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هفتم  در  اول  الیزابت 
سپتامبر به دنیا می آید.
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رویدادهای مهم عصر ملکه الیزابت

1550
ابداع  ایتالیا  بیلیارد در  بازی 

می شود.

15571564 همه گیری آنفلوانزا در
در اروپا آغاز می شود.  وحشت  حکومت 

روسیه آغاز می شود.

1559
ملکة  رسمًا  اول  الیزابت 

1565تاجدار انگلستان می شود.
در انگلستان ساخت 
آغاز  مداد  تولید  و 

می شود.

در  سرخپوست  دومیلیون 
اثر  بر  جنوبی  آمریکای 
حصبه جانشان را از دست 

می دهند.

1567

1547
هنری هشتم از دنیا می رود؛ ادوارد 
کوچک تر  ناتنی  برادر  ششم 

الیزابت پادشاه می شود.

1536
شاهکارش  کشیدن  میکالنژ 
را  داوری  واپسین  عنوان  با 
روی دیوار محراب نمازخانة 

سیستین آغاز می کند.



1610 1600 1590 1580 1570

1600
عینک سازان هلندی تلسکوپ را 

اختراع می کنند.

برای اولین بار در دربار فرانسه 
از چنگال استفاده می شود.

1589

روئنوِک  در  مهاجرنشین  اولین 
ویرجینیا پایه گذاری می شود.

1585

کسر  ویت  فرانسوا 
معرفی  را  اعشاری 

می کند.

1576

ِسر فرانسیس دریک عازم سفر 
دریایی به دور دنیا می شود.

1577

1586
تئاتر کابوکی در ژاپن 

آغاز می شود.

1592
اولین نمایشنامة ویلیام شکسپیر 
روی  ششم  هنری  عنوان  با 

صحنه می رود.

الیزابت اول در 24 مارس 
از  شصت و نه سالگی  در 

دنیا می رود.

1603





پیشگفتار

روزهای طالیی

ملکه مری اول، دومین فرزند هنری هشتم شاه انگلستان، در 17 نوامبر 1558 از دنیا 
رفت. اما مرگ او به جای سوگواری موجی از شادمانی به همراه داشت. فرمانروایی 
بود: شکست در جنگ های خارجی  برای مردم سراسر کشور همچون کابوس  مری 
و  بود  بلعیده  را  انگلستان  ثروت  جنگ  داخل.  در  مذهبی  کشمکش  و  درگیری  و 
کشمکش های تلخ و ناگوار بین کاتولیک های رومی و پروتستان ها روح و روان کشور 

را فرسوده بود، پروتستان ها می خواستند کلیسایشان را از زیر یوغ روم رها سازند.
دوره ای  استقبال  به  کاتولیک ها،  اقلیت  بجز  انگلستان،  مردم  زمان  این  در  حال 
می رفتند که امیدوار بودند با آرامش، آزادی و رفاه همراه باشد. همة این امید و آرزوها 
در گرو عملکرد زنی بیست و پنج ساله بود: الیزابت تودور، خواهر ناتنی کوچک تر مری 
و آخرین فرزند در قید حیات هنری هشتم. جان ِهیوارد از شاهدان آن دوره می نویسد، 
به  او  دیدن  برای  مردم  شد،  لندن  رهسپار  مری  مرگ  از  بعد  هفته  یک  اول  الیزابت 
خیابان ها آمدند »با چنان پیشواز گرم و پرشوری از مهر، شادمانی و امید که بسیار فراتر 

از انتظارش بود«.)1(
سلطنت الیزابت براي مردمش فوق تصوراتشان بود. دوران سلطنت چهل و پنج سالة 
انگلستان به قدرتی مورد احترام در  الیزابت« معروف شد.  او برای همیشه به »عصر 
اروپا بدل شد و قلمروش تا آن سوی دریاها گسترش یافت. مردمش به ثروت و رفاه 
رسیدند. هنرها شکوفا شد. قانون و حکومت شکل کامل تری به خود گرفت و سرانجام 

الگویی برای جهانیان شد.

قدرت شخصیت
اعتبار همة دستاوردهای انگلستان عصر الیزابت به پای ملکه الیزابت نوشته نمی شود. 
او دقیق، محتاط و محافظه کار بود و برخی دستاوردهای دوران سلطنتش علی رغم میل 



در این نقاشی ملکه الیزابت اول در ردای بلند تاج گذاری اش به تصویر کشیده شده است، در حالی که گوی و
عصایی در دست دارد که نماد سلطنت اند.
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او شکل گرفتند. با وجود این، تأثیر الیزابت در دوران حکومتش به اطالق نامش به 
این دوره منحصر نمی شود و در واقع او چیزی افزون تر از نام خود به دورة سلطنتش 
بخشید, و این به سبب شخصیت سرزنده، بی پروا و جسورش بود که الگو و سرمشقی 
آن  تا  که  امری  آنان شد،  در  میهن پرستی  روحیة  تقویت  باعث  و  بود  مردمش  برای 
عالقه  و  عشق  این  و  داشتند  دوست  را  الیزابت  انگلستان  مردِم  بود.  بی سابقه  زمان 
از شخصیت  متأثر  این عصر  »تمام  می نویسد:  مورخ  داِد  اچ.  اِی.  بود.  الهام بخششان 
توانمند ملکه الیزابت است، اما تنها شاخصة این عصر نیست: یکی از موفقیت هایش به 
دست آوردن حمایت طیف وسیعی از اقشار جامعه و مناطق جغرافیایی بود و همین 

امر باعث می شود که به همان اندازه سلطان عصر انگلیسی های معمولی هم باشد.«)2(
تا سالیان سال پس از مرگ ملکه الیزابت از دوران سلطنتش با عنوان عصر طالیی 
به عنوان عید ملی  نوامبر  به مدت دویست سال هفدهم  تقریبًا  یاد می شد.  انگلستان 
جشن گرفته می شد. مردم انگلستان حتی در همان زمان فرمانروایی الیزابت می دانستند 
که در دوره ای خاص زندگی می کنند. آن ها به سبب شکوه و عظمتی که او به کشور 

بخشیده بود به او لقب »گلوریانا«1 داده بودند. این ترانه در آن دوره سر زبان ها بود: 

حال ترانه های خود را رو به کدامین سو زمزمه کنیم؟
رو به آسمان، تا بار دیگر برکشیم
دوشیزه ای که از آن جا فرود آمد،

بار دیگر روزهای طالیی را به ارمغان آورده 
و روحی تازه در جهان دمیده.)3(

1. برگرفته از واژة انگلیسی glory به معنای شکوه و افتخار. )تمام پانوشت های کتاب از مترجم است.(





1

فرمانروایی گلوریانا

است،  ملکه  او  حاال  و  رفته  دنیا  از  مری  خواهرش  که  دادند  خبر  الیزابت  به  وقتی 
آیه ای از مزامیر به زبان التین خواند: »این از جانب خداوند شده، و در نظر ما عجیب 

است.«)4( به یقین این رخداد برای او در حکم معجزه ای بود.
و  ذهن  از  دور  بسیار  به خودی خود  انگلستان  تاج و تخت  به  او  خاندان  رسیدن 
غیرمحتمل بود. هنری هفتم، پدربزرگ الیزابت، در سال 1485 از برکت جنگ ُگل ها به 
پادشاهی رسیده بود، جنگی که منجر به وارد آمدن تلفاتی سنگین بر خاندان لنکستر و 
یورک شده بود. ادعای هنری در مورد حق پادشاهی در بهترین حالت هم بسیار ضعیف 
بود، و بر پایة این واقعیت بود که مادربزرگش نوة ادوارد سوم پادشاه انگلستان بود، و 

البته پدر او فرزند نامشروع خانواده بود.
بیشتر دوران سلطنت هنری هشتم، پدر الیزابت، به دلیل تالش برای داشتن وارثی 
مذکر بسیار متالطم بود. اولین همسر او به نام کاترین آراگونی، شاهزاده خانم اسپانیایی، 
در سال 1516 دختری به دنیا آورد که نامش را مری گذاشتند، اما کمی بعد روشن شد 
که قادر نیست فرزند دیگری به دنیا بیاورد. در این زمان هنری عاشق آن بولین شد، 
زن جوانی که ندیمة کاترین بود. هنری بسیار کوشید که آن بولین معشوقة او شود، اما 
او زیر بار نمی رفت و اصرار به ازدواج رسمی داشت. پادشاه که در دام عشقش گرفتار 
شده بود با خواستة وی موافقت کرد، و در سال 1527 عزمش را جزم کرد تا ازدواجش 

با کاترین را، علی رغم اعتراضات تلخ و شدید او, فسخ کند.
تنها کسی که می توانست ازدواج پادشاه انگلستان با شاهزاده خانمی اسپانیایی را فسخ 
کند پاپ کلمنت هفتم، رهبر کلیسای کاتولیک رومی، بود. اما کاترین عمة شارل پنجم 

امپراتور قدرتمند امپراتوری مقدس روم بود که پاپ جرئت درافتادن با او را نداشت.

کلیسای جدید
هنری تقریبًا به مدت شش سال هر نوع ترفندی را به کار بست و تمام نفوذ دیپلماتیکش را 
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به کار برد اما نتوانست ازدواجش را فسخ کند. سرانجام مشاور ارشدش به نام توماس کرامول 
راه حلی پیدا کرد: این که هنری خود را رئیس کلیسای انگلستان و مستقل از روم اعالم کند. 

استیناف را تصویب  قانون  انگلستان،  قانون گذاری  نهاد  پارلمان،  در آوریل 1533 
بعد  ماه  یک  کرد.  قطع  را  کاتولیک  کلیسای  با  پیوندهایش  تمام  طریق  بدین  و  کرد 
توماس کرامر اسقف اعظم کنتربری، که در این زمان باالترین مقام روحانی را در کشور 
داشت، برحسب وظیفه ازدواج هنری با کاترین را باطل و فاقد ارزش قانونی اعالم 
کرد. پاپ بی درنگ هنری را تکفیر کرد، و دوره ای از دشمنی شدید بین کاتولیک ها و 

پروتستان های انگلستان آغاز شد.
هنری منتظر حکم فسخ ازدواج نماند. او و آن بولین در مراسمی خصوصی در ماه 
ژانویه ازدواج کردند. تا اول ژوئن که آن بولین ملکه شد باردار بودنش آشکار شده بود. 
فرزند آن ها در بعدازظهر 7 سپتامبر 1533 در کاخ سلطنتی در گرینویچ به دنیا آمد. اما 

در کمال ناامیدِی هر دوی آن ها فرزندشان دختر بود.

هنری هشتم )راست( ا:دواجش با کاترین آراگونی را فسخ کرده بود و پس ا: آن توانست با آن بولین )چپ(، 
مادر الیزابت اول، ا:دواج کند.
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هنری تا حد امکان سرخوردگی اش را پنهان کرد و مراسم باشکوهی برای غسل 
پرنسس  برحق  نجیب زادة  برحق،  »واالتبار  داد:  ترتیب  دخترش  نام گذاری  و  تعمید 
کرد،  تصویب  را  جانشینی«  »قانون  بعد  سال  پارلمان  برحق.«)5(  و  ارجمند  الیزابت 

پرنسس مری را نامشروع و پرنسس جدید را وارث سلطنت اعالم کرد.

ملکة جدید
هنری همچنان مصمم بود وارث پسری داشته باشد و باالخره یکی از ندیمه های آن 
بولین به نام جین سیمور را برگزید. کرامول سند و مدرکی بی پایه و ضعیف دال بر 
خیانتکار بودن آن بولین ارائه کرد. ملکه دستگیر و در برج لندن زندانی و در 19 مة 
ازدواج کردند و  با هم  بعد هنری و سیمور  یازده روز  از تنش جدا شد.  1536 سر 

سرانجام هنری شانزده ماه بعد صاحب پسری شد که نامش را ادوارد گذاشت.
شاهزادة خردسال وارث و جانشین هنری، و الیزابت نامشروع اعالم شد. شایعاتی 
سر زبان ها افتاد که او حتی دختر هنری نیست بلکه دختر یکی از معشوقه های فرضِی 
آن بولین است. اما هر کس این دختر را می دید شک نمی کرد که هنری پدر اوست؛ 
با همان رنگ پریده و موهای قرمز هنری که بعدها شخصیت آمرانه و دمدمی مزاج و 

خلق وخوی تند هنری را هم به ارث برد.
دوران کودکی الیزابت اگرچه یکسره با کامیابی همراه نبود، مطمئنًا سخت و رقت بار 
هم نبود. هنری رفتاری محبت آمیز با او داشت، و در مقابل الیزابت هم او را بسیار دوست 
داشت، با این که احتمااًل دربارة آنچه پدرش بر سر مادرش آورده بود چیزهایی شنیده بود. او 
بیشتر وقتش را با ادوارد می گذراند و او را بسیار دوست داشت، و همچنین از آموزش های 
او زبان های فرانسوی،  پربار راجر َاسکم دانشور برجسته بهره می برد.  عالی و درس های 

التینی، یونانی و ایتالیایی را فراگرفت و به مطالعة تاریخ، فلسفه و الهیات پرداخت.
هنری هشتم در سال 1547 درگذشت و ادوارد یازده ساله به پادشاهی رسید. الیزابت 
نزد کاترین پار، ششمین و آخرین همسر هنری، که رفتاری مهربانانه با او داشت زندگی 
می کرد. ادوارد در سال 1553 درگذشت، احتمااًل بر اثر ابتال به مرض سل، و خواهر 
ناتنی اش مری، با وجود آن که نامشروع اعالم شده بود، ملکه شد. مری که کاتولیکی 
متعصب بود انگلستان را به آغوش کلیسای کاتولیک بازگرداند، با فیلیپ دوم پادشاه 
کاتولیک اسپانیا ازدواج کرد، و با جدیت به تعقیب و آزار پروتستان ها پرداخت. اما 
از آن جا که آیین پروتستان جای پای محکمی در انگلستان پیدا کرده بود، نارضایتی 

شدیدی از مری و ازدواجش شکل گرفت.
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سال های مخاطره آمیز
مذهبی  دیدگاه های  بود.  الیزابت  برای  مخاطره آمیزی  سال های  مری  سلطنت  دوران 
هم  ظاهر  در  حداقل  ــ  بود  مراقب  او  حال،  این  با  بود.  پروتستان  آشکارا  الیزابت 
از  این، چندین توطئه  با وجود  نشان دهد.  با مذهب خواهرش موافقت  ــ  که شده 
طرف پروتستان ها برای برکناری مری از سلطنت و جایگزینی خواهرش الیزابت شکل 
گرفت. بی گمان الیزابت از این دسیسه ها خبر داشت، یا دست کم در مظان اتهام بود 
که خبر دارد، اما او هر گونه دست داشتن در این بازی خطرناک و چه بسا مرگبار را 

انکار می کرد.
الیزابت بسیار محتاط بود، اما نمی توانست از دسیسه های سیاسی زمانه برکنار بماند. 
وقتی شورش ِسر توماس وایت شکست خورد، مشاوران مری ادعا کردند الیزابت از 

1. به معنی محافظ.
2. همة قالب های کتاب افزودة مؤلف است، در غیر این صورت در پانوشت ذکر می شود.

دفاع جانانه

در سال 1549 ادوارد سیمور، لرد پروتکتوِر1 شاه جوان ادوارد ششم، پرنسس الیزابت را، که در 
این زمان پانزده ساله بود، به توطئه و تبانی با توماس برادر سیمور برای به چنگ آوردن تاج و تخت 
متهم کرد. الیزابت در پاسخ به اتهامات و شایعاتی که دربارة باردار بودنش از توماس سیمور وجود 
داشت نامه ای جانانه در دفاع از خود نوشت. مطلب زیر به نقل از کتاب ملکه الیزابت در زندگی 

خصوصی اش نوشتة فردریک چمبرلین آمده است.
این ها چیزهایی است که من به آقای تیریت ]بازجوی الیزابت[2 هم گفته ام، و نیز وجدانم گواه 
آن است که تمام چیزهای روی زمین برای من پشیزی ارزش ندارد: چرا که می دانم من هم مانند 
دیگران روحی دارم و باید از آن محافظت کنم، از این روست که برای آن بیش از هر چیزی ارزش 
قایلم. اگر مطالب بیشتری به خاطرم بیاید، یا خود آن را می نویسم یا به آقای تیریت می گویم که 
مرقوم فرماید. آقای تیریت و دیگران به من گفته اند شایعاتی در بیرون وجود دارد که به شدت با 
شرافت و نجابت و صداقتم در تضاد است )صداقتی که بیش از هر چیز دیگری آن را ارج می نهم(، 
شایعاتی نظیر آن که من در برج هستم, و از لرد دریادار ]توماس سیمور[ باردارم. سرورم، این ها 
تهمت های شرم آوری هستند، غیر آن که آرزوی بزرگم دیدار با اعلیحضرت ]ادوارد ششم[ است، 
از صمیم قلب از شما استدعا دارم اجازه فرمایید ]هرچه زودتر[ به دیدار شما در دربار نایل شوم 

مگر بتوانم آن گونه که هستم خود را بنمایانم. نوشته شده با شتاب، از هاتفیلد در 28ام ژانویه.



فرمانروایی گلوریانا / 17

آن حمایت کرده است. الیزابت دستگیر و بارها از او بازجویی شد. او این اتهامات را 
رد کرد، اما عاقبت به برج لندن فرستاده شد. الیزابت می ترسید به سرنوشت مادرش آن 
بولین دچار شود. او دو ماه در برج لندن زندانی بود، اما دشمنانش هنوز هیچ سند و 
مدرکی دال بر گناهکار بودنش به دست نیاورده بودند. سپس او را در حالی که هنوز 

زندانی بود به کاخ سلطنتی در وودستاک منتقل کردند.
الیزابت در دوران سلطنت مری همچنان روی لبة پرتگاه سیاسی بود. الیزابت هیچ گاه 
پروتستان هایی را که در پی بر تخت نشاندن او بودند تشویق و تحریک نمی کرد. در 
و  کاتولیک  شاهزاده ای  ازدواج  عقد  به  را  الیزابت  تا  می کوشید  فیلیپ  دوران  همین 
خارجی درآورد، اما الیزابت زیرکانه از زیر بار این فشارها شانه خالی می کرد. به محض 
آن که معلوم شد مری صاحب فرزند نمی شود و الیزابت فرمانروای بعدی خواهد بود، 

شمار بیشتری از نجیب زادگان به او قول حمایت دادند. 
از  بزرگی  اکثریت  که  پروتستان ها  برای  رفت.  دنیا  از   1558 نوامبر   17 در  مری 
جمعیت انگلستان را تشکیل می دادند مرگ مری به منزلة رهایی شان و الیزابت همچون 
سیصد  از  بیش  می کرد،  شکنجه  و  تعقیب  را  پروتستان ها  مری  بود.  رهایی بخششان 
نفرشان را بر تلی از هیزم سوزانده بود، شش نفرشان کمتر از یک هفته قبل از مرگ او 
به این سرنوشت دچار شده بودند. مردم بعدها می خواندند: »شش روز پس از سوزانده 

شدن آن ها/ خداوند فرستاد الیزابت را برای ما.«)6(

استقبال گرم و پرشور
از جلو  ابرهای سیاه  بود که  مانند آن  انگلستان در حقیقت  مرگ مری در نظر مردم 
خورشید درخشان کنار رفته باشند. به محض آن که ملکة جوان در 28 نوامبر رهسپار 
لندن شد، جمعیِت شادمان در خیابان ها صف کشیدند. زمانی که مردم در دسته های 
منظم به برج لندن رسیدند، جایی که فرمانروایان جدید طبق سنت تا زمان تاج گذاری 
رسمی در آن جا می ماندند، الیزابت زانو زد و گفت: »برخی از پادشاهان این سرزمین 
در این جایگاه به زندان سقوط کردند و من از زندان این جا به پادشاهی این سرزمین 

برکشیده شدم.«)7(
زردوزی شده  لباسی  در  بیست و پنج ساله ای  جواِن  زن  دیدند  مردم  روز  آن  آنچه 
با شنلی از خز قاقم به دور شانه هایش بود. او تاجی از طال بر سر داشت و موهای 
قهوه ای مایل به سرخش که به شیوة دوشیزگان باز و پریشان بود صورت بیضی شکل 
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و رنگ پریده اش را احاطه کرده بود. شباهتش به پدرش به قدری زیاد بود که یک بار 
در مسیر یکی از گردش هایش کسی فریاد زد: »گویی خود هنری هشتم پادشاه پیرمان 

زندگانی یافته است.«)8( الیزابت با لبخندی جذاب به او واکنش نشان داد.
به خود  را  از روی غریزه می دانست چگونه مردم  بود و  ذاتًا سیاستمدار  الیزابت 
جذب کند و دل آن ها را به دست آورد. مردم او را دوست داشتند و او هم مردم را 
دوست داشت. ویژگی های او ــ زیبایی، شکوه، نجابت و خردمندی اش ــ در شعر 
حماسی ادموند اسپنسر با عنوان ملکة پریان در همان زمان ستوده شد، و در آن نامی به 

او داده شد که با آن نزد مردمش و در تاریخ معروف شد: گلوریانا. 

پرنسس الیزابت جوان )در تصویر( در :مان فرمانروایی خواهر ناتنی و کاتولیکش مری به اتهام دست داشتن 
در شورش وایت در سال 1554 در برج لندن :ندانی بود.
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الیزابت همچنین قابلیت این را داشت که همزمان هم خدای گونه به نظر برسد و 
هم خیلی بشرگونه رفتار کند. او با این که بر مردم انگلستان حکمرانی می کرد، یکی از 
آن ها بود و این واقعیت را نه خود ملکه هیچ گاه فراموش کرد و نه مردمش. یک روز 
صبح بعد از آن که او بارها نظرش دربارة بیرون رفتن تغییر کرد، کالسکه ران درمانده و 
خسته در حیاط زیر پنجرة اتاق او گفت: »حاال متوجه می شوم که ملکه هم زنی است 
]درست مثل[ زن خودم.«)9( واکنش الیزابت همان چیزی بود که از او انتظار می رفت. 
او سرش را از پنجره بیرون آورد و به پایین خم شد و مرد را بی نزاکت خواند، اما چند 

سکه هم برای او پایین انداخت.
ملکه مسئولیت هایش را جدی می گرفت، به مشاورانش می گفت: »حواستان به مردم 
من باشد... مراقب آن ها باشید. مراقب آن ها باشید چون در قبال آن ها مسئولم. من شما 
را مسئول قرار داده ام، همان طور که خداوند مرا مسئول قرار داده... وظیفة من مراقبت 
از مردم است.«)10( در زمان مراسم تاج گذاری اش در جایگاهی ایستاد و خطاب به مردم 
با صدای بلند گفت: »مطمئن باشید که من همواره با شما چنان خوب خواهم بود که تا 
پیش از آن هیچ ملکه ای با مردمش نبوده است. اطمینان دارم اراده و قدرت من کاستی 
نخواهد گرفت. مطمئن باشید که برای امنیت و آرامش شما اگر الزم باشد از بذل جان 

هم دریغ نخواهم کرد. خداوند همة شما را جزای خیر دهاد.«)11(

روابط عاطفی
شاید هیچ دوره ای در تاریخ به اندازة عصر الیزابت تا این حد روی شخصیت پادشاه 
متمرکز نبوده باشد. زمانه ای بغرنج و پرتالطم بود و شخصیت الیزابت هم متناسب با 

زمانه اش پیچیده و پرتالطم بود.
او ممکن بود بی رحم و ظالم شود. به یکباره خشمگین می شد، به صورت یکی از 
مشاورانش سیلی می زد و به سمت آن دیگری دمپایی پرت می کرد، و تازیانه می زد، 
شمشیر  مانند  »سخنانش  می نویسد:  شرح حال نویس  اریکسوِن  کارولی  که  همان طور 
»وقتی  ِسر جان هارینگتون می نویسد:  اما همان طور که پسرخوانده اش  بود.«)12(  بّران 
می خندید، خنده اش از ته دل بود.«)13( او باهوش و دانش آموخته بود، اما عاشق نوشیدن 

آبجو، آب دهان انداختن، خالل کردن دندان هایش و ناسزاگویی بود.
او تقریبًا هر کاری می کرد تا از زیر بار تصمیم گیری های دشوار شانه خالی کند. 
اغلب هیچ  انجام دهد،  را  کار یکی  بین دو  از  وقتی مشاورانش مجبورش می کردند 
کاری نمی کرد. همان طور که یک بار به هانری سوم پادشاه فرانسه نوشت: »می گذارم 
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گذر زمان مسئله را حل کند، کاری که عمومًا دریافته ام از استدالل مفیدتر است.«)14(
الیزابت با این که دایمًا در معرض دید عموم بود، بیش از هر کس دیگری حریم 
و  کودکی  دوران  در  نداشت.  کامل  اعتماد  کسی  به  هیچ گاه  او  داشت.  خصوصی  
نوجوانی اش در زمان سلطنت برادر و خواهرش درس های سخت و تلخی فراگرفته 
بود: اندیشه هایت را برای خودت نگه دار و برای این که سرت را بر باد ندهی دهانت 

را بسته نگه دار.
مسئله ای که بالفاصله پس از بر تخت نشستن الیزابت مطرح شد موضوع ازدواجش بود. 
سؤالی که در ذهن بیشتر مردم وجود داشت این نبود که آیا او ازدواج می کند یا نه، بلکه این 
بود که کی ازدواج خواهد کرد. از او انتظار می رفت وارثی از خود برجای بگذارد. به عالوه 
این تصور که زنی به تنهایی و بدون پشتوانة همسری قدرتمند فرمانروایی کند باورپذیر نبود.

پادشاهی تودور

پادشاهان و ملکه های تودور از قدرتمندترین افرادی بودند که تا به آن زمان انگلستان به خود دیده 
بود. کریستوفر موریِس مورخ در کتابش با عنوان تودورها فرمانروایی آن ها را به طور خالصه 

این گونه شرح داده است:

مقامی که فرمانروایان تودور شاید بیش از هر مقام دیگری به مدت طوالنی دارا بودند »پادشاهی« 
بود. این واژه نیاز به تعریف دقیقی دارد و داللت بر آن دارد که پادشاه اصاًل از سنخ متفاوتی است، 
نه فقط از لحاظ مرتبه و مقام بلکه از هر حیث با بلندپایه ترین مردمانش تفاوت دارد؛ برتری او 
نسبت به دیگر اشراف و نجبا مانند برتری ارباب فئودال بر همتایانش نیست؛ چرا که او در دنیای 
واالی خاص خودش زندگی می کند، و در آن دنیا با راز و رمزهای حکومت سروکار دارد، اموری 
که رعایایش از درک کامل آن عاجزند... تودورها به ندرت از رسوم خود چشمپوشی می کردند. 
آن ها سنت سنجیده و آگاهانة »گردش« سلطنتی را به جا می آوردند و علی رغم خّستشان ]بی میلی 
برای پول خرج کردن[ هنری هفتم و الیزابت هیچ کدام در مورد نمایش شکوه و تجمل ظاهری 
پادشاهی خست به خرج نمی دادند. یک پادشاه تودور ممکن بود احمقانه یا حتی سبکسرانه رفتار 
اما هیچ یک از آن ها آزادی واقعی را مجاز نمی دانست و اجازه نمی داد کسی پایش را از  کند، 
گلیمش درازتر کند، درست مثل گربه ای که اگر در بازی با او زیاده روی کنید ممکن است ناگهان 
به شما چنگ بیندازد. هر پادشاه تودور در ذات خود بی احساس، منزوی، بی اعتنا و تودار بود... 
هیچ وزیری، حتی ]کاردینال[ وولزی ]که در خدمت هنری هشتم بود[ یا ]لرد[ بِرلی ]که در خدمت 

الیزابت بود[، هیچ گاه از اعتماد اعلیحضرت به خودش مطمئن نبود.
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که  بود  سابقش،  شوهرخواهر  اسپانیا،  پادشاه  فیلیپ  او  خواستگار  نخستین 
می خواست اتحادش با انگلستان را حفظ کند. الیزابت وانمود کرد که از این پیشنهاد 
رابرت  عاشق  او  واقع  در  ندارد.  را  او  لیاقت  که  گفت  مصّرانه  اما  شده،  خوشحال 

دادلی، ِارِل ِلستر، بود. اما لِستر قباًل ازدواج کرده بود.
به  این رسوایی وقتی  لِستر عاشق یکدیگرند.  الیزابت و  باور داشتند که  بسیاری 
با گردنی  اوج رسید که بدن بی جان همسر لستر در سپتامبر 1560 در پایین پلکان 
شکسته پیدا شد. مقامات علت مرگ او را خودکشی اعالم کردند، اما شایعاتی بر سر 

زبان ها بود که لِستر همسر خود را به قتل رسانده است.
مشاورش  معتمدترین  سرانجام  اما  گرفت.  نادیده  را  شایعات  این  الیزابت  ابتدا 
به  شاید همسری  لستر  با  ازدواج  با  که  کرد  متقاعد  را  او  بِرلی،  لرد  ِسسیل،  ویلیام 
الیزابت عاقبت سر عقل آمد.  دست آورد، اما تاج و تختش را از دست خواهد داد. 
او موقتًا لستر را از دربار دور ساخت. با این که او و لستر در سراسر دوران زندگی 

طوالنی شان به هم نزدیک بودند، نمی توانستند با هم ازدواج کنند.
در واقع الیزابت از ازدواج می ترسید. ازدواج مرگ را برای مادرش آن بولین و 
سوءظن مردم را برای خواهرش مری به ارمغان آورده بود. به عالوه دلش نمی خواست 
در قدرت با همسرش سهیم شود. روزی او بر سر لستر فریاد زد: »خدا تو را مرگ 
او خواست همسری  از  پارلمان  یا خانم.«)15( و وقتی  آقا  نه  این جا من هستم  دهد! 
برای خود برگزیند، در پاسخ گفت: »من قباًل همسرم را برگزیده ام، و آن هم پادشاهی 

انگلستان است.«)16(

ماری ملکة اسکاتلند
به  و  ازدواج  برای  الیزابت  ملکه 
فشار  تحت  وارث  آوردن  دنیا 
بعدی  فرد  زیرا  بود،  زیادی 
ملکة  ماری  جانشینی  خط  در 
مارگارت  نوة  بود،  اسکاتلند 

فیلیپ  همسرش  همراه  به  اول  مری  تصویر 
پادشاه اسپانیا. پس ا: درگذشت مری در سال 
1558، فیلیپ ا: ملکة جدید خواستگاری کرد.
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بود.  کرده  ازدواج  اسکاتلند  پادشاه  چهارم  جیمز  با  که  هشتم  هنری  خواهر 
بود  قرار  و  بود  معتقدی  کاتولیک  که  ماری,  که  می دانستند  الیزابت  مشاوران 
و  بازگرداند  کاتولیک  آیین  دامان  به  را  انگلستان  می کرد  تالش  شود،  ملکه 

چه بسا آزار و اذیت های ملکه مری خواهر الیزابت را از سر می گرفت.
کاتولیک ها در انگلستان و سراسر اروپا تمام توانشان را برای محقق ساختن این امر 
به کار گرفتند. توطئه های زیادی برای کشتن الیزابت و جایگزین کردن ماری صورت 
گرفت. ماری مطمئنًا از این توطئه ها خبر داشت و در نهان حمایت می کرد، حتی بعد 
از آن که به اتهام دست داشتن در توطئه ای برای قتل همسرش ناگزیر از اسکاتلند به 
انگلستان گریخته و به الیزابت پناهنده شده بود. الیزابت به مدت هجده سال ماری را در 
جایی نزدیک قصر خود تحت نظر داشت و به نوعی زندانی کرده بود، اما بی احتیاطی 
بار دیگر وسوسه شد و خود را درگیر توطئة دیگری کرد،  داد و  ماری کار دستش 
سرانجام الیزابت علی رغم میل باطنی اش ماری را به مرگ محکوم کرد و در سال 1587 

سر از تنش جدا کردند.

الیزابت و دادلی

رابرت دادلی، ارِل ِلستر، احتمااًل تنها مردی بود که الیزابت عاشقانه دوستش داشت. ِسر جیمز 
ِملویل، سفیر اسکاتلند، روایت کوتاهی از احساسات عمیق ملکه به لستر آورده است. توصیف 

ملویل در کتابی با عنوان شخصیت الیزابت اول آمده است. 

من می بایست ]در دربار[ می ماندم تا عنوان ارِل لستر و باروِن ِدنبی به او ]دادلی[ اعطا شود؛ 
این مراسم با تشریفات بسیار در وست مینستر برگزار شد، ملکه خود به او کمک کرد تا 
]ردای[ مخصوص مراسم را به تن کند، و سپس با وقار و متانت زیادی در مقابل ملکه 
زانو زد. اما ملکه از این که دستش را روی گردن او بگذارد ابایی نداشت، و تبسم کنان او را 

قلقلک داد، من و سفیر فرانسه هم حضور داشتیم...
ملکه مرا به اتاق خوابش برد، و دِر گنجة کوچکی را باز کرد، که در آن عکس هایی 
کوچک در بسته ای کاغذی قرار داشت و با دستخط خود نام صاحبان تصاویر را روی 
کاغذها نوشته بود. روی اولین برگه ای که برداشت نوشته شده بود: »عکس لرد من.« من 
شمع را باال نگه داشتم، و کوشیدم که ببینم عکس متعلق به چه کسی است. ملکه مایل 
نبود من عکس را ببینم؛ با این حال بخت با من یار بود و یک لحظه آن را دیدم، و دریافتم 

عکس متعلق به ارِل لستر است.
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مرگ ماری راه را برای حملة اسپانیا به انگلستان هموار کرد. فیلیپ دوم، حتی بعد 
او برای حکمرانی  تا مدت ها از حق  الیزابت پیشنهاد ازدواجش را رد کرد،  از آن که 
حمایت می کرد، با آن که او خود کاتولیک و الیزابت پروتستان بود. او می دانست تحت 
حکومت ماری، ملکة اسکاتلند، انگلستان متحِد رقیب اسپانیا یعنی فرانسه می شود، چرا 
که ماری در دربار فرانسه بزرگ شده بود. حال ماری از دنیا رفته بود، و با حمله ای 

موفقیت آمیز فیلیپ به جای الیزابت فرمانروای انگلستان می شد.
اسپانیا و انگلستان مدت زیادی بود که در آستانة جنگ بودند. فیلیپ که قدرتمندترین 
و کاتولیک ترین پادشاه اروپا بود نمی توانست دست روی دست بگذارد و شاهد این 
باشد که کشوری پروتستان با مصادرة کشتی های اسپانیایی به رشد و شکوفایی برسد. 
فیلیپ بعد از کشته شدن ماری شروع به گردآوری ناوگانی قدرتمند کرد که به آرمادا 
معروف شد، و قرار بود این ناوگان از اسپانیا رهسپار هلند شود و نیروهایش را از 
آن جا سوار کشتی ها کند و به انگلستان حمله کند. آرمادا، متشکل از بیش از 130 فروند 

کشتی جنگی مجهز، در مة 1588 به سوی انگلستان بادبان برافراشت.

جنگ با اسپانیا
الیزابت تمایلی به جنگ نداشت. از نظر او جنگ باعث اتالف منابع و هدر دادن پول 
از  و حمایت  دادن  روحیه  برای  او خود  شد،  آغاز  وقتی جنگ  حال  این  با  می شد. 
سربازانش به میان آن ها رفت، چرا که در صورت شکسِت نیروی دریایی در متوقف 

کردن آرمادا، آن ها می بایست از کشور دفاع می کردند. او خطاب به سربازان گفت:
همان طور که می بینید حال من به میان شما آمده ام، نه برای تفریح و خوشگذرانی، 
نبرد در کنار شما زندگی کنم یا  برای این که عزمم را جزم کرده ام در میانه و قلب 
بمیرم، و جان خود را در راه خدا و برای سرزمینم، مردمم, شرافتم و خونم فدا کنم، 
حتی در میان گرد و غبار میدان جنگ. می دانم که بدن زنی نحیف و ضعیف را دارم، اما 
دل و جرئت پادشاهان را دارم، و آن هم پادشاهی که لیاقت انگلستان را دارد، و بیزارم 
از این که ... پادشاهی از اروپا جرئت دست اندازی به مرزهای قلمرو مرا داشته باشد.)17(

با این حال اوضاع به گونه ای پیش رفت که نیازی به حضور سربازان در میدان جنگ 
نبود. نیروی دریایی انگلستان اسپانیایی ها را شکست داد، نه در نبردی بزرگ، بلکه در 
زد و خوردهایی در کانال مانش. آرمادا ناگزیر برای بازگشت به اسپانیا سراسر اسکاتلند 

و ایرلند را دور زد و بیش از نیمی از کشتی هایش را از دست داد.
در این زمان الیزابت تقریبًا شصت سالش بود و تا این  زمان از خیلی از نزدیکانش 
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بیشتر عمر کرده بود. لستر مدت کوتاهی پس از پیروزی بر اسپانیا درگذشت. بِرلی در 
سال 1598 درگذشت و ملکه بیش از پیش تنها شد.

الیزابت به مرور زمان کم تحرک تر و دمدمی مزاج تر شده بود، اغلب به اطرافیانش 
پرخاشگری می کرد. با این حال هنوز شکوه شاهانه اش را حفظ کرده بود. آخرین بار 

در نوامبر 1601 پارلمان را فراخواند و خطاب به نمایندگان گفت:
گرچه خداوند مرا بزرگی بخشید و به چنین مرتبة واالیی رسانید، من این را شکوه 
پادشاهی خود به شمار می آورم، چرا که با محبت های شما سلطنت کرده ام... آرزویم 
این نیست که بیش از عمرم زندگی یا سلطنت کنم، سلطنت در خدمت رفاه و سعادت 
شماست. اگرچه پادشاهانی قدرتمندتر و خردمندتر از من داشته اید که بر این سریر 
پادشاهی نشسته اند، و شاید در آینده هم داشته باشید، هیچ گاه پادشاهی نداشته اید، و 

در آینده هم نخواهید داشت، که بیش از من به شما عشق بورزد.)18(

این نقاشی ا: ملکه الیزابت، معروف به پرترة آرمادا، به یادبود غلبة پیرو:مندانة نیروی دریایی انگلستان بر 
آرمادای اسپانیا در سال 1588 کشیده شده است.
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پایان سلطنت
بود،  سالش  شصت و نه  مرگ  زمان  در  او  درگذشت.   1603 مارس   24 در  الیزابت 
دوران  در  او  تأثیر  بود.  نرسیده  این سن  به  او  از  قبل  تا  انگلستان  در  پادشاهی  هیچ 
حکمرانی اش بیش از اطالق نامش به این دوره بوده است. با وجود همة عیب هایش ــ 
غرور، خشم، بدخلقی، فریبکاری ــ او دقیقًا همان چیزی بود که انگلستاِن سال 1558 
نیاز داشت، کسی که کشور را از میان دهه های پرمخاطره و ناآرام به دوران رونق و 
رفاهی رهبری کند که پیش از آن بی سابقه بود. انگلیسی ها خود را مدیون ملکه شان 
می دانستند. مصوبة پارلمان در سال 1601 تصریح می کرد که »هیچ دوره ای چنین نبوده 
و نتوانسته چنین سعادت و بهروزی سرشاری را تحت فرمانروایی هیچ پادشاهی فراهم 
آورد«.)19( اما هیچ چیز به اندازة نوشتة پسربچه ای به نام جان ِاسلی در حاشیة کتابش 
احساسی را که انگلستان نسبت به الیزابت داشت بیان نمی کند، او در سال 1589 نوشته 

بود:
«The rose is redd, the leves are grene/ God save Elizabeth, our noble Quene.»)20(1

1. »رزها سرخ اند و برگ ها سبز/ خداوند حفظ کند ملکة نجیبمان الیزابت را.«





2

ملکه و کندویش

منظومة شمسی  كه همچون  بود  الیزابت  انگلستان عصر  کانونی  نقطة  سلطنتی  دربار 
سیاره ها به دور خورشید آن می چرخیدند. همچون سیارات، برخی از درباریان بزرگ 
به نظر می رسیدند و برخی دیگر کوچک و کم اهمیت تر. برخی قمرها یا مالزمانی به 
دور خود داشتند. با وجود این، همه به دور یک خورشید می چرخیدند و آن هم ملکه 

بود. درخشش درباریان بازتابی از نور او بود. 
را  واقعیت  این  كه  آنان  و  نبود،  تردیدي  است  كانوني چه كسي  نقطة  این كه  در 
فراموش مي كردند به آن ها یادآوري مي شد. روزي كه كنتِس لِستر با لباسي بسیار فاخر 
در حد لباس ملكه الیزابت به دربار آمد، ملكه توي گوشش زد و گفت: »از آن جا که در 
عالم فقط یک خورشید وجود دارد که زمین را روشنایی می بخشد، پس در دربار هم 

فقط یک روشنایی بخش باید باشد.«)21(
نظام  فاتح  بار ویلیام  اولین  پانصدساله داشت.  انگلستان دربار سلطنتی قدمتی  در 
پادشاهی و دربار سلطنتی را در آن جا برپا کرد، او دوکی فرانسوی بود که در سال 1066 
را شکست  آنگلوساکسونش  ساکنان  این جزیره  به  موفقیت آمیز  با حمله ای  توانست 
ادارة امور نظامی و کشوری را در دست  ابتدا درباریان به شکل انحصاری  دهد. در 
داشتند. آن ها در امر قضا و اجرای عدالت نیز به پادشاه کمک می کردند، وظیفه ای که 

سرانجام بر عهدة دادگاه های مستقل قرار گرفت.
به مرور زمان موقعیت و جایگاه شاه برتری زیادی نسبت به اشراف پیدا کرد، و از 
این رو دربار بزرگ تر شد و ادارة امور روزمرة آن نیز بر عهدة درباریان قرار گرفت. مثاًل 
رئیس خلوت به امور اقامتگاه شخصی پادشاه رسیدگی و بر آن نظارت می کرد. رئیس 
دربار دستیار پادشاه در امور کشوری بود. پیشکار نظارت می کرد که تمام کارها و امور 
روزانة دربار به درستی انجام شود. افتخاِر داشتن عناوین درباری نصیب خانواده های 

اشراف می شد، اما مسئولیت واقعی این امور بر عهدة دیگران بود. 
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نگرش به قدرت
با این حال، دربار سلطنتی انگلستان در این زمان با آن مرکز باشکوه فرهنگی که 
در دورة الیزابت شکل گرفت تفاوت زیادی داشت. هنری هفتم، پدربزرگ الیزابت، 
قدرت  و  ثروت  خود  اندازة  به  همواره  تقریبًا  قدرت  و  ثروت  نمایش  بود  معتقد 
اهمیت دارد. در نتیجه، دربار سلطنتی انگلستان هم از نظر وسعت و هم شکوه و 
جالل رشد چشمگیری کرد. هنری از مدهای فرانسوی پیروی می کرد و اطرافش 
را با تجمل و تشریفات، اثاث و مبلمان مجلل و جامه های گرانبها پر کرد. او خود 
باید  اما می دانست  نبود،  شخصًا اهمیت چندانی برای چنین شکوه و جاللی قایل 

تصویر قدرتمندی از انگلستان ارائه دهد. 
و  کرد  برپا  باشکوه تر  و  بزرگ تر  حتی  درباری  هفتم،  هنری  پسر  هشتم،  هنری 
و  بهترین  که  بود  آهنربایی  مانند  او  دربار  نتیجه  در  داد.  ادامه  را  سنت  این  الیزابت 
بدترین افراد جامعه را به خود جذب می کرد. بااستعدادترین موسیقیدان ها، مستعدترین 

درباریان در گول یکی ا: گردش های رو:انه ملکه الیزابت را روی تخت روان حمل می کنند، شکوه و جشل 
چنین گردشی رعایای الیزابت و همین گور ناظران خارجی را تحت تأثیر قرار می داد.
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یکدیگر  با  زنان  زیباترین  و  مردان،  بی باک ترین  مدیران،  تواناترین  نمایشنامه نویسان، 
برای نزدیک شدن به ملکه رقابت می کردند. دربار هم سرچشمة ثروت و قدرت و هم 

مملو از خیانت، حسادت, تهمت و شایعه پراکنی بود.
در  انگلستان  پادشاهی  از سراسر  اشراف  بلندپرواز خانواده های  و دختران  پسران 
جستجوی بخت و اقبالشان به دربار می آمدند. اما به دست آوردن جایگاه و موقعیت 
در دربار کار راحتی نبود. متقاضیان زیاد بودند، اما مقام و منصب برای این همه متقاضی 
بودند  خانواده ها  سرشناس ترین  و  قدرتمندترین  از  که  آن هایی  فقط  نداشت.  وجود 

می توانستند منصب و جایگاهی به دست آورند.
اگر کسی اصل و نسب و خانوادة درخوری نداشت، راه دیگر برای به دست آوردن 
موقعیت تملق گویی الیزابت بود، او هیچ گاه از این که بقیه از خردمندی، رقص، علم 
بدون  او  نمی شد.  خسته  کنند  تعریف  زیبایی اش  ــ  همه  از  مهم تر  ــ  و  فضیلت  و 
شرمساری به دنبال جلب تحسین و تمجید دیگران بود و معمواًل هم به خواسته اش 
می رسید. با این حال الیزابت آن قدر عاقل بود که بداند چه هدفی پشت این کلمات 

دلپسند و دلفریب نهفته است.

مشاغل و مناصب درباری
کسانی که آن قدر به ملکه نزدیک نبودند که با تملق گویی جای پایی برای خود باز کنند 
احتمااًل به کسی که روابط نزدیک تری با ملکه داشت متوسل می شدند تا نزد ملکه برای 
ایشان وساطت کند. همواره احتمال این که توجه کسانی مانند برلی یا لستر را جلب 
کنند وجود داشت، کسی که احتمااًل می توانست خود مستقیمًا آن ها را به کاری بگمارد 
یا توجه ملکه را به آن ها جلب کند تا شغل و موقعیتی به آن ها بدهد. این مشاغل ــ 
مثل »مسئول رخت و جامه دان« ــ هرچند محقر و پست به نظر می آمدند، موقعیت و 
جایگاهی افتخارآمیز داشتند و این مناصب در اختیار اعضای طبقات باالی اجتماع بود، 

هرچند کارهای واقعی را خدمتکاران انجام می دادند.
کسانی که ارتباطاتی در دربار نداشتند یا نمی توانستند به کسی متوسل شوند می بایست 
با پرداخت رشوه کار خود را پیش می بردند. افراد تازه وارد حتی برای مصاحبه هم اغلب 
می بایست پیشکشی و هدایایی، در واقع همان رشوه، به کسی می دادند تا آن ها را به 
تا  کرد  پوند هزینه  از 1,300  بیش  پدری  کند.  معرفی  برجسته اش  کارگزاران  و  ملکه 

دخترش ندیمة ملکه شود، پولی که با آن می شد چند مزرعة بزرگ خرید.
داشتند؛  عهده  بر  دوگانه  نقشی  اغلب  مردان  الیزابت،  پدربزرگ  و  پدر  زمان  در 
هم مالزم شخصی پادشاه بودند و هم مناصب کشوری داشتند. اما زمانی که ملکه ای 
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فرمانروا می شد وظایف حکومتی و اجرایی به مردان سپرده می شد و کارهای روزمرة 
دربار در بیشتر مواقع بر عهدة زنان قرار می گرفت.

ندیمه های  می گرفتند:  قرار  گروه  چهار  در  بودند  الیزابت  خدمت  در  که  زنانی 
خاص، زنان نجیب زادة محرم خلوت، ندیمه ها، و سرپیشخدمت ها. ندیمه های خاص 
که معمواًل چهار نفر بودند نزدیک ترین دوستان ملکه به شمار می آمدند. کاترین َاشلی، 
بالنش  داشت. همچنین  قرار  اول  گروه  در  از چهارسالگی،  الیزابت  معلم خصوصی 
َپری، که حتی مدت بیشتری در خدمت ملکه بود، و نیز کاترین نولز دخترخالة الیزابت، 

دختر مری خواهر آن بولین, هم در این گروه قرار داشتند.

گردش سلطنتی

پاول هنتسر، سیاح آلمانی، صبح یکشنبه ای در سال 1598 الیزابت اول و همراهانش را در طول 
مسیر تپه های گرینویچ پاالس می بیند. او گزارش معروفی از این منظره می نویسد که در کتاب آینة 

گلوریانا آمده است. 
ابتدا نجیب زادگان، بارون ها، اِرل، شوالیه های گارتر، همة آن هایی که جامه های گرانبها و فاخر 
پوشیده بودند و سربرهنگان عبور کردند؛ از پی آنان رئیس دربار عبور کرد که مهرها را در 
کیف ابریشمی سرخ رنگی حمل می کرد، و دو نفر در طرفین همراهی اش می کردند؛ یکی 
عصای سلطنتی را حمل می کرد، و دیگری شمشیر تشریفاتی را در نیامی سرخ رنگ، مرصع به 
گل زنبق ]نشان سلطنتی فرانسه[، که آن را رو به باال گرفته بود: سپس ملکة شصت و پنج ساله 
به دنبال آن ها روان بود، همان طور که گفتیم، با شکوه و جالل بسیار؛ صورتش کشیده، سفید 
و رنگ پریده، اما پرچین و چروک بود؛ چشمانش کوچک اما سیاه و گیرا بود، بینی اش کمی 
قوز داشت، لبانش باریک و دندان هایش سیاه بود )عیب و نقصی میان انگلیسی ها به سبب 
مصرف بیش از حد شکر(؛ او گوشواره های مروارید به گوش و گردنبندهای گرانبها بر گردن 
داشت؛ کاله گیس قرمزی بر سر گذاشته بود؛ و تاج کوچکی بر سر داشت که گفته می شد 
از لوحه های طالیی معروف لونبورگ ساخته شده است... همان طور که او با این کبکبه و 
دبدبه پیش می رفت، از روی محبت با دیگران یک به یک صحبت می کرد، حال فرقی نمی کرد 
وزرای خارجی باشند یا کسانی که به دالیل مختلف او را همراهی می کردند، به زبان های 
انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی... بانوان دربار که بسیار زیبا و خوش اندام بودند و بیشترشان 
از  نفر  پنجاه  را  او حرکت می کردند؛ دور ملکه  بر تن داشتند پشت سر  لباس های سفید 

محافظان مقرری بگیر با تبرزین های طالکاری شده احاطه کرده بودند.




