُوِجد فقد تماًما؛ به مسلًَّما أمًرا لهم
وقت فرنسا يف مرة ألول ظهرت التي الهجمات يجدِّدون الفرصة لهم أُتيحت وإذا خوف،
يف ذلك بخالف الوضع يكون أن فيصعب باقيًا. الالإرادي االحرتام ظل هذا، ومع الثورة.
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طويلة لفرتة واملجتمع الحكومة عىل وِقيَمهم حياتهم وأساليب النبالء فيها سيطر قارة
للغاية.

التابعون (1)

مصدًرا — بارزين أغنياء مستهلكني بوصفهم — مجدهم ذروة يف األرستقراطيون كان
— تواضعه رغم — للنبالء واحد بيت هناك يكن فلم وظائف. عىل للحصول دائًما أساسيٍّا
ويف األرستقراطية. مظاهر من ا مهمٍّ جزءًا الحاشية حجم وكان خدم، دون إدارته يمكن
مرافقون ومعهم يسافرون النفوذ أصحاب كان عرش، والسادس عرش الخامس القرنني
كان وإذا رسميٍّا. زيٍّا جميعهم ويرتدون األفراد، مئات إىل عددهم يصل وخدٌم للموكب
ويراه بل يبدو، ما عىل ا فجٍّ أمًرا التالية القرون يف أصبح قد التفاخر من النوع هذا مثل
الكامل االستمتاع لهم يتسنَّى يكن لم األرستقراطيني فإن يهدِّدهم، أمًرا املتشكِّكون امللوك
ال وعمَّ وطهاة خدم وكبار ووصيفات شخصيِّني خدم دون وهواياتهم ميولهم بممارسة
وسائقني الصيد عن ومسئولني وسائسني للطرائد وحرَّاس التشجري عن ومسئولني حدائق
توماس (مثل مكتبات أمناءَ األضخم املنازُل عيَّنت وربما َمَهَرة. ال وعمَّ الني وحمَّ للعربات
لعزف أوركسرتا مع هايدن، جوزيف (مثل عازفني أو تشاتسوورث) منزل يف هوبز
إال هناك يكن ولم عرش). الثامن القرن يف إسرتهازي وقرص أيزنشتات بلدة يف أعماله،
دون ارتداؤها بإمكانهم األرستقراطيون لها يفضِّ التي املزخرفة املالبس من قليل عدد
بكل االستعانة املمكن من كان املدلَّلني السادة بعض إىل وبالنسبة امللبِّسني، من مساعدة
هريزن، ألكسندر والد كان فقد للغاية؛ بسيًطا جهًدا تتطلَّب كانت وإن حتى الخدمات،
دافئًة يقرؤها التي اليومية الصحف تكون بأن حتى يطاِلب الروسية، االشرتاكية س مؤسِّ
امللكي، البالط يف الحال مثلما النبالء، تركُّز أماكن ويف الرقيقة. أصابعه حماية أجل من
يف شخص ألف ٤٤ من أكثر عاش فقد الخدم؛ فئة هي السكان من الكربى الفئة كانت
الفرنسية. الثورة عشية حتى البالط، سوى للعمل مكان بها يكن لم بلدة وهي فريساي،
الحد، هذا عند يخدمونها التي البالط عائالت من مئات سيطرة نطاق ف يتوقَّ لم
املنشآت هذه ويف القريبة. العاصمة يف منشأة عىل الحصول برضورة معظمها فشعر
العرصية، باحتياجاتهم تمدُّهم التي الرفاهية ُسبل صناعات من كبريًا ا كمٍّ مطالبهم دعمت
فقد والُحيل؛ الزخرفية والتحف واملالبس األثاث وحتى اليومية الغذائية املواد من بدايًة
لنحو عمًال للدراسة، مؤخًرا خضعت البالط رجال لعائالت ممثِّلة أرس خمُس رت وفَّ
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صيحات آثار وامتدَّت عرش. الثامن القرن أواخر يف باريس أنحاء يف وِحَريف صانع ١٨٠٠
األرسة أعضاء أحد من متوًىف عىل الِحداد إعالن فعند هذا. من أبعد إىل حتى البالط
الحرير صناعة وكانت بالسواد، يتَّشح البالط كان األجانب، امللوك أحد أو الحاكمة
ثورة اندالع كان الحال، بطبيعة ثَم، وِمن ت. مؤقَّ لكساد تتعرَّض ليون يف األساسية
يف مدينتني أكرب يف والِحَرفيني للصنَّاع اقتصادية كارثة يعني لألرستقراطيني مناهضة
من متألِّق بالط إلقامة العديدة نابليون دوافع أحد وكان ومارسيليا. باريس وهما فرنسا؛
أخرى، ناحية ومن والكماليات. الرتف صناعات ازدهار إعادة هو األلقاب ذوي األعيان
طهاة سها أَسَّ مطاعم من الفاخر الطعام تناول يف الراقي الفرنيس التقليد مصدر يأتي
الثورة. اضطهاد بسبب مكانتها انحطَّت كربى عائالت لدى عملوا العمل عن عاطلون

مكانًة، األقل األملان األمراء إقامة أماكن يف أو األقاليم، عواصم يف أصغر، نطاق عىل
من دوًما النبالء كان فقد املحليني؛ النبالء وأذواق احتياجات يتبع الحياة نظام كان
وصول طريق عن القضائية للمراكز االقتصادية اإليقاعات ُحدِّدت وطاملا املتقاضني، أهم
ال ربما سابقة. أجيال إىل ترجع قضايا متابعة أجل من سنويٍّا األعيان من مجموعة
يتَّسمون ما أو الحرضيني النفوذ ذوي لدى توجد التي تلك مثل حاشيات معهم يجلبون
العصور ويف ورفاهية. ثراء من يصاحبهم فيما قط أحد يشكَّ لم لكن للرتف، نهم من به
تشييد أو لتعمري األساسيني الرعاة هم النبالءُ كان أيًضا الصناعية الثورة عىل السابقة
بها، املحيطة املتنزهات أو الحدائق أو الريفية ملنازلهم نهائي ال تحسني أو النطاق واسع
العديد ُشيِّدت كذلك للفقراء. بيوت أو أسواق إلقامة أماكن مثل مرافق منح عن فضًال
طريق عن أو مبارشًة إما األرستقراطيني، رعاية بفضل روعًة الكنسية املباني أكثر من

النبالء. ان الكهَّ أو األديرة رؤساء أو األساقفة طموحات تحقيق
الغالبيُة والكنائس والعواصم البالط يف املوجودة بالرفاهية تحَظ لم الواقع، يف
املراكز يف الغنية الحاكمة النخبة يف وشكِّهم كرههم من زاد مما النبالء؛ من العظمى
واحد بخادم أو الخدم من قليلة بمجموعة أمره تدبُّر استطاع ومعظمهم الحرضية.
القالع تُشبه التي الريفية منازلهم يرتكوا أن إال بدائل لديهم تكن ولم املهام، د متعدِّ
عرش الثامن القرن أوائل يف معلٌِّق وصفها كما — حياتهم كانت وقد حولهم. من تنهار
أطفال وإنجاب للفالحني، ورضب صيد «حياَة — برلني) بالط يف يعيش فرنيس (مركيز
رشفية، حقوق بضعة بسبب القرية كهنة ضد القضاء إىل واللجوء املزارعني، بنات من
عون يتوقَّ ظلُّوا هذا ومع اآلحاد.» أيام يف ضيعاتهم عىل املرشفني مع الخمر واحتساء
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تدفعهم غريزتهم كانت ع، متوقَّ غري مال عىل وحصلوا حدث وإذا لهم، جريانهم احرتام
ثراءً األكثر نظراؤهم عليها ينفق التي نفسها القيمة العديمة األشياء أنواع عىل إنفاقه إىل

أمواَلهم.

اقتصادية آثار (2)

يتعلَّق األمم» «ثروة كتابه يف ١٧٧٦م عام سميث آدم طرحها التي العديدة األسئلة أحد
يقول: فكتب مثمًرا. أمًرا املظاهر عىل الدخل من الَكمِّ هذا مثل إنفاق كان إذا بما

ألحد العرضية أو املستمرة اإلقامة األساس يف تدعمها التي البلدات، هذه يف
إنفاق طريق عن األساس يف رتبًة األقل الناس فيها يعيش والتي النبالء،
كسل إن … والفقر واملجون بالكسل عام بوجه الناس هؤالء يتسم العوائد،
يفسد أنه املحتَمل من العوائد إنفاق عىل يعيشون الذين الناس من األكرب الجزء
رأس استثمار ويجعل املال، رأس توظيف عىل الحياة بهم يُفرتض من صناعة

األخرى. األماكن من نفًعا أقل املكان هذا يف املال

ولفتًا سلطًة وأكثرهم املجتمع أعضاء أغنى يطرح فعندما تأثري؛ أيًضا للقدوة كان
فمن شأنهم، من تقلِّالن أنهما اعتبار عىل والصناعة التجارة احتقار فكرَة لألنظار
من قدر بأي بهما العمل عىل اجتماعيٍّا بالرتقي يحلم شخص أيُّ يُْقدم أن املحتمل غري
معظم دعم وقد تقتيضالحاجة. مما أكثر واحدة لحظة بهما العمل يف يستمر أو الحماس،
الطموحني، الشعب عموم ملوارد املستمر االستنزاف طريق عن وسلطتهم ثروتهم النبالء
الطبقة أو املتوسطة التجارية الطبقات من ماليًة وموارَد نشاًطا العائالت أكثر برفع وذلك
الحكمة من كان فقد ظاهر؛ برتحيب ذلك يحدث كان وقلما النبالء، مراتب إىل الربجوازية
اقتصاِد يف أمانًا االستثمار أنواع أكثر يف املالية مواردهم من بعًضا األغنياء يستثمر أن
فكان البساطة؛ هذه بمثل دوًما األمر يكن لم لكن األرض. الصناعية: الثورة قبل ما
املسيطرين األرايض ك ملالَّ واالنضمام االجتماعي، الطموح عن اإلعالن يعني األرض رشاء
كميات كانت ١٧٨٩م عام حتى هذا، إىل باإلضافة فرنسا، ويف الحياة. نواحي جميع عىل
األقل فعىل النبالء. مكانَة تَمنح التي املناصب رشاء يف أيًضا تُستثمر األموال من كبرية
التجارة تأثري بمثل هذا يكن لم إن حتى اقتصاديٍّا، منتجًة األرض جعل يمكن كان
بماٍل يُشرتى منها كثري كان كذلك اإلطالق. عىل مثمرة تكن لم املناصب لكن والصناعة،
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هذه أن صحيح املخاطرة. من أكرب بقدر هذا بخالف استثماره املمكن من كان مقَرتض
الذي والصناعي التجاري االزدهار طريق يف عثرة حجر تقف لم األرستقراطية الهيمنة
املهيمن الربملان بذل الحقيقة ويف حديث. اقتصادي نظام أول العظمى بريطانيا جعل
مثل لت سهَّ تجارية تحتية بنية وتكويِن إقراِر أجل من كبريًا جهًدا األرستقراطيون عليه
وأعمالهم العامة أيدي يف مال رأس وجود عىل حافظ الذي يكون ربما لكن التقدم. هذا
حركتَها َشلَّت سوق األرايضيف عىل الحصول صعوبة هو آخر مكان أي من أكثر التجارية
ذلك لهم أُتيح عندما هذا، مع والوقف. األكرب لالبن اإلرث منح ونظاٌم املرتفعة اإليجاراُت
للسلع إنتاًجا الدول أكثر عرش التاسع القرن يف العظمى بريطانيا أصبحت أن بعد —
من أكثر حرَصهم الناجحون الربيطانيون الصناعة رجال أظهر — املناسبة األسعار ذات
ه، املرفَّ الحياة نمط وممارسة توسيعها، أو قصور وبناء َضيْعات، رشاء مىضعىل وقت أي
ويتخلَّصون نبالء رجاًال يصبحون كيف ليتعلَّموا الحكومية املدارس إىل أبنائهم وإرسال
املدارس يف التعليم عىل والتكنولوجيا والعلم التجارة ازدراء هيمن التجارية. أصولهم من
عىل — مهمٍّ عنٍرص بمنزلة ذلك وكان العرشين، القرن من ر متأخِّ وقت حتى الحكومية

الربيطاني. االقتصاد تدهور يف — املؤرخني بعض زعم حد
تتأثَّر أال الصعب من كان األرستقراطيني، أيدي األرايضيف من كبري َكمٍّ لوجود نظًرا
ك مالَّ ملعظم الثابت الهدف فكان وأولوياتهم؛ بتفضيالتهم وتطويرها الزراعة ممارسة
ما ونادًرا ، حدٍّ أقل إىل اإلنفاق تقليل مقابل يف حدٍّ أقىص إىل اإليجارات زيادة األرايض
عىل الحصول أجل من االستثمار إعادة نظري قريب عائد عن للتخيل استعداد عىل كانوا
الزيادات عرش الثامن القرن يف إنجلرتا يف ارتكزت عندما وحتى املدى. طويلة مكاسب
األمد، طويلة اإليجار وعقود العامة، األرايض تسييج عىل الزراعية اإلنتاجية يف املذهلة
معظم من بتقدير النموذج هذا يحَظ لم االستثمار؛ إعادة معدَّل وارتفاع الحيازة، وتأمني
عقود منح لون يفضِّ كانوا فقد األيرلنديني؛ خاصًة األوروبية، القارة يف األرايض ك مالَّ
الذين االستغالليني الوسطاء بنهب يكرتثون ال وكانوا مزايد، ألعىل املدى قصرية إيجار
ويف ويذهبون. األرض يرتكون ثم الرتبة ويُهلكون الباطن من األرض رون يؤجِّ كانوا
أجر دون يعملون الذين األرسى العبيد من العاملة القوى مزايا كانت الرشقية، أوروبا
لحقول زراعتهم من كلٍّ يف ظهرت التي الواضحة كفاءتهم عدم رغم به، مسلًما أمًرا
بشأن الحكومات مواعظ تلَق ولم الشخصية. ملمتلكاتهم النسبي وإهمالهم أسيادهم
الطلبات من الحدِّ يف الحكام بدأ وعندما صاغية، آذانًا العبيد لتحرير االقتصادية املزايا
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الساحلية املناطق ويف وتملًُّصا. شديدة مقاومة واجهوا السادة، بها يتقدَّم أن يمكن التي
العنيف الفعِل ردَّ االستعمارية العبودية عىل للقضاء املؤيدين هجماُت واجهت أوروبا، يف
حني يف والفرنسية، الربيطانية العبودية يف واسع نطاق عىل النبالء استثمر نفسه.
أجزاء رشاء يف أرباحهم دوًما الكاريبيون واملزارعون ثراءً األكثر الرقيق تجار استخدم

أوروبا. يف األرستقراطية الحياة لنمط واالنضمام األوروبية الَضيْعات يف األرايض من
الفرنسيون الثوار حاول فعندما ؛ قطُّ األرستقراطيني اهتمامات أحد الكفاءة تكن لم
أو املواهب، ألصحاب املهن فتح باسم هذا فعلوا ١٧٩٠م، عام يف النبالء طبقة إلغاء
كان واالستحقاق. الجدارة أساس عىل الُحكم باسم ونصف قرن بعد يُعرف أصبح ما
إال الفطرية. طبيعتهم يف لة متأصِّ الجدارة أن ادِّعاء يف دوًما يسارعون األرستقراطيون
عىل ف الترصُّ يف نجاحهم بل املوضوعية، السمات من نوًعا بالجدارة يقصدوا لم أنهم
أن إال نفسه. األمر تعني العامة بني الجدارة وكانت األرستقراطيني. من املفرتَض النحو
والوصاية واملعارف التأثري عىل بل القدرة، عىل يعتمد لم األرستقراطيني حكم تحت الرتقي
األرستقراطيون كان فقد «املصالح»؛ العظمى بريطانيا يف عليه أُطلق ما أو و«الحماية»،
تجاريٍّا، معهم والتعامل لطبقتهم املنتمني دعم تفضيل وهو املحاباة، أسلوب يتبعون
للحفاظ األولوية إعطاء أن ورغم أقاربهم. بني من يكونوا أن بالطبع املثايل والوضع
بالتضامن الشعور فإن سنٍّا، األصغر األبناء إفالس يف تسبَّب قد العائلة إرث وحدة عىل
األرسة. يف الصغار لألعضاء وظيفة تدبري إىل العائالت رؤساء يدفع كان ما عادًة األُرسي
وكان املستويات، جميع عىل املهمة األرستقراطية األنشطة أحد املحسوبية الِتماس وكان
وتابعيه ألقاربه وظائف عىل العثور عىل قدرتَه النبيل مكانة عىل الدالة املعايري أحُد
كانت الرشوة إن املناصب بيع عن املدافعون قال الجيش. أو الكنيسة أو الحكومة يف
فرتة طوال لكن املواالة. نظام من الحكوميني املوظفني لتوفري وفعاليًة عدالًة أكثر وسيلًة
أساليب عىل العثور يف برغبة َقطُّ السلطة عىل القائمون يشعر لم األرستقراطيني، حكم
بأن االعتقاد إىل غرائزهم جميُع دفعتهم النهاية ففي والكفاءة؛ القدرة لتحديد موضوعية

وراثيًة. األرجح عىل تكون الصفات هذه

الحرب (3)

يف دوًما تُعطى التي واألولوية املحاربني، من املستمدَّة األرستقراطية السلطة أصول أدَّت
النبالء لدى دائم اهتمام وجود إىل الحربية، واإلنجازات للشجاعة األرستقراطية العقيدة
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ويدعمون عسكريني قادة دوًما النفوذ أصحاب كان الوسطى، العصور ويف بالحروب.
لون يتحمَّ امللوك وكان خدمهم. من مكوَّنة خاصة بجيوش السلطة يف املزعوم هم حقَّ
أنفسهم الحكَّام افتقر عندما أو الُقرصَّ حكم أثناء ويف باإلهانة، لهؤالء التعرض مخاطر
حرب إىل بأكملها ممالك تَجرَّ أن البارونية للمنافسات يمكن كان العسكرية، للصفات
علَّق عرش، السادس القرن يف فرنسا يف اندلعت التي الدينية الحروب أثناء ويف أهلية.
ممن العنيفة املنافسة هذه ملثل جيز دوق تعرُّض عىل — حياديٍّا موقًفا متخذًا — مونتني
وريث مجرد من أكثر الوقت هذا يف يكن لم الذي الرابع، هنري املستقبل يف سيصبح

فقال: للعرش، مفرتَض

كانت لقد … عائلته رشف عن الدفاع بهدف أخري، كمالذ الحرب، إىل لجأ لقد
اندلعت التي الحرب عليه قامت الذي األسايس املبدأ الشخصيتني هاتني مرارة
الدين إىل بالنسبة أما … أحدهما بموت إال لها حد وضع يمكن وال … حينذاك
لكن يتبعانهما، حزبيهما لجعل جيدة ذريعة فإنه كالهما، به يتظاهر الذي …

منهما. أيٍّا تهم ال مصلحته

بني لوا وتنقَّ االنهيار أصابها نبيلة أُرس من انحدروا الذين املرتزقة الجنود إن
باألسباب باملثل يكرتثون يكونوا لم التايل، القرن مدار عىل نشبت التي الكربى الرصاعات
فرصة لهم تتاح أن إليهم بالنسبة فاملهم ظاهريٍّا؛ أجلها من يتقاتلون كانوا التي
النهب عمليات اإلطالق عىل تَعنيهم تكن ولم النبالء، من املفرتض النحو عىل الترصف
ص املخصَّ الفراغ ووقت التعليم من الكبري للقدر ونظًرا للرعايا. الحروب يف تحدث التي
فرصة بأي الشباب النبالء يحلم أن الطبيعي من كان واملبارزة، والصيد الفروسية لتعلُّم
املتعاَرف األهداف بني من وكان الحقيقية. املعارك ساحات يف أنفسهم بتمييز لهم تسمح
الكربى الجولة يشبه تقليد وهي — أملانيا يف امللكية الجولة باسم يُعرف ما وراء عليها
القرن يف تعليَمهم الشباب النبالء من كثريٌ خاللها من يُستكمل وكان — آنًفا ذُكرت التي

أمكن. إن فيه، واملشاركة عسكري عمل مشاهدُة عرش، السابع
املباح؛ للعنف احتكاًرا أخريًا امللوك فيه ق حقَّ الذي نفسه القرن هو هذا أن صحيح
الجيوش إنشاء أن إال املايض، من أمًرا الخاصة الجيوش الوقت هذا يف أصبحت فقد
وآخذًا جديًدا منفذًا للنبالء قدَّم الضباط من كبرية مجموعات تضم التي الدائمة امللكية
من كثري رجوع بسهولة مون يتفهَّ وأصبحوا العسكرية، طاقاتهم إلظهار االتساع يف
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الضباط، إىل بالنسبة الحاكمة. بالساللة تتعلَّق أسباب إىل امللوك يخوضها التي النزاعات
كانت فقد أجر؛ نصف عىل الحصول من بدًال كامل بدوام العمل تعني الحرب حالة كانت
تجلب كانت كذلك العسكرية. الحاميات يف الحياة ملل من بدًال واإلثارة النشاط تعني
وبالنسبة عة. متوقَّ غري ثروات لتجميع والفرصة الرسيع، للرتقي الوحيدة الفرصة معها
فرصة الحرب كانت العليا، القيادة يحتكرون كانوا ما عادًة الذين النفوذ أصحاب إىل

التاريخية. عائالتهم لسجالت مجد وإضافة أنفسهم لتخليد
حل نحو الدول يدفع ومستمرٍّا قاسيًا ضغط مصدَر النبالء طبقة شكَّلت هكذا
من سالم دعاة وجود نسبيٍّا النادر من كان ودائًما املعركة. أرض عىل خالفاتها
ازدراء. موضع سلميٍّا الخالفات حل إىل يسعون الذين الوزراء أو امللوك وأصبح النبالء،
األخرى األماكن جميع يف النبالء طالب بأكملها، أوروبا الفرنسيون الثوار قاوم فعندما
ضد نبالء قادها التي الجيوش سجل أن ورغم درًسا. هؤالء النعمة ُمحَدثي بتلقني
التايل، الجيل مدار عىل مؤسًفا كان الجدارة أساس عىل اختريوا فرنسيني جنراالت
رة متأخِّ تربئًة بدت و١٨١٥م ١٨١٢ عاَمي بني نابليون عىل املتعاِقبة انتصاراتهم فإن
يف الضباط فيلق النبالء غري اخرتق التايل، القرن مدار وعىل األرستقراطية. للقيادة
أيدي يف بحزم ظلَّت العليا القيادات لكن متزايدة، بأعداد الرئيسية األوروبية الدول
مقنعة ة حجَّ ثمة الحكومات. معظم يف السياسة وضع بقي كما تماًما األرستقراطيني،
هو ١٩١٤م عام يف الحرب إىل بالسلطات دفعت التي الرئيسية الحوافز أحد بأن تفيد
املهدَّدة النخب هذه هيمنة عىل للحفاظ طريقة أفضل كانت الحرب هذه بأن االعتقاد
العبث من بالطبع عام. بوجه والحداثة والديمقراطية الليربالية قوى زحف مواجهة يف
لكن واملجتمعات، الدول يف املتأصلة العدوانية عىل وحدهم األرستقراطيني نلوم أن
الستخدام وأيديولوجياتهم مصالحهم من كلٌّ هيَّأتهم األرستقراطيني تاريخ معظم طوال

املنظَّم. العنف دعم يف سلطتهم

الحرية (4)

التسلسل وتقبُّل االحرتام عىل الحصول عون يتوقَّ دوًما كانوا النبالء أن من الرغم عىل
بشأن متناقضة مشاعر دوًما لديهم كانت فقد رأسه، عىل كانوا الذي االجتماعي الهرمي
ويف منهم، أعىل قانون بأي تعرتف ترشيفهم قواعد تكن فلم العليا. السياسية السلطة
نظرائهم، من بكثري مكانًة أعىل باعتبارهم امللوك إىل يُنظر يكن لم الوسطى العصور
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لهم؛ املنافسني الحرب سادة بني نجاًحا األكثر باعتبارهم إليهم يُنظر كان ما ونادًرا
البارونات ثورة كانت رشوط. دون يطيعونهم األرستقراطيون كان ما نادًرا ثم ومن
تنتهي الثورة هذه وكانت السلطة، من ينبغي مما أكرب بقدر طالبوا الذين امللوك تتحدى
املطالبة يف حزًما أقل امللكية العائلة من بأبناء عنهم واالستعاضة بامللوك باإلطاحة أحيانًا
سلطته. عىل رسمية قيود فرض بقبول منهزم ملك يستسلم كان ما وكثريًا بحقوقهم.
البارونات انتزعه الذي للحريات العظيم امليثاَق الحاالت هذه أشَهُر كانت شك وبال
الناطقة الدول جميع بعد فيما اعتربته والذي ١٢١٥م، عام يف جون امللك من اإلنجليز
سبع وبعد لحرياتها. سة املؤسِّ الوثيقَة — واقعي غري هذا كان وإن — اإلنجليزية باللغة
مرسوم يف للتظاهر رسميٍّا ا حقٍّ املجر ملك َمنََح أوروبا، من األخرى الجهة يف سنوات،
جزءًا أن البولنديون الشالختا اعتَرب ١٧٩١م عام وحتى ١٢٢٢م. عام يف الذهبي» «الثور
تكوين طريق عن جديد قانون أي مقاومة يف هم حقِّ يف يتمثَّل الذهبية» «حريتهم من
تَمثَّل الحرية من ملزيد طبيعية نتيجة هذه املقاومة حقوق وكانت مسلَّحة. «تحالفات»
دوًما ينتخبه املقدَّس الروماني اإلمرباطور كان فقد نفسه؛ امللك انتخاب يف الحق يف
يف الحق لديهم كان الذين املحليني األملان األساقفة ورؤساء األمراء من صغرية مجموعة
وقانونيٍّا عرش، السادس القرن يف فعليٍّا امللكية االنتخابات اختفت املجر، ويف االنتخاب.
باستخدام االنتخابات هذه خت ترسَّ الوقت هذا يف بولندا يف لكن عرش، السابع القرن يف
رسميٍّا فيه ويَِعد انتخابه، قبل ملك كل عليه يوافق رسمي عقد وهو كونفينتا»؛ «باكتا
أن تتويجهم عند امللوك اعتاد األخرى األماكن جميع يف لكن تعديالت. أي تنفيذ بعدم
غريهم دون يملكون الذين هم النبالء وكان معينة، أساسية بقوانني االلتزام عىل يُْقِسموا
يرون الذين للملوك، خلعهم يتوقَّف لم كذلك بكلمتهم. امللوك التزام لضمان الكافية القوة
متآمرون َقتََل فقد الوسطى؛ العصور نهاية مع اغتيالهم أو بقسمهم، حنثوا قد أنهم
روسيني وقيرصين ١٧٩٢م، عام يف السويد ملَك املستبد، الحكم من يشتكون النبالء من
ويف ١٨٢٥م. عام يف ثالث قيرص لخلع ناجحة غري مؤامرة ودبَّروا (١٧٦٢–١٨٠١م)،
الجمهورية املدن أو هولندا جمهورية مثل ملوك، يحكمها ال أخرى دول رأت نفسه الوقت
يف لوكا ملدينة النبالء الزوار أحد أن إال للحرية. األمثل التجسيد أنها إيطاليا، شمال يف

قائًال: ١٧٨٦م عام يف هذا عىل علَّق إيطاليا

من املعاناة رضورة أخرى ناحيٍة ومن االضطهاد، ميزة نجد ناحيٍة من
النُّظم جميع يف الحال هو كما الحرية، هنا عليه يُطِلقون ما وهذا االضطهاد،
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كلمة إن شخص. مائة يحكمها التي االستبدادية النُّظم أو األرستقراطية
املدينة بوابات عىل ذهب من بحروف مكتوبة — الحرية بمعنى — libertas
الناس أصبح الوقت طوال الكلمة قراءة ومن الشوارع، يف ناصية كل وعىل

بها. يتمتعون بأنهم يؤمنون

التي ذاتها االمتيازات كانت فقد النبالة؛ عن منفصًال الحرية خطاب يكن لم بالتأكيد
الحديثة، الحرية ليست هذه العامة. األعباء من تحرُّرهم تمثِّل غريهم عن النبالء تميِّز
الصعب من أنه إال الحقوق. يف بالتساوي الجميع ومشاركة االمتيازات غياب تعني التي
األرستقراطي النمط وجود دون يتشكَّل أن الثاني للنمط املمكن من كان كيف ندرك أن
خالل يف الظهور، يف األحدث املعنى بدأ فعندما عنه. التعبري يف املستخَدمة واللغة األقدم
تمتعت ما نطاِق بتوسيع مطالبات شكل يف جاء عرش، والثامن عرش السابع القرنني
الربيطانيون، وبدأ العظمى. الغالبية ليشمل امتيازات من الوقت ذلك حتى األقلية به
أن الزمن من قرن بعد يدركون حرياتهم، تهديد بسبب آخر وطردوا ملًكا أَعدموا الذين
إعالنهم عند األمريكان، وَحَرَص الحاكمة. األرستقراطية األقلية كان األسايس املستفيد
تأسيس منع عىل الجديدة جمهوريتهم بناء يف الحرية، باسم الربيطاني للتاج والئهم عدم
الفرنسيون الثوار جعل الزمن من عقد خالل ويف النبالء، طبقة أشكال من شكل أي

متناقضني. قطبني مثل تبدوان واألرستقراطية الحرية
األرستقراطية السيطرة التخلصمن أجل من رصاع صورة يف الفرنسية الثورة بدأت
أن إال األمة»، طبقات «مجلس باسم املعروفة النيابية الوطنية الهيئات إحدى عىل
الطبقات ُصنع من كبري حدٍّ إىل ذاتها حد يف كانت والنيابية الربملانية املؤسسات
الرصاع خضم يف اإلنجليزي الربملان نشأ فقد الوسطى؛ العصور يف األرستقراطية
أدرك وقد ابنه. مزاعم جماح يكبح حتى جون امللك أهانوا الذين للبارونات املتواصل
تمثِّل كانت إذا سيما ال — النيابية الهيئات أن األوروبية القارة أنحاء جميع يف النبالء
الثورات يف فعاليتها من امللوك تقييد يف فعاليًة أكثر تكون ربما — طبقتهم من أناًسا
من أفضل هؤالء مطالب عىل املوافقة ضمان أن جانبهم من الحكَّام وأدرك املتقطعة،
«املجالس ظهرت عرش والخامس عرش الثاني القرنني بني الفرتة ويف الثورات. مواجهة
كثريًا وتفاوتت أوروبا. ووسط غرب يف السياسية النظم معظم يف الربملانات أو النيابية»
أعضاء بجانب للنبالء، «مجلس» أو منفصلة قاعة من ن تكوَّ معظمها لكن تكوينها، يف
كان كما الفالحني، وأحيانًا — العوام» «طبقة باسم يُعرف ما أو — املدن وأهايل الكنيسة
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الربملان ويف حتمية. شبه املؤسسات هذه عىل النبالء سيطرة وكانت السويد. يف الحال
كانت فقد املجلسني؛ من أيٍّ يف النبالء طبقة إىل ينتمي ال فرد أي ثمة يكن لم البولندي،
وحتى النبالء. األديرة ورؤساء األساقفة من العديد عىل عادًة تشتمل الدين رجال مجالس
وليس البلديات يمثل باعتباره — مبكرة شهرة العموم مجلس ق حقَّ حيث إنجلرتا، يف
يتحدَّدان والتصويت العضوية وكانت «فارسان»، يمثِّلها بلدية كل كانت — الناس عموم
اللوردات. مجلس يف النبالء بتأثري — عرش التاسع القرن منتصف حتى — كبري حدٍّ إىل
باملوافقة الحكومة تقوية أجل من األساس يف أُنشئت التي واملجالس، الربملانات إن
منها الحد أو املوافقة هذه إعاقة حاولت ما رسعان جديد، رضيبي نظام عىل الظاهرية
فتَْعِرض األرستقراطية»، الدستورية «للسلطة معاقل أصبحت فقد مرشوطة؛ جعلها أو
إال الغالب يف منها يَستِفْد لم وامتيازات قوانني باسم امللكية السلطة وتقاِوم املظالم
عرش السادس القرن يف شديد لهجوم تعرَّضوا الذين امللوك بدأ الحاكمة. الطبقاُت
املحلية املجالس تنجو كانت وطاملا فأكثر. أكثر انعقادها مرَّات قلَّت عليها. باالنقالب
تشمل التي الوحيدة النيابية الهيئات كانت عرش الثامن القرن أوائل يف لكن هذا، من
بوضوح ت تغريَّ وإن — حقيقية بسلطة وتتمتَّع بانتظام تجتمع والتي بأكملها، اململكة
فورتمبريج. ومنطقة والسويد وبولندا العظمى بريطانيا يف موجودة — الوقت بمرور
غلَّفوا أنهم رغم — كبري حدٍّ إىل مصالحهم لخدمة — الهيئات هذه جميع النبالء أدار
لكثري ونماذج أمثلًة — بريطانيا حالة يف خاصًة — ستقدِّم وإجراءات بسوابق سلطتهم
يجتمع لم التي فرنسا، يف حتى العالم. أنحاء جميع يف القادمة الترشيعية الهيئات من
تُجرى ظلَّت و١٧٨٩م، ١٦١٤ عاَمي بني الفرتة يف األمة لطبقات مجلس أي َقطُّ فيها
وهي النيابية، املجالس يد عىل امللكية السلطة عىل معتادة دستورية مراقبة عمليات
القضاة منصب واقترص الجديدة. القوانني عىل االعرتاض يف الحق لها استئناف محاكم
هذه لهم اشرتت التي املال قوة إال يمثِّلون يكونوا ولم النبالء، عىل املحاكم هذه يف
السلطة قطعت — األخرى األماكن جميع يف كما — فرنسا يف أنه إال بالرَُّشا. املناصب
وبحلول األخرى. امتيازاتهم ضمان طريق عن النيابي بالتمثيل النبالء ارتباط امللكية
بعد امللك أعاد عندما أخرى مرة النيابي التمثيل عىل حريصني النبالء كان ١٧٨٩م عام
عىل عازمون أنهم نفسه الوقت يف بدا عندما لكن األمة. طبقات مجلس إحياء إضعافه
إىل شهور خالل يف أدَّت التي للهجمات عرضًة أصبحوا األخرى، بامتيازاتهم االحتفاظ
محاوالت جميُع قوبلت عمًرا. األقدم الطبقات مجالس نظام ومعها النبالء طبقة تدمري
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األذهان إىل تعيد سماٍت — الحايل الوقت يف السيادة زعمت التي — الوطنية الجمعية منح
عليها بالتصويت — األخرى األماكن يف الربملانات أو — السابقة األمة طبقات مجالس
أمريكا، يف أو إنجلرتا يف املستخَدمة مثل املكتوبة، الدساتري مت ُصمِّ وقد هذا بالرفض.
يف العظمى، بريطانيا يف اللوردات، مجلس أعلن وعندما لألرستقراطية. مضاد كرتياق
يدافع الذي الوقت يف الدستور» عىل «الرقيب أصبح أنه رسميٍّا العرشين القرن أوائل
أكثر يكن لم إنه قائًال هذا من جورج لويد ديفيد َسِخر األرايض، ك مالَّ مصالح عن فيه
لويد ديفيد أصبح وبعدما سنوات، تسع وبعد الحاكم. الوزراء لرئيس خادم مجرد من
املتبقي القليل القدر من اللوردات حرمان يف ساهم أن ه رسَّ للوزراء، رئيًسا نفُسه جورج

الفعلية. السياسية السلطة من

الدين (5)

أدركوا فقد بها؛ املعرتَف للكنائس الرئيسية الدعم سبل أحد األرستقراطيون كان طاملا
املسيحيني أََمَر بولس القديس فإن الرب، أمام متساُوون الجميع أن من الرغم عىل أنه
والتبعية، الهرمي التسلسل ورشعت الدينية املنظومة أقرَّت فقد مكانًة؛ منهم األعىل بطاعة
يف بصرب اإلنسان لها يتحمَّ التي واآلالم املظالم عىل اآلخرة الحياة يف بمكافآت ووعدت
عىل الحفاظ هو الدين دور إن قائًال املعهودة برصاحته نابليون وصف كما أو الحياة.
العصور يف والفرسان النبالء حياة جوانب كافة يف الديني الطابع ظهر االجتماعي. النظام
أجل من الصليبية، الحمالت شنُّ وكان للرب، مجهوداتهم املحاربون وهب فقد الوسطى؛
العالم حدود من طردهم أجل من بعد فيما أو العرب، أيدي من املقدَّسة األرض اسرتداد
الغالبية وكانت لها. أنفسهم الحقيقيون الفرسان يكرِّس أن يمكن قضيٍة أسمى املسيحي،
ِمنح إعطاء طريق عن تقواهم يُظهرون الحمالت هذه يف يخرجون ال الذين العظمى
قطعة توريث أو وإعطاء الكنائس، داخل األموات أرواح عىل الرتتيل أماكن أو لألديرة
بالطقوس والتفاخر الدقيق االلتزام طريق وعن للكنيسة، وقًفا األبد إىل تظل األرض من
أعىل وشغلوا التذكارية، عائالتهم بنُصب الكنائس َمَلئُوا أنهم ذلك، من وأكثر الدينية.
جمعتها التي الهائلة الثروة كانت أتباعهم. أو عائالتهم بأفراد دخًال الكنسية املناصب
الرتباطها نتيجة األغلب يف عرش السادس القرن أوائل يف الوسطى العصور يف الكنيسة

األرستقراطية. بالسلطة األصعدة جميع عىل الوثيق
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كان فقد العالقة؛ هذه الديني اإلصالح عرص يف الكنيسة فصُل يُضعف ولم هذا
وتدمري الكنسية للثروات النطاق الواسع السلب من الرئيسيني املستفيدين أقىص النبالء
أنهم لو كما األمر بدا فقد الربوتستانتية؛ إىل تحوَّلت التي املمالك يف حدثا اللذين األديرة
فعل من انتهائهم وبمجرد بها. يعرتفون يعودوا لم لكنيسة اململوكة الثروة يسرتدُّون
النهاية، ويف الجديد. الديني النظام ترسيخ يف قوية مادية مصلحة لديهم أصبحت هذا،
فيها عاشوا التي املمالك يف ظهرت التي للعقيدة النبالء من قليل عدد إال يتصدَّ لم
حتى التسامح، من قدر بأي تتَِّسم لم أذعنت التي العظمى والغالبية شكلها، كان أيٍّا
الكنسية، الرعاية نظم من املزيد عىل حتى وسيطروا ني، املنشقِّ النبالء من إخوانهم مع
رجال دعمت التي الُعرش رضيبة عائد الزراعية املنتجات أسعار ارتفاع عزَّز وعندما
حياة يف وأتباعهم إخوانهم أدخلوا املدقع، الفقر من رفعتهم ملستويات األبرشية يف الدين
ففي فيها؛ جدال ال التي للسلطة مصدًرا ِمثلهم يمثِّلون فهم األساقفة؛ أحبُّوا وقد الثراء.
يف أُجربوا وعندما اللوردات. مجلس يف النبالء جوار األساقفة جلس العظمى بريطانيا
هذه عن البعد كل بعيدين ظلوا مؤسستهم، خارج للطوائف التسامح إظهار عىل النهاية
حزب إال هي ما إنجلرتا كنيسة إن يُقال أصبح أنه إذن عجب وال الديمقراطية. العقائد

الصالة. وقت املحافظني
عىل األرستقراطية السيطرة ظلَّت كاثوليكية، ظلَّت التي الدول يف نفسه، الوقت يف
أو كولونيا مثل أملانيا، يف الكنسية اإلمارات كانت فقد املعهودة؛ رصامتها بنفس الكنيسة
أنسابهم متطلبات كانت ان كهَّ ينتخبهم أساقفة يديرها زالتسبورج، أو ترير أو ماينتس
الطالب كان آخر مكان كل ويف أوروبا. يف تزمتًا األكثر بالكنيسة االلتحاق أجل من
رؤساء كان حني يف واألديرة، الصغرية الكنائس أفضل يستعمرون النبالء العسكريون
النبالء أن يعني كان هذا كل البالط. رعاية عىل للحصول مرشحني األديرة ورئيسات
أُنِفقت وقد هذا األبرشية. كهنة يبذله الذي املضني الجهد ازدراء لهم يروق كان الكاثوليك
كذلك لسكانها. األرستقراطي الذوق يعكس مما األديرة؛ مباني عىل املال من طائلة مبالغ
أربعينيات بني الفرتة ففي الدين؛ رجال أيدي يف كبري حدٍّ إىل األرستقراطيني تعليم ظلَّ
شبه نحٍو عىل الجزويت احتكر عرش، الثامن القرن وسبعينيات عرش السادس القرن
هذه حل أصبح املايض، أحداث اسرتجاع وعند الكاثوليكي. العالم يف النخبة تعليَم تامٍّ
جميع عىل الهجوم شنِّ نحو األوىل الخطوة كان لو كما يبدو ١٧٧٣م عام يف الجماعة
وبالطبع، الفرنسية. الثورة يف تطرًفا األكثر املرحلة بها اتسمت التي بها املعرتَف القيم
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أهداًفا والنبالء الدين رجال من الغنية» «الطبقات كانت ١٧٨٩م عام ثوار إىل بالنسبة
الثوري االضطراب من وخرجوا واحد، وقت يف بهم أُطيح فقد الهجوم؛ لتوجيه مماثلة
األرستقراطيون ل فضَّ وقد املشرتكة. بمصالحهم مىض وقت أي من قناعًة أكثر وهم
مما بدًال الدين رجال يد عىل خاص تعليم عىل الحصوَل عرش التاسع القرن يف الكاثوليُك

ملحدة. حكومية مدارس يعتربونه كانوا
إىل — الربوتستانت نظرائهم من حتى أكثر — الكاثوليك األرستقراطيون نظر
للشالختا تابع اتحاد فعمل لسيطرتهم. تهديد أنه عىل املناِفسة العقائد مع التسامح
ملنع محاولة يف ١٧٧٢م، عام يف أجنبية قًوى يد عىل لبولندا األول التقسيم ترسيع عىل
عائلة فعل ردُّ وكان الروسية. الحدود طول عىل األرثوذكس للمسيحيني األرايض منح
األعوام حرب بدأ الذي لها، الربوتستانتية البوهيمية النبالء طبقة تحدي عىل هابسبورج
والنظري جديدة. كاثوليكية حاكمة بطبقة عنهم االستعاضَة هو املايض، القرن يف الثالثني
يف الكاثوليك األعيان ملمتلكات املمنهجة اإلنجليز مصادرة هو لهذا الوحيد الربوتستانتي
التي الربوتستانتية»، «السطوة لصالح عرش والثامن عرش السابع القرنني طوال أيرلندا
تظهر لم هذا ومع إنجلرتا. يف اآلخر الشاطئ عىل اإلنجيلية املؤسسة غرار عىل تشكَّلت
اإلنجييل، املذهب إىل وقتذاك قائد دون أصبحوا الذين الكاثوليك لتحويل جادة محاوالت
وجدت عرش، التاسع القرن مدار عىل تدريجيٍّا لندن من القادم الدعم ُسحب وعندما

العداء. لها يكنُّون سكان بني حتميٍّا منعزلة نفسها السطوة

والذوق الحياة نمط (6)

املجتمع، باقي عىل طابعها» «إضفاء عىل األرستقراطية والعادات الحياة أساليب عملت لقد
يف السائدة الثقافية واملعايري القواعد د تحدِّ التي هي ظلَّت عرش التاسع القرن وحتى
الرومانسية الروايات أبطال كان القديمة، العصور مالحم يف ظهر وكما األوروبي. العالم
وعىل الشجعان. باألسالف مليئة مرموقة، لعائالت ينتمون دوًما الوسطى العصور يف
أعمال عن الباحث الفارس شخصية عىل انصبَّا اللذين والسخرية االزدراء من الرغم
ظل عرش؛ السابع القرن أوائل يف لثريبانتس كيشوت» «دون رواية يف املصوَّر بطولية،
متجدِّد إيجابي وبحماس عرش، الثامن القرن يف الفرسان حكايات بشغف يقرءون النبالء
السامي الرتفيه نوع تمثِّل التي األوبرا يف وكذلك املرسح، ويف عرش. التاسع القرن يف
تقريبًا الرئيسية الشخصيات جميع كانت البالط، رجال عىل البهجة إلدخال م املصمَّ
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إال الظهور يف النبالء يبدأ لم لكن أبطاًال، جميًعا جْعلهم ممكنًا يكن ولم النبالء. من
شجاعُة مخططاِتهم تحِبط الذين األرشار أدوار يف عرش الثامن القرن نهاية من بالقرب
الجادة للموسيقى الرئيسيون الرعاة كان أيًضا الوقت هذا وحتى الشعب. عامة ودهاءُ
املكانة أصحاب الدين رجال أو الهواة املمارسني أو البالط رجال من سواء النبالء، من
يف للندن األوىل زيارته يف وجد عندما — موسيقي أجري أشهر — هايدن ذُهل لقد العالية.
فيينا، يف أما واألعيان. النبالء طبقة بكثري فاقوا قد فيها موسيقاه جمهور أن ١٧٩٠م عام
األرستقراطيني رعاية دون املفتوحة السوق يف البقاء يف موتسارت محاوالت تنجح فلم

متقطعة. لفرتات إال
الرسومات كانت وإذا املرئية. الفنون عىل باملثل األرستقراطيني أذواق سيطرت
تأتي دوًما كانت األعمال أفضل فإن األهمية، يف األعىل بأنها عادًة تُصنَّف الدينية
حني يف بالنبالء، املليئة واملرموقة الغنية األديرة أو الصغرية الكنائس من بتفويض
اإلصالح لحركة نتيجة البرشي الكربياء تواضع قبل األقل (عىل املدنيني الرعاة أن
التالية املكانة يف وجاءت املرسومة. املشاهد يف بالظهور دوًما يطالبون كانوا الديني)
نبالء أبطال عىل تشتمل ألحداث األغلب يف صة مخصَّ كانت التي التاريخية»، «الرسومات
ظهرت ثم بغريزتهم. األرستقراطيون معهم د يتوحَّ األساطري أو القديمة العصور من
باألقنعة وبدأت النبالء، لدى الداخيل الديكور يف أسايس عنرص وهي الشخصية، الصور
الشخصية «الصور إىل وصلت حتى النبالء من القدماء الرومانيني لألسالف القديمة
عرض وصاالت القاعات تزيِّن الصور هذه وكانت ني، مرتاصِّ ألسالف التفاخر» بهدف
يف لصفة يمكن وال املتواضعة. الريفية املنازل وحتى القصور من بداية الفنية األعمال
األشخاص رسم فن أن الفنانون ووجد برصيٍّا، تسجيلها دون تمرَّ أن النََّسب ساللة أهمية
غري من أحٌد يكلِّف وعندما منازع. دون أمانًا وأكثرها أجًرا الرسم أشكال أفضل هو
طموحه عىل أكيدة إشارة تكون هذه فإن له، شخصية صورة برسم رساًما النبالء
كالسيكية؛ وزخارف بآثار املحيطة البيئة تزيني أيًضا األخرى اإلشارات ومن االجتماعي.
عاد وقد الصفوة. تعليم مؤسسات يف املوجوَدين والتاريخ للُّغات تقديًرا هذا يعكس إذ
النصفية التماثيل من هائلة بأعداد لني محمَّ إيطاليا من امللكية الجوالت يف السائحون
قماش عىل مرسومة صور إىل باإلضافة منقوشة، أثرية وقطع اإلنسان، لجذع وتماثيل
من وغريها والبندقية ونابويل روما ر تصوِّ التي العمالقة الربيدية البطاقات مثل القنب؛

الثقايف. الحج وجهات

83



األرستقراطية

الزخرفة يف الزوال، الرسيعة الصيحات عىل الحكَّام هم أيًضا األرستقراطيون كان
فحتى األحيان. بعض يف الكالم أسلوب يف وحتى بل الرتفيه، وُسبل واملالبس واألثاث
املوضة» صيحات أحدث «أصحاب تشسرتفيلد عليهم أطلق َمن كان عرش الثامن القرن
العالم األقل عىل أو — العالم كان اليوم، البالط يف يحدث كان فما البالط. رجاَل شكٍّ بال
ارتداء هو للنظر الفت مثال أكثر يكون وربما غًدا. يفعله — لإلنفاق فائض لديه املتاح
بعد فيما انترش ثم عرش، الرابع لويس بالط يف مرة ألول ظهر فقد املستعار؛ عر الشَّ
تقلَّص حتى — رويًدا رويًدا األناقة أنماط تطور مع — ودام أوروبا، أنحاء لباقي رسيًعا
يف املوضة يف االبتكار إيقاع أن إال الفرنسية. الثورة عرص يف وأهميته نفسه البالط حجم
الثامن القرن به اتسم الذي املتزايد التجاري النشاط بدأ فقد تسارع؛ يف كان الوقت هذا
هون يوجِّ أنفسهم هم كانوا كما تماًما األرستقراطيني الصيحات واضعي ه يوجِّ عرش
التي الجديدة باألشياء مقارنًة جذَّابة وغري رثَّة تبدو البالط صيحات بدأت وقد غريهم،
اللوردات جيوب ظلَّت وقد الضيق. العالم هذا نطاق خارج حاليٍّا تُباع التي لها، حرص ال
الكمالية، السلع ري ملوفِّ املستهَدفة السوق بمنزلة باملال عامرة أنها املفرتض والسيدات
األوىل السنوات ويف متزايٍد. نحٍو عىل املستهلكني أذواق يشكِّلون كانوا املورِّدين لكن
عىل لتقترص بالرجال، الخاصة تلك األقل عىل األزياء، عروض تقلَّصت التايل، القرن من
يميزان ما هما ونوعيته القماش تفصيل أسلوب إال يعد ولم الرسمية، العسكرية األزياء
رتبته آخر شخص أي عن النبالء من املشقوق الذيل ذات الطويلة السرتات يرتدون من

الثقافية. األرستقراطية الهيمنة أيام تقريبًا انتهت فقد متواضعة؛
املوسيقى يف مكان؛ كل يف إرثهم كان النهاية ففي باقية؛ الذكرى ظلَّت هذا مع
األعىل للنبالء العظيمة فاملنازل املباني. يف هذا، كل من وأهم التذكارية، والنُّصب والفن
بها حظي التي واملكانة والسلطة الثروة عىل شاهدة تقف — القرى أو املدن يف — مكانًة
التاسع القرن من ر متأخِّ وقت إىل الريف يف املنازل بناء استمرَّ وورثتهم. لهم بُنيت من
أن إال بذًخا. وأكثر حجًما أكرب دوًما الحديثة التكنولوجيا مزايا جميع جعلتهم وقد عرش،
األوقات ذكرى يعيد مما القوطية؛ التصميمات لصالح تُهَجر كانت الكالسيكية النماذج
وبعد ١٧٨٩م. عام قبل أحد يتحداها أن يصعب قوة األرستقراطية فيها كانت التي
انهيار بسبب الفخمة السكنية البنايات بناء يتجنَّبون األرستقراطيون أصبح قرن مرور
الحرب اضطراب عقب قرن، نصف مرور بعد هذا، ومع األرايض. عىل املعتمدة ثرواتهم
إىل يبيعونها أو رونها يدمِّ أو البنايات، هذه عن يتخلَّْون كانوا املشاِبه، األوىل العاملية
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حجم مع التكيُّف تستطيع التي الوحيدة املؤسسات هي الوقت هذا يف أصبحت مؤسسات
كانت التي الريفية، املنازل مصري تحوَّل فقط الثانية العاملية الحرب وعقب البنايات. هذه
عامة، شبه أو عامة حماية منظَّمات إىل ملكيَّتها انتقلت أو أصحابها أيدي يف تزال ما
إىل للرتاث، صة مخصَّ حكومية إدارات أو الرتاث عىل للمحافظة الوطنية الجمعية مثل

املندثر. النخبة حياة أسلوب عىل تشهد متاحف
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عن َوِرثوها أبدية قيم عن ون يعربِّ بأنهم األرستقراطيني بني السائدة األسطورة إن
ويثقون عليهم يعتمدون الذين اآلخرين واملحلِّلني املؤرِّخني وضلَّلت دوًما أذهلت أجدادهم
األرستقراطيون واجه الظروف، أو األوقات ت تغريَّ عندما أنه افرتاض إىل مالوا فقد بهم؛
أنه حقيقة إدراك تم حتى سنوات عدة مرَّت وقد وجودهم. هدَّدت أزماٍت األفق الضيِّقو
العرشين. القرن قبل اإلطالق عىل مهلًكا كان املزعومة األزمات هذه من أيٍّا أن يثبت لم
التكيف عىل وقدرتهم األرستقراطيني مرونة مدى عىل التأكيد عىل اآلراء تجتمع حاليٍّا لكن
مع تعاملهم طرق خضعت لقد ثقايف. أو يس مؤسَّ أو اقتصادي لتغريُّ مواجهتهم عند
السبب حول يتمحور ال األخري السؤال فإن ثم ومن واسع؛ نطاق عىل للدراسة كله هذا
من والسلطة النفوذ يف أحقيتها عن العقالنية غري املزاعم تلك ساقت جماعة تمكُّن وراء
سبب حول السؤال يتمحور وإنما لها، حرص ال تقلُّبات عرب املزاعم بتلك التمسك استمرار
واضحة غري ذكرى مجرد األرستقراطية جعلت القوى من ملجموعة النهاية يف خضوعها

املعالم.
التاريخ فهم أساس أن افرتاض عىل فبناءً العملية. لهذه ا مهمٍّ رسًدا املاركسية قدَّمت
يرى اإلنتاج، بوسائل عالقاتها واقع من تتحدَّد الطبقات وأن الطبقي، الرصاع هو
االقتصاد عىل هيمنوا فقد إقطاعية؛ طبقة يمثِّلون أنهم عىل األرستقراطيني املاركسيون
وال لهم حول ال الذين الفالحني من الفائض انتزاع طريق عن املجتمع وِبنية الزراعي
— برجوازية أو — متوسطة طبقة ظهرت والتصنيع، والتجارة املدن نمو مع لكن قوة.
القوة تخطَّت النهاية، ويف األجرية. العمالة واستغالل املال رأس عىل ثروتها يف تعتمد
الكربى التاريخية املأساة وحدثت اإلقطاعية، الطبقة قوة الربجوازية للطبقة االقتصادية
هذه ويف الرأسمايل، النظام إىل اإلقطاعي النظام من التحول مع الحديث العرص أوائل يف
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االقتصادية. قوتهم مع تتوافق التي السياسية السلطة عىل الربجوازيون استوىل األثناء
القرن يف الفرنسية أو عرش السابع القرن يف اإلنجليزية سواء — بثورات هذا وانتهى

بعنف. باألرستقراطية فيها أُطيح — عرش الثامن
بأبحاث دعمه ورغم وجاذبية، اتساق من التحليل هذا عليه يكون قد ما رغم
العرشين، القرن من كبري جزء خالل اليساري للجناح منتمون باحثون خاضها ونقاشات
عىل اإلنجليزية األهلية الحرب تصوير أن وجدوا فقد املؤرخني؛ معظم إقناع يف فشل فإنه
الفرنسية الثورة مع نفسه الوصف واستخدام االحتمال، بعيد أمر برجوازية ثورة أنها
من معينة أنواع يف األرستقراطيني اشرتاك مدى أدهشهم وقد التبسيط. يف إفراط هو
باألرستقراطية، اإلطاحة يف مالهم لرأس الربجوازيني استخدام وعدم الرأسمالية، النُّظم
حتى نجت األرستقراطية أن إىل املؤرخون هؤالء أشار وأخريًا، إليها. باالنضمام وإنما
األرستقراطية السلطة تبدأ أن قبل آخر قرن ومرَّ تدمريها، الفرنسية الثورة محاولة من
وأقل فوىض وأكثر بْطئًا أكثر األرستقراطية نهاية وكانت نهايتها. حتى االضمحالل يف
االضمحالل من نوًعا كان وبالتأكيد كربى. تاريخية نظرية بأي مقارنًة للتنبؤ قابليًة

إطاحًة. كونه من أكثر

الجدل (1)

تحصني من به اتصف ما رغم حوله، جدٍل إثارة دون قطُّ األرستقراطيني ُحكم يمرَّ لم
بالنجاح ُكلِّلت دة محدَّ بمحاوالت الرومانية للجمهورية املبكر التاريخ اتسم وقد شديد.
٧٣ق.م، عام يف ثم للسلطة. األرستقراطيني احتكار لكرس الشعب عامة من النهاية يف
بأكملها االجتماعية الِبنية قصري لوقت هدَّدت للعبيد ثورة سبارتاكوس املصارع قاد
هذا كان ساحقة. عسكرية قوة يد عىل العبيد من جيشه هزيمة حتى الرومانية إليطاليا
كان النهائية هزيمتهم قبل لكن التاريخ، مدار عىل الشعبية الثورات معظم مصري هو
ثورة وحشية أعطت فقد سادتهم؛ يف وحشيٍّا اجتماعيٍّا انتقاًما ذون ينفِّ ما عادًة الثوار
«الجاكية». الحقة: ثورة أي عىل يُطَلق ُمخيًفا اسًما ١٣٥٨م عام يف الفرنسيني الفالحني
ساروا الثوار لكن دمويًة، أقل كانت فقد ١٣٨١م، عام يف إنجلرتا يف الفالحني ثورة أما

املشئوم: الشعار يردِّدون وهم

وحواء آدم وقت يف
النبالء؟ كان أين
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كانت أملانيا ويف لقرون. العليا الطبقات ذاكرة يف الرعب الثورة هذه بثَّت لقد
عام حتى ١٥٢٤م عام من الفرتة يف اإلمارات من العديد اجتاحت التي الفالحني»، «حرب
األكثر الثوار مظالم من كبري عدد كان أكثر. مربِّراتها وكانت ذاته، التأثري لها ١٥٢٦م،
النبالء. ملمتلكات كبري تدمري وحدث منهم، عنوًة لألموال األسياد انتزاع سببها إلحاًحا
الكربى بوجاتشيف ثورة من األخرية باملرحلة مقارنًة وطأًة أخفَّ كان هذا حتى لكن
املركزية، للسلطة القوزاق ملقاومة الجريء النموذج من فبإلهام .١٧٧٤ عام روسيا يف
سلطاتهم كانت الذين النبالء، عىل الفولجا نهر من كبري جزء طول عىل العبيد هجم
للثوار بوجاتشيف حث عىل وبناءً املاضية. العقود مدى عىل مستمرة زيادة يف وابتزازهم
النبالءَ الفالحون هؤالء شنق ممتلكاتهم، عىل واالستيالء سادتهم ذبح عىل الفالحني
الشباب: النبالء ألحد الثوار أحد قال ذعًرا. منهم الكثري وهرب ممتلكاتهم، ونهبوا باآلالف
استعادت حيث ونصف؛ قرن مرور بعد إال فعليٍّا هذا يحدث لم زمانك.» انتهى «لقد
هذا تلت التي االنتقامية األعمال وكانت أخرى. مرة الفور عىل النظاَم النظاميُة الجيوُش
لطة للسُّ عودتهم عند السادة يثأر كان حيث معتاًدا؛ نمًطا أيًضا هذا كان وحشيًة؛ أكثر
٣ ترانسيلفانيا يف الفالحون ذبح عندما هذا تكرَّر وقد رعب. من له تعرَّضوا ما بسبب
هذا نهاية يف فرنسا يف إال النمط هذا ينكرس ولم سنوات. عرش مرور بعد نبيل آالف
يف — بالرعب منهم الكثري شعور رغم — النبالء من قليل عدد إال يُقتل فلم العقد.
أن إال ١٧٨٩م. عام وصيف ربيع يف الفرنسية األقاليم اجتاحت التي الريفية الثورات
وحتى الحمام وأبراج امللكية صكوك شكل يف النبالء، ُسلطة عىل الدالة والرموز األدوات
هناك يكن لم املرة وهذه بانتظام، تُستهدف كانت النبالة، شعار شكل عىل الرياح دوَّارات
الثورات. إخماد أجل من جيش أي لتوجيه حكومة هناك تكن لم األمر واقع ويف جيش،
أطلقوا ما إلغاء إقرار طريق عن الثوار تهدئة الوطنية الجمعية اختارت األمر، حقيقة يف
املوروثة ومستحقاتهم اللوردات لحقوق الكامل الكيان وهو اإلقطاعي؛ النظام اسم عليه
سنة من أقل يف — انتهت األحداث، من سلسلة بدأت ثَم وِمن الوسطى. العصور من
الذين الفرنسيني الفالحني الثوار أن إال نفسها. النبالء ملكانة إلغاءً الجمعية بإصدار —
الثورات يف املشاركون حتى به يطاِلب لم بل بهذا. يطالبوا لم ١٧٨٩م عام يف انتفضوا
تفكريًا ولو يفكِّروا لم النبالء ذبحوا الذين الثوار فحتى أخرى. أماكن يف عليها السابقة
ذاتها، حد يف السيادة تكن لم أسخطهم فما أسياد. دون عاَلم وجود احتمال يف خاطًفا
إيجارات بفرضهم منهم يُفرتض كما فوا يترصَّ لم الذين كالنبالء استخدامها؛ إساءة بل
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وإسنادهم معتادة، وغري جديدة بأشياء ومطالبتهم عنوة، األموال واغتصابهم باهظة
أو بمستأجريهم العناية يف واجبهم وإهمالهم طائلة، أرباًحا قون يحقِّ لوسطاء سلطتهم

عبيدهم. أو تابعيهم
الثامن القرن قبل النبالء لُحكم الفكرية املعارضة معظم عىل نفسه الوضع انطبق
شتى بطرق فشلوا ألنهم بل خطأً، كان وجودهم ألن ال للنقد، النبالء تعرَّض فطاملا عرش؛
أن صحيح وضعهم. تربير أجل من تُذَكر والتي زعموها، التي العليا املثل تحقيق يف
جعلت أخرى ألسباب شديد لتحقري تعرَّض لكنه «الهوام»، اسم عليهم أطلق مكيافيليل
بها انهال التي السخرية جرَّاء أكرب رضر وقع وربما تقريبًا. تأثري بال القاسية انتقاداته
الطراز، عتيقة فروسية عن بأحالم مشوًَّشا رأسه كان الذي كيشوت، دون عىل ثريبانتس
لوك جون فكرة نجاح وضع لقد النبالء. من قرَّاء لدى للغاية ًال مفضَّ كتابه كان هذا ومع
— وفكريٍّا جسديٍّا — متساوين ولدوا البرش كل بأن تقيض التي عرش، الثامن القرن يف
الوقت هذا ويف الوراثي. التميز عن مزاعم أي لرفض مهمة أُُسًسا الرب، أمام فقط وليس
أكثر تبدو املدارس يف يقرءونها املتعلمون كان التي الكالسيكية الكتب بعض بدأت فقط
أول — ماريوس مشاعر تبدو فقط الوقت هذا يف املثال، سبيل فعىل املوضوع. بهذا صلًة
بالعرص صلًة أكثر — ١١١ق.م عام يف القنصل منصب إىل يصل النبالء غري من فرد
قائًال: الروماني للشعب ح رصَّ ماريوس فإن سالوست، املؤرِّخ قول حد فعىل الحديث.

فضيلة وأن ومتماثلة، واحدة طبيعة يف يتشاركون الرجال جميع أن أعتقد
ألنفسهم شهرة أجدادكم ق حقَّ فقد … الوحيدة النُّبل سمة هي الرجولة
عىل مستحق غري مجد خلع أجل من الشهرة هذه عىل وباالعتماد وللدولة.
— األجداد هؤالء عن كثريًا شخصياتهم يف املختلفون — النبالء يُكنُّ … أنفسهم
املناصب جميع عىل الحصول ع ونتوقَّ فضائلهم، نحاكي الذين نحن لنا االحتقاَر
خاص بامتياز يتمتعون كانوا لو كما ألنهم بل يستحقونها، ألنهم ال الترشيفية،
لهم ترك فقد فادًحا؛ ً خطأ املتغطرسون الرجال هؤالء يرتكب عليها. للحصول
وذكراهم وجوههم، تعكس وأَْقِنعة ثروات، من يستطيعون ما كلَّ أجداُدهم
اليشء إنها إذ ذلك؛ يستطيعون وال لهم، يورثوها فلم الفضيلة، أما املجيدة.

أحد. من عليه الحصول أو ألحد إعطاءه أبًدا أحد يستطيع ال الذي الوحيد
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(أ)

(ب)

ديفيد و(ب) (١٧٤٩–١٧٩١م)، مريابو دي أونوريه (أ) األرستقراطية: أعداء :1-5 شكل
يف مقعده قط يتبوأ لم أنه رغم إيرل، وهو جورج لويد تويف (١٨٦٣–١٩٤٥م). جورج لويد

اللوردات. مجلس
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الوقت هذا يف لكن األمريكية، الثورة قبل متماِسك حديث نقد يظهر لم هذا، مع
مع تتعارض بوصفها للنبالء ألقاب أيَّ رسميٍّا التكويِن الحديثُة املتحدة الواليات أَْلَغت
سينسيناتي جمعية القاري الجيش يف الضباط أنشأ وعندما الجمهورية، املؤسسات
بوصفها شديد الستنكار تعرَّضت التالية، األجيال عرب إنجازهم تخليد أجل من الوراثية،
يف األمريكي السفري فرانكلن، بنجامني أعلن وطاملا أمريكية. أرستقراطية لطبقة بداية
أنه ليظهر حسابات أجرى وقد دعابة». «محض هي املوروث التميز ادعاءات أن فرنسا،
وعندما أجداده. دم من ضئيٌل قدٌر إال إنسان أي عروق يف يبقى ال فقط أجيال بضعة عقب
املناهضة الرسالة نقل قرَّر سينسيناتي، جمعية حول الدائر الجدل عن أخبار وصلته
الكتابة عىل يعيش الذي الثوري النبيل — مريابو كونت فأقنع أوروبا. إىل لألرستقراطية
عىل هجوًما يشن األمر حقيقة يف لكنه سينسيناتي، جمعية عن ظاهريٍّا ُكتيب بعمل —
ويف سينسيناتوس». مجتمع يف «تأمالت كتابه ظهر ١٧٨٤م عام ويف عام. بوجه النبالء
مريابو كونت أدان قة، ملفَّ فكرة مجرد عىل تزيد ال بوصفها النبالء لطبقة استنكاره
األفعال جميع منهما نبعت اللذين والغرور والكربياء واملستبد، الدموي التاريخي ِسِجلَّها
السيئ واملثال يُورث، أن يمكن التميز أن تصديق يف والحماقة نبيلة، أنها يُزعم التي
متعمدة إهانة النبالء مكانة كانت لقد بأرسه. للمجتمع قدَّموه الذي والعبث الكسل من
ذوي «عبيد مجرد هم واآلن للطرق، ُقطَّاع من أعضاؤها انحدر فقد الفطرية، للمساواة
الفرنسية الثورة اندالع من سنوات خمس قبل — الوقت هذا ويف الطغاة». للحكام ألقاب
بأسلوب برتبته بالتنديد األوائل قادتها ضمن يكونوا أن لهم ُقدِّر الذين أحد قام —
أيديولوجيتهم يف محوريٍّا جزءًا بوصفه قصري بوقت بعده من الثوار من زمالؤه سيتبنَّاه
الفرنسيون وكان نبالء. دون ناجح مجتمع وجود إمكانية أمريكا أظهرت فقد الكاملة؛

ال. أم أوروبا يف نفسه األمر ق سيتحقَّ هل اكتشاف وشك عىل

الثورة (2)

من هم النبالء أن املعروف فمن النبالء، عه يتوقَّ ولم مسبًقا، ا معدٍّ الهجوم يكن لم
يتعلَّق تقليدي نزاع يف — مقاومتهم طريق عن باألزمة لت عجَّ التي األشياء معظم فعلوا
اإلصالحات كانت اإلفالس. تجنُّب إىل تهدف ملكية لخطط — األرستقراطية بالدستورية
الوحيدة: التمثيلية امللكية الهيئة موافقة تتطلَّب — زعمهم حدِّ عىل — الوحيدة الرشعية
ُرصدت التي النماذج لكن ١٦١٤م، عام منذ املجلس هذا يجتمع لم األمة. طبقات مجلس
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الضفة حكومة يف املوجود الجماعي السيادي بالدور النبالء تَِعد أنها بدت الوقت هذا يف
املجالس من فقط واحد مجلس يف ممثلني كانوا فقد اإلنجليزي؛ القنال من األخرى
منصب يف تحكُّمهم طريق عن الدين رجال عىل السيطرة من واثقني كانوا لكنهم الثالثة،
أن إال الثالثة. الطبقة أصواَت طبقتني أي أصوات عدُد يتخطَّى أن ويمكن األسقف،
املتعلِّمة، الثالثة الطبقة أعضاء بني الغضب أثارت ١٦١٤م» عام «نُظم تطبيق إمكانية
عليهم يُطَلق ملن الدائم الترشيعي بالخضوع األمة من ٪٩٥ تدين النظم هذه أن رأت التي
الذي ١٧٨٩م، عام يف االنتخابية الحملة عن ُكتيب أشهر وأشار املتميزة». «الرُّتب اسم
متميزة طبقة ألي يمكن ال أنه إىل سييس، ألمانول الثالثة؟» الطبقة «ما عنوان يحمل
إىل يعودوا أن يجب الفرنكيني أحفاد أنهم يزعمون من وأن األمة، من جزءًا تكون أن
نواب عدد امللك ضاعف حدث، الذي للصخب واستجابًة منها. جاءوا التي األملانية الغابات
عدٌد تعاطف فرد. لكل التصويت حق دون معنًى أيُّ لهذا يكن لم لكن الثالثة، الطبقة
طبقة يف النيابي للتمثيل انتُخبوا الذين معظم لكن الثالثة، الطبقة مع النبالء من قليل
الطبقة ست أَسَّ حتى واحدة وطنية جمعية يف الطبقات لتوحيد محاولة أي قاوموا النبالء
الوقت، هذا يف حتى أسابيع. ستة دامت أزمة عقب الجمعية هذه فقط جانبها من الثالثة
يتقبَّلون النبالء من العظمى الغالبية لجعل مبارش ملكي أمر صدور الوضع تَطلَّب
الطبقة ملطالب النبالء ومقاومة الجدل من أشهر ثمانية انتهت املنفصلة. الطبقات انتهاء
كلمات فأصبحت االجتماعية. والعداوة الشك من مرير لهجوم العنان بإطالق الثالثة
ويف للثورة. نوع أي من عدوٍّ إىل تشري عامة مصطلحات و«أرستقراطية» «أرستقراطي»
١٧٨٩م) أغسطس ٢٦) واملواطن» اإلنسان حقوق «إعالن باسم األصيل الرسمي البيان
الحصول يف واملساواة الرضائب، مسئويل أمام واملساواة القانون، أمام املساواة الثوار أعلن
تُسند أن يجوز وال الحقوق. يف ومتساوين أحراًرا الناس «يُولد فيه: فجاء الفرص. عىل
امتيازات عالم انتهى وهكذا العام.» الصالح العتبارات وفًقا إال االجتماعية االمتيازات

األرستقراطية. الهيمنة
ب ورحَّ االضطراب. من حالة يف الفرنسيني النبالء التحدي هذا شمولية وضعت
املؤسسات صياغة إعادة يف التعاون وحاولوا املنفصلة الطبقات بنهاية منهم قليل عدد
النهاية. يف انحسارها آملني سلبية، يف املحنة هذه اجتياز كثريون ل فضَّ حني يف الوطنية.
هني موجِّ دولتَهم، تَُعد لم لدولة ظهورهم أداروا إذ الخارج؛ إىل الهجرَة أقليٌة اختارت وقد
وضع يف ككلٍّ النبالء يكن لم ثَم وِمن البالد؛ حدود خارج من عدوانية تهديدات
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(أ)

(ب)

يحمل الفالحني أحد (أ) الفرنسية: الثورة يف لألرستقراطية املناهضة الدعاية :2-5 شكل
اإلقطاعي النظام بإلغاء يحتفلون (ب) آخرون بينما ظهره، عىل االمتيازات أصحاب عبء

النبالة. رموز تدمري طريق عن
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املناهضة واألفعال املشاعر من الَقْدر هذا ملثل املنطقية النهاية مقاومة من يمكنهم
النبالء ملكانة إلغاءً الوطنية الجمعية أصدرت ١٧٩٠م يونيو ٢٠ ويف لألرستقراطية.

إظهارها. أو النبالة وشعارات الرسمية واألزياء األلقاب استخدام ومعها نفسها،
تعميق زيادة عىل بذلك عاملني الحالة، هذه يف األمور زمام ليرباليون نبالء توىلَّ
البائد» «العرص من حاليٍّا أصبحوا من معاناَة أن إال اآلخرين. النبالء رفاقهم مع دْع الصَّ
معه حدث وما جدوى. دون الهجرة نفسه امللُك حاول ١٧٩١م، عام ففي بعُد؛ تنتِه لم
الخارج إىل ذهبوا الذين عليه أَطلق ما — وقتها حتى — قاوموا ممن كثريين ع شجَّ
أنفسهم عىل أطلقوا الذين للمهاجرين، الغريبة األفعال كانت وقد الرشف». «طريق
يف األملانية القوى ضد حرب يف الدخول إىل الثوار دفعت التي هي النبالء، وحدهم
خائنني، حينذاك، العدو يحميهم كان الذين املهاجرون، هؤالء أصبح وقد ١٧٩٢م. عام
داخل ظلُّوا الذين أقاربهم أرايض عىل أيًضا هذا ُطبِّق النهاية ويف أراضيهم، فصودرت
للشك، مثريين السابقني النبالء جميع أصبح الحرب، يف األوضاع ساءت وعندما البالد.
العدد هذا كان شخص. ١٢٠٠ أُعدم ١٧٩٤م إىل ١٧٩٣ عام من اإلرهاب عهد ويف
املواطنني من بكثري هذا من أكرب عدد حياة املقصلة وحصدت عددهم، من ٪١ من أقل
كشف السابقة الحاكمة الطبقة أعضاء من الكثري وإعدام العام اإلذالل أن إال العاديني.
تعرَّضت أن التاريخ يف قط قبل من يحدث فلم األرستقراطيني. ضعَف مثرٍي نحٍو عىل
أحٌد يتخيَّل فلم الكاملة؛ اإلطاحة ثم والتشويه التحدي هذا لكل ومجدهم النبالء ُسلطة
املمكن من دوًما أصبح مستحيًال، يبدو كان ما حدوث بعد واآلن هذا. حدوث إمكانية قط
املتبقني األرستقراطيني ومطاردة اآلخرين، والثوار واملصلحني املتطرفني طموح اجتذاب
للنخبة الوراثي الحكم عن بديل وجود عدم أسطورة األبد إىل فتحطمت مكان، كل يف

لألرايض. املالكة

أخرى ُرتَبًا تلغي رتبة (3)

يف النبالء املهاجرون بدأ اإلرهاب، عهد انتهاء فعقب النَّبالة؛ إلغاء فشل فقد هذا ومع
وعندما فقدوها. التي ممتلكاتهم الستعادة طرق عىل والعثور بحذر، تدريجيٍّا العودة
عىل — رهم تدمِّ أن من بدًال الثورة كوَّنتهم الذين النبالء أحد وهو — نابليون استوىل
والعمل البالد إىل العودة إىل املعزولة بوربون أرسة يؤيِّد ال فرد أي رسيًعا دعا السلطة،
نخبة س وأسَّ البالط، برجال نفسه يحيط أن أراد إمرباطوًرا، نفسه ب نصَّ وعندما معه.
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تحلَّ أن إىل تهدف وأنها النبالء، من طبقة تكن لم هذه أن وادَّعى ألقابًا، تحمل جديدة
البائد العهد نبالء إدخال عىل حريًصا كان لكنه القديمة، الطبقة من املتبقي الَقْدر محل
من البالغ التكوين هذا الحكم استعادت التي بوربون أرسة اعتربت سقوطه وعند فيها،

األصيل. التكوين سنوات ست العمر

الثورة قبل ما عِرص يف النبالء أحد (١٧٥٤–١٨٣٨م)، تالريان موريس شارل :3-5 شكل
نابليون. عرص يف أمري إىل ل وتحوَّ

أنهم اعتقادهم ففي األمر؛ بهذا الثورة قبل ما عهِد لسالالت املنتمون النبالء استهزأ
حتى أو الوطنية الجمعية بحق قط يعرتفوا لم ا ورسٍّ الحقيقيون. النبالء وحدهم هم
سلبهم يستطيع ال الرب وحتى أجدادهم، عن دمائهم يف ورثوها مكانٍة إلغاء يف سلطتها
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الرئيسية والسبل النبالة بمكانة العام االعرتاف إلغاء هو فعله الثوار استطاع فما إياها.
طبقة إىل أوروبا يف مفتوحة نبالء طبقِة أكثر بذلك حوَّلوا ثَم وِمن إليها؛ االنضمام يف
عاًما، ١٥ دامت التي الحكم اسرتداد فرتة خالل إليها االنضمام فتح أُعيد وقد هذا مغلقة.
كثريًا قلَّت ١٨٣٠م عام وعقب . َقطُّ تُْستََعْد لم الثورة قبل ما فرتِة يف االنضمام أنماط لكن
١٨٧٠م، عام يف الجمهوري للنظام النهائي االنتصار وعقب النبالة، مكانة َمنح عمليات

تماًما. فت توقَّ
جميع فرنسا يف األرستقراطيني ضد للثورة ع املروِّ املشهد أصاب نفسه الوقت يف
حال كان وكذلك بالتهديد، فجأًة جميعهم فشعروا بالخوف، أوروبا يف اآلخرين النبالء
اللوردات تقويضسلطة منها الهدف كان التي الثاني جوزيف اإلمرباطور فُخَطط امللوك.
الستينيات فرتة يف أُعدَّت والتي العبيد، تحرير طريق عن بالوراثة تنتقل التي أراضيه، يف
عنها التخيلِّ تم نفسه؛ القرن من الثمانينيات فرتة طوال وُطبِّقت عرش الثامن القرن من
روسيا إمرباطورة الثانية كاثرين أعلنت وقد هذا ١٧٩٠م. عام يف وفاته قبل حتى رسيًعا
يف جديد قانوني نظام عزَّز بروسيا، ويف أرستقراطية. تكون أن يف تتمثَّل وظيفتها أن
السويد يف النبالء اغتال حني يف عبيدهم، عىل وسلطتهم النبالء امتيازات ١٧٩٤م عام
الذي بريك، إدموند أدان إنجلرتا ويف الديمقراطية. الطموحات دعم عىل عازًما بدا ملًكا
عىل وهجومها إجماًال الفرنسية الثورة النبالء، رعاية عىل معتمًدا حياته معظم عاش
وخبيثة سيئة «نزعة عن ناتًجا عمًال بوصفه املستوى» الرفيع للمجتمع الزخريف «التاج
كتاب كان وإذا للفضيلة.» تصوير أو صورة بأي وال بالواقع شعور أدنى دون وحسودة،
اإلنسان» «حقوق باين توماس كتاب عارضه قد فرنسا» يف الثورة حول الت «تأمُّ بريك
تُرجم قد فإنه العجز، من نوع بأنها إياها واصًفا للنبالة، بهجائه مبيعاته يف فاقه الذي

يس. واملؤسَّ االجتماعي التحفظ يف عامليٍّا مرجًعا وأصبح األوروبية اللغات معظم إىل
والنمسا بروسيا جيوش عىل املبدئية انتصاراتهم بسبب معنوياتهم الرتفاع نظًرا
أنها: عىل حربهم أهداف ١٧٩٢م عام يف الفرنسيون الثوار أعلن النبالء، يقودها التي
االجتماعي النظام بقلب أنفسهم وألزموا لألكواخ!» سالم وتحقيق القالع عىل حرب «شن
مستًوى أي يسلم ولم القالع. من أكثر األكواخ عانت فقد هذا ومع اجتاحوها. التي للدول
اختفت الفرنسية للحروب ونتيجة الفرنسيون، الغزاة جاء عندما األذى من املجتمع يف
يف األمريية األسقفيات أو إيطاليا يف الجمهورية املدن مثل النبالء، يحكمها معينة دول
عىل عملها معظم كان التي املقدَّسة، الرومانية اإلمرباطورية حال وكذا األبد. إىل أملانيا،
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مظلتها. تحت للنبالة املتنوعة األشكال وامتيازات بحقوق يتعلَّق لها األخري القرن مدار
لهم التابعة املناطق أن املستقلني السلطة املحدودي السابقني األمراء من كثري وجد وقد
جوفاء. وُرتب ألقاب مجرد إال لهم يبَق ولم حجًما، أكرب ممالك من بأجزاء «أُلحقت» قد
هزيمتهم بسبب مؤقتًا بروسيا يف العسكريني النبالء لدى املعنوية الروح ضعفت كما
من أخرى صور أو احتالٌل الغزَو هذا تال عندما لكن ١٨٠٦م، عام يف نابليون يد عىل
املوجودة النخب عرب العمل عن حقيقي بديل ال أنه الفرنسيون وجد السيطرة، صور
األولية املحاوالت بروسيا يف للنبالء النطاق الواسعة املعارضة أضعفت ُسلطتهم. وشبكات
الفرنسيني مقاومة بهدف املوهوبني أمام املهن وفتْح العبيد لتحرير الربوسيني للمصلحني
الهزيمة إىل النهاية يف تعرَّضنابليون عندما وعليه، الثورة؛ رتها فجَّ التي نفسها بالطاقات
قيادة تحت كبري حدٍّ إىل تزال ال املشاركة الجماهريية الجيوش كانت دويل، تحالف يد عىل
وقد االجتماعية. املحافظني حركة لقوات انتصاًرا واسع نطاق عىل سقوطه واعتُرب النبالء،
التحدي أن من التأكد يف انتصارهم استخدام عىل الدول جميع يف األرستقراطيون عزم

أبًدا. يتكرَّر لن لتوِّهم عليه تغلَّبوا الذي

ر متأخِّ نجاح (4)

لقد النهاية. بداية ذلك فكان بنائه، إعادة املمكن من يكن لم الثورة قبل ما عاَلم أن إال
ال تغريِّ كانت الضعف هذا من للتقليل محاولة وأي األرستقراطيني، حكم ضعف ظهر
هذا وكان للنبالء، معاٍد محَكم فكري مذهب يوجد حاليٍّا أصبح طبيعته. من محالة
املتعلِّقة الطراز العتيقة املزاعم جميع تفنيد منطقيٍّا املمكن من وأصبح منطقيٍّا. املذهب
واالنفتاح، بالثقة يتمتع للنبالء املناهضة للحجج جمهور هناك أصبح كذلك بالنبالء.
وجه عىل تفيد واملدنية الفطرية املساواة عن األفكار وكانت ع. توسُّ يف نطاقه وكان
به تتمتع ما مع مسبوقة غري برسعة تنمو التي املتعلِّمة املتوسطة الطبقة الخصوص
أصبحوا الذين الشعب فعامة واالجتماعية. السياسية لسلطتها ونموٍّ اقتصادي توسع من
عرضة ظلُّوا املناصب، بشغل مكانتهم نت تحسَّ أو الصناعة، أو التجارة بسبب أغنياء
فرنسا يف الثالثة الطبقة مثال لكن النبالء، حياة أنماط واتِّباع األرايض رشاء إلغراء
من السلطة عىل استولت التي الطبقة تلك منهم؛ متزايدة أعداًدا ألهم ١٧٨٩م عام يف
لم وعليه، وازدرائهم؛ النبالء أنانية بذلك ية متحدِّ أوروبا يف دولٍة أقوى إنشاء أجل
أيًضا عارضوا وإنما املوروث، االجتماعي بالتميز األرستقراطية املزاعم فقط يرفضوا
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حال يف — أو تمثيلية، بمؤسسات وطالبوا السياسية، للسلطة القديم النبالء احتكار
ال لكنهم واملوهبة، والثروة األمالك ألصحاب أوسع بتمثيل — املؤسسات هذه وجدت
رغم كاملة، لديمقراطية دعوة الوقت هذا حتى هذه تكن ولم وراثية. بمؤهالت يتمتعون
أشكال من شكل ألي رفًضا كانت بالتأكيد أنها إال الوقت. طوال عليها االسم هذا إطالق

األرستقراطية.
لم — ١٧٨٩م عام فرنسا يف حدث كما — لكنهم بالتحدي، قط النبالء يستخفَّ لم
الغريزة بحكم منهم العظمى الغالبية فاتجهت ملواجهته. طريقة عىل االتفاق من يتمكنوا
أنه رأوا مما أنفسهم لحماية طرق عن والبحث تنازالت، أي دون بمناصبهم االحتفاظ إىل
املوقف هذا أن آخرون رأى لكْن لها. تعرَّضوا التي املحن يف تسبَّبت التي الضعف نقطة
كي إصالحات «يُجروا أن لهم بد ال كان التغري، رسيع لعاَلم تعرُّضهم فمع انتحاريٍّا؛ كان
الخيالية الصقيل األمري شخصية لسان عىل جاء كما أو لديهم»، بما االحتفاظ لهم يتسنَّى
بد فال هي، كما تظل أن األمور أردَت «إذا ١٨٦٠م: عام يف لالمبيدوزا «الفهد» رواية يف
عارضه الذي ١٨٣٢م، لعام العظيم الربملاني اإلصالح قانوُن ر دمَّ وقد تتغري.» أن لألشياء
حق ومنح النبالء، من لكثري السيايسَّ التأثريَ النهاية، حتى الربيطاني اللوردات مجلس
عنه دافع جراي إيرل الوزراء رئيس لكن املتنامية، الصناعية للمدن مرة ألول التمثيل
عن دفاًعا مماثلة حجج ُطرحت لألرستقراطيني». الفعلية «باملصالح يرض ال بوصفه
١٨٠٧ عاَمي بني الفرتة يف وأملانيا الرشقية أوروبا أنحاء جميع يف وانترشت العبيد، تحرير
كانوا َمن ل تحوُّ فكرة عىل ضاريًا هجوًما للتغيري املعارضون شنَّ حني يف و١٨٦٤م.
أراٍض تملُّك حاليٍّا باستطاعتهم صار حيث — مثلهم أحرار ك مالَّ إىل السابق يف تابعني
االنتفاع غياب ظل يف اقتصادي دمار حدوث عوا وتوقَّ — للنبالء قبُل من مخصصة كانت
سيجعل األسياد نظام انتهاء أن إىل اإلصالح دعاة أشار املجانية؛ العمالة خدمات من
يف املتوسعِة الزراعية السلع سوِق من أرباح تحقيق األرايض ك مالَّ كبار عىل األسهل من
الظالم التبعية نظام انتهاء أن إىل أيًضا أشاروا بشدة. السكان تعداد فيه يتزايد قرن
أكدت كذلك القائم. للنظام الريف يف مكانًة األقل الطبقات تحدي احتمال من سيقلِّل
الدرس، هذا ١٨٤٦م، عام جاليسيا منطقة يف أو ١٨٣١م عام املجر يف العبيد ثورات
الريف. يف الفوىض د تجدُّ إىل ١٨٤٨م عام ثورات خالل املركزية السلطات عجز وأدَّى
جميع يف العبيد بتحرير مرسوًما النمسا إمرباطور أصدر الفوىض، هذه تهدئة أجل ومن
حجًما. األصغر األملانية البلديات معظم يف رسيًعا هذا وُطبِّق حكمه، تحت األرايضالواقعة
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فإن التحرير، هذا تطبيق عليها ُفرض التي األطراف جميع أمل وخيبات تعقيدات ورغم
كبري. حدٍّ إىل هدأ الفالحني اضطراب

النبالء مكانة إلغاء لقرار الزوال الرسيعة الثانية الفرنسية الجمهورية تجديد رغم
األساس يف هة موجَّ كانت ١٨٤٨م عام ثورات فإن قصري، لوقت ١٧٩٠م عام يف الذيصدر
تشكيل والنبالء امللوك أعاد االضطرابات انتهت وعندما األرستقراطيني. ضد ال امللوك ضد
الذين األمالك أصحاب النبالء غري مع شديد بحنق قواهم دوا وحَّ حيث القديم؛ تحالفهم
التي املتعددة الليربالية الدساتري احتوت ظهر. الذي االشرتاكي الخطاب من باملثل خافوا
الربيطاني النموذج الستقرار استناًدا — نصٍّ عىل عادًة التالية العقود مدار عىل ُطبِّقت
أعيان ومجلس األمالك، أصحاب من يُنتخب نواب بمجلس خاصٍّ — اإلعجاب موضع
بارز دور لعب يف النبالء استمر األوقات، هذه يف األرستقراطيني. من وراثي أو ح ُمرشَّ
الدول جميع يف العامة الحياة يف — احتكاريٍّا يعد لم وإن مهيمنًا يكون أحيانًا —
زادت التي الوسطى الطبقات مع التعامل تجنُّب حاليٍّا باستطاعتهم يَُعد فلم األوروبية.
كما تماًما يشء، كل عن التخيل طريق عن إال مىض، وقت أي من أكثر بنفسها ثقتها
انهيار عقب الداخلية» «الهجرة لوا فضَّ الذين الفرنيس الرشعي امللكي الُحكم أنصار فعل
بينهم، التقريب من زاد امللكية رباط أن إال ١٨٣٠م. عام يف املقام رفيعة بوربون ساللة
كان أيٍّا — األرايض ك مالَّ أن إىل عرش التاسع القرن منتصف يف الزراعي االزدهار وأشار
أي عىل االستحواذ من السابقون اللوردات تمكَّن وطاملا جيًدا. أداؤهم كان — حجمها
توريث نظام إلغاء يؤدِّ لم إسبانيا، ويف تحرُّرهم. عند العبيد عليها يحصل أرض قطعة
للمساحات واملقصودة عة املتوقَّ التجزئة إىل عرش التاسع القرن ثالثينيات يف األكرب االبن
لم كما تماًما األيبريية، الجزيرة شبه يف السمعة السيئة الخاصة األرايض من الشاسعة
«ملصالح ع املتوقَّ الدمار إحداث يف ١٨٤٦م عام الربيطانية الذرة قوانني إلغاء يتسبَّب
يف — قبل من يحدث لم كما — يستثمرون حاليٍّا النبالء أصبح كذلك األرايض». ك مالَّ
روسيا، وباستثناء الفحم. أو الحديدية السكك مثل التوسع، يف آخذة أو جديدة صناعات
عىل املتبقية الدالة العالمات معظَم عرش التاسع القرن منتصف يف األرستقراطيون َفَقَد
من — تابعيهم عىل وسلطتهم قانوني، كيان داخل تنظيمهم حيث من اإلقطاعي؛ النظام
عىل الدالة العالمة أصبحت واآلن واالمتيازات. اإلعفاءات أنواع وجميع — غريهم أو العبيد
معرتًَفا تزال ال كانت االجتماعية سيادتهم أن إال أكثر. رضائب دفعهم مجرد هي تميزهم
باالعرتاف تحظى مكانتهم أو ألقابهم وظلَّت بالتوقري، وتحظى واسع نطاق عىل بها
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تعرَّضت أزمة أخطر فعقب النطاق. الواسعة السلطة يف مشاركتهم ظلَّت كما القانوني،
قادرة زالت ما لكن مجروحة أخرى، مرة نجت أنها بدا تاريخها، عرب األرستقراطية لها

الحركة. عىل

األرستقراطية عذاب (5)

بمنزلة أمريكا يف سينسيناتي مدينة يف أُثري الذي للجدل أوروبا محاكاة كانت كما تماًما
األطليس عرب الرصاعات كانت األرستقراطية، عىل األول ر املدمِّ للهجوم بدء عىل دليل
يف العبيد فيه حصل الذي الوقت ففي األرستقراطية؛ جذوة انطفاء عىل دليل بمنزلة
كانت ١٨٦١م، عام يف حريتهم عىل — أوروبا يف العبيد من تعداد أكرب آخر — روسيا
يف املزارعني العبوديُة مكَّنت العبودية. نهاية حول أهلية حرب حبيسة املتحدة الواليات
يف األرستقراطيني حياة أنماط تشبه بأساليب الحياة من قديًما املتحدة الواليات جنوب
العنان أطلقت وكذلك العالم، هذا نهاية إىل الكونفيدرايل االتحاد هزيمة وأشارت أوروبا،
— ١٨٦٩م عام وبحلول أخرى. مرة اتحدت التي للواليات واالقتصادية الزراعية للقوة
تربطهما الهادي واملحيط األطليس املحيط كان — االتحاد انتصار من سنوات أربع بعد
الزراعية اإلنتاجية القدرَة والصلب البخار طاقُة أطلقت وقد حديدية. سكك خطوط
األوروبية، القارة خارج األخرى للمناطق اإلنتاجيَة القدرَة بعُد وفيما للمروج، الهائلة
مىض، وقت أي من حجًما األكرب البخارية السفن أو الحديدية السكك طريق عن سواء
أوروبا التكنولوجية االخرتاعات هذه أغرقت بثالجات. األمر نهاية يف مزودة أصبحت التي
انتعاش حدث وقد الكساد. من كامل جيل يف الزراعة وأَدخلت الثمن، زهيدة بأطعمة
إال الدائم ازدهارها تَستِعِد لم لكنها العرشين، القرن من األول العقد يف لها قصري لوقت

الثانية. العاملية الحرب عقب
تعريفات فرض أجل من الزراعية الضغط جماعات مارسته الذي الضغط يسلِّط
ك مالَّ من النخبة بها تتمتع زالت ما التي القوة مدى عىل الضوء الجمركية الحماية
التي الوطنية األسواق أن رغم الجماعات، لهذه الحكومات معظم وخضعت األرايض.
الخارسة. التصدير ألسواق تعويًضا تقدِّم كانت ما نادًرا بالحماية النهاية يف تمتعت
الوقت هذا يف الحرة التجارة أصبحت حيث األكرب؛ االستثناء العظمى بريطانيا وكانت
ك مالَّ لعائدات ُسمح وهنا الثمن. الزهيدة األطعمة عىل الناخبون واعتاد معتاًدا، أمًرا
برفع هذا لتعويض األيرلنديني األرايض ك مالَّ محاوالِت واجهت وقد تهبط. بأن األرايض
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َسنِّ عرب إال تهدئتها من الحكومة تتمكَّن ولم الفالحون، شنَّها زراعية» «حرٌب اإليجارات
ويف الربوتستانت. األرايض ك مالَّ لسطوة الفعلية املصادرة أمام الطريق فتحت تغيريات
ك املالَّ وبدأ كبري، حدٍّ إىل الريفية املنازل بناء عن التخيل تم — نفسه الوقت يف — إنجلرتا
من َقْدر أي واضعني الفنية، التحف أو املكتبات مثل األخرى واألصول األرايض بيع يف
أجدادهم. معظم تجنَّبها التي السائلة األصول نوع يف راكدة سوق من قونه يحقِّ األرباح
رضيبة أُدخلت حتى عرش، التاسع القرن تسعينيات يف التحسن يف تبدأ األمور تََكِد ولم
عرش خالل ويف أيًضا. والدخل الرأسمالية األصول عىل الرضائب فرض أجل من الرتكات
بصفته — واحتقرهم األرستقراطيني األرايض ك مالَّ َكِرَه الذي جورج، لويد بدأ سنوات،
النهاية يف اللوردات مجلس دفع مما عليهم؛ الرضائب من فرضمزيد يف — للمالية وزيًرا

١٩٠٩م. عام يف مليزانيته الرشسة املقاومة إىل
إعاقة اللوردات حاول منذ األجواء يف يرتدَّد الشعب» ضد «النبالء شعار ظل
كاٍف بوضوٍح رأوا فقد عرش؛ التاسع القرن ثمانينيات يف الربملاني االنتخاب حق توسيع
ماركيز أعلن عقود، ثالثة فقبل يمثلونه. ما كل عىل تماًما ستقيض الديمقراطية أن
قائًال: اللوردات، فئة من يحكم للوزراء رئيس آخر يكون أن له ُقدِّر الذي ساليسربي،
أن من لحمايتها بضمانات املطالبة يف الحق لديها … التحرض تمثِّل التي الطبقات «إن
تتحكَّم العام الرخاء يف حصة وال هها توجِّ التي املعرفة تملك ال حشود عليهم تطغى
ألكيس املؤرخ وصف حد وعىل الحق. هذا مثل تستحق ال أنها سيعلِّمها الزمن لكن فيها.»
لكنه أصابعه، أطراف حتى أرستقراطيٍّا كان الذي — (١٨٠٥–١٨٥٩م) توكفيل دي
غري «بقوة مدفوًعا أصبح العالم فإن — عرصه يف واضحة برؤية يتمتعون من أكثر كان
تدمري نحو — عليها التغلب يمكن ال لكن تهدئتها، أو تنظيمها يمكن ربما — معروفة

األرستقراطيني.»
تكنولوجيا يف التغريات ألن فنظًرا الزراعية؛ النخبَة بقسوٍة الصناعي العالم قوَّض
التمويل طريق عن الثراء حققوا َمن أصبح للثروة، التقليدية األشكال رت دمَّ النقل
أكرب من حتى ثراءً أكثر — التاريخ يف مرة ألول — الوقت هذا يف والصناعة والتجارة
الفحم من بمخزون الصدفة َحبَتْها التي النبيلة، العائالت استمرت وربما األرايض. ك مالَّ
لكن هائلة، ثروات تجميع يف التوسع، يف اآلخذة املدن طريق يف ضيعات أو املعادن، أو
الفئة وحصلت حدث وإذا عليها. األعمال رجال ق تفوُّ تزايَد العائالت، باقي إىل بالنسبة
يف نفسه، الوقت يف الزراعة. أرباح من عليها تنفق تكن لم فإنها ريفية، منازل عىل الثانية
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مارلبورو دوق أرسة الشعب: عموم من أمريكية من الربيطانيني أحد زواج :4-5 شكل
سارجنت. سينجر جون رسمها التاسع،

بطبقة — مسبوقة غري بأعداد — املتعلِّمة املتوسطة الطبقة اْلتحَقت أوروبا أنحاء معظم
العليا الرتب إىل بت ترسَّ هذا، دون وحتى النبالء، مكانة عىل حصولها طريق عن النخبة
القيادة مناصب كانت وإذا قبل. من يحدث لم نحٍو عىل املسلحة والقوات للبريوقراطيني
الرتب فإن التقليديني، أصحابها أيدي يف كبرٍي حدٍّ وإىل مذهٍل نحٍو عىل تزال ال العليا
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غري من تشغلها التي العظمى الغالبية أصبحت النبالء عىل حكًرا قبُل من كانت التي
أعداد تستطيع ال بمعدالت املناصب تلك أعداد زيادة هو السبب كان وإن حتى النبالء،

مضاهاتها. النبالء
من حازمة كمحاولة بدأ الرصاع هذا إن قيل األوىل. العاملية الحرب نشبت ثم
أرستقراطيٍّا فعٍل «ردَّ كانت فقد املتداعية؛ سيطرتهم تأكيد إلعادة أوروبا يف األرستقراطيني
ألوضاعهم تقديرها يف املباَلغ األخطار إزاء القديمة للنخبة فيه املبالغ الفعل رد ِمن نَبََع
األزمِة حلَّ … القديمة واملسيطرة الحاكمة الطبقات و«قصدت املفرطة»، االمتيازات ذات
معظم وجد الحرب.» عىل التحريض هذا اقتىض وإن صالحها، فيه ملا أوروبا يف
إنقاذ كان إن حتى لكن مقنعًة. كونها من أكثر لالهتمام مثرية الفرضية هذه املؤرخني
فإن تحقيقه، بالحرب يُفرتض الذي الهدف هو الجديد العالم قوى من األرستقراطية
تقوِّض ظلَّت التي التوجهات جميع تعزَّزت أن حدث ما فكل هائًال؛ كان التقدير سوء
هي الخنادق حرب أن ثبت وقد تقريبًا. قرن نصف ملدة األرستقراطية والسلطة النفوذ
الدول جميع يف الشهرية األسماء ورثة من جيل عىل قضت إنها إذ الشباب؛ للضباط َمحرقة
نتج لألرستقراطية مناهضة واعية حركة وهي الروسية، بالثورة الحرب لت عجَّ املشاركة.
انتشار إىل هذا وأدَّى كها، مالَّ وتعذيب توزيعها وإعادة النبالء لضيعات مصادرة عنها
امللكية النُّظم اختفت للحرب ونتيجة منها. وأبعد الغربية أوروبا أنحاء كافة يف املهاجرين
ألقاَب تلتها التي املستقرة غري الجمهورياُت وألغت أوروبا، ووسط أملانيا أنحاء جميع يف
فالدول واحدة؛ وحدة األرستقراطيني ضيعات بقاء عىل حافظت التي واألوقاف النبالء
األُرس إىل تنظر كانت هابسبورج إمرباطورية تفكُّك من نشأت التي الجديدة القومية
أجنبي؛ لحكم آثاًرا باعتبارها طويلة لفرتة عليها هيمنت التي النفوذ ذات الحاكمة الكربى
وهي جديد من النور إىل األرستقراطية تَخرج ولم الحكم. ُسدة عن أزاحتها ثم ومن
مرة تكوينها امُلَعاد السيادة ذات الدول تحوَّلت حيث واملجر؛ بولندا يف إال بالقوة تتمتع
حتى لكن السابقة. الذهبية» «حريتها تقليد عىل حافظت التي املحلية النخبة إىل أخرى
التي الشالختا شجاعة أن ثبت فقد الزوال؛ رسيع اإلحياء هذا أن ثبت الدول هذه يف
ونتيجة الثانية؛ العاملية الحرب يف والروس األملان غزو أمام ُمْجدية غري نشاطها استعادت
آثار أي محو عىل عزمت التي الشيوعية، الُحكم لنُظم واملجر بولندا من كلٌّ خضعت لهذا

روسيا. يف حدث كما األرستقراطي، للحكم باقية
تقريبًا؛ نفسه بالَقْدر صادًما وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة تفكُّك كان
الحرب، قبل رسيًعا تتدهور الربوتستانت األرايض ك مالَّ سطوة كانت حيث أيرلندا، ففي
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وتبعتها الريفية، املنازل عىل النطاق واسعُة هجماٌت الحرة الدولة تأسيَس صاَحبت
كالذي كامًال يكون يكاد تدمري وهو األرايض؛ ك مالَّ معظم ألمالك النهائية املصادرة
يف ارتفعت الرتكات رضائب ألن نظًرا إنجلرتا، يف اآلخر الشاطئ وعىل روسيا. يف حدث
عاَمي بني األفدنة من األرايضعدًدا ك مالَّ ترك عقابية، مستويات إىل وبعدها الحرب أثناء
ثالثينيات منذ مماثلة فرتة يف ملكيتها نُقلت التي األفدنة عدد يفوق و١٩٢٢م ١٩١٨
نفيسة مقتنيات أنها عىل الكربى املنازل إىل النظرة زادت وقد عرش. السادس القرن
القرن ثالثينيات أواخر منذ ُوهب أو ر ُدمِّ أو منها كثري وِبيَع منها، طائل ال مكلِّفة
لها. األرسة استئجار استمرار نظري الرتاث عىل للحفاظ الوطنية الجمعية إىل العرشين
باقية ظلت — الدوقات أرس من معظمها كان التي — ثراءً األكثر األرس أن من الرغم وعىل
تضاءل القدامى األعيان طبقة فإن الدولة، يف األثرياء بني الضيعات حجم تقلص رغم
قليل عدد انتقل كبري. حد إىل محبَطًة بأكملها األرستقراطيني طبقُة وأصبحت حجمها،
باستطاعتهم يزال ال كان حيث األفريقية؛ املستعمرات إىل ممتلكاتهم باعوا الذين من
من وفرية حاشيات واقتناء ِبُحرِّية، الربية الحيوانات وَصيد نسبيٍّا، زهيدة بأسعار الحياة
تَُدْم لم الحديث العالم من هذه املغرية االنسحاب عمليات حتى لكن املطيعني. الخدم
بكثري سنٍّا األصغر األبناء أمدَّت التي اإلمرباطورية أيًضا انهارت إذ عقود؛ بضعة من أكثر

الزمن. من قرنني من ألكثر الفرص من
تقبُّلهم الحروب بني املحارصين لألرستقراطيني األخرى التلقائية الفعل ردود أحد
ما نادًرا — االشرتاكية من األخرى واألشكال الشيوعية أن ثَبَت النهائية ففي للفاشية؛
املتنوعة األشكال كانت حني يف رشاسًة، أعدائهم أكثر — االثنتني بني يفرِّقون كانوا
التهديدات من إسبانيا يف األرستقراطية أُنقذت الواقع يف النظام. بعودة بقوة تِعد للفاشية
حد يف امللكي النظام عودة بدت لذا األهلية؛ الحرب يف فرانكو انتصار بفضل الديمقراطية
ضباط من كثري ب رحَّ أيًضا باألملانية الناطقة البالد ويف وفاته. بعد تماًما منطقية ذاته
وقت يف املدمرة سياساته أن إال العسكرية. الذات لتقدير هتلر باستعادة النبالء الجيش
محاولة إىل بالخزي شعروا الذين الضباط من صغرية مجموعة النهاية يف دفعت الحرب
لكن أوروبا. تاريخ يف أرستقراطية مؤامرة آخر — اآلن حتى — هذه كانت وقد اغتياله.
شنَّت كبري. حدٍّ إىل حتمية حال أي عىل هتلر هزيمة بدت فيه، فشلت الذي الوقت يف
حيث العظمى؛ بريطانيا من ألوروبا األملاني االحتالل ضد حاسًما هجوًما أخرى جبهة
الجنراالت من معظمها ومجموعة — لدوق حفيًدا كان الذي — ترششل ونستون قاد
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ريديسدال. اللورد ابنة ميتفورد، يونيتي مع هتلر أدولف والنازيون: النبالء :5-5 شكل

مجلس يف ومقاعد ألقاب صورة يف مكافأة عىل جميًعا (حصلوا األيرلنديني األرستقراطيني
إال الوطن. بقاء أجل من اليأس من أحيانًا يخلو وال بالعزم يتسم كفاًحا اللوردات)
وكافة األرستقراطية تستنكر قًوى نصيب من فعليٍّا صار قد الحرب هذه يف النرص أن
لبلده إنقاذه عىل ترششل مكافأة وكانت السوفييتي. واالتحاد املتحدة الواليات أساليبها:
ملنصبه تركه قبل سنوات، تسع وبعد منصبه. من إقالته عىل الديمقراطيني رفاقه تصويَت
رغم — لها معنى ال لفتة كانت دوقية. الثانية إليزابيث امللكة عليه َعرضت األخرية، للمرة
أنَّ واملفارقة سريفض. أنه من مسبًقا تأكَّدت قد كانت إنها حيث — إطراء من بها ما
انتهى قد — ١٩٤٥م عام يف للوزراء كرئيس محله حلَّ والذي العامة أفراد أحد — أتيل

إيرل. لقب عىل بحصوله الحال

واألحكام والذكريات الباقية اآلثار (6)

له مرتابًطا كيانًا بوصفها األرستقراطية تدمري الثانية العاملية الحرب أكملت ثم من
الشيوعية االستحواذ عمليات حدَّدت الحرب، أعقاب ويف سيايس. أو اجتماعي مفهوم
الديمقراطية الحكم نظم أن كما الرشقية، أوروبا أنحاء جميع يف األرستقراطية مصري
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أكثر بالكاد بدت الغرب، يف منتظمة فرتات عىل السلطة عىل حصلت التي االشرتاكية،
اللوردات مجلس — األرستقراطية للسلطة مؤسساتي معقل آِخُر َفَقَد وقد تعاطًفا.
عىل وذلك القوانني، بعرقلة يتعلَّق فيما املتبقية الترشيعية سلطته معظَم — الربيطاني
قرن، نصف بعد بالوراثة أعضائه معظَم وَفَقَد ١٩٤٨م، عام يف العمال حزب حكومة يد
الكتاب. هذا فيه يُطبع الذي الوقت يف إليه املنتمني آِخر فقدان إىل سبيله يف أنه ويبدو

لالحتماء. يركضون املحارصون النبالء ١٩٥٣م: عام الثانية إليزابيث امللكة تتويج :6-5 شكل

ليشتنشتاين فأمراء حاليٍّا؛ األرستقراطيني من كثري عىل العثور ممكنًا زال ما
ذات صغرية ُدَوًال حاليٍّا يحكمون كبار، مللوك تابعني ما وقٍت يف كانوا الذين وموناكو،
مكان كل ويف دوقان. كليهما لألرايض مالك وأكرب بريطانيا يف رجل أغنى أن كما سيادة.
بوجود تسعد الرشكات زالت وما معينة، مميزة بمكانة نبالة شعار حتى أو لقب يحتفظ
الزواج لون يفضِّ األرستقراطيون زال ما أيًضا إدارتها». مجلس ضمن اللوردات «أحد
من ثرية وريثة من الزواج مقاومة باستطاعتهم يَُعْد لم أنه رغم بعض، من بعضهم
إىل أطفالهم إرسال لون يفضِّ زالوا ما أنهم كما مىض. وقت أي من أكثر الطبقة خارج
حاليٍّا معظمهم أن ورغم املرموقة. املكانة ذات الخاصة املدارس من محدَّدة مجموعة
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يستمتعون زالوا ما فإنهم املعروفة، الحياة مجاالت شتى من عيشهم يكسبون أصبحوا
الخيول وسباقات الصيد تشمل التي تميًزا، األنشطة أكثر بممارسة فراغهم وقت يف
منح توقف مع لكن عام. بوجه الريف وحياة الطلق، الهواء يف تُمارس التي والرياضات
املنغلقة الطبقات هذه مصري فإن الحايل، الوقت يف مكان كل يف املتوارثة النبالة مكانة

بالكامل. اختفائها حتى ببطء حجمها تضاؤل إىل سيئول
يمكن — الجماعية أو الشخصية سواء — ألجدادهم واملرئية املادية اآلثار أن إال
شوارع وأسماء وأرضحة ونقوش تذكارية نُصب صورة يف مكان كل يف عليها العثور
اختفاء فرغم الفخمة»؛ «املنازل أو الريفية املنازل هذا كل وفوق ومتنزهات، وحانات
املواطنني تذكري أجل من باقيًا منها كاٍف عدد يزال ال العرشين، القرن يف منها املئات
— تأسيسها من بمرارٍة املنازل هذه ك مالَّ معظم استاء التي — الديمقراطية الدول يف
الشعب عامة أمام مفتوًحا حاليٍّا منها الكثري أصبح ألجدادهم. األوامر يعطون كانوا بمْن
عىل الوصاية وهي ألنفسهم جديدة وظيفة أصحابها من بقي َمْن واخرتع تذاكر، مقابل
كان الواقع، يف األسالف. من أجيال أيدي عىل فائقة بعناية ُشيد أنه يُفرتض ثقايف تراث
يكرتث ولم للمال، معتادين جامعني مجرد كونهم عن يزيدون ال األسالف هؤالء من كثري
عبء أنه عىل إليه ونظروا ورثوه ما بنوعية — األغلب عىل مؤخًرا — منهم أكرب عدد
— زال ما وتمثِّله املنازل هذه تحتويه الذي والثقايف الفني الثراء فإن هذا ومع حقيقي.
بعض يف ومهيبًا مبهًرا — والسيايس االقتصادي الدمار من قرن من أكثر مرور رغم
قروٍن مدى عىل األرستقراطيون بها استطاع التي الكيفية عىل الضوء تُسلط إنها األحيان.
يبدو هذا ومع ومصلحتهم. رفاهيتهم سبيل يف منه ربح وتحقيق اآلخرين عمل استغالَل
الزوار عىل تأثري أكرب صاحبة هي تكن لم الزخرفية واملعروضات واملصنوعات الصور أن
السفيل الدَّور محتويات من وغريها باملطابخ اهتماًما أكثر كانوا فقد الحديث؛ العرص يف
أن مدركني املكان، هذا عىل أكرب بسهولة التعرف يستطيعون فهم للخدم؛ املخصص
َمن وغطرسَة كربياءَ ليخدموا ُولدوا الذين ألسالفهم، املخصص املكان كان الخدم مأوى

منهم. األعىل يف يعيشون
يف أناًسا نجد قلما واملتقطعة، املتبقية الفطرية التوقري سلوكيات من الرغم عىل
بأن يوحي يشء أي يكرهون وهم الفطري. التميز من نوع بأي يؤمنون الحديث العرص
اإلقطاعي»، النظام «لبقايا لديهم وقت فال التميز. هذا مثل يدَّعون زالوا ما أشخاًصا ثمة
الواقع، يف حضوره. يف اكرتاث بعدم والدها الصغرى ريديسدال اللورد ابنة وصفت كما
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األرستقراطيني معظم مثل كان فإنه الثاني، الجيل بارونات من اللورد هذا لكون نظًرا
آثارهم عىل التعتيم يحبون األرستقراطيني فإن هذا مع الوصف. هذا عليه ينطبق ال
منهم. لألضعف القايس واالستغالل والجشع العنف عىل عادًة قامت التي السحيقة،
أحد صورة يف املتنكِّر الصناعة رجال أحد ابن — ليز-ميلن جيمس اليوميات كاتب كرَّس
ليصبح للحرس) وانضم وأكسفورد إيتون جامعتَي (يف تعلَّم لكنه األرايض، ك مالَّ النبالء
املنازل هذه ك مالَّ يقابل كان فقد الريفية؛ املنازل إلنقاذ الطويلة حياته — حقيقيٍّا نبيًال
جديرة أحكامه فإن لذا ك؛ املالَّ أكرب من ببعٍض وثيقة معرفة عىل وكان تقريبًا، يوميٍّا
إىل توصلُت «لقد قائًال: — وفاته من عام قبل — ١٩٩٦م عام يف كتب وقد باالحرتام.
بها. ُخدعت قد أيًضا أنني أعرتف وأنا هراءً، دوًما كانت األرستقراطية أن مفادها نتيجة
السعادة من مستًوى قون يحقِّ منهم واملتعلِّمني املحرتمني أن عىل أؤكد زلت ما هذا مع

تفوقه.» أن العالم يف أخرى طبقة ألي يمكن ال والنجاح
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األرستقراطيني. تاريخ هو العرشين القرن قبل ُكتب الذي األوروبي التاريخ معظم
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وهكذا التقليدية. النخب عدا يشء كل دراسة عىل يشتمل الجديد االجتماعي التاريخ أن
القرن منتصف منذ لكن نسبيٍّا. متأخٍر وقٍت يف النبالء طبقة تناولت التي األبحاث بدأت
من كبرٍي عدٍد يف النبالء سلوك من جانب كل الحالة دراسات من هائل كمٌّ تناول املايض،
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literature, ridiculed and admired in equal measure. On the eve of the
French Revolution, the heartlessness of nobles was unblinkingly depicted
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by Goethe in The Sorrows of Young Werther, Choderlos de Laclos in
Dangerous Liaisons, or Beaumarchais’s play The Marriage of Figaro. Clas-
sic and timeless portrayals of the everyday values of gentlefolk are the
novels of Jane Austen, particularly Persuasion andMansfield Park. The ob-
sessional hunting of Anthony Trollope gave himmuch first-handmaterial
for the pictures of the Victorian landed classes found throughout his vast
output, but particularly in the Palliser novels. See also R. Gilmour, The Idea
of the Gentleman in the Victorian Novel (1981). The boredom of Russian
noble life in the same century is amply chronicled, whether in Turgenev’s
A Nest of Gentlefolk, Gogol’s Dead Souls, or Goncharov’s Oblomov. The
equivalent for France are the elegiac novels of Marcel Proust. A somewhat
fawning celebration of the exclusivism of English Catholic aristocrats in
the 20th century was Evelyn Waugh’s Brideshead Revisited, subsequently
made into a sumptuous television series based on one of the greatest of
country houses, Castle Howard. And one of the best-selling novels of that
century was turned into a superb film by the aristocratic Marxist Luchino
Visconti: Prince Giuseppe di Lampedusa’s The Leopard is a marvellous
portrait of a traditional Sicilian grandee confronted by the social and po-
litical challenges of the 19th century.
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