


  روسو و انقالب 

   

  تاریخ تمدن

  ویل دورانت

    

  فصل اول كتاب اول 

  

  روسو سرگردان

١٧ -  ١٧١٢۵۶   

I  -  اعترافات  

مردي كھ در تنگدستي زاده شد و مادرش را بھ ھنگام تولد از دست داد و پدرش كمي بعد او را ترك گفت و 
خود بھ بیماري دردناك و خفت باري دچار شد و مدت دوازده سال در شھرھاي بیگانھ و در كشاكش عقاید 

و دایره المعارف و  متضاد سرگردان گشت و اجتماع و تمدن او را انكار كرد و او خود ولتر و دیدرو
عصر خرد را منكر شد و بھ عنوان یك شورشي خطرناك از جایي بھ جاي دیگر رانده گشت و مظنون بھ 

ھاي آخر عمر خود شاھد رسیدن بزرگترین دشمنش بھ  ارتكاب جنایت و عدم سالمت فكري شد و در ماه
روزي یافت و مذھب را رونق و چھ شد كھ پس از مرگ خود بر ولتر پی - چنین مردي  -مرحلھ خدایي بود 

رواجي دوباره داد و سیماي آموزش و پرورش را دگرگون كرد و سطح اخالقیات را در فرانسھ باال برد و 
ھاي شیلر و در  الھامبخش جنبش رمانتیك و انقالب فرانسھ شد و در فلسفھ كانت و شوپنھاور و در نمایشنامھ

ن و شلي و در سوسیالیسم ماركس و اخالقیات تولستوي اثر داستانھاي گوتھ و در اشعار وردزورث و بایر
قرني كھ در آن نویسندگان بیش از  - گذاشت و بھ طور كلي بیش از ھر نویسنده یا متفكر قرن ھجدھمي 

بر روي نسلھاي آینده اثر گذاشت در اینجا، بیش از ھر جاي دیگر، ما  -زمانھاي گذشتھ داراي نفوذ بودند 
نقش نبوغ در تاریخ، و نقش یك فرد در برابر توده مردم و كشور چیست اروپا : و ھستیمبا این مسئلھ روبھر

آماده پذیرش اصول و معتقداتي بود كھ احساس را بر فكر مقدم دارد، و از قید و بندھاي ناشي از عادات و 
درباره عقل،  اروپا بھ حد كافي مطالبي. رسوم، آداب و اطوار، قراردادھا، و قوانین احساس خستگي میكرد

چنین بھ نظر میرسید كھ ھمھ این جنجالھایي كھ درباره از بند رستگي افكار بھ ; استدالل، و فلسفھ شنیده بود
كھ بار دیگر ; راه افتاده بودند جھان را خالي از معني، و روح را عاري از نیروي تخیل و امید كردھاند

شلوغي و شتاب، و از محدودیت و رقابت دیوانھوار ساكنان پاریس از پاریس، از . معتقداتي داشتھ باشند
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زندگي شھري خستھ و بیزار شده بودند و اینك مطلوب خویش را در آرامش بیشتر و گذران آرامتر بیرون 
شھر جستجو میكردند، جاییكھ در آن زندگي ساده و بیتكلفي میتوانست بھ جسم انسان سالمت و بھفكر او 

ار دیگر زنان صاف و ساده را مالقات كند، و ھمھ روستاییان در ھر ھفتھ آرامش بخشد، انسان میتوانست ب
آیا این . تمام اختالفات خود را كنار میگذاشتند و در كلیساي بخش خود بھ گرد یكدیگر جمع میشدند

در ازاي آنچھ نابود كرده بودند، چیزي بر جاي )) از بند رستگي افكار((غرورآمیز و این )) پیشرفت((
دند آیا تصویري الھام بخشتر از جھان و سرنوشت بشر بھ انسان ارائھ كرده بودند آیا وضع نھاده بو

مستمندان را بھبود بخشیده و محرومیتھا یا دردھا را تسلي داده بودند روسو این سواالت را مطرح كرد و 
. او گوش فرادادبھ این تردیدھا شكل و احساس بخشید، و پس از اینكھ صداي او خاموش شد، ھمھ اروپا بھ 

، و در آن )١٧٧٨(در آن زمان كھ ولتر بر صحنھ نمایش و در فرھنگستان بھ صورت بتي درآمده بود 
ھنگام كھ روسو مورد تحقیر و توھین ھمگان در تاریكي اطاقي در پاریس خود را از نظرھا پنھان كرده 

  . بود، عصر روسو آغاز میشد

. ھاي شخصي را بھ نام اعترافات بھ رشتھ تحریر درآورد ینامھاو در سنین آخر عمر خود معروفترین زندگ
او، كھ در برابر ھر نوع انتقاد حساسیت داشت و نسبت بھ گریم، دیدرو، و دیگران ظنین بود كھ میخواھند 

، بھ اصرار ١٧۶٢اپینھ توطئھ كنند، بھ سال /براي بدنام كردن او در محافل پاریس و در خاطرات مادام د
ھا  البتھ زندگینامھ. وع بھ نگارش شرحي درباره سرگذشت و خصوصیات اخالقي خود كردیك ناشر، شر

ھمگي حاكي از حب نفس و خودپسندیند، ولي روسو، كھ كلیسا او را محكوم، سھ كشور او را از حقوق 
مدني محروم، و نزدیكترین دوستانش او را ترك كرده بودند، حق داشت حتي با طول و تفصیل از خود 

ھنگامي كھ او قسمتھایي از این دفاعیھ را در انجمنھایي در پاریس قرائت كرد، دشمنانش حكمي . كند دفاع
او، كھ امیدش را از . از دولت گرفتند كھ طبق آن او دیگر حق نداشت دستنویسش را براي عموم قرائت كند

  :ي آینده باقي گذارددست داده بود، اعترافات خود را بھ ھنگام مرگ با پیامي ملتمسانھ براي نسلھا

این تنھا تصویر عینا منطبق با حقیقت است كھ تاكنون از یك انسان ترسیم شده، و احتماال از این پس ترسیم 
ھا كرده است، من از شما  شما، ھر كھ باشید، سرنوشت و اعتماد من شما را داور این نوشتھ. خواھد شد

نھ خود، و بھ نام ھمھ بشریت اثري را كھ مفید و تقاضا دارم بھ خاطر بخت بد من، احساسات نوعدوستا
منحصر بھ فرد است و میتواند بھ عنوان نخستین وسیلھ مقایسھ براي مطالعھ در احوال بشر بھكار رود از 

و از افتخار خاطره من تنھا یادگار خصوصیات اخالقي مرا كھ دشمناني آن را مسخ نكردھاند ... بین نبرید، 
  . دور نسازید

او . فوق العاده، درونگرایي، و احساسات روسو محاسن و معایب كتاب او را تشكیل میدھندحساسیت 
ولي ھمین امر صمیمیتي گرم بھ سبك )) ;یك قلب یا احساس اساس ھمھ بدبختیھاي من بود: ((میگفت

ي بھ طور. نگارش، و ظرافتي بھ خاطرات او داد و اغلب قضاوتھاي او را با نوعي بلند نظري ھمراه كرد
در این كتاب آنچھ كھ جنبھ . كھ وقتي كتاب را میخوانیم، احساس مخالفت و نفرت ما كمكم از بین میرود

این ; ھر سطر آن حاكي از نوعي احساس است; انتزاعي و مجرد دارد، جنبھ شخصي و زنده پیدا میكند
. ا سیراب كردكتاب سرچشمھ رود عظیمي از مكاشفھ نفس و دروننگري است كھ ادبیات قرن نوزدھم ر

البتھ نباید تصور كرد كھ اعترافات در نوع خود كتابي بیسابقھ بود، ولي حتي قدیس آو گوستینوس نیز 
این كتاب با ھجوم كالم  .ندكافشاسازي كامل، یا ادعاي آن بھ حقیقتگویي برابري  - نمیتوانست با این خود 

  :فصیح رجز مانندي آغاز میشود

من در كار ساختن اثر مھمي ھستم كھ نظیر و نمونھاي نداشتھ است، و ھیچ مقلدي ھم از پس انجام آن 
من میخواھم بھ ھمنوعان خود مردي را بھ صورت كامال حقیقي و طبیعي خود ارائھ نمایم، . برنخواھد آمد

  . تمو این مرد خود من ھس

من بھ كسان دیگري كھ وجود دارند . من قلب خود را میشناسم و با افراد بشر آشنایي دارم. تنھا خود من
اگر طبیعت با شكستن قالبي كھ من در آن . اگر از آنھا بھتر نیستم، دست كم با آنان فرق دارم. شباھتي ندارم
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چ كس نمیتواند درباره آن قضاوت كند مگر ریختھ شده بودم كاري خوب یا بد انجام داده، مطلبي است كھ ھی
  . ھاي مرا خوانده باشد اینكھ نوشتھ

در آن ھنگام من در حالي كھ این كتاب را در . بگذار شیپور رستاخیز ھر وقت كھ میخواھد بھ صدا درآید
این است نحوھاي كھ من عمل : ((دست دارم بھ نزد داور متعال خواھم آمد و با صداي بلند خواھم گفت

از بدیھا چیزي . من با صراحت یكساني خوب و بد را گفتھام. ردھام، فكر كردھام، و آنچھ كھ بودھامك
ھمانطور كھ بودھام خود را نشان دادھام، فرومایھ و فاسد . ... پنھان نكردھام و بر خوبیھا چیزي نیفزودھام

ن خصایص را داشتھام، من بھ ھنگامي كھ چنین بودھام، و خوب و سخاوتمند و منزه در آن ھنگام كھ ای
  ... درونیترین زوایاي روح خود را عریان كردھام

ولي روسو اعتراف میكند كھ خاطرات او . این ادعاي صداقت محض بارھا در كتاب او تكرار میشود
بر روي ھم، قسمت اول كتاب . درباره وقایع پنجاه سال قبل غالبا ناقص، پراكنده، و غیرقابل اعتمادند

قسمت دوم آن بھ علت شكایات خستھ كننده ; ت لھجھاي است كھ خواننده را خلع سالح میكندداراي صراح
این كتاب، صرف نظر از ھر . درباره آزار و اذیت و توطئھ علیھ او، زیبایي خود را از دست داده است

اختھ جنبھ دیگري كھ داشتھ باشد، یكي از روشن كنندھترین بررسیھاي روانشناختي است كھ براي ما شن
   .))میبوداعترافات اگر یك زندگینامھ نبود، یكي از رمانھاي بزرگ جھان ((شده، و داستاني است از یك 

II -  ١٧٣١ -  ١٧١٢: بیخانمان  

اك روسو و مادرم سوزان برنار از شارمندان پدرم ایز. در شھر ژنو بھدنیا آمدم ١٧١٢من بھ سال ((
واژه شارمند داراي اھمیت بسیاري بود، زیرا از جمعیت بیست ھزار نفري ژنو تنھا ھزار و .)) بودند

. و این مطلب در سرگذشت ژان ژاك روسو دخالت داشت; ششصد نفر داراي عنوان و حقوق شارمند بودند
پدر بزرگ او از كشیشھاي . در ژنو متوطن شده بود ١۵٢٩ل خانواده او اصال فرانسوي بود، ولي از سا

. نوه او، ژان ژاك، در طول تمام سرگشتگیھاي مذھبي خود، اساسا پیرو ھمین آیین باقي ماند; كالوني بود
ازدواج . پدرش ساعت ساز ماھري بود كھ تخیلي نیرومند داشت، ولي در افكار و عقاید خود ناپایدار بود

وي پس از تولد . فلورن جھیزیھ بھ ارمغان آورد ٠٠٠،١۶صورت گرفت، براي او  ١٧٠۴او، كھ بھ سال 
، بھ شھر قسطنطنیھ سفر كرد، و شش سال در آنجا )١٧٠۵(پسري بھنام فرانسوا، ھمسرش را ترك گفت 

من ثمره مالل آور این ((سپس، بھ دالیلي نامعلوم، از آنجا بازگشت و خود ژان ژاك میگوید، . اقامت گزید
. یك ھفتھ پس از تولد ژان ژاك، مادرش بر اثر تب ناشي از عوارض زایمان درگذشت.)) ازگشت بودمب

.)) من در حالي چشم بھ جھان زندگي در من دیده میشد، چنانكھ بھ زنده نگاھداشتن من كمتر امید میرفت((
من بھ طیب خاطر : ((یداو در این باره میگو. ھایش از او پرستاري كرد و جانش را نجات داد یكي از خالھ

خالھ او زني خوش آواز بود و ممكن است عالقھ پایدار ژان ژاك نسبت بھ موسیقي را .)) شما را عفو میكنم
او طفلي زودرس بود و بزودي خواندن را فراگرفت، و چون پدرش ایزاك بھ . او در وي ایجاد كرده باشد

ود، پدر و پسر این گونھ داستانھا را، كھ در كتابخانھ خواندن داستانھاي عاشقانھ و ماجراجویانھ عالقھمند ب
ژان ژاك با خواندن مخلوطي از داستانھاي عشقي ; كوچك مادر ژان ژاك باقي مانده بودند، با ھم میخواندند

ھاي مقایسھ شده اثر پلوتارك، و اخالقیات كالوني بار آمد، و این درھم آمیختگي او را  فرانسوي، زندگینامھ
در عین حال ھم متفرعن و ھم رقیق : ((او بدرستي خود راچنین توصیف میكرد. امتعادل كردبیثبات و ن

القلب، داراي خویي زنانھ و با این وصف شكستناپذیر كھ باعث شده است در حالي كھ میان ضعف و 
پدرش با شخصي بھ  ١٧٢٢بھ سال .)) شھامت، و تجملپرستي و فضیلت در نوسانم، با خود در تضاد باشم

امین صلح او را بھ محكمھ خواند، وي براي رھایي از . ام سروان گوتیھ نزاع، و بیني او را خونین كردن
چند سال بعد دوباره ازدواج . زندان از شھر گریخت و در شھر نیون در بیست كیلومتري ژنو سكنا گزید

فرانسوا نزد ساعت سازي . كرد و سرپرستي فرانسوا و ژان ژاك را دایي آنھا گابریل برنار بھ عھده گرفت
ژان ژاك و پسردایي . بھ شاگردي پذیرفتھ شد، از نزد او گریخت، و براي ھمیشھ از صفحھ تاریخ محو شد

او آبراآم برنار بھ یك مدرسھ شبانھروزي، كھ تحت نظر كشیشي بھ نام المبرسیھ در یكي از قراي مجاور 
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جا میبایستي التیني و كلیھ الطائالتي را كھ نام آموزش و ما در این. ((بھ نام بوسي اداره میشد، فرستاده شدند
  . كاتشیسم كالوني بخش عمده مواد درسي را تشكیل میداد.)) پرورش بر آن نھادھاند یاد بگیریم

این دوشیزه سي سال . او بھ معلمان خود، خصوصا بھ خواھر كشیش، دوشیزه المبرسیھ، عالقھمند بود
وقتي كھ . بھ این ترتیب ژان ژاك بھ شیوه عجیب خود دل بھ عشق او بستداشت و ژان ژاك یازده سال، و 

دوشیزه المبرسیھ او را بھ خاطر سو رفتارش شالق میزد، روسو از این كھ بھ دست او رنج میكشد لذت 
لذت جسماني تا حدودي با درد و خجلت درھم میآمیخت و مجموع اینھا، بیش از آنكھ مرا از ((; میبرد

ھنگامي كھ او بازھم مرتكب سو رفتار میشد، .)) ھا بترساند، در من ایجاد رغبت میكرد نھتكرار این صح
این . لذتي كھ از مجازات میبرد چنان آشكار بود كھ دوشیزه المبرسیھ تصمیم گرفت دیگر او را شالق نزند

  . احساس لذت از درد تا پایان عمر در حاالت عاشقانھ او باقي ماند

و براي ارضاي . بھ این ترتیب، من سن بلوغ را پشت سرگذاشتم، در حالي كھ مزاجي بسیار آتشین داشتم
شھوات، جز آنچھ دوشیزه المبرسیھ معصومانھ مزه آن را بھ من چشانده بود، چیزي نمیدانستم و حتي 

ھ جاي آنكھ ناپدید ھنگامي كھ دیگر مردي شده بودم، آن تمایل كودكانھ ب. آرزوي چیز دیگري ھم نمیكردم
شود، حماقت، كھ با یك جبن طبیعي درھم آمیختھ بود، پیوستھ مانع آن شده است كھ بتوانم در روابط با زنان 

بھ این سبب من ایام عمر خود را در حسرت كساني كھ بیش از ھمھ آنھا را تحسین ; تھور داشتھ باشم
  ... كھ تمایالت خود را بر آنھا آشكار كنم میكردم گذراندھام، بدون اینكھ شھامت آن را داشتھ باشم

ما ھیچ گاه از . من اینك نخستین و مشكلترین گام را در معضل پرپیچ و خم دردناك اعتراف خود برداشتھام
افشا كردن آنچھ واقعا جنایتآمیز است آن قدر احساس انزجار نمیكنیم كھ از افشاي آنچھ كھ تنھا مضحك و 

  . احمقانھ است

این امكان وجود دارد كھ روسو در سنین آخر عمر خود از احساس اینكھ مورد ضرب و شتم جھانیان، اعم 
او گذشتھ از مجازات دوشیزه المبرسیھ، بیش از ھر چیز . از دوست و دشمن، قرار گرفتھ لذت میبرده است

خارج از شھر چنان  این نقاط. ((از مناظر طبیعي با شكوھي كھ در اطراف او قرار داشتند لذت میبرد
.)) دلفریب بودند كھ من عاشق زندگي روستایي شدم، و گذشت زمان نتوانستھ است این عشق را زایل كند

آن دو سالي كھ در بوسي گذراند شاید خوشترین سالھاي عمر او بودند، ھر چند در ھمین دو سال بود كھ با 
مرتكب نشده مجازات شده بود، عكس العمل خود او كھ بھخاطر گناھي . مفھوم بي عدالتي در جھان آشنا شد

راه ظاھرسازي، عصیانگري و دروغگویي را ((را بھ صورت انزجار دایم بروز داد و بھ قول خود 
روسو .)) و ھمھ رذایلي كھ در عصر ما متداول بودند بھ فاسد كردن معصومیت آغاز نھادند; آموختم

شاید ھم فقدان تعادل، حس قضاوت، ; حد فراتر نرفتھیچگاه در زمینھ آموزش رسمي یا مدرسي از این 
تسلط بر نفس، و ھمچنین برتري دادن احساس بر عقل از جانب او تا حدودي ناشي از ھمین پایان سریع 

، ھنگامي كھ دوازده سال داشت، او و پسر داییش بھ خانواده برنار ١٧٢۴در سال . تعلیمات مدرسي او بود
دوشیزه . پدرش دیدن كرد و در آنجا بھ دوشیزھاي بھ نام وولسون دل باخت در نیون از. بازخوانده شدند

این دوشیزه در حالي كھ ھر طور دلش . ((سپس او عاشق دوشیزه گوتون شد. وولسون عشق او را نپذیرفت
میخواست با من رفتار میكرد، بھ من اجازه نمیداد در عوض ھیچ گونھ آزادي عملي نسبت بھ او داشتھ 

بھ ترمیم تصاویر عالقھمند . س از یك سال نابساماني، پیش یك نفر حكاك بھ شاگردي پذیرفتھ شدپ.)) باشم
ولي استادش او را بھ خاطر خطاھاي كوچك بسختي كتك . ھاي ساعت را فراگرفت بود و حكاكي روي جعبھ

دروغگویي، تنبلي، مرا وادار بھ كارھاي زشتي میكرد كھ من طبیعتا از آنھا متنفر بودم، از قبیل ((میزد و 
پسر بچھاي كھ روزي شاد و خرسند بود اینك بھ شخصي ترشرو، غیراجتماعي، و درونگرا .)) و دزدي

  . تبدیل شده بود

او براي تسالي خاطر خود بشدت بھ خواندن كتابھایي كھ از یك كتابخانھ مجاور بھ عاریت میگرفت 
در این دیدارھا دو بار آن قدر خود را . ن میكردمشغول میشد و روزھاي یكشنبھ از نقاط خارج از شھر دید

بھ این جھت شب ; ھاي شھر بستھ شدھاند در مزارع سرگرم كرد كھ پس از بازگشت، متوجھ شد كھ دروازه
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بار . را در ھواي آزاد گذراند و روز بعد با حالتي تقریبا گیج سركار رفت و مورد تنبیھ خاصي قرار گرفت
در این . تاد، خاطره تنبیھ او را بر آن داشت كھ دیگر بھ كار خود بازنگرددسوم كھ این اتفاق برایش اف

كھ ھنوز بھ سن شانزده سالگي نرسیده بود و جز لباس خود از مال دنیا ھیچ ) ١٧٢٨مارس  ١۵(ھنگام 
چیز نداشت، راه كونفینیون در ایالت كاتولیك ساووا را، كھ حدود ده كیلومتر با محل اقامت او فاصلھ 

  . ، پیاده در پیش گرفتداشت

شاید بھ او گفتھ شده بود كھ این . در آنجا ضربھاي بھ در خانھ كشیش دھكده بھ نام پربنوا دو پونور زد
كشیش پیر آنقدر عالقھ دارد ژنویھاي سرگردان را بھ سوي معتقدات مذھبي خویش سوق دھد كھ بر مبناي 

او بھ ژان ژاك شام . ھ چنین اشخاصي غذا میدھدب)) شكم سیر باعث سالمت فكري میشود((این نظریھ كھ 
در آنجا زني مھربان و نیكو سرشت را خواھي یافت كھ ((خوبي داد و از او خواست بھ آنسي برود، زیرا 

مراحم پادشاه توانایي آن را بھ او میدھد كھ روح انسانھا را از خطاھایي كھ خوشبختانھ خودش از آنھا دست 
این بانو مادام دو واران بود كھ خود بتازگي بھ كیش كاتولیك : ((روسو میافزاید) .)كشیده است بھ دور دارد

گرویده بود، و كشیشھا آن بیچارگاني را كھ امكان داشت معتقدات خود را بفروشند، نزد او میفرستادند، و 
عطا میكرد، فرانكي كھ پادشاه ساردني بھ عنوان مقرري بھ او ا ٢٠٠٠او ھم تا حدودي ناچار بود از مبلغ 
جوان بیخانمان فكر كرد قسمتي از این مقرري ارزش شركت در آیین .)) مقداري بھ این گونھ اشخاص بدھد

سھ روز بعد او در آنسي خود را بھ مادام فرانسواز لوئیز دو التور، ھمسر بارون دو واران، . قداس را دارد
  . معرفي كرد

ربان، آرام، و بلند نظر بود و بھ طرز دلفریبي لباس زیبا، مھ; مادام دو واران بیست و نھ سال داشت
صورتي زیباتر، گردني قشنگتر، یا بازواني خوشتراشتر از آن او نمیتوانست وجود داشتھ ((; میپوشید

او در . بر روي ھم بھترین دلیلي بود كھ روسو براي گرویدن بھ مذھب كاتولیك تا آن زمان دیده بود)) ;باشد
) بعدا بارون(بھدنیا آمده و، در حالي كھ ھنوز كامال جوان بود، بھ ازدواج موسیو  ووي در خانواده خوبي

پس از چند سال ناسازگاري دردناك، از شوھرش جدا شد و با گذشتن از . دو واران اھل لوزان درآمده بود
اشت، دریاچھ ژنو بھ ساووا رفت و مورد حمایت شاه ویكتور آمادئوس، كھ در آن وقت در اویان اقامت د

پس از اینكھ در آنسي سكنا گزید، قبول كرد تغییر مذھب دھد و بھ كیش كاتولیك بگرود، بھ . قرار گرفت
این اعتقاد كھ اگر مراسم مذھبي را درست بجا آورد، خداوند ماجراھاي گاھگاه عاشقانھ را بر او خواھد 

بھ جھنم جاودان میفرستد، و بھ ھر عالوه بر آن نمیتوانست باور كند كھ عیساي مھربان آدمیان را . بخشید
  . حال مسلما در مورد زن زیبایي چنین نمیكند

مادام پولي بھ او داد و از او ; ژان ژاك با كمال میل حاضر بود نزد او بماند، ولي او زني پرمشغلھ بود
آوریل در دوازدھم . تعلیماتي فرا گیرد)) آسایشگاه روح القدس((برود و در ) تورینو(خواست بھ تورن 

بھ آنجا رسید، و در بیست و یكم آوریل براي گرویدن بھ مذھب كاتولیك رومي بھ او غسل تعمید  ١٧٢٨
آنچھ را كھ در  -یعني ھشت سال پس از اینكھ بھ مذھب پروتستان بازگشت  -سي و چھار سال بعد . داده شد

منیش، را با بیاني پروحشت آن صومعھ دیده بود، از جملھ قصد تجاوز یكي از نوكیشان مغربي بھ پاكدا
بھزعم خودش جریان تغییر مذھب وي ھمراه با احساس انزجار و شرمساري و تاخیرھاي ; توصیف كرد

ولي ظاھرا او خود را با اوضاع و شرایط موجود در آسایشگاه منطبق كرد، زیرا بدون . طوالني بوده است
  . رم پذیرفتھ شد، در آنجا اقامت گزیداحساس اجبار، بیش از دو ماه پس از اینكھ از طرف كلیساي 

پس از چند روز سیر و سیاحت، سیماي خوش . فرانك، آسایشگاه را ترك گفت ٢۶در ماه ژوئیھ، با داشتن 
بیدرنگ بھ آن زن دل . زني كھ در یك فروشگاه كار میكرد توجھش را جلب كرد و در آنجا كاري یافت

این زن، كھ . عمر اخالص وفاداري بر او عرضھ داشت باخت، و خیلي زود در برابر او زانو زد و یك
از آن ; مادام بازیل نام داشت، بر او تبسم كرد، ولي اجازه نداد نزدیكي او از حریم دستش تجاوز كند

عدم كامیابي من در مورد زنان : ((روسو میگوید. گذشتھ، انتظار میرفت ھر لحظھ شوھرش از راه برسد
ولي سرشت وي چنان بود كھ تصور و )) ;كھ صمیمانھ دلباختھ آنان میشدم پیوستھ ناشي از آن بوده است

آن ((او براي فرونشاندن عطش تمنیات نفس بھ . پنداربافي بیش از عمل كردن برایش نشئھ و لذت داشت
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مكمل خطرناكي كھ طبیعت را بھ بیراه میكشاند و جواناني با خلق و خوي مرا از آشفتگیھاي بسیاري 
این عمل، كھ بر اثر . متوسل میشد)) بھ بھاي سالمت و نیرو و گاھي جان آنان تمام میشود میرھاند، ولي

موانع و ممنوعیتھاي ھراس آور بسیار اضطراب آور شده بود، ممكن است در ایجاد تندخویي، خیالبافیھاي 
ین مورد در كتاب او در ا. عاشقانھ، ناراحتي او در جمع، و عشق او بھ تنھایي نقش پنھاني ایفا كرده باشد

  : اعترافات بھ طرز بیسابقھاي صراحت از خود نشان میدھد و میگوید

این افكار حواس مرا بھ فعالیتي دایمي . من ھمیشھ در فكر زنان و دختران بودم، ولي بھ طریق خاص خودم
آوردن تمایالت ھیجان من تا آن اندازه شدت مییافت كھ من بھ علت ناتواني در بر... و ناپسند متوجھ میكردند

ھاي  ھاي تاریك و خلوتگاه بھ جستجوي كوچھ. خود، با اعمالي بسیار بیبندوبارانھ بر آتش آنھا دامن میزدم
دور از چشم میپرداختم تا خود را دوررادور بھ نحوي بر افراد جنس مخالف عرضھ دارم كھ آرزو داشتم 

م آور نبود، زیرا چنین فكري بھ مخیلھ من آنچھ آنان میدیدند آن عمل شر. در آن وضع نزدیك آنان باشم
لذت احمقانھاي كھ از قرار دادن این قسمت از . خطور نمیكرد، بلكھ چیز مضحك دیگري یعني سرینم بود

شالق ]من با رفتاري كھ دوست داشتم با من بشود . بدن خود در انظار آنان میبردم قابل توصیف نیست
ندارم كھ چنانچھ شھامت ادامھ این كار را داشتم، باالخره یك زن با و شكي ; تنھا یك گام فاصلھ داشتم[ زدن

  ... اراده این لذت را بر من ارزاني میداشت

روزي خود را پشت حیاطي كھ در آن چاھي بود و زنان جوان خانھدار براي كشیدن آب از چاه بھ آنجا 
میز از خود بھ این دختران عرضھ میآمدند رساندم و در آنجا منظرھاي كھ بیشتر خندھآور بود تا تحریكآ

  . داشتم

  . آن كھ در میان آنان از ھمھ عاقلتر بود

بعضیھا بھ خنده افتادند، و بعضیھا ھم نسبت بھ خود احساس توھین كردند و ; وانمود كرد چیزي نمیبیند
  . سروصدا راه انداختند

ھبان با شمشیري سنگین و ولي در عوض یك مرد نگ; افسوس كھ ھیچ دختري حاضر نشد او را كتك بزند
روسو . سبیلھاي وحشت آور، كھ بھ دنبالش چھار یا پنج پیرزن جارو بھ دست روان بودند، سراغ وي رفتند

است ولي وضع مالیش )) بیگانھ جواني از خانواده باال و داراي اختالل مشاعر((توانست با این توضیح كھ 
مرد وحشتناك تحت تاثیر . ((كند، خود را نجات دھد امكان آن را بھ وي میدھد كھ گذشت آنھا را جبران

  . و او را رھا كرد، ولي پیرزنھا ناراضي بودند)) قرار گرفت

در خالل این جریانات، وي بھ عنوان خدمتكار بھ خدمت مادام دو ورسلي، كھ زني از اھالي تورن و داراي 
او . عمر بر وجدان او سنگیني میكرد در آنجا جرمي مرتكب شد كھ تا پایان. معرفت و كمالي بود، درآمد

یكي از نوارھاي رنگارنگ بانوي خود را دزدید و ھنگامي كھ بھ دزدي آن متھم شد، چنین وانمود كرد كھ 
ماریون، زني كھ این سرقت بھ وي نسبت داده شد و وي از آن . خدمتكار دیگري آن را بھ وي داده است

آه روسو، من : ((داشت وي را چنین مورد شماتت قرار داد كامال مبرا بود، با لحني كھ جنبھ پیشگویي
تو موجب بدبختي من میشوي، ولي من حاضر نیستم جاي تو . تصور میكردم تو داراي طینت خوبي ھستي

نمیدانم بھ سر قرباني افتراي من : در این مورد، كتاب اعترافات میافزاید. آنھا ھر دو اخراج شدند.)) باشم
اینكھ او پس از این واقعھ توانستھ باشد براي خود موقعیت مناسبي بھ دست آورد كم  چھ آمد، ولي احتمال

خاطره دردناك این ماجرا تا امروز بر وجدان من . است، زیرا شھرتش دستخوش نسبتي بیرحمانھ شده بود
نگیني رھا سنگیني میكند، و من با صداقت میتوانم بگویم تمایل بھ اینكھ تا حدودي بتوانم خود را از این س

  . سھم بسزایي داشتھ است)) اعترافات((كنم در تصمیم من بھ نوشتن 

و با اینكھ بھ نبوغ خود آگاھي ; شش ماھي كھ بھ عنوان خدمتكار خدمت كرد در خلق و خوي او اثر گذارد
كشیش جواني كھ در دوران خدمت او نزد . داشت، ھرگز نتوانست احترام بھ نفس براي خود كسب كند
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دو ورسلي با وي آشنا شده بود او را بھ این فكر تشویق كرد كھ اگر خود را با خلوص نیت بھ مادام 
این كشیش، كھ آقاي گم خوانده میشد، میگفت . اخالقیات مسیح آشنا كند، میتواند بر معایب خود چیره شود

ظر میكرد كھ و بنابراین چنین اظھار ن; ھر مذھبي كھ اصول و اخالق مسیحیت را اشاعھ دھد خوب است
این نظرات مردي كھ روسو . اگر ژان ژاك بھ موطن و كیش اصلي خود بازگردد، خوشبختتر خواھد بود

در خاطره وي باقي )) یكي از بھترین مرداني بود كھ من در تمام عمر خود دیده بودم((دربارھاش میگوید 
رسھ دیني سن الزار با كشیش یك سال بعد در مد. ماندند و الھامبخش صفحات معروف كتاب امیل بودند

دیگري بھ نام آبھ گاتیھ آشنا شد كھ بھ قول روسو قلبي بسیار رئوف داشت و بھ این علت كھ یكي از 
این : ((وي در این باره میگوید. دوشیزگان حوزه ماموریت خود را حاملھ كرده بود از ترقي بازمانده بود

یشھاي آن تابع مقررات خوبي بودند و نمیبایستي ماجرا در منطقھاي كھ حسن شھرت فراوان داشت و كش
من با الھام از این دو كشیش با . بجز از زنان شوھردار صاحب فرزندي شوند، رسوایي وحشتناكي بود

، روسو، كھ اینك ١٧٢٩در اوایل تابستان .)) ارزش، شخصیت نایب اسقف ساووایي را بھ وجود آوردم
عالوه بر آن، امیدوار بود نزد مادام ; ھ سیر و سیاحت بپردازدھفده سال داشت، بار دیگر ھوس كرد كھ ب

با این نیت ھمراه یك جوان با نشاط ژنوي بھ نام . دو واران كاري بیابد كھ كمتر بھ غرور او لطمھ وارد كند
ھاي آلپ شد و از آنجا گذشت و بھ شامبري و آنسي  باكل از تورن عازم گردنھ كوه سنیس در رشتھ كوه

  . رسید

: مھ رمانتیك روسو ھیجان نزدیك شدن خود را بھ منزل مادام دو واران چنین رنگامیزي كرده استخا
نھ میدیدم و میشنیدم، و نھ كسي را بھ خاطر . چشمانم را غباري گرفتھ بود. پاھایم در زیر بدنم میلرزیدند((

بدون شك او .)) مع كنممیآوردم، و ناچار بودم بكرات بایستم تا نفسي بكشم و حواس پریشان خود را ج
چگونھ میتوانست ھمھ فراز و نشیبھاي خود پس از رفتن از . نمیدانست كھ چگونھ استقبالي از او خواھد شد

قلبم بھ شنیدن . نخستین نگاه او ھمھ ھراسھا را از من دور كرد((نزد مادام دو واران را برایش بازگو كند 
اختم و، در عالم خلسھ ناشي از عمیقترین سرور خود، لبان خودم را بھ پایش اند. صداي او از جا كنده شد
مادام دو واران، كھ از ابراز عالقھ شدید بدش نمیآمد، براي روسو اطاقي در .)) خود را بھ دستش فشردم

ھرچھ میخواھند بگویند، ولي : ((ھاي استفھامآمیز دیگران روبرو شد، گفت و وقتي با نگاه; منزلش یافت
  .)) پس فرستاده است، من مصمم ھستم او را رھا نكنم چون خداوند او را

III - ١٧۴٠-١٧٢٩: مامان  

او در . روسو مانند ھر جوان دیگري كھ در كنار زني سي سالھ باشد، شدیدا مجذوب مادام دو واران شد
حتي زمیني را كھ من ((خفا بستري را كھ وي در آن خفتھ بود، صندلیي را كھ بر رویش نشستھ بود، 

گمان میرود در توصیف این قسمت، خیالپروري . (میبوسید)) یكردم او بر آن قرار نھاده استتصور م
و نسبت بھ كساني كھ در تخصیص وقت این زن بھ خود ; )روسو بر اصالت تاریخنویسي او غالب شده باشد

ربھاي در مادام دو واران بھ روسو اجازه میداد چون گ. با وي رقابت میكردند بشدت احساس حسادت میكرد
روسو ھم بتدریج بھ خود قبوالند كھ ; صدا میكرد)) بچھ((و )) گربھ كوچولو((كنارش خرخر كند و او را 

مادام دو واران براي نامھ نگاري، حسابداري، جمع آوري گیاھان، و كمك بھ . وي را مامان بخواند
اورمون،  -ار پوفندورف، سنت سپكتتر، آث -بھ روسو . آزمایشھاي كیمیاگري خود از روسو استفاده میكرد

نیز دوست داشت بھ فرھنگ تاریخي و انتقادي نوشتھ بل نگاھي )) مامان((خود . و ھانریاد اثر ولتر
و اگر از مصاحبت پدر روحاني گرو، مدیر ; او نمیگذاشت اعتقادات مذھبي موجب ناراحتیش شوند. بیندازد

ود كھ آن كشیش در بستن شكم بندش بھ او كمك مدرسھ مذھبي آن منطقھ، لذت میبرد، شاید علتش آن ب
ھنگامي كھ كشیش بھ این ترتیب مشغول كار بود، مادام دو واران، برحسب نیازي كھ پیش میآمد، . ((میكرد

بھ این سو و آن سوي اطاق میشتافت، و آقاي مدیر ھم كھ بندھاي كرست را در دست داشت بھدنبال وي 
این گونھ مناظر واقعا سرگرم <; خانم خواھش میكنم آرام بایستید>: تكشیده میشد و غرغركنان مرتبا میگف

ھاي كند ذھني كھ ژان ژاك از خود  شاید ھمین كشیش پرنشاط بود كھ با وجود ھمھ نشانھ.)) كننده بودند
بروز میداد، اظھار نظر كرد كھ ممكن است او با فراگرفتن آموزش كافي بتواند بھ صورت كشیش دھكده 
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. ام دو واران، كھ از پیدا شدن یك كار با آتیھ براي او خوشحال بود، با این پیشنھاد موافقت نمودماد. درآید
روسو وارد مدرسھ دیني سن الزار شد تا خود را براي كشیش شدن آماده  ١٧٢٩بھ این ترتیب در پاییز 

از مراسم عبادي پر ; در این ھنگام او بھ مذھب كاتولیك عادت كرده و حتي بھ آن عالقھمند شده بود. كند
تشریفات، حركتھاي دستھجمعي، موسیقي، بخور، و صداي ناقوسھاي آن، كھ گویا ھر روز اعالم میداشتند 
خداوند در مقر خود در آسمانھا جاي دارد و ھمھ چیز در دنیا رو بھ راه است یا رو بھ راه خواھد بود، لذت 

. مجذوب كند و مورد بخشش قرار دھد نمیتواند بد باشداز آن گذشتھ، مذھبي كھ مادام دو واران را ; میبرد
. ولي تعلیمات درسي روسو آن قدر ناقص بودند كھ نخست یك دوره فشرده زبان التیني برایش تنظیم شد

پس از پنج ; ولي او نمیتوانست طرز تصریف، حاالت مختلف، و استثناھاي زبان را با شكیبایي تحمل كند
روي ((زد مادام دو واران باز فرستادند و دربارھاش چنین گزارش دادند كھ ماه تالش، معلمانش وي را ن
  . ، ولي براي مناصب مذھبي مناسب نیست))ھم رفتھ او پسر خوبي است

چون بھ ذوق موسیقي در روسو پیبرده بود، وي را بھ . مادام دو واران بار دیگر تالش خود را بھكار برد
را با  ١٧٣٠ - ١٧٢٩ژان ژاك زمستان . رگ مینواخت معرفي كردنیكولوز لومتر كھ در كلیساي آنسي ا

در دستھ . وي زندگي كرد، و بھ این دل خوش میداشت كھ از مامان بیش از بیست قدم فاصلھ ندارد
غذایش خوب و از . از سرودھاي مذھبي كاتولیك خوشش میآمد; ھمسرایان آواز میخواند و فلوت میزد

  . زندگي راضي بود

یك روز این . وفق مراد بود، جز آنكھ موسیو لومتر در نوشیدن مشروب زیادھروي میكردھمھ چیز بر 
رھبر كوچك ھمسرایان با كارفرمایان خود نزاع كرد و آالت موسیقي خود را در جعبھاي گذاشت و از 

، در آنجا لومتر. مادام دو واران از روسو خواست لومتر را تا شھر لیون ھمراھي كند. آنسي عزیمت كرد
ژان ژاك كھ بھ ھراس افتاده بود، رھگذران را بھ . كھ دچار جنون خمري شده بود، بیھوش در خیابان افتاد

یاري خواند، نشاني مورد نظر آن استاد موسیقي را بھ آنان داد، و سپس بسرعت بھ آنسي و نزد مامان 
حماقتھاي جاھطلبي را از لطافت و صداقت دلبستگي من بھ او ھرگونھ نقشھ قابل تصور و ھمھ . ((گریخت

خوشبختي خود را تنھا در این میدیدم كھ در نزدیكي او زندگي كنم و نمیتوانستم . قلبم ریشھكن كرده بود
باید بھ خاطر داشت كھ .)) گامي بردارم بدون اینكھ احساس كنم بھ فاصلھ میان من و او افزوده میشود

  . روسو در آن وقت تنھا ھجده سال داشت

بھ آنسي رسید، متوجھ شد مادام دو واران بھ پاریس رفتھ است و ھیچكس نمیدانست چھ موقع ھنگامي كھ 
او پریشان خاطر بود و روزھاي متوالي بدون ھدف بھ بیرون شھر میرفت و با رنگھاي بھاري . برمیگردد

زود  بیش از ھر چیز دوست داشت صبح. و آواز و چھچھ زیباي پرندگان بیشك عاشق خود را تسلي میداد
ضمن یكي از . از خواب برخیزد و خورشید را، كھ پیروزمندانھ خود را برفراز افق باال میكشید، تماشا كند

این گردشھا دو دوشیزه را سوار بر اسب دید كھ میخواستند اسبھاي نافرمان خود را بھ عبور از نھري 
بھا را گرفت و آن را از نھر عبور ناگھان احساس قھرماني بر او چیره شد و دھانھ یكي از اس. وادار كنند

او میخواست بھ راه خود برود، ولي دوشیزگان اصرار . داد، اسب دیگر ھم بھ دنبال اسب نخست روان شد
بھ دعوت آنان بر اسب . داشتند ھمراه آنھا بھ كلبھاي برود تا كفشھا و جورابھاي خود را در آنجا خشك كند

ھنگامیكھ الزم بود براي نگاھداشتن خود بر پشت . ((ر گرفتمادموزال ژ پرید و پشت سر راكب آن قرا
در آن لحظھ بود )) ;اسب آن دوشیزه را با دستانم محكم بگیرم، قلبم چنان بشدت میزد كھ وي متوجھ آن شد

این سھ جوان آن روز را بھ گردش . كھ مرحلھ بیرون آمدن او از زیر نفوذ جذبھ مادام دو واران آغاز شد
پس از آن، آنھا از نزدش . وسو تا آنجا پیشرفت كھ توانست دست یكي از دختران را ببوسدگذراندند، و ر

او با احساس شعف فراوان بھ آنسي بازگشت و از اینكھ مادام دو واران در آنجا نبود ناراحتي . رفتند
  . سعي كرد بار دیگر آن دو دوشیزه را بیابد، ولي نتوانست. محسوسي نداشت

این بار با كلفت مادام دو واران، كھ بھ فرایبورگ میرفت، ھمراه . ر دیگر عازم سفر شدطولي نكشید كھ با
  . بود
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منظر آزادي . چنان تحت تاثیر قرار گرفتم كھ بسختي قادر بھ ادامھ راه بودم((ھنگام عبور از ژنو 
از . ان رفتوي از فرایبورگ پیاده بھ لوز.)) روحم را بھ سطوح باالتري سوق میداد[ جمھوریخواھانھ]

از . میان ھمھ نویسندگاني كھ از آنھا در تاریخ ذكري شده است، وي بیش از ھمھ بھ پیادھروي عالقھ داشت
ژنو تا نورن، آنسي، لوزان، نوشاتل، برن، شامبري، و تا لیون راه را خوب میشناخت و از دیدن مناظر و 

  . استشمام بوھا و شنیدن صداھا لذت فراوان میبرد

براي من زندگي توام با . رم با خیال راحت پیادھروي كنم و ھر وقت دلم میخواست باز ایستممن دوست دا
پیادھروي در ییالقي زیبا، با ھواي خوب، و داشتن ھدف دلپذیري كھ با آن . قدم زدن از ضروریات است

  . سفرم را بھ پایان برسانم بیش از ھر نحوه دیگر زندگي با سلیقھ من سازگار است

او، كھ در جمع مردان تحصیل كرده ناراحت، و در نزد زنان زیبا خجل و عاجز از تكلم بود، بھ ھنگام 
طبیعت را محرم اسرار خود كرده بود و با زبان . تنھایي با درختان و مزارع و آب و آسمان خوش بود

ھ نحوي رازورانھ بھ نظر او گاھي حاالت طبیعت ب. سكوت عشقھا رویاھاي خود را براي آن بازگو میكرد
با آنكھ او نخستین كسي نبود كھ مردم را بھ احساس كردن . و مرموز با طبیعت و حالت او ھماھنگ میشدند

نیمي از وصفھاي شاعرانھ طبیعت پس ; زیبایي طبیعت واداشت، پرحرارتترین و موثرترین پیامآور آن بود
ھاي آلپ را احساس و توصیف كرده بود،  هھالر شكوه كو. از روسو، مولود تفكرات شاعرانھ وي میباشند

ھاي سویس را در امتداد ساحل شمالي دریاچھ ژنو قلمرو خاص خود ساخت و در طي  ولي روسو دامنھ
ھنگامي كھ درصدد برآمد محلي را بھ عنوان خانھ . قرون بوي عطرآمیز تاكستانھاي آنھا را منتقل كرد

جایي كھ  - مكان، در كالران، بین ووه و مونترو تعیین كرد ژولي و ولمار خود انتخاب كند، آن را در این 
  . ھا، نباتات، آب، آفتاب، و برف بود بھشتي زمیني و تركیبي از كوه

با تدریس موسیقي، ناخودآگاھانھ ... در اینجا : ((روسو كھ در لوزان ناكامیاب شده بود، بھ نوشاتل رفت
ري، كھ ھمان نزدیكیھا بود، با یك كشیش یوناني، كھ در در بود.)) اطالعاتي درباره موسیقي بھدست آوردم

روسو بھعنوان مترجم بھ او . تالش جمعآوري وجوه براي ترمیم كلیساي قیامت در بیتالمقدس بود، آشنا شد
ضمن این پیاده روي بھ كلبھاي . پیوست، ولي در سولور از او جدا شد و پیاده از سویس بھ فرانسھ رفت

دھقان بھ او نان جو و شیر تعارف كرد و گفت تنھا چیزي ; تواند شامي براي خود بخردرسید و پرسید آیا می
ولي وقتي دریافت ژان ژاك روسو مامور وصول مالیات نیست، دري پنھاني را گشود ; كھ دارد ھمین است

لي روسو خواست پول بدھد، و. و پایین رفت و بعد با نان گندم، گوشت خوك، تخم مرغ، و شراب باال آمد
دھقان قبول نكرد و توضیح داد ناچار است غذاي بھتر خود را پنھان كند تا مبادا مجبور بھ پرداخت مالیات 

اثري در ذھنم گذاشت كھ ھرگز زدوده نخواھد شد، و تخم آن نفرت ... آنچھ او بھ من گفت. ((بیشتري شود
احتیھایي كھ این مردم بدبخت تحمل زایل نشدني را در نھاد من میافشاند كھ از آن لحظھ بھ بعد علیھ نار

. در لیون او روزھایي را بھ بیخانماني گذراند.)) میكنند، و علیھ زورگویان در قلب من رشد كرده است
. مدتي بھ كار نسخھ برداري از متنھاي موسیقي پرداخت. شبھا روي نیمكت باغھا یا روي زمین میخوابید

كیلومتري شرق لیون زندگي میكند، بھ راه افتاد تا بار  ٨٧ري در پس از اینكھ شنید مادام دو واران در شامب
مادام دوواران براي او كاري بھ عنوان منشي رئیس امور دوایر دولتي محل پیدا كرد . دیگر بھ وي بپیوندد

وقتي متوجھ شد مباشر ; در خالل این مدت، وي در خانھ مادام دو واران زندگي میكرد). ١٧٣۴ - ١٧٣٢(
اینكھ عالقھ . ن خانم بھ نام كلود آنھ ضمنا معشوق او نیز میباشد، فقط كمي احساس ناراحتي كردكارھاي ای

آگاھي از اینكھ : خود او بھ مادام دو واران فروكش كرده بود از قطعھ بینظیري در اعترافات آشكار میشود
صف این، بھ جاي با و. روابط او با مرد دیگري نزدیكتر از روابطش با من است عاري از درد نبود

احساس نفرت از مردي كھ این مزیت را نسبت بھ من داشت، عمال احساس میكردم عالقھ من بھ مادام دو 
بیش از ھر چیز آرزوي سعادت میكردم، و ) مادام دو واران(من براي او . واران شامل آن مرد نیز میشود

او نیز بھ ھمان ترتیب سعادتمند  چون آن مرد نیز در خوشي و سعادت وي دخالت داشت، راضي بودم كھ
در عین حال، آن مرد با بانوي خود كامال ھم فكر بود، و نسبت بھ من دوستي صمیمانھاي یافت و بھ . باشد

این ترتیب ما در پیوندي كھ ھمھ ما را متقابال راضي میداشت و تنھا مرگ میتوانست آن را از ھم بگسلد، 
ھمان بس كھ ھمھ كساني كھ او را دوست داشتند یكدیگر را نیز  از علو اخالقي این زن. زندگي میكردیم
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دوست داشتند، و حتي احساساتي از قبیل حسادت و رقابت تحت تاثیر عواطف نیرومندتري كھ وي در آنان 
القا میكرد قرار میگرفتند، و من ھرگز ندیدم ھیچ یك از كساني كھ پیرامون او بودند كوچكترین احساس 

بگذار خواننده درباره این ستایش لحظھاي تامل كند، و اگر میتواند . یكدیگر داشتھ باشند بدخواھي نسبت بھ
بگذار  - اگر خواھان شادي و سعادت است  -زن دیگري را بھ خاطر آورد كھ سزاوار چنین ستایشي است 

  . بھ چنین زني دل بندد

قواعد عشقھاي نامشروع ناسازگار گام بعدي در این ماجراي عشقي چند جانبھ نیز بھ ھمان نسبت با ھمھ 
ھنگامي كھ مادام دو واران متوجھ شد یكي از ھمسایگان او بھ نام مادام دو مانتون سوداي آن را در . بود

سر دارد كھ نخستین كسي باشد كھ فن عشقبازي را بھ روسو بیاموزد، وي بھ این نیت كھ نگذارد این امتیاز 
وسو در بازواني نامھربانتر از بازوان خودش جاي گیرد، خود را بھ از آن دیگري باشد، یا مانع شود كھ ر

  . عنوان رفیقھ در اختیار روسو قرار داد، بدون اینكھ این عمل لطمھاي بھ روابط وي با آنھ وارد آورد

آشنایي طوالني وي با مادام دو واران در او . براي ژان ژاك ھشت روز طول كشید تا در این باره فكر كند
عشق من بھ او ((; احساسات لذتبخش جسماني، نوعي احساسات مادر و فرزندي بھوجود آورده بود بھ جاي

از سوي دیگر، او بھ بیماریھایي مبتال شده بود كھ )) چندان زیاد بود كھ میل بھ ھماغوشي با او را نداشتم،
با نھایت حجب و حیایي عاقبت، . تا پایان عمر دامنگیر او بودند، یعني تورم مثانھ و ضیق مجراي ادرار

  . شایستھ، با پیشنھاد مادام دو واران موافقت كرد

  . قلبم كارھاي مرا تایید میكرد... سرانجام، روزي كھ بیشتر از آن وحشت داشتم تا امید بھ آن، فرارسید

براي اولین بار . با این وصف، من این جایزه را بھدست آوردم. بیآنكھ خواستار جایزھاي براي آن باشد
آیا من سعادتمند بودم خیر، من مزه . خود را در بازوان زني میدیدم، زني كھ بھ حد پرستش دوستش داشتم

چنین احساس میكردم كھ انگار . لذت را چشیدم، ولي نمیدانم چھ اندوه غیرقابل درماني آن را مسموم میكرد
دو یا سھ بار در حالي كھ بیخود از خود او را در بازوانم میفشردم، . با یكي از محارم خود زنا كرده بودم
اما او نھ خوشحال بود و نھ اندوھناك، بلكھ، در حالي كھ مرا نوازش . سینھ او را با سیل اشك خود پوشاندم

ار كم در بند لذات جسماني و كسب لذت بود، از این كار نھ لذتي میبرد، از آنجایي كھ بسی. میكرد، آرام بود
  . و نھ ھرگز احساس ندامت میكرد

روسو، با یادآوري این واقعھ فراموش نشدني، نحوه عمل مادام دو واران را بھ كیفیت زھرآگین فلسفھ نسبت 
  . داد

او از خانواده خوبي . نھ بر اثر شھواتشمن تكرار میكنم كھ عیبھاي وي ھمگي ناشي از اشتباه او بودند، 
  . بود

چنین بھ . قلبش پاك، رفتارش نجیبانھ، تمایالتش از روي قاعده و آمیختھ با فضیلت، و سلیقھاش لطیف بود
نظر میرسید كھ وي براي آن پاكي شایستھ آداب و رفتاري كھ بھ آن عالقھمند بود ولي ھرگز بدان عمل 

او بھ جاي گوش دادن بھ فرمان قلب خود، از دستور عقل خویش پیروي زیرا ; نمیكرد ساختھ شده است
متاسفانھ او بھ فلسفھ غره بود، و نتایج اخالقي ناشي از این . ... میكرد و این كار باعث سرگشتگي او میشد

  . كار آنچھ را كھ قلبش بھ وي پیشنھاد میكرد تباه ساخت

رئیس امور دوایر دولتي دست كشید و مباشرت روسو از كارش در نزد . درگذشت ١٧٣۴آنھ در سال 
وي متوجھ شد كھ این امور بھ نحو خطرناكي آشفتھاند و در . كسب و كار مادام دو واران را بھ عھده گرفت

از مادرش  ١٧٣٧فرانك در سال  ٣٠٠٠; با تدریس موسیقي درآمدي كسب كرد. لبھ ورشكستگي قرار دارد
بیمار شد . را صرف خرید كتاب كرد و بقیھ را بھ مادام دو واران دادقسمتي از این پول ; بھ وي ارث رسید

در  ١٧٣۶مادام دو واران، كھ خانھاش باغچھ نداشت، در سال . و مامان با مالطفت از او پرستاري كرد
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با آنكھ .)) زندگي من در آرامش مطلق میگذشت((در آنجا . حومھ شھر كلبھاي بھ نام لھ شارمت اجاره كرد
ودش ھرگز دوست نداشت در اطاقي بنشیند و دعا بخواند، زیباییھاي دنیاي خارج او را برانگیخت بھ قول خ

كھ بھ خاطر زیبایي طبیعت و بھ خاطر مادام دو واران شكر خداي را بھ جاي آورد و بركات االھي را 
ھر چند كھ آثار در این وقت او سخت بھ االھیات كاتولیك پایبند شده بود، . براي پیوند خودشان طلب كند

ھراس از : ((خودش در این باره میگوید. ماللتباري از معتقدات پیروان آیین یانسن نیز در او دیده میشد
دچار  -كھ در آن موقع نوع متداول مالیخولیا بود  - او، كھ بھ تخیالت واھي .)) جھنم بكرات مرا عذاب میداد

در راه، بھ . ده است، با كالسكھ بھ مونپلیھ رفتشده بود و فكر میكرد غدھاي در نزدیكي قلبش رشد كر
، كھ مادر یك دختر پانزده سالھ بود، )١٧٣٨(طوري كھ گفتھ میشود، با رسیدن بھ وصال مادام دو الرناژ 

پس از بازگشت بھ شامبري، متوجھ شد كھ مادام دو واران نیز بھ درمان . افسردگي خود را كاھش داد
نام ژان وینتزنرید را، كھ كارش ساختن كاله گیس بود، بھ عنوان معشوق  مشابھي مشغول بوده و جواني بھ

مادام دو واران عمل او را كودكانھ خواند و بھ ; روسو بھ این ماجرا اعتراض كرد. خود انتخاب كرده است
بھ این ترتیب ((او حاضر نشد كھ . موجود است)) ژان((او اطمینان داد كھ در عشق او جاي كافي براي دو 

مادام . ، بھ صورت فرزند وي درآید))مانند گذشتھ((و پیشنھاد كرد، )) ان مادام دو واران را پایین آوردش
دو واران بھ ظاھر قبول كرد، ولي خشم او ناشي از اینكھ چنین آسان تسلیم نظر روسو شده بود باعث 

  . بھ مطالعھ فلسفھ پرداختروسو بھ كلبھ لھ شارمت پناه برد و در آنجا . سردي احساساتش نسبت بھ وي شد

وي براي نخستین بار از وجود نسیمھاي نھضت روشنگري، كھ از پاریس و ) ١٧٣٨حد (در این ھنگام 
آثاري از نیوتن، الیبنیتز، و پوپ مطالعھ میكرد و اوقاتي را بھ خواندن و نگاه كردن . سیره میوزید، آگاه شد

ین پرداخت و در این زبان نزد خود بیش از آنچھ قبال بھ بار دیگر بھ خواندن الت. بھ فرھنگ بل میگذراند
او توانست قطعاتي از ویرژیل، ھوراس، تاسیت، . كمك معلمانش پیشرفت كرده بود، موفقیت بھ دست آورد

مونتني، ال برویر، پاسكال، فنلون، پروو، و ولترچون وحي . و ترجمھ التیني مكالمات افالطون را بخواند
در حقیقت كتابھاي )) ;آنچھ كھ ولتر مینوشت از نظر ما دور نمیماند. ((نمودار شدندگیج كنندھاي بر او 

میل بھ زیبانویسي را بھ من الھام دادند و باعث شدند كھ كوشش كنم سبك رنگارنگ آن نویسنده را، ((ولتر 
مذھبیش، كھ بھ  بدون اینكھ خودش متوجھ شود، معتقدات پیشین.)) كھ تا این حد مفتونش شده بودم، تقلید كنم

و او متوجھ شد كھ، بدون ; صورت قالب افكار او درآمده بودند، شكل و نیروھاي خود را از دست دادند
. ھا اندیشھ بدعتآمیز را كھ در جواني بھ نظرش فضیحت بار میرسیدند در ذھن میپرورد احساس ھراس، ده

معتقد بود كھ بلي خداوند . را گرفتدر ضمیر او ایماني پرشور بھ وحدت وجود جاي خداوند كتاب مقدس 
وجود دارد و بدون او زندگي بیمفھوم و غیرقابل تحمل میشود، ولي این خدا داراي وجود خارجي و 

او روح طبیعت است، و طبیعت اساسا زیبا، و . انتقامجویي نیست كھ افراد بیرحم و وحشتناك تصور میكنند
ھاي پاسكال فلسفھ خویشتن را  ین اندیشھ و بر پایھ اندیشھروسو بر مبناي ا. سرشت آدمي در بنیاد نیكوست

  . بنانھاد

مادام دو واران شغلي بھ عنوان آموزگار خصوصي كودكان موسیو بونو دو مابلي، شھردار  ١٧۴٠در سال 
مادام ; آنھا، بدون ھیچ گونھ گلھمندي و سرزنش از ناحیھ طرفین، از ھم جدا شدند. لیون، براي او یافت

  . روسو را براي سفر آماده كرد و چند جامھ كھ خود با دستھاي فریبندھاش بافتھ بود بھ آنھا افزودلباسھاي 

IV  - ١٧۴٩ -  ١٧۴٠: لیون، ونیز، و پاریس   

برادران مابلي سھ نفر، و ھر سھ آنھا . خانواده مابلي از نظر فكري عامل تحرك تازھاي براي روسو بود
رین آنھا، یكي دیگر از آنھا بھ نام گابریل بونو دو مابلي تقریبا شھردار بزرگت. افرادي سرشناس بودند

روسو با ھر سھ برادر آشنایي . كمونیست، و سومي تقریبا مادھگرا و نامش آبھ اتین بونو دوكوندیاك بود
عاشق مادام دو مابلي شد، ولي این زن آن قدر بزرگوار بود كھ بھ این عشق توجھي نكند، و ; حاصل كرد

او شرحي از نظرات خود را درباره . ناچار شد بھ كار خود، كھ تعلیم دو پسر آن زن بود، بپردازدژان ژاك 
طرفدار ((این نظرات تا حدودي منطبق با اصول ; ھاي آموزشي براي موسیو دو مابلي تھیھ كرد شیوه
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، زیرا در این بودند)) تمدن((بودند، كھ بیست و دو نظرات بعدي او در رد )) آزادي فكر و اراده انسان
روسو بر اثر مالقاتھاي مكرر با . نظرات ارزش ھنرھا و علوم در تكامل بشریت تصدیق شده بود

، بیش از پیش افكار )كھ از دوستان ولتر بود(اشخاصي مانند پروفسور بورد، عضو فرھنگستان لیون 
با . مسخر قرار دھدعصر روشنگري را فراگرفت، و آموخت كھ چگونھ جھل و خرافات متداول را مورد ت

یك روز كھ دزدكي بھ داخل حمامي نگاه میكرد، . این حال، ھمچنان بھ صورت یك نوجوان باقي مانده بود
قلبش از تپش باز ایستاد و پس از این كھ بھ خلوتگاه اطاق خود رسید، نامھ ; زن جواني را كامال برھنھ دید

  : ین گفتجسورانھ ولي بدون نامي براي آن زن نوشت و در آن چن

مادموازل، من بسختي جرئت میكنم تا اوضاع و احوالي را كھ شانس دیدنتان را مدیون آن ھستم، و ھمچنین 
آن اندام سبك و ظریف شما، كھ برھنگي چیزي از ... عذاب عشق خود را نسبت بھ شما، اعتراف نمایم

ھیچ  - بھ لطافت برگ گل میماند زیبایي آن نمیكاھد، آن پیكر موزون و خوشتراش و آن لطافت پوستتان كھ 
كدام مرا تحت تاثیر قرار ندادند، من ھنگامي مفتون شدم كھ با نھایت شیطنت یك بیت شعر برایتان خواندم 

  . و شما را متوجھ خود كردم و از این امر سرخي مالیمي چھره شما را پوشاند

ھر دختري كھ سر و شكلي داشت،  تقریبا. بشود)) جوان((روسو اینك بھ سني رسیده بود كھ عاشق زنان 
افسوس كھ تنھا یك بار در ھمھ ... یك بار . ((مخصوصا سوزان سر، او را بھ اشتیاق و رویا وامیداشت

روسو بھ )) آیا تو را در گور فراموش خواھم كرد! اي خاطره. عمرم، دھان من با دھان او تماس پیدا كرد
چون قلب او كار وجھ .)) جز قلب خود ندارم كھ تقدیم دارم چیزي((فكر ازدواج افتاد، ولي اعتراف كرد كھ 

رایج را نمیكرد، سوزان پیشنھاد ازدواج شخص دیگري را پذیرفت، و روسو بھ عالم رویاھاي خود 
  . بازگشت

  . خمیره وي طوري بود كھ نھ در عشق ورزي توفیقي داشت و نھ معلم خوبي بود

و اگر شتابزدگي با مالیمت طبع من ... ي یك معلم الزم بود داشتممن تقریبا آنچھ را كھ از نظر معلومات برا
ھنگامي كھ اوضاع بر وفق مراد بود و زحمات من، كھ بھ ھیچ . درنمیآمیخت، براي تدریس مناسب بودم

ولي وقتي كھ اوضاع ; وجھ از آنھا روگردان نبودم، بھ نتایج نیكویي میرسیدند، من چون فرشتھاي میشدم
اگر شاگردانم دروس مرا نمیفھمیدند، بھ این . یش میرفت، بھ صورت شیطاني درمیآمدمدر جھت مخالف پ

ھنگامي كھ آثار عدم تمكین از خود نشان میدادند، چنان بھ خشم میآمدم كھ حتي ; علت بود كھ شتاب میكردم
بودم كھ ھرگز  تصمیم گرفتم از شاگردانم دست بكشم، زیرا بھ این نتیجھ رسیده.... میتوانستم آنھا را بكشم

موسیودو مابلي بھ ھمان وضوح خود من بھ این حقیقت پیبرد، ھر . نخواھم توانست بھ آنھا درست تعلیم دھم
چند كھ من مایلم فكر كنم كھ اگر خود من زحمت را كم نكرده بودم، او ھرگز درصدد برنمیآمد عذر مرا 

  . بخواھد

د استعفا داد و یا بمالیمت عذرش را خواستند، با بدین سان، روسو، كھ با خاطري اندوھگین از كار خو
مادام دو واران . دلیجان بھ شامبري بازگشت تا بار دیگر تسالي خاطر خود را در آغوش مامان جستجو كند

ولي روسو از این ; با مالطفت او را پذیرفت و در سر میز خود و در كنار معشوق خویش جایي بھ او داد
و براي موسیقي شیوھاي ابداع ; ت خود را بھ كتاب و موسیقي مصروف داشتتمام اوقا. وضع راضي نبود

وقتي تصمیم گرفت بھ پاریس برود و اختراع خود را بھ . كرد كھ بھ جاي نت از اعداد استفاده میكرد
بھ لیون بازگشت تا  ١٧۴٢در ژوئیھ . فرھنگستان علوم عرضھ دارد، ھمھ تصمیم او را تحسین كردند

ھایي بھ عنوان فونتنل و  خانواده مابلي نامھ. ي براي اشخاص سرشناس پایتخت بھدست آوردھای معرفي نامھ
او در حالي كھ در سر رویاي . كنت دوكلوس بھ او دادند، و بورد او را بھ دوك دو ریشلیو معرفي كرد

  . عظمت میپروراند، با یك كالسكھ مسافربري از لیون بھ پاریس رفت

ولي چون این جنگ در خاك ; )١٧۴٨ - ١٧۴٠(بود )) جنگ جانشیني اتریش((ر در آن ھنگام فرانسھ درگی
كشورھاي بیگانھ جریان داشت، پاریس بھ زندگي پرزرق و برق خود ادامھ میداد، جنب و جوش فكري 
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ھاي  ھاي راسین در تئاترھا بھ روي صحنھ میآمدند، در سالونھا شراره ھمچنان در جریان بود، نمایشنامھ
فت طبع بھ چشم میخوردند، اسقفھا آثار ولتر را میخواندند، گدایان با روسپیان رقابت میكردند، بدعت و ظرا

. دستفروشان با فریاد كاالھاي خود را عرضھ میداشتند، و افزارمندان با عرق جبین امرار معاش میكردند
پا  ١٧۴٢ت لیور در جیب داشت، در او ١۵ژان ژاك روسو در حالي كھ سي سال از عمرش میگذشت و 

كانتن در خیابان كوردلیھ در نزدیكي سوربون اطاقي  - او در ھتل سن . بھ دوران این گرداب عظیم گذاشت
در بیست و دوم اوت طرح درباره عالیم .)) خیاباني پست، ھتلي محقر، و آپارتماني بیغولھوار(( - گرفت 

ان با تعارفات گرم طرح او را رد دانشمند. جدید براي نت نویسي موسیقي را بھ فرھنگستان ارائھ كرد
ولي چون بھ ... عالیم شما بسیار خوبند: ((یكي از آنان بھ نام رامو در این باره چنین توضیح داد. كردند

انجام عملیاتي در مغز انسان نیازمندند و از این نظر نمیتوانند ھمیشھ با سرعت اجراي موسیقي ھمگام 
ري است كھ بدون ھمپایي چنین عملیاتي، در برابر دیدگان قرار وضع نتھاي ما طو. شوند، قابل ایرادند

  . روسو اعتراف كرد كھ این ایراد غیرقابل رفع است.)) دارند

ھایي كھ او با خود داشت امكان آن را بھ وي داده بودند كھ با فونتنل تماس  در خالل این احوال، معرفي نامھ
ش میگذشت، بھ خاطر مالحظھ قواي جسماني خود، ولي این شخص كھ ھشتاد و پنج سال از عمر; یابد

و این شخص، با وجود آنكھ ھم بھ ; او ھمچنین با ماریوو تماس گرفت; روسو را خیلي جدي نمیگرفت
عنوان رمان نویس و ھم بھ صورت نمایشنامھ نویس در كار خود توفیق یافتھ بود، دستنویس كمدي روسو 

روسو با دیدرو، كھ یك سال از وي . اصالح آن پیشنھادھایي كردرا كھ بھ نام نارسیس بود خواند و براي 
  : او درباره دیدرو چنین میگوید. جوانتر بود و تا آن وقت اثر قابل اھمیتي منتشر نكرده بود، نیز آشنا شد

و پارھاي از طرحھاي ادبي خود را با ... از لحاظ نظري نیز بھ آن وارد بود. او بھ موسیقي عالقھ داشت
من از لحاظ حرفھ ... وجود آورد كھ پانزده سال ادامھ یافت و چنانچھ از بخت بد . میان میگذاشتمن در 

  . ھمكار او نبودم، احتماال این رابطھ ھنوز ھم ادامھ داشت

بھ ھنگام بازي شطرنج، روسو با فیلیدور و دیگر ; او با دیدرو بھ تئاتر میرفت یا شطرنج بازي میكرد
)) تردیدي نداشتم كھ سرانجام بر ھمھ آنھا چیره خواھم شد((شد، و بھ قول خودش خبرگان این بازي آشنا 

بتدریج بھ خانھ و سالون مادام دوپن، دختر یكي از بانكداران بھ نام ساموئل برنار راه یافت و با پسر 
  . در این احوال، پولش تمام شده بود. خواندھاش بھ نام كلود دوپن دو فرانكو طرح دوستي ریخت

بھ جستجو پرداخت تا كاري پیدا كند و درآمدي عالوه بر آنچھ كھ دوستانش بھ عنوان غذا بھ او میدادند بھ 
بر اثر اعمال نفوذ مادام دو بزنوال، شغلي بھ عنوان منشي سفارت فرانسھ در ونیز بھ او . دست آورد
  . پیشنھاد شد

بھ ونیز رسید و خود را بھ  ١٧۴٣ار پس از سفري طوالني كھ جنگ آن را پرمخاطره كرده بود، در بھ
روسو درباره این كنت با اطمینان خاطر میگوید كھ وي تقریبا بیسواد . سفیر، كنت دومونتگو، معرفي كرد

روسو كھ زبان ایتالیایي . ھا را بھ او تفھیم كند و ھم آنھا را برایش بنویسد بود، و منشي ناچار بود ھم نامھ
. خاطر داشت، پیامھاي دولت فرانسھ را شخصا بھ سناي ونیز ابالغ میكرد فراگرفتھ در تورن را ھنوز بھ

از مقام تازه خود احساس غرور مینمود، و از اینكھ یك كشتي بازرگاني كھ او از آن دیدن میكرد بھ احترام 
) .)براي اشخاص كم اھمیتتر از او این تشریفات انجام میشد((او توپ شلیك نكرده بود شكایت داشت، زیرا 

میان روسو و اربابش بر سر این كھ وجوه وصولي بابت صدور گذرنامھ فرانسھ توسط منشي بھ جیب كدام 
  . یك از آن دو برود نزاعي درگرفت

وضع روسو با دریافت سھمش از این بابت رونق بسیار یافت، خوراك عالي میخورد، بھ تئاتر و اپرا 
  . ورزیدمیرفت، و بھ موسیقي و دختران ایتالیایي عشق می
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نزد زني روسپي، كھ ال پادو آنا نام )) در نزد دوستان خویش چون ابلھي قلمداد نشوم،((یك روز براي اینكھ 
یك دوكات بھ او داد و خواست ; از آن زن خواست برایش آواز بخواند و آن زن آواز خواند. داشت، رفت

. در برابر آن كاري انجام نداده است كھ زن را ترك كند، ولي آن زن از قبول سكھ ابا كرد، زیرا میگفت
آن قدر اطمینان داشتم كھ عواقب : ((خود او میگوید. روسو آن زن را راضي كرد و بھ خانھ خود بازگشت

ناگوار این عمل دامنگیرم خواھد شد كھ اولین كارم این بود كھ بھ دنبال پزشك پادشاه فرستادم از او طلب 
چندي .)) ان داد وضع طوري است كھ بآساني بھ بیماري مبتال نمیشومدارو كردم، ولي پزشكم بھ من اطمین

آن . بعد دوستانش براي او ضیافتي ترتیب دادند كھ در آن روسپي زیبایي بھ نام زولیتا نیز حضور داشت
ھاي ھواي نفس مرا  بھ جاي آنكھ شعلھ. ((زن روسو را بھ اطاق خود دعوت كرد و در برابرش عریان شد

كشد، ناگھان سردي كشندھاي در عروق من جریان یافت و حالم دگرگون شد، روي زمین در كام خود ب
ھاي  او بعدھا علت عدم توانایي خود را چنین توضیح داد كھ یكي از سینھ.)) نشستم، و چون طفلي گریستم

بگذاري  بھتر است زنان را بھ حال خود: ((زولیتا نگاه تحقیرآمیزي بھ او انداخت و گفت. آن زن ناقص بود
موسیو دو مونتگو، كھ پرداخت حقوقش عقب افتاده بود، .)) و وقت خود را صرف خواندن ریاضیات كني

چھارم اوت (بار دیگر میان آنان نزاع درگرفت و منشي از خدمت اخراج شد . حقوق روسو را نگاه داشت
باید بھ اطالع : ((داد از سفیر تحقیق شد، و او جواب; روسو بھ دوستانش در پاریس شكایت كرد). ١٧۴۴

  . شما برسانم تا چھ حد جناب روسو ما را فریب داده است

خوي تند و بیادبي او، كھ ناشي از خودپسندي و جنون وي میباشند، عواملي ھستند كھ او را در ھمان 
ژان ژاك بھ .)) من او را چون خدمتكاري نافرمان اخراج كردم. وضعي كھ ما تشخیص دادیم نگاه میدارند

و ماجراي خود را براي ماموران دولت بازگو كرد، ولي اینان باري از ) اكتبر ١١(پاریس بازگشت 
نامھاي . او بھ مادام دو بزنوال متوسل شد، ولي این زن از پذیرفتن وي امتناع كرد. دوشش برنداشتند

  : حساس كردپرحرارت براي مادام دو بزنوال فرستاد كھ از آن میتوان حرارت انقالب دور دست را ا

من . خانم، من در اشتباه بودم، فكر میكردم شما منصف ھستید، و حال آنكھ شما فقط عنوان اشرافي دارید
باید این مطلب را بھ خاطر میداشتم كھ شكایت یك بیگانھ و یك شخص عامي مانند من علیھ یك آقا كار 

ر دھد، این رنج را بدون شكایت چنانچھ سرنوشت بار دیگر مرا در چنگال سفیري قرا. شایستھاي نیست
اگر او آدمي بیحیثیت و فاقد علو روحي است، علت این است كھ اشرافیت ھمھ این . تحمل خواھم كرد

اگر او در شھري كھ در زمره فاسدترین شھرھاست دست بھ ھمھ گونھ ; خصایص را از انسان سلب میكند
اگر او با اشرار . رافت براي وي ایجاد كردھاندرذالتھا زده، بھ این علت است كھ اجدادش بھ قدر كافي ش

دمخور است، اگر او خود نیز از اشرار است، اگر او یك خادم را از حقوق خود محروم میكند، در آن 
آن اجداد چھ كساني بودند . صورت، خانم، فكر میكنم چھ خوب است انسان فرزند اعمال خود نباشد

نھا نوعي استعداد داشتند، براي خود نامي بھ دست آوردند، آ; اشخاصي ناشناس، بیثروت، ھمقطاران من
  . ولي طبیعت كھ بذر خوبي و بدي را میافشاند، اخالف قابل ترحمي بھ آنان داده است

  : ھمچنین در كتاب اعترافات افزوده است

وجب بھ م. حقانیت و بیھودگي شكایت من بذرھاي خشم را علیھ سنن احمقانھ اجتماعي ما در مغزم افشاند
این سنن اجتماعي، رفاه عامھ و عدالت واقعي ھمیشھ فداي نظم ظاھري نامعلومي میشود كھ تنھا كارش 

  . واداشتن عموم مردم بھ تصدیق ظلم نسبت بھ ضعفا و تایید بیعدالتي فاحش اقویاست

آنچھ بھ . ... پولي فرستاد كھ حسابم را تسویھ كند((پس از اینكھ مونتگو بھ پاریس بازگشت، براي روسو 
من داده شد دریافت داشتم، كلیھ بدھیھاي خود را پرداختم، و بازھم بھ ھمان وضع سابق درآمدم، یعني یك 

ود، با استنساخ نتھاي موسیقي كانتن منزل كرده ب - وي، كھ دوباره در ھتل سن .)) فرانك در جیب نداشتم
اورلئان وقت از فقر وي آگاه شد، مقداري نت موسیقي براي /ھنگامي كھ دوك د. امرار معاش میكرد

لویي براي خود نگاه داشت و بقیھ را بھ عنوان اضافھ  ۵روسو . لویي بھ او داد ۵٠نسخھبرداري و 
  . پرداخت مسترد داشت
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خرج نگاھداري ھمسري را تامین كند، ولي عقیده داشت با صرفھجویي درآمد روسو آن قدر نبود كھ بتواند 
كانتن  -در میان كساني كھ بر سر یك میز در ھتل سن . شدید میتواند از عھده مخارج داشتن یك رفیقھ برآید

با او غذا میخوردند، مدیره مھمانخانھ و چند كشیش بیپول بودند، و نیز زن جواني بود كھ كارھاي 
این زن جوان، كھ ترز لوواسور نام داشت، مانند روسو خجول و . دوزندگي ھتل را انجام میداد لباسشویي و

ھر . كم جرئت و بھ ھمان اندازه نیز از فقر خودآگاه بود، ھر چند كھ مانند روسو بھ این فقر مباھات نمیكرد
تدریج بھ روسو بھ چشم بار كشیشھا سر بھ سر این زن جوان میگذاشتند، روسو از او دفاع میكرد، و وي ب

من در ھمان ابتدا ). ((١٧۴۶(طولي نكشید كھ آنھا در آغوش یكدیگر جاي گرفتند ; حامي خود نگاه میكرد
زن جوان اعتراف كرد كھ باكره نیست، ولي .)) بھ او گفتم كھ نھ او را رھا، و نھ با او ازدواج خواھم كرد

روسو با بزرگواري . كھ آن ھم مدتھا قبل بوده استخاطر جمعش ساخت كھ تنھا یك بار مرتكب گناه شده 
  . او را بخشید و بھ او اطمینان داد كھ در ھر صورت یك باكره بیست سالھ در پاریس از نوادر است

)) بانوان سالوندار((نمیتوانست مانند . این زن موجودي سادھدل و عاري از ھرگونھ دلفریبي و طنازي بود
بگوید، ولي میتوانست آشپزي و خانھداري كند و با خلق و خو و رفتار درباره فلسفھ یا سیاست سخن 

)) مرد من((خود، و او ھم روسو را )) كدبانوي((روسو معموال وي را . غیرعادي او سازگاري نشان دھد
بندرت اتفاق میافتاد كھ روسو در مالقات با دوستانش او را نیز ھمراه ببرد، چون این زن از نظر . میخواند

فكري ھیچگاه پا از مرحلھ نوجواني فراتر نگذارده بود، ھمانطور كھ روسو از نظر اخالقي از این رشد 
  . مرحلھ پیشتر نرفت

مغز او ھمان طوري . در ابتدا كوشیدم میزان فھم او را باال ببرم، ولي تالشم در این زمینھ بیحاصل بود
ایي ندارم كھ بگویم او ھیچ گاه درست من اب. است كھ طبیعت آن را شكل داده، و مستعد پرورش نیست

ھیچ وقت نتوانست دوازده ماه سال . ... خواندن را فرانگرفتھ، ھر چند كھ طرز نوشتن او قابل تحمل است
را بھطور مرتب و صحیح نام ببرد، یا یك رقم را از رقم دیگر تشخیص دھد، ھر چند كھ من زحمتھا كشیدم 

او نھ میداند چگونھ پول را بشمارد و نھ قادر بھ محاسبھ بھاي چیزي . تا خواندن ارقام را بھ او بیاموزم
بكرات اتفاق میافتد كھ كلمھاي كھ ھنگام صحبت كردن بھ مغز او خطور میكند، عكس كلمھاي است . است

در گذشتھ من فرھنگ ویژھاي از عباراتي كھ او بھ كار میبرد، تدوین كرده . كھ او قصد دارد بھ كار برد
جواب ھاي، ھوي ((اشتباه او در تلفظ عبارت . ھ وسیلھ آن مسیو دو لوكزامبورگ را سرگرم كنمبودم كھ ب

  . در میان كساني كھ من با آنھا روابط بسیار صمیمانھاي داشتم، ضرب المثل شده بود)) است

  . او نمیدانست با بچھ چھ بكند)). دچار شدیدترین ناراحتي كرد((حاملگي این زن روسو را 

ھاي ناخواستھ بھ پرورشگاه اطفال سرراھي  دوستانش بھ وي اطمینان دادند كھ فرستادن بچھ بعضي از
وقتي بچھ بھ دنیا آمد این كار، با اعتراض ترز، ولي با ھمكاري مادر وي، انجام شد . كامال متداول است

. ت شدندطي ھشت سال بعد، چھار طفل دیگر بدین ترتیب بھدنیا آمدند و دچار ھمان سرنوش). ١٧۴٧(
بعضي از اشخاص شكاك اظھار داشتھاند كھ روسو ھرگز صاحب فرزند نشد، بلكھ او براي پنھان داشتن 

ولي اظھار ندامت مكرر او درباره شانھ خالي كردن از زیر ; ناتواني جنسي خود این داستان را ساختھ است
د را در این مورد بھطور وي طرز رفتار خو. بار این مسئولیت این نظریھ را غیرمحتمل جلوه میدھد

بھطور ضمني در كتاب امیل آن را اظھار ; اپینھ اعتراف كرد/خصوصي نزد دیدرو، گریم، و مادام د
در اعترافات صریحا بھ آن اذعان نمود و اظھار ; از اینكھ ولتر آن را افشا كرد سخت بھ خشم آمد; داشت

را اعصابي بشدت ضعیف و قابل تحریك داشت او براي زندگي خانوادگي ساختھ نشده بود، زی. ندامت كرد
او از یك عامل معتدل كننده . و خودش ھم چھ از نظر روحي و چھ از نظر جسماني آدمي سرگردان بود

  . یعني توجھ از اطفال، بینصیب ماند و ھیچ گاه بھ صورت یك مرد كامل درنیامد

خست منشي مادام دوپن و سپس منشي ن. در این ھنگام بخت بھ وي روي آورد و كار پردرآمدي پیدا كرد
و ھنگامي كھ دوپن دو فرانكو بھ سمت سرپرستي امور شركتھاي ورشكستھ منصوب ; برادرزاده او شد

براي خود لباسھاي ملیلھدوزي، . فرانك ارتقا یافت ١٠٠٠شد، او بھ مقام صندوقداري با حقوق سالي 
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مان چیزھایي كھ اھل قلم براي راه یافتن بھ یعني ھ -جورابھاي سفید، كاله گیس، و شمشیر تھیھ كرد 
ناراحتي روسو را از اینكھ داراي دو . ھاي اشرافي بھ تقلید از اشراف براي خود تھیھ میكردند خانھ

او در چند سالون پذیرفتھ شد، و دوستان تازھاي از . شخصیت متمایز از یكدیگر شده بود میتوان مجسم كرد
اپینھ، و، از ھمھ صمیمیتر و خطرناكتر، فریدریش ملشیور گریم /مادام دقبیل رنال، مارمونتل، دو كلو، 

اولباك ترتیب مییافت و در آن /او در میھمانیھاي پرھیجاني كھ بھ شام در منزل بارون د. براي خود یافت
در این مجمع . دیدرو، بھ قول دشمنانش، با استخوان فك االغ خدایان را بھ قتل میرسانید حضور مییافت

  . ر، بیشتر معتقدات كاتولیكي ژان ژاك از میان رفتندكفا

بھ ساختن تركیبي از اپرا و بالھ دست زده بود  ١٧۴٣در سال . در خالل این احوال، وي آھنگھایي میساخت
این اثر ; ھاي عاشق پیشھ و در آن ماجراھاي عشق آناكرئون، اووید، و تاسو را تجلیل كرده بود بھ نام موزه

راه با مقداري حواشي و زواید در خانھ یك مامور جمعآوري مالیات بھ نام الپوپلینیر بھ ھم ١٧۴۵در سال 
رامو آن را بھ عنوان مجموعھاي از آثار دزدي شده از آھنگسازان ایتالیایي رد . معرض نمایش گذارده شد

نام جشنھاي بالھ بھ  - كرد، ولي دوك دو ریشلیو از آن خوشش آمد و بھ روسو ماموریت داد تا یك اپرا 
در یازدھم . رامیر را كھ بھطور آزماشي توسط رامو و ولتر تھیھ شده بود، مورد تجدید نظر قرار دھد

من مدت پانزده سال كار كردھام : روسو نخستین نامھ خود را بھ سلطان ادبي فرانسھ نوشت ١٧۴۵دسامبر 
ھاي ادبي  عدادھاي جوان را در زمینھتا خود را شایستھ توجھ شما كنم، و مورد لطفي قرار دھم كھ شما است

ولي اینك میبینم كھ شخصیت من بر اثر تنظیم آھنگھاي موسیقي براي اپرا مسخ . مشمول آن قرار میدھید
ھر چند ممكن است این تالشھاي ناچیز توفیقآمیز باشند، تنھا . شده و من بھ صورت موسیقیدان درآمدھام
كھ افتخار معرفي بھ شما را نصیبم كنند و احساس تحسین و ھنگامي بھقدر كفایت باشكوه خواھند بود 

  . احترام عمیق مرا در این كھ خدمتگزار متواضع و فرمانبردار آن جناب باشم منعكس سازند

آقاي محترم، شما در خود دو استعداد را كھ تاكنون ھمیشھ جدا از : ((ولتر بھ نامھ روسو چنین پاسخ داد
در اینجا دو دلیل وجود دارد كھ من براي شما ارج قابل شوم و از . كردھاید یكدیگر بھ نظر میرسیدند جمع

  . ھاي دوستانھ آغاز شد خصومت معروف این دو، با این گونھ نامھ.)) شما خوشم بیاید

V -  آیا تمدن یك بیماري است  

سن زنداني دیدرو بھ علت مطالب اھانتآمیزي كھ در نامھ در باب كورھا نوشتھ بود در ون ١٧۴٩در سال 
  . شد

اجازه ) روسو(روسو نامھاي بھ مادام دو پومپادور نوشت و تقاضا كرد كھ یا دوستش را آزاد كند یا بھ او 
 ١۶در تابستان آن سال وي چند بار میان پاریس و ونسن، كھ . دھند در مجازات زندان او شریك شود

در یكي از دیدارھا یك نسخھ از . دیدن كند كیلومتر با یكدیگر فاصلھ داشتند، رفت و آمد كرد تا از دیدرو
بھ این ترتیب چشمش بھ یك . نشریھ مركور دوفرانس را با خود برد تا ضمن پیادھروي آن را مطالعھ كند

آگھي افتاد كھ بھ وسیلھ فرھنگستان دیژون منتشر شده و در آن جایزھاي براي بھترین مقالھ درباره اینكھ 
این . تعیین شده بود)) رھا بھ فساد اخالق كمك كرده است یا بھ تھذیب آنآیا استقرار مجدد علوم و ھن((

وسوسھ در او ایجاد شد كھ در این مسابقھ شركت كند، زیرا اینك سي و ھفت سال از عمرش میگذشت و 
ولي آیا او بھ قدر كافي از علوم و ھنر و تاریخ . وقت آن رسیده بود كھ براي خود شھرتي بھ دست آورد

شت كھ بدون آشكار كردن نقایص اطالعات خود، درباره این موضوعھا بھ بحث بپردازد او در اطالع دا
بھ مالزوب نوشت، با احساساتي كھ از خصوصیات اخالقي وي  ١٧۶٢ژانویھ  ١٢نامھاي كھ در تاریخ 

  : بود، الھامي را كھ در آن پیادھروي بھ وي دست داده بود بھ این شرح توصیف كرد

خیل افكار روشن چنان نیرومند و درھم بھ مغزم . نور درخشان چشمانم را خیره كردند ناگھان یك ھزار
احساس كردم كھ سرم مانند كساني كھ دچار . ھجوم آورد كھ مرا بھ ھیجاني غیرقابل توصیف دچار ساخت
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قادر  شدت ضربان قلبم آزارم میداد و در حالي كھ بھ علت اشكال در تنفس. سرگیجھ مستي باشند گیج میرود
بھ راه رفتن نبودم، در زیر یكي از درختان كنار جاده نشستم و مدت نیم ساعت را در بھ پا خواستم، متوجھ 

آه، اگر میتوانستم تنھا یك چھارم آنچھ را كھ در زیر ... شدم كھ جلو جلیقھام از اشك كامال خیس شده است
ا چھ وضوحي میتوانستم ھمھ تضادھاي آن درخت دیدم و احساس كردم بھ رشتھ تحریر درآورم، آن وقت ب

و با چھ سادگي نشان دھم كھ بشر طبیعتا خوب است و تنھا سنن و ; نظام اجتماعي خودمان را مجسم كنم
  . تاسیسات اجتماعي او را بد كردھاند

و اشكھایي كھ بر جلیقھ او جاري شدند از جملھ ; جملھ آخر نغمھ اصلي موسیقي روسو در تمام عمر بود
ھاي  اینك او میتوانست عقده دل را علیھ ھمھ جنبھ. ھاي نھضت رمانتیك در فرانسھ و آلمان بودند سرچشمھ

تصنعي پاریس، فساد اخالق آن، فقدان صفاي باطن در آداب و نزاكت آن، بیبندوباري ادبیات آن، و تسلط 
جیھاي بیحساب و نسبت بھ اختالفات طبقاتي آمیختھ با تفرعن، ولخر; ھواي نفس بر ھنر آن بگشاید

ثروتمندان با پولھایي كھ از اجحاف بر فقرا بھ دست میآمدند، و خشكي روح كھ ناشي از جایگزین شدن 
او با اعالن جنگ علیھ این تباھي . علوم بھ جاي مذھب و منطق بھ جاي عاطفھ بود ابراز بیزاري كند

ایعات مغرضانھ، شوخ طبعي میتوانست سادگي فرھنگ، عادات روستایي، ناراحتي در جمع، نفرت از ش
عاري از ادب، و پایبندي سرسختانھ خود را بھ معتقدات مذھبي، در میان بیدیني دوستان خویش، موجھ 

او در قلب خود بار دیگر یك كالوني بود و با احساس نوعي دلتنگي آن اصول اخالقي را كھ در . جلوه دھد
ا پاسخ بھ فرھنگستان دیژون میتوانست مقام موطن او ب. جواني برایش تشریح شده بودند بھ خاطر میآورد

خود ژنو را واالتر از پاریس قلمداد كند و بھ خود و دیگران توضیح دھد كھ چرا او در لھ شارمت آن قدر 
  . خوشبخت بود و در پاریس تا این حد احساس ناخشنودي میكرد

دیدرو او را . یدرو آشكار كردپس از رسیدن بھ ونسن، قصد خود را در مورد شركت در مسابقھ براي د
تقریبا ھیچ . تحسین كرد و از او خواست با ھمھ نیروي خود تمدن عصر خویش را مورد حملھ قرار دھد

شركت كننده دیگر در مسابقھ جرئت نداشت در چنین زمینھاي گام بردارد، و روسو موقعیت منفرد و 
   .میكردمشخصي پیدا 

ژان ژاك با این اشتیاق بھ منزل خود بازگشت كھ ھنرھا و علومي را كھ دیدرو درصدد بود در 
مورد تجلیل قرار دھد درھم بكوبد ) ١٧۵١(ھا  دایرھالمعارف، یا فرھنگ مستدل علوم، ھنرھا، و حرفھ

  ). بھ بعد ١٧۵١(

با چشماني ! خود را بھ شیوھاي كامال خواب از من میگریخت بھ این كار اختصاص میدادم)) گفتار((من 
بستھ در بستر خود بھ فكر فرومیرفتم و با زحمت و وقتي باور نكردني ادوار موردنظر خود را مورد 

او از . رو نشان دادمبھ پایان رسید، آن را بھ دید)) گفتار((بھ محض اینكھ ... بررسي مكرر قرار میدادم
من بدون اینكھ . ... محصول كار من راضي بود و اصالحاتي را كھ بھ نظرش الزم میرسیدند متذكر میشد

  . در این باره سخن بگویم، مطالب تنظیم شده را ارسال داشتم) تصور میكنم بجز گریم(بھ شخص دیگري 

این جایزه عبارت بود از یك مدال ). ١٧۵٠اوت  ٢٣(فرھنگستان دیژون اولین جایزه را بھ مقالھ او داد 
دیدرو با ذوق و شوق خاص خود ترتیبي داد كھ این مقالھ تحت عنوان گفتار . فرانك پول ٣٠٠طال و 

فتار شما خارج از گ: ((درباره ھنرھا و علوم منتشر شود، و طولي نكشید كھ بھ نویسنده آن اطالع داد
چنین بھ نظر .)) ھرگز مورد مشابھ چنین موفقیتي وجود نداشتھ است. تصور، قرین موفقیت شده است

میرسید كھ انگار پاریس متوجھ شده بود در اینجا، در نیم راه عصر روشنگري، مردي بھ پا خاستھ است 
  . الم دارد كھ شنیده شودرا بھ مبارزه بطلبد و این مبارزه را با صدایي اع)) عصر خرد((كھ 

  :در آغاز چنین بھ نظر میرسید كھ در این مقالھ از پیروزیھاي خرد تحسین شده است
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مشاھده اینكھ انسان با تالش و نیروي خود خویشتن را بھ اصطالح از ھیچ بھ مدارج باال سوق دھد، با نور 
گرد خود براند، پا از عالم خود فراتر خرد ابرھاي متراكمي را كھ بھ طور طبیعي او را احاطھ كردھاند از 

بگذارد، بھ مرزھاي آسماني قدم نھد، و با گامھاي عظیم مانند خورشید پھنھ گیتي را طي كند منظرھاي با 
آنچھ كھ از این نیز عالیتر و با شكوھتر مینماید آن است كھ بھ درون خویش بازگردد . شكوه و دلپذیر است

ما در طي . بپردازد و طبیعت خود، وظایف خود، و فرجام خود را بشناسدتا در آنجا بھ مطالعھ نوع بشر 
  . چند نسل گذشتھ شاھد تجدید ھمھ این معجزات بودھایم

در اینجا . بھ طور قطع ولتر میبایستي نخستین لبخند تایید را بر این احساسات خلسھآمیز بر لب آورده باشد
بھ جمع دوستان خوبي كھ كمر قتل خرافات و زشتیھا را  فرانسھ، یعني)) فیلسوفان((تازه واردي بھ گروه 

جوان از ھم اكنون در راه كمك بھ دایرھالمعارف گام برنمیداشت  لوكینوارآیا این ; بستھ بودند، پیوستھ بود
او میگفت ھمھ این پیشرفتھاي دانش . سو جنبھ غم انگیزي بھ خود میگرفتولي در صفحھ بعد، استدالل رو

دولتھا را نیرومندتر كرده، آزادیھاي فردي را از میان برده، و بھ جاي فضایل ساده و صراحت لھجھاي كھ 
  . در ادوار كم تمدنتر یافت میشد، ریا و تزویر را تحت عنوان كارداني و بصیرت برقرار كرده است

رشك، سوظن، . میمانھ، ارج و احترام واقعي، و اعتماد كامل از میان افراد بشر طرد شده استدوستي ص
ترس، سردي، ظاھرسازي، نفرت، و تقلب پیوستھ در زیر پوشش یكسان و فریبآمیز ادب و نزاكت و 

 بگذارید علم و ھنر مدعي سھمي باشند. ... صراحت اغراقآمیز رھبري این عصر ھستیم پنھان شده است
  !كھ در این كار سالمتبخش داشتھاند

مصر مادر . ((این فساد اخالق و شخصیت ناشي از پیشرفت دانش و ھنر تقریبا یكي از قوانین تاریخ است
یونان، كھ زماني سرزمین قھرمانان بود، دو بار آسیا را .)) بزودي تسخیر شد; فلسفھ و ھنرھاي ظریفھ شد

وران طفولیت خود را میگذراند، و فضایل اسپارت، بھ عنوان كمال در آن زمان ادبیات د; بھ زانو درآورد
مطلوب یونانیھا، ھنوز جاي خود را بھ ظرافتھاي آتن، سفسطھ سوفسطائیان، و اندامھاي شھوتانگیز 

بھ اوج خود رسید، با یك ضربھ فیلیپ مقدوني سرنگون )) تمدن((ھنگامي كھ آن ; پراكسیتلس نداده بودند
روم بھ ھنگامي كھ ملتي مركب از دھقانان و . ع و خشوع یوغ روم را پذیرفتشد، و سپس با خضو

ولي وقتي تسلیم ھوا و ھوسھاي اپیكوري ; سربازان با انضباط بود، ھمھ جھان مدیترانھاي را تسخیر كرد
بھ صورت تنگي در ((شد و از وقاحت اووید، كاتولوس، و مارتیالیس ستایش كرد، صحنھ پلیدیھا شد و 

و ھنگامي كھ در نھضت رنسانس، روم .)) لل درآمد و مورد استھزاي حتي بربرھا قرار گرفتمیان م
زندگي تازھاي آغاز كرد، ھنر و ادبیات بار دیگر شیره و نیروي مردم تحت حكومت حكمرانان آنان را باز 

شاه فرانسھ تقریبا شارل ھشتم پاد. ستاند و ایتالیا را آن قدر ضعیف كرد كھ قدرت مقابلھ با تھاجم را نداشت
و ھمھ درباریانش این موفقیت غیرمنتظره را ((بدون اینكھ شمشیري بكشد، بر توسكان و ناپل تسلط یافت 

ناشي از این حقیقت دانستند كھ شاھزادگان و نجباي ایتالیا، با اشتیاق و جدیت، متوجھ پرورش فھم و ادراك 
  . خود ادبیات یك عنصر انحطاط است.)) نشان میدادندخود بودند و كمتر بھ فعالیتھاي عملي و رزمي توجھ 

چنین روایت شده است كھ از عمر، خلیفھ مسلمانان، سوال شد كھ با كتابخانھ اسكندریھ چھ باید كرد، و او 
باشند، شیطانیند و باید سوزانده )) قرآن((اگر كتابھاي كتابخانھ محتوي چیزي مغایر با : ((در جواب گفت

این نحوه استدالل را ادباي .)) تعلیم میدھد در برداشتھ باشند، زایدند)) قرآن((آنچھ را كھ  شوند، و اگر تنھا
عیسي )) انجیل((ولي اگر گرگوریوس كبیر بھ جاي عمر، و ; ما بھ عنوان حد اعالي سفاھت نقل كردھاند

ر زندگي او محسوب بود، بازھم آن كتابخانھ سوزانده میشد، و این شاید بھترین كا)) قرآن((مسیح بھ جاي 
  . میشد

مدعیند كھ چیزي بھ )) دوستداران حكمت((بعضي از این . یا مثال اثر تجزیھ كننده فلسفھ را در نظر بگیرید
گروه ; گروھي دیگر میگویند ھیچ چیز جز ماده و خدایي جز عالم ھستي وجود ندارد; نام ماده وجود ندارد

ي بیش نیستند، و تنھا چیزي كھ بھ حساب میآید نیرو و سوم اعالم میدارند كھ فضیلت و رذیلت نامھای
آنھا لبخند . شالوده ایمان ما را سست میكنند و فضیلت را از بین میبرند((این فالسفھ . مھارت است
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میزنند، و استعدادھاي خویش را بھ < مذھب>و < وطن پرستي>تحقیرآمیزي بھ كلمات كھنھاي از قبیل 
در ادوار باستاني، .)) در نزد انسان ھمھ چیز مقدستر است تخصیص میدھندتخریب و بدنام كردن آنچھ كھ 

تفكرات ((عمر این مھمالت از عمر مبتكران آنھا خیلي بیشتر نبود، ولي اینك، بر اثر صنعت چاپ، 
نتیجتا، اختراع چاپ یكي از بزرگترین فجایع )). زیانبخش ھابز و اسپینوزا براي ھمیشھ باقي خواھند ماند

درك این امر آسان است كھ سالطین، از این پس، ھمان قدر كھ براي تشویق این فن ((یخ بشر بود، و در تار
بھ قدرت و برتري مللي كھ ھرگز .)) وحشتناك بھ خود زحمت دادند، براي طرد آن نیز تالش خواھند كرد

كبیر یا ژرمنھاي مورد ایرانیان زمان كوروش : از فلسفھ، علم، ادبیات، یا ھنر اطالعي نداشتند توجھ كنید
كھ شھامت زبانزدش را حتي مصایب [ سویس]در عصر خود ما، آن ملت روستایي ((توصیف تاسیت، یا، 

این ژنوي مغرور )). نمیتوانستند منكوب كنند، و ایمانش را ھیچ عاملي نمیتوانست بھ فساد آلوده سازد
ري از اعمال زشتي را كھ ما براي آن ملل خوشبخت كھ حتي نام بسیا: ((چنین ادامھ میدھد) روسو(

وحشیان آمریكا كھ نحوه ساده و طبیعي حكومت آنھا را  -جلوگیري از آنھا دچار اشكال ھستیم نمیدانستند 
مونتني بدون تردید نھ تنھا بھ قوانین افالطون، بلكھ بھ كاملترین تصویري كھ فلسفھ میتواند درباره حكومت 

  : صورت چگونھ باید نتیجھگیري كرد روسو در این باره میگوید در این.)) ارائھ كند ترجیح میداد

تجمل پرستي، ھرزگي، و برده فروشي در طول تمام ادوار نتایج شوم غرور ما بودھاند كھ نگذاشتھ است 
. ... از آن حالت جھل و بیخبري سعادتمندانھاي كھ حكمت خداوندي ما را در آن قرار داده است خارج شویم

شر براي یك بار ھم كھ شده است بدانند كھ طبیعت میتوانست آنان را از شر علم محفوظ دارد، بگذار ابناي ب
  . ھمان طور كھ یك مادر سالح خطرناكي را از دست كودك خود بیرون میكشد

تنھا پیشرفت واقعي ; پاسخ سوال فرھنگستان آن است كھ دانش آموختن بدون فضیلت چون دامي است
شرفت دانش بھ جاي آنكھ بھ تھذیب اخالقي ابناي بشر كمك كند، آن را بھ فساد پی; پیشرفت اخالقي است

و تمدن بھ منزلھ ارتقاي بشر بھ حالتي عالیتر نیست، بلكھ در حكم سقوط انسان از سادگي ; كشیده است
  . روستایي است، كھ بھشت معصومیت و سعادت كامل بود

نوعي ھراس بھ بتھاي شكستھاي كھ از علم و ھنر،  در اواخر گفتار، روسو تا حدودي بھ خود آمد و با
او بھ خاطر آورد كھ دوستش دیدرو بھ تھیھ . ادبیات، و فلسفھ بھ دنبال خود بھ جا گذارده بود نگاه كرد

ناگھان متوجھ شد كھ بعضي از فالسفھ مانند . دایرھالمعارفي اشتغال دارد كھ وقف پیشرفت علم شده است
ھاي زنده این نوع اشخاص باید بھ  ستھاي بودھاند، و چنین پیشنھاد كرد كھ نمونھبیكن و دكارت معلمان برج

در این باره او پرسشي بھ این عبارت . عنوان مشاوران حكمرانان كشورھا مورد حسن قبول قرار گیرند
مطرح كرد كھ آیا سیسرون بھ عنوان كنسول روم، و بزرگترین فیلسوف عصر حاضر بھ عنوان 

تان منصوب نشدھاند شاید دیدرو این چند سطر را در گفتار روسو گنجانده باشد، ولي صدراعظم انگلس
  : روسو كالم آخر خود را در قالب عبارات بیان داشت

بگذارید ما ... و اما در مورد ما مردم عادي كھ قادر متعال اراده نكرده است بھ آنھا استعدادي عطا فرماید
ارید انجام وظیفھ آموختن بھ ابناي بشر را بھ دیگران واگذاریم و ھم خود بگذ... در گمنامي خود باقي بمانیم،

آیا اصول تو بر ھمھ ... اي علم رفیع ذھنھاي ساده ! فضیلت. ... را مصروف انجام وظایف خویش كنیم
  ... قلوب نقش نبستھاند آیا ما براي فراگرفتن قوانین تو باید غیر از گوش دادن بھ صداي وجدان كاري بكنیم

  . این است آن فلسفھ واقعي كھ باید بدان بسنده كنیم

پاریس نمیدانست كھ آیا باید گفتار روسو را جدي بگیرد یا آن را از حیث اغراق گویي، تناقض گویي، و 
خود روسو میگوید بعضي عقیده داشتند كھ او بھ یك كلمھ از . سخنان طعنھآمیز مقالھاي شیطنتآمیز تلقي كند

دیدرو، كھ بھ علم اعتقاد داشت ولي محدودیتھاي ناشي از رسوم متداول و . عتقاد نداردآنچھ نوشتھ است ا
مالحظات اخالقي او را ناراحت میكرد، ظاھرا مبالغھ گویي روسو را بھ عنوان یك گوشمالي ضروري 

ادب و و اعضاي دربار سلطنتي این مقالھ را، بھعنوان توبیخي كھ فالسفھ بی; براي اجتماع پاریس میپسندید
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قطعا بسیاري از اشخاص حساس دیگر ھم . خرابكار مدتھاي مدید استحقاق آن را داشتھاند، تحسین كردند
روسو . بودند كھ، ھمچون این نویسنده فصیح، از زرق و برق و صحبتھاي بیسروتھ پاریس ناراحت بودند

ثمره تكنولوژي ارزش این آیا . مسئلھاي را بیان داشتھ بود كھ در ھر اجتماع پیشرفتھ بھ چشم میخورد
شتاب، فشارھا، مناظر ناگوار، سروصدا، و بوھاي نامطبوع یك زندگي صنعتي شده را دارد آیا تنویر افكار 

بھ بنیان اصول اخالقي لطمھ میزند آیا عاقالنھ است كھ دنبالھ علم آن قدر گرفتھ شود كھ پایان آن انھدام 
داده شوند تا انسان از ھمھ امیدھایي كھ مایھ قدرت و متقابل باشد، و مباحث فلسفي آن قدر گسترش 

مانند بورد كھ عضو ; نیرومندي او ھستند مایوس شود بیش از ده منتقد بھ دفاع از تمدن برخاستند
فرھنگستان لیون بود، الكا عضو فرھنگستان روان، فورمي عضو فرھنگستان برلین، و باالخره 

فضال متذكر شدند كھ این حملھ شدید . ھستان و اینك دوك لورن بودستانیسالس لشچینسكي كھ زماني پادشاه ل
. بیان كرده بود)) درباره آدمخواران((تنھا باعث تقویت شك و تردیدي شده است كھ مونتني در مقالھ 

ھا در حكم صداي پاسكالند كھ از دنیاي علم بھ جھان مذھب پناه  گروھي دیگر معتقد بودند كھ این نوشتھ
از مدتھا پیش تمدن را بھ عنوان یك بیماري یا گناه )) مجتھد و قدیس((آن گذشتھ، البتھ صدھا  و از; میبرد

وضع ((و خوشبختي )) معصومیت((دانشمندان علوم دیني میتوانستند ادعا كنند كھ . محكوم كرده بودند
ن است كھ ، كھ طبق نظریھ روسو بشر از آن منحرف شده است، در حقیقت ھمان داستان باغ عد))طبیعي

جاي گناھكاري ذاتي را كھ موجب سقوط انسان شد گرفتھ )) تمدن((بازگو شده است، با این اختالف كھ 
اشخاص عالقھمند بھ مظاھر مادي، مانند . و در ھر دو مورد، دانش باعث پایان خوشبختي شده است; است

ھاي علیھ موفقیتھاي علم، ولتر، در حیرت شدند از اینكھ مردي سي و ھفت سالھ چنین شكواییھ كودكان
ھنرمنداني مانند بوشھ ممكن بود در زیر تازیانھ روسو بھ خود . محاسن نزاكت، و الھامات ھنر نوشتھ است

بپیچند، ولي ھنرمندان دیگر از قبیل شاردن و التور میتوانستند او را بھ گناه كلیت دادن و ھمھ را با یك 
كھ این موسیقیدان رقیق القلب از صفات نظامیگري و آمادگي نظامیان بھ ستایشي . چوب راندن متھم كنند

  . ھمیشگي براي جنگ میكرد لبخند میزدند

معترض بود و، ضمن آنكھ این طرز فكر )) طبیعت((گریم، دوست روسو، نسبت بھ ھر گونھ بازگشت بھ 
اظھار داشتھ بل در این مورد )) طبیعت چیست: ((را مھمالتي شیطاني میخواند، سوال مشكلي مطرح كرد

این طرز . باشد)) ... طبیعت... ((كمتر كلمھاي میتوان یافت كھ نحوه استعمال آن مبھمتر از كلمھ : ((بود
ما . قابل اعتماد نیست)) چون چیزي ناشي از طبیعت است، بنابراین خوب و درست است((نتیجھگیري كھ 

البتھ .)) د داشت كھ این بدكاریھا كار طبیعتنددر نوع بشر بدیھاي بسیاري میبینیم، و حال آنكھ نمیتوان تردی
زندگي بدون نظم (طبیعت ; تصور روسو از طبیعت اصیل بدوي نوعي كمال مطلوب خواھي رمانتیك بود

بكش، یا كشتھ : و قانون نھایي آن این است)) دندانھا و چنگالھاي خونین است((داراي ) و حمایت اجتماعي
میورزید، ھمان طور كھ در ووه یا كالران دیده میشد، طبیعتي بود  طبیعتي كھ ژان ژاك بھ آن عشق. شو

در حقیقت او نمیخواست بھ شرایط بدویت با ھمھ آلودگي، . متمدن كھ بشر آن را رام و مھذب كرده بود
او میخواست بھ خانوادھاي بازگردد كھ تحت نظر پدر خانواده ;ناامني، و خشونت جسماني آن بازگردد

او آرزو داشت از قید قوانین و . را كشت كند، و از ثمره این كشت امرار معاش كند اداره شود، زمین
او از پاریس . محدودیتھاي اجتماع دوري جوید و از روش متداول و شناختھ شده اعتدال و تعقل رھایي یابد

 در اواخر زندگي خود، در اثري تحت عنوان رویاھاي یك. متنفر بود و حسرت لھ شارمت را میكشید
  : رھرو تنھا، عدم سازش خود را با محیط چنین بیان كرد

من خوشباورترین فرد بھدنیا آمدم و طي مدت چھل سال متوالي حتي یك بار ھم اعتماد من بھ دیگران فریبم 
پس ... ھمینكھ ناگھان بھ میان جمعي از اشخاص و اشیاي نوع دیگر افتادم، بھ داخل ھزار دام لغزیدم . نداد

مئن شدم در تظاھراتي كھ توام با ادا و اصول نسبت بھ من ابراز میشدند جز فریب و كذب از اینكھ مط
من ھرگز واقعا بھ اجتماع شھري كھ در ... از بشر متنفر شدم ... چیزي نیست، بسرعت بھ سوي دیگر رفتم

ھ مرا از تسلیم و استقالل طبیعي من پیوست; آن ھمھ چیز آكنده از نگراني و تعھد و وظیفھ است خو نگرفتھام
  . و تعھد، كھ شرط الزم براي كساني است كھ میخواھند میان افراد بشر زندگي كنند، برحذر ساختھ است
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با آنكھ پر نیرو و آكنده از حرارت ((و در اعترافات با كمال شھامت اذعان كرد كھ این نخستین گفتار او 
و از كلیھ آثاري كھ من بھ رشتھ تحریر ; دبود، بھطور كامل از منطق و ھرگونھ نظم و ترتیبي عاري بو

با وصف این، .)) درآوردم از نظر استدالل از ھمھ ضعیفتر، و بیش از ھمھ آنھا عاري از سجع و قافیھ بود
روسو با حرارت بھ منتقدان خود پاسخ میگفت و سخنان نامتعارف و خالف عرف خود را مورد تاكید 

پس از تفكر مجدد، تصمیم . در مورد ستانیسالس استثنا قایل شداو بھ خاطر احترام، . مجدد قرار میداد
تنھا نتیجھاي كھ از این كار ((زیرا ; ھا و فرھنگستانھا را نبندد ھا را نسوزاند یا دانشگاه گرفت كھ كتابخانھ

وقتي افراد بشر فاسدند، ((و )) ;بھ دست خواھد آمد غوطھور ساختن دوباره اروپا در بربریت خواھد بود
ولي او حتي یك كلمھ از اظھارات خود را درباره اجتماع پاریس پس .)) ر است كھ عالم باشند تا جاھلبھت

  . نگرفت

براي اینكھ نشان دھد خود را از چنین اجتماعي كنار كشیده است، شمشیر و لباس ملیلھ دوزي و جورابھاي 
بھ قول . طبقھ متوسط استفاده كردسفید خود را بھ دور افكند، و از لباس ساده و كاله گیس كوچكتر خاص 

از آن لحظھ او نقشي را برگزید كھ قرار بود آن را ایفا كند، و نقابي را انتخاب كرد كھ قرار ((مارمونتل، 
اگر او نقابي بر چھره داشت، آن را چنان خوب و مداوم بھكار برد كھ بھ صورت .)) بود بر چھره بزند

  . خ را دگرگون ساختقسمتي از وجود او درآمد و سیماي تاری

VI  - ١٧۵۴ - ١٧۵٠: پاریس و ژنو  

این رویداد ناگوار . روسو از بیماري مثانھ چنان در رنج بود كھ شش ھفتھ بستري شد ١٧۵٠در دسامبر 
آشنایان ثروتمندش پزشكان خود را نزد وي . تمایالت مالیخولیایي و انزواطلبي او را تشدید كرد

ھر . ((وي كمك كنندمیفرستادند، ولي علم پزشكي آن زمان آنان را آن قدر مجھز نكرده بود كھ بتوانند بھ 
نیروي تخیل من، در این . چھ بیشتر از دستورات آنان پیروي میكردم، زردتر و الغرتر و ضعیفتر میشدم

آنچھ براي . سوي گور، تنھا ادامھ زجر ناشي از سنگ كلیھ و بند آمدن ادرار را در نظرم مجسم میكرد
ارویي، حمام، خونگیري، بر زجر و عذاب من دیگران تسكیني فراھم میكرد، از قبیل پارھاي آشامیدنیھاي د

، ترز سومین فرزند را براي وي آورد كھ مانند دو فرزند قبلي روانھ ١٧۵١در اوایل سال .)) میافزود
ھا را بزرگ كند و  بعدھا او توضیح داد كھ وضع مالیش اجازه نمیداد بچھ. پرورشگاه اطفال سرراھي شد

لوواسور واگذار شود، آتیھ آنھا خراب میشد و آنھا اوضاع او را، كھ  اگر قرار بود تربیت آنھا بھ خانواده
بیماري وي را مجبور كرد كھ از شغل خویش بھ عنوان . یك نویسنده و موسیقیدان بود، شدیدا بھھم میزدند

از آن پس تنھا ممر درآمدش ; صندوقدار دوپن دو فرانكوي استعفا كند و از درآمد آن دست بكشد
بر اثر اھمال دیدرو یا خست ناشران، . سو بود ١٠نتھاي موسیقي از قرار ھر صفحھ  نسخھبرداري از

  . روسو از بابت فروش گفتار چیزي دریافت نداشت

  . موسیقي بیش از فلسفھ از لحاظ مالي براي او سودمند بود

ادشاه و ، بر اثر اعمال نفوذ دو كلو، اپرت روسو بھ نام غیبگوي دھكده در حضور پ١٧۵٢اكتبر  ١٨در 
اجراي این . درباریان در فونتنبلو اجرا شد و چنان موفقیتي پیدا كرد كھ یك ھفتھ بعد در ھمانجا تكرار شد

با استقبال بیشتري روبھرو شد، و این نویسنده گوشھگیر بار دیگر ) ١٧۵٣اول مارس (برنامھ براي مردم 
عر و آھنگ آن را ساختھ بود تقریبا در كوچكي كھ روسو ش)) میان پرده. ((خود را در زمره مشاھیر یافت

غیبگوي دھكده بھ زني چوپان بھ نام كولت، كھ از ماجراھاي عشقي : بود)) جز الیتجزاي گفتار((حكم 
كولن با دخترھاي شھرنشین افسرده خاطر بود، تعلیم میدھد كھ، با دست بھ كار شدن بھ ماجراھاي عشقي، 

كولن كھ حسادتش تحریك میشود، بھ نزد او بازمیگردد، و . دكوشش كند كولن را بھ سوي خویش بازگردان
روسو در نخستین شب . این دو باھم اشعاري در وصف زندگي روستایي و علیھ زندگي شھري میخوانند

  . اجراي این برنامھ شركت كرد و تقریبا با اجتماع از در صلح و آشتي درآمد
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ھمھ چیز شنیده میشد و این امر، ھم براي نویسنده و بنابراین، ; از كف زدن در حضور پادشاه خبري نیست
من نجواي زناني را كھ بھ زیبایي فرشتگان بودند درباره خود . ھم براي خود برنامھ، داراي مزیتي بود

ھیچ صدایي نیست ; این دلفریب است، انسان را از خود بیخود میكند((آنھا آھستھ بھ یكدیگر میگفتند، . شنیدم
لذت ایجاد این احساس در این ھمھ آدم دوستداشتني اشك از چشمانم جاري كرد و من در )) .كھ بر دل ننشیند

اولین قسمت برنامھ دو نفري، وقتي متوجھ شدم تنھا كسي نیستم كھ میگریم، نتوانستم جلو اشكھاي خود را 
  . بگیرم

اومون براي او پیامي فرستاد كھ ساعت یازده صبح روز بعد بھ قصر سلطنتي برود تا بھ /آن شب دوك د
ولي . و آورنده پیام افزود كھ انتظار میرود پادشاه بھ مصنف مستمري اعطا كند; حضور پادشاه معرفي شود

  . ناراحتي مثانھ روسو مانع اجراي این برنامھ شد

نخستین نگراني من ; شب آن روز درخشان براي من شب درد و آشفتگي بود آیا كسي باور خواھد كرد كھ
این موضوع در تماشاخانھ . این بود كھ ضمن شرفیابي ناچار باشم چندین بار كسب اجازه خروج كنم

ناراحتي زیادي براي من ایجاد كرده بود و امكان داشت روز بعد ھم، كھ در تاالر یا در آپارتمان پادشاه در 
مشكل جسماني . مھ بزرگان كھ بھ انتظار خروج اعلیحضرت میایستادند حضور یابم، مرا عذاب دھدمیان ھ

تنھا كساني كھ با این . عامل اصلي جلوگیري از آمیزش من با اھل كمال، و لذت بردن از صحبت زنان بود
ر شخص وضع آشنایي دارند میتوانند قضاوت كنند كھ قرار داشتن در خطر چنین وضعي چھ وحشتي د

  . ایجاد میكند

دو روز بعد دیدرو او را بھ خاطر از دست . بنابراین، او پیام داد كھ نمیتواند براي شرفیابي حضور یابد
او . ((دادن چنین فرصتي، كھ میتوانست وضع او و ترز را بھ نحو مناسبتري تامین كند، سرزنش كرد

با آنكھ . ... انتظار داشتم، صحبت میكرددرباره موضوعي ھمچون مستمري بیش از آنچھ از یك فیلسوف 
ھاي او كھ باعث مشاجره لفظي شدیدي میان  من بھ خاطر نیات نیكویش از وي سپاسگزار بودم، از موعظھ

با این حال، او از غیبگوي دھكده از نظر مالي .)) خوشم نمیآمد) و این نخستین مشاجره ما بود(ما شدند 
بھ قدري از آن خوشش آمد كھ وقتي براي دومین بار در دربار اجرا میشد، مادام دو پومپادور . بیبھره نماند

  خودش 

خود . سكھ طال براي روسو فرستاد ١٠٠سكھ طال، و لویي پادشاه فرانسھ  ۵٠او . نقش كولت را ایفا كرد
پادشاه، كھ بھ قول روسو صدایش بدترین اصوات در سراسر فرانسھ بود، بھ این سو و آن سو میرفت و 

  . میخواند)) من مستخدم خود را از دست دادھام((تي از آواز غمانگیز كولت را با عبارت قسم

من این مقاالت را با شتاب . ((در این احوال روسو مقاالتي درباره موسیقي براي دایرھالمعارف تھیھ میكرد
ده بود تھیھ بسیار، و در نتیجھ بھ طرزي بسیار بد، در ظرف سھ ماھي كھ دیدرو براي آن وقت قایل ش

رامو از این مقاالت در جزوھاي بھ نام اشتباھات موسیقي در دایره المعارف بشدت انتقاد كرد .)) كردم
معاصران . قرار داد) ١٧۶٧(روسو مقاالت را اصالح كرد و آنھا را مبناي یك فرھنگ موسیقي ). ١٧۵۵(

ما اینك باید او را آھنگسازي در . ))موسیقیداني درجھ یك بھشمار میآوردند((او، غیر از رامو، او را 
  . ولي بدون تردید او جالبترین نویسنده آن نسل درباره موسیقي بود; مقیاس كوچكتر بھ حساب آوریم

بھ پاریس سرازیر شدند، بحث شدیدي بر سر  ١٧۵٢ھنگامي كھ گروھي از خوانندگان ایتالیایي اپرا بھ سال 
روسو بسرعت وارد معركھ شد و . قي ایتالیایي درگرفتمحاسن نسبي موسیقي فرانسوي در برابر موسی

در آن ثابت میكند كھ ((كھ، بھ قول گریم، ) ١٧۵٣)) (نامھاي درباره موسیقي فرانسھ نوشت((اثري بھ نام 
ساختن آھنگ براي كلمات فرانسھ غیرممكن است، زبان فرانسھ بھطور كلي براي موسیقي نامناسب است 

او در . روسو شدیدا طرفدار ملودي بود.)) داشتھاند و ھرگز نخواھند داشتو فرانسویان ھرگز موسیقي ن
ما بعضي از آوازھاي قدیمي را میخواندیم كھ بمراتب از صداھاي ناجور امروزي بھتر : ((رویاھا نوشت

در )) اپرا((كدام عصر است كھ چنین شكوھاي را نشنیده باشد وي در مقالھاي تحت عنوان .)) بودند
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نمایشي ((او اپرا را بھ عنوان . قي خود مطالبي نوشت كھ بعدا واگنر دنبالش را گرفتفرھنگ موسی
دراماتیك و غنایي كھ ھدفش بھھم پیوستن كلیھ زیباییھاي ھنرھاي ظریف در ارائھ یك حركت پراحساس 

: شعر، موسیقي، و صحنھپردازي: عناصر سازنده یك اپرا عبارتند از((توصیف كرد و افزود كھ )) است
درامھاي یوناني را میتوان اپرا ... ; رنگامیزي با چشم; موسیقي با گوش; شعر با روح سخن میگوید

او ژان ژاك را متبسم، . كانتن دوالتور تصویري از روسو نقاشي كرد -در این اوان موریس .)) نامید
با واقعیت  دیدرو این تصویر را بھخاطر عدم انطباق. خوشقیافھ، و از لحاظ ظاھر مرتب تصویر كرد

اولباك دیده بود، /مارمونتل روسو را در طي این سالھا، بھ طوري كھ در میھمانیھاي شام د. محكوم كرد
نزاكت او توام با كمرویي . ... او بتازگي جایزه فرھنگستان دیژون را ربوده بود: ((چنین توصیف میكرد

از خالل مالحظھ كاري بیش . ش میشدگاھي چنان در چاپلوسي زیادھروي میكرد كھ باعث تحقیر خود; بود
چشمانش، كھ متوجھ پایین بودند، ھمھ چیز را با سوظن پرماللتي ; از حد او، عدم اعتماد مشھود بود

  بندرت وارد صحبت . مینگریستند

   

  

میشد، و كمتر اتفاق میافتاد كھ افكار خویش را با ما در میان . ژاك روسو- ژان: موریس كانتن دوالتور
فرانسھ، كھ در )) فیلسوفان((روسو، كھ با این شدت علم و فلسفھ را محكوم كرده بود، در اجتماع ) .)بگذارد

مادام . گفتار، وي را درگیر دفاع از مذھب كرده بود. سالونھا نفوذ و تسلط داشتند، احساس ناراحتي میكرد
ه شده بود، میزبان، كھ اپینھ تعریف میكند كھ چگونھ در ضیافت شامي كھ بھ وسیلھ مادام كینو داد/د

دست كم حرمت مذھب ((موضوع صحبت را بیش از حد توھینآمیز میدید، از میھمانان خود تقاضا كرد كھ 
المبر، كھ بتازگي بھخاطر مادام دو شاتلھ رقیب ولتر شده بود و  -ماركي دو سن .)) طبیعي را مراعات كنند
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لزومي ندارد حرمت مذھب طبیعي : ((ر پاسخ گفتاودتو رقیب روسو میشد، د/بزودي نیز بھخاطر مادام د
  : اپینھ در این مورد چنین ادامھ میدھد/مادام د.)) بیش از مذاھب دیگر رعایت شود

اگر تحمل : ((او گفت. روسو از این پاسخ بھ خشم آمد و زیر لب چیزي گفت كھ حاضران بر او خندیدند
دگویي از خداوند، كھ حاضر است، در حكم بدگویي از یك دوست غایب ناشي از بزدلي است، تحمل ب

شما، آقا، كھ : ((المبر رو كردم و گفتم -من بھ سن .)) ... و من، آقایان، بھ خداوند اعتقاد دارم; جنایت است
شاعر ھستید با من ھم عقیده خواھید بود كھ وجود یك قدرت جاوداني كھ قادر متعال و از ھمھ داناتر باشد 

من اعتراف میكنم كھ مشاھده اینكھ خداوند صورت : ((المبر پاسخ داد -سن .)) ستمنشا زیباترین احساس ا
روسو حرف او را .)) ولي این امر منشا حماقتھاست... خود را متوجھ زمین كرده منظرھاي دلپذیر است 

در حقیقت .)) آقا، اگر شما یك كلمھ دیگر صحبت كنید، من از اطاق خارج خواھم شد: ((قطع كرد و گفت
  . و از جا برخاستھ و جدا درصدد رفتن بود كھ ورود شاھزاده اعالم شدا

اپینھ اعتماد كرد، روسو بھ او گفت /اگر بتوان بھ خاطرات مادام د. و ھمھ موضوع بحث را فراموش كردند
  . كھ این ملحدان مستحق جھنم جاودانیند

اجرا  ١٧۵٢دسامبر  ١٨را در  روسو در پیشگفتار كمدي خود نارسیس، كھ گروه ھنري كمدي فرانسز آن
ذوق ادبیات در میان ملت ھمیشھ حاكي از آغاز فسادي است . ((كرد، جنگ خود را علیھ تمدن از سرگرفت

این ذوق تنھا از دو منبع شیطاني در یك ملت . كھ آن ملت در مدت بسیار كوتاھي بر سرعت آن میافزاید
بھ شركت در محفل آزاداندیشان  ١٧۵۴او تا سال  با این وصف،.)) كاھلي و تشخص جویي: پدیدار میشود

المبر، و دیگران بھ یك تراژدي كھ كشیشي بھ  -روزي در آنجا مارمونتل، گریم، سن . اولباك ادامھ داد/د
بھ نظر آنھا این داستان قابل ترحم بود، ولي از . نام آبھ پتي نوشتھ بود و در آنجا قرائت میكرد گوش میدادند

  . كردند آن تحسین فراوان

روسو كھ از . كشیش نویسنده آن قدر شراب نوشیده بود كھ متوجھ لحن استھزاآمیز آنان نشد و برخود بالید
نوشتھ شما بیارزش : ((عدم خلوص نیت دوستانش منزجر شده بود، حملھ شدیدي را بھ كشیش آغاز كرد

  ... ; است

اولباك روسو را بھ /د.)) دھكده خود كشیش شوید از اینجا بروید و در; ھمھ این آقایان شما را مسخره میكنند
  . روسو با خشم از آنجا رفت و مدت یك سال از آن محفل دوري جست; خاطر عدم نزاكتش مالمت كرد

ھاي مسیحیت او از میان نرفتھ  مصاحبان روسو اعتقادات كاتولیكي او را از میان برده بودند، ولي شالوده
. كودكي او، با فروكش كردن اعتقادات كاتولیكیش، بار دیگر آشكار شدند معتقدات پروتستاني دوران. بودند

او كمال مطلوب خود را در ژنو دوران جواني خود میجست، و اعتقاد داشت در آنجا خوشبختتر از پاریسي 
چنانچھ او بھ ژنو بازمیگشت، عنوان غرورآمیز شارمند را باز مییافت و . خواھد بود كھ روحش را میآزرد

با كالسكھ عازم شامبري شد، مادام دو واران را  ١٧۵۴در ژوئن . زایاي انحصاري آن برخوردار میشداز م
در آنجا . بیچیز و ناخشنود یافت، كیف پول خود را نزد او خالي كرد، و بھ راه خود بھ سوي ژنو ادامھ داد

ا كرد و اعتقاد خود را بھ ظاھرا بیانیھاي امض; بھ عنوان یك فرزند مسرف نادم مورد استقبال قرار گرفت
روحانیان ژنو از اینكھ یك دایرھالمعارف نویس را بھ معتقدات مذھبي ; كیش كالوني بار دیگر تایید كرد
عنوان شارمندي بھ وي بازگردانده شد، و از آن پس با احساس غرور نام . خود بازگرداندھاند شادي كردند

  .)) مندژان ژاك روسو، شار: ((خود را چنین امضا میكرد

لطفي كھ از ناحیھ انجمن شھر و مقامات روحاني بھ من نشان داده شد، و ھمچنین نزاكت و خوشرفتاري 
قضات، وزیران، و شارمندان، چنان مرا تحت تاثیر قرارداد كھ من در فكر بازگشت بھ پاریس نبودم مگر 

ن مخارج آنھا، و سپس بازگشتن با براي بھ ھم زدن خانواده، یافتن كاري براي آقا و خانم لوواسور یا تامی
  . ترز بھ ژنو تا در آنجا بقیھ ایام عمر را سر میكنم
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من . ((در این وقت او بیش از زمان كودكي خود میتوانست از زیبایي دریاچھ و سواحل آن لذت ببرد
دید آن انتھاي دور دست دریاچھ در ذھن خود حفظ كردم و چند سال بعد در ھلوئیز ج... خاطره زندھاي از 

در شرح زندگیھاي روستایي این رمان، دھقانان سویسي بھ عنوان مردمي مجسم شدھاند . را توصیف كردم
ھاي  آزادند، در زمستان خود را سرگرم صنایع و حرفھ)) بیگاري((كھ مالك زمین خود ھستند، از مالیات و 

او ھنگامي كھ كمال . دخانوادگي میكنند، و با رضایت خاطر از سرو صدا و كشمكش جھان بھ دورن
  . شھرھاي سویس را در نظر داشت - مطلوب سیاسي خود را در كتاب قرارداد اجتماعي شرح میداد، كشور 

دو ماه پس از عزیمت روسو از ژنو، . روسو عازم پاریس شد و قول داد كھ زود برگردد ١٧۵۴در اكتبر 
ژان ژاك دوستي خود را با دیدرو و گریم از  در پاریس،. ولتر وارد این شھر شد و در لھ دلیس اقامت گزید

اولباك مرده است، نامھ تسلیتآمیز پرمحبتي /وقتي شنید مادام د. سرگرفت، ولي آن اعتماد سابق در میان نبود
میان این دو آشتي برقرار شد، و روسو بار دیگر با ملحدین دور یك میز ; اولباك نوشت/براي بارون د

بود و معتقدات كالوني تازه او )) فیلسوفان((ھمھ جھات ظاھري، در زمره  مدت سھ سال دیگر، از. نشست
در این وقت، روسو تمام ھم خود را صرف چاپ دومین گفتار خود . سنگیني زیادي بر افكارش نمیكردند

  . میكرد كھ بیش از نخستین گفتار دنیا را تكان داد

VII -  جنایت تمدن  

منشا نابرابري در : ((سوال تازه این بود. مسابقھ دیگري اعالم كرد، فرھنگستان دیژون ١٧۵٣در نوامبر 
من كھ تحت تاثیر این : ((روسو میگوید)) میان افراد بشر چیست، و آیا قانون طبیعي آن را مجاز میدارد

; سوال بزرگ قرار گرفتھ بودم، از اینكھ فرھنگستان جرئت كرده بود آن را مطرح كند، بھ حیرت افتادم
او نام مطلب خود .)) بالفاصلھ شركت در این اقتراح را پذیرفتم... شھامت آن را نشان داده بود ولي چون 

در شامبري دومین گفتار  ١٧۵۴ژوئن  ١٢در . را گفتار راجع بھ منشا عدم مساوات بین افراد بشر گذارد
بھ )) و واالتبارسروران محترم، معزز، ((تقدیم داشت، خطابھاي بھ عنوان )) جمھوري ژنو((خود را بھ 

  :ھاي سیاسي ابراز داشت آن افزود، و عقاید قابل توجھي در زمینھ

من ضمن تفحصات خود درباره بھترین قواعدي كھ فھم عام میتواند در زمینھ نحوه تشكیل یك دولت وضع 
ھ حتي كند، آنچنان از كشف اینكھ ھمھ اینھا در عمل در حكومت شما وجود دارند تحت تاثیر قرار گرفتھام ك

اگر خودم در میان شما بھ دنیا نیامده بودم، خود را مكلف میدانستم تا این تصویر اجتماع انساني را بھ ملتي 
تقدیم كنم كھ بھ نظر میرسد در میان ھمھ ملتھا از بزرگترین امتیازات چنین اجتماعي برخوردار است و 

  . است بھتر از ھمھ در برابر مضار و معایب آن مراقبت بھ عمل آورده

  :او با عباراتي از ژنو تعریف میكرد كھ امروزه درباره كشور سویس كامال صادق است

كشوري كھ بر اثر فقدان سعادتآمیز قدرت، از عشق وحشیانھ تسخیر بازداشتھ شده است، و بر اثر وضعي 
ر میان چندین شھري آزاد واقع د - بازھم سعادت آمیزتر، از بیم تسخیر بھ وسیلھ كشورھاي دیگر آزاد است 

كشور كھ ھیچ كدام عالقھاي ندارند بھ آن حملھور شوند، و حال آنكھ ھر كدام از آنھا عالقھمند است كھ از 
  . حملھ دیگران بھ خود جلوگیري كند

روسو، كھ بھ صورت بت آینده انقالب فرانسھ درآمد، نسبت بھ محدودیتھاي دموكراسي ژنو، كھ در آن تنھا 
  : ي داشتند، با نظر موافق مینگریستھشت درصد مردم حق را

براي جلوگیري از سودجویي فردي و طرحھاي نسنجیده و كلیھ ابداعات خطرناكي كھ مآال باعث اضمحالل 
این حق باید منحصرا متعلق ; آتنیھا شدند، ھر فرد نباید بتواند آزادانھ و بھ میل خود قوانین تازه پیشنھاد كند

قوانیني كھ بھ . و قابلیت احترام میبخشد از ھمھ اینھا گذشتھ، قدمت قوانین بھ آنھا تقدس. ... بھ قضات باشد
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و دولتھا با در پیش گرفتن عادت ; طور روزانھ عوض شوند خیلي زود مورد تحقیر مردم قرار میگیرند
عدم توجھ بھ رسوم دیرینھ خود، بھ بھانھ اصالح و بھبود، غالبا باعث متداول شدن بدیھایي میشوند كھ از 

  . ارند بزرگترندبدیھایي كھ سعي دارند از میان برد

آیا روسو بھ این وسیلھ میخواست اجازه شارمندي مجدد ژنو را بھدست آورد وي كھ بھ این ھدف رسیده 
جایزھاي بھ او داده نشد، ولي وقتي كھ در ژوئن . بود، مقالھ خود را بھ فرھنگستان دیژون تقدیم داشت

ار دیگر موضوع مباحث ھیجانانگیز گفتار را منتشر كرد، این رضاي خاطر برایش حاصل شد كھ ب ١٧۵۵
منكر . او براي ایجاد بحث و جدل از ھیچ گونھ تناقض گویي فروگذار نمیكرد. سالونھاي پاریس شده است

یا جسماني افراد نبود و قبول داشت كھ بعضي اشخاص از بدو تولد از نظر جسماني، )) طبیعي((نابرابري 
ولي استدالل میكرد كھ كلیھ نابرابریھاي دیگر، از قبیل ; گراننداخالقي، یا فكري سالمتر و نیرومندتر از دی

وضع ((اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، و معنوي، غیرطبیعي ھستند و زماني بھوجود آمدند كھ بشر از 
مالكیت خصوصي را برقرار كرد، و براي حفظ اموال و امتیازات، دولتھایي بھوجود ; خارج شد)) طبیعي

  . آورد

و بیشتر بر اثر تاسیسات و سنن اجتماعي، كھ مانع تمایالت وي بھ رفتار )) خوب استبشر طبیعتا ((
روسو یك حالت مطلوب بدوي را مجسم میكرد كھ در آن بیشتر مردم داراي . طبیعي میشوند، بد میشود

و زندگي پر فعالیتي داشتند كھ در آن، فكر  بودندعضالتي قوي، پاھایي تند و چابك، و چشماني پر نور 
وي این سالمت . پیوستھ یكي از ابزار و شرایط الزم براي عمل بود و نھ جانشیني ضعف آور براي آن

مقایسھ طبیعي را با بیماریھاي رو بھ افزایشي كھ بر اثر ثروت و مشاغل نشستھ در تمدن بھ بار میآید 
  . میكرد

قسمت عمده ناراحتیھاي ما مخلوق خود ما ھستند، و ما میتوانستیم از آنھا، تقریبا از ھمھ آنھا، با توسل بھ 
اگر طبیعت . آن روش ساده و متحدالشكل و انفرادي زندگي، كھ طبیعت تجویز كرده است، احتراز جوییم

ویم كھ حالت تعمق و بھ فكر فرورفتن حالتي سالم بودن را براي بشر معین كرد، من میتوانم بجرئت بگ
ما وقتي وضع جسماني خوب وحشیان را در . برخالف طبیعت است، و بشر متفكر حیواني فاسد شده است

و متوجھ میشویم كھ آنھا  -نظر میگیریم دست كم آنھایي را كھ ما با مشروبات الكلي خود ناسالم نكردھایم 
ناراحتي دیگري نمیشوند، بھ این اعتقاد وسوسھ میشویم كھ بررسي  بجز زخم و كھولت، دچار تقریبا ھیچ

  . تاریخ جامعھ مدني در حكم بازگو كردن سرگذشت بیماري بشر است

وضع طبیعي مطلوب شاید ھیچ وقت وجود نداشتھ است و احتماال ھرگز ھم وجود ((روسو اذعان داشت كھ 
وقتي ; یخي، بلكھ بھ عنوان یك معیار مقایسھ ارائھ كرداو آن را نھ بھ عنوان یك حقیقت تار)) ;نخواھد داشت

بنابراین كار خود را : ((ھم كھ پیشنھاد ھراس آور خود را با عبارات زیر مطرح كرد منظور او ھمین بود
بررسیھایي كھ ما ممكن است بھ آنھا . با كنار گذاردن حقایق آغاز كنیم، زیرا آنھا در موضوع تاثیري ندارند

   ...دست بزنیم

نباید بھ عنوان حقایق تاریخي تلقي شوند، بلكھ باید آنھا را ھمچون استدالالت مشروط و فرضي مورد 
كشورھا ((بررسي حدودي از طریق مشاھده اوضاع و نحوه اداره كشورھاي امروزي مجسم كنیم، زیرا 

است، و عمال ھیچ ھر یك از آنھا بھطور انفرادي داراي حاكمیت .)) امروز بھ وضع طبیعي باقي ماندھاند
میتوان تصور كرد كھ بشر، قبل از تشكیل جامعھ، در شرایط ; قانوني جز قوانین حیلھ و زور نمیشناسد

. مشابھي یعني حاكمیت انفرادي، ناامني، ھرج و مرج جمعي، و خشونتھاي متناوب زندگي میكرده است
زیرا جامعھ ممكن است بھ ھمان ] كمال مطلوب روسو این گونھ زندگي تخیلي قبل از تشكیل جامعھ نبود 

ھاي پدر ساالري و  ، بلكھ یك مرحلھ تكامل بعدي بود كھ در آن، افراد در خانواده[قدمت خود بشر باشد
قدیمترین جوامع . ((ھاي عشیرھاي زندگي میكردند و ھنوز مالكیت خصوصي را برقرار نكرده بودند گروه

آن وضع ; زمان، دوران حد اعالي سعادت براي بشر بودآن .)) و تنھا جامعھ طبیعي ھمان خانواده است
داراي معایبي بود و دردھا و مجازاتھایي بھ ھمراه داشت، ولي قانوني وراي قدرت پدري و انضباط 
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بر روي ھم بھترین وضعي بود كھ بشر میتوانست داشتھ باشد، و بنابراین تنھا بر اثر ((; خانوادگي نداشت
این حادثھ برقراري مالكیت فردي بود، كھ نابرابري اقتصادي، .)) ور شدیك حادثھ مصیبتبار از آن د

  . سیاسي، و اجتماعي و بیشتر زشتیھاي زندگي امروزي از آن ناشي شدند

و اشخاصي را بھ آن )) این مال من است((اولین بشري كھ با محصور كردن یك قطعھ زمین بھ خود گفت 
اگر كسي تیركھایي را كھ براي . د باني واقعي جامعھ مدني بودحد از سادگي یافت كھ حرف او را باور كنن

محصور كردن چنین قطعھ زمیني در زمین كار گذارده شده بودند بیرون میكشید، یا گودالھایي را كھ كنده 
از گوش دادن بھ سخنان این شیاد برحذر باشید، ((شده بودند پر میكرد و بھ ھمقطاران خود بانگ میزد كھ 

ھ فراموش كنید كھ ثمرات زمین متعلق بھ ھمھ ماست و خود زمین متعلق بھ ھیچ كس نیست، اگر یك لحظ
، از چھ جنایات، جنگھا، و آدمكشیھا، و از چھ اوضاع وحشتبار و بدبختیھایي كھ ))كار ھمھتان ساختھ است

  . بشر را نجات نمیداد

، جنگ، بیعدالتي حقوقي، فساد بالیاي تمدن از قبیل تقسیمات طبقاتي، بردگي، سرفداري، حسد، دزدي
، و خالصھ انحطاط از ھمین غصب ))پیشرفت((سیاسي، تدلیس تجاري، اختراعات، علم، ادبیات، ھنر، 

براي كار ; براي حفظ مالكیت خصوصي، زور متشكل شد و بھ صورت دولت درآمد. مجاز ناشي شدند
بھ این ترتیب، . ھزینھ، تسلیم اقویا شوند دولت، قانون تكوین یافت تا ضعفا را عادت دھد، با حداقل زور و

معدودي برخوردار از امتیازات، بیش از نیاز خود متمتع میشوند، در حالي كھ انبوه ((وضعي پیش آمد كھ 
بھ بیعدالتیھاي اساسي، بسیاري بیعدالتیھاي كوچك دیگر نیز افزوده .)) گرسنگان فاقد نیازھاي اولیھ زندگیند

، مانند ))آوري كھ گاھي براي جلوگیري از تولد افراد بشر بھ كار برده میشوند ھاي شرم شیوه: ((میشوند
سر راه گذاشتن یا قتل خیل اطفالي كھ قرباني فقر ((سقط جنین، كشتن، نوزاد، اختھ كردن، انحرافات، و 

و ھمھ این مصایب، كھ حیوانات از آن بري ھستند، روح انسان را تباه میكنند .)) والدین خود میشوند
در مقایسھ با این فساد و كجروي كھ بھ اشكال . را بھ صورت سرطاني بر پیكر بشریت درمیآورند)) تمدن((

  . گوناگون جلوه میكند، زندگي وحشیان سالم، عاقالنھ، و انساني است

ل من آیا جوامع را باید بكلي از میان برد آیا باید موضوع ما((بنابراین، آیا ما باید بھ حال توحش بازگردیم 
این كار دیگر براي ما )) و مال تو را منتفي دانست و بھ جنگلھا برگشت و در میان وحوش زندگي كرد

. امكان ندارد، چون زھر تمدن در خون ماست، و ما با گریختن بھ جنگلھا آن را ریشھكن نخواھیم كرد
ھرج و مرجي  پایان دادن بھ مالكیت خصوصي، حكومت، و قوانین در حكم غوطھور ساختن مردم در

ھمینكھ انسان از دوران معصومیت و برابري خارج شود، ھرگز . ((خواھد بود كھ از تمدن بدتر است
انقالب ممكن است قابل توجیھ باشد، زیرا اعمال زور ممكن است بھ .)) نخواھد توانست بھ آن باز گردد

. انقالب اینك بھصالح نیست ولي; طرزي عادالنھ آنچھ را كھ زور برقرار و حفظ كرده است سرنگون كند
بھترین كاري كھ میتوانیم انجام دھیم آن است كھ بار دیگر تعلیمات عیسي مسیح را بخوانیم، و كوشش كنیم 

ما میتوانیم ھمدردي طبیعي با . با بھ كار بستن اصول اخالقي مسیحیت تمایالت شیطاني خود را دور كنیم
ما میتوانیم بر آن شویم كھ زندگي . ماعي خود قرار دھیمھمنوعان خود را شالوده اخالق و نظام اجت((

سادھتر و كمتر پیچیدھاي داشتھ باشیم، بھ ضروریات اكتفا كنیم، تجمالت را ناچیز بشماریم، و از مسابقھ و 
ھاي تصنعي، تزویرھا، و مفاسد تمدن را یكیك بھ دور  ما میتوانیم جنبھ. روي بگردانیم)) پیشرفت((تب 

ما میتوانیم از سروصداي . را در صداقت، طبیعي بودن، و صمیمیت بار دیگر قالبریزي كنیمافكنیم و خود 
شھرھایمان و از نفرتھا، بیبندوباریھا، و جنایات آنھا دور شویم و زندگي آمیختھ با سادگي روستایي، 

كشیم و بھ ایمان ما میتوانیم از ادعاھا و بنبستھاي فلسفھ دست ب. وظایف خانوادگي، و قناعت در پیش گیریم
  . مذھبي، كھ از ما در برابر رنج و مرگ حمایت خواھد كرد، باز گردیم

امروز كھ ما یكصد بار ھمھ این حرفھا را شنیدھایم، از این ابراز خشم قابل توجیھ احساس نوعي تصنعي 
تاسیسات  ما مطمئن نیستیم كھ زشتیھایي كھ روسو توصیف كرده است بیشتر ناشي از سنن و. بودن میكنیم

زیرا ھر چھ باشد طبیعت بشر است كھ این سنن و تاسیسات را ; اجتماعي فاسدند یا از طبیعت خود بشر
ھنگامیكھ ژان ژاك دومین گفتار خود را نوشت، جستجوي كمال مطلوب در . بھوجود آورده است
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اي انتشار داده والترھموند جزوھ ١۶۴٠در سال . بھ اوج خود رسیده بود)) وحشیان مھربان و سبكبال((
مطالبي كھ یسوعیان درباره .)) و ثابت كرده بود كھ ساكنان ماداگاسكار خوشبختترین مردم روي زمینند((

ھندیشمردگان ھورون و ایروكوئوي نوشتھ بودند ظاھرا تصویري را كھ دفو از جمعھ، خدمتكار 
ر كلي افسانھ وحشیان نجیب را ولتر بھطو. دوستداشتني روبنسون كروزوئھ، ترسیم كرده بود تایید میكرد

دیدرو در . مورد استھزا قرار میداد، ولي در اثر خود بھنام پاكدل بھ طور تفریحي از آن استفاده كرده است
ولي ھلوسیوس عمل روسو را در . اثر خود بھ نام شرحي بر سفر بوگنویل ھمین مطلب را بھ بازي گرفت

خر قرار داد، و دوكلو، با آنكھ دوست وفادار ژان جستجوي كمال مطلوب خویش در وحشیان مورد تمس
جنایات بیش از ھمھ در میان وحشیان متداول است، و طفولیت یك ملت ((ژاك بود، استدالل میكرد كھ 
  . روي ھم رفتھ محیط روشنفكري از نظریھ روسو طرفداري میكرد.)) دوران معصومیت آن نیست

مادام . او بھ عنوان ظاھرسازي، وجدان خود را تسكین میدادندقربانیان حملھ روسو با قلمداد كردن گفتار 
شكاكان ادعاي روسو را در مورد پیروي از مسیحیت اصیل، و تفسیر . دودفان آشكارا وي را شیاد خواند

فرانسھ بھ خاطر اینكھ او )) فیلسوفان. ((تحت اللفظي وي را درباره سفر پیدایش مورد تمسخر قرار دارند
ھاي آنان در مورد جلب نظر دولت نسبت بھ افكار خویش درباره اصالحات  ن نقشھباعث برھم خورد

آنھا طرفدار تحریك احساسات ; اجتماعي خواھد شد، بتدریج اعتماد خود را نسبت بھ وي از دست دادند
 ھاي مردم در محل خشماگین فقرا نبودند، و با آنكھ بھ واقعت استثمار پیبرده بودند، جایگزین كردن توده

شاید ھم ; خود دولت بھ حمالت محكومیتآمیز روسو اعتراض نكرد. قضات را ھم اصلي سازنده نمییافتند
; روسو بھ فصاحت خود میبالید. اعضاي دربار آن را در حكم تمریني در زمینھ خطابھ خواني تلقي میكردند

پاسخ ولتر . نآمیزي نشستاو یك نسخھ از گفتار را براي ولتر فرستاد و با اضطراب بھ انتظار جواب تحسی
  : از زیورھاي ادبیات، درایت، و نزاكت فرانسویان است

آقاي محترم، من كتاب تازه شما را كھ علیھ نژاد بشر نوشتھ شده است دریافت داشتھام و بھ خاطر آن از 
صالح شما با گفتن حقایق مربوط بھ بشریت افراد بشر را خرسند میكنید، ولي آنھا را ا. شما تشكر میكنم

ھیچ كس ... ; ھاي وحشتبار جامعھ انساني را ترسیم میكنید شما با رنگھاي خیلي واقعي جنبھ. نخواھید كرد
تاكنون این اندازه نیروي فكري بھ كار نبرده است تا افراد بشر را ترغیب كند كھ بھ صورت وحوش 

ولي . چھار دست و پا راه برود وقتي انسان اثر شما را میخواند، این تمایل بھ او دست میدھد كھ. درآیند
چون بیش از شصت سال است كھ از این عادت دست كشیدھام، متاسفانھ احساس میكنم برایم مشكل است 

  ... این عادت را از سرگیرم

ولي اذعان ... من با شما ھم عقیده ھستم كھ ادبیات و علوم گاھي مسبب بدي و زشتیھاي بسیار بودھاند 
داشتھ باشید كھ نھ سیسرون، نھ وارو، نھ لوكرتیوس، نھ ویرژیل، و نھ ھوراس كوچكترین سھمي در 

كھ پترارك و  اعتراف كنید. ... محكومیت ماریوس، سوال، آنتونیوس، لپیدوس، و اوكتاویوس نداشتند
بار تلمي نشد، و  - بوكاتچو مسائل داخلي ایتالیا را بھوجود نیاوردند، طنز گویي مارو سبب كشتار سن 

جنایات بزرگ را مردان مشھور ولي جاھل مرتكب . كورني جنگھاي فروند را بھوجود نیاورد)) سید((
ذیر و غرور رام نشدني بشر آنچھ این جھان را بھ صورت سیالب اشك درآورده است، آزسیریناپ. شدند
و در ھمان لحظھ كھ شما علیھ ; ادبیات روح را غذا میدھد، آن را اصالح میكند، و تسلي میبخشد. ... است

  . ... آن مطالبي مینویسید، باعث افتخار شما میشود

ھواي شما باید بیایید و آن را در . آقاي شاپویي بھ من اطالع میدھد كھ وضع سالمت شما كامال بد است
. وطن خود بازیابید، از آزادي لذت ببرید، با من شیرگاوھاي ما را بخورید، و روي چمنھاي ما گردش كنید

آقاي محترم، من بھ طرزي بسیار فیلسوفانھ و با لطیفترین احترامات، خدمتگزار بسیار خاضع و بسیار 
  . فرمانبردار شما ھستم

ولي او . وقتي بھ سویس برگردد، از لھ دلیس دیدن كند روسو با نزاكت مشابھي پاسخ نوشت و قول داد كھ
از نوع استقبالي كھ از گفتار او در ژنو بھعمل آمد عمیقا دچار یاس شد، خاصھ آنكھ این نوشتھ را با چنان 
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ظاھرا گروه كوچك و بھھم فشردھاي كھ بر این . ستایش و تحسیني خارج از اندازه بھ ژنو تقدیم داشتھ بود
میكرد، بعضي از نیشھاي این مقالھ را احساس كرده و محكومیت كامل مالكیت، جمھوري حكومت 

من ندیدم كھ حتي یك ژنوي از شور صمیمانھاي كھ در . ((حكومت، و قانون بھ مذاقشان خوش نیامده بود
 او بھ این نتیجھ رسید كھ زمان مناسب براي بازگشتن بھ ژنو فرانرسیده)) این اثر وجود دارد خوشنود باشد

  . است

VIII - محافظھ كار  

كھ گفتار دوم روسو انتشار یافت، در جلد پنجم دایرھالمعارف مقالھ بلندي بھ قلم ) ١٧۵۵(در ھمان سال 
این مقالھ از این نظر شایان توجھ است كھ . منتشر شد)) گفتار درباره اقتصاد سیاسي((روسو تحت عنوان 

در این مقالھ جامعھ، دولت، و قانون بھ . اختالف داشتھاي اساسي با گفتارھاي قبلي او  از بعضي جنبھ
عنوان نتایج طبیعي سرشت و نیازھاي بشر مورد حرمت قرار میگیرند و مالكیت خصوصي نعمت 

مسلم است كھ حق مالكیت مقدسترین حقوق شارمندي و از . ((اجتماعي و حقي اساسي توصیف میشود
الكیت شالوده حقیقي جامعھ شھري و تضمین واقعي م. ... بعضي جھات حتي مھمتر از خودآزادي است

یعني اگر افراد نتوانند مازاد محصوالت خود را براي مصرف شخصي یا .)) تعھدات شھروندان است
انتقال بھ دیگري بھ میل خود نگاه دارند، بیش از حدي كھ براي تامین سادھترین نیازھاي آنھا كافي است 

ا رسیدن میراث از والدین بھ اطفال نظر موافق نشان میدھد و با رضاي در اینجا روسو ب. كار نخواھند كرد
براي اصول اخالقي و جمھوري ھیچ چیز مھلكتر از . ((خاطر تقسیمات طبقاتي ناشي از آن را قبول میكند

این گونھ تغییرات ھم دلیل و ھم مایھ ھزار بینظمي ; انتقال مداوم مقام و ثروت در میان شارمندان نیست
ولي وي بھ حملھ علیھ بیعدالتي اجتماعي و .)) د و ھمھ چیز را برھم میزنند و درھم میریزندمیشون

ھمان طور كھ دولت باید از مالكیت خصوصي و وراثت . تبعیضات طبقاتي مندرج در قانون ادامھ میدھد
د از دولت اعضاي یك جامعھ باید با دادن بخشي از اموال خو((قانوني آن دفاع كند، بھ ھمان ترتیب ھم 

قسمتھاي ((مالیات شدیدي باید بھ طور درجھبندي شده، و بھ تناسب دارایي و .)) پشتیباني بھ عمل آورند
بر اجناس ضروري نباید مالیات بستھ شود، ولي اشیاي تجملي باید . وضع شود)) اضافي مایملك آنان

. زش و پرورش را تامین كنددولت باید ھزینھ یك دستگاه ملي آمو. مشمول مالیات سنگین قرار گیرند
در آغوش مساوات پرورش یابند، و چنانچھ قوانین كشور آنھا [ ملي]چنانچھ اطفال در مدارس عمومي ((

یكدیگر را متقابال چون برادر عزیز خواھند داشت و، در موقع خود، مدافعان و پدران كشوري خواھند شد 
  . ھان وطني یا تظاھر بیپایھ بھ ھمبستگي جھاني استوطنپرستي بھتر از ج.)) كھ خودشان اطفال آن بودھاند

بھ ھمان نسبت كھ دو گفتار قبلي سراسر آكنده از فردگرایي بودند، بھ ھمان اندازه مقالھ او درباره اقتصاد 
اینك براي نخستین بار روسو این فلسفھ خاص خود را اعالم میدارد كھ . سیاسي بیشتر جنبھ اجتماعي دارد

ھاي  ھا و ناخواستھ وجود دارد كھ دامنھ آن وسیعتر از مجموع خواستھ)) رادھاي عموميا((در ھر جامعھ 
اجتماع، بھ موجب فلسفھ در حال تكوین روسو، موجودي . افرادي است كھ آن جامعھ را تشكیل میدھند
  :اجتماعي است كھ از خود داراي روح است

و این اراده عمومي كھ ; داراي ارادھاي استدستگاه سیاسي نیز یك وجود واجد اخالقیات است كھ از خود 
ھدفش پیوستھ حفظ و رفاه ھمھ اجتماع و ھمھ اجزاي آن است، منبع قوانین است و براي ھمھ اعضاي 

  . كشور، در روابط آنان با یكدیگر، قواعد و میزان عدالت و بیعدالتي را، مشخص میدارد

یكند كھ از آن پس بر نظرات وي درباره امور بر پایھ این تصور، روسو علم اخالق و سیاست را بنا م
عصیانگري كھ عقیدھاش درباره فضیلت عبارت بود از اراده بشر آزاد و . ھمگاني حكمفرمایي میكند
و او كھ تا این ; نمیداند)) ھاي خاص با اراده عمومي چیزي جز انطباق اراده((طبیعي، اینك فضیلت را 

ھاي استثمار  ان تمدن و بھ عنوان آلتي براي مطیع نگاھداشتن تودهاواخر قانون را بھ عنوان یكي از گناھ
قانون آن دستگاه ; بشر عدالت و آزادي را تنھا مرھون قانون است((شده میدانست، اینك اظھار میدارد كھ 
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سالمت بخش اراده ھمگاني است كھ، بھ صورت حقوق مدني، برابري طبیعي میان افراد بشر برقرار 
شاید .)) صداي آسماني است كھ براي ھر یك از شارمندان احكام عقل را وضع میكند قانون آن; میكند

نویسندگان زجر كشیده دایرھالمعارف بھ روسو ھشدار داده بودند كھ در این مقالھ حملھ خود را بھ تمدن 
ع میكند و ھفت سال بعد در قرارداد اجتماعي او را خواھیم دید كھ از اجتماع در برابر فرد دفا. تعدیل كند

ولي در خالل . فلسفھ سیاسي خود را براساس تصور یك اراده عمومي مقدس و مافوق ھمھ قدرتھا بنامینھد
با دوستانش از در مخالفت درمیآمد، ; این احوال او كماكان فردگرا و عصیانگر بود، از پاریس نفرت داشت

  . و ھر روز دشمنان تازھاي پیدا میكرد

IX  - ۶١٧۵: فرار از پاریس   

در راتیسبونا  ١٧٢٣گریم بھ سال . اپینھ بودند/در این وقت نزدیكترین دوستانش گریم، دیدرو، و مادام د
  بھدنیا آمده بود و بنابراین یازده سال از روسو جوانتر 

خود را در دھھ آخر زندگي باخ در الیپزیگ انجام داد و از یوھان آوگوست ارنستي تعلیمات مھمي در 
بھ پاریس آمد و زبان فرانسھ را با  ١٧۴٩بھ سال . ادبیات یونان و روم باستان كسب كردزمینھ زبانھا و 

دقت و كمالي كھ از مختصات آلمانیھاست فراگرفت و طولي نكشید كھ مقاالتي براي نشریھ لومركور 
عشق او بھ موسیقي وي را بھ سوي روسو . منشي خصوصي كنت فون فریزن شد ١٧۵٠در سال . نوشت

وقتي این زن . در حالي كھ عطش عمیقتري او را بھ پاي مادموازل فل یكي از خوانندگان اپرا افكند كشانید،
  جوان آقاي كائو زاك را ترجیح داد، بنابھ گفتھ روسو، گریم 

او روزھا و شبھا را در رخوتي . ... این مطلب را چنان بھ دل گرفت كھ سیماي غمزده وي حزن آور شد
. ... با چشمان باز بھ پشت میخوابید، بدون اینكھ حرفي بزند، چیزي بخورد، یا حركتي بكند. مداوم میگذراند

و از لحاظ سالمت بھتر بود و آبھ از لحاظ جسماني از من قویتر ; آبھ رنال و من از او مراقبت میكردیم
  . ھیچ گاه نشد كھ ما دو نفر در یك زمان غیبت كنیم. شبھا از او توجھ میكرد، و من روزھا

  . فون فریزن پزشكي را احضار كرد، و این پزشك جز عامل زمان ھیچ داروي دیگري را تجویز نكرد

بھ شیوه عادي زندگي خود سرانجام، یك روز صبح گریم از جاي خود برخاست، لباس پوشید، و ((
روسو گریم را بھ دیدرو .)) بازگشت، بدون اینكھ در آن وقت یا بعدا از این رخوت غیرعادي ذكري كند

گریم، با اشتیاق فراوان، سیل . معرفي كرد، و ھر سھ نفر رویاي رفتن بھ ایتالیا را در سرمیپروراندند
او زبان فیلسوفان ھتاك نسبت بھ . ود جذب میكردافكاري را كھ از مغز پر بركت دیدرو جاري میشد بھ خ

مقدسات را فراگرفت، در زمینھاي الادري كاتشیسم براي اطفال را نوشت، و بھ فون فریزن اندرز داد كھ 
كھ سنت  - روسو از صمیمیت روبھ تزاید میان گریم و دیدرو . سھ رفیقھ بگیرد)) بھ یادبود تثلیث مقدس((

با لحني . ناراحت بود - میخواند)) آلمانیترین فرانسوي((و دومي را )) آلماني فرانسویترین((بوو اولي را 
گریم سخن روسو را .)) گریم، تو بھ من بیاعتنایي میكني و من این كار ترا میبخشم: ((شكوھآمیز میگفت

ي و كلیھ مالحظات و محدودیتھا را بھ كنار... است، ) روسو(گفت كھ حق با من ) گریم(او . ((جدي گرفت
، آبھ رنال براي ١٧۴٧در سال .)) بھطوري كھ من او را فقط در جمع دوستان مشتركمان میدیدم; افكند

مشتركان فرانسوي و خارجي خود ارسال یك نشریھ خبري را، كھ ھر دو ھفتھ یك بار منتشر میشد، آغاز 
. فرانسھ را گزارش میداداین نشریھ نوول لیترر نام داشت و اتفاقات دنیاي ادب، علم، فلسفھ، و ھنر . كرد

 ١٧٩٠او این كار را بھ گریم واگذار كرد، و او ھم با كمك دیدرو و دیگران آن را تا سال  ١٧۵٣در سال 
لویزا اولریكا، ملكھ : این نشریھ، تحت مدیریت گریم، مشتركان سرشناس بسیاري داشت، مانند. ادامھ داد

گوتا،  - شاھدخت ساكس ; كاترین دوم، ملكھ روسیھ; ستانیسالس لشچینسكي، پادشاه پیشین لھستان; سوئد
  و كارل ; مھیندوك توسكان; كوبورگ -دوشس ساكس ; دارمشتات - شاھزاده و شاھدخت ھسن 
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  موزه كنده، شانتیي، فرانسھ. فون ملشیور گریم): ١٨٠۶-١٧١٧(كارمونتل 

   

انسھ داشت مدتي از مشترك شدن فردریك كبیر كھ خبرنگاران چندي در فر. وایمار - آوگوست، دوك ساكس 
. ولي سرانجام قبول كرد آن را دریافت دارد، ولي ھرگز پولي بابت آن نپرداخت; نشریھ خودداري كرد
  : طرح او را بھ این شرح اعالم داشت) ١٧۵٣مھ (نخستین شماره گریم 

یس روزانھ در صفحاتي كھ از ما درخواست شده است، وقت خود را صرف جزواتي نخواھیم كرد كھ پار
از كتابھایي كھ استحقاق )) تحلیلي منطقي((بلكھ سعي خواھیم داشت شرحي دقیق و ... ;از آنھا پر میشود

نمایشنامھ، كھ بخشي چنین درخشان از ادبیات فرانسھ را تشكیل . جلب توجھ مردم را دارند ارائھ كنیم
طور كلي ما نخواھیم گذاشت چیزي  بھ. میدھد، قسمت قابل توجھي از گزارشھاي ما را تشكیل خواھد داد

  . كھ ارزش برانگیختن كنجكاوي سایر ملل را داشتھ باشد از نظرمان دور شود

این نشریھ مشھور كورسپوندانس لیترر اینك در حكم سابقھاي مھم و ارزنده از تاریخ سیر فكري فرانسھ در 
گریم میتوانست در انتقادات خود صراحت لھجھ داشتھ باشد، زیرا این انتقادات . نیمھ دوم قرن ھجدھم است

او معموال . ث قرار میگرفتنھ بر مردم فرانسھ آشكار میشد و نھ بر نویسندگاني كھ آثارشان مورد بح
او قضاوتھاي عاقالنھ بسیار میكرد، ولي در . روشي منصفانھ داشت، ولي بعدھا در مورد روسو چنین نكرد

او این كار را از . ، بد قضاوت كرد))توانایي تحمل انتقاد جدي را ندارد((مورد كاندید ولتر، بھ عنوان اینكھ 
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)) جذابترین، مطبوعترین، و مشھورترین مرد در اروپا((عنوان  روي تعصب انجام نداد، زیرا ولتر را بھ
این بوھمي چھ فكر : ((ولتر این تعارفات را بھ شیوه شیطنت بار خود بازگرداند و گفت. توصیف میكرد

ھاي ولتر، كورسپوندانس گریم  صرفنظر از نوشتھ)) میكند آیا فكر میكند كھ از ما ظرافت طبع بیشتري دارد
با وصف . ھاي نھضت روشنگري فرانسھ در سراسر اروپا شد شتھ دیگر باعث اشاعھ اندیشھبیش از ھر نو

دنیا از چیزي جز مفاسد : ((میگفت. و ایمان آنھا بھ پیشرفت دچار تردید بود)) فیلسوفان((این، گریم درباره 
  :نوشت ١٧۵٧ال و در س.)) ساختھ نشده است، و تنھا یك دیوانھ تالش میكند تا این مفاسد را اصالح كند

اگر . ... بھ نظر من، قرن ھجدھم از نظر تجلیل و تحسیني كھ از خود كرده است بر ھمھ قرنھا پیشي دارد
این وضع كمي بیشتر ادامھ یابد، صاحبان بھترین مغزھا خود را متقاعد خواھند كرد كھ امپراطوري مالیم 

را خواھد گرفت و براي ھمیشھ  و صلحآمیز فلسفھ بزودي جاي جوش و خروشھاي طوالني نامعقول
ولي متاسفانھ فیلسوف واقعي داراي . ... آرامش، قرار، و خوشبختي را براي بشر بھوجود خواھد آورد

من بسختي میتوانم باور كنم كھ ما بھ . ... افكاري است كھ كمتر آرامش میبخشد ولي در عوض دقیقتر است
  . م كھ اروپا را انقالبي مھلك تھدید میكندعصر خرد نزدیك میشویم، و تقریبا بر این عقیدھا

او، كھ از . در اینجا ما گوشھاي از غرور و خودپسندي گریم را كھ گاھي دوستانش را میآزرد میبینیم
فرانسویھا ھم فرانسویتر بود، ساعتھا وقت خود را صرف مرتب كردن سر و وضعش میكرد، بھ صورت 

كورسپوندانس . داده بودند)) آھوي ختن((یپاشید كھ بھ او لقب و مویش پودر میزد، و آن قدر بھ خود عطر م
  . او نشان میدھد كھ تعریف و تمجید از دیگران را با چشمداشت انجام میداد

البتھ این گونھ چاپلوسي قسمتي . فردریك كبیر اشتراك نشریھ را مشروط بر آن كرد كھ از وي تمجید نكند
  . از سبك نگارش در رژیم قدیم بود

، كھ معموال خونسرد و حسابگر بود، بھ این علت كھ نزدیك بود بھ خاطر مادموازل فل جان خود را گریم
. اپینھ، توجھ پاریس را جلب كرد/از دست بدھد، و ھمچنین بھ خاطر شركت در یك دوئل بر سر مادام د

در خدمت  ١٧٣٧پدرش در سال . اسكالول دختر یك بارون اھل واالنسین بود/لوئیز فلورانس تاردیو د
لوئیز ھشت سال پس از مرگ پدرش، در سن بیست سالگي، با دني ژوزف . پادشاه بدرود حیات گفتھ بود

آنھا در كاخ زیباي شاتو دو . اپینھ، فرزند یك مامور ثروتمند جمع آوري مالیات، ازدواج كرد/اللیو د
خوشبختي او از حد . زیدندكیلومتري پاریس، در نزدیكي جنگل مونمورانسي سكونت گ ١۵الشورت، حدود 

او در نامھاي كھ )) آیا قلب من تحمل این ھمھ خوشبختي را خواھد داشت((گذشتھ بود و خودش میگفت كھ 
او كالوسن مینواخت، من روي دستھ صندلیش نشستھ بودم، : ((بھ یكي از عموزادگانش نوشت چنین گفت

ھر بار كھ دست من از ; او را ورق میزد دست چپم روي شانھاش بود، و دست دیگرم برگھاي نت موسیقي
این زن زیبا نبود، ولي بھطرز دلفریبي كوچك اندام و .)) جلو لبان او میگذشت، بدون استثنا آن را میبوسید

ولي . و چشمان درشت سیاھش بعدھا دل از ولتر ربودند; بود)) خیلي خوش قواره((بھ قول خودش 
پس از یك سال )). ھ صورت نداشتن ھیچ گونھ احساسي درمیآیدب((پس از مدتي، )) داشتن احساسي ثابت((

او قبل از ازدواج زندگي . اپینھ دیگر متوجھ آن چشمان درشت سیاه نمیشد/كھ از ازدواج آنھا گذشت، آقاي د
زیاد مشروب میخورد، زیاد قمار میكرد، و . بیبندوباري داشت، و بعدھا ھم ھمان زندگي را از سرگرفت

. راي خواھران وریر، كھ آنھا را در كلبھاي در نزدیكي الشورت جا داده بود، خرج میكردمبالغ ھنگفتي ب
از سفري كھ بھ شھرستانھا  ١٧۴٨در سال . در خالل این احوال، ھمسرش دو فرزند براي وي بھ دنیا آورد

كھ از نظر این زن، . كرده بود بھ پاریس بازگشت، با ھمسرش ھمبستر شد، و او را بھ سیفیلیس مبتال كرد
اپینھ نفقھ /آقاي د. روحي و جسمي ھر دو شكستھ شده بود، بھ موجب حكم دادگاه از شوھرش جدا شد

  . ثروت عمویش نیز بھ او بھ ارث رسید; سخاوتمندانھاي برایش تعیین كرد

كوشش كرد با توجھ از اطفال خود، و كمك بھ دوستان، اندوه خود را ; وي كاخ الشورت را نگاه داشت
ھنگامي كھ یكي از دوستانش بھ نام مادام دو ژولي دچار بیماري آبلھ شد و زندگیش در خطر . وش كندفرام

جدي قرار گرفت، لوئیز بھ پرستاري او رفت و تا پایان عمر دوست خود نزد وي ماند، و حال آنكھ كار او 
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ر از لحاظ جسماني ناقص این خطر را در برداشت كھ خودش نیز بر اثر این بیماري بمیرد یا براي بقیھ عم
  . شود

چنین شخصي پیدا شد،  ١٧۴۶در سال . ھمھ دوستانش عقیده داشتند كھ او باید براي خود معشوقي بیابد
ماجراي عشقي دوپن با موسیقي آغاز شد و با سیفیلیس . ھمان دو پن دوفرانكوي كھ بھ روسو شغلي داد

دوپن با شوھر مادام در بھرھگیري از . مبتال بود او بزودي شفا یافت، ولي مادام ھمانطور; پایان گرفت
فرانكوي و شوھر شما با آن دو : ((دو كلو صاف و پوست كنده بھ مادام گفت. دوشیزگان وریر سھیم شد

دو كلو درصدد بود جاي دوپن را . وي دچار جنوني شد كھ سي ساعت ادامھ داشت.)) خواھر رابطھ دارند
مادام . بھ ھمھ این بدبختیھا یك بدبختي دیگر نیز افزوده شد. ھاش گذاشتبگیرد، ولي مادام دست رد بھ سین

دو ژولي بھ ھنگام مرگ دستھاي كاغذ بھ لوئیز داده بود كھ حاكي از ماجراھاي عشقي او بود، و از لوئیز 
كرد  آنگاه آقاي دو ژولي وي را متھم. لوئیز این كار را كرد. جدا تقاضا كرده بود این كاغذھا را بسوزانند

لوئیز منكر این اتھام شد، ولي ظواھر . را سوزانده است) دو ژولي(بھ وي ) لوئیز(كھ اوراق بدھي خود 
امر علیھ او بودند، زیرا ھمھ میدانستند با وجودي كھ او از شوھرش جدا شده است، معذلك بھ شوھرش 

  . كمك مالي میكند

بھوسلیھ روسو با لوئیز آشنا شده  ١٧۵١در سال او . درست در ھمین گیرودار بود كھ گریم وارد معركھ شد
شبي در یك مھماني كھ توسط كنت . بود، و سھ نفري چندین بار باھم موسیقي نواختھ و آواز خوانده بودند

گریم از . اپینھ گناھكار است/فون فریزن داده شده بود، یكي از میھمانان اظھار اطمینان كرد كھ مادام د
گریم ; متھم كننده و مدافع دوئل كردند; درگرفت كھ پاي شرافت را بھ میان كشیدمادام دفاع كرد، و بحثي 

وي . كمي بعد مدارك گم شده پیدا شدند، مادام برائت یافت و از او اعاده حیثیت شد. زخم كوچكي برداشت
رترین از گریم بھ عنوان شوالیھ شجاع خود سپاسگزاري كرد، و احترام متقابل آنان بھ صورت یكي از پایدا

اولباك از اندوه مرگ ھمسرش بیمار شد و گریم /ھنگامي كھ بارون د. عشقھاي آن دوران ناپایدار درآمد
ولي آقا، اگر من در غیبت شما مورد حملھ : ((براي توجھ از او بھ خارج از شھر رفت، لوئیز از او پرسید

این پاسخ .)) سابق، زندگي گذشتھ شمامانند : ((گریم پاسخ داد)) قرار گیرم، چھ كسي شوالیھ من خواھد بود
  . خالي از خردھگیري و ایراد نبود، ولي از نظر ظرافت مافوق تحسین و تمجید بود

مادام او را بھ كاخ الشورت دعوت . اپینھ آشنا شده بود/در منزل مادام دوپن با مادام د ١٧۴٨روسو بھ سال 
  : ین توصیف میكنداو، در خاطرات خود، روسو را بھ نحوي منصفانھ چن. كرد

او از انسان تحسین و تمجید میكند، با این وصف شخص مودبي نیست، و یا دست كم میتوان گفت ظاھر 
مثل این است كھ او از رسوم اجتماعي بیاطالع است، ولي بآساني دیده میشود كھ داراي . مودبانھاي ندارد

آتش طغیان میكند و بھ بشره او روح چھرھاي برنزه و چشماني سفید دارد كھ از آن . ھوش بیحدي است
میگویند كھ وضع سالمت او بد است و دردي را كھ تحمل میكند با دقت پنھان . ... میبخشد

color="#CCCCCC"<میكنم ھمین تحمل درد باشد كھ گاه بھ گاه بھ او قیافھاي عبوس میدھد .  

  : ستاپینھ ترسیم میكند زیاد تحسینآمیز نی/تصویري كھ روسو از مادام د

صحبت او با آنكھ در میان عدھاي مصاحب مختلف بھ قدر كافي مطبوع بود، بھ طور خصوصي جالب 
  ... نبود

ھا  این بوسھ. ھاي كوچك برادرانھاي بر او میزدم من با خوشوقتي توجھ مختصري بھ او میكردم و بوسھ
نگ، و سینھاش مانند پشت او بسیار الغر و بسیار پریده ر. ... ظاھرا مثل خود وي شھوتانگیز نبودند

  . دستش بود

  . ھمین نقص بتنھایي كافي بود كھ پرحرارتترین تمایالت مرا تعدیل كند
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وقتي مادام دید روسو تا چھ حد در . اپینھ با حسن اقبال روبھرو بود/او مدت ھفت سال در خانھ مادام د
پاریس ناراحت است، درصدد یافتن راھي براي كمك بھ او بود، ولي میدانست وي از قبول پول امتناع 

  . خواھد كرد

دام كلبھاي را كھ ارمیتاژ نام داشت و یك روز كھ آنھا در باغ منزل مادام در پشت الشورت قدم میزدند، ما
این كلبھ مورد استفاده نبود و احتیاج بھ تعمیر داشت، ولي محل . بھ شوھرش تعلق داشت بھ وي نشان داد

! آه مادام، چھ مسكن دلفریبي: ((آن، كھ درست در حاشیھ جنگل مونمورانسي بود، روسو را بھ ھیجان آورد
بار دیگر  ١٧۵۵مادام پاسخي نداد، ولي وقتي در سپتامبر .)) ده استاین پناھگاه درست براي من ساختھ ش

ھمھ شش اطاق آن . آنھا بھ سوي كلبھ قدم میزدند، روسو از اینكھ آن را تعمیر شده یافت،بھ حیرت آمد
: روسو میگوید مادام بھ وي چنین گفت. داراي اثاث بودند و زمینھاي اطراف آن پاك و تمیز شده بودند

عوالم دوستي ; این خود شما ھستید كھ آن را انتخاب كردھاید; ینك پناھگاه خود را مشاھده كنیدعزیزم، ا((
  . آن را بھ شما تقدیم میدارد

لوئیز میدانست كھ روسو .)) امیدوارم این كلبھ فكر بیرحمانھ شما را درباره جدا شدن از من از میان ببرد
او بھ قول . عالقھ روسو بھ ژنو كاھش یافتھ است شاید نمیدانست كھ; قصد دارد در سویس متوطن شود

. خودش دست كریمانھ دوست خویش را با اشكھاي خود شستشو داد، ولي در قبول این پیشنھاد مردد بود
سرانجام او بر ھمھ ((لوئیز موافقت ترز و مادام لوواسور را نیز نسبت بھ نقشھ خود جلب كرد، و 

، مادام، كھ میخواست اكرام را تمام كند، با ١٧۵۶عید قیام مسیح روز یكشنبھ .)) تصمیمات من غالب آمد
ھمراه رفیقھ و مادر ) این نامي بود كھ بھ روسو داده بود(خود را )) خرس((كالسكھ خود بھ پاریس آمد و 

ولي روسو، كھ ھواي آنجا را استنشاق . ترز دوست نداشت از پاریس دور شود. رفیقھاش بھ ارمیتاژ آورد
د از دوران پرخاطره خود با مادام دو واران، اینك خود را از ھر زمان دیگري خوشبختتر حس میكرد، بع

اپینھ داد، /گریم با ھشداري كھ بھ مادام د.)) زندگي را آغاز كردم ١٧۵۶من در نھم آوریل . ((میكرد
  : اوضاع را تیره كرد

تنھایي، جریان تیره كردن . بدتر استشما با دادن ارمیتاژ بھ روسو در حق او خیلي بد كردید، از آن ھم 
ھمھ دوستانش در نظر وي غیرعادل و حق نشناس خواھند بود، و پیش از . تخیل او را كامل خواھد كرد

  . ھمھ خود شما، اگر تنھا یك بار بھ فرمان او نباشید

بود نقشھ  استره بود، براي ایفاي نقش خود در جنگي كھ مقدر/پس از آن، گریم، كھ اینك منشي مارشال د
  . جھان را عوض كند، از پاریس عزیمت كرد

  فصل دوم

  

  جنگ ھفتسالھ

١٧۵۶  - ١٧۶٣   

I  -  چگونھ جنگي را باید آغاز كرد  
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ھیچ مسئلھاي را )) جنگ جانشیني اتریش. ((اروپا از ھشت سال صلح برخوردار شده بود ١٧۵۶تا سال 
این جنگ وضع اتریش را در بوھم و ایتالیا، پروس را در سیلزي، بریتانیا را در ھانوور، و . حل نكرد

شاپل از لحاظ حل مسائل ال - پیمان اكس . فرانسھ را در ھند، آمریكا، و منطقھ راین ناامن باقي گذارده بود
ارضي ھیچگونھ مسئلھاي را كھ از نظر استقرار ثبات با پیمان وستفالي منعقد در یك قرن پیش قابل مقایسھ 

  . باشد حل نكرده بود

تعادل دیرینھ قوا بر اثر رشد ارتش پروس و نیروي دریایي بریتانیا برھم خورده و این خطر در میان بود 
نیروي دریایي بریتانیا ھم تنھا بھ ; توحات تازه دست بھ حملھ ناگھاني بزندكھ ارتش پروس بھ منظور ف

روح در حال رشد ناسیونالیسم . زمان احتیاج داشت تا مستعمرات فرانسھ، ھلند، و اسپانیا را متصرف شود
یك در انگلستان با سود و چشم انداز بازرگاني تغذیھ میشد، در پروس با موفقیت در جنگ و در فرانسھ با 

مبارزات میان كاتولیكھا . برتري فرھنگي توام با احساس ناراحتي از انحطاط رزمي كشور گسترش مییافت
و پروتستانھا بھ یك حالت سكون و عدم تحرك انجامیده بودند، و ھر یك از دو طرف پیفرصتي میگشت تا 

  . ز سرگیردجنگ سي سالھ را، كھ بھ خاطر دست یافتن بھ روح مردم اروپا برپا شده بود، ا

ماري ترز، رھبر سي و نھ سالھ ولي . اتریش در آماده ساختن خود براي ریختن طاس سرنوشت پیشقدم شد
ھنوز خوش سیماي امپراطوري اتریش، در نھاد خود ھمھ غرور آبا واجدادي خاندان ھاپسبورگ خود، و 

ھ میتوانست در حالیكھ او چگون; ھمھ خشم و غضب زني كھ مورد تحقیر قرار گرفتھ است را جمع داشت
ھمھ دولتھاي بزرگ اروپا تمامیت قلمرو موروثي او را تضمین كرده بودند، جدا شدن سیلزي را تحمل كند 

وي را ستود و راه و روش او را از )) شھامت و توانایي((حتي فردریك كھ او را تحقیر كرده بود، بعدھا 
بر علیھ او توئطھ میكردند تا خرابش كنند، این وقتي بھنظر میرسید حوادث ((این بابت تحسین كرد كھ 

او، .)) حكمران جوان توانست جوھر و ذات حكومت را درك كند و روح و روحیھ شوراي وزیرانش شود
كھ شكست خورده و سیلزي را بھ عنوان بھاي صلح پرداختھ بود، از این صلح تنھا بھ عنوان یك آتش بس 

ستگاه دولتي، سروصورت دادن بھ ارتش درھم كوبیده خود، و استفاده كرد و ھم خود را صرف اصالح د
براي این ; ھاي آموزشي افراد خود دیدن میكرد بھ طور مرتب از اردوگاه. تامین متحدان نیرومند كرد

با دادن پاداش و امتیازات، و بیش از آن با ; منظور بھ پراگ در بوھم، و اولموتس در موراوي سفر میكرد
لزومي نداشت سران سپاھش . عین حال زنانھ خود، الھامبخش سربازان خود میشدحضور شاھانھ و در 

بھ این ترتیب ; براي او سوگند وفاداري یاد كنند، چون این احساس در خون و در حمیت مردانگي آنھا بود
از ثروت خود را صرف آن كرد ) دالر ٠٠٠،۵٠٠،١شاید حدود (اكو  ٠٠٠،٢٠٠بود كھ امیر لیشتنشتاین 

او در نزدیكي وین یك دانشكده جنگ براي . سپاه كامل توپخانھ براي او تدارك و تجھیز كند كھ یك
نجیبزادگان جوان تاسیس كرد و بھترین معلمان ھندسھ، جغرافیا، استحكامات، و تاریخ را بھ خدمت آن 

د كھ تحت رھبري وي، سپاھیان اتریش بھ چنان درجھاي از كمال رسیدھان: ((فردریك میگفت. درآورد
ھرگز پیشینیان آن بھ خود ندیده بودند، و یك زن طرحھایي را بھ موقع اجرا گذارد كھ شایستھ یك مرد 

وي ماموراني بھ ھمھ جا فرستاد تا براي اتریش . دیپلوماسي جنبھ دیگر این طرحھا بود.)) بزرگ است
بھ تزاید روسیھ شد كھ وي متوجھ قدرت رو. دوستاني دست و پا كنند و علیھ فردریك خصومت برانگیزند

او سعي الزم را ; بھوسلیھ پطركبیر سازمان یافتھ و اینك تحت فرماندھي الیزابت پتروونا، ملكھ روسیھ، بود
بھ كاربرد تا اظھارات طعنھآمیز فردریك درباره ماجراھاي عشقي امپراطریس روسیھ بھ گوش 

با انگلستان را تجدید كند، ولي این تفاھم  ماري ترز با كمال میل حاضر بود اتحاد خود. امپراطریس برسند
، كھ بھ موجب آن اتریش مجبور شده بود از سیلزي )١٧۴۵(بر اثر پیمان صلح جداگانھ انگلستان با پروس 

در این ھنگام سیاست خارجي انگلستان متوجھ حفظ بازرگاني این . دست بكشد، دستخوش تلخكامي شده بود
روسیھ، و ھمچنین تسلط آن برھانوور علیھ ھرگونھ تھدیدي از ناحیھ كشور در دریاي بالتیك علیھ قدرت 

انگلستان بھ خاطر تامین چوب براي نیروي دریایي خود متكي بھ روسیھ بود، و . پروس و فرانسھ بود
انگلستان  ١٧۵۵بدین ترتیب، در سیام سپتامبر . براي پیروزي در جنگ بھ نیروي دریایي خود اتكا داشت

سرباز در  ٠٠٠،۵۵د كھ روسیھ را، در ازاي كمكھاي مالي از انگلستان ملزم میداشت پیماني امضا كر
انگلیسیھا امیدوار بودند كھ این سربازان فردریك را از ھرگونھ نقشھ توسعھ طلبانھ بھ ; لیوونیا نگاه دارد

  . سمت غرب بازدارند
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طي صدھا سال فرانسھ دشمن . اشدولي مسئلھ این بود كھ انگلستان با فرانسھ چگونھ روشي باید داشتھ ب
فرانسھ بدفعات خصومت اسكاتلندیھا را نسبت بھ انگلستان برانگیختھ یا ھزینھ برانگیختن این . انگلستان بود

فرانسھ بكرات خود را آماده حملھ بھ مجمع الجزایر بریتانیا یا تھدید بھ این ; گونھ خصومتھا را پرداختھ بود
كشوري بود كھ انگلستان را در دریاھا و در دنیاي مستعمرات بھ مبارزه  اینك ھم تنھا. حملھ كرده بود

شكست قاطع فرانسھ بھ این مفھوم بود كھ مستعمراتش در آمریكا و ھندوستان بھ چنگ آورده . میطلبید
در آن ; براي این كار الزم بود نیروي دریایي فرانسھ از بین برود یا از آن سلب توانایي شود; شوند

در ھمین جھت بود كھ ویلیام پیت . راطوري انلگستان نھ تنھا امن بلكھ مافوق ھمھ قدرتھا میشدصورت امپ
ھایي كھ پارلمنت انگلستان تا آن تاریخ شنیده بود روزھاي پیدرپي براي  مھین با نیرومندترین خطابھ

تحد كردن پروس با ولي آیا شكست دادن فرانسھ امكان داشت پیت میگفت بلي، با م. پارلمنت استدالل میكرد
; آیا اگر اجازه داده میشد پروس از این ھم نیرومندتر شود، كار خطرناكي نبود پیت میگفت نھ. انگلستان

پروس ارتش بزرگي دارد كھ بھ موجب این طرح در حفظ ھانوور بھ انگلستان كمك خواھد كرد، ولي این 
انگلستان رقابت كند بھنظر میرسید عاقالنھتر این كشور نیروي دریایي ندارد و بنابراین نمیتواند در دریا با 

است كھ اجازه داده شود پروس پروتستان جاي فرانسھ كاتولیك یا اتریش كاتولیك را بھ عنوان قدرت مقتدر 
. در قاره اروپا بگیرد، مشروط براینكھ بریتانیا بر امواج دریاھا حكمفرمایي كند و مستعمراتي بھدست آورد

و بھ ; در اروپا نصیب فردریك شود باعث تقویت انگلستان در ماوراي بحار خواھد شدھرگونھ پیروزي كھ 
ھاي كارزار قاره اروپا بھدست  ھمین علت بود كھ پیت الف میزد كھ آمریكا و ھندوستان را در عرصھ

 ھاي زمیني خواھد جنگید، و انگلستان نیمي از انگلستان پول خواھد داد، فردریك در صحنھ. خواھد آورد
  . بریتانیا یك پیمان تدافعي متقابل بھ پروس پیشنھاد كرد; پارلمنت رضایت داد. جھان را بھدست خواھد آورد

فردریك ناچار بود این طرح را بپذیرد، زیرا سیر حوادث پرده ابر آلودي بر روي پیروزیھاي او كشیده 
و از آن بدتر، اگر این  - و اتریش اگر فرانسھ ; او میدانست كھ فرانسھ مشغول معاملھ با اتریش است. بود

در چنین وضع ; علیھ او متحد میشدند، بسختي میتوانست در برابر ھمھ آنھا مقاومت كند - دو و روسیھ 
چنانچھ او پیمان پیشنھادي انگلستان را امضا میكرد، . ناگواري تنھا انگلستان میتوانست بھ او كمك كند

و چنانچھ روسیھ از حملھ خودداري میكرد، ; وسیھ بھ او شودمیتوانست از آن دولت بخواھد مانع حملھ ر
فردریك عھدنامھ وستمینستر را، كھ  ١٧۵۶ژانویھ  ١۶در . امكان داشت اتریش از جنگ منصرف شود

این دو . انگلستان و پروس را مكلف میكرد با ورود نیروھاي خارجي بھ آلمان مخالفت كند، امضا كرد
  . ماده پروس را در برابر روسیھ، و ھانوور را در برابر فرانسھ حفظ كندكشور امیدوار بودند ھمین یك 

. فرانسھ، اتریش، و روسیھ ھمگي احساس میكردند كھ این عھدنامھ در حكم خیانت از ناحیھ متحدان آنھاست
  ھایي كھ انگلستان  ھیچ گونھ اعالمیھ رسمي دایر بر پایان دادن بھ اتحادیھ

ماري ترز، . متحد كرده بود انتشار نیافت)) جنگ جانشیني اتریش((با پروس در را با اتریش، و فرانسھ را 
با دشمنان مھلك و ھمیشگي ((ھمانطور كھ بھ سفیر كبیر انگلستان اطالع داد، از اینكھ دوستان انگلیسي او 

ت كھ لویي پانزدھم شكایت داش. عھدنامھاي امضا كردھاند شدیدا رنجیده خاطر شد)) خود من و خانوادھام
فردریك پاسخ داد كھ این عھدنامھ صرفا دفاعي است، و نباید باعث رنجش ; فردریك او را فریب داده است

مادام دو پومپادور، كھ وزیران كابینھ فرانسھ را بھ . ھیچ قدرتي كھ خیال تعرض درسرنمیپروراند بشود
فردریك او را متھم كرده بود كھ  ھا تسلط داشت، بھ خاطر آورد كھ میل خود انتخاب میكرد و بر وزارتخانھ

)) چھارمین رفیقھ لویي پانزدھم((و  ماھيوجوه بسیاري بھ بانكھاي انگلستان سپرده است، و او را دوشیزه 
لویي بھ خاطر داشت كھ فردریك اصول اخالقي روستایي پادشاه فرانسھ را مورد تمسخر قرار . خوانده بود

این عمل ترك دوستان درست ھنگامي ضربھ خود را بھ فرانسھ زد كھ سپاھیان و خزانھ این . داده بود
اده بودند، و نیروي دریایي آن بتازگي دوران بازیافتن قواي كشور ھمھ امكانات و نیروي خود را از دست د

خود را، از عدم توجھي كھ در دوران وزارت صلحجویانھ كاردینال فلوري بھ آن دچار شده بود، آغاز 
كشتي  ١٣٠كشتي آماده بھ خدمت داشت، و حال آنكھ انگلستان  ۴۵، فرانسھ ١٧۵۶در سال . كرده بود

انضباط نیروي دریایي بر اثر ; وي دریایي فرانسھ مملو از فساد و اختالس بوددستگاه تداركات نیر; داشت
اینك فرانسھ . ترفیع زیانبار افراد صاحب عنوان ولي فاقد صالحیت، و شكستھاي مكرر، زایل شده بود
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براي یافتن متحد متوجھ چھ كشوري میتوانست بشود متوجھ روسیھ ولي انگلستان در این مورد پیشدستي 
متوجھ اتریش ولي در جنگ گذشتھ فرانسھ از تعھدات خود در مورد تضمین وراثت ماري ترز . بودكرده 

و حتي پس از اینكھ فردریك با ماري ترز ; عدول كرده، با پروس ھمدست شده، و بھ وي حملھ كرده بود
بورگ، و اتریش تحت حكمراني خاندان ھاپس. صلح كرده بود، فرانسھ بھ حمالت خود بھ وي ادامھ میداد

اینك چگونھ امكان داشت این دو ملت، ; فرانسھ تحت حكمراني خانواده بوربون قرنھا با یكدیگر دشمن بودند
كھ مدتھاي دراز بھ خصومت متقابل خو گرفتھ بودند، ناگھان با یكدیگر دوست شوند با ھمھ اینھا، این 

تا آنجا كھ اینك میتوان . ھ پیشنھاد میكردھایي بود كھ دولت اتریش اینك بھ فرانس درست ھمان ابطال اتحادیھ
تاریخچھ این طرح را ردگیري كرد، اصل طرح در ذھن كنت ونتسل آنتون فون كاونیتس، زبردستترین، 

  . تیزبینترین، و پراستقامتترین دیپلماتي كھ در قرن ھجدھم در قاره اروپا پدید آمد، شكل گرفت

نھ میان فردریك كبیر و مارشال داون، و یك جدال مغزي در حكم یك زورآزمایي مسلحا)) جنگ ھفتسالھ((
  .)) پرنس كاونیتس صاحب خردمندترین كلھ در اروپاست: ((فردریك میگفت. میان كاونیتس و پیت بود

   

  

كنت ونتسل آنتون بھ كاونیتس، كھ پسر دوم خانواده خود بود، گفتھ شده بود ): ١٧٧٢- ١۶٩۶(لویي توكھ 
چون پدرش سفیر كبیر اتریش در . ض بھ طور محرمانھ از پیروان ولتر شدولي او در عو; كشیش شود

  . واتیكان و فرماندار موراوي بود، دیپلوماسي را بھ ارث برد

نخستین گزارش او بھ دولت متبوعش چنان مستدل، . در سن سي و یك سالگي نماینده اتریش در تورن شد
اسي بود كھ كنت فون اولفلد، بھ ھنگام ارائھ این منطقي، و چنان مبتني بر مشاھدات دقیق واقعیات سی
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در سي و ھفت سالگي نماینده تام االختیار .)) این نخستین وزیر شماست: ((گزارش بھ ماري ترز، گفت
در آنجا از مصالح ماري ترز با چنان سرسختي و مھارتي دفاع . شاپل شد -ال  - اتریش در كنگره اكس 

و ھنگامي كھ . شكستش نیز، از خدمات و فداكاري او سپاسگزار بود كرد كھ امپراطریس، حتي بھ ھنگام
او طرح خود را درباره اتحاد با فرانسھ با ماري ترز در میان گذارد، امپراطریس بدون  ١٧۴٩در سال 

. داشتن تعصب، و با فكري باز، موضوع فشردن دست دشمن دیرینھ خاندان خود را مورد توجھ قرارداد
ولي كاونیتس بھ او . ف بر این بود كھ فردریك را شكست دھد و سیلزي را بازستاندتمام توجھ او مصرو

توضیح داد كھ این كار از طریق اتحاد با انگلستان، كھ قدرتش در عرصھ دریاھاست، عملي نیست، بلكھ 
میتوان مستلزم اتحاد با فرانسھ و روسیھ میباشد كھ میتوانند در روي زمین قدرت نمایي كنند، و فردریك را 

امپراطریس، كاونیتس را مامور كرد كھ براي رسیدن بھ این ھدف . میان این كشورھا و اتریش درھم كوبید
  . تالش كند

شكوه ورود او بھ شھر نجباي پاریس را بھ . وي بھ عنوان سفیر كبیر بھ پاریس اعزام شد ١٧۵١در سال 
نظر سالونھا را با البسھ تجملي، تنوع ; كرداو با كمك بھ فقرا مردم را از خود خوشنود می. حیرت افكند

شخصي : ((كارالیل درباره او میگفت; لوازم آرایش، و نحوه دقیق پودر زدن بھ موھاي خویش جلب میكرد
ولي وي با بصیرت خود درباره امور و نحوه ارزیابي .)) است بسیار متفرعن، عجیب، و كمي بینزاكت

سھ، رفیقھ او، و وزیران این دو را تحت تاثیر قرارداد و بتدریج ھاي سیاسي، پادشاه فران خویش در زمینھ
او امكان شركت دادن روسیھ، لھستان، وساكس را . افكار آنان را براي یك تفاھم با اتریش آماده ساخت

  . براي گوشمالي فردریك مجسم میكرد

سوال میكرد كھ فرانسھ ازا تحاد خود با پروس چھ بھدست آورده، جز اینكھ فرصتي فراھم آورده است تا 
و آیا صحت ; قدرت زمیني پروس آن قدر گسترش یابد كھ با رھبري فرانسھ در قاره اروپا بھ رقابت پردازد

است كاونیتس در پاریس ندارد كھ ھر وقت منافع فردریك اقتضا كرده، بكرات تعھدات خود را نقض كرده 
بخوبي در حال پیشرفت بود كھ ماري ترز او را بھ وین فراخواند تا مقام صدر اعظمي را، با اختیارات 

نقشھ او مدتھا با مخالفت نجیبزادگان سالخورده ). ١٧۵٣(كامل در امور داخلي و خارجي، بھ عھده بگیرد 
طرح و از آن دفاع میكرد، و امپراطریس نیز از وي او با شكیبایي نقشھ خود را م. دربار وین روبھرو بود

پیشنھاد اتحاد با فرانسھ رسما مورد موافقت وزارت دربار  ١٧۵۵اوت  ٢١در ; پشتیباني بھ عمل میآورد
  . امپراطوري قرار گرفت

كنت گئورگ فون شتارمبرگ، كھ بھ جاي كاونیتس بھ سفارت اتریش در پاریس منصوب شده بود، دستور 
. ر ھر فرصت مناسب این طرح عظیم را نزد لویي پانزدھم و مادام دو پومپادور مطرح كندیافت كھ د

كاونیتس نامھ تملقآمیزي براي مادام دو پومپادور، كھ رسما رفیقھ پادشاه و عمال ھمھ كاره بود، فرستاد و بھ 
را بھ پادشاه تسلیم پیوست آن یادداشتي ارسال داشت و از او تقاضا كرد كھ بھ طور پنھاني این یادداشت 

  : این یادداشت از ماري ترز و متن آن بھ این شرح بود. وي این كار را كرد. كند

من بھ عنوان یك امپراطریس و یك ملكھ قول میدھم كھ ھرگز ھیچ چیز از آنچھ كھ بھ نام من توسط كنت 
اعالي رازداري در این  شتارمبرگ بھ آن پادشاه بھ تمام معني مسیحي پیشنھاد خواھد شد افشا نشود، وحد

البتھ این امر . مورد پیوستھ اعمال خواھد شد، اعم از اینكھ مذاكرات موفقیتآمیز باشند یا قرین شكست شوند
  . بدان معني خواھد بود كھ آن پادشاه نیز سخن مشابھي اظھار دارند و قول مشابھي بدھند

   ١٧۵۵ژوئن  ٢١وین، 

پومپادور را مامور كرد كھ بھطور خصوصي با شتارمبرگ در  لویي پانزدھم آبھ دوبرني و ماركیز دو
در آنجا سفیر كبیر اتریش بھ نام امپراطریس پیشنھاد كرد كھ . اقامتگاه ماركیز، كوشك بابیول، مالقات كنند

فرانسھ از اتحاد خود با پروس دست بكشد و تعھد كند كھ در صورت جنگ، حداقل بھ اتریش كمك مالي 
كرد كھ فردریك متحدي بیخاصیت و غیرقابل اعتماد است، و تلویحا گفت كھ وي  او استدالل. بكند
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چنانچھ فرانسھ با . حتي ھم اكنون مشغول معامالت پنھاني با مقامات دولتي انگلستان است) فردریك(
انگلستان وارد جنگ شود، اتریش بھ سھم خود از ھرگونھ اقدام خصمانھ علیھ فرانسھ خودداري خواھد 

صورت وقوع چنین جنگي، اتریش بھ فرانسھ اجازه خواھد داد اوستاند و نیوپور را اشغال كند، و  در; كرد
  . ممكن است مآال اجازه دھد كھ متصرفات اتریش در ھلند اتریش در اختیار فرانسھ قرار گیرد

ھ كمك لویي متوجھ شد كھ این پیمان او را درگیر جنگ اتریش با پروس خواھد كرد، ولي تعھدي در زمین
او دالیل قانع كنندھاي داشت كھ از ارتش فردریك بیش . اتریش بھ فرانسھ علیھ انگلستان ایجاد نخواھد كرد

از ارتش اتریش، كھ در جنگ گذشتھ آن طور پي در پي شكست خورده و بھ آن وضع بد رھبري شده بود، 
د با پروس تغییري نخواھد داد، بھ برني دستور داد كھ پاسخ دھد فرانسھ در اتحاد خو. ھراس داشتھ باشد

تا آن لحظھ كاونیتس نمیتوانست چنین . مگر اینكھ دالیلي درباره ارتباطات فردریك با انگلستان ارائھ شود
ولي وقتي لویي تاییدیھ عھدنامھ وستمینستر میان . دلیلي ارائھ دھد و موقتا در تعقیب ھدف خود متوقف شد

. ت داشت، متوجھ شد كھ اتحاد وي با پروس در حقیقت فاقد اثر استانگلستان و پروس را از فردریك دریاف
شاید او در میان گناھان خود چنین پنداشت كھ ممكن است با متحد كردن قدرتھاي كاتولیك، یعني فرانسھ، 

اتریش، لھستان و اسپانیا، در چھارچوب طرحي براي در دست داشتن سرنوشت اروپا، شفقت قادر متعال 
در مقدمھ عھدنامھ . ھا را تكمیل كرد عھدنامھ ورساي عمل ابطال اتحادیھ ١٧۵۶در یكم مھ . را برانگیزد

اگر ھر یك از ھمپیمانھا . اذعان شده بود كھ تنھا ھدف این موافقتنامھ حفظ صلح اروپا و توازن قدرت است
طرف دیگر از در زمینھ متصرفات خود در اروپا توسط ھر قدرتي بجز انگلستان مورد تھدید قرار گیرد، 

طریق وساطت سیاسي بھ كمك آن خواھد آمد و، چنانچھ ضرورت ایجاب كند، كمك مالي یا نیرو در اختیار 
اتریش قول نخواھد داد كھ فرانسھ را علیھ انگلستان كمك كند، و فرانسھ بھ اتریش علیھ . آن قرار خواھد داد

چون لویي امكان آن را نمیدید كھ . باشدپروس كمك نخواھد كرد، مگر آنكھ پروس بھ طور آشكار مھاجم 
پروس با حملھ مجدد بھ اتریش آنچھ را كھ بھ دست آورده بود بھ خطر اندازد، با رفیقھاش بھ این فكر دل 

  . خوش داشتھ بودند كھ اتحاد تازه باعث استقرار صلح در قاره اروپا خواھد شد

ولي او شخصي . ھ پروس، توفیق نیافتھ بودكاونیتس تا این زمان در ھدف خود، تامین كمك فرانسھ علی
در عین حال، او . در فكر بود كھ شاید بتواند فردریك را تحریك كند بھ اتریش حملھور شود; پرحوصلھ بود

الیزابت عالقھ داشت مانعي را كھ . براي ترغیب ملكھ روسیھ براي ورود بھ این اتحاد مشكل زیادي نداشت
وي قول داد قبل از پایان . سمت غرب ایجاد كرده بود از میان بردارد پروس در سرراه توسعھطلبي او بھ

بھ پروس حملھور شود، مشروط بر اینكھ اتریش، از انعقاد قرارداد صلح با پروس خودداري  ١٧۵۶سال 
كاونیتس ناچار بود تا . وي از اینكھ فرانسھ عھدنامھ ورساي را امضا كرده است اظھار خوشنودي كرد. كند

آماده یك نبرد بزرگ نخواھد  ١٧۵٧او میدانست كھ ارتش روسیھ تا سال . و حرارت او را بگیردحدودي جل
اتریش  -موافقتنامھاي را كھ بھ موجب آن روسیھ رسما بھ قرارداد فرانسھ  ١٧۵۶دسامبر  ٣١وي تا . بود

  . ملحق میشد امضا نكرد

یك جلو اتریش را خواھد گرفت، بھ عملیات در خالل این احوال، انگلستان بھ اتكاي اینكھ اتحادش با فردر
كشتیھاي جنگي انگلستان  ١٧۵۵از ژوئن . دریایي علیھ فرانسھ دست زده بود، بدون اینكھ اعالن جنگ دھد

فرانسھ با آماده ساختن خود براي حملھ بھ انگلستان . ھر جا كھ میتوانستند، كشتیھاي فرانسوي را میگرفتند
پانزده كشتي تحت فرماندھي دوك دو ریشلیو براي حملھ بھ مینوركا، عمل  و اعزام یك ناو گروه مركب از

بھ وسیلھ انگلیسیھا تصرف شده بود )) جنگ جانشیني اسپانیا((این جزیره در . انگلستان را تالفي كرد
)١٧٠٩ .(  

; تادبریتانیا براي تقویت پادگان كوچك جزیره ده كشتي تحت فرماندھي دریاساالر جان بینگ بھ آنجا فرس
دو ناوگان متخاصم در نزدیكي  ١٧۵۶مھ  ٢٠در . سھ كشتي دیگر در جبل طارق بھ این كشتیھا ملحق شدند

فرانسویھا عقب رانده شدند، ولي ناو گروه انگلستان ھمچنان لطمھاي دید كھ . مینوركا درگیر عملیات شدند
تقویتي در مینوركا بھعمل  بینگ آن را بھ جبل طارق بازگرداند و كوششي براي پیاده كردن نیروھاي

در پاریس و ; فرانسھ اینك یك پایگاه سوق الجیشي در مدیترانھ داشت; پادگان بیدفاع تسلیم شد. نیاورد

pymansetareh@yahoo.com



ورساي ریشلیو بھ عنوان یك قھرمان مورد استقبال قرار گرفت، و بینگ در بندر پورتسمث، بھ اتھام تعلل 
). ١٧۵٧مارس  ١۴(ي عرشھ كشتي خود اعدام شد در بھكار بردن حد اعالي تالش براي پیروزي، رو

ولتر گفت كھ این شیوه . ولتر و ریشلیو براي نجات او شفاعت كردند، ولي این شفاعت سودي نداشت
 ١٧در . كھ مشاغل فرماندھي را در انگلستان بھ عھده دارند)) تشویق كسان دیگري است((انگلستان براي 

بھ عھده فردریك )) جنگ ھفتسالھ((گ داد، ولي آغاز رسمي انگلستان بھ فرانسھ اعالن جن ١٧۵۶مھ 
  . گذارده شد

فردریك دانست كھ اگر سیلزي را تسخیر كند، ھر موقع كھ ماري ترز بتواند منابع و متحدان تازھاي بیابد، 
قلمرو خودش مركب از . منابع خود وي بھ طرز خطرناكي محدود بودند. خواھد گرفت)) انتقام((از وي 
لھستان پروس شرقي را از پیكر خود پروس جدا كرده بود، و : بود)) اعضاي منفصل از یكدیگر((انواع 

استانھاي پروس در وستفالي و فریسالند شرقي بھوسلیھ ایاالت مستقل آلماني از براندنبورگ جدا شده 
شت انگلستان ھ; چھار میلیون نفر جمعیت داشت ١٧۵۶ھمھ پروس، از جملھ سیلزي، در سال . بودند

قسمت بزرگي از جمعیت پروس در سیلزي بود و نیمي از سیلزي كاتولیك . و فرانسھ بیست میلیون; میلیون
كیلومتري برلین قرار داشت و حكمران  ١٢مرز ساكس، كھ دشمن پروس بود، در . و طرفدار اتریش بود

چگونھ . بھشمار میآورد كاتولیك آن، آوگوستوس سوم، پادشاه لھستان، فردریك را یك كافر بیادب و غارتگر
امكان داشت انسان در محیطي چنین خصمانھ بھ حیات خود ادامھ دھد تنھا با فراست، صرفھجویي، یك 

خود او از لحاظ فراست از ھیچ كس دست كم . ارتش خوب، و سرداران خوب این امكان وجود داشت
و بحث با ولتر افتخاراتي  در مكاتبھ، صحبت،; او تحصیلكردھترین فرمانرواي عصر خود بود; نداشت

اگر او الیزابت پتروونا، ماري ترز، و مادام دو پومپادور را ; ولي زباني گزاینده داشت. بھدست آورده بود
مشاھده . نخوانده بود، ممكن بود تا این حد با امواج مخالف روبھرو نشود)) سھ روسپي درجھ یك اروپا((

اما در مورد . میتوانند حماقت بھ خرج دھند، تسلي بخش استاینكھ حتي اشخاص كبیر نیز گاھي از اوقات 
اقتصاد پروس، فردریك آن را زیر نظارت دولت درآورده بود و بھ آنچھ كھ بھ نظرش نیازھاي غیرقابل 

در آن شرایط، او جرئت نمیكرد كھ در ساختمان فئودالي . احتراز جنگ احتمالي میرسید وابستھ كرده بود
این . یري بدھد، زیرا بیم داشت كھ این كار سازمان فئودالي ارتش او را برھم بزندزندگي مردم پروس تغی

نود درصد از درآمد او صرف حفظ این ارتش میشد او ارتش را . ارتش عامل نجات او و مذھبش بود
با . بھ یكصد و پنجاه ھزار نفر رسانید ١٧۵۶ھاي گذاشتھ بود، در سال  واند كھ شانھمیخ اطلسيھمچون 

مجازاتھاي سخت، ارتشیان را بھ اطاعت فوري و دقیق وا میداشت، و انضباط را در ارتش طوري برقرار 
طوط كرده بود كھ افراد وي بھطور مصمم، و بدون اینكھ تا دریافت دستور گلولھاي خالي كنند، بھ سوي خ

در . تغییر جھت میدادند، و بھ طور جمعي و با مھارت در زیر آتش جابھجا میشدند; دشمن پیش میرفتند
از قبیل شورین،  - آغاز جنگ، ارتش پروس، پس از خود فریدریك، بھترین سرداران اروپا را داشت 

  . سیدلیتس، و جیمز كیث

آنھا . بھ اندازه سردارانش داراي اھمیت بودند جاسوسان او، كھ وي آنھا را در میان دشمنان پراكنده بود،
. برایش تردیدي باقي نگذاردند كھ ماري ترز مشغول ایجاد كمربندي از قدرتھاي خصم در اطراف اوست

ھایي از مكاتبات پنھاني میان مقامات  ماموران او در درسدن و ورشو نسخھ ١٧۵۵ -  ١٧۵٣در سالھاي 
او را مطمئن ساخت دربارھاي این دو كشور مشغول توطئھاند كھ  دولتي ساكس و اتریش بھدست آوردند كھ

آن را قطعھ قطعھ كنند، و فرانسھ ھم نسبت بھ این  -اگر بخت با آنھا یاري كند  -بھ پروس حملھور شوند و 
او بھ سردار پروسي در كونیگسبرگ فرمان داد براي  ١٧۵۶ژوئن  ٢٣در . طرح بھ دیده اغماض مینگرد

دربار وین سھ طرح دارد ((ھمچنین بھ دولت انگلستان اطالع داد كھ . روسیھ آماده باشد حملھاي از جانب
استقرار استبداد خود در سراسر امپراطوري، از میان بردن : كھ اقدامات كنوني آن در جھت نیل بھ آنھاست

رتش خود را نیز اطالع یافت كھ ساكس قصد دارد طي زمستان، ا.)) مرام پروتستانھا، و بازگرفتن سیلزي
ھستند تا  ١٧۵٧او حدس زد كھ متحدان بھ انتظار زمستان . نفر افزایش دھد ٠٠٠،۴٠نفر بھ  ٠٠٠،١٧از 

و تصمیم گرفت قبل از اینكھ بسیج نیروھاي آنھا كامل شود، ضربھ خود ; از سھ سو بھ وي حملھور شوند
  . را وارد كند
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مخاطره آمیزش، از كار انداختن دست كم یكي  فردریك احساس میكرد كھ تنھا امكان براي فرار از وضع
شورین با او ھمعقیده بود، ولي یكي از وزیرانش بھ نام كنت . از دشمنان، قبل از وحدت عملي آنھا، میباشد

آقاي ((فردریك او را ; فون پودویلس از او تقاضا كرد بھ دشمنانش بھانھاي ندھد كھ مھر تجاوز بر او بزنند
بھ جانشین خود اندرز ) ١٧۵٢(مدتھا قبل از آن، وي در یك وصیتنامھ سیاسي . دخوان)) سیاست جبونانھ

داده بود كھ ساكس را تسخیر، و بدین وسیلھ براي پروس آن وحدت جغرافیایي، منابع اقتصادي، و قدرت 
 وي این نقشھ را بھ عنوان اینكھ خارج از. سیاسي را كھ براي ادامھ زندگي ضرورت حیاتي دارد تامین كند

او باید . امكانات خودش است، كنار گذارده بود، ولي اینك این امر برایش ضرورتي نظامي بھشمار میآمد
وي حتي در اثر تقریبا كمال جویانھ خود بھ . مرز باختري خود را با خلع سالح كردن ساكس حفظ میكرد

ھ تھدید آن وجود نسبت بھ یك جنگ تعرضي بھ منظور پیشدستي در حملھاي ك) ١٧۴٠(نام ضدماكیاولي 
میچل، سفیر كبیر پروس در انگلستان، وي را مطلع كرد دولت انگلستان در . دارد اظھار موافقت كرده بود

حالي كھ شدیدا بھ حفظ صلح در قاره اروپا عالقھمند است، نسبت بھ وضع اضطراري كھ فردریك با آن 
دشمنانش مقاصد خصمانھ خود را اجرا  چنانچھ او بھ جاي اینكھ صبر كند((روبھرو است واقف میباشد و 

در ژوئیھ .)) كند، كوشش كند كھ بھ آنھا پیشدستي كند، انگلستان بھ ھیچ وجھ او را مقصر نخواھد دانست
فردریك نمایندھاي نزد ماري ترز فرستاد و از او این اطمینان را خواست كھ اتریش در سال جاري  ١٧۵۶

یكي از اعضاي كابینھ اتریش نظر داد كھ چنین اطمیناني . بود یا سال بعد درصدد حملھ بھ پروس نخواھد
در ((تنھا چیزي كھ ماري ترز حاضر بود بگوید آن بود كھ ; كاونیتس از این كار امتناع كرد; باید داده شود

بحران حاضر الزم میبینم براي امنیت خودم و متحدانم اقداماتي بھعمل آورم كھ بھ زیان ھیچ كس نخواھد 
فردریك پیام دیگري براي امپراطریس فرستاد و خواستار شد كھ بھ تقاضاي او درباره حصول .)) بود

قرارداد تعرض منعقد نكرده است و با آنكھ ((ماري ترز پاسخ داد كھ او ; اطمینان پاسخ روشنتري داده شود
را متعھد بھ  كھ وي] وضع بحراني اروپا وي را وادار بھ تسلیح میكند، قصد ندارد عھدنامھ درسدن را 

ولي حاضر نیست با دادن قول، خود را ملزم دارد از توسل بھ اقداماتي ; نقض كند[ صلح با فردریك میكرد 
فردریك، كھ انتظار چنین پاسخي را داشت، قبل از دریافت آن، .)) كھ شرایط ایجاب كند خودداري ورزد

  . آغاز شد)) جنگ ھفتسالھ((و بھ این ترتیب، ). ١٧۵۶اوت  ٢٩(ارتش خود را وارد ساكس كرد 

II - ١٧۵٧ - ١٧۵۶: یاغي  

فردریك اندك تالشي كرد كھ فرمانرواي ساكس را با خود متحد كند، و منطقھ بوھم را كھ در قلمرو ماري 
آوگوستوس این بذل و بخشش از كیسھ دیگري را با تحقیر رد . ترز بود بھ عنوان رشوه بھ او پیشنھاد كرد

. بھ ورشو گریختكرد و بھ سران سپاه خود دستور داد جلو پیشروي فردریك را بگیرند، و خودش 
; نیروھاي ساكس براي مقاومت در برابر بھترین ارتش اروپا خیلي كوچك بودند و بھ دژ پیرنا عقب نشستند

و بالفاصلھ دستور داد بایگانیھاي ) ١٧۵۶سپتامبر  ٩(فردریك، بدون برخورد با مقاومت، وارد درسدن شد 
كس در طرح گوشمال دادن و شاید اسناد ساكس را بگشایند و اصل اسنادي را كھ مبین شركت سا

ھمسر سالخورده فرمانرواي ساكس شخصا راه ورود بھ . قطعھقطعھ كردن پروس بودند نزد او بیاورند
فردریك دستور . محل بایگاني را سد كرد و گفت فردریك باید رعایت حریم و حرمت سلطنتي او را بكند

  . اد بھدست آمدندوي فرار كرد، و اسن; داد او را از سر راه كنار بزنند

فردریك در لوبوسیتس، كھ در مسیر درسدن ; ماري تزر ارتشي از بوھم فرستاد تا مھاجمان را بیرون كند
او براي محاصره پیرنا ). اول اكتبر(بھ پراگ قرار دارد، با این ارتش روبھرو شد و آن را شكست داد 

زار سرباز ساكس را وادار كرد كھ بھ وي چھارده ھ; بازگشت، و این دژ در پانزدھم اكتبر تسلیم شد
لشكریانش ملحق شوند، و استدالل میكرد این كار كم ھزینھتر از آن است كھ بھ عنوان زنداني بھ آنھا غذا 

او ساكس را بھ عنوان یك كشور تسخیر شده اعالم داشت و . داده شود، زیرا اشتھاي آلمانیھا شھره آفاق بود
در طي زمستان، مدارك ساكس را منتشر كرد و در . ویش استفاده كرداز درآمدھاي آن براي نیازھاي خ

ماري ترز آنھا را جعلي خواند و از فرانسھ، روسیھ و ھمھ مسیحیان خداشناس . اختیار جھانیان قرارداد
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تقاضا كرد، در برابر مردي كھ با تھاجم آشكار بار دیگر اروپا را در امواج جنگ غوطھور ساختھ است، 
  . نندبھ او كمك ك

امیرنشینھاي آلماني از بیم آنكھ در صورت . اروپا بھطور كلي در محكوم كردن فردریك توافق نظر داشت
ژانویھ  ١٧(پیروزي فردریك دچار سرنوشتي مانند سرنوشت ساكس شوند، بھ پروس اعالن جنگ دادند 

كاونیتس . شكیل دادندیا ارتش امپراطوري براي اقدام علیھ پادشاه پروس ت)) ارتش رایش((و یك ) ١٧۵٧
. بدون فوت وقت بھ لویي پانزدھم یادآور شد كھ فرانسھ، در صورت تھدید شدن اتریش، قول كمك داده است
دختر حكمران ساكس، كھ ھمسر پسر ارشد پادشاه فرانسھ بود، از پدر شوھرش استدعا كرد كھ پدرش را 

  . نجات دھد

رامش از سلطھ خویش لذت برد، اینك بھ جنگ متمایل شده مادام دو پومپادور كھ امیدوار بود در صلح و آ
  . بود

 ٢٧٨،٧٧ماري ترز، بھ عنوان ابراز قدرشناسي از كمك وي، یك تمثال جواھر نشان خویش را بھ ارزش 
لویي، كھ معموال در اتخاذ تصمیم كند . مادام دو پومپادور ھم رسما آماده جنگ شد. لیور براي او فرستاد

، فرانسھ در )١٧۵٧اول مھ (بھ موجب دومین عھدنامھ ورساي . ورآمیزي تصمیم گرفتبود، با حرارت تھ
فلورین  ٠٠٠،٠٠٠،١٢تعرضي ھمپیمان اتریش شد، تعھد كرد كھ ساالنھ كمكي برابر  - یك اتحاد تدافعي 

نفري را وقف  ٠٠٠،١٠۵بھ اتریش بدھد، دو ارتش آلماني را مجھز كند، و درصدد برآمد كھ یك نیروي 
فرانسھ ھمچنین قول داد تا زماني كھ سیلزي بھ اتریش بازنگشتھ است، با . بكند)) بودي كامل پروسنا((

و قرار شد كھ وقتي عمل اعاده سیلزي بھ اتریش پایان یافت، فرانسھ پنج شھر ; پروس از در صلح درنیاید
ھ ملكھ بوربون در مرزي از متصرفات اتریش را در ھلند اتریش دریافت دارد، این شھرھاي جنوبي را ب

شاید فرانسھ، با تخصیص . اسپانیا منتقل كند، و در عوض، دو كنشینھاي اسپانیا در ایتالیا را دریافت دارد
تقریبا ھمھ منابع خود بھ الحاق بلژیك، آگاھانھ از مستعمرات خود دست میكشید و آنھا را در اختیار 

  . كھ یك پیروزي دیپلوماتیك حیاتي بھدست آورده استكاونیتس میتوانست احساس كند . انگلیسیھا قرار میداد

موافقتنامھ سن پطرزبورگ . براي كاونیتس اینك آسان بود كھ روسیھ را بھ میدان كمكھاي فعاالنھ بكشاند
ھر یك از دو كشور روسیھ و اتریش را متعھد كرد كھ ھشتاد ھزار سرباز وارد صحنھ ) ١٧۵٧دوم فوریھ (

سیلزي بھ اتریش بازنگشتھ و پروس بھ صورت قدرتي كوچك درنیامده است، بھ  كارزار كند و تا زمانیكھ
  . جنگ ادامھ دھد

كاونیتس سپس متوجھ سوئد شد و این كشور را بھ عضویت اتحادیھ درآورده و در عوض تضمین كرد كھ 
ه در صورت پیروزي، ھمھ آن قسمت از پومراني را كھ بھموجب عھدنامھ وستفالي حق سوئد شناختھ شد

سرباز بھ عنوان سھم خود فراھم كند، و اتریش و  ٠٠٠،٢۵سوئد میبایست . است بھ این كشور واگذار كند
  . فرانسھ ھزینھ این عده سرباز را بپردازند

لھستان، تحت رھبري پادشاه پناھنده خود آوگوستوس سوم، منابع نسبتا محدود خود را در اختیار اتحادیھ 
 - ھمھ اروپا، بجز انگلستان، ھانوور، دانمارك، ھلند، سویس، تركیھ، و ھسن اینك . اتریش گذاشت - فرانسھ 

  . كاسل، علیھ فردریك متحد شده بود

جورج دوم با . براي انگلستان این وسوسھ ایجاد شده بود كھ فردریك را بھ سرنوشت خویش واگذارد
فرمانروایي انگلستان آمده  وحشت متوجھ شد كھ ھانوور محبوب او، یعني امیرنشیني كھ پدرش از آنجا بھ

بود، بیدفاع در مسیر ارتشھاي عظیم قرار دارد و فردریك، ھم از نظر بعد مسافت جغرافیایي و ھم از لحاظ 
ھنگامي كھ كاونیتس پیشنھاد كرد . درگیریھاي خود، امكان آن را ندارد كھ كمك قابل توجھي بھ ھانوور بكند

جنگ قاره اروپا، بھ استقالل و تمامیت ھانوور تجاوز در صورت خودداري انگلستان از دخالت در 
 ١٩پیت، كھ در . در آن موقع فردریك بھ مویي بستھ بود; نخواھد شد، این وسوسھ غیرقابل مقاومت گشت
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بھ وزارت خارجھ تعیین شده بود، در ابتدا مایل بود بگذارد ھانوور و پروس راھي براي  ١٧۵۶نوامبر 
ال انگلستان كلیھ امكانات رزمي خود را در راه تسخیر مستعمرات بھ كار خود پیدا كنند، و در این ح

ولي پیت . جاي تعجب نیست كھ جورج دوم كھ بھ ھانووردلبستگي شدید داشت، از پیت متنفر بود; اندازد
بزودي تصمیم خود را عوض كرد و اظھار داشت فرانسھاي كھ در مبارزه علیھ فردریك پیروز شود، 

پارلمنت باید راي موافق دھد كھ پول براي ; كمي بعد ارباب انگلستان نیز خواھد بودارباب اروپا و 
در ھمان حال كھ انگلستان از دریاھاي تسخیر شده مستعمرات ; فردریك و سرباز براي ھانوور تامین شود

  . و بازار بھدست میآورد، فرانسھ باید مجبور شود كھ نیروھاي خود را در اروپا از دست بدھد

انگلستان پیمان اتحاد دیگري با پروس امضا كرد، كھ بھ موجب آن بھ  ١٧۵٧این ترتیب در ژانویھ  بھ
ولي پس از آن، ناگھان پیت از كار بركنار شد . فردریك وعده كمكھاي مالي، و بھ ھانوور وعده سرباز داد

تاد، و او تقریبا سیاست بازي خط مشي رسمي را درھم ریخت، كمك بھ فردریك بھ تاخیر اف; )آوریل ۵(
سرباز تنھا ماند، در حالي كھ ارتشھاي دشمن از ھرگوشھ بھ جانب او سرازیر  ٠٠٠،١۴۵مدت یك سال با 

در جنوب ; سرباز از ایاالت آلماني ٠٠٠،٢٠سرباز از فرانسھ و  ٠٠٠،١٠۵در جبھھ غرب : بودند
سرباز از  ٠٠٠،١۶ و در شمال; سرباز از روسیھ ٠٠٠،۶٠در مشرق ; سرباز از اتریش ٠٠٠،١٣٣

 - شوھر معموال مھربان و مالیم ماري ترز  -در ھمان روز سقوط پیت، امپراطور فرانسیس اول . سوئد
فردریك را رسما یاغي اعالم داشت و از ھمھ افراد خوب خواست كھ او را بھ عنوان بیدین و دشمن بشر 

  . بیرون برانند

III  - ١٧۵٧: از پراگ تا روسباخ   

در دھم ژانویھ، فردریك دستورھاي سري چندي براي وزیران خود در برلین فرستاد و در طي آن چنین 
چنانچھ از بخت بد . ... اگر من كشتھ شوم، جریان امور باید بدون كوچكترین تغییر ادامھ یابد: ((متذكر شد

یا كوچكترین توجھي  دستگیر شدم، اجازه ندارید كوچكترین مالحظھاي بھ خاطر شخص من بھ عمل آرید،
این پیش بیني كامال بیثمر بود، چون بدون نبوغ نظامي او، پروس از .)) بھ آنچھ در اسارت مینویسم بكنید

. تنھا امید او این بود كھ قبل از اینكھ دشمنانش بھ یكدیگر بپیوندند، تكتك با آنھا روبھرو شود. دست میرفت
واحدھایي كھ انگلستان بھ ھانوور میفرستاد میتوانستند فرانسویھا  فرانسویھا ھنوز آماده نبرد نبودند، و شاید

اتریشیھا در بوھم و موراوي، كھ در ھمان نزدیكي بود، مشغول گرد آوردن مخازن . را مدتي مشغول دارند
فردریك تصمیم گرفت . عظیمي از اسلحھ و ملزومات براي تجھیز ارتشھاي خود و حملھ بھ سیلزي بودند

زن پرارزش را بھدست آورد و با اتریشیھا بجنگد، و سپس براي مقابلھ با فرانسویھا نخست این مخا
بورن از شرق آلمان و  - او نیروي خود را از ساكس رھبري كرد و دستور داد تا دوك برونسویك . بازگردد

ھاي مشرف بھ پراگ از سمت غرب  ماوشال شورین از سیلزي بھ سوي بوھم حركت كنند و با او در تپھ
و در ششم ماه مھ در نزدیكي پراگ، ; مخازن بھ چنگ آمدند; این كارھا انجام شدند. مالقات نمایند

اتریشي بھ فرماندھي پرنس كارل لورن در نخستین نبرد بزرگ مصاف  ٠٠٠،۶١پروسي با  ۶۴،٠٠٠
  . دادند

اعت ارتباط سرنوشت این نبرد نھ بستگي بھ تعداد نفرات داشت و نھ بھ طرحھاي نظامي، بلكھ بھ شج
واحدھاي تحت فرماندھي شورین كھ در زیر آتش اتریش بودند تا كمر و گاھي تا شانھ در باتالقھا . داشت

ولي شورین كھ ھفتاد ; آنھا براي مدتي خود را باختند و پا بھ فرار گذاردند. فرومیرفتند و از آنھا میگذشتند
بدن خود پیچید، سواره مستقیم بھ سوي جبھھ و سھ سال داشت آنھا را جمع كرد، پرچم پروس را بھ دور 
نفراتش، كھ عالقھشان بھ او بیش از ھراس . دشمن تاخت، در یك لحظھ پنج گلولھ خورد، و بھ خاك غلتید

كشتار از . آنھا از مرگ بود، با خشم شدید بھ دشمن حملھ بردند و شكست را بھ پیروزي تبدیل كردند
در این نبرد، ; یك شامل چھارصد افسر و بھترین سردار سپاه او بودطرفین بسیار زیاد بود، و تلفات فردر

  . سرداران سپاه در بستر نمردند
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چھل و شش ھزار اتریشي كھ زنده مانده بودند بھ دژ خود در پراگ عقب نشیني كردند و خود را براي 
  . مقاومت در برابر محاصره آماده كردند

را مارشال لئوپولدفون داون، زبردستترین فرمانده ارتش ولي فردریك محاصره را امري مشكل یافت، زی
فردریك قسمتي از ارتش خود را براي . نفري از سمت موراوي فرامیرسید ٠٠٠،۶۴اتریش، با نیرویي 

نفر در كولین با نیرویي كھ در حال پیش آمدن بود بھ مقابلھ پرداخت  ٠٠٠،٣٢محاصره دژ باقي گذارد و با 
خش بھ حال او بسیار متعدد بودند، و در این مورد شیوه رھبري داون برسرداري عوامل زیانب). ژوئن ١۶(

دو تن از سرداران فردریك از دستورات او سرپیچي كردند و باعث آشفتگي اوضاع . خود وي تفوق داشت
آیا شما : ((شدند، فردریك خشمگین شد و بھ سوي سواره نظارم خود، كھ در حال عقبنشیني بود، فریاد زد

پیاده نظام، كھ بر اثر كشتار زیاد نفراتش منكوب شده بود، از پیشروي )) ي ھمیشھ زنده خواھید ماندبرا
پروسي بھقتل  ٠٠٠،١۴فردریك با خاطري آزرده از صحنھ جنگ عقب كشید، در حالیكھ . امتناع میكرد

برد، از محاصره  نفر افراد باقي مانده خود را بھ پراگ ٠٠٠،١٨او . رسیده، زخمي، یا اسیر شده بودند
  . دست كشید، و با بقیھ نیروھاي خود بھ ساكس بازگشت

در آنجا در دوم ژوئیھ خبر یافت كھ مادرش . در الیتمریتس مدت سھ ھفتھ بھ ارتش خود استراحت داد
گریست و مدت یك روز ; این خبر مرد آھنین میدان نبرد را از پاي درآورد. سوفیا دوروتئا درگذشتھ است

شاید اینك او با خود میاندیشید كھ آیا حملھ ھفده سال پیش وي بھ سیلزي بر اثر وسوسھ . وت كردبا خود خل
او غم خود را با خواھرش ویلھلمینھ، ھمسر یكي از نجباي بایرویت، كھ . احمقانھ فرشتھ انتقام نبوده است

، در حالیكھ غرور ژوئیھ ٧در . وي را بیش از ھر موجود دیگري در جھان دوست داشت، در میان گذاشت
  :او تقریبا از میان رفتھ بود، نامھ ملتمسانھاي بھ این شرح براي او فرستاد

چون تو، خواھر عزیزم، اصرار داري كھ كار عظیم صلح را بھعھده بگیري، از تو تقاضا دارم كھ لطف 
 ٠٠٠،۵٠٠فرستي تا ب[ مادام دو پومپادور یا چھارمین رفیقھ پیشین ] كني و موسیودو میرابورا نزد سوگلي 
، كھ از جان و دل دوستت دارم، و با ...ھمھ این كارھا را بھ تو ... كرون براي صلح بھ او پیشنھاد كني 

  . آنكھ كمالت خیلي بیش از من است، قابل دیگري از روح خود من ھستي، واگذار میكنم

او نامھاي بھ ولتر، كھ در آن : ویلھلمینھ راه دیگري را آزمایش كرد. از این زمینھ سازي طرفي بستھ نشد
ولتر پیشنھاد وي را . وقت در سویس زندگي میكرد، نوشت و از او استدعا كرد كھ از نفوذ خود استفاده كند

تانسن تالش خود را بھ . اتریش مخالفت كرده بود، ارسال داشت - بھ كاردینال دوتانسن، كھ با اتحاد فرانسھ 
ماري ترز اینك از تقسیم كامل . روزي بھ مشام متحدین خورده بودرایحھ پی. عمل آورد، ولي موفق نشد

نھ تنھا سیلزي و گالتس باید بھ او بازگردانده شوند، بلكھ ماگدبورگ و : قلمرو فردریك صحبت میكرد
ھالبرشتات باید بھ آوگوستوس سوم واگذار شود، پومراني بھ سوئد بازگردد، و كلیوز و راونسبورگ بھ 

  . حكمران پاالتینا داده شودعنوان پاداش بھ 

یك نیروي فرانسوي، كھ بھ خاطر عروس پادشاه فرانسھ . امیدواریھاي ماري ترز معقول بھ نظر میرسیدند
قمستي از این نیرو تحت فرماندھي سردار مورد عالقھ ; بسیج شده بود، پا در خاك آلمان گذارده بود

; تا در ارفورت بھ ارتش امپراطوري ملحق شودپومپادور بھ نام پرنس دو سوییز مشغول پیشروي بود 
استره مشغول پیشروي بود تا با نیروي ھانوور بھ /قسمت دیگري از این نیرو بھ فرماندھي مارشال د

در نزدیكي دھكده ھاستنبك فرانسویھا چنان . رھبري فرزند جورج دوم، دیوك آو كامبرلند، مصاف دھد
) سپتامبر ٨در (تسفن -كھ دوك در كلوستر) ژوئیھ ٢۶(شكستي بھ این نیروي ھانوور وارد كردند 

موافقتنامھاي امضا كرد كھ بھ موجب آن قول داد نیروھاي خود را از ھرگونھ عملیات جنگي دیگر علیھ 
  . فرانسھ بازدارد

خبر این تسلیم خفت آور ممكن است تقریبا در ھمان وقتي بھ فردریك رسیده باشد كھ خبر پیاده شدن یك 
نفري روسي بھ فرماندھي مارشال ستپان  ٠٠٠،١٠٠ئدي در پومراني، و حملھ یك ارتش نیروي سو
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یگرسدورف  - نفري پروسي در گروس  ٠٠٠،٣٠آپراكسین بھ پروس شرقي و درھم كوبیدن یك نیروي 
این شكستھا، كھ بھ عدم موفقیت خود وي در بوھم افزوده شدند، تقریبا امید . بھ گوش وي رسید) ژوئیھ ٣٠(

یك را بھ پیروزي بر دشمناني چنین متعدد و از نظر ذخایر مادي و انساني چنان نیرومند از میان فردر
او كھ از اصول اخالقي و االھیات مسیحیت دست كشیده بود، بھ اخالقیات رواقیون روي آورد و بھ . بردند

د كھ دشمنانش وي تا پایان جنگ یك شیشھ محتوي زھر با خود داشت، و مصمم بو. فكر خودكشي افتاد
اوت نامھاي بھ ویلھلمینھ نوشت كھ در حكم سرود پرالتھاب  ٢۴در . ھرگز نباید او را زنده دستگیر كنند

  : مرگ بود

براي من سحر و جذبھ ... ; و اینك شما مروجان اكاذیب مقدس بھ فریب دادن اشخاص جبون ادامھ دھید
میبینیم كھ افراد بشر ھمگي بازیچھ دست سرنوشتند، و . زندگي پایان یافتھ است و فریبندگي آن ناپدید میشود

چنانچھ خداي یاس آور و سنگدلي وجود داشتھ باشد كھ اجازه دھد گلھاي از موجودات تحقیر شده در اینجا 
او بھ تاج بر سر نھادن فالریس، بھ در ; با توالد و تناسل تكثیر یابند، آن خدا براي اینھا ارزشي قایل نیست

قراط، بھ فضایل و اعمال سو ما، و بھ زشتیھاي جنگ و بالیاي بیرحمانھاي كھ دنیا را بھ زنجیر بودن س
آغوش . بدین ترتیب تنھا پناھگاه و ملجا من، خواھر عزیزم. خرابي میكشند بھ چشمي بیتفاوت مینگرد

  . مرگ است

  : ودخواھرش در پانزدھم سپتامبر بھ او پاسخ نوشت و قول داد در خودكشي با او ھمراه ش

خداي بزرگ، چھ . نزدیك بود مرا بكشند... برادر بسیار عزیزم، نامھ تو و نامھاي كھ بھ ولتر نوشتي 
آه، برادر عزیزم، تو میگویي مرا دوست داري، ولي با وصف این خنجري در قلب ! تصمیمات مرگباري

... ك شرمندھام من از این ضعف این. سیل اشك از چشمانم سرازیر كرد... نامھ تو . من فرومیكني
من از ھیچ گونھ بدبختي كھ دامنگیر تو یا خانوادھام شود جان بھ . سرنوشت تو، سرنوشت من خواھد بود

  . تو میتواني این را بھ عنوان عزم راسخ من بھ شمار آوري. درنخواھم برد

بار دشمن  ولي پس از این اعالم صریح، بگذار از تو تقاضا كنم كھ بھ گذشتھ نظري بیفكني و وضع رقت
براي ھر دو طرف، چرخ تقدیر ناگھان . را ھنگامي كھ تو در برابر پراگ قرار داشتي بھ خاطر بیاوري

نبوغ سرشاري . قیصر زماني برده دزدان دریایي بود و بعد فرمانرواي زمین شد. ... گردش كرده است
من ھزار بار . رسند، چارھاي بیابدھا بستھ بھ نظر  مانند آنچھ تو داري میتواند حتي در مواقعي كھ ھمھ راه

با وصف این، امید مرا رھا نامھ پایان دھم، ولي ھمیشھ با ; بیش از آنچھ بتوانم بھ تو بگویم زجر میكشم
  . عمیقترین احساس احترام، براي تو ھمان ویلھلمینھ خواھد بود

اكتبر ولتر در نخستین نامھ ویلھلمینھ از ولتر خواھش كرد كھ در این كشمكش بھ او كمك كند، و در اوایل 
  : ، از استدالالت ویلھلمینھ بھ این شرح پشتیباني بھ عمل آورد١٧۵٣خود بھ فردریك پس از سال 

كھ آن اعلیحضرت مرگشان را افتخارآمیز میدانند، جز اینكھ بجنگند یا بمیرند  اوتو،و  كاتومرداني نظیر 
باید توجھ داشتھ باشید كھ مقامات دربار چند كشور ھستند كھ حملھ شما . ... كاري دیگر از دستشان برنمیآمد

اخالقیات ما و وضع شما بھ ھیچوجھ چنین عملي . ... بھ ساكس تخطي از حقوق بین الملل میدانند را
میدانید براي یك خانواده كثیرالعده زندگي شما چھ ; حیات شما الزم است. ... را ایجاب نمیكند[ خودكشي]

مردي مانند شما این است  امور اروپا مدتھاي زیاد بھ یك وضع باقي نمیمانند، و وظیفھ... قدر ارزش دارد 
اگر شھامت شما باعث شود كھ دست بھ آن عمل افراطي . ... كھ خود را براي حوادث آماده نگاه دارد

طرفداران شما آن را محكوم خواھند كرد و . قھرمانانھ بزنید، این عمل موردپسند و قبول نخواھد بود
  . دشمنان شما پیروز خواھند شد

  : ، بھ نظم و نثر، چنین نوشتفردریك در پاسخ این نامھ
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من كھ بھ كشتي شكستگي تھدید میشوم، باید در مقابلھ با طوفان مانند یك پادشاه فكر كنم، زندگي كنم، و 
  . بمیرم

اینك آرزوي نبردي را داشت ; دنبال ارتش فرانسھ میگشت) ھمیشھ بھ فرانسھ(او در فواصل سرودن شعر 
در پانزدھم اكتبر در الیپزیگ بھ دنبال یوھان كریستوف . ه كندكھ برایش موضوع مرگ و زندگي را یكسر

فرستاد و سعي كرد او را متقاعد كند كھ شعر گفتن بھ زبان آلماني ) كھ بھ آلماني شعر میگفت(گوتشد 
از  -غیرممكن است، و میگفت وقتي در زبان آلماني آن قدر كلمات ناموزون، الفاظ حلقي، و حروف بیصدا 

وجود دارد، چگونھ میتوان با این زبان سجع و قافیھ موزون ساخت  -ود این پروفسور جملھ در نام خ
; فردریك مجبور بود خود را براي لشكركشي دیگري آماده كند; گوتشد بھ اظھارات فردریك اعتراض كرد

ولي ده روز بعد كھ بھ الیپزیگ بازگشت، بار دیگر شاعر سالخورده را نزد خود پذیرفت، فرصت آن را 
  . یافت بھ قصیدھاي كھ او بھ آلماني سروده بود گوش دھد، و یك انفیھ دان طال بھ رسم یادگار بھ او داد

از كروآتھا بھ فرماندھي كنت ھادیك بھ سوي برلین در حال پیشرفت بود، و شایعات حاكي از آن بودند كھ 
دگان در آنجا گذارده بود، ولي فردریك یك پا. گردانھاي سوئدي و فرانسوي بھ پایتخت پروس نزدیك میشوند
اگر برلین سقوط میكرد، منبع اصلي او . این پادگان براي مقابلھ با چنین سیل عظیمي بسیار كوچك بود

او با ارتش خود بھ نجات این شھر و خانواده خود . براي اسلحھ و باروت و البسھ بھ دست دشمن میافتاد
یروي فرانسوي یا سوئدي بھ سمت برلین در حركت نیست، در ضمن راه بھ او خبر دادند كھ ھیچ ن. شتافت

لیره انگلیسي از برلین دریافت داشتھ و  ٠٠٠،٢٧و ھادیك، كھ در حومھ شھر متوقف شده، خراجي برابر 
خبر تسكین دھنده دیگري نیز برایش ). اكتبر ١۶(كروآتھاي خود را با رضایت خاطر از آنجا برده است 

اي تحت فرماندھي آپراكسین بھ بیماري و قحطي دچار شده و از پروس شرقي رسید و آن این بود كھ روسھ
  . بھ لھستان عقب نشستھاند

خبرھاي نامطبوعتري حاكي از آن بودند كھ ارتش اصلي فرانسھ بھ فرماندھي سوبیز وارد ساكس شده، 
ورگھاوزن متحد ھیلدب - شھرھاي باختري را چپاول كرده، و با ارتش امپراطوري بھ فرماندھي دوك ساكس 

  . شده است

پادشاه خستھ از راھي كھ رفتھ بود بازگشت و نیروھاي خود را بھ حوالي روسباخ، كھ حدود پنجاه 
  . كیلومتري غرب الیپزیگ بود، ھدایت كرد

سرباز فرانسوي و افراد  ٠٠٠،۴١نفر كاھش یافتھ بود سرانجام با  ٠٠٠،٢١در آنجا ارتش خستھ او كھ بھ 
حتي در این لحظھ نیز سوبیز نظر داد كھ بھتر است تن بھ قضاي جنگ . روبھرو شد ارتش امپراطوري

داده نشود، بلكھ در برابر قواي فردریك جا خالي كند تا وي با پیادھرویھاي بیثمر فرسوده شود و برتري 
و فقدان  سوبیز از اختالل انضباط در صفوف خود،. متحدان از نظر نیروي انساني او را وادار بھ تسلیم كند

. براي جنگ علیھ فردریك، آگاه بود) كھ بیشتر آنھا پروتستان بودند(جوشش در میان سربازان امپراطوري 
سردار . ھیلدبور گھاوزن مصرانھ خواستار عملیات نظامي بود، و سوبیز در برابر این اصرار تسلیم شد

از جناح چپ بھ پروسیھا حملھور آلماني سربازان خود را از راھي غیرمستقیم و طوالني رھبري كرد كھ 
فردریك، كھ از باالي یك خانھ در روسباخ این جریان را نظاره میكرد، بھ سواره نظام خود بھ . شود

سواره نظام . فرماندھي سیدلیتس دستور داد یك سلسلھ عملیات متقابل علیھ جناح راست دشمن انجام دھد
ن حال با سرعت و انضباط پیش میرفت، با یك نیروي ھا از نظر دور بود و در عی پروس، كھ در پشت تپھ

نفري بھ نیروھاي متحدین حملھ كرد و قبل از اینكھ آنان بتوانند صفوف خود را مجددا آرایش دھند،  ٣٨٠٠
در ; فرانسویھا دیر بھ صحنھ عملیات وارد شدند و توپخانھ پروس آنھا را درھم كوبید. بر آنھا غلبھ یافت

متحدین با بینظمي عقب ). ١٧۵٧نوامبر  ۵(شدید و قاطع روسباخ بھ پایان رسید مدت نود دقیقھ، جنگ 
فردریك . نفر تلفات دادند ۵۵٠پروسیھا تنھا ; كشتھ در میدان نبرد باقي گذاردند ٧٧٠٠نشیني كردند و 

و  او با ظرافت. دستور داد با زندانیان خوب رفتار شود، و افسران اسیر شده را بھ سرمیز خود دعوت كرد
ولي آقایان، من بھ این زودي : ((لطافت طبع فرانسوي از محدود بودن تنوع ماكوالت عذر خواست و گفت
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نظامیان ھر دو طرف از عدم تناسب تلفات و برتري .)) منتظر شما، آن ھم عدھاي بھ این زیادي، نبودم
ھ نیز از این امر حتي فرانس. سپاھیگري سرداري كھ چنین وضعي را ممكن ساختھ بود در حیرت بودند

تحسین كرد، و مردم فرانسھ كھ تا این اواخر متحد پروس بودند ھنوز نمیتوانستند بھ فردریك بھ چشم دشمن 
سوالي كھ درباره او میشد این بود كھ آیا درست است كھ فرانسھ را خوب مینویسد و خوب تكلم . نگاه كنند

تحسین میكردند و، در زمینھ آزادي افكار در برابر  فرانسھ پیروزیھاي او را آشكارا< فیلسوفان>((میكند 
تعصبات و كھنھ پرستیھاي مذھبي كھ خودشان در كشور خویش با آن مبارزه میكردند، او را قھرمان خود 

من عادت ندارم بھ : ((فردریك در برابر احساسات تحسینآمیز فرانسویھا چنین پاسخ داد)) میدانستند
ولي بھ طور خصوصي شعري بھ فرانسھ ساخت و از اینكھ لگدي بھ .)) كنمفرانسویھا بھ چشم دشمن نگاه 

وارد كرده است، مسرت خود را ) كھ كارالیل با ظرافت آن را موضع افتخار نامید(نشیمنگاه فرانسویھا 
  . ابراز داشت

وز تولد او لندن سالر. انگلستان در ابراز مسرت با فردریك ھمراه شد و بھ متحد خود ایمان تازھاي پیدا كرد
را با آتشبازي در خیابانھا جشن گرفت، و متودیستھاي متعصب این قھرمان ملحد را بھ عنوان ناجي تنھا 

، )١٧۵٧ژوئیھ  ٢٩(پیت، كھ بھ ریاست دولت بازگردانده شده بود . مذھب واقعي مورد تحسین قرار دادند
براي انگلستان مدت زیادي : ((ت میگفتفردریك درباره پی. از این پس پشتیبان ثابت قدم پادشاه پروس بود

ولي، سرانجام، چنین مردي بھوجود آمده . طول كشیده است كھ براي این مبارزه مرد بزرگي بھوجود آورد
تسفن را بھ عنوان مظھر جبن و خیانت محكوم كرد، ھر چند كھ فرزند  - پیت موافقتنامھ كلوستر .)) است

ت را وادار كرد كھ ارتش بھتري براي حفظ ھانوور و كمك بھ او پارلمن; پادشاه آن را امضا كرده بود
لیره تامین اعتبار  ٠٠٠،١۶۴كامبرلند فقط مبلغ )) ارتش دیدھباني((پارلمنت براي ; )اكتبر(فردریك بفرستد 

پیت و . لیره اعتبار تصویب كرد ٠٠٠،٢٠٠،١)) ارتش عملیاتي((كرده بود، اما اینك براي ایجاد یك 
ھرخواھر فردریك را، كھ شاگرد مكتب نظامي وي نیز بود و دوك فردیناند برونسویكي فردریك متفقا شو

او سي و شش سالھ، خوش قیافھ، با فرھنگ، و شجاع . نام داشت، بھ فرماندھي نیروي جدید انتخاب كردند
شخصي اینك .)) میتوانست ازا ین راه ثروتمند شود((بود و ویولن را چنان خوب مینواخت كھ بھ قول برني 

  . با شایستگي كامل وجود داشت كھ نقش نفر دوم را در كنار فردریك ایفا كند

IV  - ١٧۶٠ -  ١٧۵٧: روباه در تنگنا  

یك ارتش فرانسوي بھ ریشلیو ھنوز قسمت زیادي از . فردریك فراغت زیادي جھت سرور و خوشي نداشت
اتریشي شوایدنیتس را، كھ دژ اصلي و انبار  ٠٠٠،۴٣در ھمان روز روسباخ، . ھانوور را در دست داشت

ذارده بود، ولي نفر از افراد خود را گ ٠٠٠،۴١فردریك در آنجا ; پروسیھا در سیلزي بود، محاصره كردند
این عده تحت ; نفر كاھش یافتھ بودند ٠٠٠،٢٨اینان بر اثر كثرت موارد فرار از صف و مرگ، بھ 

بورن قرار داشتند كھ فرمانده خوبي نبود و دستورات فردریك را دایر بر حملھ  -فرماندھي دوك برونسویك 
اسیر،  ٧٠٠٠تسلیم كرد و نوامبر وي دژ را  ١١در تاریخ ; بھ محاصره كنندگان ناچیز میگرفت

نفري  ٠٠٠،٨٨سكھ تالر، و ذخایري در اختیار اتریشیھا گذارد كھ براي نگاھداري یك ارتش  ٠٠٠،٣٣٠
سپاھیان پیروز، كھ بر اثر الحاق آنھا بھ نیروھاي تحت فرماندھي پرنس شارل . براي مدت دو ماه كافي بود

نوامبر آنھا بر نیروي  ٢٢در ; بھ برسالو رفتندنفر افزایش یافتھ بودند،  ٠٠٠،٨٣و مارشال داون بھ 
برسالو سقوط كرد، و بدین ترتیب قسمت اعظم سیلزي بھ ماري ترز ; كوچكي از پروسیھا غلبھ كردند

  . فردریك حق داشت احساس كند كھ اثر پیروزي او در روسباخ از میان رفتھ است. پیروز بازگشت

ارتش او . بود، و او دیگر درباره خودكشي صحبت نمیكردولي آن پیروزي جرئت فردریك را بازگردانده 
نیز از اثرات راھپیمایي و نبردھاي خود بھبود یافتھ بود و ظاھرا احساس نفرت ثمربخشي نسبت بھ 

سربازان فرانسوي، كھ بھ كلیساھاي پروتستان در ساكس زیان رسانده و بیحرمتي كرده بودند، در این 
آنھا . ز افرادش درخواست كرد كھ در تسخیر مجدد سیلزي بھ او كمك كنندفردریك ا. ارتش ایجاد شده بود

در طول راه . كیلومتر راه رفتند ٢٨٠طي دوازده روز زمستاني، در سرزمینھاي صعب العبور، حدود 
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در سوم . بقایاي نیروھاي پروسي كھ در شوایدنیتس و برسالو شكست خورده بودند بھ آنھا ملحق شدند
نفر اتریشي را كھ در نزدیكي لویتن در راه برسالو اردو زده  ٠٠٠،٧٢نفر،  ٠٠٠،۴٣ا دسامبر فردریك ب
عصر آن روز وي فرماندھان ارتش خود را مخاطب قرارداد و، در نطقي كھ بھ منزلھ . بودند از دور دید
  : ھاي رزمي ناپلئون بود، بھ آنان چنین گفت تجسم قبلي خطابھ

نگامي كھ ما سرگرم نبرد با ارتش فرانسویھا و ارتش امپراطوري بودیم، آقایان، بر شما پوشیده نیست بھ ھ
برسالو از دست رفتھ است، ھمھ ... شوایدنیتس از دست رفتھ است. چھ فاجعھاي در اینجا روي داده است

اگر من بھ شھامت، ثبات، و عشق شما بھ . ... انبارھاي جنگي ما در آنجا و بیشتر سیلزي از دست رفتھاند
تقریبا ھیچ كس در . ... یھن اعتماد بیحدي نداشتم، ناراحتي من از این وقایع خارج از حد تحمل میشدمام م

بنابراین من بھ خود . ... میان شما نیست كھ با اقدام شجاعانھ چشمگیري امتیاز خود را نشان نداده باشد
ما انتظار داشتھ باشد میبالم كھ در فرصتي كھ در پیش است از ھیچ گونھ فداكاري كھ كشورتان از ش

  . فروگذار نخواھید كرد

چنانچھ اتریش مالك سیلزي باقي بماند، من احساس خواھم كرد كھ ھیچ گونھ . این فرصت در دسترس است
پس بگذارید بھ شما بگویم كھ من در نظر دارم، علیرغم كلیھ قواعد ھنر جنگ . موفقیتي كسب نكردھام

مسئلھ تعداد . ھ برابر ارتش ماست در ھر كجا كھ باشد حملھ كنمآوري، بھ ارتش پرنس كارل لورن كھ س
امیدوارم بھ كمك شھامت افراد خود، و با اجراي دقیق طرحھاي خویش، بر ھمھ این موانع چیره شویم من 

ما باید دشمن را شكست دھیم، در غیر این ; باید این گام را بردارم، و گرنھ ھمھ چیز از دست خواھد رفت
ھمین طور كھ وضع را تشریح میكنم، ھمان طور ھم . آتش توپخانھ او مدفون خواھیم شد صورت در زیر
  . عمل خواھم كرد

افراد را براي كاري كھ در پیش است آماده كنید، و بھ آنھا ; تصمیم مرا بھ كلیھ افسران ارتش اطالع دھید
درباره شما، وقتي فكر . حقمبگویید كھ من احساس میكنم در اینكھ میخواھم دستورات بدقت اجرا شوند م

میكنم كھ شما پروسي ھستید، آیا میتوانم تصور كنم كھ بھطرزي ناشایست عمل كنید ولي اگر میان شما 
در اینجا فردریك بھ صورت ھر یك از ] كسي باشد كھ از شركت در ھمھ مخاطرات با من وحشت دارد 

مت خارج شود، از طرف من كوچكترین ، میتواند ھمین امروز عصر از خد[حاضران بترتیب نگاه كرد
  . ... مالمتي نسبت بھ او نخواھد شد

من میدانستم كھ ھیچ یك از شما بھ من پشت نخواھید كرد، بنابراین بھ كمك مومنانھ شما و بھ پیروزي مسلم 
را  چنانچھ عمر من كفاف آن را ندھد كھ پاداش فداكاري شما را بدھم، مام میھن این كار. اتكاي مطلق دارم

  . اینك بھ اردوگاه برگردید و آنچھ را كھ از من شنیدھاید بھ سربازان خود بازگو كنید. باید انجام دھد

من از ھر واحد سواره نظامي كھ بالفاصلھ پس از دریافت دستور خود را بھ روي دشمن نیفكند، پس از 
گردان پیاده نظامي كھ . نبرد بیدرنگ اسبھایش را میگیرم و آن را تبدیل بھ یك واحد مستقر در پادگان میكنم

ست، درجات، شمشیر، و كوچكترین تردیدي بھ خود راه دھد، بدون توجھ بھ اینكھ چھ خطري در پیش ا
  . یراق طالیي لباس خدمت خود را از دست خواھد داد

  . بزودي دشمن را مغلوب خواھیم كرد و گرنھ یكدیگر را دیگر نخواھیم دید. شب بخیر; و اینك آقایان

تا این زمان، اتریشیھا، با پیروي از سیاست كش دادن جنگ و عملیات فرسایشي، از درگیري مستقیم با 
اجتناب كرده بودند و صالح نمیدیدند كھ نیروھا و سران سپاه خود را در برابر انضباط پروسیھا و فردریك 

ولي اینك كھ تفوق تعداد نفرات و پیروزیھاي اخیر روح ; نبوغ رزمي فردریك بھ زورآزمایي وادارند
و بھ این . ف دھندتازھاي در آنھا دمیده بود، علیرغم اندرز مارشال داون، تصمیم گرفتند با فردریك مصا

 - ھا درگیر شدند  ھاي بیاراده در رقابت میان سلسلھ ، انسانھا ھمچون مھره١٧۵٧ترتیب، در پنجم دسامبر 
و در بزرگترین نبرد این جنگ، بھ سوي شمشیرھا و توپھاي  -نفر  ٠٠٠،٧٣نفر در برابر  ۴٣،٠٠٠
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شاھكار بود و بتنھایي كافي است تا در  آن جنگ یك: ((ناپلئون در این مورد چنین گفت. یكدیگر پیش رفتند
ھا موضع  او نخست درصدد برآمد در تپھ.)) صف اول فرماندھان نظامي بھ فردریك مقام شایستھاي بدھد

فردریك گسترش . بگیرد تا توپخانھاش بتواند از باالي سر پیاده نظام بھ داخل صفوف دشمن تیراندازي كند
اد، و این روشي بود كھ در گذشتھ توسط اپامینونداس سردار نیروھاي خود را بھ طور مورب ترتیب د

درجھ  ۴۵ستونھا جدا از یكدیگر بایستي با زاویھ تقریبا . یوناني در شمال مصر بھ كار بستھ شده بود
فردریك چنین . حركت كنند تا از پھلو بھ دشمن ضربھ وارد آورند و نظم خط دفاعي آن را مختل كنند

پرنس شارل، براي ; رین فشار خود را متوجھ جناح راست نیروي اتریش كرده استوانمود میكرد كھ شدیدت
فردریك بھترین افراد خود را بر روي جناح چپ كھ ; تقویت جناح راست خود، جناح چپ را تضعیف كرد

ضعیف شده بود ریخت، آن را منھزم كرد، و سپس متوجھ جناح راست شد و آن را از پھلو مورد حملھ 
نظم بر . ھا بھ ھمان جناح تاخت ر حالي كھ سواره نظام پروس نیز از محل اختفاي خود در تپھقرار داد، د

نفر آنان اسیر شدند، كھ این تعداد اسیر تا آن  ٠٠٠،٢٠; اتریشیھا یا تسلیم شدند یا گریختند; بینظمي چیره شد
وپ بھ دست پروسیھا عراده ت ١١۶نفر دیگر كشتھ شدند، و  ٣٠٠٠; وقت در تاریخ نظامي بیسابقھ بود

وقتیكھ كشتار تمام . اسیر ٨۵زخمي، و  ۵١١٨كشتھ،  ١١۴١ - پروسیھا ھم متحمل تلفات شدید شدند . افتاد
این روز باعث شھرت نام شما و ملت در نزد نسلھاي : ((شد، فردریك از سران سپاه خود تشكر كرد و گفت

عزم راسخ و پرحرارت پیروزي خود را دنبال  فردریك پس از پیروزي در این نبرد، با.)) آینده خواھد شد
ظرف یك روز پس از این نبرد، ارتش او پادگان اتریشي مستقر . كرد تا سیلزي را دوباره بھ چنگ آورد

شپرخر فرمانده پادگان تابلوھایي در تمام شھر نصب كرد و اعالم داشت كھ ; در برسالو را محاصره كرد
دوازده روز بعد ; لبي بر زبان آورد، جزایش مرگ آني خواھد بودھر كس حتي یك كلمھ درباره تسلیم مط

. اسیر و انبارھاي پرارزش نظامي بھدست آورد ٠٠٠،١٧فردریك در آنجا . او تسلیم شد) دسامبر ١٨(
بزودي ھمھ سیلزي، بجز شوایدنیتس كھ بشدت از آن پاسداري میشد و استحكامات نیرومندي داشت، بھ 

نس كارل لورن، كھ در برابر مالمتھاي خاموش داون احساس خفت میكرد، بھ پر. چنگ پروسیھا بازگشت
; برني و دیگر رھبران فرانسوي بھ لویي پانزدھم نظر دادند كھ صلح كند. امالك خود در اتریش بازگشت

پومپادور نظر خود را بر آن تحمیل كرد و، بھ جاي برني، دوك دو شوازول را بھ وزارت امور خارجھ 
ولي فرانسھ، كھ این سوظن برایش ایجاد شده بود كھ دارد براي اتریش میجنگد و ; )١٧۵٨( منصوب كرد

ریشلیو چنان بیعالقگي . در عین حال دارد مستعمرات خود را فدا میكند، دیگر بھ جنگ رغبتي نشان نمیداد
از  ١٧۵٨وریھ نشان داد و چنان حرارت ناچیزي براي تعقیب امتیازات خود در ھانوور ابراز كرد كھ در ف

  . مقام فرماندھي معزول شد

كنت دوكلرمون، كشیشي كھ از طرف پاپ اجازه یافتھ بود كھ ضمن حفظ مقام روحاني نقش سردار سپاه را 
فرانسویھا در برابر پیشرفتھاي مصمانھ دوك فردیناند . نیز ایفا كند، بھ جاي ریشلیو منصوب شد

بزودي سراسر وستفالي از ; مارس میندن را تسلیم وي كردند در ماه; برونسویكي، ھانوور را تخلیھ كردند
تسلط فرانسویھا، كھ در آنجا نیز با چپاول و ھتك حرمت نسبت بھ اماكن مقدس خود را منفور كرده بودند، 

، نیروھاي )ژوئن ٢٣(فردیناند بھ سمت غرب حركت كرد و در كرفلد، در كنار رود راین . آزاد شد
كلرمون مقام خود را بھ دوك دو . ن دو برابر نیروھاي خودش بود، شكست دادكلرمون را، كھ تعدادشا

سوبیز با نیرویي كھ از فرانسویان تازه خدمت و بازماندگان روسباخ تشكیل شده بود بھ ; كونتاد تحویل داد
ي فردیناند در برابر این نیروي متحد بھ مونتسر و پادر بودن عقبنشین; این ارتش شكست خورده ملحق شد

  . كرد

آوریل عھدنامھ سومي با فردریك امضا  ١١انگلستان، كھ یك فصل پیروزي بار دلگرمش كرده بود، در 
. لیره كمك مالي تا ماه اكتبر بھ او داد، و ضمنا تعھد كرد صلح جداگانھاي منعقد نكند ٠٠٠،۶٧٠كرد، وعده 

اي درآورده بود، ساكس و دیگر در خالل این احوال، فردریك، كھ سنگیني مالیات كشورش پروس را از پ
او پول رایج كم ارزشي در جریان گذارده و . مناطق تسخیر شده را بھ ھمان ترتیب مشمول مالیات قرارداد

كارشناسان یھودي را براي امور مالي استخدام كرد تا معامالت سودمند ارزي برایش انجام ) مانند ولتر(
در آوریل بھ . نفر رسانده بود ٠٠٠،١۴۵ز نو ساختھ و بھ او نیروي خود را ا ١٧۵٨تا بھار سال . دھند

كھ داون آن را از (با اجتناب از درگیري با ارتش اصلي اتریش . شوایدنیتس حملھور شد و آن را بازگرفت
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امیدوار بود ; نفر بھ سوي جنوب بھ طرف اولموتس در موراوي رفت ٠٠٠،٧٠با ) نوبنیاد نھاده بود
  . مستحكم اتریش را تسخیر كند، راه شھر وین را در پیش گیردچنانچھ بتواند این موضع 

ولي تقریبا در ھمین زمان پنجاه ھزار روسي تحت فرماندھي كنت فرمور بھ پروس شرقي وارد شدند و 
فردریك . كوسترین را، كھ تنھا ھشتاد كیلومتر از سمت خاور با برلین فاصلھ داشت، مورد حملھ قرار دادند

در طول راه خبر یافت كھ ویلھلمینھ . نفر بھ شمال شتافت ٠٠٠،١۵س دست كشید و با از محاصره اولموت
اي : ((او در گروساو متوقف شد و با اضطراب یادداشتي بدین مضمون براي او فرستاد; بشدت بیمار است

عزیزترین ھمھ خانواده من، تو كھ بیش از ھر موجود دیگر در قلب من جاي داري، خودت را حفظ كن و 
پس از روزھا و !)) گذار من این تسالي خاطر را داشتھ باشم كھ اشكھاي خود را روي سینھ ات بریزمب

 ٢۵در . شبھا راه پیمایي، وي بھ یك نیروي پروسي بھ رھبري كنت زو دونا در نزدیكي كوسترین ملحق شد
تسورندورف  روسي كھ در اختیار فرمور بودند در ٠٠٠،۴٢نفري با  ٠٠٠،٣۶با یك نیروي  ١٧۵٨اوت 

; در اینجا شیوه مورد عالقھاش كھ حملھ از جناح بود بھ علت باتالقي بودن زمین امكان نداشت. روبھرو شد
فرمور ھم بھ ھمان اندازه فردریك با تدبیر از آب درآمد، و روسھا با چنان سرسختي و شھامتي جنگیدند كھ 

سیدلیتس و سواره نظام او آن مقدار . دندپروسیھا نظیر آن را بندرت در اتریشیھا و فرانسویھا میدی
روسھا با نظم و . افتخاراتي را كھ میتوان از یك روز قصابي متقابل بھدست آورد براي خود كسب كردند

پروسیھا ; كشتھ، زخمي، یا اسیر از خود بھ جاي گذاردند ٠٠٠،٢١ترتیب عقب نشیني كردند، در حالي كھ 
  . سیر دادندنفر ا ٠٠٠،١كشتھ یا زخمي، و  ۵٠٠،١٢

ھایي چنین متعدد بھ جنگ ادامھ دھد ھنگامي كھ فردریك در  ولي چھ كسي میتوانست در آن واحد در جبھھ
شمال بود، داون ارتش خود را بھ محل اتصال با واحدھاي ارتش امپراطوري ھدایت كرد و اینك بھ 

یك نیروي . رده بود، پرداختمحاصره درسدن، كھ فردریك پادگاني بھ فرماندھي پرنس ھانري در آنجا گذا
نفري سوئدي از پومراني گذشت، در ویران كردن قسمت بزرگي از براندنبورگ بھ روسھا  ٠٠٠،١۶

یك ارتش تازه مركب . ملحق شد، و این امكان وجود داشت كھ بھ كمك آنھا دوباره برلین را بھ خطر اندازد
. وارد سیلزي شد و روانھ برسالو گشتاتریشي و مجارستاني بھ فرماندھي ژنرال ھارش  ٠٠٠،٣٠از 

فردریك با تجدید سازمان . بحث اینجا بود كھ از كدامیك از این سھ پایتخت بایستي نخست دفاع كرد
كیلومتر  ٣۵سربازان روحیھ باختھ خود، كھ اینك حالت عصیان نیز یافتھ بودند، آنھا را بھ روزي 

ھ برادر خود كھ در محاصره بود رسید تا داون را از راھپیمایي بھ سوي ساكس واداشت و، درست بموقع، ب
وي پس از اینكھ دو ھفتھ استراحت بھ افراد خود داد، عازم سیلزي شد تا ھارش را از آنجا . حملھ بازدارد
فردریك در نزدیكي دشمن اردو . داون در ھوخكیرش واقع در سیلزي راه را بر او سد كرد. بیرون براند

فردریك كھ اعتماد داشت داون از بھ دست . كشید تا ملزومات از درسدن برسند زد، و چھار روز انتظار
با حملھ او بھ  ١٧۵٨اكتبر  ١۴صبح روز  ۵گرفتن ابتكار عملیات اجتناب خواھد كرد، ناگھان در ساعت 

پروسیھا در حال . حركت اتریشیھا در پشت پردھاي از مھ پنھان شده بود. جناح راست پروسیھا مواجھ شد
ب غافلگیر شدند و وقت آن را نداشتند كھ صفوف رزمي را كھ فردریك طرحریزي كرده بود تشكیل خوا
فردریك با بیپروایي كوشش كرد بھ افراد خود نظم دھد، و با این كار حتي وضع خود را نیز بھ خطر . دھند

نبرد كھ در  پس از پنج ساعت. وي در كار خود موفق شد، ولي براي اصالح وضع دیر شده بود; انداخت
كشتھ  ٧۵٩٠نفر قرار داشتند، او عالمت عقبنشیني داد و، در برابر  ٠٠٠،٩٠نفر در برابر  ٠٠٠،٣٧آن 

  . كشتھ در میدان نبرد بھ جاي گذارد ٩۴۵٠اتریشي، 

با سرداري بھ زبر دستي ژنرال داون كھ رھبري اتریشیھا را داشت، . وي بار دیگر بھ فكر خودكشي افتاد
زبردستي ژنرال سالتیكوف كھ مشغول تشكیل یك ارتش جدید روسي بود، با كاھش تعداد و با سرداري بھ 

كیفیت و انضباط نیروھاي خودش، در حالي كھ دشمنان وي میتوانستند جبران ھر زیاني را بكنند، آشكار 
. داشتبود كھ پیروزي پروسیھا تنھا بھوسلیھ یك معجزه امكانپذیر است، و فردریك ھم بھ معجزه عقیده ن

روز بعد از واقعھ ھوخكیرش، او بھ مشاور ادبي خود بھ نام دوكات مطلبي را كھ تحت عنوان دفاع 
در .)) من میتوانم ھر وقت كھ مایل باشم بھ این فاجعھ پایان دھم: ((ازخودكشي نوشتھ بود نشان داد و گفت

ھایي را  داده بود كھ نامھ وي پیش از مرگ خویش دستور. و یلھلمینھ درگذشت) ١٧۵٨اكتبر  ١۵(آن روز 
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فردریك از ولتر تقاضا كرد چیزي بھ یاد . كھ برادرش بھ وي نوشتھ است روي سینھاش در گور قرار دھند
ولتر پاسخ خوبي تھیھ كرد، ولي قصیده او، كھ تحت عنوان روح قھرمانانھ و صافي ; بود خواھرش بنویسد

كھ فردریك براي تجلیل از خواھرش در اثر خود  نوشتھ شده بود، نمیتوانست با احساس گرم و سادھاي
پاكي قلب، تمایالت بلندنظرانھ و خیرخواھانھ، نجابت و : تاریخ جنگ ھفتسالھ بھكار برده بود برابري كند

رفعت روح، و لطافت خوي مواھب درخشان فكري را با شالودھاي از فضیلت ناب در او گرد آورده 
با خواھر [ فردریك خود را با سوم شخص خطاب میكرد ] ، پادشاه را لطیفترین و مداومترین دوستي. بودند

این پیوند در نخستین دورانھاي كودكي بھوجود آمده، آموزش مشترك و . ارزشمندش پیوند داده بود
احساسات مشترك تعلق بیشتري میان آنھا بھوجود آورده، و وفاداري متقابل در برابر ھر آزمایش این رشتھ 

  . رده بودرا ناگسستني ك

در نزدیكي (در برگن  ١٧۵٩آوریل  ١٣در . با آمدن فصل بھار، فرانسھ نیروھاي تازھاي وارد میدان كرد
، یك نیروي فرانسوي تحت فرماندھي تواناي دوك دو بروي مزه شكست را بھ )ماین - آم  - فرانكفورت 

در این محل، در اول ماه . كرد فردیناند برونسویكي چشانید، ولي فردیناند در میندن این شكست را جبران
فرانسویي را كھ تحت  ٠٠٠،۶٠نفر آلماني، انگلیسي، و اسكاتلندي بھ طرزي قاطع  ٠٠٠،۴٣اوت، وي با 

نفر از افراد  ٠٠٠،١٢فرماندھي بروي و كونتاد بودند با چنان تلفات بالنسبھ كمي تارومار كرد كھ توانست 
را، كھ معلول یك نبرد مصیبتبار در شرق بود، جبران  خود را نزد فردریك بفرستد تا ضعف ارتش شاه

  . كند

تن از افراد روس، كروآت، و قزاق، كھ تحت فرماندھي سالتیكوف بودند، در  ٠٠٠،۵٠ژوئیھ  ٢٣در 
پروسي كھ فردریك آنھا را بھ نگاھباني از طرق ارتباطي لھستان بھ برلین گمارده  ٠٠٠،٢۶تسولیخاو بر 

فردریك چارھاي . انع دیگري براي یورش روسھا بھ پایتخت پروس وجود نداشتاینك م; بود غلبھ كردند
نداشت جز اینكھ براي حفظ درسدن در برابر ژنرال داون بھ برادر خوداتكا كند و خودش عازم مقابلھ با 

نفر جمع آوري  ٠٠٠،۴٨وي، كھ در طول راه نیروھاي خود را تقویت كرده بود، توانست . روسھا شود
اتریشي تحت فرماندھي ژنرال الودن بھ روسھا ملحق شده و مجموع  ٠٠٠،١٨در این ضمن كند، ولي 

این دو ارتش، كھ  ١٧۵٩اوت  ١٢در . نفر افزایش داده بودند ٠٠٠،۶٨نیروھاي سالتیكوف را بھ 
عظیمترین موج انساني بعد از كشتار رقابتآمیز جنگ جانشیني اسپانیا بودند، در كونرسدورف 

پس از . فاجعھ بارترین نبرد زدند; دست بھ بیحرمانھترین و، از نظر فردریك) رق برلینصدكیلومتري ش(
نفر افراد الودون كھ بھ  ٠٠٠،١٨دوزاده ساعت جنگ، چنین بھ نظر میرسید كھ برد با فردریك است، اما 

منھزم صورت ذخیره نگاھداري شده بودند خود را بھ روي پروسیھاي خستھ و ناتوان افكندند و آنھا را 
سھ بار شخصا آنھا را در حملھ رھبري ; فردریك براي جمع آوري افراد خود بھ ھر خطري تن داد. كردند

یك جعبھ كوچك طالیي در جیب او جلو یك گلولھ ; سھ اسب زیر پایش بھ ضرب گلولھ از پاي درآمدند; كرد
رتیب از چنگال مرگ گریختھ است او از اینكھ بھ این ت. را كھ امكان داشت بھ زندگي او خاتمھ دھد سد كرد

سربازانش از )) آیا حتي یك گلولھ بیقابلیت ھم نیست كھ بتواند بھ من برسد: ((راضي نبود و فریاد برآورد
ھاي این كار را بھ او نشان  او استدعا كردند بھ محل امني بازگردد، و طولي نكشید كھ خودشان كلیھ راه

ولي ھیچ !)) فال من، مرا ترك نگویید، من پادشاه و پدر شما ھستماط: ((او از آنھا خواھش میكرد. دادند
بسیاري از آنھا شش ساعت در زیر . اصرار و ابرامي نمیتوانست آنھا را بار دیگر بھ پیشروي وادارد

آنھا . آفتاب سوزان جنگیده بودند، بدون اینكھ حتي وقت یا فرصت نوشیدن یك جرعھ آب را داشتھ باشند
كشتھ، زخمي، یا اسیر در برابر  ٠٠٠،٢٠نجام خود وي ھم بھ آنھا ملحق شد، در حالیكھ گریختند، و سرا

در میان كساني كھ زخم مھلك دیدند، اوالدفون كالیست، . نفر تلفات دشمن از خود باقي گذاشت ٧٠٠،١۵
  . بھترین شاعر آلماني آن دوران، نیز بود

: دا كند، پیامي براي پرنس ھانري فرستاد و گفتبھ محض اینكھ فردریك توانست مكاني براي استراحت پی
نفر ندارم و و دیگر بر نیروھاي خویش  ٣٠٠٠نفري خود در این لحظھ بیش از  ٠٠٠،۴٨من از ارتش ((

او بھ سران سپاه خود .)) این مصیبت بزرگي است كھ من از آن جان بھدر نخواھم برد. ... مسلط نیستم
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سپس روي مقداري كاه افتاد و بھ خواب . رنس ھانري واگذار میكنداطالع داد كھ فرماندھي خود را بھ پ
  . رفت

نفر از فراریان جنگ بھ واحدھاي خود بازگشتھ و از فرار خود  ٠٠٠،٢٣صبح روز بعد متوجھ شد كھ 
. شرمندھاند و حاضرند دوباره، ولو بھخاطر اینكھ غذا براي خوردن بھدست آورند، وارد خدمت شوند

كشي را فراموش كرد و در عوض، این عده و بیچارگان دیگري را بھ صورت یك فردریك موضوع خود
نفري سازمان داد و در جاده كونرسدورف بھ برلین مستقر شد و امیدوار بود كھ آخرین  ٠٠٠،۴٣نیروي 

زیرا افراد وي نیز . ولي سالتیكوف بھ آنجا نیامد. تالش خود را براي حفظ پایتخت خویش بھعمل آورد
آنھا در كشور دشمن بودند، چپاول را كار خطرناكي مییافتند، و راه ارتباطي با ; دند غذا بخورندناچار بو

سالتیكوف فكر كرد كھ اینك نوبت . لھستان، كھ كشوري دوست بود، طوالني و پرمخاطره مینمود
  . اتریشیھاست كھ با فردریك دست و پنجھ نرم كنند، و بھ نیروھاي خود دستور عقب نشیني داد

او احساس میكرد اینك وقت آن است كھ . داون قبول داشت كھ حركت بعدي باید از ناحیھ او صورت گیرد
پرنس ھانري قسمتي از نیروھاي خود را از این شھر خارج كرده بود تا بھ كمك . درسدن را تصرف كند
فاعي نیرومندي نفر براي دفاع از دژ باقي گذارده بود، ولي استحكامات د ٣٧٠٠فردریك برود، و تنھا 

فرمانده جدید در درسدن، كورت فون شمتاو از خادمان باوفاي پادشاه بود، . براي دفع حملھ ایجاد شده بود
ولي وقتي از خود فردریك پس از واقعھ كونرسدورف پیامي دریافت داشت كھ ھمھ چیز از دست رفتھ 

نفر از سمت  ٠٠٠،١۵بھ قدرت  یك ارتش امپراطوري. است، امید مقاومت موفقیتآمیز را از دست داد
در چھارم سپتامبر، . داون فعاالنھ شھر را از سمت مشرق بھ توپ بستھ بود; غرب بھ درسدن نزدیك میشد

. در پنجم سپتامبر، پیامي از فردریك بھ او رسید كھ باید مقاومت كند و كمك در راه است; شمتاو تسلیم شد
فردریك خود را بھ فرایبورگ كھ . ه زمستاني خود كرده بودنفر اینك درسدن را اقامتگا ٠٠٠،٧٢داون با 

  . در آن نزدیكي بود رسانید و با نیرویي برابر نصف نیروھاي داون در آنجا ماند تا زمستان را بگذراند

مدت چند ھفتھ برفي كھ روي زمین بود تا زانو . بھطور كم سابقھاي سخت بود ١٧۶٠ - ١٧۵٩زمستان 
سربازان عادي فردریك در اطاقكھایي كھ بھ طور . ھا ماوایي پیدا میكردند ر خانھتنھا افسران د. میرسید

موقت درست شده بودند زندگي میكردند، از كنار آتش دور نمیشدند، براي روشن نگاھداشتن آتش با زحمت 
م براي اینكھ گر. چوب میبریدند و میآوردند، و خودشان غیر از نان بسختي چیز دیگري بھدست میآوردند

ھاي نبرد تلفات وارد  بیماري، در ھر دو اردوگاه، تقریبا بھ اندازه صحنھ. شوند، نزدیك ھم میخوابیدند
نوامبر فردریك بھ  ١٩در . طي شانزده روز، ارتش داون چھارھزار نفر بھ این ترتیب تلفات داد; میكرد

ھل بازخواھدگشت، و معاصران اگر این جنگ مدت زیادي ادامھ یابد، اروپا بھ تاریكیھاي ج: ((ولتر نوشت
فرانسھ، با آنكھ بھ نحوي غیرقابل قیاس از نظر مالي و انساني .)) ما مانند وحشیان و جانوران خواھند شد

مع ھذا شوازول ناوگاني براي حملھ بھ انگلستان تجھیز . از پروس غنیتر بود، در آستانھ افالس قرار داشت
مالیاتھا با زیركي و مھارتي ). ١٧۵٩نوامبر  ٢٠(ون نابود كردند كرد، ولي انگلیسیھا آن را در خلیج كیبر

، ماركیز دو پومپادور ١٧۵٩در چھارم مارس . كھ دولتھا و كارشناسان مالي بھ خرج میدادند افزایش یافت
وي پیشنھاد كرد . موفق شده بود انتصاب اتین دو سیلوئت را بھ ممیزي كل دارایي فرانسھ عملي كند

ھاي متعلق بھ نجبا تبدیل بھ پول شوند، و حتي  یابند، بر امالك نجبا مالیات بستھ شود، نقره مستمریھا كاھش
ثروتمندان شكایت داشتند كھ بتدریج بھ صورت . از درآمد ماموران وصول مالیات نیز مالیات گرفتھ شود

كھ بھ سادھترین بھ این ترتیب، كلمھ سیلوئت مترادف شد با پیكري ; سایھ گذشتھ خویش درآورده میشوند
در پنجم . در ششم اكتبر خزانھداري فرانسھ پرداخت تعھدات خود را متوقف كرد. شكل خود تبدیل شده باشد

ولي وقتي كھ سیلوئت ; ھا را ذوب كرد نوامبر لویي پانزدھم براي اینكھ خود سرمشق خوبي ارائھ كند، نقره
میھاي وي اختصاص مییافتند صرفنظر كند، اظھار داشت پادشاه از وجوھي كھ معموال بھ قمار و سرگر

نوامبر سیلوئت از  ٢١در . لویي با چنان ناراحتي مشھودي موافقت كرد كھ شوازول این پیشنھاد را رد كرد
  . كار بركنار شد
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او آماده بود كھ پیشنھادھاي ! پادشاه، مانند تقریبا ھمھ فرانسویان، احساس میكرد كھ از جنگ سیر شده است
 ٢(فردریك پاسخ داد . ولتر در ماه ژوئن نظر فردریك را در این مورد استفسار كرده بود. ودصلح را بشن

ولي من صلحي : من بھ ھمان اندازه كھ شما میتوانید بھ صلح عالقھمند باشید دوستدار صلح ھستم): ((ژوئیھ
براي : ((ر نوشتسپتامبر وي در نامھ دیگري بھ ولت ٢٢و در )) ;خوب، مطمئن، و شرافتمندانھ میخواھم

نخست اینكھ صلح باید مشتركا با ; تامین صلح دو شرط وجود دارد كھ من ھرگز از آنھا عدول نخواھم كرد
ولتر این .)) دوم اینكھ این صلح شرافتمندانھ و افتخارآمیز باشد... ; متحدان باوفاي من ھم منعقد شود

بھ شوازول ابالغ كرد، و ) كونرسدورف بود كھ تاریخ یكي از آنھا بعد از شكست(پاسخھاي مغرورانھ را 
از سوي دیگر، پیت، متحد وفادار فردریك كھ . شوازول در این پاسخھا مستمسكي براي آغاز مذاكرات ندید

مشغول الحاق مستعمرات فرانسھ بھ انگلستان بود، چطور میتوانست قبل از بنیانگذاري امپراطوري بریتانیا 
  صلح كند

V - طوري بریتانیا بنیانگذاري امپرا  

مھمترین مرحلھ جنگ ھفتسالھ در اروپا صورت نگرفت، زیرا این جنگ در این قاره تنھا تغییرات 
این مرحلھ در اقیانوس اطلس، امریكاي شمالي، و ھندوستان . مختصري در نقشھ كشورھا بھوجود آورد

  . بھوقوع پیوست

  . در این مناطق نتایج جنگ عظیم وپردوام بودند

نخستین گام در تشكیل امپراطوري بریتانیا در قرن ھفدھم با انتقال سیادت دریایي از ھلندیھا بھ انگلیسیھا 
برداشتھ شد كھ بھ موجب آن انحصار تامین ) ١٧١٣(دومین گام در عھدنامھ اوترشت . برداشتھ شده بود

ھا برنج،  این برده. لستان اعطا شدھاي افریقایي براي مستعمرات اسپانیا و انگلستان در آمریكا بھ انگ برده
تجارت رم بھ ثروتمند شدن ; رم تبدیل میشد[ مشروب]قسمتي از شكر بھ ; توتون، و شكر تولید میكردند

كمك میكرد، و از محل سود این بازرگاني ھزینھ گسترش ) در قاره اروپا و آمریكا(بازرگانان انگلیسي 
كشتي حاضر بھ خدمت داشت، در حالي كھ  ١۵۶انگلستان  ١٧۵٨تا سال . ناوگان انگلستان فراھم میشد

بدین ترتیب، سومین گام در راه بنیانگذاري امپراطوري كاھش قدرت . فروند بود ٧٧تعداد كشتیھاي فرانسھ 
این جریان بر اثر موفقیت ریشلیو در مینوركا متوقف شد، ولي با انھدام ناوگان فرانسھ . دریایي فرانسھ بود
در . و یك ناوگان دیگر در خلیج كیبرون از سرگرفتھ شد) ١٧۵٩آوریل  ١٣(در پرتغال  در سواحل الگوس

لیور در  ٠٠٠،۴٠٠٠بھ  ١٧۵۵لیور در سال  ٠٠٠،٠٠٠،٣٠نتیجھ، بازرگاني فرانسھ با مستعمراتش از 
  . كاھش یافت ١٧۶٠سال 

این . انگلستان باز شدبا احراز سیادت در اقیانوس اطلس راه تسخیر متصرفات فرانسھ در آمریكا براي 
بودند، بلكھ ھمچنین )) ھاي بزرگ دریاچھ((متصرفات نھ تنھا شامل حوضھ رودخانھ سنت الرنس و منطقھ 

حتي دره رودخانھ اوھایو نیز ; ھا تا خلیج مكزیك را دربرمیگرفتند حوضھ رودخانھ میسي سیپي از دریاچھ
تغییر . یت، و پیتسبرگ را زیر سلطھ خود داشتنددژھاي فرانسویھا شیكاگو، دترو. در دست فرانسویھا بود

متصرفات فرانسویھا چون سدي در راه توسعھ . نام فور دو كین بھ پیتسبرگ نشانھ نتایج جنگ بود
اگر انگلستان در جنگ ھفتسالھ پیروز نمیشد، امكان داشت ; مستعمرات انگلستان بھ سوي غرب بودند
گلستان نو در سمت شرق، فرانسھ نو در مركز، و اسپانیاي نو ان: امریكاي شمالي بھ سھ قسمت تقسیم شود

بنجمین فرانكلین صلحطلب بھ . بھ این ترتیب تقسیمات و كشمكشھاي اروپا در آمریكا تكرار میشد; در غرب
استعمارگران انگلیسي ھشدار داد كھ آنھا ھیچ وقت در حفظ مستملكات خود احساس امنیت نخواھند كرد، 

جورج واشینگتن ھم با تالشي كھ براي بھ . ترش نفوذ فرانسویھا در آمریكا گرفتھ شودمگر اینكھ جلو گس
  . چنگ آوردن فور دوكین كرد، پا بھ عرصھ تاریخ گذارد
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و از میان این دو كانادا بھ انگلستان و . كانادا و لویزیانا دو مدخل متصرفات فرانسھ در آمریكا بودند
متصرفات فرانسھ از راه رودخانھ سنت )) ساكنان((راد ارتش براي ملزومات و اف. فرانسھ، نزدیكتر بود

الرنس حمل میشدند، و این مدخل بھ وسیلھ دژ فرانسوي لویسبرگ واقع در جزیره كیپ برتن كھ در دھانھ 
 ۴٢یك ناوگان انگلیسي مركب از  ١٧۵٨در دوم ژوئن . این رودخانھ بزرگ قرار داشت حفاظت میشد

ده . از، و بھ فرماندھي دریاساالر ادوارد باسكوئن، لویسبرگ را محاصره كردسرب ٠٠٠،١٨كشتي حامل 
جلو نیروھاي كمكي كھ از فرانسھ فرستاده شده ; نفر از این دژ دفاع میكردند ۶٢٠٠كشتي فرانسوي با 

پادگان دژ شجاعانھ جنگید، ولي بزودي مواضع دفاعي آن بھ . بودند بھ وسلیھ ناوگان انگلستان گرفتھ شد
سرآغاز تسخیر كانادا ) ١٧۵٨ژوئیھ  ٢۶(تسلیم این دژ . سیلھ توپھاي انگلیسیھا درھم شكستھ شدندو

  . بھوسلیھ انگلستان بود

طرحھاي سوق الجیشي و قھرمانانھ ماركي دو مونكالم تنھا وقفھ مختصري در جریان تصرف كانادا ایجاد 
  . كردند

ماندھي نیروھاي منظم فرانسھ را در كانادا بھعھده از فرانسھ عازم شده بود تا فر ١٧۵۶وي كھ در سال 
گیرد، از یك پیروزي بھ پیروزي دیگر رسید، تا اینكھ بر اثر فساد و ناھماھنگي در دستگاه اداري فرانسھ 

او یك دژ  ١٧۵۶در سال . در كانادا، و ناتواني فرانسھ در فرستادن كمك براي وي، فعالیتھایش عقیم ماندند
; ویگو بھ تصرف درآورد و بھ این ترتیب تسلط فرانسھ را بر دریاچھ اونتاریو عملي كردانگلیسي را در آس

با  ١٧۵٨در ; او دژ ویلیام ھنري واقع در باالي دریاچھ جورج را محاصره و تسخیر كرد ١٧۵٧در سال 
ولي ھنگامي كھ با . سرباز انگلیسي و مستعمراتي را در تیكوندروگا شكست داد ٠٠٠،١۵نفر،  ٣٨٠٠

سرباز در اختیار  ٩٠٠٠نفر از كبك در برابر یك ژنرال انگلیسي بھ نام جیمز وولف، كھ تنھا  ٠٠٠،١۵
وولف سربازان خود را در صعود از ارتفاعات دشت . داشت، دفاع میكرد، با حریف سرسختي روبھرو شد

وولف در ; شتمونكالم بھ ھنگام رھبري عملیات تدافعي زخم مھلكي بردا. آبراھام شخصا رھبري میكرد
فرماندار  ١٧۶٠سپتامبر  ٧در ). ١٧۵٩سپتامبر  ١٣ - ١٢(میدان پیروزي بھ طرز مھلكي زخمي شد 

  . فرانسوي كانادا بھ نام ودروي كاوانیال تسلیم شد، و این ایالت بزرگ تحت تسلط انگلیسیھا درآمد

در دریاي كارائیب حملھور  انگلیسیھا كشتیھاي خود را متوجھ جنوب كردند و بھ جزایر متعلق بھ فرانسھ
كلیھ مستملكات فرانسھ در ھند غربي، بھ ; تسخیر شدند ١٧۶٢و مارتینیك در  ١٧۵٩شدند، گوادلوپ در 

ھایي بھ آفریقا  پیت، براي افزایش سود پیروزي، ناو گروه. غیر از سن دومینگ، بھ دست انگلیسیھا افتادند
این كار انجام شد و تجارت ; احل باختري را تسخیر كنندھاي تجارت برده فرانسھ در س فرستاد تا ایستگاه

نانت، بندر اصلي تجارت برده فروشي در خاك آن كشور، روبھ زوال ; فرانسھ در زمینھ برده از میان رفت
بھاي برده در ھند غربي افزایش یافت، و تجار برده انگلستان با برآوردن نیازي كھ بھ برده وجود . گذارد

باید افزود كھ انگلیسیھا در این جریان امپراطوري سازي كمتر از . ھاي بھدست آوردندداشت ثروتھاي تاز
; اسپانیاییھا یا فرانسویھا داراي عواطف انساني نبودند، و تنھا فرق آنھا این بود كھ كارآیي بیشتري داشتند

  . ضمنا نھضت ضد تجارت برده نخستین بار در انگلستان شكل موثري بھ خود گرفت

ل این احوال فعالیتھاي دریایي، نظامي، و بازرگاني انگلستان مصروف الحاق ھند بھ مستملكات در خال
) ١۶٨۶(، و كلكتھ )١۶۶٨(، بمبئي )١۶٣٩(شركت انگلیسي ھند شرقي در مدرس . انگلستان میشدند

) ١۶٨٣(بازرگانان فرانسوي تسلط خود را بر پوندیشري در جنوب مدرس . استحكاماتي بھوجود آورده بود
با انحطاط فرمانروایي مغولھا بر ھند، . برقرار كرده بودند) ١۶٨٨(و در چاندرناگار واقع در شمال كلكتھ 

ھر گروه براي گسترش منطقھ نفوذ خود رشوه و نیروي . ھمھ این مراكزقدرت روبھ گسترش گذاردند
  . نظامي بھكار میبرد

  . نگلستان با یكدیگر در ھندوستان جنگیده بودندفرانسھ و ا) ١٧۴٨ -  ١٧۴٠(قبال در جنگ جانشیني اتریش 
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آن را )) جنگ ھفتسالھ((شاپل تنھا باعث ایجاد وقفھاي در كشمكش آنھا شده بود، و -ال- قرارداد صلح اكس
یك ناوگان انگلیسي تحت فرماندھي دریاساالر چارلز واتسن بھ كمك سربازان  ١٧۵٧در مارس . تجدید كرد

ي یك جوان اھل شراپشر انگلستان بھ نام رابرت كالیو، چاندراناگار را از شركت ھند شرقي، بھ فرماندھ
ھندو و فرانسوي را در پالسي  ۵٠٠٠نفر  ٣٢٠٠ژوئن كالیو فقط با  ٢٣در ; دست فرانسویھا خارج كرد

شكست داد، و این نبرد تسلط انگلستان را بر شمال خاوري ھندوستان قطعي ) كیلومتري شمال كلكتھ ١٣(
یك ناوگان انگلیسي، بھ فرماندھي دریاساالر جورج پاكوك، كشتیھاي فرانسوي را كھ  ١٧۵٨اوت در . كرد

از آن پس، در حالیكھ ; از مستملكات فرانسھ در طول ساحل محافظت میكردند از آبھاي ھند بیرون راند
اینك . كاري نبود انگلستان آزادانھ میتوانست افراد و ملزومات بھ ھندوستان بیاورد، فرانسھ قادر بھ چنین

محاصره مدرس توسط فرانسویھا،  ١٧۵٩در سال . پیروزي انگلستان تنھا محتاج گذشت چند ماه وقت بود
بھ سركردگي كنت دواللي، بر اثر ورود نیروھاي كمكي و ملزومات انگلیسي از طریق دریا با شكست 

 ١۶، و در تاریخ )١٧۶٠ویھ ژان ٢٢(فرانسویھا در واندیواش بھ طور قطع شكست خوردند . روبھرو شد
بھ فرانسویھا  ١٧۶٣این آخرین پایگاه فرانسھ در سال . پوندیشري تسلیم انگلیسیھا شد ١٧۶١ژانویھ 

بازگشت، ولي ھمھ میدانستند كھ ادامھ تسلط فرانسھ بر این مستملكھ تنھا با رضایت انگلستان صورت 
  . میگیرد

ھندوستان و كانادا تا عصر ما بھ صورت دو دژ عظیم خاوري و باختري یك امپراطوري باقي ماندند، 
امپراطوریي كھ با پول، شجاعت، بیرحمي، نیروي فكري، و ھماھنگي با اصول اخالقي بین المللي متداول 

ین امپراطوري فرآورده اینك كھ بھ گذشتھ نظري میافكنیم، میبینیم كھ ا. در قرن ھجدھم بنا نھاده شده بود
وشق دیگر آن، نھ استقالل ملل بیدفاع، بلكھ امپراطوري ; طبیعي خو و طبیعت انساني و شرایط مادي بود

عاقبت امر، حكمفرمایي نیروي دریایي انگلستان بر نیمي از . مشابھي بود كھ بھوسلیھ فرانسھ بنانھاده میشد
تھدید دایمي بروز ھرج و مرج، حتي با وجود افرادي جھان، و حفظ نظم بھ طرق نسبتا انساني در میان 

  . مانند كالیو، ھیستینگز، و كیپلینگ، براي ابناي بشر نعمت بود نھ مصیبت

VI  - ١٧۶٢ - ١٧۶٠: فرسودگي و ناتواني  

، روباه پروسي تحت تعقیب چھ میكرد او پول انتشار میداد و ١٧۶٠ - ١٧۵٩در طول زمستان سخت 
در . فراد تازه بھ خدمت میخواند آموزش میداد، و شعر مینوشت و منتشر میكردارزش آن را میكاست، ا

سوسي منتشر كرد و  - ژانویھ ناشري پاریسي، با ارتكاب دزدي ادبي، كتابي تحت عنوان آثار فیلسوف سان 
با خود از  ١٧۵٣این اشعار را ولتر در سال ; در آن با خیال راحت اشعار بیبندوباري را بھ چاپ رساند

ماین بگیرند و او  -آم  - پوتسدام برده و بھ خاطر آنھا فردریك دستور داده بود تا جلو او را در فرانكفورت 
  . را تحت نظر داشتھ باشند

این اشعار براي اشخاص عادي سرگرم كننده بودند، ولي تاجداران، از جملھ جورج دوم متحد فردریك، را 
ض كرد كھ مطالب مسروقھ منتشر شده، بر اثر دستكاریھاي فردریك اعترا. از خشم بھ لرزه درمیآوردند

) رئیس ھنرھاي زیبا در فرھنگستان برلین(آرژان /مغرضانھ، تحریف شدھاند، و از دوست خود ماركي د
این كار . ھاي الزم بھ عمل آمده باشند منتشر كند خواست كھ فورا یك نسخھ حقیقي كھ بدقت در آن تصفیھ

  : فوریھ او بھ ولتر چنین نوشت ٢۴در . و فردریك توانست بھ جنگ بازگردددر ماه مارس انجام شد، 

فوالد و مرگ زیانھاي وحشتناكي بھ ما وارد آوردھاند، و نكتھ غمانگیز آن است كھ ما ھنوز بھ پایان فاجعھ 
وانم، من تا آنجا كھ میت. شما میتوانید نتیجھ این ضربات بیرحمانھ را نسبت بھ من تصور كنید. نرسیدھایم

موھایم خاسكتري گشتھ و چھرھام پوشیده ; من پیر و شكستھ شدھام. ... خود را در شكیبایي مستور میدارم
  . دندانھایم بتدریج میریزند، و نشاطم از بین میرود; از چین و چروك است
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ظیمي از ھاي ع براي تعیین اینكھ كدام یك از فرمانروایان میتواند افراد بیشتري بھ زیر بار بكشد، توده
نفر در حال بازگشت از روسیھ  ٠٠٠،١٠٠در ماه آوریل، سالتیكوف با . سربازان بھ خدمت خوانده میشدند

 ٠٠٠،١٠٠داون با ; اتریشي پرنس ھانري در سیلزي آماده كرده بود ٠٠٠،۵٠الودون در سیلزي ; بود
اردو زده بودند درھم سرباز فردریك را كھ در نزدیكي مایسن  ٠٠٠،۴٠سرباز در درسدن امیدوار بود 

سرباز فردیناند شروع بھ  ٠٠٠،٧٠سرباز منتظر بودند تا در برابر  ٠٠٠،١٢۵فرانسویھا با ; بشكند
 ١٧۶٠مارس  ٢١در . نفر بھ سوي برلین ھدفگیري كرده بودند ٠٠٠،٣٧۵روي ھم رفتھ ; پیشروي كنند

گنجانده شده بود تا بھ محض اعاده  اتریش و روسیھ اتحاد خود را تجدید كردند، كھ در آن یك بند پنھاني
توسط الودون با غلبھ بر ) ١٧۶٠(نخستین خونریزي . سیلزي بھ اتریش، پروس بھ روسیھ واگذار شود

  . صورت گرفت) ژوئن ٢٣(پروسي در الندسھوت  ٠٠٠،١٣

ر را، در دھم ژوئیھ فردریك محاصره درسدن را با توپخانھ سنگین آغاز كرد و بھ این ترتیب بیشتر این شھ
; این بمباران سودي براي وي نداشت. كھ در آن وقت زیباترین شھر آلمان بود، بھ صورت مخروبھ درآورد

وقتي شنید كھ الودن بھ برسالو نزدیك میشود، از محاصره دست كشید، در مدت پنج روز نفرات خود را 
، )١٧۶٠اوت  ١۵(د بھ پیمودن یكصدوشصت كیلومتر واداشت، در لیگنیتس با ارتش الدون روبھرو ش

اكتبر یك ارتش قزاق، بھ فرماندھي  ٩ولي در . نفر تلفات بھ آن وارد آورد، و وارد برسالو شد ٠٠٠،١٠
تالر،  ٠٠٠،٠٠٠،٢فرمور، برلین را تصرف و انبارھاي نظامي آن را چپاول كرد، و خراجي بھ مبلغ 

. ریافت میداشت، از این شھر گرفتیعني برابر نصف كمكھاي مالي ساالنھاي كھ فردریك از انگلستان د
روسھا وقتي خبر نزدیك شدن او را شنیدند، فرار ; فردریك براي آزاد ساختن پایتخت خود حركت كرد

شما از اینكھ از اندرز ): ((اكتبر ٣٠(در ضمن راه، بھ ولتر نوشت . فردریك بھ ساكس بازگشت; كردند
ھمھ . اغ خود محدود میدارید، شخص خوشبختي ھستیدپیروي میكنید و تالشھایتان را بھ كشت ب< كاندید>

گاو باید زمین را شخم بزند، بلبل باید بخواند، ماھي باید شنا كند، و من . كس سعادت چنین كاري را ندارد
 ٠٠٠،۵٠سرباز پروسي او با  ٠٠٠،۴۴، )نوامبر ٣(ر كنار الب در تورگاو واقع د .))بجنگمھم باید 

فردریك نیمي از ارتش خود را بھ فرماندھي یوھان فون تسیتن فرستاد كھ از بیراھھ . اتریشي روبھرو شدند
  . برود و از عقب بھ دشمن حملھ كند

  . شغول داشت و معطل كرداین كار موفقیتآمیز نبود، زیرا یك واحد از سربازان دشمن، در راه، تسیتن را م

در اینجا نیز سھ اسب زیر پاي او بھ . فردریك شخصا واحدھاي خود را در معركھ كارزار رھبري كرد
یك تركش گلولھ توپ كھ ضربھاش گرفتھ شده بود بھ سینھاش خورد و او را . ضرب گلولھ از پایدرآمدند

گفت چیزي نیست، و باز بھ جنگ و ولي طولي نكشید كھ بھ ھوش آمد و . بیھوش نقش بر زمین ساخت
; او پیروزي بسیار پرھزینھاي بھ دست آورد، و تلفاتش بر تلفات دشمن فزوني داشتند. جدال بازگشت

پروسي در میدان جنگ بھ  ١٢٠،١٣ولي فردریك . نفر تلفات شكست خوردند ٢۶٠،١١اتریشیھا با دادن 
داون ھنوز درسدن را در دست . وي بود، رفت وي بھ برسالو، كھ اینك مركز اصلي ملزومات. جاي گذارد

زمستان بار دیگر بھ بازماندگان این نبردھا فرصت . داشت و با شكیبایي بھ انتظار بود تا فردریك بمیرد
  . استراحت داد

، كھ )١٧۶٠اكتبر  ٢۵(در انگلستان مرگ جورج دوم . بیشتر سال دیپلوماسي بود تا جنگ ١٧۶١سال 
داشت، و بھ سلطنت رسیدن جورج سوم، كھ خیلي كمتر بھ آن اھمیت میداد، باعث توجھ عمیقي بھ ھانوور 

شدند كھ نفرت عمومي نسبت بھ جنگي كھ تحمیل زیادي بھ منابع مالي انگلستان میكرد مورد قبول و 
ھایي كرد، ولي پیت امتناع  شوازول در مورد انعقاد پیمان صلح جداگانھ زمزمھ. تصویب پادشاه قرار بگیرد

لكن نیروھاي اعزامي انگلستان بھ ھانوور كاھش ; زید و بھ طور كامل نسبت بھ فردریك وفادار ماندور
شوازول متوجھ اسپانیا شد . یافتھ بودند، و فردیناند ناچار بود برونسویك و ولفنبوتل را تسلیم فرانسویھا كند

رغیب كرد كھ علیھ پروس وارد میان پادشاھان بوربون، این كشور را ت)) قرارداد خانوادگي((و، در یك 
تحوالت نظامي نیز با این تحوالت نامساعد سیاسي ھمراه شدند، بھ طوري كھ بار دیگر . اتحادیھ شود

روسي پیوست، و آنھافردریك  ٠٠٠،۵٠نفر بھ  ٠٠٠،٧٢الودون با . فردریك در مرز شكست قرار گرفت

pymansetareh@yahoo.com



در اول . رف و حفظ برلین طرح كردندھایي براي تص را بھ طور كامل از پروس جدا ساختند و نقشھ
در پنجم اكتبر پیت، تحت . اتریشیھا بار دیگر شوایدنیتس و انبارھاي آن را تصرف كردند ١٧۶١سپتامبر 

جانشین او، ارل . فشار افكار عامھ كھ خواھان صلح بود، استعفا كرد و حاضر نشد بھ فردریك خیانت كند
پذیر است، و بھ نظر وي مذاكرات صلح وسیلھاي بود براي آو بیوت، عقیده داشت ھدف فردریك تحققنا

وي از فردریك تقاضا كرد، دست كم تا حدود تسلیم قسمتي از .تحكیم موقعیت جورج سوم در برابر پارلمنت
بیوت از پرداخت كمكھاي مالي دیگر بھ وي ; فردریك مردد بود. سیلزي بھ اتریش، بھ شكست اعتراف كند

. ھ اروپا، از جملھ بسیاري از پروسیھا، از فردریك خواستند امتیازاتي بدھدتقریبا ھم. امتناع كرد
سربازانش امید ھرگونھ پیروزي را از دست داده بودند و بھ افسران خود اخطار كردند دیگر بھ سربازان 

یك فردر ١٧۶١با پایان سال . دشمن حملھ نخواھند كرد، و چنانچھ مورد حملھ قرار گیرند، تسلیم خواھند شد
  . خود را در برابر بیش از ده دشمن تنھا یافت، و اعتراف كرد كھ تنھا یك معجزه میتواند او را نجات دھد

، الیزابت پتروونا، ملكھ روسیھ، كھ از فردریك متنفر ١٧۶٢در پنجم ژانویھ . یك معجزه او را نجات داد
مطلوب تحسین میكرد بھ جاي وي بود درگذشت، و پطرسوم كھ فردریك را بھ عنوان فاتح و پادشاه كمال 

وقتي فردریك این خبر را شنید، دستور داد بھ اسیران روسي لباس، كفش، و غذا داده شود و ھمگي . نشست
و در پنجم مھ پیمان صلحي را كھ بھ ; فوریھ پطر پایان جنگ با پروس را اعالم داشت ٢٣در . آزاد شوند

و در ; مھ سوئد بھ روسیھ تاسي جست ٢٢در ; امضا كرد خواھش وي بھ وسیلھ خود فردریك تنظیم شده بود
او لباس خدمت پروسي بھ تن كرد و . ژوئن پطر مجددا وارد جنگ شد، منتھا بھ عنوان متحد پروس ١٠

  . این از غیر عادیترین دگرگونیھاي تاریخ بود. شد)) تحت فرماندھي پادشاه، سرور من((داوطلب خدمت 

رد و روحیھ افراد ارتش او را بھ حال عادي بازگرداند، ولي وي ھم تا این واقعھ فردریك را دلگرم ك
وقتي او شنید كھ پطر در نظر دارد براي پس . حدودي با دشمنان خود ھم عقیده بود كھ پطردیوانھ است

گرفتن ھولشتاین بھ دانمارك حملھ كند، بھ وحشت افتاد و آنچھ در قدرت داشت براي انصراف او از این 
ناچار شدم سكوت ((تا اینكھ سرانجام فردریك، بھ قول خودش، ; ر بست، ولي پطر اصرار داشتعمل بھ كا

بیوت كھ اینك فعاالنھ با .)) كنم و این شاھزاده بیچاره را بھ اعتماد بھ نفسي كھ او را نابود كرد واگذارم
ن وقت در فردریك خصومت میورزید، از پطر خواست اجازه دھد بیست ھزار سرباز روسیي كھ در آ

پطر یك نسخھ از این پیام را نزد فردریك فرستاد و ; ارتش اتریش بودند در ھمان جا بھ كار خود ادامھ دھند
بیوت بھ اتریش صلح جداگانھاي . بھ سربازان روسي دستور داد بھ فردریك ملحق شوند و بھ او خدمت كنند

; كاونیتس امتناع كرد; پشتیباني كندپیشنھاد كرد و قول داد كھ از واگذاري اراضي پروس بھ اتریش 
او از شنیدن این خبر كھ فرانسھ كمكھاي مالي خود را بھ اتریش . فردریك بیوت را شخصي فرومایھ خواند

  ). ١٧۶٢مھ (قطع كرده است و تركھا در مجارستان مشغول حملھ بھ اتریشیھا ھستند مسرور شد 

بھ )) امپراطریس ھمھ روسھا((رین دوم بھ عنوان ژوئن پطر بر اثر یك كودتا معزول شد، و كات ٢٨در 
كاترین بھ چرنیچف، كھ فرمانده روسھاي تحت فرمان . در ششم ژوئیھ پطر بھ قتل رسید; جاي وي نشست

فردریك خود را بتازگي آماده كرده . فردریك بود، دستور داد فورا نیروھاي روسي را بھ روسیھ بازگرداند
از چرنیچف خواست كھ مدت سھ روز خبر مربوط بھ دستور ملكھ را پنھان او . بود كھ بھ داون حملھ كند

 ٢١(فردریك بدون استفاده از این نیروھاي كمكي روسي، داون را در بوركرسدورف شكست داد . دارد
. در این وقت چرنیچف نیروھاي خود را بیرون كشید، و روسیھ دیگر در جنگ شركت نكرد). ژوئیھ

خیالش راحت شده بود، اتریشیھا را از پیش خود راند و بار دیگر شوایدنیتس  فردریك كھ از قسمت شمال
سرباز اتریشي و امپراطوري را  ٠٠٠،٣٩نفر،  ٠٠٠،٢۴اكتبر، پرنس ھانري، با  ٢٩در . را تصرف كرد

این تنھا نبرد مھمي بود كھ در آن پروسیھا بدون اینكھ تحت فرماندھي ; در فرایبرگ در ساكس شكست داد
  . بود)) جنگ ھفتسالھ((ك باشند، پیروز شدند، و نیز آخرین نبرد مھم فردری
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ھاي چھاردھسالھ بھ  در پروس پسر بچھ. ھمھ اروپاي باختري، و بیش از ھمھ پروس، خستھ و ناتوان بود
. خدمت خوانده شده، مزارع ویران گشتھ، و بازرگانان بر اثر تضییقات بازرگاني ورشكست شده بودند

اسپانیا ھاوان و مانیل را در برابر انگلیسیھا از . ریش بیش از پول داراي نفرات بود و دست داده بودات
فرانسھ ورشكست شده، مستعمراتش از دست رفتھ، . دست داده و تقریبا ھمھ نیروي دریاییش نابود شده بود

  . و تجارتش تقریبا از صحنھ دریا ناپدید شده بود

  . انگلستان بھ صلح نیاز داشت تا پیروزیھاي خود را بر پایھ محكمي قرار دھد

دیوك آو بدفرد را بھ پاریس فرستاد تا درباره حل اختالفات با شوازول وارد  ١٧۶٢بیوت در پنجم سپتامبر 
فرانسھ  اگر فرانسھ كانادا و ھندوستان را تسلیم كند، انگلستان، گوادلوپ و مارتینیك را بھ. مذاكره شود

بازخواھد گرداند، و فرانسھ خواھد توانست، با موافقت انگلستان، ایاالت باختري فردریك بھ نامھاي وزل و 
پیت با فصاحتي پر حرارت این پیشنھادھا را محكوم كرد، ولي افكار . گلدرالند را براي خود نگاه دارد

ال با فرانسھ و اسپانیا قرارداد صلح فونتنبلو نوامبر انگلستان و پرتغ ۵عامھ از بیوت پشتیباني میكرد، و در 
  . را امضا كردند

انگلستان متصرفات خود در دریاي كارائیب را بھ ; فرانسھ از كانادا، ھندوستان، و مینوركا دست كشید
فرانسھ قول داد كھ میان اتریش و پروس بیطرفي اختیار كند و نیروھاي خود . فرانسھ و اسپانیا بازگرداند

در  ١٧۶٣فوریھ  ١٠قرارداد صلح دیگري كھ در . را از اراضي پروس در باختر آلمان خارج سازد
پاریس بھ امضا رسید این ترتیبات را تایید كرد، ولي حقوق ماھیگیري فرانسھ را در نزدیكي نیوفندلند، و 

اسپانیا فلوریدا را بھ انگلستان . ھاي تجاري این كشور را در ھندوستان بھ حال خود باقي گذارد پاسگاه
از نظر اصولي، این قراردادھا تعھد انگلستان را . واگذار كرد، ولي لویزیانا را از فرانسھ دریافت داشت

درباره خودداري از انعقاد قرارداد جداگانھ صلح نقض میكردند، ولي در عمل براي فردریك نعمتي بودند، 
او اطمینان داشت كھ میتواند موقع ; اتریش و امپراطوري - زیرا تنھا دو دشمن براي او باقي میگذاردند 

  . و دشمن خود باختھ حفظ كندخود را در برابر این د

ھمھ متحدان اصلي او رھایش . ماري ترز خود را بھ انعقاد صلح بامنفورترین دشمن خویش حاضر كرد
او فرستادھاي نزد . یكصدھزار سرباز عثماني مشغول پیشروي بھ داخل مجارستان بودند. كرده بودند

در نزدیكي (د و در ھوبرتوسبورگ فردریك قبول كر. فردریك اعزام داشت و پیشنھاد آتش بس كرد
، پروس، اتریش، ساكس، و شاھزادگان آلماني عھدنامھاي امضا ١٧۶٣فوریھ  ١۵تا  ۵، از )الیپزیگ

  . پایان داد)) جنگ ھفتسالھ((كردند كھ بھ 

پس از ھمھ خونریزیھا و صرف مبالغ زیاد، اعم از روبل، دوكات، و تالر یا كرون، فرانك، و پوند در قاره 
فردریك سیلزي، گالتس، وزل، و گلدرالند را حفظ كرد، ساكس )): وضع بھ حال نخست بازگشت((ا اروپ

را تخلیھ كرد، و قول داد كھ از نامزدي پسر ماري ترز بھ نام یوزف براي مقام پادشاھي پیروان كلیساي 
، دستیاران فردریك در آخرین مرحلھ امضاي قرارداد. روم، و نتیجتا بھ عنوان امپراطور آینده، حمایت كند

وي پاسخ داد كھ خوشترین روز زندگیش ; بھ او تبریك گفتند)) خوشترین روز زندگي شما((بھ مناسبت 
نتایج جنگ چھ بودند براي اتریش، از دست رفتن سیلزي براي ھمیشھ و . آخرین روز حیاتش خواھد بود

ان اتریشي، بھ عنوان دارندگان اعتبار و حیثیت زمامدار. اكو ٠٠٠،٠٠٠،١٠٠یك قرضھ جنگي بھ مبلغ 
 - فردریك با ماري ترز بھ عنوان رھبر امپراطوري اتریش ; دیرینھ عنوان امپراطوري، بھ پایان رسید

شاھزادگان آلماني امپراطوري اینك بھ . ھنگري رفتار میكرد، نھ بھ عنوان زمامدار امپراطوري مقدس روم
قدرت خاندان ; شوایي پروس در رایش گردن نھادندحال خود باقي ماندند، و دیري نپایید كھ بھ پی

ھاپسبورگ روبھ زوال گذارد، و قدرت خاندان ھوھانزولرن افزایش یافت، و راه براي بیسمارك ھموار 
وطن پرستي و ناسیونالیسم بتدریج مفھوم ھمھ آلمان را بھ خود گرفت، نھ كشورھاي مجزایي كھ بھ . شد

تحرك یافت و با )) شتورم اوند درانگ((آلمان بر اثر نھضت ادبي ادبیات ; موجودیت خود مغرور بودند
  . گوتھ و شیلر بھ تكامل رسید
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نفر بر اثر جنگ،  ٠٠٠،١٢٠روسیھ . نفر از دست داد و جز قرض چیزي نصیبش نشد ٠٠٠،٢۵سوئد 
كشي این كشور با لشكر; سختي معیشت، و بیماري از دست داد، ولي طولي نكشید كھ جاي آنھا را پر كرد

براي . تجزیھ لھستان اینك اجتنابناپذیر بود; بھ غرب، دوران تازھاي در تاریخ معاصر خود گشوده بود
فرانسھ نتیجھ جنگ زیانھاي عظیمي از نظر مستعمرات و بازرگاني، و حالتي نزدیك بھ ورشكستگي در 

جنگ حتي از آنچھ  براي انگلستان نتایج. برداشت كھ گام دیگري آن را بھ سوي سقوط نزدیكتر میكرد
تسلط بر دریاھا، تسلط بر جھان استعماري، تاسیس یك امپراطوري : رھبرانش درك میكردند مھمتر بود

سیزده : براي پروس نتایج این جنگ ویراني ارضي بود. سال سیادت در جھان ١٨٢بزرگ، و سرآغاز
اران خانواده بیخانمان شده ھزار خانھ بھ حالت مخروبھ درآمده، یكصد شھر و دھكده بكلي سوختھ، و ھز

در میدان كارزار، اردوگاه، یا اسارت، و حتي ) بھ موجب برآورد فردریك(پروسي  ٠٠٠،١٨٠; بودند
  . تعداد بیشتري بر اثر فقدان دارو یا غذا، مرده بودند

از یك جمعیت . در بعضي مناطق تنھا زنان و پیر مردان باقي مانده بودند كھ مزارع را شخم بزنند
  . فقط چھار میلیون نفر باقي مانده بودند ١٧۶٣، در ١٧۵۶نفري در سال  ۴،۵٠٠،٠٠٠

او پس از شش سال غیبت، پیروزمندانھ وارد برلین . بود!) غیر از ساكس(فردریك اینك قھرمان ھمھ آلمان 
از او بھ  ھاي آن عزادار بودند، بھ خاطر استقبال این شھر اگر چھ بیمال و منال شده بود و ھمھ خانواده. شد

روح آھنین . نحوي خیره كننده چراغان شده بود و از او بھ عنوان ناجي خود با شور و شعف استقبال كرد
!)) زنده باد فرزندان من! زنده باد ملت عزیز من: ((جنگجوي سالخورده تحت تاثیر قرار گرفت و فریاد زد

باھات متعددي را كھ بھ عنوان یك او تمایل بھ فروتني داشت و در لحظھاي كھ مورد تحسین بود، اشت
ھنوز . مرتكب شده بود از یاد نبرده بود - بزرگترین سردار در دوران معاصر بھ جز ناپلئون  -سردار 

. میتوانست ھزاران جوان پروسي را كھ بھاي سیلزي را با خون خود پرداختھ بودند در نظر خود مجسم كند
. و اینك در سن پنجاه و یك سالگي دچار پیري زودرسي شده بودا. خود او ھم تاوان این كار را پرداختھ بود

پشتش خمیده، صورت و اندامش الغر استخواني، دندانھایش از بین رفتھ، موھایش در یك طرف سرش 
میگفت كھ اینك جاي . سفید، و امعا و احشایش بر اثر درد روده و اسھال و بواسیر بشدت ضعیف شده بودند

بیست و سھ سال دیگر زندگي كرد وسعیش بر آن بود . ه معلولین سالخورده استمناسب براي او آسایشگا
  . كھ گناھان خود را با حكومت صلح جویانھ و با نظم جبران كند

از نظر سیاسي، نتایج عمده جنگ ھفتسالھ پیدایش امپراطوري بریتانیا و ظھور پروس بھ عنوان یك قدرت 
آن : صلي جنگ پیشروي بھ سوي سرمایھداري صنعتي بوداز نظر اقتصادي، نتیجھ ا. درجھ اول بود

ارتشھاي عظیمي كھ در جنگ شركت كردند بازارھاي بسیار مناسبي براي مصرف عمده كاالھایي بودند 
كدام مشتري بھتر از آن كھ نوید دھد كاالھاي خریداري شده را در اولین ; كھ بھ طور عمده تولید میشدند

الھاي بیشتري بدھد از نظر اخالقي، جنگ زمینھ را براي بدبیني و فرصت از بین ببرد و سفارش كا
  . بینظمي اخالقي مستعد كرد

و ھر لحظھ كھ ; زندگي بیارزش، مرگ قریب الوقوع، و زجر و ناراحتي حكم زمانھ بود، و چپاول مجاز
اگر : ((گفتگریم در وستفالي  ١٧۵٧در سال . امكان داشت لذتي بھدست آید، بایستي آن را بھ چنگ آورد

این )) ;این جنگ نبود، ھرگز پینمي بردم كھ زشتیھاي فقر و بیعدالتي بشر بھ چھ حدي میتوانند برسند
این زجرھا، ھم باعث كندي پیشرفت مذھب شدند و ھم بھ پیشرفت آن كمك . زشتیھا تازه شروع شده بودند

ه شد، اكثریت مردم بر اثر اینكھ اعتقاد اگر یك اقلیت بر اثر واقعیت تلخ بدي بھ سوي الحاد سوق داد: كردند
طولي نكشید كھ . بھ پیروزي نھایي خوبي برایشان در حكم یك نیاز بود، بھ سوي خداشناسي كشانده شدند

نھضت پروتستان در آلمان از . بازگشت بھ سوي مذھب در فرانسھ، انگلستان، و آلمان بھ وقوع پیوست
، ١۶٢٠شكست خورده بود، پروس، مانند بوھم پس از سال احتماال اگر فردریك ; نابودي نجات یافت

  . پیروزي تخیل بر واقعیت از لطایف تاریخ است. مشمول اعاده اجباري معتقدات و قدرت كاتولیك میشد
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  فصل سوم  ١٧٧۴ -  ١٧۵٧كتاب دوم فرانسھ قبل از طوفان 

  

  حیات كشور

I  -  رفیقھ میرود  

فریبندگي شخصیت او مدتي پادشاه را مسحور نگاه داشت، . مادام دو پومپادور در زمره تلفات جنگ بود
، وي )١٧۵٧پنجم ژانویھ (ولي بعد از سوقصد دامین علیھ جان لویي پانزدھم ; در حالیكھ ملت عزادار بود

لویي . كھ باید فورا برودناگھان از وجود خداوند آگاھي یافت و پیامي براي مادام دو پومپادور فرستاد 
او مادام دو پومپادور را دید كھ آرام و . مرتكب این اشتباه انساني شد كھ براي خداحافظي نزد او رفت

از مادام دو . احساسات لطیفي كھ ھنوز در او باقي مانده بودند بروي چیره شدند. مغموم اثات خود را میبندد
او با . تیازات و قدرت پیشین وي بھ حال اول بازگشتندبزودي ھمھ ام. پومپادور خواست نزدش بماند

 -مارك . دیپلوماتھا و سفیران مذاكره میكرد و وزیران و ژنرالھا را بھ مقام میرساند و از كار بركنار میكرد
آرژانسون، در ھر گامي كھ مادام دوپومپادور برمیداشت با او مخالفت /پیر دو ووایھ، ملقب بھ كنت د

مادام ترتیبي داد كھ آبھ دو برني و ; عي كرده بود كھ كنت را آرام كند، ولي موفق نشده بودمادام س; میكرد
وي كھ لطافت طبع خود را ). ١٧۵٨(سپس شوازول بھ جاي وي بھ وزارت امور خارجھ منصوب شوند 

بدني بیمار  براي بستگان خویش و براي پادشاه كنار گذارده بود، با كلیھ افراد دیگر با قلب پوالدیني كھ در
بعضي از دشمنان خود را بھ زندان باستیل میفرستاد و میگذاشت سالھا در آنجا . قرار داشت روبھرو میشد

در عین حال، او بھ فكر آتیھ خود ھم بود، كاخھاي خود را زینت میكرد، و دستور داد برایش . بمانند
  . آرامگاھي باشكوه در زیر میدان واندوم بسازند

و دربار تقصیر اصلي شكستھاي فرانسھ را در جنگ بھ گردن وي میانداختند، ولي براي  مردم، پارلمان،
او را مسئول اتحاد نامحبوب با اتریش . پیروزیھا نسبت بھ او ھیچ گونھ ابراز حقشناسي بھ عمل نمیآمد

  . میدانستند، و حال آنكھ وي فقط عامل كوچكي در این امر بھشمار میرفت

، كھ در آن شخص منصوب وي سوبیز فرماندھي فرانسویھا را داشت، مورد اتھام بھ خاطر فاجعھ روسباخ
كھ سوبیز با  -یا این مطلب را بھ اصل قضیھ مرتبط نمیپنداشتند  -منتقدان او نمیدانستند ; قرار گرفت

ز اگر سوبی. درگیري در نبرد اظھار مخالفت كرده و بر اثر شتاب ژنرال آلماني مجبور بھ درگیري شده بود
توانستھ بود حرف خود را بھ كرسي بنشاند، اگر نقشھ او درباره فرسوده كردن فردریك با پیادھروي و 

فرار سربازان از صفوف عملي شده بود، و اگر الیزابت پتروونا ملكھ روسیھ بھ این زودي نمرده و روسیھ 
ن میرسید، فرانسھ متصرفات را بھ امید یك ستایشگر فردریك نگذارده بود، شاید مقاومت پروسیھا بھ پایا

. اتریش در ھلند را بھدست میآورد، و پومپادور در روي دریایي از خون مورد ستایش ملت قرار میگرفت
  . او نتوانستھ بود خداوند بخت را بر سر مھر آورد

 .پارلمان بھ این علت از پومپادور متنفر بود كھ وي پادشاه را تشویق میكرد پارلمان را نادیده بگیرد
كریستوف دو ; منزجر بودند)) اصحاب دایرھالمعارف((روحانیان از او بھ عنوان یكي از دوستان ولتر و 

وقتي كھ مردم پاریس از .)) دوست دارم او را در حال سوختن ببینم: ((بومون، اسقف اعظم پاریس، میگفت
كت حكومت میكند دارد كھ بر ممل)) آن زن روسپي((گراني قیمت نان در رنج بودند، فریاد میزدند كھ 

اگر او این جا : ((در پون دوالتورنل یك نفر از میان جمعیت فریاد كشید.)) مملكت را بھ ویراني میكشد
او جرئت نمیكرد خود را در .)) بود، در مدت كوتاھي چیزي از او باقي نمیماند كھ یادگاري از وي باشد
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او بھ ماركیز دو فونتناي . منان گرفتھ بودندخیابانھاي پاریس نشان دھد، و در ورساي اطرافش را دش
من در میان این انبوه خرده آقایان كھ از من نفرت دارند و من آنھا را بسیار حقیر میشمارم، كامال : ((نوشت

. در مورد بیشتر زنھا باید بگویم كھ صحبت آنھا حال تھوع و سردرد در من ایجاد میكند. تنھا ھستم
بھ موازات اینكھ جنگ .)) بع، و خیانت پیشگي آنھا غیرقابل تحملشان میكندخودپسندي، تفرعن، دنائت ط

ادامھ مییافت و فرانسھ میدید كھ كانادا و ھندوستان از چنگش بھ درآورده شده و فردیناند برونسویكي 
نیروھاي فرانسھ را در تنگنا قرار داده است و سربازان بازگشتھ از جبھھ، كھ زخمي یا ناقص العضو شده 

ودند، در خیابانھاي پاریس ظاھر میشدند، بر پادشاه آشكار شد كھ با گوش دادن بھ صحبت كاونیتس و ب
او بھ رفیقھ تازھاي دل خوش میداشت كھ  ١٧۶١در سال . پومپادور مرتكب اشتباه فاجعھ باري شده است

چنین شایع بود . ون شدمادموازل دو رومان نام داشت و براي او فرزندي بھدنیا آورد كھ بعدھا آبھ دو بورب
كھ پومپادور با قبول شوازول بھ عنوان معشوق خود انتقام خویش را گرفت، ولي او ضعیفتر از آن، و 

او قدرت خود را در اختیار شوازول گذارد، نھ ; شوازول زیر كتر از آن بود كھ چنین روابطي برقرار شود
دنیا پس مرگ ما چھ : ((ھ چنین پیش بیني كردشاید در این وقت بود كھ وي با لحن دلشكست. عشق خود را

و ; حتي در دوران جواني از سینھاش خون میآمد. از نظر جسماني او ھمیشھ ضعیف بود.)) دریا چھ سراب
با آنكھ بدرستي نمیدانیم كھ مسلول بود یا نھ، این را میدانیم كھ وقتي بھ سن چھل سالگي رسید، سرفھاش بھ 

صداي او كھ زماني با آوازھایش پادشاه و درباریان را مسحور میكرد، اینك . طرز دردناكي افزایش یافت
او بر اثر  ١٧۶۴در فوریھ . تكیدگي اندام او دوستانش را بشدت متعجب كرده بود. خشن و دورگھ شده بود

در آوریل وضعش چنان وخیم شد كھ یك سردفتر اسناد رسمي احضار . تب شدید و التھاب ریوي بستري شد
: او براي بستگان، دوستان و خدمتگاران خود ھدایایي گذارد و افزود. ا وصیتنامھاش را تنظیم كندنمود ت

اگر از بستگان خود در این وصیتنامھ كسي را فراموش كردھام، از برادر خود استدعا دارم آنھا را ((
اینك اقامتگاه ) الیزهكاخ (این كاخ . او كاخ خود را در پاریس بھ لویي پانزدھم منتقل كرد.)) منظور كند

  . رئیس جمھوري فرانسھ است

در روزھاي آخر عمرش، پادشاه بندرت از اطاق او خارج ; پادشاه ساعتھاي بسیاري در بالین او گذراند
  . میشد

او با چنان شھامتي در حال مرگ است كھ : ((دوفن، كھ ھمیشھ دشمن وي بود، بھ اسقف وردن چنین نوشت
این . ھاي او پر از آب یا چركند، قلبش یا منقبض میشود یا منبسط ریھ. ادر استدر میان زنان و مردان ن

او حتي براي این آخرین نبرد خود را بھ )) مرگي است كھ بھ نحوي باورنكردني بیرحمانھ و دردناك است
. تقریبا تا پایان عمر سلطنت كرد. ھاي خشكش را با سرخاب رنگین كرده بود البسھ فاخر آراستھ و گونھ

. درباریان در اطراف بسترش حلقھ میزدند و او با ابراز عنایت بھ آنھا اشخاص را نامزد مشاغل میكرد
  . ھاي او را بھ موقع اجرا میگذاشت پادشاه ھم بسیاري از توصیھ

آوریل، با اظھار امتنان، دعاي طلب آمرزشي را كھ تلخي  ١۴در . سرانجام او بھ شكست خود اعتراف كرد
فرانسھ بود، اینك ))فیلسوفان((وي كھ مدتھاي مدید دوست . یریني امید از بین میبرد پذیرفتمرگ را با ش

كوشش میكرد كھ ایمان و اعتقاد دوران طفولیت را بار دیگر بھدست آورد، و مانند یك كودك چنین دعا 
  : كرد

را ببخشد، بھ من من روحم را بھ خدا میسپارم و از درگاھش میخواھم بھ آن شفقت روا دارد، گناھان م
امیدوارم بتوانم با فر و ; توانایي اخالقي آن را بدھد كھ از آنھا توبھ كنم، و شایستھ رحمت او جان بسپارم

شكوه خون پرارزش عیسي مسیح، ناجي من، و با شفاعت مریم عذرا و ھمھ مقدسان بھشتي، عدالت 
اك تسلیم جان شد، بھ كشیشي كھ ھنگامي كھ وي وارد مرحلھ دردن. خداوندي را شامل حال خود كنم

در .)) ما باھم از این منزل خارج میشویم; لحظھاي صبر كن: ((میخواست از نزدش برود رو كرد و گفت
  . ھا درگذشت بر اثر احتقان ریھ ١٧۶۴آوریل  ١۵

  . ھنگام مرگ چھل و دو سال داشت
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بلكھ وي تنھا كاري كھ كرد این بود كھ ; اینكھ میگویند لویي مرگ وي را با بیتفاوتي تلقي كرد درست نیست
پادشاه در رنج بسیار است، ھر چند كھ در نزد ما و : ((دوفن در این باره گفت. اندوه خویش را پنھان داشت
مدت بیست سال نیمي از زندگي او آوریل جنازه زني كھ  ١٧ھنگامي كھ در .)) دیگران خویشتنداري میكند

را تشكیل داده بود در زیر باراني سرد و شدید از كاخ ورساي برده میشد، او روي بالكني رفت تا بردن او 
این .)) ماركیز با ھواي خیلي بدي روبھرو خواھد بود: ((بھ خدمتگار مخصوص خود شانلو گفت. را ببیند

. كھ بھ ھنگام اظھار این مطلب، اشك در چشمان لویي بود اظھاري سرسري نبود، زیرا شانلو بعدا گفت
مادام دو .)) این تنھا تجلیلي است كھ من میتوانم از او بھ عمل آورم: ((لویي ھمچنین با اندوه افزود

پومپادور، بھ درخواست خودش، در كنار فرزندش الكساندرین، در كلیساي كاپوسنھا كھ اینك از بین رفتھ 
  . دوم بھ خاك سپرده شداست، در میدان وان

مردم عادي، كھ جذبھ و فریبندگي او را احساس نكرده ; دربار از اینكھ از قدرت او آزاد شده بود شادي كرد
ھنرمندان و نویسندگان كھ ; بودند، بھ ولخرجیھاي پرھزینھ او دشنام دادند و بزودي او را فراموش كردند

فتھ بودند، از فقدان دوستي مھربان و با ادراك ابراز اندوه مورد كمك و حمایت مادام دو پومپادور قرار گر
بدین ترتیب، از زني كھ براي ما از لحاظ : ((دیدرو درباره او با لحن تندي صحبت كرد و گفت. كردند

افراد انساني و پول این ھمھ ھزینھ داشت، ما را بدون حیثیت و نیرو باقي گذارد، و ھمھ دستگاه سیاسي 
  : ولي ولتر از فرنھ چنین نوشت.)) كرد، چھ باقي مانده است یك مشت خاك اروپا را سرنگون

. من مدیون او بودم و از روي حق شناسي عزادارم. من از مرگ مادام دو پومپادور بسیار اندوھگینم
بیمعني بھ نظر میرسد كھ نویسنده سالخورده مزدوري كھ بسختي قادر بھ راه رفتن است ھنوز زنده باشد و، 

یبا، در بحبوحھ دوراني پرشكوه از فعالیتھاي خود، در سن چھل سالگي بمیرد شاید اگر او توانستھ زني ز
این . ... او در ذھن و قلب خود عدالت داشت. ... بود مانند من زندگي آرامي داشتھ باشد، امروز زنده بود

  . پایان یك رویاست

II -  بھبود اوضاع فرانسھ  

مالیاتھاي . بھبود نیافت)) جنگ ھفتسالھ((انسھ بھ طور كامل از عواقب شوم تا روي كار آمدن ناپلئون، فر
اخذ این مالیاتھا تا زمان لویي پانزدھم با ; سنگین در زمان لویي چھاردھم باعث كندي كشاورزي شده بودند

ھزاران جریب زمین كھ در قرن ھفدھم زیر كشت بود در سال ; ھمین وضع و نتایجي نظیر آن ادامھ یافت
احشام روبھ زوال گذارده . بھ صورت بایر درآمده بود و كمكم داشت بھ صورت موات درمیآمد ١٧۶٠

ھاي غیرماھرانھاي  دھقانان براي شخم زدن زمین از شیوه. بودند، كود موجود نبود، و زمین بیغذا مانده بود
میشد، بر میزان مالیاتھا زیرا بھ موازات ھرگونھ بھبودي كھ باعث افزایش ثروت دھقانان ; پیروي میكردند
ھایشان  ھاي خود جز گرمي احشامي كھ در خانھ در زمستان بسیاري از دھقانان در خانھ. ھم افزوده میشد

 ١٧۶٧و  ١٧۶٠یخبندانھاي غیرعادي در سالھاي . زندگي میكردند، ھیچ وسیلھاي براي تولید گرما نداشتند
میتوانست دھكدھاي را بھ وضعي نزدیك بھ  یك محصول بد. محصوالت و تاكستانھا را خراب كردند

  . گرسنگي، اطراف كمین میكردند، محكوم كند

دولت فاقد كارآیي و فاسد بود، ولي . با ھمھ اینھا، بھبود اقتصادي بھ محض امضاي قرارداد صلح آغاز شد
; ده میساختندماموران سلطنتي بذر تقسیم میكردند و جا. براي كمك بھ دھقانان اقدامات بسیاري بھعمل آمد

انجمنھاي كشت و زرع اطالعات كشاورزي منتشر میكردند، مسابقاتي ترتیب میدادند، و جوایزي اعطا 
بعضي از ماموران وصول مالیات با اعمال اعتدال و مالیمت انساني، خود را از دیگران متمایز ; میكردند
ھاي كشاورزي  تھ شده بودند بھ بھبود شیوهبسیاري از مالكان كھ بر اثر افكار فیزیوكراتھا برانگیخ. میكردند

تنھا شش درصد از  ١٧٧۴تا سال . خرده مالكان روبھ افزایش گذاردند. و محصوالت عالقھمند شدند
ولي ھر افزایشي كھ در تولید صورت میگرفت باعث فزوني . جمعیت فرانسھ بھ صورت سرف كار میكرد

pymansetareh@yahoo.com



حد متوسط ملك دھقان كوچك بود و فقر بھ جاي خود  زمین از لحاظ امكانات غني بود، ولي; جمعیت میشد
  . باقي ماند

  . از محل توالد و تناسل دھقانان، براي صنایع شھرھاي روبھ گسترش، نیروي انساني اضافي فراھم میشد

سازمانھاي بزرگ سرمایھداري . بجز چند مورد استثنایي، صنایع در مرحلھ خانوادگي و دستي بودند
 ٣۵مارسي داراي  ١٧۶٠در سال . صابونسازي، و نساجي را زیر سلطھ خود داشتندصنایع فلزي، معادن، 

لیون براي رونق اقتصادي خویش بھ . كارخانھ صابونسازي بود كھ در آنھا یك ھزار كارگر كار میكردند
ماشینھاي پنبھزني انگلیسي تقریبا در سال . ھاي نساجي خود متكي بود بازار مبادلھ محصوالت كارخانھ

دوك كار میكرد،  ۴٨، كھ در آن واحد با ))جني((ماشین ریسندگي  ١٧٧٠متداول شدند، و در حدود  ١٧۵٠
فرانسویھا در اختراع كردن سرعت بیشتري بھ خرج . بتدریج جاي چرخ ریسندگي را در فرانسھ گرفت

اثر ثروت ناشي از میدادند تا بھ كار بستن آن اختراعات، زیرا آنان فاقد سرمایھاي بودند كھ انگلستان، بر 
 ١۶٨١ماشین بخار از . بازرگاني، میتوانست براي تامین ھزینھ اصالحات مكانیكي در صنعت بھ كار ببرد

آن را براي بھ كار انداختن نخستین اتومبیلي كھ  ١٧۶٩ژوزف كونیو در . در فرانسھ شناختھ شده بود
ین اتومبیل براي حمل بارھاي سنگین، با یك سال بعد، ا; تاكنون شناختھ شده است مورد استفاده قرارداد

. ولي ماشین از فرمان خارج شد و یك دیوار را خراب كرد; كیلومتر برده شد ۶.  ۵سرعتي برابر ساعتي 
بھ استثناي این . عالوه بر آن، الزم بود ھر پانزده دقیقھ یك بار براي تجدید ذخیره آب خود متوقف شود

ھا در  ھا و ترعھ وضع جاده. ري، ارابھ، یا قایق صورت میگرفتموارد عجیب، حمل و نقل با اسب، گا
دستگاه نظم  ١٧۶٠در سال . ھاي سر راه بدتر بود فرانسھ خیلي بھتر از انگلستان بود، ولي وضع مھمانخانھ

مراسالت پستي بھطور كامل محفوظ و خصوصي نبودند، زیرا لویي پانزدھم بھ مدیران ; پستي بھوجود آمد
  . ھا را بگشایند و ھرگونھ مطالب مشكوكي در آنھا دیدند بھ دولت گزارش كنند ده بود نامھپست دستور دا

بازرگاني داخلي بر اثر عوارض راه و حق عبور، و بازرگاني خارجي بھ علت جنگ و از دست رفتن 
ولي داد و ستد با ). ١٧٧٠(ورشكست و منحل شد )) شركت ھند. ((مستعمرات، با مشكالتي روبھرو شد

 ١٧١۶لیور در  ٠٠٠،۶٠٠،١٧۶شورھاي اروپایي در طي این قرن افزایش قابل مالحظھاي یافت و از ك
داد و ستد شكر . البتھ این افزایش تا حدودي ھم معلول تورم بود; رسید ١٧٨٧لیور در  ٠٠٠،٣٠٠،٨٠۴بھ 

  . و برده با مستملكات فرانسھ در ھند غربي رونق بسیار یافت

ي ناشي از كاھش ارزش پول و تا حدي نیز معلول افزایش تولید طال و نقره در تورمي تدریجي، كھ تا حد
بازرگانان معموال میتوانستند انتظار ; جھان بود، اثر تحرك آوري در فعالیتھاي صنعتي و بازرگاني داشت

داشتھ باشند كھ محصوالت خود را از لحاظ قیمت در سطحي باالتر از سطح جھاني كھ براي كارگر و 
بھ این ترتیب، طبقات متوسط بر حجم ثروت خود افزودند، و . مصرفي پرداختھاند بھ فروش برسانندمواد

حال آنكھ طبقات پایین ھمھ تالش خود را صرف آن میكردند كھ درآمد خود را تا حدودي با قیمتھا متناسب 
بگذارد، ارزش  ھمان تورمي كھ بھ دولت امكان آن را میداد تا سر طلبكارانش را كاله. نگاه دارند

. درآمدھاي دولت را كاھش میداد، و بنابراین، بھ موازات كاھش ارزش لیور، بر مالیاتھا افزوده میشد
دوورنھ كھ مادام دو پومپادور را  - پادشاه بھ بانكداراني از قبیل برادران پاري متكي شد، خصوصا بھ پاري 

جنگ میتوانست وزیران و سران سپاه را  چنان با تردستیھاي مالي خود مجذوب كرده بود كھ در زمان
  . عزل و نصب كند

تحول اقتصادي اساسي در فرانسھ قرن ھجدھم عبارت بود از انتقال ثروتھاي عمده از دست مالكان بھ دست 
بر اثر : ((متذكر شد ١٧۵۵ولتر در سال . كساني كھ صنایع، بازرگاني، و امور مالي را در دست داشتند

اینك ثروت كمتر از گذشتھ در دست بزرگان، و بیشتر در دست طبقات ... رت سود روبھ افزایش تجا
بازرگاناني مانند الپوپلینیر میتوانستند .)) در نتیجھ، فاصلھ بین این دو طبقھ كاھش یافتھ است. متوسط است

 كاخھایي بسازند كھ مورد رشك نجبا باشند، و میز غذاي خود را با بھترین شاعران و فیلسوفان كشور
طبقھ اشراف با دو . بود كھ از ادبیات و ھنر حمایت میكرد) بورژوازي(اینك طبقھ متوسط . زینت دھند
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اصرار میورزید كھ ; ھاي اشرافي خود را دلخوش میداشت دستي چسبیدن بھ امتیازات و نشان دادن شیوه
نوادگي و شجره بھ نشانھاي خا; نجبیزادگي شرط اولیھ احراز مشاغل ارتشي یا مقامات روحاني باشد

كھ افراد توانا یا برجستھاي كھ از طبقھ  - اغلب بیفایده  - تالش میكرد ; ھاي آبا و اجدادي فخر میفروخت نامھ
بورژواي ثروتمند خواستار آن بود كھ . اشراف نبودند از مشاغل مھم دولتي و درباري دورنگاه داشتھ شوند

روي صاحبان استعداد باز باشد، و ھنگامیكھ این  درھاي مشاغل بدون توجھ بھ شجره نامھ خانوادگي بھ
  . خواست نادیده گرفتھ شد، بھ انقالب روي خوش نشان داد

ھاي جنگ طبقاتي، بھ جز جنبھ دھقاني آن، شكل مشھودي بھ خود  در ازدحام و شكوه پاریس، كلیھ جنبھ
روسو . سرازیر شده بود نیمي از ثروت فرانسھ، و نیز نیمي از فقر آن، بھ پایتخت این كشور. گرفتند
پاریس شاید تنھا شھرجھان باشد كھ در آن ثروتھا بسیار نابرابرند، و ثروت توام با فخرفروشي و : ((میگفت

شصت گدا جزو مشایعت كنندگان رسمي جنازه فرزند ارشد .)) وحشتناكترین فقر در كنار ھم قرار دارند
نفر  ٠٠٠،۶٠٠، ١٧٧٠یت فرانسھ، در حدود سال از بیست و دو میلیون جمع. بودند ١٧۶١دوفن در سال 

این شھر . در این شھر زرنگترین، مطلعترین، و رذلترین افراد اروپا زندگي میكردند. آنان در پاریس بودند
ھا، شلوغترین ترافیكھا، بھترین  داراي بھترین خیابانھاي سنگفرش شده، با شكوھترین معابر و گردشگاه

  . ھا، و بعضي از زیباترین كلیساھاي جھان بود محقرترین بیغولھ دكانھا، اعیانیترین كاخھا،

  :از ونیز بھ پاریس آمده بود، شگفتي خود را چنین بیان كرد ١٧۶٢گولدوني كھ در سال 

وقتي من بھ تویلري نزدیك شدم، حواس و ذھن ! ... چھ تجمعي از افراد ھر طبقھ و ھر نوع! چھ جمعیتي
تاثیر قرارداد من وسعت آن باغ عظیم را كھ ھیچ چیز در جھان با آن مرا چھ منظره حیرت آوري تحت 

یك رودخانھ با ابھت، پلھاي متعدد . ... چشمانم از اندازھگیري طول آن عاجز بودند. قابل قیاس نیست دیدم
  .ھا، و توده پایان ناپذیري از مردم و راحت، باراندازھاي وسیع، انبوه درشكھ

ھزار فروشنده اشیاي خود را در خیابانھا . و بیپولھا را بھ وسوسھ میانداختندیك ھزار فروشگاه پولدارھا 
آماده ترمیم قواي اشخاص گرسنھ ) پیدا شد ١٧۶۵این كلمھ اولین بار در سال (یكصد رستوران ; میفروختند

یا  یك ھزار آرایشگر مو; یك ھزار دالل اشیاي عتیقھ جمع میكردند، جعل میكردند، یا میفروختند; بودند
ھاي تنگ، ھنرمندان و  در كوچھ. كالھگیس حتي طبقھ افزارمند را آرایش میدادند یا بھ آن پودر میزدند

در اینجا یكصد چاپخانھ بود كھ كتاب . صنعتگران تابلو، اثاث، و اشیاي ظریف براي پولدارھا میساختند
ارت كتاب در پاریس بھ تج ١٧٧۴در سال ; تھیھ میكرد و این پیشھ گاھي با خطرات مھلك ھمراه بود

لندن : ((گریك میگفت. لیور، یعني چھار برابر رقم دادوستد مشابھ در لندن، برآورد شد ۴۵،٠٠٠،٠٠٠
ما در پاریس : ((گفت ١٧۶٨ولتر در سال .)) براي انگلیسھا خوب است، ولي پاریس براي ھمھ خوب است

پاریس، بدون چون و چرا، پایتخت فرھنگي  .))بیش از سي ھزار نفر داریم كھ بھ ھنر ابراز عالقھ میكنند
  . جھان بود

III  - فیزیوكراتھا  

در یك آپارتمان در ورساي، در زیر اطاقھاي مادام دو پومپادور و تحت عنایات او، آن نظریھ اقتصادي كھ 
انقالب فرانسھ را بھ حركت درآورد و بھ آن شكل داد و سرمایھداري قرن نوزدھم را قالبریزي كرد شكل 

  . فتگر

اقتصاد فرانسھ، با وجود مقررات دست و پاگیري كھ ساختھ اصناف و كولبر بودند، و با وجود افسانھ 
فرانسھ و انگلستان، براي افزایش . زرآفریني مركانتیلیستھا كھ طال را ثروت میدانستند، در تالش رشد بود

و نقره بھعنوان یك ستون  صادرات، كاھش واردات، و دریافت مازاد صادرات بر واردات بھ صورت طال
قدرت نظامي و سیاسي، اقتصاد ملي خود را مشمول یك سلسلھ قواعد و محدودیتھایي كرده بودند كھ براي 
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. نظم اقتصادي مفید، ولي از نظر میزان تولید زیان آور بود، زیرا مانع ابداع، تھور، و رقابت میشد
نمور، و تورگو میگفتند كھ ھمھ این قواعد و ، دو پون دو)پدر(اشخاصي مانند گورنھ، كنھ، میرایو 

و چنانچھ ; بشر طبیعتا داراي خاصیت بھ دست آوردن و رقابت كردن است; محدودیتھا برخالف طبیعتند
طبیعت او از قیدوبندھاي ناالزم آزاد شود، دنیا را از مقدار، تنوع، و كیفیت عالي محصوالت خود بھ 

حكومت كند ) فوسیس: ین(بگذار طبیعت : ((یزیوكراتھا میگفتندبدین ترتیب، این ف. حیرت خواھد آورد
و یا بھ طوري كھ بھ ; بگذار افراد طبق غرایز طبیعي خود اختراع كنند، بسازند، و دادوستد كنند). كراتین(

این . ، ھر طور كھ بھتر تشخیص میدھد انجام دھد))آزادي عمل بدھید)) گورنھ نسبت داده شده است، بھ او
، وقتي كھ كولبر از بازرگاني بھ نام لوژاندر ١۶۶۴ر آن وقت تازگي نداشت، زیرا در سال اصطالح د

.)) بدھید< آزادي عمل>بھ ما : ((وي جواب داد)) چھ باید بكنیم كھ بھ شما كمك كنیم[ دولت]ما ((پرسید 
وح سخن كلود ونسان دو گورنھ نخستین فیزیوكراتي بود كھ درباره اصول این مكتب فكري بوض - ژان 
  . گفت

بدون شك او از اعتراضات بواگیلبر ووبان بھ لویي چھاردھم علیھ تضییقات خفقان آوري كھ تحت نظام 
وي چنان تحت تاثیر كتاب سرجوسایاچایلد بھ نام . فئودالیتھ براي كشاورزي بھوجود آمده بود آگاھي داشت

; )١٧۵۴(انسھ ترجمھ كرد قرار گرفتھ بود كھ آن را بھ فر) ١۶۶٨(مالحظاتي كوتاه درباره تجارت و بھره 
كتاب ریچارد كنتیلون را ھم كھ رسالھاي درباره ماھیت تجارت نام ) ١٧۵۵(و ظاھرا وي متن فرانسھ 

، یعني تحلیل مستدل منابع، ))علم((بعضیھا تاریخ تولد اقتصاد بھ عنوان یك . خوانده بود) ١٧٣۴حد (داشت 
زمین منبع یا مایھاي : ((كنتیلون میگفت. لذكر میدانندتولید، و توزیع ثروت، را انتشار ھمین كتاب اخیر ا

وي ثروت را بر مبناي طال )) ;كار انسان نحوه تولید ثروت است)) ((است كھ ثروت از آن بھ دست میآید،
ھمین . میدانست)) وسیلھ امرار معاش، راحتي، و آسایش زندگي((یا پول توصیف نمیكرد، بلكھ آن را 

  . ي در نظریھ اقتصادي بودتعریف خود در حكم انقالب

، پس از )١٧۴۴ - ١٧٢٩(بھ فعالیت مشغول بود ) قادس(گورنھ بازرگاني متمكن بود كھ نخست در كادیث 
اینكھ معامالت بسیاري در انگلستان، آلمان، و قسمتھایي از ھلند انجام داد، در پاریس مستقر شد، و بھ 

ھاي خود در فرانسھ بھ منظور بازدید، تضییقاتي وي ضمن مسافرت). ١٧۵١(ریاست امور بازرگاني رسید 
او از . را كھ مقررات صنفي و دولتي براي فعالیتھا و مبادالت اقتصادي بھوجود آورده بودند از نزدیك دید

بھ وسیلھ شاگردش ) ١٧۵٩(نظرات خود اصول مدوني باقي نگذارد، ولي این نظرات پس از مرگ وي 
; كرد كھ مقررات اقتصادي موجود، اگر حذف نمیشوند، باید كاھش یابنداو استدالل می. تورگو خالصھ شدند

وقتي ھر كس آزاد باشد كھ از منافع ; ھر كس بھتر از دولت میداند چھ روشي براي كارش مساعدتر است
  . خود پیروي كند، كاالھاي بیشتري تولید خواھد شد و ثروت افزایش خواھد یافت

زندگي بشر بھ جاي مانده كھ تنھا بر پایھ طبیعت استوارند، بھ موجب این قوانین بینظیري از نخستین ادوار 
قوانین، ھمھ ارزشھاي موجود در بازرگاني با یكدیگر متوازن میشوند و خود را در بھاي معیني تثبیت 

درست ھمان طور كھ وقتي اشیایي برحسب وزن خود رھا شوند، بھ تناسب وزن مخصوص خویش ; میكنند
آنچھ او میگفت بدین معني بود كھ ارزش و بھاي ھر چیز بھ وسیلھ روابط میان عرضھ و . سقوط میكنند

گورنھ چنین استنتاج میكرد . تقاضا معین میشود، و عرضھ و تقاضا نیز بھ سھم خود بھ وسیلھ طبیعت انسان
تولید از  كھ دولت باید فقط بھ منظور حفظ جان، آزادي، و اموال، و براي ایجاد تحرك در كمیت و كیفیت

آقاي ترودن، رئیس دفتر بازرگاني، با این اصول موافق بود، و . طریق دادن امتیازھا و پاداشھا، دخالت كند
  . تورگو نیروي فصاحت و صداقت خود را، كھ مورد قبول عامھ بود، بھ آن افزود

د یك مالك بود او كھ فرزن. فرانسوا كنھ از یك مشي فیزیوكرات دیگري كھ كمي فرق داشت پیروي میكرد
مھارت او در . ھیچ گاه عالقھ خود را نسبت بھ زمین از دست نداد، ھر چند كھ تحصیل پزشكي كرده بود

پزشكي و جراحي ثروت زیادي برایش فراھم كرد و او را بھ مقام پزشكي مادام دو پومپادور و پادشاه 
  ). ١٧۴٩(رسانید 
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دو كلو، دیدرو، یوفون، ھلوسیوس، و تورگو را جمع در اطاق خود در ورساي گروھي از مرتدان از قبیل 
آنھا امیدوار بودند . در آنجا آنھا آزادانھ درباره ھر چیز، غیر از شخص پادشاه، صحبت میكردند; میكرد

كنھ، كھ مستغرق . پادشاه را بھ یك حكمران مستبد روشنفكر و عامل اصالحات ھمراه با آرامش تبدیل كنند
با . حساس میكرد وقت آن رسیده است كھ خرد در اقتصادیات بھ كار گرفتھ شودبود، ا)) عصر خرد((در 

آنكھ وي در كارھاي خود شخصي جزمي و از خود مطمئن بود، از لحاظ شخصي فردي مھربان بود كھ، 
  . در یك محیط فاقد اصول اخالقي، استقالل و عزت نفسش وي را از دیگران متمایز میكرد

آشنا شد، و طولي نكشید كھ عالقھ وي بھ اقتصادیات بر حرفھ پزشكي فزوني  او با گورنھ ١٧۵٠در سال 
در . با نامھاي مستعاري كھ با احتیاط انتخاب میكرد، مقاالتي براي دایره المعارف دیدرو مینوشت; یافت

، خالي شدن مزارع از سكنھ را بھ مالیاتھاي سنگین و سربازگیري نسبت ))مزارع((مقالھ خود تحت عنوان 
ھا  متذكر شد كھ مزارع كوچك قادر نیستند از سودمندترین شیوه) ١٧۵٧)) (غالت((در مقالھاي بھ نام . داد

  . استفاده كنند

او از ایجاد كشتزارھاي بزرگ كھ بھ وسیلھ مدیران سرمایھ گذار اداره شود طرفداري میكرد، كھ در 
ھا،  بھ عقیده وي، دولت میبایستي وضع جاده. حقیقت در حكم پیشاھنگان غولھاي كشاورزي عصر ما بودند

ا حذف كند، و ھا را بھبود بخشد، ھرگونھ عوارض راه و حق عبور حمل و نقل ر ھا، و ترعھ رودخانھ
  . ھاي كشاورزي را از كلیھ محدودیتھاي تجارت آزاد سازد فراورده

كنھ كتابي تحت عنوان تابلو اقتصادي منتشر كرد كھ بھ صورت مرامنامھ اساسي  ١٧۵٨در سال 
این مرامنامھ با آنكھ در چاپخانھ دولتي در كاخ ورساي زیر نظر پادشاه بھ چاپ رسید، . فیزیوكراتھا درآمد

لپرستي را بھ عنوان استفاده اتالفآمیز ثروتي كھ میتواند در راه تولید ثروت بیشتر بھ كار رود محكوم تجم
او جامعھ را بھ سھ طبقھ . ھاي بھ دست آمده از زمین تشكیل ثروت میدادند بھ نظر كنھ، تنھا فراورده. كرد

، از ))طبقھ آماده بھ خدمت((; ان، مشتمل بر كشاورزان، معدنچیان، و ماھیگیر))طبقھ مولد: ((تقسیم كرد
یعنیافزارمنداني كھ ) غیرمولد)) (و طبقھ نازا; قبیل اشخاصي كھ براي مشاغل نظامي یا ارتشي آمادھاند

ھاي زمین را بھ صورت اشیاي مفید درمیآورند، و بازرگاناني كھ  خود چیزي تولید نمیكنند ولي فراورده
بھ نظر كنھ، چون مالیاتھایي كھ بر طبقات دوم و سوم بستھ  .محصوالت را بھ دست مصرف كننده میرسانند

بر سود )) مالیات واحد((میشوند مآال متوجھ صاحبان زمین میشوند، علمیترین و راحتترین مالیات یك 
  . خالص ساالنھ ھر قطعھ زمین خواھد بود

مقاطعھ (((خصوصي مالیاتھا باید مستقیما توسط دولت گرفتھ شوند، و ھیچ وقت نباید توسط ماموران 
  . حكومت باید بھ صورت سلطنتي با قدرت مطلقھ و موروثي باشد. وصول شوند))) كاران مالیاتي

اینك چنین بھ نظر میرسد كھ پیشنھادھاي كنھ بر اثر دست كم گرفتن اھمیت كارگر، صنایع، بازرگاني، و 
وي این پیشنھاد یك الھام روشن  ھنر اعتبار خود را از دست داده باشند، ولي در نظر بعضي از معاصران

  . كننده بود

جالبترین پیرو او، یعني ویكتوریكتي، ماركي دو میرابو، معتقد بود كھ تابلو اقتصادي در زمره عالیترین 
متولد شد و  ١٧١۵وي، كھ در سال . ابداعات در تاریخ بشر، و ھمردیف فن نویسندگي و اختراع پول است

او امالكي بھ . ھمان دوراني زندگي میكرد كھ عصر ولتر نام داشت درگذشت، درست در ١٧٨٩بھ سال 
مانند یكي از اعیان زندگي میكرد، و مانند یك دموكرات ; ارث برد كھ زندگي راحتي برایش فراھم میكردند

  . چیز مینوشت

اب ، و عنواني كھ وي براي كتابش انتخ)١٧۵۶(نخستین كتاب خود را دوست بشر، یا رسالھ جمعیت نامید 
; پس از انتشار شاھكارش، تحت نفوذ كنھ قرار گرفت. بھ خود وي اطالق شد - دوست بشر  -كرده بود 

كتاب خود را براساس ھمین نفوذ مورد تجدیدنظر قرارداد و مطالب آن را بھ یك رسالھ شش جلدي، كھ 
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بھ سھم خود  ١٧٨٩ چھل بار بھ طبع رسید، افزایش داد و در آماده كردن افكار مردم فرانسھ براي وقایع
  . نقشي ایفا كرد

از افزایش جمعیت احساس نگراني میكرد، از این بابت ) ١٧٩٨بعدا در (ماركي بھ آن اندازه كھ مالتوس 
وي عقیده داشت كھ جمعیت زیاد باعث عظمت یك ملت میشود، و این كار ھم تنھا در . نگراني نداشت

كان امرار معاش داشتھ باشند، مانند موشھاي انبار ابناي بشر در صورتي كھ ام((صورتي عملي است كھ 
وي نتیجھ گرفت كھ از كشت كنندگان . یعني ھمان طور كھ ما ھنوز شاھد آن ھستیم -)) توالد و تناسل كنند

موادغذایي باید ھمھ گونھ تشویق بھ عمل آید، و معتقد بود كھ تقسیم غیرمتساوي ثروت باعث عدم تشویق 
، زیرا امالك ثروتمندان زمینھایي را شامل میشوند كھ میتوانند اراضي حاصلخیزي تولید موادغذایي میشود

  در پیشگفتار میرابوخطاب بھ پادشاه گفتھ شده است كھ دھقانان . باشند

را میبینند،  - یعني زمین مادر  -مولدترین طبقھ ھستند، یعني كساني كھ در زیر پایشان پرستار خود و شما 
در زیر كار پرمشقت خم میشود، در حق شما ھر روز دعاي خیر میكنند، و از شما كمرشان بھ طور مداوم 

و خون آنھاست كھ شما ) شما این را نمیدانید(بر اثر عرق جبین . چیزي جز آرامش و حمایت نمیخواھند
اشخاصي كھ پیوستھ بھ شما میگویند كھ عظمت یك  - گروھي از اشخاص بیمصرف را راضي نگاه میدارید 

من یك مامور . عبارت است از ارزش و تعداد عطایایي كھ او در میان درباریان خود بذل میكند شھریار
وصول مالیاتي را دیدم كھ دست زن فقیري را برید، زیرا این زن تابھ خود، یعني آخرین ظرف خانھاش، 

را میدیدي، اگر شما این منظره ! را دو دستي چسبیده بود و میخواست مانع ضبط آن شود، شھریار بزرگ
  چھ میگفتید 

این ماركي انقالبي مقاطعھ كاران مالیاتي را بھ عنوان انگلھایي كھ از مواد ) ١٧۶٠(در نظریھ مالیات 
كارشناسان خشمگین امور مالي لویي پانزدھم را وادار كردند . حیاتي ملت تغذیھ میكنند مورد حملھ قرار داد

كنھ مادام دو پومپادور را بھ شفاعت ; )١٧۶٠سامبر د ١۶(كھ او را در شاتو دو ونسن زنداني كند 
. ، ولي بھ او دستور داد در ملك خود در لوبینیون بماند)دسامبر ٢۵(لویي ماركي را آزاد كرد ; برانگیخت

 ١٧۶٣میرابو این امر را توفیق اجباري تلقي كرد، بھ مطالعھ درباره امور كشاورزي پرداخت، و در سال 
گریم این )). جامعترین رسالھ درباره اقتصاد قبل از ادم سمیث بود((شر ساخت كھ فلسفھ روستایي را منت

این ماركي بیمانند بر روي ھم چھل كتاب نوشت و تا . خواند)) اسفار خمسھ فرقھ فیزیوكراتھا((كتاب را 
پسرش آخرین روز عمر خود بھ نوشتن ادامھ داد، و ھمھ این مطلب را با وجود ناراحتیھایي كھ از ناحیھ 

پسر خود را از روي ناچاري و بھ خاطر سالمت ھر دوشان، بھ . تحمل میكرد بھ رشتھ تحریر درآورد
او، مانند پسرش، شخصي خشن و بیبندوبار بود، بھ خاطر پول ازدواج كرد، بھ زنش اتھام . زندان فرستاد

دولتي را بھ )) سر بھ مھرھاي  نامھ((او . زنا زد، وي را نزد والدینش بازگرداند، و سپس رفیقھاي گرفت
عنوان استبداد غیرقابل تحمل مورد حملھ قرار داد، و بعدھا توانست مقامات دولتي را وادار كند كھ پنجاه 

امروز . ھا را منتشر كنند، تا بھ كمك آنھا بتواند افراد خانواده خود را تحت انضباط درآورد فقره از این نامھ
كھ انتشارات فیزیوكراتھا بھ راه انداخت و حرارت مبارزات آنھا را براي ما مشكل است كھ سروصدایي را 

  ھاي  آنھا نوشتھ; مریدان كنھ بھ او بھ چشم سقراط اقتصاد نگاه میكردند. درك كنیم
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لومرسیھ دوالریویر  ١٧۶٧در سال . موارد او در مطالب كتابھاي آنھا دست میبرد و چیزي بھ آنھا میافزود
كھ زماني فرماندار مارتینیك بود، اثري منتشر كرد كھ ادم سمیث آن را روشنترین و مرتبطترین شرح این 

ین اثر گفتھ شده بود كھ در روابط در ا. این اثر، نظام طبیعي و اساسي جوامع سیاسي نام داشت. فلسفھ نامید
مشكالت اقتصادي، ناشي ; اقتصادي، قوانیني وجود دارند كھ شبیھ قوانیني ھستند كھ نیوتن در جھان یافت

. از جھل یا تخلف از این قوانین است

آیا میخواھید كھ یك جامعھ بھ باالترین مدارج ثروت، جمعیت، و قدرت برسد در آن صورت مصالح آن را 
كھ عنصر (بھ وسیلھ این آزادي . ست آزادي بسپارید و بگذارید این قاعده، ھمھ جاگیر و جھاني باشدبھ د

كھ رقابت بھ آن تحرك داده و تجربھ سرمشق دیگران آن را از  -و میل بھ لذت جویي ) اساسي صنعت است
الي منافع خود عمل شما این تضمین را خواھید داشت كھ ھركس پیوستھ براي حد اع -بند خرافات رھانیده 

خواھد كرد، و در نتیجھ با ھمھ نیروي عالقھ خاص خود بھ خیر عمومي، ھم بھ حكمران و ھم بھ ھمھ 
  .اعضاي جامعھ كمك خواھد كرد

خالصھ كرد و ) ١٧۶٨(ساموئل دو پون اصول عقاید فیزیوكراتھا را در كتابي بھ نام فیزیوكراسي  -پیر 
دوپون نیز این نظریھ را در دو نشریھ منتشر كرد كھ نفوذ آنھا از سوئد . اداین نام تاریخي را بھ این مكتب د

و با سقوط ; او تحت نظر تورگو بھ عنوان بازرس كل مصنوعات خدمت میكرد. تا توسكان احساس میشد
وي در ترتیب و انعقاد عھدنامھاي با انگلستان حاكي از شناسایي ). ١٧۶۶(تورگو از كار بركنار شد 

بھ  ١٧٨٠بھ عضویت مجمع معاریف و در سال  ١٧٨٧در سال . ، كمك كرد)١٧٨٣(مریكا استقالل آ
در مجلس اخیرالذكر براي تمیز او از شخص دیگري كھ او ھم . عضویت مجلس موسسان برگزیده شد

. نام شھري بود كھ او نمایندگي آن را داشت -نمور  - دوپون نامیده میشد، وي را دوپون دو نمور نامیدند 
ھ با نھضت ژاكوبنھا مخالفت كرده بود، پس از بھ قدرت رسیدن آنھا، در وضع خطرناكي قرار وي ك
آمریكا را ماواي نھایي  ١٨١۵بھ فرانسھ بازگشت، ولي در  ١٨٠٢در ; بھ آمریكا رفت ١٧٩٩در ; گرفت

  . ھاي امریكایي را بنیاد نھاد خود ساخت، و در آنجا یكي از مشھورترین خانواده

فلسفھ فیزیوكراتھا طرفدار نظام فئودالیتھ بھ نظر میرسید، زیرا اربابھاي فئودال ھنوز حداقل  در ظاھر امر
ولي آنان كھ تا قبل از ; یك سوم اراضي را در تملك داشتند، یا از آن حقوق و عوارض دریافت میداشتند

مالكان گرفتھ شود بھ  تقریبا ھیچ گونھ مالیاتي نداده بودند، از این فكر كھ ھمھ مالیاتھا از ١٧۵۶سال 
آنھا ھمچنین میتوانستند لغو حق عبور و عوارض اربابي را بر كاالھایي كھ از راه امالك . وحشت افتادند

  . آنان حمل میشد، بپذیرند

طبقات متوسط كھ در فكر كسب شئون تازھاي براي خود بودند از این فكر كھ آنھا جزئي نازا و غیرمولد 
فرانسھ با آنكھ بیشترشان در این باره كھ باید بھ )) فالسفھ((و . جار میكردنداز ملت ھستند، احساس انز

شخص پادشاه بھ عنوان عامل اصالح متكي بوده با فیزیوكراتھا ھمعقیده بودند، نمیتوانستند در مورد 
از كنھ دیدن كرد، درباره  ١٧۶٣دیویدھیوم كھ در . حصول تفاھم و آشتي با كلیسا با آن ھمگام باشند

خیالپرورترین و متفرعنترین گروه و دستھاي ھستند كھ این روزھا، از ((یزیوكراتھا عقیده داشت كھ آنھا ف
ولتر در مردي با چھل اكو آنھا را مورد استھزا قرارداد .)) زمان انھدام سوربون بھ بعد، میتوان یافت

سھ ملحدان كھ در منزل فردینادو گالیاني یكي از شركت كنندگان ھمیشگي كنی ١٧٧٠در سال ). ١٧۶٨(
اولباك تشكیل میشد، اثري تحت عنوان گفتگو درباره تجارت غالت منتشر كرد، كھ در ھمان سال توسط /د

ولتر اظھار داشت كھ افالطون و مولیر میبایستي براي نوشتن این مطالب . دیدرو بھ فرانسھ ترجمھ شد
گالیاني با لطافت طبع پاریسي، این عقیده . باشنداقتصاد، با یكدیگر متحد شده )) علم بیروح((عالي و براي 

وي استدالل میكرد كھ آزاد ساختن . فیزیوكراتھا را كھ تنھا زمین مولد ثروت است مورد مسخره قرارداد
تجارت غالت از ھمھ مقررات، زارعان فرانسھ را خانھ خراب خواھد كرد، و میتواند در حالي كھ 

این درست . خارج صادر میكنند، در داخل كشور قحطي ایجاد كند بازرگانان زیرك غالت فرانسھ را بھ
  . بھوقوع پیوست ١٧٧۵و  ١٧۶٨ھمان وضعي است كھ در 
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  )). ھیچ((كھ جواب داد، . چنین روایت میشود كھ لویي پانزدھم از كنھ پرسید اگر او پادشاه بود چھ میكرد

مقصود فیزیوكرات .)) قوانین((د، كنھ پاسخ دا)) پس چھ كسي حكومت خواھد كرد((پادشاه پرسید، 
پادشاه قبول كرد كھ این . بود كھ در نھاد بشر جبلي است و بر عرضھ و تقاضا حكومت میكند)) قوانیني((

دولت وي ھمھ گونھ حق العبور، تضییقات فروش، و حمل و  ١٧۵۴سپتامبر  ١٧در . قوانین را آزمایش كند
این آزادي بھ صدور  ١٧۶۴در سال ; داخل كشور لغو كردنقل غالت را از قبیل گندم، جو، و غیره در 

بھاي نان كھ بھ نتیجھ عرضھ و تقاضا . غالت تعمیم یافت، مگر اینكھ قیمت این غالت بھ حد معین برسد
آن را از حد عادي خیلي  ١٧۶۵واگذارده شده بود، براي مدتي كاھش یافت، ولي خرابي محصول در سال 

كمبود غالت بھ درجھ قحطي رسید، دھقانان در جستجوي غذا در  ١٧۶٩ - ١٧۶٨در سالھاي . باالتر برد
نفر  ١٨٠٠نفري آن  ٢٢٠٠در یك بخش، از جمعیت . خوكدانیھا كاوش میكردند و علف و گیاه میخوردند

مردم شكایت میكردند كھ در حالي كھ آنھا با گرسنگي دست بھ گریبانند، محتكرین، . براي نانتكدي میكردند
از عملیات این )) قرارداد قحطي((منتقدان، دولت را متھم میكردند كھ بھ موجب یك . میكنند غالت صادر

، در ١٧۶١منعقد در سال )) قرارداد خانوادگي((این سوتفسیر تلخ در مورد ; انحصارگران، سود میبرد
جویي از طول سالھاي بعد ھم طنین انداز شد براي اینكھ لویي شانزدھم خوش قلب و مھربان را بھ سود

او . ظاھرا بعضي از ماموران، گناھكار بودند ولي لویي پانزدھم مبرا بود. گراني نرخ نان، متھم كند
عدھاي از سوداگران را مامور كرده بود كھ در سالھاي پرنعمت غلھ بخرند، انبار كنند، و در سالھاي 

د كھ براي افراد بیچیز بسیار گران ولي وقتي این غلھ بھ فروش میرسید، بھ قیمتي بو; كمبود آن را بفروشند
مقداري غلھ وارد كرد و ; دولت اقداماتي براي اصالح وضع بھ عمل آورد، ولي این اقدامات دیر بود. بود

مردم با سروصداي زیاد خواستار اعاده . آن را میان استانھایي كھ بیش از ھمھ نیاز داشتند، تقسیم نمود
درست در ھمین اوضاع و احوال بود . ارلمان نیز با آنھا ھم آواز شدنظارت دولت بر دادوستد غلھ شدند و پ

فرامیني كھ بھ موجب  ١٧٧٠دسامبر  ٢٣دولت تسلیم شد و در . كھ ولتر مردي با چھل اكو را منتشر كرد
  . آن دادوستد غلھ آزاد شده بود، لغو شد

فرماني  ١٧۵٨در . شور باز كردبا وجود این ناكامي، عقاید فیزیوكراتھا راه خود را در داخل و خارج ك
ادم سمیث  ١٧۶۵در سال . ھاي پشمي آزاد شده بود صادر شده بود كھ بھ موجب آن تجارت پشم و فراورده

از كنھ دیدن كرد، و مجذوب بیتكلفي و سادگي او شد، و در تمایالت شخصي خود در مورد آزادي 
اشتباه عمده این اصول در این : ((اوت میكرداو درباره فیزیوكراتھا چنین قض. اقتصادي، ثابت قدمتر شد

ولي نتیجھ گرفت كھ )) ;است كھ طبقھ صنعتگران، سازندگان، و بازرگانان را نازا و غیرمولد جلوه میدھد
این اصول با ھمھ نقایصي كھ دارد، شاید از ھر مطلب دیگري كھ تاكنون درباره اقتصاد سیاسي منتشر ((

كھ در میان ملل، بزرگترین  - عقاید فیزیوكراتھا با تمایل انگلستان .)) دشده است، بھ حقیقت نزدیكتر باش
این فلسفھ كھ . و خواستار كاھش عوارض صادرات و واردات بود انطباق كامل داشت -صادر كننده بود 

ثروت، در صورت آزاد بودن تولید و توزیع از تضییقات دولت، با سرعت بیشتر افزایش مییابد در سوئد 
گوستاووس، در توسكان بھ رھبري مھیندوك لئوپولد و در اسپانیا بھ رھبري كارلوس سوم،  بھ رھبري

عالقھ جفرسن بھ حكومتي كھ دخالتش در اداره امور بھ حداقل باشد، تا حدودي . گوشھاي شنوایي یافت
فدار یك ھنري جورج بھ تاثیر نفوذ فیزیوكراتھا در عقیده وي كھ طر. بازتابي از اصول فیزیوكراتھا بود

  . مالیات واحد، آن ھم بر مستغالت بود، اذعان داشت

این فلسفھ آزادي فعالیت و تجارت، طبقھ بازرگانان آمریكا را شیفتھ خود كرد و بھ توسعھ سریع صنایع و 
در فرانسھ، فیزیوكراتھا یك شالوده نظري براي آزاد ساختن . ثروت در ایاالت متحده تحرك بیشتري داد

قبل اینكھ . ز موانع فئودالي و قانوني در راه دادوستد داخلي و پیشرفت سیاسي فراھم كردندطبقات متوسط ا
، این تسالي خاطر را داشت كھ دید یكي از دوستانش )١٧٧۴دسامبر  ١۶(كنھ رخت بھ سراي باقي بكشد 

زي چنانچھ پانزده سال دیگر زنده میماند، شاھد پیرو; بھ سمت بازرس كل دارایي منصوب شده است
  . بسیاري از عقاید فیزیوكراتھا در انقالب میشد
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IV - ١٧٧۴ -  ١٧٢٧: روي كار آمدن تورگو   

آیا تورگو یك فیزیوكرات بود گذشتھ او چنان متنوع و رنگارنگ بود كھ ھیچ گونھ برچسبي را نمیتوان 
د، كھ در طي نسلھا بو)) تیره خوبي((او از یك خانواده قدیمي، و بھ قول لویي پانزدھم از . روي او گذارد

پدرش عضو شوراي دولتي و شھردار شھر پاریس، یعني مھمترین . مشاغل برجستھ مھمي بھ عھده داشتند
پارلمان پاریس و از اعضاي )) مخبر شوراي عرایض((برادر بزرگش . شغل اداري در پاریس بود

وزشگاه سن سولپیس، و در كولژ لویي لوگران، در آم((تورگو در . قرار بود كشیش شود. برجستھ آن بود
او . سوربون با امتیاز در ھمھ آزمایشھا، قبول شد و در سن نوزدھسالگي بھ آبھ دو بروكور ملقب گردید

خواندن زبانھاي التیني، یوناني، عبري، اسپانیایي، ایتالیایي، آلماني، و انگلیسي، و تكلم روان بھ سھ زبان 
ھایي  وان كشیش سوربون انتخاب شد، و در این مقام خطابھبھ عن ١٧۴٩در سال . اخیرالذكر را فراگرفت

  . ایراد كرد كھ از آنھا دو خطابھ، در خارج از حریم االھیات، جنبشي ایجاد كرد

محاسني كھ استقرار مسیحیت بھ نوع بشر اعطا كرده ((، خطابھاي بھ زبان التیني درباره ١٧۵٠در ژوئیھ 
سیحیت، بشر دوران عتیق را از خرافات نجات داده، بسیاري از بھ موجب این خطابھ، م. ایراد كرد)) است

ھنرھا و علوم را حفظ كرده، و فكر آزادیبخش قانون عدالت را كھ در وراي ھمھ تعصبات و عالیق بشري 
آیا انسان میتواند امید اینھا را جز از مذھب، از اصول : ((او گفت. قرار دارد، بھ بشر عرضھ داشتھ است

در این .)) حقوق بشریت را آشكار كرده و بر آن پرتو افكنده است... اشد تنھا دین مسیح دیگري داشتھ ب
ظاھرا این كشیش جوان آثار مونتسكیو و ولتر را خوانده و ; تورع تورگو، تصویري از مسئلھ وجود دارد

  . این كار تاثیري بر االھیات او گذارده بود

سفي پیشرفتھاي متوالي روح انسان در سوربون ایراد خطابھاي تحت عنوان تصویر فل ١٧۵٠در دسامبر 
  . كرد

وي كھ . این اعالم تاریخي مذھب تازه پیشرفت، از ناحیھ جواني بیست و سھ سالھ عملي شایان توجھ بود
بود، تاریخ ذھن انساني را بھ سھ  - و شاید بھ پیروي از افكار ویكو  -افكارش در حكم پیشینھ افكار كنت 

ھاي مادي را  قبل از اینكھ بشر ارتباط علي پدیده: الھوتي، ما بعد طبیعي، و علمي: ردمرحلھ تقسیم میك
ھا را موجودات ذیشعوري كھ نامرئي  بفھمد، ھیچ چیز طبیعیتر از آن نبود كھ تصور كند كھ این پدیده

این ھنگامي كھ فالسفھ بھ بیمعني بودن . ... میباشند و بھ خودش شباھت دارند، بھ وجود آوردھاند
ھاي خدایان پیبردند، ولي ھنوز دانش و بصیرتي نسبت بھ تاریخ طبیعي نیافتھ بودند، درصدد برآمدند  افسانھ

تنھا در یك دوران بعدي بود كھ با مشاھده . ... ھا را با الفاظ مبھم از قبیل جوھر و قوه بیان كنند علل پدیده
جود آمد كھ امكان داشت بھ وسیلھ ریاضیات ھایي بھ و نحوه عمل متقابل و خود بھ خود اجسام، فرضیھ

  . تكامل یابد و صحت و سقم آنھا بھ كمك تجربھ تعیین شود

این جوان بسیار پراستعداد میگفت كھ حیوانات قادر بھ پیشرفت نیستند و از نسل بھ نسل بھ ھمان وضع 
ست ابزاري را كھ بھ وسیلھ ولي بشر كھ شیوه جمع آوري و انتقال دانش را فراگرفتھ، قادر ا. باقي میمانند

تا زماني كھ این . آن با محیط خود سروكار دارد و زندگي خود را غنیتر میسازد، بھتر كند و بھبود بخشد
جمع آوري و انتقال دانش و فنون ادامھ یابد، پیشرفت اجتنابناپذیر است، ھر چند كھ بالیاي طبیعي و 

دیگر بھ عقب ; پیشرفت، یكسان و عالمگیر نیست. نندنوسانات كشورھا ممكن است در آن وقفھاي ایجاد ك
ولي مجموع ; ھنر ممكن است بیحركت بایستد در حالي كھ علم بھ حركت خود ادامھ میدھد. باز میگردند

: تورگو براي تكمیل بررسیھاي خود، حتي انقالب آمریكا را نیز پیشبیني كرد. حركات بھ سوي جلوست
وقتي كھ بھ مرحلھ خود . فقط تا زماني كھ نارساند بھ درخت میچسبند مستعمرات مانند میوه ھستند كھ((

تورگو با .)) بسندگي رسیدند، ھمان كار را خواھند كرد كھ كارتاژ كرد، و روزي ھم آمریكا خواھد كرد
تنھا . الھام از اندیشھ پیشرفت، در حالي كھ ھنوز در سوربون بود درصدد برآمد تاریخ تمدن را بنویسد

آنچھ از این یادداشتھا برمیآید آن ; اي او براي بعضي از قسمتھاي این طرح، اینك باقي مانده استیادداشتھ
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است كھ وي قصد داشت كھ تاریخ زبان، مذھب، علم، اقتصاد، جامعھشناسي، و روانشناسي و ھمچنین 
راي او باقي پدرش پس از مرگ خود، درآمدي مكفي ب. پیدایش و سقوط حكومتھا را در تاریخ خود بگنجاند

یكي از كشیشان . تصمیم گرفت كھ از شغل روحانیت دست بكشد ١٧۵٠گذارد، و او در اواخر سال 
ولي تورگو، بنابھ گفتھ دوپون دو نمور، ; ھمكارش بھ وي اعتراض كرد و بھ او وعده پیشرفت سریع داد

وي در لباس .)) ه بزنممن نمیتوانم خود را محكوم كنم كھ در سراسر عمرم نقابي بر چھر: ((پاسخ داد
در ژانویھ . روحانیت تنھا مدارج پایین را طي كرده بود و آزادانھ میتوانست وارد خدمت سیاسي شود

در ; بھ عنوان قائم مقام دادستان كل تعیین، و در دسامبر بھ سمت مشاور در پارلمان منصوب شد ١٧۵٢
ارلمان یافت، و در این مقام بھ خاطر را در پ)) مخبر شوراي عرایض((با پرداخت پول، عنوان  ١٧۵٣

او ھمراه گورنھ براي بازدید، بھ  ١٧۵۶ -  ١٧۵۵در سالھاي . پشتكار و عدالت خود، شھرتي بھ ھم رسانید
در ضمن، بر اثر تماس مستقیم با كشاورزان، بازرگانان، و كارخانھداران، بھ اقتصاد ; ایاالت مسافرت كرد

، دوپون دو نمور، و ادم سمیث )پدر(ھ آشنا شد، و بھ وسیلھ كنھ با میرابو او بھ وسیلھ گورنھ با كن. وارد شد
وي ھیچ وقت خود را در زمره پیروان مكتب فیزیوكراتھا نمیشمرد، ولي پول و قلم او پشتیبان . آشنا گردید

طرز فكر و رفتارش در ) ١٧۵١(در خالل این احوال . اصلي مجلھ دوپون بھ نام سالنماي نجومي بود
در این . نھاي مادام ژوفرن، مادام دو گرافینیي، مادام دو دفان، و مادموازل دولسپیناس را بر او گشودسالو

یكي از نتایج اولیھ این تماسھا، اقدام او . اولباك، و گریم آشنا شد/آالمبر، دیدرو، ھلوسیوس، د/سالونھا با د
براي دایرھالمعارف دیدرو در  وي مقاالتي. نامھ درباره رواداري مذھبي بود) ١٧۵٣(در انتشار 

)) دایرھالمعارف((ھاي وجود لغتشناسي، بازارھاي مكاره، و بازارھاي دادوستد نوشت، ولي وقتي  زمینھ
بھ ھنگام سفر در سویس و فرانسھ از . از طرف دولت محكوم شد، وي از مقالھنویسي براي آن دست كشید

 فزنھحكیم . بود كھ تا پایان عمر ولتر ادامھ داشتو این امر مقدمھ یك دوستي ) ١٧۶٠(ولتر دیدن كرد 
او را از )) فیلسوفان.)) ((من بندرت شخصي از او دوست داشتنیتر یا مطلعتر دیدھام: ((درباره او نوشت

  . خود میدانستند و امیدوار بودند از طریق وي در پادشاه نفوذ كنند

او براي دو دانشجوي چیني كھ در شرف بازگشت بھ چین بودند، رئوس مطالب اقتصادي  ١٧۶۶در سال 
این رسالھ كھ در سالنماي . فحھ نوشت كھ تفكرات درباره تشكیل و توزیع ثروتھا نام داشترا در یكصد ص

بھ عنوان یكي از فشردھترین و پرقدرتترین بازنمودھاي نظریھ ) ١٧٧٠ - ١٧۶٩(نجومي بھ چاپ رسید 
ثروت  تورگو در این رسالھ میگفت كھ زمین، تنھا منبع. فیزیوكراتھا، مورد تشویق و حسن قبول واقع شد

ھمھ طبقات بھ جز كشت كنندگان زمین، از مازادي كھ این كشت كنندگان اضافھ بر نیازھاي خود ; است
بھوجود میآورد كھ از آن میتوان بھ )) صندوق دستمزد((این مازاد یك ; تولید میكنند، امرار معاش میكنند

قانون آھنین ((ھ بعدا بھ نام در اینجا صورتبندي اولیھ آنچھ ك. طبقھ افزارمندان دستمزد پرداخت كرد
  : معروف گردید، دیده میشود)) دستمزد

كارگر . ... دستمزد كارگران بر اثر رقابت آنان، محدود بھ حدي میشود كھ براي امرار معاش الزم است
صرف كھ فقط از بازوان و پشتكار خود استفاده میكند جز اینكھ موفق شود ثمره تالش و زحمت خود را بھ 

و چون میتواند از ; كارفرما تا آنجا كھ بتواند، بھ او دستمزد كم میدھد. ... فروشد، چیزي ندارددیگران ب
میان تعداد زیادي كارگر، آن را كھ میخواھد انتخاب كند، كسي را ترجیح میدھد كھ با دستمزدي كمتر از 

  . ھمھ كار میكند

این امر در مورد ھر . ار خویش را پایین آورندبنابراین كارگران ناچارند در مقام رقابت با یكدیگر، بھاي ك
  .نوع كاري صادق است، یعني دستمزد كارگر محدود بھ حدي است كھ براي امرار معاشش الزم است

ھاي خویش، ابزار و  تورگو سپس بھ تاكید اھمیت سرمایھ پرداخت، و گفت كھ یك نفر باید از راه اندوختھ
و او باید كارگران را زنده نگاھدارد تا از راه ; ا بتوان بھ كار گماردلوازم تولید را فراھم كند تا كارگر ر

از آنجا كھ یك فعالیت تجاري ھیچگاه بھ موفقیت . فروش محصوالت، سرمایھاش بھ حال اولیھ بازگردد
این رفت و . ((خود اطمینان ندارد، و براي جبران خطر از دست رفتن سرمایھ، باید سودي منظور داشت

آن گردش مفید و پرثمري كھ بھ تمام ... م سرمایھ است كھ گردش پول را تشكیل میدھدبرگشت مداو
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در .)) و بھ دالیل زیاد با گردش خون در بدن حیوانات قابل قیاس است... تالشھاي جامعھ حیات میبخشد، 
سطح  باید گذارد سود و بھره، مانند دستمزد، طبق عرضھ و تقاضا بھ; كار این گردش نباید دخالت كرد

  . طبیعي خود برسند

مالیات فقط باید بھ ; ھا، بازرگانان، و كارگران باید از مالیات معاف باشند سرمایھداران، صاحبان كارخانھ
. ھاي خود، جبران آن را خواھند كرد مالكان اراضي تعلق گیرد، و آنھا ھم با افزایش بھاي فرآورده

  . مصرفي وضع شودھیچگونھ عوارضي نباید بر حمل یا فروش كاالھاي 

در این تفكرات، تورگو شالوده نظري سرمایھداري قرن نوزدھم را قبل از تشكیل موثر طبقھ كارگر 
او كھ یكي از مھربانترین و با صداقتترین مردان عصر خود بود، نمیتوانست براي كارگران آتیھاي . بنانھاد

معھذا ھمین شخص یك خدمتگزار با . یكندپیش بین)) بخور و نمیر((بھتر از دستمزدي در حدود یك زندگي 
بھ عنوان ناظر پادشاه در منطقھ لیموژ كھ یكي از فقیرترین نواحي فرانسھ  ١٧۶١در اوت . وفاي مردم شد

درصد درآمد حاصل از زمین بھ صورت مالیات بھ جیب  ۵٠تا  ۴٨او تخمین زد كھ . بود، برگزیده شد
دھقانان محل گرفتھ و عبوس، و نجبا خشن و بینزاكت . دولت و بھ صورت عشریھ بھ جیب كلیسا میرود

  . بودند

من از این نظر این را از . من این بخت بد را دارم كھ مامور دولت ھستم: ((او در نامھاي بھ ولتر نوشت
بخت بد میدانم كھ در این دوران نزاعھا و توبیخھا، سعادت، تنھا در زندگي فیلسوفانھ و در میان كتابھا و 

ھاي پول مردم لیموژ را بھ دست خواھید  شما قلوب و كیسھ: ((ولتر در پاسخ نوشت.)) وجود دارد دوستان
آیا او نمیتواند ترتیب . من عقیده دارم كھ ناظر پادشاه تنھا شخصي است كھ میتواند مفید باشد. ... آورد

تورگو ھمھ )) شویق كندھا، كشت مزارع، و زھكشي باتالقھا را بدھد و كارخانھداران را ت تعمیر شاھراه
وي باشور و حرارت خاصي در لیموژ بھ مدت سیزده سال تالش كرد، و مورد . این كارھا را انجام داد

او بارھا، ولي بدون اخذ نتیجھ، از شوراي دولتي تقاضا كرد . عالقھ مردم و نفرت طبقھ نجبا قرار گرفت
بھبود بخشید، بیعدالتیھا را درمان كرد، یك وي نحوه تخصیص مالیاتھا را . میزان مالیات را كاھش دھد

این . دستگاه خدمات شھري بھوجود آورد، تجارت غلھ را آزاد كرد، و بیش از ھفتصد كیلومتر راه ساخت
ھاي  توسط دولت فرانسھ آغاز شد، و شاھراه ١٧٣٢راھسازي قسمتي از برنامھ ملي راھسازي بود كھ در 

پیش از تورگو، جاده سازي . آن سایھ افكندھاند، مرھون آن ھستندزیباي امروزي فرانسھ، كھ درختان بر 
وي بیگاري را در لیموژ منسوخ، و دستمزد كارگران را از . از طریق بیگاري دھقانان صورت میگرفت

اھالي را ترغیب كرد سیب زمیني را . طریق وضع یك مالیات عمومي بر كلیھ افراد غیرروحاني تامین كرد
اقدامات قاطع وي در زمینھ كمك بھ . ان كشت كنند، نھ فقط بھ عنوان غذاي حیواناتبھ عنوان غذاي انس

  . ، تحسین ھمگان را برانگیخت١٧٧٢ -  ١٧۶٨درماندگان در دورانھاي قحطي 

ھمھ فرانسھ از این امر . پادشاه جدید از وي دعوت كرد بھ دولت مركزي بپیوندد ١٧٧۴ژوئیھ  ٢٠در 
بھ چشم مردي نگاه میكرد كھ كشور در حال متالشي شدن را نجات خواھد  ابراز خوشنودي كرد، و بھ او

  . داد

V -  كمونیستھا  

در حالي كھ فیزیوكراتھا شالوده نظري سرمایھداري را بنامینھادند، لنگھ سرگرم ارائھ و تشریح سوسیالیسم 
بتدریج كھ طبقات تحصیلكرده امیدھاي خود را بھ بھشت موعود از دست میدادند، خاطر . و كمونیسم بودند

ي را نادیده میگرفت، خود را طبقھ متمكن كھ مناھي مذھب. خویش را با جانشیني زمیني آن خوش میداشتند
و عوام الناس تسالي خاطر خویش را در رویاھاي ; تسلیم حب مال، قدرت، زنان، مسكرات، و ھنر میكرد

مدینھ فاضلھاي مییافتند كھ در آن نعمات زمین بھ طور برابر میان اشخاص عامي و ھوشمند، و ضعیف و 
  . قوي تقسیم شود
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كھ در انگلستان )) مساواتیان((ھاي مشخصي مانند  یستي و گروهدر قرن ھجدھم ھیچگونھ نھضت سوسیال
بلكھ تنھا افرادي پراكنده بودند ; دوران كرامول فعالیت داشتند، یا یسوعیان كمونیست پاراگھ وجود نداشتند

بابوف بھ صورت یكي از عوامل )) گراكوس((كھ صداي خود را بھ فریاد در حال تزایدي كھ بعدا در قالب 
بھ خاطر میآوریم كھ ژان ملیھ، روحاني شكاك، در وصیتنامھ خود در . رانسھ درآمد، میافزودندانقالب ف

خواستار یك جامعھ كمونیستي بود كھ در آن تولیدات ملي بھ طور متساوي تقسیم شوند، زنان و  ١٧٣٣سال 
چنانچھ چند تن از  و در عین حال اظھارنظر كرد كھ; مردان بھ میل خود با یكدیگر پیوند كنند و جدا شوند

ھفت سال قبل از اینكھ این مطلب بھ چاپ برسد، روسو در دومین . پادشاھان كشتھ شوند، مفید خواھد بود
ولي حتي در آن . بھ مالكیت خصوصي بھ عنوان منبع كلیھ زشتیھاي تمدن حملھ كرد) ١٧۵۵(گفتار خود 

ھمھ قھرمانان  ١٧۶٢برا دانست، و تا سال حملھ انفجارآمیز، او خود را از ھرگونھ برنامھ سوسیالیستي م
  . كتاب او بخوبي مجھز بھ مالكیت شده بودند

در ھمان سال كھ گفتار راجع بھ منشا عدم مساوات روسو منتشر شد، اثر دیگري تحت عنوان قانون طبیعت 
ز نام آخر او كھ این اثر بھ قلم یك نویسنده گمنام افراطي بود كھ اینك، گذشتھ از كتابھایش، ج; انتشار یافت

نباید این شخص را با آندره مورل كھ او را بھ عنوان یكي از نویسندگان . مورلي باشد، چیز بیشتري نمیدانیم
كھ ) ١٧۵١(مورلي نخست با انتشار رسالھ خصایص یك پادشاه بزرگ . دایرھالمعارف دیدھایم، اشتباه كرد

وي بھ رویاي خود در  ١٧۵٣در سال . جلب كردیك پادشاه كمونیست را مجسم میكرد، انظار را بھ خود 
در اینجا، پادشاه خوب شاید پس از . اثري بھ نام انھدام جزایر شناور، یا ال بازیلیاد شكلي شاعرانھ داد

بھترین و كاملترین . خواندن نخستین گفتار روسو، ملت خود را بھ یك زندگي ساده و طبیعي بازمیگرداند
بسیاري از اشخاص این اثر را بھ . بود) ١٧۶٠ -  ١٧۵۵(طبیعت مورلي  عرضھ آرمان كمونیستي، قانون
. اعالم داشت) ١٧۴٨(آرژانسون آن را برتر از روح القوانین مونتسكیو /دیدرو نسبت میدادند، و ماركي د

مورلي مانند روسو عقیده داشت كھ بشر طبیعتا خوب است و غرایز اجتماعي او بھ رفتار خوب متمایلش 
او از مسیحیت بھ علت تمایل آن . قوانین با استقرار و حفظ مالكیت خصوصي او را فاسد میكنندمیكنند، و 

سنت . و از اینكھ كلیسا مالكیت را تصویب كرده است بسیار متالم بود. بھ سوي كمونیسم تحسین میكرد
ه خودخواھي، حماقت، غرور، جاھطلبي، شرارت، تزویر، و رذالت بھوجود آورد((مالكیت خصوصي 

آنچھ كھ زشت و خبیث است خود را در قالب این عنصر مكار و زیانبار یعني تمایل بھ تملك، ... ; است
او ھمچنین میگفت كھ سفسطھگران چنین استنتاج میكنند كھ طبیعت بشر كمونیسم را .)) درمیآورد

كھ تخلف از غیرممكن میكند، و حال آنكھ چنانكھ تسلسل صحیح امور در نظر گرفتھ شود، دیده میشود 
اگر بھ خاطر حرص، خودخواھي، . كمونیسم است كھ فضایل طبیعي بشر را فاسد و منحرف كرده است

رقابتھا، و نفرتھاي ناشي از مالكیت خصوصي نبود، ابناي بشر در اخوت صلحآمیز و تعاون با یكدیگر 
  . بھسر میبردند

ث آزاد درباره مباحث اخالقي و سیاسي آغاز راه نوسازي باید با از میان برداشتن موانع موجود در راه بح
بھ افراد خردمند آزادي كامل داده شود كھ بھ اشتباھات و تعصباتي كھ روح مالكیت را حفظ ((شود، و 

اطفال باید در سن شش سالگي از والدینشان گرفتھ شوند و بھطور جمعي، تا سن .)) میكنند، حملھور شوند
در خالل ; ه شوند، و در آن وقت نزد والدین خودبازگردانده شوندشانزدھسالگي، توسط دولت پرورش داد

این مدت، مدارس آنھا را، براي اینكھ بھ فكر منابع عمومي باشند نھ كسب مال و منال شخصي، آموزش 
  . میدھند

كلیھ محصوالت در . ((مالكیت شخصي تنھا باید در مورد نیازھاي خصوصي افراد، مجاز داشتھ شود
كلیھ .)) ي جمعآوري خواھند شد كھ براي نیازھاي زندگي، میان ھمھ شارمندان توزیع شوندانبارھاي عموم

آنھا از سن بیست و یك سالگي تا بیست و پنج سالگي باید در مزارع كمك ; افراد تندرست باید كار كنند
لگي بازنشستھ ھیچ طبقھ بیكارھاي نباید وجود داشتھ باشد، ولي ھر كس بخواھد میتواند در سن چھلسا. كنند

كشور بھ شھرھاي باغستاني . شود، و دولت ترتیبي خواھد داد كھ زندگي او در سنین كھولت تامین باشد
ھر اجتماع بھوسیلھ یك . تقسیم خواھد شد، و ھر كدام داراي یك بازار مركزي و میدان عمومي خواھند بود
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و در این شوراھا یك سناي ; ه خواھد شدشورا، مركب از پدراني كھ بیش از پنجاه سال داشتھ باشند، ادار
  . عالي انتخاب خواھند كرد كھ بر ھمھ چیز حكومت، و آنھا را ھماھنگ كند

شاید مورلي تمایل طبیعي بشر بھ فردگرایي، نیروي غریزه كسب مال، و مخالفتي را كھ عطش آزادي علیھ 
با وصف این، نفوذ او . گرفتھ بوداستبداد الزم براي حفظ یك تساوي غیرطبیعي ابراز میدارد، دست كم 

بابوف اظھار داشت كھ كمونیسم او ملھم از قانون طبیعت مورلي بود، و شارل فوریھ نیز . قابل مالحظھ بود
كھ بھ نوبھ خود منجر بھ تجربیات كمونیستي از ) ١٨٠٨(احتماال طرح خود را درباره اجتماعات تعاوني 

در قانون مورلي این اصل مشھور، كھ پس . بع الھام گرفتھ بودشد، از ھمان من) ١٨۴١(قبیل مزرعھ بروك 
از ھر كس ((از گذشت سالھا عامل الھام بخش و در عین حال بالي جان انقالب روسیھ شد، دیده میشود، 

فرانسھ عموما نظام پیشنھادي مورلي )) فیلسوفان.)) ((برحسب استعدادش، بھ ھر كس برحسب نیازھایش
رعملي است مردود میدانستند، و مالكیت خصوصي را بھ عنوان یكي از عواقب را بھ عنوان اینكھ غی

  . غیرقابل احتراز طبیعت بشري میپذیرفتند

ھانري لنگھ را كھ حقوقدان بود و بھ قانون و مالكیت ھر دو حملھ  - مورلي، سیمون  ١٧۶٣ولي در سال 
اج شده بود و حق وكالت نداشت، وي كھ از كانون وكال اخر. میكرد، متحد نیرومندي براي خود یافت

كھ در آن حمالت آتشیني بھ مفاسد ) ١٧٩٢ -  ١٧٧٧(نشریھاي تحت عنوان آنال پولیتیك منتشر میكرد 
بھ عقیده وي، قانون وسیلھاي بود براي قانوني كردن و حفظ مایملكي كھ در اصل . اجتماعي بھعمل میآورد

  . بھ زور یا تقلب بھدست آمده بود

چون از كساني كھ . ھر چیز دیگر، بھ این منظور تدوین شدھاند كھ مالكیت را حفظ كنندقوانین، وراي 
قوانین بھ طور آشكار . داراي اموالي ھستند خیلي بیشتر میتوان چیزي گرفت تا از كساني كھ ھیچ ندارند

نشان دادن آن باور كردن این امر مشكل، ولي . تضمیني ھستند كھ بھ ثروتمندان در برابر بیچیز داده میشود
  . بھ طور وضوح امكانپذیر است كھ قوانین از بعضي از جھات توطئھاي ھستند علیھ اكثریت نوع بشر

بھ موجب این استدالل، نتیجتا جنگ طبقاتي اجتناب ناپذیري میان صاحبان اموال یا سرمایھ، و كارگران كھ 
لنگھ این عقیده . ند، در جریان استبھ رقابت با یكدیگر باید كار خود را بھ كارفرمایان مالك بفروش

فیزیوكراتھا را كھ آزاد ساختن اقتصاد از نظارت دولت خود بھ خود رونق و رفاه بھ ھمراه خواھد داشت با 
و بالعكس، عقیده داشت كھ این عمل، تمركز ثروت را تسریع خواھد كرد، قیمتھا افزایش ; تحقیر رد میكرد

نظارت بر قیمتھا توسط ثروتمندان، بردگي مزدبگیران را . اندخواھند یافت، و دستمزد عقب خواھد م
بھ [ بردگان پیشین]تنھا چیزي كھ اینان ((; ھمیشگي میسازد، حتي پس از این كھ بردگي قانونا منسوخ شود

دست آوردھاند این است كھ مدام از بیم گرسنگي در عذاب باشند، و این مصیبتي است كھ اسالف آنان در 
بھ بردگان در تمام طول ; باید آن را در پستترین مدارج انسانیت نامید، از آن مصون بودند این شرایط، كھ

ولي در یك اقتصاد فارغ از نظارت، كارفرما آزاد است ھر وقت كھ از ; سال جا و غذا داده میشد
. یآوردآن وقت گدایي را ھم جرم بھ حساب م; كارگرانش سودي بھ دست نیاورد آنھا را بھ گدایي بیندازد

وي چنین انقالبي را براي . لنگھ عقیده داشت كھ براي اینھا عالجي جز یك انقالب كمونیستي وجود ندارد
دوران خود توصیھ نمیكرد زیرا بیشتر محتمل بود بھ ھرج و مرج منجر شود تا بھ عدالت، ولي احساس 

  . میكرد كھ شرایط براي چنین انقالبي بسرعت شكل میگیرد

شاید ; ھیچگاه نیاز براي طبقھاي كھ بھ آن محكوم است، عالمگیرتر و مھلكتر از حال حاضر نبوده است
ما از . ... بھ دگرگوني كامل نزدیكتر نبوده است) از این زمان(ھیچگاه در بحبوحھ رفاه ظاھري اروپا 

بھ سركردگي ]ن راھي درست معكوس، بھ ھمان نقطھاي رسیدھایم كھ ایتالیا، ھنگامي كھ جنگ بزرگا
ھاي عروس جھان با خود  آن را غرق در خون كرد و آتش و كشتار را درست تا پشت دروازه[ سپارتاكوس

  ). ١٧٩۴(با وجود اندرز وي، انقالب در زمان او بھوقوع پیوست و او را بھ پاي گیوتین فرستاد 
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رگذشت توانست سرخود را حفظ آبھ گابریل بونھ دومابلي فقط بھ این علت كھ چھار سال قبل از انقالب د
یكي از برادرانش ژان بونو دومابلي بود كھ روسو با او در ; او از یك خانواده برجستھ گرنوبل بود. كند

. برادر دیگرش كوندیاك بود كھ در زمینھ روانشناسي ھیجاني بھ پا كرد; در یكجا زندگي میكرد ١٧۴٠سال 
ل دو تانسن بود كھ سعي كرد گابریل را در سلك كشیشان یكي دیگر از خویشاوندان مشھور آنان كاردینا

درآورد، ولي وي در ھمان مراحل نخستین روحانیت بازایستاد، در سالن مادام دو تانسن در پاریس شركت 
از آن پس ; او با كاردینال نزاع كرد و بھ عزلت ادبي روي آورد ١٧۴٨در سال . كرد و مجذوب فلسفھ شد
   .داشتندابھایش بودند كھ ھمگي آنھا زماني شھرت تنھا حادثھ زندگي وي كت

ھفت سالي كھ وي در پاریس و ورساي گذراند او را بھ دانش سیاسي و اطالعاتي در زمینھ روابط بین 
تركیب بینظیري از آرمانھاي سوسیالیستي و شك و تردید  المللي و طبیعت انساني مجھز كرد، و نتیجھاش

ھاي اخالقي كھ درباره افراد  اصرار داشت كھ ھمان ضابطھ) برخالف ماكیاولي(مابلي . بدبینانھ در او بود
بھكار برده میشوند، باید در مورد نحوه رفتار كشورھا نیز بھ كار روند، ولي بر این حقیقت واقف بود كھ 

اما مانند ولتر و مورلي بدون اینكھ بھ . نظام قابل اجراي حقوق بین الملل خواھد بود كار مستلزم یك
ولي عقیده داشت كھ اصول اخالقي را نمیتوان بدون مذھبي ; مسیحیت پابند باشد، بھ وجود خداوند قایل بود

تعقل، محكوم  از نظر((كھ داراي مجازاتھا و پاداشھاي مافوق طبیعي باشد، حفظ كرد زیرا بیشتر اشخاص 
وي اخالق رواني را بھ اخالق مسیح، و جمھوریھاي یونان را بھ نظامھاي .)) بھ طفولیت دایم ھستند

با مورلي در این مورد ھمعقیده بود كھ رذایل بشر نھ ناشي از طبیعت . سلطنتي دوران جدید ترجیح میداد
مھ مفاسدي است كھ اجتماع بھ آن سرچشمھ ھ((و عقیده داشت كھ مالكیت ; بلكھ ناشي از مالكیت ھستند

شھوت ثروتمند شدن، در قلب انسان جاي رو بھ گسترشي یافتھ است و ھمھ موازین عدل .)) ((دچار میشود
رشك، آز، و . و این شھوت با افزایش نابرابري ثروتھا شدت مییابد)) ;و انصاف را دچار خفقان میكند

ثروتمندان بر تجمالت خود بسرعت میافزایند و فقرا . ندتقسیمات طبقاتي، دوستي طبیعي بشر را مسموم میك
وقتي كھ بردگي اقتصادي ادامھ دارد، آزادي سیاسي بھ چھ درد . در گرداب تحقیر و خفت فرومیروند

آن آزادي كھ ھر اروپایي تصور میكند از آن برخوردار است، تنھا آزادي آن است كھ از پیش ((میخورد 
مال ((و )) مال من((اگر در دنیا موضوع .)) اختیار ارباب دیگري بگذاردیك ارباب برود و خود را در 

مابلي عقیده داشت كھ ھندیشمردگان تحت نظام ! وجود نداشت، بشر تا چھ حد خوشبختتر و بھتر میبود)) تو
و سوئدیھا و سویسیھا كھ از جستجو ; كمونیسم یسوعیان در پاراگھ خوشبختتر از فرانسویان عصر او بودند

اي افتخار و پول دست كشیده و بھ یك رفاه متوسط قانع بودند، از انگلیسیھا كھ مستعمرات و تجارت بھ بر
او میگفت در سوئد مردم بھ اخالق پسندیده بیش از شھرت افتخار . چنگ میآوردند، خوشبختتر بودند

  . میكردند، و رضایت متوسط از ثروت زیاد بیشتر ارزش داشت

در آن نوع اجتماعي كھ . اختیار كساني است كھ نگراني ثروتمند بودن نداشتھ باشندآزادي واقعي، تنھا در 
فیزیوكراتھا طرفدار آن ھستند خوشبختي وجود نخواھد داشت، زیرا افراد بشر بر اثر تمایل بھ برابري با 

  . كساني كھ از لحاظ ثروت از آنھا تمكن بیشتري دارند، پیوستھ در ھیجان و اضطراب میباشند

ین ترتیب مابلي نتیجھگیري میكرد كھ كمونیسم تنھا نظام اجتماعي است كھ باعث ترویج فضیلت و بد
اجتماعي از خوبان بھوجود آورید و در آن صورت ھیچ چیز آسانتر از آن نخواھد . ((خوشبختي خواھد شد

ولي وقتي .)) كنیمبود كھ برابري شرایط برقرار سازیم و براساس این شالوده دوگانھ، رفاه بشر را تثبیت 
افراد بشر این گونھ آلوده بھ فساد ھستند، چگونھ میتوان چنین كمونیستي را برقرار كرد در اینجا رگ 

امروزه ھیچ نیروي انساني نمیتواند ((شكاكیت مابلي بلند میشود و او با خاطري افسرده اعتراف میكند كھ 
از میان بردارد، برابري را بار دیگر مستقر بدون ایجاد بینظمي بیشتري از آنچھ كھ انسان میخواھد 

ھاي مردم بھ كسب  از جنبھ نظري، دموكراسي عالي است ولي عمال بھ علت جھل و عالقھ توده.)) سازد
آنچھ كھ ما میتوانیم انجام دھیم آن است كھ كمونیسم را بھ عنوان یك . مال، با عدم كامیابي روبھرو میشود

جا و با احتیاط بھ جانب آن پیش رود، تلقي كنیم و عادات بشر امروزي را كمال مطلوب كھ تمدن باید تدری
ھدف ما نباید افزایش ثروت یا حتي افزایش خوشبختي بلكھ . بآرامي از رقابت بھ ھمكاري تغییر دھیم

نخستین گام بھ سوي یك حكومت بھتر، . افزایش فضیلت باشد، زیرا تنھا فضیلت است كھ خوشبختي میآورد
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ن اعضاي قوه مقننھ خواھد بود و این اعضا باید یك قانون اساسي تدوین كنند كھ قدرت عالي را بھ فراخواند
مساحت زمیني كھ متعلق بھ ھر ). انجام شد ١٧٩١ -  ١٧٨٩این كار در (یك مجلس قانونگذاري واگذار كند 

در مورد . فزایش یابدامالك بزرگ باید تقسیم شوند تا تعداد خرده مالكان ا; فرد است، باید محدود باشد
مانند نقاشي و مجسمھ سازي باید )) ھنرھاي بیثمر((و ; وراثت ثروت باید محدودیتھاي شدید قائل شد

  . متوقف شود

و مجددا در  ١٧٨٩دیوان آثار مابلي در سال . در انقالب فرانسھ بسیاري از این پیشنھادھا پذیرفتھ شد
كمي بعد از انقالب منتشر شد ھلوسیوس، مابلي، روسو، در كتابي كھ ; منتشر شد ١٧٩٣و  ١٧٩٢سالھاي 

  . ولتر، و فرانكلین بترتیب بھ عنوان الھام دھندگان اصلي انقالب و قدیسان حقیقي مذھب تازه معرفي شدند

VI  -  پادشاه  

د و با لویي پانزدھم، تا آنجا كھ با این كمونیستھا آشنا بود، بھ آنان بھ عنوان پنداربافان بیاھمیت لبخند میز
درباریان بھ قمار بیحساب و تظاھرات مسرفانھ خود ادامھ . سرخوشي از یك بستر بھ بستر دیگر میرفت

; لیور خرج كرد تا یك برنامھ تفریحي یكروزه براي پادشاه ترتیب دھد ٠٠٠،٢٠٠پرنس دو سوبیز ; میدادند
. لیور خرج برمیداشت ٠٠٠،١٠٠و ھر مسافرت شاھانھ بھ یكي از مراكز حكومتي، براي مالیات دھندگان 

حدود پنجاه نفر از رجال در ورساي یا پاریس كاخ داشتند، و ده ھزار خدمتگار براي برآوردن خواستھا و 
خود لویي سھ ھزار . ھا، و خاندان سلطنت با غرور جان میكندند نیازھاي نجبا، روحانیان عالیمقام، رفیقھ

زردوزي، و سي پزشك براي اینكھ از او خون بگیرند، پادو ملبس بھ مخمل و  ١۵٠كالسكھ،  ٢١٧اسب، 
، ١٧۵١خانواده سلطنتي طي سال . مزاجش را صاف كنند، و او را مسموم كنند در اختیار داشت

مردم شكایت میكردند، ولي بیشتر . لیور یعني در حدود یك چھارم درآمد دولت، خرج كرد ۶٨،٠٠٠،٠٠٠
زوه، اعالن مصور، و آوازھاي ھجوآمیز عدم وجھھ پادشاه را ھر سال صدھا ج; این شكایات بدون نام بود

لویي، اگر تو زماني مورد عالقھ ما بودي بھ این علت بود كھ : ((در یك جزوه گفتھ شده بود. نشان میداد
در این كشور كھ بھ خاطر تو خالي از سكنھ شده و بھ صورت طعمھ . ھنوز مفاسد تو بر ما آشكار نشده بود

و حقھ بازاني شده است كھ با تو حكومت میكنند، اگر ھنوز فرانسویاني باقي ماندھاند براي تحویل شیادان 
چھ عاملي باعث شد كھ لویي محبوب بھ صورت پادشاه مورد .)) این است كھ از تو نفرت داشتھ باشند

انتقامجو تحقیر و توھین درآید اگر از اسراف، اھمال، و زناكاریھایش بگذریم، شخصا آن طوري كھ تاریخ 
از نظر جسماني خوش قیافھ، بلندقد، و نیرومند بود، و میتوانست در حالي كھ . او را مجسم میكند، بد نبود

مربیانش او را خراب كرده . تمام بعدازظھر را صرف شكار كرده است، شب ھنگام از زنان پذیرایي كند
سایھ لویي . ثت و حق االھي متعلق بھ او استویلروا بھ او تفھیم كرده بود كھ تمام فرانسھ بھ حكم ورا; بودند

پادشاه جوان با احساس . چھاردھم و سنت زمان او، غرور سلطنت را تعدیل كرده و آن را برھم زده بود
اینكھ توانایي آن را ندارد كھ خود را بھ سطح عظمت و اراده لویي چھاردھم برساند، دچار وسواس و 

. شده بود، و با كمال میل اخذ تصمیم را بھ عھده وزیرانش میگذاردنگراني شده و قدرت تصمیم از او سلب 
مطالعات زمان كودكي و حافظھ نیرومندش وي را تا حدودي با تاریخ آشنا كرد، بھ مرور زمان اطالعات 
. قابل توجھي از امور اروپا بھدست آورد، و سالھا مكاتبات سیاسي سري خود را شخصا نگاھداري میكرد

ا بیروحي و عدم تحرك داشت، و درباره اخالق مردان و زناني كھ در اطرافش بودند، خوب ذكاوتي توام ب
او میتوانست از نظر صحبت و نكتھ سنجي، با بھترین مغزھاي دربار خود . و بیرحمانھ قضاوت میكرد

  ولي ظاھرا حتي بیمعنیترین اصول جزمي االھیات را كھ فلوري در . برابري كند
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براي او كھ میان تقدس و . لویي پانزدھم در جواني بھ مغزش ریختھ بود، میپذیرفت: میشل وانلو - لویي 
بھ علت ترس از مرگ و جھنم، رنج . زناكاري در نوسان بود، مذھب بھ صورت یك تب منقطع درآمده بود

ان آیین یانسن را او آزار و اذیت پیرو. میبرد ولي امیدوار بود كھ پس از مرگ گناھانش بخشیده شود
فرانسھ در دوران سلطنت وي گاه و )) فیلسوفان((متوقف كرد، و اینك كھ بھ گذشتھ نگاه میكنیم، میبینیم كھ 

  . بیگاه از آزادي عمل قابل توجھي برخوردار بودند

پومپادور و دو باري عادت كرده بودند وي را بھ . گاھي او قساوت بھ خرج میداد، ولي غالبا رحیم بود
خونسردي و . طر قدرتي كھ او بھ آنھا میداد، بلكھ ھمچنین بھ خاطر شخص خودش دوست داشتھ باشندخا

در وراي آن خودداري، ; كمحرفي او ناشي از این امر بود كھ وي شخصي خجول و فاقد اعتماد بھ نفس بود
ش نیز او را بھ دختران. عوامل رافت قرار داشتند كھ وي آن را خصوصا نسبت بھ دخترانش ابراز میداشت

معموال رفتارش پرعطوفت . عنوان پدري دوست داشتند كھ ھمھ چیز، جز یك سرمشق خوب، بھ آنھا میداد
بود، ولي گاھي ھم سنگدل میشد و خیلي بآرامي درباره بیماریھا یا مرگ قریب الوقوع درباریانش صحبت 

، و شوازول، موازین آقایي را از یاد آرژانسون، مورپا/بھ ھنگام از كار بركنار كردن ناگھاني د. میكرد
برایش مشكل بود در حضور كسي بھ او جواب منفي ; ولي شاید این ھم نتیجھ بیاعتمادي بھ خود بود; برد

  . با وصف این با شھامت با خطر روبھرو میشد، مانند مواقع شكار یا در ھنگامي كھ در فونتنوا بود. بدھد

یكش خوش برخورد و اجتماعي بود و با دستان تبرك یافتھ خودش، او در انظار موقر، و با دوستان نزد
آداب معاشرت پیچیدھاي را كھ لویي چھاردھم براي خاندان سلطنت مقرر . براي آنھا قھوه درست میكرد

. داشتھ بود مراعات میكرد، ولي از قیودي كھ این آداب در زندگي خودش بھوجود میآورد، انزجار داشت
ولي بیشتر ; اش رسمي برمیخاست و شخصا آتش میافروخت تا خدمتگاران را بیدار نكنداغلب قبل از بیدارب

شبھا پس از اینكھ با رسیدن ساعت رسمي خواب بھ بستر . اوقات تا ساعت یازده در رختخواب میماند
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میرفت، امكان داشت آھستھ از رختخواب بیرون آید تا از رفیقھاش تمتعي بگیرد، یا حتي بھ طور ناشناس 
در روزھایي كھ ; ھاي تصنعي دربار دوري میجست با رفتن بھ شكار، از جنبھ. سري بھ شھر ورساي بزند

اطالعات او درباره .)) ((پادشاه امروزي كاري انجام نمیدھد: ((بھ شكار نمیرفت، درباریان میگفتند
دش میتوانند بھ او عقیده داشت وزیرانش بھتر از خو. سگھایش بیش از اطالعاتش درباره وزیرانش بود

امور رسیدگي كنند و وقتي بھ او ھشدار داده شد كھ فرانسھ بھ سوي ورشكستگي و انقالب میرود، خود را 
اوضاع بھ صورتي كھ ھست، تا زماني كھ من زندھام ادامھ خواھد ((بھ این فكر دلخوش میداشت كھ 

میتوان عمل او را درگرفتن . بود او از نظر امور جنسي، ھیوالیي از اعمال خالف اصول اخالقي.)) یافت
  میتوان ; رفیقھ ھنگامي كھ ملكھ از شدت حرارت و تمایالت او بھ ستوه آمده بود، بخشود

شیفتگي وي را نسبت بھ پومپادور و حساسیت او را در برابر زیبایي، برازندگي، و سرزندگي پرنشاط 
شدن مرتب او با دختراني كھ براي وي  ولي در تاریخ سلطنتي كمتر چیزي مانند ھمبستر; زنان درك كرد

آمدن دو باري، بھ وجھي غیرقابل قیاس، . فراھم میشدند، رذالتآمیز بود) پارك گوزنھا(در پارك او سر 
  . بازگشت بھ اعتدال بود

VII - دو باري  

بھ عنوان ماري ژان بكو دختر  ١٧۴٣زندگي این زن در دھكده و كولور در منطقھ شامپاني در حدود سال 
در طبقات پایین این . ظاھرا مادرش ھرگز ھویت پدر را بر او آشكار نكرد. مادموازل آن بكو آغاز شد

این شخص ; نسو شدآن بھ پاریس رفت و آشپز آقاي دو مو ١٧۴٨در سال . گونھ اسرار كامال متداول بود
این دخترك قشنگ نھ سال در . ترتیبي داد تا ژان، كھ ھفتسالھ بود، در صومعھ سنت آن شبانھروزي شود

در . او از این صومعھ منظم خاطرات خوشي داشت; اینجا ماند و ظاھرا از وضع خود ھم ناراضي نبود
در سراسر عمر خود تقدسي ساده و آنجا در زمینھ خواندن، نوشتن، و برودري دوزي تعلیماتي میدید، و 

ھا و كشیشھا قائل بود و پناھي كھ او بھ  احترامي كھ وي براي راھبھ. بدون چون و چرا را حفظ كرد
كشیشھاي تحت تعقیب در زمان انقالب میداد، از عواملي بودند كھ در كشاندن وي بھ پاي گیوتین سھمي 

  . داشتند

او را نزد مرد . زه مادرش را كھ رانسون بود روي خود گذاردوقتي از صومعھ بیرون آمد، اسم رفیق تا
آرایشگري فرستادند تا آرایشگري بیاموزد، ولي این كارآموزي شامل از راه بھدر كردن نیز شد و ژان كھ 

مادرش وي را نزد . زیبایي غیرقابل مقاومتي داشت، نمیدانست در برابر این آرایشگر چگونھ مقاومت كند
بھ عنوان ندیمھ منتقل كرد، ولي میھمانان مادام بیش از حد بھ ژان توجھ داشتند، و طولي  مادام دوالگارد

وقتي در یك مغازه كاله فروشي بھ عنوان فروشنده شروع بھ كار كرد، . نكشید كھ عذر او خواستھ شد
او رفیقھ شخصي عدھاي از اشخاص . تعدادي غیرعادي مشتري مرد بھ این كاله فروشي روي آوردند

ژان دوباري، قمار بازي كھ كارش داللي زنان براي  ١٧۶٣در سال . عیاش، یكي بعد از دیگري، شد
  . اشراف خوشگذران بود، او را در اختیار گرفت

تحت نام برازنده ژان دو و برنیھ مدت پنج سال بھ این دالل محبت، بھ عنوان میھماندار در ضیافتھایش، 
دو باري عقیده داشت كھ او . ظرافت حركات و رفتار خود افزودو در عین حال، بر لطف و ; خدمت كرد

  . یافتھ است)) لقمھاي براي پادشاه((نیز مانند مادام پواسون 

ستانیسالس كھ پادشاه خوبي بود، در لورن درگذشت، و بھ این ترتیب لورن بھ صورت  ١٧۶۶در سال 
كھ بیپیرایھ و خداشناس فرانسھ پس از وضع دختر وي ماري لشچینسكا مل. یكي از ایاالت فرانسھ درآمد

  مرگ پدرش بسرعت روبھ انحطاط گذارد، زیرا عالقھ و عشق پدر 
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مادام دوباري، مجسمھ و دختر بھ یكدیگر، او را در دوران طوالني عبودیتش نسبت بھ یك : اوگوستن پاژو
ت، و حتي پادشاه ھم در ملكھ درگذش ١۶٧٨ژوئن  ٢۴در . شوھر بیوفا در محیطي بیگانھ یاري كرده بود

ولي در ماه ژوئیھ او ژان را دید، كھ ; پادشاه بھ دخترانش قول داد كھ دیگر رفیقھ نگیرد. مرگش عزادار شد
برحسب تصادف ھمان قدر معصومانھ در كاخ ورساي سرگردان بود كھ پومپادور بیست و چھار سال قبل 

  . از آن وارد شكارگاه سنار شده بود

او كسي بود كھ میتوانست پادشاه را . ، طراوت و شیطنت او پادشاه را تحت تاثیر قراردادزیبایي ھوسانگیز
خدمتكار خصوصي خود لوبل را دنبالش . دوباره سرگرم كند و بھ قلب سرد و ماتمزدھاش گرمي بخشد

یك فرستاد، دو باري، كھ خود را بھ نام كنت دو باري معرفي میكرد، بسھولت موافقت كرد كھ در برابر 
لویي براي حفظ ظاھر اصرار داشت كھ این دختر باید شوھري داشتھ . عطیھ ملوكانھ دست از وي بكشد

كنت در مدت كوتاھي وي را بھ عقد برادرش بھ نام گیوم كھ كنت دو باري واقعي بود ولي ھمھ چیز . باشد
. وانده شده بود، درآوردخود را از دست داده و براي ھمین منظور از لوینیاك در گاسكوني بھ پاریس فراخ

، و دیگر ھرگز او )١٧۶٨اول سپتامبر (بالفاصلھ پس از انجام مراسم ازدواج، ژان با او خداحافظي كرد 
او براي خود رفیقھاي پیدا . لیور دریافت داشت ۵٠٠٠گیوم بھ عنوان پاداش یك مقرري بھ مبلغ . را ندید

و در آنجا زندگي كرد، و پس از اینكھ شنید زنش با گیوتین كرد، او را بھ لوینیاك برد، بیست و پنج سال با ا
  . اعدام شده است با آن زن ازدواج كرد

ژان كھ نام تازھاش كنتس دو باري بود، بھ طور پنھاني در كومپیني و، سپس، بھ طور آشكار در فونتنبلو 
چھ میبینید، و پادشاه جواب دوك دو ریشیلو از پادشاه پرسید در این اسباب بازي تازه . بھ پادشاه ملحق شد

درباریان وحشتزده شده .)) تنھا او باعث میشود كھ فراموش كنم كھ بزودي شصت سالھ خواھم شد: ((داد
  . بودند

pymansetareh@yahoo.com



ولي انتخاب زني كھ چند تن از آنھا وي را بھ ; آنھا بسھولت میتوانستند نیاز یك مرد بھ رفیقھ را درك كنند
دادن مقامي باالتر از ماركیزھا و دوشسھا بھ این زن، چیز دیگري  عنوان یك بدكاره میشناختند، و سپس

وقتي كھ ; بھ پادشاه عرضھ دارد)) رفیقھ رسمي((شوازول امیدوار بود كھ خواھر خود را بھ عنوان . بود
پادشاه این پیشنھاد را نپذیرفت، این شكست خورده برادرش را، كھ بھ طور عادي شخص احتیاط كاري 

  . كھ با این تازه كار زیبا علنا خصومت ورزد و الباري ھم ھرگز او را نبخشید بود، تحریك كرد

فرانكي و یك مستمري  ٠٠٠،٣٠٠،١پادشاه یك مقرري . رفیقھ جدید بزودي در پول و جواھر غوطھور شد
. فرانكي دیگر، كھ از شھر پاریس و ایالت بورگوني وصول میشدند برایش تعیین كرد ٠٠٠،١۵٠

اي تھیھ انگشتري، گردنبند، النگو، نیم تاج، و دیگر تزیینات پرزرق و برق براي او بھ جواھرسازان بر
فرانك براي  ٠٠٠،٠٠٠،٢اینسو و آنسو شتافتند، و بابت این اشیا طي چھار سال، صورت حسابي بھ مبلغ 

. تلیور براي خزانھ كشور خرج برداش ٣٧۵،٠٠٠،۶رویھمرفتھ او در آن چھار سال . پادشاه فرستادند
مردم پاریس داستان ھوش و ذكاوت فوق العاده او را شنیدند و از اینكھ یك پومپادور دیگر آمده است كھ 

  . مالیاتھایشان را ببلعد، عزادار شدند

وي در حالي كھ برق جواھراتش چشمھا را خیره میكرد و بھ بازوي ریشلیو تكیھ داده  ١٧۶٩آوریل  ٢٢در 
دھا ظاھر دلفریبش را تحسین میكردند، و زنھا تا آنجا كھ جرئتشان اجازه مر. بود رسما بھ دربار معرفي شد

وي بآرامي این تحقیرھا را تحمل كرد، و محبت بعضي از درباریان را با . میداد بھ او سردي نشان میدادند
وي حتي نسبت . بیتكلفي رفتار و خنده خوش آھنگش كھ با آن خاطر پادشاه را مسرور میساخت، جلب كرد

كینھ نشان نمیداد، و با وادار كردن پادشاه بھ افزایش تعداد موارد عفو ) غیر از شوازول(دشمنان خود بھ 
بتدریج او گروھي از مردان و زنان را كھ از وساطت وي نزد . مغضوبین، براي خود محبت ایجاد میكرد

; خود خوب مواظبت میكردمانند پومپادور از بستگان . پادشاه استفاده میكردند، در اطراف خود گرد آورد
. ھاي خویش مقرري دست و پا كرد براي مادرش اموال و عنوان خریداري كرد، و براي خالھ و خالھزاده

ایل ژوردن برایش /قروض ژان دوباري را پرداخت، ثروتي بھ او بخشید، و یك ویالي باشكوه در ل
ل كرده بودند و در كنار پارك خودش كاخ لووسین را كھ پرنس و پرنسس المبال اشغا. خریداري كرد

گابریل را بھ كار  -او بزرگترین معمار عصر ژاك آنژ . سلطنتي درمارلي قرار داشت، از پادشاه گرفت
گمارد كھ این كاخ را بھ دلخواه او تغییر دھد، و مبلساز معروف پیرگوتیر را واداشت كھ آن را با مبل و 

   .لیور زینت دھد ٠٠٠/٧۵۶اشیاي ھنري بھ ارزش 

وي از زمینھ تحصیلي و معاشرتھایي كھ پومپادور را بصورت یك حامي راغب و صاحب نظر ادبیات، 
ولي كتابخانھاي از كتابھایي خوب صحافي شده، از آثار ھومر . فلسفھ، و ھنر درآورده بود، بیبھره بود

ز فراگونار گردآوري ھاي خداپرستانھ پاسكال گرفتھ تا تصاویر تحریكآمی گرفتھ تا كتب قبیحھ، از اندیشھ
بوسھاي براي ھر یك از ((مراتب ارادت و یك قطعھ از تمثال خویش را ھمراه با  ١٧٧٣و در سال ; كرد

  : ولتر با شعري بھ زیركي ھمیشگي پاسخ داد. براي ولتر فرستاد)) دوگونھ

ي، یكي از دو اي گریان پرستیدن! چھ گذرنامھاي لطف كرده برایم میفرستي! دو بوسھ در پایان عمرم! چھ
  . بوسھ زیادي است

  . زیرا من با بوسھ نخستین از فرط خوشي جان خواھم سپرد

ولي پادشاه امتناع ورزید، و او ; او از لویي پانزدھم خواھش كرد كھ اجازه دھد ولتر بھ پاریس بازگردد
بھ پاریس آمد تا وقتي كھ استاد كھنسال  ١٧٧٨در سال . ناچار، بھ خریدن انواع ساعت از فرنھ اكتفا كرد

ھا باال رفت  در آنجا حیات خود را بھ پایان برساند، او در میان افراد بسیاري بود كھ در خیابان بون از پلھ
ھا،  ولتر از این امر مسحور شد، و در پایان دیدار از بستر خود آمدن از پلھ. تا نسبت بھ او اداي احترام كند

بریسو امیدوار بود نوشتھاي را كھ درباره قانون جزایي تھیھ كرده ; وي ژاك پیر بریسو انقالبي آینده را دید
وي روز قبل خواستھ بود بھ محل اقامت ولتر راه یابد ولي پذیرفتھ نشده بود و . بود بھ ولتر تسلیم دارد
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دو باري او را بھ در اطاق ولتر برد و ترتیبي داد كھ او وارد . اینكبار دیگر تالش میكرد نزد ولتر برود
بدون تردید . توصیف كرد)) مملو از حرارت و عطوفت((بریسو در خاطرات خود تبسم دو باري را . شود

بدون پاسخگویي بھ اتھاماتي كھ بھ او زده میشد، خصومت افراد . او زني خوش باطن و نظر بلند بود
وانست شوازول را او فقط نمیت. خانواده سلطنتي و امتناع ماري آنتوانت را از صحبت با وي، تحمل میكرد

ببخشد، و علت آن ھم این بود كھ شوازول ھیچگاه از تالش خود براي بیرون راندن وي از دربار دست 
  . چارھاي نبود جز اینكھ بزودي یكي از این دو زحمت را كم كند. برنمیداشت

VIII -  شوازول  

ھاي قدیمي لورن بود و در اوایل زندگي خود، عنوان كنت د ستنویل را  شوازول منتسب بھ یكي از خانواده
در  ١٧۵٠در جنگ جانشیني اتریش وي بر اثر شجاعت خویش افتخاراتي كسب كرد، و در سال . داشت

  . ھ نخستین رسانیدسن سي و یك سالگي با ازدواج با وارث یك ثروتمند بزرگ، ثروت خانواده خود را بھ پای

ھوشمندي و ظرافت طبع وي بزودي براي او مقام برجستھاي در دربار كسب كرد، ولي با مخالفت با 
وي تغییر جبھھ داد و با آگاه كردن پومپادور از  ١٧۵٢در سال . پومپادور باعث وقفھ ترقي خویش شد

پومپادور انتصاب او را بھ . نقشھاي كھ براي كنار گذرادنش طرح شده بود، حقشناسي او را جلب كرد
وي بھ پاریس احضار شد، كھ بھ جاي برني بھ  ١٧۵٧در سال . سفارت در رم و سپس وین عملي كرد

او وزارت خود را بھ  ١٧۶١در سال . وزارت امور خارجھ منصوب شود، و لقب دوك بھ وي داده شد
، وزارت جنگ و نیروي دریایي خود; برادرش سزار منتقل كرد ولي بھ ھدایت سیاست خارجي ادامھ داد

را بھعھده گرفت و بھ قدري قدرت یافت كھ گاھي روي دستور پادشاه، دستور میداد و وي را مرعوب 
ارتش و نیروي دریایي را از نو بنانھاد، در پرداختھا و تداركات ارتش فساد و معاملھگري را . میكرد

افسران بھ جاي زعماي پیر و از كار افتاده، افراد كاھش داد، انضباط را بھ صفوف بازگردانید، و در رستھ 
او در ھند غربي، مستعمرات فرانسھ را توسعھ داد و جزیره كرس را بھ . صالح بیاسم و عنوان را گماشت

ھمدردي میكرد، از انتشار دایرھالمعارف دفاع میكرد، از اخراج )) فیلسوفان((با . محدوده فرانسھ افزود
ي بھ عمل آورد، و با دیده اغماض بھ تجدید سازمان ھوگنوھا در فرانسھ پشتیبان) ١٧۶۴(یسوعیان 

او از امنیت ولتر در فرنھ دفاع میكرد، مبارزه براي خانواده كاالس را گسترش داد، و مورد . مینگریست
شوازول بزرگ، شما ھمیشھ بیدار و مراقب : ((تحسین مستقیم دیدرو قرار گرفت كھ خطاب بھ وي گفت

)) اتحاد نامیمون((رویھمرفتھ روشھاي او فرانسھ را تا حدودي از فاجعھاي كھ .)) میھن ھستیداوضاع مام 
  . با اتریش بھبار آورده نجات داد

او كمكھاي مالي را كھ فرانسھ معموال بھ سوئد، سویس، دانمارك، و چند شاھزاده آلماني میپرداخت كاھش 
را وارد قرن ھجدھم كند، حمایت بھ عمل میآورد، و تالش  از تالشھاي كارلوس سوم براي اینكھ اسپانیا. داد

این . میان پادشاھان بوربون، فرانسھ و اسپانیا را تقویت كند) ١٧۶١(میكرد كھ از طریق قرارداد خانوادگي 
نقشھ بھ بیراھھ افتاد ولي شوازول قرارداد صلحي با انگلستان منعقد كرد كھ شرایط آن بمراتب بھتر از آن 

وي انقالب مستعمرات انگلستان در آمریكا را پیشبیني كرد، و . ھرا وضع نظامي ایجاب میكردبود كھ ظا
وضع فرانسھ را در سن دومینگ، مارتینیك، گوادلوپ، و گویان فرانسھ تحكیم كرد، بھ این امید كھ یك 

 ١٨٠٣سالھاي  در. قلمرو مستعمراتي تازه ایجاد شود كھ جبران از دست رفتن كانادا را براي فرانسھ بكند
  . نیر ھمین سیاست را اتخاذ كردند ناپلئوندو  ١٨۶٣و 

در برابر این موفقیتھا باید از ناكامیابي وي در جلوگیري از نفوذ روسیھ در لھستان، و ھمچنین اصرار او 
لویي از جنگ سیر شده بود و . نسھ و اسپانیا بھ تجدید مخاصمات با انگلستان نام برددر برانگیختن فرا

این وزیر زیرك با احترامي كھ . آماده شنیدن صحبت كساني بود كھ براي سقوط شوازول تالش میكردند
ر نسبت بھ درباریان قائل بود، پذیراییھاي شگرفي كھ از دوستان میكرد، و تدبیراندیشي و پشتكارش د

ولي با انتقادات آشكار و بیاحتیاطي خود در . خدمت بھ فرانسھ افراد بسیاري را فریفتھ خود كرده بود
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دشمني وي با دو باري كھ بھ . سخنانش، بر رشد رقابتھا میافزود و آنھا را بھ صورت خصومت درمیآورد
. دشمنان وي دادھمان شدت سابق ادامھ داشت، امكان دسترسي و ارتباط خصوصي با پادشاه را بھ 

اگیون سخت مشتاق بود كھ بھ /ریشلیوي خستگیناپذیر از دو باري پشتیباني میكرد، و برادرزادھاش دوك د
  . جاي شوازول بھ ریاست دولت برسد

خاندان سلطنتي، كھ از فعالیت شوازول علیھ یسوعیان متنفر بود، حاضر شد آن رفیقھ تحقیر شده را بھ 
  . دانشناس بھكار ببردعنوان آلت عزل این وزیر خ

شوازول بھ طور پنھاني بھ . لویي بكرات از او خواست از جنگ با انگلستان و دو باري احتراز جوید
سرانجام دو باري ھمھ نیروھاي خود . كشیدن نقشھ جنگ و بھ طور آشكار بھ تحقیر رفیقھ پادشاه ادامھ داد

ھ عصباني شده بود، یك پیام كوتاه براي پادشاه ك ١٧٧٠دسامبر  ٢۴در . را علیھ وي باھم یكي كرد
عدم رضایت من از خدمات شما مرا مجبور میدارد كھ شما را بھ ! پسر عموي من: ((شوازول فرستاد

بیشتر درباریان با حیرت بسیار از .)) ساعت آینده بھ این نقطھ بروید ٢۴شانتلوپ تبعید كنم، و شما ظرف 
ھمي براي فرانسھ انجام داده بود، آن ھم بھ این صورت ناگھاني، بركناري غافلگیر كننده كسي كھ كارھاي م

بسیاري از نجبا بھ شانتلوپ . با ابراز ھمدردي نسبت بھ وزیر ساقط شده خشم شاھانھ را برخود خریدند
این تبعید راحتي بود، زیرا امالك دوك كھ شامل یكي از . رفتند تا خاطر شوازول را در تبعیدگاه تسلي دھند

ن كاخھا و وسیعترین باغھاي خصوصي در فرانسھ بود، در تورن قرار داشت كھ از پاریس چندان زیباتری
در آنجا شوازول زندگي با شكوه و برازندھاي داشت، زیرا دو باري پادشاه را وادار كرد . ھم دور نبود

از سقوط او  ))فیلسوفان. ((لیور در سال تعھد كند ٠٠٠،۶٠لیور براي وي بفرستد و  ٠٠٠،٣٠٠بالفاصلھ 
ھمھ چیز از دست ((اولباك شركت میكردند، میگفتند /كساني كھ در ضیافتھاي شام منزل د. عزادار شدند

  . و دیدرو وضع آنان را چنان توصیف میكرد كھ سیل اشك از دیدگان آنھا جاري میشد; ))رفتھ است

IX  -  انقالب پارلمانھا  

نیكوال دو  - اگیون سمت وزارت خارجھ، رنھ /بھ جاي شوازول یك ھیئت سھ نفري انتخاب شد كھ در آن د
تره ھمھ وجوھي . بود)) ناظر امور مالي((ماري تره  - موپو مقام صدارت عظمي را داشت، و آبھ ژوزف 

ھا را كاھش  ار ھزینھرا كھ دو پاري میخواست بھ او میداد ولي از این قسمت كھ بگذریم، او با شھامت بسی
او پرداختھاي مربوط بھ تادیھ وامھا را متوقف كرد و نرخ بھره تعھدات دولت را كاھش داد، مالیاتھا، . داد

رویھمرفتھ ; عوارض، و حقوق تازھاي وضع كرد، و حق العبور حمل و نقل داخلي را دو برابر ساخت
در حقیقت او با ایجاد . درآمد افزود لیور بھ ٠٠٠،٠٠٠،١۵لیور صرفھجویي كرد و  ٠٠٠،٠٠٠،٣۶وي 

افالس جزئي، سقوط مالي را بھ تعویق انداخت، ولي بسیاري از افراد بر اثر عدم اجراي تعھدات دولت 
طولي نكشید كھ بار دیگر كسر موازنھ . زیان دیدند و صداي خود را بھ یك نارضایي مخل آرامش، افزودند

آنچھ كھ امروز بھ . رسید) ١٧٧۴(رین سال سلطنت لویي لیور در آخ ٠٠٠،٠٠٠،۴افزایش یافت و بھ 
صورت یك قرضھ ملي براي كشوري كھ داراي ثبات مالي، باشد، عادي بھ نظر میرسد، یك عامل اضافي 

نگراني براي كساني بود كھ بھ دولت پول قرض داده بودند و اینك با آمادگي بیشتر بھ فریادھاي روبھ 
  . دادندافزایش براي تغییر وضع گوش می

نقطھ اوج بحران در دھھ آخر سلطنت لویي پانزدھم، مبارزه وزیران پادشاه براي حفظ قدرت مطلقھ وي در 
ھیئتھاي نمایندگي یا ) ھمانطور كھ دیدھایم(این پارلمانھا . بود)) پارلمانھا((برابر عصیان فعاالنھ 

ھاي  قضایي بودند كھ بھ عنوان دادگاه قانونگذاري مانند پارلمنت بریتانیا بشمار نمیرفتند بلكھ ھیئتھاي
عالوه بر آن، این ھیئتھا مانند پارلمنت انگلستان در برابر . استیناف در سیزده شھر فرانسھ كار میكردند

چارلز اول، مدعي بودند كھ از قانون اساسي یا رسوم مستقر مناطق خود، در برابر حكومت مطلقھ پادشاه 
لئان نایب السلطنھ، حق مخالفت آنھا را با فرامین دولتي یا سلطنتي تایید اور/و چون فیلیپ د; دفاع میكنند
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كرده بود، آنھا قدم فراتر نھادند و مدعي شدند كھ ھیچ یك از این گونھ فرامین نمیتوانند بھ صورت قانون 
  . درآیند مگر اینكھ آنھا این فرامین را قبول و ثبت كنند

بودند، میتوانستند ) مانند انگلستان(یك اقلیت تحصیلكرده و مالك منتخب مردم یا )) پارلمانھا((اگر این 
وسیلھاي براي سوق دادن كشور بھ سوي دمكراسي و تا حدودي وسیلھ سالمت بخشي براي اعمال نظارت 

بر حكومت مركزي باشند، و بنابراین بھطور كلي مردم از آنھا در مبارزاتشان علیھ پادشاه، طرفداري 
تقریبا بھ طور كامل از حقوقدانان ثروتمند تشكیل شده و در زمره )) پارلمانھا((اقع ولي در و. میكردند

این حقوقدانان كھ نجباي ردا بودند بھ ھمان اندازه نجباي شمشیر . محافظھكارترین نیروھا در فرانسھ بودند
ز آنھا القاب پیدرپي مقرر داشتھ بودند مشاغلي كھ احرا)) پارلمانھاي((; جنبھ خاص و برگزیده داشتند

پارلمان پاریس . ھایي باشد كھ داراي چنان عناویني ھستند اشرافي بھ شاغالن میبخشد، منحصر بھ خانواده
كتب ; از ھمھ اینھا محافظھكارتر بود، و با روحانیان در مخالفت با آزادي افكار یا انتشارات رقابتمیكرد

این پارلمان بھ آیین یانسن، كھ االھیات كالوني را . را ممنوع میكرد و گاھي آنھا را میسوزاند)) فیلسوفان((
ولتر متذكر شد كھ پارلمان یانسني تولوز، ژان كاالس را شكنجھ داد . بھ كلیساي كاتولیك آورد، گرویده بود

و كشت، و پارلمان فرانسھ اعدام البار را تصویب كرد، و حال آن كھ دولت شوازول راي صادره درباره 
  . حمایت میكرد)) اصحاب دایرھالمعارف((نست و از كاالس را منسوخ دا

كریستوف دو بومون اسقف اعظم پاریس، بھ روحانیان قلمرو خویش دستور داد كھ تنھا براي اشخاصي كھ 
كشیش اقرار نیوش آنان پیرو آیین یانسن نباشد آیینھاي مقدس را انجام دھند، بدین ترتیب، بر شدت این 

; س با موافقت وسیع عمومي، اطاعت از این دستور را بر كشیشھا منع كردپارلمان پاری. مبارزه افزود
شوراي دولتي پادشاه این عمل را . اسقف اعظم را متھم بھ شقاق، و مقداري از اموال او را ضبط كرد

پارلمان امتناع، و بالعكس . ضبط غیرقانوني خواند و از پارلمان خواست كھ از مباحث مذھبي دوري جوید
در این اعتراضیھ . اعتراضیھاي بزرگ تنظیم كرد كھ تا حدودي پیشبیني انقالب بود ١٧۵٣مھ  ۴ در تاریخ

اگر اتباع باید از پادشاه خود اطاعت كنند، پادشاھان نیز بھ ((نسبت بھ پادشاه اظھار وفاداري شده بود كھ 
مان، بھ عنوان نگاھبان و منظور ضمني این اظھار آن بود كھ پارل.)) سھم خود باید از قوانین اطاعت كنند

مھ شوراي دولتي یك  ٩در . تفسیر كننده قانون، بھ صورت یك دادگاه عالي مافوق پادشاه عمل خواھد كرد
. صادر، و بیشتر اعضاي پارلمان پاریس را از پایتخت تبعید كرد)) ھاي سر بھ مھر نامھ((سلسلھ 

آرژانسون در دسامبر بھ این /ماركي د. ھا برخاستندپارلمانھاي ایالتي و مردم پاریس بھ پشتیباني از تبعیدی
دولت، كھ بیم داشت با قیام عمومي .)) پاریسیھا در دخالت ھیجان بھسر میبرند((نكتھ توجھ كرد كھ 

در مارس . روبھرو شود، دستور داد نظامیان در خیابانھا گشت بزنند و از خانھ اسقف اعظم حفاظت كنند
كاردینال دو الروشفوكو راه حل ظاھر .)) چیز آماده جنگ داخلي میشود ھمھ: ((آرژانسون نوشت/د ١٧۵۴

، ولي بھ پارلمان و روحانیان )سپتامبر ٧(دولت تبعیدیھا را بازخواند ; الصالحي براي سازش طرح كرد
اسقف اعظم پاریس بھ مبارزات خود . این دستور اجرا نشد. دستور داد كھ از بحث و جدل خودداري كنند

یانسن ادامھ داد و این كار را با چنان شدتي دنبال میكرد كھ لویي او را بھ كونفالن تبعید كرد  علیھ آیین
پارلمان اعالم كرد كھ توقیع پاپي علیھ آیین یانسن یك قاعده مربوط بھ معتقدات مذھبي ). سوم دسامبر(

نجام، بھ این علت كھ براي دولت مردد بود، ولي سرا. نیست و از روحانیان خواست كھ آن را نادیده انگارند
 ١٣(ادامھ جنگ ھفتسالھ بھ وام روحانیان احتیاج داشت، بھ پارلمان دستور داد كھ فرمان پاپ را بپذیرد 

  ). ١٧۵۶دسامبر 

روبرفرانسوا دامین در  ١٧۵٧ژانویھ  ۵در . این بحث و جدل شدید توجھ بسیاري را بھ خود جلب میكرد
; ه حملھ كرد و با یك چاقوي بزرگ قلمتراش او را مضروب ساختیكي از خیابانھاي ورساي بھ پادشا

او را بگیر، ولي : ((لویي بھ محافظ اھمالكار خود گفت. سپس در ھمانجا بھ انتظار دستگیر شدن ایستاد
. من قصد نداشتم پادشاه را بكشم: ((زخم كوچك بود و ضارب ادعا كرد.)) نگذار كسي بھ او آسیبي برساند

بھ خاطر آن كردم كھ خداوند قلب پادشاه را بھ رحم آورد و او را وادار كند وضع را بھ حال  من این كار را
اسقف اعظم پاریس با ((او در نامھاي از زندان خطاب بھ پادشاه تكرار كرد كھ .)) سابق بازگرداند

كھ  او ھمچنین گفت.)) جلوگیري از اجراي آیینھاي مقدس موجب بروز این ھمھ ناراحتیھا شده است
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اگر قدم بھ محوطھ دادگاه ((; سخنرانیھایي كھ وي در پارلمان شنیده است او را بھھیجان آوردھاند
این سخنرانیھا چنان وي را تحت تاثیر قرار داده بودند كھ .)) بھ ھیچ وجھ اینك در زندان نبود... نمیگذاشتم

اگر پزشك خون او ; راي این كار نیامدھیچ پزشكي ب; او بھ دنبال پزشك فرستاد كھ بیاید و خون او را بگیرد
ھیئت عالي پارلمان او را محاكمھ و محكوم . ، او بھ پادشاه حملھ نمیكرد)بنابھ ادعاي خودش(را گرفتھ بود 

دامین تحت شكنجھاي كھ قانون براي . كرد، و نیز پدر و مادر و خواھرش بھ تبعید دایمي محكوم شدند
گوشت بدنش بھ وسیلھ گاز انبرھاي گداختھ از پیكرش كنده شد، : كشتن پادشاه مقرر میداشت قرار گرفت

). ١٧۵٧مارس  ٢٨(سرب جوشان بھ رویش پاشیده شد، چھار اسب اعضا و جوارح او را از ھم گسیختند 
پادشاه . خانمھاي اصیل و خانوادھدار براي بھدست آوردن نقطھ دید خوب و مشاھده این عملیات پول دادند

این سوقصد تا حدودي . براز انزجار كرد و براي خانواده تبعیدي او مقرري فرستادھا ا از این شكنجھ
  . احساس ھمدردي نسبت بھ پادشاه برانگیخت

ولي وقتي معلوم ; یھودیان و پروتستانھا براي بھبود ھر چھ سریعتر پادشاه بھ یكدیگر پیوستند و دعا كردند
است، موج پشتیباني عمومي بھ سوي )) نوك سوزن((شد كھ زخم وي تنھا، بھ قول ولتر، بھ اندازه یك 

. مردم شروع بھ صحبت از دولتي كردند كھ در برابر سلطنت استبدادي نماینده مردم باشد. پارلمان بازگشت
شورش ... آنھا در پارلمان درماني براي ناراحتیھایي كھ بھ آن مبتال ھستند میجویند: ((آرژانسون نوشت/د

تصویب قوانین ((پارلمان پاریس مجددا تایید كرد كھ  ١٧۶٣در ژوئن .)) یان استبھطور مالیم در حال غل
بھوسیلھ پارلمان از جملھ قوانیني است كھ نمیتوان از آنھا تخلف كرد، مگر اینكھ بتوان از قانوني كھ 

شت و پارلمان تولوز پارا از این ھم فراتر گذا.)) بھموجب آن خود پادشاھان بھوجود آمدھاند تخلف ورزید
در . بود)) پارلمان((، ))ملت((ولي منظورش از ; نیاز دارد)) موافقت آزادانھ ملت((اعالم كرد كھ قانون بھ 

یك ھیئت مھم قضائي، تحت عنوان ھیئت امداد، و بھ ریاست مالزرب شجاع و درستكار،  ١٧۶٣ژوئیھ  ٢٣
الي كشور بھ پادشاه تقدیم داشت و گزارشي درباره فقر عمومي و بیكفایتي و فساد موجود در اداره امور م

بھ سخنان خود مردم، از زبان نمایندگانشان، در اجتماعي از اعضاي ھیئتھاي ((از او استدعا كرد كھ 
بھ  ١۶١۴این نخستین تقاضاي آشكار براي آن مجمع ملي بود كھ از سال .)) قانونگذاري كشور گوش دھد

  . بعد تشكیل نشده بود

، پارلمان پاریس جنبھ تعرضي بھ )١٧۶۴(بھ اخراج یسوعیان از فرانسھ شد  در كشمكش شدیدي كھ منجر
ھاي ژوئن و نوامبر، پارلمان  در ماه. خود گرفت و پادشاه را ناچار بھ نشان دادن عكس العمل سریع كرد

ھاي شدیدي بھ عنوان لویي، و علیھ مالیاتھاي ظالمانھاي كھ  رن، كھ دادگاه عالي برتاني بود، اعتراضیھ
و چون پاسخ قانع كنندھاي دریافت ; اگیون فرماندار وقت شھرستان وضع كرده بود، ارسال داشت/ دوك 

دادستان منطقھ بھ نام ). ١٧۶۵مھ (نداشت، جلسات خود را تعطیل كرد و بیشتر اعضاي آن استعفا دادند 
ند و سھ مشاورش وي با فرز. رنھ دوالشالوتھ نشریھاي حاوي حملھ بھ دولت مركزي منتشر كرد - لویي 

پارلمان امتناع ; پادشاه فرمان داد كھ پارلمان رن آنھا را محاكمھ كند. دستگیر و بھ فتنھ انگیزي متھم شدند
. و ھمھ پارلمانھاي فرانسھ، با برخورداري از پشتیباني افكار عمومي، از این امتناع حمایت كردند; ورزید

ر یافت، آن را از اغماض نسبت بھ فتنھ انگیزي لویي در پارلمان فرانسھ حضو ١٧۶۶در سوم مارس 
قدرت حاكمھ، . برحذر داشت، عزم خود را دایر بر حكومت بھ عنوان یك پادشاه با قدرت مطلق اعالم كرد

. قدرت مقننھ بھ صورت غیرمشروط و تقسیم نشدني تنھا بھ من تعلق دارد... تنھا در شخص من وجود دارد
من با ملتم یكي ھستم، و حقوق و مصالح ملت، كھ . چشمھ میگیردنظم عمومي بھ طور كلي از من سر

بعضیھا بھ خود جرئت میدھند كھ آن را بھ صورت پیگیري جدا از پادشاه درآورند، الزاما در حقوق و 
  .))مصالح من جمع شده و تنھا در دست من قرار دارند

  . ملت نیست، بلكھ تنھا با خداوند استاو افزود عھدي كھ كرده است، برخالف آنچھ كھ پارلمان میگوید، با 

حاكمیت تنھا ((مارس این اصول را كھ  ٢٠پارلمان پاریس بھ دفاع خود از پارلمان رن ادامھ داد، ولي در 
بھ پادشاه تعلق دارد، وي تنھا در برابر خداوند پاسخگو است، و قوه مقننھ بھ طور كامل در شخص پادشاه 

و دیگران و ھمبندانش آزاد،  شوازول. رسما پذیرفت)) حقایق غیرقابل اجتناب((بھ عنوان )) وجود دارد،
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. اگیون از برتاني بازخوانده و بھ دشمنان شوازول ملحق شد/د. ولي بھ سنت، نزدیك الروشل، تبعید شدند
  ). ١٧۶٩ژوئیھ (پارلمان رن جلسات خود را از سرگرفت 

تاب را وي نوشتن این ك. ولتر با انتشار تاریخچھ پارلمان پاریس بھ قلم آقاي آبھ بیگ وارد كشمكش شد
)) شاھكار اشتباھات و سردرگمي، و جنایتي علیھ زبان((انكار، و طي نامھاي كھ نوشت از آن بھ عنوان 

با آنكھ كتاب با شتاب نوشتھ شده بود، حاكي . با ھمھ اینھا، ھمو بود كھ این كتاب را نوشتھ بود. انتقاد كرد
داري نبود، و در حكم اتھام نامھ بلند این كتاب عاري از جانب. از پژوھش تاریخي قابل مالحظھاي بود

باالیي بود علیھ پارلمان بھ عنوان یك موسسھ ارتجاعي، كھ در ھر فرصت با اقدامات مترقیانھ، از جملھ 
ولتر . تاسیس فرھنگستان فرانسھ، تلقیح علیھ آبلھ، و اجراي آزادانھ موازین عدالت، مخالفت كرده بود

آنھا نخستین چاپچیان . خرافات، و نداشتن رواداري مذھبي متھم میكردپارلمان را بھ قانونگذاري طبقاتي، 
آنكر را محكوم كرده /بارتلمي را مورد تحسین قرار داده، و مارشال د - فرانسھ را محكوم كرده، كشتار سن 

ولتر میگفت این پارلمانھا براي كارھاي صرفا قضایي بھوجود . بودند كھ بھ عنوان جادوگر سوزانده شود
اگر این اختیار را بھ دست بیاورند، بھ جاي حكومت مطلقھ پادشاه، ; اند و اختیار قانونگذاري ندارندآمدھ

اولیگارشي مركب از حقوقدانان ثروتمند را برقرار خواھند كرد و از ھر گونھ نظارت از ناحیھ مردم بھ 
   .ولتر این مطالب مشروح را در زمان قدرت شوازول نوشتھ بود. دور خواھند بود

تمایالت آزادمنشانھ شوازول باعث تقویت این عقیده شده بودند كھ آسانترین راه پیشرفت از طریق پادشاھي 
او استدالل ; دیدرو با ولتر ھمعقیده نبود. امكانپذیر است كھ وزیري روشنفكر افكار او را روشن كرده باشد

ر مورد حق نظارت بر قانونگذاري وسیلھ ارتجاعي باشند، ادعاي آنھا د)) پارلمانھا((میكرد ھر قدر ھم كھ 
. اگیون بھ پاریس بحران تازھاي برپا كرد/بازگشت د. مطلوبي است براي جلوگیري از استبداد پادشاه

وي حاضر شد بھ خاطر این اتھامات توسط پارلمان . پارلمان رن دوك را بھ اعمال خالف قانون متھم كرد
گناھكار تشخیص داده خواھد شد، مادام دو باري از پادشاه وقتي آشكار شد كھ او ; پاریس محاكمھ شود

لویي اعالم داشت  ١٧٧٠ژوئن  ٢٧موپو از مادام دو باري پشتیباني كرد، و در . تقاضا كرد وساطت كند
  . كھ جریان دادرسي باعث افشاي اسرار دولتي خواھد شد، و باید بھ آن پایان داد

الشالوتھ را بیگناه اعالم داشت، و بھ طرفین دعوا دستور داد اگیون و /وي شكایات طرفین را لغو كرد، د
پارلمان، كھ این دستورات را دخالت خودسرانھ در مسیر قانوني . از تحریك و فعالیت بیشتر خودداري كنند

اگیون را بھ /عدالت دانستھ و بھ مخالفت با آن برخاستھ بود، اظھار داشت كھ شواھد بھ طور جدي حیثیت د
داختھاند، و توصیھ كرد كھ وي تا زماني كھ از طریق جریانات قانوني از اتھامات وارد مبرا مخاطره ان

خود )) راي((در ششم سپتامبر، پارلمان . نشده است، از كلیھ وظایف خود بھ عنوان یك دوك اجتناب ورزد
ھمھ جا علیھ روح و كثرت اقدامات مطلقھاي كھ در : را منتشر كرد، كھ در حكم اعالم مبارزه بھ پادشاه بود

مفھوم قوانین اساسي سلطنت انجام میگیرند دلیل انكارناپذیري بر وجود نقشھ قبال طرحریزي شدھاي است 
كھ شكل حكومت عوض شود و بھ جاي نیروي ھمیشھ یكسان قوانین، اقدامات بیرویھ قدرت خودسرانھ 

  . مستقر شود

  . سپس پارلمان تا سوم دسامبر تعطیل شد

 ٢٧در . فاصلھ استفاده كرد تا زمینھ را براي یك دفاع تمام عیار از قدرت سلطنت آماده سازد موپو از این
نوامبر او فرماني بھ امضاي پادشاه صادر كرد كھ بھ موجب آن، ضمن قبول اعتراضیھ پارلمان، مقرر شده 

پاسخ پارلمان . تبود كھ مردود داشتن ھر فرماني كھ پس از استماع اعتراضیھ تجدید شده باشد ممنوع اس
دسامبر  ٧در . این بود كھ از پادشاه تقاضا كرد كھ مشاوران شیطان صفت سلطنت را تسلیم پنجھ قوانین كند

از آنھا خواست كھ فرمان )) از روي تخت خود((لویي اعضاي پارلمان را بھ ورساي احضار كرد و 
یس تصمیم گرفتند از انجام كلیھ قضات پس از بازگشت بھ پار. نوامبر را قبول و ثبت كنند ٢٧مورخ 

لویي بھ آنھا دستور داد جلسات خود را از . وظایف پارلمان امتناع ورزند تا فرمان نوامبر پس گرفتھ شود
شوازول تالش كرد در داخل آرامش برقرار كند تا در خارج بھتر . این دستور نادیده گرفتھ شد; سرگیرند
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این موپو بر شوراي دولتي تسلط داشت، در حالیكھ دو باري در  ;لویي او را از كار بركنار كرد; بجنگند
دو باري تصویري را كھ وان دایك از چارلز اول پادشاه انگلستان كشیده بود بھ . اطراف پادشاه میگردید

پارلمان شما نیز سرشما را از تن : ((او گفت. لویي نشان داد و او را از سرنوشت مشابھي برحذر داشت
پارلمان . لویي بار دیگر دستور داد فرمان نوامبر پذیرفتھ شود ١٧٧١در سوم ژانویھ .)) جدا خواھد كرد

ژانویھ، بین ساعات یك تا چھار صبح،  ٢٠در . پاسخ داد كھ این فرمان قوانین اساسي فرانسھ را نقض میكند
آن، آنھا باید یا تسلیم كردند كھ بھ موجب )) نامھ سر بھ مھر((تفنگداران پادشاه بھ ھر یك از قضات یك 

  . اطاعت كنند یا از پاریس تبعید شوند

ظرف دو روز بعدي، . اكثریت عظیم آنھا مدعي عالقھ بھ پادشاه شدند، ولي در عقیده خود پابرجا ماندند
وقتي كھ از كاخ دادگستري خارج . عضو پارلمان پاریس بھ قسمتھاي مختلف فرانسھ تبعید شدند ١۶۵

  . ھورا كشیدندمیشدند، مردم براي آنھا 

بھ موجب . در این وقت، موپو درصدد برآمد كھ بھ جاي پارلمان یك سازمان قضایي تازه تاسیس كند
فرماني سلطنتي، او در پاریس یك دادگاه عالي مركب از شوراي دولتي و پارھاي از حقوقدانان حرف شنو 

را بھ عنوان )) شوراھاي عالي((ھ فران، لیون، و پواتی - و در آراس، بلوا، شالون، كلرمون ; تشكیل داد
پارھاي از مفاسد قضایي اصالح، ارتشا متوقف، و مقرر شد كھ از . ھاي استیناف ایاالت تاسیس كرد دادگاه

ولتر از این اصالحات بگرمي استقبال، و عجوالنھ پیشگویي . آن پس دادرسي بدون ھزینھ صورت گیرد
وزي كامل قرین خواھد گشت، و مردم از آن بسیار خوشنود من اطمینان قاطع دارم كھ موپو با پیر: ((كرد

اصوال ; ولي مردم نمیتوانستند بھ طیب خاطر انھدام تشكیالتي بھ قدمت پارلمانھا را بپذیرند.)) خواھند شد
. ھیچ چیز نیست كھ مانند گذشتھ تا این اندازه محكوم شود و در عین حال تا این حد عمیقا مورد عالقھ باشد

. ھاي جدید را بھ عنوان آلت دیگري براي خودكامگي پادشاه مورد تحقیر قرار میدادند دم دادگاهاكثریت مر
دیدرو با آنكھ اعتقاد غیرعادي و خاصي بھ پارلمانھا نداشت، از فقدان آنھا بھ عنوان پایان حكومت 

بھ كشوري كھ ما در یك لحظھ، با یك جھش، از یك كشور سلطنتي : ((مشروطھ عمیقا متاسف بود و میگفت
یازده تن از بزرگان مملكت و حتي بعضي از اعضاي .)) داراي كاملترین نوع استبداد است تبدیل شدھایم

خاندان سلطنت عدم موافقت خود را نسبت بھ تالش موپو دایر بر دادن جاي پارلمانھا بھ سازمانھاي دیگر 
، ))آزادي((ت، ولي كلمات در میان مردم جنبش و سروصداي مشھودي وجود نداش. ابراز داشتند

كھ در این اواخر در پارلمان زیاد شنیده میشدند، ) انطباق با موازین قانوني)) (مشروعیت((، ))قانون((
  . ھجو عیاشي پادشاه با تھور و تلخي بیشتر صورت میگرفت. اینك دھان بھ دھان میگشتند

خواستھ میشد، كھ رھبري یك انقالب را  اورلئان/ھایي كھ بھ در و دیوار نصب میشدند از دوك د در نوشتھ
  . بھعھده گیرد

ھاي  پارلمانھا، تقریبا بدون آنكھ خود اراده كنند، و با وجود محافظھ كاري خویش، درگیر ھیاھوي اندیشھ
گفتارھاي روسو، كمونیسم مورلي، پیشنھادھاي مابلي، جلسات پنھاني فراماسونھا، افشاي . انقالبي شدند

دولتي و كلیسا در دایرھالمعارف، انبوه جزواتي كھ در پایتخت و ایاالت در گردش بودند ھاي  مفاسد دستگاه
. ھمھ اینھا با قدرت مطلقھ و حق االھي پادشاه بیخاصیت و از نظر جنسي بیبندوبار بشدت مخالف بودند - 

  . افكار عمومي بھ صورت نیرویي در تاریخ در حركت بود

جھ كلیسا بود، ولي از آن پس این انتقاد، كھ جلوگیري از انتشار قسمت عمده انتقاد متو ١٧۵٠تا سال 
 ١٧۶۵در اكتبر . دایرھالمعارف آن را بیشتر تحریك كرده بود، بھ نحو روزافزوني متوجھ دولت شد

  : ھوریس والپول از پاریس چنین نوشت

پادشاه را از مسند بھ نخست باید خداوند و . مردم خوب وقت خندیدن ندارند... خندیدن از مد افتاده است 
آیا . ... و مردان و زنان، بزرگ و كوچك، با شور و حرارت سرگرم این براندازي ھستند; زیر آورد

در وھلھ اول، این لفظ تقریبا ; چھ كساني ھستند، یا این لفظ در اینجا چھ مفھومي دارد)) فیلسوفان((میدانید 

pymansetareh@yahoo.com



آن كساني ھستند كھ در حالیكھ عھد میكنند علیھ نظام  و در وھلھ بعدي، منظور از; ھمھ كس رادر برمیگیرد
البتھ این نحوه . پاپي مبارزه كنند، بسیاري از آنھا بھ سوي از میان بردن قدرت سلطنت نشانھگیري میكنند

حامي سلطنت بودند و از انقالب دوري ) بھ استثناي دیدرو)) (فیلسوفان((بیشتر ; بیان اغراقآمیز بود
بھ یكصد مورد تمام قدرت بھ مردم بر . طبقھ نجبا و ھمھ امتیازات موروثي حملھ میكردندآنھا بھ . میجستند

خستگي : نوشت ١٧۶٨با وصف این، گریم در كورسپوندانس خود در شماره ژانویھ . خود میلرزیدند
عدم آرامشي كھ بھ نحوي ; عمومي از مسیحیت كھ در ھمھ جا خصوصا در كشورھاي كاتولیك متجلي است

[ ھمھ اینھا] - ص افكار مردم را برمیانگیزاند و آنھا را بھ حملھ بھ مفاسد مذھبي و سیاسي وامیدارد نامشخ
پدیدھاي است كھ شاخص قرن ماست، ھمانطور كھ روح اصالحطلبي شاخص قرن شانزدھم بود، و پیش 

  . درآمد یك انقالب قریب الوقوع و اجتنابناپذیر است

X -  درگذشت شاه  

او . انند لویي چھاردھم، ھنر آن را نداشت كھ در موقع مقتضي چشم از جھان فروبنددلویي پانزدھم، م
. میدانست كھ فرانسھ منتظر آن است تا وي از صحنھ خارج شود، ولي نمیتوانست فكر مرگ را تحمل كند

گاه گاه پادشاه درباره سنش، وضع سالمت جسمانیش، و : ((سفیر كبیر اتریش خبر داد ١٧٧٣در سال 
لویي بر اثر گوشھ .)) نین حساب خوف آوري كھ باید یك روز بھ قادر متعال پس بدھد اظھاراتي میكندھمچ

ھاي كرملیان، ظاھرا بھ خاطر طلب بخشش براي گناھان  گرفتن دخترش لویز ماري در یكي از صومعھ
زمین و  بھ طوري كھ گفتھ میشود، دخترش در صومعھ بھ ساییدن; پدرش، موقتا تحت تاثیر قرار گرفت

وقتي پدرش بھ دیدنش آمد، او پادشاه را بھ خاطر طرز زندگیش مورد سرزنش . شستن لباس میپرداخت
قرارداد و از او تقاضا كرد كھ مادام دو باري را دست بھ سر كند، با پرنسس دوالمبال ازدواج كند، و با 

  . خداوند از در صلح درآید

دو نفر آنھا كھ قلبشان از حركت ; بدرود حیات گفتند چند تن از دوستانش در سالھاي آخر سلطنت وي
با وصف این، چنین بھ نظر میرسید كھ او از . بازایستاده بود، درست جلو پاي او نقش بر زمین شدند

بھ یكي از سران . یادآوري این نكتھ بھ درباریان سالخورده كھ مرگشان نزدیك میشود لذتي شوم میبرد
: سووره پاسخ داد)) دلت میخواھد كجا دفنت كنند; پیر میشوي سووره، توداري: ((سپاھش گفت

گرفتھ خاطر كرد و بھ ((گفتھ میشود كھ این پاسخ پادشاه را .)) اعلیحضرتا، در پایین پاي آن اعلیحضرت((
.)) شخصي اندوھگینتر از لویي ھرگز زاده نشده است((مادام دو اوسھ عقیده داشت كھ .)) فكر فروبرد

حكم انتقام دیر وقتي بود كھ روابط جنسي، كھ وي آن را میپرستید و پست و آلوده كرده مرگ پادشاه در 
ھنگامیكھ شھوتراني وي حتي دو باري را براي منظورش ناكافي . بود، بھ طور ناخودآگاه از او گرفت

یده و یافت، او دختري را بھ بستر خود برد كھ از لحاظ جسماني بسختي میتوان گفت كھ بھ مرحلھ بلوغ رس
  . رشد كافي یافتھ بود

آثار بیماري در او  ١٧٧۴آوریل  ٢٩در . آن دختر میكروب آبلھ در خود داشت و پادشاه را مبتال ساخت
سھ دخترش اصرار داشتند نزد او بمانند و از او پرستاري كنند، ھر چند كھ خود آنھا ھم مصون . آشكار شد

  . نمانده بودند

ولي در . شبھا آنھا میرفتند و دو باري جاي آنھا را میگرفت.) ھمھ آنھا بھ آبلھ مبتال شدند، ولي بھبود یافتند(
پنجم مھ، پادشاه كھ میخواست براي او طلب آمرزش شود، دو باري را بآرامي از نزد خود مرخص كرد و 

من خود را مدیون خداوند و . ر شودرسوایي مس نباید تكرا. من اینك درك میكنم كھ شدیدا بیمارم: ((گفت
اگیون در روئي برو و بھ / بھ كاخ دوك . بھ این ترتیب، ما باید از یكدیگر جدا شویم. ملت خود میدانم

خواھش میكنم باور كن كھ من ھمیشھ تو را با بھترین عالیق در خاطر خواھم . انتظار دستور بعدي باش
بر درباریان، پادشاه اظھار داشت از اینكھ براي اتباع خود مھ، طي تشریفات رسمي در برا ٧در .)) داشت

جز در پیشگاه خداوند، بھ ھیچ كس نباید حساب پس ((ولي عقیده داشت كھ ; مایھ رسوایي شده نادم است
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ھیچ گاه در زندگیم از این زمان : ((سرانجام او از مرگ استقبال كرد و بھ دخترش آدالئید گفت.)) بدھد
در سن شصت و چھار سالگي، پس از پنجاه و نھ سال  ١٧٧۴وي در دھم ماه مھ .)) خوشبختتر نبودھام
جسدش، كھ ھوا را آلوده میكرد، بسرعت و بدون تشریفات خاص، و در میان اظھارات . سلطنت، درگذشت

بار . دني برده شد - طعنآمیز جمعیتي كھ در اطراف مسیر صف كشیده بودند، بھ مقبره سلطنتي در سن 
  . ، فرانسھ از مرگ پادشاھش شادي كرد١٧١۵نند سال دیگر، ما

  فصل چھارم 

  

  ھنر زندگي

I  -  اصول اخالقي و برازندگي  

 .))استزندگي نكرده، لذت زندگي را درك نكرده  ١٧٨٠آن كس كھ در سالھاي حدود : ((تالران میگفت
البتھ مشروط بر اینكھ شخص از طبقات باالي اجتماع باشد و در مورد پایبندي بھ اصول اخالقي تعصبي 

  . نداشتھ باشد

و و گناھان خودش توصیف اصول اخالقي مشكل است، زیرا ھر دورھاي آن را متناسب با خلق و خ
طي قرون، مردان فرانسوي خود را از محدودیت ناشي از تكگاني بھ وسیلھ زناكاري رھایي . تعریف میكند

در نظر فرانسویان، زناي ; میبخشیدند، ھمانطور كھ آمریكا این منظور را از طریق طالق تامین میكند
بھ ھر حال، زناكاري در فرانسھ قرن . میزند یا دست كم بھ اطفال لطفھ - عاقالنھ كمتر از طالق بھ خانواده 

وقتي كھ دیدرو در دایرھالمعارف خود . ھجدھم رونق داشت و عموما بھ دیده اغماض بھ آن نگریستھ میشد
شخص با : ((را از یكدیگر متمایز كند، چنین گفت)) مربوط كردن((و )) پیوند دادن((میخواست دو كلمھ 

بھ موجب یك منبع معاصر، از بیست تن .)) ((فیقھاش رابطھ داردھمسرش پیوند یافتھ است، ولي با ر
داشتن .)) نجبایي كھ در دربار بودند، پانزده نفر با زنھایي زندگي میكردند كھ با آنھا ازدواج نكرده بودند

. عشق بھطور آشكار جنبھ جنسي داشت. رفیقھ مانند داشتن پول از نظر موقع اجتماعي ضرورت داشت
نقاشي كرد، فراگونار بھ آن زرق و برق افزود، و بوفون با لحني )) رنگ گل سرخ(( بوشھ آن را بھ
در اینجا و آنجا، حتي در .)) در عشق، جز گوشت تن انسان، ھیچ چیز خوب وجود ندارد: ((حیواني میگفت

ن را ، ھلوسیوس شھامت آ))فیلسوفان((و در میان ; نوشتھ كربیون پسر، گاھي عشق از نوع بھتر دیده میشد
آالمبر با ھمھ تغییراتي كھ در سرگذشت جالب ژولي دولسپیناس /داشت كھ بھ ھمسر خود دل بندد، و د

در چنین دوراني، ژان ژاك روسو یك تنھ دست بھ كار اصالح . بھوقوع پیوست، نسبت بھ وي وفادار ماند
ارزش خاصي قایل شد بعضي آیا در این زمینھ باید براي داستانھاي سمیوئل ریچارد سن نیز ; اخالقیات شد

ولي بعضي دیگر تعالیمي را كھ درباره عفت قبل از . از زنان نجابت را بھ صورت مد تلقي میكردند
ھا باقي بود، بھ عنوان وسیلھاي براي نجات خود از بیحرمتي  ازدواج و وفاداري بعد از ازدواج در خاطره

دست كم میتوان گفت كھ تكگاني دیگر . ر میدادندناشي از نردبان ترقي عاشق پیشگان شدن، مورد قبول قرا
مردان ھرزه پس از ازدواج، لذات قدیمي را در زندگي خانوادگي بار دیگر كشف . مایھ سرافكندگي نبود

برایشان بھتر این بود كھ اعماق وحدت را كاوش كنند تا اینكھ براي ھمیشھ مشغول خراشیدن قشر . میكردند
ز زنان كھ زندگي را بھ عنوان ھمان قشر خارجي شروع كرده بودند پس از بسیاري ا. خارجي تنوع باشند

ھاي مصرانھاي كند،  بعضیھا، حتي قبل از این كھ روسو در این باره توصیھ; بچھدار شدن، سر بھ راه شدند
و اغلب این گونھ اطفال كھ با محبت مادري بزرگ میشدند، با عالقھ فرزندي ; ھایشان را شیر میدادند بچھ

مارشال دو لوكزامبورگ پس از یك دوران جواني پرماجرا، زني . ویش جبران این محبت را میكردندخ
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نمونھ شد و در حالي كھ با مالیمت وظایف مادري را در حق روسو انجام میداد، براي شوھرش زن 
ھم و پس از خدمت بھ لویي پانزدھم و لویي شانزد ١٧٨١وقتي كھ كنت دو مورپا در سال . باوفایي بود

پنجاه سال با ((تحمل تبعیدي طوالني بین مشاغل وزارتیش درگذشت، ھمسرش بھ خاطر میآورد كھ آنھا 
ما درباره زناني كھ با شكستن تعھدات ازدواج پا بھ )). یكدیگر سركرده و یك روز از ھم جدا نبودھاند

ولي درباره كساني ; ھایمعرصھ تاریخ گذاردھاند مطالب زیادي شنیده و خودمان ھم درباره آن صحبت كرد
مادموازل كروزا كھ . كھ حتي در برابر خیانت حاضر خیانت بھ ھمسر خود نشدند خیلي كم چیزي شنیدھایم

در سن دوازدھسالگي بھ عقد كسي درآمد كھ بھ نام دوك دو شوازول مشھور شد، با شكیبایي دلباختگي او 
اھش رفت، و حتي والپول كھ مدام در پي فریب با او بھ تبعیدگ; را بھ خواھر جاھطلب خویش تحمل كرد

  . زنان بود، بھ وي چون قدیسان احترام میگذاشت

دوشس دو ریشلیو، با وجود تمام زناكاریھاي شوھرش، بھ عالقھ خود نسبت بھ وي ادامھ داد و از اینكھ 
انحرافات، نشریات، صور . سرنوشت بھ او اجازه داد در آغوش شوھرش جان بسپارد سپاسگزار بود

در واقع دو نفر كھ قانون فرانسھ براي لواط مجازات مرگ تعیین كرده بود، و . قبیحھ، و فحشا ادامھ یافتند
ولي معموال قانون این گونھ . در میدان گرو سوزانده شدند ١٧۵٠خود را آلت این فعل نموده بودند بھ سال 

ھمجنسبازي را در صورتي كھ بھ ارضاي طرفین، میان اشخاص بالغ، و بھ طور خصوصي صورت 
در امیل روسو . روز بوداصول اخالقي اقتصادي در آن وقت ھم مثل ام. میپذیرفت، نادیده میگرفت

بھ اصول اخالقي . بھ قسمتي كھ مربوط بھ تقلب در مواد خوراكي و آشامیدني است توجھ كنید) ١٧۶٢(
خدمتگزاران فداكار زیادي بودند كھ بھ مردم خدمت میكردند ; سیاسي نیز در آن وقت مثل امروز بود

ل خود را با پول یا بند و بست بھ دست ، ولي اشخاص بسیاري نیز بودند كھ مشاغ)مالزرب، تورگو، نكر(
. میآوردند و، بھ ھنگام اشتغال، بیش از آنچھ قانون مقرر میداشت از وجوه عمومي برداشت میكردند

ولي سازمانھاي خیریھ ; بسیاري از نجباي تنپرور با مكیدن خون رعایاي خود زندگي پر تجملي داشتند
  . عمومي و خصوصي نیز فراوان بودند

ھ، فرانسویان قرن ھجدھم، با وجود قوانین اخالقیشان در مورد امور جنسي، كھ بھ علت بیپردگي رویھمرفت
بھ تعداد كساني كھ در دوران حیات اجتماعي . با موازین مسیحیت ناسازگار بودند، مردمي مھربان بودند

ساختن او كار  با وجود اینكھ خشنود - روسو بھ كمكش آمده و درصدد تسكین خاطرش برآمدند توجھ كنید 
  . آساني نبود

. اغلب این افراد رئوف از آن طبقھ اشرافي بودند كھ وي آنان را مورد طعن و لعن قرار داده بود
جوانمردي در روابط میان مردان با زنان كاھش یافتھ، ولي در میان افسران فرانسوي نسبت بھ اسیران 

تندخو با دیدي خصمانھ بود، بھ ھنگام سفر در سمالت، كھ شخصي . جنگي ھم طبقھ خویش بر جا مانده بود
من خصوصا براي افسران فرانسوي بھ خاطر شھامت و شجاعتشان و : ((چنین نوشت ١٧۶۴فرانسھ در 

بویژه براي انسانیت بزرگوارانھاي كھ در مورد دشمنان خود حتي در بحبوحھ اوضاع وحشتبار جنگ 
ازان فرانسوي را نسبت بھ افراد عادي اسپانیا در جنگھاي گویا قساوت سرب.)) اعمال میدارند احترام قایلم

شكي نیست كھ فرانسویھا میتوانستند سنگدل و . ناپلئون تصویر كرد، اما احتماال در این باره غلو كرده است
. بیرحم باشند، و احتماال علت آن این است كھ جنگ و قانون جزا آنان را بھ خشونت زیاد عادت داده بود

گاھي ; جنجالي بودند كھ برایشان نزاعھاي توام با چاقوكشي در مدارس امري عادي بود آنھا افرادي
آنھا اشخاصي آتشي مزاج بودند كھ بدون تامل و تفكر، خود . اغتشاشات خیاباني جاي انتخابات را میگرفت

بودند كھ در تعصبات میھني و ملي خود چنان افراطي . را بھ میان ھر معركھاي، خوب یا بد، میانداختند
مادام . میخواستند بدانند چرا بقیھ مردم جھان آن قدر وحشیند كھ جز فرانسھ بھ زبان دیگري سخن میگویند

 .))painچرا آنھا ھمگي نمیتوانند بگویند ((را یاد بگیرد، و میگفت )) نان((دني حاضر نبود لغت انگلیسي 
مقدر بود كھ ھزاران نفر از آنھا در . شاید فرانسویھا بیش از ھر ملت دیگر بھ افتخارات عالقھمند بودند

  . جان بھ جان آفرین تسلیم كنند!)) زنده باد امپراطور((حالي كھ فریاد میزدند 
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آداب احترامي كھ در زمان سلطنت لویي رسوم و . البتھ فرانسویان از نظر آداب و نزاكت مافوق ھمھ بودند
چھاردھم برقرار شده بودند از غبار ریا، شكاكي، و ظاھر سازي پوشانده شده بودند، ولي اساس آنھا باقي 

مانده و بھ زندگي طبقات تحصیلكرده برازندگي و لطفي داده بود كھ ھیچ اجتماعي امروز نمیتواند با آن 
انسویان آنقدر مودب و مھربانند كھ انسان بالفاصلھ احساس میكند فر: ((كازانووا میگفت. برابري كند

آنھا از نظر . ولي او اضافھ میكند كھ ھیچوقت نمیتوانست بھ آنھا اعتماد كند - )) مجذوب آنھا شده است
در میان زنان فرانسوي، نظافت بھ صورت یكي از فضایل عمده درآمده بود . نظافت برتر از دیگران بودند

گاھي اوقات . لباس مرتب داشتن جزئي از حسن نزاكت بھ شمار میرفت. مرگ اعمال میشد و تا لحظھ
مردان و زنان فرانسوي با استعمال زر و زیور زیاد یا آرایش افراطآمیز موي سر از اصول حسن سلیقھ 

بھ این  مارشال دوساكس این كار را،. مردان موي خود را بھ شكل دنبالھدار آرایش میدادند. تخطي میكردند
آنھا با ھمان . علت كھ در جنگ خطرناك است و بھ دشمن دست آویزي میدھد، مورد تقبیح قرار داد

زنان موي . پشتكاري كھ خانمھایشان بھ موھاي خود پودر میزدند، موھاي خویش را با پودر آرایش میدادند
موھایشان از شمعدانھاي آویختھ خود را آن قدر روي سر خود باال میبردند كھ میترسیدند برقصند، مبادا كھ 

یك مسافر آلماني حساب كرده بود كھ چانھ یك زن فرانسوي درست در نیمھ راه فاصلھ . از سقف آتش بگیرد
. آرایشگران با تغییر پیدرپي مد سر پولھاي زیادي بھ دست میآوردند. پاھایش تا نوك مویش قرار دارد

موي سر مستلزم ساعتھا كار بود، و بجز زناني كھ خیلي نظافت شامل موي زنان نمیشد، زیرا مرتب كردن 
اھل مد بودند، ھمھ زنھا آرایش موي خود را چندین روز بدون اینكھ با شانھ ترتیب آن را برھم زنند حفظ 

حمل میكردند كھ از عاج، نقره، یا طال ساختھ شده بود تا ھر )) خارنده((بعضي از خانمھا با خود . میكردند
  . ، با ظرافتي تحریك كننده، سرخود را بخارانندوقت الزم باشد

لئوپولد موتسارت در سال . آرایش صورت در آن وقت ھمان قدر پیچیده و غامض بود كھ امروز ھست
. میپرسي كھ آیا زنان پاریسي زیبا ھستند یا نھ: ((در نامھاي كھ از پاریس براي زنش فرستاد نوشت ١٧۶٣

ورنبرگ رنگامیزي شدھاند، و این حیلھ نفرت آور قیافھ آنان را چنان ھنگامي كھ آنھا مانند عروسكھاي ن
عوض كرده است كھ چشمان یك آلماني درستكار نمیتوانند وقتي یك زن طبیعتا زیبا را میبینند آن را 

زنان وسایل آرایش )) تشخیص دھند، در آن صورت چگونھ میتوان گفت كھ زنان فرانسوي زیبا ھستند یا نھ
مادام دوموناكو . ه داشتند، و با ھمان جسارت امروزي آرایش خود را در انظار تجدید میكردندخود را ھمرا

اجساد مردگان مانند . قبل از اینكھ براي رفتن بھ پاي گیوتین سوار بر ارابھ شود، بھ صورتش سرخاب زد
د، زیرا ھم ترغیب لباس بانوان تركیب عجیبي بو. امروز آرایش میشدند، و بھ آنھا پودر و سرخاب میزدند

یقھ باز، نیمتنھ توري، جواھرات خیره كننده، دامنھاي بزرگ و گشاد، و : و تحریك، و ھم ایجاد مانع میكرد
بوفون، روسو، و دیگران بھ شكمبند . كفشھاي پاشنھ بلند كھ معموال از كتان یا ابریشم درست شده بودند

  . ي خود ماندند تا اینكھ انقالب آنھا را بھ دور افكنددر جا)) الزاما((خانمھا اعتراض داشتند، ولي اینھا 

ھاي پروكوپ، ال رژانس، و گرادو از  كافھ. ھاي پاریس بود تنوع و نشاط زندگي اجتماعي در زمره جذبھ
در حالي كھ ; روشنفكران، شورشگران، مردان جھاندیده، و زناني كھ دنبال مردھا بودند پذیرایي میكردند

صاحبان عناوین یا ثروت با ضیافتھاي شام، . یقي، و ھنر در سالونھا میدرخشیدندبزرگان ادبیات، موس
در طبقات باال ھنر شامل . پذیراییھا، و مجالس رقص خود پاریس و ورساي را بھ رقص درمیآوردند

نكتھ سنجي و لطیفھ گویي . طبخ فرانسوي مورد رشك اروپا بود. خوردن و صحبت كردن ھم بود
بھ چنان ظرافتي رسیده بود كھ كلیھ موضوعھا و مباحث را تحت الشعاع قرار داده بود، و فرانسویان اكنون 

در نیمھ دوم قرن ھجدھم، ھنر محاوره رو بھ انحطاط . درخشش فكري را غبار مالل آوري تیره كرده بود
ت، و تعداد سخنگویان بر شنوندگان فزوني میگرف; فن محاورات را بیش از حد پر حرارت میكرد; گذارد

ولتر، . بذلھ گویي بر اثر وفور بیش از حد و نیشھاي حاكي از بیدقتي، ارزش خویش را از دست داده بود
كھ خودش ھم میتوانست حرفھاي نیشدار بزند، بھ مردم پاریس یادآور شد كھ بذلھ گویي بدون نزاكت در 

وزش حقیقي را از سالونھا ذوق ظرافت گویي علم و آم((و الشالوتھ معتقد بود كھ ; حكم بیظرافتي است
ھا بھ آنھا روح بخشیده بودند،  در باغھاي عمومي كھ بھ طرز مرتب آراستھ شده و مجسمھ. طرد كرده است

مردم با فراغ بال قدم میزدند یا بھ دنبال اطفال با سگھاي خود روان بودند، و مردان ھرزه دختراني را كھ 
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باغھاي تویلري شاید از امروز زیباتر . د تعقیب میكردنددر عقب نشیني توام با خودپسندي مھارت داشتن
  : لوبرن در این باره میگوید -مادام ویژه . بودند

در آن روزھا اپرا نزدیك بود و در حریم پالھ روایال قرار داشت، در تابستان برنامھ آن در ساعت ھشت و 
ن خارج میشدند تا در این محوطھ قدم نیم تمام میشد، و ھمھ مردم متجدد، حتي قبل از پایان برنامھ، از آ

  . بزنند

رسم بر این بود كھ زنھا دستھ گلھاي بزرگ با خود حمل كنند، و این دستھ گلھا، ھمراه با پودرمعطري كھ 
من دیدھام كھ این اجتماعات، قبل از . ... در موھایشان بود، بھ معناي واقعي كلمھ ھوا را معطر میكردند

. ... ھاي موسیقي در نور ماه در ھواي آزاد اجرا میشدند برنامھ. اد ادامھ یافتندانقالب، تا ساعت دو بامد
  . ھمیشھ جمعیت انبوھي آنجا بود

II - موسیقي  

این كشور عالقھاي نداشت كھ . خود تلقي میكرد)) نشاط پاریسي((فرانسھ موسیقي را بھ عنوان جزئي از 
وقتي موتسارت بھ پاریس آمد، فرانسویھا تقریبا او را . نددر آیین قداس و كورالھاي سنگین با آلمان رقابت ك

ھاي ایتالیایي گوششان را نوازش میداد، تعصبات ملي را فراموش  نادیده گرفتند، ولي ھنگامي كھ نغمھ
درمیآوردند، و تخصص آنھا در آھنگھایي بود كھ براي انواع رقصھا مناسب بودند یا )) آنھا طرب. میكردند

موسیقي فرانسھ، . دید میكردند، از قبیل كورانت، ساراباند، ژیگ، گاووت، و منوئھخاطره رقص را تج
و اغلب نامھایي بھ خود . مانند اخالقیات و آداب معاشرت و ھنر مردم آن، در اطراف زنان دور میزد

  . میگرفت كھ تصویر زنان را بھخاطر میآورد، مانند ساحره، زن پاكدل، میمي، ناقوس كوثرا

یك . بود)) اپرا سریا((متداولتر از )) اپرا بوفا((، )١٧٧٣(، مانند ایتالیا، تا قبل از آمدن گلوك در فرانسھ
این گروه با گروه  ١٧۶٢در ; در پاریس مستقر شده بود ١٧١۴در  -كمیك  -گروه نمایشي بھ نام اپرا 

كھ گسترش یافتھ بود، بھ مقر كمیك،  - این اپرا  ١٧٨٠در سال ; ایتالین درھم آمیخت -ایتالیایي بھ نام كمدي 
آندره فیلیدور بود كھ در  - كسي كھ باعث رونق آن شد فرانسوا . دائمي خود در سال فاواو نقل مكان كرد

سراسر اروپا بھ عنوان قھرمان شرطنج مسافرت كرد و بیست و پنج اپرا ساخت كھ تقریبا ھمھ آنھا جنبھ 
. وي در این اپراھا حسن سلیقھ و كمال ھنري را بھ كار برد. زتفریحي داشتند، از قبیل سانچوپانثا و تام جون

ھنوز بھ عنوان حركات )) میراث فیلیدور((و )) دفاع فیلیدور((اپراھاي او اینك فراموش شدھاند، ولي 
در این زمینھ ; بالھ در اپراي فرانسھ میان پرده مورد عالقھ بود. مورد قبول در شطرنج در خاطرھا ھستند

ژرژ نوور،  - ژان . وي وسیلھ تجلي دیگري یافت و حركات بھ صورت شعر درآمدندظرافت فرانس
ھایي درباره رقص و بالھ نوشت  استادبالھ در اپراي پاریس، رسالھاي درباره طراحي رقص بھ نام نامھ

این رسالھ با جانبداري از بازگشت بھ كمال مطلوب یونانیھا در ; كھ زماني شھرت بسیار داشت) ١٧۶٠(
ھ رقص، یعني طبیعي بودن حركات، سادگي لباسھا، و تاكید بر اھمیت دراماتیك بھ جاي اشكال زمین

  . انتزاعي و ھنر نماییھاي استادانھ، راه را براي گلوك ھموار كرد

در پاریس . كنسرتھاي عمومي در این زمان قسمتي از زندگي ھمھ شھرھاي عمده فرانسھ را تشكیل میدادند
در حالي . اھمیت موسیقي سازي را باال برد) در تویلري تاسیس شد ١٧٢۵كھ در ( ))كنسرتھاي روحاني((

اثر پرگولزي را اجرا میكرد، در كنسرتھاي ) كلفتي كھ خانم خانھ میشود(كمیك السرواپا درونا  - كھ اپرا 
سال  این برنامھ چنان مورد حسن قبول قرار گرفت كھ تا; روحاني ستابات ماتر اثر وي را اجرا میكردند

ھاي ھندل، ھایدن، موتسارت،  كنسرتھاي روحاني موجبات پذیرش ساختھ. ھر سالھ تكرار میشد ١٨٠٠
یوملي، پیچیني، و باخ را در فرانسھ پدید آوردند و براي نوازندگان چیره دست آن روز صحنھاي براي 

  . ھنرنمایي فراھم كردند
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این ھنرمندان میھمان در یك چیز ھمعقیده بودند، و آن اینكھ فرانسھ از نظر موسیقي از آلمان، اتریش، 
: گریم، كھ خود اصال آلماني بود، در این باره نوشت. نیز چنین بود)) فیلسوفان((عقیده . ایتالیا عقبتر است

او مادموازل فل را كھ با صدایي )) ;جاي تاسف است كھ مردم این كشور تا این حد از موسیقي بیاطالعند((
گریم با روسو و دیدرو، كھ خواستار بازگشت بھ طبیعت در اپرا . دلنشین آواز میخواند مستثنا میداشت

این سھ نفر رھبري گروه ایتالیایي را در آن جنگ دلقكھا كھ با عرضھ یك اپرا بوفا ; بودند، ھمعقیده بود
ما در جاي دیگر شاھد این بحث . س آغاز شده بود بھ عھده داشتندتوسط یك گروه ھنري ایتالیایي در پاری

این بحث ھنوز بھ پایان نرسیده بود، زیرا دیدرو در برادرزاده ; میان سبكھاي فرانسوي و ایتالیایي بودھایم
و در اثر دیگر خود، سومین گفتگو درباره پسر نامشروع ; بود)) جنگ دلقكھا((رامو ھنوز درگیر 

ھاي پرطمطراق و تدابیر تخیلي  واستار یك مسیح شد كھ اپراي فرانسھ را از قید خطابھ، وي خ)١٧۵٧(
بگذارید كسي قدم بھ پیش گذارد و تراژدیھا و كمدیھاي حقیقي را بر روي صحنھ : ((او میگفت. آزاد سازد

آیا گلوك . ھ كردوي بھ عنوان نمونھ یك متن مناسب ایفیگنیا در آولیس اثر اوریپیدس را ارائ!)) اپرا بیاورد
تكرار  ١٧۶١كھ در آن وقت در وین بود این دعوت را شنید ولتر آن را با لحني حاكي از پیشگویي در 

  : كرد

برھاند و [ حیلھگري]باید امید داشت نابغھاي بھ قدر كافي نیرومند بھ پا خیزد تا بتواند ملت را از این فساد 
امواج . ... قي الزم را كھ اینك صحنھ فاقد آن است ببخشدبھ آثاري كھ روي صحنھ میآیند شان و روح اخال

بدسلیقگي روبھ افزایشند و بھ نحوي غیرمحسوس خاطره آنچھ را كھ روزي مایھ افتخار ملت بود در خود 
با وصف این، بار دیگر تكرار میكنم كھ باید در اساس اپرا تحولي پدید آید تا دیگر سزاوار . غرق میكنند

  . ھ ملل اروپا بر آن روا میدارند نباشدتحقیري كھ این ھم

در آنجا نخستین برنامھ فرانسوي ایفیگنیا در  ١٧٧۴آوریل  ١٩گلوك بھ پاریس آمد، و در  ١٧٧٣در سال 
  . جریان این ماجرا بھ موقع خود گفتھ خواھد شد -آولیس را اجرا كرد 

III  -  تئاتر  

ھا باقي بماند، شاید بجز معدودي كھ ولتر  فرانسھ در این دوران نمایشنامھاي تولید نكرد كھ بتواند در خاطره
ولي فرانسھ از درام ھمھ گونھ تشویق، چھ از نظر اجرا و چھ از لحاظ استقبال . از لھ دلیس یا فرنھ فرستاد

تماشاخانھ كشور را بھوجود آورد، و ، ویكتور لویي در بوردو بھترین ١٧٧٣در . عمومي، بھ عمل آورد
. در آن یك سرسراي با شكوه با ستونھاي بھ سبك كورنتي، طارمي كالسیك، و تزیینات مجسمھاي ساخت

كھ گریك آن را بھترین گروه بازیرگران در اروپا میشناخت، در تماشاخانھ فرانسھ، كھ بھ ; فرانسز - كمدي 
این تماشاخانھ داراي . پره ساختھ شده بود، جاي داشت- د-ژرمن- در خیابان فوس در محلھ سن ١۶٨٣سال 

سھ ردیف گالري بود كھ در یك سالون باریك بھ شكل مستطیل قرار داشتند و درخور تك گوییھاي بلند و 
ھاي  صدھا خانواده برنامھ. فصیحانھ بودند، و ھمینامر سبك خطابھ گونھ نمایش را در فرانسھ بھوجود آورد

كھ در آنجا ماري آنتوانت  - میدادند، از ولتر در فرنھ گرفتھ تا ملكھ در تریانون  خصوصي نمایشي ترتیب
بیش از ده خانم اسم و رسمدار بھتر از ھر زني در تئاتر بازي میكردند و آواز ((عقیده داشت كھ 

 ھاي كوچك در فرانسھ در ھمھ جا برپا میشدند، یك صومعھ متعلق بھ فرقھ قدیس تماشاخانھ)) میخواندند
بھ قول (بدون اینكھ ((برنار، كھ در جنگلھاي برس پنھان بود، براي راھبان خود تماشاخانھ كوچكي ساخت، 

 -با وجود رقابت غیرحرفھایھا، كمدي .)) متعصبین و كوتھاندیشان از آن مطلع شوند) یكي از راھبان
نو و فرنھ ھنگامي كھ لو قبال ذكر شد كھ چگونھ مردم ژ. فرانسز چون ستارھاي برفراز فرانسھ میدرخشید

نام واقعي او ھانري لویي كن بود، ولي این . كن براي ولتر در شانلن نمایش میداد، بھ دیدن نمایشش میآمدند
قیافھ وي نیز برایش . را در تغییر آن عفو كردو بھ ھمین جھت میتوان عمل او  بودنام خانوادگي مورد لعن 

. مادموازل كلرون مدتي وقت الزم داشت كھ حتي در ھنگام بازي بتواند با او مانوس شود. سعادتبار نبود
فرانسھ  - ولتر استعداد او را در یك برنامھ غیرحرفھاي كشف كرد، بھ او تعلیم داد، و جایي برایش در تئاتر 

نخستین برنامھ خود را در نقش تیتوس در اثر ولتر بھ نام بروتوس  ١٩٧٠سپتامبر  ١۴لوكن در . پیدا كرد
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این پیر دیر . ھاي ولتر بھعھده داشت ایفا كرد و از آن پس، براي یك نسل، نقش مرد اول را در نمایشنامھ
  . تا پایان كار بھ او بسیار عالقھمند بود) ولتر(آتشي مزاج 

از نظر . مادموازل كلرون بود) ن كھ آدرین لوكوورور درگذشتھ بوداكنو(ولي سوگلي نمایشھاي ولتر 
 ١٧٢٣او، كھ از یك پیوند بدون زناشویي در سال . ژوزف ھیپولیت لري دوالتود بود - قانوني نام وي كلر 

بھدنیا آمده بود و امیدي بھ زنده ماندنش نمیرفت، تا سن ھشتاد سالگي در قید حیات بود و چنین عمر 
عقیده بر این بود كھ ارزش ندارد . ي براي قھرمانان زن صحنھ نمایش نعمتي بھ حساب نمیآیدطوالني گاھ

او تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد، ولي وي مخفیانھ بھ داخل تماشاخانھ فرانسھ رفت، مسحور مناظر و 
ھ خواني خطابھ خواني آنجا شد، و ھیچ وقت نتوانست، حتي در حالت خلسھ عشق، بر تمایل خود بر خطاب

مادرش او را تھدید كرد كھ اگر در تصمیمي ; اعالم كرد كھ ھنرپیشھ خواھد شد. بھ طور كامل غلبھ كند
وي پافشاري كرد و بھ یك گروه ھنري ; چنین گناھكارانھ پافشاري كند، دست و پایش را خواھد شكست

: او در این مورد میگویدخود . بزودي اصول اخالقي متداول در حرفھ جدید را فراگرفت. سیار ملحق شد
بر اثر استعداد، زیبایي، و سھولت نزدیك شدن بھ من، آن قدر مرد بھ پایم افتادند كھ، با توجھ بھ رقت ((

وقتي بھ پاریس بازگشت، مورد عالقھ .)) طبیعي قلب من، برایم امكان نداشت براي عشق ورزي مھیا نباشم
ام گرفت و از نفوذ خویش استفاده كرد تا جایي برایش در اپرا این مرد از او ك. آقاي دوال پوپلینیر واقع شد

فرانسز  -چھار ماه بعد دوشس دو شاتورو، رفیقھ معمولي پادشاه، او را وارد گروه كمدي ; دست و پا كند
مسئول گروه از او خواست كھ نخستین نقش خود را انتخاب كند، در حالي كھ انتظار داشت او مطابق . كرد

مسئول گروه اعتراض ; ولي وي پیشنھاد كرد كھ نقش فدر را بازي كند; كوچك انتخاب كند معمول یك نقش
از آن پس در نقشھاي تراژیك . او این كار خطیر را با پیروزي بھ انجام رسانید; كرد، ولي تسلیم نظر او شد

دوباري كامل و وي بھ علت آنكھ با بیبن. ظاھر میشد و تنھا رقیبش در این زمینھ مادموازل دومنیل بود
با تعداد زیادي از نجیبزادگان . اشتیاق وافر بھ دنبال آمیزش با مردان میرفت، براي خود شھرتي بھھم زد

رابطھ داشت، خوب از آنھا پول درمیآورد، آنچھ را كھ بھدست میآورد جمع میكرد، و سپس بیشتر آن را بھ 
عارف مقاالتي درباره اقتصاد مینوشت، معشوق مورد عالقھاش شوالیھ دو ژوكور، كھ براي دایرھالم

ھاي اخالقي  او ھمچنین براي جلب توجھ مارمونتل، كھ بزودي با وي بھ عنوان نویسنده قصھ. تحویل میداد
اینك بھ نامھاي كھ وي بھ مارمونتل نوشت و مكنونات قلبي خویش . آشنا خواھیم شد، متحمل مرارتھایي شد

بدون (ا امكان دارد كھ شما ندانید كھ چھ مشقاتي براي من ایجاد كردھاید آی: ((را بر او افشا كرد توجھ كنید
، و این مشقات مدت شش ھفتھ مرا بھ وضعي بسیار )تعمد، ولي، باوصف این، من مشقات را تحمل كردم

نمیتوانم باور كنم كھ شما از این امر آگاه بودھاید، زیرا در آن صورت شما، در . خطرناك بستري كردند
با این توصیف، او و مارمونتل .)) ھ ھمھ میدانستند من چھ وضعي دارم، بھ داخل اجتماعات نمیرفتیدحالي ك

  . مدت سي سال با یكدیگر دوستي محكمي داشتند

وي  ١٧۴٨تا سال . بر اثر انتقادات و پیشنھادھاي مارمونتل بود كھ كلرون در نحوه بازي تغییر مھمي داد
، یعني سخنان پرقدرت و پراحساس، حركات پرابھت، و شور و ھیجان از روش متداول در تئاتر فرانسھ
كلرون در بحبوحھ . مارمونتل این كارھا را غیرطبیعي و نامطبوع یافت. ھمراه با لرزش تن پیروي میكرد

; روابط خود با این و آن، مطالعات زیادي كرده و در شمار تحصیلكردھترین زنان عصر خود درآمده بود
او متوجھ شد كھ ; او راه ورود بھ اجتماع اشخاص با فرھنگ را بھ رویش گشوده بودند)) كادرا((شھرت و 

بیماري سیفیلیس او را مجبور كرد كھ  ١٧۵٢در سال . طبل ھر چھ میان تھیتر باشد، صدایش بیشتر است
  . مدتي از صحنھ نمایش دور باشد

بھ (در نخستین شب بازي خود در بوردو . ندپس از بھبود، قبول كرد كھ سي و پنج برنامھ در بوردو اجرا ك
با ھمھ سر و صدا و حماقتي كھ در آن ((وي نقش فدر را بھ شیوه دیرینھ، و ) طوري كھ خودش میگوید

ولي شب بعد نقش اگریپین در بریتانیكوس . ، اجرا كرد))موقع در پاریس مورد تحسین بسیار قرار میگرفت
ون ایفا كرد، تا صحنھ آخر جلو ابراز احساسات تندش را گرفت، راسین را با صدایي آرام و حركاتي موز
پس از بازگشت بھ پاریس، وي تماشاگران پیشین خود را با سبك . و مورد تشویق و تحسین بسیار واقع شد

دیدرو بھ گرمي و شوق با این تغییر اظھار موافقت كرد، و ھنگامي كھ . جدید خویش موافق و ھمراه كرد
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وي معتقد بود كھ یك بازیگر خوب، حتي در . مینوشت، كلرون را در نظر داشت ھنرپیشھ كیست را
: او میپرسید; پرھیجانترین و پراحساسترین لحظات نقش خود، در درون خویش آرام و بر خود مسلط است

كلرون عالقھ داشت بھ طرفداران و تحسین كنندگان )) كدام نحوه اجرا از طرز بازي كلرون كاملتر است((
كھ در آن لحظاتي كھ احساسات جوشاني در ) و بھ این ترتیب آنھا را دچارشگفتي بسیار كند(بگوید خود 

تماشاگران خود بھوجود میآورد و اشك از چشمانشان جاري میسازد، در ذھن خود صورتحسابھاي 
البسھ ولتر از شیوه جدید استقبالي نكرد، ولي در زمینھ اصالح وضع . ماھیانھاش را از نظر میگذراند

از او پشتیباني موثري كرد و او ھم بھ سھم خود در ھمین زمینھ از ولتر پشتیباني ; نمایشي و وسایل صحنھ
تا این زمان بازیگران زن، از ھر ملت یا بھ ھر سني كھ بودند، نقش خود را در لباسھاي . بھ عمل آورد

كلرون با پوشیدن . زده جزو آن بودندپاریس قرن ھجدھم ایفا میكردند، كھ دامنھاي سیمدار و موھاي پودر 
و وقتي كھ او ; لباس و آرایش مویي بھ سبك زمان وقوع نمایشنامھ تماشاگران خود را بھ شگفتي انداخت

  . نقش ایدامھ را در یتیم چین ولتر بازي كرد، لباسھا و اثاث چیني بودند

ر از او خواست كھ در لھ دلیس نزد ولت. كلرون بھ ژنو رفت تا با دكتر ترونشن مشاوره كند ١٧۶٣در سال 
بنابراین آقاي ترونشن براي دیدن ما . مادام دني بیمار است، من ھم ھمین طور: ((وي بماند و بھ او گفت

او نزد ولتر آمد و این دانشمند پیر آن قدر از او خوشش آمد كھ وي را .)) ھر سھ بھ بیمارستان ما خواھدآمد
كشاند و او را ترغیب كرد كھ براي اجراي چند برنامھ در تماشاخانھاش  براي یك اقامت طوالنیتر بھ فرنھ

یك نقاشي قدیمي او را در ھفتادمین سال زندگي نشان میدھد كھ براي ابراز عالیق آتشین . بھ وي ملحق شود
  . خود، در برابر كلرون زانو زده است

سالگي سالمتش و حتي دقت  او از صحنھ نمایش كناره گرفت، زیرا در سن چھل و سھ ١٧۶۶در سال 
تقریبا ھر چھ داشت ; او ھم مانند لوكوورور عاشق یك جوان نجیبزاده سرزنده شد. سخنانش زایل شده بود

و این نجیبزاده ھم با تقدیم عشق خود و پولھاي او بھ زنان ; فروخت تا او را از دست طلبكارانش نجات دھد
ر حالي كھ چھل و نھ سال از عمرش میگذشت، كریستیان در آن وقت، د! دیگر جبران این محبتھا را كرد

فریدریش كارل آلكساندر، ماركگراف آنسباخ و بایرویت كھ سي و شش سال از عمرش میگذشت، از او 
كلرون نزد او رفت و مدت سیزده سال . دعوت كرد كھ بعنوان معلم و رفیقھاش در آنسباخ زندگي كند

ن در فرانسھ با پارھاي از آرمانھاي نھضت روشنگري آشنا شده حكمرا. حكمران را زیر نفوذ خود داشت
شكنجھ را منسوخ، و آزادي مذھبي  - بود، و با تشویق كلرون چند فقره اصالح در قلمرو خود بھ عمل آورد 

. آخرین موفقیت كلرون این بود كھ او را ترغیب كرد تا ھر شب نزد ھمسر خود بخوابد. را برقرار كرد
; حكمران گاھي او را بھ پاریس میبرد. دگي در آنجا كسل شد و حسرت پاریس را میكشیدبتدریج او از زن

در یكي از این سفرھا، او رفیقھ تازھاي گرفت و كلرون را در حالي كھ وضع مالي مرتبي برایش تامین 
  . او اینك شصت و سھ سال داشت. كرده بود، در پاریس رھا كرد

فن بیان را بھ كسي كھ بعدا . نكر كھ زني باتقوا بود، از او استقبال میشد در سالونھا، و حتي بھ وسیلھ مادام
معشوقھاي تازھاي گرفت كھ از آن جملھ شوھر مادام دو ستال . بھ نام مادام دو ستال معروف شد درس داد

  . بود

زیگر این مرد وسایل آسایش با. مادام از اینكھ از شر شوھرش بھ این وسیلھ خالص شده است خوشحال بود
سالخورده را فراھم كرد، ولي انقالب ارزش لیورھایش را كاھش داد، و او در فقر بھسر میبرد، تا اینكھ 

در آن سال، یكي از شارمندان بھ نام دو پواریھ پیشنھاد كرد . برمقرري او افزود ١٨٠١ناپلئون در سال 
گذشت غمانگیز بسیاري از زنان او در یادداشتي رقتبار، كھ سر. آخرین رابطھ میان آن دو برقرار شود

احتمال دارد كھ حافظھ شما ھنوز مرا بھ : ((بازیگر سالخورده را خالصھ میكند، او را از این كار منع كرد
شما باید در افكار . عنوان بازیگري درخشان، جوان، و محصور در ھمھ شھرت و اعتبار خود بھ یاد آورد

دنداني در دھانم باقي نمانده و صورتم از ; گوشم سنگین است; نممن بسختي میتوانم ببی. خود تجدیدنظر كنید
با ھمھ اینھا، .)) چروك پوشیده شده است و پوست خشك بدنم بسختي میتواند استخوانھاي ضعیفم را بپوشاند
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بھ  ١٨٠٣كلرون در . آن شخص بھ دیدنش آمد، و آن دو با تجدید خاطرات جواني یكدیگر را تسكین دادند
  . از تختخواب درگذشتعلت افتادن 

ولتر، كھ بزرگترین عرضھ كننده . او مدتھا پس از سر آمدن دوران تراژدیھاي كالسیك بھ زندگي ادامھ داد
این تراژدیھا در قرن ھجدھم بود، كلرون را بھ عنوان عالیترین مفسر آنھا مورد تحسین و تشویق قرار 

  . میداد

ھاي با وزن و قافیھ شاھزادگان،  توسط بودند، از خطابھتماشاگران پاریسي، كھ بیشتر آنھا از طبقھ م
اینك چنین بھ نظر میرسید كھ آن ابیات پرطنین و شش ھجایي . كشیشان، و پادشاھان بھ جان آمده بودند

ولي مگر در تاریخ جز نجبا اشخاص دیگري نبودند ; كورني و راسین نشانھاي از زندگي اشرافي بودند
آیا در ; ھاي كمدي بود ولي این تنھا در نمایشنامھ; اص دیگر را نشان داده بودمولیر این اشخ. البتھ بلي
ھا و قلوب اشخاصي كھ داراي اصل و نسب معروفي نبودند ماجراھاي حزنانگیز، آزمایشھاي  خانواده

. مشكل، و احساسات عالي وجود نداشتند دیدرو عقیده داشت كھ زمان درامھاي بورژوازي فرارسیده است
ي كھ نجبا از ابراز احساسات احتراز میكردند و الزم میدانستند كھ نقاب با شكوھي بر روي عواطف در حال

گذارده شود، دیدرو عقیده داشت كھ درام جدید باید احساسات را از قید و بند آزاد كند و نباید از بھ گریھ 
عالوه . امھاي رقتانگیز نوشتندبدین ترتیب او و دیگران پس از او در. انداختن تماشاگران شرم داشتھ باشد

بر آن، چند تن از نمایشنامھ نویسان جدید نھ تنھا زندگي طبقھ متوسط را مجسم و از آن تجلیل كردند، بلكھ 
بھ نجبا، روحانیان، و سرانجام حتي بھ دولت، بھ فساد آن، بھ مالیاتھا، و بھ تجملپرستي و اتالف حملھ 

، بلكھ نظام )ولتر این كار را بخوبي انجام داده بود(را محكوم میداشتند  آنھا نھ تنھا استبداد و تعصب. بردند
ھا با گرمي خاص مورد تشویق و  و این قسمت از نمایشنامھ; جمھوري و دموكراسي را نیز تحسین میكردند

  . . تحسین قرار میگرفت

  . تصحنھ تئاترھاي فرانسھ بھ یكصد نیروي دیگر كھ در حال تدارك انقالب بودند پیوس

IV  -  مارمونتل  

ھاي  نویسندگان ھمھ جا ھستند، و آنھا از نوشتھ: ((ھوریس والپول از پاریس نوشت ١٧۶۵در سال 
.)) خودشان ھم بدترند، و منظور من از این حرف این نیست كھ از ھیچ یك از این دو تعریف كرده باشم

ور ھوگو، فلوبر، و مسلما این دوران از نظر ادبیات نمیتوانست با دوران مولیر و راسین یا با دوران ویكت
میتوان از روسو، مارمونتل، بقایاي  ١٧٧۴و  ١٧۵٧در مدت كوتاه میان سالھاي ; بالزاك برابري كند

خرمن آتش ولتر، و تراوشات پنھاني و منتشر نشده دیدرو بھ عنوان نویسندگان و آثاري كھ قابل ذكر ھستند 
بل از آنكھ دست بھ قلم ببرند، ظرافت طبعشان بھ مردان و زنان چنان بھ محاوره توجھ داشتند كھ ق. یاد كرد

فلسفھ، اقتصاد، و سیاست روي صحنھ ; ھا دیده نمیشد زرق و برق اشرافي دیگر در نوشتھ. پایان میرسید
 -فصول سن ; حتي شعر بھ سوي تبلیغات گرایید. خودنمایي میكردند، و محتوا بر قالب حكومت میكرد

سن بود، ولي تعصب و تجمل را بدون توجھ بھ مقتضیات زمان مورد تقلیدي از جیمز تام) ١٧۶٩(المبر 
ھاي فقرا  حملھ قرار میداد و، مانند لیر، زمستان را بھ صورت بادھاي یخزدھاي كھ در اطراف بیغولھ

  . زوزه میكشند مجسم میكرد

زاده  ١٧٢٣وي، كھ در سال . ژان فرانسوا مارمونتل ترقي خود را مرھون تیزھوشي، زنان، و ولتر بود
. را كھ اثري عطوفتآمیز بود بھ رشتھ تحریر درآورد) ١٨٠۴(شده بود، در دوران پیري خاطرات یك پدر 

با آنكھ وي در زمره شكاكان . این خاطرات تصاویري لطیف از دوران كودكي و جواني وي ترسیم میكنند
ي كھ او را بزرگ كرده، و درآمد و ولتر را تقریبا بھ حد پرستش بزرگ میداشت، درباره مردم خداپرست

چنان . یسوعیان مھربان و فداكاري كھ آموزش او را بھ عھده گرفتھ بودند، جز سخن خوب چیزي نمیگفت
بھ این فرقھ عالقھمند بود كھ، بھ رسم آنان، قسمتي از موي سر خود را تراشید، شوق پیوستن بھ سلك آنان 
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ولي وي ھم، مانند بسیاري از . و تولوز تدریس میكردرا در سر میپروراند، و در مدارس آنان در كلرمون 
پركشید و، دست كم، اصالت فكري خود را )) روشنگري((پرندگان نوبال یسوعي، بر روي بادھاي عصر 

  . ابیاتي را بھ ولتر ارائھ داد ١٧۴٣در سال . از دست داد

ھ بھ خط خود اصالح كرده بود این ابیات آن قدر بھ مذاق ولتر خوش آمدند كھ وي یك دوره از آثارش را ك
شاعر جوان این آثار را بھ عنوان یادگاري مقدس نگاه داشت، و كلیھ افكاري را كھ . براي مارمونتل فرستاد

دو سال بعد، ولتر جایي براي او در پاریس تامین . درباره پیوستن بھ حرفھ كشیشي در مغز داشت رھا كرد
در حقیقت ولتر از روي مالطفتي كھ در قلب ; اخانھ فرانسھ برودكرد و ترتیبي داد كھ وي برایگان بھ تماش

در . پدرانھ بدون فرزندش نھفتھ بود اشعار مارمونتل را بھ فروش میرسانید و پول آنھا را برایش میفرستاد
نمایشنامھ مارمونتل بھ نام دیونوسیوس جبار، كھ بھ ولتر تقدیم شده بود، مورد قبول واقع شد و  ١٧۴٧سال 
ظرف یك روز ((این نمایشنامھ موفقیتي خارج از حدود امید وي داشت، بھ قول خودش . وي صحنھ آمدبھ ر

غذاھاي گرانقیمت ; طولي نكشید كھ او در سالونھا بھ صورت یك شیربچھ درآمد.)) مشھور و ثروتمند شدم
ستر كلرون نیز سرانجام بھ ب; میخورد، و بھاي آنھا را بھ صورت لطیفھگویي و شیرین زباني میپرداخت

  . راه یافت

در . ھاي بیشتري براي او بھدنبال داشت دومین نمایشنامھ او بھ نام آریستومن پول، دوستان، و رفیقھ
در سرمیز بارون . اجتماعات مادام دو تانسن او با فونتنل، مونتسكیو، ھلوسیوس، ماریوو، و گریم آشنا شد

با استفاده از راھنمایي زنان، راه ترقي در جھان . میداد اولباك بھ صحبتھاي دیدرو، روسو، و گریم گوش/د
پومپادور . با تمجید از لویي پانزدھم طي ابیاتي زیركانھ، اجازه ورود بھ دربار را یافت. را در پیش گرفت

فریفتھ سیماي قشنگ و جواني شكوفان او شد و برادر خود را وادار كرد او را بھ عنوان منشي استخدام 
یك لیبرتو براي رامو ساخت . بھ سمت سردبیر نشریھ رسمي مركور دوفرانس انتخاب شد ١٧۵٨در ; كند

مادام ژوفرن آن قدر از او خوشش آمد كھ آپارتمان راحتي در خانھ . و مقاالتي براي دایرھالمعارف نوشت
  . خود بھ او داد، و او ده سال مستاجر این آپارتمان بود

ھا باعث شدند  آن قصھ. ھاي اخالقي براي نشریھ مركور نوشت ھیك سلسلھ قص ١٧۶٠ -  ١٧۵٣در سالھاي 
سلیمان دوم، كھ از : این یكي از داستانھاي خردمندانھ اوست. كھ این نشریھ در زمره نشریات ادبي درآید

زیباي نخستین یك ماه مقاومت . سرگرمیھاي تركي خستھ شده بود، خواستار سھ ماھروي اروپایي میشود
زیبا روي دیگر خوب آواز میخواند، اما صحبتش . سلیم میشود، و بعد كنار گذارده میشودمیكند، یك ھفتھ ت
رو كساالنا نھ تنھا مقاومت میكند، بلكھ سلطان را، بھ عنوان مردي عیاش و جنایتكار، . خواب آور است

)) تو كي فراموش میكني من كي ھستم و: ((سلطان با فریاد بھ او میگوید. مورد سرزنش شدید قرار میدھد
روكساالنا زیبایي فوق العادھاي .)) تو قدرتمندي و من زیبا، پس ما باھم برابریم: ((روكساالنا پاسخ میدھد

سلیمان از ھر . ندارد، ولي بیني او سرباالست و ھمین موضوع قدرت مقاومت را از سلیمان سلب میكند
; تھدید میكند، او را میكشد. نمیشودوسیلھاي براي درھم شكستن مقاومت او استفاده میكند، ولي موفق 

روكساالنا با ; سلطان بھ او توھین میكند. روكساالنا حاضر است خود را بكشد تا زحمت سلطان كم شود
ولي در عین حال بھ وي میگوید كھ خوشقیافھ است و تنھا چیزي كھ . لحني نیشدارتر بھ او توھین میكند

سلیمان از این مطلب ھم ناخشنود . مرد فرانسوي از آب درآید الزم دارد راھنمایي او است كھ بھ خوبي یك
در ضمن . سرانجام او با روكساالنا ازدواج میكند و او را ملكھ خودش میسازد. میشود و ھم خشنود

آیا امكان دارد كھ یك بیني كوچك نوك برگشتھ قوانین یك : ((تشریفات ازدواج، او از خودش میپرسد
چیزھاي كوچك ھستند كھ موجد وقایع بزرگ : نتیجھ اخالقي مارمونتل این است ))امپراطوري را برھم زند

  . میشوند، و اگر ما آن ریزه كاریھاي پنھان را میدانستیم، در تاریخ بكلي تجدیدنظر میكردیم

این رمان . رماني بھ نام بلیزر منتشر كرد ١٧۶٧تقریبا ھمھ چیز بر وفق مراد مارمونتل بود تا آنكھ وي در 
آیا شمشیر حق دارد بدعت، المذھبي، و ((ي بود، ولي از رواداري مذھبي طرفداري میكرد و میپرسید عال

سوربون این كتاب را بھ عنوان )) الحاد را ریشھكن كند و ھمھ جھان را زیر یوغ ایمان حقیقي قرار دھد
ي سوربون حاضر شد مارمونتل در برابر قاض. اینكھ داراي فلسفھ مردود و قابل ایرادي است محكوم كرد
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آقا، ببینید چھ میگویم، شما روحیھ و طرز تفكر مرا محكوم نمیكنید، بلكھ روحیھ و : ((و اعتراض كنان گفت
روحیھ و طرز تفكر قرن در جسارت او و نرمي مجازاتش )) طرز تفكر این دوران را محكوم میكنید

; میفرستادند و جلو انتشار كتابش گرفتھ میشد اگر ده سال قبل از آن بود، او را بھ زندان باستیل. متجلي شد
پادشاه را داشت، بھ نحوي عالي ادامھ یافت، و )) اجازه و مراحم((ولي در عمل فروش رمانش، كھ ھنوز 

دولت بھ این قناعت كرد كھ بھ او توصیھ كند كھ در این زمینھ سكوت پیشھسازد ولي مادام ژوفرن از اینكھ 
بلیزر نھ تنھا در كلیسا خوانده شد بلكھ روي در منزل وي نیز الصاق گشت، دستور سوربون حاكي از منع 

  . خیلي ناراحت شد و با مالیمت بھ مارمونتل پیشنھاد كرد جاي دیگري براي خودش پیدا كند

; بھ عنوان وقایعنگار سلطنتي، با حقوقي خوب، منصوب شد ١٧٧١در سال . طبق معمول بخت یار او بود
، در شصت و ١٧٩٢در . استاد تاریخ در لیسھ شد ١٧٨۶ي فرھنگستان فرانسھ، و در منشي دایم ١٧٨٣در 

نھ سالگي، در حالي كھ زیادھرویھاي انقالب حالش را دگرگون كرده بود، بھ اورو و سپس بھ آبلوویل 
سالھاي آخر . در آنجا خاطرات خود را نوشت، كھ در آن حتي سوربون مورد عفو قرار گرفت; رفت

او در . فقر بدون شكوه گذراند، و از اینكھ زندگي كامل و پرتمتعي داشتھ است شكرگزار بود عمرش را در
  . درگذشت ١٧٩٩آخرین روز سال 

V -  زندگي ھنر  

  مجسمھ سازي  - ١

اعیان و بانوان دربار و میلیونرھایي كھ اینك مشتاق تسلط بر امور ; پادشاه سلیقھ خوبي در ھنر داشت
  وقتیكھ در سال . سلیقھاي داشتندكشور بودند نیز چنین 

كھ مادام دو پومپادور تاسیس كرده بود، شروع بھ تولید چیني آالت با گل سفت كردند، این امر واقعھ مھمي 
و با آنكھ آلمانیھا در درسدن و مایسن شصت سال قبالز آن این كار را كرده ; در تاریخ فرانسھ بھشمار رفت

ر بازارھایي در اروپا یافت، و حتي ھنرمنداني بزرگ مانند بوشھ، بودند، طولي نكشید كھ محصوالت سو
در عین حال، اشیاي . كافیري، پاژو، پیگال، فالكونھ، و كلودیون براي چیني آالت سور طرحھایي میساختند

بدل چیني و چیني آالت ساختھ شده ازگل نرم با طرحھایي عالي، بھ طور مرتب، توسط چیني سازان سور، 
  . نتیي، و ونسن تولید و عرضھ میشدندسن كلو، شا

چیني سازان، فلزكاران، مبلسازان، و فرشینھ بافان امكانات خود را روي ھم میگذاردند تا اطاقھاي اعضاي 
انواع ساعت، مانند ساعتي كھ بوازو طرحریزي . خاندان سلطنت، نجبا، و صاحبان سرمایھ را تزیین كنند

و ژاك كافیري در ساختن  پیر گوتیر. كرد و گوتیر با برنز ریخت، از تزیینات مشخص این دوران بودند
مفرغ زرنما استاد بودند، و این كار در حقیقت عبارت بود از كندن و حك كردن تركیبي از فلزات 

استادان مبلسازي صنف پرغرور و . خصوصا مس و روي، و سپس كار گذاردن آن در مبل و اثاث
ت مھر اسم خود را بر نیرومندي بھ وجود آوردند كھ اعضایش موظف بودند بھ عنوان عالمت مسئولی

فرانسوا اوبن و شاگردش  - بھترین مبلسازان فرانسھ از آلمان آمده بودند، از قبیل ژان . كارھاي خود بزنند
) ١٧۶٩(این دو نفر مھارتھاي خود را روي ھم گذاردند تا براي لویي پانزدھم . ھانري ریزنر - ژان 

 ٠٠٠،۶٣و تذھیب خیاالنگیز بود و پادشاه میزكار شاھانھاي كھ از نظر طرح، حكاكي، مرصع كاري، 
ناپلئون اول و ناپلئون سوم نیز از این میز بھرھمند شدند، و در تاریخ . لیور پول برایش داد درست كنند

  . لیره انگلیسي تعیین شده است ٠٠٠،۵٠بھاي این میز اینك . میز بھ موزه لوور واگذار شد ١٨٧٠

شھاي ملموس قایل بود، مجسمھ سازي تقریبا ھمان ارزش و در این عصري كھ چنین اھمیتي براي ارز
اھمیت گذشتھ را بازیافت، زیرا اساس آن شكل بود، و كشور فرانسھ ھم بھ تجربھ میآموخت كھ روح ھنر 

در ھنر مجسمھ سازي بیش از آنكھ بھ : در اینجا نیز زنان بر خدایان پیشي گرفتند. در شكل است نھ رنگ
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ھایي كھ از زنان ساختھ میشدند با واقعیات،  با این اختالف كھ مجسمھ. نان توجھ شدخدایان توجھ شود، بھ ز
بلكھ با اشكال و البسھ ایدئالي انطباق داشتند . كھ بھ طور طبیعي نقایص و نارساییھایي دارند، منطبق نبودند

ا را زینت مجسمھ سازي نھ تنھا كاخھا و كلیساھ. كھ ھنرمند در ذھن خود درباره زنان مجسم میكرد
ھایي كھ در باغھاي تویلري بودند در زمره محبوبترین  مجسمھ. میبخشید، بلكھ باغھا را نیز تزیین میكرد

بوردو، نانسي، رن، و رنس از لحاظ تركیب خاك، سنگ مرمر، و برنزي كھ ; اشیاي پاریس قرار داشتند
  . در ساختن مجسمھ بھ كار میرفت، با پاریس رقابت میكردند

  تو دوم، كھ سنش تنھا یك سال از سنوات سلطنت پادشاه حاضر كمتر بود، در این گیوم كوس

   

  

  موزه لوور، پاریس). ١٧۶٩(اطاق كار شاه : ھانري ریزنر - فرانسوا اوبن و ژان  - ژان 
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فردریك  ١٧۶۴در سال . موزه ھنگام بھترین اثر خود را بھوجود آورد. ١٧٨۴چیني آالت سور با گل نرم، 
ھا را براي  كوستو این مجسمھ ١٧۶٩در ; ھایي از ونوس و مارس بسازد و را مامور كرد مجسمھكبیر ا

والدین (وي ساختن مقبره باشكوه دوفن و ھمسرش  ١٧۶٩ھمچنین در . كاخ سان سوسي بھ پوتسدام فرستاد
كار روي این ) ١٧٧٧(را براي كلیساي جامع سانس آغاز كرد و تا پایان عمر خویش ) لویي شانزدھم

ھاي آخر عمر خود شاھد روي كار آمدن چھار مجسمھ ساز بود كھ با بھترین و  وي در دھھ. زحمت میكشید
اینھا عبارت بودند از . درخشانترین مجسمھ سازاني كھ فرانسھ تا آن زمان بھ خود دیده بود برابري میكردند

  )). پیگال، فالكونھ، كافیري، و پاژو((

را كھ شامل ھزینھ تحصیل در رشتھ ھنر در رم بود بھ دست )) ایزه بزرگج((پیگال، كھ نتوانستھ بود 
پس از بازگشت بھ پاریس، توانست با . آورد، بھ ھزینھ خود بھ رم رفت و كوستو ھم بھ او كمك كرد

ژان . نخستین شاھكار خود بھ نام مركور در حال بستن بالھاي خویش بھ فرھنگستان ھنرھاي زیبا راه یابد
كاش من این را ساختھ ((وان، مجسمھ ساز سالخورده، ھمین كھ این اثر را دید، فریاد برآورد باتیست لوم

. براي متحد خود فردریك دوم فرستاد ١٧۴٩لویي پانزدھم نیز از آن خوشش آمد و آن را در سال !)) بودم
جیبي كھ ھنرمند بعدھا بھ طریقي این مجسمھ بھ موزه لوور راه یافت، و در آنجا میتوان درباره مھارت ع

جوان در تجسم بیقراري این پیك اولمپي براي بھ پا خاستن و راھي شدن بھ كار برده است بھ غور و تعمق 
او مجسمھ . مادام دو پومپادور طرز كار پیگال را موافق طبع خود یافت و چند ماموریت بھ او داد. پرداخت

و وقتي حرارت ; لیتن در نیویورك موجود استنیمتنھاي از پومپادور ساخت كھ اینك در موزه ھنري مترپ
عشقي پومپادور بھ پادشاه فروكش كرد و تبدیل بھ دوستي شد، پیگال مجسمھاي از وي بھ صورت االھھ 

او مجسمھاي از لویي بھ صورت یك شارمند ساده براي پالس روایال در رنس ). ١٧۵٣(دوستي ساخت 
پانزدھم درست كرده بود، براي نصب در میداني كھ  درست كرد، و مجسمھاي را كھ بوشاردون از لویي
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مجسمھاي با برنز از دیدرو تھیھ، و وي را . اینك بھ نام پالس دو الكنكورد معروف است، بھ اتمام رسانید
ھنگامي كھ . ھاي متناقض او را زیر فشار كشمكش خود قرار دادھاند در حالي مجسم كرد كھ فلسفھ

شال دو ساكس در كلیساي سن توما در ستراسبورگ میساخت، جنبھ آرامگاھي براي بقایاي جسد مار
نمایشي بھ كارش داد و این جنگجوي عاشق پیشھ را در حالي نشان داد كھ بھ سوي مرگ گام برمیدارد، 

  . درست ھمان گونھ كھ بھ سوي پیروزي گام برمیداشت

مجسمھاي كھ بیش از ھمھ در این دوران دربارھاش صحبت میشد مجسمھاي بود كھ پیگال، بھ تقاضاي 
آوریل  ١٧مادام نكر این موضوع را در یكي از شب نشینیھاي خود در . روشنفكران اروپا، از ولتر ساخت

ارمونتل نیز جزو آنھا آالمبر، مورلھ، رنال، گریم، و م/كھ د(ھمھ ھفده تن میھمانان او . پیشنھاد كرد ١٧٧٠
از این پیشنھاد استقبال كردند و از مردم دعوت شد بھ تامین ھزینھ آن كمك كنند، بعضیھا ایراد ) بودند

حتي ; گرفتند، زیرا ساختن مجسمھ از اشخاصي كھ در قید حیات بودند، بجز سالطین، امري غیرعادي بود
با وصف این، سیل كمكھاي مردم . شده بوداز كورني و راسین ھم قبل از مرگشان مجسمھاي ساختھ ن

لویي طال براي  ٢٠٠فردریك ; سرازیر شد و حتي نیمي از سالطین اروپا نیز در این امر شركت كردند
روسو اجازه خواست كھ بھ سھم خود كمك كند، ولتر . تجلیل از دوست و دشمن دیرینھ خود فرستاد

)) ضد فیلسوفان((فررون، پالیسو، و دیگر . ھدآالمبر او را ترغیب كرد كھ رضا د/د; اعتراض كرد
ثابت كردند كھ در بخشودن مخالفان، از )) فیلسوفان. ((پیشنھاد كمك كردند، ولي این پیشنھاد قبول نشد

و اما در مورد خود ولتر، وي بھ مادام نكر اخطار كرد كھ او مدل مناسبي براي . مخالفان خود عقبترند
  . مجسمھ سازي بھشمار نمیرود

من ھفتاد و شش سال از عمرم میگذرد و ھنوز درست از بیماري شدیدي كھ مدت شش ھفتھ جسم و روحم 
ولي، . گفتھ میشود آقاي پیگال باید بیاید و از چھره من نمونھ سازي كند. را بشدت آزار میداد بھبود نیافتھام

بھ سختي میتوان حدس زد كھ  خانم، الزمھ این امر آن است كھ من اصوال چھرھاي داشتھ باشم، زیرا اینك
ھایم بھ صورت پوست كھنھ و  چشمانم چند بند انگشت فرورفتھاند، گونھ. چھره من در كجا قرار داشتھ است

خشكیدھاي درآمده و بھ طرزي زننده براستخوانھایم كھ بھ ھیچ چیز بند نیستند چسبیدھاند، و چند دنداني ھم 
شما میگویم جنبھ مجاملھ ندارد، بلكھ حقیقت صرف است، ھیچ گاه كھ داشتم ھمگي از بین رفتھاند، آنچھ بھ 

براي آقاي پیگال این تصور پیش خواھد آمد كھ او را . از شخص بیچارھاي بھ این وضع مجسمھ نساختھاند
چنانچھ او مایل . دست انداختھاند، و من ھم آن قدر حب نفس دارم كھ جرئت نكنم در حضور او ظاھر شوم

ماجراي غیرعادي پایان داده شود، بھ او اندرز خواھم داد كھ، با تغییرات مختصري، از  باشد كھ بھ این
  .روي تصویر كوچكي كھ روي چیني آالت سور موجود است نمونھ سازي كند

ولي ; پیگال با این پیشنھاد كھ از این اعجوبھ مجسمھاي برھنھ بسازد، مسائل و مشكالت را دو برابر كرد
در ماه ژوئن بھ فرنھ رفت و مدت ھشت روز آن فیلسوف كمرو بھ طور . نصرف كردنداو را از این كار م

مثال بھ منشي خود مطلبي را میگفت كھ  -ولي آن قدر ناآرام و بیقرار بود ; منقطع در برابر او نشست
بنویسد، با صورت خود ادا درمیآورد، و با دھان خود بھ سوي اشیاي گوناگوني كھ در اطاق بودند نخود 

پیگال، در حالي كھ قالبي ساختھ . كھ مجسمھ ساز نزدیك بود بھ حملھ عصبي دچار شود -پرتاب میكرد 
بود، بھ پاریس بازگشت و مدت دو ماه روي این كار زحمت كشید، و در تاریخ چھارم سپتامبر نتیجھ كار 

ودند در شگفت شدند نیمي از گزیدگان و شخصیتھاي طراز اول كھ براي دیدن آمده ب. خود را آشكار ساخت
  . قرار دارد ))انستیتو((این مجسمھ اینك در راھرو مدخل كتابخانھ . و تبسم كردند

دیدرو داستان موریس فالكونھ بود، و  -تنھا رقیب پیگال در احراز مقام اول در زمینھ مجسمھ سازي اتین 
فالكونھ، كھ دو سال از رقیب خود جوانتر بود، نخست با ساختن . جالبي از خصومت این دو نقل میكند

پیگمالیون >"href="f1001451.htmمجسمھ . اشكالي از چیني از رقابت مستقیم با پیگال احتراز میكرد
مجسمھ ساز یوناني را از  دورو، كھ از روي طرح فالكونھ ساختھ شده بود، لطف خاصي داشت و حیرت

این مجسمھ میتوانست نمایشگر . اینكھ گاالتیا، مجسمھ مرمري او، خم شده كھ با او صحبت كند نشان میداد
وقتي كھ این . یك حقیقت فراموش شده باشد، و آن اینكھ چنانچھ یك اثر ھنري با ما سخن نگوید، ھنر نیست
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ار درآورده شده بود بھ پیگال نشان دادند، وي تحسین یك مشت گل را كھ بھ صورت اثري با اھمیت پاید
ولي !)) كاش من آن را ساختھ بودم: ((متداول یك ھنرمند از ھنرمند دیگر را نسبت بھ آن ابراز كرد و گفت

وقتي فالكونھ مجسمھ لویي پانزدھم شارمند را كھ پیگال ساختھ بود مشاھده كرد، متقابال تحسین مشابھي 
ي پیگال، من از شما خوشم نمیآید، و فكر میكنم شما ھم درباره من ھمین احساس را آقا: ((نكرد و گفت
ایجاد چنین اثري امكانپذیر بود، زیرا شما این كار را . من مجسمھ لویي شما را دیدھام. داشتھ باشید

آن نمیشود كھ این امر مانع . ولي من تصور نمیكنم كھ ھنر بتواند یك گام باالتر از این اثر بردارد; كردھاید
فالكونھ از اینكھ چھل سال مرارت كشید تا ھنرش مورد شناسایي . ما بھ ھمان صورتي كھ بودیم باقي بمانیم

بآساني ; مانند دیوجانس زندگي سادھاي پیش گرفت; گوشھ عزلت گزید. كامل قرار گیرد رنجیده خاطر بود
در زندگي و چھ در زمان پس از مرگ، شھرت را، چھ ; كار خود را ناچیز میشمرد; بھ نزاع میپرداخت

سرانجام با ساختن مجسمھ زني در حال آبتني، كھ زن زیبایي را نشان میدھد كھ براي آبتني با . تحقیر میكرد
در این ھنگام مادام دو . ، شھرت بھ سراغ او آمد)١٧۵٧(انگشتان پایش دماي آب را امتحان میكند 

وي براي مادام مجسمھاي بھ نام عشق تھدید كننده ساخت كھ پومپادور نسبت بھ او بر سر لطف آمد، و 
مدتي فالكونھ در . خداي عشق را نشان میداد كھ تھدید میكند تیري را كھ آلوده بھ عشق است رھا میكند

مجسمھ سازي ھمان مقامي را یافت كھ بوشھ و فراگورنا در قلمرو خود داشتند، و آثاري نشاط آور و 
مھارت او در . كوپیدو، و ونوس در برابر پاریس برھنھ میشود بھوجود آورد دلفریب از قبیل ونوس و

ساعت سھ االھھ ((او . ھاي كوچك تزییني بود ھاي كوچك، و مجسمھ طرح شمعدانھاي چند شاخھ، فواره
و با تجسم مادام دو پومپادور بھ صورت ; را از مرمر ساخت كھ اینك در موزه لوور است)) رحمت

وي دعوت كاترین دوم را براي رفتن بھ  ١٧۶۶در سال . وي را از خود خشنود كرد) )االھھ موسیقي((
را بھوجود آورد، كھ پطر را روي اسبي )) پطركبیر((روسیھ پذیرفت، در سن پطرزبورگ شاھكار خود 

وي در برخورداري از عنایات امپراطریس با دیدرو و گریم . كھ در حال از جا كندن است، نشان میدھد
با عصبانیت از روسیھ خارج ; با او و وزیرانش نزاع كرد; دوازده سال براي او زحمت كشید; ودسھیم ب

  شد، 

  . بد بینیش بھ حیات ھمچنان تا پایان پایدار بود. خود را در اطاقش گذراند

ژاك كافیري نیز روحیھ شاد ابتري نداشت، پدرش ژاك، كھ از برنزكاران دوران پیشین بود، او را  - ژان 
او با ساختن مجسمھاي كھ پیكر پیرمردي را نشان میداد كھ تنھا . رسیدن بھ شھرت كمك كرده بوددر 

پوشش تنش ریش و سبیلش بود و رودخانھ نام داشت توانست در ھمان ابتدا بھ فرھنگستان ھنرھاي زیبا راه 
نویسان فرانسوي تزیین  ھاي نمایشنامھ فرانسز او را استخدام كرد تا تاالرھایش را با مجسمھ - كمدي . یابد
ھایي كھ كورني، مولیر، و ولتر را بھ صورت كمال مطلوب نشان میدادند باعث  وي با ساختن مجسمھ; كند

  . مسرت ھمگان شد

كھ آن را از روي كلیشھاي كھ در  - شاھكار او مجسمھ نیمتنھاي است از ژان دو روترو نمایشنامھ نویس 
را در سنین میانسالي نشان میدھد كھ از  آرتانیان/داین مجسمھ ; درست كرد - خانواده ژان حفظ شده بود 

این یكي از زیباترین ; خصوصیات آن موي افشان، چشمان براق، بیني ستیزھجو، و سبیل نوك تیز است
گروه ھنري اپرا، كھ بھ كمدي فرانسز حسادت میكرد، . سمھ سازي میباشدھاي نیمتنھ در تاریخ مج مجسمھ

)) لولي و رامو((ھایي نیمتنھ از  او ھم مجسمھ; كافیري را وادار كرد كھ قھرمانان آنان را نیز مجسم كند
مجسمھ مرسوم بھ چھره یك دختر جوان . ھا نشاني در دست نیست درست كرد، ولي اكنون از این مجسمھ

این مجسمھ، كھ شاید از یكي از اعضاي بالھ اپرا ساختھ شده، تركیب دلفریبي است از . قي استھنوز با
  . ھاي غرورآمیز چشمان بیتكلف و سینھ

وي پس از گذراندن دوره كارآموزي متداول در . مجسمھ ساز محبوب مادام دوباري او گوستن پاژو بود
. ایي از خارج، در ھمان ابتدا كارش رونق گرفترم، با گرفتن ماموریتھایي از طرف پادشاه و سفارشھ
ھا كھ در لوور است لباسي بھ  یكي از این مجسمھ; حدود دوازده مجسمھ از رفیقھ جدید پادشاه درست كرد

وي بھ درخواست پادشاه مجسمھاي از . سبك قدیم دربردارد و بھ نحو حیرت انگیزي تراشیده شده است
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ھایي از دكارت، تورن، پاسكال، و بوسوئھ  سپس با ساختن مجسمھ ;درست كرد)) باغ شاه((بوفون براي 
زیباترین كارش گچبریھایي ھستند كھ در تزیین ردیفھاي پایین جایگاه مخصوص . خاطره آنھا را تجدید كرد

در . او عمرش كفاف آن را داد كھ براي لویي شانزدھم ھم كار كند. سالون اپراي ورساي بھ كار رفتھاند
  . دشاه عزادار شود، و شاھد تسلط ناپلئون بر قاره اروپا باشداعدام آن پا

  معماري  - ٢

كلیساھا براي كساني كھ ھنوز بھ . آیا در این ھجده سال بناي قابل ذكري در فرانسھ بھ وجود آمد نھ زیاد
ید تجد. ھاي قحطیزده را تحریك میكردند ایمان خود باقي بودند خیلي بزرگ بودند، و كاخھا حسادت توده
  عالقھ بھ معماري رومي، بر اثر حفاریھایي كھ در ھركوالنئوم 

   

  

  موزه لوور، پاریس. مادام دوباري، مجسمھ نیمتنھ مرمري: اوگوستن پاژو
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  كمدي . ژان دو روترو: ژاك كافیري - ژان 

خطوط ساده و  - بھعمل آمدند، بھ تجدید حیات سبكھاي كالسیك ) ١٧۶٣ -  ١٧۴٨(و پومپئي ) ١٧٣٨(
ژاك فرانسوا بلوندل، استاد . كمك میكرد - باوقار، نمایي از ستون و سردر، و گاھي یك گنبد بزرگ 

داوید  - فرھنگستان سلطنتي معماري، كامال طرفدار این شكلھاي كالسیك بود، و جانشین وي، ژولین 
رسالھاي تحت عنوان زیباترین آثار تاریخي یونان منتشر ساخت كھ این گرایش را  ١٧۵۴لوروا، در سال 

آن كلود دو توبیر، كنت دوكلوس، پس از سفرھاي بسیار در ایتالیا، یونان، و خاور نزدیك در . تسریع كرد
ني مصر، اتروسك، یونان، اثري بسیار مھم در ھفت جلد تحت عنوان گزیده آثار باستا ١٧۶٧ -  ١٧۵٢

این كتاب با دقت از روي بعضي از نقاشیھاي خودش مصور شده و دنیاي ھنر . روم، و گل منتشر كرد
فرانسھ را، بھ طور كلي، و حتي بعضي از آداب و رسوم فرانسویھا را، در جھت مردود دانستن بینظمیھاي 

وط اصیل سبكھاي كالسیك، تحت نفوذي سبك باروك و سبكھاي روكو كو و روي آوردن مجدد بھ سوي خط
  : گریم بھ خوانندگان نشریھ خود چنین گفت ١٧۶٣در سال . نیرومند قرارداد

تمایل بھ سوي . طي چند سال گذشتھ، ما تحقیق مشتاقانھاي درباره بناھا و شكلھاي قدیمي بھ عمل آوردھایم
یوناني انجام داد، از معماري گرفتھ تا اینھا چنان ھمھ جاگیر شده است كھ اینك ھر چیز را باید بھ سبك 

زنان ما موھایشان را بھ سبك یوناني آرایش میدھند، آقایان خوش سرولباس ما اگر یك جعبھ ; كالھدوزي
  . كوچك بھ سبك یوناني در دست نداشتھ باشند، احساس میكنند از شخصیت كم شده است

اب وینكلمان بھ نام تاریخ ھنر باستان ناگھان و دیدرو، حواري رمانتیسم بورژوایي، با خواندن ترجمھ كت
بھ نظر من، ما باید آثار باستاني را مطالعھ كنیم تا دیدن طبیعت را : ((او نوشت). ١٧۶۵(تسلیم موج نو شد 

  . این جملھ في نفسھ در حكم یك انقالب بود.)) بیاموزیم
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د كھ لویي پانزدھم بھ ھنگام ژرمن سوفلو شروع بھ ساختن كلیساي سنت ژنویو كر - ژاك  ١٧۵٧در سال 
نخستین سنگ كلیسا را . بیماري در مس نذر كرده بود، بھ محض بھبودي، براي قدیسھ حامي پاریس بنا كند

بھ صورت واقعھ بزرگ معماري نیمھ دوم قرن ھجدھم در ((گفتھ میشد كھ ایجاد این بنا . خود پادشاه نھاد
د رومي طرحریزي كرد كھ داراي یك رواق ورودي با سوفلو آن را بھ صورت یك معب.)) فرانسھ درآمد

سنتوري مجسمھ سازي شده و ستونھایي بھ سبك كورنتي بود، و چھار جناح ساختماني داشت كھ بھ 
تقریبا در تمام . صورت صلیب یوناني در جایگاه ھمسرایان زیر یك گنبد سھ گانھ با یكدیگر تالقي میكردند

سوفلو، بھ تنگ آمده و افسرده خاطر از حمالتي كھ بھ طرحش . مراحل ساختمان بحث و فحص در گرفت
چھارستون اصلي كھ او براي نگاھداشتن گنبدھاي . درگذشت و بنا را ناتمام گذاشت ١٧٨٠میشد، در سال 

اتین كوویلیھ بھ جاي آنھا یك ردیف ستون  -سھ گانھ طرح كرده فاقد قدرت الزم از آب درآمدند، و شارل 
این شاھكار تجدید حیات ھنر كالسیك بھ وسیلھ . كل دایره نصب شده و بمراتب زیباتر بودندقرارداد كھ بھ ش

  انقالبیون مورد استفاده غیرمذھبي قرار گرفت، و بھ یادبود شاھكار ماركوس 

   

  

  پانتئون، پاریس : ژرمن سوفلو -ژاك 

ر و روسو و مارا، پانتئون نامیده نظام جدید، حتي مدفن ولت)) ھمھ خدایان((آگریپا در رم، بھ عنوان مدفن 
  . شد

این ساختمان از صورت یك كلیساي مسیحي بیرون آمد، آرامگاه كفار شد، و از نظر معماري و سرنوشت 
  . خود نشانھ پیروزي مستمر كفر بر مسیحیت گشت
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; دآغاز شد، پیروزي دیگري بھ دست آور ١٧۶۴سبك كالسیك، كھ با بناي نخستین كلیساي مادلن در سال 
ھاي داراي سقف مسطح ساختھ شدند، و  در این كلیسا، بھ جاي طاقي و طاق قوسي، ردیفھاي ستون و راھھ

روي قسمت محراب، یك گنبد قرار گرفت، ناپلئون بنا را كھ ھنوز تمام نشده بود، كنار زد تا براي كلیسایي 
  . ، جا باز كندكھ امروز بھ ھمین نام در آن محل وجود دارد و داراي سبكي قدیمیتر است

این بازگشت بھ سوي سبكھاي ساده كالسیك، پس از وفور افراطآمیز سبك باروك در دوران لویي چھاردھم 
و ظرافت شوخ طبعانھ سبك روكو كو در دوران سلطنت لویي پانزدھم، قسمتي از تطوري بود كھ در زمان 

ختمان، اثاث، و تزیینات زاید آزاد خود لویي پانزدھم در جھت سبك لویي شانزدھم، یعني سبكي كھ در سا
گویا انحطاط مسیحیت بھ سبك . كرد و در اختیار سادگي عاقالنھ خطوط مستقیم و سادگي شكل بنا قرار داد

گوتیك شدیدا لطمھ زده و براي ھنر راھي نگذاشتھ بود جز اینكھ چون رواقیون خویشتنداري پیشھ سازد و، 
  . روي زمین جستوجو كند بدون داشتن رب النوعي، ھمھ چیز را در

بزرگترین معمار فرانسوي در این عصر ژاك آنژ گابریل بود كھ ذوق و روح معماري نسل اندر نسل در 
وي . یك قطعھ قدیمي را در كومپیني از نو بسازد) ١٧۵٢(لویي پانزدھم بھ او ماموریت داد . خون وي بود

تونھاي ساده و محكم، قرنیزھاي دندانھدار، و مدخل آن را با یك رواق ورودي بھ سبك یوناني، داراي س
در تجدید بناي جناح راست كاخ ورساي نیز از ھمان سبك پیروي . طارمیھاي ساده و بدون تزیین، آراست

ستونھاي چسبیده بھ ). ١٧٧٠ - ١٧۵٣(وي بھ ھمان كاخ یك سالون بسیار زیباي اپرا افزود ). ١٧٧٠(كرد 
ار و طارمي زیبا، نماي داخلي این سالون اپرا را در شمار زیباترین دیوار، و تزیینات ظریف باالي دیو
  . نماھاي داخلي فرانسھ درآوردھاند

خانھ ((لویي، كھ از تبلیغات و تشریفات دربار خستھ شده بود، از گابریل خواست كھ در الي درختان، یك 
ب كرد و در آنجا بنایي را كھ متري كاخ سلطنتي انتخا ١۶٠٠گابریل محلي را در ; براي او بسازد)) كوچك
مادام دو پومپادور ). ١٧۶٨-١٧۶٢(معروف است بھ سبك رنسانس برپا كرد )) پتي تریانون((بھ نام 

سپس ; مادام دو باري ھم مدتي در آن بھ سر برد; امیدوار بود در اینجا از خلوت و آرامش برخوردار باشد
در آن ایام خوش و آن روزھاي فارغ ازغم كھ ھنوز  )ملكھ(ماري آنتوانت بھ عنوان زن گلھ بان سلطنتي 

  . آفتاب بر روي كاخ ورساي میتابید، آن را بھ صورت خلوتگاه مورد عالقھ خویش درآورد
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  گروز - ٣پتي تریانون : آنژ گابریل -ژاك 

شم و مجسمھ، شي سرد و بیرنگي بود و چ. ھاي اشرافي، نقاشي از تزیینات مورد عالقھ بود در خلوت خانھ
ھا  و حال آنكھ نقاشي میتوانست منعكس كننده تغییر خلقھا و سلیقھ; فكر را راضي میكرد نھ قلب و روح را

باشد و روح را با خود بھ فضاھاي باز، درختان سایھدار، یا مناظر دوردست ببرد، در حالي كھ جسم انسان 
ن قدر تصویر كشتي روان بر آبھاي ژوزف ورنھ آ -بدین ترتیب بود كھ كلود . در جاي خود باقي میماند

فرانسھ نقاشي كرد كھ لویي پانزدھم در یك لطیفھ مشھور اظھار عقیده كرد كھ دیگر الزم نیست كشتي 
  . ساختھ شود

دولت فرانسھ، ورنھ را استخدام كرد كھ از بنادر دیدن كند، و از كشتیھایي كھ در آنجا لنگر انداختھاند 
دیدرو یكي از مناظر . ا كرد و فرانسھ را بھ ناوگانھاي خویش مباھي كرداو این كار ر; تصاویري بسازد

دریایي و خشكي ورنھ را بھ دست آورد و آن قدر آن را عزیز میداشت كھ خطاب بھ خدایي كھ در آن لحظھ 
من ھمھ چیز را بھ تو میدھم، ھمھ چیز را پس بگیر، بلھ ھمھ چیز را : ((بھ خاطرش رسیده بود، چنین گفت

)) ھا روبر ویرانھ((نقاش دیگري نیز بود كھ اوبر روبر نام داشت، و او را !)) نقاشي ورنھ رابجز 
با . ھاي روم را میگنجاند، مانند پون دوگار در نیم میخواندند زیرا او تقریبا در كلیھ مناظر خود خرابھ

خانھ خراب كنش، در  لوبرن با اطمینان میگوید كھ این نقاش، با وجود اشتھاي -وصف این، مادام ویژه 
اوبر دروئھ نام داشت كھ با دقت و  -نقاش دیگر فرانسوا . سالونھاي پاریس طرفداران زیادي داشت

آدالئید را  - حساسیت، زیبایي ماركیز دو زوراو، طفولیت معصومانھ شارل دھم آینده، و خواھرش ماري 
  . دیكتر نگاه كنیمولي خوب است بھ گروز و فراگونار از نز. براي ما حفظ كرده است
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او بھ رنگ . باتیست گروز در نقاشي ھمان وضعي را داشت كھ روسو و دیدرو در نویسندگي داشتند - ژان 
عواطف، از تصنع راضي . نقاشیھاي خود عواطف و احساسات میداد و طبقھ متوسط خواھان او بود

ھاي مطبوع زندگي، شیطنت  م جنبھما باید عالقھ گروز را بھ دیدن و ترسی; كنندھتر و از آن عمیقتر است
ھاي طبقھ متوسط را بر او  پرنشاط اطفال، معصومیت شكننده دختران زیبا، و رضایت بیپیرایھ خانواده

بدون گروز و شاردن امكان داشت این تصور براي ما پیش آید كھ ھمھ فرانسھ در حال انحطاط و . ببخشیم
ولي . این كشور بود و تنھا خدایان آن ونوس و مارس بودنددچار فساد بود، كھ مادام دو باري نمونھ مردم 

این نجبا بودند كھ در حال انحطاط بودند، لویي پانزدھم بود كھ فاسد بود، و اشرافیت و سلطنت بود كھ در 
فضایلي را كھ یك ملت را نجات  - ھاي روستا و شھرھا  بھ جز رجالھ -ھاي مردم  توده. انقالب سقوط كرد

دیدرو، شاردن و گروز را بھ عنوان نماینده طرز فكر . دند و گروز ھم اینھا را مجسم میكردمیدھند حفظ كر
  . و سالمت فرانسھ میشناخت نھ بوشھ و فراگونار را

پدرش ; او بھ نقاشي عالقھ داشت. داستان جواني این ھنرمند مثل سایر سرگذشتھاي عادي ھنرمندان است
تلقي میكرد، و پسرك شبھا آھستھ از بستر خود بیرون میآمد كھ این عالقھ را بھانھاي براي تنبلي او 

پدرش كھ بھ یكي از این تصاویر بھ طور تصادفي بر خورده بود، نرم شد و او را براي ; تصاویري بكشد
باتیست نتوانست مدت زیادي بھ آنچھ كھ میتوانست در  -ژان . تحصیل پیش یك ھنرمند در لیون فرستاد

بھ پاریس رفت و مدتي در فقر، كھ آزمایشگر استعدادھاي نورس است، بھسر . باشدلیون فراگیرد راضي 
ھاي بھتر انسان را نشان دھد، زیرا او ھم مانند بیشتر ما مھرباني  او دالیل مقنعي داشت كھ بعدھا جنبھ. برد

دو ژولي كھ  شخصي بھ نام اللیو ١٧۵۴حدود سال . زیادي را با بیتوجھي ناراحت كننده جھان آمیختھ میدید
دیدرو ھمین عنوان را براي دومین نمایشنامھ (آثار ھنر جمع میكرد تابلو گروز بھ نام پدر خانواده را خرید 

معلم ھنرھاي زیباي . و او را تشویق كرد كھ بھ تالش خود ادامھ دھد) بھ كار برد ١٧۵٨خود بھ تاریخ 
ولي . ان نامزد عضویت فرھنگستان معرفي كردخاندان سلطنت كھ یك تابلو گروز را دیده بود او رابھ عنو

این . ھر نامزد عضویت فرھنگستان موظف بود ظرف شش ماه یك نقاشي از صحنھاي از تاریخ ارائھ كند
او از نامزدي خود براي عضویت فرھنگستان صرفنظر كرد و پیشنھاد . نوع تاریخھا باب ذوق گروز نبود

  ). ١٧۵۵(را بھ رم بپردازد قبول كرد آبھ گوژنو را كھ حاضر بود ھزینھ سفر وي 

او اینك سي سال داشت و مسلما از مدتھا پیش جذبھ زنان را احساس كرده بود آیا درست نیست كھ نیمي از 
ھنر فرآورده فرعي آن نیروي غیرقابل مقاومت است وي در رم با این جذبھ تا سرحد درد و رنج روبھرو 

  . شد

این دختر در عنفوان جواني بود و گروز جز ; استخدام شده بود كھ بھ الئتیتیا دختر یك دوك نقاشي یاد بدھد
او مردي خوش قیافھ با مویي مجعد، صورتي بشاش، و خوش آب و . اینكھ عاشق وي شود چارھاي نداشت

او را كھ خودش كشیده تصویر ; فراگونار، ھمكالسي او، وي را یك فرشتھ عاشق پیشھ لقب داد; رنگ بود
الئتیتیا نیز ; و او را در سن كھولت نشان میدھد در موزه لوور ببینید و او را در سن سي سالگي مجسم كنید

در برابر این آبالر درآمد،  ھلوئیزكھ خواستھاي طبیعتش نمیتوانستند بھ مال و منال اھمیت دھند، در نقش 
او حسرت . الئتیتیا پیشنھاد ازدواج كرد. گروز از وي سواستفاده نكرد. جز اینكھ كار بھ جراحي نرسید

معشوقھ را میكشید، ولي توجھ داشت كھ ازدواج یك ھنرمند فقیر با وارث یك دوك بزودي ماجراي غم 
و چون از تسلط خویش بر ھواي نفس مطمئن نبود، تصمیم گرفت . انگیزي براي دختر بھ بار خواھد آورد

  . دیگر او را نبیند

بعضیھا . گروز از وي عیادت كرد و خاطرش را تسلي داد، ولي بھ تصمیم خود بازگشت; الئتیتیا بیمار شد
وي بھ  ١٧۵۶در سال . با اطمینان میگویند كھ او سھ ماه، در حال تب و ھذیان مرتب، در بستر افتاده بود

  پاریس باز گشت، 

  . تاثیري نگذارده بوددر حالي كھ ھنر كالسیك یا تجدید حیات نئوكالسیك در او 
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چند روز پس از بازگشت بھ پاریس بھ طور تصادفي، نمیدانم بر اثر كدام حكم سرنوشت، از : ((او میگوید
گابریل بابوتي در .)) ژاك میگذشتم كھ مادموازل بابوتي را در پشت پیشخوان مغازھاش دیدم -خیابان سن 

او را ھم خیلي ) بھ قول خودش(از او كتاب خریده و دیدرو چند سال پیش از آن ; یك كتابفروشي كار میكرد
سي سالھ بود و بیم داشت كھ دختر ترشیدھاي ) ١٧۵٧ -  ١٧۵۶(او اینك : گروز میگوید. دوست داشتھ بود

پس از اینكھ چند بار . باتیست را مرد ثروتمندي نیافت، ولي او را شخص دلپسندي دید - وي ژان . شود
و )) آقاي گروز اگر من مایل باشم، شما با من ازدواج میكنید: ((گروز پرسیدگروز از وي دیدن كرد، او از 

مادموازل آیا ھیچ مردي ھست كھ با كمال مسرت حاضر : ((او ھم مانند ھر فرانسوي اصیل جواب داد
گروز دیگر در این باره فكري نكرد، ولي )) نباشد عصر خود را در كنار زن جذابي مانند شما بگذراند

گروز دلش نمیآمد منكر این امر شود، با او . ھا این طور تفھیم كرد كھ گروز نامزد اوست ھ ھمسایھگابریل ب
گابریل زیبایي ھوس انگیزي داشت و با كمال میل . ازدواج كرد و مدت ھفت سال آنھا نسبتا سعادتمند بودند

ز را میرساند در برابر حاضر شد بھ عنوان مدل در چند حالت مختلف كھ چیزي آشكار نمیكرد ولي ھمھ چی
در طي این سالھا سھ بچھ برایش آورد كھ دو تاي آنھا زنده ماندند و الھامبخش ھنر گروز . گروز قرار گیرد

  . شدند

در اینجا نباید از گروز انتظار ھمان . جھانیان او را بھ خاطر تصاویري كھ از اطفال كشیده است میشناسند
م كھ از والسكوئز در دون بالتازار كارلوس یا جیمز دوم در كودكي اثر آثار عالي و بینظیري را داشتھ باشی

تصاویري كھ گروز از دختران كشیده است گاھي بھ علت احساسات مبالغھآمیز و غم ; ون دایك داریم
آلودي كھ در آنھا متجلي شده، چھره یك دوشیزه كھ صحنھ آن در برلین است، تولید انزجار میكنند، ولي آیا 

لیل میشود كھ ماجعدمو، سرخي گونھ، و چشمان پرتمنا و پراعتمادي را كھ در تابلو معصومیت اینھا د
ترسیم شد و یا سادگي بیآرایش تابلو یك دختر جوان روستایي را رد كنیم در تابلو پسربچھاي با كتاب درسي 

اي باشد كھ از بلكھ این تصویر میتواند نمایشگر ھر پسربچھ; ھیچ نوع قیافھگیري خاصي دیده نمیشود
تابلو از دختران  ٣۶تابلو موجود از گروز،  ١٣٣از . كاري كھ ظاھرا با زندگي ارتباطي ندارد خستھ است

وي تا آنجا كھ میتوانست از . یوھان گئورگ ویلھ یك كلیشھ ساز آلماني بود كھ در پاریس میزیست. ھستند
ا از بھترین نقاشیھاي دوران خود گرامیتر آنھا ر((ھاي برجستھ تجسم كودكي خریداري كرد و  این نمونھ
گروز تصویري از او ; این شخص اھل ساكس بود و در نظر نخست انسان را جذب نمیكرد)). میداشت

بتدریج كھ در تابلوھاي گروز این . كشید و با تجسم وي بھ عنوان نمونھ مردانگي، لطف او را جبران كرد
در تابلو دختر شیرفروش این دختر چنان . ھ خود میگیرنددختركان بزرگ میشوند، بیشتر جنبھ تصنعي ب

لباسي بر تن دارد كھ گویي براي مجلس رقص آماده شده، و در تابلو سبوي شكستھ جز تجسم زیبایي، ھیچ 
  بھانھاي 
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  سوفي آرنو: ژان باتیست گروز - 
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تصویري از سوفي آرنو، كاله اما در . براي نشان دادن نوك پستان دختر كھ از سرچاه میآید وجود ندارد
  . پردار، قیافھ بیحیا، و لبان یاقوت فام، ھمھ ھماھنگ بھ نظر میرسند

او كسي بود كھ صادقانھ ; ھایي از بوشھ در او نیز دیده میشد گروز در حكم یك شاردن كوچك بود كھ نشانھ
لذایذ جسماني كھ شاردن از ھاي  فضیلت و زندگي طبقھ متوسط را تحسین میكرد، ولي گاھگاه آن را با جذبھ

ھاي لذت آور زنان توجھ نمیكرد، میتوانست تجسمي  ھر بار كھ گروز بھ جنبھ. آن روي میگرداند میآراست
این تابلو، كھ در ھفتھ آخر نمایشگاه نقاشي . از اھلیت طبقھ متوسط بھوجود آورد، مانند عروس دھكده

باالترین افتخارات را بھ دست آورد و نقل محافل  بھ معرض تماشا گذارده شد، ١٧۶١در سال )) سالون((
ایتالین با ارائھ آن بھ /تئاتر دز; دیدرو آن را بھ خاطر عواطف لطیف آن مورد ستایش قرار داد. پاریس شد

خبرگان در آن نقایصي یافتند . صورت یك تابلو زنده در روي صحنھ نمایش، تحسین بیسابقھاي از آن كرد
اشرافزادگان بھ احساس آن ; ، رنگھاي ناھماھنگ، و نواقص طرحریزي و ترسیماز قبیل نور نامناسب - 

ولي مردم پاریس، كھ زناكاري را بھ حد غایت رسانده بودند و در آن سال بھ خاطر ژولي ; میخندیدند
روسو نوحھسرایي میكردند، داراي آن حالت و خلق و خویي بودند كھ بھ ھشدارھاي اخالقي، كھ میتوان 

. ني تقریبا قابل شنیدن بھ وسیلھ پدر عروس بھ دختر عقد شدھاش داده میشد، بھ دیده احترام بنگرندگفت بالح
ھر زن شوھردار طبقھ متوسطي بھ احساسات مادري كھ دخترش را تسلیم مرارتھا و مخاطرات ازدواج 

رچیدن دانھ بھ ھایش براي ب و ھر دھقان خود را در آن كلبھ كھ در آن یك مرغ و جوجھ; میكرد پیمي برد
آشنا حس . زمین نوك میزدند یا با احساس امنیت از كاسھاي كھ در كنار پاي پدر خانواده بود آب میخوردند

لیور براي آن پرداخت تا در  ۶۵٠،١۶ماركي دومارینیي این تابلو را فورا خرید، و بعدا پادشاه . میكرد
موزه لوور، كھ در آن كمتر رفت و آمد میشود، این تابلو اینك در یكي از اطاقھاي . خارج بھ فروش نرسد
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موجود است وخراب شدن رنگھاي خیلي سطحي آن، باعث ضایع شدن آن شده، و بر اثر عكس العمل ناشي 
  . از احساسات واقعبینانھ و بدبینانھ علیھ خوشبیني، كسي بھ آن توجھي نمیكند

ھاي  ده از ھنر براي موعظھ از طریق صحنھتقریبا ھمھ ھنرمندان پاریس عقیده داشتند كھ گروز با استفا
. تخیلي بھ جاي افشا كردن حقیقت و كیفیات اخالقي بھ نحوي نافذ و بیطرفانھ سطح آن را پایین آورده است

نخستین ھنرمند ما كھ بھ ھنر جنبھ اخالقیات داد و تابلوھاي خود را طوري ((دیدرو از وي بھ عنوان 
ھاي لطیف و حزن آوري كھ  او درباره نكات و جنبھ. دفاع كرد)) زگو كندترتیب داده است كھ داستاني را با

گروز مجسم میكرد ابراز تعجب میكرد، و وقتي تابلو دختر جواني كھ بھ خاطر پرنده مردھاش گریھ میكند 
او شخصا سرگرم مبارزه براي گنجاندن !)) لذتبخش است! لذتبخش است: ((را دید، با فریاد گفت

ھا بود، و تابلو گروز را متحد ارزشمندي  سات مربوط بھ طبقھ متوسط در نمایشنامھموضوعھا و احسا
گروز این امر را خیلي جدي گرفت و ھمھ آثار . براي خود یافت و او را حتي بیش از شاردن تحسین كرد

براي جراید پاریس تفسیرھاي مفصلي درباره درسھاي ; خود را یكسان بھ خدمت فضیلت و احساس درآورد
سرانجام، حتي در آن ھنگام كھ توجھ . خالقي كھ در تابلوھاي ساخت او منظور شده بودند ارسال میداشتا

  . بھ احساس رو بھ گسترش بود، او با افراط در این كار مطلب را از لطف بھ در كرد

خي در ظرف دوازده سالي كھ از قبول نامزدي وي براي فرھنگستان گذشتھ بود، وي در تسلیم تصویر تاری
بھ عقیده فرھنگستان تصویري كھ یك صحنھ . كھ براي عضویت كامل ضرورت داشت اھمال كرده بود

زندگي خانوادگي یا روزمره را مجسم كند بھ استعداد پرورش یافتھ كمتري احتیاج دارد تا تجسم تخیآلمیز و 
)) قابل قبول((را تنھا  ھاي عادي بھ این ترتیب، نقاشان این گونھ صحنھ; ارائھ ماھرانھ یك صحنھ تاریخي

، فرھنگستان اعالم ١٧۶٧در سال . تلقي میكردند نھ واجد شرایط الزم براي افتخارات علمي یا استادي
داشت تابلوھاي گروز دیگر در نمایشگاه نقاشي كھ ھر دو سال یكبار تشكیل میشود بھ معرض نمایش 

  . اردگذارده نخواھند شد، مگر اینكھ او یك تابلو تاریخي تسلیم د

گروز تابلویي از سپتیموس سوروس بھ فرھنگستان فرستاد كھ امپراطور را نشان  ١٧۶٩ژوئیھ  ٢٩در 
میداد كھ فرزند خود كاراكاال را بھ خاطر سوقصدي كھ نسبت بھ جان وي كرده بود مورد شماتت قرار داده 

; ھ شده است، ولي افزودپس از یك ساعت، رئیس فرھنگستان بھ او اطالع داد كھ بھ عضویت پذیرفت. است
ھاي زندگي خانوادگي و  آقا شما بھ عضویت فرھنگستان قبول شدھاید، ولي بھ عنوان یك نقاش صحنھ((

  . روزمره

فرھنگستان كیفیت عالي آثار قبلي را در نظر گرفت، و نسبت بھ تابلو حاضر كھ نھ شایستھ فرھنگستان 
كھ از این امر شدیدا ناراحت شده بود، از تابلو خود  گروز،)) است و نھ شایستھ شما، چشمان خود را بست

 -گروز در نامھاي بھ نشریھ آوان . دفاع كرد، ولي یكي از اعضا معایب طرحریزي آن را بھ وي متذكر شد
ولي توضیح او خبرگان را تحت تاثیر قرار نداد، ; بھ افكار عمومي متوسل شد) ١٧۶٩سپتامبر  ٧۵(كوریھ 

  . ت انتقاد اعتراف كردو حتي دیدرو بھ حقانی

دیدرو اظھار نظر كرد كھ نارسایي این تابلو معلول اختالل فكري نقاش بر اثر از ھم پاشیدن خانوادھاش 
او مدعي شد گابریل بابوتي بھ صورت یك زن موذي و متفرعن درآمده، ھمھ پولھاي شوھرش را . میباشد

كرده، و با خیانتھاي مكرر خود غرور وي را از  بر اثر ولخرجي از بین برده، با آزار خود او را ناتوان
  . میان برده است

اظھارنامھاي تسلیم كالنتر پلیس كرد و ھمسر خویش را متھم  ١٧٨۵دسامبر  ١١گروز شخصا در تاریخ 
در نامھاي . ساخت كھ بھ طور مرتب، و بدون توجھ بھ اعتراضات او، معشوقھاي خود را بھ منزل میآورد

با لگن ((ھمسر خود را متھم كرد كھ مبالغ زیادي از او دزدیده و قصد داشتھ است كھ وي بعدا نوشت، 
دو دخترش را با خود ; او توانست حكم جدایي خود را از ھمسرش دریافت دارد.)) ادرار بر كلھ او بكوبد

  . لیور براي ھمسرش بھ جاي گذارد ١٣۵٠برد و نیمي از ثروت خویش و یك مستمري بھ مبلغ سالي 
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او از ھر گونھ انتقادي احساس انزجار میكرد، و در تمجید از . ثر این ضربات، اخالقش دچار تباھي شدبر ا
بھ ; ولي مردم با خودپسندي وي نظر موافق داشتند. تابلوھاي خویش شكستھ نفسي را بكلي كنار گذاشت

دند او را ثروتمند كارگاه وي ھجوم میآوردند و با خرید تابلوھایش و نسخي كھ از روي آنھا تھیھ میش
انقالب این سھام را از ارزش ساقط كرد، و . او درآمدھاي خود را در سھام دولتي بھ كار انداخت. میكردند

گروز خود را فقیر یافت، در حالي كھ درگیري فرانسھ در زد و خوردھاي طبقاتي، خلسھ سیاسي، و 
دولت جدید تا حدودي . ادگي از میان بردواكنش نئوكالسیك بازار او را براي تجسم سعادت و آرامش خانو

لیور برایش تعیین كرد، ولي طولي نكشید كھ او این  ١۵٣٧و یك مقرري بھ مبلغ ) ١٧٩٢(بھ داد او رسید 
  . مبلغ را خرج و تقاضاي مساعده كرد

. یك زن ولگرد بھ نام آنتیگون نزد وي رفت تا با زندگي در كنار او از سالمت رو بھ زوالش توجھ كند
او مرد، تقریبا ھمھ جھانیان او را فراموش كرده بودند، و تنھا دو ھنرمند در  ١٨٠۵وقتي كھ در سال 

  . مراسم تدفینش حضور داشتند

  فراگونار  -۴

اونوره فراگونار از آزمایشھاي حصول موفقیت بھتر از گروز جان بھ در برد زیرا وي ھم از نظر  - ژان 
ھنر پر ظرافت او آخرین تجلیلي بود كھ از . تجسم احساس و ھم از نظر فن كار بر گروز برتري داشت

  . زنان فرانسھ قرن ھجدھم بھ عمل میآمد

، رایحھ عطر آگین و گلھاي زادگاه خود را )١٧٣٢(آمده بود  وي، كھ در گراس واقع در پرووانس بھ دنیا
ھمراه با عشق رمانتیك شاعران گذشتھ این منطقھ، كھ خود بر آن نشاط پاریسي و شك و تردید فیلسوفانھ را 

در سن پانزدھسالگي او را بھ پاریس آوردند، و وي از بوشھ تقاضا كرد . افزوده بود، وارد ھنر خویش كرد
بوشھ تا آنجا كھ امكان داشت با مھرباني بھ وي گفت كھ تنھا شاگردان پیشرفتھ ; ھ شاگردي بپذیردكھ او را ب

  . را قبول میكند

در ساعات فراغت خود، ھر جا كھ شاھكارھاي ھنري را میدید از آنھا . فراگونار نزد شاردن رفت
سیار تحت تاثیر قرار گرفتھ بود نسخھبرداري میكرد بعضي از این نسخ را بھ بوشھ نشان داد، و او ھم كھ ب

. وي را بھ شاگردي قبول كرد و نیروي تخیل جوان او را براي ساختن طرح فرشینھ بھ خدمت واداشت
. شركت كند)) جایزه رم((پسرك چنان بھ سرعت پیشرفت كرد كھ بوشھ او را وادار كرد در مسابقھ 

این تابلو براي . بتھا قرباني میكند تسلیم كرد فراگونار تابلویي از یك صحنھ تاریخي بھ نام یربعام براي
جواني بیست سالھ اثري فوق العاده بود، و در آن ستونھاي باشكوه رومي، لباسھاي گشاد و چیندار، و 

فراگونار خیلي زود متوجھ شد كھ یك ; سرھاي مودار یا عمامھدار یا طاس مردان سالخورده دیده میشد
ھیجان و عكسالعمل ھنوز بھ آن شكل نداده است، داراي شخصیت  صورت سالخورده بیش از سیمایي كھ

، )١٧۶۵(دو سھ سال در كارگاه كارل وانلو تحصیل كرد و سپس . فرھنگستان جایزه را بھ او داد. است
  . سرمست از نشاط، بھ رم رفت

  : خودش در این باره میگوید. در آغاز، وفور شاھكارھاي ھنري در رم وي را دلسرد كرد

احساسي بھ من دست داد كھ از بیانش عاجز بودم، با دیدن  -قدرت میكالنژ مرا بھ وحشت انداخت 
سرانجام در یك حالت مستي باقي . زیباییھاي آثار رافائل اشك در دیدگانم آمد و مداد از دستم بھ زمین افتاد

طالعھ آن نقاشاني متمركز سپس حواس خود را بر روي م. ماندم و نیروي آن را نداشتم كھ بر آن فایق شوم
بھ این ترتیب بود كھ . كردم كھ امكان این امید را بھ من میدادند كھ روزي بتوانم با آنھا بھ رقابت پردازم

  . آثار باروتچو، پیترو دا كورتونا، سولیمنا، و تیپولو توجھم را جلب كردند
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ھایي از كاخھا، طاقنماھا، كلیساھا،  نقشھ او بھ جاي آنكھ از آثار استادان قدیمي نسخھ برداري كند، طرحھا و
زیرا در آن وقت مھارت الزم را بھ دست آورده بود كھ ; مناظر طبیعي، تاكستانھا، و ھر چیز دیگر میكشید

وي را بھ صورت یكي از روانترین و ماھرترین طراحان، در دوراني كھ در آن ھنر نقاشي غني بود، 
استھ، كھ فراگونار آن را در تیوولي /كمتر اثر نقاشي است كھ بیش از درختان سرسبزویال د .درآورد

  . مشاھده كرد، سرزندگي طبیعت را مجسم كند

الزم براي  پس از بازگشت بھ پاریس، خود را بر آن داشت كھ با ارائھ یك صحنھ تاریخي بھ عنوان شرط
پاریس ; او ھم مانند روز موضوعھاي تاریخي را موافق طبع خود نیافت. ورود، فرھنگستان را راضي كند

نفوذ بوشھ ھنوز ; آن وقت با زنان دلربایش او را با نیروي بیشتري از وقایع گذشتھ بھ سوي خویش میكشید
ار، تابلویي بھ نام كورزوس، كشیش پس از تاخیر بسی. حرارت خود را در روحیات او از دست نداده بود

بھتر است وقتمان را صرف ; اعظم، خود را فدا میكند تا كالیرھوئھ را نجات دھد بھ فرھنگستان تقدیم داشت
فرھنگستان این اشخاص را سرزنده، تصویر . این تحقیق نكنیم كھ این كشیش و آن دختر چھ كساني بودند

فكر نمیكنم : ((دیدرو در این باره داد سخن داد و گفت. بول كردرا خوب، و او را بھ عنوان عضو وابستھ ق
لویي پانزدھم )) ;كھ ھیچ ھنرمند دیگري در اروپا توانستھ باشد در خیال خود چنین تصویري را بپروراند

  . آن را بھ عنوان طرحي براي فرشینھ خرید

 ١٧۶٧ت او پس از سال در حقیق; ولي فراگونار دیگر موضوعھاي تاریخي را بوسید و كنار گذاشت
تقریبا تمام كوشش خود را ; بھ معرض نمایش بگذارد)) سالون((حاضر نبود آثار خود را در نمایشگاه 

  صرف سفارشھاي خصوصي میكرد، كھ در آنھا میتوانست سلیقھ خود را بھ كار برد و از محدودیتھاي 

انسھ علیھ خشكي و بیروحي رنسانس وي مدتھا قبل از رمانتیكھاي فر. آزاد باشد) اصولي(فرھنگستاني 
  . شورید، و با شور و نشاط بھ افقھاي تازه روي آورد

واتو با تصاویري از زناني كھ البسھ پرزرق و برق . ولي افقھایي كھ وي بدانھا روي آورد كامال تازه نبودند
بوشھ با تجسم ; بر تن داشتند و با وجداني سھل انگار عازم جزیره ونوس میشدند، راه را گشوده بود

. و گروز شھوانیت را با معصومیت درھم آمیختھ بود; احساسات شیطنتآمیز، ھمان راه را دنبال كرده بود
لعبتكان ملوس كھ ; البسھ ظریف كھ نسیم آن را بھ اطراف میبرد: فراگونار ھمھ اینھا را باھم تركیب كرد

باسھا یا نازكي بلوزھایشان یاموزوني خانمھاي باوقار كھ صداي مالیم ل; حاضر بودند كام دل بدھند
و اطفال چاق و سرخ و سفید و مجعد ; حركاتشان و یا تبسم روح پروشان مردان را از خود بیخود میكردند

  . مویي كھ ھنوز با مفھوم مرگ آشنا نشده بودند

اي كوچكي كھ ھ بچھ - ھاي زندگي كودكان را مجسم كرد  او در نقاشیھا و مینیاتورھاي خود تقریبا ھمھ جنبھ
ھایي كھ عروسكھاي خود را ناز و نوازش میكردند، و  مادرانشان را نوازش میكردند، دختر بچھ

  . ھایي كھ بر االغي سوار بودند یا با سگي بازي میكردند پسربچھ

طبع عاشق پیشھ فراگونار كھ مشتق از نھاد فرانسوي او بود، بخوبي نیازھاي درباریان سالخورده و 
ستھ را بھ تصاویري كھ با لذایذ جسماني ارتباط داشتند یا بھ تحریك آن كمك میكردند برآورده ھاي خ رفیقھ

او در میان اساطیر دنیاي كھن بھ تفحص میپرداخت تا االھگاني را بیابد كھ رنگ دلفریب . میساخت
بھ آسمانھا  اكنون ونوس بود، و نھ مریم، كھ با پیروزي; پوستشان بر اثر گذشت زمان دچار زوال نمیشود

بدین . او نیمي از مراسم مذھبي را بھ سرقت برد و براي تشریفات عشقبازي منظور داشت. عروج میكرد
ترتیب تابلو بوسھ در حكم دعا، اظھار عشق در حكم تعھدي مقدس، و قرباني گل سرخ در حكم باالترین 

ي در لووسین نقاشي كرد، یكي در میان چھار تصویري كھ فراگونار براي كاخ مادام دوبار. قرباني است
او . عشقي كھ جھان را بھ آتش میكشد: از آنھا عنواني داشت كھ میتوانست شامل نیمي از آثار ھنرمند باشد

در كتاب رھایي اورشلیم، منظومھ حماسي تاسو، بھ تفحص پرداخت تا آن صحنھ را كھ پریرویان زیباییھاي 
او ھمان مھارت بوشھ را در تجسم مناظره . دادند پیدا كندخود را در برابر رینالدوي باتقوا نمایش می
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او زنان را نیم لخت یا كامال . شھواني داشت، منتھا موضوعات انتخابي او بیشتر در گرد بستر دور میزدند
برھنھ ترسیم میكرد، كھ از جملھ آنھا زیباي خفتھ، پیراھن از تن درآورده، یا باكانت خفتھ است پس از 

برھنگي ممكن است یاس آور باشد، از كشف اسرار نھفتھ دست كشید و بھ بیاني ضمني یا  توجھ بھ اینكھ
این تابلو . تلویحي پرداخت، و مشھورترین تابلو خود را بھ نام مخاطرات تاب خوردن بھوجود آورد

ال و دلباختھاي را نشان میدھد كھ با شعف و سرور بھ اسرار پنھان در زیرپوش محبوبھاي كھ تاب او را با
  . باالتر برده و او یكي از سرپاییھاي خود را با بیقیدي در ھوا رھا كرده خیره شده است

   

  

او زنان . و باالخره، فراگونار میتوانست ھم خاصیت گروز را داشتھ باشد و ھم خصوصیات شاردن را
ر تابلو خود بھ نام و د; ھاي مادرانھ بیپیرایھ را ترسیم میكرد، مانند تابلوھاي مطالعھ، قرائت و بوسھ

  . مادموازل كلمب متوجھ شد كھ زنان داراي روحند

ھنگامیكھ مادموازل ژرار از . سال از عمرش میگذشت، حلقھ ازدواج بھ گردن انداخت ٣٧كھ  ١٧۶٩در 
گراس بھ پاریس آمد تا بھ مطالعھ ھنر بپردازد، تنھا كافي بود نام محل تولد خود را بر زبان جاري كند تا 

این نامي بود كھ (وي زیبا نبود، ولي زني در عنفوان جواني بود و فراگو . گاه فراگونار راه یابدبھ كار
مانند مادام بوواري بھ این نتیجھ رسید كھ تكگاني میتوانست بیش از زناكاري ) فراگونار بر خود نھاده بود

گامھاي طفل، و افزودن امضاي او در كار كردن باژرار برس تابلوھایي از قبیل نخستین . ماللت آور نباشد
وقتي ژرار نخستین بچھ خود را بھ دنیا آورد، از شوھرش . او بھ امضاي خودش لذتي تازه كسب میكرد

پرسید آیا امكان دارد خواھر چھاردھسالھ خود را از گراس بیاورد تا در نگاھداري بچھ و خانھ بھ او كمك 
  . ر آرامشي متزلزل قرار داشتفراگور موافقت كرد و سالھا این خانواده د. كند
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در این ھنگام فراگونار در ترسیم زندگي خانوادگي رقیب گروز بود، و در تجسم آرامش مناظر روستایي 
ثبات او در رفاقت . چند تصویر مذھبي كشید و از دوستانش صورتھایي ترسیم كرد. با بوشھ رقابت میكرد

ده بودند، نسبت بھ آنھا بیش از عشقبازیھایش بود، و با وجود توفیقي كھ گروز، روبر، و داوید بھدست آور
  . عالقمند ماند

پساندازھایش اكثر بر اثر . پس از وقوع انقالب، یك تابلو میھن پرستانھ بھ نام مادر خوب بھ ملت تقدیم كرد
ولي داوید، كھ ھنرمند محبوب آن دوران ; تورم و نكول پرداختھاي دولت ارزش خود را از دست دادند

در این ھنگام . كھ تنھا حقوقي داشت و كاري در برابرش انتظار نمیرفتبود، كار كوچكي برایش پیدا كرد 
او در این . بود كھ فراگونار تصویر بسیار جالبي را كھ اینك در موزه لوور آویزان است از خودش كشید

تصویر نشان داده میشود كھ داراي سري نیرومند و زمخت است، مویي سفید كھ تقریبا از تھ زده شد، و 
  . نوز آرام و مطمئن داردچشماني ھ

انقالب او را ھراسناك و منزجر كرد بھ گراس موطن خود رفت، در آنجا در خانھ )) دوره وحشت((
دوستش موبر پناھگاھي یافت، و دیوارھاي آن را با تابلوھایي كھ مجموعا داستان عشق و جواني نام دارند 

بود، ولي این زن كھ اینك دیگر ثروتي برایش  وي این تابلوھا را براي مادام دو باري كشیده. زینت داد
ھاي گالري فریك در نیویورك قرار  این تابلوھا اینك در زمره گنجینھ; نمانده بود از پذیرفتن آنھا امتناع كرد

  . دارند

روزي تابستاني كھ گرم و عرق ریزان از پیادھروي در پاریس باز میگشت، در كافھاي توقف كرد و یك 
اوت  ٢٢(یبا بالفاصلھ دچار احتقان مغزي شد و بھ فوریت بھ رحمت ایزدي پیوست تقر. بستني خورد

گراس براي او بناي یادبود قشنگي ساخت كھ عبارت بود از مجسمھ خودش كھ پسربچھ برھنھاي ). ١٨٠۶
  در پایین پایش قرار 

  . بود كھ با رقص طربانگیز خود دامن خویش را میچرخاند

شھرت وي با حرارتش از . میشود باید براي این كار خود بھایي بپردازدھنرمندي كھ مظھر یك دوران 
میان میرود، و تنھا موقعي میتواند باز گردد كھ نیروي شفقتبار گذشت زمان بھ آن ارج و منزلتي دھد یا 

فراگونار از این رو توفیق . تغییر در جھت حركت جزر و مدھا سبكھاي گذشتھ را باب سلیقھ امروز كند
باب طبع زمانش بود، یعني بھ دوران انحطاط تسالي )) پوشیده((یا )) برھنھ((ھ ھنرش، اعم از یافت ك

ولي قانون سختگیرانھ انقالب، كھ براي حفظ بقاي خود با سایر كشورھاي اروپایي ; خاطر و لطف بخشید
ن را در در جنگ بود، جز ونوس خدایان دیگري نیز الزم داشت كھ الھام بخش آن باشند، راین خدایا

  . قھرمانان بردبار و پرتحمل روم پیدا میكرد

رومي، كھ وینكلمان  -ھاي یوناني  نمونھ. دوران حكومت زنان بھ پایان رسید و عصر جنگجویان بازگشت
مقام الوھیت بھ آنھا داده بود، مورد استفاده نسلي جدید از ھنرمندان قرار گرفت، و سبك نئوكالسیك با 

  . ھاي باروك و روكوكو را با خود برد ني، شیوهموجي از فرمھاي باستا

VI -  سالونھاي بزرگ  

  مادام ژوفرن  -١

دوران حكومت زنان تنھا پس از اینكھ سالونھا رونق خود را از دست دادند، پایان یافت این محافل بینظیر 
زمان در زمان مادام ژوفرن بھ اوج اعتالي خود رسیدند و در جریان تب و تاب مكتب رمانتیك در 

مادموازل دو لسپیناس فروكش كردند، سالونھا پس از انقالب با مساعي مادام دوستال و مادام ركامیھ تجدید 

pymansetareh@yahoo.com



حیات یافتند، ولي ھرگز شور و حرارت زماني را نداشتند كھ مشاھیر سیاسي روزھاي شنبھ در منزل مادام 
نبھ در منزل مادام ژوفرن، فالسفھ دو دفان، ھنرمندان روزھاي دوشنبھ، فالسفھ و شاعران روزھاي چھارش

و دانشمندان روزھاي سھشنبھ در منزل مادام ھلوسیوس و روزھاي یكشنبھ و پنجشنبھ در منزل بارون 
اولباك، و شیران پھنھ ادبي و سیاسي روزھاي سھشنبھ در منزل مادام نكر تشكیل جلسھ میدادند، و ھر /د

عالوه . داشت در منزل ژولي دولسپیناس تشكیل جلسھ دھدھا در ھر یك از شبھا امكان  كدام از این گروه
مادام دوال والیر، مادام دو ; براینھا، سالونھاي كوچكتر بسیاري بودند كھ در منزل مادام دو لوكزامبورگ

فور كالكیھ، مادام دو تالمون، مادام دو بري، مادام دو بوسي، مادام دو كروسول، مادام دو شوازول، مادام 
اودتو، مادام دومارشھ، /اگیون، مادام د/آنویل، مادام د/ادام دو میرپوا، مادام دو بوو، مادامددو كامبي، م

  . اپینھ تشكیل میشدند/مادام دو پن، و مادام د

وجھ امتیاز این زنان سرپرستان سالونھا زیبایي آنان نبود، زیرا تقریبا ھمھ آنان زنان میانسال یا حتي از آن 
  ھم مسنتر بودند، بلكھ تركیبي از ذكاوت، مردمداري، برازندگي، نفوذ 

   

  

ن آن را بھ این بانوان میزبان امكا) بھ صورتي غیرمتظاھرانھ(و پول : مارك ناتیھ - از روي نقاشي ژاك 
بدون اینكھ  -میداد كھ زنان فریبنده و مردان اندیشمند را در یكجا جمع كنند تا بتوانند یك تجمع یا گفتگو را 

چنین . ھاي لطافت طبع و خرد خویش منور سازند با شراره -حرارت زیاد یا تعصب آتشین بھ خرج دھند 
ھر . شقي یا دو پھلو صحبت كردن نبودسالوني جاي مناسبي براي راز و نیازھاي عاشقانھ یا مباحث ع

مردي كھ بھ آنجا میرفت ممكن بود رفیقھاي داشتھ باشد، و ھر زني معشوقي، ولي این امر در تبادل 
در این محافل امكان داشت دوستیھاي . ھا، بھ طرزي با نزاكت، پوشانده میشد مودبانھ تعارفات و اندیشھ

pymansetareh@yahoo.com



ان مادام دودفان و ھوریس والپول یا میان مادموازل لسپیناس و افالطوني مورد قبول باشند، ھمانطور كھ می
بتدریج كھ انقالب نزدیك میشد، سالونھا بھ سوي از دست دادن مقام رفیع عاري از . آالمبر وجود داشت/د

  . جوش و خروش خود گام برداشتند و بھ مراكز شورش تبدیل شدند

ماھرترین رام كننده شیران یل در میان سرپرستان  سالون مادام ژوفرن بیش از ھمھ شھرت یافت، زیرا وي
او اجازه آزادي بیشتري در مباحثات میداد و میدانست چطور بدون اینكھ سختگیر بھ نظر . سالونھا بود

او در زمره زنان معدودي بود كھ از طبقھ . برسد، آزادي را در حدود حسن نزاكت و حسن سلیقھ نگاه دارد
پدرش كھ خدمتكار خصوصي ماري آن، ھمسر . ي برجستھاي دایر كردندمتوسط برخاستند و سالونھا

بھدنیا آمد  ١۶٩٩نخستین فرزند آنان بھ نام ماري ترز در ; دوفن، بود، با دختر یك بانكدار ازدواج كرده بود
مادرش، كھ زني با فرھنگ و داراي استعدادي براي نقاشي بود، براي . و بھ نام مادام ژوفرن معروف شد

بھ ھنگام زایمان یك پسر دیده از  ١٧٠٠ھاي بزرگي در سرداشت، ولي در سال  دختر خود نقشھ پرورش
. اونوره فرستاده شدند كھ با او زندگي كنند - این دو كودك نزد مادر بزرگشان در خیابان سنت . جھان بست

خویش را مختصرا  نیم قرن بعد، در پاسخ تقاضاي كاترین دوم كھ از مادام ژوفرن خواستھ بود زندگینامھ
تحصیالت بسیار كمي داشت، ... مادربزرگم : برایش بنویسد، او علت فقدان فضل خود را چنین توضیح داد

این خصایص ... ولي افكارش چنان دقیق و موشكاف، و خودش چنان با ذكاوت و سریع االنتقال بود كھ 
آنان چیزي نمیدانست بھ نحوي چنان  او درباره مطالبي كھ از. پیوستھ جاي دانش را براي او میگرفتند

از وضع خود چنان ... مطبوع صحبت میكرد كھ ھیچ كس در میزان اطالعات او كمبودي مشاھده نمیكرد 
من پیوستھ چنان خوب از عھده امور : ((راضي بود كھ تحصیالت را براي یك زن زاید میدانست و میگفت

اگر نوه من شخص احمقي باشد، تحصیل او را . ردھامبرآمدھام كھ ھیچ گاه نیاز بھ تحصیل را احساس نك
اگر ھوش و شعور داشتھ باشد مانند من عمل خواھد كرد، ; از خود مطمئن و غیر قابل تحمل خواھد كرد

بدین ترتیب، در دوران طفولیت من، وي . ((یعني با حسن سلوك و ادراك خود جبران نقیصھ را خواھد كرد
او فكر كردن را بھ من آموخت و مرا . ولي وادارم میكرد زیاد مطالعھ كنمتنھا خواندن را بھ من آموخت، 

مردان را بھ من میشناساند و وادارم میكرد عقیده خود را درباره آنان بیان دارم، ; بھ تعقل وامیداشت
او نمیتوانست ریزه ... ھمچنین نحوه قضاوت شخصي خود را درباره آنان با من در میان میگذاشت 

را كھ معلمان و تنھا میخواست كھ من آن برازندگي را كھ طبیعت بھ یك شخص خوش قواره كاریھایي 
  . میدھد داشتھ باشم

بنابراین، دو كودك یتیم ھر روز بھ مراسم قداس برده ; بھ عقیده مادر بزرگ، مذھب مھمتر از تحصیل بود
  . میشدند

بھ نام فرانسوا ژوفرن كھ چھل و ھشت  یك تاجر ثروتمند. مادر بزرگ ھمچنین بھ فكر ازدواج ماري بود
مادربزرگ این زوج را براي ھم مناسب دید و ; سال داشت حاضر شد با ماري سیزدھسالھ ازدواج كند

ولي او اصرار كرد كھ برادرش را ھم با خود بھ خانھ راحت . طرز تربیت ماري ھم اجازه اعتراض نمیداد
اونوره قرار داشت، و مادام ژوفرن آن را تا  -یابان سنت این خانھ در خ. و پر آسایش موسیو ژوفرن ببرد

ولي این پسر در ; پسري ١٧١٧دختري از او بھ دنیا آمد و در  ١٧١۵در سال . پایان عمر نگاه داشت
  . دھسالگي درگذشت

در ھمان خیابان متجددین، مادام دو تانسن یك سالون مشھور گشود و از مادام ژوفرن دعوت كرد كھ در آن 
سوابق مادام دو تانسن اندك سر و صدایي راه انداختھ بود، و ; موسیو ژوفرن مخالفت كرد. كند شركت

میھمانان مورد عالقھاش آزاد فكران خطرناكي مانند فونتنل، مونتسكیو، ماریوو، پروو، ھلوسیوس، و 
  . مارمونتل بودند

در ; ون این مغزھاي بیقید و بند شداو مفت. مادام ژوفرن با وجود مخالفت موسیو ژوفرن بھ این سالون رفت
! مقایسھ با این اشخاص، بازرگاناني كھ بھ دیدن شوھر سالخوردھاش میآمدند چقدر كسل كننده بودند

مادام ژوفرن ھم شروع بھ . بالزاك بود)) زن سي سالھ((شوھرش اینك شصت و پنج سال داشت و خودش 
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سرانجام شوھرش ; او این اعتراض را نادیده گرفتشوھرش اعتراض كرد، ولي . پذیرایي از میھمانان كرد
او معموال آرام و مودب بود، و ھنگامي كھ در . حاضر شد در صدر ضیافتھاي شام ھمسرش جاي بگیرد

یكي . در سن ھشتاد و چھار سالگي درگذشت، میھمانان مادام ژوفرن تقریبا متوجھ غیبت او نشدند ١٧۴٩
تھ بود، پرسید آن آقاي مسني كھ این قدر آرام و بیسروصدا در صدر از این میھمانان كھ از مسافرت بازگش

مادام دو تانسن .)) او شوھر من بود و مرده است: ((میز جاي داشت چھ شد مادام ژوفرن بمالیمت پاسخ داد
در . رخت از این سراي بر بست و میھمانان مانوس با خویش را پریشان خاطر ساخت ١٧۴٩نیز در سال 

مادام ! ]چھ زن خوبي: ((او گفت. ار دیگر اظھارات فونتنل نود و دو سالھ را بھ خاطر آوریماینجا باید ب
سپس فكري بھ خاطر )) ھا كجا شام بخورم حاال دیگر سھشنبھ! چھ غصھاي.[ معجوني واقعي از گناھان بود

.)) ام بخورمھا باید در منزل مادام ژوفرن ش خوب، حاال سھ شنبھ: ((فونتنل رسید و گل از گلشن شكفت
شده بود و )) فیلسوف((زیرا وي قبل از مونتسكیو و ولتر . مادام ژوفرن از پذیرایي از او خوشنود بود

خاطراتي از گذشتھ داشت كھ بھ دوران مازارن بازمیگشتند، ھنوز ھفت سال از عمرش باقي بود و 
  . یرا گوشش سنگین بودمیتوانست، بدون احساس دلخوري، تاب شوخي و سر بھ سرگذاردن را بیاورد ز

بیشتر مشاھیري كھ در سر میز مادام دو تانسن درخشیده بودند بھ فونتنل تاسي جستند، و طولي نكشید كھ 
اولباك، گریم، مورلھ، /در ضیافتھاي ناھار روز چھارشنبھ ژوفرن، در مورد مختلف، مونتسكیو، دیدرو، د

الي ناپل موسوم بھ آبھ فردیناند و گالیاني، منشي سفیر المبر، و یك مرد كوچك اندام و نكتھ سنج از اھ - سن 
  . كبیر ناپل در پاریس، در یكجا جمع شدند

آالمبر، و مارمونتل /مادام ژوفرن پس از مرگ شوھرش، با وجود مخالفت پرجنجال دخترش، بھ دیدرو، د
او یك میھن پرست و . اجازه میداد كھ زمینھ و آھنگ بحث را در ناھارھاي روز چھارشنبھاش تعیین كنند

لمعارف سازمان وقتي دایرھا. خوشش میآمد)) فیلسوفان((یك مسیحي بود، ولي از شھامت و زنده دلي 
خانھاش بھ نام سالون دایرھالمعارف مشھور شد، و . ھایش كمك كرد لیور بھ ھزینھ ٠٠٠،۵٠٠یافت، وي 

، مادام ژوفرن را بھ )١٧۶٠(ھنگامي كھ پالیسو این شورشیان را در كمدي خود بھ نام فیلسوفان ھجوم كرد 
از آن پس وي از شیران یل خود . ردادعنوان سیدالیز، مادر تعمیدي افسانھاي گروه، مورد استھزا قرا

از شیرین !)) آه، این مطلب خوبي است((خواست كھ بانزاكت بیشتري فرش كنند و با تعریفي بھ این نحو 
سرانجام او دعوت مرتب از دیدرو را منسوخ كرد، ولي یك دست مبل . زباني زیاده از حد جلوگیري میكرد

  . فیس بود برایش فرستادنو و یك روپوش منزل كھ بیش از حد تحمل ن

فالسفھ عالقھمند ; او متوجھ شد كھ ھنرمندان، فالسفھ، و مسئوالن امور دولتي بآساني با یكدیگر درمیآمیزند
ھنرمندان گروه شلوغ و . بودند صحبت كنند، مسئوالن امور انتظار حزم و احتیاط و نزاكت داشتند

بنابراین، مادام، كھ آثار ھنري . د آنھا را درك كنندپرسروصدایي بودند و تنھا ھنرمندان دیگر میتوانستن
ھا  جمع آوري میكرد و در زیباییشناسي خوشھاي از خرمن كنت دوكلوس چیده بود، عصر دوشنبھ

بوشھ، التور، ورنھ، . ھنرمندان و ھنرشناسان طراز اول پاریس را بھ شام مخصوص دعوت میكرد
اتیھ، سوفلو، كلوس، بوشاردون، و گروز بھ خانھاش شاردن، وانلو، كوشن، دروئھ، روبر، اودري، ن

. مارمونتل تنھا فیلسوفي بود كھ اجازه ورود داشت، زیرا وي در خانھ مادام ژوفرن زندگي میكرد. میآمدند
این میزبان دوستداشتني نھ تنھا از میھمانان خود پذیرایي میكرد، بلكھ آثار آنان را نیز میخرید، در مقابلشان 

شاردن بھتر از ھمھ از او تصویري ساخت و . صویرش را بكشند، و پول خوبي بھ آنھا میدادمینشست تا ت
پس از مرگ، . او را بھ صورت بانویي فربھ و مھربان كھ كالھگوشي توري بر سر داشت مجسم كرد

اده لیور بھ یك شاھز ٠٠٠،۵٠لیور خرید، آنھا را بھ مبلغ  ۴٠٠٠وانلو دو تابلو از آثار این نقاش را بھ 
  . روس فروخت، و سود حاصلھ را براي بیوه نقاش متوفي فرستاد

ولي . ترتیب میداد)) شامھایي مختصر((مادام ژوفرن براي تكمیل میھمان نوازي خود براي دوستان زنش 
شاید بھ عنوان پاره تن (در شامھاي روز دوشنبھ از ھیچ زني دعوت نمیشد، و مادموازل دو لسپیناس 

مادام تا حدودي خاصیت . ھاي چھارشنبھ شب شركت میكرد ن معدودي بود كھ در برنامھاز زنا) آالمبر/د
تحمل اراده خویش بر دیگران را داشت، و عالوه بر آن متوجھ شد كھ حضور زنان توجھ شیران یل را از 
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 چنین بھ نظر میرسید شھرتي كھ مجالس وي در زمینھ مباحث جالب و مھم بھ. فلسفھ و ھنر منحرف میكند
خارجیاني كھ در پاریس بودند . دست آوردند عمل او را در تفكیك مردان و زنان از یكدیگر توجیھ میكند

زیرا چنانچھ آنھا میتوانستند پس از بازگشت بھ وطن خود بگویند در ; دست و پا میكردند دعوت شوند
بھ حضور پادشاه، از  سالونھاي مادام ژوفرن شركت كردھاند، برایشان امتیازي بود كھ، پس از شرفیابي

سفیراني كھ . ھیوم، والپول، و فرنكلین از جملھ میھمانان حقشناس وي بودند. ھمھ چیز بیشتر اھمیت داشت
توجھ دقیق داشتند كھ در خانھ  -حتي كنت فون كاونیتس كھ خود از بزرگزادگان بود  - در ورساي بودند 

  . ابنداونوره قرار داشت حضور ی - معروفي كھ در خیابان سنت 

زربست،  - شاھزاده كانتمیر، سفیر كبیر روسیھ، شاھزاده خانمي را بھ نام پرنسس آنھالت  ١٧۵٨در سال 
چھار سال بعد، دختر این ; كھ درباره ھنرھاي دخترش مطالبي میگفت، با خود بھ خانھ مادام ژوفرن آورد

این امپراطریس سراسر روسیھ  و مدت چند سال پس از آن،; شاھزاده خانم بھ نام كاترین دوم مشھور شد
یك سوئدي خوش قیافھ و بسیار باھوش كھ در میھمانیھاي . بورژوا داشت)) سالوندار((مكاتبھ جالبي با این 

  . شام مادام شركت داشت پس از بازگشت بھ كشور خود گوستاووس سوم شد

  . داییان مادام ژوفرن بودیك جوان خوشقیافھتر بھ نام ستانیسالس پونیاتوفسكي از میھمانان ھمیشگي و ف

و وقتي ; طولي نكشید كھ این جوان مادام را ماما صدا كرد; مادام گاھي از اوقات قروض او را میپرداخت
. پادشاه لھستان شد، از مادام دعوت كرد كھ بھ عنوان میھمانش از ورشو دیدن كند ١٧۶۴كھ او در سال 

در سر راھش بھ ورشو، توقف . را قبول كردمادام، كھ اینك شصت و چھار سال داشت، این دعوت 
در اینجا بھتر از دو متري منزل خودم مرا : ((او در این مورد نوشت; پیروزمندانھاي در وین كرد

ھایي  نامھ. نقش مادر ناصح پادشاه را ایفا میكرد) ١٧۶۶(وي مدتي در كاخ سلطنتي در ورشو .)) میشناسند
: ھاي ولتر از فرنھ، دست بھ دست میگشت، گریم نوشت نند نامھكھ وي از آنجا بھ پاریس میفرستاد، ما

ھاي مادام ژوفرن را نخواندھاند شایستگي آن را ندارند كھ بھ درون اجتماعات خوب قدم  آنھا كھ نامھ((
وقتي مادام بھ پاریس بازگشت و میھمانیھاي شامش را از سرگرفت، یكصد نفر از مشاھیر شادي .)) گذارند
  . و دلیل اشعاري در مدح بازگشت او ساختندپیرون ; كردند

این سفر پرزحمت بود، زیرا ایجاب میكرد مادام نیمي از اروپا را با كالسكھ برود و برگردد، و در نتیجھ 
او، كھ زماني عدم اعتقاد خود را بھ زندگي پس از مرگ . وي ھیچ گاه مانند گذشتھ ھوشیار و سوزنده نبود

ا بھ عملیات نیكوكارانھ تبدیل كرده بود، اینك اجراي آیین كاتولیك را از ابراز داشتھ و مذھب را تنھ
  . سرگرفت

  . مارمونتل تورع خاص او را چنین توصیف میكند

او براي اینكھ در نزد خدا محبوب باشد، بدون اینكھ در اجتماع خویش فاقد چنین محبوبیتي باشد، بھ نوعي 
در یك صومعھ . بھ طور پنھان بھ محل توطئھاي میرفتنداعتقاد پنھاني روي شركت میكرد كھ دیگران 

آپارتماني، و در كلیساي كاپوسھا جایگاه خاصي متعلق بھ خودش داشت و اینھا را ھمان گونھ در اختفا نگاه 
  . ھاي كوچكي براي عشقبازیھاي خود داشتند میداشت كھ زنان عیاش خانھ

بخشش اعالم كرد، بدین معني كھ در آن سال ھمھ كلیساي كاتولیك آن سال را بھ عنوان سال  ١٧٧۶در 
در . كساني كھ در مواقع معیني بھ كلیساھاي معیني میرفتند از معافیتھا و بخشودگیھایي برخوردار میشدند

بالفاصلھ پس از . مارس، مادام ژوفرن در مراسمي طوالني در كلیساي جامع نوتردام شركت كرد ١١
از اینكھ بیماري وي پس از شركت در مراسم )) فیلسوفان. ((ي شدرسیدن بھ منزل، دچار خونریزي مغز
او با ارائھ : ((آبھ مورلھ، كھ لحني گزاینده داشت، اظھار كرد. مذھبي صورت گرفتھ، خشمگین بودند

انسان فقط بر اثر یك : سرمشقي از خود حقیقتي را كھ ھمیشھ تكرار میكرد تایید كرده است، و آن این بود
)) فیلسوفان((دخترش ماركیز دوالفرتھ ایمبو مادر بیمارش را تحت اختیار گرفت و .)) یمیردعمل احمقانھ م
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آالمبر و مورلھ را ندید، ولي ترتیبي داد كھ مقرریي كھ /مادام دیگر ھرگز د. را از پیرامونش دور كرد
زندگي ادامھ داد، و او یك سال دیگر بھ ھمین نحو بھ . براي آنھا تعیین كرده بود پس از مرگش افزایش یابد

  . با آنكھ افلیج و متكي بھ دیگران بود، تا آخرین لحظھ عمرش دست از اعمال خیر خود نكشید

  مادام دو دفان - ٢

در سراسر اروپا تنھا یك سالون وجود داشت كھ میتوانست از نظر شھرت و اصحاب خود با سالون مادام 
شامرون را بررسي،  -ات اخالقي ماري دو ویشي ما در جاي دیگر زندگي و خصوصی. ژوفرن رقابت كند

ھا را بھ طور كامل از  و مشاھده كردھایم كھ چگونھ وي در كودكي با آزاد فكري خود كشیشھا و راھبھ
چگونھ بھ ازدواج ماركي دو دفان درآمد، او را ترك كرد، و براي رفع تنھایي خود ; خویش دلسرد كرد

- در صومعھ سن) ١٧۴٧(وي نخست در خیابان بون و سپس  ).١٧٣٩حد (دست بھ افتتاح سالون زد 
را از پیرامونش )) فیلسوفان((محل تازه او ھمھ . دومینیك سالون خویش را دایر كرد- ژوزف در خیابان سن

این شخص ; فراري داد بجز یكي از آنھا را كھ قبال نزد وي آمده و شراب و لطافت طبع او لذت برده بود
ولي بقیھ شركتكنندگان دایمي در سالون ; از ھمھ فیلسوفان طبعي ستیزھجو داشتآالمبر بود كھ كمتر /د

مادام دو دفان مردان و زنان اشرافزادھاي بودند كھ مادام ژوفرن را بھ عنوان یكي از اعضاي طبقھ متوسط 
 ،)١٧۵۴(ھنگامیكھ این ماركیز در سن پنجاه و ھفت سالگي كورشد . مادون خود میدانستند) بورژوازي(

ولي در سایر ایام ھفتھ، او تنھایي را با افسردگي خاطر ; دوستانش ھنوز بھ میھمانیھاي شام او میآمدند
روزافزوني احساس میكرد، تا اینكھ توانست برادرزاده خود را وادار كند كھ نزد او بماند و در ضیافتھاي 

  . شبانھاش كمك میزبان باشد

كنتس او را . بون و گاسپار دو ویشي برادر مادام دو دفان بودآل/ژولي دولسپیناس فرزند نامشروع كنتس د
بھ عنوان فرزند خود معرفي، و وي را با سایر اطفال خود بزرگ كرد، وسایل تحصیالت بسیار خوبي 

ولي یكي از دخترانش مخالفت ; برایش فراھم ساخت، و درصدد برآمد او را شرعا بھ فرزندي خود درآورد
ھمان خواھر ناتني ژولي با گاسپار دو ویشي ازدواج كرد  ١٧٣٩در سال . نجام نشدكرد، و این كار ھرگز ا

كنتس درگذشت و مقرري  ١٧۴٨در . و با او بھ بورگوني رفت تا در شاتو دوشامرون با وي زندگي كند
مادام دو ویشي . لیور براي ژولي كھ در آن وقت شانزدھسالھ بود، بھ ارث گذاشت ٣٠٠ساالنھاي بھ مبلغ 

ولي با وي مانند یك یتیم حرامزاده رفتار، و از وي بھ عنوان معلم اطفال خود ; لي را بھ شامرون بردژو
وقتي كھ مادام دو دفان از شامرون دیدن كرد، نیروي فكر و طرز رفتار عالي مادموازل دو . استفاده كرد

و متوجھ شد كھ وي از وضع  او اعتماد این دختر را بھ خود جلب كرد; لسپیناس وي را تحت تاثیر قرارداد
ماركیز پیشنھاد كرد كھ . حاضر خود آن قدر ناراضي است كھ تصمیم گرفتھ است بھ یك صومعھ برود

اعضاي خانواده مخالفتھایي كردند، زیرا میترسیدند . ژولي با وي بھ پاریس برود و نزد وي زندگي كند
مادام قول . آلبون سھیم سازد/او را در امالك د مادام دو دفان ژولي را داراي حق مشروع كند و بدین وسیلھ

در خالل این احوال، ژولي وارد یك . داد كھ ھیچ گاه با چنین كاري موجب ناراحتي بستگانش نخواھد شد
، ولي نھ بھ عنوان یك سالك تازه كار، بلكھ بھ عنوان كسي كھ براي جا و غذاي )١٧۵٢اكتبر (صومعھ شد 

اركیز پیشنھاد خود را تجدید كرد و ژولي، پس از یك سال تردید، سرانجام آن م. خود در آنجا زندگي میكند
ماركیز نامھ عجیبي براي او فرستاد كھ براي قضاوت درباره سلسلھ  ١٧۵۶فوریھ  ١٣در . را پذیرفت

  : وقایعي كھ بعدا بھ وقوع پیوستند الزم است بھ خاطر سپرده شود

من است و قصد داشت بھ یك صومعھ برود معرفي خواھم  من شما را بھعنوان جواني كھ از ھمشھریان
كرد، و خواھم گفت كھ من بھ شما جایي براي زندگي پیشنھاد كردم تا اینكھ محلي مناسب براي خودتان پیدا 

با شما با نزاكت و حتي تعارف رفتار خواھد شد، و شما میتوانید بھ من اطمینان داشتھ باشید كھ عزت . كنید
  . ه جریحھدار نخواھد شدنفس شما ھیچ گا
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كوچكترین تزویر، حتي بیاھمیتترین تزویري كھ . نكتھ دیگري ھست كھ باید بھ شما توضیح دھم... ولي 
من طبیعتا شخصي بیاعتماد ھستم و . شما در رفتار خود بھ كار بندید، براي من غیرقابل تحمل خواھد بود

د، تا اینكھ من اعتماد خود ھمھ كساني كھ من در آنھا آثاري از حیلھ كشف كنم در نزد من مظنون خواھند بو
من بسیار بھ این دو نفر . آالمبر/فورمون و د -را نسبت بھ آنھا از دست بدھم، من دو دوست صمیمي دارم 

بنابراین شما، . عالقھمندم و، علت این عالقھ ھم بیشتر بھ خاطر صداقت مطلق آنھاست تا جذبھ و دوستي
ممكن است فكر . ... داقت و خلوص نیت با من زندگي كنیدملكھ من، باید تصمیم بگیرید كھ با حداعالي ص

در این . ولي بھ شما اطمینان میدھم كھ تنھا در مورد خلوص نیت چنین كاري میكنم; كنید من موعظھ میكنم
  . مورد من ھیچ گونھ رحم و شفقتي ندارم

اورلئان، /دوك د. ودژوزف ب- در باالي اطاقك جاي كالسكھ، و سپس باالي آپارتمان ماركیز در صومعھ سن
وي بھ میزبان كور كمك میكرد كھ . لیور برایش تعیین كرد ۶٩٢شاید بھ پیشنھاد مادام، یك مقرري بھ مبلغ 

رفتار مطبوع، سرعت انتقال، . از میھمانانش استقبال كند و آنھا را در تجمعات سالون در جاي خود بنشاند
او زني زیبا نبود، ولي . روشني خاصي میبخشیدندطراوت، و بیتكلیفي جوانیش بھ جریان امور سالون 

نیمي از مرداني كھ . چشمان سیاه و درخشان و خرمن موھاي قھوھاي رنگش تركیب جالبي بھوجود میآورد
فرانسوا انو رئیس  - ژان  -بھ آنجا میآمدند نیم دلباختھ او شدند و حتي شوالیھ با وفاي مادام بھنام شارل 

 - ھایش را گلگون میداشت  اد سال داشت، ھمیشھ بیمار بود، و پیوستھ شراب گونھكھ ھفت - دادگاه بازپرسي 
ولي، حتي ; ژولي تعریف و تحسین آنھا را بھ نحوي شایستھ كم اھمیت تلقي میكرد. از این قاعده مستثنا نبود

د كھ آن با وجود این، ماركیز، كھ اینك بھ علت كوري حساسیتش دو برابر شده بود، باید احساس كرده باش
ماركیز چنان : شاید عنصر دیگري نیز در این جریان دخالت داشت. طور مانند گذشتھ مورد توجھ نیست

ھر دو مخزن احساسات تند و . عالقھاي بھ ژولي پیدا كرده بود كھ حاضر نبود در او با كسي سھیم شود
  . شدید بودند، ھر چند كھ ماركیز یكي از نافذترین مغزھاي زمان خود را داشت

او عاشق یك جوان ایرلندي شد، كھ () نخست . اینكھ ژولي روزي بھ مردي دل ببازد امري اجتنابناپذیر بود
بھ محض اینكھ وي اجازه شركت در سالون را یافت، تقریبا ھر . نام او تاف بود; از او فقط نامش را میدانیم

  . یدن او، بلكھ بھ خاطر مادموازل میآیدروز میآمد، و طولي نكشید كھ بر مادام آشكار شد كھ وي نھ براي د

ماركیز از اینكھ میدید ژولي بھ اقدامات اغوا كننده این جوان عكس العمل مساعد نشان میدھد بھ وحشت 
دختر مغرور از این اندرزھاي مادرانھ . افتاد و ژولي را از بھ مخاطره انداختن وضع خود برحذر داشت

  . منزجر بود

لي را از دست بدھد و میخواست وي را در برابر یك رابطھ حساب شده كھ نوید ماركیز، كھ میترسید ژو
ژولي اطاعت كرد، ولي . دوام نمیداد حفظ كند، بھ او دستور داد كھ ھر وقت تاف میآید در اطاق خود بماند

بسیاري از اشخاص . از این مشاجره چنان بھ ھیجان آمد كھ براي تسكین اعصاب خود قدري تریاك خورد
مادموازل دولسپیناس با ھر ماجراي عشقي . قرن ھجدھم از تریاك بھ عنوان یك مسكن استفاده میكردند در

  . كھ برایش پیش میآمد بر حجم تریاكي كھ مصرف میكرد میافزود

او توانست تاف را فراموش كند، ولي عشق بعدي وي وارد صفحات تاریخ شد، زیرا مردي را در 
ژان لورون . ا او رابطھاي مادرانھ، ولي اختصاصي، برقرار كرده بودبرمیگرفت كھ مادام دودفان ب

، در اوج شھرت خود بھ عنوان ریاضیدان، فیزیكدان، منجم، و ھمكار در ١٧۵۴آالمبر در /د
بزرگترین ((ولتر در یك لحظھ فارغ از ھرگونھ تكلف وي را . دایرھالمعارف، نقل مجالس پاریس بود

; او بھ صورت طفلي نامشروع بھ دنیا آمد. ف این، او داراي ھیچ یك از نبودبا وص. خواند)) نویسنده قرن
مانند یكي از افراد . مادرش مادام دوتانسن از او دست كشیده، و وي از دوران كودكي پدرش را ندیده بود

مردي خوش قیافھ، از لحاظ ظاھر . ساده طبقھ متوسط در خانھ یك شیشھ بر بھ نام روسو زندگي میكرد
او میتوانست تقریبا با ھر متخصصي درباره ھر موضوعي كھ ; ب، با نزاكت، و گاھي با نشاط بودمرت

باشد صحبت كند، ولي در عین حال میتوانست دانش خود را در پشت پردھاي از داستان، تقلید، و لطیفھ 
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تقالل خویش را بھ اس. از اینھا كھ بگذریم، او در كمتر موردي با دنیا سرسازگاري داشت. گویي پنھان دارد
و وقتي كھ مادام دو دفان بھ خاطر وارد كردن او بھ فرھنگستان ; ھا ترجیح میداد مراحم پادشاھان و ملكھ

راي ) ١٧۴۴(فرانسھ مبارزه میكرد، او حاضر نشد با تحسین از اثر انو بھ نام خالصھ وقایع تاریخ فرانسھ 
جوگویي وجود داشت كھ گاھگاه لطیفھگویي او را در او یك رگ ھ. مساعد انو را براي خود بھدست آورد

.)) و گاھي در برابر حریفان شدیدا غضبناك میشد((او میتوانست آدمي كم حوصلھ باشد، ; نیشدار میساخت
با وصف این، خجلت او زنھا را بھ سویش جلب ; وقتي با زنان تنھا بود، نمیدانست چھ بگوید و چھ بكند

  . كیفیت آزمایشي براي تاثیر جذبھ آنھاستمیكرد، و مثل این بود كھ این 

  . ، از وسعت و روشني فكر او بھ حیرت آمد)١٧۴٣(ھنگامي كھ مادام دودفان نخستین بار با او آشنا شد 

خود )) گربھ وحشي((مادام او را بھ عنوان . مادام آن وقت چھل و شش سال داشت، و او بیست و شش سال
اظھار میداشت . ھمچنین بھ شامھاي خصوصي دو نفري دعوتش میكرد و نھ تنھا بھ سالون بلكھ. قبول كرد

كھ حاضر است از بیست و چھار ساعت شبانھروز بیست و دو ساعت آن را بخوابد، مشروط بر اینكھ دو 
  . یازده سال پس ازاین دوستي گرم بود كھ ژولي وارد زندگي آنھا شد. آالمبر بگذراند/ساعت بقیھ را با د

آالمبر بعدا در این مورد چنین /د. وع و دختر نامشروع پیوندھاي طبیعي وجود داشتمیان پسر نامشر
  : نوشت

ھر دو ما فاقد والدین و خانواده بودیم، و چون ھر دو مطرود بودیم از بدو تولد متحمل بدبختي و ناراحتي 
پیدا كنیم، براي  شده بودیم، چنین بھ نظر میرسید كھ طبیعت ما را بھ این جھان فرستاده كھ یكدیگر را

یكدیگر آنچھ كھ از دست دادھایم باشیم، و مانند دوبید مجنون كھ طوفان آنھا را خم كرده، ولي چون 
ھایشان را بھ علت ضعف در یكدیگر پیچیدھاند، آنھا را ریشھكن نكرده است، در كنار ھم قرار  شاخھ

  . بگیریم

: بھ ژولي نوشت ١٧٧١وي در سال . حساس كردرا ا)) كشش انتخاب((آالمبر تقریبا در نظر اول این /د
ولي این عوامل در عالقھاي كھ ھفده سال پیش در من ; گذشت زمان و عادت ھمھ چیز را كھنھ میكند((

با وصف این، او نھ سال صبر كرد تا عشق خود را بھ وي اظھار .)) نسبت بھ تو ایجاد شد تاثیري ندارند
از پوتسدام بھ وي نوشت كھ  ١٧۶٣او در سال : غیرمستقیم انجام دادكند، و آن وقت ھم این كار را بھ طور 

یك ھزار دلیل داشتھ ((در امتناع از پذیرفتن دعوت فردریك براي قبول ریاست فرھنگستان علوم برلین، 
آالمبر بود، /این یك مورد عجیب از خطاي ذكاوت د.)) است كھ حتي یكي از آنھا ھم بھ فكر تو نمیرسد

ز زني وجود داشتھ است كھ نداند چھ موقع مردي عاشق وي شده است مادام دو دفان متوجھ زیرا آیا ھرگ
  . افزایش گرمي در روابط میان میھمان مورد عالقھاش و برادرزاده تحت حمایتش شد

مدتي كلمھ سرزنش باري بھ . وي ھمچنین متوجھ شد كھ ژولي موضوع اصلي بحث و عالقھ سالون است
وي . آالمبر نمود/براي ولتر نوشت اظھارات تلخي درباره د ١٧۶٠ر نامھاي كھ در زبان نیاورد، ولي د

آالمبر، توسط یكي از دوستان براي میھمانان /اجازه داد پاسخ ولتر بھ اظھارات مادام، قبل از ورود د
او با ; آالمبر وارد شد و آن قسمت از اسرار مگو را شنید/كمي بعد از شروع خواندن پاسخ، د. خوانده شود

ماركیز كوشش كرد موضوع را رفع و رجوع كند، ولي زخمي . دیگران خندید، ولي آزرده خاطر شده بود
آالمبر از فردریك دیدن كرد، تقریبا ھر روز بھ /د ١٧۶٣وقتي كھ در سال . كھ ایجاد شده بود باقي ماند

پس از . ت میگرفتمادموازل دو لسپیناس نامھ مینوشت، ولي در مورد مادام این عمل بندرت صور
بازگشت بھ پاریس، برایش عادت شده بود كھ بھ آپارتمان ژولي برود و قبل از اینكھ این دو براي شركت 

گاھي ھم تورگو، شاستلو، یا مارمونتل ھم او را در این دیدارھاي . در سالون پایین بیایند، از وي دیدن كند
د از طرف كساني كھ او بھ آنھا كمك كرده و میزبان سالخورده احساس میكر. خصوصي ھمراھي میكردند

اینك او بھ چشم دشمن بھ ژولي نگاه میكرد و احساسات خود را . دوستشان داشتھ است بھ وي خیانت میشود
از قبیل سردي لحن، توقعات كوچك، و یاد آوریھاي گاه بھ : بھ انواع طرق ناراحت كننده آشكار میساخت
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، و نسبت بھ این ))پیرزن كور و مالیخولیایي((لي ھر روز نسبت بھ این ژو. گاه درباره عدم استقالل ژولي
. تعھد كھ باید ھمیشھ دم دست باشد تا در ھر ساعت از ماركیز توجھ كند، بیشتر احساس بیحوصلگي میكرد

  . مدام بر میزان ناراحتي او افزوده میشد، زیرا ھر روز نیشھایي بھ ھمراه داشت

در آخرین باري .)) دردھا عمیقا اثر میكنند، ولي سعادت پرنده زودگذري استھمھ : ((چندي بعد او نوشت
ژولي . كھ مادام از كوره در رفت، ژولي را متھم كرد كھ در خانھ او، بھ ھزینھ او، وي را فریب میدھد

ي و صبح زود یكي از روزھا; پاسخ داد دیگر نمیتواند با كسي كھ بھ این چشم بھ او نگاه میكند زندگي كند
مادام شكافي كھ بدین ترتیب ایجاد شده بود را با اصرار در . عازم یافتن مسكن دیگري شد ١٧۶۴ماه مھ 
  . آالمبر رفت و دیگر بازنگشت/د; آالمبر باید میان آنھا یكي را انتخاب كند غیرقابل ترمیم كرد/اینكھ د

بیشتر میھمانان بھ . ملھكي دیده استتا مدتي بھ نظر میرسید كھ سالون قدیمي بر اثر قطع این اندامھا زخم 
مارشال دو لوكزامبورگ، دوشس دوشاتیون، كنتس  - آمدن پیش ماركیز ادامھ میدادند، ولي چند تن از آنان 

نزد ژولي رفتند كھ ھمدردي و ادامھ عالقھ خود را بھ وي اظھار  - دو بوفلر، تورگو، شاستلو و حتي انو 
  و باوفا  سالون بھ اجتماع دوستان قدیمي. كنند

مادام تغییر وضع  ١٧۶٨و تازه واردیني كھ در جستجوي تشخص و غذاي خوب بودند تبدیل شد و در 
  :سالن را چنین توصیف كرد

ھمھ ما . دیروز دوازده نفر اینجا بودند و من انواع و درجات گوناگون مطالب بیخاصیت را تحسین كردم
ھمھ دوازده . بھ نحوي منحصر بھ فرد مالل آور بودیمھمھ . ... یكپارچھ احمق بودیم، ھركس در نوع خود

ول تنھا دوست من است،  - دو  - پون ... نفر ساعت یك رفتند، ولي ھیچ یك با رفتن خود تاسفي ایجاد نكرد 
  . و او ھم بیشتر اوقات مرا تا سرحد مرگ كسل میكند

نداشت، ولي اینك كھ عزیزترین از ھنگامي كھ نور دیدگان مادام از میان رفت، وي دیگر عشقي بھ زندگي 
او ھم مانند ایوب روزي را لعن میكرد كھ . دوستانش رفتھ بودند، دچار یاسي نومیدانھ و بدبینانھ شده بود

تنھا یك بدبختي . ... ھایم كوري و كھولت از ھمھ ناچیزترند از میان ھمھ اندوه: ((میگفت ;بودزاده شده 
; او رویاي رمانتیكھا و فالسفھ را یكسان مورد استھزا قرار میداد.)) و آن بھ دنیا آمدن است... ; وجود دارد

)) حقیقت((بھ خاطر  نھ تنھا بھ ھلوئیز و كشیش ساووایي روسو، بلكھ ھمچنین بھ مبارزه طوالني ولتر
و شما آقاي ولتر، عاشق شناختھ شده حقیقت، از روي ایمان و خلوص : ((خطاب بھ ولتر میگفت. میخندید

نیت بھ من بگویید كھ آیا حقیقت را یافتھاید شما با اشتباھات مبارزه میكنید و آنھا را از میان برمیدارید، ولي 
 - بود، ولي شكاكان درد آشنا مانند مونتني و سنت او شخصي شكاك )) جاي آنھا چھ چیزي میگذارید

  . اورمون را بھ شورشیاني مانند ولتر و دیدرو ترجیح میداد

سالون او در زمان وزارت . او از زندگي دست شستھ بود، ولي زندگي ھنوز كامال از او دست نشستھ بود
د تجدید حیات منطقي داشت و شوازول كھ رھبران دستگاه دولتي در اطراف ماركیز سالخورده جمع میشدن

ھوریس  ١٧۶۵در . دوستي دوشس دو شوازول مھربان روشنایي و نوري بھ آن روزھاي تیره میبخشید
والپول شروع بھ شركت در اجتماعات وي كرد و بتدریج مادام عالقھاي بھ او یافت كھ آخرین دستاویز 

  . جلي نھایي و حیرت آور مشاھده كنیمامید است بار دیگر او را در آن ت. مایوسانھاش بھ زندگي بود

  مادموازل دو لسپیناس -٣

دومینیك قرار داشت و تنھا حدود - ژولي خانھ سھ طبقھاي را كھ در محل تالقي خیابانھاي بلشاس و سن
وضع مالي او بد . یكصد متر از صومعھ محل اقامت ماركیز دور بود بھ عنوان خانھ تازه خود انتخاب كرد
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در )) (عواید پادشاه((لیور از  ٢۶٠٠چند مقرري كھ دریافت میداشت، مستمریھایي بھ مبلغ عالوه بر ; نبود
  دریافت داشتھ بود كھ ظاھرا ) ١٧۶٣و  ١٧۵۶سالھاي 

   

  

و اینك مادام ژوفرن، بھ پیشنھاد ; دیدار مادام دو شوازول از معلول اصرار شوازول بود: كارمونتل
. كرون برایش تعیین كرده بود ١٠٠٠لیور و  ٢٠٠٠یكدیگر بھ مبلغ آالمبر، دو مستمري ساالنھ جدا از /د

  . مارشال دو لوكزامبورگ یك دست مبل كامل بھ او داد

: دیوید ھیوم بھ مادام دو بوفلر نوشت. ژولي كمي پس از مستقر شدن در خانھ جدید، بھ آبلھ شدیدي مبتال شد
آالمبر در چنین /ن خوشحالم از اینكھ میبینم دمادموازل دو لسپیناس بھ طرز خطرناكي بیمار است و م((

در واقع این فیسوف ھر روز صبح مسافت زیادي را .)) لحظھاي از دایره فلسفھ خود پا بیرون گذارده است
و سپس بھ خانھ خود در ; پیاده طي میكرد كھ در كنار بستر ژولي تا دیر وقت شب بماند و از او مراقبت كند

. ژولي بھبود یافت، ولي براي ھمیشھ ضعیف و عصبي مزاج شده بود. تمنزل مادام روسو بازمیگش
میتوان تاثیر این وضع را براي زني كھ سي و دو سال داشت . پوست صورتش خشن و لك و پیس شده بود

  . و ھنوز ازدواج نكرده بود مجسم كرد

بر اثر یك بیماري معده كھ  ١٧۶۵آالمبر در بھار /د. آالمبر توجھ كند/او درست بموقع بھبود یافت كھ از د
اطاقي كوچك، كم نور، و كم ((مارمونتل از اینكھ دید وي در . او را تا سرحد مرگ برد بستري شده بود

یگر از دوستانش بھ نام واتلھ، یكي د. زندگي میكند بشدت ناراحت شد)) ھوا با تختخوابي بھ باریكي تابوت
آالمبر پیشنھاد كرد از خانھ راحتي كھ او در نزدیكي پرستشگاه داشت /كھ كارشناس امور مالي بود، بھ د
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دو كلو با . فیلسوف با اندوه حاضر شد زني را كھ بھ وي از كودكي جا و غذا داده بود ترك كند. استفاده كند
ژولي ھر روز بھ !)) آالمبر از شیر گرفتھ شده است/د! گفت آورآه، روزھاي ش: ((لحني خطابھ وار گفت

آالمبر اخیرا نسبت بھ او بھ /منزل تازه او میآمد و با فداكاري بیدریغ خود جبران مراقبتي را میكرد كھ د
وقتي آن قدر بھبود یافت كھ بتواند حركت كند، ژولي از او خواھش كرد چند اطاقي را كھ . عمل آورده بود

  . ھ باالي خانھاش قرار داشتند اشغال كنددر طبق

او مادام روسو را فراموش . بھ آن منزل رفت و اجازه متوسطي بھ او میپرداخت ١٧۶۵آالمبر در پاییز /د
نكرد، مرتبا از او دیدن میكرد، قسمتي از درآمد خود را با او سھیم میشد، و ھیچگاه از پوزش خواھي براي 

مادر خوانده بیچاره، كھ بھ من بیش از : ((آالمبر خطاب بھ این زن میگفت/د. جدا شدن از او بازنایستاد
ظواھر امر چنین . مدتي پاریسیھا تصور میكردند كھ ژولي رفیقھ اوست.)) فرزندان خودت عالقھمندي
ھایش را برایش مینوشت، بھ  آالمبر غذایش را با او صرف میكرد، نامھ/د. تصوري را توجیھ میكردند

. یش رسیدگي میكرد، پساندازھایش را بھكار میانداخت، و درآمدھایش را جمعآوري میكردامورو كارھا
ھیچ میزباني خواب آن را ھم نمیدید كھ یكي از این دو را بدون دیگري ; آنھا ھمیشھ در انظار باھم بودند

مبر است، آال/با وصف این، بتدریج حتي بر شایعھپردازان نیز روشن شد كھ ژولي نھ رفیقھ د. دعوت كند
  . بلكھ در حكم خواھر و دوستش است; نھ زنش، نھ معشوقھاش

آالمبر نسبت بھ او، ھر چند كھ او نمیتوانست /بھ نظر میرسید كھ ژولي ھرگز متوجھ نشده باشد كھ عشق د
مادام ژوفرن و مادام نكر، كھ ھر دو از نظر اخالقي نمونھ بودند، . آن را در قالب كلمات درآورد، كامل بود

ھر دو آنھا را بھ ھر ) مادام ژوفرن(سالوندار سالخورده . این روابط را بھ عنوان پیوندي افالطوني پذیرفتند
  . دو اجتماعش دعوت میكرد

ھنگامیكھ مادموازل دولسپیناس از خود سالوني دایر كرد و مادام ژوفرن اعتراضي كھ از آن اطالعي در 
آالمبر آن /ژولي و د. ش مورد آزمایش سختي قرار گرفتدست باشد بھ این كار نكرد، عطوفت مادرانھا

قدر دوست پیدا كرده بودند كھ در ظرف چند ماه تقریبا ھر روز اطاق پذیرایي ژولي از ساعت پنج تا 
آالمبر رھبري /د. ساعت نھ از میھمانان گزیده، چھ مرد و چھ زن، و ھمھ داراي شھرت و مقام، پر میشد

شام یا . ھاي زنانھ و گرمي پذیرایي را بھ آن میافزود لي ھمھ جا جذبھصحبت را بھدست میگرفت و ژو
تورگو و . عصرانھ داده نمیشد، ولي سالون او این شھرت را یافت كھ تحرك آورترین سالون پاریس است

لومني دو برین، كھ بعد از مدت كوتاھي در دستگاه دولتي مقام باالیي یافت، اشرافزادگاني مانند شاستلو و 
دورسھ، و روحانیان واالمقامي مانند دو بوامون و بواژلن، شكاكاني مانند ھیوم و مورلھ، نویسندگاني كون

در آغاز، آنھا براي دیدن و شنیدن . المبر بھ این محفل میآمدند- مانند مابلي، كوندیاك، مارمونتل، و سن
ر اینكھ ھر میھمان را بھ میدان آالمبر، و بعدا براي بھرھمند شدن از مھارت عالقھمندانھ ژولي د/سخنان د

; در این سالون ھر مبحثي آزاد بود. بیاورد تا در رشتھ تفوق خاص خود بدرخشد، بھ محفل میآمدند
ولي ژولي، كھ در این ھنر دست ; حساسترین مسائل مذھب، فلسفھ، یا سیاست مورد بحث قرار میگرفت

عالقھ بھ . كین بخشد و جدل را بھ بحث تبدیل كندپرورده مادام ژوفرن بود، میدانست چگونھ ھیجانات را تس
در اواخر سلطنت . نرنجاندن میزبان ظریف قانون غیرمدوني بود كھ در میان این آزادي موجد نظم بود

در دوراني كھ داراي این ھمھ ((بوو، -لویي پانزدھم، سالون مادموازل دو لسپیناس، بھ عقیده سنت
ز ھر محفل دیگر مورد توجھ قرار داشت و با اشتیاق بھ آن رفت و بیش ا. شخصیتھاي بارز و درخشان بود

ژولي، با آنكھ آبلھرو و بدون پدر بود، . ھیچ سالوني نبود كھ چنین كشش دوگانھاي داشتھ باشد.)) آمد میشد
گریم در . آالمبر ھم در اوج توانایي خود/و د. بتدریج بھ صورت عشق دوم بیش از ده مرد برجستھ درآمد

  : ره چنین نوشتاین با

او ھم با سھولت و ھم با . صحبت او آنچھ را كھ براي آموزش و سرگرمي ذھن الزم باشد در خود داشت
حسن نیت ھر موضوعي را كھ بیش از ھمھ مقبول عام بود مورد بحث قرار میداد آن را بھ منبعي تقریبا 

ھیچ مبحثي، ھر قدر ھم في نفسھ خشك یا . ھا، و خاطرات عجیب تبدیل میكرد ھا، لطیفھ پایانناپذیر از اندیشھ
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ھاي فكاھي او اصالتي لطیف و  كلیھ گفتھ... بیاھمیت، وجود نداشت كھ او راز جالب ساختن آن را نداند
  . عمیق داشتند

آالمبر مصاحب خیلي مطبوعي است، و /د: و اینك بھ آنچھ دیوید ھیوم بھ ھوریس والپول نوشت توجھ نمایید
او با امتناع از قبول پیشنھادھایي كھ از طرف مكھ روسیھ و پادشاه . رقابل ایرادي داردمعتقدات اخالقي غی

او پنج ... نشان داد كھ در وراي سود شخصي و جاھطلبي خودخواھانھ قرار دارد . پروس بھ او شده بودند
لوم، یكي بھ مقرري دارد، یكي از پادشاه پروس، یكي از پادشاه فرانسھ، یكي بھ عنوان عضو فرھنگستان ع

لیور تجاوز  ۶٠٠٠ھمھ اینھا ساالنھ از . عنوان عضو فرھنگستان فرانسھ، و یكي ھم از خانواده خود
او با نیمي از این پول آبرومندانھ زندگي میكند و نیم دیگر را بھ اشخاص مستمندي كھ با آنھا ارتباط ; نمیكند

اي چند مورد معدود، از لحاظ فضیلت و فلسفھ خالصھ من كمتر كسي را میشناسم كھ، بھ استثن. دارد میدھد
  . بھتر از او باشند

در . آالمبر قرار داشت/ژولي در ھمھ چیز، بجز سالست و برازندگي طرز صحبت، در قطب مخالف د
حالیكھ این صاحب دایرھالمعارف از آخرین قھرمانان عصر روشنگري بود و در افكار و اعمال بھ دنبال 

بھ (ولي، بعد از روسو، نخستین نداي واضح نھضت رمانتیك در فرانسھ بود و دلیل و ضوابط میگشت، ژ
پر روحترین نیروي تجسم، پرحرارتترین روح، و اشتغال ((موجودي بود كھ داراي ) قول مارمونتل

ھیچ یك از رمانتیكھا، چھ از نظر .)) پذیرترین نیروي تخیلي بود كھ از زمان ساپفو وجود داشتھ است
نھ ھلوئیز روسو، نھ خود روسو، نھ كالریساي ریچاردسن، نھ مانون  -لحاظ آثارشان  شخصي و چھ از

آالمبر برون بین /د; از نظر شدت حساسیت یا از لحاظ حرارت زندگي درون، از ژولي باالتر نبود - پروو 
، چنان حال آنكھ ژولي درون بین بود; و پاي بند بھ عینیات بود، یا بھ ھر صورت تالش میكرد چنین باشد

در رنج كساني كھ رنج ((با این وصف او . درون بین كھ گاھي جنبھ نفس گرایي خودخواھانھاي مییافت
براي تسكین بیماران و ماتمزدگان بھ خود زحمت میداد، و تالشي سخت بھ كار برد .)) میكشیدند شریك بود

میشد، ھمھ چیز و ھمھ كس ولي وقتي عاشق . تا شاستلو و ال آرپ بھ عضویت فرھنگستان برگزیده شوند
  . آالمبر را/نخست مادام دو دفان را، و سپس خود د -را فراموش میكرد 

یك نجییزاده جوان بھ نام ماركس خوسھ د موراي گونثاگا، فرزند سفیر كبیر اسپانیا، وارد سالون  ١٧۶۶در 
درگذشت  ١٧۶۴ھ در او در دوازدھسالگي با دختري یازدھسالھ ك. سال ٣۴سال داشت و ژولي  ٢٢او . شد

جذبھ متقابل آنان بھ . ژولي بسرعت جذبھ جواني و شاید ھم ثروت او را احساس كرد. ازدواج كرده بود
پدر جوانك كھ این خبر را شنید، بھ او دستور داد براي خدمت نظام بھ . شكل قول و قرار ازدواج درآمد

  . اسپانیا برود

سینھاش شروع بھ  ١٧٧١در ژانویھ . ریت خود استعفا دادمورا بھ اسپانیا رفت، ولي كمي بعد از مامو
ولي در حالي كھ درمان نشده بود، ; بھ واالنس رفت، بھ این امید كھ در آنجا بھبود یابد: خونریزي كرد

آنھا چند روز را بخوشي با یكدیگر بھسر بردند، این كار باعث . بسرعت بھ پاریس و نزد ژولي بازگشت
سفیر بھ اسپانیا احضار شد و  ١٧٧٢در سال . آالمبر میشد/و درد پنھاني د تفریح دربار كوچك ژولي

. نھ پدر این جوان راضي بھ ازدواج با ژولي بود نھ مادرش. اصرار داشت پسرش با وي بھ اسپانیا برود
در بوردو بھ  ١٧٧۴مھ  ٢٧مورا خود را از دست آنھا رھانید و عازم شمال شد تا نزد ژولي برود، ولي در 

داشتم نزد تو میآمدم، ولي اینك باید : ((در آن روز نامھاي براي ژولي نوشت و گفت. ماري سل درگذشتبی
ولي تو مرا دوست داشتھاي و فكر تو ھنوز بھ من خوشي و سعادت ! چھ سرنوشت وحشتناكي. بمیرم
آنھا حاوي یك تار  از انگشتان او دو انگشتري بیرون آورده شدند، یكي از.)) من بھ خاطر تو میمیرم. میدھد

ھمھ چیز میگذرد، ولي عشق بر جاي : ((موي ژولي بود، و در روي دیگري این كلمات نوشتھ شده بود
من بھ سھم خود از درگذشت آن مرد حساس، با : ((آالمبر بزرگوار درباره مورا چنین نوشت/د.)) میماند

من براي ھمیشھ آن لحظات . یدھام، متاسفمفضیلت، و بلند فكر، كھ كاملترین نمونھ انساني است كھ تاكنون د
بسیار پرارزشي را كھ روحي چنین منزه، چنین نیرومند، و چنین شیرین عالقھ داشت با روح من درھم 

قلب ژولي با شنیدن خبر مرگ مورا ریش شد، و این امر بیشتر بھ این .)) آمیزد، بھ خاطر خواھم داشت
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او با كنت ژاك  ١٧٧٢در سپتامبر . عشق مرد دیگري داده بودعلت بود كھ وي در خالل این احوال دل بھ 
سوابق قابل توجھي بھدست آورده )) جنگ ھفتسالھ((سال داشت و در  ٢٩آنتوان دو گیبر آشنا شد، كھ  - 

عالوه بر آن، اثر وي بھ نام بررسي جامع تاكتیك بھ عنوان یك شاھكار مورد تشویق و تحسین . بود
بعدھا ناپلئون یك نسخھ از آن را كھ بھ خط خودش در حاشیھ آن ; گرفتسرداران و متفكران قرار 

بحث مقدماتي این كتاب، كھ در آن بھ ; یادداشتھایي كرده بود، در تمام لشكر كشیھایش با خود ھمراه داشت
را  ١٧٨٩كلیھ نظامھاي سلطنتي حملھ شده بود، بیست سال قبل از وقوع انقالب، اصول اساسي وقایع 

عظمت تحسیني را كھ از گیبر بھ عمل میآمد میتوان از موضوعي برگزیده براي بحث . كرده بودقالبریزي 
آیا مادر، خواھر، یا رفیقھ آقاي : ((موضوع بحث از این قرار بود. در یكي از سالونھاي مھم قضاوت كرد

داشت كھ آخرین و  البتھ او رفیقھاي بھ نام ژان دو مونسوژ)) گیبر باید بیش از ھمھ مورد رشك قرار گیرد
  :ژولي در یك لحظھ تلخكامي با لحن زنندھاي درباره او چنین قضاوت كرد. طوالنیترین عشق او بود

علت اینكھ وي با زنھا سرسري و حتي از روي سختگیري رفتار میكند آن است كھ اھمیت ناچیزي براي 
او بیش از ھمھ . سبكسر میپندارداو زنان را عشوھگر، خودخواه، ضعیف، بیصداقت، و ... آنان قایل است 

درباره زنان عاشق پیشھ نظر مساعد دارد و با آنكھ ناچار است بھ محاسن بعضي از آنان اذعان كند، بھ 
خاطر این محاسن ارزش بیشتري براي این گونھ زنان قایل نمیشود، بلكھ بھ جاي آنكھ بگوید آنھا محاسن 

  . ندبیشتري دارند، میگوید آنان عیوب كمتري دار

ولي، بھ ھر حال، این شخص مردي خوش قیافھ و كامال مبادي آداب بود كھ در صحبتش احساس را با 
صحبت وي متنوعترین، ((مادام دوستال عقیده داشت . معني، و فضل را با وضوح بیان درھم میآمیخت

جتماعات ژولي از اینكھ گیبر ا.)) باروحترین، و پرمغزترین صحبتي بود كھ من تا آن وقت شنیده بودم
این دو، كھ مفتون شھرت یكدیگر . سالون او را بھ دیگر سالونھا ترجیح میدھد، خود را خوشبخت میپنداشت

شده بودند، عالیقي یافتند كھ از نظر گیبر بھ صورت یك فتح اتفاقي و از نظر ژولي بھ صورت یك عالقھ 
در زمره آثار ادبي فرانسھ و در  ھاي وي بھ گیبر ھمین عشق سوزان بود كھ باعث شد نامھ. مھلك درآمد

ھا حتي بیش از ژولي، یا ھلوئیز جدید  در این نامھ; میان آشكار كنندھترین مدارك آن دوران جاي گیرند
  . روسو قالب اصلي نھضت رمانتیك فرانسھ بھ طرز زندھاي متجلي میشود) ١٧۶١(

. ھ وي دچار درد عشق گیبر استنشان میدھد ك) ١٧٧٣مھ  ١۵(نخستین نامھ او بھ گیبر كھ موجود است 
بدین ترتیب . ولي ندامت ناشي از عدول وي از عھد وفاداري كھ با مورا بستھ بود او را بشدت آزار میدھد

  : او در نامھاي بھ گیبر، كھ عازم ستراسبورگ بود، چنین مینویسد

ي چرا من در سپتامبر تو با چھ جذبھ و بھ چھ حكم تقدیر آمدھاي كھ مرا پریشان خاطر كن! آه، خداي من
افسوس، من آن را . سرزنشھایي كھ اینك از خود میكنم، بمیرم... نمردم من میتوانستم در آن وقت بدون 

از عالیق من چیزي نیست كھ حاضر نباشم بھ خاطر او ; من ھنوز میتوانم بھ خاطر او بمیرم. احساس میكنم
جسم و روح من بر اثر ادامھ طوالني اندوه . یده بودممن خیلي رنج كش! آه، او مرا خواھد بخشید... فدا كنم

در آن وقت بود كھ تو روح مرا بھ تصرف درآوردي، و در . بكلي تاب و توان خود را از دست داده بودند
نمیدانم كدام یك برایم شیرینتر بود، احساس آن لذت، یا مدیون . آن وقت بود كھ تو بھ روحم لذت بخشیدي

  . دانستن آن بھ تو

اگر جوان، زیبا، و : ((ت روز بعد ژولي از ھرگونھ مقاومت و تدابیر تدافعي دست كشید و چنین گفتھش
ولي چون ; خیلي دلفریب بودم، قطعا در طرز رفتار تو نسبت بھ خودم زیركیھاي بسیاري مشاھده میكردم

ھ روح مرا تسخیر ھیچ كدام از اینھا نیستم، در طرز رفتار تو عطوفت و احترامي میبینم كھ براي ھمیش
گاھي ژولي با ھمان آزادي و بیقیدي كھ ھلوئیز بھ آبالر نامھ مینوشت، بھ گیبر نامھنگاري .)) كرده است

  :میكرد
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از این پس قلب و روح مرا تنھا تو . تنھا تو در سراسر گیتي میتواني وجود مرا تصاحب و اشغال كني
خود را بدون اینكھ قلبم دچار تپش شدید شود، باز امروز حتي یك بار ھم در منزل . ... میتواني پر كني

. لحظاتي بودند كھ من از شنیدن نام تو وحشت داشتم، و وقتي ھم كھ آن را نمیشنیدم، دلشكستھ میشدم; نكردم
من ترا ; این ھمھ تناقض و این ھمھ احساسات متضاد واقعیت دارند، و این چند كلمھ مبین ھمھ اینھاست

  . دوست دارم

عشق ھیجانات عصبي او را، كھ شاید از برآورده نشدن امیدھایش بھ ایفاي نقش خود بھ عنوان یك تضاد دو 
در ششم . زن، و ھمچنین از استعداد روز افزون او براي ابتالي بیماري سل ناشي میشدند، افزایش داد

  :بھ گیبر نوشت ١٧٧٣ژوئن 

كھ بھ طور الینقطع از حالت تشنج بھ  با آنكھ روح تو بھ ھیجان آمده است، ولي مانند روح من نیست
میبیني كھ من نمیتوانم خود را . مصرف میكنم[ تریاك]من براي تسكین خود سم . افسردگي شدید درمیآید

  . تو مرا روشن كن و بھ من نیرو ببخش; راھنمایي كنم

  . تو پشتیبان من خواھي بود; من بھ تو اعتقاد خواھم داشت

گشت، روابط خود را با مادام دو مونسوژ قطع كرد و عشق خود را بھ ژولي در اكتبر گیبر بھ پاریس باز
در پیش اطاقي جایگاه  -ژولي با ابراز حقشناسي آن را پذیرفت و جسم خود را تسلیم او كرد . تقدیم داشت

او بعدھا وقتي بھ سن چھل و دو سالگي رسید، ادعا كرد كھ این نخستین ). ١٧٧۴فوریھ  ١٠(خود در اپرا 
مینامید بود، ولي خود را بھ خاطر آن سرزنش )) فضیلت((و )) شرافت((رد انحراف او از آنچھ كھ مو

  : نمیكرد

آیا یادت ھست مرا در چھ وضعي قراردادي، و فكر میكردي كھ مرا در چھ وضعي رھا كردي خوب، 
را یك نوك سوزن ھم ، و خود ))بار دیگر از جا برخاستم((میخواھم بھ تو بگویم كھ من زود بھ خود آمدم، 

آنچھ كھ ترا بھ حیرت خواھد آورد آن است كھ از میان تمام كششھایي كھ مرا بھ . ... از سابق پستتر ندیدم
در آن حالت بیخبري . ... سوي تو كشیده، آخرین آنھا كششي است كھ من بھ خاطر آن احساس ندامتي نمیكنم

شخصي، بھ تو ثابت كردم كھ در جھان تنھا یك و آن آخرین درجھ دست شستن از خود و از ھمھ عالیق 
این ترس مرا . بدبختي است كھ بھ نظر من غیرقابل تحمل میرسد، و آن آزردن و از دست دادن توست

  . وامیدارد كھ دست از جان بشویم

آنھا روابط خود را پنھان نگاه : (ژولي در نامھاي بھ گیبر نوشت. مدتي او در حال خلسھ خوشي بود
من چنان مجذوب تو ھستم كھ . من پیوستھ بھ فكر تو بودھام) ((و جدا از ھم زندگي میكردند میداشتند

گیبر اجبارا از عشقي كھ چنان .)) احساس یك شخص مذھبي متعصب را نسبت بھ خداوندش درك میكنم
او طولي نكشید كھ . سیل آسا بیرون ریختھ میشد و جایي براي قدرت نمایي وي باقي نمیگذارد خستھ شد

). ١٧٧۴مھ (كنتس دو بوفلر را مورد توجھ قرار داد و روابط خویش را با مادام دو مونسوژ از سرگرفت 
سپس، در تاریخ دوم ژوئن، ژولي خبر یافت مورا در . ژولي او را سرزنش كرد، و او بسردي جواب داد

دچار پریشان حواسي وي . ضمن سفري براي دیدن او، جان سپرده و نام او را تقدیس و تجلیل كرده است
ھاي ژولي بھ  از این پس، نامھ. ناشي از ندامت شد و كوشش كرد خود را مسموم كند، ولي گیبر مانع شد

گیبر بیشتر درباره مورا بود و برتري این نجیبزاده اسپانیایي بھ ھمھ مرداني كھ وي تا آن زمان شناختھ 
ھاي  بھ امید اینكھ دست كم بھ صورت یكي از رفیقھ ژولي. گیبر او را كمتر و مونسوژ را بیشتر میدید. بود

 ١٧٧۵در اول ژوئن . او باقي بماند، براي او نقشھ ازدواج میكشید، ولي او زنھاي منتخب ژولي را رد كرد
ھایي حاكي از نفرت و تحقیر براي  ژولي نامھ. او با مادموازل دو كورسل ھفده سالھ و ثروتمند ازدواج كرد

  . ن آن اظھار عشق جاودان بھ وي كرداو نوشت و در پایا
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آالمبر، كھ تصور میكرد علت آن /ژولي در طول ھمھ تب و تاب عشق شدید خود توانست ماھیت آن را از د
او از آمدن گیبر سالون ژولي استقبال میكرد و دوستي . غیبت و سپس مرگ مورا میباشد، پنھان نگاه دارد

ھاي سربستھاي را كھ ژولي براي معشوقش میفرستاد بھ  امھصمیمانھاي با او برقرار ساخت، و شخصا ن
ولي او متوجھ شد كھ ژولي عالقھ خود را نسبت بھ وي از دست داده است و گاھي از . پست میانداخت

آیا این خیلي حاكي از حق ناشناسي نیست كھ : ((در واقع ژولي بھ گیبر نوشت. حضور او منزجر است
ي خوشي در من ایجاد میكند حضور او بر روح من سنگیني میكند و وجود آالمبر نوع/بگویم رفتن آقاي د

وقتي ژولي مرد، .)) من خود را بھ ھیچ وجھ شایستھ دوستي و خوبي او نمیدانم; او مرا ناراحت میسازد
  :آالمبر خطاب بھ روح او چنین نوشت/د

ماني نسبت بھ من آن قدر لطیف بھ چھ دلیل، كھ من نمیتوانم آن را تصور كنم و دریابم، آن احساسي كھ ز
من چھ كرده بودم كھ باعث ناخشنودي تو شد اگر تو ; ناگھان بھ بیگانگي و انزجار تغییر یافت... بود، 

آیا تو در مورد من خطایي ... یا، ژولي عزیز، ... موردي براي شكایت بھ من داشتي، چرا شكایت نكردي 
بیست بار نزدیك ... میدانستم، با لذت بسیار آن را میبخشیدم كرده بودي كھ من از آن بیاطالع بودم و اگر 

بود خود را بھ میان بازوان تو بیندازم و از تو بپرسم جرم من چیست، ولي میترسیدم آن بازوان مرا عقب 
  . ... برانند

مدت نھ ماه درصدد پیدا كردن لحظھاي بودم كھ بھ تو بگویم چھ زجري میكشم و چھ احساسي دارم، ولي 
. ھا ترا ضعیفتر از آن یافتم كھ بتواني سرزنشھاي لطیفي را كھ الزم بود از تو بكنم تحمل كني ي این ماهط

تنھا لحظھاي كھ من میتوانستم قلب واپسزده و مایوس خود را آشكارا بھ تو نشان دھم، در آن لحظھ 
ولي . ... تو را ببخشم وحشتناك چند ساعت قبل از مرگ بود كھ تو بھ طرزي چنان دلخراش از من خواستي

و بھ این ترتیب من ... ; تو در آن وقت دیگر نیروي آن را نداشتي كھ با من صحبت كني یا حرفم را بشنوي
لحظھ اینكھ بھ تو بگویم تو در  - آن لحظھ از زندگي خود را كھ برایم پرارزشترین لحظھ بود از دست دادم 

ھاي  اي تو شریك بودم، و تا چھ حد عمیقا آرزو داشتم اندوهھ نزدم چقدر عزیز بودي، من تا چھ حد در اندوه
حاضرم تمام لحظات باقیمانده زندگي خود را در ازاي آن یك لحظھ كھ ھرگز . خود را با تو بھ پایان برسانم

آن لحظھاي كھ با نشان دادن ھمھ لطافت قلبم، امكان داشت لطافت قلب ترا . دیگر بھ دستم نخواھد آمد بدھم
  . نمبازگردا

كھ در اثر دیدرو (دكتر بوردو . بر باد رفتن آرزوھا و رویاي ژولي، در مرگ وي از بیماري سل كمك كرد
از . احضار شد و اعالم كرد بھ زنده ماندن ژولي امیدي نیست) آالمبر از او یاد كردیم/بھ نام رویاي د

بھ دیدن او میآمد، و  گیبر ھر روز صبح و عصر. ژولي ھرگز از بستر خود خارج نشد ١٧٧۶آوریل 
جلسات سالون تعطیل شده بودند، ولي كوندورسھ، . آالمبر تنھا براي خوابیدن از كنار بستر او دور میشد/د

در روزھاي آخر، . سوار، و مادام ژوفرن نیكوكار، كھ خودش در حال احتضار بود، بھ سراغش میآمدند
; و ببیند تشنج چگونھ چھرھاش را كریھ كرده استژولي نمیگذاشت گیبر بھ دیدنش بیاید، زیرا نمیخواست ا

من ھمیشھ ترا دوست : ((و اینك گیبر ھم اظھار عشق میكرد; ولي مرتبا براي او یادداشت میفرستاد
این اظھارات عشق، وفاداري توام .)) من از ھمان لحظھ اول مالقاتمان ترا دوست دنیا عزیزتري; داشتھام

ني دوستان نسبت بھ وضع ژولي، تنھا تسالیي بود كھ وي در تحمل آالمبر، و اظھار نگرا/با سكوت د
آالمبر را وصي تعیین كرد و ھمھ اوراق و مایملك خود را بھ /او در وصیتنامھ خود د. رنجھاي خود داشت

   .سپردوي 

او . برادرش ماركي دو ویشي از بورگوني بھ پاریس آمد و بھ او اصرار كرد كھ با كلیسا از در صلح درآید
خوشحالم اطالع دھم كھ او را وادار كردم، علیرغم ھمھ مطالب دایرھالمعارف، : ((آلبون نوشت/بھ كنت د

. ... را دوست دارمدوست من، ت: ((او آخرین پیام خود را براي گیبر فرستاد.)) طلب آمرزش كند
آالمبر بھ خاطر فداكاري طوالنیش سپاسگزاري، و از او استدعا كرد كھ حق ناشناسي او /از د.)) خداحافظ
جسدش ھمان روز از . ، درگذشت١٧٧۶مھ  ٢٣ژولي ھمان شب، در ساعات اولیھ بامداد . را ببخشد
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)) مانند فقرا((ھاش خواستھ بود، سولپیس بھ گورستان حمل شد و، ھمانطور كھ در وصیتنام - كلیساي سن 
  . بھ خاك سپرده شد

  فصل پنجم 

  

  ولتر، زعیم قوم 

١٧۵١٧٧٨ -  ٨  

I -  ارباب خوب  

  . ولتر یك ملك قدیمي در فرنھ در ایالت ژكس، كھ در مجاورت سویس بود، خریداري كرد ١٧۵٨در اكتبر 

ملك مجاور، كھ از امالك خالصھ منطقھ تورنھ بود، ملك خود را گسترش ) مادام العمر(كمي بعد با خرید 
امضا میكرد، و )) كنت دوتورنھ((او اكنون قانونا ارباب شده بود و در امور قضایي نام خود را ; داد

  . یكردنشانھاي خانوادگي خود را باالي در منزل خود و روي صفحھ نقرھاي خویش عرضھ م

بھ بعد در لھ دلیس در ژنو زندگي كرده بود و نقش یك فیلسوف میلیونر را، كھ از  ١٧۵۵او از سال 
آالمبر درباره ژنو، كھ در /ولي مقالھ د. میھمانانش خوب پذیرایي میكند، با لذت و خوشرویي ایفا میكرد

، ولتر را در مظان این اتھام دایره المعارف منتشر شد و از بدعتھاي خصوصي روحانیان آن پرده برداشت
او دیگر در سویس شخصیتي مطلوب . قرارداد كھ وي مشت روحانیان را در برابر دوستش باز كرده است

كیلومتر از ژنو فاصلھ  ۵فرنھ در فرانسھ بود، ولي تنھا . نبود و دنبال محل دیگري براي اقامت میگشت
و اگر رھبران كاتولیك در پاریس ; نو دھان كجي كنداو میتوانست در آنجا بھ رھبران كالوني در ژ; داشت

كیلومتر با او فاصلھ داشتند درصدد برمیآمدند مبارزه خود را براي دستگیري او از سرگیرند،  ۴٠٠كھ 
در خالل این احوال، دوستش دوك دو شوازول در راس ; میتوانست در ظرف یك ساعت از مرز بگذرد

او شاید بھ خاطر اینكھ اگر روزي تندبادھاي سیاسي تغییر ). ١٧٧٠ -  ١٧۵٨(دولت فرانسھ قرار داشت 
جھت دادند، ملكش از ضبط دولتي در امان باشد، فرنھ را بھ نام خواھرزادھاش مادام دني خرید و تنھا بھ 

لھ  ١٧۶۴تا سال . او تصریح كرد كھ تا وقتي زنده است، مادام دني باید او را بھ عنوان ارباب ملك بشناسد
او سر فرصت در خانھ خود در فرنھ تغییراتي داد و سرانجام ھمان سال بھ آنجا ; كن اصلي او بوددلیس مس

  . نقل مكان كرد

اطاق  ١۴این خانھ . خانھ جدید از سنگ ساختھ شده و قسمت عمده آن را خود ولتر طرحریزي كرده بود
این خانھ : ((در این مورد نوشتاو . ارباب، براي درباریان خود محل اقامت تامین كرده بود; خواب داشت

كاخ نیست، بلكھ یك خانھ راحت ییالقي است، و در اطرافش زمینھایي ھستند كھ در آنھا علف، گندم، كاه، و 
ملك .)) من درختھاي بلوطي دارم كھ مانند سرو راست قامتند و نو كشان بھ آسمان میرسد. جو سیاه میروید

. بار، چند اصطبل، چند جالیز، و مقداري بیشھ بھ مایملك او افزودتور نھ یك كاخ قدیمي، یك مزرعھ، یك ان
انبارھا آن قدر ; روي ھم اصطبلھایش گنجایش تعدادي اسب، گاوھاي گوناگون، و پنجاه ماده گاو را داشتند

ھاي شرابگیري، محوطھ  ھاي زمینھایش را جا دھند و ھنوز براي دستگاه وسیع بودند كھ فرآورده
چھارصد كندوي عسل مزارع را پر از صداي زنبور كرده ; غل گوسفند جا داشتھ باشندمرغداري، و یك آ

و درختھا چوب كافي فراھم میكردند كھ استخوانھاي ارباب را در برابر بادھاي زمستاني گرم نگاه ; بودند
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رد، ھاي خود بھ دست میآو او درختان جوان میخرید و غرس میكرد، و از نھالھایي كھ از گلخانھ. دارد
  . درختان بسیار دیگر میپروراند

این باغھا ; او باغھا و زمینھاي اطراف خانھاش را آن قدر گسترش داد تا محیط آنھا بھ پنج كیلومتر رسید
بھ ھمھ این ساختمانھا، گیاھان، مزارع، و ھمچنین . شامل درختان میوه، تاكستان، و انواع زیادي گل بودند

در اینجا ھم، مانند وقتي كھ وارد لھ دلیس شد، آن قدر از . گي میكردسي نفر مراقبین آنھا شخصا رسید
من زندگي و سالمت خود را : ((بھ مادام دو دفان نوشت. زندگي راضي بود كھ مردن را فراموش كرد

آن قدر خوشبخت ھستم كھ اگر جرئت آن را داشتم، خود را . مدیون مسیري ھستم كھ در پیش گرفتھام
مادام دني بر سي نفر خدمھ و میھماناني كھ در این كاخ زندگي میكردند بھ .)) مشخصي عاقل میپنداشت

او خوش باطن ولي تندخو بود و پول را از ھر چیز دیگر . طرزي نامساوي و غیر یكسان حكومت میكرد
كمكم قسمت ((ولي بھ ھر حال ; ولتر منكر آن میشد; دایي خود را خسیس میخواند. كمي بیشتر دوست داشت

او خواھرزاده خود را نخست بھ عنوان یك كودك و سپس بھ )). ه ثروت خود را بھ وي منتقل كردعمد
. وي را بھ عھده دارد)) امور خانھداري((اینك خوشحال بود كھ مادام دني ; عنوان یك زن دوست داشتھ بود

نان موفقیت داشت خواھرزاده در نمایشھایي كھ ولتر ترتیب میداد بازي میكرد و در اجراي نقشھاي خود چ
این تمجید باعث شد كھ او جدا استعداد خود را باور كند و خودش ھم . كھ ولتر او را بھ كلرون تشبیھ میكرد

ھا در  ولتر با زحمت زیاد توانست او را از قرار دادن این نمایشنامھ. دست بھ كار نمایشنامھ نویسي شود
; ج شھر خستھ شده بود و آرزوي پاریس را داشتمادام دني از زندگي خار. معرض دید عموم باز دارد

ولتر ھم، بھ منظور سرگرمي او، پي در پي میھمان دعوت میكرد و آنھا را تا زماني دراز نزد خود نگاه 
پر آدام پیرمردي . مادام بھ منشي ولتر بھ نام وانییر توجھي نداشت، ولي بھ پر آدام عالقھمند بود. میداشت

ولتر از آمدنش بھ میان خانواده خود بھ عنوان دشمن خوش مشرب خود در  از فرقھ یسوعیان بود، و
. یك روز ولتر پر آدام را در جلو پاي یكي از خدمتكاران بھ نام باربارا غافلگیر كرد. شطرنج خرسند بود

رد، مادام دني یك بار، آن ھم شاید بھخاطر اینكھ گذاشتھ بود الآرپ یكي از دستنویسھاي استاد را با خود بب
فرانكي برایش تعیین  ٠٠٠/٢٠چنان ولتر را خشمگین كرد كھ ولتر وي را بھ پاریس فرستاد و یك مقرري 

  . پس از ھجده ماه، طاقتش طاق شد و از مادام دني استدعا كرد بازگردد. كرد

حكمرانان . فرنھ زیارتگاه كساني شد كھ استطاعت سفر داشتند و مزه عصر روشنگري را چشیده بودند
كي مانند دوك و ورتمبرگ و حكمران پاالتینا، بزرگاني مانند پرنس دو لیني، دوك دو ریشلیو، و دوك كوچ

دو ویالر، اشخاص سرشناسي مانند چارلز جیمز فاكس، خوشھ چیناني مانند برني و بازول، اشخاص 
ندھاي میآمد، ولتر وقتي میھمان ناخوا. ھرزھاي مانند كازانووا، و صدھا شخص كم اھمیتتر بھ اینجا میآمدند

بھ آنھا بگویید ((، ))بھ آنھا بگویید من سخت بیمارم: ((دروغ دست و پا شكستھاي سرھم میكرد و میگفت
خداي : ((او در نامھاي بھ ماركي دو ویلت نوشت. ولي ھیچ كس این حرفھا را باور نمیكرد.)) من مردھام

ھنوز درست در فرنھ .)) انم خواھم رسیدمن خودم بھ حساب دشمن; مرا از دست دوستانم خالص كن! من
او ھنوز حرارت ناشي از دیدار روسو را ). ١٧۶۴دسامبر  ٢۴(مستقر نشده بود كھ سروكلھ بازول پیدا شد 

این حرف زیاد موجب . ولتر پیام داد كھ ھنوز در بستر است و نمیتوان مزاحمش شد. در خود داشت
آنھا مدت كوتاھي صحبت ; قدر آنجا ماند تا ولتر نزدش آمداو آن ; دلسردي این اسكاتلندي پراشتیاق نشد

ھاي ژنو نامھاي بھ مادام  روز بعد بازول از یكي از مسافرخانھ. كردند، و سپس ولتر بھ اطاق كارش رفت
  : دني نوشت

. خانم، باید از شما تقاضا كنم بذل توجھي فرمایید و از طرف من خواھش خیلي بزرگي از آقاي ولتر بكنید
ھاي این شھر  دروازه. قصد دارم روز چھارشنبھ یا پنجشنبھ افتخار بازگشت بھ فرنھ را داشتھ باشممن 

معقول و آرام در ساعتي بسیار احمقانھ بستھ میشوند، و بدین ترتیب انسان ناچار است پس از شام، قبل از 
اني كند، بسرعت از شھر اینكھ صاحبخانھ واالمقام وقت آن را داشتھ باشد كھ بر میھمانان خود پرتوافش

  ... خارج شود
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خانم، آیا امكان دارد كھ بھ من اجازه داده شود یك شب در منزل آقاي ولتر بمانم من یك اسكاتلندي سخت 
من حتي از . شما میتوانید مرا بھ باالترین و سردترین اطاق زیر شیرواني بفرستید. جان و نیرومند ھستم

  . كلفت شما بخوابم ابایي ندارم اینكھ روي دو صندلي در اطاق خواب

او در . ولتر بھ خواھرزادھاش گفت بھ این اسكاتلندي بگوید بیاید و رختخوابي ھم براي او فراھم خواھد بود
دسامبر آمد، بھ ھنگامي كھ ولتر مشغول بازي شطرنج بود، با او صحبت كرد، فریفتھ مكالمھ و  ٢٧

یك اطاق زیبا جاي داده ((در )) بھ نحوي بسیار محترمانھ((دشنامھاي استاد بھزبان انگلیسي شد، و سپس 
اما خیلي زود ولتر، كھ نزدیك . روز بعد وي درصدد درآمد ولتر را بھ مسیحیت راستین مشرف كند.)) شد

روز بعد بازول موضوع مذھب صاحبخانھ خود را با پر آدام مطرح . بود از حال برود، تقاضاي تنفس كرد
  . ... من ھر روز براي آقاي ولتر دعا میكنم: ((گفتپر آدام بھ او . كرد

خیر و ; داراي زیباترین روح است; او فضایل مسیحي بسیاري دارد. جاي تاسف است كھ او مسیحي نیست
ولتر براي سرگرمي میھمانانش غذا، اظھارات .)) ولي تعصب زیادي علیھ دین مسیحي دارد; نیكوكار است

او در نزدیكي منزلش تماشاخانھاي كوچك . ھاي نمایشي فراھم میكرد حكیمانھ، لطافت طبع، و برنامھ
خیلیتر و تمیز و خوب : ((این تماشاخانھ را دید، آن را چنین توصیف كرد ١٧۶٣گیبن، كھ در . ساخت

این فیلسوف روسو و .)) پستتر است) تماشاخانھ(طرحریزي شده، درست در نزدیكي نمازخانھاش از آن 
او نھ تنھا بھ . ا، كھ صحنھ نمایش را منبر شیطان میپنداشتند، مورد تمسخر قرار میداددستگاه دولتي ژنو ر

; مادام دني بلكھ بھ خدمھ و میھمانان خود نیز تعلیم میداد تا در نمایشھاي وي و دیگران نقشھایي ایفا كنند
ني ترغیب خودش در نقشھاي عمده روي صحنھ بھ این سو و آن سو میجست، و بازیگران حرفھاي بآسا

  . میشدند كھ براي مشھورترین نویسنده جھان بازي كنند

پرنس . میھمانان تقریبا ھمانقدر كھ فریفتھ مصاحبت او میشدند، از قیافھ ظاھري وي نیز خوششان میآمد
دولیني او را چنین توصیف میكند كھ در یك روپوش گلدار خانگي پیچیده شده بود، كاله گیس بزرگي با یك 

یك كت از كتان خوب كھ تا زانویش میرسید برتن داشت، ; مخمل سیاه روي سرش گذارده بود شب كاله از
بنابھ گفتھ وانییر چشمانش . و شلوار قرمز، جورابھاي خاكستري، و كفشي از پارچھ سفید بھ پا داشت

سرد  اغلب چشمان خود را با آب((این منشي وفادار اظھار داشت كھ اربابش ; بود)) درخشان و آتشین((
در سالھاي آخر عمرش او كھ از تراشیدن صورتش خستھ .)) ھرگز عینك نمیزد((و )) خالص شستشو میداد

او عالقھ بینظیري بھ نظافت و مرتب بودن : ((وانییر میگوید. با موچین موھاي ریشش را میكند; شده بود
عطر و انواع روغنھا از وسایل آرایش و .)) سرو وضع داشت، و خودش بھ نحو وسواسآمیزي نظیف بود

بھ نحوي ((اندامش . بھ طور مرتب استفاده میكرد، و شامھ حساسش از ھرگونھ بوي نامطبوع متاثر میشد
دكتر برني پس از اینكھ . بود و فقط آن قدر گوشت داشت كھ استخوانھایش را بپوشاند)) باور نكردني الغر

بتواند در پیكري كھ تقریبا فقط از پوست و  تصور اینكھ حیات: ((او را دید، چنین نوشت ١٧٧٠در سال 
او تصور میكرد قصد من این است كھ ببینم انسان پس . ... استخوان تشكیل شده ادامھ یابد، امكانپذیر نیست

وي در نیمي از .)) مضحك است كھ نمرده است((او درباره خودش میگفت، .)) از مرگ چگونھ راه میرود
غالبا از خارشھاي گوناگون شكایت ; ت بدنش حساسیت فراوان داشتعمر خود بیمار بود و خصوصا پوس

ادرار كردن آھستھ و -گاھي از عسرالبول . میكرد، كھ شاید از عصبیت یا نظافت بیش از اندازه ناشي میشد
در ھر . از این حیث او و روسو، كھ اغلب باھم نزاع داشتند، بھ ھم شبیھ بودند; رنج میبرد - دردناك

بھ گفتھ فردریك كبیر روزي پنجاه بار و بھ قول وانییر روزي سھ : میآمد، قھوه میخورد فرصتي كھ پیش
او اطبا را مورد تمسخر قرار میداد و متذكر میشد كھ لویي پانزدھم سرچھل تن از پزشكان خود را . بار

ي ول)) چھ كسي تاكنون درباره یك پزشك صد سالھ چیزي شنیده است: ((خورده است، و سوال میكرد
خودش داروھاي زیادي مصرف میكرد و با مردي كھ در اثر مولیر بھ نام بیمار خیالي داوطلب حرفھ 

او ھفتھاي سھ ; پزشكي بود، ھمعقیده بود كھ بھترین عالج براي بیماریھاي شدید صاف كردن مزاج است
بھترین طب، طب عقیده داشت كھ . بار با یك محلول گیاھي یا امالھ آب صابون مزاج خود را پاك میكرد

با وجود كھولت سن، . ھاي داخلي و پوست بدن پیشگیري است و بھترین وسیلھ پیشگیري تنظیف دستگاه
وانییر . بیماریھا، و میھمانانش با چنان نیرویي كار میكرد كھ نصیب اشخاصي میشود كھ گوشت زاید ندارند
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او شبھا تا دیروقت كار . میخوابدن)) بیش از پنج یا شش ساعت((حساب كرد كھ اربابش در شبانھروز 
  . میكرد، و گاھي پر آدام را از رختخواب بیرون میكشید كھ باھم دنبال یك لغت یوناني بگردند

  . از آن بھتر، فعالیت در ھواي آزاد. او فعالیت را درمان خوبي براي بیماریھاي فلسفھ و خودكشي میدانست

مادام دو دفان لذت . گاھي با دستان خودش شخم میزد و بذر میپاشید; ولتر عمال باغ خود را كشت میكرد
ولتر امیدوار بود نسلھاي آینده دست كم . ھاي او احساس میكرد وي را از مشاھده روییدن كلمھایش از نامھ

; وات را بھ زیر كشت آورداو اراضي م. او را بھ خاطر ھزاران درختي كھ غرس كرده، بھ خاطر بیاورند
با تالقھا را زھكشي كرد، یك اصطبل پرورش حیوانات درست كرد، ده مادیان بھ آنجا آورد، و از پیشنھاد 

حرمسراي من : ((او نوشت. ماركي دو ووایھ دایر بر فراھم كردن یك اسب نر آماده بھ خدمت، استقبال كرد
الھاي اخیر آن قدر مطلب درباره جمعیت نوشتھ شده كھ در س. ... آماده است و جز سلطان چیزي كم ندارد

من مایلم دست كم منطقھ ژكس را با اسبان سكنا دھم، زیرا قادر نیستم كھ افتخار افزایش ھمنوعان خود را 
بھترین كاري كھ ما میتوانیم : ((او در نامھاي بھ ھالر كھ متخصص فیزیولوژي بود نوشت.)) داشتھ باشم

ھمھ تجربیات دیگر در زمینھ فیزیك، در مقام مقایسھ، بازي ; نیم، كشت آن استدر این كره زمین بك
اعم از اینكھ تاج یا كاله خود  -واي بر مرد بیچارھاي ; افتخار بر آنھا كھ زمین را میكارند. كودكانھ است

ت تا بھ ھمھ ولتر كھ زمین كافي نداش.)) بر سر داشتھ باشد یا در سلك روحانیان باشد كھ مانع این كار شود
جمعیتي كھ در اطرافش بودند كار كشاورزي بدھد، در فرنھ و تورنھ دكانھایي براي ساعت سازي و 

بھ . جوراب بافي تاسیس كرد، و درختھاي توتي كھ داشت ابریشم الزم را براي جوراب بافي فراھم میآورد
براي كارگرانش . كار میكردندھر كس كھ جویاي كار بود، كار میداد تا اینكھ موقعي ھشتصد نفر برایش 

یك صد خانھ ساخت، با بھره چھار درصد بھ آنھا وام میداد، و در مورد یافتن بازارھاي محصوالتشان بھ 
ھاي  طولي نكشید كھ سالطین، ساعتھاي فرنھ را میخریدند، و زنان اسم و رسم دار كھ نامھ. آنھا كمك میكرد

. شیدند كھ بعضي از آنھا را او مدعي بود با خودش یافتھ استولتر آنھا را اغوا میكرد، جورابھایي میپو
لیور ساعت ساخت فرنھ خرید و پیشنھاد كرد كھ دریافتن بازارھایي در آسیا،  ٠٠٠،٣٩كاترین دوم معادل 

ھاي  در ظرف سھ سال ساعتھاي مچي، دیواري، و جواھر آالت ساخت فرنھ در محمولھ. بھ وي كمك كند
در نتیجھ . ا، اسپانیا، پرتغال، مراكش، الجزایر، تركیھ، روسیھ، چین و آمریكا میرفتمنظم بھ ھلند، ایتالی

صنایع تازه، فرنھ از یك دھكده با چھل دھقان بھ یك جمعیت یك ھزار و دویست نفري در زمان اقامت ولتر 
تم كھ بھ من یك فرصت عادالنھ داده شود تا نشان دھم مردي ھس: ((او بھ ریشلیو نوشت. گسترش یافت

  . كاتولیكھا و پروتستانھا در اراضي این كافر در صلح و آرامش زندگي میكردند.)) میتوانم شھري بسازم

او با ھمھ آنھا از روي وجدان و احترام رفتار . بود)) ارباب خوب((، روابط یك ))رعایایش((روابط او با 
  . میكرد

آنھا .)) د كھ گویي آنھا سفراي كبار ھستنداو طوري با رعایاي خود صحبت میكر: ((پرنس دولیني میگفت
كھ دھقانان منطقھ ) ولي نتیجھ نگرفت(خیلي تالش كرد ). ١٧٧۵(را از مالیات نمك و توتون معاف داشت 

وقتي این منطقھ در خطر قحطي قرار گرفت، از سیسیل گندم وارد . ژكس را از نظام سرفداري آزاد كند
در حالي كھ علیھ زشتیھا . چھ براي خودش تمام شده بود، آن را فروختكرد و بھ قیمتي بمراتب نازلتر از آن

مبارزه میكرد، مدتھا از وقت خود را  - خرافات، تاریك اندیشي، و آزار و اذیت پیروان ادیان دیگر  - 
از دوستانش معذرت میخواست كھ نمیتواند از فرنھ خارج شود و از آنھا . صرف اداره عملي امور میكرد

نمیتوانم غیبت كنم زیرا در آن ... ; من باید ھشتصد نفر را راھنمایي كنم و نگاه دارم: ((میگفت. دیدن كند
موفقیت وي بھ عنوان یك مدیر، ھمھ كساني را كھ .)) صورت ھمھ چیز بھ حال ھرج و مرج باز میگردد

  . نتایج آن را دیدند دچار شگفتي كرد

كساني .)) حیح و شعور باطن از خود نشان میدادوي قضاوت ص: ((یكي از سرسختترین منقدانش میگفت
در یك مورد ھنگامي كھ او از محلي عبور ; كھ تحت امر و اقتدار او بودند عادتا بھ وي عالقھمند شده بودند

جوانان، خصوصا، بھ وي عالقھمند بودند زیرا . میكرد، كارگرانش برگھاي گل بھ داخل كالسكھاش ریختند
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; یكشنبھ براي رقص و صرف آشامیدني و خوراكي بھ روي آنھا میگشود درھاي كاخ خود را روزھاي
او : ((مادام دوگاالتن در این مورد میگفت. خودش آنھا را تشویق میكرد و از شادي آنھا مشعوف میشد

. متوجھ میشد ولي رضایت خاطر داشت)) ;خیلي خوش بود و متوجھ نمیشد كھ ھشتاد و دو سال دارد
  .)) میشوم) شیوخ(زعماي قوم من دارم از : ((نوشت

II -  قدرت قلم  

در تمام این اوضاع و احوال، وي بھ نوشتن ادامھ میداد و با حجم، تنوع، و كیفیتي باورنكردني تاریخ، 
رسالھ، نمایشنامھ، داستان، شعر، مقالھ، جزوه، براي خوانندگان و بینندگان بین المللي، كھ مشتاقانھ منتظر 

او مردي با چھل اكو، شاھزاده خانم ) ١٧۶٨(در ظرف یك سال . ھاي او بودند، میفرستاد ھر كلمھ از نوشتھ
، رسالھ بھ بوالو، اظھار ایمان یك خداشناس، شكاكیت تاریخ، )كھ یكي از بھترین داستانھاي اوست(بابل 

تقریبا ھر روز یك شعر كوتاه، سبك، زیبا و تفریحي كھ . كمیك، و یك نمایشنامھ نوشت -اشعار دو اپرا 
این زمینھ در سراسر تاریخ ادبیات، حتي در جمیع آثار عالي وي در ; داراي وزن و قافیھ بود میساخت

  . برگزیده یوناني، ھمتا ندارد

در اینجا تنھا بھ اختصار بھ . ھاي او درباره مذھب و فلسفھ در جاي دیگر مورد بحث قرار گرفتھاند نوشتھ
نگاھي  -ل، ایونھ، تانكرد، نانین، زن اسكاتلندي، سقراط، شائو -ھایي كھ او در فرنھ نوشت  نمایشنامھ

ھا از ھمھ آثار وي اینك كمتر شھرت و رواج دارند، ھر چند كھ در زمان حیات  این نمایشنامھ. میافكنیم
در تماشاخانھ فرانسھ بھ روي صحنھ  ١٧۵٩تانكرد كھ در سوم سپتامبر . خودش نقل مجالس پاریس بودند

مادموازل كلرون در نقش . واقع شدآورده شد مورد تحسین ھمگان، حتي سرسختترین دشمنش فررون، 
صحنھ نمایش از . دبوره و لوكن در نقش تانكرد، در این نمایش بھ عالیترین مدارج ھنري خود رسیدند

موضوع نمایشنامھ كھ ; تماشاچي خالي شده و در آن صحنھ سازیھاي وسیع وگیرایي صورت گرفتھ بود
انھ بود، انحراف مورد پسندي از موضوعھاي مربوط بھ قرون وسطي و ھمراه با ارائھ خصایل جوانمرد

)) نانین((نمایشنامھ . در حقیقت این شاگرد بوالو این نمایشنامھ را بھ سبك رمانتیك نوشتھ بود; كالسیك بود
خود روسو نیز از آن تمجید ; نشان داد كھ ولتر نیز مانند دیدرو تحت نفوذ ریچاردسن قرار گرفتھ است

زندگي كردن با : ((ك سطر بود كھ پرارزش و شایستھ محفوظ داشتن استدر نمایشنامھ سقراط ی. كرد
ولتر كھ در دوران خود بھ عنوان ھمطراز .)) كساني كھ فاقد نیروي عقلند، نشانھ پیروزي این نیروست

كورني و راسین مورد تحسین قرار میگرفت، آثار این دو نویسنده را بھ نحوي پایانناپذیر مطالعھ میكرد، و 
او با تھور ھر . سرانجام بھ نفع راسین راي داد; در تردید بود كھ كدام یك از این دو را ترجیح میدھدمدتھا 

دو نویسنده را واالتر از سوفكل و ائوریپید قرارداد و مولیر را بر مبناي بھترین آثارش ما فوق ترنتیوس كھ 
ید ماري كورني، نوه برادر كورني، وقتي شن. داراي سبكي منزه ولي سرد بود، و آریستوفان دلقك میدانست

در نزدیكي اورو در تنگدستي زندگي میكند بھ ھیجان آمد و پیشنھاد كرد وي را بھ فرزندي قبول كند و 
و ھنگامي كھ شنید او دختري با خداست بھ وي اطمینان داد ھمھ ; وسایل تحصیل را برایش فراھم سازد

نزد  ١٧۶٠این دختر در دسامبر . م مذھبي خود عمل كندگونھ فرصت بھ وي داده خواھد شد تا طبق تعالی
بھ او آموخت تا فرانسھ را خوب بنویسد، تلفظش را اصالح كرد . ولتر او را بھ دختري قبول كرد. وي رفت

براي تامین جھیزیھ براي او، ولتر بھ فرھنگستان فرانسھ پیشنھاد . و با او در مراسم قداس شركت میكرد
فرھنگستان قبول كرد و وي بالفاصلھ دست بھ كار خواندن . تصحیح آثار كورني كنندكرد كھ او را مامور 

و چون تاجر خوبي بود، این طرح را ; ھاي سلف خود شد، بھ آنھا مقدمھ و یادداشتھایي افزود نمایشنامھ
روس لویي پانزدھم، ملكھ الیزابت پتروونا، و فردریك پادشاه پ. آگھي، و مردم را دعوت بھ اشتراك كرد

مادام دوپومپادور و شوازول ھر كدام پنجاه نسخھ خواستند، و تقاضاھاي . ھریك دویست نسخھ مشترك شدند
نتیجھ این كارھا این شد كھ . دیگري براي اشتراك از چسترفیلد و دیگر سرشناسان خارجي واصل شد

  . ر شارلوت كورده شدماد ١٧۶٨او دو بار ازدواج كرد و در . ماري كورني خواستگاران زیادي پیدا كرد
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الیزابت  ١٧۵٧در سال . ولتر ھم بزرگترین شاعر و نمایشنامھ نویس، ھم بزرگترین مورخ عصر خود بود
او ولتر را بھ سن . پتروونا، امپراطریس روسیھ از او خواست كھ زندگینامھ پدرش پطركبیر را بنویسد

ولتر پاسخ داد سنش بیش از آن . ي بدھدپطرزبورگ دعوت كرد و بھ او قول داد یك دنیا افتخارات بھ و
است كھ بتواند بھ چنین سفري دست بزند، ولي چنانچھ وزیرش كنت شووالوف مداركي حاكي از سرگذشت 

وي در . پطر و تحوالت ناشي از اصالحات آن تزار براي او بفرستد، او زندگینامھ پطر را خواھد نوشت
را مرد بزرگي میپنداشت، اما ھنوز بھ او بھ چشم یك بربر  او; )١٧١۶(جواني پطر را در پاریس دیده بود 

ولتر براي اینكھ بھ نحو خطرناكي درگیر بحث درباره معایب پطر نشود، تصمیم گرفت بھ ; نگاه میكرد
او . جاي زندگینامھ او، تاریخ روسیھ در زمان این سلطنت پراھمیت را بنویسد كھ كاري بسیار مشكلتر بود

بھ  ١٧۶٣ -  ١٧۵٩زحمت كشید و آن را در سالھاي  ١٧۶٣تا  ١٧۵٧دست زد و از  بھ پژوھش معتنابھي
  . عنوان تاریخ روسیھ در دوران سلطنت پطركبیر منتشر كرد

این كتاب براي زمان خودش اثر ارزندھاي بود، و تا قبل از قرن نوزدھم بھترین كتابي بود كھ در این 
ملكھ . یافت)) كسل كننده((صداقت بود این كتاب را ولي میشلھ كھ شخصي با ; زمینھ نوشتھ شده بود

ولي این الماسھا ; قسمتھایي از آن را دید و براي ولتر مقداري الماس درشت بھطور علي الحساب فرستاد
  . در راه بھ سرقت رفت و ملكھ ھم قبل از تكمیل كتاب درگذشت

ان داشت، وي درصدد برمیآمد كھ ھر چند گاه یك بار، در حالي كھ جنگ ھفتسالھ بشدت در اطرافش جری
خالصھاي از قرن لویي ) ١٧۶٣ -  ١٧۵۵(تاریخ عمومي یا رسالھ در آداب و رسوم خود را با افزودن 

این كاري توام با ظرافت بود زیرا، از رسما ھنوز مشمول . پانزدھم با اوضاع و شرایط روز سازگار كند
اه را با احتیاط او نظر نادیده میگرفت، باید او را اگر او عالما عیوب پادش; ممنوعیت دولت فرانسھ بود

سرگذشت شاھزاده چارلز ادوارد ; ولي، با ھمھ اینھا، این اثر شرحي عالي و ساده و روشن بود. بخشید
وي با توجھ بھ این اعتقاد كھ بھترین . استوارت تقریبا با اثر خودش بھ نام كارل دوازدھم رقابت میكرد

درباره ((یشرفتھاي فكر انسان باشد، یك بحث در پایان كتاب خود گذاشت و آن را تاریخ آن است كھ شرح پ
  . ھاي رشد بود متذكر شد نامید و آنچھ را كھ بھ نظرش نشانھ)) پیشرفت فھم در عصر لویي پانزدھم

ھا توسط این قدرت اصالح شد، تقسیم  توسط قدرت غیرمذھبي دیگر فرقھ[ یسوعیان]تمامي یك فرقھ 
قضات و اسقفھا بھطور آشكار نشان میدھد تا چھ حد تعصب از میان رفتھ، تا چھ حد علم [ قلمرو]

  . كشورداري گسترش یافتھ، و تا چھ درجھ افكار ما روشن شده است

و اینك در ھمھ جا در حال روییدن است، حتي در دورترین ; بذرھاي این دانش در قرن گذشتھ افشانده شد
د را روشن ساختھ و این ھنرھا شروع بھ التیام زخمھاي كشور ناشي از دو علم محض، ھنرھاي مفی. ایاالت

ھاي باستاني كھ زماني بھ عنوان تاریخ مورد  دانش طبیعت، و بیاعتبار ساختن افسانھ. جنگ مھلك كردھاند
اینھا محصوالت این عصر ; احترام بود، ما بعد الطبیعھ سالم كھ از حماقتھاي مكاتب گوناگون آزاد باشد

  . ستند، و عقل انساني بھبود بسیار یافتھ استھ

او . ولتر با اداي دین خود نسبت بھ تاریخ، بھ جانب فلسفھ و مبارزھاش علیھ كلیساي كاتولیك بازگشت
بسرعت و پشت سرھم آن كتابھاي كوچكي را كھ قبال آنھا را بررسي كردھایم، بھ عنوان توپخانھ سبك در 

فیلسوف جاھل، آزمایش مھم میلورد بالینگبروك، : اینھا عبارت بودند از. جنگ علیھ زشتیھا منتشر میكرد
در بحبوحھ ھمھ این كارھا، بھ جالبترین مكاتباتي كھ تاكنون . پاكدل، سرگذشت ژني، و عقل بھ وسیلھ الفبا

  . بھ وسیلھ یك مرد انجام شده است، ادامھ میداد

نامھاي را كھ تا آن  ٠٠٠،۵٠لتر مجموعھاي از ، كازانووا از او دیدن كرد و١٧۶٠ھنگامي كھ، در سال 
. ھاي دیگري برایش رسید از آن پس نیز تقریبا بھ ھمان اندازه نامھ. سال برایش رسیده بود، بھ او نشان داد

چون آن روزھا گیرنده نامھ ھزینھ پست را میپرداخت، ولتر بعضي روزھا یكصد لیور پول مراسالتي را 
یك ھزار ھواخواه، یك ھزار دشمن، یك صد نویسنده جوان و یك صد . تكھ دریافت میداشت، میپرداخ
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. فیلسوف غیرحرفھاي برایش ھدیھ، دستھ گل، توھین، فحش، سوال و دستنویس آثارشان را میفرستادند
براي نمونھ حتي امكان داشت كھ یك سوال كننده مشتاق از او بپرسد آیا خدا وجود دارد یا نھ آیا روح انسان 

با : ((ر است یا نھ سرانجام او اخطاري در نشریھ مركور دوفرانس بھ چاپ رسانید، بھ این شرحفناناپذی
ھاي ارسالي بھ فرنھ، تورنھ، یا لھ دلیس را  توجھ بھ اینكھ چندین نفر شكایت كردھاند كھ اعالم وصول بستھ

ھا، الزم شده است  تھدریافت نمیدارند، بدین وسیلھ اعالم میدارد كھ بھ علت تعداد عظیم این گونھ بس
مكاتبات .)) ھاي رسیده از طرف اشخاصي كھ صاحبخانھ افتخار آشنایي با آنھا را ندارد، امتناع شود بستھ

  . مجلد میشود ٩٨ولتر بھ صورتي كھ تئودور بسترمان آنھا را در یك جا جمع آوري كرده، شامل 

و حقیقت آن است كھ در تمام این حجم . یداندم)) زندھترین قسمت ھمھ آثار ولتر((برونتیر این مكاتبات را 
عظیم مكاتبات، حتي یك برگ بیروح و كسل كننده پیدا نمیشود، زیرا از خالل صفحات این مكاتبات میتوان 

ھیچ گاه تا آن . صداي درخشانترین مصاحب عصر خود را دید كھ با صمیمیت یك دوست سخن میگوید
از نوك قلم پربركت خود این ھمھ ادب، سرزندگي، جذبھ، و لطف زمان و بعد از آن، نویسندھاي مانند او 

ھا، سفرھاي رنگین، نھ تنھا از ظرافت طبع و فصاحت كالم، بلكھ  مطالب این نوشتھ. جاري نساختھ است
ھاي مادام دو سوینیھ با آنكھ  نامھ. ھمچنین از دوستي صمیمانھ، عواطف انساني، و افكار صائب میباشد

بدون شك در ترصیع سبك نامھ . كنار آنھا سطحي، سبك، و زودگذر بھ نظر میرسند شادي آفرینند، در
با : ((آالمبر مینویسد/نگاري ولتر، عامل عرف مرسوم نیز دخالت داشت ولي ھنگامي كھ او خطاب بھ د

ن بھ ، چنی))تمام نیرویم تو را در آغوش میگیرم و متاسفم كھ این كار از راھي بھ این دوري باید انجام شود
خداحافظ دوست عزیز و : ((آالمبر در پاسخ ولتر نوشت/د. نظر میرسد كھ او با خلوص نیت چنین میگوید

ولتر در نامھاي .) روحا ارادتمند تو ھستم(من با محبت ترا در آغوش میگیرم و بیش از ھمیشھ ; واالمقام
یھایي كھ من در جستجوي آنھایم، از ھمھ راست... خداحافظ، خانم : ((كھ بھ مادام دودفان نوشت چنین گفت

آنچھ مطمئنتر از ھمھ بھ نظر میرسد آن است كھ شما داراي روحي ھستید كھ باب طبع من است، و من ھم 
ھایي كھ او براي  نامھ.)) در مدت كوتاھي كھ از عمرم باقي مانده، با مالطفت با آن پیوند خواھم داشت

ت كنندگان گرامي داشتھ میشد و ھمچون ورق زر و زیور آشنایانش در پاریس میفرستاد بھ وسیلھ دریاف
ھاي ولتر بود كھ سبك وي بھ كاملترین مرحلھ درخشش خود  سبك، دست بھ دست میگشت، زیرا در نامھ

ھاي تاریخي ولتر حد اعالي زیبایي سبك وي تجلي نكرده است، زیرا در این گونھ  در نوشتھ. میرسید
ھاي ولتر  در نمایشنامھ; ر از فصاحت كالم و لطافت طبع استھا شرح روان وسلیس، مطلوبت نوشتھ
ھایش او میتوانست قلم سحرآمیز  ھاي پرطمطراقي درآمدھاند، ولي در نامھ ھایش بھصورت خطابھ نوشتھ

او . خود را براي نوشتن شعر یا بحث در اطراف یك موضوع با دقت و اختصاري بینظیر، بھ كار اندازد
ھاي والیتي او  سبك فونتنل افزود، و كمي از خصوصیت كنایھآمیز پاسكال را از نامھدانش بل را بھ زیبایي 

ھایش مبھم و نامفھوم  ھاي ھفتاد سالگیش تناقض گوییھایي دیده میشد، ولي ھیچ گاه نوشتھ در نوشتھ. گرفت
  . نبود

بسیار نوشتھ بسختي میتوان باور كرد كھ او یك فیلسوف بود، زیرا مطالب خود را بھ وضوح و صراحت 
  . است

از زیادھروي در بھ كار بردن صفات و . او مستقیما سر مطلب میرود و بھ قسمت حیاتي موضوع میپردازد
تشبیھات خودداري میكند تا فكر اصلي پیچیده نشود، و تقریبا یك جملھ در میان، پرتو فكر تازھاي را ساطع 

ھاي فكري  یاد میشود و گاه بھ گاه خواننده از شرارهھاي پر لطافت ز گاھي تعداد این پرتوھا و نكتھ. میكند
او متوجھ . نویسنده احساس خستگي میكند و تیركھایي را كھ از ذھن چابك ولتر رھا میشود، نمیتواند بگیرد

بود كھ این درخشندگي زیاده از حد، مانند جواھراتي كھ بیش از اندازه در لباسي بھ كار برده شده باشند، 
زبان فرانسھ در زمان لویي چھاردھم بھ باالترین ((یرود، و بسادگي اعتراف میكرد كھ عیبي بھ شمار م

نھ تنھا ھمھ فالسفھ و  - نیمي از سرشناسان زمان وي، با او طرف مكاتبھ بودند .)) نقطھ تكامل خود برده شد
كریستیان ھفتم . ھا ھھمھ نویسندگان مھم فرانسھ و انگلستان، بلكھ ھمچنین كاردینالھا، پاپھا، سالطین و ملك

از او پوزش خواست كھ ھمھ ستانیسالوس پونیاتوسكي پادشاه لھستان از این موضوع متاثر بود كھ ھنگامي 
گستاووس سوم، پادشاه سوئد، از اینكھ ولتر گاھي بھ شمال سرد نظري ; بھ سلطنت رسید كھ عازم فرنھ بود
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تر را كھ براي انسانیت چنین ارزشمند است، خداوند عمر ول((میافكند، سپاسگزار بود و دعا میكرد 
فردریك كبیر او را بھ خاطر بیرحمي نسبت بھ موپرتویي و اسائھ ادب بھ سالطین مالمت .)) طوالنیتر كند

سالمت و سعادت موذیترین و گمراه كنندھترین نابغھاي را كھ تاكنون : ((ولي یك ماه بعد بھ او نوشت; كرد
  :فردریك افزود ١٧۶٠مھ  ١٢در )) ;خواھد بود، خواستارمدر جھان بوده یا از این پس 

خواھم رفت و بھ ویرژیل خواھم گفت كھ یك فرانسوي در ھنر [ دنیاي مردگان]من بھ سھم خود بھ آنجا 
من با توسیدید ; بھ سوفوكل و ائوریپید نیز ھمین حرف را خواھم زد. خاص وي، از او فراتر رفتھ است

و شاید ; شما صحبت خواھم كرد)) كارل دوازدھم((كوینتوس كورتیوس درباره  درباره مطالب تاریخي و با
  . این اموات حسود مرا سنگسار كنند، زیرا یك مرد واحد ھمھ محاسن آنھا را در خود جمع كرده است

پس از مرگ شما كسي نخواھد بود كھ : ((فردریك بھ تحسین از ولتر چنین ادامھ داد ١٧٧۴سپتامبر  ١٩در 
البتھ این اشتباه بود، زیرا .)) (را بگیرد و دوران حیات ادبیات خوب در فرانسھ بھپایان خواھد رسید جایتان

فردریك مقام  ١٧٧۵ژوئیھ  ٢۴و باالخره در .) ھیچگاه در فرانسھ دوران ادبیات خوب بھ پایان نمیرسد
دین خوش میدارم كھ در من بھ سھم خود، دل ب: ((شاھي خود را در برابر قلم ولتر نزول شان داد و گفت

كاترین كبیر مانند یك پادشاه بھ پادشاھي دیگر، و .)) این براي من كافي است; عصر ولتر زندگي كردھام
وي مدت شانزده سال قبل از ; در حقیقت مانند شاگردي كھ بھ یك معلم نامھ بنویسد، بھ ولتر نامھ مینوشت

سپس در ; گیرد، آثار ولتر را با شعف خوانده بوداینكھ راه جلوس بر اریكھ سلطنت روسیھ را در پیش 
با دادن پاسخ بھ صورت اول شخص یا متكلم بھ نامھاي كھ ولتر بھ شعر نوشتھ و براي یكي  ١٧۶٣اكتبر 

  . از اعضاي ھیئت دیپلوماتیك فرستاده بود، مكاتبات خود را با وي آغاز كرد

ت وي را نادیده میگرفت، و مدافع او در ولتر وي را سمیرامیس شمال میخواند، با لطف خاص جنایا
كاترین براي . كاترین از او تقاضا میكرد كھ از وي تعریف نكند ولي ولتر كار خود را میكرد. فرانسھ شد

مشاركت خود با ولتر ارزش بسیار قائل بود زیرا میدانست كھ علت عمده روش مساعد مطبوعات فرانسھ 
فلسفھ فرانسوي یكي از ابزار دیپلماسي . مات گریم و دیدرو میباشدنسبت بھ وي، اقدامات ولتر و سپس اقدا

ھایي از نوع ارابھ آشوریھا كھ بھ داس مجھز بودند، علیھ  ولتر بھ كاترین توصیھ كرد كھ ارابھ. روسیھ شد
وي ناچار بود بھ ولتر توضیح دھد كھ عثمانیھا بھ طور غیرمعمولي عمل میكنند، و بھ ; تركھا بھ كاربرد

; كافي با آرایش جنگي فشرده یونان را از قید تركھا آزاد كند، نفرت خویش را از جنگ فراموش كردقدر 
و وقتي كھ سمیرامیس ; از فرانسویان، بریتانیاییھا، و ایتالیاییھا دعوت كرد از این جھاد تازه پشتیباني كنند

  . ثبت دادبایرن بھ این دعوت پاسخ م. بھ ھدفھاي وي جامھ عمل نپوشاند، متالم شد

آنھا احساس . بسیاري از فرانسویان راز و نیاز ولتر با سالطین را مورد سرزنش شدید قرار میدادند
میكردند كھ وي با بال و پر زدن در اطراف تخت سالطین و تعریف و تمجید از آنھا، ارزش خود را پایین 

میكرد ولي اصوال خود او ھم یك بدون شك، گاھي این بال و پر زدن امر را بھ خودش ھم مشتبھ . میآورد
او ھیچ گاه مدعي طرفداري از احساسات جمھوریخواھانھ نشده بود، و كرارا . بازي دیپلوماتیك میكرد

استدالل كرده بود كھ میتوان بھ وسیلھ پادشاھان منور الفكر پیشرفتھاي بیشتري بھ دست آورد تا از طریق 
او علیھ دولت نمیجنگید بلكھ با كلیساي . و بیسواد و خرافاتيھاي ناپایدار  تفویض قدرت و اختیار بھ توده

مشاھده كردھایم كھ این پشتیباني . كاتولیك در نبرد بود، و در این نبرد پشتیباني حكمرانان كمك ذیقیمتي بود
براي او این موضوع حایز . تا چھ حد در مبارزات پیروزمندانھ او در مورد كاالس و سیروان ارزشمند بود

اھمیت بود كھ در مبارزه وي بھ خاطر تامین آزادي و رواداري مذھبي، ھم كاترین و ھم فردریك  كمال
مادام دو پومپادور و . او حتي از جلب حمایت لویي پانزدھم نیز قطع امید نكرده بود. طرفدار وي باشند

اسي خود، تردید در زمینھ طرحھاي اس. شوازول را طرفدار خود ساختھ و درصدد جلب مادام دو باري بود
و در واقع، قبل از پایان سلطنت لویي پانزدھم، حمایت نیمي از ; یا مالحظات خاصي بھ خود راه نمیداد

مبارزه بھ خاطر آزادي و رواداري مذھبي با پیروزي توام شده . اعضاي دولت فرانسھ را جلب كرده بود
  . بود
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III  -  ولتر سیاستمدار  

ر پي چھ ھدفھایي بود دید او ھم ناظر بھ مسائل مھم بود و ھم بھ امور ولتر از نظر سیاسي و اقتصادي د
ھاي مذھبي و قدرت كشیشان بود، و این كاري بود بھ  ھدف بزرگ او آزاد ساختن بشر از افسانھ. جزئي

بھ آن . ولي از اینكھ بگذریم، او طالب اصالحات بود نھ اینكھ جویاي یك مدینھ فاضلھ باشد. قدر كافي دشوار
و از اطاقھاي زیر شیرواني خود بھ سالطین دستور ... قانونگذاراني كھ بر ھمھ جھان حكومت میكنند، ((

اگر او ; او ھم مانند تقریبا ھمھ فالسفھ فرانسھ با انقالب مخالف بود. بھ دیده تمسخر مینگریست)) میدھند
او بھ  .میدادگیوتین از دست  شاید ھم سرش را زیر - انقالب فرانسھ را میدید، قطعا بسیار ناراحت میشد 

  . طور شرم آوري ثروتمند بود، بدون تردید ثروتش بر نظراتش تاثیر میگذاشت

در لورن سرمایھگذاري ) دالر ٠٠٠،۶٢۵شاید در حدود (فرانك  ٠٠٠،۵٠٠او پیشنھاد كرد كھ  ١٧۵٨در 
از درآمد ساالنھ [ دالر ٠٠٠،٧۵حدود ]لیور  ٠٠٠،۶٠من : ((بھ فردریك نوشت ١٧۵٩مارس  ١٧در . كند

مدن ثروت او عوامل گرد آ.)) اعتراف میكنم كھ خیلي ثروتمندم. ... خود را از فرانسھ بھدست میآورم
; عبارت بودند از راھنماییھایي كھ دوستان متخصص در امور مالیش مانند برادران پاري بھ او میكردند

خرید اوراق قرضھ ; سھیم شدن در امالك پدرش; مبالغي كھ در بخت آزماییھا در فرانسھ و لورن برده بود
و بھ سودي برابر شش درصد قانع بود و ا. دولتي، سھام در معامالت بازرگاني، و وام دادن پول بھ افراد

شاید حدود (اكو  ١٠٠٠مبلغ . این میزان با توجھ بھ خطرات و زیانھاي معامالت، معتدل بھ نظر میرسید
در سال . زیان كرد ١٧۶٧در سال ) قادس(در ورشكستگي موسسھ گیلیارت در كادیث ) دالر ٣٧۵٠
كھ ولتر بھ دوك دو ریشلیو قرض ) دالر ٠٠٠،١٠٠شاید حدود (فرانكي  ٠٠٠/٨٠گیبن با اشاره بھ  ١٧۶٨

)) ;دوك خانھ خراب شده، وثیقھ او ھیچ ارزش ندارد و این پول از بین رفتھ است: ((داده بود، اظھار داشت
  . بھ ھنگام مرگ ولتر، یك چھارم این وام تادیھ شده بود

درآمدش بالغ  ١٧٧٧ي ھم در رو. فرانك براي ولتر ایجاد درآمد میكرد ۴٠٠٠پرداختھاي مستمري، سالي 
او بھ این ثروت، با سخاوت متناسب، شایستگي ). دالر ۵٠٠،٢۵٧شاید (فرانك شد  ٠٠٠،٢٠۶بر 

میبخشید، ولي احساس میكرد كھ موظف است از آن دفاع كند، زیرا لزومي ندارد ثروتمند بودن براي یك 
  . فیلسوف ناشایست باشد

در فرانسھ شخص . تحقیر دیدم كھ تصمیم گرفتم بر تعداد آنھا نیفزایممن آن قدر مردان دانشمند فقیر و مورد 
یك میراث ناچیز ھر روز ناچیزتر میشود، چون در . من سندان بھ دنیا آمدم; باید یا سندان باشد یا چكش

 انسان باید. ... غایت امر بھاي ھمھ چیز باالتر میرود و دولت غالبا ھم از درآمد مالیات میگیرد ھم از پول
در جواني صرفھجویي كند و آن وقت در پیري خود را صاحب سرمایھاي خواھد دید كھ بھ حیرتش 

  . و آن زماني است كھ ثروت بیش از ھر وقت دیگر براي انسان الزم است; میآورد

من از تجمل و حتي : ((در شعر خود بھ نام مرد دنیا دوست اعتراف كرده بود كھ ١٧٣۶ولتر حتي در سال 
او عقیده داشت كھ تقاضاي ثروتمندان .)) گي راحت، ھمھ خوشیھا، و ھمھ ھنرھا خوشم میآیداز یك زند

و معتقد بود كھ بدون ثروت ; براي اشیاي تجملي، پول آنھا را در میان افزارمندان در گردش میآورد
ھاي الحادي  ولتر ھنگامي كھ وصیتنامھ اثر ملیھ را، كھ داراي جنبھ. ھیچگونھ ھنر بزرگي بھ وجود نمیآمد

او اعتقاد داشت كھ ھیچ نظام . كمونیستي بود منتشر كرد، قسمتي را كھ درباره مالكیت بود حذف كرد - 
او .)) روح مالكیت نیروي انسان را مضاعف میكند. ((اقتصادي بدون انگیزه نمیتواند موفقیتآمیز باشد

روسو نسبت بھ نظام سرفداري در و در حالي كھ ; امیدوار بود كھ ھر فرد را بھ صورت یك مالك ببیند
اگر دھقانان لھستان بھ صورت برده نبودند، این كشور سھ : ((لھستان نظر موافق داد، ولتر چنین نوشت

ولي او موافق ثروتمند شدن دھقانان نبود زیرا در آن صورت .)) برابر مقدار كنوني جمعیت و ثروت داشت
مورد برابري افراد كھ مورد عالقھ شدید روسو بود، با  چھ كساني سربازان نیرومند كشور میشدند او در

او این عقیده ھلوسیوس را، كھ . میدانست كھ ھمھ افراد غیرآزاد و نابرابر خلق شدھاند; روسو ھمعقیده نبود
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اگر آموزش و فرصت مساوي بھ ھمھ داده شود طولي نخواھد كشید كھ ھمھ از نظر تحصیالت و توانایي 
چھ حماقتي كھ انسان تصور كند كھ ھمھ میتوانند نیوتن : ((ردود میدانست و میگفتبرابر خواھند بود، م

  . در تمام ازمنھ، قوي و ضعیف، زیرك و ساده، و بنابراین ثروتمند و فقیر وجود خواھند داشت.)) شوند

یكنند، در این جھان مالیخولیایي ما، غیرممكن است مانع از آن شویم كھ افرادي كھ در یك اجتماع زندگي م
ھر كس حق . ... یك دستھ ثروتمند كھ فرمان میدھد و دیگري فقیر كھ فرمان میبرد: بھ دو دستھ تقسیم شوند

ولي این بدان مفھوم نیست كھ آشپز ; دارد درباره برابري خود با دیگران، عقیدھاي از خود داشتھ باشد
ولي آشپز ممكن است . ا درست كندكاردینال باید خود را محق بداند كھ بھ اربابش دستور دھد شامش ر

. من ھم مانند او گریھ كنان بھ دنیا آمدم و مانند او با درد خواھم مرد; من ھم مانند اربابم آدم ھستم((بگوید، 
اگر تركھا رم را بھ تصرف درآورند و من روحاني بزرگ . ما ھر دو وظایف حیواني مشابھي انجام میدھیم

این نحوه استدالل كامال معقول و عادالنھ .)) ھ خدمت خود درخواھمآوردشوم و اربابم آشپز، من او را ب
است ولي مادام كھ آشپز بھ انتظار آن است كھ ترك اعظم رم را تسخیر كند، باید وظیفھ خود را انجام دھد و 

  . اال ھمھ اجتماع انساني برخواھد افتاد

ه اربابان درآمده بود، نظرات درھم ولتر كھ فرزند یك سردفتر اسناد رسمي بود، و بتازگي در زمر
او سلطنت را بھ عنوان . آمیختھاي درباره اشرافیت داشت، و ظاھرا اشرافیت نوع انگلیسي را ترجیح میداد

چرا تقریبا ھمھ جھان بھ وسیلھ سالطین اداره میشود : ((شكل طبیعي حكومت میپذیرفت و سوال میكرد
او حق االھي .)) ندرت شایستھ حكومت بر خود میباشندچون افراد بشر ب: ((جواب صادقانھ این است

پادشاھان را مورد تمسخر قرار میداد، و بھ وجود آمدن سالطین و كشور را ناشي از كشور گشایي 
این رئیس خود را عادت میدھد كھ ; یك قبیلھ براي غارتگري خود یك رئیس انتخاب میكند. ((میدانست

.)) من عقیده دارم این منشا سلطنت است; میدھد كھ از او فرمان برد فرمان بدھد و قبیلھ ھم خود را عادت
  . آیا این امري طبیعي است بھ یك مزرعھ نگاه كنید

اگر . ھیچ سلطاني نیست كھ با خروس قابل قیاس باشد. یك مزرعھ كاملترین نمونھ سلطنت را نشان میدھد
اگر دشمن در حال پیشروي است، . او با غرور و خشونت راه میرود، این كار از روي خودپسندي نیست

نفراتش را پشت . گذارداو راسا قدم بھ پیش می; او بھ این اكتفا بھ پیش گذارند تا بھ خاطر او كشتھ شوند
را سر )) اهللا اكبر((اگر او پیروز شود، اوست كھ بانگ . سرخود ترتیب میدھد و تا آخرین نفس میجنگد

اگر این حقیقت داشتھ باشد كھ زنبوران عسل ھمھ تحت فرمان یك ملكھ ھستند و ھمھ با این یك ملكھ . میدھد
  . است عشقبازي میكنند، این نمونھ از حكومت بازھم كاملتر

او كھ در برلین و سپس در ژنو زندگي كرده بود، توانستھ بود درباره سلطنت و دموكراسي عینا در حال 
این حقیقت كھ پادشاھاني چند مانند فردریك دوم، پطر سوم، كاترین . عمل و بھ صورت زنده مطالعھ كند

قاضاھاي او براي انجام اصالحات دوم وعدھاي از وزیران مانند شوازول، آراندا، تانوتچي، و پومبال بھ ت
در عصري . تعیین كرده بودند، در افكار او تاثیر گذارده بود)) فیلسوفان((گوش داد یا مستمریھایي براي 

ھاي مردم در ھمھ جا بیسواد و آن قدر  كھ دھقان روسي در وضعي چنان بدوي بسر میبرد، و اكثر توده
دموكراسیھاي . ند، پیشنھاد حكومت بھ وسیلھ مردم بیمعني میرسیدخستھ بودند كھ نمیتوانستند بھ تفكر بپرداز

ھا و تشریفات قدیمي مذھبي را دوست  آنھایي كھ افسانھ. سویس و ھلند عمال حكومتھایي اولیگارشي بودند
در فرانسھ، . داشتند و بھ صورت یك خیل انبوه در سرراه آزادي و رشد فكري قرار داشتند، مردم بودند

و با قدرت كافي وجود داشت كھ در برابر كلیساي كاتولیك مقاومت كند، ھمان طور كھ در تنھا یك نیر
. و آن نیرو، دولت بود; انگلستان، ھلند، و آلمان پیروزمندانھ در برابر كلیساي پروتستان مقاومت كرده بود

فرانسھ )) فیلسوفان((تنھا از طریق حكومتھاي سلطنتي موجود در فرانسھ، آلمان، و روسیھ بود كھ 
میتوانستند امیدوار باشند كھ در مبارزه خود علیھ خرافات، تعصب، آزار و اذیت، و االھیات كودكانھ 

انتظار پشتیباني داشتھ باشند، زیرا اینھا از نظر تاریك )) پارلمانھا((آنھا نمیتوانستند از . پیروز شوند
از . رقابت میكردند و از پادشاه جلوتر بودند اندیشي، مراقبت بر افكار و عقاید، و آزادي مذھبي با كلیسا

سوي دیگر آنچھ را كھ ھانري دریانورد براي پرتغال، ھانري چھارم براي فرانسھ، پطركبیر براي روسیھ، 
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تقریبا ھیچ كار بزرگي ھرگز در جھان صورت . ((یا فردریك كبیر براي پروس كرده بود، در نظر بگیرید
ھاي مردم نبرد كرده است،  غ و پایداري یك فرد واحد كھ با تعصبات تودهنگرفتھ مگر اینكھ بھ وسیلھ نبو

: ولتر در مروپ نوشت. در آرزوي سالطین منور الفكر بودند)) فیلسوفان((بدین ترتیب، .)) انجام شده باشد
ھضم تحصیالت را ندارند، حتي اگر وسایل  .))استفضیلت بر اریكھ سلطنت، زیباترین كار خداوندگار ((

از . صحبت میكرد)) قسمت متفكر نژاد بشر، یعني یك صدھزارم كل((او از . تحصیل برایشان فراھم شود
تعقل ھرگاه كھ توده مردم درصدد : ((نارسایي فكري و قابلیت تھییج عاطفي مردم عادي بیم داشت و میگفت

و، بھ این ترتیب، تا ھنگامي كھ بھ سنین پختھتري از عمر خود رسید، .)) برآید، ھمھ چیز از دست میرود
آیا دوست دارید كھ مردم : ((ھنگامي كھ كازانووا از او پرسید. نسبت بھ دموكراسي نظر مساعدي نداشت

وقتي كھ من : ((ریك چنین نوشتاو بھ فرد!)) خدا نكند: ((ولتر جواب داد)) را صاحب حق حاكمیت ببینید
از شما تقاضا كردم كھ باني بازگشت ھنرھاي زیباي یونان باشید، تقاضایم شامل استقرار مجدد دموكراسي 

دموكراسي ظاھرا ((او با روسو ھمعقیده بود كھ .)) ھا خوشم نمیآید من از حكومت رجالھ. از نوع آتني نبود
: خودش محدودیتھاي بیشتري براي آن قائل میشد و میگفت ولي)) تنھا با كشورھاي كوچك سازگار است

تنھا در آن كشورھایي كھ داراي وضع خوبي ھستند و وضع آنھا آزادیشان را تضمین میكند، و آنھایي كھ ((
او جمھوریھاي ھلند و سویس .)) حفظشان بھ صالح ھمسایگانشان است، دموكراسي میتواند سودمند باشد

  . مورد این دو نیز شك و تردیدھایي داشترا تحسین میكرد ولي در 

اگر بھ خاطر بیاورید كھ ھلندیھا قلب برادران د ویت را كباب كردند و خوردند، اگر بھ خاطر بیاورید كھ 
ژان كالون جمھوریخواه پس از اینكھ نوشت ما نباید ھیچ كس را مورد آزار و اذیت قرار دھیم حتي اگر 

داد كھ یك اسپانیایي كھ عقیدھاي مغایر عقیده او درباره تثلیث مقدس  كسي منكر تثلیث مقدس شود، دستور
سوزانده شود، آن وقت در واقع چنین نتیجھگیري [ آھستھ و بتدریج]داشت زنده در آتشي از ھیزمتر 

  . خواھید كرد كھ جمھوریھا نسبت بھ نظامھاي سلطنتي امتیازي ندارند

م كھ ولتر پشتیباني فعاالنھاي از طبقھ متوسط ژنو علیھ پس از این ھمھ اظھارات ضد دموكراسي میبینی
بھ عمل ) ١٧۶۶(محروم از حق راي علیھ اشراف و بورژوازي )) بومیان((، و از )١٧۶٣(نجیبزادگان 

  . این بحث در جاي خود دنبال خواھد شد; میآورد

 ١٧۶٨در . اطیتر میشدچنین بھ نظر میرسد كھ بتدریج كھ بر سن ولتر افزوده میشد وي در افكار خود افر
این اثر در نخستین سال انتشارش ده بار تجدید چاپ شد، ولي پارلمان . او مردي با چھل اكو را منتشر كرد

این شدت عمل بھ خاطر آن نبود كھ در . پاریس آن را سوزاند و مسئول چاپ آن را بھ كشتي بردگان فرستاد
ھ بودند، بلكھ بھ علت ارائھ كردن تصویر زندھاي بود این كتاب فیزیوكراتھا بشدت مورد تمسخر قرار گرفت

از دھقانان تھیدست شده بر اثر مالیات و راھباني كھ در امالك كشت شده بھ وسیلھ سرفھا زندگي پر ناز و 
كھ ولتر براي انكارش بشدت بھ زحمت (بھ نام الف، ب، پ،  ١٧۶٨در جزوه دیگري در . نعمتي داشتند

  : قاي ب میگفتاو از قول آ) افتاده بود

ھمھ كساني كھ مایملكي در یك ... من میتوانم با سھولت كامل خود را با حكومت دموكراسي منطبق كنم، 
كھ افراد آزاد قوانیني را كھ بھ موجب آنھا >"color="#CCCCCCمنطقھ دارند حق مشابھي براي 

من، نجار من، و آھنگر من در براي من مایھ رضایت خاطر است كھ بناي . ... زندگي میكنند، وضع نمایند
ساختن خانھام كمك كردھاند، ھمسایھ زارعم و دوست صنعتگرم خود را بھ مدارجي باالتر از حرفھ خود 

آزاد بودن، با دیگران . سوق دھند، و مصالح عمومي را بھتر از ماموران بسیار بیادب ترك تشخیص دھند
ھایي ناشایست و كمدیھاي  ھاي دیگر زندگي حیلھ راهھمھ ; برابر بودن، زندگي واقعي و طبیعي انسان است

بدي ھستند كھ در آنھا یك نفر نقش ارباب را ایفا میكند و دیگري نقش برده را، یكي نقش طفیلي و دیگري 
  . نقش فراھم كننده را
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، در چاپ جدیدي از فرھنگ فلسفي، )در سن ھفتاد و پنج سالگي(یا كمي پس از آن  ١٧۶٩ولتر در سال 
ناخوشایندي از مظالم و مفاسد حكومت در فرانسھ بیان داشت و در مقایسھ با آن از انگلستان تمجید شرح 

  : كرد

در واقع، قانون اساسي انگلستان بھ آن مرحلھ علو رسیده است كھ بر اثر آن حقوق طبیعي ھمھ افراد كھ 
: این حقوق عبارتند از. استتقریبا در ھمھ نظامھاي سلطنتي از آن محرومند، بھ آنان بازگردانده شده 

حق محاكمھ شدن در كلیھ موارد جزایي بھ وسیلھ یك ; آزادي مطبوعات; آزادي كامل شخص و دارایي
و حق ھر فرد بھ اینكھ ; حق محاكمھ شدن طبق نص صریح قانون; ھیئت منصفھ مركب از افراد مستقل

كھ از مشاغلي كھ تنھا پیروان كلیساي  بدون مزاحمت بھ ھر عقیده و مذھبي كھ مایل است بگرود، در حالي
اینكھ انسان . ... اینھا امتیازات بسیار ارزندھاي ھستند. رسمي انگلستان میتوانند بھ عھده بگیرند، چشم پوشد

بھ ھنگام خفتن اطمینان داشتھ باشد كھ پس از برخاستن صاحب ھمان اموالي خواھد بود كھ در موقع بھ 
در دل شب از آغوش ھمسر و فرزندانش بیرون كشیده نشود و در دخمھاي  بستر رفتن داشت، اینكھ انسان

این امتیازات ... زنداني یا بھ بیاباني تبعید نشود و امكان آن را داشتھ باشد كھ ھمھ افكار خود را منتشر كند، 
داشتھ باشیم ما چارھاي نداریم جز این كھ اعتقاد . ... متعلق بھ ھر كسي است كھ قدم بھ خاك انگلستان گذارد

  . كشورھایي كھ براساس چنین اصولي تاسیس نشدھاند، دچار انقالب خواھند شد

در نامھاي بھ ماركي دو  ١٧۶۴در دوم آوریل . او ھم، مانند ناظران بسیار، انقالب فرانسھ را پیشبیني كرد
  : شوولن چنین نوشت

آن را نخواھم داشت كھ شاھد این انقالب  ھمھ جا بذرھاي انقالبي اجتنابناپذیر را میبینم، ولي خودم سعادت
اصول روشنفكري چنان . فرانسویھا دیر سروقت ھمھ چیز میروند ولي سرانجام این كار را میكنند. باشم

و در آن وقت یك انفجار كامل عیار بھوقوع ; شیوع یافتھ است كھ در نخستین فرصت برمال خواھد شد
  . مھمي خواھند دید جوانھا خوشبختند چون چیزھاي. خواھد پیوست

با وصف این، وقتي كھ او بھ یادآورد كھ بر اثر رضایت ضمني پادشاھي كھ وي با اقامت گزیدن در 
پوتسدام موجبات رنجشش را فراھم كرده بود، در فرانسھ زندگي میكند، و وقتي دید پومپادور، شوازول، 

و شاید  - حات سیاسي سوق میدھند مالزرب، و تورگو حكومت فرانسھ را بھ سوي رواداري مذھبي و اصال
بر روي ھم لحن  -ھم بھ علت این كھ حسرت آن را میكشیدند كھ اجازه بازگشت بھ پاریس بھ وي داده شود 

  : میھن پرستانھتري پیدا كرد و انقالب توام با خشونت را تقبیح كرد

حزب مورد توجھ مردم در ھنگامي كھ فقرا تھیدستي خود را بشدت احساس میكنند، جنگھایي شبیھ جنگھاي 
این جنگھا دیر یا . رم علیھ سنا، و جنگھاي دھقانان در آلمان، انگلستان، و فرانسھ بھ وقوع خواھند پیوست

زود بھ منكوب كردن مردم منجر میشود، زیرا بزرگان پول دارند و در یك كشور پول ھمھ چیز را در 
  . اختیار دارد

یین كھ قدرت انھدام، قدرت تجدید بنابھ دنبال نخواھد داشت، و بدین ترتیب بھ جاي یك دگرگوني از پا
اكثریت مردم ساده بزودي بار دیگر تابع اقلیت زیرك خواھد شد، ولتر ترجیح میداد كھ براي یك انقالب 
عاري از خشونت از طریق انتقال فكر و آگاھي از متفكران بھ سالطین، وزیران، قضات، بازرگانان، 

سپس این ; عقل نخست باید در ذھن رھبران پرورانده شود. ((دان و دھقانان تالش كندصنعتگران، افزارمن
مردم از وجود . عقل بتدریج بھ قشرھاي پایینتر نفوذ خواھند كرد و سرانجام بر مردم حكومت خواھد كرد

او چنین .)) عقل بیخبرند ولي وقتي مالیمت باالدستان خود را مشاھده كنند بھ تقلید از آن عادت خواھند كرد
او . میاندیشید كھ در دراز مدت آزادگي واقعي در تعلیم و تربیت است، و آزادي واقعي در ھوشمندي

تنھا انقالبھاي واقعي آنھایي ھستند كھ افكار و .)) مردم ھر چھ روشنتر باشند، آزادتر خواھند بود: ((میگفت
  . میباشندو تنھا انقالبیون واقعي حكما و قدیسان . قلوب را عوض كنند
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IV - اصالح طلب  

ولتر بھ جاي آنكھ براي یك انقالب افراطي سیاسي فعالیت كند براي اصالحات مالیم تدریجي در ساختمان 
و در داخل این چھارچوب با از خود گذشتگي بیش از ھر فرد دیگر ; جامعھ موجود فرانسھ تالش میكرد

ود كھ از سال اساسیترین خواست او تجدیدنظر كامل در قوانین فرانسھ ب. معاصر خود پیروزي یافت
او رسالھ درباره جرایم و مجازاتھا بھ قلم حقوقدان  ١٧۶۵در . بھ بعد در آن تجدیدنظر نشده بود ١۶٧٠

 ١٧۶۶در . الھام گرفتھ بود، بھ زبان ایتالیایي خواند)) فیلسوفان((میالني بھ نام بكاریا را كھ بھ سھم خود از 
كرد و صریحا پیشتازي بكاریا را در این زمینھ اعالم ولتر تفسیري بر كتاب جرایم و مجازاتھا را منتشر 

حملھ بھ بیعدالتیھا و وحشیگریھاي قوانین فرانسھ را ادامھ داد و در آن وقت كھ ھشتاد  ١٧٧٧تا سال ; داشت
  . و دو سال داشت، اثري بھ نام بھاي عدالت و انسانیت منتشر كرد

لیسا و محدود ساختن قدرت روحانیان در تجویز او نخست خواستار حاكم كردن قوانین مدني بر قوانین ك
و كاھش مجازاتھاي مربوط بھ توھین بھ ; ھاي خفت آور یا تحمیل بیكاري از طریق تعطیالت متعدد شد توبھ

. مقدسات، لغو قانون بیحرمتي بھ جسد، و ضبط اموال كساني را كھ دست بھ خودكشي میزنند، مطرح كرد
تفاوت گذارده شود و این فكر پایان یابد كھ مجازات جرم باید در حكم او اصرار داشت میان گناه و جرم 

  . گرفتن انتقام خدایي باشد كھ مورد توھین قرار گرفتھ است

آنچھ كھ با ... ھیچ قانون كلیسایي نباید معتبر باشد مگر اینكھ مورد تصویب صریح دولت قرار گیرد 
ظیفھ كشیشھا باید بھ وظیفھ خطیر تبرك وصلت محدود ازدواج ارتباط دارد تنھا بھ قضات مربوط است، و و

  . ... شود

ھمھ اھل كلیسا در ھمھ حاالت بھ طور كلي، باید تحت . ... نزول دادن پول صرفا یك امر حقوق مدني است
ھیچ كشیشي نباید اختیار آن را داشتھ باشد بھ این . ... نظارت كامل دولت باشند زیرا آنھا اتباع كشورند

قضات، . ... یكي از شارمندان گناھكار است او را حتي از كوچكترین امتیازات محروم داردبھانھ كھ 
  . ھاي دولت كمك كنند كشاورزان، و كشیشان باید یكسان بھ ھزینھ

یعني نتیجھ ساختمانھاي تكھتكھ، امور تصادفي و اتفاقي، و  -او قوانین فرانسھ را بھ شھر پاریس تشبیھ كرد 
ولتر میگفت كسي كھ در فرانسھ سفر میكند، تقریبا بھ ھمان نسبت كھ اسبان . قضاتھرج و مرجي از تنا

او عقیده داشت كھ ھمھ قوانین . كالسكھ خود را عوض میكند، قوانین خویش را نیز تغییر میدھد
ھر قانون باید روشن، دقیق، و تا آنجا كھ امكان . شھرستانھاي مختلف باید یكي وكال باھم ھماھنگ شوند

مجازات اعدام باید . ھمھ شارمندان باید در نظر قانون یكسان باشند. ھاي قضایي باشد د، مصون از حیلھدار
مسلما مجازات مرگ براي جعل، سرقت، قاچاق، یا . بھ عنوان عملي وحشیانھ و اتالفآمیز لغو شود

راز از قتل اگر سرقت مجازاتش مرگ باشد، دزد دلیلي براي احت. آتشسوزي عمدي عملي وحشیانھ است
نخواھد داشت، و بھ این ترتیب است كھ در ایتالیا بسیاري از راھزنیھاي مسلحانھ، با قتل نفس ھمراه 

اگر شما یك دختر كلفت را بھ خاطر اینكھ یك دوجین دستمال از خانمش دزدیده است در مالعام . ((میباشند
او نخواھد توانست یك دوجین بچھ بھ  [در لیون اتفاق افتاد ١٧٧٢ھمان طور كھ در سال ]بھ دار بكشید 

.)) ھیچ تناسبي میان یك دوجین دستمال و زندگي یك انسان نیست. ... تعداد شارمندان كشورتان اضافھ كند
ضبط اموال كسي كھ بھ مرگ محكوم شده است، در حكم دزدي آشكار اموال مردم بیگناه توسط دولت 

عموم استدالل میكرد، بھ این علت بود كھ این گونھ اگر ولتر گاھي صرفا از نقطھ نظر منافع . است
  . استدالالت در نزد بیشتر قانونگذاران از ھرگونھ توسل بھ عواطف انساني موثرتر بود

طبق قوانین فرانسھ . ولي در مورد شكنجھ قانوني، روح انساندوستي او با قدرت و نیرو بھ سخن پرداخت
د حاكي از جرم باشد، براي گرفتن اقرار قبل از محاكمھ ھاي موجو قضات اجازه داشتند چنانچھ برگھ

ولتر میخواست با اشاره بھ فرمان كاترین دوم دایر بر لغو شكنجھ در روسیھ بھ . شكنجھ بھ كار برند
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بھ عنوان ملتي بسیار انساندوست  - نمیدانم چرا  -فرانسویان كھ . ((اصطالح وحشي، فرانسھ را شرمنده كند
ن امر در شگفتاند كھ انگلستان كھ آن قدر غیرانسان بود كھ كانادا را از ما گرفت، از تلقي میشوند، از ای

او مدعي بود بعضي از قضات، زورگویاني ھستند كھ بھ جاي انجام .)) لذت شكنجھ چشم پوشیده است
متھم  گویا علت این امر ھم آن بود كھ بھ زعم آنھا،; وظیفھ در مقام قاضي، در نقش دادستان ظاھر میشوند

گناھكار است مگر خالفش ثابت شود، او علیھ نگاه داشتن متھمان در زندانھاي بد، گاھي در زنجیر و آن 
او متذكر شد شخصي كھ بھ جرم . ھا قبل از اینكھ بھ محاكمھ خوانده شوند، اعتراض میكرد ھم براي ماه

بكرات رفتاري را كھ با . وكیل بزرگي متھم شده اجازه ندارد با ھیچ كس ارتباط داشتھ باشد، حتي با یك
او استدالل . كاالس و سیروان شده بود، بھ عنوان نمونھ محكومیت عجوالنھ اشخاص بیگناه نقل میكرد

میكرد كھ شھادت تنھا دو نفر، حتي اگر شاھد عیني باشند، نباید براي محكوم كردن یك نفر بھ اتھام قتل 
یكرد و اصرار داشت ولو براي آنكھ در میان ھزار مواردي از شھادت دروغ ذكر م; كافي شمرده شود

در فرانسھ محكومیت بھ مرگ . مورد، از اعدام یك شخص بیگناه جلوگیري شود، مجازات اعدام لغو شود
ژان كاالس با اكثریت ھشت راي در برابر پنج راي بھ كام مرگ . با اكثریت آراي قضات امكانپذیر بود

كھ محكومیت بھ مرگ با اكثریت قاطعي تصویب شود و ارجح آن است  ولتر خواستار آن بود. فرستاده شد
چھ حماقت وحشتناكي كھ با زندگي و مرگ یك نفر در یك بازي : ((او میگفت. كھ بھ اتفاق آرا تصویب شود

بھ طور كلي اصالحاتي كھ ولتر !)) شش بر چھار، پنج بر سھ، چھار بر دو، یا سھ بر یك بازي كنند
فیقي بود از میراث طبقھ متوسط او، نفرت او از كلیسا، تجربیات و سرمایھگذاریھاي او بھ پیشنھاد میكرد تل

خواستھاي او . عنوان یك فرد تاجر پیشھ و یك مالك، و عواطف صادقانھ وي بھ عنوان یك انساندوست
زادي قبل او بھ خاطر آزادي مطبوعات مبارزه میكرد، و این آ. معتدل، ولي در بسیاري از موارد موثر بود

او خواستار پایان دادن بھ آزار و . از مرگ وي، ولو بھ صورت اغماض دولت، گسترش عظیمي یافت
او پیشنھاد كرد كھ بھ . این آزار و اذیت تقریبا در فرانسھ خاتمھ یافت ١٧٨٧اذیت مذھبي بود، و در سال 

ن منتقل كنند یا از دیگران اموالي بھ پروتستانھا اجازه داده شود كھ كلیسا بسازند و دارایي خود را بھ دیگرا
او خواستار آن شد . این كارھا قبل از انقالب انجام شد; ارث ببرند و از حمایت كامل قانون برخوردار باشند

او . این كار ھم انجام شد; كھ ازدواج میان اشخاصي كھ داراي مذاھب مختلف ھستند، قانوني شمرده شود
ضروریات، تضییقات بازرگاني داخلي، ادامھ نظام سرفداري، و مالكیت خرید و فروش مشاغل، مالیات بر 
ھا و تربیت جوانان را از كلیسا  بھ دولت اندرز داد كھ اجراي وصیتنامھ; اموال توسط كلیسا را محكوم كرد

رھبري مبارزه در زمینھ خارج كردن . و در تمام این موارد نداي او بر رویدادھا تاثیر داشت; بازستاند
پیشنھاد . انجام شد ١٧۵٩فرانسھ را بھعھده داشت، و این كار در سال  -شاگران از صحنھ نمایش تئاتر تما

تحقق این خواست، ناچار بود تا . كرد كھ مالیات شامل حال ھمھ طبقات شود و با ثروت آنھا متناسب باشد
قانون نامھ ((این كار در  ;او خواستار تجدیدنظر در قوانین فرانسھ بود. وقوع انقالب بھ انتظار بماند

پردوامترین موفقیت آن جنگجوي سیاستمدار كھ قواره و ساختمان قضایي ; انجام شد) ١٨٠٧)) (ناپلئون
  . فرانسھ را تا عصر حاضر تعیین كرد، بھ وسیلھ حقوقدانان و فالسفھ امكانپذیر شد

V-  ولتر بھ عنوان یك انسان  

جدھم، را چگونھ باید خالصھ كرد ضرورتي ندارد بیش خصوصیات ولتر، این عجیبترین شخصیت قرن ھ
ھا صفحھ از این كتاب آشكار شده  از این درباره نحوه تفكر او صحبت شود زیرا كیفیت فكري وي در ده

  . است

تاكنون از نظر سرعت و روشني فكر، و خلوص و استغنا در لطافت طبع ھیچ كس بھ رقابت با او 
  . برنخاستھ است

  : را با عباراتي چنین عطوفتآمیز توصیف میكرد) نكتھ سنجي(او لطافت طبع 
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آنچھ كھ بھ نام لطافت طبع خوانده میشود، گاھي مقایسھاي خوف آور، گاھي اشارھاي ظریف، و شاید ھم 
[ در ابتدا]شما كلمھاي را با یك مفھوم بھكار میبرید و میدانید كھ طرف صحبت شما . بازي با كلمات باشد

وه در كنار ھم قرار دادن یا ممكن است گفتھ شود لطافت طبع شی. آن را بھ مفھوم دیگري درك خواھد كرد
عبارت است ) نكتھ سنجي(لطافت طبع . ... زیركانھ افكاري است كھ معموال ارتباطي میان آنھا دیده نمیشود

از ھنر یافتن ارتباط میان دو چیز غیرمشابھ، یا اختالف میان دو چیز مشابھ، و عبارت است از اینكھ شما 
و اگر خود من بیش . یھ را بھ نیروي تخیل دیگران واگذار كنیدنیمي از آنچھ را كھ میخواھید، بگویید و بق

  . از این از لطافت طبع برخوردار بودم، در این زمینھ بیشتر با شما صحبت میكردم

ھیچ كس بیش از ولتر داراي لطافت طبع و نكتھ سنجي نبود و شاید، ھمان طور كھ گفتھایم او بیش از 
بكرات اتفاق میافتاد كھ شوخیھایش . طبعي او از كف خارج میشد گاھي زمام شوخ. اندازه نكتھ سنج بود

  . خشن میشدند و گاھي ھم صورت دلقك بازي بھ خود میگرفتند

و ; سرعت او در ادراك، ارتباط دادن، و مقایسھ فرصتي برایش نمیگذاشت كھ در بند یكسان گویي باشد
طالب، بھ آن عمقي كھ از نظر انساني قابل تناوب سریع افكارش گاھي بھ او فرصت آن را نمیداد كھ در م

نمیشد . ھاي مردم را خیلي دست كم میگرفت و آنھا را رجالھ میخواند شاید او توده. وصول باشد، رسوخ كند
از او انتظار داشت پیشبیني آن زماني را بكند كھ تعلیمات ھمگاني براي یك اقتصاد از نظر فني مترقي 

. ظریات زمینشناسي بوفون یا حدسیات دیدروي زیست شناس را نداشتاو حوصلھ ن. ضرورت داشتھ باشد
بھ یكي از . وي بھ محدودیتھاي خویش واقف بود و لحظاتي میرسید كھ شخصي ساده و بیتكلف میشد

من مانند جویبارھاي ; شما خیال میكنید كھ من مقاصد خود را با وضوح كافي بیان میدارم: ((دوستانش گفت
  :بھ داكن چنین نوشت ١٧۶۶در .)) از این جھت زالل ھستند كھ عمیق نمیباشندآنھا  -كوچك ھستم 

  . از آن وقت كھ دوازدھسالھ بودم تاكنون عظمت آنچھ را كھ من براي آنھا استعدادي ندارم، برآورد نكردھام

 نشان دادھام كھ تمایلي بھ. میدانم كھ وضع اندامھاي من طوري نیست كھ در ریاضیات خیلي پیش بروم
كھ خود را كشاورز خیلي خوبي بپندارد ولي آن قدر احمق نیست ... بھ برآورد آن را دارد. موسیقي ندارم

  . كھ تصور كند ھمھ استعدادھا را دارد، اعتماد كنید

غیرمنصفانھ میبود اگر از شخصي كھ با موضوعاتي چنین متعدد سروكار داشت خواستھ میشد كلیھ 
او یكپارچھ ادیب . ضوعي، قبل از اینكھ آن را تدوین كند، بھ دست آورداطالعات الزم را درباره ھر مو

با . بلكھ جنگجو بود، مردي اھل قلم بود كھ قلم را بھ صورت نوعي عمل و حربھ دگرگوني درمیآورد; نبود
جلد كتاب داشت و حاشیھ نویسي بر این كتابھا، میتوان پي برد كھ او  ۶٢١٠وصف این، از كتابخانھاش كھ 

شوق و تحمل مرارت موضوعاتي با تنوع حیرت آور را مورد مطالعھ قرار میداد و در سیاست، تاریخ، با 
; میدان كنجكاوي و عالقھ او عظیم بود. فلسفھ، االھیات، و انتقاد از كتاب مقدس شخصي بسیار دانشمند بود

رت اصلي مسلم او ھیچ یك از سنن را بھ صو. استغناي افكار و نیرومندي حافظھاش ھم ھمین طور
داراي نوعي شكاكیت صحیح بود كھ در . نمیپذیرفت، بلكھ ھر چیز را شخصا مورد بررسي قرار میداد

یكي . ھاي معتقدات عمومي تردیدي بھ خود راه نمیداد قرار دادن عقل سلیم در برابر مھمالت علم و افسانھ
ھاي جھان بیش از ھر فرد  ھ جنبھمتفكري كھ درباره كلی: ((از فضالي بینظیر وي را چنین توصیف كرد

ھیچ گاه در جایي دیگر ذھن یك انسان، .)) دیگر از زمان ارسطو بھ بعد، اطالعات صحیح جمع آوري كرد
  . ھایي چنین متنوع را، بھ صورت ادبیات و عمل درنیاورده است تودھاي چنین عظیم از مطالب در زمینھ

اعصابش . عدم ثبات عاطفي با دید و قدرت ذھني مجسم كنیمما باید ولتر را بھ عنوان عجیبترین آمیزه از 
او ھیچ گاه نمیتوانست آرام بنشیند مگر در مواقعي كھ سرگرم . وي را دائما ناآرام و بیقرار نگاه میداشت

: خانمي كھ فقط داراي یك كفل بود سوال كرد) رمان كاندید(ھنگامي كھ در . انشاي مطالب ادبي بود
اینكھ انسان یك صدبار توسط دزدان دریایي سیاھپوست مورد تجاوز قرار گیرد، یا  -كدامیك بدتر است ((

كفل انسان را از ھم بدرند، یا انسان را قطعھ قطعھ كنند، یا انسان در كشتي بردگان پاروزني كند، یا بیكار 
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ولتر .)) ستاین سوال بزرگي ا: ((كاندید، با قیافھاي متفكرانھ جواب داد)) بنشیند و ھیچ كاري نكند
او مجبور بود ھمیشھ . روزھاي خوشي ھم داشت ولي بندرت با مفھوم آرامش فكري یا جسماني آشنا میشد

مانند خریدن، فروختن، كاشتن، نوشتن، بازي كردن در نمایش، و خطابھ  -مشغول و در فعالیت باشد 
لحظھاي كھ حوصلھاش او از احساس اینكھ حوصلھاش سر رود، بیش از مرگ میترسید، و در . خواندن

)) یا خستھ كننده است یا مانند خامھ ھمزده میباشد((سرمیرفت و كسل میشد، زندگي را بھ عنوان این كھ 
  . مورد شماتت قرار میداد

چنانچھ بدون در نظر گرفتن چشمانش ظاھر او را توصیف كنیم، یا معایب و اعمال احمقانھاش را بدون در 
او . او دنبال ھم ردیف كنیم، تصویر زشتي از او بھ دست خواھیم آورد نظر گرفتن محاسن و جذبھ شخصي

فردي از طبقھ متوسط بود كھ احساس میكرد ھمان اندازه استحقاق داشتن عنوان اشرافي دارد كھ بدھكاران 
وي در برازندگي طرز رفتار و گفتار خود، با اعیانترین بزرگان رقابت میكرد، ولي . دیر پردازش دارند

او بر سر چھارده بند چوب پرزیدان دو بروس را با ; ن حال ممكن بود براي مبالغ كوچك چانھ بزنددر عی
تیرھاي دشنام مورد حملھ قرارداد زیرا این شخص اصرار داشت این چوبھا را بھ عنوان ھدیھ قبول كند نھ 

بھ امساك متھم میكرد مادام دني وي را بیپرده . او پول را بھ عنوان اساس تامین خود دوست داشت. فروش
من تا آنجا كھ . شما از نظر عواطف قلبي، پستترین مرد ھستید. عشق پول شما را زجر میدھد: ((و میگفت

خودش در پاریس ) ١٧۵۴(ولي وقتي مادام اینھا را نوشت )) ;بتوانم مفاسد قلب شما را پنھان خواھم داشت
ھ ولتر میكرد، و در بقیھ سالھایي كھ با ولتر در زندگي مسرفانھاي را میگذراند كھ تحمیل زیادي بر كیس

  . فرنھ بھسر برد، وضع شاھانھاي داشت

ولتر پیش از آنكھ میلیونر شود و بعد از آن، با چرب زباني با اشخاص قدرتمند از نظر اجتماعي یا سیاسي 
این مجسمھ فساد  در رسالھ بھ كاردینال دو بوا او. گرم میگرفت كھ گاھي عملش جنبھ چاپلوسي پیدا میكرد

ھنگامي كھ وي در تالش راه یافتن بھ فرھنگستان فرانسھ بود و بھ . را واالتر از كاردینال ریشلیو خواند
حمایت كلیسا احتیاج داشت، بھ پدر روحاني دوالتور اطمینان داد كھ آرزو دارد در كلیساي كاتولیك مقدس 

بسیاري از آنھا بھ چاپ . ھ قدر یك كتاب میشدنددروغھاي وي اگر بھ چاپ میرسید ب. زندگي كند و بمیرد
او این طرز عمل را در جنگ قابل توجیھ میدانست و احساس . نرسیدند و بعضیھا ھم قابل چاپ نبودند

و دولتي ; میكرد كھ جنگ ھفتسالھ در مقام مقایسھ با جنگ سي سالھ او علیھ كلیسا، تنھا بازي پادشاھان بود
راستگویي زنداني كند نمیتواند در صورتي كھ این شخص دروغ بگوید، در  كھ میتواند شخصي را بھ علت

آالمبر /، در حالي كھ در اوج مبارزات خود بود، بھ د١٧۶۴سپتامبر  ١٩در . ایراد گرفتن بر او محق باشد
بھ محض اینكھ كوچكترین خطر پیش آید، لطفا مرا مطلع كن تا من بتوانم در جراید عمومي با : ((نوشت

او تقریبا ھمھ آثار خود را بجز ھانریاد و .)) ھایم شوم و معصومیت عادي خود منكر نوشتھ صراحت
انسان باید حقیقت را با شھامت بھ : ((او عقیده داشت. شعري كھ درباره نبرد فونتنوا نوشتھ بود انكار كرد

ھ با یكدیگر بسیار سازش دادن این دو وظیف. آیندگان، و با توجھ بھ جوانب امر، بھ معاصران نشان دھد
خودپسندي، محرك تكامل و راز . الزم بھ توضیح نیست كھ ولتر آدم خودپسندي بود.)) مشكل است

  . نویسندگي است

ھاي خویش طبق پیشنھادھا و  بكرات در نوشتھ; معموال ولتر خود پسندي خو درا تحت مراقبت نگاه میداشت
او در تمجید از نویسندگاني كھ با وي . ظر میكردتجدیدن; انتقادھایي كھ از روي حسن نیت عرضھ میشد

ولي این امكان نیز وجود داشت كھ . طبعي بلند داشت - مارمونتل، الآرپ، و بومارشھ  - رقابت نمیكردند 
نسبت بھ رقیبان خویش كودكانھ حسادت كند، في المثل در اثر انتقادي زیركانھاش، بھ نام ستایش از كربیون 

.)) علیھ ھمھ روحانیان كینھ در دل دارد((دیدرو عقیده داشت ولتر ; س بود، این روحیھ محسو[پدر]
  حسادتش باعث 
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سگ ھاري كھ ھمھ ((، ))یھودایي كھ بھ فلسفھ خیانت كرد((، ))پسر ساعت ساز((زباني قرار دھد و او را 
دیوانھاي كھ بر اثر جفتگیري اتفاقي سگ دیوجانس با سگ اراسیستراتوس متولد ((، و ))را گاز میگیرد

خانھ، و نیمھ دوم در  او عقیده داشت كھ نیمھ اول ژولي یا ھلوئیز جدید در فاحشھ. بخواند)) شده است
او احساس میكرد . پیشگویي كرد كھ امیل پس از یك ماه فراموش خواھد شد. دارالمجانین نوشتھ شده است

كھ روسو بھ آن تمدن فرانسھاي كھ با ھمھ گناھان و جنایاتش ھمچون باده تاریخ در نزد ولتر با ارزش بود، 
. پشت كرده است

و مقدار ناچیزي گوشت تشكیل شده بود، حتي از روسو نیز  ولتر كھ از یك مشت عصب و استخوان
و چون انسان الزاما دردھاي خود را با شدت بیشتر از خوشیھاي خویش احساس میكند، وي . حساستر بود

بندرت آن .)) دچار یاس میشد((تمجیدھایي را كھ از او میشد عادي تلقي میكرد ولي از یك انتقاد مخالف 
ھیوم . بھ ھمھ مخالفان، ھر قدر ھم كھ كوچك بودند، پاسخ میداد; لوي قلمش را بگیرداندازه عاقل بود كھ ج
، ))و ھیچ وقت یك دشمن را غیرقابل توجھ تلقي نمیكند][ كھ ھرگز نمیبخشاید ((او را بھ عنوان كسي 

 او علیھ دشمنان سرسختي مانند دفونتن و فررون بدون مالحظھ یا آتش بس میجنگید، از.توصیف میكرد
كینھتوزي او دوستان . ھمھ گونھ شیوه ھجو و تمسخر و ھتاكي، حتي تحریف موذیانھ حقایق، استفاده میكرد

من نمیدانم چگونھ : ((او میگفت. قدیمش را سخت بھ حیرت میآورد و دشمنان جدیدي برایش فراھم میساخت
ستارھام مرا كمي بھ : ((فتو در جاي دیگر گ.)) نفرت داشتھ باشم، زیرا میدانم چگونھ دوست داشتھ باشم

بدین ترتیب او ھمھ نیروھاي خویش را بھ كار انداخت تا نامزدي دو بروس )) ;سوي بدخواھي متمایل میكند
موضوع را در عباراتي كھ تركیبي از ). ١٧٧٠(را براي عضویت در فرھنگستان با شكست روبھرو كند 

  : آرتانیان و رابلھ بود چنین خالصھ كرد/سبكھاي د

ما درباره این حقیر ضعیف اندام باید بگویم كھ من تا آخرین لحظھ با پیروان آیین یانسن، و ا
 .امثال فررون، و پومپینیان از چپ و راست میجنگم، با واعظان و ژان ژاك روسو ھم ھمینطورمولینیستھا،

من بھ ھمھ جھان بھ چشم نمایش ! سبحان ا. ... من یك صد ضربھ میخورم و دویست ضربھ میزنم و میخندم
در پایان روز، در پایان ھمھ روزھا، . مسخرھآمیزي مینگرم كھ گاھي جنبھ حزن آوري بھ خود میگیرد

  . ھمھ چیز ھنوز ھمان طور است

رد با چند نفر در او ایجاد شده بود متوجھ تمام یك قوم در ضدیتش با قوم یھود، انزجاري را كھ بر اثر برخو
او از دیدگان آن خاطرات، تاریخ یھودیان را تفسیر كرد، و با ریزبیني، معایب آنان را متذكر شد، و . كرد

وقتي میبینم مسیحیان بھ یھودیان . ((در این یھودیان را بھ خاطر اینكھ مسیحت را بھ وجود آوردند، ببخشد
او در عھد قدیم تقریبا جز .)) ند، اطفالي را در نظرم مجسم میكنم كھ پدر خود را كتك میزننددشنام میدھ

كتاب امثال سلیمان در نظر او . شرح قتلھا، شھوترانیھا، و كشتارھاي دستھ جمعي چیزي نمیدید
و بدون طرح ھاي دم پاافتاده، بیمایھ، نامرتبط، عاري از سلیقھ، بدون حسن انتخاب،  مجموعھاي از گفتھ((

ولي او از یھودیان بھ خاطر . میآمد)) آھنگ بیمعني((و غزل غزلھاي سلیمان بھ نظرش یك ; بود)) خاص
عدم اعتقاد دیرینھشان بھ جاودان بودن روح، خودداري از تغییر مذھبشان، و گذشت نسبي آنھا درباره 

جرم بدعتگذاري مورد آزار و  صدوقیان منكر وجود فرشتگان بودند، ولي بھ; مذاھب دیگر تمجید میكرد
  . اذیت قرار نمیگرفتند

آیا فضایل ولتر بر رذایل او فزوني داشتند بلي، حتي اگر كیفیات فكري او با كیفیات اخالقیش در ترازو 
در برابر امساكش، باید سخاوت او را قرار داد، و در برابر عشق او بھ پول، باید . قرار داده نشوند

بھ اظھار نظر كولیني ; ل زیانھا و آمادگي او را بھ تسھیم سودھایش بھ حساب آوردخوشرویي او را در قبو
ھیچ چیز بیاساستر از آزمندي : كھ بھ عنوان منشي چند سالھاش باید بھ معایب او پي برده باشد، توجھ كنید

یچ گاه ھ. در خانھ او ھیچ وقت براي خست جایي وجود نداشتھ است... نیست كھ بھ او نسبت داده میشود
او تنھا در مورد وقت خود . مردي را ندیدھام كھ آسانتر از او بشود سرش را كاله گذارد و اموالش را ربود

در مورد پول ھمان اصولي را داشت كھ در مورد وقت، میگفت باید صرفھ جو بود تا . ... خست داشت
  . بتوان با دست و دلبازي عمل كرد
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پرده  - معموال بدون اینكھ نام خود را آشكار كند  -یگران میداد ھایش از بعضي ھدایایي كھ بھ د نامھ
این ھدایا نھ تنھا بھ دوستان و آشنایان، بلكھ حتي بھ اشخاصي داده میشدند كھ او ھرگز آنھا را . برمیدارند
بھ دیدیم كھ او چگونھ . بھ كتابفروشان اجازه میداد كھ سود حاصل از فروش كتابھا را نگاھدارند. ندیده بود

گفتیم كھ . بعدا نیز خواھیم دید كھ چگونھ بھ مادموازل واریكور مساعدت كرد; مادموازل كورني كمك كرد
ال آرپ پیش از اینكھ بھ . او ھمان كار را براي ال آرپ انجام داد; بھ وونارگ و مارمونتل كمك كرد

نویس در كار خود شكست  صورت یكي از متنفذترین منتقدین در فرانسھ درآید، بھ عنوان یك نمایشنامھ
فرانك بود، بھ ال آرپ داده شود،  ٢٠٠٠ولتر تقاضا كرد نیمي از مستمري دولتي وي، كھ مبلغ ; خورده بود

ھمھ میدانند او با چھ عطوفتي : ((مارمونتل نوشت. بدون اینكھ بگذارد ال آرپ بفھمد دھنده این پول كیست
اگر ولتر با وقوف بھ كوچكي .)) ان میدادند استقبال میكرداز ھمھ جواناني كھ استعدادي در شعر از خود نش

حاضر شود سروان  ١٧٢٢كھ در سال (و ضعف جسماني خود، داراي شھامت جسماني زیادي نبود 
، داراي شھامت اخالقي حیرت انگیزي بود و بھ نیرومندترین موسسھ در تاریخ )بورگار او را چوب بزند

  . دیعني كلیساي كاتولیك رومي حملھ كر

; اگر او در مباحثھ لحن تلخي داشت، در بخشیدن دشمناني كھ درصدد آشتي برمیآمدند سرعت بھ خرج میداد
بھ ھمھ كساني كھ انتظار .)) با اولین تقاضا، آتش غضبش ناگھان سرد میشد((بھ طوري كھ گفتھ میشود 

ھنگامي كھ پس از . ادار بودابراز عالقھ داشتند بھ حد وفور ابراز عالقھ میكرد و نسبت بھ دوستانش وف
از نظر اخالقي در امور جنسي، .)) مانند طفلي گریست((بیست و چھار سال مراوده از واگنیر جدا شد، 

رفتار او نسبت بھ مادام دو شاتلھ در سطحي باالتر از سطح متداول در آن زمان، و در مورد 
سي بھ دیده اغماض مینگریست، ولي علیھ او نسبت بھ بینظمي امور جن. خواھرزادھاش پایینتر از آن بود

اخالقیات . بیعدالتي، تعصب، آزار و اذیت اقلیتھا و تزویر و بیرحمیھاي قانون جزا خشمگینانھ قیام میكرد
منكرات را مورد تمسخر قرار میداد، و از شراب، آواز، ; توصیف میكرد)) نیكي بھ ھمنوع((را بھ عنوان 

  . یبردو زن با اعتدال فیلسوفانھ لذت م

نام دارد، او ریاضت كشي و انكار نفس را با شدت خاص خود مورد )) بابابك((در داستان كوچكي كھ 
در این داستان اومني از برھمن میپرسد كھ آیا امكان آن ھست كھ وي سرانجام بھ آسمان . حملھ قرار داد

  : نوزدھم برسد، و برھمن در پاسخ میگوید

من سعي میكنم یك آدم خوب، یك شوھر خوب، یك .)) ((ندگیي داشتھ باشيبستھ بھ این است كھ چھ نوع ز((
گاھي بھ ثروتمندان وام بدون بھره دھم، بھ فقرا كمك كنم، و میان . پدر خوب، و یك دوست خوب، باشم

ولي آیا گاھي ناخن خود را بھ پشت خود فرو : ((برھمن پرسید.)) ھمسایگان خود صلح و صفا را حفظ كنم
متاسفم، تو ھیچ وقت بھ آسمان نوزدھم نخواھي : ((برھمن پاسخ داد.)) ھرگز، پدر روحاني)) ((میبري
  .)) رسید

او با مبارزات خود بھ . فضیلت بزرگ ولتر، و چیزي كھ جبران نقاط ضعف او را میكرد، انسانیت او بود
)) ل خام بزرگخیا((او جنگ را بھ عنوان . خاطر كاالس و سیروان وجدان اروپا را بھ حركت درآورد

زیرا ھزینھ ; كشور پیروز ھیچ گاه از غنایم ملت مغلوب بھره نمیگیرد: ((مورد حملھ قرار میداد و میگفت
ھمھ چیز را متحمل میشود و در صورت پیروزي ھمان قدر متضرر میشود كھ بھ ھنگام شكست زیان 

راي نیازھا و از ملیتھاي او از افرادي كھ دا. ھركس پیروز شود، انسانیت متضرر میشود)) ;میبیند
و این تقاضا با ابراز حقشناسي در اعماق ; گوناگون بودند استدعا داشت بھ خاطر بیاورند كھ باھم برادرند

او مشمول این اتھام روسو نمیشد كھ میگفت آنھایي كھ عالقھ بھ ھمنوع را موعظھ میكنند، . افریقا شنیده شد
ھمھ كساني . د كھ چیزي از آن براي ھمسایگانشان باقي نمیماندآن قدر این عالقھ را گسترش و بسط میدھن

كھ او را میشناختند مھرباني و احترام او را نسبت بھ پستترین افرادي كھ در اطرافش بودند بھ خاطر 
او بھ ھمھ نوع شخصیتي احترام میگذاشت، زیرا با توجھ بھ شخصیت خویش حساسیت شخصیت . داشتند

یھمان نوازي او آن قدر زیاد بود كھ با وجود تحمیل شدیدي كھ بھ آن میشد، من م. دیگران را درك میكرد
ھمیشھ شما را ھمانقدر كھ بزرگوار ھستید كامال خوب و مھربان ھم دیدم و متوجھ شدم كھ ھمان لطفي را 
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تاثیر كھ دوست داشتید درباره ھمھ ابناي بشر اعمال شود درباره ھمھ اطرافیان خود میكنید، تا چھ حد تحت 
او میتوانست تندخو باشد و ناگھان خشمگین شود، ولي، بھ قول یكي از میھمانان دیگرش، .)) قرار گرفتم

بتدریج كھ شھرت كمك .)) نمیتوان تصور كرد كھ این مرد از لحاظ عواطف قلبي چقدر دوستداشتني است((
رباره اقدامات خیرخواھانھ او بھ اشخاص تحت آزار و شكنجھ در سراسر اروپا منتشر شد و گزارشھایي د

خصوصي و دستگیري او نسبت بھ دیگران در سراسر فرانسھ انتشار یافتند، سیماي تازھاي از ولتر در 
بلكھ ناجي ; او دیگر ضد مسیح و مبارز علیھ ایمان مورد عالقھ بیچارگان نبود. فكر مردم ترسیم شد

روحانیان . سختگیرانھ و قوانین غیرمنصفانھ بودھا قرباني عقاید  كاالس، ارباب خوش قلب فرنھ، مدافع ده
ژنوي در حیرت بودند كھ آیا در روز واپسین داوري ایمان آنھا با كارھاي این مرد كافر برابري خواھد 

مردان و زنان تحصیلكرده كفر گویي، خودپسندي، و حتي غرض ورزي او را بخشیدند و شاھد . كرد یا نھ
و اینك بھ او بھ چشم زعیم محترم ادبیات فرانسھ ; بھ نیكوكاري بودندتبدیل خو و طبیعت وي از خصومت 

این مردي بود كھ وقتي بھ پاریس آمد تا در . و مایھ افتخار فرانسھ در برابر جھان تحصیلكرده مینگریستند
  . آنجا چشم از جھان ببندد، حتي مردم عادي از او تشویق و تحسین میكردند
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  روسو رمانتیك

١٧۵۶  - ١٧۶٢  

I - ١٧۵٧ -  ١٧۵۶: در ارمیتاژ  

اپینھ نقل /با ھمسر عرفي خود ترز لوواسور و مادر او بھ كلبھ مادام د ١٧۵۶آوریل  ٩روسو در تاریخ 
  . مكان كرد

آواز و جیك جیك پرندگان صداي خش خش و رایحھ عطرآگین درختان، آرامش . مدتي در آنجا خوش بود
او در این پیادھرویھا مداد و دفتر یادداشت با خود . پیادھرویھاي تنھا در میان درختان را دوست داشت

  . میبرد تا افكاري را كھ در ذھنش بھ پرواز درمیآیند، دستگیر كند و نگاه دارد

حساسیت طبعش ھر مشكلي را كھ پیش میآمد دو برابر . ي او براي صلح و آرامش ساختھ نشده بودول
ترز كدبانوي باوفایي بود ولي براي افكار روسو مصاحب خوبي . میكرد و مشكالت تازھاي بھ آن میافزود

در افكار وي شخص متفكر نباید با زني پیوند كند كھ نتواند : ((روسو در امیل نوشت. بھ شمار نمیرفت
وي جسم و . فكر و اندیشھ زیاد بھ كار ترز بیچاره نمیخورد، مطالب نوشتھ ھم ھمینطور.)) شریك شود

بھ روسو ; روح خود را در اختیار روسو میگذاشت، تندخوییھاي او را تحمل میكرد و شاید ھم تالفي میكرد
جا كھ میدانیم خودش با فروتني بھ روسو اودتو تا مرز زناكاري پیش رود، و تا آن/اجازه میداد با مادام د

ولي این زن ساده چگونھ میتوانست . وفادار ماند، بھ جز یك ماجرا كھ تنھا بازول صحتش را تضمین میكند
پاسخگوي وسعت و تنوع بیحساب فكري باشد كھ نیمي از قاره اروپا را بھ ھم ریخت توضیح خود روسو 

  :را بشنوید

را دیدم تا لحظھاي كھ این مطلب را ) ترز(نده بگویم از نخستین لحظھاي كھ او نمیدانم وقتي كھ من بھ خوان
مینویسم، ھرگز كوچكترین عشقي بھ او نداشتھ و ھرگز آرزوي تملك او را نداشتھام، و نیازھاي جسماني 
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كھ برآورده میشده صرفا جنبھ جنسي داشتھ و ناشي از تعلق خاطر فردي نبوده، خواننده چھ فكر خواھد 
  . ردك

نخستین نیاز من كھ بزرگترین، و برآورده نشدنیترین این نیازھا بود، در قلبم جاي داشت، نیاز بھ یك پیوند 
تا سرحد امكان، این نیاز واحد چنان بود كھ نزدیكترین پیوند جسماني كفایت نمیكرد، [ روحي]صمیمانھ 

  . زیرا آنچھ الزم بود، پیوند دو روح بود

شكایاتي داشتھ باشد، زیرا در این موقع روسو دیگر بھ وظایف زناشویي خود عمل ھم میتوانست متقابال 
من مدتھا بھ بیرحمانھترین رنجھا مبتال بودھام، : ((او بھ یك پزشك ژنوي گفتھ بود ١٧۵۴در سال . نمیكرد

 و علت آن اختالل درمانناپذیر نظم دستگاه نگاھداري ادرار است كھ آن ھم معلول ضیق مجراي ادرار
این مجرا چنان باعث انسداد مجرا میشود كھ حتي لولھ مخصوص دكتر داران مشھور را ھم . میباشد

ھرگونھ اعمال جنسي را با ترز متوقف كرده  ١٧۵۵او مدعي بود كھ بعد از .)) نمیتوان وارد مجرا كرد
.)) تون تقوا شدماز آن لحظھ بھ بعد باتقوا یا دست كم مف; تا آن زمان، من خوب بودم: ((و افزود. است

او تا آنجا كھ میتوانست زندگي زن و مادرزنش . حضور مادرزنش این مثلث را بھ نحو دردناكي حاد میكرد
ولي مادام لوواسور دخترھاي . ھایش تامین میكرد را با نسخھ برداري از نتھاي موسیقي و فروش نوشتھ

گریم، دیدرو، و . و تنگي بھ سر میبردند دیگري ھم داشت كھ بھ جھیزیھ احتیاج داشتند و ھمیشھ در نیاز
لیور در سال، جبران كمبود این دو زن را میكردند، و قول داده بودند  ۴٠٠اولباك با یك مستمري بھ مبلغ /د

بیشتر ) بنابھ گفتھ روسو(این موضوع را از روسو پنھان كنند تا احساسات وي جریحھدار نشود، مادر ترز 
ترز این . رھاي دیگرش نگاه میداشت و بھ نام ترز قرضھایي باال میآورداین پول را براي خودش و دخت

سرانجام روسو بھ آن پي برد . قرضھا را میپرداخت، و مدتھا كمكھاي مستمري را از روسو پنھان میداشت
دوستانش نیز با این اصرار بھ او كھ . و با خشمي آتشین بر دوستانش تاخت كھ چنین او را تحقیر كردھاند

آنھا استدالل میكردند كھ این كلبھ ; از آغاز زمستان از ارمیتاژ نقل مكان كند، بر دامنھ خشمش افزودندقبل 
و حتي اگر زنش بتواند تحمل كند، آیا مادرزنش میتواند از آن جان بھ در ; براي ھواي سرد مناسب نیست

اجتماع زندگي میكند، و تنھا  فرد خوب در: ((برد دیدرو در نمایشنامھاش بھ نام پسر نامشروع نوشتھ بود
روسو این امر را وصف الحال خود یافت، و در این وقت نزاعي طوالني .)) فرد بد بتنھایي زندگي میكند

روسو احساس میكرد كھ گریم و دیدرو با . درگرفت كھ در آن صلح و آشتي، تنھا بھ صورت آتش بود
د، سعي داشتند او را با وسوسھ بھ شھري فاسد باز حسادت نسبت بھ آرامشي كھ او در میان درختان یافتھ بو

اپینھ كھ در آن وقت در پاریس بود، شخصیت خود را با /او در نامھاي بھ ولینعمت خود مادام د. گردانند
  : صراحت و بصیرت چنین آشكار كرد

بر من فرمانروایي بھ من اندرز دھند نھ اینكھ سعي كنند ; من میخواھم كھ دوستانم، دوستانم باشند نھ اربابانم
بھ نظر من نحوه . بر قلب من ھمھ گونھ حقي داشتھ باشند ولي بر آزادیم ھیچ گونھ حقي نداشتھ باشند; كنند

دخالت مردم، بھ نام دوستي، در امور من بدون اینكھ امور خود را با من در میان بگذارند، امري عجیب و 
در این ; ھ ھزار جور خدمت بھ من كنند، خستھام میكنداشتیاق و آمادگي آنان براي اینك. ... غیرعادي است

از آن گذشتھ، ھركس دیگر ھم كھ باشد ; ھایي از زیر بال گرفتن وجود دارد كھ مرا كسل میكند كار نشانھ
  . ... میتواند عین ھمین كارھا را بكند

ھاي مردم  تودهچنانچھ من با شخصي كھ در میان . من بھ عنوان یك فرد گوشھگیر، از سایرین حساسترم
آنگاه صد و یك وسیلھ انحراف ; زندگي میكند اختالفي پیدا كنم، او یك لحظھ درباره این مطلب فكر میكند

شب . ولي ھیچ چیز فكر مرا از آن دور نمیكند. فكري باعث میشود كھ براي بقیھ روز آن را فراموش كند
. بھ ھنگام پیادھروي درباره آن فكر میكنم. كنمھنگام، دچار بیخوابي میشوم و تمام شب را درباره آن فكر می

از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب قلبم یك لحظھ مھلت آرامش ندارد، و نامھرباني یك دوست در ظرف یك 
من بھ عنوان یك شخص علیل استحقاق گذشتي را دارم كھ باید از . روز، باعث میشود كھ سالھا رنج بكشم

من شخص فقیري . ... ضعف و تندخویي یك شخص بیمار بھ عمل آید ناحیھ ھمنوعان نسبت بھ نقاط كوچك
  . ... مرا مستوجب پارھاي مالحظات میكند) یا بھ ھر حال بھ نظر من چنین میرسد(ھستم و این فقر 
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ھاي شما چیزي  از پاریس جز نامھ. بدین ترتیب، چنانچھ من بیش از پیش از پاریس متنفرم، تعجب نكنید
چنانچھ مایل باشید در این مورد نظرات خود را اعالم . من ھرگز دیگر در آنجا دیده نخواھم شد. نمیخواھم

توجھ مساعد قرار خواھند این نظرات مورد . دارید، با ھر شدت و حدتي كھ مایل باشید، این حق شماست
  . گرفت ولي بي ثمر خواھند بود

آه، این شكایات كوچك را براي كساني كھ قلب : ((اپینھ با شدت و حدت كافي بھ او پاسخ داد و گفت/مادام د
در عین حال مادام مرتبا درباره سالمت و راحتي او جویا میشد، !)) و مغزشان خالي است، بگذارید

  . د و ھدایاي كوچكي برایش میفرستادخریدھایي برایش میكر

یك روز كھ یخبندان بغایت رسیده بود، ضمن باز كردن بستھاي كھ محتوي اشیاي جندي بود و من از او 
خواھش كرده بودم برایم بخرد، یك نیمتنھ كوچك دیدم، كھ از پارچھ انگلیسي ساختھ شده بود، و او بھ من 

این . استفاده قرار دھم گفت آن را خودش میپوشد و اینك مایل بود من آن را بھ صورت زیر جلیقھاي مورد
توجھ كھ از حد دوستانھ نیز گذشتھ بود، چنان بھ نظرم محبتآمیز رسید كھ من، در حالي كھ بھ نظر میآمد 
انگار او لباس خود را از تن برآورده تا بر تن من كند، مكرر این نیمتنھ و یادداشتي را كھ ھمراھش بود، 

  . ترز مرا دیوانھ پنداشت. بوسیدم و اشك ریختم

روسو در نخستین سال اقامت خود در ارمیتاژ فرھنگ موسیقي را تالیف كرد و بیست و سھ جلد از آثار آبھ 
در . بھ زبان خود خالصھ كرد. پیر را كھ درباره جنگ و صلح، و اصالحات سیاسي نوشتھ بود-دوسن

در  ١٧۵۵ل نوامبر یك نسخھ از شعري را كھ ولتر درباره زلزلھاي سروده بود كھ در او ١٧۵۶تابستان 
در شھر لیسبون منجر بھ كشتھ شدن پانزده ھزار نفر شد، از خود وي دریافت )) روز یادبود قدیسان((

براي ولتر، مانند نیمي از جھان، این سوال پیش آمده بود كھ چرا یك خداوند البد نیكوكار براي این . داشت
كھ  -صبح ۴٠:٩- كرده و ساعتي را برگزیده  كشتار یكدست، پایتخت یك كشور كامال كاتولیك را انتخاب
ولتر كھ در كیفیت روحي خاصي حاكي از . ھمھ مردم خداشناس در كلیسا مشغول پرستش خداوند بودند

بدبیني كامل بود، تصویري از زندگي و طبیعت ترسیم كرد كھ آن را میان نیكي و بدي، بھ نحو عاري از 
كھ در اعترافات روسو آمده، عكس العمل وي را نسبت بھ این  قطعھاي. قلب و احساس بیتفاوت نشان میداد

  : شعر پرقدرت نشان میدھد

رفاه و ) اگر نتوانم این عبارت را بھ كار برم(وقتي من مشاھده كردم این مرد بیچاره شدیدا تحت تاثیر 
را نادرست افتخار قرار گرفتھ، و با لحني تلخ علیھ بدبختیھاي این زندگي داد سخن میدھد و ھمھ چیز 

مییابد، بھ این فكر جنونآمیز افتادم كھ توجھش را بھ سوي خودش سوق دھم و بھ او ثابت كنم كھ ھمھ چیز 
ولتر، ضمن اینكھ ظاھرا بھ خداوند معتقد بود، در واقع بھ ھیچ چیز جز شیطان . درست و صحیح است

نظر وي جز از زشتي لذت اعتقاد نداشت، زیرا خداي مورد ادعاي او وجودي زیان آور است كھ بھ 
بیمعني بودن آشكار این عقیده، خصوصا از ناحیھ شخصي انزجار آور است كھ داراي حد اعالي . نمیبرد

رفاه است، و در حالي كھ خود در آغوش سعادت جاي دارد، تالش میكند با ترسیم تصویري وحشت آور و 
من . عان خود را دچار یاس و نومیدي كندبیرحمانھ از كلیھ مصائبي كھ خودش از آن در امان است، ھمنو

كھ بیش از او حق داشتم كلیھ بدیھاي زندگي انساني را محاسبھ و سبك و سنگین كنم، بیطرفانھ آنھا را مورد 
بررسي قرار دادم، و بھ او ثابت كردم از ھمھ زشتیھاي ممكن، حتي یكي ھم نیست كھ بتوان آن را بھ 

  . در طبیعت، بلكھ در سو استفاده بشر از تواناییھاي خود نباشدخداوند نسبت داد، و منشا آن، نھ 

. براي ولتر فرستاد)) درباره خداوند((صفحھ بھ نام  ٢۵روسو نامھاي در  ١٧۵۶اوت  ١٨بدین ترتیب، در 
  :این نامھ با اظھار سپاس زیبایي آغاز میشد

با آنكھ كلیھ دوستانم عالقھ مرا بھ . یدآقاي محترم، آخرین اشعار شما در حال تنھایي و انزوایم، بھ دستم رس
من در . ھاي شما میدانند، نمیدانم جز خود شما چھ كسي ممكن است این اشعار را برایم فرستاده باشد نوشتھ
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بر من الزم است كھ بھ ... ; و مھارت قلم استاد را در آن شناختھام; اشعار، ھم لذت یافتھام و ھم آموزش
  . تشكر كنم خاطر كتاب و اثرتان از شما

او بھ ولتر اصرار میورزید كھ خداوند را بھ علت بدبختیھاي بشر مورد شماتت قرار ندھد، و اعتقاد داشت 
  . كھ بیشتر بدیھا معلول حماقت، گناه، و جرم خود ما ھستند

توجھ كنید كھ طبیعت بیست ھزار خانھ ھر یك شش یا ھفت طبقھ در یك جا جمع نكرد، و چنانچھ ساكنان آن 
ھایشان اینقدر متراكم نبود، زیان حاصلھ بھ مراتب  ھر بزرگ بھ طور یكدستتر تقسیم شده بودند، و خانھش

در آن صورت ھمھ مردم در نخستین احساس لرزش فرار میكردند، و ما ھم روز . كمتر و شاید ھم ھیچ بود
  . تفاقي نیفتاده استبعد ھمھ آنھا را ده یا پانزده فرسنگ دورتر سرحال میدیدیم، مثل اینكھ ھیچ ا

روسو متذكر ; ولتر نوشتھ بود كمتر كسي است كھ دلش بخواھد بار دیگر با ھمان شرایط قبلي بھ دنیا بیاید
شد كھ این امر درباره ثروتمنداني صادق است كھ خوشي آنھا را در خود غرق كرده، از زندگي خستھ و 

نویسندگاني صدق میكند كھ در یكجا مینشینند، از یا درباره ; كسل شده، و ایمان خود را از دست دادھاند
ولي در مورد اشخاص ساده، مانند مردم طبقھ متوسط ; سالمت محرومند، بھ فكر فرو میروند و ناراضیاند

تنھا سو استفاده از زندگي را براي ما بھ صورت مسئلھاي . فرانسھ یا روستاییان سویس، درست نیست
  . درمیآورد

مرگ فرد، ; راي جزئي از كل زیان آور است، ممكن است براي خود كل سودمند باشدعالوه بر آن، آنچھ ب
بر ھمھ مراقبت دارد، ولي : خداوند كلي است، نھ جزئي. تجدید جواني نوع آدمي را ممكن میسازد

مرگ زودرس، مانند آنچھ گریبانگیر . رویدادھاي خاص را بھ علل فرعي و قوانین طبیعي واگذار میكند
بھ ھر حال، چنانچھ خدایي در میان باشد این امر بیاھمیت است، ; سبون شد، ممكن است نعمتي باشداطفال لی

مسئلھ اثبات وجود خداوند از طریق تعلق، از دایره . زیرا او جبران رنجھاي ناسزاوار ھمھ را خواھد كرد
  . امكان بیرون است

یم، چرا یك اعتقاد الھام بخش و تسكین دھنده را ما كھ میتوانیم میان اعتقاد و بیاعتقادي یكي را انتخاب كن
من در این زندگي خیلي بیش از آن زجر كشیدھام كھ بھ امید زندگي ((مردود داریم اما در مورد خودش، 

ھمھ زیركیھاي حكمت ما بعدالطبیعھ مرا براي یك لحظھ درباره وجود خداوندي نیكوكار و . دیگري نباشم
; من این را حس میكنم، بھ آن عقیده دارم و آن را آرزو میكنم. نخواھد داشت جاودان بودن روح بھ تردید وا

روسو در : این نامھ بھ نحوي مطبوع پایان مییافت.)) من تا آخرین نفس از این معتقدات دفاع خواھم كرد... 
نان مورد گذشت و عدم سختگیري در زمینھ مذھبي توافق نظر خود را با ولتر اعالم داشت و بھ او اطمی

او از ولتر تقاضا كرد با ھمھ .)) من ترجیح میدھم یك مسیحي از نوع شما باشم تا از نوع سوربون: ((داد
نیرو و زیبایي اشعارش، یك اصول دین براي مردم تدوین كند تا اصول اخالقي الزم را براي راھنمایي 

افت این تقاضا را اعالم داشت، و ولتر مودبانھ دری. افراد در این عصر مغشوش و درھم، بھ مردم تلقین كند
او رسما درصدد رد استدالالت روسو برنیامد، . از روسو دعوت كرد بھ عنوان میھمان بھ لھ دلیس برود

  . بھ آنھا پاسخ داد) ١٧۵٩(ولي بطور غیرمستقیم با كاندید خود 

II - عاشق  

صل، وي شروع بھ نوشتن ھاي این ف در یكي از ماه. براي روسو پرحادثھ بود ١٧۵٧ - ١٧۵۶زمستان 
وي نخست این كار را بھ عنوان . مشھورترین رمان قرن ھجدھم بھ نام ژولي، یا ھلوئیز جدید كرد

 - ژولي و كلر دختر عمو ھستند و ھر دو سن . مطالعھاي در كیفیات دوستي و عشق، در مغز خود پروراند
وسو كھ از نوشتن یك داستان صرفا تخیلي ر. پرو را دوست دارند، ولي وقتي دوست ھر دو آنھا باقي میماند

شرم داشت، درصدد برآمد با تبدیل ژولي بھ شخصي مذھبي و ایجاد یك زندگي نمونھ از تكگاني براي او 
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ھاي ولتر و دیدرو الادري شده بود، داستان  با مردي بھ نام ولمار، كھ بر اثر قرار گرفتن تحت تاثیر نوشتھ
  :روسو در كتاب اعترافات چنین نوشتھ است. را بھ مرتبھ فلسفھ ارتقا دھد

دو گروه كھ علیھ یكدیگر . در این ھنگام بھ اوج خود رسیده بود... برپا كرد)) دایرھالمعارف((طوفاني كھ 
نھ مسیحیان و فالسفھاي كھ ... تا آخرین درجھ خشمگین شده بودند، بھ شكل گرگھاي خشمگین درآمدند

من كھ . ... گر و رھبري برادران خود بھ شاھراه حقیقت داشتھ باشندعالقھ متقابل بھ تنویر افكار یكدی
طبیعتا با روح دستھ بندي مخالف ھستم، آزادانھ حقایق تلخ را بھ ھر یك از آنھا گفتھ بودم و آنھا گوش نكرده 

اینكھ این راه عبارت بود از . بھ فكر راه دیگري افتادم كھ سادگي طبع من آن را قابل تحسین مییافت. بودند
با از بین بردن تعصبات آنھا، نفرت متقابل آنان را كاھش دھم، و بھ ھر یك از دو گروه حسن ارزش عقاید 

این نقشھ ھمان موفقیتي را داشت . گروه دیگر را كھ استحقاق احترام و حسن قبول عموم را دارد، نشان دھم
چیزي جز درھم كوبیدن مبتكر این نقشھ ھاي رقیب را براي ھدفي كھ  كھ میبایست انتظار داشت، یعني گروه

و نتیجھ این ... من كھ از نقشھ خود راضي بودم بھ تفصیل اوضاع پرداختم، . ... نبود، با یكدیگر متحد كرد
  . بود)) ھلوئیز((كار، قسمتھاي اول و دوم 

با . ندروسو ھر روز عصر در كنار آتش صفحاتي از این اثر خود را براي ترز و مادام لوواسور میخوا
اپینھ از پاریس بھ /احساس دلگرمي از اشكھایي كھ ترز میریخت، دستنویس خود را پس از بازگشت مادام د

اپینھ /در یادداشتھاي مادام د. كاخ الشورت كھ در فاصلھ یك كیلومتر و نیمي ارمیتاژ بود، بدو تقدیم داشت
او آرام بود و . روسو را منتظر خود دیدیم... ما پس از بازگشت بھ اینجا : ((در این مورد چنین آمده است

قسمتي از یك رمانس را كھ شروع كرده است، نزد من . خلقش بیش از ھر كسي دیگر در جھان خوش بود
او دیروز بھ ارمیتاژ بازگشت تا این كار را كھ میگوید مایھ سعادت زندگي وي است، ادامھ . ... آورد
  :نین نوشتاپینھ بھ گریم چ/كمي بعد مادام د.)) دھد

نمیدانم آیا اصوال من نظر موافقي بھ آن نداشتم یا علت دیگري . پس از شام دستنویس روسو را خواندیم
این اثر بھ وجھي زیبا نوشتھ شده ولي خیلي مفصل است و چنین بھ . داشت، بھ ھر حال از آن راضي نبودم

از آنچھ را كھ باید بگویند،  شخصیتھاي آن یك كلمھ. نظر میرسد كھ غیرواقعي، و فاقد حرارت است
از یك . نمیدانم چطور خود را از این وضع رھا كنم. بلكھ نویسنده است كھ ھمیشھ صحبت میكند; نمیگویند

  . سو نمیخواھم روسو را فریب دھم و از سوي دیگر، نمیتوانم بھ خود بقبوالنم كھ روسو را اندوھگین كنم

آیا علتش آن بود كھ یك ماجراي عشق زنده وارد . خشیددر خالل آن زمستان، روسو بھ ژولي حرارت ب
خانمي كھ روسو با وي در پاریس بھ عنوان زن برادر مادام  ١٧۵٧ژانویھ  ٣٠زندگي او شده بود در 

اودتو ازدواج كرد، او را ترك /الیزابت سوفي دو بلگارد با كنت د. اپینھ آشنا شده بود، از روسو دیدن كرد/د
این ماركي زماني بھ خاطر مادام دو شاتلھ . المبر بود- بود كھ رفیقھ ماركي دو سنگفت و اینك چند سال 

كنتس كاخ  ١٧۵۶در تابستان . ھمسر و معشوق وي اینك ھر دو بھ جبھھ جنگ رفتھ بودند. رقیب ولتر بود
المبر برایش نوشت روسو در  -سن . اوبون را، كھ در چھار كیلومتري ارمیتاژ بود، اجاره كرده بود

اصلھاي كھ میتوان آن را سواره بآساني طي كرد، زندگي میكند و پیشنھاد كرد كھ وي میتواند با دیدار از ف
. نویسنده مشھوري كھ ھمھ تمدن را بھ حال تدافعي واداشتھ است، احساس تنھایي خود را كاھش میدھد

ده رفت و با كفش و لباس و وقتي كالسكھاش در باتالق گیر كرد، پیا; كنتس با كالسكھ بھ دیدن روسو رفت
او باعث شد در آن محل خندھاي رعد آسا برپا شود و : ((روسو در این باره میگوید. گلي بھ مقصد رسید

ترز بھ او لباس داد تا البسھ گآللود خود را عوض كند و ماركیز ھم .)) من ھم از تھ دل با دیگران خندیدم
او . یست و ھفت سال داشت و روسو چھل و پنج سالاو ب. براي صرف یك غذاي روستایي نزد آنان ماند

زیبایي خاصي از نظر صورت یا اندام نداشت، ولي عطوفت، خلق خوب، و روحیھ شادابش بھ زندگي 
بعد از ظھر روز بعد، وي نامھ قشنگي براي روسو فرستاد و او را با . پرمالل روسو نور و صفا بخشید

  :یافت داشتھ بود، مخاطب قرار دادھمان عنواني كھ پس از بازگشت بھ ژنو در
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بھ ھنگام بازگشت راه خیلي . شارمند عزیزم، لباسھایي كھ از روي لطف بھ من قرض دادید باز میگردانم
بھتري پیدا كردم و باید مسرتي را كھ از این بابت بھ من دست داد، براي شما بازگو كنم زیرا دوباره دیدن 

اگر آرزوي بیشتري داشتم و مطمئن . ... تاسفم كھ شما را اینقدر كم دیدمم. شما را بسیار امكان پذیرتر میكند
خداحافظ شارمند عزیزم، و از شما . بودم كھ مزاحم شما نخواھم بود، كمتر موجبات تاسفم فراھم میشد

  . تقاضا دارم بھ خاطر ھمھ لطفي كھ مادموازل لوواسور بھ من ابراز داشت از او تشكر كنید

در آوریل دوباره بھ خدمت خوانده شد، و كمي بعد كنتس . المبر از جبھھ جنگ بازگشت - چند روز بعد سن 
روسو از این لباس سخت یكھ خورد ولي . سبكبال سوار بر پشت اسب و با لباس مردانھ بھ ارمیتاژ آمد

د، و او ترز را با كارھاي كدبانو گري تنھا گذار. بزودي بھ خود آمد و زن جذابي را در آن لباس یافت
اودتو بھ او گفت كھ چھ عشق آتشیني /خودش بھ اتفاق میھمانش قدم زنان بھ داخل جنگل رفت، مادام د

در ماه مھ روسو از كنتس بازدید كرد و درست ھنگامي بھ اوبون رفت كھ . المبر دارد - نسبت بھ سن 
ارھاي مكرري كھ از اوبون در دید: ((او در این باره میگوید. خواھد بود)) كامال تنھا((كنتس بھ او گفت 

  . میكردم، گاھي ھمانجا میخوابیدم

اودتو میدیدم، و طولي نكشید كھ /من ژولي خود را در مادام د. ... مدت سھ ماه تقریبا ھر روز او را میدیدم
نمیدیدم، با این تفاوت كھ ھمھ كماالتي كھ من بھ زیور آنھا بت قلب [ در ژولي]اودتو /چیزي جز مادام د

مدتي او چنان خود را تسلیم پریشان حواسي كرد كھ از كار بر روي .)) آراستھ بودم، در او میدیدم خود را
ھاي عاشقانھاي مینوشت و دقت بسیار بھ خرج میداد كھ كنتس آنھا را  رمانش دست كشید، بھ جاي آن، نامھ

. البتھ كنتس میدانست او بھ كنتس میگفت عاشق است ولي نمیگفت عاشق كي،. الي درختان اوبون پیدا كند
المبر تعلق دارد ولي اجازه داد كھ  -وي روسو را سرزنش میكرد و مدعي بود كھ روحا و جسما بھ سن 

ھر چھ باشد، یك زن فقط موقعي زندگي میكند كھ مورد عشق و . دیدارھاي او و توجھ پرحرارتش ادامھ یابد
او آنچھ را كھ لطیفترین . ((او دو برابر میشود عالقھ باشد، و وقتي مورد عالقھ دو نفر باشد، علت وجود

دوستي میتوانست عنایت كند، از من دریغ نمیكرد، با وصف این ھیچ چیزي كھ وي را بھ خیانت وا دارد، 
مدت چھارماھي ما، با ((میگوید )) صحبتھاي طوالني و مكررشان((روسو درباره .)) عنایت نمیكرد

ست از دو جنس مختلف كھ خود را در حدود معیني نگاه میدارند و از صمیمیتي تقریبا بیمانند میان دو دو
در توصیفي كھ وي از این روابط میكند، ما نھضت رمانتیك را میبینیم )) ;آن تجاوز نمیكنند، باھم گذراندیم

در داستان او، ھیچ چیز بھ پاي این حاالت خلسھ و از خود بیخبري ; كھ بھ طور كامل اوج گرفتھ است
  :نمیرسید

ھا و اشكھاي لذت بخش ما  آه. ما ھر دو از باده عشق آتشین سرمست بودیم، او براي معشوق و من براي او
او در بحبوحھ مستي لذتبخش، براي یك لحظھ ھم خود را فراموش نمیكرد، و من جدا ... باھم درآمیخت 

بھ خیانت كنم، ھیچ گاه واقعا اعالم میدارم در آن لحظاتي كھ تحت تاثیر احساساتم سعي داشتم او را وادار 
امكان داشت من این جرم . ... وظیفھ انكار نفس، ذھن مرا ارتقا مقام داده بود. ... آرزو نداشتھام موفق شوم

را مرتكب شوم، ارتكاب این جرم یكصد بار در قلبم صورت گرفتھ بود، ولي لكھدار كردن حیثیت سوفي 
من یكصد بار بھ او گفتھام این كار امكان ! مكانپذیر میشد نھآیا این كار ھیچ وقت ا! من چیز دیگري بود

لذت مردي كھ، داراي اشتعال . من او را بیش از آن دوست داشتم كھ بخواھم در تملك درآورم. ... ندارد
پذیرترین كیفیات اخالقي ولي در عین حال شاید یكي از كمدلترین افرادي بود كھ طبیعت تاكنون بھ وجود 

  . نین بودآورده است، چ

او اینك بندرت بھ دیدنش میآید و طولي نكشید كھ بھ موضوع )) خرس((اپینھ متوجھ شد كھ /مادام د
در نامھاي كھ در ماه ژوئن بھ گریم . او از این جریان آزرده خاطر شد. دیدارھاي او از زن برادرش پیبرد

ظھاي كھ كمتر از ھر وقت ھر چھ باشد براي انسان مشكل است كھ یك فیلسوف، در لح: ((نوشت گفت
المبر  -سن . یك روز روسو سوفي را در اوبون گریان دید.))دیگر انتظار آن میرود، از نزد انسان بگریزد

بھ طور ناصحیحي ھم ) ((بھ طوري كھ خود سوفي بھ روسو گفت(از جریان راز و نیاز او باخبر شده و 
من خیلي بیمناكم كھ . ... ولي آزرده خاطر است او درباره من با عدالت رفتار میكند،. باخبر شده بود
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المبر  - آنھا اتفاق نظر داشتند كھ باخبر كردن سن .)) حماقتھاي تو، بھ بھاي آرامش بقیھ ایام عمرم تمام شود
المبر  -ما ھر دو میدانستیم كھ او با سن ((اپینھ باشد زیرا، بھ قول روسو /از راز آنھا باید كار مادام د

المبر را در وستفالي میدید،  - اپینھ این راز را بر گریم، كھ گاھي سن /یا امكان داشت مادام د)) .مكاتبھ دارد
ھایي را  اپینھ كوشش كرد نامھ/اگر بتوان حرف روسو را در این مورد قبول كرد، مادام د. آشكار كرده باشد

نامھاي كھ تحت تاثیر ھیجانات و او در . اودتو دریافت داشتھ بود از ترز بھ دست آورد/كھ روسو از مادام د
  :با بیپروایي بھ میزبان خود نوشت مادام را بھ خیانت بھ خود متھم كرد

كھ با یكدیگر پیوند نزدیكي دارند و شایستھ عشق یكدیگرند، نزد من [ المبر -سوفي و سن ]دو دلداده 
  . عزیزند

تصور میكنم كوششھایي بھ عمل آمده است كھ پیوند این دو از ھم گسستھ شود و براي ایجاد حسادت در ... 
این انتخاب عاقالنھ نبود، ولي براي مقاصد مغرضانھ راحت . یكي از این دو، من مستمسك قرار داده شدھام

بھ این ترتیب، بر زني ... . و من ظنین ھستم كھ شما مرتكب این غرض ورزي شده باشید; بھ نظر میرسید
كھ بیش از ھمھ مورد احترام من است این بدنامي سنگیني میكند كھ قلب و جسم خویش را میان دو معشوق 

اگر من . تقسیم كرده است، و بر من ھم این وصلھ چسبانده شده است كھ یكي از این دو بدبخت ھستم
فكري را درباره او یا من كرده باشید، تا آخرین میدانستم كھ شما حتي براي یك لحظھ در زندگي خود چنین 

ولي من شما را بھ گفتن این حرف متھم میكنم نھ تنھا بھ فكر كردن . ساعت زندگي خود از شما متنفر میشدم
  . آن

آیا میدانید من اشتباھات خود را در طي مدت كوتاھي كھ باید در نزدیكي شما باشم، چگونھ جبران خواھم 
ي كھ ھیچ كس جز من نخواھد كرد، یعني اینكھ آزادانھ بھ شما بگویم كھ ھمھ جھانیان كرد با انجام كار

  . راجع بھ شما چھ فكر میكنند، و در شھرت شما چھ شكافھایي ھست كھ باید آنھا را جبران كنید

او . از شدت این اتھامات افسرده خاطر شد) ما نمیدانیم(اپینھ صرفنظر از این كھ گناھكار بود یا نھ /مادام د
در مورد ) اپینھ/مادام د(او جواب داد كھ بھ وي . گزارش آنھا را بھ معشوق بعید المكان خود گریم داد

و غیرقابل پیش بیني، براي خود بھ  گرفتاریھاي شیطاني كھ او با واگذار كردن ارمیتاژ بھ روسوي متغیر
اپینھ ژان ژاك را بھ الشورت دعوت كرد و با در آغوش گرفتن /مادام د. وجود خواھد آورد ھشدار داده بود

اپینھ توضیحي، كھ ما از /مادام د. وي و اشك افشاني از او استقبال نمود، روسو ھم متقابال اشكریزي كرد
روسو با او غذا خورد، در خانھاش خوابید، و روز بعد با ابراز ; ادآن اطالع داشتھ باشیم، بھ روسو ند

  . مراتب دوستي از آن جا رفت

المبر بنویسد و عالقھاي  - وي بھ روسو اندرز داد نامھاي بھ سن . دیدرو اوضاع نابسامان را پیچیدھتر كرد
بنا بھ (روسو . ئن سازدرا كھ نسبت بھ سوفي دارد برایش بازگو كند، ولي وي را از وفاداري سوفي مطم

اودتو از او تقاضا كرد این نامھ را ننویسد و بگذارد او بھ /ولي مادام د. قول داد چنین كند) گفتھ دیدرو
ھاي خودش بھ بار آورده بود  طریق خاص خود، خویش را از مشكالتي كھ دلباختگي روسو بھ او و كرشمھ

بھ تصور اینكھ روسو موضوع را اعتراف كرده  المبر از جبھھ برگشت، دیدرو -وقتي سن . خالص كند
روسو دیدرو را متھم كرد كھ بھ او خیانت كرده است، دیدرو روسو . است، در این باره با وي صحبت كرد

  . المبر فیلسوفانھ رفتار كرد -تنھا سن . را بھ خاطر اینكھ وي را فریب داده است، سرزنش كرد

خود را نزد من بھ شام دعوت كرد، با من روشي جدي ولي ((وسو او با سوفي بھ ارمیتاژ آمد و بھ قول ر
و تنبیھي شدیدتر از این اعمال نكرد كھ وقتي روسو با صداي بلند، نامھ بلند ; ))دوستانھ در پیش گرفت

اودتو بھ /ولي مادام د. باالیي را كھ بھ ولتر نوشتھ بود قرائت میكرد، او بھ خواب رفت و خرخر كرد
ھایي را كھ مادام برایش فرستاده  بھ خواھش او، روسو نامھ. روسو، روي خوش نشان نداددیدارھاي بعدي 
ھایي را كھ خودش بھ وي نوشتھ بود از او خواست مادام  ولي وقتي روسو متقابال نامھ. بود بھ او پس داد

مطلب  من بھ خود این جرئت را میدادم كھ در صحت این: ((روسو میگوید. گفت آنھا را سوزانده است
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ھیچ نامھاي نظیر آنچھ من بھ او نوشتم، ھرگز بھ آتش افكنده نشده . و ھنوز ھم تردید دارم... تردید كنم، 
ھاي من چھ  را با حرارت و آتشین یافتھاند، خدایا پس در مورد نامھ[ بھ آبالر]ھاي ھلوئیز  نامھ. است

د، بھ دنیاي تخیآلمیز خود بازگشت، او كھ احساساتش جریحھدار، و خودش نیز شرمسار شده بو))گفتھاند
اودتو ابراز داشتھ /ھایش بھ مادام د نوشتن ھلوئیز جدید را از سرگرفت و احساسات تندي را كھ در نامھ

  . بود، در آن گنجاند

من بھ سختي . ((گریم از جنگ بازگشت، تحقیرھاي تازھاي در انتظار روسو بود ١٧۵٧وقتي در سپتامبر 
روسو .)) را كھ قبال ھرگاه بھ او نظر میافكندم احساس افتخار میكرد، بشناسممیتوانستم آن گریمي 

نمیتوانست علت سردي گریم را نسبت بھ خود بفھمد، او نمیدانست كھ گریم از جریان نامھ موھني كھ وي 
ت فكري گریم ھم تقریبا بھ اندازه روسو خودخواه بود، ولي از جھا. اپینھ نوشتھ بود، اطالع دارد/بھ مادام د

  . و خصوصیات اخالقي، در قطب مخالف روسو قرار داشت یعني شكاك، واقعبین، صریح، و سختگیر بود

  . روسو با یك نامھ، دو دوست را از دست داده بود

III  - ھیاھوي بسیار  

روسو . اپینھ تصمیم گرفت از ژنو دیدن كند، بحران تازھاي پیش آمد/مادام د ١٧۵٧ھنگامي كھ در اكتبر 
  : ن را چنین تعریف میكندجریا

سینھام در وضع بدي است و سالمتم چنان ; دوست من، بالفاصلھ عازم ژنو خواھم شد((او بھ من گفت، 
من از این تصمیم كھ چنین ناگھاني گرفتھ .)) مختل شده كھ من باید بروم و با ترونشن مشاوره پزشكي بكنم

; د خواھد برد او گفت پسرش و معلم او موسیو دولینان رااز او پرسیدم چھ كسي را با خو. ... شده بود، آمدم
چون من فكر نمیكردم او جدي صحبت )) تو عزیزم، با ما نمیآیي((و سپس با لحن نوازش آمیزي افزود، و 

، [یعني از الشورت بھ ارمیتاژ باز گردم]میكند، زیرا میدانست كھ من بھ سختي میتوانم بھ اطاق خود بروم 
بھ نظر نمیرسید كھ خودش ھم این پیشنھاد . ن یك بیمار براي بیمار دیگر بھ شوخي پرداختمدرباره مفید بود

  . و موضوع بھ ھمانجا خاتمھ یافت; را بھ طور جدي مطرح كرده باشد

بیماري خودش مانع این كار میشد، و چگونھ ; روسو دالیل خیلي قانع كنندھاي داشت كھ ھمراه مادام نرود
ا بگذارد از آن گذشتھ، شایعاتي در جریان بود دایر بر اینكھ میزبان او باردار است و میتوانست ترز را تنھ

روسو تا مدتي این داستان را باور كرد و از اینكھ از وضع مضحكي نجات یافتھ است، بھ ; ظاھرا از گریم
با خلوص ظاھرا ; او بھ بیماري سل دچار بود. ولي آن زن بیچاره حقیقت را میگفت. خود تبریك میگفت

چرا نباید روسو از این خوشحال میشد كھ میتوانست بھ ھزینھ مادام ; نیت مایل بود روسو با او ھمراھي كند
آن بود بار دیگر دیدن كند دیدرو كھ احساسات مادام را درك )) شارمند((از شھري كھ با چنان غرور 

جدي گرفتھ، و آن را قبول كند، ولو میكرد، نامھاي بھ روسو نوشت و بھ او اصرار كرد كھ تقاضاي او را 
روسو بھ سبك خاص خود چنین . اینكھ این كار را بھ عنوان جبران بعضي از خوبیھاي مادام انجام دھد

  :پاسخ داد

گذشتھ از اینكھ من ھیچ خوش ندارم . متوجھ میشوم عقیدھاي كھ شما اظھار میدارید از ناحیھ خودتان نیست
ھوار بھ نام شما بھ وسیلھ اشخاص دست سوم و چھارم بھ این سو و آن سو تن بھ این ناراحتي دھم كھ برد

كشیده شوم، در این اندرز ثانوي یك نوع زد و بند زیر جلي مشاھده میكنم، كھ با صراحت شما سازگاري 
  . ندارد، و بھ صالح شماست كھ بھ خاطر خودتان و بھ خاطر من در آینده از آن پرھیز كنید

مھ دیدرو و پاسخ خود را بھ الشورت برد، و ھر دو آنھا را با صداي بلند و واضح براي اكتبر او نا ٢٢در 
روسو براي خداحافظي . مادام در تاریخ بیست و پنجم اكتبر عازم پاریس شد. اپینھ خواند/گریم و مادام د
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نوز وقت داشتم خوشبختانھ او صبح راه افتاد و ھ: ((ناراحت كنندھاي نزد او رفت، او در این باره میگوید
اپینھ، در بیست و نھم /بھ موجب خاطرات مادام د.)) براي صرف ناھار نزد زن برادرش در اوبون بروم

  : اكتبر روسو نامھاي بھ گریم نوشت و در آن چنین گفت

آیا من در ; اپینھ بروم/گریم، بھ من بگویید چرا ھمھ دوستانم اظھار میدارند كھ من باید ھمراه مادام د
اپینھ با یك كالسكھ خوب /مادام د; م یا اینكھ ھمھ آنھا چنان مسحور شدھاند كھ عقلشان زایل شده استاشتباھ

آیا كنم آیا من میتوانم . مسافرت میكند، و شوھرش، معلم پسرش، و پنج یا شش خدمتكار ھمراه او ھستند
انجام برسانم آیا من ھر امیدوار باشم چنین سفر درازي را با چنان سرعتي بدون ھیچگونھ حادثھ سو بھ 

لحظھ كھ بخواھم میتوانم پیاده شوم، كالسكھ را متوقف سازم یا اینكھ با تحمیل فشار بر خودم، عذاب خویش 
و فرارسیدن ساعات آخر عمرم را تسریع كنم چنین بھ نظر میرسد كھ دوستان فداكارم مصممند مرا تا 

  . سرحد مرگ ناراحت كنند

بھ روسو ) طبق خاطرات مادام(نوامبر گریم  ۵در . ھ از پاریس عازم ژنو شداپین/اكتبر مادام د ٣٠در 
  : چنین پاسخ داد

من منتھاي كوشش خود را بھ عمل آوردھام كھ از پاسخگویي بھ دفاعیھ وحشتناكي كھ شما خطاب بھ من 
ر نمیكردم كھ شما من ھیچ گاه فك. ... شما مرا تحت فشار قرار میدھید كھ چنین كنم. فرستادھاید، احتراز كنم

حتي اگر قصد نخستین شما این بود كھ بھ او پیشنھاد كنید . اپینھ را تا ژنو ھمراھي كنید/باید مادام د
ھمراھش باشید، وظیفھ او این بود كھ پیشنھاد شما را رد كند، و بھ شما یادآوري كند كھ در برابر موقعیت و 

  . ... این عقیده من است. د، چھ وظیفھاي داریدسالمت خود و زناني كھ بھ خلوتگاه خود كشانیدھای

شما جرئت میكنید درباره بردگي خود با من صحبت كنید، با من كھ بیش از دو سال شاھد روزانھ ھمھ 
اگر من . دالیل و شواھد لطیفترین و بزرگوارانھترین دوستیي كھ این زن بر شما ارزاني داشتھ، بودھام

من دیگر ھیچ وقت در تمام مدت عمرم . شایستھ داشتن دوستي نمیدانستم میتوانستم شما را ببخشم، خود را
شما را نخواھم دید و چنانچھ بتوانم خاطره رفتار شما را از سر خارج كنم، خود را سعادتمند خواھم 

  . از شما خواھش دارم مرا فراموش كنید و دیگر مزاحم نشوید. پنداشت

ن بھ خاطر طرز رفتارم با روسو، مورد سپاس جمھوري قرار م: ((اپینھ از ژنو بھ گریم نوشت/مادام د
مردم اینجا مرا . گرفتھام، و یك ھیئت نمایندگي رسمي ساعتسازان در ھمین زمینھ از من دیدن كرده است

ترونشن بھ مادام اخطار كرد كھ وي ناچار است .)) بھ خاطر این امر مورد عزت و احترام قرار میدھند
پس از مدتي . او مرتبا بھ خانھ ولتر در ژنو و لوزان رفت و آمد میكرد. و باشدمدت یك سال تحت نظر ا

   .داشتندتاخیر گریم بھ او ملحق شد و آنھا مدت ھشت ماه زندگي سعادتآمیزي 

  : اپینھ نوشت/نامھاي بھ این شرح بھ مادام د) بنابھ گفتھ خودش(روسو  ١٧۵٧نوامبر  ٢٣در 

خانم، دوستي میان ما بھ پایان رسید ولي . ... چنانچھ امكان داشت من از غصھ بمیرم، امروز زنده نبودم
من . یگذارمحتي براي آنچھ كھ دیگر وجود ندارد، باید حقوقي قائل شد و من بھ این حقوق احترام م

خوبیھاي شما را نسبت بھ خودم فراموش نكردھام، و شما میتوانید انتظار ھمان قدر حقشناسي را شخصي 
  . داشتھ باشم كھ دیگر نمیتوانم دوستش داشتھ باشم

دوستانم مدعي ھستند كھ باید تا بھار اینجا . من مایل بودم از ارمیتاژ بروم و باید این كار را كرده باشم
  . چون دوستانم اینطور میخواھند، چنانچھ شما رضایت دھید، تا آن وقت اینجا خواھم ماند و; بمانم
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در اوایل دسامبر دیدرو بھ دیدن روسو آمد و او را از ظلمي كھ دوستانش بر او روا میداشتند، خشمگین و 
نوشت چنین آمده گزارش دیدرو درباره این دیدار در نامھاي كھ وي در پنجم دسامبر بھ گریم . گریان دید

  :است

و با تمام نیرویي كھ صداقت در اختیارم گذاشتھ است، او را سرزنش ; من او را دیدم. این مرد دیوانھ است
  . كردم

این مرد مانع كار من میشود . ... او براي دفاع از خود، احساسات خشم آلودي بھ كار برد كھ مرا متاثر كرد
آه چھ منظرھاي . ... مثل این است كھ یكي از نفرین شدگان در نزدیكي من باشد; و فكرم را ناراحت میكند

من بھ شیاطین و جھنم اعتقاد پیدا كاش او را دیگر نبینم، او باعث میشود ! منظره شخصي خبیث و سبع... 
  . كنم

ظاھرا گریم اظھار نظر روسو را در مورد . اپینھ دریافت داشت/سپتامبر پاسخي از مادام د ١٠روسو در 
  :در ارمیتاژ بھ او گفتھ بود، زیرا وي با لحني كھ بھ نحوي غیرعادي تلخ بود، چنین نوشت)) بردگي((

ط ممكن دوستي را در حق شما بجا آوردم، تنھا كاري كھ اینك پس از اینكھ مدت چندین سال ھمھ شرای
  . ... شما بسیار بدبخت ھستید. میتوانم انجام دھم این است كھ بر شما رحم آورم

چون شما مصمم ھستید كھ از ارمتیاژ بروید و متقاعد شدھاید كھ باید این كار را بكنید، تعجب میكنم كھ 
من بھ سھم خود ھیچ وقت درباره وظیفھ . ل كردھاند كھ آنجا بمانیددوستانتان نظر خود را بھ شما تحمی

  . خویش با دوستانم مشورت نمیكنم، و درباره دوستان شما دیگر چیزي ندارم بھ شما بگویم

وي مادر ترز را . دسامبر با آنكھ زمستان فرا میرسید، روسو با ترز و ھمھ اثاثشان از ارمیتاژ رفت ١۵در 
او بھ . ا نزد دیگر دخترانش زندگي كند، ولي قول داد كھ بھ خرج زندگیش كمك كندبھ پاریس فرستاد ت

كلبھاي در مونمورانسي، كھ بھ وسیلھ یكي از كارگزاران لویي فرانسوا دو بوربون، پرنس دو كونتي بھ او 
سھ  در آنجا بھ دوستان قدیمي خود پشت كرد، و در ظرف پنج سال. اجازه داده شده بود، نقل مكان كرد

  . كتاب از بانفوذترین كتابھاي قرن را بھ وجود آورد

IV  - جدایي از فالسفھ  

مینامید، واقع شده و عبارت بود از یك )) لویي - باغ مون ((خانھ تازه او در محوطھاي كھ خودش آن را 
یك ((اطاق كھ چمني در جلوي آن قرار داشت، و در انتھاي باغ، یك برج قدیمي واقع شده بود كھ داراي 

در میان ((وقتي كھ میھمان داشت، ناچار بود از آنھا .)) كاله فرنگي بود كھ ھوا بآساني از آن وارد میشد
كف اتاق كھ پوسیده و ((و از ترس آن میلرزید كھ مبادا .)) بشقابھاي كثیف و ظروف شكستھ پذیرایي كنم

بھ قدر كافي از ; ود ناراحت نبوداو از فقر خ. ، زیر پاي میھمانانش فرو بریزد))در حال خراب شدن بود
از اینكھ افزارمند قابلي است و دیگر بھ یك زن ثروتمند ; راه نسخھ برداري از نتھاي موسیقي درآمد داشت

وقتي كھ ھمسایگان مھربان ھدایایي براي او میفرستادند، وي از آنھا منزجر . وابستھ نیست، خوشحال بود
پرنس دو . بیش از آنكھ شخص بھ دیگري میدھد، كسر شان استمیشد، و احساس میكرد كھ دریافت چیزي 

كونتي دوبار براي او جوجھ فرستاد، و او بھ كنتس دو بوفلر گفت اگر دادن ھدیھ براي بار سوم تكرار شود 
  . آن را پس خواھد فرستاد

مك آن این ك. ضمنا باید توجھ داشت چھ تعدادي از اشراف، بھ عصیانگران عصر روشنگري كمك میكردند
قدرھا بھ خاطر موافقت این اشراف با نظرات این عصیانگران نبود، بلكھ بیشتر بھ علت احساس ھمدردي 

در میان نجباي رژیم قدیم، عناصر نجابت متعددي وجود . سخاوتمندانھ آنھا نسبت بھ نوابغ مستمند بود
گاھي این . ن اشراف بودو روسو كھ بھ اشرافیت حملھ میكرد، بھ طور خاص مورد لطف و كمك ای. داشت
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او وقتي درباره چمن . افزارمند مغرور، خود را فراموش میكرد و بھ دوستان اسم و رسمدار خویش مینازید
  :جلوي منزلش صحبت میكرد، چنین نوشت

آن مھتابي، اطاق پذیرایي من بود، كھ در آن موسیو و مادام دو لوكزامبورگ، دوك دو ویلروا، پرنس دو 
كنتس دو واالنتینوا، كنتس دوبوفلر،  بوفلر،ارمانتیر، دوشس دو مونمورانسي، دوشس دو /دتنگري، ماركي 

اظھار لطف كرده و بھ زیارت مون لویي میآمدند، پذیرایي ... و اشخاص دیگري از ھمان رتبھ و مقام، كھ 
  . یكردمم

كمي بعد از ورودش بھ این . در نزدیكي كلبھ روسو منزل مارشال دو لوكزامبورگ و ھمسرش قرار داشت
تكرار كردند  ١٧۵٨آنھا این دعوت را در تابستان . وي امتناع ورزید; كلبھ، آنھا او را بھ نام دعوت كردند

او دچار . خانھاش بھ سراغ وي رفتند و او مجددا آن را رد آنھا با نیم دوجین دوستان اسم و رسم دار در
ھمسر مارشال كھ عنوان دوشس دو بوفلر بود در زمینھ مفتون كردن تعداد زیادي از مردان ; وحشت شد

ولي او گناھان خود را پشت سر گذاشتھ و بھ جاي اینكھ زني با جذبھ صرفا . براي خود شھرتي یافتھ بود
طولي نكشید كھ او بھ كناره جویي روسو، كھ . رآمده بودجنسي باشد، بھ صورت زني با جذبھ مادرانھ د

میھمانان در حیرت بودند . معلول طبیعت خجول او بود، پایان داد و او را بھ صحبتھاي با روحي واداشت
مارشال از روسو و ترز دعوت . كھ چرا مردي با خصایصي چنین برجستھ، در چنین فقري بھ سر میبرد

سرانجام ; ژان ژاك ھنوز مقاومت میكرد; كلبھ تعمیر نشده است، نزد وي بمانندكرد كھ نزد او بروند و تا 
آنھا در . را در امالك لوكزامبورگ اشغال كنند) كاخ كوچك(او و ترز متقاعد شدند كھ براي مدتي پتي شاتو 

این  در; گاھي روسو از خانواده لوكزامبورگ در خانھ مجللشان دیدن میكرد. بھ این محل رفتند ١٧۵٩مھ 
خانھ، وي بآساني ترغیب شد قسمتھایي از رماني را كھ مشغول تكمیل آن بود، براي خانواده لوكزامبورگ 

پس از چند ھفتھ او و ترز بھ كلبھ خویش باز گشتند، ولي او بھ دیدار خود از خانواده لوكزامبورگ . بخواند
سو وجود داشت، نسبت بھ او وفادار ادامھ داد و آنھا با وجود ھمھ زیر و بمھایي كھ در خلق و خوي رو

رفقاي قدیمش را فراموش كرده و بھ جاي آنھا اشخاص از عالیترین ((گریم شكایت داشت كھ روسو . ماندند
ژان ژاك در . ولي در حقیقت گریم بود كھ دست رد بر سینھ روسو گذارده بود.)) رتبھ و مقام برگزیده است

وشت بھ ھمھ كساني كھ او را متھم میكردند كھ ھم بھ نجیبزادگان بھ مالزرب ن ١٧۶٢نامھاي كھ در ژانویھ 
  :حملھ میكند و ھم گرد آنھا میگردد، بھ این شرح پاسخ داد

آقاي محترم، من نسبت بھ آن طبقاتي از اجتماع كھ طبقات دیگر را زیر تسلط خود دارند، احساس انزجار 
. ... براي من اعتراف این امر بھ شما، كھ فرزند خانوادھاي واالمقام ھستید، مشكل نیست. ... شدید میكنم

. و از رذایل آنھا متنفرم... ت آنھا، من از بزرگان متنفرم، از مقام و منزلت آنھا، از خشونت آنھا، از تعصبا
من در چنین چارچوب فكري بودم كھ، چون كسي كھ او را بزور میبرند، بھ كاخ لوكزامبورگ در ... 

آنھا از من خوششان آمد، و من ھم، آقاي محترم، از آنھا خوشم ; سپس اربابان را دیدم. مونمورانسي رفتم
من نمیگویم كھ حاضرم جان خود را بھ آنھا . ... ست خواھم داشتآمد و تا ھنگامیكھ زنده ھستم آنھا را دو

بلكھ آن تنھا افتخاري را كھ تاكنون بر قلب من اثر گذاشتھ است، ... ; بدھم، زیرا این ھدیھاي است بیارزش
 این ھمان افتخاري است كھ من از آیندگان انتظار دارم و مسلما آیندگان آن را بر. بھ آنھا تقدیم خواھم داشت
  . زیرا این حق من است و نسلھاي آینده ھمیشھ منصف ھستند. من ارزاني خواھند داشت

المبر مادام را بھ  -ولي سن ; اودتو را نگاه دارد/او امیدوار بود یكي از دوستان پیشین خود یعني مادام د
د و مادام از خاطر شایعھاي كھ نام او را با نام روسو در نزد مردم پاریس مرتبط میساخت، سرزنش میكر

روسو بھ خاطر داشت كھ عشق آتشین خود نسبت بھ . روسو خواست از نوشتن نامھ بھ او خودداري كند
اینك چنین نتیجھگیري كرد كھ این دیدرو بوده است كھ در سالنھا ; مادام را نزد دیدرو اعتراف كرده است

او براي این .)) ھمیشھ از او ببرمدرصدد برآمدم براي ((جلوي زبانش را ول كرده است، و بھ ھمین علت 
ھلوسیوس درباره ذھن را منتشر  ١٧۵٨ژوئیھ  ٢٧در . كار بدترین وقت و وسیلھ ممكن را انتخاب كرد

سروصدا و جنجالي كھ از این كار برخاست . كرد كھ در آن حملھ شدیدي بھ روحانیان كاتولیك كرده بود
و ھرگونھ ) در آن وقت ھفت جلدش تدوین شده بود كھ(باعث شد كھ جلوگیري از انتشار دایرھالمعارف 
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آالمبر /جلد ھفتم حاوي مقالھ تند د. نوشتھاي كھ نسبت بھ كلیسا و دولت جنبھ انتقادي داشت، درخواست شود
درباره ژنو بود كھ در آن از روحانیان كالوني بھ خاطر اونیتاریانیسم پنھاني آنھا تحسین، و از مقامات 

روسو مطلبي با این  ١٧۵٨در اكتبر . اجازه دھند تماشاخانھاي در آنجا دایر شودژنوي تقاضا شده بود 
این نامھ از لحاظ لحن معتدل بود، ولي با وصف . آالمبر درباره نمایشھا/نامھ بھ آقاي د: عنوان منتشر كرد

ن این اعالن جنگي بود علیھ عصر خرد و علیھ المذھبي و فقدان اصول اخالقي در فرانسھ اواسط قر
در پیشگفتار این نامھ، روسو از مسیر خود منحرف شد تا نظرات دیدرو را مردود قلمداد كند، . ھجدھم

من یك مالنقطي داشتم كھ سختگیر و خردمند بود، ولي دیگر او : ((او نوشت. بدون این كھ از او اسمي ببرد
اسف خواھم بود، و قلبم حتي ولي ھمیشھ براي از دست دادن او مت; را ندیدم و دیگر ھم او را نمیخواھم

او در یك پانویس بھ این اعتقاد كھ دیدرو وي را نزد سن .)) ھایم، جاي خالي او را حس میكند بیش از نوشتھ
  :المبر لو داده است، چنین افزود - 

ھاي باز گرداندن آن  اگر شما بھ روي یك دوست شمشیر كشیدھاید، مایوس نشوید، زیرا این یكي از راه
اگر شما او را با كلمات خود اندوھگین كردھاید، نترسید زیرا این امكان وجود . آن دوست است شمشیر بھ

ولي براي شقاوت، سرزنش زیانبار، افشاي راز، و زخمي كھ با خیانت بھ قلب او . دارد با او آشتي كنید
  . نخواھد گشتاو از نزد شما خواھد رفت و ھرگز باز . زده میشود، در نظر او جایي براي گذشت نیست

ھمان . صفحھ بود تا حدودي بھ منزلھ دفاع از مذھبي بود كھ رسما در ژنو تبلیغ میشد ١٣۵این نامھ كھ در 
طور كھ بزودي در امیل نشان داد، روسو شخصا طرفدار اونیتاریانیسم بود و الوھیت مسیح را رد میكرد، 

در این نامھ او از ; ر كامل اعتراف كردولي بھ ھنگام تقاضاي شارمندي ژنو او بھ كیش كالوني بھ طو
و اعتقاد بھ الھام االھي بھ عنوان كمكھاي ضروري بھ اخالقیات ) ارتدكس(مذھب متعارف و رسمي 

آنچھ كھ میتوان از طریق تعقل بھ اكثریت افراد ثابت كرد، تنھا محاسبھ : ((میگفت. عمومي دفاع كرد
صرف باعث خواھد شد كھ اخالقیات بھ )) طبیعي مذھب((و بنابراین یك )) ;مطبوع نفع شخصي است

  . انحطاط كشیده شود و چیزي بیش از كشف موارد گناه نباشد

آالمبر، مبني بر /حملھ اصلي او متوجھ پیشنھاد د. ولي در استدالالت روسو، االھیات مبحث كوچكي بود
ولتري كھ  - مبر نبود بلكھ ولتر بود آال/در اینجا دشمن پنھاني و د. قانوني شدن ایجاد تماشاخانھ در ژنو، بود

شارمند ((درخشش شھرتش بھ عنوان ساكن ژنو، بھ نحو ناراحت كنندھاي بر افتخار روسو بھ عنوان 
ھایي در ژنو یا نزدیك آن بھ روي صحنھ بیاورد،  ولتري كھ جرئت كرده بود نمایشنامھ. فزوني داشت)) ژنو

براي ایجاد یك تماشاخانھ در ژنو در یكي از مقاالت  آالمبر را وادار كرده بود تقاضایي/و بیشك د
كھ چھ در شھري كھ بھ خاطر اخالقیات متعصبانھاش شھرت داشت نوعي تفریح . دایرھالمعارف بگنجاند

متداول شود كھ تقریبا در ھمھ جا از بیاخالقي تجلیل كرده بود تراژدي تقریبا ھمیشھ مجسم كننده جنایت 
بلكھ آتش آنھا را ; وات انساني را آن طور كھ ارسطو فكر میكرد، تھذیب نمیكردھا شھ این نمایشنامھ; بود

كمدیھا بندرت زندگي زناشویي سالمي را نشان . تندتر میساخت، خصوصا شھوات جنسي و خشونت را
بلكھ اكثر فضیلت را مورد تمسخر قرار میدادند، ھمان طور كھ حتي مولیر در مردم گریز چنین ; میدادند

ھمھ جھانیان میدانستند كھ بازیگران زندگیي بیقانون و فاقد اصول اخالقي داشتند، و بیشتر زنان . دكرده بو
ھاي بیبندوباري بودند، و بھ صورت منبع و مركز  ھاي فرانسھ نمونھ وسوسھ انگیز بازیگر در تماشاخانھ

ھاي بزرگ مانند پاریس و شاید در شھر. فساد در اجتماعي كھ آنھا را چون بتي دوست داشت، درآمده بودند
ولي در شھرھاي كوچك ; لندن، این زشتیھاي صحنھ نمایش تنھا بر قسمت كوچكي از جمعیت اثر میگذاشت

ھاي نمایشي افكار  این زھر در ھمھ طبقات پخش میشد، و برنامھ) جمعیت ٠٠٠،٢۴با تنھا (مانند ژنو 
  . نورس و مبارزات گروھي بھ وجود میآورد

در  ١٧۵٨او در سال ; ر متعصبین یا پیروان كالون را نسبت بھ تئاتر منعكس كرده بودتا اینجا روسو نظ
در  ١۶٩٨، و جرمي كالیر در ١۶٣٢، ویلیام پرین در ١۵٧٩فرانسھ آنچھ را میگفت كھ ستیون گاسن در 

، از مجالس رقص; او متعصب نبود. ولي روسو خود را بھ محكوم كردن محدود نكرد. انگلستان گفتھ بودند
سرگرمیھاي عمومي باید . كھ با حمایت و تحت نظارت رسمي ترتیب یافتھ شده باشد، طرفداري میكرد
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. وجود داشتھ باشند منتھي از نوع اجتماعي و سالم، مانند پیك نیك، بازیھاي ھواي آزاد، جشنواره و رژه
بھ طوري .) ب خود افزوددر اینجا روسو توصیفي پر روح از یك مسابقھ قایقراني در دریاچھ ژنو بھ مطال(

پاریس بتدریج از بیبندوباري اخالقي خستھ .)) نامھ او با موفقیت بزرگي روبرو شد((كھ روسو میگوید، 
انحرافات غیرمتعارف كھ خودشان كمكم صورت متعارف پیدا كرده بودند، دیگر مزه و لطفي . میشد

  . نداشتند

پاریس از . ند و زناني كھ مشتاق بودند مثل مردان باشندشھر پر بود از مرداني كھ مانند زنان رفتار میكرد
پاریس دید كھ سرداران مادام دو پومپادور . ھاي كالسیك و فرمھاي پرطمطراق آن خستھ شده بود نمایشنامھ

شنیدن محاسن فضیلت از دھان یك . در برابر سربازان با انضباط و بیباك فردریك چھ خرابي باال آوردند
  . یرو بخش بودفیلسوف تجربھاي ن

ھاي روسو، در بازگشت تقریبا انقالبي بھ  نفوذ اخالقي نامھ رو بھ گسترش میرفت تا، ھمراه دیگر نوشتھ
  . سوي عفت و پرھیزكاري در زمان سلطنت لویي شانزدھم نقشي ایفا كند

د، عمل خیانت آنچھ آنھا در اظھارات روسو میدیدن. نمیتوانستند این جریان را پیش بیني كنند)) فیلسوفان((
. او آنان را در لحظھاي كھ بیش از ھر زمان دیگر خطر تھدیدشان میكرد، مورد حملھ قرار داده بود: بود

ھنگامي كھ روسو . دولت سرانجام انتشار یا فروش دایرھالمعارف را ممنوع كرد ١٧۵٩در ژانویھ 
ند كھ وي چگونھ دنبال مادام اخالقیات پاریس را محكوم كرد، دوستان صمیمي پیشینش كھ بھ خاطر داشت

وقتي كھ او نمایش را مورد حملھ قرار دارد، . اودتو بود او را بھ عنوان شخصي ریاكار محكوم كردند/د
آنھا متذكر شدند كھ خودش غیبگوي دھكده و نارسیس را براي صحنھ نمایش نوشتھ و خودش ھم بكرات بھ 

 ١٠(روسو برایش فرستاده بود، با پیامي زننده رد كرد  المبر نسخھ نامھ را كھ - سن . تماشاخانھ رفتھ است
  ):١٧۵٨اكتبر 

تا آنجا كھ من میدانم غیر (شما ممكن است . ... من نمیتوانم ھدیھاي را كھ شما بھ من پیشنھاد كردھاید بپذیرم
كھ علنا بھ دالیلي داشتھ باشید كھ از دیدرو شكایت كنید، ولي این امر بھ شما حق آن را نمیدھد ) از این است

من، آقاي محترم، . ... شما با ماھیت آزار و اذیتي كھ وي متحمل میشود، ناآشنا نیستید. او توھین كنید
شما . ... نمیتوانم از گفتن این نكتھ خودداري كنم كھ تا چھ حد این عمل بسیار زشت شما مرا تكان داده است

وجود مرا . ھ بتوانیم ھیچ گاه توافق كنیمو من از نظر اصول شخصي، بیش از آن اختالف نظر داریم ك
من ھم قول میدھم شخص شما را فراموش كنم و ھیچ چیز جز استعدادھایتان از شما بھ . ... فراموش كنید

  . یاد نیاورم

اپینھ پس از بازگشت از ژنو از روسو بھ خاطر نسخھاي كھ از نامھ بھ نشاني وي فرستاده شده بود، /مادام د
  . اودتو را دید/المبر و مادام د - او رفت و براي آخرین بار سن . ھ شام دعوت كردتشكر، و او را ب

قضات ژنو كھ از جبھھگیري روسو دلگرم شده بودند، . از ژنو بیش از ده نامھ تمجیدآمیز بھ وي رسید
ورنھ ولتر مایملك نمایشي خود را بھ ت. ھاي نمایشي در خاك ژنو ممنوع ساختند ولتر را از اجراي برنامھ

روسو را بھ ترك . او نیش شكست را احساس كرد. نقل مكان داد و محل اقامت خویش را بھ فرنھ منتقل كرد
)) فیلسوفان((و از این موضوع اظھار تالم كرد كھ گروه كوچك . یاران و اعتقادات خویش محكوم ساخت

وسوي بدنام، یھوداي خائن ژان ژاك ر: ((او نوشت. درگیر مبارزھاي شدھاند كھ خودشان را نابود میكند
كھ بھ كشیشي ژنوي بھ نام پول مولتو ) ١٧۶٠ژانویھ  ١٩(روسو در نامھاي .)) این محفل اخوت است

  : نوشت، پاسخ ولتر را چنین داد

. را خراب كرده است[ ژنو]شما درباره آن مرد، ولتر، صحبت میكنید میكند آن آدم بدبخت، كشور من 
من تنھا در استعدادھاي بزرگ او . ن حقیر میشمردم، بیشتر از او متنفر میشدمچنانچھ من او را كمتر از ای
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آه، اي . ... عامل شرم آور مضاعفي میبینم كھ بر اثر نحوه استفاده او از این استعدادھا، باعث خفتش میشود
  !شارمندان ژنو، او باعث میشود كھ شما بھ خاطر پناھي كھ بھ وي دادھاید بھاي زیادي بپردازید

وقتي روسو فھمید كھ ولتر در تورنھ دست بھ كار روي صحنھ آوردن نمایش شده است، كھ بسیاري 
شارمندان ژنو از مرز عبور میكنند و وارد فرانسھ میشوند تا این نمایشھا را تماشا كنند، كھ بعضي از آنھا 

ره زلزلھ لیسبون، كھ ظاھرا بر ھنگامي كھ نامھ او بھ ولتر دربا. حتي در این نمایشھا بازي میكنند، متالم شد
اثر بیتوجھي ولتر و قرض دادن این دستخط بھ یكي از دوستان خود، در یك نشریھ برلین بھ چاپ رسید 

روسو یكي ) ژوئن ١٧(در این وقت . ، نفرت روسو بھ او یك عامل ستیزه جویي اضافي پیدا كرد)١٧۶٠(
او پس از اینكھ ولتر را بھ خاطر . ي ولتر فرستادھاي این دوران پرتالطم را برا از غیرعادیترین نامھ

  :انتشار غیرمجاز نامھاش سرزنش كرد، چنین ادامھ داد

شما بھ من كھ مرید و ھواخواه شما ھستم، دردناكترین لطمات را وارد . آقا، من از شما خوشم نمیآید
  . كردھاید

شما بھ عنوان پاداش من بھ . كردھایدشما بھ عنوان پاداش پناھي كھ ژنو بھ شما داد، این شھر را خراب 
شما ھستید كھ . خاطر تمجیدي كھ از شما در میان ھموطنان خود كردم، آنھا را با من بیگانھ ساختھاید

شما ھستید كھ مرا مجبور میكنید در خاك ; زندگي در كشور خودم را براي من غیرقابل تحمل میكنید
محتضر، و در حالي كھ با خفت و خواري روي تودھاي بیگانھ، محروم از ھمھ تسلیات نسبت بھ اشخاص 

از زبالھ افكنده شدھام، بمیرم، و حال آن كھ ھمھ افتخاراتي كھ انساني میتواند انتظار داشتھ باشد، در موطن 
بھ طور خالصھ، من از شما متنفرم زیرا شما این طور خواستھاید، ولي من با . من نصیب شما میشود

از ھمھ . فر دارم كھ ھنوز میتواند، اگر شما بخواھید، شما را دوست داشتھ باشداحساسات كسي از شما تن
ھاي  احساساتي كھ قلب من براي شما مملو از آن بود، تنھا تحسین از نبوغ عالي شما و عالقھ من بھ نوشتھ

ر قائل شدن من ھرگز د. اگر من در شما تنھا بر استعدادتان ارج مینھم، گناه من نیست. شما باقي مانده است
احترام واقعي براي استعدادھاي شما و در طرز رفتاري كھ چنین احترامي ایجاب میكند، كوتاھي نخواھم 

  . كرد

و )) میمون كوچك((، ))دیوانھ((، ))حقھ باز((ولتر بھ این نامھ پاسخ نداد ولي بھ طور خصوصي روسو را 
اشت خود را بھ ھمان اندازه ژان ژاك، حساس و آالمبر د/او در مكاتبھاي كھ با د. خواند)) احمق بدبخت((

  . آتشین مزاج نشان داد

او پس از اینكھ یك كمدي بد نوشت، . او یكپارچھ دیوانھ شده است. من نامھ بلندي از روسو دریافت داشتھام
او چھار یا پنج نكتھ ; او علیھ فرانسھ، كھ بھ او غذا میدھد، مطلب مینویسد. اینك علیھ نمایش مطلب مینویسد

توھین آمیزترین نامھاي را كھ . ست میكشداو از دوستان خود د; میكند و داخل آن میشود تا بھ ما پارس كند
اگر او یك آدم بدبخت بیاھمیت . ... تاكنون یك فرد متعصب نوشتھ است، بھ من، و آن ھم بھ من مینویسد

ولي او بھ نامھ توھینآمیز خود، ; كوتولھ، كھ از خودپسندي متورم شده، نبود، زیان بزرگي بھ بار نمیآمد
را در اینجا افزوده است تا مانع شود كھ من در اینجا از خود  سوكینوسيرسوایي توطئھ با عالم نماھاي 

اگر قصد . تماشاخانھاي دایر كنم، یا دست كم مانع شود كھ شارمندان ژنو با من در آن تماشاخانھ بازي كنند
پست این بود كھ موجبات بازگشت پیروزمندانھ خود را بھ خیانتھاي پستي كھ از آنجا  او از این حقھ

اگر افالطون ھم . برخاستھ است فراھم كند، این كار یك حقھ باز است و من ھرگز او را نخواھم بخشید
جز )) دیدھلوئیز ج((نویسنده . چنین حقھاي بھ من میزد، از او انتقام میگرفتم چھ برسد بھ پادوي دیوجانس

  . یك آدم رذل چیزي نیست

در این دو نامھ كھ بھ وسیلھ دو نفر از مشھورترین نویسندگان قرن ھجدھم نوشتھ شده است ما، در وراي 
جریانات بھ اصطالح غیر شخصي آن عصر، مشاھده میكنیم كھ چگونھ ھر ضربھاي كھ در این زد و 
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اشت و چگونھ خودپسندي عمومي ابناي بشر خورد رد و بدل میشود، بر اعصاب طرف مقابل اثر میگذ
  . حتي در قلوب فالسفھ و قدیسان نیز میتپد

V- ھلوئیز جدید  

كتابي كھ ولتر نام آن را بھ غلط آلوئیزا بھ كار برد، مدت سھ سال پناھگاه روسو از دشمنان، دوستان، و 
پایان یافت، براي یك ناشر ھلندي  ١٧۵٨شروع شد، در سپتامبر  ١٧۵۶این كتاب در سال . ھمھ جھان بود

دو دولداده، كھ توسط ژان ھاي  تحت عنوان ژولي، یا ھلوئیز جدید، نامھ ١٧۶١فرستاده شد، و در فوریھ 
دادن شكل نامھ بھ یك رمان روشي قدیمي بود، ولي . ژاك روسو جمع آوري و منتشر شده است انتشار یافت

  . در این مورد احتماال از روي كالریسا اثر ریچاردسن اقتباس شده بود

-مادرش، سن. انژ استژولي دختر تقریبا ھفدھسالھ بارون د ت. این داستان غیرمحتمل ولي بسیار بدیع است
آبالر جدید عاشق ھلوئیز جدید میشود، . پرو را، كھ جوان و خوش قیافھ است، دعوت میكند تا معلم او باشد

طولي نمیكشد كھ این معلم براي شاگردش . درست ھمان طور كھ ھر مادر واقعي میتوانست پیش بیني كند
  : مانتیك را تعیین میكندھاي عاشقانھ میفرستد كھ آھنگ یك قرن داستانھاي ر نامھ

. ھر چند بار كھ دستان ما باھم در تماس عمل اتفاق میافتد، اما دستان ما بھ ھر حال پیوستھ تماس پیدا میكنند
من بر اثر این لذت وافر دچار تب، یا بھتر بگویم، ; بھ محض اینكھ تماس انگشتان تو را حس میكنم، میلرزم

و ھنگامي كھ چنین از خود بیخود ھستم، چھ ; ج مرا ترك میگویندحواس من بتدری; پریشان حواسي میشوم
  میتوانم بگویم، چھ میتوانم بكنم، كجا خود را پنھان كنم و چگونھ جوابگوي رفتار خود باشم 

  . او درصدد برمیآید كھ از آنجا برود، ولي بھ جاي عمل، حرف میزند

ولي اطمینان داشتھ باش كھ . یشھ خواھم رفتفردا من براي ھم. ... ژولي بسیار جذابم، دیگر خداحافظ
عشق آتشین و بیآالیشم بھ تو فقط با عمر من بھ پایان میرسد، و قلبم كھ آكنده از موھبتي چنان ملكوتي است، 

من احساس عبودیت آینده خود را . ھرگز راضي نخواھد شد كھ با پذیرفتن مھر دیگري خود را حقیر كند
م كرد، و ھیچ پرتو دیگري ھرگز بر محرابي كھ در آن ژولي سجده میشد، میان تو و فضیلت تقسیم خواھ

  . نخواھد تابید

ممكن است ژولي در دل بھ این پرستش بخندد، ولي خصوصیات زنانگي وي مانع از آن میشود ساجدي 
بھ ھر صورت . چنین دلپذیر را از سجدھگاه دور كند و از او میخواھد عزیمت خود را بھ تعویق بیندازد

تماس مغناطیسي مرد و زن، ژولي را نیز دچار ھیجانات مشابھي میكند، و طولي نمیكشد كھ او نیز 
در ھمان نخستین روزي كھ ما با یكدیگر : ((اعتراف میكند آن شراره مرموز بھ جان وي آتش افكنده است

آنا احساس كردم و آن را ; مالقات كردیم، من زھري را كھ بر حواس و نیروي تعقلم اثر میگذارد، نوشیدم
با ھمھ این .)) چشمان تو، احساسات تو، صحبت تو، و قلم گناھكار تو ھر روز بر زجر و عذاب آن میافزاید

تو باید با فضیلت باشي واال مورد . ((اوصاف، معلم ژولي چیزي گناه آمیزتر از یك بوسھ از او نمیخواھد
این تنھا امیدي است كھ . از ھمان خودم خواھم بودولي اگر رفتار من ناشایست باشد، ب; تحقیر خواھي بود

پرو حاضر میشود كھ فضیلت و پریشان حواسي را باھم  -سن .)) برایم مانده و بر امید مرگ ارجح است
  : درآمیزد، ولي معتقد است كھ این كار بھ كمك مافوق طبیعي نیاز دارد

از . روح وجودم، آه! عشق خدایي! تحمل كند بھ من روحي بدھید كھ بتواند سعادت را! ... قدرتھاي آسماني
آه، چگونھ در برابر ! ... من پشتیباني كنید، زیرا من آمادھام در زیر سنگیني خوشي بیحد از پاي درآیم

سیالب تند سعادت، كھ قلبم را در خود غرق كرده است، تاب مقاومت بیاورم و چگونھ بیم و ھراس را از 
  )) دور كنمدختر دلباختھ كم دل و جرئتي ((

pymansetareh@yahoo.com



جوان در این باره . دختر، جوان را میبوسد ٩١در صفحھ . صفحھ ادامھ پیدا میكند ۶۵٧و بر این قیاس 
كلمات از بیان این عاجز است كھ لحظھاي بعد، ھنگامي كھ دستانم میلرزید و لرزش مالیمي : ((میگوید

شد و خودم را در آغوش او دیدم، احساس میكردم و لبھایي، عطر آگین، لبھاي ژولي من، بر لبانم فشرده 
  ! چھ حالي بھ من دست داد

از راه بھ دركرده ) یا دختر، جوان را(وقتي كھ بھ نامھ بیست و نھم میرسیم جوان، دختر را .)) جستن كرد
جوان در صفحات عدیده در عالم خوشي سیر میكند، ولي دختر ھمھ چیز را از دست رفتھ میپندارد و . است

من بھ منجالب بدنامي سقوط . حظھ غفلت، مرا دچار بدبختي پایان ناپذیري كرده استیك ل: ((میگوید
مادر ژولي كھ از لكھدار شدن دامن عفت او مطلع میشود، از غصھ .)) كردھام كھ از آن بازگشتي نیست

ا را در حریف آنا جا خالي میكند و راه سفر دور دنی. پرو را بكشد -بارون سوگند یاد میكند كھ سن . میمیرد
ژولي از روي ندامت و بھ خاطر اطاعت از پدرش با ولمار، كھ یك روس از طبقھ باالست و . پیش میگیرد

  . سالھاي بسیار از عمرش گذشتھ است، ازدواج میكند

پرو ادامھ میدھد، و نسبت بھ او عواطفي نیرومندتر از ارتباط شرعي خود با  -ولي پنھاني بھ مكاتبھ با سن 
نسبت ; ژولي از اینكھ میبیند شوھرش با آنكھ منكر وجود خداست مرد خوبي است. میكند شوھرش، احساس
  . بھ حیرت درمیآید; و نسبت بھ ھمھ منصف و باگذشت است; مراقب آسایش اوست; بھ او وفادار است

 پرو بھ وي اطمینان میدھد كھ مرد و زن میتوانند در یك ازدواج -ھاي خود بھ سن  او در یكي از نامھ
انحراف قبل از ازدواج . ولي ژولي ھیچ گاه دیگر با خوشي كامل قرین نمیشود. مصلحتي، رضایت بیابند

شوھرش . سرانجام جریان آن لحظھ گناه را بھ شوھرش اعتراف میكند. بر خاطرھاش سنگیني میكند
كھ او  او بھ ژولي میگوید كاري. موضوع را میدانست و قصد داشت ھرگز آن را بھ روي خود نیاورد

پرو دعوت میكند بیاید و بھ  - و براي این كھ برائت او را تایید كند از سن ; كرده، اصال گناه نبوده است
  . عنوان معلم اطفالشان نزد آنھا زندگي كند

و بھ ما اطمینان داده میشود كھ زندگي این سھ نفر چنان ھماھنگ است كھ تنھا مرگ میتواند ; پرو میآید- سن
پرو براي قایق سواري بھ  - ژولي و سن . شوھر عجیب چند روزي غیبش میزند. جدا سازدآنان را از ھم 

پرو تختھ سنگي را كھ در دوران ھجران  - از آنجا بھ ساووا عزیمت میكنند، و سن ; دریاچھ ژنو میروند
د، ولي او میگوید، و ژولي دست لرزانش را میگیر. خود نام ژولي را بر آن نوشتھ بود، بھ او نشان میدھد

  . آنھا بدون ارتكاب معصیت بھ خانھ ژولي در كالران در ایالت وو بازمیگردند

پرو، كھ مانند  -سن . آنھا در حیرتند كھ چگونھ ولمار بدون معتقدات مذھبي میتواند تا این حد خوب باشد
  : ژولي یك پروتستان خداشناس است، وضع را چنین توجیھ میكند

اتولیك رومي زندگي كرده است ھیچ گاه بر اثر آنچھ در این كشورھا یافت، كھ در كشورھاي ك[ ولمار]او 
او دید مذھب آنھا متوجھ مصالح كشیشان آنھا است، و صرفا از . عقیده بھتري درباره مسیحیت پیدا نكرد

او متوجھ شد كھ مردان باشعور و درستكار ھمگي با او . اداھاي مضحك و حرفھاي بیسروتھ تشكیل میشود
ده بودند، و از گفتن این امر ابایي نداشتند كھ خود روحانیان در خفا و در خلوت آنچھ را كھ علنا تلقین ھمعقی

بنابراین او بكرات بھ ما اطمینان داده است كھ پس از . میكردند و میآموختند، مورد تمسخر قرار میدادند
  یش ندیده صرف وقت بسیار و تحمل ناراحتي در راه این كاوش، ھرگز بیش از سھ كش
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  . است كھ بھ خدا اعتقاد داشتھ باشند. آپولون عروس را میآورد: تیپولو

با !)) خدا نكند من با این اظھارات تند و بیپروا روي موافق نشان دھم: ((روسو در یك پانویس میافزاید
طر احترام بھ او و وجود اینھا، ولمار مرتبا با ژولي بھ مراسم مذھبي پروتستان میرود، و این كار را بھ خا

مانند یك كافر فكر ((كسي كھ  -را میبینند )) عجیبترین پوچي((پرو در او  - ژولي و سن . ھمسایگانش میكند
ژولي در . ولمار مستحق آخرین ضربھاي نبود كھ بھ او وارد شد.)) كرده، و مانند یك مسیحي عمل میكند

بھ آن دچار شده است، یك نامھ سرگشاده بھ حال احتضار از تبي كھ بر اثر نجات پسرش از غرق شدن 
پرو میگوید كھ او پیوستھ تنھا عشق  -در این نامھ، ژولي بھ سن . پرو برساند - ولمار میسپارد كھ بھ سن 

دوام تاثیر نخستین عشق را میتوان درك كرد، ولي آنچھ كھ نمیتوان درك كرد این است كھ . وي بوده است
ي و اعتماد شوھرش، با چنین اظھار رد بیحرمانھاي، آن ھم از بستر مرگ، چرا باید پاداش وفاداري طوالن

  . این امر با نجابت و بزرگواري طبیعي، كھ نویسنده بھ ژولي نسبت داده است، سازگار نیست. داده شود

اگر چھ احتماال مایھ اولیھ آن . با وصف این، ژولي یكي از تصاویر بزرگ در آثار تخیلي دوران جدید است
دو دختري كھ : كالریساي ریچاردسن گرفتھ شده بود، الھام آن از خاطرات خود روسو ناشي میشد از

اسبھایشان را در آنسي از نھر گذرانده بود، خاطراتي كھ او از سالھاي نخستین برخورداري حمایت مادام 
د طغیان عشق را اودتو كھ با سد كردن تمنیات او باعث شده بو/دو واران عزیز میداشت، و سپس مادام د

البتھ ژولي ھیچ یك از این زنان نیست، و شاید ھم ھیچ یك از زناني نبود كھ روسو با آنھا آشنا . حس كند
تصویري كھ روسو ترسیم كرده است، بر اثر . شده بود، بلكھ كمال مطلوبي مركب از رویاھاي او بود

ژولي، كھ مرحلھ مادر . د، لطمھ میبینداصرار او در اینكھ كلیھ شخصیتھاي ماجرا مانند خودش سخن گوین
شدن بر عمق درك و عواطفش میافزاید، بھ صورت حكیمي درمیآید كھ بھ تفصیل درباره ھمھ چیز بھ بحث 
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ما اعتبار و اصالت این : ((او مثال میگوید. میپردازد، از خانھداري گرفتھ تا پیوند عارفانھ با خداوند
ولي كدام زن دوستداشتني ھرگز دست بھ چنین كارھاي .)) داداستدالل را مورد بررسي قرار خواھیم 

حساس در برابر ھمھ  -پرو بویژه داراي ھمھ خصوصیات روسو است  - مضحكي میزند البتھ سن 
ھاي زنان، در آرزوي زانو زدن در جلو پاھاي محبوب خود، و بر زبان جاري كردن جمالت فصیح  جذبھ

 -روسو درباره سن . ساعات تنھایي نزد خود تمرین كرده است حاكي از فداكاري و عشق آتشیني كھ در
در .)) پیوستھ مرتكب نوعي دیوانگي میشد و ھمیشھ سعي میكرد بر سر عقل آید((پرو میگوید كھ وي 

پرو بھ حدي باور  - مقایسھ با الولیس كھ در اثر ریچاردسن آمده، و آشكارا آدم فرومایھاي است، سن 
پاریس را گردابي از زشتیھا، : او ھم ترجمان نظرات روسو میشود. القي استنكردني در بند مكارم اخ

او . صحبتھاي مبتذل، فلسفھ خودپسندانھ و سقوط تقریبا كامل مذھب، اخالقیات و ازدواج، توصیف میكند
مطالب گفتار اول خود را درباره خوبي طبیعي بشر، و نفوذھاي فاسد كننده و نزول شان دھنده تمدن تكرار 

یكند، و بھ ژولي و ولمار كھ زندگي آرام و سالم نقاط خارج از شھر را در كالران ترجیح میدھند، تبریك م
  . میگوید

نمونھاي كھ در . در میان شخصیتھاي مخلوق روسو، ولمار داراي ابتكاریترین و بدیعترین شخصیت است
بارون فیلسوف، ماده گراي با ، ))ملحد دوستداشتني((اولباك آن /نظر روسو بود، چھ كسي بود شاید د

المبر، كھ روسو را با تبلیغ  - و شاید ھم سن . فضیلت، شوھر با وفاي یك ھمسر و سپس شوھر خواھر او
روسو . الحاد خود شدیدا بھ حیرت آورده، ولي عمل او را در عشقبازي با رفیقھاش بر او بخشیده بود

در آفریدن این شخصیتھا، بھ این نحو اذعان  ھاي زنده و خاطرات شخصي صریحا بھ استفاده از نمونھ
  :میكند

این . قلب من آكنده بود از آنچھ كھ بر سرم آمده بود، و ھنوز تحت تاثیر احساسات شدید بسیار قرار داشت
ھایي افزوده است كھ غور و تعمق، الھام بخش آنھا  قلب، عواطف ناشي از رنجھایي را كھ كشیده، بھ اندیشھ

من بدون اینكھ متوجھ باشم، وضعي را كھ خود در آن قرار داشتم توصیف و . ... بھ من گردیده بود
  . المبر و خودم ترسیم كردم -اودتو، سن /اپینھ، مادام د/تصاویري از گریم، مادام د

او تصویري كمال . ھاي فلسفھ خود را مطرح میكرد روسو از طریق این ترسیم شخصیتھا، تقریبا كلیھ جنبھ
مطلوب از یك زندگي زناشویي سعادتمندانھ، از یك مزرعھ كھ با كارآیي، عدالت، و انسانیت اداره میشد، و 

دداري و ذكاوت باشند، ترسیم از اطفالي كھ طوري تربیت شدھاند تا تركیبي نمونھ از آزادي و اطاعت، خو
  . میكرد

تعلیم و تربیت باید نخست متوجھ سالمت : قبال درباره استدالالتي كھ در امیل مطرح شده، فكر كرده بود
جسم، سپس متوجھ اخالقي بدون توجھ بھ خواستھاي نفس، و پس از آن متوجھ نیروي فكري براي تعقل 

ه رام كردن اطفال، این نیست كھ برایشان استدالل كنیم بلكھ این تنھا را: ((مثال از قول ژولي میگوید. باشد
قبل از رسیدن مرحلھ بلوغ، نباید بھ تعقل )) ;است كھ بھ آنھا بفھمانیم كھ استدالل براي سن آنھا زود است

در این داستان، روسو ضمنا از راه خود منحرف شد تا مسائل . متوسل شد و درصدد پرورش فكري برآمد
مراسم مذھبي كھ باعث ; ایمان ژولي وسیلھ پاك شدن گناھانش میشود. مورد بحث قرار دھدمذھبي را 

ولي ایماني كھ در سراسر كتاب . تقدیس ازدواجش شد، در او احساس نوعي تھذیب و فداكاري ایجاد كرد
نیان پرو آنچھ را كھ بھ نظرش ریا و تزویر روحا -سن . حكمفرمایي میكند، از نوع پروتستان شدید است

ولمار تجرد كشیشان را بھ عنوان پوششي براي زناكاري مورد . كاتولیك در پاریس میرسد، مسخره میكند
تحمیل تجرد بر گروھي چنین كثیر العده مانند روحانیان : ((حملھ قرار میدھد، و روسو شخصا میافزاید

كنند، بھ ھمان اندازه مانع آن كلیساي رم، آن قدر كھ آنان را وامیدارد كھ خود را با زنان دیگران ارضا 
روسو ضمن مطالب دیگر، خود را موافق رواداري مذھبي و .)) نمیشود كھ آنان از خود ھمسر داشتھ باشند

ھیچ مومن واقعي نھ : ((او میگوید. حتي گسترش آن بھ طوري كھ شامل ملحدان نیز باشد، نشان میدھد
اگر من قاضي بودم . رصدد آزار و اذیت آنھا برمیآیدنسبت بھ پیروان مذاھب دیگر سختگیري میكند و نھ د

و قانون ملحدان را محكوم بھ مرگ میكرد، من نخست ھركسي را كھ علیھ دیگري خبر چیني میكرد، بھ 
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این رمان نفوذ عظیمي در برانگیختن مردم اروپا و جلب توجھ آنھا بھ زیباییھا و .)) عنوان ملحد میسوزاندم
آالمبر تب فلسفھ و زندگي شھري باعث تشویق حساسیت در /تر، دیدرو، و ددر ول. شكوه طبیعت داشت

روسو این مزیت را داشت كھ در میان . ھا و رنگھاي درھم آمیختھ آسمان نمیشد برابر فر و شكوه كوه
ا ھاي آلپ بھ تورن، و از آنج او از ژنو پاي پیاده بھ ساووا، از كوه. جالبترین مناظر اروپا بھ دنیا آمده بود

او لذت مناظر، صداھا، و عطرھاي مناطق خارج شھري را درك كرده بود، و در . بھ فرانسھ رفتھ بود
او تصور میكرد نوعي توافق . نظرش ھر بار طلوع آفتاب در حكم پیروزي الوھیت بربدي و تردید بود
درختان،  خلسھ عشقي او، ھمھ; پنھاني میان خلق و خوي خودش و خوي متغیر زمین و ھوا وجود دارد

ھاي آلپ تا نیمھ ارتفاعشان باال میرفت و چنین بھ نظر میرسید كھ  از كوه. گلھا، و علفھا را در برمیگرفت
او این مشاھدات را با چنان . در آنجا ھوایي چنان پاكیزه مییافت كھ بھ افكارش پاكیزگي و روشني میداد
یكي از ورزشھاي عمده اروپا احساس و وضوحي توصیف میكرد كھ كوھنوردي، خصوصا در سویس، 

  . شد

ھیچ گاه در ادبیات عصر جدید احساس، عالیق آتشین، و عشق رمانتیك چنان مشروح و فصیح بیان نشده 
روسو كھ در برابر پرستش عقل، از زمان بوالو گرفتھ تا ولتر، عكس العمل نشان میداد، طرفداري . بود

با . تفسیر زندگي و ارزشیابي معتقدات اعالم داشتخود را از اولویت احساس و لزوم توجھ بھ آن در 
البتھ حتي در دوران رونق . انتشار ھلوئیز جدید نھضت رمانتیك بھ مبارزه با دوران كالسیك برخاست

 -  ١۶١٠(آستره / اورفھ در نمایش ل /مثال اونوره د; كالسیسیسم، لحظات رمانتیك نیز وجود داشتھ است
مادموازل دو سكودري در آرتاس، یا ; نقش خود را ایفا كرده بود با عشقي از نوع روستایي) ١۶٢٧

و مادام دو الفایت عشق و مرگ ; مباحث عشقي را بسیار طوالني كرده) ١۶۵٣ -  ١۶۴٩(كوروش كبیر 
و راسین ھمان مضمون را در فدر ; با یكدیگر در یكجا جمع آورده بود) ١۶٧٨(را در پرنسس دوكلو 

بھ خاطر داریم كھ چگونھ روسو . نقطھ اوج دوران كالسیك، بھ كار برده بودیعني در باالترین ) ١۶٧٧(
ھاي آلپ،  و اما در مورد كوه. رمانھاي قدیمي را از مادرش بھ ارث برده و آنھا را با پدرش خوانده بود

 ، و جیمز تامسن باعث شھرت زیباییھا)١٧٢٩(آلبرشت فون ھالر قبال درباره شكوه آنھا نغمھ سرایي كرده 
اثر پروو را ) ١٧٣١(ژان ژاك میبایستي مانون لسكو ). ١٧٣٠ -  ١٧٢۶(و زشتیھاي فصول شده بود 

اثر ) ١٧۴٨ - ١٧۴٧(بایستي با كالریسا ) چون انگلیسي را بزحمت میتوانست بخواند(خوانده باشد و 
را از اثر روسو سبك نامھ نگاري براي توصیف داستان . ریچاردسن از طریق ترجمھ پروو آشنا شده باشد

دو ھزار صفحھاي ریچاردسن كھ جریان از راه بھ در كردن زني را توصیف میكرد، اقتباس ) ھنوز ناتمام(
و براي ژولي یك دختر عموي مورد اعتماد در قالب كلر ; كرد، آن را براي تحلیل رواني مناسب یافت

وسو با احساس انزجار، متوجھ ر. آفرید، ھمان طور كھ ریچاردسن براي كالریسا، میسھاو را آفریده بود
بالفاصلھ بعد از ژولي منتشر كرده، و از ) ١٧۶١(شد كھ دیدرو مطلبي تحت عنوان ستایش از ریچاردسن 

  . شكوه ژولي كاستھ است

ھر دو . ژولي از نظر اصالت و معایب كامال با كالریسا برابر، و از نظر سبك بمراتب از آن برتر است
ولي فرانسھ كھ از نظر سبك از ھمھ دنیا پیشتر . الي، غني و مملو از موعظھانداثر از نظر وقایع غیراحتم

. است، ھرگز بھ خود ندیده بود كھ زبان فرانسھ چنان رنگ، حرارت، رواني، و قافیھاي بھ خود بگیرد
او بھ ھر چھ كھ دست میزد، بھ آن ; روسو احساسات را تنھا موعظھ نمیكرد بلكھ خود، آنھا را داشت

ت و عاطفھ القا میكرد، با آنكھ ممكن است بر حاالت خلسھ او لبخند بزنیم، از حرارت درون او حساسی
ممكن است از بحث و فحص بیموقع او احساس انزجار كنیم و بسرعت از آن . احساس گرمي میكنیم

میشود، و ھر چند وقت یك بار صحنھاي كھ با نیروي بسیار احساس ; بگذریم، ولي بھ خواندن ادامھ میدھیم
ھا را در قالب  ھاي تازه بود و این اندیشھ ولتر، افكارش بھ صورت اندیشھ. روح داستان را تجدید میكند

روسو افكارش را بھ صورت مناظري میدید و این مناظر را با ; اشعار كوتاه و دلنشین بیان میكرد
میكرد كھ این عبارات و جملھ او اعتراف ; عبارات و جملھ بندیھایش ساده نبودند. احساسات مجسم میساخت

بندیھا را در بستر خود، بھ ھنگامي كھ احساسات تند نویسنده خواب را از او دور میكرد، در مغز خود 
من باید آثار روسو را آن قدر بخوانم تا زیبایي بیانش دیگر حواسم را پرت : ((كانت میگفت. میپروراند

ژولي نزد .)) آثار را از روي عقل مورد بررسي قرار دھمنكند، و تنھا در آن موقع است كھ میتوانم این 

pymansetareh@yahoo.com



گریم آن را تقلید بیروحي از كالریسا خواند و پیش بیني كرد . با موفقیت روبھرو شد)) فیلسوفان((ھمھ جز 
لطفا دیگر درباره رمانس ژان ): ((١٧۶١ژوئیھ  ٢١(ولتر با غضب گفت . كھ بزودي فراموش خواھد شد

تاسفم كھ آن را خواندھام و اگر وقت داشتم كھ بگویم درباره این كتاب مھمل چھ من م. ژاك صحبت نكنید
ھایي درباره ھلوئیز  یك ماه بعد ولتر نظر خود را در نامھ.)) فكر میكنم، آن وقت او بود كھ متاسف میشد

د، و ھیچ او اشتباھات دستوري این كتاب را متذكر ش. جدید كھ با نام مستعار منتشر شده بود، اظھار داشت
ھر چند كھ بعدھا خودش ھم بھ  - نشانھاي از توجھ خود بھ توصیف روسو درباره طبیعت ابراز نداشت 

پاریسیھا قلم ولتر را شناختند و چنین . تقلید از روسو، از تپھ باال میرفت تا آفتاب طالع را پرستش كند
  . قضاوت كردند كھ پیر دیر بھ رنج حسادت دچار است

مشكالت كوچك كھ بگذریم، روسو از استقبالي كھ از نخستین اثر جامعش بھ عمل آمد، از این موانع و 
در سراسر تاریخ ادبیات ھرگز چنین موفقیت عظیمي وجود نداشتھ : ((میشلھ عقیده داشت. مسرور بود

براي خریدن كتاب در . این كتاب پشت سر ھم چاپ میشد ولي عرضھ آن خیلي كمتر از تقاضا بود.)) است
  . سو میپرداختند ١٢خوانندگان مشتاق براي امانت گرفتن آن ساعتي ; ھا صف میبستند شگاهفرو

روسو با .))آنھایي كھ این كتاب را روز در اختیار داشتند براي مدت شب آن را بھ دیگران امانت میدادند((
خوشحالي تعریف میكرد چطور یك روز خانمي كھ براي رفتن بھ یك مجلس رقص در اپرا لباس پوشیده 

اما چنان ; ن بكندبود، دستور داد كالسكھاش حاضر شود و ضمنا كتاب ژولي را برداشت كھ نگاھي بھ آ
مجذوب آن شد كھ تا ساعت چھار بامداد بھ خواندن ادامھ داد، در حالي كھ كلفت و اسبانش انتظار او را 

ولي زناني نیز ; او این پیروزي را بھ لذت بردن زنان از خواندن ماجراھاي عشقي نسبت میداد. میكشیدند
صدھا . خود شوھري و اطفالشان پدري داشتھ باشند بودند كھ از رفیقھ بودن خستھ شده بودند و آرزو داشتند

زنان زیادي بودند كھ عشق ; نامھ براي روسو در مونمورانسي رسید كھ بھ خاطر كتابش از او تشكر میشد
حتي یك زن از طبقھ باال نبود، كھ اگر من : ((خود را بھ او عرضھ میداشتند كھ او چنین نتیجھگیري میكرد

اینكھ شخصي درون خود را آن گونھ آشكار كند كھ روسو از .)) بھ دست آورممیخواستم، نتوانم او را 
و ھیچ چیز مانند روح انسان جالب نیست، حتي اگر ; پرو و ژولي كرده بود، امر تازھاي بود -طریق سن 

در این كتاب ھمھ : ((مادام دوستال میگفت. قسمتي از آن یا بھ طور ناخودآگاه، ھمھ آن عریان شده باشد
; در این وقت بود كھ دوران سلطنت ادبیات درون بینانھ آغاز شد.)) ھاي قلب از ھم دریده شده است هپرد

از مكاشفھ نفس، قلوب شكستھ در خالل سطور، و روحھاي ) كھ تا امروز دوام یافتھ است(دوراني طوالني 
حساسات و عواطف نھ احساساتي شدن و ابراز ا. زیبا كھ در انظار عموم در حزن و اندوه غوطھ میخورند
شیوه كالسیك محدودیت، نظم، تعقل و فرم رو بھ . تنھا در فرانسھ بلكھ در انگلستان و آلمان نیز رواج یافت

، قرن ھجدھم بھ ١٧۶٠پس از سال . فرانسھ بھ پایان خود نزدیك میشد)) فیلسوفان((سلطھ . زوال گذاشت
  . روسو تعلق داشت

  فصل ھفتم

  

  روسو فیلسوف

I - د اجتماعيقراردا  

  ):١٧۶٠دسامبر  ١١(دو ماه قبل از انتشار ھلوئیز جدید روسو بھ آقاي لنیپ چنین نوشت 
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یك گناه قدیمي در دست چاپ باقي است كھ باید عقوبت . من از حرفھ نویسندگي براي ھمیشھ دست كشیدھام
شتي بھتر از این من سرنو. آن پس داده شود، و پس از آن، مردم دیگر ھرگز از من چیزي نخواھند شنید

از این پس، نسخھبرداري از نتھاي موسیقي تنھا . ... نمیدانم كھ انسان را ھیچ كس جز دوستانش نشناسد
  . شغل من خواھد بود

ھم قرارداد اجتماعي را  ١٧۶٢درست است كھ او در سال . آیا این حرفھا جنبھ تظاھر داشت نھ كامال
گناه قدیمي در دست ((بھ پایان رسیده بودند و ھمان  ١٧۶١ل ولي اینھا در سا; منتشر كرد و ھم امیل را

و نیز درست است كھ او بعدا بھ اسقف اعظم پاریس، بھ .)) كھ باید عقوبت آن پس داده شود((بود )) چاپ
شوراي كلیساي ژنو، و بھ تقاضاھاي واصل از كرس و لھستان كھ از او خواستھ بودند برایشان قانون 

اعترافات، . ھا، معلول وقایع پیش بیني نشده بودند ولي این نوشتھ; پاسخھایي داداساسي پیشنھاد كند، 
او اساسا بھ عھد عجیب خود پایبند . مكالمات، و رویاھاي یك رھرو تنھا پس از مرگش بھ چاپ رسیدند

او خود را خستھ و درمانده احساس میكرد، زیرا در ظرف پنج  ١٧۶١جاي تعجب نیست كھ در سال . ماند
  . ھا بھ شمار میرفت ل سھ اثر عمده بھ وجود آورده بود كھ ھر یك از آنھا واقعھاي در تاریخ اندیشھسا

، ھنگامي كھ او منشي سفیر كبیر فرانسھ در ونیز بود، مشاھداتش در زمینھ حكومت ١٧۴٣سالھا پیش، در 
ود كھ رسالھ مبسوطي درباره و نیز در مقام مقایسھ با حكومتھاي ژنو و فرانسھ او را بھ این فكر انداختھ ب

ھایي از آن آتش فكري بودند، ولي این دو نوشتھ در حكم  دو گفتار او شراره. تاسیسات سیاسي بنویسد
تالشھاي عجوالنھاي بودند كھ از راه مبالغھگویي جلب توجھي شود، و ھیچ كدام از این رو، حق افكار در 

وي آثار افالطون، گروتیوس، الك، و پوفندورف را در خالل این مدت، . حال تكامل وي را ادا نمیكرد
روسو فكر منظم، . كھ رویایش را در سر میپرورانید ھرگز بھ پایان نرساند)) كار مھمي((او . مطالعھ كرد

این كار ایجاب میكرد كھ او ھم . اراده صبورانھ، و خوي آرامي را كھ براي چنین كاري الزم بود نداشت
و چنین انكار نفس، بیرون از توانایي او ; احساسات تند را پنھان كند نھ آشكار استدالل كند و ھم احساس،

قطعھ درخشاني از  ١٧۶٢ولي او در سال . دست كشیدن از نویسندگي در حكم اعتراف بھ شكست بود. بود
صفحھ كھ در آمستردام تحت عنوان قرارداد اجتماعي یا اصول حقوق سیاسي منتشر  ١٢۵نقشھ خود را در 

  . بود، بھ جھانیان عرضھ داشت شده

انسان آزاد بھ دنیا آمده، و ھمھ جا : ((ھمھ، فریاد جسورانھاي را كھ در مطلع فصل اول قرار داشت میدانند
روسو آگاھانھ مطلب خود را بھ سبك مبالغھآمیز آغاز كرد، زیرا میدانست منطق داراي )). در زنجیر است

ید و نافذ بھ صدا درآورد، او در این كار خود كھ یك نت را شد; نیرومندي است)) خاصیت خواب آور((
او ھمان طور كھ در . حسن قضاوت بھ خرج داد زیرا جملھاي كھ ذكر شد بھ صورت شعار قرن درآمد

او كشورھاي ; فرض كرد كھ در آن قانون وجود نداشت)) وضع طبیعي((گفتارھاي خود ھم نوشتھ بود، یك 
ودش پیشنھاد میكرد كھ بھ جاي این كشورھا و خ; موجود را متھم میكرد كھ این آزادي را از میان بردھاند

باید یك نوع سازمان اجتماعي پیدا كرد كھ از خود اعضاي سازمان و اموال آنان دفاع و محافظت كند، و ((
. ... در آن ھر فرد، ضمن وابستھ كردن خود بھ ھمھ، تنھا از خویشتن اطاعت كند و مانند گذشتھ آزاد بماند

روسو میگوید یك قرارداد .)) كھ حل آن را قرارداد اجتماعي میسر میسازداین ھمان مسئلھ اساسي است 
مانند (اجتماعي وجود دارد، و آن نھ یك تعھد از ناحیھ فرمانبرداران براي اطاعت از فرمانروایان است 

، بلكھ بھ صورت توافق افراد است در مورد اینكھ قضاوت، )ھابز آمده است)) لویاتان((آنچھ در كتاب 
ھر فرد با قبول . و قدرتھاي خود را بھ طور كلي تابع نیازھا و قضاوت اجتماع خود قرار دھند حقوق،

قدرت حاكم در ھر كشور در شخص . حمایت قوانین اجتماعي، بھ طور ضمني وارد چنین قراردادي میشود
)) ه عمومياراد((حاكم، اعم از اینكھ بھ صورت یك فرد باشد یا یك گروه متشكل، قرار ندارد بلكھ در 

و اگر چھ میتوان قسمتي از این حاكمیت را براي مدتي تفویض كرد، ھیچ گاه نمیتوان آن را ; اجتماع است
  . بھ طور كامل بھ دیگري واگذاشت

چیست آیا اراده ھمھ شارمندان است یا اراده اكثریت آنھا و چھ كساني را باید بھ )) اراده عمومي((ولي این 
حتي در بسیاري از موارد، اراده اكثریت مردم . بسیاري از افراد متناقض باشد زیرا ممكن است با اراده
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بلكھ اراده جامعھاي است كھ از خود داراي زندگي و ; در لحظھ خاصي نمیباشد[ یا راي دھنده]زنده 
ي روسو مانند واقعبینان قرون وسطي برا. ]ھاي اعضاي منفرد آن میباشد واقعیتي عالوه بر زندگیھا و اراده

اراده عمومي، یا . جمع یا آنچھ جنبھ عمومي دارد، واقعیتي عالوه بر واقعیت اجزاي متشكلھ آن قایل میشود
، نھ تنھا باید منعكس كننده نظر شارمنداني كھ اینك در قید حیاتند باشد، بلكھ باید گویاي ))روح عمومي((

دین ترتیب، خصوصیات این اراده نھ تنھا ب. خواست مردگان و آنھایي كھ ھنوز بھ دنیا نیامدھاند نیز باشد
ھاي زمان حاضر، بلكھ ھمچنین بھ وسیلھ تاریخ گذشتھ و ھدفھاي آینده اجتماع، بھ آن داده  براساس اراده

این اراده مانند یك خانواده قدیمي است كھ خود را در طول نسلھا بھ ھم پیوستھ میپندارد، بھ اجداد . میشود
بدین ترتیب، ھمان طور كھ یك پدر از روي تعھد . نسلھاي آینده محافظت میكندخود احترام میگذارد، و از 

در برابر نوادگان خود كھ ھنوز بھ دنیا نیامدھاند ممكن است تمایالت اطفال زنده خود را زیر نفوذ و اختیار 
كند بلكھ بھ بگیرد، یك دولتمرد نیز ممكن است خود را ملزم بداند كھ نھ تنھا در چارچوب یك انتخابات فكر 

راي اكثریتھمیشھ براي دیگران الزم االجرا : ((با وصف این، روسو میگوید[ .باشدفكر چندین نسل 
ھمھ افراد بالغ شارمندان چھ كساني ھستند ظاھرا نھ . چھ كساني حق راي دارند ھمھ شارمندان.)) است
آالمیر بھ خاطر تمیز میان چھار گروه /نظر روسو خصوصا در این مورد ابھامآمیز است، ولي از د. مذكر

سكنا دارند و از آنھا تنھا دو گروه، اعضاي اجتماع را تشكیل میدھند، تمجید [ ژنو]افراد كھ در شھر ما 
  . را درك نكرده است)) شارمند((لمھ میكند و میگوید ھیچ نویسنده فرانسوي دیگر مفھوم واقعي ك

بشر طبیعتا بھطور كلي خوب . روسو میگوید كمال مطلوب آن است كھ قانون بیان كننده اراده عمومي باشد
در قرارداد اجتماعي . است، ولي غرایزي دارد كھ باید تحت مراقبت درآید تا تشكیل جامعھ امكانپذیر شود

در یك مورد مانند الك یا مونتسكیو یا حتي ولتر . ف نشده استوضع طبیعت بھ عنوان كمال مطلوب توصی
  :سخن میگوید

زیرا در نحوه رفتار ; تطور از وضع طبیعي بھ وضع مدني، تحولي بسیار قابل مالحظھ در بشر ایجاد میكند
بوده  او قانون را جانشین غریزه میكند، و اقدامات او را واجد آن اصول اخالقي میكند كھ در گذشتھ فاقد آن

  . است

با آنكھ در این وضع مدني بشر خود را از پارھاي مزایایي كھ از طبیعت داشت محروم میكند، در ... 
عوض مزایایي چنان بزرگ بھ دست میآورد، استعدادھایش چنان بھ تحرك واداشتھ میشود و تكامل مییابد، 

اگر مفاسد شرایط تازھاش  افكارش چنان گسترش مییابد و ھمھ روحش چنان اعتالیي حاصل میكند كھ
اغلب او را بھ درجاتي پایینتر از شرایط پیشین سوق ندھد، او بھ طور قطع از لحظھ سعادت باري كھ وي 
را براي ھمیشھ از شرایط پیشین بیرون آورد و از او بھ جاي یك حیوان بیشعور و فاقد نیروي تخیل، یك 

  . ردموجود ذیشعور و یك انسان ساخت، شكرگزاري خواھد ك

اینك بھ تمامي ) كھ زماني مانند یك آنارشیست نھ كامال فیلسوف مآب صحبت میكرد(بدین ترتیب روسو 
ھمان طور كھ بارھا (اگر . طرفدار تقدس قانون است، مشروط بر اینكھ قانون بیان كننده اراده عمومي باشد

موافق نباشد، دولت حق دارد وي را  یك فرد با آن اراده عمومي كھ از طریق قانون ابراز شده) اتفاق میافتد
این عمل تخلف از آزادي نیست بلكھ در حكم حفظ آن است، حتي براي فرد .عادالنھ مجبور بھ تسلیم كند

زیرا در یك وضع مدني تنھا از طریق قانون است كھ فرد میتواند از مصونیت در برابر حملھ، ; نافرمان
بنابراین، با مجبور كردن فرد بھ اطاعت از . مند شودسرقت، آزار، افترا، و یكصد زشتي دیگر بھرھ

این وضع خصوصا در نظامھاي جمھوري .)) قانون، جامعھ در واقع او را مجبور میكند كھ آزاد باشد
دولت یك .)) اطاعت از قانوني كھ ما براي خود تجویز میكنیم در حكم آزادي است((صادق است، زیرا 

. ي بھ طور موقت قسمتي از قدرتھاي خود را بھ آن تفویض میكنددستگاه اجرایي است كھ اراده عموم
ھر . كشور را نباید تنھا دولت پنداشت بلكھ آن را باید دولت، شارمندان، و اراده عمومي یا اجتماعي دانست

; كشوري كھ تحت حكومت قانون اداره شود و نھ بھ وسیلھ فرمانھاي خودكامھ، داراي نظام جمھوري است
ولي اگر سلطنت داراي قدرت مطلقھ باشد . م، حتي یك كشور سلطنتي ھم میتواند جمھوري باشدبا این مفھو

بلكھ ; نظام جمھوري نمیتواند وجود داشتھ باشد -یعني اگر پادشاه ھم واضع قانون باشد و ھم مجري آن  - 
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روسو حاضر  بدین ترتیب. نظامي برقرار خواھد بود كھ در آن یك حاكم مستبد بر بردگان حكومت میكند
كھ از استبداد روشنفكرانھ فردریك دوم و كاترین دوم بھ عنوان وسیلھ )) فیلسوفان((نبود با آن دستھ از 

او عقیده داشت مردمي كھ در ھواي منطقھ منجمد . پیشبرد تمدن و اصالحات تمجید میكردند، ھماواز شود
ولي ; حفظ زندگي و نظم نیاز داشتھ باشندیا منطقھ حاره زندگي میكنند، ممكن است بھ حكومت مطلقھ براي 

بدترین ((آریستوكراسي موروثي . در مناطق معتدلھ تركیبي از آریستوكراسي و دموكراسي مطلوب است
یعني، بھترین حكومت آن است كھ ; ، و آریستو كراسي انتخابي بھترین نوع آن است))نوع حكومت است

علت برتري فكري و اخالقي خود بھ طور ادواري انتخاب  در آن قوانین بھ وسیلھ اقلیتي از مردم كھ بھ
  . میشوند، وضع و اجرا شود

  :دموكراسي بھ مفھوم حكومت مستقیم ھمھ مردم، بھ نظر روسو غیرممكن میرسید

چنانچھ این لفظ را بھ مفھوم كامال دقیق آن بگیریم، ھیچ گاه دموكراسي واقعي وجود نداشتھ است و ھیچ 
این برخالف نظام طبیعي است كھ تعداد زیادي حكومت كنند و تعداد كمي . داشت وقت ھم وجود نخواھد

قابل تصور نیست كھ مردم پیوستھ مجتمع بمانند تا وقت خود را صرف امور ھمگاني . تحت حكومت باشند
كنند، و آشكار است كھ آنھا نمیتوانند بدون اینكھ شكل حكومت را عوض كنند، ھیئتھایي براي این منظور 

  . ... شكیل دھندت

گذشتھ از آن، چنین دولتي چند شرط را كھ گرد آوردن ھمھ آنھا در یكجا مشكل است، مفروض میپندارد 
نخست، یك كشور خیلي كوچك كھ در آن میتوان بآساني جمع كرد، و در آن ھر یك از شارمندان بآساني 

افزایش حجم كارھا و ایجاد مسائل  دوم، سادگي روشھا براي جلوگیري از; میتواند بقیھ را، كال بشناسد
سپس براي بھ میزان زیاد در مقام و ثروت، كھ بدون آن برابري حقوق و اقتدارات نمیتواند مدت ; مشكل

و باالخره، نبودن یا كم بودن تجمل، زیرا تجمل بھ سرعت ثروتمندان و فقرا را فاسد میكند ; زیادي دوام یابد
بھ ھمین علت است كھ یك نویسنده . ... فقرا را بھ خاطر حسرت آن ثروتمندان را از طریق تملك آن و - 

فضیلت را اصل اساسي جمھوریھا قرار داده است، زیرا این شرایط نمیتوانند بدون [ مونتسكیو]مشھور 
اگر مردمي وجود داشتند كھ ھمگي از خدایان بودند، حكومت آنھا . ... فضیلت وجود داشتھ باشند
  . نین حكومت یكدست و كاملي، مخصوص ابناي بشر نیستدموكراسي میشد، ولي چ

را بھ مفھومي بھ كار میبرد )) دموكراسي((روسو اصطالح . این نكات، جا براي سو تعبیر باقي میگذارند
یعني مفھوم حكومتي كھ در آن قوانین بھ وسیلھ ھمھ ; كھ بندرت در سیاست یا تاریخ بھ آن نسبت داده میشود

كھ )) آریستوكراسي انتخابي((در حقیقت آن . مردم كھ در اجتماعات ملي تشكیل جلسھ میدھند، وضع شوند
او ترجیح میداد، آن چیزي است كھ باید نام دموكراسي از طریق تعیین نماینده بر آن بگذاریم و عبارت 
است از حكومت بھ وسیلھ ماموراني كھ از طریق آراي عموم، بھ خاطر شایستگي مفروض بیشترشان 

  . انتخاب شدھاند

علت این است كھ طولي نخواھد كشید كھ ; نده را مردود میداندولي روسو دموكراسي از طریق انتخاب نمای
مردم انگلستان . ((نمایندگان نھ براي مصالح عمومي بلكھ براي منافع خودشان قانون وضع خواھند كرد

ھمینكھ این ; زیرا تنھا در موقع انتخاب اعضاي پارلمان آزادند; خود را آزاد میدانند ولي، سخت در اشتباھند
نمایندگان باید براي .)) اب شدند، بردگي بر مردم چیره میشود، و دیگر مردم بھ حساب نمیآینداعضا انتخ

ھمھ قوانین باید بھ وسیلھ مردم در مجمع . مشاغل اجرایي و قضایي انتخاب شوند نھ براي قانونگذاري
. خواندعمومي وضع شوند، و آن مجمع عمومي باید قدرت داشتھ باشد كھ ماموران انتخابي را باز 

. بنابراین، كشور كمال مطلوب باید آن قدر كوچك باشد كھ تجمع مرتب كلیھ شارمندان را امكانپذیر كند
آیا روسو یك سوسیالیست بود گفتار دوم تقریبا ھمھ .)) ھر چھ كشور بزرگتر باشد آزادي كمتر است((

مقالھ نیز چنین قضاوت شده  ولي حتي در آن; زشتیھاي تمدن را ناشي از استقرار مالكیت شخصي میدانست
بود كھ نھاد مالكیت چنان در ساختمان اجتماعي ریشھ دوانده است كھ نمیتوان بدون یك انقالب پر ھرج و 

قرارداد اجتماعي مالكیت خصوصي را جایز میشمرد ولي آن را مشمول . مرج و مخرب آن را برانداخت
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را در دست داشتھ باشد، ممكن است اموال  اجتماع باید كلیھ حقوق اساسي; نظارت اجتماعي میدارد
شخصي را بھ اقتضاي مصالح عموم ضبط كند، و باید حداكثر براي اموال مجاز براي ھر خانواده تعیین 

كند اجتماع ممكن است وارث اموال را تصویب كند، ولي چنانچھ ثروت را متمایل بھ سوي تمركز 
لیات بر ارث بھ توزیع مجدد ثروت و كاھش نابرابري اختالآلمیزي ببیند، ممكن است با استفاده از ما

چون نیروي ھر چیز بھ سوي از میان بردن برابري متمایل است، درست . ((اجتماعي و اقتصادي بپردازد
یكي از ھدفھاي قرارداد اجتماعي این .)) بھ ھمین دلیل تمایل قانونگذاري باید متوجھ حفظ برابري باشد

ست از نظر قدرت جسماني یا ھوش باھم برابر نباشند، ھمھ باید از نظر حقوق افرادي كھ ممكن ا((است كھ 
وضع اجتماعي تنھا . ((مالیاتھا باید بیشتر متوجھ اشیاي تجملي باشند.)) اجتماعي و قضایي برابر باشند

و روس.)) ھنگامي براي افراد مفید است كھ ھر كس چیزي داشتھ باشد، ھیچ كس بیش از اندازه نداشتھ باشد
او طبقھ پرولتاریاي ; نمیاندیشید)) دیكتاتوري پرولتاریا((یكپارچھ طرفدار مالكیت جمعي نبود و ھیچ گاه بھ 

كمال مطلوب او . میخواند ھمعقیده بود)) رجالھ((جدیدالوالده شھرھا را تحقیر میكرد، و با ولتر كھ آنھا را 
ھایي مانند خانواده  یلت مركب از خانوادهیك طبقھ از دھقانان مرفھ و مستقل، و یك طبقھ متوسط با فض

) طبقھ سوم(پیر ژوزف پرودون بعدا او را بھ تجلیل و ترفیع مقام بورژوازي . ولمار در ھلوئیز جدید بود
  . متھم كرد

مذھب چھ نقشي باید در كشور داشتھ باشد روسو احساس میكرد كھ نوعي مذھب براي اخالقیات ضروري 
  .))شالوده مذھبي ھرگز تاسیس نشده است ھیچ كشوري بدون یك((; است

، ھرگز )عوام الناس(اگر افراد با خرد بكوشند تا بھ زبان خود با عوام الناس صحبت كنند نھ بھ زبان آنان 
براي اینكھ یك ملت جوان بتواند اصول صحیح نظریھ سیاسي . ... نخواھند توانست مقاصد خود را بفھمانند

جاي علت قرار گیرد، یعني روح اجتماعي كھ باید بھ وسیلھ این تاسیسات  را ترجیح دھد، معلول باید بھ
و افراد باید در برابر قانون، آن باشند كھ بھ وسیلھ ; ایجاد شود، باید بر شالوده این تاسیسات حاكم باشد

سل شود، بنابراین، قانونگذار كھ نمیتواند نھ بھ زور و نھ بھ استدالل متو. قانون بھ آن صورت باید درآیند
باید بھ مرجعي از نوع دیگر دسترسي داشتھ باشد كھ بتواند بدون خشونت و شدت عمل نقش بازدارنده را 

این ھمان عاملي است كھ در ھمھ اعصار پدران ملل را وادار كرده است كھ بھ وساطت . ... انجام دھد
كھ بھ قوانین كشور مانند قوانین االھي متوسل شوند، و عقل و خرد خویش را بھ خدایان نسبت دھند تا مردم 

  . طبیعت سر تسلیم فرود میآورند یوغ خیر عمومي را آزادانھ برگردن نھند و مطیعانھ تحمل كنند

روسو ھمیشھ بھ این نظر قدیمي سیاسي درباره مذھب پایبند نبود، ولي در قرارداد اجتماعي وي اعتقاد بھ 
ي در اختیار دولت درآورد، و كشیشان را حداكثر قدرت مافوق طبیعي را بھ صورت یكي از ابزھارھا

ولي او روحانیان كلیساي كاتولیك رومي را بھ عنوان این گونھ . نوعي پاسبانان آسماني بھشمار آورد
قبول نداشت، زیرا كلیساي آنھا مدعي بود باالتر از دولت قرار دارد، و بھ ھمین ) پاسبانان آسماني(عوامل 

عالوه بر آن او . بود كھ در حس وفاداري شارمندان ایجاد انشعاب میكردعلت یك نیروي اخالل آور 
استدالل میكرد كھ اگر یك مسیحي معتقدات مذھبي خود را بھ جد گیرد، توجھ خود را مصروف جھان دیگر 

چنین فرد . از این نظر، او شارمند خوبي نیست; میكند و بھ این جھان توجھ چنداني معطوف نمیدارد
او ممكن است بھ خاطر كشورش بجنگد ولي این كار را تنھا تحت ; ز بیتفاوتي از آب درمیآیدمسیحي، سربا

او بھ جنگیدن بھ خاطر كشور اعتقاد ندارد، زیرا تنھا یك مام میھن دارد و آن ; اجبار و مراقبت انجام میدھد
چندان براي ظلم بھ ھمین علت روح آن ; مسیحیت امر بھ عبودیت و اتكاي مطیعانھ میكند. كلیسا است

در .)) مسیحیان واقعي بھ صورت برده درآمدھاند. ((مساعد است كھ ظالمان از ھمكاري آن استقبال میكنند
ھاي گیبن درآمد، و در این مورد  ھایش بھ صورت پیشینھ گفتھ اینجا روسو با دیدرو ھمعقیده بود، و گفتھ

  . خاص شدیدتر از ولتر لحن ضد كاتولیك بھ خود گرفت

كھ دولت آن را تعیین و )) مذھب مدني((ین وصف او احساس میكرد كھ نوعي مذھب الزم است، نوعي با ا
  :درباره معتقدات مذھبي، روسو عقیده داشت. تدوین كند و رعایت آن براي ھمھ افراد جامعھ الزامي باشد
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وجود . یر باشداصول مذھب مدني باید معدود، ساده و بھ عبارات صریح درآمده ولي بدون توضیح و تفس
یك خداوند دانا و مھربان كھ داراي بصیرت و دانش باشد، زندگي در جھان دیگر، سعادت اشخاص عادل، 

  . اینھا اصول مثبت معتقدات مذھبي ھستند -مجازات اشخاص بد كار، تقدس قرارداد اجتماعي و قوانین 

ت را اعالم میداشت در حالي كھ بدین ترتیب روسو، دست كم براي مقاصد سیاسي، معتقدات اساسي مسیحی
 - اصول اخالقي آن را بھ عنوان اینكھ بسیار صلحجویانھ و داراي جنبھ بین المللي است، مردود میدانست 

درست برعكس روش متداول فالسفھ كھ اصول اخالقي مسیحیت را حفظ میكنند، در حالي كھ االھیات آن 
یگري را نیز مجاز میدانست، مشروط بر اینكھ آنھا با او در كشور تخیلي خود مذاھب د. را مردود میداند

خود آن مذاھب درباره ((او نسبت بھ مذاھبي رواداري داشت كھ . مذھب رسمي تضادي نداشتھ باشند
ولي ھر كس جرئت كند بگوید در خارج از كلیسا رستگاري ; ))مذاھب دیگري رواداري داشتھ باشند

. مگر اینكھ خود كشور، كلیسا باشد و شھریار كشیش بزرگ آننیست، باید از كشور بیرون رانده شود، 
  . نباید اجازه داده شود ھیچ یك از مواد مذھب مورد انكار قرار گیرد

كسي را كھ منكر (در حالي كھ دولت نمیتواند ھیچ كس را مجبور بھ اطاعت از آنھا كند، میتواند او را 
بھ عنوان یك موجود ضد اجتماع كھ نمیتواند واقعا طرد كند، نھ بھ علت بیدیني بلكھ ) مذھب كشور شد

اگر شخصي پس . قوانین و عدالت را دوست باشد و در صورت لزوم، جان خود را فداي وظیفھاش كند
  . چنان رفتار كند كھ انگار بھ آنھا اعتقادي ندارد، باید بھ مجازات مرگ برسد

، این جملھ ))دنیا آمده و ھمھ جا در زنجیر است انسان آزاد بھ((در قرارداد اجتماعي، پس از جملھ معروف 
اگر این جملھ بھ طور تحت اللفظي تعبیر شود مفھومش این است كھ . ھا معروفتر است اخیر از ھمھ جملھ

ھر كس كھ طرز رفتارش نشان دھد كھ بھ خداوند و بھشت و دوزخ اعتقاد ندارد، باید بھ مرگ محكوم 
عالقھ . ن بھ كار بستھ میشد، تقریبا پایتخت را خالي از سكنھ میكردو اگر درباره پاریس آن دورا; شود

روسو بھ گفتن مطالب ھراس آور و قاطع، احتماال باعث شد كھ اشتباھا بیش از آنچھ مورد نظرش بود 
را بھ خاطر میآورد كھ در آنھا شھریاران امضا كننده توافق ) ١۵۵۵(شاید او دیت آوگسبورگ . بگوید

آنھا باید حق آن را داشتھ باشد كھ ھر فردي را كھ معتقدات مذھبي شھریار را نپذیرد، از  كردند ھر یك از
سابقھاي براي توحش ) في المثل در مورد سروتوس(و تعبیر تحت اللفظي قوانین ژنو ; خاك خود طرد كند

ا معصیت آتن باستاني، خودداري از بھ رسمیت شناختن خدایان رسمي ر. ناگھاني روسو فراھم كرده بود
آزار و اذیت مسیحیان بھ ; ھاي آن تبعید آناكساگوراس و مسموم كردن سقراط بود كبیره میشناخت، كھ نمونھ

و بھ موجب ضوابط تعیین مجازاتي كھ خود ; دست امپراطوري روم نیز بھ ھمان ترتیب معذور داشتھ میشد
عنوان یك عمل نوعپرورانھ از را میتوان بھ  ١٧۶٢روسو وضع كرده بود، دستور بازداشت او در سال 

  . ناحیھ مسیحیان تلقي كرد

در اینجا و آنجا، در میان خواستھاي روسو در زمینھ . آیا قرارداد اجتماعي یك كتاب انقالبي بود نھ و بلي
; حكومتي كھ در برابر اراده عمومي مسئول باشد، لحظات احتیاطآمیزي بودند كھ وي را آرام میساختند

و قدرت مقدس ; تغییر نظم عمومي تنھا میتواند با بزرگترین خطرات ھمراه باشد: ((وشتمانند وقتي كھ ن
او تقصیر تقریبا ھمھ .)) قانون ھیچ گاه نباید متوقف شود مگر ھنگامي كھ موجودیت كشور در خطر است

را  ولي بھ عنوان عاملي كھ فساد غیرقابل اصالح بشر آن; بدیھا را بھ گردن مالكیت خصوصي میانداخت
در تردید بود كھ آیا طبیعت بشر پس از یك انقالب، تاسیسات . ضروري ساختھ است، خواستار حفظ آن بود

مردمي كھ بھ ارباب داشتن عادت كردھاند ((و بندگیھاي قدیمي را تحت عناوین تازه تجدید خواھد كرد یا نھ 
ن لجام گسیختگي بھ جاي آزادي، بھ وسیلھ آنھا با اشتباه گرفت. ... نخواھند گذاشت نظام اربابي از میان برود

با این .)) انقالبات خود بھ دست اغواگراني سپرده میشوند كھ فقط زنجیرھاي آنان را محكمتر خواھند كرد
ھاي مردم را كوچك شمرده و  با آنكھ در جاھاي دیگر توده. وصف، نداي او انقالبیترین نداي آن زمان بود

او میدانست كھ نابرابري اجتنابناپذیر است، . ھا بود جا روي سخن او با تودهبھ آنھا اعتماد نداشت، در این
او صریحا اعالم داشت حكومتي كھ مرتبا از اراده عمومي تخلف . ولي آن را با شدت وحدت محكوم میكرد

آالمبر در برابر سالطین و /در حالي كھ ولتر، دیدرو، و د. كند، استحقاق آن را دارد كھ سرنگون شود
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پراطوریھا سر تعظیم فرود میآورند، روسو فریاد اعتراضآمیزي علیھ حكومتھاي موجود سرداد، كھ ام
وضع ((كھ در بستر )) فیلسوفان. ((سرنوشتش آن بود كھ از یك سوي اروپا تا سوي دیگر شنیده شود

امات ژان ژاك ھمھ نظ. مستقر شده بودند، خواستار اصالحات كوچك براي مفاسد جزئي بودند)) موجود
اقتصادي، اجتماعي، و سیاسي را مورد حملھ قرار داد، و آنھم چنان بھ طور كامل كھ براي آنھا درماني 

غیرممكن است : ((روسو وقوع انقالب را بھ این ترتیب اعالم داشت. جز انقالب امكانپذیر بھ نظر نمیرسید
ه خود را داشتھ است، و پس از آن ھر یك از آنھا دوران شكو. كھ كشورھاي بزرگ اروپا مدت زیادي بپایند

عالوه .)) ما در آستانھ انقالب قرار گرفتھایم: بحران نزدیك میشود. بھ نحو اجتناب ناپذیري باید منحط شود
امپراطوري روسیھ آرزوي تسخیر اروپا را در سر خواھد : ((بر آن، او تحوالت عمیقي را پیشگویي كرد

رھاي روسیھ كھ از اتباع یا ھمسایگان آن كشور ھستند، بر اثر تاتا. پروراند، و خودش تسخیر خواھد شد
قرارداد اجتماعي .)) انقالبي كھ من آن را غیرقابل اجتناب میدانم، اربابان روسیھ و اربابان ما خواھند شد

. كھ اینك میتوان آن را انقالبیترین اثر روسو داشت، خیلي كمتر از ھلوئیز جدید جنب و جوش ایجاد كرد
براي رھایي عاطفي و عشق رمانتیك آمادگي داشت، ولي آماده آن نبود كھ درباره سرنگون كردن  فرانسھ

این كتاب معتبرترین استداللي بود كھ روسو ارائھ كرده بود، و درك آن بھ . نظام سلطنت وارد بحث شود
تیم كھ این كتاب ما در حالي كھ تحت تاثیر این امر ھس. سھولت درك آثار پر روح و نورافشان ولتر نبود

بعدھا تا چھ حد مورد توجھ قرار گرفت، از اینكھ محبوبیت و نفوذ آن بعد از انقالب آغاز شد و نھ قبل از 
بلند صحبت : ((بھ ولتر چنین نوشت ١٧۶٢آالمبر در سال /با وجود این، میبینیم كھ د. آن، در حیرت ھستیم

یعني او در میان كارگران  -)) او سلطان ھال است كردن درباره ژان ژاك یا كتابش فایدھاي ندارد، زیرا
شاید این اظھار مبالغھآمیز . خشن در بازار مركزي پاریس، و بھ طور ضمني در میان توده مردم نفوذ دارد

را سرآغاز تغییر مسیر فلسفھ، از حملھ بھ مسیحیت بھ انتقاد از دولت،  ١٧۶٢بود، ولي میتوان سال 
  . دانست

ولتر در حاشیھ نسخھ قرارداد اجتماعي خود . این ھمھ مورد انتقاد قرار گرفتھ است كمتر كتابي تاكنون
ھرگونھ ارعاب : ((مثال در مورد تجویز مجازات مرگ براي بیاعتقادي عملي نوشت; مطالبي یادداشت كرد

تا چھ فضال بھ ما متذكر شدھاند این ادعا كھ حق حاكمیت با مردم است، .)) درباره اصول، نفرتانگیز است
مارسیلیوس پادوایي، ویلیام آكمي، و حتي عالمان االھیات كاتولیك مانند بالرمینو، ماریانا، : حد قدیمي است

این موضوع در . و سوارث این ادعا را بھ عنوان ضربھاي بھ پشت زانوي پادشاھان عرضھ داشتھ بودند
قرارداد . وفندرف نیز آمده استھاي جورج بیوكنن، گروتیوس، میلتن، الجرنن سیدني، الك، و پ نوشتھ

اجتماعي، تقریبا مانند تمام فلسفھ سیاسي وا خالقي روسو، طنین و واكنشي درباره ژنو بھ وسیلھ یكي از 
شارمندان آن است كھ آن قدر از آن دور ھست كھ آن را كمال مطلوب بداند، بدون اینكھ چنگالھاي آن را 

ارت و تركیبي از مبادي دین مسیح اثر كالون و نوامیس اثر این كتاب مخلوطي از ژنو و اسپ. احساس كند
  . افالطون بود

  . ھا منتقد، ناھماھنگي میان فردگرایي گفتارھاي روسو و قانون گرایي قرارداد اجتماعي را متذكر شدھاند ده

بھ دنیا آمده  این نظر را كھ انسان آزاد) ١۶۴٢(مدتھا قبل از تولد روسو، فیلمر در اثر خود بھ نام پاتریاركا 
. او میگفت انسان تابع قدرت و اختیار پدر، و قوانین و رسوم اجتماع خود بھ دنیا میآید; است رد كرده بود

خود روسو پس از آن فریاد نخستین كھ براي آزادي برداشتھ بود، از آزادي ھر چھ بیشتر فاصلھ گرفت و 
تناقضات آثار او اساسا ناشي از تناقضات . ميبھ سوي تسلیم فرد در برابر اراده عمو - بھ سوي نظم رفت 

او از لحاظ خلق و خو، و بھ علت بیماري و فقدان انضباط و ; خصوصیات اخالقي و افكار خود او بود
ھنگامي كھ بعدھا متوجھ شد كھ ھیچ جامعھ فعالي نمیتواند از ; آموزش رسمي، یك فردگراي شورشي بود
نھ كمونیست، نھ حتي طرفدار نظارت مركزي (مختاري كمونھا عدھاي یكھ تاز تركیب شود، طرفدار خود

ھاي یك فرد  اندیشھ: باید عامل رشد و تكامل را نیز در نظر داشت. شد) بر فعالیتھاي اجتماعي و اقتصادي
براي یك فرد متفكر، طبیعي است كھ در جواني فردگرا باشد، ; زاییده تجربیات و سالھاي عمر او ھستند

دارد، ھدفھا و كمال مطلوبھایي را طلب كند، و سپس در سنین بلوغ فكري معتدل شود، آزادي را دوست ب
از نظر عاطفي، روسو ھمیشھ مثل یك طفل . از نظم و ترتیب خوشش بیاید، و بھ مقدورات دل خوش دارد
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رچوب ولي وقتي استدالل میكرد، متوجھ میشد كھ در چا; از رسوم، منھیات، و قوانین متنفر بود; باقي ماند
و سرانجام دریافت كھ در یك ; تضییقات الزم براي نظم اجتماعي، آزادیھاي بسیاري میتوانند باقي بمانند

اجتماع، آزادي قرباني قوانین نیست، بلكھ زاییده آن است، و این آزادي بر اثر اطاعت ھمگان از 
آنارشیستھاي . نھ كاھشمحدودیتھایي كھ ھمھ بھ طور جمعي براي خویش قایل شدھاند افزایش مییابد، 

ھاي روسو را بھ سود خود نقل  فلسفي و طرفداران سیاسي حكومت مطلقھ ھر دو میتوانند قطعاتي از نوشتھ
زیرا او بھ این امر توجھ داشت كھ نظم و ترتیب نخستین قانون ; و ھیچ كدام در این كار محق نباشند. كنند

  . ز اراده عمومي بودآزادي است، و نظمي كھ او از آن صحبت میكرد ابرا

ھاي من با یكدیگر سازگارند، ولي من  ھمھ اندیشھ. ((روسو منكر ھرگونھ تضاد واقعي در فلسفھاش بود
او اعتراف میكرد كھ كتابش نیاز بھ تحریر مجدد دارد، ولي خود نھ .)) نمیتوانم ھمھ آنھا را باھم مطرح كنم

گامي كھ نیروي الزم را یافت، آزار و اذیت مخالفانش ھن. نیروي آن را دارد كھ چنین كند، نھ وقت آن را
وقت او را میگرفت، و ھنگامي كھ آزار و اذیت متوقف شد و وقت كافي فراھم بود، نیرویش رو بھ زوال 

كساني كھ بھ خود : ((در آن سالھاي آخرین، درباره استدالالت خویش دچار تردید شد و میگفت. گذارده بود
در عمل او اصولي را كھ در .)) تماعي را بھ طور كامل درك میكنند از من باھوشترندمیبالند كھ قرارداد اج

ھنگامي كھ از او خواستھ شد قوانین اساسي براي ; این كتاب وضع كرده بود بھ طور كامل نادیده میگرفت
یري را كھ اگر او تغییر مس. لھستان و كرس تدوین كند، ھرگز بھ فكر آن نبود كھ این اصول را بھ كار بندد

در پیش گرفت ادامھ میداد، در آغوش اشراف و كلیسا جاي میگرفت، شاید ھم زیر تیغھ  ١٧۶٢پس از 
  . گیوتین

II - امیل  

  تعلیم و تربیت -١

، قرارداد اجتماعي )١٧۶١فوریھ (ما میتوانیم بر نویسندھاي كھ توانست ظرف پانزده ماه ھلوئیز جدید 
ھر سھ كتاب در آمستردام . را ارائھ كند خطاھاي بسیاري را ببخشیم) ١٧۶٢مھ (، و امیل )١٧۶٢آوریل (

 - مارك . مھربان تامین كرد انتشار یافتند، ولي امیل در پاریس نیز منتشر شد و اجازه دولتي آن را مالزرب
او كھ از كتاب ھلوئیز سود . میشل ري، ناشر این آثار در آمستردام، استحقاق توجھ و تحسین دارد

و ; لیور براي ترز تعیین كرد ٣٠٠غیرمنتظرھاي بھ دست آورده بود، یك مقرري مادام العمر برابر سالي 
سود ) لیور خریده بود ١٠٠٠ھ وي آن را بھ مبلغ ك(چون پیش بیني میكرد امیل بیش از قرارداد اجتماعي 

  . لیور براي امیل، كھ تازھتر و مفصلتر بود، پرداخت ۶٠٠٠آور باشد، او 

اپینھ درباره تعلیم و تربیت فرزندش شده بود سرچشمھ /این كتاب در اصل از بحثھایي كھ با مادام د
 - )). ایند مادر خوبي كھ قادر بھ تفكر استخوش((نخستین نحوه ارائھ آن مقالھ كوچكي بود براي ; میگرفت

روسو در نظر داشت كھ این مقالھ دنبالھ ھلوئیز جدید باشد، یعني . یعني مادام دوشنونسو، دختر مادام دوپن
نخست او دچار این تردید بود كھ آیا شخصي كھ ھمھ اطفال . نشان دھد اطفال ژولي چگونھ باید تربیت شوند

ل سرراھي فرستاده و خودش بھ عنوان یك معلم سرخانواده مابلي با شكست خود را بھ آسایشگاه اطفا
ولي مطابق ; روبرو شده است صالحیت آن را دارد كھ درباره بچھداري و تعلیم و تربیت بھ سخن پردازد

او مقاالت، اثر . معمول وي آزاد گذاردن زمام تخیل خود و فراغت آن از قیود تجربھ را مطبوع یافت
نخستین . ماك اثر فنلون، رسالھ مطالعات اثر رولن، و افكاري در تربیت اثر الك را مطالعھ كردمونتني، تل

گفتار خود او برایش در حكم اعالم مبارزھاي بود، زیرا او انسان را طبیعتا خوب مجسم كرده بود كھ 
ن با تعلیم و تربیت آیا این خوبي طبیعي را میتوا. تمدن، از جملھ تعلیم و تربیت، او را ضایع ساختھ است

بھ این سوال پاسخ ) ١٧۵٨(صحیح حفظ كرد و تكامل بخشید ھلوسیوس در كتاب خود بھ نام درباره ذھن 
  . مثبت داده بود، ولي آنچھ او ارائھ داده بود یك استدالل بود نھ یك طرح
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عموال بھ صورت ھا م ھاي موجود تعلیم آغاز كرد، كھ این شیوه روسو كار خود را با مردود دانستن شیوه
افكار طوطیوار، كھنھ، و فاسد بودند و ھدف آنھا عبارت بود از بار آوردن اطفالي مطیع و خودكار در یك 
اجتماع منحط، جلوگیري از استقالل تفكر و قضاوت طفل، و مسخ فكري او بھ طوري كھ بھ صورت یك 

ھاي  چنین آموزشي كلیھ انگیزه. ار آیدھاي پیش پا افتاده و تكرارھاي كالسیك ب فرد عادي با یك مشت گفتھ
طبیعي را دچار خفقان میكرد و تعلیم و تربیت را بھ صورت غذایي درمیآورد كھ ھر طفل آرزو داشت از 

تعلیم و تربیت باید عبارت باشد از یك جریان سرور بخش رشد و نمو طبیعي، آموزش از . آن احتراز كند
تعلیم و تربیت باید . دھاي شخصي براي زندگي كامل و پرلذتطبیعت و تجربھ، و پرورش آزادانھ استعدا

راھنمایي آگاھانھ جسم در حال رشد بھ سوي سالمت، رھبري )): ھنر آموزش افراد((عبارت باشد از 
خصوصیات اخالقي بھ سوي اخالقیات، ھدایت فكر بھ سوي عقل و خرد، و سوق دادن احساسات بھ سوي 

  . ، و سعادتخویشتنداري، خلق و خوي اجتماعي

ولي چون این كار در آن زمان تحت . روسو خواستار آن بود كھ تعلیمات عمومي توسط دولت انجام شوند
نظر كلیسا بود، وي تجویز كرد كھ آموزش خصوصي بھ وسیلھ معلمان مجرد، كھ در برابر دریافت حقوق 

ن معلمان باید تا آنجا كھ ای. چند سال از عمر خود را صرف آموزش شاگردان خود نمایند، صورت گیرد
ممكن است اطفال را از والدین و بستگانشان دور نگاھدارند تا مبادا مفاسد روي ھم انباشتھ شده تمدن، آنھا 

روسو با تجسم این وضع كھ بھ خود وي اختیار تقریبا كامل براي پرورش یك طفل بسیار قابل . را آلوده كند
با آنكھ این امري باور نكردني است، . سالھ خود جنبھ انساني دادتربیت بھ نام امیل داده شده است، بھ ر

وقتي . صفحھ را جالبترین كتابي كند كھ تاكنون درباره تعلیم و تربیت نوشتھ است ۴۵٠روسو توانست این 
  . كتاب امیل بھ دست كانت افتاد، چنان مجذوب آن شد كھ فراموش كرد پیادھروي روزانھ خود را انجام دھد

ر باشد طبیعت راھنماي معلم باشد، او تا آنجا كھ موازین سالمت اجازه میدھند بھ طفل آزادي خواھد اگر قرا
او كار خود را با ترغیب پرستار بھ آزاد كردن بچھ از قنداق آغاز خواھد كرد، زیرا قنداق مانع رشد . داد

ھ بچھ شیر دھد نھ اینكھ سپس وي مادر را وادار خواھد كرد خودش ب. بچھ و نمو صحیح اعضاي او میشود
زیرا پرستار ممكن است با خشونت یا اھمال بھ بچھ صدمھ برساند، یا ممكن است، . او را تحویل دایھ بدھد

بر اثر بذل توجھ از روي وجدان، عشق و عالقھ بچھ را، كھ بھ طور طبیعي باید بھ عنوان نخستین منبع و 
در اینجا روسو سطوري . باشد، بھ سوي خود جلب كندپیوند وحدت خانوادگي و نظم اخالقي متوجھ مادر 

  : نوشت كھ اثري تحسینانگیز بر مادران جوان نسل رو بھ گسترش داشت

ھمھ زشتیھا بھ . اگر بخواھید ھمھ افراد را بھ وظایف اولیھ نتایج این كار شما را بھ حیرت خواھند آورد
لش از جلوي چشمانش بدورند مورد احترام مادري كھ اطفا. ... دنبال این نخستین گناه حادث میشوند

ھاي طبیعي را تحكیم نمیبخشند،  زندگي خانوادگي وجود ندارد، پیوندھاي عادت علقھ. ناچیزي قرار میگیرد
چطور ; آنھا تقریبا با یكدیگر بیگانھاند. و پدران، مادران، برادران، و خواھران دیگر وجود نخواھند داشت

  . باشند ھر كس بھ فكر خویش استآنھا یكدیگر را دوست داشتھ 

; ولي وقتي مادران حاضر میشوند بھ اطفال خود شیر بدھند، از نظر اخالقي اصالحاتي صورت میگیرد
این نخستین ; براي كشور فقدان شارمند وجود نخواھد داشت; عواطف طبیعي در ھمھ قلوب احیا خواھند شد

. ھاي خانواده بھترین پادزھر رذیلت ھستند جذبھ. ندگام بھ خودي خود عالیق متقابل را باز خواھد گردا
پدر و مادر در . بازي پرسروصداي اطفال، كھ بھ نظر ما تا این حد طاقت فرسا میآید، مسرتبخش خواه شد

بدین ترتیب، درمان این یك بدي . ... رشتھ ازدواج نیرومندتر میشود; نزد یكدیگر عزیزتر خواھند شد
وقتي كھ زنان مادران . اھد آورد و طبیعت حقوق خود را باز خواھد یافتاصالحات وسیعي بھ وجود خو

  . خوبي باشند، مردان نیز شوھران و پدران خوبي خواھند شد

ھایي بود كھ در دھھ  این پاراگرافھاي مشھور مربوط بھ شیر دادن از پستان مادر قسمتي از تحول در شیوه
بوفون ده سال قبل از آن تقاضاي مشابھي كرده بود، ولي این تقاضا بھ . آخر سلطنت لویي پانزدھم آغاز شد

pymansetareh@yahoo.com



اد جاذبھ جنسي، براي اولین بار ھاي پاریس، عالوه بر ایج اینك زیباترین سینھ. گوش زنان فرانسھ نرسید
  . در نقشي مادرانھ جلوه كردند

دوازده سال طفولیت، ھشت سال نوجواني، و : روسو دوران آموزشي شاگردان خود را بھ سھ قسمت میكند
. یك دوران نامعین جھت آمادگي براي ازدواج و بچھدار شدن و ھمچنین براي زندگي اقتصادي و اجتماعي

كتابھا و ; موزش و پرورش باید تقریبا بھ طور كامل جنبھ جسماني و اخالقي داشتھ باشددر نخستین دوره، آ
امیل تا زماني كھ بھ سن دوازدھسالگي . آموزش از كتاب، حتي مذھب، باید بھ انتظار رشد فكر بمانند

جسم باید تربیت . یك كلمھ تاریخ نخواھد دانست و بندرت كلمھاي درباره خداوند خواھد شنید; نرسیده است
  . مقدم باشد

بار آورده  -خارج از شھر  -بنابراین، امیل در تنھا جایي كھ زندگي میتواند سالمت بخش و طبیعي باشد 
  . میشود

بشر طوري آفریده نشده است كھ مانند مورچگان درھم ازدحام كند، بلكھ براي آن خلق شده است كھ در 
بیماري و . شتر آنھا گرد ھم جمع شوند، فاسدتر میشوندھر چھ بی. روي زمین پخش شود تا آن را كشت كند
شھرھاي ما افراد بشر . نفس بشر براي ھمنوعانش مھلك است. ... رذیلت نتایج حتمي شھرھاي پر ازدحامند

این نژاد احتیاج بھ تجدید دارد، . در طي چند نسل، نژاد ما از بین میرود یا منحط میشود. را در خود میبلعند
آنھا ; اطفالتان را بفرستید تا خود را تجدید كنند. پیوستھ از نقاط خارج از شھر صورت میگیردو این تجدید 

را بفرستید تا در مزارع دلباز نیرویي را كھ در ھواي بد شھرھاي پرازدحام ما از دست رفتھ است باز 
  . یابند

دگي و بیآالیشي را پرورش اطفال را تشویق كنید كھ طبیعت و نقاط باز را دوست داشتھ باشند، عادات سا
آیا غذایي لذیذتر از آن كھ انسان در باغ خود كشت كرده است وجود . دھند، و با غذاھاي طبیعي زندگي كنند

  . دارد غذاھاي مركب از سبزیھا از ھمھ سالمترند و كمتر از ھمھ باعث بیماري میشوند

اطفال غذاھاي . بھ گوشت غیرطبیعي استبیتفاوتي اطفال نسبت بھ گوشت یكي از دالیل آن است كھ عالقھ 
از تغییر دادن این . ساختھ شده از سبزیھا، شیر، انواع نان شیریني، میوه، و نظایر آن را ترجیح میدھند

این كار را اگر بھ خاطر سالمت آنھا نمیكنید، بھ . ذایقھ طبیعي و گوشتخوار كردن اطفال خود برحذر باشید
چطور میتوان جواب این حقیقت را داد كھ آنھایي . آنھا انجام بدھیدخاطر شخصیت و خصوصیات اخالقي 

  كھ زیاد گوشت میخورند معموال سبعتر و بیرحمتر از دیگرانند

امیل باید عادت داده شود كھ صبحھا . بعد از غذاھاي صحیح، موضوع آموختن عادات خوب مطرح میشود
را دیدیم، ما باید بر آمدن آن را در عید میالد مسیح ما در تابستان بر آمدن آفتاب . ((زود از خواب برخیزد

امیل بھ طور مرتب شستشو میكند، و .)) ما دیر خیز نیستیم و از ھواي سرد لذت میبریم... ; نیز ببینیم
سرانجام زمستان و ((بتدریج كھ بر قدرت جسمانیش افزوده میشود، گرماي آب را كاھش میدھد تا آنكھ 

براي جلوگیري از خطرات احتمالي، این تغییر گرماي آب بكندي و . مام میكندتابستان در آب سرد استح
او بندرت از كاله استفاده میكند و تمام سال پابرھنھ .)) بھطور تدریجي و غیر محسوس صورت میگیرد

اطفال باید بھ سرما عادت كنند نھ بھ . ((میگردد، مگر در مواقعي كھ از خانھ و باغ خود خارج میشود
اگر بھ گونھاي كھ الزم است زود در معرض آن قرار گیرند، سرماي زیاد ھیچگاه بھ آنھا آسیبي  ;گرما

اگر بچھ میخواھد بدود و جست و خیز كند، . ((باید عالقھ طبیعي اطفال بھ فعالیت تشویق شود.)) نمیرساند
بگذارید ھر . ... بور نكنید بدودھیچ گاه او را وادار نكنید آرام بنشیند، و اگر میخواھد آرام بنشیند، او را مج

تا آنجا كھ میتوانید، نگذارید پزشكان بھ .)) طور كھ دلش میخواھد بدود و جست و خیز كند و فریاد بزند
بگذارید او ; بھ اطفال تعلیمات عملي بدھید، نھ از روي كتاب یا حتي از راه تدریس. اطفال نزدیك شوند

معلم زیرك، مسائل، ابزارھا، و . او مصالح و ابزار كار بدھید شخصا كارھا را انجام دھد و فقط شما بھ
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معلم شاگرد خود را از ; وظایف را ترتیب میدھد و میگذارد شاگردش از راه ارتكاب اشتباه، آموزش بیابد
  . صدمات شدید محافظت خواھد كرد، ولي نھ از دردھاي مربوط بھ تعلیم و تربیت

بیایید این نكتھ را ; نجا كھ باعث آسیبھاي شدید نشود از آن پیروي كردطبیعت بھترین راھنماست و باید تا آ
در قلب . ھاي طبیعت ھمیشھ صحیحند بھ عنوان یك قاعده بدون چون و چرا وضع كنیم كھ نخستین انگیزه

مرا ((ھیچ گاه شاگرد خود را تنبیھ نكنید، زیرا او نمیداند بگوید . انسان گناھكاري ذاتي وجود ندارد
او كھ در اعمال خود از مالحظات اخالقي كامال بھ دور است، نمیتواند كاري را كھ از نظر )). ببخشید

نخست نطفھ . و بنابراین، نھ استحقاق مجازات دارد و نھ سرزنش; اخالقي نادرست باشد انجام دھد
صورت بھتر  در ھیچ مورد او را محدود نكنید، و در این; شخصیت او را آزاد گذارید تا خود را نشان دھد

  . خواھید فھمید كھ او واقعا چطور است

اما باید در نظر داشت كھ شاگرد بھ آموزش اخالقي نیاز دارد و بدون چنین آموزشي، خطرناك و بدبخت 
اگر میخواھید شاگردتان عدالت و مھرباني یاد بگیرد، خودتان عادل و . ولي بھ او موعظھ نكنید. خواھد شد

بدون آن شما ھیچ گاه موفق ! سرمشق باشید، سرمشق. ((شما تقلید خواھد كردمھربان باشید، و او از 
ھم خوبي و ھم . در اینجا نیز میتوانید یك شالوده طبیعي بیابید.)) نخواھید شد بھ شاگردتان چیزي بیاموزید

یك حب نفس . آموزش باید خوبي را تشویق و بدي را منع كند; در انسان جبلي است) از نظر اجتماع(بدي 
كیفیت ھمگاني است، ولي در این كیفیت میتوان چنان تغییر و تبدیل داد كھ انسان وادار شود بھ خاطر حفظ 

پارھاي غرایز اجتماعي ھستند كھ . خانواده، كشور، یا شرافت خود، خویشتن را بھ خطرات مھلك بیندازد
. رند كھ از فرد محافظت میكنندخانواده و گروه را حفظ میكنند، و ھمچنین غرایز خودخواھانھاي وجود دا

مانند موقعي كھ ما بھ (احساس ھمدردي و ترحم نسبت بھ ھمنوع ممكن است از خود دوستي ناشي گردد 
ولي این عالقھ میتواند بھ اشكال ; )والدین خود، كھ بھ ما غذا میدھند و از ما محافظت میكنند، عالقھ داریم

  . بدین ترتیب، نوعي وجدان بھ نظر ھمگاني و جبلي میرسد. یدمتعدد رفتار اجتماعي و كمكھاي متقابل درآ

در میان ھمھ این اشكال ; ھر جلد از تاریخ آنھا را مورد مطالعھ قرار دھید; بھ ھمھ ملل جھان نظر افكنید
ھا و رسوم، شما در ھمھ جا ھمان تصور  عجیب و بیرحمانھ پرستش، در میان این تنوع حیرت آور شیوه

در تھ قلب ما یك اصل ذاتي عدالت و فضیلت وجود دارد كھ بھ . ... را خواھید یافت اساسي خوب و بد
وسیلھ آن، با وجود اصولي كھ بھ آن معتقدیم، عملیات خود و دیگران را مورد قضاوت قرار میدھیم و 

  . این ھمان اصلي است كھ ما آن را وجدان مینامیم. خوبي یا بدي آنھا را تعیین میكنیم

  :وسو گریز بھ خطا میزند و مطالبي میگوید كھ طنین تقریبا كامل آن در كانت دیده میشوددر اینجا ر

راھنماي مطمئن مخلوقي جاھل و واقعا متناھي، ; اي غریزه االھي، آواي جاوداني بھشت! وجدان! وجدان
علو طبع ! يبا این وصف با خرد، آزاد و خطاناپذیر، داور نیكي و بدي كھ انسان را بھ خداوند شبیھ میكن

بجز تو من در خود چیزي نمیبینم كھ از ; بشر و انطباق اعمالش با موازین اخالقي، در تو گرد آمدھاند
جانوران برترم دارد، جز حق اندوھبار سرگرداني از یك اشتباه بھ اشتباھي دیگر، بھ كمك شعور و نیروي 

  . تعقلي لجام گسیختھ كھ بھ ھیچ اصلي پایبند نیست

روسو بھ اندرز الك . آموزش فكري تنھا باید بعد از شكلگیري شخصیت اخالقي صورت گیردبدین ترتیب 
  : در مورد استدالل براي اطفال میخندد

از ھمھ قواي انساني، عقل . اطفالي كھ براي آنھا پیوستھ استدالل شده است بھ نظر من بسیار احمق میآیند
ز این عامل براي آموزش اولیھ طفل استفاده كنید آخرین و گزیدھترین قوه است، و آن وقت میخواھید ا

معقول كردن و بھ استدالل واداشتن یك فرد، در حكم نما و تزیینات آموزش و پرورش خوب است، و با این 
  . شما كا را وارونھ آغاز میكنید. وصف شما مدعي ھستید كھ بچھ را از راه نیروي عقلش آموزش میدھید
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ذھن بچھ را ھر چھ میتوانید عاطل نگاه . ((وزش فكري بچھ را عقب انداختروسو عقیده داشت كھ باید آم
اگر او قبل از دوازدھسالگي عقایدي داشتھ باشد، میتوانید اطمینان داشتھ باشید این عقاید بیمعني .دارید
م بر زیرا این كار پیجویي بیپایاني است كھ در آن آنچھ كھ ما كشف میكنی; با علوم مزاحم او نشوید. ھستند

بگذارید ; بگذارید شاگردتان زندگي و عملكرد طبیعت را بھ تجربھ بیاموزد. جھل و غرور احمقانھ میافزاید
  )). او از ستارگان لذت ببرد، بدون اینكھ مدعي ردگیري تاریخچھ آنان باشد

او  .در سن دوازدھسالگي آموزش و پرورش فكري میتواند آغاز شود، و امیل میتواند چند كتاب بخواند
میتواند با خواندن كتاب روبنسون كروزوئھ از طبیعت بھ ادبیات بگرود، زیرا این كتاب داستان مردي است 
كھ كھ در جزیره خود مراحل مختلفي را طي كرد كھ بشر براي گذشتن از مرحلھ توحش بھ تمدن طي كرده 

  . است

را كامال نادیده خواھد )) فیلسوفان((و ولي امیل تا سن بیست سالگي كتب زیادي نخواھد خواند، او سالونھا 
او ھیچ وقت نھ موسیقیدان . انگاشت، بھ ھنر توجھي نخواھد كرد، زیرا تنھا زیبایي واقعي در طبیعت است

در حرفھاي مھارت كافي كسب خواھد كرد تا بتواند در صورت لزوم .خواھد شد، نھ بازیگر، نھ یك نویسنده
بسیاري از مھاجران بیھنر سي سال بعد، از اینكھ مانند ولتر بھ آقاي ( بھ كمك بازوان خود امرار معاش كند

باید از ) با آنكھ وارث یك ثروت متوسط است(بھ ھر حال، امیل ). نجار روسو خندیده بودند، متاسف شدند
ھر كس آنچھ را كھ براي بھ دست آوردنش : ((روسو میگفت. نظر جسماني یا فكري بھ اجتماع خدمت كند

  .))كشیده است عاطالنھ بھ مصرف برساند، دزد استزحمتي ن

  مذھب - ٢

  . سرانجام، وقتي كھ امیل حدود ھجده سال دارد، میتوان با او درباره خداوند صحبت كرد

من از این امر آگاھم كھ بسیاري از خوانندگان من تعجب خواھند كرد كھ ببینند من شاگرد تحت مراقبت 
در سن . خود را در سالھاي نخستین، بدون آنكھ با وي از خداوند صحبت كنم، تحت آموزش قرار میدھم

كن است ھنوز پانزده سالگي او حتي نخواھد دانست كھ داراي روح است، و در سن ھجدھسالگي نیز مم
  . براي آن آماده نباشد

و اگر ; دلخراشترین حماقت را مجسم كنم، یك مالنقطي را مجسم میكردم كھ كاتشیسم را بھ اطفال میآموزد
میخواستم یك بچھ را بھ جنون بكشانم، او را وادار میكردم توضیح دھد آنچھ را كھ از اصول دین یاد گرفتھ 

ما بخواھیم رستگاري جاوداني داشتھ باشیم، نباید یك لحظھ وقت را تلف  بدون شك، اگر. ... است بازگو كند
ولي اگر تكرار پارھاي كلمات براي تحصیل رستگاري كافي باشد، نمیدانم چرا ما سار و كالغ را ; كنیم

  . مانند اطفال در عرش برین سكنا نمیدھیم

و اینك تیزترین تیرھاي خود را بھ با وجود این اظھارات كھ اسقف اعظم پاریس را غضبناك كردند، روس
  :ولتر یا دیدرو را در حال خواندن سطور زیر مجسم كنید. پرتاب میكرد)) فیلسوفان((سمت 

 -آنھا مدعیند كھ ; ھمھ آنھا را مثل ھم مغرور، حراف، و جزمي یافتم. ... مشورت كردم)) فیلسوفان((من با 
میدانند، ولي ھیچ چیز را بھ اثبات نمیرسانند و یكدیگر ھمھ چیز را  -حتي با وجود بھ اصطالح شكاكیتشان 

آنھا . این خصیصھ آخرین بھ نظر من تنھا موردي رسید كھ در آن محق بودند. را مورد استھزا قرار میدھند
آرا و نظرات آنان را ; استداللھاي آنھا را بسنجید، ھمھ مخربند. در حملھ الفزن، و در دفاع ضعیفند

در میان آنھا حتي یك نفر ھم نیست كھ اگر تصادفا . آنھا تنھا براي خود سخن میگویدبشمرید، ھر یك از 
فرق میان صحت و سقم چیزي را كشف كند، دروغ خود را بھ صحت مطلبي كھ دیگري كشف كرده است 

  كھ حاضر نباشد بھ خاطر شھرت خود ھمھ جھان را بفریبد )) فیلسوف((كجاست آن . ترجیح ندھد
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روسو، در حالي كھ بھ محكوم كردن عدم رواداري ادامھ میداد، مفاھیم بل را معكوس كرد و الحاد را، بھ 
)) اظھار ایمان((او بھ خوانندگان خود یك . عنوان اینكھ از تعصب خطرناكتر است، مورد حملھ قرار داد

ك، ھلوسیوس، و دیدرو بھ اعتقاد بھ اولبا/پیشنھاد كرد كھ امیدوار بود بھ وسیلھ آن مسیر امواج را از الحاد د
او آن دو كشیش، یعني گم و گاتیھ، را كھ در . وجود خداوند، آزادي اراده، و فناناپذیري روح باز گرداند

این دو را باھم درآمیخت و بھ صورت یك كشیش تخیلي در ; جواني با آنھا آشنا شده بود و بھ خاطر داشت
بازگشت بھ مذھب را توجیھ میكردند در ) بھ نظر روسو(تي را كھ و استدالالت و احساسا; ساووا درآورد

  . دھان این كشیش گذاشت

او در . ھاي آلپ ایتالیا مجسم شده است بھ صورت كشیش یك منطقھ كوچك در كوه)) كشیش ساووایي((
 درباره الھام االھي پیامبران، معجزات حواریون و قدیسان، و: خلوت بھ نوعي شكاكیت اعتراف میكند

چھ كسي حاضر خواھد بود بھ من بگوید چند : ((و مانند ھیوم میپرسد; اعتبار انجیلھا اظھار تردید میكند
او نماز و دعایي را كھ ھدفش استرحام )) شاھد عیني الزم است كھ یك معجزه را قابل باور كردن سازد

داوندي و ابراز تسلیم در باشد مردود میدارد و میگوید دعاھاي ما باید سرودھایي در تجلیل از شكوه خ
با . ھاي مذھبي ھستند بسیاري از نكات معتقدات كاتولیكھا بھ نظر او خرافات افسانھ. برابر اراده او باشند

وصف این، احساس میكند بھترین راه براي اینكھ او بھ مردم خود خدمت كند آن است كھ درباره شك و 
مھرباني و نیكوكاري روا دارد، و كلیھ ) من و غیرمومناعم از مو(تردید خود چیزي نگوید، نسبت بھ ھمھ 

اعتقاد بھ ; فضیلت براي خوشبختي الزم است. مراسم كلیساي كاتولیك رومي را مانند افراد مومن انجام دھد
مذاھب، با وجود جنایاتشان، مردان و ; خداوند، آزادي اراده، بھشت و دوزخ براي فضیلت ضروري است

. ده یا دست كم از قساوت و پلیدي آنھا، در صورتي كھ فاقد مذھب بودند، كاستھاندزنان را با فضیلتتر كر
ھنگامي كھ این مذاھب اصولي را موعظھ میكنند كھ بھ نظر نامعقول میرسند، یا با تشریفات خود ما را 

  . خستھ میكنند، ما باید، بھ خاطر ھمبستگي با جمع، شك و تردید خود را بھ سكوت برگزار كنیم

من وجود : ((كشیش، مانند دكارت، چنین آغاز میكند. از نقطھ نظر فلسفھ، اساسا حق با مذھب است حتي
دارم، داراي حواسي ھستم كھ بھ وسیلھ آنھا احساسھایي بھ من دست میدھند، این نخستین حقیقتي است كھ 

: ھ رد میكند و میگویداو نظر بار كلي را بالفاصل.)) توجھ مرا جلب میكند، و من ناچارم آن را قبول كنم
علت احساسھاي من خارج از وجود خودم است، زیرا اعم از اینكھ براي آنھا دلیلي داشتھ باشم یا نھ، در ((

بدین ترتیب، موجودات . ... آنھا بھ طور مستقل از من بھ وجود میآیند و از بین میروند. من تاثیر میگذارند
رحلھ، او بھ ھیوم پاسخ میگوید و نظرش پیش درآمد نظر در سومین م.)) دیگري غیر از من وجود دارند

من متوجھ میشوم كھ قدرت آن را دارم كھ احساسات خود را مقایسھ كنم، بنابراین داراي : ((كانت است
این ذھن را نمیتوان بھ عنوان صورت و .)) نیروي فعالھاي براي دخل و تصرف در تجربیات خود میباشم

اینكھ چگونھ . یرا نشانھاي از وجود ماده یا جریان مكانیكي در عمل تفكر نیستز; شكلي از ماده تفسیر كرد
ولي، در عین حال، ; یك ذھن غیرمادي میتواند بر جسمي مادي اثر گذارد مطلبي است خارج از فھم ما

فالسفھ باید عادت . حقیقتي است كھ بالفاصلھ درك میشود، و نباید بھ خاطر استداللي مجرد، منكر آن شد
 -نند تا بھ این حقیقت پیببرند كھ یك امر ممكن است حقیقت داشتھ باشد، ولو اینكھ آنھا نتوانند آن را بفھمند ك

  . خصوصا اگر این امر از میان ھمھ حقایق از ھمھ زودتر درك شود

من خداوند را ادراك نمیكنم، ولي استدالل میكنم، . كشیش اعتراف میكند كھ قدم بعدي استدالل صرف است
رست ھمان طور كھ در اعمال ارادي من خردي ھمچون علت ادراك شده حركت وجود دارد، بھ ھمین د

خداوند قابل شناختن نیست، . ترتیب احتماال یك خرد جھاني نیز در وراي حركات جھان ھستي وجود دارد
وجود طرح و من در یك ھزار مورد آثار و عالیم . كھ او در ھمھ جا وجود دارد)) احساس میكنم((ولي من 

نقشھ خاصي را مشاھده میكنم، از طرز ساختمان چشمانم گرفتھ تا حركات ستارگان، ھمان طور كھ من 
جمع آوري و در كنار ھم قرار گرفتن حروف را كھ بھ نحوي دلپذیر صورت گرفتھ و كتاب انئید را بھ 

ھاي زنده و نظام جھاني،  وجود آورده بھ اتفاق و تصادف نسبت نمیدھم، بھ ھمان ترتیب ھم در دستگاه
ھر چند ھم كھ این عامل، طبق نظر دیدرو، متعدد و تابع علت (انطباق وسیلھ با ھدف را بھ عامل تصادف 

  . نسبت نمیدھم) و معلول باشد
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چنانچھ خدایي دانا در پس عجایب ھستي باشد، باور كردني نیست كھ او اجازه دھد عدالت ھمیشھ با شكست 
بھ خاطر احتراز از اعتقاد یاس آور بھ پیروزي بدي ھم كھ باشد، من باید بھ اگر حتي . روبرو شود

بنابراین، من باید بھ جھان دیگر، بھ پاداش . خداوندي نیكوكار كھ اطمینان پیروزي نیكي را بدھد معتقد باشم
داشتھ باشم و با آنكھ فكر دوزخ مرا منزجر میكند و ترجیح میدھم اعتقاد ; بھشتي براي فضیلت، معتقد باشم

كھ بدكاران در قلب خود عذاب دوزخ را میكشند، با وصف این، آن عقیده دھشتزا را، اگر براي جلوگیري 
در آن صورت از خداوند میطلبم كھ عذاب جھنم را . از تمایالت ناصواب بشریت الزم باشد، میپذیرم

بھ  -جازات براي ھمھ گناھكاران بدین ترتیب، عقیده بھ برزخ بھ عنوان محل كوتاه كردن م. ھمیشگي ندارد
انسانیتر از آن است كھ ھمھ اموات میان  - جز آنھا كھ در گناھكاري بسیار مصرند و احساس ندامت نمیكنند 

درست است كھ ما نمیتوانیم وجود بھشت را ثابت . آمرزیدگان ھمیشگي و لعن شدگان جاوداني تقسیم شوند
ندوه مردم بھ آنھا تسلي میبخشد و در شكستھایشان بھ آنھا پایداري كنیم، ولي اگر این امید را كھ در غم و ا

بدون اعتقاد بھ خداوند و جھان دیگر، اخالقیات . میدھد از آنھا بگیریم، این عمل چقدر بیرحمانھ خواھد بود
زیرا در فلسفھاي كھ مبتني بر الحاد است، زندگي یك تصادف خود ; بھ خطر میافتد و زندگي بیمفھوم میشود

  . بھ خود است كھ از یك ھزار زجر و ناراحتي میگذرد و با مرگي پردرد و ھمیشگي پایان میپذیرد

ھاي گوناگوني  نباید بھ فرقھ. نتیجتا ما باید مذھب را بر روي ھم بھ عنوان نعمتي حیاتي براي بشر تلقي كنیم
رفتار بھبود بخشند و امید را ھمھ آنھا، اگر در طرز ; كھ مسیحیت بھ آن تقسیم شده است اھمیت زیادي داد

تصور ملعون بودن آنھایي كھ عقاید، خدایان، و كتابھاي مقدسشان با ما فرق دارد، . زنده نگاھدارند، خوبند
اگر در این جھان تنھا یك مذھب وجود داشت و ھمھ مذاھبي كھ خارج . ((عملي مضحك و ناشایست است

.)) خداوند آن مذھب بیرحمترین و بیعدالتترین ظالمان بود از آن بودند محكوم بھ مجازات جاوداني میشدند،
ما بھ او وسیلھ آن را خواھیم داد كھ، ((بدین ترتیب، بھ امیل نوع خاصي از مسیحیت آموختھ نمیشود، بلكھ 

بھترین راه آن است كھ ما بھ .)) با استفاده صحیح از عقل خویش، مذھب مورد نظر خود را انتخاب كند
اندرز كشیش تخیلي روسو بھ خود او . لدین خود یا از اجتماع بھ ارث بردھایم ادامھ دھیممذھبي كھ از وا

بھ كشور خود و مذھب پدران خود بازگرد، از آن با خلوص نیت تبعیت كن و ھرگز دست : ((این است
اخالقیات ھیچ مذھب دیگر از اخالقیات این مذھب ; این مذھب بسیار ساده و بسیار مقدس است; نكش

چنین اندرزي را پیشبیني كرده  ١٧۵۴روسو در سال .)) زھتر نیست، یا آیین آن عقل را بھتر قانع نمیكندمن
و بھ ژنو و معتقدات مذھبي آن بازگشتھ بود، ولي بھ قول خود دایر بر اینكھ پس از تصفیھ امور خویش بھ 

شتھ شده از كوه، كھ ده سال بعد ھاي نو او در نامھ. ژنو باز گردد و در آنجا اقامت گزیند وفا نكرده بود
نوشت، ھمان طور كھ خواھیم دید، منكر بیشتر معتقدات پدران خود شد، و در آخرین دھھ عمرش او را 
خواھیم دید كھ دیگران را بھ دینداري اندرز میدھد، ولي تقریبا ھیچ گونھ عالیمي از معتقدات یا اعمال 

وتستانھا و كاتولیكھا، كالونیھا و یسوعیان در حملھ بھ او پر. مذھبي در زندگي روزمره خویش نشان نمیدھد
نیابتي او ھمداستان شدند و ھر دو را بھ عنوان اینكھ اساسا با اصول مسیحیت )) اظھار ایمان((و 

آموزشي كھ او براي امیل پیشنھاد كرد خوانندگان مسیحي را بھ سبب تاثیرات .ناسازگارند، محكوم كردند
زیرا آنھا معتقد بودند یك جوان عادي كھ فاقد معتقدات مذھبي بار آید ; یرت آوردالمذھبي آن سخت بھ ح

روسو با وجود پذیرش رسمي آیین . بعدھا، مگر براي مقتضیات اجتماعي، مذھب اختیار نخواھد كرد
كالون، گناھكاري ذاتي و نقش بخشاینده و نجاتبخش مرگ مسیح را مردود میدانست او حاضر نبود عھد 

ا بھ عنوان كالم خداوند بپذیرد، و عقیده داشت كھ عھد جدید پر است از چیزھاي باورنكردني، قدیم ر
  . بھ عنوان موثرترین و الھامبخشترین ھمھ كتب عالقھمند بود)) انجیلھا((ولي بھ ; چیزھایي كھ مخالف عقلند

بشر باشد آیا امكان دارد آیا كتابي كھ در عین حال ھم چنین عظیم و ھم این گونھ ساده است میتواند كار 
كسي كھ سرگذشتش در این كتاب است چیزي باالتر از بشر نباشد در اعمال او چھ برازندگي و صفایي، و 

ھاي او تا چھ حد عمیقا  ھاي او چقدر بلند مرتبھ، موعظھ گفتھ! در تعالیم او چھ لطف موثري دیده میشود
كدام انسان، كدام حكیم میتواند بدون ! حال میباشدعاقالنھ، و پاسخھاي او چھ اندازه عادالنھ و وصف 

اگر زندگي و مرگ سقراط زندگي و مرگ یك فیلسوف ... ضعف یا تظاھر زندگي كند، رنج بكشد، و بمیرد 
  . است، زندگي و مرگ مسیح زندگي و مرگ یك خداست
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  عشق و ازدواج  - ٣

نوشتھ بود بھ پایان رسانید و بار دیگر وقتي كھ روسو پنجاه صفحھ مطلبي را كھ درباره كشیش ساووایي 
  . متوجھ كتاب امیل شد، با مسئلھ امور جنسي و ازدواج روبرو بود

آیا او باید بھ شاگردش درباره امور جنسي چیزي بگوید نھ، تا موقعي كھ او چیزي در این باره نپرسیده 
ولي آنچھ كھ براي بھ عقب . و در آن وقت باید حقیقت را اظھار داشت; است، نباید چیزي بھ او گفت

بھ ھر حال نباید این آگاھي . انداختن آگاھي از امور جنسي منطبق با حقیقت و سالمت باشد باید انجام گیرد
  . تحریك شود

ھنگامي كھ سن بحراني نزدیك میشود، مناظري را بھ آنھا ارائھ كنید كھ آنھا را از نظر جنسي بھ خودداري 
در این شھرھا البسھ تحریكآمیز و جسارت زنان . را از شھرھاي بزرگ دور كنید آنھا. ... وادارند نھ تھییج

تحریكات طبیعي را تسریع میكنند، و ھمھ چیز لذاتي را در معرض دید آنھا قرار میدھد كھ نباید چیزي از 
گاھشان اگر ذوق آنھا بھ ھنر در شھر ن. آنھا بدانند، تا اینكھ بھ سني برسند كھ بھ میل خود انتخاب كنند

بھ ; مصاحبان، مشاغل، و تفریحات آنھا را بھ دقت انتخاب كنید. دارد، آنھا را از بیكاري خطرناك حفظ كنید
و حساسیت آنھا را پرورش دھید، بدون اینكھ ... آنھا جز تصاویر بیآالیش و رقت آور چیزي نشان ندھید، 

  . احساسات آنھا تحریك شود

  : خودش درباره آن تجربھ دست اول داشت نگران بودروسو از نتایج شوم عملي كھ ظاھرا 

ھرگز نگذارید بھ بستر . ھیچ گاه جواني را ھنگام شب یا روز تنھا نگذارید، و دست كم با او ھم اطاق باشید
چنانچھ یك بار این . ... و بھ محض اینكھ بیدار شد، او را از جا بلند كنید. برود مگر اینكھ خوابش بیاید

از آن پس، روح جسم او ضعیف خواھد شد و . پیدا كند، وضعش خراب خواھد شد عادت خطرناك را
  . اثرات مھلكترین عادتي را كھ یك جوان میتواند پیدا كند تا دم مرگ با خود خواھد داشت

  :و او براي شاگرد خود چنین قانون وضع میكند

ولي یك لحظھ ھم تامل نخواھم  اگر نمیتواني بر شھوات خود چیره شوي، امیل عزیز، بر تو رحم میآورم،
اگر تو باید برده باشي، . من اجازه نخواھم داد از ھدفھایي كھ طبیعت تعیین كرده است شانھ خالي كني. كرد

ھر چھ . من ترجیح میدھم ترا بھ یك حاكم جابر كھ امكان دارد ترا از دست او رھایي بخشم تسلیم دارم
  . نان نجات دھم تا از دست خودتباشد، من آسانتر میتوانم ترا از بندگي ز

چرا این جوانان میخواھند ترا . نگذار دوستانت ترا وادار كنند بھ فاحشھ خانھ بروي((روسو سپس میافزاید 
زیرا تو ; تنھا انگیزه آنھا یك كینھ پنھاني است. ... بھ این كار وادارند چون میخواھند ترا از راه بھ در كنند

بھتر آن است كھ شخص ازدواج كند، ولي با .)) ھند ترا بھ مقام خود تنزل دھندآنھا میخوا; از آنھا بھتري
كي در اینجا معلم، دختر، زن، و ھمسر مطلوب خود را توصیف، و كوشش میكند آن مطلوب را، بھ عنوان 

روسو از زنان مرد صفت، خود . یك راھنما و ھدف در جستجو براي ھمسر در فكر امیل منقوش سازد
او در حكومت زناني كھ بھ نحو روز افزوني مرد صفت میشدند بر مرداني . روا ھراس داشتراي، و بیپ

در ھر سرزمین مردان آن طور ھستند كھ . ((كھ بیش از پیش بھ زن صفتي میگراییدند سقوط تمدن را میدید
.)) اھیم شدزنان را بھ خاصیت زنانگي خود باز گردانید، و ما مجددا مرد خو... ; زنان آنھا را میسازند

در ; زنان پاریس حقوق مردان را غصب میكنند، بدون اینكھ حاضر باشند از حقوق خود دست بكشند((
در كشورھاي پروتستان زنان وظایف .)) نتیجھ، آنھا ھیچ یك از این دو خاصیت را بھ طور كامل ندارند

صورت شوخي در میان سفسطھ خود را بھتر انجام میدھند، زیرا در این كشورھا، سادگي و بیپیرایگي بھ 
جاي زن در خانھ است، . گران درنیامده، بلكھ در حكم نوید وفاداري در انجام وظایف مادري است

pymansetareh@yahoo.com



زن باید شوھر خود را بھ عنوان ارباب بپذیرد، ولي در . ھمانطور كھ میان یونانیان باستان متداول بود
  . نژاد بشر حفظ خواھد شد بھ این طریق، سالمت. خانھ، او باید باالتر از ھمھ باشد

دختران باید در خانھ و بھ وسیلھ مادران خود . ھدف آموزش و پرورش دختران باید ایجاد چنین زناني باشد
باید تعالیم . از آشپزي گرفتھ تا برودري دوزي. آنھا باید ھمھ ھنرھاي خانھداري را بیاموزند; تعلیم یابند

زیرا چنین تعالیمي بھ عفت، فضیلت، و اطاعت آنھا ; آورند دیني بسیار، آن ھم ھر چھ زودتر، بھ دست
یك دختر باید بدون چون و چرا مذھب مادرش را بپذیرد، ولي یك زن باید مذھب . كمك خواھند كرد

با دیده )) سالونداري((بھ ھر حال، یك دختر باید از فلسفھ احتراز جراید و بھ . شوھرش را اختیار كند
; روح دختر را تحت فشار قرار داد و او را موجودي كمرو و كم جرئت بار آورد ولي نباید. حقارت بنگرد

باید ھر چھ دلش میخواھد آواز بخواند، برقصد، و از ; او باید با روح و بانشاط و با شوق و ذوق باشد((
بگذارید او بھ مجالس رقص، بازیھاي ورزشي، و حتي بھ )) ;ھمھ لذات معصومانھ جواني بھرھمند شود

ذھن او باید فعال و ھشیار نگاه داشتھ شود تا زن . اشاخانھ برود، منتھا تحت مراقبت و با ھمراھان خوبتم
  . شایستھاي براي یك مرد متفكر باشد

حتي ممكن است مقدار معیني ناز و كرشمھ بھ عنوان قسمتي از بازي پیچیدھاي كھ بھ وسیلھ آن او 
موضوع شایستھ و . تخاب میكند برایش مجاز دانستھ شودخواستاران خود را آزمایش و جفت خویش را ان

  . صحیح براي مطالعھ زنان، مردانند

وقتي كھ این كمال مطلوب در مورد دختران و زنان در امیدھاي امیل نقش بست، او میتواند بیرون رود و 
ولي این وظیفھ . او باید جفت خود را شخصا انتخاب كند، نھ والدین یا معلمش. بھ دنبال جفت مناسبي بگردد

آیا تو . اوست كھ، با در نظر گرفتن توجھ عالقمندانھ آنان از او طي سالھا، با احترام با آنان مشورت كند
; میخواھي بھ شھر بزرگ بروي و دختراني را كھ در آنجا در معرض تماشا ھستند نگاه كني بسیار خوب

بنابراین امیل . زگان ھیجانانگیز چگونھ ھستندتو خودت خواھي دید كھ این دوشی; ما بھ پاریس خواھیم رفت
ولي در آنجا دختري با مشخصاتي كھ معلم زیركش . مدتي در پاریس زندگي میكند و وارد اجتماع میشود

. پس، خداحافظ پاریس، پاریس مشھور، با ھمھ سروصدا و دود و كثافت. ((توصیف كرده است نمییابد
ما بھ دنبال عشق، خوشبختي، و . ارند و مردان بھ فضیلتجایي كھ زنھا دیگر بھ شرافت اعتقاد ند

بدین ترتیب، معلم و شاگرد بھ نقاط خارج .)) ھر چھ از پاریس دورتر شویم، بھتر است; معصومیت ھستیم
از شھر بازمیگردند و، از قضاي روزگار، در یك دھكده آرام و دور از جمعیت جنون آور، بھ سوفي 

رسالھ روسو تبدیل بھ داستاني عشقي میشود كھ بھ صورتي ایدئالي و ) پنجمكتاب (در اینجا . برمیخورند
  . تخیلي ولي دلپذیر درآمده و با مھارت یك نویسنده زبردست بیان شده است

بعد از این بحثھاي طوالني درباره آموزش و پرورش، سیاست، و مذھب، او بھ رمانس بازمیگردد و در 
ت، رویاھاي خود را درباره آن زن برازندھاي كھ وي را تنھا در حالي كھ ترز سرگرم كارھاي خانھ اس

ھایي كھ در دلش  و نامش را از آخرین شعلھ; لحظات پراكنده سرگردانیھاي خود یافتھ است از سرمیگیرد
  . انتخاب میكند شدھاندروشن 

سوفي جدید دختر مرد محترمي است كھ زماني ثروتمند بوده است و اینك با قناعت و سادگي دوران 
با زبردستي ; سوفي دختري سالم، زیبا، عفیف، ظریف، و بھدردبخور است. بازنشستگي خود را میگذراند

و نخش نتواند  كاري نیست كھ او با سوزن((; و سرعت، اما با قابلیت، در ھمھ چیز بھ مادرش كمك میكند
امیل نزد خود دلیلي براي دیدار مجدد از خانھ سوفي مییابد، و سوفي ھم نزد خود دلیلي براي .)) انجام دھد

بتدریج امیل متوجھ میشود كھ سوفي ھمھ خصایصي را كھ معلمش بھ عنوان . دیدار مجدد او پیدا میكند
ند ھفتھ، امیل بھ اوج گیج كننده بوسیدن پس از چ! چھ تطابق مطبوعي. كمال مطلوب مجسم میكرد داراست

روسو اصرار دارد عقد باید . چند ھفتھ دیگر میگذرد و آنھا بھ عقد یكدیگر درمیآیند. لبھ لباس سوفي میرسد
ھرگونھ اقدام الزم، چھ از نظر تشریفات و مراسم و چھ از ; بھ صورت رسمي و با تشریفات انجام شود

سپس . تقدس پیوند ازدواج گرامي داشتھ شود و در خاطر نقش بنددجھات دیگر، باید بھ عمل آید كھ 
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ھنگامي كھ امیل در آستانھ سعادت سخت بھ ھیجان آمده است، معلم باورنكردني، كھ آزادي و طبیعت را 
بھدست باد سپرده است، امیل را وادار میكند كھ زن عقدي خود را مدت دو سال تنھا بگذارد و بھ مسافرت 

وقتیكھ بازمیگردد . امیل میگرید و اطاعت میكند. قھ و وفاداري آنھا مورد آزمایش قرار گیردبپردازد تا عال
آنھا . و ھنوز بھ نحو معجزه آسایي پسر مانده است، سوفي را پایبند بھ وظیفھ خود و دست نخورده میبیند

ھ سوفي میگوید نسبت بھ او ب. ازدواج میكنند، و معلم وظایف آن دو را نسبت بھ یكدیگر بھ آنھا یاد میدھد
اگر تو عنایات خود را نادر و : ((شوھرش در ھمھ چیز مطیع باشد بجز در روابط زناشویي، و میافزاید

امیل باید بھ عفت ھمسر خود احترام . پرارزش نمایي، مدتھاي مدید با عشق بر او حكومت خواھي كرد
  : لگي سوفي، با پیروزي بھ پایان میرسدكتاب با حام.)) بگذارد، بدون اینكھ از سردي او شكایت كند

استاد من، بھ فرزندتان : ((یك روز صبح امیل بھ اتاق من وارد میشود، مرا در آغوش میگیرد، و میگوید
ولي ! ما تا چھ حد بھ شما احتیاج خواھیم داشت. او امیدوار ما چھ مسئولیتي خواھیم داشت; تبریك بگویید

خدا نكند كھ وظیفھاي چنین شیرین و مقدس ; تربیت كنید و ھم پدرش راخدا نكند بگذارم شما ھم بچھ را 
ما را اندرز دھید و زیر نظر . ولي شما بھ تعلیم معلمان جوان ادامھ دھید. ... توسط كسي جز من انجام گیرد

یفھ شما وظ. ... مادام كھ من زندھام، بھ شما نیاز خواھم داشت; ما بآساني رھبري خواھیم شد; داشتھ باشید
بھ من یاد دھید چگونھ، در حالي كھ خود شما از فراغتي كھ چنان استحقاقش را دارید . خود را انجام دادھاید

  .)) لذت میبرید، من از سرمشق شما پیروي كنم

پس از دو قرن تحسین، مسخره، و آزمایش، جھانیان بھ طور كلي اتفاق نظر دارند كھ امیل كتابي است 
آموزش و پرورش موضوعي بیروح است، زیرا ما آن را با . یي نو ولي غیرعمليھا زیبا، داراي اندیشھ

خاطراتي دردناك بھ یاد میآوریم و بھ شنیدن مطالبي درباره آن عالقھ نداریم، و پس از اینكھ دوران خود را 
ع، ولي از ھمین موضوع نامطبو. در مدرسھ طي كردیم، از تحمیل بیشتر آن بر خود احساس انزجار میكنیم

سبك ساده، مستقیم، و شخصي آن، با وجود عبارات تجلیآلمیز و . روسو یك رمانس جذاب بھ وجود آورد
ما بھ دنبال مطلب میرویم و تسلیم معلمي كھ عالم بر ھمھ ; پرطمطراقي كھ در آن است، ما را مسحور میكند

مي بسپاریم تامل خواھیم با وصف این، ما در اینكھ اطفال خود را بھ دست چنین معل; چیز است میشویم
روسو پس از ستایش فراوان از توجھ مادرانھ و زندگي خانوادگي، امیل را از خانواده جدا میكند و او . كرد

او، كھ ھرگز بچھ تربیت . را دور از محیط آلوده اجتماعي كھ باید بعدا در آنجا زندگي كند، بار میآورد
; طبیعتا یك دزد كوچك، حسود، تملكجو، و تسلط طلب است نكرده است، نمیداند كھ یك بچھ عادي و متوسط

اگر ما صبر كنیم كھ او بدون اطاعت از دستور انضباط فراگیرد و بدون تعلیم راه كار و كوشش را 
بیاموزد، شخصي ناشایست، تنبل، بیكاره، و بیانضباط بار خواھد آمد كھ نھ ظاھر تمیز و مرتبي دارد و نھ 

و از آن گذشتھ، كجا ما میتوانیم معلمیني پیدا كنیم كھ حاضر باشند بیست سال  .اخالقش قابل تحمل است
این نوع توجھ و آموزش ھر فرد را : ((در این مورد گفت) ١٨١٠(صرف تعلیم یك طفل كنند مادام دوستال 

ناچار خواھد كرد ھمھ عمر خود را صرف آموزش و پرورش موجودي دیگر كند، و سرانجام تنھا 
احتماال روسو این مشكالت و مشكالت دیگر .)) آزاد خواھند بود تا بھ كار و فعالیت خود برسندپدربزرگھا 

در  ١٧۶۵در سال . را پس از بھ خود آمدن از حالت بیخبري ناشي از انشاي خویش، درك كرده بود
آمد و ستراسبورگ یكي از طرفدارانش كھ قلبي مملو از احساسات تحسینآمیز نسبت بھ وي داشت، نزد او 

آقا، شما شخصي را در برابر خود میبینید كھ سعادت آن را داشتھ است كھ فرزند خود را طبق : ((گفت
آقا، ھم براي شما خیلي بد شد و ھم براي : ((روسو در پاسخ گفت.)) اصول كتاب امیل شما بارآورد

: براي حكما نوشتھ استروسو در پنجمین نامھ از را براي والدین عادي ننوشتھ، بلكھ آن را ))فرزندتان
من در مقدمھ كتاب روشن كردم كھ توجھ من بیشتر معطوف بھ ارائھ یك نظام جدید آموزشي براي مداقھ ((

روسو مانند استاد خود افالطون معتقد بود اطفال باید از .)) حكماست، نھ روشي براي پدران و مادران
راگرفتن آموزشي نجاتبخش شایستگي آن را داشتھ آلودگي والدین خود دور شوند، بھ امید اینكھ آنان با ف

و باز، مانند افالطون، او در آسمانھا نمونھاي از یك وضع یا روش . باشند كھ اطفال خود را بار آورند
ھر كس كھ مایل باشد، بتواند آن را مشاھده كند و با مشاھده آن خود را مطابق آن ((كامل وضع كرد تا 

د را اعالم كرد و اطمینان داشت این رویا در جایي، و براي مردان و زناني، او رویاي خو.)) اداره نماید
  . این رویا بھ تحقق پیوست. حامل الھام خواھد بود و باعث بھبود خواھد شد
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  فصل ھشتم 

  

  روسو مطرود 

١٧۶١٧ -  ٢۶٧  

I  - فرار  

این نكتھ بسیار جالب توجھ است كھ كتابي مانند امیل، كھ حاوي حملھ بھ ھمھ عناصر مسیحیت جز اصول 
ولي مامور . گذشت و در فرانسھ بھ چاپ رسید) سانسور(كلي آن بود، از زیر دست مامور نظارت 

روسو اصرار  او قبل از اینكھ اجازه انتشار آن را بدھد، بھ. نظارت، مالزرب، با گذشت و پرعطوفت بود
. كرد بعضي از قسمتھایي را كھ تقریبا بھ طور مسلم كلیسا را بھ خصومت فعاالنھ وا میداشتند حذف كند

بدعتگذاران دیگر، با استفاده از اسامي مستعار، از تعقیب قانوني گریختھ بودند، ولي . روسو امتناع كرد
  . كردروسو با شھامت نام خود را در صفحات عنوان كتابھایش ذكر می

كتاب امیل را بھ عنوان دلیل دیگري بر خیانت روسو بھ فلسفھ مورد حملھ قرار )) فیلسوفان((در حالي كھ 
دادند، روحانیان طراز اول فرانسھ و قضات پاریس و ژنو آن را بھ عنوان پشت كردن بھ مسیحیت محكوم 

فرمان موكدي  ١٧۶٢براي ماه اوت اسقف اعظم پاریس، كھ با پیروان آیین یانسن مخالف بود، . میكردند
پارلمان پاریس، كھ از پیروان آیین یانسن طرفداري میكرد، سرگرم اخراج . علیھ این كتاب تدارك دید

ظاھر امیل ; با این وصف، مایل بود كھ طرفداري خود را از مذھب كاتولیك نشان دھد; یسوعیان بود
شوراي دولتي، كھ با . كلیسا بھ دست میدادطوري بود كھ فرصتي براي وارد كردن ضربھاي بھ سود 

پارلمان در جنگ بود و نمیخواست در ھواداري از مذھب رسمي از دیگران عقب بماند، پیشنھاد كرد 
دوستان اشراف روسو كھ بھ این مطلب پیبرده بودند، بھ او اندرز دادند بالفاصلھ از . روسو دستگیر شود
كامال حقیقت دارد : ((كركي پیام پرھیجاني براي او فرستاد و گفتژوئن مادام دو  ٨در . فرانسھ خارج شود

سوزاندن كتاب شما لطمھاي وارد ! شما را بھ خدا بروید. كھ دستوري براي دستگیري شما صادر شده است
ھمسایگان او .)) با ھمسایگان خود مشورت كنید. نمیكند، ولي خود شما نمیتوانید تاب زندان را بیاورید

آنھا میترسیدند اگر روسو دستگیر شود، پاي آنھا ھم بھ میان . وكزامبورگ و ھمسرش بودندمارشال دو ل
ھم آنھا و ھم پرنس دو كونتي بھ او اصرار كردند فرار كند، و بھ او پول و یك كالسكھ دادند تا ; كشیده شود

ھمسر مارشال سپرد و  ترز را بھ. او با بیمیلي تسلیم شد. مسافت طوالني از فرانسھ بھ سویس را طي نماید
در آن روز فرماني براي دستگیري روسو صادر شد، ولي اجراي . ژوئن از مونمورانسي خارج شد ٩در 

آن با تاخیري شفقتآمیز صورت گرفت، زیرا بسیاري از افراد در دستگاه دولتي با كمال رغبت حاضر 
، در حالي كھ یك نسخھ از امیل را در در ھمان روز، متر اومھ ژولي دوفلوري. بودند بگذارند او فرار كند

  :دست داشت و آن را در پارلمان پاریس تكان میداد، گفت

با توجھ بھ اینكھ این اثر ظاھرا فقط بھ منظور تبدیل ھمھ چیز بھ مذھب طبیعي، و تكوین آن نظام 
   ...; جنایتكارانھاي كھ در شرح نویسنده براي آموزش و پرورش شاگردش آمده نوشتھ شده است

با توجھ بھ اینكھ نویسنده ھمھ مذاھب را بھ طور یكسان خوب میداند و معتقد است كھ ھمھ آنھا از خود 
  . دالیلي با توجھ بھ آب و ھوا، نوع حكومت، و خصوصیات اخالقي مردم خود دارند
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و )) كتاب مقدس((با توجھ بھ اینكھ نتیجتا او بھ خود جرئت میدھد كھ درصدد از میان بردن واقعیت 
آمده است، و خطاناپذیري الھام و اقتدار )) كتاب مقدس((پیشگوییھا، مسلم بودن معجزات بھ طوري كھ در 

كلیسا برآید و مذھب مسیحیت را، كھ تنھا مذھب منبعث از خداوند است، مورد استھزا و كفرگویي قرار 
  ... میدھد 

ن را امضا كند، باید ھر چھ زودتر دستگیر نویسنده این كتاب، كھ جسارت آن را داشتھ است كھ با نام خود آ
  . شود

این موضوع حائز اھمیت است كھ عدالت باید با شدت تمام، ھم در مورد نویسنده و ھم در مورد كساني كھ 
  . در چاپ و توزیع چنین كتابي سھیم بودھاند، سرمشقي بھ وجود آورد

  : بالفاصلھ پارلمان دستور داد كھ

در پاي پلكان بھ وسیلھ دژخیم اعظم سوزانده [ دادگستري]و در محوطھ كاخ  كتاب مذكور باید پارھپاره
  . شود

ھیچ ناشري . تسلیم دارند تا نابود شوند)) دفتر((ھمھ كساني كھ نسخي از این كتاب دارند باید آنھا را بھ 
ندگان این كتاب ھمھ فروشندگان یا توزیع كن. نباید این كتاب را چاپ كند، یا بھ فروش رساند، یا توزیع كند

روسو باید . جي. و جي... ; دستگیر خواھند شد و طبق نص صریح قانون بھ مجازات خواھند رسید
  . دستگیر، و بھ زندان كنسیرژري در كاخ آورده شود

ولي در این تاریخ ; ، ھمان طور كھ دستور داده شده بود، پارھپاره و سوزانده شد))امیل((ژوئن  ١١در 
بھ محض اینكھ بھ منطقھ برن رسیدم، از كالسكھچي : ((او در این باره میگوید. ه بودروسو بھ سویس رسید

از كالسكھام پیاده شدم، خود را بھ زمین افكندم، بر زمین بوسھ زدم، و در خوشي بیخود . خواستم توقف كند
لمس من سرزمین آزادي را ; پروردگارا، حافظ فضیلت، ستایش بر تو باد: ((از خود بانگ برآوردم

چون او كامال مطمئن نبود، بھ ایوردون، نزدیك انتھاي جنوبي دریاچھ نوشاتل در استان برن رفت .)) میكنم
سوالي كھ برایش پیش آمد این بود كھ آیا درصدد . و مدت یك ماه در آنجا نزد دوست قدیمي خود روگن ماند

كھ بر ژنو حكومت میكرد ھم امیل و  نفري ٢۵ژوئن، شوراي  ١٩یافتن خانھاي در ژنو برآید یا نھ ولي در 
حاكي از بیدیني، افتضاحآمیز، جسورانھ، و پر از : ھم قرارداد اجتماعي را با این عبارات محكوم كرد

ھاي اصلي  نویسنده، زیر عنوان شك و تردید، آنچھ را كھ میتواند شالوده. كفرگویي و ھتاكي علیھ مذھبند
این . كند، متزلزل نماید، و از میان بردارد جمع كرده است مذھب الھام شده مسیحیت را از ریشھ خشك

و با اغواكنندھترین سبك [ نھ بھ التیني كھ خاص گزیدگان بود]كتابھا، از این نظر كھ بھ زبان فرانسھ 
  . روي آنھاست، خطرناكتر و نكوھیدھترند)) شارمند ژنو((نوشتھ شدھاند و عنوان 

فروش آنھا را منع كرد، و فرمان داد تا ھر وقت . ب سوزانده شوندبدین نحو، شورا دستور داد ھر دو كتا
روحانیان علیھ این عمل، یعني طرد مشھورترین فرزند . روسو وارد قلمرو این جمھوري شد، دستگیر شود

بدون شك از آن بیم داشتند كھ ھرگونھ ابراز ھمدردي كھ توسط آنھا نسبت بھ ; زنده ژنو، اعتراضي نكردند
آالمبر را، كھ افشا كننده اونیتاریانیسم /بھ عمل آید اظھارات د)) اعالم ایمان كشیش ساووایي((نویسنده 

  . پنھاني آنھا بود، تایید كند

ژاكوب ورن، دوست چند سالھ روسو، علیھ او برخاست و خواستار آن شد كھ روسو حرفھاي خود را پس 
  . بگیرد

مردم شایعاتي جریان داشتند، این شایعات نسبت بھ اگر در میان : ((روسو بعدھا ضمن خاطرات خود گفت
من نامساعد بودند، و علنا رفتار ھمھ شایعھپردازان و عالمنماھا با من شبیھ بھ رفتار با شاگردي بود كھ بھ 
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. ولتر از وضع رقیب خود متاثر شد.)) علت درست حفظ نكردن اصول دین بھ ضربات شالق تھدید میشد
نظر او را در این باره ھنوز میتوان در روي نسخھاي كھ از این كتاب داشت در ; او امیل را خوانده بود

این كتاب آش : ((ژوئن درباره این كتاب نوشتھ بود ١۵او در نامھاي بھ تاریخ . كتابخانھ ژنو مشاھده كرد
شل قلمكاري در چھار جلد از یك دایھ احمق است كھ چھل صفحھ آن علیھ مسیحیت و از جملھ 

او درباره فالسفھ ھمان قدر مطالب . ... ین اظھارات ضد مسیحیتي است كھ من تاكنون دیدھامجسورانھتر
بھ ھر حال، ولتر .))زیانبار میگوید كھ علیھ عیسي مسیح، ولي فالسفھ بیش از كشیشھا گذشت خواھند داشت

جاي تاسف است (: (میخواند، ولي افزود)) پنجاه صفحھ خوب((تحسین میكرد و آن را )) اظھار ایمان((از 
كشیش (من ھمیشھ نویسنده : ((او بھ مادام دو دفان نوشت.)) كھ آدمي چنین حقھ باز آنھا را نوشتھ است

وقتي كھ .)) را دوست خواھم داشت، بدون توجھ بھ اینكھ او چھ كرده است و چھ ممكن است بكند) ساووایي
من با آغوش ! باید بیاید! بیاید[ بھ فرنھ]اینجا  بگذارید بھ: ((او شنید ژان ژاك بیخانمان است، فریاد برآورد

من با او چون فرزندم رفتار . او بیش از من در اینجا ارباب خواھد بود. باز از او استقبال خواھم كرد
و این دعوت را بھ ھفت نشاني مختلف فرستاد، و باید حتما بھ یكي از این نشانیھا بھ دست .)) خواھم كرد

ولتر این  ١٧۶٣در . روسو بعدا اظھار تاسف كرد كھ بھ آن جواب نداده است روسو رسیده باشد، چون
نفري را تحریك كرده است  ٢۵روسو آن را نپذیرفت و ولتر را متھم كرد كھ شوراي . دعوت را تجدید كرد

  . قرارداد اجتماعي و امیل را محكوم كند

  . ولتر این اتھام را، ظاھرا از روي حقیقت، انكار كرد

سناي برن بھ روسو اطالع داد كھ نمیتواند حضور او را در خاك برن تحمل كند، و  ١٧۶٢ل ژوئیھ در اوای
در خالل این احوال، وي یادداشت . وي باید یا ظرف پانزده روز از آنجا خارج شود، یا بھ زندان رود

تحت سلطھ فردریك  آالمبر دریافت داشت كھ بھ او اندرز میداد در امیرنشین نوشاتل، كھ/مالطفتآمیزي از د
ھمان ((آالمبر بھ روسو گفت كیث از شما /د. كبیر و فرماندار آن ارل مارشال جورج كیث بود، سكنا گزیند

ھاي عھد قدیم با پرھیزگاراني كھ تحت  طور استقبال، و با شما ھمان طور رفتار خواھد كرد كھ بھ شیوه
یرا درباره فردریك با لحني انتقادآمیز سخن گفتھ و روسو مردد بود، ز.)) آزار و اذیت بودند رفتار میكردند

دعوت دختر  ١٧۶٢ژوئیھ  ١٠با وصف این، در . از وي بھ عنوان ستمكاري در لباس فالسفھ یاد كرده بود
كیلومتري  ٢۴تراور در  -برادر روگن بھ نام مادام دوالتور را، دایر بر اینكھ در خانھاي واقع در موتیھ 

این محل، بھ طوري كھ بازول بعدا توصیف كرد، . تل اقامت گزیند، پذیرفتجنوب باختري شھر نوشا
حدود یازدھم ژوئیھ، ژان ژاك بھ فرماندار محل .)) ھایي عظیم درھاي زیبا و وحشي بود در میان كوه((

  :متوسل شد و، با فروتني و غروري كھ از خصوصیات وي بود، نامھاي بھ این شرح بھ فردریك نوشت

  :پادشاه پروس

ولي اینك كھ از ; من درباره شما بدگویي زیادي كردھام، حتما از این نوع مطالب بازھم خواھم گفت
آقا، من استحقاق لطف از . آمدھام در قلمرو شما پناھي بیایم. فرانسھ، از ژنو، و از استان برن رانده شدھام

د بھ آن اعلیحضرت اعالم دارم كھ ولي احساس كردھام كھ بای; ناحیھ شما را ندارم، و خواستار آن ھم نیستم
آن اعلیحضرت ھر طور كھ میخواھد، میتواند با من رفتار . در ید قدرت شما ھستم و خود چنین خواستھام

  . كند

  : بود، بھ كیث نوشت)) جنگ ھفتسالھ((در تاریخي كھ اینك مشخص نیست، فردریك، كھ ھنوز درگیر 

تنھا گناه او آن است كھ عقاید عجیبي دارد كھ بھ نظر خودش . ما باید این بیچاره بدبخت را نجات دھیم
. من یكصد كرون خواھم فرستاد و شما لطفا ھر قدر كھ او الزم داشتھ باشد از آن بھ او بدھید. خوب میآیند

اگر ما در حال جنگ . د كردگمان میكنم او این كمك را بھ صورت جنسي آسانتر از پول نقد قبول خواھ
من براي او یك صومعھ یا یك باغ میساختم كھ در آنجا بتواند ھمان طور . نبودیم و خانھ خراب نشده بودیم

فكر میكنم روسو بیچاره از حرفھ اصلي . ... زندگي كند كھ من فكر میكنم اجداد اولیھمان زندگي میكردند
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دیھ نشیني باشد كھ بھ خاطر ریاضت كشي و تحمل مصایب واضح است كھ او براي با; خود بازمانده است
من بھ این نتیجھ رسیدھام كھ اخالقیات این وحشي ھمان اندازه منزه است كھ نحوه . ... شھرت یافتھ است

  . تفكرش غیرمنطقي است

مارشال، كھ روسو وي را مردي مقدس، الغراندام، مسن، و فراموشكار توصیف میكند، براي او خواربار، 
روسو، كھ استنباط میكرد . غال سنگ، و چوب میفرستاد و در نظر داشت خانھاي براي ژان ژاك بسازدز

ولي بھ قول خودش از آن لحظھ بھ بعد ; این پیشنھاد از ناحیھ فردریك سرچشمھ گرفتھ است، آن را رد كرد
را غیر عادالنھ میدانست،  چنان بھ فردریك دلبستگي پیدا كرد كھ بھ ھمان اندازه كھ در گذشتھ موفقیتھاي او

در اول نوامبر، بتدریج كھ جنگ بھ پایان خود نزدیك میشد، او . اینك بھ افتخارات او عالقھمند شده بود
  : نامھاي بھ فردریك نوشت و وظایف زمان صلح را بھ وي متذكر شد

  . اعلیحضرتا

میخواھم چنانچھ بتوانم، من . شما حافظ و ولینعمت من ھستید و قلب من مستعد احساس حقشناسي است
  . محبتھاي شما را جبران كنم

آیا ھیچ یك از اتباع شما وجود ندارد كھ بدون نان باشد آن شمشیري را كھ ; شما میخواھید بھ من نان بدھید
دوران فعالیت پادشاھي چون شما پر عظمت است . برق میزند و مرا مجروح میكند از جلو چشمم دور كنید

یك لحظھ را ھم نباید از دست داده آیا ; ولي وقت كم است. ان كار خود فاصلھ زیادي داریدو شما ھنوز با پای
شما میتوانید عزم كنید تا چشم از جھان ببندید بدون اینكھ در سلك بزرگترین مردان درآمده باشید اگر من 

ود را از مردمي روزي اجازه آن را داشتھ باشم فردریك عادل و خوف آور را ببینم كھ سرانجام اراضي خ
خوشبخت پر كرده و خودش پدر آنھا شده است، در آن صورت ژان ژاك، دشمن پادشاھان، خواھد رفت كھ 

  . در پایتخت او جان بسپارد

تا آنجا كھ اطالعي در دست است، فردریك بھ این نامھ پاسخي نداد، ولي وقتي كیث بھ برلین رفت، بھ او 
  . داشتھ استاز روسو دریافت )) توبیخي((گفت كھ 

او مطمئن . ظاھرا روسو كھ بھ داشتن خانھاي اطمینان یافتھ بود، بھ دنبال ترز فرستاد كھ بھ او ملحق شود
و این امر .)) از مدتھا پیش متوجھ شده بود عالقھ ترز رو بھ سردي گذارده است((نبود كھ ترز بیاید، زیرا 

را، بنا بھ گفتھ خودش، رابطھ با زنان براي را با نداشتن روابط جنسي فیمابین مربوط میدانست، زی
  . سالمتش مضر بود

آنھا تجدید دیدار گریھ آلودي داشتند، . شاید در این وقت ترز پاریس را بھ سویس ترجیح میداد، ولي او آمد
  . و امیدوار بودند دست كم چند سال زندگي آرامي داشتھ باشند

II - روسو و اسقف اعظم  

روحانیان كالوني نوشاتل علنا روسو را بھ . زمره ناخوشترین سالھاي آنھا بود چھار سال بعدي آنھا در
روسو، شاید براي تحبیب این . بدعتگذاري متھم میكردند، و قضات فروش امیل را ممنوع اعالم داشتند

خود، از كشیش موتیھ سوال )) كشیش((روحانیان، و شاید ھم از روي میل صادقانھاي بھ پیروي از تعالیم 
او پذیرفتھ شد، در .) ترز كاتولیك باقي ماند. (رد كھ آیا میتواند بھ جماعت نمازگزاران ملحق شود یا نھك

مراسم عبادت و تناول عشاي رباني شركت كرد، و، بھ قول خودش، با احساسات قلبي و چشماني پر از 
نھ، یعني كاله پوستي، روسو با اختیار كردن لباس ارام. اشك حاكي از رقت قلب، در سلك پیروان درآمد

رداي بلندش بھ او امكان میداد كھ . سرداري، و كمربند، مستمسكي براي مضحكھ شدن خود بھ دست داد
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او با این لباس بھ كلیسا میرفت، و بھ ھنگام دیدار از لرد . اثرات تنگي مجراي ادرار خود را مخفي دارد
  . كیث نیز آن را بھ تن داشت

)). سالم علیكم((كیث درباره این لباس ھیچ گونھ اظھار نظري نمیكرد و فقط ھر وقت او را میدید، میگفت 
در این ھنگام سوزنكاري را نیز ; او بھ افزایش درآمد خود از راه نسخھ برداري از نتھاي موسیقي ادامھ داد

ھ براي دید و بازدید میرفتم، یا من مانند زنان ھر جا ك: ((میگوید. بھ آن افزود، و توري درست میكرد
ھنگامي كھ دم در خانھام مینشستم، بالشتك توربافي خود را ھمراه داشتم، و این كار بھ من امكان میداد، 

بود ) ١٧۶٢اواخر (شاید در ھمین اوقات .)) بدون احساس خستگي، وقت خود را با زنان ھمسایھ بگذرانم
او سوگند یاد كرده . د كھ اعترافات خود را بھ رشتھ تحریر درآوردكھ ناشران او توانستند او را بر آن دارن

بود كھ از نویسندگي دست بكشد، ولي این كار بیشتر جنبھ دفاع از خصوصیات اخالقي و نحوه رفتارش در 
و شایعھ پردازان سالونھا، را داشت و بھ )) فیلسوفان((برابر یك دنیا دشمن، و مخصوصا در برابر اتھامات 

زنان باالخص . عالوه بر آن، او ناچار بود بھ مكاتبات زیادي پاسخ دھد. یسندگي ربط پیدا نمیكردخود نو
این عشق و عالقھ تنھا بھ خاطر احساس . رایحھ عطرآگین عشق و عبودیت خود را بھ وي عرضھ میداشتند

ر آن بود كھ آنان ھمدردي آنھا نسبت بھ نویسنده تحت تعقیب یك رمانس مشھور نبود، بلكھ ھمچنین بھ خاط
و خالق آن نھ دشمن واقعي ایمان، بلكھ )) كشیش ساووایي((آرزو داشتند بھ سوي مذھب باز گردند، و در 

براي این گونھ زنان و پارھاي مردان، او بھ . قھرمان شجاع ایمان را بر ضد الحادي مالل آور میدیدند
او بھ . روح و وجدان آنان را راھنمایي میكردصورت یك شافي درآمد كھ اعترافات گناھكاران را میشنود و 

آنھا اندرز میداد كھ در مذھب جواني خود باقي بمانند، یا بھ آن باز گردند و بھ ھمھ اشكاالتي كھ علم و 
آن موارد باور نكردني كھ مطرح میشوند، در اصل موضوع تاثیري . فلسفھ مطرح میكرد بیاعتنا باشند

با ; آنچھ مھم است اعتماد بھ خداوند و فناناپذیري روح است; ا را كنار گذاشتندارند و میتوان با آرامي آنھ
ھاي  این ایمان و امید، انسان میتواند بر فراز ھمھ مصایب غیرقابل درك طبیعت و ھمھ دردھا و اندوه

; یك كاتولیك جوان كھ علیھ مذھب خود شوریده بود، از روسو طلب ھمدردي كرد. زندگي صعود كند
: شورش خود را فراموش كرده بود، بھ او گفت كھ این ھمھ ھیاھو براي متفرعات بھ راه نیندازد، روسو كھ

اگر من كاتولیك بھ دنیا آمده بودم، كاتولیك میماندم، زیرا بھ خوبي میدانم كھ كلیساي شما لگام بسیار ((
امور میزند نھ بھ تھ عقلي كھ وقتي دست بھ كاوش اعماق . سالمتبخشي بر سرگشتگي عقل انسان میگذارد

او بھ ھمھ طالبان خود اندرز میداد از شھرھا بگریزند و بھ خارج .)) آنھا میرسد نھ لبھ آنھا را لمس میكند
شھر بروند، از تصنعات و پیچیدگیھا دست بكشند، و بھ سادگي طبیعي زندگي، بھ قناعت بیتكلف، و بھ 

  . ازدواج و بچھدار شدن روي آورند

كشیشان دنیا دوست و روحانیان الادري سخت یكھ خورده بودند بھ این بدعتگذار فارغ  زناني كھ از دست
مادام . از دنیا كھ ھمھ كلیساھا محكومش میكردند دل باختند، ولو كھ این دلباختگي تنھا از راه مكاتبھ بود

تنھا : ((شكارا گفتدوبلو، كھ زني اسم و رسمدار و مورد احترام بود، در برابر گروھي از اعیان و بانوان آ
عالیترین تقوا میتواند یك زن واقعا حساس را، در صورتي كھ این زن اطمینان داشتھ باشد كھ روسو شدیدا 

مادام دوالتور مقداري تحسین .)) بھ او عالقھمند خواھد بود، از فدا كردن زندگي خود براي روسو بازدارد
ھ منزلھ اظھار عشق پنداشت و با مالطفت و گرمي و و تمجید را، كھ روسو در نامھاي از او كرده بود، ب

او تصویري از خود را براي روسو فرستاد و مدعي بود كھ این تصویر حق . بیپردگي بھ آن پاسخ داد
و وقتي كھ روسو با آرامي و خونسردي مردي كھ ھرگز او را ندیده است بھ ; مطلب را بھ خوبي ادا نمیكند

  . افسرده شدوي پاسخ داد، این زن مغموم و 

بعضیھا براي او ; ستایشگران دیگري بودند كھ میخواستند زمیني را كھ وي بر آن قدم نھاده است ببوسند
گاھي او این . جمعي او را مسیحي میخواندند كھ دوباره بھدنیا آمده است; محرابھایي در قلب خود ساختند

  . اني تازه میپنداشتگونھ مطالب را جدي میگرفت و خویشتن را بنیانگذار مطلوب ایم

در میان این ھمھ تجلیل، و مثل اینكھ این تشبیھ باید مورد تایید قرار گیرد، یكي از كشیشان عالیرتبھ 
 ١٧۶٢اوت  ٢٠در . مردم را تحریك كرد كھ او را بھ عنوان یك انقالبي خطرناك محكوم كنند)) معبد((
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شان قلمرو خود صادر كرد كھ اتھامنامھاي كریستوف دوبومون، اسقف اعظم پاریس، دستوري بھ ھمھ كشی
صفحھ علیھ امیل تنظیم كرده بود براي مریدان خود بخوانند و آن را براي اطالع ھمھ  ٢٩را كھ وي در 

او علیھ پیروان ; او شخصي مقید و بسیار پایبند اصول بود و بھ تقدس شھرت داشت. جھانیان انتشار دھند
اینك چنین بھنظر میرسد كھ روسو پس از ; مبارزه كرده بود)) لسوفانفی((آیین یانسن، دایرھالمعارف، و 

كنارھگیري ظاھري از گروه كفار، با آنھا ھمدست شده است تا بھ معتقداتي كھ بھ نظر اسقف اعظم نظام 
  . اجتماعي و حیات اخالقي فرانسھ بر آنھا استوار بود حملھور شود

اما این را بدان كھ در ایام آخر، : ((آغاز كرد تیموتاوسبھ او كار خود را با نقل قطعھاي از رسالھ دوم 
زیرا كھ مردمان خودپرست خواھند بود و طماع و الفزن و متكبر و بدگو و . زمانھاي سخت پدید خواھد

و . و بیالفت و كینھدل و غیبتگو و ناپرھیز و بیمروت و متنفر از نیكویي. نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاك
كھ صورت دینداري دارند، لیكن . خیانتكار و تندمزاج و مغرور كھ عشرت را بیشتر از خدادوست میدارند

  : او سپس میگفت! مطمئنا آن زمانھا فرارسیده بود)) قوت آن را انكار میكنند

باعث تقویت آن گردیدھاند، خود را بھ كلیھ صور متجلي میكند تا خود را بھ بیاعتقادي، كھ ھمھ شھوات 
بیاعتقادي گاھي سبكي سرگرم كننده، . طریقي با ھمھ سنین، خصایص اخالقي، و درجات منطبق سازد

و بدین ترتیب است كھ داستانھاي بسیاري نوشتھ میشوند كھ بھ ھمان . مطبوع، و سرسري بھ خود میگیرد
نیروي تخیل را بھ عنوان وسیلھاي ; [درمانھاي ولتر]وقاحتآمیزند دور از خداشناسي نیز میباشند اندازه كھ 

بیاعتقادي گاھي نیز با تظاھر بھ داشتن عمق و ; براي گمراه كردن افكار و فاسد كردن قلب مشغول میكنند
د و مرجعیت االھي بھ علودید در چشم اندازھاي خود، مدعي آن میشود كھ بھ اصول اولیھ دانش باز میگرد

گاھي ھم مانند زنان ; خود میگیرد تا یوغي را كھ میگویند مایھ سرشكستگي بشریت است بھ دور افكند
خشمگین علیھ تعصب مذھبي خطابھ خواني میكند، و با وصف این، باشور و شعف، گذشت و رواداري 

م میآمیزد، موضوعھاي جدي را با ھاي بیان را درھ و گاھي ھمھ این شیوه; دیني ھمگان را موعظھ میكند
شوخي، حقایق صرف را با مطالب قبیح، واقعیات بزرگ را با اشتباھات بزرگ، و ایمان را با كفر مخلوط 

  . خالصھ بر آن میشود كھ روشنایي را با تاریكي، و عیسي را با شیطان سازگار كند; میكند

بي سرشار از زبان فلسفھ، بدون اینكھ واقعا كتا; اسقف اعظم میگفت اینھا خصوصا در مورد امیل صادقند
ھایي از دانش كھ حتي نویسنده را روشن نكرده و ناچار تنھا خواننده را  مملو از تكھ; جنبھ فلسفي داشتھ باشد

سادگي رفتار را با طمطراق فكري، امثال ; نویسندھاش مردي است با عقاید و رفتار متضاد; گیج میكند
ي، و گمنامي انزواي خود را با عالقھ بھ شھرت نزد ھمھ جھانیان در یك جا جمع دیرینھ را با جنون نوآور

كیفیت عالي انجیل را میستاید، ولي تعالیم ; او علوم را محكوم میكند، ولي خود مشوق آن است. كرده است
داده و مرشد عامھ جلوه ; او خود را مربي نژاد بشر كرده است تا آن را فریب دھد. آن را از بین میبرد

اسقف اعظم از ! چھ بساطي. و داناي قرن قلمداد نموده است تا آن را نابود كند; است تا آنھا را گمراه سازد
پیشنھاد روسو دایر بر اینكھ تا ھنگامي كھ امیل بھ سن دوازده یا حتي ھجده سالگي نرسیده است از خدا و 

پس، بھ این ترتیب ھمھ : ((میگفت مذھب در نزد او نامي برده نشود، دچار بھت و وحشت شده بود و
و دیگر در تعلیمات اخالقي از پشتیباني از ایمان .)) طبیعت بیھوده شكوه خالق خود را اعالم داشتھ است

او با ; ولي بشر، آن طور كھ نویسنده تصور میكرد، طبیعتا خوب نیست. مذھبي خبري نخواھد بود
از ھمھ بھتر،  -مربي عاقل . فساد عمومي بشر سھیم است ھایي از گناھكاري ذاتي بھ دنیا آمده و در نشانھ

ھاي خوب در  از ھمھ وسایل عادالنھ بھ منظور تقویت انگیزه -كشیشي كھ لطف خداوندي رھنمونش باشد 
شیر روحاني مذھب تغذیھ خواھد ((بنابراین، طفل را با ; افراد انساني و دور كردن بدیھا استفاده خواھد كرد

پرستش كننده ((تنھا با چنین آموزشي طفل میتواند بھ صورت ; ))تگاري رشد و نمو كندكرد تا در جھت رس
حتي با وجود این آموزش مجدانھ، این ھمھ گناه و .))صمیمي خداوند واقعي و رعیت باوفاي پادشاه درآید

رت پس فكر كنید اگر چنین آموزشي نبود، آن وقت این گناھان و جنایات بھ چھ صو; جنایت وجود دارد
  . درمیآمدند

  . سیالب زشتیھا ما را در خود غرق میكرد

pymansetareh@yahoo.com



اسقف اعظم چنین نتیجھگیري كرد كھ، بھ این دالیل، پس از مشاوره با چند نفر كھ بھ علت دینداري و 
خردشان از دیگران متمایزند، و پس از استمداد از نام مقدس خداوند، كتاب مذكور را محكوم میكنیم، زیرا 

ھاي مذھب مسیحیت است، اصولي برخالف  نفرتانگیز و مخالف قانون طبیعي و شالوده ھاي داراي اندیشھ
تعالیم اخالقي انجیلھا میآموزد، ممكن است مایھ اختالل صلح كشورھا و شورش علیھ قدرت پادشاه شود، و 

لیسا و محتوي تعداد بسیار زیادي پیشنھادھاي بیھوده و عاطل و باطل و ننگ آور و پر از نفرت نسبت بھ ك
بنابراین، ما صریحا ھمھ افراد قلمرو خود را قدغن میكنیم كھ كتاب مذكور را . ... كارگزاران آن میباشد

  . نخوانند یا نزد خود نگاه ندارند، و موارد تخلف طبق قانون مجازات خواھند شد

سو، كھ پیوستھ عزم رو. تراور رسید -این فرمان با اجازه پادشاه بھ چاپ رسید و طولي نكشید كھ بھ موتیھ 
او پیش از اینكھ قلم خود را بر . آن داشت تا دیگر چیزي ننویسد، تصمیم گرفت بھ این مطالب جواب بگوید

در  ١٧۶٣این مطلب در مارس . صفحھ بالغ شده بود ١٢٨، پاسخش بھ )١٧۶٢نوامبر  ١٨(زمین گذارد 
ف دوبومون، اسقف اعظم پاریس بھ آمستردام تحت عنوان از ژان ژاك روسو، شارمند ژنو، بھ كریستو

روسو كھ مورد حملھ ھر دو . چاپ رسید و بالفاصلھ از طرف پارلمان پاریس و شوراي ژنو محكوم شد
در این ھنگام، رمانتیك ; مذھب عمده اروپا قرار گرفتھ بود، با حملھ بھ ھر دو آنان معاملھ بھ مثل كرد

  . اي آنان را با جسارت تكرار میكردخجولي كھ فالسفھ را از خود رانده بود استداللھ

آقا، : ((او بحث خود را با سوالي آغاز كرد كھ ھنوز ھمھ حریفان در بحث پایانناپذیر از یكدیگر میپرسند
چرا من باید چیزي بھ شما بگویم ما بھ كدام زبان مشترك میتوانیم با یكدیگر صحبت كنیم، ما چطور 

او تا سن ; كھ اصوال بھ نگارش كتاب پرداختھ است اظھار تاسف كرداز این)) میتوانیم یكدیگر را درك كنیم
فرھنگستان )) سوال نكبتبار((سي و ھشت سالگي چنین كاري نكرده بود، و بھ طوري تصادفي با دیدن آن 

; منقدین گفتار او باعث آن شده بودند كھ وي در مقام پاسخگویي برآید. دیژون، دچار این اشتباه شده بود
و من خود را در سني كھ انسان معموال از نویسندگي دست میكشد، درگیر ... ث را پیش آورد، بحث، بح((

، روسو ادعا میكرد ))آرامش فكري و دوستان من ناپدید شدھاند((از آن ھنگام بھ بعد، )) ;نویسندگي یافتم
  كھ در سراسر زندگي خود،

ساده و . ھمھ چیز با خلوص نیت بودھام بیش از آنكھ روشنفكري یافتھ باشم، حرارت داشتھام، ولي در
بیشتر پایبند ; خوب، ولي حساس و ضعیف، غالبا مرتكب بدي شده و ھمیشھ نیكي را دوست داشتھام

نھ از الحاد خوشم میآمد و ; از خداوند میترسیدم، بدون اینكھ از جھنم بترسم; عواطف خود بودھام تا منافعم
نزد دوستانم بھ ; ري مذھبي بیش از آزاد فكران نفرت داشتمنھ از تعصب، ولي از اشخاص مخالف روادا

  . عیوب خود اعتراف میكردم، و عقاید خود را نزد ھمھ جھانیان ابراز میداشتم

او كھ با غرور . او از عمل پیروان آیین كالون در محكوم كردن امیل بیش از اقدام مشابھ كاتولیكھا متالم بود
از فرانسھ گریختھ بود تا ھواي آزادي را در موطن خود استنشاق كند و  میخواند،)) شارمند ژنو((خود را 

ولي . در آنجا با استقبالي روبھرو شود كھ در برابر تحقیرھایي كھ نسبت بھ او شده بودند تسالي خاطر بیابد
باید در .. .; من باید ساكت باشم. چھ بگویم قلبم میگیرد، دستم میلرزد، و قلم از دستم بھ زمین میافتد((اینك 

در قرني كھ چنین بھ خاطر فلسفھ، ((بھ مردي نگاه كنید كھ .)) ھاي خویش را فروبرم نھان تلخترین اندوه
كھ ((نگاه كنید )). ھدف و مرام خداوند دفاع كند((، بھ خود جرئت داد از ))عقل، و انسانگرایي شھرت دارد

ور دیگر و از پناھگاھي بھ پناھگاه دیگر چگونھ بھ او وصلھ چسبانده شده، طرد شده، از كشوري بھ كش
.)) تحت تعقیب است، بدون اینكھ بھ فقر او توجھ شود، بدون اینكھ خوشیھاي او مورد توجھ قرار گیرند

پناھي یافتھ، خود را در دھكده )) شھریار عالیقدر و روشنفكر((مردي كھ سرانجام تحت توجھات یك 
است و تصور میكند باالخره بھ گمنامي و آرامش برسد، ولي  ھاي سویس پنھان داشتھ كوچكي در میان كوه

كھ مردي با فضیلت است و بھ ((اسقف اعظم، . حتي در آنجا نیز انتقامجویي كشیشان در دنبال وي است
، باید آزار ))ھمان اندازه كھ از نظر خانوادگي شخصي شریف است، از نظر روحي نیز چنین میباشد

بلي او كھ باید ((لي در عوض بھ نحوي بیشرمانھ اجازه چنین كاري را داد، و; دھندگان را توبیخ میكرد
روسو متوجھ شد كھ اسقف اعظم خصوصا از این نظریھ كھ .)) جانب مظلومین را میگرفت، چنین كرد
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بومون توجھ داشت كھ اگر این ; افراد بشر خوب بھدنیا میآیند یا دست كم بد بھدنیا نمیآیند آزرده خاطر بود
صحیح باشد، و اگر بشر بھ ھنگام والدت بر اثر بھ ارث بردن گناه آدم و حوا آلوده نباشد، در آن امر 

. صورت عقیده شفاعت مسیح بیاعتبار خواھد شد، و حال آنكھ این عقیده روح و قلب معتقدات مسیحیان بود
او متوجھ بود . است روسو پاسخ میداد كھ عقیده گناھكاري ذاتي ھیچ جا بوضوح در كتاب مقدس بیان نشده

كھ اسقف اعظم از این پیشنھاد كھ تعلیمات دیني بھ تعویق انداختھ شود سخت ناراحت شده بود، و متقابال 
این شاگردان ; ھا و كشیشان از میزان گناه و جنایات نكاستھ است میگفت كھ آموزش اطفال بھ وسیلھ راھبھ

وچك موجود را بھ ھمھ بھشت موعود ترجیح پس از بزرگ شدن ترسشان از جھنم میریزد و یك لذت ك
ھاي فضیلت در فرانسھ عصر حاضر میباشند او، با این  وانگھي آیا آن كشیشان ھمگي نمونھ; میدھند

نھ یك مسیحي بھ ; من مسیحي ھستم، مسیحي از روي خلوص نیت، طبق آیین انجیلھا: ((وصف، میگفت
، سپس در حالي كھ گفتھاش بر ژنو ھم ناظر بود، روسو.)) عنوان مرید كشیشان، بلكھ مرید عیسي مسیح

من بھ نحوي عدولناپذیر . خوشحالم كھ با مقدسترین و معقولترین مذھب روي زمین بھدنیا آمدھام: ((افزود
بھ ایمان پدران خود وابستھ خواھم ماند و مانند آنان كتاب مقدس و عقل را بھ عنوان تنھا قواعد ایمان و 

ھر چند كھ ھمھ افراد با خرد : ((كساني بودند كھ او را مالمت میكردند و میگفتند) .)اعتقاد خود میپذیرم
  : روسو در این باره میگوید.)) مانند تو فكر میكنند، صحیح نیست كھ عوام الناس ھم چنین فكر كنند

نفر در  این ھمان چیزي است كھ از ھر سو با فریاد بھ من میگویند، و شاید ھمان چیزي باشد كھ اگر ما دو
آنھا زبان خود را نیز مانند لباسشان عوض . افراد بشر چنینند. اطاق كار شما تنھا بودیم، شما بھ من میگفتید

ھنگامي كھ در مالعام ھستند، فقط ; آنھا تنھا وقتي لباس منزل بر تن دارند، حقیقت را میگویند. میكنند
یت ریاكار و شیادند، بلكھ شرم ندارند كھ خالف آنھا نھ تنھا در برابر بشر. میدانند چگونھ دروغ بگویند

  . وجدان خود، كساني را كھ نمیخواھند مانند خود آنھا متقلبان و دروغگویان علني باشند، مجازات كنند

این اختالف میان آنچھ ما بھ آن اعتقاد داریم و آنچھ بھ دیگران موعظھ میكنیم، پایھ و اساس فساد در تمدن 
ھستند كھ ما باید بھ آنھا احترام بگذاریم، ولي نھ در صورتي كھ این تعصبات  تعصباتي. امروزي است

و اگر . آموزش و پرورش را بھ صورت نیرنگي عظیم درآورند و شالوده اخالقي اجتماع را از بین ببرند
   این تعصبات كیفیت جنایتآمیزي بھ خود بگیرند، آیا ما ھنوز باید درباره آن جنایات سكوت اختیار كنیم

ولي میگویم در میان مذاھبي كھ رواج داشتھاند، ... من نمیگویم و فكر نمیكنم كھ مذھب خوب وجود ندارد، 
ھاي دیگر را مورد  ھا پیروان فرقھ ھمھ فرقھ. ھیچ كدام نیست كھ زخمھاي بیرحمانھاي بھ بشریت نزده باشد

منبع این تناقضات ھر چھ باشد، . اشتھاندشكنجھ قرار دادھاند، و ھمھ با خون آدمي بھ خداوند قرباني تقدیم د
  این تناقضات وجود دارد، آیا اگر كسي بخواھد این تناقضات را رفع كند، مرتكب جرمي شده است 

  . روسو، در اواخر پاسخ براي تجلیل از نویسنده آن مجسمھاي از او برپا نشده است

بھ فرض اینكھ من مرتكب اشتباھاتي ھم شده باشم، یا حتي اگر من ھمیشھ در اشتباه بودھام، آیا نسبت بھ 
كتابي كھ در آن در ھمھ جا و حتي در اشتباھاتش و در زیانھایي كھ ممكن است در آن باشند انسان عالقھاي 

كتابي كھ تنھا از ... داشتھ باشد صمیمانھ بھ نیكي و تعصبي براي حقیقت احساس میكند، نباید گذشتي وجود 
صلح، مالیمت، شكیبایي، عالقھ بھ نظم، و اطاعت از قانون در ھمھ چیز، حتي در موضوع مذھب، دم 

كتابي كھ در آن خواستھاي مذھب چنین خوب جاي خود را یافتھاند و بھ اخالقیات احترام گذارده ; میزند
بلي من ھراسي ندارم كھ ... تداشتني مجسم شده است، بدي بھ عنوان حماقت، و فضیلت دوس... شده است، 

تجلیل میكرد )) امیل((رسما از نویسنده ... بگویم اگر در اروپا حتي یك دولت واقعا روشنفكر وجود داشت 
; من آدمیان را بھتر از آن میشناسم كھ انتظار چنین قدرشناسي را داشتھ باشم. و از او مجسمھاي میساخت

  . ر خوب نشناختھ بودم كھ انتظار آنچھ را كھ انجام دادھاند داشتھ باشمولي آنھا را آن طو

  . ھایي برپا كردھاند آنھا براي روسو مجسمھ
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III  -  روسو و كالوني مذھبان  

نامھ خطاب بھ كریستوف بومون تنھا موافق طبع چند آزاد فكر در فرانسھ و معدودي شورشي سیاسي در 
تقریبا ھمھ بیست و سھ ردیھاي كھ خطاب بھ نویسنده بھ رشتھ تحریر درآمدند از آن . سویس واقع شد

  . پروتستانھا بودند

بھ نظر اینان ; الھامات كتاب مقدس دیدند روحانیان پیرو آیین كالون ژنو در این نامھ حملھاي بھ معجزات و
اغماض در مورد این گونھ بدعتھاي فكري امكان داشت آنھا را در معرض ھمان خطري قرار دھد كھ 

روسو كھ از قصور آزادمنشان ژنوي در دفاع از خودش بھ خشم آمده بود، در . آالمبر را قرار داده بود/د
  . ارمندي خود را بھ شوراي كبیر ژنو اعالم داشتطي نامھاي انصراف از ش ١٧۶٣مھ  ١٢تاریخ 

ژوئن یك ھیئت نمایندگي، با خضوع و  ١٨در . این عمل پشتیبانیھاي محسوسي براي وي بھدست آورد
خشوع بسیار، عریضھاي از جانب شارمندان و اھالي ژنو بھ قاضي اول جمھوري تسلیم كرد كھ در آن، 

ظھارنظر شده بود كھ قضاوت علیھ روسو غیرقانوني بوده و ھاي اھالي ژنو معروض، و ضمنا ا شكواییھ
نفري این اعتراض را  ٢۵شوراي . توقیف نسخ امیل در كتابفروشیھاي ژنو ناقض حقوق مالكیت بوده است

، مطالبي تحت عنوان )پسرعموي پزشك ولتر(مردود دانست، و در سپتامبر دادستان، ژان روبر ترونشن 
ج از شھر منتشر كرد و از اقدامات مورد ایرادي كھ بھ وسیلھ شورا انجام شده ھاي نوشتھ شده از خار نامھ

  . بودند دفاع كرد

او كھ ھیچ وقت حاضر نبود وقتي كار بھ جاي . نمایندگان از روسو تقاضا كردند بھ ترونشن پاسخ گوید
فقره  ٩تعداد آنھا  ھاي نوشتھ شده از كوه را، كھ نامھ ١٧۶۴باریك میكشد از صحنھ دور باشد، در دسامبر 

او كھ از دست . بود، منتشر كرد و از خانھ كوھستاني خود بھ حكومت اولیگارشي جلگھ ژنو پاسخ داد
روحانیان و شورا بشدت عصباني بود، مذاھب كالوني و كاتولیك را مورد حملھ قرار داد و تقریبا ھمھ 

  . پلھاي پشت سر خود را خراب كرد

او نخست درباره لطمھاي كھ بر اثر . ود را خطاب بھ رھبر نمایندگان فرستادھاي خ از نظر ظاھر، او نامھ
بھ او زده شده بود ) بدون اینكھ فرصت دفاع بھ او داده شود(محكوم كردن عجوالنھ كتابھا و شخص خودش 

شكي ; من خود اشتباھات زیادي در آنھا یافتھام: ((بھ نقایص كتابھاي خود اعتراف كرد. بھ سخن پرداخت
دارم كھ دیگران ممكن است اشتباھات خیلي بیشتري در آنھا بیابند، و باز اشتباھات دیگري ھستند كھ نھ ن

. ... مردم پس از شنیدن مطالب طرفین، قضاوت خواھند كرد. ... من و نھ دیگران متوجھ آنھا نشدھایم
ا این كتاب بسیار زیانبار ولي آی.)) كتاب یا پیروز خواھد شد یا سقوط خواھد كرد و موضوع خاتمھ مییابد

را بخواند و واقعا عقیده داشتھ باشد )) اظھار ایمان كشیش ساووایي((بود آیا كسي میتوانست ھلوئیز جدید و 
كھ نویسنده آنھا قصد داشتھ است مذھب را از میان ببرد درست است كھ این كتابھا در پي آن بودند كھ 

از میان )) ریت، مایھ اندوه حكما، و وسیلھ دست ستمكارانوحشتناكترین بلیھ بش((خرافات را بھ عنوان 
ببرند، ولي آیا در آنھا لزوم مذھب تایید نشده است نویسنده این كتابھا متھم شده است كھ بھ مسیح اعتقاد 

  : او بھ مسیح عقیده دارد، ولي بھ شیوھاي غیر از شیوه كساني كھ او را مورد اتھام قرار میدھند; ندارد

عیسي مسیح را از آنرو قبول داریم كھ خرد ما با تعالیم او توافق دارد، و ما آنھا را بلندمرتبھ  ما حقانیت
ما بھ الھامات بھ عنوان نشئھاي از روح خداوند اذعان داریم، بدون اینكھ درباره چگونگي آن . ... مییابیم

سي مسیح بھ این حقانیت آراستھ اعتقاد داریم كھ عی)) انجیل((ما با شناختن حقانیت االھي . چیزي بدانیم
ما در طرز رفتار او فضیلتي مافوق فضیلت انساني، و در تعالیم او حكمتي مافوق حكمت انساني ; بود

  . میشناسیم
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منكر حق شوراي بلدي بھ قضاوت در ) كھ قرارداد اجتماعي را بھ دست فراموشي سپرده بود(نامھ دوم 
ن امیل یك اصل اساسي از نھضت اصالح دیني پروتستان، او میگفت در محكوم كرد. امور مذھبي بود

اگر شما امروز بھ من . ((یعني حق اینكھ ھر فرد كتاب مقدس را براي خود تفسیر كند، نقض شده است
ثابت كنید كھ در امور مذھبي مجبورم تسلیم تصمیمات شخص دیگري شوم، فردا من یك كاتولیك خواھم 

گران بھ نوبھ خود مزاحم تفسیر فردي شدھاند، ولي این امر، اصلي روسو اذعان داشت كھ اصالح.)) شد
او روحانیان پیرو . را كھ بدون آن عصیان پروتستانھا علیھ قدرت پاپ غیرعادالنھ میبود بیاعتبار نمیسازد

متھم میكرد كھ روحیھ مخالف رواداري كیش كاتولیك را بھ خود ))) بجز كشیش خودم(((آیین كالون را 
آنھا نسبت بھ روح اصالحات دیني خلوص نیت داشتند، از حق او دایر بر انتشار تفسیر خویش  ;گرفتھاند

آالمبر درباره روحانیان ژنو /آنگاه در این زمینھ بھ تمجید از نظر د. درباره كتاب مقدس دفاع میكردند
  :پرداخت

این ; آریوسي و سوكینوسي ھستندمیبیند كھ آنھا ; در آن نفوذ میكند; یك فیلسوف نظري سریع بھ آنان میافكند
مطلب را میگوید و فكر میكند با این كار خود بھ آنھا افتخار میبخشد، ولي متوجھ نمیشود كھ منافع دنیوي آنا 

  . یعني تنھا امري كھ در این جھان عموما تعیین كننده ایمان افراد است -نرا بھخطر میاندازد 

اگر ما معجزه را بھ عنوان . را مردود دانستھ است پرداختدر نامھ سومش وي بھ این اتھام كھ معجزات 
تجاوز از قوانین طبیعت بشماریم، ھرگز نخواھیم دانست كھ آیا چیزي معجزه است یا نھ، زیرا ما ھمھ 

تازه بود كھ بھ وسیلھ علم تحقق )) معجزه((حتي در آن ایام، ھر روز شاھد یك . قوانین طبیعت را نمیدانیم
ار نھ بھ صورت تخلف از قوانین طبیعت، بلكھ از طریق دانش بیشتر درباره این قوانین و این ك; مییافت

در ایام باستان پیامبران باعث میشدند كھ بھ فرمان آنان آتش از آسمان بزمین نزول . ((صورت میگرفت
ید را یوشع نبي خورش.)) انجام میدھند[ سوزان]امروزه اطفال این كار را با یك تكھ كوچك شیشھ ; كند

ھمانطور كھ . ھر تقویم نویس میتواند با محاسبھ كسوف قول بدھد كھ كار مشابھي انجام دھد; متوقف كرد
اروپاییھا كھ چنین اعمال حیرت آوري در میان بربرھا انجام میدھند، در نظر این بربرھا بھ صورت 

ھاي  ممكن است پدیده -  حتي معجزات عیسي -خدایاني جلوه میكنند، بھ ھمان ترتیب ھم معجزات گذشتھ 
. طبیعي بوده باشند كھ عوام الناس آنھا را بغلط بھ عنوان مداخلھ االھي در قانون طبیعت تعبیر كردھاند

از آن گذشتھ، چگونھ ممكن . شاید الیعازر، كھ مسیح وي را از میان مردگان برخیزاند، واقعا نمرده بود
ت كند، در حالي كھ معلمان آیینھاي گوناگوني كھ یك معلم صحت آیین او را ثاب)) معجزات((است كھ 

عموما ناصحیح پنداشتھ شدھاند معجزاتي كردھاند كھ بھ ھمان اندازه واقعي اعالم شدھاند، مانند ھنگامي كھ 
كھ )) مسیحھاي دروغین((جادوگران مصر در تبدیل عصا بھ مار با ھارون رقابت كردند مسیح درباره 

  . بھ مردم ھشدار داد)) عجایب ارائھ خواھند كرد ھاي بزرگي بھ صورت نشانھ((

او خواستار گسترش حق . ھاي خود را بھ منظور كمك بھ نمایندگان طبقھ متوسط آغاز كرده بود روسو نامھ
)) آریستوكراسي((در حقیقت در نامھ ششم خود را بار دیگر طرفدار یك . راي در جھت دموكراسي نبود

ومت نشان داد و بھ حكمرانان ژنو اطمینان داد كھ تصویر كمال مطلوبي منتخب بھ عنوان بھترین شكل حك
ولي در نامھ ھفتم، او بھ . كھ او در قرارداد اجتماعي ترسیم كرده است اساسا با قانون اساسي ژنو یكي است

دوستان معترض خود كھ از طبقھ متوسط بودند گفت كھ آن قانون اساسي حاكمیت شارمندان داراي حق 
براي بقیھ سال، ; تنھا در زمان انتخابات براي شوراي عمومي و مجمع ساالنھ بھ رسمیت میشناسدراي را 

داور عالي ((نفري  ٢۵در تمام این مدت طوالني، شوراي كوچك . شارمندان فاقد ھرگونھ قدرتي میباشند
ھ در شوراي ك)) شارمندان و بورژوازي((در حقیقت .)) قوانین و در نتیجھ سرنوشت ھمھ افراد میباشد

بردگان یك قدرت استبدادي میشوند و، ((عمومي داراي حق حاكمیت بھ نظر میرسیدند، پس از پایان آن، 
این اظھار تقریبا در حكم دعوت .)) بیدفاع، سرنوشتشان بستھ بھ رحم و شفقت بیست و پنج فرد مستبد است

او در آخرین نامھ خود طبقھ . انستولي روسو توسل بھ این آخرین مرجع را ناپسند مید. بھ انقالب بود
بورژوازي را بھ عنوان عاقلترین و صلحدوستترین طبقھ در كشور، كھ میان یك طبقھ اشراف ثروتمند و 

ولي بھ . گیر كرده است مورد تمجید قرار داد)) تودھاي از عوام الناس حیوان صفت و كودن((ظالم و 

pymansetareh@yahoo.com



رفع بیعدالتیھاي خود را بھ امید دست عدالت و گذشت زمان  نمایندگان اندرز داد كھ شكیبایي داشتھ باشند و
  . بگذارند

روحانیان ژنو از . ھاي نوشتھ شده از كوه دشمنان روسو را جریحھدار و دوستانش را ناخشنود كردند نامھ
ھاي بدعتآمیز او بھ ھراس افتادند، و بیش از آن، از این موضوع متوحش بودند كھ روسو ادعا  اندیشھ

در این وقت او با شدت علیھ كشیشان پیرو آیین كالون برخاست و آنان را . نان با او ھمعقیدھاندمیكرد آ
ھا و شھرھاي  خواند و كشیشان ساده كاتولیك دھكده)) رجالھ، حقھباز، كودن، تملقگو، و گرگ ھار((

د براي كسب قدرت ھا در مبارزات موفقیتآمیز خو نمایندگان از این نامھ. فرانسھ را بر آنان ارجح دانست
روسو . آنان روسو را متحدي خطرناك و غیرقابل محاسبھ تلقي میكردند; سیاسي بیشتر استفاده نكردند

  . تصمیم گرفت كھ دیگر در امور سیاسي ژنو نقشي نداشتھ باشد

IV  -  روسو و ولتر  

این ((شوراي ژنو براي روسو در پنجمین نامھاش این سوال پیش آمده بود كھ چرا آقاي ولتر، كھ اعضاي 
قدر از او دیدن میكنند، آن روح رواداري مذھبي را كھ بدون وقفھ موعظھ میكند و گاھي خودش بھ آن نیاز 

او یك نطق خیالي از قول ولتر نقل كرد كھ در آن از آزادي گفتار .)) دارد بھ اعضاي شورا تلقین نمیكند
این تقلید . آثار آنان را میخوانند، طرفداري شده بود براي فالسفھ، بھ این علت كھ تنھا عده معدود و ناچیزي

) ولتر(ولي در این نطق چنین نشان داده شده بود كھ پیر فرنھ . از سبك با روح و برازنده ولتر عالي بود
ولتر بكرات . اعتراف كرده اثري را كھ بتازگي تحت عنوان موعظھ پنجاه نفر منتشر شده بود نوشتھ است

ما نمیدانیم كھ آیا افشاي این . ر شده بود، زیرا افكار بدعتآمیز بسیاري در آن وجود داشتندمنكر نوشتن این اث
ولتر چنین فكر میكرد، و از آن سخت بھ خشم آمد، ; راز از طرف روسو عمدي و از روي سونیت بود یا نھ

  . زیرا داشت در فرنھ مستقر میشد، او را از فرانسھ بیرون كنند

باید بدھم او را با چماق ! عفریت! آدم رذل: ((وي اسرار مگو را خواند، با فریاد گفتوقتي او این نامھ حا
یك تماشاچي كھ در !)) بلي میدھم او را در كوھستانش جلو پاي پرستارش با چماق كتك بزنند -كتك بزنند 

د و او بھ فاصلھ خواھش میكنم آرام باشید، زیرا میدانم كھ روسو قصد دارد از شما دیدن كن: ((آنجا بود گفت
ولتر در حالي كھ ظاھرا نقشھ كشتن روسو را در سرمیپروراند، فریاد .)) بسیار كمي در فرنھ خواھد بود

ولتر پاسخ )) شما چگونھ از او استقبال خواھید كرد: ((تماشاچي پرسید.)) آه، بگذارید او بیاید: ((برآورد
شام خوبي : خواھم خواباند، و بھ او خواھم گفت بھ او شام خواھم داد، او را در رختخواب خودم: ((داد

.)) سعادت قبول این دو را بھ من بده، و در اینجا آسوده خاطر باش; این بھترین رختخواب خانھ است; است
یك جزوه بینام تحت عنوان احساسات ) ١٧۶۴دسامبر  ٣١(ولتر با انتشار . ولي روسو بھ فرنھ نیامد

باید . ھا بر خصوصیات اخالقي و زندگي اوست، انتقام خود را گرفت شارمندان، كھ از سیاھترین لكھ
  . مطالب آن را عینا نقل كرد تا بتوان آن را باور نمود

. ما بھ یك آدم احمق رحم میكنیم، ولي وقتي اختالل فكري او بھ جنون تبدیل میشود، او را میگیریم و میبندیم
ما رمانسھاي این مرد را كھ در . ... ذیلت درمیآیددر آن موقع، گذشت، كھ یك فضیلت است، بھ صورت ر

وقتي كھ . ... آنجا نجابت و عفت بھ ھمان اندازه آسیب دیدھاند كھ بھ عقل سلیم لطمھ خورده است بخشیدیم
آیا . ... او مذھب را با تخیالت خود درھم آمیخت، قضات ما ناچار بودند از قضات پاریس و برن تقلید كنند

تازھاي منتشر میكند كھ در آن بشدت بھ مذھب مسیحیت، بھ اصالح دیني كھ خود مدعي  امروز كھ او كتاب
و ھمھ سازمانھاي كشور بیحرمتي میكند، كاسھ صبر )) انجیل مقدس((اعتقاد بھ آن است، بھ كلیھ كشیشان 

كھ معجزاتي نیست ) كتاب مقدس(او بوضوح و بھ نام خود میگوید، در ... و شكیبایي لبریز نشده است 
آیا او یك ادیب است كھ با ادبا بھ بحث و .)) بتوانیم عینا قبول كنیم بدون اینكھ از عقل سلیم دست بكشیم

ھاي حزن آور عیاشیھاي خویش را با خود دارد، و زن  او مردي است كھ ھنوز نشانھ... فحص بپردازد نھ، 
رارداد با خود از شھري بھ شھر بدبختي را كھ باعث مرگ مادرش شد و اطفالش را دم در یك پرورشگاه ق
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و از كوھي بھ كوه دیگر میكشد، در حالي كھ از ھمھ احساسات طبیعت دست كشیده، ھمان طور كھ 
  . ... احساسات مذھب و شرافت را بھ دور افكنده است

آیا او میخواھد با مسخ قانون اساسي ما آن را براندازد، ھمانطور كھ میخواھد مسیحیتي را كھ خود مدعي 
كافي است بھ او ھشدار داده شود شھري كھ او باعث مزاحمت آن شده است او ; اعتقاد بھ آن است براندازد

، میتواند این فكر [انقالب خواھیم كرد]شمشیر خواھیم كشید )) امیل[ ((محكومیت]را از خود ما بھ خاطر 
ما تنبیھ سبكي براي یك رمانس حاكي ولي باید بھ او گفت اگر . را در شمار حماقتھا و نادانیھاي خود بپندارد

  . از خدانشناسي قایل میشویم، براي یك خائن پست مجازات مرگ قایل خواھیم شد

او اینك (این عملي شرمآور بود كھ بسختي میتوان آن را بھ علت خشم و بیماریھا و سن ولتر بر او بخشید 
حتي امروز ما بسختي میتوانیم باور (د جاي تعجب نیست كھ روسو ھیچ وقت باور نمیكر). ھفتاد سال داشت

او در عوض آن را بھ یك كشیش ژنوي بھ نام ورن، كھ بیھوده اعتراض ; كھ ولتر آن را نوشتھ باشد) كنیم
روسو در یكي از بھترین لحظات خود پاسخي بھ احساسات . میكرد كھ نویسنده آن نبوده است، نسبت میداد

  ): ١٧۶۵ژانویھ (داد 

ھیچ بیماریي، اعم از . آنچھ را كھ از نظر من الزم بھ نظر میرسد با این مقالھ روشن كنم من مایلم بسادگي
بیماریي . كوچك یا بزرگ، نظیر آنچھ نویسنده درباره آن صحبت میكند، ھرگز بدن مرا مبتال نكرده است

مادرزاد است، و  این بیماري. كھ من بھ آن مبتال ھستم كوچكترین شباھتي بھ آنچھ كھ اظھار شده است ندارد
آقایان مالوئن، موران، تیري، . این را كساني كھ در كودكي از من مراقبت میكردند و ھنوز زندھاند میدانند

اگر آنان در این بیماري كوچكترین اثري از عیاشي پیدا میكنند، از آنھا تقاضا . ... و داران از آن آگاھند
عاقل و مورد احترام جھانیان، كھ در مصایبم از من مراقبت این زن . ... دارم مرا رسوا كنند و خجلت دھند

مادرش با آنكھ سني از او گذشتھ، پر . میكند، تنھا از این نظر بدبخت است كھ در بدبختیھاي من سھیم است
من ھیچ گاه طفلي را دم در [. وي تا سن نود و سھ سالگي زنده بود ] از نیروي حیات و كامال سالمت است 

بیش از این چیزي . ... ا نكرده یا باعث نشدھام كھ طفلي در آنجا یا در جاي دیگر رھا شودپرورشگاه رھ
نمیگویم، جز اینكھ در ساعت مرگ ترجیح خواھم داد كاري را كھ نویسنده مرا متھم بھ انجام آن میكند كرده 

  . باشم، ولي چنین مطلبي را ننوشتھ باشم

كھ نمیشود گفت كامال در حكم (بھ پرورشگاه اطفال سرراھي ھاي خود  با آنكھ عمل روسو در تحویل بچھ
وي این مطلب را نزد ھمسر مارشال دو (بر شایعھ سازان پاریس آشكار بود ) رھا كردن آنھا بود

براي ژان ژاك . ، جزوه ولتر نخستین پردھبرداري عمومي از این راز بود)لوكزامبورگ اعتراف كرده بود
در این وقت . اپینھ آن را در ضمن دیدار خود از ژنو آشكار كرده است/دام داین ظن ایجاد شده بود كھ ما

در . اپینھ، گریم، و دیدرو مشغول توطئھ علیھ او ھستند تا او را بدنام كنند/وي مطمئن شده بود كھ مادام د
 ھمین موقع گریم در نشریھ كورسپوندانس لیترر مكررا روسو را مورد حملھ قرار میداد، و در شماره

ھاي نوشتھ شده از كوه او، در زمینھ متھم كردن  خود، ضمن بحث درباره نامھ ١٧۶۵ژانویھ  ١۵مورخ 
چنانچھ در این جھان گناھي بھ نام خیانت عظما وجود داشتھ باشد، : ((روسو بھ خیانت با ولتر ھماواز شد

كھ آقاي روسو براي مسلما این خیانت در حملھ بھ قانون اساسي یك كشور و در اسلحھاي یافت میشود 
جدال میان روسو و ولتر یكي از .)) واژگون كردن قانون اساسي كشور خود بھ كار برده است

وضع خانوادگي و موقع این دو، . ھایي است كھ بر چھره عصر روشنگري وجود دارد غمانگیزترین لكھ
از تحصیالت خوبي خصوصا ولتر، كھ فرزند یك محضردار مرفھ بود، . آنھا را از ھم بسیار متمایز میكرد

روسو، كھ در خانوادھاي فقیر بھ دنیا آمده و خانوادھاش كمي بعد از . در زمینھ آثار كالسیك بھرھمند بود
ولتر . ھم متالشي شده بود، از تحصیالت رسمي برخوردار نشد و ھیچ گونھ سنت كالسیك بھ ارث نبرد

ھاي  عقل را دوست بدارید و بگذارید ھمھ نوشتھ: ((موازین ادبي را كھ بوالو وضع كرده بود پذیرفت مانند
مانند فاوست، كھ كوشید مارگریت را از راه (در نزد روسو .)) شما شكوه و ارزش خود را از عقل بگیرند

ولتر بھ ھمان اندازه ژان ژاك حساس و قابل تھییج بود، ولي .)) احساس ھمھ چیز است((، )بھ در كند
او احساس ; یدانست كھ بگذارد احساسات تند، رنگ خود را بھ ھنرش ببخشندمعموال این كار را ناصواب م
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میكرد در عمل روسو در توسل بھ احساسات و غرایز یك نوع عدول فردگرایانھ و آنارشیستي از موازین 
ھاي پاسكال را مردود  او نوشتھ. عقلي وجود دارد كھ با شورش آغاز میشود و با مذھب پایان میپذیرد

روسو ; ولتر مانند یك میلیونر زندگي میكرد. و حال آنكھ روسو صداي پاسكال را منعكس میكردمیدانست، 
ولتر در اجتماع مجموعھاي بود از ھمھ . براي بھ دست آوردن نان از نتھاي موسیقي نسخھ برمیداشت

راي خود روسو در اجتماعات ناراحت و آن قدر ناشكیبا و قابل تحریك بود كھ نمیتوانست ب; برازندگیھا
روسو فرزند ژنو بود، از افراد طبقھ ; ولتر فرزند پاریس و شادابي و تجمالت آن بود. دوستي نگاه دارد

از امتیازات طبقاتي، كھ وي را عمیقا متاثر میكرد، و از تجمالت، كھ خودش ; متوسط، عبوس و متعصب
ا دادن كار بھ فقرا، پول ثروتمندان را ولتر از تجمل چنین دفاع میكرد كھ ب. از آن بیبھره بود، انزجار داشت

در شھرھاي ما بھ یكصد فقیر غذا ((روسو بھ این علت تجمل را محكوم میكرد كھ ; در گردش میگذارد
ولتر معتقد بود كھ راحتیھا و .)) میرساند و باعث میشود كھ یكصد ھزار نفر در دھات ما تلف شوند

. ھمھ جا ناراحت بود و تقریبا بھ ھمھ چیز حملھ میكردروسو در ; ھنرھاي تمدن بر گناھان آن میچربند
  . اصالح طلبان بھ حرف ولتر گوش میدادند و انقالبیون حرف روسو را میشنیدند

این جھان براي كساني كھ فكر میكنند یك كمدي، و براي ((ھنگامي كھ ھوریس والپول اظھار داشت كھ 
خود متوجھ باشد، در یك سطر زندگي دو تن را كھ  ، بدون اینكھ))كساني كھ حس میكنند یك تراژدي است

  . داراي متنفذترین ذھنھاي قرن ھجدھم بودند خالصھ كرده بود

V -  بازول روسو را مالقات میكند  

بھ عمل آورد، تصویري بسیار مطبوع از  ١٧۶۴از گزارش پنج دیداري كھ بازول از ژان ژاك در دسامبر 
اكتبر جدا سوگند یاد كرده بود  ٢١كھ گریز از دستش امكان نداشت، این ستایشگر، . روسو بھ دست میآید

در سوم دسامبر، او .)) قبل از دیدن روسو، نھ با یك كافر صحبت كند و نھ از موانست زنان لذت ببرد((كھ 
دربرو، كھ نیمھ راه بود، در یك مسافرخانھ توقف كرد و از دختر . تراور شد - از نوشاتل عازم موتیھ 

  :پاسخ این دختر ناراحت كننده بود. چھ میداند) روسو(افرخانھ پرسید كھ درباره شكار او صاحب مس

او شخصي . آقاي روسو اغلب با بانوي خانھدارش، مادموازل لوواسور، بھ اینجا میآید و چند روز میماند((
شوند، مثل اینكھ صورت خوبي دارد، ولي خوشش نمیآید مردم بیایند و بھ او خیره . بسیار دوستداشتني است

خدا میداند كھ كنجكاوي مردم چقدر باور نكردني است، اشخاص بسیار زیادي بھ . انگار او دو سر دارد
  .)) او بیمار است و نمیخواھد كسي مزاحمش شود. دیدن او میآیند، و اغلب او آنھا را نمیپذیرد

  :اقامت گزیددر موتیھ در مسافرخانھ دھكده . البتھ بازول بھ كار خود ادامھ داد

نامھاي براي آقاي روسو تھیھ كردم كھ در آن بھ او اطالع دادم یك مرد اسكاتلندي قدیمي، بھ سن بیست و 
. من بھ او اطمینان دادم كھ استحقاق توجھ او را دارم. چھار سال، بھ آنجا آمده است بھ امید اینكھ او را ببیند

من آن را . این نامھ واقعا یك شاھكار است. ... و روح دارم در اواخر نامھام بھ او اطمینان دادم كھ قلب... 
  . براي ھمیشھ بھ عنوان دلیل بر اینكھ روح من میتواند بھ مدارج عالي صعود كند حفظ خواھم كرد

نامھ او، كھ بھ فرانسھ بود، مخلوط زیر كانھاي بود از بالھت عمدي و تحسین غلوآمیز و غیرقابل مقاومت، 
  : بھ این شرح

ھاي شما قلب مرا دچار رقت كرده، روحم را بھ درجات باال سوق داده، و بھ نیروي  ي محترم، نوشتھآقا
مرشد ! پرو عزیز - اي سن . ... باور كنید شما از دیدن من خوشحال خواھید شد. تخیلم جان بخشیدھاند

ستي قابل احترام در من این احساس قلبي ایجاد شده است كھ یك دو! روسو فصیح و دوستداشتني! روشنفكر
با آنكھ من مردي جوانم، تنوع زندگي من . من براي شما گفتني بسیار دارم. ... امروز بھ وجود خواھد آمد
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نمیدانم كدام یك از این دو را . ... ولي از شما تقاضا دارم تنھا باشید. ... شما را بھ حیرت خواھد آورد
خستین دیدار شما را در جمع ببینم با بیصبري منتظر پاسخ ھرگز شما را نبینم، یا اینكھ در ن -ترجیح میدھم 

  . شما ھستم

  . روسو پیام فرستاد او میتواند بیاید مشروط بر اینكھ قول دھد دیدارش را كوتاه كند

كت و جلیقھ ارغواني رنگ زردوزي شده بھ تن و شلوار پوستي و نیم چكمھ بھ پا ((بازول در حالي كھ 
، بھ دیدن ))داشت و روي آنھا یك پالتو كركي سبز رنگ كھ آسترش از پوست روباه بود بر تن داشت

ا بھ روي او باز ، در ر))یك دختر ریزه اندام، با روح، و تر و تمیز فرانسوي بود((ترز، كھ . روسو رفت
او مردي برازنده با : ((بازول درباره روسو میگوید. ترز او را بھ باالخانھ نزد روسو راھنمایي كرد. كرد

بازول از او پرسید حالش چطور است، و روسو .)) پوستي تیره رنگ بود كھ لباس ارامنھ بر تن داشت
روسو نسبت بھ فردریك اظھار تمجید  .پاسخ داد حالش خیلي بد است، ولي از پزشكان دست كشیده است

بازول . كرد، و فرانسویان را قابل تحقیر خواند، ولي افزود كھ در اسپانیا شخصیتھاي بزرگي وجود دارند
روسو درباره علماي االھي گفت كھ این آقایان براي یك مطلب . ھاي اسكاتلند ھم ھمین طور گفت در كوه

آنھا درباره جزیره كرس . ل سابق غیرقابل درك باقي میماندتوضیح تازھاي میدھند، ولي اصل مطلب مث
عالقھ پایدار بازول نسبت . روسو گفت از او خواستھ شده است قوانیني براي آنھا تدوین كند. صحبت كردند

كمي بعد روسو بازول را از نزد خود مرخص كرد و گفت میخواھد تنھا بھ . بھ استقالل كرس آغاز شد
  . پیادھروي برود

روسو مدتي با او صحبت كرد، و سپس او را مرخص . چھارم دسامبر بازول بھ مقر روسو بازگشتدر 
با : ((بازول پاسخ داد.)) این طبیعت من است، دست خودم نیست. شما مرا كسل میكنید: ((كرد و بھ او گفت
من : ((بھ او گفت ترز تا دم در بازول را ھمراھي كرد و.)) بروید: ((روسو بھ او گفت.)) من رسمي نباشید

من سعي . بیست و دو سال است با آقاي روسو ھستم و حاضر نیستم جاي خود را با ملكھ فرانسھ عوض كنم
اگر او بمیرد، من ناچار خواھم بود بھ صومعھ . میكنم از اندرزھاي خوبي كھ او بھ من میدھد استفاده كنم

آقاي عزیز، من : ((روسو آھي كشید و گفت. ودروز پنجم دسامبر دوباره بازول جلو خانھ روسو ب.)) بروم
بازول این معاذیر را نادیده گرفت و با گفتن .)) متاسفم كھ نمیتوانم آن طور كھ میخواھم با شما صحبت كنم

)) من در سلك كاتولیكھاي رومي درآمده بودم و قصد داشتم خود را در یك صومعھ پنھان كنم((این جملھ كھ 
صادقانھ بھ من بگویید، : ((بازول پرسید!)) چھ حماقتي: ((روسو گفت. وردصحبت را بھ جنب و جوش آ

بلي من بھ مسیحي بودن مباھات : ((روسو با دست بر سینھ خود كوفت و پاسخ داد!)) آیا شما مسیحي ھستید
بھ من بگویید كھ آیا دچار مالیخولیا : ((بازول، كھ خود دچار عوارض مالیخولیا میشد، پرسید.)) میكنم

روسو پاسخ داد كھ با طبعي آرام بھ دنیا آمده و استعداد مالیخولیا ندارد، بلكھ بدبختیھایش او را )) یشویدم
ھا، توبھ كردن، و درمانھاي مشابھ  بازول پرسید كھ نظر او درباره پناه بردن بھ صومعھ. دچار آن كردھاند

یا روسو حاضر است ھدایت روحي او بازول پرسید آ. روسو جواب داد كھ ھمھ اینھا صحنھ سازیند. چیست
  . روسو پاسخ منفي داد. را بھ عھده بگیرد

بازول گفت دوباره بازخواھد گشت، و روسو جواب داد قول نمیدھد او را ببیند، زیرا دچار درد است و ھر 
  . دقیقھ بھ لگن ادرار نیاز دارد

شرح ((فحھ مطالبي تحت عنوان ، بازول در چھارده ص))مركز اداري دھكده((آن روز بعد از ظھر، در 
وي در این شرح جریان یكي از زناكاریھاي . نوشت و آن را براي روسو فرستاد)) مختصر زندگي من

او . خود را بازگو میكرد و سوالش این بود كھ براي او امكان دارد كھ خود را یك مرد كامل عیار بداند یا نھ
ترز بھ او گفت كھ آقایش سخت . ز دم در منزل روسو بوددسامبر با ١۴بھ نوشاتل بازگشت، ولي در تاریخ 

او را دیدم كھ با درد بسیار نشستھ : ((بازول میگوید; روسو او را پذیرفت; بازول اصرار كرد. بیمار است
روسو بھ او گفت كھ بیماري، ناكامي، و اندوه بر او مستولي شده است و براي باز كردن مجراي .)) است

بعدازظھر باز . ھمھ فكر میكنند من موظفم بھ آنھا توجھ كنم: ((ده میكند، و افزودادرار از میل استفا
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. بازول سوال كرد براي چھ مدت میتواند بماند، روسو پاسخ داد براي یك ربع ساعت، و نھ بیشتر.)) گردید
ھتان را را: ((روسو در حالي كھ نمیتوانست جلوي خنده خود را بگیرد گفت. بازول گفت براي بیست دقیقھ

بازول ساعت چھار، در حالي كھ رویاي لویي پانزدھم را در سر داشت، نزد روسو !)) بگیرید و بروید
مثال من دوست دارم سي زن . در نزد من، اخالقیات موضوعي نامشخص است: ((بازگشت و بھ او گفت

ولي فكرش را : ((ول ادامھ دادباز)) نھ: ((روسو پاسخ داد)) آیا من نمیتوانم این تمنا را برآورم. داشتھ باشم
من آنھا را بچھدار میكنم، و بھ این ترتیب ; اگر من آدم ثروتمندي باشم، میتوانم تعدادي دختر بگیرم... بكنید

بھ آنھا جھیزیھ میدھم، و بھ دھقاناني كھ از داشتن آنھا بسیار خوشوقت . بر تعداد نفوس افزوده میشود
ن ترتیب آنھا در ھمان سني صاحب شوھر میشوند كھ اگر با كره مانده بھ ای. خواھند بود، شوھرشان میدھم

بازول كھ با این .)) بودند، صاحب شوھر میشدند و من ھم بھ سھم خود از تنوع زنان زیادي بھرھمند شدھام
تقاضا دارم بھ من بگویید : ((فرضیھ شاھانھ خود اثر دلخواه خویش را در روسو ایجاد نكرده بود، پرسید

: روسو پاسخي پرارزش بھ او داد)) میتوانم تقاص بدي بزرگي را كھ مرتكب شدھام پس بدھم چگونھ
روسو گفت ; بازول از روسو تقاضا كرد او را بھ شام دعوت كند.)) براي بدي، تقاصي جز نیكي نیست((

  . بازول با روحیھاي بسیار خوش بھ مسافرخانھ بازگشت. فردا

رز در آشپزخانھ منزل روسو، كھ بھ نظر بازول تمیز و با روح میآمد، دسامبر او با ژان ژاك و ت ١۵در 
روسو سر كیف بود و نشانھاي از ناراحتیھاي رواني كھ بعدا برایش پیش آمدند در او دیده . شام صرف كرد

او مقداري خوراكي روي . ((نمیشد، سگ و گربھاش، ھم با یكدیگر و ھم با خود روسو، خوب كنار میآمدند
او آھنگي با روح، با صدایي مطبوع و حسن . بي گذاشت و سگش را وادار كرد دور آن برقصدظرفي چو

روسو . بازول درباره مذھب صحبت كرد و گفت كھ طرفدار كلیساي انگلیكان است.)) سلیقھ بسیار، خواند
و بازول پرسید آیا روسو از بولس حواري خوشش نمیآید . گفت بلي، ولي این مذھب طبق انجیل نیست

روسو جواب داد كھ بھ او احترام میگذارد، ولي عقیده دارد كھ بولس تا حدودي مسئول افكار مغشوش 
  . بازول است و اگر اینك زنده بود، یكي از روحانیان انگلكان میشد

بھ طور : ((مادموازل لوواسور از بازول پرسید كھ آیا وي از ولتر دیدن خواھد كرد بازول جواب داد
صحبت او بسیار لذتبخش . آقاي ولتر از شما خوشش نمیآید: ((روبھ روسو كرد و گفت و سپس.)) مسلم

بازول از حدي كھ برایش معقول بود بیشتر ماند، ولي وقتي از .)) است و حتي از كتابھایش ھم بھتر است
بھ وقتي كھ بازول .)) روسو مرا چند بار بوسید و با صمیمیتي برازنده در آغوش گرفت((آنجا میرفت، 

بازول در این مورد .)) آقا گمان میكنم شما گریھ كرده باشید: ((مسافرخانھ رسید، خانم صاحبخانھ گفت
  .))من این خاطره را بھ عنوان یك ستایش واقعي از عواطف انساني خویش حفظ میكنم: ((میگوید

VI  -  قانون اساسي براي كرس  

كرس تحت . فرنھ بھ ایتالیا، ناپل، و كرس رفت بازول، شاید بھ تشویق روسو، پس از دیدار از ولتر در
روسو در قرارداد اجتماعي ). ١٧۵۵(رھبري پاسكوالھ دي پائولي خود را از تسلط جنووا آزاد كرده بود 

  : والدت این كشور تازه را ستوده و چنین گفتھ بود

. ر جزیره كرس استاین كشو. ھنوز یك كشور در اروپا وجود دارد كھ براي قانونگذاري میدان عمل دارد
شھامت و استقامتي كھ این ملت رشید در بازیافتن و دفاع از آزادي خود ابراز داشتھ است شایستگي بسیار 

بھ من الھام شده است كھ این . دارد كھ شخص خردمندي بھ آنھا بیاموزد چگونھ این آزادي را حفظ كنند
  . جزیره كوچك روزي اروپا را بھ شگفتي درخواھد آورد

; ر تصور میكرد روسو آخرین كسي در اروپا خواھد بود كھ از او بھ عنوان یك قانونگذار دعوت شودولت
ژان ژاك نامھ زیر را از ماتئو بوتافوئوكو، فرستاده كرس در فرانسھ، دریافت  ١٧۶۴اوت  ٣١ولي در 

  : داشت
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چنین . كرس، اسم بردید خود بھ نحوي بسیار تحسینآمیز از كشور ما،)) قرارداد اجتماعي((آقا، شما در 
تمجیدي از خامھاي بھ خلوص و پاكي قلم شما این تمایل شدید را بھوجود آورده است كھ شما آن قانونگذار 
خردمندي باشید كھ میتواند بھ این ملت یاري دھد تا آزادیھایي را كھ بھ بھاي این ھمھ خون بھ دست آمدھاند 

اري كھ من بھ خود جرئت میدھم بھ شما اصرار كنم تقبل كنید البتھ من بر این نكتھ واقفم كھ ك. حفظ كند
چنانچھ شما زحمت این كار را بپذیرید، من ھمھ اطالعات الزم را در . ... مستلزم آگاھي از جزئیات است

اختیار شما قرار خواھم داد، و آقاي پائولي حداعالي تالش خود را بھ عمل خواھد آورد تا كلیھ اطالعاتي 
این رئیس برجستھ، و در حقیقت ھمھ ھموطنان من كھ سعادت . ید از كرس برایتان بفرستدرا كھ بخواھ

  . آشنایي احترامي كھ ھمھ اروپا براي شما دارد، و بھ جھاتي چنین عدیده شما استحقاق آن را دارید، سھیمند

ات حاكي از قبول این ماموریت و تقاضاي مطالبي درباره خصوصی) ١٧۶۴اكتبر  ١۵(پاسخ روسو 
خارج از توانایي من ((او اعتراف میكرد كھ این كار ممكن است . اخالقي، تاریخ، و مسائل مردم كرس بود

او بھ بوتافوئوكو  ١٧۶۵مھ  ٢۶در تاریخ )). باشد، ھر چند كھ خارج از شور و شوق من نخواھد بود
مطالب دیگر از فكر  ھمھ; من در بقیھ عمرم جز بھ خودم و كرس بھ چیزي عالقھ نخواھم داشت: ((نوشت

  . او بالفاصلھ دست بھ كار تھیھ طرح قانون اساسي براي كرس شد.)) من بھ در خواھند بود

روسو كھ قرارداد اجتماعي را در نظر داشت، پیشنھاد كرد كھ ھر یك از شارمندان باید از خود تعھدي 
. را در اختیار ملت كرس بگذاردرسمي و غیرقابل فسخ بسپارد و جسم، اموال، اراده، و ھمھ قدرتھاي خود 

كھ استقالل خویش را بھ دست آورده بودند ستایش كرد، ولي بھ آنھا ھشدار داد )) كرسیھاي شجاع((او از 
كھ بیشتر آن ناشي از نفرت  - تنبلي، راھزني، خصومتھاي خانوادگي، و سبعیت  -كھ معایب بسیاري دارند 

قانون باید ھمھ . ن درمان این معایب زندگي كشاورزي استآنھا نسبت بھ اربابان خارجیشان بود، بھتری
كشاورزي . گونھ تشویق را از مردم بھ عمل آورد كھ در مزارع بمانند، نھ اینكھ در شھرھا جمع شوند

تجارت، امور بازرگاني، و امور مالي درھاي ھمھ ; باعث بھبود خصوصیات اخالقي و سالمت ملي میشود
ھرگونھ مسافرت باید پیاده یا بر پشت . باید بھ وسیلھ دولت محدود شوند نوع حیلھگري را میگشایند و

مرداني كھ تا سن . ھاي كثیر العده باید پاداش داده شود بھ ازدواجھاي سنین جواني و خانواده. حیوانات باشد
 باید مالكیت خصوصي كاھش، و اموال. چھلسالگي ازدواج نمیكنند باید شارمندي خود را از دست بدھند

دلم میخواھد كھ دولت را تنھا مالك ببینم، و افراد از اموال عمومي سھمي صرفا . ((دولت افزایش پیدا كند
چنانچھ ضرورت ایجاب كند، ھمھ جمعیت باید براي كشت كردن .)) متناسب با خدمات خود داشتھ باشند

  . زمینھاي كشور بھ خدمت خوانده شوند

شكل حكومت باید . یت و ھمھ اخالقیات عمومي نظارت داشتھ باشددولت باید بھ طور كلي بر تعلیم و ترب
  . مطابق شكل استانھاي سویس باشد

فرانسھ كرس را از جنووا خرید، ارتشي بھ آنجا فرستاد، و پائولي را معزول، و این جزیره را  ١٧۶٨در 
از كلیھ ((تخلف روسو از طرح خود دست كشید و حملھ فرانسھ را بھ عنوان ; تابع قوانین فرانسھ كرد

  . محكوم كرد)) موازین عدالت، انسانیت، حقوق سیاسي، و عقل

VII - فراري  

در این مدت مینوشت، و بیماري خود را معالجھ ; روسو مدت دو سال در موتیھ زندگي ساده و آرامي داشت
رام میھماناني را بھ آن مبتال شده بود رنج میبرد و با احت ١٧۶۴او از بیماري سیاتیك كھ در اكتبر . میكرد

یكي از این میھمانان او را با احساس حقشناسي چنین . كھ از مرحلھ وارسي دقیق ترز میگذشتند میپذیرفت
نمیدانید مصاحبت با او تا چھ حد دلفریب است، در رفتارش چھ نزاكتي وجود دارد، و : توصیف كرد

نظرھاي كامال متفاوت نداشت و نزد آیا انسان انتظار م. صحبتش چقدر عمیق و آرامبخش و پرنشاط است
او ! خود یك موجود عجیب ھمیشھ عبوس و گاھي حتي غیرقابل پیش بیني مجسم نمیكرد آه، چھ اشتباھي
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سیمایي بسیار مالیم را با نگاھي آتشین درھم میآمیزد و چشماني دارد كھ نظیر سرزندگي آن ھرگز دیده 
دارد كھ او بھ آن عالقھمند است، در آن وقت ھر وقت كھ انسان با موضوعي سروكار . نشده است

اگر انسان او را بھ صورت شخصي كھ دایما . چشمانش، لبانش، دستانش، و ھمھ چیزش سخن میگویند
او با آنھایي كھ میخندند . بھ ھیچ وجھ این طور نیست. غرغر میكند مجسم كند، كامال در اشتباه است
  . ، و سر بھ سر بانوي خانھدار خود میگذاردمیخندد، با اطفال حرف میزند و شوخي میكند

ھاي نوشتھ شده از كوه را كشف كرده بودند، و بھ نظر آنھا  ولي كشیشھاي محل بدعتھاي فكري امیل و نامھ
روسو براي جلب رضایت . مایھ ننگ بود كھ چنین عفریتي بیش از این با حضور خود سویس را ملوث كند

دیگر اثري تازه  ھیچ گاه((حاضر شد خود را طي یك سند رسمي ملزم كند كھ  ١٧۶۵مارس  ١٠آنھا در 
درباره ھیچ یك از مباحث مذھبي منتشر نكند و ھیچ گاه، حتي بھ طور اتفاقي، در ھیچ یك از آثار تازه خود 

و عالوه بر آن، با احساسات و رفتار خود كما في السابق اھمیت زیادي را ... ; درباره آن بھ بحث نپردازد
شوراي كلیساي نوشاتل او را .)) یل است، نشان دھدكھ براي خشنودي خویش از وابستھ بودن بھ كلیسا قا

او تقاضا كرد معذور داشتھ شود و ; احضار كرد كھ براي پاسخگویي بھ اتھامات بدعتگذاري حضور یابد
با تمام حسن نیتي كھ دارم، براي من غیرممكن است كھ رنج یك جلسھ طوالني را بر خود ھموار : ((گفت
   .این حقیقتي دردناك بود.)) كنم

كشیش خود وي علیھ او برخاست و در وعظھاي عمومي خود او را بھ عنوان ضد مسیح مورد حملھ 
وقتي روسو براي پیادھروي بیرون میرفت، بعضي ; حمالت روحانیان، پیروان آنھا را آتشي كرد. قرارداد

ر اثر سنگھایي سپتامبر، او و ترز ب ٧ -  ۶حدود نیمھ شب . از روستاییان بھ طرف او سنگ پرتاب میكردند
یك تكھ سنگ بزرگ ; ھا را شكستند، از خواب بیدار شدند كھ بھ دیوار منزلشان میخوردند، و یكي از پنجره

یكي از ھمسایگان كھ از ماموران دولتي دھكده بود، عدھاي نگھبان . از شیشھ گذشت و جلو پاي او افتاد
مانده روسو در موتیھ بھ او اندرز دادند كھ ولي دوستان بر جاي ; جمعیت متفرق شد; براي نجات وي خواند

  . از این شھر خارج شود

ولي چنان بھ سویس دل بستھ بودم كھ حاضر نبودم تا موقعي كھ ناگزیر از ((چند پناھگاه بھ او پیشنھاد شد، 
پیر در میان  -یك سال پیش از آن از جزیره كوچك سن .)) ترك آنجا نشدھام از آن كشور خارج شوم

روسو ; در این جزیره فقط یك خانھ وجود داشت كھ آن ھم خانھ نگھبان آنجا بود; ین دیدن كرده بوددریاچھ ب
. عقیده داشت اینجا براي كسي كھ وجھھ عمومي ندارد و دوستدار تنھایي است كمال مطلوب بھ شمار میرود

اطمینانھاي غیر رسمي  ولي; این جزیره در استان برن، كھ دو سال قبل او را اخراج كرده بود، قرار داشت
  . بھ او داده شده بود كھ میتواند، بدون بیم از دستگیري، بھ این جزیره نقل مكان كند

، پس از بیست و شش ماه اقامت در موتیھ، او و ترز خانھاي را كھ ١٧۶۵بدین ترتیب، در اواسط سپتامبر 
این محل چنان . نگھبان جزیره رفتند در نزدشان عزیز شده بود ترك كردند و بھ عنوان مستاجر نزد خانواده

من : ((او میگوید.)) نھ عوام الناس میتوانستند مزاحم آن شوند و نھ اھل كلیسا((دور از ھمھ چیز بود كھ 
و بزودي از یاد آدمیان خواھم ... فكر میكردم در این جزیره بیش از پیش از مردم بھ دور خواھم بود

انتشار كلیھ آثارش را بھ دو پیرو، مدیر چاپخانھ، داد و او را امین او براي تامین مخارج خود حق .)) رفت
كلیھ اسناد و اوراق خود ساخت، مشروط بھ این شرط صریح كھ وي قبل از مرگ روسو از آنھا استفادھاي 

زیرا آرزو داشتم بقیھ عمر را بآرامي بھ پایان برسانم و كاري نكنم كھ باز خاطره مرا در اذھان ((نكند، 
روسو نصف آن ; لیور بھ او پیشنھاد كرد ١٢٠٠مارشال كیث مقرري ساالنھاي بھ مبلغ .)) تجدید كند مردم

دیگر از . روسو مقرري دیگري براي ترز ترتیب داد و خودش با وي در جزیره سكنا گزید. را قبول كرد
  . سن او اینك بھ پنجاه و سھ رسیده بود. زندگي انتظاري نداشت

خرین سال عمر را میگذراند، یكي از بھترین كتابھاي خود را بھ نام رویاھاي یك سیزده سال بعد، او آ
پیر را - او در این كتاب با عباراتي سنجیده زندگي خود در جزیره سن. رھرو تنھا بھ رشتھ تحریر درآورد

.)) دنخستین لذتي كھ من آرزو داشتم مزھاش را با ھمھ حالوت آن بچشم تنبلي لذتبخش بو: ((توصیف میكند
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در این وقت، در حالي كھ كتابي از این ; ما در جاي دیگر دیدھایم او چگونھ از لینھ تحسین میكرد
گیاھشناس سوئدي را در دست داشت، شروع بھ تھیھ صورت و مطالعھ گیاھان موجود در قلمرو كوچك 

  ،))والدندریاچھ ((یا روزھایي كھ ھوا خوب بود، مانند ثورو در . خود كرد

در . خود را تنھا بھ داخل قایق میافكندم و ھنگامي كھ آب آرام بود، آن را پاروزنان بھ وسط دریاچھ میبردم
آنجا، در حالي كھ در قایق دراز میكشیدم و چشمانم را بھ آسمان میدوختم، خود را تسلیم جریان آرام آب 

  . شگفت آور غوطھ میخوردمگاھي این كار چندین ساعت طول میكشید و من در صدھا رویاي . میكردم

، سناي برن بھ او ١٧۶۵اكتبر  ١٧در . روسو نتوانست حتي روي این آبھا مدت زیادي استراحت كند
اقداماتي كھ براي كسب رضایت ضمني دولت انجام داده بودم، . ((دستور شگفت آمد و احساس شكست كرد

، و ھمچنین دیدار چند نفري كھ از برن بھ و اینكھ مرا آسوده گذارده بودند تا در جزیره سروسامان بگیرم
این فكر را در او ایجاد كرده بودند كھ او اینك از مزاحمت و تعقیب دولت در امان )) مالقاتم آمده بودند

از سنا تقاضا كرد توضیح و مھلتي بدھد، و خود راه مایوسانھ دیگري در برابر تبعید بھ این صورت . است
  :مطرح كرد

اره براي خود میبینم و ھر چند كھ این راه دھشت آور باشد، چنانچھ عالیجنابان رضایت من تنھا یك راه چ
و آن این است كھ بقیھ عمر ; دھند، نھ تنھا بدون احساس انزجار بلكھ با اشتیاق آن را اختیار خواھم كرد

من بھ . برم ھا، یا در ھر نقطھ دیگري كھ مناسب تشخیص دھند، بھ سر خود را در زندان در یكي از قلعھ
حاضرم . ھزینھ خود در آنجا زندگي خواھم كرد و تضمین میدھم كھ ھیچ گاه براي آنھا ھزینھاي ایجاد نكنم

تنھا بگذارید، با چند كتاب، آزادي آن . بدون قلم و كاغذ سر كنم و با خارج ھیچ گونھ ارتباطي نداشتھ باشم
  . قانع خواھم بودرا داشتھ باشم كھ گاھي در باغ قدم بزنم، من بھ ھمین 

  : آیا ذھن او پریشان شده بود خود او خالف این را اطمینان میدھد و میگوید

ذھن من در این لحظھ كامال آرام است، من بھ . تصور نكنید كھ راه حلي ظاھرا چنین خشن نتیجھ یاس است
قاضا میكنم توجھ از شما ت. خود فرصت تعمق دادھام و پس از تمركز ذھني عمیق، این تصمیم را گرفتھام

زندگي نابساماني . كنید كھ اگر این تصمیم بھ نظر غیرعادي میرسد، وضع من از آن ھم غیرعادیتر است
كھ من سالھاست بدون وقفھ بھ آن دچار بودھام، براي كسي كھ از نعمت سالمت كامل برخوردار باشد، 

و بدبختي او را از پا درآوردھاند و  قضاوت كنید كھ براي فرد علیل بیچارھاي كھ افسردگي. دھشتناك است
  . اینك آرزویي جز آن ندارد كھ با آرامش جان بسپارد، چھ وضعي میتواند داشتھ باشد

  . ساعت ترك گوید ٢۴پاسخي كھ از برن رسید آن بود كھ باید آن جزیره و ھمھ اراضي برن را ظرف 

المبر، بھ  - س از پائولي، بھ لورن از سن كجا میتوانست برود او دعوتھایي بھ پوتسدام از فردریك، بھ كر
اكتبر ھیوم، كھ در آن وقت  ٢٢در . آمستردام از ري ناشر، و بھ انگلستان از دیوید ھیوم دریافت داشت

  : دبیر سفارت كبراي انگلستان در پاریس بود، بھ روسو نوشت

مورد توجھ عواطف ھمھ  بدبختیھاي منحصر بھ فرد و بینظیر شما، صرف نظر از فضیلت و نبوغتان، باید
ولي من از این موضوع بھ خود میبالم كھ شما در انگلستان در ; موجودات انساني بر لھ شما قرار گیرد

برابر كلیھ آزارھا امنیت مطلق خواھید یافت، این امر نھ تنھا بھ علت روح با گذشت قوانین ما، بلكھ بر اثر 
  . ت اخالقي شما قایلنداحترامي است كھ ھمھ مردم آن كشور براي خصوصیا

ترتیبي داد كھ ترز موقتا در سویس بماند خود بھ . پیر خارج شد - اكتبر روسو از جزیره سن  ٢٩در 
سرانجام تصمیم گرفت دعوت ھیوم را بھ انگلستان . آنجا، یك ماه تمام در تردید گذراند. ستراسبورگ رفت

در آنجا ھیوم براي نخستین بار با او مالقات كرد . یایددولت فرانسھ بھ او گذرنامھ داد تا بھ پاریس ب; بپذیرد
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ھیوم . ھمھ پاریس درباره بازگشت این تبعیدي صحبت میكردند. و طولي نكشید كھ بھ وي عالقھمند شد
ھیچ فردي تا این حد . ... بیان یا تصور عالقھ و شوق این ملت نسبت بھ روسو غیرممكن است: ((نوشت

این دوستي از .)) ولتر و دیگران بكلي تحت الشعاع قرار گرفتھاند. ... ھ استمورد توجھ آنھا قرار نگرفت
 ١٧۶۶در اول ژانویھ . تعیین حقایق یا گزارش بیطرفانھ آن در اینجا مشكل است. ھمان آغاز دچار خلل شد

  :گریم این گزارش را براي مشتریان نشریھ خود فرستاد

وز بعد با لباس ارمني خود در باغ لوكزامبورگ بھ قدم ر. دسامبر وارد پاریس شد ١٧ژان ژاك روسو در 
پرنس دو . چون قبال بھ كسي خبري داده نشده بود، ھیچ كس از این منظره مستفیض نشد; زدن پرداخت

او ھمچنین . جا داده است، و ارمني نامبرده روزھا در آنجا بار عام میدھد)) پرستشگاه((كونتي بھ او در 
در اینجا متن نامھاي را میبینید كھ ...  .میزندخیابانھاي نزدیك محل اقامتش قدم  روزھا در ساعات معین در

  . ھنگام اقامت او در پاریس دست بھ دست میگشت و با موفقیت بزرگي روبرو شده است

استنساخ كرده بود كھ ظاھرا از طرف فردریك كبیر براي روسو فرستاده شده در اینجا گریم نامھاي را 
بگذارید . این نامھ بھ عنوان وسیلھاي براي دست انداختن روسو توسط ھوریس والپول تنظیم شده بود. بود

كانوي نوشت، . اس. خود بھ اج ١٧۶۶ژانویھ  ١٢خود والپول موضوع را، بھ طوري كھ در نامھ مورخ 
  : دتعریف كن

  . شھرت كنوني من معلول تحریر یك مطلب بسیار ناچیز است كھ سروصدایي باور نكردني برپا كرده است

یك روز عصر من در منزل مادام ژوفرن بودم و درباره تظاھرات و تناقضات روسو شوخي میكردم و 
مھاي نوشتم و روز وقتي بھ خانھ بازگشتم، این مطالب را در نا. چیزھایي گفتم كھ باعث سرگرمي آنھا شد

و آنھا آن قدر از آن خوششان آمد كھ، بعد از متذكر ; بعد آن را بھ ھلوسیوس و دوك دونیورنوا نشان دادم
ھمان طور كھ . شدن پارھاي عیوب زباني، مرا تشویق كردند نامھ را در معرض دید مردم قرار دھم

بگذار استعداد آنھا . یاسي یا ادبي، میخندممیدانید، من با كمال میل بھ اشخاص الفزن و متظاھر، اعم از س
نسخ این نامھ، مانند آتش در بوتھ زار، بھ اطراف پخش . من مخالفتي نداشتم; ھر قدر میخواھد زیاد باشد

پادشاه پروس بھ : متن نامھ بھ این قرار است. شدند، و حاال تماشا كن كھ من چگونھ مورد توجھ عموم ھستم
  )). زمژان ژاك عزی((آقاي روسو، 

باعث شدھاید شما را از سویس، كشوري كھ تا این حد ; شما از ژنو، سرزمین پدران خود، دست كشیدھاید
; من استعدادھاي شما را تحسین میكنم; پس نزد من بیایید. ھاي شما از آن تمجید صادر كرده است در نوشتھ

شما . میدارند، مرا سرگرم میكند رویاھایتان، كھ شما را بسیار و براي مدتھاي طوالني، بھ خود مشغول
شما باعث شدھاید تا بھ قدر كافي درباره خصوصیاتي كھ بسختي . سرانجام باید عاقل و با سعادت باشید

بھ دشمنان خود نشان دھید كھ گاھي . میتوان گفت براي مردي واقعا بزرگ برازندھاند صحبت شود
. ھ بھ شما لطمھاي بزند، آنھا را آزرده خاطر خواھد كرداین كار بدون اینك. میتوانید عقل سلیم داشتھ باشید

من براي شما آرزوي خوشبختي دارم و مایلم، چنانچھ . قلمرو من بھ شما خلوتگاه آرامي عرضھ میدارد
. ولي اگر كمافي السابق كمك مرا نپذیرید، مطمئن باشید بھ ھیچ كس نخواھم گفت. بخواھید، بھ شما كمك كنم

من ; د فشار بیاورید تا بدبختیھاي تازه پیدا كنید، ھر چھ دلتان میخواھد انتخاب كنیداگر شما بھ مغز خو
این چیزي است كھ مسلما براي شما  - پادشاھم و میتوانم ھر بدبختیي كھ مطابق میل شما باشد فراھم كنم، و 

تخار خود را در ھر گاه شما از این كار دست بكشید كھ شكوه و اف -در میان دشمنانتان دست نخواھد داد 
  . آزار و جفا دیدن بیابید، من ھم از آزار و اذیت شما دست خواھم كشید

  . دوست خوب شما، فردریك

ھاي  طرز فكر متجددانھ و ثروت موروثیش جایي براي نوشتھ. والپول ھرگز با روسو مالقات نكرده بود
ژوفرن ترتیب مییافتند و در آنجا گریم او از میھمانیھاي شامي كھ در منزل مادام . ژان ژاك باقي نمیگذاشت
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و دیدرو را میدید، از معایب و جنونھاي روسو اطالع یافتھ بود، و شاید نمیدانست روسو، كھ تا سرحد 
بیماري عصبي حساس بود، بر اثر یك سلسلھ مباحثات و ناراحتیھاي شدید، تا مرز از ھم گسیختگي فكري 

ولي . او بھ طرز ننگ آوري بیرحمانھ بود)) شوخي((میدانست،  اگر والپول اینھا را. سوق داده شده است
باید افزود وقتي كھ ھیوم در مورد یافتن محل مناسبي براي روسو در انگلستان از او راھنمایي خواست، 

  . والپول متعھد شد بھ این تبعیدي ھمھ گونھ كمك بكند

ن نامھ براي نخستین بار در منزل مادام آیا ھیوم از جریان این نامھ مطلع بود ظاھرا او ھنگامي كھ ای
 ١٧۶۶فوریھ  ١۶ھیوم در . او بھ شركت در انشاي آن متھم شده است; ژوفرن سرھم میشد، حضور داشت

تنھا مزاحي كھ من در مورد نامھ قالبي پادشاه پروس بھ خود اجازه دادم : ((بھ ماركیز دو برابانتان نوشت
ھیوم براي خداحافظي از میھمانان  ١٧۶۶در سوم ژانویھ .)) بودبھ عمل آورم در سر میز شام لرد آسري 

از آزار و اذیت، و )) آن مردك((او امید خود را در مورد آزاد كردن . اولباك بھ منزل او رفت/بارون د
: اولباك در این مورد شك داشت و گفت/د. فراھم آوردن وسایل خوشبختي او در انگلستان، ابراز داشت

دھا و تصوراتي را كھ دلشادتان میدارند از میان میبرم، ولي طولي نخواھد كشید كھ شما بھ متاسفم كھ امی((
من بھ زبان ساده بھ شما میگویم كھ شما دارید یك . شما طرف خود را نمیشناسید. اشتباه خود پیخواھید برد

دو لوز و سگ صبح روز بعد ھیوم و روسو، ھمراه ژان ژاك .)) مار سمي را در سینھ خود گرم میكنید
  . روسو بھ نام سلطان، با دو كالسكھ عازم كالھ شدند

روسو خرج خود را میداد، و پیشنھادھاي ھیوم، مادام دو بولفر، و مادام دو وردلن را دایر بر اینكھ پول در 
، روسو، ھیوم را در آغوش كشید و )ژانویھ ١٠(وقتي كھ آنھا بھ دوور رسیدند . اختیارش بگذارند رد كرد

  . خاطر اینكھ او را بھ سرزمین آزادي آورده است، از وي تشكر كرد بھ

VIII -  روسو در انگلستان  

عابران لباس روسو را، كھ عبارت بود از كاله پوستي، رداي . وارد لندن شدند ١٧۶۶ژانویھ  ١٣آنھا در 
روسو بھ ھیوم توضیح داد كسالتي دارد كھ پوشیدن شلوار را برایش . بنفش، و كمربند، بھ ھم نشان میدادند

. نھ برجستھ پیشنھاد كندھیوم دوستش كانوي را وادار كرد یك مستمري براي این بیگا. ناراحت میكند
لیره موافقت، و اظھار عالقھ كرد كھ بھ طور غیررسمي  ١٠٠جورج سوم، پادشاه انگلستان، با سالي 

گریك براي روسو و ھیوم در شبي كھ پادشاه و ملكھ قرار بود بھ تماشاخانھ بیایند، یك . نگاھي بھ او بیفكند
ولي وقتي ھیوم دنبال روسو رفت، با اشكال زیاد . ن كردلژ مقابل لژ سلطنتي در تماشاخانھ دروري لین تامی

ھاي سگ كھ در داخل منزل حبس  توانست روسو را وادار كند كھ سگش را در خانھ بگذارد، زیرا زوزه
سرانجام ھیوم روسو را بغل كرد و تقریبا بزور وادارش كرد . شده بود قلب روسو تبعیدي را ریش میكردند

ایش، گریك، یك میھماني شام براي روسو ترتیب داد، و روسو از نحوه بازي او در بعد از نم. تا راه بیفتد
آقا، شما باعث شدید من در قسمتھاي حزن آور نمایش اشك بریزم و در : ((نمایش تعریف كرد و گفت

 تا اینجا ھیوم.)) قسمتھاي تفریحي آن تبسم كنم، ھر چند كھ بھ سختي یك كلمھ از زبان شما را درك میكردم
  : بالفاصلھ پس از رسیدن بھ لندن، او بھ مادام دو برابانتان نوشت. رویھمرفتھ از میھمان خود راضي بود

من پس از اینكھ از ھر جھت مراقب حركات و رفتار او . شما نظر مرا درباره ژان ژاك روسو خواستھاید
او مالیم، بیتكلف، پر . یدھامبودھام، اظھار میدارم كھ ھرگز مردي با فضیلتتر و دوستداشتنیتر از او ند

چنانچھ درصدد یافتن معایب او . احساس، بیتوجھ بھ سود شخصي، و داراي حساسیتي بسیار عالي است
برآیم، جز بیصبري فوق العاده و یك نوع استعداد براي داشتن سوظن غیرعادالنھ نسبت بھ بھترین دوستان 

ام عمرم را بدون اینكھ ابر تیرھاي در افق در مورد خودم، حاضرم تم. خود، چیزي در او نمیبینم
در امور . در طرز رفتار او سادگي بسیار قابل توجھي وجود دارد. مناسباتمان پدیدار شود، با او سر كنم

  . این امر كار اداره او را براي كساني كھ با او زندگي میكنند آسان میكند. عادي، او واقعا یك بچھ است
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  : ھیوم ھمچنین نوشت

من او . بي گرم و عالي دارد، و اغلب در صحبت چنان حرارتي پیدا میكند كھ مانند الھام بھ نظر میرسداو قل
فالسفھ پاریس پیشگویي میكردند كھ . ... را بسیار دوست دارم و امیدوارم جایي در عالیق او داشتھ باشم

توانم تمام عمر را با دوستي و ولي فكر میكنم می; من نمیتوانم بدون جروبحث او را تا كالھ راھنمایي كنم
من گمان میكنم یك منبع بزرگ توافق ما این است كھ نھ او و نھ من ھیچ . احترام متقابل با او زندگي كنم

آنھا . كدام دنبال جروبحث نمیگردیم، و این موضوعي است كھ درباره ھیچ یك از آن فالسفھ صادق نیست
و واقعا بسیار ; نظر آنھا او بیش از اندازه پایبند مذھب استھمچنین بھ این علت از او ناخشنودند كھ بھ 

عجیب است كھ فیلسوف این دوران، كھ بیش از ھمھ مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ است بمراتب بیش از 
دارد و در حقیقت از یك مسیحي كمي )) كتاب مقدس((او عالقھ شدیدي بھ . ... دیگران تعصب مذھبي دارد

  . بھتر است

در لندن ھم مثل پاریس انبوه اعیان، بانوان، نویسندگان، و اشخاص عادي بھ خانھ . كاالتي پیش آمدندولي اش
روسو بزودي از . خانم ادمز واقع در خیابان باكینگم، كھ ھیوم روسو را در آن جا داده بود، روي میآوردند

پیشنھادي رسید دایر بر اینكھ . كنداین توجھ خستھ شد و از ھیوم تقاضا كرد جایي دور از لندن براي او پیدا 
روسو مایل بود این پیشنھاد را بپذیرد، ولي ھیوم او را . در یك صومعھ واقع در ویلز از او نگھداري شود

كیلومتري لندن،  ١٠از این كار بازداشت و وادارش كرد در خانھ یك خواربار فروش در چیزیك، در 
در این وقت او دنبال ترز فرستاد، و با اصرار در . جا رفتندژانویھ بھ آن ٢٨روسو و سگش در . زندگي كند

ھیوم در . اینكھ ترز باید اجازه داشتھ باشد با او سر میز غذا بنشیند، میزبان خود و ھیوم را ناراحت میكرد
  : نامھاي بھ مادام دو بوفلر چنین شكایت كرد

یده بر این است كھ او علت اصلي موسیو دولوز میگوید كھ ترز شرور، ستیزه جو، و سبك گوست، و عق
خود روسو اعتراف میكند ترز آن قدر كودن است كھ نمیداند در چھ . میباشد[ موتیھ]رفتن روسو از نوشاتل 

ھاي  سالي، در چھ ماھي از سال، یا چھ روزي از ماه یا ھفتھ زندگي میكند، و ھیچ وقت نمیتواند ارزش سكھ
با این وصف، او با ھمان قدرت مطلقي كھ یك پرستار بر یك . یردمختلف را در ھیچ یك از كشورھا یاد بگ
عالقھ او . در غیاب او، سگش این تسلط را بھ دست آورده است. طفل حكومت میكند بر روسو تسلط دارد

  . بھ این حیوان خارج از ھرگونھ بیان یا ادراك است

مالقات كرد و پیشنھاد كرد او را تا بازول در آنجا با وي . در خالل این مدت، ترز بھ پاریس آمده بود
نامھاي بھ دستم رسیده است كھ : ((فوریھ ھیوم بھ مادام دوبوفلر چنین نوشت ١٢در . انگلستان ھمراھي كند

از آن چنین برمیآید كھ مادموازل با شتاب ھمراه یكي از دوستان من، كھ آقایي جوان، بسیار خوش خلق، 
  . بھ راه افتاده استبسیار مطبوع، و بسیار دیوانھ است، 

بازول .)) او چنان جنوني درباره ادبیات دارد كھ میترسم واقعھ مھلكي براي شرافت دوست ما بھ بار آید
بھ موجب صفحاتي از یادداشتھاي او كھ اینك از بین . مدعي است كھ این نگراني را توجیھ كرده است

با ترز در یك مسافر خانھ ھمبستر شد، و  رفتھاند، در دومین شبي كھ آنھا از پاریس حركت كردند، وي
یادداشتھاي . فوریھ آنھا بھ دوور رسیدند ١١صبح زود روز . چندین شب بعد از آن ھم این عمل تكرار شد

دیروز صبح خیلي زود بھ رختخواب رفتھ بودم، و یك بار : فوریھ ١٢چھارشنبھ، : ((بازول چنین میافزایند
ساعت دو بعد از ظھر . نسبت بھ او واقعا عالقھمند بودم.. زده بارروي ھم سی; این كار را كرده بودم

را تا ) جریان(آن ((عصر ھمان روز، وي ترز را نزد ھیوم بھ لندن برد و قول داد كھ .)) عزیمت كردیم
فوریھ او ترز را تحویل  ١٣در تاریخ )). بر زبان نیاورد) روسو(یا مرگ فیلسوف ) ترز(پس از مرگ وي 

او چنان سالخورده و ضعیف بھ نظر میرسید كھ انسان دیگر آن : ((ازول درباره روسو میگویدب. روسو داد
  . این امري طبیعي بود.)) شوق و ذوق گذشتھ را نسبت بھ وي نداشت
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روسو در چیزیك، مانند موتیھ، و بیش از آنچھ راغب باشد، مراسالت پستي دریافت میكرد و از ھزینھ 
یك روز ھنگامي كھ ھیوم یك محمولھ براي او از لندن آورد، روسو از . یت داشتپستي كھ باید بپردازد شكا

ھیوم بھ او ھشدار داد كھ در آن . قبول آن امتناع ورزید و از ھیوم خواست آن را بھ اداره پست بازگرداند
. صورت مقامات اداره پست مراسالت مردود را بازخواھند كرد و بھ رازھاي او واقف خواھند شد

پیشنھاد كرد كھ مكاتبات روسو را، كھ بھ لندن میآمد، باز كند و فقط آنھایي را ) ھیوم(تلندي پرحوصلھ اسكا
ژان ژاك قبول كرد، ولي طولي نكشید كھ این سوظن برایش پیدا . كھ بھ نظر مھم میآمدند براي او بیاورد

  . شد كھ ھیوم در مراسالت وي دخل و تصرفھایي میكند

روسو با . ز سرشناسان لندن میرسیدند كھ معموال شامل مادموازل لوواسور نیز بوددعوتھایي براي شام ا
تعذر بھ خاطر بیماري، ولي شاید بھ علت اینكھ بھ ھیچ وجھ نمیخواست ترز را در میان اشخاص طبقھ باال 

 ریچارد. او بكرات اظھار عالقھ میكرد كھ از شھر بیشتر دور شود. آفتابي كند، آنھا را رد میكرد
كیلومتري  ٢۵٠دونپورت، كھ این موضوع را از گریك شنیده بود، خانھاي در ووتن در دار بیشر، در 

دونپورت كالسكھاي فرستاد كھ او و ترز . روسو با مسرت این پیشنھاد را پذیرفت. لندن، بھ او پیشنھاد كرد
اگر این واقعا نقشھ : ((تروسو شكایت داشت كھ با او مثل یك گدا رفتار میشود، و بھ ھیوم گف; را ببرد

دونپورت باشد و شما از آن اطالع داشتھ و با آن موافقت كرده باشید، نسبت بھ من بیلطفي بزرگي 
  ، )طبق اظھار ھیوم(یك ساعت بعد .)) نمودھاید

او ناگھان روي زانوي من نشست، دستھاي خود را دور گردنم انداخت، با حداعالي حرارت مرا بوسید، و 
آیا امكان دارد شما مرا ببخشید، : ((قطرات اشكش ھمھ صورتم را پوشانده بودند، با فریاد گفت در حالي كھ

دوست بھ من مرعي داشتھاید، من دست آخر پاداش شما را با این حماقت و سو رفتار میدھم، ولي با ھمھ 
ما احترام میگذارم، بھ ش. من شما را دوست دارم. اینھا من داراي قلبي ھستم كھ ارزش دوستي شما را دارد

من بیست بار او را .)) ... و حتي یك لحظھ از مالطفتي كھ شما در حق من مبذول میدارید، بھ ھدر نمیرود
  . بوسیدم و در آغوش گرفتم و اشكھاي بسیاري از دیدگان ریختم

بعد ھیوم كمي . مارس، ژان ژاك و ترز عازم ووتن شدند، و ھیوم ھیچ گاه دیگر آنھا را ندید ٢۴روز بعد 
  :تحلیلي دقیق از وضع خصوصیات اخالقي روسو براي ھیوبلر بھ این شرح نوشت

و من پیش بیني میكنم كھ ; با وجود ھمھ مخالفتھاي من، او بشدت مصمم بود بھ جانب انزواي خویش بشتابد
او . تدر آن وضع ناخشنود خواھد بود، ھمان طور كھ در حقیقت او ھمیشھ در ھر وضعي ناخشنود بوده اس

در طول عمرش خیلي كم . كامال بدون مشغلھ، بدون مصاحب، و تقریبا بدون ھر نوع سرگرمي خواھد بود
از دیدنیھا بسیار كم دیده و بھ ھیچ وجھ حس ; مطالعھ كرده و اینك كامال از خواندن دست كشیده است

او در سراسر عمر . اردو در حقیقت دانش زیادي ند... ; كنجكاوي براي دیدن یا اظھارنظر كردن ندارد
ھایي از  و از این نظر، حساسیت او بھ درجھاي وراي آنچھ من تاكنون نمونھ; خود تنھا احساس داشتھ است

مانند كسي است كھ نھ . آن دیدھام میرسد، ولي این حساسیت در او بیشتر حس شدید درد ایجاد میكند تا لذت
پوست بدنش را نیز از تنش كنده و بھ آن صورت او را رھا تنھا لباسش را از تنش بیرون آورده باشند، بلكھ 

كرده باشند تا با عناصر خشن و پرجوش و خروش طبیعت، مانند آنچھ كھ جھان ما را پیوستھ در تب و تاب 
  . نگاه میدارد، دست و پنجھ نرم كند

بود و آن را در  در ابتدا وي از خانھ تازه خود خیلي خشنود. مارس وارد ووتن شدند ٢٩روسو و ترز در 
خانھ دور دست كھ خیلي بزرگ : ((نامھاي كھ براي یكي از دوستانش بھ نوشاتل فرستاد چنین توصیف كرد

نیست، ولي كامال مناسب است و در نیمھ راه دامنھ باالیي یك دره ساختھ شده است كھ زیباترین چمن ھمھ 
ن، یا مزارع پراكنده آن را احاطھ كرده چشم اندازي از مرغزارھا، درختا. جھان در جلو آن قرار دارد

در بدترین ھواي . در ھمان نزدیكي جاھاي مطبوع براي پیادھروي در امتداد یك جویبار وجود دارند; است
خانواده دونپورت ھر چند وقت یك بار كھ بھ آنجا .)) دنیا، من بآرامي بھ دنبال تحقیقات گیاھشناسي میروم
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خدمھ آنھا براي توجھ از فیلسوف و بانوي خانھدار او در آنجا . غال میكردمیآمد، قسمت تحتاني خانھ را اش
  . لیره بھ عنوان اجاره و خدمات دیگر بھ خانواده دونپورت بپردازد ٣٠روسو اصرار داشت سالي . میماندند

در سوم آوریل یك نشریھ لندن بھ نام سنت جیمز كرونیكل متن انگلیسي و . خوشي او یك ھفتھ طول كشید
رانسھ نامھاي را كھ بھ اصطالح فردریك كبیر بھ روسو نوشتھ بود منتشر كرد و از نویسنده واقعي نامھ ف

خصوصا ھنگامي كھ پیبرد سردبیر آن نشریھ، ; وقتي ژان ژاك این را شنید، عمیقا متاثر شد. اسمي نبرد
روسو از چیزیك لحن  عالوه بر آن، از زمان عزیمت. ویلیام ستران، مدتھا از دوستان ھیوم بوده است

بر تعداد مقاالت انتقادي در باره . مطبوعات انگلیسي نسبت بھ او بھ طور محسوسي عوض شده بود
بعضي از آنھا حاوي مطالبي بودند كھ بھ نظر وي تنھا ھیوم از آنھا اطالع ; فیلسوف عجیب افزوده شد

ھیوم باید چیزي در دفاع از میھمان  بھ ھر حال احساس میكرد. داشت و میتوانست آنھا را بھ جراید بدھد
او متوجھ شد كھ این اسكاتلندي در لندن با فرانسوا ترونشن، فرزند دشمن ژان . پیشین خود نوشتھ باشد

  . و البد اینك ھیوم بھ حد وفور از معایب روسو مطلع شده بود; ژاك، در ژنو ھم منزل بود

  :نوشت آوریل روسو بھ نشریھ سنت جیمز كرونیكل چنین ٢۴در 

آقا، شما علیھ حرمتي كھ ھر فرد باید نسبت بھ سلطان یك كشور مراعات كند مرتكب خالف شدھاید، زیرا 
علنا نامھاي را بھ پادشاه پروس نسبت دادھاید كھ پر از یاوه گویي و غرض ورزي است، و بھ علت ھمین 

شما . نامھ بھ او منتسب شده استكیفیات باید درمییافتید كھ نویسنده آن نمیتوانستھ است شخصي باشد كھ 
حتي تا آنجا پیش رفتھاید كھ امضاي او را ھم نقل كردھاید، مثل اینكھ دیدھاید او با دست خود آن را نوشتھ 

و آنچھ مرا ; آقا، من بھ شما اطالع میدھم كھ این نامھ در پاریس ساختھ و پرداختھ شده است. است
ر مینماید آن است كھ نویسنده شیاد آن در انگلستان نیز ھمدستاني اندوھگین میكند و قلبم را شدیدا جریحھدا

شما در برابر پادشاه پروس، در برابر حقیقت، و در برابر من وظیفھ دارید، بھ عنوان جبران . دارد
اشتباھتان، كھ بدون شك اگر میدانستید با ارتكاب آن آلت اجراي چھ نقشھ شیطاني شدھاید خود را سرزنش 

  . ن نامھ را كھ بھ امضاي من است بھ چاپ برسانیدمیكردید، ای

  ژان ژاك روسو 

چھ كساني غیر از دشمنان . اینك میتوانیم درك كنیم چرا روسو عقیده داشت توطئھاي علیھ او در كار است
میتوانستند باعث شده باشند كھ لحن  - ولتر، دیدرو، گریم، و دیگر مشعلھاي عصر روشنگري  -قدیمي او 

محترمانھ مطبوعات انگلستان ناگھان بھ مسخره و تحقیر تغییر كند در این ھنگام ولتر بھ طور  خوشامدگو و
پانسوف انتشار داد و اشارات نامساعدي را كھ در . جي. گمنام اثري تحت عنوان نامھاي بھ دكتر جي

د نیستند، بھ پول اینكھ آنھا واقعا آزا -ھاي ژان ژاك درباره مردم انگلستان وجود داشت منعكس كرد  نوشتھ
رئوس مطالب جزوه ولتر در یكي از . نیستند)) بھ طور طبیعي خوب((بیش از اندازه توجھ دارند، و 

  . نشریات لندن بھ نام لویدز ایونینگ نیوز بھ چاپ رسید

. مھ روسو نامھاي بھ كانوي نوشت و تقاضا كرد مستمري پیشنھادي براي او عجالتا متوقف شود ٩در 
روسو پاسخ داد نمیتواند ھیچ گونھ مزیتي كھ از راه وساطت ھیوم ; اصرار كرد آن را قبول كندھیوم بھ او 

بھ نظر میرسید روسو، كھ در كنج انزواي خویش خود . ھیوم خواستار توضیح شد. تامین شده باشد بپذیرد
اي در ھجده در دھم ژوئیھ او نامھ. را میخورد، اینك بھ مرحلھ جنوني از سوظن و انزجار رسیده است

ولي آن قدر از نظر ; صفحھ براي ھیوم فرستاد كھ، بھ علت طوالني بودن، نمیتوان ھمھ آن را نقل كرد
  :منازعھ داراي اھمیت است كھ باید قسمتھایي از اھم مطالب آن را در نظر داشت، في المثل

، این توضیح باید بھ ولي چون شما توضیحي میخواھید; آقا، من بیمارم و حالم براي نوشتن مساعد نیست
  . ... شما داده شود
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من تنھا . ... من در خارج از این جھان زندگي میكنم و از بسیاري از آنچھ كھ در داخل آن میگذرد بیاطالعم
  . ... آنچھ را كھ حس میكنم میدانم

جھان است  شما از من بھ طور محرمانھ میپرسید متھم كننده شما كیست متھم كننده شما، آقا، تنھا مردي در
من با ذكر دیوید ھیوم بھ عنوان یك شخص ثالث، شما . ... كھ من حرفش را باور میكنم، این خود شما ھستید

  . را درباره عقیدھاي كھ باید نسبت بھ او داشتھ باشم قاضي قرار میدھم

  : روسو بھ طور مبسوط از نیكیھاي ھیوم اظھار قدرشناسي كرد، ولي افزود

این خدمات بیش از آنچھ كھ ارزش داشتھ باشند جنبھ : اقعي كھ در حق من شده استو اما درباره لطف و
من چنان بھ طور مطلق گمنام نبودم كھ اگر تنھا وارد میشدم، بدون كمك یا راھنمایي . ... ظاھري دارند

دن اگر آقاي دونپورت آن قدر لطف داشتھ است كھ بھ من محلي براي سكونت بدھد، در حكم گذار. میماندم
ھمھ الطافي كھ در اینجا بر من . ... منتي بر سر آقاي ھیوم نبود، و آقاي دونپورت آقاي ھیوم را نمیشناخت

ھم تقریبا بھ ھمان صورت بر من ارزاني میشدند، ولي بدیھایي كھ در حق [ ھیوم]ارزاني شدھاند بدون او 
دشمناني داشتھ باشم و چطور و چرا این چون اصوال چرا من باید در انگلستان . من شدھاند بھ سرم نمیآمدند

  ... دشمنان درست دوستان آقاي ھیوم از آب درمیآیند 

من ھمچنین شنیدھام كھ فرزند ترونشن حقھ باز، مھلكترین دشمنم، نھ تنھا دوست بلكھ تحت الحمایھ آقاي 
  . ... ھیوم است و آنھا با یكدیگر ھم منزل بودھاند

ھایي كھ من  در عین حال، نامھ. ... ھمھ این حقایق روي ھم تاثیري در من گذاردند كھ مرا نگران كرد
و ھمھ اینھا از زیر دست آقاي ; ھایي كھ بھ دستم میرسیدند قبال باز شده بودند نامھ; نوشتم بھ مقصد نرسیدند

  . ... ھیوم گذشتھ بودند

یك شعاع نور ... مطبوعات عمومي دیدم، بر من چھ گذشت  ولي وقتي من نامھ قالبي پادشاه پروس را در
راز تغییر حیرتانگیز و ناگھاني طرز فكر مردم انگلستان را نسبت بھ خودم بر من آشكار كرد، و من در 

ھنگامي كھ این نامھ قالبي در لندن بھ چاپ . پاریس مركز توطئھاي را دیدم كھ در لندن در دست اجراست
مسلما میدانست این نامھ ساختگي است، یك كلمھ درباره تنھا یك مطلب دیگر دارم بھ  رسید، آقاي ھیوم، كھ

اطمینان داشتھ باشید شما نمیتوانید ; اگر شما گناھكارید، بھ من چیزي ننویسید، چون بیھوده است. شما بگویم
اگر بیتقصیر . . ..ولي اگر بیتقصیرید، قبول زحمت كنید و بیگناھي خود را ثابت كنید. مرا فریب دھید

  . نیستید، براي ھمیشھ خداحافظ

پاسخ مختصري داد، ولي درصدد رد اتھامات برنیامد، زیرا بھ این نتیجھ رسیده  ١٧۶۶ژوئیھ  ٢٢ھیوم در 
اگر من بھ خود جرئت دھم كھ اندرزي بدھم، : ((او بھ دونپورت نوشت. بود كھ روسو در آستانھ جنون است

ھانھاي كھ آغاز كردھاید ادامھ دھید تا وي سرانجام بھ طور كامل در آن است كھ شما بھ كار خیرخوا
ھایي كھ بھ پاریس نوشتھ مورد حملھ قرار داده  وقتي شنید روسو وي را در نامھ.)) تیمارستان حبس شود

، یك نسخھ از نامھ بلند باالي ژان ژاك را براي )بھ كنتس دوبوفلر ١٧۶۶آوریل  ٩مانند نامھ مورخ (است 
  . دوبوفلر فرستاد مادام

  : مادام بھ ھیوم چنین پاسخ داد

ولي او را اھل كذب و . ... نامھ روسو بسیار بیرحمانھ و، تا آخرین حد، نامعقول و غیرقابل بخشش است
خشم او علت منصفانھاي ندارد، ولي از روي . تظاھر نپندارید و تصور نكنید كھ او شیاد یا حقھ باز است

من گمان میكنم علت آن كھ خود من ھم آن را شنیدھام و . ین مورد شكي ندارممن در ا; خلوص نیت است
شاید بھ او ھم گفتھ باشند، این است كھ میگویند یكي از بھترین عبارات نامھ آقاي والپول بھ وسیلھ شما انشا 
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شما اگر : ((آن این عبارت است; شده است، و شما این عبارت را بشوخي بھ نام پادشاه پروس گفتھاید
و آقاي .)) خواھان آزار و اذیت ھستید، من پادشاھم و میتوانم ھر نوعش را كھ بخواھید برایتان فراھم كنم

اگر این مطلب حقیقت داشتھ باشد و روسو آن را بداند، آیا از . والپول گفتھ است شما مبتكر این جملھ ھستید
  ; ر است، تعجب میكنیدبھ خشم آمدن او، كھ شخصي حساس، پرشور، مالیخولیایي، و مغرو

ژوئیھ والپول نامھاي بھ ھیوم نوشت و تقصیر كامل نامھ قالبي را بھ گردن گرفت، ولي ابراز  ٢۶در 
ضمنا انكار نكرد كھ ھیوم در تنظیم نامھ ; روسو را محكوم كرد)) قلب حق نشناس و خبیث((ندامتي نكرد و 

او .)) روسو ھیوالست; حق كامال با شماست: ((اولباك نوشت/ھیوم در نامھاي بھ د. دست داشتھ است
وقتي او از . مطالب مالطفتآمیزي را كھ قبال درباره خصوصیات اخالقي روسو گفتھ بود پس گرفت

دونپورت شنید كھ روسو مشغول نوشتن اعترافات است، گمان كرد كھ روسو اوضاع و جریانات را از 
ادم سمیث، تورگو، و مارشال كیث بھ ھیوم اندرز . دیدگاه خود مورد تفسیر و اظھارنظر قرار خواھد داد

آالمبر بھ او اصرار /پاریس بھ رھبري د)) فیلسوفان((دادند كھ این حملھ را با سكوت تحمل كند، ولي 
بود )) شھرت یافتھ((كھ در دو پایتخت )) جروبحثي((كردند نحوه تفسیر و توضیحات خود را درباره 

مطلبي و آقاي روسو درگرفتھ است منتشر كرد، كھ بھ وسیلھ  ١٧۶۶تبر بدین ترتیب او در اك. منتشر كند
 ١۵گریم در شماره . آالمبر و سوار بھ فرانسھ ترجمھ شده بود، و یك ماه بعد ھم بھ انگلیسي منتشر شد/د

اكتبر نشریھ خود عصاره آن را نقل كرد، و بدین ترتیب این جدل در ژنو، آمستردام، برلین، و سن 
والپول . تعدادي جزوات دیگر كھ منتشر شدند سروصدا را مضاعف ساختند. عكاس یافتپطرزبورگ ان

در نوشتھ مادام دوالتور تحت ; بازول بھ والپول حملھ كرد; نحوه تعبیر خود را درباره این بحث منتشر كرد
ب و ولتر مطالب بیشتري درباره معای; عنوان شرح مختصري درباره آقاي روسو، ھیوم خائن خوانده شد

. ، و فعالیتھاي شورشانگیز او در سویس براي ھیوم فرستاد))اماكن بدنام((جرایم روسو، رفت و آمد او بھ 
ھیوم مدارك مربوط را بھ موزه بریتانیایي )). با كنجكاوي شدید مراقب این جنگ و جدل بود((جورج سوم 

  . فرستاد

اي مرطوب انگلستان و خویشتنداري مردم ھو. روسو در جریان این ھیجانات در سكوتي اندوھبار فرورفت
شدت انزوایي كھ وي در ; این كشور، كھ از خصوصیات اخالقي آنان است، او را افسرده خاطر میكرد

او كھ كوشش نكرده بود انگلیسي یاد بگیرد، . جستجوي آن بود بیش از آن بود كھ بتواند تحملش را بكند
ھا میتوانست با ترز صحبت كند، و ترز ھر روز بھ او التماس او تن. سروكلھ زدن با خدمھ را مشكل مییافت

ترز براي پیشبرد نقشھ خود بھ روسو اطمینان داد خدمھ درصددند او . میكرد كھ او را بھ فرانسھ بازگرداند
  : روسو بھ صاحبخانھ غایب خود دونپورت چنین نوشت ١٧۶٧آوریل  ٣٠در . را مسموم كنند

من از دامھایي كھ برایم گسترده شدھاند، و از ناتواني خود در محافظت . آقا، من فردا از منزل شما میروم
ولي، آقا، من عمر خود را كردھام، و تنھا كاري كھ برایم مانده آن است كھ دوران زندگیي ; خویش، آگاھم

من ھمیشھ مسكني را كھ اینك ترك . قاخداحافظ، آ. ... را كھ با شرافت گذراندھام شجاعانھ بھ پایان برسانم
ولي از اینكھ میزباني چنین مطبوع در ; میگویم، با احساس تاسف از ترك آن، بھ خاطر خواھم داشت

  . شخص شما یافتھام، با این وصف نتوانستھام با او دوست شوم، بیشتر احساس تاسف میكنم

ا اثاث خود را ھمراه پول بابت سیزده ماه اجاره آنھ. در اول ماه مھ، او و ترز با شتاب و ھراس فرار كردند
چون با وضع اقلیمي انگلستان آشنا نبودند، با وسایط نقلیھ كھ مسیري غیرمستقیم داشت . در آنجا گذاردند

ھا  روزنامھ. سفر كردند، مقداري از راه را پیاده رفتند، و مدت ده روز بر جھانیان مجھول المكان بودند
از آنجا . مھ حضور آنھا در سپالدینگ واقع در لینكنشر اعالم شد ١١در . اعالم كردندناپدید شدن آنھا را 

راه خود را بھ دوور یافتند و، پس از شانزده ماه اقامت در انگلستان، در دوور براي رفتن بھ كالھ سوار 
رود، كھ ھنوز ھیوم بھ تورگو و دوستان دیگر نامھ نوشت و از آنھا تقاضا كرد بھ این فرد مط. كشتي شدند

  . از نظر قانوني مشمول حكم بازداشت بود و اینك تنھا و بیكس بھ فرانسھ بازمیگشت، كمك كنند

pymansetareh@yahoo.com



  فصل نھم ١٧٨٩ -  ١٧١۵كتاب سوم جنوب كاتولیك 

  

  ایتالیاي سعادتمند 

١٧١۵  - ١٧۵٩  

I  -  چشم انداز  

; وانست براي دفاع از خود وحدت یابدایتالیا، كھ بھ حدود دوازده ایالت رقیب با یكدیگر تقسیم شده بود، نمیت
مردم ایتالیا آن قدر سرگرم لذت بردن از زندگي بودند كھ بھ بیگانگان ناپختھ اجازه دادند براي ثمرات تلخ 

بدین ترتیب، این شبھ جزیره زرین عرصھ نبرد . سیاستبازي و غنایم ملوث جنگي بھ جان یكدیگر بیفتند
كھ تحت استیالي خاندان (از یك سو، و اتریش ) خاندان بوربون بودند كھ تحت استیالي(اسپانیا و فرانسھ 

بھ پایان رسیدند، و وضع  ١٧۴٨یك سلسلھ جنگھاي جانشیني در سال . از سوي دیگر شد) ھاپسبورگ بود
; اسپانیا ھنوز پادشاھي ناپل و دوكنشین پارما را در دست داشت: كشورھاي ذیربط بدین صورت درآمد

جنووا و مورنا ; ساووا، ونیز، و سان مارینو آزاد ماندند; را بر ایاالت پاپي حفظ كردندپاپھا تسلط خود 
; در خالل این احوال، آفتاب میتابید. اتریش، میالن و توسكان را حفظ كرد; تحت الحمایھ فرانسھ بودند

و صداي چھچھ ; دندزنان زیبا و آتشي مزاج بو; مزارع و تاكستانھا و باغھا غذا و آشامیدني فراھم میكردند
  . آواز خوانان فضا را پر میكرد

خارجیان، اعم از جھانگرد و محصل، بھ این منطقھ میآمدند تا از آب و ھوا، مناظر طبیعي، تئاترھا، 
ایتالیا، كھ . موسیقي، ھنر، و مصاحبت مردان و زنان بھرھور شوند و از نعمت فرھنگ چند قرن لذت برند

نیمي دیگرش در معرض غارت و چپاول قرار داشت، دست كم در  نیمي از آن تحت تصرف بود و
  . قسمتھاي شمالي، سعادتمندترین كشور اروپا بھ شمار میرفت

كمتر از . حدود ھجده میلیون نفر بود ١٧٠٠میلیون نفر، و در سال  ١۴جمعیت ایتالیا حدود  ١٨٠٠در سال 
ولي ھر مترمربع این نیمھ با زحمت صبورانھ و توجھ ماھرانھ كشت . نیمي از اراضي آن قابل كشت بودند

  . میشد

درختان مو بھ ; ود نگاه دارندزمینھاي شیبدار بھ صورت تخت و مسطح درآورده میشدند تا خاك را در خ
در جنوب، خاك حاصلخیز . درختان دیگر آویزان میشدند و باغستانھا را مانند تاج گلي در میان میگرفتند

در آنجا خورشید، كھ لبخندي نیشدار بر لب داشت، رودھا، زمین، و انسانھا را خشك میكرد، و نظام ; نبود
مسیح ھرگز بھ : ((یك ضرب المثل تلخ میگفت. ظ میداشتفئودالیتھ تسلط قرون وسطایي خویش را محفو

در مركز ایتالیا خاك حاصلخیز . ابولي درست در جنوب سورنتو قرار داشت.)) جنوب ابولي نرفتھ است
 - خصوصا در دره رودخانھ پو  - در شمال . بود، و رعایا آن را تحت فرمان اربابان روحاني كشت میكردند

ھا مستلزم سرمایھگذاري و زارعاني  ایجاد این شبكھ. اني غني شده بودخاك بر اثر وجود شبكھ آبرس
در اینجا، كشاورزان اراضي دیگران را كشت . ھاي جدولھا را زھكشي كنند منضبط بود كھ بستر و كناره

  . ولي در آن اراضي حاصلخیز، حتي فقر با عزت نفس قابل تحمل بود. میكردند و سھم رعیتي میبردند

ھا در تابستانھا كثیف و خاك آلود،  این دھكده. ھا، و كنار دریا یك ھزار دھكده وجود داشتند تپھھا،  در جلگھ
صبحھا پر سروصدا با كارگران پر حرفي كھ آھنگ كارشان با افزایش گرما كند میشد، ظھرھا آرام، و 
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ول بھ خواب بعد از ایتالیاییھا بیش از پ. عصرھا پر از شایعھپردازي، موسیقي، و تكاپوي عاشقانھ بودند
جز سگھا، دیوانگان، و فرانسویان ((ظھر خود عالقھ داشتند و در آن وقت، بھ قول پدر روحاني البات، 

یكصد شھر كوچك پر از كلیسا، كاخ، گدا، و مظاھر ھنري، ده دوازده شھر بزرگ بھ .)) چیزي دیده نمیشد
ترین مدارج رسیده بودند، در ایتالیا وجود زیبایي پاریس، و ھزاران افزارمند، كھ در ھنر خود بھ عالی

، )تورینو(صنایع، براساس سرمایھداري، بار دیگر در زمینھ نساجي، خصوصا در میالن، تورن . داشتند
ولي حتي در زمینھ نساجي، بیشتر كار با دوكھاي خانگي انجام . برگامو، و ویچنتسا در حال توسعھ بودند

  . ودمیشد، كھ جزئي از زندگي خانواده ب

بازرگانان، بانكداران، صنعتگران، حقوقدانان، پزشكان، كارمندان دولت، (یك طبقھ متوسط كوچك 
مالكان و مقامات (در فاصلھ میان طبقھ اشراف ) روزنامھنگاران، نویسندگان، ھنرمندان، و كشیشان

ھنوز قدرت سیاسي در حال تكوین بود، ولي ) دكانداران، افزارمندان، و دھقانان(، و مردم عادي )كلیسا
  . نیافتھ بود

در بیشتر شھرھاي ایتالیا، نجبا . اختالفات طبقاتي، جز در ونیز و جنووا، بھ طور دردناك مشخص نبود
این موضوع كھ ھر دھقان ایتالیایي . فعاالنھ در امور بازرگاني، صنایع، و امور مالي شركت میكردند

در . اسي را وارد زندگي اجتماعي مردم ایتالیا میكردمیتوانست اسقف یا حتي پاپ شود، عنصري از دموكر
در فرھنگستانھا . دربار، فردي با اصل و نسب بسیار مھم با كشیشي دون رتبھ دوش بھ دوش ھم میایستادند

در ازدحام كارناوالھا، مردان و زنان در . ھا، برتري فكري بر امتیازات طبقاتي پیشي داشت و دانشگاه
محاورات بھ . راغ بال درجات اجتماعي و قواعد اخالقي خود را فراموش میكردندپشت نقابھاي خود با ف

ھمان اندازه فرانسھ سرورآمیز بودند، جز اینكھ تفاھمي ضمني وجود داشت كھ نسبت بھ مذھبي كھ براي 
  . ایتالیا موجب حرمت بین المللي شده بود، حتي خصوصا از ناحیھ فاتحان آن، مزاحمتي فراھم نشود

رد این مذھب تعصب و سختگیري خاصي وجود نداشت، زیرا این مذھب با طبیعت بشر و آب و در مو
این مذھب اجازه میداد در مراسم كارناوال اصول عفت موقتا . ھواي ایتالیا از در صلح و آشتي درآمده بود

ان و نیروي نادیده گرفتھ شود، ولي تالش زیادي میكرد كھ سنن ازدواج و خانواده از گزند زودباوري زن
حتي در سن  -در میان طبقات باسواد، دختران در سالھاي اولیھ زندگي . تخیل مردان محفوظ بماند

این كار در درجھ اول براي تعلیم و تربیت نبود، بلكھ براي . بھ صومعھ فرستاده میشدند - پنجسالگي 
ھا ھنگامي آزاد میشد كھ ھا تن دست پرورده پر اشتیاق این صومعھ. مراقبت آنھا از نظر اخالقي بود

جھیزیھاي برایش فراھم میآمد و خواستگاري كھ مورد پسند والدین یا قیم دختر باشد حاضر بھ ازدواج با او 
یك راھبھ پر حرارت میتوانست دور از  - اگر بتوان حرف كازانووا را باور كرد  -گاھي از اوقات . میشد

ھاي خویش، خود را میان ساعات غروب و طلوع  راھبھنظر مادر روحاني، یا مادر روحاني دور از نظر 
سطح اخالقیات راھبان ; ولي این گونھ ماجراھا نادر و خطرناك بودند; آفتاب بھ یك مرد پر حرارت برساند

  . چندان باال نبود

  . بھ طور كلي، یك مرد مجرد، چنانچھ نمیتوانست زني براي خود دست و پا كند، سراغ فواحش میرفت

نفر بود، ھشت  ٠٠٠/١۵٠بالغ بر  ١٧١۴كنت دو كلوس تعداد فواحش را در ناپل، كھ جمعیت آن در سال 
انسان نمیتواند بھ میادین عمومي قدم ((پرزیدان دو بروس در میالن متوجھ شد كھ . ھزار نفر برآورد میكرد

ولي باور ; روبرو نشودگذارد و با دالالن محبت، كھ زناني بھ ھر رنگ و از ھر ملیت عرضھ میدارند، 
در رم ورود فواحش بھ كلیسا و .)) كنید كھ نتیجھ ھمیشھ آن طور كھ وعده داده میشود عالي نیست

اجتماعات عمومي ممنوع بود، و آنھا حق نداشتند كھ در خالل آدونت، ایام روزه بزرگ، و روزھاي 
  . یكشنبھ و اعیاد مذھبي متاع جمال خود را بھ فروش برسانند

این زنان، انتقام . رین مانع كار فواحش در دسترس بودن زنان شوھردار براي روابط نامشروع بودبزرگت
ایام شباب را، كھ تحت نظر قرار داشتند، و نداشتن حق اظھار نظر در انتخاب ھمسر را، با برقراري این 
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اسپانیا آورده شده بود،  این روش، كھ از. ، میگرفتند))ندیم ملتزم ركاب((گونھ روابط، با اختیار كردن یك 
بھ یك زن شوھردار اجازه میداد كھ با رضایت شوھر و در غیبت او یك نفر از این ندیمان را در مالزمت 

خود داشتھ باشد تا او را براي رفتن بھ مجالس شام، تئاتر یا اجتماعات، ولي بندرت بھ داخل رختخواب، 
را انتخاب میكردند تا مانع آن شوند )) ملتزم ركاب ندیم((بعضي شوھران از این نظر این . ھمراھي كند

انتشار وسیع خاطرات كازانووا، و گزارشھاي عجوالنھ . ھمسرانشان درگیر عشقبازیھاي نامشروع شوند
مسافران فرانسوي كھ بھ بیقیدوبندي فرانسھ عادت كرده بودند، باعث شد بیگانگان نظرات مبالغھآمیزي 

  . ایتالیا پیدا كنند درباره فقدان اصول اخالقي در

جنایات ناشي از خشونت یا شھوات فراوان بودند، ولي رویھمرفتھ ایتالیاییھا اطفالي سر بھ راه، شوھراني 
و با ; زندگي خانوادگي متحد و بھ ھم پیوستھاي داشتند; حسود، زناني زحمتكش، و والدیني عالقھمند بودند

  . سن خلقي پایدار روبرو میشدندمصایب ازدواج و بچھداري با عزت نفس، نرمش و ح

آموزش و پرورش زنان مورد تشویق قرار نمیگرفت، زیرا بسیاري از مردان سواد را براي عفت 
ھا تعلیماتي در زمینھ خواندن، نوشتن، برودري دوزي و  اقلیتي از دختران در صومعھ. خطرناك میدانستند

با وصف این، مطالبي را درباره زنان  .ھنر لباس پوشیدن و خوش برخورد بودن بھ دست میآوردند
تحصیلكرده كھ سالونھایي اداره میكردند و در آنھا بآساني با نویسندگان، ھنرمندان و مسئوالن امور بھ 

در پالرمو آناجنتیلھ آثار ولتر را بھ اشعار ایتالیایي نغز برگرداند و یك نامھ . صحبت میپرداختند میشنویم
در میالن، پرزیدان . ا تھور از اخالق غیر مذھبي ھلوسیوس بھ دفاع پرداختفلسفي منتشر كرد كھ در آن ب

دو بروس بھ سخنان ماریاگائتانا آنیزي، كھ بیست سال داشت و بھ زبان التیني علم ئیدرولیك درس میداد، 
ھایي درباره قطوع مخروطي  این زن جوان یوناني، عبري، فرانسھ و انگلیسي یاد گرفت و رسالھ. گوش داد

در دانشگاه بولونیا، سینیورا ماتتسولیني كالبدشناسي درس میداد، و سینیورا . و ھندسھ تحلیلي نوشت
  . تامبروني یوناني تدریس میكرد

وي چنان ; )١٧٣٢(در ھمان دانشگاه، لورا باسي در بیست و یك سالگي در فلسفھ درجھ دكترا گرفت 
ھایي در  نور شناخت نیوتن درس میداد و رسالھدرباره ; تبحري یافت كھ بزودي بھ استادي منصوب شد

  . ضمنا براي شوھرش دوازده بچھ آورد و خود شخصا بھ ھمھ آنھا تعلیم داد. زمینھ فیزیك نوشت

اكثریت عظیم مردان و زنان، بدون اینكھ از نظر اجتماعي مورد تحقیر یا توھین قرار گیرند، بیسواد باقي 
ذھني ھشیار و مشتاق نشان میداد، معموال كشیش محل راھي براي اگر یكي از پسران دھكده . میماندند

ھاي مختلف نماز گزاران در شھرھاي كوچك  گروه. فراھم آوردن وسایل تعلیم و تربیت او پیدا میكرد
شش مدرسھ در ونیز،  - یسوعیان تعداد زیادي مدارس متوسطھ در ایتالیا داشتند . مدارسي تشكیل میدادند

شین میالن، شش مدرسھ در جنووا، ده مدرسھ در پیمون، بیست و نھ مدرسھ در ھفت مدرسھ در دوكن
در تورن، جنووا، میالن، پاویا، پیزا، فلورانس، . سیسیل، و مدارس بسیاري در پادشاھي ناپل و ایاالت پاپي

بودند،  ھمھ اینھا تحت نظارت كلیساھاي كاتولیك. بولونیا، پادوا، رم، ناپل، و پالرمو دانشگاه وجود داشت
بھ معلمان و دانشجویان . ھا تدریس میكردند ھاي این دانشگاه ولي اشخاص غیر مذھبي زیادي در دانشكده

ھر دو سوگند داده میشد كھ چیزي برخالف تعالیم و آیین كلیساي رومي تدریس نكنند، نخوانند، نگویند، و 
مشھور پول خیلي زیاد میداد، و بھ  دولت ونیز بھ استادان((كازانووا میگوید در پادوا . انجام ندھند

عالوه بر آن، .)) دانشجویان آزادي مطلق میداد كھ بھ میل خود دروس این استادان را فراگیرند یا نگیرند
این ; فكر مردم ایتالیا را فرھنگستانھاي بسیاري كھ وقف ادبیات، علوم، یا ھنر بودند بھ تحرك وا میداشتند

مھمترین اینھا فرھنگستان آركادیا بود كھ اینك بھ . روحانیان آزاد بودندفرھنگستانھا معموال از نظارت 
ھاي عمومي، مانند كتابخانھ زیباي آمبروزیان در میالن، یا كتابخانھ  كتابخانھ. سوي انحطاط میرفت

ھاي خصوصي  و كتابخانھ; در فلورانس وجود داشتند) نام دارد)) كتابخانھ ملي((كھ اینك (مالیابكیانا 
پرزیدان دو . دي مانند كتابخانھ پیزاني در ونیز، در روزھاي معیني از ھفتھ بھ روي عموم باز بودندمتعد

ھاي فرانسھ مورد  ھاي ایتالیا بیشتر و بھ نحوي عالقمندانھتر از كتابخانھ بروس اظھار داشت كتابخانھ
  . كاھيعلمي، ادبي، یا ف - و باالخره انواع نشریات بودند . استفاده قرار میگرفتند
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بھ وسیلھ آپوستولو زنو و فرانچسكو شیپونھ دي مافئي  ١٧١٠روزنامھ جورنالھ دئي لتراتي د ایتالیا، كھ در 
  . تاسیس شده بود، از ادبیانھترین و محترمترین نشریات اروپا بود

رھم شعرا بھ حد وفور وجود داشتند و پشت س. رویھمرفتھ، ایتالیا از زندگي فكري پرنشاطي برخوردار بود
تصانیف و اشعاري كھ ھنوز در حكم طنین آثار ; آثاري بھ وجود میآوردند و تقدیم بھ این و آن میكردند

; در سرودن اشعار برق آسا با یكدیگر رقابت میكردند)) بدیھھ گویان. ((پترارك بودند فضا را پر میكردند
در ونیز، وینچنتسا، جنووا، . امدندولي تا پایان قرن كھ آلفیري ظھور كرد، آثار منظوم بزرگ بھ وجود نی

تورن، میالن، فلورانس، پادوا، ناپل، و رم تماشاخانھ دایر بود، گزیدگان و عوام الناس براي صحبت با 
ادباي بزرگي . یكدیگر، چشم چراني، و ھمچنین شنیدن اپرا و دیدن نمایش، در این ابنیھ زیبا تجمع میكردند

مانند موراتوري وجود داشتند، و طولي نمیكشید كھ علماي بزرگي نیز مانند مافئي و مورخان با پشتكاري 
فرھنگ ایتالیا مختصري جنبھ تصنعي داشت و، بر اثر مراقبت مقامات رسمي، جنبھ . روي كار میآمدند

  . احتیاطآمیز بھ خود گرفتھ بود، ھمچنین نزاكت بیش از حدش از شھامت آن میكاست

ھاي آلپ یا از روي دریاھا میگذشتند و بھ  بدعتھاي فكري از فراز كوهبا این وجود، نسیمھاي منقطعي از 
در جنووا، فلورانس، رم، و ناپل از  -خصوصا انگلیسیھاي طرفدار جیمز دوم  - خارجیان . ایتالیا میرسیدند

پاپ كلمنس دوازدھم و . بھ بعد لژھاي فراماسونري با گرایشي بھ خداپرستي بھوجود آوردند ١٧٣٠سال 
ولي آنھا طرفداران متعددي، خصوصا از نجبا و بعضا از میان ; وس چھاردھم آنھا را محكوم كردندبندیكت

بعضي از كتابھاي مونتسكیو، ولتر، رنال، مابلي، كوندیاك، ھلوسیوس، . روحانیان، بھ خود جلب كردند
كا، لگھورن، و پادوا نسخ دایرھالمعارف بھ زبان فرانسھ در لو. اولباك، و المتري بھ ایتالیا وارد شدند/د

تجلیات نھضت روشنگري تا حدودي، یعني بھ صورتي كھ در دسترس فرانسھ دانھا قرار . منتشر شدند
ولي ایتالیاییھا عمدا، و در اكثر موارد با رضایت خاطر، از فلسفھ احتراز . میگرفت، بھ ایتالیا رسوخ كردند

بھ نظر یك ایتالیایي، یك . و شعر یا موسیقي بودتمایل و مھارت آنھا در آفرینش و شناخت ھنر . میكردند
زیبایي ملموس یا نمایان یا مسموع، بر یك حقیقت فرار، كھ ھرگز نمیشد اطمینان داشت مطبوع طبع افتد، 

  . در حالي كھ جھان بھ بحث و جدل میپرداخت، او آواز میخواند. ارجح بود
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II -  موسیقي
اروپا بھ برتري موسیقي ایتالیا معترف بود، آالت و فرمھاي موسیقي آن را میپذیرفت، از محاسن آن تمجید 

ھایش تجلیل میكرد، و خود را در برابر نغمات اپراي آن كشور، پیش از روي كار كاستراتومیكرد، از 
گلوك، ھاسھ، موتسارت، و ھزاران نفر دیگر بھ . آمدن گلوك، در زمان وي، و بعد از او، تسلیم میداشت

مورد  را از پورپورا بیاموزند، یا)) خوش آوازي((ایتالیا رفتند كھ موسیقي آن كشور را مطالعھ كنند، راز 
  . قرار گیرند) پدر روحاني(تحسین و تشویق مارتیني 

اگر در ونیز دو نفر بازو در بازوي یكدیگر قدم بزنند، چنین بھ نظر میرسد كھ آنان تنھا بھ : ((برني میگفت
در : ((و انگلیسي دیگري میگفت.)) ھمھ آوازھاي آنجا دو نفري ھستند. زبان آواز با یكدیگر سخن میگویند

اشخاص دیگري ; ن ماركو یكي از مردم عادي، مانند یك كفاش یا آھنگر، آوازي را شروع میكندمیدان سا
از ھمان قماش با او ھماواز میشوند و آن آواز را در چند تكھ با چنان سلیقھ و دقتي میخوانند كھ ما بندرت 

دولین مینواختند و در دل ھا گیتار یا مان عشاق كھ زیر پنجره.)) در كشورھاي شمالي خود نظیرش را میبینیم
ھا و میفروشیھا  خوانندگان خیاباني نغمات خویش را بھ داخل قھوه خانھ. دختران شوري میانگیختند
سالونھا، ; نواي موسیقي فضاي شامگاھان را نوازش میداد)) گوندوال((میبردند، در قایقھاي ونیز 

در ; گ و سرودھاي جمعي بھ لرزه درمیآمدندكلیساھا بانواي ار; فرھنگستانھا، و تئاترھا كنسرت میدادند
در یك كنسرت سمفوني كھ در ھواي آزاد در . اپرا آواز خوانندگان زنان و مردان را از خود بیخود میكرد

دارم از خوشي ! آه، چھ لذتي! آه، روحت شاد((، مورلبھ اظھاراتي از قبیل )١٧۵٨(رم ترتیب یافت 
  . یھ در اپرا امري غیرعادي نبوددیدن منظره ھق ھق گر. شنید!)) میمیرم

پولھاي زیادي خرج میشدند . عشق و عالقھ بھ آالت موسیقي بیش از وفاداري در امور جنسي شدت داشت
تا آالت موسیقي بھ صورت اشیاي ھنري درآیند، از روي كمال دقت شكل گیرند، از چوب گرانبھا ساختھ 

  . كان داشت روي چنگ و گیتار الماس دیده شودحتي ام; شوند، با عاج مینا، یا جواھر ترصیع شوند

آنتونیوس سترادیواریوس در كرمونا شاگرداني مانند جوزیھ آنتونیوگوارنري و دومنیكو مونتانیانا از خود 
بھ جاي گذارد كھ اسرار ساختن ویولن، ویوال، ویولونسل را، طوري كھ انگار از خود داراي روح ھستند، 

ن بھ صورت ساز كالویھدار محبوب باقي ماند، ھر چند كھ بارتولومئو كریستو حفظ كردند و ایتالیا ھمچنا
نوازندگان چیره دستي مانند دومنیكو سكارالتي . در فلورانس پیانو را اختراع كرده بود ١٧٠٩فوري در 

 فرانچسكو جمینیاني. در این عصر شھرتي بین المللي داشتند) ویولن(و یا تارتیني و جمینیاني ) كالوسن(
یا بھ قول رقیبش تارتیني، ; در حقیقت ھمان مقامي را در نوازندگي ویولن داشت كھ لیست در پیانو

بھ انگلستان رفت، در مجمع الجزایر انگلستان چنان شھرت  ١٧١۴او، كھ در سال . آرشھ بود)) دیوانھ((
  . یافت كھ بیشتر از ھجده سال آخر عمر خود را در آنجا گذراند

این عصر دوران ; گونھ نوازندگان زبردست كھ ایجاد موسیقي سازي را تشویق كرد روي كار آمدن این
اوورتور، سوئیت،  - در درجھ اول در ایتالیا  -در این زمان . طالیي آھنگسازي ایتالیا براي ویولن بود
ھمھ آنھا بر روي ملودي و ھارموني بیشتر تكیھ داشتند تا . سونات، كنسرتو، و سمفوني شكل گرفتند

. كھ با یوھان سباستیان باخ بھ اوج خود رسیده و در حال از بین رفتن بود) پولیفونیك(نترپوان چند صدایي ك
سونات با آالت موسیقي ; ھمان طور كھ سوئیت از رقص تكوین یافت، سونات ھم از سوئیت بھ وجود آمد

تند  - راي سھ موومان شد در قرن ھجدھم سونات دا. نواختھ میشد، چنانكھ كانتات بھ آواز خوانده میشد
، گاھي ھم یك سكرتسو، كھ خاطره )پرستو یا آلگرو(، و تند )آندانتھ یا آداجو(، كند )آلگرو یا پرستو(

، ١٧۵٠تا سال . را تجدید میكرد، میان آنھا گنجانده میشد) مانند منوئھ(یا سنگین ) مانند ژیگ(رقصھاي تند 
د آمده بود كھ عبارت بود از ارائھ تمھاي مختلف، بسط این دست كم در موومان اول آن، فرم سونات بھوجو
سامارتیني و ریتالدو دي . بي. بر اثر آزمایشھاي جي. تمھا از طریق واریاسیون، و تكرار آنھا در پایان

كاپوا در ایتالیا، و یوھان شتامیتس در آلمان، سمفوني از طریق پیوند دادن فرم سونات بھ آنچھ قبال یك پیش 
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بھ این طریق، آھنگساز ھم بھ ذھن و ھم بھ حواس . پرایي یا یك ھمراھي رسیتاتیف بود تكوین یافتدرآمد ا
او بھ موسیقي سازي كیفیت ھنري بیشتري از یك وضع و ساختمان خاص میبخشید ; انساني لذت میبخشید

از میان رفتن  .كھ ساختھ او را در چارچوب نظام و وحدتي منطقي محدود میكرد و بھ یكدیگر پیوند میداد
  . در حكم انحطاط ھنري است) یعني ارتباط بھ ھم پیوستھ اجزا باكل و ابتدا با وسط و انتھا(ساختمان 

یك تكنواز را در برابر اركستر : كنسرتو اصل كشمكش را، كھ روح درام است، در موسیقي بھ كار میبرد
بود كھ )) كنسرتو گروسو((یا فرم متداول آن در ایتال. قرار میداد و آنھا را بھ مقابلھاي ھماھنگ وامیداشت

در آن مقابلھ میان یك اركستر كوچك سازھاي زھي و دو یا سھ نوازنده ماھر و سازھاي بادي صورت 
را بھ )) كنسرتو گروسو((در این ھنگام ویوالدي در ایتالیا، ھندل در انگلستان، و باخ در آلمان . میگرفت

  . ند، و موسیقي سازي بھ مبارزه با برتري آواز برخاستفرمي با زیبایي روز افزون درآورد

خوشاھنگي، یعني . ھمھ اینھا، و خصوصا در ایتالیا، صداي انسان وسیلھ محبوب و رقابتناپذیر موسیقي بود
تسلط حروف صدادار بر بیصدا در زبان، سنت دیرینھ موسیقي كلیسا، و ھنر بسیار پیشرفتھ تعلیم صدا 

سال بھ سال بر اھمیت و ثروت خود  پریمادوناھادر آنجا بود كھ . بخشیدندمزیت خاصي بھ آواز می
این سوپرانوھا یا . ھا را تحت تاثیر صداي خود قرار میدادند میافزودند و كاستراتوھا پادشاھان و ملكھ

اینھا كھ در سن . كر ریھ و حنجره یك مرد را با صداي یك زن یا پسربچھ تركیب میكردندكنترالتوھاي مذ
ھفت یا ھشت سالگي اختھ شده بودند، و تحت انضباط دقیقي از نظر تنفس و تولید صدا قرار میگرفتند، 

از خود شیوه تحریر، چھچھ، و شیرینكاري حیرت انگیزي را فرامیگرفتند كھ شنوندگان ایتالیایي را سخت 
بویژه (مخالفت كلیسا !)) زنده باد چاقوي كوچك((بیخود میكرد و گاھي آنھا را وامیداشت كھ فریاد برآورند 

با استفاده از زنان در روي صحنھ و آموزش سطح پایینتر خوانندگان زن، در قرن ھفدھم نیازي ) در رم
پاداش كاستراتوھاي . رآورده میكردایجاد كرده بود كھ چاقویي كوچك با قطع كردن مجراي منوي آن را ب

و با ) كھ وادارش میكردند موافقت كند(موفق چنان زیاد بود كھ بعضي از والدین، با موافقت خود طفل 
اغلب اوقات این انتظارات . مشاھده اولین اثر و نشانھ صداي طالیي، پسر خود را تسلیم عمل میكردند

ھر شھر ایتالیا تعدادي از این موارد شكست خورده را میتوان برني میگفت كھ در . مواجھ با ناكامي میشدند
شھرت كاستراتوھا رو بھ كاھش گذاشت، زیرا پریمادوناھا یاد  ١٧۵٠بعد از . دید كھ اصال صدا ندارند

گرفتھ بودند كھ چگونھ از نظر صافي صدا بر مردان پیشي گیرند و از لحاظ قدرت حنجره با آنھا بھ رقابت 
  . پردازند

این ھم . رن ھجدھم مشھورترین نام در موسیقي نھ باخ بود، نھ ھندل، و نھ موتسارت، بلكھ فارینلي بوددر ق
كارلو بروسكي ظاھرا نام دایي خود را، كھ در آن وقت در محافل موسیقیدانان شھرت . اسم واقعي او نبود

كارلو بھ طور عادي . نیا آمددر ناپل در خانوادھاي اصیل بھ د ١٧٠۵وي بھ سال . داشت، بر خود نھاده بود
گفتھ میشود تصادفي كھ برایش پیش آمد این عمل را ایجاب نمود و . در ردیف اختھ مردان درنیامده بود

او در نزد پورپورا بھ تعلیم خوانندگي پرداخت، با . باعث بھ وجود آمدن زیباترین صدا در طول تاریخ شد
در یك آریا، او، از نظر نگاه داشتن . ھ نام ائومنھ ظاھر شداو بھ رم رفت، و در آنجا در اپراي پورپورا ب

صدا و چھچھ، با نوازنده فلوت رقابت كرد و چنان نفسش بر او پیشي گرفت كھ از بیش از ده پایتخت 
او در یك برنامھ دو ; در بولونیا با نخستین شكست خود روبرو شد ١٧٢٧در سال . برایش دعوت رسید

خواند، و از او تقاضا كرد كھ معلم او )) سلطان خوانندگان((شركت كرد، او را نفره با آنتونیو برناكي 
شیوه آوازخواني او از . برناكي قبول كرد و بزودي تحت الشعاع پیروزیھایي پیاپي دست یافت. باشد

از ھر خواننده دیگري بھتر ; ھنر نفس گرفتن از اسرار مھارتش بود. عجایب عصر بھ شمار میرفت
او میتوانست یك نت را، در ; چگونھ باید عمیقا، سریعا، و بھ طور غیر محسوس نفس بگیرد میدانست كھ

)) سون كوال ناوه((در آریاي . حالي كھ ھمھ آالت موسیقي بھ پایان آن میرسیدند، ھمچنان با صدا حفظ كند
د تا آن را بھ كمال نت نخستین را با لطافت تقریبا غیرقابل شنیدن آغاز میكرد، بتدریج بر قدرت آن میافزو

گاھي شنوندگان، . میرساند، و سپس بتدریج از قدرت آن میكاست و، مانند اول، آن را ضعیف میساخت
او ھمچنین . حتي در انگلستان كھ مردمي متین و خونسرد دارد، براي مدت پنج دقیقھ براي او دست میزدند

و این خصایص ھم در ; ا جلب میكردبر اثر شور و احساس، زیبایي، و لطافت سبك خود شنوندگانش ر
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، بھ نظر خودش، براي دیدار كوتاه بھ اسپانیا رفت و ١٧٣٧در سال . طبیعت او بودند و ھم در صدایش
  . در آنجا باز ھم او را خواھیم دید. مدت یك ربع قرن در مادرید یا در نزدیكیھاي آن باقي ماند

ادوناھایي مانند فاوستینا بوردوني و فرانچسكا كوتتسوني، با كاستراتوھایي مانند فارینلي و سنزینو، و پریم
اپرا بھ صورت آواي ایتالیا درآمد و در ھمھ جا بجز فرانسھ با شعف شنیده میشد، ولي در فرانسھ جنگ و 

در زبان ایتالیایي، جمع بھ . بود)) كارھا((در اصل، واژه اپرا جمع اپوس و بھ معناي . جدل راه میانداخت
آنچھ امروز بھ نام اپرا میشناسیم بھ نام اپرا ; بود)) كار((رآمد، ولي ھمچنان بھ معناي صورت مفرد د

خوانده میشد، و در قرن ھجدھم بود كھ این كلمھ مفھوم كنوني خود را ) كار یا اثر موزیكال(پرموزیكا 
مایشنامھاي ھمراه ھاي یوناني قرار گرفتھ بود، نخست بھ صورت ن اپرا، كھ تحت تاثیر سنن نمایشنامھ. یافت

ولي طولي نكشید كھ در ایتالیا موسیقي بر نمایشنامھ، و آواز بر موسیقي، ; موسیقي در نظر گرفتھ شده بود
اپراھا طوري طرحریزي میشدند كھ فرصت نمایش تك خواني بھ ھر خواننده اول زن و مرد . برتري جست

  . در گروه خوانندگان داده شود

ھا، ورق  در فواصل پرده; ھیجانانگیز، شنوندگان با یكدیگر صحبت میكردنددر فواصل این نقطھ اوجھاي 
از یك جایگاه بھ جایگاه ; یا شطرنج بازي میكردند، قمار میباختند، شیریني، میوه، و یا شام گرم میخوردند

ا مرتبا با در خالل این گونھ سورچرانیھا، اشعار اپر. دیگر میرفتند تا دیداري تازه كنند یا راز و نیاز كنند
مورخ ایتالیایي، . سیلي متناوب از آواز تكخوانھا، آوازھاي دو نفري و گروھي، و بالھ غرق میشدند

آپوستولو زنو، كھ . این گونھ غرقھ سازي اشعار را محكوم كرد ١٧٠١لودوویكو موراتوري، در سال 
ین تمایل را در اثر خود بھ نام ا ١٧٢١بندتو مارچلو در ; لیبرتو مینوشت، با او در این مورد ھمعقیده بود

متاستازیو براي مدتي جلو این سیل خروشان سروصدا را گرفت، ولي . نمایش مد جدید مورد ھجو قرار داد
یوملي و ترائتا علیھ آن برخاستند، ولي ھموطنانشان ; بیشتر این كار را در اتریش انجام داد تا در ایتالیا

آشكارا موسیقي را بر شعر ترجیح میدادند و نمایشنامھ را تنھا چوب  ایتالیاییھا. نظرات آنان را رد كردند
  . بستي میپنداشتند كھ بھ بھانھ آن آواز خوانده میشود

ھیچ . شاید ھیچ فرم دیگر ھنري در تاریخ ھرگز مانند اپرا در ایتالیا مورد توجھ عموم قرار نداشتھ است
آواز یا چھچھ یك خواننده مشھور را تشویق میكردند، شوق و ذوقي با عكس العمل شنوندگان ایتالیایي، كھ 

كف زدن قبل از اینكھ . سرفھ كردن در چنین مواردي در حكم یك جرم اجتماعي بود. قابل مقایسھ نبود
; آوازي آشنا و مانوس بھ پایان برسد، آغاز، و با كوبیدن عصا بر زمین یا بر پشت صندلیھا تقویت میشد

ھمھ شھرھاي ایتالیا كھ از خود . رت كفش خود را بھ ھوا پرتاب میكردندبعضي از ھواخواھان پر حرا
تنھا در ایاالت پاپي چھل ; از خود سالون اپرا داشتند) و كدام یك از آنھا غرور نداشت(غروري داشتند 

در حالي كھ در آلمان اپرا معموال یك برنامھ درباري بھشمار میرفت و مردم . سالون اپرا وجود داشتند
را بھ تماشاي آن راھي نبود، و در انگلستان ورودیھ سنگین شنوندگان اپرا را محدود میكرد، در  عادي

ایتالیا درھاي اپرا بھ روي ھمھ كساني كھ لباس آبرومندانھ بھ تن داشتند، در مقابل ورودیھ نسبتا كمي، باز 
ت لذت بردن از زندگي بودند، و چون ایتالیاییھا طرفدار سرسخ. بود و گاھي ھم اصال ورودیھ گرفتھ نمیشد

عالوه بر آن، . لذا اصرار داشتند كھ اپراھا ھر قدر ھم كھ حزن آور باشند، باید بھ خیر و خوشي پایان یابند
این رسم بتدریج باب شد كھ در بین . آنھا ھم از مطالب تفریحي خوششان میآمد و ھم از مطالب عاطفي

ھا بھ صورت قماش  این میان پرده; كمیك گذارده شود) ھاي آھنگین میان پرده(ھاي اپرا، اینترمتسوھاي  پرده
بھ رقابت )) اپرا سریا((خاص خود درآمدند تا اینكھ از نظر محبوبیت، و گاھي از لحاظ طول برنامھ، با 

پاریس را  ١٧۵٢در سال  - كلفتي كھ خانم خانھ میشود، نوشتھ پرگولزي  - )) اپرا بوفا((یك . پرداختند
  . رد، و روسو آن را شاھد مثالي از برتري موسیقي ایتالیایي بر موسیقي فرانسوي خواندمفتون خود ك

ھمان طور كھ امپراطوري روم زماني . ، نیرویي در تاریخ بود))بوفا((و )) سریا((اپراي ایتالیایي، اعم از 
دات مذھبي خویش اروپاي باختري را با ارتشھاي خود تسخیر كرده، و كلیساي رم بار دیگر آن را با معتق

اپراھاي ایتالیا جاي . بھ تصرف درآورده بود، بھ ھمان ترتیب، ایتالیا یك بار دیگر با اپرا تسخیرش كرد
خوانندگان آن . اپراھاي محلي در آلمان، دانمارك، انگلستان، پرتغال، اسپانیا، و حتي روسیھ را گرفتند
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محلي براي اینكھ در كشورشان مورد قبول واقع شوند، خوانندگان . بتھاي تقریبا ھمھ پایتختھاي اروپا بودند
تا زماني كھ حروف صدادار بھتر از حروف بیصدا بتوانند بھ آواز . اسامي ایتالیایي بر خود مینھادند

  . درآیند، این كشور گشایي مسحور كننده ادامھ خواھد یافت

III -  مذھب  

این روحانیان، كھ البسھ . طبقھ با نفوذ در ایتالیا بودندبعد از پریمادوناھا و كاستراتوھاي بزرگ، روحانیان 
ھاي لبھ پھن بر سر داشتند، با آزادي غرورآمیز بر عرصھ ایتالیا، پیاده یا سواره،  مشخصي بر تن و كاله

رفت و آمد میكردند و میدانستند كھ خود حامل پر ارزشترین نعمتي ھستند كھ بشر از آن آگاه است، یعني 
حالي كھ در این ھنگام در فرانسھ تقریبا براي ھر دویست نفر یك روحاني وجود داشت، در  در)). امید((

رم در برابر ھر پانزده نفر، در بولونیا براي ھر ھفده نفر، و در ناپل و تورن براي ھر بیست و ھشت نفر 
  :یك ناپلي آن عصر، كھ ظاھرا مسیحي مومني بود، چنین شكوه میكرد. یك روحاني بود

د روحانیان چنان افزایش یافتھ است كھ اگر شھریاران براي محدود كردن آنان اقدام نكنند، آنھا ھمھ تعدا
چھ ضرورتي دارد كھ كوچكترین دھكده ایتالیا زیر نظر پنجاه یا شصت كشیش باشد . كشور را خواھند بلعید

ھایي ھستند كھ بیست و پنج شھر. ھا مانع تابش نور آفتاب میشود و صومعھ)) ھا ناقوسخانھ((زیادي تعداد 
ھاي قدیس دومینیك، ھفت مدرسھ متعلق بھ یسوعیان، ھمان تعداد مدرسھ  صومعھ براي راھبان یا راھبھ

متعلق بھ تئاتینھا، در حدود بیست یا سي صومعھ متعلق بھ راھبان فرقھ فرانسیسیان، و دست كم پنجاه 
نان دارند، و اینھا غیر از چھارصد یا پانصد ھاي مذھبي دیگر براي مردان و ز صومعھ متعلق بھ فرقھ

  . كلیسا و نمازخانھ آنھاست

 ٢۶٠مطالبي درباره چھارصد كلیسا در ناپل، . شاید این ارقام بھ خاطر اثبات استدالل مبالغھآمیز باشند
. ھاي كوچك نیز بودند ولي اینھا شامل نمازخانھ; كلیسا در تورن شنیده میشود ١١٠كلیسا در میالن، و 

ھا نبودند روي ھم بیش از نجبا ثروت  راھبان نسبتا فقیر بودند، ولي كشیشاني كھ تابع قوانین صومعھ
در دوكنشین پارما نیمي از ; در پادشاھي ناپل، روحانیان یك سوم درآمدھا را دریافت میداشتند. داشتند

 ١٧۵۵، طي یازده سال میان در ونیز. اراضي، و در توسكان تقریبا سھ چھارم آن متعلق بھ روحانیان بودند
بعضي از . دوكات بھ دارایي كلیسا افزود ٠٠٠/٣٠٠/٣، موقوفات تازه اموالي بھ ارزش ١٧۶۵و 

كاردینالھا و اسقفھا در درجھ اول بھ مدیریت و كشورداري مشغول بودند، و تنھا گاھگاه در شمار مقدسین 
جمل خود دست كشیدند و زندگي فقیرانھاي اختیار چند تن از آنھا در نیمھ دوم قرن از ثروت و ت. درمیآمدند

  . كردند

مردم ایتالیا، بھ استثناي معدودي نویسنده امور حقوقي و ھجویات، اعتراض قابل توجھي بھ ثروت 
كمكھاي . ھا، و روحانیان عالیمقام خود مباھات میكردند آنھا بھ شكوه كلیساھا، صومعھ. روحانیان نمیكردند

ھر خانھ از خود . كھ مذھب بھ خانواده و كشور میبخشید، بھاي ناچیزي بھ نظر میرسیدآنھا در برابر نظمي 
افراد خانواده، از والدین گرفتھ تا اطفال ; یك تمثال یا پیكر مسیح مصلوب، و تصویري از مریم عذرا داشت

ت جاي نفوذ چھ چیز میتوانس; و خدمتگزاران، ھر روز عصر در برابر آنھا زانو میزدند و دعا میخواندند
ھا در  ھا و جمعھ اخالقي و وحدتبخش این دعاھا را بگیرد پرھیز از گوشت در روزھاي جمعھ، و چھارشنبھ

ایام روزه، در حكم انضباط سالمتبخشي براي تمایالت نفس بود، و براي سالمت جسم و ماھیگیران نعمتي 
ن جسماني سختگیري زیادي نمیكردند و كشیشان، كھ خود از جذبھ زنان آگاھي داشتند، در مورد گناھا. بود

حتي فواحش . بھ بیبندوباریھایي كھ در مراسم كارناوال صورت میگرفتند بھ دیده اغماض مینگریستند
پرزیدان . روزھاي شنبھ در برابر پیكر مریم مقدس شمع روشن میكردند و براي مراسم قداس پول میدادند

د، با تعجب مشاھده كرد ھنگامي كھ ناقوس كلیساھا بھ دوبروس كھ بھ دیدن نمایشي در ورونا رفتھ بو
ھمھ بازیگران زانو زدند و ; بھصدا درآمدند، نمایش متوقف شد)) آنجلوس((عالمت یادآوري انجام مراسم 
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یك بازیگر زن، كھ بھ عنوان قسمتي از نقش خود غش كرده بود، از جا برخاست و در دعا بھ ; دعا خواندند
  . بندرت مذھبي مانند كاتولیك در ایتالیا محبوب بوده است. غش كرد دیگران ملحق شد و باز

كلیسا مقرر میداشت كھ ھر ایتالیایي دست كم . سانسور و تفتیش افكار -این تصویر یك روي دیگر نیز دارد 
یعني روز شنبھ مقدس براي اعتراف بود و  - خود را انجام دھد )) وظیفھ عید قیام مسیح((سالي یك بار 

تعلل در انجام این كار در ھمھ شھرھا، بجز . ید قیام مسیح در مراسم تناول عشاي رباني شركت كندصبح ع
اگر توبیخ و موعظھ خصوصي نتیجھ . شھرھاي خیلي بزرگ، باعث توبیخ از ناحیھ كشیشان میشد

اعث نمیبخشید، نام شخص متمرد از فرامین كلیسا روي در كلیساي محل نوشتھ میشد، و ادامھ سرپیچي ب
ولي تفتیش افكار بسیاري از شدت وحدت خود را . تكفیر و در بعضي از شھرھا محكومیت بھ زندان میشد

در مراكز بزرگتر، امكان گریز از نظارت كلیسا وجود داشت، سانسور كاھش یافتھ بود، . از دست داده بود
میان خود روحانیان، در  و شك و تردید و بدعتھاي فكري باسكوت و آرامش در میان روشنفكران، حتي در

  . زیرا بعضي از این كشیشان، با وجود فرامین پاپ، در نھان پیرو آیین یانسن بودند - حال گسترش بود 

در حالي كھ كشیشان و راھبان بسیاري بودند كھ زندگي راحتي داشتند و با گناه بیگانھ نبودند، بسیاري 
ار بودند و با وقف خود براي انجام وظایف خویش، دیگر نیز بودند كھ نسبت بھ عھد و میثاق خود وفاد

قدیس . بنیادھاي تازه مذھبي حكایت از بقاي انگیزه صومعھ نشیني داشتند. ایمان را زنده نگاه میداشتند
، یعني ))ردمپتوریست((فرقھ  ١٧٣٢آلفونسو دو لیگوئوري، كھ حقوقداني از خانواده نجبا بود، در سال 

بنانھاد و پائولو دانئي، ملقب بھ قدیس پولس صلیب كھ شدیدترین ریاضتھا را ، را ))جمعیت ناجي اقدس((
را تاسیس )) روحانیون صلیب مقدس و آالم سرور ما مسیح((یا )) فرقھ آالم مسیح(( ١٧٣٧میكشید، در 

  . كرد

نفر آنھا در ایتالیا، و  ٣۶٢٢عضو داشت كھ  ٠٠٠/٢٣حدود  ١٧۵٠در سال ) یسوعیان)) (انجمن یسوع((
این یسوعیان كھ . قدرت آنھا بھ ھیچ وجھ با تعداد اعضایشان تناسبي نداشت. یمي از این عده كشیش بودندن

ھاي برجستھ بودند، اغلب در امور سیاسي داخلي و بین المللي اعمال  ھا، و خانواده شافیان پادشاھان، ملكھ
با . زار و اذیت بدعتگذاران بودندنفوذ میكردند و گاھي، بعد از خود عوام الناس، سرسختترین نیرو در آ

در جاي دیگر دیدھایم كھ چگونھ آنھا ; وصف این، آنھا آزادمنشترین علماي دیني كاتولیك بھشمار میرفتند
انعطاف مشابھي در ماموریتھاي . با شكیبایي تالش كردند با نھضت روشنگري فرانسھ از در سازش درآیند

را بھ كیش كاتولیك درآوردند، ولي امتیازاتي )) چند صدھزار نفر((در چین آنھا . خارجي آنھا مشاھده میشد
ھاي  كھ خردمندانھ براي پرستش اجداد و مذھب كنفوسیوس و مذھب تائو قایل میشدند ھیئتھاي مذھبي فرقھ

دیگر را سخت بھ حیرت میآوردند و اعضاي این گونھ ھیئتھا پاپ بندیكتوس چھاردھم را وادار كردند با 
با این وصف، آنھا تواناترین و ). ١٧۴٣(آنھا را از كارشان بازدارد و توبیخ كند  صدور توقیعي

دانشمندترین مدافعان معتقدات كاتولیك در برابر كیش پروتستان و بیاعتقادي، و وفادارترین پشتیبانان پاپ 
ي ملي و كلیسا، در مبارزاتي كھ بر سر تقسیم قلمرو و قدرت میان دولتھا. در برابر پادشاھان باقي ماندند

كھ مافوق ملیت قرار داشت، درگرفتھ بود، پادشاھان در جمعیت یسوعیان زیر كترین و سرسختترین 
ولي نخستین پرده این نمایش مھیج . آنھا درصدد برآمدند این جمعیت را نابود كنند. دشمنان خود را میدیدند
  . متعلق بھ پرتغال است

IV - از تورن تا فلورانس  

ھاي آلپ بھ پیمون  سني از فرانسھ وارد ایتالیا میشود، از دامنھ كوه -ان از راھمون وقتي كھ انس
فرود میآید و از تاكستانھا، مزارع غالت، قلمستانھاي زیتون و شاه بلوط میگذرد و بھ تورن ))) كوھپایھ(((

ھاي سلطنتي  نوادهاین خاندان از قدیمیترین خا. دو ھزار سالھ، كھ دژ باستاني خاندان ساووا است، میرسد
رئیس این خاندان در آن . بھ وسیلھ اومبروتو بیانكامانو تاسیس شده است ١٠٠٣موجود است كھ در سال 

ویكتور آمادئوس دوم در سن نھسالگي فرمانروایي دو كنشین . زمان از تواناترین حكمرانان عصر خود بود
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ا بھ دست گرفت، در جنگھاي لویي ، در سن ھجدھسالگي زمام امور ر)١۶٧۵(ساووا را بھ ارث برد 
چھاردھم گاھي بھ سود فرانسھ و گاھي علیھ آن جنگید، با اوژن دو ساووا در بیرون راندن فرانسویان از 

در . سیسیل را بھ قلمرو خود افزود) ١٧١٣)) (عھدنامھ اوترشت((تورن بھ ایتالیا ھمداستان شد، و بر اثر 
، )١٧٢٠(ھ كرد و عنوان پادشاه ساردني را بھ خود گرفت او سیسیل را با ساردني معاوض ١٧١٨سال 

فرمانرواییش با توانایي توام با خشونت بود، را بھبود . ولي تورن را بھ عنوان پایتخت خویش حفظ كرد
بخشید، سطح رفاه عمومي را باال برد، و پس از پنجاه و پنج سال حكمراني، بھ سود فرزندش شارل 

  . ، از كار كناره گرفت)فرمانروایي كرد ١٧٧٣ا ت ١٧٣٠كھ از (امانوئل اول 

. در طول این دو فرمانروایي، كھ تقریبا یك قرن طول كشیدند، تورن مركز اصلي تمدن ایتالیا بود
خواند ھر چند كھ او عاشق )) زیباترین شھر جھان((از آن دیدن كرد، آن را  ١٧٢٨مونتسكیو، كھ در سال 

  . پاریس بود

)) تربیت افراد اصیل و خوشخو((از دربار ساووا تمجید كرد و آن را از نظر  ١٧۴٩چسترفیلد در سال 
قسمتي از شكوه تورن مرھون فیلیپو ایووارا بود، معماري كھ ھنوز روح دوران . بھترین دربار اروپا نامید

 -  ١٧١٧بود، در سالھاي  متر از شھر بلندتر ٧٠٠او بر روي تپھ پرشكوه سوپرگا كھ . رنسانس را میدمید
، یك كلیساي زیبا بھ عنوان بناي یادبود آزاد شدن تورن از تسلط فرانسویان، بھ سبك كالسیك، كھ ١٧٣١

این كلیسا مدت یك قرن مدفن اعضاي خاندان  -داراي رواق و گنبد بود، براي ویكتور آمادئوس دوم بنا كرد 
و در سال ; پلكاني با شكوه و نمایي عظیم افزود ١٧١٨سال او بھ كاخ قدیمي ماداما در . سلطنتي ساووا بود

بناي عظیم كاستلو ستوپنیجي را، كھ تاالرش ھمھ شكوه پرزینت سبك باروك را نشان میداد،  ١٧٢٩
تورن پایتخت دوكھاي ساووا باقي ماند تا اینكھ . این بنا را بندتو آلفیري بھ پایان رسانید. طرحریزي كرد

، بھ رم نقل مكان كردند تا بھ عنوان پادشاھان ایتالیاي متحد )١٨۶٠حد (ھایي خود آنان پس از پیروزي ن
  . سلطنت كنند

میالن كھ مدتھاي مدید بر اثر سلطھ اسپانیاییھا دچار خفقان شده بود، در زمان تسلط مالیمتر اتریشیھا تجدید 
و روكلریچي، با كمك دولت فلیچھ  ١٧۵۵و  ١٧۴۶فرانتس تیفن، و در سالھاي  ١٧٠٣در سال . حیات یافت

ھا با شیوه تولید وسیع، برخورداري از سرمایھگذاري، و  ھاي نساجي دایر كردند، كھ این كارخانھ كارخانھ
شخصیت مھم این زمان در تاریخ فرھنگي . مدیریت سرمایھداري جانشین صنایع دستي و اصناف شدند

یتوان صداي آھنگھاي او را در امواج سیال ھوا میالن جوواني باتیستا سامارتیني بود كھ ھنوز گاھگاه م
در سمفونیھا و سوناتھاي او كنترپوان باوقار استادان آلمان جاي خود را بھ تركیب پرتحركي از تمھا . شنید

بھ عنوان رامشگر دربار پرنس فرانچسكو ملتسي بھ ) ١٧٣٧(گلوك، كھ در جواني . و حاالت مختلف داد
 ١٧٧٠در سال . ست سامارتیني شد و شیوه وي را در ساختن اپرا اقتباس كردمیالن آمده بود، شاگرد و دو

آھنگساز بوھمي، یوطف میسلیوچك، كھ ھمراه موتسارت جوان بھ بعضي از سمفونیھاي سامارتیني گوش 
  )). من پدر سبك ھایدن و بنابراین یكي از پدران سمفوني جدید را یافتھام: ((میداد، فریاد برآورد

رقابت اقیانوسھا با دریاي مدیترانھ باعث كاھش بازرگاني آن شده . رن ھجدھم قرن خوبي نبوددر جنووا، ق
بود، ولي موقعیت سوق الجیشي آن برفراز تپھاي مناسب عملیات تدافعي و مشرف بر بندري مجھز، توجھ 

دم حكومت جنووا، كھ بین دشمنان خارجي از یك سو و مر. خطرناك قدرتھاي ھمسایھ را جلب میكرد
ھاي قدیمي بازرگانان افتاد  بیسواد ولي پر حرارت داخلي از سوي دیگر قرار گرفتھ بود، بھ دست خانواده

این حكومت برگزیدگان . كھ از طریق یك شوراي محدود و دربستھ و یك دوج مطیع حكومت میكردند
ر مالیات میگرفت و ، كھ پیوستھ موجبات بقاي خویش را فراھم میكرد، از مردم تا سرحد فق)اولیگارشي(

آنان را عبوس و بیحوصلھ نگاه میداشت، در عین حال خودش نیز تحت تسلط بانك سان جورجو قرار 
نیروھاي متحد ساووا و  ١٧۴۶ھنگامي كھ در سال . داشت و ھر چھ بھ دست میآورد تحویل این بانك میداد

قاومت مسلح كند، زیرا میترسید اتریش جنووا را محاصره كردند، حكومت جرئت نمیكرد مردم را براي م
این محاصره كنندگان . ھا را بھ روي محاصره كنندگان بگشاید و ترجیح داد دروازه; حكمرانان را بكشند

مردم عادي كھ استثمارگران محلي . چنان غرامت و خونبھاي گزافي مطالبھ كردند كھ بانك ورشكست شد
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ستند و افراد آن را با آجر و سنگي كھ از بامھا و خیابانھا را ترجیح میدادند، علیھ پادگان اتریشي بھ پا خا
  . ستمگري گذشتھ از سرگرفتھ شد. كنده بودند زیر رگبار قرار دادند و آنھا را با خفت بیرون راندند

نجیبزادگان جنووایي بناھاي با شكوھي مانند كاخ دفراري ساختند و در پشتیباني از نقاشي كھ در عصر ما 
تقریبا ھمھ تصویرھاي موجود از آلساندرو مانیاسكو، . ه یافتھ است با میالن ھمداستان شدنداعتباري دوبار

تابلو پونكینلو در حال نواختن گیتار، كھ . بھ سبب اصالت سبك تیره خود، ما را تحت تاثیر قرار میدھند
فتھاند، تصویر تصویري دراز شكل و مركب از قطعات سیاه و قھوھاي است كھ با بیدقتي كنارھم قرار گر

زیباي دختر و موسیقیدان در برابر آتش، تصویر سلماني كھ ظاھرا در اشتیاق آن است كھ گلوي مشتري 
ھمھ  - خود را ببرد، و تصویر عظیم ناھارخانھ راھبان كھ حاكي از رفاه كلیسا از لحاظ مواد خوراكي است 

یركیھاي خود در بھ كار بردن نور، خاطره ھاي استخواني و ز شاھكارھایي ھستند كھ بھ سبب قیافھ - اینھا 
و ; از لحاظ تجسم دھشتبار بیرحمیھاي زندگي، در حكم پیش درآمد آثار گویا ھستند; ال گركو را تازه میكنند

  . از حیث عدم توجھ و نادیده گرفتن جزئیات دقیق، تقریبا جنبھ نو دارد

سلطنت طوالني . ھاي تاریخ بود نوادهدر این عصر فلورانس شاھد افول ستاره یكي از مشھورترین خا
بھ عنوان مھیندوك توسكان، براي مردم كھ ھنوز بھ خاطرات عظمت ) ١٧٢٣ - ١۶٧٠(كوزیمو سوم 

كوزیمو، كھ . فلورانس تحت فرمانروایي پیشین خاندان مدیچي بر خود میبالیدند، در حكم یك بدبختي بود
اجازه داد بر او حكومت كنند و موقوفات پرارزشي از  وسواس االھیات و تعالیم مذھبي داشت، بھ روحانیان

حكومت استبدادي، عدم صالحیت در اداره امور، و . درآمدھاي بالدیده وي را براي كلیسا بردارند
مالیاتھاي كمرشكن باعث شد كھ حمایت عمومیي كھ این خاندان مدت دویست و پنجاه سال از آن بھرھمند 

  . شده بود از میان برود

ارشد كوزیمو بھ نام فردیناند روسپیان را بھ درباریان ترجیح میداد، با زیادھرویھاي خود سالمت فرزند 
فرزند دیگر كوزیمو بھ نام جان . بدون فرزند از دنیا رفت ١٧١٣خویش را مختل ساخت، و در سال 

پدرش او را  ١۶٩٧در سال . گاستونھ بھ كتاب دل بست، تاریخ و گیاھشناسي خواند، و زندگي آرامي داشت
الوئنبورگ كھ زني بیوه و از لحاظ فكري و عقلي ضعیف بود، ازدواج  - مجبور كرد با آن از اھالي ساكس 

  . كند

مدت یك سال رنج و خستگي روحي را تحمل . جان بھ دھكده دور دستي در بوھم رفت تا با او زندگي كند
امي كھ سالمت فردیناند مختل شد، ھنگ. كرد و سپس در پراگ تسالي خاطر خود را در زناكاري یافت

وقتي فردیناند درگذشت، جان بھ عنوان وارث تاج و تخت مھیندوكنشین ; كوزیمو جان را بھ فلورانس خواند
  . معرفي شد

كوزیمو، كھ بیم داشت خاندان مدیچي از میان برود، سناي . ھمسر جان از زندگي در ایتالیا امتناع ورزید
ني صادر كند كھ پس از مرگ جان گاستونھ، كھ بدون اوالد بود، خواھر جان فلورانس را وادار كرد فرما

  . بھ نام آناماریا لودوویكا بھ سلطنت برسد

 ١٧١٨در سال . قدرتھاي اروپایي بااشتیاق بر بالین این خاندان محتضر در حال بال و پر زدن بودند
ي كھ كوزیمو داده بود امتناع كردند و اعالم اتریش، فرانسھ، انگلستان، و ھلند از بھ رسمیت شناختن ترتیبات

داشتند پس از مرگ جان، توسكان و پارما باید بھ دون كارلوس، فرزند ارشد الیزابت دو فرانس ملكھ 
  . اسپانیا، داده شود

كوزیمو معترض بود و در حالي كھ كار از كار گذشتھ بود، تجھیزات دفاعي لگھورن و فلورانس را تجدید 
  . مرگ او براي فرزندش كشوري فقیر و تخت سلطنتي متزلزل باقي گذارد. سازمان كرد
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او تالش كرد مفاسد دستگاه اداري و وضع اقتصادي . سال داشت ۵٢جان گاستونھ ) ١٧٣٢(در این وقت 
جاسوسان و چاپلوساني را كھ در زمان فرمانروایي پدرش پروار شده بودند بركنار ; كشور را اصالح كند

بھ احیاي صنایع و ; زندانیان سیاسي را آزاد كرد; تبعیدیھا را فراخواند; را كاھش داد مالیاتھا; كرد
تجھیز و تقویت گالري . و زندگي اجتماعي فلورانس را بھ امنیت و نشاط بازگرداند; بازرگاني كمك كرد

یني، اوفیتسي بھ وسیلھ كوزیمو دوم و جان گاستونھ، رونق موسیقي بھ رھبري ویولن فرانچسكو وراچ
ھاي تزیین شده، و زدوخوردھاي جمعي با كاغذھاي رنگي و گل باعث شدند كھ  ھا، رژه ارابھ بالماسكھ

در فلورانس لیدي  ١٧۴٠مثال حدود سال ; فلورانس از نظر جلب میھمانان خارجي با ونیز و رم رقابت كند
ت در كاخ ریدولفو جمع مري ورتلي مانتگیو، ھوریس والپول، و تامس گري بھ گردخانم ھنریتا پامفری

  . در اجتماعي كھ رو بھ انحطاط است جذبھ حسرتباري وجود دارد. میشدند

حكومت را بھ دست  ١٧٣١جان گاستونھ، كھ تالشھایش او را بكلي خستھ و فرسوده كرده بودند، در سال 
انشیني دون اسپانیا یك ارتش سي ھزار نفري فرستاد تا ج. وزیرانش سپرد و یكسره بھ لذتجویي پرداخت

شارل چھارم، پادشاه اتریش، پنجاه ھزار سرباز فرستاد تا دخترش ماري ترز را . كارلوس را مسجل كند
میان اتریش، فرانسھ،  ١٧٣۶موافقتنامھاي كھ در . براي جلوس بر تخت سلطنت فلورانس ھمراھي كنند

و توسكان بھ ماري ترز و شوھرش  انگلستان، و ھلند منعقد شد، دایر بر اینكھ ناپل بھ كارلوس واگذار شود
آخرین حكمران  ١٧٣٧ژوئیھ  ٩در . فرانسیس شاھزاده لورن تعلق گیرد از وقوع جنگ جلوگیري كرد

  . توسكان در شمار مستملكات اتریش درآمد، و فلورانس بار دیگر شكوفان شد. خاندان مدیچي درگذشت

V -  ملكھ آدریاتیك  

برگامو در این نیم قرن بھ . میان میالن ونیز شھرھاي كوچكي بودند كھ در پرتو آفتاب رشد میكردند
ورونا در تماشاخانھ سبك رومي . نقاشاني از قبیل گیسالندي و آھنگسازاني مانند لوكاتلي دل خوش میداشت

چسكو شیپونھ دي مافئي فرد ھاي اپرا اجرا میكرد، و یكي از ھنرمندان آن بھ نام ماركزه فران خود برنامھ
مورد تقلید ولتر قرار گرفت، و ولتر با احترام ) ١٧١٣(نمایشنامھ منظوم او بھ نام مروپھ . برجستھاي بود

او نخستین كسي است كھ شھامت و نبوغ آن را داشتھ : ((اثر خود بھ نام مروپ را بھ او تقدیم داشت و گفت
این تراژدي شایستھ دوران : ي عشق زنان را بھ میان بكشداست كھ یك تراژدي تھیھ كند بدون اینكھ پا

شكوھمندي آتن است، در آن عشق مادرانھ مایھ اصلي نمایش است، و لطیفترین عالقھ از منزھترین 
حتي از آن ھم ) ١٧٣٢ -  ١٧٣١(اثر عالمانھ مافئي بھ نام ورونا ایلوستراتا .)) فضیلت بھوجود میآید

ویچنتسا، با بناھایش كھ توسط پاالدیو . تانشناسي ضوابطي برقرار كردبرجستھتر بود و در زمینھ باس
پادوا دانشگاھي داشت كھ . ساختھ شده بودند، كعبھ معماراني بود كھ سبك كالسیك را احیا میكردند

بجز (جوزیھ تارتیني نیز، كھ ھمھ ; ھاي حقوق و پزشكي آن خصوصا در آن عصر مورد توجھ بود دانشكده
چھ كسي است كھ سونات . را در راس ویولن نوازان اروپایي میدانستند، در این شھر بوداو ) جمینیاني

در شمال ترویزو، فریولي، . شیطان تارتیني را نشنیده باشد ھمھ این شھرھا قسمتي از جمھوري ونیز بودند
نوب، ایالت ونیز از در مشرق، ایستریا، در ج. فلتره، باسانو، اودینھ، بلونو، ترنتو، و بولتسانو قرار داشتند

در آن سوي آدریاتیك، كاتارو و پروتسا و قسمتھاي دیگري از . كیودجا و روویگو تا رود پو ادامھ داشت
و در آدریاتیك، جزایر كورفو، سفالونیا، و تسانتھ جزو ; یوگسالوي و آلباني امروز را در اختیار داشت

آنھا مركز جھان بود، حدود سھ میلیون نفر زندگي خاكش بودند، در داخل این قلمرو پیچیده، كھ ھر یك از 
  . میكردند

  زندگي ونیز - ١

این شھر، كھ امپراطوري خود را در دریاي اژه در . سكنھ داشت ٠٠٠/١٣٧خود ونیز، كھ پایتخت بود، 
برابر تركھا، و قسمت بیشتر بازرگاني خارجي خود را در برابر آتالنتیك از دست داده بود، اینك دچار 
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مجموعھ ناكامیابي جنگھاي صلیبي، بیمیلي دول اروپایي پس از پیروزي . اط سیاسي و اقتصادي بودانحط
ھاي دور دست قلمرو مسیحیت در مشرق  در مورد كمك بھ ونیز براي دفاع از پایگاه) ١۵٧١(در لپانتو 

دشمنش دریغ شده  كھ از شجاعترین - زمین، و اشتیاق آن دولتھا بھ قبول امتیازات بازرگاني از عثمانیھا 
این جمھوري تصمیم . ونیز را ضعیفتر از آن كرده بودند كھ شكوه دوران رنسانس خود را حفظ كند -بود

یعني در مستملكات خود در ایتالیا و دریاي آدریاتیك حكومتي : گرفت كھ بھ اوضاع داخلي خود برسد
ظر اداره امور جاري، با گذشت سختگیر از لحاظ قانون و نظارت سیاسي و مراقبت شخصي، مقتدر از ن

  . در امور مذھبي و اخالقي، و آزادمنش در دادوستد داخلي برقرار كند

از  -در میان نژادھاي مختلف . ونیز، مانند دیگر جمھوریھاي قرن ھجدھم، توسط اولیگارشي اداره میشد
اد و تفكرشان كند بود و با مردمي كم سواد كھ سرعت عملشان زی - قبیل آنتونینھا، شایالكھا، و اتللوھا 

خوشگذراني را بھ قدرتمندي ترجیح میدادند، دموكراسي در حكم ھجر و مرجي بود كھ تاجي بر سرش 
خانوادھاي بود كھ نامشان  ۶٠٠بھ طور كلي محدود بھ )) شوراي كبیر((انتخاب شدن براي . گذارده باشند

بومي، بھ نحوي عاقالنھ، عناصري از ولي بھ این حكومت اشرافي ; ثبت شده بود)) دفتر زرین((در 
ھاي بازرگانان و كارشناسان امور مالي افزوده میشدند، حتي اگر این گونھ عناصر از نژاد خارجي  رده

را برمیگزید كھ قدرت بسیار )) شوراي ده نفري((سنا را انتخاب میكرد، و سنا )) شوراي كبیر. ((میبودند
میان مردم میگشتند و ھرگونھ عمل یا سخن مشكوكي را كھ از  تعداد زیادي جاسوس آرام و خاموش. داشت

گزارش )) دستگاه بازجویي((مشاھده میكردند بھ  - حتي شخص دوج  - ناحیھ ھر یك از شارمندان ونیز 
در این موقع دوجھا معموال شخصیت تشریفاتي بودند و براي جھت دادن بھ احساسات میھن پرستي . میدادند

  . وماسي از آنھا استفاده میشدو شركت در مراسم دیپل

. اقتصاد ونیز درگیر مبارزھاي شكستبار علیھ رقابت خارجي، حقوق وارداتي، و تضییقات اصناف بود
صنایع ونیز بھ صورت فعالیت آزاد، تجارت آزاد، و مدیریت با اصول سرمایھ داري گسترش نیافت و بھ 

در استخدام صنعت پشم  ١٧٠٠ري كھ در سال از ھزار و پانصد نف. شھرت صنایع كوچك خود قناعت كرد
دوازده ھزار شاغل صنعت ابریشم در ھمان مدت بھ یك . بودند، در پایان قرن تنھا ششصد نفر باقي ماندند

  . ھزار كاھش یافت

شیشھ سازان مورانو در برابر ھرگونھ تغییر در روشھایي كھ زماني باعث شھرت آنھا در اروپا شده بودند 
رقباي آنھا در برابر . اسرار آنھا بھ فلورانس، فرانسھ، بوھم، و انگلستان راه یافتند. دمقاومت میكردن

پیشرفتھایي كھ در زمینھ شیمي، و ھمچنین در برابر تجربیاتي كھ در زمینھ صنعتگري بھ دست آمده بودند، 
رتیب در برابر صنعت توربافي نیز بھ ھمان ت. دوران برتري مورانو گذشت; عكس العمل مثبت نشان دادند

ھاي توري  خود ونیزیھا پارچھ ١٧۵٠تا سال ; ھاي آلپ قرار داشتند، از پاي درآمد رقبایي كھ در وراي كوه
  . فرانسوي بر تن میكردند

یكي ماھیگیري بود كھ سي ھزار نفر در خدمت داشت، و دیگري وارد : دو صنعت رو بھ رونق گذاردند
  . كردن و فروختن برده

دولت كلیھ امور مربوط بھ اموال كلیسا . داده نمیشد مزاحم سود تجارت یا لذات زندگي شودبھ مذھب اجازه 
 ١۶۵٧اخراج شده بودند، در  ١۶٠۶یسوعیان كھ در سال . و بزھكاریھاي روحانیان را تحت نظارت داشت

با آنكھ . فراخوانده شدند، البتھ تحت شرایطي كھ نفوذ آنھا را در امور آموزشي و سیاسي محدود میكرد
ھاي ولتر، روسو، ھلوسیوس، و دیدرو،  دولت ورود آثار فالسفھ فرانسوي را منع كرده بود، عقاید و فلسفھ

ولو از طریق مسافراني كھ از خارج میآمدند، بھ داخل سالونھاي ونیز راه یافتند، در ونیز، مانند فرانسھ، 
مردم مذھب را بھ عنوان . را میخشكانید اشراف با افكاري خود را سرگرم میداشتند كھ ریشھ قدرت آنان

عادت تقریبا ناخودآگاھانھ مراسم و معتقدات میپذیرفتند، ولي بیش از آنكھ بھ نماز و دعا بپردازند، بھ فكر 
ھر چند كھ ضرب المثلھا معموال كوتاه و نارسا ھستند، یك ضرب المثل ونیزي اخالقیات . تفریح بودند

صبحھا یك دعاي كوچولو، بعد از ناھار یك قمار كوچولو، و شب یك (( :ونیزیھا را چنین توصیف میكند
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جوانان براي آن بھ كلیسا نمیرفتند كھ مریم مقدس را پرستش كنند، بلكھ میرفتند تا زنان را .)) زن كوچولو
. برانداز كنند، و زنان ھم با وجود شدت و حدت تحریمھاي دولتي و روحاني، لباسھاي یقھ باز میپوشیدند

  . گ دیرینھ و ھمیشگي میان مذھب و امور جنسي داشت بھ پیروزي امور جنسي منجر میشدجن

دولت فحشاي تحت نظارت را بھ عنوان اقدامي مناسب ایمني عمومي مجاز میدانست، روسپیان ونیز بھ 
د تعدا. شھرت داشتند)) كانال بزرگ((خاطر زیبایي، نزاكت، البسھ فاخر، و منازل با شكوھشان در كنار 

ونیزیھاي صرفھجو و خارجیھایي مانند . این زنان قابل توجھ بود، ولي ھنوز عرضھ كمتر از تقاضا بود
با وجود این تسھیالت، زنان . روسو، بھ طور دانگي، دو یا سھ نفري یك ھمخوابھ براي خود تامین میكردند

بعضي از . خطرناك میشدند خود قانع نبودند، دست اندركار روابط)) ندیم ملتزم ركاب((شوھردار كھ بھ 
زنان بھ سالونھاي رقص رفت و آمد میكردند كھ در آنھا ھمھ گونھ تسھیالت براي مالقاتھا و قرارھاي 

چندین زن از خانواده نجبا بھ علت رفتار بیبندوبارانھ خود علنا مورد توبیخ دولت قرار . عشقي فراھم بود
طبقات متوسط . ان باقي بمانند، و بعضي دیگر تبعید شدندھایش بھ بعضیھا دستور داده شد در خانھ; گرفتند

كثرت اوالد پي در پي خانم خانھ را كامال مشغول میداشت و نیاز او را بھ ; متانت بیشتري نشان میدادند
در ھیچ كجا مانند ونیز مادرھا این قدر قربان صدقھ اطفال خود . دریافت و القاي عشق برآورده میساخت

!)) گل بھاري من! مایھ خوشي من! سان ماركوي من: ((ھ حرفھاي متعارف آنھا این بوداز جمل; نمیرفتند
جلوي دستي كھ آماده ضربھ زدن بود، بھ . بزھكاري در ونیز از ھر جاي دیگر ایتالیا كمتر اتفاق میافتاد

ي ولي قمار بھ عنوان یك سرگرم. علت وفور و مراقبت ماموران شھرباني و ژاندارمري، گرفتھ میشد
نخستین قمارخانھ در سال . یك بخت آزمایي دایر كرد ١٧١۵دولت در سال . عادي بشر پذیرفتھ شده بود

طولي نكشید كھ تعداد آنھا، اعم از عمومي یا خصوصي، زیاد شد و ھمھ طبقات بھ آنھا ; دایر شد ١۶٣٨
عدھاي دیگر امكان ; كنندتردستاني مانند كازانووا میتوانستند با بردھاي قمار خود زندگي . ھجوم آوردند

قماربازان، كھ بعضا نقاب بر چھره داشتند، با عالقھاي . داشت در یك شب پس انداز یك سال خود را ببازند
ماموران دولتي با رفتاري دوستداشتني بر این . شدیدتر از عشق، ساكت بھ روي میز قمار خم میشدند

لیره از  ٠٠٠/٣٠٠ھا مالیات میگرفت و سالي  خانھنظاره میكردند، زیرا دولت از قمار) ١٧٧۴تا (جریان 
  . این محل درآمد داشت

اشخاص بیكاره و پولدار از ده دوازده كشور مختلف بھ ونیز میآمدند تا در محیطي از نظر اخالقي بیقید، و 
 ھاي خود را خرج كنند یا سالھاي آخر عمر خود را در نشاط ھواي آزاد میدانھا و كانالھاي آن، اندوختھ

  . بگذرانند

در اینجا ھیچ كس از انقالب صحبت نمیكرد، . دست كشیدن از امپراطوري تب سیاستبازي را كاھش داد
زیرا ھر یك از طبقات اجتماع، گذشتھ از لذات خویش، عادات و رسومي ثباتبخش از خود داشت و مجذوب 

نھ اھانت یا خدمھ داراي نرمش و احساس وفاداري بودند، ولي تحمل ھیچ گو. وظایف تقبل شده خود بود
. ھا بھ شمار میرفتند قایقرانان فقیر بودند، با این وجود سروران آبگیرھا و دریاچھ. بیرحمي را نمیكردند

آنھا، با اطمیناني غرورآمیز از مھارت دیرینھ خویش، روي قایقھاي مطالي خود میایستادند، یا بھ ھنگام 
ومندي، و تبحري قدیمي از دل برمیآوردند، یا با دور زدن با قایقھاي خود، فریادھاي حاكي از سالمت، نیر

  . حركت بدن و پاروھایشان آھنگي زمزمھ میكردند

در میدانھاي ونیز افراد ملیتھاي مختلف، كھ ھر یك البسھ خاص خود را بر تن داشت یا بھ زبان خاص 
ال ھنوز مانند طبقات با. ھاي كفرگویي خاصي داشت، با یكدیگر درمیآمیختند خویش تكلم میكرد و شیوه

دوران سلطھ رنسانس لباس بر تن میكردند، یعني پیراھني از بھترین كتان، شلوار مخمل تا زانو، 
ولي در این قرن، ونیزیھا بودند كھ رسم پوشیدن ; جورابھاي ابریشمي، و كفشھاي سگكدار میپوشیدند

از فرانسھ بھ ونیز  ١۶۶۵ال كالھگیس در س. شلوارھاي بلند تركھا را در اروپاي باختري متداول كردند
جوانان خودآرا بھ لباس و مو و عطر مصرفي خود چنان توجھ میكردند كھ نمیشد تشخیص . راه یافتھ بود

زنان مدپرست با موھاي مصنوعي یا طبیعي روي سرخود برجھاي عجیب و غریبي . داد مرد ھستند یا زن
. زینت و جواھر آالت، گویا لباس نپوشیدھاند ھم مردان و ھم زنان احساس میكردند بدون. درست میكردند
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این بادبزنھا بھ طرز زیبایي رنگآمیزي شده . ساخت بادبزنھاي دستي جنبھ كاري ھنري بھ خود گرفتھ بود
  . بودند و اغلب در آنھا سنگھاي قیمتي بھ كار برده شده بودند و دوربیني یك چشمي ھم در آنھا قرار داشت

ما در ایتالیا : ((گولدوني میگفت; خود را)) كافھ((ي داشت، و ھر خیابان ھر طبقھ از اجتماع باشگاھ
بازار ھمھ نوع سرگرمي رونق داشت، از مسابقات مشتزني گرفتھ تا با .)) روزي ده فنجان قھوه میخوردیم

با كف  از یكي از بازیھا كھ پالونھ نامیده میشد و عبارت بود از بھ ھوا انداختن یك توپ باد كرده. ھا لماسكھ
بھ بعد،  ١٣١۵از سال . ورزشھاي آبي در سراسر سال انجام میگرفتند. دست، كلمھ بالون بھ وجود آمد

اجرا میشدند و عبارت بودند از مسابقھ میان قایقھاي )) كانال بزرگ((ژانویھ در  ٢۵مسابقات قایقراني در 
) واترپولو(آبي، توپ بازي در آب و نقطھ اوج این جشنواره ; بزرگ پارویي كھ داراي پنجاه پارو بودند

در عید صعود، . ھاي رقیب با یكدیگر بھ داخل آب شیرجھ میرفتند بود كھ در آن صدھا ونیزي در گروه
، كھ تزیین بسیار یافتھ بود، در ))بوچینتورو((دوج ونیز، طي تشریفات با شكوھي، با كشتي دولتي بھ نام 

  . و بھ لیدو میآمد تا بار دیگر ونیز را بھ ازدواج دریا درآوردمیان ھزار قایق و كشتي دیگر، از سان مارك

قدیسان و سالروزھاي تاریخي نام و یادبودھاي خود را بھ تعطیالت مكرر ونیز میبخشیدند، زیرا سناي 
در . ونیز متوجھ شده بود كھ با فراھم كردن نان و وسایل سرگرمي میتوان جاي خالي انتخابات را پر كرد

ھاي جالب و رنگارنگي از یك كلیسا بھ جانب كلیساي دیگر و از یك میدان بھ میدان  دستھ چنین مواقعي
ھا در مسیر  ھا یا باالخانھ ھاي ابریشمي رنگارنگ از پنجره ھاي گل، و پارچھ فرشھا، حلقھ. دیگر میرفتند

قانھ خوانده میشدند و آوازھاي مذھبي یا عاش; نواي موسیقي دلنوازي مترنم بود; ھا آویزان میشدند این دستھ
نجیبزادگاني كھ بھ مقامات عالي منصوب شده بودند پیروزي . در خیابانھا رقصھاي دلنشیني انجام میگرفتند

خود را با ترتیب رژه، طاق نصرت، جوایز پیروزي، مجالس جشن و شادماني، و بذل و بخششھایي كھ 
شن ازدواج در حكم جشنوارھاي بود، و ھر ج. دوكات ھزینھ برمیداشتند جشن میگرفتند ٠٠٠،٣٠گاھي 

  . تشییع جنازه یك شخصیت مھم عظیمترین واقعھ زندگیش بھشمار میرفت

كلیسا و . كارناوال، كھ میراث مسیحیت از ساتورنالیاي روم قبل از مسیحیت بود، نیز جاي خود را داشت
بقیھ مدت سال تشنج میان ھواي دولت امیدوار بودند كھ با مجاز داشتن نوعي تعطیل اخالقي بتوانند براي 

معموال در ایتالیا كارناوال تنھا در ھفتھ آخر قبل . از ده فرمان موسي را كاھش دھند فرماننفس و ششمین 
ژانویھ آغاز  ٧دسامبر یا  ٢۶ز این مراسم از در قرن ھجدھم، در ونی; از ایام روزه بزرگ برگزار میشد

) خداحافظي(و والھ ) گوشت(، كھ میتوان آن را مركب از دو كلمھ كارنھ ))كارناوال((شاید اصوال ; میشد
دانست، بھ این جھت بھ این مراسم گفتھ میشود كھ نخستین روز آن مصادف با آخرین روز مجاز براي 

ھاي زمستاني مردم ونیز، و  تقریبا در ھمھ شبھاي این ھفتھ. است) قبل از ایام روزه بزرگ(گوشتخواري 
آنان البسھ رنگین برتن مردان . بیگانگاني كھ از ھمھ نقاط اروپا بھ آنجا روي میآوردند، بھ میدانھا میریختند

كاغذھاي رنگي بھ اطراف ; روسپیان كسبشان رونق داشت; و زنان بسیاري از قوانین را مسخره میكردند
و تخممرغھاي مصنوعي كھ داراي آبھاي معطر بودند این سو و آن سو پرتاب میشدند تا ; كنده میشدندپرا

اشخاص در لباس پانتالون، آرلكن، كولومباین، و دیگر شخصیتھاي . وقتي شكستند، ھوا را عطر آگین كنند
بودند تا مردم را  مورد عالقھ مردم در نمایشھاي كمیك این سو و آن سو در جست و خیز و شیرین زباني

براي . و بندبازان نفس ھزاران نفر را در سینھ حبس میكردند; بازار خیمھ شب بازي گرم بود. سرگرم كنند
 ١۵٧١این مراسم حیوانات عجیب و غریب آورده میشدند، مانند كرگدن كھ نخستین بار در جشنھاي سال 

ل ایام روزه ناقوسھاي كلیساي سان ماركو سپس در نیمھ شب قبل از چھارشنبھ روز او. در ونیز دیده شد
آنھایي كھ جشن و سرور برپا داشتھ و اینك سخت خستھ بودند بھ ; پایان كارناوال را اعالم میداشتند

اي : ((بسترھاي قانوني خود بازمیگشتند و خود را آماده میكردند تا روز بعد از كشیش خود چنین بشنوند
  .)) بھ خاك بازخواھي گشت انسان بھ خاطر آور كھ تو از خاكي و

  ویوالدي  - ٢
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ھاي خود در  ونیز در تماشاخانھ. ونیز و ناپل دو كانون موسیقي در ایتالیا بودند كھ با یكدیگر رقابت داشتند
در آنجا مشھورترین پریمادوناھاي آن دوران بھ . طي قرن ھجدھم ھزار و دویست اپراي مختلف اجرا كرد

ستینا بوردوني، بھ خاطر احراز تفوق، با یكدیگر درگیر نبرد نغمھ سرایانھاي نام فرانچسكاكوتتسوني و فاو
ھر كدام از آنھا، از روي تكھ كوچكي تختھ كھ روي آن میایستادند و آواز میخواندند، ھمھ جھان را ; بودند

ش مقابل كوتتسوني نقش مقابل فارینلي را در یك تماشاخانھ اجرا میكرد، و بوردوني نق. بھ جنبش درمیآورد
. بوناكي را در تماشاخانھاي دیگر، و ھمھ مردم ونیز بھ دو گروه ستایشگران این دو خواننده تقسیم میشدند

ھاي خود  ذوب میشد و در دریاچھ) ونیز(اگر این چھار نفر باھم آواز میخواندند، ملكھ آدریاتیك 
  . فرومیریخت

بودند كھ در آن ونیز از تعدادي دختران یتیم )) شگاهآسای((در نقطھ مقابل این دژھاي اپرا و شادماني، چھار 
براي اینكھ بھ زندگي این اطفال بیخانمان ھدف و مفھومي داده شود، بھ آنھا . یا نامشروع خود توجھ میكرد

تعلیماتي در خوانندگي و نواختن آالت موسیقي داده میشد تا در آوازھاي جمعي و سرودھاي مذھبي شركت 
روسو میگفت ھرگز آوایي . ھاي فلزي نیمھ دیري خویش كنسرتھاي عمومي بدھند كنند و از پشت شبكھ

گوتھ عقیده داشت ; موثرتر از این صداھاي دخترانھ كھ با ھماھنگي منضبطي آواز میخواندند نشنیده است
بعضي از . نشنیده است)) چنین زیبایي غیرقابل بیان((كھ ھرگز سوپرانویي چنین زیبا یا آھنگي با 

رین آھنگسازان ایتالیا در این موسسات تدریس میكردند، براي آنھا آھنگھایي میساختند، و كنسرتھاي بزرگت
  . مونتوردي، كاوالي، لوتي، گالوپي، پورپورا، و ویوالدي از این گروه بودند. آنان را رھبري میكردند

اركسترھا، و )) ھا یشگاهآسا((ھاي خود و فراھم آوردن نیازھاي  ونیز براي تامین اپرا براي تماشاخانھ
نوازندگان زبردست در زمینھ موسیقي آوازي و سازي، از شھرھاي ایتالیا و گاھي از شھرھاي اتریش و 

وي ابتدا ارگنواز بود و بعد . در عین حال خود ونیز مادر یا پرستار آنتونیو لوتي بود; آلمان كمك میگرفت
لوتي مصنف چند اپراي معمولي و متوسط . اركو رسیدكلیساي سان م)) رھبر موسیقي نمازخانھ((بھ مقام 

فرزندان دیگر نیز عبارت . عالي ساخت كھ اشك بھ دیدگان برني پروتستان آورد)) مس((بود، و تنھا یك 
خود و ھمچنین شكوه و لطافت آریاھاي اپراییش )) اپرا بوفاي((بالداساره گالوپي، كھ بھ خاطر : بودند از

رچلو، كھ كنسرتوھایش در میان آھنگھاي ساختھ شده در عصر خودش مقام آلساندرو ما; شھرت داشت
در حكم یكي از ((و برادر كوچكش بندتو، كھ آھنگھاي تنظیمي او براي پنجاه مزمور ; واالیي داشتند

  . و آنتونیو ویوالدي)) ;زیباترین آثار ادبیات موسیقي بھ شمار میآیند

از كنسرتوھاي ویوالدي را میشنیدیم، رازي خجلت آور  براي بعضي از ما كھ نخستین بار وصف یكي
در آثار ویوالدي جریان باشكوھي از . آشكار میشد، اینكھ چرا ما مدتي چنین دراز از او بیاطالع بودیم

آرموني، غلغل شادمان ملودي، وحدت ساختمان، و بھ ھم پیوستگي اجزا وجود داشت كھ باید پیش از این، 
   .میدادي مانوس ما درمیآورد و مقامي واالتر در تاریخھاي موسیقي ما بھ او ھا وي را در شمار چھره

او فرزند یك ویولن نواز اركستر نمازخانھ كلیساي سان ماركو . چشم بھ جھان گشود ١۶٧۵وي حدود سال 
  . بود

در پانزدھسالگي بھ مشاغل . ختن ویولن را بھ او آموخت و جایي برایش در اركستر تامین كردپدرش نوا
اشتھار یافت، زیرا )) كشیش سرخ موي((كوچك روحاني پرداخت، و در بیست سالگي كشیش شد و بھ نام 

 دشمنانش. عشق او بھ موسیقي شاید با وظایف روحانیش در تضاد قرار میگرفت. مویش سرخ رنگ بود
یك روز كھ ویوالدي مراسم قداس اجرا میكرد، تمي براي ساختن یك آھنگ موسیقي بھ فكرش : ((میگفتند

بھ محل نگاھداري ظروف مقدس نمازخانھ رفت تا آن تم را ... رسید و بالفاصلھ محراب را ترك گفت، 
ي پاپ وي را بھ این یكي از نمایندگان رسم.)) بنویسد، و سپس براي بھ پایان رساندن مراسم قداس بازگشت

كھ دستگاه تفتیش افكار وي را از ) گفتھ میشود(متھم كرد كھ از چندین زن نگاھداري میكند، و سرانجام 
بیست و پنج سال پیش بود كھ من براي آخرین بار مراسم قداس بھ جاي در . انجام مراسم قداس منع كرد

بود، بلكھ تصمیم شخصي خودم بود، كھ آن ھم علت قطع انجام این مراسم منع از طرف مقامات ن. میآوردم
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مدت یك سال یا . پس از اینكھ بھ سمت كشیشي منصوب شدم. معلول كسالتي است كھ از بدو تولد داشتھام
كمي بیشتر مراسم قداس بھ جاي آوردم و در عرض این مدت در سھ مورد ناچار شدم بھ علت این بیماري، 

  . ویمقبل از پایان مراسم، محراب را ترك گ

بھ ھمین علت من تقریبا ھمیشھ در خانھ زندگي میكنم و تنھا با قایق یا درشكھ بیرون میروم، زیرا بھ علت 
ھیچ . ، دیگر نمیتوانم پیادھروي كنم[احتماال تنگ نفس]وضع سینھام، یا بھتر بگویم این گرفتگي سینھ 

. ھمھ آنھا از بیماري من آگاھندنجیبزادھاي، و حتي شھریار ما، دیگر مرا بھ خانھاش دعوت نمیكند، زیرا 
سفرھاي من ھمیشھ خیلي پرھزینھ بودھاند، زیرا پیوستھ ناچار بودھام در این سفرھا چھار یا پنج زن 

  . ھمراه داشتھ باشم تا بھ من كمك كنند

آنھا در . ... عفت آنھا ھمھ جا مورد اعتراف بود. ((او میگفت این زنان داراي حسن شھرتي بیخدشھ بودند
او نمیتوانست آدم ھرزھاي باشد، چون .)) روزھاي ھفتھ دعا میخواندند و مراسم مذھبي انجام میدادند ھمھ

مدت سي و ھفت سال وي را بھ عنوان ویولن نواز، معلم، آھنگساز، و )) آسایشگاه پییتا((مدرسھ موسیقي 
ر آثار غیر اپرایي خویش او براي شاگردان دختر خود بیشت. نزد خود نگاه داشت)) رھبر گروه ھمسرایان((

تقاضا زیاد بود، و بنابراین او با عجلھ مینوشت و ھر وقت فرصتي داشت، آنچھ را كھ نوشتھ . را ساخت
میتواند یك كنسرتو را زودتر از آنكھ یك نسخھبردار ((او بھ پرزیدان دو بروس گفت كھ ; بود اصالح میكرد

روي صحنھ . ي او نیز بھ ھمان اندازه باشتاب توام بودنداپراھا.)) بتواند از آن نسخھ برداري كند، بسازد
ظرف پنج روز ساختھ شده : ((عنوان یكي از آنھا این عبارت بھ عنوان نوعي الف یا تعذر نوشتھ شده بود

ھاي گذشتھ خود را  او ھم مانند ھندل از خودش مطلب قرض میگرفت، یعني بعضي از ساختھ.)) است
  . اي كنوني را برآورد، و بھ این وسیلھ در وقت صرفھجویي میكردجرح و تعدیل میكرد تا نیازھ

بسیاري از معاصران وي با . او بین فواصلي كھ در كارش در آسایشگاه پیش میآمدند، چھل اپرا ساخت
بندتو مارچلو در اثر خود بھ نام نمایش ; تارتیني ھمعقیده بودند كھ این اپراھا در سطح متوسط قرار دارند

ولي شنوندگان در ونیز، و یچنتسا، وین، مانتوا، فلورانس، و میالن ; ھا را مورد تمسخر قرار دادمد جدید آن
از او استقبال میكردند، و ویوالدي اغلب دختران تحت سرپرستي خود را بھ امید خودشان رھا میكرد تا 

بھ عنوان ویولن نواز  خود بتواند با زناني كھ در خدمت داشت بھ شمال ایتالیا و حتي بھ وین و آمستردام
سفر كند، یكي از اپراھایش را رھبري كرده، یا در مورد بھ روي صحنھ آوردن و تزیینات صحنھ آن 

اپراھاي او اینك از میان رفتھاند، ولي این امر تقریبا در مورد ھمھ اپراھایي كھ قبل از گلوك . نظارت كند
، صداھا، و نقش مردان و زنان ھمگي عوض سبك، شیوه كار، قھرمانان. ساختھ شده بودند صادق است

  . شدھاند

یك ھجوگوي زیرك . اثر بھ صورت كنسرتو است ۴۵۴از این تعداد . اثر ویوالدي آگاه است ۵۵۴تاریخ از 
گاھي این نكتھ مقرون بھ ; گفت كھ ویوالدي ششصد كنسرتو ننوشت، بلكھ یك كنسرتو را ششصد بار نوشت

عات، مقدار زیادي آرشھ كشي بر روي سیمھا، كش دادن نقش كالوسن، و در این قط. حقیقت بھ نظر میرسد
حتي در سلسلھ قطعات . ھمچنین ضرباتي كھ تقریبا بھ صورت تنظیم سرعت آھنگ بودند، وجود داشتند

ھاي  ولي در عین حال نقطھ. ، قسمتھایي وجود دارند كھ یكنواختند)١٧٢۵(مشھوري كھ فصول نام داشت 
ھاي پرھیجان مبارزه میان تكنوازان و اركستر، و  حرارت، تندبادھاي زمستاني، تكھاوج و با روح و پر

را بھ )) كنسرتو گروسو((در این گونھ قطعات، ویوالدي . آھنگھاي دلپذیر نغمات نیز در آنھا دیده میشوند
  . چنان نقطھاي از كمال سوق داد كھ تنھا باخ و ھندل از آن قدم فراتر گذاردند

قدرت آھنگھاي او . د اكثر ھنرمندان دچار حساسیتي بود كھ نبوغ وي از آن تغذیھ میكردویوالدي مانن
بتدریج كھ سنش افزایش مییافت، . منعكس كننده خوي آتشین، و لطافت نغماتش حاكي از تقدس وي بود

 مجذوب شعایر مذھبي میشد، تا آنجا كھ دربارھاش در یادداشتي تخیآلمیز چنان آمده است كھ وي تنھا
شغل خود را در  ١٧۴٠در سال . موقعي تسبیح خود را زمین میگذارد كھ میخواست آھنگي بسازد

بھ دالیلي كھ اینك معلوم نیست از ونیز خارج شد و بھ . از دست داد، یا از آن دست كشید)) آسایشگاه پییتا((
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ذشت و مراسم تشییع جنازه ما درباره او دیگر چیزي نمیدانیم، جز اینكھ یك سال بعد در آنجا درگ. وین رفت
  . فقیرانھاي برایش انجام شد

در مطبوعات ایتالیا ذكري از مرگ وي نشد، زیرا ونیز دیگر بھ آھنگھاي او عالقھاي نداشت و ھیچ كس 
ھاي او در  ساختھ. در موطن و عصر وي مقام او را در زمینھ ھنرش، حتي نزدیك بھ حد اعال، نمیدانست

كوانتس، كھ فلوت نواز و آھنگساز فردریك كبیر بود، كنسرتوھاي ویوالدي . شدند آلمان با استقبال روبھرو
باخ چنان از آنھا خوشش آمد . را وارد آن كشور كرد و آشكارا آنھا را بھ عنوان نمونھ و سرمشق پذیرفت

وسن بھ كھ با تغییر كلیدھا دست كم نھ تاي آنھا را براي كالوسن، چھارتا براي ارگ، و یكي براي چھار كال
  . ھمراه سازھاي زھي تنظیم كرد

  . ظاھرا باخ ساختمان سھ بخشي كنسرتوھاي خود را از ویوالدي و كورلي اقتباس كرده بود

در طول قرن نوزدھم، آثار ویوالدي، جز براي محققاني كھ سیر تكاملي آثار باخ را ردگیري میكردند، 
بھ نام تاریخ كنسرتوھاي سازي، كھ آرنولد  در اثري ١٩٠۵سپس در سال . تقریبا فراموش شده بودند

آرتورو  ١٩٣٠تا  ١٩٢٠و در سالھاي ; شرینگ نوشت، وي بار دیگر بھ مقام برجستھاي رسانیده شد
امروز آن كشیش سرخ . توسكانیني شور و حرارت و شھرت و نفوذ خود را صرف تجلیل از ویوالدي كرد

  . زان قرن ھجدھم احراز كرده استمو براي مدتي باالترین مقام را در میان آھنگسا

  ھا تجدید خاطره - ٣

دوازده نقاش ھستند كھ امروز از جا برمیخیزند و خواستار  - از دوران كوتاه رونق دوباره ھنر ونیز ده 
بھ جامباتیستا پیتوني كھ ونیز مقام او : ما تنھا بھ چند تن از آنھا درود میفرستیم. تجدید خاطره خود میشوند

بھ یاكوپو آمیگوني كھ سبك شھوت انگیزش بھ بوشھ ; مقام تیپولو و پیاتتستا پایینتر میدانست را تنھا از
او بود كھ . و بھ جوواني آنتونیو پلگریني كھ سبك رنگامیزیش را بھ انگلستان، فرانسھ، و آلمان برد; رسید

یتچي توجھ بیشتري بھ خود اما ماركور. تزیینات قصر كیمبولتن، قصر ھاوارد، و بانك فرانسھ را انجام داد
، در سن بیست و سھ ١۶٩٩او در . جلب میكند، زیرا وي یكي از منقدان خود و ھمچنین خودش را كشت

بھ دالماسي . سالگي، قایقراني را كھ بھ نقاشیھاي او بیحرمتي كرده بود بھ ضرب چاقو بھ قتل رسانید
خود آنھا را ماھرانھ مجسم كرد كھ ونیز او گریخت، عاشق مناظر طبیعي آن شد، و چنان با رنگامیزیھاي 

را بخشید و از او بھ عنوان تینتورتویي كھ بار دیگر چشم بھ جھان گشوده است تشویق و تحسین بھ عمل 
عمویش سباستیانو ریتچي او را بھ لندن برد، و در آنجا آنھا در ساختن قبر دیوك آو دونشر ھمكاري . آورد

ھاي واقعي یا تخیلي  ھنرمندان قرون ھفدھم و ھجدھم عالقھمند بود خرابھ او ھم مانند بسیاري از. كردند
، پس از چند بار تالش، سرانجام موفق ١٧٢٩در سال . بكشد، ولي در تمام این مدت از فكر خود غافل نبود

بار  ١٩۶٣این تابلو در ; دالر بھ فروش رسید ۵٠٠یكي از تابلوھایش بھ مبلغ  ١٧٣٣در . بھ خودكشي شد
بدین ترتیب، افزایش ارزش ھنر و كاھش ارزش پول بخوبي دیده ; دالر فروختھ شد ٠٠٠/٩٠ر بھ مبلغ دیگ

  . میشود

ھاي  این زن كار خود را با ساختن طرحھایي براي پارچھ. بررسي سرگذشت روزالباكاریرا مطبوعتر است
بعد ; ھ نقاشي پرداختروي انفیھ دانھا ب) مانند رنوار جوان(توري مخصوص ایتالیا آغاز كرد و سپس 

چنان  ١٧٠٩تا سال . سرانجام استعداد خاص خود را در زمینھ نقاشي با گچ رنگي یافت; مینیاتور كشید
شھرتي یافتھ بود كھ فردریك چھارم، پس از رسیدن بھ سلطنت دانمارك، او را براي كشیدن تصاویري از 

پیر كروزا، كھ گرد آورنده آثار ھنري و  ١٧٢٠در سال . زیباترین یا مشھورترین زنان ونیز انتخاب كرد
در آنجا چنان مورد استقبال و تكریم قرار گرفت كھ از . شخصي میلیونر بود، وي را بھ پاریس دعوت كرد

فیلیپ ; شاعران قصایدي دربارھاش ساختند. زمان برنیني بھ بعد ھیچ كس نظیر آن را بھ خود ندیده بود
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واتو چھرھاش را نقاشي كرد، و او ھم از واتو تصویري ; ار بھ عمل آورداورلئان نایب السلطنھ از او دید/د
  )) فرھنگستان نقاشي((بھ عضویت ; لویي پانزدھم در مقابلش نشست تا تصویرش را بكشد; كشید

براي دریافت گواھینامھ عضویت خود، تابلو موز را كھ اینك در موزه لوور آویزان است ارائھ . انتخاب شد
  . كرد

  . چنان بود كھ گویي روح رو كوكو در جسم او حلول كرده است

بھ وین رفت و در آنجا تصاویري با گچ رنگي از شارل ششم، ملكھ، و مھیندوشس ماري  ١٧٣٠در سال 
. ھنگامي كھ بھ ونیز بازگشت، چنان در ھنر خود مستغرق بود كھ فراموش كرد ازدواج كند. ترز كشید

تصویر از وي دارد كھ  ١۵٧گملده گالري در درسدن ; از تصاویر وي دارد فرھنگستان ونیز یك اطاق پر
خصوصیت تقریبا ھمھ آنھا صورتھاي ارغواني، زمینھ آبي، معصومیت گلگون، و فرورفتگي ظریف گونھ 

او كلیھ كساني را كھ . حتي وقتي از ھوریس والپول تصویري كشید، او را مانند یك دختر مجسم كرد; است
خود ; بھتر از آنچھ بودند مجسم میكرد) بجز خودش(تصویرشان در مقابلش مینشستند براي كشیدن 

سپیدمو و : نگارھاي كھ از خودش كشید و در كاخ وینزر است وي را در سنین سالخوردگي نشان میدھد
سال عمرش، دوازده سال  ٨٢از . كمي عبوس، مثل اینكھ میتوانست پیشبیني كند بزودي كور خواھد شد

او تاثیر خود را بر ھنر . را ناچار شد بدون نور و رنگي كھ تقریبا اساس زندگي او بود بھ سرآورد آخر آن
گروز عالقھ شدید ; ممكن است التور حرارت آتشین خود را از وي گرفتھ باشد; دوران خویش باقي گذارد

  . دنداو بھ بوشھ و رنوار رسی)) رنگھاي گلگون((و ; وي را بھ زنان جوان بھ خاطر داشت

جوواني باتیستا پیاتتستا ھنرمند بزرگتري بود، مافوق احساسات قرار داشت، تزیینات را ناچیز میشمرد، و 
بیشتر درصدد آن بود كھ بر مشكالت حرفھ خود غلبھ كند و باالترین سنن آن را محترم شمارد، نھ اینكھ 

ا آنكھ تیپولو رھبري تاسیس فرھنگستان ھمكارانش بھ این امر واقف بودند و، ب. مورد پسند عامھ قرار گیرد
را بھ عھده داشت، آنھا پیاتتستا را عمال بھ عنوان نخستین رھبر ) ١٧۵٠در (نقاشي و مجسمھ سازي ونیز 

تابلو او بھ نام ربكا بر سر چاه ھمطراز آثار تیسین است، و حتي پایبندي آن بھ . فرھنگستان انتخاب كردند
از اندام ربكا تا آن اندازه نشان داده میشود كھ احساسات سركش را ; آنھاست مفاھیم متداول زیبایي كمتر از

بھ حركت درآورد، ولي قیافھ ھلندي و بیني سر باالیش طوري نیست كھ در مردم ایتالیا شور و سرمستي 
چھرھاي كھ شایستھ دوران ; در اینجا مرد تصویر اوست كھ انسان را تحت تاثیر قرار میدھد. ایجاد كند

و خود  - ھاي مكرآمیز در چشمان  صورتي نیرومند، ریشي دلپذیر، كالھي پردار، شراره -سانس است رن
از خصوصیات پیاتتستا این بود كھ وي در . تصویر بھ طور كلي شاھكار رنگامیزي، تركیب، و طرح است

  . ت گفتعصر خود بیش از ھر نقاش دیگر ونیزي مورد احترام بود و از ھمھ آنھا فقیرتر بدرود حیا

آنتونیو كانالھ، كھ كانالتو نامیده میشد، شھرت بیشتري دارد، زیرا نیمي از جھان، ونیز را از طریق 
او مدتي حرفھ پدرش . مناظري كھ او ترسیم كرده است میشناسند، و در انگلستان ھم كامال شناختھ شده بود

  ھ مطالعھ در رم ب; را، كھ ترسیم مناظر براي صحنھ تئاترھا بود، دنبال كرد
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  ربكا بر سر : جوواني باتیستا پیاتتست

استفاده میكرد  Tپس از بازگشت بھ ونیز، در كشیدن تصاویر خود از قطبنما و خط كش ; معماري پرداخت
را آن طور ) ونیز(از روي این تصاویر ما ملكھ آدریاتیك . و معماري را از عناصر تصاویر خود ساخت

ما از تابلو او بھ نام یاتچینودي سان ماركو پیمیبریم . كھ در نیمھ اول قرن ھجدھم بھ نظر میرسید، میشناسیم
دیگر او شاھد مسابقھ قایقراني در كانال بزرگ در تصاویر ; كھ دریاچھ اصلي تا چھ حد پر از كشتي بود

ھستیم و درمییابیم كھ زندگي در آن ایام، مانند ھر زمان دیگر در گذشتھ، كامل و پر از شور و اشتیاق 
و با مسرت مالحظھ میكنیم كھ پل ریالتو، میدان سان ماركو پیاتتستا، كاخ دوج، و كلیساي سانتاماریا ; است

این گونھ . طور بودند كھ امروز ھستند، بجز ناقوسخانھ كھ از نو ساختھ شده است دالسالوتھ تقریبا ھمان
تصاویر درست ھمان چیزھایي بودند كھ جھانگردان در كشورھاي ابر آلود شمال الزم داشتند تا با احساس 

خریدند و آنھا این یادگارھا را می. رضایت، آفتاب، و كیفیت جادویي، ونیز بسیار آرام را بھ خاطر بیاورند
بھ  ١٧۴۶او در . طولي نكشید كھ انگلستان خواستار خود كانالتو شد. آنھا را بھ موطن خود میبردند

تصویر اخیر الذكر، ; انگلستان رفت و تصاویر بزرگ وایتھال، و رودخانھ تمز از ریچمند ھاوس را كشید
او تا سال . لتو بھ شمار میرودكھ از نظر تركیب فواصل، دورنما و جزئیات حیرتانگیز است، شاھكار كانا

در سن شصت و نھ سالگي ھنوز سخت دست بھ كار  ١٧۶۶در ونیز بھ سال . بھ ونیز بازنگشت ١٧۵۵
.)) بدون عینك انجام شده است: ((بود، و با غرور و سرافرازي روي تابلو داخل كلیساي سان ماركو نوشت

ناردو بلوتو كانالتو، و مھارت خود را در ترسیم او شیوه خود را در اندازھگیري دقیق بھ برادرزادھاش بر
  . آموخت - كھ باز از وي دیدن خواھیم كرد  -مناظر بھ شاگرد خوب خود فرانچسكو گواردي 

ھمان طور كھ كانالتو منظره خارجي این شھر باشكوه را نشان میداد، پیترولونگي، با كشیدن زندگي 
كھ ((خانمي بر سر میز صبحانھ . یوارھا را آشكار ساختروزانھ و واقعي طبقھ متوسط، زندگي در داخل د
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، كشیشي بھ فرزند او درس میدھد، دختر كوچكش كھ یك سگ اسباب بازي را ))لباس خانھ بر تن دارد
نوازش میكند، خیاطي كھ آمده یك دست لباس را نشان دھد، معلم رقصي كھ یك نوع رقص منوئھ بھ خانمي 

ز حدقھ درآمده در یك نمایش جانوران، زنان جواني كھ سرگرم تماشاي بازي یاد میدھد، اطفالي با چشمان ا
ھا، مجامع ادبي،  چشم بندان ھستند، كسبھ در دكانھاي خود، نقاب پوشان در كارناوال، تئاترھا، قھوه خانھ

، شاعراني كھ اشعار خود را میخوانند، پزشكان قالبي، رماالن، فروشندگان سوسیس و آلو، گردشگاه میدان
ھمھ فعالیتھاي قابل ذكر طبقھ )): گذراندن تعطیالت ییالقي((گروه شكار، گروه ماھیگیري، خانواده در حال 

این تصاویر . متوسط، حتي كاملتر از كمدیھاي گولدوني، دوست لونگي، در تصاویر وي دیده میشوند
تر و منزھتر از آن است معرف ھنر بزرگي نیستند، ولي سرور آورند و اجتماعي را نشان میدھند كھ منظم

  ھا یا باربران بددھان كشتیھا  كھ انسان از اشراف قمارخانھ

   

  

مجموعھ بارون فون تیسن، در باراندازھا نزد خود تصور . باتچینو دي سان ماركو، ونیز: آنتونیو كانالتو
  . میكرده است

  تیپولو -۴

نند كھ رنسانس بازگشتھ است جامباتیستا از مردم ونیز آن كھ باعث شد مردم اروپا براي یك لحظھ فكر ك
ھر یك از روزھاي تابستان شاھد جمعي از دانشآموزان و جھانگردان است كھ وارد محل اقامت . تیپولو بود

 -  ١٧۵٠اسقف وورتسبورگ میشوند تا نقاشیھاي آبرنگ تیپولو را بر پلكان و سقف آن، كھ در سالھاي 
یا بھ تصویر مقدس . ر نقطھ اوج نقاشي ایتالیا در قرن ھجدھم ھستنداین تصاوی; انجام شدھاند، ببینند ١٧۵٣

pymansetareh@yahoo.com



بھ تركیب ماھرانھ، دقت ترسیم، استفاده ; تثلیث برقدیس كلمنس ظاھر میشود در گالري ملي لندن نظر افكنید
آیا این اثر حتما از تیسین نیست شاید، اگر تیپولو . ظریف از نور، عمق، و فروزندگي رنگ آن توجھ كنید

  . ین سرگشتھ نبود، امكان داشت او ھم در زمره غولھاي ھنر درآیدچن

او آخرین فرزند یك بازرگان ثروتمند ونیزي بود كھ بھ ھنگام مرگ . شاید ھم نیكبختي مانع كار او شد
جان، كھ خوش قیافھ، باھوش، و شوخ طبع بود، بزودي احساس حقارتي . میراث قابل توجھي باقي گذارد

، در سن بیست و سھ سالگي، ١٧١٩در سال . آنچھ كھ مربوط بھ عوام الناس بود پیدا كرداشراقي نسبت بھ 
سسیلیا چھار دختر و پنج پسر براي او آورد، كھ دو تن . با سسیلیا، خواھر فرانچسكو گواردي، ازدواج كرد

  . آنھا در خانھاي زیبا در ناحیھ سانتا ترینیتا زندگي میكردند. از آنھا نقاش شدند

بھ معرض  اسحاقتابلو خود را بھ نام قرباني كردن  ١٧١۶در سال . داد او در آن موقع شكفتھ بوداستع
 در این وقت وي بھ طور محسوسي تحت نفوذ. این تابلو عاري از ظرافت ولي پرنیرو بود. نمایش گذارد

البسھ فاخر، رنگھاي )) سبك پائولسكا((و بھ . بھ مطالعھ آثار ورونزه نیز پرداخت. پیاتتستا قرار داشت
اسقف اعظم اودینھ از او دعوت كرد كھ  ١٧٢۶در سال . گرمي بخش، و خطوط ھوسانگیز ترسیم میكرد

نتخاب كرد، ولي نحوه تیپولو موضوعھایي را از داستان ابراھیم ا. كلیساي بزرگ و كاخ وي را تزیین كند
چھره سارا، كھ از البالي یقھ آھاري و بلند خاص . تجسم این موضوعھا كامال منطبق با كتاب مقدس نبود

زمان رنسانس دیده میشود، پر از چین و چروك است، و از میان ھمھ دندانھا، تنھا دو دندان خراب در 
ظاھرا تیپولو . الیایي پایي جالب توجھ داردولي فرشتھ مانند یك ورزشكار ایت. دھانش باقي مانده است

احساس میكرد در قرني كھ مسخره كردن فرشتگان و معجزات طبعي خود سنن مورد حرمت را بھ بازي 
ولي بھ ھر حال الزم بود كھ این . اسقف اعظم دوستداشتني ھم بھ او بھ دیده اغماض مینگریست; بگیرد

یكي از منابع عمده ماموریتھاي ترسیم چھره در دنیاي كاتولیك ھنرمند دقت بھ خرج دھد، زیرا كلیسا ھنوز 
  . بود

در كاخ كازالي دونیاني در . منبع دیگر اشخاص غیرروحاني بودند كھ میخواستند كاخھایشان تزیین یابند
این . جان با تصاویر آبرنگي كھ روي گچ نقاشي شده بودند، داستان سكیپیو را بازگو كرد) ١٧٣١(میالن 

یعني اشكالي كھ بآساني  -ھاي واقعي كار تیپولو نبودند، زیرا وي ھنوز سبك خاص خود را  نمونھتصاویر 
ولي، باوصف این، حاكي از مھارتي ; قالبگیري نكرده بود - و آزادي در فضاي نامشخص در حركت باشند

خاص خود  او بھ زمینھ استعداد ١٧۴٠در سال . بودند كھ در شمال ایتالیا جنب و جوشي بھوجود آورد
پیبرد و آنچھ را كھ بعضیھا شاھكار وي میدانند بھوجود آورد، یعني تصاویري را كھ بر سقف و تاالر 

در اینجا وي موضوعھایي از قبیل چھار گوشھ جھان، مسیر . میھماني كاخ كلریچي در میالن منقوشند
او از اینكھ . ت خود انتخاب كردخورشید، و آپولون با خدایان كفار را بھ عنوان وسایل و ابزار بیان تخیال

ھاي مسیحیت را ترك كند، خود را در ارتفاعات اولمپ سرگرم دارد، و آنجا، در  دنیاي افسرده افسانھ
جھاني آزاد از قوانین حركت، زنجیرھاي نیروي جاذبھ، و حتي قواعد اصولي و فرھنگستاني طراحي، 

او ھم . رد استفاده قرار دھد احساس مسرت میكردخداي یوناني و رومي را براي كشیدن نقاشیھاي خود مو
از آن . مانند بیشتر ھنرمندان، كھ قواعد اخالقیشان در حرارت احساسات ذوب میشوند، قلبا كافر بود

او از آن . گذشتھ، پیكري زیبا میتواند زاییده روحي مصمم و خالق و بنابراین في نفسھ حقیقتي معنوي باشد
بھ جست و  -با لباس نازك توري یا بھ طرزي بیمحابا عریان  - یان و االھگان را تاریخ تا سي سال بعد، خدا

  . خیز در فضا، یا در حال دنبال ھم كردن میان سیارات، یا عشقبازي در روي مخدھاي از ابر نشان داد

  . ردندتیپولو با مراجعت بھ ونیز دوباره بھ مسیحیت روآورد و تصاویر مذھبیش جبران افسانھ پردازیھا را ك

براي مدرسھ سان روكو پردھاي بزرگ بھ نام ھاجر و اسماعیل نقاشي كرد كھ از نظر تجسم زیباي یك 
كھ نامش را دومینیكیان بھ سانتا ماریا دل  -در كلیساي جزوئاتي . پسر بچھ خفتھ قابل مالحظھ است

تابلو ) راھبان كرملي(ني براي مدرسھ كارمی. مراسم ذكر با تسبیح را ترسیم كرد - روزاریو تغییر دادند 
. این تابلو تقریبا با تابلو تیسین بھ نام عید بشارت رقابت میكرد; حضرت مریم كوه كرمل را ترسیم كرد
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یكي از اینھا، بھ نام مسیح در حال حمل صلیب، پر از اشكال . براي كلیساي سانتا آلویزه او سھ تابلو ساخت
تیپولو دین خود را نسبت بھ مذھب موطن خود . سم شدھاندنیرومندي است كھ بھ طور زنده و برجستھ مج

  . ادا كرده بود

در كاخ باربارو او ستایش فرانچسكو . نیروي تخیل او روي دیوار كاخھا با آزادي بیشتر حركت میكرد
او براي كاخ دوجھا . این تابلو اینك در موزه ھنري مترپلیتن در نیویورك است. باربارو را ترسیم كرد

  تحت عنوان نپتون ثروتھاي دریا را بھ ونوس تقدیم میدارد  تابلویي

این دو تابلو مینوئھ و . دو منظره سرورانگیز از كارناوال ونیز براي كاخ پاپادوپولي ترسیم كرد. كشید
برتر از ھمھ كارھایش در كاخھاي ونیز، تزیین كاخ البیا با آبرنگ بر روي گچ بود كھ . شارالتان نام دارند

اركوس آنتونیوس و كلئوپاترا را با مناظري با شكوه، كھ بھ طرزي درخشان مجسم شدھاند، بازگو داستان م
ھاي معماري این تابلو را با تجسم  كولونا زمینھ - یك ھنرمند ھمكارش بھ نام جیروالمو منگوتنسي . میكند

روي دیوار رو بھ  در; در روي یكي از دیوارھا، مالقات این دو حكمران. شكوه روم باستان ترسیم كرد
روي سقف، مجموعھ منظمي از اشكال در حال پرواز كھ نشاندھنده اسب بالدار، زمان، ; رو، میھماني آنھا

زیبایي، و یادبودند ترسیم شده است و مالئك سرحالي را نشان میدھد كھ اینھا را این سو و آن سو با دھان 
اده میشود كھ از قایق پایین میآید، در حالي كھ لباسي در تابلو مالقات، كلئوپاترا نشان د. خود فوت میكنند

ھایش را طوري نشان میدھد كھ میتواند یكي از اعضاي ھیئت سھ نفري  خیره كننده بر تن دارد و سینھ
  . خستھ را بھ سوي آرامشي عطرآگین بكشاند

ز حساب بیرون در تصویر میھماني، كھ زرق و برق بیشتري دارد، كلئوپاترا مرواریدي را كھ ارزشش ا
و در ; ماركوس آنتونیوس تحت تاثیر این ثروت بیحساب قرار میگیرد; است بھ داخل شرابش میاندازد

این . باالخانھاي، خنیاگران براي دو برابر كردن خطر و سھ برابر كردن مستي بھ نواختن چنگ مشغولند
جملھ تابلوھایي بود كھ رنلدز در سال شاھكار، كھ خاطرات آثار ورونزه را تجدید و با آن رقابت میكند، از 

  . از آن نسخھبرداري كرد ١٧۵٢

. ھاي آلپ نیز مورد توجھ قرار گرفت این گونھ آثار تیپولو را بھ مقامي صعود دادند كھ در آن سوي كوه
در سال . كنتھ فرانچسكو آلگاروتي، دوست فردریك و ولتر، نام او را در سراسر اروپا مشھور ساخت

ي است كھ شایستگي ، سفیر سوئد در ونیز بھ دولت متبوع خود اطالع داد كھ تیپولو درست ھمان كس١٧٣۶
سر و كار ; وي پر از ظرافت طبع و سلیقھ است: ((او نوشت. دارد كاخ سلطنتي را در استكھلم تزیین كند

استعداد زیادي براي رنگامیزي پرشكوه دارد و با . داشتن با او آسان است، و سرش پر از افكار تازه است
  . سرعتي زاید الوصف كار میكند

ھ براي ھنرمند دیگري الزم است تا رنگھاي خود را باھم در آمیزد، تصویري را در مدتي كمتر از آنچھ ك
  . استكھلم در آن وقت شھري زیبا ولي خوابالود بود.)) نقاشي میكند

اسقف وورتسبورگ،  -كارل فیلیپ فون گرایفنكالو، امیر ; دعوت نزدیكتري برایش رسید ١٧۵٠در سال 
حق الزحمھاي كھ بھ او . كاخ حكومتي تازه ساز وي را نقاشي كند)) تاالر امپراطوري((از او خواست كھ 

پسرش بھ نامھاي  او در ماه دسامبر ھمراه دو. پیشنھاد شده بود استاد سالخورده را بھ حركت واداشت
را )) تاالر امپراطوري((دومنیكو بیست و چھار سالھ و لورنتسو چھارده سالھ وارد شد و ھنگامي كھ شكوه 

این تاالر را بالتازار نویمان طراحي كرده بود، چگونھ . دید، خود را با مبارزھاي غیرمنتظره روبرو یافت
جھ كند موفقیت تیپولو در اینجا اوج موفقیتھاي تصویري میتوانست در میان این ھمھ زرق و برق جلب تو

  دوران زندگیش 
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  پاالتتسوالبیا، ونیز. مھماني كلئوپاترا: جامباتیستا تیپولو
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كھ قرار (او روي دیوارھا سرگذشت امپراطور فردریك بارباروسا را . كاخ بود. خودنگاره: روزالبا كاریرا
مجسم كرد، و روي سقف داستان ) داشت ١١۵۶گ در سال مالقاتي با بئاتریس بورگوني در وورتسبور

او در این تصویر، با خوشي سرمستانھاي، منظرھاي از اسبان . آپولون عروس را میآورد را نشان داد
سفید، خدایان شادمان، تابش نور بر روي كروبیاني كھ بھ این سو و آن سو جست و خیز میكردند، و 

از شیبھاي سقف، منظرھاي از جشن ازدواج را با صورتھاي خوش در یكي . ابرھاي نازك را مجسم كرد
ھاي گلدار، و البسھاي نقاشي كرد كھ بیشتر یادآور ونیز ورونزه بود تا  منظر، پیكرھاي خوشتراش، پرده

اسقف چنان مشعوف شده بود كھ قرارداد را توسعھ داد تا شامل سقف پلكان بزرگ . سبكھاي قرون وسطایي
ھا و مسكن خدایان  تیپولو روي پلكان با شكوه، تصویر قاره. محراب كلیسایش نیز بشودو دو تصویر براي 

را، كھ در حقیقت شكارگاه سرورآمیز قدرت تخیلش بود، ترسیم كرد و یك تصویر با عظمت آپولون، خداي 
  . آفتاب، را كھ در اطراف آسمان گردش میكرد بھ آن افزود

بھ ونیز بازگشت و دومنیكو را بر آن داشت تا  ١٧۵٣بود، در سال  جامباتیستا كھ ثروتمند و فرسوده شده
او . طولي نكشید كھ وي بھ ریاست فرھنگستان انتخاب شد. ماموریت وورتسبورگ را بھ پایان برساند

داراي خویي چنان دوست داشتني بود كھ حتي رقیبانش نیز بھ وي عالقھ داشتند و او را ایل بوئون تیپولو 
او نمیتوانست در برابر ھمھ تحمیلھایي كھ بھ اوقات روبھ زوالش میشدند . مینامیدند )تیپولوي خوب(

در ونیز، ترویزو، ورونا، و پارما نقاشي میكرد و بھ دستور دربار روسیھ پردھاي بزرگ . مقاومت كند
شصت  در سن ١٧۵٧با آنكھ بھ سختي از او انتظار میرفت كار مھم دیگري بھ عھده بگیرد، در سال . كشید

كولونا زمینھ معماري آن -منگوتتسي. و یك سالگي تقبل كرد كھ ویال والمارانا نزدیك ویچنتسا را نقاشي كند
جامباتیستا در خود . را ترسیم كرد، دومنیكو بعضي از تابلوھاي مھمانسرا را با امضاي خود نقاشي كرد

انئید، روالند خشمگین، و رھایي او موضوعھایي از ایلیاد، . ویال قلم موي خویش را بھ كار انداخت
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وي زمان تخیالت پر وجد و سرور خود را كامال آزاد میگذارد، رنگھا را در . اورشلیم را انتخاب كرد
برابر نور و فواصل را در برابر فضاي الیتناھي ناپدید میساخت، و میگذاشت خدایان واالھگانش با 

گوتھ، كھ در برابر . مان قرار داشت غوطھ بخورندآسودگي در آسماني كھ وراي ھمھ نگرانیھا و گذشت ز
این .)) بسیار نشاطانگیز و جسورانھ است: ((این نقاشیھاي آبرنگ بھ حیرت درآمده بود، با فریاد گفت

  . آخرین غوغایي بود كھ تیپولو در ایتالیا برپا كرد

د سلطنتي را در مادرید كارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، از او دعوت كرد كھ داخل كاخ جدی ١٧۶١در سال 
. غول خستھ بھ كھولت متعذر شد، ولي پادشاه از سناي ونیز خواست تا از نفوذ خود استفاده كند. نقاشي كند

او با بیمیلي در سن شصت و شش سالگي بار دیگر ھمراه پسران باوفا، و مدل خود كریستینا، بھ راه افتاد و 
  ھاي ھمسرش را باز بھ جاي گذارد، زیرا وي سالون

  . بار دیگر تیپولو را بر فراز چوببستي در اسپانیا خواھیم دید. رقص ونیز را دوست داشت

  گولدوني و گوتتسي -۵

آپوستولو زنو و پیترو : چھار شخصیت، دو بھ دو، در این عصر در ادبیات ونیز مقامي برجستھ دارند
و كارلو گولدوني و ; صورت شعر بودندمتاستازیو كھ ھر دو آنھا لیبرتوھایي براي اپرا مینوشتند كھ بھ 

كارلو گوتتسي كھ بر سر كمدي ونیزي با یكدیگر مبارزه میكردند، كمدیي كھ براي گولدوني پایاني 
  : درباره زوج نخست گولدوني چنین نوشت. حزنانگیز داشت

شیاطین، وسیلھ  پیش از آنان ھیچ چیز جز خدایان،. این دو نویسنده عالیقدر اپراي ایتالیا را اصالح كردند
زنو نخستین كسي بود كھ امكان تصنیف . تغییر صحنھ، و عجایب در این سرگرمیھاي ھماھنگ دیده نمیشد

تراژدي با شعر غنایي بدون نزول شان آن، و خواندن این اشعار بدون ایجاد احساس خستگي بھ فكرش 
ود انجام داد، و با این كار او این كار را بھ نحوي كھ در نظر مردم بسیار رضایتبخش ب. خطور كرد

  . باالترین افتخار را براي خود و ملت خویش بھ دست آورد

بھ طیب خاطر بھ سود  ١٧٣٠با خود بھ وین برد، در سال  ١٧١٨زنو اصالحات خود را در سال 
. متاستازیو كنارھگیري كرد، و سپس بھ ونیز بازگشت و بیست سال عمر خود را بھ آرامش گذراند

ھمانطور كھ گولدوني متذكر شد، ھمان نقشي را در برابر زنو داشت كھ راستین در برابر  متاستازیو،
كورني، یعني ریزه كاري و ظرافت را بھ قدرت آثار او افزود و شعر اپرایي را بھ مقامي بیسابقھ باال برد، 

عصر حاضر ولتر را ھمپایھ بزرگترین شاعران فرانسھ میدانست، و روسو عقیده داشت وي تنھا شاعر 
یكي از منتقدان نمایشي بھ نام . بود) پطر صلیب(نام واقعي او پیترو تراپاسي . است كھ در قلب نفوذ میكند

وینچنتسو گراوینا او را دید كھ در خیابان آواز میخواند، بھ فرزندي قبولش كرد، نامش را بھ متاستازیو 
رداخت، و بھ ھنگام مرگ ثروتي براي او تبدیل كرد، خرج تحصیلش را پ) كلمھ یوناني براي تراپاسي(

پیترو خیلي شاعرانھ بھ حساب این ثروت رسید و سپس بھ كار آموزي نزد حقوقداني درآمد كھ . باقي گذارد
  . بنابراین، او با اسم مستعار مینوشت. او را ملزم كرد یك سطر شعر نخواند یا ننویسد

پورپورا آھنگ آن را ساخت، . براي یك كانتات بسازددر ناپل نماینده دولت اتریش از او خواست اشعاري 
ھمھ چیز بروفق مراد ; ماریانا بولگارلي، كھ در آن وقت بھ نام الرومانینا شھرت داشت، آواز اول را خواند

در آنجا وي با لئو، وینچي، پرگولزي، فارینلي، ; پریما دونا شاعر را بھ سالن خود دعوت كرد. انجام شد
. و دومنیكو سكارالتي آشنا شد، متاستازیو بسرعت در این جمع ھیجان آور رشد كردھاسھ، آلساندرو، 

او را از مرارتھاي مباحث حقوقي . الرومانیناي سي و پنج سالھ عاشق متاستازیو بیست و سھ سالھ شد
  خانھاي ((نجات داد، بھ 
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او را برانگیخت كھ نزد شوھر سازگارش برد، و )) سھ نفري. كارلو گولدوني: آلساندرو لونگي
 ١٨٢٣تا  ١٧٢۴براي این اثر در فاصلھ سالھاي . مشھورترین لیبرتو خود را بھ نام دیدو رھا شده بنویسد

وینچي، . او سیروئھ را براي دلدادھاش نوشت ١٧٢۶در سال . دوازده آھنگساز پي در پي آھنگھایي ساختند
ر این وقت متاستازیو مطلوبترین لیبرتونویس در د. ھاسھ، و ھندل جدا از یكدیگر از آن اپراھایي ساختند

  . اروپا بود

این . دعوتي را كھ براي رفتن بھ وین از او شده بود پذیرفت و بدون الرومانینا بھ آنجا رفت ١٧٣٠در سال 
متاستازیو، كھ بیم آن داشت حضور الرومانینا وضع او را بھ خطر . زن سعي كرد بھ دنبال وي برود

. دستوري صادر شود كھ مانع ورود الرومانینا بھ قلمرو امپراطوري اتریش میشد اندازد، باعث شد
با ناكامي روبھرو  دیدواین تالش براي ایفاي نقش . الرومانینا بھ قصد خودكشي با چاقو بر سینھ خود زد

وقتي او مرد، ھمھ ثروتش را براي آینیاس . شد، ولي الرومانینا پس از آن تنھا چھار سال دیگر زنده ماند
متاستازیو كھ دچار ندامت شده بود، از این میراث بھ سود شوھر الرومانینا دست . بیوفاي خود باقي گذارد

خود را تسلي بخشم، و معتقدم كھ بقیھ عمرم عاري از  من دیگر امیدي ندارم كھ بتوانم: ((او نوشت. كشید
او با حالتي اندوھگین از پیروزیھاي پي در پي بھرھمند شد تا آنكھ .)) لطف و مملو از اندوه خواھد بود

، بدون داشتن ١٧۵٠پس از سال . ھاي اپرایي او را در وین قطع كرد برنامھ)) جنگ جانشیني اتریش((
طومار زندگي را در نور ) ١٧٨٢(او سي سال قبل از مرگش . را تكرار میكرد ھاي قبلي خود ھدف، ساختھ

  . دیده بود
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ھمان طور كھ ولتر پیشگویي كرده بود، اپرا تراژدي را از صحنھ تئاتر ایتالیا بیرون راند و جاي آن را بھ 
در ایتالیا كھ سبك نمایش متداول  -آرتھ /ولي كمدي ایتالیایي تحت تاثیر كمدیا دل. كمدي واگذار كرد

بیشتر . قرار داشت - بازیگرانش ماسك بر چھره میزدند و مكالماتشان بھ طور في البداھھ صورت میگرفت 
پانتالون، مرد طبقھ متوسط كھ خوش ; شخصیتھاي نمایشھا مدتھا بود كھ بدون تنوع و یكنواخت شده بودند

بریگال، توطئھ گر سادھلوحي كھ ; ل ناپلتارتاگلیا، شخص الكن و ھرزه اھ; خلق بود و شلوار بھ پا داشت
تروفالیدینو، آدم خوشگذران و خوش مشربي كھ بھ لذات جسماني ; ھایش اسیر میشد خود در دام توطئھ

بیشتر مكالمات و حوادث . آرلكن، كھ در شھرھا و ادوار مختلف بھ اینھا افزوده شده بودند; عالقھمند بود
در ((بنا بھ گفتھ كازانووا، . كارات خلق الساعھ بازیكنان گذارده میشدبسیاري در داستان نمایش بھ امید ابت

آن كمدیھاي بیمایھ چنانچھ یك بازیگر بھ خاطر پیدا كردن كلمھاي مناسب توقف میكرد، تماشاچیان طبقھ 
در ونیز بھ طور معمول ھفت تماشاخانھ دایر بود .)) ھمكف و بالكن با بیرحمي تمام برایش سوت میكشیدند

ھمگي اسامي قدیسان را بر خود داشتند و در آنھا تماشاچیاني كھ رفتارشان افتضاحآمیز بود جاي كھ 
ھاي مخصوص در باال قرار داشتند و زیاد در بند این نبودند كھ چھ چیز از  نجبا در جایگاه. میگرفتند

كف زدن را با  ھاي متخاصم دستشان بر روي سر عوام الناسي كھ در پایین نشستھ بودند میافتد، گروه
در پاریس تماشاچیان از افراد طبقات . سوت، دھان دره، عطسھ، سرفھ، صداي كالغ یا گربھ پاسخ میگفتند

در ونیز تماشاچیان در درجھ اول از طبقھ متوسط . ھاي مختلف، و ادبا تشكیل میشدند باالتر، اعضاي حرفھ
كشیشان، راھبان با لباس مبدل، و سناتورھاي پر بودند كھ در میانشان زنان بدكاره جلف، قایقرانان بیحیا، 

مشكل بود نمایشنامھاي بتواند كلیھ عناصري را كھ در . نخوت با لباس مخصوص و كالھگیس دیده میشدند
بدین ترتیب، كمدي ایتالیایي بھ سوي تركیبي . وجود دارند راضي كند)) مختلف((چنین تركیبي از انسانھاي 
آموزش بازیگران تنھا براي تجسم . ي، و بازي با كلمات گرایش داشتاز ساتیر، لودگي، دلقك باز

با چنین تماشاچیان و نحوه . شخصیتھاي معین و متعارف، قدرت تنوع و ظرافت را از آنھا سلب كرده بود
ھاي نمایشي بود كھ گولدوني كوشش كرد تا سطح كمدي را بھ حد معقول و منطبق با اصول  اجراي برنامھ
  :وي بھ زباني ساده خاطرات خود را بھ طرزي دلنشین چنین آغاز میكند .ھنري برساند

مادرم با تحمل درد كمي مرا بھ دنیا آورد، و این امر باعث افزایش . ... در ونیز بھ دنیا آمدم ١٧٠٧من در 
ن و در آن وقت چنی; پاگذاردن من بھ این جھان، برخالف معمول، با گریھ ھمراه نبود. عالقھ وي بھ من شد

بھ نظر میرسید كھ این مالیمت طبع نشانھ خلق و خوي مالیمي بود كھ من از آن روز بھ بعد پیوستھ در 
  . خود حفظ كردھام

گولدوني از دوستداشتنیترین اشخاص در . این اظھار جنبھ الف زدن داشت، ولي منطبق با واقعیت بود
 - ل او شامل شكستھ نفسي نیز بودند با وجود مقدمھاي كھ در باال دیدیم، فضای; تاریخ ادبیات است

، میتوان حرف او ))من بت خانواده بودم((وقتي او میگوید . خصوصیتي كھ با طبع نویسندگان سازگار نبود
پدرش بھ رم رفت تا تحصیل پزشكي كند، و سپس بھ پروجا رفت تا بھ حرفھ پزشكي مشغول . را باور كرد

  . سھ طفل را بزرگ كندمادرش در ونیز بھ جاي گذارده شد تا ; شود

. در ھشت سالگي یك كمدي نوشت; در چھار سالگي میتوانست بخواند و بنویسد; كارلو طفلي زودرس بود
در آنجا این پسر بچھ نزد . پدرش مادرش را وادار كرد بگذارد كارلو نزد او برود و در پروجا زندگي كند

. او امتناع ورزید; عوت شد بھ سلك آنھا درآیدیسوعیان بھ تحصیل پرداخت، پیشرفت خوبي كرد، و از او د
مادرش و یكي دیگر از پسرھا بھ پدرش ملحق شدند، ولي ھواي سرد كوھستاني پروجا بھ او نمیساخت، و 

كارلو بھ یك مدرسھ فرقھ دومینیكیان در ریمیني . این خانواده بھ ریمیني و سپس بھ كیودجا نقل مكان كرد
او كھ در . از مدخل االھیات قدیس توماس آكویناس بھ او تعلیم داده میشد رفت و در آنجا ھر روز مقداري

این شاھكار تعقل حوادث ھیجان آوري نمیدید، بھ خواندن آثار آریستوفان، مناندروس، پالوتوس، و 
و ھنگامي كھ یك گروه از بازیگران بھ ریمیني آمدند، بھ آنان ملحق شد و آن قدر بھ ; ترنتیوس پرداخت

آنھا وي را سرزنش كردند، . با آنان ادامھ داد كھ والدینش را كھ در كیودجا بودند بھ حیرت انداختھمكاري 
او دانشنامھ خود را دریافت  ١٧٣١در سال . در آغوش گرفتند، و براي تحصیل حقوق بھ پاویا فرستادند
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، اما شب ))ھان بوددر این وقت خوشبختترین مرد ج((ازدواج كرد، و . داشت و بھ حرفھ وكالت مشغول شد
  . عروسي آبلھ او را بستري كرد

پس از اینكھ جذبھ ونیز او را بھ سوي خود كشاند، در رشتھ وكالت موفقیت یافت و كنسول جنووا در ونیز 
  . شد

او سخت مشتاق نوشتن نمایشنامھ و روي صحنھ آوردن . ولي تئاتر ھمچنان او را مجذوب خویش میداشت
این ; بھ روي صحنھ آمد و موفقیتي الھامبخش یافت ١٧٣۴نوامبر  ٢۴اثر او بھ نام بلیزاریوس در . آنھا بود

ھ او میكرد شادیش را دسامبر اجرا شد و مباھاتي كھ مادر سالخوردھاش ب ١۴نمایشنامھ بدون وقفھ تا 
آثار بعدي او از این نوع با ناكامي روبرو شدند، و ; ولي ونیز رغبتي بھ تراژدي نداشت. مضاعف ساخت

)) آرتھ/كمدیا دل((با وصف این، از نوشتن آثار مضحك و تو خالي براي . وي با اندوه بھ كمدي روي آورد
; ھاي مردم تنطم كند اره طرز رفتار و اندیشھمیخواست، طبق سنت مولیر، كمدیھایي درب; امتناع ورزید

شخصیتھاي معین و شناختھ شده را كھ بھ صورت ماسك بیروح درآمدھاند بھ روي صحنھ نیاورد، بلكھ 
تعدادي بازیگر از یك گروه . شخصیتھا و اوضاعي را كھ از زندگاني معاصر گرفتھ شده باشند ارائھ كند

اثر خود را بھ نام مومولو  ١٧۴٠د، بھ آنھا آموزش داد، و در سال در ونیز انتخاب كر)) كمدي((نمایشھاي 
این نمایشنامھ بھ نحوي حیرت آور با موفقیت روبرو شد و نظر مرا تامین . ((درباري بھ روي صحنھ آورد

ولي در حقیقت نظر او بھ طور كامل تامین نشده بود، زیرا او تن بھ نوعي مصالحھ داده و، بجز .)) كرد
مكالمات نقشھا را ننوشتھ بود و نقشھایي ھم براي چھار تن از شخصیتھاي ماسك دار قدیمي نقش اول، 

  . فراھم كرده بود

در نمایشنامھ زن با شرافت براي نخستین بار نقش بازیگران و . او اصالحات خود را قدم بھ قدم انجام میداد
روه او یا مسخره كردن ھاي مختلف درصدد رقابت با گ گروه. مكالمات را بھ طور كامل نوشت

مالزمان زنان ((طبقاتي كھ او آنھا را مورد ھجو قرار داده بود، مانند ; ھاي وي برآمدند نمایشنامھ
ولي ھیچ نویسنده . او با موفقیتھاي پي در پي با ھمھ آنھا مبارزه كرد. ، علیھ او توطئھ كردند))شوھردار

ھاي خودش كھ  نمایشنامھ; مدیھاي مناسبي فراھم كنددیگري یافت نمیشد كھ بتواند براي گروه ھنري او ك
او بر اثر رقابت مجبور شد در ظرف ; زیاده از حد تكرار شده بودند جذبھ خود را در انظار از دست دادند

  . یك سال شانزده نمایشنامھ بنویسد

انوي مسافرخانھ در اثر او بھ نام كدب. در اوج قدرت خود بود و ولتر او را مولیر ایتالیا میخواند ١٧۵٢در 
آن سال چنان موفقیتي بھ دست آورد كھ بھ ھر اثر دیگري كھ تا آن موقع از آن نوع ساختھ شده بود ترجیح 

او بھ خود میبالید كھ توانستھ است وحدتھاي سھ گانھ ارسطویي عمل، مكان، و زمان را مراعات . داده میشد
: ھاي خود با دیدي واقعبینانھ قضاوت میكرد و میگفت ھاز این قسمت كھ بگذریم، او در مورد نمایشنام. كند
او آنھا را با چنان سرعتي نوشتھ .)) ھا خوب ھستند، ولي ھنوز بھ پاي آثار مولیر نمیرسند این نمایشنامھ((

ھا زیركانھ ساختھ شده و بھ طرز مطبوعي  این نمایشنامھ. بود كھ نمیتوانستند آثاري ھنري شمرده شوند
ولي بسط فكري، قدرت كالم، و نیروي تجسم . و معموال با واقعیات زندگي انطباق داشتندسرورآور بودند 

طبیعت تماشاچیان . آثار مولیر را نداشتند و در قشر سطحي خصوصیات اخالقي و اتفاقات باقي میماندند
م طبیعتا و خود او ھ; طوري بود كھ او نمیتوانست بھ بلندیھاي عواطف، فلسفھ، یا سبك نگارش اوج بگیرد

داراي چنان شادابي و نشاطي بود كھ نمیتوانست در اعماقي كھ مولیر را آزار و شكنجھ داده بود، بھ تفحص 
  . بپردازد

و آن موقعي بود كھ ; او دست كم یك بار با تكان سختي كھ خورد، از حالت و خلق خوش خود بھ درآمد
  . بھ مبارزه طلبید و بر او پیروز شد كارلو گوتتسي او را در امر احراز برتري در زمینھ نمایش

ھایي مینوشت كھ بیشتر  در این موقع دو گوتتسي درگیر تالطم ادبي بودند، گاسپارو گوتتسي نمایشنامھ
. او سردبیر دو نشریھ مھم بود و شروع بھ احیاي آثار دانتھ كرد. ھاي فرانسوي بودند اقتباس از نمایشنامھ

pymansetareh@yahoo.com



او بلند قد، خوش قیافھ، خودپسند، و ھمیشھ آماده جنگ و جدل . نبود برادرش كارلو آن قدرھا خوش مشرب
شوخ طبعترین عضو فرھنگستان گرانلسكي بود كھ بھ خاطر استعمال زبان ایتالیایي خالص از نوع . بود

ھایش بھ  متداول توسكان در ادبیات، بھ جاي عبارات و اصطالحات ونیزي كھ گولدوني در بیشتر نمایشنامھ
تئودورا ریتچي بود، احتماال ھنگامي )) ندیم ملتزم ركاب((وي، كھ معشوق یا . ، مبارزه میكردكار میبرد

او نیز خاطرات . كھ گولدوني مالزمان زنان شوھردار را مورد ھجو قرار داد، نیش مطلب را احساس كرد
د كھ یك گولدوني را ھمان طور مورد قضاوت قرار دا. خود را نوشت كھ در حكم گزارش جنگھایش بود

  : نویسنده، نویسنده دیگر را میبیند

من متوجھ شدم كھ در گولدوني مایھ مطالب تفریحي، حقیقت گویي، و طبیعي بودن، بھ حد وفور وجود 
در عین حال در آثارش فقر ھیجان و پایین بودن سطح آن را كشف كردم و متوجھ شدم كھ فضیلت و . دارد

در آثار او، ھمچنین . تھاند و بدي بیشتر اوقات پیروزي مییابدرذیلت خوب در برابر یكدیگر قرار نگرف
و خدا میداند از كجا ... عبارات مورد استفاده طبقھ پایین كھ داراي معاني دوگانھ از نوع پست میباشند

باالخره او بھ عنوان یك . دزدیده شده و بھ رخ یك مشت مردم جاھل كشیده میشوند بھ كار رفتھ است
شایستھ آن است كھ در زمره ) بجز لھجھ ونیزي كھ وي استادي خود را در آن نشان داد(ایي نویسنده ایتالی

در عین . ... بیروحترین، بیمایھترین و پراشتباھترین نویسندگاني كھ زبان ما را بھ كار بردھاند شمرده شود
بھ . ھ وجود نیاوردحال باید اضافھ كنیم كھ او ھیچگاه نمایشنامھاي بدون پارھاي خصوصیات عالي كمدي ب

; نظر من او با یك احساس طبیعي درباره اینكھ كمدیھاي عالي چگونھ باید ساختھ شوند بھ دنیا آمده است
ولي بھ علت نقص آموزش، فقدان حس تمیز، لزوم ارضاي مردم و دادن ابزار تازه بھ بازیگران فقیر 

ابش در اینكھ تعدادي چنین زیاد نمایشنامھ كمدي كھ خودش بھ وسیلھ آنان امرار معاش میكرد، و بر اثر شت
تھیھ كند تا خود را روي آب نگاھدارد، ھیچگاه نتوانست حتي یك نمایشنامھ بھوجود آورد كھ پر از اشتباه 

  . نباشد

بھ سبك استادان خوب و دیرینھ ((گوتتسي یك جلد از اشعاري كھ حاكي از انتقادات مشابھ و  ١٧۵٧در سال 
سگي است كھ ((گولدوني طي اشعاري بھ سبك دانتھ پاسخ داد كھ گوتتسي مانند . كرد تدوین)) توسكان بود

; آرتھ در برابر انتقادات گولدوني برخاست/گوتتسي در پاسخ، بھ دفاع از كمدیا دل)). بر نور ماه عوعو كند
چھره میزنند ھاي گولدوني یكصد بار از كمدیھایي كھ در آن بازیگران ماسك بر  او مدعي شد كھ نمایشنامھ

حرفھاي دو پھلوي ((، ))عبارات مھم((و فرھنگي از ; بیشرمانھتر، نانجیبانھتر، و براي اخالق زیانبارترند
بھ طوري كھ مولمنتي میگوید، این . ، و مطالب مستھجن دیگر از روي آثار گولدوني تدوین كرد))كثیف

ھا، قھوه  ھا، مغازه ھا، خانھ اشاخانھموضوع در تم; ونیز را دچار ھیجان فوق العاده كرد((جر و بحث 
آباتھ كیاري، نمایشنامھ نویس دیگري كھ از سبك توسكاني .)) ھا، و خیابانھا مورد بحث قرار داشت خانھ

آنھا ) گوتتسي(مورد پسند گوتتسي نیش خورده بود، او را بھ مبارزه طلبید تا نمایشنامھ بھتري از آنچھ وي 
تتسي پاسخ داد كھ بھ آساني میتواند، حتي در مورد كم ارزشترین گو. را محكوم كرده است بنویسد

در . موضوعھا، و تنھا با استفاده از سبك كمدیھاي دیرینھ كھ در آنھا از ماسك استفاده میشد، چنین كند
یك گروه نمایشي در تماشاخانھ سان ساموئلھ نمایشنامھاي از او بھ نام افسانھ عشق بھ سھ  ١٧۶١ژانویھ 

این نمایشنامھ پانتالون، تارتاگلیا، و ماسك داران دیگر را نشان میداد كھ بدنبال . روي صحنھ آورد نارنج بھ
مكالمھ بھ عھده خود بازیگران گذاشتھ شد كھ في ; سھ نارنج ھستند كھ گفتھ میشد نیروي جادویي دارند

زندگي میكردند، از نیروي مردم ونیز، كھ با خنده : قاطع بود)) قصھ((موفقیت این . البداھھ انجام دھند
ھاي كیاري و گولدوني  تخیلي كھ در نمایشنامھ بھ كار برده شده بود، و ھمچنین از ھجو ضمني نمایشنامھ

ھا محاورھاي  ولي بھ این قصھ; ، نھ قصھ دیگر نوشت))قصھ((گوتتسي بھ دنبال این . خوششان آمد
آرتھ /انتقاد گولدوني از سبك كار كمد یا دلشاعرانھ افزود، و بھ این ترتیب تا حدودي بھ موجھ بودن 

بھ ھر حال، پیروزي گوتتسي كامل بھ نظر میرسید، تعداد تماشاگران در تماشاخانھ سان . اعتراف كرد
ساموئلھ ھمچنان زیاد بود، ولي در تماشاخانھ سانت آنجلو كھ كارھاي گولدوني را اجرا میكرد روبھ كاھش 

   .پذیرفتلدوني دعوتي را كھ براي رفتن بھ پاریس از وي شده بود كیاري بھ برشا رفت، و گو. گذارد
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. اثري بھ نام یكي از آخرین شبھاي كارناوال ساخت ١٧۶٢گولدوني، بھ عنوان وداع از ونیز، در سال 
داستان مربوط بود بھ یك طرح پارچھ بھ نام سیور آنتسولتو كھ باقلبي اندوھگین بافندگاني را كھ وي مدتھاي 

ن بھ زودي در این نمایشنامھ تماشاچیا. مدید در ونیز براي دو كھایشان طرح تھیھ كرده بود ترك میگوید
تجسمي از خود نمایشنامھ نویس دیدند كھ، با احساس تاسف، بازیگراني را كھ مدتھاي مدید براي صحنھ 

بنابھ (ھنگامي كھ آنتسولتو در صحنھ آخر ظاھر شد، . نمایش آنھا، نمایشنامھ فراھم كرده است ترك میگوید
تشویق تماشاچیان بھ لرزه درآمد و، در میان ابراز  تماشاخانھ از صداي كف زدن و) ((گفتھ گولدوني

 ١۵او در .)) احساسات، عباراتي از قبیل سفر بخیر، نزد ما برگرد، و حتما نزد ما برگرد شنیده میشدند
  . از ونیز خارج شد و دیگر این شھر را ندید ١٧۶۴آوریل 

بھ جرم  ١٧۶٢در سال . غول بودمش)) ایتالین/تئاتر دز((در پاریس مدت دو سال بھ نوشتن كمدي براي 
او . یكسال بعد بھ تدریس زبان ایتالیایي بھ دختران لویي یازدھم پرداخت; فریب یك زن بھ دادگاه خوانده شد

ھاي خود را بھ نام خرس  براي جشن عروسي ماري آنتوانت و لویي شانزدھم آینده یكي از بھترین نمایشنامھ
این . فرانكي برایش تعیین شد ١٢٠٠بھ عنوان پاداش، یك مستمري . نیكوكار بھ زبان فرانسھ تصنیف كرد

او درد فقر خود را با انشا كردن . سال داشت، بھ وسیلھ انقالبیون قطع شد ٨١مستمري ھنگامي كھ وي 
این خاطرات ناصحیح، تخیلي ). ١٧٩٢(خاطرات خویش، كھ ھمسرش آن را مینوشت، تسكین میداد 

حقیقتا بیش از كمدیھاي ایتالیایي او داراي ((گیبن عقیده داشت این خاطرات  .افشاگر، و سرگرم كننده است
در ھفتم فوریھ مجمع ملي، بھ پیشنھاد ماري . درگذشت ١٧٩٣وي در ششم فوریھ .)) تاثیرات ھیجاني است

چون او در وضعي نبود كھ بتواند این مستمري را . ژوزف دوشنیھ شاعر، مستمري وي را اعاده داد - 
  . كند، با كاھش مبلغ، آن را بھ بیوھاش تخصیص دادند دریافت

ھاي او از صحنھ نمایش خارج  قصھ) ١٨٠۶(مدتھا قبل از مرگش . پیروزي گوتتسي در ونیز كوتاه بود
ھا ھنوز ھم در  این نمایشنامھ. ھاي ایتالیا مورد استقبال قرار گرفتند شدند، و كمدیھاي گولدوني در تماشاخانھ

مجسمھ او در . ھاي مولیر در فرانسھ اجرا میشوند ا اجرا میشوند، كما اینكھ نمایشنامھھ این تماشاخانھ
زیرا، ھمانطور كھ در . كامپوسان بارتولومئو در ونیز، و در الرگو گولدوني در فلورانس قرار داد

بشریت در ھمھ جا یكسان است، رشك و حسد ھمھ جا چھره خود را نشان ((خاطرات وي آمده است، 
د، و ھمھ جا كسي كھ طبعي آرام و خونسرد دارد سرانجام عالقھ عموم مردم را بھ خود جلب و میدھ

  .)) دشمنان خود را خستھ و ناتوان میكند

VI  -  رم  

در جنوب رودخانھ پو، در امتداد دریاي آدریاتیك، ایاالت وابستھ بھ كلیساي رم واقع بودند كھ در كنار 
یاالت عبارت بودند از فرارا، بولونیا، فورلي، راونا، پروجا، بنونتو، و رم این ا. ھاي آپنن قرار داشتند كوه

  . را تشكیل میدادند) ایتالیا(كھ قسمت مركزي و بزرگترین قسمت چكمھ جادویي 

، دوكھاي آن، كھ اھل استنسھ بودند، مودنا را موطن )١۵٩٨(ھنگامي كھ فرارا ضمیمھ ایاالت پاپي شد 
لودوویكو  ١٧٠٠در سال . ا سوابق و كتب و آثار ھنري خود را گرد آوردندخود قرار دادند و در آنج

ھا شد و طي پانزده سال زحمت، اثري  موراتوري، كھ كشیش، ادیب، و دكتر حقوق بود، نگھبان این گنجینھ
او بیشتر . از روي آنھا تدوین كرد) ١٧٣٨ - ١٧٢٣(در بیست و ھشت جلد بھ نام نویسندگان امور ایتالیا 

قھشناس بود تا مورخ، و دوازده جلدي كھ تحت عنوان شرح وقایع ایتالیا نوشت بزودي فراموش شد و عتی
ھا، او را بصورت پدر و منبع  ولي تتبعات او در زمینھ اسناد و نوشتھ. جاي خود را بھ آثار دیگري داد

  . ھاي تاریخي دوران جدید در ایتالیا درآوردند نوشتھ

كھ او (مدرسھ مشھور نقاشي آن تحت نظر جوزپھ كرسپي . ن ایاالت بولونیا بودبعد از رم، پررونقترین ای
ھا در اروپا  دانشگاھش ھنوز یكي از بھترین دانشگاه. بھ كار خود ادامھ میداد) میخواندند)) اسپانیایي((را 
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كزشان خانوادھاي بسیار جالب كھ مر. در زمره باشكوھترین بناھاي قرن بود) ١٧۴٩(كاخ بویالكوا . بود
فردیناندو گالي . در بولونیا بود معماري تماشاخانھ و نقاشي دكور را بھ اوج خود در عصر جدید رسانید

، متون مشھوري درباره ھنر خود نوشت، و سھ فرزند )١٧٣١(دابیبینا تئاتر و رئالھ را در مانتوا بناكرد 
برادرش فرانچسكو . ھ ادامھ دادندبھبار آورد كھ مھارت وي را در تزیینات فریب دھنده و با شكوه صحن

كھ اغلب بھ عنوان زیباترین تماشاخانھ  -ھایي دروین، نانسي، و رم، و تماشاخانھ فیالرمونیكو را  تماشاخانھ
فرزند فردیناندو بھ نام آلساندرو سر معمار حكمران پاالتینا . در ورونا طراحي كرد - در ایتالیا نامیده میشود 

كھ بھ قولي ) ١٧۴٨(جوزپھ طرح قسمت داخلي اپراي یایرویت را تھیھ كرد  فرزند دیگرش بھ نام. شد
فرزند سومش آنتونیو تماشاخانھ كمونالھ را در بولونیا )). زیباترین اپراي موجود از نوع خود میباشد((

  . طراحي كرد

لیا بود، زیرا این تماشاخانھ و كلیساي عظیم قدیمي سان پترونیو محل نواختن بھترین موسیقي سازي در ایتا
در آنجا پدر روحاني جوواني باتیستا . بولونیا مركز اصلي آموزش علمي و نظري موسیقي در ایتالیا بود

  . مارتیني، بھ عنوان محترمترین معلم موسیقي در اروپا، دربار ساده ولي سختگیر خود را تشكیل میداد

مطالبي عالي درباره كنترپوان و ھمچنین ; او كتابخانھاي درباره موسیقي با ھفده ھزار جلد كتاب داشت
جوایز ; با یكصد شخصیت مشھور در بیش از ده كشور مكاتبھ میكرد; تاریخچھ موسیقي تدوین میكرد

موتسارت . فرھنگستان فیالرمونیكا، كھ وي سالھا ریاست آن را بھ عھده داشت، دلخواه ھمھ موسیقدانان بود
و در اینجا بود كھ روسیني و ; ایشھاي معین قرار گیردبھ آنجا رفت تا تحت آزم) ١٧٧٠(در بچگي 

ھاي تازه، كھ بھ وسیلھ اركستر صد نفري  جشنواره ساالنھ ساختھ. دونیدزتي بھ تدریس مشغول شدند
  . فرھنگستان اجرا میشدند، براي ایتالیا مھمترین و باالترین واقعھ سال از نظر موسیقي بود

او كھ درخشندگي گذشتھ . نفر برآورد كرد ٠٠٠/١۵۶ حدود ١٧۴٠گیبن جمعیت رم را در سال 
امپراطوري روم را بھ خاطر میآورد و فقیران و بردگان آن را ازیاد میبرد، جذبھ پایتخت مذھب كاتولیك را 

  : با ذایقھ خود ناسازگار یافت، و گفت

ھا  ھا و ویرانھبزرگترین قسمت ھفت تپھ را تاكستان[ آورلیانوس]ھاي وسیع میان دیوارھا  داخل محوطھ
از . زیبایي و شكوه شھر امروزي را ممكن است بھ مفاسد دولت و بھ نفوذ خرافات منتسب كرد. پوشاندھاند

ارتقاي سریع یك خانواده تازه بود كھ ) موارد استثنایي معدودند(عالیم مشخصھ ھر یك از ادوار سلطنت 
است، كاخھاي این برادرزادگان و  پاپ بي اوالد بھ ھزینھ كلیسا و مملكت آن را ثروتمند كرده

كمال ھنر معماري، نقاشي، و پیكر . خواھرزادگان خوشبخت پرھزینھترین یادبودھاي زیبایي و عبودیتند
تراشي بھ طرزي نامشروع بھ خدمت آنھا درآمده و تاالرھا و باغھایشان با گرانبھاترین آثار عتیق، كھ 

  . تزیین شدھاند; واداشتھ استسلیقھ یا خودپسندي آنان را بھ جمع آوریشان 

بھ موازات كاھش قدرت آنھا، سطح ; پاپھاي این دوران بھ علت باال بودن سطح اخالقیاتشان متمایز بودند
آنھا ھمگي ایتالیایي بودند، چون ھیچ یك از سالطین كاتولیك اجازه نمیداد دیگران . اخالقیاتشان باال میرفت
اینوكنتیوس  .كردم نام خود را با اصالح وضع زندانھاي رم بامسما كلمنس یازدھ. بھ مسند پاپ دست یابند

  سیزدھم، طبق قضاوت رانكھ مورخ آلماني كھ پروتستان بود، 

ع مزاجي او بینھایت حساس و واجد شرایط تحسین انگیزي براي حكومت روحاني و دنیوي بود، ولي وض
ھاي رومي كھ با او مرتبط بودند و امید داشتند بھ وسیلھ او ارتقاي مقام یابند متوجھ  خانواده. آسیبپذیر بود

حتي برادرزادھاش نتوانست بدون اشكال از آن مقرري ساالنھ بندیكتوس ; شدند كھ كامال در اشتباھند
اجازه داد نور چشمیھاي ) ((بنا بھ گفتھ یك مورخ كاتولیك( ولي)) شخصي بسیار خداشناس بود،((سیزدھم 

و ; كلمنس دوازدھم رم را از دوستان فلورانسي خود پر كرد)). ناشایست قدرت بسیار زیادي بھ دست آورند
وقتي كھ پیر و كور شد، اجازه داد برادرزادگانش، كھ عدم رواداري مذھبي آنھا باعث تشدید مبارزات میان 

  . یروان آیین یانسن در فرانسھ شد، بر او حكومت كنندیسوعیان و پ
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جانشین پطرس حواري از ھمھ بھتر و عاقلتر  ٢۵٠از میان ((مكولي عقیده داشت كھ بندیكتوس چھاردھم 
این نوع قضاوت كلي شاید چندان عادالنھ نباشد، ولي پروتستانھا، كاتولیكھا، و افراد غیرمومن )). بود

توس بھ عنوان مردي بسیار فاضل، با شخصیتي دوستداشتني، و پاكي اخالق ھمگي در تحسین از بندیك
  . ھماواز بودند

او در مقام اسقف اعظم بولونیا تناقضي میان ھفتھاي سھ بار حضور در اپرا و توجھ دقیق بھ وظایف 
در مقام پاپ، پاكیزگي زندگي خصوصي را با خلق و خوي خوش خویش، آزادي ; روحاني خود نمیدید

یك مجسمھ برھنھ ونوس را بھ . ن، و قدرشناسي تقریبا كافرانھ نسبت بھ ادبیات و ھنر سازش دادبیا
مجموعھ آثار ھنري خود افزود، و بھ كاردینال دو تانسن گفت چگونھ شاھزاده و شاھدخت وورتمبرگ 

ي بھ میان نامھاي خود را روي قسمت زیبا و گردي از بدن مجسمھ، كھ كمتر در مكاتبات پاپھا از آن ذكر
  . میآید، خراشیده و حك كردھاند

نكتھ سنجي او تقریبا بھ اندازه نكتھ سنجي ولتر نیرومند بود، ولي این امر مانع از آن نمیشد كھ مدیري دقیق 
  . و دیپلوماتي دوراندیش باشد

یك سوم  ;نیمي از درآمد در راه از بین میرفت: وي متوجھ شد كھ امور مالي دستگاه پاپي بسیار درھم است
جمعیت رم از روحانیان تشكیل میشد، كھ تعدادشان بمراتب بیشتر از آنچھ بود كھ كلیسا الزم داشت، و 

بندیكتوس از تعداد كارمندان . ھزینھ آنھا ھم بیش از آن میشد كھ كلیسا بتواند بھ طور شایستھ تامین كند
بازي دستگاه پاپ پایان داد، میزان كاست، بیشتر سربازان وابستھ بھ پاپ را مرخص كرد، بھ نور چشمي 

طولي . ھاي كشاورزي بھبودھایي داد، و فعالیتھاي صنعتي را تشویق كرد مالیاتھا را پایین آورد، در شیوه
در . نكشید كھ درستكاري و صرفھجویي و كارآیي او باعث شدند در خزانھ پاپ مازادي بھ وجود آید

ھایي باساردني،  موافقتنامھ. دشاھان سركش منظور شدندسیاست خارجي او امتیازات خوشایندي براي پا
پرتغال، ناپل، و اسپانیا امضا كرد و بھ آنھا اجازه داد كھ حكمرانان كاتولیكشان شاغالن مقامھاي مذھبي را 

بر ضد )) اوني جنیتوس((كوشش كرد، با نشان دادن مالیمت در اجراي توقیع . در قلمرو خود تعیین كنند
چون كفر بھ طور : ((او نوشت. نسن، حرارت مبارزات عقیدتي را در فرانسھ كاھش دھدپیروان آیین یا

روزانھ پیشرفت میكند، ما بھ جاي آنكھ بپرسیم آیا توقیع مورد قبول مردم است، باید سوال كنیم آیا بھ 
  . خداوند اعتقاد دارند

قبال ذكر شد كھ . با نھضت روشنگري پیدا كند)) كنار آمدن((او تالش شجاعانھاي كرد تا راھي براي 
ھیئتي را مامور ). ١٧۴۶(نمایشنامھ ولتر این نمایشنامھ در پاریس زیر آتش حملھ اھل كلیسا قرار داشت 
ي بیش از حد باور نكردني ھا كرد تا كتاب دعاي كاتولیكھا را مورد تجدیدنظر قرار دھد و بعضي از افسانھ

آالمبر /فعالیت شخصي او باعث شد كھ د. ھاي این ھیئت بھ مرحلھ اجرا درنیامدند ولي توصیھ. را حذف كند
وقتي . وي از منع و تحریم عجوالنھ كتابھا جلوگیري كرد. بھ عضویت موسسھ تعلیماتي بولونیا انتخاب شود

آیا شما : ((ماشین اثر المتري را محكوم كند، پاسخ داد - ان كھ دستیارانش بھ او اندرز دادند كھ كتاب انس
این را بدانید كھ پاپ تنھا در : ((و سپس افزود)) نباید از گزارش جسارت دیوانگان بھ من خودداري كنید

در فھرست تجدید نظر شده كتب ممنوعھ كھ وي در سال .)) دادن بركت از آزادي عمل برخوردار است
بجز چند ; ھاي غیر كاتولیك دست كشیده شد ھر گونھ تالش براي ردگیري نوشتھمنتشر كرد، از  ١٧۵٨

مورد معدود استثنایي، توجھ صرفا بھ ممنوعیت پارھاي از كتب محدود شد كھ بھ وسیلھ نویسندگان كاتولیك 
انچھ وي چنین مقرر داشت كھ ھیچ كتابي نباید محكوم شود، مگر اینكھ بھ نویسنده آن، چن. نوشتھ شده بودند

ھیچ كتابي كھ درباره یك موضوع علمي یا . در دسترس باشد، فرصتي داده شود تا از خود دفاع كند
بھ . تخصصي نوشتھ میشود نباید محكوم شود، مگر اینكھ نخست با متخصصین آن رشتھ مشورت شده باشد

قواعد در چاپھاي بعدي  از این. دانشمندان و ادبا باید بآساني اجازه داده شود كھ كتب ممنوعھ را بخوانند
  . مورد تایید لئوسیزدھم قرار گرفت ١٩٠٠فھرست كتابھا تبعیت شد و خود قواعد در سال 
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عوام الناس رم شاید . براي پاپھا حكومت بر رم ھمان اندازه مشكل بود كھ فرمانروایي بر دنیاي كاتولیك
ھر علتي میتوانست بھ نبرد تن بھ تن میان  .زمختترین و خشنترین مردم ایتالیا و احتماال سراسر اروپا بودند

ھایي كھ شھر مقدس رم را بھ قسمتھاي مختلف تقسیم كرده بودند  اشراف یا بھ مبارزھاي خونین میان گروه
ھا، قضاوت  در تماشاخانھ. و افراد ھر قسمت نسبت بھ آن احساسات وطنپرستانھ داشتند منجر شود

فقتآمیز باشد، خصوصا در مواردي كھ این قضاوت براساس تماشاچیان میتوانست عاري از احساسات ش
  . صحیح نبود

ھا،  كلیسا كوشش داشت با جشنواره. یك مورد از این نوع قضاوت را در مورد پوگولزي خواھیم دید
در طول ھشت روز قبل . ھاي مذھبي، رواداري مذھبي، و كارناوال احساسات مردم را تسكین بخشد دستھ

بزرگ، بھ آنھا اجازه داده میشد خود را بھ البسھ مبدل، كھ پرزرق و برق و تفنني بودند، از آغاز ایام روزه 
ھاي اصلي بھ جست و خیز مشغول شوند، نجبا سعي  درآورند و در محل تجمعات، خیابانھا، و گذرگاه

و ھمگي البسھ ھایي كھ حامل سواركاران ماھر یا زنان زیبا بودند  داشتند با ترتیب دادن رژه اسبان با ارابھ
روسپیان متاع خود را بھ بھایي كھ موقتا افزایش ; فاخر بر تن داشتند انظار عمومي را بھ خود جلب كنند

و راز و نیازھاي عاشقانھ در زیر نقابھا، براي مدت چند ساعت، از فشار ; یافتھ بود عرضھ میداشتند
مرنگ تقدس و بزھكاریھاي خود را از پس از پایان كارناوال، رم جریان ناھ. زندگي تكگاني میكاستند

  . سرمیگرفت

معماري كمكھاي . ھنر در جریان افول معتقدات مذھبي، كھ خود روبھ انحطاط میرفت، رونقي نیافت
آلساندرو گالیلئي نماي با ابھتي براي كلیساي قدیمي سان جوواني در ; مختصري بھ پیشرفتھاي ھنري كرد

و فرانچسكو د ; ع ظاھري كلیساي سانتاماریا مادجوره تغییراتي دادفردیناندو فوگا در وض; التران ساخت
میدان ((سانكتیس بناي باشكوه و وسیع سكاالدي اسپانیا را بر روي آرامگاه سانتیسیما ترینیتا دیي مونتي در 

ر د. ھنر مجسمھ سازي بناي یادبود مشھوري بھ نام چشمھ سھ سكھ بھ آثار ھنري افزود. ایجاد كرد)) اسپانیا
كنار این چشمھ، جھانگرداني كھ از سفر بھ رم خاطرات خوشي دارند سكھاي از روي شانھ خود بھ داخل 

تاریخچھ این چشمھ سھ مخرجي . آب میاندازند تا مطمئن شوند كھ در آینده بازھم از رم دیدن خواھند كرد
پ كلمنس دوازدھم براي پا; امكان دارد بر نیني طرح مختصري از آن بھ جاي گذارده باشد. طوالني است

سیژیسبر آدام از نانسي طرحھایي تقدیم  - ادمھ بوشاردون از اھالي پاریس، و المبر ; آن مسابقھاي برپا كرد
ھاي وسط را كھ از نپتون و  پیتروبراتچي مجسمھ; جوواني مائیني براي طرح آن انتخاب شد. داشتند

را )) شفا((و )) حاصلخیزي((ھاي مظھر  لھ مجسمھفیلیپودالوا). ١٧٣٢(اطرافیانش تشكیل میشدند تراشید 
جوزپھ پانیني این كار را در سال ; نیكولو سالوي زمینھ معماري الزم را فراھم ساخت; قالبگیري كرد

ھا و دستھاي متعدد طي سي سال، حاكي از ضعف  ممكن است این ھمكاري اندیشھ; تكمیل كرد ١٧۶٢
براتچي . ولي مانع از بروز این فكر میشود كھ ھنر در رم مرده بودتصمیم یا فراھم نبودن وجوه الزم باشد، 

كھ (با ساختن مقبره ماریا كلمنتینا سوبیسكا، ھمسر بدبخت جیمز سوم، از خاندان استوارت و مدعي پیر 
و دالوالھ در كلیساي سنت ایگناتیوس منظره ; ، بر افتخارات خود افزود)اینك در كلیساي سان پیترو است

ت را، كھ بھ طرز زیبایي حكاكي كرده و ارزش آن ھمسنگ آثار دوران رنسانس مترقي بود، از عید بشار
  . خود باقي گذاشت

در این دوران نقاشي در رم اثر اعجاب انگیزي خلق نكرد، ولي جامباتیستا پیرانسي حكاكي را بھ صورت 
آثار پاالدیو را خوانده و ; ده بودوي فرزند یك سنگ كار و در نزدیكي ونیز بھ دنیا آم. ھنري عمده درآورد

ونیز بیش از آنكھ پول داشتھ باشد، ھنرمند داشت، و رم بیش از . رویاي كاخھا و مقابر را در سرمیپروراند
. بدین ترتیب، جوواني بھ رم رفت و بھ عنوان معمار بھ كار پرداخت. آنچھ ھنرمند داشتھ باشد، پول داشت
یا در حقیقت طرحھایي ; ولي او بھ ھر حال طراحي ساختمان میكرد. ددر آن وقت، ساختمان موردنیاز نبو

از جملھ این طرحھا زندانھایي خیالي بودند كھ . خیالي میكشید كھ میدانست ھیچ كس آنھا را نخواھد ساخت
تحت  ١٧۵٠او این طرحھا را در سال . از تركیب پلكان اسپانیایي با حمامھاي دیوكلسین تشكیل مییافتند

كارھاي مختلف معماري و زندانھا منتشر كرد، و مردم، بھ ھمان ترتیب كھ معما یا داستانھاي نامھاي 
ھنگامي كھ پیرانسي بیشتر سر حال بود، مھارت . اسرارآمیز میخریدند، این طرحھا را خریداري میكردند
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كار شد، بھ  او عاشق این. خود را متوجھ حكاكي طرحھاي خود از بناھاي قدیمي روي اشیاي مختلف میكرد
از اینكھ میدید این بناھاي دیرینھ روز بھ روز، بر اثر ; ھمان نحو كھ پوسن و روبر عاشق كار خود شدند

او مدت بیست و پنج سال، تقریبا . دستبرد یا اھمال، بیش از پیش از ھم متالشي میشوند بسیار متالم میشد
حتي موقعي كھ بر اثر . غذایش ھم نمیرسید ھر روز، براي كشیدن طرح آنھا بیرون میرفت و گاھي حتي بھ

اثر او بھ نام آثار باستاني رم و . سرطان مشرف بھ مرگ بود، بھ كشیدن و حكاكي و كندھكاري ادامھ میداد
  . مناظر رم بھ صورت چاپي بھ ھمھ اروپا رفت و در تجدید حیات سبكھاي معماري كالسیك سھمي داشت

ھركوالنئوم و پومپئي، یعني شھرھایي كھ بر اثر فوران آتشفشاني كوه این تجدید حیات بر اثر حفریاتي در 
بعضي از دھقانان  ١٧١٩در سال . میالدي مدفون شده بودند، انگیزه نیرومندي یافت ٧٩وزوو در سال 

نوزده سال از آن . ھایي را كھ در دل خاك جاي داشتند در ھركوالنئوم پیدا كردھاند گزارش دادند مجسمھ
حفاري مشابھي  ١٧۴٨در سال . تا اینكھ اعتبار براي حفاري منظم و اصولي محل تامین شد تاریخ گذشت

معابد عظیم و باشكوه  ١٧۵٢بتدریج عجایب پومپئي را، كھ شھر كفار بود، آشكار ساخت، و در سال 
لعھ كنند و باستانشناسان از بیش از ده كشور گرد آمدند تا مطا. یوناني پائستوم از درختان جنگلي خالي شدند

طرحھایي كھ آنھا كشیدند عالقھ ھنرمندان و مورخین را برانگیختند، . ھاي خویش را شرح دھند نتیجھ یافتھ
و طولي نكشید كھ رم و ناپل مورد ھجوم عالقھمندان بھ ھنر كالسیك، خصوصا عالقھمندان آلماني، قرار 

نگ آرزو داشت بھ رم برود تا لسی. رفتند ١٧۵۵، و وینكلمان در سال ١٧۴٠منگس در سال . گرفت
ولي بھتر است این داستان ... و گوتھ .)) دست كم یك سال، و چنانچھ ممكن باشد براي ھمیشھ، آنجا بماند((

  . باشد براي بعد

، بیشتر در ایتالیا )١٧٢٨(تعیین ملیت آنتون رافائل منگس مشكل است، زیرا وي در بوھم بھ دنیا آمده بود 
پدرش، كھ مینیاتورسازي در درسدن بود، . ، و رم را بھ عنوان موطن خود برگزیده بودو اسپانیا كار میكرد

پسربچھ استعدادي از خود نشان داد، و . نامھاي كوردجو و رافائل را بر او نھاده، و او را وقف ھنر كرد
ي درون گفتھ میشود پدرش او را روزھاي متوال. پدرش وقتي كھ وي دوازده سال داشت، او را بھ رم برد

واتیكان محبوس میكرد و بھ عنوان ناھار نان و شراب بھ او میداد و بھ او میگفت كھ بقیھ غذاي خود را از 
آنتون پس از توقف كوتاھي در درسدن، بھ رم . یادگارھاي رافائل میكالنژ و جھان ھنر كالسیك تامین كند

او براي این كار از . خود جلب كردانظار را بھ )) خانواده مقدس((بازگشت و با كشیدن تابلویي از 
با  ١٧۴٩در سال . ، بھ عنوان مدل استفاده كرد))دوشیزھاي فقیر، با فضیلت، و زیبا((مارگاریتا گواتتسي، 

بار دیگر كھ بھ درسدن . این دوشیزه ازدواج كرد، و با ھمان ازدواج مذھب كاتولیك رومي را پذیرفت
تالر در سال  ١٠٠٠سوم، شاه لھستان، با حقوقي برابر بازگشت، بھ عنوان نقاش دربار آوگوستوس 

او قبول كرد دو تصویر براي یكي از كلیساھاي درسدن بكشد، ولي از پادشاه خواست تا بھ او . منصوب شد
در . در سن بیست و چھار سالگي در رم مستقر شد ١٧۵٢اجازه دھد كھ این كار را در رم بكند، و در سال 

با وینكلمان آشنایي  ١٧۵۵در سال . است مدرسھ نقاشي واتیكان منصوب شدبیست و شش سالگي بھ ری
یافت و با او ھمعقیده شد كھ سبك باروك اشتباه است و ھنر باید با فرمھاي نئوكالسیك بھ تزكیھ خود 

شاید در ھمین اوان با گچ رنگي خود نگارھاي را كشید كھ اینك در گملده گالري در درسدن . بپردازد
در این تصویر صورت و موھاي او مانند دختران است، ولي چشمانش با غرور مردي . موجود است

  . میدرخشد كھ اطمینان دارد میتواند جھان را بھ لرزه درآورد

حقوق منگس كھ از طرف پادشاه ). ١٧۵۶(ھنگامي كھ فردریك كبیر آوگوستوس را از ساكس بیرون راند 
ھاي مختصري كھ در ایتالیا بھ وي پرداخت میشدند  ا حق الزحمھپرداخت میشد معلق ماند، و او ناچار شد ب

او بخت خود را در ناپل آزمایش كرد، ولي ھنرمندان آنجا بھ پیروي از یك رسم قدیمي ناپلیھا . زندگي كند
او ویال . زندگي او را بھ عنوان یك مھاجم خارجي مورد تھدید قرار دادند، و منگس با شتاب بھ رم بازگشت

ھنوز در ) ١٧۶١(اثرش بھ نام پارناسوس ; را با فرسكوھایي، كھ زماني شھرت داشتند تزیین كردآلباني 
این اثر از نظر فني عالي، از نظر سبك كالسیك عاري از حرارت، و از نظر عاطفي ; آنجا مشھور است
اخ سلطنتي با وصف این، سفیر اسپانیا در رم احساس كرد این كسي است كھ میتواند ك. كامال بیروح است

دوبلون بھ اضافھ خانھ،  ٢٠٠٠كارلوس سوم بھ دنبال منگس فرستاد و سالي . را در مادرید تزیین كند
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كالسكھ، و مسافرت مجاني با یك كشتي جنگي اسپانیایي، كھ قرار بود بزودي از ناپل عازم اسپانیا شود، بھ 
  . وارد مادرید شد ١٧۶١منگس در سپتامبر . او وعده داد

VII - پل نا  

  پادشاه و مردم  - ١

پادشاھي ناپل، كھ شامل ھمھ خاك ایتالیا در جنوب ایاالت پاپي بود، در مبارزه بر سر قدرت میان اتریش، 
ولي البتھ این نحوه بیان درباره ناپل تنھا در . اسپانیا، انگلستان، و فرانسھ بھ این سو و آن سو كشیده میشد

در اینجا تنھا بھ ذكر ; راز و نشیب خونین پیروزیھا و شكستھاستحكم نگاھي سریع و بیروح بھ تاریخ و ف
اتریش ناپل را بھ تصرف آورد و دون كارلوس، دوك پارما، كھ از  ١٧٠٧این نكتھ اكتفا میشود كھ در سال 

اتریش را بیرون راند و بھ عنوان  ١٨٣۴خاندان بوربون و فرزند فیلیپ پنجم پادشاه اسپانیا بود، در سال 
 ٠٠٠/٣٠٠پایتخت او، كھ . بر آنجا فرمانروایي كرد ١٧۵٩چھارم، پادشاه ناپل و سیسیل، تا سال كارلوس 

  . نفر جمعیت داشت، بزرگترین شھر ایتالیا بود

در ابتدا او سلطنت را بھ عنوان مجوز براي تجمل . كارلوس آھستھ در ھنر سلطنت پختگي و بلوغ یافت
ید، نیمي از وقت خود را بھ شكار مصروف میداشت، و در از امور حكومتي غفلت میورز: تلقي میكرد

با گرفتن الھام از وزیر دادگستري و  ١٧۵۵سپس در حدود سال . خوردن آن قدر افراط میكرد كھ فربھ شد
امور خارجھ خود، ماركزه بر ناردو دي تانوتچي، درصدد بر آمد خشونت نظام فئودالیتھ را، كھ در زیر 

  . نھ ناپل قرار داشت، كاھش دھدزندگي پرمرارت و سرمستا

نجبا مالك تقریبا دو . مدتھا بود كھ سھ گروه كھ با یكدیگر وابستھ بودند بر این پادشاھي حكومت میكردند
سوم زمینھاي آن بودند، چھار پنجم جمعیت پنج میلیون نفري آن را در اسارت داشتند، بر پارلمان نفوذ 

ھمھ تالشھایي را كھ براي اصالح وضع بھ عمل میآمدند با شكست  داشتند، بر مالیاتھا نظارت میكردند، و
روحانیان یك سوم زمینھا را در تملك داشتند و با االھیاتي كھ براساس وحشت استوار . مواجھ میساختند

ھاي افسانھوار، مراسم مذھبي تحمیق كننده، و معجزاتي از قبیل مراسم نیمسالھ تبدیل خون  بود، نوشتھ
اداره امور . بھ مایع، مردم را در انقیاد روحي نگاه میداشتند) قدیس محافظ ناپل(ا نواریوس منعقد قدیس ی

مملكتي در دست حقوقداناني قرار داشت كھ مرھون و مدیون نجبا و روحانیان عالیمقام بودند و، بنابراین، 
بیشتر از  یك طبقھ متوسط كوچك وجود داشت كھ. تعھد داشتند اوضاع قرون وسطایي را حفظ كنند

دھقانان و طبقات زحمتكش در فقري بسر میبردند . بازرگانان تشكیل میشد و از نظر سیاسي فاقد قدرت بود
. كھ بعضیھا را بھ راھزني و بسیاري را بھ تكدي سوق میداد، تنھا در ناپل سي ھزار گدا وجود داشت

و انزجار آورترین موجودات نفرت انگیزترین اراذل ((ھاي مردم پایتخت را  پرزیدان دوبروس توده
ولي باید اذعان كرد . این قضاوت معلول را محكوم میكرد، بدون اینكھ علت را بدنام كند. میخواند)) موذي

چنین بھ نظر میرسید كھ آن ناپلیھاي ژنده پوش، خرافاتي، و كشیش زده بیش از عوام الناس ھمھ كشورھاي 
  . اروپایي نمك و شادي زندگي را در خود داشتند

كارلوس براي جذب نجبا بھ دربار بھ طوري كھ زیر نظر خودش باشند، و ایجاد نجباي تازه كھ متعھد بھ 
ھا جلوگیري  از جریان سیل آساي جوانان بھ داخل صومعھ. پشتیباني ازوي بودند، قدرت آنھا را كاھش داد

تي بھ میزان دو درصد بر نفر كاھش داد، مالیا ٠٠٠/٨١نفر بھ  ٠٠٠/١٠٠كرد، انبوه روحانیان را از 
تانوتچي قلمرو اختیارات نجبا را . اموال كلیسا وضع كرد، و مصونیت قضایي روحانیان را محدود ساخت

ھاي قضایي اصالحاتي بھ عمل آورد، و  محدود كرد، با فساد دستگاه قضایي بھ مبارزه برخاست، در شیوه
ولي صومعھ نشینان، كارلوس را مطمئن . شد بھ یھودیان آزادي عبادت داده. از شدت قانون جزا كاست
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ساختند علت اینكھ وي وارث ذكوري ندارد تنبیھي است كھ خداوند در برابر این رواداري مذھبي گناه آلود 
  . الجرم این رواداري لغو شد; در حق وي معمول داشتھ است

  . وجود آید عالقھ شدید پادشاه بھ ایجاد بنا باعث شد كھ دو ساختمان مشھور در ناپل بھ

بنا شد و ھنوز در زمره بزرگترین و زیباترین سالونھاي  ١٧٣٧تماشاخانھ بزرگ سان كارلو در سال 
 ٣۴لوئیجي وانویتلي ساختمان كاخ سلطنتي را در كازرتا، واقع در  ١٧۵٢در سال . اپراي موجود است

سلطنتي این بود كھ با كاخ و ھدف او از ایجاد این كاخ عظیم . كیلومتري شمال خاوري پایتخت، آغاز كرد
رساي رقابت كند و بھ عنوان محل اقامت خاندان سلطنتي نجباي مالزم خاندان سلطنت، و اعضاي اصلي 

بردگان اعم از سیاه و سفید، مدت بیست و دو سال براي ایجاد این . دستگاه حكومت مورد استفاده قرار گیرد
 ٢٧٠ل وسیع ساختمان مركزي را كھ قسمت جلو آن حدود ساختمانھاي داراي انحنا مدخ. بنا زحمت كشیدند

در داخل بنا، یك تماشاخانھ، یك نمازخانھ، اطاقھاي بیشمار، و یك . متر گسترش داشت، احاطھ كرده بودند
در پشت كاخ، تا حدود . پلكان عریض دو طرفھ، كھ ھر پلھ آن سنگ مرمر یكپارچھاي بود، قرار داشت

ھاي با شكوھي بودند كھ یك آبراھھ بھ طول  عداد زیادي مجسمھ، و فوارهھشتصد متر، باغھاي منظم، ت
  . كیلومتر آب الزم را براي آنھا تامین میكرد ۴۴تقریبي 

این كاخ نیز، مانند كاخھاي اسكوریال و ورساي، بھ نام شھري كھ در آن قرار داشت (غیر از كاخ كازرتا 
گري وجود نداشت، و در زمینھ نمایشنامھ نویسي و در این دوران اثر ھنري برجستھ دی) خوانده میشد

مردي اثر متھورانھاي تحت عنوان تاریخ مدني پادشاھي  ١٧٢٣در سال . شاعري نیز اثر مھمي تولید نشد
ناپل نوشت كھ مطامع روحانیان، مفاسد درباریھاي كلیسایي، قدرت دنیوي كلیسا، و ادعاي دستگاه پاپ دایر 

نویسنده این اثر، پیترو جانونھ، از . رو پاپي را مورد حملھاي پیگیر قرار میدادبر حفظ ناپل بھ عنوان قلم
طرف اسقف اعظم ناپل تكفیر شد، بھ وین گریخت، توسط پادشاه ساردني بھ زندان انداختھ شد، و پس از 

 آنتونیو جنووزي بھ ھنگام خواندن آثار الك ایمان. در تورن درگذشت ١٧۴٨دوازده سال زندان در سال 
كوشش كرد روانشناسي الك را در ) ١٧۴٣(خود را از دست داد و در اثر خود عناصر ما بعد الطبیعھ، 

یك تاجر فلورانسي نخستین كرسي اقتصاد سیاسي را در اروپا در  ١٧۵۴در سال . ایتالیا متداول كند
و دیگر ; د اشغال كندنخست اینكھ ھیچگاه این كرسي را یك روحاني نبای: دانشگاه ناپل بھ دو شرط دایر كرد

  . اینكھ نخستین شاغل آن باید آنتونیو جنووزي باشد

با نخستین رسالھ اصولي و منظم اقتصادي بھ ایتالیایي تحت عنوان  ١٧۵۶جنووزي عمل وي را در سال 
این رسالھ منعكس كننده فریاد بازرگانان و صنعتگران براي آزادي از . روابط بازرگاني جبران كرد

در ھمان سال كھ، در . ودال، روحاني، و امثال آنھا در مورد فعالیتھاي آزادانھ خصوصي بودتضییقات فئ
  . مقاالتي كھ در دایرھالمعارف دیدرو مینوشت، خواستار ھمان آزادي براي طبقھ متوسط فرانسھ شد

ریس برقرار شاید ارتباطي میان جنووزي كھ بھ وسیلھ فردیناندو گالیاني كھ ھم اھل ناپل بود و ھم اھل پا
اثري تحت عنوان رسالھ درباره پول منتشر ساخت كھ در آن، با  ١٧۵٠گالیاني در سال . شده بود

اثر . معصومیت اقتصادداني بیست و دو سالھ، بھاي یك محصول را از روي ھزینھ تولید آن تعیین كرد
ھاي كنھ مالحظھ  نوشتھ دیگر او بھ نام گفتگو درباره تجارت غالت، كھ ما آن را بھ عنوان انتقادي بر

ھنگامي كھ ناچار شد پس از سالھاي پرھیجاني كھ در پاریس گذرانده . كردھایم، درخشندگي بیشتري داشت
بود، بھ وطن باز گردد، از این موضوع متالم بود كھ ناپل فاقد سالون و مادام ژوفرن است كھ بھ او غذا 

فیلسوفي داشت كھ اثري از خود در تاریخ بھ جاي  ولي ناپل. بدھد و نیروي فكریش را بھ جنبش وا دارد
  . گذارد
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او در زندگینامھ خود میگوید كھ در ھفت سالگي از یك نردبان پرتاب شد، با سر بھ زمین خورد، و مدت 
این غده بھ كمك . پنج ساعت بیھوش بود، جمجمھاش ترك خورده و روي آن غده بزرگي درآمده بود

ي پي در پي كوچك شد، ولي این پسربچھ در خالل این نیشتر زنیھا آن قدر خون از دست داد كھ نیشترھا
بھ لطف خداوندي، من زنده ماندم، ولي بر اثر این : ((او میافزاید. جراحان انتظار داشتند بزودي فوت كند

نبوغ بھ نوعي مشكل اگر . او مسلول نیز شد.)) سو حادثھ با خلق و خویي مالیخولیایي و عصبي بزرگ شدم
  . جسماني بستگي داشتھ باشد، ویكو از این لحاظ مستغني بود

، )در نزدیكي سالرنو(با درس دادن بھ برادرزادگان اسقف ایسكیا، در واتوال ) ١۶٨۵(در سن ھفدھسالگي 
، نھ سال در آنجا ماند، و در خالل این مدت باشور و حرارت علم حقوق، زبانشناسي. امرار معاش میكرد

با شیفتگي خاصي آثار افالطون، اپیكوروس، لوكرتیوس، ماكیاولي، فرانسیس . تاریخ، و فلسفھ میخواند
 ١۶٩٧در سال . بیكن، دكارت، و گروتیوس را خواند، و از این رو بر معتقدات مذھبیش صدمھ وارد شد

دوكات درآمد  ١٠٠لي این مقام برایش تنھا سا. در دانشگاه ناپل مقام استادي فن بیان را بھ دست آورد
یكي از . بھ كمك این دو، خانواده كثیر العدھاي بھ وجود آورد. داشت، و وي با تدریس بر آن میافزود

دخترانش در جواني درگذشت، یكي از پسرانش چنان تمایالت شرورانھاي نشان داد كھ ناچار بھ دارالتادیب 
در . ار بود نقش پدر، مادر، و معلم را ایفا كندویكو ناچ; فرستاده شد ھمسرش بیسواد و بھ درد نخور بود

  . میان این عوامل موجد پریشان حواسي، او فلسفھ تاریخ خود را بھ رشتھ تحریر درآورد

بر آن بود كھ در جنگل تاریخ ) ١٧٢۵(اثر او بھ نام اصول یك علم جدید درباره طبیعت مشترك ملل 
ویكو بر این عقیده بود كھ در . ، حال، و آینده را روشن كندمواردي از نظم و ترتیب تسلسلھا بیابد كھ گذشتھ

  . تاریخ ھر ملت میتواند سھ دوران اصلي تمیز دھد

دوران خدایان، كھ در آن كفار عقیده داشتند تحت حكومت االھي زندگي میكنند و ھمھ چیز بھ وسیلھ ) ١(
  . ... خدایان از طریق الھام و اشارات و ندا بھ آنھا امر میشود

دوران قھرمانان، كھ در آن این گونھ افراد چون معتقد بودند نسبت بھ مردم عادي نوعي برتري دارند، ) ٢(
  . در جوامع اشرافي سلطنت میكردند

دوران افراد، كھ ھمھ مردم خود را از نظر طبیعت بشري برابر میشناختند، و بنابراین نخست جوامعي ) ٣(
  . ر بودند، و سپس نظامھاي سلطنتي برقرار شدندكھ بر پایھ اشتراك منافع مردم استوا

او نمیتوانست بدون تخطي از سنت ; ویكو دوران نخستین را تنھا درباره تاریخ كفار صادق میدانست
چون )). اعتقاد داشتند كھ تحت حكومت االھي زندگي میكنند((مقدس، اظھار دارد كھ یھودیان عھد قدیم فقط 

دانشمندان ناپلي را بھ خاطر سخن گفتن ) پل از شمال ایتالیا شدیدتر بودكھ در نا(دستگاه تفتیش افكار 
درباره انسانھاي قبل از دوران حضرت آدم مورد آزار و اذیت قرار داده بود، ویكو با زحمت زیاد، و با 

فرض اینكھ ھمھ اخالف حضرت آدم، بھ غیر از یھودیان، پس از طوفان نوح بھ حالتي تقریبا حیواني 
بودند و در غارھا زندگي میكردند و از نظر روابط با زنان وضع بیبندوبار و اشتراكي داشتند،  بازگشتھ

ثانوي بود كھ تمدن از )) حالت طبیعت((او میگفت از این . فرضیھ خود را با سفر پیدایش منطبق ساخت
كو درباره مذھب گاھي وی. طریق تشكیل خانواده، كشاورزي، مالكیت، اخالقیات، و مذھب تكوین یافتھ بود

گاھي ھم آن را تا پایھ نقطھ ; بھ عنوان نوعي جان گرایي بدوي براي توضیح اشیا و اتفاقات صحبت میكرد
  . اوج سیر تكامل باال میبرد

سھ مرحلھ رشد اجتماعي با سھ طبیعت یا سھ طریق تعبیر جھان از دیدگاه الھوتي، افسانھاي، و عقلي 
  . انطباق دارد
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كھ در نزد كساني كھ از نظر قدرت تعقل از ھمھ ضعیفترند بیش از (نخستین طبیعت بر اثر خطاي تخیل 
طبیعتي شاعرانھ یا خالقھ بود كھ ممكن است بتوانیم آن را االھي بنامیم، زیرا میپنداشت ) ھمھ شدت دارد

خطاي تخیل، بشر از  بر اثر ھمین... خدایان در اشیایي كھ داراي وجود خارجي ھستند روح دمیدھاند
قھرمانان خود . طبیعت دوم طبیعت قھرماني بود... خدایاني كھ خود بھ وجود آورده بود ھراس بسیار داشت

انساني بود كھ ھوشمند و بنابراین بیتكلف، [ طریق]طبیعت سوم، طبیعت ... را از مبدا االھي میپنداشتند
  . عنوان قوانین اعتقاد داشتمھربان، و معقول بود و بھ وجدان، عقل، و وظیفھ بھ 

در مرحلھ . ویكو كوشش داشت تاریخچھ زبان، ادبیات، قوانین، و حكومت را در این طرح سھ گانھ بگنجاند
در مرحلھ دوم از طریق عالیم، ; نخست آدمیان از راه ایما و اشاره با یكدیگر ارتباط برقرار میكردند

ماتي كھ مورد توافق یك ملت قرار گرفتھاند و بھ كمك آن در مرحلھ سوم از طریق كل; ھا، و تصاویر تشبیھ
در ابتدا : خود قوانین ھم مراحل تكامل مشابھي را طي كردند. كلمات میتوان معاني قوانین را تعیین كرد

و ; بعد جنبھ قھرماني یافتند، مانند قوانین لوكورگوس; قوانین منبعث از خداوند بودند، مانند قانون موسي
حكومت نیز سھ مرحلھ .)) و از عقل كامال رشد یافتھ انساني ناشي شدند((ساني بھ خود گرفتند سپس جنبھ ان

حكومت ; حكومت روحانیان، كھ در آن حكمرانان مدعي بودند منعكس كننده نداي خداوند: طي كرده است
كھ در آن ((و حكومت انسانھا، ; اشرافي، كھ در آن ھمھ حقوق مدني بھ طبقھ حاكمھ قھرمانان منحصر بود

این وضع در شھرھاي آزاد كھ مردم در اداره آنھا نقشي .... ھمگان در برابر قوانین برابر شمرده میشوند
بھ .)) نیز در حكومتھاي سلطنتي كھ ھمھ در برابر قوانین فرمانروایان برابرند... دارند صادق است، و 

كامل سیاسي از نظام سلطنتي بھ حكومت طوري كھ مشاھده میشود، ویكو خالصھ افالطون را درباره سیر ت
: اشرافي، دموكراسي، و نظام استبدادي بھ خاطر داشت، ولي این ترتیب را بھ این صورت تغییر داد

او با افالطون ھمعقیده بود كھ . حكومت روحانیان، حكومت اشرافي، دموكراسي، و نظام سلطنتي
نظامھاي ((; درمان بینظمي دموكراسي میدانستدموكراسي بھ ھرج و مرج میگراید، و حكومت یكنفره را 

بینظمي اجتماعي ممكن .)) سرانجام ملتھا در بستر آنان قرار خواھند گرفت... سلطنتي دولتھایي ھستند كھ 
است از خرابي اصول اخالقي، تجمل، خوي زنانگي، از دست دادن خصوصیات رزمي، فساد در 

معموال . رشك و حسد تجاوزگرانھ در میان فقرا حاصل شودھاي دولتي، تمركز خلل بار ثروت، یا  دستگاه
چنین بینظمي بھ استبداد منجر میشود، مانند ھنگامي كھ فرمانروایي آوگوستوس ھرج و مرج جمھوري را، 

حتي اگر استبداد نتواند جلو انحطاط را بگیرد، یك ملت . كھ معلول حكومت دموكراسي بود، درمان كرد
  . ح قدم بھ درون صحنھ میگذاردنیرومندتر بھ عنوان فات

چون مردمي كھ تا این حد فاسدند برده شھوات بیقید و بند خود شدھاند، خداوند مقرر میدارد كھ آنان طبق 
قانون طبیعي ملل برده شوند، و تحت انقیاد ملل بھتري قرار گیرند كھ پس از تسخیر، آنھا را بھ صورت 

ینجا دو پرتو از نظام طبیعي میدرخشند، نخست، آن كس كھ در ا. ایالت تحت فرمان خود نگاه میدارند
دوم، كساني بر جھان حكومت . نمیتواند بر خود حكومت كند باید بگذارد كسي كھ میتواند بر او حكومت كند

  . میكنند كھ طبیعتا از ھمھ شایستھ ترند

ھ تسخیركنندگانش بھ آن در این گونھ موارد، ملت تسخیر شده بھ سوي مراحل رشد و تكاملي باز میگردد ك
بدین ترتیب، مردم امپراطوري روم پس از تھاجم بربرھا، بھ حالت بربریت باز گشتند و ناچار . رسیدھاند

اینھا قرون ; كار خود را آغاز كنند[ حكومت كشیشان و تعالیم مذھبي]بودند از مرحلھ حكومت روحانیان 
روساي عشایر ملوك الطوایفي با ; ي فرا رسیدبا جنگھاي صلیبي دوران قھرماني دیگر. تیرگي بودند

  . قھرمانان ھومر برابرند، و دانتھ باز ھمان نقش ھومر را بھ عھده دارد

ما در آثار ویكو بازتاب این فرضیھ را كھ تاریخ یك جریان دوراني تكرار وقایع است، و نیز بازتاب قانون 
; تجزیھ و تحلیل، تصور پیشرفت دچار لطمھ میشوددر این نوع . ماكیاولي را میبینیم)) تكامل و بازگشت((

تاریخ، مانند زندگي، . زیرا پیشرفت تنھا نیمي از حركتي نوبتي است كھ در آن نیمي دیگر انحطاط است
  . عبارت است غیرقابل اجتناب
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او گفت بسیاري از قھرمانان . ویكو در جریان بحثي كھ پیش كشیده بود، مطالب چشمگیري مطرح كرد
ھاي قدیمي ساختھ فكر بشر، و در حكم دادن نام و شخصیت بھ جریاناتي بودند كھ مدتھاي مدید یا فاقد  افسانھ

بدین ترتیب، اورفئوس عبارت بود از تركیب تخیلي . جنبھ شخصي بودھاند یا جنبھ چند شخصیتي داشتند
رسومي كھ بھ اسپارت لوكورگوس عبارت بود از تجسم یك سلسلھ قوانین و ; تعداد زیادي موسیقیدان بدوي

. رومولوس عبارت بود از یك ھزار مردمي كھ روم را بھ صورت یك كشور درآورده بودند; جسمیت دادند
بھ ھمان ترتیب، ویكوھومر را افسانھاي میدانست و، نیم قرن پیش از انتشار اثر فریدریش ولف بھ نام 

ھومر محصول روي ھم انباشتن و تلفیق ، استدالل میكرد كھ داستانھاي حماسي )١٧٩۵(مقدمھاي برھومر 
ھا و نسلھا سخن سرایاني بودند كھ در شھرھاي یونان داستانھاي قھرماني تروا و اودوسئوس  تدریجي گروه

اثر بارتولد نیبور، ویكو فصلھاي ) ١٨٣٢ -  ١٨١١(را میخواندند و تقریبا یك قرن قبل از انتشار تاریخ رم 
ھمھ تاریخھاي ملل كافر آغازي : ((افسانھ است، مردود دانست و گفت اول كتاب لیوي را بھ عنوان اینكھ

بار دیگر ویكو با دقت از اظھار تردید درباره سند تاریخي سفر پیدایش خودداري .)) (افسانھوار داشتھاند
ھاي  این كتاب تاریخي ذھني نیرومند ولي بھ ستوه آمده را نشان میدھد كھ كوشش میكند اندیشھ.) میكند

ویكو بكرات گرایش . را قالبریزي كند، بدون اینكھ خود را گرفتار زندان دستگاه تفتیش افكار سازد اساسي
او احساس میكرد چون اصول علم حقوق را بھ . پیدا كرد تا وفاداري خود را نسبت بھ كلیسا اعالم دارد

ھنگامي كھ . لیساستنحوي تشریح كرده است كھ با االھیات مذھب كاتولیك سازگار است، سزاوار تحسین ك
او نظر خود را درباره مذھب بھ عنوان پشتیبان حیاتي نظام اجتماعي و اخالقیات شخصي بیان میدارد، در 

تنھا مذاھب ھستند كھ قدرت دارند مردم را وادار كنند اعمال : ((ھایش لحن صمیمانھتري دیده میشود گفتھ
ھایش، چنین  استعمال مكرر كلمھ خداوند در نوشتھبا این وصف، بر خالف .)) مقرون بھ فضیلت انجام دھند

بھ نظر میرسد كھ او خدا را از صفحھ تاریخ محومي كند و وقایع را نشاني از فعل و انفعاالت نامحدود 
دانشمندي از فرقھ دومینیكیان فلسفھ ویكو را مورد حملھ قرار داد و آن را . علت و معلول طبیعي میداند

  . خواند، نھ افكار مسیحي لوكرتیوسناشي از عقاید 

; شاید جنبھ غیر مذھبي نحوه تحلیل ویكو در عدم كامیابي آن در پیدا كردن گوش شنوا در ایتالیا تاثیر داشت
علم ((یشوند، ھمچنین آشفتگي افكارش، بدون شك، بینظمي و پراكندگي و تشتتي كھ در آثارش دیده م

ھیچ كس با او ھمعقیده نبود كھ اثري . او را بھ مرگ دردناكي بالفاصلھ پس از والدت محكوم كرد)) جدید
ده سال بعد . عمیق یا روشن شد كھ دست كم در نشریھ نوول دو ال رپوبلیك د لتر ذكري از آن بھ میان آورد

چھارم بھ كمك ویكو آمد و او را بھ سمت وقایعنگار سلطنتي با حقوق  كھ علم جدید انتشار یافت، كارلوس
، فرزندش جنارو بھ جاي او بھ سمت استادي دانشگاه ١٧۴١در سال . دوكات منصوب كرد ١٠٠ماھي 

 -  ١٧۴٣(در سالھاي آخر عمر . ناپل تعیین شد، و این امر رضایت خاطري براي جامباتیستا حاصل كرد
  . بھ پایان رسید و در نوعي رازوري مقرون بھ جنون فرو رفتپایداري فكریش ) ١٧۴۴

او در یادداشتھاي خصوصیش خود را مدیون فرضیھ ویكو . یك نسخھ از كتاب او در كتابخانھ مونتسكیو بود
در زمینھ تكامل و انحطاط حلقوي اعالم داشت، و این دین، بدون ذكر نام، در اثر مونتسكیو بھ نام عظمت 

بجز در این مورد، ویكو در فرانسھ تقریبا گمنام باقي ماند، تا . بھ چشم میخورد) ١٧٣۴(ان و انحطاط رومی
میشلھ ایتالیا را مادر و پرستار . ترجمھ فشردھاي از علم جدید منتشر كرد ١٨٢٧اینكھ ژول میشلھ در سال 

. كو بھ او خوراك داددوم خود خواند كھ در جواني از پستان ویرژیل بھ او شیر، و در سن بلوغ با آثار وی
اوگوست كنت سلسلھ درسھایي را آغاز كرد كھ بھ صورت دوره فلسفھ تحققي درآمدند  ١٨٢۶در سال 

اداي حق كامل ویكو بھ عھده یك . ، و در آن نفوذ ویكو در ھر مرحلھ محسوس است)١٨۴٢ - ١٨٣٠(
جاي خود را در كنار علم، بھ عنوان او چنین اظھارنظر كرد كھ تاریخ باید . ناپلي بھ نام بندتو كروچھ ماند

  . زمینھ و مدخل فلسفھ، اشغال كند

  موسیقي  -٣

الالند، ستاره شناس . ناپل ناپل نظر فیثاغورس را معكوس كرد و موسیقي را باالترین فلسفھ دانست
  :، گفت١٧۶۶ -  ١٧۶۵فرانسوي، پس از گردشي در ایتالیا در 
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ظر میرسد كھ در آن كشور پرده گوش انسانھا آمادھتر، چنین بھ ن. موسیقي پیروزي خاص ناپلیھاست
حركات اعضاي بدن، لحن، . ھمھ افراد ملت آواز میخوانند. ھماھنگتر، و صدا پذیرتر از ھمھ اروپا است

بھ این ترتیب، ناپل منبع اصلي . صدا، وزن ھجاھا، و خود محاورات ھمگي نشاني از موسیقي دارند
در اینجاست كھ كورلي، وینچي، رینالدو، . راھاي عالي در ایتالیاستموسیقي و آھنگسازان بزرگ و اپ

یوملي، دورانتھ، لئو، پرگولزي، و بسیاري آھنگسازان مشھور دیگر شاھكارھاي خویش را ساختھ و 
  . عرضھ كردھاند

در موسیقي سازي، ونیز مقام رھبري را داشت و . ولي ناپل تنھا در اپرا و آواز از ھمھ برتر بود
ھا و زرنگیھاي صداي انسان بیش از ریزه كاریھاي آرموني  یدوستان شكوه میكردند كھ ناپلیھا بھ حیلھموسیق

شاید بزرگترین معلم آوازي ((در اینجا نیكولو پورپورا ما فوق ھمھ قرار داشت و . و كنترپوان عالقھ دارند
شت شاگرد او باشد، و ھمینكھ ھر آوازخوان ایتالیایي آرزو دا.)) بود كھ تا آن وقت بھ وجود آمده بود

بدین ترتیب بود كھ او، بھ ; پذیرفتھ میشد، با خضوع و خشوع، رفتار غیرعادي و آمرانھ او را تحمل میكرد
موجب روایتي، گائتانو كافارلي را مدت پنج سال روي یك صفحھ تمرین نگاه داشت، و سپس با دادن این 

نفر بعدي از نظر تدریس فرانچسكو . ت، وي را مرخص كرداطمینان كھ او اینك بزرگترین خواننده اروپاس
  . دوراننھ بود كھ بھ وینچي، یوملي، پرگولزي، پائیزیلو، و پیتچیني تعلیم میداد

در مورد لئوناردو داوینچي بھ نظر میرسید كھ اسمش مشكالتي برایش ایجاد كند ولي بزودي با تنظیم 
خود ((آلگاروتي احساس میكرد كھ . تشویق قرار گرفتاثر متاستازیو مورد تحسین و . دیدون رھا شد

ویرژیل از شنیدن اثري چنین با روح و چنین موثر، كھ در آن قلب و روح با ھم مورد حملھ موسیقي قرار 
، اوراتوریو، مس، و ))اپرا بوفا((و )) اپرا سریا((از اینھا معروفتر، در زمینھ )) میگیرند، خرسند میشد

ناپل مدتي در میان خندیدن بھ اپرا كمیك او، الفینتا فراكاستانا، و گریستن بھ ; بودموتت، لئوناردو لئو 
  . تنظیم كرده بود، در نوسان بود ١٧۴۴اي كھ او براي مراسم روزه بزرگ سال ))میزرر((

در مدت : ((كانتاتي را كھ نیكولو یوملي میخواند شنید، با فریاد گفت ١٧٣۵لئو، ھنگامي كھ در حدود سال 
یوملي تقریبا بھ این پیشگویي جنبھ تحقق .)) تاھي این جوان مورد اعجاب و تحسین اروپا واقع خواھد شدكو

در بیست و سھ سالگي وي با نخستین اپراي خود مورد تحسین ناپل قرار گرفت، و در بیست و شش . بخشید
نوان شاگرد بھ پدر سپس بھ بولونیا رفت و خود را بھ ع. سالگي در رم پیروزي مشابھي بھ دست آورد

ولي وقتي آن معلم روحاني بھ صداي او گوش داد كھ في البداھھ یك قطعھ ; روحاني مارتیني معرفي كرد
پس شما چھ كسي ھستید : ((آواز چند صدایي را با ھمھ پختگي كامل متداولش براي او خواند، فریاد برآورد

در ونیز اپراھاي او چنان شور و ذوقي .)) یاد بگیرمآیا شما مرا مسخره میكنید این من ھستم كھ باید از شما 
او در آنجا . ایجاد كردند كھ شوراي ده نفري او را بھ عنوان رئیس موسیقي مدرسھ معلولین منصوب كرد

، با دوستي )١٧۴٨(ھنگامي كھ بھ وین رفت . تعدادي از بھترین آھنگھاي مذھبي آن نسل را ساخت
پس از پیروزیھاي بیشتر در ونیز و رم، وي در . د را تصنیف میكردصمیمانھ با متاستازیو آھنگھاي خو

بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ دوك وورتمبرگ اقامت ) ١٧۶٨ - ١٧۵٣(شتوتگارت و لودویگسبورگ 
در اینجا سبك اپرایي خود را بھ سوي آلماني كردن آن گرایش داد، آرموني آن را پیچیدھتر و . گزید

آریاھا را كنار گذاشت و رسیتاتیفھا را )) دكاپو((او تكرار . یھدارتر و پروزنتر كردموسیقي سازي آن را ما
ژرژ نوور، استاد فرانسوي بالھ در شتوتگارت،  - شاید تحت نفوذ ژان . با موسیقي اركستري ھمراه ساخت

راي این تحوالت در موسیقي یوملي تا حدودي راه را ب. در اپراھاي خود بھ بالھ نقش برجستھاي داد
  . اصالحات گلوك ھموار ساختند

، تماشاگران از تمایالت آلماني وي بدشان آمد )١٧۶٨(ھنگامي كھ این آھنگساز سالخورده بھ ناپل بازگشت 
: در ناپل شنید و گفت ١٧٧٠موتسارت یكي از آنھا را در سال . و بھ طور قاطع از اپراھاي او رو گرداندند

یوملي در آھنگھایي كھ براي .)) یلي باال و ھمچنین خیلي قدیمي استزیباست، ولي سبك آن براي تئاتر خ((
و اثر دیگرش بھ نام مس براي مردگان در سراسر )) میزرر. ((كلیسا میساخت با استقبال بھتري روبرو شد

: ، چنین نوشت١٧٨٧ویلیام بكفرد پس از شنیدن این اثر در لیسبون بھ سال . جھان كاتولیك خوانده شدند
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یوملي، كھ درآمدھاي خود را .)) ز آھنگي چنین پرشكوه و موثر نشنیدھام، و شاید ھم دیگر نشنوممن ھرگ((
با توجھ خاص آلمانیھا ذخیره كرده بود، بھ موطن خود آورسا بازگشت و سالھاي آخر عمر را در فربھي 

ع جنازھاش شركت ھمھ موسیقیدانان برجستھ ناپل در مراسم تشیی ١٧٧۴در سال . پرتنعمي بھ پایان رسانید
  . جستند

پرگولزي با یك اپرا كمیك پاریس را تسخیر كرد، و این كار را پس . ناپل بیش از آنكھ آواز بخواند، میخندید
اپرا ((از آنكھ این شھر مغرور بھ عنوان تنھا شھر در میان پایتختھاي اروپا از تسلیم شدن در برابر 

جوواني باتیستا پرگولزي شخصا در این پیكار پا بھ عرصھ . دادي ایتالیا امتناع ورزیده بود، انجام ))سریا
او كھ در نزدیكي آنكونا دیده بھ . در سن بیست و شش سالگي درگذشت ١٧٣۶نبرد نگذاشت، زیرا وي در 

جھان گشوده بود، در سن شانزدھسالگي بھ ناپل آمد و تا ھنگامي كھ بھ سن بیست و دو سالگي رسید، 
اپرایي بھ  ١٧٣٣در سال . ، و دو مس ساخت كھ مورد تحسین بسیار قرار گرفتندچندین اپرا، سي سونات

) كلفتي كھ خانم خانھ میشود(نام زنداني ساخت و بھ عنوان میانپرده این اپرا، اثري بھ نام السروا پادرونا 
خود را داستان اپرا، كھ جنبھ شادیبخش دارد، تعریف میكند كھ چگونھ سرپیناي كلفت ارباب . ارائھ كرد

آھنگ این اثر عبارت است از یك ساعت سرور و شادي و قطعات تند و ; وادار میكند با او ازدواج كند
، خلق و خو و ١٧۵٢در سال )) جنگ دلقكھا((قبال ذكر شد كھ چگونھ این شیطنت ماھرانھ در . زودگذر

نود و شش بار  ١٧۵٣قلب پاریس را بھ خود جلب كرد، یكصد بار در اپراي پاریس اجرا، و سپس در 
در خالل این مدت، پرگولزي اپراي خود بھ نام اولیمپیاده را در رم . فرانسھ تكرار شد - دیگر در تئاتر 
استقبالي كھ از او شد عبارت بود از طوفاني از ھو و یك پرتقال كھ درست بھ ). ١٧٣۵(رھبري میكرد 

ي رفت تا تحت درمان بیماري سل قرار یك سال بعد بھ پوتتسوئول. سوي سر آھنگساز ھدفگیري شده بود
مرگ زودرس او جبران . زندگي بیبندوبار و اسراف آمیزش بیماري او را وخیمتر كرده بود. گیرد

جسدش توسط راھبان كاپوسن، كھ وي روزھاي آخر عمرش را در میان آنان گذرانده . گناھانش را كرد
ود، اولیمپیاده را احیا كرد و با وجد و سرور از آن رم، كھ دچار ندامت شده ب. بود، در كلیساي محل دفن شد

ایتالیا نھ آن قدر بھ خاطر اینترمتسوھاي پر سرورش، بلكھ براي احساس لطیف . تشویق بھ عمل آورد
  . او، كھ عمرش كفاف بھ پایان رساندن آن را نداد، بر او ارج مینھد)) ستابات ماتر((

بادھاي مساعد كمي بیش از حد الزم بزرگ جلوه داده شده  دومنیكو سكارالتي، مانند پرگولزي، بر اثر
است، ولي چھ كسي میتواند در برابر درخشش شیرینكاریھا و تردستیھاي او مقاومت كند او كھ در سال 

، بھ دنیا آمده بود، ششمین فرزند آلساندرو سكارالتي بود كھ )ھندل و باخ(ھا  ، یعني در سنھ اعجوبھ١۶٨۵
او از لحظھ تولد خود در ھوایي . ھمان مقام را داشت كھ وردي بعدا در آن بھ دست آورددر اپراي ایتالیا 

برادرش پیترو، پسرعمویش جوزپھ، و عموھایش فرانچسكو و تومازو موسیقیدان . آكنده از موسیقي دم زد
اشت پدرش، كھ ھراس د. بودند، اپراھاي جوزپھ در ناپل، رم، تورن، ونیز، و وین بھ روي صحنھ آمدند

او . مبادا نبوغ دومنیكو در میان این وفور استعداد دچار تباھي شود، او را در بیست سالگي بھ ونیز فرستاد
او نباید در آشیانھ باقي بماند، و من نباید . این فرزندم شھبازي است كھ بالھایش رشد كردھاند: ((میگفت

شاید آنھا باھم بھ رم . داد و با ھندل آشنا شدمرد جوان در ونیز بھ مطالعاتش ادامھ .)) مانع پرواز او شوم
رفتند و در آنجا، بھ اصرار كاردینال اوتوبوني، بھ رقابت دوستانھاي در زمینھ نواختن كالوسن و سپس 

ولي، بھ طوري كھ گفتھ میشود، ; در آن وقت دومنیكو بھترین نوازنده كالوسن در ایتالیا بود. ارگ پرداختند
)) ساكسي عزیز((و حال آنكھ در زمینھ ارگ سكارالتي بصراحت بھ برتري ; ردھندل با او برابري میك

این امر براي دو ھنرمند ھمكار بسیار مشكل ; این دو نفر رفاقتي استوار یافتند. اعتراف میكرد) ھندل(
دومنیكو داراي مطبوعترین خلق و برازندھترین ((است، ولي، براساس گفتھ یكي از معاصران این دو، 

  . و ھندل ھم بھ سھم خود بسیار خوش قلب بود.)) بود رفتار

حجب ھنرمند ایتالیایي مانع از آن میشد كھ استادي خود را در كالوسن بھ مردم نشان دھد، و آنچھ ما از او 
ھاي موسیقي كھ وي بھ طور خصوصي اجرا میكرد رسیده  میدانیم براساس گزارشھایي است كھ از برنامھ

گمان كرد كھ ده ((كھ صداي نواختن كالوسن او را شنیده بود ) ١٧١۴(در رم  یكي از شنوندگان. است
قطعاتي بھ این صورت اجرا ((ھیچ گاه در گذشتھ نشنیده بود كھ ; ))ھزار شیطان مشغول نواختن آن سازند
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سكارالتي نخستین كسي بود كھ امكانات كلیدھاي دست چپ، از جملھ رفتن از این .)) شوند و اثر بگذارند
طبیعت بھ من ده انگشت داده است، و چون : ((او میگفت. لیدھا بھ كلیدھاي دست راست، را توسعھ دادك

وي  ١٧٠٩در سال .)) ساز من محلي براي كار گرفتن ھمھ آنھا دارد، دلیلي نمیبینم كھ از آنھا استفاده نكنم
این زن پس از . ، پذیرفتشغلي بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ ملكھ پیشین لھستان، ماریا كازیمیرا
بھ رم آمد و  ١۶٩٩در سال . مرگ شوھرش، یان سوبیسكي، بھ عنوان یك توطئھگر مزاحم تبعید شده بود

ملكھ . تصمیم گرفت سالوني دایر كند كھ از نظر حضور نوابغ بھ درخشش سالون كریستینا ملكھ سوئد باشد
ن ترینیتا دئي مونتي بسیاري از اعضاي سالون ماریا در كاخي در میدا. سوئد ده سال پیش در گذشتھ بود

در آنجا سكارالتي تعدادي از . پیشین كریستینا، از جملھ چند عضو فرھنگستان آركادیا، را گرد آورد
با احساس دلگرمي از موفقیتي كھ بھ دست آورده ). ١٧١۴ - ١٧٠٩(اپراھاي خود را روي صحنھ آورد 

این برنامھ با استقبال روبرو نشد و دومنیكو دیگر . پرانیكو اجرا كردرا در تماشاخانھ كا) ھملت(بود، آملتو 
  . پدرش ھدفي بیش از اندازه باال براي او تعیین كرده بود. ھیچ برنامھ اپرایي بھ مردم ایتالیا عرضھ نكرد

ریاست اركستر نمازخانھ جولیا را در واتیكان بھ عھده داشت، و در ) ١٧١٩ - ١٧١۵(او مدت چھار سال 
ساخت )) ستابات ماتر((در این ھنگام وي یك ; لیساي سان پیترو وظیفھ نواختن ارگ را بر عھده گرفتك

رھبري اپراي خود بھ نام نارچیزو را در لندن  ١٧١٩در سال . خوانده شده است)) شاھكاري واقعي((كھ 
پادشاه، بھ نام ماریا  دو سال بعد بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ ژان پنجم و معلم دختر. بھ عھده داشت

بیشتر ; ماریا تحت تعلیم وي نوازنده كالوسن زبردستي شد. باربارا، در لیسبون بھ كار مشغول شد
بھ ناپل بازگشت و در  ١٧٢۵او بھ سال . سوناتھاي موجود سكارالتي براي استفاده ماریا ساختھ شده بودند

او را بھ مادرید  ١٧٢٩و در سال ; زدواج كردچھل و دو سالگي با ماریا جنتیلھ كھ شانزده سال داشت ا
ھنگامي كھ وي با شوھرش بھ سویل . در آن سال ماریا باربارا با فردیناند ولیعھد اسپانیا ازدواج كرد. برد

  . رفت، سكارالتي ھمراھش رفت و تا ھنگام مرگ ماریا در خدمتش ماند

او بار دیگر ازدواج كرد و . اي گذارددرگذشت و پنج بچھ براي او بھ ج ١٧٣٩ھمسر سكارالتي در سال 
، خانواده )١٧۴۶(وقتي كھ ماریا باربارا ملكھ اسپانیا شد . طولي نكشید كھ تعداد فرزندانش بھ نھ رسید

فارینلي موسیقیدان محبوب زوج سلطنتي بود، ولي این خواننده . سكارالتي را با خود بھ مادرید آورد
موضع سكارالتي عبارت بود از موضع یك . دوستان خوبي شدند )سكارالتي(و استاد موسیقي ) فارینلي(

اجازه  ١٧۴٠در سال . خدمتگزار ممتاز، زیرا وي براي دربار اسپانیا موسیقي و آھنگ فراھم میكرد
ولي بیشتر اوقات، وي با رضایت توام با آرامش در ; بھ لندن ١٧۴١گرفت تا بھ دوبلن برود، و در سال 

او تقریبا خود را از جھان منزوي داشتھ بود و شاید ھیچ فكر نمیكرد كھ . گي میكردمادرید یا اطراف آن زند
  . در قرن بیستم مورد عالقھ خاص نوازندگان پیانو قرار گیرد

سوناتي كھ اینك بھ علت ظرافت آھنگ خود بھ نحوي نامطمئن شھرت او را حفظ میكنند،  ۵۵۵از 
عنوان بیتكلف این سوناتھا، تمرینھایي براي . كردسكارالتي تنھا سي سونات در حیات خود منتشر 

این ھدف عبارت بود از كاوش در زمینھ امكان بیان با استفاده . كالوسن، حاكي از محدودیت ھدف آنھا بود
یعني قطعاتي كھ با ساز نواختھ  - این سوناتھا تنھا بھ مفھوم قدیمیتر كلمھ سونات ھستند . از اسلوب كالوسن
بعضي از این سوناتھا داراي تمھاي مخالف ھستند، و بعضي دیگر جفت جفت . انده شوندشوند، نھ آنكھ خو

در كلیدھاي ماژور و مینور قرار دارند، ولي ھمھ اینھا بھ صورت حركاتي منفرد ھستند و كوششي نمیشود 
اي اپرا این قطعات حاكي از آزاد شدن كالوسن از نفوذ ارگ، و قبول نفوذھ. كھ تمھا مبسوط و تكرار شوند

در اینجا چابكي انگشتان، كھ تابع نیروي تخیلي پرتحرك و . از طریق تصنیفھاي سازھاي كالویھ دار است
 -پیشي مي)) كاستراتوھا((پربركت است، بر سرزندگي، ظرافت، تحریر، و شیرینكاریھاي سوپرانوھا و 

نتظار دانش عمیق نداشتھ باشید، در مورد ھنر ا: ((سكارالتي واقعا با كالوسن بازي میكرد و میگفت. گیرد
در صداھایي كھ گاھي بھ صورت حركات مالیم .)) بلكھ بازي و تفریح مبتكرانھ و ماھرانھ از آن بخواھید

جویبارھا و زماني بھ شكل ریزش آبشارھا در قطعات سكارالتي بھ گوش میرسند، اثري از رقص 
وجود دارد، و در سراسر سوناتھاي او  - قاشقكھا  جست و خیز پاھا، چرخاندن دامنھا، و تق تق - اسپانیایي 

  . ھایي از موسیقیداناني است كھ، با تسلط كامل بر ساز خویش، خود را تسلیم لذت و مسرت كردھاند نشانھ
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این احساس شادي در ساز باید یكي از منابع تسالي خاطر سكارالتي در سالھایي بوده باشد كھ وي در 
كھ مقدار زیادي از مستمري  - او بھ ھمان اندازه كھ از موسیقي لذت میبرد، بھ قمار . اسپانیا خدمت میكرد
 ١٧۵١پس از سال . بپردازد ملكھ بكرات ناچار میشد قروض وي را; نیز عالقھ داشت -او را از بین میبرد 

بھ ناپل بازگشت و سھ سال بعد در  ١٧۵۴در سال . وضع سالمتش مختل شد، ولي بر خداشناسي او بیفزود
  . فارینلي نیكوكار مخارج خانواده فقیر دوست خود را تامین میكرد. آنجا درگذشت

و دومنیكو سكارالتي، او . ما زندگي عجیب فارینلي در اسپانیا را بھ فصل دیگري موكول كردھایم
جامباتیستا و دومنیكو تیپولو از جملھ ایتالیاییھاي پر استعدادي بودند كھ ھمراه منگس، كھ تقریبا ایتالیایي 

پادشاه ناپل  ١٧۵٩در سال . شده بود، موسیقي و ھنر ایتالیا را با تحرك و سرزندگي اسپانیایي درآمیختند
در آن سال فردیناند ششم بدون اوالد درگذشت، و برادرش . نیا رفتپیش از آنھا، یا بھ دنبال آنھا، بھ اسپا

. ناپل از رفتن او متاثر بود. كارلوس چھارم، پادشاه ناپل، تاج اسپانیا را بھ عنوان كارلوس سوم بھ ارث برد
آنھا در ; عزیمت او كھ با ناوگاني مركب از شانزده كشتي صورت گرفت براي ناپلیھا تعطیلي غمانگیز بود

گفتھ میشود بسیاري از آنھا بھ . ھاي بزرگ در امتداد ساحل جمع شدند تا رفتن او را مشاھده كنند روهگ
حد اعالي موفقیت . ، میگریستند))پادشاھي كھ خود را پدر ملت خویش نشان داده بود((ھنگام وداع با 

  . زندگي و فعالیتھاي او جوان كردن دوباره اسپانیا بود
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  پرتغال و پومبال 

١٧٠۶  - ١٧٨٧   

I  - ١٧۵٠ -  ١٧٠۶: ژان پنجم   

چرا پرتغال پس از روزھاي بزرگ ماژالن، واسكودوگاما، و كاموئش رو بھ انحطاط گذارده بود زماني 
بود كھ روح و جسم این ملت تكافو میكرد تا نیمي از كره خاكي را بپوید و مستعمرات مھمي در امریكاي 

ولي ; از خود باقي گذاردجنوبي، آفریقا ماداگاسكار، ھندوستان، ماالكا، سوماترا، و جزایر مادرا و آسور 
در این ھنگام، در قرن ھجدھم، این كشور بھ صورت پیشرفتگي كوچكي از خاك اروپا در دریا درآمده 

بود، از لحاظ بازرگاني و امور جنگي بھ انگلستان وابستگي داشت، و منبع تغذیھاش ھم طال و الماسي بود 
آیا نیروي مولد پرتغال بر اثر تامین آن . مل میشدندكھ با اجازه ناوگان انگلستان از برزیل بھ این كشور ح

ھایي چنین متعدد كھ بھ وضعي متزلزل در اطراف و اكناف جھان  ھمھ افراد شجاع براي نگاھداري پایگاه
قرار داشتند، بھ پایان رسیده بود آیا جریان طال بھ داخل پرتغال كیفیت آھنین را از عروق آن بیرون رانده 

مھ را از ماجراجویي بھ راحتطلبي كشانده بود بلي، ھمین طور بود، و عالوه، بر آن و اعضاي طبقھ حاك
در آن حال كھ بھاي البسھ، مواد . جریان طال بھ داخل این كشور صنایع پرتغال را نیز تضعیف كرده بود

در  غذایي، و اشیاي تجملي را میشد با طالھاي وارداتي پرداخت، كوشش صنعتگران پرتغالي براي رقابت
زمینھ صنایع دستي یا كاالھاي صنعتي با افزارمندان و سرمایھ گذاران انگلستان، ھلند، و فرانسھ چھ سودي 

میتوانست داشتھ باشد ثروتمندان كھ طالھا را در دست داشتند ثروتمندتر میشدند بر زر و زیور البسھ و 
میشدند، فقیر باقي میماندند و تنھا  فقرا، كھ از این طالھا دور نگاه داشتھ. ساز و برگ خود میافزودند

در بسیاري از مزارع استفاده از كارگران . محركشان براي زحمت كشیدن و كار كردن، گرسنگي بود
ویلیان بكفرد، كھ در . سیاھپوست متداول شد، و گدایان با فریادھاي خود شھرھا را پر سروصدا میكردند

ھا، وفور زخمھا، كثرت  از نظر قدرت ریھ: ((ش دادصداي آنھا را شنیده بود، چنین گزار ١٧٨٧سال 
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ھا، و استقامت بیمحابا، ھیچ گدایي نیست كھ بتواند با گداھاي  حشرات بدن، تنوع و ترتیب وصلھ پاره
لیسبون آن زمان .)) ھاي زخم است این گداھا كور و اللند، و بدنشان پوشیده از پوستھ. ... پرتغال رقابت كند

ھا با شكوه، و كاخھاي نجبا عظیم بودند، ولي بھ طور كامل یك  كلیساھا و صومعھ. ودشھر زیباي امروز نب
ولي در اینجا ھم، مانند . ھاي پرپیچ و خم آكنده از بوي زبالھ و كثافت دھم جمعیت بیخانمان بودند و كوچھ

زنان دیگر نقاط سرزمینھاي جنوبي، فقرا بھ روزھاي آفتابي، شبھاي پرستاره، موسیقي، مذھب، و 
مردم، كھ وجود كك روي پوست بدنشان و پشھ در ھوا . خداشناس با چشمان ھوسانگیز دل خوش میداشتند

مانع كارشان نمیشد، پس از كاھش گرما بھ خیابانھا میریختند و در آنجا میرقصیدند، آواز میخواندند، گیتار 
  . ختندمینواختند، و بر سر تبسم یك دوشیزه بھ جنگ و جدل با یكدیگر میپردا

پرتغال را در یك ھمزیستي عجیب بھ انگلستان وابستھ كرده و این ) ١٧٠٣، ١۶۶١، ١۶۵۴(ھایي  عھدنامھ
ھاي  دو كشور را از نظر اقتصاد و سیاست خارجي با یكدیگر متحد ساختھ بود، و حال آنكھ از نظر شیوه

انگلستان . متخاصم نگاه میداشتزندگي آنان را كامال متمایز، و از نظر معتقدات مذھبي نسبت بھ یكدیگر 
اجازه دھد ) از او پورتو(قول داده بود كھ از استقالل پرتغال محافظت كند و بھ شراب پرتغال بھ نام پورت 

پرتغال تعھد كرد كھ اجازه دھد منسوجات . كھ با تعرفھ گمركي بسیار كاھش یافتھاي وارد انگلستان شود
ور شوند، و در ھر جنگي كھ پیش آید، جانب انگلستان را انگلستان بدون عوارض گمركي وارد آن كش

; پرتغالیھا انگلیسیھا را بدعتگذاراني ملعون میدانستند كھ داراي نیروي دریایي خوبي ھستند. بگیرد
. انگلیسیھا نسبت بھ پرتغالیھا بھ چشم متعصبین جاھلي مینگریستند كھ بنادري با اھمیت سوق الجیشي دارند

پومبال، با لحني تا حدودي اغراقآمیز، . سي بر صنایع و بازرگاني پرتغال مسلط بودندھاي انگلی سرمایھ
  : چنین شكوه میكرد

دو سوم حوایج مادیش بھ . پرتغال براي حفظ و نگاھداري خود بسختي چیزي تولید میكرد ١٧۵۴در سال 
مھ بازرگاني خارجي ما بھ انگلستان ارباب ھمھ امور تجاري ما شده بود و ھ. وسیلھ انگلستان تامین میشد

ھمھ محصوالت كشتیھایي كھ از لیسبون بھ برزیل فرستاده میشدند، و . وسیلھ عمال انگلیسي اداره میشد
  . ھیچ چیز جز اسم، پرتغالي نبود. نتیجتا ثروتھایي كھ در ازاي آنھا بازگردانده میشدند، بھ آنھا تعلق داشتند

ي مستعمراتي بھ مقدار كافي بھ دست دولت پرتغال میرسید تا با وجود این، طال و نقره و سنگھاي قیمت
بدین ترتیب، ژان پنجم . ھاي خود را تامین و پادشاه را از پارلمان و قدرت وصول مالیاتش بینیاز كند ھزینھ

در طول سلطنت چھل و چھار سالھاش با آسایشي سلطانوار زندگي میكرد و تعدد زوجات را با فرھنگ و 
او وجوه بسیار زیادي بھ دستگاه پاپ میبخشید یا قرض میداد، و در عوض عنوان . دادتقدس آرایش می

و حتي حق برگزاري آیین قداس را بھ دست میآورد، ولي این حق را نداشت )) اعلیحضرت بسیار مومن((
لذات وي وظایف كشیشي، ((فردریك كبیر میگفت كھ . كھ نان و شراب را بھ جسم و خون مسیح تغییر دھد

كلیسا تحت نظر پادشاھي كھ .)) ھا بودند ھایش راھبھ ھا، سپاھیانش راھبان، و رفیقھ ناھایش صومعھب
نیمي از اراضي را در تملك ; مواردي چنین عدیده از بخشش گناھان خود را بھ آن مدیون بود، رونق یافت

ین كشور، دویست از جمعیت دو میلیون نفري ا. داشت، مریدانش نھصد خانھ مذھبي را پر كرده بودند
  . ھزار نفرشان مشاغل مذھبي داشتند یا بھ یكي از موسسات مذھبي وابستھ بودند

آنھا در بھ دست ; بویژه یسوعیان، چھ در خود پرتغال و چھ در مستعمرات آن، مقام برجستھاي داشتند
; ند ولتر واقع شدآوردن برزیل براي پرتغال سھیم بودند، و نحوه اداره پاراگھ بھ دست آنھا حتي مورد پس

در تشریفات عظیم . چند تن از آنان بخوبي در دربار پذیرفتھ شدند، و بعضي از آنھا بر پادشاه تسلط یافتند
پادشاه یكي از تیركھاي چادري را كھ در زیر آن روحاني بزرگ لیسبون ) عید جسد(كورپوس كریستي 

انگلیسیھا از دیدن مسیر دستھ مذھبي، كھ  ھنگامي كھ. مراسم آیین مقدس را اجرا میكرد در دست میگرفت
در دو طرفش سربازان و عبادت كنندگان كاله از سر برداشتھ و زانو میزدند، بھ حیرت میافتادند، برایشان 

توضیح داده میشد كھ این گونھ مراسم، نمایش ظروف گرانبھا، و یادگارھاي اعجازآمیز كلیساھا یكي از 
  . میان فقرا میباشند عوامل عمده حفظ نظم اجتماعي در
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ژان پنجم با بھ دست . در عین حال، دستگاه تفتیش افكار مراقب خلوص ایمان و پاكیزگي خون ملت بود
كھ اجازه میداد از زندانیان دستگاه تفتیش افكار بھ وسیلھ وكالي ; آوردن فرماني از پاپ بندیكتوس سیزدھم

ن دستگاه مشمول تجدیدنظر پادشاه باشد، جلو قدرت دادگستري دفاع شود و ھمھ احكام صادره بھ وسیلھ ای
حتي با این وجود، قدرت دادگاه تفتیش افكار آن قدر بود كھ توانست شصت و شش . آن سازمان را گرفت

در میان آنان بھترین نمایشنامھ نویس ). ١٨۴٢ -  ١٧٣٢(نفر را در ظرف یازده سال در لیسبون بسوزاند 
اكتبر  ١٩(در روز اعدام وي . زه داسیلوا، بود كھ متھم بھ یھودیت پنھاني بودپرتغالي آن دوران، آنتونیو ژو

  . ھاي لیسبون اجرا شد ھایش در یكي از تماشاخانھ یكي از نمایشنامھ) ١٧٣٩

بازیگران فرانسوي و موسیقیدانان ایتالیایي را بھ ; ژان پنجم بھ موسیقي، ادبیات، و ھنر عالقھ داشت
او ھزینھ آبراھھ بزرگي را كھ بھ لیسبون . گستان سلطنتي تاریخ را تاسیس كردپایتخت خود آورد و فرھن

 - ١٧١٧(فرانك صومعھ مافرا را ساخت  ٠٠٠،٠٠٠،۵٠با ھزینھاي برابر . آب میرساند فراھم كرد
او . كھ وسیعتر از اسكوریال بود و ھنوز ھم در زمره با شكوھترین بناھاي شبھ جزیره ایبري است) ١٧٣٢

  . ین درون این صومعھ بزرگترین نقاش پرتغالي قرن را از اسپانیا بازخواندبراي تزی

ھشتاد و چھار سال عمر فرانسیسكو وییرا عشق و ھنر را در ماجراي عاشقانھاي كھ پرتغال را بھ ھیجان 
در لیسبون بھدنیا آمد و ھنگامي كھ او و اینیث النا د لیما ھر دو  ١۶٩٩وي در سال . آورد درھم آمیخت

چون بھ نقاشي نیز عشق داشت، در سن نھسالگي بھ رم رفت، مدت ھفت . ودك بودند، عاشق اینیث شدك
سال در آنجا تحصیل كرد، و در پانزدھسالگي جایزه اول را مسابقھاي كھ توسط فرھنگستان سنت لوك 

رار آیین قرباني ژان پنجم او را برگزید تا اس; بھ پرتغال بازگشت ١٧١۵در سال . ترتیب داده شده بود ربود
. سپس عازم شد تا اینیث را بیابد; گفتھ میشود وي این تصویر را در شش روز تمام كرد. مقدس را بكشد

فرانسیسكو بھ . پدر صاحب عنوان دختر دست رد بھ سینھ او گذاشت و دختر را در صومعھاي زنداني كرد
فرماني دریافت داشت كھ تعھدات  او بھ رم رفت و. پادشاه متوسل شد، و پادشاه از وساطت ابا كرد

. مقامات پرتغالي فرمان را نادیده گرفتند. رھبانیت اینیث را لغو میكرد و ازدواج را مجاز میداشت
فرانسیسكو بھ لیسبون بازگشت، خود را بھ لباس خشتمال درآورد، وارد صومعھ شد، محبوبھ خود را ربود، 

. او از این زخم بھبود یافت و ضارب خود را بخشید. دازي كردبرادر دختر بھ او تیران. و با او ازدواج كرد
بھ او ماموریت داد كھ نھ تنھا صومعھ مافرا، بلكھ كاخھاي سلطنتي را نیز . ژان پنجم او را نقاش دربار كرد

بقیھ عمر را در انزواي مذھبي و بھ كارھاي خیریھ ) ١٧٧۵(تزیین كند فرانسیسكو پس از مرگ اینیث 
  ! ھاي تاریخ ناپدید شدھاند قدر از این گونھ ماجراھاي عاشقانھ روح و خون كھ در پس پردهچھ . گذرانید

II - پومبال و یسوعیان  

ژوزه (، پس از ھشت سال فلج و اختالل مشاعر، درگذشت، و پسرش ژوزف اول ١٧۵٠ژان پنجم در سال 
املو را، كھ تاریخ وي را بھ عنوان او سباستیائو ژوزه د كاروالیو . سلطنتي پرحادثھ را آغاز كرد) مانوئل

 - بزرگترین و وحشت آورترین وزیري كھ تا آن تاریخ بر پرتغال حكومت كرده بود  - پومبال ((ماركس 
  . میشناسد، بھ عنوان وزیر جنگ و وزیر امور خارجھ وارد كابینھ كرد

سط یسوعیان در دانشگاه او، كھ تو. ھنگامي كھ ژوزف بھ تخت سلطنت رسید، پومبال پنجاه و یك سالھ بود
كویمبرا تحصیل كرده بود، نخست بھ عنوان رھبر ورزشكار و ستیزھجوي دارودستھ اشراري كھ در 

دونا ترزا د نورونا را، كھ از  ١٧٣٣در سال . خیابانھاي لیسبون شرارت میكردند كسب شھرت كرد
باستیائو را محكوم كرد، ولي پس خانواده دختر عمل س. خانواده متشخصي بود، وادار كرد با او فرار كند

ھمسرش ثروت مختصري برایش آورد، و . از آنكھ بھ استعداد او پي برد، بھ فعالیتھاي سیاسي او كمك كرد
در . نیز ثروتي از یك عمویش بھ ارث برد، و راه خود را با اعمال نفوذ، پافشاري، و توانایي آشكار گشود

ھمسرش بھ صومعھاي رفت و در آنجا بھ . ر لندن منصوب شدبھ عنوان وزیر مختار پرتغال د ١٧٣٩سال 
وي در مدت شش سالي كھ در انگلستان بود، اقتصاد و شیوه حكومت این كشور را . درگذشت ١٧۴۵سال 
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متوجھ اطاعت كلیساي انگلیكان از دولت شد، و شاید پارھاي از معتقدات كاتولیكي ; مورد مطالعھ قرارداد
بھ لیسبون بازگشت، بھ عنوان فرستاده پرتغال بھ وین اعزام  ١٧۴۴ال در سال پومب. خود را از دست داد

كسي كھ با یك بار شكست دادن فردریك (ھاي مارشال داون  ، و در آنجا با یكي از برادرزاده)١٧۴۵(شد 
عروس تازه پومبال در تمام مراحل پیروزیھا و شكستھایش نسبت بھ او . ازدواج كرد) نامي جاوداني یافت

  . میمانھ وفادار ماندص

از خانوادھاي بیرحم و ((و )) قلبي ناصاف دارد((ژان پنجم نسبت بھ پومبال بھ عنوان اینكھ 
با این وصف، پومبال در سال . و امكان دارد در برابر پادشاه قد علم كند، اعتماد نداشت)) انتقامجوست،

ژوزف اول این انتصاب را تایید . ارتقا یافتبھ پرتغال خوانده شد و با پشتیباني یسوعیان بھ وزارت  ١٧۴٩
یكي از كارداران . ذكاوت توام با پشتكار بزودي در كابینھ جدید بھ پومبال تسلط و برتري بخشید. كرد

او خستگیناپذیر، . كاروالیو را میتوان بھ عنوان رئیس وزیران دانست: ((فرانسھ در پرتغال اظھار داشت
اد ارباب خود پادشاه را جلب كرده است، و در كلیھ امور سیاسي، ھیچ كس اعتم; فعال، و سریع العمل است

 ١٧۵۵برتري او در جریان زمین لرزه بزرگ اول نوامبر .)) بیش از او اطالعات و قدرت درك ندارد
، ھنگامي كھ بیشتر مردم در ))روز یادبود قدیسان((در ساعت نھ و چھل دقیقھ بامداد، در . آشكار شد

ل عبادت بودند، چھار تكان شدید زمین نیمي از لیسبون را بھ صورت مخروبھ درآورد، بیش كلیساھا مشغو
ھا، و ھمچنین خانھ  از پانزده ھزار نفر را كشت، غالب كلیساھا را منھدم كرد، ولي بیشتر فاحشھ خانھ

) تژو( بسیاري از ساكنان از وحشت بھ سوي سواحل رودخانھ تاگوس. پومبال، از گزند آن مصون ماندند
دویدند، ولي یك موج ناشي از مد آب، كھ نزدیك پنج متر ارتفاع داشت، ھزاران نفر دیگر را بھ ھالكت 

آتشسوزیھایي كھ در ھر ناحیھ از شھر روي . رساند و كشتیھایي را كھ در رودخانھ بودند درھم شكست
، بدون بیم از عقوبت، شروع در ھرج و مرج ناشي از این وضع، اوباش. دادند تلفات دیگري بھ بار آوردند

گفتھ . پادشاه كھ از مرگ جان بھ در برده بود، از وزیران خود پرسید چھ باید كرد. بھ قتل و غارت كردند
ژوزف بھ او اختیار تام داد، و .)) ھا كمك كنید مردگان را دفن، و بھ زنده: ((میشود كھ پومبال پاسخ داد

او سربازان را براي . وي بود از این اختیارات استفاده كرد پومبال با سرعت و نیرویي كھ از خصوصیات
ھایي برقرار كرد، و دستور داد ھر كس كھ در  حفظ نظم گماشت، براي افراد بیخانمان چادرھا و اردوگاه

او بھاي خواربار را بھ میزاني كھ قبل از وقوع . حال غارت مردگان دیده شد، فورا بھ دار آویختھ شود
ت كرد، و ھمھ كشتیھایي را كھ میآمدند وادار كرد محصوالت خواربار خود را تخلیھ كنند و زلزلھ بود تثبی

او، كھ سیل كاھشناپذیر طال از برزیل كمكش میكرد، بر نوسازي سریع لیسبون، . بھ ھمان قیمتھا بفروشند
سمت ق. با بولوارھاي عریض و خیابانھایي كھ بھ خوبي مفروش و روشن شده بودند، نظارت میكرد

مركزي شھر بھ ھمان صورت كھ امروز ھست كار معماران و مھندساني بود كھ زیر نظر پومبال كار 
  . میكردند

در . موفقیت او در جریان این فاجعھ بر ھم زننده نظم و آرامش باعث تایید قدرت او در دستگاه دولتي شد
تسلط كلیسا، و آزاد كردن اقتصاد از آزاد ساختن حكومت از : این ھنگام او بھ دو كار عمیقا موثر دست زد

  . تسلط انگلستان، این كارھا فردي پوالدین، وطنپرست، بیرحم و مغرور الزم داشتند

اگر اقدامات ضد روحاني او خصوصا بر یسوعیان ضربھ وارد میكردند، در درجھ اول بھ این علت بود كھ 
ز ھندیشمردگان را در قسمتي از خاك بھ بعد یكصد ھزار تن ا ١۶٠۵او عقیده داشت یسوعیان از سال 

براساس نظام نیمھ كمونیستي و با تبعیت رسمي از اسپانیا، مستقر كرده )) قرارگاه((پاراگھ، در سي و یك 
پویندگان . و آنھا را بھ مقاومت در برابر تالش پرتغال دایر بر الحاق این منطقھ بھ خاك خود وا میداشتند

طال در خاك پاراگھ مطالبي شنیده بودند، و بازرگانان ) كامال افسانھاي(ود اسپانیایي و پرتغالي درباره وج
شكایت داشتند كھ روحانیان یسوعي مشغول انحصاري كردن بازرگاني پاراگھ و افزودن سودھاي حاصل 

پومبال عھدنامھاي منعقد كرد كھ براساس آن پرتغال  ١٧۵٠در سال . از آن بھ وجوه كیش خود ھستند
را بھ اسپانیا تسلیم كرد و، در عوض، ھفت ) در دھانھ ریو دال پالتا(ساكرامنتو  -تمند سان مستعمره ثرو

این عھدنامھ تصریح میكرد كھ سي ھزار تن . قرارگاه یسوعیان را در مجاورت مرز برزیل دریافت داشت
ھا  این قرارگاهاز ھندیشمردگاني كھ در این اجتماعات ھستند باید بھ مناطق دیگر مھاجرت كنند، و اراضي 
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را بھ پرتغالیھایي كھ بھ آنجا خواھند آمد واگذارند، فردیناند چھارم، پادشاه اسپانیا، بھ یسوعیان پاراگھ 
ھا خارج شوند و بھ اتباع خود دستور دھند كھ با صلح و صفا از آنجا عزیمت  دستور داد از این قرارگاه

ت كردھاند، ولي ھندیشمردگان با چنان سرسختي یسوعیان مدعي بودند كھ از این دستورات اطاع. كنند
شدید و خشونتآمیزي مقاومت میكردند كھ براي یك ارتش پرتغال سھ سال طول كشید تا بر این مقاومت 

او تصمیم . پومبال یسوعیان را متھم میكرد كھ بھ طور پنھاني این مقاومت را تشویق میكنند. غالب شود
یسوعیان پرتغال . در صنایع، بازرگاني، و حكومت پرتغال پایان دھدگرفت بھ كلیھ موارد شركت یسوعیان 

  . كھ متوجھ این نیت شدند، كوششھاي خود را براي سرنگون كردن پومبال بھ ھم پیوستند

 ١۶٨٩در سال ) در كنار دریاچھ كومو(او، كھ در مناجیو . رھبر آنھا در این نھضت گابریل ماال گریدا بود
و میگفت میخواھد . مدرسھ دستش را طوري گاز میگرفت كھ خون از آن جاري میشدبھ دنیا آمده بود، در 

او بھ انجمن یسوع ملحق شد و بھ عنوان عضو ھیئت . بھ این ترتیب خود را براي عذاب شھادت آماده سازد
او در جنگل بھ ھندیشمردگان انجیل  ١٧٣۵تا  ١٧٢۴از سال . مبلغان مذھبي با كشتي بھ برزیل رفت

. از دست آدمخواران، تمساحھا، كشتي شكستگي، و بیماري - چند بار از چنگال مرگ گریخت . تمیآموخ
بھ او قدرتھاي اعجازآمیزي نسبت داده میشد، و ھر بار كھ او در . در اوایل میانھ سالي، ریشش سفید شد

ھایي  ا و صومعھاو كلیساھ. ھاي پر انتظار مردم بھ دنبالش روان میشدند شھرھاي برزیل ظاھر میشد، توده
بھ لیسبون آمد تا از ژان پنجم، پادشاه پرتغال، وجوھي  ١٧۴٧در سال . ساخت و مدارس مذھبي دایر كرد

این وجوه را تحصیل كرد، بھ برزیل بازگشت، اماكن مذھبي بیشتري بھوجود آورد، و اغلب . بھ دست آورد
ھ لیسبون آمد، زیرا قول داده بود باز ب ١٧۵٣در سال . خودش ھم عمال در كار ساختمان شركت میكرد

را بھ گناه مردم منتسب دانست، خواستار اصالح  ١٧۵۵زلزلھ سال . ملكھ مادر را براي مرگ آماده كند
ھاي  اخالقیات شد، و با سایر ھمسلكان خود پیش بیني كرد كھ چنانچھ وضع اخالقیات بھبود نیابد، زلزلھ

  . بیشتر روي خواھد داد

  . كانون توطئھ علیھ پومبال شدعزلتگاه مذھبي او 

آنھا معترض بودند كھ فرزند مالكي ناقابل خود را . ھا دست داشتند ھاي نجبا در این توطئھ بعضي از خانواده
ھاي اشراف  یكي از این دستھ. ارباب پرتغال كرده است و سرنوشت زندگي و اموال آنان را در دست دارد

بھ سركردگي برادر زن  و دستھ دیگر; تحت رھبري دوم ژوزه د ماسكارناس، دوك آویرو، قرار داشت
ھمسر تاوورا مارشیونس دونا لئونور، یكي از رھبران . دوك، دوم فرانسیسكو د آسیز، ماركي تاوورا بود

پسر . یسوعیان پرتغال و از مریدان پر حرارت، وفادار، و حاضر در صحنھ پدر روحاني ماالگریدا بود
. انده میشد، با خالھ خودش عروسي كرده بودتاوورا خو)) ماركي كھین((ارشدش، دوم لویش برناردو، كھ 

زیبا و دوستداشتني معشوقھ )) مارشیونس جوان((ھنگامي كھ لویش بھ عنوان سرباز بھ ھند رفت، این 
آنھا از صمیم قلب با . ھاي آویرو و تاوورا ھرگز نبخشیدند این كار را نیز اعضاي خانواده. ژوزف اول شد

  . پومبال بركنار شود، اوضاع بھتر خواھد شد یسوعیان ھمعقیده بودند كھ چنانچھ

پومبال بھ ژوزف قبوالند كھ یسوعیان در خفا از شورشھاي دیگر در پاراگھ حمایت میكنند و نھ تنھا علیھ 
 ١٩در . دولت، بلكھ علیھ خود پادشاه نیز مشغول توطئھاند، و با این كار ضربت متقابل خود را وارد كرد

پومبال بھ پسرعموي . ماني، یسوعیان شافي از خاندان سلطنت طرد شدند، بھ موجب فر١٧۵٧سپتامبر 
خود، فرانسیسكو د آلمادا ا مندونسا، فرستاده پرتغال بھ واتیكان، دستور داد از ھیچ ھزینھاي براي تشویق و 

ا در اكتبر آلمادا صورتي از اتھامات علیھ یسوعیان ر. كمك مالي بھ گروه ضد یسوعي در رم فروگذار نكند
یسوعیان كلیھ تعھدات مسیحي، ((در این صورت گفتھ شده بود كھ . بھ پاپ بندیكتوس چھاردھم تسلیم داشت

و اینكھ )) ;مذھبي، طبیعي، و سیاسي را، بھ علت تمایلي كوركورانھ براي حاكمیت بر دولت، فدا كردھاند
محرك )) رھبري پادشاھان تمایلي سیریناپذیر بھ تحصیل و انباشتن ثروتھاي خارجي و حتي غصب مقام((

پاپ بھ كاردینال د سالدانیا، بطرك لیسبون، دستور داد بھ این  ١٧۵٨در اول آوریل . این انجمن میباشد
برخالف ((مھ سالدانیا فرماني صادر كرد و اعالم داشت كھ یسوعیان پرتغال  ١۵در . اتھامات رسیدگي كند

ژوئن،  ٧در . و از آنھا خواست از این كار دست بكشندبھ تجارت پرداختھاند، )) قوانین االھي و انساني
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. احتماال بھ اصرار پومبال، بطرك بھ آنھا دستور داد كھ از شنیدن اعترافات و موعظھ كردن خودداري كنند
سوم (در خالل این احوال . در ماه ژوئیھ، ارشد یسوعیان لیسبون بھ فاصلھ شصت فرسنگي دربار تبعید شد

; چھاردھم درگذشت، و جانشین او، كلمنس سیزدھم، ھیئت بررسي دیگري تعیین كردبندیكتوس ) ١٧۵٨مھ 
  . این ھیئت گزارش داد كھ یسوعیان از اتھاماتي كھ از طرف پومبال بھ آنھا نسبت داده میشوند مبرا ھستند

ھایي در مورد اینكھ آیا ژوزف اول از وزیر خود در حملھ بھ یسوعیان پشتیباني خواھد كرد یا نھ تردید
در شب . ولي تغییر بسیار جالبي در مسیر وقایع، پادشاه را كامال بھ طرف پومبال سوق داد; وجود داشت

، ژوزف از یك میعاد پنھاني، شاید بامارشیونس جوان تاوورا، بھ كاخ خود در نزدیك ١٧۵٨سوم سپتامبر 
  . بلم بازمیگشت

. ھاي بیرون آمدند و بھ داخل كالسكھ شلیك كردند كمي قبل از نیمھ شب، سھ مرد نقابدار از زیر طاق آبراه
كالسكھچي اسبھایش را بھ تاخت آورد، ولي لحظھاي بعد دو گلولھ از . این تیرھا بھ ھدف اصابت نكردند

یك گلولھ كالسكھچي را زخمي كرد، و گلولھ دیگر شانھ و بازوي راست پادشاه . كمینگاه دیگري شلیك شدند
ازجوییھایي كھ بعدا توسط یك دادگاه بھ عمل آمدند، كسان دیگري از خاندان بھ موجب ب. را مجروح ساخت

ولي ; تاوورا در كمینگاه سوم، قدري باالتر، در شاھراھي كھ بھ بلم میرفت، در انتظار كالسكھ بودند
جراح این زخمھا . ژوزف بھ كالسكھچي دستور داد از راه اصلي خارج شود و بھ خانھ جراح سلطنتي برود

در صورت موفقیت حملھ سوم، امكان داشت سلسلھ وقایعي كھ از این سو قصد ناشي شدند و . سترا ب
  . سروصداي آنھا در سراسر اروپا پیچید، بھ صورتي كامال متفاوت با آنچھ كھ عمال روي دادند درآیند

شدن موقت  شایعات مربوط بھ حملھ بھ پادشاه رسما تكذیب و بستري. پومبال با تعمقي زیركانھ عمل كرد
مدت سھ ماه ماموران خفیھ وزیر بھ جمع آوري شواھد مشغول . پادشاه بھ سقوط از بلندي نسبت داده شد

شخصي شھادت داد كھ آنتونیوفریرا در سوم اوت تفنگي از او قرض گرفتھ و چند روز بعد آن را . بودند
وادور دورائو، كھ در بلم بھ سال. ھر دو شاھد میگفتند فریرا در خدمت دوك آویرو است. پس داده است

عنوان خدمتكار كار میكرد، شھادت داد كھ در شب حملھ در حالي كھ وي در بیرون منزل آویرو قرار 
مالقاتي داشت، بھ طور تصادفي سروصداي عدھاي از افراد خانواده آویرو را كھ از یك فعالیت شبانھ 

  . بازمیگشتند شنیده بود

او شیوھاي را كھ اصول دادرسي ایجاب میكردند، . اط و تھور آماده میكردپومبال پرونده خود را با احتی
زیرا میدانست چنین ; یعني اینكھ نجبا در دادگاھي مركب از ھم سنخھاي خود محاكمھ شوند، كنار گذارد

در عوض، بھ عنوان نخستین گام در راه علني ساختن جرم، . دادگاھي ھرگز آنھا را محكوم نخواھد كرد
در فرماني دكتر پدرو گونسالوس پریرا بھ عنوان قاضي بھ : دسامبر دو فرمان صادر كرد ٩ر پادشاه د

در فرمان دیگر، بھ او دستور دادند تا افرادي را كھ ; منصوب شد)) دادگاه ویژه خیانت عظما((ریاست یك 
اختیار داده شده بود  بھ گونسالوس پریرا. مسئول سو قصد علیھ جان پادشاه بودند پیدا، دستگیر، و اعدام كند

ھاي متداول قضایي را نادیده بگیرد، و بھ دادگاه دستور داده شد فرامین خود را در روز  كلیھ انواع شیوه
پومبال بھ این فرامین بیانیھاي افزود كھ در سراسر شھر در معرض دید . اعالم آنھا بھ موقع اجرا گذارد

تامبر، اعالم شد بھ ھر كس كھ شھادتي دھد كھ منجر بھ قرار داده شد، و در آن، ضمن نقل وقایع سوم سپ
  . دستگیري سو قصد كنندگان شود پاداش داده خواھد شد

در سیزده دسامبر، مامورین دولت، دوك آویرو، فرزند شانزدھسالھاش ماركي گوویا، خدمتكارش 
مھ خدمھ این دو آنتونیوفریرا، ماركیھاي جوان و سالخورده تاوورا، مارشیونس سالخورده تاوورا، ھ

در آن روز ھمھ مدارس یسوعي توسط سربازان . خانواده، و پنج تن از نجباي دیگر را دستگیر كردند
براي تسریع امور، . ماالگریدا و دوازده یسوعي دیگر كھ سمت رھبري داشتند زنداني شدند; محاصره شدند

ه داد كھ، براي گرفتن اعتراف، از اجاز) برخالف رسوم پرتغال(دسامبر  ٢٠یك فرمان سلطنتي بھ تاریخ 
اعترافات . پنجاه زنداني تحت شكنجھ، یا با تھدید بھ آن، مورد بازجویي قرار گرفتند. شكنجھ استفاده شود

; خود وي تحت شكنجھ بھ جرمش اعتراف كرد; چندي حاكي از دست داشتن دوك آویرو در توطئھ بودند
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كرده است، ولي سوگند یاد كرد كھ نمیدانستھ ھدف موردنظر  آنتونیوفریرا اعتراف كرد كھ بھ كالسكھ شلیك
; چند تن از مستخدمان خانواده تاوورا در زیر شكنجھ ھمھ افراد این خانواده را گیر انداختند. پادشاه است

ماركي سالخورده، كھ تا سرحد مرگ شكنجھ دیده بود، منكر ; ماركي جوان دخالت خود را اعتراف كرد
او دستور داده . ال شخصا در جریان بازجویي از شھود و زندانیان متھم حضور داشتپومب. جرم خود شد

و ادعا میكرد در میان آنھا بیست و چھار نامھ از دوك ; بود مراسالت آنھا را مورد بررسي قرار دھند
گانشان را آویرو، از خانواده تاوورا، و از ماالگریدا و دیگر یسوعیان یافتھ بود كھ در آنھا دوستان یا بست

در برزیل درباره سو قصد نافرجام مطلع ساختھ و وعده داده بودند كھ تالشھاي مجددي براي سرنگون 
، پادشاه دكتر اوزبیو تاوارس د سكویرا را براي دفاع ١٧۵٩در چھارم ژانویھ . كردن حكومت بھ عمل آید

گرفتھ شدھاند بھ عنوان مدرك  سكویرا استدالل میكرد اعترافاتي كھ تحت شكنجھ. از متھمان منصوب كرد
دفاع وكیل . فاقد ارزشند و كلیھ نجباي متھم میتوانند ثابت كنند كھ در شب وقوع جرم در جاي دیگر بودھاند

ھایي كھ جلو ارسال آنھا گرفتھ شده بودند واقعي و موید اعترافات دانستھ شدند، و  نامھ; مدافع مقنع تلقي نشد
  . ي را كھ رسما بھ ارتكاب جرم متھم شده بودند گناھكار اعالم كردژانویھ دادگاه ھمھ كسان ١٢در 

نخستین كسي كھ اعدام شد مارشیونس تاوورا . ژانویھ در میدان عمومي بلم اعدام شدند ١٣نھ نفر آنھا در 
بھ من : ((مارشیونس او را عقب راند و گفت; در روي سكوي اعدام، جالدخم شد تا پاھاي او را ببندد. بود

پس از اینكھ او را مجبور كردند وسایل اعدام یعني چرخ، چكش، و ھیزم .)) نزن، مگر براي كشتنمدست 
دو . آتش را، كھ قرار بود شوھر و فرزندانش بھ وسیلھ آنھا اعدام شوند، ببیند، سرش را از تن جدا كردند

ورا بر باالي سكو وقتي كھ دوك آویرو و ماركي سالخورده تاو; فرزندش را روي چرخ خرد و خفھ كردند
رنج و عذاب دوك . آنھا ھم بھ ھمان ضربات خرد كننده دچار شدند. رفتند، جسد آنان روي سكو قرار داشت

ھمھ . را تا ھنگامي كھ آخرین فقره اعدام، یعني زنده سوزاندن آنتونیوفریرا، بھ پایان رسید ادامھ دادند
مردم پرتغال ھنوز در این موضوع . س ریختھ شدجسدھا سوزانده شدند و خاكستر آنھا بھ داخل رود تاگو

  . بحث میكنند كھ آیا این نجبا، كھ خصومت آنھا با پومبال مورد انكار نبود، قصد داشتند پادشاه را بكشند یا نھ

آیا یسوعیان در این سو قصد دست داشتند تردیدي نبود كھ ماالگریدا در موقع حمالت تند خود سقوط پومبال 
و شكي نبود كھ او و دیگر یسوعیان با دشمنان اسم و ; قوع پادشاه را پیشگویي كرده بودو مرگ قریب الو

او با نوشتن نامھاي بھ یكي از خانمھاي درباري، و تقاضا از . رسمدار این وزیر جلساتي تشكیل داده بودند
خود را از او دایر بر اینكھ بھ ژوزف در مورد خطري قریب الوقوع ھشدار دھد، بھ طور ضمني آگاھي 

وقتي كھ در زندان از او پرسیده شد چگونھ او از این خطر آگاھي یافتھ، پاسخ داد كھ . توطئھ نشان داده بود
طبق اظھارنظر یك مورخ ضد یسوعي، گذشتھ از این . در محل شنیدن اعترافات بر آن وقوف یافتھ است

پومبال آنھا را متھم میكرد .)) بط كندمدرك مثبتي وجود ندارد كھ یسوعیان را با این جرم مرت((موضوع، 
او پادشاه را . ھا و تعالیم خود متحدان خویش را تا سرحد ارتكاب بھ قتل بھ ھیجان آوردھاند كھ با موعظھ

. متقاعد كرد كھ وضع موجود بھ نظام سلطنت فرصتي میدھد كھ موقع خود را در برابر كلیسا تقویت كند
رد كھ بھ موجب آنھا كلیھ اموال یسوعیان در كشور ضبط میشدند، ژانویھ ژوزف فرامیني صادر ك ١٩در 

و بھ ھمھ آنھا دستور میداد در خانھ یا مدارس خود باقي بمانند تا تكلیف اتھاماتي كھ بھ آنھا وارد شدھاند 
در عین حال، پومبال از چاپخانھ دولتي استفاده كرد تا جزواتي در محكومیت نجبا . توسط پاپ روشن شود

; عیان چاپ كند، و از عمال خود براي توزیع وسیع این جزوات در داخل و خارج كشور استفاده كردو یسو
ظاھرا این نخستین بار بود كھ یك دولت از چاپخانھ استفاده كرده بود تا درباره اقدامات خود بھ ملل دیگر 

رانسھ و اسپانیا شدند تاثیر این نشریات احتماال در جریاناتي كھ منجر بھ اخراج یسوعیان از ف. توضیح دھد
  . داشتھاند

پومبال از پاپ كلمنس سیزدھم اجازه خواست كھ یسوعیان دستگیر شده را براي محاكمھ  ١٧۵٩در تابستان 
عالوه بر آن، او پیشنھاد كرد كھ از این پس ھمھ روحانیاني كھ بھ . كند)) دادگاه خیانت عظما((تسلیم 

یك . ھاي مذھبي ھاي غیر مذھبي محاكمھ شوند، نھ دادگاه در دادگاه ارتكاب جرم علیھ كشور متھم میشوند
نامھ خصوصي از پادشاه بھ پاپ، تصمیم پادشاه را دایر بر اخراج یسوعیان از پرتغال اعالم داشتھ، و در 
آن اظھار امیدواري شده بود كھ پاپ با این اقدامات، كھ عملیات یسوعیان آن را ایجاب كرده و براي حفظ 
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كلمنس از این پیامھا سخت یكھ خورد، ولي از این بیم داشت كھ . سلطنت ضرورت دارند، موافقت كند نظام
اگر مستقیما با آنھا مخالفت كند، پومبال پادشاه را بھ قطع كلیھ روابط كلیساي پرتغال با دستگاه پاپ بر 

انست كھ فرانسھ نیز دارد نسبت او اقدام ھنري ھشتم، پادشاه انگلستان، را بھ خاطر میآورد، و مید. انگیزد
اوت، او اجازه نامھ خود را دایر بر محاكمھ یسوعیان در  ١١در . بھ انجمن یسوع خصومت پیدا میكند

او شخصا . ھاي غیر مذھبي ارسال داشت، ولي صریحا رضایت خود را محدود بھ ھمین مورد كرد دادگاه
موفقیتھاي گذشتھ این فرقھ را بھ . شفقت نشان دھد از پادشاه تقاضا كرد تا بھ كشیشان مورد اتھام رحم و

ژوزف یادآور شد و اظھار امیدواري كرد كھ بھ خاطر اشتباه عدھاي معدود ھمھ یسوعیان پرتغال مجازات 
  . نشوند

پادشاه فرماني صادر كرد كھ در  -سالروز سوقصد  -  ١٧۵٩در سوم سپتامبر . تقاضاي پاپ اثري نبخشید
  : اھاي انتسابي بھ یسوعیان درج، و مقرر شده بود كھآن صورت بلندي از خط

این روحانیان، كھ فاسد بوده و بھ طرز اسفباري از طریق مقدس خود دور شدھاند و این گونھ اعمال 
منزجر كننده و خالف تقدس آنھا را آشكارا از بازگشت بھ حرمت آن طریق ناتوان ساختھاند، باید بدرستي 

م، خائنین، دشمنان، و و بھ نحوي موثر طرد، تبعید، و از ھمھ قلمرو اعلیحضرت، بھ عنوان شورشیان بدنا
مقرر میدارد كھ چنانچھ این دستور اجرا ; مھاجمین بھ شخص اعلحیضرت و قلمرو سلطنت، اخراج شوند

نشود، متخلف بھ طور قطع محكوم بھ مرگ خواھد شد، و ھیچ كس در ھیچ وضع و شرایطي نباید بھ آنھا 
وجھي بھ طور شفاھي یا كتبي در ارتباط اجازه ورود بھ ھیچ یك از متعلقات خود بدھد یا با آنھا بھ ھر 

  . باشد

آن عده از یسوعیان كھ ھنوز بھ طور رسمي اعتقاد خود را اعالم نداشتھ و تقاضا میكردند كھ از تعھدات 
بھ تبعیدیھا . ھمھ اموال یسوعیان بھ وسیلھ دولت ضبط شد. اولیھ خود آزاد شوند از این فرمان معاف بودند

از ھمھ مناطق پرتغال، آنھا با كالسكھ یا . بسھ شخصي خود، چیزي با خویش ببرنداجازه داده نشد، بجز ال
تبعیدھاي مشابھي در برزیل و دیگر . پیاده بھ سوي كشتیھایي برده شدند كھ آنھا را بھ ایتالیا میبردند

بھ  اكتبر ٢۴نخستین كشتي حامل این اشخاص رانده شده از وطن در تاریخ . مستملكات پرتغال اجرا شدند
بعضي از آنھا بھ علت كھولت . چیویتاوكیا رسید، و حتي نماینده پومبال در آنجا از وضع آنھا بھ رقت آمد

لورنتسوریتچي، رئیس . ضعیف، بعضیھا از گرسنگي نزدیك بھ مرگ، و برخي ھم در راه مرده بودند
و راھبان دومینیكي در میھمان  انجمن، ترتیبي داد تا در خانھ یسوعیان ایتالیا از بازماندگان پذیرایي شود،

، دولت پرتغال روابط سیاسي خود را با واتیكان بھ حال تعلیق ١٧۶٠ژوئن  ١٧در . نوازي سھیم شدند
  . درآورد

او، كھ . پیروزي پومبال كامل بھ نظر میرسید، ولي او میدانست این پیروزي در نزد مردم محبوبیتي ندارد
سرحد استبداد كامل گسترش داد و یك دوران حكومت مطلقھ و  احساس ناامني میكرد، قدرت خود را تا

جاسوسانش ھرگونھ ابراز مخالفتي را كھ نسبت بھ روشھا . ادامھ داشت ١٧٧٧وحشت آغاز كرد كھ تا سال 
ھاي او كشف میكردند بھ او گزارش میدادند، و طولي نكشید كھ زندانھاي لیسبون پر از زندانیان  یا شیوه

ھاي جدید علیھ پادشاه، یا دخالت در توطئھ پیشین،  ري از نجبا و كشیشھا بھ اتھام توطئھبسیا. سیاسي شدند
بسیاري از این اشراف تا . دژ ژونكیرا در میان راه لیسبون و بلم زندان خاص اشراف شد. دستگیر شدند

ورده میشدند و ھنگام مرگ در آنجا نگاھداشتھ شدند، در زندانھاي دیگر یسوعیاني بودند كھ از مستعمرات آ
  . بعضي از این دستھ زندانیان مدت نوزده سال در زندان بودند. متھم بھ مقاومت در برابر دولت بودند

مرد سالخورده رنج بازداشت . ماه در زندان رنج كشید تا سرانجام بھ محاكمھ خوانده شد ٣٢ماالگریدا مدت 
كھ بھ وسیلھ خود قدیسھ حنا بھ پدر روحاني  خود را با نوشتن زندگي قھرمانانھ قدیسھ حنا، مادر مریم،

پومبال دستور داد این دستنویس را بھ چنگ آورند، و در آن مھمالت . ماالگریدا تلقین شده بود تخفیف میداد
ماالگریدا میگفت كھ قدیسھ حنا مانند . متعددي یافت كھ امكان داشت بتوان آنھا را عقاید بدعتگذارانھ نامید

  . ه اولیھ باردار شده و در رحم مادر خویش سخن گفتھ و گریھ كرده استمریم بدون لكھ گنا
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پومبال، كھ برادر خود پول دو كاروالیو را رئیس دستگاه تفتیش افكار پرتغال كرده بود، دستور داد 
ماالگریدا را در برابر دادگاه تفتیش افكار حاضر كنند، و با دست خود اتھامنامھاي تنظیم كرد كھ در آن این 

رھبر یسوعیان بھ طمع ورزي، دورویي، شیادي، بیحرمتي بھ مقدسات، و ھمچنین تھدید پادشاه بھ وسیلھ 
ماالگریدا، كھ بر اثر زجرھایي كھ تحمل كرده بود نیمھ مجنون . پیشگوییھاي مكرر مرگ وي متھم شده بود

ت كھ با قدیس ایگناتیوس شده بود و اینك ھفتاد و دو سال از عمرش میگذشت، بھ ماموران تفتیش افكار گف
یكي از قضات كھ بر سر رحم آمده بود، مایل بود كھ . لویوالیي و قدیسھ ترساي آویالیي صحبت كرده است

دادگاه ماالگریدا  ١٧۶١ژانویھ  ١٢در . پومبال دستور داد كھ وي از كار بركنار شود; محاكمھ متوقف شود
ریفتن مردم با ادعاي الھامات االھي گناھكار اعالم را بھ ارتداد، كفر گویي، خدانشناسي، و ھمچنین ف

در بیستم سپتامبر او را بھ سكوي اعدام در پراسا . بھ او اجازه داده شد ھشت ماه دیگر زندگي كند. داشت
لویي پانزدھم، كھ خبر اعدام را شنید، . روسیو بردند و خفھ كردند، و جسدش را بھ چوب بستند و سوزاندند

ل این است كھ من دیوانھ سالخوردھاي را كھ میگوید خداوند و عیسي مسیح است در مث: ((اظھار داشت
حماقت و ((ولتر، كھ این رویداد را یادداشت میكرد، آن را .)) تیمارستان پوتیت مزون سوزانده باشم

  . خواند)) سفاھت توام با دھشتناكترین رذالت

ك مستبد روشنفكر مینگریستند، از حالتي كھ بھ پومبال را بھ چشم ی ١٧۵٨فرانسھ، كھ در )) فیلسوفان((
آنھا از بر افتادن یسوعیان ابراز خرسندي میكردند، ولي روشھاي خودسرانھ . خود گرفتھ بود ناخشنود شدند

آنھا از رفتاري كھ ضمن تبعید با . این دیكتاتور، لحن تند جزواتش، و قساوت مجازاتھایش را تقبیح میكردند
ھاي قدیمي، و از رفتار غیرانساني نسبت بھ ماالگریدا احساس  اعدام جمعي خانواده یسوعیان شده بود، از

ولي از اعتراض آنھا نسبت بھ حبس ھشتسالھ اسقف كویمبرا، كھ ھیئت سانسور پومبال را . انزجار میكردند
از قبیل ھاي افراطي  این ھیئت اجازه داده بود كھ پارھاي نوشتھ. محكوم كرده بود، مدركي در دست نیست

  . فرھنگ فلسفي ولتر و قرارداد اجتماعي روسو بھ دست خوانندگان برسند

ھدف او نھ انھدام كلیسا، بلكھ انقیاد . خود پومبال اھل بدعتگذاري نبود و مرتبا در آیین قداس شركت میكرد
شاغالن  موافقت كرد كھ دولت ١٧٧٠و ھنگامي كھ پاپ كلمنس چھاردھم در سال ; آن در برابر پادشاه بود

بتدریج كھ ژوزف اول بھ پایان حیات خود . مقامھاي اسقفي را تعیین كند، او با واتیكان از در صلح درآمد
نزدیك میشد، با این فكر دل خوش میداشت كھ امكان دارد سرانجام با بھرھوري كامل از دعاي خیر 

و براي خود ; ادر پومبال، فرستادپاپ یك كاله كاردینالي براي پول، بر. روحانیان چشم از جھان فرو بندد
پومبال انگشتري كھ داراي تصویر پاپ بود، یك قطعھ مینیاتور كھ در قاب الماس نشان قرار داشت، و جسد 

  . كامل چھار تن از قدیسان را ارسال داشت

III  -  پومبال مصلح  

، و زندگي فرھنگي پرتغال ھاي خود را بر اقتصاد، دستگاه اداري در خالل این مدت، دیكتاتور آثار و نشانھ
جنگ ((او بھ كمك افسران انگلیسي و آلماني ارتش را تجدید سازمان داد، و این ارتش در . گذاشتھ بود

ریشلیو در فرانسھ قرن ھفدھم قدرت . حملھاي را كھ از ناحیھ اسپانیا شده بود بھ عقب راند)) ھفتسالھ
ام سلطنتي متمركز ساخت كھ میتوانست بھ ملت اخالآلمیز اشراف را كاھش داد، و دولت را در یك نظ

بعد از اعدام خانواده تاوورا، . وحدت سیاسي، رشد آموزشي، و حمایت در برابر تسلط كلیسا عرضھ بدارد
پس از اخراج یسوعیان، روحانیان در برابر دولت سر فرود ; نجبا از توطئھ علیھ پادشاه دست كشیدند

ورتي وجود داشت، پومبال اسقفھا را تعیین میكرد، و اسقفھاي او ھم بدون در مدتي كھ با واتیكان كد. آوردند
یك فرمان سلطنتي حق تحصیل اراضي . مراجعھ بھ رم، كشیشھا را بھ مقامھاي روحاني منصوب میكردند

بھ وسیلھ كلیسا را محدود كرد، و اتباع پرتغال را از تخصیص قسمتي از ماترك خود براي مراسم قداس 
ھا پذیرفتن سالكان تازه كاري كھ كمتر از  ھاي بسیاري بستھ شدند، و براي بقیھ صومعھ ومعھص. بازداشت

  . بیست و دو سال داشتھ باشند قدغن شد
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دادگاه آن صورت دادگاھي عمومي بھ خود گرفت و تحت : دستگاه تفتیش افكار زیر نظارت دولت درآمد
وجھ تمایزي كھ این ; سانسور از این دادگاه گرفتھ شداختیار ; ھاي كشوري سازمان یافت ھمان قواعد دادگاه

قایل شده بود ) یھودیان یا مورھاي مسیحي شده و اعقاب آنھا(دستگاه میان مسیحیان قدیمي و مسیحیان جدید 
از میان برده شد، زیرا اینك پومبال مطمئن شده بود كھ بیشتر اسپانیاییھا و پرتغالیھا یك رگ سامي در خون 

صادر شد ھمھ اتباع پرتغال را واجد شرایط الزم براي  ١٧٧٣مھ  ٢۵فرماني كھ بھ تاریخ . خود دارند
پس از واقعھ سوزاندن ماالگریدا در سال . رسیدن بھ مقامھاي كشوري، لشكري، و روحاني اعالم كرد

  . ، دیگر دستگاه تفتیش افكار پرتغال كسي را نسوزاند١٧۶١

مراجعھ بھ ; اھمیتي را كھ سد راه اجراي عدالت بودند لغو كرددر آن سال پومبال سھ چھارم مشاغل كم 
خزانھداري را تجدید سازمان كرد،  ١٧۶١در سال . دادگاه براي مردم سھلتر، و دادخواھي كم ھزینھتر شد

ھاي شھرداري بھ طور  دستور داد درآمدھا و ھزینھ; از آن خواست ھر ھفتھ از دفاتر خود تراز بگیرد
كاھش كاركنان و ولخرجیھاي  -و پیشرفتھایي در زمینھ مشكلترین اصالحات ; وندساالنھ حسابرسي ش

; عدھاي از ھشتاد آشپزي كھ بھ ژان پنجم و اطرافیانش غذا میدادند حذف شدند. بھ دست آورد -دربار 
عمال بردگي را در پرتغال  ١٧٧٣مھ  ٢۵فرماني بھ تاریخ . ژوزف اول ناچار شد بھ بیست آشپز قناعت كند

  . غو كرد، ولي اجازه داد در مستعمرات ادامھ یابدل

او پشتیباني دولت را براي كشاورزي و ماھیگیري فراھم ساخت و . دستھ مصلح ھمھ جا در حركت بود
ھاي سفالسازي و شیشھ سازي، و  كارگاه. پرورش كرم ابریشم را در استانھاي شمالي متداول كرد

ازي دایر كرد تا بھ وابستگي پرتغال بھ ورود این گونھ كاالھا از ھاي تخریبي، پشمبافي، و كاغذ س كارخانھ
  . خارج پایان داده شود

عوارض عبور داخلي را از روي حمل كاالھا برداشت و میان پرتغال و مستعمرات امریكایي آن تجارت 
 یك مدرسھ بازرگاني براي آموزش افراد در زمینھ مدیریت تجاري تاسیس كرد و. آزاد برقرار كرد

شركتھایي بھ وجود آورد و بھ آنھا كمك مالي داد تا بازرگاني را از بازرگانان و حمل و نقل كنندگان 
عمده  ١٧٨٠نشد، زیرا در سال  - یا پرتغالیھا  - در این زمینھ توفیق یار او . خارجي تحویل بگیرند

  . بازرگاني پرتغال ھنوز در دست خارجیھا، و در راس آنھا انگلیسیھا، بود

مدارس تازه ابتدایي و متوسطھ بھ . اخراج یسوعیان ایجاب میكرد كھ بناي آموزشي بكلي نوسازي شود
دانشكده یسوعیان در لیسبون بھ دانشكده نجبا تبدیل شد . واحد در سراسر خاك كشور ایجاد شدند ٨٣٧تعداد 

ا گسترش یافت، و برنامھ دروس دانشگاه كویمبر. و زیر نظر و اداره افراد غیرروحاني قرار گرفت
پومبال پادشاه را وادار كرد یك اپرا بسازد و از خوانندگان . ھاي اضافي در علوم بھ آن افزوده شد دوره

او موسسھ آركادیا د  ١٧۵٧در سال . ھاي بازیگران را بھ عھده بگیرند ایتالیایي دعوت كند كھ رھبري گروه
  . ردلیسبوآ را بھ منظور تشویق و تحرك ادبیات بنیان گذا

ھا و سبكھاي ادبي  ادبیات پرتغال از یك آزادي نسبي اندیشھ) ١٨٠۵ - ١٧۵۵(طي نیم قرن ھیجان آور 
ھاي ایتالیایي، بھ جذابیت ادبیات فرانسھ اعتراف، و نسیمھایي  برخوردار بود و، با آزاد كردن خود از نمونھ

ا نوشتن یك قطعھ ھجوآمیز بھ آنتونیو دینیز دا كروز ا سیلوا ب. را از نھضت روشنگري احساس كرد
در این قطعھ او در ھشت بخش ماجراي دعواي اسقفي را با رئیس . شھرت ملي یافت) ١٧٧٢(اوھیسوپھ 

ژوآئو آناستازیو دا كونیا آثار پوپ و ولتر را بھ پرتغالي ترجمھ كرد، و بھ خاطر . كلیساي خود شرح میداد
فرانسیسكو ). ١٧٧٨(ستگاه تفتیش افكار محكوم شد این كار بالفاصلھ پس از سقوط پومبال، از طرف د

مانوئل دو ناسیمنتو، فرزند یك باربر كشتي، با عالقھاي شدید بھ خواندن كتاب روي آورد و مركز گروھي 
باز با ( ١٧٧٨در سال . شد كھ علیھ فرھنگستان آركادیا شورید و آن را مانع پیشرفت شعر ملي دانست

بھ آثار فالسفھ جدیدي كھ ((گاه تفتیش افكار دستور داد وي را بھ جرم اعتیاد دست) استفاده از سقوط پومبال
سال بقیھ عمرش را در آنجا  ۴١او بھ فرانسھ گریخت و تقریبا ھمھ . دستگیر كنند)) پیرو عقل طبیعي ھستند
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ي سخن بیشتر اشعار خود را ھم در آنجا سرود، كھ در آنھا با حرارت زیادي از آزادي و دموكراس; گذراند
  . میشد)) بھ آزادي و استقالل ایاالت متحده((رفتھ بود، و شامل قصیدھاي بھ نام 

زیباترین و خوشاھنگترین شعر آن دوران . پیروانش او را در زمینھ شعر پرتغالي بعد از كاموئش میدانستند
- ١٧٨۵در سالھاي  كھ(در كتابي از اشعار عاشقانھ بھ نام آماریلیا بود كھ توسط توماز آنتونیو گونزاگا 

ژوزه آگوستینیو د . بھ ارث گذارده شد) بھ خاطر توطئھ سیاسي در زندان بود و در تبعید درگذشت ١٧٨٨
ماسدو، راھبي آوگوستینوسي كھ بھ خاطر زندگي بیبندوبارش از سلك روحانیت خارج شده بود، با تھور 

شرح مسافرت  - انتخاب كرده بود  براي منظومھ حماسي خود او اورینتھ ھمان موضوعي را كھ كاموئنش
او شعر خود را واالتر از لوزیاد و ایلیاد میدانست، ولي گفتھ میشود كھ این . برگزید - واسكودو گاما بھ ھند 

جالبتر از آن، ھجویاتي در شش بخش بودند بھ نام اوس بوروس كھ در آنھا . اشعار بیروح و مالل آورند
دشمن مورد . ا ذكر نام، مرده یا زنده، مورد ھجو قرار داده بودماسدو مردان و زنان ھمھ طبقات را ب

عالقھاش مانوئل ماریا باربوزا دو بوكاژه بود كھ از طرف دستگاه تفتیش افكار، بھ جرم انتشار افكار ولتر 
اعدام ماري آنتوانت او را بھ محافظھ كاري ). ١٧٩٧(ھاي خود، بھ زندان انداختھ شد  در اشعار و نمایشنامھ

او دینداري دوران جواني خود را بازیافت و در وجود پشھ دلیلي بر وجود . ر مذھب و سیاست بازگرداندد
  . خداوند یافت

رویداد مھم در تاریخ ھنر در رژیم پومبال مجسمھاي بود كھ بھ یادبود ژوزف اول برپا شد و ھنوز در 
كیم ماشادو د كاسترو طراحي و توسط این مجسمھ، كھ توسط ژوآ. لیسبون قرار دارد)) میدان اسب سیاه((

بارتولومئو داكوستا از برنز ریختھ شده است، پادشاه را بر اسبي تیز پا نشان میدھد كھ با پیروزي بر روي 
پومبال . افعیھایي كھ مجسم كننده نیروھاي شیطاني مقھور وي در مدت سلطنتش ھستند در حال تاختن است

بھ صورت جشني براي وزارت پیروزمندانھ خود ) ١٧٧۵ژوئن  ۶(مراسم گشایش این بناي یادبود را 
ھیئتھاي سیاسي، اعضاي دستگاه قضایي، اعضاي سنا، ; سربازان در اطراف میدان ایستاده بودند. درآورد

سپس اعضاي دربار، و بعد از آن پادشاه و ملكھ . و سایر متشخصان با لباس تمام رسمي گردآمده بودند
ال پیش آمد و از روي مجسمھ و پایھ عظیم آن كھ بر رویش تصویر مدال بزرگي آمدند، و سرانجام پومب

ھمھ كس غیر از . نقش بستھ بود و پومبال را نشان میداد كھ صلیب مسیح را حمل میكند، پردھبرداري كرد
  . پادشاه درك كرد كھ موضوع واقعي جشن خود پومبال است

بینانھ و تحسینآمیز از پیشرفتھاي حاصل از سال چند روز پس از مراسم پردھبرداري، او شرحي خوش
از قبیل گسترش آموزش و پرورش و خواندن و نوشتن، رشد  -را بھ بعد براي ژوزف اول فرستاد  ١٧۵٠

اما حقیقت این است كھ گزارش . صنایع و بازرگاني، توسعھ ادبیات و ھنر، و باال رفتن كلي سطح زندگي
است كھ صنایع و بازرگاني در حال رشد بودند، ولي این رشد خیلي كند  درست: او را باید كامال تعدیل كرد

) ١٧٧۴(ھنر راكد و بدون تحرك بود، و نیمي از لیسبون ھنوز . بود و از نظر مالي با مشكالتي روبرو شد
تقدس طبیعي مردم . بھ وجود آمده بود ١٧۵۵در ھمان وضع مخروبھاي قرار داشت كھ بر اثر زلزلھ سال 

رفتار پرنخوت و روشھاي مستبدانھ پومبال ھر روز دشمنان تازھاي . درت كلیسا را باز میگرداندبتدریج ق
او كیسھ خود و اقوامش را پر كرده بود و براي خود كاخي بسیار مجلل و گرانقیمت . بھ وجود آوردند

در زندان در حال  در قلمرو پادشاھي، كمتر خانواده نجیبزادھاي پیدا میشد كھ یكي از عزیزانش. ساختھ بود
  . در سراسر پرتغال، امیدھا و ادعیھ پنھاني براي سقوط پومبال وجود داشتند. تحلیل رفتن نباشد

IV - پیروزي گذشتھ  

ھایش باعث شده بودند بیش از سنش نشان داده شود،  بیماریھا و رفیقھ. پادشاه شصت سال داشت ١٧٧۵در 
در این فكر بود كھ آیا با پیروي از . گ صرف میكردو او ساعتھا بھ غور و تعمق درباره گناه و مر

آیا رفتار او نسبت بھ یسوعیان منصفانھ بوده است . سیاستھاي وزیر خود كار صحیحي انجام داده است یا نھ
اینك كھ براي خود در طلب بخشایش بود، حاضر بود آن گروه از نجبا و كشیشھایي را كھ در زندان بودند 
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یتوانست چنین موضوعي را با پومبال سختگیر در میان گذارد، و بدون پومبال ھم ولي چگونھ م; عفو كند
او دچار حملھ فلج شد، و درباریان بھ نحوي آشكار بھ انتظار  ١٧٧۶نوامبر  ١٢چھ میتوانست بكند در 

وارث تاج و تخت، دخترش ماریا فرانسیسكا بود كھ با . سلطنتي تازه و دولتي تازه اظھار شادي میكردند
طبعي ; او زني خوب، ھمسري خوب، و مادري خوب بود. برادر پادشاه بھ نام پدرو ازدواج كرده بود

رئوف و نیكوكار داشت، ولي در عین حال كاتولیك متعصبي بود كھ چنان از اقدامات ضد روحاني پومبال 
لومتري پایتخت، احساس انزجار میكرد كھ از دربار خارج شده بود تا با پدرو در كلوش، واقع در چند كی

فرستادگان سیاسي خارجي در پرتغال بھ دول متبوع خود ھشدار دادند كھ در . زندگي آرامي داشتھ باشد
  . انتظار معكوس شدن سریع سیاستھاي پرتغال باشند

یكي از نخستین . نوامبر ماریا نایب السلطنھ شد ٢٩نوامبر پادشاه طلب آمرزش كرد، و در  ١٨در 
این روحاني ھفتاد و چھار سالھ در میان ; ن بھ دوران طوالني حبس اسقف كویمبرا بودكارھایش پایان داد

پومبال پي برد كھ قدرتش رو بھ زوال است، و این احساس . شادي تقریبا ھمگاني بھ مقام خویش بازگشت
از نظر ناگوار برایش حاصل شد كھ درباریاني كھ تا این اواخر مطیع و فرمانبردار او بودند اینك او را 

  . سیاسي محتضر میدانند

وي، بھ عنوان آخرین عمل مستبدانھ خود، انتقام وحشیانھاي از قریھ ترفاریا، كھ مردم ماھیگیرش با خدمت 
بھ یك گروھان سرباز دستور داد كھ این قریھ را ; اجباري فرزندانشان در ارتش مخالفت كرده بودند، گرفت

  . آتش بزنند

ھاي چوبي، در دل شب، انجام  كردن مشعلھاي فروزان از پنجره بھ داخل كلبھ آنھا این كار را با پرتاب
  ). ١٧٧٧ژانویھ  ٢٣(دادند 

ملكھ ماریاي اول نایب السطنھ شد و شوھرش بھ عنوان پدرو سوم بھ ; فوریھ ژوزف اول درگذشت ٢۴در 
مذھب، كھ . یھ كردماریا خود را غرق در مذھب و امور خیر; پدرو مردي ضعیف العقل بود. سلطنت رسید

نیمي از زندگي مردم پرتغال بود، بھ سرعت قدرت خود را بازیافت، دستگاه تفتیش افكار فعالیت خود را 
لیره براي دستگاه پاپ  ٠٠٠/۴٠ملكھ ماریا . در زمینھ سانسور و سركوبي انحرافات مذھبي از سرگرفت

. ھ از یسوعیان متحمل شده بود جبران كندھایي را كھ این دستگاه بھ خاطر توج فرستاد كھ تا حدي ھزینھ
بیشتر اینھا بھ خاطر مخالفت . روز بعد از دفن ژوزف، ملكھ ماریا دستور آزادي ھشتصد زنداني را داد

وقتي كھ آنھا . ھاي زندان بودند بسیاري از آنھا بیست سال در دخمھ. سیاسي توسط پومبال زنداني شده بودند
تقریبا ھمھ آنھا البسھ ژنده بر تن داشتند، و بسیاري از . ر آفتاب را نداشتبیرون آمدند، چشمانشان تاب نو

از یكصد و بیست و چھار . صدھا زنداني در زندان مرده بودند. آنھا دو برابر سن خود بھ نظر میآمدند
جبا كھ پنج تن از ن. یسوعي كھ ھجده سال قبل از آن زنداني شده بودند، تنھا چھل و پنج نفر ھنوز زنده بودند

بھ علت شركت ادعایي در توطئھ قتل ژوزف محكوم شده بودند، از خروج از زندان امتناع كردند، تا اینكھ 
  . رسما بیگناھي آنھا اعالم شد

منظره آزادي قربانیان خصومت پومبال و خبر سوزاندن ترفاریا وجھھ عمومي او را بھ درجھاي پایین 
در اول مارس او نامھاي براي ملكھ ماریا . انظار آفتابي كند آورد كھ او دیگر جرئت نمیكرد خود را در

فرستاد كھ در آن از كلیھ مشاغل خود استعفا داده و اجازه خواستھ بود بھ امالك خود در شھر پومبال باز 
ولي وقتي ملكھ متوجھ شد كھ كلیھ ; نجباي اطراف ملكھ خواستار زنداني كردن و مجازات او بودند. گردد

رد انزجار نجبا بھ امضاي پادشاه متوفا رسیده بودند، بھ این نتیجھ رسید كھ نمیتواند بدون اینكھ اقدامات مو
او استعفاي وزیر را پذیرفت و اجازه داد بھ . خاطره پدرش را لكھدار كند، پومبال را بھ مجازات برساند

رس، پومبال با یك كالسكھ در پنجم ما; پومبال باز گردد، ولي بھ او دستور داد در ھمان جا باقي بماند
عدھاي از مردم او را شناختند و بھ ; اجارھاي از لیسبون خارج شد، بھ امید اینكھ توجھ كسي را جلب نكند

او ھفتاد و . در شھر اوئیراش ھمسرش بھ وي ملحق شد. كالسكھاش سنگ پرتاب كردند، اما او گریخت
  . ھفت سال داشت
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بھ خاطر بدھیھایي كھ در پرداخت آنھا اھمال ; مورد حملھ واقع شد اینك كھ او فردي عادي بود، از ھر سو
كرده بود، صدماتي كھ بھ اشخاص زده بود، و اموالي كھ بدون پرداخت غرامت كافي ضبط كرده بود، 

او . ماموران دولت با یك سلسلھ احكام جلب خانھاش را در پومبال محاصره كردند. تحت تعقیب قرار گرفت
ال حتي زنبور یا پشھاي نیست كھ بھ این نقطھ دور دست پرواز، و در گوش من وزوز در پرتغ: ((نوشت

ملكھ با اعطاي اجازه ادامھ پرداخت حقوق وزارتش، بھ او كمك كرد و مقرري مختصري ھم بھ آن .)) نكند
با وصف این، دشمنان بیشمارش بھ ملكھ اصرار كردند كھ او را بھ اتھام بدكاري و خیانت بھ . افزود

ملكھ بھ این ترتیب مصالحھ كرد كھ بھ قضات اجازه دھد از او دیدن كنند و در مورد . محاكمھ بخواند
آنھا مدت سھ ماه و نیم، گاھي چند ساعت پشت سر ھم، از او بازجویي كردند . اتھامات از او بازجویي كنند

  . م كردتا اینكھ دیكتاتور سالخورده، كھ از فرط خستگي از پا درآمده بود، طلب ترح

ملكھ اقدام در مورد گزارش این بازجوییھا را بھ تعویق انداخت بھ امید اینكھ شاید مرگ پومبال او را از این 
در عین حال وي كوشش كرد كھ با دستور تجدید محاكمھ كساني كھ بھ اتھام . وضع ناراحت كننده نجات دھد

دادگاه جدید گناه . ومبال را تسكین بخشدشركت در سو قصد علیھ جان پدرش محكوم شده بودند، دشمنان پ
خانواده تاوورا بیگناه . دوك آویرو و سھ تن از خدمتگزارانش را تایید، ولي ھمھ متھمان دیگر را تبرئھ كرد

 ١۶در ). ١٧٨١سوم آوریل (اعالم شد، و ھمھ افتخارات و اموال آنھا بھ بازماندگانشان برگردانده شدند 
محكوم كرد، ولي افزود چون وي )) جنایتكاري بدنام((و پومبال را بھ عنوان اوت ملكھ فرماني صادر كرد 

طلب بخشش كرده است، باید در تبعیدگاه خود بماند، صاحب اموال خویش باشد، و بدون مزاحمت بھ حال 
  . خود رھا شود

تقریبا ھمھ بدنش از زخمھاي چركیني پوشیده شد كھ ظاھرا . پومبال بتدریج بھ آخرین بیماري خود مبتال شد
اسھال خوني او ; شدت درد مانع از آن میشد كھ در شبانروز بیش از دو ساعت بخوابد. ناشي از جذام بودند

، او را وادار كردند آبگوشت مار را ضعیف كرده بود، و پزشكانش، كھ انگار میخواستند بر عذابش بیفزایند
درد و  ١٧٨٢مھ  ٨او براي اینكھ مرگ بھ سراغش بیاید دعا میكرد، آمرزش میطلبید، و در . بخورد

چھل و پنج سال بعد گروھي از یسوعیان، كھ از آن شھر میگذشتند، بر سر گورش . رنجش پایان یافت
  . وحش فاتحھ خواندندایستادند و از روي احساس پیروزي و ترحم، براي آرامش ر

  فصل یازدھم 

  

  اسپانیا و نھضت روشنگري

١٧٨٨ -  ١٧٠٠   

I  - اوضاع محیط  

، ١٧٠٠كارلوس دوم، كھ آخرین عضو خاندان ھاپسبورگ در اسپانیا بود، بھ ھنگام مرگ خود در سال 
خاندان  اسپانیا و ھمھ امپراطوري جھاني آن را براي دشمن دیرینھ خاندان ھاپسبورگ، یعني فرانسھ كھ

نوه لویي چھاردھم، بھ عنوان فیلیپ پنجم اسپانیا، در . بوربون بر آن سلطنت میكرد، بھ ارث باقي گذارد
; شجاعانھ نبرد كرد تا این امپراطوري را یكپارچھ حفظ كند) ١٧١٣ -  ١٧٠٢)) (جنگ جانشیني اسپانیا((

سرانجام ; دان بوربون جلوگیري كندتقریبا ھمھ اروپا مسلحانھ قیام كرد تا از توسعھ خطرناك قدرت خان
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)) بلژیك((اسپانیا ناچار شد جبل طارق و مینوركا را بھ انگلستان، سیسیل را بھ ساووا، و ناپل و ساردني و 
  . را بھ اتریش تسلیم كند

عالوه بر آن، از دست دادن قدرت دریایي موجب میشد كھ اسپانیا بر مستعمراتش كھ بازرگاني و ثروت 
گندمي كھ از مستملكات اسپانیا در آمریكا بھ دست . ھم میكردند تسلط ناپایداري داشتھ باشدكشور را فرا

از آن اراضي . میآمد از پنج تا بیست برابر محصولي بود كھ از ھر جریب زمین اسپانیا حاصل میشد
ئو، قھوه، آفتابي، جیوه، مس، روي، ارسنیك، انواع رنگھا، گوشت، پوست، الستیك، قرمز دانھ، شكر، كاكا

اسپانیا  ١٧٨٨در سال . توتون، چاي، گنھ گنھ، و بیش از ده نوع مواد دارویي دیگر بھ دست میآمدند
رئال بھ مستعمرات امریكایي خود صادر، و از آنھا كاالھایي بھ  ٠٠٠،٠٠٠،١۵٨كاالھایي بھ ارزش 

ي از نقره و طالي این موازنھ نامساعد تجاري بھ وسیلھ سیل; رئال وارد كرد ٠٠٠،٠٠٠،٨٠۴ارزش 
در پایان قرن ھجدھم، آلكساندر فون . فیلیپین فلفل، پنبھ، الجورد، و نیشكر میفرستاد. آمریكا جبران میشد

نفر، جمعیت مستعمرات امریكایي اسپانیا  ٠٠٠،٩٠٠،١ھومبولت تخمین زد كھ جمعیت فیلیپین 
این امر یكي از مزایاي  .نفر است ٠٠٠،۵۴١،١٠و جمعیت خود اسپانیا بالغ  ٧نفر ٠٠٠/٩٠٢/١۶

بھ حدود دو برابر در  ١٧٠٠نفر در سال  ٠٠٠،٧٠٠،۵حكمراني خاندان بوربون بود كھ جمعیت اسپانیا از 
  . پایان قرن افزایش یافت

در شمال، زمین حاصلخیز بود و . موقع جغرافیایي تنھا از نظر بازرگاني دریایي براي اسپانیا مساعد بود
كھ بیشتر آنھا را (مجاري آبیاري . ھاي پیرنھ آن را آبیاري میكردند برفھاي كوه باران و آب ناشي از ذوب

واالنس، مورثیا، و اندلس را از بیحاصلي نجات ) بربرھا و اعراب براي فاتحان خود بھ ارث گذارده بودند
لیتھاي نعمات طبیعي بھ وسیلھ فعا. بقیھ اسپانیا بھ نحو یاس آوري كوھستاني یا خشك بود; داده بودند

اسپانیا ترجیح میداد محصوالت ; بیپرواترین اسپانیاییھا بھ مستعمرات میرفتند; اقتصادي توسعھ نیافتھ بودند
صنعتي را با طالھایي كھ از مستعمرات خویش بھ دست میآورد، و نیز با محصول معادن نقره، مس، آھن 

في یا خانوادگي بودند، از صنایع صنایعش، كھ ھنوز در مرحلھ صن. یا سرب خود از خارج خریداري كند
و بسیاري از معادن غني آن بھ وسیلھ مدیران خارجي، و بھ ; كشورھاي صنعتي شمالي خیلي عقبتر بودند

تولید پشم در انحصار شركت مستا بود، و این . سود سرمایھگذاران انگلیسي یا آلماني، بھرھبرداري میشدند
آنھا سخت بھ سنن خود پایبند بودند، و اقلیتي ; از دولت داشتند شركتي بود متشكل از دامداران كھ امتیازي

. از رقابت جلوگیري میشد، و بھبود روشھا بكندي پیش میرفت. ھا بر آن تسلط داشتند از نجبا و صومعھ
زحمتكشان، كھ مردمي ضعیف و نحیف بودند، در شھرھا در كثافت غوطھ میخوردند و بھ عنوان خدمھ 

ھاي ثروتمند، چند برده سیاه یا بربر بھ  در خانواده. روزمزد اصناف خدمت میكردندبزرگان یا كارگران 
  . ھا میافزودند زینت خانھ

  . طبقھ متوسط كوچكي وجود داشت كھ بھ دولت یا نجیبزادگان یا كلیسا وابستھ بود

درصد متعلق بھ  ۵/١۶; ھاي نجبا درصد، بھ قطعات وسیع، متعلق بھ خانواده ۵/۵١از زمینھاي كشاورزي 
توسعھ مالكیت دھقانان بر اثر وجود قانون قدیمي . درصد متعلق بھ شھرھا یا دھقانان بود ٣٢و ; كلیسا

ھ بھ پسر ارشد برسد و ھیچ زیرا بھ موجب این قانون، ھر ملك باید یكپارچ; كند شده بود)) تسلسل مالكیت((
در بیشتر طول قرن، بجز در ایاالت باسك، سھ . قسمت از آن نباید رھن گذاشتھ شود یا بھ فروش برسد

چھارم زمینھا را اجاره داراني كشت میكردند كھ، بھ صورت مال االجاره، عوارض، خدمت، یا پرداختھاي 
چون مال االجاره بھ . خراج میدادند -ا میدیدند بھ مالكین اشرافي یا روحاني كھ بندرت آنھا ر -جنسي 

صاحبان امالك از . تناسب میزان تولید مزرعھ باال میرفت، اجارھداران فاقد انگیزه ابتكار یا پشتكار بودند
عمل خود تحت این عنوان دفاع میكردند كھ كاھش روبھ افزایش ارزش پول آنھا را مجبور میكند بر میزان 

ضمنا مالیات فروش كاالھاي مورد نیاز . ھا پیش روند د تا ھمپاي افزایش قیمتھا و ھزینھمال االجاره بیفزاین
كھ بیشتر درآمد خود را صرف این (از قبیل گوشت، شراب، روغن زیتون، شمع، و صابون بیشتر بر فقرا 

و نابرابري  نتیجھ این روشھا و امتیازات ارثي. ، و كمتر بر ثروتمندان، تحمیل میشد)گونھ حوایج میكردند
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طبیعي توانایي انساني، تمركز ثروت در باال و فقر و تیره روزي در پایین بود، كھ از نسلي بھ نسلي ادامھ 
  . مییافت و از راه تسالھاي فوق طبیعي تسكین مییافت و تشویق میشد

گر نجبا برحسب درجات مقام تقسیمبندي شده بودند و حس حسادت میان ھر قسمت نسبت بھ قسمتھاي دی
شاید بتوان از . قرار داشتند)) بزرگان اسپانیا((نفر  ١١٩) ١٧٨٧در (در راس این طبقات . رواج داشت

گزارش احتماال مبالغھآمیز جھانگرد معاصر انگلیسي، جوزف تاونزند، درباره ثروت این بزرگان حدسي 
روي ھم تقریبا  -ھ مدیناسلي دوك اوسونیا، دوكھ د آلبا، دوك -سھ تن از اعیان بزرگ : ((او میگوید. بزنیم

رئال تنھا از شیالت خود دریافت  ٠٠٠،٠٠٠،١مدیناسلي ساالنھ .)) ایالت اندلس را در تصاحب دارند
كنت آراندا تقریبا سالي . رئال داشت ٠٠٠،۴٠٠،٨اوسونیا درآمد ساالنھاي برابر با ; میداشت

  . رئال درآمد داشت ۶٠٠،١،٠٠٠

تن از تیتولوھا قرار داشتند كھ عبارت بودند از كساني كھ عناوین  ۵٣۵، ))انیابزرگان اسپ((پایینتر از طبقھ 
. موروثي از پادشاه دریافت داشتھ بودند، مشروط بر اینكھ نیمي از درآمد خود را براي پادشاه ارسال دارند

یكي از چھار پایینتر از اینھا كابالیروھا یعني شھسواراني بودند كھ بھ وسیلھ پادشاه بھ عضویت پردرآمد 
سانتیاگو، آلكانتارا، كاالتراوا، ; این چھار سازمان عبارت بودند از. سازمان نظامي اسپانیا منصوب میشدند

ھاي كوچكي زمین داشتند، از خدمت  ایذالگو بودند كھ تكھ ٠٠٠،۴٠٠پایینترین طبقھ نجبا تعداد . و مونتسا
ز خود عالمت خانوادگي داشتھ باشند، و بھ آنھا نظام و زندان بھ خاطر بدھي معاف بودند، حق داشتند ا

بیشتر نجبا . بعضي از آنھا بیچیز بودند، و بعضیھا در خیابانھا بھ گدایان ملحق میشدند. گفتھ شود)) دون((
  . در شھرھا بھسر میبردند و ماموران شھرداري را تعیین میكردند

قابل توجھي از تولیدات ناخالص ملي بھ دست كلیساي اسپانیا، بھ عنوان نگاھبان االھي وضع موجود، سھم 
رئال، و  ٠٠٠،٧۵٣،١٠١،١یك مقام اسپانیایي درآمد كلیساي اسپانیا را، پس از وضع مالیات، . میآورد

یك سوم درآمد كلیسا از زمین، مبالغ زیادي از . رئال برآورد كرد ٠٠٠،٠٠٠،٣٧١،١درآمد دولت را 
گذاري، ازدواج، تشییع جنازه، مراسم قداس براي مردگان، و عشریھ و سردرختي، و مبالغ كمتري از نام

بھ كساني كھ تصور میكردند اگر در این لباسھا رخت بھ سراي باقي بكشند، بدون (فروش خرقھ رھباني 
رئال  ٠٠٠،٠٠٠،۵٣فقراي صومعھ نشین ساالنھ . بھدست میآمد) سوال و جواب رھسپار بھشت خواھند شد

البتھ یك كشیش متوسط چیزي نداشت، و علت آن ھم تا حدود زیادي تعداد . زودنددیگر بھ این درآمدھا میاف
نفر كشیش و  ۴٨١،١۶نفر در مقامھاي مختلف روحاني داشت كھ از آنھا  ٢۵٨،٩١اسپانیا ; كشیشان بود

صومعھ زندگي  ٣٠٠٠راھبھ در  ٠٠٠،٣٠راھب و  ٠٠٠،۶٠ ١٧٩٧در سال . نفر یسوعي بودند ٩۴٣،٢
 ٠٠٠،٠٠٠،۶نفر بودند، درآمد ساالنھاي برابر با  ٢٣۵اعظم سویل و زیردستانش، كھ اسقف . میكردند

در اینجا ھم مانند . رئال دریافت میداشت ٠٠٠،٠٠٠،٩نفر دستیار  ۶٠٠اسقف اعظم تولدو با ; رئال داشتند
، و آنھا كلیساھاي بزرگ مخلوق خود مردم بودند; ایتالیا و اتریش، ثروت كلیسا باعث اعتراض مردم نمیشد

  . از مشاھده زینت پرجالل آن بسیار مسرور میشدند

در ھیچ جاي دیگر در قرن ھجدھم بھ معتقدات . تقدس مردم براي جامعھ مسیحیت ضوابطي تعیین میكرد
  . كاتولیك با چنین تمامیتي اعتقاد نداشتند، یا مراسم كاتولیك با چنین حرارتي اجرا نمیشدند

ي از مایھ زندگي، با تالش معاش رقابت میكرد و شاید بر تمایالت جنسي اعمال مذھبي، بھ عنوان قسمت
. مردم، از جملھ فواحش، روزي بیش از ده بار با دست بر سینھ خود صلیب میكشیدند. فزوني داشت

ھاي مریم عذرا ھمھ جا  تصاویر مجسمھ; پرستش مریم عذرا از عبادت مسیح خیلي زیادتر انجام میشد
در اسپانیا . ق و عالقھ براي مجسمھاش لباس میدوختند و گلھاي تازه بر سرش میگذاردندزنان با عش; بودند

مردم بیش از ھر چیز دیگر خواستار آن بودند كھ موضوع آبستني معصومانھ یا برائت او از لكھ گناھكاري 
با با زنان مردان از نظر تقدس تقری. ذاتي بھ عنوان بخشي از ایمان انگاشتھ شود و الزم الرعایھ باشد

در بعضي از تشریفات مذھبي، . مردان و زنان بسیاري روزانھ بھ مراسم قداس میرفتند. برابري میكردند
ھاي موم قرار داشتند و در داخل موم  مردان طبقات پایینتر با طنابھاي گره خوردھاي كھ در انتھایش گلولھ
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آنھا مدعي بودند ). ممنوع شد ١٧٧٧سال این كار در . (خرده شیشھ فرورفتھ بود خود را مضروب میكردند
بعضي از ; این كار را بھ خاطر اثبات اخالص كامل خود بھ خداوند یا حضرت مریم یا یك زن انجام میدھند

  . آنھا عقیده داشتند این گونھ خونریزي براي سالمت خوب است و ھواي نفس را كاھش میدھد

طنز ; د و با ھیجان و ظاھري رنگارنگ راه میافتادندھاي مذھبي بھ طور مرتب و مكرر تشكیل میشدن دستھ
اگر كسي . ھا برنخورد نویسي شكوه داشت كھ نمیتواند در مادرید یك قدم بردارد و بھ یكي از این دستھ

وقتي كھ مردم . ھا زانو نمیزد، در خطر این بود كھ دستگیر شود یا آسیب ببیند ھنگام عبور این دستھ
شورش برخاستند و بھ غارت و چپاول پرداختند و در آن میان یك دستھ  بھ ١٧۶۶ساراگوسا در سال 

مذھبي ظاھر شد كھ اسقفي در جلوي آن حركت میكرد و عالمت آیین مقدس را در دست داشت، 
پس از آنكھ دستھ عبور كرد، غارت شھر را از ; شورشگران كاله از سرگرفتند و در خیابانھا زانو زدند

ھمھ مقامات دولتي شركت داشتند، و گاھي پادشاه در ) عید جسد(پوس كریستي در مراسم كور. سرگرفتند
ھا  ھا و كافھ ، شھرھاي اسپانیا سیاھپوش میشدند، تماشاخانھ))ھفتھ مقدس((در تمام طول . پیشاپیش آنھا بود

ابگوي را میبستند، كلیساھا پر از جمعیت بودند، و محرابھاي اضافي در میادین عمومي برپا میشدند تا جو
و احساس حضور االھي در تمام ; در اسپانیا مسیح پادشاه و مریم ملكھ بھ شمار میرفت. سیل مقدسین باشند

  . ساعات بیداري عصاره و مایھ زندگي بود

یسوعیان بھ علت دانش و مھارتشان بر تعلیم و تربیت . دو فرقھ مذھبي خصوصا در اسپانیا رونق یافتند
دومینیكیان دستگاه تفتیش افكار را در دست داشتند، و با آنكھ ; ان سلطنتي شدندتسلط یافتند و شافیان خاند

این دستگاه مدتھا بود كھ از اوج قدرت خود نزول كرده بود، ھنوز آن توان را داشت كھ مردم را بھ وحشت 
ي از ھنگامي كھ بر اثر سھل انگاري خاندان بوربون بقایای. اندازد و قدرت دولت را بھ مبارزه بطلبد

 -  ١٧٢٠(در مدت ھفت سال . ھاي آتش نابود كرد یھودیت ظاھر شد، دستگاه تفتیش افكار آنھا را در شعلھ
تن از آنھا متھم بھ یھودیت  ٨٢٠نفر را محكوم كردند، كھ  ٨۶٨ماموران دستگاه تفتیش افكار ) ١٧٢٧

ھاي بردگان فرستاده شدند یا فقط بھ ھفتاد و پنج تن از اینھا سوزانده شدند، و دیگران بھ كشتی; پنھاني بودند
 ٩فیلیپ پنجم با حضور در یك مراسم با شكوه آدم سوزي، كھ در آن  ١٧٢٢و در سال . آنھا تازیانھ زده شد

پذیرش رسوم . مرتد بھ گناه برپا كردن جشن ورود شاھزاده خانمي فرانسوي بھ مادرید سوزانده شدند
روحیھ مالیمتري ) ١٧۵٩ -  ١٧۴۶(اند ششم، در طي سلطنت خود جانشین او، فردین. اسپانیا را تایید كرد

از خود نشان داد، زیرا تنھا ده نفر، كھ ھمھ آنھا یھودیاني بودند كھ بھ یھودیت بازگشتھ بودند، زنده سوزانده 
  . شدند

 یك راھب فرقھ دومینیكیان حساب كرد كھ. دستگاه تفتیش افكار نظارت خفقان آوري بر كلیھ نشریات داشت
بیشتر كتابھا داراي جنبھ . در قرن ھجدھم در اسپانیا كارھاي چاپي كمتر از قرن شانزدھم انجام میشدند

طبقات پایین بیسواد بودند و نیازي بھ . مذھبي بودند، و مردم ھم كتابھایي از این گونھ را دوست داشتند
ران ناحیھ بودند كھ اصال مدارس در دست كشیشان بودند، ولي ھزا. خواندن و نوشتن احساس نمیكردند

  . مدرسھ نداشتند

ھاي  ھاي اسپانیا كھ زماني داراي عظمت بودند، در ھمھ چیز غیر از االھیات رسمي، از دانشگاه دانشگاه
ھاي پزشكي فقیر و از لحاظ كاركنان و  دانشكده. ایتالیا، فرانسھ، انگلستان، و آلمان خیلي عقب افتاده بودند

لجھ براساس خون گرفتن، صاف كردن مزاج، اشیاي متبرك و دعا خواندن استوار معا. تجھیزات بد بودند
علوم در شرایط قرون وسطایي بودند، . پزشكان اسپانیایي براي زندگي انسانھا در حكم خطر بودند; بود

تاریخ از افسانھ تشكیل میشد، خرافات رواج بسیار داشتند، و پیشگوییھا و معجزات بھ حد وفور وجود 
اعتقاد بھ جادوگري تا پایان قرن ادامھ یافت و در میان موضوعھاي وحشت آوري كھ گویا در . ندداشت

  . تصاویر خود مجسم میكرد بھ چشم میخورد

  . اوضاع اسپانیایي كھ خاندان بوربون براي سلطنت بر آن از فرانسھ آمد چنین بود
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II - ١٧۴۶ -  ١٧٠٠: فیلیپ پنجم  

دانشش یاري میكرد، مرد خوبي بود، ولي ھمین فھم و دانش بر اثر كیفیت  فیلیپ پنجم، تا آنجا كھ فھم و
ھاي نجابت، تقدس، و  وي بھ عنوان كوچكترین پسر دوفن در زمینھ. تعلیم و تربیت او، محدود شده بود

اطاعت آموزشي یافتھ بود، و ھرگز بر این فضایل آن طور كھ باید چیره نشد تا طي نیم قرن با شرایط 
تقدس وي باعث شد كھ اسپانیا نوعي تعصب . حكومت و جنگ پیش میآورد بھ مقابلھ برخیزدخاصي كھ 

مالیمت طبعش او را در دست وزیران و ھمسرانش نرم و ; مذھبي بپذیرد كھ در فرانسھ رو بھ زوال بود
  . شكلپذیر ساختھ بود

) ١٧٠١(با فیلیپ ازدواج كرد  ماریا لویزا گابریال، دختر ویكتور آمادئوس دوم پادشاه ساووا، ھنگامي كھ
زیبایي، سرزندگي، كج . ھاي زنانھ كار كشتھ بود تنھا سیزده سال داشت، ولي از ھمان موقع در حیلھ

خلقیھا، و اشكھایش پادشاه را ناتوان و منقاد او میكردند، و در آن حال ماریا و سرندیمھاش در امور سیاسي 
ماري آن دو ال ترموي، پرنسس . ه بود دست اندركار بودندسرزمیني كھ او فرمانرواییش را اختیار كرد

اورسن، كھ بیوه فرانسوي یكي از اعیان درجھ اول اسپانیا بود، ملكھ بچھ سال را در ازدواج و بھ قدرت /دز
او كھ زني جاھطلب ولي با مالحظھ بود، مدت ده سال در پشت تخت سلطنت بھ . رسیدن كمك كرده بود

پنجاه و نھ سال  ١٧٠١او نمیتوانست بھ زیبایي متكي باشد، زیرا در سال . دصورت قدرتي درآمده بو
او بود كھ  ١٧٠۵داشت، ولي اطالعات و ریزه كاریھایي را كھ ملكھ فاقد آنھا بود فراھم میساخت، و پس از 

ماریا لویزا در سن بیست و شش سالگي درگذشت و فیلیپ، كھ  ١٧١۴در سال . خط مشي را تعیین میكرد
اورسن بھ این /مادام دز. عشق خالصانھاي نسبت بھ او عادت كرده بود، بھ اندوھي بیمار گونھ دچار شدبھ 

فارنسھ، دختر اودو آردو دوم، دوك پارما و ) الیزابت(فكر افتاد كھ با ترتیب ازدواج فیلیپ با ایزابال 
رز رفت، ولي ایزابال با او براي استقبال از ملكھ بھ م. پیاچنتسا، قدرت خود را از سقوط نجات دھد

او بھ رم رفت و ھشت سال بعد در ثروت و . عباراتي تند و كوتاه، بھ او گفت كھ از اسپانیا خارج شود
  . بیخبري چشم از جھان بست

وي ھمھ نیروي اراده، تیزھوشي، خوي آتشین، و ; ایزابال عقیده نداشت كھ دوران رنسانس سپري شده است
الحظات را، كھ از مشخصات زنان و مرداني بود كھ در قرن شانزدھم بر ایتالیا بیاعتنایي بھ پارھاي از م

; او فیلیپ را مردي یافت كھ نمیتوانست تصمیم بگیرد و نمیتوانست تنھا بخوابد. تسلط داشتند، دارا بود
ت تختخواب آنھا تخت سلطنتشان شد، و ایزابال از روي آن بر ملتي فرمانروایي میكرد، ارتشھا را ھدای

او درباره اسپانیا تقریبا ھیچ اطالعات . میكرد، و شاھزاده نشینھاي ایتالیایي براي اسپانیا بھ دست میآورد
قبلي نداشت و ھیچ وقت ھم بھ خلق و خوي اسپانیایي عادت نكرد، ولي این خلق و خو را مورد مطالعھ 

یدید او بھ اندازه وزیرانش مطلع و پادشاه از اینكھ م. قرار داد، و خود را با نیازھاي مملكت آشنا ساخت
  . پرمایھ است، بھ حیرت میآمد

فیلیپ در نخستین سالھاي سلطنت خود از ژان اوري و دیگر دستیاران فرانسوي براي تجدید سازمان 
این خطوط عبارت . دستگاه حكومت براساس خطوطي كھ لویي چھاردھم ترسیم كرده بود، استفاده برده بود

تمركز اداري و مالي كھ تحت نظارت و حسابرسي باشد، با كارمندان دولتي آموزش یافتھ بودند از دستگاه م
فساد كاھش . و سرپرستان استانھا كھ ھمگي تحت فرمان تقنیني، قضایي، و اجرایي شوراي سلطنتي باشند

ا در جاي این وزیران فرانسوي ر. جلو اسراف، بجز در مورد عملیات ساختماني پادشاه، گرفتھ شد; یافت
یك ایتالیایي با كفایت و جاھطلب بھ نام آباتھ جولیو آلبروني گرفت، نیرو و تحرك این شخص  ١٧١۴سال 

او، كھ فرزند یك باغبان اھل پیاچنتسا بود، بھ عنوان منشي دوك دو واندوم . اسپانیاییھا را بھ لرزه درمیآورد
  . ھ عنوان ھمسر دوم فیلیپ پیشنھاد كرده بودبھ اسپانیا رسید، و نخستین كسي بود كھ ایزابال فارنسھ را ب

این دو باھم پادشاه را از امور كشور و از . ایزابال با احساس حقشناسي بھ قدرت رسیدن او را تسھیل كرد
این دو باھم . ھر اندرز و راھنمایي دیگري، جز آنچھ خودشان در اختیارش میگذاشتند، دور نگاه میداشتند
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نیا و استفاده از آنھا براي بیرون راندن اتریشیھا از ایتالیا، اعاده تسلط اسپانیا بر تقویت نیروھاي مسلح اسپا
ناپل و میالن، و ایجاد تخت فرمانروایي در دو كنشینھا را، كھ روزي فرزندان ایزابالي دوراندیش با 

  . جلوس خود بھ آنھا زینت بخشند، طرحریزي كردند

ھاي صاحب عنوان را از مشاغل مھم بیرون  آماده كند، او بیكاره آلبروني پنج سال وقت خواست تا زمینھ را
بر روحانیان مالیات بست و ; راند و افرادي توانا و با كفایت از میان طبقھ متوسط بھ جایشان گماشت

در ; كشتیھاي فرسوده را كنار انداخت، و كشتیھاي بھتري ساخت; كشیشان شورشي را بھ زندان انداخت
در مواصالت تسریع ; ھا گشود جاده; بھ صنایع كمك كرد; ھایي ایجاد كرد ھا و زرادخانھامتداد سواحل، دژ

سفیر كبیر انگلستان در مادرید . و مالیات فروش كاالھا و عوارض حمل و نقل را ملغا كرد; بھوجود آورد
براي سایر  بھ دولت متبوع خود ھشدار داد كھ اگر اسپانیا چند سال دیگر بھ پیشرفتھاي خود ادامھ دھد،

آلبروني براي كاھش این گونھ ھراسھا تظاھر میكرد كھ . قدرتھاي اروپایي خطري بھ وجود خواھد آورد
در واقع او شش كشتي . افزایش قدرت را بھ منظور كمك بھ ونیز و دستگاه پاپ علیھ تركھا انجام میدھد

پاداش این كار را ) ١٧١٧(براي او  قرمزپارویي براي كلمنس یازدھم فرستاد، و كلمنس با ارسال یك كاله 
.)) دستگاه سلطنت اسپانیا زیر نظر كاردینال آلبروني زندگي تازھاي از سرگرفتھ است: ((ولتر نوشت. داد

او امیدوار بود موافقت فرانسھ و انگلستان را نسبت بھ . ھمھ چیز بجز عامل زمان در اختیار آلبروني بود
ولي پادشاه بیتوجھ ; كند، و در عوض امتیازات قابل توجھي پیشنھاد كردھدفھاي اسپانیا در ایتالیا تامین 

اورلئان بھ عنوان حكمران فرانسھ آشكار كرد و بھ این ترتیب /تمایل خود را بھ گرفتن جاي فیلیپ د
فیلیپ فرانسھ علیھ فیلیپ اسپانیا برخاست و بھ موجب معاھدھاي . ھاي آلبروني را نقش بر آب ساخت نقشھ

ر حفظ ترتیبات ارضي، كھ توسط عھدنامھ اوترشت داده شده بود، با انگلستان و ایاالت متحده ھلند بھ منظو
اتریش با مجبور كردن ساووا بھ دادن سیسیل بھ اتریش در مقابل دریافت ساردني، از آن . ھمدست شد

قرار میدھد كھ  آلبروني اعتراض كرد كھ این وضع قدرتي را بر گرده منطقھ مدیترانھ. معاھده تخلف كرد
  . رھبر آن ھنوز مدعي تخت و تاج اسپانیاست

نیروي دریایي . او كھ بھ سرعت نامناسب جریان امور لعنت میفرستاد، خود را تسلیم جنگي زودرس كرد
در این وقت اتریش با انگلستان، . تازه سربازانش بسرعت ھمھ سیسیل را زیر تسلط اسپانیا قرار دادند

یك ناو گروه انگلیسي،  ١٧١٨اوت  ١١در . تحادي چھارجانبھ علیھ اسپانیا متحد شدفرانسھ، و ھلند در ا
در حالي كھ ; تحت فرماندھي دریاساالر بینگ، ناوگان اسپانیایي را در نزدیكي سواحل سیسیل منھدم كرد

فیلیپ . دندبھترین سربازان اسپانیا در این جزیره گیر افتاده بودند، ارتشھاي فرانسوي بھ اسپانیا حملھور ش
آلبروني بھ جنووا گریخت . و ایزابال خواستار صلح شدند، و این تقاضا بھ شرط تبعید آلبروني پذیرفتھ شد

، با لباس مبدل از راه لومباردي كھ تحت تصرف اتریش بود بھ رم رفت، در مجمع كاردینالھا كھ )١٧١٩(
در سن ھشتاد و ھشت سالگي  ١٧۵٢پاپ اینوكنتیوس سیزدھم را انتخاب كرد شركت جست، و در سال 

یك فرستاده اسپانیایي در لندن معاھدھاي را امضا كرد كھ بھ موجب آن  ١٧٢٠فوریھ  ١٧در . درگذشت
فیلیپ از ھر گونھ ادعا نسبت بھ تاج و تخت فرانسھ دست كشید، اسپانیا سیسیل را بھ اتریش تسلیم داشت، 

ز گرداند، و متحدین حق جلوس فرزندان ایزابال را بر مسند انگلستان قول داد كھ جبل طارق را بھ اسپانیا با
  . فرمانروایي پارما و توسكان تعھد كردند

در شرایط متحول و رنگپذیر امور سیاسي بین المللي، متحدان بسرعت دشمنان یكدیگر میشوند، و دشمنان 
، دختر دو سالھاش بھ فیلیپ براي تحكیم صلح كشور خود با فرانسھ. ممكن است رسما دوست یكدیگر شوند

، در برابر حیرت ١٧٢٢نامزد لویي پانزدھم كرد، و در سال  ١٧٢١نام ماریا آنا ویكتوریا را در سال 
وي را پس فرستاد تا لویي بتواند با زني كھ  ١٧٢۵ھمگان، وي را بھ فرانسھ فرستاده ولي فرانسھ در سال 

اسپانیا كھ احساس اھانت بھ خود . ازدواج كند بالفاصلھ بتواند دست بھ كار آوردن وارثي براي او شود
شارل ششم، امپراطور اتریش، قول داد بھ اسپانیا كمك كند تا جبل طارق را . میكرد، با اتریش ھمدست شد

  . دوباره بھ دست آورد
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ھنگامي كھ یك ارتش اسپانیایي تالش كرد این دژ را تسخیر كند، كمك اتریش نرسید و این كوشش با 
براي فروش برده بھ  آسینتواسپانیا نھ تنھا با انگلستان صلح كرد، بلكھ انحصار . مواجھ شدناكامیابي 

م دون در عوض، انگلستان تعھد كرد كھ فرزند ایزابال بھ نا. مستعمرات اسپانیا را بھ انگلستان باز گرداند
كارلوس و شش ھزار سرباز اسپانیایي در  ١٧٣١در سال . كارلوس را بر مسند دوكنشین پارما بنشاند

اتریش براي تامین پشتیباني . حالي كھ ناوگاني انگلیسي آنھا را ھمراھي میكرد، بھ ایتالیا حملھ كردند
پیاچنتسا را بھ كارلوس تسلیم  انگلستان و اسپانیا از قرار گرفتن ماري ترز بر تخت امپراطوري، پارما و

  . كارلوس ناپل را نیز بھ چنگ آورد ١٧٣۴در سال . داشت

  . پیروزي ایزابال كامل بود

او در . گاه گاه بھ صورت جنون در میآمد ١٧٣۶ولي فیلیپ دچار حالت مالیخولیایي شد كھ پس از سال 
مدتھاي مدید از . ردن غذا نفرت داشتاز بیم اینكھ مسمومش كنند، از خو. میشوند قصد كشتن او را دارند

ایزابال از صد راه اقدام . بیرون آمدن از رختخواب یا از اینكھ بگذارد صورتش را بتراشند امتناع میكرد
 ١٧٣٧در سال . ھا، جز یكي، بھ شكست انجامیدند ھمھ این راه. كرد تا او را درمان كند یا آرامش بخشد

شب در آپارتماني در مجاورت آپارتمان پادشاه، او كنسرتي ترتیب داد كھ  یك. اوفارینلي را بھ اسپانیا كشاند
فیلیپ از رختخواب خود برخاست تا از الي در . در آن كاستراتو بزرگ ایتالیایي دو آریا از ھاسھ را خواند

آورد ایزابال فارینلي را نزد او . ببیند چھ موجودي میتواند صدایي چنین مسحور كننده از خود بیرون آورد
و پادشاه او را تمجید و نوازش كرد و خواست تا پاداشي از او بخواھد، و گفت ھیچ چیز از او امتناع 

آوازخوان، كھ قبال ملكھ بھ او تعلیماتي داده بود، از فیلیپ خواست كھ فقط بگذارد صورتش را . نخواھد شد
ترسش كم شد، و بھ . قبول كرد پادشاه. بتراشند، لباس بر تنش كنند، و در شوراي سلطنتي شركت جوید

ولي وقتي شب بعد فرا رسید، فارینلي را صدا كرد و از . نظر میرسید بھ نحو معجزه آسایي شفا یافتھ است
او تقاضا كرد كھ ھمان دو آریا را دوباره بخواند زیرا تنھا بھ این وسیلھ میتوانست آرامش یابد و بھ خواب 

رئال پرداخت میشد،  ٠٠٠،٢٠٠بھ فارینلي سالي . ه سال ادامھ یافتاین كار شبھاي متوالي و مدت د. برود
  . ولي اجازه نداشت جز در دربار در جایي آواز بخواند

او با لطف خاص این شرط را پذیرفت و با آنكھ نفوذش در پادشاه بیش از ھر وزیري بود، ھرگز از آن سو 
  . او ھیچ گاه تطمیع نشد و مورد تحسین ھمگان بود. استفاده نكرد و ھمیشھ آن را در راه خوب بھ كار میبرد

اگر براي بردن ; انجام شود فیلیپ دستور داد یكصد ھزار بار آیین قداس براي آمرزش او ١٧۴۶در سال 
او بھ بھشت این ھمھ مراسم ضرورت نداشت، مازاد آن باید در مورد بیچارگاني بھ كار برده میشد كھ 

  . او ھمان سال درگذشت. برایشان چنین چیزي پیشبیني نشده بود

III - ١٧۵٩ - ١٧۴۶: فردیناند ششم   

شست و براي اسپانیا سیزده سال سلطنت پسر دوم فیلیپ از ھمسر اولش بھ جاي او بھ تخت سلطنت ن
زنده بود و از طرف پسر خواندھاش با مھرباني و احترام با وي  ١٧۶۶ایزابال تا سال . شفابخش تامین كرد

ھمسر فردیناند، ماریا . رفتار میشد، ولي قدرت خود را براي اعمال نفوذ در مسیر امور از دست داد
با آنكھ وي غذا و پول را ; اینك در پشت تخت سلطنت قرار داشتباربارا، شاگرد سكارالتي، زني بود كھ 

بیش از حد معقول دوست داشت، روحش از ایزابال لطیفتر بود و بیشتر نیروي خود را صرف تشویق 
  . موسیقي و ھنر میكرد

پادشاه . فارینلي بھ خواندن براي حكمرانان جدید ادامھ داد، و كالوسن سكارالتي نمیتوانست با او رقابت كند
را ) ١٧۴٨(شاپل  -ال  -آنھا پیمان اكس ; تالش كردند)) جنگ جانشیني اتریش((و ملكھ براي پایان دادن بھ 

لیره  ٠٠٠،١٠٠و سال بعد آنھا با پرداخت ; پذیرفتند، ھر چند كھ بھ موجب آن توسكان بھ اتریش داده شد
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 ١٣۶فروشي، بھ نظام آسینتو كھ انگلیسي بھ شركت دریاي جنوب براي جبران خسارتش در مورد برده 
  . سال قدمت داشت پایان دادند

فردیناند مردي با حسن نیت، مھربان، و درستكار بود، ولي مزاجي آسیبپذیر داشت و گاه گاه دچار 
او كھ بھ محدودیتھاي خود . طوفانھاي عاطفي میشد كھ از آن بھ نحو دردناكي احساس شرمساري میكرد

یكي دون خوسھ د كارواخال و دیگري ثنون د  -ا بھ دو وزیر با كفایت واگذار كرد واقف بود، اداره امور ر
انسنادا روشھاي كشاورزي را بھبود بخشید، بھ بھرھبرداري از معادن و . سومودویلیا، ماركس د ال انسنادا

ت، صنایع كمك مالي كرد، راه و ترعھ ساخت، عوارض داخلي را لغو كرد، نیروي دریایي را از نو ساخ
بھ جاي مالیات بر فروش كاال كھ مورد نفرت بود مالیات بر درآمد و اموال برقرار كرد، امور مالي را 

 ١٧۵٣در سال . تجدید سازمان داد، و انزواي فكري اسپانیا را با اعزام محصل بھ خارج درھم شكست
بھ موجب این توافق، حق  .توافقنامھاي با دستگاه پاپ امضا شد كھ تا حدودي معلول كارداني انسنادا بود

مالیات بستن بر اموال كلیسا و انتصاب اسقفھا در حوزه ماموریتشان در اسپانیا براي پادشاه محفوظ داشتھ 
قدرت كلیسا كاھش یافت، دستگاه تفتیش افكار زیر نظر قرار گرفت، و مراسم آدمسوزي در مالعام . شد

  . منسوخ شد

كارواخال جذبھ سفیر كبیر پر حرارت . تالف نظر داشتنداین دو وزیر در زمینھ سیاست خارجي اخ
انگلستان بھ نام سربنجمین كین را احساس میكرد و نسبت بھ این كشور روش صلحآمیز و نظر موافق 

فردیناند كھ از نیرو و . انسنادا طرفدار فرانسھ بود و بھ سوي جنگ با انگلستان گام برمیداشت. داشت
ھنگامي . نسبت بھ او شكیبایي نشان داد، ولي سرانجام از كار بركنارش كرد كفایت او خوشش میآمد، مدتھا

، فردیناند آرامش و رفاھي طوالنیتر از آنچھ كھ این ))جنگ ھفتسالھ بود((كھ تقریبا ھمھ اروپا درگیر 
  . كشور از زمان فیلیپ دوم بھ بعد از آن بھرھمند شده بود، بھ مردم كشورش عرضھ داشت

پادشاه كھ وي را چنان دوست میداشت كھ گویي سیاست با امر . ریا باربارا درگذشتما ١٧۵٨در سال 
ازدواج آنھا ارتباطي نداشتھ است، بھ مالیخولیا و آشفتگي سر و وضع، از جملھ نتراشیدن صورت، دچار 

ر در اواخ. او ھم در سالھاي آخر عمرش دیوانھ شد; شد، كھ بھ طرز عجیبي وضع پدرش را بھ یاد میآورد
او در حالي كھ روي صندلي . عمر از رفتن بھ رختخواب امتناع میكرد، زیرا میترسید دیگر از آن برنخیزد

; ھمھ در مرگ عاشق و معشوق سلطنتي عزاداري كردند. درگذشت ١٧۵٩اوت  ١٠خود نشستھ بود، در 
  . زیرا سلطنت آنھا براي اسپانیا نعمتي نادر بود

IV -  میشودنھضت روشنگري وارد اسپانیا  

سرگذشت روشنگري در اسپانیا عبارت است از ماجراي نیرویي قابل مقاومت كھ با جسمي غیرقابل 
خلق و خوي اسپانیاییھا و سرسپردگي آنھا بھ معتقدات قرون وسطایي، كھ با خون . حركت برخورد كند

لباس یا رفتار یا اقتصاد  نوشتھ شده بود، دیر یا زود كلیھ بادھاي ارتداد یا شك و ھمچنین كلیھ اشكال بیگانھ
  . را بھ عقب میراند

تنھا یك نیروي اقتصادي طرفدار افكار خارجي بود، و آن بازرگانان اسپانیایي بودند كھ بھ طور روزمره 
با بیگانگان سروكار داشتند و میدانستند ھمگنان آنھا در فرانسھ و انگلستان بھ چھ قدرت و ثروتي 

ھایي از خارج بھ كشور خود بیاورند، مشروط بر اینكھ این افكار  كار و اندیشھآنھا مایل بودند اف. رسیدھاند
ھا بتوانند تسلطي را كھ نجبا و روحانیان بر اراضي، طرز زندگي، و نحوه تفكر اسپانیا بھ ارث  و اندیشھ

عضي از ب; آنھا میدانستند كھ مذھب قدرت خود را در انگلستان از دست داده است. برده بودند تضعیف كنند
  . آنھا اسم نیوتن و الك بھ گوششان خورده بود، و حتي آثار گیبن نیز در اسپانیا معدودي خواننده داشت
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اشراف فرانسوي، كھ با فیلیپ پنجم بھ مادرید . البتھ شدیدترین نسیم نھضت روشنگري از فرانسھ میآمد
رفتند، ھنوز تا حدودي تحت تاثیر جنبش بیدیني قرار داشتند كھ در زمان لویي چھاردھم سرخود را پنھان 

از دانشمندان در سال  عدھاي. میداشت، ولي در دوران نایب السلطنگي شروع بھ تجاوز از حد كرده بود
طولي . را بھ چشم و ھمچشمي فرھنگستان فرانسھ دایر كردند)) رئال آكادمیا اسپانیوال((فرھنگستان  ١٧١۴

نشریھاي بھ نام دیاریو دلوس  ١٨٣٧در سال ; نكشید كھ این فرھنگستان كار تدوین لغتنامھاي را آغاز كرد
نشریھ (ع بھ كاركرد كھ ھدفش رقابت با ژورنال د ساوان شرو) نشریھ ادیبان اسپانیا(لیتراتوس د اسپانیا 

دوك آلبا، كھ ریاست فرھنگستان رئال را مدت بیست سال بھ عھده داشت . چاپ فرانسھ بود) دانشمندان
ھشت لویي  ١٧٧٣وي در سال . ، از تحسین كنندگان پر حرارت ژان ژاك روسو بود)١٧٧۶ - ١٧۵۶(

آالمبر /او بھ د. كھ قرار بود پیگال از ولتر تھیھ كند پرداخت طال بھ عنوان كمك بھ ساخت مجسمھاي
من كھ محكوم ھستم تا در نھان عقل خویش را پرورش دھم، از این فرصت استفاده میكنم تا : ((نوشت

مراتب حقشناسي و تحسین خود را نسبت بھ مرد بزرگي كھ نخستین بار راه را بھ من نشان داد علنا ابراز 
در حكم آگھي تبلیغ ) ١٧۶۵(كتاب امیل روسو طي تشریفاتي در یكي از كلیساھاي مادرید  سوزاندن.)) دارم

مانند ماركس  - اسپانیاییھاي جوان كھ با پاریس آشنایي داشتند . رایگاني بود كھ براي این كتاب كرده باشند
تي كھ در سالونھا با در حالي كھ اسپانیا بازمیگشتند كھ شكاكی -دمورا كھ عاشق ژولي دو لسپیناس شده بود 

نسخ آثار ولتر، دیدرو، یا رئال بھ طور قاچاق بھ اسپانیا . آن برخورد كرده بودند در آنھا اثراتي گذارده بود
یك  ١٧۶٣در سال . آورده میشدند و بعضي از ذھنھاي نوجو و تازه پسند را بھ جنبش و طغیان وامیداشتند

بھاي بسیار زیانبخشي كھ رواج یافتھاند، مانند كتابھاي ولتر، بر اثر كتا: ((روزنامھ نویس اسپانیایي نوشت
پابلو اوالویده در .)) روسو، و ھلوسیوس، سردي بسیاري در ایمان مردم این كشور احساس شده است

انجمن ((ھاي  در قفسھ). ١٧۶۶حد (سالون خود در مادرید، آشكارا افكاري بھ شیوه ولتر بیان میداشت 
آالمبر، مونتسكیو، ھابز، الك، و ھیوم /در مادرید آثار ولتر، روسو، بل، د)) وراقتصادي دوستداران كش

در اسپانیا سیاحت میكرد، گزارش داد كھ بیتفاوتي نسبت بھ  ١٧۶٨آبھ كلمان كھ در سال . وجود داشتند
مذھب، حتي بیاعتقادي كھ روي آن را پردھاي از مراعات بروني مراسم كاتولیك پوشانده، شیوع بسیار 

بھ دستگاه تفتیش افكار اطالع داده شد كھ عالیرتبھترین شخصیتھاي دربار آثار  ١٧٧٨در سال . یافتھ است
  . فرانسھ را میخوانند)) فیلسوفان((

با ولتر حائز اھمیت قابل  - كنده د آراندا كھ در فرانسھ سفر میكرد  - براي تاریخ اسپانیا دوستي پذرو آباركا 
یگران را میتوان از روي فعالیت بعدي وي بھ عنوان سفیر كبیر اسپانیا در ارتباط او با د. توجھي بود

آالمبر /با د. در پاریس حشر و نشر میكرد)) اصحاب دایرھالمعارف((او آزادانھ با . ورساي قضاوت كرد
نیا در اسپا. صمیمیتي آمیختھ با تحسین بھمرساند، و سراسر فرانسھ را پیمود تا با ولتر در فرنھ مالقات كند

نسبت بھ كلیسا اظھار وفاداري كرد، ولي ھمو بود كھ كارلوس سوم را در مورد اخراج یسوعیان متقاعد 
فرانسھ بھ آنان بھ )) فیلسوفان((تحت راھنمایي او، كارلوس در شمار آن مستبدان روشنفكر درآمد كھ . كرد

  . ینگریستندچشم محتملترین دستیاران خود در ترویج تعلیم و تربیت، آزادي، و عقل م

V - ١٧٨٨ - ١٧۵٩: كارلوس سوم  

  حكومت جدید - ١

او مورد استقبال ھمھ، غیر از . ھنگامي كھ كارلوس سوم از ناپل وارد اسپانیا شد، چھل و سھ سال داشت
ھاي آنھا در پاراگھ توسط اسپانیا بھ پرتغال فروختھ شده  یسوعیان از اینكھ قرارگاه. یسوعیان، قرار گرفت

از این قسمت كھ بگذریم، او با بخشودگي مالیاتھاي معوقھ و اعاده پارھاي . ناراحت بودند) ١٧۵٠(بودند 
. از حقوقي كھ استانھا بر اثر سیاست تمركز فیلیپ پنجم از دست داده بودند، ھمھ قلوب را تسخیر كرد

او . با اندوه شدنخستین سال سلطنت وي بھ عنوان پادشاه اسپانیا بر اثر مرگ ھمسرش ماریا آمالیا توام 
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ھاي مثبت پادشاھان بوربون اسپانیا در قرن ھجدھم آن است كھ آنھا بھ  از جنبھ. دیگر ازدواج نكرد
  . پادشاھان اروپا سرمشقي از عالقھ صمیمانھ بھ خانواده و ثبات زناشویي ارائھ میكردند

داشتھ بود، چنین ترسیم  دیپلومات انگلیسي تصویري از كارلوس، كھ در ناپل با انگلیسیھا برخوردھایي
  :كرد

او ریزه اندام است و چھرھاي بھ رنگ چوب . پادشاه از نظر جسمي و لباس ظاھر بسیار عجیبي دارد
  . ماھون دارد

ھاي بدنش را براي دوختن لباس نگرفتھاند، بنابراین كتش مانند جوالي روي  مدت سي سال است كھ اندازه
وال از چرمند و یك جفت ساقبند پارچھاي روي پاھایش را جلیقھ و شلوارش معم. تنش قرار میگیرد

  . او ھر روز از سال، چھ باران باشد و چھ باد، براي ورزش بیرون میرود. گرفتھاند

  : افزود ١٧۶١ولي ارل آو بریستول در 

چون . پادشاه كاتولیك استعدادھاي خوب، حافظھاي خوب، و تسلطي غیرعادي بر خود در ھمھ موارد دارد
او پیوستھ ترجیح میدھد بھ شیوھاي آرام و مالیم مطلبي را . ت او را فریب دادھاند، ظنین شده استبكرا

با . ثابت كند، و آن شكیبایي را دارد كھ بھ جاي استفاده از اختیاراتش، بھ تكرار اندرزھاي خود بپردازد
در شدیدترین خوف نگاه  وصف این، او با ظاھري كھ بھ حد اعال مالیم است، وزیران و مالزمان خود را

  . میدارد

  . تقدس شخصي او نشان نمیداد كھ بھ یسوعیان حملھ خواھد كرد یا دست بھ اصالحات مذھبي خواھد زد

پایبندي صادقانھ و سرسختانھ او بھ كلیھ معاھدات، اصول، و . او در آیین قداس روزانھ شركت میكرد
قسمت زیادي از ھر روز ھفتھ را صرف امور دولتي  .تعھداتش دشمنان انگلیسي او را بھ حیرت میانداخت

  . میكرد

از ھشت تا یازده مشغول كار میشد، ; ھایش دیدن میكرد، صبحانھ میخورد ساعت شش برمیخاست، از بچھ
چند ساعت صرف شكار ; در انظار عموم ناھار میخورد; در شورا شركت میكرد، شخصیتھا را میپذیرفت

شكار كردن . خورد، بھ سگھایش غذا میداد، دعا میخواند، و بھ بستر میرفتساعت نھ و نیم شام می; میكرد
او احتماال اقدامي براي حفظ سالمت بود، و با این ھدف انجامش میداد كھ حالت مالیخولیایي موروثي در 

  . خانوادھاش را از خود دور كند

چون با اسپانیا كھ آن را از شانزدھسالگي بھ بعد ندیده بود . او كار خود را با اشتباھات بزرگي آغاز كرد
آشنایي نداشت، دو ایتالیایي را كھ در ناپل بھ او خوش خدمتي كرده بودند بھ عنوان دستیاران اول خود 

ماركزه د سكویالچي دستیار در  این دو تن ماركزه د گریمالدي دستیار در سیاست خارجي، و. انتخاب كرد
  . امور داخلي بودند

او تیزھوش نیست، بھ امور تجاري عالقھ دارد، و : ((ارل آو بریستول، سكویالچي را چنین توصیف میكرد
گمان میكنم اھل . با وجود تنوع اداراتي كھ تصدي آنھا با اوست، ھیچ وقت از زیادي كار شكایت نمیكند

سكویالچي از جنایات، بوي بد، و بیروحي .)) ھمسرش چنین تعھدي نمیسپارمرشوه نباشد، ولي درباره 
او یك دستگاه فعال پلیس و یك واحد تنظیف خیابانھا سازمان داد، پایتخت را با پنج ; مادرید خوشش نمیآمد

و بھ موسسات انحصاري براي تامین روغن، نان، و سایر حوایج شھر جنبھ ; ھزار چراغ روشن كرد
بروز خشكسالي باعث افزایش قیمت نان شد، و عوام الناس خواستار آن شدند كھ سر سكویالچي . دقانوني دا

ھایي كھ جلو امتیازات و قدرت روحانیان را میگرفتند، آنھا را از  وي با وضع آیین نامھ. از تن جدا شود
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با كوشش در عوض سرانجام . با ممنوع كردن اسلحھ پنھاني یك ھزار ھواخواه از دست داد. خود رنجاند
او پادشاه را متقاعد كرد كھ رودوشیھاي بلند، كھ اندام را پنھان . كردن لباس مردم انقالبي بھ وجود آورد

ھاي سرپایین، كھ قسمت زیادي از صورت را مخفي میكنند، پنھان كردن  ھاي عریض با لبھ میدارند، و كاله
یك سلسلھ فرامین سلطنتي رودوشي و . لتر میسازنداسلحھ را آسانتر و شناسایي مجرمین را براي پلیس مشك

كاله را ممنوع كرد، و ماموران بھ قیچیھاي بزرگي مجھز شدند كھ لباسھاي خارج از قاعده را بھ اندازه 
در . جباریت این نوع حكومت بیش از آن بود كھ مادریدیھاي مغرور بتوانند تحمل كنند. قانوني درآورند

، آنھا بھ شورش برخاستند، انبارھاي مھمات را بھ دست آوردند، ١٧۶۶مارس  ٢٣روز یكشنبھ نخل، 
زندانھا را خالي كردند، بر سربازان و افراد پلیس چیره شدند، بھ خانھ سكویالچي حملھور شدند، گریمالدي 

 ھاي این خارجیان مورد را سنگسار كردند، نگھبانان كاخ سلطنتي را كھ از والونھا بودند، كشتند، و با كلھ
مدت دو روز این توده . ھاي لبھ پھن روي آنھا قرار داده بودند، رژه رفتند نفرت، كھ بر سر نیزه زده و كاله

كارلوس تسلیم شد، فرامین را لغو كرد، و سكویالچي را، در حالي . شورشي بھ قتل و غارت مشغول بود
خالل این مدت، وي كھ بھ استعدادھاي  در. كھ بدرقھكنندگانش او را در امان میداشتند، بھ ایتالیا پس فرستاد

آراندا رودوشي بلند و كاله لبھ . كنده و آراندا پي برده بود، او را بھ ریاست شوراي سلطنتي منصوب كرد
بیشتر مادریدیھا لباس ; پھن را لباس رسمي جالدان كرد، و ھمین باعث شد كھ آن لباس قدیمي از مد بیفتد

  . سبك فرانسوي اختیار كردند

ما او را در فرانسھ مستغرق در نھضت روشنگري . ندا از یك خانواده قدیمي و ثروتمند آراگون بودآرا
بھ اسپانیا برگشت و . او ھمچنین بھ پروس رفت و در آنجا در زمینھ سازمان نظامي مطالعھ كرد; دیدھایم

ویسش بیش از دوستان دایرھالمعارف ن. شایق بود كھ كشور خود را ھمدوش آن كشورھاي شمالي بكند
او از این نظر متالم بود كھ آنھا با این تایید كار وي را ; اندازه از بھ قدرت رسیدن او آشكارا شادي كردند

او دیپلوماسي را بھ عنوان . مشكلتر كردھاند، و آرزو داشت كھ كاش آنھا درس دیپلوماسي خوانده بودند
  : ھنري توصیف كرد كھ بدان وسیلھ

حقوق، ھراسھا، و امیدھاي قدرتھاي مختلف را بشناسیم تا بھ مقتضاي موقع بتوانیم  نیرو، منابع، عالیق،
بستھ بھ اینكھ چطور از نظر  - این قدرتھا را آرام كنیم، از ھم جدا سازیم، شكست دھیم، یا با آنھا متحد شویم 

  . تامین منافع و افزایش امنیت ما بھ دردمان میخورند

ه بود، زیرا ظنین شده بود كھ روحانیان بھ طور پنھاني شورش علیھ پادشاه براي اصالح كلیسا آماد
رسالھ بینامي منتشر  ١٧۶۵او بھ چاپخانھ دولتي اجازه داده بود كھ در سال . سكویالچي را تشویق كردھاند

این رسالھ حق كلیسا را در مورد جمع آوري اموال غیرمنقول مورد سوال قرار داده بود و استدالل ; كند
نویسنده این اثر، كنده پذرو رودریگث د . كھ كلیھ امور غیرمذھبي كلیسا باید تابع دولت باشندمیكرد 

كارلوس فرماني صادر كرده بود كھ بھ  ١٧۶١در سال . كامپومانس، یكي از اعضاي شوراي سلطنتي بود
و این فرمان را لغو بعدا ا. موجب آن انتشار فرامین و دستورات پاپ در اسپانیا بھ موافقت پادشاه نیاز داشت

اینك او از آراندا و كامپومانس در یك سلسلھ اصالحات مذھبي كھ . آن را تجدید كرد ١٧۶٨در سال . كرد
  . طي یك نسل پرھیجان سیماي فكري اسپانیا را از نو ساخت، پشتیباني میكرد

  اصالح دیني اسپانیا - ٢

  . كیش كاتولیك را در اسپانیا از میان بردارند قصد نداشتند كھ -شاید بجز آراندا  -اصالحگران اسپانیا 

كیش كاتولیك را بھ ) مانند مبارزه طوالني براي آزادي ایرلند(جنگھاي طوالني براي بیرون راندن مورھا 
این نیرو را . صورت جزئي از میھن پرستي درآورده، آن را تقویت كرده، و بھ شكل نیرویي درآورده بود

رجھاي از تقدس رسانده بودند كھ معارضھ موفقیتآمیز با آن، یا تغییر اساسي در فداكاریھاي ملت بھ چنان د
  . آن، امكانپذیر نبود
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امید اصالحگران آن بود كھ كلیسا را تحت نظارت دولت درآورند، و افكار مردم اسپانیا را از وحشت 
  . ردندآنھا كار خود را با حملھ بھ یسوعیان آغاز ك. دستگاه تفتیش افكار آزاد سازند

انجمن یسوع در اسپانیا از تراوشات فكري و تجربیات ایگناتیوس لویوالیي زاده شده بود، و بعضي از 
در اینجا ھم مانند پرتغال، فرانسھ، ایتالیا، و اتریش، این انجمن . بزرگترین رھبران آن اسپانیایي بودند

فراھم میكرد، و در بھوجود آوردن  ھا شافي تعلیمات متوسطھ را زیر نظر داشت، براي پادشاھان و ملكھ
قدرت روبھ گسترش آن باعث تحریك و حسادت و گاھي . روشھا و سیاستھاي سالطین سھم داشت

بعضي از این . خصومت آن گروه از روحانیان كاتولیك میشد كھ بھ امور دنیوي و غیرمذھبي توجھ داشتند
یسوعیان مدافع برتري . حیتند از پاپھا برترندروحانیان معتقد بودند شوراھایي كھ نماینده ھمھ جھان مسی

تجار اسپانیا شكایت داشتند كھ یسوعیاني كھ دست اندركار . قدرت پاپ بر شوراھا و پادشاھان بودند
بازرگاني مستعمرات بودند كاالھاي خود را بھ بھایي ارزانتر از بھاي بازرگانان عادي میفروشند، زیرا از 

و آنان متذكر شدند كھ این عمل باعث كاھش درآمد سالطین ; بھرھمند بودندمعافیت روحانیان از مالیات 
كارلوس معتقد بود كھ یسوعیان ھندیشمردگان پاراگھ را تشویق میكنند تا در برابر دستورات دولت . میشود

ند آنھا ھایي بھ او نشان دادند كھ مدعي بود و وقتي آراندا، كامپومانس، و دیگران نامھ. اسپانیا مقاومت كنند
ھا، كھ ظاھرا توسط پدر روحاني  در یكي از این نامھ; را در مكاتبات یسوعیان یافتھاند، بھ ھراس افتاد

ریتچي رھبر فرقھ نوشتھ شده بود، اظھار میشد كھ كارلوس حرامزاده است و باید جاي او را برادرش 
د غیرمومن بھ طور یكسان مردود ھا از ناحیھ كاتولیكھا و افرا اصالت و اعتبار این نامھ. لویس بگیرد

ولي كارلوس آنھا را حقیقي دانست و نتیجھگیري كرد كھ یسوعیان براي بركناري و شاید ; دانستھ شده است
او توجھ داشت كھ، بنا بھ ادعا، تالشي براي قتل ژوزف اول پادشاه پرتغال، با . ھم قتل او توطئھ میكنند

و مصمم شد كھ از سرمشق ژوزف پیروي، و این فرقھ را از ) ١٧۵٨(دخالت یسوعیان بھ عمل آمده بود 
  . قلمرو خود اخراج كند

كامپومانس بھ او ھشدار داد كھ چنین اقدامي تنھا از طریق زمینھ سازیھاي پنھاني، و بھ دنبال آن با یك 
ند، وگرنھ یسوعیان، كھ مورد احترام مردم ھست; ضربھ ناگھاني و ھماھنگ، میتواند قرین موفقیت باشد

بھ پیشنھاد آراندا، در اوایل سال . میتوانند بلوایي پر دردسر در سراسر كشور و مستملكاتش بھ راه اندازند
پیامھاي الك و مھر شدھاي بھ امضاي پادشاه بھ ماموران ھمھ نقاط امپراطوري فرستاده شدند، و بھ  ١٧۶٧

مارس در اسپانیا  ٣١پیامھا را در روز  این -با ذكر اینكھ مجازات تخلف مرگ است  - آنھا دستور داده شد 
مارس، یسوعیان اسپانیا وقتي چشم از خواب گشودند،  ٣١در . و در دوم آوریل در مستعمرات باز كنند

بھ آنھا دستور داده . ھا و مدارسشان در محاصره سربازان، و خودشان بازداشت ھستند متوجھ شدند كھ خانھ
مابقي اموال یسوعیان ; یزھایي با خود ببرند كھ قدرت حملش را دارندشد با مسالمت بھ راه افتند و تنھا چ

بھ ھر یك از تبعیدیھا مقرري مختصري اعطا شد، و ھر یك از یسوعیان كھ نسبت . توسط دولت ضبط شد
آنھا را با ارابھ و ھمراه مشایعت كنندگان نظامي بھ . بھ حكم اخراج اعتراض میكرد، مقرریش قطع میشد

آنھا ((كارلوس براي كلمنس سیزدھم پیام فرستاد كھ . در بردند و با كشتي بھ ایتالیا اعزام كردندنزدیكترین بن
از آن عالیجناب . ... را بھ مناطق كلیسایي میفرستم تا تحت رھبري مدبرانھ و مستقیم آن مقدس قرار گیرند

ي دقیق و تفكر عمیق اتخاذ تقاضا دارم كھ این تصمیم را جز یك اقدام احتیاطي مدني، كھ من پس از بررس
ھنگامي كھ نخستین كشتي حامل ششصد یسوعي قصد داشت آنھا را در .)) كردھام، چیزي نپندارند

چیویتاوكیا پیاده كند، كاردینال توریجاني، منشي پاپ، از دادن اجازه پیاده شدن بھ آنھا امتناع ورزید و 
ھا این كشتي در  ھفتھ. از این تعداد پناھنده توجھ كند استدالل كرد كھ ایتالیا نمیتواند بدون انجام مقدمات،

دریاي مدیترانھ باال و پایین میرفت و در جستجوي بندري میھمان نواز بود، در حالي كھ مسافران مستاصل 
سرانجام بھ آنھا اجازه داده شد كھ در جزیره كرس . آن از وضع جوي، گرسنگي و بیماري در رنج بودند

در خالل این مدت، یسوعیان بھ . ھاي قابل اداره در ایاالت پاپي جذب شدند عدا در گروهآنھا ب; پیاده شوند
كلمنس سیزدھم بھ كارلوس . ھمان ترتیب از ناپل، پارما، مستملكات اسپانیا در آمریكا، و فیلیپین تبعید شدند

جب ناراحتي سراسر سوم متوسل شد كھ این فرامین را، كھ ناگھاني بودن و قساوت آنھا قاعدتا بایستي مو
براي جلوگیري از بروز یك افتضاح جھاني، من براي : ((كارلوس پاسخ داد. قلمرو مسیحیت شود، لغو كند

ھمیشھ توطئھ نفرت انگیزي را كھ این شدت عمل را ایجاب كرد بھ صورت رازي در قلب خود حفظ 
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سكوت عمیقي را از ناحیھ من  ایمني جانم، رعایت. آن مقام مقدس باید حرف مرا باور كند. خواھم كرد
پادشاه ھرگز شواھدي را كھ فرامین خود را بر آن استوار كرده بود بھ طور كامل افشا .)) ضروري میدارد

. جزئیات آن چنان مورد بحثھاي گوناگون قرار گرفتھ و مبھم است كھ قضاوت را مشكل میكند. نكرد
 ۴او در . اشت، در مورد نحوه تبعید آنان سوال كردآالمبر كھ نسبت بھ یسوعیان احساسات دوستانھاي ند/د

  : بھ ولتر چنین نوشت ١٧۶٧مھ 

درباره فرمان كارلوس سوم كھ بھ موجب آن یسوعیان چنین ناگھاني اخراج شدھاند چھ فكر میكنید با آنكھ 
لني مینمود و من اطمینان دارم او دالیل خوب و كافي داشت، آیا شما فكر نمیكنید كھ وي باید این دالیل را ع

آنھا را در قلب شاھانھ خود حبس نمیكرد آیا فكر نمیكنید او میبایستي بھ یسوعیان اجازه میداد كھ در دفاع از 
آیا شما ھمچنین ! خویش حرف خود را بزنند، خصوصا اینكھ ھمھ میدانند آنھا در این زمینھ حرفي نداشتند

رضا در آشپزخانھ بھ خرد كردن كلم مشغول است بھ فكر نمیكنید چنانچھ تنھا یك برادر غیرروحاني كھ ف
نحوي كلمھاي بھ طرفداري از آنھا بر زبان راند، ھالك كردن ھمھ آنھا از گرسنگي بسیار غیرعادالنھ باشد 

نمیتوانست در امري كھ ھر چھ باشد معقول و منطقي است با شعور بیشتري ) كارلوس(آیا بھ نظر شما او 
  عمل كند 

یسوعیان مورد تایید مردم بود یك سال پس از تكمیل عمل اخراج، در مراسم جشن قدیس آیا عمل اخراج 
وقتي كھ او طبق رسم متداول پرسید آنھا چھ . كارلوس، پادشاه خود را از باال خانھ كاخش بھ مردم نشان داد

خرقھ روحانیان ھدیھاي از او میخواھند، آنان یكصدا فریاد زدند بھ یسوعیان اجازه داده شود بازگردند و 
كارلوس از قبول این تقاضا امتناع ورزید و اسقف اعظم تولدو را بھ اتھام تلقین این . آزاد را برتن كنند

پاپ از اسقفھاي اسپانیا  ١٧۶٩ھنگامي كھ در سال . تقاضا، كھ بھ نحو مشكوكي ھماھنگ بود، تبعید كرد
نسبت بھ آن نظر موافق و شش نفر نظر خواست درباره اخراج یسوعیان قضاوت كنند، چھل و دو اسقف 

شاید روحانیان آزاد از اینكھ از رقابت یسوعیان آسوده خاطر . ھشت تن راي ممتنع داشتند. مخالف دادند
فقراي آوگوستینوسي در اسپانیا با اخراج یسوعیان موافق بودند، و . شده بودند، احساس رضایت میكردند

  . بھ طور كلي منحل شود پشتیباني كردند)) انجمن یسوع((نكھ بعدا از دستور كارلوس سوم دایر بر ای

این دستگاه خیلي بیشتر از . در مورد دستگاه تفتیش افكار، چنین اقدام سریع و بدون مطالعھاي امكان نداشت
با احساس ھراس و سنن مردم پیوند خورده بود، و مردم حفظ اخالقیات، صفاي ایمان، و )) انجمن یسوع((

ھنگامي كھ كارلوس سوم بھ تخت سلطنت نشست، دستگاه . ون خود را بھ آن منتسب میدانستندحتي پاكي خ
ھر كتابي كھ . تفتیش افكار، با یك دستگاه سانسور شدید و دقیق، زمام فكري مردم اسپانیا را در دست داشت

سي برر((از نظر بدعتگذاري مذھبي یا تخطي از اصول اخالقي مورد سوظن قرار میگرفت تحویل 
اگر این بررسي كنندگان آن كتاب را خطرناك میدانستند، پیشنھاد خود را بھ شوراي . میشد)) كنندگان

بازرسي تفتیش افكار میفرستادند، و این شورا میتوانست دستور دھد جلو كتاب گرفتھ، و نویسنده آن 
تملك یا . عھ منتشر میكردھر چند وقت یك بار، دستگاه تفتیش افكار فھرستي از كتابھاي ممنو. مجازات شود

خواندن یكي از این كتابھا بدون اجازه كلیسا جرمي بود كھ تنھا دستگاه تفتیش افكار میتوانست از آن 
از كشیشھا، خصوصا در ایام . درگذرد، و شخص متخلف میتوانست بھ خاطر آن مورد تكفیر قرار گیرد

آیا آنھا كتاب ممنوعھاي دارند، یا كسي را  روزه بزرگ، خواستھ میشد كھ از كلیھ تایبان سوال شود كھ
ھر كس كھ از گزارش موارد تخلف فھرست تعلل میكرد، بھ . میشناسند كھ چنین كتابي داشتھ باشد یا نھ

ھمان پایھ متخلف، گناھكار شمرده میشد، و ھیچ یك از افراد خانواده یا دوستان نمیتوانست او را معذور 
  . بدارد

تا حدودي جلو  ١٧۶٨در سال . وزیران كارلوس در این زمینھ تنھا اصالحات مختصري بھ عمل آوردند
دستگاه سانسور بھ این نحو گرفتھ شد كھ كلیھ فرامین حاكي از ممنوعیت كتب باید قبل از اجرا بھ تصویب 

ھ موارد بدعتگذاري مذھبي پادشاه بھ دادگاه تفتیش افكار فرمان داد كھ تنھا ب ١٧٧٠در سال . پادشاه برسند
در سال . یا ترك مذھب رسیدگي كند و ھیچ كس را كھ گناھش بھ طور قطع ثابت نشده باشد زنداني نكند

وي دستور داد كھ اقدامات دستگاه تفتیش افكار در مورد بزرگان اسپانیا، وزیران كابینھ، و خدمھ  ١٧٨۴
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وي رھبران دستگاه تفتیش افكار را از میان . شوند خاندان سلطنت باید براي تجدید نظر بھ پادشاه گزارش
  . كساني منصوب میكرد كھ روش آزادمنشانھتري نسبت بھ اختالفھاي فكري نشان میدادند

مفتش كل با اندوه گزارش داد كھ بیم از توبیخ كلیسا  ١٧٨٢این اقدامات مالیم تاثیراتي داشت، زیرا در سال 
بھ طور كلي، عمال دستگاه تفتیش افكار پس از سال . بین رفتھ استبراي خواندن كتب ممنوعھ تقریبا از 

در زمان سلطنت كارلوس سوم بھ پروتستانھا، و . مالیمتر و مجازاتھایشان انسانیتر از گذشتھ بودند ١٧٧٠
بھ مسلمانان آزادي مذھبي اعطا شد، ھر چند كھ در مورد یھودیان چنین گذشتي منظور  ١٧٧٩در سال 

  . داشتھ نشد

در  ١٧٨٠ر دوران سلطنت كارلوس سوم، چھار بار مراسم آدمسوزي انجام شد كھ آخرین آنھا در سال د
این اعدام چنان موج انتقادي در سراسر . سویل بود و در مورد پیرزني اجرا شد كھ متھم بھ جادوگري بود

  . موار شدھ ١٨١٣اروپا بھوجود آورد كھ راه براي از میان بردن دستگاه تفتیش افكار در سال 

با این وصف، حتي در زمان سلطنت كارلوس سوم، آزادي فكري، چنانچھ ابراز میشد، ھنوز از نظر 
پابلو اوالویده بھ عنوان اینكھ نقاشیھاي قبیح در منزل  ١٧۶٨در سال . قانوني مستوجب مجازات مرگ بود

ھایي از تصاویر برھنھ  شیھا نسخھشاید این نقا. خود در مادرید دارد، در نزد دستگاه تفتیش افكار متھم شد
در سال . بوشھ بودند، زیرا اوالویده در فرانسھ بھ سیروسیاحت پرداختھ و حتي بھ فرنھ ھم سفر كرده بود

ھاي نمونھاي كھ وي در سیر امورنا دایر  اتھام مھمتري بھ او زده شد، و آن این بود كھ در دھكده ١٧٧۴
اجراي آیین قداس توسط روحانیان در روزھاي ھفتھ و جمع آوري كرده بود، اجازه تاسیس صومعھ نداده و 

دستگاه تفتیش افكار بھ پادشاه اطالع داد كھ این جرمھا و جرایم دیگر بھ وسیلھ . اعانھ را منع كرده بود
او متھم بھ . اوالویده براي محاكمھ احضار شد ١٧٧٨در سال . شھادت ھشتاد شاھد بھ اثبات رسیدھاند

اوالویده از خطاھاي خود توبھ كرد، با كلیسا از . وم كوپرنیكي و مكاتبھ با ولتر و روسو شدطرفداري از نج
. در آشتي درآمد، ھمھ اموالش ضبط شدند، و براي مدت ھشت سال محكوم بھ بازداشت در یك صومعھ شد

دني بھ سالمتش را از دست داد، و بھ او اجازه داده شد كھ براي استفاده از آبھاي مع ١٧٨٠در سال 
او بھ فرانسھ گریخت و از طرف دوستان فیلسوفش در پاریس بھ عنوان یك قھرمان مورد . كاتالونیا برود

یك ; ولي پس از چند سال تبعید، دلش براي اماكن مانوسش در اسپانیا سخت تنگ شد. استقبال قرار گرفت
و دستگاه تفتیش ; تحریر درآورداثر مذھبي بھ نام انجیل پیروزمند، یا فیلسوف بھ دین برگشتھ بھ رشتھ 

  . افكار بھ او اجازه بازگشت داد

ھمانطور كھ مشاھده میشود، محاكمھ اوالویده پس از سقوط آراندا از مقام ریاست شوراي سلطنتي صورت 
آراندا در سالھاي واپسین قدرتش مدارس تازھاي تاسیس كرد كھ در آنھا روحانیان آزاد تدریس . گرفت

او با بھ جریان انداختن پولي با كیفیت خوب و طرح بھتر . حاصل از رفتن یسوعیان پر شودمیكردند تا خال 
ھایي كھ از ارزش آنھا كاستھ شده بود، در وضع پول رایج مملكت اصالحاتي انجام داد  بھ جاي سكھ

و  ولي احساس او دایر بر اینكھ بیش از دیگران روشنفكر است، گاھي او را تندخو، متفرعن،). ١٧٧٠(
پس از اینكھ قدرت پادشاه را بھ صورت مطلقھ درآورد، درصدد برآمد با افزایش اختیارات . خودسر میكرد

او حس تناسب و سنجش را از دست داد و رویاي آن را در . وزیران، قدرت پادشاه را محدود كند
یرون آورد و در مسیر سرمیپروراند كھ طي یك نسل، اسپانیا را از جلد كاتولیك خود، كھ بدان قانع بود، ب

عقاید بدعتآمیز خود را با تھور بیش از حد، حتي در نزد كشیش شافي خود، ابراز . فلسفھ فرانسھ قرار دھد
با آنكھ بسیاري از روحانیان آزاد از بعضي از اصالحات او در امور مربوط بھ كلیسا پشتیباني . میداشت

و با افشا كردن امید خود دایر بر از ھم پاشیدن كامل دستگاه میكردند و آنھا را براي كلیسا مفید میدانستند، ا
چنان وجھھ عمومي خود را از دست داد كھ . تفتیش افكار، عده بیشتري از كشیشان را بھ وحشت انداخت
آن قدر از سنگیني بار وظایفش شكایت میكرد . جرئت نمیكرد بدون محافظ شخصي از كاخش بیرون برود

 -١٧٧٣(حرف او استناد كرد و او را بھ عنوان سفیر كبیر بھ فرانسھ فرستاد كھ سرانجام كارلوس بھ 
در آنجا وي پیشبیني كرد كھ مھاجر نشینھاي انگلیسي در آمریكا، كھ شورش خود را بتدریج آغاز ). ١٧٨٧

  . میكردند، بھ مرور زمان یكي از قدرتھاي بزرگ جھان خواھند شد
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  اقتصاد جدید - ٣

خوسھ مونیینو، ملقب بھ كنده د فلوریدا . سھ مرد با كفایت بر حكومت تسلط یافتندپس از رفتن آراندا، 
. بر كابینھ تسلط داشت ١٧٩٢و تا ) ١٧٧۶(بالنكا، بھ عنوان وزیر خارجھ بھ جاي گریمالدي منصوب شد 

نھ اقداماتي پادشاه را در زمی. را احساس میكرد)) فیلسوفان((او نیز مانند آراندا، ولي بھ میزان كمتر، نفوذ 
ولي انقالب ; براي بھبود وضع كشاورزي، بازرگاني، آموزش و پرورش، و علم و ھنر راھنمایي میكرد

فرانسھ وي را ھراسناك ساخت و بھ محافظھ كاري سوق داد، و او اسپانیا را بھ سوي نخستین ائتالف علیھ 
سلطنتي را مدت پنج سال بھ پذرو د كامپومانس ریاست شوراي . رھبري كرد) ١٧٩٢(فرانسھ انقالبي 

گاسپار ملچور د خوولیانوس كھ گفتھ میشود . عھده داشت و در اصالحات اقتصادي محرك اصلي بود
، بھ عنوان یك قاضي انساندوست و فسادناپذیر در سویل ))برجستھترین اسپانیایي عصر خود بود((
فعالیت او در حكومت مركزي پس بیشتر . انظار عمومي را بھ خود جلب كرد) ١٧٧٨(و مادرید ) ١٧۶٧(

بود، ولي با پیشنھاد در مورد تجدیدنظر در قانون كشاورزي بھ سیاست اقتصادي در دوران  ١٧٨٩از سال 
این پیشنھاد، كھ از نظر زیبایي سبك تقریبا مانند آثار سیسرون . سلطنت كارلوس سوم كمك موثري كرد

اضافھ آراندا، پدران نھضت روشنگري اسپانیا و  این سھ نفر، بھ. بود، باعث شھرت او در اروپا شد
نتایج خوبي كھ از كارھاي آنھا بھ ((رویھمرفتھ، بھ عقیده یك دانشمند انگلیسي، . اقتصاد جدید آن بودند

دست آمدند با نتایج ھر كار دیگري كھ در ھمان مدت كوتاه در ھر كشور دیگر انجام شده است رقابت 
.)) مسلما ھیچ دوراني نیست كھ بتواند با سلطنت كارلوس سوم قابل مقایسھ باشدو در تاریخ اسپانیا ; میكنند

. موانع اقتصادي كھ در سر راه اصالحات در اسپانیا قرار داشتند بھ اندازه موانع مذھبي بزرگ بودند
شم ھاي صاحب عنوان یا سازمانھاي كلیسایي، و انحصار تولید پ تمركز مالكیت غیرقابل انتزاع در خانواده

میلیونھا اسپانیایي بھ . بھ وسیلھ شركت مستا، موانعي رفع نشدني در راه تحول اقتصادي بھ نظر میرسیدند
تحول بھ عنوان تھدیدي ; بیكارگي افتخار میكردند و از تكدي احساس شرمساري از خود نشان نمیدادند

پول بھ جاي بھ جریان افتادن در بازرگاني و صنایع، در  .داشتبراي بیكارگي مورد عدم اعتماد قرار 
. گاوصندوقھاي كاخھا و خزانھ بھبود وضع كشاورزي و توسعھ بازرگاني وجود داشتند از میان برده بود

قرن از بارسلون، سویل، و  مشكالت مواصالت و حمل و نقل داخلي وضع قسمتھاي داخلي كشور را یك
  . مادرید عقبتر نگاه داشتھ بود

با وجود این موانع، در مادرید و مراكز دیگر اشخاص با حسن نیت، اعم از نجیبزاده، كشیش، یا مردم 
را بھ وجود آوردند تا در مورد آموزش و )) انجمن اقتصادي دوستداران كشور((عادي، بدون تمایز جنسي، 

آنھا مدارس و كتابخانھ تاسیس . ع، بازرگاني، و ھنر مطالعھ كنند و آنھا را رشد دھندپرورش، علوم، صنای
ھاي خارجي را بھ زبان اسپانیایي برمیگرداندند، براي مقاالت و افكار تازه جایزه تعیین، و  میكردند، رسالھ

زیوكراتھاي فرانسھ و ادم آنھا، با اعتراف بھ نفوذ فی. براي فعالیتھاي مترقیانھ اقتصادي پول فراھم میكردند
سمیث، جمع آوري طال در سطح ملي را بھ عنوان نشانھ ركود فعالیتھاي اقتصادي محكوم میداشتند، و یكي 

ھمان طور كھ اسپانیا نشان داده ... ملتي كھ بیش از ھمھ طال دارد از ھمھ فقیرتر است، : ((از آنھا میگفت
ھاي اقتصادي  رسالھ. وان علم واقعي كشور داري میستودخوولیانوس علم اقتصاد مدني را بھ عن.)) است

كامپومانس با اثر خود تحت عنوان بحث درباره تشویق صنایع ملي ھزاران نفر، از . رو بھ افزایش گذاردند
  . جملھ پادشاه، را تحت تاثیر قرار داد

طاط گراییده بود كارلوس كار خود را با وارد كردن غالت و بذر براي مناطقي كھ كشاورزیشان بھ انح
  . آغاز كرد

او بھ شھرھا اصرار میورزید تا اراضي مشاع كشت ناشده خود را با نازلترین اجارھاي كھ عمال امكانپذیر 
فلوریدا بالنكا با استفاده از درآمدھاي پادشاه از محل حقوق مشاغل روحاني . باشد بھ دھقانان اجاره دھند

ود آورد تا وجوھي با بھره ناچیز بھ وج)) صندوقھاي قرض الحسنھ((بالتصدي، در والنسیا و ماالگا نوعي 
كارلوس براي جلوگیري از نابودي جنگلھا و فرسایش خاك، بھ ھمھ بخشھا دستور . بھ كشاورزان وام دھد
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بھ وجود )) روز درختكاري((بھ این ترتیب بود كھ جشن ساالنھ ; داد ھر سالھ تعداد معیني درخت بكارند
او بیاعتنایي بھ رسم قدیمي . ھنوز رسمي سالمتبخش بودآمد كھ در دوران جواني ما در ھر دو نیمكره 

غیرقابل فروش بودن یا غیرقابل واگذار بودن زمینھاي موروثي را تشویق كرد و پیدایش رسوم جدید در 
ھمین زمینھ را ممنوع ساخت، و بھ این ترتیب تقسیم امالك بزرگ و مالكیت دھقانان را بر این امالك، 

صار مستا در مورد گوسفند كاھش فاحشي یافت و قطعات بزرگي از زمین، كھ امتیازات انح. تسھیل كرد
اتباع كشورھاي دیگر . در گذشتھ براي چراگاه كنار گذارده شده بودند، براي كشاورزي بالمانع اعالم شدند

ب بھ این ترتیب، در منطقھ سیرا مورنا، در جنو; بھ اسپانیا آورده شدند تا در نقاط كم جمعیت ساكن شوند
چھل و  ١٧۶٧باختري اسپانیا كھ تا آن وقت در اختیار راھزنان و وحوش بود، اوالویده در حدود سال 

ھا بھ خاطر رونق  این قرارگاه. چھار قریھ و یازده شھر از مھاجران فرانسوي یا آلماني بھ وجود آورد
ھم وصل كنند و اراضي  ھا را بھ ھاي وسیعي حفر شدند تا رودخانھ آبراھھ. اقتصادي خویش شھرت یافتند

ھاي اروپا  ھاي تازه، كھ تا مدتي بھترین جاده شبكھاي از جاده. پھناوري را كھ قبال بایر بودند، آبیاري كنند
بودند، روستاھا و شھرھا را بھ یكدیگر متصل، و مواصالت و حمل و نقل و بازرگاني آنان را تسھیل و 

  . تسریع میكردند

براي از میان بردن ننگي كھ قبال بھ كارھاي یدي نسبت داده . وان شدندكمكھاي دولت بھ سوي صنایع ر
میشد، در یك فرمان سلطنتي اعالم شد كھ مشاغل یدي از این پس با مقام نجیبزادگي سازگار است، و 

ھاي نمونھ براي نساجي در  كارخانھ. ھا از این پس میتوانند بھ مشاغل دولتي برسند صاحبان این گونھ حرفھ
براي چیني آالت ; و براي ابریشمبافي در تاالورا; براي كالھسازي در سان فرناندو; الخارا و سگوویاگواذا

و براي شیشھ، پردھدوزي، و اساس منزل در ; براي شیشھ سازي در سان ایلد فونسو; در بوئن رتیرو
مایھگذاري، فرامین سلطنتي از گسترش تولید بھ مقیاس وسیع و براساس اصول سر. مادرید دایر شدند

داراي ھشتصد دستگاه بافندگي  ١٧٨٠گواذاالخارا در سال . خصوصا در صنعت نساجي، حمایت میكردند
دستگاه  ٢١۶٢یك شركت در بارسلون شصت كارخانھ را با ; بود و چھار ھزار بافنده در استخدام داشت

با وضع مساعدي كھ از نظر واالنس چھارصد دستگاه داشت كھ ابریشم میبافتند، و . بافندگي اداره میكرد
بارسلون ھشتاد ھزار بافنده  ١٧٩٢تا سال . سھولت صادرات داشت، بھ تجارت ابریشم لیون لطمھ میزد

  . داشت و از نظر تولید پارچھ نخي تنھا از ناحیھ میدلندز در انگلستان عقبتر بود

لكات اسپانیا در دنیاي جدید با مستم) كھ مورد حمایت دولت بود(سویل و كادیث مدتھا از انحصار تجارت 
كارلوس سوم بھ این امتیاز پایان بخشید و بھ بنادر گوناگون اجازه داد با مستعمرات . برخوردار بودند

عھدنامھاي با تركیھ منعقد كرد كھ براساس آن بنادر اسالمي بھ روي  ١٧٨٢و در سال ; دادوستد كنند
مستملكات اسپانیا در . راي ھر دو طرف سودمند بودندنتایج این كار ب. كاالھاي اسپانیایي گشوده شدند

آمریكا از لحاظ ثروت بسرعت رشد كردند، درآمد اسپانیا از آمریكا در زمان سلطنت كارلوس سوم 
  . ھشتصد درصد افزایش یافت، و تجارت صادراتیش سھ برابر شد

ي بھ وسیلھ انحصارات دولتي این درآمد تا حدود. گسترش فعالیتھاي دولت مستلزم افزایش درآمدھایش بود
در ابتداي . در زمینھ فروش كنیاك، توتون، ورق بازي، باروت، سرب، جیوه، گوگرد، و نمك تامین میشد

. سلطنت كارلوس، مالیات فروش كاال در كاتالونیا بھ میزان پانزده درصد، و در كاستیل چھارده درصد بود
این مالیاتھا قربانیھاي خود : ((را چنین توصیف كرد خوولیانوس، در غالب عبارتي مناسب، مالیات فروش

را در ھنگام تولدشان غافلگیر میسازند، و ھمین طور كھ این ) كاالھایي كھ مالیات بر آنھا بستھ میشوند(
قربانیان در حركتند، آنھا را تعقیب میكنند و گاز میگیرند، و ھیچ گاه نمیگذارند از نظرشان دور شوند یا از 

در زمان سلطنت كارلوس، مالیات فروش در كاتالونیا لغو . یزند، مگر در موقع مصرف آنھادستشان بگر
یك مالیات سبك و درجھبندي شده بر درآمدھا . شد و در كاستیل بھ دو، سھ، یا چھار درصد كاھش یافت

سكو د ھاي مردم، فرانثی بھ منظور تامین اعتبارات اضافي از طریق بھ كار انداختن اندوختھ. بستھ شد
ھنگامي كھ . كاباروس خزانھ را وادار كرد اوراق قرضھ ملي، كھ سود بھ آنھا تعلق میگرفت، صادر كنند

بانكو ((درصد بھاي اسمي خود تنزل كرد، او نخستین بانك ملي اسپانیا را بھ نام  ٧٨ارزش این اوراق بھ 
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اسمي آنھا پرداخت و اعتبار كھ پول اوراق قرضھ را براي بھاي ) ١٧٨٢(دایر كرد )) دي سان كارلوس
  . مالي دولت را اعاده كرد

نتیجھ مھارت در كشورداري و تھور و تحرك، افزایش قابل توجھ رونق اقتصادي و رفاه ملت بھ طور كلي 
  . بود

. طبقات متوسط بیش از ھمھ سود بردند، زیرا سازمانھاي آنھا بودند كھ باعث نوسازي اقتصاد اسپانیا شدند
تاجر، پنج صنف بزرگ تجار بھوجود آوردند كھ بیشتر دادوستد پایتخت را در دست  ٣٧۵در مادرید 

رئال بھ  ٠٠٠،٠٠٠،٣٠آنھا  ١٧٧۶ثروت آنھا را میتوان از این امر قضاوت كرد كھ در سال ; داشتند
  . دولت وام دادند

ساختن اسپانیا از  بھ طور كلي، دولت طرفدار این گونھ روي كار آمدن طبقھ تجار بود و آن را براي آزاد
در این . وابستگي اقتصادي و سیاسي بھ كشورھایي كھ داراي اقتصاد پیشرفتھتري بودند ضروري میدانست

دستمزد، . كشور نیز، مانند كشورھاي یاد شده، طبقھ رو بھ ازدیاد كارگر از تمكن تازه سھم ناچیزي داشت
; و نگاھداشتن خدمتكار مشكل است، افزایش یافتخصوصا در كاتالونیا، كھ ثروتمندان شكایت داشتند یافتن 

ولي رویھمرفتھ قیمتھا سریعتر از دستمزدھا باال میرفتند، و طبقات كارگر در پایان سلطنت كارلوس ھمان 
تمكن ((متوجھ تفاوت میان ) ١٧٨٧(یك انگلیسي ھنگام سفر در واالنس . اندازه فقیر بودند كھ در ابتداي آن

فقر، بیچارگي، و البسھ ژندھاي كھ در ھمھ ((و )) روحانیان، نظامیان، یا اربابان مالكتجار، تولید كنندگان، 
بدین ترتیب، طبقات متوسط از مظاھر نھضت روشنگري كھ از فرانسھ و . شد)) خیابانھا مشھودند

ند، بر قبور انگلستان بھ اسپانیا میآمد استقبال میكردند، و حال آنكھ كاركنان آنھا، كھ در كلیسا ازدحام میكرد
  . بوسھ میزدند و خاطر خود را با الطاف خداوندي و امید بھ بھشت تسلي میبخشیدند

بارسلون، واالنس، سویل، و  -مراكز بزرگ دریایي . تحت نظام اقتصادي جدید، شھرھا گسترش یافتند
 ١٧٩٧ر مادرید د). ١٨٠٠سال (نفر داشتند  ٠٠٠،١٠٠نفر تا  ٠٠٠،٨٠جمعیتھایي بتفاوت از  - كادیث 

وقتي كھ كارلوس سوم بر تخت نشست، . خارجي داشت ٠٠٠،٣٠نفر بھ اضافھ  ۶٠٧/١۶٧جمعیتي برابر 
در محالت فقیرنشین مردم ھنوز زبالھ خود را در . ماردید بھ عنوان كثیفترین پایتخت اروپا شھره بود

وس این كار را ممنوع ساخت، چون كارل. خیابانھا خالي میكردند، بھ امید آنكھ باد یا باران آن را پخش كند
ھایي ھستند كھ وقتي آنھا را میشویند،  اسپانیاییھا مثل بچھ: ((او میگفت. آنھا وي را بھ ستمكاري متھم كردند

با این وصف، مامورانش ترتیبي براي جمع آوري زبالھ و ایجاد سیستم فاضالب برقرار .)) گریھ میكنند
كوششي كھ براي . را براي استفاده بھ عنوان كود جمع كنندكردند، و رفتگران مامور شدند كھ زبالھ 

مردم نمیگذاشتند پلیس گدایان را دستگیر كند، . جلوگیري از تكدي بھ عمل آمد مواجھ با شكست شد
  . خصوصا كورھا را كھ بھ صورت صنف نیرومندي متشكل شده بودند

ھا بھ ھفتصد نقطھ آورده میشد و  وهآب از ك. كارلوس سال بھ سال وضع پایتخت خود را بھبود میبخشید
خیابانھا در شش ماه پاییز و زمستان، از غروب . آبرسانھا با زحمت آن را بھ منازل شھر تحویل میدادند

بیشتر خیابانھا باریك و پرپیچ و خم بودند و . آفتاب تا نیمھ شب، با چراغھاي روغن سوز روشن میشدند
ولي چند . بودند كھ از آفتاب تابستاني خود را پنھان میداشتندھاي قدیمي و غیرمستقیمي  مسیرشان جاده

بویژه . ھاي سایھدار بھرھمند بودند خیابان خوب ساختھ شدند، و مردم از باغھاي عمومي وسیع و گردشگاه
ھا و درختان ھوایش را خنك میكردند و بھ لحاظ آشناییھاي عشقي  گردشگاه پرادو مورد توجھ بود كھ فواره

خوان ویلیانوئوا شروع بھ ساختن موزه  ١٧٨۵در آنجا در سال . قات، طرفداران بسیاري داشتو قرار مال
از جلو این گردشگاه تقریبا روزي چھارصد كالسكھ میگذشتند، و در آنجا ھر روز عصر سي . پرادو كرد

  . ھزار مادریدي جمع میشدند

ا آب تني كنند، یا بعد از نیمھ شب موسیقي ھ آنھا اجازه نداشتند آوازھاي ھرزه بخوانند، یا لخت در چشمھ
میفروختند لذت )) فندق((، و ))لیموترش((، ))پرتقال((ولي از فریادھاي خوش الحان زناني كھ ; بنوازند
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در پایان قرن ھجدھم، بھ قول مسافران، منظرھاي كھ در گردشگاه پرادو ھر روز بھ چشم ; میبردند
شنبھ و تعطیالت در شھرھاي دیگر آن دوران دیده میشد برابري میخورد با آنچھ كھ تنھا در روزھاي یك

در آن وقت مادرید آن طور شد كھ بار دیگر در زمان ما شده است، یعني بھ صورت یكي از . میكرد
  . زیباترین شھرھاي اروپا درآمد

ظر چنین بھ ن. كارلوس سوم توفیقي را كھ در امور داخلي بھ دست آورد در سیاست خارجي كسب نكرد
میرسید كھ شورش مستعمرات انگلستان در آمریكا فرصتي بھ دست میداد تا اسپانیا انتقام زیانھایي را كھ در 

پادشاه ; آراندا بھ كارلوس اصرار كرد كھ بھ انقالبیون كمك كند; متحمل شده بود بگیرد)) جنگ ھفتسالھ((
لھ كشتیھاي دزدان دریایي حم). ١٧٧۶(لیور براي شورشیان فرستاد  ٠٠٠،٠٠٠،١بھ طور پنھاني 

یك ). ١٧٧٩ژوئن  ٢٣(انگلیسي بھ كشتیھاي اسپانیایي سرانجام منجر بھ اعالن جنگ از طرف اسپانیا شد 
نیروي اسپانیایي مینوركا را بار دیگر بھ تصرف درآورد، ولي تالشي كھ براي بھ دست آوردن جبل طارق 

  . بھ عمل آمد با ناكامي مواجھ شد

در معاھده . این اقدام را عقیم گذاردند)) پروتستاني((نگلستان فراھم شد، ولي طوفانھاي مقدمات حملھ بھ ا
از مطالبھ جبل طارق صرف نظر كرد، ولي فلوریدا را بار دیگر بھ دست ) ١٧٨٣(صلح ورساي، اسپانیا 

  . آورد

  . عدم توفیق در اعاده تمامیت ارضي اسپانیا سالھاي آخر عمر پادشاه را غمانگیز كرد

وزیران بسیار . جنگھا بسیاري از ثروتي را كھ نظام جدید اقتصادي بھ وجود آورده بود از بین بردند
یكي بزرگان اسپانیا با  -باھوشش ھیچ گاه نتوانستھ بودند بر دو نیروي پر قدرت محافظھ كار چیره شوند 

خود كارلوس . وح باقي بمانندامالك وسیعشان، و دیگري روحانیان با عالقھ دیرینھشان بھ اینكھ مردم سادھل
اتباعش باالترین ستایشھا را ھنگامي . بندرت در وفاداري اساسي خود نسبت بھ كلیسا دچار تردید شده بود

نثار او كردند كھ وي چون با یك دستھ مذھبي كھ در حركت بود روبھرو شد، كالسكھ خود را بھ كشیشي كھ 
. پس خودش پیاده بھ گروه شركت كننده در مراسم ملحق شدنان مقدس عشاي رباني را حمل میكرد داد، و س

اخالص مذھبي او محبتي را كھ در نخستین دھھ سلطنتش از او، بھ عنوان بیگانھاي از ایتالیا، دریغ شده 
 ١۴(ھنگامي كھ پس از پنجاه و چھار سال سلطنت در ناپل و اسپانیا درگذشت . بود، متوجھ وي ساخت

اري بودند كھ اگر او را بزرگترین پادشاھي كھ اسپانیا تا آن وقت داشتھ بود ، اشخاص بسی)١٧٨٨دسامبر 
طبیعت مھربان او ھنگامي درخشید كھ در . نمیدانستند، بھ طور مسلم او را نیكوكارترین پادشاه میدانستند

: دبستر مرگ اسقف از او پرسید آیا در این حال ھمھ دشمنان خود را بخشیده است یا نھ، و او پاسخ دا
چگونھ ممكن است كھ من قبل از اینكھ آنھا را ببخشم، بھ انتظار این گذرگاه باشم ھمھ آنھا لحظھاي بعد از ((

  .))ارتكاب خطا بخشیده شدند

VI - خلق و خوي مردم اسپانیا  

مردم اسپانیاي قرن ھجدھم چھ نوع آدمھایي بودند بھ موجب ھمھ گزارشھا، اخالقیاتشان در مقایسھ با 
عالقھ شدیدشان بھ مذھب، شھامت، احساس سربلندي آنھا، . ھمگنان آنھا در انگلستان و فرانسھ خوب بود

ھن پرستي و مذھبي ھمبستگي و انضباط خانوادگي آنان، حتي با قبول اینكھ داراي احساسات افراطي می
برگزیدن . بودند، عوامل جبران كننده نیرومندي در برابر حساسیت جنسي و غرور ستیزھجویانھ آنھا بودند

جنس مخالف باعث ترویج شھامت میشد، زیرا زنان اسپانیایي كھ عالقھمند بودند از آنھا حمایت و محافظت 
كھ بھ مقابلھ با گاوھاي نر در میدانھا یا خیابانھا  شود، سكر آورترین تبسمھاي خود را نثار مرداني میكردند

میرفتند، یا با سرعت نسبت بھ یك اھانت عكس العمل نشان میدادند و انتقام میگرفتند، یا با افتخار از جنگ 
  . بازمیگشتند
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. ھاي فرانسویان بھ داخل این كشور، اخالق جنسي دستخوش نرمشھایي شده بود با جاري شدن افكار و شیوه
از ضروریات قانوني براي ازدواج بھ ) ١٧۶۶پس از (ز دختران بدقت مراقبت میشد، و رضایت والدین ا

. شمار میرفت، ولي زنان، پس از ازدواج در شھرھاي بزرگتر بھ سرگرمیھاي عشقي روي میآوردند
یش براي زنان متجدد بھ صورت یكي از ملحقات ضروري درآمد و زناكاري افزا)) ندیم ملتزم ركاب((

. یك گروه كوچك بھ نام ماخوھا و ماخاھا یك جنبھ منحصر بھ فرد از زندگي اسپانیایي را تشكیل میداد. یافت
ماخوھا مرداني از طبقھ پایین بودند كھ مانند افراد سبكسر لباس میپوشیدند، رودوشیھاي بلند بر تن 

میگذاردند، سیگارھاي برگ میكشیدند، ھاي لبھ پھن بر سر میكردند، موھایشان را بلند نگاه میداشتند، كاله
ھایشان یعني  ھمیشھ آماده نزاع بودند، زندگي بیبندوباري داشتند، و تا آنجا كھ ممكن بود خرج آنان را رفیقھ

شوھر داشتند كھ )) ماخاھا((اغلب اوقات ; روابط جنسي آنھا توجھي بھ قانون نداشت. میدادند)) ماخاھا((
را، )) ماخا((نیمي از جھانیان . را میدادند)) ماخوھا((كھ خود آنھا ھم خرج  خرج آنھا را میداد، در حالي

  . با لباس مخصوص یا بیلباس، از روي تصاویري كھ بھ دست تواناي گویا كشیده شدھاند میشناسد

فساد سیاسي و تجاري وجود داشت، ولي نھ بھ میزاني كھ در . اخالقیات اجتماعي نسبتا در سطح باالیي بود
درستكاري اسپانیاییھا ضرب المثل : ((یك مسافر فرانسوي اظھار میداشت; ستان یا فرانسھ دیده میشدانگل

قول یك آقاي اسپانیایي از لیسبون .)) است، و این خصلت در روابط بازرگاني بھ نحو چشمگیري میدرخشد
كارھاي خیریھ بھ . شتدوستي در اسپانیا اكثرا بیش از عشق دوام دا. تا سن پطرزبورگ اخالقا معتبر بود

تنھا در مادرید موسسات مذھبي روزانھ سي ھزار كاسھ سوپ مغذي میان فقرا . حد وفور انجام میشدند
ھاي تازه بسیار دایر شدند، و موسسات قدیمي از این نوع توسعھ  بیمارستانھا و نوانخانھ. تقسیم میكردند

انیاییھا، جز در مورد بدعتگذاران و گاوھاي نر، تقریبا ھمھ اسپ. یافتند و در وضع آنھا بھبودي حاصل شد
  . با سخاوت و انساندوست بودند

گاوبازي با مذھب، امور جنسي، شرافت، و تشكیالت خانواده، بھ عنوان اموري كھ مورد توجھ خاص 
اع مردم اسپانیا قرار داشتند، رقابت میكرد و مانند اعمال گالدیاتورھا در روم باستان از دو نظر از آن دف

یكي اینكھ شھامت باید در مردان پرورش یابد، و دیگر اینكھ بھ ھر حال گاو را باید قبل از خوردن : میشد
. كارلوس سوم این گونھ كارھا را منع میكرد، ولي كمي بعد از مرگش، آنھا از سرگرفتھ شدند. كشت

دوشس آلبا . ود پیرواني داشتگاوبازان ماھر و بیپروا بت مردم ھمھ طبقات بودند و ھر یك از آنھا براي خ
ھا مردم مادرید را بھ دو  از كوستیلیارس، و دوشس اوسونیا از رومرو طرفداري میكردند، و این گروه

مردھا و زنھا . دستھ تقسیم میكردند، كمااینكھ گلوك و پیچیني مردم پاریس را بھ دو قسمت تقسیم میكردند
قماربازي غیرقانوني . با ھر چیز دیگر شرط میبستنددرآمدھاي خود را بر روي سرنوشت گاوھا و تقری

حتي در خانھاي خصوصي مجالس شبانھ قمار ترتیب داده میشدند، و میزبان حق ; ولي ھمھ جاگیر بود
  . كاسھ كوزه داراي را دریافت میكرد

آھاري كھ لباس مردان مبادي آداب بتدریج تغییر شكل داد و، با دست كشیدن از لباسھاي سیاه و بیروح ویقھ 
متعلق بھ نسل پیشین بود، البسھ فرانسوي، كھ عبارت بودند از كت یقھدار، نیمتنھ بلند از ساتن یا ابریشم، 

شلوارھایي كھ تا زانو میرسیدند، جورابھاي ابریشمي، كفشھاي سگكدار، و بر باالي ھمھ اینھا یك 
اییھاي خود را بھ صورت رازي معموال زن اسپانیایي زیب. كالھگیس و یك كاله سھ گوش، متداول شد

مقدس در نیمتنھ توري و دامنھاي بلند و گاھي مدور میپیچید و با روسریھاي خود چشماني را پنھان 
ولي . میداشت كھ در اعماق سیاھي آنھا پارھاي از اسپانیاییھا بھ طیب خاطر روح خود را مستغرق میكردند

ردان پاھایش را ببینند، اینك دامنش كوتاه شده و در حالي كھ در قرن ھفدھم یك زن بندرت میگذاشت م
و سرپاییھا كھ قبال بیپاشنھ بودند جاي خود را بھ كفشھاي پاشنھ بلند نوك تیز ; مقداري با زمین فاصلھ داشت

واعظان ھشدار میدادند كھ این نمایش ناشایست پاھاي زنان در حكم افزودن ھیزمي خطرناك بر . دادند
زنان تبسم میكردند، كفشھاي خود را زینت میدادند، دامنھاي خویش را . دان استطبیعت قابل اشتعال مر

ایزابال فارنسھ مجموعھاي . برق میانداختند، و بادبزنھاي خود را حتي در روزھاي زمستان حركت میدادند
  . بادبزن داشت، كھ بعضي از آنھا بھ وسیلھ ھنرمنداني با شھرت ملي نقاشي شده بودند ١۶٢۶از 
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در اجتماعات شبانھ از بحثھاي جدي احتراز . ھا بجز رقص محدودیت داشت ي اجتماعي در ھمھ زمینھزندگ
در اسپانیا رقص یكي از عالیق . میشد و بازي و سرگرمي، رقص، و جلب توجھ زنان ترجیح داده میشد

رقص فاندانگو با . شدید و عمده مردم بود، و انواع مختلفي از آن بھوجود آمدند كھ در اروپا شھرت یافتند
سگیدیلیا بھ وسیلھ دو یا چھار زوج با قاشقك و معموال ; آھنگ سھ ضربي ھمراه قاشقك دستي اجرا میشد

شكل گرفت و بزودي بھ  ١٧٨٠بولرو، كھ از مشتقات آن است، در حدود سال ; ھمراه با آواز اجرا میشد
في از مردان در برابر صفي از در رقص كونترادانسا ص. طرز جنونآمیزي مورد توجھ عامھ واقع شد

زنان قرار میگرفتند كھ بتناوب بھ یكدیگر نزدیك و از ھم دور میشدند، مثل اینكھ اینان مظھر نبرد جاوداني 
چھار زوج مربعي  -یا رقص كوادریل  - )) كونترادانسا كوادرادا((در رقص با شكوه . میان زن و مردند

رقصنده مشتاق شركت  ٣۵٠٠ھا گاھي  در بالماسكھ. ر میگرفتندتشكیل میدادند و دور این محوطھ مربع قرا
  . میكردند، و در ایام كارناوال تا سحر میرقصیدند

گفتھ میشد وقتي كھ یك زن . این رقصھا حركات را بھ صورت شعري زنده و محركي جنسي درمیآوردند
اردینالھا را از مسند عظمتشان اسپانیایي سگیدیلیا میرقصید، چنان اغواگر میشد كھ حتي پاپ و ھمھ ھیئت ك

  : او میگفت. خود كازانووا ھم در اسپانیا بھ چیز آموزندھاي پیبرد. بھ زیر میآورد

این رقص فاندانگو بود كھ من جاھالنھ . حدود نیمھ شب جنجالیترین و جنون آمیزترین رقص آغاز میشد
فسار گسیختھترین تصورات من قرار تصور میكردم بدفعات آن را دیدھام، ولي آنچھ اینجا بود دروراي ا

  . داشت

در ایتالیا و فرانسھ رقصندگان دقت میكنند تا مرتكب حركاتي كھ این رقص را بھ صورت شھوت ... 
ھر زوج، یك مرد و زن، تنھا سھ گام برمیدارد، سپس با قاشقكھاي . انگیزترین رقصھا درمیآورند نشوند

ھمھ مراحل عشقبازي، ; ھ انواع حاالت شھواني درمیآورندخود با موسیقي ھماھنگي میكنند و خود را ب
  . من از فرط ھیجان فریادي بلند برآوردم. پایان آن، از نخستین آه تا سرمستي نھایي آن، ارائھ میشوند

بھ او گفتھ شد كھ این . وي در حیرت بود كھ چگونھ تفتیش افكار رقصي چنین تحریكآمیز را مجاز میدارد
. رقص مطلقا ممنوع بود و اگر كنده د آراندا اجازه نمیداد، ھیچ كس جرئت نداشت این رقص را اجرا كند

; د با رقص مرتبط بودندبعضي از انواع موسیقي اسپانیایي كھ بیش از ھمھ مورد توجھ عامھ قرار داشتن
بدین ترتیب كانتھ فالمنكو یا آواز كولیھا لحني شكوھآمیز و احساساتي داشت كھ ھمھ خوانندگان كولي آن را 

شاید این نغمات ماتمزده طنیني از آھنگھاي قدیمي مغربیان . ھمراھي میكردند)) سگیدیلیا خیتانا((با رقص 
یي، یا عدم امكان ناراحت كننده دست یافتن بر پیكر زنان، یا بودند، یا كیفیت تیره مذھب و ھنر اسپانیا

با اپراھاي ایتالیایي و نغمات فارینلي عنصر شادمانھتري بھ . احساس سرخوردگي پس از نیل بھ وصال
  ). ١٧٠٣(موسیقي اسپانیا راه یافت 

مان كارلوس سوم این كاستراتو سالخورده، پس از اینكھ در طي دو دوران سلطنت نغمھ سرایي كرد، در ز
: او گفت; كارلوس با گفتن یك جملھ او را از مسند محبوبیت بھ زیر آورد. محبوبیت خود را از دست داد

نفوذ موسیقي ایتالیا با سكارالتي ادامھ یافت، و بار دیگر با .)) خروس اختھ تنھا بھ درد خوردن میخورد((
سپانیا شد، موسیقي دربار را در دوران سلطنت وارد ا ١٧۶٨بوكریني در سال . بوكریني بھ پیروزي رسید

  . در اسپانیا ماند) ١٨٠۵(كارلوس سوم و كارلوس پنجم زیر نفوذ خود درآورد، و تا ھنگام مرگ 

با یك حركت معكوس، ویثنتھ مارتن اي سوالر پس از اینكھ در اسپانیا شھرتي بھ ھم رسانید، با موفقیت در 
سوناتھاي كالوسن آنتونیو سولر با . ایتالیایي بھ روي صحنھ آورد فلورانس، وین، و سن پطرزبوگ اپراي

و دون لویس میسون تونادا یا تكخواني را تكمیل كرد و آن را بھ ; سوناتھاي سكارالتي رقابت میكردند
، بھ موجب یك ١٧٩٩در سال . ھاي نمایش درآورد یا اینترمتسو آوازي در بین پرده)) تونادیلیو((صورت 

ي كھ اجراي ھرگونھ اثري را كھ بھ زبان كاستیلي نوشتھ نشده و بھ وسیلھ ھنرمندان اسپانیایي فرمان سلطنت
  . اجرا نشده باشد ممنوع میساخت، بھ دوران سروري موسیقي ایتالیایي پایان داده شد
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روحیھ مردم اسپانیا . خصوصیات اخالقي اسپانیاییھا را نمیتوان در یك قالب متحدالشكل خالصھ كرد
كھ در )) اسپانیاییھاي فرانسوي شده((و ; ب مناظر طبیعي، از یك ایالت بھ ایالت دیگر، فرق میكندبرحس

ھاي اسپانیایي خو گرفتھ و آن را با تاروپود خود درآمیختھ  مادرید گرد آمده بودند با بومیاني كھ بھ شیوه
یتوانیم در مردم اسپانیا خصیصھاي ولي اگر اقلیتھاي خارجي را كنار بگذاریم، م. بودند كامال تفاوت داشتند

یك فرد اسپانیایي مغرور بود، ولي این غرور نیروي . اخالقي كھ خاص آنھا و منحصر بھ فرد است بیابیم
این غرور فردگرایانھ بود و از یك ; آرامي داشت كھ كمتر از تعصب شدید میھني یا ملیت ناشي میشد

براي . ، اھانت شخصي، یا لعن جاوداني مایھ میگرفتاحساس مصممانھ مبارزه فردي علیھ صدمات دنیوي
چنین روحیھاي، جھان خارج تنھا میتوانست واجد اھمیت ثانوي بھ نظر برسد كھ ارزش بھ خود زحمت 

ھیچ چیز جز سرنوشت روح در مبارزه با بشر و در . دادن درباره آن یا رنج كشیدن بھ خاطر آن را ندارد
ین ترتیب، امور سیاسي، رقابت بھ خاطر پول، و تجلیل از شھرت یا بد. جستجوي خداوند اھمیت نداشت

حتي پیروزیھاي رزمي افتخاري نداشتند، مگر آنكھ این پیروزیھا بر ! مقام تا چھ حد ناچیز و كوچك بودند
م اسپانیاییھا، كھ از چنین ایماني ریشھ گرفتھ بودند، میتوانستند با آرامش توا. دشمنان ایمان بھ دست میآمدند

با تحمل و شكیبایي، و با اعتقاد بھ قضا و قدري كھ بآرامي در انتظار بھشت نھایي بود، با زندگي روبھرو 
  . شوند

VII -  ذھن اسپانیایي  

ھنگامي كھ لویي چھاردھم پیشنھاد آخرین پادشاه از خاندان ھاپسبورگ در اسپانیا را دایر بر واگذاري تخت 
ظیم الشان پذیرفت، سفیر كبیر اسپانیا در ورساي با شادي فریاد ھاي سلطان ع سلطنتش بھ یكي از نوه

ھاي غمبار سنگ، بھ صورت مانعي در  ولي آن توده!)) ھاي پیرنھ وجود ندارند اینك دیگر كوه: ((برآورد
فرانسھ بھ اسپانیا، و بھ عنوان مظھر مقاومتي كھ جلو ھمھ گونھ تالش )) روشنفكري((راه رسیدن تراوشات 

  . خاص فداكار را براي اروپایي كردن ذھن اسپانیایي میگرفت، بر جاي ماندچند تن اش

كامپومانس با اثر خود تحت عنوان بحث درباره آموزش و پرورش عمومي افزارمندان و تشویق آنان 
در این اثر تعمیم بیشتر آموزش و پرورش . سالخوردگان اسپانیا را بھوحشت انداخت) ١٧٧۶ - ١٧٧۴(

پارھاي از روحانیان . شالودھاي حیاتي براي زندگي و رشد ملي در نظر گرفتھ شده بود عمومي بھ عنوان
عالیمقام و مالكان بزرگ دلیلي نمیدیدند با دانش غیرضروري، كھ ممكن است بھ بدعتگذاري مذھبي و 
شورش اجتماعي منجر شود، فكر مردم را ناراحت كنند، ولي خوولیانوس، كھ از این مشكالت دلسرد 

ھایي كھ بھ رونق و  راه: ((او نوشت. شد، براي گسترش اعتقاد بھ آموزش و پرورش تالش میكردنمی
پیشرفت اجتماعي منجر میشوند متعددند، ولي ھمھ اینھا از یك نقطھ آغاز میشوند، و آن نقطھ آموزش و 

و این تعقل  او امیدوار بود كھ آموزش و پرورش بھ افراد راه تعقل را بیاموزد،.)) پرورش عمومي است
و علوم، كھ بھ وسیلھ ھمین گونھ افراد توسعھ یافتھ باشند، ; افراد را از خرافات و تعصب دیني آزاد كند

پارھاي از زنان نجیبزاده براي پاسخگویي بھ . منابع طبیعت را در راه غلبھ بر بیماري و فقر بھ كار برند
. دادند كھ ھزینھ تشكیل مدارس ابتدایي را تامین كند تشكیل)) انجمن بانوان((این ندا قدم پیش گذاردند و یك 

  كارلوس سوم وجوه قابل مالحظھاي صرف تاسیس مدارس 
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ھاي عالي براي تحصیل زبان، ادبیات، تاریخ،  افراد عادي بھ منظور تشكیل آموزشگاه. ابتدایي رایگان كرد
. ھنر، حقوق، یا طب وارد میدان عمل شدند

ھاي  كارلوس دستور داد دوره. اخراج یسوعیان قالبریزي مجدد مدارس متوسطھ را ضروري و تسھیل كرد
علوم در این مدارس توسعھ یابند، كتب آنھا بازنویسي شوند، و اشخاص غیرمذھبي نیز در این مدارس 

ھا توصیھ شد كھ  شگاهبھ دان. او كمكھایي بھ مدارس میكرد و بھ معلمان برجستھ مقرري میداد. پذیرفتھ شوند
ھاي فلسفھ خود منظور  ھاي نیوتن را در دروس فیزیك خود، و آثار دكارت و الیبنیتز را در دوره نوشتھ
  . دارند

اصول نیوتن و دكارت بھ قدر اصول ارسطو با حقیقت الھام شده ((دانشگاه ساالمانكا بھ این علت كھ 
. ھاي اسپانیا دستورالعمل شاھانھ را پذیرفتند تر دانشگاهولي بیش. ، این توصیھ را نپذیرفت))شباھت ندارند

بزرگترین و مترقیترین مركز آموزشي در اسپانیا ) ١٧٨۴(دانشجو در این وقت  ٢۴٠٠دانشگاه واالنس با 
بھ )) كرملیان پابرھنھ((رھبر فرقھ . را قبول كردند)) فلسفھ جدید((چندین فرقھ مذھبي در مدارس خود . بود

مصرانھ توصیھ میكرد كھ آثار افالطون، ارسطو، سیسرون، فرانسیس بیكن، دكارت،  معلمان كرملي
یك دستھ از . این سازمانھا جاي پرورش مقدسان نبودند. نیوتن، الیبنیتز، الك، ولف، و كوندیاك را بیاموزند

ھ مطالعات این گون. راھبان آوگوستینوسي آثار ھابز را مطالعھ میكرد، و دستھاي دیگر آثار ھلوسیوس را
ھمیشھ تكذیب و رد بھ دنبال داشتند، ولي باید دانست افراد با حرارت بسیاري بودند كھ در جریان رد 

  . نظرات دشمنان خود، ایمان خویش را از دست دادھاند

بنیتو خرونیمو فئي خوئو اي . در دوران كودكي كارلوس، یك راھب برجستھ دست بھ نوآوري زده بود
در یك صومعھ متعلق بھ فرقھ بندیكتیان در ) ١٧۶۴ -  ١٧١٧(سال آخر عمر خود را  ۴٧مونتنگرو با آنكھ 

و با ; اوویذو گذراند، توانست آثار بیكن، دكارت، گالیلھ، پاسكال، گاسندي، نیوتن، والیبنیتز را مطالعھ كند
لي افكار حیرت و شرمساري مشاھده كرد كھ چگونھ اسپانیا، از زمان سروانتس بھ بعد، از مسیرھاي اص

یك سلسلھ مطلب در ھشت جلد  ١٧٣٩و  ١٧٢۶او از اطاقك خود میان سالھاي . اروپا بھ دور مانده است
ھا بود، نھ درباره  بیرون داد كھ خودش آنھا را نمایش انتقادي میخواند، كھ یك بررسي انتقادي درباره اندیشھ

حمایتي را ; دریس میشد مورد حملھ قرار داداو منطق و فلسفھاي را كھ در آن وقت در اسپانیا ت. آثار ھنري
جادو، ; ھا را خالصھ كرد كشفیات دانشمندان در بسیاري از زمینھ; كھ بیكن از علوم قیاسي میكرد ستود

قواعدي براي ; پیشگویي، معجزات قالبي، جھل پزشكي، و خرافات عمومي را مورد تمسخر قرار داد
ھاي غیرمعقول ملتھا را بیاعتبار  طرزي بیرحمانھ افسانھ اعتبار و مقبولیت تاریخي وضع كرد، كھ بھ

و از نقشي آزادانھتر و اجتماعیتر براي ; خواستار تعلیم و تربیت براي ھمھ طبقات اجتماع بود; ساختند
  . زنان در امور آموزشي و اجتماع طرفداري بھ عمل میآورد

پرستي او ایجاد شك كردند، و تھور و  انبوھي از دشمنان كتابھایش را زیر نظر گرفتند، درباره میھن
بیپروایي او را محكوم ساختند، دستگاه تفتیش افكار وي را بھ دادگاه خود احضار كرد، ولي نتوانست بدعت 

او مبارزه خود را با نخستین جلد از پنج مجلدي كھ  ١٧۴٢در سال . صریحي در او و آثارش بیابد
سبك نگارشش خوب و حاكي از توجھ او بھ . بود از سرگرفتھاي حكیمانھ و پژوھشگرانھ  عنوانشان نامھ

مردم چنان از . این حقیقت بود كھ ھر نویسنده این تعھد اخالقي را دارد كھ مطلب خود را بوضوح بیان كند
او . پانزده بار تجدید چاپ شدند ١٧٨۶ھا تا سال  تعلیمات و شھامت او خوششان میآمد كھ نمایش و نامھ

ھا، ارواح، و شیاطین ھنوز در فضاي كشور در حركت  ساحره; ا از اسپانیا دور كندنتوانست خرافات ر
ولي گام نخست برداشتھ شده بود، و این امر از نقاط مثبت ; بودند و فكر مردم را بھ وحشت میانداختند

تا  زیرا وي، بدون برخورد با مزاحمت، در اطاقك ساده خود; فرقھاي بود كھ این راھب بدان بستگي داشت
  . باقي ماند و بھ كارش ادامھ داد) ١٧۶۴(ھنگام مرگش در سن ھشتاد و ھشت سالگي 

ھمان طور كھ فرقھ . كسي كھ مشھورترین اثر منثور اسپانیاي قرن ھجدھم را نوشت روحاني دیگري بود
خود بندیكتیان توجھ كرد كھ آسیبي متوجھ فئي خوئو نشود، بھ ھمان ترتیب ھم یسوعیان یكي از كشیشھاي 
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خوسھ فرانثیسكو د ایسال . ھاي مذھبي بود، مورد حمایت قرار دادند را كھ مھمترین اثرش ھجو موعظھ
ھاي نمایشگري، و دلقك بازي  ھاي خطابھ خواني، خودخواھي ادبي، جنبھ واعظي با فصاحت بود، ولي حقھ

دین عمومي بھ سوي خود كھ بعضي از موعظھگران بھ كمك آنھا توجھ و پولھاي مردم را در كلیساھا و میا
او این  ١٧۵٨در سال . جلب میكردند، نخست براي او جنبھ تفریحي داشتند و سپس اسباب ناراحتیش شدند

ایسال . روحانیان را در داستاني بھ نام سرگذشت واعظ شھیر فرایار خروندیو مورد مسخره قرار داد
  میگفت كھ برادر روحاني خروندیو 

با یك ضرب المثل، مقداري خوشمزگي متداول در میفروشیھا، یا یك تكھ ھاي خود را  پیوستھ موعظھ
عجیب كھ خارج از متن اصلي خود در نظر اول بیارتباط، كفرآمیز، یا خالف مذھب بود آغاز میكرد تا 

باالخره، پس از اینكھ شنوندگان خود را لحظھاي بھ حیرت وامیداشت، جملھ را بھ پایان میرسانید و 
بدین ترتیب، یك روز كھ . كھ ھمھ موضوع را بھ چیزي بیاھمیت و بیارزش تبدیل میكردتوضیحي میداد 

من منكر آن ھستم كھ خداوند در : ((درباره اسرار تثلیث موعظھ میكرد، وعظ خود را بدین نحو آغاز كرد
. ، سپس لحظھاي صبر كرد))ذات خود بھ صورت واحد، و از نظر جسماني بھ صورت تثلیث وجود دارد

سرانجام . بتھ شنوندگان بھ اطراف نگاه كردند و در حیرت بودند كھ پایان این كفر بدعتآمیز چھ خواھد بودال
این است آنچھ ((وقتي كھ واعظ فكر میكرد كھ آنھا را تا حدودي مجذوب خود كرده است، چنین ادامھ داد، 

كتاب ((ولي من از روي ; دكھ ابیونیان، پیروان ماركیون و آریوس، مانویان، و سوكینوسیان میگوین
راھبان واعظ این . ھشتصد نسخھ از كتاب فرایار خروندیو در روز اول انتشار بھ فروش رفتند)) مقدس

ایسال بھ . كتاب را بھ عنوان اینكھ باعث تشویق بیحرمتي نسبت بھ روحانیان میشود، مورد حملھ قرار دادند
در . ، ولي خود وي مصون از مجازات ماند)١٧۶٠(دادگاه تفتیش افكار احضار، و كتابش محكوم شد 

او سالھاي . خالل این احوال، وي بھ ھمكیشان یسوعي خود در تبعیدگاه ملحق، و در راه بھ فلج دچار شد
آخر عمر خود را در بولونیا گذراند و با مقرري ناچیزي كھ دولت اسپانیا برایش در نظر گرفتھ بود، امرار 

  . معاش میكرد

، ١٧٢٧در یك مسابقھ شعرسرایي در سال . سپانیاییھایي كھ میتوانستند بنویسند شعر مینوشتندتقریبا ھمھ ا
خوولیانوس شعر و نمایشنامھ نویسي را نیز بھ فعالیتھاي خود بھ عنوان یك . یكصدوپنجاه نفر شركت داشتند

بھ سبك یوونالیس  او. خانھاش در مادرید محل مالقات اھل ادب شد. حقوقدان، مربي، و سیاستمدار افزود
و مانند ھر ; ھاي حكومتي و قضایي مییافت انتقاد میكرد ھجویاتي مینوشت و از مفاسدي كھ در دستگاه

نیكوالس فرناندث د موراتین . شھرنشین آوازھایي درباره لذات سكوت و آرامش مناطق روستایي میخواند
بھ طوري كھ گفتھ میشود، این ; ، ساختسرودي حماسي درباره قھرمانیھاي كورتز، فاتح اسپانیایي مكزیك

ابیات شادیبخش و با لطف .)) عالیترین شعري است كھ در نوع خود در قرن ھجدھم اسپانیا بھوجود آمد((
دیگو گونثالث، كھ یك فرایار فرقھ آوگوستینوسي بود، بیش از اثر دیگري بھ نام چھار دوران بشر، كھ جنبھ 

دون توماس دایر یارتھ . نوس تقدیم كرد، مورد توجھ عموم قرار داشتآموزشي داشت و او آن را بھ خوولیا
 -) ١٧٨٢(ھاي او  ولي قصھ; اي اوروپزا نیز بھ شعر خود تحت عنوان درباره موسیقي جنبھ آموزشي داد

كھ نقاط ضعف اشخاص عالم نما را مورد انتقاد شدید قرار میداد و برایش شھرتي بھ دست آورد كھ ھنوز 
صومعھ نشینان ; او تراژدیھاي ولتر و كمدیھاي مولیر را ترجمھ كرد. بھتر از آثار دیگرش بود -ادامھ دارد

مورد تعقیب .)) اینان بر آسمانھا و دوسوم اسپانیا تسلط دارند: ((را مورد تمسخر قرار میداد، و میگفت
، بر اثر بیماري ھاي خود را پس گرفت، و در سن چھل و یك سالگي گفتھ; دستگاه تفتیش افكار واقع شد

  ). ١٧٩١(سیفیلیس، درگذشت 

ایر . فرھنگستان اسپانیا جوایزي براي یك شعر كوتاه در مدح زندگي روستایي تعیین كرد ١٧٨٠در سال 
یارتھ جایزه دوم را ربود و ھرگز برنده جایزه اول را نبخشید، زیرا خوان والدس ملندث بتدریج بھ صورت 

خوان در اطراف خوولیانوس بھ خوشخدمتي و چربزباني . ان درآمدمھمترین شاعر اسپانیایي آن دور
در آنجا او ). ١٧٨١(پرداخت و بھ كمك او كرسي علوم انساني را در دانشگاه ساالمانكا بھ دست آورد 

نخست نظر مساعد دانشجویان و سپس اعضاي ھیئت آموزشي را نسبت بھ برنامھ تدریسي جسورانھتري، 
در فاصلھ ساعات درس، یك جلد اشعار غنایي و شباني . ك و مونتسكیو، جلب كرداز جملھ خواندن آثار ال
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نوشت كھ مناظر طبیعي را بھ طرزي زنده با چنان ظرافت و كمالي مجسم میكرد كھ اسپانیا بیش از یك 
ادامھ لطف خوولیانوس باعث شد ملندث در ساراگوسا بھ دادگاه قضایي، و . قرن نظیر آن را نخوانده بود

ھنگامي كھ . اشعار او تحت تاثیر مشاغل سیاسیش قرار میگرفتند. والیاذولیذ بھ دادگاه عالي راه یابددر 
او قلم خود را متوجھ حملھ بھ مھاجمان فرانسوي بھ . ملندث نیز طرد شد) ١٧٩٨(خوولیانوس تبعید شد 

فرمانروایي ژوزف  بھ مادرید بازگشت، در دوران ١٨٠٨ولي در سال ; اسپانیا، خصوصا بوناپارت، كرد
بوناپارت شغلي پذیرفت، و با تملق شاعرانھ از اربابان خارجي خود، مردم اسپانیا را سخت بھ حیرت 

در جریان جنگ آزادیبخش، كھ منجر بھ خلع ژوزف شد، سربازان فرانسوي خانھ این شاعر را . آورد
جات جان خود از اسپانیا غارت كردند، خود وي مورد حملھ یك جمعیت خشمگین قرار گرفت و براي ن

). ١٨١٣(قبل از اینكھ او از بیداسوا بگذرد و بھ فرانسھ برود، آخرین نقطھ خاك اسپانیا را بوسید . گریخت
  . چھار سال بعد، در گمنامي و فقر، در مونپلیھ درگذشت

ھ ھنر نمایش در این دوران اسپانیا باید نمایشنامھ نویسھاي خوبي میداشت، زیرا پادشاھان بوربون نسبت ب
نخست عالقھ شدید ایزابال فارنسھ نسبت بھ اپرا، و : سھ عامل باعث انحطاط آن شدند. نظر خوشي داشتند

دوم اتكاي تئاتر بھ توده مردم كھ تشویقشان بیشتر متوجھ آثار مضحك، ; فیلیپ پنجم نسبت بھ فارینلي
ویسان جدیتر براي آنكھ آثار خود را در و سوم تالش نمایشنامھ ن; ھا، و ظرافت لفظي بود معجزات، افسانھ

مشھورترین نمایشنامھ . چارچوب وحدتھاي ارسطویي، یعني وحدت عمل، مكان، و زمان، محدود كنند
نویس آن قرن رامون فرانثیسكو د الكروث بود كھ حدود چھارصد اثر كوچك مضحك در ھجو عادات، 

ي حماقتھا و گناھان عوام الناس را با ھمدردي افكار، و طرز سخن گفتن طبقات متوسط و پایین نوشت، ول
اسپانیا، دست اندركار نوشتن كمدي شده و با اثر )) مرد ھمھ كاره((خوولیانوس، . بخشایندھاي مجسم میكرد

موضوع . نظر مساعد بینندگان و منتقدان را بھ سوي خویش جلب كرد) ١٧٧٣(خود بھ نام جاني درستكار 
اسپانیایي، پس از امتناع مكرر از قبول یك دوئل، سرانجام بر اثر پافشاري داستان چنین است كھ یك آقاي 

طرف تن بھ قضا میدھد، حریف خود را در مبارزھاي منصفانھ میكشد، و بھ وسیلھ یك قاضي، كھ پدر 
خوولیانوس، كھ پیوستھ یك اصالحگر بود، با این نمایش . خودش از كار درمیآید، بھ مرگ محكوم میشود

  . ا دنبال میكرد كھ در قانوني كھ دوئل را از معاصي كبیره میدانست تخفیفي داده شوداین ھدف ر

مبارزه بھ خاطر وحدتھاي ارسطویي بھ وسیلھ نیكوال فرناندث د موراتین شاعر رھبري، و بھ وسیلھ 
اي او اشعار اولیھ این جوان باب طبع خوولیانوس واقع شدند، كھ بر. پسرش لئاندرو بھ پیروزي رسانده شد

در آنجا وي با گولدوني، كھ وي را بھ نمایشنامھ . محل مناسبي در سفارت اسپانیا در پاریس تامین كرد
او بھ ھزینھ دولت براي مطالعھ در امر . یار شد)) موراتین كھین((بخت با . نویسي برانگیخت، دوست شد

بھ اسپانیا، شغلي بیمسئولیت بھ او داده  و پس از بازگشت; تئاترھا بھ آلمان، ایتالیا، و انگلستان فرستاده شد
بھ یك تماشاخانھ  ١٧٨۶نخستین كمدي او در سال . شد كھ فرصت كارھاي ادبي برایش باقي میگذارد

مادرید عرضھ شد، ولي اجراي آن چھار سال بھ تعویق افتاد، زیرا در خالل این چھار سال مدیران 
نظر داشتند كھ آیا نمایشنامھاي كھ تابع قواعد ارسطو و تماشاخانھ و بازیگران بر سر این موضوع اختالف 

موفقیت این . ھاي فرانسوي باشد میتواند مورد توجھ تماشاگران اسپانیایي قرار گیرد یا نھ نمایشنامھ
موراتین بھ كار خود جنبھ تعرضي داد و در اثر خود بھ نام كمدي جدید . نمایشنامھ در حد عادي بود

ھایي  وجھ عامھ را چنان مورد مسخره قرارداد كھ از آن پس تماشاگران نمایشنامھكمدیھاي مورد ت) ١٧٩٢(
. ھاي گوناگون زندگي میپرداختند پذیرفتند را كھ بھ مطالعھ درباره خصوصیات اخالقي و روشن كردن جنبھ

، ١٨٠٨موراتین بھ عنوان مولیر اسپانیا مورد تشویق و تحسین قرار گرفت و تا حملھ فرانسویھا در سال 
عالیق فرانسوي و آزادمنشي او در امور سیاسي وي را مانند ملندث . بر صحنھ نمایش اسپانیا تسلط داشت

ھنگامي كھ ژوزف سقوط كرد، موراتین بسختي توانست . و گویا بھ ھمكاري با دولت بوناپارت برانگیختند
و این ھمان سالي  -پاریس مرد  در ١٨٢٨او بھ فرانسھ پناه برد و در سال . خود را از زنداني شدن برھاند

  . است كھ گویا، كھ خودش را تبعید كرده بود، در بوردو درگذشت

VIII - ھنر اسپانیا  
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پس از اینكھ جنگ طوالني جانشیني اسپانیا این كشور را ویران كرد، چھ انتظاري میشد از ھنر اسپانیا 
اول قرار دادند، تصاویر را سوزاندند، و داشت ارتشھاي مھاجم كلیساھا را غارت كردند، قبور را مورد چپ

مدت نیم قرن ھنر ; پس از جنگ، تھاجم تازھاي صورت گرفت. اسبان خود را در مقابر مورد احترام بستند
فرھنگستان سان فرناندو براي  ١٧۵٢و ھنگامي كھ در سال ; اسپانیا تسلیم تسلط فرانسویان یا ایتالیاییھا بود

جوان تشكیل شد تالش كرد اصول سبك نئوكالسیك را، كھ با روحیھ مردم  راھنمایي و كمك بھ ھنرمندان
  . اسپانیا كامال نامانوس بود، بھ آنان تلقین كند

این . سبك باروك بشدت براي حفظ موقع خود مبارزه میكرد، و در مورد معماري و پیكرتراشي توفیق یافت
، و )١٧٣٨(سبك در برجھایي كھ فرناندو د كازس اي نووا بھ كلیساي جامع سانتیاگو د كومپوستال افزود 

ري حامي اسپانیا ساخت در نماي ضلع شمالي ھمان بنا كھ ونتورا رودریگث بھ خاطر تجلیل از یعقوب حوا
ھایي كھ در نزد مردم عزیز داشتھ میشد حاكي از آن بود كھ چگونھ  یكي از افسانھ. ، موفقیت یافت)١٧۶۴(

در ; مجسمھاي از مریم عذرا روي یك ستون در ساراگوسا جان یافتھ و با یعقوب حواري سخن گفتھ است
و براي آن كلیسا ; را ساختند) مریم ستون()) ویرخن دل پیالر((آن محل مقدسان اسپانیایي، كلیساي 

را تھیھ كرد كھ عبارت بود از نمازخانھاي از سنگ مرمر و ) معبد كوچك)) (تمپلتھ((رودریگث طرح 
  نقره، تا در آن تمثال 

  . مریم عذرا جاي داده شود

لحقات فیلیپ در نزدیكي سگوویا اراضي و م. دو كاخ مشھور در زمان سلطنت فیلیپ پنجم ساختھ شدند
مزرعھ یك صومعھ را خرید و فیلیپوایووارا را، كھ اھل تورن بود، بھ كار گماشت تا در آنجا كاخ سان 

ھاي ورساي رقابت  فواره، كھ با فواره ٢۶او این بناھا را با باغھا و ; )١٧١٩حد (ایلدفونسو را بنا كند 
كرون  ٠٠٠،٠٠٠،۴۵براي مردم  بر خود گرفت و)) الگرانخا((ھمھ اینھا نام . میكردند، محصور ساخت

، آتش كاخ آلكاثار را، كھ ١٧٣۴این بنا ھنوز درست تمام نشده بود كھ در شب عید كریسمس . تمام شد
فیلیپ بھ بوئن رتیرو، . اقامتگاه سلطنتي در مادرید از زمان امپراطور شارل پنجم بھ بعد بود، منھدم كرد

مدت سي سال این كاخ مقر اصلي ; ھ بود، نقل مكان كردكاخي ساخت ١۶٣١كھ در آنجا فیلیپ دوم در سال 
  . خاندان سلطنتي باقي ماند

را طراحي كرد كھ مركب بود از ) كاخ سلطنتي)) (پاالثیورئال((براي ساختن جانشین آلكاثار، ایووارا یك 
ت بر ھر آپارتمانھا، ادارات، اطاقھاي شورا، نمازخانھ، كتابخانھ، تماشاخانھ، و باغھا كھ از نظر عظم

نمونھ كوچك آن بتنھایي آن قدر چوب ; اقامتگاه سلطنتي دیگر كھ تا آن زمان دیده شده بود برتري داشت
ایووارا قبل از اینكھ بتواند كار ساختمان را شروع كند، درگذشت : داشت كھ بتوان خانھاي با آن ساخت

ھزینھ امكانپذیر نیست، رد كرد، و ایزابال فارنسھ طرح او را بھ این عنوان كھ بھ علت گراني ). ١٧٣۶(
كھ امروز در ) ١٧۶۴ - ١٧٣٧(جانشین او، جوواني باتیستاساكتي اھل تورن، یك كاخ سلطنتي بناكرد 

در اینجا سبك دوران اخیر رنسانس . متر ٣٠متر و بھ ارتفاع  ١۴٣بھ طول و عرض  - مادرید وجود دارد 
) یونیایي(ویونیك ) دوریایي(ي ستونھاي سبك دوریك نماي آن دارا: بھ جاي سبك باروك بھ كار برده شد

ھاي غول آسایي از پادشاھان دورانھاي اولیھ  بود، و در باال داراي طارمیي بود كھ در نوك آن مجسمھ
وقتي كھ ناپلئون برادرش ژوزف را براي سلطنت بھ این قصر ھمراھي كرد، . اسپانیا كار گذارده شده بودند

.)) محل اقامت تو بھتر از مال من خواھد بود: ((الي آن باال میرفتند، گفتھمان طور كھ از پلكان ع
  . بھ این بناي عظیم نقل مكان كرد ١٧۶۴كارلوس سوم در سال 

مجسمھ سازي اسپانیا تحت نفوذ فرانسھ و ایتالیا، قسمتي از خشكي و بیروحي خود را از دست داد و بھ 
ھا تقریبا  موضوعھاي مجسمھ. تن از قدیسان لطفي افزود ھاي یكي دو فرشتگان خود شادابي و بھ پیكره

بدین ترتیب، اسقف اعظم تولدو . ھمیشھ جنبھ مذھبي داشتند، زیرا كلیسا بھتر از ھر دستگاه دیگر پول میداد
آن را بھ  ١٧٢١، كھ نارثیسوتومھ در سال )شفاف(دوكات براي یك مجسمھ بھ نام ترانسپارنتھ  ٠٠٠،٢٠٠

این پیكره عبارت است . در پشت جایگاه گروه ھمسرایان كلیسا برپا داشت خرج كردصورت پرده محراب 
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شكافي كھ در راھرو وجود دارد . ھاي مرمري كھ روي ابرھاي مرمري درپروازند از گروھي از فرشتھ
در اثر دیگري بھ نام . مرمر را روشن میكند، و پرده محراب ھم نام خود را از ھمین كیفیت گرفتھ است

تازیانھ میخورد، كھ بھ وسیلھ لویس كارمونا بھوجود آمده و مجسمھاي از چوب است و در آن جاي  مسیح
  ضربات تازیانھ 

   

  

  دفتر جھانگردي ملي اسپانیا. كاخ سلطنتي، مادرید - 
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نماي كلیساي سانتیاگو د كومپوستال، و زخمھاي خونین منظره وحشت آوري بھ وجود میآورند، واقعگرایي 
براي كلیساي ) كھین(ھاي ایمان، امید، و نیكوكاري، كھ فرانثیسكوورگارا  مجسمھ. دیرینھ ھمچنان باقي ماند

ث، كھ در حكم وازاري ثئان برمود; ساخت، داراي لطف و زیبایي بیشتري است) ١٧۵٩(جامع كوئنكا 
  . ھا را در زمره زیباترین محصوالت ھنر اسپانیا میشمرد اسپانیا بود، این مجسمھ

پدر و معلمش . نام بزرگ در ھنر مجسمھ سازي اسپانیا در قرن ھجدھم فرانثیسكو ثارثیلیو اي آلكاراث بود
ذشت و قسمت عمده بار كھ از مجسمھ سازان كاپوآ بود ھنگامي كھ فرانثیسكو بیست سالھ بود، درگ

او آن قدر فقیر بود كھ نمیتوانست . نگاھداري از یك مادر، یك خواھر، و شش برادر را بھ عھده وي گذارد
براي تھیھ مدل پولي بپردازد و از رھگذران، حتي گدایان، دعوت میكرد با غذاي او شریك شوند و در 

. ي الزم را براي شاھكار خود بھ نام آخرین شام یافتشاید بھ این ترتیب بود كھ او اندامھا; برابرش بنشینند
وي بھ كمك خواھرش اینس، كھ ھم نقاشي . این مجسمھ اینك در ارمیتا د خسوس واقع در شھر مورثیاست

میكرد و ھم بھ عنوان مدل در برابرش قرار میگرفت، و برادرش خوسھ، كھ حكاكي جزئیات را انجام 
ھا را رنگ میزد، در طول عمر ھفتاد و چھار  ھا و پارچھ و، كھ مسجمھمیداد، و برادر كشیش خود پاتریثی

ھا داراي طرحھایي عاري از  بعضي از این مسجمھ. مجسمھ بزرگ و كوچك درست كرد ١٧٩٢سالھ خود 
و بعضي از نظر ; ذوق ھنري بودند، مانند یك رداي مخمل برودري دوزي شده بر تن مجسمھاي از مسیح

بودند كھ در مادرید ماموریتھاي پردرآمدي براي تزیین كاخ سلطنتي بھ او پیشنھاد  سادگي تقدس چنان موثر
تشییع جنازه با شكوھي از  ١٧٨١این شھر در سال . شدند، ولي او ترجیح میداد در موطن خود مورثیا بماند

  . وي بھعمل آورد

امي كھ گویا باھنر بیپروا و نقاشي اسپانیا در قرن ھجدھم تحت فشار خارجي دوگانھاي قرار داشت و تا ھنگ
نخست یك موج . بیسابقھ خود كلیھ زنجیرھا را از ھم پاره كرد، نتوانست خود را از آن رھایي بخشد
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شخص اخیر الذكر . میشل وانلو بھ اسپانیا راه یافت -فرانسوي با ژان ران، رنھ و میكالن ھواس، و لویي 
از ھمھ اعضاي خاندان سلطنت كشید كھ آنھا را با كاله  نقاش دربار فیلیپ پنجم شد و یك پرده بسیار بزرگ
سپس یك گروه با روح و سرزنده ایتالیایي مركب از . گیس، دامنھاي فنردار، و چیزھاي دیگر نشان میداد

  . وانویتلي، آمیگوني، كورادو، و سایرین بھ اسپانیا آمدند

آنان بر سقف اطاق تخت سلطنت، در كاخ  .بھ مادرید رسیدند ١٧۶٢جامباتیستا تیپولو و پسرانش در ژوئن 
جدید سلطنتي، یك تابلو بزرگ با آبرنگ بھ نام ستایش اسپانیا نقاشي كردند و از تاریخ، قدرت، فضایل، 

این تابلو عبارت بود از تصاویري كھ مظھر . تقدس، و ایاالت كشور سلطنتي اسپانیا تجلیل بھ عمل آوردند
قرار داشتند، مانند نرئیدھا، تریتونھا، زفوروس، پریان بالدار، كودكان  موجودات افسانھاي بودند و در ھوا

چاق و چلھ، فضایل و رذایل كھ در فضاي خالي و روشن در پرواز بودند، و خود اسپانیا در میان 
. مستملكات خویش در مقامي رفیع قرار گرفتھ و ھمھ كیفیات یك حكومت خوب بھ آن شكوه بخشیده بودند

و روي سقف ; نگھبانان، تیپولو آینیاس كھ بھ وسیلھ ونوس بھ معبد بقا برده میشود را كشید روي سقف اطاق
كارلوس بھ  ١٧۶۶در سال . اطاق انتظار ملكھ بار دیگر پیروزي كشور پادشاھي اسپانیا را مجسم كرد

ي از اینھا، در یك. تیپولو ماموریت داد ھفت تابلو محراب براي كلیساي سان پاسكوالھ در آرانخوئث بكشد
كھ ھنوز درخشندگي خود را حفظ كرده و در موزه پرادو است، از صورت یكي از زیبارویان اسپانیایي 

خوآكین دالكتا، كشیش اقرار نیوشن پادشاه، جنبھ . استفاده شده تا آبستني معصومانھ مریم عذرا مجسم شود
حیھ مردم اسپانیا ناسازگار است، محكوم كفرآمیز و بیظرافتیھاي آثار تیپولورا، تحت این عنوان كھ با رو

تیپولو اظھار ندامت كرد و تصویر پرتاثیري بھ نام پایین آوردن مسیح از صلیب ترسیم كرد كھ تعمقي . كرد
; این تالشھا غول پیر را از پادرآوردند. درباره مرگ بود و بشارت فرشتگاني كھ وعده رستاخیز را میدادند

كمي بعد از آن، تصاویر محراب . و چھار سالگي در مادرید درگذشت بھ سن ھفتاد ١٧٧٠وي در سال 
  . آرانخوئث برداشتھ شدند، و آنتون رافائل منگس مامور شد جاي آنھا تابلوھاي دیگري بكشد

وي در آن وقت سي و سھ سال داشت، نیرومند و بھ خود مطمئن بود . بھ مادرید آمده بود ١٧۶١منگس در 
كارلوس سوم كھ ھیچ گاه بر روي ابرھاي مھتابي رنگ تیپولو احساس آرامش . و شیوھاي استادانھ داشت

نكرده بود، در این آلماني حادثھجو درست ھمان كسي را یافت كھ میتوانست امور ھنري كاخ را روبھ راه 
او در مدت اقامت خود در . منگس بھ ریاست فرھنگستان سان فرناندو منصوب شد ١٧۶۴در سال . كند

وي، بغلط، سبك كالسیك را بھ صورت تصاویري بیخون و . ر نقاشي این كشور حكومت میكرداسپانیا ب
. بیروح و فاقد تحرك تعبیر كرد و بھ این ترتیب ھم تیپولو سالخورده و ھم گویاي جوان را خشمگین ساخت

بك تخیآلمیز ولي مبارزه سودمندي براي پایان دادن بھ افراط كاریھاي سبك تزییني باروك و خیالبافیھاي س
از طریق تقلید صحیح و دقیق از )) سبك طبیعي((او میگفت ھنر باید نخست یك . روكوكو بھ عمل آورد

چگونھ میتوان بھ آن علو مورد نظر . ھنر یوناني شود)) سبك عالي((طبیعت جستجو كند و سپس متوجھ 
كماالت كھ بھ صورتھاي با تركیب عناصر و اجزاي ; دست یافت با حذف آنچھ ناكامل و نامرتبط است

گوناگون یافت میشوند، و در آوردن آنھا بھ فرمھاي كمال مطلوب كھ یك نیروي تخیل منضبط آنھا را مجسم 
  . كند، و از ھرگونھ افراط كاري روي گردانده شود

تصاویر . منگس كار خود را با تجسم رب النوعھاي اولمپ بر روي سقف اطاق خواب پادشاه آغاز كرد
شاید با توجھ بھ اینكھ اعلیحضرتین نمیتوانستند او را تا اولمپ . طاق خواب ملكھ را مزین میكردندمشابھي ا

كامال دنبال كنند، منگس براي عبادتگاه خصوصي پادشاه تصویر محرابي بھ نام میالد خداوند ما و پایین 
ي مزاج بود، او سخت كار میكرد، كم غذا میخورد، حساس و عصب. آوردن مسیح از صلیب را كشید

سرانجام سالمتش مختل شد، و بھ این فكر افتاد كھ رم سالمتش را بازخواھدگرداند، كارلوس بھ او 
 - ١٧٧٣(در دومین دوره اقامتش در اسپانیا . مرخصي داد، كھ منگس آن را تا چھار سال تمدید كرد

، بار دیگر سالمتش تصاویر آبرنگ بیشتري در كاخھاي سلطنتي در مادرید و آرانخوئث كشید) ١٧٧٧
پادشاه مھربان این اجازه را داد و مقرري مداومي برابر . دستخوش اختالل شد و اجازه خواست بھ رم برود

  . كرون بھ او اعطا كرد ٣٠٠٠سالي 
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ولي آیا در آن موقع ھنرمندان اسپانیایي وجود نداشتند البتھ تعداد زیادي از آنھا بودند، ولي عالقھ ما كھ بر 
مسافت و گذشت زمان رو بھ كاھش است، آنھا را در برزخي تیره از شھرت روبھ زوال رھا كرده اثر بعد 

موزه . یكي از آنھا لویس ملندث بود كھ از نظر تجسم طبیعت بیجان تقریبا با شاردن برابري میكرد. است
موزه لوور با  ولي; موزه بستن داراي نمونھاي خوشایند از آن است; پرادو چھل تابلو از این نوع دارد

یك ھنرمند دیگر لویس پارت اي آلكاثار بود كھ از نظر . ھا جلوتر است داشتن خود نگاره وي از ھمھ موزه
. ترسیم مناظر شھرھا، مانند تابلویي كھ از میدان اصلي شھر مادرید كشیده است، با كانالتو رقابت میكرد

امات، كھ منگس وي را بھترین نقاش اسپانیایي آن  باز ھنرمندان دیگري وجود داشتند مانند آنتونیو ویال د
و فرانثیسكو بایو اي سوبیاس، كھ شخصي مھربان، ترشرو، و با اخالص بود و در سال ; دوران میدانست

  . جایزه نخستین را در فرھنگستان ربود ١٧۵٨

  . ھایي طرحریزي میكرد و دوست، دشمن، و برادرزن گویا شد او براي منگس فرشینھ

IX - انثیسكو د گویا اي لوثینتسفر  

  رشد و نمو  -١

ھاي شبھ جزیره ایبري، نام یكي از قدیسان حامي و سپس نام پدرش خوسھ  فرانثیسكو، مانند ھمھ پسر بچھ
مادرش یك . را برخود گرفت -یعني بانوي برازندگي و روشنایي  -گویا و مادرش ائو گراثیا لوثینتس 

در  ١٧۴۶مارس  ٣٠او در . را بھ اسم خود افزود)) د((ایذالگو بود و بھ ھمین علت ھم فرانثیسكو 
نفر سكنھ داشت، عاري از درخت بود، و زمینھاي سنگالخي،  ١۵٠از قراي آراگون كھ  -فوئنتتودوس 

كھ باعث مرگ بسیاري شده و بازماندگان را اشخاص عبوس و (تابستاني گرم، و زمستاني سرد داشت 
  . پا بھ عرصھ وجود گذاشت -) خشن بار آورده بود

لم موي نقاشي بازي میكرد و براي كلیساي محل تصویري از نوئسترا سنیورا دل فرانثیسكو در كودكي با ق
در آنجا پدرش بھ ; این خانواده بھ ساراگوسا رفت ١٧۶٠در سال . پیالر، قدیسھ محافظ آراگون، كشید

و درآمدش اجازه میداد تا پسرش را براي تحصیل ھنر نزد خوسھ لوثان . عنوان تذھیبكار مشغول شد
و با معلم خود و خوان رامیرث از روي آثار استادان نسخھ برداري میكرد، از رنگامیزي ظریف ا. بفرستد

  تیپولو تقلید میكرد، و آن قدر 

در روایت . با رموز اندام انسان آشنا شد كھ میتوانست از اندامھاي برھنھ، كھ ممنوع بودند، تصویر بكشد
گسیختھ، كھ از محلھ خود در برابر یك محلھ دیگر دفاع  آمده است كھ او چگونھ بھ یك دستھ از جوانان لجام

میكردند، ملحق شد و كمي بعد در راس آنھا قرار گرفت، و چطور در یكي از عربده جوییھا چند چاقوكش 
  . كشتھ شدند، و چگونھ فرانثیسكو كھ بیم دستگیر شدن داشت بھ مادرید گریخت

از زندگي پرشر و شور او در . ایشي داد، و رد شداو براي ورود بھ فرھنگستان آزم ١٧۶٣در دسامبر 
. آنچھ كھ ما میدانیم آن است كھ گویا بھ قانون دلبستگي زیادي نداشت; پایتخت داستانھاي زیادي نقل میشوند

شاید این ناكامیابیھا . بار دیگر در مسابقھ ورودي فرھنگستان شركت كرد، و بازھم رد شد ١٧۶۶در سال 
او از تعلیمات مدرسي منگس گریخت، در مادرید بھ مطالعھ كارھایي كھ تیپولو : از بخت نیك او بودند

. میكرد پرداخت، و شالوده سبكي منحصر بھ فرد را گذاشت كھ عنصر شخصیت بر آن حكمفرما بود
داستان زندگي او حاكي از آن است كھ وي سپس بھ یك گروه از گاوبازان ملحق شد و با آنھا در تاریخي 

)) فرانثیسكو گاوھا((او ھمیشھ از سرسپردگان گاوبازان بود و یك بار نام خود را . ھ رم رفتنامعلوم ب
وقتي كھ شمشیري در ; من در جواني گاوباز بودم: ((او در سنین كھولت بھ موراتین نوشت. امضا كرد

تي بوده است ھاي پردل و جرئ شاید او میخواست بگوید یكي از بچھ.)) دست داشتم، از ھیچ چیز نمیترسیدم
در فرھنگستان  ١٧٧٠بھ ھر حال او بھ ایتالیا رسید، زیرا در سال . كھ با گاوھا در خیابانھا میجنگیدند
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از او روایت میكنند كھ از گنبد كلیساي سان پیترو باال رفت و . ھنرھاي زیبا در پارما جایزه دوم را برد
بھ احتمال زیاد، او در حین مطالعھ آثار . ربایدخود را بھ داخل یك صومعھ رسانید تا راھبھاي را از آن ب
ھاي دستگاه تفتیش افكار وي عمیقتر از حالتھاي  مانیاسكو از رنگامیزي تیره، ھیاكل شكنجھ دیده، و صحنھ

  . آرام و كالسیك، كھ منگس در اسپانیا توصیھ كرده بود، تاثیر پذیرفت

ایگلسیا متروپولیتانا د ال ((زخانھ كلیساي جامع او بھ ساراگوسا بازگشت و بھ تزیین نما ١٧٧١در پاییز 
رئال بھ  ٠٠٠،١۵این كار را خوب انجام داد و براي شش ماه كار . مشغول شد)) نوئسترا سنیورا دل پیالر

چون قرابت در انتخاب ھمسر عامل موثري است، او . اینك میتوانست ھزینھ تاھل را تامین كند; دست آورد
). ١٧٧٣(بود و موھاي طالیي داشت و در عین حال دم دست بود، ازدواج كرد با خوسفا بایو، كھ جوان 

تصویري كھ از او در موزه ; این زن بھ عنوان مدل برایش كار میكرد، و او چندین تك چھره از وي كشید
پرادو است وي را در حالي كھ بھ علت آبستنیھاي متعدد خستھ شده، یا از بیوفاییھاي شوھر اندوھگین 

  . شان میدھداست، ن

مامور كرد تا  ١٧٧۶شاید بھ توصیھ بایو، منگس او را در سال . بھ مادرید بازگشت ١٧٧۵او بھ سال 
  ھاي بزرگي بھ صورت طرح نقاشي براي كارخانھ فرشینھ بافي سلطنتي، كھ  پرده

   

  

. نھاده بود، بكشدموزه پرادو، فیلیپ پنجم بھ چشم ھمچشمي با خانواده گوبلن آن را بنا. كارلوس سوم: گویا
در این ھنگام گویا با قبول این خطر جدي كھ ممكن است با ناكامیابي روبھرو شود، تصمیمي گرفت كھ 

ھاي قدیمي و شرح وقایع  او با نادیده گرفتن تمایل منگس بھ افسانھ. فعالیتھاي زندگیش را قالبریزي كرد
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 -از اشخاص ھمنوع و ھمزمان خود كشید قھرمانانھ تاریخي، با خطوط درشت و رنگھاي تند، تصاویري 
ھایشان را، گاوبازي و بادبادك ھوا كردن آنھا را،  زحمات و عشقھاي آنھا را، بازارھاي مكاره و جشنواره

  . و بازارھا و پیك نیكھا و سرگرمیھاي آنھا را مجسم كرد

منگس . عگرایي خود افزوداو چیزھایي را كھ ھرگز ندیده و تنھا پیش خود تصور كرده بود متھورانھ بھ واق
او این تجاوز از سنن مدرسي را محكوم نساخت، . خود را با شرایط تازھاي كھ پیش آمده بود وفق داد

گویا ظرف . ضربان حیات را در سبك تازه احساس كرد، و بھ این عصیانگر ماموریتھاي بیشتري داد
در عین حال با اعتماد روز افزون  پانزده سال چھل و پنج طرح بھ عنوان محصول اصلي كارش كشید، و

من : ((براي دوستش ثاپاتر نوشت. اینك میتوانست با راحتي بخورد و بیاشامد. ھاي دیگر شد وارد زمینھ
سعادت او بر اثر ورود میكربي بھ بدنش، دچار اختالل .)) رئال درآمد دارم ٠٠٠،١٣تا  ٠٠٠،١٢سالي 

. بشدت بیمار بود ١٧٧٧ست و تنھا میدانیم كھ او در آوریل مبدا بیماري سیفیلیس گویا برما روشن نی. شد
بتدریج بھبود یافت، ولي میتوان پنداشت كھ این بیماري بر بدبیني او در ھنرش، و شاید ھم در از دست 

بھ قدر كافي بھبود یافتھ بود كھ در  ١٧٧٨او در سال . ، تاثیري داشت١٧٩٣رفتن حس شنوایي او در 
دایر بر انتشار گنجینھ ھنر اسپانیا، از طریق چاپ، در خارج از كشور شركت  اجراي طرح كارلوس سوم

براي این منظور گویا از ھجده تابلو كھ بھ وسیلھ والسكوئز كشیده شده بودند نسخھبرداري كرد و از . جوید
این كار برایش كار تازھاي بھ شمار میرفت، و قلم گراوور سازیش . ھا گراوور ساخت روي این نسخھ

ولي از آن مرحلھ آغاز كار گذشت و بھ . راي مدت نسبتا كوتاھي نامطمئن و عاري از ظرافت بودب
او اجازه یافت شخصا نسخ خود را بھ . صورت یكي از بزرگترین گراوورسازان پس از رامبران درآمد

بھ  در این ھنگام سرانجام. نامش در زمره نقاشان دربار ثبت شد ١٧٨٠پادشاه عرضھ كند، و درسال 
تصویر مشھورش را از كارلوس سوم ساخت و او را  ١٧٨۵حدود سال . عضویت فرھنگستان پذیرفتھ شد

گویا . با لباس شكار، ملبس براي كشتار، ولي مسن، فرسوده، بیدندان، با ساقھاي كماني و خمیده، نشان داد
  . مطابق معمول جلب نظر را فداي حقیقت كرد

ھا زندگي كنند،  و برادرش كامیلو را نزد خود آورد تا با خوسفا و بچھ ھنگامي كھ پدرش درگذشت، او مادر
نقاشي با : و براي نگاھداري از این خانواده كھ بر تعدادش افزوده شده بود، انواع ماموریتھا را میپذیرفت

ظر آبرنگ در كلیساي سان فرانثیسكو ال گرانده، تصاویر مذھبي براي مدرسھ كاالتراوا در ساالمانكا، منا
عادي براي خانھ ییالقي دوك اوسونیا، و كشیدن تصاویر اشخاص بھ عنوان سودبخشترین رشتھ حرفھاش، 

  . ھاي متعددي از اوسونیا ساخت چھره

. ھا بھ حالت خبردار نشان داده میشوند در یكي از تابلوھایي كھ از دوك و خانوادھاش كشیده شده است، بچھ
از رنگ روغن است كھ بھ صورت ابریشم و تور مجسم شده  تصویر سھ ربعي دوشس اوسونیا اعجازي

  . است

در آن سال خاویر بھ دنیا آمد، و این تنھا فرزندش بود كھ : براي گویا سال شادیبخشي بود ١٧٨۴شاید سال 
از آبرنگھاي كلیساي سان فرانثیسكو ال گرانده طي تشریفاتي پردھبرداري شد، . پس از خود وي زنده ماند

پادشاه و ھمھ درباریان حضور . زیباترین نقاشي آن عصر، مورد استقبال و تحسین قرار گرفت و بھ عنوان
گویا تك چھرھاي از ماركسا د پونتخوس  ١٧٨٧در حدود سال . داشتند و بھ تحسین كنندگان ملحق شدند

و چمنزار سال بعد او با كشیدن تابل. كشید كھ اینك یكي از اموال پرارزش گالري ملي در واشینگتن است
این تابلو مزرعھاي را نشان میدھد كھ پر است از كساني كھ بھ پیك . سان ایسیدرو بھ سوي طبیعت بازگشت

نیك آمدھاند و عید قدیس بزرگ حامي مادرید را با سواري، قدم زدن، نشستن، خوردن، آشامیدن، خواندن، 
ھ تنھا بھ صورت یك طرح است، این نقاشي گرچ. و رقصیدن در سواحل پرعطف مانثانارس جشن میگیرند

  . شاھكاري بھ شمار میرود

، گویا در چھل و سومین سال زندگي خود بود و خویشتن را )١٧٨٨(وقتي كھ كارلوس درگذشت 
من پیر شدھام و صورتم چنان پر از : ((در دسامبر سال قبل او بھ ثاپاتر نوشتھ بود. سالخورده میدانست
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طر بیني پھن و چشمان فرورفتھام نبود، تو دیگر نمیتوانستي مرا چین و چروك شده است كھ اگر بھ خا
او بسختي میتوانست پیشبیني كند كھ ھنوز چھل سال دیگر از عمرش باقي است، و .)) بشناسي

رشد و نمو وي . پرسروصداترین ماجراھا و برجستھترین آثارش طي سالھاي آینده بھ وجود خواھند آمد
ماجراي عشقي و انقالب او را ناچار میكرد كھ یا بر سرعت آھنگ خود اینك ; بكندي صورت گرفتھ بود

او بھ موازات رویدادھا سیر صعودي را پیمود و بزرگترین ھنرمند . بیفزاید، یا بھ زیر امواج فرو رود
  . عصر خود شد

  ماجراي عشقي - ٢

او سرگرم ساختن تصاویري از پادشاه و ملكھ جدید براي ورود رسمي آنان بھ مادرید در  ١٧٨٩در سال 
فیلیپ، فرزند ارشد كارلوس سوم، بھ علت اختالل مشاعر، از رسیدن بھ تخت و تاج منع . سپتامبر بود ٢١

)) نیمھ سفیھ((را فقط  الجرم تخت سلطنت بھ فرزند دوم رسید كھ یك مورخ، با نظر ناموافق، وي; شده بود
  . خواند

كارلوس چھارم ساده و زودباور و آن قدر خوش قلب بود كھ تقریبا میتوان گفت باعث تشویق زشتكاري 
  . میشد

وقت خود را صرف شكار، خوردن، و بچھداري ; او بھ عنوان پسر دوم امید بھ سلطنت رسیدن نداشت
نرمش خاص، تسلیم ھمسرش بھ نام ماریا لویزا از اھالي  و اینك كھ فربھ و انعطافپذیر بود، با; كرده بود

معشوق زنش مانوئل گوذوي را ; او زناكاریھاي زنش را نادیده میگرفت یا از آن بیخبر بود. پارما شده بود
  ). ١٧٩٧ -  ١٧٩٢(ترفیع داد و بھ ریاست دولت رسانید 

انھ سرگرم داشتھ بود، و كارلوس چھارم ملكھ جدید قبل از رسیدن بھ تخت سلطنت، خود را با افكار آزادمنش
) كھ تصویر ھمھ آنھا را گویا كشید(در نخستین سال سلطنت خود فلوریدا بالنكا، خوولیانوس، و كامپومانس 

ولي سقوط باستیل كارلوس چھارم و فلورایدا . را تشویق میكرد كھ بھ برنامھ اصالحات خود ادامھ دھند
ي ارتجاعي سیاسي سوق داد كھ دولت را بھ ھمكاري كامل با كلیسا بھ بالنكا را بھ وحشت انداخت و بھ سو

بسیاري از اقدامات مترقیانھاي كھ در زمان سلطنت كارلوس . عنوان نیرومندترین دژ سلطنت بازگردانید
; دستگاه تفتیش افكار پارھاي از اختیارات خود را بازیافت; سوم عملي شده بودند بتدریج از اعتبار افتادند

. ھا، بجز نشریھ رسمي دیاریو د مادرید، گرفتھ شد جلو ھمھ روزنامھ; د نشریات فرانسوي متوقف شدورو
مردم از پیروي معتقدات مورد عالقھشان ابراز . خوولیانوس، كامپومانس، و آراندا از دربار طرد شدند

  . بي شداسپانیا وارد جنگ قدرتھاي سلطنتي علیھ فرانسھ انقال ١٧٩٣در سال . شادي میكردند

)) نقاش خاص((او بھ سمت  ١٧٨٩در آوریل . در میان این اوضاع مغشوش، كار گویا رونق یافت
  . منصوب شد

، و در )١٧٩٠(گویا او را بھ واالنس برد . وقتي كھ خوسفا بیمار شد و پزشك ھواي دریا برایش تجویز كرد
اھرا كار او در سراسر اسپانیا مورد ظ. آنجا بھ عنوان والسكوئز جدید اسپانیا مورد احترام قرار گرفت

در راه بازگشت در . بھ عنوان میھمان سباستیان مارتینث دركادیث بھ سر برد ١٧٩٢در سال . تقاضا بود
نزد دوستش در كادیث بازگشت و دوران طوالني نقاھت را با ; سویل دچار سرگیجھ و فلج موضعي شد

  . سختي گذراند

سخن میگفت و تردید )) از وحشتناكترین نوع((مبھم از آن بھ عنوان این بیماري چھ بود بایو بھ طور 
گویا بر اثر : ((نوشت ١٧٩٣دوست وفادار گویا، یعني ثاپاتر، در مارس . داشت كھ گویا روزي بھبود یابد

فقدان تعمق و تفكر بھ این دردسر دچار شده است، ولي باید با ھمھ احساس ترحمي كھ رنج و ناراحتي وي 
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بسیاري از دانش پژوھان این بیماري را از عواقب سیفیلیس .)) كند، نسبت بھ او شفقت داشتایجاب می
تعبیر كردھاند، ولي تازھترین تحلیل پزشكي این نظر را مردود میدارد و آن را تورم اعصاب در البیرنت 

ال ناشنوا بھ مادرید بازگشت، كام ١٧٩٣علت آن ھر چھ بود، وقتي گویا در ژوئیھ . گوش تشخیص میدھد
خوولیانوس در یادداشتھاي روزانھ خود  ١٧٩۴در فوریھ . بود و تا زمان مرگش بھ ھمین وضع باقي ماند

ولي .)) من نامھاي براي گویا فرستادم، و او نوشت كھ بر اثر فلج خود حتي قدرت نوشتن ندارد: ((نوشت
  . كھ عاشق شود گویا آن قدر نیرو یافتھ بود ١٧٩۵فلج بتدریج ناپدید شد، و تا سال 

  چون پدرش . ترسا كایتانا ماریا دل پیالر سیزدھمین دوشس از خاندان معروف آلبا بود

از افكار فلسفي فرانسھ تمتع یافتھ بود، او با روشھاي آزادمنشانھ بار آمده و تعلیم و تربیتي یافتھ بود كھ بھ 
سالگي با جوان نوزدھسالھاي بھ نام دون وي در سیزدھ. او فكري سریع االنتقال و ارادھاي بیانضباط میداد
این دوك، كھ بیمار و ضعیف مزاج بود بیشتر اوقات در . خوسھ دوتولدو او سوریو، دوك آلبا، ازدواج كرد
گویا تصویري از او كشید كھ او را در حال نواختن یكي . خانھ میماند و خود را بھ موسیقي سرگرم میداشت

یك مسافر فرانسوي ; دوشس مغرور، زیبا، و ھوسانگیز بود. شان میدادھاي ھایدن با كالوسن ن از ساختھ
وي بدون محدودیتھاي اخالقي، مادي، یا طبقاتي، .)) اظھار كرد كھ ھمھ تارھاي گیسوي او ھوس انگیزند

او مردي ناقص العقل، راھبي یك چشم، و یك دختر كوچك . ھوسھا و تمایالت خود را برآورده میكرد
سخاوت در پس كارھاي . در حكم اسباب بازي خصوصي او شد بھ منزلش بردسیاھپوست را كھ 

شاید از این نظر از گویا خوشش آمد كھ او كر و اندوھگین بود و در عین حال ; جسورانھاش قرار داشت
  . میتوانست با قلم موي خود خاطره او را جاوداني كند

زیرا ; صورتش در برابر وي بایستد، دیده باشدگویا بایستي چند بار ترسا را قبل از اینكھ براي كشیدن 
دوشس مرتبا بھ دربار رفت و آمد میكرد و شایعھپردازان را با نظر بازیھا و دشمني جسورانھاش نسبت بھ 

خطوط مشخص . نخستین تصویر تاریخدار گویا از ترسا وي را تمام قد نشان میدھد. ملكھ مشغول میداشت
موي سیاه پوشیده شدھاند و دست راستش بھ چیزي بر روي زمین اشاره ھایي از  و الغر چھرھاش با توده

بھ دوشس آلبا، از فرانثیسكو د : وقتي كھ انسان نگاه كند، میبیند روي زمین بوضوح نوشتھ شده است; میكند
این تصویر از . در اینجا نشانھاي ھست كھ دوستي پا برجایي میان آن دو وجود داشتھ است; ١٧٩۵ -گویا 
تك چھرھاي كھ وي در این سال از فرانثیسكو بایو، كھ بتازگي در گذشتھ . شاھكارھاي گویا نیستجملھ 

  . بود، كشید از آن خیلي بھتر است

  . در نوامبر گو یا بھ جاي وي بھ ریاست ھنرستان نقاشي فرھنگستان منصوب شد

الك خارج از دوشس براي برگزاري عزاداري مختصري بھ ام. درگذشت ١٧٩۶دوك آلبا در ژوئن 
بھ طور قطع روشن نیست كھ آیا گویا ھم با او رفت . شھرش در سانلو كار، واقع بین سویل و كادیث، رفت

و در دو دفترچھ یادداشت بعضي ; در مادرید نبود ١٧٩٧تا آوریل  ١٧٩۶ولي میدانیم كھ او از اكتبر ; یا نھ
در حال استقبال : قاشیھا دوشس را نشان میدھندبیشتر ن. از چیزھایي را كھ در سانلوكار دیده بود ثبت كرد

از میھمانان، نوازش كردن دختربچھ سیاھپوست، كندن موي سرخود در حال خشم، در حال خواب نیمروز 
، در حال بیھوشي در یك گردشگاه، و یا نظر بازي )در حالي كھ مستخدمھ لگن اطاق خواب را برمیدارد(

این طرحھا حسادت رو بھ . ي نوازشگر او با گویا رقابت میكردندكردن با یكي از كساني كھ براي دستھا
افزایش گویا را نشان میدھند و نیز زن دیگري را مجسم میكنند كھ برھنھ از حمام خارج میشود، نیمھ 

  عریان روي تختخواب دراز كشیده است، یا بند جوراب خویش را روي پاھاي 
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  موزه پرادو، . دوشس آلبا: گویا - 

با این . شاید گویا ھم مانند دوشس گاھي نوعي تماسھاي عشقي برقرار میكرد. خوشتراش خود صاف میكند
در این . وصف، احتماال در سانلو كار بود كھ غرور آمیزترین تصویر خود را از دوشس نقاشي كرد
ور كمر ظریفش تصویر، دوشس، بھ لباس یك ماخاي بیحیا، با لباس سیاه و زرد و یك شال قرمز و طالیي د

) كھ خود شاھكار نقاشي بھ شمار میرود(و یك روسري مشكي روي سرش مجسم شده، دست راستش 
انگشت سبابھاش بھ ; داراي دو انگشتر است كھ روي یكي نام آلبا و روي دیگري نام گویا نوشتھ شده است

گویا پیوستھ از فروش . تدر خاك شن آلود جلو پایش قابل رویت اس ١٧٩٧نام گویا اشاره میكند و تاریخ 
  . این تصویر امتناع میكرد

)) سبك آزاد((پارھاي از تصاویر . ھنگامي كھ گویا بھ مادرید بازگشت، غنچھ عشق را باد پرپر كرده بود
گوذوي دوشس را بھ . وي دوشس را بھ تسلیم بیبندوبارانھ خویش بھ انواع مردان متھم میكنند) م ١٧٩٧(

آلبا و ھمھ طرفدارانش باید در چالھاي بزرگ دفن ((د و بھ ملكھ نوشت كھ اغواي وزیر جنگ متھم كر
، در مادرید شایع شد كھ وي را )١٨٠٣ژوئیھ  ٢٣(ھنگامي كھ دوشس بھ سن چھلسالگي درگذشت .)) شوند

چون او مبالغي از ثروت ھنگفت خود را براي خدمھاش گذارده بود، نسبت بھ او ابراز . مسموم كردھاند
رئالي براي خاویر، پسر گویا، باقي گذارد پادشاه  ۶٠٠/٣او ھمچنین یك مقرري ساالنھ . شدھمدردي می

پزشك وعدھاي . دستور داد درباره علت مرگش تحقیق شود، و گوذوي بھ ریاست ھیئت تحقیق منصوب شد
كھ خدمھاش از ارث محروم شدند، و طولي نكشید ; وصیتنامھاش لغو شد; از مالزمان دوشس زنداني شدند

  . ملكھ زیباترین جواھرات آلبا را بھ خود آویخت
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  نقطھ اوج -٣

او اینك آن قدر مشغول بود كھ نمیتوانست . از ریاست ھنرستان نقاشي استعفا داده بود ١٧٩٧گویا در سال 
براي تزیین گنبد و حاشیھ دیوارھاي كلیساي سان آنتونیو د ال فلوریدا انتخاب  ١٧٩٨در سال . تدریس كند

با آنكھ با ترسیم اندامھاي شھوتانگیز براي فرشتگان، روحانیان را ناراحت میكرد، تقریبا ھمھ متفق و ; شد
القول بودند كھ وي، در یك حالت الھام گونھ شدید، روح و خون خیابانھاي مادرید را بھ آن اماكن مقدس 

رئال تعیین  ٠٠٠،۵٠االنھ با حقوق س)) نقاش اول دربار((بھ عنوان  ١٧٩٩اكتبر  ٣١در . منتقل كرده است
مشھورترین تابلو خود را بھ نام كارلوس چھارم و خانوادھاش، كھ تجسم بیرحمانھاي  ١٨٠٠در سال . شد

وقتي انسان مجسم كند كھ این مجموعھ بدنھاي متورم و روحھاي كم رشد ; از سفاھت پادشاه بود، كشید
اما درخشندگي آن لباسھا نمایشگر ; خود میلرزد بدون آن البسھ پرزرق و برق چگونھ بھ نظر میرسیدند، بر

این طور كھ میگویند، این فلكزدگان . مھارتي است كھ در تاریخ ھنر بندرت كسي بر آن برتري جستھ است
  از تابلویي كھ از آنھا كشیده شده بود اظھار رضایت 

   

  

  دو، مادریدموزه پرا. كارلوس چھارم و خانوادھاش: فراثیسكو خوسھ د گویا اي لوثینتس
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  . كامل میكردند

ھاي  ما باید خودخواھي او را در ترسیم تك چھره. در گوشھاي از آن تابلو گویا تصویر خود را ترسیم كرد
بعضي از این تصاویر بدون شك در حكم مشقھاي آزمایشي بودند كھ بھ كمك . متعدد خودش بر او ببخشیم

دو تصویر از میان . كندآینھ انجام میشدند، مانند بازیگري كھ حركات صورتش را در جلو آینھ تمرین می
او را در سن ))) سبك آزاد((از سلسلھ تصاویر  ١تصویر شماره (بھترین آنھا . آنھا عالي ھستند

پنجاھسالگي نشان میدھد، كر ولي مغرور، با چانھاي ستیزه جو، لبھاي شھواني، بیني بسیار بزرگ، 
قریبا تا چانھاش رسیده است، و چشمان آب زیركاه و عبوس، موي مشكي كھ روي گوشھایش را گرفتھ و ت

باالي ھمھ اینھا یك كاله ابریشمي اعیاني كھ بر باالي سر بزرگش قرار گرفتھ است و انگار ھمھ كساني را 
نوزده سال بعد، پس از اینكھ از یك انقالب . كھ بھ طور تصادفي در زمره نجبا درآمدھاند بھ مبارزه میطلبید

; كند، یقھ پیراھنش را باز كرد، و خود را با حالتي دوستداشتنیتر نشان دادجان بھ در برد، كاله را بھ دور اف
ھنوز مغرور بود، ولي آن قدر بھ خود اطمینان داشت كھ دیگر در برابر میل بھ مبارزھطلبي سر فرود 

  . نمیآورد

با آنكھ معاصرانش میدانستند وي آنان را در . چھره نگاري زمینھ خاص استعداد و مھارت او بود
تصویرشان بھتر از آنچھ كھ ھستند نشان نخواھد داد، با كمال اشتیاق خود را تسلیم راي و حكم ھنري 

میكردند كھ امیدوار بودند، چھ از طریق شھرت و چھ از راه بدنامي، نامشان را در طي قرون زنده نگاه 
از اعضاي خاندان  بھ موجب اطالعاتي كھ در دست است، سیصد نفر از نجبا و ھشتاد و ھشت نفر. دارد

یكي از . دویست صورت از اینھا ھنوز موجودند; سلطنتي براي كشیدن تصویرشان در برابر او نشستند
خواھرش آن را با ; بھترین این صورتھا متعلق بھ فردینان گیلمارده سفیر كبیر وقت فرانسھ در اسپانیاست

. د و بھ شھرت گویا در فرانسھ كمك كردموزه لوور آن را بھ دست آور ١٨۶۵خود بھ پاریس برد، در سال 
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در میان تصاویر گویا از اطفال، بھترین آنھا تصویر دون مانوئل اوسوریو د ثونییگا است كھ در موزه 
در . در این تصویر، سبك گویا با سبك والسكوئز شباھتي پیدا كرده است; ھنري مترپلیتن در نیویورك است

این مجموعھ . از آثارش با آثار والسكوئز بھ رقابت پرداختندمجموعھاي كھ از تصاویر زنان داشت، ب
از تابلو اینفانتا ماریا خوسفا كھ مانند مترسك است گرفتھ تا سنیورا گراثیا  -داراي تصاویري متنوع است 

كھ دل و دین میرباید، و بازیگر سالخورده التیرانا كھ در چھرھاش آثار زیبایي رو بھ زوال نھادھاند، ولي 
  . آن را شخصیت گرفتھ استجاي 

دو بار، یك  ١٧٩٨ي لوند است كھ در حدود سال ))ماخا((بیپردھترین زني كھ گویا از او تصویر كشیده 
دفعھ بدون پیرایھ براي ماخاي برھنھ و بار دیگر كھ لباس تحریكآمیزي بر تن دارد براي ماخاي ملبس، در 

ادو تقریبا ھمان قدر تماشاچي جلب میكنند كھ تصویر این تصاویر دوگانھ در موزه پر. برابرش قرار گرفت
  . مونالیزا در لوور

تصویر ماخاي برھنھ و تصویر ونوس در آینھ اثر والسكوئز تنھا برھنگاني ھستند كھ در آثار نقاشي اسپانیا 
، و وجود دارند، زیرا تجسم اندام برھنھ در آثار ھنري اسپانیا مجازاتي برابر یك سال زندان، ضبط اموال

والسكوئز تحت حمایت فیلیپ چھارم دست بھ این كار زد، و گویا تحت حمایت گوذوي كھ در . تبعید داشت
با وجود . ھاي درشت، كمر باریك، و كپلھاي گوشت آلود با گویا ھمعقیده بود مورد ترجیح دادن سینھ

تصویر ماخاي ملبس نیز  داستانھایي كھ ساختھ شدھاند، تصویر ماخاي برھنھ نمایشگر دوشس آلبا نبود، و
دوك خشمگین، كھ آتش مبارزھطلبي از چشمانش میبارید، بھ ) طبق روایت(یك شبھ نقاشي نشد كھ وقتي 

ولي این دو تصویر بھ وسیلھ . سراغ او رفت، گویا این تصویر را بھ جاي تصویر ماخاي برھنھ بگذارد
  . عھ گوذوي تعلق گرفتنددوشس خریداري یا بھ او داده شدند، و پس از مرگ وي بھ مجمو

در حالي كھ گویا با صورتھایي كھ میكشید خرج خانواده خود را میداد، با گراوور سازي و آبرنگ كاري 
تحت عنوان كاپریسھا  ١٧٩٩او این آثار را در سال . خود را سرگرم میداشت) ١٧٩٧ - ١٧٩۶شاید در (

ت حكاكي، قلم موي نقاشي، و فكري خشمگین منتشر كرد كھ شامل ھشتاد و سھ كاپریس بودند و محصول آل
كھ با ھجوي خشك و جدي و زیرنویسھایي طعنآمیز، آداب، اخالقیات، و سنن زمان خود را توصیف 

است كھ مردي را نشان میدھد كھ پشت میزش بھ خواب رفتھ  ۴٣جالبترین اینھا كاپریس شماره . میكردند
رویاي عقل : روي میز نوشتھ شده است; كردھانداست، در حالي كھ شیاطین در اطراف سرش ازدحام 

تخیالتي كھ از عقل بھ دور باشند باعث : ((گویا این جملھ را چنین تعبیر كرد. ھیوالھایي بھ وجود میآورد
این اظھار در .)) بھ وجود آمدن ھیوالھا میشوند، و اگر با عقل ھمراه شوند، موجود ھنر و منبع عجایب

كھ مردم اسپانیا را بھ تیرگي میكشانید، ولي ضمنا توصیفي از نیمي از ھنر گویا حكم نیشي بود بھ خرافاتي 
در كاپریسھا این خوابھا بھ طرز وحشتباري . او در معرض تھاجم خوابھاي وحشتناكي قرار داشت. بود

در این تصاویر پیكر انساني مسخ شده و بھ یكصد شكل باد كرده و استخواني و علیل . نشان داده شدھاند
ھا و جغدھا نگاه شومي بھ ما میاندازند، گرگھا و الشخورھا در اطراف در كمینند،  مجسم شدھاند، گربھ

ھا در فضا پرواز میكنند، روي زمین تعداد زیادي جمجمھ و استخوان مفاصل ریختھ، و اجساد  ساحره
نیموس بوس، نقاش مثل آن است كھ تخیل بیمار گونھ ھیرو. نوزاداني كھ تازه مردھاند بھ چشم میخورند

  . فالندري، طول خاك فرانسھ و قرون گذشتھ را پیموده است تا وارد مغز گویا شود و نظم آن را مختل كند

در یكي از نقاشیھاي . آیا گویا خردگرا بود ما تنھا میتوانیم بگوییم كھ او عقل را بھ خرافات ترجیح میداد
ترازویي در دست دارد و با شالقي پرندگان سیاه را خود زن جواني را نشان میداد كھ تاج گلي بر سر و 

یك تصویر دیگر .)) عقل االھي، بر ھیچ كس رحم نكن: ((گویا در زیر این تصویر نوشت. دنبال میكند
و بر روي بدن راھبي كھ مشغول عبادت ; عدھاي راھب را نشان میدھد كھ جامھاي از تن بھ درمیآورند

  بود، صورت یك دیوانھ را قرار 

او تابلو دادگاه دستگاه تفتیش افكار را بھ صورت صحنھاي اندوھزا از قربانیان رقت آور، كھ بھ وسیلھ . ددا
او یك یھودي را نشان داد كھ در دخمھ زندان . قدرتي بیروح مورد قضاوت قرار میگیرند، مجسم كرد
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.)) فتخار تو جاوداني خواھد بودزاپاتا، ا: ((دستگاه تفتیش افكار بھ زنجیر بستھ شده و در زیر آن نوشتھ بود
منظره از قربانیان دستگاه تفتیش افكار را ترسیم كرد  ٢٩آیا این طنیني بود از سواالت زاپاتا اثر ولتر او 

و در پایان آنھا تصویري شادیبخش كشید كھ زیرش نوشتھ شده . كھ مورد مجازاتھاي مختلف قرار گرفتھاند
گویا تا پایان عمر خود با تقدس بر سینھ خود عالمت صلیب میكشید،  با این وصف،)). آزادي االھي: ((بود

شاید ھمھ اینھا بقایاي ; ھایش عكس صلیب میگذاشت از مسیح و قدیسان مدد میخواست، و در باالي نامھ
  . عاداتي بودند كھ وي در جواني بھ دست آورده بود

  انقالب  -۴

ھاي وي نشانھاي دال بر  در ھنر و گفتھ. مھوریخواه نیز نبوداو حتي ج. آیا گویا داراي افكار انقالبي بود نھ
او خود و سرنوشت خود را بھ كارلوس . آن نیست كھ وي مایل بھ سرنگوني نظام سلطنتي اسپانیا باشد

سوم، بھ كارلوس چھارم، بھ گوذوي، و بھ ژوزف بوناپارت وابستھ كرده بود و با مسرت خاطر با نجبا و 
. ولي با فقر دست و پنجھ نرم كرده بود و ھنوز آن را در اطراف خود میدید. میكرددرباریان حشر و نشر 

ھاي مردم، جھل ناشي از آن، خرافاتشان، و قبول فقر آنھا از ناحیھ كلیسا بھ عنوان نتیجھ  از بیچیزي توده
ز نیمي از ھنرش در راه تجدید خاطره ا. طبیعي سرشت و نابرابري افراد بشر احساس تنفر میكرد

ثروتمندان بھ كار رفت، و نیمي دیگر فریادي بود كھ بھ خاطر عدالت طبیعي براي فقرا، و اعتراض علیھ 
او در صورتھایي كھ میكشید شاھدوست، در . وحشیگري قانون، دستگاه تفتیش افكار، و جنگ برداشتھ بود

رتي تقریبا وحشیانھ، نفرت در آثار اخیرالذكرش، با قد. نقاشیھایش كاتولیك، و در طراحیھایش شورشي بود
یكي از طراحیھاي او مردي را نشان . خود را از تاریك اندیشي، بیعدالتي، حماقت، و قساوت ابراز میداشت

چون او حركت زمین را كشف : ((میداد كھ روي چرخ مجازات قرار دارد و زیر آن نوشتھ شده است
زیرا نسبت بھ آزادیخواھي ((قرار دارد، یكي دیگر زني را نشان میدھد كھ روي چرخ مجازات .)) كرد

مینامیدند چھ كساني بودند ظاھرا ) لیبرال(اسپانیاییھایي كھ خود را آزادیخواه .)) ابراز ھمدردي كرده بود
ھدفشان از این اسم آن بود كھ عالقھ خود را . اینھا نخستین گروه سیاسي بودند كھ این نام را بھ كار میبردند

آزادي فكر از سانسور، آزادي جسماني از انحطاط و نزول شان، و آزادي روح از  - بھ آزادي نشان دھند 
آنھا با احساس حقشناسي انواري را كھ از نھضت روشنگري فرانسھ میآمدند دریافت داشتھ . ظلم و استبداد

  آنھا از ورود یك نیروي فرانسوي بھ اسپانیا . بودند
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استقبال كردند، در حقیقت نیمي از جمعیت از آن بھ عنوان یك ) ١٨٠٧. (دادگاه دستگاه تفتیش افكار: گویا - 
  . ارتش آزادیبخش استقبال كردند

وقتي كھ كارلوس چھارم استعفا داد و فرزندش فردیناند ھفتم تحت حمایت سربازان مورا بر تخت نشست، 
  . گویا صورتي از حكمران جدید نقاشي كرد. ھیچ اعتراضي بھ گوش نرسید

ولي وقتي ناپلئون كارلوس چھارم و فردیناند ھفتم را بھ بایون فراخواند، ھر دو آنھا را عزل كرد، یكي را 
بھ ایتالیا و دیگري را بھ فرانسھ بھ تبعید فرستاد، برادر خود ژوزف را بھ سلطنت اسپانیا برداشت، خلق و 

مورا بھ سربازانش دستور ; د آمدجمعیتي خشمگین در برابر كاخ سلطنتي گر. خوي مردم و گویا عوض شد
جمعیت پا بھ فرار گذاشت، ولي دوباره، حدود بیست ھزار نفر از مردم، . داد كھ میدان را از مردم پاك كنند
ھنگامي كھ سربازان فرانسوي و سربازان ممالیك بھ طرف میدان بھ . در میدان پالثامایور اجتماع كردند

سربازان، كھ بشدت عصباني شده بودند، وارد . ھا بھ آنھا تیراندازي شدھا و زیر طاقی راه افتادند، از پنجره
در روز . سربازان و مردم از صبح تا شب درگیر نبرد شدند. ھا شدند و ساكنان آنھا را از دم كشتند خانھ

گویا از محل مناسبي كھ در آن نزدیكي ; صدھا مرد و زن بھ ھالكت رسیدند ١٨٠٨)) دوم مھ((معروف بھ 
در سوم مھ، سي تن از زندانیان كھ بھ وسیلھ سربازان دستگیر شده . قسمتي از این قتل عام را دیدبود، 

بودند، بھ وسیلھ یك جوخھ آتش تیرباران شدند، و ھر اسپانیایي كھ تفنگي در دستش دیده میشد بھ قتل 
از )) جنگ آزادیبخش((یك . در این وقت تقریبا ھمھ اسپانیا علیھ فرانسویان بھ پا خاستھ بودند. میرسید

ایالتي بھ ایالت دیگر سرایت میكرد، و بھ علت سبعیت حیواني اعمالي كھ انجام میگرفت، لكھ ننگي بر 
گویا بعضي از این اعمال را دید و تا ھنگام مرگ خاطره آنھا از ذھنش دور . دامان ھر دو طرف میگذارد

. خوسفا درگذشت ١٨١٢در . مھاش را نوشتوصیتنا ١٨١١او كھ از اوضاع وخیمتري میترسید، در . نشد
  . فردیناند ھفتم بار دیگر پادشاه شد; ولینگتن مادرید را تصرف كرد ١٨١٣در 

یكي از این ). ١٨١۴(گویا پیروزي اسپانیا را با ترسیم دو تصویر از مشھورترین تصاویرش جشن گرفت 
میان مردم مادرید و سربازان فرانسوي  دو كھ دوم مھ نام دارد تجسم آن چیزي بود كھ او درباره زدوخورد

او سربازان مملوك را در مركز تصویر قرار داد، زیرا شركت . و ممالیك دیده، شنیده، یا تصور كرده بود
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لزومي ندارد سوال شود . آنھا بود كھ شدیدترین انزجاري را كھ مردم اسپانیا بھ خاطر داشتند بھوجود آورد
از  - این نقاشي معرف ھنري پر قدرت و درخشان است ; مجسم میكند یا نھكھ این نقاشي حقایق تاریخي را 

دگرگوني رنگھاي درخشان بر روي اسب سرباز مملوكي كھ در حال بھ زیر افتادن است گرفتھ تا چھره 
حتي از آن . مرداني كھ اجبار انتخاب میان كشتن یا كشتھ شدن آنھا را وحشتزده و حیوان صفت كرده است

این نقاشي یك جوخھ تفنگداران . ي دیگري است كھ ھمراه آن است و تیرباران سوم مھ نام داردزندھتر نقاش
در آثار گویا ھیچ چیز موثرتر از تضاد . فرانسوي را نشان میدھد كھ زندانیان اسپانیایي را تیرباران میكنند

  . میان وحشت و مبارزھجویي در قیافھ شخصي كھ در وسط آن قتل عام قرار دارد نیست

استفاده میكرد، ولي دیگر در دربار طرف توجھ )) نقاش خاص((گویا ھنوز از مستمري خود بھ عنوان 
 ١٨١٢شاید در سال . در حالي كھ مردي زن مرده و ساكت و كر بود، غرق در دنیاي ھنرش شد; نبود

با قیافھ این تصویر ھركول را كھ . موثرترین حكاكي خود را بھ وجود آورد، كھ كولوسوس نام داشت
. در لبھ كره زمین نشستھ، و مارس را پس از یك نبرد پیروزمندانھ در حال استراحت نشان میدھد كالیبان

رت گراوور بھ چاپ بھ بعد او طرحھاي كوچكي كشید كھ بعدا آنھا را حكاكي كرد و بھ صو ١٨١٠از سال 
او . رساند و نام آنھا را عواقب مھلك جنگ خونین اسپانیا با بوناپارت، و كاپریسھاي دیگر گذارده بود

آنھا را براي پسرش بھ ارث گذاشت، پسرش آنھا را بھ ; جرئت انتشار این ھشتاد و پنج طراحي را نداشت
  . تحت عنوان مصایب جنگ منتشر كرد ١٨۶٣و فرھنگستان آنھا را در ; فرھنگستان سان فرناندو فروخت

ھاي عادي جنگ نیستند كھ قتل و كشتار را بھ لباس اعمال قھرماني و افتخارآمیز  این طرحھا صحنھ
بلكھ نشاندھنده لحظات وحشت و قساوتي ھستند كھ در آنھا قیود شكننده تمدن در سرمستي ; درمیآورند

ھاي مشتعل نشان داده میشوند كھ  در طراحیھا خانھ. اندمبارزه و نشئھ خون بھ دست فراموشي سپرده شدھ
زناني كھ ; زناني كھ با سنگ یا نیزه یا تفنگ بھ صحنھ نبرد میشتابند; بھ روي ساكنانشان خراب میشوند

مرداني كھ پا یا بازو یا ; مرداني كھ در برابر جوخھ آتش بھ تیر بستھ شدھاند; مورد تجاوز قرار میگیرند
اجسادي كھ بھ نوك تیز تنھ یا ; سربازي كھ آالت تناسلي مردي را میبرد; دا شده استسرشان از بدن ج

اطفالي كھ ; زنان مردھاي كھ ھنوز اطفال خود را بھ سینھ خویش میفشارند; شاخھ درختان میخكوب شدھاند
مردگاني كھ بھ صورت تودھاي در یك چالھ رویھم ریختھ ; با وحشت بھ كشتار والدین خود مینگرند

ھاي  زیر این تصاویر گویا نوشتھ. الشخورھایي كھ بر روي اجساد انسانھا بھ سور چراني مشغولند; شدھاند
)) ;من این را دیدم)) ((;این آن چیزي است كھ بھ خاطر آن بھ دنیا آمدھاید: ((نیشداري افزوده است، از قبیل

در پایان گویا یاس و امید خود .)) دنبراي دفن كردن مردگان و ساكت بو)) ((;بھ این صورت اتفاق افتاد((
زني را نشان میدھد كھ در میان گور كنان و كشیشان در حالت احتضار  ٧٩تصویر شماره . را بیان میكند

زني را نشان میدھد كھ از او نور  ٨٠ولي شماره ; ))حقیقت میمیرد: ((است، و در زیر آن نوشتھ شده است
  در زیر این تصویر . ساطع میشود

  پیدایي تدریجينا -۵

بر این خانھ درختان سایھ . گویا خانھاي ییالقي در آن سوي مانثانارس خریداري كرد ١٨١٩در فوریھ 
افكنده بودند، و با آنكھ براي او امكان نداشت آواز جویبارھایي را كھ در اطراف این خانھ بودند بشنود، 

. میخواندند)) خانھ كر((یگان خانھ او را ھمسا. میتوانست درسي را كھ جریان آرام آن میداد احساس كند
چون خاویر ازدواج كرده و خانواده جداگانھاي تشكیل داده بود، گویا زني بھ نام دونیا لئوكادیاویس را بھ 

او زني خوش . این زن ھم نقش رفیقھ او را ایفا میكرد و ھم وظیفھ بانوي خانھ دارش را; خانھ خود برد
این زن دو بچھ با خود بھ . ي گویا از بركات فصاحت كالم وي در امان بودبنیھ، سركش، و حراف بود، ول

پسري بھ نام گیلیرمو و دختركي با روح بھ نام ماریا دل روساریو كھ تسلي بخش ایام  - خانھ گویا آورد 
  . واپسین این ھنرمند بود
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تنھا بھ این . گرفتھ بود زیرا ذھنش در آستانھ جنون قرار; او بھ محركي چنین سالمتبخش بشدت نیاز داشت
طریق میتوان فھمید كھ معني تصاویر سیاھي كھ وي با آنھا دیوارھاي خانھاي را كھ پناھگاه وي بود 

مثل اینكھ میخواست تیرگي ذھن خود را منعكس كند، بیشتر بھ سبك سیاه و سفید نقاشي . میپوشاند چیست
وي كند، براي اشكالي كھ میكشید خطوط مشخصي و انگار كھ میخواھد از ابھام رویاھاي خود پیر; میكرد

ھاي زودگذر رویاھاي  ترسیم نمیكرد، ولي رنگامیزیھاي عاري از ظرافتي میكرد تا بھ وسیلھ آنھا صحنھ
او بر روي یكي از دیوارھاي طویل پھلویي زیارت سان . خود را بر روي دیوارھا ثابت نگاه دارد

بھ نحوي سرورآمیز نقاشي كرده ) ١٧٨٨(و یك سال پیش  ایسیدرو، یعني ھمان جشنوارھاي كھ در سي
ولي تصویري كھ در این وقت كشید منظرھاي تیره و غمانگیز از متعصبین حیوان ; بود، را مجسم كرد

در روي دیوار روبھرو، او حتي اشكالي وحشتناكتر در تصویري بھ نام شنبھ . صفت و مست از باده بود
ھا یك بز سیاه خیلي بزرگ را بھ عنوان ابلیس و خداي  ان میداد این ساحرهھا گرد آورد كھ در آن نش ساحره

در انتھاي اطاق كریھترین شكل در تاریخ ھنر قرار داشت بھ نام ساتورن فرزندانش را . آمر خود میپرستند
 این تصویر غولي را نشان میداد كھ طفلي برھنھ را در دھان دارد، سر و یك بازوي او را خورده. میبلعد

شاید این تصویر . است و اینك بازوي دیگر را میخورد، در حالي كھ خون بھ اطراف پراكنده شده است
اینھا رویاھاي فردي . تجسمي جنونآمیز از ملل دیوانھاي است كھ اطفال خود را در جنگھا بھ كشتن میدھند

نقاشي میكند تا آنھا را از  ھستند كھ تخیالت شومش او را زجر میدھند، و بھ نحوي جنونآمیز این تخیالت را
لئوكادیا، كھ بر اثر فعالیتھاي  ١٨٢٣در سال . خود بیرون براند و روي دیوار از حركت باز دارد

گویا، كھ با آثار جنونآمیزي . فراماسوني خود در معرض دستگیر شدن بود، با اطفال خود بھ بوردو گریخت
  گرفت بھ دنبال آنھا بھ راه كھ روي دیوارھا كشیده بود تنھا مانده بود، تصمیم 
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ولي اگر بدون اجازه پادشاه سفر میرفت، مقرریش بھ عنوان ; بیفتد. ساتورن فرزندانش را میبلعد: گویا
او چند ماه مرخصي خواست تا براي استفاده از آبھاي معدني بھ پلومبیر برود، . قطع میشد)) نقاش خاص((

براي  ١٨٢۴، و در ژوئن را بھ نوھاش ماریانو واگذار كرد)) خانھ كر. ((و این مرخصي بھ او داده شد
  . دیدن لئوكادیا و ماریا دل روساریو عازم بوردو شد

براي . بتدریج كھ بھ مرگ نزدیك میشد، عشق او بھ نوھاش ماریانو بر ھمھ عواطفش پیشي میگرفت
) گویا(نوھاش یك مستمري مقرر داشت، و پیشنھاد كرد كھ چنانچھ خاویر ماریانو را بھ بوردو ببرد، او 

  . را میپردازد ھزینھاش

وقتي آنھا وارد شدند، گویا با چنان . خاویر نمیتوانست بھ بوردو برود، ولي ھمسر و فرزندش را فرستاد
: او براي فرزندش نوشت. احساساتي در آغوششان گرفت كھ از پا درآمد، و ناچار او را بھ بسترش بردند

كاش خداوند . من بیش از اندازه بوده است خاویر عزیزم، میخواھم بھ تو بگویم كھ این ھمھ مسرت براي((
.)) مرحمتي كند و تو براي بردن آنھا بھ اینجا بیایي، و در آن صورت جام سعادت من لبریز خواھد بود

سیزده روز بھ ھمین حال باقي ماند و با . روز بعد او قدرت تكلم را از دست داد و نیمي از بدنش فلج شد
بقایاي او از  ١٨٩٩در . جان سپرد ١٨٢٨آوریل  ١۶در . خاویر بودبیصبري، ولي بیھوده، بھ انتظار 

 ١٠١بوردو بھ مادرید برده شد و در جلو محراب كلیساي سان آنتونیو د ال فلوریدا، یعني ھمان جایي كھ 
سال پیش از آن، وي، در زیر گنبد كلیسا، دردھا، غم و اندوه، شادیھا و عشقھاي زندگي اسپانیاییھا را 

  . ه بود، بھ خاك سپرده شدنقاشي كرد

  فصل دوازدھم

  

  خداحافظ ایتالیا 

١٧۶١٧٨٩ -  ٠  

I - گردش خداحافظي  

چنانچھ نگاھي دیگر بھ ایتالیا بیفكنیم، این سرزمین را حتي در خواب نیمروزي ظاھري داراي حرارت 
تورن آلفیري را پرورش میداد، لوكا دایرھالمعارف دیدرو را منتشر میكرد، فلورانس . زندگي خواھیم یافت

ین خود را اصالح میكرد، بار دیگر زیر سلطھ مھیندوك لئوپولد شكوفان میشد، میالن بھ كمك بكاریا قوان
پاویا و بولونیا با آزمایشھاي علمي ولتا و گالواني بھ ھیجان درآمده بودند، و نیز گرفتار كازانووا بود، ناپل 
بھ مبارزه با حاكمیت پاپ برخاستھ بود، رم درگیر فاجعھ یسوعیان بود، و یكصد محل پرورش استعدادھاي 

ھاي  چیرھدست براي رام كردن عواطف سركش ماوراي كوه موسیقي بھ صادر كردن اپرا و نوازندگان
ھاي ھنري و  اینان براي مطالعھ گنجینھ. در آن وقت یكصد ھزار خارجي در ایتالیا بودند. آلپ مشغول بودند

در این دوران گوتھ، كھ سرشناسان وایمار زندگي را بر او تنگ . استفاده از آفتاب، بھ این سرزمین میآمدند
  . بھ اینجا آمد تا قواي جواني را تجدید كند و الھامھاي شاعرانھ خود را تحت انضباط درآوردكرده بودند، 

در وي ایجاد ) ١٧٨۶سپتامبر (ھاي آلپ بھ ونتسیا تریدنتینا  نخستین اثري كھ پس از فرود آمدن گوتھ از كوه
لذتي بسیار زیبا بھ زنده بودن صرف، و حتي بھ فقر ((شد ناشي از ھواي مالیم و پر نوري بود كھ 

مردم ایتالیا : ((او میگفت. پس از آن، زندگي آزاد و بیقید و بند مردم توجھش را جلب كرد.)) میبخشید
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پیوستھ در خارج از خانھ ھستند، و در حالي كھ خوش ھستند و غمي ندارند بجز فكر كردن بھ زندگي، بھ 
آساني نیازھاي مختصر این مردم ساده را او عقیده داشت كھ خاك حاصلخیز باید ب.)) چیزي نمیاندیشند

  . با این وصف، فقر و بدي وضع بھداشت در شھرھاي كوچكتر او را متاثر میكرد; برآورده كند

آنجا براي ((من از او پرسیدم . وقتي من از پیشخدمت سراغ محل خاصي را گرفتم، او بھ حیاط اشاره كرد
حیاط خلوتھا و .)) براي ھر مصرفي كھ بخواھید: ((دو او با لحني دوستانھ جواب دا)) چھ مصرفي است

  . راھروھا با كثافت آلوده شدھاند، زیرا كارھا بھ طبیعیترین صورت انجام میشوند

  . انطباق حسي، بتدریج او را با محیط مانوس كرد

كارلوگوتتسي، با اغراقي شایستھ و قابل  ١٧٧٨حدود سال . ونیز سرگرم انحطاط دوستداشتني خود بود
  : توجیھ، آنچھ را كھ بھ نظرش از ھم پاشیدگي عمومي اخالقیات میرسید چنین توصیف كرد

منظره زناني كھ بھ مرد تبدیل شده و مرداني كھ بھ صورت زن درآمده و مردان و زناني كھ ھر دو بھ 
با اشتیاق سگان شكاري كھ بھ دنبال ; صورت میمون درآمدھاند، و ھمھ آنھا در گرداب مد غرق شدھاند

یانبار خود، با یكدیگر و در شھوتراني و افراط كاري ز; بوي شكار روانند و یكدیگر را فاسد و اغوا میكنند
  . بخور دود میكنند پریاپوسچشم ھمچشمي میكنند و براي 

  :او تقصیر این سقوط را بھ گردن فلسفھ انداخت ١٧٩٧در 

حك شده است، من ناچار بر این عقیدھام كھ مض... مذھب، آن افسار سالمتبخش براي ھواي نفس انسانھا 
. چوبھدار براي اجتماع مفید است، زیرا وسیلھاي براي مجازات گناه و باز داشتن جنایتكاران بالقوه است

ولي فالسفھ نورس ما چوبھدار را بھ عنوان تعصب جابرانھ محكوم كرده، و با این كار خویش یكصد بار بھ 
  . ... مي و سرقتھاي مسلحانھ و اعمال تجاوزكارانھ افزودھاندھاي عمو كثرت قتلھا در گذرگاه

نگاه داشتن زنان براي مراقبت از پسران و دختران خود و رسیدگي بھ امور خانوادگي و اقتصادي خویش، 
ناگھان زنان خود را بھ جلو انداختند و مانند با كانالھا حملھ كردند و . تعصبي كھنھ و وحشیانھ تلقي میشد

در عین حال آنھا مغزھاي سبك خود را . ... خیابانھا از آنھا پر بودند!)) آزادي! آزادي: ((آوردندفریاد بر
. ... در اختیار مدھا، ابتكارات مبتذل، تفریحات، ماجراھاي عاشقانھ، دلبریھا، و انواع مھمالت میگذاشتند

و خانوادھشان میخورد ابراز  شوھران شھامت آن را نداشتند كھ با لطمھاي كھ بھ شرافتشان، موجودیتشان،
. ... را بر پیشانیشان بزنند)) تعصب((آنھا وحشت داشتند كھ داغ آن كلمھ وحشتناك یعني . مخالفت كنند

ھنگامي كھ ھمھ این بھ اصطالح تعصبات . ... اخالقیات پسندیده، نجابت و عفت، تعصب خوانده میشدند
یعني المذھبي، از میان رفتن حرمت و : شدندطرد شدند، بركات بزرگ و اعجاب آور بسیاري ظاھر 

احترام، واژگون كردن عدالت، تشویق و تعزیز جنایتكاران، تخیالت پر حرارت، احساسات تند و تیز 
  . حیوان صفتي، تن دادن بھ ھمھ شھوات و لذات، تجمل جابرانھ، افالس، و زناكاري

ونیز دیگر داراي چنان ثروتي نبود كھ از . ولي البتھ علل اساسي انحطاط جنبھ اقتصادي و نظامي داشتند
در مقابل، رقیبش اتریش از چنان نیروي انساني رشد یافتھاي برخوردار شده . قدرت پیشین خود دفاع كند

  . بود خود داشت و بعضي از نبردھاي خود را در خاك این جمھوري بیطرف ولي عاجز انجام میداد

وي آخرین دوج از یكصد و بیست دوجي . دولت انتخاب شد لودوویكو مانین بھ ریاست ١٧٨٩مارس  ٩در 
او مردي بود با ثروت بسیار و . با تسلسلي جالب توجھ بر ونیز حكومت كرده بودند ۶٩٧بود كھ از سال 

  . شخصیتي جبون، ولي حتي فقر و شھامت نیز نمیتوانستند از بروز سرنوشت فاجعھ آمیزش جلوگیري كنند
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و ; آزادي بھ صورت مذھبي جدید بر افكار مردم فرانسھ تسلط یافت; یل سقوط كردچھار ماه بعد زندان باست
این . ھنگامي كھ این مذھب با لشكریان ناپلئون ھمراه شد، تقریبا ھمھ ایتالیا را تحت لوا و نشئھ خود درآورد

نیز را فاتح اھل كرس كھ ھشتاد ھزار سرباز پشت سر داشت، بھ این مستمسك كھ نیروھاي اتریشي خاك و
 ١٢مورد استفاده قرار دادھاند، و بھ این اتھام كھ ونیز بھ طور پنھاني بھ دشمنان وي كمك كرده است، در 

در آن روز دوج . دولتي موقت كھ منصوب خودش بود تحمیل كرد) ونیز(بر ملكھ آدریاتیك  ١٧٩٧مھ 
ما ; این را ببر: ((اد و بھ او گفتمانین كھ مستعفي شده بود، كاله رسمي مقام خود را بھ یكي از مالزمان د

مھ سربازان فرانسوي این شھر  ١۶در . چند روز بعد، او درگذشت.)) دیگر بھ این احتیاج نخواھیم داشت
اكتبر بوناپارت، با امضاي عھدنامھاي در كامپوفورمیو، ونیز و تقریبا ھمھ  ١٧در . را اشغال كردند

و در مقابل، اتریش در بلژیك و ساحل چپ رود راین مستملكات ارضي آن را بھ اتریش منتقل كرد، 
در حالي كھ درست یك ھزار و یكصد سال از زمان انتخاب نخستین دوج براي . امتیازاتي بھ فرانسھ داد

  . ھاي ونیز و دفاع از آنھا میگذشت حكومت بر دریاچھ

و ایزابال فارنسھ، با لویز الیزابت پارما تحت الحمایھ اسپانیا بود، ولي دوك آن دون فلیپھ، فرزند فیلیپ پنجم 
عادات پرخرج ھمسرش را پذیرفت، و دربار خود را بھ یك ورساي ; دختر لویي پانزدھم ازدواج كرد

ھاي گوناگون ھمھ جھان را باھم  پارما از مراكز فرھنگي شد، و با وجد و سرور شیوه. كوچك مبدل كرد
  . میآمیخت

رسید كھ من دیگر در ایتالیا نیستم، زیرا ھمھ چیز رایحھ سمت بھ نظر من چنین می: ((كازانووا میگفت
وزیر .)) من میشنیدم كھ عابران تنھا بھ فرانسھ و اسپانیایي تكلم میكنند. ھاي آلپ را داشت دیگر كوه

در این سرزمین، پارھاي . روشنفكري بھ نام گیوم دو تیو در این دوكنشین اصالحات تحرك آوري انجام داد
  . نسوجات، كریستالھا، و ظروف بدل چیني ساختھ میشدنداز بھترین م

میالن در این وقت از یك گسترش صنعتي بھرھمند بود كھ تا حدودي نمایشگر اولیھ برتري اقتصادي آن 
حكومت اتریشیھا بر آن راه را براي تجلي كفایت و فعالیت محلي . در ایتالیاي امروز بھ شمار میرود

  . بازگذارده بود

كنت كارل یوزف فون فیرمیان، حكمران لومباردي، با رھبران بومي محل در بھبود وضع دستگاه دولتي 
ھمكاري میكرد، و قدرت ظالمانھ اشراف فئودال و متنفذاني را كھ بر امور شھرداري تسلط داشتند كاھش 

ا، و جوواني كارلي گروھي از آزادیخواھان اقتصادي بھ رھبري پیترو وري، چزاره بونزانادي بكاری. داد
اصول فیزیوكراتھا را پذیرفتند، مالیاتھاي مربوط بھ دادوستدھاي داخلي و مالیاتھاي كشاورزي را لغو 

صنعت نساجي رشد كرد، بھ . كردند، و سنگیني بار مالیاتھا را با بستن مالیات بر اموال كلیسا تقسیم كردند
. دستگاه بافندگي كار میكردند ١٣٨۴كھ با موسسھ بود  ٢٩این رشتھ شامل  ١٧٨۵طوري كھ در سال 

اراضي مساحي شدند، دولت تامین ھزینھ طرحھاي آبیاري را بھ عھده گرفت، و دھقانان با عالقھ و اراده 
نفر بھ  ٠٠٠،٩٠جمعیت این دوكنشین از  ١٧٧٠تا  ١٧۴٩در مدت بیست و یك سال از . بھ كار پرداختند

ران شادكامي میالن بود كھ این شھر تماشاخانھ سكاال را ساخت در ھمین دو. نفر افزایش یافت ٠٠٠،١٣٠
ھمچنین ; تماشاگر داشت و داراي تزیینات پرشكوھي بود ٣۶٠٠این تماشاخانھ گنجایش ). ١٧٧٨ - ١٧٧۶(

و مافوق ھمھ اینھا، داراي ; تسھیالتي براي موسیقي، گفتگو، غذا خوردن، ورقبازي، و خواب فراھم میكرد
در اینجا و در این ھنگام چیماروزا و كروبیني . خاموش كردن ھرگونھ آتشسوزي بود یك مخزن آب براي

  . بھ پیروزیھاي درخشاني نایل شدند

این جزیره كوھستاني پیش از این از لحاظ حوادث تاریخي بیشمار . این دوران، دوران قھرماني كرس بود
; مستعمرھاي در این جزیره برپا ساختند م ق ۵۶٠فوكایاییھا از آسیاي صغیر در حدود سال . مستغني بود

رومیھا در ; كارتاژیھا مغلوب رومیھا شدند; اتروسكھا بر آنھا غلبھ كردند و خود منكوب كارتاژیھا شدند
فرانكھا بر یونانیھاي بیزانسي غلبھ كردند و خود مغلوب ; برابر یونانیھاي بیزانسي از پاي درآمدند

و مردم ; اھالي پیزا بر توسكانیھا غلبھ كردند; ان بر مسلمانان چیره شدندایتالیاییھاي توسك; مسلمانان شدند
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. دوسوم جمعیت جزیره در آن قرن از طاعون سیاه درگذشتند). ١٣۴٧(جنووا بر اھالي پیزا غالب آمدند 
تحت حكومت جنوواییھا، اھالي كرس، كھ از بیماریھاي واگیردار و حمالت دزدان دریایي در عذاب بودند 

یدن بھ مشاغل مھم بر آنھا منع شده بود و مالیاتي كھ از آنھا گرفتھ میشد غیرقابل تحمل بود، بھ حالت و رس
شورشھاي . و در آن حالت، انتقامجوییھاي شدید تنھا قانون مورد احترام آنھا بود; نیمھ توحش درآمدند

. با شكست مواجھ میشدند گاھگاھي بھ علت خصومتھاي داخلي توام با قتل و آدمكشي و فقدان كمك خارجي
جنووا، كھ براي ادامھ حیات خود با لشكریان اتریش در جنگ بود، براي كمك بھ حفظ نظم در كرس بھ 

فرانسھ بھ این تقاضا پاسخ مثبت داد تا مبادا این جزیره، بھ عنوان دژي براي تسلط بر . فرانسھ متوسل شد
  . دریاي مدیترانھ، بھ وسیلھ انگلیسیھا گرفتھ شود

ھنگامي ). ١٧۴٨ - ١٧٣٩(و دیگر مواضع كرس را اشغال كردند ) یا آیاتچو(سربازان فرانسوي آژاكسیو 
تسلط جنووا بر جزیره تجدید، و شورش ; كھ صلح اطمینانبخش بھ نظر میرسید، فرانسویھا خارج شدند

  . تاریخي پائولي آغاز شد

از ((لرد چتم او را یكي . یبالدي پیشدستي كردپاسكوالھ دي پائولي یك قرن نسبت بھ اقدامات متھورانھ گار
بھ دنیا  ١٧٢۵وي، كھ در سال . میخواند)) آن مرداني كھ نظیرشان تنھا در صفحات پلو تارك پیدا میشود

با پدرش بھ تبعیدگاه رفت، در ناپل زیر نظر جنووزي اقتصاددان . آمد، فرزند یك شورشي كرسي بود
بھ كرس بازگشت، و براي رھبري  ١٧۵۵پرداخت، در سال تحصیل كرد، در ارتش ناپل بھ خدمت 

در مدت دو سال مبارزه، او موفق شد جنوواییھا را از ھمھ شھرھا، غیر . شورش علیھ جنووا برگزیده شد
خود را در ) ١٧۶٨ - ١٧۵٧(بھ عنوان رئیس منتخب جمھوري جدید . از چند شھر ساحلي، بیرون براند
ھاي  ھمان قدر درخشان نشان داد كھ در طرحھاي سوق الجیشي و شیوهقانونگذاري و اداره امور كشور 

یك قانون اساسي دموكراتیك برقرار كرد، جلو رسم انتقامجویانھ شستن خون با خون را گرفت، . جنگي
حقوق ظالمانھ خوانین فئودال را لغو كرد، تعلیم و تربیت را گسترش داد، و در كورتھ پایتخت خود یك 

  . رددانشگاه تاسیس ك

فرانك بھ فرانسھ  ٠٠٠،٠٠٠،٢جنووا كھ نمیتوانست پائولي را تحت تسلط درآورد، این جزیره را بھ مبلغ 
پائولي اینك خود را در حال مبارزه با سربازان فرانسوي میدید، كھ بسرعت ). ١٧۶٨مھ  ١۵(فروخت 

در آژاكسیو  ١٧۶٩اوت  ١۵ منشي و دستیارش در این موقع كارلو بوناپارت بود كھ در. تجدید قوا میكردند
در پونتھ نوئووو مغلوب نیروھاي فرانسھ  ١٧۶٩پائولي كھ در مھ . صاحب فرزند پسري بھ نام ناپلئون شد

در آنجا از طرف دولت یك ; شده بود، دست از این مبارزه نومیدانھ كشید و در انگلستان پناه گرفت
مجمع . دكتر جانسن در شمار دوستانش درآمد مستمري برایش تعیین شد، بھ وسیلھ بازول شھرت یافت، و

مورد استقبال قرار داد، )) قھرمان و شھید آزادي((ملي فرانسھ انقالبي او را از تبعید باز خواند، بھ عنوان 
ولي كنوانسیون فرانسھ چون او را بھ قدر كافي ژاكوبن ). ١٧٩١(و بھ فرماندھي كرس منصوبش كرد 

سربازان انگلیسي بھ كمك او آمدند، ولي سردار انگلیسي جزیره را ; كرد نیافت، ھیئتي را مامور خلع وي
ناپلئون عدھاي سرباز براي بیرون راندن ). ١٧٩۵(تحت تسلط درآورد و پائولي را بھ انگلستان باز فرستاد 

جزیره نشینان از سربازان فرانسوي بھ این عنوان كھ از طرف ; )١٧٩۶(انگلیسیھا اعزام داشت 
انگلیسیھا خارج شدند، و فرانسھ كرس را تصرف ; فرستاده شده بودند، استقبال كردند) ناپلئون)) (كرسي((

  . كرد

این دوكھا پس از خاندان مدیچي روي كار . توسكان تحت حكومت مھیندوكھاي ھاپسبورگ شكوفان شد
اتریش چون رئیس اسمي حكومت توسكان فرانسیس لورن، كھ شوھر ماري ترز بود، در ). ١٧٣٨(آمدند 

زندگي میكرد، امور حكومت بھ یك شوراي نیابت سلطنت مركب از رھبران بومي واگذار شد، و این 
ھفت سال قبل از اینكھ تورگو تالش ; رھبران در اصالحات اقتصادي با آزادیخواھان میالن رقابت میكردند

پس از مرگ فرانسیس . )١٧۶٧(مشابھي در فرانسھ بھ عمل آورد، آنھا آزادي تجارت غلھ را عملي كردند 
، فرزند كوچكش بھ نام لئوپولد بھ عنوان مھیندوك بھ جاي او نشست و بھ صورت یكي از )١٧۶۵(

; ھاي اداري را گرفت او جلو فساد در دستگاه. پیشتازترین و شجاعترین دیكتاتورھاي روشنفكر درآمد
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شكنجھ، ضبط اموال، ; را یكسان كرد مالیاتھا; دستگاه قضایي، دستگاه اداري، و امور مالي را اصالح كرد
بھ انحصارات ; زھكشي باتالقھا را انجام داد; بھ طبقھ دھقان كمك كرد; و مجازات مرگ را منسوخ داشت

و در نظر داشت ; بھ بخشھا خودمختاري اعطا كرد; آزادي تجارت و فعالیت را گسترش داد; پایان بخشید
گوتھ تحت تاثیر پاكیزگي نسبي شھرھاي . دوكنشین فراھم كندكھ قانون اساسي نیمھ دموكراتیكي براي این 

وقتي برادر . ھا و پلھا، زیبایي، و عظمت كارھاي عام المنفعھ آن قرار گرفت توسكان، وضع خوب جاده
لئوپولد بھ نام یوزف بھ عنوان تنھا امپراطور آن دوران بھ سلطنت رسید، در منسوخ كردن بیشتر امتیازات 

  . ھاي بسیار، و كاھش روحانیان از برادر خود پشتیباني كرد سكان، بستن صومعھفئودالیتھ در تو

لئوپولد در زمینھ اصالحات در وضع كلیساھا، از ھمكاري موثر سیپیونھ د ریتچي، اسقف پیستویا و پراتو، 
یك رسم خشونتآمیز در توسكان مقرر میداشت كھ ھمھ زنان بدون جھیز روبنده بر چھره . بھرھمند شد

ھا بھ  ریتچي در زمینھ باال بردن حداقل سن براي بستن میثاق مذھبي، و تبدیل بسیاري از صومعھ; زنندب
با تبدیل مدارس یسوعیان بھ مدارس عادي، پیش بینیھایي براي . مدارس دختران، با مھیندوك ھمگام شد

یي انجام میداد و از ریتچي مراسم قداس را بھ زبان ایتالیا. آموزش و پرورش غیرمذھبي بھ عمل آمدند
وقتي كھ شایع شد او . خرافات جلوگیري میكرد، ولي این كار او باعث ناخشنودي بسیار مردم عادي میشد

را كھ داراي شھرت بسیار بود بھ عنوان اینكھ قالبي است از جاي خود )) كمربند مریم عذرا((میخواھد 
با این وصف، او مجمعي از . كردند بردارد، مردم سر بھ شورش برداشتند و كاخ اسقف را چپاول

در پیستویا تشكیل داد و اصولي اعالم داشت كھ تجدید كننده ) ١٧٨۵در (روحانیان حوزه قلمرو خود 
بود، كھ بھ موجب آن اعالم شده بود قدرت دنیوي از قدرت روحاني  ١۶٨٢مورخ )) مواد گالیكان((خاطره 

  . معتقدات مذھبيحتي در مورد  -جداست و پاپ نیز جایز الخطاست 

ولي وقتي كھ فرمانرواییش . لئوپولد زندگي ساده و رفتاري معمولي داشت، الجرم مورد عالقھ مردم بود
ادامھ و توسعھ پیدا كرد، و مخالفت متعصبان او را زیر فشار قرار داد، او ظنین و بیعاطفھ شد و یك خیل 

یوزف از وین بھ او . نش را ھم زیر نظر بگیرندجاسوس را بھ كار گرفت تا نھ تنھا دشمنان، بلكھ دستیارا
.)) گاھي بگذار تو را بفریبند، و این كار بھتر از آن است كھ دایما و بیھوده خود را زجر بدھي: ((اندرز داد

، نیروھاي )١٧٩٠(ھنگامي كھ از فلورانس عزیمت كرد تا بھ عنوان امپراطور جانشین یوزف شود 
   .ارتجاع در توسكان پیروز شدند

تا اینكھ از ) ١٨٠۵ - ١٧٩٩(متھم و بھ زندان افكنده شد  ١٧٩۴ریتچي توسط پاپ پیوس ششم در سال 
آزادیخواھان را بھ قدرت باز ) ١٨٠٠(روي كار آمدن دولت ناپلئون . بدعتھاي فكري خود دست كشید

  . گردانید

  :نوشت ١٧٨۶گوتھ با شتاب از راه توسكان بھ رم بازگشت و در اول نوامبر 

  . ھاي تیرول پرواز كردھام میشود گفت كھ من از روي كوه. انجام بھ این پایتخت بزرگ جھان رسیدمسر

حتي در . اشتیاق من براي رسیدن بھ رم چنان زیاد بود كھ فكر توقف در راه اصوال خارج از بحث بود
; خواھم بود اینك چنین بھ نظر میرسد كھ من براي ھمھ عمر در آرامش. فلورانس فقط سھ ساعت ماندم

زیرا وقتي انسان آنچھ را كھ قبال تنھا بھ طور ناقص شنیده یا درباره آن چیزي خوانده است با چشم خود 
اینك من ھمھ رویاھاي جواني خود را در برابرم . میبیند، تقریبا میتوان گفت زندگي تازھاي آغاز میشود

  . تحقق یافتھ میبینم

این شھر پر بود از گداھا و نجیبزادگان، كاردینالھا و . ودرم قرن ھجدھم چھ معجون گیج كنندھاي ب
، اسقفھا و روسپیان، راھبان و بازرگانان، یسوعیان و یھودیان، ھنرمندان و جنایتكاران، ))كاستراتوھا((

چاقوكشان حرفھاي و قدیسان، و جھانگرداني كھ در روز بھ دنبال اشیاي عتیقھ و در شب در جستجوي 
در اینجا در شعاع بیست كیلومتري دیوارھاي شھر، آمفي تئاترھا و طاق . ندزنان عشق فروش بود
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ھاي روزگار رنسانس، سیصد كلیسا و ده ھزار كشیش،  نصرتھاي پیش از دوران مسیحیت، كاخھا و فواره
نفر انسان، و در اطراف واتیكان، دژ مسیحیت كاتولیك، پرشروشورترین و بیقانونترین  ٠٠٠،٠٠٠،١٧٠

جزوات مستھجن علیھ كلیسا در خیابانھا براي فروش . ضد روحاني قلمرو مسیحیت وجود داشتندھاي  رجالھ
شاید . دلقكھا در میدانھاي عمومي، مقدسترین مراسم قداس را مورد استھزا قرار میدادند; عرضھ میشدند

  : وینكلمان، كھ شخصي محبوب و رقیق القلب بود، در گفتارش اندكي مبالغھ میكرد

بھ علت . گام روز نسبتا آرام است، ولي شب ھنگام این شھر در حكم شیطان از بندر رستھ استرم بھ ھن
آزادي بسیاري كھ در این شھر حكمفرماست، و بھ سبب عدم حضور ماموران پلیس، عربده جویي، 

دار از عوام الناس وحشیاند، و فرمان. ... تیراندازي، و آتشبازي در ھمھ خیابانھا در تمام شب ادامھ دارد
  . تبعید و بھ دار آویختن خستھ شده است

رم حتي بیش از پاریس شھري بین المللي بود و در آن ھنرمندان، دانشجویان، شاعران، و جھانگردان با 
در . ھا درھم میآمیختند روحانیان عالیمقام و شاھزاده خانمھا در سالونھا، تاالرھاي آثار ھنري و تماشاخانھ

در اینجا پاپھاي خستھ و آزرده و . نگس تجدید سبك كالسیك را اعالم میداشتنداین شھر وینكلمان و م
محصور از ھمھ طرف، تالش میكردند كھ عوام الناس فقیر را با نان و دعاي خیر نرم كنند، جلو سفیراني 

را كھ مصرانھ خواستار از میان بردن تشكیالت یسوعیان بودند بگیرند، و از سقوط ھمھ بناي پیچیده 
  . یحیت در برابر پیشرفت علم و حمالت فلسفھ جلوگیري كنندمس

  . ندیده است)) زندگي پر نشاطي((او نظرش این بود كھ ھرگز چنان . بیایید ھمراه گوتھ بھ ناپل برویم

  . اگر انسان در رم بتواند بآساني دست بھ كار تحصیل شود، در اینجا میتواند جز زندگي كردن كاري نكند

و در نظر من رفت و آمد با اشخاصي كھ جز خوشگذراني بھ چیز ; یا را فراموش میكندانسان خود و دن
بندرت . دیگري فكر نمیكنند، احساس عجیبي ایجاد میكند، در اینجا اشخاص درباره یكدیگر چیزي نمیدانند

یك بھشت بھ آنھا در تمام مدت روز در . توجھ دارند كھ دیگران نیز پھلو بھ پھلوي آنھا بھ راه خود میروند
و چنانچھ فكھاي دوزخ، كھ در مجاورت ; این سو و آن سو میدوند، بدون اینكھ بھ اطراف خود نظري افكنند

  . آنھا قرار دارد، از ھم باز شود و بھ جنبش درآید، آنھا بھ قدیس یانواریوس توسل میجویند

سیسیل را براي پسر ھشت  از ناپل عازم اسپانیا شد، پادشاھي ناپل و ١٧۵٩دون كارلوس، كھ در سال 
تانوتچي بھ . سالھاش فردیناند چھارم بھ ارث باقي گذارده و مار كزه دي تانوتچي را نایب السلطنھ كرده بود

ھاي بسیاري را از  او صومعھ. مبارزه علیھ كلیسا كھ در زمان سلطنت كارلوس آغاز شده بود ادامھ داد
كمي . پادشاه اسپانیا در مورد اخراج یسوعیان پیروي كردمیان برد و با كمال میل از شیوه كارلوس سوم 

بعد از نیمھ شب سوم و چھارم نوامبر، سربازان كلیھ اعضاي این فرقھ را در سراسر قلمرو ناپل دستگیر 
كردند و آنھا را در حالي كھ جز لباس تنشان چیز دیگري بھ ھمراه نداشتند، بھ نزدیكترین بندر یا مرز 

  . آنجا یسوعیان بھ ایاالت پاپي تبعید شدند و از; بدرقھ كردند

یك سال . ، بھ نیابت سلطنت تانوتچي پایان داد)١٧۶٧(فردیناند چھارم پس از آنكھ بھ شانزدھسالگي رسید 
طولي نكشید كھ ماریا بر شوھرش تسلط . بعد، وي با ماریا كارولینا، دختر متدین ماري ترز، ازدواج كرد

اصالحات ماركزه . یافت و رھبري نھضتي را علیھ سیاستھاي ضدروحاني تانوتچي بھ عھده گرفت
موقعیت سلطنت ناپل را در برابر اشراف فئودال و كلیسا مستحكم كرده بودند، ولي براي كاھش فقري كھ 

  . براي عوام الناس امیدي جز امید بھ دنیاي دیگر باقي نگذارده بود، كار قابل توجھي انجام نشده بود

براي مردم خیلي بیش از ) ١٨٠٢ -  ١٧٨٢(ایجاد كلیساي جامع پالرمو . سیسیل نیز مسیر مشابھي پیمود
تالش دومنیكو دي كاراتچولي براي رام كردن خوانین فئودال، كھ اراضي را در دست داشتند، اھمیت 

  . داشت
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وي سالھا بھ عنوان سفیر كبیر ناپل در لندن و پاریس خدمت كرده و بھ مباحث پروتستانھا و فالسفھ گوش 
عنوان نایب السلطنھ سیسیل منصوب شد، مالیاتھاي سنگین بر مالكان  بھ ١٧٨١وقتي كھ در سال . داده بود

بزرگ بست، حقوق فئودالي آنھا را نسبت بھ رعایایشان كاھش داد، و بھ امتیازات آنان در مورد انتخاب 
ولي وقتي بھ خود جرئت داد تا شاھزادھاي را كھ از راھزنان حمایت میكرد . قضات محلي پایان بخشید

و فرمان داد تعطیالت عید روزالیا، قدیسھ حامي پالرمو، دو روز كاھش یابد، ھمھ طبقات علیھ  زنداني كند،
فالسفھ ھنوز ثابت نكرده بودند كھ آنھا بھتر از كلیسا ). ١٧٨۵(او برخاستند و او با شكست بھ ناپل بازگشت 

  . نیازھا و طبیعت بشر را درك میكنند

II -  پاپھا، پادشاھان، و یسوعیان  

قدرت كلیساي كاتولیك، براساس اعتقاد بشر بھ نیروھاي مافوق طبیعت، شناخت و تصفیھ محركھا و 
كششھاي شھواني و بقایاي دوران كفر، تشویق بھ توسعھ و ترویج مذھب كاتولیك، و تلقین االھیاتي سرشار 

یا كلیسا ھمچنین منبع در ایتال. از شعر و امید و سودمند براي انضباط اخالقي و نظم اجتماعي استوار بود
اصلي درآمد ملي بود و در حكم عامل جلوگیري كننده با ارزشي در برابر مردمي بود كھ بویژه خرافاتي، 

ھا در پالرمو  ساحره ١٧٨٧تا سال ; خرافات بھ حد وفور وجود داشتند. كافر، و پر از احساسات تند بودند
عقاید و . نظره بودند، خوراكي و آشامیدني داده میشدسوزانده میشدند و بھ بانوان متجددي كھ شاھد این م

من بھ اعتقاد : ((گوتھ نوشت. رسوم و عادات كافرانھ با موافقت و خوشرویي كلیسا بھ حال خود باقي بودند
ولي در قلمرو .)) از میان رفتھاند) رم(مشخصي نایل شدھام، و آن اینكھ كلیھ آثار مسیحیت اولیھ در اینجا 

كائیسوتي دي كیوزانو، اسقف آستي،  -كنتھ . ر ایتالیا، مسیحیان واقعي بسیاري باقي بودندمسیحیت، حتي د
از ارثیھ ھنگفت خود دست كشید، زندگي توام با فقر داوطلبانھاي در پیش گرفت، و ھمیشھ بھ طور پیاده 

 ٣٠٠٠بماند، تنھا  اسقف تستا در مونرئالھ روي كاه میخوابید، فقط آن قدر غذا میخورد كھ زنده. سفر میكرد
لیر از درآمدھایش را براي نیازھاي خود نگاه میداشت، و بقیھ را صرف كارھاي عام المنفعھ و مستمندان 

  . میكرد

اولباك، /آثار ولتر، روسو، دیدرو، ھلوسیوس، د. كلیسا تا حدودي بھ نھضت روشنگري پاسخ مساعد داد
منوعھ منظور شده بودند، ولي امكان داشت اجازه المتري، و آزاد فكران دیگر البتھ در فھرست كتب م

، در كتابخانھ خود )١٧٧٣ -  ١٧۵٧(عالیجناب و نثیمیلیو، اسقف كاتانیا . خواندن آنھا از پاپ دریافت شود
، ١٧۶٩دستگاه تفتیش افكار در توسكان و پارما در . نسخ كامل آثار ولتر، ھلوسیوس، و روسو را داشت

یك كشیش كاتولیك بھ نام تامبوریني  ١٧٨٣در سال . منسوخ شد ١٨٠٩در  ، و در رم١٧٨٢در سیسیل در 
بھ اسم دوست خود تراوتما نسدورف مقالھاي تحت عنوان درباره رواداري مذھبي و مدني منتشر كرد كھ 

در آن دستگاه تفتیش افكار را محكوم كرده و اظھار داشتھ بود كھ ھرگونھ ارعاب وجدان مغایر با مسیحیت 
  . از رواداري نسبت بھ ھمھ گونھ عقاید مذھبي، بجز انكار وجود خداوند، طرفداري میكرداست، و 

در این نیمھ دوم قرن ھجدھم، از بخت بد پاپھا بود كھ با خواست سالطین كاتولیك دایر بر انحالل كامل 
ملي جنبش علیھ یسوعیان قسمتي از نبرد قدرت بود كھ میان احساسات . فرقھ یسوعي روبھرو بودند

دستگاه پاپ، كھ بر اثر نھضت ) انترناسیونالیسم(كشورھاي دوران جدید، و جنبھ بین المللي ) ناسیونالیسم(
دشمنان . اصالح دیني، نھضت روشنگري، و پیدایش طبقھ بازرگانان ضعیف شده بود، در گرفتھ بود

یان مصرانھ از برتري كاتولیك این فرقھ بھ طور آشكار در طرح ایراد اصلي خود مبني بر اینكھ یسوع
ولي آنھا از این امر بشدت ناراحت . قدرت پاپھا بر قدرت سالطین طرفداري میكنند پافشاري نمیكردند

بودند كھ سازماني كھ جز رھبر خود و پاپ مرجع باالتري را قبول ندارد، در داخل ھر كشور اساسا عامل 
آنھا بھ علوم و ادبیات و فلسفھ و ھنر، شركت آنھا بھ دانش و تقدس یسوعیان، كمك . یك قدرت خارجي است

آنھا در تعلیم و تربیت مجدانھ و موثر جوانان كاتولیك، عملیات قھرمانانھ آنھا در ماموریتھاي خارجي، و 
ولي آنھا . بازیافت اراضي بسیاري كھ زماني در برابر نھضت پروتستان از دست رفتھ بودند معترف بودند

بھ تجارت پرداختھ تا سودھاي ; كھ بكرات در امور غیرمذھبي دخالت كردھاندیسوعیان را متھم میكردند 
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اصول سفسطھآمیزي براي معذور داشتن اعمال خالف اخالق و بزھكاري تلقین ; مادي بھ دست آورند
اجازه دادھاند رسوم و معتقدات شركآمیز در ; حتي قتل پادشاھان را بھ دیده اغماض نگریستھاند; كردھاند
و با نیش زبان خویش در ; اصطالح مشرف شدگان بھ مسیحیت در آسیا بھ حال خود باقي بمانندمیان بھ 

ھاي مذھبي و بسیاري از كشیشان مسئول امور غیر مذھبي را از  مباحثات و لحن تحقیرآمیز خود سایر فرقھ
منشور پاپ در مورد سفیران پادشاھان پرتغال، اسپانیا، ناپل، و فرانسھ اصرار داشتند كھ . خود رنجاندھاند

  . فرقھ یسوعي لغو، و این سازمان رسما در سراسر جھان منحل شود

، و از اسپانیا و ناپل در ١٧۶٧ -  ١٧۶۴، از فرانسھ در سالھاي ١٧۵٩اخراج یسوعیان از پرتغال در سال 
، سیلزي، این فرقھ را ھنوز در مركز و شمال ایتالیا، امپراطوري اتریش، مجارستان، آلمان كاتولیك ١٧۶٧

آنھا از دوكنشین پارما كھ تحت حكومت خاندان  ١٧۶٨فوریھ  ٧در . و لھستان فعال باقي گذارده بود
پاپ كلمنس . بوربون بود اخراج شدند و بھ تراكم پناھندگان یسوعي در ایاالت وابستھ بھ كلیسا افزودند

ششم و وزیرانش را تھدید كرد كھ  سیزدھم مدعي بود كھ پارما وابستھ بھ دستگاه پاپ است و دوك فردیناند
وقتي كھ آنان در تصمیم خود پافشاري كردند، پاپ . اگر فرمان اخراج اجرا شود، آنھا را تكفیر خواھد كرد

دولتھاي كاتولیك اسپانیا، . توقیعي صادر كرد كھ بھ موجب آن مقام و عنوان دوك از او سلب و لغو شد
تانوتچي شھرھاي بنونتو و پونتھ كوروو را، كھ وابستھ : از كردندناپل، و فرانسھ علیھ دستگاه پاپ جنگ آغ

سفیر كبیر فرانسھ در روم  ١٧۶٨دسامبر  ١٠در . بھ پاپ بودند، تصرف كرد و فرانسھ آوینیون را گرفت
بھ نام فرانسھ، ناپل، و اسپانیا كتبا خواستار آن شد كھ توقیع علیھ پارما پس گرفتھ شود و فرقھ یسوعي رسما 

  . شود منحل

جلسھاي از كشیشان عالیمقام و . پاپ ھفتاد و شش سالھ در زیر فشار این اتمام حجت از پاي درآمد
  . ترتیب داد كھ بھ موضوع رسیدگي كند ١٧۶٩فرستادگان خود براي سوم فوریھ 

  . در دوم فوریھ او بر اثر تركیدن یك رگ در مغزش بدرود حیات گفت

كھ نظر )) زالنتي((گروه : بھ دو گروه تقسیم شدند. شین او انتخاب شدندكاردینالھایي كھ براي انتخاب جان
كاردینالھاي . كھ طرفدار سازشھاي صلحآمیزي بود)) رگالیستي((میداد با پادشاه مبارزه شود، و گروه 
بودند، در مدت كوتاھي توانستند در رم گرد آیند، و سعي )) زالنتي((ایتالیایي، كھ تقریبا ھمگي از گروه 

فرانسھ، اسپانیا، و پرتغال وارد شوند، مجمع انتخاب پاپ را )) رگالیستي((ردند قبل از اینكھ كاردینالھاي ك
در عین حال، لورنتسو ریتچي، . سفیر كبیر فرانسھ اعتراض كرد، و مجمع بھ تعویق افتاد. تشكیل دھند

ا در زمینھ انحالل فرقھ رھبر یسوعیان، با انتشار جزوھاي كھ در آن در مورد قدرت و صالحیت پاپھ
در ماه مارس كاردینال دو برني از فرانسھ . یسوعي سوال شده بود، وضع یسوعیان را بھ خطر انداخت

وارد شد و شروع بھ جمع آوري آراي كاردینالھا كرد تا از انتخاب پاپي كھ نظر اعلیحضرتین كاتولیك 
   .را تامین كند اطمینان حاصل شود) پادشاه و ملكھ فرانسھ(

شایعاتي حاكي از اینكھ وي یا دیگران كاردینال جوواني گانگانلي را تطمیع كردند یا بھ نحوي واداشتند تا 
قول دھد در صورتي كھ انتخاب شود، چنین منظوري را تامین كند، توسط مورخان كاتولیك و ضد كاتولیك 

دي بسیار با فضل، باتقوا، و درستكار ھمھ متفق القول بودند كھ كاردینال گانگانلي مر. مردود دانستھ شدھاند
ولي او وابستھ بھ فرقھ فرانسیسیان بود كھ اغلب با یسوعیان، چھ از نظر ماموریت مذھبي و چھ از ; است

، بھ اتفاق آراي چھل كاردینال، بھ عنوان پاپ انتخاب ١٧۶٩مھ  ١٩در . لحاظ االھیات، اختالف نظر داشت
  . او در این موقع شصت و سھ سال داشت. نھادشد و نام كلمنس چھاردھم را بر خود 

فرانسھ و ناپل اراضي وابستھ بھ دستگاه . پاپ جدید خود را دست بستھ در اختیار قدرتھاي كاتولیك یافت
; اسپانیا و پارما حالت مبارزھجویي داشتند; پاپي را كھ تصرف كرده بودند ھمچنان در اختیار داشتند

حتي ماري ترز كھ تا آن ; روحاني خود را بدون دخالت رم انتخاب میكندپرتغال تھدید میكرد كھ پیشواي 
زمان نسبت بھ دستگاه پاپ و یسوعیان وفاداري پرحرارتي داشت، اینك در برابر پسر آزاد فكرش یوزف 

pymansetareh@yahoo.com



دوم قدرت خود را از دست میداد و بھ درخواست پاپ براي كمك این طور پاسخ داد كھ نمیتواند در برابر 
شوازول، كھ بر حكومت فرانسھ تسلط داشت، بھ . د چنین گروھي از زعماي قوم مقاومت كنداراده متح

چنانچھ با فرانسھ از در مسالمت درنیاید، میتواند كلیھ روابط خود را با این ((برني دستور داد بھ پاپ بگوید 
حجت مشابھي براي پاپ آوریل اتمام  ٢٢كارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، در .)) كشور پایان یافتھ تلقي كند

كلمنس، كھ دفع الوقت میكرد، بھ كارلوس قول داد بزودي طرحي براي از میان بردن كامل . فرستاده بود
او بھ دستیاران خود دستور داد كھ بھ . بھ مقام خردمند و با درایت اعلیحضرت تقدیم دارد)) انجمن یسوع((

او . را خالصھ كنند)) انجمن یسوع((مورد اتھام  سوابق مراجعھ كنند و تاریخچھ، موفقیتھا، و خطاھاي
حل مسئلھ سھ سال طول . حاضر نشد آن طور كھ شوازول خواستھ بود وضع را ظرف دو ماه روشن كند

  . كشید، ولي سرانجام پاپ تسلیم شد

سرور و خریدار (او فتواي تاریخي خود را تحت عنوان دومینوس اك ردمپتورنوستر  ١٧٧٣ژوئیھ  ٢١در 
در آغاز این فرمان، صورت مطول جماعات مذھبي گوناگوني كھ بھ مرور ایام بھ وسیلھ . صادر كرد) ما

دستگاه پاپ منحل شده بودند، شكایات متعددي كھ از یسوعیان بھ عمل آمده بودند، و تالش پاپھاي مختلف 
ھایت اندوه مشاھده ما با ن: ((براي اصالح مفاسد مورد ادعا ارائھ شده بود، و سپس چنین ادامھ مییافت

كردھایم كھ این اقدامات اصالحي، و اقدامات دیگري كھ بعدا بھ عمل آمدند، نھ تاثیر الزم را داشتند و نھ 
با : این فتوا چنین نتیجھگیري میكرد. نیروي آن را كھ بھ این ناراحتیھا، اتھامات، و شكایات پایان دھند

ثمرات فراوان و نیكیھاي بزرگي را بھ بار آورد كھ بھ خاطر دیگر نمیتواند )) انجمن یسوع((توجھ بھ اینكھ 
آنھا تشكیل شد و بسیاري از پاپھا، اسالف ما، نسبت بھ آن نظر موافق دادند و آن را بھ امتیازات بسیار قابل 

ود امكان ندارد مادام كھ این فرقھ وج - و در واقع مطلقا  - تحسیني آراستند، و با توجھ بھ اینكھ كلیسا تقریبا 
ما، بدین وسیلھ، پس از تعمق بصیرانھ، بر اساس آگاھي . دارد از آرامشي واقعي و پا برجا بھرھمند شود

ما كلیھ . را منسوخ و ملغا میكنیم)) انجمن یسوع((مسلم خود، و بھ اتكاي قدرت فراوان رسالت خویش 
ھا، و تاسیسات دیگر را كھ بھ  گاهھا، پناھ ھا، مدارس، آسایشگاه مقامھاي روحاني، ماموریتھا، ادارات، خانھ

نحوي بھ این انجمن تعلق دارند، در كلیھ ایاالت و كشورھا یا سرزمینھایي كھ این تشكیالت در آنھا یافت 
  . شوند، ملغا و منسوخ اعالم میداریم

در این فتوا بھ یسوعیاني كھ ھنوز مشاغل روحاني بھ عھده نگرفتھ بودند و مایل بودند بھ زندگي 
حاني باز گردند، مستمري پیشنھاد شده، و بھ كشیشھاي یسوعي اجازه داده شده بود بھ كشیشان آزاد غیررو

بھ یسوعیان سوگند ; یا جماعات مذھبي دیگري كھ بھ تصویب دستگاه پاپ رسیده باشند، ملحق شوند
ود باقي بمانند، ھاي مذھبي پیشین خ خوردھاي كھ میثاقھاي نھایي و مطلق بستھ بودند اجازه میداد در خانھ

  . مشروط بر اینكھ مانند كشیشھاي آزاد لباس بپوشند و تسلیم قدرت و اختیارات اسقف محل باشند

را، كھ بھ وسیلھ پاپ صادر )) انجمن((قسمت اعظم یسوعیان، بجز ھیئتھاي معدودي در چین، حكم مرگ 
. از یسوعیان چاپ و منتشر شدندولي جزوات بینام در دفاع . شده بود، با اطاعت و نظم مشھود پذیرفتند

. كھ آنھا با مخالفان فتوا در مكاتبھاند، دستگیر شدند) كھ ھرگز ثابت نشد(ریتچي و چند دستیار بھ این اتھام 
  . در سن ھفتاد و دو سالگي در زندان درگذشت ١٧٧۵نوامبر  ٢۴ریتچي در 

این شایعھ بسرعت در جریان . اندكلمنس چھاردھم كمي بیش از یك سال بعد از صدور فتواي خود زنده م
بیماریھاي جسماني، از جملھ اسقربوط و . ھاي آخر عمر فكرش از كار افتاده بوده است بود كھ در ماه

وي بھ سرماخوردگي دچار شد  ١٧٧۴در آوریل . بواسیر، ھر روز و ھر شب را برایش مصیبتبار میكردند
و در ; لھا بحث درباره جانشیني او را آغاز كرده بودنددر اواخر اوت كاردینا; و ھرگز از آن بھبود نیافت

  . سپتامبر كلمنس درگذشت ٢٢

، جوواني براسكي بھ عنوان ١٧٧۵فوریھ  ١۵پس از تاخیرھا و زد و بندھاي بسیار ھیئت كاردینالھا در 
ر آثا. او بیشتر اھل معارف و فرھنگ بود تا كشورداري. پاپ انتخاب شد و نام پیوس ششم برخود نھاد

ھنري جمع میكرد، با مھرباني خود ھمھ را فریفتھ میساخت، وضع اداري دستگاه پاپي را بھبود بخشید، و 
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با فردریك كبیر، راه سازش مسالمتآمیزي با یسوعیان را . قسمتي از اراضي ماندابھاي پونتین را احیا كرد
ناپلئون بھ  ١٧٩۶در سال . ستبھ نیروھاي ائتالفي علیھ فرانسھ انقالبي پیو ١٧٩٣در سال . ترتیب داد

ارتش فرانسھ بھ رم وارد شد، اعالم جمھوري كرد، و از پاپ خواست  ١٧٩٨در ; ایاالت پاپي حملھور شد
اوت  ٢٩(پاپ امتناع كرد، دستگیر شد، و تا زمان مرگش . از كلیھ قدرتھاي اینجھاني خود دست بكشد

جانشین وي، پیوس ھفتم، تجدید حیات . ند، در اماكن و تحت شرایط مختلف، زنداني باقي ما)١٧٩٩
  . را جزئي از پیروزي نیروھاي ائتالفي علیھ ناپلئون قرار داد) ١٨١۴)) (انجمن یسوع((

III  - قانون و بكاریا  

  . اخالقیات و نحوه رفتار مردم ایتالیا بھ صورت تركیبي از خشونت، كاھلي، انتقامجویي و عشق باقي ماند

او بھ .)) ایتالیا كشوري خواب آلود است): ((١٧٧٠(لگي از بولونیا نوشت موتسارت در سن چھاردھسا
ایتالیاییھا در ھمھ جھان ((بر این عقیده بود كھ  ١٧٧۵پدرش در سال . فلسفھ خواب نیمروز پي نبرده بود
ھم موتسارت و ھم گوتھ درباره بزھكاري مردم ایتالیا اظھارنظر .)) آدمھاي ناسالم و حقھ بازي ھستند

دوكات نقره  ٢۵در ناپل گداھا از خود داراي فرمانده یا رئیس ھستند كھ ماھانھ : ((موتسارت نوشت; دندكر
آنچھ بیش از ھمھ توجھ : ((گوتھ نوشت. از پادشاه دریافت میدارد تا فقط گداھا را تحت نظم نگاه دارد

  . بیگانگان را جلب میكند وقوع عادي قتل است

قاتل كھ شوندمان با او زدوخورد میكرد، بیست ضربھ . بھ نام شوندمان بود قرباني امروز یك ھنرمند عالي
این كار عموما در اینجا مرسوم . و وقتي نگھبانان رسیدند، جنایتكار بھ خودش ھم چاقو زد; چاقو بھ او زد

در امان معموال قاتل راه نزدیكترین كلیسا را در پیش میگیرد، و بھ محض اینكھ بھ آنجا رسید، كامال ; نیست
یعني تا زماني كھ این جنایتكاران در كلیسا میماندند، از ; ھمھ كلیساھا بھ جنایتكاران تحصن میدادند.)) است

  . دستگیري مصون بودند

قانونگذاران تالش میكردند بھ جاي اینكھ كارآیي ماموران پلیس را افزایش دھند، از راه شدت مجازات مانع 
ھ در زمان تصدي پاپ مھربان بندیكتوس چھاردھم وضع شد، مجازات بھ موجب قوانیني ك. جنایت شوند

كفرگویي تازیانھ خوردن بود، و وقتي این گناه براي سومین بار تكرار میشد، مجازات آن پنج سال كار در 
ایجاد مزاحمت یا . ھا بھ ھنگام شب، از معاصي كبیره بود ورود غیرمجاز بھ صومعھ. كشتیھاي بردگان بود

بدنام . رفتن بانوي محترم در انظار، باعث محكومیت مادام العمر بھ كار در كشتي بردگان میشددر آغوش گ
كردن دیگران، حتي اگر جز حقیقت چیزي گفتھ نمیشد، مجرم را مستوجب مجازات مرگ و ضبط اموالش 

مجازات حمل طپانچھ بھ طور پنھاني، داراي .) با این وصف، ھجو گویي بھ حد وفور وجود داشت. (میكرد
در بسیاري از مناطق با فرار بھ كشور ھمسایھ یا شفقت یك قاضي یا تحصن در كلیسا، از . مشابھي بود

یك نفر بھ جرم . ولي در مواردي چند این قوانین بشدت اجرا میشدند. اطاعت این قوانین شانھ خالي میشد
دیدن یك لباس كشیشي كھ آن را بھ اینكھ وانمود میكرد كشیش است بھ دار آویختھ شد، یكي دیگر بھ جرم دز

شخص دیگري كھ نامھاي بھ پاپ كلمنس ; مبلغ یك و یك چھارم فرانك فروخت بھ ھمان سرنوشت دچار شد
حتي . یازدھم نوشتھ و او را متھم كرده بود كھ با ماریا كلمنتینا سوبیسكا روابطي دارد، سر از تنش جدا شد

خ شكنجھ خرد میشد، یا محكومین بھ دم یك اسب برانگیختھ، استخوانھاي زندانیان روي چر ١٧۶٢تا سال 
بستھ شده و روي زمین كشیده میشدند، بھ عنوان جنبھ امید بخشتر این تصویر، باید افزود كھ پارھاي 

جمعیتھاي اخوت بودند كھ پول جمع میكردند تا جرایم زندانیان را بپردازند و وسایل استخالص آنان را 
قوانین، چھ از نظر شیوه كار و چھ از لحاظ مجازاتھا، جزئي طبیعي از آن روحیھ اصالح . فراھم سازند

نھضت روشنگري كھ جنبھ بشر دوستي داشت و اخالق : انساندوستانھاي شد كھ زاییده عوامل دوگانھ بود
  . مسیحیت كھ از قید االھیات بیرحمانھ آزاد شده بود
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ت كھ موثرترین تقاضا براي اصالح قوانین در این قرن، این موضوع را باید بھ حساب محاسن ایتالیا گذاش
چزاره بونزانا ملقب بھ ماركزه دي بكاریا از دست پروردگان . از طرف یك نجیبزاده میالني صورت گرفت

با آنكھ وي بھ قدر كافي ثروت داشت كھ زندگي را بھ بیكارگي . فرانسھ بود)) فیلسوفان((یسوعیان و 
او از . را با عالقھاي بیآرام وقف نوشتن آثار فلسفي و اصالحات عملي كردبگذارند، تمام كوشش خود 

وي . حملھ بھ مذھب مردم خودداري كرد، ولي مستقیما بھ سراغ موضوع موجود جنایت و مجازات رفت
از كثافت بیماري زاي زندانھاي میالن و شنیدن سرگذشت زندانیان از زبان خودشان كھ چرا و چگونھ بھ 

از بینظمیھاي آشكار در دادرسي، شكنجھ . زده و چگونھ محاكمھ شده بودند، سخت یكھ خوردجنایت دست 
غیرانساني مظنونین و شھود، و شدت عمل یا ترحم خودسرانھ در قضاوت، و بیرحمیھاي وحشیانھ در 

)) دیي پونیي((او با پیترو وري بھ انجمني كھ آن را  ١٧۶١در حدود سال . اعمال مجازات، متالم شد
. ھاي عملي و ھم فعالیتھاي فكري میثاق بستھ بودند، پیوست مینامیدند و اعضاي آن ھم در زمینھ) مشتھا(

آنھا شروع بھ انتشار نشریھاي بھ نام ایل كافھ كردند كھ تقلیدي بود از نشریھ سپكتتر متعلق  ١٧۶۴در سال 
  . اره جرایم و مجازاتھا منتشر كرددر ھمان سال بكاریا اثر تاریخي خود را بھ نام رسالھ درب. بھ ادیسن

او با شكستھ نفسي در آغاز این رسالھ اعالم داشت كھ از سرمشق و راھنمایي روح القوانین اثر رئیس 
ھدف اساسي آنھا انتقام ; میگفت قوانین باید بر عقل استوار باشند. فناناپذیر پارلمان بوردو پیروي میكند

حد اعالي سعادت براي حداكثر ((ھدف قوانین باید . اجتماع استگرفتن از جنایت نیست، بلكھ حفظ نظم 
در این نوشتھ، بیست و پنج سال قبل از بنتم، اصل مشھور اخالقي مكتب سودخواھي .)) افراد مردم باشد

بكاریا با صراحت معمول خویش، بھ نفوذ ھلوسیوس كھ ھمان فرمول را در اثر خود بھ نام . ارائھ شده بود
این موضوع قبال در اثر فرانسیس ھاچسن بھ نام . (ارائھ كرده بود، اعتراف كرد) ١٧۵٨(درباره ذھن 

بكاریا میگفت براي خیر اجتماع عاقالنھتر آن است كھ .) آمده بود ١٧٢۵مفاھیم زیبایي و فضیلت در سال 
ینكھ بھ تعلیم و تربیت گسترش و عمق بیشتري یابد، بھ این امید كھ از میزان جنایات كاستھ شود، نھ ا

زیرا ممكن است یك مجرم اتفاقي بر اثر حشر و نشر بھ یك جنایتكار حرفھاي ; مجازات توسل جستھ شود
ھر متھم باید مشمول محاكمھ منصفانھ و علني در برابر قضات ذیصالحي شود كھ سوگند . تبدیل شود

ات باید با زیاني كھ بھ مجاز. محاكمھ باید بالفاصلھ پس از اتھام صورت گیرد. بیطرفي یاد كرده باشند
سبعیت در مجازات باعث بھوجود آمدن . اجتماع وارد شده است متناسب باشد، نھ با قصد عامل جنایت

ھیچ گاه نباید از شكنجھ استفاده . سبعیت در خصوصیات اخالقي، حتي در میان مردم غیر جنایتكار میشود
آن را خوب تحمل كند و بیگناه تصور  یك شخص گناھكار كھ بھ درد خو گرفتھ است، ممكن است; كرد
در حالي كھ شخصي كھ اعصاب حساستري دارد، ممكن است بر اثر آن ناچار شود بھ ھر چیز ; شود

مجازات اعدام باید . تحصن در كلیساھا براي جنایتكاران نباید مجاز باشد. اعتراف كند و گناھكار تلقي شود
  . منسوخ شود

بكاریا . بار بھ چاپ رسید، و بھ بیست و دو زبان اروپایي ترجمھ شد این كتاب كوچك ظرف ھجده ماه شش
ولتر مقدمھ . از متن فرانسھ، كھ بھ وسیلھ مورلھ ترجمھ شده بود، تحسین كرد و آن را برتر از اصل دانست

. بینامي بر این ترجمھ نوشت، و مكررا نفوذ بكاریا را در تالشھاي خودش براي اصالح قوانین اذعان كرد
تر كشورھاي ایتالیا بھ فاصلھ كمي قوانین جزایي خود را اصالح كردند، و تقریبا در سراسر اروپا تا بیش

كاترین امپراطریس روسیھ در منسوخ داشتن شكنجھ در قلمرو خود، تحت . شكنجھ متروك شد ١٧٨٩سال 
یانت بھ وطن، در شكنجھ را، جز در مورد خ) ١٧۴٠(فردریك كبیر قبال ; تاثیر بكاریا و ولتر قرار گرفت

  . پروس ملغا داشتھ بود

بكاریا براي اشغال كرسي حقوق و اقتصاد كھ اختصاصا براي وي در مدرسھ پالتینھ در  ١٧۶٨در سال 
او بھ عضویت ھیئتي براي اصالح تفسیر قانون در لومباردي  ١٧٩٠در . میالن دایر شده بود، انتخاب شد

  . برگزیده شد
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سخنرانیھاي وي، طنین قبلي چند عقیده اساسي ادم سمیث و مالتوس درباره تقسیم كار، رابطھ میان كار و 
انسانگرایي رنسانس بھ صورت نھضت روشنگري در . سرمایھ، و میان جمعیت و موجودي خواربار بود

  . ایتالیا در وجود بكاریا تجدید حیات یافت

IV -  ماجراجویان  

  كالیوسترو -١

او زود بھ حد بلوغ رسید، و طولي . در پالرمو بھدنیا آمد ١٧۴٣جوزیھ بالسامو فرزند یك دكاندار بود و در 
در سیزدھسالگي بھ عنوان یك سالك تازه كار وارد بھ صومعھ بن . نكشید كھ در دزدي ید طوالیي یافت

ھا، و كتابھاي  ا، لولھدر آنجا بھ سمت كمك داروساز صومعھ منصوب شد و از روي بطریھ. فراتلي رفت
او كھ . داروسازي بھ قدر كافي شیمي و كیمیاگري آموخت تا براي كار بھ عنوان پزشك قالبي مجھز شود

ملزم بود بھ ھنگام صرف غذاي راھبان شرح زندگي قدیسان را براي آنھا بخواند، بھ جاي نام قدیسان نام 
تازیانھ خورد، بساط خود را جمع كرد، و بھ دنیاي براي این كار . برجستھترین فواحش پالرمو را میخواند

كارھایي كھ میكرد شامل . جنایتكاران ملحق شد، و بھ مطالعھ ھنر امرار معاش بدون كار كردن پرداخت
و معموال با چنان مھارتي آثار جرم ; داللي محبت، جعل، سندسازي، طالع بیني، جادوگري، و راھزني بود

  . وران پلیس تنھا بھ جرم امانت میتوانستند او را محكوم كنندخود را پنھان میداشت كھ مام

او كھ خود را بھ طرز ناراحت كنندھاي مورد سوظن مییافت، بھ مسینا رفت و از آنجا بھ ردجو دي 
مدتي از راه دستكاري در . كاالبریا رسید، فرصتھاي موجود در ناپل و رم را مورد آزمایش قرار داد

با لورنتسا فلیچیاني ازدواج كرد، و . ھا بھ عنوان آثار خودش امرار معاش میكردتصاویر چاپي و فروش آن
او كھ نام ماركزه د پلگریني بر خویش نھاده بود، بانوي . از طریق كسب با جسم او وضع خوبي یافت

سودآور خود را بھ ونیز، مارسي، پاریس، و لندن برده او ترتیبي داد كھ زنش را در بازوان یك كویكر 
او نام خود را بھ كنت دي . ھا خرج آنھا را تامین كرد باجي كھ از این راه گرفت، ماه; روتمند پیدا كنندث

ریش و سبیل گذاشت و لباس یك سرھنگ پروسي بر تن كرد، و بھ ھمسرش ھم نام . كالیوسترو تغییر داد
اصرار تھدیدآمیز دوستانش  بھ پالرمو بازگشت، بھ عنوان یك جاعل دستگیر شد، ولي بھ. كنتس سرافینا داد

  . كھ مجریان قانون را دچار وحشت كرده بودند، آزاد شد

چون جذبھ سرافینا بر اثر دست بھ دست گشتن از بین رفتھ بود، او معلومات شیمیایي خود را مورد بھره 
رد و برداري قرارداد، داروھایي سرھم میكرد و میفروخت كھ تضمین میكرد چین و چروكھا را از میان بب

وقتي بھ انگلستان بازگشت، بھ سرقت یك گردنبند الماس متھم شد و مدتي را در زندان . عشق را آتشین كند
او بھ یك . بھ فراماسونھا پیوست، بھ پاریس رفت، و بھ مقام قبطي اعظم فراماسونھاي مصر رسید. گذراند

است و راه وصول بھ آن یك دوره چھل صد آدم ساده لوح اطمینان داد كھ راز قدیمي تجدید جواني را یافتھ 
ھمین كھ مشتش در یك شھر . روزه تصفیھ مزاج، تعریق، غذاي گیاھي، رگ زني، و معرفت االھي است

باز میشد، بھ شھر دیگري میرفت و بھ كمك ارتباط با فراماسونھا و انگشتري كھ از آنھا در دست داشت، 
بورگ بھ عنوان یك پزشك مشغول كار شد، فقرا را در سن پطرز. ھاي پولدار دست مییافت بھ خانواده

ولي پزشك كاترین بزرگ ; رایگان معالجھ میكرد، و پاتیومكین رجل سیاسي روسیھ او را نزد خود پذیرفت
بھ ; كھ یك اسكاتلندي زیرك بود، پارھاي از اكسیرھاي این پزشك را تجزیھ كرد و آنھا را بیارزش یافت

در ورشو مشت او توسط یك . د كھ بساطش را جمع و شھر را ترك كندكالیوسترو یك روز وقت داده ش
باز شد، ولي قبل از ) ١٧٨٠(پزشك دیگر در جزوھاي تحت عنوان نقاب از چھره كالیوسترو برداشتھ شده 

در آنجا . اینكھ این جزوه او را بھ دام اندازد، بھ سوي وین، فرانكفورت، و ستراسبورگ حركت كرده بود
و این كاردینال یك پیكره نیم تنھ از ; ادوار دورو آن را مجذوب خود كرد - رنھ  - پرنس لویي وي كاردینال 

كاردینال وي را بھ )). كالیوستروي االھي((در كاخ خود گذارد كھ روي آن نوشتھ شده بود )) قبطي اعظم((
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رنگ آشكار شد، وقتي كھ نی. پاریس برد، و این شیاد بزرگ ناآگاھانھ درگیر قضیھ گردنبند الماس شد
طولي نكشید كھ او بھ عنوان اینكھ بیگناه است، آزاد شد ولي بھ او دستور . كالیوسترو بھ زندان باستیل افتاد
در خالل این احوال، گوتھ . در لندن وي مشتریھاي تازھاي یافت). ١٧٨۶(داده شد از فرانسھ خارج شود 

ان داد كھ فرزند نام آورش تبرئھ شده و در امان از مادر كالیوسترو در سیسیل دیدن كرد و بھ او اطمین
   .است

این كنت و كنتس از لندن، كھ در آن بر تعداد افرادي كھ نسبت بھ وي مشكوك شده بودند شدیدا افزوده شده 
ترانت رفتند و در تمام این شھرھا مورد سوظن قرار گرفتند و اخراج بود، بھ بال، تورن، روورتو، و 

  . شدند

در رم آنھا كوشش . كنت موافقت كرد. سرافینا التماس میكرد بھ رم برده شود تا بر سر قبر مادرش دعا كند
 ٢٩(دستگاه تفتیش افكار آنھا را دستگیر كرد ; كردند یك لژ براي فراماسونري مصري وي، دایر كنند

كالیوسترو بھ زندان ابد محكوم شد، و عمر خود ; آنھا بھ حقھ بازیھاي خود اعتراف كردند; )١٧٨٩سامبر د
او نیز جزیي از . در پنجاه و دو سالگي بھ پایان رسانید ١٧٩۵را در قلعھ سان لئو نزدیك پزارو در سال 

  . تصویر قرن روشنفكري بود

  كازانووا  - ٢

بھ طور نامنظم و بدون اینكھ این حروف (ار ھم قراردادن چند حرف از الفبا جوواني یاكوپو كازانووا با كن
ھا را تحت تاثیر  یك عنوان افتخارآمیز دھان را بھ اسم خود افزود تا بھ كمك آن راھبھ) را انتخاب كرده باشد

  . خود قرار دھد، و در برابر دولتھاي اروپا قدعلم كند

در ونیز بھ دنیا آمد و در ھمان اوان  ١٧٢۵ش بودند، در سال او كھ پدر و مادرش ھر دو بازیگر نمای
بھ كار آموزي در رشتھ حقوق مشغول شد، و مدعي بود در سن . كودكي آثار تیزھوشي از خود نشان داد

در ھر گام از خاطرات جالبش باید ھشیار . شانزده سالگي درجھ دكترا از دانشگاه پادوا دریافت داشتھ است
یل وي انسان را گمراه نكند، ولي او داستان خود را با چنان صراحت متواضعانھاي بیان بود كھ نیروي تخ

  . میدارد كھ امكان دارد انسان با وجود آگاھي از اینكھ او دروغ میگوید، حرفش را باور كند

)) و زیبادختري سیزده سالھ ((او بتینا نام داشت و . وقتي در پادوا بود، نخستین شكار خود را بھ دام انداخت
ھنگامي كھ این دختر بھ آبلھ مبتال شد، . و خواھر معلم وي، یعني كشیشي نیكوكار بھ نام گوتتسي بود

بھ طوري كھ خود كازانووا میگوید، اعمال . كازانووا از او پرستاري كرد و خودش ھم آبلھ گرفت
اي آخرین بار بھ پادوا رفت، بھ ھنگام كھولت كھ وي بر. نیكوكارانھ او با ماجراھاي عشقیش برابري میكرد

آن طور كھ او بیان میدارد، .)) بتینا را سالخورده، بیمار، و فقیر یافتم و او در میان بازوان من جان سپرد((
  . ھایش او را تا زمان مرگش دوست داشتند تقریبا ھمھ معشوقھ

ده بود، مادرش در پدرش مر. با آنكھ او دانشنامھاي در رشتھ حقوق داشت، دچار فقري خفت آور بود
شھرھایي بسیار دور دست مانند سن پطرزبورگ مشغول بازیگري بود، و معموال پسرش را از خاطر 

ولي او ھمان گونھ كھ خوش قیافھ . ھا و خیابانھا، ناني بھ دست میآورد او با نواختن ویولن در میخانھ. میبرد
یك سناتور ونیزي بھ نام تسوان  ١٧۴۶ر سال ھنگامي كھ د. و شجاع بود، از نظر جسماني نیز نیرومند بود

براگادینو در موقع پایین آمدن از پلكان دچار سكتھ شد، یاكوپو او را در بازوان خود گرفت و وي را از 
از آن پس این سناتور از او در بیش از ده مورد دردسر حمایت كرد و بھ او پول . سقوط با سر نجات داد

نخست از دون ((در پاریس ; در لیون بھ فراماسونھا پیوست. تریش دیدن كندداد كھ از فرانسھ، آلمان، و ا
  )). پایھترین اعضا و سپس استاد تشكیالت شدم
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در زمان من در فرانسھ ھیچ كس راه مبالغھ و ((ما با كمال تعجب مشاھده میكنیم كھ او میگوید، 
نكشید كھ با عرضھ متاع خود یعني بھ ونیز بازگشت، و طولي  ١٧۵٣در سال .)) گزافھگویي را نمیدانست

یك سال بعد یك مفتش رسمي درباره او بھ سنا . آگاھي از علوم محتجبھ توجھ دولت را بھ خود جلب كرد
  :چنین گزارش داد

او خود را بھ لطایف الحیل مورد عنایت تسوان براگادینوي شریف قرار داده و او را بھ طرزي رنج آور 
و پیزانو بھ من اظھار میدارد كھ كازانووا بھ این عنوان كھ یك فیلسوف عالم بندت. ... سر كیسھ كرده است

اسرار است، و از طریق استدالالت قالبي، كھ با زیركي آنھا را با افكار افراد مورد نظر خود وفق میدھد، 
خود  او براگادینو را متقاعد كرده است كھ میتواند فرشتھ نور را بھ خدمت. درصدد امرار معاش میباشد

  . احضار كند

این گزارش ھمچنین آمده است كھ كازانووا مطالبي براي دوستانش فرستاده است كھ او را آزاد فكري بیدین 
خانمي بھ نام ممنو این فكر برایش پیش آمد كھ من بھ فرزندش تعلیم الحاد : ((كازانووا میگوید. نشان میدھد

  : او سپس ادامھ میدھد.)) میدادم

بھ آنھا متھم شده بودم، بھ دستگاه تفتیش افكار ارتباط داشت و دستگاه تفتیش افكار حیوان چیزھایي كھ من 
جریاناتي وجود داشتند كھ زنداني كردن مرا در . درنده خوبي است كھ در افتادن با آن خطرناك است

گرفتھ شد كھ زندانھاي كلیسایي دستگاه تفتیش افكار برایشان مشكل میكرد، و بھ این علت سرانجام تصمیم 
  . دستگاه تفتیش افكار دولتي باید بھ كار من رسیدگي كند

صبح روز بعد دستگیر شد، اوراقش . كازانووا امتناع كرد; براگادینو بھ او اندرز داد از ونیز خارج شود
ھاي سربي  كھ اسمش از ورقھ) سرب(ضبط شدند، و بدون محاكمھ در زندان دولتي ونیز بھ نام اي پیومبي 

  : او میگوید. بام زندان مشتق بود، زنداني شد

دوم، ; نخست، موشھا: ایم امكان نداشت چشمان خود را ببندم، بھ سھ علتھنگامي كھ شب فرامیرسید، بر
و سوم، ; صداي وحشتناك ساعت كلیساي سان ماركو كھ صدایش چنان بود كھ گویي در اطاق من بود

ھزاران كك كھ بھ بدن من حملھ میبردند، گازم میگرفتند، نیشم میزدند، و خونم را چنان مسموم میكردند كھ 
  . قباض عضالني شبیھ بھ تشنج میشدممن دچار ان

ھا، مخاطرات، و  او بھ پنج سال زندان محكوم شد، ولي پس از پانزده ماه حبس با تركیبي از شیوه
  . وحشتھایي كھ شرح آنھا در بیش از ده سرزمین متاع مورد عرضھ او شد، از زندان فرار كرد

اوورني دوئل كرد، او را مجروح /وال دوالتور دبراي بار دوم بھ پاریس رفت، با یك كنت جوان بھ نام نیك
شفا بخشید، دوستي او را جلب كرد، و بھ وسیلھ او بھ یك عمھ )) جادویي((كرد، زخمش را با یك مرھم 

این مادام با اخالص كامل بھ قدرتھاي غیبي او معتقد شد و امیدوار . اورفھ معرفي شد/ثروتمند بھ نام مادام د
بتواند جنسیت خود را عوض كند، كازانووا زودباوري این زن را مورد استفاده  بود بھ كمك این قدرتھا

نمیتوانم بدون . اینك كھ من پیر شدھام. ((قرار داد، و در آن وسیلھاي پنھاني براي ثروتمند شدن یافت
ولي این ماجرا در طول دوازده فصل از .)) احساس شرمساري بھ این فصل از زندگي خود نظري بیفكنم

او با تقلب در ورق بازي، با ترتیب دادن بخت آزمایي براي دولت فرانسھ، و با دریافت . بش ادامھ یافتكتا
ضمن سفر از پاریس بھ بروكسل . یك وام از ایاالت متحده ھلند براي دولت فرانسھ بر درآمد خود افزود

ھ محافظھ كاران سرمشقي او میخواست ب.)) (در تمام طول راه كتاب درباره ذھن ھلوسیوس را میخواندم((
  مجاب كننده از شخصي آزاداندیش ارائھ كند كھ بھ ھرزگي گراییده است، ولي 
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ھاي  ھا، رفیقھ در بسیاري از ایستگاه; شاید این جریان برعكس بود، در ھر ایستگاه رفیقھاي پیدا میكرد
وي بھوجود آمده بودند،  پیشین خود را مییافت، گاه بھ گاه او بھ یكي از فرزندان خود كھ بدون خواست

  . برمیخورد

ما قبال شرح قسمتي از این مالقات . از ولتر دیدن كرد) ١٧۶٠(او در مونمورانسي از روسو، و در فرنھ 
اگر بتوان حرف كازانووا را باور كرد، او از فرصت دیدار از ولتر استفاده كرد . دو نفره را ذكر كردھایم

. ھاي مورد توجھ عامھ را آشكار میكند، وي را سرزنش كرد فسانھو بھ خاطر اینكھ ولتر مھمل بودن ا
  :جریان بحث خود با ولتر را چنین بازگو میكند

فرض كنیم شما موفق شوید خرافات را از میان ببرید، بھ جاي آنھا چھ چیزي قرار خواھید داد : كازانووا
را میخورد نجات دادم، شما میپرسید  وقتي كھ من بشریت را از عفریت درندھاي كھ آنھا! بارك اهللا: ولتر

بلكھ بالعكس براي موجودیت آن ; خرافات بشریت را نمیخورد: چھ چیزي بھ جاي آن قرار میدھم كازانووا
  . الزم است

من ابناي بشر را دوست دارم و میخواھم . براي موجودیت آن الزم است این، یك كفر وحشتناك است: ولتر
آیا . خرافات و آزادي نمیتوانند دست در دست یكدیگر پیش روند. آنان را مانند خودم آزاد و سعادتمند ببینم

خدا : ید برتري مردم است ولترپس آنچھ میخواھ: شما فكر میكنید كھ بردگي باعث سعادت میشود كازانووا
  . ھاي مردم باید پادشاھي داشتھ باشند كھ بر آنھا حكومت كند توده! نكند

در آن صورت خرافات الزم است، چون مردم ھیچ وقت بھ یك نفر كھ صرفا انساني مانند : كازانووا
  . خودشان باشد، این حق را نخواھند داد كھ بر آنھا فرمانروایي كنند

ادشاھي میخواھم كھ بر مردمي آزاده حكومت كند و با شرایط متقابل با آنھا پیوند داشتھ باشد، بھ من پ: ولتر
  . طوري كھ این شرایط مانع ھرگونھ تمایل او بھ سوي استبداد شود

انسان از میان دو بدي، باید . من با ھابز ھمعقیدھام. ادیسن میگوید چنین پادشاھي غیرممكن است: كازانووا
و . ملتي كھ از قید خرافات آزاد شود، ملتي مركب از فالسفھ خواھد بود. كمتر بد است انتخاب كند آن را كھ

براي مردمي كھ منكوب نشوند، توسري نخورند، و افسار بھ . فالسفھ راه اطاعت كردن را نمیدانند
  . دو خود شما ھم از مردم ھستی! وحشتناك است: ولتر. گردنشان نباشد، خوشبختي وجود ندارد

. این عشق شما را كور میكند. آنچھ بیش از ھمھ مورد توجھ شماست عشق بھ بشریت است: كازانووا
بشریت استعداد پذیرش . ولي آن را آن طور كھ ھست دوست داشتھ باشید. بشریت را دوست داشتھ باشید

یت را بدبختتر و این مكارم تنھا بشر. مكارمي را كھ شما میخواھید بالدریغ بر آن عرضھ دارید، ندارد
  . فاسدتر میكند

  . متاسفم كھ شما چنین عقیده بدي درباره ھمنوعان خود دارید: ولتر

ھاي اشرافي راه مییافت، زیرا بسیاري از نجیب زادگان اروپا از  بھ خانھ. كازانووا ھر كجا كھ میرفت
  ھاي  یا معتقدین بھ افسانھ) برادران صلیب گلگون(فراماسونھا، یا روزنكرویتسیان 
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موزه دولتي تاریخ، علوم محتجبھ . كاترین كبیر: راكاتوف. اس. سكاراداموف روي نقاشي اف. حكاكي جي
ھر (او نھ تنھا مدعي دانش خاص در این زمینھ بود، بلكھ عالوه بر آن اندامي خوب، قیافھاي متمایز . بودند

گنجینھاي از داستانھا و خوشمزگیھا و قدرت ، تسلط بھ چند زبان، اعتماد بھ نفس اغواكننده، )چند نھ زیبا
ھر جا كھ بود طولي نمیكشید كھ او را . مرموزي براي بردن بازي با ورق یا بازیھاي قمارخانھ داشت

گاه بھ گاه ناچار میشد دوئل كند، ولي مانند شرحھاي تاریخي كھ ملتھا براي . روانھ زندان یا مرز میكردند
  . جنگھا مغلوب نمیشد خود مینویسند، ھیچ گاه در این

. او آزاد بود بھ ھمھ جاي ایتالیا جز ونیز سفر كند. سرانجام آرزوي موطنش او را وادار بھ تسلیم كرد
او بار دیگر بھ ونیز  ١٧٧۵در سال . چندین بار تقاضاي اجازه بازگشت كرد، و سرانجام این اجازه داده شد

زارشھایش بھ این علت كھ بیش از حد حاوي فلسفھ گ. دولت او را بھ عنوان جاسوس استخدام كرد. رفت
از كار بركنار شد و با . بودند و بھ قدر كافي اطالعات در آنھا وجود نداشت، بھ دور ریختھ میشدند

بھ او . ھاي روزگار جواني خود، ھجوي درباره گریمالدي كھ از نجیبزادگان بود نوشت بازگشت بھ شیوه
، )١٧٨٢(او بھ وین . آماده كند)) سرب((خود را بار دیگر براي زندان  گفتھ شد یا از ونیز خارج شود یا

  . سپا، و پاریس گریخت

این شخص از او خوشش آمد و از او دعوت كرد بھ عنوان . در پاریس باكنت فون والدشتاین آشنا شد
انووا چون ھنر عشقبازي، جادوگري و تردستي كاز. كتابدار وي در قصر دوكس در بوھم مشغول كار شود

وقتي كھ بھ محل . فلورن پذیرفت ١٠٠٠بھ نقطھ كاھش بازده خود رسیده بود این شغل را با حقوق سالي 
خدمت خود رسید و استقرار یافت متوجھ شد بھ او بھ چشم یك پیشخدمت نگاه میكنند، و او در سالن 

  . پیشخدمتھا غذا میخورد
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جا داستان زندگي من را نوشت تا بھ قول خودش چھارده سال آخر عمر خود را در دوكس گذرانید، در آن
او . در درجھ اول بیروحي كشندھاي را كھ در بوھم بیروح او را تا سرحد مرگ زجر میداد، كاھش دھد

با روزي ده تا دوازده ساعت نوشتن، مانع شدھام كھ اندوه سیاه قلب بیچارھام را بخورد و عقلم ((میگوید، 
ھ در شرح وقایع از صداقت كامل پیروي كرده است، و در بسیاري از او مدعي بود ك.)) را زایل كند

ولي بیشتر اوقات براي اثبات صحت ; موارد این شرح با ذكر وقایع تاریخي بخوبي چاشني شده است
  . مطالب او، مداركي در دست نیست

زانووا آن قدر زنده كا. ما تنھا نمیتوانیم بگوییم كھ كتاب او یكي از جذابترین یادگارھاي قرن ھجدھم است
  . ماند كھ بر مرگ رژیم سابق فرانسھ ماتم بگیرد

اي فرانسھ عزیز و زیبایم كھ در آن روزھا، با وجود احكام دادگاه، بیكاري، و با وجود بدبختي مردم، 
فرانسھ عزیزم، امروز ترا چھ شده است مردم حاكم بر تو ھستند، مردمي كھ از ھمھ . وضعت خوب بود

  . یوان صفتتر و ظالمترندحكمرانان، ح

، او زندگي خود را با تقدسي بھ موقع بھ ١٧٩٨و بھ این ترتیب، در آخرین روز عمرش، چھارم ژوئن 
او ھواي نفس را .)) من مانند یك فیلسوف زندگي كردھام، و مانند یك مسیحي میمیرم: ((گفت. پایان رسانید

  . ه بودبا فلسفھ، و نظرات پاسكال را با مسیحیت اشتباه كرد

V -  وینكلمان  

  . اینك براي مقایسھ، خوب است بھ یك آرمانگرا نظري بیفكنیم

با نفوذترین سیما در تاریخ ھنر در این دوران، ھنرمند نبود بلكھ دانشمندي بود كھ زندگیش وقف تاریخ ھنر 
در شتندال در براندنبورگ چشم  ١٧١٧او در نھم دسامبر . شد و مرگ عجیبش روح ادب اروپا را تكان داد

ایل بود بھ تحصیل التیني پدر پینھ دوزش امید داشت او پینھ دوز شود، ولي یوھان م. بھ جھان گشود
چون پر شوق و داراي . وي با خواندن آواز، ھزینھ سالھاي اولیھ تحصیل خود را فراھم میآورد. بپردازد

. بھ شاگردان كم استعدادتر درس میداد، و با پول آن غذا و كتاب میخرید. پشتكار بود، بسرعت پیشرفت كرد
میخواند، و ھمھ كتابھاي كتابخانھ استاد خویش را با ولع ھنگامي كھ معلمش كور شد، یوھان براي او كتاب 

. التیني و یوناني را بھ طور كامل یاد گرفت، ولي بھ زبانھاي خارجي دوران جدید عالقھاي نداشت. خواند
ھنگامي كھ شنید كتابخانھ مرحوم یوھان آلبرت فابریتسیوس یك دانشمند مشھور دانشھاي قدیمي، در یك 

تا ھامبورگ پیاده رفت، كتابھاي قدیمي یوناني و  - د، نزدیك سیصد كیلومتر از برلین حراج بھ فروش میرس
بھ عنوان یك  ١٧٣٨در سال . التیني آن كتابخانھ را خرید و آنھا را روي دوش خود بھ برلین آورد

كرد  بھ االھیات عالقھاي نداشت، ولي از این فرصت استفاده; دانشجوي علوم االھي وارد دانشگاه ھالھ شد
دوبار فرھنگ . پس از اینكھ فارغ التحصیل شد، با تدریس امرار معاش میكرد. تا زبان عبري یاد بگیرد

  . تاریخي و انتقادي اثر بل را بھ طور كامل خواند، و این كار بر ایمان مذھبي او تاثیر گذارد

  . ددر ظرف یك سال ایلیاد و اودیسھ را سھ بار بھ طور كامل بھ زبان یوناني خوان

دعوتي را كھ براي مشاركت در ریاست مدرسھاي در زیھاوزن واقع در آلتمارك برایش  ١٧۴٣در سال 
روزھا بھ اطفال كھ سرھایشان گر گرفتھ بود الفبا یاد . ((تالر پذیرفت ٢۵٠رسیده بود، با حقوق سالي 

بم، و نزد خود تمثیالت میدادم، و حال آنكھ من با شور بسیار در حسرت آن بودم كھ بھ دانش واال دست یا
براي تامین كرایھ خانھ و ھزینھ غذاي خود عصرھا درس میداد، و سپس تا نیمھ .)) ھومر را تكرار میكردم

شب آثار كالسیك را مطالعھ میكرد، تا ساعت چھار بامداد میخوابید، باز آثار كالسیك را مطالعھ میكرد، و 
طرف كنت فون بوناو از او دعوت شد تا در كاخ نوتھ وقتي از . سپس خستھ براي تدریس سر كالس میرفت
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تالر دریافت دارد، با  ٨٠تا  ۵٠نیتس در نزدیكي درسدن كمك كتابدار شود و عالوه بر محل سكونت سالي 
ھاي كتب در آن  در آنجا وي با یكي از وسیعترین مجموعھ). ١٧۴٨(كمال میل این دعوت را پذیرفت 

  . شدعصر مواجھ و فوق العاده مشعوف 

یكي از كساني كھ از این كتابخانھ استفاده میكردند، كاردینال آركینتو سفیر پاپ در دربار برگزیننده ساكس 
او تحت تاثیر شوق و ذوق و دانش وینكلمان، و ھمچنین الغري اندام و پریدگي رنگ او قرار گرفت و . بود

ھ چنین سفري منتھاي آرزوي اوست، ولي خارج یوھان پاسخ داد ك.)) شما باید بھ ایتالیا بروید((بھ او گفت، 
از وینكلمان دعوت شد، از سفیر پاپ در درسدن دیدن كند، و او چند بار بدانجا رفت . از امكانات وي است

كاردینال پاسیونئي كھ . و از وسعت دانش و حسن نزاكت یسوعیاني كھ در خانھ سفیر میدید مشعوف میشد
دوكات بھ  ٧۵مت كتابداري در آن شھر را در برابر مسكن، غذا و جلد كتاب داشت، س ٠٠٠،٣٠٠در رم 

وینكلمان حاضر شد تغییر مذھب دھد، چون . ولي الزمھ احراز این مقام، كاتولیك بودن بود; او پیشنھاد كرد
پس از مرگ چیزي نیست كھ انسان از آن ((وي قبال عقیده خود را بھ این صورت ابراز داشتھ بود كھ 

فقط از نظر اجتماعي، و نھ معتقدات مذھبي، با اشكاالتي براي تغییر مذھب .)) ن امیدوار باشدبترسد و بھ آ
تنھا عشق بھ دانش است كھ : ((او براي یكي از دوستانش كھ وي را مالمت كرده بود نوشت. روبھرو بود

در نمازخانھ  ١٧۵۴ژوئیھ  ١١در  .))فرادھممیتواند مرا وادار كند بھ پیشنھادي كھ بھ من شده است، گوش 
بھ دالیل مختلف . سفیر پاپ در درسدن او بھ ایمان تازه خود اعتراف كرد و ترتیبات سفرش بھ رم داده شد

ساز، و حكاك بود، زندگي و  او یك سال دیگر در درسدن باقي ماند و نزد آدام اوزر، كھ نقاش، مجسمھ
ھایي درباره تقلید آثار یوناني در نقاشي و  نخستین كتاب خود را بھ نام اندیشھ ١٧۵۵در مھ . تحصیل میكرد

در این كتاب او عالوه بر توصیف آثار عتیقھاي كھ در . مجسمھ سازي تنھا در پنجاه نسخھ منتشر كرد
ك یونانیھا درباره طبیعت برتر از ادراك دوران جدید درسدن جمع آوري شده بود، اعالم داشت كھ ادرا

تنھا ((او چنین نتیجھگیري كرد كھ . بود، و راز برتري یونانیھا در زمینھ ھنر نیز در ھمین امر نھفتھ بود
و عقیده داشت )) ;راه رسیدن ما بھ عظمت، و در حقیقت عظمتي غیرقابل تقلید، از سبكھاي باستاني است

این كتاب . رمندان عصر جدید، رافائل بھتر از ھر كس این كار را انجام داده استكھ از میان ھمھ ھن
پدر . كلوپشتوك و گوتشد نیز آن را از نظر سطح دانش و شیوه نگارش ستودند; كوچك شاخص قرار گرفت

تالر  ٢٠٠روحاني راوخ، كشیش اقرار نیوش فردریك آوگوستوس، از پادشاه یك مستمري ساالنھ بھ مبلغ 
سپتامبر  ٢٠سرانجام در . ي دو سال آیندھاش تامین، و ھشتاد دوكات براي سفرش بھ رم فراھم كردبرا

  . و در آن وقت سي و ھفت سال داشت; وینكلمان ھمراه یسوعي جوان دیگري عازم ایتالیا شد ١٧۵۵

تر را ضبط وقتي بھ رم رسید در گمرك دچار مشكل شد، زیرا از میان اثاثھ وي چند جلد كتاب از آثار ول
او جایي براي زندگي در خانھاي كھ روي تپھ پینچان قرار . این كتابھا بعدا بھ وي باز گردانده شدند; كردند

در این خانھ پنج نقاش زندگي میكردند، و روح نیكوال پوسن و كلود لورن نقاشان فرانسوي ; داشت پیدا كرد
كاردینال پاسیونئي . ق از كمك وي بھرھمند شدپس از آشنایي با منگس، بھ صد طری. بھ آن تقدس میبخشید

بھ او اجازه داد از كتابخانھاش استفاده كند، ولي وینكلمان كھ میخواست در دنیاي ھنر روم بھ كاوش 
او اجازه یافت چندین بار از بلودره در واتیكان دیدن كند، . بپردازد، ھنوز از قبول شغل دایمي امتناع داشت

بھ ھنگام تعمق . را در برابر مجسمھ آپولون، تورسو، و الئوكوئون گذرانید در آنجا ساعتھا وقت خود
ھاي  او از تیوولي، فراسكاتي، و حومھ. ھا، افكارش شكل مشخصتري بھ خود گرفت درباره این مجسمھ

  . دیگر كھ داراي آثار باستاني بودند، دیدن كرد

كاردینال آركینتو در . درو آلباني با وي شداطالعات وي درباره ھنر كالسیك باعث دوستي كاردینال آلسان
وینكلمان ھم در ازاي آن، در كتابخانھ كاخ ; كاخ كانچلریا كھ دستگاه قضایي پاپ بود، آپارتماني بھ وي داد

خداوند این را : ((میگفت. در این ھنگام وي در خوشي تقریبا سرمستانھاي سیر میكرد. تجدید سازمان كرد
و بھ یكي از دوستانش در آلمان نامھاي نوشت .)) جواني بیش از حد زجر كشیدم من در; بھ من مدیون بود
  : ھا مسافر برجستھ بھ رم، براي دوستان خود مینوشتند كھ نظیر آن را ده
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ولي ; قبال من تصور میكردم كھ ھمھ چیز را مطالعھ كردھام. در مقایسھ با رم، ھمھ چیز در حكم ھیچ است
در اینجا من خود را از آن ھنگامي كھ از . اكنون كھ بھ اینجا آمدھام، متوجھ شدھام كھ ھیچ چیز نمیدانم

تو مایلي درباره شناخت افراد  اگر. مدرسھ بیرون آمدم و بھ كتابخانھ بوناو رفتم، كوچكتر احساس میكنم
كساني كھ استعدادھاي بیپایان دارند، مرداني كھ توانایي بسیار بھ . بشر چیزي بیاموزي، جایش اینجا است

آنھا اعطا شده، و زیباییھاي شخصیت واالیي كھ یونانیھا بھ اشكال و تصاویر خود دادھاند، ھمھ در اینجا 
در كشورھاي دیگر با توجھ بھ آزادي رم در حكم سایھاي بیش  ھمان گونھ كھ آزادي موجود. ... ھستند
بھ ھمان ترتیب در اینجا ھم طرز فكر متفاوتي  - این گفتھ بھ نظر تو ممكن است خالف واقع برسد  -نیست 

او  ١٧۵٧در اكتبر ) در اینجا(و خود من ھم، ; بھ عقیده من در حكم دبیرستان ھمھ جھان است. وجود دارد
در آنجا در یك صومعھ زندگي میكرد، ولي با . تن چند معرفي نامھ از رم عازم ناپل شدبا در دست داش

 -از شھرھایي كھ رایحھ تاریخ كالسیك از آنھا استشمام میشد . مرداني مانند تانوتچي و گالیاتي غذا میخورد
. كوه پائستوم ایستاددیدن كرد، و با احساس اعجاب در برابر معابد با ش -پوتسوئولي، بایا، میسنوم، كوماي 

در آن ماه بھ فلورانس خوانده شد تا صورت و . آكنده از دانش ھنر باستاني بھ رم بازگشت ١٧۵٨در مھ 
ھایي را كھ بارون فیلیپ فون  ھا، و دستنوشتھ شرح مجموعھ عظیم سنگھاي قیمتي، الگوھا، حكاكیھا، نقشھ

یك بھ یك سال او را مشغول داشت، و تقریبا سالمتش این كار نزد. شتوش از خود باقي گذارده بود، تھیھ كند
وینكلمان ; در خالل این مدت آركینتو درگذشت، و فردریك كبیر ساكس را ویران كرد. را مختل كرد

آپارتمان خود را در كانچلریا و مستمري خود را كھ از پادشاه بخت برگشتھ ساكس دریافت میداشت، از 
اسكودو در ماه بھ او پیشنھاد كرد تا از كتابخانھ  ١٠و چھار اطاق و  آلباني بھ كمك وي شتافت. دست داد

ھر روز یكشنبھ با ; خود كاردینال از عالقھمندان با حرارت جمع آوري آثار عتیقھ بود. وي مراقبت كند
  . وینكلمان بھ اطراف میرفت تا آثاري عتیقھ تھیھ كند

این . النھ تدوین شده بودند، بر شھرت خود افزودھاي خاصي كھ بھ نحوي فاض وینكلمان با انتشار رسالھ
درباره برازندگي در آثار ھنري، اظھار نظرھایي درباره معماري باستاني، : ھا عبارت بودند از رسالھ

او كوشش كرد ترتیبي دھد تا با لیدي  ١٧۶٠در سال . توصیف تورسو در بلودره، و مطالعھ آثار ھنري
من ھیچ چیز را در : ((او نوشت. این نقشھ عملي نشد; ھ یونان سفر كنداورفرد، خواھرزن ھوریس والپول ب

من با كمال میل حاضر بودم یكي از انگشتانم . دنیا مانند این سفر، با چنین عالقھ شدیدي آرزو نكردھام
بریده شود، و در واقع حتي حاضر بودم خود را بھ حالت كاھن كوبلھ درآورم مشروط بر اینكھ در چنان 

ولي این امر مانع آن نشد كھ ; كاھنان كوبلھ الزم بود خواجھ باشند.)) بتوانم این سرزمین را ببینمفرصتي 
وینكلمان یك فرمان قدیمي دولت رم را مبني بر اینكھ قسمتھاي خصوصي بدن آپولون و الئوكوئون و دیگر 

بسختي میتوان گفت در : ((تاو میگف; ھاي بلودره باید با پیش بند فلزي پوشانده شود، مردود شمارد مجسمھ
احساس زیبایي در او چنان بر سایر عواطفش غالب بود .)) رم مقرراتي از این احمقانھتر وجود داشتھ است

ھر گاه او از دید زیباشناسي یك اثر ھنري را . كھ تقریبا آگاھي او را نسبت بھ زن و مرد از میان برده بود
معطوف بھ اندام نیرومند مردانھ بود تا زیبایي شكننده و بر اثري دیگر ترجیح میداد، توجھش بیشتر 

مجسمھ بیسرودست ھركول، كھ پوشیده از عضلھ است، ظاھرا او را بیش از خطوط نرم و . زودگذر زنان
یا الاقل ) نر و ماده(ھاي موجودات دو جنسي  او از مجسمھ. مدور ونوس مدیچي تحت تاثیر قرار داده بود

من ھیچ گاه دشمن جنس دیگر نبودھام ولي : ((تعریف میكرد و میگفت -ورگزه بود از آن یكي كھ در ویالب
  . نحوه زندگي من، مرا از ھرگونھ مراوده با آن دور داشتھ است

امكان داشت من ازدواج كنم، و اگر دوباره از موطن خود دیدن كرده بودم، احتماال چنین كاري میكردم، 
در زیھاوزن دوستي او با شاگردش بھ نام المپرشت جاي عالقھ بھ .)) مولي اینك بندرت درباره آن فكر میكن

گفتھ میشود كھ . در رم او با اھل كلیسا زندگي میكرد و بندرت با زنان جوان آشنا میشد; زن را گرفتھ بود
مدتھاي مدید در روزھاي شنبھ زن رمي جواني كھ اندامي ظریف و بلند و پوستي روشن داشت با او شام ((

او باعث شد از یك ((ھم چنین گفتھ میشود كھ .)) رد، و او با وي درباره عشق صحبت میكردمیخو
او اثر خود را بھ نام رسالھ درباره توانایي احساس زیبایي بھ .)) كاستراتوي زیبارو تكچھرھاي كشیده شود

گان در این رسالھ خوانند((گفتھ میشود كھ . نجیب زاده جوان بارون فریدریش راینھولدفون برگ تقدیم كرد
در .)) و بھ واقع چنین است; ھایي كھ بھ برگ نوشتھ شده بودند، زبان عشق یافتند نھ زبان دوستي و در نامھ
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اثرش تحت عنوان نامھاي درباره آثار عتیقھ ھركوالنئوم . او بار دیگر از ناپل دیدن كرد ١٧۶۴و  ١٧۶٢
نخستین اطالعات منظم و ) ١٧۶۴(كوالنئوم و اثر دیگرش بھ نام شرح تازھترین كشفیات ھر) ١٧۶٢(

. ھایي كھ در آنجا و در پمپئي كشف شده بود، در اختیار دانشمندان اروپا قرار میداد علمي را درباره گنجینھ
در  ١٧۶٣در سال . در این وقت او باالترین مرجع درباره ھنر باستان روم و یونان شناختھ شده بود

او مجلدات بزرگي كھ در مدت  ١٧۶۴سرانجام در . ناس بھ دست آوردواتیكان شغلي بھ عنوان عتیقھ ش
  . ھفت سال گذشتھ مشغول نوشتن و مصور كردن آن بود، تحت عنوان تاریخ ھنر باستان منتشر كرد

این كتاب با وجود تدارك طوالني و پرزحمتش، داراي اشتباھات زیادي بود كھ دو تاي آنھا معلول 
دوستش منگس دو نقاشي را كھ زاییده تخیل خودش بودند، بھ عنوان نسخ . شیطنتھاي بیرحمانھاي بودند

ھاي  وینكلمان این دو نقاشي را در فھرست گذاشت، از كلیشھ. صحیح نقاشیھاي عتیق بھ او معرفي كرده بود
ھایي كھ كمي بعد بھ فرانسھ و ایتالیایي  ترجمھ. آنھا استفاده كرد، و ھمھ كتاب را بھ منگس تقدیم داشت

او بھ بعضي از دوستانش . درآمدند، حاوي تقریبا ھمھ اشتباھات بودند و این امر باعث خفت وینكلمان شد
اي كاش خداوند توفیق دھد كھ من بتوانم تاریخ ھنر خود را، كھ بھ . ما امروز از دیروز عاقلتریم: ((نوشت

ھنگامي كھ من . شما نشان دھمسبكي كامال تازه نوشتھ شده و بھ نحو قابل مالحظھاي مشروحتر است، بھ 
افكارم ھنوز بھ قدر كافي باھم مرتبط . شروع بھ نوشتن كردم، ھنوز طرز نویسندگي را فرانگرفتھ بودم

در بسیاري از موارد، فقدان رابطھ میان آنچھ گذشتھ و آنچھ بھ دنبالش خواھد آمد، بھ چشم . نشده بودند
با این وصف، این كتاب كار بسیار مشكلي را .)) استمیخورد و بزرگترین ھنر ھم ھمین ایجاد رابطھ 
عالقھ شدید او بھ موضوع مورد بحثش بھ وي سبك . انجام داده بود و آن خوب نوشتن درباره ھنر بود

  . خاصي بخشید

. او بھ معناي واقعي توجھ خود را معطوف بھ تاریخ ھنر كرد نھ تاریخ ھنرمندان كھ كار بسیار سھلتري بود
از یك بررسي سریع درباره ھنر مصریھا، فنیقیھا، یھودیان، ایرانیان، و اتروسكھا، ھمھ ذوق  وینكلمان پس

در بعضي از فصول آخر كتاب، او . خود را طي چھارصد و پنجاه صفحھ بھ ھنر قدیم یونان تخصیص داد
، زیرا معتقد ھمیشھ تكیھ كالم او روي یونانیھا بود. بھ بحث درباره ھنر یونان تحت تسلط رومیھا پرداخت

در ظرافت خطوط و نھ درخشندگي رنگھا، در تجسم : بود كھ یونانیھا باالترین اشكال زیبایي را یافتھاند
و نھ افراد، در عادي بودن و واالیي پیكرھا، در خودداري از ابراز احساسات، در صفاي ) تیپھا(ھا  نمونھ

و رابطھ ھماھنگ اجزاي متفاوت كھ بھ خطوط چھره حتي در حالت حركت، و باالتر از ھمھ در تناسب 
)) عصر خرد((در نظر وینكلمان، ھنر یونان . نحوي منطقي براي بھوجود آوردن كل باھم تركیب شدھاند

  . از نظر فرم بود

) مرد و زن(او برتري ھنر یونان را با توجھ زیادي كھ یونانیھا بھ عالي بودن شكل در ھر دو جنس 
زیبایي امتیازي بود كھ باعث شھرت میشد، زیرا ما میبینیم كھ در . ((نستمعطوف میداشتند، مرتبط میدا

ھمان طور كھ اینك در تاریخھا )) تواریخ یوناني از كساني نام برده میشد كھ بھ خاطر زیبایي متمایز بودند،
رتیب در میان یونانیھا، ھم مسابقات ورزشي ت. از سیاستمداران، شاعران، و فالسفھ بزرگ نام برده میشود

وینكلمان عقیده داشت كھ آزادي سیاسي و رھبري یونان در دنیاي مدیترانھ . داده میشد و ھم مسابقات زیبایي
قبل از جنگ پلوپونزي باعث شد كھ تركیبي از عظمت و زیبایي ایجاد شود، و سبك با شكوھي را كھ در 

حلھ بعدي بھ جاي سبك با شكوه، در مر. آثار فیدیاس، پولوكلیتوس، و مورون دیده میشود بھ وجود آورد
آزادي . فیدیاس جاي خود را بھ پراكسیتلس داد و انحطاط آغاز شد. سبك زیبا یا سبك برازندگي بھ وجود آمد

ھنرمندان از قواعد خشك آزاد شده و بھ خود جرئت میدادند فرمھاي ; در ھنر جزیي از آزادي یونانیھا بود
; بھ وجود آورند، آنھا تنھا از نظر جزئیات از طبیعت تقلید میكردند ایدئالي را كھ در طبیعت پیدا نمیشوند

وینكلمان در . كل عبارت بود از تركیبي از كماالتي كھ تنھا قسمتي از آن در ھر شي طبیعي وجود داشت
  . حكم نویسندھاي رمانتیك بود كھ درباره فرم كالسیك موعظھ میكرد

فردریك كبیر . ادبیات و ھنر، در سراسر اروپا پذیرفتھ شدكتاب او بھ عنوان یك واقعھ مھم در تاریخ 
. كھ بھ عنوان رئیس كتابخانھ سلطنتي و آثار عتیقھ پادشاه بھ برلین برود) ١٧۶۵(دعوتي براي او فرستاد 
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وینكلمان ; تالر پیشنھاد كرد ١٠٠٠فردریك . تالر بھ برلین برود ٢٠٠٠وینكلمان قبول كرد در برابر سالي 
; داد و داستان كاستراتویي را بھ خاطر آورد كھ براي آوازھایش مبلغ زیادي میخواست سرسختي نشان

فردریك با لحن شكوھآمیزي گفت كھ این خواننده مبلغي بیش از آنچھ كھ بھترین سردار سپاھش براي او 
  . تمام میشود، مطالبھ میكند

  .)) وادار كند برایش آواز بخواند بسیار خوب، بگذارید او سردار سپاھش را: ((كاستراتو در جواب گفت

وینكلمان بار دیگر از ناپل دیدن كرد، و این بار جان ویلكس، كھ سر و صداي اعالم  ١٧۶۵در سال 
پس از اینكھ . مبارزه او علیھ پارلمنت انگلستان و جورج سوم در ھمھ اروپا پیچیده بود، ھمراه او بود

و دومین اثر عمده خود را بھ نام آثار عتیقھ چاپ نشده اطالعات تازھاي جمع آوري كرد بھ رم بازگشت 
  . منتشر كرد) ١٧۶٧(

دوستان روحانیش از اینكھ او تاریخ ھنر خود را بھ آلماني نوشتھ بود شكایت داشتند، زیرا زبان آلماني در 
ود را ولي این بار وي با استفاده از زبان ایتالیایي دوستان خ; آن زمان از ابزار عمده كسب فضل نبود

خرسند ساخت، و این نویسنده خوشبخت، در حالي كھ میان دو كاردینال نشستھ بود، سعادت آن را داشت كھ 
ولي ; قسمتي از كتاب خود را در كاستل گاندولفو براي كلمنس سیزدھم و جمع كثیري از سرشناسان بخواند

تآمیز ابراز میدارد، و ھیچ گاه او متھم شد كھ داراي كتابھاي ارتدادي بدعتگذارانھ است، و نظرات بدع
او شاید بھ امید اینكھ بتواند . مقامي را كھ احساس میكرد استحقاق آن را دارد از دستگاه پاپ بھدست نیاورد

ولي چنان خود را در ھنر ). ١٧۶٨(در آلمان وسایل دیدن یونان را فراھم آورد بھ این سرزمین رفت 
بھ مناظر آن ; ده بود كھ از سرزمین بومي خود لذت نمیبردھاي ایتالیایي مستغرق كر كالسیك و شیوه

او بھ . توجھي نمیكرد، و از سبك معماري و تزیینات آن كھ بھ شیوه باروك بود، احساس انزجار میكرد
در مونیخ با احترامات خاص از وي استقبال شد، و .)) بیا بھ رم برگردیم: ((ھمسفر خود یك صد بار گفت

در وین ماري ترز مدالھاي گران قیمت بھ او داد، ھم . تیقھ بھ وي اھدا شدیك قطعھ سنگ قیمتي ع
مھ، پس از  ٢٨ولي در ; امپراطریس و ھم شاھزاده فون كاونیتس از او دعوت كردند در آنجا مستقر شود

  . غیبتي كھ بھ یك ماه ھم نمیرسید، او بھ ایتالیا بازگشت

در خالل این چند روز با . آنكونا ببرد مدتي معطل مانددر تریست بھ انتظار كشتي كھ بایستي او را بھ 
آنھا باھم قدم میزدند، و در ھتل، اتاقھایشان كنار . مسافر دیگري بھ نام فرانچسكو آركانجلي آشنایي پیدا كرد

  . ھم بود

عي تا آنجا كھ اطال. طولي نكشید كھ وینكلمان مدالھایي را كھ در وین دریافت داشتھ بود، بھ وي نشان داد
آركانجلي وارد  ١٧۶٨ژوئن  ٨صبح روز . در دست است، وي كیسھ پر از طالي خود را بھ او نشان نداد

وینكلمان بھ پاخاست و بھ . اطاق وینكلمان شد، او را سرمیز نشستھ دید، و حلقھ طنابي بھ گردنش انداخت
ھا را بست ولي آنھا را مھلك یك پزشك زخم. آركانجلي پنج بار بھ او چاقو زد و فرار كرد. مبارزه پرداخت

  . اعالم داشت

وینكلمان طلب آمرزش طلبید، وصیت كرد، اظھار عالقھ خود را بھ دیدن ضارب و عفو او ابراز داشت، و 
تریست با برپا كردن بناي یادبود زیبایي خاطره او را زنده نگاه . ساعت چھار بعد از ظھر درگذشت

  . میدارد

بھ : ((ژوئن حكم محكومیت وي صادر شد ١٨شد، اعتراف كرد، و در ژوئن دستگیر  ١۴آركانجلي در 
جرم قتلي كھ شما نسبت بھ جسم یوھان وینكلمان مرتكب شدھاید، دادگاه جنایي امپراطوري مقرر داشتھ 

  است كھ شما باید زنده در روي چرخ مجازات، از سر تا پا 
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ژوئیھ این كار انجام  ٢٠در .)) خرد شوید تا روح از بدن شما خارج شود. كارلو گولدوني: آلساندرو لونگي
  . شد

از آنجایي كھ امید وي بھ دیدار از . محدودیتھاي اطالعاتي وینكلمان با عوامل جغرافیایي ارتباط داشتند
ت وسیع انجام دھد ھیچ گاه تحقق نیافت، یونان بھ صورتي كھ بھ او امكان دھد درباره آثار كالسیك مطالعا

ھاي ھنري، و  ھا، مجموعھ رومي بھ طوري كھ در موزه - وي بھ ھنر یونان در چارچوب ھنر یوناني 
فزوني تمایل وي بھ . كاخھاي آلمان و ایتالیا و در بقایاي ھر كوالنئوم و پمپئي یافت میشد، میاندیشید

ھا نسبت بھ افراد، بھ آرامش نسبت بھ عواطف، بھ تناسب و  مونھھا نسبت بھ آثار نقاشي، بھ تجسم ن مجسمھ
ھمھ اینھا محدودیتھاي شدیدي بر : موزوني فرم، بھ تقلید از آثار قدیمي نسبت بھ اصالت و تجربھ تازه

نیروھاي خالقھ در ھنر تحمیل كردند كھ باعث عكس العمل سبك رمانتیك علیھ خشكي و خشونت بیلطف 
عمل وي در تمركز توجھ خود بر روي یونان و روم، چشمان او را در برابر مزایا و . فرمھاي كالسیك شد

او مانند لویي چھاردھم فكر میكرد كھ نقاشیھاي سرزمین ھلند كھ از زندگي ; امكانات سبكھاي دیگر بست
  . مردم عادي تھیھ شدھاند، اشكالي عجیب و غریب و بیتناسب ھستند

او سراسر دنیاي ھنر، ادبیات، و تاریخ اروپا . اد، بسیار قابل مالحظھ بودبا این ھمھ كاري كھ وي انجام د
از حد سبك نیمھ كالسیك ایتالیاي دوران رنسانس و فرانسھ . را با تجلیل خود از یونان بھ جنبش درآورد

افكار دوران جدید را ; زمان لویي چھاردھم فراتر رفت و بھ درون خود دنیاي ھنر كالسیك قدم گذارد
او ھرج و مرج ناشي از وجود ھزار ; جھ كمال عاري از عیب و آرامبخش مجسمھ سازي یونان كردمتو

تاثیر وي بر . اثر مرمر، برنز، نقاشي، سنگھاي قیمتي، و سكھ را بھ صورت باستانشناسي علمي درآورد
  . روحیھ بھترین افراد نسل بعد عظیم بود
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در تحقق بلوغ فكري ھردر و ; در جھت ابراز مخالفت بود او بھ لسینگ الھام بخشید، ولو اینكھ این الھام
و شاید بدون نفوذ الھام بخش وینكلمان، بایرن دوران شعرسرایي خود را با مرگ خویش ; گوتھ سھم داشت

این طرفدار پر حرارت ھنر یونان، بھ شكلگیري اصول نئوكالسیك منگس و . در یونان بھ پایان نمیرسانید
بھ وینكلمان باید بھ : ((ھگل میگفت. لویي داوید كمك كرد -قاشي نئوكالسیك ژاك توروالسن، و بھ سبك ن

چشم یكي از افرادي نگریست كھ در زمینھ ھنر میدانستند چگونھ عضو و وسیلھ تازھاي براي خودنمایي 
  .)) روح انسان باب كنند

VI - ھنرمندان  

شت، زیرا خدایان خود را محترم میداشت، و ھا و اندرزھاي وینكلمان نیازي ندا ایتالیا تقریبا بھ توصیھ
اندوختھ آثار ھنریش در ھر نسل بھ منزلھ مدرسھاي براي آموزش انضباط بھ ھزار ھنرمندي بود كھ از 

  . بیش از ده سرزمین بدانجا میآمدند

 در این ویال، كاردینال آلباني بھ راھنمایي وینكلمان. طرحریزي كرد ١٧۵٨را در سال )) ویال آلباني((
ھاي عتیقھ جمع آوري كرده بود كھ حتي پس از دستبردھاي بسیار  مجموعھاي با شھرت جھاني از مجسمھ

  ). تكھ از این آثار را بھ فرانسھ برد ٢٩۴ناپلئون . (ھنوز غني مانده است

سھ تن از این نقاشان وارث . تقریبا ھمھ نقاشان درجھ اول ایتالیا در آن سالھا، دست پرورده ونیز بودند
آلساندرو لونگي، فرزند پیترو، با ترسیم صورتھاي ظریف، از . امھایي بودند كھ پیشاپیش شھرت داشتندن

قبال گفتیم كھ دومنیكو تیپولو ھمراه پدرش . جملھ دو صورت از گولدوني، نبوغ خانوادگي خود را نشان داد
او در . ھ داشتبھ آوگسبورگ و مادرید رفت، و تخصص ھنري خود را بسادگي بر مردم عادي عرض

; میھمانخانھ ویال والمارانا با كشیدن مناظري از زندگي روزمره روستایي، كسب شھرت را آغاز كرد
دومنیكو پس از . تابلوي او بھ نام دھقانان در حال استراحت تجسمي از كنار گذاردن ابزار و استراحت است

توام با ) رئالیسم(عبارت از واقعپردازي مرگ پدرش در اسپانیا، بھ ونیز بازگشت و عنان سبك خود را كھ 
فرانچسكو گواردي، برادرزن جامباتیستا تیپولو، نقاشي را از پدر، برادر، و . شوخ طبعي بود، آزاد گذاشت

ولي مناظري كھ وي ; در دوران نسل معاصر خود مورد تشویق و تحسین قرار نگرفت. كانالتو آموخت
اي نور، و ھمچنین حاالت محیط توجھ داشت و آنھا را منتقل میكرد، كشیده بود، بھ علت آنكھ بھ ریزه كاریھ

این خصوصیات آثار وي ممكن است مورد بھرھبرداري . انظار منقدان را بھ خود جلب كرد
بھ ((او بھ انتظار ھشدار كانستبل، نقاش انگلیسي، كھ میگفت . امپرسیونیستھاي فرانسھ قرار گرفتھ باشد

شاید محبوبترین ساعات شبانھروز . نماند)) سایھ ھیچ گاه بیحركت نمیایستند، خاطر داشتھ باش كھ نور و
ھا تیره بودند،  براي او ھنگام تاریك روشن بود كھ در آن ھنگام، خطوط نامعلوم، رنگھا درھمآمیختھ و سایھ

مھ آلود و در بھ نظر میرسید كھ آسمانھا و آبھاي ونیز چنین مناظر . مانند اثرش بھ نام قایق بر روي دریاچھ
گفتھ میشود گاھي گواردي كارگاه خود را بھ . حال ذوب شدني را كھ وي میخواست، برایش فراھم میكردند

او . ھاي كوچك میرفت تا بر مناظري كھ ھنوز مبتذل نشده بودند، دست یابد داخل قایق میبرد و بھ ترعھ
در كنار آثار پابرجاي معماري، دریا، و  اشكال انساني را با بیدقتي ترسیم میكرد، مثل اینكھ این اشكال
ولي او میتوانست تصاویر انسانھا را نیز بكشد . آسمان متغیر و با این وصف مداوم، جزئیاتي زودگذر بودند

انسانھایي كھ براي یك جشنواره قایقراني در پیاتتستا ازدحام كرده و با لباس رسمي در تاالر فیالرمونیك  - 
زمان حیات فرانچسكو و برادرش جوواني، ھنرمند اخیر نقاش بھتري تلقي میشد،  در. در رفت و آمد بودند

ولي امروز فرانچسكو گواردي نوید آن را ; و كانالتو از ھر دوي آنھا ھنرمندي برجستھتر بھ شمار میرفت
  . میدھد كھ شھرتي طوالنیتر از ھر دوي آنھا داشتھ باشد

  ھاي  از اسپانیا بازگشت و طولي نكشید كھ آقاي كارگاه ١٧۶٨آنتون رافائل منگس بھ سال 
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  كنسرت در تاالر : فرانچسكو گواردي

سالطین در . تقریبا ھیچ كس درباره برتري او بر دیگر ھنرمندان معاصرش، تردیدي نداشت. ھنري رم شد
وینكلمان وي را رافائل . ر تالش خود توفیقي نمییافتندپي جلب این ھنرمند بھ سوي خود بودند، و گاھي ھم د

زمان خود مینامید و اثر بسیار بزرگش بھ نام پارناسوس را بھ عنوان شاھكاري مورد تحسین قرار میداد كھ 
و در تاریخ ھنر باستان حد اعالي تحسین را نثار دوست .))حتي رافائل سرتعظیم فرومیآورد((در برابر آن 

شاید بھ (ن اثر از نقاشیھاي منگس در این دوران خود نگارھاي است كھ وي كشیده است بھتری. خود كرد
این تصویر وي را نیرومند، خوش قیافھ، سیھ مو، و پرغرور در سن چھل و پنج سالگي ). ١٧٧٣سال 

یان بھ ایتالیا بازگشت تا سالھاي پا ١٧٧٧منگس پس از دومین اقامت خود در اسپانیا، بھ سال . نشان میدھد
روحیھ وي  ١٧٧٨كار وي ھمچنان روبھ رونق بود، ولي مرگ ھمسرش در سال . عمر را در آنجا بگذراند

یك سلسلھ بیماریھا وي را ناتوان ساخت، و توسل بھ پزشكان . را كھ زماني پرنشاط بود، درھم شكست
سن پنجاه و یك در  ١٧٧٩او در . قالبي و معالجات معجزھآمیز، خرابي وضع جسماني او را تكمیل كرد

  . سالگي درگذشت

امروزه ھیچ . مریدانش بناي یادبودي براي وي در معبد پانتنون در رم در كنار بناي یادبود رافائل بنا كردند
  . منقدي آن اندازه بیمایھ نیست كھ براي او چندان احترامي قائل باشد

VII -  موسیقي  
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مذھبي، موسیقي كلیسا رو بھ انحطاط گذارده و با گرایش روز افزون زندگي بھ سوي امور دنیوي و غیر
و علت آن ھم تا حدودي . موسیقي سازي روبھ رونق بود. تحت تاثیر فرمھاي اپرایي قرار گرفتھ بود

. ولي علت اساسیتر، افزایش محبوبیت ویولن بود. پیشرفتي بود كھ در ساختمان پیانو حاصل شده بود
موتسیو . ، و ناردیني با آرشھ ویولن خود اروپا را تسخیر كردندنوازندگان استادي مانند پونیاني، ویوتي

كلمنتي كھ از ایتالیا خارج شد تا مدت بیست سال در انگلستان زندگي كند، در اروپا بھ عنوان نوازنده ارگ 
و پیانو گردش كرد، در وین با موتسارت بھ رقابت پرداخت، و شاید ھم از اظھارنظر موتسارت دایر بر 

او موفقترین معلم پیانو در قرن ھجدھم بود و . ز نواختن او خیلي ماشیني است بھرھاي گرفتھ باشداینكھ طر
االھگان ھنر، كھ  -ھا  با سلسلھ تمرینات و دروس مشھور خود تحت عنوان قدم بھ قدم بھ سرزمین موزه

. را پایھگذاري كرد شیوه فن نواختن پیانو در قرن نوزدھم -كلمھ موسیقي یا موزیك از آن مشتق شده است 
گائتانو و پونیاني ھنرنمایي با ویولن را از استاد خود تارتیني بھ ارث برده و آن را بھ شاگرد خود جوواني 

  . باتیستا و یوتي، كھ سراسر اروپا را پیروزمندانھ پیمود، منتقل كرد

  . ستكنسرتو ویولن ویوتي در المینور ھنوز براي گوشھاي طالب موسیقي قدیم لذتبخش ا

  لویجي بوكریني مانند بسیاري از ایتالیاییھا از سرزمیني كھ پر از موسیقیدان بود خارج 

   

  

تا زمان  ١٧۶٨از سال . گالري شد تا گوشھاي شنوایي در خارج پیدا كند. خودنگاره: آنتون رافائل منگس
با ویولنسل خود مردم اسپانیا را مجذوب میكرد، ھمان طور كھ فارینلي با صداي خود و  ١٨٠۵مرگش در 

رت از نظر تحسین و ھاي او با آثار موتسا طي یك نسل، ساختھ. سكارالتي با كالوسن خود چنین كردند
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فردریك دوم پادشاه پروس، كھ خود نوازنده ویولنسل بود، كوارتتھاي . استقبال بین المللي رقابت میكرد
  . بوكریني را بھ كوار تنھاي موتسارت ترجیح میداد

وي در شصت و دو سال عمر خود نود و پنج كوارتت زھي، پنجاه و چھار تریو، دوازده كوینتت پیانو، 
نیمي از . وني، پنج كنسرتو براي ویولنسل، دو اوراتوریو، و آثاري براي موسیقي مذھبي ساختبیست سمف

ولي ھمھ جھان باید كنسرتو سي ; وي را كھ مووماني از یكي از كوینتتھاي اوست میشناسد)) منوئھ((جھان 
  . بمل او را براي ویولنسل و اركستر بشناسد

از بیش . ایتالیا كرد)) آوازھاي دلپذیر((نھ مقاومت، خود را تسلیم بدون ھیچ گو) باز غیر از پاریس(اروپا، 
پریمادوناھایي مانند كاترینا گابریلي و كاستراتوھایي مانند گاسپارو ) ایتالیا)) (چكمھ جادویي((از ده شھر 

ھاي آلپ گذشتند و بھ جانب وین، مونیخ، الیپزیگ، درسدن، برلین، سن پطرزبورگ،  پاكیروتي از كوه
پاكیروتي آخرین نفر از اختھ مردان نامدار . بورگ، بروكسل، لندن، پاریس، و مادرید سرازیر شدندھام
مدت چھارسال لندن را . در طول یك نسل، وي از نظر فعالیتھاي ھنري با فارینلي رقابت میكرد; بود

اي روزانھ فني تحسین و تشویقي كھ در این شھر از وي بھ عمل آمد ھنوز در یادداشتھ. مسحور خود داشت
آھنگسازان و رھبران موسیقي ایتالیا از . برني و كتاب پدرش بھ نام تاریخ عمومي موسیقي طنین افكن است

پیترو گولیلمي دویست اپرا ساخت و از ناپل بھ درسدن، برونسویك، و . خوانندگان ایتالیایي پیروي میكردند
یچیني بود كھ سیمایش، بھ علت رقابت خالف میل وي ناپلي دیگر نیكولو پ. لندن رفت تا آنھا را رھبري كند

اپرا . توصیف كرد)) مردي بسیار با شرافت((ولي گالیاني او را ; با گلوك در پاریس، لطمھ دیده است
حتي اثر پرگولزي بھ نام سروا پادرونا بھ ; بوفاھاي او مدت ده سال در ناپل و رم ھیجان بسیار ایجاد كردند

یوملي، پرگولزي، لئو، و گالوپیي . مورد توجھ عامھ قرار نگرفت) ١٧۶٠(نام الچكینا  اندازه اثر پیچیني بھ
پیچیني ھم ھمین كار را كرد، و بھ طوري كھ . اثر متاستازیو بھ نام اولیپمیاده را بھ موسیقي درآورده بودند

بھ پاریس از  او دعوتي را كھ براي رفتن ١٧٧۶در سال . ھمگان معترف بودند، بر ھمھ آنھا پیشي گرفت
و نبرد وحشیانھاي كھ در آنجا بھ دنبال این عمل درگرفت باید بھ انتظار آن باشد تا از . وي شده بود پذیرفت

در تمام طول این ماجرا پیچیني با نزاكت كامل رفتار كرد و با رقباي خود . نظر جغرافیایي نوبتش فرا رسد
  . دو زندگي وي را تھدید میكردند، دوست باقي ماندگلوك و ساكیني، حتي با وجود اینكھ طرفداران این 

در آنجا مدت . ھنگامي كھ انقالب فرانسھ اپرا بوفاي او را در خود غرق كرد، پیچیني بھ ناپل بازگشت
  . چھار سال بھ علت احساس ھمدردي با فرانسھ در منزل خود تحت نظر بود

دند، و او در فقري كھ مایھ ننگ كشورش بود بھ اپراھاي او با ھو و جنجال از صحنھ نمایش بیرون رانده ش
)) كنسول اول((; )١٧٩٨(پس از تسخیر ایتالیا بھ دست ناپلئون، بار دیگر بھ پاریس دعوت شد . سر میبرد

حقوق مختصري برایش تعیین كرد، ولي بیماري فلج او را از نظر جسمي و روحي از پاي درآورد، و او 
  . در پاریس درگذشت ١٨٠٠در سال 

آنتونیوساكیني، فرزند یك ماھیگیر، در پوتتسولي بھ دنیا آمد، و براي گرفتن جاي پدرش آموزش مییافت كھ 
اثر او . فرانچسكو دورانتھ صداي آوازش را شنید و او را بھ عنوان شاگرد و تحت الحمایھ خود بھ ناپل برد

وبھرو شد كھ او مدت ھفت سال در این بھ نام سمیرامیده در تماشاخانھ آرجنتینو در رم با چنان استقبالي ر
پس از مدتي توقف در ونیز، وي براي تسخیر مونیخ، . تماشاخانھ بھ عنوان سازنده اپراھاي آن باقي ماند

در این شھرھا اپراي او مورد تحسین و تشویق قرار گرفتند، ولي ). ١٧٧٢(شتوتگارت، و لندن بھ راه افتاد 
او لطمھ زدند، و رفتار بیبندوبارانھ وي سالمتش را مختل كرد، بھ ھاي توطئھگر خصم بھ محبوبیت  گروه

این اثر در طول پنجاه و ; )١٧٨۶(پاریس رفت و شاھكار خود بھ نام اودیپ در كولون را بھوجود آورد 
او چند فقره . بار در اپراي پاریس روي صحنھ آمد، و ھنوز میتوان گاھگاه آن را شنید ۵٨٣ھفت سال بعد، 

ت گلوك را پذیرفت و از سبك ایتالیایي، كھ اپرا را لباس چھل تكھاي از آریاھا میكرد، دست از اصالحا
در اودیپ داستان بر آریاھا تسلط دارد، و گروه آوازخوانان، كھ از اوراتوریوھاي ھندل الھام ; كشید

  . میگیرند، ھم بھ موسیقي و ھم بھ موضوع اپرا عظمت میدھند
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  . ھ وسیلھ آنتونیو سالیري، دشمن موتسارت و دوست بتھوون جوان، ادامھ یافتاین پیروزي نغمھ سرایانھ ب

ھشت سال بعد ; )١٧۶۶(او كھ در نزدیكي ورونا بھ دنیا آمده بود، بھ سن شانزدھسالگي بھ وین فرستاده شد 
در این . رئیس موسیقي نمازخانھ سلطنتي شد ١٧٨٨یوزف دوم وي را آھنگساز دربار كرد، و در سال 

م وي آھنگسازان دیگر را بھ موتسارت ترجیح میداد، ولي این داستان كھ مخالفت وي باعث سقوط مقا
پس از مرگ موتسارت، سالیري با پسرش دوست شد و بھ پرورش او از نظر . موتسارت شد افسانھ است

ھادھاي بتھوون چند اثر خود را بھ سالیري تسلیم داشت، و با فروتني غیرمعمول پیشن. موسیقي كمك كرد
  . وي را پذیرفت

وي، كھ فرزند . درخشانترین ستاره در آسمان اپراي ایتالیا در نیمھ دوم قرن ھجدھم جوواني پائیزیلو بود
بود، با صداي خود چنان معلمان یسوعي خویش را در آن شھر تحت ) تارانت(یك دامپزشك در تارانتو 

وقتي كھ ). ١٧۵۴(ھ ھنرستان دورانتھ در ناپل بفرستند تاثیر قرار داد كھ آنھا پدرش را وادار كردند او را ب
وي دست بھ كار ساختن اپرا شد، شنوندگان ناپلي را چنان مسحور پیچیني دید كھ دعوت كاترین بزرگ را 

این اثر موفقیتي چنان پردوام در ; ریش تراش سویل را ساخت ١٧٨٢در سن پطرزبورگ در سال . پذیرفت
اپرایي روي ھمان موضوع عرضھ كرد،  ١٨١۶روسیني در پنجم فوریھ سراسر اروپا داشت كھ وقتي 

مورد ) پائیزیلو ھنوز زنده بود(عملش بھ عنوان تجاوز ناشایست بھ حریمي كھ بھ پائیزیلو اختصاص دارد 
، در وین توقفي بھ قدر كافي ١٧٨۴پائیزیلو در راه بازگشت از روسیھ در . حملھ و دشنام قرار گرفت

دوازده سمفوني براي یوزف دوم بسازد، و اپرایي بھ نام ایل ر تئودورو، كھ بزودي در ھمھ طوالني كرد تا 
سپس بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ فردیناند . اروپا مورد حسن قبول واقع شد، روي صحنھ بیاورد

وقتي كھ این  )).قرض دھد((ناپلئون فردیناند را وادار كرد كھ پائیزیلو را بھ وي . چھارم بھ ناپل بازگشت
. ، با چنان شكوھي مورد استقبال قرار گرفت كھ دشمنان زیادي پیدا كرد)١٨٠٢(آھنگساز وارد پاریس شد 

  . او تحت حمایت ژوزف بوناپارت و مورا بھ ناپل بازگشت ١٨٠۴در 

   .ضمنا باید توجھ داشت كھ ایتالیاییھا با چھ صبر و حوصلھاي فعالیتھاي ھنري خود را تدارك میدیدند

چیماروزا مدت یازده سال در ; سال در كنسرواتوار سان اونوریو در دورانتھ تحصیل كرد ٩پائیزیلو مدت 
دومنیكو چیماروزا پس از آموزشي . كنسرواتوار سانتا ماریا دي لورتو، و بعدا در ناپل، درس خواند

رد كھ لھ طوالني تحت نظر ساكیني، پیچیني، و دیگران نخستین اپراي خود را روي صحنھ آو
  . ستراواگانتسھ دل كنتھ نام داشت

نوبت او براي  ١٧٨٧در سال . طولي نكشید كھ اپراھاي او در وین، درسدن، پاریس، و لندن شنیده میشدند
رفتن بھ سن پطرزبورگ رسید، و در آنجا وي امپراطریس چند شوھره را با اثر خود بھ نام كلئوپاترا بھ 

  . وجد آورد

لئوپولد دوم از او براي جانشیني سالیري بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ سلطنتي در وین دعوت كرد، و 
بھ روي ) ١٧٩٢) (ازدواج پنھاني(وي در آنجا مشھورترین اپراي خود را بھ نام ایل ماتریمونیو سگرتو 

  . صحنھ آورد

د بھ ھمھ كساني كھ حضور داشتند شام داده امپراطور از این اپرا چنان خشنود شد كھ در پایان آن دستور دا
او بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ فردیناند  ١٧٩٣در سال . و سپس فرمان داد ھمھ اپرا تكرار شود; شود

، چیماروزا )١٧٩٩(ھنگامي كھ ارتش انقالبي فرانسھ پادشاه را بركنار كرد . چھارم بھ ناپل بازخوانده شد
وقتي پادشاه بھ مقام خویش بازگشت، وي محكوم بھ ; مورد تحسین قراردادبا ذوق و شوق این واقعھ را 

آھنگساز بھ سوي سن پطرزبورگ، روانھ شد، ولي در راه ونیز . این حكم بھ تبعید تخفیف یافت; مرگ شد
اپرا از خود باقي گذاشت كھ  ۶۶او عالوه بر تعداد زیادي كانتات، مس، و اوراتوریو، ). ١٨٠١(درگذشت 
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بیش از آثار موتسارت مورد تشویق قرار گرفتند، و حتي امروز نیز باید از نظر اپرا بوفاي قرن بمراتب 
  . ھجدھم تنھا آثار موتسارت را بر آثار او برتر دانست

آلمانیھا آرموني چند . اگر ملودي را قلب موسیقي بشماریم، موسیقي ایتالیا در باالترین مقام قرار دارد
از این نظر میتوان گفت وقتي موتسارت موسیقي ; ھ سادگي ملودي ترجیح میدادندرا ب) پولیفونیك(صدایي 

ولي ایتالیاییھا مقام ملودي . چند صدایي را تابع ملودي كرد، ایتالیا پیروزي دیگري بر آلمان بھ دست آورد
  را چنان باال برده بودند كھ اپراھاي آنھا بیشتر جنبھ 

داستانھاي توام با موسیقي، یعني ھمان چیزي كھ آھنگسازان اولیھ  یك سلسلھ آریاھاي خوشاھنگ داشتند تا
در اپراھاي . در تالش خود براي رقابت با ھنر نمایش یونانیھا در نظر داشتند) ١۶٠٠حد (اپرا در ایتالیا 

این كار ; ، و بیشتر اوقات كلمات، در شكوه و جالل آوازھا از میان میرفت)آكسیون(ایتالیایي اھمیت ماجرا 
داراي اثر زیبایي بود، ولي اگر، ھمانطور كھ ما عادتا میاندیشیم، ھنر عبارت باشد از استقرار نظم بھ جاي 

بینظمي تا اھمیت ھر چیز نمایان شود، در آن صورت ھنر در دست ایتالیاییھا بھ عالیترین امكانات خود 
حقیقت معترف بودند و كوشش داشتند كھ بعضي از ایتالیاییھا مانند یوملي و ترائتا بھ این . دست نیافتھ بود

ولي تحقق این امر براي اینكھ روشنترین ; موسیقي و نمایشنامھ را بھ صورت یك كل بھ ھم پیوستھ درآورند
بدین ترتیب، در نشیب و فراز زندگي، . فرم خود را بھ دست آورد، تا اپراھاي گلوك بھ طول انجامید

اثر خود بھ نام ایفیگنیا در آولیس را بھ روي صحنھ آورد و گلوك در پاریس  ١٧٧۴ھنگامي كھ در سال 
ولي . موسیقي را تابع نمایشنامھ كرد، بھ دوران تسخیر اروپا توسط ایتالیا از طریق ملودي پایان داده شد

واگنر نبردي را بھ سود نمایشنامھ بھ پایان رسانید، و وردي ; كشمكش میان ملودي و نمایشنامھ ادامھ یافت
  . اي تازھاي براي ملودي بھ دست آوردپیروزیھ

  . خدا كند ھیچ طرف پیروز نشود

VIII -  آلفیري  

در این عصر افرادي مانند دانتھ نبودند، ولي در زمینھ نظم پاریني، در زمینھ نثر فیالنجیري و در زمینھ 
  . نمایشنامھ نویسي، نثر، و نظم آلفیري بھ سر میبردند

و با نسخھبرداري از دستنویسھا امرار معاش ; ارزه با بیپولي آغاز كردجوزپھ پاریني كار خود را از مب
او منصب . با انتشار كتاب كوچكي از اشعار سفید وارد عالم انتشارات شد ١٧۵٢میكرد، و در سال 

; روحاني را بھ عنوان وسیلھ ارتزاق پذیرفت، و حتي با آن وجود نیز ناچار بود با تدریس امرار معاش كند
او، كھ درباره . فقر، قلمش را نیشدار كرد و بھ طنز كشانید. یا كشیش بھ حد اشباع وجود داشتدر ایتال

بیكارگي و كبكبھ و دبدبھ بسیاري از نجیبزادگان ایتالیا بھ غور و تعمق پرداختھ بود، بھ فكر افتاد یك روز 
خود را تحت عنوان صبح نخستین قسمت از اثر  ١٧۶٣در . از زندگي عادي این اشرافزادگان را مجسم كند

عصر و شب را نیز تكمیل كرد، اما عمرش كفاف نداد تا آنھا ; دو سال بعد ظھر را بھ آن افزود; منتشر كرد
كنت . میخواند)) روز((اینھا بر روي ھم طنز قابل مالحظھاي تشكیل میدادند كھ وي آنھا را . را منتشر كند

ان سردبیر نشریھ گازتا در میالن و استاد ادبیات در فون فیرمیان با انتصاب این كشیش شاعر بھ عنو
پاریني از انقالب فرانسھ ابراز خرسندي كرد، و . مدرسھ پاالتینا، نجیبزادگي واقعي از خود نشان داد

  . ناپلئون ھم با ارجاع شغلي در انجمن شھر میالن بھ او پاداش وي را داد

  ھایي  قصیده
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ساخت در میان آثار كم اھمیت  ١٧٩۵و  ١٧۵٧وي میان سالھاي ): ١٨٣٧-١٧۶۶(پاسكال فابر  - گزاویھ 
در ترجمھ آثارش، طنیني ضعیف از تمایالت وي بھ عنوان یك عاشق، نھ . ادبیات كالسیك ایتالیا قرار دارند

  :یك كشیش، دیده میشود، مانند این قصیده

ه شب، آرام و بیصدا، پر میزني و انبوھي از اي خواب آرامبخش كھ با بالھاي نرم پیش میراني و در دل تیر
بھ آنجا كھ فیلیس من سر : رویاھاي زودگذر را براحساس خستگي كھ بر بستري آرام غنوده متجلي میسازي

و در حالي كھ كھ جسمش در خواب ; پاك و گونھ شكوفان خود را بر بالش آرامش قرار داده است برو
  . است

اي كاش آن شكل، كھ ; تو بھ وجود آورده است وحشت میكند روحش از شكل مالل آوري كھ جادوي
پریدگي رنگ چھرھاش را چنین كریھ كرده است، بھ قیافھ من تغییر سیما دھد تا وقتي او از خواب 

  . برمیخیزد، حس شفقت بر او غالب شود

مي بر اگر تو این كار را از روي لطف انجام دھي، من دو دستھ گل شقایق بھ ھم خواھم بست و بآرا
  . محرابت خواھم نھاد

، كھ الھامبخش آن )١٧٨۵ -  ١٧٨٠(خوب است قسمتي از اثر گائتانو فیالنجیري بھ نام علم قانونگذاري را 
فیلسوف : ایتالیا بھ این اشعار بیفزاییم)) روشنگري((بكاریا و ولتر بودھاند، بھ عنوان دستھ گلي از دوران 

تا زماني كھ زشتیھایي كھ بر بشریت تاثیر دارند . پیرو حقیقت باشدنباید واضع نظامھاي فلسفي، بلكھ باید 
ھنوز عالج نیافتھاند، تا زماني كھ اجازه داده میشود اشتباه و تعصب باعث ادامھ این زشتیھا شوند، و تا 
زماني كھ حقیقت منحصر بھ افراد معدود و صاحبان امتیازات، پنھان از قسمت اعظم ابناي بشر، و از 
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تا آن زمان، وظیفھ فیلسوف آن خواھد بود كھ حقیقت را تبلیغ كند، محفوظ بدارد، ترویج  - ن است پادشاھا
حتي اگر پرتوھایي كھ وي میافكند در قرن خود و در میان مردمش مفید نباشند، مسلما . دھد، و روشن سازد

ھر زمان است، دنیا در براي فیلسوف كھ تابع ھر مكان و . در كشوري دیگر و قرني دیگر مفید خواھند بود
كیفیات آن دوران در زندگي . حكم كشورش، كره زمین مدرسھاش، و نسلھاي آینده شاگردانش خواھند بود

شورش علیھ خرافات، تجلیل از قھرمانان مشرك، محكومیت ظلم و ستم، : آلفیري چنین خالصھ میشوند
ھمھ اینھا  - و فریاد براي آزادي در ایتالیا تحسین و تشویق از انقالب فرانسھ، انزجار از زیادھرویھاي آن، 

... او این زندگي پرشور را در زندگي ویتوریو آلفیري . بھ اضافھ ماجراي نامشروع وفاداري شرافتمندانھ
این كتاب یكي از . بھ قلم خودش بھ رشتھ تحریر درآورد و آن را تا پنج ماه قبل از مرگش ادامھ داد

كتاب وي بھ نحوي قاطع چنین . اندازه اعترافات روسو افشاگرانھ است ھاي بزرگ و بھ ھمان زندگینامھ
صحبت كردن و بیش از آن نوشتن درباره خود شخص، بدون شك، زاییده عشق زیادي : ((آغاز میشود

از آن پس در این كتاب نھ تظاھري بھ شكستھ نفسي و نھ نشانھاي از عدم .)) است كھ انسان بھ خود دارد
  :، و چنین میآیدصداقت دیده میشود

من . از والدیني نجیبزاده، ثروتمند، و محترم بھ دنیا آمدم ١٧۴٩ژانویھ  ١٧من در شھر آستي در پیمون در 
بھ دالیل زیر این شرایط و اوضاع را عوامل نیكبختي میدانم، تولد در خانوادھاي نجیبزاده براي من بسیار 

ھاي پست یا خصومتآمیز متھم شوم،  داشتن انگیزه سودمند بود، زیرا بھ من امكان داد بدون اینكھ بھ
ثروت . نجیبزادگان را بھ خاطر آنچھ ھستند ناچیز شمارم و پرده از حماقتھا، مفاسد، و جنایات آنھا بردارم

وقتي كھ ویتوریو طفل بود، پدرش . مرا غیرقابل تطمیع، فسادناپذیر، و براي خدمت بھ حقیقت آزاد كرد
این پسربچھ سر بھ درون خود فرو برد، خودخوري كرد، و در سن . ازدواج كردمادرش دوباره ; درگذشت

  . ھشتسالگي بھ فكر خودكشي افتاد، ولي راه آساني براي این كار بھ فكرش نرسید

یكي از عموھایش سرپرستي وي را بھ عھده گرفت و او را در سن نھسالگي براي تحصیل بھ فرھنگستان 
. پیشخدمتھا ھم كارھایش را انجام میداد و ھم او را زیر سلطھ خود داشت در آنجا یكي از. تورن فرستاد

معلمانش كوشش كردند، بھ عنوان نخستین گام در راه تربیت او بھ صورت یك مرد، ارادھاش را در ھم 
كالس فلسفھ طوري بود كھ . ((ولي ظلم و ستم آنھا غرور و آرزوي وي را براي آزادي مشتعل كرد; شكنند

مرگ عمویش او را كھ چھارده سال داشت بھ ثروتي ھنگفت .)) حتي ایستاده خواب میكرد انسان را
  . رسانید

، )بھ عنوان شرط الزم براي مسافرت بھ خارج(، پس از كسب اجازه از پادشاه ساردني ١٧۶۶وي در سال 
. انگلستان شدعاشق زنان گوناگون، ادبیات فرانسھ، و قانون اساسي . عازم گردشي سھ سالھ در اروپا شد

خواندن آثار مونتسكیو، ولتر، و روسو معتقدات مذھبي موروثي وي را از میان برد، و نفرتش را نسبت بھ 
ھر چند كھ در ھمان اواخر پاي كلمنس سیزدھم را بوسیده و او را  -كلیساي كاتولیك رمي آغاز كرد 

در الھھ، او سراپا . خوانده بود)) مردي خوب و سالخورده كھ داراي فر و شكوھي قابل احترام است((
. وي بار دیگر بھ فكر خودكشي افتاد; آن زن تبسمي كرد و بھ راه خود رفت; عاشق یك زن شوھردار شد

حیطي كھ آكنده از یكنواختي و لزوم انجامش یافت بھ پیمون بازگشت، ولي در م ورتراین دوران عصر 
  . سفرھاي خود را از سرگرفت ١٧۶٩انطباق از نظر سیاسي و مذھبي بود، چنان اندوھناك شد كھ بھ سال 

در این سفر وي بھ آلمان، دانمارك، و سوئد رفت و بھ قول خودش از مناظر، مردم، و حتي زمستان آنھا 
او . قیر كرد، و كاترین بزرگ را جنایتكاري تاجدار یافتسپس بھ روسیھ رفت، آن كشور را تح. لذت برد

درباره پروس كھ تحت رھبري فردریك بود نیز نظر مشابھي . از شرفیابي بھ حضور كاترین امتناع ورزید
انگلستان در آن . بسرعت خود را بھ جمھوري با شھامت ھلند رسانید و از آنجا بھ انگلستان رفت. داشت

ھمسر یك مرد انگلیسي . نكتھ بھ جورج سوم بود كھ در امور حكومت دخالت نكند ایام سرگرم آموختن این
 ١٧٧٢در اسپانیا بھ سیفیلیس مبتال شد، و در . كارش بھ دوئل رسید، و زخمي برداشت. را بھ دام انداخت

  . بھ تورن بازگشت تا شفا یابد
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با زني كھ نھ سال از خودش  آن قدر بھبود یافتھ بود كھ دومین ماجراي بزرگ عشق خود را ١٧٧۴در 
آنھا نزاع كردند و از ھم جدا شدند، و ویتوریو با نوشتن نمایشنامھاي بھ نام كلئوپاترا . بزرگتر بود آغاز كند

چھ چیز میتوانست ھیجان انگیزتر از چنین تركیب سھ گانھاي باشد . خاطره آن زن را از ذھن خود زدود
و، ) ١٧٧۵ژوئن  ١۶(نمایشنامھ در تورن روي صحنھ آورده شد این . یك ملكھ، یك نبرد، و یك مار سمي

سپس آن را، بھ منظور اعمال برخي .)) دو شب متوالي با تحسین روبھرو گشت((بنابھ گفتھ آلفیري، 
با عالقھاي بسیار نجیبانھ و واالمرتبھ براي شھرت ((در این وقت دل او . تغییرات، از صحنھ برداشت

ھاي كالسیك ایتالیا را از نو خواند، و باز بھ مطالعھ التیني پرداخت تا در  و نوشتھآثار پلوتارك .)) میطپید
ھاي خود  در ضمن این مطالعات، موضوعھا و فرمي براي نمایشنامھ; تراژدیھاي سنكا بھ غور پردازد

مانان و ھمان طور كھ وینكلمان ھنر باستاني را بھ مقام خود بازگردانده بود، او ھم درصدد بود قھر. یافت
  . فضایل دوران باستان را بھ مقام خود بازگرداند

ولي این رسالھ حاوي چنان ; ، او رسالھ درباره حكومت جابرانھ را مینوشت)١٧٧٧(در خالل این احوال 
بھ  ١٧٨٧این اثر در سال ; اتھامات شدیدي نسبت بھ دولت و كلیسا بود كھ او حاضر نشد آن را منتشر كند

  : تقریبا مذھبي بھ این نوشتھ روح میبخشیدحرارتي . چاپ رسید

نھ بیكارگي برده واري كھ ایتالیا سراپا بھ آن دچار است، ھیچ كدام دالیلي نبودند كھ ... نھ فقر خرد كننده، 
یك خداي . فكر مرا در جھت افتخار واقعي و واالي حملھ بھ امپراطوریھاي دروغین با قلم خود سوق دادند

پیوستھ در پشت سر من قرار داشتھ و از ھمان نخستین سالھاي عمرم مرا زجر  سبع، خدایي ناشناختھ،
  . میداده است

  :روح آزاد من ھرگز نمیتواند صلح یا آرامش حكام جابر را چنین توصیف میكرد

ھمھ كساني كھ بھ زور یا تقلب یا حتي بھ خواست مردم یا نجیبزادگان زمام مطلق حكومت را بھ دست 
حكومت جابرانھ نامي است كھ باید بھ ھر حكومتي . آورند و خود را مافوق قانون بدانند یا عمال چنین باشند

این قوانین را با اطمینان بھ  اطالق شود كھ در آن كسي كھ مامور اجراي قوانین شده است امكان داشتھ باشد
  . مصونیت از مجازات از میان ببرد، نقض كند، تعبیر و تفسیر كند، بھ تعویق اندازد، یا معلق بدارد

. آلفیري ھمھ دولتھاي اروپایي بجز جمھوري ھلند و سلطنتھاي مشروطھ انگلستان و سوئد را جابر میدانست
گرفتھ بود، جمھوري روم را كمال مطلوب تلقي میكرد، و ھاي ماكیاولي قرار  او، كھ تحت تاثیر نوشتھ

او عقیده داشت بھترین كاري كھ . امیدوار بود كھ انقالب بزودي نظامھاي جمھوري در اروپا برقرار كند
وزیر یك حاكم جابر میتواند انجام دھد آن است كھ وي را بھ چنان زیادھروي در حكومت جابرانھ تشویق 

انقالب حق دارد در نخستین سالھاي خود شدت عمل بھ كار برد تا از . ش وا داردكند كھ مردم را بھ شور
  : تجدید حیات حكومت جابرانھ جلوگیري شود

چون عقاید سیاسي را مانند عقاید مذھبي ھرگز نمیتوان بدون استفاده از شدت عمل زیاد بھ طور كامل 
مجبور است كھ بھ نحوي بیرحمانھ سختگیر باشد تغییر داد، بنابراین ھر دولت جدید متاسفانھ در آغاز كار 

و گاھي حتي غیر عادالنھ رفتار كند تا كساني كھ نسبت بھ نوسازي و ابتكار تمایل، درك، عالقھ، یا نظر 
  . موافق ندارند متقاعد یا در صورت امكان مرعوب شوند

رافیت موروثي را بھ عنوان یك با آنكھ خود وي با داشتن عنوان كنتھ دي كورتمیلیا از نجیبزادگان بود، اش
او ھمین محكومیت را نسبت بھ كلیھ مذاھب متشكل كھ داراي قدرت . وسیلھ حكومت جابرانھ محكوم میكرد

مسیحیت كمك قابل توجھي بھ تعدیل عادات و رسوم ھمگان كرده ((معترف بود كھ . بودند صادق میدانست
اعمال زیادي كھ داراي ((طین تا شارل پنجم ، ولي در عین حال در حكمرانان مسیحي از قسطن))است

عقیده داشت كھ بھ طور كلي، مسیحیت تقریبا با آزادي . مشاھده كرد)) سبعیت احمقانھ و جاھالنھ بودند
اینھا  - پاپ، دستگاه تفتیش افكار، برزخ، اعتراف، ازدواج غیرقابل فسخ، و تجرد كشیشان . ناسازگار است

pymansetareh@yahoo.com



را چنان محكم میبندند كھ این رشتھ از ھر [ كشور]دستگاه غیر مذھبي  شش حلقھ زنجیر مقدسي ھستند كھ
  . زمان سنگینتر و پاره نشدنیتر میشود

آلفیري آن قدر از حكومتھاي جابرانھ متنفر بود كھ اندرز میداد مردم داراي حكومت استبدادي ھستند 
اصیت باروري معمول ایتالیاییھا، او بھ جاي بچھدار شدن، اما با ھمان خ. بچھدار نشوند یا ازدواج نكنند

. چھارده تراژدي بھ وجود آورد كھ ھمھ آنھا بھ شعر سفید نوشتھ شده بودند ١٧٨٣و  ١٧٧۵میان سالھاي 
ھمھ این آثار از نظر ساختمان و فرم كالسیك بودند، ھمگي با احساسات خطابي بھ حكومت جابرانھ شدیدا 

بدین ترتیب، در اثرش بھ نام توطئھ پاتتسي با . آدمي میدانستند حملھ میكردند و مقام آزادي را برتر از جان
در بروتوس اول و ; تالش توطئھگران براي ساقط كردن لورنتسو و جولیانو د مدیچي ھمدردي كرد

در اثر دیگرش بھ نام فیلیپو بھ طور ; بروتوس دوم نسبت بھ تار كوینیوس و قیصر سنگدلي بھ كار برد
او در میان روساي ) ماري استوارت(ولي در ماریا ستواردا ; دشاه اسپانیا دفاع كردكامل از كارلو علیھ پا

ھنگامي كھ بھ خاطر تحریف . اسكاتلند بیش از ملكھ كاتولیك آن سامان ستمكاري و نظام جابرانھ یافت
  : تاریخ براي رسیدن بھ ھدف خود مورد انتقاد قرار گرفت، از خود چنین دفاع كرد

ان غرض ورز شنیده خواھد شد كھ من جز حكمرانان جابر، در صفحات زیادي كھ عاري از بیش از یك زب
قلم آغشتھ بھ خون من كھ در زھر فروبرده شده است تنھا ; از لطف و شیریني ھستند، چیزي مجسم نمیكنم

االھھ ترشروي الھامبخش من ھیچ كس را از عبودیت نكوھیده ; بر سیاقي واحد و یكنواخت جاري میشود
ھا روحیھ مرا از ھدفي چنین عالي منحرف  این شكوه. نمیخیزاند، بلكھ بسیاري از مردم را میخنداندبر

اگر . نخواھند كرد و جلو ھنر مرا، ھر چند كھ براي نیازي چنین عظیم ناتوان و نارساست، نخواھند گرفت
بشمرند، كلمات من بھ  پس از ما مرداني پا بھ عرصھ وجود گذارند كھ آزادي را براي زندگي امري حیاتي

  . دست باد سپرده نخواھد شد

كنتس كھ دختر گوستاووس . بعد از عشق بھ آزادي، عشق او بھ كنتس آلبني بر ھمھ عالیقش فزوني داشت
با شاھزاده چارلز ادوارد استوارت ملقب بھ  ١٧٧۴گدرن بود، در سال  - آدولفوس شاھزاده شتولبرگ 

این شاھزاده . كرد ، كھ اینك خود را كنت آلبني میخواند، ازدواج[تخت و تاج انگلستان )) ] مدعي جوان((
شخصي جوانمرد و متھور بود، براي فراموش كردن )) شاھزاده چارلي خوبروي((كھ زماني بھ عنوان 

ازدواج او، كھ توسط دربار فرانسھ ترتیب . ھاي متعدد پناه برده بود شكستھاي خود، بھ مشروب و رفیقھ
. ھرا خود كنتس ھم بدون نقص نبودظا. داده شده بود، منجر بھ تولد فرزندي نشد و قرین سعادت نبود

براي اینكھ نزدیك كنتس باشد و با . با او آشنا شد، بر او رحم آورد، و بھ او دل بست ١٧٧٧آلفیري در 
آزادي بتواند بھ او كمك كند و بھ دنبال سرنوشت او باشد، و در عین حال براي آنكھ الزم نباشد كھ ھر بار 

، از شارمندي پیمون دست )و این كار پر دردسر بود(اجازه كند  بھ خاطر عبور از مرز از پادشاه كسب
او در ). ١٧٧٨(كشید، بیشتر ثروت و امالك خود را بھ خواھرش انتقال داد، و بھ فلورانس نقل مكان كرد 

  . این وقت بیست و نھ سال داشت

، كھ ١٧٨٠در . دكنتس با احتیاطي كھ مراعات كلیھ جوانب نزاكت عمومي را میكرد بھ عشق او پاسخ دا
بدمستي شوھرش زندگي او را بھ خطر انداخت، بھ صومعھاي رفت، و سپس بھ خانھ برادر شوھرش در 

من مانند یك یتیم سرراھي در فلورانس باقي ماندم، و در آن وقت بود : ((آلفیري مینویسد. رم نقل مكان كرد
ا طولي نكشید كھ متوجھ شدم مطلقا زیر; كھ كامال مطمئن شدم كھ بدون او حتي نیمھ وجودي ھم ندارم

كمي بعد او بھ رم فت، و در آنجا بھ وي اجازه داده میشد گاه گاه دلدار خود .)) نمیتوانم كار مفیدي انجام دھم
ولي برادر شوھر كنتس بھ راھنمایي كشیشان با تالشھاي آلفیري براي فسخ ازدواج كنتس مخالفت ; را ببیند
). در اثرش درباره حكومت جابرانھ مانند میلتن خواستار آزادي طالق شدبھ ھمین علت آلفیري (میكرد 

او از رم خارج شد و كوشش كرد . سرانجام برادرشوھر كنتس ھرگونھ دیدار وي از كنتس را ممنوع كرد
در سال . این دو چیز پس از نویسندگي و كنتس، سومین عشق او بودند. با سفر و اسب خود را سرگرم كند

در آنجا آلفیري بھ وي ملحق شد، و از آن پس ; بھ كولمار در آلزاس رفت. حكم متاركھ گرفتكنتس  ١٧٨۴
. آنھا با وصلتي بدون ازدواج با یكدیگر زندگي میكردند، تا اینكھ مرگ شوھر بھ آنھا اجازه ازدواج داد

pymansetareh@yahoo.com



ھ دانتھ را بھ مطالبي كھ آلفیري درباره عشق خود نوشت چنان با سرمستي توام بودند كھ زندگي نو نوشت
  : خاطر میآوردند

من . با سھ رابطھ عشقي نخستین من كامال فرق داشت. این عشق، كھ چھارمین و آخرین تب عشق من بود
در آن سھ عشق دیگر خود را تحت تاثیر ھیجانھاي فكریي كھ با ھیجانھاي قلبیم برابري كند و درھم آمیزد 

رارت كمتري داشت، ولي پردوامتر از آب درآمد و این عشق در واقع شتاب و ح. احساس نكرده بودم
نیروي احساساتم چنان بود كھ ھمھ حركات و افكارم را تحت تاثیر داشت، و از این . عمیقانھتر احساس شد

بر من آشكار بود كھ من در وجود او زني واقعي . پس فقط با خود زندگي در وجود من خاموش خواھد شد
ھ مانند ھمھ زنان عادي مانعي در راه نیل بھ شھرت ادبي باشد و در جستجوي یافتھام، زیرا وي بھ جاي اینك

كاري پر درآمد افكار انسان را بیارزش كند، وجودش براي ھر كار خوب ھم تشویق و آرامش و ھم 
با شناختن و پي بردن بھ گنجینھاي چنین منحصر بھ فرد، من بھ طور كامل خود را . سرمشقي خوب بود

مسلما من در اشتباه نبودم، زیرا اینك كھ دوازده سال از آن زمان میگذرد، احساسات من . تسلیم وي كردم
افزایش ) كھ خصوصیات پا برجاي وي نیستند(ھاي زودگذر  نسبت بھ وي بھ تناسب زایل شدن آن جذبھ

بھتر  ولي فكر من، كھ بر روي او متمركز است، صعود میكند، نرمش مییابد، و با گذشت ھر روز. مییابند
و او میتواند از من . در مورد عواطف او، من با جرئت میتوانم بگویم ھمین امر عینا صادق است. میشود

  . پشتیباني و نیرو كسب كند

گاھي ; او كھ افكارش بدین ترتیب تحریك شده بود، تراژدیھاي بیشتر و چند كمدي بھ رشتھ تحریر درآورد
  سروده )) امریكاي آزاد((ت عنوان وي قبال پنج قصیده تح. ھم اشعاري مینوشت
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این دو دلداده بھ پاریس رفتند، و در آنجا آلفیري بر  ١٧٨٨در . گالري اوفیتسي، بود. كنتس آلباني: فابر
ھنگامي كھ . انتشار آثارش از طرف چاپخانھ بومارشھ در كل واقع در كنار رودخانھ رن نظارت كرد

اپا از آتش آزادیخواھي شعلھور بود، از انقالب فرانسھ بھ عنوان زندان باستیل سقوط كرد، آلفیري، كھ سر
ولي طولي نكشید كھ زیادھرویھاي انقالب روح وي . طلوع دوران سعادتمندانھتر براي جھان استقبال كرد

را، كھ تصوري اشرافي درباره آزادي داشت و بھ موازات آزادیطلبي در برابر پاپھا و پادشاھان، از 
او و كنتس با آن مقدار از  ١٧٩٢اوت  ١٨در . مردم و اكثریتھا دوري میجست، مشمئز كرد ھاي بینظم توده

  . مایملكشان كھ میشد با دو كالكسھ حمل شود از پاریس خارج شدند

. جمعیتي از مردم در دروازه شھر آنھا را متوقف كردند و پرسیدند كھ بھ چھ حقي از شھر خارج میشوند
ھ بھ میان جمعیت بیرون پریدم، ھمھ ھفت گذرنامھ خود را بھ رخشان كشیدم، و كالسك((آلفیري میگوید از 

آنھا بھ كالھ و .)) ، و این راه ھمیشھ راه برتري جویي بر فرانسویان است...شروع بھ داد زدن و نزاع كردم
از ; شود بروكسل رفتند و در آنجا اطالع یافتند كھ مقامات انقالبي در پاریس دستور دادھاند كنتس دستگیر

در این وقت آلفیري اثر خود را بھ نام . این رو بسرعت بھ ایتالیا شتافتند و در فلورانس مستقر شدند
انبوه بردگان بي سروپاي ((میزوگالو بھ رشتھ تحریر درآورد كھ آكنده از نفرت شدید نسبت بھ فرانسھ و 

آلفیري و كنتس در ویالیي در حومھ . ارتش انقالبي فرانسھ فلورانس را تسخیر كرد ١٧٩٩در . بود)) آن
ھیجان این سالھا وي را ضعیف و سالخورده كرد، و . شھر پناه گرفتند تا مھاجمان از فلورانس رفتند

وي در سن پنجاه و سھ سالگي نوشتن زندگینامھ خود را بھ پایان رسانید، خود  ١٨٠٢ھنگامي كھ بھ سال 
 ١٨٠٣خود را براي كنتس بھ ارث گذاشت، در ھفتم اكتبر وي پس از اینكھ ھمھ اموال . را مسن میپنداشت

كنتس  ١٨١٠در این محل در سال . در فلورانس درگذشت و در كلیساي سانتا كروچھ بھ خاك سپرده شد
كنتس ھمچون مظھر سوگواري ; براي او بناي یادبود عظیمي برپا كرد كھ بھ وسیلھ كانووا ساختھ شده بود

در  ١٨٢۴خود او در . در برابر ھنرمندي، براي كشیدن تصویرش قرار گرفت ایتالیا بر آرامگاه آلفیري،
  . این محل بھ آلفیري ملحق شد

یا پیامبر ریسور جیمنتو، كھ آن كشور را از تسلط بیگانگان و )) پیامبر ایتالیا((ایتالیا از آلفیري با عنوان 
ار و یكنواختند، حاكي از پیشرفتي نیرو ھاي وي با آنكھ نیشد نمایشنامھ. كلیسا آزاد ساخت، تجلیل میكند

بخش نسبت بھ تراژدیھاي احساساتیي بودند كھ قبل از وي بھ صحنھ نمایش ایتالیا عرضھ میشدند، بھ كمك 
درباره حكومت . آثار او بھ نامھاي فیلیپو، شاول، و میرا ایتالیا روحا براي ماتتسیني و گاریبالدي آماده شد

انتشار نیافت، بلكھ در  ١٨٠٠، و در پاریس بھ سال ١٧٨٧عني در كل بھ سال جابرانھ او تنھا در خارج ی
بھ چاپ  ١٨۶٠و  ١٨۴٩، ١٨٠٩، ١٨٠۵، ١٨٠٣، ١٨٠٢و در دیگر شھرھاي ایتالیا در  ١٨٠٠میالن در 

براي فرانسھ، انگلستان، و  ١٧٩١رسید و براي ایتالیا ھمان چیزي شد كھ حقوق بشر اثر پین در سال 
آلفیري سرآغاز نھضت رمانتیك در ایتالیا و در حكم لرد بایرن قبل از تولد بایرن بود و . دآمریكا شده بو

بعد از وي، ایتالیا جز آزاد بودن چارھاي . درباره آزاد ساختن افكار و كشورھا تبلیغ و موعظھ میكرد
  . نداشت

  فصل سیزدھم

  

  نھضت روشنگري در اتریش 

١٧۵۶  - ١٧٩٠   
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I -  امپراطوري جدید  

و بھ طور كلي ممكن است بھ امپراطوریي ; بھ طور اصولي و دقیق، اتریش بھ یك ملت اطالق میشود
این امپراطوري عبارت بود از امپراطوري  ١٨٠۶تا سال . اطالق شود كھ اتریش در راس آن قرار داشت

ولي . رداشتمقدس روم كھ آلمان، بوھم، لھستان، مجارستان، و قسمتھایي از ایتالیا و فرانسھ را در ب
چنان ھمبستگي و وفاداري نسبت بھ امپراطوري را ضعیف كرده بودند كھ ) ناسیونالیستي(ھدفھاي ملي 

ھنگري بود كھ شامل اتریش،  - باقي مانده بود در حقیقت امپراطوري اتریش ) ١٧۵۶(آنچھ در این وقت 
ي كاتولیك كولوني و تریر و ستیریا، كارینتیا كارنیوال، تیرول، مجارستان، بوھم، اسقف اعظم نشینھا

، قسمتي از ھلند بود كھ در گذشتھ متعلق بھ اسپانیا بود ١٧١٣ماینتس، قسمتھاي گوناگون ایتالیا، و، پس از 
  . و در این وقت بھ اتریش تعلق داشت و تقریبا ھمان بلژیك امروز است

چھار پنجم اراضي . آمیزي بودمجارستان با جمعیتي در حدود پنج میلیون نفر داراي نظام فئودالیتھ غرور
مالیاتھا بر دھقانان و شھرنشینان . متعلق بھ اشراف و نجباي مجار بودند و بھ وسیلھ سرفھا كشت میشدند

، كھ نجباي مجارستان از ١۶٨٧امپراطوري جدید از نظر قانوني در سال . آلمان و اسالو تحمیل میشدند
ست كشیدند و امپراطوران ھاپسبورگ را بھ عنوان حقوق قدیمي خود دایر بر انتخاب پادشاه خویش د
ماري ترز، بھ پیروي از شیوه خاندان بوربون، بزرگان . سالطین خود پذیرفتند، پا بھ عرصھ وجود گذاشت

درجھ اول قوم مجار را بھ دربار خود دعوت كرد و بھ آنھا مقام، عنوان، نشان، و حمایل داد و آنھا را 
. ن امپراطوري را براي قلمرو خود، و وین را بھ عنوان پایتخت خویش بپذیرندبآرامي وادار كرد كھ قوانی

امپراطریس، بھ عنوان عكس العمل سخاوتمندانھ خود، لوكاس فون ھیلدبرانت را مامور كرد طرحھایي 
تجدید شد و براي این  ١٨٩۴آغاز، و در  ١٧۶٩این كار در سال ; براي ساختمانھاي دولتي در بودا بكشد

نجیبزادگان ثروتمند مجار، بھ رقابت . یكي از باشكوھترین بناھاي سلطنتي را در جھان فراھم كرد پایتخت
بدین ترتیب بود كھ ; با ملكھ، در امتداد رود دانوب یا در مامنھاي كوھستاني خود كاخھاي اعیاني ساختند

نس میكلوش یوزف ، و پر)١۶٧٢ - ١۶۶٣(پرنس پاول استرھازي در آیزنشتات یك مقر خانوادگي ساخت 
را بھ سبك رنسانس ساخت )) كاخ استرھازي((كیلومتري آن، بناي جدید  ۵٠استرھازي، بھ فاصلھ تقریبا 

اطاق میھماني، دو سرسراي بزرگ براي پذیراییھا و مجالس رقص،  ١٢۶در این بنا ). ١٧۶۶ - ١٧۶۴(
د كتاب و تماشاخانھاي با چھارصد جل ٧۵٠٠مجموعھ نفیسي از آثار ھنري، و در نزدیكي آن كتابخانھاي با 

در اطراف كاخ باتالق بزرگي بھ باغ تبدیل شد كھ با غارھاي مصنوعي، معابد، و . صندلي وجود داشت
یك مسافر فرانسوي . ھا تزیین شده، و داراي گرمخانھ، نارنجستان، و قرقھاي حیوانات شكاري بود مجسمھ
نقاشان، .)) كھ از نظر شكوه با این كاخ برابري كند شاید بجز ورساي، ھیچ جاي دیگر نباشد: ((میگفت

مجسمھ سازان، بازیگران، خوانندگان، و نوازندگان بھ این كاخ میآمدند و طي یك نسل كامل، ھایدن 
  . موسیقي آن را رھبري میكرد، برایش آھنگ میساخت، و در آرزوي دنیایي بزرگتر بود

زمان فرمانروایي ماري ترز وضعي بدین خوبي  چكوسلواكي است، در)) چك((بوھم كھ اینك قسمت 
این منطقھ از صفحات تاریخ بیرون رفت، در حالي كھ روحیھ ملي آن )) جنگ سي سالھ((پس از . نداشت

بر اثر حكومت بیگانگان، و معتقدات تحمیلي كاتولیك بر مردمي كھ زماني یان ھوس و ژروم پراگي را بھ 
ھشت میلیون جمعیت این سرزمین در مبارزات مكرر میان پروس و . خود دیده بودند درھم شكستھ شده بود

اتریش صدمات جنگ را كشیده و پایتخت تاریخي آن بھ موازات شكستھا، پیروزیھا، و شكستھاي مجدد 
از ; بوھم ناچار بود بھ استقالل فرھنگ و ذوق قناعت كند. ملكھ اجنبي آن چندین بار دست بھ دست شده بود

مانند گئورگ بندا پرورش داد، و پراگ از نخستین اجراي اپراي موتسارت بھ نام دون خود آھنگسازاني 
بعدا وین با استقبال ضعیفي از این اثر آن را با ناكامیابي . از صمیم دل استقبال كرد) ١٧٨٧(جوواني 

  . روبرو كرد

در متصرفات اتریش در ھلند، مبارزه سرشناسان محلي براي حفظ قدرت و اختیارات دیرینھ خود از بوھم 
آن ھفت ایالت . غبار حزن و اندوه پاشید)) امپراطور انقالبي((موفقیت آمیزتر بود، و بر روزھاي واپسین 
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الندر، انو، نامور، و گلدر ، لوكزامبورگ، لیمبورگ، ف)كھ شامل بروكسل، آنورس، و لوون بود(برابانت  - 
تاریخي قدیمي و آبرومند داشتند، و نجبایي كھ بر چھار میلیون جمعیت این ایاالت حكومت میكردند نسبت  - 

طبقھ متجدد مدھاي . بھ حقوق و امتیازاتي كھ از چندین قرن مصایب جان بھ در برده بود، تعصب داشتند
را قمار میكرد، و گاھي در سپا، در اسقف نشین لیژ كھ  خود را بھ معرض نمایش میگذارد، درآمدھاي خود
 - گل سر سبد آن اجتماع در این دوران پرنس شارل . در مجاورت آنھا بود، ھم آب و ھم شراب مینوشید

  . بروكسل وي را بھ جھانیان عرضھ داشت ١٧٣۵ژوزف دو لیني بود كھ در سال 

خود پرنس نیز . داوند اعتقاد داشت، بھ او تعلیم میدادندچندین كشیش، كھ گفتھ میشود تنھا یكي از آنھا بھ خ
جنگ ((او با درخشندگي در )). تنھا مدت دو ھفتھ ایمان خود را حفظ كرد((در این كشور شدیدا كاتولیك 

بھ  ١٧٨٧مشاركت جست، بھ عنوان مشاور و دوست صمیمي بھ یوزف دوم خدمت كرد، در )) ھفتسالھ
در ; پیشروي كاترین بزرگ بھ سوي شبھ جزیره كریمھ با وي ھمراه بود ارتش روسیھ پیوست، در برنامھ

نزدیكي بروكسل براي خود كاخي پر تجمل و یك تاالر آثار ھنري ساخت، سي و چھار جلد كتاب تحت 
عنوان آثار متفرقھ نوشت، حتي فرانسویان را بھخاطر كمال نزاكت و آداب خود تحت تاثیر قرار میداد، و 

چنین امپراطوري درھم پیچیدھاي  .میداشتللي اروپا را با نكتھ سنجیھاي فلسفي خود سرگرم محافل بین الم
ھاي كارپات تا رود راین گسترش داشت مدت چھل سال در برابر یكي از زنان بزرگ تاریخ سر  كھ از كوه

  . د آوردفرو

II -  ماري ترز  

در آنجا وي تنھا در برابر فردریك و پیت از نظر ھنر كشورداري نظامي، ; ما او را در جنگ دیدھایم
وسعت دید، پایداري براي رسیدن بھ ھدف، و در شھامت براي روبھرو شدن با شكست سرتسلیم فرود 

كھ [ شارل امانوئل اول ] ساردني  بجز ملكھ مجارستان و پادشاه: ((فردریك گفت ١٧۵٢در سال . آورد
.)) نبوغشان بر بدي وضع تحصیالتشان پیروزي یافت، ھمھ شاھزادگان اروپا فقط سفیھان واالمقامي ھستند

الیزابت اول ملكھ انگلستان قبل از او، و كاترین دوم ملكھ روسیھ بعد از او، در ھنر فرمانروایي از او برتر 
ولي )) جاھطلب و انتقامجو است،((فردریك عقیده داشت كھ وي . نبود ولي ھیچ ملكھ دیگري چنین; بودند

آیا او انتظار داشت ماري ترز درصدد جبران ربودن سیلزي بھ وسیلھ فردریك برنیاید برادران گونكور او 
صاحب مغزي خوب، قلبي رئوف، حس وظیفھشناسي عالي، قدرت حیرتانگیز كار، ظاھري با ((را 

او نمونھ كامل عطوفت نسبت . میدانستند)) و یك مادر واقعي براي ملت خود... اده صالبت و جذبھ فوق الع
بھ استقبال گرمي كھ وي از ; بھ ھمھ كساني بود كھ بھ امپراطوري یا معتقدات مذھبي وي حملھور نمیشدند

ھایش  ھنام. او براي اطفال خود مادر خوبي بود. بھ عمل آورد توجھ كنید ١٧۶٨خانواده موتسارت در سال 
اگر یوزف بھ حرف او گوش داده بود، امكان داشت با . بھ آنھا نمونھ عشق و عالقھ و اندرزھاي عاقالنھاند

و اگر ماري آنتوانت از اندرز او پیروي كرده بود، ممكن بود از تیغھ گیوتین ; ناكامي چشم از جھان نبندد
  . رھایي یابد

وي فرمانروایي ((ولتر عقیده داشت ; او اصال مستبد نبود. نبود)) مستبدان روشنفكر((ماري ترز در شمار 
او ; ھاي بر قلبھا برقرار كرده بود كھ كمتر كسي از اجدادش واجد آن بودند خود را با محبوبیت و وجھ

و ; ھرگز از پذیرفتن كسي امتناع نمیكرد... ; تشریفات تصنعي و محدودیتھا را از دربار خود طرد كرد
علیھ ; با روشنفكري بھ مفھوم ولتر فاصلھ بسیار داشت.)) از نزد او نمیرفتھرگز ھیچ كس ناراضي 

و تا پایان عمر یك ; یھودیان و پروتستانھا فرامیني كھ حاكي از عدم رواداري مذھبي بودند صادر میكرد
زید او از مشاھده رخنھ شكاكیت مذھبي از لندن و پاریس بھ داخل وین برخود میلر. كاتولیك مومن باقي ماند

تدریس انگلیسي را قدغن ; و كوشش میكرد با نظارت شدید بر كتابھا و نشریات جلو این موج را بگیرد
اظھار )) ماھیت خطرناك این زبان از نظر بھ فساد كشاندن اصول مذھبي و اخالقي((كرد، و علت آن را 

آنھا متذكر میشدند كھ . بودندبا ھمھ اینھا، تمایالت ضدروحاني مشاوران و فرزندش در او بیتاثیر ن. میداشت
ثروت ارضي و انواع دیگر ثروت روحانیان، بر اثر القائات و شایعات آنھا دایر بر اینكھ امكان دارد 
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بیماران محتضر با بھ ارث گذاردن اموال براي كلیسا بار گناھان خود را سبك كنند و خداوند را خشنود 
ر این روال ادامھ یابد، كلیسا، كھ ھم اكنون در حكم و چنانچھ كار ب; كنند، بسرعت روبھ افزایش است

ھا بسرعت افزایش مییافتند، مردان و زنان  صومعھ. كشوري اندر كشور است، بزودي ارباب دولت میشود
زنان جوان . را از زندگي فعاالنھ بھ دور میداشتند، و اموال بیشتر و بیشتري را از مالیات مستثنا میساختند

ني برسند كھ آثار تعھدات مادام العمر خود را درك كنند، وادار میشدند میثاق صومعھ قبل از اینكھ بھ س
آموزش و پرورش چنان تحت نظر روحانیان قرار داشت كھ ھر ذھن در حال رشدي چنان . نشیني ببندند

تسلیم  امپراطریس تا آنجا. قالبگیري میشد كھ حد اعالي وفاداري خود را بھ كلیسا ابراز دارند نھ بھ كشور
او حضور روحانیان در ھنگام تنظیم وصیتنامھ را . این استدالالت شد كھ دستور داد اصالحاتي معمول شود

. تعداد موسسات مذھبي را كاھش داد، و دستور داد از ھمھ اموال مذھبي مالیات گرفتھ شود. ممنوع كرد
ھا دیگر نباید بھ جنایتكاران  صومعھكلیساھا و . ھیچ كس قبل از سن بیست و یك سالگي نباید میثاقي ببندد

ھیچ گونھ فتواي پاپھا نباید قبل از اینكھ بھ تصویب امپراطریس برسد، در . براساس حق تحصن پناه دھند
دستگاه تفتیش افكار تحت نظارت دولتي درآمد، و در واقع از میان . قلمرو اتریش بھ رسمیت شناختھ شود

و كشیشي بھ نام فرانتس ) پزشك ملكھ(رد فان سویتن آموزش و پرورش زیر نظر گرھا. برده شد
راوتنشتراخ تجدید سازمان یافت، در بسیاري از مشاغل استادي، بھ جاي یسوعیان افراد غیرمذھبي 

دانشگاه وین تحت مدیریت غیرمذھبي و نظارت دولتي درآورده شد، و برنامھ این دانشگاه ; منصوب شدند
بدین ترتیب، این . ر قرار گرفت تا آموزش علوم و تاریخ گسترش یابدھاي دیگر مورد تجدیدنظ و دانشگاه

  . امپراطریس متدین تا حدودي بر اصالحات فرزند شكاك خود در امور كلیساھا پیشدستي كرد

ماري ترز در دوراني كھ دربارھاي قلمرو مسیحیت از نظر چندگاني با قسطنطنیھ رقابت میكردند، نمونھ 
كلیساي كاتولیك میتوانست از این ملكھ بھ عنوان دلیلي در دفاع از مسیحیت . ودپایبندي اصول اخالقي ب

راستین استفاده كند، ولي در عوض آوگوستوس سوم پادشاه كاتولیك لھستان، و لویي پانزدھم پادشاه فرانسھ 
خود كنت آركو با رفیقھ . اشراف وین از سرمشق وي پیروي نمیكردند. حریصترین طالبان چندگاني بودند

پرنس فون كاونیتس رفیقھ ; كنتس استرھازي باكنت فون در شولنبورگ بھ فرانسھ رفت; بھ سویس گریخت
وقت خود را با كالسكھاش بھ این طرف و آن طرف میبرد، و وقتي امپراطریس بھ او عتاب كرد، كاونیتس 

ماري .)) ، نھ امور خودمبانوي من، من بھ اینجا آمدھام تا درباره امور مربوط بھ شما صحبت كنم: ((گفت
ترز با انزجار بھ این بیبندوباري مینگریست و فرامین شدیدي براي اجراي ششمین فرمان از ده فرمان 

لوز زنان باید بلند شود، و یك سپاه او دستور داد كھ پاي دامن و باالي ب. در میان مردم صادر كرد موسي
  . تشكیل داد تا ھر زني را كھ مظنون بھ فحشا باشد دستگیر كنند)) ماموران عفت((

تعصب و كوتاه فكري امپراطریس زندگي را مشكل میكند، بویژه براي ((كازانووا شكایت داشت كھ 
او . ھون وزیران با كفایتش بودقسمت بزرگي از موفقیت ماري ترز بھ عنوان یك حكمران مر.)) خارجیان

ابتكار عمل و رھبري وزیرانش را در اداره امور كشور قبول میكرد، و آنھا ھم بھ سھم خود بھ وي 
یش با ناكامیابي روبھرو ))ھا خنثا سازي اتحادیھ((پرنس فون كاونیتس با آنكھ برنامھ . اخالص میورزیدند

لودویك . ھل سال با صداقت بھ امپراطریس خدمت كردشده بود، مسئول امور خارجھ باقي ماند و مدت چ
ھاوگویتس سیماي دستگاه ادارات داخلي را دگرگون كرد، و رودولف خوتك اقتصادیات مملكت را تجدید 

. این سھ نفر آن كاري را براي اتریش كردند كھ ریشلیو و كولبر براي فرانسھ انجام داده بودند. سازمان داد
ازه بھ وجود آوردند كھ بمراتب نیرومندتر از قلمرو نابساماني بود كھ ماري ترز در حقیقت، آنھا كشوري ت

  . بھ ارث برده بود

ھاوگویتس كار خود را با نوسازي ارتش امپراطوري آغاز كرد، او عقیده داشت علت سقوط این ارتش در 
ھ بود كھ بھ وسیلھ برابر انضباط پروسیھا آن بود كھ ارتش امپراطوري از واحدھاي مستقلي تركیب یافت

نفري كھ تحت  ٠٠٠،١٠٨او پیشنھاد كرد یك ارتش ثابت . نجباي نیمھ مستقل ایجاد و رھبري میشدند
براي تامین . آموزش واحد و نظارت مركزي قرار گیرد بھ وجود آید، و چنین ارتشي را ھم بھ وجود آورد

. نین مردم عادي مالیات گرفتھ شودھزینھ چنین نیرویي، وي توصیھ كرد كھ از نجبا، روحانیان، و ھمچ
نجبا و روحانیان اعتراض كردند و امپراطریس خشم آنان را بر خود خرید و مالیاتي بر اموال و درآمد آنان 

pymansetareh@yahoo.com



او وضع مالي كشور : ((فردریك دشمن خود را بھ عنوان یك مدیر مورد تمجید قرار داد و گفت. وضع كرد
بدان نایل نشده بودند، و نھ تنھا با حسن مدیریت آنچھ را كھ بھ خود را چنان مرتب كرد كھ اسالفش ھرگز 

علت واگذاري ایاالتي چند بھ پادشاھان پروس و ساردني از دست داده بود جبران كرد، بلكھ بھ میزان قابل 
ھاوگویتس بھ ھماھنگ كردن قوانین، آزاد ساختن دستگاه قضایي .)) مالحظھاي بر درآمدھاي خود افزود

یك نظام  ١٧۶٨در سال . با، و آوردن روساي فئودال در زیر سلطھ دولت مركزي پرداختاز تسلط نج
  . اعالم شد)) قوانین عالیھ قضایي ماري ترز((جدید قضایي بھ نام 

صنایع بر اثر وجود . در خالل این احوال، خوتك كوشش داشت بھ اقتصاد پژمرده نیروي تازھاي بخشد
بھ قوت خود  ١٧٧۴بود، و ھمچنین بر اثر مقررات اصناف كھ تا سال انحصارات كھ ناظر بر منافع نجبا 

 ٠٠٠،٢۶ھاي پشمبافي بود كھ در آنھا  با این وصف، لینتس داراي كارخانھ; باقي ماند، بكندي پیش میرفتند
و بوھم در صنایع فلزي مقام ; وین در زمینھ تھیھ مصنوعات شیشھاي و چیني ممتاز بود; نفر كار میكردند

گالیسي ; ھم اتریش و ھم مجارستان داراي معادن مولدي بودند. در سراسر امپراطوري داشت اول را
. گولدن نمك از معادن خود استخراج میكرد ٠٠٠،٠٠٠،٧داراي ذخایر عظیم نمك بود و مجارستان سالي 

رتب در ھاي گمركي از این صنایع حمایت میكرد، زیرا الزم بود اتریش، كھ بھ طور م خوتك بھ كمك تعرفھ
آزادي تجارت، مانند دموكراسي، از جملھ تجمالتي ; جنگ بود، از لحاظ كاالھاي ضروري خود بسنده شود

  . است كھ تنھا در شرایط صلح و امنیت میتوان بھ آن پرداخت

امپراطریس كھ با جنگ . با ھمھ اینھا، امپراطوري اتریش براساس كشاورزي و نظام فئودالیتھ باقي ماند
، مانند فردریك جرئت نمیكرد با حملھ بھ نجبا، كھ موضع مستحكمي داشتند، تن بھ مخاطرات روبھرو بود

وي با از میان بردن نظام سرفداري در اراضي خود سرمشق خوبي . ناشي از اختالالت اجتماعي دھد
عرضھ داشت، و بر بزرگان متفرعن مجارستان فرماني تحمیل كرد كھ بھ دھقانان حق میداد ھر طور 

یلند نقل مكان كنند، ازدواج كنند، اطفال خویش را بار آورند، و از دست ارباب خود بھ دادگاه بخش ما
با وجود این كاھش شداید، دھقانان مجارستان و بوھم تقریبا بھ اندازه دھقانان . دادخواھي بھ عمل آورند

ي پرتزیین، و كلیساھاي با شكوه در وین افراد طبقھ پایین برابر كاخھاي اعیاني، اپراھا. روسیھ فقیر بودند
  . كھ پرتو امید بھ دلھا میافكندند، در فقر دیرینھ خود بھ سر میبردند

، )چشمھ زیبا(كاخ شونبرون . از نظر شكوه سلطنتي، وین رقابت با پاریس و اطراف آن را آغاز كرده بود
ورساي ترتیب یافتھ بود ایكر باغ بود كھ بھ چشم و ھمچشمي  ۴٩۵كھ فاصلھ كمي از شھر داشت، شامل 

ھاي خوش قواره،  این باغ پرچینھاي صاف بلند، غارھاي مصنوعي خیاالنگیز، دریاچھ). ١٧٧۵ - ١٧۵٣(
ھاي زیبا كھ بھ وسیلھ دونروبیر ساختھ شده بودند، یك نمایشگاه حیوانات، و یك باغ گیاھشناسي  مجسمھ

بھ وسیلھ یوھان  ١٧٧۵ام گلوریتھ بود كھ در داشت، و بر روي تپھاي در قسمت عقب این صحنھ بنایي بھ ن
خود كاخ شونبرون، كھ . فون ھوھنبرگ ساختھ شده و عبارت بود از بنایي طاقدار بھ سبك ساده رومانسك

طراحي  ١۶٩۵اطاق بود، بھ وسیلھ یوھان بر نھارد فیشرفون ارالخ در سال  ۴۴١مجموعھ عظیمي از 
ماري ترز، نیكولوپاكاسي را مامور كرد تا طرح آن را ; بود ناتمام باقي مانده ١٧٠۵شده، ولي تا سال 

در . بھ پایان رسید) ١٧٨٠(آغاز شد و در سال مرگ امپراطریس  ١٧۴۴این كار در سال ; عوض كند
متر با سقفي بھ سبك روكوكو بود كھ گرگوریو گولیلمي آن را  ١۴٣داخل آن سرسرایي بزرگ بھ طول 

  . ن از بھار تا پاییز مقر دربار بودشونبرو). ١٧۶١(نقاشي كرده بود 

دویست و پنجاه مباشر و مھتر براي توجھ از . نفر میرسید ٢۴٠٠در این ھنگام تعداد كاركنان دربار بھ 
گولدن ھزینھ  ٠٠٠،٣٠٠،۴بر روي ھم، نگاھداري كاخ و زمینھاي آن سالي . ھا الزم بودند اسبان و كالسكھ

ین عنوان كھ از نظر خود امپراطریس طرفدار صرفھجویي بود، ولي شكوه كاخ خود را بھ ا. برمیداشت
او با وسعت نیكوكاریھاي خود تجمل دربار . جنبھ نمایشي حكومت سلطنتي ضرورت دارد توجیھ میكرد

عناصر نیكوكار : ((یك نسل بعد، مادام دو ستال درباره اتریش چنین گزارش داد. خویش را جبران میكرد
صوصي و عمومي با روحیھاي عادالنھ امور خیریھ خ; در آنجا با نظم و بلندنظري بسیار ھدایت میشوند

  ... رھبري میشوند
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با وجود فقر، تكدي .)) ھمھ چیز در این كشور نشانھاي از دولتي حامي، بادرایت، و پایبند بھ مذھب دارد
مردم لذات ساده خود را از دید و بازدید، گرد آمدن در . تقریبا وجود نداشت و بزھكاري نسبتا كم بود

ود در سایھ درختان باغھاي عمومي، قدم زدن در ھوپتالھ در باغ عمومي پراتر، و میدانھا، خنك كردن خ
پیك نیك رفتن بھ خارج از شھر بھ دست میآوردند، و بدترین كاري كھ میكردند این بود كھ از تماشاي 

یباتر از اینھا ز. جنگھاي سبعانھ میان حیواناتي كھ گرسنھ نگاه داشتھ شده بودند شدیدا بھ ھیجان میآمدند
در این رقص، مردان و زنان بندرت با یكدیگر در تماس ; رقصھا، و باالتر از ھمھ رقص رسمي منوئھ بود

موسیقي قسمتي . ھر حركت تابع سنت و قاعدھاي بود و با خویشتنداري و برازندگي اجرا میشد; میآمدند
  . یابدچنان بزرگ از زندگي وین را تشكیل میداد كھ جا دارد فصلي بھ آن اختصاص 

اتریش، كھ تحت نظارت كشیشان قرار داشت، در . بھ طورنسبي، ادبیات در حد متوسط و نارس بود
ماري ترز حامي دانش یا ادبیات . نھضت شتورم اونددرانگ كھ آلمان را بھ ھیجان آورد سھمي نداشت

نسھ با زنان، نجبا، و نویسندگان، ھنرمندان، و فالسفھ مانند فرا; در وین محافل ادبي وجود نداشتند. نبود
ھاي قدیمي و قابل  ھا و آسایش شیوه این شھر اجتماعي بدون تحرك بود و جذبھ. كشورداران درنمیآمیختند

. محاسبھاي داشت كھ از تالطم انقالب مصون مانده، ولي عاري از لطف و مزه افكار محرك اندیشھ بود
حكم موانع بیروح و كسل كنندھاي در برابر ھاي وین كھ بدقت تحت مراقبت قرار داشتند، در  روزنامھ

. تاسیس شد از این امر مستثنا بود ١٧٨٠تحرك فكري بودند و شاید تنھا وینرتسایتونگ كھ در سال 
ھاي وین كوشش خود را مصروف اجراي اپرا براي اشراف و دربار یا كمدیھاي عاري از  تماشاخانھ

مردم وین بھ طور كلي عالقھاي بھ : ((ت چنین نوشتلئوپولد موتسار. ظرافت براي مردم عادي میكردند
ھاي آنھا شواھد  تماشاخانھ; مطالب جدي یا معقول ندارند و حتي نمیتوانند چنین مطالبي را درك كنند

نمایشھاي (فراواني از این حقیقت عرضھ میدارند كھ ھیچ چیز جز مھمالت، از قبیل رقص، بورلسك 
  ھاي ارواح، و نیرنگھاي شیطان بھ  ، حیلھ)زيدلقك با(، نمایشھاي آرلكني )مضحكھ

ولي پاپا موتسارت از كیفیت استقبالي كھ وین از فرزندش كرده بود این گونھ دچار .)) خورد آنھا نمیرود
  . سرخوردگي شده بود

ملكھ عظیم الشان با مراقبت و توجھ مادرانھ بر این مخلوط بازیگران، موسیقیدانان، عوام الناس، رعایا، 
تاج  ١٧۴۵شوھرش فرانسیس لورن در سال . بان، درباریان، و اھل كلیسا فرمانروایي میكرداربا

او . امپراطوري بر سر نھاد، ولي استعداد او بیشتر بھ سوي كسب و كار گرایش داشت تا حكومت
صنعتگران و كارخانھداران را متشكل كرد، براي ارتشیان اتریش لباس متحدالشكل، اسب، و سالح تدارك 

او اداره ). ١٧۵۶(یكرد، و ھنگامي كھ فردریك با اتریش در جنگ بود، آرد و علیق بھ فردریك میفروخت م
ولي از نظر وظایف زناشویي در احقاق حقوق خود مصر . امور امپراطوري را بھ عھده ھمسرش گذاشت

. اي وي آوردبود، و امپراطریس، كھ با وجود زناكاریھاي شوھرش وي را دوست داشت، شانزده فرزند بر
ملكھ فرزندان خود را با محبت و سختگیري بار میآورد، مرتبا آنھا را سرزنش میكرد، و آن قدر اخالقیات 
و حكمت بھ خورد آنان میداد كھ ماري آنتوانت از گریختن بھ ورساي خرسند بود، و یوزف با فلسفھ خود 

رعطوفتي براي سایر فرزندانش نیز دست و او با مھارت نقشھ كشید تا كانونھاي گرم و پ. را دلخوش میكرد
پسر دیگرش . پا كند، دختر خود ماریا كارولینا را ملكھ ناپل، و پسرش لئوپولد را مھیندوك توسكان كرد

فردیناند را بھ حكمراني لومباردي رسانید و خود را وقف آماده كردن پسر ارشدش یوزف براي 
در طي مراحل تحصیلي و ازدواج، در طي ; میگذاشت مسئولیتھاي خطیري كرد كھ براي فرزندش بھ ارث

طوفانھاي افكار فلسفي و محرومیتھاي عشقي، با اشتیاق مراقب رشد وي بود تا آنكھ زماني فرا رسید كھ، 
در خلسھاي از محبت و فروتني، دست فرزند خود را گرفت، او را از جایش بلند كرد، و در سن بیست و 

  . وي تخت امپراطوري نشاندچھار سالگي در كنار خود بر ر
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ماري ترز تربیت فرزند خود را بھ یسوعیان سپرده بود، ولي، قبل از اینكھ روسو این موضوع را مطرح 
وقتي پسرش بھ سن چھار . كند، گفتھ بود بھ او طوري آموزش داده شود كھ گویي مشغول تفریح است

اطاعت جنبھ تفریحي .)) یوزف من نمیتواند اطاعت كند((ت داشت كھ سالگي رسید، ماري ترز شكای
او از ھم اكنون موقع خود : ((وقتي یوزف در سن شش سالگي بود، سفیر كبیر پروس اظھار داشت. نداشت

ماري ترز بھ انضباط توسل میجست و تقدس را بھ مرحلھ اجرا میگذارد، ولي این .)) را بخوبي درك میكند
مراسم مذھبي را مزاحم مییافت و از اھمیتي كھ براي جھان مافوق طبیعت قایل میشدند  پسر بچھ انجام

او بزودي . و عقیده داشت كھ این دنیا، كھ قسمتي از آن میراث وي است، برایش كافي است; ناخشنود بود
  از شیوه متعارف 

   

  

از این . ار ولتر را كشف كردامپراطور دینداري خستھ شد و جذبھ آث): ١٨٢٢- ١٧۴۶(فرانتس فون تساونر 
قسمت كھ بگذریم، وي توجھ زیادي بھ ادبیات نداشت، ولي با اشتیاق بھ علوم، اقتصاد، تاریخ، و حقوق بین 

ھیچ گاه از مرحلھ تفرعن و غرور زمان كودكي پا فراتر نگذارد، ولي جواني خوش . المللي روي آورد
ھایي حاكي از  در سفرھاي خود نامھ. رش بیگانھ نمیكردندسیما و تیزبین شد كھ معایبش ھنوز وي را با ماد

  . عواطف گرم فرزندي براي مادرش مینوشت

كھ وي مقالھاي حاكي از ) ١٧۶١(طولي نكشید . در سن بیست سالگي بھ عضویت شوراي دولتي درآمد
این عقاید  ;رئوس عقاید خود درباره اصالحات سیاسي و مذھبي تنظیم كرد و آن را بھ مادرش تسلیم داشت

او توجھ امپراطریس را جلب میكرد كھ رواداري مذھبي . تا پایان عمرش اساس سیاستھاي وي باقي ماندند
را گسترش دھد، از قدرت كلیسا بكاھد، دھقانان را از تحمل بارھاي نظام فئودالیتھ آزاد سازد، و در تبادل 
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است وجوه مصرفي براي دربار و تشریفات از مادرش میخو. ھا آزادي بیشتري قایل شود كاالھا و اندیشھ
عقیده داشت ھر یك از اعضاي دولت باید در برابر حقوق ; آن را كمتر، و وجوه ارتش را بیشتر كند

در خالل این احوال، وي از جنبھ . دریافتي خود كار كنند، و نجبا ھم باید مانند سایر افراد مالیات بدھند
، ))ھا خنثا سازي اتحادیھ((ویي پانزدھم، بھ عنوان قسمتي از برنامھ ل. دیگري از زندگي نیز آگاھي مییافت

. پیشنھاد كرده بود) یوزف(نوه خود ایزابال، دختر دوك پارما، را بھ عنوان عروسي شایستھ براي مھیندوك 
ایزابال ھجدھسالھ، زیبا، و داراي خصوصیات اخالقي نیكویي بود، ولي . ظاھرا بخت با یوزف یار بود

ھاي  او با كارواني متشكل از سیصد اسب، از كوه ١٧۶٠در ژوئن . ت مالیخولیایي در او وجود داشتتمایال
ازدواج این دو طي جشني با شكوه برگزار شد، و یوزف از اینكھ موجودي چنین زیبا را در . آلپ گذشت

و ; ند قرار گرفتھ بودولي ایزابال شدیدا تحت تاثیر االھیاتي كھ بھ وي آموختھ بود. آغوش دارد خوشحال بود
با آنكھ ھمھ نعمات زندگي بر او ارزاني شده بودند، از آنھا وجد و سروري احساس نمیكرد، بلكھ در 

من ھیچ گاه بیش از ; مرگ رحمتبار است: ((براي خواھرش نوشت ١٧۶٣او در سال . آرزوي مرگ بود
خداوند از . یجاد میكند كھ زود بمیرمھمھ چیز این عالقھ را در من ا. حال حاضر درباره آن نیندیشیدھام

اگر . ... ھتك حرمت میكند، آگاه است) خداوند(عالقھ من بھ دوري جستن از آن زندگي كھ ھر روز از او 
از ; او بھ آبلھ مبتال شد ١٧۶٣در نوامبر .)) خودكشي مجاز بود، من تاكنون چنین كاري كرده بودم

. تشویقي بھ عمل نمیآورد، و ظرف پنج روز جان سپردپزشكاني كھ براي معالجھ وي تالش میكردند 
  . یوزف كھ او را عمیقا دوست میداشت، ھیچ گاه از این ضربھ بھ خود نیامد

پیروان كلیساي (ماین برد تا بھ عنوان پادشاه رومیان  - آم  - چند ماه بعد پدر یوزف او را بھ فرانكفورت 
در آنجا . جلوس بر تخت امپراطوري میباید طي میشد تشریفاتي كھ طبق سنت براي - تاج بر سر نھد ) رم
او بھ این سمت برگزیده شد، و در سوم آوریل ) گوتھ جوان ھم در میان جمعیت بود( ١٧۶۴مارس  ٢۶در 

در نامھاي ; ھا خوشش نمیآمد او از تشریفات طوالني این كار و مراسم مذھبي و خطابھ. تاج بر سرگذاشت
)) ت و مطالب جنونآمیزي كھ تمام روز ناچار بودم بھ آنھا گوش دھممھمال((كھ بھ مادرش نوشت از 

سعي وافري بھ كار بردم كھ جلو خودم را بگیرم و رو در روي این آقایان بھ آنھا ((شكایت كرد و افزود 
در تمام طول این مراسم، او درباره ھمسري .)) نگویم كھ تا چھ حد احمقانھ رفتار میكنند و سخن میگویند

من با قلبي آكنده از درد باید چنین بھ نظر برسم كھ گویي مسحور . ((دست داده بود فكر میكرد كھ از
مجبورم تمام . ... و با این وصف باید در میان مردم زندگي كنم... من تنھایي را دوست دارم، . ... شدھام

را خوب پنھان كرده او قاعدتا میبایستي احساسات خود .)) روز وراجي كنم و چیزھایي بیسروتھ بگویم
پادشاه رومیان ما پیوستھ جذاب، خوش خلق، بانشاط، ((باشد، زیرا برادرش لئوپولد اظھار داشت كھ 

پس از اینكھ بھ وین بازگشت، اطالع یافت كھ باید .)) مھربان، و مودب است و ھمھ قلبھا را تسخیر میكند
مت مداومت خاندان ھاپسبورگ را ایجاب چنین بھ نظر میرسید كھ دوام منظم حكو; دوباره ازدواج كند

زیرا كاونیتس امیدوار بود باواریا را  - یوزفا اھل باواریا  -كاونیتس براي او ھمسري انتخاب كرد . میكرد
یوزف پیشنھاد ازدواجي را كھ كاونیتس براي او تنظیم كرده بود امضا كرد و . بھ قلمرو اتریش بیفزاید

داراي اندامي كوچك و فربھ، ((شرحي درباره یوزفا نوشت و او را ) زابالپدر ای(فرستاد، و بھ دوك پارما 
توصیف كرد و )) بدون جذبھ جواني، داراي جوش و لكھاي سرخ بر روي صورت، و دندانھاي زننده

بھ من رحم كنید، و از . ... خودتان قضاوت كنید كھ این تصمیم برایم چقدر گران تمام شده است: ((افزود
وجود داشتن ھمسري دیگر تصویر محبوب خود را براي ھمیشھ در قلب خویش مدفون  فرزندي كھ با

ازدواج كردند، یوزفا سعي  ١٧۶۵یوزف و یوزفا در اوایل سال .)) داشتھ است، عالقھ خود را دریغ ندارید
یوزفا با سكوت رنج خود را . كرد ھمسر خوبي باشد، ولي یوزف در خلوت و آشكار از وي پرھیز میكرد

در این . یوزف از ازدواج مجدد امتناع كرد. بھ بیماري آبلھ درگذشت ١٧۶٧مل میكرد، و در سال تح
ھنگام، در حالي كھ تركیبي حزن آور از سردي و از خودگذشتگي، كمال مطلوب جویي، و تفرعن بود، 

  . بقیھ عمر خود را وقف حكومت كرد
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، ماري ترز براي مدتي از نظر جسماني )١٧۶۵اوت  ١٨(ھنگامي كھ امپراطور فرانسیس اول درگذشت 
: وي در عزاداري در مرگ شوھرش با رفیقھ او ھماواز شد و بھ او گفت. و روحي درھم شكستھ شد

خود موي سرش را كوتاه كرد، ھمھ لباسھاي .)) پرنسس عزیزم، ھر دو ما فقدان بزرگي متحمل شدھایم((
زمام حكومت را بھ یوزف . را بخشید، ھمھ جواھراتش را بھ كناري افكند، مرگش لباس عزا برتن داشت

ولي از بیم آنكھ مبادا وارث بیمالحظھاش براي ; سپرد، و صحبت از پناه بردن بھ یك صومعھ میكرد
سمي درباره نوامبر اعالمیھاي ر ١٧حكمراني صالحیت نداشتھ باشد، بھ امور دولتي بازگشت و در 

او اختیار و قدرت عالي را در امور داخلي اتریش، مجارستان، و بوھم حفظ . سلطنت مشترك امضا كرد
یوزف بھ عنوان امپراطور تصدي امور خارجي و ارتش و، تا حدودي كمتر، دستگاه دولتي و امور . كرد

ھا  كرد، و در كلیھ زمینھولي در امور خارجي راھنمایي كاونیتس را قبول می. مالي را بھ عھده داشت
احترام و عالقھ وي بھ مادرش اشتیاق او را بھ قدرت . تصمیماتش مشمول تجدیدنظر امپراطریس بودند

نزدیك بود امپراطریس بھ بیماري آبلھ بمیرد، یوزف بندرت از  ١٧۶٧ھنگامي كھ در سال . تعدیل كرده بود
این حملھ بیماري آبلھ بھ . وه خود بھ حیرت آوردكنارش دور میشد، و درباریان را با عمق نگراني و اند

  . خاندان سلطنتي سرانجام پزشكان اتریش را وادار كرد كھ مایھكوبي را متداول كنند

در نوامبر . ھاي اصالح طلبانھ خود مادرش را ناراحت میكرد این فرزند پرمحبت با پافشاري در اندیشھ
  :ھ میبایستي خوانندگانش را بھ وحشت افكنده باشدوي یادداشتي براي شوراي دولتي فرستاد ك ١٧۶۵

بدون توجھ بھ آنچھ كھ  -براي حفظ مردان الیقتر كھ قادر بھ خدمت بھ كشور باشند، من مقرر خواھم داشت 
نباید قبل از سن بیست و پنج سالگي مشاغل ... كھ ھیچ یك از اتباع من  - پاپ و كلیھ راھبان جھان بگویند 

نتایج غم انگیزي كھ اغلب ھم براي مردان و ھم براي زنان بر اثر میثاقھاي قبل . رندروحاني بھ عھده بگی
. از موقع بھ بار آمدھاند باید ما را نسبت بھ مفید بودن این ترتیب، كامال جدا از دالیل مملكتي، متقاعد سازند

 ...  

و خودداري از تجسس در معتدل، عدم تعقیب قانوني بھ علل اخالقي، ) سانسور(رواداري مذھبي، نظارت 
مذھب و اخالقیات بدون تردید جزو ھدفھاي اصلي یك پادشاه . ... امور خصوصي باید شعار دولت باشد

در زمینھ . قرار دارند، ولي تعصب پادشاه نباید تا حدود اصالح كردن و تغییر مذھب خارجیان گسترش یابد
و اما درباره سانسور، ما . زم مینماید اعتقاد استآنچھ ال; معتقدات مذھبي و اخالقي شدت عمل بیفایده است

باید نسبت بھ آنچھ كھ بھ چاپ و فروش میرسد توجھ بسیار كنیم، ولي گشتن جیبھا و صندوقھا، خصوصا 
اثبات این امر آسان است كھ با وجود مراقبت شدید . در مورد بیگانگان، زیادھروي در تعصب است

ل تحصیلند و ھر كس كھ ممنوعیت این كتابھا توجھش را بھ سوي موجود، كلیھ كتب ممنوعھ در وین قاب
  . ... آنھا جلب كرده باشد، میتواند آنھا را بھ دو برابر قیمت خریداري كند

صنایع و بازرگاني باید از طریق ممنوعیت كلیھ كاالھاي خارجي، بجز ادویھ، و از طریق لغو انحصارات، 
ھ این فكر كھ دنبالھروي از كسب و كار با اشرافیت ناسازگار است تاسیس مدارس بازرگاني، و پایان دادن ب

  . ... ترویج شود

نھ قانون االھي و نھ قانون طبیعت چنین . آزادي ازدواج، حتي در مورد آنچھ ما اینك باید متداول شود
م یك كنت تنھا تعصب ما را بر این عقیده میدارد كھ من ارزش بیشتري دارم زیرا پدر. چیزي را منع نمیكند

ما از والدین خود تنھا موجودیت جسماني . بود، یا من رقعھاي دارم كھ بھ امضاي شارل پنجم رسیده است
. بھ این ترتیب، پادشاه، كنت، یك فرد طبقھ متوسط، و دھقان ھمگي عینا باھم برابرند; را بھ ارث میبریم

ف را در این پیشنھادھا احساس كرده ماري ترز و اعضاي شورا باید نفس و نفوذ ولتر یا دایره المعار
  . باشند

گولدن را كھ بھ  ٠٠٠،٠٠٠،٢٠او . امپراطور جوان ناچار بود آھستھ گام بردارد، ولي بھ پیش میرفت
صورت پول نقد، سھام، و اموال در وصیتنامھ پدرش براي او بھ ارث گذارده شده بود، بھ خزانھ منتقل كرد 

pymansetareh@yahoo.com



شكارگاه امپراطور متوفا را بھ فروش رسانید، و . درصد كاھش داد ۴ درصد بھ ۶و بھره قرضھ ملي را از 
او با . دستور داد گرازھاي وحشي را، كھ ھدف تیر شكارچیان و نابودكننده محصول بودند، كشتار كنند
در سال . وجود اعتراض نجبا، ولي با تصویب مادرش، باغ پراتر و باغھاي دیگر را بھ روي مردم گشود

تن بھ نایسھ واقع در سیلزي و گذراندن سھ روز بھ بحث و مذاكره با منفورترین دشمن او با رف ١٧۶٩
او . امپراطریس و دربار را سخت دچار شگفتي ساخت) اوت ٢٧تا  ٢۵از (اتریش یعني فردریك كبیر 

وي از عمل . را از پادشاه پروس كسب كرده بود)) نخستین خدمتگزار كشور((مفھوم پادشاه بھ منزلھ 
یك در مورد تحت تابعیت دولت درآوردن كلیسا و رواداري در مورد تنوع مذاھب تحسین میكرد و بھ فردر

احساس ) یوزف و فردریك(ھر دو نفر . كیفیت تشكیالت نظامي و اصالح قوانین پروس رشك میبرد
ایش میكردند وقت آن رسیده است كھ اختالفات خود را در یك توافق تدافعي در برابر قدرت رو بھ افز

بعد از شام، ما سیگاري آتش زدیم و درباره ولتر صحبت : ((یوزف بھ مادرش نوشت. روسیھ كنار گذارند
پادشاه پروس كھ اینك پنجاه و ھفت سال داشت درباره امپراطوري كھ در این وقت بیست و ھشت .)) كردیم

تظاھر میكرد كھ با  این شاھزاده جوان بھ صراحتي: ((او نوشت. سالھ بود عقیده خیلي خوبي نداشت
او بھ كسب دانش عالقھمند است، ولي حوصلھ آن را نداشتھ است كھ بھ خود . ... وضعش خوب جور میآید

. جاھطلبي بیحد او را در كام خود فرومیبرد. ... مقام واالیش او را شخصي سطحي میسازد. آموزشي بدھد
موفقیت ھراس آور كاترین .)) بھ مزایاي آن پیببرداو آن قدر حسن سلیقھ دارد كھ آثار ولتر را بخواند و ... 

  . دوم در روسیھ كاونیتس را وادار كرد جلسھ مجددي با فردریك ترتیب دھد

تشكیل  ١٧٧٠در نویشتات، در موراوي، از سوم تا ھفتم سپتامبر ) كاونیتس(پادشاه، امپراطور، و پرنس 
قابل مالحظھاي كرده باشد، زیرا فردریك در این در خالل این یك سال یوزف میبایستي رشد . جلسھ دادند

; امپراطور كھ در یك دربار متعصب پرورش یافتھ، خرافات را بھ دور افكنده است: ((وقت بھ ولتر نوشت
و با آنكھ از تملق و چاپلوسي ; ھایي ساده اختیار كرده است و در حالي كھ در شكوه و جالل بار آمده، شیوه

و با آنكھ مشتاق افتخار است، احساسات جاھطلبانھ خود را فداي وظایف فرزندي  ;احاطھ شده، بیتكلف است
او با دیدار از . این دو مالقات قسمتي از تعلیم و تربیت یوزف در امور سیاسي بودند.)) خویش میكند

. سرزمینھاي تحت تسلط خود و بررسي دست اول مسائل و امكانات آنھا بھ این تعلیم و تربیت خود افزود
. وي بھ عنوان یك امپراطور از این سرزمینھا بازدید نمیكرد، بلكھ بھ عنوان یك فرد عادي و با اسب میرفت

و  ١٧۶۴در سال . از تشریفات احتراز میجست، و بھ جاي توقف در كاخھا در مسافرخانھ بیتوتھ میكرد
را جلب كرد و در یك ، در دیداري كھ از مجارستان بھ عمل آورد، فقر فوق العاده سرفھا نظرش ١٧۶٨

 -  ١٧٧١در سالھاي . مزرعھ از مشاھده اجساد اطفالي كھ از گرسنگي جان داده بودند سخت ناراحت شد
در ھمھ جا گزارشھایي درباره مالكان حیوان صفت و ; اوضاع مشابھي در بوھم و موراوي دید ١٧٧٢

ي باورنكردني و غیرقابل توصیف وضع داخل: ((او نوشت. سرفھاي گرسنھ میشنید یا شواھدي از آن میدید
پس از بازگشت بھ وین، از اصالحات ناچیزي كھ اعضاي شوراي .)) است و قلب انسان را میشكند

اصالحات مختصر كافي : ((امپراطریس درباره آنھا بھ تفكر پرداختھ بودند ابراز خشم شدید كرد و گفت
تین گام پیشنھاد كرد مقداري از اراضي كلیسا در او بھ عنوان نخس.)) ھمھ چیز باید تغییر شكل دھد; نیستند

پس از بحث زیاد، شورا را وادار . بوھم باز ستانده شوند و در آنھا مدرسھ، آسایشگاه، و بیمارستان بنا شود
كھ مردم بوھم آن را (، كھ بھ موجب آن، مقدار كار سرفھا )١٧٧۴(كرد یك قانون مدني تدوین، و اعالم كند 

مالكان بوھم و مجارستان . در قبال مالكان فئودال كاھش یافت و تحت نظم درآمد) یدندمینام)) روبوتا((
ماري . سرفھاي بوھم بھ شورشي بینظم برخاستند، و نظامیان آنھا را سرجایشان نشاندند; مقاومت میكردند

  :شتآرژانتو نو/بھ مباشر خود در پاریس بھ نام مرسي د. ترز تقصیر آشوب را بھ گردن پسرش گذاشت

امپراطور، كھ بیش از حد بھ وجھھ عمومي خود تكیھ میكند، در سفرھاي گوناگون خویش بیش از حد 
ھمھ این كارھا باعث آشفتگي در ایاالت آلماني . درباره آزادي مذھب و آزادي دھقانان صحبت كرده است

  . ما شدھاند

باید از دھقانان موراوي، ستیریا، و اتریش تنھا دھقانان بوھمي نیستند كھ باید از آنان ھراس داشت، بلكھ ... 
  . حتي در قسمت ما آنھا مرتكب شدیدترین گستاخیھا میشوند; نیز بیم داشت
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، در جریان نخستین تجزیھ ١٧٧٢تیرگي روابط مادر و فرزند ھنگامي افزایش یافت كھ یوزف در سال 
اعتراض ) و كاتولیك(كشور دوست او علیھ این تجاوز بھ یك . لھستان، بھ فردریك و كاترین دوم پیوست

و ھنگامي كھ یوزف و كاونیتس میل خود را بھ او تحمیل كرده و وادارش كردند امضاي خود را بھ ; كرد
فردریك با لحني بیپیرایھ و . قسمتي از لھستان بھ اتریش واگذار میشد. قرارداد این تجزیھ بیفزاید، گریست

اسف او صادقانھ بود، و این امر در نامھ او بھ فرزندش ت.)) او میگرید، ولي میگیرد: ((صریح گفت
چندین بار كوشش كردم خود را در عملي كھ ھمھ سلطنتم را لكھدار میكند شریك : ((فردیناند دیده میشود

این امر بر قلبم سنگیني میكند، مغزم را آزار . خدا كند كھ من در دنیاي دیگر مسئول آن دانستھ نشوم. نكنم
امپراطریس درباره خصوصیات اخالقي فرزند خود با بیم و محبت بھ .)) ارم را تلخ میسازدمیدھد، و روزگ

وي از احترام و اطاعت خوشش میآید، مخالفت را ناھنجار و : ((تعمق میپرداخت، و درباره او میگفت
بھ افزایش نشاط زیاد و رو . ... و اغلب نسبت بھ دیگران بیمالحظھ است. ... تقریبا غیرقابل تحمل میداند

فرزند من قلبي مھربان . ... وي باعث میشود كھ او بخواھد حرف خود را بھ طور كامل بھ كرسي بنشاند
وقتي من بمیرم، بھ این امر بر خود : یك بار امپراطریس یوزف را با لحني تلخ چنین سرزنش كرد.)) دارد

من ضایعھاي براي خانواده و كشور بھ میبالم كھ در قلب تو بھ زندگي ادامھ میدھم، و بھ این ترتیب مرگ 
آیا حتي یك ... این فاتح ... این قھرمان . مایھ سربلندي نیست[ از فردریك ] تقلید تو . ... وجود نخواھد آورد

  . وقتي انسانیت وجود ندارد، زندگي چھ صورتي دارد... دوست دارد 

ستھ باشي در ھمھ چیز تجربھ كسب كرده استعدادھاي تو ھر چھ میخواھند باشند، امكان ندارد كھ تو توان
قلب تو ھنوز بھ بدي نگراییده است، ولي چنین خواھد . مراقب باش در دام كینھ ورزي اسیر نشوي. باشي

  . شد

وقت آن است كھ دیگر بھ این كلمات زیبا و این محاورات زیركانھاي كھ ھدفش مضحكھ كردن دیگران 
در حالي كھ تصور میكني متفكري مستقل ھستي، . كري ھستيتو یك نظر باز ف. ... است دل خوش نداري

یوزف در نامھاي بھ لئوپولد نظر شخصي خود را درباره اوضاع چنین بیان . مقلدي بیفكر بیش نیستي
كارھا روز بھ روز روي . بالتكلیفیھاي ما در اینجا بھ چنان اوجي رسیدھاند كھ نمیتواني تصور كني: داشت

ھر روز تا ساعت پنج یا شش، بجز یك ربع ساعت براي . اري از پیش نمیرودھم انباشتھ میشوند و ك
ھایي كھ  علل جزئي، و توطئھ. صرف غذا، بتنھایي مشغول كارم، با این وجود كاري از پیش نمیرود

من، بھ . مدتھاست من قرباني آنھا بودھام، راه را سد میكنند، و در عین حال ھھ چیز رو بھ تباھي میرود
  .زند ارشد حاضرم، مقام خود را بھ تو ھدیھ كنمعنوان فر

تنھا . او اشخاصي را كھ در خدمت بھ مادرش بھ سن كھولت رسیده بودند بھ دیده حقارت مینگریست
  . كاونیتس از او حمایت میكرد، آن ھم بااحتیاطي ناراحت كننده

در : د، و صریحا بھ او گفتامپراطریس سالخورده با نگراني و وحشت بھ افكار انقالبي فرزندش گوش میدا
كاتولیك نمیتواند بدون مسئولیتي سنگین آن را مجاز : میان اصول اساسي تو، از ھمھ مھمتر اینھا ھستند

] آزادي در ھمھ چیز، كھ ) ٣و . ... با پایان بخشیدن بھ نظام سرفداري] انھدام سنت نجیبزادگي ) ٢. دارد
من سالخوردھتر از آنم كھ خود را با این گونھ افكار . ... چنین بكرات تكرار شده است[ طرفداري از آن 

رواداري مذھبي و بیاعتنایي . ... سازش دھم، و از خدا میطلبم كھ جانشین من ھرگز بھ آنھا دست نزند
  . ... درست ھمان چیزھایي ھستند كھ تیشھ بر ریشھ ھمھ چیز میزنند

من از دید ... نھ چوبھدار و نھ شكنجھ . دارد ھیچ بدون یك مذھب حاكم بر ھمھ، چھ وسیلھ محدودیتي وجود
آیا تو حاضري . ھیچ چیز مانند مذھب الزم و سودمند نیست. سیاسي صحبت میكنم، نھ بھ عنوان یك مسیحي

بھ ھر كس اجازه دھي بھ میل خود رفتار كند اگر عباداتي مشخص و انقیاد در برابر كلیسا وجود نداشتند، 
من تنھا این آرزو را دارم كھ وقتي چشم از . ... ھ آن عبارت بود از قانون زوروضع ما چگونھ میشد نتیج

جھان میبندم، با این تسالي خاطر بھ اجداد خود ملحق شوم كھ فرزند من بھ اندازه پدران خود بزرگ و 
را  پایبند بھ مذھب باشد، و از استدالالت بیاساس خود، و كتابھاي شیطاني، و تماس با كساني كھ روح وي
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از آنچھ پرارزش و مقدس است باز داشتھاند، و تنھا نتیجھاش استقرار یك آزادي تخیلي است كھ تنھا 
  . میتواند بھ انھدام ھمھ جھان منتھي شود، دست بكشد

ممكن است او آن طور كھ . ولي اگر تنھا یك چیز بود كھ یوزف بھ آن اشتیاق داشت، آزادي مذھب بود
سالھا پیش . بوده باشد، ولي او عمیقا تحت تاثیر ادبیات فرانسھ قرار گرفتھ بودبعضي تصور میكردند ملحد ن

در سال . تشكیل داده بودند)) حزب نھضت روشنگري((گروھي از روشنفكران اتریش یك  ١٧۶٣در 
ھاي ولتر  گیورگي بسن یئي اھل مجارستان در وین نمایشنامھاي منتشر كرد كھ بازتابي از اندیشھ ١٧٨٢

ھاي كاتولیك بگرود، ولي پس از مرگ  براي خوشامد دل ماري ترز حاضر شد بھ كیش و شیوهاو ; بود
تحت عنوان درباره  ١٧۶٣بدون شك یوزف از كتاب جالبي كھ بھ سال . وي، بھ سوي خردگرایي بازگشت

و در آن یك اسقف برجستھ كاتولیك، با نام مستعار  -وضع كلیسا و قدرت قانوني پاپ منتشر شده بود 
فبرونیوس، بار دیگر تفوق شوراھاي عمومي كلیساھا بر پاپھا و حق كلیساھاي ملي دایر بر اداره امور 

امپراطور جوان ثروت مستقر كلیساي اتریش را مانعي در راه رشد . آگاه بود -خود را تاكید كرده بود 
در . دم اتریش مییافتاقتصادي، و تسلط كلیسا بر آموزش و پرورش را رادعي عمده در راه بلوغ فكري مر

  : بھ شوازول چنین نوشت ١٧٧٠ژانویھ 

بھ مادرم زیاد متكي . درباره طرح شما براي كم كردن شر یسوعیان، عمل شما مورد تایید كامل من است
ولي شما كاونیتس را . وابستگي نزدیك نسبت بھ یسوعیان در خاندان ھاپسبورگ موروثي است; نباشید

  . د، او ھر چھ بخواھد با امپراطریس انجام میدھدمیتوانید دوست خود بدانی

ظاھرا یوزف از نفوذ خود در رم استفاده كرده بود تا كلمنس چھاردھم نھایي وا دارد، و از اقدام پاپ در 
ھاي پسرش درمییافت او  ماري ترز كھ با دیدن نامھ). ١٧٧٣(انحالل این فرقھ احساس سرور بسیار میكرد 

او منتھاي . فرانسھ پیوستھ است، سخت یكھ خورد)) فیلسوفان((شده و بھ جرگھ  تا چھ حد از راه منحرف
شود، ولي كاونیتس او را وادار كرد تسلیم )) انجمن یسوع((كوشش خود را بھ كار بست تا مانع انحالل 

من از بابت یسوعیان : ((امپراطریس براي یكي از دوستانش نوشت. نظر ھمھ قدرتھاي كاتولیك دیگر شود
در سراسر عمر خود آنھا را دوست و معزز داشتھام، و در آنھا جز آنچھ كھ تھذیب . سرده خاطر و ناامیدماف

وي با تعیین یك ھیئت براي بررسي توقیع پاپ، اجراي آن را بھ تعویق .)) كننده بوده است چیزي ندیدھام
ود را از كشور بھ خارج یسوعیان اتریش وقت داشتند كھ وجوه نقد و اشیاي قیمتي و اوراق خ. انداخت

اموال یسوعیان ضبط شدند، ولي امپراطریس ترتیبي داد كھ اعضاي این فرقھ مستمري، لباس، . منتقل كنند
رضایت آشكار یوزف از سركوبي یسوعیان شكاف میان مادر و پسر را . و ھدایاي گوناگون دریافت دارند

ي درآورد، و از مادرش تقاضا كرد او را از فشار این وضع او را از پا ١٧٧٣در دسامبر . افزایش داد
ماري ترز از پیشنھادي چنین وحشت آور بیمناك شد و . ایفاي ھرگونھ نقشي در اداره امور معاف سازد

  : تقاضایي تاثیرانگیز براي آشتي بھ وي نوشت

مھ عمرم از من باید اعتراف كنم كھ توانایي، چھره، شنوایي، و مھارتم رو بھ تباھي میروند و ضعفي كھ ھ
احساس . آن وحشت داشتھام، یعني بیارادگي، اینك با دلسردي و فقدان خادمان وفادار ھمراه شده است

بیگانگي تو و كاونیتس نسبت بھ من، مرگ مشاوران باوفایم، المذھبي، فساد اخالقیات، الفاظ نامفھومي كھ 
من ھمھ . كافي ھستند كھ مرا از پاي درآورندھمھ اینھا  - ھمگان بھ كار میبرند و من از آنھا سر در نمیآورم 

بھ . ... اعتماد خود را بھ تو عرضھ میدارم و از تو میخواھم مرا متوجھ ھر اشتباھي كھ مرتكب میشوم بكني
مادري كمك كن كھ در تنھایي بھ سر میبرد و ھنگامي كھ ببیند ھمھ تالشھا و آالم روحیش بھ ھدر رفتھ 

  . چھ میخواھي، و من آن را انجام خواھم دادبھ من بگو . است، خواھد مرد

یوزف با مادرش آشتي كرد، و زني كھ زماني فردریك را با نبردھاي خود بھ حالت سكون و عدم تحرك 
این دو باھم اموال ضبط . درآورده بود، براي مدتي قبول كرد كھ با ستایشگر و شاگرد فردریك ھمكاري كند

نظام ((آنھا فرماني بھ نام  ١٧٧۴در سال . زش و پرورش كردندشده یسوعیان را صرف اصالح وضع آمو
صادر كردند كھ بھ موجب آن در مدارس ابتدایي و متوسطھ تجدید سازمان اساسي بھ عمل )) مدارس آلمان
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این مدارس پروتستانھا و یھودیان را . مدارس ابتدایي براي آموزش اجباري ھمھ اطفال بھ وجود آمدند. آمد
; آموز و معلم میپذیرفتند، براي پیروان ھر مذھب تعلیمات دیني ھمان مذھب را درس میدادندبھ عنوان دانش

بزودي در شمار بھترین مدارس )) مدارس مردم((این . ولي نظارت را بھ دست ماموران دولت میسپردند
  . اروپا درآمدند

و ; و فنون تخصص یافتندھاي علوم  مدارس عالي در رشتھ. دانشسراھایي براي تربیت معلم تاسیس شدند
دانشگاه وین بیشتر بھ حقوق، علوم سیاسي، و امور . ھا التیني و علوم انساني تدریس میشد در آموزشگاه

بھ جاي . اداري اختصاص داشت و بھ عنوان پرورشگاه كاركنان ادارات دولتي مورد استفاده قرار میگرفت
  . ھمان اندازه با شدت اجرا میشد برقرار گردیدنظارت كلیسا بر آموزش و پرورش، نظارت دولتي كھ بھ 

  . ادامھ پیدا كرد، ولي وقایع سال بعد این تفاھم را درھم شكست) ١٧٧۶(ھمكاري مادر و پسر تا لغو شكنجھ 

و سرزدن بھ )) فیلسوفان((ھدف وي از این كار دیدن . مدتھا بود كھ یوزف در فكر دیداري از پاریس بود
سي درباره منابع، ارتش، و حكومت فرانسھ، دیدن ماري آنتوانت، و تحكیم سالونھا نبود، بلكھ برر

ھنگامي كھ لویي . ھایي بود كھ دشمنان دیرینھ را با تفاھمي شكننده پیوندي چنین بیاستحكام میداد رشتھ
پانزدھم درگذشت و چنین بھ نظر میرسید كھ فرانسھ در شرف از ھم پاشیدن است، یوزف بھ لئوپولد 

وارد  ١٧٧٧آوریل  ١٨او در .)) او نقشي مشكل بھ عھده خواھد داشت; من نگران خواھرم ھستم: ((نوشت
او بھ . پاریس شد و، با تظاھر بھ اینكھ كنت فون فالكنشتاین است، كوشش داشت توجھ كسي را جلب نكند

ماري  ;ملكھ جوان و با نشاط اندرز داد از اسراف، سبكسري، و مالیدن سرخاب بھ چھره دست بردارد
او كوشش كرد نظر لویي شانزدھم را نسبت بھ اتحادیھاي . آنتوانت با بیحوصلگي بھ سخنان او گوش میداد

بسرعت در اطراف پایتخت بھ گردش . پنھاني براي جلوگیري از گسترش روسیھ جلب كند، ولي موفق نشد
عمر درباره این شھر ظرف چند روز بیش از آنچھ امكان داشت لویي شانزدھم در طول یك ((پرداخت و 

دیو دیدن كرد و حیرت خود را از سو اداره  -از ھتل .)) كسب اطالع كند، اطالعاتي بھ دست آورد
مردم پاریس از اینكھ عالیمقامترین سلطان اروپا را میدیدند كھ . غیرانساني این بیمارستان پنھان نداشت

ي صحبت میكند، و با ھمھ طبقات با حد اعالي مانند فردي عادي لباس پوشیده، فرانسھ را مانند یك فرانسو
از میان ستارگان آسمان . ولي درباریان ورساي بھ وحشت افتادند; بیتكلفي روبرو میشود، مجذوب او شدند

در یكي از ضیافتھاي شبانھ مادام نكر شركت كرد . ادب، او خصوصا درصدد یافتن روسو و بوفون برآمد
جالب اینكھ آن قدر كھ او بر اثر وقار و شھرت این زن ; و دفان آشنا شدو با گیبن، مارمونتل، و ماركیز د

كوري یك عامل برابر ; دستپاچھ شد، مادام دو دفان بھ علت مقام واالي او دست و پاي خود را گم نكرد
ھاي  یوزف در یكي از اجالسیھ .میدھدكننده است، زیرا نیمي از شئون اشخاص را البسھ آنان تشكیل 

احساس كردند كھ )) فیلسوفان. ((پارلمان پاریس و در یكي از جلسات فرھنگستان فرانسھ شركت كرد
  . سرانجام حكمران روشنفكري كھ آنھا بھ عنوان عامل انقالب آرام امیدش را داشتند پیدا شده است

بھ شمال، بھ نورماندي و سپس در . ز یك ماه توقف در پاریس، عازم گردش در ایاالت شدیوزف پس ا
امتداد ساحل باختري بھ بایون، و بعد بھ تولوز، مونپلیھ، و مارسي، و از آنجا از راه رون بھ لیون و در 

را برنجاند  او نمیخواست مادرش; از فرنھ گذشت، بدون اینكھ از ولتر دیدن كند. سمت مشرق بھ ژنو رفت
یا خیلي آشكار خود را با مردي دمساز كند كھ در نزد مردم اتریش و پادشاه فرانسھ گویي شیطان در 

  . جسمش حلول كرده است

او اشتیاق بسیار داشت كھ مادرش را بھ نحوي تحبیب كند، زیرا در مدت غیبتش حدود ده ھزار نفر از 
یا در  -ذھب پروتستان گرویده بودند، و ماري ترز مردم موراوي از كیش كاتولیك دست كشیده و بھ م

با چنان اقدامات شدیدي نسبت بھ این فاجعھ عكس العمل نشان داده بود كھ خاطره  - حقیقت شوراي دولتي 
رھبران نھضت دستگیر شدند، . حملھ سربازان مسلح بھ ھوگنوھا در زمان لویي چھاردھم را تجدید میكرد

شد، آنھایي كھ در تغییر مذھب خود اصرار داشتند بھ خدمت نظام فراخوانده اجتماعات پروتستانھا متفرق 
وقتي . ھاي كار شدند و زنانشان روانھ اردوگاه; شدند و اجبارا بھ كارھاي سخت و اعمال شاقھ پرداختند
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شما براي بازگرداندن این مردم بھ مذھب خود آنھا را : ((یوزف بھ وین بازگشت، بھ مادرش اعتراض كرد
من . ... سربازي میفرستید، بھ معادن اعزام میدارید، یا از آنھا براي كارھاي عام المنفعھ استفاده میكنید بھ

باید با قاطعیت اعالم دارم آن كھ مسئول این دستور است زشتخوترین خدمتگزار شماست، كھ تنھا استحقاق 
ري ترز پاسخ داد كھ صدور ما.)) احساس حقارت مرا دارد، زیرا شخصي است ھم احمق و ھم كوتھبین

یك ھیئت نمایندگي از سوي . فرامین كار شوراي دولتي بود نھ كار او، ولي وي این فرامین را لغو نكرد
بحران میان مادر . ماري ترز دستور داد اینان دستگیر شوند; پروتستانھاي موراوي بھ مالقات یوزف رفت

كاونیتس امپراطریس را وادار كرد فرامین را موقوف و پسر در حال تبدیل بھ مشكلي غیرقابل حل بود كھ 
آزار و اذیت متوقف شد، بھ تغییر مذھب دادگان اجازه داده شد كھ بھ شیوه جدید خود عبادت كنند، . دارد

  . مشروط بر اینكھ این كار را بآرامي در منازل خود انجام دھند

  . موقتا متوقف شد) مادر و فرزند(كشمكش دو نسل 

ماكسیمیلیان یوزف، برگزیننده باواریا، پس از سلطنتي طوالني و سعادتبار، بدون  ١٧٧٧دسامبر  ٣٠در 
كارل (در رقابتي كھ براي جانشیني او درگیر شد، حكمران پاالتینا بھ نام شارل تئودور . فرزند درگذشت

و ; تریش واگذار شودمورد حمایت یوزف قرار گرفت، مشروط بر اینكھ قسمتي از باواریا بھ ا) تئودو
كارل، دوك تسوایبروكن، مورد حمایت فردریك كبیر بود كھ اعالم داشت در برابر دست یافتن اتریش بر 

  . خاك باواریا مقاومت خواھد كرد

. امپراطریس درباره خطر مبارزه جویي با پادشاه پروس، كھ ھنوز شكستناپذیر بود، بھ پسرش ھشدار داد
. كاونیتس از او پشتیباني كرد، و یك نیروي اتریشي بھ باواریا فرستاده شد. گرفت یوزف اندرز او را نادیده

فردریك بھ افراد خود دستور داد كھ وارد بوھم شوند و پراگ را بگیرند، مگر اینكھ اتریشیھا باواریا را 
ر نزدیك خیلھاي متخاصم بھ یكدیگ; یوزف ارتش اصلي خود را براي دفاع از پراگ گسیل داد. تخلیھ كنند

فردریك برخالف سوابق و . شدند، و جنگي برادر كشانھ میان اتریش و پروس قریب الوقوع بھ نظر میرسید
انتظارات از درگیري احتراز، و بھ ھمین قناعت كرد كھ بگذارد سربازانش محصوالت بوھم را مصرف 

او امید داشت . درنگ كرد یوزف ھم با اطالع از شھرت فردریك بھ عنوان یك سردار سپاه، در حملھ; كنند
لیور  ٠٠٠،٠٠٠،١۵لویي شانزدھم . فرانسھ بھ كمكش بیاید، و از ماري آنتوانت درخواست كمك كرد

پیمان  ١٧٧٨فوریھ  ۶برایش فرستاد، ولي بیش از این كاري از دستش برنیامد، زیرا فرانسھ در تاریخ 
. د براي جنگ با انگلستان آماده باشداتحادي با مستعمرات شورشي در آمریكا امضا كرده و ناچار بو

یوزف در اردوگاه نظامي بیتابي میكرد، و در عین حال از یك سو ناراحتي بواسیر و از سوي دیگر دمل 
  . بسیار بزرگي او را زجر میداد

ماري ترز، با بھ كار انداختن آخرین بقایاي اراده خود، امور را شخصا در دست گرفت و بھ طور پنھاني 
فردریك مذاكره را پذیرفت، یوزف تسلیم نظر مادرش ). ژوئیھ ١٢(صلحي براي فردریك فرستاد  پیشنھاد

با ) ١٧٧٩مھ  ١٣(پیمان تشن . لویي پادشاه فرانسھ و كاترین امپراطریس روسیھ وساطت كردند; شد
مین را واگذاري حدود نود كیلومتر مربع از اراضي باواریا بھ یوزف او را راضي كرد، ولي بقیھ آن سرز

بایرویت و ; بھطور كامل بھ شارل تئودور تخصیص داد، و بدین ترتیب باواریا وپاالتینا باھم یكي شدند
  . ھمھ مدعي پیروزي بودند. آنسباخ بھ ھنگام مرگ حكمران بیاوالد آن بھ پروس واگذار شدند

در . را درھم نوردیدسومین بحران میان فردریك سالخورده و امپراطریس سالمند طومار زندگي ماري ترز 
دو . ماري ترز شصت و سھ سالھ بود، ولي اندامي فربھ داشت و بھ بیماري تنگ نفس مبتال بود ١٧٨٠سال 

در ماه نوامبر، ھنگامي كھ . جنگ، شانزده مرتبھ بارداري، و نگرانیھاي مداوم قلبش را ضعیف كرده بودند
وي دچار سرفھ سختي شد، ولي اصرار داشت ; وي در یك كالسكھ رو باز سوار بود، باران شدیدي بارید

من بھ خاطر اوقاتي كھ صرف خوابیدن : ((او یك بار گفتھ بود; روز بعد را پشت میز كارش بگذراند
برایش نفس كشیدن بھ ھنگامي كھ در بستر قرار داشت تقریبا غیرممكن .)) میشود، خود را سرزنش میكنم

یوزف برادران و خواھران خود را بھ . روي صندلي میگذراندشده بود، لذا ایام آخرین بیماري خود را 
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پزشكان از او قطع امید كردند، و او خود را . كنار مادرش خواند، و با عشق و عالقھ از او توجھ میكرد
در آخرین ساعت عمرش از صندلي خود برخاست و خود را با زحمت بھ بستر . آماده طلب آمرزش كرد

علیا حضرت در حالت بدي قرار : ((د بھ او آرامش بخشد و گفتیوزف سعي كر. خویش رسانید
 ١٧٨٠نوامبر  ٢٩او در .)) بلي، ولي براي مردن خوب است: ((امپراطریس پاسخ داد.)) گرفتھاند
  . درگذشت

V- ١٧٩٠ - ١٧٨٠: مستبد  

یوزف پس از عزاداري صمیمانھ در مرگ مادري كھ اكنون بھ بزرگیش پیبرده بود، احساس میكرد آزاد 
او . است آن طور كھ واقعا ھست باشد و عقاید شكوفان خود را درباره اصالحات بھ مرحلھ اجرا درآورد

; او اطاعت میكرد برادرش لئوپولد در توسكان از; حاكم مطلق اتریش، مجارستان، بوھم، و جنوب ھلند بود
او اھمیت فرصتھایي را كھ در اوج زندگي . خواھرش ماري آنتوانت در فرانسھ خدماتي برایش انجام میداد

یوزف چگونھ آدمي بود او چھلسالھ و ھنوز در . و قدرت برایش پیش آمده بودند عمیقا احساس میكرد
شاند، كامال خوش قیافھ بھ نظر عنفوان جواني بود، و ھنگامي كھ طاسي سرش را با كاله گیس میپو

ھمگام تحوالت زمان خویش پیش . ذھني سریع االنتقال و، بھ نحوي تقریبا تبالود، فعال داشت. میرسید
او . میرفت، ولي مطالعھ تاریخ و خصوصیات اخالقي انسان وي را بھ قدر كافي پرمایھ و پختھ نكرده بود

شتاب دچار اشتباه میشد، و بندرت بھ علت سونیت اشتباه كھ ھمیشھ احساس تنگي وقت میكرد، تنھا بر اثر 
درباره حساسیت او نسبت بھ بدبختیھاي دیگران و آمادگیش براي درمان دردھاي قابل درمان، . میكرد

تا آنجا كھ وظایف گوناگون اجازه میداد، دست یافتن مردم بھ او . داستانھاي بسیاري گفتھ شده است
ي داشت، مانند یك گروھبان عادي لباس میپوشید، و از رداي ارغواني رنگ زندگي سادھا. امكانپذیر بود

ھا آزاد بود، و ھیچ دوست ابن الوقت یا ناروزني  او ھم مانند فردریك از بند رفیقھ. سالطین رویگردان بود
او ھم مانند فردریك از ھر یك از . كارش در حكم عشقي بود كھ او را بھ خود مشغول میداشت. ھم نداشت

نھ بھ خاطر ; از روي وجدان خود را براي مسئولیتھاي خویش آماده میكرد. دستیاران خود پركارتر بود
درباره صنایع، ھنرھا، ; تفریح و خودنمایي، بلكھ براي مشاھده اوضاع و احوال و مطالعھ سفر میكرد

ا بررسي كرده و با اعمال خیریھ، بیمارستانھا، دربارھا، و تاسیسات دریایي و نظامي بسیاري از كشورھ
  . چشمان خود بھ ملتھا، طبقات، و مسائل قلمرو خویش نگریستھ بود

از : ((میگفت. اینك تصمیم داشت تا آنجا كھ براي یك فرد امكانپذیر باشد، بھ رویاھاي فالسفھ تحقق بخشد
قانونگذار  ھنگامي كھ من بر تخت سلطنت نشستھ و باالترین تاج جھان را بر سر خود نھادھام، فلسفھ را

فالسفھ در ھمھ جاي اروپا با انتظارات مشتاقانھ بھ این اقدام تھورآمیز بزرگ .)) امپراطوري خود ساختھام
  . مینگریستند

دستیاراني كھ وي بھ ارث برده بود . نخستین مشكل یافتن دستیاراني بود كھ در رویاھاي وي سھیم شوند
كاونیتس و . امپراطور حقوق و امتیازاتشان را كاھش میدادتقریبا ھمگي از طبقات باال بودند كھ اصالحات 

دو تن از اعضاي شوراي سلطنت بھ نام كرالتنبورگ و گبلر، و دو تن ; فان سویتن از او پشتیباني میكردند
ولي در سطح پایینتر از این ; از استادان دانشگاه وین بھ نام مارتیني و زوننفلس، او را تشویق میكردند

دان دستگاه دولتي بودند كھ بھ عادات متداول خو گرفتھ بودند، در چارچوب سنتھا احساس افراد، كارمن
یوزف كھ بھ علت شتابزدگي . آرامش میكردند و بھ خودي خود در برابر تغییر و تحول مقاومت میورزیدند

ي از وقت آن را نداشت مبادي آداب باشد، رفتارش با این خدمتگزاران بھ صورت خدمھ بود، با انبوھ
دستورات گوناگون آنھا را گیج میكرد، از آنھا میخواست ھر نقص عمدھاي را كھ در ھمكاران خود مشاھده 

ھاي متعدد دست و بالشان را میبست، و از آنھا ھمان تالش بیاماني را  میكنند گزارش دھند، با پرسشنامھ
اد كھ پس از ده سال خدمت بھ آنھا ھایشان وعده د او بھ آنان و بیوه. طلب میكرد كھ خودش بھ كار میبرد

آنھا از او سپاسگزاري میكردند، ولي از روشھایش ناراحت بودند غرور خویش را حفظ و ; مستمري بدھد
اعتماد یوزف بھ عادالنھ بودن ھدفھایش وي را در برابر انتقاد و بحث بھ نحوي بیصبرانھ . تقویت میكردند
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خوشتر از آنچھ كھ من : ((نوشت) در بازنشستگي راحتي بود كھ اینك(او بھ شوازول . بدون گذشت میكرد
من بسختي مفھوم خوشبختي را درك كردھام و قبل از اینكھ مسیري را كھ براي . بتوانم باشم زندگي كن

  . او ھرگز بھ سن كھولت نرسید.)) خود تعیین كردھام طي بنمایم، مردي سالخورده خواھم بود

احساس میكرد كھ اتباعش براي اتخاذ تصمیم و قضاوت . كنار گذاشتیوزف اندیشیدن بھ دموكراسي را 
سیاسي آمادگي ندارند و، بجز چند مورد استثنایي، ھر عقیدھاي را كھ از طرف اربابان یا كشیشانشان بھ 

مجلسي مانند ; حتي یك نظام سلطنت مشروطھ بھ نظر نوید بخش نمیرسید; آنھا ابالغ شود خواھند پذیرفت
لستان محفل در بستھاي از مالكان و اسقفھا خواھد بود كھ با ھر تغییر اساسي بھ مبارزه پارلمنت انگ

  . برخواھد خاست

یوزف این را یك امر مسلم میدانست كھ تنھا یك سلطنت میتواند بناي رسوم و عادات را درھم ریزد، زنجیر 
بدین ترتیب، او كلیھ . ظ كندمعتقدات جزمي را بگسلد، و ضعفاي سادھلوح را در برابر اقویاي زیرك حف

. ھاي زندگي دستوراتي صادر میكرد مسائل را شخصا مورد توجھ قرار میداد و درباره كلیھ شئون و جنبھ
براي تشویق و ترویج رعایت و اجراي دستوراتش، یك دستگاه جاسوسي بھ وجود آورد كھ آثار نیكو 

  . كاریھایش را زایل میساخت

ن بود كھ از طریق سربازگیري یك ارتش بزرگ ثابت بھ وجود آورد كھ از قسمتي از حكومت مطلقھ او آ
بزرگان مناطق مختلف مستقل باشد و افراد آن از طریق خدمت نظام عمومي تامین، و با انضباط پروسي 

  . آبدیده شوند

از دست او امیدوار بود كھ وجود چنین ارتشي بھ نظرات وي در امور بین المللي نیرو بخشد، و فردریك را 
) زیرا این فیلسوف ما تا حدودي داراي خاصیت تملك جویي بود(شاید ھم . اندازي بھ قلمرو وي باز دارد

این ارتش او را قادر میساخت باواریا را ضمیمھ خاك خود كند، و تركھا را از منطقھ بالكان، كھ در 
مامور كرد كھ قوانین را اصالح یك ھیئت از حقوقدانان را . مجاورت امپراطوري قرار داشت، بیرون براند

در . ھاي قضایي منتشر كرد پس از شش سال تالش، این ھیئت قانون مدني جدیدي براي شیوه; و تدوین كنند
در انگلستان آن روز، ھنوز یكصد جرم بودند كھ (مجازاتھا كاھش داده شد، و مجازات اعدام لغو گشت 

دوئل ممنوع . مذھب دیگر مشمول مجازات قانون نبود جادوگري، و خروج از). مستحق اعدام تلقي میشدند
و ازدواج ; ازدواج بھ صورت قراردادي مدني درآمد. كشتن در دوئل در حكم قتل عمد شمرده میشد; شد

قضات . حق طالق از مراجع كشوري قابل تحصیل بود; میان یك مسیحي و یك غیرمسیحي قانوني شد
بسیاري از . ن امتحانات مشكل بھ كار منصوب شوندمیبایستي فقط پس از آموزش خاص و گذراند

وقتي اشراف یكي . كلیھ افراد میبایستي در برابر قانون برابر تلقي شوند; ھاي كلیسایي از بین رفتند دادگاه
، و یكي دیگر را محكوم بھ جارو كردن خیابانھا دیدند، )تختھ بند(از اعضاي طبقھ خود را در پیلوري 

  . سخت یكھ خوردند

حق تغییر . صادر شدند نظام سرفداري را منسوخ كرد ١٧٨۵ -  ١٧٨١سلھ فرامیني كھ در سالھاي سل
مسكن و شغل، داشتن اموال، و ازدواج براساس رضایت متقابل براي ھمھ كس تضمین شد، و وكالي 

حقوق خوانین و اربابان . خاصي براي حمایت از دھقانان در برخورداري از آزادیھاي تازھشان تعیین شدند
قانوني خود را نسبت بھ مستاجران خود از دست دادند، ولي براي اینكھ امالك این خوانین بھ صورت غیر 
  . مولد باقي نمانند، صاحبان امالك میتوانستند پارھاي خدمات مرسوم را از سرفھاي پیشین خود مطالبھ كنند

دي است، صنایع بر اساس یوزف با این اعتقاد كھ مقررات اصناف مانعي بر سر راه رشد اقتصا
ھزاران نفر ((ولي با افزایش سریع ماشین آالت مخالف بود، زیرا میترسید ; سرمایھداري را تشویق میكرد

او كارگران صنعتي را از خدمت نظام معاف كرد، ولي آنھا از عمل او .)) را از امرار معاش محروم دارد
وي بازرگانان، صنعتگران، و بانكداران را ترفیع . در كاھش تعداد تعطیالت اظھار عدم رضایت میكردند

حق العبورھاي داخلي را لغو كرد یا . مقام میداد و بھ آنان عناوین اشرافي و افتخارات ملي اعطا میكرد
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صنعتگران داخلي كھ بدین ترتیب از . ھاي زیاد گمركي بر واردات را حفظ كرد كاھش داد، ولي تعرفھ
پروس، ساكس، و . قیمتھا را باال میبردند و اجناس نامرغوب تولید میكردندرقابت خارجي در امان بودند، 

ھاي خود را بھ روي محصوالت  ھاي گمركي احساس ناراحتي میكردند، دروازه تركیھ عثماني كھ از تعرفھ
یوزف . اودر، و دانوب قسمتي از بازرگاني خود را از دست دادند; ھاي الب رودخانھ; امپراطوري بستند

ھاي آلپ در منطقھ  از طریق كوه) شاھراه یوزفي(كرد با ایجاد جاده جدیدي بھ نام ویا یوزفینا كوشش 
او یك كمپاني ھند شرقي ; كارنیوال ارتباط حمل و نقل زمیني با بنادر دریاھاي آدریاتیك را افزایش دھد

مشرق زمین، افریقا، و  تاسیس كرد، و امیدوار بود از طریق بنادر آزاد فیوم و تریست روابط بازرگاني با
یك عھدنامھ بازرگاني با تركیھ عثماني امضا كرد، ولي سھ سال  ١٧٨۴در سال . آمریكا را توسعھ بخشد

ھاي خروجي رودخانھ دانوب بھ دریاي سیاه را بست، و بازرگانان دانوب یكي  بعد جنگ او با تركیھ راه
  . بعد از دیگري ورشكست شدند

ھ، ممنوعیت دیرینھ نزول خواري را از شمار قوانین حذف كرد، بھره وام را او براي ترویج گردش سرمای
وي دستور داد براي . بھ میزان پنج درصد قانوني شمرد، و بھ یك بانكدار یھودي عنوان اشرافیت داد

و عقیده فیزیوكراتھا را درباره مالیات واحدي ; فعالیتھاي تازه وامھاي دولتي و انحصارات موقت داده شود
ھ فقط بر زمین بستھ شود، میزان آن بھ تناسب محل و حاصلخیري فرق كند، و توسط مالكان اعم از ك

این عمل مستلزم نقشھبرداري و مساحي كلیھ اراضي امپراطوري . بزرگ یا كوچك پرداخت شود پذیرفت
ر میداشت كھ قانون جدید مقر. گولدن انجام شد كھ آن را مالكان پرداختند ٠٠٠،٠٠٠،١٢٠بود و با ھزینھ 

دھقانان باید ھفتاد درصد محصول یا درآمد خویش را براي خود نگاه دارند، دوازده درصد آن را بھ دولت 
قبال دھقانان سي و چھار درصد درآمد ; كلیسا تقسیم كنند) عشر(بدھند، و بقیھ را میان سھم اربابي و ده یك 

صد آن را بھ كلیسا میپرداختند، و تنھا بیست و خود را بھ دولت، بیست و نھ درصد آن را بھ مالك، ده در
نجبا معترض بودند كھ این نحوه تقسیم درآمد آنھا را خانھ خراب . ھفت درصد براي خود نگاه میداشتند

  . در مجارستان نجبا سر بھ شورش برداشتند; خواھد كرد

نفر در سال  ٠٠٠،٠٠٠،٢١بھ  ١٧٨٠نفر در سال  ٠٠٠،٧٠٠،١٨جمعیت اتریش، مجارستان، و بوھم از 
ھاي قدیمي روستایي را  ھاي آجري جاي بیغولھ یكي از معاصران گزارش داد كھ كلبھ. افزایش یافت ١٧٩٠

فقر بھ جاي خود باقي ماند، ولي . ھا در شھر، چوب جاي خود را بھ آجر میداد میگرفتند، و در ساختن خانھ
یر شدند كھ در آنھا ھركس كھ توانایي امرار ھایي دا نوانخانھ ١٧٨١بھ موجب یك فرمان امپراطوري مورخ 

  . معاش نداشت میتوانست بدون از دست دادن عزت نفس طلب كمك كند

حافظ فلسطین و ایمان ((، و ))حامي كلیساي مسیحي((، ))كشیش مسیح((با آنكھ یوزف بھ صورت رسمي 
خود )) موروثي((ا در اراضي بود، بھ محض اینكھ بھ قدرت مطلقھ رسید، بھ كاستن از نقش كلیس)) كاتولیك

صادر )) فرمان رواداري مذھبي((او یك  ١٧٨١اكتبر  ١٢در . یعني اتریش و مجارستان و بوھم پرداخت
كرد، كھ بھ موجب آن مقرر شد پروتستانھا و ارتدوكسھاي یوناني آزاد باشند كھ از خود معابد، مدارس، 

. ند، و مشاغل سیاسي یا نظامي احراز كنندھا، و اموال داشتھ باشند، حرفھاي در پیش گیر صومعھ
از ھر گونھ جروبحث درباره امور مذھبي و معتقدات دیني خودداري ((امپراطور بھ مردم اندرز میداد كھ 

یوزف در .)) كنند، و با كساني كھ بھ اصول دیگري پایبند ھستند شیوه عطوفت و مھرباني پیش گیرند
عدم رواداري : ((د، با صراحت منابع الھام خود را آشكار كرددستورالعملي كھ براي فان سویتن فرستا

مذھبي از امپراطوري من طرد شده است، و این امپراطوري میتواند بھ خود ببالد كھ قربانیاني مانند كاالس 
رواداري مذھبي نتیجھ ترویج نھضت روشنگري است كھ اكنون در سراسر . ... و سیروان نداشتھ است

تنھا فلسفھ . ... اساس آن فلسفھ و مردان بزرگي است كھ آن را بھ وجود آوردھاند; استاروپا رواج یافتھ 
این رواداري مذھبي نیز حدود و ثغوري داشت، ھمان طور .)) است كھ دولتھا باید سرمشق خود قرار دھند

پارھاي . حدودي براي آن در نظر گرفتھ شده بود) ١٧۶٣(كھ در رسالھ درباره رواداري مذھبي اثر ولتر 
از اعضاي شورا بھ یوزف ھشدار دادند كھ اگر كلیھ محدودیتھا از میان برده شوند، معتقدات بیقیدوبند، و 

ھاي  و این وضع منجر بھ پیدایش فرقھ; حتي انكار صریح وجود خداوند بسرعت رشد و نمو خواھد كرد
بدین . رسمي خواھد شد متخاصم، بینظمي اجتماعي، و از میان رفتن ھرگونھ اختیار و قدرت مراجع
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اعالم داشتھاند، او ) دئیست(ترتیب، وقتي بھ او گفتھ شد كھ چند صد بوھمي خود را آشكارا خداپرست 
باید بدون بازجویي بیشتر، بیست و چھار ((دستور داد ھر كس كھ معترف بھ داشتن چنین معتقداتي باشد 

و این مجازات در ھر مورد تكرار )) شود ضربھ با شالق چرمي بر كفلش زده شود و سپس روانھ خانھاش
بعدا . بعضي از خداپرستان سرسخت بھ مستعمرات نظامي تبعید شدند. آشكار چنین تظاھراتي تجدید شود

  . خواھیم دید كھ یوزف در تالشھاي خود براي آزاد كردن یھودیان تا چھ حد پیش رفت

د كساني بود كھ مذھب خود را پروتستان اعالم افزایش سریع تعدا)) فرمان رواداري مذھبي((یكي از نتایج 
آزادي فكري رو بھ توسعھ . ١٧٨۶نفر در  ٠٠٠،١۵٧بھ  ١٧٨١نفر در سال  ٠٠٠،٧۴از  - میداشتند 

فراماسونھا كھ از مدتھا پیش در اتریش مستقر بودند، در سال . گذارد، ولي بھ محافل خصوصي محدود ماند
با وجود (افراد برجستھ بسیاري از اجتماع شركت داشتند، و  لژي در وین تشكیل دادند كھ در آن ١٧٨١

ھدف این ((بھ قول یكي از اعضاي آن، . خود امپراطور از آن حمایت میكرد) جنبھ ضمني خداپرستي آن
جمعیت عبارت بود از تحقق بخشیدن بھ آن آزادي معتقدات و عقاید كھ خوشبختانھ دولت بھ ترویج آن ھمت 

ھاي راھبان كھ پشتیبانان اصلي این بدیھا  ه با خرافات و تعصب در میان فرقھگماشتھ بود، و مبارز
; لژھاي فراماسون بسرعت رو بھ افزایش گذاشتند، بھ طوري كھ در وین ھشت لژ وجود داشتند.)) ھستند

ھم مردان و ھم زنان نشانھاي عضویت در ; وابستھ بودن بھ این جمعیت نشانھ تجدد بھ شمار میرفت
بھ مرور . موتسارت براي مراسم فراماسونھا آھنگھایي ساخت; اماسونھا را بر سینھ میزدندجمعیت فر

 ١٧٨۵در سال ; زمان یوزف این سوظن را درباره لژھا پیدا كرد كھ دست اندركار توطئھ سیاسي میباشند
ك از مراكز دستور داد لژھاي وین با یكدیگر تلفیق شوند و بھ صورت دو لژ درآیند، و اجازه داد در ھر ی

  . استانھا تنھا یك لژ دایر باشد

نتایج كار این ھیئت را بھ  ١٧٨٢یوزف ھیئتي را مامور تجدیدنظر در قوانین سانسور كرد، و در سال 
بھ موجب این قوانین نھ تنھا كتابھایي كھ بھ طور اصولي و منظم بھ . صورت قوانین تازھاي منتشر ساخت
الب خالف اخالق و ناشایست و شرم آور بودند ممنوع شدند، بلكھ مسیحیت حملھ میكردند یا داراي مط

حاوي معجزات، الھامات، ارواح، و نظایر آن بودند و باعث خرافاتي شدن افراد عادي و ((كتابھایي كھ 
انتقاد و ھجو مجاز بود، حتي اگر ھدف . نیز ممنوع اعالم شدند)) ایجاد انزجار در میان اھل فضل میشدند

ولي این گونھ مطالب میبایستي ھمراه اسم واقعي نویسنده بوده، و مشمول قانون ; پراطور بودآنھا خود ام
استفاده از كتابھایي كھ در فھرست كتب ممنوعھ كلیساي كاتولیك رومي ذكر شده بودند براي . افترا باشند

آثار ادبي نیز ; زاد باشندآثار علمي میبایستي بھ طور كامل از سانسور آ. ھا آزاد بود دانشمندان در كتابخانھ
كتابھایي را كھ . بھ ھمین ترتیب، مشروط بر اینكھ مرجعي شناختھ شده جنبھ ادیبانھ بودن آن را گواھي كند

آزادي درسي و دانشگاھي توسعھ . بھ زبانھاي خارجي بودند میشد بدون اشكال وارد كرد و بھ فروش رساند
اینسبروك بھ این علت كھ معلمشان استدالل كرده بود عمر ھنگامي كھ چھارده دانشجو در دانشگاه . یافت

جھان بیش از شش ھزار سال است علیھ وي نزد مقامات سخنچیني كردند، یوزف موضوع را بھ این 
این چھارده دانشجو باید اخراج شوند، زیرا مغز بیمایھاي مانند مغز آنان : ((ترتیب بھ اختصار فیصلھ داد
مقررات جدید باعث ایجاد اعتراضات خشمگینانھاي از ناحیھ مقامات .)) ببندد نمیتواند از تحصیالت طرفي

عكس العمل یوزف این بود كھ بھ وین اجازه داد از آزادي كامل در زمینھ نشریات برخوردار . مذھبي شد
ھاي وین از نرمشي كھ در اجراي قوانین  حتي قبل از این اعطاي آزادي، صاحبان چاپخانھ). ١٧٨٧(باشد 

وجود داشت استفاده میكردند و جزوات، كتابھا، و مجالت اتریش را غرق در مطالب نیمھ  ١٧٨٢رخ مو
ھا و حملھ بھ كلیساي كاتولیك و یا بھ خود  راھبھ)) افشاي اسرار((مستھجن ساختھ بودند، كھ از آن جملھ 

  . مسیحیت بود

فرماني صادر  ١٧٨١نوامبر  ٢٩در . یوزف احساس میكرد كھ باید امور كلیسا را نیز سروسامان بخشد
نھ مدارسي اداره میكردند، نھ توجھي ((ھا از قبیل آنھایي كھ  كرد كھ بھ موجب آن تعداد بسیاري از صومعھ

خانھ مذھبي در مناطق  ٢١۶٣از . بستھ شدند)) بھ حال بیمارستان داشتند، و نھ بھ مطالعاتي دست میزدند
از ; خانھ بستھ شدند ۴١٣، )ریش، ستیریا، كارینتیا، كارنیوالات(آلماني كھ در قلمرو امپراطوري بودند 

كاھشھاي مشابھي در بوھم و . نفر با دریافت مستمري آزاد شدند ٠٠٠،٢٧نفر ساكنان آنھا،  ۶۵،٠٠٠
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دستگاه سلطنت فقیرتر و عقبافتادھتر از آن است كھ بھ خود : ((یوزف میگفت. مجارستان نیز بھ عمل آمدند
كھ بھ حدود  - ثروت موسسات منحل شده .)) ا بدھد كھ از بیكارگان نگاھداري كنداجازه این تجمل ر

ھایي  صومعھ. بھ عنوان میراث مردم اعالم، و بھ وسیلھ دولت ضبط شد - گولدن بالغ میشد  ۶،٠٠٠،٠٠٠
ي ھا بھ فرقھ. كھ ھنوز بھ حال خود باقي مانده بودند، براي بھ ارث بردن اموال، فاقد شرایط اعالم شدند

. فقراي مسیحي دستور داده شد از صدقھ گرفتن دست بكشند، و گرفتن سالكان تازه كار بر آنھا منع شد
و دولت . كلیھ مایملك كلیسا میبایستي در نزد دولت بھ ثبت برسد. جمعیتھاي برادري مذھبي منحل شدند

  . فروش، انتزاع، یا معاوضھ آنھا را ممنوع ساخت

اسقفھاي جدید ملزم بودند نسبت بھ . نفوذ اسقفھا تحت تسلط دولت پرداختیوزف سپس بھ درآوردن قلمرو 
ھیچ گونھ مقررات و فرماني كھ از ناحیھ پاپ صادر میشد، بدون . مراجع دولتي سوگند اطاعت یاد كنند
، كھ حاكي از محكومیت ١٧١٣و  ١٣۶٢توقیعات پاپي مورخ . اجازه دولت در اتریش اعتبار نداشت

ھاي  از سوي دیگر، یوزف حوزه. یروان آیین یانسن بود، میبایستي نادیده انگاشتھ شوندبدعتگذاران یا پ
مذھبي تازھاي تشكیل داد، كلیساھاي جدیدي ساخت، و مقرریھایي براي كمك بھ نامزدھاي مشاغل كشیشي 

ھ خاصي او مدارس مذھبي تازھاي افتتاح كرد و براي آنھا برنامھاي تنظیم شد كھ در آن توج. برقرار كرد
  . بھ علوم و دانش غیرمذھبي و ھمچنین علوم االھي و مراسم مذھبي مبذول میشد

روحانیان عالیمقام بسیاري از یوزف . این اقدامات، روحانیان كاتولیك را در سراسر اروپا بھ قیام واداشت
ھا وي را بھ و چون بھ این تقاضا توجھي نشد، آن; تقاضا كردند كھ فرامین ضد روحانیت خود را لغو كند

سرانجام خود پاپ پیوس ششم، كھ . یوزف تبسمي كرد و بھ راه خود ادامھ داد; آتش دوزخ تھدید كردند
شخصي خوش قیافھ، با فرھنگ، پرعطوفت، و خودخواه بود، بھ اقدام غیرعادي خروج از ایتالیا دست زد 

، و )مارس ٢٢(ارد وین شد ، از سلسلھ جبال آپنن و آلپ در فصل زمستان گذشت و و)١٧٨٢فوریھ  ٢٧(
، این نخستین بار بود كھ یك پاپ قدم بھ ١۴١۴پس از سال ; مصمم بود شخصا بھ امپراطور متوسل شود

  . خاك آلمان میگذاشت

یوزف با ھمفكر شكاك خود كاونیتس از شھر خارج شد تا پاپ را تا اقامتگاھي كھ زماني مورد استفاده 
در مدت توقف پاپ در وین، جمعیتھاي عظیمي تقریبا بھ طور . ندماري ترز قرار گرفتھ بود ھمراھي ك

یوزف بعدا آنھا را چنین . روزانھ در برابر كاخ سلطنتي جمع میشدند تا از دعاي بركت پاپ بھرھمند شوند
  : توصیف كرد

كان با وجود چند برابر كردن تعداد قراوالن، ام. ھمھ راھروھا و پلكانھاي دربار انباشتھ از مردم بودند
این اشیا عبارت . میآوردند حفظ كند) پاپ(نداشت انسان خود را از ھمھ اشیایي كھ آنھا براي تبرك نزد او 

و براي دعاي خیري كھ وي روزي ھفت بار از باال خانھ میكرد، جمعیتي . بودند از، عبا، تسبیح، و تمثال
مبالغھ نیست ; واند عظمت آن را باور كندچنان انبوه گرد میآمد كھ تا انسان آن را بھ چشم خود نبیند، نمیت

دھقانان با زن و ; این منظرھاي بسیار زیبا بود; اگر گفتھ شود یك بار شصت ھزار نفر جمع شده بودند
دیروز یك زن درست زیر پنجره اطاق من زیر دست و پا لھ . فرزند خود از بیست فرسنگي اطراف میآمدند

  . شد

ھاي فصیحانھ پاپ نبود، بلكھ این تسلط قدرت  رارداد اندرزھا و موعظھآنچھ یوزف را بیشتر تحت تاثیر ق
ھا، حتي ھنگامي كھ پیوس میھمان او بود،  با این وصف، او بھ بستن صومعھ; مذھب بر فكر انسانھا بود

ه ھاي خود كھ نابود كنند اگر شما بھ نقشھ: ((پاپ با لحني حاكي از پیشگویي بھ او چنین ھشدار داد. ادامھ داد
در ; ایمان و قوانین كلیسا ھستند ادامھ دھید، دست باري تعالي با سنگیني بھ روي شما فرود خواھد آمد

در زیر پایتان ژرفنایي خواھد كند كھ شما را در عنفوان ; مسیر زندگي شما، راه را بر شما سد خواھد كرد
ماه عزت و احترام و ناكامیابي،  و بھ سلطنتي كھ شما میتوانستید یك; جواني بھ كام خود فرو خواھد برد

كمي بعد، امپراطور نجیبزادھاي را كھ در نزد دستگاه اداري . پیوس با خاطري اندوھگین بھ رم برگشت
پاپ از تایید این انتصاب خودداري ورزید، و ; پاپ مقبول نبود بھ عنوان اسقف اعظم میالن منصوب كرد
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وي با عجلھ بھ رم . یوزف آماده اقدامي چنین حاد نبود .كلیسا و امپراطوري بھ مرز جدایي نزدیك شدند
، از پیوس دیدن كرد، مدعي تقدس شد، و موافقت پاپ را نسبت بھ انتصاب اسقفھا )١٧٨٢دسامبر (رفت 

شھریار و روحاني عالیمقام با روي خوش از یكدیگر جدا . جلب كرد - حتي در لومباردي  - توسط دولت 
بھ عنوان )) زنده باد امپراطور ما((ان مردم رم پخش كرد، و فریاد اسكودي می ٠٠٠،٣٠یوزف . شدند

  . ابراز حقشناسي بدرقھ راه او شد

او، كھ مانند لوتر بھ مبارزه با پاپ . وقتي بھ وین بازگشت، بھ برنامھ اصالح دیني یكتنھ خود ادامھ داد
، مانند ھنري ھشتم )بیھ میكردندو بسیاري از پروتستانھا با احساس حقشناسي وي را بھ لوتر تش(برخاستھ 

ھا حملھور شده بود، و مانند كالون با صدور دستور برچیدن دفاتر نذر و نیازھا و بیشتر  بھ صومعھ
ھا، و جلوگیري از دست زدن بھ شمایل قدیسان و بوسیدن یادگارھا و توزیع نظر قرباني، بھ پاك  مجسمھ

ذھبي، لباس مریم عذرا، و نوع موسیقي كلیسا را تحت طول و تعداد مراسم م. ... كردن كلیساھا پرداخت
زیارت و . مقرر شد از آن پس خواندن مناجات بھ زبان آلماني انجام شود نھ بھ زبان التیني; قاعده درآورد
سرانجام تنھا حركت یك دستھ مذھبي ; ھاي مذھبي بھ جلب موافقت مقامات دولتي نیاز داشت حركت دستھ

بھ مردم رسما اعالم شد نیازي ; بود) عید جسد(م براي روز كورپوس كریستي مجاز داشتھ شد، و آن ھ
نیست كھ آنھا در خیابانھا در برابر یك دستھ مذھبي كھ در حركت است، حتي اگر یك دستھ با خود نان 

ه بھ استادان دانشگا. متبرك عشاي رباني حمل كند، زانو بزنند، تنھا كافي بود كاله خود را از سر بر دارند
  . گفتھ شد دیگر نیازي نیست كھ سوگند یاد كنند كھ بھ آبستني معصومانھ مریم عذرا اعتقاد دارند

ھاي غیرضروري گرفتھ  ثروتي كھ از صومعھ. ھیچ كس نمیتوانست منكر انساني بودن ھدفھاي یوزف شود
ھاي  و راھبھ ھاي خیریھ، پرداختن مقرري بھ راھبان میشد براي كمك بھ مدارس، بیمارستانھا، بنگاه

ھاي روحاني  معزول، و براي پرداخت وجوھي بھ صورت متمم مستمري بھ كشیشان بیچیز حوزه
  . تخصیص مییافت

كلیھ بخشھایي كھ یكصد . امپراطور سلسلھ دستورات مبسوطي براي ترویج آموزش و پرورش صادر كرد
آموزش ابتدایي . داشتند ملزم بودند كھ مدارس ابتدایي باز كنند) واجب التعلیم(كودك بھ سن مدرسھ رفتن 

ھا در وین،  ھ دانشگاهب. ھا یا دولت تاسیس میشدند مدارس دختران بھ وسیلھ صومعھ. اجباري و ھمگاني شد
ھاي اینسبروك، برون، گراتس، و فرایبورگ بھ صورت  دانشگاه. پراگ، لمبرگ، پست، و لوون كمك میشد

مدارس پزشكي، از جملھ موسسھ . مدارسي براي تدریس پزشكي، حقوق، یا فنون عملي درآمدند
ھ صورت یكي از پیشرفتھترین وین بتدریج ب. در وین، براي طب و جراحي نظامي دایر شدند)) یوزفینوم((

  . مراكز طبي جھان درمیآمد

VI  - امپراطور و امپراطوري  

او اتریش . اشكال و دشواري اقدامات انقالبي یوزف بر اثر گوناگون بودن اجزاي قلمروش دو چندان میشود
د را بخوبي میشناخت، ولي با وجود سفرھاي پرزحمتش، درك نكرده بود كھ اشراف مجارستان تا چھ ح

ھاي مردم  عمیقا در زندگي اقتصادي و سیاسي ملت خود ریشھ دارند، و چگونھ میھن پرستي توده
پس از رسیدن بھ قدرت، وي از پیروي از سنت و رفتن بھ . مجارستان میتوانست بر منافع طبقاتي بچربد

آن مراسم الزم پرسبورگ براي اینكھ تاج پادشاھي مجارستان را بر سرگذارد امتناع كرده بود، زیرا طي 
این عمل در حكم صحھ گذاردن بر نظام . بود وي سوگند وفاداري نسبت بھ قانون اساسي مجارستان یاد كند

او با صدور این دستور كھ تاج قدیس ستفان، قدیس حامي مجارستان، از . فئودالي جامعھ مجارستان بود
او بھ جاي زبان التیني، . جانده بودھمھ مردم مجارستان را از خود رن) ١٧٨۴(بودا بھ وین برده شود 

با ایجاد مانع بھ . آلماني را بھ عنوان زبان قانون و تعلیمات در مجارستان قرار داده بود نھ زبان مجار را
وسیلھ تعرفھ گمركي در برابر صدور محصوالت مجارستان بھ اتریش، بازرگانان مجارستان را بھ خشم 

ینھ مذھبي و اجازه دادن بھ اجتماعات پروتستان مجارستان كھ و با دخالت در مراسم دیر; آورده بود
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واحد افزایش یابد، كلیساي كاتولیك را سخت  ٧۵٨بھ  ٢٧٢از ) ١٧٨۴ -  ١٧٨٣(تعدادشان ظرف یك سال 
  . مجارستان دچار آشفتگي اختالفات طبقاتي، ملي، زباني، و مذھبي شد. ناراحت كرده بود

شورش شدیدي علیھ ) ھاي آلپ در ترانسیلواني خانھ دانوب و كوهبین رود(دھقانان واالكیا  ١٧٨۴در 
كاخ خوانین و شصت قریھ را آتش زدند، چھار ھزار مجارستاني را  ١٨٢اربابان فئودال خود برپا كردند، 

یوزف با احساس ناراحتي . و اعالم داشتند كھ ھمھ این كارھا را با موافقت امپراطور انجام میدھند.كشتند
ولي ھدف او این بود كھ بھ نظام فئودالي بھ ; اشي از تحمل یك ظلم طوالني بود، ھمدردي میكردآنان، كھ ن

طور مسالمتآمیز و از طریق وضع قوانین پایان دھد، و نمیتوانست اجازه دھد كھ دھقانان جریان امور را با 
د و پنجاه نفر از یكص; او براي فرونشاندن شورش سربازاني فرستاد. آتشسوزي و قتل نفس تسریع كنند

نجبا تقصیر شورش را بھ گردن او انداختند، و دھقانان . رھبران شورشي اعدام شدند، و شورش متوقف شد
  . آماده بود ١٧٨٧صحنھ براي یك شورش ملي علیھ امپراطور در سال . او را مسئول شكست آن میدانستند

. در ھلند را بررسي كند، بدانجا رفت یوزف براي اینكھ شخصا مسائل مستملكات اتریش ١٧٨٠در نوامبر 
او از نامور، مونس، كورتره، ایپر، دنكرك، اوستاند، بروژ، گان، اودنارد، آنورس، مالین، لوون، و 

بھ روتردام، الھھ، لیدن، ھارلم،  -در حاشیھ این دیدارھا، بھ ایاالت متحده ھلند . بروكسل دیدن كرد
رونق فعالیتھاي ھلند، . سفر كرد - ) غذا خورد)) فیلسوف((رنال  كھ در آنجا با(آمستردام، اوترشت، وسپا 

این امر را بھ فعالیت و امكانات تجار ھلندي و بستھ . و ركود نسبي اقتصاد بلژیك توجھش را جلب كرد
وي بھ بروكسل . نسبت داد) ١۶۴٨(بودن رودخانھ سكلت بر دادوستد دریایي بر اثر عھدنامھ مونستر 

در ژانویھ . راي بھبود وضع دادوستد، امور اداري، امور مالي، و قوانین تشكیل دادبازگشت و جلساتي ب
تشن، را بھ عنون فرمانداران  -خواھر خود ماریا كریستینا و شوھرش آلبرت، دوك ساكس  ١٧٨١

  . مستملكات اتریش در ھلند منصوب كرد

در این وقت براي نخستین بار متوجھ شد كھ صاحبان امتیازات دیرینھ در طبقات باال، در این سرزمین 
یك ایالت بھ نام برابانت منشوري براي پارھاي آزادیھا داشت . تاریخي، تا چھ حد با اصالحات وي مخالفند

مراني كھ بھ بروكسل وارد از ھر حك. نام داشت)) مدخل شادماني((كھ قدمت آن بھ قرن سیزدھم میرسید و 
میشد انتظار میرفت نسبت بھ این منشور سوگند وفاداري یاد كند، و یكي از موادش حاكي از آن بود كھ اگر 
سلطان از ھر یك از مواد آن تخلف كند، اتباع فالندري او حق خواھند داشت ھرگونھ خدمت و اطاعتي را 

و . یكرد كھ كلیساي كاتولیك را با تمام حقوق، مایملكیك بند دیگر سلطان را ملزم م. از وي دریغ كنند
. را بھ موقع اجرا بگذارد)) شوراي ترانت((قدرتھایي كھ از آن برخوردار است حفظ كند و كلیھ تصمیمات 

. قوانین اساسي مشابھي در سایر ایاالت وجود داشتند كھ مورد عالقھ و احترام نجبا و روحانیان بودند
وي پس از یك دیدار كوتاه از پاریس . ذارد این سنن با اصالحات وي معارضھ كنندیوزف بر آن شد كھ نگ

  . ، بھ وین بازگشت)١٧٨١ژوئیھ (

ھاي بلژیك  خود را درباره این ایاالت آغاز كرد، صومعھ)) فرمان رواداري مذھبي((در ماه نوامبر اجراي 
اسقفھاي . درآمدھاي آنھا را ضبط كرد را از وابستگي بھ دستگاه پاپ آزاد ساخت، چند صومعھ را بست، و

یوزف بھ گسترش مقررات خود درباره دفاتر نذر و نیازھا، . بروكسل، آنورس، و مالین اعتراض كردند
او مدارس را از زیر نظارت اسقفھا . ھاي مذھبي، و مراسم دیني بھ بلژیك مبادرت ورزید حركت دستھ

وي امتیازات انحصاري .)) ر انحصار كشیشان باشدذھن انسان دیگر نباید د: ((خارج كرد، و میگفت
در آنجا مدرسھاي آزاد از تسلط اسقفھا تاسیس . دانشگاه لوون را كھ مدتھا از آن برخوردار بود ملغا ساخت

. كرد و دستور داد كھ ھمھ نامزدھاي مشاغل كشیشي باید مدت پنج سال در این موسسھ بھ تحصیل بپردازند
بھ جاي مجلس ایالتي و شوراھاي  ١٧٨٧ومت ایالتي اشتیاق داشت، در ژانویھ وي، كھ بھ اصالح وضع حك

تحت نظر نماینده تام االختیاري )) شوراي اداره عمومي((ویژه حكومتي، كھ از اشراف تشكیل میشدند، یك 
ھاي  كھ منصوب امپراطور بود برقرار ساخت و یك دستگاه قضایي واحد و غیر مذھبي بھ جاي دادگاه

كلیھ افراد، از ھر طبقھاي كھ بودند، در مقابل قانون برابر . منطقھاي، و روحاني بھ وجود آورد فئودال،
  . اعالم شدند
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تالشھاي . نجبا و بسیاري از اعضاي طبقھ متوسط در مقاومت علیھ این اقدامات بھ روحانیان پیوستند
آورد در خصومت آنھا بیثمري كھ یوزف براي گشودن رودخانھ سكلت براي تجارت دریایي بھ عمل 

ھلند از صدور اجازه براي این كار امتناع ورزید، و فرانسھ، با وجود تقاضاي ماري آنتوانت، . كاھشي نداد
ایاالت برابانت بھ یوزف اطالع دادند كھ تغییر در قانون  ١٧٨٧در ژانویھ . در این امتناع ھماواز شد

در حقیقت او را مطلع ساختند كھ حكومتش بر ; نیستاساسي موجود آن ایالت بدون رضایت آنھا امكانپذیر 
یوزف این اعالم نظر . مستملكات اتریش در ھلند باید براساس مشروطھ سلطنتي باشد، نھ سلطنت استبدادي

را نادیده گرفت و دستور داد فرامینش اجرا شوند، مجلس دادن راي براي اخذ مالیات را مشروط بھ این 
  . دكرد كھ بھ تذكراتش توجھ شو

ھیجان عمومي بھ صورت چنان خشونت و شدت عمل وسیعي درآمد كھ ماریا كریستینا قول داد اصالحات 
  ). ١٧٨٧مھ  ٣١(منفور منسوخ شوند 

در خالل این آشفتگي اوضاع، امپراطور كجا بود او مشغول مذاكرات سیاسي با كاترین دوم بود و اعتقاد 
یوزف حتي قبل از . و تقویت اتریش علیھ تركھا خواھد شدداشت كھ تفاھم با روسیھ باعث انزواي پروس 

و از آنجا بھ مسكو و سن ) ١٧٨٠ژوئن  ٧(مرگ مادرش، در ماگیلیوف از ملكھ روسیھ دیدن كرده 
  . پطرزبورگ رفتھ بود

اتریش و روسیھ پیمان اتحادي امضا كردند كھ بھ موجب آن ھر یك از طرفین متعھد بود در  ١٧٨١در مھ 
یوزف كھ فكر میكرد این قرارداد . رف دیگر مورد حملھ قرار گیرد، بھ كمكش بشتابدصورتي كھ ط

) ١٧٨۴(فردریك را، كھ اینك سنین ھفتاد سالگي را میگذراند، از حركت باز خواھد داشت، بار دیگر 
بھ حكمران . مستملكات اتریش در ھلند را در ازاي باواریا بھ شارل تئودور حكمران باواریا پیشنھاد كرد
او علیھ . وسوسھ افتاد، ولي فردریك ھمھ نیروھاي خود را براي خنثا كردن این نقشھ بھ كار انداخت

دوك تسوایبروكن وارث حكمراني باواریا را تحریك ; امپراطور در مجارستان و بلژیك شورش برپا كرد
را متقاعد سازد كھ  عمال خود را گسیل داشت تا شاھزادگان آلماني; كرد كھ با این معاوضھ مخالفت كند

پروس، ساكس، ھانوور،  ١٧٨۵ژوئیھ  ٢٣در . و موفق شد: توسعھطلبي اتریش استقالل آنھا را تھدید میكند
وایمار، گوتا، مكلنبورگ، آنسباخ، و آنھالت را بھ  - كاسل، بادن، ساكس  - برونسویك، ماینتس، ھسن 

امعھ تعھد كردند كھ در برابر ھرگونھ متشكل كرد، و اعضاي این ج)) اتحادیھ شاھزادگان((صورت یك 
یوزف بار دیگر بھ خواھرش در . توسعھطلبي اتریش بھ زیان یكي از كشورھاي آلماني مقاومت كنند

ماري آنتوانت جذبھ خود را در مورد لویي شانزدھم بھ كار برد تا پشتیباني او را نسبت ; ورساي متوسل شد
یوزف بھ شكست ; نسھ، لویي را از موافقت برحذر داشتبھ برادرش جلب كند، ورژن، وزیر خارجھ فرا

وي خبر مرگ  ١٧٨۶ھنگامي كھ در اوت . خود بھ دست روباه پیري كھ معبود جوانیش بود اعتراف كرد
من بھ عنوان یك سرباز از مرگ : ((فردریك را دریافت داشت، اندوھي دوگانھ بھ این صورت ابراز داشت

و بھ عنوان فردي عادي ; برگي بر اوراق تاریخ افزوده است متاسفمیك مرد بزرگ كھ در ھنر جنگاوري 
در این ھنگام تنھا امید امپراطور براي .)) از این متاسفم كھ مرگش سي سال دیر صورت گرفتھ است

گسترش قلمرو خود در این بود كھ با كاترین در یك برنامھ لشكركشي براي تقسیم مستملكات تركیھ در 
بھ قصد ایجاد رعب و  ١٧٨٧ھنگامي كھ امپراطریس روسیھ در ژانویھ . ست شوداروپا میان خود ھمد

دیدار از فتوحات تازه خود عازم جنوب شد، از یوزف دعوت كرد در ضمن راه بھ او ملحق شود و او را 
یوزف بھ این سفر رفت، ولي آنا با پیشنھاد كاترین درباره یك جھاد متحد موافقت . تا كریمھ ھمراھي كند

با وصف این، .)) آنچھ من میخواھم سیلزي است، و جنگ با تركیھ آن را بھ من نمیدھد: ((او گفت. دنكر
; ، یوزف ناچار شد وارد میدان عمل شود)١٧٨٧اوت  ١۵(ھنگامي كھ تركیھ علیھ روسیھ اعالن جنگ داد 

وه بر آن، اینك كھ عال; بھ كاترین كمك كند)) تدافعي((اتحاد وي با كاترین او را ملزم میداشت در جنگي 
تركیھ بھ شكل وخیمي گرفتار جنگ شده بود، اتریش فرصتي داشت كھ صربستان و بوسني، و حتي شاید 

یوزف سربازان خود را بھ جنگ  ١٧٨٨بدین ترتیب، در فوریھ . بندري در دریاي سیاه، را بھ دست آورد
  . فرستاد و بھ آنھا گفت بلگراد را تسخیر كنند
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. سوئدیھا از فرصت استفاده كردند تا نیروھایي علیھ سن پطرزبورگ گسیل دارندولي در این ضمن، 
تركھا كھ از فشار روسیھ آسوده . كاترین سربازان خود را از جنوب فرا خواند تا از پایتخت خود دفاع كند

یوزف كھ میخواست ارتش خود را شخصا . شده بودند، نیروھاي خود را علیھ اتریشیھا متمركز كردند
. بري كند، متوجھ شد كھ ارتشش بر اثر بیرغبتي بھ جنگ، فرار از صف، و بیماري ضعیف شده استرھ

او فرماندھي سپاه را بھ الودون، . وي دستور عقب نشیني داد و با ناامیدي و سرافكندگي بھ وین بازگشت
آبروي ارتش ) ١٧٨٩(سپھساالر كھنسال با تسخیر بلگراد ; واگذار كرد)) جنگ ھفتسالھ((یكي از قھرمانان 

با ناكامیابي لشكر كشي سوئد علیھ روسیھ، سربازان كاترین بھ سوي جنوب بازگشتند، . اتریش را بازخرید
و در كشت و كشتار متقابلي كھ با تركھا بھ راه انداختند، از افراد آنھا تنھا عده ناچیزي بیش از تركھا زنده 

ا انتظار آن را میكشید بھ وجد آمده بود كھ پروس یوزف از دورنماي افتخارات جنگي كھ مدتھ. ماند
انگلستان، سوئد، و ھلند، كھ از توسعھ طلبي و گسترش نفوذ روسیھ بیم داشتند، براي كمك بھ تركھا دخالت 

بار دیگر او . یوزف یكباره ھمھ كشورھاي پروتستان اروپا را متحد و در حال تسلیح علیھ خود یافت. كردند
  . سرگرم انقالب بود ١٧٨٩، ولي فرانسھ در بھ فرانسھ متوسل شد

و عمالي ) ١٧٩٠ژانویھ (پروس تحت فرمانروایي فردریك ویلھلم دوم پیمان اتحادي با تركیھ امضا كرد 
  . فرستاد تا علیھ امپراطور در مجارستان و مستملكات اتریش در ھلند شورش بھ پا كنند

شورش علني علیھ فرامین یوزف درباره سربازگیري، ھا استقبال كرد، زیرا بھ  مجارستان از این دسیسھ
امریخ مالونجئي از مجارھا دعوت كرد  ١٧٧۶در . مالیات، تغییر زبان، و اصالحات مذھبي برخاستھ بود

رمیگیوس فرانیو توطئھاي ترتیب داد كھ فردریك ویلھلم  ١٧٨٨در سال . تا پادشاھي از خود انتخاب كنند
كنت استرھازي و كنت كارولیي این توطئھ را بر امپراطور آشكار كردند . را بھ سلطنت مجارستان بردارد

مجالس مجارستان بھ پروس متوسل شدند تا  ١٧٨٩در سال . و فرانیو بھ شصت سال حبس محكوم شد
وقتي كھ خبر انقالب فرانسھ بھ مجارستان رسید، فریاد استقاللطلبي . مجارستان را از تسلط اتریش آزاد كند

یوزف كھ مرگ را در عروق خود احساس میكرد، دیگر یاراي آن را نداشت كھ . ور طنین افكنددر این كش
وي اعالم  ١٧٩٠در ژانویھ . برادرش لئوپولد بھ او اصرار كرد كھ تسلیم شود. موقع خود را حفظ كند

  ; داشت

ما این . بازگردانیم ١٧٨٠ما تصمیم گرفتھایم كھ اداره امور پادشاھي مجارستان را بھ وضع سال 
اصالحات را از روي عالقھ شدید بھ مصالح عمومي، و بھ امید اینكھ شما كھ از تجربھ درس آموختھاید 

. ... اینك ما اطمینان یافتھایم كھ شما نظام قدیم را ترجیح میدھید. آنھا را مطبوع خواھید یافت، آغاز كردیم
چنین فرمان مربوط بھ سرفھا، رفتار با آنھا، و ھم)) فرمان رواداري مذھبي((ولي اراده ما بر آن است كھ 

  . و رابطھ آنھا با اربابان بھ قوت خود باقي بمانند

در ماه فوریھ تاج قدیس ستفان بھ بودا باز گردانده شد، و در ھر ایستگاه مسیر استقبال عمومي پر شوري 
  . از آن بھ عمل آمد، شورش فرو نشست

پایان نیافت، زیرا گرماي جنبش انقالبي را در فرانسھ كھ در  شورش در مستملكات اتریش در ھلند بزودي
یوزف از تایید قولي كھ خواھرش بھ ایاالت برابانت داده و حاكي از آن . ھمسایگي آن بود احساس میكرد

دستور داد این اصالحات اجرا شوند و از . بود كھ اصالحات مورد ایراد آنھا لغو خواھند شد امتناع كرد
; این كار انجام شد. خواست بھ ھر جمعیتي كھ در برابر آنھا مقاومت میكند تیراندازي كنندسربازان خود 

یك . و تعدادي نامعلوم در آنورس و لوون كشتھ شدند) ١٧٨٨ژانویھ  ٢٢(شش آشوبگر در بروكسل 
تش ار((حقوقدان اھل بروكسل بھ نام ھانري وان دن نوت مردم را تحریك كرد كھ خود را مسلح، و در یك 

خبر . روحانیان فعاالنھ از این دعوت پشتیباني بھ عمل آوردند. بھ عنوان داوطلب نام نویسي كنند)) استقالل
طولي نكشید كھ ده ھزار میھن پرست كھ از یك . سقوط باستیل انگیزھاي غیرعادي بھ این جنبش افزود

نیھاي از جانب مردم برابانت اكتبر بیا ٢۴در . رھبري توانا برخوردار بودند وارد صحنھ كارزار شدند
اكتبر نیروي میھن پرستان  ٢۶در . صادر شد كھ در آن خلع یوزف دوم از حكمراني آنھا اعالم شده بود
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ژانویھ  ١١در . شورشیان شھرھا را یكي پس از دیگري اشغال كردند. سربازان اتریش را شكست داد
آنھا این نام . را اعالم داشتند)) ت متحده بلژیكجمھوري ایاال((این ھفت ایالت استقالل خود و ایجاد  ١٧٩٠

. را از قبایل بلژ، كھ ھجده قرن پیش از آن براي قیصر روم مزاحتمي بھ وجود آورده بودند، اقتباس كردند
یوزف از فرانسھ درخواست كمك . انگلستان، ھلند، و پروس با خوشوقتي دولت جدید را بھ رسمیت شناختند

چنین بھ نظر میرسید كھ ھمھ آن دنیاي قدیمي آشناي . رگرم عزل پادشاھش بودكرد، ولي خود فرانسھ س
  . یوزف در حال متالشي شدن است، و مرگ ھم او را بھ سوي خود میخواند

VII -  فرشتھ مرگ  

مجارستان و بلژیك در حال شورش، و تركھا در حال پیشرفت . ھاي واپسین كامل بود تلخكامي آن ماه
كھ زماني او را دوست میداشت، با او بھ  -اتریشیھا  - ل عصیان بود، ملت خودش بودند، ارتشش در حا

كشیشان او را بھ عنوان فردي ; عنوان متجاوز بھ رسوم معتقدات مقدس مردم بھ مخالفت برخاستھ بود
 دھقانان اراضي بیشتري; نجبا بھ علت آزاد ساختن سرفھایشان از او نفرت داشتند; بیایمان محكوم میكردند

ھمھ طبقات بر زیادي مالیاتھا و ; مستمندان شھرھا با گرسنگي شدید دست بھ گریبان بودند; میخواستند
یوزف، بھ عالمت تسلیم كامل،  ١٧٩٠ژانویھ  ٣٠در . قیمتھا، كھ معلول جنگ بود، لعن و نفرین میكردند

  . ي، منسوخ اعالم داشتكلیھ اصالحاتي را كھ از زمان مرگ ماري ترز مقرر داشتھ بود، بجز لغو سرفدار

فرانسھ را دایر بر اینكھ پادشاه )) فیلسوفان((علت ناكامیابي او چھ بود او باایمان كامل و اعتماد وافر نظر 
او داراي . تحصیلكرده و با حسن نیت بھترین وسیلھ تنویر افكار و اصالحات خواھد بود، پذیرفتھ بود

اشتیاق او بھ اینكھ یك فاتح باشد، بر عالقھ شدید وي بھ  تحصیالت خوبي بود، ولي عشق بھ قدرت، و مآال
و حكیمانھ بودن ; از ظرفیت شك كردن فالسفھ بیبھره بود. نشاندن فلسفھ بر تخت فرمانروایي غلبھ یافت

سعي داشت بدیھاي بسیاري . وسایل مورد استفاده خود را مانند حكمت ھدفھاي خویش اصلي مسلم میدانست
مردم نمیتوانستند كثرت فرامین وي را ھضم و جذب ; شتاب بیش از حد اصالح كند را در یك زمان و با

درصدد بود ظرف ده سال آنچھ را كھ ; او سریعتر از آنكھ بتواند دیگران را مجاب كند، فرمان میداد. كنند
ا از جھات اساسي، مردم بودند كھ وي را ب. بھ یك قرن آموزش و تحول اقتصادي نیاز داشت انجام دھد

آنھا بیش از آن در حقوق، امتیازات، و تعصبات خویش، و نیز در رسوم و . ناكامیابي مواجھ ساختند
معتقدات خود، عمیقانھ ریشھ داشتند كھ بھ وي آن تفاھم و پشتیباني الزم را عرضھ دارند كھ، در چنین 

  . اصالحات خطیري، بدون آن قدرت مطلقھ وي فاقد اثر بود

، و عشرھاي حق كلیساھاي خود را بھ مالیاتھا، جاسوسان، و جنگھاي او ترجیح آنھا كلیساھا، كشیشھا
  . میدادند

ھاي مورد عالقھ آنھا را مورد تمسخر قرار میداد، اسقفھاي  آنھا نمیتوانستند بھ مردي اعتماد كنند كھ افسانھ
  . آنھا را میآزرد، و پاپشان را تحقیر میكرد

  . بھ بعد، جسم یوزف علیھ اراده وي بھ شورش برخاستھ بود ١٧۶۵در طول آن ھمھ سالھاي پرھیجان از 

و با آنكھ بكرات وي را متوجھ كرده بود كھ ; معده او نمیتوانست با سرعت وي در انجام كارھا ھمگامي كند
پرنس دولیني بھ او ھشدار داد كھ او دارد خود را . باید استراحت كند، او بھ این امر توجھي نكرده بود

چھ میتوانم بكنم من بھ این علت دارم خودم را میكشم كھ نمیتوانم دیگران را بھ : ((لي او میگفتو. میكشد
او بھ بیماري واریس، جاري ; صدایش ضعیف و تو خالي بود; ھایش در وضع بدي بودند ریھ.)) كار وادارم

ض انواع شرایط شدن آب از چشمان، باد سرخ، و بواسیر مبتال بود، در جنگ با تركھا خود را در معر
گاھي بسختي میتوانست نفس . جوي قرار داد و، مانند ھزاران نفر از سربازان خود، بھ تب نوبھ مبتال شد

شروع بھ  ١٧٨٩بكشد، و خودش میگفت كھ با كوچكترین حركتي ضربان قلبش تند میشود، در بھار 
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در .)) ود گرم خون قي میكردمھر بار تقریبا ن((استفراغ خون كرد و بھ طوري كھ براي لئوپولد نوشت، 
  . ماه ژوئن وي بھ درد شدید كلیھ مبتال شد

غذایم سوپ و برنج ; نھ گوشت میخوردم، نھ سبزیجات، نھ لبنیات; دقیقترین برنامھ غذایي را داشتم((
  . استسقا گرفت. الزم بود بھ این دمل و بواسیرش نیشتر زده شود; در نشیمنگاھش دملي ایجاد شد.)) بود

من از ترك كردن تخت سلطنت : ((میگفت. لئوپولد را احضار كرد تا زمام امور حكومت را در دست گیرد
ولي آنچھ مرا اندوھگین میكند آن است كھ تعدادي چنین قلیل از اشخاص را خوشحال ; متاسفم نیستم

و از دست دادن  گرفتن گان مرا رنج داد،. كشور شما مرا كشتھ است: ((بھ پرنس دولیني نوشت.)) كردھام
اگر نتوانستي . بھ ھلند برو و آنھا را بھ سوي سلطان خویش بازگردان. بروكسل در حكم مرگ من است

  . چنین كني، ھمانجا بمان

او وصیتنامھ خود را تنظیم كرد، ھدایاي .)) تو صاحب اوالد ھستي. مصالح خود را بھ خاطر من فدا نكن
او . باقي گذارد.)) پنج بانویي كھ مصاحبت مرا تحمل كردند((اي سخاوتمندانھاي براي مستخدمان خود و بر

او با .)) آرامگاه یوزف كھ نتوانست در ھیچ چیز توفیق یابد: ((نوشتھ سنگ قبر خود را چنین تھیھ كرد
او طلب مرگ میكرد، . حالت تسلیم و بھ شیوه كلیساي كاتولیك مراسم مذھبي و طلب آمرزش را بھ جا آورد

وین از درگذشت او اظھار شادي . او چھل و ھشت سال داشت. بھ سراغش آمد ١٧٩٠یھ فور ٢٠و در 
  . كرد، و مجارستان شكر خدا را بھ جا آورد

با وجود پیروزیھاي الودون لئوپولد دوم صالح . آیا یوزف شخصي ناكامیاب بود در جنگ مسلما چنین بود
او كھ نمیتوانست خوانین مجارستان ). ١٧٩١ت او ۴(در آن دید كھ با تركھا براساس وضع سابق صلح كند 
. در بوھم و اتریش بیشتر اصالحات حفظ شدند. را آرام كند، اعطاي آزادي بھ سرفھا را منسوخ داشت

كلیسا تابع قوانین كشور ; ھاي بستھ شده بھ حال او بازگشتند صومعھ. فرامین رواداري مذھبي لغو نشدند
  . باقي ماند

اتریش بدون انقالب خشونتبار از . ت و صنایع را آزاد كرده و بھ تحرك واداشتھ بودقوانین اقتصادي، تجار
صورت یك كشور قرون وسطایي خارج شد و بھ صورت كشوري جدید درآمد و در تحرك و شكفتگي قرن 

  . نوزدھم سھیم شد

م، امیدوارم من، كھ بھ اصالت و صداقت نیات خود اعتقاد عمیقي دار: ((یوزف براي كاونتیس نوشتھ بود
وقتي كھ از این جھان رخت بر بستم، نسلھاي آینده، با دیدي مساعدتر و بیطرفانھتر و بنابراین عادالنھتر از 

.)) معاصران من، قبل از اینكھ درباره من قضاوت كنند، اقدامات و ھدفھاي مرا مورد بررسي قرار دھند
ن كنند، ولي سرانجام متوجھ این امر شدھاند براي نسلھاي آینده زماني بس دراز طول كشیده است كھ چنی

مستبد ((كھ ضمن احساس تاسف عمیق از خودرایي و شتاب وي، او را بھ عنوان با شھامتترین و كاملترین 
پس از اینكھ ارتجاع . كھ در عین حال داراي كمترین قوه تشخیص واقعیات است بشناسند)) روشنفكر

وم یكایك بھ جاي خود باز گردانده شدند، و انقالبیون سال دوران مترنیخ سپري شد، اصالحات یوزف د
  حلقھ گلي حاكي از  ١٨۴٨
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فصل چھاردھم

  

  اصالح وضع موسیقي 

با این . تجسم یوزف دوم، كھ درگیر جنگ و زدوخورد بود، بھ عنوان یك موسیقیدان كار آساني نیست
وصف، گفتھ میشود كھ وي آموزشي كامل در رشتھ موسیقي بھ دست آورد، صداي باس خوبي داشت، 

ھاي تقریبا ھر روز بھ یك كنسرت گوش میداد، و خودش نوازنده ماھري بود كھ ویولنسل، ویوال، و ساز
در ھر خانھاي یك كالوسن ; طبقات متوسط بھ این كار تاسي میكردند. كالویھدار را از روي نت مینواخت

در خیابانھا اجراي تریوھا و كوار تتھا ترتیب داده . وجود داشت، و ھر كس نواختن سازي را فرامیگرفت
در قایقھاي چراغان شده در ، ))روز قدیس یوحنا((كنسرتھاي ھواي آزاد در باغھاي عمومي، و در ; میشد

  . كانال دانوب ترتیب داده میشد

  . تاسیس شده بود، شكوفان بود ١٧٧٨، كھ بھوسیلھ یوزف دوم در ))تئاتر اپراي ملي((اپرا در دربار و در 

زیرا در ; وین خود را براي احراز مقام شامخ پایتخت موسیقي جھان در اوایل قرن نوزدھم آماده میكرد
ھم سنن آلمان و ایتالیا در زمینھ موسیقي را كھ با یكدیگر كوس رقابت میزدند در یك جا اواخر قرن ھجد

آلمان زینگشپیل ارائھ میداد، كھ عبارت بود از . آلمان پولیفوني عرضھ میداشت و ایتالیا ملودي. جمع كرد
این ; ایتالیا اپرابوفا فراھم میكرد; ، و آوازھاي مورد توجھ عامھنمایشينمایشھاي كمدي، گفتگو، موسیقي 

دو فرم موسیقي در وین باھم درمیآمیختند، كھ نمونھ آن اثر موتسارت بھ نام آدم ربایي از حرم سلطان 
ان طور كھ اتریش با سالحھاي خود ھم. بھ طور كلي، نفوذ ایتالیا در وین بر نفوذ آلمان غلبھ داشت. است

)) اپراسریا((در وین . شمال ایتالیا را تسخیر كرد، ایتالیا با آریاھاي خود اتریش را بھ قبضھ خود درآورد
  . بیشتر ایتالیایي بود، تا اینكھ گلوك آمد، و تعلیم خود گلوك ھم براساس موسیقي ایتالیا بود
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 -  ١٧١۴: كریستوف ویلیبالد گلوك - Iموزه . گلوك: آنتوان اودون - ژان 
١٧٨٧  

پدرش كاتولیك بود، جنگلداري میكرد، و در سال . وي در اراسباخ در قسمت علیاي پاالتینا بھ دنیا آمد
در مدرسھ یسوعي در كوموتاو در زمینھ . با خانواده خود بھ نویشلوس در بوھم نقل مكان كرد ١٧١٧

بھ پراگ رفت،  ١٧٣٢در سال . ارگ، و كالوسن تعلیماتي یافتمذھب، التیني، آثار كالسیك، آواز، ویولن، 
در رشتھ ویولنسل بھ تحصیل پرداخت، و با خواندن در كلیساھا، نواختن ویولن در مجالس رقص، و ترتیب 

  . كنسرت در شھرھاي نزدیك ھزینھ زندگي خود را تامین میكرد

اني كھ از آن ھم باھوشتر بودند راھي ھمھ پسرھاي زرنگ در بوھم بھ جانب پراگ روي میآوردند، و كس
راھي كھ گلوك یافت عبارت بود از جایي در اركستر پرنس فردیناند فون . براي رفتن بھ وین مییافتند

پرنس . در وین او بھ اپراھاي ایتالیایي گوش میداد و كشش ایتالیا را احساس میكرد. لوبكوویتس
گلوك زیر نظر ). ١٧٣٧(و را بھ میالن دعوت كرد فرانچسكوملتسي از طرز نواختن او خوشش آمد و ا

اپراھاي نخستین او . سامارتیني بھ تحصیل آھنگسازي پرداخت و طرفدار شدید سبكھاي ایتالیایي شد
ھاي افتتاحي آنھا را شخصا  ھاي ایتالیایي تھیھ میشدند، و وي برنامھ بھ پیروي از شیوه) ١٧۴۵ - ١٧۴١(

وفقیتھا باعث شدند تا از طرف تماشاخانھ ھیماركت در لندن از او دعوت این م. در ایتالیا رھبري میكرد
  . شود كھ اپرایي براي آنھا بسازد و روي صحنھ آورد
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ارائھ كرد كھ با تحسین اندكي روبھرو شد، و ) سقوط غولھا(در لندن وي اثري بھ نام الكادوتا د جیگانتي 
ولي آشپز ھندل خواننده .)) ن كنترپوان نمیداندبیش از آشپز م((ھندل خشن و سالخورده گفت كھ گلوك 

برني با گلوك آشنا شد و او را . خوبي با صداي باس بود، و شھرت گلوك ھم بھ كنترپوان متكي نبود
آبلھ آثار وحشتناكي بر او گذاشتھ و ((توصیف كرد و گفت كھ )) داراي خلق و خویي بھ ھمان تندي ھندل((

با بیست ((براي جور كردن خرج و دخل خود، بھ مردم اعالم داشت كھ گلوك، شاید .)) خودش بداخم است
كوك شده باشند، [ كھ بھ مقادیر مختلف در آنھا ریختھ شده باشد ] و شش لیوان آبخوري كھ با آب چشمھ 

ھمراه یك اركستر كامل، یك كنسرتو اجرا خواھد كرد، و با این آلت جدید كھ اختراع خودش است ھرگونھ 
لیوانھاي ((یا )) این آرموني لیوانھا)). ((ھ با ویولن یا كالوسن بتوان زد، خواھد نواختآھنگي را ك

گلوك از طریق زدن انگشت مرطوب بر لب . دو سال قبل از آن در دوبلن متداول شده بود)) موزیكال
خاص مورد توجھ اش ١٧۴۶آوریل  ٢٣این برنامھ در . لیوانھا، نتھاي موسیقي موردنظر را ایجاد میكرد

  . كنجكاو قرار گرفت و یك ھفتھ بعد تكرار شد

در آنجا اپراھاي رامو . دسامبر از لندن عازم پاریس شد ٢۶وي كھ از این موفقیت اندوھگین شده بود، در 
در راه اصالح وضع موسیقي گام برداشتھ بود، مورد ) آكسیون(را، كھ با تلفیق موسیقي و بالھ با حركت 

تامبر اجراي اپراھایي را در ھامبورگ رھبري كرد، با یك خواننده زن ایتالیایي در سپ. مطالعھ قرار داد
بھبودي وي چنان كند بود كھ وقتي بھ كپنھاگ رفت . روابطي برقرار كرد، و بھ مرض سیفیلیس مبتال شد

اجر بھ وین بازگشت و با ماریانھ پرجا دختر یك ت. ، نتوانست رھبري اپراھا را بھ عھده گیرد)نوامبر ٢۴(
او در وین . جھیزیھ این زن وي را از نظر مالي تامین كرد). ١٧۵٠سپتامبر  ١۵(ثروتمند ازدواج كرد 

  . خانھاي گرفت و براي یك استراحت طوالني مدتھا از انظار ناپدید شد

كنت مارچلو دوراتتسو وي را با حقوق سالي دو ھزار فلورن بھ عنوان آھنگساز خود  ١٧۵۴در سپتامبر 
دوراتتسو از اپراھاي متعارف ایتالیایي خستھ شده بود، و در تھیھ . كرد تا براي دربار آھنگ بسازد استخدام

در این . نمایشنامھاي كھ ھمراه با موسیقي بود و بیگناھي قابل توجیھ نام داشت با وي ھمكاري كرد
از مجموعھاي از نمایشنامھ نقش داستان بیش از یك چارچوب ساده براي موسیقي بود، و موسیقي صرفا 

با نوعي منطق بھ داستان  - حتي كرھا  - آریاھا تشكیل نمیشد، بلكھ منعكس كننده حركت بود، و آریاھا 
  . نمایش راه مییافتند

پیشتاز نخستین محصول اصالحاتي بود كھ ) ١٧۵۵دسامبر  ٨(بدین ترتیب، برنامھ افتتاحیھ این نمایشنامھ 
ما در جاي دیگر كمكھایي كھ بندتو مارچلو، یوملي، و ترائتا بھ این . ردتاریخ آن را با نام گلوك مرتبط میدا

سیر تكاملي كردند، و تقاضاي روسو، ولتر، و اصحاب دایرھالمعارف را براي ارتباط نزدیكتر میان 
متاستازیو با اصرار در اینكھ موسیقي باید در خدمت شعر باشد بھ این . نمایشنامھ و موسیقي ذكر كردھایم

  . كاملي كمك كرده بودسیر ت

عالقھ شدید وینكلمان بھ اعاده فرمھاي كمال مطلوب در ھنر ممكن است بر گلوك اثر گذارده باشد، و 
ھاي كالسیك، كھ در آن  آھنگسازان میدانستند كھ اپراي ایتالیایي بھ عنوان تالشي براي احیاي نمایشنامھ

) ١٧۶٠(ژرژ نوور  -خالل این احوال، ژان  در. موسیقي تابع نمایشنامھ قرار داشت، آغاز شده بود
مصرانھ تقاضا داشت كھ بالھ از صورت جست و خیز با آھنگ موسیقي خارج شود و بھ مقام پانتومیم 

. ارتقا یابد)) احساسات، عادات، رسوم، تشریفات، و البسھ كلیھ ملل جھان باشد((دراماتیك، كھ گویاي 
  . ن عناصر را بھ صورت یك فرم اپرایي تازه درھم یافتگلوك، با اعجاز مرموزي از نبوغ، ھمھ ای

چھ عاملي باعث شد كھ گلوك از لیبرتوھاي . یكي از رموز موفقیت استفاده از فرصت مساعد است
متاستازیو دست بكشد و رانیرو دا كالتسابیجي را بھ عنوان سراینده اورفئوس و ائورودیكھ انتخاب كند این 

كالتسابیجي در لگھورن چشم بھ جھان . ولي دور از ھم، بھ دنیا آمده بودند، )١٧١۴(دو نفر در یك سال 
) ١٧۵۵(در آنجا شعر دراماتیك ; او پس از پارھاي ماجراھاي عاشقانھ و مالي، بھ پاریس آمد. گشوده بود

یك مجموعھ وجدآور، ناشي از فعل و انفعال : ((اثر متاستازیو را بھ طبع بود كھ آن را چنین توصیف كرد
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یك گروه بزرگ خوانندگان، رقص، و حركات نمایشي كھ در آن شعر و موسیقي بھ طریقي استادانھ با 
او بھ وین رفت و توجھ دوراتتسو را با عقاید خویش درباره اپرا بھ خود جلب .)) یكدیگر تركیب شده باشند

; ائورودیكھ را ساختكالتسابیجي اورفئوس و ; كنت از او دعوت بھ عمل آورد كھ لیبرتویي بنویسد; كرد
دوراتتسو این اشعار را بھ گلوك ارائھ كرد و گلوك ھم در این نمایشنامھ ساده و بھ ھم پیوستھ مایھاي یافت 

  . كھ میتوانست ھمھ نیروھاي او را بھ خدمت درآورد

 گلوك براي ایفاي نقش اورفئوس توانست بھترین. بھ مردم وین ارائھ شد ١٧۶٢اكتبر  ۵نتیجھ در تاریخ 
داستان بھ ھمان قدمت . كاستراتو آن دوران را بھ نام گائتانوگوادانیي، كھ كنتر آلتو میخواند، بھ دست آورد

; مورد استفاده قرار داده بودند ١٧۶١و  ١۶٠٠بیش از ده لیبرتونویس آن را میان سالھاي . اپرا بود
در موسیقي، از رسیتاتیفھاي . شوند شنوندگان میتوانستند بدون دانستن زبان ایتالیایي متوجھ مفھوم حركات

ولي از جھات دیگر، از سبك ; بدون ھمراھي ساز، آریاھاي تكراري، و آرایشھاي تزییني صرف نظر شد
اما از نظر شعري، واجد چنان درجھاي از نفاست و پاكیزگي بود كھ بندرت تا آن . ایتالیایي پیروي شد

گریھ و زاري غمبار اورفئوس پس از اینكھ محبوبھاش . زمان یا از آن پس نظیري براي آن دیده شده است
; ھنوز زیباترین آریا در اپراست - )) بدون ائورودیكھ چھ كنم(( -براي بار دوم بھ دست مرگ ربوده میشود 

، این فكر متبادر میشود كھ این ))رقص ارواح خوشبخت((با شنیدن این آریا و ماتم سرایي فلوت در قطعھ 
  . ھ توانست چنین ظرافتي در روح خود بیابدبوھمي طوفاني چگون

اورفئوس در وین باشور و حرارت روبھرو نشد، ولي ماري ترز عمیقا تحت تاثیر آن قرار گرفت، و انفیھ 
ماري (طولي نكشید كھ او براي تدریس خوانندگي بھ ماریا آنتونیا . داني پر از دوكات براي گلوك فرستاد

ن، او و كالتسابیجي بر روي آلسست، كھ بعضیھا آن را كاملترین اپراي در این ضم. انتخاب شد) آنتوانت
در مقدمھاي كھ كالتسابیجي بر نسخھ چاپي این اپرا براي گلوك نوشتھ بود، . این دو دانستھاند، كار میكردند

  : وي اصول اصالحات اپرایي خود را چنین اظھار داشت

ا بسازم، تصمیم گرفتم آن را بھ طور كامل از ھمھ ر)) آلسست((ھنگامي كھ من درصدد برآمدم آھنگھاي 
من كوشش داشتھام . ... آن معایبي كھ طي مدتي چنین طوالني اپراھاي ایتالیا را مسخ كردھاند عاري سازم

موسیقي را بھ نقش واقعي خود، یعني خدمت بھ شعر از طریق بیان و پیروي از اوضاع و موقعیتھاي 
من این را وظیفھ خود . ... باشتن از اظھارات زاید و بیھوده، محدود كنمداستان، بدون قطع حركات یا ان

بسرعت رد شوم  - كھ كلماتش شاید بیش از ھمھ پرشور و مھم باشند  -نمیدانستم كھ از قسمت دوم یك آریا 
ا من احساس كردھام كھ اوورتور باید تماشاگران ر. ... كلمات قسمت اول را تكرار كنم... تا بھ طور مرتب 

و آالت ; از كیفیت حركاتي كھ ارائھ خواھند شد آگاه كند و بھ اصطالح در حكم توجیھ و استدالل آن باشد
موسیقي اركستر بھ كار گرفتھ شود، نھ اینكھ تضاد آشكار میان آریا و رسیتاتیف محاوره، كھ قدرت و 

بزرگترین تالش باید صرف حرارت حركات را خودسرانھ بھ ھم میزند، باقي بماند، من اعتقاد داشتم كھ 
  .یافتن یك سادگي زیبا شود

بھ طور خالصھ، موسیقي باید در خدمت و براي باال بردن ھیجان نمایشنامھ بھ كار برده شود، نھ اینكھ 
گلوك موضوع را با گفتن این . نمایشنامھ را بھ صورت چوب بستي براي ھنرنمایي ساز و آواز درآورد

; افراطي بیان كردھدف را با لحني .)) من كوشش دارم فراموش كنم كھ یك موسیقیدان ھستم((عبارت كھ 
با شاعري كھ اشعار اپرا را مینوشت در حكم فرد واحد )) نمایشنامھ براي موسیقي((او در زمینھ تنظیم 

داستان آلسست قدري باور نكردني است، ولي گلوك با یك اوورتور اندوھزا، كھ پیشاپیش حاكي از . بود
ھایي از عواطف تاثر آور میان آلسست  حنھوقایع حزن آور بود و شنونده را در جھت آن سوق میداد، با ص

، با كورالھاي باشكوه، و با ))خدایان ستوكس((و فرزندانش، با توسل وي بھ خدایان دنیاي زیرین در آریاي 
مردم وین، در فاصلھ برنامھ . كیفیت عالي مجموع نوازندگان و خوانندگان این نقیصھ كوچك را جبران كرد

ولي منتقدان عیوب متعددي در . ، شصت بار از آن دیدن كردند١٧٧٩و  ١٧۶٧دسامبر  ١۶افتتاحیھ آن در 
  . آن یافتند، و خوانندگان شكایت داشتند كھ این اپرا امكان كافي براي ھنرنمایي بھ آنھا نمیدھد
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كالتسابیجي داستان . تالش مجددي بھ عمل آوردند) ١٧٧٠نوامبر  ٣٠(این شاعر و آھنگساز با پاریده و النا 
كھ داستان پاریس و ھلن را بھ جاي اینكھ بھ صورت یك تراژدي بین المللي درآورد،  - را از اووید  نمایش

این نمایشنامھ بیست بار در وین و . بھ عنوان یك ماجراي عاشقانھ شخصي عرضھ داشتھ بود اقتباس كرد
ر این ناكامیابي كالتسابیجي تقصی. یك بار در ناپل اجرا شد، ولي در جاي دیگري بھ روي صحنھ نیامد

نسبي را بھ گردن گرفت و از نوشتن لیبرتو دست كشید، گلوك براي باور كردن بذر خود درصدد یافتن 
یكي از دوستان گلوك در سفارت فرانسھ در وین بھ نام فرانسوا دو رولھ بھ وي . سرزمین تازھاي برآمد

سیلھ یك آھنگساز آلماني را بھ گفت كھ تماشاگران پاریس ممكن است ساختن یك اپراي فرانسوي بھ و
دو رولھ بھ پیشنھاد دیدرو و آلگاروتي دایر بر . صورت یك ابراز لطف و تحسین تلقي و از آن استقبال كنند

اینكھ ایفیژني راسین موضوع بسیار مطلوبي براي یك اپراست، این نمایشنامھ را بھ صورت لیبرتو درآورد 
این مصالح را كامال براي ذوق خود مناسب یافت و فورا دست بھ آھنگساز . و آن را بھ گلوك تسلیم داشت

  . كار شد

دو رولھ، براي ھموار ساختن راه پاریس، نامھاي خطاب بھ رئیس اپراي پاریس نوشت كھ در شماره اول 
نشریھ مركور دوفرانس بھ چاپ رسید، و بھ او گفت آقاي گلوك تا چھ حد از این طرز فكر كھ  ١٧٧٢اوت 

سھ براي موسیقي مناسب نیست خشمگین است و چگونھ قصد دارد با ایفیگنیا در آولیس خالف زبان فران
كھ در آن وقت بیسروصدا در (براي روسو ) ١٧٧٣اول فوریھ (گلوك با فرستادن نامھاي . این را ثابت كند

ظر دارم براي وسایلي كھ من در ن((، و اظھار این امیدواري كھ بتواند با وي درباره )پاریس زندگي میكرد
ایجاد یك موسیقي بھ كار برم كھ براي ھمھ ملل مناسب باشد و تمایزات بیمعني موسیقي ملي را از بین 

براي تكمیل این شاھكار تبلیغ، . مشورت كند خشمي را كھ از ناحیھ روسو انتظار داشت كاھش داد)) ببرد
. ذ خود در اپراي پاریس استفاده كردماري آنتوانت، كھ معلم سالخورده خود را بھ خاطر داشت، از نفو

گلوك بھ پاریس آمد و خوانندگان و اركستر را تحت ; مدیر اپرا قبول كرد ایفیژني را بھ روي صحنھ بیاورد
سوفي آرنو، . تمریناتي چنان شدید و با انضباط قرار داد كھ بندرت نظیر آن را تا آن وقت بھ خود دیده بودند

چنان غیر قابل اداره از آب درآمد كھ گلوك تھدید كرد كھ از این طرح دست كھ ملكھ خوانندگان زن بود، 
ژوزف لوگرو ظاھرا بر اثر بیماري چنان ضعیف شده بود كھ نمیتوانست نقش اخیلس . خواھد كشید

گائتان وستریس، كھ در آن روزھا خداي رقص بود، میخواست كھ نیمي از اپرا بھ . نیرومند را بازي كند
را كند، پافشاري كرد، و پیروزمند ) یا كالھگیسش(شد گلوك از شدت خشم موھاي سرش صورت بالھ با

ھیجاني را . بھ صورت پرھیجانترین رویداد موسیقي سال درآمد) ١٧٧۴آوریل  ١٩(برنامھ افتتاحیھ . شد
كھ در این پایتخت پر شر و شور حكمفرما بود میتوان از نامھاي كھ ماري آنتوانت بھ خواھرش ماریا 

این پیروزي مرا تحت ! كریستین عزیز، یك پیروزي بزرگ: كریستینا در بروكسل نوشت احساس كرد
این واقعھ ھمھ را . تاثیر بسیار قرار داده است، و مردم دیگر نمیتوانند جز آن درباره چیزي صحبت كنند

گویي یك بحث اختالف نظرھا و نزاعھایي بر سر آن بھ وقوع میپیوندد، . شدیدا بھ ھیجان آورده است
در دربار، با آنكھ من در انظار خود را طرفدار این اثر پر الھام نشان دادم، دستھ بندیھا و جر . مذھبي است

  . و بحثھایي با حرارت و ھیجان خاصي جریان دارند، و در شھر وضع از این ھم بدتر است

اپراي آقاي : ((صورت جبران كردروسو اظھار تمایل گلوك بھ نزدیكي با وي را با اعالم نظر خود بھ این 
او اینك متقاعد شده است كھ زبان فرانسھ بھ خوبي ھر زبان ; گلوك ھمھ عقاید وي را دگرگون كرده است

اوورتور اپرا از چنان زیبایي .)) دیگري میتواند با یك موسیقي پر قدرت، موثر، و حساس سازگار باشد
از آریاھا، بھ این عنوان . اول خواستار تكرار آن شدندخارق العادھاي برخوردار بود كھ تماشاگران شب 

ولي این آریاھا داراي عمق ; كھ تعدادشان زیاد بود و در جریان داستان وقفھ ایجاد میكردند، انتقاد شد
در ((آبھ آرنو درباره یكي از آنھا بھ نام . عاطفي گونھگوني بودند كھ از خصوصیات موسیقي گلوك بود

با در این ھنگام گلوك، از نظر نقل محافل مردم پاریس : ((ھ آگاممنون، با فریاد گفتمربوط ب)) اوج عظمت
با آن اندام درشت، چھره گلگون، و بیني . بودن، با لویي پانزدھم كھ در حال احتضار بود رقابت میكرد

. عظیمش ھر جا كھ میرفت، مردم بھ ھم نشانش میدادند، و خوي آمرانھاش موضوع یكصد داستان شد
. گروز تصویر او را كشید و طبیعت با نشاط و خوبش را در پس خطوط حاكي از مبارزه و تقال نشان داد
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تظاھري بھ . او مانند دكتر جانسن غذا میخورد، و از لحاظ آشامیدن مشروب تنھا از بازول كمتر مینوشید
  . ناچیز شمردن پول نمیكرد، و بآساني با ستایشگران ھنر خود ھماواز میشد

از اعیان ; با درباریان و اشخاص عادي رفتاري یكسان داشت، و ھمھ آنھا را مادون خود تلقي میكرد
اشرافزاده انتظار داشت كالھگیس، پالتو، و عصایش را بھ دستش دھند، وقتي یك شاھزاده بھ او معرفي شد 

ن جلو پاي كسي در آلمان رسم بر این است كھ انسا: ((و گلوك از جایش برنخاست، چنین توضیح داد
رئیس اپراي پاریس بھ او اخطار كرده بود چنانچھ ایفیگنیا در .)) برمیخیزد كھ براي او احترام قایل است

آولیس مورد قبول واقع شود، گلوك باید پنج اپراي دیگر بسرعت و پشت سرھم بنویسد، زیرا ایفیگنیا ھمھ 
زیرا وي راھي . ر گلوك را ھراسناك نكرداین ام. اپراھاي دیگر را از صحنھ نمایش خارج خواھد كرد

ھاي تازه جا  ھاي قدیمي خود را بھ خدمت بخواند و در ساختھ میشناخت كھ میتوانست قسمتھایي از ساختھ
و چون مرد خواننده خوبي با ; او ترتیبي داد كھ اورفئوس و ائورودیكھ را بھ فرانسھ ترجمھ كنند. دھد

. اورفئوس را براي لوگرو، كھ صداي تنور داشت، از نو نوشت صداي كنتر آلتو در دسترس نبود، نقش
برنامھ افتتاحیھ پاریس با موفقیتي . سوفي آرنو، كھ نرمش بیشتري یافتھ بود، نقش ائوریدیكھ را ایفا كرد

فرانكي براي  ۶٠٠٠ماري آنتوانت، كھ اینك ملكھ فرانسھ بود، یك مقرري ساالنھ . دلگرم كننده روبھرو شد
  . گلوك در حالي كھ در عرش سیر میكرد، بھ وین بازگشت. تعیین كرد)) یزمگلوك عز((

آوریل بھ روي صحنھ  ٢٣او با یك متن فرانسوي از آلسست بھ پاریس بازگشت، كھ در  ١٧٧۶در مارس 
گلوك كھ بھ موفقیت عادت كرده بود، در برابر این ناكامیابي با غرور . آمد و با تحسین مالیمي روبرو شد

آلسست از نوع كارھایي نیست كھ لذتي آني ایجاد كند یا بھ خاطر : ((انھ چنین عكس العمل نشان دادخشمگین
و من مدعي ھستم این اثر دویست سال ; براي آن، زمان وجود ندارد. اینكھ تازه است، مطبوع واقع شود

بھ وین بازگشت، و كمي  در ماه ژوئن.)) دیگر، اگر زبان فرانسھ تغییر نكند، بھ ھمان اندازه لذتبخش باشد
  . بعد از آن لیبرتویي از كینو بھ نام روالن را، كھ مارمونتل در آن تجدیدنظر كرده بود، بھ موسیقي درآورد

زیرا در خالل این احوال، ھیئت مدیره اپراي . در این زمان، مشھورترین رقابت در تاریخ اپرا آغاز شد
اده بود كھ ھمان لیبرتو را بھ موسیقي درآورد، بھ پاریس پاریس بھ نیكوال پیچیني اھل ناپل ماموریت د

وقتي كھ گلوك از این . بھ پاریس آمد ١٧٧۶دسامبر  ٣١او در . بیاید، و آن را بھ روي صحنھ آورد
  : ماموریت آگاه شد، نامھاي حاكي از خشمي بسیار عظیم براي دو رولھ كھ اینك در پاریس بود فرستاد

دریافت داشتھام، كھ در آن بھ من اصرار شده است بھ كار خود در مورد اپراي من ھم اكنون نامھ شما را 
زیرا وقتي من شنیدم كھ ھیئت مدیره اپرا، با آگاھي ; این كار دیگر امكانپذیر نیست. ادامھ دھم)) روالن((

آن مشغول كار ھستم، ھمان كار را بھ آقاي پیچیني ارجاع كرده است، )) روالن((از اینكھ من بر روي 
من دیگر كسي نیستم كھ . ... قسمتھایي را كھ نوشتھ بودم سوزاندم، كھ احتماال چندان ارزشي ھم نداشتند
زیرا گذشتھ از شایستگي . وارد رقابت شوم، و آقاي پیچیني مزیت بسیار بزرگي بر من خواھد داشت

مئنم كھ یك آشناي من مط. شخصي او، كھ مسلما خیلي زیاد است، او مزیت تازگي را نیز خواھد داشت
  . سیاستمدارم بھ سھ چھارم مردم پاریس شام خواھد داد تا افكار مردم را بھ سود خود عوض كند

بھ دالیلي كھ اینك روشن نیست، این نامھ، با آنكھ جنبھ خصوصي داشت، در نشریھ آنھ لیترر در شماره 
  . منتشر شد و بھ طور غیرعمدي بھ منزلھ اعالن جنگ درآمد ١٧٧٧فوریھ 

این دو آھنگساز رقیب در یك مجلس شام . ماه مھ با اپراي تازھاي بھ نام آرمید بھ پاریس رسید ٢٩گلوك در 
پیچیني بدون اطالع از . باھم مالقات كردند، یكدیگر را در آغوش گرفتند، و با لحني دوستانھ صحبت كردند

دكانداریھاي اپرایي درآید، بھ فرانسھ آمده ھا، دستھبندیھا، و  اینكھ باید بھ صورت مھرھاي در لجنزار توطئھ
  . بود
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با وجود دوستي قھرمانان اصلي این ماجرا، این جنگ در . او شخصا بگرمي از كار گلوك تحسین میكرد
ھیچ دري نیست كھ بھ روي : ((چارلز برني گزارش داد; ھا ادامھ یافت ھا، خیابانھا، و خانھ سالونھا، كافھ

آقا، شما طرفدار پیچیني ھستید یا : نكھ قبل از دادن اجازه ورود سوال شودیك مھمان باز شود مگر ای
آالمبر، و ال آرپ رھبري تحسین كنندگان پیچیني و سبك ایتالیایي را بھ عھده /مارمونتل، د)) طرفدار گلوك

امھاي روسو، كھ با ن. آبھ آرنو در اثر خود بھ نام اظھار اطمینان با موسیقي از گلوك دفاع كرد; داشتند
خود این جنگ را آغاز كرده بود ) كھ جنبھ طرفداري از سبك ایتالیایي داشت(درباره موسیقي فرانسھ 

  . ، از گلوك پشتیباني میكرد)١٧۵٣(

موضوع و موسیقي این اثر در حكم بازگشت بھ . بھ روي صحنھ آمد ١٧٧٧سپتامبر  ٢٣آرمید در 
داستان آن از تاسو بود كھ از رینالدو مسیحي . ده بودندھایي بود كھ قبل از اصالحات گلوك برقرار ش شیوه

بالھ آن از ; موسیقي آن از آثار لولي بود كھ با لطافتي رمانتیك تجدید شده بود; و آرمید مشرك تجلیل میكرد
تماشاگران از این مخلوط خوششان آمد و از این اپرا )). خیلي خوب پرورانده شده بود((آثار نوور و 

ولي طرفداران پیچیني آرمید را بھ عنوان صیقل زدن و جالدادن آثار لولي و رامو ; كردنداستقبال خوبي 
. آنھا با اشتیاق بھ انتظار آن بودند كھ پرچمدارشان روالن خود را بھ روي صحنھ آورد. محكوم كردند

من : ((و گفت پیچیني این اثر را با یادداشتي حاكي از تعذر و دفاع از خود بھ ماري آنتوانت تقدیم داشت
كھ، آواره و دور افتاده، در كشوري بودم كھ ھمھ چیز آن برایم تازگي داشت، و یك ھزار اشكال مرا در 

لحظاتي بود كھ وي در .)) كارم مرعوب میكرد، بھ ھمھ شھامت خود نیاز داشتم، و شھامتم مرا ترك گفت
او پایداري كرد و این تسالي خاطر را  .آستانھ دست كشیدن از رقابت و بازگشتن بھ ایتالیا قرار میگرفت

چنین بھ نظر میرسید كھ ). ١٧٧٨ژانویھ  ٢٧(داشت كھ برنامھ افتتاحیھاش با موفقیت روبھرو شده است 
لوبرن شاھد عیني این جنگ  - مادام ویژه . این دو پیروزي یكدیگر را خنثا میكنند، و جنگ مردم ادامھ یافت

در آنجا طرفداران گلوك و پیچیني چنان بشدت . باغ پالھ روایال بود صحنھ عادي نبرد((; او میگوید. بود
در ماه مارس گلوك بھ وین بازگشت و در فرنھ توقف كرد .)) نزاع میكردند كھ چندین دوئل نتیجھ آن بودند

 فرانسوا گیار براساس - یكي از اینھا را نیكوال . او دو لیبرتو با خود بھ وطنش برد. تا از ولتر دیدن كند
ایفیژني در تاوریس اثر اوریپید نوشتھ بود، و دیگري را بارون ژان باتیست دو چودي براساس داستان اخو 

براي نبردي دیگر احساس آمادگي  ١٧٧٨او روي ھر دو كتاب كار میكرد، و در پائیز . و ناركیسوس
در اپراي پاریس آنچھ  ١٧٧٩مھ  ١٨و در ; بدین ترتیب، در ماه نوامبر وي بار دیگر در پاریس بود. میكرد

. را كھ بسیاري از دانشپژوھان این رشتھ بزرگترین ساختھ او میدانند بھ نام ایفیگنیا در تاوریس ارائھ كرد
گاھي ; داستان آن غمانگیز، و قسمت زیادي از موسیقي آن بھ نحو یكنواختي پرگالیھ و شكوھآمیز است

ولي وقتي كھ برنامھ بھ . میشود احساس خستگي میكند انسان از نوحھسرایي ایفیژني كھ با صداي زیر اجرا
پایان میرسد و طلسم موسیقي و ابیات عقل شكاك ما را بھ سكون و آرامش درمیآورد، متوجھ میشویم كھ 

یكي از معاصران اظھار میداشت كھ در این اثر قطعات خوب بسیار . نمایشنامھاي عمیق و نیرومند دیدھایم
تماشاگران نخستین .)) تنھا یك قطعھ خوب در آن بود، و آن ھمھ نمایشنامھ بود((: آبھ آرنو میگفت. بودند

  . شب از این نمایشنامھ تحسین و تشویق بسیار پرسروصدایي بھ عمل آوردند

 ٢١(گلوك باشتاب در عرضھ نمایشنامھ دیگر خود بھ نام اخو و ناركیسوس خدایان را بھ مبارزه طلبید 
و اعالم داشت كھ ) اكتبر(ناكامي روبھرو شد، و استاد با خشم از پاریس رفت  این اثر با). ١٧٧٩سپتامبر 

اگر او مانده بود، میتوانست یك ایفیگنیا در تاوریس . از فرانسھ سیر شده است و دیگر اپرا نخواھد نوشت
 ٢٣(برنامھ افتتاحیھ . دیگر را، كھ توسط پیچیني پس از دو سال تالش روي صحنھ آورده شده بود، بشنود

با حسن قبول روبھرو شد، ولي در شب دوم مادموازل الگر، كھ در نقش ایفیژني آواز ) ١٧٨١ژانویھ 
میخواند، بھ طرزي چنان آشكار مست بود كھ سوفي آرنو با نامیدن نمایشنامھ بھ عنوان ایفیگنیا در شامپاني 

پیچیني با خوشرویي بھ ; یان داداین سوحادثھ پیشبیني نشده بھ جنگ اپرایي پا. برنامھ را بكلي خراب كرد
  . شكست اعتراف كرد

  او  ١٧٨٠فوریھ  ١٠در . گلوك در وین رویاي پیروزیھاي دیگري را در سر میپروراند
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من خیلي پیر : ((وایمار كھ در آثار گوتھ از وي نام برده شده است، نوشت - بھ كارل آوگوست، دوك ساكس 
با این وصف، احساس ; خاطر ملت فرانسھ صرف كردھامشدھام، و بھترین نیروھاي ذھني خود را بھ 

در این وقت او پارھاي از .)) میكنم كششي دروني مرا وادار میكند كھ چیزي براي كشور خود بنویسم
 ١٧٨١در آوریل . قصاید كلوپشتوك را بھ موسیقي درآورد، كھ بھ صورت زیباترین اشعار آواز عرضھ شد

دم وین از ایفیگنیا در تاوریس و تجدید حیات اورفئوس و آلسست وي را او دچار سكتھ شد، ولي استقبال مر
، بھ ھنگام پذیرایي از دوستان خود، یك جرعھ بزرگ مشروب قوي كھ ١٧٨٧نوامبر  ١۵در . تسلي بخشید

پیچیني، كھ در ناپل بود، . بر او منع شده بود خورد، بھ تشنج دچار شد، و ظرف چھار ساعت جان سپرد
ایتالیا، كھ . كرد وجوھي براي اجراي كنسرتھاي ساالنھ بھ یادبود رقیب خود جمع آوري كندبیھوده تالش 

موتسارت از روش ایتالیاییھا پیروي ; ھمچنان بھ دنبال ملودي روان بود، اصالحات گلوك را نادیده گرفت
ولي ھردر، كھ . كرد، و میبایستي از این عقیده كھ موسیقي باید خدمتگزار شعر باشد سخت یكھ خورده باشد

در آخر این دوران خالق وارد صحنھ شد و با آگاھي محدودي درباره باخ و ھایدن و موتسارت بھ این 
  . دوران نظر میافكند، گلوك را بزرگترین آھنگساز قرن خواند

II - ١٨٠٩ - ١٧٣٢: یوزف ھایدن   

رش با ھیچ كس دعوا دوست داشتن ھایدن آسانتر از گلوك است، زیرا وي مردي بود كھ جز با ھمس
نمیكرد، رقیبان خود را بھ مثابھ دوستان خویش میستود، روح نشاط بھ موسیقي خود میدمید، و سرشتش 

  . طوري بود كھ نمیتوانست آثار حزن آور بھ وجود آورد

پدرش یك واگونساز و نقاش منازل در روھراو، شھري كوچك . وي از لحاظ خانوادگي مزایایي نداشت
پدر و مادرش ھر دو از . مادرش در نزد كنتھاي ھاراخ آشپزي میكرد. ھنگري، بود -اتریش واقع در مرز 

او . كروآت بودند نھ آلماني، و بسیاري از ملودیھاي ھایدن طنیني از آوازھاي كروآتي داشتند -نژاد اسالو 
نام فرانتس یوزف وي بھ . دومین فرزند از دوازده فرزند خانواده بود، كھ شش تاي آنھا در كودكي مردند

  . ولي رسم بر این بود كھ اطفال را بھ نام دوم صدا كنند; ھایدن تعمید داده شد

در سن شش سالگي وي را نزد یكي از بستگانش بھ نام یوھان ماتیاس فرانك، كھ در ھاینبورگ مدرسھاي 
تا ساعت ده آغاز  در آنجا روزھایش با كالسھایي از ساعت ھفت. داشت، فرستادند تا در آنجا زندگي كند

از ساعت دوازده تا سھ بعد از . میشد، سپس مراسم قداس انجام میگفت، و بعد براي ناھار بھ خانھ میرفت
آموزشش وي را فردي مذھبي بار آورد، و او . ظھر باز بھ كالس میرفت، و بعد در موسیقي تعلیم میگرفت

  ھرگز تقدس خود را از دست 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

مادرش آرزو داشت او را كشیش كند، و وقتي او . كاخ نداد. یوزف ھایدن): ١٨١٠-١٧۵٨(جان ھاپنر 
فرانك تمایل این پسربچھ را بھ موسیقي . زندگي پرمخاطره یك موسیقیدان را انتخاب كرد، اندوھگین شد

ید و منظم او مورد تشویق قرار داد، آنچھ را كھ در ذھن داشت بھ وي آموخت، و او را بھ مطالعھ شد
مادام كھ : ((میگفت. ھایدن در سنین كھولت این سختگیري را بھ خاطر داشت و او را عفو كرد. داشت

زندھام نسبت بھ آن مرد بھ خاطر اینكھ مرا چنین سخت بھ كار وا میداشت سپاسگزار خواھم بود، ھر چند 
از دو سال زندگي در نزد فرانك، یوزف پس .)) كھ مقدار كتكي كھ میخوردم از مقدار غذایم بیشتر بود

رویتر عقیده داشت صداي . توسط گئورگ رویتر، رئیس موسیقي كلیساي قدیس ستفان، بھ وین برده شد
  . ضعیف و شیرین ھایدن میتواند محل كم اھمیتي در گروه ھمسرایان برایش تامین كند

مدرسھ ((قامت وارد بدین ترتیب، در سن ھشت سالگي این پسربچھ كمرو ولي پراشتیاق براي ا
ھاي  در این مدرسھ وي در رشتھ. شد كھ در مجاورت كلیساي با شكوه قدیس ستفان قرار داشت)) خوانندگان

در كلیسا و در نمازخانھ . ریاضیات، نویسندگي، التیني، مذھب، خوانندگي، و ویلون درس میخواند
وتھایي كھ براي آواز خواندن در خانھ امپراطوري آواز میخواند، ولي وضع غذایش چنان بد بود كھ از دع

ھا میتوانست عالوه بر آواز خواندن، شكم خود را  اشخاص از وي میشد استقبال میكرد، زیرا در این خانھ
  . نیز پر كند

بھ او )) مدرسھ خوانندگان((برادرش میخائل، كھ پنج سال از او كوچكتر بود، در ھمان  ١٧۴۵در سال 
  . پیوست

وقات بود كھ صداي یوزف ظرافت خود را از دست داد، از او دعوت شد با قبول اختھ تقریبا در ھمین ا
رویتر تا آنجا كھ امكان . شدن صداي سوپرانو خود را حفظ كند، ولي والدینش حاضر نشدند رضایت دھند
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 ، یوزف، كھ اینك شانزده سال داشت، خود را آزاد و بیپول یافت،١٧۴٨سپس در ; داشت او را نگاه داشت
بیني او ; صورتش را آبلھ پر كرده بود. و از نظر ظاھر ھم حسني نداشت كھ بخت بھ رویش لبخند بزند

برجستھ، پاھایش براي بدنش خیلي كوتاه بودند و لباسش ژنده، طرز راه رفتنش ناجور، و رفتارش توام با 
حتي در آن ھنگام در مغز ھنوز در نواختن ھیچ یك از آالت موسیقي مھارتي نیافتھ بود، ولي . خجالت بود

  . خودآھنگھایي ردیف میكرد

یكي از رفقایش، كھ در گروه ھمسرایان بود، یك اطاق زیر شیرواني بھ او پیشنھاد كرد، و آنتون بوخولژ 
او ناچار بود ھر روز بھ اطاق . این پول را ھایدن درستكار بعدا مسترد داشت. فلورن بھ او وام داد ١۵٠

بیشتر . ببرد، ولي یك پیانو كھنھ بھ دست آورد، شاگرد گرفت، و بھ زندگي ادامھ دادزیر شیرواني خود آب 
در یك كلیسا ویولن، و در نمازخانھ خصوصي كنت ; روزھا شانزده ساعت كار میكرد، گاھي ھم بیشتر

. ھاوگویتس، كشیش ماري ترز، ارگ مینواخت، و گاه گاه در كلیساي قدیس ستفان آواز میخواند
او ھایدن را بھ عنوان معلم دختر یكي از ; ي معروف در ھمان ساختمان یك آپارتمان داشتمتاستازیو

ھایدن توسط متاستازیو با پورپورا آشنا شد و حاضر شد بھ خدمت این شاھزاده ; دوستانش بھ كار گماشت
  استادان 

ھاي پرارزشي از این او درس. خوانندگي، بھ ھر اسم كھ باشد، درآید و در عوض در آھنگسازي تعلیم ببیند
و با پیانو، با پورپورا و شاگردانش ; كفشھا، لباس، و كالھگیس استاد را تمیز میكرد; استاد بزرگ میگرفت

جوانان میتوانند از تجربھ من سرمشق : ((بعدھا ھایدن كھ بھ گذشتھ نظر میكرد، گفت. ھمراھي میكرد
او توسط .)) ن ھستم كال نتیجھ شدیدترین نیاز استآنچھ م. بگیرند كھ میتوان از ھیچ، چیزي بھ وجود آورد

كارل یوزف فون فورنبرگ وي را در . دوستان تازھاش با گلوك و دیترسدورف و چند تن از نجبا آشنا شد
براي اقامتي طوالني بھ خانھ ییالقي خویش برد كھ واینتسیرل نام داشت و در نزدیكي ملك  ١٧۵۵سال 

در این وقت وي . كستر ھشت نفري و اوقات فراغتي براي آھنگسازي یافتدر آنجا ھایدن یك ار. واقع بود
بھ ساختمان سھ موومان سونات كھ از كارل فیلیپ امانوئل باخ اقتباس . نخستین كوارتتھاي خود را نوشت

این چھار موومان را براي چھار ساز تنظیم كرد، و بھ كوارتت ; كرده بود یك آھنگ رقص منوئھ افزود
بھ وین بازگشت، شاگردان برجستھاي مانند كنتس فون تون را بھ  ١٧۵۶در سال . دیدش را دادسازي فرم ج

مقام رھبري دستھ موسیقي كنت ماكسیمیلیان فون مورتسین را، كھ یك  ١٧۵٩سوي خود جلب كرد، و در 
 اركستر خصوصي دوازده تا شانزده نفري بود و در زمستان در وین و در تابستان در ویالي كنت دو

براي این گروه  ١٧۵٩ھایدن نخستین سمفوني خود را در . لوكاوك در بوھم موسیقي اجرا میكرد، پذیرفت
  . نوشت

فلورن عالوه بر مسكن و غذا بھ دست میآورد، بھ فكر افتاد كھ بھ قمار  ٢٠٠چون در این وقت وي سالي 
او عاشق دختر ; كالھگیس بوددر میان شاگردانش دو دختر بودند كھ پدرشان سازنده . ازدواج دست بزند

كوچكتر شد، ولي این دختر راھبھ شد، و پدرش اراده خود را بھ ھایدن تحمیل كرد كھ با خواھر بزرگ، 
این دختر سي و یك سالھ بود و ھایدن بیست و ھشت سالھ، این زن اھل ). ١٧۶٠(ماریا آنا، ازدواج كند 

او بھ اندازه یك سر سوزن : ((ھایدن میگفت. درآمددعوا و مرافعھ، بسیار متعصب، مسرف، و نازا از آب 
ھایدن توجھ خود را بھ زنان دیگر معطوف .)) توجھ ندارد كھ شوھرش یك ھنرمند است یا یك پینھدوز

  . داشت

  . در میان شنوندگاني كھ در منزل مورتسین گرد میآمدند، گاھي پرنس پاول آنتون استرھازي نیز دیده میشد

ھنگامي كھ مورتسین ھیئت نوازندگان خود را منحل كرد، پرنس استرھازي ھایدن را بھ عنوان معاون 
در قرارداد، حقوقي ). ١٧۶١(رھبر موسیقي مقر ییالقي خود در آیزنشتات در مجارستان استخدام كرد 

وه بر آن و عال; فلورن در سال و یك صندلي در سر میز افسران برایش پیش بیني شده بود ۴٠٠برابر 
خصوصا باید توجھ داشت وقتي كھ اركستر براي اجراي برنامھ در حضور میھمانان ((مقرر میداشت كھ 

پیراھن سفید، و با ; با جوراب سفید... احضار میشود، نوازندگان باید با لباس متحدالشكل حاضر شوند
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ر ورنر نام داشت، خود را در آیزنشتات، رئیس موسیقي نمازخانھ، كھ گرگو.)) كالھگیس كوچك یا بزرگ
  با موسیقي كلیسا 

   

  

ھایدن كنسرتھایي ترتیب میداد و براي آنھا آھنگ ; سرویس سرگرم میداشت. كاخ استرھازي در آیزنشتات
او چھارده موسیقیدان ھفت خواننده، و یك گروه ھمسرایان، كھ از خدمھ شاھزاده انتخاب شده . میساخت

اركستر و خصوصیات اخالقي شنوندگان در تعیین كیفیت شاد و كوچكي . بودند، در اختیار داشت
روح بانشاط و خوش . دوستداشتني آھنگھایي كھ ھایدن براي خانواده استرھازي مینوشت موثر بودند

آنھا بھ فاصلھ كمي بعد از آمدن وي بھ آیزنشتات، ; مشربش او را در نزد موسیقیدانان محبوب ساختھ بودند
او براي آنھا سونات، تریو، . سال داشت ٢٩میخواندند، و حال آنكھ او در آن وقت تنھا  ))باباھایدن((او را 

ھا، ھر چند  بسیاري از این ساختھ. كوارتت، كنسرتو، آواز، كانتاتھاي متعدد، و حدود سي سمفوني ساخت
یپزیگ، كھ بھ موجب قرارداد بھ شاھزاده تعلق داشتند، منتشر شدند یا بھ صورت دستنویس در وین، ال

  . براي ھایدن شھرت بین المللي كسب كردند ١٧۶۶آمستردام، پاریس، و لندن بھ جریان افتادند و تا سال 

، برادرش میكلوش یوزف بھ عنوان رئیس خاندان )١٧۶٢مارس  ١٨(ھنگامي كھ پاول آنتون درگذشت 
ھ بھ لباس الماس نشان میكلوش بھ موسیقي تقریبا ھمان اندازه عالقھ داشت ك. استرھازي جانشین وي شد

  . خود

را خوب مینواخت، و براي ھایدن در ) نوعي آلت موسیقي مشتق از ویوال دا گامبا(او ویوال دي بوردونھ 
شاھزاده من ھمیشھ از كارھایم : ((ھایدن گفت. طي سي سال آمیزش این دو با یكدیگر ارباب مھرباني بود

  . راضي بود
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مرا دلگرم میكرد، بلكھ من بھ عنوان یك رھبر اركستر میتوانستم دست بھ نھ تنھا وي با تایید پیوستھ كارم 
تجربیاتي بزنم و مشاھده كنم كھ چھ چیزھایي اثر مطلوب را میدھند و چھ كارھایي باعث تضعیف آن 

بدین ترتیب میتوانستم كار خود را بھبود بخشم، تغییر دھم، و ھر قدر میخواستم در آن جسارت بھ ; میشوند
كسي نبود كھ حواسم را پرت كند یا زجرم دھد، و من ناچار . ارتباط من با جھان قطع شده بود. مخرج دھ

كمي بعد . درگذشت، و ھایدن رھبر موسیقي شد ١٧۶۶مارس  ۵ورنر در .)) بودم آثار اصیل بسازم
ر منتھي این كاخ را میكلوش د. نقل مكان كردند - شلوس استرھازي  - خانواده میكلوش یوزف بھ كاخ جدید 

شاھزاده بھ این مكان چنان . الیھ جنوبي منطقھ اسقف نشین نویزیدلر در شمال باختري مجارستان ساختھ بود
زمستانھا باز تغییر محل میداد و ; عالقھاي داشت كھ از اوایل بھار تا پایان پاییز در آنجا زندگي میكرد

انندگان از این انزواي روستایي ناراحت نوازندگان و خو. بھ وین میرفت) گاھي با موسیقیدانھاي خود(
ولي حقوق ; بودند، خصوصا اینكھ در طول سھ فصل از سال از زنان و اطفال خود جدا بھ سر میبردند

یك بار ھایدن براي اینكھ بھ كنایھ بھ میكلوش . خوبي بھ آنھا پرداخت میشد و آنان جرئت شكایت نداشتند
را ساخت كھ در اواخرش ) ۵شماره (صي ھستند، سمفوني وداع بفھماند كھ موسیقیدانانش در آرزوي مرخ

آالت موسیقي یكي بعد از دیگري از صفحات نتھا حذف میشدند، موسیقیدان شمع خود را خاموش میكرد، 
شاھزاده متوجھ نكتھ شد و ترتیبي داد كھ این گروه . نتھا و ساز خود را برمیداشت و از صحنھ خارج میشد

  . رودھنري بزودي بھ وین ب

ھایدن، استثنائا، اجازه داشت ھمسرش را نزد خود در استرھازا نگاه دارد، ولي از این امتیاز بھرھگیري 
  . نكرد

وي بھ لویجا پولتسلي، خوانندھاي متوسط كھ ھمراه شوھر ویولن نواز خود آنتونیو براي  ١٧٧٩در سال 
اس میكرد كھ چون كلیساي كاتولیك بھ وي ظاھرا ھایدن احس. كار در استرھازا استخدام شده بود، دل باخت

اجازه نمیداد كھ ھمسر پر دردسرش را طالق گوید، باید از روي ترحم بھ او اجازه دھد گاھي وسایل 
آنتونیو . و از اینرو او كوشش زیادي نمیكرد كھ رابطھ خود را پنھان دارد; سرگرمي براي خود فراھم كند

عتراض موثري بكند، و میدانست تنھا بھ این علت كار وي ادامھ سالخوردھتر و رنجورتر از آن بود كھ ا
در ; این زن با یك پسر دو سالھ بھ استرھازا آمده بود. یافتھ است كھ رھبر موسیقي از لویجا خوشش میآید

او ھر دو بچھ ; پسر دیگري بھ دنیا آورد كھ شایعھپردازان او را بھ حساب بابا ھایدن میگذاشتند ١٧٨٣سال 
  . ت داشت و در تمام دوران حیات خود بھ ھر دو آنھا كمك كردرا دوس

طي آن سالھاي پرمشغلھ در استرھازا، ھایدن، كھ فاقد انگیزه و رقابت خارجي بود، بھ عنوان یك آھنگساز 
او تا سن سي و دو سالگي، یعني سني كھ موتسارت ھمھ آثار خود را بجز ني . بكندي رشد مییافت

بھترین آثار ھایدن پس از رسیدن . پایان رسانده بود، اثر قابل مالحظھاي ایجاد نكردسحرآمیز و ركوئیم بھ 
نخستین سمفوني عمده وي ھنگامي عرضھ شد كھ او تقریبا شصت : وي بھ سن پنجاھسالگي بھ وجود آمدند

چندین اپرا براي اجرا در استرھازا . و اوراتوریو خلقت را در شصت و شش سالگي ساخت; سال داشت
قرار بود این اپرا جزو سلسلھ اپراھایي باشد (شت، ولي وقتي از او دعوت شد در پراگ یك اپرا اجرا كند نو

، در نامھاي كھ حاكي از شكستھ نفسي بزرگوارانھاي )كھ عروسي فیگارو و دون جوواني را در برداشت
  ): ١٧٨٧دسامبر (بود سعي كرد بھ این ترتیب شانھ خالي كند 

اگر میخواھید آن را در پراگ روي صحنھ بیاورید، . ... دارید یك اپرا بوفا اجرا كنمشما از من انتظار 
اپراھاي من از ھیئتي كھ اپراھاي خود را براي آنھا نوشتھام تفكیك ناپذیرند، . نمیتوانم نظرتان را تامین كنم

را میداشتم كھ اگر من افتخار آن . و ھیچ گاه دور از محیط بومي خود اثر مطلوب را نخواھند بخشید
ولي . ماموریت یابم اپراي تازھاي براي تماشاخانھ شما بنویسم، موضوع صورت كامال متفاوتي مییافت

اگر من تنھا . حتي در آن صورت نیز براي من رقابت با موتسارت بزرگ عملي پرمخاطره خواھد بود
نگام گوش دادن بھ آثار میتوانستم عواطفي بھ عمق عواطف خود و ادراكي بھ وضوح ادراك خویش بھ ھ

غیرقابل تقلید موتسارت در ھر دوستدار موسیقي، خصوصا در میان بزرگان، ایجاد كنم، در آن صورت 
. بدون تردید ملل جھان براي داشتن چنین جواھري در درون مرزھاي خود بھ جدل با یكدیگر میپرداختند
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فقدان این . ولي نھ بدون اجر و پاداش مناسبپراگ باید كوشش كند این گنجینھ را در چنگ خود نگاه دارد، 
. اجر و پاداش مناسب اغلب زندگي یك نابغھ بزرگ را پر از اندوه میكند و و نسلھاي آینده فراھم نمیسازد
من از اینكھ ھنوز موتسارت در ھیچ یك از دربارھاي سالطین یا دربار امپراطوري بھ خدمت درآورده 

موتسارت شخصي است كھ ; ینكھ از موضوع دور شدم معذرت میخواھماز ا. نشده است احساس خشم میكنم
خود ھایدن در آرزوي یكي از دربارھا بود كھ در آن استعدادش بالھاي خود . در نزد من بسیار عزیز است

التبھ ھدایایي براي او . ولي او ناچار بود تنھا بھ تعریف و تحسین سالطین قناعت كند; را وسیعتر بگسترد
دیناند چھارم پادشاه ناپل، فردریك ویلھلم دوم پادشاه پروس، و ماریا فئودوروونا مھیندوشس از طرف فر

، كارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، یك انفیھدان طال كھ الماس نشان بود ١٧٨١در سال . روسیھ میرسیدند
را شخصا بھ وي برایش فرستاد، و سفیر كبیر اسپانیا در وین بھ استرھازا سفر كرد تا این گنجینھ كوچك 

تسلیم دارد، شاید بوكریني، كھ در آن وقت در مادرید ساكن بود، در این كار دستي داشت، زیرا وي با چنان 
وقتي كھ مجمع كشیشان كلیساي . را دادند)) ھمسر ھایدن((تعصبي سبك ھایدن را اختیار كرد كھ بھ او لقب 

بھ موسیقي درآورده شود، بھ )) لمھ منجي ماآخرین ھفت ك((جامع كادیث درصدد برآمد ترتیبي دھد تا 
این اثر بزودي در ). ١٧٨۵(ھایدن مراجعھ كرد، و ھایدن با ساختن یك اوراتوریو بھ این دعوت پاسخ داد 

یك تھیھ كننده پاریسي شش  ١٧٨۴در سال . اجرا شد) ١٧٩١در آمریكا ھم در (بسیاري از سرزمینھا 
چند . ش سمفوني بھ نام سمفونیھاي پاریس نظر وي را تامین كردھایدن با تھیھ ش; سمفوني از او خواست

ھایدن، ھم بھ علت احساس وفاداري و ھم بھ . دعوت از وي شد كھ كنسرتھایي را در لندن رھبري كند
ھاي خصوصي وي  موجب قراردادي كھ امضا كرده بود، خود را بھ استرھازا وابستھ میدانست، ولي نامھ

  . بھ یك صحنھ وسیعتر آشكار میكردند اشتیاق روز افزون او را

شاھزاده جدید، آنتون استرھازي، زیاد بھ . شاھزاده میكلوش یوزف درگذشت ١٧٩٠سپتامبر  ٢٨در 
او تقریبا ھمھ موسیقیدانھا را مرخص كرد، ولي ھایدن را بھ طور اسمي نگاه ; موسیقي توجھي نداشت

او تعیین كرد و بھ او اجازه داد ھر جا دلش فلورن براي  ١۴٠٠داشت و یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ 
  . میخواھد زندگي كند

در این وقت پیشنھادھایي چند بھ او عرضھ شدند كھ از ھمھ آنھا فوریتر . ھایدن تقریبا شتابزده بھ وین رفت
ود قرارداد خ; من از لندن آمدھام تا شما را با خود ببرم: ((پیشنھاد یوھان پتر زالومون بود كھ اعالم داشت

لیره دیگر براي شش  ٣٠٠لیره انگلیسي براي یك اپراي جدید،  ٣٠٠او .)) را فردا باھم خواھیم بست
لیره دیگر  ٢٠٠لیره براي بیست كنسرت در انگلستان، و  ٢٠٠لیره براي حق امتیاز آنھا،  ٢٠٠سمفوني، 

ھایدن . لیره ١٢٠٠ھم روي  - براي كنسرتي كھ در آنجا بھ سود ھایدن ترتیب یابد، بھ وي پیشنھاد كرد 
موتسارت از او تقاضا كرد چنان كار پرزحمت . اصال انگلیسي نمیدانست و از دریاي مانش وحشت داشت

اوه، بابا، تو براي این دنیاي پھناور آموزشي نیافتھاي و زبانھاي خارجي خیلي : ((و پرخطري را قبول نكند
او خانھاي را كھ شاھزاده .)) اسر جھان درك میكنندولي زبان مرا در سر: ((ھایدن پاسخ داد!)) كم میداني

میكلوش یوزف در آیزنشتات بھ وي داده بود فروخت، وضع مخارج ھمسر و رفیقھ خود را تامین كرد، و 
  . آخرین روزھاي قبل از حركت خود را با موتسارت گذراند. عازم این ماجراي بزرگ شد

ھایدن .)) بابا، میترسم این آخرین تودیع ما باشد: ((و گفت موتسارت از دیدن منظره رفتن او بھ گریھ افتاد
نخستین . بھ لندن رسیدند ١٧٩١از وین بھ راه افتادند و اول ژانویھ  ١٧٩٠دسامبر  ١۵و زالومون در 

نشریھ مورنینگ كرونیكل با این جملھ گزارش خود را درباره . یك پیروزي بود) مارس ١١(كنسرت او 
ما نمیتوانیم از بروز این امید بسیار مشتاقانھ جلوگیري كنیم كھ نخستین نابغھ ((: این كنسرت پایان داد

.)) دوران در زمینھ موسیقي، بر اثر استقبال بلند نظرانھ ما، ترغیب شود كھ در انگلستان رحل اقامت افكند
پرداخت  مھ یك برنامھ كنسرت كھ بھ سود ھایدن اجرا شد با ١۶ھمھ كنسرتھا خوب برگزار شدند، و در 

در آن ماه وي در كنسرت یادبود ھندل در دیر وستمینستر . لیره بھ وي خاطرش را خوش داشت ٣۵٠
: چنان تحت تاثیر قرار گرفت كھ گریست و با فروتني گفت; شركت كرد و اوراتوریو او، مسیحا، را شنید

جدید یك دانشنامھ افتخاري برني پیشنھاد كرد كھ دانشگاه آكسفرد بھ این ھندل .)) ھندل، استاد ھمھ ما((
ھایدن در ماه ژوئیھ بھ دانشگاه رفت، عنوان دكترا در موسیقي ; این دانشنامھ بھ وي پیشنھاد شد; اعطا كند
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او سھ سال قبل این ; )٩٢شماره (را دریافت داشت، و در آنجا سمفوني سل ماژور خود را اجرا كرد 
حركت آرام و زیباي . بھ عنوان سمفوني آكسفرد شناخت سمفوني را ساختھ بود، ولي از آن پس تاریخ آن را

  . را بھ خاطر میآورد)) لرد رندل((آن آواز قدیمي انگلیسي 

ھایدن كھ نقاط خارج از شھر انگلستان را دیده و آنھا را نمونھاي از قدرت االھي در تبدیل بذر و باران بھ 
ھاي خارج از شھر از وي  وتھایي را كھ بھ خانھاین مناظر میدید، پس از بازگشت بھ لندن، با كمال میل دع

او در آنجا و در شھر لندن، بھ علت خوشرویي و آمادگي خود براي خواندن و نواختن . میشدند میپذیرفت
او عدھاي شاگرد پیشرفتھ براي تعلیم آھنگسازي . در اجتماعات خصوصي، دوستان زیادي بھ دست آورد

با آنكھ ھایدن شصت سال داشت، . و ثروتمند بھ نام یوھاناشروتر بود یكي از اینھا بیوھاي خوشرو. پذیرفت
بھ : ((ھایدن بعدا گفت. باده شھرتش این زن را سرمست كرد، و او عشق خود را بھ ھایدن عرضھ داشت

ضمنا ھمسرش مرتبا از او میخواست كھ بھ .)) احتمال قوي، اگر من مجرد بودم، با او ازدواج میكردم
  . ددموطن خود بازگر

ھمسر من، آن حیوان دوزخي، آن قدر چیز : ((ھایدن در نامھاي بھ لویجا پولتسلي با لحني شكوھآمیز نوشت
با وجود آنكھ در این ھنگام وجود سھ زن بر .)) برایم نوشت كھ من ناچار شدم جواب دھم اصال برنمیگردم

از ) ٩٨تا  ٩٣ھاي  شماره( وجدان و كیسھ او سنگیني میكرد، او سخت بھ كار مشغول شد، شش سمفوني
این سمفونیھا پیشرفت بسیار قابل مالحظھاي نسبت بھ . سمفونیھاي لندن دوازدھگانھ خود را ساخت

شاید سمفونیھاي موتسارت او را بھ تحرك واداشتھ یا . ھایش در آیزنشتات و استرھازا نشان میدھند ساختھ
رده، یا شنیدن آثار ھندل اعماق روح وي را، كھ در استقبالي كھ در انگلستان از او شد وي را سر جرئت آو

ھاي مجارستان دست نخورده مانده بود، بھ جنب وجوش واداشتھ، یا ماجراھاي عاشقانھاش  محیط آرام تپھ
عزیمت از انگلستان برایش مشكل بود، ولي او . او را بھ سوي عواطف لطیف و نشاط ساده سوق داده بود

استرھازي داشت، و این شاھزاده اصرار میورزید كھ ھایدن بازگردد و در  قراردادي با شاھزاده آنتوان
بدین ترتیب، در اواخر . جشنھایي كھ براي تاجگذاري امپراطور فرانسیس دوم تدارك شده بود شركت جوید

از كالھ بھ بروكسل و بن رفت، با بتھوون . ، او بار دیگر بھ مقابلھ با دریاي مانش رفت١٧٩٢ماه ژوئن 
آشنا شد، در مراسم تاجگذاري در فرانكفورت شركت كرد، و در ) در آن وقت بیست و دو سال داشتكھ (

  . ژوئیھ بھ وین رسید ٢٩

ھیچ روزنامھاي بازگشت وي را ذكر نكرد، ھیچ كنسرتي براي او ترتیب داده نشد، و دربار وي را ندیده 
  . گرفت

ھایدن بھ بیوه . یكرد، ولي او دیگر وجود نداشتاگر موتسارت ھنوز در قید حیات بود، از او استقبال م
موتسارت نامھاي نوشت و گفت حاضر است بھطور رایگان بھ پسر موتسارت درس بدھد، و بھ ناشران 

وي با ھمسرش در خانھاي سكنا گزید كھ اینك بھ . اصرار ورزید تا آھنگھاي موتسارت را بیشتر چاپ كنند
ھمسرش میخواست این ملك بھ اسم او شود، . و آن محافظت میشودا) ١٩ھایدن گاسھ (عنوان موزه ھایدن 

نزد وي آمد تا بھ  ١٧٩٢بتھوون در ماه دسامبر . نزاعھاي میان این دو شدت یافت. ھایدن امتناع كرد
ھایدن وي را . بتھوون مغرور و سلطھجو بود. این دو نابغھ با یكدیگر ھماھنگي نداشتند. تحصیل پردازد

میخواند و چنان غرق در كار خود بود كھ نمیتوانست تمرینھاي شاگرد خود را از  ))آن مغول بزرگ((
این . بتھوون در خفا معلم دیگري یافت، ولي بھ گرفتن درس از ھایدن ادامھ داد. روي وجدان اصالح كند

ولي بسیاري از قطعات نخستین او بھ سبك ھایدن )) ;من از او چیزي نیاموختھام: ((غول جوان میگفت
  . ودند، و بعضي از آنھا ھم بھ استاد سالخورده تقدیم شده بودندب

كنت فون ھاراخ بناي  ١٧٩٢درك ارزش آثار ھایدن در اتریش افزایش یافت، و در روھراو در سال 
ولي خاطره پیروزیھا و . یادبودي بھ منظور تجلیل از این فرزند شھر، كھ اینك مشھور شده بود، برپا كرد

و وقتي زالومون یك پیشنھاد اشتغال مجدد در لندن، شامل نوشتن شش . تان ھنوز تازه بوددوستیھا در انگلس
از وین حركت كرد  ١٧٩۴ژانویھ  ١٩وي در . سمفوني تازه، بھ او كرد، این آھنگساز فورا آن را پذیرفت
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نخستین، و در چھارم فوریھ بھ لندن رسید، این اقامت ھجده ماھھ در انگلستان بھ ھمان اندازه اقامت 
مورد حسن ) ١٠۴تا  ٩٩ھاي  شماره(دومین سلسلھ از سمفونیھاي لندن . موفقیتي دلگرم كننده در برداشت

شاگردان براي . لیره درآمد خالص برایش داشت ۴٠٠كنسرتي كھ بھ سود وي ترتیب یافت . قبول واقع شد
بار . نزدیكیھا زندگي میكردھر درس یك لیره و یك شیلینگ بھ وي میپرداختند، و خانم شروتر در ھمان 

دیگر او مورد توجھ خاص اشراف قرار گرفت، ھم پادشاه و ھم دشمن پادشاه، پرینس آو ویلز، او را بھ 
ملكھ انگلستان بھ او پیشنھاد كرد چنانچھ حاضر باشد براي فصل دیگر در انگلستان بماند، ; حضور پذیرفتند

او بھ این علت كھ شاھزاده جدید . او داده خواھد شد اقامتگاھي در كاخ وینزر براي مدت تابستان بھ
، خویشتن (!)استرھازي او را احضار كرده است و در عین حال نمیتواند تا این مدت از ھمسرش دور باشد

ھاي  جانشین وي، شاھزاده میكلوش دوم، مایل بود برنامھ; شاھزاده آنتوان درگذشتھ بود. را معذور داشت
 ١۵بدین ترتیب، او با چمدانھاي بستھ و جیب پرپول در . آیزنشتات برقرار كند موسیقي را بار دیگر در

  . از لندن عزیمت كرد و راه موطن خود را در پیش گرفت ١٧٩۵اوت 

پس از دیداري از مجسمھ خود در روھراو، خود را در آیزنشتات بھ میكلوش دوم معرفي كرد و براي 
غیر از تابستان و پاییز، او در خانھ خود در . یقي ترتیب دادھاي موس مناسبتھاي مختلف در آنجا برنامھ

ناپلئون اتریشیھا را از ایتالیا بیرون میراند، و  ١٧٩٧ -  ١٧٩۶در سالھاي . حومھ وین زندگي میكرد
ھایدن بھ خاطر داشت احساساتي . افزایش احساسات انقالبي در اتریش سلطنت ھاپسبورگ را تھدید میكرد

بھ وجود آمده بود چگونھ خاندان ھانوور را در انگلستان تقویت كرده )) ا شاه را حفظ كندخد((كھ با خواندن 
بود، و این سوال برایش پیش آمد كھ آیا امكان ندارد یك سرود ملي ھمان كار را براي امپراطور فرانسیس 

ھ كنت فون این مطلب را ب) فرزند پزشك ماري ترز(دوم انجام دھد دوستش بارون گوتفرید فان سویتن 
این شاعر متني ; زاوراو لئوپولد ھاشكا را مامور كرد متني تھیھ كند; زاوراو، وزیر كشور، پیشنھاد كرد

ھایدن آھنگ یك آواز . تحت عنوان خداوند فرانتس كایزر، فرانتس كایزر خوب مارا سالم بدارد تھیھ كرد
این . ملي ساده ولي تحرك آور بود قدیمي كروآتي را با این متن متناسب ساخت، و نتیجھ آن یك سرود

ھاي عمده در  در ھمھ تماشاخانھ) ١٧٩٧فوریھ  ١٢(سرود ملي نخستین بار در سالروز تولد امپراطور 
 ٧۶ھنگري خوانده شد، و با تغییراتي، بھ صورت موومان دوم كوارتت زھي خود، اپوس  -قلمرو اتریش 

  . ، درآورد٣شماره 

  . قرار داشت، درصدد بر آمد قطعھاي بھ رقابت با اوراتوریو مسیحا بسازد ھایدن، كھ تحت نفوذ شدید ھندل

فان سویتن این ابیات . زالومون اشعاري را كھ از بھشت مفقود میلتن گردآوري شده بود بھ او عرضھ داشت
 ٣٠و  ٢٩این اثر در . را بھ آلماني ترجمھ كرد، و ھایدن اوراتوریو عظیم خود بھ نام خلقت را ساخت

در حضور گروھي از شنوندگاني كھ دعوت شده بودند در كاخ پرنس فون شوارتسنبرگ  ١٧٩٨یل آور
این موضوع با اطمینان (جمعیتي چنان انبوه در بیرون كاخ جمع شده بود كھ پنجاه پلیس سوار . اجرا شد

م در تماشاخانھ شاھزاده ھزینھ اجراي این برنامھ را براي عمو. الزم بود كھ نظم را حفظ كنند) گفتھ میشود
بھ ) فلورن ۴٠٠٠(پرداخت كرد و ھمھ درآمد حاصل از فروش بلیت را  ١٧٩٩مارس  ١٩ملي در 

طولي نكشید كھ این اوراتوریو ; شنوندگان با حرارتي تقریبا مذھبي از این اثر استقبال كردند. آھنگساز داد
را بھ عنوان اینكھ براي موضوعي  كلیساي كاتولیك آن. در تمام شھرھاي عمده قلمرو مسیحیت شنیده میشد

شیلر با بتھوون در مسخره كردن تقلیدي ; چنین با عظمت بیش از حد سبك و شادي آور است محكوم كرد
ولي گوتھ این اثر را مورد تحسین و تشویق قرار داد، ; كھ ھایدن از حیوانات باغ عدن كرده بود ھمعقیده شد

  . ف كورال دیگري در پروس اجرا شدو در قرن نوزدھم این اثر بیش از ھر تصنی

ھایدن نزدیك دو . فان سویتن لیبرتو دیگري را كھ از فصول اثر جیمز تامسن اقتباس شده بود عرضھ داشت
; ، و این كار از نظر سالمتي برایش خیلي گران تمام شد)١٨٠١ -  ١٧٩٩(سال روي آن زحمت كشید 

با حسن قبول روبھرو ) ١٨٠١آوریل  ٢۴(احیھ آن برنامھ افتت. میگفت كھ فصول كمر او را شكستھ است
ھایدن پس از رھبري آخرین ھفت . شد، ولي این اثر شور و ذوق پرسروصدا، و بادوامي بھ وجود نیاورد
  . كلمھ مسیح بھ سود یك بیمارستان، از زندگي فعاالنھ ھنري دست كشید
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درگذشتھ بود، ولي اینك او سالخوردھتر از آن بود كھ از آزادي خود لذتي  ١٨٠٠مارس  ٢٠ھمسر وي در 
او بھ عنوان شیخ آھنگسازان . ببرد، ھر چند كھ ھنوز آن قدر پیر نشده بود كھ از شھرت خویش متمتع نشود

ان مشھور از قبیل كروبیني، موسیقیدان. بیش از ده شھر بھ او عناوین افتخارآمیز اعطا كردند. شناختھ شد
با این وصف، رماتیسم، . برادران وبر، ایگناتس پالیل، و ھومل براي اظھار ارادت نزد وي میآمدند

كامي . سرگیجھ، و بیماریھاي دیگر او را دچار حالت مالیخولیایي، تندخویي، و تقدس توام با وحشت كردند
تسبیح در دست داشت، و گمان میكنم تمام روز ((د كھ از وي دیدن كرد، او را دی ١٨٠۵پالیل، كھ در سال 

ما زیاد نزد او نماندیم، زیرا . ... را بھ نماز و دعا میگذراند، ھمیشھ میگوید كھ پایان عمرش نزدیك است
كروبیني . در آن سال یك گزارش ناصحیح انتشار یافت كھ ھایدن مرده است.)) دیدیم میخواھد دعا بخواند

سبت مرگش نوشت، و پاریس درصدد برآمد كنسرت یادبودي با ركوئیم موتسارت برایش یك كانتانت بھ منا
سپس خبر رسید كھ این مرد سالخورده ھنوز زنده است، وقتي ھایدن این را شنید، اظھار . ترتیب دھد

 ٢٧او آخرین بار در تاریخ .)) من حاضر بودم بھ پاریس بروم تا ركوئیم را شخصا رھبري كنم: ((داشت
كھ خلقت بھ مناسبت نزدیك شدن ھفتاد و ششمین سالروز تولدش در دانشگاه وین اجرا میشد،  ١٨٠٩س مار

ھایدن با ; شاھزاده استرھازي كالسكھ خود را فرستاد تا استاد علیل را بھ كنسرت ببرد. در انظار ظاھر شد
شاھزاده . ه بودند، برده شدیك صندلي بھ تاالر نمایش، بھ میان تماشاگران كھ از نجبا و مشاھیر تشكیل شد

احساسات . بتھوون زانو زد و دستش را بوسید; خانمھا شالھاي خود را بھ دور پیكر او كھ میلرزید پیچیدند
  . در فاصلھ میان پرده ناچار شدند او را بھ خانھ ببرند; بر آھنگساز سالخورده غلبھ یافت

یك گلولھ توپ نزدیك خانھ ھایدن افتاد و خانھ . توپخانھ ناپلئون شروع بھ كوبیدن وین كرد ١٨٠٩مھ  ١٢در 
ھر جا كھ ھایدن ھست ; ھا نترسید بچھ: ((و ساكنان آن را تكان داد، ولي ھایدن بھ آنھا اطمینان داد و گفت

توپخانھ دستگاه ; درست درآمداین حرف در مورد ھمھ آنھا جز خودش .)) آسیبي بھ شما نخواھد رسید
وقتي كھ فرانسویھا شھر را گرفتند، ناپلئون دستور داد یك گارد احترام در جلو . عصبي وي را درھم كوبید
یك افسر فرانسوي بھ ھنگام ورود، یك آریا از خلقت را با سبكي چنان مردانھ و . خانھ آھنگساز مستقر شود

ھمھ . مھ بھ سن ھفتاد و ھفت سالگي درگذشت ٣١او در . تعالي خواند كھ ھایدن او را در آغوش گرف
  . شھرھاي عمده اروپا مراسمي بھ یادبود وي برپا داشتند

وي با متوازن كردن سازھاي زھي با سازھاي . موفقیت تاریخي ھایدن در گسترش فرمھاي موسیقي بود
د براساس آثار سامارتیني، با بنا كردن كار خو. بادي و كوبي بھ اركستر روح و سرزندگي تازھاي داد

شتامیتس، و كارل فیلیپ امانوئل باخ ساختمان سونات را بھ صورت عرضھ، گسترش، و تكرار تمھاي 
او زمینھ را براي آھنگھاي شاد، بھ این عنوان كھ كمتر جنبھ رسمي دارند و براي . متضاد بھ وجود آورد

بھ . د كھ مورد استفاده موتسارت واقع شداجتماعات دوستانھ و غیررسمي مناسبترند، طوري فراھم كر
كوارتت زھي، با گسترش آن بھ چھار موومان، و دادن فرم سونات بھ موومان اول، فرم و تركیب كالسیك 

در این زمینھ، جانشینان وي ناچار بودند ھمان تعداد و كیفیت آالت موسیقي را كھ ھایدن بھكار . آن را داد
وي ھمچنین در مواردي چند زیبایي با نشاط و لطیفي بھوجود آورد كھ . ندبرده بود مورد استفاده قرار دھ

  . بعضي از ما از پیچیدگیھاي پر زحمت كوارتتھاي بتھوون، با احساس آرامش، بھ آن روي میآوریم

نامھایي كھ آنھا دارند آنھایي نیستند كھ وي انتخاب . سمفوني ھایدن ھنوز زندھاند ١١۴سمفوني از  ١٠یا  ٩
در جاي دیگر دیدھایم كھ چگونھ . بود، بلكھ بھ وسیلھ مفسران و ویراستاران بھ آنھا داده شده استكرده 

ھا و آزمایشھاي سامارتیني از اوورتور تكوین و  بر اثر تجربھ) یا صداھاي یكجا جمع شده)) (سینفونیا((
; ني كالسیك پرداختنداشخاص بسیاري قبل از ھایدن بودند كھ بھ قالبگیري ساختمان سمفو; تكامل یافت

وقتي او از استرھازا خارج شد و پا بھ درون جھاني پھناورتر گذاشت، آن قدر سالخورده نشده بود كھ 
سمفوني . نتواند از موتسارت بیاموزد كھ چگونھ ساختمان سمفوني را با مطالب جالب و پراحساس پر كند

، و سمفونیھاي لندن حد اعالي بست قدرت آكسفرد نشانھ صعود وي بھ مدارج باالتر و قدرت بیشتر است
پر نشاط، و شماره ) سمفوني ساعت( ١٠١سمفوني شماره . او را از نظر ساختن سمفوني نشان میدھند

  . كامال برابر با آثار موتسارت است ١٠۴
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بھ طور كلي در آھنگھاي وي كیفیتي از لطف و مھرباني مییابیم كھ ممكن است ھیچ گاه اعماق اندوه یا 
ق را احساس نكرده باشند و احتماال از روي اجبار چنان سریع بھ وجود آمدھاند كھ نتوانستھاند از لحاظ عش

ھایدن آن قدر احساس خوشبختي میكرد كھ . اندیشھ، موضوع، یا نحوه بیان بھ مرحلھ پختگي برسند
ب مھمي در میان نمیتوانست عمیقا بھ مرحلھ بزرگي برسد، و آن قدر بكرات لب بھ سخن میگشود كھ مطل

. با ھمھ اینھا، در آثار سرزندھاش گنجینھاي از نشاط مالیم و ناب وجود دارد. ھایش بھ گوش نمیرسید گفتھ
اشخاص خستھ و فرسوده یا كساني كھ بار امور بر دوششان ((در این آثار، ھمان طور كھ خودش میگفت، 

ھایدن پس از مرگش بزودي .)) ي تازه كنندسنگیني میكرد میتوانستند تسالي خاطري بھ دست آورند و نفس
. آثار وي منعكس كننده دنیایي باثبات و فئودال، و محیطي با امنیت و آسایش اشرافیت بود. از نظرھا افتاد

; این آثار بیش از آن با نشاط و توام با رضامندي خاطر بودند كھ بتوانند قرني آكنده از انقالبھا، بحرانھا
ھنگامي كھ برامس از او تحسین كرد، و دیوسي اثر خود . ي رمانتیك را اقناع كنندسرمستیھا، و نومیدیھا

در آن وقت افراد متوجھ . را نوشت، ھایدن بار دیگر مورد توجھ قرار گرفت) ١٩٠٩(تجلیل از ھایدن 
فتر شدند با آنكھ رافائل و میكالنژ دنیاي موسیقي، كھ پس از وي آمدند، افكاري عمیقتر را با مھارتي ظری

ھاي خود گنجاندھاند، بھ این علت توانستند چنین كنند كھ ھایدن و اسالف وي فرمھا را قالبگیري  در ساختھ
من میدانم خداوند استعدادي : ((ھایدن میگفت. كرده بودند تا اینان آثار زرین خود را درون آنھا جاي دھند

فكر میكنم وظیفھ خود را انجام داده . رمبھ من اعطا كرده است و من بھ خاطر آن شكر وي را بھ جاي میآو
  .)) بگذارید دیگران ھم چنین كنند... ; و مقید بودھام

  فصل پانزدھم 

  

  موتسارت

I - ١٧۶۶ -  ١٧۵۶: پسر اعجابانگیز  

این . ھاي دوردست وین بود سالزبورگ مانند پراگ و پرسبورگ و استرھازا، از نظر موسیقي، از قرارگاه
قسمتي از این خصایص معلول معادن نمكي بود كھ نام این شھر را . شھر داراي خصایص ویژه خود بود

ھایي بود كھ آن را دربرگرفتھ بودند، و رودخانھ زالتساخ، كھ  قسمت دیگر ناشي از وجود كوه; میكندتوجیھ 
آن را بھ دو قسمت تقسیم میكرد، و باالخره قسمتي ھم بر اثر این بود كھ این شھر بتدریج در اطراف 

س روپرت اھل ورمس بناشده بھ وسیلھ قدی ٧٠٠صومعھ و اسقف نشیني بھ وجود آمده بود كھ حدود سال 
بھ صورت یكي از شھریاران امپراطوري درآمده بود، و از آن  ١٢٧٨اسقف اعظم این منطقھ در سال . بود

ھر یك از اسقفھاي اعظم منطقھ ھم حكمران كشوري شھر بود و ھم حكمران مذھبي  ١٨٠٢زمان تا سال 
شدند از این شھر مھاجرت كنند، و بدین حدود سي ھزار پروتستان مجبور  ١٧٣٢ - ١٧٣١در سالھاي . آن

از این قسمت . ترتیب سالزبورگ، ھم از نظر سكنھ و ھم از نظر حكومت مذھبي شھري یكسره كاتولیك شد
كھ بگذریم، حكومت اسقف اعظم بر مردم متدین شھر فشار محسوسي نداشت، و سكنھ، كھ درباره اصول 

. لذایذ نفساني و خوشیھاي دنیوي دیگر تمتع میگرفتند مسلم جاودانھاي اطمینان خاطر یافتھ بودند، از
زیگیسموند فون شراتنباخ، كھ در زمان جواني موتسارت سمت اسقف اعظم را بھ عھده داشت، با ھمھ 

  . خوش برخورد و مھربان بود، مگر نسبت بھ بدعتگذاران

را براي تحصیل در سن ھجدھسالگي از موطن خود آوگسبورگ، ظاھ ١٧٣٧لئوپولد موتسارت در سال 
ولي او دلباختھ موسیقي شد، مدت سھ سال بھ عنوان رامشگر . االھیات و كشیش شدن، بھ این شھر آمده بود

  در  ١٧۴٣و خدمتگار در خانھ یكي از اعیان خدمت كرد، و در سال 
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ر اصل اثر در خانھ مسكوني موتسارت در ھیئت اركست. خانواده موتسارت: یوھان نپوموك دال كروچھ
، این دو خوش )١٧۴٧(ھنگامي كھ با آناماریا پرتل ازدواج كرد . اسقف اعظم چھارمین نوازنده ویولن شد

او كنسرتوھا، مسھا، و سمفونیھایي ساخت و كتابي درباره فن . سیماترین زوج سالزبورگ شمرده میشدند
ت آھنگساز دربار اسقف بھ سم ١٧۵٧در سال . نواختن ویولن نوشت كھ تا مدتھاي مدید مورد احترام بود

ماریانا، (از ھفت فرزندش تنھا دو تن از مرحلھ طفولیت پافراتر گذاردند، ماریا آنا . اعظم منصوب شد
نام . (بھ دنیا آمد ١٧۵۶ژانویھ  ٢٧بھ دنیا آمده بود، ولفگانگ آمادئوس كھ در  ١٧۵١كھ در ))) نانرل((

قدیسان بود، عبارت بود از یوآنس كریسوس  كامل این پسر كھ حاكي از طلب نظر مساعد چند تن از
تئوفیلوس از یوناني بھ التیني آمادئوس، یعني دوستدار خداوند، ; توموس ولفگانگوس تئوفیلوس موتسارت

ھاي وي بھ پسرش گرمي  لئوپولد شوھر و پدري خوب بود، با اخالص و زحمتكش بود، نامھ.) ترجمھ میشد
كھ در آن قدري بیپردگي و بیحیایي مجاز  -خانھ موتسارت . ستندمحبت دارند و از حكمت و خرد خالي نی

  . بھشت عالقھ متقابل، تقدس والدین، لودگیھاي كودكانھ، و موسیقي بیحدوحصر بود -داشتھ میشد 

موتسارت بھ . از ھر بچھ آلماني انتظار میرفت تا حدودي با نواختن یكي از آالت موسیقي موسیقیدان شود
ماریانا در سن یازدھسالگي در نواختن . با بھ اطفال خود، بھ آنھا موسیقي یاد میدادموازات آموختن الف

ولفگانگ، كھ پیشقدمي خواھرش او را بھ تحرك واداشتھ بود، با اشتیاق بھ پیانو روي . كالویكورد استاد بود
و در ; اختدر چھار سالگي چند قطعھ را از حفظ مینو; ھایي میزد وي در سن سھ سالگي تك ضربھ. آورد

لئوپولد با صرف . پنجسالگي قطعاتي از خود ساخت كھ پدرش در حین نواختن آنھا را روي كاغذ نوشت
نظر كردن از سودي كھ پذیرفتن شاگرد دیگر برایش داشت، ھم خویش را تنھا مصروف اطفال خود كرد، 

ستاد، زیرا میخواست در او ولف را بھ مدرسھ نفر. زیرا میخواست ھمھ توجھ خود را بھ آنان تخصیص دھد
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ظاھرا انضباط آلماني تا حدودي بھ كار برده میشد، ولي در این مورد . ھمھ چیز خودش معلم وي باشد
خود پسرك ساعتھاي متمادي روي پیانو كار میكرد و آن قدر میماند تا بزور . احتیاج زیادي بھ این كار نبود
  : برایش نوشت سالھا بعد لئوپولد. او را از پشت پیانو دور كنند

تو ھم بھ عنوان یك كودك و ھم بھ صورت یك پسربچھ بھ جاي آنكھ رفتاري كودكانھ داشتھ باشي، جدي 
و وقتي پشت پیانو مینشستي، یا بھ نحوي دیگر سرگرم موسیقي بودي، نمیتوانستي كوچكترین ; بودي

شخاصي كھ مراقب تو بودند قیافھات چنان جدي بود كھ بسیاري از ا. شوخي را نسبت بھ خودت تحمل كني
پیشبیني میكردند كھ تو بھ علت استعداد زودرس و قیافھ جدي خود، قبل از موقع چشم از جھان خواھي 

، در حالي كھ آلمان ھنوز بھ علت جنگ در حال از ھم گسیختگي بود، لئوپولد پسر ١٧۶٢در ژانویھ . بست
و در ماه سپتامبر نیز آنان را بھ وین ; نطقھ، بنمایاندو دختر خود را بھ مونیخ برد تا ھنر آنھا حكمران آن م

ولفگانگ ; ماري ترز و فرانسیس اول از این اطفال خیلي خوششان آمد; آنھا بھ شونبرون دعوت شدند. برد
و چون امپراطور او را بھ مبارزه خواند، ; بھ دامن امپراطریس پرید و او را در آغوش گرفت و بوسید

. نواخت و كالویكوردي را كھ كلیدھایش را با پارچھ پوشانده بودند بدون اشتباه زد ویولن را با یك انگشت
مھیندوشس ماریا ; ولفگانگ با شاھدختھا جست و خیز میكرد كھ پایش بھ چیزي خورد و بھ زمین افتاد

خوبي شما شخص ((ولفگانگ بھ او گفت، . آنتونیا كھ ھفتسال داشت او را بلند كرد و مورد نوازش قرار داد
بیش از ده تن از .)) من با شما ازدواج خواھم كرد: ((و سپس با لحني حاكي از سپاسگزاري افزود)) ھستید

اشراف درھاي منزل خود را بھ روي خانواده موتسارت گشودند، از موسیقي كھ این گروه سھ نفري 
مدت دو ھفتھ بھ علت مخملك  سپس پسرك. مینواختند بھ حیرت آمدند، و پاداش آنان را با پول و ھدایا دادند

 ١٧۶٣در ژانویھ . این نخستین بیماري از سلسلھ بیماریھایي بود كھ سفرھاي او را ضایع میكرد. بستري شد
  . این دستھ ھنرمندان بھ سالزبورگ بازگشتند

اسقف اعظم با گذشت این موضوع را كھ لئوپولد از مدت مرخصي خود تجاوز كرده بود نادیده گرفت و 
ژوئن بھ علت اینكھ او بار  ٩ولي در . بر آن او را بھ مقام معاونت رئیس موسیقي نمازخانھ ارتقا دادعالوه 

این بار ھمسر خود را نیز ھمراه برد تا آنان . دیگر راه سفر در پیش گرفت، از ترفیعات بعدي محروم شد
اي ھمیشھ كودكان اعجوبھ باقي ھنرنمایي نوباوگان خود را بھ اروپا نشان دھند، زیرا آنھا نمیتوانستند بر

شصت سال بعد گوتھ بھ خاطر ; در ماینتس اطفال دو كنسرت دادند، و در فرانكفورت چھار كنسرت. بمانند
)) مرد كوچولو با كالھگیس و شمشیر((آورد كھ صداي آھنگھاي یكي از این اطفال را شنیده و چگونھ از 

ولف بھ وسیلھ پدرش بھ عنوان . این صورت ملبس میكرد بھ حیرت آمده بود، زیرا لئوپولد پسر خود را بھ
اوت  ٣٠ھاي مورخ  اعالني در یكي از روزنامھ. یك اعجوبھ غیرعادي مورد بھره كشي قرار گرفت

  : در فرانكفورت وعده میداد كھ در كنسرت آن شب ١٧۶٣

بزرگ را خواھد ھاي استادان  دختر كوچولو كھ در دوازدھمین سال زندگي خویش است مشكلترین ساختھ
او ھمچنین یك ; نواخت، و پسرك ھنوز ھفت سال ندارد با كالویكورد یا كالوسن آھنگ اجرا خواھد كرد

كنسرتو براي ویولن خواھد نواخت و با كالویكوردي كھ كلیدھاي آن با پارچھاي پوشیده خواھند بود، در 
او فورا ھمھ نتھایي را . كلیدھا را میبیندھمراھي با سمفونیھا بھ ھمان سھولت ھمراھي خواھد كرد كھ انگار 

كھ از دور نواختھ شوند اسم خواھد برد، اعم از اینكھ این نتھا بتنھایي یا چند نت ھمزمان باھم، با پیانو یا با 
و باالخره با كالوسن یا ارگ ھر قدر و در . نواختھ شوند - زنگ، لیوان، یا زنگ ساعت  -ھر آلت دیگر 

  . شود آنا و بدون تدارك قبلي خواھد نواخت ھر مایھاي كھ خواستھ

این گونھ تحمیلھا بھ استعداد این پسر بچھ ممكن است لطمھاي بھ سالمت باشد، ولي ظاھرا او بھ ھمان 
  . اندازه از تشویقھا و كف زدنھا لذت میبرد كھ پدرش از وجوه دریافتي آن حظ میبرد

در . ني با یاس روبھرو شدند، ولي در آخن كنسرتي دادندآنھادر كوبلنتس برنامھ اجرا كردند، در بن و كولو
بروكسل انتظار داشتند كھ فرماندار كل، پرنس كارل لورن، با حضور خود در برنامھ آنھا بھ آن افتخار 

  : لئوپولد با خشم گفت. بخشد، ولي او مشغول بود
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عالیجناب جز شكار، خوردن، و . ما تقریبا سھ ھفتھ است كھ در بروكسل ھستیم و ھیچ اتفاقي نیفتاده است
من اعتراف میكنم كھ در . آشامیدن كاري نمیكند، و دست آخر ھم ممكن است ما متوجھ شویم پولي ندارد

با این ھمھ انفیھدان، كیفھاي . اینجا ھدایاي گوناگوني دریافت داشتھایم، ولي مایل نیستیم آنھا را نقد كنیم
  . ھیم توانست یك دكھ باز كنیمچرمي، و ھدایاي كوچك دیگر ما بزودي خوا

پولھا جمع آوري شدند و گروه ; یك كنسرت ترتیب یافت; سرانجام پرنس حاضر شد بھ تماشاي برنامھ بیاید
  . ھنري عازم پاریس گشت

آنھا براي . ھاي ناھموار و خراب، بھ پاریس رسیدند پس از سھ روز حركت در جاده ١٧۶٣نوامبر  ١۵در 
رفینامھ داشتند، ولي ھیچ كدام از آنھا ارزش نامھاي را كھ بھ ملشیور گریم نوشتھ بسیاري از سرشناسان مع

او ترتیبي داد كھ خانواده موتسارت از طرف مادام دوپومپادور، خانواده سلطنتي، و . شده بود نداشت
در این وقت درھاي مجللترین . سرانجام از طرف لویي پانزدھم و ملكھ ماري لشچینسكا پذیرفتھ شوند

كنسرتھاي عمومي و خصوصي بخوبي برگزار میشدند، و گریم . منازل بھ روي این میھمانان گشوده شدند
  : با شوق و ذوق براي خوانندگان نشریھاش نوشت

معجزات واقعي نادرند، ولي وقتي ما فرصت آن را داشتھ باشیم كھ یكي از این معجزات را ببینیم، چقدر 
یك رھبر موسیقي اھل سالزبورگ بھ نام موتسارت با دو تن از زیباترین اطفال جھان بھ اینجا ! زیباست

طوالنیترین و مشكلترین دخترش كھ یازده سال دارد پیانو را با شكوھترین شیوه مینوازد، و . آمده است
برادرش كھ در فوریھ آینده ھفتسالھ خواھد شد پدیدھاي چنان . قطعات را با دقت حیرت انگیزي اجرا میكند

دستھایش بھ قدر كافي . ... خارق العاده است كھ انسان بسختي میتواند آنچھ را بھ چشم میبیند باور كند
او مدت یك ساعت في البداھھ مینوازد، و خود را . ... دھاي موسیقي را بگیرن بزرگ نیستند كھ بعضي پرده

امكان ندارد كھ متبحرترین رھبر . ... ھاي وجدآور تسلیم الھام نبوغ خویش میكند با گنجینھاي از اندیشھ
براي . ... موسیقي بتواند بھ اندازه این بچھ از آرموني و زیر و بم صداھا اطالعاتي چنین عمیق داشتھ باشد

او با سھولتي حیرتانگیز مینویسد، و میسازد، و الزم . ھ جلویش بگذارید ھیچ كاري ندارداو كشف آنچ
من یك قطعھ مونوئھ براي او نوشتم و از او خواستم یك . نمیبیند سر پیانو برود و دنبال نتھاي خود بگردد

  . ... نوشت او قلمي برداشت و، بدون رفتن بھ طرف پیانو، آھنگ بم آن را. قسمت بم بھ آن بیفزاید

چقدر جاي تاسف است . ... اگر من بیش از این بھ آھنگھاي این بچھ گوش دھم، مرا بكلي گیج خواھد كرد
  ! كھ موسیقي در این كشور این قدر كم درك میشود

در لندن جورج سوم ). ١٧۶۴آوریل  ١٠(این خانواده پس از پیروزیھاي بسیار در پاریس، عازم كالھ شد 
مھ ولفگانگ مدت چھار ساعت در نزد پادشاه و درباریان آثار ھندل،  ١٩در . ذیرفتآنھا را بھحضور پ

او با نواختن خود با آواز ملكھ شارلت ھمراھي كرد و في ; باخ، و دیگر استادان را بھ محض رویت نواخت
در  ١٧۶٢یوھان كریستیان باخ، كھ در سال . البداھھ یك ملودي تازه براي آھنگ بم یك آریاي ھندل ساخت

ھر كدام از آنھا . لندن مستقر شده بود، این پسربچھ را روي زانوھاي خود نشاند و با او یك سونات نواخت
یك قسمت از آن را مینواخت، و این كار با چنان دقتي انجام شد كھ ھیچ كس نمیتوانست تصور كند دو نفر 

  . آن را اجرا میكنند

. دنبال آن را گرفت، باز مثل اینكھ دو نابغھ یك نفر بودند باخ شروع بھ نواختن یك دستگاه كرد، ولفگانگ
 ۵در . ھاي موتسارت تاثیر نفوذ یوھان كریستیان باخ را نشان میدادند از آن پس، بھ مدت چند سال، ساختھ

ولي . لیره درآمد خالص براي لئوپولد روحش را شاد كرد ١٠٠ھا كنسرتي دادند كھ با بیش از  ژوئن بچھ
شدید گلو مبتال شد، و خانواده براي یك استراحت ھفت ھفتھاي بھ چلسي در جنوب باختري پدر بھ تورم 

  ). ١٩و  ١۶كا (در خالل این مدت، ولفگانگ، كھ اینك ھشت سال داشت، دو سمفوني ساخت . لندن رفت
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قف اعظم ولي در لیل پدر و پسر ھر دو مریض شدند و با آنكھ اس. ژوئیھ آنھا از لندن بھ ھلند رفتند ٢۴در 
آنھا در . فون شراتنباخ مدتي پیش از آن خواستار بازگشت لئوپولد شده بود، سفر آنھا یك ماه بھ تعویق افتاد

سپتامبر بھ الھھ رسیدند، ولي روز بعد نوبت ماریانا بود كھ بیمار شود، و او چنان حالش بد شد كھ در  ١١
ھنوز . نگ بدون كمك خواھرش كنسرتي دادسپتامبر ولفگا ٣٠در . اكتبر برایش طلب آمرزش كردند ٢١

بھ  ١٧۶۶ماریانا كامال خوب نشده بود كھ برادرش بھ تب دچار شد، و خانواده ناچار شد وقت را تا ژانویھ 
در این وقت ; فوریھ آنھا در آمستردام كنسرتھائي دادند ٢۶ژانویھ و  ٢٩در . بیكاري پر ھزینھاي بگذراند

ھا، پسرك  در خالل این ماه. در مقابل شنوندگان اجرا شد) ٢٢كا (تسارت براي نخستین بار یك سمفوني مو
بسیاري از اثاث آنھا در پاریس جا . در ماه مھ آنھا بھ پاریس بازگشتند. با حرارت بسیار آھنگ میساخت

آنھا بار دیگر در ورساي و در اماكن عمومي . گریم براي آنھا مسكن راحتي فراھم كرد. گذارده شده بود
  . ژوئیھ نتوانستند خود را از این پایتخت جذاب دور كنند ٩امھ اجرا كردند، و تا برن

چھار ھفتھ در لیون گذراندند، سھ ھفتھ ; در دیژون آنھا بھ عنوان میھمانان پرنس دو كنده مدتي بیكار گشتند
سپس ; شینگندر ژنو، یك ھفتھ در لوزان، یك ھفتھ در برن، دو ھفتھ در زوریخ، و دوازده روز در دوناو

در اینجا ولفگانگ . در مونیخ توقف طوالنیتر بود; توقفھاي كوتاھي در بیبراخ، اولم، و آوگسبورگ كردند
، پس از سھ سال و نیم غیبت، خانواده بھ سالزبورگ ١٧۶۶سرانجام در اواخر نوامبر . بار دیگر بیمار شد

موقع میتوانستند آسایش موطن خود را درك اسقف اعظم سالخورده آنھا را بخشید، و آنھا در این . بازگشت
  . ھمھ چیز بر وفق مراد بھ نظر میرسید، ولي موتسارت دیگر ھیچ گاه كامال سالم نبود. كنند

II - ١٧٧٧ -  ١٧۶۶: نوجواني  

او پسرش را تحت یك دوره آموزش دشوار در زمینھ كنترپوان، باس . لئوپولد كارفرمایي بیگذشت بود
ھنگامي كھ . شیفره، و دیگر عناصر آھنگسازي كھ از موسیقي آلماني و ایتالیایي بھ وي رسیده بود قرار داد

رش در این كار بھ وي اسقف اعظم شنید كھ ولفگانگ آھنگ میسازد، این سوال برایش پیش آمد كھ آیا پد
او را از ; كمك میكند یا نھ براي روشن شدن این مطلب، او از بچھ دعوت كرد مدت یك ھفتھ نزد او بماند

ھرگونھ امكان كمك از خارج بھ دور داشت، و سپس كاغذ و مداد و كالوسني در اختیار او قرار داد و از 
در پایان ھفتھ موتسارت . رمان از ده فرمان بسازداو خواست قسمتي از یك اوراتوریو را درباره نخستین ف

او بھ رئیس كنسرت خود . بھ اسقف اعظم گفتھ شد كھ این اثر در خور تمجید است; نتیجھ را ارائھ داد
ماموریت داد قسمت دوم را بسازد، و نوازنده ارگش قسمت سوم آن را ) برادر یوزف ھایدن(میخائل ھایدن 

اجرا، و معلوم شد كھ ارزش آنرا  ١٧۶٧مارس  ١٢اسقف اعظم در تاریخ تمام این كار در كاخ ; ساخت
در كاتولوگ كوخل  ٣۵قسمت موتسارت اكنون بھ عنوان شماره . دارد كھ در دوم آوریل تكرار شود

   .استگنجانده شده 

خبر یافت مھیندوشس ماریا ژوزفا بزودي با فردیناند پادشاه ناپل ازدواج خواھد كرد، با خود  لئوپولد چون
چنین اندیشید كھ مراسم ازدواج، كھ در دربار امپراطوري انجام خواھد شد، فرصت تازھاي براي 

دربار  آنھا اجازه ورود بھ. خانواده عازم وین شد ١٧۶٧سپتامبر  ١١در . فرزندانش فراھم خواھد ساخت
را یافتند، و نتیجھ این شد كھ ھم ولفگانگ و ھم ماریانا از عروس آبلھ گرفتند والدین غمگین اطفال اعجوبھ 
خود را بھ اولموتس واقع در موراوي بردند، و در آنجا كنت پود ستاتسكي بھ آنھا محل اقامت داد و از آنھا 

ھم ; خانواده بھ وین بازگشت ١٧۶٨ ژانویھ ١٠در . روز نابینا بود ٩موتسارت مدت . توجھ كرد
امپراطریس و ھم یوزف دوم بگرمي از آنھا استقبال كردند، ولي دربار عزادار مرگ عروس بود و 

  . كنسرت دادن ناممكن

  ). ١٧۶٩ژانویھ  ۵(خانواده پس از غیبت طوالني و بیفایده بھ سالزبورگ بازگشت 
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اخر سال لئوپولد بھ این نتیجھ رسید كھ آنچھ میتوانستھ ولي در او; موتسارت بھ تحصیل نزد پدرش ادامھ داد
او، كھ . بھ این پسر یاد داده است، و آنچھ ولفگانگ الزم دارد آشنایي با زندگي موسیقي ایتالیاست

 ١٣ھایي از یوھان ھاسھ و دیگران براي استادان ایتالیایي دریافت داشتھ بود، بھ اتفاق پسرش در  معرفینامھ
. راه افتاد و ماریانا و مادرش را در سالزبورگ گذارد تا جاي پایي در آن شھر نگاه دارد بھ ١٧۶٩دسامبر 

عصر روز بعد موتسارت كنسرتي در اینسبروگ داد و یك كسنرتو ناآشنا را، كھ براي آزمایش مھارتش 
مینھ مھارت خارق العاده او در ز((مطبوعات محل از ; جلوي او گذارده شده بود، بھ محض رویت نواخت

در میالن آنھا با سامارتیني، ھاسھ، و پیچیني آشنا شدند، و كنت فون . تحسین بسیار كردند)) موسیقي
دوكات براي خانواده سود  ١٠٠این كار . فیرمیان براي ولفگانگ برنامھاي براي اجراي یك اپرا تھیھ كرد

فارینلي پس از پیروزیھاي خود . یدنددر بولونیا آنھا صداي فارینلي را، كھ ھنوز اعجابانگیز بود، شن. داشت
آنھا با پدر روحاني مارتیني ترتیبي دادند كھ ولفگانگ بازگردد و براي . در اسپانیا، بھ ایتالیا بازگشتھ بود

در . ، كھ مورد تمناي اشخاص بسیاري بود، امتحان دھد))فرھنگستان فیالرمونیك((دریافت گواھینامھ 
پدر و پسر با . ولد، موتسارت ھمراه ویولن ناردیني، كالوسن نواختفلورانس، در دربار مھیندوك لئوپ

  . شتاب بھ رم رفتند تا در برنامھ موسیقي ھفتھ مقدس شركت داشتھ باشند

در میان رعد و برق و طوفان وارد شدند، و بھ این ترتیب بود كھ لئوپولد  ١٧٧٠آوریل  ١١آنھا در 
آنھا درست .)) اف در میان غرش شلیك توپخانھ وارد شدندمانند اعیان و اشر((میتوانست ادعا كند كھ 

، اثر گرگوریو آلگري، كھ ھر سالھ در آنجا ))میزرره((بموقع رسیدند تا بھ نمازخانھ سیستین بروند و بھ 
  . خوانده میشد، گوش دھند

ست نسخ این كورال مشھور، كھ براي اجرا در چھار، پنج، یا نھ قسمت نوشتھ شده بود، بآساني بھ د
آنھا چھار ھفتھ در رم ماندند . موتسارت دوبار بھ آن گوش داد و بعد از روي حافظھ آن را نوشت; نمیآمدند

راھزنان . مھ عازم مسافرت بھ ناپل شدند ٨در . و در خانھ اشراف كشوري یا كلیسایي كنسرتھایي دادند
قدیس آوگوستینوس سفر كردند كھ از پدر و پسر با چھار راھب از فرقھ . ھا را پر مخاطره كرده بودند جاده

. حمایت االھي برخوردار باشند یا اگر ضرورت اقتضا كرد، طلب مغفرت آمادھاي برایشان فراھم باشد
آنھا یك ماه تمام در ناپل ماندند، زیرا اشراف، از تانوتچي گرفتھ بھ پایین، آنھا را بھ مجالس شبانھ دعوت 

وقتي ولفگانگ در كنسرواتور پیتا برنامھ . ر اختیارشان قرار میدادندمیكردند و كالسكھ و مالزمان اعیاني د
اجرا كرد، شنوندگان خرافاتي مھارت او را بھ یك انگشتر جادویي كھ وي بھ دست داشت نسبت دادند، و 

  . وقتي او آن انگشتر را بیرون آورد و بھ ھمان زیبایي آھنگ نواخت، آنھا سخت بھ حیرت آمدند

مجدد از رم، آنھا براي اظھار عبودیت نسبت بھ مریم عذرا در خانھ مقدسش واقع در پس از بھرھگیري 
موتسارت تقریبا . سپس متوجھ شمال شدند تا سھ ماه در بولونیا بھسر بردند; ھاي آپنن گذشتند لورتو از كوه

سپس وي . بھ طور روزانھ تعلیماتي از پدر روحاني مارتیني در زمینھ رموز آھنگسازي دریافت میداشت
بھ او یك قطعھ از آوازھاي كلیسایي گرگوریان داده . را داد)) فرھنگستان فیالرمونیك((آزمایش ورود بھ 

شد و از او خواستھ شد در حالي كھ در اطاقي تنھا بود، سھ قسمت باالیي آن را بھ سبك دقیق سنتي بھ آن 
ثر او را اصالح كرد و شكل تجدیدنظر او در این آزمایش موفق نشد، ولي پدر روحاني مھربان ا. بیفزاید

احتماال این اوضاع و . شده، با توجھ بھ اوضاع و شرایط خاص، مورد قبول ھیئت منصفھ قرار گرفت
  . شرایط خاص كمي سن موتسارت بود

در آنجا موتسارت با نخستین پیروزي خود بھ عنوان یك آھنگساز . اكتبر پدر و پسر در میالن بودند ١٨در 
موضوع برنامھاي كھ بھ . ولي پس از تالش زیاد و سختي بسیار این پیروزي را بھ دست آورد روبرو شد،

جوانك چھاردھسالھ . ابیات آن از راسین گرفتھ شده بود. او احالھ شده بود میتریداتھ، ر دي پونتو نام داشت
ذوق و شوق او بھ  ;در ساختن آھنگ، نواختن، و از نو نوشتن چنان سخت كوشید كھ انگشتانش درد گرفتند

صورت تب درآمد، و پدرش ناچار بود ھر چند وقت یك بار، با بردن او براي قدم زدن، ساعات كار او را 
موتسارت احساس میكرد این كار، كھ نخستین اپراي جدي او بود، . محدود كند و ھیجانش را تسكین بخشد

یا بود و امكان داشت كھ زندگي ھنري او آزمایشي بمراتب خطیرتر از آن آزمایش كھنھ و قدیمي در بولون
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در این ھنگام، با آنكھ او تمایل زیادي بھ امور . بھ عنوان یك اپراساز بھ نتیجھ این كارش بستگي داشتھ باشد
مذھبي نداشت، از مادر و خواھرش درخواست كرد براي پیروزي او در این امر خطیر دعا كنند تا 

سرانجام، در حالي كھ وي نزدیك بود بھ علت .)) با یكدیگر زندگي كنیمبتوانیم بار دیگر ھمگي با سعادت ((
خود آھنگساز آن را رھبري ; )١٧٧٠دسامبر  ٢۶(تمرینات از پا درآید، اپراي او بھ مردم عرضھ شد 

ھر آریاي مھم با تشویق و كف زدن شدید روبھرو شد، و بعضي از آنھا با . میكرد، و پیروزي او كامل بود
پدر . این اپرا بیست بار تكرار شد. مواجھ شدند!)) زنده باد استاد كوچولو! زنده باد استاد((فریادھاي 

ما از این امر میبینیم قدرت خداوند، وقتي كھ ما استعدادھایي را كھ او با : ((سرافراز و مذھبي او نوشت
در این وقت آنھا  .))لطف خویش بھ ما اعطا كرده است پنھان نكنیم، چگونھ در وجود ما اثر میگذارد

  . بھ سالزبورگ رسیدند ١٧٧١مارس  ٢٨در . میتوانستند سربلند بھ موطن خود بازگردند

ھنوز تازه وارد شده بودند كھ تقاضاھایي از كنت فون فیرمیان بھ نام امپراطریس برایشان رسید دایر بر 
آن بھ عنوان قسمتي از مراسم جشن اینكھ ولفگانگ یك سرناتا یا كانتات بنویسد و در ماه اكتبر براي اجراي 

ازدواج مھیندوك فردیناند با شاھدخت مودنا بھ میالن برود، اسقف اعظم زیگیسموند با غیبت مجدد لئوپولد 
وقتي وارد . بار دیگر راه ایتالیا را در پیش گرفتند)) پدر و پسر((اوت  ١٣و در ; از كارش موافقت كرد

مدیران امور . جاست و مشغول تھیھ یك اپرایي براي ھمان مراسم استمیالن شدند، دریافتند كھ ھاسھ در آن
شاید بدون اینكھ قصد چنین كاري را داشتھ باشند، یك مبارزه نبوغ میان مشھورترین اپرا ساز زنده ایتالیا، 
كھ در ھفتاد و سومین سال زندگي خود بود، و این جوانك پانزدھسالھ كھ ھنوز استعدادھاي اپرایي خود را 

اكتبر اجرا شد و مورد  ١۶رودجیرو اثر ھاسھ در تاریخ . رست آزمایش نكرده بود، ترتیب داده بودندد
روز بعد كانتات موتسارت بھ نام آسكانیو در آلبا با رھبري خود وي اجرا شد، و . تشویق بسیار قرار گرفت

ن متاسفم كھ كانتات م: ((لئوپولد بھ ھمسرش نوشت. تشویقي كھ از او بھ عمل آمد خارق العاده بود
او در تمجید ; ھاسھ شخصي با گذشت بود.)) ولفگانگ بھ طور كامل اپراي ھاسھ را تحت الشعاع قرار داد
این پسر ھمھ ما را بھ دست فراموشي : ((از موتسارت بھ دیگران پیوست و یك پیشگویي مشھور كرد

پنج روز بعد زیگیسموند . تندبھ سالزبورگ بازگش ١٧٧١دسامبر  ١١پدر و پسر در .)) خواھد سپرد
جانشین او، اسقف اعظم ھیرونیموس فون پاوال، ملقب بھ كنت فون كولوردو، مردي با . مھربان درگذشت

فرھنگ و روشنفكر، از ستایشگران روسو و ولتر، و فرمانروایي منور الفكر بود كھ مشتاق بود اصالحاتي 
طالب انضباط ; یوزف ھم مستبدتر بود و ھم روشنفكرتر ولي او از. را كھ یوزف دوم تدارك میدید اجرا كند

 ١٧٧٢آوریل  ٢٩براي مراسم انتصاب وي، كھ قرار بود در . و اطاعت بود و تحمل مخالفت را نداشت
این جوانك كھ اینك مشھور شده . صورت گیرد، كمتر از اپرایي كھ موتسارت ساختھ باشد چیزي نمیخواست

این اثر مورد استفاده قرار گرفت و . سیپونھ بھ این دعوت پاسخ دادبود، با شتاب، با ساختن رویاي 
فلورن بھ عنوان رئیس كنسرت  ١۵٠كولوردو آن را بخشید و ولفگانگ را با حقوق سالي . فراموش شد

جوانك چند ماه خود را سرگرم ساختن سمفوني، كوارتت، و آھنگھاي مذھبي كرد، ولي روي . تعیین كرد
  . سفارش داده بود، نیز كار میكرد ١٧٧٣و سیال، كھ میالن براي سال یك اپرا بھ نام لوچ

لئوپولد و پسر پولسازش بار دیگر در پایخت لومباردي بودند، و كمي بعد ولف  ١٧٧٢در چھارم نوامبر 
  . ھاي ھنري خود و ھوسھا و توانایي خوانندگان خویش سازشي برقرار كند سرگرم تالش بود تا میان اندیشھ

استاد كوچولو نسبت بھ وي صبر و شكیبایي . اول زن در آغاز رفتاري آمرانھ و مشكل پسند داشت خواننده
كھ مسحور نحوه ((نشان داد، و سرانجام خواننده زن بھ موتسارت سخت عالقھمند شد و اعالم داشت 

نانبخش با موفقیتي اطمی) ١٧٧٢فوریھ  ٢۶(برنامھ افتتاحیھ .)) خدمت موتسارت نسبت بھ خود شده است
ضمن تمرین، خواننده تنور بیمار شد و . مانند میتریداتھ كھ دو سال پیش از آن اجرا شده بود، روبھرو نشد

با این وصف، این اپرا نوزده . ناچار جاي او بھ خوانندھاي داده شد كھ تجربھاي روي صحنھ نمایش نداشت
  . بار تكرار شد

شتورم ((شاید ھم صبغھاي از ; حساساتي بودندآریاھا بیش از حد ا; آھنگ موسیقي آن مشكل بود
در عوض، موتسارت سالمت و رواني . بھ نحوي غیرمتجانس وارد اپراي ایتالیا شده بود)) اونددرانگ
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آوازھاي ایتالیایي را با خود بھ موطن بازگرداند، و روح او، كھ بھ طور طبیعي شاداب بود، بر اثر آسمان 
او در ایتالیا متوجھ شد كھ اپرا بوف، بھ صورتي . و روشنایي بیشتري یافت و زندگي ھواي آزاد ایتالیا، نور

فرم آن را مورد مطالعھ قرار داد ; كھ آن را در آثار پیچیني و پائیزیلو شنید، میتواند یك ھنر و االمقام باشد
ي، ھر براي ذھن و گوشھاي تیز و. و در آثار خود بھ نامھاي فیگارو و دون جوواني آن را تكمیل كرد

  . تجربھ در حكم آموزشي بود

اسقف اعظم جدید نسبت بھ غیبتھاي . پدر و پسر بار دیگر در سالزبورگ بودند ١٧٧٣مارس  ١٣در 
او دلیلي نمیدید كھ با دادن ترفیع بھ لئوپولد بھ وي پاداش . طوالني آنان بھ اندازه زیگیسموند گذشت نداشت

او از موتسارت انتظار . ملتزمین دستگاه خود نگاه میكرد و بھ ولفگانگ ھم صرفا بھ چشم یكي از; دھد
و آنھا مدت ; داشت كھ براي گروه ھمسرایان و ھیئت نوازندگانش آھنگھاي سریع، تازه، و خوب فراھم كند

دو سال تالش كردند كھ او را راضي كنند، ولي لئوپولد نمیدانست چگونھ خواھد توانست بدون سفرھاي 
را تامین كند، ولفگانگ، كھ بھ تشویق و تحسین عادت كرده بود، نمیتوانست خود  دیگر خرج خانواده خود

عالوه بر آن، او میخواست اپرا بنویسد، و صحنھ نمایش، . را با سمت یك موسیقیدان خدمتگزار وفق دھد
دستھ خوانندگان، ھیئت نوازندگان، و شنوندگان سالزبورگ كوچكتر از آن بودند كھ بھ این پرنده بال 

  . درآورده اجازه دھند بالھاي رو بھ رشد خود را بھ حركت درآورد

ھنگامي كھ ماكسیمیلیان یوزف حكمران باواریا بھ موتسارت ماموریت داد كھ یك اپرا بوفا براي كارناوال 
مونیخ تھیھ كند، و موافقت اسقف اعظم را نسبت بھ غیبت آھنگساز و پدرش بھ دست آورد، در  ١٧٧۵سال 

 ١٧٧۴دسامبر  ۶آنھا در . ھایي از روشنایي پیدا شدند آلود زندگي موتسارت، براي مدتي، نقطھآسمان ابر 
ولفگانگ از سرماي شدید در عذاب بود و بھ دندان درد سختي مبتال شد كھ . از سالزبورگ عزیمت كردند

نام باغبان قالبي ولي برنامھ افتتاحیھ اثر وي بھ . شدت آن را نھ موسیقي میتوانست كاھش دھد و نھ فلسفھ
اجرا شد، كریستیان شوبارت یكي از آھنگسازان برجستھ را واداشت كھ  ١٧٧۵ژانویھ  ١٣كھ در تاریخ 
رشد زودرس نكند، بدون شك [ بر اثر شدت توجھ ] اگر موتسارت مانند گیاھان گرمخانھ : ((پیشگویي كند

موتسارت، كھ از باده .)) اشتھاندیكي از بزرگترین آھنگسازاني خواھد بود كھ پا بھ عرصھ وجود گذ
موفقیت سرمست بود، بھ سالزبورگ بازگشت تا آنچھ را كھ بھ نظر وي چیزي جز نوكري بیارزشي نبود 

  . از سرگیرد

اسقف اعظم دستور داد یك نمایشنامھ توام با موسیقي براي جشن گرفتن بازدید قریب الوقوع كوچكترین 
موتسارت لیبرتویي قدیمي از متاستازیو را انتخاب كرد . تھیھ شود پسر ماري ترز، مھیندوك ماكسیمیلیان،

داستان آن احمقانھ، ولي آھنگھاي آن . اجرا شد ١٧٧۵آوریل  ٢٣این اثر در . و پادشاه چوپان را ساخت
در عین حال موتسارت بسرعت . ھایي از آن ھنوز در میان مجموعھ كنسرتھا دیده میشوند تكھ. عالي است

مثال  - ھاي این سالھاي غم آلود  بعضي از ساختھ; ي، كنسرتو، سرناد، و مس میساختسونات، سمفون
. در زمره شاھكارھاي جاوداني او ھستند - ) ٢۵٠كا (و سرناد در مي ) ٢٧١كا (كنسرتو پیانو در میبمل 

ولي اسقف اعظم بھ این آھنگساز گفت كھ از ھنرش چیزي سر درنمیآورد و او باید براي تحصیل بھ 
لئوپولد كھ دیگر نمیتوانست این وضع را تحمل كند، اجازه خواست پسرش را بھ یك . ستان ناپل برودھنر

. مبادرت ورزند)) سفرھاي تكدیآمیز((كولوردو امتناع كرد و گفت مایل نیست كاركنان وي بھ . سفر ببرد
. خراج كردوقتي كھ لئوپولد بار دیگر اجازه خواست، اسقف اعظم او و پسرش را از خدمت خود ا

ولي پدرش كھ اینك پنجاه و شش سال داشت، از تجسم اینكھ با دنیاي بیحساب و بیچشم و ; ولفگانگ شاد شد
اسقف اعظم نرم شد و او را بھ مقام خود بازگرداند، ولي دیگر . رو دست و پنجھ نرم كند وحشت داشت

ستي در برنامھ وسیع جھانپیمایي اینك چھ كسي میبای. حاضر نبود درباره غیبت وي از كارش چیزي بشنود
كھ براي ولفگانگ تھیھ شده بود او را ھمراھي كند موتسارت بیست و یك سالھ، یعني در سني بود كھ 

. میتوانست درگیر ماجراھاي جنسي و زندان ازدواج شود و بیش از ھر زمان دیگر بھ راھنمایي نیاز داشت
ماریانا، كھ سعي داشت فراموش كند او نیز زماني . شودبھ این جھت تصمیم گرفتھ شد مادرش با او ھمراه 

سپتامبر  ٢٣در . نبوغ داشتھ است، نزد پدرش ماند تا حد اعالي توجھ محبتآمیز را درباره او مبذول دارد
  . مادر و پسر از سالزبورگ عزیمت كردند تا آلمان و فرانسھ را تسخیر كنند ١٧٧٧
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III  -  ١٧٧٨ - ١٧٧٧ -موسیقي و ازدواج  

من داراي بھترین : ((سپتامبر موتسارت از مونیخ یك سرود آزادي براي پدرش نوشت و گفت ٢۶در 
روحیھ ممكن ھستم، زیرا از آن ھنگام كھ از نزد آن شخص ریاكار رفتھام، مانند شاخ شمشاد سربلند 

شد كھ نامھ لئوپولد این نامھ میبایستي در ھمان زماني در راه بوده با.)) بودھام و عالوه بر آن چاقتر شدھام
  . بھ فرزندش در راه بود

احساساتي كھ در این نامھ ابراز شده است ما را بار دیگر متوجھ میكند كھ وقایع تاریخي با جسم انسان 
  : در این نامھ چنین آمده است. سروكار دارند

د را روي یك صندلي پس از اینكھ شما دو نفر رفتید، من خستھ و افسرده از پلكان منزلمان باال رفتم و خو
وقتي ما خداحافظي میكردیم، من كوشش بسیاري كردم كھ خوددار باشم تا جدایي ما زیاد دردناك . انداختم

بھ سوي . و در جریان آن دستپاچگي، فراموش كردم دعاي خیر پدرانھ خود را ھمراه فرزندم كنم; نباشد
او و من . نانرل بتلخي گریست. ... ا را ندیدمپنجره دویدم و دعاي خیرم را بدرقھ راه شما كردم، ولي شم

  . براي مامان درود میفرستیم، و ما او و تو را میلیونھا بار از دور میبوسیم

مونیخ ولفگانگ را متوجھ ساخت كھ دیگر اعجوبھ نیست، بلكھ یك موسیقیدان در سرزمیني است كھ 
داشت موسیقیداناني كھ در خدمت حكمران او امید . عرضھ آھنگسازان و نوازندگان بر تقاضا فزوني دارد

مادر و پسر بھ آوگسبورگ رفتند و در آنجا با . بودند مقام خوبي بھ دست آورد، ولي ھمھ مشاغل پر بودند
خود را خستھ و فرسوده ) این كار بھ اصرار لئوپولد صورت گرفت(دیدار از دوستان جواني لئوپولد 

ھ ھنوز در قید حیات بودند در این ھنگام اكثرا چاق و بیحوصلھ ولي آن عده از دوستان لئوپولد ك; كردند
ولفگانگ بھ ھیچ كدام از آنھا عالقھاي نداشت مگر بھ یك دخترعموي بانشاط بھ نام ماریا آناتكال . بودند

ولي یوھان آندرئاس شتاین، كھ . موتسارت، كھ ولفگانگ وي را با حركات خالف اخالق خود جاوداني كرد
در اینجا موتسارت، كھ تا این وقت از كالوسن استفاده كرده . د، بیشتر بھ درد موتسارت خوردپیانوساز بو

وقتي بھ پاریس رسید، ساز مورد استفاده خود را بھ . پي برد) پیانو(بود، بھ ارزش این آلت جدید موسیقي 
این كار مورد تشویق  .او در یك كنسرت در آوگسبورگ ھم پیانو نواخت و ھم ویولن. پیانو تبدیل كرده بود

  . بسیار قرار گرفت، ولي از لحاظ مالي سودي در بر نداشت

در آنجا موتسارت از مصاحبت و خاصیت تحرك بخش . اكتبر مادر و پسر بھ مانھایم رفتند ٢۶در 
موسیقیدانان ماھر بھرھمند شد، ولي حكمران محل، كارل تئودور، نتوانست براي او محل خالي بیابد، و در 

موتسارت بھ . ل برنامھاي كھ در دربار اجرا كرد، تنھا یك ساعت طال بھ عنوان پاداش نصیب وي شدمقاب
آنچھ انسان در مسافرت احتیاج دارد . ... براي من مناسبتر بود) سكھ طال(كارولین  ١٠: ((پدرش نوشت

فكر ھستم كھ یك جا  من جدا در این. ... و بگذارید برایتان بگویم كھ من اینك پنج ساعت دارم; پول است
ھر وقت از یكي از اعیان بزرگ دیدن میكنم، ھر دو . ھاي شلوارم درست كنم ساعتي روي ھر یك از پاچھ

لئوپولد بھ او اندرز داد .)) تا او بھ فكر نیفتد یك ساعت دیگر بھ من بدھد. ... ساعت را با خود خواھم داشت
ولي ولفگانگ مادرش را . اپینھ بھ او كمك خواھند كرد/م دكھ با عجلھ بھ پاریس برود، در آنجا گریم و مادا

لئوپولد بھ تصور اینكھ . ھاي زمستان پرمشقت خواھد بود در ماه) مادرش(متقاعد كرد كھ این سفر براي او 
آنھا بزودي بھ پاریس خواھند رفت، بھ ولفگانگ ھشدار داد از زنان و موسیقیدانان آنجا برحذر باشد، و بھ 

گولدن قرض  ٧٠٠لئوپولد . اینك منبع امید خانواده از لحاظ مالي میباشد) ولفگانگ(شد كھ وي او یادآور 
باال آورده بود، و در سنین كھولت شاگرد میگرفت، آن ھم در شھري كھ این كار سنگین دستمزد بسیار 

  . آینده ما بھ شعور وافر تو بستگي دارد. ... ناچیزي دارد

نھ تنھابھ عنوان پدرت، بلكھ ھمچنین بھ عنوان صمیمیترین و مطمئنترین  میدانم تو بھ من محبت داري،
و تو درك میكني و توجھ داري كھ سعادت یا بیسعادتي ما، و عالوه بر آن طول عمر یا مرگ ; دوست خود
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اگر من مضمون نامھ تو را درست درك كرده باشم، نباید جز . جز خداوند در دست تو است... سریع من 
و ھمین امر بتنھایي، ھنگامي كھ غیبت تو، شادي شنیدن صدایت، ; از تو انتظار داشتھ باشم شادي چیزي

  . پدرانھ خود را برایت میفرستم. دیدنت، و در آغوش گرفتنت را از من میرباید، باید برایم تسلي باشد

رو بود، نانرل كھ اینك بیست و شش سال داشت و بدون جھیزیھ بود و با خطر پیر دختر ماندن روبھ
لئوپولد افزود، یادداشتي كھ تصویر این خانواده پرمحبت را  ١٧٧٨فوریھ  ٩یادداشتي بھ نامھ مورخ 

  . بوضوح نشان میدھد

از مامان تقاضا دارم ھرگز . ... پاپا ھیچ وقت براي من فرصت نامھنویسي بھ مامان و تو را باقي نمیگذارد
ولي . ھ شما خوش بگذرد، و قرین سالمت كامل باشیدآرزو دارم سفر پاریس ب. ... مرا فراموش نكند

ما . تنھا خدا میداند این سعادت چھ وقت دست خواھد داد. امیدوارم كھ بتوانم بزودي تو را در آغوش بگیرم
ھر دو در آرزوي آن ھستیم كھ تو شاھد بخت را در آغوش بگیري، زیرا اطمینان دارم این امر باعث 

و اطمینان ; من از دور دست مامان را میبوسم و تو را در آغوش میگیرم. خوشبختي ھمھ ما خواھد شد
ولي تو باید تنھا در اوقات فراغت چنین . دارم تو ما را بھ خاطر خواھي داشت و در فكر ما خواھي بود

لئوپولد در این حالت . كني، مثال در مدت یك ربع ساعتي كھ نھ آھنگ میسازي و نھ تدریس میكني
و اعتماد محبتآمیز بود كھ نامھاي بھ تاریخ چھارم فوریھ از ولفگانگ برایش رسید كھ در  انتظارات بزرگ

در میان موسیقیدانان كم اھمیتتري كھ در مانھایم بودند، فریدولین . آن ورود رب النوع عشق اعالم شده بود
ر دوش او سنگیني وبر قرار داشت كھ یك ھمسر، پنج دختر، و یك پسر بھ او ارزاني شده بود و بارشان ب

خانم وبر براي بھ دام انداختن شوھر تور میانداخت، بویژه براي بزرگترین دخترش بھ نام یوزفا كھ . میكرد
ولي موتسارت از آلوئیزیا خوشش میآمد كھ . نوزده سال داشت و از ھر لحاظ براي ازدواج آماده بود

صورت رویاي یك موسیقیدان جوان درآورده شانزدھسالھ بود، و صداي ملكوتي و فریبندگیھایش او را بھ 
او براي . او تقریبا بھ ھیچ وجھ متوجھ كنستانتسھ، كھ چھارده سال داشت و بعدا ھمسر وي شد، نبود. بودند

وقتي آلوئیزیا این آوازھا را خواند، موتسارت . آلوئیزیا پارھاي از لطیفترین آوازھاي خود را ساخت
اموش كرد، و بھ فكر آن افتاد كھ با وي و یوزفا و پدرشان بھ ایتالیا برود ھا و آرزوھاي خود را را فر نقشھ

تا در آنجا آلوئیزیا در رشتھ تعلیم صدا درس بخواند، فرصتھایي براي كار در اپرا بھ دست آورد و در عین 
ین این دلداده جوان و شجاع ھمھ ا. حال خودش با دادن كنسرت و نوشتن اپرا زندگي آنھا را تامین كند

  : ھا را براي پدرش بھ این شرح توضیح داد نقشھ

. من بھ این خانواده بدبخت چنان عالقھاي یافتھام كھ گرامیترین آرزویم آن است كھ آنان را خوشبخت كنم
 ...  

از این رو من مایلم كھ شما براي دوست خوبمان لوجاتي . توصیھ من این است كھ آنھا بھ ایتالیا بروند
ھر چھ زودتر بھتر، و سوال كنید كھ باالترین حقوقي كھ بھ یك خواننده اول زن در ورونا نامھاي بنویسید، 

. تا آنجا كھ موضوع صداي آلوئیزیا مطرح است، من حاضرم بر سر من خواھد شد. ... میدھند چقدر است
یم داشت كھ اگر نقشھ ما قرین موفقیت شود، ما، یعني آقاي وبر و دو دختر او و خود من، افتخار خواھ... 

من با كمال میل حاضرم یك . ... از خواھر عزیزم بھ مدت دو ھفتھ بھ ھنگام عبور از سالزبورگ دیدن كنیم
بنویسم، ولو اینكھ این كار تنھا بھ خاطر آن ) دالر ۶۵٠شاید حدود (زكیني  ۵٠اپرا براي ورونا در برابر 

ي بھ درد ما خواھد خورد، چون او آشپزي میداند، دختر ارشد خیل. ... باشد كھ آلوئیزیا شھرتي بھ ھم رساند
گولدن برایم  ۴٢گولدن تنھا  ٧٧راستي، وقتي بھ شما بگویم كھ از . و ما میتوانیم سروساماني داشتھ باشیم

این امر تنھا ناشي از انبساط خاطري است كھ در مصاحبت اشخاص . باقي مانده است، نباید تعجب كنید
  . ت داده استدرستكار و ھمفكر بھ من دس

من بھ ھر كس كھ اپرا . فراموش نكنید كھ من تا چھ حد عالقھمندم اپرا بنویسم. پاسخ نامھام را زود بفرستید
ولي مشروط بر . میتوانم واقعا از روي ناراحتي گریھ كنم... وقتي یك آریا میشنوم . مینویسد رشك میبرم

اینك آنچھ را ))! ... اپرا بوفا((باشد نھ )) اپرا سریا((ني، و اینكھ این آریا از یك اپراي ایتالیایي باشد نھ آلما
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فكر كمك بھ یك خانواده . ... مادرم از افكار من كامال راضي است. كھ بر قلبم سنگیني میكند نوشتھام
ھزار بار دست شما را میبوسم و تا لحظھ . بیچاره، بدون اینكھ بھ خودم لطمھاي بزند، روحم را شاد میكند

  . ند بسیار مطیع شما باقي خواھم ماندمرگ فرز

  :فوریھ چنین پاسخ داد ١١لئوپولد در 

تمام شب نتوانستھام . من نامھ مورخ چھارم فوریھ تو را با حیرت و وحشت خواندھام. فرزند عزیزم
  . بخوابم

گاه بھ ھنگامي كھ تو در سنین كودكي یا قدري بزرگتر، ھیچ  -آن لحظات سعادتبار ! ... خداي مھربان... 
و چندین بار نوك بیني مرا ببوسي، ... بستر نمیرفتي بدون اینكھ روي صندلي بایستي و برایم آواز بخواني، 

یا بھ من بگویي كھ وقتي من پیر شوم، تو مرا در یك صندوق شیشھاي جاي خواھي داد و كوچكترین منفذ 
ھمھ آن لحظات از  - و احترامم كني ھوا در آن باقي نخواھي گذارد تا مرا ھمیشھ پیش خود داشتھ باشي 

  . میان رفتھاند

  ! ... بنابراین، با صبر و شكیبایي بھ سخنان من گوش فراده

او سپس در نامھ خود گفت كھ امیدوار است ولفگانگ ازدواج خود را بھ تاخیر اندازد تا در جھان موسیقي 
ده خوبي تشكیل دھد، بھ والدین و سپس ھمسر خوبي برگزیند، خانوا; مقام مطمئني براي خود تامین كند

ولي اینك این پسر كھ مسحور یك زن جوان فتنھانگیز شده است، والدین خود را . خواھر خود كمك كند
چھ . فراموش میكند و تنھا بھ فكر آن است كھ دختري را بھ عنوان یكي از مالزمانش بھ ایتالیا ھمراھي كند

  : مھمل غیر قابل باوري او سپس نوشت

از !) ... یا قیصر شو یا ھیچ. (جاي خود را در میان اشخاص بزرگ بیاب. ریس برو، آن ھم زودبھ پا
در آنجا نجیبزادگان با نوابغ با حد . پاریس نام و شھرت یك مرد بزرگ در سراسر جھان طنین میافكند

د كھ تضاد در آنجا تو شیوه منزھي از زندگي خواھي دی. اعالي احترام، ارزش، و نزاكت رفتار میكنند
  . و در آنجا ممكن است تو در زبان فرانسھ تبحر پیدا كني; آلماني ما و بانوانشان بھ وجود میآورد

  . موتسارت با فروتني پاسخ داد كھ نقشھ ھمراھي كردن خانواده وبر بھ ایتالیا را خیلي جدي تلقي نكرده است

در . بازگشت بھ موطن خود از آنھا دیدن كند او وداع اشك آلودي با خانواده وبر كرد و قول داد كھ در راه
  . او و مادرش با یك كالسكھ عمومي عازم پاریس شدند ١٧٧٨مارس  ١۴

IV  - ١٧٧٨: در پاریس   

. مارس، درست موقعي وارد پاریس شدند كھ موج تجلیل بیحد از ولتر آنھا را در كام خود كشید ٢٣در 
اپینھ /گریم و مادام د. اي گرفتن كار بھ فعالیت پرداختمحل اقامت سادھاي اختیار كردند، و موتسارت بر

براي جلب انظار بھ سوي جواني كھ پاریس چھارده سال قبل از وي بھ عنوان یك اعجوبھ تحسین بسیار 
لیور براي شش  ٢٠٠٠ورساي شغل نوازنده ارگ دربار را در برابر . كرده بود بھ جنب و جوش افتادند

موتسارت . گریم مخالفت كرد. لئوپولد بھ او اندرز داد آن را قبول كند; ھاد كردماه خدمت در سال بھ او پیشن
بھ این عنوان كھ این كار حقوقش خیلي كم است، و شاید بھ این علت كھ بااستعداد وي سازگار نیست، آن را 

رایشان ھاي بسیاري بھ رویش باز بودند، مشروط بر اینكھ در برابر یك وعده غذا ب درھاي خانھ. رد كرد
ھاي گرانقیمت براي عبور از  ھا مستلزم سوار شدن در كالسكھ پیانو بنوازد، ولي حتي رسیدن بھ این خانھ

یكي از نجبا، دوك دوگین، بھ نظرش امید بخش رسید، موتسارت براي وي و . خیابانھاي پر گل و الي بود
و بھ ) ٢٩٩كا (ا میشد ساخت براي فلوت و چنگ اجر)) دو((دخترش كنسرتو با شكوھي را كھ در كلید 
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ولي طولي نكشید كھ . بانوي جوان در برابر حق التدریس خوبي كھ دریافت میداشت درس آھنگسازي میداد
براي كنسرتویي پرداخت كھ ) دالر ٧۵شاید حدود (لویي طال  ٣این دوشیزه ازدواج كرد، و دوك تنھا 

موتسارت براي نخستین بار در زندگي . یداشتبایستي پاریس را بھ تسلیم محض در برابر موتسارت وا م
حالم بھ اندازه كافي خوب : ((مھ بھ پدرش نوشت ٢٩او در تاریخ . خویش، شھامت خود را از دست داد

ھنگامي كھ لو گرو رئیس .)) است، ولي غالبا در این فكر ھستم كھ آیا زندگي كردن ارزش دارد یا نھ
بنویسد، روحیھ او بار دیگر تقویت شد، این ) ٢٩٧كا (سمفوني  كنسرت روحاني او را بھ كار گماشت تا یك

  . ژوئن با موفقیت اجرا شد ١٨سمفوني در 

مادرش در آغاز از دور شدن از سالزبورگ و از كارھاي خانھ . سپس در سوم ژوئیھ مادرش درگذشت
زانھاي كھ بھ لذت میبرد، ولي طولي نكشید كھ براي بازگشت بھ خانھ خود و بھ كارھا و تماسھاي رو

سفر نھ روزه بھ پاریس با یك كالسكھ پرتكان، مصاحبان . زندگي او مایھ و اھمیت میبخشیدند بیتابي میكرد
پرسروصدا، و باران سیل آسا سالمت او را مختل، و عدم موفقیت فرزندش در بھ دست آوردن موقعیت 

زھاي متوالي تنھا در محیطي بیگانھ و رو. مناسبي در پاریس روح معموال با نشاط او را مكدر كرده بودند
. در میان الفاظي نامفھوم مینشست، در حالي كھ فرزندش بھ نزد شاگردان خود یا بھ كنسرت و اپرا میرفت

ھاي آخر را در  موتسارت كھ در این ھنگام متوجھ شده بود مادرش بتدریج در حال تحلیل رفتن است، ھفتھ
او مواظبت میكرد، و بسختي میتوانست باور كند كھ وي بھ این با عشق و عالقھ از ; كنارش میگذراند

  . زودي چشم از جھان بندد

، محلي در سرمیز غذاخوري خود، و حق )كھ گریم نیز در آن بود(اپینھ اطاقي در منزل خود /مادام د
م زندگي موتسارت نمیتوانست تا این حد نزدیك گری. استفاده از پیانوي خویش را بھ موتسارت پیشنھاد كرد

گریم، ولتر را میپرستید، موتسارت بھ او بھ چشم حقارت . كند و در عین حال با او ھماھنگ باشد
مینگریست، و از این عقیده میزبانان خود و دوستان آنان مبني بر اینكھ مسیحیت افسانھاي سودمند براي 

رت كارھاي كوچكي بھ عنوان گریم مایل بود موتسا. اعمال تسلط بر مردم اجتماع است بسیار ناراحت بود
. ھاي متنفذ بھ طور رایگان بنوازد راھي براي رسیدن بھ ماموریتھاي بزرگتر قبول كند و براي خانواده

موتسارت احساس میكرد كھ این شیوه او را از پاي در خواھد آورد، و ترجیح میداد نیروي خود را صرف 
لئوپولد با . اھلي موتسارت را بھ لئوپولد اطالع دادگریم او را راحت طلب میپنداشت، و ك. آھنگسازي كند

 ١۵جمع وامھا بھ . عمل موتسارت در گرفتن وامھاي متعدد از گریم وضع را بدتر كرد. گریم موافقت كرد
  . میرسید) دالر ٣٧۵شاید حدود (لویي طال 

مسئلھ بھ . ن طور ھم شدھمی. گریم بھ او گفت میتواند تادیھ این وامھا را تا ھر وقت بخواھد، عقب بیندازد
لئوپولد نامھاي بھ فرزندش نوشت كھ در آن بھ وي اطالع داد  ١٧٧٨اوت  ٣١این ترتیب حل شد كھ در 

اسقف اعظم كولوردو حاضر شده است لئوپولد را رئیس موسیقي نمازخانھ كند، مشروط بر اینكھ ولفگانگ 
فلورن در سال دریافت  ۵٠٠قوقي بھ مبلغ بھ عنوان ارگ نواز و رئیس كنسرت كار كند، و براي ھر یك ح

عالوه بر آن، اسقف اعظم اعالم آمادگي كرده است كھ اگر تو : ((در این نامھ ھمچنین گفتھ شده بود. دارند
لئوپولد براي اینكھ ھرگونھ مقاومت از ولفگانگ .)) بخواھي اپرا بنویسي، بگذارد ھر جا میخواھي بروي

كن است از آلوئیزیا وبر دعوت شود بھ گروه خوانندگان سالزبورگ ملحق سلب كند، در نامھ خود افزود مم
وقتي من : ((سپتامبر پاسخ داد ١١موتسارت در تاریخ .)) او باید نزد ما زندگي كند((شود و در آن صورت 

. نامھ شما را خواندم، از شادي بھ لرزه درآمدم، زیرا احساس میكردم در ھمان لحظھ در آغوش شما ھستم
است كھ ھمان طور كھ خود شما اذعان خواھید كرد این كار از نظر من نوید آتیھ درخشاني را  درست

نمیدھد، اما وقتي منظره دیدن شما و در آغوش گرفتن خواھر بسیار عزیزم را مشتاقانھ مجسم میكنم، بھ 
گ با اجراي در ستراسبور. سپتامبر او با كالسكھ عازم نانسي شد ٢۶در .)) آینده دیگري فكر نمیكنم

مدتي . ھاي تقریبا خالي اجرا میشدند، چند لویي طال بھ دست آورد كنسرتھاي پر مرارتي كھ در تماشاخانھ
در مانھایم بھ بیھودگي گذراند، بھ امید اینكھ بھ رھبري اپراي آلماني منصوب شود، ولي در این امر نیز 

ولي آلوئیزیا جایي براي خود . بھ مونیخ رفتدر حالي كھ رویاي آلوئیزیا را در سر داشت، . توفیق نیافت
او با چنان خونسردي و . در گروه ھمسرایان حكمران محل، و شاید ھم در قلب او براي خود یافتھ بود
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موتسارت . آرامشي از موتسارت استقبال كرد كھ ھیچ گونھ تمایلي بھ اینكھ ھمسر وي شود از آن دیده نمیشد
  . و خود را تسلیم زندگي در سالزبورگ كردآوازي پر اندوه ساخت و خواند، 

V - ١٧٨٢ - ١٧٧٩: سالزبورگ و وین  

بھ مناسبت بازگشتش جشن و سروري برپا شده بود كھ برآن . او در اواسط ژانویھ بھ موطن خود رسید
طولي نكشید كھ او بھ عنوان . اندوه ناشي از مرگ مادرش، كھ اینك بشدت احساس میشد، سایھ میافكند

  : اطر آورد كھبعدھا بھ خ. نوازنده ارگ و رئیس كنسرت بھ خدمت پرداخت و بزودي از این كار ملول شد

چرا . در سالزبورگ كار برایم تحمیلي سنگین بود و ھیچ وقت نتوانستم خود را درست بھ آن عادت دھم
مطلقا ھم وسیلھ سرگرمي  - دست كم براي من  -در سالزبورگ . ... زیرا ھرگز احساس خوشبختي نمیكردم

زم، و بیشتر اشخاص ھم مرا بھ قدر من از حشر و نشر با بسیاري از مردم آنجا امتناع میور. وجود ندارد
وقتي مینوازم یا وقتي یكي از . عالوه بر آن، انگیزھاي براي استعداد من وجود ندارد. كافي شایستھ نمیدانند

كاش دست كم یك تماشاخانھ نسبتا . ھایم اجرا میشود، مثل این است كھ ھمھ شنوندگان میز و صندلیند ساختھ
  ! خوب در سالزبورگ وجود داشت

او در آرزوي نوشتن اپرا بود و با مسرت تقاضاي كارل تئودور، برگزیننده مانھایم، را براي ساختن یك 
را در [ ایدومنئو پادشاه كرت ] كار بر روي ایدومنئو، ر دي كرتا . اپرا براي جشنواره آینده مونیخ پذیرفت

این اپرا، با وجود  ١٧٨١نویھ ژا ٢٩در . در نوامبر براي تمرین بھ مونیخ رفت. آغاز كرد ١٧٨٠اكتبر 
موتسارت شش ھفتھ دیگر در مونیخ ماند و از زندگي . زمان غیرعادي آن، با موفقیت روي صحنھ آمد

اجتماعي آن لذت برد، تا اینكھ از طرف اسقف اعظم كولوردو بھ او ابالغ شد كھ در وین بھ وي ملحق 
خود در یك كاخ زندگي میكرد، ولي با خدمھ  در وین او این مسرت خاطر را داشت كھ با كارفرماي. شود

در آن .)) دو پیشخدمت خصوصي باالي میز مینشینند، و من جا داده شده است: ((او میگفت. غذا میخورد
ھایدن آن را با ناراحتي و سكوت تحمل كرد، ولي . ھاي اشراف رسم بر ھمین منوال بود دوران در خانھ

او از اینكھ آھنگھا و استعداد وي در خانھ . علیھ آن عصیان كردموتسارت با صدایي رساتر از ھر زمان 
ولي وقتي كولوردو بیشتر تقاضاھاي او را براي اجازه ; دوستان اسقف اعظم عرضھ میشدند مسرور بود

قبول تعھدات خارجي، كھ امكان داشت برایش افزایش درآمد و گسترش شھرت در برداشتھ باشند، رد 
وقتي من مجسم میكنم كھ بدون در جیب داشتن : ((او میگفت. خشمگین میشد میكرد، بشدت از این وضع

او تصمیم گرفت از خدمت كولوردو دست .)) فلورن از وین خارج شوم، دلم فرو میریزد ١٠٠٠دست كم 
وقتي . بھ عنوان مستاجر نزد خانواده وبر، كھ بھ وین نقل مكان كرده بود، رفت ١٧٨١در دوم مھ . بكشد

. مھ حركت كند ١٢برایش دستور فرستاد بھ سالزبورگ بازگردد، وي جواب داد كھ نمیتواند تا اسقف اعظم 
اسقف اعظم ) بھ طوري كھ موتسارت براي پدرش بازگو كرد(مالقاتي میان این دو دست داد كھ در آن 

ام وقتي خون من سرانج. آه، من واقعا نمیتوانم ھمھ چیز را براي شما بنویسم. ركیكترین نسبتھا را بھ من داد
او )) در این صورت آن عالیجناب از من راضي نیستند: ((بھ جوش آمد، دیگر نتوانستم تحمل كنم و گفتم

من دیگر با چنین آدم . چي تو حقھ باز و رذل میخواھي مرا تھدید كني راه خروج آنجاست: ((گفت
فردا شما را طي ; ین طور باشدپس ا: ((وقتي میرفتم، گفتم.)) فرومایھاي كاري نخواھم داشت، پس برو

پدرجان بھ من بگویید كھ آیا این حرفي نیست كھ من میبایستي دیر یا زود میزدم .)) نامھ مطلع خواھم كرد
و  - چون واقعا ھم باید این طور باشید  - بھ طور خصوصي براي من بنویسید كھ خوشحال و راضي ھستید 

ولي اگر اسقف اعظم كوچكترین اسائھ ادبي . ھ شما نشوددر انظار از من عیبجویي كنید تا تقصیري متوج
  . ما ھر سھ نفر میتوانیم با درآمد من زندگي كنیم. نسبت بھ شما بكند، فورا نزد من بھ وین بیایید

موقع خود وي در مخاطره بھ نظر میرسید، و مدتي طول . بھ این ترتیب، لئوپولد درگیر بحران دیگري شد
او از شنیدن این خبر كھ فرزندش نزد . اطمینانھایي در این زمینھ بھ او داده شد كشید تا از طرف كولوردو

آلوئیزیا با یوزف النگھ . پدر آن خانواده در این وقت مرده بود. خانواده وبر سكنا گزیده است ھراسناك شد
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. ار شوھر بودھنرپیشھ ازدواج كرده بود، ولي آن زن بیوه دختر دیگري بھ نام كنستانتسھ داشت كھ بھ انتظ
آیا این جریان بن بست دیگري براي ولفگانگ بود لئوپولد از او تقاضا كرد كھ از اسقف اعظم پوزش 

. در این ھنگام موتسارت براي نخستین بار از امر پدرش سرپیچي كرد. بخواھد و بھ موطن خود بازگردد
سالمت، و حتي زندگي خود پدر عزیزم، براي خوشایند شما حاضرم از سعادت، : ((او بھ پدرش نوشت

پدر . ولي در نزد من شرافتم بر ھمھ چیز مقدم است، و نزد شما ھم باید ھمین طور باشد; دست بكشم
دوكات بھ عنوان پیش پرداختي در  ٣٠در دوم ژوئن او .)) عزیزم، كھ بھترین پدرھا ھستي، ھر چھ را

  . زمینھ كمكھاي بعدي براي پدرش فرستاد

كاخدار كولوردو از . گاه اسقف اعظم در وین رفت كھ استعفاي خود را رسما تسلیم كنداو سھ بار بھ اقامت
موتسارت را از اطاق انتظار بیرون انداخت و ((دریافت و رد كردن این استعفا خودداري كرد، و بار سوم 

تسالي او براي . ژوئن خود شرح داد ٩این جریان را موتسارت در نامھ مورخ .)) لگدي حوالھ پشتش كرد
تفریح ((پدرش از خانھ وبر رفت و در جاي دیگري سكنا گزید و بھ پدرش اطمینان داد كھ باكنستانتسھ فقط 

اگر قرار بود من با ھمھ كساني كھ با آنھا شوخي و تفریح كردھام ازدواج میكردم، : ((و افزود)) كرده است
درش اطالع داد كنستانتسھ آن قدر با دسامبر او بھ پ ١۵با وجود این، در .)) دست كم دویست زن داشتم

  . نمك، ساده، و اھل خانھداري است كھ او مایل است با وي ازدواج كند

. آیا شما از این فكر بھ وحشت افتادھاید ولي اي عزیزترین و محبوبترین پدرھا، بھ حرف من گوش بدھید
 ...  

از بسیاري از افراد طبقھ عوام درشت  نداي طبیعت در درون من بھ ھمان بلندي دیگران، و شاید ھم بلندتر
من جدا نمیتوانم آن طور كھ بسیاري از جوانان این روزھا زندگي میكنند . اندام و نیرومند، سخن میگوید

دوم اینكھ من نسبت بھ ھمسایھ خود عالقھاي ; نخست اینكھ من بھ معتقدات مذھبي بسیار پایبندم. زندگي كنم
سوم اینكھ من از ; اجازه نمیدھد كھ دختري معصوم را از راه بھ در كنمبس عمیق دارم، و احساس شرافتم 

امراض وحشت و نفرت بسیار و ترس و ھراسي بیش از اندازه دارم و بھ سالمت خود بیش از آن توجھ 
دارم كھ با زنان بدكاره حشر و نشر كنم، بدانسان كھ میتوانم سوگند یاد كنم كھ ھرگز چنین روابطي با زنان 

  . من زندگي خود را در گرو صحت آنچھ بھ شما گفتھام میگذارم. ... ھامنداشت

مھربانترین ... كنستانتسھ ... آیا براستي یكي از افراد خانواده وبر نیست بلي، ... ولي معشوق من كي است 
ود بھ من بگویید آیا امكان داشت من در آرزوي ھمسر بھتري براي خ. ... و باھوشترین و بھترین ھمھ آنھا

كھ خدا را شكر، من بھ آن كامال (باشم آنچھ كھ آرزویش را دارم داشتن یك درآمد كوچك مطمئن است 
، و سپس من ھرگز از التماس بھ شما بازنخواھم ایستاد كھ بھ من اجازه دھید این دختر بیچاره را )امیدوارم

ست كھ وقتي من خوشبخت آیا درست نی. نجات دھم، و خودم و او را و ھمھمان را خیلي خوشبخت سازم
تقاضا دارم بھ فرزند خود . ... بھ شما میرسد< درآمد ثابت من>باشم، شما ھم خوشبخت ھستید و نسیمي از 

  . رحم كنید

او ھمھ تالشھاي ممكن را براي انصراف فرزند تقریبا بیپول خود . لئوپولد نمیدانست چھ چیز را باور كند
احساس میكرد كھ پس از بیست و شش سال اطاعت فرزندي وقت آن از ازدواج بھ كار برد، ولي موتسارت 

مدت ھفت ماه، بدون گرفتن نتیجھ، . رسیده است كھ نظر خود را اعمال، و براي خودش زندگي كند
اوت بھ  ۵این موافقت در . ، بدون آن موافقت، ازدواج كرد١٧٨٢تقاضاي موافقت پدرش را داشت، اوت 

سارت آن آزادي را داشت كھ بھ این موضوع پیببرد كھ انسان تا چھ حد در این ھنگام موت. دستش رسید
  . میتواند با ساختن متنوعترین مجموعھ آھنگھاي عالي در تاریخ بشر خرج خانوادھاي را تامین كند

VI -  آھنگساز  
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زده  موتسارت براي اعتماد بھ نفس خویش دلیلي داشت، زیرا تا آن وقت بھ عنوان نوازنده پیانو شھرتي بھم
درست یك ماه پس . بود، چند شاگرد حق التدریسي داشت، و چند اپراي موفقیتآمیز روي صحنھ آورده بود

ھاي دربار  روزنبرگ، رئیس تماشاخانھ - از خروج از خدمت اسقف اعظم، وي از طرف كنت اورسیني 
. تھیھ كند - ه باشد نمایشنامھاي كھ ھر قطعھ آن با آواز ھمرا -یوزف دوم، ماموریت یافت یك زینگشپیل 

در حضور امپراطور تحت عنوان آدم ربایي از حرم سلطان  ١٧٨٢ژوئیھ  ١۶نتیجھ این ماموریت در 
یك گروه مخالف آن را محكوم كرد، ولي تقریبا ھمھ شنوندگان مجذوب آریاھاي با روحي شدند . عرضھ شد

  . كھ موضوعي كھنھ را زینت میبخشید

زیبا روي مسیحي كھ بھ دست دزدان دریایي اسیر میشود، بھ یك ترك  موضوع داستان عبارت بود از یك
كھ داراي حرمسراست فروختھ میشود، و دلداده مسیحي او پس از نقشھ و زمینھ چینیھاي باور نكردني او 

براي گوشھاي ما بیش از حد زیباست، : ((یوزف دوم درباره موسیقي این نمایشنامھ گفت. را نجات میدھد
: آھنگساز بیپروا پاسخ داد.)) زم، و در آن بیش از حد الزم نت بھ كار برده شده استموتسارت عزی

این اپرت سي و سھ .)) اعلیحضرتا، درست ھمان اندازه نت بھ كار برده شده كھ ضرورت داشتھ است((
گلوك از آن تحسین كرد، ھر چند كھ متوجھ شد این . بار در شش سال نخست عمر خود در وین تكرار شد

او شیوه تركیب سازھا و آالت موسیقي این ; پرت اصالحات او را در زمینھ اپرا كامال نادیده گرفتھ استا
  . جوان متھور را ستود و او را بھ شام دعوت كرد

او ملودي و آرموني ساده را بھ پولیفوني پیچیده و ; موتسارت از ایتالیا بیشتر الھام میگرفت تا از آلمان
، و تنھا در دھھ آخر عمرش نفوذھاي نیرومندي از ھندل و یوھان سباستیان باخ عالمانھ ترجیح میداد

او بھ موسیقیداناني ملحق شد كھ تحت توجھات بارون گوتفرید فان سویتن  ١٧٨٢ولي در سال . احساس كرد
 ١٧٧۴در سال . كنسرتھایي، بیشتر از ھندل و باخ، در كتابخانھ ملي یا در خانھ فان سویتن اجرا میكردند

او . بارون آثاري از قبیل ھنر فوگ، كالویھ بین تامپره، و دیگر آثار باخ را از برلین بھ وین آورده بود
موسیقي ایتالیا را تقبیح میكرد، آن را غیرحرفھاي میخواند، و عقیده داشت موسیقي واقعي مستلزم توجھ 

تمان، قواعد یا فرمھاي آھنگھا را بھ با آنكھ موتسارت نحوه ساخ. دقیق بھ فوگ، پولیفوني، و كنترپوان است
عنوان ھدف تلقي نمیكرد، از اندرزھا و كنسرتھاي فان سویتن بھرھگیري میكرد و با دقت آثار ھندل و آثار 

او در وین كنسرتھاي ھندل را رھبري میكرد، و  ١٧٨٧پس از سال . مھم باخ را مورد مطالعھ قرار میداد
. كھ منطبق با امكانات اركسترھاي وین باشد، بھ خود آزادي عمل میداددر تعدیل نتھاي آثار ھندل براي این

ھاي موسیقي سازي خود كھ در سالھاي بعد تصنیف كرد، ملودي ایتالیایي و پولیفوني آلماني را  او در ساختھ
  . در تركیبي ھماھنگ با یكدیگر درآمیخت

در این . در حكم تجربھ جالبي است ھاي موتسارت تھیھ شده است یك نگاه بھ فھرست كوخل كھ از ساختھ
اثر نام برده شده است، و این مجموعھ بزرگترین مجموعھاي است كھ یك فرد واحد، بجز  ۶٢۶فھرست از 

ھمھ اینھا در یك دوران عمر سي و شش سالھ تولید شدھاند و حاوي . ھایدن، از خود بھ جا گذارده است
كنسرتو،  ۵١كوینتت،  ۵كوارتت،  ٢٩تریو،  ٨سونات،  ٧ این آثار شامل. شاھكارھایي از ھر نوع میباشند

. اپرا میباشد ٢٢تصنیف مذھبي، و  ۶٠آریا یا آواز،  ٩٠سمفوني،  ۵٢دیورتیمنتو و رقص یا سرناد،  ٩۶
اگر پارھاي از كساني كھ با موتسارت نزدیك بودند وي را تنبل میپنداشتند، دلیل آن بود كھ آنھا نمیدانستند 

ھایي در كار، نبوغ بھ صورت جنون  میتواند باعث ناتواني جسم شود، و بدون وقفھ رنج و زحمت روح
در بسیاري از .)) از امروز بھ فردا كردن گناھي است كھ گریبانگیر توست: ((پدرش بھ او میگفت. درمیآید

اغذ موارد، موتسارت تقریبا تا آخرین ساعت صبر میكرد تا آھنگي را كھ در سرش شكل گرفتھ بود روي ك
موسیقي در تمام روز در ذھن من است، و . من بھ اصطالح غرق در موسیقي ھستم: ((او میگفت. بیاورد

او : ((ھمسرش میگفت.)) من دوست دارم درباره آن در سر رویا بپرورانم، مطالعھ كنم، و بھ تعمق پردازم
یي كھ اینھا كلیدھاي پیانو با كالھش، با جا ساعتي، بامیز، با صندلي، گو -ھمیشھ با چیزي رنگ میگرفت 

او . گاھي این آھنگسازي بیصدا را حتي در حالي كھ ظاھرا بھ یك اپرا گوش میداد، ادامھ میداد.)) ھستند
ھاي كاغذ نت موسیقي در جیبھاي خود یا، اگر مشغول سفر بود، در جیبھاي كنار كالسكھ نگاه میداشت  تكھ

ھاي اتفاقي را   یك كیف چرمي با خود داشت تا این نوشتھمعموال; و روي این كاغذ نتھاي تكھتكھ مینوشت
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كنستانتسھ ; وقتي براي آھنگسازي آماده بود، سرپیانو نمیرفت، بلكھ پشت میز مینشست. در آنھا حمل كند
را قبل از اینكھ ) مووماني(مثل اینكھ نامھ مینویسد، نتھاي موسیقي را مینوشت و ھیچ تكھاي : ((میگفت

ھاي في  یا گاھي ساعتھا جلوي پیانو مینشست و تكھ.)) یان برساند، عمال آزمایش نمیكردنوشتنش را بھ پا
البداھھ میساخت، و ظاھرا ھوسھا و تخیالت خود را در زمینھ موسیقي آزاد میگذاشت، ولي بھ طور نیمھ 

. كردمی -مانند فرم سونات، آریا، فوگ و نظایر آن  - آگاه آن را تابع نوعي ساختمان قابل شناخت 
موسیقیدانان از آثار في البداھھ موتسارت از این نظر خوششان میآمد كھ میتوانستند، با خرسندي از تبحر 

نیمچك در . خود، نظم و ترتیبي را كھ در وراي آھنگھاي ظاھرا ھوسآمیز او پنھان شده بود كشف كنند
ھم، آن این بود كھ صداي اگر من میتوانستم یك شادي دنیوي دیگر از خدا بخوا: ((سنین كھولت گفت

موتسارت میتوانست تقریبا ھرنت موسیقي را بھ محض رویت .)) آھنگھاي في البداھھ موتسارت را بشنوم
بنوازد، زیرا پارھاي تركیبات و تسلسلھاي نتھا را چنان بكرات دیده بود كھ میتوانست آنھا را مثل اینكھ فقط 

آنھا را مانند یك بیان یا اندیشھ واحد موسیقي مینواخت،  و انگشتان عادت یافتھاش; یك نت ھستند بخواند
درست ھمان طور كھ یك خواننده با تجربھ یك سطر را مانند یك كلمھ یا یك قطعھ را مانند یك سطر 

حافظھ تعلیم یافتھ موتسارت با تواناییش در درك مجموعھ تركیبھا و احساس منطق حاكم بر نقش . میخواند
وي در سالھاي بعد میتوانست تقریبا ھر یك از كنسرتوھاي . م كل در آمیختھ بودجز در نشان دادن مفھو

در پراگ، او نتھاي مربوط بھ نقش طبل و شیپور در دومین قسمت نھایي دون . خویش را از حفظ بنوازد
او تركیب پیچیده آن آھنگ را بھ حافظھ ; جوواني را بدون در دست داشتن نتھاي سازھاي دیگر نوشت

روز بعد ; یك بار او تنھا نت مربوط بھ نقش ویولن در یك سونات براي پیانو و ویولن را نوشت. بودسپرده 
بدون تمرین، رجینا سترینازاكي قسمت مربوط بھ ویولن را در یك كنسرت اجرا كرد، و موتسارت قسمت 

ي كاغذ آوردنش را پیانو را صرفا از سابقھ ذھني ادراكي كھ نسبت بھ این نقش داشت، بدون اینكھ وقت رو
  . شاید ھیچ فرد دیگري در تاریخ چنین مستغرق در موسیقي نبوده باشد. داشتھ باشد اجرا كرد

ما سوناتھاي موتسارت را تا حدودي سبك و شاد میپنداریم و آنھا را در ردیف آثار پر احساس و نیرومند 
د بدان علت كھ این سوناتھا براي شای. ھایي از ھمان نوع و طبقھ بھ شمار نمیآوریم بتھوون در ساختھ

شاگرداني كھ داراي مھارت محدود بودند، یا براي كالوسنھایي كھ برد صدایشان ناچیز بود، یا پیانوھایي 
آنچھ در كودكي ما مورد توجھ . كھ امكان نداشت نواختن نت خاصي را با آنھا ادامھ داد، نوشتھ شده بودند

سال (ي جالب آن، ھنوز )) روندو آالتوركا((و )) منوئتو((با ) ٣٣١كا (بود، یعني سونات در كلید كا 
  . بھ سبك كالوسن بود) ١٧٧٨

وي بھ كوارتتھاي اولیھ ھایدن  ١٧٧٣موتسارت در ابتدا، بھ موسیقي مجلسي توجھي نداشت، ولي در سال 
نھا تقلید برخورد، بھ عالي بودن كنترپوان آنھا رشك برد، و در شش كوارتت كھ در آن سال ساخت از آ

. ھایدن یك سلسلھ كوارتت دیگر منتشر كرد ١٧٨١كرد، ھر چند كھ این تقلید چندان موفقیتآمیز نبود در 
، ۴٢١ - ٣٨٧كا (شش كوارتت  ١٧٨۵ -  ١٧٨٢موتسارت بار دیگر در مقام رقابت برآمد و در سالھاي 

. نوع خود جاي دارندھا در  منتشر كرد كھ اینك در میان عالیترین نمونھ) ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۵٨، ۴٢٨
منتقدان خصوصا ششمین كوارتت را ; نوازندگان شكایت داشتند كھ این آھنگھا بھ طرز نفرت آوري مشكلند

بھ علت صداي ضربات ناھماھنگ و اختالط پرسروصداي كلیدھاي ماژور و مینور مورد حملھ قرار 
پر از اشتباھات فاحش است بھ ناشرش پس یك موسیقیدان ایتالیایي نت آن را بھ این عنوان كھ آشكارا . دادند

با . داد، و یك خریدار وقتي فھمید كھ ناھماھنگي صداھا عمدي است، از شدت خشم صفحات آن را پاره كرد
این وصف، پس از نواختن كوارتتھاي چھارم، پنجم، و ششم بھ وسیلھ موتسارت، دیترسدورف، و سایرین 

من بھ عنوان یك آدم درستكار در پیشگاه خداوند بھ شما میگویم (: (بود كھ ھایدن بھ لئوپولد موتسارت گفت
او داراي سلیقھ و، از آن . كھ فرزند شما بزرگترین آھنگسازي است كھ من بھ اسم یا شخصا میشناسم

، )١٧٨۵(وقتي كھ این شش كوارتت منتشر شدند .)) مھمتر، داراي عمیقترین دانش آھنگسازي است
تقدیم كرد، و نامھاي ھمراه آنھا فرستاد كھ حتي در میان مكاتبات برجستھ داراي  موتسارت آنھا را بھ ھایدن

  :درخشندگي است

pymansetareh@yahoo.com



پدري كھ تصمیم گرفتھ بود پسرانش را بھ درون دنیاي بزرگ بفرستد این را وظیفھ خود دانست كھ آنان را 
ه بر آن، این و عالو; تحت حمایت و راھنمایي شخصي قرار دھد كھ در آن ھنگام شھرت بسیار داشت

من نیز بھ ھمان ترتیب شش فرزند خود را نزد شما كھ . شخص تصادفا بھترین دوست خودش نیز بود
دوستي بسیار مشھور و بسیار گرامي ھستید میفرستم، اینھا واقعا ثمره یك مطالعھ طوالني و پرزحمتند، 

ت تا حدودي اجر خود را خواھد ولي امیدي كھ دوستان بسیاري بھ من داده و مطمئنم كردھاند كھ این زحم
  . یافت مرا بھ این فكر دلخوش میدارد كھ این اطفال روزي منبع تسالي خاطر میشوند

عقیده مساعد . بھ من اظھار داشتید كھ این آھنگھا را میپسندید... شما در مدت آخرین توقفتان در پایتخت 
بدین امید وامیدارد كھ شما آنھا را براي شمول  شما مرا تشویق میكند كھ آنھا را بھ شما تقدیم دارم، و مرا

پس، تقاضا دارم از آنھا با عطوفت استقبال كنید، و براي آنان پدر، . توجھ خود ناقابل تشخیص ندھید
ولي . راھنما، و دوست باشید، من از این لحظھ بھ بعد كلیھ حقوق خود را نسبت بھ آنھا بھ شما واگذار میكنم

سبت بھ نقایصي كھ ممكن است چشم از سازنده آنھا بھ دور مانده باشند، بھ دیده از شما استدعا دارم ن
اغماض بنگرید و، با وجود این نقایص، دوستي بزرگوارانھ خود را نسبت بھ كسي كھ ارجي چنین واال بر 

او آھنگ كوینتت خود را كھ در . موتسارت بھ كوینتتھاي خود عالقھ خاصي داشت. آن مینھد ادامھ دھید
ولي . بھترین كار خود میدانست) ۴۵٢كا (میبمل براي پیانو، اوبوا، كالرینت، سرنا، و باسون ساختھ بود 

بدوا )) یك آھنگ كوچك شب. ((این مربوط بھ موقعي بود كھ او ھنوز اپراھاي عمده خود را نساختھ بود
ن را مورد استفاده بھ عنوان یك كوینتت ساختھ شد، ولي طولي نكشید كھ اركسترھاي كوچك آ) ١٧٨٧(

را، كھ یك شب در ) ٣٧۵كا (او سرناد در میبمل . قرار دادند و اینك در ردیف سرنادھاي موتسارت است
. نوشتھ شده است)) نسبتا از روي دقت((براي خودش ھم خوانده شد، سرنادي میدانست كھ  ١٧٨١سال 

پاتتیك بتھوون و چایكووسكي غمانگیز كھ بھ اندازه  - را ) ٣٨٨كا (ولي موسیقیدانان سرناد در دومینور 
  . واالتر از آن میشمردند -است 

از قبیل اوورتور، ; موتسارت كھ بھ امكانات اركستر پیبرده بود، یكصد نوع تجربھ با آن بھ عمل آورد
دیورتیمنتوھا معموال براي . ، رقص، و دیورتیمنتو)نوعي دستگاه سوئیت(نوكتورن، سوئیت، كاساسیون 

نباید اھمیت آنھا را بھ . در نظر گرفتھ میشدند، نھ اینكھ در تاالرھاي تاریخ طنین افكن شوند مقاصد گذرا
و دیورتیمنتو شماره ) ٢٧٨كا ( ١۵با وجود این، دیورتیمنتو شماره . حساب آورد، بلكھ باید از آنھا لذت برد

  . عف میبخشندآثار قابل توجھي ھستند و بیش از بسیاري از سمفونیھا شور و ش) ٣٣۴كا ( ١٧

سي و پنج سازي بھ كار میبرد، و بھ ھمین ) باند(موتسارت مانند ھایدن براي سمفونیھاي خود یك دستھ 
جھت این سمفونیھا نمیتوانند ارزش كامل خود را بھ گوشھایي كھ بھ صداھاي بسیار افزونتر اركسترھاي 

پر ((را بھ عنوان اینكھ ) ١٨٣كا ( ٢۵صاحبنظران سمفوني شماره . قرن بیستم عادت كردھاند منتقل كنند
و معجزھاي در بیان تند احساس است مورد تمجید قرار میدھند، ولي نخستین سمفوني قابل توجھ )) حرارت

كھ موتسارت، بھ خاطر ظرافت و جذابیت، باب ذوق ) ٢٩٧، كا ٣١شماره (موتسارت پاریس است 
بدوا با عجلھ ساختھ شد تا زینت بخش ) ٣٨۵ا ، ك٣۵شماره (سمفوني ھافنر . فرانسویان از آب درآورد

در نظر ) ١٧٨٢(جشنھایي شود كھ زیگیسموند ھافنر، شھردار پیشین سالزبورگ براي ازدواج دخترش 
در  ١٧٨٣بعدا موتسارت قسمتھایي براي فلوت و كالرینت بھ آن افزود و آن را در سوم مارس . گرفتھ بود

موتسارت میگوید كھ امپراطور از او . ر داشت، عرضھ كردوین، در كنسرتي كھ در آن یوزف دوم حضو
، كھ در ٣۶دوكات ھم بھ او اعطا كرد در این سمفوني و سمفوني شماره  ٢۵تشویق زیادي بھ عمل آورد و 

در لینتس نوشت، او ھنوز ھمان شكل و فرمي را كھ ھایدن بھ سمفوني داده بود حفظ كرد  ١٧٨٣ماه نوامبر 
در ھر دو مورد كندي حركات براي گوشھاي سالخورده ایجاد . و بندرت عمیق بود یعني ھمیشھ مطبوع، - 

براي پراگ ساخت، باید با  ١٧٨۶، كھ موتسارت در سال ٣٨درباره شماره . سپاسگزاري بسیار میكند
در این سمفوني، در نخستین موومان، منطق ساختماني و كنترپوان عالي . احترام بیشتري صحبت كرد

ي موسیقیدان میشود، و قسمت آندانتھ، كھ ملودي را با تعمق و تفكر ھمراھي میكند، خبرگان باعث خوشنود
  . آن سخن گویند)) دنیاي سحرآمیز((و )) كمال زوالناپذیر((را بر آن داشتھ است كھ از 
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بھ  ١٧٨٨نظر ھمگان آن است كھ بزرگترین سمفونیھاي موتسارت سھ سفمونیي ھستند كھ وي در تابستان 
م فقر ناراحت كننده و بدھكاریھاي رو بھ افزایش خود، در حالي كھ در معرض حملھ سیلي از الھام ھنگا

 ١٠ژوئیھ، و تاریخ سومي  ٢۵ژوئن، تاریخ دومي  ٢۶تاریخ نخستین سمفوني . قرار گرفتھ بود، نوشت
ز این سھ سمفوني تا آنجا كھ اطالعي در دست است، ھیچ یك ا. سھ نوزاد در سھ ماه بھدنیا آمدند; اوت است

آنھادر ھمان قلمرو مرموزي باقي ماندند كھ در آن، ; او ھیچ گاه آنھا را نشنید; در مدت حیات وي اجرا نشد
ھاي سیاه روي یك صفحھ كاغذ براي آھنگساز آھنگھایي بیصدا یعني نتھا و آرمونیھایي بودند كھ تنھا  نقطھ

در دو، كا  ۴١شماره (ه نام آن را ژوپیتر گذاردھاند بھ گوش ذھن میرسیدند، سومین سمفوني، كھ بھ اشتبا
ولي این . شومان آن را برابر آثار شكسپیر و بتھوون میدانست; ، معموال بھترین آنھا دانستھ میشود)۵۵١

كا (در سل مینور  ۴٠شماره . سمفوني طوري است كھ اگر شنونده حرفھاي نباشد، بھ ارزش آن پي نمیبرد
غاز میشود كھ مبشر سمفوني اوریكاي بتھوون است، و سپس بھ سوي تكاملي پیش با چنان نیرویي آ) ۵۵٠

میرود كھ مفسران را، كھ بیھوده تالش میكنند موسیقي را با كلمات بیان كنند، بر آن داشتھ است 
سرگذشتھایي مانند لیرشاه و مكبث را، كھ حاوي ماجراھاي حزن آور شخصي ھستند، در میان اصوات آن 

براي ھمان . ا این وصف، براي گوشھاي سادھتر، این سمفوني در بردارنده شادي سادھاي استبخوانند، ب
این سمفوني آكنده از اندوه . است) ۵۴٣كا (در میبمل  ٢٩نوع گوشھا، راضي كنندھترین سمفونیھا شماره 

و آرموني است  ھاي موسیقي بر آن سنگیني نمیكند، بلكھ تركیبي از ملودي و ماتم نیست و بار فنون و شیوه
این آھنگ چنان است كھ میتواند خدایان را، كھ از مشتقات كارھاي ; كھ در یك مسیر آرام جریان دارد

  . آسماني خود احساس خستگي كرده و در نقاط ییالقي بھ استراحت مشغولند، مسرور كند

ناشي )) نسرتو گروسوك((این تصنیف از ; تركیبي است از سمفوني و كنسرتو)) سینفونیا كنچرتانتھ((فرم 
شد و با قرار دادن دو یا چند ساز در نقش مخالف ھیئت اركستر، در محاورھاي میان ملودي و سازھاي 

براي ) ٣۶۴كا (در میبمل )) سینفونیا كنچرتانتھ((موتسارت این فرم را در . ھمراھي كننده، تكوین یافت
ین اثر، مانند ھر یك از سمفونیھاي او، از ا; بھ حد اعالي خود رسانید) ١٧٧٩(فلوت، ویولن، و ویوال 
  . لطف برخوردار است

ھمھ كنسرتوھا سرور بخشند، زیرا در آنھا قطعات تكنوازي بھ گوشھاي تعلیم نیافتھ كمك میكنند كھ تمھا و 
. آھنگھایي را كھ در سمفوني ممكن است بر اثر تفصیالت فني یا كنترپوان غیرقابل درك باشند دنبال كنند

جدل میان سازھا جالب است، مخصوصا وقتي كھ، طبق فرمي كھ كارل فیلیپ امانوئل باخ پیشنھاد، بحث و 
 - و موتسارت آن را تكمیل كرد، این بحث و جدل یك ساز را در برابر ھمھ سازھاي دیگر قرار میدھد 

خود را  چون موتسارت از این گونھ مواجھھ ھماھنگ خوشش میآمد، بیشتر كنسرتوھاي. تكنواز علیھ ھمھ
زیرا در این كنسرتوھا خودش نقش تكنواز را بھ عھده داشت، و معموال در اواخر . براي پیانو نوشت

نخستین موومان كادانسي میافزود كھ بھ وي امكان میداد شیرینكاري كند و بھ عنوان نوازندھاي چیره دست 
  . بدرخشد

  . بھ علو ھنري رسید) ٢٧١كا (در میبمل  ٩او نخستین بار در این زمینھ با ساختن كنسرتو پیانو شماره 

است ) ۴۶۶كا (در ر مینور  ٢٠نخستین كنسرتو از سلسلھ كنسرتوھاي او كھ ھنوز محبوبیت دارد شماره 
مان آھستھ بود كھ میتوان گفت در این موو; تقریبا كودكانھ آن است)) رمانس((كھ شھرت آن بھ علت 

اعم از اینكھ علتش تنبلي بود یا گرفتاریھاي زیاد، موتسارت تنظیم . نھضت رمانتیك در موسیقي آغاز شد
; تكمیل نكرد) ١٧٨۵فوریھ  ١١(نتھاي این كنسرتو را تا یك ساعت قبل از وقت مقرر براي اجراي آن 

ند، و فرصتي براي تمرین و تكرار بھ آنھا ھاي آن درست قبل از آغاز برنامھ بھدست نوازندگان رسید نسخھ
مع ھذا، این برنامھ چنان خوب برگزار شد، و موتسارت نقش خود را چنان ماھرانھ ایفا كرد كھ در ; نداد

  . سالھاي بعدي چندین بار تقاضاي تكرار برنامھ بھ عمل آمد

خوش الحاني كھ در  شاید كنسرتو. موتسارت براي سازھاي سولو دیگر نیز آھنگھاي عالي عرضھ كرد
ھایش از راه امواج ھوا بھ گوش  بیش از ھر یك از دیگر ساختھ) ۶٢٢كا (كلید ال براي كالرینت ساخت 

pymansetareh@yahoo.com



. از یك كنسرتو در میبمل براي باسون لذت بسیار میبرد) ١٧٧۴(او در سنین پر نشاط جواني . میرسد
ھ با سرور و شادماني بر روي نتھاي كنسرتوھایي كھ براي ھورن ساختھ بود، در حكم حبابھایي بودند ك

! شجاع باش! بارك اهللا: ((موسیقي مینشستند كھ حاوي راھنماییھاي فكاھي براي نوازنده بودند، مانند
كنسرتویي كھ براي فلوت و ھارپ . ، زیرا موتسارت با چند ساز بادي آشنا بود!))تكان بخور! حیوان

  . سمانھا سیر میدھد و بھ ستارگان میرساندانسان را در آ) ٢٩٩كا (ساختھ شده است ) چنگ(

موتسارت در نوزدھسالگي پنج كنسرتو ویولن ساخت، كھ ھمھ آنھا زیبا بودند و ھنوز سھ تاي  ١٧٧۵در 
، داراي چنان آداجو )٢١۶كا (، كھ در سل ساختھ شده ٣شماره . آنھا جزو ذخایر آثار زنده بھ شمار میروند

است، از )) ر((كھ در  ۴شماره . د اینشتین را از خود بیخود میكردآرام و مالیمي است كھ شخصي مانن
داراي یك آندانتھ كانتابیلھ است كھ با معجزه صداي زن )) ال((در  ۵شماره . شاھكارھاي موسیقي است

  . برابري میكند

جاي تعجبي نیست كھ موتسارت خصوصا در سالھاي عشقش بھ آلوئیزیا وبر آثاري بھ وجود آورد كھ در 
ھاي پختھ و  این آثار آوازھاي كاملي مانند آنچھ در ساختھ. مره وجد آورترین آھنگھاي آوازنویسي ھستندز

بلكھ سادھتر و كوتاھتر و اغلب ھمراه با كلمات بیمعني . تكامل یافتھ شوبرت و برامس دیده میشود نیستند
مییافت، بھ حد اعالي فرم اثر گوتھ )) گل بنفشھ((ولي وقتي موتسارت یك شعر واقعي مانند ; ھستند

، در این شعر، یك گل بنفشھ كھ با نزدیك شدن یك دختر چوپان زیبا از شادي )۴٧۶كا (آھنگسازي میرسید 
ولي این دختر ; بھ لرزه درآمده است، پیش خود فكر میكند چقدر لذتبخش است كھ روي سینھ او جا بگیرد

از میخواند، گل بنفشھ را، بیآنكھ ببیند، زیر پاي خود چوپان، ھمین طور كھ بھ راه خود میرود و بانشاط آو
آیا این شعر تجدید خاطرھاي از آلوئیزیاي بیرحم بود موتسارت براي او یكي از لطیفترین . لھ میكند

ولي اھمیت زیادي براي . نوشتھ بود) اونده وینھ/ نون سو د )) (موج وین كجاست((آریاھاي خود را بھ نام 
ھاي پنھاني ھنر آوازي خود را براي آریاھاي  او مایھ; راكنده و استثنایي قایل نبوداین گونھ آوازھاي پ

  . ھایش براي كلیسا حفظ كرد اپراھاي خویش و ساختھ

آھنگھاي مذھبي او بندرت در خارج از سالزبورگ شنیده میشدند، زیرا كلیساي كاتولیك نسبت بھ كیفیت 
آوازھاي مس در . روي خوش نشان نمیداد) ي موتسارتكارفرما(اپرایي آثار مورد پسند اسقف اعظم 

و در آھنگھایي كھ ; سالزبورگ ھمراه ارگ، آالت زھي، ترومپت، ترومبون، و طبل خوانده میشدند
با این . موتسارت براي این گونھ مراسم میساخت، ناگھان در جدیترین قسمتھا قطعات شاد بھ ترنم درمیآمدند

كا )) (سانتا ماریا ماتردئي((، و )٣٢٧كا )) (آدوراموس تھ((و از قبیل وصف، بدون شك آوازھاي مذھبي ا
ھاي موتسارت كھ  زیباترین آھنگ در ھمھ ساختھ. روح مذھبي شخص را تحت تاثیر قرار میدھند) ب ٣۴١

دیده میشود، كھ چھارمین آواز از سلسلھ )) لوداتھ دومینوم((خاطرھاش مرتبا بھ ذھن خطور میكند در 
بر روي ھم، ). ٣٣٩كا (ست كھ تحت عنوان مرجع اعترافات نفس راحتي كشید ساختھ شده است آوازھایي ا

موسیقي موتسارت نداي یك دوران اشرافي است كھ ھنوز خبر سقوط زندان باستیل را نشنیده بود، و 
دي ھمچنین طنیني بود از یك فرھنگ كاتولیك كھ در ایمان و اعتقادش اضطراب وجود نداشتھ باشد، و آزا

ھاي زندگي، بدون جستجوي وقفھناپذیر بھ منظور یافتن محتواي تازه براي  آن را داشتھ باشد كھ از جذبھ
ھاي سبكترش این موسیقي با لطف و برازندگي تزیینات سبك رو  از جنبھ. رویاي تو خالي، بھرھمند شود

اویر خود مجسم كرده و آن كوكو، با رمانسھاي تصویري واتو، خانھ خدایان در اولمپ، كھ تیپولو در تص
را آرام و در فضاي بیكران شناور نشان داده است، و با تبسمھا و البسھ و ظروف سفالین زمان مادام 

  . دوپومپادور ھماھنگي دارد

ھایي از رنج و خشم در آنھا دیده میشود، ولي نھ ایجاد ادعیھ  بطور كلي، این آھنگھا آرامند، و گاھگاه نشانھ
موتسارت كار خود را در . ، نھ انسان را مانند پرومتھ بھ مبارزه با خدایان وا میدارندخاضعانھ میكنند

كودكي آغاز كرد و یك كیفیت كودكانھ پیوستھ در آثارش وجود داشت، تا اینكھ وي متوجھ شد كھ آھنگ 
  . كھ مشغول ساختن آن است براي خود اوست) ركوئیم(عزایي 
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VII -  روح و جسم  

بیني وي براي . قدش كوتاه و سرش براي بدنش خیلي بزرگ بود. موتسارت از نظر جسماني جذاب نبود
ابروان پرپشتش چشمان بیقرار او را . صورتش خیلي درشت، و لب باال روي لب پایینش قرار گرفتھ بود

وي تالش داشت در سالھاي بعدي، . تیره میكردند، و تنھا موي فراوان طالیي رنگش جالب بھ نظر میرسید
پیراھن توري، كت آبي دم دار،  -كھ نقایص اندام و قیافھ خود را با پوشیدن لباسھاي با شكوه جبران كند 

تنھا ھنگامي كھ . ھاي طالیي، شلواري كھ تا زانویش میرسید، و سگكھاي نقرھاي بر روي كفشھایش تكمھ
انش بر اثر تمركز شدید حواس برق در آن ھنگام چشم. پیانو مینواخت، موضوع اندامش فراموش میشد

  . میزدند، و كلیھ عضالت بدنش خود را تابع فعالیتھاي ذھن و دستانش میساختند

ولي شھرت زودرس و یك برنامھ تقریبا روزانھ ; او در كودكي بیتكلف، خوش باطن، و خوش اعتقاد بود
): ١٧٧٨(بھ وي ھشدار داد لئوپولد . تشویق و تحسین، معایبي در خصوصیات اخالفي وي پدید آوردند

پسرم، تو تندخو و بیمالحظھاي و بیش از حد آماده آن ھستي كھ بھ اولین ادعا و رجزخواني با لحني ((
اگر كسي : ((موتسارت بھ این امر معترف بود و عالوه بر آن میگفت.)) كنایھآمیز پاسخ دندانشكن بدھي

ھم انتقامم را قدري شدیدتر نگیرم، احساس میكنم كھ تنھا و اگر ; مرا ناراحت كند، باید انتقام خود را بگیرم
او در ارزشیابي نبوغ خویشتن را از . حق دشمنم را كف دستش گذاردھام نھ اینكھ او را اصالح كرده باشم

پرنس كاونیتس بھ مھیندوك گفت كھ اشخاصي مانند من در ھر صد : ((ھیچ كس كمتر نمیدانست، و میگفت
ھایش بھ چشم میخورد، و این تا  نوعي ظرافت طبع و لطیفھگویي در نامھ.)) نیا میآیندسال تنھا یك بار بھ د

; معموال این خصیصھ، بھ نحوي بیزیان، شیطنتآمیز بود. آخر عمرش در موسیقي وي نیز تجلي داشت
 او یك مرحلھ. گاھي جنبھ ھجویات تند بھ خود میگرفت، و گاھي ھم در سنین جواني جنبھ مستھجني مییافت

وقتي كھ بیست و یك سال . دلباختگي و مجذوبیت را با بیرون ریختن فسادھاي درون پشت سرگذاشت
داشت، براي دختر عمویش ماریا آناتكال موتسارت نوزده نامھ نوشت كھ، از نظر عاري بودن از نزاكت، 

نثر، تجلیل كرده در نامھاي كھ وي براي مادرش نوشت، از محاسن گاز معده، بھ نظم و . باورنكردني بودند
: بود مادرش ھم زیاد در بند قید و مالحظھ نبود، زیرا وي در نامھاي كھ بھ شوھرش نوشت بھ او اندرز داد

ظاھرا این گونھ عبارات .)) نشیمنگاھت را در دھانت بگذار; عشق، من از خودت خوب مراقبت كن((
ولي این . شاید یادگار نسلي سرزندھتر بودشگفتانگیز در خانواده موتسارت و محافل آنان كامال متداول، و 

  . ھایي حاكي از لطیفترین عواطف بھ خواھر و مادر خود بنویسد امر مانع از آن نمیشد كھ وي نامھ

آیا او شوھر باوفایي از آب در آمد ھمسرش او را . وي، بھ قول خودش، بھ ھنگام داماد شدن كامال پسر بود
  : بھ موجب اظھار زندگینامھ نویس با صداقت وي. متھم میكرد)) ارتباط با خدمھ((بھ 

شایعاتي میان مردم و مطبوعات وجود داشتند، و این شایعات موارد پراكنده و استثنایي ضعف وي را 
او بھ داشتن سروسري با . بزرگ میكردند و بھ صورت وجوه متمایز خصوصیات اخالقي وي در میآوردند

نامیدن وي بھ عنوان . ھ وي برایشان آواز مینوشت، متھم بودھمھ شاگردانش و با ھمھ خوانندگاني ك
  .سرمشق طبیعي دون ژوان حاكي از لطافت دانستھ میشد

بھ ییالقھاي سالمت بخش، دوري خود موتسارت ) ھمسرش(بارداري مكرر ھمسرش، سفرھاي متعدد وي 
و حشر و نشر او با ھاي زنان،  از ھمسر خویش براي اجراي كنسرت، حساسیت او در برابر ھمھ جذبھ

خوانندگان دلفریب و زنان بازیگر بیقید و بند وضعي بھوجود آورد كھ در آن نوعي ماجرا تقریبا 
  . اجتنابناپذیر بود

را برایش اعتراف كرد و چرا )) ناپرھیزي((كنستانتسھ تعریف میكرد كھ چگونھ موتسارت یك چنین مورد 
ولي .)) ب بود كھ نمیشد انسان اوقاتش از او تلخ شوداو چنان مھربان و خو(( -او شوھرش را بخشید 

ظاھرا . خواھر كنستانتسھ اظھار میدارد كھ گاھگاه جنجال شدیدي میان این زن و شوھر در میگرفت
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او با صبر و شكیبایي معایب وي را بھ عنوان یك بانوي ; موتسارت خیلي بھ ھمسر خود عالقھمند بود
ھایي با قربان صدقھ تقریبا  نامھ) بھ علت سفر(جداییشان از ھمدیگر خانھدار تحمل میكرد، و در مواقع 

او درباره . موتسارت در معاشرت و زندگي اجتماعي با موفقیت روبھرو نبود. كودكانھ برایش مینوشت
او یك . سوناتھاي كلمنتي بیارزشند: ((بعضي از رقیبان خود با تندي و خشونت قضاوت میكرد، مثال میگفت

دیروز بخت یارم بود كھ بھ كنسرتویي كھ از : ((و باز میگفت.)) ت، مثل ھمھ ایتالیاییھاحقھ باز اس
در آن چیز قابل تحسین خیلي . ھاي وامانده آقاي فریھولد بود و خودش آن را اجرا میكرد گوش بدھم ساختھ

بودند تمجید  از سوي دیگر، وي از كوارتتھایي كھ بتازگي توسط ایگناتس پالیل منتشر شده.)) كم یافتم
پدرش وي را بھ خاطر اینكھ بھ علت تفرعن . میكرد، ھر چند كھ آنھا با كوارتتھاي خود وي رقابت میكردند

خویشتن را مورد نفرت قرار میدھد سرزنش میكرد، موتسارت منكر تفرعن خود بود، ولي نمیتوان انكار 
روح پر غرور او موانعي در راه كرد كھ وي در میان موسیقیدانان وین دوستان بسیار كمي داشت و 

در اتریش و آلمان سرنوشت یك موسیقیدان در دست اشراف بود، و موتسارت . پیشرفتش ایجاد میكرد
  . حاضر نبود تفوق خانوادگي را بر نبوغ مقدم دارد

مانع دیگر راه موتسارت این بود كھ ھیچ وقت بھ مدرسھ یا دانشگاه نرفتھ و پدرش فرصت تحصیالت 
موتسارت در میان كتابھاي معدود خود مجلداتي از اشعار گسنر، ویالنت، و گلرت . ھ او نداده بودعمومي ب

وي توجھ . داشت، ولي ظاھرا او در درجھ اول از این كتابھا بھ عنوان منبع اشعار اپراھا استفاده میكرد
ت درك كند چرا این شھر وقتي ولتر درگذشت، او در پاریس بود و نمیتوانس. زیادي بھ ھنر و ادبیات نداشت

: او براي پدرش نوشت. تا این حد درباره دیدار و مرگ این شورشي سالخورده سروصدا راه انداختھ است
او .)) آن پاداش وي است. آن ولتر المذھب حقھ باز مثل یك سگ، مثل یك حیوان، جانش دررفتھ است((

عید (ولي در مراسم كورپوس كریستي  مقداري افكار ضدروحاني از ھمكاران فراماسون خود فراگرفت،
. شاید سادگي روح او بود كھ با وجود معایبش، او را دوستداشتني میكرد. شمع بھ دست شركت كرد) جسد

. آنھایي كھ در موسیقي رقیب او نبودند وي را اجتماعي، با روح، مھربان، و معموال آرام مییافتند
ھرگز موتسارت را كج خلق ندیدھام، چھ برسد بھ  من در سراسر عمرم: ((خواھرزنش سوفي وبر نوشت

او ھمیشھ روح میھمانیھا و مجامع . ولي گزارشھایي ھم خالف این اظھار داده میشدند. اینكھ خشمگین باشد
از بازي بولینگ، . ھمیشھ حاضر بود بنوازد، ھمیشھ براي شوخي و لطیفھ یا بازي آمادگي داشت -بود 

اگر او . گاھي بھ نظرش میرسید بھ رقصش بیشتر مینازد تا بھ موسیقيبیلیارد، و رقص خوشش میآمد، 
. نسبت بھ رقیبانش گذشت نداشت، تقریبا نسبت بھ ھر كس دیگر بھ نحوي بیمالحظھ دست و دل باز بود

. یك پیانو كوك كن مرتبا از او قرض میگرفت و پس نمیداد. كمتر دست رد بر سینھ گدایي میگذاشت
رباره اھمیت زیادي كھ براي پول قایل بود صحبت میكرد، چون وي آن قدر وقت و موتسارت با صراحت د

او كھ براي پول درآوردن بھ منابع و . تمایل كمي براي تفكر درباره پول داشت كھ اغلب بدون پول میماند
 امكانات خود متكي شده بود، ناچار میبایست براي تامین مخارج یك خانواده با یكصد موسیقیدان حسود

بھ امور مالي خود توجھي نداشت، میگذاشت درآمدش بیحساب از دستش برود، و درست در . رقابت كند
ھنگامي كھ وي براي سھ سمفوني و سھ اپراي آخر خود مشغول ساختن زیباترین آھنگھاي عصر خویش 

  . بود، دچار تھیدستي غمباري شد

VIII - ١٧٨٧ - ١٧٨٢: اوج   

براي درسھایي كھ میداد حق التدریس . ین با موفقیتي دلگرم كننده آغاز كرداو فعالیتھاي آزاد خود را در و
فقط . گولدن درآمد داشت ۵٠٠برایش  ١٧٨۴ -  ١٧٨٢ھر یك از كنسرتھایش در ; خوبي دریافت میداشت

. ولي پولي كھ بھ او پرداخت میشد بد نبود; ھایش در مدت حیات او منتشر شدند ھفتاد فقره از ساختھ
دوكات براي شش كوارتتي كھ بھ ھایدن تقدیم شد بھ او پرداخت، كھ براي آن  ١٠٠شر مبلغ آرتارین نا

و میبمل ) ۴٧٨كا (یك ناشر دیگر، ھوفمایستر، با چاپ كوارتتھاي پیانو سل مینور ; روزھا مبلغ جالبي بود
اختن این قطعات اینك نو(موسیقیدانھا این آھنگھا را بسیار مشكل مییافتند ; موتسارت ضرر كرد) ۴٩٣كا (

چیزھایي بنویس كھ بیشتر مورد پسند مردم : ((و ھوفمایستر بھ موتسارت ھشدار داد) آسان بھ نظر میرسد
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موتسارت .)) ھایت نھ چیزي چاپ كنم و نھ بابت آن پولي بپردازم باشد، و گرنھ من نمیتوانم دیگر از ساختھ
د دریافت میداشت، و براي دون جوواني دوكات بو ١٠٠براي اپراھاي خود حق الزحمھ معمول را كھ 

بھ طوري كھ . دوكات بھ اضافھ سود حاصل از یك كنسترتي كھ درآمدش بھ او میرسید دریافت داشت ٢٢۵
از او دیدن كرد،  ١٧٨۵پدرش كھ در سال . گفتھ میشود، درآمد وي در این سالھا بسیار خوب بوده است

گولدن در بانك  ٢٠٠٠كھ بپردازد، فكر میكنم اینك میتواند اگر فرزندم قرضي نداشتھ باشد : ((اظھار داشت
ولي موتسارت این گولدنھا را در بانك نگذاشت و آنھا را براي مخارج جاري، پذیرایي، البسھ .)) بگذارد

بھ این دالیل، و بھ دالیل مبھمتر، وي در آن . خوب، و برآوردن نیازھاي دوستان نیازمند صرف میكرد
 ١۵قبل از آن، در . ھایش مورد طلب بود، مقروض شد وقت دیگر خدمات و ساختھ زمان كھ بیش از ھر

یكي از طلبكارانم تھدید كرده است ((، او در نامھاي براي بارونس فون والدشتتن نوشت كھ ١٧٨٣فوریھ 
ي از آن بانو. ... من در این لحظھ نمیتوانم این پول یا حتي نیمي از آن را بپردازم. علیھ من عارض شود

موفقیت یك .)) واالقدر استدعا دارم كھ بھ خاطر خدا بھ من كمك كنند تا شرافت و شھرت خود را حفظ كنم
وي از این پول ھدیھاي براي پدرش . كھ درآمدش بھ خود او میرسید و كرد) در ماه مارس(كنسرت 

  . فرستاد

ر آنجا نخستین فرزندش بھ د. در یودن پالتس نقل مكان كرد ٢۴۴بھ یك خانھ خوب، شماره  ١٧٨٣در مھ 
این بچھ یك پسرك خوب و چاق و چلھ و مثل توپ گرد و : ((، بھ طوري كھ گفتھ میشود)ژوئن ١٧(دنیا آمد 
ولفگانگ و كنستانتسھ . این واقعھ، و ھدیھ پسرش، بدبیني پدر را نسبت بھ ازدواج او كاھش داد.)) قلنبھ بود

آنھا بچھ را نزد پرستار . ئوپولد و نانرل در سالزبورگ دیدن كنداز این بھبود روابط استفاده كردند تا از ل
  . در وین گذاشتند

پدر و مادرش در سالزبورگ ماندند، زیرا موتسارت ترتیبي داده بود كھ مس او . اوت این بچھ مرد ١٩در 
بیش از ولفگانگ و كنستانتسھ . در دومینور، كھ كنستانتسھ در آن آواز میخواند، در این شھر اجرا شود

حدي كھ میزبان انتظار داشت در سالزبورگ ماندند، زیرا لئوپولد ناچار بود حساب ھر یك شاھي پول خود 
موتسارت و ھمسرش در راه . را داشتھ باشد، و عقیده داشت سھ ماه توقف بیش از حد طوالني است

  . كھ یك سمفوني بسازد بازگشت در لینتس توقف كردند و در آنجا كنت فون تون بھ موتسارت ماموریت داد

پس از اینكھ موتسارت دوباره بھ خانھ خود رسید، با كوشش فوق العاده مشغول بھ كار شد و بھ تدریس، 
او سھ ) ١٧٨۴آوریل  ٣فوریھ تا  ٢۶از (در مدت دو ماه . آھنگسازي، اجراي برنامھ و رھبري پرداخت

دسامبر بھ یكي از ھفت لژ فراماسونھا در  در ماه. كنسرت داد، و در نوزده كنسرت دیگر نوازندگي كرد
ھاي آنھا آھنگھایي  از جلسات آنھا خوشش میآمد، و با رغبت حاضر شد براي جشنواره; وین ملحق شد

پدرش، كھ بر اثر تولد یك پسر دیگر از كنستانتسھ نرم شده بود، در فوریھ براي توقفي طوالني نزد . بسازد
  . ونتھ وارد زندگي موتسارت شدلورنتسو دا پ ١٧٨۵آنھا آمد، و در 

بھ  ١٧۴٩او زندگي را در سال . زندگي این لورنتسو تقریبا بھ اندازه زندگي دوستش كازانووا پرماجرا بود
وقتي بھ سن چھاردھسالگي رسید، امانوئلھ . عنوان فرزند یك دباغ در ناحیھ فقیرنشین چندا آغاز كرده بود

ن نزد لورنتسو داپونتھ، اسقف چندا برده شدند تا براي ورود بھ كونلیانو و دو برادرش بھ وسیلھ پدرشا
امانوئلھ نام اسقف را بر خود نھاد، كشیش شد، در ونیز با یك زن . كلیساي كاتولیك غسل تعمید داده شوند

بھ عنوان شاعر  ١٧٨٣و در سال . شوھردار سروسري پیدا كرد، تبعید شد، بھ درسدن و سپس بھ وین رفت
  . بھ كار گمارده شد)) تئاتر ملي((براي  ولیبرتونویس

موتسارت امكان ساختن یك لیبرتو اپرا از روي كمدي بومارشھ بھ نام عروسي فیگارو را بھ وي پیشنھاد 
  . كرد

این اثر بھ منظور بھ روي صحنھ آوردن در وین بھ آلماني ترجمھ شده بود، ولي یوزف دوم بھ این عنوان 
آیا این . ست و باعث ناراحتي دربارش خواھد شد، اجراي آن را قدغن كردكھ داراي احساسات انقالبي ا
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امكان وجود داشت كھ امپراطور، كھ خود نیز كامال یك انقالبي بود، اغوا شود و اجازه دھد اپرایي كھ بھ 
نحوي عاقالنھ از نمایشنامھ بومارشھ اقتباس شده اجرا شود پونتھ از موسیقي موتسارت تحسین میكرد، و 

او كسي است كھ با وجود داشتن استعدادي بیش از ھر آھنگساز دیگر اعم از : ((دھا درباره او چنین گفتبع
ھاي دشمنانش ھنوز نتوانستھ است نبوغ االھي خود را در وین مورد  گذشتھ، حال، یا آینده، بھ علت دسیسھ

و بقیھ را بھ صورت یك لیبرتو ھاي افراطي نمایشنامھ بومارشھ را حذف كرد  او جنبھ.)) استفاده قرار دھد
  . ایتالیایي درآورد كھ با بھترین آثار متاستازیو رقابت میكرد

ھا، غافلگیریھا، شناساییھا، و  داستان عروسي فیگارو عبارت بود از تركیب پیچیده قدیمي تغییر قیافھ
زمان مناندروس و  ھمھ اینھا از. ھاي زیركانھاي كھ مستخدمان سر اربابان خود میگذاشتند ھمچنین كاله

موتسارت بآساني از موضوع داستان خوشش آمد و تقریبا . پالوتوس از موضوعھاي آشنا در كمدي بودند
لیبرتو و موسیقي ھر دو در ظرف ; بھ ھمان سرعتي كھ لیبرتو آن ساختھ میشد، آھنگھاي آن را نیز ساخت

در اول مھ برنامھ افتتاحیھ ; نوشت موتسارت اوورتور آن را ١٧٨۶آوریل  ٢٩در . شش ھفتھ تكمیل شدند
قسمتي از این موفقیت ممكن است مرھون خواننده باسو بھ نام فرانچسكو بنوتچي . آن با پیروزي برگزار شد

ولي ; بوده باشد كھ شخصي بود شوخ طبع، صدایي بسیار رسا داشت، و در نقش فیگارو آواز میخواند
كھ كروبیني با لحني )) شما چھ میدانید((ایي از قبیل بیشتر آن مدیون نشاط و تناسب آھنگھا، آریاھ

پورجي ((شكوھآمیز میخواند، و توسل پرحرارت و در عین حال معقول كنتس بھ خداي عشق در آریاي 
آن قدر براي تكرار قسمتھایي مختلف از طریق كف زدن و تشویق تقاضا شد كھ اجراي برنامھ . بود)) آمور

  . د، و در پایان موتسارت چندین بار بھ روي صحنھ خوانده شددو برابر مدت معمولي طول كشی

درآمد حاصل از روي صحنھ آوردن فیگارو در وین و پراگ، اگر بھ خاطر ولخرجي موتسارت و بیماري 
آنھا بھ  ١٧٨٧در آوریل . و بارداریھاي ھمسرش نبود، باید او را یك سال از نظر مالي آسوده نگاه میداشت

د درگذشت و براي پسرش یك ماه بعد لئوپول. در الندشتراسھ، نقل مكان كردند ٢٢۴خانھ ارزانتري، شماره 
  . گولدن بھ ارث گذاشت ١٠٠٠

پونتھ ماجراھاي عشقي دون ژوان را بھ عنوان . پراگ بھ موتسارت ماموریت داد اپراي دیگري تھیھ كند
دون ژوان افسانھاي را بھ عنوان فریبكار سویل  ١۶٣٠تیرسو د مولینا در سال . موضوع اپرا پیشنھاد كرد

بازگو كرده  ١۶۶۵ر این داستان را در پاریس بھ عنوان جشن سنگ بھ سال مولی; روي صحنھ آورده بود
وینچنتھ ; عرضھ كرده بود ١٧٣۶گولدوني در ونیز آن را تحت عنوان دون جوواني تنوریو در سال ; بود

در  ١٧٨٧و در ھمان سال ; در وین بھ روي صحنھ آورده بود ١٧٧٧ریگیني میھماني سنگ را در سال 
سانیگا تحت ھمان عنوان اپرایي روي صحنھ آورده بود كھ پونتھ مضامین بسیاري، از ونیز جوزپھ گانت

  . جملھ فھرست پرزرق و برق گناھان جوواني، را از آن برداشت

در پراگ  ١٧٨٧اكتبر  ٢٩برنامھ افتتاحیھ این اپرا، كھ روسیني آن را بزرگترین ھمھ اپراھا خواند، در 
آنھا چنان مورد پذیرایي و تجلیل . اي این برنامھ بھ پایتخت بوھم رفتندموتسارت و كنستانتسھ بر. اجرا شد

سپس در نیمھ شب، . قرار گرفتند كھ موتسارت ساختن اوورتور را تا شب قبل از افتتاح بھ تعویق انداخت
پس از آنكھ او بھ قول خودش خوشترین شب قابل تصور را گذراند، قطعھاي ساخت كھ از نظر تجسم قبلي 

نت آھنگ درست موقعي بھ دست ھیئت . كمدي و تراژدي نمایشنامھ تقریبا بھ سبك واگنر بودعناصر 
روز دوشنبھ : ((نشریھ تسایتونگ چاپ وین گزارش داد. نوازندگان رسید كھ قرار بود برنامھ اجرا شود

 .اپراي دون جوواني اثر موتسارت، رئیس موسیقي نمازخانھ، كھ مدتھا انتظار آن میرفت اجرا شد
آقاي . موسیقیدانان و خبرگان اتفاق نظر دارند كھ چنین برنامھاي تاكنون در پراگ دیده نشده است

موتسارت رھبري را بھ عھده داشت، و حضور او در اركستر در حكم عالمتي براي ھورا كشیدن بود كھ 
بعد  گلوك سھ روز. نوامبر این زوج خوشبخت بھ وین بازگشتند ١٢در . ھنگام خروجش تكرار شد

پس از درد سر زیاد با . درگذشت، و یوزف دوم موتسارت را بھ عنوان رامشگر خاص دربار تعیین كرد
موتسارت . در وین روي صحنھ آمد و با تشویق كمي روبھرو شد ١٧٨٨مھ  ٧خوانندگان، دون جووان در 

ھ در پراگ، مانھایم، و پونتھ تغییرات دیگري در آن دادند، ولي این اپرا در وین ھیچ گاه با موفقیتي ك
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یكي از منتقدان برلین شكایت داشت كھ این نمایشنامھ . ھامبورگ، و دیگر جاھا روبھرو شده بود مواجھ نشد
اگر امكان داشتھ باشد كھ ملتي بھ یكي از : ((تفریحي در حكم تخطي از اصول اخالقي بود، ولي افزود

نھ سال بعد، گوتھ بھ .)) سازنده این اپرا، مفتخر باشد فرزندان خود افتخار كند، آلمان میتواند بھ موتسارت،
گوتھ از .)) امیدھاي شما براي یك اپرا بھ طور كامل در دون جوواني برآورده شده است: ((شیلر نوشت

  . اینكھ عمر موتسارت كفاف نداد كھ براي داستان فاوست آھنگ بسازد بسیار متالم بود

IX  - ١٧٩٠ -  ١٧٨٨: حضیض   

ز دون جوواني بسرعت مصرف شد، و حقوق ناچیز موتسارت بسختي كفاف خوراك را وجود حاصل ا
بھ محلھ ارزان قیمتتري . او شاگرداني گرفت، ولي تدریس كاري بسیار خستھ كننده و وقت گیر بود. میداد

از ھر كجا كھ . با این وصف، بدھیھایش بسرعت رو بھ افزایش بودند; در ورینگر شتراسھ نقل مكان كرد
توانست، خصوصا از یك بازرگان مھربان و ھم مسلك فراماسون بھ نام میخائل پوخبرگ، قرض می

  : موتسارت براي او نوشت ١٧٨٨میگرفت، در ژوئن 

گذشتھ از اینكھ در حال حاضر وضعم اجازه نمیدھد این مبلغ را مسترد . دوكات بھ شما بدھكارم ٨من ھنوز 
ر است كھ بھ خود اجازه میدھم از شما تقاضا كنم كھ با دادن دارم، اعتماد من بھ شما چنان بیحد و حص

تا آن وقت من بھطور مسلم حق االمتیاز خود را دریافت خواھم داشت، و سپس . بھ من كمك كنید ١٠٠
  .گولدن را ھمراه با گرمترین سپاسھاي خود بھ شما مسترد دارم ١٣۶كامال بآساني خواھم توانست مبلغ 

ژوئن تقاضاي  ١٧موتسارت، كھ از وام گرفتن مشعوف شده بود، در . فرستادگولدن را  ١٠٠پوخبرگ 
ھاي عقب افتاده  او اجاره. گولدن وام براي یك یا دو سال، با بھرھاي مناسب، از او كرد ٠٠٠،٢یا  ٠٠٠،١

ه موتسارت براي پرداختن اجار; خانھ قبلي خود را نپرداختھ بود و صاحبخانھ او را تھدید بھ زندان میكرد
  . وي قرض گرفت

ظاھرا پوخبرگ كمتر از آنچھ از او خواستھ شده بود فرستاد، زیرا آھنگساز مستاصل تقاضاھاي دیگري 
سھ )) سمفونیھاي بزرگ((ھاي پرمشقت بود كھ موتسارت  در آن ماه. در ژوئن و ژوئیھ براي او فرستاد

  . گانھ خود را ساخت

او كرده بود تا ھمراه وي بھ برلین برود استقبال بھ عمل  او از دعوتي كھ پرنس كارل فون لیخنوفسكي از
  . آورد

از وین راه  ١٧٨٩آوریل  ٨این شاھزاده و گدا در . گولدن از فرانتس ھوفدمل گرفت ١٠٠براي این سفر 
دوكات  ١٠٠در درسدن موتسارت در حضور فردریك آوگوستوس برگزیننده نوازندگي كرد و . افتادند

باخ بھ نام در الیپزیگ یك برنامھ براي عموم با ارگ باخ اجرا كرد و از اجراي موتت . دریافت داشت
آوریل  ٢٨(در پوتسدام و برلین . توسط گروه ھمسرایان توماس شولھ بھ ھیجان آمد)) آقایان آواز بخوانید((
فلورن دریافت داشت، و  ٧٠٠براي فردریك ویلھلم دوم نوازندگي كرد و ھدیھاي بھ مبلغ ) مھ ٢٨تا 

یك ; عتي مرموز خرج شدندولي درآمدھایش با سر. ماموریت یافت شش كوارتت و شش سونات بسازد
شایعھ تایید نشده قسمتي از این مخارج را بھ رابطھ با یك خواننده اھل برلین بھ نام ھنریتھ بارونیوس نسبت 

در مورد بازگشتم، تو باید بیشتر انتظار خودم را داشتھ باشي تا : ((مھ او بھ كنستانتسھ نوشت ٢٣در . میداد
  . بھ خانھاش رسید ١٧٨٩در چھارم ژوئن .)) انتظار پول را

كنستانتسھ، كھ بازھم حاملھ بود، بھ پزشك و دارو و یك سفر پر ھزینھ براي استفاده از آبھاي معدني در 
  : موتسارت دوباره متوجھ پوخبرگ شد و بھ او نوشت. وین نیاز داشت -باي  - بادن 
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اگر شما، محبوبترین  .خداي بزرگ، من آرزو نمیكنم كھ حتي بدترین دشمنم در وضع كنوني من باشد
ھم خود بدبخت و  -من، از من روي بگردانید، ما ھمگي نابود خواھیم شد [ فراماسون]دوست و برادر 

گولدن دیگر بھ  ۵٠٠ھمھ چیز بستھ بھ این است كھ آیا شما . بیگناھم و ھم ھمسر و اطفال بیچاره و بیمارم
گولدن بھ  ١٠ه نشده است، من تعھد میكنم ماھي تا زماني كھ اوضاعم روبھ را. من قرض خواھید داد یا نھ

  . شما پس بدھم

من بھ سختي میتوانم خود را حاضر كنم این نامھ را بفرستم، ! آه خدایا. و سپس ھمھ پول را پس خواھم داد
گولدن برایش فرستاد كھ بیشتر آن  ١۵٠پوخبرگ ! بھ خاطر خدا مرا ببخشید، فقط مرا ببخشید. ولي ناچارم

  . كنستانتسھ در بادن شد صرف ھزینھ

یوزف دوم با دادن ماموریت بھ موتسارت و . نوامبر او دختري بھ دنیا آورد كھ ھمان روز مرد ١۶در 
كھ ماریوو در بازي عشق و تصادف (پونتھ براي نوشتن یك نمایشنامھ تفریحي درباره یك موضوع قدیمي 

از این قرار است كھ دو مرد تغییر قیافھ میدھند  داستان. بھ او كمك كرد) آن را بھ كار برده بود ١٧٣٠در 
آنھا نامزدھاي خود را اھل دل میبینند ولي آنھا را بھ این علت . تا وفاداري نامزدھاي خود را آزمایش كنند

موضوع این داستان . نام اپرا ھم از ھمین قسمت گرفتھ شده است; میبخشند)) ھمھ زنھا این طورند((كھ 
البتھ بھ استثناي اینكھ كنستانتسھ در بادن قدري (ن موتسارت زیاد مناسب نبود براي خلق و خوي محزو

، ولي او براي این لیبرتو زیركانھ و پرظرافت آھنگھایي ساخت كھ تجسمي واقعي از )بازیگوش شده بود
كمتر موردي وجود دارد كھ مھمالت تا این حد مورد تجلیل و تحسین قرار گرفتھ ; زیركي و ظرافت طبعند

، و ظرف یك ماه چھار بار )١٧٩٠ژانویھ  ٢۶(برنامھ افتتاحیھ آن با موفقیت متوسطي روبھرو شد . باشند
، و )فوریھ ٢٠(سپس یوزف دوم درگذشت . دوكات براي موتسارت درآمد داشت ١٠٠تكرار شد و 

  . آوریل تعطیل شدند ١٢ھاي وین تا  تماشاخانھ

او بھ . ولي لئوپولد دوم او را نادیده گرفت. ي او كار بیابدموتسارت امیدوار بود كھ امپراطور جدید برا
بھ عنوان معلم زبان ایتالیایي، ) ١٨٣٨(پونتھ بھ انگلستان و آمریكا رفت و سرانجام . پونتھ نیز عنایتي نكرد

موتسارت تقاضاھاي دیگري از . در موسسھاي كھ اینك دانشگاه كلمبیا در نیویورك است، مشغول كار شد
و ھیچ ) ١٧٩٠فوریھ، و اول و ھشتم و بیست و سوم  ٢٠ژانویھ،  ٢٠،، ١٧٨٩دسامبر  ٢٩(رد پوخبرگ ك

در اوایل ماه مھ او . گاه رویش زمین انداختھ نشد، ولي بندرت ھمھ آنچھ را كھ میخواست بھ دست آورد
: كرد مھ بھ پوخبرگ اعتراف ١٧گولدن كرد كھ اجارھخانھ عقب افتاده را بپردازد، و در  ۶٠٠تقاضاي 

در آن نامھ وي تعداد شاگردانش را تنھا دو نفر اعالم داشت و .)) من ناچارم بھ نزولخواران متوسل شوم((
و او بیش از آن عصبي . از دوستانش تقاضا كرد این خبر را ھمھ جا پخش كنند كھ او آماده است درس بدھد

مالقاتھایي كھ با شاگردانش میگذاشت گاھي بھ وعده . مزاج و تنگ حوصلھ بود كھ بتواند معلم خوبي باشد
ولي وقتي شاگردي بااستعداد مییافت، . عمل نمیكرد، و گاھي بھ جاي درس دادن با آنھا بیلیارد بازي میكرد

و بھ این ترتیب بود كھ بھ طیب خاطر و با موفقیت بھ یوھان ; ھر چھ داشت در طبق اخالص میگذاشت
د وي آمد و در نسل بعدي پیانونوازي مشھور شد، درس نز) ١٧٨٧در (ھومل، كھ در سن ھشت سالگي 

  . میداد

ھا  یكي از پزشكان بیماري وي را تورم فلج كننده و چركزاي كلیھ. بیماري شدید بر اندوه موتسارت میافزود
دیشب . من امروز وضع كامال فالكتباري دارم: ((او بھ پوخبرگ نوشت ١٧٩٠اوت  ١۴در . تشخیص داد

. بیمار و گرفتار نگراني و تشویش - نتوانستم بخوابم، وضع مرا در نظر خود مجسم كنید بھ علت درد اصال 
پوخبرگ .)) آیا نمیتوانید یك كمك جزئي بھ من بكنید حتي كمترین مبلغ مورد حسن قبول بسیار خواھد بود

  . گولدن برایش فرستاد ١٠

اي تامین مخارج خانوادھاش موتسارت با وجود وضع نامساعد جسماني خویش بھ كاري استیصالي بر
ھفده رامشگر دربار در . در فرانكفورت تاجگذاري كند ١٧٩٠اكتبر  ٩قرار بود لئوپولد در . دست زد

او با این وصف رفت و فرانتس ھوفر، . التزام ركاب امپراطور بودند، ولي از موتسارت دعوت نشده بود
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براي تامین ھزینھ سفر، بشقاب نقره خانواده . ردشوھرخواھر زنش، را نیز كھ نوازنده ویولن بود با خود ب
كھ سال قبل ) ۵٣٧كا (اكتبر اوكنسرتو پیانوي خود را در كلید  ١۵در فرانكفورت در . را گرو گذاشت

نامیده و نمیتوان گفت در زمره بھترین آثار )) كنسرتو تاجگذاري((ولي بازیھاي تاریخ آن را  -ساختھ بود 
از نظر افتخار و شھرت با ((و بھ طوري كھ براي ھمسرش نوشت ; ردنواخت و رھبري ك - وي است 

موتسارت بیآنكھ پولي بیش از مخارجش بھ .)) موفقیتي عالي روبھرو شد، ولي از نظر پولي با ناكامیابي
نقل مكان  ٧٠در نوامبر بھ خانھ ارزانتري در راوھنشتاین گاسھ شماره . دست آورده باشد، بھ وین بازگشت

  . ا در ھمان جا درگذشتكرد و بعد

X- ١٧٩١: ركوئیم   

  . سھ ماموریت، كھ بھ فاصلھ كمي پشت سرھم بھ او محول شدند، مدت یك سال دیگر او را زنده نگاه داشتند

ھاي آلماني  ھاي حومھ شھر اپراھا و نمایشنامھ امانوئل شیكاندر، كھ در یكي از تماشاخانھ ١٧٩١در مھ 
یك لیبرتو را كھ درباره یك ني سحرآمیز بود بھ او عرضھ داشت و از  روي صحنھ میآورد، طرح ابتدایي

وقتي كھ . موتسارت قبول كرد. تقاضا كرد آھنگھاي آن را بسازد) موتسارت(برادر فراماسون خود 
وین رفت، او دعوت شیكاندر را براي  - باي  - كنستانتسھ، كھ بار دیگر حاملھ بود، در ماه ژوئن بھ بادن 

اي خود در خانھ باغي در نزدیكي تماشاخانھ، كھ در آن میتوانست آھنگھاي ني سحرآمیز را گذراندن روزھ
شبھا بھ اتفاق شیكاندر بھ بھرھگیري از زندگي شبانھ . بھ تشویق و فشار مدیر تماشاخانھ بسازد، پذیرفت

بودند، و این امر حماقت و بیبندوباري مالزمان اجتنابناپذیر چنین نحوه زندگي : ((یان میگوید. میپرداخت
در .)) بزودي بھ گوش مردم رسید و مدت چند ماه نام او را بھ چنان ننگي آلود كھ بیش از خطاي وي بود

برود تا از ) كیلومتري وین ١٨در فاصلھ (میان این رفع خستگیھا، موتسارت وقت آن را مییافت كھ بھ بادن 
  . ھمسر خود دیدن كند

  . ارت دوم را بھ دنیا آوردژوئیھ ولفگانگ موتس ٢۶ھمسرش در 

 ١٠٠در آن ماه از یك بیگانھ مجھول الھویھ تقاضایي براي او رسید كھ بھ او پیشنھاد میكرد در برابر 
دوكات بھ طور مخفیانھ یك ركوئیم برایش بسازد و بدون اینكھ نام مصنف را اعالم دارد، آن را براي وي 

  . ارسال كند

وضوع مرگ روي آورده بود كھ در ماه اوت از پراگ ماموریتي موتسارت از شادي ني سحرآمیز بھ م
برایش رسید كھ اپرایي بھ نام بخشایندگي تیتو بسازد تا در مراسم تاجگذاري لئوپولد دوم بھ عنوان پادشاه 

او كمتر از یك ماه وقت داشت كھ لیبرتو قدیمي متاستازیو را بھ موسیقي نو . بوھم كھ در پیش بود اجرا شود
ھاي پرسروصدا، ضمن مسافرت بھ  ھاي لرزان و مسافرخانھ براي انجام این ماموریت، در كالسكھ. درآورد

ھنگامي كھ . این اپرا در ششم سپتامبر اجرا و با تشویق كمي روبھرو شد. پراگ با ھمسرش كار میكرد
ناكامیابي او موتسارت از شھري كھ بھ او كمك كرده بود خارج میشد، با توجھ بھ اینكھ امپراطور شاھد 

دوكاتي و خبري بود كھ بعدا  ٢٠٠تنھا تسالي خاطرش حق الزحمھ . بوده است، اشك در چشمان داشت
سپتامبر با موفقیت كامل روبھرو شده  ٣٠برایش رسید، حاكي از اینكھ برنامھ تكراري اپرا در پراگ در 

  . بود

قسمتي از داستان از . ھبري كرددر آن روز، وي از پشت پیانو برنامھ افتتاحیھ ني سحرآمیز را ر
موتسارت . ھاي جن و پري، و قسمتي ھم تجلیل از مراسم راه یافتن بھ سازمان فراماسونھا بود افسانھ

حداعالي ھنر خود را در آھنگسازي بھ كار برد، ھر چند كھ بیشتر آریاھا را در سطحي ساده و ملودیك، 
او براي چھچھھ ملكھ شب شیرینكاریھا و . گاه داشتكھ با مشرب شنوندگان طبقھ متوسطش مانوس بود، ن

رشتھ فرنگي ((ھا را مسخره میكرد و آنھا را  ھنرنماییھاي زیادي بھ خرج داد، ولي در خلوت این چھچھھ
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آریاي كاھن ; مارش كشیشان، كھ در ابتداي پرده دوم بود، از آھنگھاي فراماسونھاست. میخواند)) خرد شده
رسراھاي مقدس ما از انتقام چیزي نمیدانیم، محبت نسبت بھ ھمنوعان قانون در این س((اعظم بھ نام 

در حكم ادعاي فراماسونھا دایر بر این است كھ اخوت ابناي بشري را، كھ زماني )) راھنماي سالكان است
گوتھ ني سحرآمیز را با قسمت دوم فاوست، كھ آن ھم اخوت . مسیحیت آن را موعظھ میكرد، بازگرداندھاند

این اپرا داراي مفھوم ((و خودش ھم كھ از فراماسونھا بود، میگفت ; موعظھ میكرد، مقایسھ كرد را
نخستین اجراي اپرا با موفقیتي نامشخص .)) عالیتري است كھ از نظر سالكان این طریقت بھ دور نمیماند

نكشید كھ ني  ولي طولي; روبرو شد و منتقدان از اختالط فوگھا با قسمتھاي تفریحي سختیكھ خوردند
سحرآمیز از ھمھ اپراھاي موتسارت، و از ھمھ اپراھاي پیش از واگنر و وردي، بیشتر مورد پسند عامھ 

  . این اپرا ظرف چھارده ماه بعد از برنامھ افتتاحیھاش، یكصد بار تكرار شد; قرار گرفت

آخرین پیروزي ھنگامي بھ سراغ موتسارت آمد كھ او احساس میكرد دست مرگ جسمش را لمس كرده 
مثل این بود كھ گویي این شوخي طبیعت باید لحني تندتر بھ خود بگیرد، زیرا یك گروه از نجباي . است

او خواھند  فلورن بھ ١٠٠٠مجارستان در این ھنگام بھ وي اطمینان دادند كھ مقرري ساالنھاي بھ مبلغ 
پرداخت، و یك ناشر در آمستردام در برابر حق االمتیاز انحصاري چاپ بعضي از آثارش حتي بیش از این 

: موتسارت پاسخ داد. در سپتامبر او دعوتي از پونتھ دریافت كرد كھ بھ لندن برود. مبلغ بھ او پیشنھاد كرد
نھ میتوانم چنین بكنم وضعم بھ من اعالم من با كمال میل حاضرم از اندرز شما پیروي كنم، ولي چگو((

قبل از اینكھ من بتوانم استعداد خود را بھ . میدارد كھ ساعت مرگم فرا رسیده است و من در حال نزع ھستم
ھاي آخر زندگي خود  در ماه.)) با این وصف، زندگي زیبا بود. ثبوت برسانم، كار بھ پایان رسیده است
وقتي . مدت چند ھفتھ با حرارتي تبالود روي آن كاركرد. ركوئیم كردنیروي رو بھ زوال خویش را صرف 

من : ((ھمسرش سعي كرد توجھ او را بھ مطالبي كھ كمتر اندوھگین باشند سوق دھد، او بھ ھمسرش گفت
او .)) براي مراسم تشییع جنازه من بھ درد خواھد خورد; را براي خودم مینویسم) آھنگ عزا(این ركوئیم 

، ))ركورداره((، ))ركس ترمندائھ((، ))تو با میروم((، ))دیئس ایرائھ((، ))ھكوری((قسمت 
این قطعات بدون مرور و ; را ساخت)) ھوستیاس((، و ))دومینھ((، ))الكریموزا((، ))كونفوتاتیس((

فرانتس . تجدیدنظر باقي ماندند و نشاندھنده وضع نابسامان ذھني ھستند كھ در حال از پاي درآمدن است
  . رزوسمایر ركوئیم را بھ نحوي بسیار نیكو تكمیل كردكساو

ناچار بستري . در نوامبر تورم دردناك دستھا و پاھاي موتسارت آغاز، و فلج موضعي بر او عارض شد
در آن شبھا كھ ني سحرآمیز اجرا میشد، او ساعت خود را در كنارش قرار میداد و در عالم خیال، ھر . شد

در آخرین روز حیاتش، او نتھاي موسیقي . و گاھي آریاھا را زیر لب زمزمھ میكردپرده از اپرا را دنبال، 
خانم شاك قسمت سوپرانو را خواند، فرانتس . ركوئیم را خواست و قسمت مربوط بھ خواننده آلتو را خواند

او  .رسیدند، موتسارت گریست)) الكریموزا((وقتي آنھا بھ . ھوفر قسمت تنور، و آقاي گرل قسمت باس را
ھنگام شب موتسارت . یك كشیش برایش طلب آمرزش كرد. پیشگویي كرد كھ ھمان شب خواھد مرد

سپس صورتش را بھ جانب دیوار گرداند و ; بیھوش شد، ولي كمي بعد از نیمھ شب چشمانش را گشود
  ). ١٧٩١دسامبر  ۵(بزودي از رنج زندگي رست 

جسدش در تاریخ . جنازه مناسبي از او بھ عمل آورند نھ ھمسرش و نھ دوستانش ھیچ كدام نتوانستند تشییع
براي او . دسامبر در كلیساي قدیس ستفان متبرك، و در محوطھ كلیساي قدیس مارك بھ خاك سپرده شد ۶

جسدش بھ داخل دخمھاي كھ براي جا دادن پانزده یا بیست فقیر درست شده بود ; گوري خریداري نشده بود
چند روز بعد، بیوھاش براي دعا بھ آنجا آمد، و . ي بر روي آن قرار نداشتھیچ صلیب یا سنگ. سرازیر شد

  . ھیچ كس نتوانست محلي را كھ جسد موتسارت را در برگرفتھ بود بھ او نشان دھد

  فصل شانزدھم  ١٧٩۶ -  ١٧١۵كتاب چھارم اسالم و شرق اسالوي 
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  اسالم

١٧١۵ -١٧٩۶  

I  -  تركان  

میان نھضت روشنگري و اسالم گیر كرده  -[ ص]در قرن ھجدھم، مسیحیت میان ولتر و حضرت محمد 
  . بود

قدرت نظامي  ١۶٨٣با آنكھ جھان اسالم از زمان عقب راندن تركھا از وین بھ وسیلھ سوبیسكي در سال 
سطین، سوریھ، خود را از دست داده بود، ھنوز بر مراكش، الجزایر، تونس، لیبي، مصر، عربستان، فل

، بلغارستان، صربستان )روماني(ایران، آسیاي صغیر، كریمھ، جنوب روسیھ، بسارابي، مولداوي، واالكیا 
ھمھ . ، مونتنگرو، بوسني، دالماسي، یونان، كرت، مجمع الجزایر اژھاي، و تركیھ تسلط داشت)یوگسالوي(

در سواحل دالماسي، آنھا با دریاي . ودنداینھا، بجز ایران، قسمتي از امپراطوري عظیم تركھاي عثماني ب
در تنگھ بوسفور بر تنھا گذرگاه دریاي . آدریاتیك در تماس آمده بودند و رویاروي ایاالت پاپي قرار داشتند

  . سیاه تسلط داشتند و میتوانستند ھر وقت اراده كنند، راه دسترسي روسیھ را بھ دریاي مدیترانھ ببندند

ستان بھ سرزمینھاي اسالمي میرفت، در ابتدا تفاوت زیادي میان تمدن مسیحي اگر انسان از اراضي مجار
در اینجا نیز اشخاص فقیر سادھدل و خداشناس زیر نظر اربابان ثروتمند، . و تمدن اسالمي مشاھده نمیكرد

مقدار : ولي در آن سوي بوسفور، دورنماي اقتصادي عوض میشد. زیرك، و شكاك زمین كشت میكردند
بقیھ اراضي بیابان یا كوھستان بودند كھ تنھا استعداد . یر كشت بسختي بھ پانزده درصد میرسیداراضي ز

نشانھ بارز در آنجا بدویان سیھچرده و آفتاب سوختھ بودند كھ ; بھرھبرداري از معادن یا حشم داري داشتند
ساحلي، یا شھرھایي  شھرھاي. ھمھ جاي خود را براي محافظت در برابر گرما و شن در پارچھ میپیچیدند

كھ بھ طور پراكنده وجود داشتند، سرگرم دادوستد و صنایع دستي بودند، ولي آھنگ زندگي از مراكز 
زنان در خانھ میماندند، یا با وقار غرورآمیز در ; مسیحي كندتر و توام با فراغ بال بیشتري بھ نظر میرسید
. دان بدون شتاب در خیابانھا در رفت و آمد بودندزیر بارھا یا در پشت چادرھاي خود راه میرفتند، و مر

ھایشان را  صنایع تقریبا بھ طور كامل جنبھ كارھاي دستي داشت، و دكانھاي پیشھوران قسمت جلویي خانھ
آنھا ھمان طور كھ بھ كار مشغول بودند، چپقي دود میكردند، حرف میزدند، و گاھي ھم قھوه ; تشكیل میداد

  . ني كھ كارشان بھ طول میانجامید تعارف میكردندو چپق خود را بھ مشتریا

بھ طور كلي، یك ترك معمولي چنان از تمدن خود رضایت داشت كھ قرنھا بھ تغییر مھمي تن در نداده بود، 
در میان تركان، ھمان طور كھ در معتقدات كاتولیكھاي كلیساي رم مرسوم بود، سنت چون وحي منزل 

قرآن ھم قانون بود و ھم ; اسالم بیش از قلمرو مسیحیت نیرومند بود مذھب در دنیاي. داراي تقدس بود
زیارت مكھ ھر سالھ نمایش حركت انگیزش را . كتاب آسماني، و عالمان االھي مفسران رسمي قانون بودند

ولي در میان طبقات باال، بدعتھاي فكري براساس . ھاي خاكي بسط میداد بھ سرتاسر بیابان و طول جاده
تقدات مذھبي با موازین عقلي، كھ نداي آن در قرن ھجدھم توسط معتزلھ سر داده شد و در انطباق مع

. توسط شاعران و فالسفھ مسلمان ادامھ یافت، با حسن قبول وسیع ولي پنھاني مواجھ بود)) عصر ایمان((
  : لیدي مري ورتلي مانتگیو از قسطنطنیھ گزارش داد ١٧١٩در سال 

آنھا . اعتقاد دارند كھ بھ عصمت پاپ عقیدھمندند[ ص]ھمان قدر بھ الھام محمد  )یعني دانشمندان(افندیھا 
میكنند و ھیچ ) خداپرستي(بین خود، یا در نزد كساني كھ مورد اعتمادشان ھستند، تظاھر صریح بھ دئیسم 

بارت از یك جز این اظھار عقیده نمیكنند كھ این قوانین ع[ و سنتھا)) قرآن((اوامر ]گاه درباره قوانین خود 
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سازمان سیاسي، و اینك شایستھ آن است كھ بھ وسیلھ اشخاص عاقل مراعات شوند، ھر چند كھ بدوا بھ 
  . وسیلھ سیاستمداران و متعصبان متداول شدند

ھاي سني و شیعھ در اسالم انشعاب ایجاد كردند، ھمان طور كھ مذاھب كاتولیك و پروتستان مسیحیت  فرقھ
در قرن ھجدھم فرقھاي جدید بھ وسیلھ محمد بن عبدالوھاب، یكي از . ساختند را در غرب دچار انشعاب

وھابیھا بھ . بنانھاده شد -آن فالت مركزي كھ اینك آن را بھ عنوان عربستان سعودي میشناسیم  -شیوخ نجد 
ھاي آنھا پرستش قدیسان را محكوم میكردند، مقابر و مزار. اسالم بودند) پیوریتنھا(منزلھ پیرایشگران 

قدیسان و شھدا را منھدم میكردند، استعمال ابریشم و توتون را مردود میدانستند، و از حق ھر فرد دایر بر 
شیادان مذھبي و معجزات ; ھا، خرافات رواج داشت در تمام فرقھ. تعبیر قرآن براي خود دفاع میكردند

جادوگري را ھمان قدر واقعي میدانستند و بیشتر مسلمانان قلمرو ; قالبي بآساني اعتبار و مقبولیت مییافتند
اینان عقیده داشتند كھ با تحت . آموزش و پرورش زیر نظر روحانیان قرار داشت. كھ دنیاي شن و آفتاب را

انضباط درآوردن كیفیات اخالقي، بیشتر میتوان بھ ساختن اتباع خوب و عشایر وفادار اطمینان داشت تا كھ 
نجوم بھ صورت علم احكام نجوم، شیمي بھ ; ق یافتھ بود پیروز شدنددر اسالم قرون وسطي كارشان رون

ولي در نزد بسیاري . صورت كیمیاگري، پزشكي بھ صورت جادوگري، و تاریخ بھ صورت افسانھ درآمد
ھمان طور كھ داوتي . از مسلمانان، یك حكمت فارغ از دنیا جاي آموزش و پرورش و كسب علم را گرفت

عربھا و تركھا كھ كتابھایشان چھره اشخاص، و اظھارات حكیمانھشان : ((عاقل و خوش بیان نوشت
عبارات متداول و ھزاران ضرب المثل قدیمي حكیمانھ از دنیاي شرقي آنھاست، بھ مرز حقیقت مسائل 

آنان از نظر روش و مشي در جواني مانند اشخاص سالخوردھاند، و كمتر چیزي است كھ . انساني نزدیكند
نوشت،  ١٧١٧ورتلي مانتگیو، در نامھاي كھ بھ سال .)) ناچار بھ دست كشیدن از آن شوند در سنین بعدي

اشخاص با مالحظھ در میان تركھا در مكالمھ خود بھ ھمان اندازه متمدنند كھ ((بھ ادیسن اطمینان داد كھ 
  . خرد و حكمت ملیت خاصي ندارد.)) من در میان افراد دیگر در ایتالیا دیدھام

بیابانھاي ھراس آور، آسمان فراگیر، و تعداد بي حد . شاعران پیوستھ بھ حد وفور وجود داشتھاند در اسالم
و حصر ستارگان در شبھاي بیابر نیروي تخیل و ایمان مذھبي را بھ جنب و جوش میآورد و احساسي 

زناني و طبیعت جسم، ھمراه تمنیات مھار شده، كمال مطلوب خود را در جذبھ ; مرموز ایجاد میكرد
سر ویلیام  ١٧٧۴در سال . ھاي خویش میافزودند جستجو میكرد كھ با اختفا و حجب خود بر شدت جذبھ

جونز در اثر خود بھ نام شرحي بر شعر عربي محبوبیت، لطف، و نیروي عاطفي شعر در اسالم را بر 
  . اشخاص ھشیار آشكار كرد

) ١٧٣٠ - ١٧٠٣(ان سلطان احمد سوم بزرگترین شاعر عثماني در قرن ھجدھم ندیم بود كھ در زم
  : از جملھ آثار او این است. غزلسرایي میكرد

  ... قلب و روح من كھ شیداي عشق است بھ فنا رفتھ 

  ... و عنان صبر و تحمل از كفم خارج شده است 

  . ... یك بار سینھ زیبایش را عریان كردم، و بالفاصلھ صبر و قرار از سینھ خودم گریخت

  ... لف مشرك، چشمان مشرك خال مشرك، ز

  . سوگند میخورم كھ سراسر ملك حسنش شركآمیز است

  . ھایي بر گردنش و بر سینھاش داد وعده بوسھ

  . واي بر من، چون این كافر از وعدھاي كھ داده نادم است
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جعد گیسوان خود را با چنان طنازي از زیر كالھش نشان میدھد كھ ھركس آن را ببیند دل و دین از كف 
  . ... میدھد

  . ... اي سنگدل، بھ خاطر توست كھ ھمھ مردان از نومیدي میگریند و شیون میكنند

خوشبو در انسان فكر میكند كھ یك گل ; اندام ظریفت از ھمھ خوشبوتر و از ھمھ رنگھا روشنتر است
  . ... آغوش خود تو را پرورش داده است

تو با شیریني، در حالي كھ در یك دست و در دست دیگر پیالھاي داري، میآیي، آه، من نمیدانم كدامیك از 
  . بھ سوي خود بكشم -گل سرخ، پیالھ، یا تو را  - اینھا 

جوشان از جویبار زندگي فوران ھنگامي كھ تو اندام ظریفت را بھ من نشان دادي، با خود گفتم چشمھاي 
زنان ناچار بودند از اندام ظریف خود تا آنجا كھ برایشان ممكن بود استفاده كنند، زیرا ھمین كھ . میكند

این وضع نھ تنھا در مورد ھمسران و . طراواتشان از بین میرفت، در اندرون حرمسراھا ناپدید میشدند
در قرن ھجدھم، ھنوز . زنان خانوادھاش صدق میكردھاي شوھر صادق بود، بلكھ درباره ھمھ  صیغھ

مجبور ) ١٧۵۴پس از (آنھا میتوانستند بیرون بروند، ولي . سرنوشت آنان انزوا و دوري از دیگران بود
بودند ھمھ چیز جز چشمان دلفریب خود را در چادر پنھان دارند، و ھیچ مردي جز پدر، برادر، شوھر، و 

حتي پس از مرگ نیز این جدایي زن و مرد قاعدتا بھ قوت . آنھا وارد شودپسرشان نمیتوانست بھ اندرون 
زنان رستگار بھشتي جدا از مردان براي خود داشتند، و مردان رستگار بھ بھشتي دیگر . خود باقي بود

میرفتند، و در آنجا حوریان بھشتي، كھ ھرچند گاه یك بار بھ صورت باكرگاني درمیآمدند، از آنھا پذیرایي 
بھ )) شرافت زنانم((عربھا بھ . زناكاري زنان بشدت مجازات میشد و بندرت صورت میگرفت. كردندمی

لیدي مري اظھار میداشت كھ زنان تركي كھ وي اجازه مالقات . عنوان مطمئنترین قسم، سوگند یاد میكردند
از نظر صورت ظاھر و او بعضي از آنان را . با آنھا را یافتھ بود از جدا بودن از مردان ناراحت نبودند

او، كھ اجازه . میپنداشت)) ھمپایھ مشھورترین زیبارویان انگلیسي ما((اندام و آداب معاشرت و نزاكت 
ورود بھ یكي از حمامھاي عمومي متعدد را یافتھ بود، متوجھ شد كھ زنان حتي بدون لباس نیز میتوانند زیبا 

آنھا از وي دعوت . بودند) آدریانوپل(ر ادرنھ او خصوصا مجذوب زناني شد كھ در یك حمام د. باشند
ولي وقتي ھمھ آنھا جدا در وادار . ((او تقاضا كرد معذور داشتھ شود. كردند لخت شود و با آنھا حمام كند

كردن من اصرار داشتند، مجبور شدم پیراھن خود را باز كنم و شكم بند خود را بھ آنھا نشان دھم، و آنھا 
، زیرا متوجھ شدم كھ آنھا باور كرده بودند من چنان در این دستگاه چفت و بست ھمگي كامال قانع شدند

و ; ))آنھا این چفت و بست را بھ شوھر من نسبت میدادند. شدھام كھ باز كردن آن از قدرت من خارج است
رار ببین زنان بیچاره انگلیسي چگونھ توسط شوھرانشان مورد استفاده ق: ((یكي از این زنان اظھار داشت

تركھا بھ حمامھاي عمومي خود افتخار میكردند، و عموما خود را ملتي پاكیزھتر از مسیحیان .)) میگیرند
بسیاري از اشخاص از طبقات باال و متوسط ھفتھاي دو بار و بیشترشان ھفتھاي یك بار . بیایمان میدانستند

ر مینشستند تا عرق فراوان كنند، سپس در این حمامھا آنھا در یك اطاق بخا. میرفتند)) حمامھاي تركي((بھ 
از تورم مفاصل و . بر بدنشان میمالید، و آن را میشست) كیسھ(بدنشان را مالش میداد، با پارچھاي زبر 

شن و ; بعضي از امراض دیگر بسیار شایع بودند، خصوصا چشم درد. نقرس در تركیھ زیاد خبري نیست
كھ دیدھایم، تركھا بھ اروپاییان آموختند كھ علیھ آبلھ  ولي ھمان طور. مگس چشمھا را آلوده میكردند

  . مایھكوبي كنند

آنھا اذعان داشتند كھ برده فروشي در دنیاي . آنھا تردیدي نداشتند كھ تمدنشان برتر از تمدن مسیحیان است
  . یدیدنداسالم شایعتر است، ولي تفاوتي واقعي میان بردگان در تركیھ و سرفھا یا خدمھ در جھان مسیحیت نم

آنھا بھ اندازه ما در توجھ . این كلمات نظر آنھا را تایید میكنند) اتیمولوژي(لیدي مري و ھمچنین ریشھیابي 
آنھا ھم، في المثل در قسطنطنیھ در زمان سلطان احمد سوم، با یكدیگر ; و عشق بھ گل شور و عالقھ داشتند

تركھا بودند كھ از طریق ونیز، وین، و ھلند اللھ،  ظاھرا این; رقابتھاي شدیدي بر سر پرورش اللھ میكردند
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در این ھنگام . سنبل، و آاللھ و ھمچنین شاه بلوط و درخت گل ابریشم را در اروپاي مسیحي متداول كردند
تركھا از نظر سفالگري، . ھنر در تركیھ، مانند بسیاري از سرزمینھاي مسیحي، رو بھ انحطاط میرفت

آنھا ھنر منطق و مفھوم و اھمیت . ، و حتي معماري خود را برتر میدانستندنساجي، قالیبافي، تزیینات
مانند آبنماي احمد سوم (بخشیدن بھ نقاشیھاي انتزاعي را بھ ارث برده بودند و بھ شكوه ظروف بدل چیني 

ایشان ھایشان، و زیبایي پردوام قالیھ ، برق زوالناپذیر كاشیكاریھایشان، دوام و ظرافت بافتھ)در قسطنطنیھ
آناتولي و قفقاز در این دوران بھ خاطر طرحھاي دقیق ھندسي و زمینھ درخشان . افتخار میكردند

نقش ستونھا و . ھایي كھ بھ عنوان سجاده از آنھا استفاده میشد، شھرت داشتند فرشھایشان، خصوصا قالیچھ
ھ در ھر مسجد در جھت مكھ ھا نمازگزاران در حال ركوع را رو بھ محراب، ك طاقھاي نوك تیز این قالیچھ

تركھا مساجد گنبد دار، كاشیكاري شده، و مناره دار خود را بھ ھرمھاي نوك تیز . واقع شده بود، قرار میداد
حتي در این دوران انحطاط، آنھا مسجد با . و طاقھا و عظمت غمزاي كلیساھاي سبك گوتیك ترجیح میدادند

بنا كردند، و سلطان احمد سوم  ١٧۶۵را در )) جامع سي اللھلي((و  ١٧۴٨در )) نوري عثمانیھ((شكوه 
قسطنطنیھ با وجود خیابانھاي پرپیچ و خم و . ساخت بھ كار برد ١٧۶۵سبك الحمرا را در كاخي كھ در 

جمعیت دو ; محالت فقیرنشین و پرسروصدایش شاید جالبترین و در عین حال بزرگترین پایتخت اروپا بود
وقتي لیدي مري از كاخ . معیت لندن، سھ برابر پاریس، و ھشت برابر رم بودمیلیون نفري آن دو برابر ج

رویھمرفتھ شاید زیباترین ((سفیر كبیر انگلستان بھ شھر و بندر نگریست، این عقیده را پیدا كرد كھ اینھا 
س بر این امپراطوري عثماني كھ از رود فرات تا اقیانوس اطل. را بھ وجود آورده بودند)) منظره جھان

ما در جاي دیگر علل این انحطاط را مورد . گسترده بود، سالطین عصر انحطاط فرمانروایي میكردند
اینھا عبارت بودند از پیشروي تجارت اروپاي باختري بھ مقصد مشرق زمین از راه . توجھ قرار دادھایم

; ھاي آبیاري شبكھانھدام یا بیتوجھي بھ ; سواحل افریقا بھ جاي راه خشكي از مصر یا آسیاي باختري
گسترش امپراطوري بھ نقاط بسیار دور دست كھ امكان اعمال حكومت موثر مركزي را از میان میبرد، و 

; تباھي حكومت مركزي بر اثر فساد، عدم صالحیت و بیحالي; نتیجتا استقالل پاشاھا و تجزیھطلبي ایاالت
تسلط یك ; باعث نیرومندیشان شده بود شورشھاي پیدرپي سپاھیان ینیچري و تمرد آنان از انضباطي كھ

و ضعف و رخوت سلطانھا كھ آغوش زنان را بھ سالحھاي ; مذھب معتقد بھ قسمت و تقدیر و غیرمترقي
  . جنگي ترجیح میدادند

سلطان احمد سوم سلطنت خود را با آزاد گذاردن یني چري در تحمیل نظر خود بھ او در مورد انتخاب یك 
ین وزیر بود كھ بھ ھنگام رھبري دویست ھزار ترك علیھ سي و ھشت ھزار ا. وزیر اعظم آغاز كرد

روبل قبول كرد و گذاشت تزار،  ٠٠٠،٢٣٠سرباز پطركبیر در اطراف رودخانھ پروت رشوھاي بھ مبلغ 
ھنگامي كھ ونیز اھالي مونتنگرو را بھ شورش تحریك ). ١٧١١ژوئیھ  ٢١(كھ در تنگنا افتاده بود، بگریزد 

وقتي كھ اتریش . و فتح كرت و یونان را تكمیل كرد) ١٧١۵(علیھ ونیز اعالن جنگ داد  كرد، تركیھ
ولي اوژن دو ساووا تركھا را در پتروارداین ; )١٧١۶(دخالت كرد، تركیھ علیھ اتریش اعالن جنگ داد 

د، مجبور كرد كھ مجارستان را تخلیھ كن) ١٧١٨(شكست داد و سلطان را بھ موجب عھدنامھ پاساروویتس 
بلگراد و قسمتھایي از واالكیا را بھ اتریش واگذار كند، و مواضعي را در آلباني و دالماسي بھ ونیز تسلیم 

تودھاي ; كوشش تركھا براي جبران این خسارت از طریق حملھ بھ ایران نتایج زیانباري بھ بار آورد. دارد
، و سلطان احمد وادار بھ استعفا شد از مردم، بھ رھبري یك دالك حمام، ابراھیم پاشاي وزیر را كشتند

)١٧٣٠ .(  

برادرزادھاش سلطان محمود اول زد و خورد با غرب را از سرگرفت تا بھ حكم جنگ معلوم شود كھ كدام 
یك سپاه ترك آچاكوف و . طرف باید خراجگزار دیگري باشد یا معتقدات مذھبي طرف دیگر را بپذیرد

ولي انحطاط نظامي تركیھ در . یگر بلگراد را از اتریش بازستاندكیلبورون را از روسیھ گرفت، و سپاھي د
در . بلغارستان استقالل خود را اعالم داشت ١٧۶١در سال . زمان سلطان مصطفاي سوم از نو آغاز شد

بدین ترتیب، آن ; تركیھ با روسیھ جنگ را آغاز كرد تا مانع گسترش قدرت روسیھ در لھستان شود ١٧۶٩
. ھاي مرگباري بر تركھا وارد كردند آغاز شد طي آن نیروھاي كاترین بزرگ ضربھمبارزه طوالني كھ 

 ١٧٧۴پس از مرگ سلطان مصطفي، برادرش عبدالحمید اول معاھده تحقیرآمیز كوچك قینارجھ را در 
امضا كرد، كھ بھ نفوذ تركیھ در لھستان، روسیھ جنوبي، مولداوي، و واالكیا، و تسلط تركیھ بر دریاي سیاه 
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تركیھ . جنگ را از سرگرفت، شكست مصیبتباري خورد، و از غصھ مرد ١٧٨٧عبدالحمید در . ایان دادپ
ناچار بود بھ انتظار كمال پاشا بماند كھ بھ دو قرن ھرج و مرج پایان دھد و آن را بھ صورت كشوري 

  . امروزي درآورد

II -  اسالم در آفریقا  

. آنجا را بھ پاشاھا و نواب سلطنت واگذار كردندحكومت ) ١۵١٧(تركھا پس از تسخیر مصر عربي 
بر مصر حكومت كرده بودند، اجازه یافتند بھ عنوان بیگھاي دوازده ایالت، كھ  ١٢۵٠ممالیك، كھ از سال 

در حالي كھ پاشاھا نیروي خود را در راه . كشور بھ آنھا تقسیم شده بود، قدرت محلي خود را حفظ كنند
بیگھا سربازان خود را تحت تعلیم قرار دادند كھ نسبت بھ خود آنھا وفادار  تجمل پرستي از دست دادند،

از میان حكمرانان محلي . باشند و طولي نكشید كھ آنھا بھ معارضھ با قدرت نواب منفور سلطنت برخاستند
او  ١٧۶۶در سال . مشھورترین آنان علي بیگ بود كھ در دوران كودكي بھ عنوان برده فروختھ شده بود

او، كھ دچار تب پیروزي شده بود، نیروھاي . استقالل مصر را اعالم داشت ١٧۶٩شا را خلع كرد و در پا
ممالیك خود را براي تسخیر عربستان رھبري كرد، مكھ را بھ تصرف درآورد، و عناوین سلطان مصر و 

ي محمد و ١٧٧١در سال . را بھ خود اختصاص داد) دریاي سرخ و دریاي مدیترانھ(خاقان دو دریا 
ابوالذھب بھ این پیروزي نایل شد، . ابوالذھب را با سي ھزار مرد جنگي براي تسخیر سوریھ گسیل داشت

علي بھ عكا گریخت، سپاه . ولي سپس با باب عالي از در اتحاد درآمد و سپاه خود را بھ مصر باز گرداند
آن قدر جنگید كھ جراحات وارده او  دیگري سازمان داد، با نیروھاي ابوالذھب و تركان بھ مقابلھ پرداخت،

مصر بار دیگر از ایاالت امپراطوري ). ١٧٧٣(را ناتوان كردند، اسیر شد، و ظرف یك ھفتھ درگذشت 
  . عثماني شد

ھاي تجاري، صنعت  در وراي این نوسانات قدرت و سرمستیھاي ناشي از ھمنوع كشي، كشتیھا و قافلھ
تالش فالحین در زمینھاي گل آلود و حاصلخیز مصر، اقتصادي را افزارمندان، طغیان ساالنھ رود نیل، و 

پا برجا نگاه میداشت كھ عواید آن نصیب اقلیتي میشد كھ طبیعت یا شرایط و مقتضیات بھ آنھا توانایي یا 
تالشھایي كھ در مزارع و دریاھا بھ عمل میآمدند شھرھاي مصر، و بیش از ھمھ . جاه و مقام داده بود

را  -یكي از پرجمعیتترین پایتختھا در دنیاي قرن ھجدھم  - و قاھره  -كي از بزرگترین بنادر ی - اسكندریھ 
ھایي كھ زنان  ھاي مشبك و باالخانھ خیابانھا باریك بودند و مانع تابش آفتاب میشدند، و پنجره. غذا میداد

ي خود باشند، منظره حرمسرا میتوانستند از آنھا، بدون اینكھ دیده شوند، شاھد جنب و جوش پایین پا
در خیابانھاي وسیعتر، صنایع دستي، كھ معارض دخالت اصول سرمایھداري یا . دلپذیري بھ آنھا میداد

در اسالم ھر صنعت نوعي ھنر بود و كیفیت تولید جاي كمیت را . تولیدات ماشیني میشدند، رواج داشت
چ گاه غرور خود را در معرض فروش فقرا اشیاي زیبایي براي ثروتمندان میساختند، ولي ھی. میگرفت

  . قرار نمیدادند

سیصد مسجد در قاھره فقرا را با امید زنده نگاه میداشتند، و شھر را گنبدھاي عظیم، صحنھاي سایھدار، و 
. ھاي جھان اسالم بود یكي از مساجد، االزھر، در حكم مادر دانشگاه. ھاي با شكوه زینت میدادند مناره

دور دست مشرق زمین، مانند مالزي، و مغرب زمین، مانند مراكش، بھ این دانشگاه دانشجویاني از نقاط 
ھا  فارغ التحصیالن دانشگاه. میآمدند تا صرف و نحو، بالغت، علوم دیني، اخالقیات، و شرعیات بیاموزند
ھ براي این نظامي بود ك. طبقھ علما را تشكیل میدادند، كھ از میان آنان معلمان و قضات انتخاب میشدند

  . نیرومندي تسنن در مذھب، اخالقیات، و سیاست بھ وجود آمده بود

سن بلوغ زودتر از مناطق شمالي فرا . بدین ترتیب اخالقیات از یك قرن تا قرن دیگر كمتر تغییر مییافت
بسیاري از دختران در سن دوازده یا سیزده سالگي و بعضیھا ھم در سن دھسالگي ازدواج . میرسید
تنھا ثروتمندان استطاعت چندگاني را، كھ قرآن . تجرد در سن شانزدھسالگي ننگ بھ شمار میآمد; میكردند

شوھري كھ زنش مرتكب بیعفتي میشد نھ تنھا از نظر قانون مجاز بود، بلكھ . مجاز میداشت دارا بودند
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مي، مانند افكار عامھ نیز وي را تشویق میكرد كھ ھمسر خطاكار خود را بھ قتل برساند االھیات اسال
. االھیات مسیحي، زن را منبع اصلي بدي میشمرد و تنھا راه مراقبت از او را در اطاعت كامل او میدانست

بھ آنھا آموختھ میشد كھ مادر خود را دوست بدارند و از پدر خود ; اطفال تحت انضباط حرمسرا بار میآمدند
حسن رفتار، . ھا با خویشتنداري و ادب بار میآمدندتقریبا ھمھ آن. ھراس داشتھ باشند و بھ او احترام گذارند

ھمراه نوعي آرامش و برازندگي حركت، كھ احتماال ناشي از زنان بود، و شاید آنان نیز آن را از حمل بار 
آب و ھوا طوري بود كھ مانع . بر روي سر خود بھ دست آورده بودند، در میان ھمھ طبقات حكمفرما بود

چند گاني مانع فحشا نمیشد، زیرا روسپیان میتوانستند ھیجاني را . جاز میداشتشتاب میشد و كاھلي را م
روسپیان مصري در رقصھاي . فراھم كنند كھ خودي بودن با ھمسر خویش آن را كاھش داده بود

ھر شھر . بعضي از بناھاي باستاني قدمت این نوع دلبري را نشان میدھند. شھوتانگیز تخصص داشتند
بھ روسپیان اختصاص داده بود كھ در آنجا میتوانستند، بدون بیم از قانون، ھنر خود را بزرگ محلھ خاصي 

در اینجا نیز مانند ھمھ مراكز تمدن، زناني كھ در رقصھاي شھوتانگیز مھارت داشتند بھ كار . بھ كار بندند
ان نیز از مشاھده حركت دادن اندام خود در برابر اجتماعات مردان واداشتھ میشدند، و در بعضي موارد زن

در ھر دو مورد، ; موسیقي ھم در خدمت عشق بود و ھم در خدمت جنگ. ھا لذت میبردند این گونھ برنامھ
امكان داشت كھ موسیقیدان . موسیقي ھم عامل تھییج بھ حملھ و ھم باعث تسكین ناراحتي شكست بود
ادوارد لین در سال . داشتھ باشدحرفھاي، چھ مرد و چھ زن، بھ فراھم آوردن سرگرمي و تفریح اشتغال 

ھاي آنان مرا بیش  من آواي موسیقي مشھورترین موسیقیدانان را در قاھره شنیدھام، و نغمھ: ((گفت ١٨٣٣
آلت موسیقي مورد .)) از ھر موسیقي دیگري كھ تاكنون از آن لذت بردھام مجذوب خویش داشتھ است

ل باریك با دو تار موي اسب كھ بر روي یك كاسھ از توجھ عامھ كمانچھ بود، كھ عبارت بود از نوعي ویو
. پوست نارگیل، كھ میان مركز و باالي آن شكاف داده شده و روي آن پوست ماھي كشیده بود، قرار داشت
نوازنده چھارزانو مینشست، نوك تیز كمانچھ را روي زمین میگذاشت و، با آرشھاي كھ از موي اسب و 

یا ھنرمند مینشست و قانون بزرگي را در دامنش . تارھا را مینواخت چوب زبان گنجشك درست شده بود،
عود . میگذاشت و با مضرابي از جنس شاخ كھ بھ انگشتان سبابھاش بستھ شده بود آن را بھ صدا درمیآورد

اگر بھ اینھا یك ني، یك ماندولین، و یك دایره زندگي ; قدیمي در این ھنگام بھ صورت نوعي گیتار درآمد
ھاي متمدن مناسبتر  فزایید، رویھم اركستري تشكیل خواھد شد كھ آھنگھاي آن ممكن است براي ذایقھنیز بی

  . از موسیقي غیرمتمدني باشد كھ اینك اجتماعات غربي را بھ ھیجان میآورد

طرابلس غرب، تونس، الجزایر، و  - یا سرزمینھاي بربرھایي كھ گفتھ میشود وحشي بودند )) ممالك بربر((
در قرن ھجدھم، بیشتر بر اثر اقدامات دزدان دریایي خود یا قتل بیگھا و پاشاھاي خویش، قدم بھ  -مراكش 

این دولتھا گاھگاه با ارسال ھدایایي براي سلطانھاي قسطنطنیھ، عمال استقالل خود . صحنھ تاریخ گذاردند
. یایي متكي بودندمردم در درجھ اول براي امرار معاش بھ كشاورزي با دزدي در. را حفظ میكردند

. خونبھایي كھ براي اسیران مسیحي پرداخت میشد قسمت قابل مالحظھاي از درآمد ملي را تشكیل میداد
ھنر در وضع متزلزلي بود، ولي معماران . ولي ناخدایان كشتیھاي دزدان دریایي بیشتر مسیحي بودند

را با كاشیھاي براق آبي و سبز تزیین  ))باب منصور((مراكشي مھارت كافي اندوختھ بودند تا بناي اعیاني 
بھ صورت دروازه بھ كاخ و مسجد عظیم موالي اسمعیل در مكناس، كھ در آن  ١٧٣٢این بنا در سال . كنند

موالي اسماعیل در مدت پنجاه و پنج سال سلطنت خود نظم را . وقت مقر سالطین مراكش بود، افزوده شد
عقیده داشت كھ موفقیتھایش او را محق میدارند كھ یكي از و . برقرار كرد و صدھا بچھ بھوجود آورد

براي ما درك و خوش داشتن این طرق زندگي، . دختران لویي چھاردھم را براي حرمسراي خود بخواھد
ھاي خود ما تفاوت بسیار دارد، مشكل است، ولي بھخاطر آوردن اظھارنظر یك جھانگرد  كھ با شیوه

چھ تسالي خاطري كھ انسان بھ آغوش : ((گشت از اروپا بانگ برآوردمراكشي مفید است، كھ پس از باز
  !)) تمدن بازگردد

III  - ١٧٨٩ - ١٧٣٢: ایران  
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یك ایراني كھ پس از مدتي توقف در قلمرو مسیحیت یا حتي در قلمرو اسالمي امپراطوري عثماني بھ 
تا سقوط . میكرد) كشيمانند مسافر مرا(موطن خود بازمیگشت، ابراز احساس آسودگي خاطر مشابھي 

، یك ایراني تحصیلكرده احتماال تمدن ایران را برتر از ھمھ فرھنگھاي ١٧٣۶سلسلھ صفوي در سال 
امكان . بازگشت مردم بھ سوي شرك، مورد تقبیح قرار میداد. معاصر، شاید بجز فرھنگ چین، میدانست

نگاوري اذعان داشتھ باشد، ولي ھنر داشت كھ او بھ برتري عالم مسیحیت در زمینھ علوم، بازرگاني، و ج
  . را بھ علم، و صنایع دستي را بھ صنایع ماشیني ترجیح میداد

; جنوب خاوري این كشور بھ تصرف افغانھا درآمد. قرن ھجدھم براي ایران قرني توام با تلخكامي بود
شمال آن بھ غارت روسھا در ; ازبكھا در شمال خاوري آن بھ جمعآوري برده و ایجاد مزاحمت میپرداختند

خراجھاي ; غرب كشور مورد تاخت و تاز مكرر سپاھیان عثماني قرار گرفتھ بود; و چپاول دست میزدند
ھایي كھ بر سر  و مبارزه بیرحمانھ خانواده; ظالمانھ پادشاه برجستھ آن نادرشاه، مردمش را فقیر كرده بود

چنین كشوري ; كشور را قطعھقطعھ كرده بوددست یافتن بھ تخت و تاج ایران با یكدیگر رقابت میكردند 
چگونھ میتوانست در اوضاعي چنین آشفتھ سنن بزرگ ادبیات و ھنر ایراني را ادامھ دھد در قرن شانزدھم 

كابل تحت سلطھ ھند، بلخ : سرزمیني كھ اینك افغانستان خوانده میشود بھ وسیلھ سھ حكومت تقسیم شده بود
افغانھاي قندھار بھ  ١٧٠٨ -  ١٧٠۶در . ار تحت تسلط ایرانیان بودزیر نفوذ ازبكھا، و ھرات و قندھ

پسرش میر محمود بھ ایران حملھور شد، . ویس قیام كردند و ایرانیھا را بیرون راندند) امیر(رھبري میر 
مذھب بھ سالح وي قدرت بخشید، زیرا . شاه سلطان حسین صفوي را خلع كرد، و خود را پادشاه خواند

محمود از روي تعصب سھ ھزار نفر . سنن بودند و شیعیان ایران را رافضیان كافر میدانستندافغانھا اھل ت
از محافظان شاه سلطان حسین، سیصد نفر از نجیبزادگان ایران، و دویست طفل را كھ مظنون بودند كھ از 

 ٧(ك روز وي پس از استراحتي طوالني، در ظرف ی. قتل پدرشان احساس ناراحتي میكنند بھ قتل رسانید
تمام اعضاي باقیمانده خاندان سلطنت را، بجز شاه سلطان حسین و دو تن از ) ه ق ١١٣٧، ١٧٢۵فوریھ 

سپس محمود مبتال بھ جنون شد و در سن بیست و ھفت سالگي بھ . فرزندان كوچكترش، بھ قتل رسانید
پادشاه اعالم اشرف خود را ; )ه ق ١١٣٧، ١٧٢۵آوریل  ٢٢(دست پسر عمویش اشرف بھ قتل رسید 

  . بدین ترتیب خونریزي قرني كھ ایران را از قدرت و نیرو ساقط كرد آغاز شد. داشت

این دو كشور، با ; طھماسب فرزند شاه سلطان حسین، براي دریافت كمك بھ روسیھ و تركیھ متوسل شد
ایران شد و  یك سپاه ترك وارد). ١٧٢۵(توافق بھ تقسیم ایران میان خود، بھ تقاضاي وي پاسخ دادند 

سربازان ترك فاقد . ھمدان، قزوین، و مراغھ را گرفت، ولي نزدیك كرمانشاه بھ دست اشرف شكست خورد
براي آنھا این سوال پیش آمده بود كھ چرا با ھمكیشان سني خود، یعني افغانھا، جنگ كنند تا ; حرارت بودند

شرف از در صلح درآمدند، ولي ایالتي را صفویان شیعھ رافضي را بار دیگر بھ قدرت برسانند تركھا با ا
  ). ١٧٢٧(كھ تصرف كرده بودند حفظ كردند 

در این ھنگام اشرف كامال مستقر بھ نظر میرسید، ولي یك سال بعد یك ایراني گمنام كھ ظرف چند سال، با 
با  ھاي دیگر خود در تاریخ درآمده بود بھ مبارزه عملیات نظامي خونین و درخشانش، بھ صورت نمونھ

در یك چادر در ) ھق ١٠٩٨( ١۶٨۶در سال  )خدابنده (نادرقلي . قدرت غاصبانھ و بیگانھ وي برخاست
بھ ; او در مراقبت از رمھ خانواده خود بھ پدرش كمك میكرد. شمال خاوري ایران بھ جھان چشم گشود

وقتي ھجدھسالھ شد و بھ جاي پدرش كھ در گذشتھ . مدرسھ نرفت، ولي زندگي سخت و پرماجرایي داشت
ست مھاجمان ازبك گرفتار آمدند، بھ خیوه برده شدند، و بود بھ ریاست خانواده رسید، خود و مادرش بھ د

مادرش در اسارت درگذشت، ولي نادر گریخت، رئیس یك گروه راھزن . بھ عنوان برده بھ فروش رسیدند
شد، كالت و نیشابور و مشھد را تصرف كرد، خود و این شھرھا را نسبت بھ طھماسب وفادار اعالم 

. افغانھا از ایران و بازگرداندن طھماسب بھ تخت سلطنت ایران شدداشت، و دست بھ كار بیرون راندن 
طھماسب بھ ; [ھق ١١۴٣ - ١١۴٢) ] ١٧٣٠ -  ١٧٢٩(وي این كارھا را با جنگھاي سریع انجام داد 

  . سلطنت رسید و نادر را سلطان خراسان، سیستان، كرمان، و مازندران كرد
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او با شكست قاطع تركھا در ھمدان . كیھ گرفتھ بودسردار پیروز بزودي عازم گرفتن ایاالتي شد كھ تر
وقتي خبر شورشي در خراسان بھ وي رسید، از . عراق و آذربایجان را زیر سلطھ ایران درآورد) ١٧٣١(

محاصره ایروان دست كشید و بیش از دو ھزار و دویست كیلومتر راه را در خاك عراق و ایران طي كرد 
. ناچیز جلوه میدھد)) جنگ ھفتسالھ((پیمایي معروف فردریك كبیر را در این عمل راھ. تا ھرات را بگشاید

در خالل این احوال، طھماسب شخصا علیھ تركان وارد كارزار شد، آنچھ را كھ نادر بھ چنگ آورده بود 
از دست داد، و گرجستان و ارمنستان را در برابر وعده كمك تركھا علیھ روسیھ بھ تركان واگذار كرد 

ادر بشتاب از مشرق بازگشت، عھدنامھ را بیاعتبار خواند، طھماسب را خلع و زنداني كرد، ن). ١٧٣٢(
فرزند ششماھھ طھماسب را بھ عنوان شاه عباس سوم و خود را نایب السلطنھ اعالم داشت، و بھ تركیھ 

  . اعالن جنگ داد

زار نفري تشكیل داده بود، او كھ با ترغیب بھ خدمت داوطلبانھ یا از طریق سربازگیري یك ارتش ھشتاد ھ
در نزدیكي سامرا با سپاھي عظیم از نیروھاي ترك بھ رھبري توپال عثمان، كھ از . بھ مقابلھ تركان رفت

دو بار اسب زیر پاي نادر بھ ضرب گلولھ . و از تخت روان فرمان میداد، مصاف داد. ھر دو پا علیل بود
و یك سپاه عرب، كھ نادر بھ ; ل رسیده است، فرار كردپرچمدارش كھ تصور میكرد او بھ قت; از پا درآمد

نادر ). ١٧٣٣ژوئیھ  ١٨(شكست ایرانیان كامل بود ; كمك آنھا تكیھ كرده بود، علیھ وي وارد نبرد شد
بقایاي سربازان خود را در ھمدان جمع كرد، ھزاران نفر تازه نفس را بھ خدمت خواند و مسلح كرد و غذا 

تركان رفت، و در لیالن، در جنگ خونیني كھ طي آن توپال عثمان كشتھ شد، بر تركھا داد، باز بھ مقابلھ با 
با آغاز شورش دیگري در جنوب خاوري ایران، نادر بار دیگر از مغرب بھ مشرق شتافت و بر . غالب آمد

سپس از ایران بھ عراق رفت و در بغاوند با ھشتاد . رھبر شورشیان، كھ بعدا خود را كشت، چیره شد
و شكستي چنان فاحش بر آنھا وارد كرد كھ تركیھ با امضاي یك ) ١٧٣۵(ھزار سرباز ترك مصاف داد 

  . عھدنامھ صلح تفلیس، گنجھ، و ایروان را بھ ایران واگذار كرد

بھ ایران حملھ كرده و ) ھق ١١٣۶ - ١١٣۵( ١٧٢٣ -  ١٧٢٢نادر فراموش نكرده بود كھ پطركبیر در 
روسیھ، كھ . ، و مازندران، و شھرھاي دربند و باكو را بھ تصرف درآورده بوداستانھاي گیالن، استرآباد

در این ھنگام ). ١٧٣٢(ھاي دیگر سرگرم بود، سھ استان نامبرده را بھ ایران بازگردانده بود  در جبھھ
نادر تھدید كرد كھ اگر روسیھ از دربند و باكو خارج نشود، او علیھ این كشور با تركیھ متحد ) ١٧٣۵(

این دو شھر تسلیم ایران شدند، و نادر بھ عنوان بازسازنده پیروزمند قدرت ایران وارد اصفھان . خواھد شد
درگذشت و با مرگ وي ) ھق ١١۴٨( ١٧٣۶ھنگامي كھ شاھعباس سوم كھ در سنین كودكي بود در . شد

  . ندسلسلھ صفوي بھ پایان رسید، نادر منظور خود را آشكار ساخت و خود را نادرشاه خوا

او كھ عقیده داشت اختالفات مذھبي میان ایران و تركیھ باعث جنگھاي مكرر شده است، اعالم داشت از آن 
وقتي كھ رھبر شیعیان این عمل را . پس ایران از بدعت تشیع دست خواھد كشید و تسنن را خواھد پذیرفت

او موقوفات مذھبي را در قزوین . محكوم كرد، نادر دستور داد وي را ھر چھ آرامتر و بیصداتر خفھ كنند
ضبط كرد تا ھزینھ ارتش خود را تامین كند، و میگفت ایران بیش از آنكھ بھ مذھب خود مدیون باشد، 

سپس، در حالي كھ فكرش در میدان جنگ بود، پسر خود رضاقلي را بھ نیابت . رھین ارتش خود است
  . و ھندوستان شدسلطنت برگزید و با یكصدھزار سرباز عازم فتح افغانستان 

تسلیم شد با مدافعان ) ھق ١١۵١( ١٧٣٨او یك سال قندھار را محاصره كرد، و وقتي این شھر در سال 
شھر چنان با مالطفت رفتار كرد كھ یك سپاه از افغانھا بھ خدمت زیر پرچم وي درآمدند و تا ھنگام مرگش 

غنایمي بھ دست آورد كھ  در آنجا. سپس عازم كابل یعني كلید گردنھ خیبر شد. نسبت بھ وي وفادار ماندند
محمدشاه، امپراطور مغول ھندوستان، حملھ . باعث شد روحیھ سربازانش را در شرایط عالي نگاه دارد

در این وقت ; یكي از حكمرانان وي فرستاده نادر را كشتھ بود; ایران را بھ كشور خود غیرممكن میدانست
ودخانھ سند گذشت، و پیش از آنكھ ارتش محمد شاه ھاي ھیمالیا گذشت، پیشاور را گرفت، از ر نادر از كوه

در دشت كرنال خیل عظیم سپاھیان دو طرف . بھ مقاومت برخیزد، بھ یكصد كیلومتري دھلي رسیده بود
ھندیھا بھ فیلھاي خود متكي بودند، ایرانیھا با تیرھاي مشتعل بھ این ; )ھق ١١۵٢م،  ١٧٣٩(مصاف دادند 
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ده ھزار ھندي كشتھ و ; لھا فرار كردند، و ارتش ھند دچار بینظمي شدفی; حیوانات صبور حملھور شدند
از وجود آسماني ما استرحام ((تعداد بیشتري اسیر شدند، و بھ طوري كھ نادر اظھار داشت، محمد شاه 

سردار پیروز تسلیم شدن شھر دھلي و تقریبا ھمھ ثروت قابل حمل آن را، كھ بالغ بر )). كرد
 ١۶٣۵ -  ١۶٢٨لیسي بود، از جملھ تخت طاووس معروف را كھ در سالھاي لیره انگ ۵٠٠،٨٧،٠٠٠

. در اوج قدرت مغولھا براي شاه جھان ساختھ شده بود، از او طلب كرد و گرفت) ھق ١٠۴۵ - ١٠٣٨(
وي با دادن ; شورشي كھ در میان توده مردم برپا شده بود باعث كشتھ شدن عدھاي از سربازان نادر شد

خود كھ یكصدھزار نفر از مردم بومي را در مدت ھفت ساعت قتلعام كنند، انتقام خون  اجازه بھ سربازان
سربازان خود را گرفت و با بھ ازدواج درآوردن پسر خود نصر اهللا با دختر محمدشاه، از این قتلعام پوزش 

از زمان  سپس بدون برخورد با ھیچ مانعي بھ ایران بازگشت و خود را بھ عنوان بزرگترین فاتح. خواست
  . تیمور تثبیت كرد

سرنوشت نادر چنین بود كھ اگر ارتش خود را متفرق میكرد، امكان داشت سربازان دست بھ آشوب بزنند، 
و چنین نتیجھگیري ; و اگر آنھا را متشكل و آماده بھ خدمت نگاه میداشت، الزم بود بھ آنھا لباس و غذا بدھد

بعد نوبت چھ . ر خاك بیگانھ انجام داد، ارزانتر از صلح استمیكرد كھ جنگ، بھ شرطي كھ بتوان آن را د
كسي بود كھ او مورد حملھ قرار دھد او حمالت ازبكھا بھ شمال خاوري ایران و اسارت خود و مرگ 

وي نیروھاي خود را بھ سوي ) ھق ١١۵٣( ١٧۴٠در سال . مادرش در حال اسارت را بھ خاطر داشت
نھ یاراي آن داشت كھ با پیشروي نادر بھ جدال پردازد و نھ رغبت آن  امیر بخارا. ازبكستان رھبري كرد

وي تسلیم شد، غرامت ھنگفتي پرداخت، و قبول كرد كھ رود سیحون مانند گذشتھ مرز ازبكستان و . را
نادر، خان را كشت و ھزاران برده ایراني و ; خان خیوه فرستاده نادر را بھ ھالكت رسانده بود. ایران باشد

  ). ١٧۴٠(را آزاد ساخت روسي 

براي او صلح موجب . نادر سربازي تمام عیار بود و جاي فكر براي كشورداري برایش باقي نمیماند
او، كھ . غنایم جنگي بھ جاي آنكھ او را سخاوتمند كنند، حریصتر كردند. خستگي و غیرقابل تحمل شد

سپس تغییر ; مالیات معاف اعالم داشت گنجینھ ھند ثروتمندش كرده بود، مدت سھ سال مردم ایران را از
ماموران وصول مالیاتش مردم را از ھستي ساقط . راي داد و دستور داد پرداختھاي متداول ادامھ یابند
این سوظن برایش پیدا شد كھ پسرش براي خلع وي . كردند، گویي كھ ایران سرزمیني تسخیر شده است

این چشمھاي من نیست كھ تو از كاسھ : ((رضاقلي گفت. نقشھ كشیده است، و دستور داد او را كور كنند
ایرانیان بتدریج از ناجي خود احساس نفرت میكردند، ھمان طور .)) درآوردھاي، بلكھ چشمھاي ایران است

رھبران مذھبي احساسات مخالف ملتي را كھ . كھ روسھا احساس نفرت نسبت بھ پطركبیر را آموختھ بودند
او كوشش كرد با اعدامھاي جمعي شورش در . ي شده بود علیھ او برانگیختندبھ معتقدات مذھبي آن تخط

چھار ) ھق ١١۶٠( ١٧۴٧ژوئن  ٢٠در . حال تكوین را فرو نشاند، و از جمجمھ قربانیان برجھایي ساخت
نادر دو تن از آنان را كشت و دو تن دیگر او را . تن از محافظانش وارد خیمھ او شدند و بھ او حملھ بردند

  . ھمھ ایرانیان نفس راحتي كشیدند. پاي درآوردند از

چند تن از خوانین ایاالت مدعي . پس از او كشور دچار بینظمي و اختاللي بدتر از زمان تسلط افغانھا شد
احمد شاه دراني بھ بنا نھادن پادشاھي جدید . تاج و تخت شدند، و یك مسابقھ قتل و آدمكشي درگرفت

رخ، كھ مردي خوش سیما، دوستداشتني، و داراي عواطف انساني بود، كمي پس شاھ; افغانستان اكتفا كرد
; در آنجا حكومت كرد) ھق ١٢١٠( ١٧٩۶از رسیدن بھ سلطنت، كور شد، بھ خراسان رفت، و تا سال 

 ١٢٠٨( ١٧٩۴سلسلھ زندیھ را بنا نھاد كھ تا ) ھق ١١۶٣( ١٧۵٠كریمخان در این مبارزه پیروز شد و در 
  . در دست داشتقدرت را ) ھق

كریمخان شیراز را پایتخت خود كرد، با بناھاي زیبا آن را زینت داد، و مدت بیست و نھ سال جنوب ایران 
پس از مرگ وي نزاع بر سر قدرت بار دیگر شكل جنگ . را از نظم و آرامشي معتدل برخوردار ساخت

  . داخلي بھ خود گرفت، و ھرج و مرج بار دیگر برقرار شد
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لسلھ صفوي بھ دست افغانھا، ایران آخرین دوران از ادوار بزرگ ھنري خود را بھ پایان با سقوط س
در اصفھان، كھ ) ١٧١۴)) (مدرسھ شاه حسین. ((رسانید، و تنھا آثار كوچكي زینت بخش این قرن شدند

ترین بود، بھ وسیلھ لرد كرزن بھ عنوان یكي از باشكوھ) حقوقدانان(مدرسھاي براي تربیت ادبا و فقھا 
سر پرسي سایكس از زیبایي كاشیكاریھا و قلمكاریھاي آن بھ حیرت . ھاي ایران توصیف شده است ویرانھ

كاشیكاران ایران ھنوز تواناترین كاشیكاران جھان بودند، ولي فقر طبقات باال بر اثر جنگھاي طوالني . آمد
طح ھنر خود را پایین آورند و آن را بازار آثار ھنري عالي را از میان برد و سفالگران را ناچار ساخت س

  . بھ صورت یك صنعت درآورند

ھاي زربفت و گلدوزیھاي ظریف  نساجان پارچھ. جلدھاي عالي كتابھا از مقواي لعابدار ساختھ میشدند
قالیھاي ایران با آنكھ در زمان شاه عباس اول شاھد آخرین مرحلھ برتري خود بودند، . بینظیري میساختند

خصوصا در جوشقان، ھرات، كرمان، و شیراز . روتمندان بسیاري از كشورھا بافتھ میشدندھنوز براي ث
قالیبافان قالیھایي میبافتند كھ فقط در مقام مقایسھ با اسالف دیرینھ خود، مقام آنھا در مرتبھ دوم قرار 

دنبال آن  تسخیر ایران بھ دست افغانھا قلب شعر فارسي را شكست، و دوران انقیادي كھ بھ. میگرفت
آذر بیگدلي ) ھق ١١۶۴( ١٧۵٠حدود سال . برقرار شد صداي شعر فارسي را تقریبا خاموش كرد

با وجود این وفور ; تذكرھاي از شعراي ایران تدوین كرد و آن را با شصت شاعر معاصر بھ پایان رسانید
ن میرسید، اظھار ظاھري شعراي معاصر، او از آنچھ كھ بھ نظرش كمیابي نویسندگان خوب در آن دورا
میگفت ھرج و . تاسف میكرد و آن را بھ ھرج و مرج و بدبختي كھ در كشور حكمفرما بود نسبت میداد

مرج و بدبختي بھ چنان درجھاي رسیده است كھ ھیچ كس حال و ھوس شعر خواندن ندارد، چھ رسد بھ 
شتعل بر چھار جلد داشت، نمونھ بارز این وضع شیخ محمد علي حزین بود كھ دیوان شعري م. شعر گفتن

او بھبود یافت، از . ھمھ اھل بیت او بجز خودش مردند; ولي در محاصره اصفھان بھ دست افغانھا اسیر شد
او . ھاي شھري كھ زماني زیبا بود گریخت، و آخرین سي و سھ سال زندگي خود را در ھند گذرانید ویرانھ

بزرگترین این . عر ایراني ھمزمان خود یاد كرداز یكصد شا) ھق ١١۵۵م،  ١٧۴٢(در تاریخ حزین خود 
شاعران سید احمد ھاتف اصفھاني قلمداد شده كھ شاید مشھورترین شعرش تاكیدي خلسھآمیز بر ایمان بھ 

  : خداوند با وجود احساس تردید و پریشاني است

  موي من جدا پیوند  در كلیسا بھ دلبر ترسا گفتم اي دل بھ دام تو در بند اي كھ دارد بھ تار زنارت سر ھر

  ره بھ وحدت نیافتن تا كي ننگ تثلیث بر یكي تا چند 

نام حق یگانھ چون شایدكھ اب و ابن و روح قدس نھند لب شیرین گشوده با من گفتوز شكر خنده ریخت آب 
د از قند كھ گر از سر وحدت آگاھیتھمت كافري بھ ما مپسند در سھ آئینھ شاھد ازلیپرتو از روي تابناك افكن

سھ نگردد بریشم ار او راپرنیان خواني و حریر و پرند ما در این گفتگو كھ از یك سوشد ز ناقوس این 
ترانھ بلند كھ یكي ھست و ھیچ نیست جز او وحده ال الھ اال ھو دل ھر ذره را كھ بشكافیآفتابیش در میان 

درگذریوسعت ملك المكان بیني ھر چھ داري اگر بھ عشق دھیكافرم گر جوي زیان بیني از مضیق حیات 
بیني آنچھ نشیده گوشت آن شنویو آنچھ نادیده چشمت آن بیني تا بھ جایي رساندت كھ یكیاز جھان و جھانیان 

  فصل ھفدھم بیني با یكي عشق ورز از دل و جانتا بھ عین الیقین 

  

  میان پرده روسیھ

١٧٢۵  - ١٧۶٢  
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I -  كار و فرمانروایي  

از میان ھمھ ھمسایگان پروس، روسیھ بھ خاطر اینكھ بیش : ((نوشت ١٧٧۶فردریك كبیر در حدود سال 
آنھا كھ در . این كشور، نیرومند و نزدیك است; از ھمھ خطرناك است، بیش از ھمھ استحقاق توجھ دارد

.)) را تحصیل كنند آینده بر پروس حكومت خواھند كرد مانند من ناچار خواھند بود كھ دوستي این بربریان
در دوران سلطنت كاترین دوم . ھر وقت كھ ما بھ روسیھ میاندیشیم، باید وسعت آن را بھ خاطر آوریم

مساحت آن از . روسیھ شامل استوني، لیوونیا، قسمتي از فنالند، روسیھ اروپایي، شمال قفقاز، و سیبریھ بود
جمعیت آن از سیزده ; رمربع گسترش یافتكیلومت ٠٠٠،٩١٣كیلومترمربع در قرن ھجدھم بھ  ۶٨٧،٠٠٠

جمعیت  ١٧۴٧ولتر در سال . بالغ شد ١٧٩٠بھ سي و شش میلیون نفر در سال  ١٧٢٢میلیون نفر در 
فرانسھ یا آلمان را كمي بیش از جمعیت روسیھ برآورد كرد، ولي او متذكر شد كھ مساحت روسیھ سھ 

یروي جسماني مردان روسیھ آن اراضي وسیع گذشت زمان و ن. برابر وسعت ھر یك از این كشورھاست
  . خالي را پر میكرد

درصد رسیده  ۴/٩۶این نسبت بھ  ١٧٩٠درصد جمعیت روسیھ روستایي بود، در  ٧/٩٧، ١٧٢٢در سال 
درصد آنھا را دھقانان  ١٠ھمھ جمعیت بجز  ١٧۶٢در . جریان صنعتي شدن كشور تا این حد كند بود; بود

نیمي از اراضي متعلق بھ حدود یكصدھزار تن از نجبا . صد اینان سرف بودنددر ۴/۵٢تشكیل میدادند، و 
بود، و بیشتر بقیھ اراضي بھ دولت یا كلیساي ارتدوكس روسیھ تعلق داشت، مقداري ھم متعلق بھ دھقانان 

ثروت یك مالك از روي . نیمھ آزاد بود، كھ ھنوز موظف بھ خدمت و اطاعت نسبت بھ خاوندان محلي بودند
 ٠٠٠،٩٩٢. سرف بود ٠٠٠،١۴٠داد سرفھایش حساب میشد، و بدین ترتیب ثروت كنت پطر چرمتیف تع

سرف اراضي دولت  ٠٠٠،٨٠٠،٢تعداد  ١٧۶٢سرف كلیسا قسمت مھمي از ثروت آن بودند، و در سال 
  . را كشت میكردند

نظام معاف بودند، آنان معموال از خدمت ; نجبا رھبري نظامي و سازمان اقتصادي را در اختیار داشتند
نسبت بھ سرفھاي خود داراي . ولي بھ امید اینكھ مورد لطف دولت واقع شوند، حاضر بھ خدمت میشدند

ولي معموال آنھا بھ ; میتوانستند آنھا را مجازات كنند، بفروشند، یا بھ سیبریھ تبعید كنند: حقوق قضایي بودند
آنھا قانونا مكلف . خود اداره كنند میریق انجمن ده یا رعایایشان اجازه میدادند امور داخلي خود را از طر

یك سرف . بودند براي سرفھاي خود بذر فراھم آورند و در ادوار خشكسالي و قحطي از آنھا نگاھداري كنند
ولي این ; خویش بخرد یا با وارد شدن بھ خدمت نظام بھ دست آوردمیتوانست آزادي خود را از صاحب 

بعضي ; دھقانان آزاد میتوانستند سرف بخرند و صاحب آن شوند. كار بھ رضایت صاحب وي نیاز داشت
، بر امور دھكده تسلط داشتند، با بھره زیاد پول نزول )مشتھا(از این دھقانان آزاد، موسوم بھ كوالكي 

ارباب و رعیت ھر دو از قماش . ظر سختگیري و استثمار حتي بر خاوند پیشي میگرفتندمیدادند، و از ن
آنان باھم بھ تسخیر خاك میپرداختند، و . خشني بودند و از نظر استخوانبندي و بازو و دست نیرومند بودند

یشود كھ بكرات شنیده م. گاھي مشقات ما فوق تحمل بود. گردش فصول بر ھر دو آنھا فشار وارد میآورد
. تعداد زیادي از سرفھا مزارع خود را ترك میگفتند و خود را در لھستان یا اورال یا قفقاز ناپدید میكردند

گاھگاه . ھزاران نفر از آنھا در راه جان میسپردند، و ھزاران نفر توسط سربازان تعقیب و دستگیر میشدند
د و با از جان گذشتگي با سربازان نبرد دھقانان بھ شورش مسلحانھ علیھ اربابان و دولت برمیخاستن

آنھا ھمیشھ شكست میخوردند، و بازماندگان بھ سوي كارھاي خود میخزیدند تا زنان را با . میكردند
  . ھاي خود و زمین را با خون خویش بارور كنند نطفھ

د را برآورده بعضي از سرفھا در ھنر و صنایع دستي تعلیم دیده بودند و تقریبا ھمھ نیازھاي اربابان خو
شاعر و مصنف ) بھ گفتھ كنت دو سگور(در مجلس جشني كھ بھ افتخار كاترین دوم برپا شده بود . میكردند

اپرا، معماري كھ تاالر را ساختھ بود، نقاشي كھ آن را تزیین كرده بود، بازیگران زن و مردي كھ در 
ان اركستر، ھمھ سرفھاي كنت چرمتیف نمایشنامھ نقشھایي ایفا میكردند، رقصندگان بالھ، و موسیقیدان

رشد . در فصل طوالني زمستان دھقانان البسھ و ابزاري را كھ در سال آینده نیاز داشتند میساختند. بودند
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صنایع شھري كند بود، و علت آن ھم تا حدودي این بود كھ ھر خانھ براي خود در حكم یك دكان بود، و 
دولت، با . بازار را بھ مناطق اطراف محل تولید محدود میكرد عالوه بر این مشكالت حمل و نقل معموال

دادن انحصار بھ نور چشمیھا، و گاھي با تامین سرمایھ، فعالیتھاي صنعتي را تشویق میكرد و نسبت بھ 
در زمینھ كاوش معادن، فلزكاري، و . شركت نجبا در صنایع و تجارت نظر مساعد نشان میداد

ھا آثار اولیھ سرمایھداري ظاھر  منسوجات، الوار، شكر، و شیشھ در كارخانھمھماتسازي، و ھمچنین تولید 
; ھایشان كار كنند مدیران و سرمایھگذاران فعالیتھاي تولیدي اجازه داشتند سرف بخرند تا در كارخانھ. شد

بستگي  بھ اربابان وابستھ نبودند، بلكھ بھ مشاغل و سازمانھاي تولیدي)) دھقانان حرفھاي((ولي این گونھ 
ھاي  صادر شد آنھا و اخالفشان را ملزم میداشتند كھ در كارخانھ ١٧٣۶یك فرمان دولتي كھ در سال . داشتند

در بسیاري از موارد، . مربوط بھ خود باقي بمانند و تا رسما بھ آنھا اجازه داده نشده، كار خود را ترك نكنند
ساعات كار براي مردان روزي یازده تا . ي میكردندھاي خود زندگ ھا و دور از خانواده آنھا در سربازخانھ

روبل،  ٨تا  ۴دستمزد براي مردان روزي . پانزده ساعت بود و یك ساعت براي صرف ناھار منظور میشد
ولي بعضي از كارفرمایان بھ كارگران خود غذا و جا میدادند و مالیاتشان . روبل بود ٣تا  ٢و براي زنان 

ھا از افزایش  در كارخانھ -یعني غیر سرف-كارگران آزاد  ١٧٣۴پس از سال . را جانب آنھا میپرداختند
. یافتند، زیرا این گونھ كارگران با انگیزه بیشتري كار میكردند و سود بیشتري بھ كارفرمایان میرسانیدند

ي ول; كارگر آن قدر ارزان بود كھ زمینھ مساعدي براي اختراع یا بھ كار بردن ماشین آالت وجود نداشت
میان نجبا و . پولزونوف در كارخانھ آھن آالت سازي خود در اورال یك ماشین بخار بھ كار برد ١٧۴٨در 

بازرگانان  ١٧٢۵در سال . دھقانان، یك طبقھ متوسط كوچك و از نظر سیاسي بیقدرت بتدریج شكل گرفت
ھا و شھرھا و در  حدود سھ درصد جمعیت را تشكیل میدادند كھ عبارت بودند از پیشھوران در دھكده

; شكر، قھوه، ادویھ، و مواد دارویي از ماوراي بحار; واردكنندگان چاي و ابریشم از چین; بازارھاي مكاره
و صادركنندگان چوب، صمغ، قیر، پیھ، ; منسوجات مرغوبتر، ظروف سفالي، و كاغذ از اروپاي باختري

كشتیھا از ریگا، ; اي دریاي خزر بھ چین میرفتندھ كاروانھا از طریق سیبریھ یا راه. الیاف كتان، و شاھدانھ
ھا و آبروھا بیش از  احتماال حجم حمل و نقل در رودخانھ. رول، ناروا، و سن پطرزبورگ خارج میشدند

  . ھا و دریاھا بود جاده

از نظر مساحت، مسكو بزرگترین شھر اروپا بود و . در مركز این داد و ستد داخلي مسكو قرار داشت
نفر جمعیت در سال  ۵٣۵،٢٧٧كاخ، ھزاران بیغولھ، و  ١٠٠كلیسا،  ۴٨۴دراز و عریض،  خیابانھاي

در این شھر روسھا، فرانسویان، آلمانیھا، ایتالیاییھا، انگلیسیھا، ھلندیھا، و مردم كشورھاي ; داشت ١٧٨٠
گر حكومت و سن پطرزبورگ سن. آسیایي بھ زبان خود تكلم میكردند و آزادانھ خدایان خود را میپرستیدند

مسكو مركز ثقل مذھب و بازرگاني، زندگي نیمھ . مقر اشرافزادگان فرانسوي شده، ادبیات، و ھنر بود
. شرقي و ھنوز قرون وسطایي، و احساسات میھن پرستانھ اسالوي توام با احساس تعصب و وجدان بود

ھي مانند یاختھاي كھ از میان بھ گا; اینھا كانونھاي رقابتآمیزي بودند كھ تمدن روسي بھ گرد آنھا میگردید
دو قسمت تقسیم میشود، ملت را دو پاره میكردند و گاھي ھم آن را بھ صورت یك واحد مركب بھ ھم فشرده 

  . درمیآوردند كھ پیش از پایان قرن، بھ صورت مایھ وحشت و عامل تصمیم گیرنده اروپا درمیآمد

ه و چون حیوانات با آنھا رفتار میشد، و چنین فاقد براي مردمي كھ در مبارزه با طبیعت چنین فرسوه شد
تسھیالت مواصالتي یا تامین جاني بودند و براي تحصیل فرصتي چنین كم، و براي تفكر وقتي چنین اندك 

در . ھاي دورافتاده، از مزایا و خطرات دموكراسي بھره گیرند داشتند، امكان نداشت كھ، بجز در دھكده
میبایستي انتظار . یتھ، و در حكومت مركزي نوعي نظام سلطنتي اجتنابناپذیر بوداقتصاد نوعي نظام فئودال

ھاي مختلف نجبا، كھ پشتیباني نظامي از پادشاه را در اختیار  داشت كھ نظام سلطنتي بھ علت نفوذ گروه
و نیز میبایستي انتظار داشت كھ این نظام در پي استقرار ; خود داشتند، دستخوش دگرگونیھایي شود

حكومت مطلقھ خود بھ مذھب متكي باشد، تا آنكھ عامل مذھب بھ ارتش و پلیس و دستگاه قضایي براي حفظ 
  . ثبات سیاسي و آرامش داخلي كمك كند

حتي نجباي ثروتمند، كھ تخت سلطنت را احاطھ . فساد، ھمھ مجاري دستگاه دولتي را مسدود كرده بود
اگر فرضا : ((ا، كھ تقریبا در ھمان اوان زندگي میكرد، میگفتكاستر. كرده بودند، از پیشكش بدشان نمیآمد
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یك فرد روسي پیدا شود كھ در برابر تملق حساسیت نداشتھ باشد، ھیچ فرد روسي نیست كھ در برابر 
نجبا بر محافظان كاخ، كھ سالطین را روي كار میآوردند یا از مسند بھ .)) وسوسھ طال بتواند مقاومت كند

اعضاي سنا را كھ ; آنھا یك طبقھ خاص از افسران ارتش را تشكیل داده بودند. سلط داشتندزیر میكشیدند، ت
ھا، كھ روابط خارجي،  در راس وزارتخانھ; در دوران الیزابت قوانین را وضع كردند، تشكیل میدادند

ادارات را، كھ كاركنان ; ھا، صنایع، بازرگاني، و امور مالي را زیر نظر داشتند، قرار گرفتھ بودند دادگاه
در انتخاب فرمانداران، كھ امور ھر قسمت از ; بھ رتق و فتق امور جاري میپرداختند، تعیین میكردند

انتخاب  ١٧۶١تقسیمات امپراطوري را تحت فرمان داشتند، بھ سلطان راھنمایي فكري میدادند، و پس از 
)) فیسكال((ھا و شعب حكومت، شبح  ھدر باالي سر ھمھ شاخ. استانداران نیز با نظر آنان انجام میگرفت

حاضر و ناظر قرار داشت كھ عبارت بود از یك سازمان دولتي اطالعات كھ اعضاي آن را بیشتر افراد 
ولي با ; این سازمان اجازه داشت كھ موارد اختالس را كشف و مجازات كند. طبقھ متوسط تشكیل میدادند

زیرا اگر پادشاه ھمھ ماموران ; د، كار خود را عقیم میدیدآنكھ سازمان از خبرچینھا استفاده زیادي میكر
  . رشوه خوار را از كار بركنار میكرد، دستگاه دولت از كار باز میایستاد

. دست ماموران وصول مالیات چنان چسبناك بود كھ بسختي یك سوم مبالغ وصولي آنھا بھ خزانھ میرسید

II - مذھب و فرھنگ  

مذھب در روسیھ نیروي ویژھاي داشت، زیرا فقر شدید بود و سوداگران امید بھ آخرت مشتریان بسیاري 
خیلیھا در روسیھ بھ فراماسونھا . شكاكیت منحصر بھ طبقھ باالیي بود كھ میتوانست فرانسھ بخواند. مییافتند

دگي میكردند كھ سرشار از ولي مردم روستایي و بیشتر شھرنشینان در جھاني مافوق طبیعي زن. گرویدند
دوازده بار با دست عالمت  - آنھا روزي ده . تقدس توام با ترس بود و بھ وسیلھ شیاطین احاطھ شده بود

صلیب روي سینھ خود رسم میكردند، شفاعت قدیسان را میطلبیدند، یادگارھاي مقدس را میپرستیدند، از 
رمیآمدند، خود را در برابر تصاویر یا تمثالھاي مقدس معجزات بھ ھراس میافتادند، از پیشگوییھا بھ لرزه د

زنگھاي كلیسا عظیم . ھاي مذھبي میخواندند بھ خاك میانداختند، و از تھ دل و با صداي ھر چھ بلندتر نوحھ
كیلو وزن داشت، ولي  ٠٠٠،١٣٠باریس گادونوف ناقوسي برپا داشتھ بود كھ بیش از ; و نیرومند بودند

كیلو  ٠٠٠،٢٠٠وونا بر او پیشي جست و دستور داد یك ناقوس بھ وزن تقریبي امپراطریس آنا ایوان
در این كشور مراسم مذھبي بھ شكل باوقارتري برگزار میشدند، و ; كلیساھا از مردم پر میشدند. بسازند

كشیشھاي روسي، كھ . نماز و دعا بیشتر خلسھآمیز بود تا در رم نیمھ مشرك كھ زیر نظر پاپ قرار داشت
یا پاپ بود، ریشھایي ھراسانگیز و زلفھایي بلند و آویزان داشتند و لباسھاي )) پاپا((یك از آنھا ھر 

آنھا بندرت با ). زیرا پاھا مانع وقار و سنگیني ھستند(تیرھرنگي میپوشیدند كھ تا روي پایشان میرسید 
ھ حال تجرد و یا در منازل ھا ب اشراف یا درباریان درمیآمیختند، بلكھ زندگي سادھاي داشتند، در صومعھ

ھا  ھا بر راھبھ ھا بر راھبان، و سر راھبھ روساي صومعھ. خود بھ صورت افراد متاھل زندگي میكردند
. روحانیان آزاد زیر نظر اسقفھا قرار داشتند و اسقفھا ھم تابع اسقفھاي اعظم بودند; حكومت میكردند

ان نیز تابع بطرك مسكو بودند، و كلیسا ھم بھ طور كلي اسقفھاي اعظم زیر نظر مطرانھا قرار داشتند، و این
ھا فرقھ مذھبي وجود داشتند كھ در  در خارج از كلیسا، ده. پادشاه را بھ عنوان رئیس خود قبول داشت

  . رازوري، تورع، تقدس، و نفرت ورزیدن با یكدیگر رقابت میكردند

مذھب این خاصیت را داشت كھ ناقل یك قانون اخالقي بود، قانوني كھ بسختي میتوانست از نظر ایجاد نظم 
نجباي دربار اخالقیات، آداب و نزاكت، و . در میان كششھاي نیرومند و طبیعي مردمي بدوي مفید باشد

و بیلطفي آن را فاسقان و  ازدواجھاي آنان در واقع دادوستدي بود،; زبان اشراف فرانسھ را اختیار كردند
زنان دربار تحصیالت بھتري از مردان داشتند، ولي در لحظات شدت احساسات، . ھا جبران میكردند رفیقھ

در میان مردم الفاظ و كلمات . آنھا میتوانستند سیلي از كلمات آتشین و خشونت مرگبار از خود بیرون دھند
كرات رخ میداد، و بیرحمي با نیروي استخوانبندي و متبادلھ خشونتآمیز بودند، شدت عمل و خشونت ب

ھركس بھ مقتضاي درآمد خود قمار و میخوارگي، و . ضخامت پوست تناسب داشت و برابري میكرد
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ھا  ولي در عین حال ھمھ نیكوكار بودند و از نظر میھمان نوازي كلبھ. برحسب موقع و مقامش دزدي میكرد
  . طفت ھمھ جاگیر بودسبعیت و مال. بر كاخھا پیشي داشتند

از ; نوع لباس متفاوت بود، از مدھاي پاریس گرفتھ تا كاله پوستي، پوستین، و دستكشھاي ضخیم دھقانان
در تابستان امكان داشت مردم عادي لخت . جورابھاي ابریشمي نجبا تا مچ پیچھا و پاپیچھاي پشمي سرفھا

ھاي روسي، مانند حمامھاي تركي، بسیار بزرگ حمام. در نھرھا استحمام كنند و مرد و زن مخلوط باشند
از اینھا كھ بگذریم، نظافت جنبھ نامرتب و گاھگاه داشت، و . بودند، ولي مورد توجھ عامھ قرار داشتند

نجبا صورت خود را اصالح میكردند، ولي مردم عادي، با وجود . اصول بھداشتي در سطح ابتدایي بود
  . فرامین پطركبیر، ریش میگذاشتند

قریبا در ھر خانھاي یك باالالیكا پیدا میشد، و سن پطرزبورگ در دوران الیزابت و كاترین دوم از ایتالیا و ت
آھنگسازان و رھبران مشھور و بھترین خوانندگان و استادان دوران بھ این كشور . فرانسھ اپرا وارد میكرد

و این كار با بروز نبوغ موسیقي در وجوه قابل توجھي بھ امر آموزش موسیقي اختصاص مییافت، . میآمدند
از سراسر روسیھ پسران و مرداني كھ صداھاي امید بخشي داشتند . نیمھ دوم قرن نوزدھم قابل توجیھ بود

چون مراسم مذھبي كلیساي یونان در آوازھاي جمعي . بھ كلیساھاي مھم فرستاده میشدند تا تعلیم ببینند
داھاي خوانندگان، میداني باز براي خودنمایي داشتند، و بھ نواختن آالت موسیقي را مجاز نمیداشت، ص

چنان عمقي از وحدت و ھماھنگي نایل شدند كھ بسختي امكان داشت نظیر آن را در نقطھاي دیگر از جھان 
ھا نقش سوپرانو را بھعھده میگرفتند، ولي خوانندگان صداي باس بودند كھ بسیاري از  پسر بچھ. پیدا كرد

برد صداي خود و دامنھ احساسات خویش، از لطافت زمزمھ گرفتھ تا امواج پر قدرت گلو، خارجیان را با 
  . بھ حیرت میآوردند

براي گروه خوانندگان روسي چھ كسي، این آھنگھاي ھیجان آور را میساخت بیشتر راھبان گمنام كھ از 
سوزونوویچ برزووسكي . صترنددر قرن ھجدھم از میان آنان دو نفر از دیگران شاخ. آنھا نام و نشاني نبود

كاترین دوم . جوانكي اھل اوكرائین بود كھ بھ نظر میرسید صدایش براي پرستش خداوند ساختھ شده است
او سالھا در بولونیا زندگي . او را بھ خرج دولت بھ ایتالیا فرستاد تا تحت بھترین تعلیم موسیقي قرار گیرد

پس از بازگشت بھ روسیھ، آھنگھاي . نگسازي را فراگرفتكرد و زیر نظر پدر روحاني مارتیني ھنر آھ
تالشھاي وي براي اصالح نحوه . مذھبي مینوشت كھ نیرو و قدرت روسي را با لطف ایتالیایي درمیآمیخت

وي بھ مالیخولیاي بیمار گونھاي دچار ; آوازخواني گروه ھمسرایان با مقاومت سنت پرستان روبرو شد
وقتي او . از او مشھورتر دمیتري بورتنیانسكي بود). ١٧٧٧(ي خود را كشت آمد، و در سن سي و دو سالگ

امپراطریس الیزابت بھ گالوپي ماموریت ; فقط ھفت سال داشت، وارد گروه ھمسرایان كلیساي دربار شد
 پس از. وقتي گالوپي بھ ایتالیا بازگشت، كاترین دوم دمیتري را با او بھ ونیز فرستاد. داد بھ او درس بدھد

در سال . آن وي نزد مارتیني و بعد ھم بھ رم و ناپل رفت، و در آنجا بھ سبك ایتالیایي آھنگسازي میكرد
بھ روسیھ بازگشت و طولي نكشید كھ رئیس گروه ھمسرایان كلیساي دربار شد و این سمت را تا  ١٧٧٩

نان ساخت، و او براي این گروه كر یك مس بھ سبك كلیساي یو. حفظ كرد) ١٨٢۵(ھنگام مرگ خود 
خصوصا بھ علت آموزش . آھنگھایي در چھار و ھشت قسمت براي چھل و پنج مزمور از مزامیر ساخت

. وي بود كھ گروه ھمسرایان بھ چنان درجھاي از علو و مھارت رسید كھ یكي از عجایب جھان موسیقي شد
  . جشن گرفتسن پطرزبورگ یكصد و پنجاھمین سالگرد تولد وي را با شكوه و جالل  ١٩٠١در 

فرانسھ بر ھنر روسیھ تسلط داشت، ولي شخصت درجھ اول در این زمینھ یك ایتالیایي بود بھ نام فرانچسكو 
و مجسمھاي ) ١٧١۵(پدرش، كارلو، توسط پطر كبیر بھ روسیھ خوانده شده بود . راسترلي) یا بارتولومئو(

تمام قد از امپراطریس آنا ایوانوونا برنزي از پطر، كھ وي را سوار بر اسب نشان میداد، و مجسمھاي 
پسرش سبك لویي پانزدھم را، كھ كارلو از فرانسھ آورده بود، بھ ارث برد و الھاماتي از . ساختھ بود

و این نفوذھا را ; شاھكارھاي سبك باروك بالتازار نویمان و فیشر فون ارالخ در آلمان و اتریش بھ آن افزود
تقریبا . روسي منطبق كرد كھ معمار محبوب الیزابت ملكھ روسیھ شد چنان ھماھنگ با نیازھا و سبكھاي

بھ وسیلھ او یا دستیارانش  ١٧۶۵ -  ١٧۴١ھمھ بناھاي روسي كھ از نظر ھنري قابل توجھ بودند از 
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را ایجاد كرد كھ )) كاخ زمستاني((، ١٧۵۴ - ١٧٢٢در ساحل سمت چپ رودخانھ نوا، در . طراحي شدند
تشوزي شد و از میان رفت، ولي بار دیگر، از روي حدس و گمان، طبق طرح دستخوش آ ١٨٣٧در سال 

ھا و ستونھا در سھ طبقھ كھ در  این بنا عبارت بود از تودھاي غول آسا از پنجره. و نقشھ اصلي ساختھ شد
بیشتر مطابق ذوق ) دھكده تزار(كاخ تسارسكویھ سلو . ھا و باروھایي ساختھ شده بودند باالي آنھا مجسمھ

وي در سمت . كیلومتري جنوب سن پطرزبورگ واقع شده بود ٢۴این كاخ روي تپھاي در . الیزابت بود
در داخل كاخ یك پلكان تشریفاتي قرار داشت كھ بھ تاالر بزرگي میرسید كھ . چپ كاخ یك كلیسا ساخت

ھاي آن اتاق در انت. ھاي بسیار بزرگ در روز و پنجاه و شش چلچراغ در شب بھ آن نور میدادند پنجره
كھ در این كاخ ساختھ بود تجلیل متعارف قرن )) یك اطاق چیني. ((تخت سلطنت و اقامتگاه امپراطریس بود

ھاي كھربایي كھ فردریك ویلھلم اول در  با لوحھ)) اطاق كھربا. ((ھجدھم را از ھنر چین بھ عمل میآورد
و در یك تاالر نقاشي، قسمتي ; تزیین شده بودعوض پنجاه و پنج سرباز بلند قد محافظ بھ پطركبیر داده بود 

تزیینات دخلي بھ سبك روكوكو بود كھ یك جھانگرد انگلیسي . از مجموعھ آثار ھنري امپراطوري جا داشت
كاترین دوم، كھ شاید تنھا از لحاظ ذوق و سلیقھ عفت . توصیف كرد)) مخلوطي از بربریت و شكوه((آن را 

  . ي نما را بردارندداشت، دستور داد تزیینات طالی

قلت تعداد خوانندگان موجب آن میشد كھ از ادبیات تشویق زیادي بھ عمل . ادبیات كندتر از ھنر رشد یافت
سانسور كلیسا و دولت آزادي بیان را محدود میكرد، و زبان روسي ھنوز خود را از نظر دستور یا . نیاید

با وصف این، حتي قبل از بھ سلطنت . ده بودلغات تزكیھ نكرده و بھ صورت یك وسیلھ ادبي درنیاور
  . سھ نویسنده نام خود را بر سیماي تاریخ منقوش داشتند) ١٧۴٢(رسیدن الیزابت 

بھ روسیھ عشق ; واسیلي تاتیشچف مردي اھل عمل و فكر، جھانگرد، دیپلمات، مورخ، و فیلسوف بود
وي . تصادي و فكري غرب گشوده بودھاي فكر خود را با اشتیاق بھ روي تحوالت اق داشت، ولي دریچھ

او با افكار خطرناكي . یكي از چند جوان نویدبخشي بود كھ پطر براي باروري فكري بھ خارج فرستاد
بھ طور مستقیم یا بھ صورت خالصھ آثار بیكن، دكارت، الك، گروتیوس، و بل را خوانده و . بازگشت

مذھب صرفا بھ عنوان وسیلھ كمكي براي حكومت از . اعتقاد مذھبي ارتدوكسش رو بھ زوال گذارده بود
در لشكركشیھاي خطرناك بھ پطر خدمت كرد، بھ حكومت حاجي طرخان رسید، و بھ . پشتیباني میكرد

در سرگردانیھاي خود مجموعھاي از اطالعات جغرافیایي، نژادشناسي، و تاریخي گرد . اختالس متھم شد
تاب روحانیان را رنجاند، و تا سالھاي نخستین و آزاد منشانھ این ك. آورد كھ در تاریخ روسیھ بھ كار برد

  . سلطنت كاترین دوم ھیچ كس جرئت نمیكرد آن را چاپ كند

وي، كھ فرزند یكي از حكام مولداوي . شاھزاده آنتیوخ كانتمیر شورش علیھ معتقدات مذھبي را ادامھ داد
ھاي  ھ شش زبان را آموخت، در سفارتخانھبود، در سومین سال زندگي خود بھ روسیھ آورده شد، تكلم ب

ھایي درباره آن  لندن و پاریس خدمت كرد، با مونتسكیو و موپرتویي آشنا شد، و پس از بازگشت ھجویھ
در . كھ با آلوده ساختن زندگي روسي با افكار غربي مخالفت میكردند نوشت)) پان اسالویك((میھن پرستان 

  : نقل میشود)) طاب بھ ذھن خودمخ((اینجا قسمتي از شعرش تحت عنوان 

ھاي سھل  در دوران ما، راه. ... ذھن ناپختھ، ثمره مطالعات اخیر، آرام باش، قلم را بھ اصرار بھ دستم نده
و آن كھ از ھمھ كمتر مقبول است آن است كھ نھ ; بسیاري ھستند كھ انسان را بھ شھرت و افتخار میرسانند

تو باید در آنجا رنج و زحمت بكشي، و در حالي كھ تو . ... دھاندپیشرو نھا[ موزھا]خواھر برھنھ پا 
. زحمت میكشي، مردم از تو چون آفت دوري میجویند، تو را بھ مسخره میگیرند، از تو احساس تنفر میكنند

و از .) ... آن كھ خود را غرق كتاب میكند، ملحد میشود(كریتو، تسبیح بھ دست و غرغر كنان، میگوید ... 
واھد ببینم بذر دانش كھ در میان ما افشانده شده تا چھ حد خطرناك است، اطفال ما شروع بھ خواندن من میخ

كرده و با این عمل خود موجب وحشت كلیسا شدھاند، آنھا درباره ھمھ چیز بحث میكنند، ) كتاب مقدس(
در برابر پیكرھاي مقدس آنھا . ... میخواھند علت ھمھ چیز را بدانند و بھ روحانیان اعتقاد زیادي ندارند

  . ... شمع نمیگذارند وعیدھا را جشن نمیگیرند
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اگر عقل . ... از سرگشتگي خود شكایت مكن. ... اي ذھن، بھ تواندرز میدھم كھ از كدوھم بیرگتر باش
مھربان و بخشاینده چیزي كانتمیر با ترجمھ مذاكراتي درباره كثرت دنیاھا اثر فونتنل باعث رنجش بیشتر 

ین كتاب بھ عنوان اینكھ مانند آثار كوپرنیك بدعتانگیز و كفرآمیز است محكوم شد، ولي كانتمیر با ا. شد
 ١٧۶٢تا سال . ھاي آزاردھندگان خود را عقیم گذارد نقشھ) ١٧۴۴(مرگ خود در سن سي و شش سالگي 

  . ھاي وي پیدا نشد ناشري براي ھجویھ

دریج بھ صورتي عرض وجود میكرد كھ بیش از یك در دوران سلطنت ملكھ الیزابت، ادبیات روسي بت
; میخائیل المانوسوف تا حدودي نفوذ آثار آلماني را احساس كرد. بازتاب صرف از آثار فرانسوي باشد

چون در ماربورگ و فرایبورگ تحصیل كرده بود، با دختري آلماني ازدواج كرد و ھمراه او مقدار زیادي 
او شیر فرھنگستان شد، در ھمھ چیز چیره دست بود، حتي  .علم و دانش بھ سن پطرزبورگ آورد

از تخصصي كردن دانش خود امتناع ورزید و فلزكار، زمینشناس، شیمیدان، برقكار، منجم، . درمیخوارگي
)) نخستین دانشگاه روسي((پوشكین وي را . اقتصاددان، جغرافیدان، مورخ، زبانشناس، و خطیب شد

  . ، شاعر ھم بوداو عالوه بر ھمھ اینھا. خواند

وي یك كتاب از قصاید خود و . مھمترین رقیبش از نظر توجھ طبقھ روشنفكر آلكساندر سوماروكوف بود
فرق این دو ناچیز . ] المانوسوف را منتشر كرد تا برتري اشعار خود را بر اشعار المانوسوف نشان دھد

وي براي این تماشاخانھ . بود) ١٧۵۶(امتیاز واقعي سوماروكوف تاسیس یك تماشاخانھ ملي . [ بود
الیزابت درباریان را وادار میكرد این . ھاي راسین و ولتر بود ھایي مینوشت كھ طنین نمایشنامھ نمایشنامھ
ولي چون پولي بابت ورودیھ نمیدادند، سوماروكوف شكایت میكرد كھ حقوق سالي ; ھا را ببینند نمایشنامھ

بر اثر توجھ : ((او میگفت. شتن تماشاخانھ و خودش كافي نیستروبل وي براي رو بھ راه نگاه دا ۵٠٠٠
در . من، آنچھ كھ زماني در آتن دیده میشد، و آنچھ اینك در پاریس دیده میشود، در روسیھ نیز دیده میشود

آلمان یك خیل از شاعران آنچھ را كھ من با كوشش خود موفق بھ انجام آن شدھام، نتوانستھاند بھ وجود 
او از تالشھاي خود خستھ شد و بھ مسكو رفت، ولي در آنجا خصلت ستیزھجویي  ١٧۶٠ر سال د.)) آورند

اگر اروپا با قلمي مانند قلم من توصیف میشد، ھزینھاي : ((او میگفت. وي در مدت كمي او را بیپول گذارد
درگذشت  كاترین تا زماني كھ وي بھ علت میخوارگي.)) روبل بھ نظر ناچیز میرسید ٠٠٠،٣٠٠بھ مبلغ 

  . ، وجودش را تحمل كرد)١٧٧٧(

نانالیا بوریسوونا دو . اینك خوب است بھ این صفحات با ماجراي عشقي یك شاھزاده خانم روحي ببخشیم
بھ وجھي درخشنده ((او كھ . لگوروكایا دختر كنت و فیلدمارشال پاریس، چرمتیف، ھمرزم پطركبیر بود

بھ نامزدي واسیلي ) ١٧٢٩(در سن پانزده سالگي )) سیھ بودھاي رو یكي از بزرگترین وارثھ((و )) زیبا
قبل از اینكھ آنھا بتوانند ازدواج كنند، پطر درگذشت . لوكیچ دو لگوروكي، گل سرسبد تزار پطردوم، درآمد

ناتالیا اصرار داشت با او ازدواج كند و بھ دنبالش بھ تبعیدگاه : و جانشینش واسیلي را بھ سیبریھ تبعید كرد
 ١٧٣٩در سال . وي مدت ھشت سال با شوھرش در توبولسك زندگي كرد و براي او دو فرزند آورد .برود

پس از سھ سال دیگر كھ ناتالیا در تبعید گذراند، بھ او اجازه داده شد بھ قسمت اروپایي . شوھرش كشتھ شد
نجا، بھ خواھش در آ. وي پس از تكمیل آموزش اطفال خود، وارد صومعھاي در كیف شد. روسیھ باز گردد

كھ نوه شاعرش، شاھزاده ایوان میخایلوویچ دو ) ١٧۶٨(پسرش میخائیل، وي خاطرات خود را نوشت 
سھ شاعر روسي خاطره او را در آثار خود مورد تمجید قرار . منتشر كرد ١٨١٠لگوروكي آن را در سال 

قھرمانانھ و پایداري خود بھ  دادند، و روسیھ از او بھ عنوان نمونھ بسیاري از زنان روسي كھ با اعمال
  . انقالب رفعت مقام بخشیدند تجلیل میكند

بر روي ھم، تمدن روسیھ مخلوطي بود از انضباط غیرقابل احتراز و استثمار بیرحمانھ، تقدس و خشونت، 
این . دعا و كفرگویي، موسیقي و ابتذال، دینداري و قساوت، و چاپلوسي عبیدانھ و شھامت منكوب نشدني

نمیتوانستند مزایا و محاسن صلح و آرامش را در خود بپرورانند، زیرا ناچار بودند كھ در طول مردم 
زمستانھاي طوالني و شبھاي طوالني زمستان علیھ بادھاي منطقھ منجمد شمالي، كھ بدون برخورد با مانع 

ضت اصالح دیني آنھااز رنسانس و نھ. ھاي یخزده آنان میوزید، بھ جنگي شدید دست بزنند بر روي جلگھ
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چیزي نمیدانستند و بنابراین، بجز در پایتخت پر تصنع خود، ھنوز در قید و بند محیط فكري قرون وسطي 
این عوامل ھنوز بھ صورت . آنھا با غرور نژادي و استحكام ایمان خویش، خود را دلخوش میداشتند. بودند

ین اعتقاد شدید وجود داشت كھ در حالي كھ درنیامده بود، ولي بھ جاي آن ا) ناسیونالیسم(وابستگي ملي 
نسبت بھ )) روسیھ مقدس((غرب خود را با علوم، ثروت، شرك، و بیایمانیش مستحق لعنت كرده است، 

مسیحیت بطركھا وفادار مانده و نزد مسیح عزیزتر است و روزي با حكومت بر جھان آن گناھان را جبران 
  . خواھد كرد

III - ١٧۴١ - ٢۵١٧: اوضاع سیاسي روسیھ  

در فاصلھ میان سلطنت پطركبیر و الیزابت پتروونا، تاریخ روسیھ گزارش بیروح و گیج كنندھاي از 
ھا و انقالبات كاخ سلطنتي است، و اگر قسمتي از تاریخ روسیھ باشد كھ بتوان بھ خاطر صرفھجویي  توطئھ

وصف، براي درك موقع، با این . در وقت و مطلب بھ اختصار بھ شرح آن پرداخت، ھمین قسمت است
خصوصیات اخالقي، و نحوه رفتار كاترین بزرگ الزم است پارھاي از عوامل دخیل در این اوضاع آشفتھ 

  . مورد توجھ قرار گیرد

. پیوتر آلكسیوویچ فرزند دھسالھ پسر مقتول پطر بھ نام آلكسي بود ١٧٢۵وارث طبیعي روسیھ در سال 
با پرداخت (و نھ نوشتن، محافظان كاخ سلطنتي را متقاعد كرد  ولي بیوه پطر، كھ نھ خواندن میدانست

كھ پطر او را بھ عنوان جانشین خود تعیین كرده است و ) دستمزدشان كھ مدتھاي زیاد از موعدش میگذشت
. اعالم داشت)) كاترین اول، امپراطریس ھمھ روسھا(( ١٧٢۵فوریھ  ٢٧با كمك آنھا وي خود را در تاریخ 

ھر شب از شدت مستي از خود بیخود . ك سپس دست بھ كار میخوارگي و زناكاري شداین كاترین كوچ
بامداد بھ بستر میرفت، و حكومت را بھ امید معشوق قبلي خود پرنس آلكساندر  ۵میشد، ھر روز ساعت 

كنت آندري اوسترمان، كھ از نژاد آلماني بود، امور . دانیلوویچ منشیكوف و یك شوراي عالي رھا میكرد
  . رجي را بھ دست گرفت و روسیھ را بھ سوي دوستي با آلمان و اتریش و دشمني با فرانسھ سوق دادخا

ھاي پطركبیر، دختر خود آناپتروونا را بھ ازدواج كارل فریدریش، دوك  كاترین، بھ پیروي از نقشھ
زایید كھ بعدھا  این زوج براي زندگي بھ كیل رفتند و در آنجا آنا فرزندي; گوتورپ، درآورد -ھولشتاین 

، در حالي كھ ھمان ١٧٢٧خود كاترین، كھ عیاشي وي را از پا درآورده بود، در ششم مھ . پطر سوم شد
  . پیوتر آلكسیوویچ را كھ خود تاج و تختش را غصب كرده بود نامزد وراثت خویش كرده بود، درگذشت

داد و از قدرتش براي پر كردن منشیكوف بھ حكومت ادامھ . پطر دوم ھنوز بیش از دوازده سال نداشت
گروھي از نجبا، بھ رھبري دو برادر ایوان و واسیلي لوكیچ دولگوروكي، . كیسھ خود استفاده كرد

یك سال بعد، آبلھ . در سیبریھ درگذشت ١٧٢٩وي در سال . منشیكوف را سرنگون و بھ سیبریھ تبعید كردند
این جریان نامساعد بود كھ باعث . مانوف بر افتادپطر دوم را بھ ھالكت رسانید، و نسل ذكور خاندان رو

شد روسیھ مدت شصت و شش سال تحت فرمانروایي سھ زن قرار گیرد كھ از نظر قدرت اجرایي و نتایج 
سیاسي، با بیشتر سالطین ھمزمان خود رقابت كردند یا بر آنھا پیشي گرفتند، و از نظر بیبندوباري جنسي 

  . م، پیش افتادنداز ھمھ آنھا، بجز لویي پانزدھ

ھا، آنا ایوانوونا دختر سي و پنج سالھ ایوان آلكسیویچ برادر ضعیف العقل پطر كبیر  نخستین نفر از این ملكھ
شورا از این نظر او را انتخاب كرد كھ وي بھ خاطر فروتني و اطاعت شھرتي یافتھ بود كھ بھ وي . بود

ھاي دولگوروكي و گولیتسین قرار داشت،  راد خانوادهشورا، كھ زیر نفوذ اف. كمك و از او محافظت میكرد
تدوین كرد و آن را نزد آنا، كھ در آن وقت در كورالند بود، بھ عنوان شرط قبلي تایید )) شرایط((یك سلسلھ 

ولي نھ ارتش و ; را امضا كرد)) شرایط((این  ١٧٣٠ژانویھ  ٢٨آنا در . وي بھ عنوان امپراطریس فرستاد
) اولیگارشي(، حكومت نخبگان )اوتوكراسي(كدام مایل نبودند بھ جاي حكومت فردي نھ روحانیان ھیچ 

یك ھیئت نمایندگي از طرف محافظان كاخ براي مالقات آنا رفت و از او استدعا كرد كھ . برقرار شود
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را در )) شرایط((آنا كھ اسلحھ محافظان كاخ بھ وي جرئت داده بود، . قدرت مطلقھ را در دست گیرد
  . درباریان پاره كرد حضور

وي كھ بھ نجباي روسیھ اعتماد نداشت، از كورالند یك آلماني را كھ در آنجا باعث مسرت خاطرش شده 
اوسترمان بار ; ارنست فون بوھرن یا بیرون، كھ معشوق آنا بود، رئیس دولت وي شد. بود نزد خود آورد

لوونوولده، ; رتش را تجدید سازمان دادكنت كریستوف فون مونیخ ا; دیگر بھ وزارت خارجھ منصوب شد
مالیاتھا با . كورف، و كایزر لینگ كمك كردند كھ بھ نظام حكومتي مقداري كارآیي و كفایت آلماني ببخشند

آموزش و پرورش توسعھ و بھبود یافت، و یك دستگاه اداري آموزش ; قدرتي توام با دقت وصول میشدند
ا اقدامات موثر مشابھي اعضاي خاندانھاي دولگوروكي و گولیتسین دستگاه حكومتي جدید ب. دیده تدارك شد

  . را زنداني، تبعید، یا اعدام كرد

 ٨وي ساعت . قانع بود، زندگي نسبتا عادي و منظمي داشت) بیرون و لوونوولده(آنا، كھ بھ دو معشوق 
آلماني خویش كھ  برمیخاست، سھ ساعت صرف امور دولتي میكرد، و با تبسم خود بر اقدامات دستیاران

; یك سپاه بھ فرماندھي مونیخ بھ لھستان حملھ ور شد. قدرت روسیھ را گسترش میدادند صحھ میگذاشت
آوگستوس سوم را ; پادشاه آن ستانیسالس لشچینسكي را، كھ تمایالت فرانسوي داشت، از سلطنت خلع كرد

ا در راه وابستھ كردن لھستان بھ و نخستین گام ر; كھ اھل ساكس بود بھ جاي وي بر تخت سلطنت نشاند
فرانسھ با درخواست مصرانھاش از تركیھ در مورد حملھ بھ روسیھ عكس العمل نشان . روسیھ برداشت

روسیھ موقع را براي اعالن جنگ . سلطان عثماني زیر بار نمیرفت، زیرا در جبھھ ایران درگیر بود. داد
ل مبارزه براي تسلط بر دریاي سیاه آغاز شد بھ تركیھ مناسب تشخیص داد، و بدین ترتیب شصت سا

ھاي  دیپلوماتھاي آنا اعالم داشتند كھ تركھا، یا اقوام وابستھ بھ تركھا در جنوب روسیھ، راه). ١٧٣۵(
خروجي پنج رودخانھ بزرگ یعني دنیستر، بوگ، دنیپر، دون، و كوبان را در دست دارند، و این 

دیگر آنكھ قبایل نیمھ وحشي ; مقصد جنوب را تشكیل میدھند ھا مجاري اصلي تجارت روسیھ بھ رودخانھ
و سواحل ; ھاي سفالي این رودھا در حكم یك تھدید دایمي نسبت بھ مسیحیان روسیھاند مسلمان ساكن حوزه

ملت بزرگ و در حال رشدي مانند روسیھ نباید ; شمالي دریاي سیاه یك جز طبیعي و ضروري روسیھ است
این مطلب موضوعي بود . زادانھ بھ دریاي سیاه و مدیترانھ با مانعي برخورد كنددیگر در راه دسترسي آ

  . كھ در طول بقیھ قرن ھجدھم و حتي بعد از آن مورد توجھ روسیھ باقي ماند

نخستین ھدف كریمھ یعني شبھ جزیرھاي كھ بھ صورت یك موضع استحكامي تركیھ در جبھھ شمالي 
دشمنان اصلي . گرفتن این شبھ جزیره بود ١٧٣۶ي مونیخ در سال ھدف لشكركش. دریاي سیاه قرار داشت

كیلومتر بیابان را طي كند كھ در آن حتي یك شھر  ۵٣٠او ناچار بود . وي وسعت منطقھ و بیماري بودند
ارابھ میبایستي در یك صف  ٠٠٠،٨٠. سربازش آذوقھ و دارو فراھم كند ٠٠٠،۵٧نمیتوانست براي 

. ھر لحظھ امكان داشت مورد حملھ قبایل تاتار قرار گیرد، ھمراه سربازان باشد طوالني، كھ در ھر نقطھ و
) پایتخت كریمھ(روز پر كوپ، كوسلوف، و باغچھسراي  ٢٩مونیخ با رھبري نظامي درخشان خود ظرف 

ولي در آن ماه اسھال خوني و بیماریھاي دیگر چنان بدبختي و طغیاني در میان افرادش ایجاد ; را گرفت
در این ضمن یكي از سران سپاه . و بھ اوكرائین بازگردد. د كھ او ناچار شد فتوحات خویش را رھا كندكردن

  . آنا، آزوف را كھ بر دھانھ رودخانھ دون مسلط بود تسخیر كرد

با ھفتاد ھزار سپاھي عازم جنوب شد و آچاكوف را كھ در نزدیكي دھانھ  ١٧٣٧مونیخ بار دیگر در آوریل 
ولي این كشور در ; در ماه ژوئن اتریش در حملھ بھ تركھا شركت جست. ود گرفترودخانھ بوگ ب

و روسیھ ; لشكركشي خود چنان با ناكامیابي روبھرو شد كھ ناچار شد یك قرارداد صلح جداگانھ امضا كند
سپتامبر  ١٨كھ ناگھان خود را با یك ارتش كامل ترك روبھرو میدید و با سوئد انتظار جنگ داشت، در 

یك قرارداد صلح امضا كرد كھ تقریبا ھمھ آنچھ را كھ طي سھ لشكركشي بھ دست آمده بود بھ تركھا  ١٧٣٩
این عھدنامھ در سن پطرزبورگ بھ عنوان یك پیروزي با شكوه، كھ تنھا بھ بھاي جان یكصدھزار . پس داد

  . نفر تمام شده بود، جشن گرفتھ شد
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ایوان ششم، فرزند دو ماھھ ) ١٧۴٠اكتبر  ١٧(كمي قبل از مرگش . آنا یك سال پس از جنگ زنده ماند
و پرنس آنتون اولریش برونسویكي را بھ ) كھ در آلمان بھ دنیا آمده بود(خواھرزاده خود آنا لئوپولدوونا 

ایوان بھ سن ھفدھسالگي  عنوان وارث تاج و تخت، و بیرون را ھم بھ عنوان نایب السلطنھ تعیین كرد تا
آنھا با او لریش و ; ولي مونیخ و اوسترمان در این ھنگام از دست بیرون خستھ شده بودند. برسد

آنا لئوپولدوونا نایب السلطنھ، و ). ١٧۴٠نوامبر  ٩(لئوپولدوونا ھمدست شدند تا وي را بھ سیبریھ بفرستند 
  . شد)) وزیر اول((مونیخ 

ھ از تسلط كامل آلمانیھا بر روسیھ ھراسناك بودند، شورشي از نجباي روسیھ سفیران فرانسھ و سوئد، ك
آنھا الیزابت پتروونا دختر پطركبیر و كاترین دوم را بھ عنوان . برانگیختند و ھزینھ آن را تامین كردند

  . نامزد پنھاني خود براي سلطنت روسیھ برگزیدند

او از ورزش و تمرینات . شھامت و سر زندگي بود الیزابت سي و دو سال داشت، ولي در اوج زیبایي و
خشونتآمیز خوشش میآمد، ولي بھ لذات عاشاقانھ نیز عالقھ داشت، و از یك سلسلھ مردان زن نواز پذیرایي 

ظاھرا فكر جلوس . روسي را بزحمت مینوشت، و فرانسھ را بخوبي تكلم میكرد. تحصیالتش كم بود. میكرد
یلھاش خطور نكرده بود، تا اینكھ آنا لئوپولدوونا و اوسترمان وي را بھ سود بر تخت سلطنت ھیچ گاه بھ مخ

ھنگامي كھ نایب السلطنھ دستور داد ھنگھاي سن پطرزبورگ بھ فنالند بروند و . بیگانگان كنار گذاردند
سربازان از روبرو شدن با یك جنگ زمستاني اظھار عدم رضایت كردند، الیزابت از فرصت استفاده كرد، 

بھ سرباز خانھ رفت، و بھ سربازان متوسل  ١٧۴١دسامبر  ۶باس نظامي پوشید، ساعت دو بامداد روز ل
وي در راس یك ھنگ با سورتمھ بھ كاخ زمستاني رفت، نایب السلطنھ را بیدار . شد تا بھ وي كمك كنند

بیدار شدند، متوجھ ھنگامي كھ مردم شھر از خواب . را بھ زندان فرستاد)) بچھ تزار((كرد و ھم او و ھم 
یك امپراطریس كامال روسي، دختر پطركبیر، فرانسھ و روسیھ ھر دو  - شدند حكمران تازھاي دارند 

  . خوشحال شدند

IV - ١٧۶٢ - ١٧۴١: الیزابت پتروونا   

كاترین دوم . تعیین شخصیت واقعي الیزابت از میان غبار زمان و نظرات و تعصبات شخصي مشكل است
با آنكھ بسیار . از زیبایي و وقار پرشكوه او تحت تاثیر قرار گرفتم: ((دید، گفت ١٧۴۴كھ وي را در سال 

ش احساس ناراحتي تنومند بود، درشتي جثھاش بھ ھیچ وجھ اندامش را ضایع نكرده بود و او در حركات
وي در خفا چنان .)) ولي وقتي لباس رسمي میپوشید، دامن مدور عظیم فنرداري بھ تن میكرد... نمیكرد

یك . افكار شكاكانھاي داشت كھ بھ مرز الحاد نزدیك شده بود، ولي در انظار مسیحي مومن متعصبي بود
ید در نظر داشت ھواي روسیھ سرد شد، ولي با)) رغبت آشكار وي بھ مشروبات((ناظر فرانسوي متوجھ 
وي از ازدواج امتناع میورزید، زیرا میترسید این كار قدرتش را تقسیم و . و ودكا گرم كننده است

; بعضیھا میگویند وي در نھان با آلكسي رازوموفسكي ازدواج كرده بود; گرفتاریھایش را چند برابر كند
الیزابت خودپسند بود، از . بود)) نفر نخستین بین ھمگنان((اگر این موضوع حقیقت داشتھ باشد، آلكسي تنھا 

جفت  ٢۵٠٠زیبایي و شكوه ظاھر خوشش میآمد، پانزده ھزار دست لباس و مقادیر بسیار زیادي جوراب و 
او این . بعضي از این كفشھا را وي بھ عنوان موشك در مواقع بحث و جدل بھ كار میبرد; كفش داشت

قع سرزنش خدمھ و درباریان خود ھمان الفاظ و كلماتي را بھ كار برد كھ استعداد را داشت كھ در مو
مجازات . با آنكھ اساسا رئوف بود، گاھي با مجازاتھاي بیرحمانھ موافقت میكرد. گروھبانان بھ كار میبردند

شكنجھ تنھا در مورد خطیرترین محاكمات مجاز داشتھ ; )١٧۴۴(مرگ را، جز در مورد خیانت، لغو كرد 
تازیانھ زدن بھ قوت خود باقي ماند، ولي الیزابت احساس میكرد باید راھي براي جلوگیري از . دمیش

ھا و خیابانھاي شھرھا را در شب ناامن میكردند یافت شود، وي، ھم بیقرار بود ھم  جنایتكاراني كھ جاده
تصاد روسیھ اجازه طبیعتا تیزھوش بود و تا آنجا كھ وضع آموزش، اخالقیات، رسوم، آداب، و اق. كاھل

  . میداد، براي كشور خود حكومتي خوب برقرار كرد
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پس از تبعید اوسترمان و مونیخ بھ سیبریھ، سنا را بار دیگر بھ مقام رھبري در اداره امور كشور رسانید و 
یك توطئھگر ((كاترین دوم آلكسي را . ریومین سپرد -امور خارجي را بھ آلكسي پتروویچ بستوژف 

، پابرجا و بیباك در اصول خود، دشمني آشتیناپذیر، ولي دوست واقعي نسبت بھ دوستان بزرگ، ظنین
او بھ پول عالقھ داشت، ھمان طور كھ معموال كساني كھ میدانند مقام واالیشان با . توصیف میكرد)) الیزابت

، چنین وقتي انگلستان درصدد رشوه دادن بھ وي برآمد. خطر سقوط روبھرو است پول را دوست دارند
معلوم نیست كھ آیا این معاملھ صورت . كرون ھزینھ برمیدارد ٠٠٠،١٠٠برآورد كرد كھ درستكاري وي 

این روش پاسخي ; گرفت یا نھ، ولي بستوژف عموما از روشي مساعد نسبت بھ انگلستان پیروي میكرد
كرون  ٠٠٠،١٠٠ھم خود فردریك كبیر بھ س. طبیعي بھ پشتیباني فرانسھ از سوئد و تركیھ علیھ روسیھ بود

در عوض بستوژف روسیھ را با ; این پیشنھاد رد شد; براي اتحاد روسیھ با پروس بھ وي پیشنھاد كرد
وقتي كھ انگلستان بھ دنبال این اتحاد خود با پروس متحد . متحد كرد) ١٧۵۵(و انگلستان ) ١٧۴۵(اتریش 

و از آن پس الیزابت اندرزھاي وي را ، بساط صدراعظمي بستوژف درھم ریخت، )١٧۵۶ژانویھ  ١۶(شد 
جنگ ((اتریش وابستھ كرد و -فرانسھ)) اتحادھاي خنثا كننده((یك دولت جدید روسیھ را بھ . نادیده میگرفت

  . آغاز شد)) ھفتسالھ

یگرسدورف -پروسیھا را در گروس ١٧۵٧قبال متذكر شدیم چگونھ سردار روسي آپراكسین در سال 
سفراي كبار فرانسھ و اتریش الیزابت را متقاعد . ود را بھ لھستان عقب كشیدشكست داد و سپس نیروھاي خ

. توطئھ میكند) الیزابت(كردند كھ بستوژف دستور عقب نشیني آپراكسین را داده است و براي خلع وي 
. آپراكسین در زندان درگذشت). ١٧۵٨(الیزابت دستور داد كھ ھم صدراعظم و ھم آپراكسین دستگیر شوند 

دشمنانش مایل بودند او را با شكنجھ . ژف منكر ھر دو اتھام شد، و اطالعات بعدي وي را تبرئھ كردبستو
میخائیل ورونتسوف بھ جاي بستوژف بھ صدارت عظما . الیزابت مانع از این كار شد; بھ اعتراف وادارند

  . رسید

آمیز درباریان، الیزابت ھا، حسادتھا، و احساسات نفرت  در بحبوحھ مجالس رقص، مجالس قمار، توطئھ
محبوب جوانش، ایوان شووالوف، . دستیاران خود را تشویق میكرد كھ تمدن روسیھ را بھ پیش برانند

دانشگاھي در مسكو گشود، مدارس ابتدایي و متوسطھ تاسیس كرد، دانشجویاني براي تحصیالت عالي در 
ا از فرانسھ براي آكادمي ھنرھاي زیبا پزشكي بھ خارج فرستاد، و معماران و مجسمھسازان و نقاشاني ر

او با ولتر در . در پایتخت ایجاد كرده بود، بھ كشور آورد ١٧۵٨، كھ خود در سال )آكادمیا ایسكوستف(
برادرش ). ١٧۵٧(مكاتبھ بود و وي را برانگیخت تا یك تاریخ روسیھ در دوران سلطنت پطركبیر بنویسد 

در عین حال، الیزابت . رض دادوستد داخلي بھ اقتصاد كمك كردپیوتر شووالوف با از میان برداشتن عوا
وي تعدادي از مساجد را در مناطق . براي تسكین پان اسالویستھا اجازه داد عدم رواداري مذھبي شدت یابد

  . یھودي را تبعید كرد ٠٠٠،٣۵تاتارنشین بست و 

ر فردریك دوم را شكست دادند، از غرورآمیزترین موفقیت وي این بود كھ سپاھیان و سردارانش چندین با
پیشروي پروس جلوگیري كردند، و نزدیك بود فردریك را درھم شكنند كھ اختالل وضع جسماني وي 

سالھا قبل . روسیھ دچار ضعف و فتور كرد- اتریش-قدرتش را براي بھ ھم پیوستھ نگاه داشتن اتحاد فرانسھ
وي بھ ; وضع سالمت امپراطریس بد است: ((ود، سفیر كبیر انگلستان گزارش داده ب١٧۵۵از آن، در 

با این وصف، او با من . استفراغ خون، تنگي نفس، سرفھ مداوم، تورم پاھا، و آب آوردن سینھ مبتالست
در این ھنگام، الیزابت بھاي گزافي براي ترجیح دادن بیبندوباري جنسي بھ ازدواج .)) منوئھ رقصید

ود دنبال كسي از خاندان سلطنت میگشت كھ بتواند با مسائل داخلي و او كھ بچھ نداشت، مدتھا ب. میپرداخت
خارجي روسیھ روبرو شود، و معلوم نیست بھ چھ علت براي این كار كارل فریدریش اولریخ، پسر 

این بزرگترین اشتباه . گوتورپ، را برگزید -خواھرش آناپتروونا و كارل فریدریش دوك ھولشتاین 
  . با انتخاب ھمسر كارل جبران این اشتباه را كرد سلطنتش بود، ولي الیزابت

V - ١٧۶١ - ١٧۴٣: پطروكاترین  
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در كیل بھ دنیا  ١٧٢٨در ) این نامي بود كھ الیزابت بر كارل فریدریش اولریش گذاشت(پیوتر فئودوروویچ 
بر تخت  او، كھ نوه پطر اول و كارل دوازدھم بود، میتوانست ھم بر تخت سلطنت روسیھ بنشیند و ھم. آمد

سپس، بر ; پطر داراي وضع جسماني ضعیفي بود و تا سن ھفتسالگي در خانھ نگاه داشتھ شد. سلطنت سوئد
در سن نھسالگي . اثر یك تغییر ناگھاني براي خدمت در لشكر گارد ھولشتاین تعیین شد و یك سرباز بار آمد

. یات افسران ارتش را فرا میگرفتگروھبان شد، با غرور در میدان رژه قدم برمیداشت، و زبان و اخالق
در یازدھسالگي یك مربي آلماني برایش تعیین شد كھ وي را بھ نحوي فراموش نشدني پیرو معتقدات مذھبي 

او كھ سختگیریھاي . لوتر بار آورد و آنقدر او را تحت انضباط قرار داد تا وي دچار ناراحتي عصبي شد
كمرویي و اختفا پناه برد، بھ حیلھ و فریب روي آورد، و براي این آقا معلم در تنگنایش گذارده بود، بھ 

روسو میتوانست او را بھ عنوان نمونھاي در اثبات این عقیده . شد)) تندخو، لجباز، و ستیزھجو((ھمیشھ 
پطر قلب رئوفي داشت و، ھمان طور . ذكر كند كھ بشر طبیعتا خوب است، ولي محیط بد او را مسخ میكند

ولي آنچھ وضعش را خراب . لطنتي وي خواھیم دید، آرزو داشت كھ كار صحیح انجام دھدكھ از فرامین س
كاترین دوم، كھ او را در سن . میكرد این بود كھ بھ نقشھایي گمارده میشد كھ براي ایفاي آنھا مناسب نبود

از فكر ((توصیف كرد و میگفت )) خوش سیما، با نزاكت، و مبادي آداب((یازدھسالگي دیده بود، وي را 
الیزابت دستور داد پطر را بھ روسیھ  ١٧۴٣در سال .)) اینكھ ھمسر وي شوم احساس انزجاري نمیكنم

بیاورند، او را مھیندوك كرد، ظاھرا وي را بھ مذھب ارتدوكس درآورد، و سعي كرد او را براي حكمراني 
خت بھ حیرت آمد، پطر در ولي از عدم تكافوي تحصیالت و بیثباتي خصوصیات اخالقي وي س. تعلیم دھد

  . سن پطرزبورگ میخوارگي را بھ دیگر معایب خود افزود

الیزابت امیدوار بود قبل از اینكھ خودش چشم از جھان بربندد، این جوان عجیب، چنانچھ با زن باھوش و 
دي الیزابت بھ سابقھ آن عدم تعصب نژا. سالمي جفت شود، در آینده بھ صورت یك تزار با صالحیت درآید

كھ، حتي در جریان پدید آمدن كشورھا براساس ملیت، از خصوصیات اشراف بود، در خارج از روسیھ بھ 
  جستجو پرداخت و یك شاھزاده خانم غیرسرشناس را از یكي از كوچكترین شاھزاده 

ي كھ فردریك دوم مكار این انتخاب را توصیھ كرده بود، بھ این امید كھ در روسیھا. نشینھاي آلمان برگزید
  . براي آلمان ھراس آور شده بود، یك ملكھ دوست آلمان داشتھ باشد

درباره اصالت و صحت این خاطرات تردیدي . در این ھنگام سروكار ما با خاطرات كاترین بزرگ است
بھ چاپ نرسیدند، ولي دستنوشتھ فرانسوي آن، كھ بھ خط خود كاترین  ١٨۵٩این خاطرات تا سال . نیست

آیا میتوان بھ این خاطرات اعتماد كرد بر روي ھم جریاناتي . ني ملي در مسكو محفوظ استاست، در بایگا
عیب این خاطرات كذب آنھا نیست، بلكھ فقدان بیطرفي . كھ در این خاطرات آمده مورد تایید منابع دیگرند

، ولي تا این خاطرات داستاني است كھ با ظرافت طبع و روح و حرارت بخوبي بازگو شده است. آنھاست
حدودي در حكم توجیھ نامھاي است كھ وي براي بھ زیر كشیدن شوھرش از تخت سلطنت، و حفظ آرامش 

  . و خونسردي خود پس از شنیدن خبر قتل وي، نوشتھ است

بھ دنیا آمد و بھ نام سوفیا آوگوستا فردریكا كھ نام  ١٧٢٩آوریل  ٢١كاترین در شتتین واقع در پومراني در 
 -مادرش شاھزاده خانم یوھانا الیزابت، از امیرنشین ھولشتاین . ھایش بود، تعمید شد ھسھ تن از خال

پدرش، كریستیان آوگوست، شاھزاده . گوتورپ بود، و كاترین از طریق وي از دختر عموھاي پطر میشد
پدر و مادرش . تسربست در قسمت مركزي آلمان بود و در ارتش فردریك درجھ سرلشكري داشت - آنھالت 

كاترین . مادرش چنان متالم بود كھ گویي سقط جنین كرده است. ھر دو از داشتن دختر دچار یاس شدند
جنسیت خود را با توسعھ دادن خصوصیات مردانھ یك سردار سپاه و كشور داري یك امپراطور جبران 

  . كرد و در تمام دوران سلطنت مطلوبترین و زودیابترین رفیقھ در اروپا بود

یكي از این بیماریھا چنان شدید بود كھ ظاھرا وي را تا پایان عمر ; واع بیماریھاي كودكي شدوي دچار ان
بطوري كھ گفتھ میشود، ستون فقراتش كج و معوج، و شانھ راستش خیلي باالتر از شانھ چپش . ناقص كرد

  . بود
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ھیچ وقت ((میگوید جالد محل، كھ در شكستھبندي متخصص شده بود، بھ او شكمبندي بست كھ خود كاترین 
ھجده ماه بدنم آثار راست ((و بعد از ; ))آن را، روز یا شب، برنمیداشتم، مگر براي تعویض لباسھاي زیرم

آن قدر بھ وي گفتھ شده بود زشت است كھ وي سعي كرد ھوش را جایگزین زیبایي .)) شدن را نشان داد
ساس یك نقص، نیروھاي جبران كننده را كند، و میتوان گفت او نمونھ دیگري از كساني بود كھ با اح

وقتي بھ سن بلوغ رسید و زوایاي بدنش بھ صورت انحناھایي درآمدند، زشتي او . جایگزین نقصشان میكنند
داشت و چنان با روح و سرزنده بود كھ )) روحیھ شادابي((با آنكھ زجر زیادي كشیده بود، . ناپدید شد

وسیلھ مربیان، خصوصا توسط یك روحاني لوتري كھ از سواالت او بھ .)) الزم بود جلویش گرفتھ شود((
تیتوس، ماركوس آورلیوس، ((او میپرسید آیا این غیرمنصفانھ نیست كھ . كاترین رنج میبرد، آموزش یافت

  و ھمھ مردان بزرگ عھد باستان، با آنكھ ممكن است با فضیلت بوده باشند، بھ علت اینكھ از الھام 

   

  

ھنرمند یزداني  - ۴٢تصویر ) ۶٣٨ص ) (١٧٨٢(لنینگراد . مجسمھ پطر كبیر: لكونھموریس فا - اتین 
او چنان بخوبي استدالل میكرد كھ معلمش در نظر داشت او را )) چیزي نمیدانستند، ملعون تلقي شوند

او خصوصا میخواست بداند آن ھرج و مرجي كھ طبق سفر . تازیانھ بزند، ولي یك معلمھ شفاعت او را كرد
بھ نظر میرسید كھ پاسخھاي او ھیچ گاه مرا قانع . ((ایش قبل از خلقت حكمفرما بود چگونھ بوده استپید

معلمش از اینكھ كاترین اصرار داشت كھ وي توضیح دھد .)) ھر دو ما اوقاتمان تلخ میشد((و )) نمیكردند
سوي بودند، و بدین ترتیب معلمان دیگر و معلمھاش ھمھ فران. بیشتر بھ ستوه میآمد)) ختنھ دقیقا چیست((

وي آثار كورني، راسین، و مولیر را میخواند، و بوضوح آمادگي . وي زبان فرانسھ را بخوبي آموخت
خبر این . خواندن آثار و پذیرش افكار ولتر را داشت، و یكي از تحصیلكردھترین زنان عصر خود شد

ق دنبال دختري میگشت كھ بتواند از طریق شاھزاده خانم باھوش بھ امپراطریس الیزابت رسید كھ با اشتیا
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دعوتي از مادر سوفیا شد كھ بھ  ١٧۴۴در اول ژانویھ . تراوشات مغزي خود بھ پطر خرد و درایت ببخشد
روسیھ بھ نظر آنھا بھ . والدین سوفیا در تردید بودند. اتفاق دخترش براي دیداري بھ دربار روسیھ بیاید

  . میرسید طرز خطرناكي بیثبات و عقب افتاده

ولي سوفیا، كھ حدس زده بود كھ وي بھ عنوان ھمسر مھیندوك مورد توجھ و بررسي قرار گرفتھ است، 
ژانویھ آنھا سفر طوالني و مشكل خود را از طریق  ١٢در . تقاضا كرد بھ این دعوت پاسخ مثبت داده شود

در برلین فردریك از آنھا . برلین، شتتین، پروس شرقي، ریگا، و سن پطرزبورگ بھ مسكو آغاز كردند
از من ھزار سوال كرد و راجع بھ اپرا، كمدي، شعر، رقص، و بھ ((; پذیرایي كرد و از سوفیا خوشش آمد

طور خالصھ آنچھ كھ ممكن است انسان در صحبت با یك دختر چھاردھسالھ تصورش را بكند، صحبت 
من بتلخي ; خرین باري بود كھ من او را دیدمپدرم با مالطفت با من بدرود گفت، و این آ((در شتتین .)) كرد

فوریھ، پس از یك سورتمھ سواري پنجاه و دو ساعتھ از  ٩مادر و دختر با مالزمان بسیار در .)) گریستم
  . سن پطرزبورگ بھ مسكو رسیدند

عصر آن روز وي پطر را براي بار دوم دید، و بار دیگر این دیدار اثر مساعدي در او گذاشت، تا اینكھ 
. ھاي دربار است پطر بھ طور خصوصي بھ وي گفت كھ یك لوتري پر و پاقرص و عاشق یكي از ندیمھ

او بھ سھم خود تصمیم ; كاترین متوجھ شد كھ لھجھ و طرز رفتار آلماني پطر در نزد روسیھا مطبوع نیست
ساسات او اح. بپذیرد)) طور دربست((گرفت روسي را بھ طور كامل بیاموزد و مذھب ارتدوكس بھ را 

سھ معلم .)) نسبت بھ تخت و تاج روسیھ بیعالقھ نبودم((بود، ولي )) اندكي از بیعالقگي((نسبت بھ پطر 
 - او با چنان جدیتي درس میخواند . براي زبان، براي مذھب، و براي رقصھاي روسي - برایش فراھم شد 

فوریھ بھ بیماري  ٢٢كھ در  -یك بار حتي در دل شب از رختخواب برخاست تا درسھایش را مطالعھ كند 
من مدت بیست و ھفت روز در میان مرگ و زندگي در نوسان بودم و طي این . ((ذات الجنب مبتال شد

مادرش بر اثر این تقاضا كھ یك .)) مدت شانزده بار از من خون گرفتھ شد، گاھي چھار بار در یك روز
سوفیا با خواستن یك ; ر دربار از دست دادروحاني لوتري براي دخترش احضار شود، محبوبیت خود را د

آوریل او قادر شد در  ٢١سرانجام در . كشیش از كلیساي یونان قلوب بسیاري را بھ سوي خود جلب كرد
صورت و خطوط چھرھام بسیار الغر و كشیده ... ; من مانند اسكلت الغر شده بودم. ((انظار ظاھر شود

امپراطریس یك ظرف سرخاب .)) ود، و رنگم كامال پریده بودشده بودند، موھایم شروع بھ ریزش كرده ب
  . برایش فرستاد

در این ھنگام بھ . ژوئن سوفیا با تقدسي تاثیر بخش تشریفات گروش بھ مذھب ارتدوكس را طي كرد ٢٨در 
 صبح. افزوده شد، و از این پس او را كاترین میخواندند)) یكاترینا آلكسیونا((نامھاي موجود وي دو كلمھ 

ھمھ آنھایي كھ او . روز بعد در كلیساي جامع اوسپنسكي سوبور وي رسما بھ نامزدي مھیندوك پطر درآمد
آنھا پس از . را میدیدند از محبوبیت سنجیدھاش خوششان میآمد، حتي پطر ھم كمكم بھ او عالقھ مییافت

اكتبر مادر كاترین  ١٠در . در سن پطرزبورگ ازدواج كردند ١٧۴۵اوت  ٢١چھارده ماه كارآموزي، در 
  . عازم موطن خود شد

كاترین زیبا بود و پطر، كھ در سال نامزدیشان . پطر در این وقت ھفده سال داشت، و ھمسرش شانزده سال
ولي پطر بھ ; كاترین از نظر فكري حریص و ھشیار بود. بھ آبلھ مبتال شده بود، از زیبایي بھرھاي نداشت

طفلي بود كھ تنھا از نظر  ھمھ آثار عقب ماندگي فكري را از خود نشان میداد و مانند((قول سولوویوف 
او با عروسك، آدمكھاي خیمھ شب بازي، و سربازھاي عروسكي بازي میكرد .)) جسماني رشد كرده باشد

كاترین نمیدانست . و آن قدر بھ سگھا عالقھ داشت كھ چند قالده از آنھا را در اقامتگاه خود نگاه میداشت
. طر با نواختن ویولن خود بھ بھبود وضع كمكي نمیكردپ. پارس سگھا یا بوي بد آنھا -كدام یك بدتر است 

امپراطریس الیزابت بھ .)) تقریبا ھر روز مست میكرد ١٧۵٣از سال : ((عالقھاش بھ مشروبات زیاد شد
نفرت آشكار پطر از . خاطر این معایب او را سرزنش میكرد، ولي خود او ھم سرمشق آنچھ پند میداد نبود

میخواند، و ھمچنین تحقیر وي نسبت بھ كلیسا و روحانیان )) نفرین شده سرزمین((روسیھ، كھ آن را 
ارتدوكس، و از ھمھ مھمتر ستایش فوق العاده وي از فردریك كبیر، حتي ھنگامي كھ روسیھ و پروس 
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پطر اطراف خود را با گروھي از . درگیر جنگي مرگبار بودند، بیشتر باعث نگراني الیزابت میشد
او در تفریحگاه . احاطھ كرده بود)) گارد ھولشتایني((بھ عنوان  - ا ھمگي آلماني بودند كھ تقریب - سربازان 

خود در اورانینباوم مالزمان خود را با البسھ متحدالشكل آلماني ملبس میداشت و آنھا را بھ سبك پروسیھا 
، از بیم پروسیھا را شكست دادند ١٧۵٩وقتي كھ سرداران روسي فرمور و سالتیكوف در . مشق میداد

این . رنجاندن پطر، كھ امكان داشت ھر لحظھ تزار شود، از تعقیب پیروزیھاي خویش خودداري كردند
ازدواج تقریبا بھ صورت تصادم فرھنگھاي مختلف درآمد، زیرا كاترین با مطالعھ ادبیات فرانسھ بھ پیشبرد 

در سالھاي غمزدھاي كھ عنوان باور نكردني بھ نظر میرسد كھ این زن جوان . تحصیالت خود مشغول بود
مھیندوشس داشت، آثار افالطون، پلوتارك، تاسیت، بل، ولتر، دیدرو، و مونتسكیو، كھ روح القوانین او بھ 

این كتابھا میبایستي بھ . ، را میخواند))كتاب دعاي ھر سلطان سلیم العقل باشد((نظر كاترین میبایستي 
; ھر چند كھ وي مجدانھ بھ رعایت مراسم ارتدوكس ادامھ میداد معتقدات مذھبي كاترین پایان داده باشند،

اي را كھ فردریك یك نسل پیش از آن از ولتر فراگرفتھ بود، )) استبداد روشنفكرانھ((این كتابھا آن اندیشھ 
  . در او ایجاد كردند

ازدواج میان من و مھیندوك ھنوز ) ((اگر بتوان گزارش دست اول كاترین را پذیرفت(در خالل این احوال 
یك زندگینامھ مطلعانھ و خصومتآمیز درباره  ١٨٠٠كاسترا، كھ در سال .)) بھ مرحلھ زفاف نرسیده بود

، بھ ھر حال رنج آور پطر داراي نقصي بود كھ، گرچھ رفع آن آسان بود((كاترین نوشت، عقیده داشت كھ 
  . بھ نظر میرسید

این وضع قرینھ .)) شدت عشق او، و تالشھاي مكرر او، نتوانستھ بود مرحلھ زفاف در ازدواج را تامین كند
شاید بیعالقگي كاترین نسبت بھ پطر در دوران نامزدي . عجیبي با لویي شانزدھم و ماري آنتوانت داشت

طولي نكشید كھ وي متوجھ زنان . را از نظر رواني ناتوان كرده بود طوالني آنھا بر پطر آشكار شده و او
ھایي گرفت كھ ھر كدام از آنھا امیدوار بود بھ عنوان مھیندوشس جاي كاترین را  دیگر شد، و متوالیا رفیقھ

بنابھ . در توصیف كاترین از این نخستین سالھاي ازدواج، سالھاي بدبختي وي توصیف شده است. بگیرد
وریس والپول، یك روز امپراطریس از كاترین پرسید كھ چرا پیوند آن دو ثمرھاي بھ بار نیاورده گفتھ ھ

. و در حقیقت این گفتھ ناتواني شوھرش را میرساند; كاترین پاسخ داد نباید ثمرھاي انتظار داشت. است
وشس را آزاد گذارد تا با الیزابت متقابال گفت كھ كشور بھ جانشیناني نیاز دارد، و مھیند: ((والپول میگوید

.)) ثمرات این اطاعت امر یك پسر و یك دختر بودند. كمك ھر كس كھ مایل است این جانشین را فراھم كند
) بنا بھ گفتھ مھیندوشس(مادام ماریا چوگلو كووا، كھ الیزابت وي را بھ عنوان ندیمھ كاترین تعیین كرده بود 

بھ ازدواج استثناھاي مھمي وجود دارند، و قول داد كھ اگر  بھ كاترین توضیح داد كھ در مورد وفاداري
شكي نیست كھ طرح ((بھ طوري كھ والپول میگوید، ; كاترین معشوقي بگیرد، راز او را محفوظ نگاه دارد

این امور را )). این پیشنھاد شرم آور از طرف ندیمھ نبوده، بلكھ از ناحیھ خود امپراطریس عنوان شده است
ھاي چند شوھره عادت كرده،  چشم انداز در مدنظر آوریم كھ دربار روسي مدتھا بود بھ ملكھباید با این 

لھستاني آوگوستوس سوم یكصد و  -و در دربار ساكسي ; دربار فرانسوي بھ پادشاھان چند زنھ خود گرفتھ
  . پنجاه فرزند بھ وجود آورده بود

بھ نظر میآید كھ پیش . از بھ سلطنت رسیدنش، بلي آیا كاترین از این سرمشقھا بھ حد افراط پیروي كرد پس
سرگي  -حدود شش سال پس از ازدواج  - نخستین نفر . از سلطنت، خود را بھ سھ تن قانع كرده بود
  : كاترین عكس العمل خود را نسبت بھ وي چنین توصیف میكند. سالتیكوف بود، افسري جوان و خوش بنیھ

ھاي یك زن دوستداشتني را با طرز فكر و خلق و خوي یك مرد  بھاگر بتوانم بیپرده صحبت كنم، من جذ
استدعا دارم بھ خاطر این توصیف بخشوده شوم، ولي صحت این توصیف نحوه بیان آن را . تركیب كردم
و این یك كیفیت انساني است كھ نباید در نیمھ راه . من وسوسھ بھ این ترتیب پیموده شده بود. توجیھ میكند

سان نمیتواند قلب خود را در دستش نگاه دارد و بھ میل خود آن را تحت فشار قرار دھد یا آزاد ان. بازایستاد
  .))سازد، و یا فشار خود را بر آن شل یا سفت كند
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در . نیز تكرار شد ١٧۵٣این تجربھ دردناك در . كاترین باردار شد، ولي سقط جنین كرد ١٧۵١در سال 
روبل بھ  ٠٠٠،١٠٠الیزابت شادي كرد، . امپراطور پاول اول شدفرزندي بھ دنیا آورد كھ بعدا  ١٧۵۴

كاترین میگوید . عنوان ھدیھ بھ كاترین داد، و سالتیكوف را رھسپار گمنامي امني در استكھلم ودرسدن كرد
پطر بھ میخوارگي بیشتر . سالتیكوف در این شھرھا با ھر زني كھ آشنا میشد با او سروسري پیدا میكرد

ھاي تازه گرفت، و سرانجام با الیزاوتا ورونتسووا، برادرزاده صدراعظم جدید،  فیقھروي آورد و ر
در . كاترین با او نزاع میكرد و او و دوستانش را در انظار مورد مسخره قرار میداد. سروساماني یافت

 كاترین بھ توجھات یك لھستاني خوش سیما كھ بیست و چھار سال داشت و نامش كنت ستانیسالس ١٧۵۶
این جوان بھ عنوان وابستھ سفیر انگلستان بھ نام سر چارلز ھنبري . پونیاتوفسكي بود نظر موافق نشان داد

 ١٧۵۵زندگینامھ ستانیسالس، كھ خود وي نوشتھ است، كاترین را در . ویلیامز بھ سن پطرزبورگ آمده بود
قرار داشت كھ براي زنان  او بیست و پنج سال داشت و در آن مرحلھاي از زندگي; چنین توصیف میكرد

  . زیبا زیباترین مرحلھ است

مویي سیاه، پوستي با سفیدي خیره كننده، مژگاني بلند و سیاه، بیني یوناني، دھاني كھ انگار براي بوسھ 
و حركاتي بسیار چابك . ساختھ شده است، دستان و بازواني بینقص، اندامي ظریف كھ تا حدودي كشیده بود

  .صدایش مطبوع، و خندھاش مانند روحیھاش شاداب بود. ر از وقار و تبحر داشتو با این وصف سرشا

این عشق از . او میگوید وقتي بھ كاترین خیره میشد فراموش میكرد كھ چیزي بھ اسم سیبریھ ھم وجود دارد
مدتھا پس از ; براي ستانیسالس ھم ھمین طور بود. ھمھ عشقھاي متعدد كاترین عمیقانھتر احساس میشد

و پونیاتوفسكي ھر قدر ھم كھ ; ینكھ كاترین معشوقھاي دیگري گرفت، قلبش در نزد پونیاتوفسكي ماندا
رفتار و روشھاي كاترین او را رنج میداد، ھیچ گاه بھ طور كامل از زیر نفوذ دلباختگي خود نسبت بھ وي 

  . خارج نشد

یسالس با دیدار مخفیانھ از كاترین در ھنگامي كھ كاترین براي اقامت نزد پطر بھ اورانینباوم رفت، ستان
كاترین نزد رفیقھ . عمل او كشف شد و پطر دستور داد او را دار بزنند. آنجا، جان خود را بھ خطر انداخت

پطر شفاعت كرد، و رفیقھ پطر ھم كھ دریافت ھدیھاي قلبش را نرم كرده بود، مھیندوك را از توسن خشم 
گام بروز یك لحظھ خوش خلقي، نھ تنھا پونیاتوفسكي را بخشید، بلكھ از سرانجام، پطر، بھ ھن. بھ زیر آورد

)) یك خانواده چھار نفري((كاترین خواست بھ معشوق خود ملحق شود و با آنھا و الیزاوتا ورونتسووا 
  . تشكیل داد و این چھار نفر شامھاي سرور بخش بسیاري باھم صرف كردند

درباریان عموما عقیده داشتند كھ پدر این بچھ . یا آوردكاترین دختري بھ دن ١٧۵٨دسامبر  ٩در 
ولي پطر آن را بھ خود نسبت داد، تبریكات را پذیرفت، و براي بزرگداشت این پیروزي . پونیاتوفسكي است

امپراطریس ترتیبي داد كھ پونیاتوفسكي بھ لھستان باز . این بچھ چھار ماه بعد مرد. جشنھایي ترتیب داد
ولي وي مجذوب ماجراجوییھاي عاشقانھ و . اترین براي مدتي كوتاه بدون عشق ماندخوانده شود، و ك

آرلوف بھ علت اینكھ در جنگ . رزمي گریگوري گریگوریویچ آرلوف، دستیار پیوتر شووالوف، شد
او . تسورندورف با وجود برداشتن سھ زخم موضع خود را حفظ كرده بود، شھرتي بھ ھم رسانده بود

ولي تنھا قانوني كھ وي از نظر اخالقي بھ ; داشت)) صورتي مانند فرشتگان((رزشكاران و اندامي مانند و
. آن پایبند بود این بود كھ بھ ھر طریقي كھ شده است، باید براي دست یافتن بھ قدرت و بھ زنان تالش كرد

ترین زن دربار شووالوف معشوقھاي داشت بھ نام پرنسس الناكوراكین كھ از جملھ خوشروترین و بیبندوبار
شووالوف با خود عھد كرد او را بھ قتل برساند، ولي قبل از . آرلوف او را از چنگ رئیس خود ربود; بود

  . اینكھ دست بھ كار این امر شود، درگذشت

كاترین از شھامت آرلوف خوشش آمد و متوجھ شد كھ او در میان محافظان چھار برادر دارد كھ ھمگي 
كاترین ترتیب مالقاتي . ین پنج جنگجو در مواقع اضطراري بھ كار میآمدندا. بلندقد و نیرومندند

با رسیدن . طولي نكشید كھ كاترین جاي كوراكین را گرفت. باگریگوري داد، سپس مالقاتي دیگر و دیگر
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 ;، تا آنجا كھ امكان داشت در اختفا، پسر آرلوف را بھدنیا آورد١٧۶٢ماه ژوئیھ او باردار بود و در آوریل 
  . این پسر بھ نام آلكسي بوبرینسكي بزرگ شد

كوششھایي براي ... آشكار شد كھ امپراطریس دچار آخرین بیماري خود شده است ١٧۶١در دسامبر 
بھ او ھشدار داده شد كھ . كشاندن كاترین بھ توطئھاي براي جلوگیري از بھ تخت نشستن پطر بھ عمل آمد

بھ كناري خواھد افكند و الیزاوتا ورونتسووا را ھمسر و ملكھ پطر پس از رسیدن بھ مقام تزاري، او را 
) طبق تقویم جدید( ١٧۶٢ژانویھ  ۵در . ولي كاترین از شركت در توطئھ امتناع كرد; خود خواھد كرد

  . امپراطریس الیزابت درگذشت، و پطر بدون برخورد با مخالفت علني بر تخت سلطنت نشست

VI  - ١٧۶٢: پطر سوم  

وي خوش طینتي خود را كھ بر اثر روشھاي خشن . ات بلند نظرانھ خود ھمھ را بھ حیرت آوردپطر با اقدام
و بیفكرانھ در پرده استتار قرار گرفتھ بود، تحت تاثیر احساس ناگھاني حقشناسي بھ خاطر جلوس مسالمت 

و كوشش  دشمنان را بخشید، بیشتر وزیران الیزابت را نگاه داشت،. آمیزش بھ تخت سلطنت آشكار كرد
وي در یك سر كاخ سلطنتي اقامتگاه راحتي براي كاترین فراھم . كرد كھ نسبت بھ كاترین مھربان باشد

  كرد، و خود در انتھاي دیگر كاخ منزل گزید، 
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البتھ این امر توھیني شدید بھ كاترین بود، ولي كاترین از اینكھ از . اتاقھاي میاني را ھم بھ رفیقھاش داد
پطر مقرري بیش از حد كفایت براي كاترین تامین كرد، . صلھ داشت، در باطن خوشحال بودپطر قدري فا

در مراسم رسمي، او كاترین را . و بدھیھاي عظیم وي را بدون اینكھ مبدا آنھا را جویا شود، میپرداخت
ن پیشین بھ او مردان و زناني را كھ فرمانروایا. ھمپایھ خود قرار میداد و گاھي برایش تقدم قائل میشد

در این ھنگام مونیخ در سن ھشتاد و دو سالگي بازگشت و مورد ; سیبریھ فرستاده بودند از تبعید بازخواند
مونیخ عھد كرد تا . پطر او را بھ مقام فیلد مارشالي خود بازگرداند. نوه پسري قرار گرفت ٣٢استقبال 

بخت نجبارا از تعھداتي كھ پطر كبیر بر آنان امپراطور خوش. پایان بھ او خدمت كند و ھمین كار را ھم كرد
تحمیل كرده بود، و آنان را ناچار میساخت سالھاي بسیار از عمر خود را صرف امور كشور كنند، آزاد 

آنھا در نظر داشتند مجسمھاي طالیي از وي بسازند، ولي او از آنھا خواست كھ این طال را در راه . ساخت
فوریھ صادر شد پلیس خفیھ را، كھ مورد نفرت عامھ  ٢١ماني كھ در فر. معقولتري بھ مصرف برسانند

بود، منسوخ داشت و دستگیري افراد را بھ اتھامات سیاسي منع كرد، مگر اینكھ این اتھامات توسط سنا 
ژوئن پطر فرماني صادر كرد كھ زنا كاري از آن پس از محكومیت رسمي  ٢۵در . مرور و تایید شوند
درباریان از این امر مشعوف )). حتي مسیح نیز چنین عملي را محكوم نكرده بود((معاف میشد، زیرا 

و خرید سرف براي ; بھاي نمك كاھش یافت; كاھش عوارض صادراتي بازرگانان را مسرور كرد. شدند
، كھ در زمان الیزابت براي )معتقدان قدیم(از پیروان عقاید مذھبي قدیم . ھا متوقف شد كار در كارخانھ

ي از آزار و اذیت از روسیھ گریختھ بودند، دعوت شد بھ روسیھ بازگردند و از آزادي مذھب بھرھمند رھای
مارس، كھ ھمھ زمینھاي كلیسا را ملي اعالم داشت  ٢١فوریھ و  ١۶ولي روحانیان از فرامین مورخ . شوند

رفھا در این اراضي س. و ھمھ روحانیان ارتدوكس را كاركنان حقوق بگیر دولت كرد، سخت بھ خشم آمدند
در میان ھمھ . غیرمذھبي شده آزاد شدند، و رعایاي امالك نجبا انتظار داشتند آنان نیز بزودي آزاد شوند

  . این اصالحات كھ وزیران گوناگون بھ او پیشنھاد میكردند، پطر بھ افراط بھ نوشیدن مشروب ادامھ میداد

ھ باعث مسرت خاطر وي شد، پایان دادن بھ جنگ با حیرت انگیزترین اقدام وي، و اقدامي كھ بیش از ھم
وي حتي قبل از اینكھ بھ سلطنت برسد، براي كمك بھ فردریك كارھاي بسیاري كرده بود و بھ ; پروس بود

در این ھنگام او با غرور از . طور پنھاني طرحھاي نظامي شوراي سلطنتي الیزابت را برایش میفرستاد
وي . مھ او روسیھ و پروس را در یك اتحاد تدافعي و تعرضي بھ ھم پیوند داد ۵در . این كار خود یاد میكرد

بھ فرمانده نیروھاي روسي كھ در آن وقت با ارتش اتریش ھمكاري میكرد دستور داد این نیروھا را در 
خودش لباس خدمت پروسي بر تن كرد و بھ سربازان محلي دستور . قرار دھد)) پادشاه ارباب من((اختیار 

ھر روز براي درباریان خود تمرینات : در ارتش انضباط پروسي برقرار ساخت. ھمان كار را بكنندداد 
نظامي ترتیب میداد، و ھمھ درباریان ذكور را مجبور میكرد بدون توجھ بھ سن یا وضع جسماني، در این 

  . تمرینات شركت جویند

  . داشتخود را برھنگھاي پرغرور پایتخت مقدم )) گارد ھولشتایني((وي 

ارتش روسیھ از صلح بدش نمیآمد، ولي از پشت كردن سریع روسیھ بھ متحدان فرانسوي و اتریشي خود، 
وقتي ارتش . و از تسلیم كلیھ مناطقي كھ در طي جنگ از پروس گرفتھ شده بود، خیلي ناراحت شده بود

مارك گسیل دارد تا دو روسیھ شنید كھ پطر در نظر دارد یك گروه عظیم از سربازان روسي را علیھ دان
كنشین شلسویگ را كھ دانمارك از دوكھاي ھولشتاین از جملھ پدر پطر گرفتھ بود بازستاند، بھ وحشت 

موقعي كھ پطر از كیریل . سربازان صریحا گفتند از شركت در چنین جنگي امتناع خواھند ورزید. افتاد
اعلیحضرت : ((ین سردار سپاه پاسخ دادرازوموفسكي خواست كھ یك سپاه را بھ دانمارك رھبري كند، ا

ناگھان با وجود اصالحات .)) نخست باید یك سپاه دیگر بھ من بدھند تا سپاه مرا وادار بھ پیشروي كند
ارتش از او بھ عنوان یك خائن نفرت . شجاعانھ و بسیار قابل مالحظھ وي، پسر خود را بدون وجھھ یافت

ري یا از آن ھم بدتر انزجار داشتند، سرفھاي آزاد نشده براي داشت، روحانیان از او بھ عنوان یك لوت
این سوظن . آزادي جنجال میكردند، و درباریان او را بھ عنوان یك آدم احمق مورد تمسخر قرار میدادند

عمومي كھ وي قصد دارد كاترین را طالق گوید و با رفیقھ خود ازدواج كند بھ ھمھ این ناراحتیھا افزوده 
آن زن جوان كھ فاقد ھمھ گونھ ھنر یا مھارتي بود ولي غرور احمقانھ داشت این : ((میگفتشد، كاسترا 
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تجدید قولي  -گاھي با چاپلوسي، گاھي با سرزنش، و حتي گاھي با كتك زدن او  - ھنر را داشت كھ از تزار 
ت سلطنت روسیھ، را كھ تزار بھ او داده بود، یعني ازدواج با او و نشاندن وي بھ جاي كاترین بر روي تخ

بتدریج كھ قدرت و میخوارگي بیشتر و بیشتر پطر را سرمست میكرد، وي با كاترین .)) را بھ دست آورد
: بارون دو برتوي بھ شوازول نوشت. رفتار خشني در پیش گرفت و حتي او را در انظار احمق میخواند

. وي با نھایت تحقیر رفتار میشود در بیرحمانھترین وضع قرار دارد، و نسبت بھ[ كاترین]امپراطریس ((
من كھ با شھامت و خشونت طبع وي آشنا ھستم، تعجب نخواھم كرد كھ این طرز رفتار او را بھ عمل 

بعضي از دوستانش منتھاي تالش خود را بھ كار میبرند تا او را آرام كنند، ولي اگر كاترین . حادي وا دارد
او . سن پطرزبورگ و اطرافش پر از طرفداران كاترین بودند) .)بخواھد، آنھا تن بھ ھر كاري خواھند داد

ھایش و گریگوري آرلوف، نزدیكترین  بعد از ندیمھ. در ارتش، در دربار، و در نزد مردم محبوبیت داشت
این بانوي جسور و با . دوستش در این روزھاي بحراني یكاترینا رومانوونا ملقب بھ پرنسس داشكووا بود

  سال داشت، ولي خواھرزاده ورونتسوف صدراعظم و خواھر معشوقھ پطر تھور تنھا نوزده 
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پطر بھ علت سادگي خود یا بر اثر استعمال مشروب، نقشھ . بود و در امور دربار نقش برجستھاي داشت
داشكووا این خبر را براي . خود را دایر بر خلع كاترین و بھ تخت نشاندن الیزاوتا یكاترینا آشكار كرده بود

ولي كاترین قبال توطئھاي با  .كاترین برد و از او تقاضا كرد كھ در توطئھ كنار گذاردن پطر سھیم شود
نیكیتا پانین معلم پسرش پاول، و كیریل رازوموفسكي رھبر قزاقھاي اوكرائین، و نیكوالي كورف رئیس 

. پاسك یكي از افسران ھنگ آن محل ترتیب داده بود. بي. شھرباني، و برادران آرلوف، و پي

دستور را لغو كرد، ولي كاترین را وادار  بعد او این; ژوئن پطر دستور داد كاترین دستگیر شود ١۴در 
خود پطر با رفیقھاش بھ اورانینباوم رفت و . كیلومتري پایتخت برود ٢٠كرد بھ پترھوف در فاصلھ تقریبا 

دستور داد كھ ارتش بایستي آماده باشد تا عازم دانمارك شود، و وعده داد كھ خودش در ماه ژوئیھ بھ ارتش 
  . ملحق خواھد شد

. ن ستوان پاسك بھ خاطر اظھارات موھني كھ نسبت بھ امپراطور كرده بود دستگیر شدژوئ ٢٧در 
گریگوري و آلكسي آرلوف از بیم اینكھ مبادا پاسك با شكنجھ وادار بھ اعتراف شود، تصمیم گرفتند كھ فورا 

از  صبح زود روز بیست و ھشتم آلكسي باشتاب سواره بھ پترھوف رفت، كاترین را. دست بھ كار شوند
در راه، آنھا در . خواب بیدار كرد، و او را واداشت كھ سواره با او بھ سن پطرزبورگ بازگردد

كاترین از آنھا ; با صداي طبل سربازان جمع شدند; ھاي ھنگ اسماعیلوفسكي توقف كردند سربازخانھ
محافظت كنند، و بھ آنھا سوگند یاد كردند كھ از او ; تقاضا كرد او را از تھدیدھاي امپراطور نجات دھند

آنھا بھ بوسیدن دست و پا و لبھ لباس من شتافتند و مرا ناجي ((طوري كھ كاترین بھ پونیاتوفسكي نوشت 
كاترین در حالي كھ دو . ، زیرا آنھا میدانستند كھ كاترین آنھا را بھ دانمارك نخواھد فرستاد))خود خواندند

سوي كلیساي قازان پیش رفت، و در آنجا فرمانرواي  ھنگ و برادران آرلوف او را ھمراھي میكردند، بھ
ھنگ پرئوبراژنسكي در آنجا بھ وي ملحق شد و از اینكھ دیرتر از سایرین رسیده . مطلق روسیھ اعالم شد

نیز بھ آنھا پیوستند، و چھارده ھزار سرباز او را تا )) محافظان سوار. ((بود، از كاترین پوزش خواست
در آنجا، شوراي كلیسا و سنا رسما خلع پطر و جلوس كاترین را بھ تخت ; ندكاخ زمستاني ھمراھي كرد

بعضي از سرشناسان عالیمقام اعتراض كردند، ولي ارتش آنھا را مرعوب كرد و . سلطنت اعالم داشت
  . وادار ساخت تا سوگند وفاداري نسبت بھ امپراطریس یاد كنند

. رد و در پیشاپیش سربازان خود بھ سوي پترھوف تاختبر تن ك)) محافظان سوار((كاترین لباس فرمانده 
پطر آن روز صبح براي دیدن كاترین بھ آنجا آمده بود، و وقتي خبر شورش را شنید، بھ كرونشتات 

گریخت، مونیخ حاضر شد با وي بھ پومراني برود و ارتشي براي بازگرداندن وي بھ مقام سلطنت سازمان 
وقتي كھ نیروھاي كاترین نزدیك میشدند، . یرد، بھ اورنینباوم بازگشتپطر كھ نمیتوانست تصمیم بگ. دھد

. استعفاي خود را نوشت) تقویم قدیم(ژوئن  ٢٩پطر یك روز را صرف تقاضاي سازش كرد و سپس در 
او در .)) او گذاشت ساقطش كنند، ھمانطور كھ یك بچھ میگذارد او را بھ بستر بفرستند: ((فردریك گفت

پطر از كاترین تقاضا كرد بگذارد كھ او . كیلومتري سن پطرزبورگ بود، زنداني شد ٢۴روپشا، كھ در 
بھ او اجازه داده شد كھ ھمھ اینھا . مستخدم سیاھپوست، سگ كوچك، ویولن، و معشوقھ خود را نگاه دارد

  . الیزاوتا ورونتسوا بھ مسكو تبعید، و از صحنھ تاریخ محو شد. بجز معشوقھاش را داشتھ باشد

  ل ھجدھمفص

  

  كاترین بزرگ 

١٧۶١٧٩ -  ٢۶   

pymansetareh@yahoo.com



I  -  فرمانرواي مستبد  

. كاترین پیروز شد، ولي در معرض كلیھ مخاطرات ناشي از یك تحول ھمراه با ھرج و مرج قرار داشت
وي براي جبران زحمات سربازاني كھ او را بھ قدرت رسانده بودند، دستور داد میفروشیھاي پایتخت آبجو 

دتي نزدیك بود شالوده نتیجھ این كار یك حالت مستي عمومي بود كھ براي م. و ودكاي مجاني بھ آنھا بدھند
ژوئن یك افسر كاترین را، كھ در ظرف چھل و ھشت  ٣٠ - ٢٩در نیمھ شب . نظامي قدرتش را بگسلد

یك سواره . سربازان ما بشدت مستند: ((ساعت براي نخستین بار بھ بستر رفتھ بود، بیدار كرد و بھ او گفت
را [ كاترین]سي دارند میآیند كھ مادر ما مسلح شوید، سي ھزار پرو: نظام بر آنھا فریاد برآورده است

كاترین لباس . ((بھ این ترتیب آنھا مسلح شدھاند و دارند بھ اینجا میآیند كھ ببینند شما واقعا چطورید. ببرند
بر تن كرد، بیرون رفت، منكر شایعھ درباره پروسیھا شد، و جنگجویان خود را وادار كرد بروند 

پانین، بسیاري از . ھشت سال داشت وي را در معرض خطر قرار میداد پسرش پاول كھ اینك.)) بخوابند
نجبا، و بیشتر روحانیان احساس میكردند كھ روال صحیح و قانوني كار ایجاب میكرد كھ پاول بھ عنوان 

كاترین بیم آن را داشت كھ این كار زمام حكومت را . امپراطور تاجگذاري كند و كاترین نایب السلطنھ باشد
اولیگارشي اشرافي قرار دھد، و این حكومت درصدد برآید او را خلع كند یا زیر نفوذ خود در كف 
او پاول را رسما وارث تاج و تخت معرفي كرد، ولي طرفداران پاول بھ فعالیتھا و تحریكات خود . درآورد

با تقلب و تزویر و این پسر با احساس نفرت نسبت بھ مادرش بھ عنوان اینكھ تاج سلطنت را ; ادامھ میدادند
  . از چنگش درآورده است، بزرگ شد

در سراسر روسیھ انتشار یافت، معلوم شد كھ افكار عمومي در بیرون پایتخت نسبت )) خبر كودتا((وقتي 
پایتخت معایب پطر را از ھمان آغاز شناختھ و دانستھ بود، و عموم متفق بود كھ . بھ كاترین خصمانھ است

ولي مردم روسیھ در خارج از سن پطرزبورگ در درجھ اول وي را ; را نداردوي شایستگي فرمانروایي 
عوام . از طریق اقدامات آزادیخواھانھاش كھ بھ دوران سلطنت او عزت و افتخار بخشیده بودند میشناختند

ھاي او را احساس كنند، نسبت بھ جلوس وي بر  الناس مسكو كھ آن قدر با كاترین نزدیك نبودند كھ جذبھ
در مذھب (وقتي كاترین پاول را بھ مسكو . سلطنت قیافھاي عبوس و مخالف بھ خود گرفتھ بودند تخت

برد، پاول با حرارت بسیار مورد تحسین و تشویق قرار گرفت، ولي از كاترین استقبال سردي ) ارتدوكس
شماتت و  بسیاري از ھنگھاي ایالتي سربازان سن پطرزبورگ را بھ عنوان غاصبان قدرت ملي مورد. شد

  . حملھ قرار میدادند

تزار ساقط . معلوم نیست كھ آیا احساس وسیع ھمدردي نسبت بھ پطر عاملي در مرگ وي بوده است یا نھ
ھاي عاجزانھاي براي ھمسرش میفرستاد و از او  شده، كھ از لحاظ رواني درھم شكستھ شده بود، تظلم نامھ

.)) را بھ من بده) منظور معشوقھاش بود(تسالي خاطرم بھ من رحم كن و تنھا وسیلھ : ((درخواست میكرد
ولي بھ جاي اینكھ چنین . او ھمچنین تقاضا داشت بھ او اجازه داده شود نزد بستگانش در ھولشتاین بازگردد

آلكسي آرلوف، . تسالي خاطري بھ دست آورد، در یك اطاق زنداني شد و ھمیشھ زیر نظر قرار داشت
) تقویم جدید( ١٧۶٢ژوئیھ  ۶در . رقبازي میكرد و بھ او پول قرض میدادرئیس محافظان وي، با او و

آلكسي با شتاب سواره بھ سن پطرزبورگ رفت و بھ كاترین اطالع داد كھ پطر با او و سایر مراقبان نزاع 
تاریخ درباره نحوه مرگ او تنھا بھ . كرده و در زدوخوردي كھ بر اثر این نزاع روي داده، مرده است

ي تایید نشده متكي است حاكي از اینكھ وي مسموم شد یا او را خفھ كردند، او را با شدتي مرگبار شایعات
آخرین مورخي كھ در این زمینھ . او بر اثر تورم امعا واحشا و سكتھ درگذشتھ است. مضروب ساختند

نشد، و نقشي جزئیات قتل ھیچگاه بھطور كامل افشا ((اظھار نظر كرده است چنین نتیجھگیري میكند كھ 
اینكھ كاترین دستور قتل را صادر كرده باشد غیرمحتمل .)) كھ كاترین در آن ایفا كرد نامشخص خواھد ماند

ولي وي ھیچ كس را بھ خاطر آن مجازات نكرد، آن را مدت یك روز از مردم پنھان داشت، مدت دو ; است
تقریبا ھمھ اروپا وي را مجرم  .روز آشكار اگریست، و سپس خود را با عمل انجام شده منطبق كرد

میدانست، ولي فردریك كبیر كھ اینھمھ از بھ زیر آمدن پطر از تخت سلطنت زیان میدید، كاترین را مبرا 
امپراطریس كامال از این جنایت بیاطالع بود و با احساس ناراحتي و یاسي كھ ساختگي : ((دانست و گفت
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.)) را كھ امروز ھمھ درباره وي میكنند پیش بیني میكرد زیرا بدرستي قضاوتي; نبود از آن اطالع یافت
پاول، پسر كاترین، كھ بعدھا اوراق خصوصي مادرش را كھ پس از مرگ . ولتر با فردریك ھمعقیده بود

وي از او بھ جا مانده بود خواند، نتیجھگیري كرد كھ آلكسي بدون اینكھ كاترین بھ او دستور دھد یا از او 
این واقعھ ھم یك سلسلھ مسائل براي كاترین بھوجود آورد و ھم مقداري از . تھ استبخواھد، پطر را كش

مرگ پطر باعث ایجاد یك سلسلھ توطئھ براي خلع وي شد، و درگیر و دار ھرج و . مسائل وي را حل كرد
ین كاتر. مرج دستگاه دولتي كھ وي را احاطھ كرده بود او را مورد آزار قرار میداد و بھ خطر میانداخت

مراكز وضع . سنا در برابر امور كشور خواب آلود و سنگین گوش ماند: ((بعدھا درباره این دوران نوشت
قانون بھ چنان درجھاي از فساد و از ھم گسیختگي رسیده بودند كھ بسختي امكان داشت آنھا را باز 

 ٠٠٠،٠٠٠،١٣خزانھ ; روسیھ بتازگي از یك جنگ پیروزمندانھ ولي پرھزینھ بیرون آمده بود.)) شناخت
وضع خزانھ بر اثر امتناع بانكداران ھلند از ; روبل كسري داشت ٠٠٠،٠٠٠،٧روبل بدھكار بود و سالي 

ارتش چنان بینظم و . حقوق سربازان چند ماه عقب افتاده بود. دادن وام بھ آن بھ نقطھ خطرناكي رسیده بود
ھا و  دسیسھ. روسیھ بھ اوكرائین حملھ كنند سازمان بود كھ كاترین بیم داشت ھر لحظھ تاتارھاي جنوب

ھا ترس از دست دادن، یا امید بھ دست  ھا دربار را متشنج كرده بودند و عامل محرك این دسیسھ ضددسیسھ
براي خود مسلم میدانست ((كمي بعد از سقوط پطر، سفیر كبیر پروس . آوردن مشاغل پرسود یا قدرت بود

این طرز فكر حكم .)) اریخ جھان فصلي كوتاه بیش نخواھد بودكھ سلطنت امپراطریس كاترین در ت
خوابھاي طالیي را داشت، زیرا فردریك از مرگ متحد ستایشگر و پرستش كننده خود عمیقا متالم بود، و 

  . كاترین ھم سرگرم لغو دستورھاي پطر دایر بر كمك بھ فردریك بود

درباره غیرمذھبي كردن اراضي كلیسا، مخالفت امپراطریس درصدد برآمد با تعویق اجراي فرامین پطر 
. او با دادن پاداشھاي گزاف بھ ھواخواھان خود بر حرارت آنھا میافزود. روحانیان را كاھش دھد

بستوژف از تبعیدگاه باز . روبل و اجازه ورود بھ بستر امپراطریس را یافت ٠٠٠،۵٠گریگوري آرلوف 
با آنھا كھ با وي مخالفت كرده . ، ولي شغلي بھ او ارجاع نشدخوانده شد و برایش وسایل آسایش فراھم آمد

  . بودند بنرمي رفتار شد

مونیخ تسلیم خود را اعالم كرد، بآساني مورد عفو قرار گرفت، و بھ حكمراني استوني و لیتواني منصوب 
  . شد

، ولي عوامل اصلي شاید این اقدامات بھ او كمك كرده باشند تا خود را بر روي مسند لغزان قدرت حفظ كند
ھفده سال تجربھ بھ عنوان ھمسر نادیده گرفتھ شده وارث تخت و تاج، و . شھامت و ھوش خود وي بودند

علیرغم سرزندگي و نشاط جوانیش، تا حدودي شكیبایي، حزم و احتیاط، تسلط بر نفس، و پردھپوشي 
سوظني كھ درباره وفاداري، امانت، و  اینك او برخالف اندرز پانین، و با. سیاستمدارانھ بھ وي آموختھ بود

صالحیت سنا داشت، تصمیم گرفت حكومت را در شخص خود متمركز كند و، با استبدادي كھ بتواند با 
مجموعھ خواص سپاھیگري و دانش فلسفي فردریك بھ رقابت پردازد، بھ مقابلھ با سالطین مستبد اروپا 

  . برود

تسلط داشتند، دو شقي كھ از میان آنھا یكي میبایستي انتخاب شود چون نجبا بر سنا . وي شوھر اختیار نكرد
درست  - عبارت بودند از حكومت مطلقھ از یك سو و استبداد نابھھم پیوستھ خاوندان فئودال از سوي دیگر 

  . ھمان وضعي كھ ریشلیو در فرانسھ قرن ھفدھم با آن روبھرو بود

د و احساسات وفاداري و اغلب عشق و عالقھ آنھا را كاترین مردان كاردان را در اطراف خود گرد آور
او این گونھ افراد را سخت بھ كار وامیداشت، ولي حقوق خوبي بھ آنھا میداد، شاید . نسبت بھ خود جلب كرد

این دربار از عوامل . شكوه و تجمل دربارش تحمیل عمدھاي بر درآمدھاي كشور بود; ھم بیش از حد خوب
فرھنگ فرانسوي بھ آن برق و جالیي . ھاي آنھا در بربریت قرار داشت ود كھ ریشھنامتجانسي تشكیل شده ب

پاداشھاي . داده بود، و فرمانروایي آن با زني آلماني بود كھ از نظر تحصیالت و فكر بر آنھا برتري داشت
 گزاف او براي خدمات برجستھ و غیرعادي باعث چشم و ھمچشمي شدند، بدون اینكھ از فساد جلوگیري
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افراد بسیاري از مالزمانش از دولتھاي بیگانھ رشوه میگرفتند، و بعضي از آنھا با گرفتن رشوه از دو . كنند
كاترین اعتراف بسیار قابل توجھي در برابر  ١٧۶٢در سال . طرف مخالف، بھ مرحلھ بیطرفي میرسیدند

  :ملت كرد، بھ این شرح

اندوه قلبي واقعي بھ مردم اعالم داریم كھ مدتھاست  ما این را وظیفھ اساسي و الزم خود میدانیم كھ با
شنیدھایم، و اینك در عمل آشكارا میبینیم، كھ تا چھ حد فساد در امپراطوري ما پیشرفت كرده است، بھ 

طوري كھ اكنون بسختي میتوان ادارھاي را در دستگاه دولتي یافت كھ در آن عدالت بھ این آفت آلوده نشده 
اگر كسي بخواھد خود را از بھتان حفظ كند، باید . مقام باشد، باید بھاي آن را بپردازد اگر كسي طالب; باشد

اگر كسي بخواھد تھمت ناروایي بر ھمسایھ خود وارد كند، میتواند با دادن . این كار را با پول انجام دھد
  .پیشكش بھ موفقیت نقشھ خبیثانھاش مطمئن شود

بسرعت رو بھ افزایش بودند نشاندن ایوان ششم بھ جاي وي  ھایي كھ در اطرافش ھدف بعضي از دسیسھ
خلع شده بود، اینك بیست و یك سال بود كھ در زندان بھ سر  ١٧۴١ایوان، كھ بر اثر كودتاي دسامبر . بود

و )) ایوان ممكن است ولینعمت ما را سرنگون كند((ولتر اظھار نگراني كرد كھ  ١٧۶٢در سپتامبر . میبرد
كاترین از ایوان دیدن كرد و، بھ طوري كھ خودش .)) امپراطریس عزیز ما بھ قتل برسد میترسم: ((نوشت

او را انسان درھم شكستھاي یافت كھ بر اثر سالھاي دراز در زندان كارش بھ جنون كشیده ((میگوید، 
د حتي اگر او بھ محافظان ایوان دستور داد اگر جز بھ دستور وي كوشش شد ایوان آزاد شود، آنھا بای.)) بود

یك افسر ارتش بھ نام  ١٧۶۴ژوئیھ  ۶ - ۵در نیمھ شب . الزم باشد ایوان را بكشند و وي را تسلیم ندارند
این ورقھ حاكي از آن بود كھ سنا دستور داده است ایوان بھ او . واسیلي میروویچ با یك ورقھ بھ زندان آمد

د، اطاقي را كھ در آن دو محافظ نزد ایوان واسیلي، كھ چند سرباز از وي پشتیباني میكردن. تحویل شود
وقتي از باز كردن در امتناع شد، واسیلي دستور . میخوابیدند، دق الباب كرد و خواستار ورود بھ اطاق شد

  . داد توپ بیاورند و در را خراب كنند

اكي از آن سندي كھ نزد وي كشف شد ح; میروویچ دستگیر شد. محافظان كھ این را شنیدند، ایوان را كشتند
او در محاكمھ از افشاي نام . بود كھ كاترین از سلطنت خلع شده و از این پس ایوان ششم تزار روسیھ است

. افكار عمومي بھ طور كلي كاترین را متھم بھ قتل ایوان میكرد. ھمدستان خود امتناع كرد و اعدام شد
بود خداوند وي را مامور كرده است  یك افسر بھ نام چوگلوكوف، كھ مدعي ١٧۶٨در . توطئھ ادامھ یافت

انتقام پطر سوم را بگیرد، خود را با خنجر بلندي مسلح كرد، بھ كاخ سلطنتي راه یافت، و خود را در 
گریگوري آرلوف از این توطئھ اطالع . سرپیچ راھرویي كھ معموال كاترین از آن میگذشت پنھان ساخت

غرور بھ نیت خود دایر بر قتل امپراطریس اعتراف  چوگلوكوف با. یافت و چوگلوكوف را دستگیر كرد
  . او بھ سیبریھ تبعید شد. كرد

II -  عاشق پیشھ  

ھا و بینظمي دستگاه  كاترین كھ اطرافش را نجبایي احاطھ كرده بودند كھ مورد اعتماد وي نبودند، و دسیسھ
یدرپي وي مجریان امور اداري او را رنج میداد، نوع جدیدي از حكومت اختراع كرد كھ در آن عشاق پ

او جسم خویش را نیز بھ . ھر یك از این عشاق در مدت محبوبیت خود نخستوزیر بود. حكومتي میشدند
ماسون، یكي از . حقوق و مزایاي مشاغل افراد میافزود، ولي در عوض خدمت با كفایت طلب میكرد

شغل ھم نبود كھ انتصاب شاغل  از ھمھ مشاغل دولتي حتي یك: ((دشمنان فرانسوي متعدد كاترین، نوشت
آنھایي (آن با چنین دقتي انجام شود، و شاید ھیچ شغلي نبود كھ بھ آن امپراطریس بیش از این گونھ مشاغل 

فكر میكنم حتي یك مورد ھم از این گونھ . دقت و توجھ نشان دھد) كھ خودش مصادر آنھا را انتخاب میكرد
وي ; تجسم كاترین بھ عنوان زني ھرزه اشتباه است.)) شود مشاغل نبود كھ توسط شخصي بیكفایت اشغال

بھ كلیھ مالحظات و آداب ظاھر توجھ داشت، ھیچ گاه در صحبت از جاده نزاكت و شایستگي خارج نمیشد، 
وي بھ . و ھیچ وقت ھم اجازه نمیداد صحبتھایي كھ در حضورش میشدند از چنین اصولي منحرف شوند
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ھایش بھ  نامھ; رانھ، و بھ بعضي از آنھا دلبستگي محبتآمیزي عرضھ میداشتبیشتر عشاق خود عالقھ وفادا
پاتیومكین بھ نحوي تقریبا دخترانھ حاكي از خلوص نیت و از خودگذشتگي است، و مرگ النسكوي او را 

  . دچار اندوھي شدید كرد

مرداني بود كھ او متوجھ . كاترین با تركیبي از ھنر و علم دست بھ كار انتخاب ندیم تازھاي میشد
وقتي احتمال میداد كھ كسي داراي چنین ; خصوصیات الزم سیاسي و جسماني را در خود جمع داشتند

اگر او . خصوصیاتي است، او را بھ شام دعوت میكرد و طرز رفتار و فكر او را مورد بررسي قرار میداد
و اگر در این آزمایش ; ا معاینھ كنددر این آزمایش دقیق موفق میشد، كاترین دستور میداد پزشك دربار او ر

خود تعیین میكرد، حقوقي بھ وي میپرداخت كھ دھان را آب )) آجودان((ھم روسفید میشد، او را بھ عنوان 
  . میانداخت، و او را بھ بستر خود راه میداد

او، كھ كامال عاري از معتقدات مذھبي بود، اجازه نمیداد ھیچ یك از اصول اخالقي مسیحیت مانع شیوه 
من با عمل خود در : ((براي نیكوالي سالتیكوف توضیح داد. منحصر بھ فردش براي انتخاب وزیران شود

بابت این ندیمان  خزانھ مبالغ سنگیني.)) زمینھ تربیت جوانان با صالحیت بھ امپراطوري خدمت میكنم
ھا و  محبوب میپرداخت، ھر چند كھ شاید این مبالغ خیلي كمتر از آنچھ بود كھ فرانسھ براي رفیقھ

روبل  ٠٠٠،٠٠٠،١٧) پنج نفر(كاسترا حساب كرد كھ برادران آرلوف . ھاي لویي پانزدھم میداد ھمخوابھ
قسمتي از این ھزینھ بھ . روبل ٠٠٠،٢۶٠،٧روبل، و النسكوي  ٠٠٠،٠٠٠،۵٠دریافت داشتند، پاتیومكین 

پاتیومكین كھ بیش از ھمھ عشاق كاترین مورد توجھ بود، ; صورت خدمت موثر بھ روسیھ برگردانده میشد
  . اراضي پر سودي بھ قلمرو امپراطوري افزود

ولي چرا كاترین معشوقھاي خود را این قدر زیاد عوض میكرد و ظرف چھل سال، بیست و یك معشوق 
; آن این بود كھ بعضي از آنھا در یكي از نقشھاي دوگانھ خود مقصود را برآورد نمیكردند گرفت علت

او . و بعضیھا ھم در مشاغل دوردست مورد نیاز بودند; بعضیھا بیوفا از آب درمیآمدند; بعضیھا میمردند
كاترین ; دكورساكوف، را در اقامتگاه خودش در آغوش ندیمھ خود غافلگیر كر - یكي از آنھا، ریمسكي 

یكي دیگر از آنھا بھ نام مامونوف، كاترین را ; تنھا كاري كھ كرد این بود كھ وي را از كار بركنار ساخت
در : ((ماسون میگفت. امپراطریس بدون انتقام از او دست كشید; بھ خاطر معشوقھ جوانتري رھا كرد

یك از معشوقھاي وي مشمول  خصوصیات اخالقي كاترین یك خصیصھ بسیار قابل توجھ این است كھ ھیچ
نفرت یا انتقام او نشدند، ھر چند كھ تني چند از آنان او را رنجاندند، و بركناري آنھا از مشاغلشان بنابھ میل 

از این لحاظ كاترین برتر از ھمھ زنان . ھرگز دیده نشد ھیچ یك از آنھا مجازات شود. و اراده كاترین نبود
وس كاترین بر تخت سلطنت، گریگوري آرلوف مدت ده سال مقام ممتاز پس از جل.)) دیگر بھ نظر میرسد

كنت گریگوري ذھني چون شھباز : كاترین با لحني عاشقانھ وي را چنین توصیف میكند. خود را حفظ كرد
ھرگز كسي را ندیدھام كھ بھتر از او اموري را كھ بھ عھده میگیرد یا حتي بھ او پیشنھاد میشود درك . دارد
جاي تاسف است كھ تحصیالت مجال آن را . قتش در برابر ھر نوع حملھ و وسوسھاي مقاوم استصدا. كند

نداشتھ است تا كیفیات و استعدادھاي وي را، كھ واقعا عالي ھستند ولي زندگي نابسامانش باعث شده است 
   .غیربارور بمانند، بھبود بخشد

نخست احساس سیري و خستگي كند، براي این یكي، اگر او نبود كھ : ((كاترین در جاي دیگر نوشت
گریگوري براي آزادي در نظر داشت مسیحیان را از یوغ تركھا .)) باقي میماند[ معشوق و ندیم او]ھمیشھ 

آزاد كند، در طي جنگھا با كفایت خدمت كرد، درباریان را با غرور و اسائھ ادب خود رنجاند، و از 
بھ امالك خودش تبعید شد تا با عایدات حاصل از  ١٧٧٢سال  او در. ھمبستر شدن با كاترین طفره میرفت

برادرش آلكسي دریاساالر شد، ناوگان روسیھ را در نبردي كھ بھ پیروزي بر . امالكش آسوده زندگي كند
تركھا انجامید رھبري كرد، در تمام طول سلطنت كاترین مورد توجھ بود، و زنده ماند تا سپاھیان خود را 

  . بري كندعلیھ ناپلئون رھ
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گروه . جاي گریگوري را بھ عنوان مرد محبوب یك جوان بسیار زیباي گمنام بھ نام آلكسي واسیلچیك گرفت
درباري او را بھ كاترین عرضھ كردند تا او را از فكر آرلوف تبعید شده بھ درآورند، ولي كاترین او را از 

بھ جاي او، گریگوري  ١٧٧۴و در سال نظر سیاسي و جھات دیگر براي جانشیني آرلوف ناشایست یافت، 
كاترین لباس  ١٧۶٢در سال . بود)) محافظان سوار((او افسري از . الكساندروویچ پاتیومكین را برگزید

پاتیومكین كھ متوجھ شد شمشیر كاترین فاقد . ھمین محافظان را پوشیده بود تا آنھا را علیھ پطر رھبري كند
ر بر دستھ شمشیر خود را داشتند، شرابھ شمشیر خود را كند، با با غرو)) محافظان((شرابھاي است كھ 

كاترین آن را پذیرفت، جسارت وي ; جسارت از صف بیرون آمد، و این نشان را بھ كاترین عرضھ داشت
پدر پاتیومكین، كھ یك سرھنگ بازنشستھ و . را بخشید، و از سیماي خوب و اندام عضالني وي خوشش آمد

پاتیومكین در تاریخ، آثار قدیمھ، . ود، پسرش را براي كشیش شدن در نظر گرفتھ بوداز نجباي درجھ دوم ب
ولي او زندگي . و علوم االھي تعلیمات فراواني بھ دست آورد و در دانشگاه مسكو موفق بھ كسب امتیاز شد

ر البتھ او مسحو. سپاھي را بیش از مدارس مذھبي با خلق و خوي سركش و پر تخیل خود مناسب یافت
وقتي او وارد یك اطاق بدون روشنایي میشود، بھ : ((او میگفت. پیوند زیبایي و قدرت در كاترین شده بود

او ھنگ سوار نظام خود را با چنان شھامت بیباكانھاي رھبري  ١٧۶٨در جنگ سال .)) آن روشنایي میدھد
زگشت، از حسادت نسبت وقتي بھ سن پطرزبورگ با. كرد كھ كاترین شخصا تقدیر نامھاي برایش فرستاد
او با برادران آرلوف نزاع كرد و در نزاع با آنھا یك . بھ برادران آرلوف و واسیلچیك خود خوري میكرد

براي اینكھ فكر امپراطریس را از سربھدر كند یا فكر امپراطریس را متوجھ خود . چشمش را از دست داد
شھر منزوي ساخت، موھاي سر وریشش را بلند ھاي  سازد، دربار را ترك گفت، خود را در یكي از حومھ

كاترین بر وي رحم آورد، برایش پیام فرستاد كھ نسبت بھ او . كرد، و اعالم داشت كھ راھب خواھد شد
اوریشش را زد، لباس نظامي خود را برتن كرد، در . نظر مساعدي دارد، و از او دعوت كرد بازگردد

وقتي كاترین واسیلچیك را نامكفي . س سخت بھ ھیجان آمددربار حضور یافت، و از تبسمھاي امپراطری
یافت، آغوشش را بر پاتیومكین كھ در آن وقت بیست و چھار سال داشت و در اوج نیرومندي مردانھ و 

طولي نكشید كھ كاترین ھمان قدر مسحور پاتیومكین شد كھ پاتیومكین بھ . جذبھ جسورانھ خود بود، گشود
و وقتي ; انواع كرامات را از قبیل پول، زمین، و رعیت بھ او ارزاني داشتكاترین . او دلباختھ بود

ھاي عاشقانھاي كھ كامال عاري از تكلف شكوه و جالل بودند  پاتیومكین نزد كاترین نبود، كاترین نامھ
  :برایش فرستاد، مانند این نامھ

  . و مرا كور كرده استآنچھ بھ آن میخندیدم سرم آمده است، زیرا عشق من بھ ت! چقدر عجیب است

احساساتي كھ من آنھا را احمقانھ، اغراضآمیز، و تقریبا غیرطبیعي میپنداشتم، اینك بر خود من عارض 
  . ... نمیتوانم چشمان خود را از تو بردارم. شدھاند

 ما تنھا ظرف سھ روز آینده میتوانیم یكدیگر را ببینیم، زیرا از آن پس ایام روزه بزرگ میرسد كھ براي
ھمین فكر . در آن وقت، مالقات ما با یكدیگر گناه بزرگي خواھد بود... دعا و روزه منظور شده است و 

   .جدایي مرا بھ گریھ وا میدارد

در . بعضي از مورخان عقیده دارند آنھا در خفا ازدواج كردند. پاتیومكین بھ كاترین پیشنھاد ازدواج كرد
صحبت )) ھمسر تو((میخواند، و درباره خودش بھ عنوان )) شوھر محبوبم((چند نامھ، كاترین وي را 

بھ نظر میرسد كھ پاتیومكین از كاترین . میكند، ولي نباید از روي كلمات درباره حقایق نتیجھگیري كنیم
میل بھ ماجراجویي از جذبھ . خستھ و سیر شد، كھ شاید علت آن ھم عالقھ آشكار و حساب نشده كاترین بود

نفوذ پاتیومكین در كاترین چنان زیاد باقي . قبال تسخیر شده بود نیرومندتر از آب درآمدحملھ بھ دژي كھ 
ماند كھ بیشتر معشوقھاي بعد از وي تنھا وقتي بھ این موفقیت نایل شدند كھ نظر موافق پاتیومكین را كسب 

  . كردند

در اطاق كاترین میخوابید، در مورد  ١٧٧٧ -  ١٧٧۶این امر در مورد پیوتر زاوادوفسكي، كھ از سال 
صادق ) ١٧٨٠ - ١٧٧٨(كورساكوف  - ، و در مورد ایوان ریمسكي )١٧٧٨ - ١٧٧٧(سیمون زوریچ 
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 ، بار دیگر)١٧٨٠(تا زماني كھ كاترین آلكسي النسكوي را بھ عنوان معشوق خود انتخاب كرد . بود
النسكوي نھ تنھا خوشقیافھ و باھنر بود، بلكھ مردي بود . روابطي كھ قلبش را تحت تاثیر قرار دھند نداشت

بھ طوري كھ گفتھ . با حساسیت شاعرانھ و نیكوكاري انساني، و دوست بادرایت اھل ادب و ھنر بود
ھان وي بھ درد غیرقابل ناگ.)) ھمھ با تمایل امپراطریس نسبت بھ وي موافق و ھمعقیده بودند((میشود، 

با وجود تمام ; درباریان ظنین شدند كھ پاتیومكین او را مسموم كرده باشد. تحمل امعا و احشا مبتال شد
مراقبتھاي پزشكي و توجھ صمیمانھ كاترین، او بھ دار باقي شتافت و آخرین نفس را در آغوش كاترین 

كاترین، طنین  ١٧٨۴ژوئیھ  ٢در نامھ مورخ  .كاترین سھ روز را در انزوا و اندوه گذراند. برآورد
عواطف یك زن در وراي سمت فرمانروایي، و احساسات قلبیش در وراي وقایع تاریخي چنین بھ گوش 

  : میرسد

او . امیدوار بودم كھ او پشتیبان ایام كھولتم باشد. من فكر میكردم از این فقدان جبران ناپذیر خواھم مرد
او جواني بود كھ من داشتم . ھاي مرا كسب كرد ي چیزھا آموخت، و ھمھ سلیقھخوب بھ انسان میرسید، خیل

النسكوي دیگر وجود ندارد و اطاق من كھ قبال شده . تربیتش میكردم، و حقشناس و مھربان و خوب بود
نمیتوانم بھ صورت یك انسان نگاه . است كھ در آن من فقط میتوانم خود را سایھوار این سو و آن سو بكشم

نمیدانم چھ بھ سر من خواھد . نمیتوانم چیزي بخورم و یا بخوابم. م، بدون اینكھ صدایم در گلو خفھ شودكن
مدت یك سال كاترین خود را از داشتن معشوق محروم داشت، و سپس تسلیم آلكسي ارمولوف شد . آمد

بھ آلكسي ارمولوف چنان در نظر پاتیومكین ناخوشایند آمد كھ جاي وي بسرعت ). ١٧٨۶ - ١٧٨۵(
آلكسي بزودي از معشوقھ پنجاه و ھفت سالھ خود خستھ شد و اجازه خواست با پرنسس . مامونوف داده شد

كاترین براي این زوج جشن ازدواجي در دربار ترتیب داد و آنھا را در حالي كھ . شرباتوف ازدواج كند
فھرست عشاق پالتون زوبوف آخرین نفر در ). ١٧٨٩(ھدایاي زیادي ھمراھشان كرده بود، روانھ ساخت 

كاترین . او شخصي عضالني و مبادي آداب بود. بود)) محافظان سوار((ستواني در ) ١٧٩۶ - ١٧٨٩(
نسبت بھ خدمات وي احساس حقشناسي میكرد، بھ تعلیم و آموزش وي ھمت گماشت، و سرانجام با او چون 

   .او تا ھنگام مرگ كاترین با وي ماند. فرزند خود رفتار میكرد

III  -  فیلسوف  

با . این زن حیرتانگیز در فواصل جنگ، عشقبازي، كشورداري، و دیپلوماسي، براي فلسفھ نیز وقت داشت
فرانسھ احساس غرور میكردند )) فیلسوفان((توجھ بھ اینكھ تواناترین دو حكمران قرن ھجدھم از مكاتبھ با 

ندازھاي میتوان بھ شھرت بسیاري كھ این فالسفھ و براي جلب تمجید آنان با یكدیگر رقابت میورزیدند، تا ا
  . كسب كرده بودند پي برد

كاترین مدتھا قبل از جلوس بھ تخت سلطنت، از سبك، ظرافت طبع، و بیحرمتیھاي ولتر نسبت بھ معتقدات 
. آرماني ولتر شود در سر پرورانده بود)) حكمران مستبد روشنفكر((مذھبي لذت برده و رویاي این را كھ 

وي پیشنھاد كرد، چنانچھ  ١٧۶٢عدتا میبایستي كاترین از دیدرو نیز خوشش آمده باشد، زیرا در سپتامبر قا
دولت فرانسھ بھ منع و غیرقانوني داشتن دایرھالمعارف ادامھ دھد، آن را در سن پطرزبورگ بھ چاپ 

این نامھ در پاسخ . استبھ ولتر نوشت، تنھا یكي باقي مانده  ١٧۶۵ھایي كھ وي پیش از  از نامھ. برساند
  : پاسخ كاترین چنین است; بھ كاترین نوشت ١٧۶٣چند بیت شعري بود كھ ولتر در اكتبر 

ولي . من براي نخستین بار از اینكھ شاعر نیستم و باید پاسخ ابیات شما را بھ نثر بدھم احساس تاسف میكنم
قبل از آن . ھین منت شما بودھاممن بیش از ھر كس دیگر ر ١٧۴۶میتوانم بھ شما بگویم كھ از سال 

دوران، من جز داستانھاي تخیلي و عاشقانھ چیزي نمیخواندم، ولي آثار شما بھ طور تصادفي بھ دستم 
بھ این . افتادند، و از آن پس ھرگز از خواندن آنھا بازنایستادھام و نسبت بھ كتابھایي كھ تمایلي نداشتھام

قترین وسیلھ سرگرمي خود، متوجھ خالق ذوق و سلیقھ خود ترتیب، من بھ طور مداوم، بھ عنوان عمی
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رسالھ (من اینك سرگرم خواندن . بدون شك، آقا، اگر من دانشي داشتھ باشم، آن را مدیون شما ھستم. میشوم
  . ھستم و مایلم ھر صفحھ آن را از بر كنم) درباره تاریخ عمومي

آالمبر، مادام ژوفرن، گریم، و /با ولتر، دیدرو، دكاترین در سراسر عمر خود یا تا ھنگام مرگ این افراد 
او بھ وجوھي كھ ولتر براي كاالس و سیروان . بسیاري از سرشناسان فرانسوي دیگر در مكاتبھ بود

قبال متذكر شدیم كھ چگونھ كاترین دستور داد تا مقادیر زیادي از ساعتھایي كھ . جمعآوري میكرد كمك كرد
اگر بتوان حرف این (رابھایي كھ كارگران ولتر میبافتند و گاھي خود ولتر در فرنھ ساختھ میشدند، و جو

براي ولتر مایھ افتخار بود كھ تاجداران بر وي . میبافت، بھ روسیھ حمل شوند) روباه پیر را باور كرد
ولتر با عھده گرفتن نقش نماینده مطبوعاتي كاترین در فرانسھ، خوبیھاي او را جبران . چنین ارجي نھند

من میدانم كھ كاترین بھ : ((او كاترین را از دست داشتن در مرگ پطر سوم مبرا دانست و نوشت. میكرد
ولي اینھا مطالب خانوادگي ھستند كھ ; خاطر چیزھاي جزئي درباره شوھرش مورد سرزنش قرار میگیرد

كاترین از او حمایت وي از دوستان خود تقاضا كرد كھ در پشتیباني وي از .)) من در آنھا دخالتي نمیكنم
  : آرژانتال نوشت/و در این زمینھ بھ د; كنند

ما باید حسن شھرت او را در پاریس، در . یك خواھش دیگر از شما دارم، و آن درباره كاترین من است
من دالیل محكمي براي این عقیده دارم كھ آقایان دوك پراسلن و دوك . میان اشخاص ارزشمند، برقرار كنیم

با این وصف، میدانم كھ او در مرگ آن مرد . را با وجدانترین زن جھان نمیپندارندشوازول وي 
عالوه بر آن، وي بزرگترین احمقي بود كھ تاكنون بر تخت سلطنت جلوس . میخوارھاش نقشي نداشتھ است

; ما بھ خاطر شھامت كاترین در بھ زیر آوردن شوھرش از تخت سلطنت، رھین منت او ھستیم. كرده است
را وي با درایت و افتخار حكومت میكند، و ما باید از تاجداري كھ رواداري مذھبي را در سراسر طول زی

بنابراین، از شما خواھش دارم درباره . درجھ ھمگاني كرده است تجلیل و تحسین كنیم ١٣۵جغرافیایي 
  . كاترین زیاد تعریف كنید

مادام دو شوازول و ; یس كامال شرم آور استمادام دو دفان عقیده داشت كھ این گونھ برائت امپراطر
نمیشد از پراسلن و شوازول، كھ امور خارجي فرانسھ را ھدایت . ھوریس والپول آن را محكوم كردند

میكردند، انتظار داشت از امپراطریسي كھ با نفوذ فرانسھ در لھستان مخالفت میكرد و بھ مبارزه با آن در 
وقتي او شنید كھ ایوان ششم بھ قتل ; ود ولتر گاھي دچار تردید میشدخ. تركیھ برخاستھ بود تحسین كنند

ما باید قدري از شور و حرارت خود را در مورد كاترین تعدیل ((رسیده است، با اندوه اعتراف كرد كھ 
 ١٨(در این ھنگام ; ولي طول نكشید كھ او بھ تمجید از برنامھ قانونگذاري كاترین، لھستان پرداخت.)) كنیم
وقتي كاترین بھ جنگ تركیھ رفت، ولتر از . را بھ كاترین داد)) سمیرامیس شمال((ولتر عنوان ) ١٧۶٧مھ 

دست كشید تا جھاد وي را براي نجات مسیحیان از مسلمانان ) كلیساي كاتولیك)) (مایھ ننگ((حملھ بھ 
  . مورد ستایش قرار دھد

وقتي كاترین شنید . و این ھم دالیل محكمي داشت دیدرو نیز بھ ھمان اندازه مسحور زیباي تاجدار شده بود،
كھ دیدرو قصد دارد كتابخانھ خود را بفروشد تا براي دختر خود جھیزیھ تھیھ كند، بھ نماینده خود در 

لیور مطالبھ كرد و  ٠٠٠،١۶دیدرو ; پاریس دستور داد آن را بھ ھر قمیتي كھ دیدرو مطالبھ میكند بخرد
 ١٠٠٠خواست تا كتابھا را تا زمان مرگ خود نگاه دارد، و با حقوق سالي  سپس از دیدرو. دریافت داشت

عالوه بر آن، كاترین حقوق بیست و پنج سال وي را پیش پرداخت . لیور از طرف وي محافظ آنھا باشد
وقتي كاترین از او دعوت كرد از وي دیدن كند، . دیدرو یكشبھ شخصي ثروتمند و مدافع كاترین شد. كرد

انسان در مدت زندگي یك بار باید چنین زني : ((او میگفت. ختي میتوانست این دعوت را رد كنددیدرو بس
سوم ژوئن (دیدرو، كھ وضع مالي ھمسر و دخترش را مرتب كرده بود، بھ سن شصت سالگي .)) را ببیند
د و از مدت دو ماه در الھھ وقت گذران. سفر طوالني و ناھموار بھ سن پطرزبورگ را آغاز كرد) ١٧٧٣

ولي با دقت از ; شھرت خود جرعھ نوشي كرد، و سپس از طریق درسدن والیپزیگ بھ راه خود ادامھ داد
ضمن سفر دوبار شدیدا . برلین و فردریك احتراز كرد، زیرا اظھارات نیشداري درباره فردریك كرده بود

او . ھ حضور ملكھ پذیرفتھ شداكتبر بھ سن پطرزبورگ رسید، و روز دھم ب ٩در تاریخ . بھ قولنج مبتال شد
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كاترین از .)) از ھنر آرامش بخشیدن بھ شخص اطالع ندارد) كاترین(ھیچ كس بھتر از او : ((گزارش داد
او چنین كرد، و بھ شیوه عادي خود حركات دست و . صحبت كنند)) دو مرد((او خواست بیپرده و مانند 

. ي نكات، با دست بھ رانھاي امپراطریس میزدبدن خود را بھ صحبتش میافزود، و براي اثبات پارھا
  . دیدرو شما شخص عجیبي است: كاترین بھ مادام ژوفرن نوشت

من ناچار شدھام بھ خاطر . ھر بار كھ من مصاحبھاي با او میكنم، رانھایم ضرب دیده و كامال سیاه میشوند
مانند ولتر در مورد فردریك،  دیدرو مدتي كوشید تا،.)) حفظ خود و اعضاي بدنم، میزي میانمان بگذارم

; نقش یك دیپلومات را بھ عھده بگیرد و روسیھ را از اتحاد با اتریش و پروس بھ اتحاد با فرانسھ سوق دھد
طولي نكشید كھ كاترین با موضوعھایي كھ بھ حرفھ دیدرو نزدیكتر بودند فكر او را از این گونھ امور 

كاترین گفت چگونھ میتوان روسیھ را بھ صورت آرمانشھر دیدرو بھ طور نسبتا مشروح بھ . منحرف كرد
بعدھا او این مذاكرات را . كاترین با سرور و نشاط بھ حرفھاي او گوش داد، ولي شكاك باقي ماند; درآورد

  : فیلیپ دو سگور نوشت چنین بھ خاطر آورد -در نامھاي كھ بھ كنت لویي 

گر من حرفھاي او را باور كرده بودم، ھمھ چیز در ا. من با او زیاد و بكرات صحبت كردم، ولي میشد
قانونگذاري، دستگاه دولتي، امور مالي، ھمھ چیز زیر و رو میشد تا براي . كشورم بكلي دگرگون شده بود
آقاي : ((سپس در حالي كھ بیپرده با او صحبت میكردم، بھ وي گفتم. ... نظریات غیرعملي جا باز شود
انسان . آنچھ كھ فكر درخشان شما الھامبخش آن بوده است گوش دادھام دیدرو، من با كمال مسرت بھ

شما . ... میتواند با ھمھ اصول خوب شما یك كتاب درست كند، ولي در عمل كارش بكلي خراب خواھد شد
ولي من، كھ امپراطریس ناچیزي بیش نیستم، با ... تنھا روي كاغذ عمل میكنید كھ تحمل ھمھ چیز را دارد، 

از آن پس وي تنھا .)) ... سانھا سروكار دارم كھ بھ میزان متفاوتي قابل تحریك و قلقلكي استپوست ان
  . درباره ادبیات صحبت كرد

درباره تعلیمات علیاحضرت امپراطریس ((وقتي كاترین بھ یادداشتھایي برخورد كھ دیدرو تحت عنوان 
)) كلمات واقعا بچگانھ((و بھ عنوان  )پس از مرگ دیدرو(نوشتھ بود، آنھا را )) براي تدوین قوانین

با این .)) میتواند نھ اطالع از واقعیات، نھ دوراندیشي، و نھ بصیرت بیابد((توصیف كرد كھ در آنھا انسان 
وصف، كاترین از مصاحبھ نشاطانگیز دیدرو لذت میبرد، و در مدت اقامت طوالني او، تقریبا ھر روز با 

   .میكردوي صحبت 

دیدرو پس از پنج ماه سرمستي ناشي از دوستي با كاترین و احساس ناراحتي از دربارش، عازم موطن 
كاترین دستور داد كالسكھ مخصوصي برایش ساختھ شود تا در آن بتواند براحتي بھ عقب تكیھ . خود شد

بھ كاترین یادآوري  و دیدرو جواب داد ھیچ، ولي; او از دیدرو پرسید چھ ھدایایي باید برایش بفرستد. دھد
روبل  ١۵٠٠ھا را  دیدرو این ھزینھ; ھاي سفرش را بھ وي مسترد نداشتھ است كرد كھ او ھنوز ھزینھ

روبل بھ اضافھ یك انگشتري گرانقیمت بھ او داد، و افسري را مامور كرد كھ  ٣٠٠٠كاترین . برآورد كرد
  . ا حقشناسي از كاترین تحسین و تمجید كردوقتي دیدرو بھ پاریس بازگشت، ب. وي را تا الھھ ھمراھي كند

روسو بھ نحو دردناكي از نظر خلق و خو و افكار در قطب . كاترین درصدد نزدیك شدن با روسو برنیامد
ولي كاترین دوستي ملشیور گریم را جلب كرد، زیرا میدانست كھ نشریھ او بھ . مخالف كاترین قرار داشت

گریم نخستین گام را با پیشنھاد ارسال نشریھ خود . پاییان متنفذ میرسدنام كورسپوندانس لیترر بھ دست ارو
وقتي گریم در . روبل بھ او میپرداخت ١۵٠٠كاترین موافقت كرد، و سال ; براي كاترین برداشت) ١٧۶۴(

جزو مالزمان شاھزاده ھسن دارمشتات براي شركت در مراسم ازدواج خواھر این شاھزاده  ١٧٧٣سال 
كاترین او را خیلي از دیدرو . ل بھ سن پطرزبورگ رفت، براي نخستین بار كاترین را دیدبامھیندوك پاو
ھاي آن دنیاي پاریسي كھ با ادبیات، فلسفھ، ھنر، زنان، و  و كھ او درباره كلیھ جنبھ; واقعبینتر یافت

 ١٧٧۴ -  ١٧٧٣در طي زمستان . سالونھاي خود وي را مسحور میداشت اطالعات بسیار مفیدي دارد
: درباره این مالقاتھا بھ ولتر نوشت. كاترین تقریبا ھر روز از گریم دعوت میكرد با او صحبت كند

ولي ما آن قدر مطلب داریم بھ ھم بگوییم كھ ; مصاحبت با آقاي گریم براي من سرورانگیز است((
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این مذاكرات،  در جریان پر حرارت.)) صحبتھاي ما بیشتر داراي جنبھ اشتیاق بودھاند تا نظم و تسلسل
كھ باید با رسیدن بھ ) بھ طوري كھ خودش توصیف میكند(كاترین ناچار بود بكرات بھ خودش یادآوري كند 

غذاي روح، تسالي قلب، ((ھاي كاترین بھ عنوان  گریم در حالي كھ جذبھ. امور كشور نان خود را درآورد
او بار . شیفتھ كرده بود، بھ پاریس بازگشت او را سخت)) افتخار فكر من، مایھ سرور روسیھ، و امید اروپا

. از سن پطرزبورگ دیدن كرد و مدت یك سال تقریبا ھر روز كاترین را میدید ١٧٧۶دیگر در سال 
كاترین از او تقاضا كرد در روسیھ بماند و بر تجدید سازمان آموزش و پرورش در آن سرزمین نظارت 

و وقتي شنید كھ مادام ; كاترین حسود نبود. ینھ تنگ شده بوداپ/كند، ولي گریم دلش براي پاریس و مادام د
اپینھ در تنگناي مالي است، بھ طور غیرمستقیم و با ظرافت خاص، بھ اندازه رفع نیازش برایش پول /د

گریم بھ عنوان نماینده كاترین در پاریس براي خرید آثار ھنري و ماموریتھاي  ١٧٧٧از سال . فرستاد
دوستي او نسبت بھ كاترین بدون تیرگي یا مشكلي، تا پایان عمر كاترین ادامھ . ھ میكردمحرمانھ انجام وظیف

  . یافت

دایرھالمعارف را بھ )) فیلسوفان((نتایج این نوسانھا میان استبداد و فلسفھ چھ بود تا آنجا كھ كاترین دوستي 
ست فرانسھ، و در نتیجھ سیا; عنوان نمایندگان مطبوعاتي خود در فرانسھ جلب كرد، اثر آن ھیچ بود

مورخان فرانسوي نسبت بھ روسیھ، كھ سد راه ھدفھاي فرانسھ در اروپاي خاوري شده بود، شدیدا 
  . خصومتآمیز بود

ولي تحسیني كھ كاترین از قھرمانان نھضت روشنگري فرانسھ میكرد از روي خلوص نیت بود، و این 
چنانچھ این تحسین ساختگي بود، نمیتوانست این . تحسین مدتھا قبل از بھ قدرت رسیدن وي آغاز شده بود

فرانسوي بھ اروپایي ارتباط كاترین با طرز تفكر . گونھ برخوردھاي طوالني با دیدرو و گریم را تحمل كند
كردن طبقھ باسواد روسیھ و تعدیل نظر كشورھاي غربي نسبت بھ روسیھ بھ عنوان یك جانور غول آسا 

بسیاري از روسھا از سرمشق كاترین پیروي كردند، با نویسندگان فرانسوي مكاتبھ كردند، و . كمك كرد
وني از روسھا بھ دیدن پاریس شتافتند، تعداد روزافز. نفوذ فرھنگ آداب و ھنر فرانسوي را احساس كردند

و با آنكھ بسیاري از آنھا وقت خود را بھ ماجراھاي جنسي تخصیص میدادند، عده زیادي از آنان نیز بھ 
ھا، و دربار رفت و آمد میكردند، ادبیات و فلسفھ فرانسوي میخواندند، و افكاري با خود بھ  سالونھا، موزه

  . نھ سازي براي تجلي ناگھاني ادبیات روسي در قرن نوزدھم سھیم بودندروسیھ بازمیگرداندند كھ در زمی

IV  - كشوردار  

در نسخھاي كھ وي از . بسختي میتوان درباره نیات خوب كاترین در سالھاي نخستین سلطنتش تردید كرد
  :تلماك اثر فنلون داشت این تصمیمات و تعلیمات مورد توجھ قرار گرفتھ و مشخص شده بودند

بیاموزید كھ بدون تسلیم بالشرط در برابر افراد بشر آنھا را مورد ; ر را مورد مطالعھ قرار دھیدنوع بش
بھ دنبال شایستگي واقعي بگردید، ولو اینكھ شایستگي در انتھاي دیگر جھان باشد، زیرا . استفاده قرار دھید

  . معموال شایستگي با بیتكلفي و گوشھگیري ھمراه است

بھ آنھا كھ . سان شوید، بھ آنھا تفھیم كنید كھ شما بھ تمجید اھمیت میدھید نھ بھ تملقنگذارید طعمھ چاپلو
و براي نام نیك شما بیشتر اھمیت قائلند تا براي ... شھامت آن را دارند كھ با نظر شما ابراز مخالفت كنند 

  . لطف شما، اعتماد داشتھ باشید

نگذارید رفعت مقام شما مانع از آن شود كھ با . شیدمودب، انسان، خودش برخورد، شفیق، و آزاد فكر با
ولي توجھ كنید كھ این . مھرباني افراد كوچك را مورد تفقد قرار دھید و خود را در جاي آنان بگذارید

از ھرگونھ تصنع روي . ... مھرباني قدرت و اختیار شما را ضعیف نكند و احترام آنھا را كاھش ندھد
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ا شما را چنان آلوده كند كھ وادارتان سازد اصول دیرینھ شرافت و فضیلت را از اجازه ندھید دنی. بگردانید
  . ... دست بدھید

  . من بھ خداوند متعال سوگند یاد میكنم كھ این كلمات را در قلب خود منقوش سازم

كاترین با پشتكار خود را از ھر موضوع مرتبطي مطلع نگاه میداشت و دستورھاي مشروحي درباره ھزار 
ع موضوع، از آموزش ارتش و فعالیتھاي صنعتي گرفتھ تا طرز آرایش درباریان خود و روي صحنھ نو

  : یكي از نخستین و غیر دوستانھترین زندگینامھ نویسان وي میگوید. آوردن اپرا و نمایشنامھ، مینوشت

ت چگونھ از ولي او میدانس. جاھطلبي، اشتیاق تند كاترین بھ لذت جویي را در روح وي خاموش نمیكرد
لذات دست بكشد و روي آوردن بھ امور را بھ جدیترین وجھ انجام دھد، و صرف مساعي خود بھ امور 

او در تمام مذاكرات و بررسیھاي شورا شركت . دولتي را بھ صورت خستگي ناپذیرترین عمل درآورد
. ا میكرد یا اظھار میداشتمیكرد، گزارشھاي سفیران خود را میخواند و پاسخھایي را كھ باید داده شود انش

  . او تنھا جزئیات امور را بھ وزیران خود واگذار میكرد، و تازه بازھم مراقب اجراي آن بود

، تنوع، تناقضات، ھرج و مرج قوانین موجود )ده ھزار(وظیفھ حكومت بر خاك وسیعش بھ علت تعداد 
قشي را ایفا كند كھ یوستینیانوس اول او كھ امیدوار بود براي روسیھ ھمان ن. تقریبا غیرممكن شده بود

كارگزاران دولتي  ١٧٧۶دسامبر  ١۴امپراطور بیزانس براي قلمرو خود ایفا قدرت خود را تحكیم كند، در 
و كارشناسان قضایي را از ھمھ نقاط امپراطوري بھ مسكو احضار كرد تا تجدیدنظر كامل و تدوین قوانین 

نوشت كھ ) تعلیمات(ن تدارك براي آمدن آنھا، خود یك سلسلھ ناكاز روسیھ را بھ عھده بگیرند، او بھ عنوا
این تعلیمات حكایت از آن . در آن اصولي كھ قوانین تازه باید براساس آنھا تدوین شوند، توصیف شده بودند

كاترین در آغاز چنین میگفت كھ . داشت كھ وي آثار مونتسكیو، بكاریا، بلكستون، و ولتر را خوانده است
. داشتھ باشد)) اصول اروپایي((ھ باید یك كشور اروپایي تلقي شود و باید یك قانون اساسي مبتني بر روسی

بھ نظر وي، مفھوم این امر یك حكومت مشروطھ نبود كھ در آن سلطان تابع مجلس مقننھاي باشد كھ بھ 
حتي بھ محدودیت  وسیلھ مردم انتخاب شده باشد، زیرا سطح آموزش در روسیھ اجازه نمیداد كھ حق راي

بلكھ منظور از آن حكومتي بود كھ در آن حكمران، با آنكھ مآال ; آنچھ در انگلستان وجود داشت برقرار شود
  . تنھا منبع قانونگذاري است، با اطاعت از قانون فرمانروایي كند

سال و خاوند، و یعني نظام وفاداري و خدمات متقابل میان دھقان و واسال، وا - كاترین از نظام فئودالیتھ 
 ١٧۶۶پشتیباني میكرد و آن را براي نظم اقتصادي، سیاسي، و نظامي در روسیھ سال  - خاوند و پادشاه 

كھ سرزمیني بود مركب از جوامعي كھ بھ علت مشكالت مواصالتي و حمل و نقل، از یكدیگر و از مركز (
اشت كھ حقوق اربابان بر سرفھایشان ولي اصرار د; غیرقابل اجتناب میدانست) حكومت تقریبا مجزا بودند

باید توسط قانون تعریف و محدود شود، سرفھا باید حق تملك داشتھ باشند، و حق محاكمھ و مجازات سرفھا 
باید از خاوندان فئودال بھ امناي صلحي منتقل شود كھ در برابر دادگاه ایالتي جوابگو باشند، و این دادگاه 

كلیھ محاكمات باید علني باشند، شكنجھ نباید بھ كار برده شود، و اعدام باید . ھم در برابر پادشاه مسئول باشد
در میان این ھمھ معتقدات گوناگون، ((; عبادتھاي مذھبي باید آزاد باشند. ھم قانونا و ھم عمال لغو شود

از طرف  این ناكاز، قبل از اینكھ بھ چاپ برسد،.)) زیانبارترین اشتباه عدم رواداري مذھبي خواھد بود
آنھا بھ وي ھشدار دادند ھر تغییر ناگھاني از رسوم موجود روسیھ را بھ . كاترین بھ مشاورانش تسلیم شد

و كاترین ھم بھ آنھا اجازه داد پیشنھادھایش را، خصوصا آنھایي را كھ مربوط بھ ; كام بینظمي خواھد افكند
ا وجود تعدیلي كھ در آنھا بھ عمل آمده بود، در وقتي این ناكاز، ب. آزادي تدریجي سرفھا بودند، تعدیل كنند

امپراطریس یك . در ھلند منتشر شد، روشنفكران اروپا را با شور و شوق بھ تمجید واداشت ١٧۶٧سال 
نسخھ از آن را مستقیما براي ولتر فرستاد، و ولتر ھم، مطابق معمول، نسبت بھ آن اداي احترام كرد و 

یكي از تضمینھاي جاودانھ بودن شما، یعني مجموعھ قوانین شما را كھ بانوي من، شب گذشتھ من : ((گفت
این قوانین، بھ . امروز من ترجمھ آن را بھ فرانسھ آغاز كردھام. بھ آلماني ترجمھ شده بود دریافت داشتم

ولتر .)) زبان چیني، و بھ ھمھ زبانھا ترجمھ خواھد شد، و براي ابناي بشر ھمچون سروش غیب خواھد بود
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فاتحان در پشت سر آنان ; قانونگذاران در معبد افتخار نخستین مقام را دارند: ((ھاي بعدي افزود نامھدر 
دولت فرانسھ فروش تعلیمات را در .)) در نظر من، تعلیمات زیباترین بناي قرن است. قرار میگیرند

  . فرانسھ ممنوع كرد

تشكیل جلسھ داد ارائھ  ١٧۶٧اوت  ١٠كھ در ) )ھیئت تھیھ پیش نویس قوانین جدید((تعلیمات تعدیل شده بھ 
نفر از میان  ١۶١: ھاي مختلف انتخاب شده بودند عضو تشكیل میشد كھ توسط گروه ۵۶۴این ھیئت از . شد

نفر از عشایر  ٣۴نفر از میان قزاقھا،  ۵۴نفر از میان دھقانان آزاد،  ٧٩نفر از شھرھا،  ٢٠٨نجبا، 
روحانیان بھ عنوان یك طبقھ نماینده . نفر از میان دولتیھا ٢٨، و )ياعم از مسیحي و غیرمسیح(غیرروسي 

نظیر اتاژنرو )) ھیئت((از بعضي جھات، این . نداشتند، و از سرفھا نیز اصوال نمایندھاي تعیین نشده بود
و مانند آن مجمع كھ شھرت بیشتري دارد، نمایندگان ; در پاریس تشكیل شد ١٧٨٩بود كھ بعدا در سال 

ھاي انتخاباتي خود را نزد دولت  یي از شكایات و پیشنھادھایي براي اصالح وضع از حوزهصورتھا
این اسناد بھ امپراطریس تسلیم شدند و ارزیابي ارزندھاي از شرایط و اوضاع امپراطوري در . آوردند

  . اختیار امپراطریس و دستیارانش قرار دادند

میتوانست امپراطریس را در مورد اوضاع و نیازھاي ھر اختیار قانونگذاري نداشت، بلكھ )) ھیئت((این 
براي نمایندگان، آزادي بیان و . طبقھ یا منطقھ راھنمایي كند، و براي قانونگذاري پیشنھادھایي ارائھ دھد

بعضي از آنھا پیشنھاد كردند كھ ھمھ سرفھا آزاد شوند، و بعضیھا خواستار . مصونیت شخصي تضمین شد
بھ عنوان تنفس )) ھیئت((، ١٧۶٧در دسامبر . سرفھا وسعت و گسترش بیشتري یابد آن بودند كھ حق تملك

 ٢٠٣)) ھیئت((بر روي ھم . بھ سن پطرزبورگ نقل مكان داد ١٧۶٨كار خود را تعطیل كرد، و در فوریھ 
، بھ طور نامحدودي بھ كار خود پایان داد، زیرا جنگ با تركیھ ١٧۶٨دسامبر  ١٨در ; جلسھ تشكیل داد

  . اري از نمایندگان را بھ جبھھ خواندبسی

ھیئتھاي ((واگذار شد، و بعضي از این )) ھیئتھاي فرعي((وظیفھ تھیھ پیش نویس قوانین مورد نظر بھ 
كاترین بھ طور . بھ تشكیل جلسھ ادامھ دادند، ولي ھیچ مجموعھ قوانیني تدوین نشد ١٧٧۵تا سال )) فرعي

ھیئت مرا در مورد ھمھ : ((او میگفت. ناراضي نبودكلي از این نتیجھ غیرمشخص و غیرقاطع 
من اینك میدانم چھ چیز الزم است، و مساعي خود را باید صرف . امپراطوري روشن و مطلع كرده است

این ھیئت درباره ھمھ قسمتھاي قوانین بتفصیل بررسي كرده و امور مربوط را تحت . چھ چیزي بكنم
; گر بھ خاطر جنگ با تركیھ نبود، من كار بیشتري انجام داده بودما. سرفصلھایي تنظیم و تقسیم كرده است

در عین حال، وي .)) ھاي مذاكرات ناشناختھ بود ولي وحدتي متداول شده است كھ تاكنون در اصول و شیوه
ھیئت قبل از پایان كار خود، پیشنھاد . بھ نجبا نشان داده بود كھ قدرتش بر چھ شالوده وسیعي قرار دارد

خوانده )) مادر كشور((كاترین امتناع كرد، ولي قبول كرد كھ ; عنوان بزرگ بھ كاترین داده شود كرد كھ
  . شود

یكي از این دو الغاي شكنجھ، دیگري برقراري : دو پیشنھاد از پیشنھاد كاترین بھ صورت قانون درآمدند
مي اجازه میداد كھ با بھ كلیساي كاتولیك رو: آزادي مذھبي گسترش بسیار یافت. رواداري مذھبي بود

از یسوعیان حتي پس از انحالل فرقھ آنھا توسط پاپ كلمنس چھاردھم ; كلیساي ارتدوكس یونان رقابت كند
كاترین بھ . و بھ تاتارھاي ولگا اجازه میداد كھ مساجد خود را از نو بسازند; ، حمایت میكرد)١٧٧٣(

احتماال بھ خاطر (مالیاتھاي خاص قرار داد و  یھودیان اجازه ورود بھ روسیھ داد، ولي آنھا را مشمول
یا ناسازگاران )) راسكولنیكي((او . محل اقامت آنان را بھ مناطق خاصي محدود كرد) امنیت خود آنھا

ما واقعا متعصباني داریم : ((بھ ولتر نوشت; مذھبي را آزاد گذارد كھ بدون مانع مراسم خود را بجاي آورند
ولي اگر متعصبان كشورھاي دیگر ; اذیت دیگران نیستند، خود را میسوزانندكھ چون دیگر مورد آزار و 

فرانسھ خصوصا از اینكھ كاترین )) فیلسوفان.)) ((ھم ھمین كار را بكنند، زیان بزرگي بھ بار نخواھد آمد
بعضي از آنان شكایت داشتند كھ كاترین ھنوز در مراسم . كلیساي روسیھ را تابع دولت كرد خرسند بودند

آنھایي كھ سالخوردھتر بودند پي برده بودند كھ حضور ; )ولتر ھم در شمار آنان بود(مذھبي شركت میكند 
 ٢۶كاترین با فرماني كھ در . وي در این گونھ مراسم براي حفظ وفاداري مردم غیرقابل اجتناب است
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پس، حقوق روحانیان از آن . صادر كرد ھمھ زمینھاي كلیسا را تبدیل بھ امالك دولتي كرد ١٧۶۴فوریھ 
. ارتدوكس توسط دولت پرداخت میشد، و بھ این ترتیب، از پشتیباني آنان از دولت اطمینان حاصل شد

ھا بستھ شدند، و آنھا كھ دایر ماندند اجازه نداشتند بیش از تعداد معیني سالك تازه كار  بسیاري از صومعھ
مازاد درآمد موسسات وابستھ بھ كلیسا صرف . شدبپذیرند، و سن قانوني براي میثاق بستن ھم باال برده 

ھم روحانیان و ھم نجبا با گسترش آموزش و پرورش . ھا و بیمارستانھا شد تاسیس مدارس، آسایشگاه
ھاي مردم باعث انحراف مذھبي،  عمومي مخالف بودند، زیرا بیم آن داشتند كھ رواج دانش در میان توده

در اینجا، مانند جاھاي دیگر، كاترین با . اجتماعي را بھ خطر اندازدبیاعتقادي، و فرقھ بندي شود و نظم 
  : او بھ گریم متوسل شد. آرمانھاي آزاد منشانھ آغاز كرد

دوستان فیلسوف من، لحظھاي گوش دھید، اگر شما این لطف را داشتھ باشید كھ طرحي براي اشخاص 
من كھ در پاریس ... ار محبوب خواھید بود جوانسال از آموزش الفبا تا دانشگاه بریزید، دلفریب و بسی

من سخت در فكر ایجاد و اداره . ... تحصیل و زندگي نكردھام، در این مورد نھ دانشي دارم و نھ بصیرتي
تا زماني كھ شما با تقاضایم موافقت نكنید، در . ... یك دانشگاه، یك دبیرستان و یك مدرسھ ابتدایي ھستم

  ! البتھ مطمئنا آنچھ را كھ میخواھم، تھیھ خواھم كرد. اھم پرداختبھ جستجو خو) دایرھالمعارف(

وي در سوئد، آلمان، . در خالل این احوال، كاترین تحت تاثیر اطالعات آموزشي ایوان بتسكي قرار گرفت
بھ سالون مادام ژوفرن رفت و آمد كرده، دایرھالمعارف ; ھلند، ایتالیا، و فرانسھ بھ سیر و سفر پرداختھ بود

ا مورد مطالعھ قرار داده، كاترین مدرسھاي در مسكو براي اطفال سرراھي تاسیس كرد كھ تا سال ر
یك مدرسھ  ١٧۶۵یك مدرسھ پسرانھ و در  ١٧۶۴در ; چھل ھزار فارغ التحصیل بیرون داد ١٧٩۶

صومعھ سمولني بھ موسسھ سمولني براي دختران  ١٧۶۴در سال ; دخترانھ در سن پطرزبورگ باز شد
كاترین نخستین فرمانرواي روسي بود ; تبدیل شد كھ تقلیدي از موسسھ سن سیر مادام دو منتنون بودنجبا 

او در اثر كمیابي معلمان واجد شرایط با اشكال روبھرو شد و . كھ براي آموزش زنان كاري انجام داد
در سال . ا فرستادشاگردان روسي را براي تحصیل تعلیم و تربیت بھ انگلستان، آلمان، اتریش، و ایتالی

  . یك دانشسرا تاسیس شد ١٧٨۶

كاترین كھ اصالحات آموزشي یوزف دوم را در اتریش میستود، از او تقاضا كرد شخصي را كھ با 
این شخص طرحي براي او تنظیم . یوزف تئودور یانكوویچ را فرستاد. شیوھاش آشنا باشد بھ او قرض دھد

در شھر اصلي ). ١٧٨۶اوت  ۵(منتشر ساخت )) مدارس عموميقانون ((كرد كھ كاترین آن را بھ عنوان 
. ایالت یك مدرسھ متوسطھ دایر شد ٢۶ھر والیت یك مدرسھ ابتدایي، و در ھر یك از شھرھاي عمده 

در این مدارس تنبیھات بدني مجاز نبود، و . درھاي این مدارس بھ روي ھمھ اطفال، از ھر طبقھ، باز بودند
این طرح بیشتر بھ این علت با ناكامیابي روبھرو شد كھ والدین . ت فراھم میشدمعلم و كتاب از طرف دول

در مدت ده سال فاصلھ . ترجیح میدادند بھ جاي فرستادن اطفال خود بھ مدرسھ، از آنھا در خانھ كار بكشند
; واحد رسید ٣١۶بین تاسیس این مدارس عمومي و مرگ كاترین، تعداد آنھا بكندي از چھل واحد بھ 

در سال . نفر افزایش یافتند ٣۴١،١٧نفر بھ  ٣٩٨،۴نفر، و شاگردان از  ٧۴۴نفر بھ  ١٣۶علمان از م
  . روسیھ از لحاظ تعلیمات عمومي ھنوز از كشورھاي غربي خیلي عقبتر بود ١٧٩۶

یك مدرسھ . تعلیمات عالیھ بھ شكلي نارسا توسط دانشگاه مسكو و فرھنگستانھاي ویژه تدارك میشد
، كھ از قدیم ))فرھنگستان علوم. ((تاسیس شد ١٧٧٣و یك فرھنگستان معادن در  ١٧٧٢بازرگاني در سال 

ر پرنسس ، بھ اصرا١٧٨٣در . وجود داشت، توسعھ یافت و وجوه كامال مكفي در اختیارش قرار گرفت
براي بھبود زبان، تشویق ادبیات، و مطالعھ تاریخ )) فرھنگستان روسیھ((داشكووا و تحت ریاست وي، 

این فرھنگستان ترجمھ مجالت خارجي را منتشر میكرد و یك فرھنگ لغات تالیف كرد كھ میان . دایر شد
  . در شش بخش منتشر شد ١٧٩٩و  ١٧٨٩سالھاي 

گ و میر در روسیھ و كیفیت ابتدایي بھداشت عمومي و نظافت شخصي او كاترین كھ باال بودن میزان مر
را بھ وحشت انداختھ بود، پزشكان خارجي را بھ كشور آورد، یك دانشكده داروسازي در مسكو دایر كرد، 
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سھ بیمارستان جدید، یك پرورشگاه اطفال سرراھي، و . و اعتباراتي براي تولید ابزار جراحي فراھم ساخت
)) بیمارستان پنھاني((ستان در مسكو گشود، و در سن پطرزبورگ سھ بیمارستان، از جملھ یك یك تیمار

وي تلقیح علیھ آبلھ را در روسیھ متداول كرد، و وقتي  ١٧۶٨در سال . براي امراض مقاربتي، دایر كرد
از تلقیح داوطلب شد كھ سن چھلسالگي دومین فرد روسي باشد كھ مورد تلقیح قرار میگیرد، ترس عمومي 

تعداد كساني كھ ظرف یك ماه در اینجا تلقیح شدھاند : ((طولي نكشید كھ كاترین بھ ولتر اطالع داد; ریخت
ناپل نخستین مورد تلقیح خود  ١٧٧٢در سال .)) (بیش از تعدادي است كھ در یك سال در وین تلقیح شدھاند

  .)، از آبلھ مرد))كھ تلقیح نشده بود((لویي پانزدھم  ١٧٧۴را داشت، و در سال 

V -  اقتصاددان  

این عمل با مقاومت . كلیھ اراضي روسیھ بود) ١٧۶۵(یكي از اقدامات اساسي كاترین مربوط بھ مساحي 
تا پایان سلطنت كاترین، این مساحي شامل بیست ایالت از پنجاه ایالت شده بود، ; زیاد مالكان روبھرو شد

بھ موازات پیشرفت مساحي، امپراطریس با وضوحي دلسرد . دولي این كار تا اواسط قرن نوزدھم كامل نش
كننده متوجھ شد كھ اقتصاد روسیھ تا چھ حد براساس تشكیالت كشاورزي ملوك الطوایفي و سرف و 

دوكات براي بھترین مقالھ درباره آزادي  ٠٠٠،١وي جایزھاي بھ مبلغ  ١٧۶۶در سال . خاوندي قرار دارد
ھمھ دنیا ((او استدالل میكرد كھ . شاپل بود -ال  -آبھ اھل اكس / ه بئارده دول برنده جایز. سرفھا تعیین كرد

با تبدیل زارعان بھ مالكان زمینھایي ((و پیشبیني كرد كھ )) از سالطین میخواھند كھ سرفھا را آزاد كنند،
كاترین ھشدار ولي مالكان نجیبزاده بھ . تولیدات كشاورزي افزایش بسیاري خواھند یافت)) كھ كشت میكنند،

دادند كھ اگر دھقانان بھ زمین و ارباب خود وابستھ نشوند، بھ شھرھا یا، با احساس مسئولیت كمتر، از یك 
دھكده بھ دھكدھاي دیگر مھاجرت خواھند كرد، و این وضع موجب ھرج و مرج خواھد شد، تولید را مختل 

  . ت در ارتش و نیروي دریایي خواھد شدخواھد كرد، و مانع گرفتن فرزندان نیرومند دھقانان براي خدم

كاترین بھتزده شده بود و با احتیاط پیش میرفت، زیرا نجبا پول و سالح الزم را براي سرنگون كردن وي 
در اختیار داشتند، و چنانچھ درصدد چنین كاري برمیآمدند، میتوانستند بھ پشتیباني روحانیان، كھ بھ خاطر 

كاترین از بینظمي احتمالي ناشي از نقل . خود ناخشنود بودند، متكي باشنداز دست دادن زمینھا و رعایاي 
و انتقال كلي دھقانان آزاد شده بھ شھرھایي كھ آمادگي جا دادن و غذا دادن و كار دادن بھ آنھا را نداشتند 

 ھا تجدید كرد، و او فرمان پطر سوم را دایر بر منع خرید سرف براي كار در كارخانھ. بیمناك بود
كارفرمایان را ملزم داشت كھ دستمزد كارگران خود را بھ صورت وجھ نقد بپردازند و شرایط كار را بھ 

حتي با وجود این، وضع سرفھاي صنعتي بھ ; صورتي كھ ماموران شھر یا شوراھاي ده تعیین میكنند
اسیس میكرد كاترین نظام سرفداري را در شھرھایي كھ ت. صورت بردگي سنگدالنھ و گیج كنندھاي بود

و، در برابر پرداخت ناچیزي، سرفھایي را كھ در زمینھاي بازیافتي از كلیسا كار میكردند . ممنوع ساخت
ولي زیانھاي ناشي از عمل او در اعطاي مكرر زمین بھ مرداني كھ بھ عنوان سرداران سپاه، . آزاد كرد

بر اثر ; مات اصالحیش میچربیدندكشورداران، یا عشاق بھ وي خوش خدمتي كرده بودند بر محاسن اقدا
نسبت سرفھا در جمعیت روستاھا از . دھقان آزاد تبدیل بھ سرف شدند ٠٠٠،٨٠٠ھمین زمین بخشیھا 

 ٠٠٠،۶٠٠،٧درصد در پایان آن افزایش یافت، و تعداد سرفھا از  ۵.۵۵درصد در آغاز سلطنت بھ  ۴.۵٢
، تسلیم )١٧٨۵(خود )) یتآمیز بھ نجیبزادگانھاي عنا نامھ((كاترین با . نفر رسید ٠٠٠،٠٠٠،٢نفر بھ 

او معافیت آنھا را از مالیات سرانھ، تنبیھات بدني، و خدمت نظام، و . خویش را در برابر نجبا تكمیل كرد
حق آنان دایر بر اینكھ تنھا توسط ھمگنان خود محاكمھ شوند، بھ استخراج معادن در اراضي خود بپردازند، 

ظلم و . د، و بھ میل خود بھ خارج سفر كنند را مورد تایید مجدد قرار دادصاحب موسسات صنعتي باشن
بیرحمي را از جانب مالكان ممنوع ساخت، ولي با منع اینكھ سرفھا شكایات خود را نزد وي بفرستند، این 

  . ممنوعیت بالاثر شد

در فاصلھ ; سل میشدنددھقانان كھ بھ این ترتیب وادار بھ سكوت شده بودند، بھ فرار، شورش، یا قتل متو
چھل فقره  ١٧٧٣و  ١٧۶٢میان ; سي مالك بھ دست دھقانانشان بھ قتل رسیدند ١٧۶٩تا  ١٧۶٠سالھاي 
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این شورشھا بسرعت سركوب شدند، تا اینكھ رھبري شورشي كھ میدانست . شورش توسط دھقانان برپا شد
  . وزي تبدیل كند بھ پاخاستچگونھ حس نارضایي شدید را بھ تشكل، و سالحھاي دھقانان را بھ پیر

یمیلیان پوگاچوف از قزاقھاي منطقھ رود دون بود كھ در صفوف روسي علیھ پروسیھا و تركھا جنگیده 
او تقاضاي خروج از ارتش را كرد، تقاضایش رد شد، فرار كرد، دستگیر شد، باز فرار كرد، و . بود

در نوامبر  او كھ از طرف راھبان ناراضي تشویق و ترغیب شده بود،. زندگي یك یاغي را در پیش گرفت
اعالم داشت كھ ھمان پطر سوم است كھ بھ نحو معجزه آسایي از كلیھ تالشھایي كھ براي كشتن وي  ١٧٧٢

  . بھ عمل آمده جان بھ در برده است

او دھقانان و راھزنان را بھ زیر پرچم خود گرد آورد، تا اینكھ آن قدر احساس قدرت كرد كھ بتواند شورش 
قزاقھاي اورال و ولگا و دون، ھزاران مردي ). ١٧٧٣(اعالن كند سپتامبر علني علیھ كاترین غاصب را 

معقتدان ((ھاي ذوب فلزات اورال محكوم شده بودند، صدھا نفر از  كھ بھ كار اجباري در معادن و كارخانھ
ابت كھ مایل بودند كلیساي ارتدوكس را براندازند، قبایل محلي تاتار و قرقیز و باشقیر كھ عمل الیز)) قدیم

را در وادار كردن آنھا بھ قبول مسیحیت نبخشیده بودند، سرفھایي كھ از دست اربابان خود گریختھ بودند، 
سرانجام وي بیست ; ھمھ اینھا بھ گرد پرچم پوگاچف جمع شدند - و زندانیاني كھ از زندان فرار كرده بودند 

  . ھزار نفر تحت فرمان خود داشت

نیروھایي را كھ فرمانداران محلي علیھ آنھا گسیل ; ي دیگر میرفتندآنھا با پیروزي از شھري بھ شھر
آنھا ملزومات خود را . و شھرھاي مھمي مانند قازان و ساراتوف را تسخیر كردند; میداشتند شكست میدادند

و بزور از مردم میگرفتند، مالكان را میكشتند، دھقانان بیعالقھ را بزور وادار میكردند بھ آنھا ملحق شوند، 
از راه حوزه رود ولگا عازم مسكو شدند، پوگاچوف اعالم داشت كھ در مسكو نھ خودش، بلكھ مھیندوك 

ولي او، شاید ھم از روي شوخ طبعي عبوسانھاي، ھمسر روستایي . پاول را بر تخت سلطنت خواھد نشاند
رلوف، كنت پانین و كنت میخواند و دستیاران اصلي خود را با نام دستیاران كاترین كنت آ)) ملكھ((خود را 

  . و رونتسوف صدا میكرد

پوگاچوف را مسخره میكرد، ولي وقتي شنید كھ شورشیان قازان را )) ماركي((كاترین در ابتدا این 
گرفتھاند، نیروي قابل توجھي تحت فرماندھي ژنرال پیوتر ایوانوویچ پانین براي سركوبي شورش گسیل 

لیتھ را در خطر میدیدند، بھ كمك كاترین شتافتند، طولي نكشید كھ نجبا كھ تمام بناي نظام فئودا. داشت
ژنرال آلكساندر واسیلیویچ سوووروف با افراد سواره نظامي كھ بر اثر صلح با تركان آزاد شده بودند بھ 

متجاسرین در مقابلھ با سربازان باانضباطي كھ فرماندھي آنان را افسران امپراطوري بھ . پانین پیوست
شتند دچار بینظمي شدند، از یك موضع بھ موضعي دیگر عقب نشیني كردند، ذخایرشان بھ پایان عھده دا

بعضي از رھبران آنھا، بھ امید تحصیل نان و بخشش، پوگاچوف را . رسید، و گرسنگي بر آنھا چیره شد
رملین پوگاچوف در یك قفس آھنین بھ مسكو منتقل، و در كاخ ك. زنداني، و سپس تسلیم فاتحان كردند

و سر از تنش جدا كردند، سپس بدنش چھار شقھ شد، و سرش بر فراز یك تیرك بترتیب در ; محاكمھ شد
)). دیگران را از عمل مشابھي بازدارد((چھار قسمت شھر بھ معرض تماشا گذارده شد تا بھ قول كاترین 

وص مضروب، و بھ پنج تن از فرماندھان وي اعدام شدند، دیگران تا سرحد مرگ با آلت شكنجھ مخص
  . یكي از نتایج این شورش تحكیم اتحاد امپراطریس با نجبا بود. سیبریھ فرستاده شدند

او، كھ . كاترین با طرفداري از رشد و نمو یك طبقھ تجارت پیشھ، بھ معارضھ با نجیبزادگان برخاست
ھاي كشاورزي برقرار  استدالالت فیزیوكراتھا مجابش كرده بود، آزادي دادوستد را در زمینھ فراورده

با مقرر داشتن اینكھ ھركس  ١٧٧۵در سال ; و بعدا این آزادي را بھ ھمھ چیز گسترش داد) ١٧۶٢(ساخت 
باید حق داشتھ باشد دست بھ فعالیتھاي صنعتي بزند و این گونھ امور را اداره كند، بھ انحصارات مصوب 

  . دولت پایان داد
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د صنایع روستایي و خانگي و شركت نجیبزادگان در فعالیتھاي رشد ونمو طبقھ متوسط بر اثر رواج زیا
 ٣١۶١بھ  ٩٨۴ھا از  در دوران سلطنت كاترین تعداد كارخانھ. صنعتي و بازرگاني بكندي پیش میرفت

جمعیت شھرنشین . واحد رسید، ولي بیشتر اینھا دكانھاي كوچكي بودند كھ فقط چند كارگر در خدمت داشتند
رسید كھ ھنوز كمتر از چھار درصد  ١٧٩۶نفر در  ٠٠٠،٣٠٠،١بھ  ١٧٢۴ال نفر در س ٠٠٠،٣٢٨از 

امپراطریس پر مشغلھ، كھ از پشتیباني بخیالنھ مالزمان نجیبزادھاش برخوردار . جمعیت كل كشور بود
ھا  ھا بسیار بد ولي تعداد رودخانھ وضع جاده. بود، براي ترویج بازرگاني تا آنجا كھ میتوانست، تالش كرد

ھا آنھا را بھ صورت شبكھاي سودمند درآورده بود، در دوران سلطنت كاترین حفر  بود، و وجود ترعھ زیاد
یك ترعھ میان رودخانھ ولگا و نوا آغاز شد تا دریاي خزر و دریاي بالتیك را بھ ھم بپیوندد، و او طرح 

ره یا جنگ، عبور از طریق مذاك. ترعھ دیگري را ریخت كھ دریاي خزر را بھ دریاي سیاه متصل كند
  . بدون مانع مال التجاره روسي بھ دریاي سیاه و از آنجا بھ دریاي مدیترانھ را تامین كرد

، لھستان )١٧۶۶(نمایندگان سیاسي خود را برانگیخت تا ترتیب عقد معاھدات بازرگاني با انگلستان 
بازرگاني . را بدھند )١٧٨٧(، و فرانسھ )١٧٨۵(، اتریش )١٧٨٣(، تركیھ )١٧٨٢(، دانمارك )١٧٧۵(

در این . افزایش یافت ١٧٩۶روبل در  ٠٠٠،٠٠٠،٩۶بھ  ١٧۶٢روبل در  ٠٠٠،٠٠٠،٢١خارجي از 
ھاي جنگي خود را تامین میكنند، نیز در نظر  گونھ ارقام باید تورم پول را، كھ دولتھا بھ كمك آن ھزینھ

از داخل و خارج كشور قرض روبل  ٠٠٠،٠٠٠،١٣٠كاترین براي تامین ھزینھ جنگ با تركیھ . گرفت
در مدت سلطنتش ارزش روبل . گرفت و خیلي بیش از ھرگونھ پشتوانھ یا تضمین طال اسكناس چاپ كرد

روبل بھ  ٠٠٠،٠٠٠،١٧در ھمان مدت، با وجود افزایش درآمد از . درصد كاھش یافت ٣٢
فزایش معلول بیشتر این ا. روبل افزایش یافت ٠٠٠،٠٠٠،٢١۵روبل، قرضھ ملي بھ  ٠٠٠،٠٠٠،٧٨

  . جنگي بود كھ قدرت تركیھ را در ھم شكست و مرزھاي روسیھ را بھ دریاي سیاه گسترش داد

VI  - جنگجو  

او اعالم داشت كھ مسائل . كاترین مانند ھر فیلسوفي كار خود را با ھدفھاي صلحجویانھ آغاز كرده بود
كسي مزاحمش نشود، از ھرگونھ داخلي امپراطوري توجھ وي را بھ خود مشغول خواھند داشت، و اگر 

او قرارداد صلح پطرسوم با پروس را تایید كرد و بھ . درگیري با قدرتھاي خارجي اجتناب خواھد كرد
كاترین وسوسھ تسخیر كورالند یا دخالت در لھستان را از  ١٧۶٢در سال . جنگ پطر با دانمارك پایان داد

دارم كھ سعادتمندشان كنم، و آن گوشھ كوچك زمین من بھ اندازه كافي آدم : ((خود دور كرد و میگفت
ھا توجھي نداشت، و درصدد  كاترین ارتش را كاھش داد، بھ زرادخانھ.)) چیزي بھ آسایشم نخواھد افزود

  . بود با تركیھ یك قرارداد صلح دایم منعقد كند

در سمت شرق، . یدولي ھر قدر كھ او بیشتر نقشھ را مطالعھ میكرد، بیشتر در مرزھاي روسیھ عیب مید
از سمت شمال، . ھاي اورال، دریاي خزر، و ضعف چین بخوبي از امپراطوري محافظت میكردند كوه

ولي از سمت غرب، سوئد قسمتي از فنالند را در دست داشت، و از آنجا ھر . یخبندان از آن حفاظت میكرد
ود بسیار ناخشنود بود حملھاي آغاز لحظھ انتظار میرفت ملتي كھ ھنوز از آنچھ كھ پطركبیر از آن گرفتھ ب

در سمت جنوب، . بودند)) اروپایي شدن((لھستان و پروس نیز سد راه روسیھ بھ داخل اروپا و . كند
. تاتارھا، كھ تحت نفوذ یك خان مسلمان ترك قرار داشتند، راه دسترسي بھ دریاي سیاه را سد كرده بودند

یھ چنین وضع جغرافیایي و مرزھاي عجیبي داشتھ باشد چھ عواملي در تاریخ باعث شده بودند كھ روس
سردار سالخورده مونیخ و ژنرال تازه كار گریگوري آرلوف در گوشش زمزمھ میكردند اگر مرز جنوبي 

روسیھ دریاي سیاه باشد، چقدر خوب خواھد بود، و اگر روسیھ بتواند قسطنطنیھ را بگیرد و بر تنگھ 
، در فكر ١٧٨٠تا  ١٧۶٣نیكیتاپانین، وزیر خارجھاش از . واھد بودبوسفور تسلط یابد، چقدر شیرین خ

یافتن راھي براي ترویج نفوذ روسیھ در لھستان و جلوگیري از قرار گرفتن این سرزمین بیدفاع تحت تسلط 
  . پروس بود
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كاترین تحت تاثیر استدالالت آنھا قرار گرفت، و خیلي دلش میخواست بھ كشوري كھ براي خود اختیار 
ظرف یك سال . رده است در عرصھ سیاست مقامي متناسب با جا و مقام آن در روي نقشھ جغرافیا بدھدك

از آغاز سلطنتش، وي از نظر خارجي بسرعت دست بھ كار سیاستي شد كھ بھ چیزي كمتر از درآوردن 
كبیر خود او بھ كنت كایزرلینگ، سفیر . روسیھ بھ صورت نیروي اساسي و مركزي قاره اروپا قانع نبود

ھاي دوستي و با اتحاد مسلحانھ با ھمھ  من بھ شما میگویم كھ ھدفم این است كھ با رشتھ: ((در ورشو، نوشت
قدرتھا پیوند داشتھ باشم تا ھمیشھ بتوانم خود را پشتیبان مظلومین قرار دھم و بھ این ترتیب داور اروپا 

در حقیقت تكلیف )) جنگ ھفتسالھ((روسیھ از او با خارج كردن . گاھي وي بھ ھدفش نزدیك میشد.)) بشوم
عھدنامھاي با فردریك امضا كرد كھ  ١٧۶۴در سال . آن مبارزه قارھاي را بھ نفع فردریك روشن كرد

از نیاز دانمارك بھ حمایت روسیھ علیھ سوئد استفاده كرد تا سیاست خارجي . طلیعھ تجربھ لھستان بود
  . دانماركیھا را زیر نفوذ درآورد

بھ عنوان داور میان فردریك و یوزف در قرارداد صلح تشن عمل كرد، و حامي قانون  ١٧٧٩ال در س
اتحادیھ ((وي دانمارك، سوئد، پروس، اتریش، و پرتغال را در  ١٧٨٠در . اساسي امپراطوري آلمان شد

مرات باھم پیوند داد تا از كشتیراني كشورھاي بیطرف در جنگ انگلستان با مستع)) بیطرفي مسلحانھ
كشتیھاي بیطرف باید از حملھ ھر یك از طرفین متخاصم مصون باشند، مگر : امریكایي خود محافظت كند

و براي اینكھ محاصره دریایي جنبھ قانوني داشتھ و مورد احترام باشد، باید ; اینكھ مھمات جنگي حمل كنند
  . واقعیت داشتھ و فقط اعالمیھاي بر روي كاغذ نباشد

كشمكشي غیرقابل فرونشاندن براي تسلط بر دریاي سیاه )) ھاي خنثاكننده اتحادیھ((ن دومین مدتھا قبل از ای
نخستین جنگ كاترین با تركھا بھ صورت محصول فرعي عجیب حملھ وي بھ لھستان پا . آغاز شده بود

وق با گرفت، او سپاھیاني بھ لھستان فرستاده بود تا بھ غیر كاتولیكھا در مبارزاتشان براي تساوي حق
كاتولیكھا سفیر پاپ را وا داشتند بھ تركھا توضیح دھد كھ اینك زمان مناسب ; اكثریت كاتولیك كمك كنند

براي حملھ تركیھ بھ روسیھ فرا رسیده است، فرانسھ از این پیشنھاد حمایت كرد و بھ سوئد و خان كریمھ 
ر مخاطره قرار گرفتھ بود عزا ولتر بھ خاطر امپراطریسش كھ د. اصرار كرد در این حملھ شركت كنند

اینكھ یك سفیر پاپ تركھا را در جھاد علیھ شما بھ خدمت بخواند شایستھ : ((گرفتھ بود، و بھ كاترین نوشت
نزدیك بود این وضع ولتر را ترغیب !)) مصطفي، متحد ارزشمند پاپ: یك نمایش مسخره ایتالیایي است

نوشت، یك جھاد مقدس علیھ كفار بھ  ١٧۶٨او در نوامبر  در واقع در نامھاي كھ. كند كھ یك مسیحي باشد
  : كاترین پیشنھاد كرد

شما، علیرغم سفیر پاپ، لھستانیھا را مجبور میكنید كھ از نظر مذھبي با گذشت و خوشبخت باشند، و 
مورد اگر آنھا با شما از در جنگ درآیند، شاید فكر پطركبیر در ; ظاھرا با مسلمانان نیز درگیریھایي دارید

فكر میكنم اگر روزي تركھا از اروپا بیرون . تبدیل قسطنطیھ بھ پایتخت امپراطوري روسیھ شكل بگیرد
كافي نیست كھ آنھا تحقیر شوند، بلكھ آنھا باید براي . رانده شوند، این كار توسط روسھا انجام خواھد شد

  . ھمیشھ باز گردانده شوند

رزید، ولي تاتارھاي كریمھ مستعمره تازه استقرار یافتھ روسیھ سوئد از شركت در حملھ بھ روسیھ امتناع و
یك ارتش یكصد ھزار نفري ترك بھ سوي پادولیا ). ١٧۶٩ژانویھ (یعني نووایا صربیا را ویران كردند 

كاترین از بیرون بردن نیروھاي خود از لھستان . پیش رفت تا بھ ارتش كنفدراسیون لھستان ملحق شود
ھزار نفر بھ فرماندھي الكساندر گولیتسین و پیوتر رومیانتسف براي عقب راندن او سي . امتناع كرد

وقتي بھ او گفتھ شد تعداد نیروھاي تركھا خیلي زیاد ; تاتارھا و جلوگیري از پیشروي تركھا گسیل داشت
آنھا : (دندرومیھا از بابت تعداد دشمنان خود نگراني بھ خویش راه نمیدادند و تنھا میپرسی: ((است، پاسخ داد

ھفده ; آزوف و تاگانروگ در دھانھ رودخانھ دون تسخیر شدند; تاتارھا بھ عقب رانده شدند))) كجا ھستند
رومیانتسف تا بخارست پیش ; )١٧٧٠(ھزار روسي یكصد و پنجاه ھزار ترك را در كاگول شكست دادند 

واسیلي میخایلوویچ  ١٧٧١سال در . رفت و در آنجا مورد استقبال مسرورانھ جمعیت ارتدوكس قرار گرفت
از اینھا چشمگیرتر، عملیات . دولگورو كیبر كریمھ تاخت و بھ فرمانروایي تركان در آنجا پایان داد
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قھرمانانھ آلكسي آرلوف بود كھ ناوگان روسیھ را در دریاي مانش، اقیانوس اطلس، و دریاي مدیترانھ 
و آن را در ; زیره كیوس در دریاي اژه شكست دادنیروي دریایي تركیھ را در نزدیكیھاي ج; رھبري كرد

ولي خسارات وارده بھ كشتیھاي خود وي شدیدتر از آن بود كھ بھ او ; )١٧٧٠ژوئیھ (چسمھ منھدم كرد 
  . اجازه دھد پیروزیھاي خود را پیگیري كند

دانوب، در ارتش روسیھ، در امتداد رود . حوادث دیگري بودند كھ كمتر براي كاترین تسالبخش بودند
روزي یك ھزار نفر را در  ١٧٧٠این بیماري در تابستان . بیماري طاعون پیدا شد و بھ مسكو سرایت كرد

كاترین میدانست كھ فردریك بھ گسترش قلمرو و قدرت وي چشم طمع دوختھ . مسكو بھ ھالكت میرسانید
فرانسھ از ھیچ تالشي ; یوزف دوم از پیشروي روسیھ بھ سوي مرز اتریش در بالكان ناراحت میشود; است

انگلستان بشدت با تسلط روسیھ بر تنگھ بوسفور مخالفت ; براي تقویت متحد ترك خود فروگذار نمیكند
تركھا بھ این . كاترین تركھا را بھ یك كنفرانس دعوت كرد. و سوئد فقط مترصد فرصت میباشد; خواھد كرد

و در سال ; ستقالل كریمھ سرسختي نشان دادندكنفرانس آمدند، ولي در برابر اصرار كاترین دایر بر ا
  . جنگ از سرگرفتھ شد ١٧٧٣

جانشین وي بھ این نتیجھ رسید كھ تركیھ بھ چنان وضعي از ; مصطفاي سوم درگذشت ١٧٧۴در ژانویھ 
بھ . ھرج و مرج و ناتواني دچار شده است كھ موجودیتش بھ عنوان یك كشور اروپایي در خطر است

كھ (، تركیھ استقالل كرچ را ١٧٧۴ژوئیھ  ٢١مورخ ) در روماني(وچك قینارجھ موجب قرارداد صلح ك
واقع در (آزوف، كرچ، یني كالھ، و كیلبورون ; بھ رسمیت شناخت) تحت فرمانروایي تاتارھا باقي ماند

دریاي سیاه و تنگھ بوسفور و تنگھ داردانل را بھ روي ; را بھ روسیھ واگذار كرد) دھانھ رودخانھ دنیپر
بھ مسیحیاني كھ در قیام ; روبل پرداخت ٠٠٠،۵٠٠،۴یك غرامت جنگي بھ مبلغ ; شتیھاي روسیھ گشودك

و حق روسیھ را دایر بر محافظت از ; علیھ فرمانداران ترك خود دست داشتند عفو عمومي اعطا كرد
مان با روسیھ ھایي بود كھ تا آن ز بر روي ھم، این یكي از سودمندترین عھدنامھ. مسیحیان تركیھ پذیرفت

راه تسخیر سریع كریمھ و دیگر مناطق تاتارنشین : روسیھ اینك یك قدرت دریاي سیاه بود. منعقد شده بود
در جنوب روسیھ بھ روي این كشور باز بود، و امپراطریس شكاك میتوانست خود را مدافع ایمان مسیحیت 

د كردن یا در حقیقت تسخیر یونان و بر او، كھ از باده پیروزي سرمست شده بود، رویاي آزا. قلمداد كند
با . تخت نشاندن نوه خود كنستانتین را در قسطنطیھ بھ عنوان یك رھبر امپراطوري جدید در سرمیپروراند

ما تراژدیھاي یونان باستان را : ((رویاي تجدید بازیھاي المپیك، قلب سالخورده ولتر را شاد كرد و گفت
سپس، در .)) آتن بھ روي صحنھ خواھیم آورد[ دیونوسوس در]اخانھ بھوسیلھ بازیگران یوناني در تماش

من باید از شیوه اعتدال پیروي كنم و : ((حالي كھ متوجھ ناتواني ارتشھا و خزانھ خود شده بود، افزود
كاترین در این وقت بتدریج جاي فردریك را بھ .)) بگویم كھ صلح از بھترین جنگ دنیا ھم بھتر است

ھمھ از قاطعیت تصمیم وي در تعقیب ھدفھا و گسترش . ن تاجدار اروپا میگرفتعنوان مشھورتری
یوزف دوم امپراطور اتریش كھ مدتھا بود در برابر نبوغ فردریك سر . ھراسانگیز قدرتش در حیرت بودند

را تعظیم فرود آورده بود، بھ ماگیلیوف و از آنجا تا سن پطرزبورگ سفر كرد تا ملكھ را ببیند و اتحاد وي 
  . عھدنامھاي براي وحدت عمل در لھستان و علیھ تركیھ بایوزف امضا كرد ١٧٨١در مھ . تحصیل كند

او یك ارتش تازه سیصد ھزار . در خالل این مدت، پاتیومكین در جنوب براي خود شھرتي بھ ھم میزد
ھایي  پناھگاه یك بحریھ دریاي سیاه بھوجود آورد كھ; نفري را سازمان داد، مجھز ساخت، و تغذیھ كرد

مناطق كم جمعیت ; زرادخانھاي در خرسون تاسیس كرد; براي كشتیھا در سواستوپول و اودسا داشت
بھ كساني كھ بھ ; ھایي دایر كرد كارگاه; شھرھا و قرایي بنا نھاد; جنوب روسیھ را آباد و معمور ساخت

و ھمھ این كارھا را بھ این منظور ; سكنا گزیدن در نقاط كم جمعیت پرداختھ بودند حشم و ابزار و بذر داد
انجام داد كھ در لشكر كشي براي افزودن كریمھ بھ قلمرو تاج و تخت كاترین، و شاید ھم بھ دست آوردن 

تاتارھاي كریمھ با یكدیگر نزاع كردند و منشعب . ھاي ملزوماتي داشتھ باشد تاج و تختي براي خود، پایگاه
دسامبر (وقتي سرانجام بھ این شبھ جزیره حملھ برد ; نھا را نرم كردپاتیومكین با رشوه رھبران آ; شدند

، با وجود اعتراضات بیثمر تركیھ، ١٧٨٣آوریل  ٨و در ; ، تنھا با مقاومت ناچیزي روبرو شد)١٧٨٢
پاتیومكین فیلد مارشال، رئیس دانشگاه جنگ، پرنس تاوریس و . كریمھ جزو قلمرو روسیھ قرار گرفت
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پاتیومكین این پول ; روبلي نیز بھ اینھا افزود ٠٠٠،١٠٠)) انعام((امپراطریس یك . دحكمران كل كریمھ ش
  . ھا، مشروبات، و خوراكي كرد را صرف معشوقھ

او لذت و كار را با ترتیب سفرھاي با . كاترین ھم بھ این فكر افتاد كھ وقت رفع خستگي فرارسیده است
و تحت تاثیر قرار دادن مردم و ھمھ اروپا با ثروت و  شكوه زمیني و آبي براي بازدید از فتوحات خود،

، در حالي كھ خود را در خز پیچیده بود، از كاخ ١٧٨٧ژانویھ  ٢در . شكوه دربار خویش، درھمآمیخت
) كھ اینك حجیم شده بود(زمستاني خارج شد و با كالسكھاي كھ بھ حد كافي بزرگ بود تا غیر از خودش 

وف، سر ندیمھاش، یك سگ كوچولو، و یك كتابخانھ كوچك را ھم داشتھ گنجایش معشوق آن وقتش مامون
سورتمھ حامل سفراي كبار  ١٧٠كالسكھ و  ١۴بھ دنبال این كالسكھ، . باشد، سفر طوالنیش را آغاز كرد

اتریش، انگلستان، و فرانسھ بھ نامھاي كوبنتسل، فیتسھربرت، و كنت دو سگور، بھ اضافھ پرنس دو لیني و 
پاتیومكین چند روز قبل براي آماده . ماموران، درباریان، موسیقیدانان، و خدمھ روان بودند یك خیل از

ساختن مسیر، روشن كردن آن با صدھا مشعل، تدارك غذاي شب، و محل خواب براي ھمھ سفر تدابیر 
با سرشناسان  در شھرھاي عمده، این دستھ یك یا دو روز میماندند و در این مدت ملكھ. الزم را اندیشیده بود

محلي مالقات میكرد، اوضاع و شرایط را مورد بررسي قرار میداد، سواالتي میكرد، و دستور پاداش یا 
ھمھ شھرھاي سرراه، كھ از طرف پاتیومكین بھ آنھا ھشدار و تعلیم داده شده بود، بھ بھترین . مجازات میداد

یك روز طوري وجد آور بود كھ ھرگز سابقھ طرز رفتار میكردند، و نحوه نظافت و البسھ آنھا براي مدت 
  . نداشت

. كشتي كھ تجھیز و تزیین كرده بود نظارت كرد ٨٧در كیف، پاتیومكین بر انتقال این دربار متحرك بھ 
كاترین در طول رودخانھ . خیل مالزمان امپراطریس با این كشتیھا در رودخانھ دنیپر بھ حركت درآمد

ھا را براي  این دھكده) پاتیومكین(پرنس بافراست تاوریس . شاھده كردرا م)) ھاي پاتیومكین دھكده((
خوشایند كاترین، و شاید ھم براي نشان دادن رفاه و رشد روسیھ بھ دیپلوماتھاي خارجي، آب و جارو كرده 

  . و زرق و برق زده بود

گفتھ میشود این . اشتقسمتي از این رفاه مخلوق ابتكار خلق الساعھ پاتیومكین بود و قسمتي ھم واقعیت د
ھاي قالبي را در طول ساحل رودخانھ ساخت و دھقانان را واداشت كھ تصویري  اظھار كھ پاتیومكین دھكده

پرنس دو لیني چندین بار . غیرواقعي از پیشرفت ترسیم كنند مخلوق فكر تخیآلمیز یك دیپلومات ساكسي بود
سپس اظھار داشت در عین اینكھ پاتیومكین  بھ ساحل رفت كھ آن سوي این نماي ظاھري را ببیند، و

تاسیسات عالي كھ ھنوز مرحلھ طفولیت خود را طي میكنند، ((تردستیھایي بھ خرج داده است، ولي 
او را تحت تاثیر )) ھایي كھ داراي خیابانھاي منظم و درختكاري شدھاند ھاي روبھ گسترش، و دھكده كارگاه

ھمان  -نخورده بود، ولي ممكن است او چنین نتیجھگیري كرده باشد شاید خود كاترین فریب . قرار دادھاند
كھ اگر نیمي از رفاه و پاكیزگي این شھرھا یك نمایش گذران بود،  -طور كھ سگور نتیجھگیري كرد 

ھا، و بنادري كھ ظرف دو سال در سواحل كریمھ ساختھ شده  خود شھر، قرارگاه - واقعیت سواستوپول 
پرنس دو لیني، كھ تقریبا ھمھ افراد سرشناس اروپا . پاتیومكین را شایستھ تمجید سازدكافي بود كھ  - بودند 

  . توصیف كرد)) فوق العادھترین مردي كھ من تاكنون دیدھام((را میشناخت، پاتیومكین را بھ عنوان 

در كانیوف، ستانیسالس یونیاتوفسكي، پادشاه لھستان، براي اداي احترام نسبت بھ زني كھ عشق خود و تاج 
در قسمت دیگري از رودخانھ دنیپر در كایداكي، . سلطنت او را بھ وي ارزاني داشتھ بود، نزد كاترین آمد

ي بھ خرسون و از آنجا بھ كریمھ و اینان از آن نقطھ بھ بعد از راه زمین; یوزف دوم بھ این قافلھ پیوست
در آنجا امپراطریس، امپراطور، و حكمران كل رویاھاي خوشي دایر بر بیرون راندن تركھا از . رفتند

  . اروپا را در سر میپروراندند

كاترین بھ فكر تسخیر قسطنطنیھ بود، یوزف بھ فكر گرفتن بالكان، و پاتیومكین در فكر اینكھ خود را پادشاه 
انگلستان و پروس بھ سلطان عبدالحمید اندرز دادند در لحظھاي كھ روسیھ مواظب . كند) ومانير(داكیا 

اسائھ ادب سفیر كبیر روسیھ در قسطنطنیھ . خودش نیست و تدارك نظامیش ناكامل است، بھ آن ضربھ بزند
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عاده كریمھ را سلطان او را بھ زندان انداخت، یك جھاد مقدس اعالن كرد، و ا. انگیزه دیگري فراھم كرد
ارتش اصلي تركیھ از دانوب گذشت و بھ خاك اوكرائین  ١٧٨٧در اوت . بھ عنوان بھاي صلح خواستار شد

  . گام نھاد

روسیھ ھنوز براي آزمایش . پاتیومكین خیلي زودتر از موقع بھ جشن گرفتن و شادي كردن پرداختھ بود
امپراطریس او را بھ خاطر جبن . را تسلیم كند او بھ امپراطریس اندرز داد كریمھ. نھایي آمادگي نداشت

معمولش سرزنش كرد و بھ او، سوووروف، و رومیانتسف دستور داد كھ ھمھ نیروھاي موجود خود را بھ 
سوووروف تركھا را در . خود كاترین بھ سن پطرزبورگ رفت. خدمت درآورند و بھ مقابلھ مھاجمان بروند

ھاي خروجي دو رودخانھ دنیستر و بوگ تسلط  اكوف را، كھ بر راهكیلبورون منھزم كرد، و پاتیومكین آچ
در حالي كھ مجاھدان مسلمان و مسیحي با یكدیگر در جنوب روسیھ رو بھ رو . داشت، در محاصره گرفت

. بودند، سوئد بر این عقیده شد كھ اینك سرانجام موقع پس گرفتن ایاالت از دست رفتھ فرارسیده است
ز طرف انگلستان و پروس تشویق شده بود، اتحاد دیرینھ با تركیھ را تجدید كرد، و گوستاووس سوم، كھ ا

  . از كاترین اعاده فنالند و كارلیا بھ سوئد، و كریمھ بھ تركیھ، را خواستار شد

یك ناوگان  ١٧٩٩ژوئیھ  ٩در اینجا كافي است گفتھ شود كھ در ; درباره این جنگ میتوان بعدا صحبت كرد
غرش توپھاي سوئد از كاخ زمستاني شنیده ; سوئدي شكست فاحشي در دریاي بالتیك بھ روسھا وارد كرد

سوئد را بھ صلح ترغیب كاترین بھ فكر تخلیھ پایتخت خود افتاد، ولي طولي نكشید كھ عمال كاترین ; میشد
  ). ١٧٩٠اوت  ١۵(كردند 

در این وقت كاترین آزاد بود كھ نیروھاي خود را علیھ تركھا متمركز كند، و اتریش ھم در جنگ بھ روسیھ 
پاتیومكین با دستور بھ نفرات خود دایر بر حملھ بھ ھر قیمتي كھ باشد، بھ محاصره آچاكوف . ملحق شد

ھاي جان ھشت ھزار نفر براي روسیھ تمام شد، و طوفان شدید جنگ بھ قتلعام پایان داد، این پیروزي بھ ب
پاتیومكین بھ تسخیر بندر پرداخت، اتریش ھم بلگراد را گرفت، و ). ١٧٨٨دسامبر  ١٧(بیحساب انجامید 

چنین بھ نظر میرسید كھ كار تركیھ ). ١٧٨٩سپتامبر  ٢٢(سوووروف تركھا را در ریمنیك منھزم كرد 
  . ه استساختھ شد

قدرتھاي غربي احساس كردند كھ اگر قرار باشد تنگھ بوسفور، كھ داراي اھمیت سوق الجیشي بود، بھ 
با . دست كاترین نیفتد و روسیھ را آقاي اروپا نكند، باید علیھ كاترین دست بھ اقدام متحد و ھماھنگي بزنند

فراوان متوجھ پیشروي روسیھ بھ  ، جانشین او فردریك ویلھلم دوم با ھراس)١٧٨۶(مرگ فردریك كبیر 
پروس در میان روسیھ و اتریش، كھ چنین نیرومند ; سوي قسطنطنیھ و پیشرفت اتریش بھ داخل بالكان شد

پادشاه پروس با باب عالي عھدنامھ  ١٧٩٠ژانویھ  ٣١در . شده بودند، خود را دستخوش قدرت آن دو میدید
كھ در فصل بھار علیھ روسھا و اتریش اعالن جنگ دھد و دوستانھاي منعقد كرد و بھ موجب آن متعھد شد 

  . تا ھنگامي كھ كلیھ اراضي از دست رفتھ تركیھ بازگردانده نشدھاند، سالح خود را بر زمین نگذارد

شورش در مستعمرات اتریش در . چنین بھ نظر میرسید كھ جزر و مد سیاسي علیھ كاترین برگشتھ است
درگذشت، و جانشینش  ١٧٩٠فوریھ  ٢٠وي در ; زف دوم را ضعیف كردھلند و بینظمي در مجارستان یو

انگلستان و پروس بار دیگر اصرار داشتند كھ كاترین، . پیمان ترك مخاصمھاي با تركھا امضا كرد
; كاترین امتناع ورزید; براساس بازگرداندن كلیھ اراضي بھ دست آمده در جنگ، قرارداد صلحي امضا كند

ا براي دسترسي روسیھ بھ دریاي سیاه باز كرده بود و كاترین حاضر نبود این تسخیر آچاكوف راه ر
از آن گذشتھ، سرداران سپاھش از یك پیروزي بھ پیروزي دیگر دست . بازیافتي حیاتي را از دست بدھد

). ١٧٩٠دسامبر  ٢٢(مییافتند كھ حد اعالي آن تسخیر اسماعیل بھ وسیلھ سوووروف و پاتیومكین بود 
راي بھ دست آوردن آن موضع مستحكم تركان در كنار رود دانوب ده ھزار نفر، و تركھا سي روسھا ب

پس از آن عید خون، پاتیومكین، كھ نیرویش را از دست داده بود، راحتطلبي پر تجملي . ھزار كشتھ دادند
در یكي  ١٧٩١اكتبر  ١۵و در ; ھاي خود برقرار ساخت را پیشھ كرد و روابط بیشرمانھاي با خواھرزاده

  . روزي كھ كاترین خبر مرگ وي را شنید، سھ بار غش كرد. ھاي نزدیك یاسي درگذشت از جاده
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ویلیام پیت كھین بھ پارلمنت انگلستان پیشنھاد كرد كھ اولتیاتومي بھ روسیھ داده و از آن  ١٧٩١در مارس 
. ست بھ آن كشور بازگرداندكشور خواستھ شود تا كلیھ مناطقي را كھ در مبارزه جاري از تركیھ گرفتھ ا

كاترین پاسخي نداد، و پارلمنت . پیت ناوگاني براي اعزام بھ دریاي بالتیك بھ عنوان وعده جنگ تدارك دید
كھ شكوه و شكایت بازرگانان انگلیسي را درباره از دست دادن تجارت روسیھ میشنید، پیت را از این اقدام 

  . منصرف كرد

در یاسي  ١٧٩٢ژانویھ  ٩دست داده بود، از مبارزه دست كشید و در تاریخ تركیھ، كھ نیروي خود را از 
. ھاي دنیستر و بوگ را تایید میكرد عھدنامھاي امضا كرد كھ تسلط روسیھ بر كریمھ و حوزه رودخانھ

كاترین بھ قسطنطنیھ نرسیده بود، ولي بھ عنوان قدرتمندترین فرمانرواي اروپا و فوق العادھترین زن قرن 
  . بھ باالترین نقطھ زندگیش رسیده بودخود 

VII -  بھ عنوان یك زن  

تا سال ; آیا كاترین یك زن بود یا عفریتھ ما متذكر شدیم كھ در آغاز سلطنتش از نظر جسماني جذاب بود
پرنس دو لیني، كھ در . وي تنومند شده بود، ولي این امر تنھا بر سنگیني شكوه و جالل وي میافزود ١٧٨٠

را درباره وي بھ كار برد، او را بھ نحوي دلپذیر چنین )) بزرگ((ین كساني بود كھ لقب زمره نخست
  : توصیف كرد

  . انسان میدید كھ وي در گذشتھ بسیار زیبا بوده است. خوب و سرحال بھ نظر میرسید[ ١٧٨٠در ]او ھنوز 

بوغ، عدالت، شھامت، عمق، آثار ن -مانند یك كتاب-نیازي نبود كھ شخصي مانند الواتر در ناصیھ او ... 
زیبایي سینھاش بھ بھاي قطر كمرش، كھ زماني . آرامش درون، لطف، آرامي، و نیروي اراده را بخواند

انسان ھیچ گاه متوجھ . ... ولي مردم معموال در روسیھ چاق میشوند; بسیار الغر بود، بھ دست آمده بود
  . نمیشد كھ قد وي كوتاه است

مرگ كاترین مطالبي درباره او نوشت، او را بھ صورت زني كھ بھ طرزي ساده و  كاسترا، كھ كمي بعد از
مویش كھ كمي پودر بھ آن زده شده بود روي : ((بیتكلف رداي سبزي بر تن داشت مجسم كرد و افزود

در سالھاي آخر عمرش . ھایش ریختھ بود، و روي آن كاله كوچكي قرار داشت كھ با الماس پوشیده بود شانھ
ب زیادي بھ كار میبرد، زیرا ھنوز حق داشت كھ نگذارد آثار گذشت زمان بر چھرھاش ظاھر شود، سرخا

كاترین زني خودپسند .)) و احتمال دارد كھ تنھا ھمین عامل باعث شد كھ وي در نھایت اعتدال زندگي كند
خود پسندي بت (( :یوزف دوم بھ كاونتیس گفت. بود، و معلوم بود كھ از موفقیتھا و قدرت خود آگاه است

حسن اقبال و تعریف و تحسین اغراقآمیز وي را لوس كرده دست كم مقام و منزلتي برابر با ; وي است
بھ گفتگو پرداخت، و از فالكونھ تقاضا )) دو مرد((با وصف این، او با دیدرو مانند . خداوند ادعا میكرد

) تمالي قتل و كشتارھاي تقدیس یافتھ جنگبجز چند مورد اح(او . داشت كھ از تعریف و تحسین چشم بپوشد
ھر روز از . بھ اندازه چارلز دوم پادشاه انگلستان و ھانري چھارم پادشاه فرانسھ خوش طینت بود

در سالھاي . پنجرھاش براي ھزاران پرندھاي كھ بھ طور مرتب براي غذا نزد وي میآمدند، نان میریخت
یشد كھ با قدرت مطلق وي تناسب نداشت، ولي توجھ داشت آخر سلطنتش، گاه گاه دچار طوفانھاي خشمي م

و طولي نمیكشید كھ از ; كھ در مواقعي كھ خلقش چنین آتشین است، دستوري ندھد یا ورقھاي را امضا نكند
در مورد شھامتش اروپا ھرگونھ . این گونھ انفجارھا شرمگین میشد و بھ خود خویشتنداري میآموخت

   .تردیدي را از خود دور كرد

كاترین بھ نحوي غیرقابل تردید و خللناپذیر طالب لذات جسماني بود، ولي ماجراھاي عشقي وي كمتر از 
او مانند ھمھ حكمرانان زمان خود . انسان را ناراحت میكنند)) پارك گوزنھا((عیاشیھاي لویي پانزدھم در 

لمروش میشدند، بر روي اصول اخالقي را تابع سیاست میكرد، و وقتي احساسات شخصیش مانع گسترش ق
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; ھرگاه كھ چنین تضادي وجود نداشت، او واجد كلیھ لطایف یك زن بود. این احساسات سرپوش میگذاشت
اطفال را دوست میداشت، با آنھا بازیھاي پر سروصدا میكرد، بھ آنھا درس میداد، و برایشان اسباب بازي 

در میان . ان و خدمھ درست غذا داده شوددر سفرھایش ھمیشھ توجھ داشت كھ بھ رانندگ. درست میكرد
كاغذھایي كھ پس از مرگش روي میز او یافت شدند، نوشتھ سنگ قبري بود كھ براي خودش تھیھ كرده 

با گذشت، با ادراك، و خوش مشرب . او بآساني میبخشود و از ھیچ كس تنفر نداشت: ((بود، بھ این عبارت
ین با پسر اول خود مھربان نبود، و علت آن ھم تا حدودي كاتر.)) روحي وسیع و قلبي رئوف داشت; بود

این بود كھ پاول بالفاصلھ پس از تولدش از وي گرفتھ شد و زیر نظر الیزابت و توسط پانین و دیگران 
ھایي كھ براي بھ زیر آوردن وي از مسند قدرت  تا حدودي ھم علتش این بود كھ ھدف توطئھ; پرورش یافت

و بازھم تا ; پاول بھ عنوان امپراطور تعیین شود و برایش نایب السلطنھاي معین كنند چیده میشد این بود كھ
و ھمچنین بھ این ; ظنین بود) پدرش(حدودي این بود كھ پاول مدتھا نسبت بھ مادرش بھ عنوان قاتل پطر 

دزدیده  علت بود كھ پاول پیوستھ بدان جھت كھ حق وي براي نشستن بر تخت بھ جاي پدر بیپروایش از او
ولي كاترین فرزندان دلفریب پاول بھ نامھاي آلكساندر و كنستانتین را قلبا . شده است خودخوري میكرد

شخصا بھ تعلیم و تربیت آنھا میرسید، كوشش داشت آنھا را از پدرشان بري كند، و نقشھ . دوست داشت
ھمسر دوم خود خوشبخت بود، با پاول، كھ با . میكشید كھ آلكساندر تاج سلطنت را بھ ارث ببرد نھ پاول

  . انزجار آشكار بھ تسلسل معشوقھایي كھ مادرش را سرگرم و خزانھ دولت را خالي میكردند مینگریست

او حرص و آز آنھا را برآورده میكرد، ولي . از نظر فكري، كاترین بر ھمھ معشوقھاي خود برتري داشت
چنان ادبیات فرانسھ را جذب كرده بود كھ . كنندبھ ندرت بھ آنھا اجازه میداد خط مشي وي را تعیین 

  . دیگر، با رھبران ادبیات فرانسھ مكاتبھ كند)) فیلسوف((با )) فیلسوف((میتوانست، مانند یك 

ھاي ولتر بودند و از نظر زیبایي و لطافت  ھاي او بھ ولتر از نظر خوبي مفھوم بھتر از نامھ در حقیقت نامھ
مكاتباتش تقریبا بھ اندازه مكاتبات ولتر حجیم بودند، ھر چند كھ این مكاتبات در  .طبع با آنھا رقابت میكردند

فواصل كوتاه میان تحریكات درباریان، قیامھاي داخلي، بحرانھاي روابط سیاسي، و جنگھایي كھ نقشھ 
مصاحبت وي دیدرو را بھ جنب و جوش واداشت و گریم را . كشورھا را عوض میكردند، نوشتھ میشدند

انسان باید در آن لحظات، این شخصیت منحصر بھ فرد را، كھ تركیبي : ((ن از خود بیخود كرد كھ گفتچنا
از نبوغ و برازندگي بود، میدید تا بھ آتشي كھ در درونش شعلھ میكشید، تیرھایي كھ از تركش رھا میكرد، 

آنچھ را كھ او میگفت عینا اگربرایم امكان داشت . پیمیبرد... یكي بعد از دیگري میكرد ... حمالتي كھ 
.)) یادداشت كنم، ھمھ جھانیان داراي تكھاي پرارزش و شاید منحصر بھ فرد در تاریخ افكار انسانھا میشدند

او بسرعت خود را . ھاي او نوعي آشفتگي و عدم ثبات ناشي از شتابزدگي وجود داشت ولي در سیل اندیشھ
كرده بود، و گاھي فوریت حوادث و كثرت مشغلھ او را با وارد طرحھایي میكرد كھ آنھا را بدقت بررسي ن

  . حتي با این وجود نتیجھ بھ دست آمده عظیم بود. شكست روبھرو میساخت

باور ناكردني بھ نظر میرسد كھ كاترین در طول زندگیي چنین آكنده از ھیجانات سیاسي و نظامي، براي 
ھا، یك رسالھ علمي درباره  رایي، مقاالت مجلھ، افسانھھا، اشعار اپ نوشتن شعر، وقایع، خاطرات، نمایشنامھ

وقت ; سیبریھ، تاریخي از امپراطوران روم، و یادداشتھایي درباره تاریخ روسیھ، كھ بسیار مبسوط بود
بھ طور گمنام سردبیري یك مجلھ ھجوآمیز را، كھ نویسنده عمده  ١٧٧٠ - ١٧۶٩در سالھاي . كافي مییافت

یكي از مضامینش یك ریاكار مذھبي را نشان میداد كھ ھر روز در مراسم . داشتآن خودش بود، بھ عھده 
قداس شركت میجست، در برابر تصاویر مقدس شمع روشن میكرد، و بھ طور متناوب زیر لب دعا 

میخواند، ولي سر كسبھ كاله میگذاشت، بھ ھمسایگان خود بھتان میزد، خدمھ خود را مضروب میكرد، 
افسانھ . ري را تقبیح میكرد، و براي از دست رفتن ایام خوش گذشتھ ماتم میگرفتاعمال ضد اخالق جا

كاترین بھ نام شاھزاده خلور حكایت از جواني میكرد كھ دست بھ ماجراھاي خطیري میزد تا یك گل سرخ 
ن ای. افسانھاي را كھ خار نداشت پیدا كند، ولي سرانجام متوجھ شد كھ جز فضیلت، چنین گلي وجود ندارد

از میان . داستان از آثار مشھور ادبیات روسي شد و ترجمھ آن بھ زبانھاي بسیاري انتشار یافت
بیشتر ; ھاي كاترین، دو تراژدي تاریخي بودند كھ بھ تقلید از شكسپیر نوشتھ شده بودند نمایشنامھ
ك، ولخرج، ھا كمدیھاي عاري از تكلفي بودند كھ اشخاص حقھباز، ھالو، خسیس، صوفي مسل نمایشنامھ
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ھا از ظرافت  این نوشتھ. كساني از نوع كالیوسترو، فراماسونھا، و متعصبان مذھبي را بھ مسخره میگرفتند
و زیركي بھرھاي نداشتند، ولي مقبول طبع تماشاگران قرار میگرفتند، ھر چند كھ كاترین پنھان میداشت كھ 

طرز : ((رمتیاژ ساخت این عبارت را نوشتاو روي پرده تماشاخانھاي كھ در ا. وي اینھا را نوشتھ است
اولگ، كھ از میان . این عبارت بخوبي ھدف كمدیھاي او را بیان میكرد.)) رفتار را با خنده اصالح میكند

ھایي در تاریخ روسیھ  ھایش از ھمھ بھتر است، عبارت بود از یك تسلسل بسیار جالب از صحنھ نمایشنامھ
بیشتر آثار ادبي . نمادي از بازیھاي المپیك بھ آن روح میبخشیدند كھ ھفتصد بازیگر با رقص، بالھ، و

كاترین بھ وسیلھ عدھاي منشي مرور میشدند، زیرا وي ھرگز بھ طرز ھجا و دستور زبان روسي تسلط 
ولي ادبیات از سرمشق امپراطریس ; نیافت و خود را ھم بھ عنوان یك نویسنده، خیلي جدي نمیگرفت

  . وه و جالل را، كھ دیگر رنگ و جالیي نداشت، بھ سلطنت وي بخشیدجرئت یافت و آخرین شك

VIII -  ادبیات  

ھاي  یك خیل از نویسندگان با خضوع و خشوع از نمونھ. روسیھ بتدریج بھ نارسایي فكري خود پیمیبرد
ترجمھ خارجي تقلید میكردند یا آثاري را كھ در فرانسھ، انگلستان، یا آلمان شھرت یافتھ بودند بھ روسي 

روبل بھ گسترش این گرایش بھ سوي خارج  ۵٠٠٠كاترین از اعتبارات خصوصي خود . میكردند
راخمانینوف، یكي از مالكان تامبوف، با شور و . خودش بلیزر اثر مارمونتل را ترجمھ كرد; اختصاص داد

و ; ترجمھ كرد حرارت خاص روسھا كھ خواستار فعالیتھاي وسیع و گسترده بودند، آثار ولتر را بھ روسي
اشخاص دیگر . روكین، رئیس دانشكده قازان، دایرھالمعارف دیدرو را بھ زبان روسي برگرداند

ھاي شكسپیر، آثار كالسیك یوناني و التیني، و رھایي اورشلیم اثر تاسو را بھ روسي ترجمھ  نمایشنامھ
  . كردند

او، كھ در خانوادھاي از طبقھ . بودگاوریل رومانوویچ درژاوین موفقترین شاعر دوران سلطنت كاترین 
پایین در اورنبورگ شرقي بھ دنیا آمده بود و خون تاتار در رگھاي خود داشت، مدت ده سال در ھنگ 

پرئوبراژنسكي خدمت كرد، شاھد بھ قدرت رسیدن كاترین بود، بھ عنوان یك افسر در سركوبي شورش 
درژاوین كھ متوجھ شد . یھاي سنا باز كردپوگاچوف شركت جست، و راه خود را بھ سوي یكي از كرس

امپراطریس در داستان شاھزاده خلور نام فلیتزا را براي یك شاھدخت نیكوكار بھ كار برده است، در 
نھاد و از این ملكھ )) قزاق - ملكھ الھھوار اردوي قرقیز ((ھمان نام را بر ) ١٧٨٢(قصیدھاي مشھور 

ل بیخار را بیابد، و چگونھ زندگي مطبوع ولي عادالنھاي داشتھ بھ وي بیاموزد كھ چگونھ گ((استدعا كرد 
از نوك قلمش براي ھمھ ((وقتي این شاعر روي سخن خود را متوجھ فلیتزا، بھ عنوان كسي كھ .)) باشد

چون خود را بھ خاطر . ، كرد، آشكارا از كاترین تجلیل بھ عمل میآورد))آدمیان خیر و بركت جاري میشود
، یا ))میخوابد، توتون دود میكند، قھوه میآشامد، جھان را از نگاه خود بھ لرزه درمیآورد تا ظھر((اینكھ 

میپردازد، نكوھش كرد، )) بھ میھمانیھا و جشنھاي پر شكوه در سرمیزي كھ از برق نقره و طال میدرخشد((
امپراطریس ((ز درژاوین وقتي در تمجید ا. ھمھ درباریان میدانستند كھ این ضربھاي بھ پاتیومكین است

، بھ ھیچ كس آسیبي نمیرساند، بھ معایب كوچك با نظر ))از تاریكي نور میآفریند((نوشت كھ فلیتزا )) فلیتزا
، و بھ ))براي آموزش مردم خود قصھ مینویسد((بخشندگي مینگرد، اجازه میدھد مردم آزادانھ سخن گویند، 

این شاعر، سخن خود را . وجد و جذبھ را متجلي كرد الفبا یاد میدھد، حالت) الكساندر، نوه كاترین(خلور 
من از پیامبر بزرگ استغاثھ میكنم كھ بتوانم بر خاك آستانت سربسایم و از حالوت : ((چنین بھ پایان رساند

من از نیروھاي آسماني میطلبم كھ بالھاي آبي رنگ خود را . كلمات و لطف نگاھت مستفیض شوم
شھرت اعمال نیك شما مانند ستارگان در آسمان آیندگان ; نگاھدارت باشندبگسترانند و بھ شكلي نادیدني 

در ژاوین مدعي بود كھ در برابر این ھمھ شكرشكني پاداشي نمیخواھد، ولي كاترین او را .)) بدرخشد
ترفیع مقام داد، و طولي نكشید كھ چنان بھ كاترین نزدیك شد كھ میتوانست معایبش را ببیند، و این بود كھ 

نوشت )) قصیدھاي خطاب بھ خداوند((او بھ سلطنتي واالتر روي آورد و . گر در مدح او چیزي ننوشتدی
. و بھ پیشگاه خداوند تبریك گفت كھ تثلیث را در خود دارد و آسمانھا را چنین منظم و مرتب نگاه میدارد

من مطمئنا : ((كس میكردگاھي بھ مابعدالطبیعھ روي میآورد و برھان دكارت را براي اثبات وجود خدا منع
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این قصیده از نظر محبوبیت عمومي مدت نیم قرن بدون .)) وجود دارم، و بنابراین، تو ھم وجود داري
  . رقیب ماند، تا اینكھ پوشكین آمد

دنیس ایوانوویچ فون ویزین با نوشتن دو كمدي فرحبخش بھ نامھاي سرتیپ و مادون پایتخت روسیھ را 
یا ھم ((وفقیت مادون چنان كامل بود كھ پاتیومكین بھ نویسنده آن اندرز داد م. سخت بھ شگفتي واداشت

. یعني كھ ھر چیز دیگري كھ او بنویسد بھ شھرتش لطمھ خواھد زد.)) اكنون بمیر، یا دیگر چیزي ننویس
 او در سالھاي بعدي عمر خود بھ. ویزین این اندرز را رد كرد و شاھد تحقق پیشگویي ضمني پاتیومكین شد

ھاي بسیار خوبي بھ وطنش فرستاد، كھ یكي از آنھا حاوي پیشگویي  اروپاي باختري سفر كرد و نامھ
كارشان دارد بھ [ فرانسویان]آنھا ; تازه آغاز بھ كار كردھایم[ روسھا]ما : ((او نوشت. غرورآمیزي بود

او كھ . وویچ نوویكوف بودجالبترین چھره در ادبیات دوران سلطنت كاترین، نیكوالي ایوان.)) پایان میرسد
بھ علت كاھلي و عقب افتادگي از دانشگاه مسكو اخراج شده بود، بھ صورت مردي با فعالیت الینقطع 

  . فكري رشد و نمو یافت

او با شیطنت . در سن پطرزبورگ سردبیر مجلھاي بھ نام زنبور بیكار بود) ١٧۶٩(در بیست و پنج سالگي 
نوویكوف با سبكي با . اروكوف بھ نام زنبور عسل پركار انتخاب كرده بوداین نام را در مقابل نشریھ سوم

روح بھ فساد رایج در دستگاه دولتي حملھ میكرد، المذھبي سبك ولتري طبقات باال را بھ عنوان مخرب 
اخالقیات و كیفیات اخالقي مورد حملھ قرار میداد، و در عوض آنچھ را كھ بھ نظر وي ایمان تردید ناپذیر 

مثل این است كھ حكمرانان قدیمي روسیھ پیشبیني . ((خالقیات نمونھ روسھا قبل از پطركبیر بود میستودو ا
كرده بودند كھ بر اثر متداول شدن ھنر و علوم، پرارزشترین گنجینھ روسھا، یعني اخالقیات آنھا، بھ نحوي 

كاترین بھ زنبور بیكار . نگ بوددر این زمینھ نیز روسو با ولتر در ج.)) بازنایافتني از دست خواھد رفت
نوویكوف بھ  ١٧٧۵در سال . از انتشار باز ایستاد ١٧٧٠ھاي خشمالودي كرد، و این نشریھ در سال  نگاه

این فرقھ در روسیھ گرایشھایي بھ سوي رازوري، تورع، و تخیالت روزنكرویتسیان . فراماسونھا پیوست
در سال . قھ در فرانسھ سرگرم بازي با افكار انقالبي بودندنشان میداد، در حالي كھ برادران پیروان این فر

تعداد كتابھایي كھ او ظرف ; نوویكوف بھ مسكو رفت و تصدي مطبوعات دانشگاه را بھعھده گرفت ١٧٧٩
سھ سال منتشر كرد بر مجموع كتابھایي كھ مدت بیست سال از مطبعھ دانشگاه خارج شده بودند فزوني 

ھاي دیگري بھ دست آورد و یك  ھاي مالیش را تامین میكرد، مطبعھ ان ھزینھاو كھ یكي از دوست. داشت
بنگاه انتشاراتي تشكیل داد، كتابفروشیھایي در سراسر روسیھ گشود، و معتقدات مذھبي و اصالحي خود را 

تاسیس ھایي نمونھ براي كارگران  ھا، و خانھ او مدارس، بیمارستانھا، درمانگاه. بھ میزاني وسیع انتشار داد
  . كرد

ھنگامي كھ انقالب فرانسھ كاترین را از یك حكمران مستبد روشنفكر بھ حكمران مستبد وحشتزدھاي مبدل 
الجرم بھ پالتون، . كرد، این بیم بھ او دست داد كھ نوویكوف دست اندركار براندازي نظام موجود است

من از : ((مطران گزارش داد. دمطران مسكو، دستور داد كھ افكار نوویكوف را مورد بررسي قرار دھ
خداوند رحیم عاجزانھ میطلبم كھ نھ تنھا در میان مردمي كھ خداوند بھ من و شما سپرده است، بلكھ در 

كاترین، كھ با این وصف ظنین بود، دستور .))سراسر گیتي، مسیحیاني مانند نوویكوف وجود داشتھ باشند
او تا ھنگام مرگ كاترین در آنجا ماند و پس از ). ١٧٩٢(داد نوویكوف در دژ شلوسلبورگ زنداني شود 

اینكھ بھ وسیلھ پاول اول آزاد شد، بھ امالك خود در تیخوین رفت و بقیھ سالھاي عمر خود را بھ 
  . پرھیزگاري و اعمال خیریھ گذراند

نشگاه او، كھ توسط كاترین بھ دا. سرنوشت آلكساندر نیكوالیویچ رادیشچف از سرنوشت نوویكوف بدتر بود
فرانسھ را مطالعھ كرد و خصوصا تحت تاثیر )) فیلسوفان((الیپزیگ فرستاده شده بود، بعضي از آثار 

ھاي رنال، كھ نشان دھنده بیرحمي اروپاییھا در استثمار و استعمار و برده  قرارداد اجتماعي روسو و نوشتھ
میكشید، بھ سن پطرزبورگ  او كھ آتش آرمانھاي اجتماعي در درونش شعلھ. فروشي بود، قرار گرفت

چون بھ تصدي گمركخانھ منصوب شده بود، براي سروكار داشتن با بازرگانان بریتانیایي، زبان . بازگشت
انگلیسي آموخت، بھ ادبیات انگلیسي پرداخت، و خصوصا تحت نفوذ یك سفر احساساتي اثر تسرن قرار 
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بھ نام مسافرت از سن پطرزبورگ بھ مسكو او یكي از آثار برجستھ ادبیات روسي  ١٧٩٠در سال . گرفت
در این اثر، نسبت بھ مسیحیت اعالم وفاداري شده، ولي علیھ سو استفاده كشیشان از ساده . را منتشر كرد

نظام سلطنتي را میپذیرفت، ولي شورش علیھ فرمانروایي را كھ، با ; لوحي مردم اعتراض بھ عمل آمده بود
در این اثر ھمچنین . تجاوز كند توجیھ میكرد)) قرارداد اجتماعي((صول تحصیل امیال خود بر قانون، از ا

بھ طوري كھ . ھا بر اثر سربازگیري، و سواستفاده اربابان از سرفھا توصیف شده بود تجزیھ خانواده
او . نویسنده میگفت، در یك جا بھ او گفتھ شد كھ یكي از مالكان بھ شصت دوشیزه دھقان تجاوز كرده است

رادیشچف طرفدار انقالب نبود، ولي خواھان . را محكوم كرد و خواستار آزادي مطبوعات شدسانسور 
او از نجبا و دولت تقاضا داشت بھ نظام سرفداري پایان داده شود، . ادراك رحیمانھ افكار طرفداران آن بود

پاره كنید، و شما اشخاص سنگدل بگذارید قلوبتان نرم شود، غل و زنجیر برادران خود را : ((و میگفت
دھقاني كھ بھ ما سالمت و زندگي میبخشد حق دارد مالك زمیني . درھاي سیاھچالھاي بردگي را بگشایید

ولي در . تعجب آور آن است كھ این كتاب را ماموران سانسور تصویب كردند.)) باشد كھ آن را كشت میكند
او . قالب فرانسھ پیروي كنندكاترین بیم آن را داشت كھ مردم كشورش ممكن است از ان ١٧٩٠سال 

را تنبیھ كند، ولي دستور داد رادیشچف ھم بھ جرم خیانت )) متجاوز بھ شصت باكره((یادداشت كرد كھ 
و ; در كتب او قطعاتي درباره حملھ بھ دژھا و قیام سربازان علیھ یك تزار بیرحم یافتھ شدند. محاكمھ شود

سنا، . یك پادشاه ظالم مقاومت كرده بودند وجود داشت در آن مطالبي در مدح انگلیسیھا كھ در برابر
. امپراطریس این حكم را بھ ده سال تبعید بھ سیبریھ تخفیف داد; نویسنده كتاب را بھ مرگ محكوم كرد

آلكساندر اول او را بھ سن ; )١٧٩۶(امپراطور پاول اول بھ رادیشچف اجازه داد از تبعیدگاه باز گردد 
در آنجا او كھ بدون دلیل فكر میكرد بار دیگر تبعید خواھد شد، خود را ). ١٨٠١(پطرزبورگ دعوت كرد 

  . ھاي بسیار بر یك سلطنت درخشان است سرنوشت او و نوویكوف از جملھ لكھ. كشت

IX  - ھنر  

كاترین در مورد ھنر كمي بیش از ادبیات لطف كرد، زیرا ھنر تنھا مورد توجھ طبقات باال قرار میگرفت 
ولي موسیقي عامھ بھ طور ناآگاه انقالبي بود، زیرا ھمھ آن از . ب را بھ صدا درنمیآوردو آژیر انقال

آوازھاي غمانگیز، سوزناك، و آھنگھاي شكوھآمیز تشكیل میشد، و نھ تنھا از قلبھاي شكستھ در عشق، بلكھ 
وازھا را نجبا بندرت این آ. ھمچنین از عمرھایي كھ در رنج و زحمت بھ سرآمده بودند حكایت داشت

میشنیدند، بلكھ از اپراھاي ایتالیایي كھ توسط گالویي، پائیزیلو، سالیري، و چیماروزا بھ سن پطرزبورگ 
: خود كاترین بھ اپرا زیاد عالقھ نداشت و میگفت. آورده میشدند و پول ھمھ آنھا را دولت میداد لذت میبردند

ند و صداي ھر یك از آنھا را میتوانم از سگ خودم را، كھ بترتیب ھست ٩در موسیقي، من جز صداي ((
كاترین ھمچنین اعتراف میكرد كھ در زمینھ ھنر .)) دور بشناسم، ھیچ آھنگي را نمیتوانم تشخیص دھم

او وجوه الزم . او آنچھ در حیطھ امكانش بود براي ایجاد چنین ادراكي در روسیھ بھ كار برد. ادراكي ندارد
دایر شده بود، در  ١٧۵٧ھنر، كھ در دوران سلطنت الیزابت در سال  را براي ادامھ فعالیت فرھنگستان

او شاھكارھاي مورد قبول را در خارج از كشور میخرید و در تاالرھاي ). ١٧۶۴(اختیار بتسكي قرارداد 
روبل براي مجموعھ آثار ھنري كنت فون برول در  ٠٠٠،١٨٠مثال ; خود بھ معرض تماشا میگذارد

 ٠٠٠،۴۴٠نگلیسي براي مجموعھ آثار ھنري سر رابرت والپول در ھاوتن ھال، لیره ا ٠٠٠،۴٠درسدن، 
او بدون . فرانك براي مجموعھ كروزا پرداخت ٠٠٠،۴۶٠فرانك براي مجموعھ آثار ھنري شوازول، و 

اینكھ خود متوجھ باشد، معامالت خوبي انجام میداد، زیرا این خوشھ چینیھا شامل یك ھزار و یكصد اثر 
سن، ون دایك، رامبران، و سایر ھنرمندان جاودانھ بود، كھ ارزش آنھا با گذشت زمان و كاھش رافائل، پو

كھ كاترین با دقت جریان سالونھاي آنان را (كاترین بھ وسیلھ گریم و دیدرو . ارزش پول افزایش یافتھ است
از آبرنگھاي رافائل . میداد -ورنھ، شاردن، و اودون  - ماموریتھایي بھ ھنرمندان فرانسوي ) دنبال میكرد

ھایي بھ اندازه طبیعي اشیا و انسانھا تھیھ كرد، و در ارمیتاژ تاالر خاصي براي آنھا  در واتیكان نسخھ
  . ساخت
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كاترین ماموریتھاي معدودي بھ ھنرمندان روسي میداد، زیرا در ھنر روسیھ زمان وي كمتر چیزي بود كھ 
ولي وجوھي براي آموزش و پرداخت مخارج . براي سلیقھ فرانسوي او داراي ارزش طوالني باشد

. ختري فرستادھنرجویان در فرھنگستان ھنر تامین میكرد، و چند تن از آنان را براي تحصیل بھ اروپاي با
از این فرھنگستان، نقاش وقایع تاریخي آنتون لوسنكو و چھرھسازاني چون دمیتري لویتسكي و والدیمیر 

لوسنكو پس از گذراندن پنج سال در پاریس و سھ سال در رم، بھ سن . بوروویكوفسكي بیرون آمدند
ر خود بھ نام والدیمیر در او با اث. تا در فرھنگستان بھ تدریس بپردازد) ١٧۶٩(پطرزبورگ بازگشت 

 - شاید بھ علت مشغلھ زیاد در فرھنگستان  -برابر روگندا انظار را بھ سوي خود معطوف داشت، ولي 
نتوانست شاھكارھایي را كھ از او انتظار میرفت تولید كند، و مرگ او را در سن سي و شش سالگي در 

ھایي از بعضي از زنان جوان و دخترھایي كھ  كاترین لویتسكي را مامور كرد كھ تك چھره). ١٧٧٣(ربود 
تك چھرھاي كھ او از . نتیجھ این كارگواھي است بر زیبایي آنھا. در موسسھ سمولني تحصیل میكردند بكشد

كاترین براي كشیدن چھرھاش در . كاترین كشید تنومندي وي را در زیر روپوشھاي گشاد پنھان میداشت
ن زن یكي از ھنرمندان متعددي بود كھ كاترین بھ روسیھ دعوت كرد تا ای. لوبرن نشست - برابر مادام ویژه 

  . بھ ھنر روسي برازندگي و زیبایي فرانسوي بدھند

 ١٢بھ این كشور آمد و مدت  ١٧۶۶وي در سال . بزرگترین ھنرمندي كھ او بھ روسیھ آورد فالكونھ بود
راحي كند و با برنز بسازد كھ او را كاترین از او خواست مجسمھاي از پطركبیر ط. سال در آنجا ماند

آن كولو را با خود بھ روسیھ آورده بود كھ براي  -فالكونھ زن جواني بھ نام ماري . سوار بر اسب نشان دھد
فالكونھ با نشان دادن اسب بھ این صورت كھ بھ ھوا میپرید و . ساختن سر عظیم پطر نمونھ سازي میكرد

زمیني كھ پاھاي عقبي . شت، بھ معارضھ با قوانین فیزیكي برخاستتنھا پاھاي عقبش روي زمین قرار دا
اسب پطر روي آن قرار داشت عبارت بود از یك صخره عظیم كھ از كارلیا آورده شده بود تا مظھر 

فالكونھ براي حفظ توازن یك افعي برنزي را، كھ مظھر . مقاومت شدیدي باشد كھ پطر بر آن غالب شده بود
این شاھكار در حالي كھ سن پطرزبورگ بھ پتروگراد و . اد كھ دم اسب را گاز میگیردرشك بود، نشان مید

فالكونھ بیشتر از مدتي كھ كاترین انتظار . سپس بھ لنینگراد تغییر نام داد، وضع و قیافھ خود را حفظ كرد
. ي نكردكاترین نسبت بھ آن بیعالقھ شد و بھ این مجسمھ ساز توجھ. داشت روي این كار وقت صرف كرد

  . فالكونھ با نومیدي از كاترین، از روسیھ، و از زندگي بھ پاریس بازگشت

  . فرانسوا ژیلھ از فرانسھ بھ روسیھ آمد تا در فرھنگستان مجسمھ سازي تدریس كند - نیكوال  ١٧۵٨در سال 

ن، این سھ تن چوبی. سھ تن از شاگردانش در دوران سلطنت كاترین بھ علو مقام در ھنر نایل شدند
پاتیومكین بھ چوبین ماموریت داد یك مجسمھ كاترین دوم براي بناي مدور . كوزلوفسكي، و شچدرین بودند

مجسمھاي كھ چوبین از پاتیومكین ساخت ; خواندند)) بیروح و سرد((كارشناسان آن را ; كاخ نوریدا بسازد
ف ساخت، خشكي و كوزلوفسكي در آرامگاھي كھ براي مارشال سووورو. نیز چنین بھ نظر میرسد

كار اصلي شچدرین در . بیروحي مشابھي نشان داد، و حتي اثرش بھ نام كوپیدو نیز بھ ھمین وضع بود
ساختھ  ١٨١٢اثر وي بھ نام كاریاتید كره آسماني را در دست دارد، كھ در . زمان آلكساندر اول انجام شد

مارتوس در ساختن آثار مربوط بھ  ایوان پتروویچ. شد، زني را نشان میدھد كھ جھان را حمل میكند
ھایي كھ از زاري كنندگان  در گورستانھاي سن پطرزبورگ مجسمھ. تشریفات مرگ و میر تخصص داشت

مجسمھ . ھاي مرمر را گریان نشان میداد پتروویچ مجسمھ. ساختھ شده بودند در ھمھ جا بھ چشم میخوردند
كلیساھاي ارتدوكس مجسمھ . عقب مانده بودسازي بومي، بجز در زمینھ تقلید از سبكھاي خارجي، 

  . ونجبا نیز بھ ھمان ھنرمنداني كھ در میان سرفھاي خود مییافتند قانع بودند. نمیپذیرفتند

او . در زمان كاترین معماري رونق یافت، زیرا وي مصمم بود كھ از خود آثاري در پایتخت باقي گذارد
در سال )). ت بزرگ حاكي از عظمت یك دوران سلطنتندبناھاي عظیم بھ ھمان اندازه اقداما: ((میگفت
میدانید كھ جنون ایجاد بنا بیش از ھر زمان دیگر در نزد ما نیرومند است، و ھیچ : ((كاترین نوشت ١٧٧٩

دشمن پول است، ; این جنون یك كیفیت دوزخي است. زلزلھاي ھرگز آن قدر كھ ما بنا ساختیم، ویران نكرد
با آنكھ او .)) این بیماریي مانند میخوارگي است; سازد، بازھم بیشتر میخواھد بسازدو انسان ھر چھ بیشتر ب
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، ولي در زمینھ ھنر از خود نظراتي داشت، یا نظراتي ))من حتي نمیتوانم چیزي بكشم((بھ فالكونھ گفت 
او از . داشت كھ تحت تاثیر حفاریھاي ھر كوالنیوم در رم و كتابھاي كلوس و وینكلمان قرار گرفتھ بود

سبك پرتزیین باروك و روكوكو پرگل و بوتھ كھ در زمان الیزابت رواج كامل داشت دوري گزید، و از 
بعضي از معاصران اظھار میدارند كھ وي دستورات صریح و . سبك سادھتر نئوكالسیك طرفداري كرد

بومي بیابد كھ بتوانند كاترین كھ نمیتوانست ھنرمنداني . طرحھاي اولیھاي براي معماران خود تھیھ میكرد
ھاي وي را بھ فعل درآورند، براي یافتن كساني كھ سنت سبكھاي كالسیك را بھ ارث برده بودند،  اندیشھ

باتیست والن دو ال موت بھ روسیھ آمد و براي او - متوجھ اروپاي باختري شد، و بھ این ترتیب بود كھ ژان 
این بنا داراي نمایي بھ سبك . ساخت ١٧٧٢ - ١٧۶۵ي در كنار رود نوا كاخ فرھنگستان ھنر را در سالھا

رنسانس از آجر لعابدار و مدخل ستوندار است، و داخل آن پلكان باشكوه نیمدایرھاي قرار دارد كھ بھ یك 
والن ارمیتاژ معروف را بھ عنوان یك قسمت الحاقي بھ كاخ زمستاني . بناي مدور در زیر گنبد میرسد

ولي این بنا تاالر ; صورت مامني دور از تشریفات دربار در نظر گرفتھ بودساخت، و كاترین آن را بھ 
آن را بھ عنوان  ١٧٩٠كاترین در سال . ھاي عمده جھان است آثار ھنري او شد و اینك در زمره موزه

براي گریم توصیف كرد، و گفت این بنا طوري قرار گرفتھ است كھ او میتواند با )) پناھگاه كوچك من((
در آنجا، من در میان مقداري اشیا : ((كاترین میگفت. قدم از اطاق خود بھ آنجا برود و باز گردد سھ ھزار

كھ دوستشان دارم و بھ من سرور میبخشند قدم میزنم، و آن پیادھرویھاي زمستاني چیزي است كھ مرا سالم 
كرده بود، نیز از فرانسھ  شارل كامرون، كھ در آن كشور در زمینھ تزیینات كالسیك مطالعھ.)) نگاه میدارد

كھ آن را براي (كاترین از زیبایي و ظرافتي كھ كامرون در تزیین اقامتگاه خصوصي وي . بھ روسیھ آمد
بھ كار برده و در آن از ) خود، عشاق، و سگھایش در كاخ بزرگ تسارسكویھ سلو اختصاص داده بود

گوناگون استفاده كرده بود بھ وجد آمد و نقره، الك، شیشھ، سنگ یشم، عقیق، و سنگ مرمر بھ رنگھاي 
در نھ ھفتھ اخیر، من : ((او نوشت.)) من ھرگز مشابھ این اطاقھاي تازه تزیین شده را ندیدھام: ((گفت

و )) طبیعي((دستور داد در اطراف این كاخ باغي بھ سبك .)) ھرگز از تماشاي اینھا خستھ نشدھام
من اینك : ((در نامھاي كھ بھ ولتر نوشت چنین توصیف كرد وي این باغ را. طرحریزي شود)) انگلیسي((

، بھ خطوط كوتاه، خطوط منحني، شیبھاي مالیم، استخرھا، و ))باغھاي سبك انگلیسي((دیوانھوار بھ این 
بھ طور خالصھ، جنون سبك انگلیسي بر . من از خطوط مستقیم عمیقا بیزارم. ھاي آن عالقمندم دریاچھ

كامرون براي پاول پسر كاترین و ھمسر زیباي دوم او در .)) ب آمده استجنون گیاھكاري من غال
مھیندوك و ماریا ; كاخي بھ سبك ویالھاي ایتالیایي ساخت) ھاي پایتخت یكي دیگر از حومھ(پاولوفسك 

فئودوروونا آثار ھنریي را كھ در سفرھاي خویش بھ اروپاي باختري جمع آوري كرده بودند در این كاخ جا 
   .دادند

او دو بناي پر تجمل بھ عنوان ھدایایي از طرف كاترین بھ گریگوري . ایتالیا آنتونیو ریتالدي بھ روسیھ آمد
در كنار رودخانھ نوا، و دیگري كاخ گاتچینا در نزدیكي )) كاخ مرمر((یكي از این دو بنا . آرلوف ساخت

 -از ایتالیا ھمچنین جاكومو كوارنگي . دكاخ گاتچینا اقامتگاه مورد عالقھ پاول اول ش. تسارسكویھ سلو بود
در سال . بھ روسیھ آمد - كھ از معابد یوناني در پائستوم و شاھكارھاي پاالدیو در ویچنتسا مسحور شده بود 

ھایي براي بناھاي گوناگون كھ امیدوار بود بسازد بھ كاترین تسلیم  او از طریق گریم طرحھا و نمونھ ١٧٨٠
كوارنگي در سن  ١٨١۵ھا توجھ كاترین را جلب كردند، و از آن تاریخ تا  این طرحھا و نمونھ. داشت

تماشاخانھ ارمیتاژ، موسسھ : پطرزبورگ یا در نزدیكیھاي آن تعداد زیادي بنا بھ سبك كالسیك ایجاد كرد
بانك امپراطوري، نمازخانھ ). كھ وي بھ صومعھ سمولني كھ راسترلي ساختھ بود افزود(سمولني 

این كاخ براي نوه . ان نواز، كاخ انگلیسي در پترھوف، و كاخ آلكساندر در تسارسكویھ سلوشھسواران مھم
، دو سال پس از اتمام كاخ، بھ آن نقل مكان ١٧٩٣ساختھ شد، آلكساندر در ) آلكساندر اول آینده(كاترین 

آیا معماراني روسي كھ شایستگي خرج كردن  .استاین بنا از شاھكارھاي معماري قرن ھجدھم . كرد
روبلھاي كاترین را داشتھ باشند وجود نداشتند چرا كاترین كھ امیدوار بود بناي یادبودي از خود در مسكو 

ملین آجري ایوان كبیر باقي گذارد، بھ واسیلي باژنف ماموریت داد یك كاخ كرملین سنگي بھ جاي كاخ كر
كساني كھ نمونھ . باژنف عظمتي براي آن در نظر گرفت كھ كاخ ورساي را ناچیز میداشت. طراحي كند

. روبل ھزینھ برداشت، دیدند، از عالي بودن معماري آن بھ حیرت آمدند ٠٠٠،۶٠چوبي آن را، كھ خود 
رود مسكو نشست كردند، و كاترین از این  ولي پیھایي كھ براي آن ریختھ شده بودند بر اثر فعل و انفعال
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ولي وجوھي فراھم كرد تا ایوان ستاروف در ساحل سمت چپ رود نوا كاخ توریدا را . كار دست كشید
  . كاترین این بناي باشكوه را بھ عنوان یادبود تسخیر كریمھ توسط پاتیومكین، بھ وي اھدا كرد. بسازد

ماسون كھ در آن زمان زندگي میكرد، . ھدف خود میرسید خرج بناھاي كاترین ھر چقدر میشد، او بھ
یك فرانسوي پس از طي طریق در امتداد سواحل غیر میھمان نواز پروس، و گذشتن از : ((نوشت
ھاي وحشي و كشت نشده لیوونیا، از اینكھ بار دیگر در میان بیاباني وسیع یك شھر بزرگ و با شكوه  جلگھ

چیزھایي كھ انسان  - رمیھا، ھنر، و تجمالت بھ حد وفور وجود دارند میبیند كھ در آن اجتماعات، سرگ
و پرنس دو .)) شگفتزده و مسحور میشود - تصور میكرد جز در پاریس در ھیچ جاي دیگر وجود ندارند 

  لیني پس از دیدن 

نگ گوشت و خون ده میلیون دھقان بھ آجر و س.)) سن پطرزبورگ را تبدیل بھ زیباترین شھر جھان میكنند
  . تبدیل شده بود

X - پایان سفر  

كاترین، مانند فرمانروایان دیگر تمام طول اعصار، البد چنین توضیح میداد كھ چون ابناي بشر بھ ھر حال 
باید بمیرند، چرا نباید كشور داران نبوغ خود را بھ كار گیرند و آن زندگیھاي پر مشقت و مرگھاي حتمي 

ظیم كردن شھرھاي آن سوق دھند سالھا قدرت، درگیر شدن در را بھ سوي نیرومند ساختن كشور و ع
شورشھا و جنگھا، و نوسان كردن در میان پیروزیھا و شكستھا وي را عادت داده بود كھ بدون اینكھ تعللي 

بھ خود راه دھد، رنجھاي دیگران را تحمل كند و از استثمار ضعفا توسط اقویا، بھ عنوان اینكھ عالج آن از 
  . خارج است، روي بگرداند امكانات وي

كاترین، كھ بیش از ده توطئھ براي بھ زیر آوردن وي از مسند قدرت خیالش را ناراحت كرده و شورش 
وقتي چنین بھ نظر میرسید كھ . پوگاچوف وي را بھ ھراس افكنده بود، از انقالب فرانسھ بھ وحشت افتاد

كاھل و یك حكومت ناصالح است، كاترین با  ھدف این انقالب تنھا سرنگون كردن حكومت اشرافزادگان
ولي وقتي تودھاي از مردم پاریس لویي شانزدھم و ماري آنتوانت را ; رضایت خاطر آن را تحمل كرد

مجبور كردند كھ از ورساي خارج شوند و در تویلري، در میان عوام الناس لجام گسیختھ، زندگي كنند، و 
ھمھ اعالم داشت و لویي رضایت داد كھ فقط مامور اجراي  خود را مافوق)) مجلس موسسان((وقتي كھ 

این مجلس باشد، كاترین از اینكھ این جریانات باعث تشجیع كساني میشدند كھ در پي اقدام مشابھي در 
او اجازه داد روحانیان انتشار آثار ولتر را، كھ زماني محبوب وي بود، منع . روسیھ بودند، بر خود میلرزید

ھاي  دستور داد مجسمھ; و طولي نكشید كھ خودش ھمھ نشریات فرانسوي را ممنوع ساخت; )١٧٨٩(كنند 
رادیشچف ایدئالیست را تبعید ). ١٧٩٢(نیمتنھ ولتر را از اطاقھایش بردارند و بھ یك انبار تیر و تختھ ببرند 

و نوعي ; )١٧٩٢(نوویكوف را، كھ سوداي منافع مردم را در سر داشت، بھ زندان افكند ; )١٧٩٠(كرد 
پس از آنكھ لویي شانزدھم و ماري . ھا برقرار كرد سانسور شبیھ دستگاه تفتیش افكار بر ادبیات و نمایشنامھ

، او كلیھ مناسبات روسیھ را با دولت فرانسھ قطع كرد، و بھ )١٧٩٣(آنتوانت با گیوتین اعدام شدند 
خود وي بھ این ائتالف . تشكیل دھند نظامھاي سلطنتي اروپا اصرار ورزید كھ علیھ فرانسھ یك ائتالف

نپیوست، بلكھ از آن براي مشغول داشتن قدرتھاي اروپاي باختري استفاده كرد، زیرا میخواست الحاق 
بسیاري از كارھاي من ناتمام : ((او بھ یكي از دیپلوماتھاي خود گفت. لھستان بھ روسیھ را تكمیل كند

  .)) ول نگاه داشتھ شوند تا دست و پاي ما را نگیرنددربارھاي برلین و وین باید مشغ. ماندھاند
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باقي  ١٧٩٣ھاي آزادمنشي او تا سال  ، بعضي از آثار و جنبھ)١٧٨٣(كاخ پاتیومكین : ایوان ستاروف
ھاي او بود،  در آن سال یكي از درباریان بھ وي خبر داد كھ فردریك سزار دو ال آرپ، كھ معلم نوه. ماندند

ال آرپ ; یده بود بھ او گفتاو بھ دنبال ال آرپ فرستاد و آنچھ را كھ شن. یك جمھوریخواه پروپاقرص است
آن علیا حضرت قبل از اینكھ آموزش و پرورش مھدیندوكھا را بھ من بسپارند، میدانستند كھ : ((پاسخ داد

او از كاترین خواست كھ شاگردانش را مورد بررسي قرار .)) من سویسي و بنابراین جمھوریخواه ھستم
لي كاترین میدانست او چقدر خوب بھ آنھا تعلیم داده و. دھد و از نحوه رفتار آنھا كار وي را قضاوت كند

من عقیده دارم شما . آقا، ژاكوبن، جمھوریخواه، یا ھر چھ دلتان میخواھد باشید: ((است و بھ ال آرپ گفت
ھاي من بمانید، اعتماد كامل مرا نسبت بھ  نزد نوه. شخصي درستكار ھستید، و ھمین براي من بس است

در بحبوحھ این آشفتگیھا، كاترین آخرین .)) حرارت عادي خود بھ آنھا تعلیم دھید خود داشتھ باشید، و با
او . پالتون زوبوف بیست و پنج سال داشت و كاترین شصت و یك سال). ١٧٨٩(معشوق خود را برگزید 

من مانند مگسي كھ سرما آن را كرخ كرده باشد، بھ : ((خود پاتیومكین چنین نوشت)) معشوق اسمي((بھ 
یك ارتش  -ھاي بھ تركیھ بشود  تازه وي پیشنھاد كرد یك حملھ سھ جبھ)) شاگرد.)) ((گي بازگشتھامزند

ھاي قفقاز بگذرد و بھ ایران برود و  روسي بھ فرماندھي برادر بیست و چھار سالھاش والریان از كوه
ي سوووروف یك ارتش دیگر بھ سركردگ. ھرگونھ تجارت زمیني میان تركیھ و مشرق زمین را قطع كند

و ناوگان جدید روسیھ در دریاي سیاه بھ رھبري خود ; از راه بالكان براي محاصره قسطنطنیھ برود
پس از سالھا تدارك، این ماجراي عظیم آغاز شد . امپراطریس تسلط بر تنگھ بوسفور را بھ دست آورد

یي بود كھ برنامھاش را تكمیل و كاترین مشتاقانھ بھ انتظار پیروزیھا; دربند و باكو تسخیر شدند; )١٧٩۶(
  . و فعالیتھاي زندگیش را بھ حد اعال برسانند

او پس از صرف صبحانھ، بھ . ، كاترین مانند ھمیشھ سرحال و شاداب بود١٧٩۶نوامبر  ١٧بامداد روز 
وقتي با گذشت وقت او از اطاقش خارج نشد، زنان مالزمش اطاقش را دق الباب كردند، . اطاق خود رفت

pymansetareh@yahoo.com



او . آنھا امپراطریس را دیدند كھ روي زمین دراز كشیده است. جوابي نشنیدند، وارد اطاق شدند و وقتي
دوبار از او خون گرفتھ شد، و لحظھاي بھ ھوش آمد، ولي . دچار پارگي یكي از شریانھاي مغز شده بود

  . آن شب وي درگذشت ١٠ساعت . نمیتوانست حرف بزند

آنھا تناقض میان ادعاھا و . اق مرگي چنین رحیمانھ را نداشتدشمنانش عقیده داشتند كھ وي استحق
تظاھرات آزادمنشانھ وي و حكومت مطلقھ، بیرحمیش نسبت بھ مخالفان، تعلل در اجراي اصالح مورد 

ھایي  خانواده. نظر در قوانین روسیھ، و تسلیم او را بھ گسترش نظام فئودالیتھ در برابر نجبا ھرگز نبخشیدند
لیاتھاي زیاد فقیر شده یا عزادار مرگ فرزندان خود در طي جنگھاي وي بودند از او بھ خاطر كھ بر اثر ما

ولي مردم رویھمرفتھ از عمل او در گسترش قلمرو روسیھ بھ مرزھاي . پیروزیھایش سپاسگزار نبودند
فزوده كیلومتر مربع بھ مساحت روسیھ ا ٠٠٠،۵١۵در دوران او حدود . وسیعتر و امنتر تحسین میكردند

شد، بنادر تازھاي بھ روي بازرگاني روسیھ گشوده شدند، و جمعیت از نوزده میلیون نفر بھ سي و شش 
او در روابط سیاسي خود پایبند مالحظھاي نبود و شاید در مورد الحاق لھستان بھ . میلیون نفر افزایش یافت

  . روسیھ كمي بیش از اغلب فرمانروایان آن زمان چنین بود

موفقیت او عبارت بود از ادامھ كوششھاي پطركبیر براي وارد كردن روسیھ بھ حوزه تمدن بزرگترین 
در حالي كھ پطر بیشتر این موضوع را از نظر فنون مورد توجھ قرار داده بود، كاترین در . مغرب زمین

وسیھ او بھ كمك نیرو و شھامت شخصیت خود طبقھ باسواد ر. درجھ اول از نظر فرھنگ بھ آن توجھ داشت
را از شرایط قرون وسطایي بیرون كشید و آن را در مدار افكار نو در زمینھ ادبیات، فلسفھ، علوم، و ھنر 

در زمینھ استقرار رواداري مذھبي ) غیر از فردریك دوم غیرمسیحي(او از ھمگنان مسیحي خود . قرار داد
، لویي چھاردھم، مقایسھ كرد و ))گپادشاه بزر((یك مورخ فرانسوي او را بھ نحوي مساعد با . جلوتر بود

  : گفت

سخاوت و بلند نظري كاترین، شكوه سلطنت وي، جالل دربارش، موسسات، بناھاي تاریخي، و جنگھاي او 
براي روسیھ درست حكم دوران لویي چھاردھم را براي اروپا داشتند، ولي اگر كاترین بھ عنوان یك فرد 

فرانسویان مایھ افتخار لویي چھاردھم بودند، ولي . رگتر بودمورد توجھ قرار گیرد، از این پادشاه بز
كاترین، برخالف لویي چھاردھم، از این مزیت برخوردار نبود كھ بر ملتي . كاترین مایھ افتخار روسیھ بود

  . تربیت یافتھ سلطنت كند، و نیز از كودكي اطرافش را شخصیتھاي بزرگ و باھنر احاطھ نكرده بودند

مورخ انگلیسي، كاترین تنھا زن فرمانروایي بود كھ، از نظر توانایي، بر الیزابت ملكھ طبق برآورد یك 
: یك مورخ آلماني میگفت.)) انگلستان برتري داشت، و از نظر دوام اھمیت كارش، با الیزابت برابر بود

زنان وجود ھر جزئي از وجود كاترین یك موجود سیاسي بود كھ نظیر آن در تاریخ دوران جدید در میان ((
ممكن است ما اصل بزرگوارانھاي .)) در عین حال، او یك زن كامل و یك بانوي بزرگ بود; نداشتھ است

معایب او عوارضي از دورانش، ولي محاسن او از خود وي : را كھ گوتھ وضع كرد درباره او بھ كار بریم
  . بودند

  فصل نوزدھم

  

  تجاوز بر لھستان 

١٧١۵  - ١٧٩۵  

pymansetareh@yahoo.com



I  - ١٧۶۴ - ١٧١۵: منظره لھستان   

این كشور داراي وسعتي برابر . وضع جغرافیایي، نژاد، مذھب، و سیاست دشمنان طبیعي لھستان بودند
از رودخانھ اودر در غرب، تقریبا تا سمولنسك و كیف در شرق گسترده  ١٧١۵وسعت فرانسھ بود و در 

در ھر دو جبھھ نداشت كھ آن را از ھجوم حفظ بود، ولي مرزھاي طبیعیي مانند كوه یا رودخانھ وسیع 
لھستان تنھا داراي یك راه . گرفتھ شده است)) جلگھ((بھ معناي  Poleاز كلمھ ) Poland(نام آن . كنند

خروج دریایي در دانتزیگ بود، و رودخانھ ویستول كھ در آنجا بھ دریا میریخت در برابر پروس، كھ در 
این ملت داراي وحدت نژادي نبود، اكثریت . گر دفاعي محسوب نمیشدمجاورت لھستان قرار داشت، یك سن

بھ طور متناوب در كشمكش و زدوخورد با اقلیتھاي ) ١٧١۵(نفري آن  ٠٠٠،۵٠٠،۶لھستاني جمعیت 
در لھستان، آلمانیھا و اسالوھا با خصومتي طبیعي و . آلماني، یھودي، لیتوانیایي، و روسي كشور بود

اكثریت كاتولیك رومي بر . از وحدت مذھبي نیز خبري نبود. وبھرو بودندغیرارادي با یكدیگر ر
ھاي پروتستانھا،  حكومت و ظلم میكردند، و خود این مخالفان نیز بھ نحوي جدآلمیز بھ گروه)) مخالفان((

  . ارتدوكسھاي یوناني، و یھودیان تقسیم شده بودند

ل و غیرقابل انتزاع در دست یك شوراي عالي وحدت سیاسي وجود نداشت، زیرا قدرت حاكمھ بھ طور كام
قرار داشت، و این شورا صرفا از نجبا تشكیل میشد، كھ ھركدام از آنھا با داشتن )) دیت((یا )) سیم((بھ نام 

میتوانست پیشنھاد بقیھ را بالاثر كند و بھ میل خود ھر جلسھ و ھر دیت منتخب را ) وتو(حق راي مخالف 
ھایي بود كھ بھ عنوان یكي از ))توافق((ه بھ وسیلھ ھمین دیت انتخاب میشد و تابع پادشا. بھ پایان برساند

او نمیتوانست با اطمینان از اینكھ میتواند تاج سلطنت را براي فرد . شرایط انتخابش بھ سلطنت امضا میكرد
خاصي  مورد نظر خود بھ ارث گذارد یا از حمایت مرتب و مستمر برخوردار باشد، از سیاست درازمدت

  . پیروي كند

نجبا از این رو خواھان چنین قدرت بیحدي در مورد وضع قوانین بودند كھ ھر یك از آنھا مایل بود در 
ولي محدودیت جوھر آزادي است، زیرا بھ محض . حكمفرمایي بر اراضي و رعایاي خود كامال آزاد باشد

تاریخ لھستان پس از یان سوبیسكي  .اینكھ آزادي بھ صورت مطلق درآمد، در ھرج و مرج نابود میشود
  . شرحي از ھرج و مرج بود

تقریبا ھمھ زمینھا توسط سرفھایي كشت میشدند كھ محكوم بھ اطاعت از شرایط فئودالي بودند، و علیھ آن 
سرفھا نھ تنھا باید . ارباب گاھي مھربان، ولي ھمیشھ مستبد بود. نیز راھي براي دادخواھي وجود نداشت

رباب از محصوالتشان میخواست بھ او بدھند، بلكھ ھمچنین ملزم بودند ھفتھاي دو یا سھ روز آنچھ را كھ ا
خوشبختانھ زمین، كھ آب كافي داشت، حاصلخیز بود، و دھقانان غذاي كافي . در امالك ارباب بیگاري كنند

ھاي خود مشاھده فقیرتر، حقیرتر، و بدبختتر از كلیھ كساني كھ ما در سفر((ولي كاكس آنھا را ; داشتند
اربابان محلي آنان نجیبزادگان طبقھ پایینتر یا محترمین بودند، و اینان نیز بھ سھم . توصیف كرد)) كردھایم

. خود تابع تقریبا یكصد اشرافزادھاي بودند كھ مناطق عظیمي را در تملك یا زیر نظر خود داشتند
دار بودند و از جھات نظري و ظاھري بر سیم نجیبزادگان طبقھ پایین بیشتر مشاغل اجرایي كشور را عھدھ

ھایشان كھ  ولي در عمل، امور سیاسي لھستان عبارت بود از كشمكش اشرافزادگان یا خانواده; تسلط داشتند
در لھستان، بستگي . نجیبزادگان طبقھ پایین را با نفوذ اقتصادي یا رشوه مستقیم بھ حركت وامیداشتند

ھاي رادزیویل، پوتوكي، و  خانواده. را بر كشور حفظ كرده بود خانوادگي ھنوز تقدم اولیھ خود
ھاي متعدد عالیق و ھمبستگي خانوادگي با یكدیگر پیوندي یافتھ بودند كھ از ھر  چارتوریسكي با رشتھ

در این كشور، میھن پرستي عینا بھ مفھوم احترام بھ پدر و از ھمھ مھمتر نسبت . رشتھ ملي مستحكمتر بود
پدران بود، خانواده بھ صورت یك سازمان نیرومند بود، زیرا واحد تولید اقتصادي و انضباط بھ مسنترین 
ھیچ گونھ تكروي و فردیت اقتصادیي كھ باعث شود فرزندان در نقاط مختلف كشور پراكنده . اخالقي بود

، تابع فرمان او معموال پسرھا در امالك پدري خود میماندند و تا زمانیكھ پدر زنده بود. شوند وجود نداشت
خانواده بر اثر ھمان وحدت قدرت و اختیاري كھ فقدان آن باعث تضعیف كشور شد، رونق و . بودند
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در بسیاري از موارد، این ثروتھا سال بھ . ھمھ ثروت خانواده زیر نظر پدر متمركز بود. شكفتگي یافت
ر كاال افزایش مییافتند، و در سال بر اثر بھ كار انداختن مجدد سودھاي ناشي از بھرھبرداري و صدو

بیست خانواده لھستاني بودند كھ در قرن ھجدھم ھر یك سالي . مواردي چند از ثروت پادشاه تجاوز میكردند
ھاي خود را  ھاي قدرتمند خانھ خانواده. لیور صرف امور خانوادگي خود میكردند ٠٠٠،٢٠٠بیش از 

ارتشھاي خصوصي، و خدمھ متعدد بودند، و تظاھرات  مینامیدند، كھ از خود داراي مراقبان،)) دربار((
مثال پرنس كارول رادزیویل، كھ وسعت امالكش بھ اندازه نصف ایرلند بود، در سال . نیمھ سلطنتي میكردند

مشھورترین خانواده . مارك خرج برداشت ٠٠٠،٠٠٠،١یك میھماني چھارھزار نفري داد كھ  ١٧٨٩
  . معروف بود)) خانواده((نان بود كھ بھ نام مطلق لھستاني چارتوریسكي بود كھ شھرتش چ

بر  ١۵٧٢تا  ١٣٨۴این خانواده از قرن پانزدھم مقام شاھزادگي داشت و با خاندان یاگیلو، كھ از سال 
پرنس كازیمیرز چارتوریسكي، نایب صدراعظم لیتواني، با . لھستان حكمراني كرده بود، نسبت داشت

ثمره این . یزابال سبب نفوذ بیشتر فرھنگ فرانسوي بھ داخل خانواده شدایزابال مورستن ازدواج كرد، و ا
) ٢; فریدریك میخال چارتوریسكي كھ صدراعظم لیتواني شد) ١: ازدواج سھ فرزند سرشناس بودند

كنستانتیا كھ با ) ٣; شد)) روسیھ سرخ((آلكساندر آوگوستوس چارتوریسكي كھ شاھزاده كاخنشین 
اول ازدواج كرد و برایش ستانیسالس پونیاتوفسكي دوم، غمانگیزترین سیما در ستانیسالس پونیاتوفسكي 

  . تاریخ لھستان، را بھ دنیا آورد

. از امتیازات دیگر خانواده چارتوریسكي این بود كھ آزادمنشي آنھا بھ موازات ثروتشان افزایش مییافت
یكي از معاصران . ن شھرت داشتندآنھا مدتھا بود كھ بھ خاطر رفتار انساني خویش نسبت بھ سرفھایشا

آوگوستوس [ آلكساندر]اگر من یك سرف بھ دنیا آمده بودم، دلم میخواست سرف پرنس : ((میگفت
آنھا براي اطفال مدارسي تاسیس كردند، بھ آنھا كتاب دادند، نمازخانھ و بیمارستان و .)) چارتوریسكي باشم

  . ھاي نمونھ ساختند كلبھ

آوردند، و این معلمان بھ اطفالي كھ ) نزدیك لوبلین(ھ امالك و كاخ خود در پوالوي معلمان و دانشمنداني ب
. آثار استعداد از خود بروز میدادند، از ھر طبقھاي كھ بودند، براي خدمت بھ كشور تعلیم و آموزش میدادند

. د، مخالف بودبھ عنوان اینكھ حكومت موثر را غیرممكن میكن)) حق وتو((از نظر سیاسي، این خانواده با 
تنھا وسیلھ محافظت آنھا )) حق وتو((ھاي متعددي بودند كھ احساس میكردند  در مقابل این خانواده، خانواده

قویترین اینھا خانواده پوتوكي بود كھ رھبر آن پرنس فلیكس . در برابر یك حكومت مطلقھ مركزي است
او میتوانست در یك جھت واحد پنجاه كیلومتر وسعت امالك این شاھزاده آن قدر زیاد بود كھ . پوتوكي بود

  . مساحت این امالك در اوكرائین سھ میلیون ایكر بود. را سواره طي كند و ھنوز در امالك خود باشد

صنعت و بازرگاني، كھ در قرن شانزدھم در عظمت لھستان و رونق شھرھاي آن سھیم بودند، بر اثر 
بسیاري از شھرھا بھ . تحت فرمان آنھا، عقب مانده بودندخصومت مالكان با یكدیگر، و با مجلس دیت 

این اشرافزادگان، كھ از پیدایش یك . طور كامل در داخل امالك خصوصي یكي از اشراف قرار داشتند
رقابت صنایع دستي . طبقھ متوسط مستقل بیم داشتند، از كشاورزي در برابر صنایع طرفداري میكردند

آنتوني پوتوكي در سال . عث كسادي كار افزارمندان در شھرھا شده بودسرفھا در امالك زمینداران با
ویراني شھرھا چنان آشكار است كھ، بھ استثناي ورشو، شھرھاي درجھ اول كشور را : ((نوشت ١٧۴۴

بعضي از ; در خیابانھاي لووف علف سبز شده بود.)) ھاي راھزنان برابر دانست بخوبي میتوان با بیغولھ
و كراكو، كھ قبال یكي از مراكز فرھنگي عمده اروپا ; صورت مزارع ھمگاني درآمده بودندمیادین شھر بھ 

بھ شمار میرفت، رو بھ انحطاط گذاشتھ بود، و جمعیت آن بھ نھ ھزار نفر و تعداد دانشجویان دانشگاه 
ط انحطاط شھرھا تا حدودي معلول تسخیر مجدد لھستان توس. مشھورش بھ ششصد نفر كاھش یافتھ بود

كاھش تعداد آنھا در ھمھ ; بسیاري از پروتستانھایي كھ آواره شدند بازرگان یا افزارمند بودند. كاتولیكھا بود
، عرصھ لھستان را )كھ در آن آلمانیھاي بسیاري باقي ماندند(قسمتھاي لھستان، بجز قسمت باختري آن 

ر مشرق، تابع كلیساي ارتدوكس یوناني یا مالكان یا پیرو كلیساي كاتولیك رومي یا د. براي مالكان بازگذارد
كاتولیكھایي كھ مراسم مسیحیان شرقي را بھ جا میآوردند، ولي پاپ كلیساي رم را قبول )) (اونیات((
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كھ ھشت درصد  - پروتستانھا، ارتدوكسھاي یوناني، و یھودیان  -مخالفان مذھب كاتولیك . بودند) داشتند
ھایي  كلیھ دعاوي علیھ آنھا در دادگاه; ت در دیت محروم بودندجمعیت بودند، از مشاغل دولتي و عضوی

، )تورن(در تورون  ١٧٢۴خصومت مذھبي بھ مرحلھاي رسید كھ در سال . كامال كاتولیك رسیدگي میشدند
كھ اكثریت اھالي آن با پروتستانھا بود، عوام الناسي كھ از طرز رفتار یك محصل یسوعي بھ خشم آمده 

نھ نفر از مھاجمان . را مورد بیحرمتي قرار دادند و پیكره مریم عذرا را لگدمال كردندبودند عشاي رباني 
  . پروتستانھاي لھستان بھ پروس، و ارتدوكسھاي یونان بھ روسیھ متوسل شدند. بھ قتل رسیدند

  . پروس و روسیھ حمایت خود را از آنھا اعالم كردند و تا مرحلھ حملھ بھ لھستان و تجزیھ آن پیش رفتند

دھقانان بھ دلیل توجھ . اخالقیات لھستان مانند طرز رفتار آلمانیھا در سرمیز غذا و فرانسویان در بستر بود
رفتار اغوا ((ولي در پایتخت، بھ دلیل زیبایي و . بسیار بھ زمین و اطفال خود، بھ تكگاني عادت كرده بودند

گفتھ میشود كھ . یتشان شود، تكگاني مشكل بودزنان، كھ نمیگذاشتند برتري آموزش آنان مانع جذاب)) كننده
یونیاتوفسكي با اطمینان اظھار میدارد . بانوان ورشو از نظر جنسي بھ اندازه بانوان پاریس بیبندوبار بودند

بود، ولي اضافھ میكند كھ این گونھ خویشتنداري در میان افراد )) پسر((كھ وي تا سن بیست و دو سالگي 
میخوارگي از اعتیادات بومي مردم بود، و از نظر طبقاتي استثنایي در آن دیده . ودھمطبقھ او استثنایي ب

این عادت در میان دھقانان باعث فراموشي گھگاھي فقر، مشقت، یا سرما، و در میان نجبا باعث ; نمیشد
عنوان و مردان ھمھ طبقات بھ آن نھ بھ چشم یك فساد، بلكھ بھ ; تسكین تنھایي و خستگي روحي آنھا میشد

پان كومارچیوسكي از این نظر مورد احترام بود كھ میتوانست یك سطل . یك ھنر و امتیاز مینگریستند
بھ پونیاتوفسكي ھشدار داده ; شامپاني را الجرعھ سركشد، بدون اینكھ تسلط بر فكر یا پاھایش را از دستبدھد

میھمان نوازي جنبھ ھمگاني . كردشد كھ اگر ھفتھاي دوبار مست نكند، ھرگز وجھھ عمومي پیدا نخواھد 
گاھي یكي از اعیان نجیبزاده . داشت، ولي معیار قضاوت آن غذا و مشروبي بود كھ بھ میھمانان داده میشد

  . شھري را گرو میگذاشت تا ھزینھ یك ضیافت را فراھم كند

ن از پوشش كتان دھقانان در تابستا. طبقھ باسواد لھستان با البسھ خود این صحنھ را رنگارنگ میكردند
و در زمستانھا، بدون ; درشت بافت بھ پیراھن و شلوار كوتاه، بدون جوراب و كفش، تغییر لباس میدادند

ھاي ھنري لباس خود داشتھ باشند، خویشتن را  توجھ بھ رنگ لباس و بدون اینكھ وقت براي توجھ بھ جنبھ
نفر میرسید،  ٠٠٠،٧٢۵حترمین، كھ تعدادشان بھ ولي نجیبزادگان طبقھ پایین یا م. در لباسھایشان میپیچیدند

ھایشان پر میزدند، رداي ابریشمي یا توري برتن  چكمھ بھ پا میكردند، با خود شمشیر داشتند، بھ كاله
این لباس غرورآمیز ملي . ھاي گلدار با رنگھاي تند میبستند میكردند، و بھ دور كمرشان شالي پھن از پارچھ

یھا با تركان در اوكرائین از دنیاي اسالم آمده بود و منعكس كننده اتحاد گھگاھي از طریق تماس لیتوانیای
و شاید حاكي از عنصري آسیایي در آداب و ; لھستان با تركیھ علیھ اتریش یا روسیھ بھشمار میرفت

  . خصوصیات اخالقي لھستانیھا نیز بود

پادشاھان ساكس آن نسبت بھ ادبیات و  بر اثر بیعالقگي ١٧۶٣تا  ١۶٩٧از نظر فرھنگي، لھستان از سال 
كلیساي كاتولیك نھ تنھا حامي اصلي . ھنر اسالو، و ھچنین بر اثر دو جنگ ویران كننده، عقب مانده بود

كلیساي . ھنر بود، بلكھ ھمچنین فراھم آورنده موجبات تعلیم و تربیت و منبع اصلي دانش و ادبیات بود
ضت علمي و فلسفي مغرب زمین دور نگاه میداشت، ولي در كاتولیك با دقت خاص لھستان را از نھ

یوزف زالوسكي، . چارچوب امكانات و محدودیتھاي خود دانش را رواج میداد و بھ رشد آن كمك میكرد
ھاي آن عصر  جلد كتاب در ورشو گرد آورد و یكي از بزرگترین كتابخانھ ٠٠٠،٢٠٠اسقف كیف، حدود 

در . در این كتابخانھ را بھ روي مردم گشود و آن را بھ ملت ھدیھ كرد او ١٧۴٨در سال . را بھ وجود آورد
  . عین حال، وي زندگي سادھاي داشت و خود را در راه حفظ استقالل لھستان فدا كرد

ھمین اسقف بود كھ ستانیسالس كونارسكي، كشیش جوان و پر اشتیاق، را بھ مطالعھ تاریخ و حقوق متمایل 
سكي نخستین جلد از چھار جلد كتابي را كھ قوانین لھستان را از زمان كونار ١٧٣١در سال . ساخت

این پژوھش و دیگر پژوھشھا بر كونارسكي . كازیمیر كبیر تا عصر خود او تدوین كرده بود انتشار داد
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او كھ اعتقاد . آشكار كرد كھ لھستان با چھ وضع اسفناكي از شكفتگي دوران رنسانس خود سقوط كرده است
تاسیس )) مدرسھ نجیبزادگان((در ورشو یك  ١٧۴٠ید حیات تنھا از باال امكانپذیر است، در سال داشت تجد

كھ (كرد كھ در آن اطفال وابستھ بھ این طبقھ میتوانستند نھ تنھا در ریاضیات و السنھ قدیمي و ادبیات 
این كار عملي . ببینند، بلكھ ھمچنین در علوم طبیعي و السنھ جدید تعلیم )یسوعیان بخوبي تدریس میكردند

با این وصف، پس از پانزده سال ; تھورآمیز بود، زیرا وي نھ پول داشت، نھ كتاب، نھ معلم، و نھ شاگرد
را تبدیل بھ موسسھاي مشھور و مورد احترام كرد و آن را بھ صورت )) مدرسھ نجیبزادگان((تالش، او 

 ١٧٩١توفسكي و قانون اساسي روشنفكرانھ یكي از منابع تجدید حیات فرھنگي در دوران سلطنت پونیا
او خواستار اصالح زبان لھستاني بود و درصدد بود آن را از عبارات التیني و لفاظیھاي تصنعي . درآورد
كونارسكي با انتشار مھمترین . مردم اعتراض كردند، ولي، با این وصف، بھ كسب دانش پرداختند; بپیراید

تحت عنوان معصومانھ درباره نحوه موثر انجام مناظرات ) ١٧۶٣ -  ١٧۶٠(رسالھ سیاسي قرن در لھستان 
بازھم . بود)) حق وتو((این رسالھ حاوي حملھ شدیدي بھ . كار خود را بھ حد اعالي خویش رسانید

بھ كمك كونارسكي بود . ھیچ یك از دیتھا بھ علت وتو منحل نشد ١٧۶۴اعتراضات زیادي شد، ولي پس از 
  . ح قانون اساسي لھستان را آغاز كردكھ پونیاتوفسكي اصال

پیش از آنكھ لھستان بھ رستاخیز تابناك و پرشور خود نایل آید، این كشور تحت فرمانروایي پادشاھان 
  . ساكس، بھ مدت شصت و ھفت سال، متحمل آشفتگي، بیآبرویي، و انحطاط شد

II - ١٧۶٣ -  ١۶٩٧: پادشاھان ساكسي   

چگونھ دیت لھستان پسر سوبیسكي بزرگ را كنار گذاشت تا تاج  در صفحات دیگر گفتھ شده است كھ
سلطنت لھستان را بھ فردریك آوگوستوس برگزیننده ساكس، كھ یكشبھ كاتولیك شد تا آوگوستوس دوم 

لھستان شود، بدھد و چگونھ كارل دوازدھم، پادشاه سوئد، ستانیسالس لشچینسكي را بھ جاي ))) نیرومند(((
بھ آوگوستوس ) ١٧٠٩(، و چگونھ شكست كارل در پولتاوا )١٧٠۴(ستان نشاند وي بر تخت سلطنت لھ

او از اختیارات قانونگذاري یك پادشاه قرن ھجدھم استفاده . امكان داد دوباره تخت سلطنت خود را بازیابد
او، كھ در حكمراني بر لھستان تعلل . كمي كرد، ولي از ھمھ امتیازات جنسي خاندان سلطنت بھرھمند شد

میورزید، عالقھ خود را متوجھ ساكس ساخت، درسدن را زیبا كرد، شكم خود را از آبجو انباشت، و ھمھ 
او با اختیار كردن فقط یك معشوقھ از میان زیبارویان . ھایش از دست داد نیروي خویش را در راه معشوقھ

طنتش نقشھاي براي تجزیھ در اواخر سل. لھستان، مردم لھستان را جریحھدار كرد و مورد اھانت قرار داد
لھستان میان پروس، اتریش، و ساكس طرح كرد، ولي قبل از اجراي این نقشھ شیطاني، رخت بھ سراي 

.)) سراسر عمر من یك گناه مداوم بوده است: ((در بستر مرگ گفت). ١٧٣٣اول فوریھ (دیگر كشید 
  . حقیقت در ھنگام مرگ آشكار میشود

ھاي فرانسھ  یك دیت بھ منظور انتخاب پادشاه جدید پیش آمد، فرستادهدر دوران فترتي كھ ضمن تجمع 
  . پولھاي بیحسابي براي جلب نظر نمایندگان نسبت بھ اعاده لشچینسكي بھ تخت سلطنت لھستان خرج كردند

دخترش  ١٧٢۵در سال . لشچینسكي از ھنگام خلع خود، در آرامش و امید، در آلزاس زندگي كرده بود
در این ھنگام لویي انتظار داشت چنانچھ پدر زنش ; اج با لویي پانزدھم، ملكھ فرانسھ شده بودماري، با ازدو

بھ تخت سلطنت بنشیند، از مشي فرانسھ دایر بر ھمدست كردن لھستان با پروس و تركیھ در ایجاد یك خط 
را در  دولت روسیھ، كھ احساس میكرد چنین اتحادي روسیھ. كمربندي در اطراف اتریش پیروي كند

مبارزات اجتناب ناپذیرش با تركیھ و پروس ضعیف خواھد كرد، وجوھي بھ ورشو فرستاد تا مانع انتخاب 
لشچینسكي بھ عنوان  ١٧٣٣در ده سپتامبر . پول فرانسویھا بر وجوه روسھا فزوني گرفت. لشچینسكي شود

  . ستانیسالس اول پادشاه لھستان شد
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تانیسالس امتناع كردند، خود را در پناه یك ارتش روسي كھ بھ یك گروه اقلیت از بھ رسمیت شناختن س
سوي رود ویستول پیش میرفت قرار دادند، و حكمران ساكس را بھ نام آوگوستوس سوم پادشاه لھستان 

و نخستین دخالت قاطع روسیھ در )) جنگ جانشیني لھستان((بھ این ترتیب بود كھ  - ) اكتبر ۶(اعالم كردند 
ستانیسالس در پي ارتشي لھستاني میگشت كھ از او دفاع كند، ولي چنین ارتشي جز . ز شدامور لھستان آغا

در آن وقت . او بھ دانتزیگ گریخت و از دولت فرانسھ تقاضاي كمك كرد. در روي كاغذ وجود نداشت
 او یك واحد. رھبري دولت فرانسھ با كاردینال فلوري بود كھ رغبتي بھ جنگ با روسیھ دور دست نداشت

ستانیسالس ; روسھا با دوازده ھزار نفر بر این واحد غلبھ یافتند; نفري از سربازان فرانسھ فرستاد ۴٠٠،٢
او استعفانامھ خود را امضا كرد، و در ژوئیھ  ١٧٣۶در ژانویھ . از دانتزیگ گریخت و بھ لورن رفت

  . آوگوستوس سوم پادشاه شناختھ شد

ري ملتي را كھ ھرج و مرج در تاروپودش رخنھ كرده بود ولي او ھم بیش از لشچینسكي شایستگي رھب
پوتوكي . او مدتي با خانواده چارتوریسكي در تالش بھ منظور پایان دادن بھ حق وتو ھمكاري كرد. نداشت

آوگوستوس از تالش دست كشید، تسالي خاطر خود را . براي حفظ این حق بكرات از حق وتو استفاده كرد
پادشاه كھ موفق بھ جلوگیري . فساد ادامھ و رونق یافت. از لھستان دیدن میكرد در درسدن یافت، و بندرت

اعیان نجیبزاده، كھ . از آن نشده بود، در آن شریك شد و مشاغل را از طریق مزایده بھ اشخاص میفروخت
كمك  ھا و نیروھاي مسلح تسلط داشتند، مستقیما با قدرتھاي خارجي مذاكره میكردند و از آنھا بر دادگاه

فرانسھ، اتریش، پروس، و روسیھ دست اندركار بودند تا ببینند كدام یك بیشتر میتواند از . دریافت میداشتند
  . این از ھم گسیختگي قریب الوقوع كشور لھستان سود ببرد

، رقابت بر سر نامزد كردن و تحت تسلط )١٧۶٣اكتبر  ۵(قبل از مرگ آوگوستوس سوم و بعد از آن 
اعضاي خانواده . درآوردن جانشین او از مجاري دیپلوماسي، حتي تا لبھ پرتگاه جنگ، جریان داشت

وجود پوتوكي تقاضا داشتند یك ارتش ثابت یكصدھزار نفري براي محافظت لھستان از تسلط خارجي بھ 
اعضاي خانواده چارتوریسكي خود را تسلیم این نظر كردند كھ لھستان تحت الحمایھ روسیھ باشد و با . آید

روسیھ مدعي حق دفاع از اقلیت ارتدوكس كلیساي یونان در لھستان بود، و . كاترین دوم وارد مذاكره شدند
یاالت لھستان خاوري توسط قدیس حافظھ خود را بھ كار انداخت تا با مراجعھ بھ گذشتھ، دریافت كھ ا

فرانسھ طرفدار آن بود كھ . ھشتصد سال قبل از آن، از روسیھ گرفتھ شده بود) ١٠١۵ - ٩۵۶(والدیمیر 
  اگر روسیھ بر لھستان تسلط مییافت، ھمھ بناي سیاست ; فرزند آوگوستوس سوم بھ جاي وي بنشیند

بتازگي ھفت سال جنگ سخت را علیھ فرانسھ و  فردریك كبیر، كھ. خارجي فرانسھ در شرق از ھم میپاشید
اتریش بھ پایان رسانده بود، بھ دوستي كاترین، كھ با اجازه او خود را از فالكت نجات داده بود، نیاز 

عالوه بر آن، وي . وي موافقت كرد از شخص موردنظر كاترین براي سلطنت لھستان پشتیباني كند; داشت
ي با كاترین امضا كرد كھ طرفین را ملزم داشت با ھرگونھ تغییري در قرارداد ١٧۶۴آوریل  ١١در تاریخ 

قانون اساسي لھستان یا سوئد مخالف كنند، زیرا بیم آن را داشتند كھ افزایش قدرت سلطنت یكي از این دو 
 آنھا در نظر داشتند بھ نام آزادي، از ھرج و مرج. كشور، یا ھر دو آنھا را بھ نحو خطرناكي نیرومند سازد

خانواده چارتوریسكي بر اثر وعده كاترین دایر بر محدود كردن حق وتو پس از اعاده ثبات و . دفاع كنند
آرامش، و ھمچنین انتخاب یكي از افراد تحت الحمایھ خانواده چارتوریسكي توسط كاترین براي تخت 

سي و حضور ارتش اعضاي دیت، كھ روبلھاي رو ١٧۶۴سپتامبر  ٧در . سلطنت لھستان، نرم و آرام شدند
روسیھ در پنج كیلومتري محل تشكیل دیت آنھا را مجاب كرده بودند، بھ اتفاق آرا، ستانیسالس پونیاتوفسكي 

  . را بھ عنوان پادشاه لھستان انتخاب كردند

III  -  پونیاتوفسكي  

 ١٧٣٢ژانویھ  ١٧ز ازدواج ستانیسالس پونیاتوفسكي مھین، فرماندار كراكو، و كنستانتیا چارتوریسكي در 
با سختگیري بسیار توسط مادري كھ نظیرش را ((بھ طوري كھ بعدا بھ مادام ژوفرن گفت، . بھ دنیا آمد
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خود بھ من موعظھ بندرت این روزھا خواھید یافت پرورش یافتم، ولي در عوض پدرم تنھا با سرمشق 
او مادام ژوفرن، سالون  ١٧۵٣در سال . در سن شانزدھسالگي سفرھاي متعددي را آغاز كرد.)) میكرد

چند سال بعد، بھ تقلید از . وي، و تقریبا ھمھ پاریس را با اندام، آداب معاشرت، و جواني خود مسحور كرد
  : قعیات نسبتا انطباق داشترسم متداول آن زمان، تصویري از خویشتن ترسیم كرد كھ با وا

بجز . اگر قدم دو سھ سانتیمتر بلندتر، بینیم كمتر منقاروار، و دھانم كوچكتر بود، از اندامم راضي بودم
مواردي كھ ذكر شد، تصور میكنم چھرھام نجیبانھ و با حالت است، و ھیئت و قوارھام با دیگران فرقھایي 

  . دارد

میشود ناجور بھ نظر برسم، ولي این امر تنھا براي یك لحظھ صادق نزدیك بیني چشمانم اكثر باعث ... 
  . است

در واقع باید بگویم این استعداد در من ھست كھ با افراط در مخالفت، یعني با رفتار بیش از اندازه 
تعلیم و تربیت عالي بھ من امكان میدھد كھ معایب فكري و جسماني . متفرعنانھ، دیگران را از خود برنجانم

ود را پنھان دارم، و از اینرو بسیاري از مردم اغلب بیش ازآنچھ من میتوانم بآساني عرضھ كنم، از من خ
آن قدر ظرافت طبع دارم كھ بتوانم در ھر صحبتي شركت كنم، ولي نھ آن قدر كھ براي مدتي . انتظار دارند

و روش دوستانھ و  اما احساس ھمدردي من نسبت بھ دیگران،. طوالني یا بھ طور مرتب صحبت كنم
  . پرعطوفتم، اكثر بھ كمكم میآیند

  من 
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كاھلي مانع از آن میشود در زمینھ ھنر و . ... ستانیسالس تمایلي طبیعي بھ سوي ھنر دارم: آنگلیكا كاوفمان
  . علوم تا آنجا كھ مایلم پیش روم

درباره امور خیلي خوب میتوانم  .من یا بیش از حد كار میكنم یا بیش از حد كار میكنم یا اصال كار نمیكنم
خیلي زود تحت . ھاي خود نیاز شدیدي بھ اندرز و راھنمایي دارم ولي براي انجام نقشھ... قضاوت كنم، 

من نخستین كسي ھستم كھ . تاثیر قرار میگیرم، ولي غم و اندوه خیلي بیش از خوشي بر من اثر میگذارد
با آنكھ . انتقامجو نیستم. ... شدیدا عالقھمند میشوم. یدا میكنمھنگامي كھ عالقھ پ. ... دچار افسردگي میشود

در نخستین لحظھ عصبانیت ممكن است خیلي مایل باشم از دشمنانم انتقام بگیرم، ھرگز قادر نیستم این میل 
  . شفقت ھمیشھ واسطھ میشود. خود را برآورم

ارد، نشان میدھد كھ وي بیشتر با این توانایي پونیاتوفسكي در اینكھ خود را چنین خوب ببیند و بیان د
او با مونتسكیو آشنا شده . استعداد بھ دنیا آمده بود كھ فكر كند و بنویسد، نھ اینكھ طرحریزي كند و انجام دھد

جالي فكري و ریزه كاریھاي اجتماع فرانسھ را ھمراه مقداري از آن . و آثار ولتر را خوانده بود
در برابر زنان بیاندازه حساس بود، و . ان شده بود بھ دست آورده بودكھ در آثار روسو بی)) حساسیت((

. احساس میكرد آنچھ آنان از نظر جسمي و روحي در اختیارش میگذاردند خارج از حد تعیین قیمت است
شایعاتي وجود داشتند حاكي از آنكھ در پاریس وي بھ علت بدھكاري دستگیر شد، و پس از یك ساعت مادام 

پس از پنج ماه اقامت در فرانسھ و آموختن زبان . لیور پرداخت و او از زندان آزاد شد ٠٠٠،١٠٠ژوفرن 
انگلیسي، بھ انگلستان رفت، در پارھاي از جلسات پارلمنت حضور یافت، و امیدوار بود كھ اوضاع 

قالبگیري لھستان را با الگوي انگلستان، بھ صورتي كھ مونتسكیو آن را تعبیر و تفسیر كرده است، از نو 
یك سال بعد . ، بھ سمت مباشر كل لیتواني منصوب شد)١٧۵۴(پس از اینكھ از سفرھاي خود بازگشت . كند

بھ  ١٧۵۶بھ سال . ویلیامز بھ روسیھ رفت، و نتایج آن ھمان بود كھ قبال دیدھایم -ھمراه سر چارلز ھنبري 
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او در . بھ سن پطرزبورگ رفتبھ عنوان سفیر كبیر لھستان  ١٧۵٧موطن خود بازگشت، ولي در سال 
دست داشت، و مجبور شد با دریافت اخطار قبلي كوتاھي از روسیھ خارج  ١٧۵٨توطئھ علیھ الیزابت در 

كاترین از عزیمت وي متالم شد، ولي وقتي بھ او كمك كرد تا بھ تخت سلطنت لھستان برسد، براي آن . شود
بھ خاطر آن بود كھ وي از ھمھ نامزدھاي تخت ) ویدكاترین میگ(نبود كھ ھنوز وي را دوست داشت، بلكھ 

اما درباره خود . و تاج كمتر حق رسیدن بھ آن را داشت، و بنابراین بایستي بیشتر حقشناس باشد
او . پونیاتوفسكي باید گفت كھ او ھیچ وقت از آن رابطھ ھیجان آور بھ طور كامل بھ حال عادي بازنگشت

ت وي را زمخت و ناخوشایند نكرده بود بھ خاطر داشت، و این كاترین را بھ صورتي كھ ھنوز قدر
  . فریفتگي حتي در ھنگامي كھ كاترین وي را آلت انقیاد مردم لھستان كرد، بھ حال خود باقي ماند

مامان : پونیاتوفسكي دو روز پس از اینكھ بھ سلطنت انتخاب شد، خبر آن را براي مادام ژوفرن فرستاد
مادر خودش در . ]ھ از پریروز نامیدن شما بھ این اسم براي من لذتبخش شده استعزیزم، مثل این است ك

. در تمام تاریخ كشور ما ھرگز انتخاباتي چنین آرام و چنین بھ اتفاق آرا نبوده است.[ این وقت مرده بود
ایت من این رض. ھاي نجیبزادگان حضور داشتند ھمھ بانوان عمده كشور در محل انتخابات در میان گروه

چرا شما . خاطر را داشتم كھ ھم با صداي ھمھ زنان و ھم با صداي ھمھ مردان بھ سمت پادشاه اعالم شوم
ھاي  جاده)) مامان((قبال دیدھایم چگونھ . آنجا نبودید شما میتوانستید فرزند خود را بھ پادشاھي انتخاب كنید

او، كھ درباره شكاف میان ). ١٧۶۶(بیند خود را در كاخش در ورشو ب)) فرزند((اروپا را در نور دید تا 
آرزومند بود پونیاتوفسكي ظرف یك سال لھستان را یك . تمدن فرانسھ و لھستان تصور واقعبینانھاي نداشت

اندرزھایش جنبھ مزاحمت یافتند و عواطف فرزندي پونیاتوفسكي را تحت فشار قرار . قرن جلو ببرد
را با تعریف و تمجید و )) مامان((س راحتي كرد، ھر چند كھ دل وقتي او رفت، پونیاتوفسكي احسا; میدادند

; تصویر را نگاه داشت و الماسھا را پس فرستاد)) مامان. ((یك تصویر الماس نشان از خود خوش كرد
ھمینكھ مادام ژوفرن از پونیاتوفسكي دور شد، عشق و عالقھاش بھ وي حرارت قبلي خود را بھ طور كامل 

عالقھاي كھ بھ قول خودش از حوایج ((ن نامھاي بھ پونیاتوفسكي نوشت و وي را از او از وی. بازیافت
در این سالھاي نخستین او . ستانیسالس منتھاي تالش خود را بھ كار برد. مطمئن كرد)) زندگي او شده بود

 ھر روز در مذاكرات وزیرانش حضور مییافت،. با وظیفھشناسي خویشتن را وقف كارھاي حكومتي میكرد
او تا . و شب ھنگام تا دیرگاه بر سر مسائلي كھ ھمھ جزئیات آن را با دقت تمام در نظر میگرفت كار میكرد

حدود زیادي موفق بھ تربیت سپاھي از كارمندان دولت شد كھ بھ نحوي حیرتانگیز داراي صالحیت و 
خوشخویي او شدند، ولي ھر كس میخواست، میتوانست بآساني او را ببیند و ھمھ مجذوب . درستكاري بودند

احساس نوعي بستگي بھ كاترین و حتي بھ . ھمگان از شور و شوق وي براي اصالحات مسرور نبودند
نیروھاي روسي كھ كاترین بھ عنوان ضمانت امنیت و اطاعت وي در لھستان گذارده بود، نیروي او را تا 

راقب او بود كھ مبادا پیوندھاي سفیر كبیر كاترین، كنت اتوفون شتاكلبرگ، م. حدودي ضعیف میكرد
  . روسي خود را فراموش كند

رھبري . دشمنان از دور و نزدیك اطراف او را احاطھ كرده، و نجباي لھستان بھ دو گروه تقسیم شده بودند
یكي از این دو گروه با خانواده پوتوكي بود، كھ اصرار داشت قبل از اصالحات باید استقالل كشور تامین 

گروه دیگر، كھ زیر نظر ; بود با نیرومند نگاه داشتن اشرافزادگان جلو قدرت پادشاه را بگیرد شود، و مایل
خانواده چارتوریسكي بود، نخست اصالحات را خواھان بود و استدالل میكرد لھستان در وضع نابسامان 

اده چارتوریسكي خانو. موجود ضعیفتر از آن است كھ بتواند عنوان تحت الحمایگي روسیھ را بھ كار افكند
ھاي وي سخت احساس ناراحتي  در پشتیباني از پونیاتوفسكي مردد بود، زیرا از ولخرجیھا و معشوقھ

بھ  ١٧٨۶تالر براي او مقرر داشتھ بود، و این مبلغ را تا سال  ٠٠٠،٢٠٠،٢دیت سالي . میكرد
رري خرج میكرد و از او بیش از این مق. گولدن، یعني یك سوم درآمد دولت، افزایش داد ۶،٠٠٠،١۴٣

او  ١٧٩٠دوبار دولت وامھاي او را پرداخت، با این وجود، در . بانكھاي داخلي و خارجي قرض میگرفت
او ھم مانند كاترین امید داشت از نظر ساختن بناھاي زیبا خاطره . گولدن بدھكار بود ٠٠٠،۵٠٠،١١ھنوز 

ن خود را در میان دو كاخ پرھزینھ تقسیم كرده پونیاتوفسكي خود و مالزما. سلطنت خود را زنده نگاه دارد
  . میھمانیھاي پرخرجي ترتیب میداد و ھنرمندان، نویسندگان و زنان را ھدیھ باران میكرد. بود
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او، كھ در سن سي و دو سالگي بھ سلطنت رسید و خوش قیافھ، با . جذابیت خود وي برایش گران تمام میشد
ل از زیبارویاني را كھ خواھان ھمسري و كیسھ پول او بودند بھ فرھنگ، بلند نظر، و مجرد بود، یك خی

چند تن از آنان كھ نمیتوانستند با وي ازدواج كنند، از ھمبستریش خرسند بودند، و . دور خود جمع كرد
اعضاي خانواده . بعضي از زنان بازیگر پاریسي نیز در سرگرم داشتن پادشاه شركت میجستند

سرانجام یكي از . او بھ گناھان خود اعتراف میكرد و آنھا را ادامھ میداد; دچارتوریسكي اعتراض میكردن
از آن پس . ھایش، بھ نام پاني گرابووسكا، در ازدواجي پنھان او را بھ پاي محراب كلیسا كشاند معشوقھ

 زندگي جنسي او تحت نظارت دقیق قرار داشت، و او میتوانست توجھ بیشتري بھ امور حكومتي، ادبیات، و
  . ھنر مبذول دارد

مانند كاترین . پونیاتوفسكي عالقھاي شخصي بھ آثار و زندگي ھنرمندان و نویسندگان زمان خود داشت
تصویر، مجسمھ، و كتاب جمع میكرد، یك تاالر و یك كتابخانھ ساخت، و در كتابخانھ محل برجستھاي بھ 

د، و ھنرمندان دیگري را از فرانسھ، او بھ ھنرمندان محلي كار ارجاع میكر. مجسمھ ولتر اختصاص داد
پیرانسي و كانووا نتوانستند بھ لھستان بیایند، ولي براي او كارھایي در . ایتالیا، و آلمان بھ لھستان میآورد

اعتباراتي فراھم ساخت تا ; او نیمي از كاخ سلطنتي را بھ یك ھنرستان تبدیل كرد. ایتالیا انجام دادند
در نزدیكي ورشو صنعت چیني سازي دایر كرد . در خارج بھ تحصیل بپردازند ھنرمندان جوان با استعداد

آدام چارتویسكي،  - او لھستانیھاي متمكن . كھ محصوالتش در ردیف محصوالت مایسن وسور بودند
را برانگیخت كھ آثار ھنري جمع آوري كنند، بھ  -الیزابت لوبومیرسكا، ھلن رادزیویل، و دیگران 

د، و در تزیین كاخھاي خود بھ جاي سبك روكوكو، كھ متعلق بھ دوران ساكسونھا بود، ھنرمندان كار بدھن
; او شخصا آمیزھاي از سبك باروك و سبك كالسیك را دوست داشت. از انواع سبك نئوكالسیك استفاده كنند

ان در ھمین احوال، نقاش. در این سبك دومنیكو مرلیني كاخ الزینكي واقع در حومھ ورشو را طرح كرد
این ھنرمندان پس از ناپدید شدن آزادي لھستان . خارجي سرگرم تعلیم نسلي تازه از ھنرمندان لھستاني بودند

  . بھ مرحلھ رسیدگي و بلوغ رسیدند

  نخستین گامھایي كھ در جھت فاجعھ از میان رفتن آزادي لھستان برداشتھ شدند موانعي بودند 

چنین بھ نظر ) ١٧۶٧(تا آن زمان . اصالح وضع خود قرار داد كھ فردریك كبیر در راه اقدام لھستان براي
تجزیھ . میرسید كھ كاترین قصد از ھم گسیختن لھستاني را كھ چنین آشكارا تابع نفوذ روسیھ بود نداشت

لھستان باعث گسترش پروس میشد و آن كشور را بھ صورتي درمیآورد كھ میتوانست مانعي بسیار 
وي بر سر راه شركت روسیھ در امور و فرھنگ اروپاي باختري بھ وجود سھمگینتر از یك لھستان اسال

شود، ولي فردریك بیش )) مخالفان((كاترین بھ این قانع بود كھ خواھان اعطاي حقوق كامل مدني بھ . آورد
او ھیچ گاه نمیتوانست این مطلب را بر خود ھموار كند كھ پروس غربي، كھ اكثریت . از این میخواست

بنابراین، در نظر او . را آلمانیھا و پروتستانھا تشكیل میدادند، تابع حكومت كاتولیك لھستان باشدسكنھ آن 
ھر نوع تقویت لھستان، چھ سیاسي و چھ نظامي مانع . نوعي تجزیھ لھستان ھدفي فراموش نشدني بود

ش ملي لھستان طرفداري میكردند، با تشكیل ارت)) حق وتو((از اینرو، عمال وي از . ھدفھاي وي میشد
بھ عنوان مستمسكي براي حملھ بھ لھستان )) مخالفان((مخالفت میورزیدند، و از منازعات كاتولیكھا و 

  . استقبال بھ عمل میآوردند

این دستگاه در برابر ھرگونھ . ھاي فردریك تمام میشد عدم رواداري دستگاه كاتولیك رومي بھ نفع نقشھ
روسیھ ((در . از حقوق مدني بھ عمل میآمد مقاومت كرد)) مخالفان((تالشي كھ در زمینھ برخوردار كردن 

مقامات كاتولیك رومي دویست كلیسا از  -كھ در آن موقع قسمتي از لھستان و شامل مینسك بود  - )) سفید
) اونیاتھا(دست پیروان كلیساي ارتدوكس یوناني خارج كردند و آنھا را بھ طرفداران كلیساي روم شرقي 

در بسیاري از . امع ارتدوكس حق تعمیر كلیساھاي خود یا ساختن كلیساھاي تازه را نداشتندجو. دادند
با كشیشان ارتدوكس . موارد، اطفال از والدین خود جدا میشدند تا پیرو معتقدات كلیساي رم بار آورده شوند

فرانسھ بود، )) سوفانفیل((پونیاتوفسكي، كھ دست پروده . بدرفتاري میشد، و بعضي از آنھا بھ قتل رسیدند
از رواداري مذھبي طرفداري میكرد، ولي میدانست كھ دیت با ھر اقدامي براي بھ عضویت در آوردن غیر 
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او . كاتولیكھاي رومي در دیت مبارزه خواھد كرد، چنانچھ الزم باشد، این مبارزه را جبرا انجام خواھد داد
ه داشتھ شوند تا تعدیلي در حق وتو بتواند وي را قویتر احساس میكرد كھ این گونھ پیشنھادھا باید معوق نگا

پاسخ فردریك و كاترین این بود كھ آنھا از لھستان بیشتر از آنچھ كھ خود آنھا بھ اقلیتھاي مذھبي . كند
پروس، روسیھ، دانمارك، و انگلستان  ١٧۶۶در اكتبر و نوامبر . خویش میدادند، چیزي طلب نمیكردند

  . كردند مبني بر اینكھ ھمكیشان آنان در لھستان از حقوق كامل مدني برخوردار باشند دادخواستي تسلیم دیت

نمایندگان، كھ بر اثر فصاحت كایتان سولتیك اسقف كراكو بھ ھیجان آمده بودند، با خشم برپا خاستند و 
خواستار آن شدند كھ نھ تنھا این دادخواست مردود دانستھ شود، بلكھ طرفداران آن در لھستان نیز بھ عنوان 

عضا، كھ كوشیده بود از دادخواست یكي از ا. خیانتكار نسبت بھ لھستان و خداوند مورد تعقیب قرار گیرند
  پونیاتوفسكي . دفاع كند، بسختي از مرگ جست

   

  

تحت  ١٧۶۶درصدد برآمد با صدور جزوھاي در نوامبر . گوستاو سوم): ١٧۵٣- ١٧١٨(آلكساندر روسلین 
در این جزوه از ھمھ لھستانیھا براي وحدت . عنوان مالحظات یك شارمند خوب اعضاي دیت را آرام سازد

ي دعوت، و بھ آنھا ھشدار داده شده بود ملتي كھ دچار نفاق باشد، دیگران را بھ فكر تسخیر خود مل
در عین حال، وي از سفیر كبیر لھستان در سن پطرزبورگ خواست كھ روسیھ را از كشورھاي . میاندازد

د، من نمیتوانم چنانچھ در مورد این دادخواست پافشاري شو: ((دادخواست دھنده جدا نگاه دارد، او نوشت
انجام  راوایاكو یك سلسلھ سوقصد علیھ جان خودم، نظیر آنچھ )) مخالفان((بارتلمي براي  -جز كشتار سن 

من ناچار خواھم بود . خواھد ساخت نسوسامپراطریس از شنل سلطنتي من یك جامھ . داد، چیزي ببینم
كاترین بھ وسیلھ . میان دست كشیدن از دوستي او و دشمن بودن نسبت بھ كشور خودم یكي را انتخاب كنم
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وانم درك كنم چگونھ پادشاه میتواند من نمیت: ((نیكوالي رپنین، سفیر كبیر خود در ورشو، چنین پاسخ داد
او از .)) صرفا با طرفداري از خواستھاي مربوط بھ تساوي، خود را نسبت بھ كشورش خائن تصور كند

لھستان، ھم از نظر مسافت و ھم از نظر كیفیت و نوع آموزش، دورتر از آن بود كھ بتواند حرارت سوزان 
تي گروھي از نجباي پروتستان در تورون، و دارودستھ وق. احساسات و غرور لھستانیھا را احساس كند

چارتوریسكي در رادوم دستھ بندیھایي ترتیب دادند، كاترین بھ رپنین دستور داد كھ حمایت روسیھ را بھ 
وي بھ این بھانھ ھشتاد ھزار سرباز روسي بھ مرز لھستان و بعضي از آنھا را بھ داخل . آنھا پیشنھاد كند

اسقف زالوسكي و اسقف سولتیك بھ اعضاي . مجددا تشكیل جلسھ داد ١٧٧٧ر اكتبر دیت د. ورشو فرستاد
رپنین با نادیده گرفتن . دیت قویا اندرز دادند علیھ ھرگونھ تغییري در قانون اساسي پافشاري كنند

پونیاتوفسكي، این دو اسقف و دو فرد غیرمذھبي را بھ اتھام توھین بھ امپراطریس دستگیر كرد و دستور 
دیت اعتراض . اد آنھا را بھ كالوگا، كھ در یكصد و پنجاه كیلومتري جنوب باختري مسكو بود، تبعید كنندد

رپنین اعالم داشت چنانچھ بازھم با او مخالفتي بشود، نھ چھار، بلكھ چھل تن از اعیان نجیبزاده را ; كرد
د و عھدنامھاي با روسیھ امضا دیت در برابر تھدید جنگ تسلیم ش ١٧۶٨فوریھ  ٢۴در . تبعید خواھد كرد

یعني آزادي كامل عبادت، حق انتخاب شدن بھ ; كرد كھ بھ موجب آن كلیھ خواستھاي كاترین را قبول میكرد
میبایستي )) مخالفان((و دعاوي میان كاتولیكھا و ; اعطا شد)) مخالفان((عضویت دیت، و مشاغل دولتي بھ 

را بجز چند مورد استثنایي )) حق وتو((دیت، . رار میگرفتھاي مختلط مورد رسیدگي ق در برابر دادگاه
براي وضع قوانین اقتصادي تایید میكرد، دیت با فروتني كاترین را بھ عنوان محافظ قانون اساسي جدید 

. در عوض كاترین تمامیت ارضي لھستان را، تا مدتي كھ این تفاھم ادامھ داشتھ باشد، تضمین كرد. پذیرفت
ینكھ بھ لھستان آزادي مذھبیي داده بود كھ بھ نسبت از آنچھ انگلستان از آن بھرھمند بود او نھ تنھا از ا

بیشتر بود، بلكھ ھمچنین از اینكھ نقشھ فردریك را دایر بر تجزیھ لھستان عقیم گذارده بود احساس مسرت 
   .فالسفھ بھ پونیاتوفسكي تبریك گفتند، و ملتش نسبت بھ وي ابراز تحقیر كردند. میكرد

IV  - ١٧٧٢ -  ١٧۶٨: نخستین تجزیھ   

روحانیان كاتولیك . میھن پرستان و كشیشان لھستان در عدم قبول وضع موجود با فردریك ھمعقیده بودند
آدام كراسینسكي . رومي تسلیم خودمختاري لھستان در برابر یك روسي بیایمان را بشدت محكوم كردند

لھستانیھا را از طریق ) پوالسكي كھ بھ نفع آمریكا جنگید پدر كازیمیر(اسقف كامینیك، و یوزف پوالسكي 
ظرف یك ھفتھ پس . وعظ و رسالھ برانگیختند كھ در راه آزادي سیاسي و قدرت مذھبي خود ایستادگي كنند

یكي از  - كنفدراسیوني در بار  ١٧۶٨فوریھ  ٢٩از تسلیم دیت در برابر رپنین، یك گروه لھستاني در 
اعیان نجیبزادھاي كھ ھزینھ ایجاد و ھدایت . تشكیل دادند - تر در اوكرائین لھستان شھرھاي كنار رود دنیس

پیروان . این جنبش را میپرداختند بھ انگیزه نفرت نسبت بھ كاترین و پادشاه بھ تحرك واداشتھ شده بودند
و ; میسوختند میخواند، در آتش تعصب نسبت بھ تنھا ایمان واقعي)) توده سفیھ((آنان، كھ فردریك آنھا را 

پادشاه آن نوحھ )) ترك مذھب((ھاي غمبار خود بر تحقیر لھستان و  این حرارت توسط شعرا، كھ در مرثیھ
اتریش و تركیھ اسلحھ و پول براي میھن پرستان فرستادند، و دوموریھ از . سرایي میكردند، ابراز میشد

ستانیھایي كھ مایل بودند خاندان ساكس بھ لھ. فرانسھ آمد تا آنھا را بھ صورت واحدھاي جنگي سازمان دھد
سلطنت بازگردانده شود بھ این نھضت پیوستند، و دامنھ جنبش بزودي بھ نقاط مختلف در سراسر كشور 

پونیاتوفسكي بھ فكر افتاد بھ این .)) ھمھ لھستان مشتعل است: ((رپنین بھ كاترین گزارش داد. گسترده شد
اصر شتابزده و پرشور در این كنفدراسیون، كھ خواھان خلع وي كنفدراسیون ملحق شود، ولي وجود عن

سي تن از . چنانچھ بتوان سخنان ولتر را پذیرفت. بودند، او را وحشتزده كرد) اگر نگوییم مرگ وي(
  : اعضاي كنفدراسیون در چنستو خووا بھ این نحو ھمسو گند شدند

مم بھ گرفتن انتقام خداوند و مذھب و ما كھ از شور و حرارت مقدس و مذھبي بھ ھیجان آمده و مص
كشورمان ھستیم و مورد تجاوز ستانیسالس آوگوستوس، تحقیر كننده قوانین االھي و انساني و طرفدار 

)) مادر خداوند((ملحدان و بدعتگذاران، قرار گرفتھایم، بھ این وسیلھ در برابر پیكر مقدس و معجز آساي 
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خداوند . ... بیحرمتي میكند، از روي زمین برداریم)) در خداوندما((قول زیر پا گذاردن مذھب نسبت بھ 
  !یار ما باشد

آنھا اعضاي كنفدراسیون را بھ آن سوي . رپنین بھ سربازان روسي دستور داد كھ شورش را فرونشانند
، و خواستار )١٧۶٨(تركیھ بھ روسیھ اعالن جنگ داد ; مرز تركیھ راندند و یك شھر تركیھ را آتش زدند
ردند، بھ اوكرائین لھستان قزاقھا از این آشفتگي استفاده ك. آزادي لھستان و تخلیھ آن از نیروھاي روسیھ شد

حملھ بردند، و طي یك قتل عام شدید و بیحساب، مالكان، مباشران یھودي، و دھقانان كاتولیك یا پروتستان 
اعضاي كنفدراسیون، با قتل . آنھا در یك شھر شانزده ھزار مرد، زن، و بچھ را كشتند; را بھ قتل رساندند

د، مقابلھ بھ مثل كردند، و بھ این ترتیب، پروتستانھا و یھودیان كھ دم دست بودن)) مخالفاني((ھمھ روسھا و 
پنجاه ھزار نفر از مردم ) ١٧٧٠ - ١٧۶٨(بر روي ھم در آن سالھا . از ھر دو طرف در خطر بودند

در این ھنگام ھمھ كساني كھ در این قضیھ نفعي داشتند . لھستان بر اثر قتل عام یا جنگ بھ ھالكت رسیدند
دشمنان اعضاي كنفدراسیون آنھا را متھم میكردند كھ موافقت كردھاند . لھستان میكردند صحبت از تجزیھ

  . لھستان را میان خود و متحدان خویش تقسیم كنند

فردریك پیشنھادي دایر بر تقسیم لھستان میان روسیھ، پروس، و اتریش بھ سن  ١٧۶٩در فوریھ 
كاترین پاسخ داد كھ اگر پروس و اتریش بھ روسیھ كمك كنند تا تركھا را از اروپا . پطرزبورگ فرستاد

از بیرون براند، وي رضایت خواھد داد كھ پروس آن قسمت از خاك لھستان را كھ پروس شرقي را 
فردریك زیر بار ; سرزمین اصلي جدا میكرد براي خود بردارد و بقیھ لھستان تحت الحمایھ روسیھ باشد

شوازول از جانب فرانسھ بھ اتریش پیشنھاد كرد كھ آن قسمت از اراضي لھستان را كھ در . نمیرفت
اسب تشخیص داد، و اتریش این پیشنھاد را پسندید، موقع آن را من. مجاورت مجارستان است بھ چنگ آورد

نزد لھستان گرو گذاشتھ و  ١۴١٢ایالت شپیش واقع در لھستان را، كھ مجارستان در سال  ١٧۶٩در آوریل 
تركھا، كھ در آن موقع بھ  ١٧٧٠در سال . دیگر ھرگز بھ مجارستان بازگردانده نشده بود، اشغال كرد

در . ھستان میان اتریش و تركیھ تقسیم شودعنوان مدافع لھستان در جنگ بودند، بھ اتریش پیشنھاد كردند ل
حالي كھ این مذاكرات و قرارھا در جریان بودند، قدرتھاي غربي تجزیھ لھستان را بھ عنوان نتیجھ مقدر 

ھمھ كشورداران قاره اروپا این . ((ھرج و مرج سیاسي، خصومتھاي مذھبي، و ناتواني نظامي آن پذیرفتند
ولي در این ھنگام لھستانیھاي ضد كنفدراسیون یكي از اعضاي .)) ستندفاجعھ را غیر قابل اجتناب میدان

بخواھد تا یك )) ضد فیلسوف((سوسیالیست و روسو )) فیلسوف((خود را بھ دیت فرستادند كھ از مابلي 
 -  ١٧٧٠مابلي پیشنھادھاي خود را در سالھاي . قانون اساسي آزمایشي براي یك لھستان جدید تنظیم كنند

، یعني دو ماه پس از اینكھ ١٧٧٢روسو قانون اساسي لھستان خود را در آوریل . داشت تسلیم ١٧٧١
  . نخستین عھدنامھ تجزیھ لھستان بھ امضا رسیده بود، بھ اتمام رسانید

این كنفدراسیون  ١٧٧٠در مارس . كنفدراسیون بار، قبل از اینكھ از پا درآید، لحظات سرمستانھاي داشت
عدھاي  ١٧٧١نوامبر  ٣در . ق بھ تركیھ بود، بركناري پونیاتوفسكي را اعالم داشتاز شھر وارنا، كھ متعل

از اعضاي كنفدراسیون ھنگامي كھ پونیاتوفسكي شب از خانھ یكي از عموھایش خارج میشد، جلویش را 
گرفتند، بر ھمراھان وي غلبھ یافتند، یكي از آنھا را بھ ضرب گلولھ از پا درآوردند، پادشاه را از 

در . لسكھاش بیرون كشیدند، با یك ضربھ شمشیر سرش را مجروح ساختند، و او را از پایتخت ربودندكا
در این گیرودار، پونیاتوفسكي فرار كرد و با . جنگل بیلني آنھا مورد حملھ یك واحد گشتي قرار گرفتند

فتھ داشت و سر و محافظان خود را بھ وي رساندند و او را، كھ وضعي آش. محافظان سلطنتي تماس گرفت
كلیھ امكانات سازش میان دولت و . بامداد تا كاخ سلطنتي ھمراھي كردند ۵رویش خونین بود، ساعت 
پونیاتوفسكي مورد پشتیباني روسیھ قرار گرفت، و كنفدراسیون سركوب شد و . كنفدراسیون از میان رفت

در خالل این ). ١٧٧٢(صلیب بود  از) تركیھ(بقایایي از خود در تركیھ باقي گذاشت كھ در حكم ھاللي 
احوال، پیشروي ارتشھاي روسیھ بھ سوي دریاي سیاه و رود دانوب ھم پروس و ھم اتریش را ناراحت 

چھ ; فردریك دوم و یوزف دوم ھیچ كدام از تجسم تسلط روسیھ بر دریاي سیاه خوششان نمیآمد. كرده بود
، پروس تعھد كرده بود چنانچھ ١٧۶۶و  ١٧۶۴ال ھاي س بھ موجب عھدنامھ. برسد از تسلط بر قسطنطنیھ

میان تركیھ و روسیھ، تركیھ ظاھرا  ١٧۶٨در جنگ . روسیھ مورد حملھ قرار گیرد، بھ این كشور كمك كند
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. در این ھنگام پروس با ارسال كمكھاي مالي بھ روسیھ، اعتبار مالي خود را بھ خطر انداخت. مھاجم بود
سي بھ واالكیا بر آشفتھ بود، تھدید كرد كھ علیھ روسیھ با تركھا متحد اتریش، كھ از ورود نیروھاي رو

ولي فردریك از جنگ . میشود، و در آن صورت روسیھ از پروس انتظار داشت كھ بھ اتریش حملھ برد
او دو بار براي گرفتن و نگاه داشتن سیلزي جنگیده بود، پس چھ لزومي داشت اینك آن را . خستھ شده بود

شاید این سھ قدرت با گرفتن قسمتھایي از خاك لھستان . ازد وي شیوه دیپلوماسي را ترجیح میدادبھ خطر اند
با توجھ بھ جریانات آن زمان، و در حالي كھ سفیر كبیر روسیھ فرمانرواي واقعي لھستان بود، . آرام میشدند

باشد، بھ خود ملحق  تنھا عامل زمان الزم بود تا روسیھ این كشور را بھ طور كامل، بھ ھر صورت كھ
آیا ھنوز امكان داشت مانع تحقق این نقشھ شد بلي، اگر كاترین موافقت میكرد تنھا قسمت شرقي . سازد

لھستان را بگیرد و بگذارد فردریك قسمت غربي لھستان را بگیرد و از منطقھ رود دانوب خارج شود، این 
میشد، در ستیزھجویي وي كاھشي حاصل میشد  آیا اگر از این غنیمت سھمي بھ یوزف داده. كار عملي بود

پرنس ھانري، برادر فردریك طرحي را با دیپلوماتھاي روسي در سن پطرزبورگ در  ١٧٧١در ژانویھ 
پانین بھ این علت كھ روسیھ تمامیت ارضي لھستان را تضمین كرده است، با این طرح ابراز . میان گذاشت
مین مشروط بر آن است كھ لھستان بھ قانون اساسي جدید خود و بھ او یادآوري شد كھ این تض. مخالفت كرد

اتحاد با روسیھ پایبند باشد، و وقتي عدھاي از اعضاي دیت بھ كنفدراسیون شورشي بار پیوستند، این 
چرا قسمتي از لھستان بھ . حتي با این استدالل، كاترین رغبت بھ این كار نداشت. پایبندي از میان رفت

، در حالي كھ خود كاترین میتوانست ھمھ آن را بزودي بھ دست آورد چرا پروس با فردریك داده شود
تقویت شود ولي )) سربازان بلندقد((اراضي تازه، منابع اضافي، بنادر دریاي بالتیك، و عده بیشتري 

 كاترین ترجیح میداد كھ فردریك; مرد مسلح داشت ٠٠٠،١٨٠فردریك ; كاترین مایل نبود با فردریك بجنگد
ھدف كاترین در آن لحظھ لھستان نبود، بلكھ . را وادار كند مانع اتحاد یوزف با تركیھ علیھ روسیھ شود

كاترین در یك میھماني تقریبا بھ طور اتفاقي موافقت غیر قاطع خود  ١٧٧١ژانویھ  ٨در . دریاي سیاه بود
  . را با نقشھ فردریك بھ پرنس ھانري اعالم داشت

فردریك دانتزیگ را . ز طریق مذاكرات، موضوع تقسیم غنایم فیصلھ یابدیك سال طول كشید تا، ا
انگلستان ھم ھمین طور، زیرا تجارتش در دریاي بالتیك در آن بندر ; كاترین بھ آن معترض بود; میخواست

 ١٧در . در خالل این احوال، اتریش نیروھاي خود را بسیج كرد و در خفا با تركیھ متحد شد. متمركز بود
كاترین با دست كشیدن از كلیھ . فردریك و كاترین قراردادي براي تجزیھ لھستان امضا كردند ١٧٧٢ھ فوری

غذا  ١٧٧١ضمنا خرابي محصول سال ; دعاوي روسیھ نسبت بھ واالكیا و مولداوي یوزف را نرم كرد
ت براي از سوي دیگر، ماري ترز تا آنجا كھ میتوانس. دادن بھ سربازان وي را غیرممكن ساختھ بود

فردریك و كاترین، با آغاز تصرف عملي . بازداشتن پسرش از پیوستن بھ تجاوز بر لھستان اشك میریخت
اوت  ۵در . سرزمینھایي كھ خودشان بھ خویشتن اختصاص داده بودند، یوزف را ناچار بھ اقدام كردند

  . یوزف امضاي خود را بھ عھدنامھ تجزیھ لھستان افزود ١٧٧٢

، موافقت شده بود كھ اجازه داده شود لھستان دوسوم ))تثلیث مبارك((پس از استعانت از  در این عھدنامھ،
ھاي  اتریش قسمت جنوبي لھستان میان والیني و كوه; خاك خود و یك سوم جمعیت خویش را نگاه دارد

و كیلومترمربع  ٠٠٠،٧٠كارپات، بھ اضافھ گالیسي و پادولیاي باختري را، كھ مساحت آن جمعا حدود 
ھاي  قسمت خاوري لھستان تا رودخانھ)) (روسیھ سفید((روسیھ ; نفر بود، گرفت ٠٠٠،٧٠٠،٢جمعیت آن 

نفر بود، قبضھ  ٠٠٠،٨٠٠،١كیلومترمربع و جمعیت آن  ٠٠٠،٩٣را، كھ مساحت آن حدود ) دوینا و دنیپر
 ٠٠٠،٣۴بھ استثناي دانتزیگ و تورون را، كھ مساحت آن حدود )) پروس غربي((پروس . كرد

سھم فردریك از ھمھ كمتر بود، ولي او . نفر بود، بھ دست آورد ٠٠٠،۶٠٠كیلومترمربع و جمعیت آن 
توطئھگران را ملزم بھ صلح داشتھ و، بھ طوري كھ خودش میگفت، پروس غربي و پروس شرقي را با 

ین عمل تنھا در حكم بھ قول ترایخكھ میھن پرست، از ھمھ اینھا گذشتھ، ا)). بھ ھم دوختھ بود((براندنبورگ 
موضع مستحكم فرقھ توتوتي، یعني دره زیباي وایشسال، كھ در ازمنھ قدیمھ شھسواران ((بازگرداندن 

فردریك بھ اروپاییان یادآوري كرد كھ . بھ آلمان بود)) آلماني آن را از چنگ بربریان بھ درآورده بودند
ترین متذكر شد مردم منطقھاي كھ وي گرفتھ اكثریت جمعیت پروس غربي آلماني و پروتستان بودند، و كا

این سھ . است تقریبا بھ طور كامل از كاتولیكھاي كلیساي یوناني بودند كھ بھ زبان روسي تكلم میكردند
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پونیاتوفسكي بھ قدرتھاي غربي . قدرت در مدت كوتاھي با سربازان خویش سھم خود را اشغال كردند
فرانسھ انتظار جنگ با انگلستان را . ا بیش از حد مشغلھ داشتندآنھ. متوسل شد كھ مانع این تجزیھ شوند

انگلستان با آغاز شورش در آمریكا روبرو بود و از . داشت و در مخالفت با متحد خود اتریش تامل میكرد
جورج سوم بھ پونیاتوفسكي اندرز داد كھ بھ خداوند ملتجي ; ناحیھ فرانسھ و اسپانیا احساس خطر میكرد

  . شود

  . ھاي تجزیھ كننده خواستار آن بودند كھ دیت تشكیل شود تا وضع تقسیمات جدید جغرافیایي را تایید كندقدرت

پونیاتوفسكي مدت یك سال دفع الوقت كرد و سرانجام از دیت دعوت بھ عمل آورد كھ در گرودنو تشكیل 
بعضي از آنھا . ورزیدند بسیاري از نجبا و روحانیان عالیمقام از حضور در جلسھ دیت امتناع. جلسھ دھد

قسمت ناچیزي . عدھاي دیگر رشوه گرفتند. كھ حضور یافتند و اعتراض كردند، بھ سیبریھ فرستاده شدند
كھ در آن، طبق قوانین لھستان، قاطع بودن (از اعضاي دیت خود را بھ صورت یك كنفدراسیون درآوردند 

سپتامبر  ١٨(ي ضبط شده را امضا كردند و عھدنامھ دایر بر واگذاري اراض) نظر اكثریت مجاز بود
  . پونیاتوفسكي ھم مانند ماري ترز با گریھ این عھدنامھ را امضا كرد). ١٧٧٣

اروپاي باختري نخستین تجزیھ را بھ عنوان تنھا شقي كھ در برابر الحاق كامل لھستان توسط روسیھ وجود 
شركا، كھ تنھا یك سوم لھستان را گرفتند و اعتدال ((گفتھ میشود بعضي از دیپلوماتھا از . داشت پذیرفت

فرانسھ از اینكھ یك )) فیلسوفان.)) ((حال آنكھ اگر میخواستند ھمھ آن در اختیارشان بود، بھ حیرت آمدند
آنان ادب شده است، اظھار )) حكمرانان مستبد روشنفكر((لھستان مخالف رواداري مذھبي بھ وسیلھ 

البتھ، این . مورد تحسین قرار داد)) رسوایي((ھ عنوان دفع تاریخي شادماني میكردند، ولتر تجزیھ را ب
  . تجزیھ در حكم پیروزي قدرت متشكل بر ناتواني ارتجاعي بود

V - ١٧٩١ -  ١٧٧٣: نھضت روشنگري لھستان  

در این ھنگام پونیاتوفسكي ناچار بود میان روسیھ و پروس یكي را بھ عنوان حامي و ارباب خود انتخاب 
  . كند

روسیھ را برگزید، زیرا دورتر بود و تنھا روسیھ میتوانست مانع شود كھ فردریك دانتزیگ و تورون را  او
  . بگیرد

ارتش پروس بزرگترین مانع در سر راه . كاترین بسیار مایل بود كھ مانع گسترش بیشتر قلمرو پروس شود
ستور داد از ھر راھي كھ با كاترین بھ سفیر كبیر خود در ورشو د. گسترش قلمرو روسیھ در غرب بود

مصالح روسیھ ھماھنگ باشد بھ پونیاتوفسكي كمك كند، و پیشنھادھایي را كھ پانین براي یك قانون اساسي 
را )) حق وتو((این پیشنھادھا سلطنت انتخابي و . عملیتر براي لھستان تھیھ كرده بود براي پادشاه فرستاد

مركب از سي و شش عضو بھ ریاست پادشاه و بھ )) ي دایميشورا((محفوظ داشتھ بود، ولي با ایجاد یك 
بھ )) شوراي دایمي((سي و شش عضو . عنوان آلت اجرایي وي، قدرت پادشاه را افزایش میداد

ھمچنین در این پیشنھادھا . ھاي پلیس، دادگستري، دارایي، امور خارجھ، و جنگ تقسیم میشدند وزارتخانھ
نجبا بیم آن را داشتند كھ تشكیل چنین . ز سي ھزار نفر پیشبیني شده بودمركب ا) ثابت(تشكیل ارتشي منظم 

ولي ; آنھا تعداد افراد آن را بھ ھجده ھزار نفر كاھش دادند. ارتشي تسلط آنان را بر پادشاه بھ خطر بیندازد
تشكیل شد، قانون اساسي جدید را  ١٧٧۵بجز این مورد و چند مورد كوچك دیگر، دیت، كھ در سال 

  . یب كرد، و پونیاتوفسكي اینك میتوانست بر آن شود كھ تا حدودي بھ ملت خود سالمت بخشدتصو

ھاي چریكي مغلوب شدند، و  دستھ. فساد ادامھ یافت، ولي بینظمي اجتماعي و بیقانوني كاھش پذیرفت
ھایي  عھھا تر میان رودخانھ. ھا براي كشتیھاي بزرگ افزوده شد بر عمق رودخانھ. اقتصاد ملي رشد كرد
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بھ اتمام رسید، دریاي بالتیك را بھ دریاي سیاه وصل  ١٧٨٣كھ در )) ترعھ سلطنتي((حفر شدند، و یك 
نفر افزایش  ٠٠٠،۵٠٠،٧نفر بھ  ٠٠٠،۵٠٠،۶جمعیت لھستان از  ١٧٧٣و  ١٧١۵در میان سالھاي . كرد

ھاي  ھم آمدند، دانشگاهیك نظام مدارس ملي دایر شد، كتب درسي فرا. یافت، و درآمد دولت دو برابر شد
كراكو و ویلنا اعتبارات و نیروي تازھاي یافتند، و دانشسراھایي توسط دولت تاسیس شدند و اعتبارات الزم 

  . در اختیارشان قرار گرفت

: كاكس اظھار داشت. پونیاتوفسكي دوست داشت كھ شاعران، روزنامھنگاران و فالسفھ دورش را بگیرند
آن عده از اھل ادب كھ از نظر دانایي و توانایي سرآمد دیگران ھستند شام میدھد، پادشاه ھر پنجشنبھ بھ ((

ھا را بھ  و رھبري بحث و مذاكرات درباره كتابھا و اندیشھ)) و خود اعلیحضرت سرمیز شام حضور مییابد
ھزاران . او سھ نویسنده را براي زندگي نزد خود برد، و بیسروصدا بھ درآمد دیگران افزود. عھده میگیرد

حتي در حالي كھ بھ عنوان  -لھستاني، در حالي كھ اطاعت مودبانھ خود را نسبت بھ كلیسا حفظ كرده بودند 
شالوده جنبش . آالمبر، و روسو را میخواندند/آثار الك، مونتسكیو، ولتر، دیدرو، د - كشیش خدمت میكردند 
  . ریختھ شده بود)) ستانیسالسي((روشنگري لھستاني با 

بھ مقام اسقفي ارتقا یافت، ولي بھ ; روشویچ، كھ یسوعي بود، با اشعار خود توجھ پادشاه را جلب كردآدام نا
ھنوز )) چھل فصل((و )) ستایش خورشید((آثار او بھ نامھاي . سرودن اشعار درباره طبیعت ادامھ میداد

ھاي او، از كلمات  جویھدر ھ. وي را در نزد كساني كھ میتوانند متن اصلي او را بخوانند عزیز میدارند
ستانیسالس از او خواست . مورد استفاده عامھ و گاھي از سبك رابلھ یا از لحن كفرآمیز استفاده شده است

ناروشویچ نھ سال وقت صرف این كاركرد و، در ; یك تاریخ قابل خواندن ولي ادیبانھ درباره لھستان بنویسد
از نظر دقت در اسناد مورد استفاده آن بسیار قابل ، اثري بھ وجود آورد كھ )١٧٨۶ - ١٧٨٠(شش جلد 

پس از اینكھ لھستان براي بار دوم تجزیھ شد، او دلسرد، و دچار مالیخولیا شد، و پس از تجزیھ . توجھ است
او در . نھایي تنھا یك سال زنده ماند، نویسنده برجستھ لھستان در این دوران ایگناتسي كراسیتسكي بود

; بھ خرقھ كشیشان درآمد و سرانجام بھ مقام اسقف اعظمي رسید. و دیدرو دوست شد سفرھاي خود با ولتر
او در اثري بھ نام . ولي ستانیسالس، بھ او اصرار داشت زمام استعدادھاي شاعرانھ خود را آزاد گذارد

، جنگھاي زمان خود را بھ عنوان نبردھاي )١٧٧۵(موسیاد، كھ داراي جنبھ قھرماني تمسخرآمیز است 
) ١٧٧٨(در اثر دیگرش بھ نام مونوماكیا ; یان موشھاي خانگي و موشھاي صحرایي مورد ھجو قرار دادم

وي سپس . ھا را كھ در آن سالحھاي مھلك كتابھاي االھیات بودند، مسخره كرد بحث و جدلھاي صومعھ
اده جوان شرح داد كھ چگونھ یك نجیبز) ١٧٧۶(متوجھ نثر شد و در ماجراھاي آقاي نیكوالس جوینده 

لھستاني كھ واجد ھمھ شرایط و عواطف متداول روز بود، پس از اینكھ، كشتي شكستھ، بھ جزیرھاي 
بودند، میتوانستند پر كار و با )) وضع طبیعي((عجیب رسید، متوجھ شد كھ مردان و زنان با آنكھ در 

ادیسن را برگزید و یك او در این آثار با پیروي از سرمشق ھومر، سویفت، و دفو، سبك . فضیلت باشند
كھ در آنھا ) ١٧٧٨حد (سلسلھ تصاویر از زندگي عادي مردم تحت عنوان پان پودستولي بھ وجود آورد 

او بھ مبارزه با فایدروس ) ١٧٧٩(ھا و داستانھا  در قصھ. زندگي یك مرد و شارمند نمونھ توصیف شده بود
ھ نادرستي و قساوتي كھ در اطرافش رواج داشت نویسنده التین و الفونتن برخاست و با تمسخر برندھاي ب

بھ دنبال نقطھاي آرام بگرد، و بگذار : او میگفت. آخرین اندرز وي بھ سبك ھوراس بود. حملھ كرد
با آنكھ نفوذ روشنگري فرانسھ در ناروشویچ و كراسیتسكي بھ علت مقام . خوشبختي پنھاني بھ سراغت بیاید
ود، این نفوذ بھ طور قاطع در ستانیسالس ترمبكي ظاھر شد، بھ طوري روحاني آنھا تحت انقیاد درآمده ب

در اشعارش طبیعت را بسیار میستود، ولي نھ از . كھ او ھیچ گاه از مذھب ذكري نمیكرد، مگر با خصومت
 - ھاي وحشیتر آن  جھات مطبوع آن كھ اغلب عواطف را بھ جنب و جوش درمیآوردند، بلكھ غالبا جنبھ

نباتات و حیوانات آن، طوفانھا و سیلھاي آن، مبارزه یك زندگي با زندگي دیگر و آنچھ  كثرت جنون آمیز
ھاي او فرم خود را از الفونتن گرفتند، ولي روح  قصھ; را دوست میداشت -خورده میشود با آنكھ میخورد 

در این دوران  قدرت، ظرافت، و استادي اشعار وي مقام واالیي براي او. آنھا از لوكرتیوس گرفتھ شده بود
پونیاتوفسكي در تمام مراحل مشكل زندگي خود از او پشتیباني كرد، و وقتي . شكفتگي ادبي تامین كردند

  . پادشاه خلع شد، شاعر ھمراه او بھ تبعیدگاه رفت و تا زمان مرگ نزد وي ماند
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مصایب شخصي و اشعار مذھبي زیادي در لھستان وجود داشتند، زیرا مذھب آخرین تسالي لھستانیھا در 
اثر فرانسیشك )) مسیح دارد بھ دنیا میآید((، و ))آواز شامگاھان((، ))آواز بامدادي. ((ملي آنھا بود

فرانسیشك كنیازنین بآساني از میان آن دو دشمن دیرینھ یعني مذھب . كارپینسكي تركیبي از ادبیات و دیانتند
درآید، با آناكرئون و عشق آشنا شد و در سال و امور جنسي گذشت، او كھ نزدیك بود بھ سلك روحانیان 

اروتیكا را منتشر كرد، بھ سعادت دنیوي روي آورد، سپس بھ سوي مذھب بازگشت، و دیوانھ از  ١٧٧٠
  . كوشش در سازش دادن اضداد ممكن است سروكار انسان را ھم بھ جنون بكشاند و ھم بھ فلسفھ. دنیا رفت

ارز وویسیچ بوگوسالوسكي بود، كھ ھموطنانش او را بھ عنوان پدر در زمینھ نمایشنامھ نویسي، سیماي ب
میتوان وي را گریك لھستان نامید، ولي شاید لھستانیھا گریك . ھنر نمایشي لھستان مورد تجلیل قرار میدھند

ظاھرا وي نخستین فرد لھستاني بود كھ ھمھ زندگي خود را بھ عنوان . را پوگسالوسكي انگلستان بنامند
ھاي ھنري،  نمایشنامھ نویس، تھیھ كننده، رئیس تئاترھاي دایمي در ورشو و لووف، و مدیر گروه بازیگر،

او . كھ درك ارزش نمایشنامھ را در سراسر ایاالت و آن سوي مرزھا رواج داد، وقف صحنھ نمایش كرد
ھنوز در  ترجمھ آثار شكسپیر و شریدن را روي صحنھ آورد، و خودش كمدیھایي نوشت كھ بعضي از آنھا

  . لھستان روي صحنھ میآیند

. بھترین نمایشنامھ این دوران بازگشت نماینده اثر بولیان اورسین نیمسویچ بود كھ در دیت نمایندگي داشت
در اینجا ھر دو جنبھ بحران سیاسي بھ نحوي ھیجان آور، در اخالص یك نماینده اصالح طلب نسبت بھ 

  . ف و رسوم گذشتھ ھستند، مجسم شده استدختري كھ والدینش مدافع امتیازات اشرا

تحصیالتش باعث شدند كھ افكار فیلسوفان بھ او . آخرین و بزرگترین روشنفكر لھستان ھوگو كولونتاي بود
سرایت كند، ولي او بھ قدر كافي بدعتھاي فكري خود را پنھان میداشت تا در كراكو یك مقام مذھبي بھ 

منصوب )) ھیئت آموزش و پرورش((وي را بھ عضویت یك  ١٧٧٣پونیاتوفسكي در سال . دست آورد
كولونتاي، كھ بیست و سھ سال داشت، براي این ھیئت یك برنامھ اصالحات آموزشي تنظیم كرد كھ با . كرد

در سن بیست و ھفت سالگي تجدید سازمان دانشگاه كراكو . ھاي عصر خود برابري میكرد بھترین برنامھ
در . ر را ظرف سنوات معدودي انجام داد و سپس بھ عنوان رئیس آن باقي مانداو این كا. بھ او سپرده شد

او ) ١٧٩٠(و در قانون اساسي ملت لھستان ) ١٧٨٩ -  ١٧٨٨(ھاي یك نویسنده گمنام بھ رئیس دیت  نامھ
  . شدند ١٧٩١پیشنھادھایي كرد كھ پایھ قانون اساسي 

، كوشش كرد خود را بھ یك كشور موثر و قابل لھستان، بر اثر تھییج نویسندگان سیاسي و شاعران خود
 - ١٧٨٨)) (دیت چھارسالھ((ھنگامي كھ جانشین فردریك دوم بھ نام فردریك ویلھلم دوم بھ . دفاع تبدیل كند

پیشنھاد اتحادي كرد كھ ارتش نیرومند پروس را متعھد بھ دفاع از لھستان در برابر ھرگونھ دخالت ) ١٧٩٢
; روسیھ سرگرم جنگ علیھ سوئد و تركیھ بود. تامین این منظور پیش آمد خارجي میكرد، فرصتي براي

اینك امكان داشت لھستان خود را از قید انقیاد طوالني نسبت بھ كاترین و چپاولھا و غارتھایي نظیر آنچھ 
با وجود . سربازان روسي در ظرف بیست و پنج سال گذشتھ در خاك لھستان مرتكب شده بودند آزاد سازد

او را منحل كرد، براي ایجاد یك ارتش یكصد ھزار )) شوراي دایمي((اضات پونیاتوفسكي، دیت اعتر
مھ (نفري كھ تابع دیت باشد راي داد، و بھ سربازان روسي دستور داد فورا از خاك لھستان خارج شوند 

ل داد انتقام كاترین كھ ھمھ نیروھاي خود را در جاھاي دیگر الزم داشت، مقاومتي نكرد، ولي قو). ١٧٨٩
  . دیت با پروس پیمان اتحادي امضا كرد ١٧٩٠مارس  ٢٩در . بگیرد

وي با بھ كار افكندن وفاداري خود . در این ھنگام پونیاتوفسكي بیش از حد از باده آزادي سرمست شده بود
ون برابر مفاد این قان. نسبت بھ كاترین، در تھیھ پیش نویسي براي یك قانون اساسي جدید پیشقدم شد

اساسي، سلطنت بھ صورت موروثي درمیآمد، ولي اطمینان میداد پس از پونیاتوفسكي، كھ بدون فرزند بود، 
تعلیقي بھ او افزایش )) حق وتو((قدرت اجرایي پادشاه با دادن یك . سلطنت بھ خاندان ساكس منتقل شود

كھ یك دیت گذرانده است معلق  بھ موجب این وتو تعلیقي، پادشاه میتوانست ھر یك از طرحھایي را; مییافت
نگاه دارد و از درآمدن آن بھ صورت قانون جلوگیري بھ عمل آورد، تا اینكھ دیت بعدي آن را مجددا تایید 
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ھمچنین پادشاه میبایستي وزیران خود و اسقفھا را تعیین كند و فرماندھي ارتش را در دست داشتھ . كند
دیت میبایستي از دو ; بھ عنوان نمایندگان دیت ملي انتخاب شوندقرار شد تعداد قلیلي از شھرنشینان ; باشد

یكي مجلس نمایندگان كھ حق انشاي قوانین صرفا در اختیار آن باشد، و دیگري سنا : مجلس تشكیل شود
بھ جاي ; موافقت سنا در مورد ھمھ قوانین ضرورت داشت; مركب از اسقفھا، استانداران، و وزیران پادشاه

كیش كاتولیك رومي میبایست مذھب رسمي كشور شناختھ ; بایستي راي اكثریت حاكم باشدمی)) حق وتو((
ولي، در غیر این صورت، آزادي مذھب براي ھمھ تضمین ; و ترك مذھب میبایست جرم بھ شمار آید; شود

دادگاه ھاي موروثي بھ  نظام سرفداري بھ حال خود باقي ماند، اما دھقانان میتوانستند از دادگاه; شده بود
در ) ١٧٨٨ - ١٧٨٧(نفوذ قانون اساسي مصوب در كشورھاي متحد آمریكا . ایالتي یا ملي پژوھش دھند

  . این پیشنھادھا آشكار بود

لھستانیھایي كھ بھ سود مستعمرات امریكایي جنگیده بودند فكر پونیاتوفسكي را آماده كرده بودند، و خود او 
  . فرانسھ خوانده بود از یاد نبرده بود)) فیلسوفان((و  ھم آنچھ را كھ در آثار الك، مونتسكیو،

بسیاري از اعضاي . پونیاتوفسكي براي حصول اطمینان از تصویب پیشنھادھایش بھ حیلھاي متوسل شد
پادشاه دستور داد دیت در سوم مھ ; ھاي خود رفتھ بودند بھ خانھ ١٧٩١دیت براي تعطیالت عید قیام مسیح 

این ترتیب براي اعضایي كھ بھ نقاط دور دست رفتھ بودند وقت كافي براي و بھ ; تشكیل جلسھ دھد
بیشتر اعضایي كھ راھشان نزدیك بود و . بازگشت بھ ورشو براي شركت در مراسم گشایش باقي نبود

بھ . بموقع رسیدند آزادیخواھاني بودند كھ میشد براي پشتیباني از قانون اساسي جدید بھ آنھا متكي بود
این قانون اساسي با تحسیني . جلسھ در كاخ سلطنتي، قانون اساسي جدید بھ آنھا پیشنھاد شد محض تشكیل

را  - ١٧٩١سوم مھ  -آن روز . پرسروصدا مورد استقبال قرار گرفت و با اكثریت بسیار تصویب شد
بھ نیكي یاد  لھستانیھاي میھن پرست با غرور بھ یاد میآوردند، و در ادبیات ھنر، و آوازھاي لھستاني از آن

  . میشد

VI  - ١٧٩۵ - ١٧٩٢: تقسیم   

عالیترین امتیازي ((ادمند برك آن را . ھمھ قدرتھا، جز روسیھ، قانون اساسي جدید را بھ رسمیت شناختند
نامید و اعالم داشت كھ ستانیسالس دوم در )) كھ تا این زمان بھ وسیلھ یك ملت بھ دست آورده شده است

ولي این شور و شوق ; استمیان بزرگترین پادشاھان و كشورداران مقامي براي خود در تاریخ كسب كرده 
  . شاید منعكس كننده مسرت انگلستان از شكست كاترین بود

امپراطریس تا مدتي خصومت خود را نسبت بھ لھستان جدید پنھان داشت، ولي اخراج سریع سربازانش از 
لح ھنگامي كھ قرارداد ص. لھستان یا استقرار نفوذ پروس بھ جاي نفوذ روسیھ در امور لھستان را نبخشود

جنگ او را با تركیھ بھ پایان رسانید و درگیري پروس و اتریش در جنگ علیھ ) ١٧٩٢ژانویھ  ٩(یاسي 
كاترین را از بیم ھمدستان پیشین خود آزاد ساخت، وي در پي یافتن روزنھ ) ١٧٩٢آوریل (فرانسھ انقالبي 

  . دیگري بھ داخل لھستان بر آمد

آنھا با كاترین كامال ھمعقیده بودند كھ قانون . ختیارش گذاشتندلھستانیھاي محافظھكار این روزنھ را در ا
اساسي پونیاتوفسكي توسط دیتي تصویب شده است كھ بھ علت سرعت تشكیل آن، بسیاري از نجبا نتوانستند 

، كھ ضامن قدرت آنھا علیھ ))حق وتو((فلیكس پوتوكي و دیگر اعیان نجیبزاده از اینكھ . در آن شركت كنند
درت مركزي بود، از دست رفتھ است بشدت خشمگین بودند، و عالوه بر آن حاضر نبودند از ھرگونھ ق

پوتوكي با امتناع از یاد كردن سوگند وفاداري نسبت بھ . حق انتخاب، و نتیجتا تسلط بر پادشاه، دست بكشند
آنھا كمك كند منشور جدید، گروھي از نجبا را بھ سن پطرزبورگ برد و از امپراطریس تقاضا كرد كھ بھ 

قول داده بود از آن دفاع كند، دوباره برقرار ) كاترین(را، كھ وي ) ١٧٧۵مورخ (تا قانون اساسي قدیمي 
كاترین پاسخ داد عالقھاي ندارد، بھ تقاضاي عدھاي معدود، در امور لھستان دخالت كند، ولي . سازند
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. بھ عمل آمده باشد مورد توجھ قرار دھدحاضر است تقاضایي را كھ از ناحیھ یك اقلیت متشكل قابل توجھ 
فردریك ویلھلم دوم كھ از این مذاكرات مطلع شده بود، درگیر جنگ با فرانسھ بود و میل نداشت علیھ 

بھ دولت لھستان اطالع داد كھ اگر مایل است با زور اسلحھ از قانون  ١٧٩٢مھ  ۴وي در ; روسیھ بجنگد
پوتوكي بھ لھستان بازگشت، . وس انتظار كمك داشتھ باشداساسي جدید خود دفاع كند، نباید از پر

در یك شھر كوچك در اوكرائین تشكیل داد، و ھمھ كساني را  ١٧٩٢مھ  ١۴كنفدراسیون تارگوویكا را در 
پیروانش خود را جمھوریخواه . كھ مایل بودند قانون اساسي قدیم را بازگردانند بھ گرد پرچم خود فراخواند

ستان و پروس را محكوم كردند، كاترین را مورد تحسین قرار دادند، و از وي تقاضاي خواندند، اتحاد لھ
  . دعاي خیر و ھمچنین تعدادي سرباز كردند

كاترین ھر دو اینھا را فرستاد، و اعضاي كنفدراسیون كھ بھ این ترتیب نیرومند شده بودند، بھ سوي ورشو 
كردند تاثیرھایي بھ جاي گذاشت، زیرا شھرھایي چند از آنان  تبلیغاتي كھ آنھا درباره آزادي. بھ راه افتادند

و در ترزاپول، پوتوكي در واقع بھ عنوان پادشاه جدید لھستان مورد ; بھ عنوان آزادیبخش استقبال كردند
پونیاتوفسكي از دیت خواست كھ ھمھ نیرو و اختیارات الزم ). سپتامبر ۵(استقبال پرشور قرار گرفت 

  . وي بدھد براي دفاع را بھ

دیت وي را بھ عنوان حاكم مطلق منصوب كرد، ھمھ لھستانیھاي ذكور و بالغ را بھ خدمت وظیفھ خواند، و 
ستانیسالس برادرزاده خود پرنس یوزف پونیاتوفسكي را، كھ بیست و نھ سال داشت، . بھ كار خود پایان داد

یافت و بھ كلیھ  یوزف ارتش را از لحاظ آموزش و تجھیزات در وضع بدي. فرمانده كل ارتش كرد
ولي بسیاري از این واحدھا . واحدھاي ارتش دستور داد در لوبار در كنار رودخانھ سلوچ بھ او ملحق شوند

در محاصره نیروھاي روسي بودند و نتوانستند بیایند، و آنھا كھ آمدند ضعیفتر از آن بودند كھ بتوانند در 
  . برابر پیشروي روسھا مقاومت كنند

عامل موفقیت در این . یروي خود را با نظم بھ پولون، كھ مركز تداركاتش بود، عقب كشیدفرمانده جوان ن
عقب نشیني منظم عملیات شجاعانھ عقبداري تادئوس كوشچوشكو بود كھ بھ سود مردم مستعمرات در 

  . آمریكا جنگیده و اكنون در سن چھل و شش سالگي از نظر افتخارات میھن پرستي و جنگي سالخورده بود

لھستانیھا با یك ارتش عمده روسي در زیلنس روبرو شدند و آن را در نخستین جنگ  ١٧٩٢ژوئن  ١٧در 
در اینجا نیز . منظمي كھ از زمان سوبیسكي بھ بعد بھ پیروزي لھستان انجامیده بود شكست دادند

ست بر میدان نبرد كوشچوشكو مھارت خود را بھ اثبات رسانید و تپھاي را كھ از فراز آن توپخانھاش میتوان
یوزف، كھ تا این لحظھ زیر دستانش كھ دو برابر سن او را داشتند بھ ; تسلط داشتھ باشد بھ تصرف درآورد

وي اطمینان نمیكردند، شخصا رھبري نیروي ذخیره خویش را براي مجبور كردن روسھا بھ عقب نشیني 
خبر این پیروزي . ا جلب كردبھ عھده گرفت، و با این عمل خود حس احترام زیر دستان خویش ر

پونیاتوفسكي را شاد كرد، ولي خبر دیگري رسید كھ زیان آن تقریبا بر این سود میچربید، و آن این بود كھ 
پرنس لودویگ، حكمران وورتمبرگ، كھ یكي از فرماندھان ارتش پروس و مسئول نیروھاي لھستان در 

را آنچنان بینظم و آشفتھ رھا كرده بود كھ در تاریخ  لیتواني بود، موضع خود را ترك كرده و نیروھاي خود
  . ژوئن روسھا بآساني ویلنا پایتخت لیتواني را تصرف كردند ١٢

دخایر این ارتش چنان اندك بودند كھ بعضي از ھنگھاي آن . ارتش یوزف تنھا وسیلھ دفاع لھستان باقي ماند
پرنس یوزف . دور آتش توپخانھ كفایت میكردساعت روزه میگرفتند، و مھمات تنھا براي دوازده  ٢۴مدت 

، و با )ژوئیھ ١٨(و چون بھ جبن متھم شده بود، در دوبینكا ایستادگي كرد ; دستور عقب نشیني بھ دوبنو داد
آنگاه با نظم بھ كورو عقب نشست، و در آنجا بھ . روسي جنگید و برابري كرد ٠٠٠،٢٨نفر با  ۵٠٠،١٢

  . ماند كھ پادشاه بھ او قول داده بودانتظار نیروھاي كمكي و ذخایري 

امتناع فردریك ویلھلم دوم از احترام گذاردن بھ مفاد اتحاد پروس و لھستان، . ولي ستانیسالس تسلیم شده بود
در پراگا گرد آورده بود، براي ) ستانیسالس(خیانت پرنس لودویگ، و فرار صدھا نفر ارتشي كھ وي 
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او شخصا از كاترین . ادي برخوردار نبود، بیش از حد تحمل بودروحیھ وي، كھ ھیچ گاه از شھامت زی
در حكم اتمام حجتي بود كھ وي را ملزم ) ژوئیھ ٢٣(پاسخ كاترین . تقاضاي شرایط شرافتمندانھاي كرد

پادشاه از لحن . را بازگرداند ١٧٧۵میداشت بھ كنفدراسیون تارگوویكا ملحق شود و قانون اساسي 
آیا این ھمان زني بود كھ زماني بھ عشق بیپرواي او پاسخ داده بود . بھ حیرت آمد سازشناپذیر كاترین سخت

او بھ فكر افتاد كھ مقاومت كند، خود را مسلح سازد، بھ جبھھ . در این ھنگام احساسات بر وي مستولي شدند
كر مرگ ولي ھمسر، خواھر، و خواھرزادھاش از ف; برود، و رھبري دفاع نومیدانھاي را بھ عھده بگیرد

از آن گذشتھ، مقاومت چھ سودي . وي و تنھایي خود چنان بشدت گریستند كھ پادشاه قول داد تسلیم شود
میتوانست داشتھ باشد اینك كھ انتظار ھیچ كمكي از ناحیھ پروس بھ لھستان نمیرفت، و اینك كھ انتظار حملھ 

ست علیھ روسیھ مقاومت كند آیا او از ناحیھ پروس بھ جبھھ بیدفاع غربي میرفت، چگونھ لھستان میتوان
كوشش نكرده بود كھ دیت را از اھانت و بیاحترامي نسبت بھ كاترین و بھ خطر انداختن ھمھ چیز با اتكاي 

ھاي پروس بازدارد آیا او تقاضا نكرده بود كھ یك ارتش بزرگ با تجھیزات كافي بھ وجود آید و آیا  وعده
ز تصویب اعتبارات آن خودداري نكرده بود حتي اگر ارتش دیت پس از تصویب تعداد نفرات ارتش ا

موجود لھستان یك یا دو پیروزي بر روسھا بھ دست میآورد، آیا كاترین كھ بر اثر صلح با تركھا بیش از 
حد سرباز داشت، نمیتوانست سربازان با انضباط و خوب مسلح شده خود را بھ صورت امواج پي در پي 

یرمتشكل سربازان وي گسیل دارد چرا عده بیشتري قرباني شوند و نیمي از لھستان علیھ بقایاي پراكنده و غ
بھ ویراني كشیده شود، در صورتي كھ بھ ھر حال، سرانجام، تسلیم مقدر است سفیر كبیر جدید روسیھ، 

یاكوف سیورس، در نامھاي كھ براي خواھرش فرستاد، ازپونیاتوفسكي، كھ در این ھنگام جسما و روحا از 
مردي خوش [ در سن شصت سالگي]پادشاه ھنوز : اافتاده بود، تصویري حاكي از دلسوزي بھ دست دادپ

انسان میتواند ببیند كھ نقابي تیره . سیماست كھ خوب لباس میپوشد، و با آنكھ چھرھاش پریده رنگ است
داب و دقیق او خوب و حتي با فصاحت صحبت میكند و ھمیشھ و نسبت بھ ھمھ مبادي آ; كشیده شده است

او در وضع بدي قرار دارد، حقیر داشتھ میشود، بھ او خیانت میشود، و با این وصف، خوشخوترین . است
اگر مقام واالیش را در نظر نگیرم و تنھا از دیدگاه شخصي او را مورد توجھ قرار دھم، میتوانم . فرد است

ز لویي شانزدھم او بداقبالترین پادشاه مسلما بعد ا. بگویم كھ كیفیات خوب وي بر معایبش برتري دارند
  .است، او بستگان خود را با عالقھ بسیار دوست دارد، و درست ھمینھا ھستند كھ مایھ بدبختیھاي او شدھاند

پونیاتوفسكي اتمام حجت روسیھ را براي اعضاي شوراي ویژه سلطنتي خواند و بھ  ١٧٩٢ژوئیھ  ٢۴در 
بسیاري از اعضاي شورا بھ این ساده لوحي اعتراض . ین اعتماد كنندآنھا اندرز داد كھ بھ بزرگواري كاتر

گولدن براي دفاع فراھم  ٠٠٠،١٠٠و یكي از آنھا بھ نام ماالكوفسكي حاضر شد ظرف یك ساعت ; كردند
كند، و اصرار داشت حتي اگر ضرورت یابد كھ از ورشو دست كشیده شود، سربازان لھستان میتوانند بھ 

كنند و ارتش تازھاي در قسمتھاي جنوبي كشور، كھ جمعیت زیادي دارند، بھ وجود كراكو عقب نشیني 
. پیشنھاد پونیاتوفسكي دایر بر تسلیم در شورا با بیست راي مخالف در برابر ھفت راي موافق رد شد. آورند

خود  او با قدرت خود بھ عنوان حكمران مطلق، اراده خویش را بر نظر آنان تحمیل كرد و بھ برادرزاده
یوزف پاسخ داد پادشاه بھ جاي چنین تسلیم بالشرطي باید با ھر نیرویي كھ . دستور داد دیگر مقاومت نكند

ھنگامي كھ ستانیسالس اصرار كرد كھ ارتش باید . میتواند فراھم كند بھ جبھھ بشتابد و تا نفس آخر بجنگد
یوزف بھ خانھ قبلي خود در وین  بھ كنفدراسیون ملحق شود، ھمھ افسران جز یك نفر استعفا دادند و

در اكتبر، یوزف تقاضایي براي عمویش . اوت یك ارتش روسي پراگا را تصرف كرد ۵بازگشت، در 
در نوامبر پوتوكي با . فرستاد دایر بر اینكھ پیش از آنكھ ھمھ آثار و ظواھر آبرو از میان بروند، استعفا كند

شو شد و درباره وظایف یك پادشاه بھ پونیاتوفسكي موعظھ پیشقراوالن كنفدراسیون پیروزمندانھ وارد ور
نیروھاي  ١٧٩٣ولي بزودي دیده شد كھ پیروزي پوتوكي در حكم یك مصیبت است، زیرا در ژانویھ . كرد

پروس وارد لھستان و سپس عازم اشغال دانتزیگ و تورون شدند، بدون اینكھ از ناحیھ متحدان روسي 
معلوم شد روسیھ و پروس توافق كردھاند كھ بار . یري از آنھا شلیك شودپوتوكي حتي یك تیر براي جلوگ

  . دیگر لھستان را تجزیھ كنند

فوریھ آن را پنھان  ٢٨ژانویھ امضا كردند، ولي تا  ٢٣كاترین و فردریك ویلھام چنین قراردادي را در 
دفاع از لھستان برخیزند، و  پوتوكي از لھستانیھا، از ھرحزب و دستھاي كھ بودند، خواست بھ. داشتھ بودند
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یوزف او را بھ عنوان خائن بھ وطن خویش محكوم، و وي را بھ جنگ تن بھ تن . آنھا بھ وي خندیدند
  . دعوت كرد

  . ستانیسالس این دوئل را ممنوع ساخت

كیلومتر مربع از شرق لھستان، از جملھ ویلنا و مینسك را با  ٠٠٠،٢٢٨بر اثر تجزیھ دوم، روسیھ حدود 
كیلومتر مربع از غرب لھستان با  ٠٠٠،۵٩پروس حدود ; جمعیت متصرف شد ٠٠٠،٠٠٠،٣
 ٠٠٠،٢٠۵براي لھستان حدود ; جمعیت، از جملھ دانتزیگ و تورون، را بھ دست آورد ٠٠٠،٠٠٠،١

 ١٧٧٣یعني تقریبا نیمي از آنچھ كھ در سال  -جمعیت باقي گذارده شد  ٠٠٠،٠٠٠،۴كیلومتر مربع و 
اتریش در تاراج دوم سھمي نداشت، ولي وعده روسیھ و پروس دایر بر كمك بھ آن . ده بودبرایش باقي مان

قدرتھاي غربي، كھ ھنوز سرگرم مبارزه با فرانسھ . كشور براي گرفتن باواریا وي را نرم كرده بود
یل توسعھ كاترین بھ آنھا توضیح داد كھ این تجاوز بھ دل. انقالبي بودند، علیھ تجاوز دوم اقدامي نكردند

  . جنبش انقالبي در ورشو كھ كلیھ نظامھاي سلطنتي را بھ مخاطره میانداخت ضرورت یافتھ بود

كاترین براي اینكھ این تاراج را بھ زیور مشروعیت بیاراید، بھ پونیاتوفسكي دستور داد دیت را احضار كند 
. پیمان اتحادي با روسیھ امضا كندو از او خواست شخصا بھ آنجا بیاید تا ; تا در گرودنو تشكیل جلسھ دھد

ابتدا پونیاتوفسكي از رفتن امتناع كرد، ولي وقتي كاترین حاضر شد بدھیھاي او را كھ در آن وقت بالغ بر 
وجوه الزم . دوكات میشد بپردازد، وي این تحقیر اضافي را بھ خاطر طلبكاران خود پذیرفت ١،۵۶۶،٠٠٠

بھ تعداد كافي از نمایندگان دیت رشوه دھد كھ در شورا حضور در اختیار سفیر روسیھ قرار گرفتند تا 
یابند، و او بآساني تعدادي از مالزمان پادشاه را تطمیع كرد كھ ھر حرف یا اقدام ارباب خود را بھ او 

وادار شد عھدنامھاي با روسیھ امضا ) ١٧٩۴نوامبر  ٢۴ژوئن تا  ١٧)) (آخرین دیت((این . گزارش دھند
با آنكھ بھ اعضا گفتھ شده بود كھ . ھا از تایید قرارداد مربوط بھ تجزیھ دوم امتناع ورزید اهكند، ولي دیت م

ساعت  ١٢تا قرارداد را امضا نكنند اجازه خروج از تاالر را نخواھند داشت، اعضا امتناع كردند و مدت 
جواب نشنید، اعالم ھا و مقررات موضوع را بھ راي گذاشت، و وقتي  سپس مسئول آییننامھ. ساكت نشستند

  ). سپتامبر ٢۵(داشت كھ سكوت عالمت رضاست 

  . دوباره برقرار شد ١٧٧۵باقیمانده لھستان بار دیگر تحت الحمایھ روسیھ قرار گرفت، و قانون اساسي 

او، كھ خانواده چارتوریسكي . اگر فردي وجود داشت كھ میتوانست ملت را نجات دھد كوشچوشكو بود
و كمك فرانسھ را نسبت بھ لھستاني كھ بگرمي با ) ١٧٩٣ژانویھ (ت، بھ پاریس رفت ھزینھاش را میپرداخ

او قول داد كھ اگر كمك برسد، دھقانان لھستان علیھ نظام . انقالب فرانسھ ھمدردي میكرد خواستار شد
، پونیاتوفسكي بھ سود جمھوریت كناره خواھد گرفت; سرفداري، و شھرنشینان علیھ نجبا بر خواھند خاست

رھبران فرانسھ از این . و یك ارتش لھستاني از فرانسھ در جنگ آن كشور با پروس پشتیباني خواھد كرد
و حملھ متحدین بھ فرانسھ كلیھ امكانات ) ١٧٩٣فوریھ (پیشنھادھا استقبال بھ عمل آوردند، ولي آغاز جنگ 

  . كمك بھ لھستان را از میان برد

نان، فراماسونھا، و افسران ارتش یك ارتش جدید لھستان در مدت غیبت كوشچوشكو بعضي از شھرنشی
او بھ عنوان . كوشچوشكو از درسدن بھ كراكو شتافت كھ بھ آن ملحق شود). ١٧٩۴مارس (تشكیل دادند 

فرمانده كل قوا با اختیارات مطلقھ تعیین شد و دستور داد كھ ھر پنج خانواده لھستاني یك سرباز پیاده، و ھر 
ك سرباز سواره نظام برایش بفرستد، و از این تازه واردین خواست ھر نوع سالحي را كھ پنجاه خانواده ی

آوریل كوشچوشكو با چھار ھزار سرباز  ۴در . با خود بیاورند -حتي نیزه و داس  -بتوانند فراھم كنند 
ویتس منظم و دو ھزار دھقان تازه بھ خدمت خوانده شده بھ یك نیروي ھفت ھزار نفري روسي در را كال

در نزدیكي كراكو حملھ كرد و آن را، تا حدودي بر اثر فرماندھي خود و تا حدودي ھم بھ علت تاثیر 
  . داسھاي دھقانان، شكست داد
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رھبران طبقھ . در ورشو با شنیدن خبر این پیروزي یك قیام ترتیب دادند)) ژاكوبن((عناصر افراطي یا 
نفري روسي حملھور  ٧۵٠٠این شورشیان بھ یك پادگان  آوریل ١٧در . متوسط با تردید بھ آن پیوستند

نیروھاي اشغالگر پا بھ ; نفري پروسي را شكست دادند ١۶۵٠شدند، بسیاري از آنھا را كشتند، و یك واحد 
 ٢٣(قیام مشابھي ویلنا را آزاد ساخت . فرار گذاشتند، و براي لحظھاي ورشو تحت تسلط لھستانیھا درآمد

زاقھاي لیتواني بھدار آویختھ شد، و قسمتھایي از لھستان تقریبا تا مینسك پس گرفتھ ، فرمانده كل ق)آوریل
در ھفتم ماه مھ كوشچوشكو بھ سرفھا وعده آزادي داد و مالكیت زمینھایي را كھ آنان كشت میكردند . شدند

او  ١٧٩۴آن قدر داوطلب و سرباز بھ خدمت بھ گرد پرچمش جمع شدند كھ تا ژوئن . برایشان تضمین كرد
  . نفر آنھا ساز و برگ درستي داشتند ٠٠٠،٨٠نفر را داشت كھ تنھا  ٠٠٠،١۵٠دیگر فرماندھي 

 ۶در . علیھ این عده سربازان با انضباط روسي یا پروسي بھ صورت امواج پي در پي بھ حركت درآمدند
  . غافلگیر كردنفري روسي و پروسي لھستانیھا را در نزدیكي شچكوتسیني  ٠٠٠،٢۶ژوئن یك ارتش متحد 

در صحنھ نبرد . نفر بسیج كند، و با تلفات سنگین مغلوب شد ٠٠٠،١۴كوشچوشكو فرصت داشت تنھا 
 ١۵در . بقایاي نیروھاي لھستاني بھ ورشو عقب نشستند; مرگ طلب میكرد، ولي مرگ از او میگریخت

سپتامبر  ١٩در ; ر كردنداوت روسھا بار دیگر ویلنا را تسخی ١١ژوئن پروسیھا كراكو را گرفتند، و در 
سرباز كاركشتھ روسي بھ سركردگي  ۵٠٠،١٢نفره لھستاني در ترزاپول بھ وسیلھ  ۵٠٠،۵یك ارتش 

روسي در  ١٣٠٠٠لھستاني توسط  ٧٠٠٠اكتبر خود كوشچوشكو با  ١٠در ; سوووروف نابود شد
آن طور كھ در  او،. ماسیوویتس مغلوب شد و، در حالي كھ بشدت زخمي شده بود، بھ اسارت درآمد

را سر نداد، ولي آن شكست پایان این )) كار لھستان تمام است((ھا گفتھ میشود، فریاد یاسآمیز  افسانھ
  . شورش قھرمانانھ بود

سوووروف پس از متحد كردن ارتشھاي گوناگون روسي، بھ اردوگاه لھستانیھا در پراگا، كھ اطرافش را 
و سربازانش كھ جنگ آنھارا بھ جنون واداشتھ بود، نھ تنھا مواضع مستحكم گرفتھ بودند، حملھور شد، 

پونیاتوفسكي ورشو را تسلیم داشت تا از قتل عام . مدافعان، بلكھ جمعیت غیرنظامي شھر را بھ قتل رساندند
سوووروف كوشچوشكو و دیگر رھبران شورش را براي زنداني شدن بھ سن . بیشتر جلوگیري كند

در آنجا، در . را بھ گرودنو اعزام داشت تا بھ انتظار فرمان امپراطریس باشدپطرزبورگ فرستاد و پادشاه 
او از كاترین تقاضا كرد بگذارد قسمتي از . ، پونیاتوفسكي استعفانامھ خود را امضا كرد١٧٩۵نوامبر  ٢۵

ھستان لھستان باقي بماند، ولي كاترین تصمیم گرفت مسئلھ لھستان را بھ عقیده خودش با نابود كردن ملت ل
پس از پانزده ماه بحث و جدل، روسیھ، پروس، و اتریش سومین عھدنامھ تجزیھ لھستان را امضا . حل كند
روسیھ كورالند، لیتواني، پادولیاي باختري، و والیني را، كھ جمع مساحت آنھا ). ١٧٩٧ژانویھ  ٢۶(كردند 
با كراكو و لودلین را، كھ )) لھستان كوچك((اتریش ; كیلومترمربع بود، بھ دست آورد ٠٠٠،۴٧٠حدود 

و پروس بقیھ را با ورشو، كھ مساحت آنھاحدود ; كیلومترمربع بود، گرفت ٠٠٠،١١۶مساحت آنھا حدود 
 ٠٠٠،٢٠٠،١٢بر اثر این سھ تجزیھ، روسیھ ازجمعیت . كیلومتر مربع بود، بھ چنگ آورد ٠٠٠،١۴۶

نفر را  ٠٠٠،۵٠٠،٢نفر، و پروس  ٠٠٠،٧٠٠،٣نفر، اتریش  ٠٠٠،٠٠٠،۶حدود ) ١٧٩٨(نفري لھستان 
  . بھ خود ملحق كردند

پونیاتوفسكي . ھزاران لھستاني از كشور خود گریختند، و بیگانگان اموال مصادره شده آنھا را ضبط كردند
پس از مرگ كاترین، پاول . در گرودنو باقي ماند و خود را با گیاھشناسي و خاطره نویسي سرگرم میداشت

را با یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ )) كاخ مرمر((بھ سن پطرزبورگ برود، و  اول از او دعوت كرد
، در شصت و ششمین سال زندگي ١٧٩٨فوریھ  ١٢وي در آنجا در . دوكات بھ او واگذار كرد ٠٠٠،١٠٠

آزاد شد، بھ آمریكا بازگشت، و سپس بھ  ١٧٩۶كوشچوشكو توسط امپراطور پاول اول در . خود درگذشت
یوزف . بھ تالش خود براي آزادي لھستان ادامھ داد) ١٨١٧(آنجا تا زمان مرگش  فرانسھ رفت و در

پونیاتوفسكي بھ وین گریخت، بھ نیروھاي ناپلئون در لشكركشي علیھ روسیھ پیوست، در سمولنسك زخمي 
 - درگذشت  ١٨١٣شد، در الیپیزیگ شجاعانھ جنگید، در ارتش فرانسھ بھ درجھ مارشالي رسید، و در 

لھستان دیگر از صورت یك كشور خارج شد، ولي بھ موجودیت . نانش نیز از او تجلیل كردندحتي دشم
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خود بھ عنوان یك ملت و یك تمدن ادامھ داد، آزار و تعقیب مذھبي سیمایش را آلوده كرده بود، ولي بھ دلیل 
لتي مشخص و وجود شاعران، داستانسرایان، موسیقیدانان، ھنرمندان، و دانشمندان بزرگش، بھ صورت م

  . متمایز باقي ماند و ھیچ گاه از تصمیم خود مبني بر قیام مجدد دست نكشید

  فصل بیستم 

  

  آلمان عھد فردریك

١٧۵۶ -١٧٨۶  

I  - فردریك پیروز  

دھندة نیمي از اروپا كھ علیھ وي  كھ بود این غول مایة ھراس و تحسین جھانیان، غاصب سیلزي، شكست
اعتنا بھ ازدواج، آن كھ در فلسفھ بھ ولتر درس داده، و قسمتي از  مذھب، بي متحد شده بودند، استھزا كنندة
ھر چند كھ این كار را بھ قصد پیشگیري از الحاق ھمة لھستان بھ روسیھ  - لھستان را از آن جدا كرده بود

  انجام داده بود؟

مردم بیچیز وارد زدن و ھوراي  ھنگامي كھ وي غمگین و پیروز از جنگ ھفتسالھ بازگشت و در میان كف
من «: آرژان نوشت/ او بھ د. ، بیشتر بھ یك شبح شباھت داشت تا بھ یك غول)١٧۶٣مارس  ٣٠(برلین شد 

گردم كھ تنھا دیوارھاي آن را خواھم شناخت، در آن ھیچ یك از آشنایان خود را نخواھم  بھ شھري بازمي
اھد كشید كھ استخوانھاي خویش را آنجا در اي عظیم بھ انتظار من است، و طولي نخو یافت، در آنجا وظیفھ

پوست بدنش » .مأمني قرار خواھم داد تا نھ جنگ، نھ مصایب، و نھ دیوسیرتي بشر آنھا را آزار دھند
نمودند، جنگ و  سوختھ و پرچین و چروك بود، چشمان آبي مایل بھ خاكستریش اندوھگین و متورم مي

كرد  او فكر مي. نھا بینیش شكوه اولیة خود را حفظ كرده بوداش را خط انداختھ بودند، و ت تلخكامي چھره
پس از آن جنگ طوالني كھ توانایي جسماني، فكري، و ارادي وي را تحلیل برده بود، نخواھد توانست 

او كم غذا . مدت زیادي زنده بماند؛ ولي عادات معتدل او مدت بیست وسھ سال دیگر وي را حفظ كردند
كرد  در كاخ جدید خود در پوتسدام طوري زندگي مي. و با تجمل انس و الفتي نداشتآشامید،  خورد و مي مي

شد،  از اینكھ مدتي وقت صرف وجود خودش مي. پوشید كھ گویي ھنوز در اردوگاه است و لباس مي
ناراضي بود و در سالھاي آخر عمرش از اصالح صورت خود دست كشید و فقط گاه گاه ریش خود را با 

  كرد  شایعات حكایت از آن دارند كھ او زیاد شستشو نمي. چید قیچي مي

جنگ سخت شدن خصوصیات اخالقي وي را كھ، بھ عنوان یك وسیلة دفاعي در برابر بیرحمي پدرش 
او با آرامشي توأم با خویشتنداري فراوان، سي وشش بار شاھد مجازات . آغاز شده بود، تكمیل كرد

دست  شدند، و ھر شمشیر بھ دستان عبور داده مي شمشیر بھسربازان محكومي بود كھ از میان صف 
كارمندان و سران سپاه خود را با مأموران خفیھ، ورود ناگھاني برآنھا، . كرد اي بھ آنھا وارد مي ضربھ

. آورد گرفت بھ ستوه مي فحاشي، حقوق كم، و دستوراتي چنان مشروح كھ جلوي ابتكار و عالقھ را مي
ود پرنس ھانري را، كھ چنان مؤثر و با وفاداري در زمینة دیپلوماسي و جنگ بھ گاه محبت برادر خ ھیچ

تعدادي دوست زن داشت، ولي آنھا بیش از آنكھ بھ او عشق داشتھ . كرد، بھ خود جلب نكرد وي خدمت مي
فردریك بھ رنج كشیدن . یك از آنان بھ محفل داخلي وي راه نداشت باشند، از وي ھراس داشتند، و ھیچ

نگریست، و در بازگشت از جنگ او  بھ دیدة احترام مي) شد كھ توجھي بھ وي نمي(سروصداي ملكة خود  بي
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تالر بھ شگفتي واداشت؛ ولي محل تردید است كھ فردریك ھرگز با او  ٢۵‘٠٠٠اي بھ ارزش  را با ھدیھ
او شوھرش را در   با ھمة اینھا، ھمسرش عادت كرده بود كھ او را دوست داشتھ باشد؛. ھمبستر شده باشد

این شھریار عزیز «و » پادشاه عزیز ما«دید؛ و از او بھ عنوان  مصیبت شجاع، و در حكومت فداكار مي
فردریك بچھ نداشت، ولي بھ سگھایش عمیقًا . كرد یاد مي» كنم كھ من او را دوست دارم و پرستش مي

خوابیدند؛ گاھي او یكي از سگھا  افظ، ميمعموال دو سگ شبھا در اطاقش، شاید بھ عنوان مح. مند بود عالقھ
شود ھنگامي كھ آخرین  گفتھ مي. برد تا با گرماي حیواني خود وي را گرم كند را بھ رختخواب خود مي

دربارة وي این سوءظن وجود داشت كھ . اش مرد، او تمام روز گریست قالده از سگھاي مورد عالقھ
  .تي در دست استھمجنس باز است، ولي در این مورد تنھا حدسیا

در زیر پوستھ و ظاھر جنگي او عناصري از رقت قلب وجود داشتند كھ وي بندرت آن را در انظار آشكار 
اي صمیمانھ اخالص خواھرش ویلھلمینھ را جبران  بر مرگ مادرش فراوان گریست، و با عالقھ. كرد مي
بھ عواطف روسو . داد طف خود قرار ميھایش را آشكارا مورد ل ھا و برادرزاده غالبًا خواھرزاده. كرد مي
خندید، ولي خصومت روسو را نسبت بھ خود بخشید و ھنگامي كھ دنیاي مسیحیت روسو را طرد كرد،  مي

پرداخت؛  ھایي با فلوت خود مي كرد و بھ نواختن نغمھ او مشق سخت سربازانش را تمام مي. بھ او پناه داد
. كرد خت، و در اجراي آنھا در برابر درباریان خود شركت ميسا كنسرتوھا، و سمفونیھایي مي  سوناتھا،

دقتي «برني دانشمند شاھد نواختن وي در دربارش بود و اظھار داشت كھ وي كلیة قطعات خود را با 
اي منزه و ساده، اجرایي بسیار برازنده، و كمالي   اي روان، سلیقھ بسیار، آغازي پاكیزه و یك دست، پنجھ

ھاي سخت، اعلیحضرت مجبور بود، بر خالف  در بعضي از تكھ«: افزاید ولي برني مي .نواخت مي» مشابھ
  در سالھاي بعد، افزایش تنگي  ».برساندقواعد، نفسي تازه كند تا آن تكھ را بھ پایان 

دندان جلو او را مجبور كرد كھ از نواختن فلوت دست بكشد، ولي آموزش  نفسش و از دست رفتن چند
  .كالویھ را از سرگرفت

او دوست داشت یكي دو فیلسوف سر میز غذایش . بعد از موسیقي، سرگرمي مورد عالقة او فلسفھ بود
در . اداردبنشینند تا روحانیون را بشدت مورد انتقاد قرار دھد، و سران سپاه خود را بھ جنب و جوش و

فرانسھ اصول و افكار جزمي و »  فیلسوفان«ماند، و در حالي كھ بیشتر  كرد در نمي مكاتباتي كھ با ولتر مي
او نخستین حكمران در دوران جدید است كھ خود . دادند، وي شكاك باقي ماند آمیزي از خود بروز مي تخیل

ما آن اندازه از احتماالت در دست «تقد بود كھ مع. كرد خواند، ولي علنًا بھ مذھب حملھ نمي را الادري مي
اولباك را مردود / ولي جبرگرایي د» .›دنیاي پس از مرگ وجود ندارد‹ داریم كھ برایمان مسلم شود كھ 

اصرار داشت كھ ذھن بھ نحوي خالق ) مانند كسي كھ اراده درتمام وجودش حلول كرده باشد(دانست و  مي
فالسفة . توان، با آموزش، زیر فرمان عقل درآورد ششھاي انسان را ميكند و ك برروي محسوسات عمل مي

بودند؛ او عقیده داشت كھ » امپراطور خوبم ماركوس آورلیوس… دوستم لوكرتیوس، «مورد عالقة او 
  . ھاي اینان افزوده نشده است ھیچ مطلب مھمي بھ نوشتھ

تر از آن در تالشند  كنند و سخت الد و تناسل ميھاي مردم سریعتر از آن تو او با ولتر ھمعقیده بود كھ توده
از بین بردن معتقدات مذھبي این مردم فقط آنان را بھ . كھ فراغتي براي تعلیم وتربیت واقعي داشتھ باشند
تنویر افكار نوري است از آسمان «: گفت فردریك مي. شدت عمل و خشونت سیاسي متمایل خواھد كرد

در این گفتھ، قبل » .ھاي مردم افروزي است مخرب براي توده اند، و آتش دهبراي كساني كھ بر بلندي ایستا
انقالب فرانسھ  ١٧٩٣و دورة وحشت ١٧٩٢عامھاي سپتامبر از آنكھ انقالب فرانسھ آغاز شود، تاریخچة قتل

 فلسفھ و ھنر تنھا در میان: بیایید بھ حقیقت اعتراف كنیم«: بھ ولتر نوشت ١٧۵٩وي در آوریل. نھفتھ بود
طور كھ طبیعت آنھا را درست كرده است، بھ  ھاي عظیم مردم، ھمان توده. اي معدود رواج دارد عده

» این نژاد ملعون«) آمیز با لحني تقریبًا مزاح(او ابناي بشر را » .مانند صورت حیوانات بدخواه باقي مي
  :گفت د و ميدا خواند، و آرمانشھرھاي نیكخواھي و صلح و صفا را مورد استھزا قرار مي مي
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انگیزي بھ  ھاي خونین و غم نشناسي تا پایان جھان صحنھ جویي، خیانت، و حق خرافات، سودجویي، انتقام
جنگ، . رانند و ما بندرت تابع عقل ھستیم وجود خواھند آورد، زیرا عواطف نیرومندي بر ما فرمان مي

چون وضع . ود خواھند داشتحقوقي، ویراني، بیماریھاي مسري، زلزلھ، و افالس ھمیشھ وج دعاوي
ولي، بھ نظر من، اگر این جھان را خالقي . پندارم كھ اینھا باید الزم باشند گونھ است، من چنین مي این

ذھن انساني ضعیف است، بیش از . آفرید تر از آنچھ ھستیم مي باست ما را خوشبخت نیكخواه آفریده بود، مي
  ترس از شیطان . اند رین تعصبھاي مذھبي ساختھ شدهسھ چھارم ابناي بشر براي تبعیت از بیمعنیت

من . كند، و آنھا از مرد عاقلي كھ سعي كند آنھا را روشن كند بیزارند و جھنم چشمان آنان را مسحور مي
كنم كھ علماي االھیات مدعي ھستند بھ مردم القا  بیھوده در وجودشان تصویري را از خداوند جستجو مي

كمتر كسي است كھ بتواند آن را مھار كند، و . سان یك حیوان وحشي وجود دارددر وجود ھر ان. كنند مي
  . گذارند بیشتر افراد ھنگامي كھ وحشت قانون مانع آنان نشود، افسار آن را آزاد مي

كرد كھ اگر اجازه داده شود اكثریت مردم دولتھا را زیر نفوذ خود داشتھ باشند،  گیري مي  فردریك نتیجھ
براي اینكھ یك دموكراسي بھ حیات خود ادامھ دھد، باید، مانند . اري حاصل خواھدشدنتایج مصیبتب

فردریك مانند ناپلئون عقیده داشت . حكومتھاي دیگر، اقلیتي اكثریت را وادار كند اجازه دھند رھبرشان شود
وروثي یك او عقیده داشت كھ اشرافیت م» .در میان ملل و در انقالبات، اشراف ھمیشھ وجود دارند«كھ 

احساس افتخار و شرافت و وفاداري و تمایل براي خدمت بھ كشور بھ بھاي گزاف فداكاري شخصي، بھ 
توان آن را از صاحبان نبوغ طبقة متوسط كھ در رقابت براي كسب تمول تربیت  وجود خواھد آورد كھ نمي

ن طبقة متوسط كھ در ارتش بھ این ترتیب، پس از جنگ، بھ جاي بیشتر افسرا. یافتھ باشند انتظار داشت
. را كھ در انضباط و سختگیري شھرت داشتند، بھ كار گماشت» اشرافزادگان آلماني«ارتقا یافتھ بودند، 

ولي چون امكان داشت این نجباي مغرور مایة از ھم گسیختگي و ھرج ومرج و آلت استثمار بشوند، 
ر برابر تجزیھ، و مردم عادي را در برابر بایست یك پادشاه كھ قدرت مطلقھ داشتھ باشد كشور را د مي

  .بیعدالتي طبقاتي حفظ كند

ممكن است این تمایل تالشي در توجیھ میل . فردریك دوست داشت خود را خادم كشور و مردم نشان دھد
براي او كشور بھ . وي بھ در دست داشتن قدرت بوده باشد، ولي او این ادعا را بھ مرحلة عمل درآورد

درآمد، و وي حاضر بود كھ خود و دیگران را قرباني آن كند؛ بھ نظر وي، لزوم » تعالخداي م«صورت 
داد؛ ده فرمان در مرزبارگاه سلطنتي  الشعاع قرار مي این خدمتگزاري رعایت اصول اخالق فردي را تحت

ر را كھ او ھمعقیده بودند، و بعضي از سالطین این نظ» واقعبیني سیاسي«ھمة حكومتھا با . شود متوقف مي
فردریك نظریة مربوط بھ پادشاھي را براثر تماس با ولتر بھ . پادشاھي در حكم خدمتي مقدس است پذیرفتند

خود را با این اساس بنیاد » تز سلطنتي«فرانسھ ھم، براثر تماس با فردریك، » فیلسوفان«دست آورد؛ و 
  .ھان استكردند كھ بھترین امید براي اصالحات و پیشرفت در روشنفكري پادشا

بھ این ترتیب، فردریك، با وجود جنگھایش، بھ صورت معبود فالسفة فرانسھ درآمد و حتي خصومت 
ورزید، ولي از  آالمبر مدتھا از قبول دعوتھاي فردریك امتناع مي/ د. روسو با فضیلت را نیز كاھش داد

سرزمینھا مدتھا بھ شما،  فالسفھ و ادبا در ھمة«: او بھ فردریك نوشت. كرد تمجید از او مضایقھ نمي
  این » .اند اعلیحضرتا، بھ چشم رھبر و سرمشق خود نگریستھ

) و یك مقرري كھ فردریك براي او تعیین كرد(خصوصیت او با فردریك . فردریك در پوتسدام گذراند
نھ  اعتنایي پادشاه نسبت بھ آداب معاشرت، و از اظھارات وي او از بي. آالمبر نشد/ باعث كاھش تحسین د

شد؛ او بھ ژولي دو لسپیناس گفت  تنھا دربارة جنگ و حكومت ھمچنین دربارة ادبیات و فلسفھ مسرور مي
ھنگامي . توانست در آن ھنگام در فرانسھ بشنود، مطبوعتر بود كھ مصاحبت فردریك از آنچھ كھ انسان مي

ي او فرستاد كھ غول را در اي برا آالمبر براثر مرگ ژولي ماتمزده بود، فردریك نامھ/ د ١٧٧۶كھ در 
  :دھد خلق وخویي حكیمانھ و احساساتي نشان مي
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چیز جز  ھیچ… زخمھاي قلب از ھمھ حساسترند و … . اي كھ براي شما پیش آمده است متأسفم از فاجعھ
 .ام من، از بدبختي، رنج این فقدانھا را بیش از حد متحمل شده… . تواند آنھا را التیام بخشد گذشت زمان نمي

شما باید … . بھترین درمان آن است كھ انسان بھ خود فشار وارد آورد تا بتواند فكر خود را منحرف سازد
سیسرون براي تسالي … . نوعي پژوھش ھندسي براي خود انتخاب كنید كھ مستلزم توجھ مداوم باشد

در سن شما و من، ما باید آسانتر … . ي عزیزش، خود را بھ آھنگسازي واداشت تولیاخاطر خود از مرگ 
  . تسال یابیم، زیرا طولي نخواھد كشید كھ بھ آن كس كھ فقدانش باعث تأثرمان شده است خواھیم پیوست

و دربارة بیھودگي … بودن زندگي ما دربارة پوچ «. آالمبر اصرار كرد بار دیگر بھ پوتسدام بیاید/ او بھ د
من ھمان قدر از تسكین اندوه شما احساس … . بافي خواھیم كرد پایداري در تحمل شداید، با یكدیگر فلسفھ

اگر نتوان گفت كھ فردریك بھ طور كامل یك » .ام خرسندي خواھم كرد كھ انگار در یك نبرد پیروز شده
  .فالسفھ را دوست داشت پادشاه فیلسوف بود، دست كم پادشاھي بود كھ

نزاع این دو در برلین و دستگیري ولتر در فرانكفورت زخمھایي . این امر دیگر دربارة ولتر صادق نبود
او بھ پرنس دو . تلخكام ماند) فردریك(بیش از پادشاه ) ولتر(فیلسوف . عمیقتر از اندوه بھ جاي گذارده بود

بجز نسبت بھ اسبي كھ در نبرد مولویتس بر روي آن فردریك توانایي حقشناسي ندارد و «: لیني گفت
مكاتبة میان این دو درخشانترین مردان » .گریخت، نسبت بھ دیگران ھرگز احساس حقشناسي نكرده است

اي بھ فردریك نوشت تا این جنگجوي دست از حیات شستھ  قرن ھجدھم ھنگامي از سر گرفتھ كھ ولتر نامھ
ولتر بیحرمتیھایي را . ید كھ آنھا بھ مبادلة سرزنش و تعارفات پرداختندطولي نكش. را از خودكشي بازدارد

اش از جانب عمال پادشاه متحمل شده بودند بھ فردریك یادآوري كرد؛ فردریك پاسخ  كھ او و خواھرزاده
وار شیفتة نبوغ عالي شماست، بھ این راحتي خالص  اگر سروكار شما با مردي نبود كھ دیوانھ«: داد

  ھمة اینھا را تمام شده . شدید نمي

  :ولي پادشاه بھ نحوي سحر كننده، خویشتن فیلسوف را نواخت» .بشنوم

. خواھید چیزھایي كھ بھ مذاقتان شیرین بیایند بشنوید؟ بسیار خوب، من حقایقي را بھ شما خواھم گفت آیا مي
كنم،  عار شما را تحسین مياش. یابم من در شما بھترین نبوغي را كھ در طول اعصار بھ وجود آمده است مي

اي چنین  اي پیش از شما اثري چنین عمیق و سلیقھ ھرگز نویسنده… . و نثر شما را دوست دارم
دانید چگونھ در آن واحد ھم  شما در صحبت دلفریب ھستید و مي… . اطمینانبخش و ظریف نداشتھ است

… . شناسم ن موجودي ھستید كھ من ميتری شما اغوا كننده. شخص را سرگرم كنید و ھم بھ او آموزش دھید
با آنكھ من خیلي دیر آمدم، از . گذارد براي انسان، ھمھ چیز بستھ بھ این است كھ چھ وقتي پا بھ جھان مي

  . نویسد و او بھ من نامھ مي… ام  این امر تأسفي ندارم، زیرا من ولتر را دیده

خاطر كاالس و سیروان پشتیباني كرد، و مبارزه پادشاه با كمكھاي مالي قابل توجھي از مبارزات ولتر بھ 
بھ تنویر ابناي بشر با آنان » فیلسوفان«را مورد تحسین قرار داد؛ ولي در زمینة اعتماد » رسوایي«علیھ 

 ١٣بنابراین، در. بیني كرد در مسابقة میان عقل و خرافات، او پیروزي خرافات را پیش. ھمعقیده نبود
  : وشتوي بھ ولتر ن ١٧۶۶سپتامبر 

ولي چھ بسیار اشخاص احمق در جھان … . مبلغان شما چشمان معدودي از افراد جوان را خواھند گشود
كردند، ظرف نیم قرن، مردم خرافات  باور كنید اگر فالسفھ حكومتي برپا مي… ! كنند ھستند كھ فكر نمي

سوي شما غوض شود؛ شيء مورد پرستش ممكن است مانند مدھاي فران… . آوردند اي بھ وجود مي تازه
كند كھ مردم خود را در برابر یك تكھ نان فطیر، در برابر گاو آپیس، در برابر  چھ فرقي مي] ولي[
. ارزد ، یا در برابر یك مجسمھ بھ خاك اندازند؟ انتخاب میان یكي از اینھا بھ زحمتش نمي»عھد تابوت«

  . بندد خرافات بھ ھمان صورت باقي است، وعقل طرفي نمي
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یك كھ مذھب را بھ عنوان یك نیاز انساني پذیرفتھ بود، با آن از در سازش درآمد و از رواداري كامل فردر
در سیلزي تسخیر شده، او كیش كاتولیك را بھ حال خود . كرد آمیز مذھب حمایت مي كلیة اشكال مسالمت

اه قبال تنھا كاتولیكھا را این دانشگ. باقي گذارد، ولي دانشگاه برسالو را بھ روي پیروان ھمة مذاھب گشود
دربارة (او از یسوعیاني كھ پادشاھان كاتولیك آنان را اخراج كرده و در تحت فرمانروایي وي . پذیرفت مي

بھ ھمان ترتیب، . پناه یافتھ بودند، بھ عنوان معلماني ارزشمند استقبال كرد) وجود خداوند شك داشت
قرار داد؛ و در زمان سلطنت و درقلمرو وي، كانت از مسلمانان، یھودیان، و ملحدان را مورد حمایت 

چنان آزادي گفتار، تدریس، و نوشتن برخوردار بود كھ پس از مرگ فردریك، این آزادي بشدت مورد 
در این شرایط رواداري و آزداي مذھبي، بیشتر انواع و اشكال . سرزنش قرار گرفت و بھ آن پایان داده شد

در برابر ھریك ھزارنفر در برلین یك روحاني، و  ١٧٨٠در سال . گذاشت مذھبي در پروس رو بھ انحطاط
فردریك عقیده داشت كھ رواداري مذھبي بزودي بھ كیش كاتولیك . در مونیخ سي روحاني وجود داشت

  یك معجزه الزم است تا كلیساي كاتولیك را بھ «: بھ ولتر نوشت ١٧۶٧او در سال . پایان خواھدداد

قبرش را  ترتیب شما این دلخوشي را خواھید داشت كھ آن را دفن كنید و سنگ شده است، و بھ این
  .كاملترین شكاك براي یك لحظھ فراموش كرده بود كھ دربارة شكاكیت شكاك است» .بنویسید

II - نوسازي پروس  

فرمانروایي در تاریخ، شاید بجز شاگردش یوزف دوم امپراطور اتریش، در حرفة خود چنین كوشا   ھیچ
صبحھا معموال ساعت پنج، . فردریك خودش را ھم مانند سربازانش بھ انضباط عادت داده بود. نبوده است

كرد، و تا  كرد، صبحانھ صرف مي خاست و تا ساعت ھفت كار مي مي از خواب بر  گاھي ھم ساعت چھار،
، ساعت دوازده ونیم كرد داد، از محافظان كاخ خود بازرسي مي ساعت یازده با دستیارانش جلسھ تشكیل مي
پرداخت، و تنھا در آن وقت با  كرد، تا ساعت پنج بھ كار مي با وزیران و سفیران خود ناھار صرف مي

، پس از جنگ، ساعت نھ »نیمھ شب«صرف شامھاي . كرد موسیقي و ادبیات و صحبت رفع خستگي مي
گونھ عالیق خانوادگي توجھش را  چداد ھی او اجازه نمي. یافت شد و ساعت دوازده پایان مي ونیم آغاز مي

گونھ تعطیالت مذھبي باعث انقطاع  گونھ تشریفات درباري بر دوشش سنگیني كند، و ھیچ منحرف كند، ھیچ
كرد،  كرد، تقریبًا كلیة اقدامات مربوط بھ مشي كلي را تعیین مي كار وزیرانش را كنترل مي. تالش وي شود

ه دولتي یك دفتر حسابداري تأسیس كرد كھ اختیار داشت در ھر مراقب خزانھ بود، و در باالي سر دستگا
لحظھ ھریك از ادارات را مورد بازپرسي قرار دھد، و دستور داشت ھرگونھ سوءظني را در مورد اعمال 

كرد كھ فساد  او اعمال خالف قانون یا ناشایستگي را با چنان شدتي مجازات مي. خالف قاعده گزارش دھد
  .كھ در ھمة نقاط دیگر اروپا رواج داشت، در پروس تقریبًا از میان رفتدستگاھھاي دولتي، 

فردریك كار خود را با . بالید اش بھ خود مي او از این امر و از بھبود سریع كشور ویران شده
شدند، آغاز  خورده مي جوییھاي داخلي، كھ باعث استھزاي دربارھاي مسرف اتریش و فرانسة شكست صرفھ

شد از یك دست  البسة او تشكیل مي. شد لطنتي با ھمان سادگي خانة یك كاسبكار اداره ميخانوادة س. كرد
ھایي كھ بھ انفیھ آلوده شده بودند، و یك رداي تشریفاتي كھ در سراسر  لباس سربازي، سھ كت كھنھ، جلیقھ

شكار این جنگجو شعر را بھ . او بساط شكارچیان وسگھاي شكاري پدرش را برچید. عمرش دوام كرد
كارمندان ادارات . او نیروي دریایي ایجاد نكرد و درصدد بھ دست آوردن مستعمرات نبود. داد ترجیح مي

اي را كھ بھ ھنگام  داشتند؛ و وي با امساك مشابھي مخارج دربار ساده دولتي حقوق ناچیزي دریافت مي
وصف این، ارل آو چسترفیلد آن را با . كرد داشت، تأمین مي اقامت خود در پوتسدام در برلین دایر نگاه مي

تواند در آن باشد  ، و مفیدترین درباري كھ یك مرد جوان در اروپا مي ترین، درخشانترین بانزاكت«
  در آن كشور بھتر از ھر ) ١٧۵٢(شما ھنر و حكمت را اینك » :تشخیص داد و افزود«
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وزیر مختار انگلستان در پروس، ولي بیست سال بعد لرد مامزبري، » .كشور دیگردر اروپا خواھید دید
نھ یك مرد درستكار وجود ) برلین(در آن پایتخت «شاید بھ منظور تسالي خاطر لندن، گزارش داد كھ 

  » .دارد، نھ یك زن با عفت

او با ترغیب افراد و سربازگیري . كرد آمد، فردریك از امساك خودداري مي وقتي پاي دفاع ملي بھ میان مي
تنھا با در دست . گرداند اھي ارتش خویش را بھ نیروي قبل از جنگ خود باز مياجباري در مدت كوت

طلبیھاي یوزف دوم وكاترین دوم  توانست تمامیت ارضي پروس را در برابر جاه داشتن این اسلحھ او مي
بخشیدند  بایستي از قوانیني كھ نظم و ثبات بھ زندگي پروس مي این ارتش ھمچنین مي. محفوظ بدارد

كرد كھ اگر نیروي متشكل مركزي وجود نداشتھ باشد، شق دیگر آن نیروي  او احساس مي. اني كندپشتیب
او امیدوار بود كھ اطاعت بھ دلیل بیم از زور، بھ . غیرمتشكل و مایة اخالل در دست افراد خصوصي است

قوانین، و نیز بھ   اطاعت ناشي از خو گرفتن بھ قانون تغییر شكل دھد، كھ این خود در حكم تبدیل زور بھ
  .ھاي زور بود معناي پنھان كردن پنجھ

صورت  او بار دیگر بھ حقوقدانان مأموریت داد كھ قوانین گوناگون ومتناقض ایاالت و نسلھاي متعدد را بھ
كار كھ براثر مرگ زاموئل فون  این. تدوین كنند» قوانین عمومي مالكیت در پروس«یك نظام قوانین یا 

وسیلة صدراعظم یوھان فون كارمر و عضو شوراي ویژة  جنگ متوقف شده بود، بھ و) ١٧۵۵(كوكتیي 
مجموعة قوانین جدید نظام فئودالیتھ . تكمیل شد ١٧٩١سلطنتي شفارتس از سرگرفتھ شد ودر سال

كرد، ولي در داخل ھمین محدودیتھا درصدد بود كھ فرد را  صورت اصولي مسلم تلقي مي وسرفداري را بھ
این قوانین دادگاھھاي اضافي را از میان . یا بیعدالتي خصوصي یا عمومي محافظت كند دربرابر ظلم

قضاوت را  بردند، جریانات قضایي را كوتاھتر و سریعتر، مجازاتھا را تعدیل، و شرایط انتصاب بھ
براي گونھ حكم اعدامي بدون تصویب پادشاه قابل اجرا نبود، و دادخواھي از پادشاه  ھیچ. سنگینتر كردند

خاطر عدالت بینظرانة خود شھرتي بھمرسانید، و طولي نكشید كھ دادگاھھاي   فردریك بھ. ھمھ آزاد بود
  . ترین دادگاھھاي اروپا شناختھ شدند پروس بھ عنوان درستكارترین و با كفایت

موجب آن تعلیمات  صادر كرد كھ بھ» نظام عمومي مدارس كشور«فردریك فرماني بھ نام  ١٧۶٣درسال
ھمة اطفال پروس از . اعالم شده بود، تأیید شد و گسترش یافت ١٧١٧- ١٧١۶جباري، كھ توسط پدرش درا

حذف التیني از برنامة مدارس ابتدایي، تعیین . مدرسھ بروند بایست بھ سن پنجسالگي تا چھاردھسالگي مي
نظامي، نمایشگر  آموزش براساس مشقھاي نیمھ  عنوان مدیران مدارس، و قراردادن سربازان قدیمي بھ

خوب است كھ مدیران مدارس در كشور بھ «: در این مورد افزود  وي. خصوصیات اخالقي فردریك بود
. براي مردم كشور كافي است فقط كمي خواندن ونوشتن بیاموزند… . نوباوگان مذھب و اخالقیات بیاموزند

  » ..ھا وا ندارد ھا را بھ ترك دھكدهدارد وآن ھا نگاه تا مردم را در دھكده… باید طرحریزي شود آموزش… 

نخست با استفاده از وجوھي كھ براي یك لشكركشي . نوسازي اقتصادي از نظر زمان و پول تقدم یافت
آوري شده بودند، فردریك ھزینة الزم براي نوسازي شھرھا و  جمع) اینك دیگر مورد نیاز نبود(دیگر 
، و تھیة بذر براي كشت تازه تأمین كرد؛ او شصت ھزار ھا، توزیع خواربار میان اجتماعات گرسنھ دھكده

تالر بھ  ٢٠‘٣٨٩‘٠٠٠بر روي ھم . اسب را كھ مورد نیاز آني ارتش نبودند، میان مزارع توزیع كرد
سیلزي، كھ براثر جنگ ویران شده بود، بھ مدت شش ماه از . صورت كمكھاي ھمگاني بھ مصرف رسید

یك بانك كشاورزي با شرایط . ت ھزار خانھ در آنجا ساختھ شددر ظرف سھ سال، ھش. مالیات معاف شد
در مراكز گوناگون، شركتھاي اعطاي اعتبارات دایر شدند تا توسعة . داد سھل بھ زارعان سیلزي وام مي

اي باتالقي كھ در امتداد قسمت سفالي رودخانة اودر بود زھكشي، و  منطقھ. كشاورزي را تشویق كنند
نمایندگاني بھ خارج فرستاده شدند تا از مھاجران دعوت . پنجاه ھزار نفر فراھم شدزمین قابل كشت براي 

  . كنند بھ پروس بیایند؛ ھزار نفر آمدند

كرد، در پروس آن آزادي نقل مكان بھ شھرھا كھ در  چون سرفداري دھقانان را وابستھ بھ اربابانشان مي
فردریك بھ یكصد راه متوسل شد تا این . تساخت وجود نداش انگلستان رشد سریع صنایع را ممكن مي
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داد، انحصارات موقت را  گذاران خصوصي وام مي او با شرایط سھل بھ سرمایھ. اشكال را برطرف كند
گشود، و در برلین یك كارخانة  آورد، مدارس فني مي داشت، كارگر از خارج بھ كشور مي مجاز مي

افي دایر كند، ولي درختان توت در سرماي شمال رشدي كوشید تا صنعت ابریشمب مي. سازي دایر كرد چیني
برداري از معادن را در سیلزي، كھ از لحاظ مواد  فردریك عملیات فعاالنة اكتشاف و بھره. كردند نمي

: اي بھ ولتر، مانند یك كاسبكار بھ دیگري، نوشت در نامھ ١٧٧٧سپتامبر ۵در. معدني غني بود، ترویج كرد
كرون كتان  ۵‘٠٠٠‘٠٠٠ما … . ام و از این سفركامال راضي ھستم من از سیلزي بازگشتھ«
تر از  براي تبدیل آھن بھ فوالد، راھي خیلي ساده… .ایم كرون پارچھ بھ خارجیان فروختھ ١‘٢٠٠‘٠٠٠و

  » .طریقة رئومور كشف شده است

ھایي  د، ترعھفردریك براي تسھیل دادوستد، عوارض داخلي را لغو كرد، لنگرگاھھاي كشتیھا را وسعت دا
باال بودن عوارض گمركي واردات، و ممنوع بودن . كیلومتر راه جدید ساخت ۵٠‘٠٠٠حفر كرد، و حدود 

ھرج ومرج . شد الجیشي بودند، مانع پیشرفت بازرگاني خارجي مي صدور كاالھایي كھ داراي اھمیت سوق
ي در زمان جنگ اجباري المللي حمایت از صنایع داخلي را براي اطمینان از خودكفایي صنعت بین
با این وصف، برلین بھ عنوان مركز تجارت وحكومت روبھ رشد وتوسعھ گذارد، وجمعیت آن . ساخت مي
كرد تا بھ  افزایش یافت، و خود را آماده مي ١٧٧٧نفر در  ١۴٠‘٠٠٠بھ  ١٧٢١نفر در سال  ۶٠‘٠٠٠از 

  .صورت پایتخت آلمان در بیاید

  داري، سوسیالیسم، و حكومت  ین تركیب فئودالیتھ، سرمایھبراي تأمین اعتبارات الزم جھت ا

گرفت كھ بھ آنھا بھ صورت نظم اجتماعي،  مطلقھ، فردریك از ملت خود تقریبًا ھمان اندازه مالیات مي
) ١٧٨١پس از (او انحصار نمك، شكر، توتون، و . گرداند المنفعھ باز مي كمكھاي گوناگون، و كارھاي عام

برھمھ چیز، حتي . محفوظ داشت، و یك سوم اراضي قابل كشت را مالك بود قھوه را براي دولت
آوازخوانھاي خیاباني، مالیات بست، و ھلوسیوس را بھ كشور خود آورد تا در مورد یك شیوة غیرقابل 

طرحھاي جدید مالیات «: یكي از سفیران انگلستان نوشت. گریز براي وصول مالیات او را راھنمایي كند
فردریك بھ ھنگام مرگ در خزانھ » .اند ت مردم را نسبت بھ پادشاه خود از میان بردهواقعًا محب

  .تالر، یعني دوبرابرونیم درآمد ساالنة دولت، باقي گذارد ۵١‘٠٠٠‘٠٠٠

تحلیلي ویران كننده تحت عنوان نظام  ١٧٨٨، كھ سھ بار بھ برلین سفر كرده بود، در سال »پسر«میرابو 
او، كھ اصول آزادي فعالیتھاي فیزیوكراتھا را از پدرش بھ . فردریك كبیر نوشتسلطنتي پروس در دوران 

ارث برده بود، شیوة فردریك را بھ عنوان یك نظام پلیسي، یك دستگاه اداري كھ ھمة ابتكارات را از میان 
خ توانست پاس فردریك مي. داد، محكوم كرد برد و ھمة جھات خصوصي زندگي را مورد تھاجم قرار مي مي

شود كھ براثر بینظمي  باعث مي» آزادي عمل«دھد كھ در شرایط آشفتة پروس پس از جنگ ھفتسالھ، 
او تنھا كسي بود كھ . رھبري كردن فعالیتھا، الزامي بود. اقتصادي اثر پیروزي وي از میان برود

یك سردار سپاه اي جز نحوة فرمان دادن  توانست بھ نحوي مؤثر فرمان دھد، و براي فرماندھي ھم نحوه مي
او پروس را از شكست و از پاي درآمدن نجات داد، و با از دست دادن محبت . دانست بھ سربازان خود نمي

او متوجھ این نتیجھ بود، خود را با درستكاریش دلخوش . مردم كشورش بھاي این كار را پرداخت
  :داشت مي

ند، ھمینكھ از پیش راندن آنھا دست بكشید، آی ابناي بشر را چنانچھ بھ حركت وادار كنید، بھ حركت درمي
توان ھرچیز را بھ نحو  اي ندارند ببینند چگونھ مي كنند و عالقھ مردم كم مطالعھ مي… . شوند متوقف مي

ام، ھمینكھ موضوع باب كردن  گاه جز خوبي برایشان كاري نكرده با آنكھ من خودم ھیچ. دیگري اداره كرد
خواھم كاردي روي  كنند كھ مي آید، آنھا فكر مي رنوع تغییري بھ میان ميتغییري سودمند یا در حقیقت ھ

گونھ موارد من بھ ھدف صادقانھ و وجدان پاك خود، و اطالعاتي كھ در اختیار  در این. حلقومشان قرار دھم
  . ام ام، متكي بوده و بآرامي راه خود را رفتھ داشتھ
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جمعیت دوبرابر شد، . ات وي، ثروتمند و نیرومند شدپروس، حتي در زمان حی. ارادة فردریك حاكم بود
درست است كھ نظام جدید . تعلیم و تربیت گسترش یافت، و عدم رواداري مذھبي چھرة خود را پنھان كرد

وي بر استبداد روشنفكرانھ متكي بود، و وقتي پس از مرگ فردریك استبداد باقي ماند، بدون اینكھ از 
اي بھ نیرومندي ارادة  لي دچار سستي شد و در كنفرانس ینا در برابر ارادهروشنفكري خبري باشد، بناي م

  ولي بناي ناپلئوني . فروریخت فردریكخود 

یكي از وراث بعدي فردریك،  نیز، كھ بریك اراده و مغز متكي بود، فروپاشید؛ و در دراز مدت، بیسمارك،
بود كھ از كارھاي وي منتفع شد؛ او وارث ناپلئون را ادب كرد و از پروس و یكصد امیرنشین، یك آلمان 

  .متحد و قدرتمند بھ وجود آورد

III  -  امیرنشینھا  

باردیگر بھ خاطربیاوریم كھ در قرن ھجدھم آلمان یك ملت نبود بلكھ یك فدراسیون نااستوار از كشورھاي 
در وین را بھ عنوان رھبر خود پذیرفتھ بودند و گاه گاه » امپراطور مقدس روم«تقریبًا مستقل بود كھ ظاھر 

نطقھا و تحمل تشریفات و نمایندگاني بھ رایشستاگ یا دیت امپراطوري، كھ وظایف اصلي آن شنیدن 
این كشورھا زبان، ادبیات، و ھنر مشتركي داشتند، ولي از لحاظ . فرستادند انتخاب امپراطور بود، مي

این از ھم گسیختگي سیاسي منافعي . آداب، لباس، پول رایج، و عقاید مذھبي با یكدیگر متفاوت بودند
ارتشھاي آنان براي ایجاد . كرد ھنگھا كمك ميآور فر تعدد دربارھاي امیرنشینھا بھ تنوع تحرك. داشت

وحشت در دل اروپاییان با یكدیگر متحد نشده، و كوچك بودند؛ و بھ دلیل سھولت مھاجرت، بھ میزان قابل 
از جھات نظري، . شد توجھي رواداري در مذھب، رسوم، و قوانین بركشور، كلیسا، و مردم تحمیل مي

صحھ » جق االھي پادشاھان«ا معتقدات مذھبي پروتستانھا بر قدرت ھریك از امیران مطلق بود، زیر
االھي اعتقاد نداشت، بیشتر امراي كوچك خصوصًا  گونھ حق فردریك، كھ جز ارتش خود بھ ھیچ. گذاشت مي

اینان با اسراف بیحساب و تصور اشتباه دربارة «: گفت داد و مي امراي آلماني را مورد ھجو قرار مي
كوچكترین فرزند كوچكترین پسر یك خاندان طفیلي، خود … . كنند انھ خراب ميعظمت خویش، خود را خ

گیرد؛ و ارتش  ھایي مي سازد؛ معشوقھ داند؛ براي خود یك كاخ ورساي مي را ھمپایة لویي چھاردھم مي
البتھ جنگ برروي صحنة تئاتر و … براي جنگ بھ حدكافي نیرومند است … دھد، ارتشي كھ  تشكیل مي

  » .رونا

وقتي كھ برگزینندة آن، فردریك آوگوستوس دوم، با ماري ترز علیھ . ھمترین امیرنشین، ساكس بودم
درسدن را در سال ) فردریك(پادشاه بیرحم . فردریك متحد شد، دوران ھنر و افتخار آن بھ پایان رسید

بھ این كشور حكمران ساكس بھ عنوان آوگوستوس سوم پادشاه لھستان . باران و ویران كرد گلولھ ١٧۶٠
نوة او، فردریك آوگوستوس سوم، در سن سیزدھسالگي این امیرنشین را بھ . درگذشت ١٧۶٣گریخت و در 
، وبا )١٨٠۶(را بھ دست آورد، ساكس را بھ صورت یك كشور سلطنتي درآورد » عادل«ارث برد، نام 

  .حفظ كرد) ١٧٢٧(نشیب و فرازھاي بسیار تخت سلطنت خود را تا ھنگام مرگش 

او . شود ارل اویگن، دوك وورتمبرگ، در درجة اول بھ عنوان دوست و دشمن شیلر وارد داستان ما ميك
  با 

یك . بود» درخشانترین دربار اروپا«خود را بھ فرانسھ فروخت، و درباري داشت كھ بھ گفتة كازانروا 
براي داستان ما، . تئاتر فرانسوي، یك اپراي ایتالیایي، و یك سلسلھ ھمخوابھ نیز جزو آن بودند

ولي او را در . مھمتر از دیگران است ١٨٢٨تا  ١٧٧۵وایمار از  -آوگوست، دوك فرمانرواي ساكس كارل
. كردند بھتر خواھیم شناخت میان ستارگاني چون ویالنت، ھردر، گوتھ، و شیلر كھ دربارش را نوراني مي

وران، تحت تأثیر نفوذ ولتر و سرمشق او یكي از چند حكمرانان كوچك مستبد روشنفكر بود كھ در این د
و . ، تریر، ماینتس)كولن(اسقفھاي اعظمي كھ برمونستر، كولوني . فردریك، بھ بیداري آلمان كمك كرد
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كردند، با كارھایي از قبیل افزایش تعداد مدارس و بیمارستانھا،  بامبرگ حكومت مي - وورتسبورگ
ي، اصالح وضع زندانھا، گسترش كمك بھ مستمندان، جلوگیري از اسراف دربارھا، كاھش تبعیضات طبقات

ادمند برك . و بھبود وضع صنایع و تجارت، در زمرة این حكمرانان كوچك مستبد روشنفكر درآمدند
  ».تر از این حكمرانان كلیسایي آسان نیست تجسم حكومتھایي مالیمتر و با گذشت«: نوشت

عنوان قسمتي از شیوة نظارت اجتماعي بشدت باقي  ولي تبعیضھاي طبقاتي در بیشتر كشورھاي آلماني بھ
اي تشكیل  نجبا، روحانیان، افسران ارتش، صاحبان حرف، بازرگانان، و دھقانان طبقات جداگانھ. بودند

دادند، و در ھر طبقھ درجاتي وجود داشتند كھ صاحب ھر كدام از آنھا، با تحقیر درجة پایینتر خود،  مي
ازدواج در خارج از طبقھ تقریبًا غیرقابل تصور . گرفت شد و خود را مي براي خویش شخصیتي قابل مي

نجبا انحصار مشاغل باالتر . خریدند گذاران عناوین نجیبزادگي را مي بود، ولي بعضي از تجار و سرمایھ
بسیاري از آنھا مزایاي خود را براثر شھامت یا توانایي بھ دست . را در ارتش و دولت در اختیار داشتند

آوردند؛ ولي بسیاري از آنھا ھم انگلھایي بودند كھ اونیفورم بھ تن داشتند، در دربار براي احراز تقدم از  مي
ھاي فرانسوي پیروي  بازي از شیوه كردند، و در زبان، فلسفھ، و معشوقھ نظر اجتماعي با یكدیگر رقابت مي

  .كردند مي

آنھا  ١٧٨٠آلمان باختري این بود كھ تا سال  از نكات مثبت شاھزادگان، روحانیان عالیمقام، و نجباي
رعایاي خودرا از قیود سرفداري آزاد كرده بودند، و این كار را تحت شرایطي انجام دادند كھ گسترش رفاه 

راینھولدلنتس عقیده داشت كھ دھقانان انسانھاي بھتري ھستند، . ساخت و رونق روستاییان را امكانپذیر مي
حساب یكشاھي و صددینار را دارند، یا از اشرافزادگان جوان و سر بھ ھوا، زیرا از بازرگاناني كھ 

زندگي روستایي ) ١٧٧٧(اش  ھاینریش یونگ در خود زندگینامھ. تر، صمیمیتر، و طبیعیترند صافتر، ساده
دانست؛ ھر در آوازھاي محلي دھقانان را  را، با آن تالشھاي روزانھ و جشنھاي فصلیش، كمال مطلوب مي

یتر و عمیقتر از اشعار كتابھا یافت؛ و گوتھ دراثر خود بھ نام شعروحقیقت توصیف كرده است كھ حقیق
اینھا یك . كرد آوري محصول انگور، سراسر یك منطقھ را آكنده از شادي، آتشبازي، و شراب مي  جشن جمع

  جنبھ از صحنة زندگي آلمان بودند؛ جنبة دیگر آن عبارت بود از 

شدند، و اطفال بیسوادي كھ با لباسھاي ژنده  ي سنگین، زناني كھ در سي سالگي پیرميكار سخت، مالیاتھا
در یك ایستگاه ھشت گدا دور من جمع «: اوكونیگ بھ لسینگ گفت ١٧٧٠در . كردند در خیابانھا گدایي مي

ھ مسلمًا كسي كردند ك دویدند و فریاد مي ھایي بودند كھ ھمة افراد آن دنبال من مي شدند؛ در مونیخ خانواده
در قرن ھجدھم خانواده از كشور یا مدرسھ مھمتر » .شود كھ بگذارد آنھا از گرسنگي بمیرند راضي نمي

در آنجا طفل راه . خانة یك آلماني منبع و مركز انضباط اخالقي، نظم اجتماعي، و فعالیت اقتصادي بود. بود
گرفت، و از ھمان سنین اولیة كودكي  اد مياطاعت از پدر سختگیر، و پناه گرفتن نزد مادر بامحبت را ی

اثر شیلر تصویر كمال » آواز زنگ«. آموخت شركت در كارھاي گوناگون و سازندة روزپركن را مي
كھ بسیار با عفت بود، با عقل و درایت محفل خانوادگي را «كند  را ترسیم مي» دار یك زن خانھ«مطلوب 
گرفت، و كلیة لحظات فراغت را با دوك  ھا را مي و پسر بچھداد، جل كرد، بھ دختران آموزش مي اداره مي

در خارج از خانھ، بجز دربارھا، مردان معموال . زن تابع شوھر ولي معبود اطفال بود» .كرد ریسندگي مي
داشتند، و بھ این ترتیب، صحبتھاي آنھا بھ سوي بیروحي یا كفر  زنان را از زندگي اجتماعي خود مستثنا مي

: اكرمان عقیده داشت. در دربارھا، زنان بافرھنگ و داراي رفتار شایستھ بسیار بودند. كرد ميگرایش پیدا 
نویسند، واز این جھت بربسیاري از مشھوترین نویسندگان ما  بعضي از آنھا با سبكي عالي مطلب مي«

گي براي گریھ بایست غش كردن و آماد در آلمان ھم مانند فرانسھ، زنان طبقات باالتر مي» .برتري دارند
  .ھاي خاص خود بیاموزند كردنھاي احساساتي و ناگھاني را بھ عنوان قسمتي از شیوه

بنا . كرد ھاي فرانسوي پیروي مي اخالقیات دربارھا از نظر میخوارگي، قمار، زناكاري، و طالق از نمونھ
كردند كھ گویي رویدادھاي  بھ ھمان سھولت شوھر عوض مي«بھ گفتة مادام دوستال، زنان صاحب عنوان 

امرا با » .كردند ادي نميكنند، و روحًا نیز از این امر احساس ناراحتي زی یك نمایشنامھ را طرحریزي مي
دادند؛ بھ این ترتیب بود  بندوباري اخالقي را رواج مي فروش سربازان خود بھ حكمرانان بیگانھ، شیوة بي
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كاسل از درآمد حاصل از تجارت سربازان، كاخ زیبایي ساخت و درباري باشكوه دایر  -كھ الندگراف ھسن
لیره بھ  ۵٠٠‘٠٠٠آلماني سي ھزار سرباز بھ مبلغ برروي ھم، در جریان انقالب امریكا، امراي . كرد

انگلستان فروختند یا بھ قول خودشان قرض دادند؛ دوازده ھزاروپانصد نفر از این سربازان ھرگز باز 
گذشتھ از پروس، آلمانیھاي قرن ھجدھم، كھ وقایع دھشتبار قرن ھفدھم را بھ خاطر داشتند، تمایل . نگشتند

  .تواند از قرني بھ قرن دیگر عوض شود ظاھرًا خصایص اخالقي ملي مي. دنددا زیادي بھ جنگ نشان نمي

ھاي گوناگون  سرزمین آلمان، كھ بھ فرقھ. مذھب در آلمان، بیش از سرزمینھاي كاتولیك، تابع دولت بود
  آوري نداشت كھ معتقدات  تقسیم شده بود، از خود روحاني بزرگ ھراس

رھبران مذھبي بھ وسیلة امرا منصوب . ي آن را ھماھنگ كندمذھبي، فنون لشكركشي، و تدابیر دفاع
در طبقات متوسط و پایین معتقدات مذھب . شدند، و درآمد مؤسسات مذھبي نیز بستھ بھ ارادة آنان بود مي

اعتقادي كھ از انگلستان  تأثیر امواج بي نیرومند بود و تنھا نجبا، روشنفكران، و معدودي از روحانیان تحت
منطقة راین بیشتر كاتولیك بود، ولي ھمین منطقھ دراین دوران . رازیر شده بودند قرار گرفتندو فرانسھ س

  .شاھد پیداش نھضتي بود كھ بھ نحوي جسورانھ بھ معارضھ با قدرت پاپھا برخاست

یوھان نیكوالوس فون ھونتھایم، اسقف كمك تریر با اسم مستعار یوستینوس فبرونیوس،  ١٧۶٣در سال 
این كتاب از التیني بھ آلماني، . حت عنوان دربارة وضع كلیسا و قدرت قانوني پاپ منتشر كرداي ت رسالھ

در این . فرانسھ، ایتالیایي، و پرتغالي ترجمھ شد و در سراسر اروپاي باختري جنب وجوشي پدید آورد
رة امور كتاب فبرونیوس رھبري پاپ را پذیرفت، ولي این رھبري را بھ برخورداري از احترام و ادا

پاپ معصوم نیست؛ بایستي پژوھشي از رأي او بھ شوراي عمومي كلیسا امكانپذیر . دانست محدود مي
نویسندة كتاب بھ نفوذ پنھاني و . باشد، و این شورا باید مرجع نھایي قانونگذاري در كلیسا باشد

قدرت كلیسا باعث نھضت داشت كھ تمركز بیش از حد  كارانة دربار پاپ اعتماد نداشت و اظھار مي محافظھ
اصالح دیني شده است، و عدم تمركز ممكن است راه بازگشت پروتستانھا بھ كلیساي كاتولیك را ھموار 

در مورد قوانین دنیوي، نھ االھي، رھبران غیر مذھبي حق دارند كھ از اطاعت از دستگاه پاپ . سازد
پاپ این كتاب را . ملي خود را از رم جدا سازندتوانندكلیساھاي  امتناع كنند؛ و چنانچھ الزم باشد، بحق مي

ما نفوذ آن را در یوزف . در آمد» كتاب دعاي دولتھا«، ولي كتاب بھ صورت )١٧۶۴فوریة (محكوم كرد 
  .دوم دیدیم

آنھا مایل . كردند اسقفھاي اعظم كولوني، تریر، ماینتس، و سالزبورگ از نظرات فبرونیوس طرفداري مي
سپتامبر  ٢۵در . طور كھ سایر امیرنشینھا مستقل از امپراطور بودند زاد باشند، ھمانبودند از نفوذ پاپ آ

آمد،  را صادر كردند كھ اگر بھ موقع اجرا در مي) نزدیك كوبلنتس(» بیانیة مقدماتي امس«آنھا  ١٧٨۶
  : در این بیانیھ گفتھ شده است. آورد دیگري بھ وجود مي» اصالح دیني«نھضت 

را كھ از نخستین قرون ] پاپي[ولي آن امتیازات … ع در كلیسا ھست خواھد بود، پاپ باالترین مرج
توان دیگر  نمي… شوند، بلكھ برفرامین غیر واقعي استوار و براي اسقفھا زیانبارند  مسیحیت ناشي نمي

ارند باشند، و اسقفھا حق د گونھ فرامین در زمرة آنچھ كھ دربار پاپ غضب كرده است مي این. معتبر دانست
امپراطور «شخصًا حقوق مشروع خود را تحت حمایت ) آمیز سودي ندارند چون اعتراضات مسالمت(

ھاي مذھبي نباید از رؤساي  فرقھ… . دیگر نباید اسقفھا بھ رم توسل جویند. حفظ كنند» آلماني -رومي
وھي نباید بھ گونھ وج ھیچ. خارجي دستور بگیرند یا در شوراھاي عمومي خارج از آلمان حضور یابند

تعیین متصدي براي مشاغل خالي نباید توسط رم انجام گیرد، بلكھ باید … . عنوان اعانھ بھ رم فرستاده شود
  از طریق انتخاب عادي نامزدھاي محلي صورت 

  . یك شوراي ملي آلماني باید این امور و امور دیگر را تنظیم كند… . پذیرد
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پاپ ھراس داشتند، از این اعالمیھ حمایتي نكردند، عالوه بر آن،  اسقفھاي آلماني كھ از قدرت مالي دربار
آنھا مردد بودند كھ بھ جاي نظارت عالیة رم دوردست، قدرت بالفصل امراي آلمان را، كھ كمتر امكان 

ھاي خود را پس گرفت  شورش نوخاستھ ساقط شد؛ ھونتھایم گفتھ. گریز از آن وجود داشت، مستقر سازند
  .؛ وھمھ چیز مانند سابق شد)١٧٨٩(خود را » بیانیة مقدماتي«اي اعظم و اسقفھ) ١٧٨٨(

IV  - نھضت روشنگري در آلمان  

آنھایي كھ یك (آموزش و پرورش، جز در امیرنشینھاي كلیسایي . ولي ھمھ چیز كامال مانند گذشتھ نبود
استادان . رفتھ بود، از تسلط كلیسا خارج شده و تحت مراقبت دولت قرار گ)روحاني در رأس آنھا بودند

با آنكھ ھمة . پرداخت مي) آور با خست شرم(شدند وحقوق آنان را دولت  دانشگاه توسط دولت منصوب مي
از آزادي روزافزوني در  ١٧٨٩ھا تا سال  معلمان و شاگردان ملزم بودند بھ مذھب امیر بگروند، دانشكده

ھاي  دوره. ني را بھ عنوان زبان تعلیمات گرفتآلماني جاي التی. ھاي علمي و درسي برخوردار بودند زمینھ
) در دانشگاه كونیگسبرگ در دوران كانت(علوم و فلسفھ بسرعت افزایش یافتند و فلسفھ بھ نحوي گسترده 

كارل » .بازي توصیف شد توانایي فكركردن و پژوھش دربارة ماھیت اشیا، بدون تعصب یا فرقھ«بھ عنوان 
اي  وزش و پرورش در دوران فردریك كبیر، از كانت خواست وسیلھفون تسدلیتس، وزیر پرحرارت آم

دانشجویان دانشگاھھا را از مطالعات و تحصیالت پولساز باز دارد و این مطلب را «پیشنھاد كند كھ بتواند 
بھ آنان تفھیم كند كھ اگر آنھا داراي دانش فلسفي باشند، معلومات اندك آنان در زمینة حقوق و حتي االھیات 

  » .پزشكي خیلي آسانتر بھ دست خواھد آمد و خیلي مطمئنتر بھ كار خواھد رفتو 

بسیاري از دانشجویان فقیر براي تحصیالت دانشگاھي از منابع دولتي یا خصوصي كمكھایي بھ دست 
آوردند؛ داستان اكرمان در مورد اینكھ چگونھ ھمسایگان مھربان در ھر مرحلھ از رشد ونمو وي بھ او  مي

التحصیالن  ھر یك از فارغ. در میان دانشجویان امتیازات طبقاتي وجود نداشت. كردند دلپذیر است كمك مي
توانست از مستمعین خود دریافت  التدریسي كھ مي اجازه داشت تحت نظارت دانشگاه در برابر ھر حق

ھ رقابت از ناحیة گون اي زندگي خود را بھ این طریق آغاز كرد؛ و این دارد، درس بدھد؛ كانت دوران حرفھ
مادام دوستال عقیده داشت كھ بیست . داشت معلمان جدید، دانشمندان قدیمي را مراقب و در تكاپو نگاه مي

  در ھیچ كشوري، . از ھمة دانشگاھھاي اروپا از لحاظ دانش جلوترند«وچھار دانشگاھي كھ در آلمان بودند 

از … . كمال رساندن استعدادھاي انسان وجود نداردحتي در انگلستان، این ھمھ وسیلة آموزش یا وسیلة بھ 
اند؛ و  زمان اصالح دیني دانشگاھھاي پروتستان بھ نحوي غیرقابل بحث بر دانشگاھھاي كاتولیك برتر بوده

  » .افتخار ادبي آلمان با این مؤسسات بستگي دارد

روسو الھام گرفتھ بود، در یوھان بازدو، كھ از خواندن آثار . شد طنین اصالح آموزشي در فضا شنیده مي
اثر خود بھ نام كار اولیھ را در چھار جلد منتشر كرد كھ حاوي طرحي براي تدریس اطفال از  ١٧٧۴سال 

اطفال از طریق بازي و ورزش سالمت : بھ موجب این طرح، بایستي. طریق آشنایي مستقیم با طبیعت بود
اینكھ پشت میز درس بنشینند، و در ھواي آزاد بھ و نیرو بیابند؛ قسمت زیادي از آموزش خود را بھ جاي 

وار، بلكھ بھ وسیلة بردن نام اشیا و  دست آوردند؛ آنھا باید زبان را نھ از طریق دستور زبان و طوطي
شود فراگیرند؛ اخالقیات را بایستي با تشكیل و تنظیم  اعمالي كھ طي تجربیات روزمره با آنھا برخورد مي

اي، خود را براي زندگي آماده سازند؛ مذھب  د بیاموزند؛ با آموختن حرفھگروھھاي اجتماعي از خو
. كرد بازدو علنًا دربارة تثلیث ابراز تردید مي. بایست وارد برنامة دروس شود، ولي نھ با وسعت گذشتھ مي

ھمھ بیحیایي و پررویي، «اي تأسیس كرد و شاگرداني بارآورد كھ  بنگاه خیریة نمونھ ١٧٧۴او در دساو در 
با نھضت » آموزش مترقیانھ«كرد؛ ولي این  آنھا والدینشان را سخت ناراحت مي» چیزداني و تفرعن

  .روشنگري ھماھنگي داشت وبسرعت در سراسر آلمان گسترش یافت
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تجربھ در زمینة آموزش و پرورش قسمتي از جوش و خروش فكریي بود كھ این كشور را در فاصلة میان 
ھاي  ھا، مجالت، كتابخانھ كتابھا، روزنامھ. فرانسھ بھ جنب وجوش وا داشتھ بودوانقالب » جنگ ھفتسالھ«

بیش از ده جنبش ادبي شكفتھ شدند كھ ھریك از آنھا . یافتند ھا با شور و شوق افزایش مي سیار، وقرائتخانھ
ایتونگ در نخستین نشریة روزانة آلمان بھ نام دي الیپزیگھ تس. از خود مسلك، نشریھ، و قھرماناني داشت

. شدند نشریة روزانھ یا ھفتگي منتشر مي ٢١٧در آلمان  ١٧٨۴آغاز بھ كار كرده بود؛ تا سال  ١۶۶٠سال 
مرك،  ١٧٧٢لسینگ سر دبیري بخش ادبي فوسیشھ تسایتونگ را در برلین بھ عھده گرفت؛ در  ١٧۵١در 

ویالنت نشریة  ١٧٨٩ -١٧٧٣در . گوتھ، و ھردر نشریة اخبار ادبي فرانكفورت را منتشر كردند
این . سھ ھزار نویسندة آلماني در آلمان بودند ١٧٧٣در . مركورآلمان را متنفذترین نشریة ادبي آلمان كرد

بسیاري از اینھا نویسندگان نیمھ . نویسنده داشت ١٣٣الیپزیگ بتنھایي . شش ھزار نفر شد ١٧٨٧رقم در 
. كرد طي سالھاي متمادي از راه ادبیات ارتزاق مي وقت بودند؛ لسینگ احتماال نخستین فرد آلماني بود كھ

. كرد تقریبًا ھمة نویسندگان فقیر بودند، زیرا قانون حق مؤلف تنھا در امیرنشین خودشان از آنھا حمایت مي
گوتھ بر سر گوتس فون . كرد چاپ بدون اجازة كتابھا بشدت درآمد نویسندگان و ناشران را محدود مي

  .از ورتر، كھ بزرگترین موفقیت ادبي آن نسل بود، ناچیزي برد برلیشینگن زیان كرد، و

  آالمبر / د. شكفتگي ناگھاني ادبیات آلمان در زمرة وقایع عمدة نیمة دوم قرن ھجدھم است

از پوتسدام نـوشت چیـــزي كھ ارزش گزارش دادن را داشتھ باشد در نشریات آلمان ندیده است؛  ١٧۶٣در 
ما نظر . كرد و شاید برآن پیشي داشت ر نبوغ ادبي معاصر با فرانسھ برابري ميآلمان از نظ ١٧٩٠تا سال 

تحقیرآمیز فردریك را دربارة زبان آلماني بھ عنوان اینكھ زمخت و خشن و آلوده بھ حروف بیصداست 
با این وصف، خود فردریك با عمل جسارت آمیز خود در عقب راندن این ھمھ دشمن، غروري . ایم دیده

آلمانیھا دمید كھ بھ نویسندگان آلماني جرئت داد تا زبان خود را بھ كار برند ودر برابر ولترھا و ملي در 
زبان آلماني خود را ویراستھ و منقح كرد و بھ صورت یك زبان ادبي  ١٧۶٣تا سال . روسوھا قد علم كنند

  .درآورد و آمادة آن بود كھ نداي روشنگري آلمان را سردھد

انگلیسي آمیختھ با ) دئیسم(اي نبود، بلكھ محصول دردناك خداپرستي  كر و جدیدالوالدهاین روشنگري فكر ب
اي قرار داشت كھ خردگرایي معتدل كریستیان فون ولف آن را آماده  آزاد فكري فرانسوي بود و در زمینھ

داپرستي تا سال آثار مھم و تكاندھندة تولند، تیندل، كالینز، ویستن، و وولستن، مبني بر اصول خ. كرده بود
ترین افكار فرانسوي  نشریة كورسپوندانس گریم تازه ١٧۵۵بھ آلماني ترجمھ شده بودند، و تا سال  ١٧۴٣

در آلمان آن قدر افراد آزاد فكر بودند كھ انتشار  ١٧۵۶در . كرد را در میان گزیدگان آلمان منتشر مي
خود بھ نام عشق بھ حقیقت را منتشر كرد  اثر ١٧۶۴ -١٧۶٣بازدو در . فرھنگ آزاد فكران را ایجاب كند

كریستو فریدریش  ١٧٩۵در . داشت كھ وحي و الھام االھي را سواي آنچھ در خود طبیعت است مردود مي
ترین آثار ادبي را آغاز كرد كھ مقاالت  ھایي دربارة تازه نیكوالي، یك كتابفروش برلیني، انتشار نشریة نامھ

از شاخصھاي ادبي  ١٧۶۵این نشریھ تا سال . آن را غني ساختھ بودلسینگ، ھردر، و موزس مندلسون 
  .كرد گویي در ادبیات، و مرجعیت در امور مذھبي مبارزه مي نھضت روشنگري آلمان بود و با گزافھ

در ھامبورگ تأسیس شد؛  ١٧٣٣نخستین لژفراماسونھا در سال . در این نھضت فراماسونھا نیز سھیم بودند
ال آن دایر شدند، و اعضاي آن شامل فردریك كبیر، دوك فردیناند حكمران برونسویك، لژھاي دیگر بھ دنب

. وایمار، لسینگ، ویالنت، ھردر، كلوپشتوك، گوتھ، و كالیست بودند -دوك كارل آوگوست حكمران ساكس
ي بھ طور كلي، این گروھھا طرفدار خداپرستي بودند، ولي از انتقاد آشكار از معتقدات متداول خوددار

آدام وایسھاوپت، استاد قانون كلیسایي در دانشگاه اینگولشتات، انجمني مخفي مشابھي  ١٧٧۶در . كردند مي
. را بھ خود گرفت» ایلومیناتي«گذارد كھ بعدًا نام قدیمي » پرفكتي بیلیشتن«بھ وجود آورد كھ نام آن را 

، اعضاي خود را از نظر تاریخ »انجمن یسوع«مؤسس آن، كھ یك یسوعي پیشین بود، بھ پیروي از نمونة 
متحد ساختن كلیة «آنھا را متعھد ساخت كھ در مبارزه بھ خاطر   بندي كرد و ورودشان بھ جمعیت درجھ

شاھكار عقل، و بھ این ترتیب، نیل «و درآوردن بشر بھ صورت » افرادي كھ توانایي تفكر مستقل را دارند،
  ھبران خود اطاعت بھ عالیترین مرحلة كمال در ھنر حكومت، از ر
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دچار » ایلومیناتي«تئودور، برگزینندة باواریا، ھمة انجمنھاي پنھاني را غیرقانوني اعالم داشت، و فرقة 
  .مرگ زودرس شد

یوھان زملر، استاد االھیات در ھالھ، انتقادات . و تصفیھ حتي در روحانیان نیز اثر گذاشت» خانھ تكاني«
كھ عھدقدیم ) درست برعكس اسقف واربرتن(كرد  او استدالل مي. تسطح باالتري بر كتاب مقدس روا داش

گیرد؛ او عقیده  تواند ملھم از خداوند باشد، زیرا بجز در مرحلة نھاییش، فناناپذیري بشر را نادیده مي نمي
حواري، كھ ھرگز مسیح را ندیده بود، از مسیر تعالیم مسیح  داشت كھ مسیحیت براثر االھیات بولس

داد كھ مسیحیت را بھ عنوان نوعي از تالش گذران بشر  است؛ و بھ علماي االھیات اندرز ميمنحرف شده 
ھنگامي كھ كارل بارت و دیگر شاگردانش ھمة اصول جزمي . براي رسیدن بھ زندگي اخالقي تلقي كنند

ود را مسیحیت بجز اعتقاد بھ خداوند را رد كردند، زملر بھ سوي مذھب رایج بازگشت و كرسي االھیات خ
كرد و او را مانند  بارت عیسي را فقط بھ عنوان معلمي بزرگ توصیف مي. حفظ كرد ١٧٩١تا  ١٧۵٢از 
یوھان ابرھارد نیز سقراط را با مسیح . دانست مي» ، و خود من موسي، كنفوسیوس، سقراط، زملر، لوتر«

استادي فلسفھ در دانشگاه دانست؛ او از سلك كشیشان لوتري اخراج شد، ولي فردریك او را بھ  برابر مي
یك روحاني دیگر، ویلھلم آبراھام تلر، مسیحیت را بھ خداپرستي تبدیل كرد، و از . ھالھ منصوب كرد

. كرد كھ بھ فرقة مذھبي او بپیوندند كس، از جملھ یھودیاني كھ بھ خداوند اعتقاد داشتند، دعوت مي ھمھ
» بھ دلیل كافي بر وجود جھان«و خداوند را بھ  یوھان شولتس، یك كشیش لوتري، منكر الوھیت عیسي شد

  .از سلك كشیشان اخراج شد ١٧٩٢او در . تبدیل كرد

از آنجا كھ . سروصدا زیادبود این بدعتگذاران پرسروصدا اقلیت كوچكي بودند؛ شاید تعداد بدعتگذاران بي
ان خیلي نیرومندتر از كردند؛ از آنجا كھ مذھب در آلم كشیشان از مباحثھ و استدالل حسن استقبال مي

انگلستان یا فرانسھ بود و فلسفة ولف در دانشگاھھا سازشي میان خردگرایي و مذھب بھ وجود آورده بود، 
ھدف روشنگري آلمان از میان بردن مذھب نبود، بلكھ آزاد . روشنگري آلمان شكل افراطي بھ خود نگرفت

د كھ در فرانسھ كیش كاتولیك را تا این حد مقبول طبع ھا، بیھودگیھا، و نفوذ كشیشان بو ساختن آن از افسانھ
خردگرایان در آلمان، كھ بیشتر طرفدار عقاید . مردم كرده و فالسفھ را بھ این اندازه ناراحت ساختھ بود

روسو بودند تا ولتر، پي بردند كھ مذھب براي عناصر عاطفي بشر بسیار خوشایند است؛ و نجباي آلمان، 
ر از نجیبزادگان فرانسھ علني بود، از مذھب بھ عنوان كمكي بھ اخالقیات و حكومت كھ شكاكیت آنھا كمت

نھضت رمانتیك جلو پیشرفت خردگرایي را گرفت و مانع از آن شد كھ لسینگ براي . كردند حمایت مي
  آلمان ھمان وضعي را پیدا كند كھ ولتر براي 

V - ١٧٨١ - ١٧٢٩: گوتھولد لسینگ  

وچكي در ساكس بود؛ پدربزرگش مدت بیست وچھار سال شھردار كامنتس جد بزرگ لسینگ شھردار ك
اي براي رواداري مذھبي نوشت؛ پدرش سركشیش لوتري كامنتس بود، و كاتشیسمي نوشت  بود و دفاعیھ

. اي بود كھ پدرش بھ كشیشي آن منصوب شده بود مادرش دختر واعظ ناحیھ. كھ لسینگ آن را از حفظ كرد
یعي بود كھ فرزند خود را براي كشیشي در نظر بگیرد، و براي خود لسینگ كھ از براي مادرش امري طب

  .محیط مذھبي زده شده بود، طبیعي بود كھ در برابر این تصمیم مخالفت كند

مخلوطي از انضباط آلماني و ادبیات  - تحصیالت اولیة وي در خانھ و در یك مدرسة متوسطھ در مایسن
تئوفراستوس، پالوتوس، و ترنیتوس دنیاي «: گوید او مي. بود - یھاي التینيكالسیك، االھیات لوتري و كمد

در ھفدھسالگي با بورس تحصیلي بھ الیپزیگ » .كردم من بودند، و من اینھا را با مسرت خاطر مطالعھ مي
 قدري عیاشي كرد، عاشق تئاتر و یك بازیگر شد،: او این شھر را بیش از دانشگاه جالب یافت.  فرستاده شد

در . ھاي نمایش را یافت و طرزكار دستگاھھاي مربوط بھ صحنھ را یاد گرفت اجازة ورود بھ پشت صحنھ
مادرش كھ خبر . اي نوشت وتوانست ترتیبي بدھد كھ آن را روي صحنھ بیاورند سن نوزدھسالگي نمایشنامھ

سم اندوه آنان را از او با تب. این گناه بھ گوشش رسید، گریست، و پدرش با خشم وي را بھ خانھ خواند
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خواھرش كھ تصادفًا اشعار او را دید، . یادشان برد، و با حرف وادارشان كرد كھ بدھیھایش را بپردازند
آنھا را بھ نحوي عجیب ناشایست یافت و سوزاند؛ لسینگ قدري برف بھ داخل سینة خواھرش ریخت تا 

ا فلسفھ بخواند و استاد شود؛ وي فلسفھ را دوباره بھ الیپزیگ فرستاده شد ت. حرارت تعصبش را فرونشاند
  ).١٧۴٨(و بھ برلین گریخت . بھ نحوي كشنده كسل یافت، قرضھاي ھنگفتي باالآورد

نوشت، ترجمھ  كرد، نقد ادبي مي در برلین بھ عنوان یك نویسندة روزمزد مطالب ادبي امرار معاش مي
در ھمان . كرد، و در تھیة یك مجلة كم عمر دربارة ھنرنمایش با كریستلوب میلیوس ھمكاري كرد مي

با وجود مطالب آثار اسپینوزا را خواند وآنھا را، . نوزدھسالگي در زمرة ھواخواھان آزادفكري درآمد
بھ نام روح آزاد نوشت كھ در آن ) ١٧۴٩شاید (اي  نمایشنامھ. خاصي كھ در آن آمده بود، بسیار جالب یافت

بازي ھم  یك روحاني مھربان جوان را بھ نام تئوفان در برابر یك آزاد فكر خشن و زمخت، كھ یك رگ حقھ
گیري  در این نمایشنامھ نتیجھ. با ھم مقایسھ كرددر وجودش بود و آدراست نام داشت، قرار داد و این دو را 

مذھب مسیحي چیزي «: ولي حدود ھمین اوقات لسینگ بھ پدرش نوشت. شد كامال بھ سود مسیحیت مي
در این ھنگام او نمایشنامة دیگري نوشت بھ نام » .نیست كھ انسان باید با اعتماد از والدین خود بپذیرد

  میان یھودیان كھ در آن موضوع ازدواج 

گذارده بود، جان یكي از نجباي مسیحي ودخترش را » مسافر«عبراني ثروتمند و محترم، كھ نامش را 
كند، ولي وقتي یھودي  نجیبزاده بھ عنوان پاداش دخترش را براي ازدواج بھ او پیشنھاد مي. دھد نجات مي

كند كھ این ازدواج سعادتبار  گیرد؛ یھودي قبول مي دارد، او پیشنھادش را پس مي نژاد خود را آشكار مي
بود كھ لسینگ سر یك بازي شطرنج با موزس مندلسون آشنا شد و بھ ) ١٧۵۴(پنج سال بعد . نخواھد بود

  . نسبت داده بود» مسافر«نظر او، مندلسون داراي ھمان خصایصي بود كھ وي بھ 

فیلسوف دور از وطن مایل بود ولتر یا منشي وي لسینگ را استخدام كرد تا مطالبي را كھ  ١٧۵١در اوایل 
منشي ولتر اجازه داد . در دعواي خود علیھ آبراھام ھیرش مورد استفاده قرار دھد بھ آلماني ترجمھ كند

چندي بعد در ھمان سال لسینگ . لسینگ قسمتي از دستنویس قرن لویي چھاردھم ولتر را بھ امانت بگیرد
ترسید این نسخة اصالح نشده بدون اجازة  ولتر، كھ مي. بھ ویتنبرگ رفت و این دستنویس را با خود برد

. اي براي لسینگ فرستاد كھ این اوراق را بھ وي بازگرداند وي چاپ شود، تقاضاي فوري و مؤدبانھ
طور عمل كرد، ولي از لحن فوري تقاضا ناراحت شد؛ و امكان دارد این موضوع بر  لسینگ ھمان

  .اخالقي ولتر اثر گذاشتھ باشد خصومت بعدي وي نسبت بھ آثار و خصوصیات

پس از بازگشت بھ برلین، براي نشریات . از دانشگاه ویتنبرگ درجة فوق لیسانس گرفت ١٧۵٢لسینگ در
تعداد خوانندگانش چندان  ١٧۵٣نوشت كھ تا سال مختلف مقاالتي با چنان افكار مثبت و سبك نیشداري مي

وچھارسالگي توجیھ  آثار خود در شش جلد در سن بیستزیاد شده بودند كھ عمل وي را در انتشار مجموعھ 
این آثار شامل یك نمایشنامة تازه بھ نام خانم ساراسمپسون بود كھ در تاریخ تئاتر آلمان از وقایع مھم بھ . كند

آوردند، ولي بندرت یك  ھاي آلماني كمدیھاي ملي برروي صحنھ مي تا آن زمان تماشاخانھ. رفت شمار مي
نویس خود اصرار كرد كھ از فرمھاي فرانسوي  لسینگ بھ ھمكاران نمایشنامھ. كردند ائھ ميتراژدي ملي ار

او از دیدرو بھ خاطر دفاع از كمدیھاي مبتني . بھ فرمھاي انگلیسي روي آورند، و از خود تراژدي بنویسند
خانم كرد، ولي براي نوشتن  بر موضوعھاي عاطفي و تراژدیھاي مربوط بھ طبقة متوسط تمجید مي

و كالریسا اثر سمیوئل ریچاردسن ) ١٧٣١(از تاجر لندني اثر جورج لیلو  -ساراسمپسون از انگلستان
  .الھام گرفت - )١٧۴٨(

این اثر واجد . رو شد اودر اجرا، و با حسن قبول روبھ -در - آن - در فرانكفورت ١٧۵۵این نمایشنامھ در 
یافت، و این دو انتھا را با سیلي  با خودكشي پایان ميشد،  با اغوا آغاز مي: ھمة عناصر یك نمایشنامھ بود

ھمان الولیس در اثر ) صورت عسلي(آدم بدجنس نمایشنامھ بھ نام ملفونت . داشت از اشك بھ ھم متصل مي
  دامان عفت دختراندار كردن  وي در لكھ .استریچاردسن 
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كند و ھمبستر  دھد، با او فرار مي كند؛ بھ سارا وعدة ازدواج مي ید طوالني دارد، تكگاني را تقبیح مي
كند او را باز بھ  ھاي پیشین ملفونت سعي مي یكي از معشوقھ. اندازد شود، و سپس ازدواج را بھ عقب مي مي

شود ھمھ  رسد و حاضر مي كند؛ پدر سارا سر مي مي او سارا را مسموم. شود خود جلب كند، ولي موفق نمي
. شود دخترش در حال نزع است چیز را ببخشد و ملفونت را بھ عنوان پسر خود بپذیرد، ولي متوجھ مي

خواھد صدق یكي از  كند، مثل اینكھ مي آید، خودكشي مي ملفونت در حالي كھ این كار اصال بھ او نمي
ھاي تراژدي، بازیگران اول را ھیچ چیز جز  كھ گفتھ بود در نمایشنامھ ھاي نغز لسینگ را ثابت كند گفتھ

  . رساند پردة پنجم بھ ھالكت نمي

تواند با نوشتن نمایشنامھ براي تئاترھا قاتقي براي نان خود فراھم كند؛ و  كرد كھ اینك مي لسینگ فكر مي
آغاز شد، و تئاترھا بستھ » ھجنگ ھفتسال«سپس ). ١٧۵۵(چون برلین تئاتري نداشت، بھ الیپزیگ رفت 

بھ برلین بازگشت و براي نشریة نیكوالي . شدند، معامالت كتاب روبھ نقصان گذاشت، و لسینگ بیپول شد
اي  نوشت كھ از نظر نقد ادبي آلمان، بھ مدارج تازه ترین آثار ادبي مقاالتي مي ھایي دربارة تازه بھ نام نامھ
قواعد چیزھایي ھستند كھ استادان فن تصمیم بھ رعایت آن «: شده استدر نامة نوزدھم او گفتھ . نایل شدند

ور شد؛ لسینگ بھ عنوان منشي یك  ارتش مشترك اتریش و روسیھ بھ برلین حملھ ١٧۶٠در » .گیرند مي
رفت،  ھا مي وي در مدت پنج سال اقامت خود در برسالو بھ میخانھ. سردار سپاه پروسي بھ برسالو گریخت

 ١٧۶۵در . كرد، و الئوكون را نوشت آثار اسپینوزا و آباي كلیسا و وینكلمان را مطالعھ ميكرد،  قمار مي
  .مشھورترین كتاب خود را بھ مطبعھ فرستاد ١٧۶۶بھ برلین بازگشت، و در 

ھایي  این كتاب، كھ الئوكون یا مرز میان نقاشي و شعر نام داشت، مستقیمًا از اثر وینكلمان بھ نام اندیشھ
ھنگامي كھ لسینگ نیمي از كتاب . مایھ گرفت) ١٧۵۵(سازي  قلید آثار یوناني در نقاشي و مجسمھدربارة ت

او نوشتن كتاب خود را قطع كرد . وینكلمان بھ دستش رسید) ١٧۶۴(را نوشتھ بود، تاریخ ھنر باستان اثر 
كتاب حتي یك قدم من قبل از خواندن این . تاریخ ھنر بھ قلم آقاي وینكلمان منتشر شده است«: و نوشت

وي، بھ عنوان نقطة شروع، نظر وینكلمان را دربارة ھنر كالسیك » .دیگر در این راه برنخواھم داشت
یونان، كھ از خصوصیاتش وقار توأم با آرامش و عظمت است، پذیرفت؛ ادعاي وینكلمان را دایر بر اینكھ 

ي مھلكي كھ بر آنھا گذشتھ، این كیفیات را ھاي الئوكوئون در تاالر ھنري واتیكان، با وجود سختیھا مجسمھ
اي  عده» اسب تروا«الئوكوئون، كاھن آپولون در تروا، سوءظن داشت كھ در . (اند، قبول داشت حفظ كرده

ھا كھ طرفدار یونانیھا بود، پوسیدون  اي بھ سوي آن پرتاب كرد؛ آتنھ، یكي از االھھ یوناني جادارند، و نیزه
بزرگ از دریا بفرستد و این دو مار خود را بھ طرز مھلك بھ اطراف بدن كاھن و  را وادار كرد كھ دو مار

سازان جزیرة رودس  وینكلمان عقیده داشت الئوكوئون كھ اینك در زمرة آثار مجسمھ.) دو فرزندش پیچیدند
  اثر را  حاال چرا وینكلمان كھ این. آید، متعلق بھ عصر كالسیك فیدیاس است م بھ شمار مي در آخرین قرن ق

لسینگ . داد، یكي از اسرار است خطوط درھم رفتھ و تغییر شكل دادة كاھن وقار توأم با آرامش نسبت مي
ساز ابراز  او قبول داشت كھ مجسمھ. گاه این مجسمھ را ندیده بود از نظر این توصیف را پذیرفت كھ ھیچ

ندانھ را مكشوف سازد؛ و قصدش درد را تعدیل كرده است؛ و درصدد برآمد علت این خویشتنداري ھنرم
  .قلمداد كند) پالستیك(آن بود كھ این معلول را محدودیتھاي ذاتي وقابل قبول ھنر تجسمي 

نقاشي عبارت است از شعر صامت، و شعر عبارت است از «او این گفتة شاعر یوناني سیمونیدس را كھ 
نقاشي و : بمانند چوب حدود طبیعي خود باقيافزود كھ این دو باید در چار ولي مي. كرد نقل مي» نقاشي گویا

سازي باید اشیا را از نظر موقع مكاني آنھا توصیف كنند و سعي نداشتھ باشند كھ داستاني را بازگو  مجسمھ
كنند؛ و حال آنكھ شعر باید حاكي از وقایع از نظر موقع زماني آنھا باشد و بر آن نباشد كھ اشیا را از لحاظ 

شرح جزئیات را باید بھ امید ھنرھاي تجسمي گذارد؛ ھنگامي كھ این كار در . ندموقع مكاني توصیف ك
كھ شرح وقایع قطع ) مانند فصول اثر تامسن و كوھھاي آلپ اثر ھالر(شود  شعر صورت گیرد، باعث مي

مخالفت با این سلیقة كاذب و خنثاگذاردن این عقاید «: گفت لسینگ مي. شود و حوادث غیرقابل درك شوند
وي بزودي این ھدف را فراموش كرد وخود را » .اساس، ھدف اصلي مطالبي است كھ در ذیل آمده است بي

اي داشت و نھ  در این زمینھ وي نھ تجربھ. در بحث مشروح دربارة تاریخ ھنر وینكلمان غرقھ ساخت
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. ي آلمان داشتصالحیتي، و تجلیل او از زیبایي كمال مطلوب بھ عنوان ھدف ھنر، اثري عقیم كننده برنقاش
سازي  كرد و ضوابطي را كھ در درجة اول دربارة مجسمھ سازي را با یكدیگر اشتباه مي او نقاشي و مجسمھ

برد، و بھ این ترتیب باعث تشویق فورمالیسم بیروح آنتون رافائل  صادقند در مورد ھر دو آنھا بھ كار مي
آموزشي ادیبانھ،  ن را از توصیفھاي مطول، لحنولي نفوذ او برشعر آلمان یك بركت بود، زیرا آ. منگس شد

گوتھ با حقشناسي اثر آزادیبخش . آور آزاد كرد و بھ سوي عمل و احساس رھنمون شد و جزئیات مالل
  .الئوكوئون را قبول داشت

نویس و منتقد نمایشي با حقوق  بھ ھامبورگ رفت و بھ عنوان نمایشنامھ ١٧۶٧وقتي لسینگ در آوریل 
در ھامبورگ نمایشنامة جدید خود مینا فون . ر مشغول بھ كار شد، بیشتر احساس راحتي كردتال ٨٠٠سالي 

قھرمان این داستان، سرگرد تلھایم، كھ با افتخار ونشان از جنگ بھ امالك . بارنھلم را روي صحنھ آورد
صمانھ سرگرد بازي چرخ و فلك و تحریكات خ. شود گردد، با میناي زیبا و ثروتمند نامزد مي خود باز مي

وي بھ این علت كھ دیگر شایستگي ھمسري وارثة ثروتي عظیم را ندارد، خود . كند را از ھستي ساقط مي
كند با وي  شود و از او تقاضا مي مینا بھ دنبال او روان مي. شود كشد و ناپدید مي را از تعھد ازدواج كنار مي

اي متوسل  برد، بھ حیلھ امتناع سرگرد پي مي وقتي مینا بھ علت. ورزد سرگرد امتناع مي. ازدواج كند
  شود، بھ  مي

دھد كھ مینا، و  یكي خبر مي: شوند ناگھان دو قاصد وارد مي. كند قبول ھمسري وي اعالم آمادگي مي
كنند، و حتي خدمھ نیز باشتاب با  ھمھ شادي مي. اند دارد كھ تلھایم باز بھ ثروت رسیده دیگري اظھار مي

طرح نمایشنامھ . محاورة نمایشنامھ با روح، و شخصیتھاي آن غیرمحتمل ھستند. كنند یكدیگر ازدواج مي
  .ھا صادق است ولي این امر دربارة تقریبًا ھمة نمایشنامھ - مھمل و پوچ است

اي حاوي  كھ تئاتر ملي در ھامبورگ گشوده شده، لسینگ دفترچھ) ١٧۶٧آوریل  ٢٢(در ھمان روز 
ظرف دو سال بعدي، در . بھ نام نمایشنامھ نویسي ھامبورگي را منتشر كرد اطالعات مربوط بھ نشریة خود

آمدند، و نظرات فالسفھ  ھایي كھ در آلمان روي صحنھ مي فواصل معین، در این رساالت دربارة نمایشنامھ
و با او با ارسطو ھمعقیده بود كھ نمایشنامھ باالترین نوع شعر است، . شد ھا اظھارنظر مي دربارة نمایشنامھ

من «: گفت پذیرفت و مي تلون مزاجي بیپروایانھ، قواعدي را كھ در صناعت شعر ارسطو آمده بودند مي
و اقلیدس (» .دانم اقلیدس خطاناپذیر مي› اصول ھندسھ‹ كنم كھ آن را بھ ھمان اندازة  بدون تأمل اعتراف مي

تقاضا داشت كھ از تبعیت خادمانھ با این وصف، او از ھموطنان خود مصرانھ ). ھم دیگر خطاناپذیر نیست
كھ قواعد ارسطو را (از كورني، راسین، و ولتر دست بكشند و ھنر نمایشي را آن طور كھ در آثار شكسپیر 

ھاي فرانسوي بیش از  كرد كھ نمایشنامھ او احساس مي. آمده است مورد مطالعھ قرار دھند) گرفت نادیده مي
ھاي یوناني یافتھ بود؛  آن احساساتي باشند كھ ارسطو در نمایشنامھ آن خشك و رسمي ھستند كھ بتوانند مبین

او عقیده داشت شكسپیر این عمل تصفیھ را در اتللو، لیر شاه و ھملت از طریق قدرت حركات و اعمال و 
او كھ جریان دستمال دزدیمونا را فراموش كرده بود، لزوم . نیرو و زیبایي زبان بھتر انجام داده است

نویس خوب از اتكا بھ  گفت یك نمایشنامھ داد ومي وقایع نمایشنامھ را مورد تأكید قرار مي» ودنمحتمل ب«
اھمیت احتراز خواھد كرد، و ھریك از شخصیتھاي نمایشنامھ را چنان  تصادفھا و چیزھاي جزئي و بي

یتھاي مربوطھ ناپذیر از طبیعت و كیفیت شخص خواھد ساخت و باال خواھد آورد كھ وقایع بھ نحوي اجتناب
قبول كردند كھ شكسپیر را بھ عنوان نمونھ » شتورم اوند درانگ«نمایشنامھ نویسان نھضت . ناشي شوند

روح . ھاي فرانسوي آزاد كردند مھ ھاي آلماني را از نفوذ نمایشنا مھ خاطر نمایشنا بپذیرند، و با مسرت 
گذارده بود، الھامبخش و مؤید تقاضاي ملیت، كھ با پیروزیھاي فردریك و شكست فرانسھ روبھ افزایش 

  .قرن بر صحنة نمایش آلمان تسلط داشت لیسینگ بود و شكسپیر تقریبًا مدت نیم

رو شد، زیرا بازیگران با یكدیگر نزاع كردند، و در تنھا موردي كھ توافق  تجربة ھامبورگ با شكست روبھ
لسینگ ھرگز «: یش شرودر شكایت داشت كھفریدر. داشتند، احساس ناراحتي شدید از انتقادات لسینگ بود

گشت،با  رفت، بازمي او ضمن نمایش بیرون مي. نتواست توجھ خود را بھ یك نمایش كامل معطوف دارد
  شد؛ و از روي  كرد، یا غرق در فكر مي آشنایان صحبت مي
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ي و فكر این قضاوت بخوبي زندگ» .كرد كھ بیشتر مخلوق فكرخودش بود تا ناشي از واقعیت ترسیم مي
  .كند خودسرانھ وسركش لسینگ را توصیف مي

لسینگ قدي . راه رھا كنیم و نگاھي بھ خود وي بیفكنیم بدنیست در اینجا شرح فعالیتھاي او را در نیمھ
. متوسط داشت، بھ نحوي غرورآمیز راست اندام، نیرومند، و جسمش براثر ورزش مرتب نرم وچابك بود

اي روشن بود كھ تا ھنگام مرگ رنگ خود را  ره، و مویش قھوهطرح صورتش خوب، چشمانش آبي تی
گاه مانند ھنگامي كھ بھ بحث و   ھیچ. در دوستي گرم و صمیمي، و در دشمني پرحرارت بود. حفظ كرد
بگذارید یك منتقد «: او نوشت. زد پرداخت خوشحال نبود، و در آن ھنگام با قلم نیشدارش زخم مي جدل مي

بھ این ترتیب، او بتدریج وارد موضوعي خواھد . كھ با او بتواند بھ جدل بپردازد نخست شخصي را بیابد
كنم كھ در درجة اول نویسندگان  من صریحًا اعتراف مي. شد، و بقیھ بھ خودي خود بھ دنبال آن خواھد آمد

نفسھ  ش فياین كار» .ام فرانسوي را براي این منظور، و در میان آنھا خصوصًا آقاي ولتر را انتخاب كرده
دربارة ھمھ چیز افكار و . او ناطقي عالي ولي بیمالحظھ، و در پاسخگویي سریع بود. تھورآمیز بود

ھا آن قدر متعدد و با حرارت بودند كھ برایش امكان نداشت بھ آنھا نظم،  ھایي داشت و این اندیشھ اندیشھ
شي خطرناك كھ بھ حقیقت دست یافتھ او از جستجوي حقیقت بیش از این دلخو. ثبات، یا تأثیر كامل بخشد

  :برد؛ بھ این ترتیب بود كھ وي مشھورترین سخنان خود را بھ این شرح اظھار كرد است لذت مي

ارزش انسان بستھ بھ حقیقتي نیست كھ بھ آن دست یافتھ یا معتقد است كھ بھ آن دست یافتھ است، بلكھ بھ 
بھ كار برده است بستگي دارد؛ زیرا پرورش آن اي كھ وي براي رسیدن بھ آن حقیقت  كوشش صمیمانھ

شود از راه دست یافتن بھ حقیقت عملي نیست، بلكھ  نیروھایي كھ كمال رو بھ تزاید تنھا از آنھا تشكیل مي
دست یافتن بھ حقیقت فكر را راكد و تنبل و مغرور . از طریق تحقیق دربارة این حقیقت امكانپذیر است

ایق را در دست راست خود و انگیزة در حال تحریك دایمي براي نیل بھ حقایق اگر خداوند ھمة حق. كند مي
داشت و بھ من، حتي با این شرط كھ من براي ھمیشھ در اشتباه خواھم بود،  را در دست چپ خود نگاه مي

آوردم  من با خضوع و خشوع در برابر دست چپ سر فرود مي» !یكي از این دو را انتخاب كن«: گفت مي
  » .حقیقت صرف تنھا براي توست! پدر، بده«: فتمگ و مي

یكي از آنھا الیزه رایماروس دختر ھرمان . ماندند از شكست ھامبورگ دو دوست با ارزش برایش باقي
الیزه خانة خود را مركز بافرھنگترین . رایماروس استاد زبانھاي شرقي در فرھنگستان ھامبورگ بود

ست، و مندلسون و یاكوبي ھروقت در شھر بودند، بھ آنجا محفل شھر كرد؛ لسینگ بھ محفل وي پیو
عالقة او نسبت بھ اوا كونیگ از . نقش حیاتي این انجمن را در سرگذشت لسینگ بعدًا خواھیم دید. رفتند مي

با ذكاوت و «او، كھ ھمسر یك تاجر ابریشم و مادر چھار بچھ بود، بھ قول لسینگ، . تر بود آن ھم صمیمانھ
او » .مردمداري و برازندگي زنانھ داشت، و ھنوز آثار طراوت و جذبة جواني در او باقي بودبا روح بود، 

  نیز 

بھ ونیز  ١٧۶٩وقتي شوھرش در سال . آن بود» رئیس مسلم«بھ گرد خود فراھم آورد كھ لسینگ بآساني 
انھ نبود، زیرا این ترتیب زیاد دوراندیش» .سپارم من خانوادة خود را بھ شما مي«: رفت، بھ لسینگ گفت

در اكتبر آن سال وي دعوتي را كھ از . تالر مقروض بود ١٠٠٠نویس جز نبوغ ثروتي نداشت و  نمایشنامھ
كارل ویلھلم فردیناند حكمران برونسویك از وي شده بود تا تصدي كتابخانة دوك را در  طرف پرنس

از این شھر بھ برونسویك در فاصلة  از زماني كھ اقامتگاه دوك حكمران. ولفنبوتل بھ عھده بگیرد پذیرفت
. ، جمعیت این شھر بھ حدود شش ھزار نفر كاھش یافتھ بود)١٧۵٣(كیلومتري منتقل شده بود  ١٢تقریبًا 

ھاي خطیي كھ در كتابخانھ گردآمده بود آن را بھ  ولي كازانووا عقیده داشت كھ مجموعة كتب و نسخھ
تالر درسال، دو  ۶٠٠براي لسینگ حقوقي برابر . صورت سومین كتابخانة بزرگ جھان درآورده بود

لسینگ در  ١٧٧٠در ماه مھ . دستیار، یك مستخدم، و اقامتگاه رایگان در كاخ قدیمي دوك تعیین شده بود
  . خانة جدید خود مستقر شد
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ھاي خطي،  او كتابدار موفقي نبود؛ ولي با این وصف، با كشف یك رسالة مشھور ولي مفقود در میان نسخھ
در این رسالھ . نوشتھ شده بود، كارفرماي خود را خشنود ساخت) ١٠٨٨ -٩٩٨(ھ توسط برنگار توري ك

لسینگ دراین سمت تازه و بدون تحرك دلش براي مبارزات و . دربارة قلب ماھیت ابراز تردید شده بود
، در نور مطالعة آثاري كھ با حروف بد چاپ شده بودند. بخش ھامبورگ و برلین تنگ شد كیفیت تحرك

وي با نوشتن . شد سالمتش بتدریج مختل مي. ، چشمانش را ضعیف و او را دچار سردرد كرد ناكافي
در این نمایشنامھ تنفر لسینگ از امتیازات و . داد نمایشنامة دیگري بھ نام امیلیا گالوتي خود را تسال مي

سلطان آنھا، شاھزاده گواستاال كھ  امیلیا دختر یك جمھوریخواه پرحرارت است؛. اخالقیات ابراز شده است
. دھد نامزد دختر را بھ قتل برسانند وخود او را بدزدند و بھ قصرش بیاورند خواھان اوست، دستور مي

رساند؛ سپس خود را تسلیم دادگاه  كند و بھ اصرار دخترش او را با خنجر بھ قتل مي پدرش او را پیدا مي
دھد و از این جریانات  شاھزاده بھ كار و زندگي خود ادامھ مي. شود كند و بھ مرگ محكوم مي شاھزاده مي

احساسات و فصاحتي كھ در بیان نمایشنامھ بھ كار رفتھ بود جبران . شود فقط لحظة كوتاھي ناراحت مي
این نمایشنامھ بھ صورت یكي از تراژدیھاي مورد توجھ در تئاتر آلمان درآمد، . كرد پایان ناھنجار آن را مي

اي از منتقدان لسینگ را  پاره. سرآغاز رستاخیز ادبیات آلمان دانست) ١٧٧٢(برنامة افتتاحیة آن را و گوتھ 
  .بھ عنوان شكسپیر آلمان مورد تحسین و تمجید قرار دادند

وي مدت . لسینگ بھ عنوان راھنماي پرنس لئوپولد، حكمران برونسویك، بھ ایتالیا رفت ١٧٧۵در آوریل 
در رم بھ . یز، بولونیا، مودنا، پارما، پیاچنتسا، پاویا، تورن، كرس، و رم خوش بودھشت ماه در میالن، ون

تا فوریة . پاپ پیوس ششم معرفي شد، و ممكن است دیرتر از موقع الزم الئوكوئون را در آنجا دیده باشد
  او بھ فكر . بھ ولفنبوتل بازگشتھ بود ١٧٧۶

pymansetareh@yahoo.com



لویي طال بھ عنوان مشاور تئاتر  ١٠٠تالر بھ حقوقش، و دریافت سالي  ٢٠٠استعفا دھد، ولي با افزایش 
در این وقت وي، كھ چھل وھفت سال داشت، بھ اواكونیگ . مانھایم ترغیب شد كھ در كار خود باقي بماند

 ٨اوا آمد، و آنھا در . اوردكھ بیوه شده بود پیشنھاد ازدواج كرد و خواست تا فرزندانش را نیز با خود بی
شب عید كریسمس . آنان مدت یك سال از خوشبختي آرامي برخوردار بودند. ازدواج كردند ١٧٧۶اكتبر 

لسینگ شوق بھ زندگي . شانزده روز بعد خودش نیز مرد. اوا طفلي بھ دنیا آورد كھ روز بعد مرد ١٧٧٧
. را از دست داد

ھرمان رایماروس درگذشت و یك نوشتة  ١٧۶٨در اول مارس . تداش بحث و جدل او را روي پا نگاه مي
در جاي دیگر ذكر . خطي حجیم، كھ ھرگز جرئت نكرده بود آن را بھ چاپ برساند، براي زنش گذارد

لسینگ قسمتي از . بھ میان آمده است» دفاع از پرستش كنندگان معقول خداوند«مختصري از این اثر بھ نام 
ھ را دیده بود، واز خانم رایماروس اجازه خواست قسمتھایي از آن را منتشر كند، و این اثر بسیار قابل توج

. وي بھ عنوان كتابدار حق داشت ھر نسخة خطي را كھ در آن مجموعھ بود انتشار دھد. او ھم موافقت كرد
ي تحت عنوان روادار ١٧٧۴را در كتابخانھ گذارد و سپس قسمتي از آن را در سال » دفاع«لسینگ این 

، ولي  این قسمت جنب و جوشي بھ وجود نیاورد. بھ قلم یك نویسندة گمنام منتشر كرد… مذھبي خداپرستان 
تحت عنوان مطالبي دیگر از اوراق نویسندة گمنام  ١٧٧٧قسمت دوم دستنویس، كھ لسینگ آن را در سال 

در این قسمت استدالل  .دربارة وحي و الھام منتشر كرد، كارشناسان مافوق طبیعت را بھ جنبش درآورد
تواند در دنیایي كھ از نژادھا و  وحي و الھامي كھ تنھا یك ملت را مخاطب قرار دھد نمي شده بود كھ ھیچ

پس از ھزار و ھفتصد . معتقدات مذھبي چنین گوناگوني تشكیل شده است مورد قبول ھمگان قرار گیرد
توان آن را  یحي مطالبي شنیده است، و نتیجتًا نميمس - سال تنھا اقلیتي از بشریت دربارة كتاب مقدس یھودي

عیسي ) ١٧٧٨(قسمت آخر تحت عنوان ھدفھاي عیسي و حواریون . وحي و الھام خداوند بھ بشریت دانست
اي از یھودیان در این  داشت كھ با عده را نھ بھ عنوان فرزند خداوند، بلكھ رازور پرحرارتي مجسم مي

بھ صورتي كھ آن روز شناختھ شده بود، بزودي بھ پایان خواھد رسید وبھ دنبال عقیده بود كھ دنیا،  زمینھ ھم
گفت حواریون این نظر مسیح را كامال  رایماروس مي. آن ملكوت خدا برروي زمین برقرار خواھد شد

 ھنگامي كھ این رؤیا با. پذیرفتند، زیرا آنھا امید داشتند كھ در ملكوت آینده بھ تختھاي سلطنت جلوس كنند
نقش بر آب شد، » الھي، الھي، مرا چرا ترك كردي؟«گفت  آمیز عیسي برروي صلیب كھ مي فریاد یأس
داستانھایي دربارة قیامت او ساختند تا شكست او را پنھان دارند و او را ) بنا بھ گفتة رایماروس(حواریون 

  .بھ عنوان داور پاداش دھنده و انتقام گیرندة جھان مجسم كنند

  در بیش از سي مقالھ در » قطعات ولفنبوتل«ات، كھ سخت ناراحت شده بودند، بھ این علماي االھی

، و گفت كھ این ریاكار باید ھم توسط كلیسا مجازات شود و  ھمعقیده است» نویسندة گمنام«كرد كھ با این 
دند و گفتند مخالفان مالیمتر لسینگ را بھ خاطر انتشار این اظھار تردیدھا سرزنش كر. ھم بھ وسیلة دولت

بایستي بھ التیني براي معدودي اشخاص وارد تشریح  ، مي اگر ھم اصوال قرار بود این مطالب منتشر شوند
گویي  آمیز وبذلھ بیان داشت كھ از نظر لحن شاد كنایھ) ١٧٧٨(لسینگ پاسخ خود را در یازده جزوه . شوند
او با . كس از او در امان نبود سرھیچ«: ھاینھ گفت. كرد ھاي والیتي پاسكال برابري مي اش با نامھ العاده فوق

داشت تا بھ مردم  كرد و سپس با شیطنت این سرھا را برمي لودگي صرف سرھاي بسیاري را از تن جدا مي
شد كھ   دادند یادآور مي لسینگ بھ كساني كھ وي را مورد حملھ قرار مي» .نشان دھد كھ توي آنھا خالي است

عالوه بر آن مردم حق دارند . برنامة نھضت اصالح دیني عنصري حیاتي استآزادي قضاوت و بحث در 
بھ ھمة دانش موجود دست یابند؛ وگرنھ یك پاپ كلیساي رم بھ یكصد پیامبر پروتستان ترجیح دارد، لسینگ 

كرد كھ ارزش مسیحیت حتي اگر كتاب مقدس یك سند بشري باشد و معجزات آن جز قصھ یا  استدالل مي
و نسخة خطي » قطعات ولفنبوتل«حكومت دوك . عي چیزي نباشند، بھ حال خود باقي خواھد ماندوقایع طبی

رایماروس را ضبط كرد و بھ لسینگ دستور داد دیگر چیزي بدون تصویب دستگاه سانسور برونسویك 
  . منتشر نكند
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رین نمایشنامة لسینگ كھ در زمینة مذھب بھ سكوت واداشتھ شده بود، بھ صحنة نمایش روي آورد و بھت
وي كھ باردیگر بھ علت مخارج بیماري و مرگ ھمسرش بیپول شده بود، از یكي از . خود را نوشت

تالر قرض گرفت تا بتواند با فراغ بال اثر خود بھ نام ناتان خردمند را بھ پایان  ٣٠٠یھودیان ھامبورگ 
ناتان یك بازرگان . رار داداو صحنة عملیات را اورشلیم در جریان چھارمین جنگ صلیبي ق. برساند

خداشناس یھودي است كھ ھمسر و ھفت پسرش توسط مسیحیاني كھ براثر سالھا جنگ بھ فساد اخالق 
سھ روز بعد، راھبي یك كودك مسیحي را، كھ مادرش ھمان وقت مرده بود . اند اند بھ قتل رسیده كشانده شده

. آورد وخود نیز بتازگي كشتھ شده بود، نزد او مي و پدرش درگذشتھ چندین بار ناتان را از مرگ نجات داده
كند، و از مذھب تنھا آن اصولي  گذارد، او را بھ عنوان دختر خود بزرگ مي ناتان بر این طفل نام ركا مي

  .اند آموزد كھ یھودیان و مسیحیان و مسلمانان دربارة آنھا ھمعقیده را بھ او مي

. رود گیرد و از بین مي خود بھ مسافرت رفتھ بود، آتش ميھجده سال بعد، خانة ناتان، كھ براي كار 
دھد و بدون آشكار ساختن ھویت خود،  ركا را نجات مي» شھسوران پرستشگاه«شھسوار جواني از فرقة 

گردد  ناتان پس از بازگشت، بھ دنبال ناجي ركا مي. پندارد گر مي اي معجزه شود؛ ركا او را فرشتھ ناپدید مي
كند كھ براي  گیرد، ولي او را وادار مي دھد؛ بھ عنوان یك یھودي مورد توھین او قرار ميتا بھ او پاداش 

شوند؛ ولي وقتي این مرد  آید، این دو عاشق یكدیگر مي او مي. قبول ابراز حقشناسي ركا نزد آنھا بیاید
  شود كھ ركا، گرچھ مسیحي بھ دنیا آمده است، بھ عنوان یك مسیحي بارآورده  متوجھ مي

او مسئلة خود . دارد كھ جریان را بھ بطرك مسیحیھا در اورشلیم گزارش دھد اش اورا ملزم نمي وگند فرقھس
زند كھ آنھا ناتان و ركا ھستند، و  بطرك حدس مي. گذارد را بدون ذكر نام با بطرك مسیحیان در میان مي

كھ ھمة حركات و سكنات ناتان را كند  وي راھبي را مأمور مي. كند ناتان را بھ قتل برساند سوگند یاد مي
وي، كھ . ولي این راھب ھمان كسي است كھ ركا را ھجده سال پیش نزد ناتان آورده بود. زیر نظر بگیرد

آمیز بازرگانان یھودي شده بود، او را از خطري كھ تھدیدش  در خالل این سالھا متوجھ درایت عطوفت
  .كند اند اظھار تألم مي سانھا را چنین خونخوار ساختھكند و از خصومتھاي مذھبي كھ ان كرد آگاه مي مي

فرستد،  او بھ دنبال ناتان مي. الدین، كھ در این ھنگام فرماندار اورشلیم است، در مضیقة مالي است صالح
كند، و قبل از اینكھ  الدین را احساس مي آید، نیاز صالح ناتان مي. بھ امید اینكھ وامي از او دریافت دارد

سلطان كھ شھرت عقل وحكمت ناتان . كند الدین مي او خواستھ شود، پیشنھاد دادن وامي بھ صالحچیزي از 
اي  ناتان با تغییر عاقالنھ. داند پرسد كھ كدام یك از سھ مذھب را از ھمھ بھتر مي را شنیده است، از او مي

یك : دھد ود، بھ او پاسخ ميدر داستاني كھ بوكاتچو بھ یك یھودي اھل اسكندریھ نام ملكي صدق نسبت داده ب
ولي در یكي از . گردد تا در اختیار وارث برحق یك ملك پرارزش باشد انگشتري پرارزش نسل بھ نسل مي

دھد سھ انگشتري مشابھ  این نسلھا، پدر سھ پسر خود را با چنان عالقة مشابھي دوست دارد كھ دستود مي
پس از مرگ پدر، پسران بر سراینكھ كدام . دھد ا ميبسازند، و بھ طور خصوصي بھ ھر پسر یكي از آنھا ر

برند، و تكلیف  آنھا موضوع را بھ دادگاه مي. پردازند انگشتري اصلي و حقیقي است بھ جنگ و جدال مي
آن پدر با محبت خداوند بود، و آن سھ انگشتري یھودیت، . این موضوع ھنوز در دادگاه روشن نشده است

. ز تاریخ تعیین نكرده است كھ كدام یك از این سھ، قانون واقعي خداوند استھنو. مسیحیت، و اسالم ھستند
اش را با  انگشتري اصلي ظاھرًا این خاصیت را داشت كھ دارنده. دھد اي مي ناتان بھ این داستان جنبة تازه

یك از سھ پسر بیش از دیگران با فضیلت نیست، چنین  شودكھ ھیچ كرد؛ ولي چون دیده مي فضیلت مي
تا زماني حقیقي است كھ دارندة  - ھرمذھب -رود كھ انگشتري اصلي گم شده باشد؛ ھر انگشتري حتمال ميا

خیزد و او را در آغوش  آید كھ برپا مي الدین چنان از پاسخ ناتان خوشش مي صالح. آن را بافضیلت كند
دھد آن شھسوار  يشود كھ نشان م كمي پس از این صحبت فلسفي، یك دستنویس عربي پیدا مي. گیرد مي

شوند، ولي از  توانند ازدواج كنند شدیدًا اندوھگین مي آنھا از اینكھ نمي. پرستشگاه و ركا فرزندان یك پدرند
توانند از این پس یكدیگر را بھ عنوان خواھر و برادر دوست بدارند ودعاي خیر ناتان یھودي و  اینكھ مي

  .دكنن الدین مسلمان ھمراه آنھاست، شادي مي صالح
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طور كھ بعدًا خواھیم دید، شباھتھایي میان این  گیري شده بود؟ ھمان آیا ناتان از روي موزس مندلسون نمونھ
دو وجود داشتند؛ با وجود اختالفات بسیار، احتمال دارد كھ لسینگ در دوست خود خصوصیات بسیاري 

  یافتھ واز آنھا براي 

ھ موعظة رواداري مدھبي، سیماي شخصیتھاي یھودي و احتماال لسینگ، بھ دلیل شدت اشتیاق خود ب. باشد
شھسوار . مسلمان داستان خود را بیش از شخصیت مسیحي آن با احساس ھمدردي ترسیم كرده است

توان گفت كھ نحوة تجسم  آمیز دارد، و بسختي مي پرستشگاه در نخستین برخورد با ناتان تعصبي خشونت
حق را دربارة اسقفھاي مھربان و روشنفكري كھ در ) بود؟ آیا خاطرة لسینگ از گوئتسھ(شخصیت بطرك 

منتشر  ١٧٧٩وقتي كھ این نمایشنامھ در . كند كردند ادا مي آن وقت برتریر، ماینتس، و كولوني حكومت مي
شد، مردم مسیحي آلمان آن را نامنصفانھ خواندند و مردود دانستند، و چند تن از دوستان لسینگ بھ 

بھ صحنة نمایش نرسید، و در شب سوم اجراي آن  ١٧٨٣ناتان خردمند تا سال . ندانتقادكنندگان پیوست
متني كھ بھ ھمین مضمون توسط شیلر وگوتھ تھیھ شده بود در وایمار مورد  ١٨٠١در . تماشاخانھ خالي بود

  .دمان حسن قبول واقع شد؛ و پس از آن، این نمایشنامھ مدت یك قرن در تئاترھاي آلمان مورد توجھ باقي

او این . لسینگ یك سال قبل از مرگ خود آخرین تقاضاي خویش را براي ایجاد تفاھم با دیگران منتشر كرد
خواست مقاومت در برابر آن را كاھش دھد و  تقاضا را در قالب عبارات مذھبي درآورد، مثل اینكھ مي

كند؛  ھاي كھنھ را توجیھ مي دیشھان) ١٧٨٠(تعلیم و تربیت نژاد بشر . ھاي كھنھ و نو پلي بسازد میان اندیشھ
توان بھ  ھمة تاریخ را مي. اي براي تنویر افكار است بینیم كھ این پوزش خواھي در حكم بھانھ و سپس مي

ھریك از مذاھب بزرگ . عنوان آموزش تدریجي بشریت و در حكم وحي و الھامي االھي در نظر گرفت
كردند،  ست، برخالف آنچھ بعضي از فرانسویان تصور مياي در این تنویر قدم بھ قدم افكار بوده ا مرحلھ

اي نبود كھ كشیشان سودطلب بر مردم زودباور تحمیل كرده باشند، بلكھ یك نظریة جھاني بود  مذھب حیلھ
كتاب (در یك مرحلھ . كھ ھدف آن متمدن كردن بشریت، القاي فضیلت و شایستگي، و وحدت اجتماعي بود

با وعده دادن جیفة دنیوي و طول عمر بھ ابناي بشر، آنھا را بافضیلت كند؛ مذھب درصدد بود ) عھد قدیم
ھدف آن این بود كھ ناسازگاري دلسردكنندة میان فضیلت و موفقیت ) كتاب عھد جدید(در مرحلة دیگر 

شد  در ھر دو مورد، آنچھ از مردم خواستھ مي. دنیوي را با دادن وعدة پاداش پس از مرگ برطرف سازد
ھریك از مذاھب داراي یك ھستة ارزشمند حقیقت . شد ب ادراك محدود مردم آن زمان تنظیم ميبھ تناس

آن را شیرین  است، و امكان دارد مقبولیت آن مرھون قشري از اشتباھات باشد كھ روي آن را پوشانده و
ھ درك آنھا آورند ك اگر عالمان االھیات اصول و قواعدي در اطراف عقاید اساسي بھ وجود مي. كرده است

خداوند را . مشكل است، از قبیل گاھنكاري ذاتي و تثلیث، این اصول نیز مظاھر حقیقت و وسایل آموزشند
ھا و مفاھیم متعدد مجسم كرد؛ و گناه از این نظر ذاتي است كھ ھمة  توان بھ صورت قدرتي واحد با جنبھ مي

آییم ولي مسیحیت معتقد بھ قدرت  بھ دنیا مي ما با تمایلي بھ مقاومت در برابر قوانین اخالقي و اجتماعي
رسد كھ نسل بشر  مرحلة باالتر ھنگامي فرا مي. مافوق طبیعت تنھا گامي در مسیر تكامل فكر انساني است

  شوند كھ كار  بین مي آموزد، و افراد بشر بھ قدر كافي نیرومند و روشن راه تعقل را مي

بعضي . دھند، نھ بھ خاطر پاداش دنیوي و اخروي جام ميصحیح را بھ خاطر درست و معقول بودن آن ان
سرانجام «اند؛ این مرحلھ ھنوز سراغ ھمة افراد نژاد بشر نیامده است، ولي  از افراد بھ آن مرحلھ رسیده

طور كھ یك فرد  درست ھمان» ! زمانة یك كتاب مقدس تازه و جاودانھ… مسلمًا خواھد آمد ! خواھد آمد
كند، نسل بشر نیز بآھستگي ھمان  خود رشد فكري و اخالقي نسل بشر را تكرار ميمتوسط در جریان رشد 

براي اینكھ مطلب را بھ سبك فیثاغورس بیان كنیم، . كند مرحلة رشد فكري و اخالقي فرد برتر را طي مي
او  -عقليیعني انطباق با موازین  -یابد تا اینكھ آموزش باید بگوییم كھ ھر یك از ما مرتبًا تجدید حیات مي

  .تكمیل شود

نظرات نھایي لسینگ دربارة مذھب چھ بود؟ وي آن را بھ عنوان كمك بسیار مھمي بھ اخالقیات پذیرفت، 
وجھ مایل نبود كھ مذھب بھ عنوان یك سلسلھ احكام جزمي درآید كھ با توسل بھ درد و رنج گناه،  ولي بھ ھیچ

او خداوند را روح دروني واقعیت . كام واداردمجازات و بدنامي اجتماعي، مردم را بھ قبول این اح
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شود و ھم خود در حال رشد است؛ مسیح را آرمانیترین انسانھا  دانست كھ ھم موجب رشد دیگران مي مي
او امیدوار بود زماني . دانست؛ ولي عقیده داشت مسیح تنھا بھ طور استعاري تجسم این خداوند است مي

  رخت بربندد وتنھا اخالق عالي، محبت صبورانھ واخوت جھاني باقي فرارسد كھ تمام االھیات از مسیحیت
اي كھ خطاب بھ مندلسون بود، طرفداري خود را از نظرات اسپینوزا، دایر  نویس نامھ لسینگ در پیش. بماند

اند كھ با خداوند  براینكھ جسم و فكر بیرون و درون یك واقعیت، و در حكم دو كیفیت یا خاصیت یك ماده
عقاید متداول دربارة الوھیت براي من دیگر وجود ندارند، «: او بھ یاكوبي گفت. یكسانند، اعالم داشت عینًا

یاكوبي، كھ  ١٧٨٠در سال » .دانم جز این چیزي نمي. كدام را تحمل كنم توانم از اول تا آخر ھیچ و من نمي
و كمك كند، ولي از پاسخ لسینگ كرد، خواست تا در رد عقاید اسپینوزا بھ ا در ولفنبوتل از او دیدن مي

اگر قرار بود من نام … . جز فلسفة اسپینوزا، فلسفة دیگري وجود ندارد«: لسینگ گفت. سخت یكھ خورد
  » .رسید كسي را برخود گذارم، اسم شخص دیگري جز اسپینوزا بھ فكرم نمي

او در . ر عمرش تنھا گذاشتجویي او در بحثھا وي را در سالھاي آخ آمیز لسینگ و ستیزه ھاي بدعت اندیشھ
رفت تا چند كلمھ گفت وشنود داشتھ باشد یا  برونسویك دوستان معدودي داشت كھ گاه گاه نزد آنھا مي

او میراث مختصري را كھ . كردند ھاي ھمسرش در ولفنبوتل نزد او زندگي مي بچھ. شطرنج بازي كند
دشمنانش در سراسر آلمان او را بھ عنوان یك ولي . گذارده بود بھ طور كامل صرف آنھا كرد  ھمسرش باقي

لسینگ بھ مبارزه با آنھا برخاست و این جرئت را داشت كھ بامردي . دادند ملحد شریر مورد حملھ قرار مي
) ١٧٨٠(وقتي كھ كارل ویلھلم فردیناند، كھ در این وقت . پرداخت از در مخالفت درآید كھ حقوقش را مي

جوان را كھ مورد بیمھري او قرار گرفتھ بود بھ زندان افكند، لسینگ از دوك برونسویك بود، یك یھودي 
  این جوان در زندان دیدن كرد 

. توانست چیزي بخواند دید چشمانش چنان ضعیف بود كھ بسختي مي. سالمت خود لسینگ ازدست رفتھ بود
اي دیدار بھ وي، كھ بر ١٧٨١فوریة ٣در. ھا، و تصلب شرایین مبتال بود بھ تنگي نفس، ضعف ریھ

وقتي «: بھ دوستانش سفارش كرد. برونسویك رفتھ بود، دچار حملة شدید تنگي نفس شد و خون باال آورد
بینید، یك سردفتر اسناد احضار كنید؛ من در حضور او اعالم خواھم كرد كھ  كھ شما مرا در حال مرگ مي

فوریھ، ھمان طور كھ در بستر  ١۵در» .بندم بدون اعتقاد بھ ھیچ یك از مذاھب جاري از این جھان چشم مي
ناگھان در اطاقش باز شد؛ لسینگ در آستانة . اي از دوستانش در اطاق مجاور جمع شدند خوابیده بود، عده

آن، خمیده و ضعیف ظاھر شد و كالھش را بھ عالمت تھنیت از سر برداشت؛ سپس بھ سكتھ دچار شد و بھ 
» فاوست«كھ بھ ھنگام مرگ لسینگ، شیطان او را بھ عنوان یك  یك نشریة مذھبي اعالم داشت. زمین افتاد

پولي كھ از او باقي مانده بود چنان ناچیز بود كھ دوك . دیگر، كھ روح خودرا فروختھ است، بھ دوزخ برد
  .ناچار شد ھزینة كفن و دفن او را بپردازد

اثر تاریخي خود بھ نام نقد در سال مرگ وي كانت . لسینگ پیشقراول بزرگترین دوران ادبي آلمان بود
گوتھ لسینگ را بھ عنوان . عقل محض را منتشر كرد و شیلر نخستین نمایشنامة خود را انتشار داد

در دوران «: آزادیبخش بزرگ و پدر نھضت روشنگري آلمان تلقي كرد، و خطاب بھ روح لسینگ گفت
اید، روح شما  كھ شما بھ سراي دیگر رفتھ كردیم؛ اینك حیات، ما از شما بھ عنوان یكي از خدایان تجلیل مي

  ».كند بر ھمة ارواح سلطنت مي

VI - العمل مكتب رمانتیك عكس  

كرد؛ اكثریت عظیم مردم آلمان بھ میراث مسیحیت خود چسبیدند  گوتھ از جانب یك اقلیت كوچك صحبت مي
. نھادند د و بر او ارج ميدانستن كرد ملھم از خداوند مي و شاعر را كھ در مدح مذھب آنان غزلسرایي مي

ھاي آسماني مسیحا تكان داد، فریدریش گوتلیب  كم ایرلند را با ترانھ شش سال بعداز آنكھ ھندل دست
  .قلوب مردم آلمان را تسخیر كرد) ١٧٧٣-١٧۴٨(كلوپشتوك با نخستین قسمتھاي پر شور مسیح خود 
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ز لسینگ چشم بھ جھان گشود، و بیست بھ دنیا آمده بود، پنج سال قبل ا ١٧٢۴كلوپشتوك، كھ در سال
آنكھ  لسینگ، كھ فرزند یك روحاني بود، یك آزادفكر شد؛ و حال. ودوسال ھم بعد از او زندگي كرد

كلوپشتوك، كھ فرزند یك حقوقدان بود، مھمترین مأموریت زندگي خود را ساختن شعري حماسي در مدح 
سوخت كھ سھ قسمت نخست  بھ این موضوع ميوي چنان در آتش عالقھ نسبت . زندگي مسیح قرار داد

وزن خوانندگاني  این شش و تدیھاي بي. سال نداشت، منتشر كرد ٢۴شعر خود را در حالي كھ ھنوز بیش از
  چنان حقشناس پیدا كردند كھ وقتي یك سال بعد وي از دختر عموي خود خواستگاري كرد، 

. عمو رسید كھ در آن بھ وي شدیدًا توصیھ شده بود پیشنھاد او را قبول كند؛ ولي دختر عمو امتناع كرد
فردریك پنجم، پادشاه دانمارك، بھ توصیة وزیرش یوھان فون برنشتورف، از كلوپشتوك دعوت كرد كھ بھ 

شاعر . ود را بھ پایان برساندتالر حماسة خ ۴٠٠دربار دانمارك بیاید و در آنجا زندگي كند و با حقوق سالي 
در سر راه خود بھ كپنھاگ نسبت بھ یكي از ستایشگران خود در ھامبورگ بھ نام مارگارتا مولر مھر و 

درگذشت و با این كار قلب وي را  ١٧۵٨این زن در . با وي ازدواج كرد ١٧۵۴عطوفتي یافت و در 
اي از مؤثرترین  زدھمین قسمت مسیح، و در پارهكلوپشتوك در پان. شكست و ابیات او را تیره و غمبار كرد

مدت بیست سال در كپنھاگ ماند؛ وقتي برنشتورف از كار . قصاید خود، خاطرة ھمسر خود را تجدید كرد
آخرین قسمتھاي  ١٧٧٣بركنار شد، او محبوبیت خود را از دست داد، بھ ھامبورگ بازگشت، و درسال 

  . سرودة عظیم خود را منتشر كرد

شدند و مانند طنیني از اشعار میلتن بودند؛ سپس، طي بیست قسمت،  عار با ثناخواني خداوند آغاز مياین اش
كلوپشتوك كھ . كردند داستان مقدس را از تفكرات مسیح در كوه زیتون تا صعودش بھ آسمان بازگو مي

كشیده بود، آنھا را نوشتن اشعارش دربارة زندگي مسیح تقریبًا بھ ھمان اندازة سالھاي زندگي مسیح طول 
  : با حقشناسي با ابیاتي چنین پایان داد

  فكر پر تب و تاب! ام ببین، من بھ ھدف خود رسیده

  دست تواناي تو، . دارد روحم را بھ تكاپو وا مي

  . سرور من، خداوند من بتنھایي مرا رھنمون بوده است

  تا آن وقت كھ تاریكي گورھاي متعدد مرا در خود گیرند، ممكن است

  خداوندا، تو مرا بارھا شفا بخشیده و . بھ آن ھدف دوردست خود نایل آیم

  .اي بر قلب مأیوسم شھامت تازه عطا كرده

  .قلبي كھ خود را با مرگ یار و دمساز كرده بود

  ھروقت من بھ آنچھ وحشتزاست و اشكال تیرة آنھا 

  خیره شدم، دیري نپایید كھ این تصاویر ناپدید شدند،

  . آنھا بسرعت ناپدید شدند -تویي زیرا حافظ من

  ام اي ناجي بشریت، من میثاقنامة رحمت تو را خوانده

  . امید من بھ تو بوده است! ام و در جادة پر از ھراس خود گام برداشتھ
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اند مورد استقبال آلمانیھاي وفادار بھ مذھب  مسیح بھ عنوان بھترین اشعاري كھ بھ زبان آلماني سروده شده
كند كھ یكي از اعضاي شوراي فرانكفورت ده قسمت نخستین این  گوتھ تعریف مي. رفترسمي قرار گ

خواند، و بھ این ترتیب خود را براي تمام سال آماده و مجھز  ھمھ سالھ در ھفتة آالم مي«اشعار را 
فرھنگ اي شرایط كھ یك  بھ دور افكندن پاره«توانست تنھا با  در مورد خود گوتھ باید گفت او مي» .كرد مي

كلوپشتوك تقدس خود . از این حماسھ لذت ببرد» در حال پیشرفت بھ میل خود از آنھا دست نخواھد كشید،
  را بفراواني در قالب ابیاتش ریخت، از این رو اشعارش بیشتر بھ صورت یك سلسلھ اشعار تغزلي و 

نبال كردن تسلسل اشعاري كھ بودند تا شرح سلیس و رواني كھ یك شعر حماسي باید داشتھ باشد؛ و نتیجتًا د
  . در بیست قسمت طي بیست وپنج سال نوشتھ شده است كاري مشكل است

طور كھ ولتر ضد خود را در روسو ایجاد كرد، بھ ھمان ترتیب لسینگ ھم از طریق شكاكیت،  ھمان
برابر خردگرایي، و روشنفكري خود آلمان را وادار كرد كھ نیاز بھ نویسندگاني را احساس كند كھ در 

لسینگ بھ مقام و حقوق احساس، عاطفھ، تخیل، اسرار پنھان، رمانس، و آنچھ مافوق طبیعت است در 
ھم بھ » حساسیت«در بعضي از آلمانیھاي این دوران، خصوصًا زنان، پایبندي بھ . زندگي بشر پي ببرند

بود كھ » سمحفل اشخاص حسا«دارمشتات داراي یك . صورت یك مذھب درآمد و ھم بھ صورت یك مد
روسو در حكم . اعضایش احساسات و ابراز عواطف را بھ صورت یك اصل و قاعده در آورده بودند

ھردر و شیلر او را بھ عنوان . نفوذ او در آلمان بمراتب بیش از نفوذ ولتر بود. گونھ افراد بود مسیحاي این
كار خود را با افكار  ود؛ گوتھ نقد عقل عملي كانت مملو از افكار روسو ب. سرمنشأ خویش قبول داشتند

: ، سپس بھ افكار ولتر روي آورد و شعارش این بود»چیز است احساس ھمھ«روسو آغاز كرد و گفت 
در خالل این احوال، در انگلستان . ، و سرانجام آنھا را در برابر یكدیگر قرار داد»تعمق دربارة زندگي«

ینز، ادوارد یانگ، و داستانسرایاني با احساس مانند شاعراني با احساس مانند جیمز تامسن، ویلیام كال
اثر » اوشن«و اشعار » پرسي«ھاي شعرقدیم انگلیسي، اثر  بازمانده. ریچاردسن و سترن برخاستند

كلوپشتوك و . مكفرسن عالقة بھ اشعار، اسرار پنھان، و رمانسھاي قرون وسطایي را بھ وجود آوردند
  .قبل از مسیحیت اسكاندیناوي و آلمان را احیا كردندھاي  ھاینریش فون گرشتنبرگ افسانھ

او كھ مانند كانت . بھ منزلة رھبر و ھادي شورش علیھ خرد بود ١٧٨١یوھان گئورگ ھامان قبل از سال 
آلود بھ دنیا آمده و پدرش بھ او احساسات نیرومند مذھبي القا كرده بود و تحصیالت  در كونیگسبرگ مھ

كرد و تسالي خاطر خود  كشید و با فقر زندگي مي یك معلم سرخانھ زحمت مي دانشگاھي داشت، بھ عنوان
او استدالل . كرد یافت كھ در برابر كلیة ضربات دوران روشنگري ایستادگي مي را در كیش پروتستان مي

گذرد و نقش اساسي  كرد كھ خرد تنھا قسمتي از وجود انسان است كھ از تكوین آن مدت زیادي نمي مي
ولي غریزه، شھود، و احساس عمق بیشتري دارند؛ و یك فلسفة واقعي خود را براساس ھمة طبیعت ندارد؛ 

زبان نھ بھ عنوان فراوردة عقل، بلكھ بھ صورت یك موھبت خدایي . كند و استعدادھاي بشري استوار مي
و رعایت آثار بزرگ ادبي بھ واسطة دانش . نظم از نثر عمیقتر است. براي بیان احساس بھ وجود آمد

آیند، بلكھ ناشي از آن كیفیت غیر قابل توصیفي ھستند كھ نبوغ نام دارد و، با  قواعد و دالیل بھ وجود نمي
  .گیرد راھنمایي احساس، مافوق كلیة قواعد قرار مي

  گفت اگر انسان منطق را قبول داشتھ باشد،  او مي. فریدریش یاكوبي با ھامان و روسو ھمعقیده بود

. شود یابد، عاري از حقیقت است؛ و روح واقعیت ھم تنھا بر احساس و ایمان آشكار مي ميواقعیت دست ن
داند كھ بدون اعتقاد بھ خداوند، زندگي  توان با دلیل و عقل اثبات كرد، ولي احساس مي وجود خداوند را نمي
  .انگیز، وخالي از امید است بشر چیزي عبث، غم

ردم آلمان آمادگي الزم را براي آن جشنھاي ادبیات و تخیلیي كھ با این تجلیل از احساس و شعر، روح م
باعث شدند در نیمة دوم قرن ھجدھم در آلمان، خاطرة شور و حرارت و باروري انگلستان در دوران 

تعداد مجالت شعري بسرعت افزایش یافت، ولي مطابق . سلطنت الیزابت اول تجدید شود بھ دست آورد
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یوھان ھاینریش فوس عالوه بر ترجمة آثار ھومر، ویرژیل، و . اھي داشتندمعمول این مجالت عمر كوت
كھ قلب مردم آلمان را ربود و گوتھ ) ١٧٩۵ -١٧٨٣(شكسپیر، یك داستان لطیف بھ نام لویز بھ شعر سرود 

ھاي لطیف خود بھ نظم و نثر دربارة زندگي  زالومون گسنر، با اشعار و نوشتھ. را بھ رقابت واداشت
ماتیاس كالودیوس با اشعار روایي خود دربارة زندگي خانوادگي، . المللي یافت ، طرفداران بینروستایي

الالیي كھ باید در نور ماه خوانده «یكصدھزار مادر را تحت تأثیر قرار داد، مانند قطعھ شعر او بھ نام 
  :»شود

  !اینك بخواب، دختر كوچكم

  كني؟ چرا گریھ مي

  استراحت در نور ماه،

  .رین استنرم وشی

  در آن ھنگام، خواب

  .آید زودتر و بدون درد بھ سراغ انسان مي

  ھا خیلي خوشحال است ماه با بچھ

  .و شما را دوست دارد

او، كھ فرزند یك كشیش بود، بھ ھالھ و . گوتفرید بورگر كلیة خصایص یك نابغة رمانتیك را دارا بود
بندوبارش باعث شد از مدرسھ دست  زندگي بيگوتینگن فرستاده شد تا بھ تحصیل حقوق بپردازد، ولي 

معشوق . گناھانش را در نزد ھمگان پاك كرد» لنوره«اي بھ نام  با نوشتن قصیده ١٧٧٣در سال . بكشد
بیند،   ھر بامداد لنوره بھ خاطر خوابھایي كھ مي. رود با ارتش فردریك بھ محاصرة پراگ مي» لنوره«

جنگ بھ پایان » اي؟ چقدر طول خواھي داد؟ و بیوفایي یا مردهویلھلم، آیا ت«: پرسد خیزد و مي برمي
گردند؛ زنان، مادران، و اطفال با خوشخالي و سپاس خداوند از آنھا استقبال  رسد، سربازان باز مي مي
  :اما لنوره. كنند مي

  كرد،  او از ھمھ در آن صفوف سؤال مي

  پرسید، و از ھركس نامش را مي

  ولي از ھمة آنھا كھ آمدند، 

  .ھیچ كس نبود كھ خبري بھ او بدھد

  و بعد كھ ھمة سربازان رفتند،

  فام خود را كند، او موي سیھ

  و خود را با درد وحشتناك یأس

  .بر زمین افكند
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دھد كھ این فكر اشتباه است، و  لنوره پاسخ مي. كند درست است گوید آنچھ خداوند مي مادر لنوره بھ او مي
دھد كھ بھشت  لنوره جواب مي. كند بھشت و دوزخ با او صحبت مي  مادرش دربارة. كند تقاضاي مرگ مي

شب ھنگام سواري بیرون . گوید تمام روز لنوره ھذیان مي. با ویلھلم بودن، و دوزخ بدون او بودن است
لنوره . ود و ھمسر او شودخواھد كھ ھمراه او بر گوید، از لنوره مي كند، اسم خود را نمي منزل او توقف مي

ارواح در . رسند آنھا بھ گورستاني مي. كند شود، و تمام شب سواري مي پشت او بر اسب سیاھش سوار مي
بیند كھ بھ یك  شود، و لنوره خود را مي ناگھان سوار بھ جسد تبدیل مي. شوند اطراف آنان مشغول رقص مي

وار ادا  ي در نوسان است، ارواح این كلمات را شیوندرحالي كھ اومیان مرگ و زندگ. اسكلت چسبیده است
  :كنند مي

  !شود حتي ھنگامي كھ قلب شكستھ مي! شكیبایي، شكیبایي

  .با خداوند در آسمان نزاع مكن

  روح تو از قالب بدن جدا شده است؛

  ! خداوند بر روح تو رحم كند

VII  - شتورم اونددرانگ  

كنندةمقدسات، یعني  گستر بھ جانب فردگرایي بیحرمت طیفنھضت رمانتیك از تقدس كلوپشتوك و عواطف ل
. جوانان آلماني، كھ سرمست از عصیان اخالقي و اجتماعي بودند، حركت كرد» یورش و جنبش«بھ جانب 

آور طبقة  منشي خشك دربار، اصول و قواعد جزمي و روبھ زوال و اعظان، سودجویي مالل اشراف
نمایان ھمھ وھمھ در  فروشي پرتظاھر عالم ن دستگاه اداري، علمكنندة كاركنا بازرگان، شیوھاي خستھ

. جوانان آلماني، كھ بھ توانایي خود واقف و از جا و مقام محروم بودند، احساس ناراحتي شدید ایجاد كردند
روسو ارزشي » ارادة عمومي«دادند، ولي براي  آنھا بھ فریاد روسو براي طبیعي بودن و آزادي گوش مي

گرایي، خردگرایي، و جبرگرایي توافق داشتند؛ و با  آنان با روسو از جھت مردود داشتن ماده. ندقایل نبود
لسینگ از جھت اینكھ كار خالف قاعده و قوي شكسپیر را بھ سبك و شیوة كالسیك كورني و راسین برتري 

كردند كھ شایستگي و  آمد، ولي فكر مي جوانان آلماني از ظرافت طبع ولتر خوششان مي. داد ھمعقیده بودند
شورش مستعمرات امریكایي علیھ انگلستان آنھا را بھ . اند لیاقتي را كھ ولتر نادیده گرفتھ بود پیدا كرده

نام فرانكلین . ما براي امریكاییھا موفقیت كامل آرزو كردیم«ًا بھ خاطر آورد كھ  گوتھ بعد. ھیجان آورده بود
» یورش آوران و جنبش كنندگان«این » .بھ درخشش كرد و واشینگتن در كھكشان سیاست و جنگ شروع

  كردند؛ و از تسلط سالخوردگان  سرمستي ناشي از آثار جسماني نوجواني، و بیداري فكري را احساس مي

آنھا بھ طور كامل طالب اصالت، تجربة مستقیم، و . كردند كرد، عمیقًا اظھار اندوه مي وار سنگیني مي بختك
احساس آنان . دارد بعضي از آنھا اعتقاد داشتند كھ نبوغشان آنھا را از قانون معاف مي آزادي بیان بودند؛ و

آه، «: گفت گوتھ مي. این بود كھ عامل زمان بھ سود آنھاست، و آیندة نزدیك شاھد پیروزي آنھا خواھد بود
  » ! آن دوران كھ یوھان مرك ومن جوان بودیم، دوران خوبي بود

ق مبارزه با رسوم متداول لباس پوشیدن، و برقرار كردن رسوم خود بھ جاي بعضي از شورشیان از طری
گذاشت، موھایش را  بھ این ترتیب كریستوف كاوفمان كاله برسر نمي. داشتند آنھا، فلسفة خود را بیان مي

ناي كرد و پیراھنش تا روي ناف باز بود ولي این یك مورد استثنایي بود؛ بیشتر پیشروان، بھ استث شانھ نمي
گونھ خودنماییھاي خالف اصول در زمینة البسھ احتراز  یك یا دو نفر كھ دست بھ خودكشي زدند، از این

خود گوتھ با نوشتن نمایشنامة خویش بھ نام گوتس . بعضي از آنھا از لحاظ مالي متمكن بودند. كردند مي
ت؛ وسال بعد اثرش بھ نام رف ، از پدران نھضت شتورم اوند درانگ بھ شمار مي)١٧٧٣(فون برلیشینگن 
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بھ این نھضت پیوست؛ ) ١٧٨١(شیلر با اثر خود بھ نام راھزنان . ورتر پرچم پیروز نھضت رمانتیك شد
ولي طولي نكشید كھ این صاحبان روحھاي درھم پیچیده و در حال تكامل، مبارزه را بھ امید جوانان 

  .تر رھا كردند تر ولي كم ریشھ پرحرارت

بھ . او از ھمة جھات ظاھري عاقل و نیرومند بود. بانیان و پیشروان نھضت بود یوھان مرك یكي از
دارمشتات شخصیتي مطلوب شد، و در ارتش بھ صندوقداري كل رسید؛ بھ  -دانشگاه رفت، در دربار ھسن

با وي آشنا شد، بھ نحو مطلوبي تحت  ١٧٧١گوتھ كھ در سال . تیزھوشي و توانایي عمل شھرت داشت
رار گرفت و با او و ھردر در ادارة یك نشریة انتقادي بھ نام اخبار ادبي فرانكفورت ھمكاري تأثیر او ق

مرك، كھ با تجارت و سیاست . گفتند مي» فرانكفورتیھا«كرد، و بھ ھمین علت در آغاز، بھ این شورشیان 
ندة دربارھا، و كن آشنا بود، بھ ھنگام سفر در آلمان و روسیھ خودخواھیھاي صاحبان ثروت، زندگي خستھ

دید،  چون خود را از اصالح این اوضاع عاجز مي. استثمار دھقانان را مشاھده كرد و مورد ھجو قرار داد
خواند، و خود ومرك  مي» مفیستوفلس مرك«گوتھ او را . اعتنا شد تلخكام، و نسبت بھ نوع بشر بدبین و بي

در كسب و كار و بدبختي در ازدواج استقرار  ناكامي. ھایي براي نقشھاي اول فاوست قرار داد را نمونھ
وایمار بھ خواھش گوتھ وي را از این قروض  -او مقروض شد، دوك ساكس. فكري مرك را برھم زد

  ).١٧٩١(نجات داد، دچار مالیخولیاي مداوم شد، ودر سن پنجاھسالگي خود را كشت 

لوتري در لیوونیا بود، و بر اثر فشاري او فرزند یك كشیش . آورتر سرگذشت راینھولدلنتس بود از این حزن
كھ در كودكي بھ خاطر اصول و عقاید مربوط بھ گناه و جھنم بھ او وارد شده بود، اعصاب ضعیف و خلق 

كانت در كونیگسبرك براي مدتي بھ وي كمك   شنیدن دروس. و خوي قابل تھییجش تحت تأثیر قرار گرفتند
  ا ساخت، ھاي روسو آشن كانت او را با نوشتھ. كرد

نكشید كھ لنتس دربارة ھلوئیز جدید بھ عنوان بھترین كتابي كھ تا آن موقع در فرانسھ چاپ شده بود صحبت 
در ستراسبورگ با گوتھ آشنا، و مسحور خصوصیات مثبت اخالقي او شد؛ از نظر تفكر و سبك از . كرد مي

. عضي از چاپھاي آثار گوتھ گنجانده شدنداو تقلید كرد و اشعاري چنان شبیھ اشعار گوتھ نوشت كھ آنھا در ب
بھ ززنھایم رفت، عاشق فریدریكھ بریون شد، او را پس از گوتھ از ھمھ بیشتر دوست داشت، و اشعار 

وي بھ فریدریكھ اطمینان داد كھ اگر بھ عشق او پاسخ مساعد ندھد، خود را . پرحرارتي در مدح او ساخت
بھ وایمار رفت، گوتھ زیر بالش را . و او ھم خود را نكشت فریدریكھ پاسخ مساعد نداد،. خواھد كشت

گرفت، بھ موفقیت گوتھ رشك برد، روابط گوتھ با شارلوتھ فون شتاین را مورد استھزا قرار داد، و دوك از 
یكي . نویس استعداد قابل توجھي داشت او بھ عنوان شاعر و نمایش. او خواست از آن دوكنشین خارج شود

. ایش بھ نام سربازان تبعیضھاي طبقاتي و زندگي طبقة متوسط را بتندي مورد ھجو قرار دادھ از نمایشنامھ
شخصیت اصلي این نمایشنامھ دختري از طبقة متوسط است كھ با در سر پروراندن این آرزوي بیھوده كھ 

. بھ تور اندازد كند كھ پدر خود را، ناشناختھ، شود و در خیابان سعي مي با یك افسر ازدواج كند، بدكاره مي
لنتس، كھ خود ثبات الزم را براي یافتن جاي پاي مطمئني در زندگي نداشت، از شغلي بھ شغلي دیگر و از 
شكستي بھ شكستي دیگر روي آورد، دچار جنون رواني شد، چندین بار دست بھ خودكشي زد، و دیوانھ از 

  ).١٧٩٢(دنیا رفت 

او دنیا را محكوم داشت و در آن . از ھمھ زیركتر بود» ندگانیورش كن«ماكسیمیلیان فون كلینگر در میان 
ھاي خود لحني تند و خشن پیش گرفت، و مسئول امور اداري دانشگاه  در نمایشنامھ. مقامي واال یافت

دربارة او بود كھ . گونھ خوشیھاي جواني را تجربھ كرد و ھفتادونھ سال ھم زنده ماند او ھمھ. دورپات شد
ما در دختران آنچھ را كھ ھست دوست داریم، ولي در مردان جوان «: پرمعني را نوشت گوتھ این عبارت

كھ بھ سن ) ١٧٧۶(مشھورترین نمایشنامة كلینگر بھ نام یورش و جنبش » .دھند آنچھ را كھ نویدش را مي
این . بخشید» شتورم اونددرانگ«بیست وچھار سالگي نوشتھ شده بود نام و خلق و خوي خود را بھ 

داد كھ بھ امید یافتن مفرھاي آزاد براي خصایص فردي خود بھ  ایشنامھ عصیانگران اروپایي را نشان مينم
. نحوة بیان نمایشنامھ با احساسات لجام گسیختھ، و پیام آن نبوغ آزاد شده از ھمة قواعد بود. روند امریكا مي
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مشروع كاترین بزرگ ازدواج كرد، كلینگر در ارتشھاي اتریش و روسیھ خدمت كرد، با یكي از دختران نا
  .بھ استادي دانشگاه رسید، و بھ صورت یكي از ستونھاي كشور درآمد و مستقر شد

این رمان . را تكمیل كرد» شتورم اوند درانگ«) ١٧٨٧(ویلھلم ھاینسھ با نوشتن رماني بھ نام آردینگلو 
و میل بھ كسب قدرت را در جشن و  اعتنایي بھ اخالقیات، آنارشیسم، نیھیلسیم، كمونیسم، فاشیسم، بي

گوید جنایت اگر شجاعانھ باشد،  قھرمان داستان مي. طلبي و جنایت یكجا جمع كرده بود سروري از لذت
  . جنایت نیست، و تنھا جنایت واقعي ضعف است

بھ این ترتیب، آردینگلو ھروقت . این غرایز را ضد اخالقي تلقي كند، از ھدف اصلي دور خواھد افتاد
قید و بند  كشد؛ و در این شھوات بي كند یا آدم مي كرد یا فرصتي دست داد، زنان را از راه بھ در مي س ھو

او اعمال برجستة ھانیبال را توصیف، و از او بھ . بیند اندركار مي  خود، باالترین قانون طبیعت را دست
عمر خود حتي یك ساعت از  میلیونھا انسان كھ در سراسر«: پرسد كند و مي عنوان ابرمرد تجلیل مي

او یك اجتماع كمونیستي » زندگیشان مانند ھانیبال نبوده است، در مقایسھ با این یك نفر چھ ارزشي دارند؟ 
  . نھد با اشتراك زنان، حق رأي براي زنان، و پرستش عناصر طبیعت بھ عنوان تنھا مذھب را بنا مي

ھاي حاكم بر دیگران بھ این نھضت  ي از اندیشھا در گردباد آشفتة نھضت شتورم اوند درانگ، پاره
بیشتر رھبران نھضت از طبقة متوسط بودند و عصیان خود را بھ عنوان . تشخیص و نفوذ بخشیدند

اعتراضي علیھ امتیازات خانوادگي، تفرعن صاحبان مقام، و تجمل روحانیان عالیمقامي كھ با عشریة 
القول بودند كھ باید نسبت بھ وضع  آنھا ھمھ متفق. از كردندآراستند آغ پرداختي دھقانان بزم خود را مي

دھقانان، اعم از اینكھ سرف باشند یا آزاد، توجھ و ھمدردي شود؛ و كمال مطلوب در خصوصیات اخالقي 
خواستند كھ از مدپرستي و البسة عجیب خود، از احساساتي بودن  آنھا از زنان مي. مورد جستجو قرار گیرد

آمیز  كردند كھ در زندگي ھیجان طلبانة خود دست بكشند؛ و از آنھا دعوت مي ز تقدس تسلیمكردن، و ا و غش
آنھا مذھب را از نو و بھ عنوان الھامي االھي در روحي كھ . افكار آزاد شده و مردان قلندر شریك شوند

دانستند  یكي ميطبیعت را با خداوند . كردند نبوغ آن قسمتي از نیروي خالقھ و راز جھاني است توصیف مي
آنھا افسانة قرون وسطایي فاوست را بھ عنوان . كردند كھ طبیعي بودن یعني االھي بودن گیري مي و نتیجھ

شكند  ، اخالقیات، یا قوانین را درھم مي نشانة عطش فكري و جاھطلبي سوزاني كھ كلیة موانع سنن، رسوم
اي تحت عنوان فاوستس لبن  ل از گوتھ نمایشنامھبھ این ترتیب بود كھ مالرمولر مدتھا قب. كردند تلقي مي

علت این امر آن بود كھ من در ھمان ابتدا وي را بھ عنوان مردي بزرگ شناختم كھ «: نوشت و در آن گفت
كند و كوشش دارد  كند، افساري را كھ سرنوشت بر او زده است حس مي ھمة قدرتھاي خود را احساس مي
  » .شود بھ كناري افكند را دارد آنچھ را كھ مانع راه وي مي آن را بھ دور افكند، و شھامت آن

گوییھاي نھضت شتورم اوند درانگ آن را بھ عنوان نشانة بروز نوجواني فكري، و  شور و شوق و مبالغھ
این نھضت از پشتیباني عمومي . داشتند نداي اقلیتي كھ محكوم بھ رشد یافتن و آرام شدن است، مشخص مي
ن نھضت كھ در زمینة پیشروا. اند برخوردار نشد، زیرا سنت و مردم پیوستھ از یكدیگر پشتیباني كرده

فرانسھ » فیلسوفان«زندگي آلمان براي خود پایگاھي نیافتند، با شاھزادگان از در صلح درآمدند و مانند 
. معتقد بودند كھ حكمرانان روشنفكر رھبري آزاد فكري و اصالحات اجتماعي را بھ عھده خواھند گرفت

ھاي سوزان  تماس آمدند، خود را از شعلھ ھردر، گوتھ، و شیلر در دوران جواني خود با این نھضت در
  آتش آن عقب كشیدند، چنگالھاي خود را كوتاه 

  .مشرب وایمار را پذیرفتند و بالھاي خود را جمع كردند، و با احساس حقشناسي حمایت دوكھاي خوش
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آنھا سبك باروك را از . كردند مي آلمانیھاي این دوران در زمینة ھنر با فرانسویھا و ایتالیاییھا كامال برابري
میھنان دور از  ایتالیا و سبك روكوكو را از فرانسھ گرفتند، ولي بھ ایتالیا وینكلمان و منگس را دادند، و ھم

ھاي فرانسوي بھ مبلسازان  وطنشان داوید رونتگن، ژان ریزنر، و آدام وایسوایلر را پادشاھان و ملكھ
كھ » میزكاري«لیور براي  ٨٠‘٠٠٠ترتیب بود كھ لویي شانزدھم  دادند؛ بھ این فرانسوي ترجیح مي

ھاي  در مونیخ، كاخ جدید فردریك در پوتسدام، و خانھ»رزیدنتس«بناي . رونتگن ساخت، بھ وي پرداخت
كاري شده بودند، تا آنكھ در پایان  آلمانیھاي متمكن پر از مبل و اثاث بزرگ و سنگیني بودند كھ با دقت كنده

ھاي مایسن براثر  كارخانھ. ن سبك سبكتري از مبلسازان انگلیسي چیپندیل و شراتن اقتباس شداین دورا
چیني را  جنگ آسیب دیده بودند، ولي نیمفنبورگ، لودویگسبورگ، پوتسدام، و مراكز دیگر ھنرچیني و بدل

رقصیدند،  كھ مي - و زیباآور  ھاي كوچك نشاط بخاریھا، و میزھاي آلماني با پیكره ھا، پیش طاقچھ. ادامھ دادند
  .روح و طراوت یافتھ بودند -زدند خواندند، یا بوسھ مي آواز مي

مارتین كالوئر در ایام نخستین دولت وایمار . ھاي قابل تحسیني وجود داشتند در مقیاس بزرگتر، مجسمھ
لودویگ، . ددا اي از گوتھ ساخت كھ او جدي، با چشماني براق و مطمئن بھ خود، نشان مي مجسمة نیمتنھ

اي  اي كھ از شیلر ساخت موفقیت مشابھي بھ دست نیاورد؛ از آن بھتر مجسمھ فرزند مارتین، در مجسمھ
ساز  بھترین مجسمھ. دانكر از شیلر ساخت كھ اینك در یكي از میدانھاي شتوتگارت است است كھ یوھان فون

در . ساز دربار شد برلین مجسمھدر  ١٧٨٨آلمان در این دوران یوھان گوتفرید شادو بود كھ در سال 
فردریك  ١٨١۶در . پیكرة تمام قد اورا تراشید ١٧٩٣اي از سر فردریك ساخت، و در  وي مجسمھ ١٧٩١

كوچكتري از برنز درست كرد كھ شاھكاري فراموش نشدني است او ارابة پیروزي را از برنز براي 
یي كھ از شاھدخت لویز و خواھرش ھا در زمینة كار با مرمر، مجسمھ. دروازة براندنبورگ ساخت

  .ھاي باستاني را پیدا كردند فردریكھ ساخت تقریبًا زیبایي مجسمھ

توانست بیش از ده تن آنان را بھ ایتالیا بدھد و ھنوز نقاشان خوبي براي  آلمان آن قدر نقاش داشت كھ مي
توان آنھا را با ھم اشتباه  ھ بآساني ميالعده بودند ك خانوادة تیشباین در ھنر نقاشي چنان كثیر. خود داشتھ باشد

اش  برادرزاده. كاسل از لسینگ تصویري عالي كشید -یوھان ھاینریش تیشاین نقاش دربار ھسن. كرد
بورگ نقاشي  پطرز تیشباین در كاسل، رم، ناپل، پاریس، وین، الھھ، دساو، الیپزیگ، و سن فریدریش یوھان

  كارل آوگوست،  كرد و از فرزندان دوك
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  مركز اطالعات آلمان. ارابة پیروزي: یوھان گوتفرید شادو

 - ١٧٨٧یوھان ھاینریش ویلھلم تیشباین در سالھاي . وایمار گروه زیبایي بھ وجود آورد -حكمران ساكس
ھاي اطراف رم كشید، و پس از  در ایتالیا زندگي كرد، تصویر مشھوري بھ نام گوتھ در جلگھ ١٧٩٩

  .وك اوالنبورگ شدبازگشت بھ آلمان نقاش د

ساز، نقاش، حكاك، معلم، و پیشرو  در آلمان آدام فریدریش اوزر مجسمھ» حملھ بھ سوي ایتالیا«یك مبدأ 
وینكلمان مدتي در درسدن با او را زندگي كرد، نقاشیھاي او را . اصالح ھنر براساس سبك كالسیك بود

آن قدر كھ امكان داشتھ باشد انسان در «او :  مورد انتقاد قرار داد، خصوصیات اخالقي وي را ستود، وگفت
گوتھ در . اوزر بھ ریاست ھنرستان الیپزیگ منصوب شد ١٧۶۴در سال » .داند خارج از ایتالیا بداند، مي

  .آنجا از وي دیدن كرد و بھ تب عالقھ بھ ایتالیا دچار شد

او یك لھستاني بود . قرار داشت از ھنرمنداني كھ در آلمان باقي ماندند، دانیل كودوویكي در باالي فھرست
در . كھ در دانتزیگ بھ دنیا آمد، یتیم شد، و آموخت كھ براي امرار معاش طراحي، حكاكي، و نقاشي كند

وي زندگي مسیح را با مینیاتورھایي عالي . بھ برلین رفت و از ھمة جھات، بجز اسمش، آلماني شد ١٧۴٣
در حالي كھ خلق وخوي او بیشتر بھ ولتر نزدیك  كھ باعث شھرت ملي وي شدند مجسم ساخت و سپس،

  . اش ترسیم كرد كاالس و خانواده بود، تصویري بھ نام ژان

طراحیھاي او چنان مورد تقاضا بودند كھ سالھا تقریبًا ھیچ اثر ادبي عمده در پروس، بدون اینكھ توسط وي 
خودش مشغول : ش را مجسم كردبیت خوی  او در زیباترین حكاكي خود اھل. شد مصور شود، منتشر نمي

او با . كرد، و دیوارھا پوشیده از آثار ھنري بودند كار بود، ھمسرش با غرور پنج طفل خود را مراقبت مي
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در آثار . كستنر، كھ گوتھ وي را دوست داشت و از دست داد، ترسیم كرد قرمز تصویري از لوتھ یك گچ 
كند علت اینكھ  كھ وي را از ھوگارث متمایز ميوي نوعي ظرافت خطوط و لطافت احساس وجود دارد 

كنند این است كھ وي تصاویر متعددي از زندگي عادي ترسیم كرده است؛  اغلب او را بھ ھوگارث تشبیھ مي
اثر او بھ نام . گرفت اكثر اوقات وي از واتو الھام مي. كند ولي خود وي، بحق، این وجھ تشابھ را تقبیح مي

اندھندة ھمان تمایلي است كھ واتو نسبت بھ ھواي آزاد و پیچ وتاب مسحور كنندة وحش نش اجتماعي در باغ
  .البسة زنان داشت

آنتون گراف تصویري از كودوویكي بھ جاي گذارده است كھ او را متبسم، با موي مجعد، و تنومند نشان 
اشتھ و دارد نگاه اي از خویشتن ترسیم كرده است كھ سر از روي كارش برد چھره او ھمچنین تك. دھد مي
چھرة زیبایي كھ از  در تك. خواھد بھ مجلس رقص برود كند، ولي با لباسي كھ برتن دارد، گویي مي مي

در تصویري كھ از كورونا شروتر بازیگر نمایش كشید، غرور . ھمسرش كشید، بھ آن روح بیشتري بخشید
خاصي بھ اندام درشت خانم ھوفرات چھرة دیگري، با البسة زرین، شكوه  وي را خوب مجسم كرد، ودر تك

  . بومھ داد

  كارستنس بود كھ تعالیم وینكلمان را چھ از لحاظ  قرن آسموس یاكوب آخرین نفر در این نیم

   

  

  گالري ملي، برلین. لسینگ در جواني: یوھان ھاینریش تیشباین
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  موزة ھنري بیلدن، الیپزیگ. اجتماعي در باغ وحش: دانیل كودوویكي
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  موزة كاخ، وایمار. كورونا شروتر بازیگر: آنتون گراف
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  ماین- ام- ھنركده دولتي، فرانكفورت. ھاي اطراف رم گوتھ در جلگھ: یوھان ھاینریش ویلھلم تیشباین

او، كھ در . ظاھر و چھ از لحاظ باطن كامال فراگرفت، و احیاي ھنر كالسیك در نقاشي آلمان را تكمیل كرد
كرد؛ ولي  آمده ودر كپنھاگ و ایتالیا بھ مدرسھ رفتھ بود، بیشتر در لوبك و برلین كار ميشلسویگ بھ دنیا 

او . ھا و معماري باستاني كرد بھ ایتالیا بازگشت و خود را یكسره وقف بقایاي مجسمھ ١٧٩٢در سال 
. استدانست كھ گذشت زمان رنگ را از آثار ھنري یوناني زدوده و تنھا خطوط را باقي گذارده  نمي

وي از . موي خود را بھ مداد تبدیل كرد و ھدفش تنھا كمال شكل و قواره بود بنابراین، او مانند منگس قلم
شد، وتصمیم گرفت كھ بھ نیروي  نشستند ناراحت مي معایب جسماني مدلھایي كھ در كارگاه در برابرش مي

یر یونان، بھ صورتي كھ وي و ھایي از اساط از ترسیم خدایان یوناني و صحنھ. تخیل خود متكي باشد
پس از اینھا بھ مصور كردن آثار دانتھ و شكسپیر . برد كردند، لذت مي وینكلمان آنھا را نزد خود مجسم مي

شد كھ از رنگ و با روح بودن تصاویر  اش بھ خط و فرم پیوستھ باعث مي العاده عالقة فوق. روي آورد
ھاي خدایان  كالنژ تصویري ھمچون پیدایش روشنایي از پیكرهغافل شود؛ حتي ھنگامي كھ تقریبًا بھ سبك می

توانیم بھ خاطر اینكھ وي نقاشیھاي نمازخانة سیستین را بھ ھمان  كرد، ما تنھا مي در ذھن خود مجسم مي
رم عالقة وي را . آورد كھ موتسارت آھنگ آن را بھ یاد آورد، از او تمجید كنیم دقت و صحتي بھ خاطر مي

از آثارش یكي از وسیعترین و مشھورترین نمایشگاھھایي را كھ براي ھنرمند دوران معاصر جبران كرد و 
سھ سال بعد، او در رم درگذشت، در حالي كھ تنھا ). ١٧٩۵(تا آن وقت ترتیب یافتھ بودند بھ وجود آورد 

  .تواند آتشي سوزاننده باشد ھنر، مانند امور جنسي، مي. گذشت وچھار سال از عمرش مي چھل

. در تزیینات معماري پوتسدام و برلین در دوران فردریك كبیر خصوصیات نئوكالسیك تسلط داشتند
سھ . آغاز كرد و نگذاشت جنگ مانع اجراي این برنامھ شود ١٧۵۵فردریك بناي كاخ جدید خود را در 

باروك  در طراحي آن سھیم بودند؛ آنھا سبك كالسیك را با سبك - بورینگ، گونتارد، و مانگر - معمار
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كرد؛ تزیینات داخلي آن با  درآمیختند و بنایي بھ وجود آوردند كھ خاطرة كاخھاي روم باستان را تجدید مي
در برلین داراي رواقي بھ سبك » كلیساي فرانسوي«. ھاي سبك روكوكو فرانسوي برابر بودند بھترین نمونھ
اونگر ). ١٧٨۵ -١٧٨٠(آن افزودند گونتارد و شاگردش گئورگ اونگر یك برج كالسیك بھ . كالسیك بود

، كھ »دروازة براندنبورگ«. بر شكوه برلین افزود ١٧٨٠ - ١٧٧۴با ایجاد یك كتابخانة سلطنتي در سالھاي 
ایجاد كرد، بھ طور آشكار از روي پروپوالیا واقع در  ١٧٩١ - ١٧٨٨كارل النگھانس در سالھاي 

قریبًا سالم ماند، ولي ارابة چھار اسبة مشھوري را این دروازه در جنگ جھاني دوم ت.آكروپولیس درست شد
  .كھ شادو با آن زیبایي دروازه را كامل كرده بود از دست داد

خواھر فردریك، . ساختند شھرھاي دیگر آلمان بناھایي براي جا دادن بھ شاھزادگان، نجبا، و اجساد مي
-١٧۴۴(یب ساختھ شده بود زیبا كرد ویلھلمینھ، بایرویت را با كاخي كھ بھ سبك روكوكو بھ نحوي دلفر

  »اطاق آبي«لویي دو ري تاالر رقص و  - در كاسل، سیمون). ١٧٧٣

   

  

  مركز اطالعات آلمان. دروازة براندنبورگ: كارل گوتھارت النگھانس

در كنار رودخانة راین در ). ١٧۶٩حد (كاسل طرحریزي كرد  -باشكوه را در قصر الندگراف ھسن
؛ و در نزدیكي )١٧۶٩ - ١٧۵۵(پیگاگھ كاخ اعیاني بنرات را ساخت  كوالوس فوننزدیكي دوسلدورف، نی

  ). ١٧۶۴ - ١٧۶٢(لودویگسبورگ، فیلیپ دوالگپیر كاخ زیباي مونرپو را بنا كرد 
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IX - بعد از باخ  

یك . آمد آلمان بیش از ھر ملت دیگر، بجز ایتالیا، از لحاظ موسیقي پربركت بود و از آن بھ ھیجان مي
مدارس، موسیقي را تقریبًا ھمپایة مذھب و قرائت تدریس . بدون آالت موسیقي امري غیرعادي بود خانوادة

رفت، زیرا علم و فلسفھ، و شھرھا و صنایع، بھ افكار جنبة  موسیقي كلیسایي روبھ انحطاط مي. كردند مي
لي آواز بتدریج از افكن بودند، و دادند؛ سرودھاي مذھبي بزرگ لوتري ھنوز طنین دنیوي و غیرمذھبي مي

، زینگشپیل، و اپرا بھ خود )تصنیف(شد و جنبة آوازھاي عادي  صورت آوازھاي جمعي كلیسایي خارج مي
دوران جدیدي در زمینة آواز ) ١٧٨٢(یوھان پترشولتس با اثر خود بھ نام آوازھاي عامیانھ . گرفت مي

  .ھبر بالمنازع بودگشود، و از آن پس آلمان در زمینة بھ موسیقي درآوردن اشعار ر

اجرا كنندگاني مانند . سازي شد پیشرفت مكانیكي پیانو باعث گسترش كنسرت و پیدایش مھارت در موسیقي
، ١٧٨٩مارس  ١٠در . یوھان شوبرت، آبت فوگلر، یوھان ھومل شھرھاي بسیاري را تسخیر كردند

دانست كھ  او نمي. كرد ھومل، كھ در آن وقت یازده سال داشت، در درسدن یك رسیتال پیانو اجرا
ضمن كنسرت، او معلم سابق خود را دید و شناخت و ھمینكھ . موتسارت ھم در میان شنوندگان است

كننده راه خود را باز كرد و موتسارت را با ابراز مراتب گرم  اش تمام شد، از میان جمعیت تحسین قطعھ
بھ این علت كھ بھ مقام كشیشي منصوب فولگر لقب خود را ) كشیش(آبت . ارادت و شادي در آغوش گرفت

بھ عنوان یك . ؛ در مانھایم او، ھم كشیش دربار بود و ھم رھبر موسیقي آن)١٧٧٣(شده بود دریافت داشت 
نویسندة موسیقي، یكي از اصلیترین و متنفذترین نویسندگان قرن بود؛ بھ عنوان یك نوازندة زبردست ارگ، 

معلم وبر ومیربیر را تعلیم داد؛ و بھ عنوان فرستادة پاپ، با  رشك موتسارت را برانگیخت؛ بھ عنوان
پوشیدن جورابھاي آبي رنگ، بردن كتاب دعاي خود ھمراه نتھاي موسیقي خویش، و گاھي معطل نگاه 

  .داشت رسانید، مردم مانھایم را بھ خنده وامي داشتن شنوندگان براي آنكھ دعایش را بھ اتمام مي

شد كھ كریستیان كانابیخ بھ  این وقت از ھفتادوشش موسیقیدان برگزیده تشكیل مي ھیئت اركستر مانھایم در
اظھارنظر لرد فوردیس دربارة . كرد عنوان معلم، رھبر، و تكنواز ویولن، آن را با توانایي رھبري مي

یكي ارتش پروس بود، و : گفت كھ آلمان بھ دو علت در رأس ملل قرار داشت وي مي. آلمان مشھور بود
  اركستر گواند ھاوس در . یگري اركستر مانھایمد

سھ یا چھار و  - كنسرتھا بسیار عظیم بودند. الیپزیگ از اركستر مانھایم تنھا از لحاظ شھرت عقبتر بود
ھا، كلیساھا،  در تماشاخانھ -شدند گاھي شش كنسرتو جزو برنامھ بود؛ و این كنسرتھا در ھمھ جا اجرا مي

در این ھنگام سمفوني با كنسرتو از نظر تنوع و تعداد . ھا، و باغھاي عمومي دانشگاھھا، كاخھا، میخانھ
سازي پذیرفتھ  سمفوني بھ عنوان باالترین فرم موسیقي -حتي قبل از ھایدن -١٧٧٠كرد؛ تا سال  رقابت مي

  . شده بود

اول خود ھفت  او از ھمسر. نیمي از آھنگسازان معروف این دوران از خانوادة یوھان سباستیان باخ بودند
وي از . المللي رسیدند فرزند داشت كھ دوتن از آنھا، ویلھلم فریدمان و كارل فیلیپ امانوئل، بھ شھرت بین

ھمسر دومش سیزده فرزند داشت كھ دوتن از آنان، یوھان كریستوف فریدریش و یوھان كریستیان، در 
ب فرزندي بھ نام ویلھلم فریدریش یوھان كریستوف فریدریش صاح. اي رسیدند موسیقي بھ مقام برجستھ

بھ این ترتیب، یوھان سباستیان پنج نفر بھ جھان عرضھ داشت كھ . ارنست باخ شد كھ آھنگساز كوچكي بود
یكي از بستگان دور وي، یوھان ارنست باخ،در نزد استاد در . در تاریخ موسیقي مقامي بھ دست آوردند

نمازخانھ شد، و چند آھنگ از خود باقي گذارد كھ بھ الیپزیگ تحصیل كرد، در وایمار رئیس موسیقي 
  .دست فراموشي سپرده شدند

نخستین قسمت كالویة بین تامپره پدرش براي تعلیم وي نوشتھ . ویلھلم فریدمان باخ در وایمار بھ دنیا آمد
در سن بیست وسھ سالگي بھ . او بسرعت پیشرفت كرد و در سن شانزدھسالگي آھنگساز شد. شده بود
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وان نوازندة ارگ در زوفین كیرشھ در درسدن منصوب شد؛ و چون وظایفش در آنجا سبك بودند، چند عن
ھنگامي كھ بھ عنوان نوازندة ارگ در كلیساي لیب فراوان كیرشھ در . سونات، كنسرتو، و سمفوني نوشت

باخ «علت بھ  ھجده سال در آنجا ماند، و بھ این. ، حقوق و شھرتش افزایش یافت)١٧۴۶(ھالھ منصوب شد 
از كار  ١٧۶۴در سال . بعد از موسیقي، بیش از ھر چیز بھ میخوارگي عالقھ داشت. معروف شد» ھالھ

رفت و با اجراي برنامھ و گرفتن شاگرد،  خود استعفا كرد، و مدت بیست سال از شھري بھ شھر دیگر مي
در فقر  ١٧٨۴ر شد و در سال در برلین مستق ١٧٧۴در . كرد بدون اغراق، دست بھ دھان امرار معاش مي

  .در ھمانجا درگذشت

ھاي موسیقي خود را بھ ارگ و  كارل فیلیپ امانوئل باخ چپ دست بود و بنابراین ناچار بود اجراي برنامھ
، در سن بیست سالگي، وارد دانشگاه فرانكفورت شد و در آنجا از دوستي ١٧٣۴در . پیانو محدود كند

تلمان یكي از پدران تعمیدي او بود و قسمتي از نام خود را بر او . دگئورگ فیلیپ تلمان برخوردار ش
ھاي خود را در برابر گروھي كھ فردریك ویلھلم اول نیز  وي بعضي از ساختھ ١٧٣٧در سال . گذارده بود

دانست ولیعھد فردریك موسیقي دوست دارد، بھ راینسبرگ رفت وخود را  او كھ مي. جزو آنھا بود، نواخت
فردریك، كھ در این موقع پادشاه بود، او را  ١٧۴٠اما در سال . د، ولي نتیجة آني از آن نگرفتمعرفي كر

او ھمراھي كردن با فلوت . بھ عنوان نوازندة كالوسن در ھئیت اركستر نمازخانھ در پوتسدام تعیین كرد
  ناھماھنگ فردریك، 

پس از شانزده سال خدمت در . كننده یافت و پذیرفتن مرجعیت سلطنتي وي را در زمینة موسیقي، ناراحت
اثر او بھ نام تالش براي ھنر واقعي . این اركستر، براي كسب تخصص در تدریس از این كار دست كشید

ھایدن ھنرنمایي خود را با پیانو از . شاخص آغاز شیوة جدید نواختن پیانو بود) ١٧۵٣حد (پیانو نواختن 
: اظھار داشت» باخ برلین«با توجھ بھ ھمین جزوه دربارة روي جزوة وي كسب كرد، و موتسارت ھم 

ایم، و ھر شاگردي  دانیم، از وي آموختھ اوپدر است و ما پسران او؛ آن عده از ما كھ چیزي را بدرستي مي«
ھاي خود آگاھانھ از سبك كنترپوان پدرش  امانوئل در ساختھ» .كھ بھ این امر اعتراف نكند، حقھ باز است

رھبري موسیقي  ١٧۶٧در . تر بود، روي آورد ھ سبك ھوموفوني و شیوة ملودي، كھ سادهمنحرف شد و ب
ھایدن بھ  ١٧۵٩در . كلیسا را در ھامبورگ پذیرفت و بیست ویك سال بقیة عمر خود را در آنجا گذراند

ھ مرده ھامبورگ آمد كھ او را ببیند، ولي متوجھ شد كھ نامدارترین فرزند یوھان سباستیان ھفت سال است ك
  . است

یوھان كریستوف فریدریش باخ پس از تحصیل نزد پدرش و در دانشگاه الیپزیگ، در سن ھجدھسالگي 
لیپھ در بوكبورگ شد، و در سن بیست وشش سالگي بھ  -نوازندة خاص ویلھلم، كنت شاومبورگ) ١٧۵٠(

بار بود، آمدن ھردر واقعة مھم در مدت بیست وھشت سالي كھ وي در این در. ریاست ھیئت اركستر رسید
ھردر براي او متوني الھامبخش براي اوراتوریوھا، . بھ عنوان واعظ و سخنران بھ آنجا بود) ١٧٧١(

كرد، و در تغییرپذیري  یوھان كریستوف از روش و روحیة پدرش پیروي مي. كانتاتھا، و آوازھا تھیھ كرد
  . زمان ناپدید شد

وقتي پدرش مرد، وي . تیان باخ، بھ موسیقي ایتالیایي گرویدبالعكس، كوچكترین پسر بھ نام یوھان كریس
فقط پانزده سال داشت؛ بھ برلین فرستاده شد، و در آنجا برادر ناتني او ویلھلم فریدمان از او نگاھداري كرد 

در سن نوزدھسالگي بھ بولونیا رفت، و در آنجا كنتھ كاوالیره آگوستینولیتا خرج تحصیل . و بھ وي تعلیم داد
این جوان چنان فریفتة زندگي ایتالیایي و موسیقي . ي را، زیر نظر پدر روحاني مارتیني، پرداختو

در سال . ھاي خود را در درجة اول وقف كلیسا كرد كاتولیكھا شد كھ مذھب داد و مدت شش سال ساختھ
در خالل . فتیا» باخ میالن«در كلیساي بزرگ میالن بھ عنوان نوازندة ارگ گمارده شد و عنوان  ١٧۶٠

این احوال، اپراي ایتالیا حس جاھطلبي او را تحریك كرده بود كھ ھم در موسیقي غیرمذھبي برتري حاصل 
؛ كارفرمایان وي )١٧۶١(آورد  كند و ھم در موسیقي كلیسایي؛ وي در تورن و ناپل اپراھایي روي صحنھ

یوھان . وي در كلیسا سازش ندارندھا با مقام  ھاي عشقي این ساختھ در میالن شكایت داشتند كھ جنبھ
اي  ، و در آنجا اپراھایش براي مدتي كھ بھ نحو بیسابقھ)١٧۶٢(كریستیان پایگاه خود را بھ لندن منتقل كرد 
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او ورود .طولي نكشید كھ وي بھ عنوان معلم موسیقي ملكھ شارلوت سوفیا تعیین شد. طوالني بود، اجرا شد
خوشامد گفت و با او در نواختن پیانو قدري مزاح و بازي  ١٧۶۴ل موتسارت ھفتسالھ را بھ لندن در سا

  از این موسیقیدان، كھ اینك استاد ) موتسارت(پسربچھ . كرد

. بود، خیلي خوشش آمد و در ساختن سونات و اپرا و سمفوني راھنماییھاي متعددي از وي بھ دست آورد
در آنجا باردیگر موتسارت را . ل را اجرا كندباخ بھ پاریس رفت تا اثر خود بھ نام آمادي دوگ ١٧٧٨در 

. قدر از دیدن وي خوشحال شد كھ پانزده سال قبل از آن شده بود دید، و این جوان بیست ودو سالھ ھمان
من از صمیم قلب او . دھد او مرد درستكاري است و حق مردم را بھ آنان مي«: ولفگانگ بھ پدرش نوشت

  » .را دوست دارم

درگذشت تا ویلھلم فریدریش ارنست باخ كھ در سال  ١۶١٩اندان باخ، از فایت باخ كھ در رویھمرفتھ این خ
از میان تقریبًا شصت باخ از بستگان . فوت كرد، جالبترین خاندان در تاریخ فرھنگ و ھنر است ١٧۴۵

تن از  ھشتاي بودند؛  اند، پنجاه وسھ تن از آنان موسیقیدان حرفھ یوھان سباستیان كھ بھ اسم شناختھ شده
اجداد و پنج تن از اعقاب وي در چنان سطحي بودند كھ جا داشت مقاالت خاصي در فرھنگ موسیقي 

تني چند از پسران، در طول زندگي خود، بیش از یوھان سباستیان بھ شھرت و . دربارة آن نوشتھ شود
رده باشند؛ ھمة نھ اینكھ آنھا شھرت در زمینة موسیقي را در انحصار خود درآو. معروفیت رسیدند

گرفتند، و وقتي  اجراكنندگان موسیقي، مطابق معمول، در مدت حیات خود بیشتر مورد تحسین قرار مي
شدند؛ آھنگسازاني مانند كارل فریدریش فاش و كریستیان فریدریش شوبارت  مردند، زودتر فراموش مي مي

  .كردند از نظر شھرت با فرزندان باخ رقابت مي

برد . كنیم اي در سیر تكامل موسیقي مشاھده مي افكنیم، خطوط ویژه قرن ھجدھم نظري ميوقتي بھ نیمة دوم 
. ھاي سازي شد و قدرت روزافزون پیانو موسیقي را از قید تبعیت از كلمات آزاد كرد و سبب تشویق ساختھ

سباستیان یوھان ) پولیفوني(افزایش شنوندگان كنسرت و كاھش تسلط كلیسا آھنگسازان را از چند صدایي 
نفوذ اپراي ایتالیایي . باخ دور كرد و بھ سوي ھارمونیھاي جانشینانش، كھ درك آنھا آسانتر است، سوق داد

ھا  لیدكرد، و حال آنكھ براثر حركتي در جھت مخالف،  حتي در قطعات سازي بھ ساختن ملودي كمك مي
گلوك در نظر . حد اعالي عصیان علیھ اپراي ایتالیا در گلوك بروز كرد. اي دادند بھ آوازھا تركیب تازه

این . داشت موسیقي را تابع نمایشنامھ كند، ولي عمال بھ كمك موسیقي برارج و ارزش نمایشنامھ افزود
كنسرتو «. سحرآمیز بھ حد اعالي خود رسید يعصیان از طریق دیگر باعث تكوین زینگشپیل شد، كھ در ن

بھ صورت كنسرتو براي یك ساز تنھا و اركستر درآمد؛ سونات در آثار كارل فیلیپ امانوئل باخ » گروسو
ھمھ . و ھایدن فرم كالسیك خود را یافت، و كوارتت با پیمودن سیر تكاملي خود بھ صورت سمفوني درآمد

  .چیز براي بتھوون آماده بود

X - ر آلتھ فریتس د  

بر باالي ھمة این زندگي متنوع سیاست، مذھب، صنعت، سرگرمي، موسیقي، ھنر، علوم، فلسفھ، 
فردریك (شد كھ آلمان وي را در آلتھ فریتس  اي دیده مي نیكوكاري، و گناه، سیماي قھرمان سالخورده

آورترین آلماني عصر خود  تنامید، نھ اینكھ وي را دوست داشتھ باشد، بلكھ بھ عنوان حیر مي) سالخورده
او، كھ تنھا بھ این قانع نبود كھ بركشور و ھیئت نوازندگان خود حكومت كند، بھ قلم . كرد از وي تجلیل مي

. برد، و آرزوي آن را داشت كھ بھ عنوان یك شاعر و مورخ نیز مورد تحسین قرار گیرد ولتر نیز رشك مي
ذارد كھ عبارت بودند از ھفت جلد تاریخ، شش جلد شعر، سھ گ وي براي نسلھاي آینده سي جلد نوشتھ باقي

اشعارش بیشتر . جلد رسالة نظامي، دو جلد فلسفھ، و دوازده جلد مكاتبات كھ ھمھ بھ زبان فرانسھ بودند
او یكي از مورخان برجستة عصر خود . اند ھا گریختھ داراي ارزش موقتي و زودگذر بودند و از خاطره

خویش تاریخ اجدادش را تحت عنوان خاطراتي براي كمك بھ تاریخ خاندان در آغاز سلطنت . بود
من بر ھمة تعصبات «: گفت او مانند بیشتر مورخان مدعي بیطرفي بود و مي). ١٧۵١(براندنبورگ نوشت 
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ولي وقتي » ام؛  ام و شاھزادگان، پادشاھان، و خویشاوندان را بھ عنوان افراد عادي تلقي كرده چیره شده
  .كرد، از خود بیخود شد ویلھلم برگزینندة بزرگ را توصیف مي فردریك

این كتاب را كمي بعد از پایان نخستین . شاھكار ادبي او تاریخ زمان من حاوي شرح سلطنت خود وي بود
. آغاز كرد، و آن را، بھ فواصل، تا سالھاي آخر عمر خود ادامھ داد) ١٧۴٢ - ١٧۴٠(جنگ سیلزي 

كتابھاي ولتر بھ ھرچند كھ قسمت بسیاري از این كتاب را قبل از انتشار (فردریك، شاید تحت نفوذ ولتر، 
تاریخ علوم، فلسفھ، ادبیات، و ھنر ) نامھاي قرن لویي چھاردھم و رسالھ دربارة آداب و رسوم نوشتھ بود

سفھایي كھ لباس ارغواني برتن، وحقھ «او از اینكھ مقداري از كتاب را بھ . را در كتاب خود گنجانید
گیري كشف  ولي براي دنبالھ«: افزوده است اختصاص داده، پوزش خواستھ و» .بازاني كھ تاج برسر دارند

حقایق تازه، درك علل تغییر در اخالقیات و آداب، و مطالعة جریاناتي كھ براثر آنھا تاریكي بربریت از فكر 
انسانھا دور شده است، مسلمًا اینھا موضوعھایي ھستند كھ ارزش آن را دارند كھ افكار ھمة افراد متفكر را 

از ھابز، الك، و خداپرستان در انگلستان، توماسیوس و ولف در آلمان، و فونتنل و  او» .بھ خود جلب كنند
اي مھلك بر مذھب  این مردان بزرگ وشاگردان آنھا ضربھ«: گفت كرد و مي ولتر در فرانسھ تمجید مي

ت را عقل خرافا. كردند افراد بھ بررسي آن چیزھایي پرداختند كھ احمقانھ آنھا را پرستش مي. وارد كردند
فردریك، كھ » .سرنگون كرد، و خداپرستي، یعني پرستش سادة قادر متعال، پیروان زیادي بھ دست آورد

شمرد ولي شیفتة ادبیات فرانسھ بود، ھانریاد اثر ولتر را برتر از ایلیاد، و آثار  دولت فرانسھ را حقیر مي
ھوراس، و بوسوئھ را با دموستن برابر دانست؛ وي بوالو را با  ھاي سوفوكل مي راسین را واالتر از نوشتھ

  او زبان و . دانست مي

كوشید كھ حملة خود بھ سیلزي را  سخت مي. ستود كرد، و معماري آن را مي ادبیات آلماني را مسخره مي
ده «كرد كھ یك كشوردار اگر منافع حیاتي كشورش ایجاب كند، ممكن است از  معذور دارد، و احساس مي

بھتر است سلطان قول خود را نقض كند، ولي مردمش بھ ھالكت «: گفت او مي. دھم تخطي ورز» فرمان
. كرد تھدید مي ١٧۴٠امیدوار بود دیگران باوركنند كھ ھمین خطر ھالكت، مردم كشورش را در » .نرسند

دید كھ فرار  كرد كھ بھ عنوان یك سردار سپاه اشتباھات زیادي مرتكب شده است، ولي الزم نمي اعتراف مي
برروي ھم، این دو جلد كتاب در زمرة بھترین . ھاي خودش منظور كند   ود در مولویتس را در نوشتھخ

  .ھاي تاریخي اروپایي جدید قبل از گیبن بھ شمارند نوشتھ

او . كامال بھ پایان نرسیده بود كھ فردریك نوشتن تاریخ جنگ ھفتسالھ را آغاز كرد» جنگ ھفتسالھ«ھنوز 
ھایش بھ  بود بھترین مورخ لشكركشیھاي خود باشد، و مانند قیصر خود را در نوشتھمانند قیصر امیدوار 

كرد تا بھ این وسیلھ از ناراحتي صحبت كردن دربارة خود بھ عنوان  صورت شخص سوم خطاب مي
و باز، شاید ھم بھ دلیل بھتري، او سعي داشت كھ پیشقدمي متھورانة خود را در . شخص اول جلوگیري كند

ھاي حكومت داخلي  او دشمن بزرگ خود ماري ترزرا در كلیة جنبھ. دن مخاصمات توجیھ كندآغاز كر
سوزد و  در آتش جاھطلبي مي«كھ » این زن مغرور«ستود، ولي در روابط خارجي وي را بھ عنوان  مي

بتًا در میان یادداشتھاي نس. كرد محكوم مي» مایل است بھ ھدف افتخار و شكوه از ھر راھي كھ باشد برسد
و مرگ خواھرش در  ١٧۵٧ة لشكركشیھایش توقف كرد تا بر مرگ مادرش در  بیطرفانة خود دربار

اي از عشق و  اي كھ در آن او ویلھلمینھ را توصیف كرده است در حكم واحھ صفحھ. ماتم بگیرد ١٧۵٨
  .عالقھ در وادي جنگ و خونریزي بود

در طبیعت بشر چنین است كھ «. كھ كمتر شاگرد داردگیري كرد كھ تاریخ معلمي عالي است  او چنین نتیجھ
مانند؛ ھر نسل باید حماقتھاي  حماقتھاي پدران بر اطفالشان مكتوم مي. آموزد كس از تجربھ چیزي نمي ھیچ

ھركس تاریخ را بدقت بخواند، متوجھ خواھد شد كھ ھمان «: در جاي دیگر گفت» .خود را مرتكب شود
حتي اگر ھم انسان » .و فقط كافي است كھ انسان نام بازیگران را عوض كندشوند  ھا اكثر تكرار مي صحنھ

: گوید فردریك چنین مي. بیني بود توانست از گذشتھ پندبگیرد، ھنوز بازھم تابع حوادث غیرقابل پیش مي
كند كھ نوشتن تاریخ بھ معني تدوین حماقتھاي انسانھا و گردش  این خاطرات مرا بیش از پیش مطمئن مي«

  » .زند ھمھ چیز در حول این دو محور دور مي. خ بخت و اقبال استچر
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اي از درسھایي را كھ از  فردریك در آخرین وصیتنامھ كوشش داشت پاره) ١٧۶٨و  ١٧۵٢(دوبار 
او بھ آنھا اصرار كرد كھ ھدفھا و منابع . تجربیات خود بھ دست آورده بود بھ وارثان خود منتقل كند

از . ھاي موجود براي حفظ و توسعة پروس را مورد مطالعھ قرار دھند ن شیوهكشورھاي مختلف و ھمچنی
  لحاظ تأكید بر لزوم منظم نگاھداشتن ارتش، از شیوة پدر خود 

داد كھ بیش از درآمد خود خرج نكنند؛ براي فرانسھ كھ از لحاظ مالي  بھ وارثان خود ھشدار مي. كرد مي
كرد، و اندرز داد كھ افزایش درآمد نباید با وضع مالیاتھاي تازه بیني  بندوبار بود، دردسر سیاسي پیش بي

ھمة مذاھب، اگر . تأمین شود، بلكھ باید از طریق بھ حركت واداشتن كیفیت تولیدي اقتصاد صورت گیرد
ھمة مذاھب، اگر انسان در آنھا «ھرچند كھ  -صلح و آرامش را حفظ كنند، باید از حمایت برخوردار شوند

قدرت پادشاه باید مطلق باشد، ولي پادشاه باید » .ھاي كمابیش پوچ استوارند یك سلسلھ قصھ دقت كند، بر
چون پروس بھ علت كوچكي خود، در میان كشورھاي بزرگ مانند . خود را نخستین خدمتگزار كشور بداند
فاده كند ھنگري در خطرقرار داشت، پادشاه باید از ھر فرصت است - روسیھ، فرانسھ، و امپراطوري اتریش

كار را ترجیحًا بھ وسیلة تسخیر ساكس، پروس  و این - كھ پروس را گسترش دھد و بھ آن وحدت بخشد
نخستین نكتة مورد توجھ یك شاھزاده حفظ خود است، و دومین نكتھ «. لھستان، و پومراني سوئد انجام دھد

جاھطلبیھاي غیرآشكار، اعالم راه پنھان داشتن . كار مستلزم نرمش و ابتكار است این. بسط قلمرو خویش
پادشاه » .این شیوة ھمة كشورداران بزرگ بوده است. احساسات صلحجویانھ است تا لحظة مساعد فرا رسد

باید جانشین خود را براي حكومت آماده كند؛ باید ترتیبي بدھد كھ اشخاص روشنفكر او را تعلیم دھند نھ 
اتي خواھند كرد كھ ھدف آن تبدیل وي بھ صورت یك آلت اھل كلیسا، زیرا اھل كلیسا سرش را پر از خراف

چنین تعلیماتي باعث پدیدآمدن فكري متوسط خواھند شد كھ بزودي براثر فشار . مطیع كلیسا خواھد بود
ماري [ام، و اگر ملكة مجارستان  این آن چیزي است كھ من دیده«. مسئولیتھاي كشور درھم خواھد شكست

را مستثنا بداریم، ھمة شاھزادگان اروپا فقط سفھاي واالمقامي ] ل امانوئل اولشار[و پادشاه ساردني ] ترز
او لحن  ١٧۶٨وصیتنامة . كرد این مطلب ھنگامي نوشتھ شد كھ الیزابت بر روسیھ سلطنت مي» .ھستند

ني بی تري داشت، زیرا كاترین تا آن وقت جوھر خود را نشان داده بود و در این ھنگام فردریك پیش  مؤدبانھ
  .كرد كھ روسیھ خطرناكترین قدرت اروپا خواھد بود مي

 -كم برایش پیش آمد كھ برادرزاده و وارث احتمالي او بتدریج كھ بر سن فردریك افزوده شد، این سؤال كم
كنم،  من بھ خاطر شما تالش مي«: او نوشت. شایستگي وراثت حكمراني را دارد یا نھ - فردریك ویلھلم دوم

اگر شما تنبل و تنپرور باشید، آنچھ كھ من با این زحمت . آورم نیز بود آنچھ من بھ دست مي ولي باید بھ فكر
وي كھ حتي  ١٧٨٢و در سال » .ام در دست شما ذوب خواھد شد و از بین خواھد رفت آوري كرده جمع

ظرف دو سال دیگر … ام سستي بھ خرج دھد  اگر پس از مرگ من برادرزاده«: بدبینتر بود، نوشت
درست از آب درآمد، و علت آن ھم این نبود  ١٨٠۶این پیشگویي در ینا در » .روسي وجود نخواھد داشتپ

  .كھ فردریك ویلھلم زیاد ناتوان بود، بلكھ علت آن بود كھ ناپلئون خیلي توانا بود

  مقدار زیادي . ناپذیر شد  خود فردریك در سالھاي آخر عمر بھ نحو غیرقابل تحملي انعطاف

لسینگ بھ نیكوالي در . بھ مطبوعات داده شده بود، محدود كرد ١۵٧۶ي مطبوعات را، كھ قبل از از آزاد
تبدیل بھ این شده است كھ ھر انسان ھرقدر دلش بخواھد مطالب … آزادي برلین شما «: نوشت ١٧۶٩

صداي یك نفر از طرف مردم علیھ استثمار و استبداد … ولي بگذارید … . احمقانھ علیھ مذھب طرح كند
ھردر » ..آن وقت معلوم خواھد شد كھ توسري خورترین كشور اروپا امروز كدام است… خود را بلند كند

. روي گرداند» سرزمین استبدادي«از آن » وحشت«از موطن خود پروس انزجار داشت، و وینكلمان با 
این وصف، مردم بھ  با. از برلین دیدن كرد، از عدم محبوبیت پادشاه بھ حیرت آمد ١٧٧٨وقتي گوتھ در 

فردریك بھ عنوان پیرمردي كھ طي چھل وپنج سال حتي یك روز ھم از خدمت بھ كشور غفلت نكرده است 
  . گذاشتند احترام مي
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نفس، قولنج، و بواسیر  ھاي بیماري نقرس، تنگ حملھ. جنگ وصلح ھردو فردریك را فرسوده كرده بودند
در روزھاي . افزود سنگین و پر ادویھ بر شدت بیماریھایش مي او شدت یافتھ بودند، و تمایل وي بھ غذاھاي

اوت، در  ٢۴در . وي در نزدیكي برسالو ارتش خود را در سیلزي بازرسي كرد ١٧٧٨اوت  ٢۵تا  ٢٢
حالي كھ تنھا لباس عادي نظامي خود را در برداشت، مدت شش ساعت در باران سنگیني بر اسب خود 

او  ١٧٨۶در ژوئن . تگاه خود بازگشت، و دیگر اصال حالش خوب نبودخیس و لرزان بھ اقام. سوار بود
وي از مصرف داروھایي كھ برایش تجویز شده بودند شانھ . دكتر تسیمرمان را از ھانوور احضار كرد

دكتر تسیمرمان براي آرام . داد كرد، و مكالمات جالب دربارة ادبیات و تاریخ را بھ آن ترجیح مي خالي مي
استسقا نیز بھ . او كتاب انحطاط و سقوط امپراطوري روم نوشتة گیبن را بھ وي تجویز كردداشتن  نگاه

سینھ پھلو ھم این . ناراحتیھایش افزوده شد، و شكافھایي كھ براي كاھش آماس داده شدند تولید قانقرایا كردند
. ر سالگي درگذشتفردریك در سن ھفتادوچھا ١٧٨۶اوت  ١٧جانبھ را بھ كمال رسانید، و در  حمالت ھمھ

اش دفن شود؛ این فرمان  او خواستھ بود كھ در باغ سان سوسي در نزدیكي قبرسگھا واسب مورد عالقھ
. جدایي بھ انسانھا نادیده گرفتھ شد و او در كلیساي گاریزون در پوتسدام در كنار پدرش بھ خاك سپرده شد

فردریك رفت و در آنجا ایستاد، بھ سران وقتي كھ ناپلئون پس از شكست پروسیھا در ینا بھ كنار قبر 
  » .اگر او زنده بود، ما اكنون اینجا نبودیم«: سپاھش گفت

  فصل بیست و یكم

  

  كانت

١٧٢۴ - ١٨٠۴  

I  -  مقدمھ  

وقت ایمانوئل كانت را نداشتھ  اگر فردریك كبیر پا بھ عرصة ھستي نگذارده بود، امكان داشت كھ ما ھیچ
محدودة عقل تنھا براثر شكاكیت و رواداري مذھبي فردریك امكانپذیر  نقد عقل محض ومذھب در. باشیم
  .ظرف دو سال پس از مرگ فردریك، دولت پروس كانت را وادار بھ سكوت كرد. شدند

ھاي كلي خود  كانت، مانند فردریك، فرزند روشنگري بود و، با وجود ھمة عدم ثباتي كھ از نظر شیوه
كرد  ولي او نیز مانند روسو جزئي از نھضت رمانتیك بود و تالش مي. د بودكار بھ عقل پایبن داشت، تا پایان

را ) پیتیسم(او تورع . كھ عقل را با احساس، فلسفھ را با مذھب، و اصول اخالقي را با عصیان سازش دھد
سخنان . كریستیان فون ولف آمیخت) راسیونالیسم(از والدین خود كسب كرد و آن را با خردگرایي 

در كتاب امیل » اعالم ایمان كشیش ساووایي«فرانسھ را فراگرفت و آنھا را با » فیلسوفان«ز آمی بدعت
بینانة الك، الیبنیتز، باركلي، و ھیوم را بھ ارث برد و آنھا را در تالش خود  روانشناسي باریك. تركیب كرد

ود را با نظم و ترتیب زندگي خ. بھ منظور رھانیدن علوم از دست ھیوم و مذھب از دست ولتر بھ كار بست
او كھ در پروس شرقي تنھا و منزوي . طبقة متوسط تنظیم كرد و انقالب فرانسھ را مورد تحسین قرار داد

  .مانده بود، ھمة جریانات فكري عصر خود را احساس، و آنھا را یكجا جمع كرد

و پر از » صاففرانسة عاشق آسمان «، در محلي كھ دور از )١٧٢۴آوریل  ٢٢(كانت در كونیكسبرگ 
اند،  در مورد منشأ اسكاتلندي خانوادة كانت تردیدھایي ابراز شده. بخار آب دریا بود، چشم بھ جھان گشود

از اسكاتلند بھ پروس ) دانم بھ چھ علت نمي(در پایان قرن پیش «گوید كھ پدربزرگش  ولي خود كانت مي
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) »خداوند با ما«بھ معناي (كرد؛ ایمانوئل پدرش یوھان گئورگ كانت با آنارویتر ازدواج » .مھاجرت كرد
  او نام تعمیدي . چھارمین فرزند از یازده فرزند آنھا بود

  

  ایمانوئل كانت: حكاكي كارل بارت روي طرح شتوبھ

تغییر داد تا آلمانیھا  Kantبھ  Cantخود را از قدیس روز تولدش گرفت وصورت نام خانوادگي خود را از 
این فرقھ، مانند فرقة . بار آمدند) پیتیستھا(ھمة افراد خانواده در میان تورعیان . آن را تسانت تلفظ نكنند

گذاشت، و معتقداتش  متودیسم انگلستان، تكیھ كالم خود را روي ایمان، توبھ، و توسل مستقیم بھ خداوند مي
  .شد و كشیش واسطة آن بود فرق داشت ا انجام ميبا پرستش سنتي آیین لوتري كھ در كلیس

ایمانوئل از سن ھشت . تأسیس كرده بود» مدرسة فردریكي«یكي از واعظان تورعي در كونیگسبرگ یك 
شد، و  ساعات كار مدرسھ ھر روز از پنج ونیم بامداد آغاز مي. سالگي تا شانزدھسالگي بھ این مدرسھ رفت

صبحھا . یافت نظور شده بود؛ ھریك از ساعات درس با یك دعا پایان مينیم ساعت وقت براي دعا و نماز م
تاریخ بیشتر از . شد، كھ در آن تكیھ كالم روي آتش دوزخ بود یك ساعت وقت صرف تعلیمات دیني مي

ھا بیشتر بھ عبارت مذھبي  یكشنبھ. شد روي عھد قدیم، و زبان یوناني صرفًا از روي عھد جدید تدریس مي
التحصیالن فضیلت، و در  این برنامة آموزشي طوري بود كھ در بعضي از فارغ. فتندیا تخصیص مي

كانت بعدھا از این حجم زیاد تقوا و . كرد اي افسرده ایجاد مي بعضي دیگر ریا، و شاید در بیشتر آنھا روحیھ
ستولي آورد، ترس و رعشھ بر او م گفت وقتي آن ایام را بھ خاطر مي وحشت اظھار انزجار كرد و مي

  .شد مي
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. اش مارتین كنوتسن بود در اینجا معلم مورد عالقھ. وي بھ دانشگاه كونیگسبرگ رفت ١٧۴٠در سال 
كنوتسن آثار خداپرستان . كنوتسن، ھر چند كھ خود تورعي بود، كانت را با خردگرایي ولف آشنا كرد

اي  پرداخت و پاره آنھا بھ بحث مي كرد، ولي دربارة ھا را محكوم مي انگلیسي را خوانده بود؛ او این نوشتھ
ھنگامیكھ كانت، پس از شش . كم در یكي از شاگردانش باقي گذارد تردیدھاي مربوط بھ خداپرستان را دست

سال تحصیل در دانشگاه، دعوت شد بھ سلك كشیشان لوتري درآید، و با وجودي كھ وعدة ترفیع سریع و 
در  -در عوض مدت نھ سال با فقر بھ سرآورد. متناع كردواگذاري یك شغل راحت بھ او داده شده بود، ا

بیشتر  ١٧٧٠عالقة او تا سال . داد كرد و بھ مطالعات خود ادامھ مي ھاي خصوصي تدریس مي خانواده
  . لوكرتیوس از نویسندگان مورد عالقة وي بود. متوجھ علوم بود تا االھیات

در دانشگاه تدریس » معلم خصوصي«بھ عنوان  كانت درجة دكترا دریافت داشت و اجازه یافت ١٧۵۵در 
مدت پانزده سال بھ این . پرداختند  الزحمة او وجوھي بودند كھ دانشجویان بھ میل خود بھ وي مي حق. كند

او در . در این مدت كارآموزي طوالني، دو بار تقاضایش براي استادي رد شد. وضع نامطمئن ادامھ داد
كرد ازدواج كند،  گاه جرئت نمي ھیچ. كرد بھ یك پانسیون دیگر نقل مكان مي فقر باقي ماند و از یك پانسیون

داد كھ شاید  دربارة موضوعات بسیار متنوعي درس مي. اي نداشت و تا سن پنجاه ونھ سالگي از خود خانھ
علت آن تمایل بھ جلب تعداد بیشتري شاگرد بود؛ ناچار بود براي بقاي خود مطالب خویش را با وضوح و 

بایست با كانت بھ عنوان یك نویسنده، كھ با وجود گمنامي  كانت بھ عنوان یك معلم مي. وشني بیان داردر
  خود

، سي )١٧۶۴ -١٧۶٢(ھردر، كھ از جملھ شاگردان وي بود . شھرت بسار یافت، تفاوت بسیار داشتھ باشد
  : اي حاكي از حقشناسي وي را چنین توصیف كرد سال بعد با خاطره

او در عنفوان جواني شھامت . ام كھ فیلسوفي را بشناسم كھ معلم من بود خوش را داشتھ من این بخت
ناصیة گشاده و . پرنشاط جواني را داشت، و این كیفیت، بھ عقیدة من، تا سنین باالي كھولت باوي باقي ماند

وي از . دمتفكرش جایگاه شادي و نشاط حاكي از آرامش، و صحبتش پراز اندیشھ و بسیار آموزنده بو
آمیز بھره داشت، و درسھایش، ھم آموزنده و ھم بسیار  گویي، ظرافت طبع، و تخیالت شوخي امتیاز بذلھ

كرد،  و ھیوم انتقاد مي… اي كھ از آثار الیبنیتز، ولف، باومگارتن  او با ھمان روحیھ. سرگرم كننده بودند
ھاي روسو را نیز بھ ھمان  نوشتھ. پرداخت يبھ بررسي دربارة قوانین طبیعي نیوتن، كپلر، و فیزیكدانان م

گونھ تعصب یا حرمت نام كسي، در  اي، و ھیچ دارودستھ یا فرقھ  ھیچ… . داد ترتیب مورد توجھ قرار مي
او مستمعین خود را تشویق . جھت مخالفت با گسترش و پیشبرد حقیقت، كوچكترین تأثیري در وي نداشت

این مرد، كھ . كھ خودشان فكر كنند؛ استبداد با طبع وي بیگانھ بودساخت  كرد و بمالیمت مجبورشان مي مي
تصویر وي در نظرمن . كنم، ایمانوئل كانت است من نام وي را با حداعالي حقشناسي و احترام یاد مي

  . مجسم است و در نزدم عزیز

اوریم، او را بھ خاطر بی) ١٧٨١(اگر قرار بود كانت را از روي آثار قبل از پنجاه و ھفت سالگي وي 
ھر چند كھ در آن موقع ھنوز این دو اصطالح  - كردیم تا یك فیلسوف بیشتر بھ عنوان یك دانشمند مجسم مي

ھایي دربارة ارزیابي حقیقي نیروھاي پویا  اش اندیشھ نخستین اثر منتشر شده. از یكدیگر متمایز نبودند
طور كھ دكارت  آن(ي یك جسم در حركت باید عبارت است از بحثي عالمانھ دربارة اینكھ آیا نیرو) ١٧٢٧(

طور كھ الیبنیتز  آن(گیري شود، یا  یعني جرم ضرب در سرعت اندازه mvبا فرمول ) و اویلر عقیده داشتند
این كار از ناحیة جواني بیست و سھ سالھ . یعني جرم ضرب در مجذور سرعت mv2با فرمول ) گفت مي

اي نوشت دربارة اینكھ آیا مدت زمان گردش زمین بھ دور  ي مقالھھفت سال بعد، و. بسیار قابل توجھ بود
در ھمان سال كانت مطلب دیگري تحت عنوان پرستش دربارة . یابد یا نھ خود براثر جزر و مد تغییر مي

شود منتشر كرد؛ در اینجا، نگراني امروزي ما دربارة كاھش روزانة انرژي  اینكھ آیا زمین سالخورده مي
  . ماد آیندة زمین مورد بحث قرار گرفتھ استخورشید و انج
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، این جوان با تھور سي ویك سالھ اثري بھ نام تاریخ عمومي طبیعت و ١٧۵۵اي در سال  در رسالة برجستھ
این رسالھ بھ طور گمنام انتشار یافت و بھ فردریك كبیر اھدا شد؛ شاید كانت از . نظریة آسمانھا ارائھ كرد
او ھمة اعمال . ھي بیم ایجاد دردسر داشت و امیدوار بود پادشاه از وي حمایت كندناحیة دانشمندان علوم اال

، ولي استدالل كرد كھ نتیجة این اعمال، بھ علت ھماھنگي و  زمین و آسمان را تابع قوانین مكانیكي دانست
مسي كانت براي توصیف مبدأ منظومة ش. كند زیبایي خود، وجود عقلي مافوق ھمة عقلھا را ثابت مي

  : خود را بھ این نحو بیان داشت» فرضیة سحابي«

  من عقیده دارم كھ كلیة مواد منظومة شمسي ما در آغاز بھ صورت عناصر اولیة خود تجزیھ

… . و در این فضا، اجرام تشكیل شده از آن عناصر اكنون در گردشند… شدند و ھمة فضا را پر كردند
عناصر … . توانست دوام داشتھ باشد اي مي ي تنھا براي لحظھدر فضایي كھ چنین پر شده بود، آرامش جھان

اي كھ از نوع چگالترند بھ كمك نیروي جاذبة خود ھمة موادي را كھ داراي چگالي كمتري  پراكنده شده
اند، در آن  خود این عناصر بھ اضافة آن موادي كھ با خود تركیب كرده. كنند باشند از اطراف خود جمع مي

اینھا نیز بھ ھمان ترتیب . شوند شوند كھ درآنجا ذراتي از نوع بازھم چگالتر یافت مي مي گونھ نقاطي جمع
  .یابد شوند، و این جریان ھمین طور ادامھ مي بھ ذرات بازھم چگالتر ملحق مي

كنند و، بھ علت مبارزة خود با  كھ بھ كمك آنھا این ذرات را دفع مي… ولي طبیعت نیروي دیگري دارد
این … . .آورند كھ بھ اصطالح زندگي جاوداني طبیعت است بھ، آن حركتي را بھ وجود مينیروھاي جاذ

بھ خاطر . كند دار تجلي مي نیروي دفع در كشساني بخارھا، سیالن اجسام تندبو، و پخش ھمة مواد الكل
ركت كند سقوط كنند، در ح اي كھ آنھا را جذب مي ھمین نیرو است كھ عناصري كھ امكان دارد بھ نقطھ

شوند، و بھ این ترتیب سقوط عمودي آنھا بھ یك حركت دوراني در اطراف  خود از خط مستقیم منحرف مي
  . شود كنند منجر مي مركزي كھ بھ سمت آن سقوط مي

ھایي از سیارات و خورشیدھا جمع شده و یا در حال   كانت عقیده داشت كھ ھمة ستارگان در چنین منظومھ
  ».رود گاه كامل نیست؛ پیوستھ پیش مي خلقت ھیچ«: مھمي نیز افزود او عبارت. جمع شدن ھستند

در آن كرد، بھ ھمان  ١٧٩۶ارائھ شد، ھمچنین اصالحي كھ الپالس در  ١٧۵۵این فرضیة سحابي، كھ در 
ھاي بعدي دربارة مبدأ خلقت با آن رو بھ رو ھستند؛  اندازه با اشكال و ایراد رو بھ رو است كھ بیشتر نظریھ

رسالة كانت دربارة كیھانزایي، بھ عقیدة « شناس مشھور كھ در قید حیات است،  ا، بھ عقیدة یك ستارهمع ھذ
براي ما اھمیت این رسالھ در نشان دادن این است كھ » .من، عالیترین خالصة عیني علم تا آن زمان بود

كوشید تا روش علمي را  مي كانت یك عالم رازور ما بعدالطبیعھ نبود، بلكھ مردي بود كھ مسحور علم بود و
  .این جوھر تالشھاي وي تا پایان عمرش بود. با معتقدات مذھبي سازش دھد

آرامشش كامال بھ ھم خورده بود،  ١٧۵۵او، كھ مانند ولتر از فاجعة زلزلة لیسبون در سال  ١٧۵۶در سال 
رئوس «تحت عنوان مطلبي  ١٧۵٧در . سھ مقالھ دربارة زلزلھ و یكي دربارة نظریة بادھا منتشركرد

مطلب دیگري بھ نام  ١٧۵٨منتشر ساخت؛ و در » مطالب و اعالم یك دوره درس دربارة جغرافیاي طبیعي
اش گسترش یافتھ  ھاي مورد عالقھ سپس، در حالي كھ زمینھ. انتشار داد» فلسفة جدید حركت و سكون«

بھ ) ١٧۶۴(» امراض سر«، و )١٧۶٢(، قیاس )١٧۵٩(ھاي كوتاھي دربارة خوشبیني  بودند، رسالھ
او چنین اظھارنظر كرد كھ افزایش تقسیم كار و تخصص مشاغل » امراض سر«در مورد . چاپخانھ فرستاد

اي تحت  ، او با رسالھ١٧۶٣در سال . ممكن است موجب تكرارھایي یكنواخت، و در نتیجھ جنون شود
واضح بود كھ او از متزلزل . ت گذاشتعنوان تنھا زمینة ممكن براي اثبات وجود خدا پا بھ دنیاي االھیا

  ، ھشت سال پس از ١٧۶۴در . بودن معتقدات مذھبي خود ناراحت است

  .تحت عنوان مالحظاتي دربارة احساس آنچھ زیبا و واالست انتشار داد
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شناسي نیز گسترش دھد؛ او با این اندیشھ  افتاد كھ كیھانزایي تكاملي خود را بھ زیست گاھي او بھ فكر مي
ا بود كھ اشكال جدید براثر تغییراتي كھ در شرایط زندگي حاصل شده است بتدریج از تكامل اشكال آشن

اند؛ و این نظر را پذیرفتھ بود كھ جسم انسان بدوًا با حركت روي چھاردست و پا  قدیمیتر بھ وجود آمده
من «: كرد و گفتشناسي سراسر مكانیستي خودداري  با این وصف، او از ارئة یك زیست. انطباق داشت

اي براي توضیح  نیز گاھي وارد این ژرفا شده و نیروھاي مكانیكي كور طبیعي را بھ عنوان زمینھ
ولي من پیوستھ . توانم راھي براي رسیدن بھ این نظریة ساده و طبیعي بیابم ام كھ مي ام، و معتقد بوده پذیرفتھ

آمیز بر اقیانوس  ام كھ با این وضع مخاطره دهاي ساختھ و بھ این ترتیب ترجیح دا از عقل، كشتي شكستھ
بتازگي مقاالت نو ) نویسندة سفرھاي بارون مونخاوزن(رودولف راسپھ » .ھا طي طریق كنم بیكران اندیشھ

منتشر  ١٧۶۵دربارة ادراك انساني اثر الیبنیتز را، كھ مدتھا مفقوداالثر بود، كشف كرده و آن را در سال 
ست این اثر را بھ زبان فرانسھ بخواند و خواندن در آن سوق دادن وي بھ سوي توان ساختھ بود؛ كانت مي

او بھ طور كامل از عالقة خود بھ علوم دست نكشید و حتي . نقش داشت) اپیستمولوژي(شناسي  معرفت
ولي كشمكش دایم میان . اي تحت عنوان دربارة كوھھاي آتشفشان در ماه نوشت مقالھ ١٧٨۵درسال 

  .و االھیات موروثي او را وادار كرد كھ سازشي میان این دو در فلسفھ جستجو كندمطالعات علمي 

براي استادي منطق و  ١٧٧٠اش تا حدودي معلول پیشنھادي بود كھ در سال  گیري تازه شاید این جھت
ھ تالر، ك ١۶٧سالي  - كار براي مردي چھل وشش سالھ كم بود حقوق این. بھ او شد) متافیزیك(مابعدالطبیعھ 

ارشد «و » عضویت در ھیئت رئیسھ«خدمات جنبي از قبیل . تالر رسید ٢٢۵بتدریج بھ  ١٧٨۶تا سال
رسم بر این بود كھ ھر استاد جدیداالنتصاب یك . تالر رسانید ٧٢۶بھ  ١٧٨٩حقوقش را در » استادان

دربارة صورت « كانت موضوع مشكلي را انتخاب كرد بھ نام. سخنراني افتتاحیھ بھ زبان التیني ایراد كند
را، كھ ھنوز در ) اسكوالستیك(وي الفاظ و اصطالحات مدرسي . »و اصول دنیاي محسوس و معقول

دنیایي بود كھ حواس آن را » دنیاي محسوس«منظور او از . دانشگاھھاي آلمان متداول بودند، بھ كار برد
. نیز توصیف كرد» اي ظواھردنی«یا » دنیاي عرضي«كنند؛ او بعدًا این عبارت را بھ صورت  ادراك مي
شود؛ بعدًا او این عبارت را بھ  دنیایي بود كھ بھ وسیلة فكر یا عقل درك مي» دنیاي معقول«ھدفش از 
ما برسر آنیم كھ جھان محسوس را با بھ كار بردن . تعریف كرد» قابل تفكر«یا » دنیاي ذاتي«صورت 

مورد آن دریابیم؛ و برآنیم كھ دنیاي قابل تصور را مفاھیم ذھني زمان و مكان از راه ریاضیات و علوم در 
با رفتن بھ ماوراي حواس، از طریق فكر و مابعدالطبیعھ، و با رفتن بھ عرصة منابع و علل مافوق حس 

بھ این معني كھ زمان و مكان : در اینجا كانت تزھاي اساسي خود را مطرح كرد. جھان محسوس درك كنیم
  ، بلكھ صورتھایي از ادراكند اشیاي عیني یا محسوس نیستند

كھ در طبیعت ذھن بشر و ساختمان آن فطریند؛ و ذھن انسان ھم گیرندة انفعالي احساسات و محصول آن 
  .ھاست نیست، بلكھ عاملي فعال است كھ داراي وجوه ذاتي و قوانین فعالیت براي تبدیل احساسات بھ اندیشھ

تلقي » دربارة آن مطالب بیشتري در اثر بعدي باید گفتھ شودمتني كھ «كانت این رسالة بدوي را بھ عنوان 
دھد كھ این  بھ ماركوس ھرتس نوشتھ شد، نشان مي ١٧٧١اي در سال  این اظھار وي، كھ در نامھ. كرد مي

وي پس از دوازده سال كار برروي این . فیلسوف در ھمان وقت طرح نقد عقل محض را در سر داشت
ن را بھ جھانیان عرضھ، و بھ كارل فون تسدلیتس وزیر آموزش و پرورش آ ١٧٨١رسالة عظیم، در سال 

تسدلیتس، مانند پادشاه، از فرزندان عصر . و امور كلیسایي در دوران سلطنت فردریك كبیر تقدیم كرد
اگر دانشمندان االھیات معاني نھفتھ در پشت . كرد روشنگري آلمان بود و از آزادي جراید حمایت مي

فھمیدند  گیریھاي بظاھرعادي و متعارف وي را مي ض و مبھم كانت، و ھمچنین مفھوم نتیجھھاي غام واژه
شدند كھ او یكي از مخربترین تحلیلھایي را كھ تا كنون از االھیات مسیحي شده ارائھ داشتھ  و متوجھ مي

  .شد است، در آن صورت، حمایت وزیر آموزش از كانت داراي ارزش بسیاري مي
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او بھ موزس مندلسون . اگر جھانیان این كتاب را مشكل بیابند، ممكن است علت آن روش كار كانت باشد
نتیجة تعمقي است كھ دست كم مدت دوازده سال مرا بھ خود «با آنكھ این كتاب ) ١٧٨٣اوت  ١۶(نوشت 

ساندم؛ و در حالي كھ دقیقترین مشغول داشت، من ظرف چھار یا پنج ماه، با نھایت شتاب، آن را بھ پایان ر
توجھ را بھ محتواي آن كردم، زیاد بھ روشن ساختن یا آسان كردن آن براي درك خواننده نپرداختم، و 

كردم  ام، زیرا اگر مدت بیشتري معطل شده بودم و كوشش مي وقت ھم از این تصمیم خود پشیمان نبوده ھیچ
گاه بھ اتمام  كار اصوال ھیچ گیرد درآورم، شاید این آن را بھ نحوي كھ بیشتر مورد توجھ عموم قرار

بیان ھر مطلب بھ طور روشن مستلزم صرف وقت است، و كانت مطمئن نبود كھ وقت الزم را » .رسید نمي
: گفت مي. كننده خودداري كرد كھ مبادا بر حجم كتابش بیفزاید او مخصوصًا از ذكر امثلة روشن. داشتھ باشد

توان براي استفادة عمومي  ا از نظر مردم عادي الزم است، و این اثر را ھرگز نميگونھ امثلھ تنھ این«
بھ این ترتیب، وي براي اھل فن نوشت، و ساده كردن و قابل فھم شدن آن را بھ امید » .مناسب ساخت

ان ولف آثاري فلسفي بھ زبان آلماني نوشتھ بود، این زب باآنكھ قبل از وي كریستیان فون. دیگران گذاشت
ھا فاقد ظرافت الزم بود و عبارات و  ھنوز از نظر عبارتبندي و بیان تفاوتھاي مختصر افكار و اندیشھ

كانت تقریبًا در ھرقدم ناچار بود یك ترجمة آلماني براي یك لفظ التیني . اصطالحات فني مشخصي نداشت
  بسازد، و در بسیاري از موارد حتي زبان التیني نیز 

او با دادن معاني تازه بھ . كاریھایي كھ وي مایل بود بیان دارد، نداشت تمایز و ریزهالزم را براي وجوه 
. كرد كلمات قدیمي، و گاھي ھم فراموش كردن تعریفھاي تازة خود، خوانندگان خویش را سردرگم مي

یكصد صفحة اول بھ نحوي قابل تحمل روشن است؛ ولي بقیة آن خرمني از آتش فلسفي است كھ خوانندة 
  .بیند اوارد جز دود چیزي از آن نمين

توانست بداند كھ نقد عقل محض عبارت است  چھ كسي مي. خود عنوان كتاب نیز نیاز بھ روشن كردن دارد
و » تحلیل«نھ تنھا ) كریتیك(از یك بررسي انتقادي و عادالنھ دربارة عقل مستقل از تجربھ؟ منظور از نقد 

. است» داوري كردن«ند لغت اصلي آن در یوناني كھ بھ معني نیز بود، مان» داوري«، بلكھ »تشریح«
كانت بر آن بود كھ احساس، ادراك، تصور، و عقل را توصیف، و براي ھریك از آنھا حدود و حیطة 

تواند مستقل از ھرگونھ تجربة تأیید  عالوه بر آن، وي امیدوار بود نشان دھد كھ عقل مي. مناسبي تعیین كند
وشش، یا اینكھ یك  شود سي دانیم شش ضربدر شش مي نش ببخشد، مانند وقتي كھ ما ميكننده بھ انسان دا

یعني از معرفت اولیات، معرفتي كھ بھ  - » عقل محض«اینھا مثالھایي از . معلول باید یك علت داشتھ باشد
توان عقل  مياستعداد معرفتي را كھ از اصول اولیات برآید «: گوید او مي. ھستند - برھان تجربي نیاز ندارد

كانت معتقد بود كھ » .دھد محض نامید و بررسي عمومي امكان و حدود آن نقدعقل محض را تشكیل مي
كرد كھ  را در بر خواھد گرفت، و احساس اطمینان مي) متافیزیك(گونھ بررسي كلیة مسائل مابعدالطبیعھ  این
» .كم كلید حل آن فراھم نشده باشد دست حتي یك مسئلة مابعدطبیعي وجود ندارد كھ در این نقد حل نشده یا«

  ».ھاي او را رد كنند، بلكھ آن است كھ آنھا را نفھمند این نیست كھ گفتھ«اندیشید كھ تنھا اشكال وي  او مي

اي واداشتھ بود؟ ممكن بود انسان فكر كند كھ تجلیل نھضت  چیز او را بھ چنین ماجراجویي متھورانھ  چھ
و ضربة  -فرانسھ دایر براینكھ ایمان باید تابع عقل باشد» فیلسوفان«ض فر - روشنگري فرانسھ از عقل

اي كھ بھ این ترتیب بھ االھیات مسیحي وارد شده بود علتي بود كھ كانت را برانگیخت تا  ویران كننده
طور كھ در مقدمة چاپ دوم  این انگیزه، ھمان. درصدد مطالعة منشأ، نحوة عمل، و محدودیتھاي عقل برآید

سازد كھ دشمن برگزیدة  ب گفتھ شده است، نقش خود را در این مورد ایفا كرد؛ ولي پیشگفتار روشن ميكتا
یعني كلیة نظامھاي فكري، اعم از سنتي و بدعتي، كھ بدون دلیل  -بود، از ھر نوعش كھ باشد» جزمیت«او 

ود آیین مسیحیت و فلسفة او كریستیان فون ولف را كھ درصدد برآمده ب. موشكافي شده تكوین یافتھ باشند
در نظر . الیبنیتز را صرفًا از طریق عقل بھ اثبات برساند، بھ عنوان بزرگترین فیلسوف جزمي ذكر كرد

كانت، كلیة تالشھایي كھ براي اثبات صحت یا كذب مذھب از طریق عقل محض بھ عمل آید، انواع جزمیت 
نخست درصدد بررسي انتقادي دربارة خود عقل  ھستند؛ و او ھر دستگاه علمي یا فلسفي یا مذھبي را كھ

  .داشت محكوم مي» جزمیت مابعدالطبیعھ«برنیامده باشد، بھ عنوان 
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منتشر  ١٧۵۵شاید پژوھش در فھم انساني كھ ترجمة آلماني آن در  -گوید كھ با خواندن آثار ھیوم مي. است
الل كرده بود كھ ھرگونھ تعقل بھ مفھوم ھیوم استد. گونھ تفكرات موشكافي نشده بیدار شد از خواب این - شد

كنیم؛ و  ھا را ادراك مي علت بستگي دارد؛ و ما، در تجربیات علمي، نھ خود علیت، بلكھ فقط توالي پدیده
استوار ھستند كھ آن ھم یك فرض  - یعني علت - بنابراین ھمة علوم، فلسفھ، و االھیات بر اساس یك تصور

كنم كھ اظھارات دیوید  من بصراحت اعتراف مي«: كانت نوشت. شدهفكري است، نھ یك واقعیت دریافتھ 
بار، چند سال پیش، خواب جزمي مرا برھم زدند و بھ تحقیقات من در زمینة فلسفة  ھیوم بود كھ نخستین

رھا ساختن مفھوم علت از وضع ناھنجار ناشي از فرض نامطمئن » .اي دادند نظري جھت كامال تازه
گفت تنھا با  ل آنكھ ھیوم مفھوم علت را در چنین وضعي رھا كرده بود؟ كانت ميچگونھ امكان داشت، حا

نشان دادن اینكھ علت از اولیات، یعني مستقل از تجربھ، و یكي از آن مقوالت یا قالبھاي فكر است كھ 
توان مفھوم علت را از وضع  ذھن انسان است، مي -ھرچند نا الزامًا ذاتي - قسمتي از ساختمان فطري

بھ این ترتیب، او درصدد برآمد از طریق بررسي انتقادي شدیدي كھ در عین حال عقل . دادھنجار نجات نا
بازگرداند، را ھم شرح دھد و ھم حدود آن را تعریف كند و اختیارات آن را تعریف كند و اختیارات آن را، 

جزمیت، شكاكیت، و بررسي  - این سھ مرحلھ. جزمیت ولف و شكاكیت ھیوم را با شكست رو بھ رو سازد
  .جدیدند  بھ نظر كانت، سھ مرحلة صعودي در تكامل فلسفة -انتقادي

برد تا سخنان خود را  بندي را دوست داشت و كلمات بلند بھ كار مي كانت، كھ تعاریف، وجوه تمایز، و طبقھ
مستقل، و از (، ماوراي تجربي )مبتني بر تجربھ(تجربي  -كوتاه كند، ھمة دانش را بھ دو گروه تقسیم كرد

، بھ این مفھوم كھ نوعي »شود آغاز مي«او قبول داشت كھ تمام دانش باتجربھ ). این جھت ماوراي تجربھ
یده داشت ھمینكھ تجربھ آغاز احساس باید قبل از عملیات فكر قرار گیرد وآن را بھ تحرك وادارد؛ ولي عق

. كند تجربھ را قالبریزي مي) قوة ادراك(شود، ساختمان ذھن از طریق شكلھاي ذاتي درك بیواسطھ  مي
شكلھاي ذاتي درك بیواسطھ یا مستقیم قابلیتھایي كلي ھستند كھ تجربھ را در احساس بروني ما بھ صورت 

  .آورند مكان، و در حساسیت دروني ما بھ صورت زمان در مي

اند و آن را قالبگیري  بھ ھمین ترتیب، براي ادراك یا فكر نیز شكلھایي ذاتي وجود دارند كھ مستقل از تجربھ
تایي  سازي غیر عاقالنھ و قابل ایرادي بھ چھار گروه سھ نامید و با قرینھ» مقوالت«كنند؛ كانت آنھا را  مي

  : تقسیم كرد

علت و (، علیت )جوھر و عرض(ذاتیت  -دوگانھ در نسبت ایجاب، سلب، و تحدید؛ سھ مقولة - در كیف
امكان و امتناع، وجود و عدم،  - ؛ و سھ مقولة دوگانھ در جھت)فعل و انفعال(، مشاركت و تقابل )معلول

ادراك عبارت است . آید ھر ادراك تحت یك یا چند شكل از این اشكال اساسي فكر درمي. ضرورت و اتفاق
كلھاي ذاتي زمان و مكان تعبیر و تفسیر شده باشد؛ دانش عبارت است از از احساسي كھ بھ وسیلة ش

تجربھ قبول انفعالي . بھ صورت یك حس تشخیص یا یك تصور درآمده باشد» مقوالت«ادراكي كھ بھ وسیلة 
  .كند  تأثرات عیني بر حواس انسان نیست، بلكھ محصول ذھن است كھ فعاالنھ بر مادة خام احساس عمل مي

شید تا با درآوردن ارتباط علت و معلول، نھ بھ صورت یك واقعیت عیني، بلكھ بھ عنوان یك شكل كانت كو
ذاتي فكر، شكاكیت ھیوم دربارة علیت را خنثا كند، و عقیده داشت كھ این ارتباط، بھ صورتي كھ وي 

ین وصف، این با ا. اطمیناني تصورات تجربي نیست دارد، جدا و مستقل از تجربھ است وتابع بي عرضھ مي
بھ این ترتیب . توانیم تجربھ را بدون آن درك كنیم ارتباط جزئي الزم از ھمة تجربیات است، زیرا ما نمي

تواند آن را فراھم  اي نمي تصور علت، ماھیت وجوب را در بردارد، كھ ھیچ تجربھ«: گوید است كھ او مي
كلمات علم را از آن محدودیت خفتبار احتمال و بازي با » قلمفرسایي«كرد كھ با این  كانت تصور مي» .كند

كرد كھ در حقیقت این ذھن بشر  وي استدالل مي. كھ ھیوم علم را بھ آن محكوم كرده بود، نجات داده است
كند، نھ طبیعت و این كار را از طریق بخشودن كیفیات كلیت  را مسجل مي» قوانین كلي طبیعت«است كھ 

انجام  - مانند تعمیمھاي ریاضیات -شوند، بھ بعضي از تعمیمھاي ما و وجوب، كھ بھ طور عیني درك نمي
اگر خود . كنیم گذاریم، برقرار مي  خود ما آن نظم و ترتیب در ظاھر را، كھ نام آن را طبیعت مي«. دھد مي

دادیم، ھرگز این نظم و  ما، بھ علت ماھیت ذھن خودمان، بدوًا این نظم و ترتیب را در ظواھر قرار نمي
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ھاي ذھنیي ھستند كھ از  قوانین طبیعت ھستیھاي عیني نیستند، بلكھ ساختھ» .یافتیم یب را در ظاھر نميترت
  .نظر سر و كار داشتن باتجربھ مفیدند

بھ این مفھوم، ایدئالیستھا در این ادعاي خود كھ . گیرد تمام دانش شكل و قالب تصورات را بھ خود مي
چون ما ماده را تنھا از طریق . تصوراتمان نیست محق ھستند، چیزي جز »براي ما«گویند جھان،  مي

كوشد تا آنچھ را كھ مستقیمًا  گرایي مي گرایي منطقًا غیرممكن است، زیرا ماده شناسیم، ماده تصوراتمان مي
ولي اگر ایدئالیستھا معتقد . بھ آنچھ كھ بھ طور مستقیم شناختھ شده تبدیل كند) تصورات(شناختھ شده است 

توانند  دانیم كھ احساسات مي چیز جز تصورات ما وجود ندارد، در اشتباه ھستند؛ زیرا ما مي كھ ھیچباشند 
توانیم علت كلیة احساسات را بیان كنیم، بدون اینكھ براي بسیاري از آنھا  موجد تصورات باشند، و ما نمي
شكلي   یعني محدود بھ - استھا یا ظواھر  چون دانش ما محدود بھ پدیده. یك علت خارجي را مسلم بدانیم

 -گیرد بھ وسیلة وجوه ادراك و تصور ما قالبگیري شد، بھ خود مي» پس از اینكھ«است كھ علت خارجي، 
  توانیم ماھیت عیني آن  ما ھرگز نمي

. شود آید، ولي ھرگز ادراك نمي ، باقي بماند؛ ذاتي كھ بھ تصور درمي)نومن(مرموز، یك ناپدیده » نفسھ في
  . ي وجود دارد، ولي در واقعیت نھایي غیرقابل شناخت استجھان خارج

ما ھرگز آن را بھ صورت وجودي، اضافھ بر حاالت ذھني . روح نیز واقعیت دارد، ولي قابل شناخت است
نفسھ است كھ الزامًا بھ عنوان واقعیتي در پس نفس  كنیم؛ روح نیز یك شيء في كنیم، ادراك نمي كھ درك مي

احساسش موجودیت . شود اخالقي، و در پس اشكال و فراگردھاي ذھن تصور ميانسان، در پس حس 
آگاھي از وجود . شود آمیزد وباعث تداوم شخصیت فردي مي با ھمة حاالت ذھني درھم مي) نفس(شخصي 

از ھمة تجربیات بھ انسان نزدیكتر است؛ و ما بھ كمك ھیچ شاھكاري از نیروي ) خویشتن شناسي(خود 
رسد كھ یك روح غیرمادي بتواند  بھ نظر غیرممكن مي. یم آن را بھ صورت مادي تصور كنیمتوان تخیل نمي

توان این عقیده را داشت كھ واقعیت غیرقابل  بریك جسم مادي اثر گذارد و از آن متأثر شود؛ ولي مي
ت، فرق نفسة دروني، كھ روح اس قدرھا ھم با آن شيء في شناخت در پس ماده ممكن است از نظر كیفیت آن

  . نداشتھ باشد

كھ روح فردي ) طور كھ ولف كوشش داشت ثابت كند آن(توان با عقل محض یا نظري ثابت كرد  نمي
توان خالف این معتقدات را  فناناپذیر است، یا اراده آزاد است، یا خداوند وجود دارد؛ ولي با عقل ھم نمي

تنھا براي آن مجھزند عقل و مقوالت ). طور كھ بعضي از شكاكان درصدد بودند چنین كنند ھمان(ثابت كرد 
توان آنھا   ھا بروني باشند یا دروني؛ نمي ھا یا ظواھر سروكار داشتھ باشند، اعم از اینكھ این پدیده كھ با پدیده

ھنگامي . بھ كار برد - یعني واقعیت در پس احساسات، یا روح در پس تصورات -نفسھ  را در مورد شيء في
» تنازع احكام«یا » استدالالت غلط«بت یا رد كنیم، دچار كنیم كھ احكام جزمي را ثا كھ ما سعي مي

و اگر معتقد باشیم كھ جھان سرآغازي داشت یا نداشت، اراده آزاد است یا آزاد نیست، یا یك . شویم مي
كانت با . ایم موجود واجب یا مافوق ھمھ وجود دارد یا ندارد، بازھم بھ ھمان ترتیب راه باطل پیموده

حداكثر چیزي كھ «گیري كرد كھ  تدالل طرح جھاني را بیان داشت، ولي چنین نتیجھفصاحتي غیرعادي اس
كند  است، كھ پیوستھ از جور نبودن مصالحي كھ با آن كار مي› معمار‹ تواند ثابت كند وجود یك استدالل مي

  » .كھ ھمھ چیز تابع فكر او باشد› خالق‹ با مشكل روبھ رو است؛ نھ یك 

وقتي كھ آزادي اراده، بقا، و وجود  - كننده قانع ماند اي چنین گیج توان بھ نتیجھ با این وصف چگونھ مي
توان رد كرد؟ كانت مصرانھ اعتقاد دارد كھ چیزي  توان اثبات، و نھ مي خداوند را با عقل محض نھ مي

مادي عمیقتر از عقل وجود دارد، و آن ھم آگاھي غیرقابل انكار ما از این است كھ آگاھي، ذھن، و روح 
توانیم  آزاد است؛ و ما نمي) ھرقدر ھم كھ بھ نحوي مرموز و غیرمنطقي باشد(نیستند؛ و اراده تا حدودي 

مدتھاي زیاد بھ این فكر قانع باشیم كھ جھان تسلسلي بیمفھوم از تكامل و زوال است و اھمیت اخالقي و 
  گوید تا حدودي از  كنیم؟ كانت مي توانیم تمایل خود را بھ ایمان توجیھ ما چگونھ مي. ذھن ذاتي ندارد
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كند و بھ ما سالمت فكري در زمینة فلسفي و  ھا بھ ما راھنماییھایي مي علت كھ ایمان در تعبیر و تفسیر پدیده
  .توانیم این تمایل را توجیھ كنیم بخشد، مي آرامش مذھبي مي

وجود آنھا ناشي از درایتي » گویي«ھمة چیزھایي كھ در جھان ھستند باید چنان درنظر گرفتھ شوند كھ 
بھ این ترتیب، تصور وجود خداوند در واقع تصوري كمك كننده بھ . است كھ مافوق ھمة درایتھا قرار دارد

كند،  یعني فرضي است كھ بھ كشف و فھم كمك مي[كشف حقایق است نھ تصوري نمایشگر ونشان دھنده 
باید ھمھ چیز را طوري در نظرآوریم كھ در قلمرو االھیات، ما … ]. دھد ولي خود چیزي نشان نمي

 - در وراي خود عقلي واحد، مافوق ھمھ، و خودبسنده) خود جھان محسوس(مجموع ھمة ظواھر » گویي«
دارد، زیرا در پرتو تصور این عقل خالق است كھ ما استفادة  -یعني دلیل قائم بھ ذات، اصیل، و خالق

تنھا تصور … . ھ حد اعالي گسترش ممكن آن تأمین شودكنیم ك را چنان ھدایت مي» خود«تجربي از عقل 
مبتني بر اصول «دھد، بھ مفھوم مطلق، تصوري  مشخصي كھ عقل صرفًا نظري دربارة خداوند بھ ما مي

كند، بلكھ فقط تصور چیزي را بھ  است؛ یعني عقل اعتبار عیني چنین تصوري را تعیین نمي» خداپرستي
  .واجب و مافوق ھمة واقعیات تجربي استآورد كھ زمینة وحدانیتي  بار مي

آورتر از این براي اعتقاد مذھبي این است كھ چنین اعتقادي براي اصول   ولي، بھ عقیدة كانت، دلیل الزام
بدون … اگر یك وجود ازلي متمایز از جھان وجود نداشتھ باشد، اگر جھان «. ناپذیر است اخالقي اجتناب

مانند ماده از بین رفتني باشد، در آن صورت … آزاد نباشد، و اگر روح  اي باشد، اگر ارادة ما آفریننده
اگر قرار باشد كیفیات اخالقي و نظم » .دھند ھمة اعتبار خود را از دست مي› اخالقي‹ تصورات و اصول 

شد اجتماعي صرفًا متكي بر بیم از قانون نباشند، ما باید از اعتقاد مذھبي حمایت كنیم، حتي اگر ھدف این با
خدایي » دانیم گویي مي«كھ این اعتقاد بھ صورت یك اصل تنظیم كننده باشد؛ ما باید طوري رفتار كنیم كھ 

ما «عالوه بر آن، بھ عنوان كمكي بھ فكر و اخالقیات، . وجود دارد، روح ما فناناپذیر، و ارادة ما آزاد است
كھ بدون چنین انتسابي (بھ خداوند حق داریم كھ علت دنیا را بھ صورت انتساب زیركانة صفات بشري 

نشان دھیم، یعني خداوند را بھ صورت موجودي ارائھ ) توانیم دربارة آن ھیچ فكر دیگري داشتھ باشم نمي
نماییم كھ داراي فھم و احساسات خشنودي و ناخشنودي و تمایالت و امیالي است كھ با این فھم و احساسات 

  » .مطابقت كند

دھد و ناخرسند  كند و مكاتب فكري مخالف را دلداري مي گیري مي قد مشھور نتیجھبھ این ترتیب است كھ ن
توانستند استدالل كنند كھ كانت آگئوستیسیم را توجیھ كرده است، و نیز  شكاكان مي. گذارد باقي مي

از توانستند از اینكھ وي خداوند را بھ عنوان مكمل دستگاه پلیسي بھ مقام خود بازگردانده است، ابر مي
اي بھ آنھا وارد شده بود، وي را بھ خاطر اینكھ تا این حد بھ  دانشمندان االھیات، كھ ضربھ. تحقیر كنند

كردند، و از اینكھ مذھب ظاھرًا توانستھ است از مرحلة خطرناك  ایمانھا حق داده شده است سرزنش مي بي
كارل راینھولد این وضع  ١٧٨۶در . كردند عبور از ذھن پر پیچ وخم كانت جان بھ در برد، شادي مي

  :آشفتھ را چنین توصیف كرد

٧٣۴-١٠  

كند،  از ناحیة جزم اندیشان بھ عنوان تالش شكاكي كھ بنیان ایقان تمام دانش را ویران مي» نقد عقل محض«
آمیز كھ درصدد است نوعي تازه از جزمیت برفراز  اي از پندار تفرعن از ناحیة شكاكان بھ عنوان نمونھ

اي كھ با زیركي  الطبیعھ بھ عنوان حیلھ اي نظامھاي قبلي برپا سازد؛ از طرف معتقدان بھ مابعدھ ویرانھ
را بدون ) ناتورالیسم(گرایي  جا كند و طبیعت ھاي تاریخي مذھب را جابھ طرحریزي شده است تا شالوده

اي فلسفة محتضر اي بر بحث و جدل دایر كند؛ بھ وسیلة طبیعتگرایان بھ عنوان ستون نگاھدارندة تازه
گرایان بھ عنوان تكذیب واقعیت ماده از دید ایدئالیستي؛ و از طرف معتقدان بھ اصالت  ایمان؛ از جانب ماده

روح بھ عنوان محدودكردن غیرقابل توجیھ تمام دانش بھ جھان مجسم و مادي، كھ تحت عنوان قلمرو 
  … . تجربھ پنھان شده است، اعالم شده است
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موفقیت توأم با «مكاتب فكري بھ این كتاب حملھ كردند و باعث شھرت آن، ولو بھ صورت تقریبًا ھمة این 
حتي مشكل بودن درك آن باعث باال رفتن ارزش كتاب شد و آن را بھ صورت اعالم . شدند» بدنامي
طولي نكشید كھ كلمات بزرگ و درشت كانت در دھان . اي براي كلیة صاحبان افكار متجدد درآورد مبارزه

  . لیة دانشمندان بودك

آیا او ھمة اصطالحات مھم و . توانند مطالبش را درك كنند توانست بفھمد چرا منتقدان وي نمي او نمي
او با تجدیدنظر  ١٧٨٣در سال !) چرا، و چقدر ھم بھ طور متفاوت(اساسي را بكرات تعریف نكرده بود؟ 

تري داشت، بھ حمالتي كھ بھ وي  شكل سادهبندي نقد، و درآوردن آن بھ صورتي كھ بھ نظر وي  در جملھ
جویانھ پاسخ خود را مقدمھ براي ھمة مباحث آیندة مابعدالطبیعھ كھ  شد پاسخ داد؛ و با لحني مبارزه مي

او مدعي بود كھ قبل از نقد وي، مابعدالطبیعة واقعي . خواھند توانست بھ صورت علم ظاھر شوند نامید
ز نظامھاي فكري تدقیق انتقادي ابراز كار خود، یعني عقل، را در مقدمة یك ا  وجود نداشتھ است، زیرا ھیچ

توانند نقد را درك كنند، علتش شاید این باشد كھ  اي از خوانندگان نمي اگر پاره. كار خود قرار نداده بودند
چیز  در چنین صورتي، انسان باید استعدادھاي ذھني خود را صرف«آنھا آمادگي كامل را براي آن ندارند؛ 

این فیلسوف سالخورده، » .لزومي ندارد ھمة مابعدالطبیعھ را مطالعھ كنند«زیرا بھ ھرحال، » دیگري كند؛
رفت، بھ ھمان اندازه  بتدریج كھ مقدمھ پیش مي. توانست از جا در رود ھم شوخ بود وھم مغرور، و ھم مي

  .شد نقد مشكل مي

كانت . یگراندیشي را آزاد گذارده بود، ادامھ یافتاین بحث و جدل در دوران سلطنت فردریك كبیر، كھ د
در . اي دربارة رفعت مقام عقل و حق آن بھ برخورداري از آزادي بیان نوشتھ بود در نقد قطعات فصیحانھ

اي تحت عنوان روشنگري چیست؟  وي، كھ ھنوز بھ حمایت فردریك وتسدلیتس متكي بود، مقالھ ١٧٨۴
ھ عنوان آزادي و استقالل فكر تعریف كرد و شعار و اندرز خود را منتشر ساخت و نھضت روشنگري را ب

كاري اكثریت چنین بھ تعویق افتاده   او از اینكھ آزادي فكري براثر محافظھ. قرار داد» جرئت براي دانستن«
  كنیم  زندگي مي› روشنفكر‹ اگر ما بپرسیم كھ آیا در دوراني : (گفت كرد و مي است اظھار تأسف مي

او از فردریك بھ عنوان . كنیم است زندگي مي» روشنفكر شدن«ا تنھا در دوراني كھ در حال م» .است
خواھید  ھرطور مي«تجسم و حــامي نھــضت روشنگري آلمان و تنھا سلطاني كھ بھ اتباع خود گفتھ بود 

  . كرد ، ستایش مي» تعقل كنید

ولي . ك سیاست رواداري مذھبي را ادامھ دھدشاید این مطلب بھ این امید نوشتھ شده بود كھ جانشین فردری
ھنگامي كھ چاپ دوم نقد عقل محض . فردریك ویلھلم دوم بھ قدرت كشور بیشتر از آزادي فكر عالقھ داشت

اي  كانت قسمتھایي از آن را تعدیل كرد و كوشید تا بدعتھاي فكري خود را با مقدمھ) ١٧٨٧(آماده شد 
شوم، تا براي ایمان جایي باز ] نفسھ اشیاي في[ام كھ منكر دانش  الزم دیدهمن «: او گفت. مدافعانھ مالیم كند

، الحاد، آزاداندیشي، و )فاتالیسم(گرایي، اعتقاد بھ قسمت و تقدیر  تواند ریشة ماده تنھا انتقاد مي. شود
ن ولنر، ، یوھان كریستیان فو١٧٨٨ژوئیة  ٩در . كاري دالیلي داشت او براي احتیاط» .خرافات را قطع كند

وزیر امور كلیساي لوتري، یك فرمان مذھبي صادر كرد كھ صریحًا رواداري مذھبي را بھ عنوان عامل 
بند و بارشدن اخالقیات مردود دانست، و تھدید كرد كھ كلیة واعظان و معلماني را كھ از مسیحیت  بي

در چنین محیط . كشیدمتعارف و رسمي انحراف حاصل كنند، از منابر یا كرسیھایشان بھ زیر خواھد 
  .آمیزي بود كھ كانت دومین نقد خود را منتشر كرد ارتجاع

III  -  ،١٧٨٨نقد عقل عملي  

تواند آزادي اراده را ثابت كند، و  چون در نقد نخستین استدالل شده بود كھ عقل مطلق یا عقل محض نمي
رسید كھ اعمال عقل  ظر ميكرد، چنین بھ ن چون بھ عقیدة كانت اخالقیات چنین آزادیي را ایجاب مي

از آن بدتر، نھضت روشنگري با ابراز تردید دربارة . اند اي معقول كرده اخالقیات را مانند االھیات فاقد پایھ

pymansetareh@yahoo.com



اگر قرار . وجود خداوندي كھ پاداش دھد و مجازات كند، اخالقیات را از شالودة مذھبي محروم ساختھ بود
توانست بھ حال خود باقي بماند؟ كانت حس  ریزند، تمدن چگونھ ميھاي دیرینة اخالقیات فرو بود این پایھ

اي عقالیي براي  كرد كھ خود وي، بھ عنوان یك مرد با ایمان دوران روشنگري آلمان، ناچار است زمینھ مي
وي در یك مقالة مقدماتي تحت عنوان اصول اصلي فلسفة اخالقیات تالشھاي . یك قانون اخالقي بیابد

راي مبتني كردن اخالقیات بر تجربیات یك فرد یا یك نژاد را مردود دانست؛ بھ عقیدة وي، آزاداندیشان ب
اصول اخالقي را از آن كلیت و مطلقیتي كھ اصول صحیح اخالقي ایجاب ) اكتسابي(گونھ مآخذ تجربي  این
روشن «: او با اعتماد بھ نفسي كھ از خصوصیات وي است، اظھار داشت. كنند محروم خواھند داشت مي

دومین اثر مھم وي بھ نام » .است كھ منشأ و موضع ھمة مفاھیم اخالقي تمامًا از پیش در عقل موجود است
در این كتاب اولیات اخالقیات . نقد عقل عملي در پي آن بود كھ آن موضع و منشأ را بیابد و روشن سازد

  مورد تجزیھ و تحلیل 

  .حلیل قرار داده بودكھ نخستین نقد اولیات دانش را مورد تجزیھ وت

آمر  كند كھ ھر فرد داراي یك وجدان، یك احساس وظیفھ، یك آگاھي از قانون اخالقي كانت استدالل مي
یكي : كنند دو چیز ذھن را با احساس تحسین وھراسي پیوستھ تازه و در حال افزایش پر مي«. است

این آگاھي اخالقي اغلب با » .ون ماآسمانھاي پرستاره در باالي سر ما، و دیگري قانون اخالقي در در
گیرد، ولي ما واقفیم كھ این آگاھي اخالقي در وجود ما عنصري  امیال لذتجویانة ما در تضاد قرار مي

این آگاھي محصول تجربھ نیست، بلكھ قسمتي از ساختمان رواني فطري ما و . واالتر از لذتجویي است
دادگاھي دروني است كھ در ھمة افراد و ھمة نژادھا  است و در حكم] ذكر شده در پیش[مانند مقوالت 

دھد كھ عمل  و این آگاھي، مطلق است؛ بھ طور باالشرط، بدون استثنا یا بھانھ بھ ما فرمان مي. وجود دارد
اي براي نیل بھ خوشبختي یا  صحیح را بھ خاطر نفس آن و بھ عنوان ھدفي در خود، و نھ بھ عنوان وسیلھ

  .امر آن قاطع است. دیگر، انجام دھیماي  پاداش یا فایده

ات بھ عنوان یك اصل  طوري عمل كن كھ دستور اراده«. گیرد این امر قاطع دو شكل بھ خود مي
یعني طوري عمل كن كھ اگر دیگران ھم ھمھ مثل تو عمل كنند، ھمھ چیز » .قانونگذاري كلي معتبر باشد

طریق «، و »قانون اساسي عقل عملي محض«) »قانون زرین«شكل دیگر (این . در مدار صحیح باشد
طوري عمل كن «: گوید كند مي است او در طریق دیگري كھ ارائھ مي» ).حسن نیت(وصول بھ ارادة خیر 

كھ انسانیت را، چھ در شخص خودت چھ در شخص دیگري، ھمیشھ بھ عنوان غایت تلقي كني نھ بھ عنوان 
كھ از آنچھ در اعالمیة حقوق بشر امریكا یا فرانسھ آمده  بھ این ترتیب، او اصلي را اعالم داشت» .وسیلھ

  .است انقالبیتر بود

اگر ما آزادي آن را نداشتھ باشیم كھ آنچھ را كھ . حسن تعھد اخالقي نشاندھندة اندكي آزادي اراده است
مكانیكي  ھایي در یك زنجیر ناگسستني علت و معلول خواھیم بكنیم یا نكنیم، و اگر اعمال ما تنھا حلقھ مي

توانستیم این آگاھي از تكلیف را داشتھ باشیم؟ بدون آزادي اراده، شخصیت بیمفھوم  بودند، چگونھ مي
شود؛ اگر زندگي فاقدمفھوم باشد، جھان ھم  طور مي شود؛ اگر شخصیت بیمفھوم باشد، زندگي ھم ھمین مي

را قبول دارد؛ آزادي انتخاب در ) مدترمینیس(كانت منطق ظاھرًا گریزناپذیر جبرگرایي . شود طور مي ھمین
تواند دخالت كند؟ پاسخ  ظاھرًا زیرفرمان قوانین مكانیكي است چگونھ مي) بھ اعتراف او(دنیایي عیني كھ 

اي است كھ  شود كھ قانون مكانیكي یك ساختة ذھني و طرح و نقشھ او متذكر مي. او شاھكار ابھام است
اي براي یكسان بودن نحوة عمل خویش نسبت بھ جھان  ن وسیلھذھن، از طریق مقولة علیت خود، بھ عنوا

ایم، و چون اعتراف  ھا محدود ساختھ چون ما مقوالت را بھ جھان پدیده. كند زمان و مكان، بر آن تحمیل مي
توانیم چنین پنداریم كھ قوانیني كھ  شناسیم، نمي  را نمي - ھا نفسھ در پس پدیده شيء في - ایم كھ جھان ذاتي كرده

ایم كھ در خود  و چون ما اعتراف كرده. داریم، براي واقعیت نھایي نیز معتبرند ھا عرضھ مي براي پدیده
  آگاھیم  -یعني جھان ادراكات و تصورات - اي خویش تنھا از وجود پدیده
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 توانیم فرض كنیم كھ قوانین علت و معلول، كھ ظاھرًا بر فعالیتھاي اطالعیم، نمي و از ماھیت روح ذاتي بي
كنند، در مورد خواستھاي واقعیت نھایي روحي كھ در پس  حكومت مي) از جملھ برمغز ما(جسم ما 

اي مكان و دستگاھھاي  در پس دستگاھھاي جھان پدیده. فراگردھاي ذھني ما قرار دارند نیز صادقند
زمان و تصورات زمان، ممكن است در جھان ذاتي متعلق بھ واقعیت نھایي دروني یا بیروني، كھ فاقد 

اعمال و تصورات ما ھمینكھ وارد جھان رویدادھاي قابل ادراك . مكان است، آزادي وجود داشتھ باشد
شوند؛ این اعمال و تصورات ممكن است ھنوز در مبدأ خود در روح  جسماني یا ذھني شوند، مشخص مي

ما » .وجود داشتھ باشندتوانند با ھم  مي… بھ این طریق، آزادي و طبیعت «غیرقابل ادراك، آزاد باشند؛ 
توانیم بحق آن را بھ عنوان اینكھ از ناحیة ماھیت آمرانة  توانیم این مطلب را بھ اثبات برسانیم، ولي مي نمي

بدون آن زندگي اخالقي ما نابود . شود، فرض كنیم حس اخالقي بھ طور ضمني و غیرمستقیم بیان مي
  .شود مي

ما نباید عقل عملي را بر عقل نظري مقدم داریم؟ علم، كھ ظاھرًا ما گوید از ھمة اینھا گذشتھ، چرا  كانت مي
گیریھا و  قماري برسر اعتبار دایمي نتیجھ - كند، مآال نظري است را بھ دستگاھھاي خودكار تبدیل مي

ماحق داریم احساس كنیم كھ اراده در انسان از تفكر اساسیتر است؛ تفكر . روشھایي كھ پیوستھ در تغییرند
اي است كھ اراده آن را براي كنارآمدن با جھان خارجي و مكانیكي ساختھ است، و نباید ارباب  وسیلھ

  . برد شخصیتي باشد كھ آن را بھ كار مي

دارد  دارد كھ اراده را تا حدودي آزاد پنداریم، ھمان گونھ مجاز مي ولي اگر احساس اخالقي ما را مجاز مي
ھاي  دھد كھ انگیزه احساس اخالقي ما را بھ سوي كمالي سوق مي كھ بھ بقاي روح نیز معتقد باشیم، زیرا

توانیم در زندگي كوتاه خود در كرة خاكي  كنند؛ ما نمي رو مي بھ لذتجویي ما آن را بكرات با ناكامیھایي رو
بھ بھ این كمال دست یابیم؛ پس باید چنین پنداریم كھ اگر در دنیا عدالتي وجود داشتھ باشد، باید پس از مرگ 

خداوند وجود دارد، و این امر را نیز عقلي عملي . ما ادامة حیات داده شود تا بھ ھدف اخالقي خود برسیم
كنیم كھ توازن میان  خوشبختي این جھان ھمیشھ با فضیلت ھمگام نیست؛ ما احساس مي. كند تضمین مي

ور امكانپذیر است كھ خدایي فضیلت و خوشبختي درجایي بازگردانده خواھد شد؛ و این امر تنھا با این تص
بھ این ترتیب، وجود علتي براي ھمة طبیعت، كھ از خود طبیعت «. وجود دارد كھ این سازش را انجام دھد

  .نیزاز اصول مسلم عقل عملي است» متمایز وشامل اصل ھماھنگي دقیق خوشبختي با اخالقیات باشد،

كھ احساس و قانون اخالقي را از خداوند ناشي او بھ جاي این: كانت شیوة عمل متداول را وارونھ ساخت
ما باید . ، خداوند را از احساس اخالقي استنتاج كرد)طور كھ دانشمندان االھیات معتقد بودند آن(بداند 

فرامین خودسرانة یك ارادة بیگانھ، بلكھ بھ عنوان قوانین اساسي ھر ارادة «تكالیف خود را نھ بھ عنوان 
  ولي چون آن اراده و خداوند » .نفسھ آزاد بپنداریم في

ما نباید اعمال اخالقي را بھ این علت كھ فرامین خداوند ھستند اجباري تلقي كنیم، بلكھ آنھا «. االھي بپذیریم
  .را بھ این علت فرامین االھي بدانیم كھ نسبت بھ آنھا تعھدي دروني داریم

اند، شاید بھ سبب این باشد كھ كانت در تالش  دهكنن اگر ھمة این تفكرات مبتني بر اراده كمي نامفھوم و گیج
نقد عقل محض در . خود بھ منظور سازش دادن میان افكار ولتر و روسو شور وشوق زیادي نداشت

تواند آزادي اراده، فناناپذیري، یا وجود خداوند را ثابت كند، از  نمي) مطلق(اعتراف بھ اینكھ عقل محض 
ت در اصول روسو در زمینة ضعف عقل، تقدم احساس، و اشتقاق مذھب ولي كان. ولتر ھم پیش افتاده بود

از احساس اخالقي بشر، راه گریزي محتمل از آگنوستیسیسم، از ھم گسیختگي اخالقي، و دستگاه پلیسي 
در زمینة علوم اخالقي بیدار كرده » خواب جزمي«او عقیده داشت كھ روسو وي را از. ولتر یافتھ بود

نقد نخستین بھ نھضت روشنگري . ھیوم در زمینة مابعدالطبیعھ او را بیدار كرده بودطور كھ  است، ھمان
ترین  آلمان داشت، و دومي بھ نھضت رمانتیك؛ تالش بھ منظور سازش دادن این دو یكي از زیركانھ

ھاینھ موجد این تالش را احساس نگراني از جھت نیازھاي عمومي . اقدامات در تاریخ فلسفھ بود
سپس ایمانوئل «گرید؛  این استاد مستخدم با وفاي خود، المپھ، را دید كھ برمرگ خداوند مي: دانست مي
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كانت برسر رحم آمد و خود را نھ تنھا فیلسوفي بزرگ، بلكھ ھمچنین مردي خوب نشان داد و با لحني كھ 
داشتھ باشد،  المپة سالخورده باید خداوندي: نیمي از روي عطوفت و نیمي دیگر از روي تمسخر بود گفت

تواند تا آنجا كھ بھ سھم من مربوط است، وجود  بھ این ترتیب، عقل عملي مي. وگرنھ خوشبخت نخواھد بود
  ».خداوند را تضمین كند

IV -  ،١٧٩٠نقد قضاوت  

بایست از استدالالت خود ناراضي بوده باشد، زیرا در اثري بھ نام نقد قضاوت بھ  قاعدتًا خود كانت ھم مي
در برابر آزادي اراده بازگشت و بھ مسئلة كشمكش میان اعمال مكانیكي ) غیرارادي(ال مكانیكي مسئلة اعم

اي دربارة زیبایي، واالیي،  و اعمال مبتني بر طرحریزي قبلي پرداخت؛ و بھ این بحث، مباحث پیچیده
  . قلمكار اشتھا انگیز نیست شلھ این آش. نبوغ، و ھنر افزود

وت بھ طور كلي عبارت است از قوة اندیشیدن دربارة جزء بھ صورتي كھ در كل قوة قضا«بھ عقیدة كانت، 
در نقد نخستین سعي . و قرار دادن یك شيء، تصور، یا رویداد تحت یك طبقھ، اصل، یا قانون» قرار دارد

شده بود كھ ھمة تصورات تحت مقوالت اولیات كلي قرار داده شوند؛ نقد دوم درپي آن بودكھ كلیة تصورات 
اخالقي را تحت یك احساس اخالقي اولیات كلي درآورد؛ سومي برآن بود كھ اصولي از اولیات براي 

كانت . قضاوتھاي زیباشناختي انسان، از قبیل نظم و ترتیب، و زیبایي یا واالیي در طبیعت یا ھنر، بیاید
  چنین پیچیده  اي كھ ماھیتًا دھم كھ اشكال حل مسئلھ من بھ خود جرئت این امید را مي«: گفت مي

  » .تقریبًا غیرقابل احترازي كھ در حل آن وجود دارد تلقي شود

كند كھ، خصوصًا در  كانت احساس مي. فلسفة جزمي تالش كرده بود كھ در زیبایي یك عنصر عیني بیاید
. ھیچ چیز زیبا یا واال نیست مگر اینكھ احساس آن را چنین نشان دھد. این مورد، عنصر ذھني مقدم است

یعني لذت فارغ از ھمة  -دھیم كھ مداقھ و تفكر در آن لذت غیر سودجویانھ ما زیبایي را بھ شيء نسبت مي
دھد؛ و بھ این ترتیب است كھ از غروب آفتاب، یك تابلو نقاشي رافائل، بناي یك  بھ ما مي - تمایالت شخصي

اي از اشیا یا  ولي چرا پاره. دیگر بریم نھ لذت كلیسا، یك گل، یك كنسرتو، یا یك آواز لذت زیباشناختي مي
یابیم  دھند؟ شاید بھ این علت كھ در آنھا وحدتي از اجزا مي تجربیات این لذت غیر سودجویانھ را بھ ما مي

در مورد آنچھ واالست، از عظمت . كنند آمیز نقش خود را ایفا مي كھ در یك كل ھماھنگ بھ نحوي موفقیت
كنیم، ولي  مسروریم؛ بھ این ترتیب، در آسمان و دریا احساس واالیي مي كند یا قدرتي كھ ما را تھدید نمي

  .شود اگر آشفتگي آنھا را بھ خطر اندازد، چنین احساساتي حاصل نمي

بردن بھ اینكھ در ھر دستگاه یا عضو زنده یك خاصیت انطباق ذاتي  یعني پي -»غایي علیت«بر اثر قبول 
اثر احساس اینكھ در طبیعت حكمتي االھي در پس ھماھنگي و نظم و و بر  - اجزا با نیازھاي كل وجود دارد

با این حال، ھدف علم، درست . یابد  عظمت و قدرت وجود دارد، درك ما از زیبایي یا واالیي افزایش مي
عكس این، نشان دادن آن است كھ طبیعت عیني كال براساس قوانین مكانیكي، و بدون تابعیت از طرح 

توانیم این دوطرز برخورد نسبت بھ طبیعت را با یكدیگر سازش دھیم؟ از  چگونھ مي. دكن خارجي، عمل مي
تا آنجا كھ اینھا براي بھ كشف حقایق، یعني فرضیاتي كھ : طریق قبول ھم كیفیت مكانیكي و ھم علیت غایي
بیجان بھ ما اصل مكانیكي بیشتر در زمینة بررسي مواد . باعث تسھیل فھم یا تحقیق شوند، بھ ما كمك كنند

در دستگاھھاي زنده، . كند؛ اصل علیت غایي در مطالعة دستگاھھاي زنده براي ما مفیدتراست كمك مي
سازد، زیرا خاصیت انطباق  اعتبار مي قدرت رشد و تولید مثل وجود دارد كھ نحوة توضیح مكانیكي را بي

ه وجود دارد، مانند چنگال حیوانات مشھودي میان اجزا و نقشھا میان اجزا و نقشھا و ھدفھاي دستگاه زند
عاقالنھ آن است كھ این مطلب قبول شود كھ نھ اصل مكانیكي بودن و نھ . براي گرفتن، و چشم براي دیدن

خود علم از جھاتي مبتني . توان بتنھایي در كلیة امور و موارد صادق دانست اصل طرحریزي قبلي را مي
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كھ فكري » گویي«داند،  حدتي معقول را در طبیعت مسلم ميبر علیت غایي است، زیرا نظم، ترتیب، و و
  . كند االھي آن را سازمان داده است و حفظ مي

  :گفت كانت در تجسم بشر و دنیا بھ عنوان محصوالت طرح االھي بھ اشكاالت بسیاري معترف بود و مي

است، نخستین چیزي  در نظامي كھ با نگاھي بھ یك كل غایي از موجودات طبیعي روي زمین سامان یافتھ
یعني زمین یا عنصري كھ آنھا باید بر روي آن یا در آن  - كھ باید بھ طور آشكار ترتیب یابد مأواي آنھاست

ولي اطالع نزدیكتر از ماھیت این وضع اساسي كلیة موارد تولید موجودات زنده، جز آن . رشد و نمو كنند
  گونھ طرحي عمل عللي كھ بدون ھیچ

قت گرایش آنھا بیشتر بھ سوي انھدام است تا كمك بھ تكوین اشكال، نظم، و ھدف، علل كنند و در حقی مي
اي ھستند كھ برسر آنھا  زمین و دریا نھ تنھا حاوي آثاري از مصایب ادوار اولیھ. دھند دیگري را نشان نمي

ن و سواحل و ھمة انواع موجودات زندة آنھا آمده است، بلكھ ساختمان ھمة آنھا، از قبیل قشرھاي زمی
كنندة طبیعت در حال ھرج ومرج  دریاھا، داراي كلیة ظواھري است كھ زاییدة نیروھاي سركش و منكوب

  . است

با این حال،چنانجھ ما اندیشة طرح در طبیعت را بكلي از سربھ در كنیم، ھمة مفھوم اخالقي زندگي را از 
آید  ھاي دردناك و مرگھاي رنجبار درميكنیم؛ و زندگي بھ صورت تسلسلي بیمعني از تولد زندگي دور مي

ما باید بھ نوعي طرح االھي معتقد . چیز جز شكست مسلم نیست  كھ در آن براي فرد، ملت، و نژاد ھیچ
و چون علیت غایي بھ جاي رحمت . باشیم، ولو اینكھ بھ خاطر آن باشد كھ سالمت فكري خود را حفظ كنیم

كند، ما باید ایمان خود بھ زندگي را  در حال كشمكش را ثابت مياالھي متعال تنھا وجود عامل و بازیگري 
با این اعتقاد ممكن . بر یك احساس اخالقي استوار سازیم كھ مجوزي جز اعتقاد بھ خداوندي عادل ندارد

كھ انسان عادل غایت نھایي خلقت و عالیترین محصول آن طرح  -توانیم ثابت كنیم ولي نمي - است باور كنیم
  . زآمیز استعظیم و را

V - ،١٧٩٣مذھب و عقل  

در كتاب كوچكي بھ نام دربارة  ١٧٩١او در سال . كانت ھرگز از االھیات تردیدآمیز خود راضي نبود
عقل ما از واقف نمودن ما بر رابطة «شكست ھمة تالشھاي فلسفي در زمینة حكمت االھي تكرار كرد كھ 

فیلسوف نباید «: او ھشداري، شاید بھ خودش، داد و گفت» .میان دنیا و باالترین حكمت كامال ناتوان است
تواند حقانیت آن را درك كند، و  در مورد این امر نقش مدافع را ایفا كند؛ او نباید از ھیچ علتي كھ نمي

  » .تواند آن را بھ وسیلة طرز فكري كھ خاص فلسفھ است بھ اثبات برساند، دفاع كند نمي

كھ وي را بھ مبارزة آشكار با دولت پروس كشانیدند، بھ این مسئلھ  او بار دیگر، طي سلسلھ مقاالتي
بھ  ١٧٩٢در نشریة برلینرموناتس شریفت مورخ آوریل »دربارة خبث باطن«نخستین مقالھ بھ نام . بازگشت

ھاي  اندیش نوشتھ تنھا ادباي ژرف«دستگاه سانسور اجازة انتشار آن را بھ این علت داد كھ . چاپ رسید
دربارة جدل میان اصول خیر وشر براي كنترل «ولي اجازة چاپ مقالة دوم را، كھ » خوانند، يكانت را م

دانشگاھھاي آلمان حق تصویب كتابھا و مقاالت را . اي متوسل شد كانت بھ حیلھ. نام داشت، نداد» بشر
این دانشگاه در . داد كانت مقاالت دوم، سوم، و چھارم را بھ دانشكدة فلسفة دانشگاه ینا. براي انتشار داشتند

وایمار بود و شیلر ھم از اعضاي آن  - آن ھنگام تحت نظارت گوتھ ودوك كارل آوگوست، حكمران ساكس
  دانشكده . بود

در كونیگسبرگ تحت عنوان مذھب  ١٧٩٣اجازة نشر آنھا را داد، و با این اجازه، ھرچھار مقالھ در سال 
  .در محدودة عقل تنھا بھ چاپ رسید
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: دارند كھ در ھمھ جاي مقاالت تكرار شده و محتواي اصلي آن است ور موضوعي را اعالم مينخستین سط
تا آنجا كھ اصول اخالقي براساس این تصور استوارند كھ انسان عاملي آزاد است كھ فقط بھ علت آزادي، «

ھ تصور بندد، این اصول اخالقي نھ ب و براثر عقل خود، چشمان خویش را در برابر قوانین مطلق مي
موجود دیگري بر باالي سرشان نیاز دارند تا آنھا وظیفة خود را درك كنند، و نھ بھ مشوقي جز خود قانون 

» .بھ این ترتیب اصول اخالقي، بھ خاطر خودشان، اصال بھ مذھب نیاز ندارند… . براي انجام آن وظیفھ
كند، ولي اصرار  سور اذعان ميدھد و بھ نیاز بھ دستگاه سان كانت بھ مقامات دولتي قول اطاعت مي

گوید كھ حملة االھیات بر علم،  او مي» .در زمینة علوم اختاللي ایجاد نكند«ورزد كھ دستگاه سانسور  مي
… . ممكن است كلیة تالشھاي عقل انساني را متوقف سازد«مانند آنچھ كھ در مورد گالیلھ صورت گرفت، 

  » .كند، از آزادي كامل برخوردار باشد ري ميباید تا آنجا كھ علم آن یا… االھیات فلسفي 

. برد داند كھ بشر تمایل بھ خوب و بد را دوجانبھ بھ ارث مي كانت مسائل اصول اخالقي را ناشي از آن مي
ھاي فاحشي كھ تجربھ در  آمیز در انسان، با توجھ بھ كثرت نمونھ كن كردن یك گرایش مفسده لزوم ریشھ«

او با روسو ھمعقیده نیست كھ انسان خوب بھ » .د، نیاز بھ اثبات رسمي ندارددھ برابر چشمان ما قرار مي
مفاسد فرھنگ و «خوب بوده است، ولي با او در مورد محكوم كردن » وضع طبیعي«دنیا آمده یا در 

در واقع، ھنوز این سؤال مطرح است «: گوید بھ عنوان زیانبارترین ھمة مفاسد ھمعقیده است و مي» تمدن
تر از شرایط كنوني اجتماع، با ھمة استثمار، ریاكاري،  ما در شرایط عاري از تمدن خوشبختكھ آیا 

اگر ما بخواھیم بھ طبیعت واقعي بشر » بینظمي اخالقي، و آدمكشي جمعیش در جنگ نخواھیم بود؟
  .ببریم، كافي است كھ طرز رفتار كشورھا را در نظر بگیریم پي

مسلمًا در میان ھمة «؛ »گناھكاري ذاتي«آغاز شد؟ نھ از راه  چگونھ» خبث باطن در طبیعت انسان«
تفسیرھا و توضیحاتي كھ در بارة گسترش و رواج این خبث در میان ھمة اعضا و نسلھاي نژاد ما عرضھ 

احتماال » .كند مان توصیف مي اند، از ھمھ بیموردتر آن است كھ خبث باطن را میراثي از اجداد اولیھ شده
ھاي نیرومندي در نھاد  ، براثر لزوم این تمایالت براي بقاي بشر در شرایط بدوي، ریشھ»انھخبیث«تمایالت 

آیند،  این تمایالت خبیثانھ تنھا در شرایط تمدن، یعني اجتماع متشكل، بھ صورت مفاسد درمي. اند بشر گرفتھ
نفسھ  في‹ ت طبیعي تمایال«. و در چنین شرایطي آنچھ مورد نیاز است جلوگیري نیست، بلكھ مراقبت است

كن كردن آنھا نھ تنھا بیھوده، بلكھ زیانبخش و قابل  ، یعني جاي سرزنش ندارند؛ و سعي در ریشھ›خوبند
توان آنھا را، بھ جاي آنكھ با یكدیگر  كار، این تمایالت را رام كنید، آنگاه مي بھ جاي این. مالمت خواھد بود

  ».در آن یكپارچگیي كھ خوشبختي نام دارد تبدیل كرد در مقام معارضھ و تضاد برآیند، بھ ھماھنگي

نیكي اخالقي نیز جبلي است، و شاھد آن احساس اخالقي كلي است؛ ولي این نیكي در آغاز تنھا در حكم یك 
بھترین مذھب آن نیست كھ از نظر دقت در . نیاز است كھ با تعالیم اخالقي و انضباط شدید پرورش یابد

یگر مذاھب برتري داشتھ باشد، بلكھ آن است كھ بیش از ھمھ در سوق دادن بشر اجراي مراسم عبادت برد
مذھبي كھ برعقل استوار باشد، مبتني بروحي و . بھ سوي زندگي توأم با اصول اخالقي براو تأثیر بگذارد

مذھب . شناسي بھ عنوان االھیترین عنصر در بشر استوار است الھام االھي نیست، بلكھ بر حس وظیفھ
ن است مشروعًا خود را بھ صورت كلیسا متشكل سازد، ممكن است برآن شود كھ معتقدات خود را از ممك

ترین فرد مورد پرستش  ھاي مقدس توصیف كند، ممكن است بحق مسیح را بھ عنوان خداگونھ طریق نوشتھ
ن مجسم كرد كھ توا ھیچ مذھبي را نمي«قرار دھد، ممكن است نوید بھشت را بدھد و بھ دوزخ تھدید كند، و 

ولي براي یك مسیحي لزومي نخواھد داشت كھ اعتقاد بھ معجزات، » .متضمن اعتقاد بھ زندگي آینده نباشد
الوھیت مسیح، تخفیف گناھان بشر براثر مصلوب شدن مسیح، و مقدر بودن سرنوشت روح بھ بھشت و 

الزم است كھ انواعي از «. د كنددوزخ براثر الطاف خداوند، بدون توجھ بھ كارھاي خوب یا زشت، را تأیی
بدقت تلقین شوند؛ ولي نماز و دعاي ) كھ ھنوز بھ این گونھ مطالب نیاز دارند(نماز و دعا بھ اطفال 

  » .آمیز است بھ عنوان وسیلة جلب الطاف خداوندي، اشتباھي خرافھ… تقاضاآمیز 

آید، حق تفسیر  مي اي براي تحمیل جبري اعتقاد یا عبادت در ھنگامي كھ یك كلیسا بھ صورت مؤسسھ
اي از كشیشان تشكیل  آورد؛ جامعھ ھاي مقدس و توصیف اصول اخالقي را در انحصار خود درمي نوشتھ
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مراسمي  دھد كھ مدعي انحصار نزدیكي با خداوند و الطاف خداوندي است؛ پرستش خود را بھ صورت مي
شود؛  و عامل ستمكاري فكري مي  آورد؛ آلت فعل دولت، آساست در مي جادویي كھ داراي قدرتھاي معجزه

آید بر كشور تسلط یابد و فرمانروایان غیرمذھبي را بھ صورت آلت جاھطلبي كلیسا بھ كار  درصدد برمي
ر خارج از این كلیسا، آن برده در آن صورت، فكر آزاد علیھ چنین كلیسایي بھ پا خواھد خاست و، د

  . را كھ عبارت از دست یافتن بھ زندگي اخالقي است، جستجو خواھد كرد» مذھب منزه عقالیي«

اي بھ  اي بود كھ براي شخصي كھ عالقھ كننده ھاي تردیدآمیز و گیج این آخرین اثر مھم كانت داراي جنبھ
اي شكستن  م ادیبانة بسیار، مقدار قابل مالحظھدر این اثر اطالة كال. زنداني شدن نداشت، امري طبیعي بود

آور این كھ مردي شصت ونھ  اعجاب. دست وپاي اصول منطق، و االھیات عجیب و غریب وجود دارند
علیھ نیروھاي متحد كلیسا ودولت نشان   سالھ ھنوز چنین نیروي فكر و بیان و چنین شھامتي در مبارزه

فردریك ویلھلم  ١٧٩۴ھنگامي بھ اوج خود رسید كھ در اول اكتبر مبارزه میان فیلسوف و پادشاه . داد مي
  : را بھ شرح زیر براي وي ارسال داشت» فرمان شوراي سلطنتي«دوم 

  اند كھ چگونھ شما از فلسفة  مقام اجل ما مدتھاي مدید با ناخشنودي بسیار مشاھده كرده

و مسحیت را » كتاب مقدس«ترین اصول كنید تا اساس بسیاري از مھمترین و اساسی خود سوء استفاده مي
مذھب در «المثل چگونھ این كار را در كتاب خود بھ نام  نابود كنید و ارزش آنھا را كاھش دھید، و في

خواھیم، و انتظار داریم كھ  ما از شما فورًا یك جواب بسیار دقیق مي… . اید انجام داده» محدودة عقل تنھا
ترین بیمھري ما، موجبات چنین رنجشي را فراھم نكنید، بلكھ، طبق وظیفة در آینده بھ خاطر احتراز از باال

. خویش را طوري بھ كار برید كھ ھدفھاي پدرانة ما بیشتر و بیشتر تأمین شوند  خود، استعدادھا و قدرت
  .توانید عواقب نامطلوبي نسبت بھ خود انتظار داشتھ باشید چنانچھ بھ مقاومت ادامھ دھید، بھ طور قطع مي

ھایش تنھا خطاب بھ فضال و علماي االھیاتند كھ آزادي  او متذكر شد كھ نوشتھ. آمیز داد كانت پاسخي تحبیب
گفت كھ در كتابش بھ عدم تكافوي عقل براي قضاوت . فكریشان باید بھ خاطر مصالح خود دولت حفظ شود
تعھد كرد كھ اطاعت كند و  وي در پایان پاسخ خود. دربارة اسرار نھایي ایمان مذھبي اعتراف شده است

دارم كھ از این  من بھ این وسیلھ بھ عنوان وفادارترین خدمتگزار آن اعلیحضرت رسمًا اعالم مي«: گفت
پس بھ طور كامل از بیان علني ھرگونھ مطلب دربارة مذھب، اعم از طبیعي و وحي شده، چھ در دروس و 

، كانت احساس )١٧٩٧(كھ پادشاه درگذشت  ھنگامي» .ھاي خویش، خودداري خواھم كرد چھ در نوشتھ
كرد كھ از قید قول خود آزاد است؛ عالوه برآن، فردریك ویلھلم سوم یوھان ولنر را بركنار ساخت 

پس از این نبرد، كانت . را لغو كرد ١٧٨٨» فرمان مذھبي«، دستگاه سانسور را برچید، و )١٧٩٧(
خالصھ كرد، و در آن ادعاي خود را، دایر براینكھ ) ١٧٩٨(ھا  اي بھ نام مبارزة قوه مباحث آن را در جزوه

از نظر اصولي، این استاد . آزادي علمي براي رشد فكري یك اجتماع غیرقابل اجتناب است، تكرار كرد
اي دورافتاده از جھان، در نبرد خود علیھ دولتي كھ نیرومندترین ارتش اروپا را  كوچك اندام در نقطھ

كتابھاي كانت با  ١٨٠٠طولي نكشید كھ آن دولت از پاي درآمد، ولي در سال. داشت، پیروز شده بود
  .نفوذترین كتابھا در زندگي آلمان بودند

VI - مصلح  

بھ انتشار مقاالتي دربارة  ١٧٩٨از تدریس دست كشید، ولي تا ) در سن ھفتادوسھ سالگي( ١٧٩٧كانت در 
ھنگامي كھ كنگرة . د، با امور جھان در تماس بوداو با وجود انزواي خو. موضوعات بسیار مھم ادامھ داد

بھ منظور استقرار صلح میان آلمان و اسپانیا و فرانسھ تشكیل شد، كانت از این فرصت  ١٧٩۵بال در 
و ) بھ ھنگام برگزاري كنگرة اوترشت عمل كرده بود ١٧١٣طور كھ آبھ دو سن پیر در  ھمان(استفاده كرد 

  .دایم منتشر كرد اي تحت عنوان دربارة صلح جزوه
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  بھ عنوان شعاري مناسب براي » صلح جاودان«وي مطلب خود را متواضعانھ با توصیف 

   

  

  نماي دروني بناي مدور در باغھاي رنلي: چاپ نقش از روي طرح كانالتو

یك گورستان آغاز كرد وبھ دولتمردان اطمینان بخشید كھ از آنھا انتظار ندارد وي را چیزي بیش از یك 
سپس با كنار گذاردن مواد . بپندارند» تواند خطري متوجھ كشور سازد فروش مدرسي كھ نمي فضل«

قرارداد صلحي كھ در بال امضا شده بود، بھ عنوان اینكھ این مواد پیش پا افتاده مطابق با مقتضیات زمان 
وي رئوس مطالب تنظیم كرد كھ حا» شش مادة مقدماتي«تنظیم شده بودند، خود بھ عنوان یك ھیئت یكنفره 

شرایط اولیة الزم براي یك صلح بادوام بودند؛ مادة اول كلیة قول و قرارھاي سري یا قسمتھاي الحاقي بھ 
مادة دوم الحاق یا بھ زیرسلطھ درآوردن ھركشور مستقل توسط . كرد یك عھدنامھ را غیرقانوني اعالم مي

. میان بردن تدریجي كلیة ارتشھاي دایمي بودمادة سوم خواستار از . دانست كشور دیگر را غیرقانوني مي
. »بزور در قانون اساسي كشوري دیگر مداخلھ كند«مادة چھارم مصرح بود كھ ھیچ كشوري حق ندارد 

اجازه دھد آن گونھ «داشت ھیچ كشوري كھ با كشوري دیگر در جنگ است نباید  مادة ششم مقرر مي
سازند، از قبیل بھ كاربردن  آتي غیرممكن مي رد صلحاي كھ اعتماد متقابل را در مو اقدامات خصمانھ

  .صورت گیرد» و تحریك شورش در كشور دشمن… آدمكشان یا اسیران 

توان برقرار  گونھ صلح پایداري میان كشورھایي كھ حدودي براي حاكمیت خود قایل نیستند نمي چون ھیچ
بھ وجود آید، و بھ این ترتیب براي جنگ یك  المللي كرد، تالشھاي مداومي باید بھ عمل آیند تا یك نظام بین

نخست . براي یك صلح پایدارتنظیم كرد» مواد مشخصي«بھ این ترتیب، كانت . جانشین قانوني فراھم شود
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نظامھاي سلطنتي و حكومتھاي . اینكھ وضع حكومتي ھمة كشورھا باید برنظام جمھوري استوار باشد
دھند، زیرا حكمران و نجبا معموال از زیانھاي مالي و  ياشرافي بھ سوي جنگھاي مكرر گرایش نشان م

دست بھ كار آن » ورزش سالطین«جاني جنگ مصونند، و از این رو خیلي سھل و ساده بھ عنوان 
، و آنھا »گیرند كھ آیا باید اعالن جنگ داد یا نھ این مردمند كھ تصمیم مي«در یك نظام جمھوري . شوند مي

احتمال ندارد كھ مردم یك كشور جمھوري دست بھ چنین «شوند؛ بنابراین،  ميھستند كھ متحمل عواقب آن 
المللي باید براساس فدراسیوني از كشورھاي آزاد  كلیة حقوق بین«دوم اینكھ » .اي بزنند بازي پرھزینھ
در حقیقت، جنگ، مانند مردگي «این فدراسیون نباید یك كشور مافوق ھمة كشورھا باشد؛ » .استوار باشند

ھرملت باید حكومت خود را تعیین كند، ولي » .ك نظام سلطنتي جھاني، بھ طور غیرقابل عالج بدنیستی
باید با یكدیگر بھ صورت كنفدراسیوني متحد شوند كھ قدرت داشتھ ) الاقل در اروپا(كشورھاي جداگانھ 

كشید آن است كھ دولتھا گاه نباید از آن دست  كمال مطلوبي كھ ھیچ. باشد بر روابط خارجي آنھا حكومت كند
تواند  آیا چنین عملي ھرگز مي. كنند خود نیز بھ كار بندند ھمان قوانین اخالقي را كھ از اتباع خود طلب مي

المللي، زشتي بھ بارآورد؟ در پایان، كانت اظھار امیدواري كرد  بیش از ارتكاب دایمي فریب و خشونت بین
لزومي ندارد میان اصول اخالقي و سیاست تناقض وجود داشتھ  كھ افكار ماكیاولي اشتباه از آب درآیند؛

  » .تواند بازكند از ھم بگشاید تواند گرھي را كھ سیاست نمي اخالقیات است كھ مي«باشد؛ تنھا 

خیالھاي ) اند كھ در وحشتناكترین جنگھا شركت كرده(واضح است كھ كانت دربارة نظامھاي جمھوري 
بیشتر حكومت مشروطھ بود تا » جمھوري«جھ داشت كھ منظور وي از خامي درسر داشت؛ ولي باید تو

او بھ ھوسھاي سركش افراد لجام گسیختھ اعتماد نداشت، و از حق رأي ھمگاني بھ . یك دموكراسي كامل
ولي از امتیازات موروثي، . عنوان وسیلة تسلط اكثریت بیسواد بر اقلیت مترقي و افراد تكرو در ھراس بود

وي از انقالب . ، و نظام سرفداري، كھ كونیگسبرگ را دربر گرفتھ بودند، انزجار داشتتفرعن طبقاتي
امریكا استقبال كرد، و معتقد بود كھ این انقالب فدراسیوني از ایاالت مستقل، در ھمان جھتي كھ وي براي 

» قتل عام سپتامبر«او جریان انقالب فرانسھ را حتي بعد از . اروپا پیشنھاد كرده بود، بھ وجود خواھد آورد
  .كرد با شور و شوق تقریبًا جوانانھ دنبال مي» دورة وحشت«و 

. ولي وي، مانند تقریبًا ھمة پیروان نھضت روشنگري، بھ آموزش و پرورش بیش از انقالب اعتقاد داشت
كرد و  ھاي دیگر، او نفوذ روسو ونھضت رمانتیك را احساس مي در این زمینھ، مانند بسیاري زمینھ

مشروط براینكھ … ما باید از نخستین سالھاي زندگي طفل از ھر جھت بھ وي آزادي كامل دھیم «: گفت مي
طولي نكشید كھ براي این آزادي كامل شرایط و حدودي قایل شد و » .مزاحم آزادي دیگران نشود… 

اھمال در «اعتراف كرد كھ مقداري انضباط براي شكل گرفتن خصوصیات اخالقي ضرورت دارد؛ 
توان در سنین بعدي جبران  انضباط از اھمال در تعلیم و تربیت بدتر است، زیرا نقص اخیرالذكر را مي

تعلیم و تربیت اخالقي . كار بھترین انضباط است، و باید در ھمة مراحل تعلیم و تربیت الزامي باشد» .كرد
ي ھردو در نھاد انسان وجود چون بذر خوبي و بد. اھمیت فراوان دارد و باید در سنین نخستین آغاز شود

این كار را باید نھ از طریق پاداش و . دارند، ھمة پیشرفتھاي اخالقي بستھ بھ دفع بدي و رشد خوبي ھستند
  . مكافات، بلكھ از راه تأكید برمفھوم تكلیف انجام داد

عي دولت درپي آن است كھ اتبا. آموزش و پرورش دولتي بھتر از آموزش و پرورش در كلیسا نیست
بھتر است آموزش وپرورش بھ مدارس خصوصیي سپرده . پرست بار آورد مطیع، فرمانبردار، و میھن

بھ این . شود كھ زیر نظر دانشمندان روشنفكر و افراد داراي روحیة خدمتگزاري بھ اجتماع اداره شوند
كرد  ر تأسف ميگرایي مدارس دولتي اظھا از ملي. ستود ترتیب، كانت اصول و مدارس یوھان بازدورا مي

 ١٧٨۴در سال . و امید روزي را داشت كھ ھمة موضوعھاي درسي با بیطرفي مورد توجھ قرار گیرند
ھایي براي یك تاریخ جھاني از دیدگاه جھان وطني منتشر كرد؛ در این مقالھ  اي تحت عنوان اندیشھ مقالھ

مختصري براي مذھب در  سیر پیشرفت بشر از خرافات بھ روشنگري ترسیم شده و در آن تنھا نقش
  .گرایي فراتر گذارند نظرگرفتھ شده، و از مورخین خواستھ شده است كھ پا را از محدودة ملي

  در . داشت فرانسھ، دل خود را بھ ایمان بھ پیشرفت اخالقي و فكري خوش مي» فیلسوفان«كانت، مانند 
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  : شود، مورد شماتت قرار داد و گفت پسرفت خنثا مي

توان ادلة بسیاري ارائھ كرد كھ نسل بشر برروي ھم، و خصوصًا در عصر ما، در مقایسھ با ھمة ادوار  مي
موانع موقت چیزي در خالف . اي در جھت بھبود كرده است گذشتھ، از نظر اخالقي پیشرفت قابل مالحظھ

داشتھ شده است صرفًا فریادي كھ در مورد پسرفت روزافزون نسل بشر بر. رسانند این جھت بھ اثبات نمي
گیرد، در برابر خود  شود كھ وقتي انسان روي پلكان باالتري از اخالقیات قرار مي از این امر ناشي مي

توأم با ) در برابر آنچھ كھ باید باشند(انداز وسیعتري دارد و قضاوتش دربارة آنچھ كھ افراد بشر ھستند  چشم
  . سختگیري بیشتري است

شد، كھ  اش دچار تیرگي مي ، خوشبیني اولیھ)١٧٩۴(رسید  ین دھة عمر خود ميھمچنانكھ كانت بھ آخر
او گوشة انزوا . شاید علت آن ھم ارتجاع در پروس و ائتالف قدرتھاي اروپایي علیھ فرانسة انقالبي بود

  . گزید و بھ طور پنھاني آثار پس از مرگ غمباري را كھ آخرین وصیتنامة او براي بشریت بود، نوشت

VII  - آثار پس از مرگ  

از نظر جسماني كانت یكي از كوتاھترین افراد زمان خود بود، و قدش فقط كمي از یك مترونیم تجاوز 
اش ضعیف بود،  ریھ. داد انحناي ستون فقراتش بھ سمت جلو قد او را از این ھم كوتاھتر نشان مي. كرد مي

اي كھ  مقالھ. آمیز قادر بھ ادامة حیات بود و پرھیزاي مرتب  اش بیمار؛ او صرفًا براثر اجراي برنامھ و معده
دربارة قدرت ذھن براي تسلط بر احساس بیماري بھ كمك نیروي «وي در سن ھفتادسالگي تحت عنوان 

او حكمت تنفس از راه بیني را مورد . نوشت نمایشگر خصوصیات اخالقي و شخصیت وي بود» تصمیم
واند با بستھ نگاه داشتن دھان خود، از بسیاري از موارد ت گفت انسان مي داد و مي تأكید قرار مي

رویھاي روزانة خود تنھا قدم  بھ این ترتیب، وي در پیاده. سرماخوردگي و دیگر ناراحتیھا احتراز كند
رفت، ساعت پنج بامداد  طور مرتب سرساعت ده بھ بستر مي شبھا بھ. زد و از صحبت رویگردان بود مي

گاه بیش از حد معمول  ظرف سي سال ھیچ) گوید كھ خودش با اطمینان مي طوري بھ(خاست، و  برمي
ولي غیر اجتماعي و گریزان از معاشرت . دوبار بھ فكر ازدواج افتاد، و ھردوبار منصرف شد. نخوابید

كرد كھ  ، را دعوت مي)گاه زنان ولي نھ ھیچ(معموال یك یا دو میھمان، بیشتر اوقات شاگردان خود . نبود
شد؛  او استاد جغرافیا بود، ولي بندرت از كونیگسبرگ خارج مي. ك بعدازظھر با وي ناھار بخورندساعت ی

درطي سالھاي توأم با فقر و . با آنكھ بھ دریا نزدیك بود -ھرگز یك كوه، و احتماالیك دریا را ھم ندید
بر قدرتي سواي عقل داشت غروري بود كھ، تنھا در ظاھر، در برا سانسور، آنچھ وي را روي پا نگاه مي

  او شخصي رادمنش بود، ولي در قضاوتھاي خود سختگیر و فاقد . شد خودش تسلیم مي

رفت، بھ  احساس اخالقیش گاھي تا سرحد متھ بھ خشخاش گذاردن در اخالقیات باال مي. كردن خود برھاند
  .سوءظن قرار داشتندآمیز بودن آنھا بھ اثبات نرسند، مورد  طوري كھ ھمة لذایذ، تا زماني كھ فضیلت

او براي مذھب سازمان یافتھ چنان اھمیت ناچیزي قایل بود كھ تنھا بھ ھنگامي كھ وظایف درسي ایجاب 
ھردر اظھار . گاه در سنین بلوغ خود بھ دعا و نماز نپرداخت ظاھرًا ھیچ. رفت كردند، بھ كلیسا مي مي
كانت بھ مندلسون . دانستند تعالیم كانت ميداشت كھ شاگردان كانت شكاكیت مذھبي خود را مبتني بر  مي

و از (واقعًا درست درست كھ مطالب بسیاري ھستند كھ من دربارة آنھا روشنترین اعتقاد را دارم «: نوشت
گاه جرئت آن را ندارم كھ چنین مطالبي را  ، در عین حال ھیچ)كنم این اعتقاد ھم احساس لذت وافر مي
  » .سازم بھ آن اعتقاد نداشتھ باشم برزبان جاري نمي بگویم، ولي من ھرگز مطلبي را كھ

بھ یكي از دوستانش  ١٧٩٨در سال . كرد كار خود را بھبود بخشد كانت تا آخرین سالھاي عمر كوشش مي
كاري كھ من اینك سرگرم آن ھستم بھ تبدیل اساس متافیزیكي علوم طبیعي بھ فیزیك مربوط «: گفت
ولي در آن نامھ وي » .ماند این مسئلھ باید حل شود، وگرنھ در نظام فلسفة انتقادي شكافي باقي مي. شود مي
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وي دچار یك دوران طوالني انحطاط جسماني شد، . توصیف كرد» براي كارفكري از كار افتاده«خود را 
 ١٨٠۴فوریة  ١٢كانت در . و بیماریھا و تنھایي ناشي از كھولت بدون ھمسر برروي ھم انباشتھ شدند

و آكانتیانا معروف است، بھ خاك درگذشت و در كلیساي جامع كونیگسبرگ، در محلي كھ اینك بھ نام ست
آسمانھاي پرستاره بر باالي من؛ قانون اخالقي در «: اند برروي قبرش این كلماتش نوشتھ شده. سپرده شد
  .»درون من

گذارد كھ بھ عنوان آثار پس از مرگ او در سالھاي  ھاي درھم باقي او بھ ھنگام مرگ مقدار زیادي نوشتھ
قشر غیرقابل شناخت در پس  -» نفسھ شيءفي«ھا،  یكي از این نوشتھ در. بھ چاپ رسیدند ١٨٨۴ - ١٨٨٢

نھ یك واقعیت موجود، بلكھ بھ عنوان یك اصل … نھ یك چیز واقعي «را بھ عنوان  - ھا و تصورات پدیده
چیزي كھ فقط «آن را » .دانش تركیبي از اولیات در زمینة شھود حسي جنسي چند جانبھ توصیف كرد… 

  : او ھمان شكاكیت را در مورد تصور خداوند بھ كار برد. نامید» در فكر انسان است

حكم … . ، بلكھ یك رابطة اخالقي در درون من است»ذاتي كھ در خارج از وجود من باشد نیست«خداوند 
قاطع بھ صورت ذاتي نیست كھ از باال احكام خود را صادر كند، و بنابراین در خارج از وجود من تصور 

حكم قاطع نشاندھندة تكالیف انساني بھ عنوان … . ورت امر یا نھیي از عقل خود من استشود، بلكھ بھ ص
اوامر االھي نھ بھ مفھوم تاریخي آن است كھ گویي یك موجود االھي بھ افراد بشر فرمان داده است، بلكھ بھ 

ھي، فرمان مفھوم آن است كھ عقل توانایي آن را دارد كھ با قدرت و اختیار، و در قالب یك شخص اال
آورند وغیره، ناشي از حكمي قاطع  تصور چنین موجودي كھ ھمھ در برابر آن سرتسلیم فرود مي. … دھد

  . نھ ذاتي كھ در خارج از وجود من باشد… است » قادر متعال مخلوق عقل… «. است، نھ بالعكس

انگلستان بھ عنوان آخرین و بھ این ترتیب، فلسفة كانت، كھ مسیحیت مدتي چنان دراز در آلمان و بعدًا در 
اي بیروح درآمد كھ وجود  بھترین امید اعتقاد بھ وجود خداوند بھ آن متمسك بود، سرانجام بھ صورت اندیشھ

كرد كھ فكر بشر آن را بھ منظور بیان قاطعیت ظاھري  اي مفید توصیف مي خداوند را بھ عنوان افسانھ
  .فرامین اخالقي بھ وجود آورده است

اطالع بودند، او را بھ عنوان ناجي مسیحیت و قھرمان  كانت، كھ از آثار پس از مرگ وي بيجانشینان 
آلمانیي كھ ولتر را نابود كرده است مورد تحسین قرار دادند و موفقیت او را بزرگ كردند، تا آنكھ نفوذ وي 

د پیشگویي كرد كھ یكي از مریدان كانت بھ نام كارل راینھول. بیش از نفوذ ھر فیلسوف معاصر دیگر شد
) جز گوتھ(ھمة آلمانیھاي پروتستان . ظرف یك قرن، شھرت كانت با شھرت مسیح رقابت خواھد كرد

در زمینة روانشناسي انجام داده است قبول » انقالب كوپرنیكي«ادعاي كانت را دایر براینكھ وي یك 
فت كھ عین بھ گرد ذھن گ ، وي مي)زمین(بھ گرد عین ) خورشید(یعني بھ جاي گردش ذھن : داشتند

نفس انسان از این نظر ارضا شد كھ بھ او گفتھ شد كھ وجوه ذاتي ادراكات، . گردد و بھ آن متكي است مي
گیري كرد كھ جھان بیروني  فیشتھ حتي قبل از مرگ كانت نتیجھ. اي ھستند عوامل متشكلة جھان پدیده

ة عظیم خود را بھ نام جھان ھمچون اراده و مخلوق ذھن است، و شوپنھاور، با قبول تحلیل كانت، رسال
  .، و این اظھار تا حدودي باعث حیرت مادام دوستال شد»جھان تصور من است«: تصور چنین آغاز كرد

گرایي را با نشان دادن اینكھ ذھن تنھا واقعیتي  كردند كھ كانت ماده ایدئالیستھا از این امر احساس شادي مي
رازوران از آن خرسند بودند كھ . شده است، منطقًا غیرممكن ساختھ است است كھ مستقیمًا برما شناختھ

منع داشتھ، و این » واقعي«ھا محدود كرده، آن را از دستیابي بھ دنیاي ذاتي و واقعًا  كانت علم را بھ پدیده
بھ عنوان گردشگاه خصوصي عالمان ) كھ كانت در خفا منكر وجود آن بود(قلمرو مبھم و نامشخص را 

مابعدالطبیعھ، كھ فیلسوفان فرانسھ آن را از فلسفھ طرد كرده بودند، بھ . ھیات و فلسفھ رھا كرده استاال
عنوان داور كلیة علوم بھ مقام خود بازگردانده شد؛ و ژان پول ریشتر، كھ سیادت بردریاھا را از آن 

فیشتھ، . مان اختصاص داددانست، سیادت برآسمان را بھ آل انگلستان، و بر خشكیھا را از آن فرانسھ مي
شلینگ، و ھگل، براساس ایدئالیسم اصالت معني ماوراي حسي كانت، قصرھاي ما بعد طبیعي خود را بنا 
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: گفت شیلر مي. نھادند؛ و حتي شاھكار شوپنھاور سرآغاز خود را از تأكید كانت برتقدم اراده الھام گرفت
  ».گدا را تأمین كرده است  ببینید چگونھ یك مرد ثروتمند مجرد زندگي یك مشت«

ادبیات آلمان نیز بزودي نفوذ كانت را احساس كرد، زیرا فلسفة یك عصر ممكن است بھ منزلة ادبیات 
اي حاكي از ارادت بھ نویسندة این كتابھا  شیلر مدتي در كتابھاي كانت غرقھ شد، نامھ. عصر بعدي باشد

در نویسندگي . جة كانت، بھ ابھام و پیچیدگي نایل آمدنوشت، و در مقاالت منثور خود، تقریبًا بھ ھمان در
  آلمان ابھام رواج یافت ودر حكم نوعي عالمت تعلق 

ھرچھ . دھد است، زیرا سبك نویسندگي آنان نویسندگیشان را بھ ابھام، اشكال، و نامفھومي سوق مي
  » .شود اي از مكاتب فلسفي معین بیشتر شود، سبك بدتر مي وابستگي آنھا بھ پاره

آلودي كھ وي دربارة زیبایي و   پندارد، ولي قطعات دانشمندانھ و مھ انسان بآساني كانت را رمانتیك نمي
ھایي دربارة تعلیم  دروس شیلر در ینا ونامھ. ھاي نھضت رمانتیك شدند واالیي نوشت یكي از سرچشمھ

از مطالعة نقد قضاوت  - باشند از شاخصھاي نھضت رمانتیك مي - )١٧٩۵(شناسي بشركھ وي نوشت  زیبایي
اي فلسفي بھ فردگرایي رمانتیك داد  تفسیر ذھني نظریة كانت دربارة دانش شالوده. كانت سرچشمھ گرفتند

نفوذ ادبي كانت بھ . پرچم خود را بھ اھتزاز درآورد) شتورم اوند درانگ(كھ در جریان نھضت ادبي آلمان 
گذارد؛ این نفوذ ھمچنین بھ نیوانگلند در امریكا رسید و انگلستان سرایت كرد و بر كولریج و كارالیل اثر 

داد، در ھمان  قد كھ جغرافیا درس مي  استاد كوچك اندام خمیده. بھ وجود برترین امرسن و ثورو نام بخشید
بدون شك، وي . داد داشت، دنیا را تكان مي در كونیگسبرگ قدم برمي» گردشگاه فیلسوف«حال كھ در 

ترین تحلیلي را كھ تاریخ تاكنون دربارة فراگرد دانش بھ خود دیده است برفلسفھ و ترین و دقیق پرزحمت
  .روانشناسي عرضھ داشت

   فصل بیست ودوم

  

  راھھاي وایمار

١٧٨٧ - ١٧٣٣  

I  -  آتن آلمان  

چرا عالیترین دوران ادبیات آلمان وایمار را مأواي خود كرد؟ آلمان پایتخت واحدي مانند فرانسھ و 
نداشت تا فرھنگ خود را در آن متمركز سازد، و ثروت متمركزي ھم نداشت كھ ھزینة این انگلستان 

برلین و الیپزیگ را ضعیف كرده و درسدن را تقریبًا از »جنگ ھفتسالھ«. تمركز فرھنگ را تأمین كند
در سال . كرد ھامبورگ پول خود را در درجة اول صرف اپرا و سپس صرف نمایش مي. میان برده بود

نفر جمعیت، بود؛  ۶٢٠٠آیزناخ، شھري كوچك و آرام با  -وایمار - وایمار پایتخت دوكنشین ساكس ١٧٧۴
طور كھ مردم  این پایتخت كوچك، كھ آن«حتي پس از اینكھ شھرتي بھمرسانید، گوتھ از آن بھ عنوان 

ث شكوھمندي آیا اشخاص بزرگ باع. كرد یاد مي» ھزار شاعر و معدودي سكنھ دارد گویند، ده بشوخي مي
  آن شدند؟

این بانوي . ھاي فردریك كبیر قرار داشت وایمار تحت فرمانروایي یكي از خواھرزاده ١٧٧۵تا  ١٧۵٨از 
سرزندة حكمران، كھ مقام خویش را از شوھرش بھ ارث برده بود، دوشس آنا آمالیھ بود كھ در سن 
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او . شان كارل آگوست شده بود رزند یكسالھالسلطنة ف نوزدھسالگي براثر مرگ دوك كنستانتین، بیوه، و نایب
او ). ١٧٧٢(الباب كرد  بود كھ با دعوت از ویالنت براي تدریس بھ پسرانش، میان حكومت و ادبیات فتح
، شاعران، ١٨٠٧یكي از چند بانوي بافرھنگي بود كھ بھ رھبري خود وي، و تا زمان مرگش در 

ات زنانگي ولحن تمجیدآمیز خود بھ تحرك وا نویسان، و تاریخنویسان را بھ كمك خصوصی نمایش
آنا خانة خود را بھ صورت سالوني درآورد ودر آنجا، با آنكھ ھمة آنھا بھ زبان  ١٧٧۶پس از . داشتند مي

  .كرد كردند، استفاده از زبان آلماني را بھ عنوان زبان ادبیات تشویق مي فرانسھ نیز بخوبي تكلم مي

كنت كریستیان تسوشتولبرگ شاعر، در آن . نفر با خدمة آنھا بود ٢٢ دربار وایمار شامل ١٧٧۵درسال 
  سال 

تجسمي واقعي از فھم و شعور، و ] وشش سال داشت كھ در آن وقت سي[دوشس سالخورده «: یافت و گفت
دھد كھ آیندة  دوك پسر خوبي است ونوید آن را مي. در عین حال رفتارش بسیار مطبوع و طبیعي است

» .و اشخاص طراز اول بسیاري نیز در آنجا ھستند. داشتھ باشد؛ برادرش ھم ھمین طوربسیار درخشاني 
بندرت یكي از آنھا را «: توصیف كرد و گفت» بسیار حساس«را » بانوان وایمار«شیلر  ١٧٨٧در سال

حكومتي … . ھمة آنھا تالش دارند كھ فتوحاتي بكنند. نداشتھ باشد» ماجراي عشقي«توان یافت كھ یك  مي
اگر كسي اھل . دھد ھمھ زندگي كنند و در ھواي آزاد و نور آفتاب بلمند آرام و بسختي قابل درك اجازه مي

  ».گونھ فرصت در اختیارش ھست خوشگذراني باشد، ھمھ

كمي پس از . در سن ھجدھسالگي زمام حكومت را در دست گرفت ١٧٧۵كارل آوگوست در سوم سپتامبر
با ترتیب دادن یك مقرري برایش كنار گذارد، ھمسري اختیار كرد كھ لویزه  آن، بعد از اینكھ رفیقة خود را

او با حرارت بسیار بھ شكار . دارمشتات بود، و ضمنًا گوتھ را ھم بھ دربار خود جذب كرد - شاھدخت ھسن
راند، و با عجلھ از نزدیك زن  سروصدا مي پرداخت، كالسكة خود را با سروصداي زیاد در آن شھر بي مي
رفت؛ ولي جلو این بیپروایي او را یك نیروي فكري، كھ بتدریج بھ صورت قوة قضاوتي  زني دیگر مي نزد

او كشاورزي و صنایع را مورد مطالعھ قرار داد و بھ رشد آنھا ھمت . گرفت خوب پرورش یافت، مي
تالش  گماشت، بھ ترویج علوم و پیشرفت ادبیات كمك كرد، و براي سعادت امیرنشین خود و مردم آن

  : گوید بھ آلمان سفر كرد، چنین مي ١٨٠٣مادام دوستال، كھ در . كرد مي

كند، در  كدام مثل وایمار انسان را متوجھ مزایاي یك كشور كوچك نمي از ھمة امیرنشینھاي آلماني، ھیچ
ضي صورتي كھ فرمانروایش مردي با ادراك قوي و داراي توانایي آن باشد كھ ھمة طبقات اتباع خود را را

استعدادھاي نظامي دوك مورد احترام ھمگان . كند، بدون اینكھ چیزي در جھت اطاعت آنھا از دست بدھد
براثر . آورد كھ او دستپروردة فردریك كبیر است است، و صحبت با روح و عمیق او مرتبًا بھ یاد انسان مي

آلمان، براي نخستین بار، یك . اند ترین دانشمندان بھ وایمار جلب شده شھرت وي و مادرش است كھ برجستھ
  . پایتخت ادبي دارد

II - ١٧٧۵ - ١٧٣٣: ویالنت  

ترین، ولي شاید دوستداشتنیترین نفر از چھار مردي است كھ باعث  كریستوف مارتین ویالنت كم شھرت
 تقریبًا ھمة چیزھاي مؤثر آن دوران بر او اثر گذاردند و بھ سھم خود بر تعیین مسیر. شھرت وایمار شدند

بود، با تقدس و ) نزدیك بیبراخ در وورتمبرگ(او، كھ فرزند یك كشیش در اوبرھولزایم . وي تأثیر بخشیدند
ھنگامي كھ وي بھ عالم شعر دست یافت، كلوپشتوك با فضیلت كمال مطلوبش بود؛ . االھیات بارآورده شد

  در وارتھاوزن، كھ در ھمان . سپس، براي تسكین خاطر، متوجھ ولتر شد

ا در ادبیات فرانسھ و انگلیسي مستغرق كرد و چنان ترك االھیات گفت كھ در یك رمانس بھ نام دون خود ر
او ترجمة بیست نمایشنامة . ایمان ایام كودكي خود را بھ مسخره گرفت) ١٧۶۴(سیلویوفون روزالوا 
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از ھمة آثار  ، و بھ این وسیلھ براي نخستین بار دیدگاھي)١٧۶۶ -١٧۶٢(شكسپیر را بھ نثر منتشر كرد 
ھاي  نویسان آلماني راه فراري از شیوة كالسیك نمایشنامھ شكسپیر در اختیار آلمان قرار داد، و براي نمایش

ویالنت . در خالل این احوال، وینكلمان و دیگران بھ اشاعة ھنر یونان مشغول بودند. فرانسوي فراھم آورد
لحني تقریبًا اپیكوري ) ١٧۶۵(ھاي فكاھي خود  از خود نحوة تفسیري در این زمینھ تھیھ كرد، در قصھ

) ١٧۶٧ -١٧۶۶(اختیار كرد، و یك یوناني خیالي را قھرمان اثر منثور عمدة خود بھ نام سرگذشت آگاتون 
  . توصیف كرد» تنھا رماني كھ براي مردان متفكروجود دارد«لسینگ این اثر را . قرار داد

وخم این كتاب، فلسفة خود را دربارة  داشت، طي صفحات پرپیچدر نظر ) كھ سي وسھ سالھ بود(ویالنت 
در مقدمة كتاب گفتھ شده . زندگي در قالب ماجراھاي جسماني و فكري یك آتني عصر پریكلس مجسم كند

، تا براثر آن انسان »كرد كھ قھرمان ما در آزمایشھاي گوناگون نشان داده شود نقشة ما ایجاب مي«: است
آگاتون . ھا یا پشتیبانیھاي مذھبي، در زمینة پایبندي بھ اخالقیات خود تعلیم یابد ده از انگیزهبتواند بدون استفا

سیماست، در برابر یك كاھنة معبد دلفي، كھ كوشش دارد او را از راه  كھ جوان و خوش) »خوب«بھ معني (
ولي پرحرارت پیدا  كند؛ در عوض نسبت بھ روح آن دوشیزة ساده، عشقي خالصانھ بھ در برد، مقاومت مي

خاطر   دھندگان را بھ شود، رأي بندي احزاب مشمئز مي گذارد، از دستھ بھ عرصة سیاست پاي مي. كند مي
او كھ اینك در كوھھاي یونان . شود دھد، و از آتن تبعید مي پایبند نبودن بھ اصول مورد حملھ قرار مي

با رقصھاي پرسروصدا و شھواني خود عید خورد كھ  زن اھل تراكیا برمي سرگردان است، بھ یك دستھ
گیرند و با در آغوش  این زنان آگاتون رابا باكوس اشتباه مي. اند النوع شراب را جشن گرفتھ باكوس رب

دھند و در ازمیر او بھ  گرفتن وي، نزدیك است او را خفھ كنند؛ یك دستھ دزدان دریایي او را نجات مي
ویالنت فلسفة سوفسطاییان را با خشم چنین توصیف . فروشند مي م، ھیپیاس، یك سوفسطایي قرن پنجم ق

  :كند مي

. حكمتي كھ سوفسطاییان مدعي آن بودند، از نظر كیفیت و تأثیر، درست نقطة مقابل حكمت سقراط بود
آموختند، سقراط ھنر  مي] از راه فصاحت و بالغت[سوفسطاییان ھنر تھییج شھوات دیگران را 

توان  دادند كھ چگونھ مي سوفسطاییان نشان مي. كرد از شھوات نفس را تلقین مي خویشتنداري و جلوگیري
سوفسطاییان . توان عمال چنین بود آموخت كھ چگونھ مي خردمند و بافضیلت بھ نظر رسید، و سقراط مي

شد كھ براي  كردند كھ امور كشور را در دست گیرند، سقراط بھ آنھا متذكر مي جوانان آتن را تشویق مي
فلسفة سقراط . آنان نیمي از عمرشان طول خواھد كشید كھ راه تحت فرمان درآوردن نفس خود را بیاموزند

توان تحصیل ثروت  دانست چگونھ مي فلسفة سوفسطاییان مي. بھ دست كشیدن از جیفة دنیوي مباھي بود
ف بودن استوار بود؛ این فلسفھ براساس ارضاي دیگران، تحت تأثیر قرار دادن آنھا، و ھمھ فن حری. كرد

  باخت، و از با زنان نرد عشق مي… كرد  از بزرگان تجلیل مي

. كردند طرفداران آن ھركجا كھ بودند، جاي خود را بازمي. گفت داد، تملق مي كار را مي ھركس كھ پول این
و در دربار، در اطاقھاي خصوصي بانوان، نزد اشراف، و حتي نزد كشیشان مورد توجھ قرار داشتند، 

حال آنكھ اصول سقراط را افراد پرمشغلھ بیسود، اشخاص كاھل بیخاصیت، و افرا متعصب خطرناك اعالم 
  . داشتند مي

او . ھا و رذایل سوفسطاییان را در خود دارد كند، كلیة اندیشھ طور كھ ویالنت وي را مجسم مي ھپیاس، آن
او . در عین حال یك میلیونر نیز باشدیك فیلسوف است، ولي ظمنًا حواسش معطوف بھ این بوده است كھ 

كند  استدالل مي. بكشاند) اپیكوري(شود كھ آگاتون درستكار را بھ زندگي تجملپرستانھ و لذتجویانھ  برآن مي
ھمة لذت در واقع داراي جنبة «ترین روش رفتن بھ دنبال محسوسات مطبوع است، و  كھ عاقالنھ
كنند تا بھ خوشیھاي بھشت، كھ ممكن  دنیوي را برخود منع ميخندد كھ لذات  او بھ كساني مي» .جسمانیند

چھ كسي تا كنون آن خدایان و آن موجودات «: پرسد است ھرگز بھ تحقق نپیوندند، دست یابند، و مي
ھایي ھستند كھ كشیشھا بھ ما  ھمة اینھا حقھ» روحاني را كھ مذھب مدعي وجود آنان است، دیده است؟

فھ را بھ عنوان اینكھ عنصر روحاني در وجود بشر و نیازھاي نظم اجتماعي را آگاتون این فلس. زنند مي
ھیپیاس وي را بھ دانائھ، كھ ثروتمند و زیباست، معرفي، و دانائھ را تشویق . كند گیرد، محكوم مي نادیده مي
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از او پنھان كند كھ وي را از راه بھ در برد؛ ضمنًا گذشتة دانائھ را، كھ ھمخوابگي با این و آن بود،  مي
رقصد، و برازندگي اندامش بھ اضافة فریبندگي صحبت و خوشاھنگي صدایش باعث  دانائھ مي. دارد مي
دانائھ با پاسخ مشابھي كھ بھ . شوند كھ آگاتون عشق كامل ولي توأم با فضیلت خود را بھ او عرضھ دارد مي

شھاي بسیاري جا گرفتھ بود، در اخالص او، كھ در آغو. زند دھد نقشة ھیپیاس را برھم مي عشق آگاتون مي
او، كھ از عشقھاي بیروح خستھ شده است، این آرزو را درسر . یابد اي مي آگاتون تجربھ و سعادت تازه

خرد، وي را آزاد  آگاتون را از ھیپیاس مي. پروراند كھ با آگاتون زندگي تازه و منزھتري را آغاز كند مي
ھیپیاس براي گرفتن انتقام، زندگي گذشتة . در ثروت وي سھیم شودكند كھ  سازد، و از او دعوت مي مي

  .شود آگاتون با كشتي عازم سیراكوز مي. كند دانائھ را بھ عنوان یك زن بدكاره بر آگاتون آشكار مي

رساند كھ وزیر اعظم دیونوسوس  در سیراكوز وي بھ خاطر خود و درستكاري خود چنان شھرتي بھ ھم مي
  :در این ھنگام وي از قسمتي از ایدئالیسم خود دست كشیده است. شود ا ميحاكم و مستبد آنج

اي، مانند گذشتھ، نداشت یا شاید بتوان گفت كھ او بھ  او در این ھنگام دربارة طبیعت بشر عقاید بلندپروازانھ
و یا پردازد اش در تنھایي بھ تفكر و تعمق مي فاصلة بیحد میان بشر ماوراي طبیعي، كھ انسان درباره

پروراند، یا بشر طبیعي، كھ با سادگي عاري از ظرافت از زیردست مادر بیرون  رؤیایش را درسر مي
آید، با بشر مصنوعي كھ اجتماع، قوانین، عقاید، نیازھا، وابستگي، و كشمكش دایم تمایالتش با شرایط  مي

  محیطش، و برخورد 

پوشي مداوم نیات واقعیش، وي را بھ ھزار صورت  همنافعش با منافع دیگران و، نتیجتًا لزوم اختفا و پرد
او دیگر آن جوان باشور . اند، توجھ كرده بود مخدوش كرده، نزول شأن داده، مسخ كرده، و تغییر شكل داده

او اینك . كرد اجراي اقدامات بزرگ بھ اندازة اندیشیدن بھ آنھا سھل و ساده است و شوقي نبود كھ تصور مي
ات انسان از دیگران باید چقدركم باشند، و انسان چقدركم باید بھ ھمكاري آنان اتكا كند آموختھ بود كھ توقع

آموختھ بود كھ كاملترین نقشھ . انسان چقدر باید بھ خودكم اعتماد داشتھ باشد) آنچھ از ھمھ مھمتر است(و 
در حركت نیست؛  چیز بر خط مستقیم اغلب از ھمھ بدتر است و در جھان اخالقي، مانند جھان مادي، ھیچ

طور خالصھ، زندگي مانند یك سفر دریایي است كھ در آن فرمانده كشتي باید مسیر خود را با جھت باد و  بھ
وقت اطمینان ندارد كھ جریانھاي مخالف وي را دچار تأخیر نخواھند كرد یا  وضع جوي منطبق كند، ھیچ

است، انسان در حالي كھ در میان ھزار عامل دور از مسیر نخواھند كشانید؛و ھمھ چیز بستھ بھ این نكتھ 
ناپذیر متوجھ بندر مقصد خود نگاه  منحرف كننده قرار دارد، با این وصف، فكر خود را بھ نحوي انعطاف

  . دارد مي

اي كھ در دربار چیده  دھد، ولي توطئھ كند و اصالحاتي انجام مي آگاتون بھ سیراكوز بخوبي خدمت مي
 ٣۶۵ - ۴٠٠(در آنجا مورد استقبال ارخوطس . رود شود و او بھ تارانت مي مي شود باعث بركناري او مي
گیرد، كھ رؤیاي افالطون دربارة یك  دوست دیرینة پدرش، و فیلسوف و دانشمند فیثاغورسي، قرار مي) م ق
عشق روحي خود را، كھ سودایش را در جواني در سرداشت، پیدا . كند را درك مي»  پادشاه فیلسوف«

در عین . آید ، ولي افسوس كھ محبوبة او ھمسر پسر ارخوطس است و خواھر آگاتون از آب درميكند مي
ھاي  شود؛ او از شیوه ، دانائھ از ازمیر بھ تارانت آورده مي)نویس با تردستي جادویي یك داستان(حال 

شود با ترك وي  آگاتون كھ متوجھ مي. اي زندگي كند لذتجویانة خود دست كشیده است تا با عفت محجوبانھ
گیرد، ولي از ازدواج با وي  دانائھ او را در آغوش مي. كند مرتكب گناه شده است، از او تقاضاي عفو مي

او تصمیم گرفتھ است كھ با سپري كردن بقیة سالھاي عمر خود با نجابت و پرھیزگاري، . ورزد امتناع مي
یابد كھ آگاتون فقط  ي باورنكردني چنین پایان ميداستان بھ نحو. انحرافات اخالقي گذشتة خود را جبران كند

  .كند بھ داشتن خواھراني قناعت مي

ساختمان آن بھ ھم پیوستگي الزم را ندارد، تقارن اتفاقات حاكي از . این كتاب داراي یكصد عیب است
گریز كاھالنھ از بھ كاربردن ظرافت و ھنر در نگارش است؛ سبك آن مطبوع ولي مطول است؛ در 

شود، مبتدا فراموش شده است؛  قدر از خبر دور است كھ وقتي خبر گفتھ مي ري از قطعات، مبتدا آنبسیا
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با وجود ھمة . یكي از منتقدان، در سالروز تولد نویسنده، براي وي عمري بھ درازي جمالتش آرزو كرد
كھ ویالنت خود را  داد گیري آن نشان مي نتیجھ. اینھا، سرگذشت آگاتون از آثار عمدة دوران فردریك است

شد بھ او اطمینان كرد كھ بھ جوانان طوفاني مزاج و پرتشنج درس  با جھان سازش داده است، و اینك مي
در آنجا، سھ سال بعد، آیینة . او در دانشگاه ارفورت استاد فلسفھ شد ١٧۶٩در سال . دھد و آنھا را رام كند

آنا آمالیھ مجذوب آن شد و . و تربیت بود، منتشر كرد ھاي وي دربارة تعلیم طالیي را، كھ حاكي از اندیشھ
  از او 

ویالنت آمد و بقیة عمر خود را در . دعوت كرد اصول تعلیم خود را در مورد پسران وي آزمایش كند
- ١٧٧٣(او نشریة مركور آلمان را بنا نھاد كھ تحت رھبري وي، مدت یك نسل  ١٧٧٣در. وایمار گذراند

او ستارة فكري وایمار بود، تا اینكھ گوتھ آمد؛ و وقتي در . ادبي در آلمان بود بانفوذترین نشریة) ١٧٨٩
نویسندة جوان و پرشور ورتر در شھر طوفان برپا كرد، ویالنت بدون احساس حسادت، از او  ١٧٧۵سال

  .استقبال كرد و مدت سي وشش سال دوست وي باقي ماند

III  -١٧٧۵ - ١٧۴٩: گوتھ پرومتئوس  

  رشد و نمو -١

ماین با آگاھي از وضع و  -آم -وھان ولفگانگ فون گوتھ از ھنگامي كھ بھ عنوان نوة شھردار فرانكفورتی
زد، تا زماني كھ صحبتھاي اتفاقیش در سنین ھفتاد یا ھشتاد  موقع خود در خیابانھاي این شھر قدم مي

د؛ آنچھ را كھ زندگي، شدند، ھمھ نوع تجربھ بھ دست آور) اكرمان(نویسش  سالگي باعث شھرت زندگینامھ
توانست بھ وي عرضھ دارد فراگرفت و آن را با احساس حقشناسي بھ صورت حكمت  محبت، و ادبیات مي

  .و ھنر جبران كرد و بازگردانید

بود كھ بازرگانان وبازارھاي مكاره آن را زیر فرمان داشتند؛ ولي در عین » شھر آزاد«فرانكفورت یك 
راطوري براي تاجگذاري پادشاھان آلمان و امپراطوارن مقدس روم تعیین حال محلي بود كھ از طرف امپ

نفر بود كھ تقریبًا ھمة آنھا خداشناس، با نزاكت، و  ٣٣‘٠٠٠جمعیت این شھر  ١٧۴٩در سال . شده بود
براثر آتشسوزي  ١٩۴۴كھ درسال (اي چھارطبقھ و جادار بود  زادگاه گوتھ خانھ. بودند» برخورد خوش«

دار بود كھ  پدرش یوھان كاسپار فرزند یك خیاط و مسافرخانھ). از نو ساختھ شد ١٩۵١در منھدم شد و 
سیاسي خود را تباه كرد و، بھ جاي حرفة وكالت، بھ   وضع خوبي داشت؛ او براثر غرور و تفرعن زندگي

ت دختر وي با كاتارینا الیزاب ١٧۴٨در . اي در كتابخانة مجلل خود روي آورد زندگي ادیبانة غیرحرفھ
گاه فراموش  ھیچ) گوتھ(فرزند كاتارینا . یوھان ولفگانگ تكستور، شھردار فرانكفورت، ازدواج كرد

اسم ورسمي بود كھ نسلھا براین شھر حكومت  كرد كھ وي از طریق مادر خود در زمرة نجیبزادگان بي نمي
ان فرانكفورت ھمیشھ خود را ما نجیبزادگ«: وقتي گوتھ ھفتادوھشت سال داشت بھ اكرمان گفت. كرده بودند

در ) بھ وي اعطا شد ١٧٨٢كھ در سال (دانستیم، و وقتي من گواھینامة نجیبزادگي را  با نجبا برابر مي
اواحساس » .دست داشتم، بھ عقیدة خودم چیزي بیش از آنچھ كھ مدتھا بود داشتم بھ دست نیاورده بودم

  » .كنند نفسي مي تنھا شیادان شكستھ«كرد كھ  مي

. و ارشد شش فرزند بود كھ از میان آنھا خود وي و خواھرش كورنلیا از دوران طفولیت جان بھ در بردندا
. رفت در آن روزھا خیلي از زحمتھاي والدین براي بارآوردن و بزرگ كردن اطفال خود بھ ھدر مي

  مادرش . خانوادة آنھا سعادتمند نبود

ش بھ سبك مالنقطیھا سختگیر بود و اطفال خود را با داد، ولي پدر گویي و شعر تمایل نشان مي مزاح
گفت كھ داشتن روابط حسنھ با پدرش  گوتھ بعدھا مي. خشونت و بیحوصلگي خویش از خود بري كرده بود

ممكن است گوتھ از پدر خود، و ھمچنین از تجربیات خویش بھ عنوان عضو شوراي ویژة . امكان نداشت
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امكان . كھ در سالھاي بعدي عمرش آشكار شدند كسب كرده باشد حكمران، قمستي از آن سختیگریي را
مادرش در خانة . نویسي را از مادرش بھ ارث برده باشد دارد كھ وي روحیة شاعرانھ و عالقھ بھ نمایشنامھ

  .گاه از زیر تأثیر سحرآمیز آن بیرون نیامد شب بازي ساخت؛ پسرش ھیچ خود یك تئاتر خیمھ

ولفگانگ سواد كافي براي . را از پدر خویش و سپس از معلمان بھ دست آوردند اطفال تعالیم اولیة خود
. خواندن التیني، یوناني، انگلیسي، و قدري عبري، و توانایي تكلم بھ فرانسھ و ایتالیایي را كسب كرد

ولي زندگي را . نواختن كالوسن و ویولنسل، طراحي و نقاشي، سواري، شمشیربازي، و رقص را یادگرفت
بھ ھمة نقاط ومحالت فرانكفورت، از جملھ بھ محلة یھودیان، سرزد؛ دختران . رین معلم خود قرار دادبھت

سوران شركت  قشنگ یھودي را برانداز كرد، از مدارس یھودیان بازدید بھ عمل آورد، در یك مراسم ختنھ
ھا و  ورت باآوردن قیافھبازارھاي مكارة فرانكف. جست، و اطالعاتي دربارة تعطیالت یھودیان بھ دست آورد

كاالھي خارجي بھ شھر بر وسعت دامنة آموزش و پرورش وي افزودند؛ وجود افسران فرانسوي طي 
این پسر بچة پانزدھسالھ شاھد  ١٧۶۴در سال . در خانة گوتھ نیز ھمین اثر را داشت» جنگ ھفتسالھ«

چیز را با دقت بسیار  وي ھمھ. ودتاجگذاري یوزف دوم بھ عنوان پادشاه پیروان امپراطوري مقدس روم ب
  . بھ خاطرسپرد ودر زندگینامة خود بیست صفحھ بھ توصیف آن اختصاص داد

در چھاردھسالگي وي نخستین ماجرا از ماجراھاي متعدد عشقي خود را، كھ منبع نیمي از اشعارش بودند، 
دتن از پسراني كھ وي گاھي چن. وي قبال بھ خاطر رواني طبع در سرودن شعر شھرتي یافتھ بود. آغاز كرد

نویسد بھ نظم درآورد؛  اي بھ سبك دختري كھ بھ جواني نامھ مي كرد از او خواستند نامھ با آنھا آمیزش مي
این نامھ چنان خوب نوشتھ شده بود كھ آنھا آن را بھ یكي از اعضاي جفادیدة گروه، بھ عنوان اینكھ از 

خواست معاملة بھ مثل كند و بھ شھر جواب  جوانك مي. نداش بھ او نوشتھ شده است، تحویل داد معشوقھ
گوید، ولي فاقد ذوق شعري و لطافت طبع الزم بود؛ آیا گوتھ حاضر بود براي او پاسخي بنویسد؟ گوتھ 

ھاي  حاضر شد، و جوان عاشق بھ عنوان حقشناسي ضیافتي براي اعضاي گروه در یكي از میھمانخانھ
یھمانخانھ دختري بھ سن كمتر از بیست بود كھ مارگارتھ نام داشت، و بھ مستخدمة م. حومة شھر برپا كرد

او، شاید بھ علت . كردند، گوتھ این نام را برقھرمان زن در فاوست گذارد اختصار گرتچن صدایش مي
ھایي كھ نوشتھ بود، خلق و خوي آن را داشت كھ براي جذبة  اي كھ خوانده و نامھ سرگذشتھاي عاشقانھ

  نخستین تمایالت كششھاي «: در سن شصت سالگي نوشت. ش زیادي قایل شوددختران ارز

رسد كھ طبیعت مایل است مرد و زن ھر یك خوبي و زیبایي دیگري را از طریق حواس خود  بھ نظر مي
و بھ این ترتیب، با مشاھدة این دختر، و بھ خاطر تمایل شدیدم بھ وي، دنیایي تازه از آنچھ زیبا و . درك كند

گاه چنین دنیایي را از دست نداد؛ زنھا یكي پس از دیگري روح  او ھیچ» .است بر من آشكار شد عالي
داشتند؛ وي در  وجوش وا مي حساسش را تقریبًا ھمیشھ با حس احترام و ھمچنین تمایالت نفساني بھ جنب

  .سن ھفتادوسھ سالگي عاشق یك دختر ھفدھسالھ شد

در . ت موضوع را با كسي كھ دل از او ربوده بود در میان گذاردتوانس مدتي چنان در ھراس بود كھ نمي
در مدت طوالني مراسم مذھبي پروتستانھا … رفتم، و  بھ خاطر عشق او بھ كلیسا مي«: گوید این باره مي

اش دیدكھ مانند  گوتھ بار دیگر آن دختر را در میھمانخانھ» .شدم خواست بھ او خیره مي ھرچھ دلم مي
در این ھنگام این دختر ابتكار عمل را در دست . برسر یك دوك ریسندگي نشستھ استگرتچن دیگري، 

. اي را كھ گوتھ از طرف یك دختر سرھم كرده بود امضا كرد گرفت و با خوشرویي دومین نامة عاشقانھ
سپس یكي از اعضاي گروھي كھ گوتھ آنھا را بھ پدربزرگش معرفي وتوصیھ كرده بود، بھ جرم جعل اسناد 

گرتچن بھ . والدین ولفگانگ آمیزش بیشتر با آن پسرھا را بر او ممنوع كردند. ھا، دستگیر شد وصیتنامھ و
من ھمیشھ با او «وقتي شنید این دختر گفتھ است . یكي از شھرھاي دوردست رفت، و گوتھ دیگر او را ندید

  . ، ناراحت شد»كردم مثل یك بچھ رفتار مي

راضي بود كھ از فرانكفورت برود و در دانشگاه الیپزیگ بھ تحصیل  وي كامال) ١٧۶۵(در این ھنگام 
شدند،  مانند ھر جوان مشتاق دیگر، خارج از حدود درسھا وتكالیفي كھ بھ وي داده مي. حقوق بپردازد
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قبال در كتابخانة پدرش جستھ گریختھ بھ فرھنگ تاریخي و انتقادي اثر بل . كرد مطالعات وسیعي مي
و ھمینكھ بھ الیپزیگ رسیدم، «و این كار لطمات زیادي بھ معتقدات مذھبي وي زده بود؛ نگاھھایي كرده، 

مدتي بھ غور و تعمق در » .كوشش كردم بھ طور كامل خود را از رابطة خویش با كلیسا آزاد سازم
او مھارت . نتیجة این مطالعات نیز بھ فاوست راه یافت. رازوري، كیمیاگري، و حتي جادوگري پرداخت

كاري آزمایش كرد، بھ مطالعة مجموعھ تصاویري كھ در درسدن بود پرداخت، و  ود را در حكاكي و كندهخ
از   ھاي وینكلمان آشنا شد؛ از طریق اوزر با نوشتھ. كرد طور مرتب از اوزر نقاش در الیپزیگ دیدن مي بھ

. رام بھ سبك كالسیك كسب كردطریق اینھا و الئوكون اثر لسینگ، نخستین تلقینات بھ خود را در زمینة احت
وي و سایر شاگردان سرگرم تدارك استقبالي صمیمانھ از وینكلمان در الیپزیگ بودند كھ خبر رسید وي در 

  ).١٧۶٨(تریست بھ قتل رسیده است 

در زمینة مذھب، وي تنھا . در برخورد گوتھ با جھان، احساس زیبایي برھمة احساسات دیگر برتري داشت
او بھ فلسفھ بھ صورتي كھ فالسفھ، غیر از . آمیز آیینھاي مقدس را دوست داشت و ھیجان مراسم رنگارنگ

  اسپینوزا، نوشتھ بودند 

ارزش نوشت،و  آمد، در الیپزیگ یك نمایشنامة بي از نمایشنامھ خوشش مي. و از آثار كانت فراري بود
اشعاري كھ وي در نشریة . ددا سرود، حتي ھنگامي كھ بھ درس حقوق گوش مي تقریبًا ھرروز شعر مي

نوشت بھ سبك آناكرئون، توأم با بازیگوشي، و گاھي ) كتاب اشعار الیپزیگ(الیپزیگھ لیدربوخ  داس
  : عاشقانھ است، مانند

  من، با این وصف، راضي و سرشار از شادیم،

  اگر او فقط تبسم خود را كھ چنین شیرین است نثار كند، 

  یا اگر درسر میز پاھاي خودش را

  اش بھ كار برد؛  بھ عنوان بالش پاھاي دلداده

  سیبي را كھ او گاز زد بھ من بده،

  و لیواني را كھ از آن نوشیده بھ من عطا كن،

  و ھنگامي كھ بوسة من چنین اقتضا كند،

  . سینة او، كھ تا آن وقت پوشیده است، عریان خواھد شد

او در الیپزیگ با دختر زیبایي بھ نام آنت . ظاھرًا نھآیا این اشعار صرفًا حاكي از افكار آرزومندانھ بودند؟ 
او دختر یك تاجر شراب بود كھ . شونكوف آشنا شده بود كھ حاضر بود دست كم بھ مدخل عشق قدم گذارد

گوتھ، كھ اغلب آنجا غذا . مسئولیت دادن ناھار بھ دانشجویان را برعھده داشت) در شرابخانة پدرش(
داد، و اجازه  آنت با خویشتنداري عاقالنھ بھ حرارت عشق او پاسخ مي. مند شد خورد، بھ آن دختر عالقھ مي
حسادت گوتھ تحریك شد و وي بھ زیرنظر گرفتن و مراقبت . داد دیگران نیز بھ وي توجھ داشتھ باشند مي

از  حتي در این لحظات. آنھا نزاع و بعد آشتي كردند، و باز نزاع كردند و از ھم جدا شدند. دختر پرداخت
یعني كھ  -كرد كھ نوة شھردار است و در درونش غولي وجود دارد خودبیخود بودن، او بھ خود یادآوري مي

انگیز و پرزوري دارد كھ براي پرورش كامل خود و رسیدن بھ سرنوشت  نبوغ ھمھ جانبة حركت
  .آنت دلدادة دیگري قبول كرد. ناپذیر خویش مستلزم آزادي است اجتناب
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من «: گوید او مي. ا براي خود شكستي دانست و سعي كرد با عیاشي آن را فراموش كندگوتھ این امر ر
آمیزي كھ براي گرفتن انتقام معایب خود از خویشتن در پیش  واقعًا او را از دست داده بودم، و شیوة جنون

قي خود وار طبیعت جسماني خود را مورد حملھ قرار دادم تا بر طبیعت اخال گرفتم و بھ طریق دیوانھ
اي وارد سازم اثر زیادي در بیماریھاي جسمانیي داشت كھ من براثر ابتالي بھ آنھا سالھایي از بھترین  لطمھ

او دچار مالیخولیا شد و بھ سوء ھاضمة ناشي از ناراحتي عصبي » .سنوات عمر خود را از دست دادم
یزي تقریبًا مھلكي، از خواب بیدار در گردنش ورم دردناكي پدیدار آمد، و یك شب براثر خونر. مبتال گشت

سپتامبر (بدون دریافت دانشنامة خود، دانشگاه الیپزیگ را ترك كرد و بھ فرانكفورت بازگشت . شد
  .رو شود تا با سرزنشھاي پدر و محبت مادر روبھ) ١٧۶٧

  وي در دوران نقاھت طوالني خود با سوزان فون كلتنبرگ، كھ بیمار، مھربان، اھل موراوي، 

سكون و آرامش خاطر ھرگز او را ترك «: گوید گوتھ دربارة او مي. یرو نھضت تورع بود، آشنا شدو پ
سالھا بعد گوتھ او را » .دانست كرد؛ او بیماري خود را بھ عنصري الزم از وجود خاكي گذران خود مي نمي

ام شاگردي استاد ، كھ آن را در اثر خود بھ ن»اعترافات یك روح زیبا«با مھارت و احساس ھمدردي در 
ویلھلم گنجانید، توصیف كرد؛ ولي ادعاي آن دختر را دایر براینكھ بیماري عصبي و حالت مالیخولیایي 

  .گوتھ ناشي از تعلل وي در آشتي كردن با خداوند است با خوشخویي و القیدي نقل كرد

، و حتي چنین تصور من از اوان جواني بھ بعد معتقد بودم كھ باخداي خود روابطي بسیار نیكو دارم
قدر جسارت داشتم كھ فكر كنم موجبي است كھ  كردم كھ خداوند چیزي ھم بھ من بدھكار است، زیرا آن مي

حد و حصر من بود و بھ نظر من او  نیت بي این تصور مبتني بر حسن. من بھ خاطر آن او را ببخاشیم
رد كھ من چقدر دربارة این موضوع با توان تصور ك نمي. كرد نیت كمك بھتري مي بایست بھ این حسن مي

  . یافتند ترین نحو خاتمھ مي دوستانم بھ مشاجره پرداختم، ولي این مشاجرات ھمیشھ بھ دوستانھ

» اخوت موراویایي«اي از تقدس داشت و حتي در بعضي از جلسات  با این وصف، گوتھ لحظات پراكنده
را منزجر كرد، و طولي نكشید كھ بھ سوي  این مردم او» خرد عادي و متوسط«یافت؛ ولي  حضور مي

  . تركیب بیھدف خود از مذھب وحدت وجودي و شك خردگرایانھ بازگشت

. عازم ستراسبورگ شد، بھ این امید كھ دانشنامة خود را در رشتة حقوق بھ دست آورد ١٧٧٠در آوریل 
نیكو، پیشاني گشاده، و داراي اندامي «) كھ اینك بیست ویك سال داشت(یكي از ھمشاگردیھایش او را 

اي نبود، زیرا  كنارآمدن با این جوان ھمیشھ كار ساده«: توصیف كرد، ولي افزود» چشمان درشت و براق
شاید بیماري طوالنیش او را از لحاظ عصبي » .رسید كھ وي خویي سركش و ناپایدار دارد بھ نظر مي

توانست ثبات و قراري  ورده بود كھ او نمينبوغ ادبي وي برایش چنان بیقراري بھ بارآ. ضعیف كرده بود
ولي كدام جواني است كھ در حالي كھ آتشي در خونش جریان دارد، بتواند از آرامش لذت ببرد؟ وقتي . بیابد

او در برابر كلیساي جامع بزرگ ایستاد، آن را نھ بھ عنوان اینكھ یك بناي كاتولیك است، بلكھ بھ عنوان 
این، معماري آلماني «: پرستانھ مورد تحسین قرار داد و گفت ، با احساسات میھناي از معماري آلماني نمونھ

او (» .توانند بھ چیزي شبیھ این بنازند، چھ برسد بھ فرانسویھا ست، زیرا ایتالیاییھا ھم نمي›ما‹و معماري 
ت كردم در آن و جرئ… من بتنھایي بھ باالترین نقطة برج رفتم «.) ھنوز ایتالیا یا فرانسھ را ندیده بود

من این وحشت و زجر را آن قدر بكرات … . ارتفاع بھ سكویي كھ بسختي یك متر مساحت داشت قدم گذارم
آقاي گوتھ «یكي از استادان گوتھ متذكر شد كھ » .برخود روا داشتم كھ این تجربھ برایم جنبة بیتفاوتي یافت

ظاھر بھ علم و ادب، و مخالف دوآتشة ھمة شد بھ او بھ چشم یك جلف مت كرد كھ باعث مي طوري رفتار مي
  » .تقریبًا ھنگان بر این عقیده بودند كھ مشاعرش زیاد روبھ راه نیست… . تعالیم مذھبي نگاه كنند

ھردر كھ پنج سال از گوتھ بزرگتر بود، در این مالقاتھا گوتھ را . ھردر در ستراستبورگ با او مالقات كرد
اي نامید كھ بھ  شد، خویشتن را سیاره در یكي از آن فواصلي كھ فروتن مي گوتھ. داد تحت نفوذ خود قرار مي

انگیخت  او از تمایالت مستبدانة ھردر ناراحت بود، ھردر او را برمي. گرد خورشید ھردر در گردش است
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ولي . بخواند) كھ ویالنت آن را ترجمھ كرده بود(كھ قصاید قدیمي، اوشن اثر مكفرسن، و آثار شكسپیر را 
ھاي  عالوه برتعقیب مطالعات خود در رشتة حقوق، رشتھ. خواند و ضمنًا آثار ولتر، روسو، و دیدرو را ميا

و بھ مطالعات خود دربارة … سیمي، كالبدشناسي، و زایمان را نیز بھ عنوان واحد درسي انتخاب كرد 
  .زنان ادامھ داد

. كرد توافشاني پرھیجان جواني، احساس ميھاي زنان را با ھمة حساسیت تند یك شاعر، و ھمة پر او جذبھ
چھل وھفت سال بعد، وي بھ اكرمان گفت كھ او بھ نوعي تأثیر مغناطیسي یك شخص برشخص دیگر، و 

سبك پایي و چابكي دختران، آھنگ صدا و خندة آنان، و . بیش از ھمھ بھ علت اختالف جنسیت اعتقاد دارد
داشت؛ و بھ نزدیكي و تقرب گلي كھ  وجوش وامي بوخش لباسھایشان او را بھ جن رنگ و صداي خش

آمیز یكي بعد از دیگري  این موجودات سحر. برد زدند رشك مي دختران گاھي بھ لباس یا موي خود مي
كردند، و قلمش را بھ حركت  داشتند، در قوة تخیل وي رشد مي غرایز و احساسات وي را بھ تحرك وا مي

ودند؛ كمي بعد ھم لوتھ؛، لیلي، و شارلوتھ؛ و بعدًا، مینا و اولریكھ ھم قبال گرتچن و آنت ب. آوردند در مي
جذابترین ھمة آنھا براي او فریدریكھ ) در نزدیكي ستراسبورگ(ولي در این وقت در ززنھایم . اضافھ شدند
  .بریون بود

 ویكفیلدكشیش شھر بود، و گوتھ این كشیش را بھ كشیش بافضیلت ) ١٧٧١نوزدھسالھ در (او دختر كوچك 
اند زیباترین نثر  صفحاتي كھ در زندگینامة گوتھ بھ قلم خودش دربارة فریدریكھ نوشتھ شده. كرد تشبیھ مي

اسد نشدة این خانوادة او چندین بار سواره از ستراسبورگ خارج شد تا از سادگي ف. شوند وي شمرده مي
برد، زیرا فریدریكھ در ھواي آزاد بیش  رویھاي طوالني مي او فریدریكھ را براي پیاده. روستایي لذت ببرد

خواست در اختیارش  این دختر عاشق گوتھ شد و آنچھ گوتھ مي. كرد از ھرجاي دیگر احساس راحتي مي
سات عمیق یكدیگر را در آغوش گرفتیم و بھ ما در یك مكان دورافتاده در جنگل با احسا«. گذاشت مي

طولي نكشید كھ . ترین اطمینانھا را دادیم كھ ھریك دیگري را از صمیم قلب دوست دارد یكدیگر وفادارانھ
انسان با نیل بھ مطلوب خود، حتي یك سرسوزن ھم «: وي پیش یكي از دوستان خویش اعتراف كرد

  ».شود تر نمي خوشبخت

مانند رسالة (در این رسالھ . ي مشغول نوشتن رسالة دكتراي خود بھ زبان التیني بوددرخالل این احوال، و
این رسالھ را . حق دولت بھ اینكھ از نفوذ كلیسا آزاد و مستقل باشد مورد تأكید قرار گرفتھ بود) فبرونیوس

  ھیئت استادان تصویب 

اینك وقت آن . ة وكالت، دریافت داشتنامھ در رشت دانشنامة خود را بھ عنوان دارندة اجازه ١٧٧١اوت  ۶
وقتي از روي «. بھ ززنھایم رفت تا با فریدریكھ خداحافظي كند. رسیده بود كھ ستراسبورگ را ترك گوید

. اسبم دستم را بھ سویش دراز كردم، اشك در چشمان او حلقھ زده بود، و من خیلي احساس ناراحتي كردم
سروصدا تسلط خود را تا حدود زیادي   ختم، در سفري آرام و بيپس از اینكھ سرانجام از ھیجان وداع گری

گرتچن از دستم گرفتھ شده بود؛ آنت مرا ترك گفتھ بود؛ «. ندامت بعدھا براو عارض شد» .بخوبي بازیافتم
دار كرده بودم؛ و دوران  من زیباترین قلب را تا اعماقش جریحھ. اینك من براي نخستین بار گناھكار بودم

و من بھ چنین چیزي عادت كرده (آور، ھمراه با فقدان عشقي كھ بتواند خاطرم را تازه كند  لندامت مال
انگیز خودخواھانھ است؛ ولي كدام یك از ما در  این شكل تفكر بھ نحوي غم» .بسیار دردناك بود) بودم

است؟ فریدریكھ دار نكرده  آزمایش و ارتكاب اشتباه عشقي، قبل از ربودن یك قلب، یك یا دو قلب جریحھ
  .درگذشت ١٨١٣بدون اینكھ ازدواج كرده باشد، در سوم آوریل 

  گوتس و ورتر -٢

گاھگاھي از دارمشتات . كار با احساس بیمیلي بھ شغل وكالت پرداخت در فرانكفورت این وكیل دعاوي تازه
دیدي علیھ فرانسھ، العمل ش در این ھنگام عكس. دیدار كرد، و نفوذ پایبندي بھ عواطف مردم آن را دریافت
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بیشتر و بیشتر از . ھاي فرانسوي و قواعد خشك آن، و حتي علیھ ولتر در او ایجاد شده بود علیھ نمایشنامھ
آمد كھ طبیعت بشر را روي صحنة نمایش آورده بود، اعم از اینكھ این بشر پایبند یا  شكسپیرخوشش مي

شتورم (روي سرشار جواني، براي نھضت ادبي آلمان او با این خلق وخو، و با نی. اعتنا بھ قانون باشد بي
گوتھ با عمل این نھضت مبني بر مردود داشتن قدرت قانون و برتر دانستن غریزه . آماده بود) اونددرانگ

و بھ این . ھایي كھ در قید و بند سنن گرفتارند، ھمعقیده بود بر نیروي فكري، و افراد با شھامت بر توده
  .اثر خود بھ نام گوتس فون برلیشینگن را نوشت ١٧٧٣ -١٧٧٢اي ترتیب بود كھ در سالھ

رفت، و عبارت بود از  این اثر براي جواني بیست وسھ سالھ كاري بسیار جالب توجھ بھ شمار مي
اي كھ در آن جنگ، عشق، و خیانت در قالب داستاني درھم آمیختھ شده بودند كھ عالقة شدید بھ  نمایشنامھ

ز ابتدا تا انتھا حفظ شد؛ و عالقة انسان را ا روح سرزندگي از آن ساطع مي  بخشید؛ آزادي بھ آن گرمي مي
گوتس شھسواري بود كھ در سن بیست وچھار سالگي دست راستش در جنگ از بین رفتھ بود . كرد مي

؛ یك دست آھني بھ بازویش وصل شده بود، و او با این دست شمشیر خود را با ھمان قتالیت )١۵٠۴(
عنوان آقاي خود قبول كند، بھ  او، كھ حاضر نبود جز امپراطور كسي را بھ. آورد گذشتھ بھ حركت در مي

درآمد كھ بھ نام آزادي مدعي اختیار كامل در اراضي خود بودند و » بارونھاي راھزن«صورت یكي از آن 
  حتي مسافران را 

گونھ جنگھا عالوه بر ممنوعیت از ناحیة امپراطوري، از  جنگھاي خصوصي صادر كرده بود، و این
دست این ممنوعیت را بھ عنوان اینكھ مخالف حقوق دیرینھ و  آھنینگوتس . طرف كلیسا نیز تكفیر شده بود

اسقف  - سنتي است، مردود داشت؛ قسمت اول نمایشنامھ حول محور مبارزه میان شھسوار شورشي و امیر
اجازه داد كھ كانون توجھ بھ   گوتھ، كھ زنان را خیلي بیش از جنگ دوست داشت،. زند بامبرگ دور مي

ور  رف، كھ زیبایي و ثروتش آتش شھوات بیپروایانھ را در نھاد مردان متعددي شعلھوالدو آدلھاید فون
، »آزاد«بھ خاطر این دختر، آدلبرت فون وایسلینگن، یكي دیگر از شھسواران . بودند، منتقل شود  ساختھ

اسقف  اتحاد خود با گوتس و پیمان ازدواج خود با خواھرگوتس بھ نام ماریا را زیر پا گذارد و بھ طرف
او توسط یكي از دوستان . آورد شاید گوتھ در عشق بیثبات وایسلینگن بیوفایي خود را بھ خاطر مي. رفت

وقتي فریدریكة بیچاره ببیند كھ «: خویش یك نسخھ از این نمایشنامھ را براي فریدریكھ فرستاد و گفت
  » .شود، تا حدودي احساس تسال خواھد كرد  عاشق بیوفا مسموم مي

اي وفق دھد؛ گوتفرید فون برلیشینگن بھ  ه وقایع تاریخي را تغییر شكل داد تا آنھا را با نمایشنامھنویسند
سازي براثر  توان مانند قافیھ گونھ تغییرات را مي اندازة گوتس در اثر گوتھ شریف و بزرگوار نبود؛ ولي این

نت و عاري از ظرافت است و طرز سخن قھرمان داستان گوتھ، كھ توأم با خشو. مقتضیات شعري دانست 
در  ١٧٧۴ھنگامي كھ این نمایشنامھ در . شود، نیز قابل بخشش است بھ عنوان طنین مردانگي قلمداد مي

كھ وي، مانند ولتر، » توحش«برلین بر صحنھ آمد، فردریك كبیر آن را بھ عنوان تقلیدي قابل انزجار از آن 
ھا والگوھاي خود را  نویسان آلمان خواست كھ نمونھ امھدید محكوم كرد و از نمایشن در آثار شكسپیر مي

شكسپیر تو را خراب كرده «: ھردر در آغاز با فردریك ھمعقیده بود و بھ گوتھ گفت. درفرانسھ جستجو كنند
شما «: ولي او متن منتشر شدة نمایشنامھ را براي دوستان خود فرستاد و با تمجید بسیار از آن گفت» است؛

در این نمایشنامھ قدرت واقعي، عمق، . ساعتھاي دلپذیري در برابر خود خواھید داشت) اثر با خواندن این(
نیت آلماني بھ میزاني غیرعادي وجود دارند، ھرچند كھ این نمایشنامھ گاه تنھا بھ صورت یك  و خلوص

د شتورم اون(نسل جوانترگوتس را بھ عنوان عالیترین تجلي نھضت ادبي آلمان » .ورزش فكري است
خوانندگان آلماني از شنیدن داستان شھسواران قرون وسطي و مظاھر . مورد ستایش قرار داد) درانگ

كھ  -»برادر مارتین«پروتستانھا از طنین افكار لوتر در . خصوصیات نیرومند اخالقي آلمان بھ وجد آمدند
افتخار و «را بھ عنوان شكایت دارد از اینكھ میثاقھاي فقر، عفت، و اطاعتش غیرطبیعي ھستند، و زنان 

و با دگرگون كردن  - ستاید مي» مایة شادي قلب انسان«كند، و شراب را بھ عنوان  توصیف مي» تاج خلقت
حتي . كردند احساس خوشي مي» سرور و شادي مادر ھمة فضایل است«یك مثل قدیمي بھ این صورت كھ 

  ر حالي كھ او را بھ عنوان مایة د -پدر گوتھ، كھ ناچار بود در شغل وكالتش بھ كمك او بشتابد
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  .اي وجود داشتھ باشد اینھا گذشتھ، شاید در این جوان مایھ

. این وكیل جوان ناچار شد براي كار حقوقي بھ وتسالر مقر دادگاه استیناف امپراطوري برود ١٧٧٢در مھ 
و اطاق خصوصي  ھا، وجھ خود را در امور حقوقي مستغرق نساختھ بود، در مزارع، بیشھ او، كھ بھ ھیچ

در وتسالر با كارل . كرد دید جذب مي نوشت، و آنچھ را مي ریخت، چیز مي خرامید، طرح مي زنان مي
گوتھ شخص اخیرالذكر را، . ویلھلم یروزالم، كھ شاعر و رازور بود، و گئورگ كریستیان كستنر آشنا شد

… آرام و خونسرد، روشني دید، رفتار «كھ سر دفتر اسناد رسمي بود، بھ عنوان مردي توصیف كرد كھ 
و آن قدر بھ پیشرفت خویش انتقاد داشت كھ در » داشتند، و فعالیت آرام و خستگي ناپذیرش او را متمایز مي

  :كستنر با بزرگواري گوتھ را چنین توصیف كرد. آن وقت براي ازدواج نامزد اختیار كرده بود

طبق نیت پدرش، قرار بود در دادگاه اینجا . وتمند استاو بیست وسھ سال دارد و تنھا پسر یك پدر بسیار ثر
وكالت كند؛ طبق نیت خودش، قرار بود بھ مطالعة آثار ھومر و پینداروس و ھر چیز دیگري كھ نبوغ، 

او در واقع داراي نبوغ حقیقي است و مردي با خصوصیات … . سلیقھ، و قلبش بھ او الھام دھند بپردازد
العاده دارد، و مقاصد خود را بھ صورت  قوة تخیلي است كھ نیرویي خارقداراي . اخالقي برجستھ است

اعتقادات . احساسات وي خیلي تندند، ولي معموال آنھا را تحت تسلط دارد… . دارد تصویر و تشبیھ بیان مي
كند، بدون اینكھ اھمیت دھد كھ  او كامال عاري از تعصب است و ھرطور مایل باشد رفتار مي. شریفي دارد

. او از ھرگونھ منزجر است. یا طرز رفتارش براي دیگران مطبوع، یا مطابق مد، یا مجاز است یا نھآ
  . او مردي كامال برجستھ است… . تواند ساعتھا با آنھا بازي كند ھا را دوست دارد و مي بچھ

روز . شدگوتھ در یك مجلس رقص روستایي با نامزد كستنر بھ نام شارلوتھ بوف آشنا  ١٧٧٢ژوئن  ٩در 
، كھ در آن وقت )مخفف شارلوتھ(لوتھ . برد اي در زنان پي بعد وي از شارلوتھ دیدن كرد و بھ جذبة تازه

. مادرشان مرده و پدرشان در تالش معاش بود. بیست سال داشت، خواھر ارشد در خانوادة یازده نفري بود
ا روحي یك دختر سالم را داشت، بلكھ داراي او نھ تنھا شادابي و ب. لوتھ براي این خانواده در حكم مادر بود

پوشید و وظایف خانة خود را با نھایت عالقھ و روحیة  جذابیت زنان جوان بود و لباس ساده ولي تمیز مي
توانست مدت زیادي بدون اینكھ یك  طولي نكشیدكھ گوتھ عاشق وي شد، زیرا نمي. داد خوب انجام مي

كستنر متوجھ اوضاع شد، ولي با اطمینان، در مورد . باقي بماند سیماي مؤنث بھ قوة تخیلش گرمي بخشد،
گوتھ تقریبًا حقوق و امتیازات یك دلدادة رقیب را براي خود قایل . تملك خود، گذشتي دوستانھ نشان داد

سرانجام گوتھ از لوتھ . شد كھ نامزد كرده است گرفت و یادآور مي شد، ولي لوتھ ھمیشھ جلویش را مي مي
اي  میان آن دو یكي را انتخاب كند؛ لوتھ این كار را كرد، و گوتھ، كھ غرورش تنھا براي لحظھ خواست از

كستنر تا زمان مرگ دوست باوفاي وي باقي ). سپتامبر ١١(متزلزل شده بود، روز بعد از وتسالر رفت 
  .ماند

بزودي ) ماكسیمیلیانھبھ نام (دختر بزرگتر «سوفي دو دختر داشت، كھ . روش، توقف كرد ال  و سوفي فون
اي تازه در  وقتي قبل از اینكھ عالقة قدیمي كامال از بین برود عالقھ… . توجھ خاص مرا بھ خود جلب كرد

بھ این ترتیب، وقتیكھ . دھد كند، احساس بسیار مطبوعي بھ انسان دست مي وجوش مي نھاد ما شروع بھ جنب
ولي » .وع ماه را در سمت مخالف ببیندآفتاب در حال غروب كردن است، انسان دوست دارد طل

وپنج سال بعد عاشق  ماكسیمیلیانھ با پتر برنتانو ازدواج كرد و دختري جذاب بھ نام بتینا بھ دنیا آورد كھ سي
گوتھ سرنوشت خود را تسلیم فرانكفورت و وكالت كرد، ولي نھ بھ طور كامل، زیرا گاھي ھم بھ . گوتھ شد

  : افتاد فكر خودكشي مي

ھر شب این .اي داشتم در میان مجموعة قابل توجھي از سالحھا، خنجر زیبا و خوب صیقل یافتھمن، 
توانم  كردم ببینم آیا مي گذاشتم وقبل از خاموش كردن چراغ، امتحان مي خنجررا كنار رختخواب خود مي

با   شدم، موفق نميگاه بھ این كار  چون ھیچ. چند بند انگشت از نوك تیز آن را در قلب خود فرو برم یا نھ
ریختم، و تصمیم بھ  ھمة افكار مالیخولیایي را از سرم بیرون مي. كردم خنده این فكر را از سرم خارج مي

  .گرفتم ادامة زندگي مي
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اي خوش زندگي كنم ناچار بودم یك مسئلة ادبي را حل كنم تا بھ این وسیلھ  من براي اینكھ بتوانم با روحیھ
براي این منظور عناصري را كھ مدت . بھ قالب كلمات درآورم… س كرده بودم بتوانم آنچھ را كھ احسا

آوري كردم، مواردي را كھ بیش از ھمھ برمن تأثیر گذارده و  چند سال در وجودم دست بھ كار بودند جمع
من فاقد یك واقعھ یا . گرفت چیز شكل و قوارة مشخصي نمي آزارم داده بودند بھ خاطر آوردم، ولي ھیچ

  . اي بودم كھ بتواند آن عناصر و موارد را در قالب خود مجسم كند قصھ

 ٣٠در . اي را كھ براي تركیب عناصر پراكنده الزم بود فراھم كرد یك وكیل ھمكارش در وتسالر آن واقعھ
اي از كستنر قرض گرفتھ بود، بھ خاطر ناامیدي در عشق نسبت  ، ویلھلم یروزالم، كھ طپانچھ١٧٧٢اكتبر 

ھمینكھ خبر مرگ «: گوتھ بعدھا در خاطرات خود گفت. یكي از دوستانش، خودكشي كرد بھ ھمسر
طور  شاید این» .سو با یكدیگر پیوند یافتند یروزالم را شنیدم، طرح ورتر شكل گرفت و ھمة چیزھا از ھمھ
برنتانو، كھ  در ضمن، وي با ماكسیمیلیانھ. بود، ولي پانزده ماه طول كشید تا او شروع بھ نوشتن كتاب كرد

این راز و نیاز چنان پیگیر ادامھ یافت كھ . با شوھرش بھ فرانكفورت نقل مكان كرده بود، سرگرم بود
  .شوھر ماكسیمیلیانھ اعتراض كرد، و گوتھ خود را كنار كشید

ن او با این فكر سرگرم بود كھ داستا. ھاي نافرجام ادبي حواس اورا بھ خود مشغول داشتند یك سلسلھ برنامھ
را بازگو كند؛ بھ فكر افتاد این یھودي را بھ دیدن اسپینوزا بفرستد و نشان دھد كھ » یھودي سرگردان«

شیطان از ھمة جھات ظاھري در قلمرو مسیحیت در حال پیروزي بر مسیح است؛ ولي او تنھا ده صحفھ 
الواتر تھیھ كرد، ولي  ھایي دربارة یاكوبي، ویالنت، ھردر، لنتس، و ھجویھ. از یھودي سرگردان را نوشت

شناسي، اثر الواتر، مطالبي  او براي كتاب مباحثي در قیافھ. با این وصف توانست دوستي آنھا را جلب كند
  نوشت و اجازه 

در «: شناسي تمجیدآمیز بود نتیجة قیافھ. شناسي خصوصیات وي را تشریح كند داد الواتر از روي علم قیافھ
بھ چشمان سریع و نافذي … بھ پیشاني پرنیرو . افروختن آن وجود دارداینجا درایت و حساسیت براي بر

با … . و بھ بینیي كھ بتنھایي كافي است كھ معرف این شاعر باشد توجھ كنید… كھ جوینده و پایبند عشقند 
 و چھ كسي» اي تردید كند؟ تواند در نبوغ چنین قیافھ اي مردانھ، و گوشي فراخ و نیرومند، چھ كسي مي چانھ
شناسي مطابقت دھد؟ یاكوبي اعتقاد داشت چنین كاري  گونھ قیافھ توانست خود را با خصوصیات این مي

از گوتھ دیدن كرد، وي را از سر تا پا یكپارچھ نبوغ  ١٧٧٣ممكن است، زیرا پس از اینكھ در ژوئیة 
ت كھ بھ فرمان دانست و او را شخصي خواند كھ تحت تأثیر نیرویي خاص قرار دارد و سرنوشتش این اس

  . روح فردي خود عمل كند

. رنجھاي ورتر جوان: ، گوتھ كتابي را نوشت كھ باعث شھرت وي در اروپا شد١٧٧۴سرانجام، در فوریة 
قدر نوشتن آن را تمرین كرده بود كھ بھ قول  وي مدتي چنان دراز دربارة آن فكر كرده و در عالم خیال آن

طور كامل از دنیاي  من خود را بھ«: گوید مي… . تحریر درآوردخودش آن را ظرف چھار ھفتھ بھ رشتة 
اي بود كھ  این آفریده«: پنجاه سال بعد وي بھ اكرمان گفت» .خارج منزوي كردم و مانع دیدار دوستانم شدم

او براي تأمین آسایش فكري خود، قھرمان داستان خود » .دادم من، مانند پلیكان، باخون قلبم خوراكش مي
  .در داستان بھ ھالكت رسانیدورتر را 

وي در تنظیم مطالب از سبك . گوتھ در مختصر كردن حجم این كتاب تحت تأثیر عوامل خاصي قرار داشت
نگاري استفاده كرد، كھ تا حدودي تقلیدي از كالریسا اثر ریچاردسن و ژولي اثر روسو بود، و تا  نامھ

رسید، و شاید  و تحلیل عواطف مناسب بھ نظر مي حدودي ھم علتش آن بود كھ این سبك نگارش براي بیان
ھایي را كھ از وتسالر بھ  اي از نامھ توانست با استفاده از این فرم، پاره ھم بھ این علت بود كھ وي مي

گوتھ با عمل خود در گذاردن نام . خواھرش كورنلیا یا بھ دوستش مرك نوشتھ بود مورد استفاده قرار دھد
باشد، ھم شارلوتھ و ھم  اي كھ معلوم بود حاكي از عالقة خودش بھ ھمسر كستنر مي واقعي لوتھ بر معشوقھ

درآورده شد و تصویري كھ از او ترسیم شد » آلبرت«خود كستنر بھ صورت . كستنر را شدیدًا ناراحت كرد
ھ طور در داستان آمده بود ك حتي مالقات در مجلس رقص و دیدار روز بعد ھمان. نسبت بھ وي مساعد بود
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توانند آرام و بیصدا بھ كار خود  از آن روز بھ بعد، خورشید و ماه و ستارگان مي«. واقعًا روي داده بود
… . شود بپردازند، ولي من از گذشت روز و شب آگاه نیستم و ھمة جھان اطرافم بتدریج از نظر پنھان مي

او احساساتیتر : خود گوتھ نیست طور كامل معرف ورتر بھ» .من دیگر جز بھ این زن دعایي ندارم كھ بكنم
براي اینكھ . آورد مي  كند، و بر خویشتن رحم ریزد، سیل كلمات برزبان جاري مي است، بیشتر اشك مي

. داستان بھ پایان غمبار خود كشانده شود، شخصیت ورتر اجبارًا از گوتھ بھ ویلھلم یروزالم تغییر یافت
  دستكاریھاي 

ورتر مانند یروزالم طپانچة آلبرت را براي : عیت تاریخي بھ آن دادندنھایي نمایشنامھ طنیني از واق
حتي یك «. میرد، امیلیاگالوتي اثر لسینگ روي میز كارش است گیرد و ھنگامي كھ مي خودكشي قرض مي

  ».نفر روحاني جنازة او را تا گورستان تشییع نكرد

این كتاب مبین و مروج . قعة مھمي بوددر تاریخ ادبیات و تاریخ آلمان وا) ١٧٧۴(رنجھاي ورتر جوان 
طور كھ گوتس فون برلیشینگن مبین  عنصر رمانتیك در نھضت شتورم اوند درانگ بود، ھمان

جوانان عاصي از این كتاب با تمجید وتقلید استقبال كردند؛ . رفت عنصرقھرماني این نھضت بھ شمار مي
گریستند؛  كردند، بعضیھا مانند ورتر مي  ن ميبعضیھا مانند ورتر كت آبي رنگ و جلیقة زرد روشن بھ ت

كستنر بھ خاطر اینكھ زندگي . زدند برخي بھ عنوان تنھا كاري كھ مد روز است دست بھ خودكشي مي
شود كھ وقتي گوتھ  خصوصي او مورد تجاوز قرار گرفتھ بود اعتراض كرد، ولي زود نرم شد؛ و گفتھ مي

. شارلوتھ لب بھ شكایت نگشود» شود ھزاران لب ستایشگر، ادا مي نام تو با احترام، با«بھ شارلوتھ گفت 
یك واعظ ھامبورگ ورتر را بھ عنوان دفاعي از . روحانیان در این تحسین با سایرین ھماواز نبودند

خودكشي محكوم كرد؛ كشیش گوئتسھ، دشمن لسینگ، كتاب را مورد حملة شدید قرار داد، و لسینگ ھم آن 
یكي از روحانیان . ي بودن و فقدان خویشتنداري معمول در آثار كالسیك محكوم كردرا بھ خاطر احساسات

حضورًا مورد عتاب » آن نوشتة شریرانھ«بھ نام ھازنكامف در یك میھماني رسمي شام، گوتھ را بھ خاطر 
: شاندگوتھ با پاسخي نرم او را برجاي خود ن» !خداوند قلب متمرد تو را بھبود بخشد«: قرار داد و افزود

در خالل این احوال، این كتاب كوچك، كھ بھ بیش از ده » .بھ ھنگام دعا ونماز خود، مرا بھ خاطر بیاورید«
در سھ سال در فرانسھ انجام شد؛ در   زبان ترجمھ شده بود، در سراسر اروپا انتشار یافت، كھ سھ ترجمة آن

  .آلمان داراي ادبیاتي است كرد كھ بار اعتراف مي این ھنگام بود كھ فرانسھ براي نخستین

  ملحد جوان -٣

. نگراني روحانیان از بابت گوتھ دلیل داشت، زیرا وي در این مرحلھ علنًا مخالف كلیساي مسیحي بود
گذارد، ولي نھ بھ صورتي كھ روحانیان ما آن را  او بھ مسیحیت احترام مي«: نوشت ١٧٧٢كستنر در 
گوتھ » .خواند رود، و بندرت نماز ودعا مي عشاي رباني نمياو بھ كلیسا یا مراسم … . دارند عرضھ مي

داد بدون احساس  خصوصًا با تأكیدي كھ مسیحیان در مورد گناه و توبھ داشتند مخالف بود؛ ترجیح مي
گونھ بھ صورت  چھ خوب بود كھ ھمة تعالیم مسح این«: بھ ھردر نوشت ١٧٧۴حدود سال . ندامت گناه كند
ن، بھ عنوان یك انسان و مخلوق بیچاره و درماندة تمایالت ونیازھا، از آن چنین بھ آمد كھ م گنداب در نمي

اي دربارة پرومتئوس بھ عنوان مظھرمردي كھ خدایان را بھ  او در نظر داشت نمایشنامھ» .آمدم خشم نمي
  مبارزه طلبیده است تھیھ 

رین تراوشات فكري ضد مذھبي آنچھ از آن باقي است افراطیت. ناراحت كرد و باعث خشنودي لسینگ شد
  : گوید پرومتئوس چنین سخن مي. گوتھ است

  آلود بپوشان  زئوس، آسمان خود را با ابر مھ

  كند، و خود را، چون طفلي كھ سر بوتة خار را مي
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  !روي درختان بلوط و بر قلة كوھھا سرگرم كن

  ام را،  شما باید زمینم و كلبھ

  برید، آتش آن رشك مي كھ شما بنایش نكردید، و اجاقم كھ بر

  .وا نھید تا آرام بھ حال خود باقي بمانند

  !شناسم تر چیزي نمي آه خدایان، من در این جھان از شما بیچاره

  شما شكوه و جالل خود را بدشواري

  آورید،  با قربانیھا و نذر و نیازھا بار مي

  و اگر اطفال و گدایان ابلھاني چنین امیدوار نبودند،

  .مرد شما از بینوایي ميشكوه و جالل 

  دانستم چھ فكر كنم، ھنگامي كھ من طفلي بیش نبودم و نمي

  چشمان خطا كارم متوجھ خورشید شد،

  گویي كھ در آنجا گوشي شنوا براي شكوه و شكایت من بود،

  و قلبي مانند قلب من وجود داشت

  .كھ بر روحي دردمند رحم آورد

  كمك كرد؟چھ كسي در برابر بیحرمتي تیتانھا بھ من 

  چھ كسي مرا از مرگ و بردگي نجات داد؟

  آیا این قلب مقدس و پرنور خودم نبود

  كھ بتنھایي ھمة این كارھا را كرد؟

  ولي چون این قلب جوان و خوب فریب خورده است،

  .كند از آن كسي كھ در آن باال آرمیده است، سپاسگزاري مي

  بھ تو احترام بگذارم؟ چرا؟

  اید؟  ي آنان را كھ بار سنگین بر دوش دارند سبك كردهآیا شما ھرگز اندوھھا

  اید؟  آیا شما ھرگز اشكھاي ماتمزدگان را پاك كرده

  متعال» زمان«آیا من بھ وسیلة 
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  جاوداني، كھ سروران من و شما ھستند،» سرنوشت«و 

  ام؟ بھ صورت یك انسان قالبگیري نشده

  دھم يمن اینجا نشستھ و افراد بشر را بھ صورت خود شكل م

  تا نژادي شود مانند من، 

  و مانند من غم خورد، بگرید، لذت برد، شادي كند،

  .و مانند من شما را تحقیر كند

٧۶١٠-٨  

الواتر اظھار . گوتھ بتدریج از این پایینترین نقطة الحاد بھ سوي وحدت وجود مالیمتر اسپینوزا پیش رفت
ا ظھارنظر كرد كھ اسپینوزا … ھایش بھ ما گفت  گوتھ مطالب بسیاري دربارة اسپینوزا و نوشتھ«: داشت

ھمة خداپرستان امروزي در درجة اول از عقاید او . … مردي بینھایت عادل، درستكار، و فقیر بوده است
ھاي  ھاي او در زمینة درستكاري و بشردوستي از ھمة نوشتھ گوتھ افزود كھ نوشتھ. … اند استفاده كرده

بعد، گوتھ بھ كارل تسلتر گفت نویسندگاني كھ بیش از ھمھ وي را تحت  چھل ودو سال» .جھان جالبترند
گوتھ وصول كتاب یاكوبي را بھ  ١٧٨۵ژوئن  ٩در . نفوذ قرار داده بودند شكسپیر، اسپینوزا، و لینھ بودند

 دھد كھ وي مطالعات نام دربارة تعالیم اسپینوزا اعالم داشت؛ بحث او دربارة نحوة تفسیر یاكوبي نشان مي
اسپینوزا وجود خداوند را «: او نوشت. معتنابھي در آثار این فیلسوف و قدیس یھودي بھ عمل آورده بود

بگذارید دیگران او را با . ھمان خداوند است] ذھن -واقعیت ماده[كند كھ وجود  كند؛ او ثابت مي ثابت نمي
اس و حتي بسیار مسیحي بخوانم این حساب ملحد بخوانند؛ تمایل من این است كھ وي را فردي بسیار خداشن

گوتھ » .آورم من از او سالمتبارترین نفوذھا را بر نحوة تفكر و عمل خود بھ دست مي. و از او تمجید كنم
  :در زندگینامة خود دربارة پاسخ خویش بھ یاكوبي چنین گفت

العاده، آماده  ھاي یك شخص خارق گیري از قسمتي از افكار و اندیشھ با بھره… خوشبختانھ من قبال خود را 
ھا، كھ بر من اثري چنین قاطع گذاشت، و سرنوشتش چنین بود كھ  صاحب این اندیشھ… . كرده بودم

ھوده در سراسر گیتي گشتم من پس از اینكھ بی. برنحوة تفكر من كال اثري چنین عمیق بگذارد، اسپینوزا بود
اثر این فیلسوف » علم اخالق«اي براي پرورش طبیعت غیرعادي خود بیابم، سرانجام بھ كتاب  تا وسیلھ

رسید كھ دیدگاھي آزاد و  در آن مسكني براي احساسات تند خود یافتم، و چنین بھ نظر مي… . برخوردم
من ھرگز این جسارت را نداشتم كھ فكر … . وسیع برجھان محسوس و اخالقي در برابرم گشوده شده است

فھمم كھ خود را، براثر مطالعات ریاضي و آیین یھودیت، بھ  طور كامل افكار شخصي را مي كنم بھ
رسد كھ حتي امروز نام وي حد اعالي ھمة تالشھاي  عالیترین مدارج فكري رسانیده بود؛ و بھ نظر مي

  . كند ذھني را مشخص مي

او نھ تنھا در مزارع پر . خود بھ طبیعت بھ آیین وحدت وجود اسپینوزایي گرمي بخشیدگوتھ با شدت عالقة 
كرد؛  یافتند احساس وجد مي ھاي مرموز، یا گیاھان و گلھایي كھ با تنوعي چنین وافر تكثیر مي نور، یا بیشھ

ر باد و برد، و دوست داشت با تالشي سخت د بلكھ ھمچنین از حاالت خشونتبارتر طبیعت نیز لذت مي
او دربارة طبیعت بھ عنوان مادري صحبت . ھاي خطرناك باال رود باران و برف طي طریق كند و از قلھ

در یك شعر منثور پرحرارت بھ نام طبیعت . مكد كرد كھ از پستانش شیره و شور زندگي را مي مي
روھاي مولد و با احساس مذھبي، تسلیم خاضعانھ و مجذوبیت سعادتبار خود را نسبت بھ نی) ١٧٨٠(

  : اند بھ این نحو بیان داشت مخربي كھ بشر را در بر گرفتھ

pymansetareh@yahoo.com



  توانیم از دایرة آن پا ما نھ مي - طبیعت ما را محاصره كرده و در برگرفتھ است! طبیعت

او مارا، بدون اینكھ خواستھ باشیم یا ھشداري بھ ما داده . توانیم بھ ژرفاي آن گام نھیم برون گذاریم، و نھ مي
كند تا آنكھ ما از پاي درآییم و از  برد و با شتاب ھمراھي مي باشد، بھ داخل دایرة رقص خود ميشده 

  … . آغوشش بھ زمین افتیم

آنچھ اینك ھست، ھرگز در گذشتھ نبود، و آنچھ درگذشتھ بود، دیگر باز : آفریند اي مي او پیوستھ اشكال تازه
  … . نخواھد آمد؛ ھمھ چیز تازه، و با این وصف، پیوستھ ھمان است كھ درگذشتھ بود

بھ افراد  آید كھ او ھمھ چیز را طوري ترتیب داده است كھ براساس فردیت استوار باشد، ولي بھ نظرمي
او ھمیشھ در حال سازندگي وھمیشھ در حال تخریب است، و كسي را بھ كارگاھش . دھد اھمیتي نمي

  … . دسترسي نیست

او . او داراي قدرت تفكر و پیوستھ در حال تعمق است؛ ولي نھ بھ عنوان یك انسان، بلكھ بھ عنوان طبیعت
  … . ي نفوذ در آن نیستكس را یارا از خود فكري ھمھ جانبھ و شامل دارد و ھیچ

گذارد ھمة اطفال با او ور بروند، ھر احمقي دربارة او قضاوتي كند؛ ھزاران نفر با او برخورد  او مي
  … . كند بینند؛ او از ھمة این چیزھا احساس وجد مي كنند، ولي چیزي نمي مي

انسان . او عاقل و آرام است. كنم از او تمجید مي  دھد، من، با تمام كارھایي كھ او انجام مي. او مھربان است
  … . اي كھ خودش بھ میل خود ندھد، از چنگش بیرون آورد تواند از او توضیحي درآورد یا ھدیھ نمي

تواند آنچھ  او مي. سپارم من خودم را بھ او مي. او مرا اینجا قرار داده است و مرا از اینجا خواھد برد
  . احساس انزجار نخواھد كرد او از كار خود. خواھد با من انجام دھد مي

دوك كارل آوگوست در راه سفر خود بھ كارلسروھھ براي یافتن ھمسري، در  ١٧٧۴در دسامبر 
او گوتس فون برلیشینگن را خوانده و آن را تحسین كرده بود؛ از نویسنده دعوت . فرانكفورت توقف كرد

ر او گذاشت؛ این فكر بھ مغز دوك خطور گوتھ بھ دیدن دوك رفت واثر خوبي ب. كرد تا با او مالقات كند
اي براي زینت دربار وایمار نخواھد بود؟ دوك ناچار  كرد كھ آیا این نابغة خوش قیافھ و مبادي آداب وسیلھ

بود بسرعت بھ راه خود ادامھ دھد، ولي از گوتھ خواست دوباره، پس از بازگشت وي از كارلسروھھ، بھ 
  .سراغ وي برود

امكان داشت بگوید كھ سرنوشت . كرد سرنوشت، ولي خیلي كم از تصادف، صحبت ميگوتھ اغلب دربارة 
او را در سر راه دوك قرار داد و نھ تصادف، و سرنوشت اورا از زیبایي لیلي شونمان متوجھ خطرات و 

گوتھ، كھ در این . لیلي تنھا دختر یك تاجر ثروتمند در فرانكفورت بود. فرصتھاي ناشناختة وایمار ساخت
وقت از نظر اجتماعي بھ صورت شیري درآمده بود، بھ یك میھماني كھ در خانة لیلي ترتیب داده شده بود 

گوتھ روي گوشة پیانو خم شد و ھنگامي كھ لیلي . لیلي با پیانو ھنرنمایي بسیار چشمگیري كرد. دعوت شد
من «: گوید ین باره ميخودش در ا. مشغول نواختن بود، غرق تماشاي زیبایي این دختر شانزدھسالھ شد

ما اینك … . ما عادت كردیم یكدیگر را ببینیم… . كردم قدرتي جذاب از مالیمترین نوع را احساس مي
  براي 

این تب معروف، ھنگامي كھ » .آرزویي غیرقابل مقاومت برمن غلبھ داشت. یكدیگر الزم و ملزوم بودیم
گوتھ قبل از اینكھ درست . ند خیلي بسرعت باال رودتوا آمیز جلوه دھد، مي حساسیت شاعرانھ آن را مبالغھ

كرد گوتھ را  سپس لیلي كھ فكر مي). ١٧٧۵آوریل (مفھوم آن را درك كند، رسمًا او را نامزد كرده بود 
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گوتھ شاھد این وضع بود و در آتش خشم . خوب بھ دام افكنده است، بھ دلبري از دیگران پرداخت
  .سوخت مي

ت بھ نامھاي كنت كریستیان و فریدریش تسوشتولبرگ در راه سفرخود بھ درست در این وقت دو دوس
پدرش بھ او اصرار ورزید كھ . آنھا پیشنھاد كردند كھ گوتھ بھ آنان ملحق شود. سویس، بھ فرانكفورت آمدند

من لیلي را بھ نوعي از این تصمیم مطلع كردم، ولي «: گوید او مي. برود و از آنجا رھسپار ایتالیا شود
بھ راه افتاد؛ در  ١٧٧۵وي در ماه مھ » .دون اینكھ با او خداحافظي كنم، خود را از وي جدا كردمب

بھ زوریخ رفت و در آنجا . كارلسروھھ بار دیگر با دوك مالقات كرد، و بھ طور قاطع بھ وایمار دعوت شد
پ رفت و با حسرت بھ برفراز گردنة سن گوتار در كوھھاي آل. با الواتر و بودمر مالقاتي بھ عمل آورد

ھمراھان خود را ترك گفت و . سپس سیماي لیلي در نظرش مجسم، و برافكار او غالب شد. ایتالیا نگریست
ولي ھمینكھ بھ اطاق خود بازگشت، بار دیگر بیم . عازم خانة خود شد؛ در سپتامبر، لیلي در آغوشش بود

لیلي از این دو دلي او نفرت . را احساس كردقدیمي خود از ازدواج، یعني زنداني شدن و بیتحرك بودن، 
لیلي با برنارد فون توركھایم ازدواج  ١٧٧۶در . آنھا توافق كردند پیمان ازدواج خود را ملغا كنند. داشت

  .كرد

دوك، كھ در راه بازگشت خود از كارلسروھھ توقف كوتاھي در فرانكفورت كرده بود، پیشنھاد كرد 
آیا او را بھ بازي گرفتھ و فریبش داده . این كالسكھ نیامد. بھ وایمار ببرد اي بفرستد كھ گوتھ را كالسكھ

اش  اي كھ وعده ولي در ھایدلبرگ كالسكھ. بودند؟ پس از چند روز معطلي ناراحت كننده، او عازم ایتالیا شد
شھا گوتھ این توضیحات و پوز. فرستادة دوك توضیحاتي داد و پوزش خواست. داده شده بود بھ وي رسید

او، كھ در این ھنگام بیست وشش سال داشت، مانند . بھ وایمار رسید ١٧٧۵نوامبر  ٧را پذیرفت و در 
در كشاكش بود، آرزوي زنان را داشت ولي مصمم بود بھ » سرنوشت«و » االھة عشق«ھمیشھ میان 
  .عظمت برسد

IV - ١٧٧۶ - ١٧۴۴: ھردر  

بود كھ وي پیشنھاد ویالنت را، دایر براینكھ شغل  ھنوز درست یك ماه از ورود گوتھ بھ وایمار نگذشتھ
روحانیان و مدارس این دوكنشین بھ یوھان گوتفرید ھردر پیشنھاد شود، با » ریاست كل«بالمتصدي 

  .دوك موافقت كرد. تأییدات كامل خود بھ دوك اطالع داد

پدرش، كھ مدیر مدرسھ و رھبر . آلود ناحیة بالتیك با ایمانوئل كانت ھمسنخ بود موقع جغرافیایي و ھواي مھ
اي نداشت، و بھ ھمین علت پسرش با ھمة اشكال ناكامي خو  آوازخوانان تورعیان بود، از مال دنیا بھره

چون در سنین جواني ناچار بود بھ . وي از سن پنجسالگي بھ فیستول چشم راست مبتال بود. گرفتھ بود
عنوان منشي و خدمتگزار زباستیان ترشو بھ كار مشغول درآمد خانواده بیفزاید، مدرسھ را ترك گفت تا بھ 

اي داشت كھ یوھان كتب آن  وي ھمچنین كتابخانھ. ترشو با نوشتن جزوات مذھبي درآمد خوبي داشت. شود
او در ھجدھسالگي بھ كونیگسبرگ فرستاده شده تا فیستول را از چشمش بیرون . خواند را با ولع كامل مي

عمل جراحي با موفقیت توأم نبود، و كالسھاي تشریح حال .تحصیل پزشكي بپردازدآورند؛ و در دانشگاه بھ 
  .آورد این جوان را چنان برھم زدند كھ وي از پزشكي بھ االھیات روي 

آموخت و ھملت را بھ عنوان متن مورد استفاده  ھامان بھ وي انگلیسي مي. او با ھامان طرح دوستي ریخت
وي در سر درسھاي كانت در زمینة . ام این نمایشنامھ را از حفظ یادگرفتداد؛ ھردر تقریبًا تم قرار مي

التدریسي  كانت چنان از وي خوشش آمد كھ از حق. شد جغرافیا و نجوم، و در كالس فلسفة ولف حاضر مي
كرد، و  ھردر با ترجمھ و تدریس امرار معاش مي. شد معافش كرد ھاي آموزشي پرداخت مي كھ براي دوره

در سن بیست ویكسالگي بھ . داد ست تا بیست وپنچ سالگي در مدرسة كلیساي ریگا درس مياز سن بی
عنوان كشیش لوتري منصوب شد، و در بیست دو سالگي بھ عضویت فرقة فراماسونھا پیوست؛ در بیست 
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در سن بیست ودو سالگي با . وسھ سالگي بھ عنوان كشیش كمكي دو كلیسا در نزدیكي ریگا تعیین شد
ر كتابي بھ نام دربارة ادبیات جدیدتر آلمان پا بھ عالم مطبوعات گذاشت؛ یك سال بعد جلدھاي دوم و انتشا

سومي بھ آن افزود؛ كانت، لسینگ، نیكوالي، و الواتر تحت تأثیر دانش این نویسندة جوان قرار گرفتند واز 
  . د تحسین كردندتقاضاي وي براي تكوین یك ادبیات ملي كھ از قید تسلط بیگانگان آزاد باش

ھردر با دلباختگي سخت بھ یك زن شوھردار در راه شیوة ورتر پیشقدم شد و چنان دچار افسردگي شدید 
جسمي و روحي شد كھ وي را بھ مرخصي فرستادند، و این قول بھ او داده شد كھ پس از بازگشت، با 

، و دیگر )١٧۶٩مھ  ٢٣(كرد  او پول قرض گرفت، از ریگا عزیمت. حقوق بھتري دوباره استخدامش كنند
با دیدرو و . با كشتي بھ نانت رفت، چھار ماه در آنجا ماند، و سپس بھ پاریس شتافت. ھرگز آن را ندید

  .گاه او را بھ خود جلب نكرد آالمبر آشنا شد، ولي نھضت روشنگري فرانسھ ھیچ/د

آوري اشعار اولیھ و  پاریس بھ جمعدر . ھاي فكري تمایل و كشش وي بیشتر بھ سوي زیباشناسي بود تا جنبھ
ترجمة آلماني اوشن . بدوي پرداخت و در آنھا بیش از ادبیات كالسیك فرانسھ سرور و شادماني یافت

. مكفرسن را خواند و این تقلیدھاي ماھرانھ را از بیشتر اشعار انگلیسي جدید بعد از شكسپیر واالتر دانست
  ینة سلسلھ مقاالتي را كھ در زم ١٧۶٩در سال 

او سھ جلد از این مقاالت را تحت عنوان جنگھاي . نامید آغازكرد ھا مي نوشت و بیشھ نقد ھنري و ادبي مي
وي مدت چھارده روز را در تماس پرثمر با  ١٧٧٠در فوریة . انتقادي در دوران حیات خود منتشركرد

گوتورپ پیوست و  -اینسپس بھ عنوان معلم و مصاحب بھ شاھزاده ھولشت. لسینگ در ھامبورگ گذراند
در كاسل با رودولف راسپھ استاد باستانشناسي، كھ كمي بعد . ھمراه او در غرب آلمان بھ سفر پرداخت

. نوشت، آشنا شد) ١٧٨۵(انگیز بارون مونخاوزن در روسیھ  كتابي تحت عنوان داستان سفرھاي شگفت
اثر تامس پرسي در ھمان سال انتشارش ھاي شعر قدیم انگلیسي  راسپھ توجھ مردم آلمان را بھ بازمانده

ھردر در این اعتقاد خود پابرجاتر شد كھ شاعران باید اصرار وینكلمان و لسینگ . جلب كرده بود) ١٧۶۵(
را براي تقلید از سبك كالسیك یونان نادیده بگیرند، و در عوض باید بھ منابع عمومي سنتھاي ملي خود از 

  . اند توسل جویند ي كھ بھ شعر سروده شدهنظر اشعار عامیانھ و وقایع تاریخی

آن آشنا شد، نسبت بھ عمل آنھا » محفل حساسان«ھردر، كھ ھمراه شاھزاده بھ دارمشات رفت، با اعضاي 
در تجلیل از عواطف با عطوفت نگریست، و خصوصًا ارزش احساسات كارولینھ فالخسالند، خواھر زن 

از وي دعوت شد در كلیساي . ان، را بدرستي درك كردیتیم آندرئاس فون ھسھ عضو شوراي ویژة حكمر
آنھا با ھم در جنگل قدم زدند . كارولینھ خطابة وي را شنید و تحت تأثیر قرارگرفت. محلي وعظ كند

ھردر بھ ھیجان آمد و پیشنھاد ازدواج كرد، و كارولینھ بھ او ھشدار داد كھ . ودستانشان با ھم در تماس آمد
ھردر پاسخ . تواند براي وي جھیزیھ بیاورد كوكاري خواھرش متكي است و او نميزندگي او بھ كمك و نی

آنھا پیمان . اش بسیار تیره است، و ملزم است ھمراه شاھزاده باشد انداز آتیھ داد شدیدًا مقروض است، چشم
وریل آ ٢٧در . رسمي ازدواجي نبستند، ولي توافق كردند از طریق مكاتبھ یكدیگر را دوست داشتھ باشند

  .گروھي كھ وي جزو آن بود عازم مانھایم شد ١٧٧٠

. وقتي این گروه بھ ستراسبورگ رسید، ھردر با آنكھ حسرت دیدن ایتالیا را داشت، از شاھزاده جدا شد
دكتر . شد فیستول در غدة اشكي او مجراي اشك بھ سوراخ بیني را مسدود كرده بود و باعث درد مداوم مي

یھاي زنان در دانشگاه، قول داد كھ یك عمل جراحي ظرف سھ ھفتھ بھ این گرفتاري لوبشتاین، استاد بیمار
ھردر بدون داروي بیھوشي چندین بار تحت عمل قرارگرفت تا با سوراخ كردن استخوان، . پایان خواھد داد

اند، عفونت ایجاد شد و ھردر مدت تقریبًا شش ماه در اطاق خود در ھتل م. مجرایي بھ مجراي بیني بازشود
اش او را افسرده خاطر  در حالي كھ عدم موفقیت جراحي او را دلسرد كرده و شك و تردید دربارة آتیھ

گوتھ در خاطرات خود ). ١٧٧٠سپتامبر  ۴(در این حالت رنج و بدبیني بود كھ با گوتھ آشنا شد . ساختھ بود
نظر ھردر دربارة اینكھ » .من توانستم درسر عمل حاضر شوم، و از جھات متعدد بھ درد بخورم«: گفت
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اي معدود افراد تحصیلكرده و با  عده«آید نھ اینكھ از  شعر بھ طور غریزي در میان مردم بھ وجود مي
  وقتي كھ ھردر از . گوتھ را تحت تأثیر قرار داد» فرھنگ ناشي شود

پول را مسترد  رفت، چون پولش تمام شده بود، گوتھ مبلغي پول برایش قرض گرفت، و ھردر بعدًا این مي
  .داشت

لیپھ واقع در شمال باختري آلمان، از ھردر  -نشین كوچك شاومبورگ كنت ویلھلم تسولیپھ، حكمران شاھزاده
اھمیتش بھ نام  دعوت كرده بود كھ بھ عنوان واعظ دربار و رئیس دادگاه مذھبي در پایتخت ساده و كم

ستراسبورگ را  ١٧٧١در آوریل . را پذیرفت بوكبورگ بھ خدمت مشغول شود؛ ھردر با بیمیلي این دعوت
ترك گفت، در دارمشتات از كارولینھ و در فرانكفورت از گوتھ دیدن كرد، ودر تاریخ بیست وھشتم بھ 

اي با انضباط سخت و خشك  ي یافت كھ خمیره»حكمران مستبد روشنفكر«او كنت را . بوكبورگ رسید
كرد،  ان كریستوف فریدریش باخ آن را بخوبي تأمین مياین شھر از ھر لحاظ جز موسیقي، كھ یوھ. داشت
ھردر خود را تسلیم انزوا و دورماندن از جریان اصلي اندیشة آلمان كرد؛ ولي كتابھایي كھ . مانده بود عقب

ھاي ادبي  وي از این پایگاه خود منتشر كرد اثر نیرومندي در این جریان داشتند و در شكل دادن بھ اندیشھ
او بھ نویسندگان آلماني اطمینان داد كھ اگر آنھا الھام خود را در . وند درانگ بودندنھضت شتورم ا

ھاي ملي و زندگي مردم جستجو كنند، بھ مرور زمان درخشندگي آثارشان برآنچھ كھ فرانسویان  ریشھ
  .در زمینة فلسفھ و علوم، پیشگویي او بھ تحقق پیوست. اند فزوني خواھد گرفت نوشتھ

تعیین  ١٧٧٠اي شد كھ فرھنگستان برلین در  برندة جایزه) ١٧٧٢(ام رسالھ دربارة مبدأ زبان اثر او بھ ن
كرد، این نظر را كھ زبان آفرینش ویژة خداوند  نیت اعالم تورع مي كرده بود، ھردر در حالي كھ با خلوص

تفكر ناشي  كردن و گفت زبان مخلوق بشر است وبھ طور طبیعي از روند حس دانست؛ مي است مردود مي
او عقیده داشت در آغاز، زبان و شعر ھر دو بھ عنوان وسایل ابراز احساسات یكي بودند و افعال، . شود مي

در یك جلد دیگر تحت عنوان یك فلسفة دیگر دربارة . بودند» اقسام كلمھ«كھ مبین عملند، نخستین قسم از 
ھر تمدني در حكم یك موجود . معرفي شد» يدرپ فلسفة طبیعي وقایع پي«، تاریخ بھ عنوان )١٧٧۴(تاریخ 

جاندار است و گیاھي است كھ در خود مراحل والدت، جواني، بلوغ، انحطاط، و مرگ دارد؛ باید آن را از 
. دیدگاه دوران خودش، و بدون تصورات اخالقي قبلي مبتني بریك محیط و دوران دیگر، مطالعھ كرد

وسطي بھ عنوان دوران تخیل و احساس، عصر اشعار وھنر  ھردر مانند رمانتیكھا بھ طوركلي از قرون
كرد؛ بالعكس، اروپاي بعد از نھضت  ھاي مردم، و دوران سادگي و آرامش روستایي تحسین مي توده

او از نھضت روشنگري بھ . اصالح دیني دوران پرستش كشور، پول، تجمل شھري، تصنع، و فساد بود
آورد و آن را بھ نحو نامساعدي با فرھنگھاي كالسیك یونان و  عنوان پرستش بت خرد انتقاد بھ عمل مي

دید، ولي  ھردر مانند بوسوئھ در ھمة جریانات تاریخي دست خداوند را در كار مي. كرد روم مقایسھ مي
  گاھي این كشیش با فصاحت االھیات 

  » .گیرد خواست تقدیري عاري از بینایي و تعقل صورت مي

با آنكھ درآمدش ناچیز بود، احساس تنھایي غمبارش وي را برانگیخت كھ از كارولینھ و شوھر خواھرش 
آنھا رضایت دادند، و این دو دلداده در . تواند بیاید و كارولینھ را بھ ھمسري برگزیند سؤال كند كھ آیا او مي

و ھردر پولي قرض گرفت تا محل بھ بوكبورگ بازگشتند، . در دارمشتات ازدواج كردند ١٧٧٣دوم ماه مھ 
كارولینھ یك عمر خدمت و فداكاري بھ . اي مطبوع براي ھمسر خود درآورد اقامت خود را بھ صورت خانھ

سردي روابطي كھ میان ھردر و گوتھ بھ وجود آمده بود بھ وسیلة كارولینھ پایان یافت؛ . وي ارزاني داشت
ست این كشیش را براي شغلي پردرآمدتر توصیھ كند، با توان و وقتي گوتھ خود را در وضعي یافت كھ مي

اي نقل مكان كردند  در اول اكتبر ھردر و كارولینھ وارد وایمار شدند و بھ خانھ. كمال خوشوقتي چنین كرد
شد  اینك تنھا یك نفر از ھیئت چھار نفري كھ باعث شھرت وایمار مي. كھ گوتھ برایشان آماده ساختھ بود

  . اینھا ملحق شودبود كھ بھ   باقي
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V - ١٧٨٧ - ١٧۵٩: دوران كارآموزي شیلر  

مادرش . در مارباخ واقع در وورتمبرگ بھ دنیا آمد ١٧۵٩یوھان كریستوف فریدریش شیلر در دھم نوامبر 
او با ھنگي . پدرش جراح، و بعدھا سروان ارتش دوك كارل اویگن بود. دختر صاحب میھمانخانة لیون بود

رفت ولي ھمسرش بیشتردر لورخ یا لودویگسبورگ  د، بھ این سو و آن سو ميكر كھ در آن خدمت مي
والدینش او را براي حرفة كشیشي در نظر گرفتھ بودند، . كرد فریدریش در این شھرھا تحصیل مي. ماند مي

بعدًا در (ولي دوك آنھا را وادار كرد كھ او را در سن چھاردھسالگي بھ مدرسة كارل در لودویگسبورگ 
شدند،  ھاي حقوق، پرشكي، یا خدمت ارتشي آماده مي ، كھ در آن فرزندان افسران براي رشتھ)گارتشتوت

اي كھ بھ نحوي تقریبًا زنانھ حساس  انضباط بشدت كیفیت نظامي داشت؛ دروس آن با طبع پسربچھ. بفرستند
توانست بیابد، و  كھ ميھاي شورشي  العمل خود را با فراگرفتن ھمة اندیشھ شیلر عكس. بود ناسازگار بودند

این اثر عبارت بود از . در قالب اثر خود بھ نام راھزنان، نشان داد) ١٧٨٠-١٧٧٩(با ریختن آنھا 
  . ھاي نھضت ادبي آلمان برگوتس فون برلیشینگن برتري داشت اي كھ در بیان اندیشھ نمایشنامھ

حقوقش مختصر بود؛ . ارت شدالتحصیل، و جراح یك ھنگ در شتوتگ شیلر در رشتة طب فارغ ١٧٨٠در 
كردند، كھ بیشتر  آنھا غذاھاي خود را شخصًا درست مي. كرد او در یك اطاق با ستوان كاف زندگي مي

او سخت كوشش داشت . عبارت بود از سوسیس، سیب زمیني، و كاھو، و در مواقع جشن وسرور، شراب
صطالح سربازان، یك مرد باشد؛ از كھ از نظر نبرد، آشامیدن آبجو، و رفتن نزد زنان روسپي، بھ ا

  كرد؛ ولي  آمدند دیدن مي روسپیاني كھ بھ اردوگاه مي
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  شیلر: یوھان فریدریش آوگوست تیشباین

بھ ابتذال رغبتي نداشت، زیرا زنان را، بھ عنوان اسراري كھ باید با احترام توأم با رعشھ بھ آنان نزدیك 
اي سي ودو سالھ بود، ولي  اش بھ نام لویزه ویشر بیوه خانھخانم صاحب. دانست شد، كمال مطلوب خود مي

بتوانم «: زبان حالش این بود» شد، روح من از قالب خاكي خود خارج مي«نواخت،  وقتي كھ كالوسن مي
اي براي  كھ این ھم راه تازه - » ونفس تو را در خود فرو برم… براي ھمیشھ بھ لبان تو پیوند یابم 

  .خودكشي بود

ه كوشید تا ناشري براي راھزنان بیابد، و چون موفق نشد، پولھاي خود را اندوخت و مبالغي ھم او بیھود
موفقیت آن حتي این نویسندة بیست ودوسالھ را بھ ). ١٧٨١(قرض كرد و شخصًا ھزینة چاپ آن را داد 

است؛ ولي »سرآغاز دوراني تازه در ادبیات جھان«داشت كھ این كتاب شاخص  كارالیل عقیده. حیرت آورد
ھاي تمدن جاري را مصون از   یك از جنبھ دیدند این نمایشنامھ تقریبًا ھیچ مردم محترم آلمان از اینكھ مي

شد كھ پایان ماجرا عظمت وجدان  پیشگفتار شیلر متذكر مي. گزند باقي نگذاشتھ است، سخت ناراحت شدند
  . دھد و خبث عصیان را نشان مي

ارل مور، فرزند ارشد كنت ماكسیمیلیان فون مور سالخورده، بھ خاطر كمال داستان عبارت است از اینكھ ك
جویي خود مورد مھرخاص پدرش قرار دارد و بنابراین، مورد رشك و نفرت برادرش فرانتس  مطلوب

رود و احساسات شورشي را كھ جوانان اروپاي باختري را سخت بھ  كارل بھ دانشگاه الیپزیگ مي. است
او كھ بھ خاطر بدھیھاي خود تحت فشار مستمر است، پولپرستان بیعاطفھ . كند كسب ميآورده است  ھیجان

كنند و مورد  رود محكوم مي اینھا زندیق را كھ مرتبًا بھ كلیسا نمي«گوید  دھد و مي را مورد حملھ قرار مي
تا فرع پولشان  ھرچند كھ دینداري خود آنھا عبارت است از اینكھ مقابل محراب بیایند. دھند لعن قرار مي
دھد، بھ یك دستھ از  او ھمة ایمان خود را نسبت بھ نظام اجتماعي موجود از دست مي» .راحساب كنند

كند كھ تا زمان مرگ نسبت بھ آن دستھ  گیرد، عھد مي شود، رھبري آنھا را برعھده مي راھزنان ملحق مي
یكي . بخشد تسكین مي] از اغنیا و بذل بھ فقراگرفتن [ھود  وفادار باشد، و وجدان خود را با ایفاي نقش رابین

  :كند از راھزنان وي را چنین توصیف مي

. و براي پول ھم پشیزي ارزش قایل نیست… . شود او، برخالف ما، بھ خاطر چپاول مرتكب قتل نفس نمي
در مدارس  بھ یتیمان یا بھ جوانان با آتیھ  رسد، سوم غنایم است و حقًا بھ وي مي او سھم خود را، كھ یك

دھد، یا  ولي اگر او یك ارباب ده، كھ دھقانان خود را مانند گاو و گوسفند مورد ظلم و ستم قرار مي. دھد مي
یا فرد دیگري از … كند  یك آدم رذل لباس زردوزي پوش، كھ قانون را بھ خاطر مقاصد خود تحریف مي

دھد و چون یك شیطان واقعي  ا بروز مياین قماش را بھ چنگ آورد، آن وقت بیا و ببین؛ او باطن خود ر
  . ریزد خشم خود را بیرون مي

  مورد » عفریت پولپرستي«كنندگان پنھاني  كارل روحانیان را بھ عنوان چاپلوسان قدرت و پرستش

دھد كھ با یك پیام قالبي بھ كنت اطالع داده شود كھ كارل مرده  در خالل این احوال، فرانتس ترتیبي مي
شود و با آملیا، كھ دل بھ عشق كارل زنده یا مرده بستھ است، پیشنھاد  ارث امالك ميفرانتس و. است

بخشد و  كند و ناراحتي خود را با انكار وجود خداوند تسكین مي فرانتس پدرش را مسموم مي. كند ازدواج مي
گذرد  ن ميھنوز ثابت نشده است كھ برفراز این زمین چشمي قرار دارد كھ مواظب آنچھ در آ«: گوید مي

رسد؛ وي دستة راھزنان خود را  خبر جنایات فرانتس بھ گوش كارل مي» .و خدایي وجود ندارد… . باشد
كند،  فرانتس از روي یأس از خداوند طلب كمك مي. كند بھ قصر پدرش رھبري، و فرانتس را محاصره مي

رل از زندگي راھزني خود شود بھ شرطي كھ كا آملیا حاضر مي. كشد رسد، خود را مي و چون كمكي نمي
او خیلي مایل است چنین كند، ولي پیروانش عھد وي را دایر براینكھ تا پایان . دست بردارد، ھمسر او شود

آملیا . گرداند شمرد و از آملیا روي مي او عھد خود را محترم مي. كنند عمر با آنان باشد بھ او یادآوردي مي
كند؛ سپس در حالي كھ ترتیبي داده  ل تقاضاي وي را اجابت ميكار.كند كھ وي را بكشد از او تقاضا مي
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است كھ یك كارگر فقیر پاداش مربرط بھ دستگیري وي را دریافت دارد، خود را تسلیم قانون و چوبة دار 
  .كند مي

گویي  سبك نگارش ثقیل و توأم با قلنبھ. چیز مھمل است، شخصیتھا و وقایع داستان باور نكردنیند  البتھ ھمھ
كند جنبة كمال  ارائھ مي» زن«شوند غیرقابل تحملند، و تصویري كھ وي از  است، سخناني كھ گفتھ مي

در درون ھمة ما یك احساس پنھاني . جویي رمانتیك دارد، ولي این یك اثر مھمل نیرومند است مطلوب
كنیم تحت  احساس ميما ھم گاھي . خیزند وجود دارد ھمدردي نسبت بھ كساني كھ بھ مبارزه با قانون بر مي

ما چنان بھ . كنند دارند یا جریمھ مي فشار ھزاران قانون و دستور قرار داریم كھ ما را ملزم بھ اطاعت مي
پنداریم، و تا زماني كھ بیقانوني ما را طعمة  ایم كھ این منافع را عادي و مسلم مي منافع قانون عادت كرده

بھ این ترتیب، نمایشنامة چاپ شده . كنیم احساس ھمدردي ميخود قرار نداده است، نسبت بھ دستگاه پلیس 
خوانندگان و مشوقان پرحرارتي یافت، و شكایات واعظان و قانونگذاران، دایر براینكھ شیلر جنایت را 

داد كھ  كمال مطلوب خود قرار داده است، مانع آن نشد كھ منتقد شیلر را بھ عنوان كسي كھ نوید آن را مي
كنندگان در صدد برآیند این نمایشنامھ را روي  ود مورد تحسین قرار دھد، یا اینكھ تھیھشكسپیر آلمان ش

  .صحنھ بیاورند

بارون ولفگانگ ھریبرت فون دالبرگ حاضر شد آن را در تئاترملي در مانھایم روي صحنھ آورد، مشروط 
جاي اینكھ آملیا را بكشد، با او  مور بھ: شیلر این كار را كرد. بر اینكھ شیلر پایان نمایشنامھ را خوشتر كند

شیلر بدون اینكھ از فرمانده نظامي خود دوك كارل اویگن اجازه بگیرد، مخفیانھ از . كند ازدواج مي
مردم از ورمس، . حاضرباشد ١٧٨٢ژانویة  ١٣شتوتگارت خارج شد تا در برنامة افتتاحیة نمایش در 

  آوگوست ایفالند، . نمایش را ببینند دارمشتات، فرانكفورت، و جاھاي دیگر آمدند تا این

با فریاد و گریھ رضایت خاطر خود را نشان دادند؛ ھیچ نمایشنامة آلماني دیگر تا این حد مورد تحسین 
پس از پایان نمایش، بازیگران براي شیلر ضیافتي . قرار نگرفتھ بود؛ این حد اعالي نھضت ادبي آلمان بود

شیلر بازگشت بھ شتوتگارت و از . صدد جلب او بھ سوي خود برآمدبرپا كردند، و یك ناشر مانھایم در
در ماه مھ مجددًا بھ مانھایم گریخت تا اجراي . سرگرفتن زندگي بھ عنوان جراح ھنگ را مشكل یافت

. اي را مورد بحث قرار دھد دیگري از راھزنان را ببیند و با دالبرگ طرحھاي مربوط بھ نمایشنامة تازه
ھاي دیگر براو  خود بازگشت، از طرف دوك مورد عتاب قرارگرفت و نوشتن نمایشنامھوقتي كھ بھ ھنگ 

  .ممنوع شد

بھ ھمراھي یكي از دوستانش بھ نام  ١٧٨٢سپتامبر  ٢٢در . توانست چنین ممنوعیتي را بپذیرد او نمي
طئة فیسكو اي بھ دالبرگ پیشنھاد كرد كھ تو او نمایشنامة تازه. آندرئاس شترایشر بھ مانھایم گریخت

انگیز از  او این نمایشنامھ را براي بازیگران خواند و آنھا آن را نزول شأني غم. درجنووا نام داشت
توان آن را  دالبرگ عقیده داشت چنانچھ شیلر در این نمایشنامھ تجدیدنظر كند، مي. راھزنان اعالم داشتند

. گ نتیجة این صرف وقت را نپذیرفتھا وقت صرف این كار كرد، و دالبر شیلر ھفتھ. روي صحنھ آورد
شترایشر پولي را كھ براي تحصیل موسیقي در ھامبورگ اندوختھ بود صرف . شیلر خود را بیپول یافت

اي  وقتي این پول تمام شد، شیلر از دعوتي كھ از وي شده بود تا در باورباخ در كلبھ. كمك بھ شیلر كرد
در اینجا وي سومین نمایشنامة خود را نوشت . استقبال كرد متعلق بھ خانم ھنریتافون ولتسوگن اقامت كند

. كھ توطئھ و عشق نام داشت، و خودش ھم عاشق دوشیزه لوتھ فون ولتسوگن شد، كھ شانزده سال داشت
در خالل این احوال، فیسكو، كھ بھ چاپ رسیده بود، فروش خوبي . این دوشیزه رقیبي را برشیلر ترجیح داد

) سرخانھ(نویس مقیم  ندامت كرد ودعوتي براي شیلر فرستاد كھ بھ عنوان نمایشنامھدالبرگ اظھار . داشت
  ).١٧٨٣ژوئیة (شیلر قبول كرد. فلورن شروع بھ كار كند ٣٠٠تئاتر مانھایم با حقوق سالي 

اي در مانھایم سكنا گزیده  شیلر با وجود قروض تأدیھ نشدة بسیار و بیماري شدید، در حالي كھ در خانة ساده
اجرا شد؛  ١٧٨۴ژانویة  ١١برنامة افتتاحیة فیسكو در . ود، مدت یك سال اوقاتي خوش ولي متزلزل داشتب

پایان خوش ولي باورنكردني داستان، كھ دالبرگ آن را پیشنھاد كرده بود، اثر آن را زایل كرد و این 
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خواني بھ  متر خطابھولي توطئھ و عشق ساخت بھتري داشت، در آن ك. نمایشنامھ شور وذوقي ایجاد نكرد
داد؛ بعضیھا این اثر را از نظر ھنر نمایشي  كار رفتھ بود و آگاھي رو بھ افزایشي از ھنر نمایشي نشان مي

، تماشاگران چنان )١٧٨۴آوریل  ١۵(پس از نخستین اجراي آن . اند بھترین تراژدي آلمان اعالم داشتھ
  .یكي از لژھا برخاست و تعظیم كرد تحسین پرشوري از آن كردند كھ شیلر از صندلي خود در

  او از نظر خلق وخو براي سروكلھ زدن با بازیگران، كھ . العاده و در عین حال كوتاه بود خوشي شیلر فوق

سپردند  كرد و آنان را بھ خاطر اینكھ نقشھاي خود را بھ خوبي بھ یاد نمي نحوة ایفاي نقش آنان قضاوت مي
نمایشنامة دیگري را، تحت عنوان دون كارلوس، در موعد مقرر تمام او نتوانست . بھ باد سرزنش گرفت

نزدیك بھ انقضا رسید، دالبرگ از ١٧٨۴نویس در سپتامبر  كند؛ و وقتي قراردادش بھ عنوان نمایشنامھ
رو  چیزي اندوختھ نكرده بود، و بار دیگر با بیچیزي و طلبكاران بیحوصلھ روبھ. تجدید آن امتناع ورزید

  .شد

ھا دال بر این بودند كھ تردیدھاي مذھبي بھ   ھمین اوقات تعدادي نامة فلسفي منتشر كرد؛ این نامھمقارن 
توانست االھیات قدیم را بپذیرد، و با این وصف روح  او نمي. اند ناراحتیھاي اقتصادي وي افزوده شده

بیان ) ١٧٧٠(م دستگاه طبیعت اولباك در اثر خود بھ نا/ گرایانھ كھ د گونھ الحاد ماده اش علیھ آن شاعرانھ
توانستند چنین كنند  توانست نماز ودعا بخواند، ولي بر آنان كھ مي او دیگر نمي. كرد عصیان مي. داشتھ بود
برد؛ و با احساس فقداني عظیم تسالي خاطري را كھ مذھب بھ ھزاران نفر در رنج و اندوه و بھ  رشك مي

ایمان خود را نسبت بھ آزادي اراده، بقاي روح، و . كرد بخشید توصیف مي ھنگام نزدیك شدن مرگ مي
بھ . دانست چیز را براساس آگاھي اخالقي مبتني مي خداوند غیرقابل شناخت حفظ كرد، و مانند كانت ھمھ

كنم،  وقتي من احساس نفرت مي«: داشت نحوي كھ شایستة بھ یاد سپردن است، اخالقیات مسیح را بیان مي
كنم، آنچھ كھ آن را دوست دارم  دھم؛ وقتي احساس عشق و عالقھ مي از دست مي چیزي از وجود خودم را

بخشودن در حكم دریافت دارایي از دست رفتھ، و ضدیت با بشر در حكم خودكشي . سازد مرا غنیتر مي
  ».ممتد است

را وارد در بحبوحة این پیچیدگیھا، كریستیان گوتفرید كورنر یكي از بھترین دوستیھا در تاریخ ادبیات 
اي حاكي از تحسین گرم، ھمراه تصویر خودش، نامزدش مینا  وي نامھ ١٧٨۴در ژوئن . زندگي شیلر كرد

شتوك، خواھر مینا بھ نام دورا، و نامزد دورا بھ نام لودویگ ھوبر، و ھمچنین یك كیف بغلي، كھ مینا آن 
بھ ) سھ سال پیش از شیلر( ١٧۵۶كورنر در . دوزي كرده بود، از الیپزیگ براي شیلر فرستاد را برودري

دنیا آمده بود؛ پدرش كشیش ھمان كلیساي توماس كیرشھ بود كھ در آن باخ، یك نسل پیش، قطعات موسیقي 
التحصیل   این جوان در سن بیست ویك سالگي در رشتة حقوق فارغ. فراموش نشدني را رھبري كرده بود

شیلر، كھ تحت فشار انواع ناراحتیھا قرارداشت، . بود شده و اینك رایزن دادگاه عالي روحانیان در درسدن
قید و شرطي دوستي  ما بدون ھیچ«: كورنر پاسخ داد. پاسخ نامة كورنر را تا ھفتم دسامبر بھ تعویق انداخت

  » .ھرچھ زودتر نزد ما بیایید. داریم خود را بھ شما عرضھ مي

بھ سال (و چندین ماجراي عشقي داشت، بویژه او در مانھایم دوستاني پیدا كرده بود، . شیلر مردد بود
در  ١٧٨۴شیلر در دسامبر . با شارلوتھ فون كالب كھ تنھا یك سال پیش از آن ازدواج كرده بود) ١٧٨۴

وایمار آشنا شد، نخستین پردة نمایشنامة دون كارلوس  -دارمشتات با دوك كارل آوگوست حكمران ساكس
  ري شورا را براي او خواند، و عنوان عضو افتخا

تصمیم گرفت دعوت كورنر را براي رفتن بھ . داشت؛ ولي در دستگاه وایمار شغلي بھ او پیشنھاد نشد
تقاضاي پراحساسي براي ستایشگر ناشناس خود فرستاد، كھ وي را  ١٧٨۵فوریة  ١٠در . الیپزیگ بپذیرد

  :دھد نزدیك نقطة از پاي درآمدن نشان مي
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من بھ سوي شما عزیزترین دوستانم … آورند  م بھ تئاتر ھجوم ميدر حالي كھ نیمي از مردم مانھای
از وقتي كھ آخرین نامة شما رسید، این فكر ھرگز مرا ترك نكرده است كھ ما براي یكدیگر … . گریزم مي

دربارة دوستي من بھ خاطر اینكھ امكان دارد تا حدودي شتابزده بھ نظر برسد، سوء قضاوت . ایم ساختھ شده
اي  روحھاي شریف با رشتھ. كند نظر مي یعت از تشریفات بھ سود بعضي از موجودات صرفطب. نكنید

  … . یابند آید، بھ یكدیگر پیوند مي ظریف، كھ اغلب پردوام از آب در مي

پروراند و تنھا كارھاي  ھاي بزرگي در سر مي اگر شما گذشتھایي در مورد مردي روادارید كھ اندیشھ
تواند حدس بزند كھ طبیعت  مردي كھ از روي حماقتھاي تا این زمانش تنھا ميكوچكي انجام داده است؛ 

طلبد و با این  حد و حصر مي سرنوشت او را چنین رقم زده است كھ چیزي شود؛ مردي كھ محبت بي
تواند چیزي در وراي خود را دوست بدارد،  تواند عرضھ دارد، ولي مي چھ مي داند در ازاي آن وصف نمي

دھد كھ از آنچھ آرزو دارد باشد خیلي دور است؛ اگر مردي با چنین  بیش از این فكر رنجش نميچیز  و ھیچ
دوستي ما جاودانھ خواھد بود، زیرا من چنین مردي   خصایص بتواند آرزوي دوستي شما را داشتھ باشد،

نھید نقصان  يشاید شما شیلر را دوست بدارید؛ حتي اگر ارجي كھ شما بر وي بھ عنوان یك شاعر م. ھستم
  . پذیرفتھ باشد

  : فوریھ دنبالة آن بھ این نحو گرفتھ شد ٢٢این نامھ ناتمام ماند، ولي در 

روح من تشنة . باید از الیپزیگ دیدن كنم و با شما آشنا شوم… . توانم در مانھایم باقي بمانم من دیگر نمي
دیك شما باشم و، با گفتگو و مصاحبھ من باید نز. غذاي تازه، احساس بھتر، دوستي، عالقھ، و محبت است

شما باید بھ من زندگي تازه بدھید، و من بیش از … . ام دمیده خواھد شد با شما، طراوتي بھ روح زخم دیده
… . ام من خوشبخت خواھم شد، تا كنون ھرگز خوشبخت نبوده. ام، خواھم شد آنچھ تاكنون در گذشتھ بوده

   آیا شما از من استقبال خواھید كرد؟

یكي از   و پولي بھ گوشن،» .ما با آغوش باز از شما استقبال خواھیم كرد«: كورنر در سوم مارس پاسخ داد
 ١٧(وقتي شاعر بھ الیپزیگ رسید . اي بابت مقاالت آینده بپردازد ناشران الیپزیگ، داد تا بھ شیلر مساعده

دش، خواھر وي، و ھوبر كمال ، كورنر در آنجا نبود و بھ درسدن رفتھ بود، ولي نامز)١٧٨۵مارس 
من «: او نوشت. گوشن بالفاصلھ از شیلر خوشش آمد. نوازي را از شیلر بھ عمل آوردند پذیرایي و مھمان

شود، او تا چھ حد حقشناس و سازگار  توانم براي شما توصیف كنم وقتي بھ شیلر اندرز انتقادي داده مي نمي
  » .كند ش مياست، و چقدر او براي پیشرفت معنوي خود تال

شیلر بھ . بار شیلر را در اول ژوئیھ در الیپزیگ مالقات كرد، و سپس بھ درسدن بازگشت كورنر نخستین
  او 

كورنر برایش پول، . شود ولي افزود كھ باردیگر بھ افالس نزدیك مي«. دوستي ما یك معجزه است
  :اطمینان، و اندرز فرستاد و گفت

اگر … . فرستم بنویسید، و من با نامة بعدي ھرقدر بخواھید پول مي چنانچھ پول بیشتري خواستید، بھ من
شما را از نیازھاي زندگي مستغني كنم، با این وصف، جرئت … توانستم قدر پول ھم داشتم و مي من آن

اندركار شوید، آنچھ را  محض اینكھ دست دانم كھ شما توانایي آن را دارید كھ بھ من مي. چنین كاري را كردم
سال شما را از  دست خواھید آورد، ولي اجازه دھید اقًال براي یك اي ھمة نیازھاي خود الزم دارید بھكھ بر

اي بزنم، این كار را انجام  خود لطمھ توانم بدون اینكھ از نظر مالي بھ نیاز كنم، من مي لزوم كاركردن بي
  . بھ من بازپرداخت كنیدتوانید، اگر بخواھید، ھرموقع كھ برایتان راحت باشد،  دھم؛ و شما مي

این . كرد نظر بیشتر قابل توجھ بود كھ وي خود را براي ازدواج آماده مي سخاوت كورنر خصوصًا از این 
در سپتامبر، شیلر بھ آنھا ملحق شد و نزد آنھا، یا بھ . انجام گرفت ١٧٨۵اوت  ٧ازدواج در درسدن در 
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رن ھمین اوقات بود كھ وي، شاید در میان خوشي و مقا. زندگي كرد ١٧٨٧ھزینة آنھا، تا بیستم ژوئیة 
سعادت عروس و داماد تازه، مشھورترین شعر خود را تحت عنوان قصیدة شادي ساخت، كھ گل سرسبد 

شناسید، ولي كمتر كسي از ما، در  وخروش بتھوون را مي ھمھ این آھنگ پرجوش. شد» سمفوني نھم«
شد و با دعوت  ین اشعار با دعوتي بھ محبت ھمگاني آغاز ميا. شناسد خارج از آلمان، اشعار شیلر را مي

  :پذیرفت، بھ این شرح بھ انقالب پایان مي

  شادي، اي شعلة ملكوتي

  و دختر الوسیون، 

  ایم ما كھ از آن آتش مقدس حرارت یافتھ

  . آییم بھ مكان مقدس تو مي

  بھ مكان مقدس تو كھ اثر جادویي آن 

  شان كرده  كساني را كھ بیم رسوم بیگانھ

  دھد،  ھم پیوند مي اند، بھ و ھمة افراد و برادران را كھ پیمان نامزدي بستھ

  . آنجا كھ بالھاي مھربان تو گسترده است

  آوریم؛  ما میلیونھا نفر را در بازوان خود گرد مي: ھمسرایان

  ! شود بوسة ما بھ ھمة جھانیان فرستاده مي

  در وراي آسمان پرستاره، 

  . اي برادران، پدري بامحبت جاي دارد

  كس كھ سعادت یافتھ آن

  تا با دوست خوبي دوست باشد،

  كس كھ دوشیزة محبوبي نصیبش شده آن

  .كند در این شادماني شركت مي

  ھركس كھ قلبي دارد كھ از ھمة جھانیان

  خود بداند، یك نفر را متعلق بھ

  ھركس كھ درپي سعادت نیست، بگذار گریان

  . از جرگة دوستي ما خارج شود

  آنچھ در این كرة پرقدرت وجود دارد: ھمسرایان
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  !كند بھ مروت و شفقت تعظیم مي

  سوي ستارگان،  انسان را بھ

  .شود كند، رھنمون مي بھ جایي كھ الوھیت ناشناختھ سلطنت مي

  آورند، قلوبي كھ باوجود نیاز مبرم سر تسلیم فرود نمي

  كنند؛ د كمك ميبھ معصوماني كھ در عذابن

  بندند پیماني كھ پیوستھ پابرجاست مي

  !و نسبت بھ دوستان و دشمنان وفادارند

  اي مردانھ،  و روحیھ. مواجھ شدن با پادشاھان

  !شود با آنكھ براي ما بھ بھاي ثروت و خون تمام مي

  . دھند خاطر ھیچ، شریفترین فضایل را نجات مي تاجداران بھ

  !مرگ برھمة دروغگویان

  . رایان، محفل مقدس را ببندیدھمس

  !بھ شراب رز سوگند یاد كنید

  سوگند یاد كنید كھ این پیمانھاي مقدس را حفظ كنید،

  !و بھ قانونگذار ستارگان سوگند یاد كنید

اي را كھ مبارزه میان فیلیپ  كورنر مدت دوسال از شیلر نگاھداري كرد، بھ این امید كھ شاعر نمایشنامھ
قدر وقت خود را بھ مطالعھ گذراند كھ  ولي شیلر آن. داد صورتي بخشد را نشان مي دوم و پسرش كارلوس

آن حالتي را كھ بھ ھنگام شروع نمایشنامھ داشت ازدست داد؛ شاید مطالعة بیشتر در تاریخ نظر او را 
ھرحال، او طرح نمایشنامھ را طوري تغییر داد كھ از یكپارچگي و  دربارة فیلیپ عوض كرده بود؛ بھ

ھاي عاشقانھ قلم  آرنیم شد و نامھ او عاشق ھنریتافون) ١٧٨٧فوریة (در خالل این احوال . تسلسل خارج شد
كورنر شیلر را . گشت داشتند، در حالي كھ ھنریتا بھ دنبال خواستگار ثروتمندي مي خود مشغول مي او را بھ

سرانجام، این . ھاي شھر منزوي كند ومھوادار كرد كھ خود را، تا بھ پایان رسانیدن نمایشنامھ، در یكي از ح
روحیھ و . ، و تئاتر ھامبورگ حاضر شد آن را روي صحنھ بیاورد)١٧٨٧ژوئن (نمایشنامھ كامل شد 

شد او را شایستة پیوستن بھ مجموعة ستارگان ادبي كھ در  غرور شیلر دوباره زنده شد؛ شاید اینك مي
كرد، قبول  كورنر، كھ احساس آسودگي مي. دند بیابندكارل آوگوست بھ نورافشاني مشغول بو اطراف دوك

كالب بدون شوھر در  عالوه بر آن؛ شارلوتھ فون. اي وجود ندارد داشت كھ براي این شاعر در درسدن، آتیھ
سوي زندگي  ژوئیھ، پس از تودیعھاي بسیار، شیلر از درسدن بھ ٢٠در . كرد وایمار بود و اشاراتي مي

  سوم فصل بیست وجدیدي عزیمت 
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  شكفتگي وایمار

١٧٧۵ -١٨٠۵   

I ١٨١٣-١٧٧۵: ـ دنبالة ویالنت   

ویالنت را در مانھایم دید، صورت وي را بسیار زشت، پر از آبلھ، و با بیني  ١٧٧٧موتسارت كھ در سال 
و مردم طوري بھ … از اینھا كھ بگذریم، او شخصي بسیار بااستعداد است«: و گفت… دراز توصیف كرد

نھضت شتورم اوند ) رگ افراد ستیزه(مرغان طوفان » .شوند كھ گویي وي از آسمان افتاده است او خیره مي
خندید؛ ولي وایمار او را  طلبانة آنھا مي آمد، زیرا او بھ سرمستیھاي شورش درانگ از او خوششان نمي

ھاي خود را با لطف و مھرباني لحن، و ھمچنین با مبرا دانستن ابناي بشر  دوست داشت، زیرا وي ھجویھ
كھ وي (رر ستارگان تازه در آسمان ادبیات را كرد و با خلقي خوش تجلي ناگھاني و مك از گناه شیرین مي

در زندگینامة شخصي گوتھ از ویالنت با . كرد تحمل مي) توانست در آن دعوي اولویت داشتھ باشد مي
وضعي كھ «شیلر در برخورد اول او را خودخواه و مالیخولیایي تصور كرد؛ ولي . حقشناسي یاد شده است

تر  شاعر سالخورده» .كي از اعتماد و محبت و احترام بوداو بالفاصلھ نسبت بھ من پیش گرفت حا
روي یكدیگر  ھاي قلب خود را بھ طولي نخواھد كشید كھ ما دریچھ«: بھ شاعر جوانتر گفت) ویالنت(

: شیلر گفت. و او نسبت بھ این قول وفادار ماند» خواھیم گشود و بنوبت بھ یكدیگر كمك خواھیم كرد؛
گاه فرصت جاري كردن یك كلمة پرعطوفت بر  او ھیچ… . شویم نزدیكتر مي ھم ویالنت و من ھر روز بھ«

  » .دھد زبان را ازدست نمي

واردھا بھ  آمیز با تازه بھ نحوي موفقیت ١٧٨٠ویالنت با انتشار یك رمانس منظوم بھ نام اوبرون در سال 
یك ملكة پرحرارت، اوبرون دربارة شھسواري است كھ از چنگ یكصد جن، و از افسون . رقابت پرداخت

خواستند تصویر گوتھ را بكشند ـ  ھنگامي كھ مي. شود وسیلة چوب جادوي شاھزادة پریان، نجات داده مي بھ
  حركت بایست مدت یك ساعت بي و وي مي

: داشت ویالنت اظھار مي. ـ از ویالنت خواھش كرد قسمتھایي از این اثر حماسي را برایش بخواند  بنشیند
ھنگامي كھ جان » .ام كھ از كار شخص دیگري احساس مسرت كند را مانند گوتھ ندیده گاه كسي من ھیچ«

سفیر كشورھاي متحد امریكا در پروس بود، این اثر را بھ  ١٨٠١-١٧٩٧كوینسي ادمز در سالھاي 
  ). ١٨٢۶(انگلیسي ترجمھ كرد، و جیمز پالنشھ از روي آن لیبرتویي براي اپراي وبر آماده ساخت 

اي ـ محتمًال بھ قلم ویالنت ـ بود كھ بھ نحوي  نشریة مركور جدید آلمان حاوي مقالھ ١٧٩٨مارس شمارة ماه 
بھ بعد بھ  ١٧٨٩ومرجي را كھ فرانسھ از  این مقالھ ھرج. كرد توجھ وقایع آینده را پیشگویي مي بسیار جالب

جمھوري روم عمل شده  طور كھ در بحرانھاي كرد كھ، آن آن دچار شده بود متذكر شده بود و توصیھ مي
بود، یك حاكم مطلق بھ حكمراني منصوب شود؛ و از بوناپارت جوان، كھ در آن وقت در مصر 

وقتي كھ ناپلئون عمًال . برد عنوان فردي كھ آشكارا براي این كار مناسب است نام مي گرفتاریھایي داشت، بھ
، دربارة تاریخ ادبیات یونان و )١٧٠٨(رد آلمان را تسخیر كرد، با ویالنت در وایمار و ارفورت مالقات ك

از ھمھ مورد تجلیل  صحبت پرداخت، و او را در میان نویسندگان آلمان، بعد از گوتھ ، بیش روم با او بھ 
  . قرار داد

، و این »خاك سپرده شد ویالنت امروز بھ«: گوتھ در یادداشتھاي روزانة خود نوشت ١٨١٣ژانویة  ٢۵در 
دوست خوب ما ویالنت از میان ما «: دوستانش در كارلسباد بھ این عبارت فرستاد خبر را براي یكي از

در زندگي . در سوم سپتامبر ما، كامًال با شادي، ھشتادمین سالروز تولد او را جشن گرفتیم… . رفتھ است
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نھ كوشش گو اي، و بدون ھیچ مالحظھ او با سنجیدگي قابل. او توازن زیبایي از آرامش و فعالیت وجود داشت
  » .یا فریاد پرحرات، بھ میزاني نامحدود بھ پرورش فكري ملت كمك كرد

II ١٨٠٣-١٧٧٧: ـ ھردر و تاریخ   

صحبت او بسیار جالب، و طرز … . ام اكنون از نزد ھردر آمده من ھم«: شیلر نوشت ١٧٨٧در ژوئیة 
  » .دتكلمش گرم و پرنیروست؛ ولي احساسات وي تحت تأثیر محبت و نفرت قرار دار

او . گذاشتند ھاي متعددي داشتند و وقت كمي براي نوشتن براي او باقي مي وظایف ھردر در وایمار جنبھ
عنوان كشیش خاص دوك، مراسم تعمید، تأیید، ازدواج، و تشییع جنازة خاندان دوك و درباریان را انجام  بھ

كرد، در  صابات روحانیان نظارت ميعنوان رئیس كل روحانیان دوكنشین، بر نحوة رفتار و انت بھ. داد مي
داد،  یافت، و تا آن اندازه كھ شك و تردید شخصي وي اجازه مي جلسات دادگاه روحانیان حضور مي

  مدارس دوكنشین تحت مدیریت او قرار داشتند . كرد ھاي مطابق با سنت مي موعظھ

ه شده بودند، وي را عصبي مسئولیتھا، كھ بر ناراحتي ناشي از فیستول چشم و بیماري عمومیش افزود
مدت . كردند نامید ھمراه مي مي» نیشي موذیانھ«گاه صحبتش را با آنچھ كھ گوتھ  بھ مزاج كرده بودند و گاه

ھاي ھردر  جستند؛ دوك از بعضي از خطابھ او و گوتھ از یكدیگر دوري مي) ١٧٨٣- ١٧٨٠(سھ سال 
و ویالنت » استعفا كار دیگري ندارد بكند؛ پس از چنین وعظي، شاھزاده جز«: ناراحت بود، گوتھ گفت

وایمار » .ـ دوازده ھرم میان من و ھردر فاصلھ باشد  خواھد ده دلم مي«اظھارنظر كرد؛  ١٧٧٧مھربان در 
مشربش  عادت كرد كھ، بھ علل پزشكي، نسبت بھ این سویفت خود گذشتھایي داشتھ باشد؛ و ھمسر خوش

گوتھ از تصادف این روز با سالروز  ١٧٨٣اوت  ٢٨در . كرد مي كارولینھ بعضي از نیشھاي او را خنثا
تولد خودش و سالروز تولد فرزند ارشد ھردر سود جست و ھردر را بھ شام دعوت كرد؛ عضو شورا 

ابرھاي شومي كھ مدتي چنین «با ھم آشتي كردند، و گوتھ نوشت كھ ) ھردر(و رئیس كل روحانیان ) گوتھ(
یك » .اند، و من اطمینان دارم كھ براي ھمیشھ چنین شده است كردند پراكنده شده دراز ما را از ھم جدا مي

و شیلر در » شناسم؛ از او داراي قلبي شریف و روحي آزاده نمي من كسي را بیش«: ماه بعد او افزود
بھ مرور زمان، ویالنت » .پرستد ھردر ستایشگر پرحرات گوتھ است و تقریبًا او را مي«: متذكر شد ١٧٨٧

و ھردر دوستان با تفاھمي شدند، و در محفل ادبي آنا آمالیھ این دو تن بودند، نھ گوتھ یا شیلر، كھ رھبري 
  . ربودند عھده داشتند و قلب دوشس بیوه را مي بحثھا را بھ

از ده ملت،  ھایي از بیش ھردر در میان كارھاي پرزحمت اداري، بھ دنبال اشعار اولیھ و قدیمي بود و نمونھ
صورت مجموعھ آثار گزیده، تحت عنوان اشعار  آوري كرد و اینھا را بھ ورفئوس گرفتھ تا اوشن جمعاز ا

در حالي كھ گوتھ . منتشر ساخت؛ این اثر سرچشمة فیاض نھضت رمانتیك در آلمان شد ١٧٧٨عامیانھ در 
اسات بھ كمك زمینھ را براي بازگشت بھ كمال مطلوبھا، فرمھا، و سبكھاي كالسیك، و جلوگیري از احس

كرد، ھردر برآن بود كھ علیھ خردگرایي قرن ھجدھم و پایبندي بھ فرمالیسم  نیروي فكري آماده مي
ھا، آرزوھا، و  سوي ایمان، افسانھ العمل نشان داده شود و بازگشتي بھ قرن ھفدھم عكس) گرایي شكل(

  .ھاي قرون وسطي بھ عمل آید شیوه

» دربارة تأثیر شعر بر رسوم و اخالقیات ملل«براي بھترین مقالھ  اي فرھنگستان باواریا جایزه ١٧٧٨در 
در این مقالھ . منتشر شد ١٧٨١مقالة ھردر جایزه را دریافت كرد و توسط فرھنگستان در . تعیین كرد

نامید ردگیري  جریان آنچھ كھ نویسنده تباھي شعر در میان عبرانیھا، یونانیھا، و مردم اروپاي شمالي مي
ھاي مورد  یعني این جریان كھ اشعار ادوار اولیھ بازگو كنندة وقایع تاریخي، عواطف، و اندیشھ شده بود ـ

ھاي مردم بودند و سجعي آزاد و روان داشتند، ولي بر اثر تباھي بھ صورت شیوة منقح و  عالقة توده
یابند، قواعد  م انطباق ميشوند، وزن و قافیة ابیات بزور با ھ اي درآمدند كھ در آنھا ھجاھا شمرده مي ادیبانھ

  گیرند، مورد احترام قرار مي
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ھردر عقیده داشت كھ . رود و سرزندگي و با روحي مردم در تصنعات مرگبار زندگي شھري ازدست مي
در آورده، آن را در دربارھا حبس كرده، و صنعت چاپ كتاب را  رنسانس ادبیات را از دست مردم بھ

او، كھ خود در زبان عبري مھارتي تام داشت، در مقالة دیگري . است ساختھ) خنیاگر(جایگزین مینسترل 
، پیشنھاد كرد كھ سفر پیدایش بھ مثابھ شعر خوانده شود )١٧٨٣(» دربارة روح اشعار عبري«تحت عنوان 

قدر  تواند از طریق رمز و كنایھ مبین ھمان گونھ اشعار مي داشت كھ این عنوان علم؛ و اظھار مي نھ بھ
  . دارند بیان مي» حقایق«اشد كھ علوم از طریق واقعیت ب

ھاي علوم و تاریخ، ایمان مذھبي او سخت در تالش بود كھ بھ قوت خود  باوجود مطالعات وسیعش در رشتھ
در نخستین سال اقامت در وایمار، دربارة الحاد، آزاداندیشي، عقاید سوكینوسي و رازوري او . باقي بماند

قطعات ولفنبوتل اثر رایماروس را، كھ لسینگ منتشر كرده بود، خوانده و  او. ظنھایي وجود داشت سوء
ھردر ملحد نبود، ولي آیین وحدت . قدر كافي تحت تأثیر قرار گرفتھ بود كھ در الوھیت مسیح تردید كند بھ

من خدایي در وراي جھان مادي «: بھ یاكوبي گفت ١٧٨۴در سال . پذیرفت وجود اسپینوزا را مي
باید اعتراف كنم كھ این «او از شیوة لسینگ در مطالعھ و دفاع از آثار اسپینوزا پیروي كرد؛ » .شناسم نمي

را بھ ) ١٧٨٧(نخستین فصول اثر خود بھ نام خداوند، گفتگوھایي چند » .سازد فلسفھ مرا خیلي خشنود مي
رو و روح اسپینوزا اختصاص داد؛ در این رسالھ خداوند از صورت شخصي خارج شده و بھ صورت نی

ولي ھردر . شناخت است عالم در آمده است كھ تنھا از طریق نظم و ترتیب جھان و آگاھي روحي بشر قابل
در اوراقي كھ خطاب بھ روحانیان بودند، كیفیت مافوق طبیعي معجزات مسیح و فناناپذیري روح را 

  . پذیرفت

راي یك فلسفة تاریخ بشر گذاشت، عناصر ھایي ب نفسي نام آن را اندیشھ او در شاھكاري حجیم كھ با شكستھ
این یكي از كتابھاي بسیار مھم و . اش را بھ صورت یك كل و مجموعة نسبتًا منظم گرد آورد پراكندة فلسفھ

این . منتشر شد ١٧٩١، و١٧٨٧، ١٧٨۵، ١٧٨۴بارور قرن ھجدھم بود و در چھار قسمت در سالھاي 
اي رسمي ھردر بھ پایان نزدیك شد، نشانة داشتن شخصیتي نكتھ كھ كاري چنین عظیم در بحبوحة مسئولیتھ

من در «: بھ ھامان نوشت ١٧٨۴مھ  ١٠بھ این ترتیب، ھردر در تاریخ . نیرومند و ھمسري خوب است
گاه مطلبي را با این ھمھ رنج و ناتواني درون و این ھمھ مزاحمت برون، مانند  سراسر زندگي خود ھیچ

ام؛ و اگر ھمسرم، كھ مرجع واقعي نویسندة آثار من است، و  آمد، ننوشتھ آنچھ در مورد این كتاب برسرم
داشتند، ھمھ چیز در  كردند و بھ كار وانمي گوتھ كھ تصادفًا جلد اول را دید، مرا بھ طور مرتب تشویق نمي

  » .اند باقي مانده بود مرحلة دنیاي آنھایي كھ پا بھ جھان ھستي نگذارده

شود كھ براساس علم نجوم و  ي صریحًا غیرمذھبي دربارة آفرینش آغاز ميقسمت اول كتاب با داستان
گوید حیات  او مي. شود اي نمي عنوان شعر استفاده شناسي جاري استوار است، و از كتاب مقدس جز بھ زمین

  جسم و. از ماده تكوین نیافت، زیرا خود ماده ھم زنده است

نیستند، بلكھ دو شكل یك نیرو ھستند، و ھر یاختھ در ھر ذھن ذاتھاي جدا از یكدیگر و مخالف یكدیگر 
در طبیعت طرحي خارجي وجود ندارد، ولي یك طرح . عضو زنده تا حدودي داراي ھر دو شكل است

صورت یك عضو  و مرموز ھر بذري كھ بھ» عزم و تمایل كامل«داخلي وجود دارد كھ عبارت است از 
ھردر معتقد نیست كھ انسان از حیوانات . خود، درآید ص بھزندة خاص، با تمام اجزاي پیچیده و مخصو

داند كھ مانند سایر موجودات زنده بھ  طبقة پایینتر ناشي شده است، ولي آن را عضوي از دنیاي حیوانات مي
بشر براثر اینكھ راست اندام شد و این راست اندامي در وي یك . كند خاطر حفظ و بقاي خود مبارزه مي

جاي اینكھ بر شامھ و ذایقھ استوار باشد، بر بینایي و شنوایي استوار است،  وجود آورد كھ بھ دستگاه حسي بھ
صورت دست درآمدند تا براي با دست گرفتن، بادست كار كردن،  پاھاي جلویي بھ. صورت انسان درآمد بھ

با عقل و آزادي  باالترین محصول خداوند یا طبیعت ذھن آگاه است كھ. فراگرفتن، و فكر كردن آزاد باشند
  .كند و سرنوشتش فناناپذیري است عمل مي
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شود كھ بشر طبیعًا خوب است؛ در این قسمت، ادلة مربوط بھ  ھا با این پندار آغاز مي قسمت دوم اندیشھ
» كشور«كھ ) و بعدًا ھگل(شوند، و نظر كانت  اثبات برتري و خوشبختي نسبي اجتماعات بدوي تكرار مي

شناخت  ھردر كشور را بھ صورتي كھ آن را مي. گیرد ر است، مورد تقبیح قرار ميھدف تكوین و رشد بش
در كشورھاي بزرگ، صدھا نفر باید گرسنھ باشند تا یك نفر بتواند «: گفت داد و مي مورد تحقیر قرار مي

› یك‹شوند تا  سوي مرگ رانده مي گیرند و بھ در تجمل غوطھ بخورد؛ دھھا ھزار نفر مورد ظلم قرار مي
  » .احمق تاجدار یا آدم عاقل بتواند ھوس خود را عملي سازد

داد فرھنگ بھ قشرھاي  در قسمت سوم، ھردر از آتن تجلیل كرد، زیرا دموكراسي نسبي آن اجازه مي
امپراطوري روم، كھ ثروت خود را بر فتوحات و بردگي بنا نھاده بود، . زیادي از مردم سرایت كند

ھردر در ھمة این وقایع . گذاشت شید كھ مردم را در فقر و جھل باقي ميفرھنگي محدود را تكوین بخ
نظر او این ایزد خبیثتر از آن بود كھ بتواند كیفیت االھي داشتھ  دید؛ بھ تاریخي دست ایزد را اندر كار نمي

نھا گذارد اوضاع مسیر خود را طبق قانون طبیعي و حماقت انسا خداوند، كھ با طبیعت یكي است، مي. باشد
كمك . شود ومرج مقداري پیشرفت حاصل مي بقا، از این ھرج با این وصف، بھ خاطر ھمان تنازع. طي كند

سوي بشریتي  یابند، و بشر آھستھ بھ عنوان وسایل بقا تكوین مي متقابل، نظم اجتماعي، اخالقیات، و قانون بھ
تواند  م پیشرفت وجود دارد؛ این كار نميالبتھ این بھ آن مفھوم نیست كھ یك رشتة مداو. رود انساني پیش مي

امكانپذیر باشد، زیرا فرھنگ ھر ملت موجود منحصر بھ فردي است كھ از خود خصوصیات جبلي، زبان، 
بیني  اگر حادثة پیش(مذھب، قوانین اخالقي، ادبیات، و ھنر دارد؛ و ھر فرھنگ، مانند ھر عضو زنده 

  دھد و پس از آن روبھ  حد اعالي طبیعي خود گرایش نشان مي سوي رشد تا ، بھ)وقوع نپیوندد اي بھ نشده

بعدي برتر از فرھنگھاي قبل از خود باشند، ولي سھم كمكھاي ھر فرھنگ بھتر بھ اخالف آن منتقل 
  .كند شود، و بھ این ترتیب میراث انساني رشد مي مي

دستگاه پاپ . ن شده استعنوان مادر تمدن مغرب زمین تعریف و تحسی در قسمت چھارم، از مسیحیت بھ
. داد در قرون وسطي در زمینة جلوگیري از استبداد حكمرانان و تكروي كشورھا كار مفیدي انجام مي

بافتند، عبارات و ابزار عقل را تیزتر  ھم مي مفھومي بھ فالسفة مدرسي، با آنكھ با كلمات سنگین مطالب بي
رھنگ یوناني و رومي، و حتي مقداري از علم و ساختند؛ و دانشگاھھاي قرون وسطي مقدار زیادي از ف

بھ این ترتیب، اجتماع روشنفكر . آوري، حفظ، و بھ دیگران منتقل كردند فلسفة عربي و ایراني، را جمع
ازحد كثیرالعده و زیرك شد؛ قالب رسوم درھم شكست، و ذھن جدید خود را آزاد  براي محافظین قدرت بیش

  .اعالم داشت

ھا متوجھ امید خود بھ دیدار از ایتالیا، كھ مدتھاي زیاد بھ تعویق  وم و چھارم اندیشھھردر بین بخشھاي س
دالبرگ، عضو كاتولیك شوراي ویژة حكمران و اسقف اعظم  یوھان فریدریش ھوگو فون . افتاده بود، شد

ار و ساكس ـ وایم دوك. تریر، از ھردر دعوت كرد كھ براي یك سفر عظیم، بھ خرج او، ھمراه وي باشد
وقتي در آوگسبورگ بھ . از وایمار عزیمت كرد ١٧٨٨اوت  ٧كارولینھ بھ او اجازه دادند، و ھردر در 

حضور و توقعات آن زن، كھ . دالبرگ ملحق شد، دریافت كھ رفیقة دالبرگ یكي از اعضاي مھم گروه است
در اكتبر آنا آمالیھ . مي كردبھ اختالل سالمت خودش افزوده شده بود، این سفر را براي ھردر توأم با تلخكا

اي كھ كارولینھ  از اندازه او بیش. وارد رم شد؛ ھردر دالبرگ را ترك گفت و بھ مالزمان وي پیوست
ازحد، و با عالقة زیادتر از معمول،  ھاي كارولینھ ھم بیش بپسندد، از آنگلیكا كاوفمان خوشش آمد، و نامھ

دگي گوتھ را در رم شنید، لحن نیشدار خود را ازسر گرفت ھردر، كھ شرح زن. دربارة گوتھ مطلب داشتند
مسافرت من در اینجا متأسفانھ زندگي خودخواھانة گوتھ را، كھ در باطن بھ دیگران توجھي «: و نوشت

دست خودش نیست، پس او را بھ . توانستم میل داشتھ باشم، بر من آشكار كرد از آنكھ من مي ندارد، بیش
  » .حال خود بگذار

ھاي  پنج روز بعد زندان باستیل سقوط كرد، و ھردر نقشھ. بھ وایمار بازگشت ١٧٨٩ژوئیة  ٩ر او د
ھا را كامل كرد، و سپس این كتاب را كنار گذارد  قسمت چھارم اندیشھ. مربوط بھ نگارش خود را تغییر داد
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حتیاط نسبت بھ وي در آغاز با ا. را نوشت) ١٧٩٧-١٧٩٣(ھایي براي پیشرفت بشریت  و بھ جاي آن نامھ
انقالب فرانسھ نظر موافق نشان داد؛ سقوط نظام فئودالیتة فرانسھ را خوشامد گفت، و بھ خاطر قرار دادن 

ھنگامي كھ دوك و گوتھ براي رو در . كلیساي كاتولیك فرانسھ زیرنظر مقامات غیرمذھبي اشكي نریخت
ي قبلي را »ھا نامھ«گشتند، ھردر آن رو شدن با فرانسویان بھ والمي رفتند و اندوھگین از شكست باز

  . متوقف كرد و بقیة آن را بھ تمجید از نوابغي كھ در دنیاي دیگر در امن و امان بودند اختصاص داد

بازي  او كتاب كانت را شعبده. ھا پاسخ داد اي كوبنده بھ نقد عقل محض، بھ انتقاد كانت بر اندیشھ حملھ
كیفیت . اوھام ماوراي طبیعي ھستند ـ ازقبیل احكام تركیبي اولیات ـ خوانداي با كلماتي كھ داراي  شریرانھ

را كھ فالسفة مدرسي معتقد بودند ذھن » ھایي قوه«ذھني زمان و مكان را منكر شد و كانت را متھم كرد كھ 
شت كھ او، پیشگویانھ، اظھار دا. اند بھ روانشناسي بازگردانده است تقسیم كرده» ھا قوه«انسان را بھ آن 

اي افتتاح كند، زیرا تعقل در حكم صحبت دروني  امكان دارد فلسفھ از طریق تحلیل منطقي زبان، باب تازه
  .است

. گوتھ با بیشتر انتقادات ھردر بر كانت ھمعقیده بود، با این حال از نیش گھگاھي ھردر در امان نبود
كردند، گوتھ در برابر جمعي كھ  مي باھم در ینا در یك خانھ زندگي ١٨٠٣ھنگامي كھ این دو در سال 

ھردر از . ھردر نیز جزو آن بود، قسمتھایي از نمایشنامة تازة خود را بھ نام دختر نامشروع قرائت كرد
این نمایشنامھ در برابر دیگران تمجید كرد، ولي وقتي نویسنده از او نظر خواست، ھردر نتوانست از دو 

من از پسر نامشروع شما «: از او بھ دنیا آورده بود خودداري كندپھلوگویي دربارة پسري كھ رفیقة گوتھ 
این دو نفر دیگر . گویي خیلي خوشش نیامد گوتھ از این لطیفھ. »آید بیشتر از دختر نامشروع شما خوشم مي

، ١٨٠٣دسامبر  ١٨ھردر بھ خلوتگاه خانة خود در وایمار پناه برد و در آنجا در . گاه یكدیگر را ندیدند ھیچ
دوك كارل . ونھ سال قبل از گوتھ، درگذشت و سال قبل از شیلر، ده سال قبل از ویالنت، و بیستد

شد، دستور داد جسد وي را با احترام زیاد در كلسیاي قدیس پتر  خاطر مي آوگوست، كھ اغلب از وي رنجیده
  .خاك بسپرند و قدیس پول بھ

III ١٧٨۶-١٧٧۵: ـ گوتھ عضو شورا   

من باید بھ «: ویالنت بھ الواتر نوشت. داران، ورود گوتھ را بھ وایمار خوشامد گفتندھمھ، غیراز سیاستم
شنبة گذشتھ نزد ما بوده است، و ظرف سھ روز من چنان عالقة عمیقي بھ  شما بگویم كھ گوتھ از روز سھ

توانید او  ميكنم، كھ شما  ام، و چنان بھ باطن او واقفم و او را احساس و درك مي این شخص بزرگوار یافتھ
در ھمان ماه یكي از اعضاي دربار » .را خیلي بھتر از آنچھ كھ من بتوانم بھ وصف آورم، تصور كنید

او ھمچنین مورد . پسر خود را صمیمیترین دوست دوك عزیز ما تصور كنید«: براي والدین گوتھ نوشت
  » .عالقة ھمة بانوان خوب این طرفھاست

گوتھ . آمد دوك از شكارھاي پر سروصدا و میخوارگي خوشش مي. اشتنداي نیز وجود د ولي ابرھاي تیره
كرد؛ كلوپشتوك علنًا این شاعر را بھ فاسد كردن یك شاھزادة  در آغاز در ھر دو كار با وي ھمراھي مي

ولي حقیقت امر این بود كھ . ترسید گوتھ شوھرش را از وي بري كند لویزه مي. ساخت بافضیلت متھم مي
  شت دوك را بھ نزد دوشس برگرداند، گوتھ سعي دا

عنوان یك طرفدار  بعضي از مأموران نسبت بھ گوتھ بھ. ھر چند كھ ازدواج آنھا مبتني بر عشق نبود
اعتماد  افراطي نھضت شتورم اوند درانگ، كھ داراي معتقدات مشركانھ و رؤیاھاي رمانتیك است، بي

اي دیگرـ با شتاب بھ وایمار آمدند، خود را  نگر، و عدهتني چند از مبارزان این نھضت ـ لنتس، كلی. بودند
وقتي گوتھ از یك باغ . عنوان دوستان گوتھ معرفي كردند، و براي تحصیل ثروت سروصدا راه انداختند بھ

واقعي در خارج از دروازة شھر، ولي نزدیك قصر دوك، خوشش آمد، كارل آوگوست با عمل خود در 
نیت مردم نسبت بھ  مكان كند، بھ حسن ھ براي اینكھ گوتھ بتواند بھ آن نقلبیرون كردن مستأجران این خان
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در اینجا شاعر از تشریفات و قیود دربار آسودگي یافت و كاشتن ). ١٧٧۶آوریل  ٢١(اي زد  گوتھ لطمھ
مدت سھ سال در تمام فصول در این خانھ زندگي كرد و سپس تا سال . سبزیھاي خوردني و گلھا را آموخت

مكان كرد تا بھ  در آن سال وي بھ یك كاخ بزرگ در شھر نقل. برد سر مي فقط تابستانھا در آنجا بھ ١٧٨٢
  .عنوان یك عضو دولت رسیدگي كند وظایف روزافزون خود بھ

ولي . عنوان یك زینت ادبي دربارش بھ وایمار دعوت كرده بود دوك او را یك شاعر پنداشتھ و وي را بھ
كم  وشش سالة یك نمایشنامة شورشي و یك داستان عشقي اشكبار كم ة بیستمتوجھ شد كھ این نویسند

» ھا دفتر كارخانھ«وي گوتھ را بھ تصدي . آید كھ داراي قدرت قضاوت عملي است صورت مردي درمي بھ
گوتھ این كار را با چنان . گماشت و از او خواست كھ بھ وضع و عملیات معادن در ایلمناو رسیدگي كند

، كھ امور دوكنشین »شوراي ویژة حكمران«رایتي انجام داد كھ كارل تصمیم گرفت وي را بھ پشتكار و د
یكي از اعضاي ارشد شورا بھ این اختالط ناگھاني شاعري با كار شورا اعتراض . كرد، بیفزاید را اداره مي

تھ با حقوق سالي گو ١٧٧۶ژوئن  ١١دوك و مادرش او را آرام ساختند؛ و در . نمود و تھدید بھ استعفا كرد
او از توجھ خود بھ زنان . ھا منصوب شد تالر بھ عضویت شوراي ویژه براي امور سفارتخانھ ١٢٠٠
از زماني كھ وي تصمیم گرفت خود را وقف دوك «: ژوئن ویالنت بھ مرك اطالع داد ٢۴در تاریخ . كاست

در » .اقعبینانھ رفتار كرده استنقص و با حزمي و و امور دوك كند، اینك مدتھاست كھ با حسن تدبیري بي
بھ  ١٧٧٩آمیز بود، ارتقا یافت و در  گوتھ بھ وزارت جنگ، كھ در آن موقع شغلي صلح ١٧٧٨سال 

اي اصالحات زد، ولي متوجھ شد كھ منافع خاص  دست بھ پاره. عضویت كامل شوراي ویژة حكمران درآمد
صورت  گذارند؛ طولي نكشید كھ خودش نیز بھ در باال و بیعالقگي عمومي در پایین تالش وي را عقیم مي

یوزف  ١٧٨٢در . وي بھ سمت رئیس خزانة دوك منصوب شد ١٧٨١در . كار تمام عیار درآمد یك محافظھ
: وپنج سال بعد بھ اكرمان گفت چھل. معروف شد» فون گوتھ«دوم یك عنوان نجیبزادگي بھ وي داد، و او بھ 

دادند، اختالف وضع  م كھ اگر حتي مقام شاھزادگي بھ من ميكرد من از خود چنان احساس رضایت مي«
  » .پنداشتم خود را خیلي زیاد قابل مالحظھ نمي

  در تاروپود ھمین زندگي سیاسي بود كھ با دوامترین، شدیدترین، و پراحساسترین ماجراي

ز بیمارانش در بھ توصیف كامًال غیرطبي دكتر یوھان تسیمرمان دربارة یكي ا. عشقي زندگي او بافتھ شد
  : توجھ كنید ١٧٧۵نوامبر 

العاده سیاه و درشت با حد اعالي  شتاین، ھمسر كاخدار و رئیس اصطبل، داراي چشماني فوق بارونس فون
متوجھ جدي بودن، مالیمت، … تواند در چھرة او  كس نمي ھیچ. صدایش مالیم و گرفتھ است. زیبایي است

باشد، در مورد او  آداب دربار، كھ وي بھ حد كمال دارا مي. فضیلت، و حساسیت عمیق نشود… عطوفت 
. او خیلي مقدس است و علو روحي گیرا و مؤثر دارد. بھ یك سادگي نادر و بلندمرتبھ تبدیل شده است

اي او در رقص، نور ماھتاب آرامي  رفتن و مھارت تقریبًا حرفھ توان از طرز بسیار زیباي راه بسختي مي
. وسھ سال سن، چند بچھ، و اعصابي ضعیف دارد او سي. كند استنباط كرد خود پر مي كھ قلبش را از… را 

  . اش داراي رنگي ایتالیایي است اش سرخ، مویش كامًال سیاه، و چھره گونھ

با بارون یوزیاس گوتلوب فون شتاین  ١٧۶۴دنیا آمده بود، در  بھ ١٧۴٢شارلوتھ فون شتارت، كھ در 
. دنیا آورده بود كھ چھارتاي آنھا تا آن وقت مرده بودند وي ھفت بچھ بھ ١٧٧٢تا سال . ازدواج كرده بود

ھنگامي كھ گوتھ با شارلوتھ آشنا شد، وي ھنوز بر اثر بارداري مكرر بیمار بود و احساس رنجوریش بھ 
دانست، زیرا خودش خون  گوتھ وي را كمال مطلوب مي. سادگي و خویشتنداري اخالقیش افزوده شده بود

جوان و تخیل یك شاعر را داشت، بھ آراستن و زیور دادن واقعیات عادت داشت، و آن را از وظایف یك 
در مجموعة . با این وصف، وي در تمجید و تحسین از شارلوتھ بر پزشك وي پیشي نگرفت. شمرد خود مي

رفتار در  كھ حسن او یك اشرافزاده بود. اي بود شناخت، شارلوتھ چیز تازه زناني كھ او را دیده بود و مي
یكي از نتایج روابط آنان این بود كھ . دید اي تمام عیار مي رسید، و گوتھ او را نجیبزاده نظر مي وي ذاتي بھ

شارلوتھ طرز رفتار مخصوص طبقة خود را بھ گوتھ القا كرد و خویشتنداري، آرامش، اعتدال، و نزاكت 
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كرد  اش بھ زندگي را اعاده مي عنوان عاملي كھ عالقھ خود بھ  او از عشق گوتھ نسبت بھ. را بھ وي آموخت
ونسبت احساس پرستش  اصل پذیرفت كھ یك زن با طور مي احساس حقشناسي داشت؛ ولي این عشق را ھمان

عنوان رنجھاي دوران رشد روح پراشتیاقي كھ  پذیرد ـ بھ جواني را كھ ھفت سال از خودش جوانتر است مي
  .در طلب تجربھ و اقناع است

الساعھ و مخلوق اولین برخورد نبود؛ شش ھفتھ پس از اینكھ گوتھ بھ محفل وایمار پیوست،  این عشق خلق
دكتر تسیمرمان  ١٧٧۵دسامبر  ٢٩ولي در . نوشت مي» لیلي شونمان محبوب«ھنوز اشعاري دربارة 
شش داشت كھ در ژانویھ گوتھ كو ١۵تا . شد» محاسن و زیباییھاي تازه در شارلوتھ«متوجھ وقوف گوتھ بھ 

روم و فكر  من خوشحالم كھ از نزد شما مي«: او بھ شارلوتھ گفت. برابر این دلدادگي نورس مقاومت كند
فرشتة عزیزم، «: او بھ شارلوتھ نوشت. ژانویھ وي كامًال تسلیم شده بود ٢٨تا » .كنم در مي شما را از سر بھ
  من بیش. آیم من بھ دربار نمي

بھ من اجازه بده تو را بھ . كنم كھ بتوانم تاب در میان جمعیت بودن را بیاورم ياز آن احساس خوشبختي م
من باید بھ تو، برگزیدة ھمة «: فوریھ نوشت ٢٣و در » .ھمین نحو كھ دوستت دارم دوست داشتھ باشم

  » .دارد اي كھ مرا مسرور مي زنان، بگویم كھ تو عشقي در قلبم جاي داده

در این نامھ . ر پاسخ نوشت، ولي از این نخستین دوران تنھا یك نامھ باقي استھاي متعددي د شارلوتھ نامھ
وسیلة تو برایم عزیز  شود، بھ طور كامل از جھان بریده بودم، ولي اینك دنیا برایم عزیز مي من بھ«: او گفت

ماه پیش  شش. دھم كنم كھ ھم تو و ھم خودم را عذاب مي كند؛ من احساس مي قلبم مرا سرزنش مي. شود مي
: او بھ ویالنت گفت. گوتھ از خود بیخود بود» .من كامًال آمادة مرگ بودم، و اینك دیگر چنین آمادگي ندارم

آورد توضیحي وجود ندارد، مگر اینكھ تو نظریة تناسخ را  براي آنچھ كھ این زن بر سر من مي«… 
داد كھ با شارلوتھ  خاص مزدوج را مياو بھ خود این حق اش» !آه بلي زماني ما زن و شوھر بودیم. بپذیري

او یك ھفتھ پیش با حالتي طوفاني از نزد «: بھ تسیمرمان گفت ١٧٧۶شارلوتھ در مھ . نزاع و بعد آشتي كند
» او سرانجام مرا بھ چھ صورتي در خواھد آورد؟… . من رفت، و سپس ماالمال از عشق باز گشت

افالطوني باقي بماند، و احساسات گوتھ ھم تندتر از آن ظاھرًا شارلوتھ اصرار داشت عشق آنان بھ صورت 
اگر قرار باشد من با تو زندگي نكنم، «: او بھ شارلوتھ گفت. بود كھ این عشق را بھ آن صورت بگذارد

از اینكھ تو را رنج «: ولي روز بعد گفت» .عشق تو برایم بیش از عشق دیگران كھ غایبند سودي ندارد
  » .كنم از این پس رنج خود را بتنھایي تحمل كنم مي كوشش. دھم، مرا ببخش مي

وقتي شارلوتھ براي درمان بھ پیرمونت، كھ در شمال دوردست قرار داشت، رفت، گوتھ افسرده و پریشان 
اوت گوتھ  ٨در . در ایلمناو از گوتھ دیدن كرد ١٧٧۶اوت  ۶و  ۵خاطر بود، ولي وقتي او بازگشت، در 

كنم كھ تو در این غار من  وقتي من فكر مي… . آوري بر من داشتھ است بحضور تو تأثیر اعجا«: نوشت
رابطة تو با … نزدم بودي، و من دست تو را در دست داشتم، در حالي كھ تو بھ روي من تكیھ داده بودي 

تواند آن  كلماتي نیستند كھ بتوانند آن را بیان دارند و چشمان بشر نمي… . من ھم مقدس است و ھم عجیب
بھ . تقریبًا پنج سال پس از نخستین مالقات آنھا، گوتھ ھنوز حرارت خود را حفظ كرده بود» .مشاھده كندرا 

ھر وقت از رؤیاھاي «: ، گوتھ، كھ در تسیلباخ تنھا و مغموم بود، نوشت١٧٨٠سپتامبر  ١٢این ترتیب، در 
رفتیم  امشب كھ ما سواره مي. شوم كھ ھنوز تو را دوست دارم و مشتاق توام شوم، متوجھ مي خود بیدار مي

دیدیم، من با خود فكر كردم چھ خوب بود كھ او اینجا  ھاي روشن یك خانھ را در پیش روي خود مي و پنجره
توانستم ھمة طول  اي پوسیده و خراب است، ولي با این وصف اگر من مي این خانھ دخمھ. و میزبان ما بود

  : او نوشت ١٧٨١مارس  ١٢در » .آمد یلي از آن خوشم ميزمستان را آرام با تو در آن زندگي كنم، خ

  داني، چنان بھ داخل روح تو نفوذ یافتھ است كھ من طور كھ خودت مي روح من، ھمان

كاش میثاق یا . تواند ما را از یكدیگر جدا كند، نھ ژرفا ام، و نھ بلندي مي بھ نحوي ناگسستني بھ تو پیوستھ
! شد چنین چیزي چقدر پرارزش مي. داد طبق یك قانون مرا بھ تو پیوند ميپیماني بود كھ بھ نحوي مشھود و 
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… قدر كافي طوالني بود كھ من بتوانم ھمة مطالب الزم را كسب كنم  كاري من بھ و مطمئنًا دوران تازه
بھ این ترتیب، ھنگامي كھ من دعاي . بندند یھودیان قیطانھایي دارند كھ در ھنگام نماز بھ بازوان خود مي

خواھم كھ تو خوبي، خرد،  بندم و مي خوانم، قیطان عزیز تو را بھ بازوي خود مي خود را خطاب بھ تو مي
  .اعتدال، و شكیبایي خود را بھ من بدھي

اند؛  یا دوران آزمایشي را حاكي از تسلیم جسماني شارلوتھ تفسیر كرده» كاري تازه«بعضیھا پایان دوران 
داني من چھ رفتار  لوتة عزیزم، تو نمي«: ولي، با وجود این تفسیر، شش سال بعد گوتھ بھ وي نوشت

… را در تملك خود ندارم كنم، و چگونھ فكر اینكھ من تو  ام و ھنوز مي آمیزي نسبت بھ خود كرده خشونت
بارون فون . اگر ھم وصال حاصل شده باشد، این راز خوب حفظ شد» .خورد آورد و مي مرا از پاي درمي
گاھي گوتھ . كرد زنده بود، با نزاكت یك آقاي قرن ھجدھم این رابطھ را تحمل مي ١٧٩٣شتاین، كھ تا سال 

  » .مرا بھ شتاین برسانسالم «: داد ھاي خود را با این جملھ پایان مي نامھ

گوتھ عادت كرده بود كھ اطفال شارلوتھ را نیز دوست بدارد، و فقدان اطفالي از خود را با شدت ھرچھ 
اش فریتس  او شارلوتھ را وادار كرد كھ اجازه دھد پسر دھسالھ ١٧٨٣در بھار . كرد بیشتر احساس مي

ھاي شارلوتھ  یكي از نامھ. ني ھمراه وي باشدبراي دیدارھاي طوالني نزدش بماند و حتي در سفرھاي طوال
جنبة مادري وي و قلب انساني را از پس ظاھر غیرانساني شدة وقایع تاریخي ) ١٧٨٣سپتامبر (بھ فریتس 
  :دھد نشان مي

ھایي قابل قبول، ھر چند نھ  كني و نامھ خیلي خوشحالم كھ تو در خارج و در جھان زیبا مرا فراموش نمي
ماني،  از آنچھ كھ من انتظار داشتم مي چون تو خیلي بیش. نویسي بندي شده، برایم مي خیلي خوب تركیب

گوتھ عضو «اگر لباسھایت كثیف شدند، و یا خودت، بھ . ترسم لباسھایت ظاھر خیلي خوبي نداشتھ باشند مي
وب سعي كن ارزش بخت خ… . بگو كھ عینًا فریتس كوچك عزیزم را بھ داخل آب بیندازد» شوراي ویژه

. را خرسند سازي» عضو شورا«خودت را درك كني و منتھاي سعي خود را بكن كھ با طرز رفتار خود 
  . پدرت آرزو دارد كھ بھ یادش باشي

 ١٧٨۶در ماه مھ . شدت احساسات گوتھ كاھش یافتھ و جاي آن را سكوتھاي طوالني گرفتھ بود ١٧٨۵تا 
وچھار سال داشت، و  او اینك چھل» .گوید ھیچ سخن نميكند و  گوتھ زیاد فكر مي«شارلوتھ شكایت كرد كھ 

دور باشد و  رفت تا از دربار وایمار بھ اغلب بھ ینا مي. گرایید وھفت سال، و بھ درون خویش مي گوتھ سي
كرد و خاطر خود را تازه  پیوستھ با طبیعت رفع خستگي مي. در میان دانشجویان تجدید جواني كند

) متر در كوھھاي ھارتس، كھ مدتھا با افسانة فاوست رابطھ داشت ١٢٠٠دود ح(داشت، بھ قلة بروكن  مي
گاھي ). ١٧٨٠تا ژانویة  ١٧٧٩از سپتامبر (پرداخت  كرد، و با دوك در سویس بھ مسافرت مي صعود مي

  او، با نگاه بھ گذشتھ،

كار سودمندي   چكرد كھ طي نخستین ده سال زندگي رسمي و درباري خود در وایمار، تقریبًا ھی احساس مي
تصادف بود كھ زندگي وي تركیبي بود از شاعري  ولي این حسن. در زمینة ادبیات یا علوم انجام نداده است

وفا، بر اثر مسئولیتھاي اداري و تعویق پیروزي  و ادارة امور كشور، و جوان نیمھ لوس و عاشق بي
او . كرد و با ھر شكست رشد بیشتري مي برد او از ھمة تجربیات استفاده مي. عشقي، انضباطي یافتھ بود

رغم جھان، در آن زندگي و رشد  بھترین خاصیت من سكون عمیق دروني است كھ من، علي«: گوید مي
در مورد وي ھیچ چیز » .آورم دست مي تواند از من بگیرد بھ كنم از طریق آن آنچھ را كھ دنیا ھرگز نمي مي
شد؛ و سرانجام، او وجود واحدي بود كھ بھترین  ر جایي بیان ميچیز در آثار وي د رفت، و ھمھ ھدر نمي بھ

  .متفكران آلمان در او تلفیق شده بودند

یكي بھ نام طبیعت كھ ترویج فلسفھ و مذھب : ھایش متعلق بھ این دورانند دو منظومھ از بزرگترین منظومھ
ـ كھ وي در سپتامبر » آواز شب جھانگردان«و نظم و نثر است؛ و دیگري، شیواترین غزلش، بھ نام 

  : تابانھ، روي دیوارھاي یك كلبة شكار حك كرد ، شاید در حالتي از اشتیاق بي١٧٨٠
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  ھا فراز ھمة تپھ

  اینك آرام است؛ 

  بر باالي ھمة درختان 

  تو بسختي 

  شنوي؛  صداي یك نفس را مي

  . اند پرندگان در درختان خوابیده

  بزودي مانند اینھا: صبر كن

  . تو ھم استراحت خواھي كرد

نام » پادشاه پریان«یكي دیگر از اشعار مشھور گوتھ متعلق بھ این مرحلھ از رشد و تكامل وي است و 
احساس یك طفل دربارة موجودات . دارد، كھ شعري تأثرانگیز است و شوبرت آن را بھ موسیقي درآورد

پادشاه «این وھم زودگذر بچة محتضري كھ  كنند در كجا بھ وضوح مرموزي كھ بر طبیعت حكمفرمایي مي
  بیند كھ آمده است او را از آغوش پدرش برباید، بیان شده است؟ را مي» پریان

، ایفیژني در تاوریس )١٧٧۵(ھمچنین در این ھنگام گوتھ سھ نمایشنامھ بھ نثر نوشت، بھ نامھاي اگمونت 
اگمونت تا سال . سال زندگي سیاسي بودند اینھا ثمرة كافي از پنج). ١٧٨٠(و توركواتو تاسو ) ١٧٧٩(

شش ھفتھ قبل از برنامة افتتاحیة اپراي گلوك بھ ( ١٧٧٩آوریل  ۶ایفیژني در . روي صحنھ نیامد ١٧٨٨
در تئاتر وایمار روي صحنھ آمد؛ ولي این نمایشنامھ در مدت اقامت گوتھ در رم چنان تغییر شكل ) ھمان نام

  عنوان محصول  كھ بھتر است آن را بھ یافت و بھ قالب شعري درآورده شد

  عنوان قسمتي از دلباختگي گوتھ بھ شارلوتھ ایتالیا تغییر شكل یافت و بھ شعر درآمد، ولي این نمایشنامھ بھ
گوید  آنچھ تاسو مي«: گوتھ بھ شارلوتھ نوشت ١٧٨١آوریل  ١٩در . شتاین بھ این دوران تعلق دارد فون 

این حرف گوتھ را كامًال قبول كرده بود، خود را در قالب لئونورا، گوتھ شارلوتھ، كھ » .خطاب بھ توست
  .پنداشت را در قالب تاسو، و كارل آوگوست را در قالب دوك فرارا مي

كھ در (گوتھ بآساني این افسانھ را قبول كرد كھ ماجراي عشقي ناكام با یكي از خواھران آلفونسو دوم 
. كم آن را تشدید كرد باعث از كار افتادگي ذھني تاسو شد، دست، اگر نگوییم )سلطنت كرد ١۵٩٧- ١۵۵٩

  : كرد، بدون شك وضع خودش را درنظر داشت او وقتي طرز تفكر شاعرانة تاسو را توصیف مي

  شوند؛ چشمانش بندرت بر این صحنة زمیني دوختھ مي

  . گوشش با ھماھنگي طبیعت منطبق است

  كند،  ميدارد و زندگي ارائھ  آنچھ تاریخ عرضھ مي

  .پذیرد آغوشش بسرعت و با سرور مي

  كند،  جا پراكنده است، او یكجا جمع مي آنچھ در ھمھ
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  … . دھد االنتقالش بھ مردگان جان مي و احساس سریع

  انگیز  این ترتیب، در حالي كھ این مرد اعجاب بھ

  شدة خود  در دنیاي طلسم

  كند كند، ھنوز ما را وسوسھ مي حركت مي

  . دیم و در خوشیش شریك باشیمكھ با او بگر

  شود،  با آنكھ او ظاھرًا بھ ما نزدیك مي

  مانند ھمیشھ از ما دور است و شاید چشمانش،

  . بینند جاي ما، ارواحي را مي كھ بھ ما دوختھ شده، بھ

خواھد حرارت خود را در حدود  پذیرد ولي از او مي و لئونورا، شاھدخت باشكوھي كھ عشق شاعر را مي
گذارد احساسات  داب و نزاكت نگاه دارد، بھ احتمال بسیار ھمان شارلوتھ فون شتاین است كھ نمياصول آ

  پردازند ـ  دارد ـ و در اینجا ھر دو شاعر بھ صحبت مي تاسو ندا برمي. تند گوتھ بھ مرز زناكاري برسد

  رسد آنچھ در آواز من بھ قلب مي

  ھستم،  یابد، من آن را مرھون یك نفر و در آن طنیني مي

  ھیچ تصویر نامشخصي ! و تنھا یك نفر

  در برابر روح من قرار نداشت، و باشكوھي درخشان 

  . شد كھ بار دیگر ناپدید شود نزدیك نمي

  من با چشمان خودم

  . ام كیفیت ھر فضیلت و ھر زیبایي را مشاھده كرده

  رؤیاپروریھاي شاعر،خلقیھا، ماجراھاي عشقي، و  دوك آلفونسو ازنظر شكیبایي و تحمل كج

با كارل آوگوست شباھت دارد و مانند او از تأخیر شاعر در بھ پایان رسانیدن یك شاھكار كھ وعدة آن داده 
  كند؛ شده بود اظھار تألم مي

  .كند او پس از ھر پیشرفت بطئي، كارش را رھا مي

  مرتبًا در حال تغییر دادن است، 

  . رساندتواند كار را بھ پایان ب و ھیچ وقت نمي
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نویسي گوتھ و امروز و فردا كردن او در مورد استاد ویلھلم و فاوست را توصیف  و این بیان بخوبي قطعھ
دھد تا  فرصتي مي) گوتھ(را بھ خاطر اینكھ بھ تاسو ) كارل آوگوست(یك شاھدخت دیگر آلفونسو . كند مي

  : شوند این ابیات مشھور از آنجا ناشي مي دھد، و بر اثر تماس با امور پختگي پیدا كند، مورد تمجید قرار مي

  گیرد؛ استعداد در آرامش شكل مي

  . پذیرد خصوصیات اخالقي در مسیر امور جھان شكل مي

وجھ ظرفیت و توانایي گوتھ را براي  تاسو بھ ھیچ: شوند ولي وجوه اشتراك این دو شاعر در پایان زایل مي
شود، احتیاط و  او در قلمرو رؤیاھاي خود غرق مي. دھد يشنا كردن در مسیر امور جھاني از خود نشان نم

گیرد، و وقتي شاھدخت خود را از  آغوش مي افكند، شاھدخت وحشتزده را در  دور مي مناسب بودن را بھ
  .كرد كھ از آن ورطھ گذشتھ است شاید گوتھ احساس مي. شود كند، دیوانھ مي آغوش و زندگي او خارج مي

. اندیشید كرد مي عنوان جایي براي گریز از وضعي كھ سالمت فكرش را تھدید مي ا بھاو اغلب دربارة ایتالی
مقارن ھمین اوقات، او در نخستین فرمي كھ براي استاد ویلھلم درست كرد، یك آواز حسرتبار براي مینیون 

  : این آواز چنین است. نوشت كھ با امیدھاي خودش بیشتر مناسب بود تا با امیدھاي مینیون

  كنند، سرزمیني را كھ در آن درختان لیمو شكوفھ مي آیا

  درخشند،  نارنجھاي طالیي در میان برگھاي تیره مي

  وزد،  رنگ مي نسیمي مالیم از آسمان آبي

  و درخت مورد آرام و درخت غار بلندباال قرار دارند

  شناسي؟ شناسي؟ آیا آن را خوب مي مي

  !آه، محبوبم، مایلم با تو بھ آنجا بروم

تالش «: گفت او مي. و گرفتاریھاي اداري سوھان روح شاعر شده بود. مار زیبا بود، ولي گرم نبودوای
زندگي » .براي برقرار كردن ھماھنگي میان ناھماھنگیھاي جھان راھي پرمشقت براي امرار معاش است

او، كھ » .طور من با این مردم ھیچ وجھ مشتركي ندارم، آنھا ھم با من ھمین«. كرد دربار او را كسل مي
  توانست با دوك در شكار و مؤانست زنان نمي

كند، تا حدودي از دوك فاصلھ گرفتھ و تنھا عشق بزرگش بر اثر گذشت زمان و نزاعھاي  ھمگامي مي
كرد كھ باید خود را از قید این بندھاي متعدد آزاد سازد و جھت و  احساس مي. فیمابین بھ سردي گراییده بود

دوك رضایت داد و موافقت كرد پرداخت حقوق . از دوك تقاضاي مرخصي كرد. ي پیدا كندا انداز تازه چشم
گوتھ براي تھیة پول بیشتر، حق انتشار مجموعة آثار خود را براي یك بار چاپ بھ گوشن . گوتھ ادامھ یابد

زیان  تالر در این كار ١٧٢٠گوشن . دوره خریداري شد ۶٠٢از این مجموعھ، تنھا . در الیپزیگ فروخت
  .كرد

  : گوتھ از كارلسبارد بھ شارلوتھ نوشت ١٧٨۶در اول سپتامبر 

و اطمیناني كھ تو بھ من … دل دوستت دارم خواھم بار دیگر بھ تو بگویم كھ از صمیم مي. اینك وداع نھایي
من تاكنون در . كند كني، سرور زندگیم را تجدید مي دھي، كھ دوباره از عشق من احساس مسرت مي مي

ام كھ روابط ما شكلي بھ خود بگیرد كھ  از این عالقھ نداشتھ چیز بیش ھیچ ام، ولي بھ تحمل بسیار كرده سكوت
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اگر این آرزو عملي نباشد، من در جایي كھ تو ھستي نخواھم ماند، . اي نتواند بر آن اثر بگذارد ھیچ حادثھ
  . تنھا باشمدارم،  دھم در دنیایي كھ اینك بھ داخل آن گام برمي بلكھ ترجیح مي

IV ١٧٨٨-١٧٨۶: ـ گوتھ در ایتالیا   

خواست از ناراحتیھاي ناشي از  ، زیرا مي»فیلیپ مولرـ  آقاي ژان«: كرد گوتھ با اسم مستعار سفر مي
از جوانھا عازم سفر شد، و چون  وھفت سال داشت، ولي حتي با امیدي بیش سي. شھرت در امان باشد

سپتامبر بھ ھردر  ١٨در . دربارة ھنر و تاریخ ایتالیا اطالعاتي داشت، با آمادگي بیشتر بھ این سفر پرداخت
امیدوارم انساني كامًال تزكیھ «: ، و بھ كارل آوگوست نوشت»امیدوارم شخصي نوزاد باز گردم«: نوشت

این . فرستاد براي اینھا و سایر دوستان مي» ھایي از ایتالیا نامھ«او » .یافتھ و خیلي مجھزتر را بازگردانم
او «: نوشت ھاي خود این اشعار قدیمي را مي در مقدمة نامھ. ھا ھنوز حاوي شادابي زندگي ایتالیاییند نامھ

وقتي وارد ایتالیا شد، با . آمد ایم او چقدر از آفتاب خوشش مي در جاي دیگر دیده ».بودنیز اینك در آركادي 
ھا و  داشت ـ چھره ولي او مردم ایتالیا را نیز دوست مي» .دیگر بھ خداوند اعتقاد دارممن بار «: فریاد گفت

او، كھ ھم . قلوب گشادة آنان، و طبیعي بودن زندگي آنھا، حرارت و كیفیت سرورآمیز صحبتشان را
وانات ھاي معدني، تنوع حی دانشمند بود و ھم یك شاعر، بھ كیفیات خاص جوي، ساختمان جغرافیایي، نمونھ

گذشتند خوشش  ھا مي او حتي از مارمولكھایي كھ بسرعت از روي صخره. و گیاھان نیز توجھ داشت
  .آمد مي

قدر كافي  ولي بھ. مند رسیدن بھ رم بود كھ بسرعت از ونتسیا، لومباردي، و توسكان گذشت قدر عالقھ او آن
  الدیو،در ویچنتسا توقف كرد تا سادگي و نیرومندي سبك كالسیك معماري پا

خدا «: او بار دیگر بشدت انزجار خود را از سبك گوتیك ابراز كرد و گفت. معمار ایتالیایي، را احساس كند
ھاي چپقي و برجھاي كوچكمان، كھ داراي  آن میلھ… اي نسبت بھ  را شكر كھ من اینك از ھرگونھ عالقھ

سوي  پاالدیو راه را براي من بھ… . ام براي ھمیشھ آزاد شده… تیز و انتھاي پرشاخ و برگند ھاي نوك میلھ
ھاي  اي از نوشتھ سوي ویتروویوس، كھ دربارة او در نسخھ او از آن راه بھ» .ھمة ھنرھا گشوده است

و در این وقت عالقة . مطالبي مطالعھ كرده بود، بازگشت) طبع ما از ناپل و پاریس دوست لطیف(گالیاني 
ورویي داد و بھ بعضي از آثار گذشتة  ھ بھ آثار و افكار وي رنگشدیدي بھ سبك كالسیك یافت؛ و این عالق

در ونیز . او مانند ایفیژني و تاسو شكل دوباره بخشید و آنھا را بھ قالب سبك و شیوة كالسیك درآورد
رسیدند؛ او  نظر مي وبرق و بھ نحوي زنانھ آراستھ بھ از حد پرزرق كاخھایي كھ بھ سبك باروك بودند بیش

سازي سبك كالسیك در  اھاي سبك رنسانس روي گرداند و متوجھ یادگارھاي معماري و مجسمھحتي از نم
العمل مساعد  ولي احساسات پرحرارتش در برابر رنگ و غرور آثار ورونزه و تیسین عكس. ھا شد موزه

  .نشان داد

ز توقف در بولونیا و پس از سھ رو. او در فرارا بیھوده بھ دنبال كاخي بود كھ تاسو در آن زنداني شده بود
 ١٧٨۶اكتبر  ٢٩كاستلو گذشت و در  فقط سھ ساعت در فلورانس، با عجلھ از پروجا، ترني، و چیتا دي

كرد،  نفسي زودگذر احساس مي اي شكستھ در این وقت، وي كھ لحظھ. پوپولو وارد رم شد سواره از پورتادل
  » .دارم توأم با فروتني قدم برمياي  ھمة راھھا بھ روي من بازند، زیرا من با روحیھ«: گفت

او، كھ ھنوز بھ تكلم ایتالیایي تسلط نیافتھ بود، بھ جستجوي ساكنان آلماني رم، خصوصًا ھنرمندان، 
. سازي را فراگیرد كم اصول اولیة طراحي، نقاشي، و مجسمھ پرداخت، زیرا آرزو داشت دست

اي كشید كھ در آن موي  چھره رد، و از او تكك سیمایي او را تحسین مي وشوق و خوش آنگلیكاكوفمان ذوق
اي با  گوتھ دوستي صمیمانھ. سیاه و پیشاني بلند و چشمان درخشانش بخوبي مجسم شده بودند

ھاي  این شخص در اثر معروف خود بھ نام گوتھ در جلگھ. ھاینریش ویلھلم تیشباین برقرار كرد یوھان
گوتھ . دھد ـ گویي كھ آركادي را تسخیر كرده است ان ميدادن نش اطراف رم او را در حال استراحت و یلھ
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قبل از اینكھ بھ ایتالیا بیاید، مدتھاي دراز با این نقاش مكاتبھ كرده بود؛ آنھا نخستین بار در سوم نوامبر، 
گوتھ این ھنرمند را شناخت و خود . پیترو بودند، با یكدیگر مالقات كردند ھنگامي كھ ھردو در میدان سان

اي كھ بھ الواتر نوشت چنین  تیشباین گوتھ را در نامھ» .من گوتھ ھستم«: دگي چنین معرفي كردرا بسا
  :توصیف كرد

تنھا چیزي كھ مرا متعجب كرد سنگیني و آرامش شخصي تا . طور كھ انتظار داشتم یافتم من او را كامًال آن
آنچھ حتي . رایط احساس راحتي كندتواند در كلیة ش این اندازه حساس بود، و ھمچنین این نكتھ كھ وي مي

آنچھ او از من خواست برایش فراھم كنم اطاق . كند سادگي نحوة زندگي اوست از این مرا مسرور مي بیش
خواست در نھایت سادگي  كوچكي بود كھ در آن بتواند، بدون مزاحمت، بخوابد و كار كند؛ و غذایي كھ مي

  اینك او… . بود

  

  ماین- ام- ھنركده دولتي، فرانكفورت. ھاي اطراف رم گوتھ در جلگھ: شباینیوھان ھاینریش ویلھلم تی

سپس . كند خود كار مي» ایفیژني«شب برسر  نشیند و از صبح زود تا ساعت نھ در اطاق كوچك خود مي
  . شود براي مطالعھ دربارة آثار بزرگ ھنري خارج مي

داد كھ طرحھایي براي او ترسیم شود، و  كرد، ترتیبي مي تیشباین اغلب در این كاوشھا او را راھنمایي مي
كرد؛ خود گوتھ ھم از آنچھ كھ خصوصًا  نسخي از نقاشیھایي كھ شھرت بیشتري داشتند برایش تھیھ مي

را بھ مورد آزمایش سازي مھارت خود  در مجسمھ. كرد خاطر بیاورد طرحھایي ترسیم مي دوست داشت بھ
) پالستیك(گوتھ معترف بود كھ براي ھنرھاي تجسمي . گذاشت و یك سردیس از ھركول درست كرد

كرد كھ این تجربیات احساس تشخیص فرم و شكل را در او تقویت  استعدادي ندارد، ولي احساس مي
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مطالعة تاریخ ھنر او غرق در . خواھد توصیف كند، كمكي ھستند كنند و برایش در تجسم آنچھ مي مي
اینك، … . یابم در اینجا، در خود محل، من این كتاب را بسیار پرارزش مي«: باستان وینكلمان شد و گفت

در » .تواند، بادقتي آرام، تاحد بزرگترین و منزھترین آفرینشھاي ھنري صعود كند سرانجام ذھن من مي
دارد و من از ھنگامي كھ وارد رم شدم،  ط ميتاریخ ھمة جھان خود را با این نقطھ مرتب«: جاي دیگر گفت

حال،  درعین» .ام و معتقدم تا مغز استخوان عوض شده. ام تولدي دیگر یافتھ… پندارم كھ واقعًا  چنین مي
اي كھ در كارگاھھا در برابر ھنرمندان  قدوقواره رسید كھ از ھنر زنده، یعني مدلھاي خوش نظر مي چنین بھ

جویي وي از روح رمانتیك را، كھ با  اقامت وي در رم جریان دوري. برد نشستند، نیز لذت مي مي
در این ھنگام یاغیگري گوتس و اشكھاي ورتر در نظر . مسئولیتھاي اداري آغاز شده بود، تكمیل كرد

رمانتیسم یك «: او گفت. ھاي فكري نامتوازن بودند گذراند، نشانھ گوتھ، كھ مرحلة بلوغ و پختگي را مي
وذوق تازة وي نسبت بھ مرمرھا، ستونھا،  در شوق» .ت، و كالسیسیسم قرین سالمت استبیماري اس

اگر «: گفت مي. ھاي یوناني عنصري رمانتیك وجود داشت آالیش مجسمھ سرستونھا، سردرھا، و خطوط بي
آثار یوناني سوي یونانیان باستان بازگردیم، زیبایي بشر پیوستھ در  ما واقعًا الگویي بخواھیم، ھمیشھ باید بھ

تمدن و ھنر یونان، یعني تجلیل از فرم و » آپولوني«گوتھ مانند وینكلمان تنھا جنبة » .متجلي است
را كھ با چنان گرمي » دیونوسوسي«دید؛ در این وقت آن سرمستي  خویشتنداري در تجسم احساسات، را مي

صورت استعداد  خود گوتھ بھداد و در  بھ خصوصیات اخالقي، مذھب، و زندگي یونانیھا رنگ و رو مي
  .گرفت نھفتھ و عشقھایش خود را نشان داده بود تقریًا نادیده مي

در این حالت فریفتگي نسبت بھ آثار كالسیك بود كھ او ایفیژني در تاوریس را از نو بھ شعر نوشت 
كھ شارلوتھ او كھ ھنوز بقایاي آتشي را . و قصد داشت با راسین و حتي خود اوریپید رقابت كند) ١٧٨٧(

داشت، بخشي از لطافت، عواطف، و خویشتنداري بانوي  فون شتاین در نھادش برافروختھ بود عزیز مي
او این داستان قدیمي . ریخت) ایفیژني(خانم یوناني  را در قالب سخنان شاھزاده) شارلوتھ(نجیبزادة آلماني 

رمانان آن وجود داشت، خوب بازگو كرد؛ نامة قھ را، باوجود ھمة پیچیدگیھایي كھ در خود افسانھ و شجره
  با ترسیم تصویري مساعد از پادشاه
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كھ در (سكوتیا بر ھیجان نمایشنامھ افزود؛ و بھ خود جرئت داد كھ پایان آن را عوض كند تا با این فكر 
تنھا . تعھدات اخالقي دارد، ھماھنگ شود» بربریان«كھ انسان حتي نسبت بھ ) میان یونانیھا نادر بود

تھ را درك كنند؛ با این وصف، توانند زبان آلماني را بھ رواني بخوانند قادرند ارزش كار گو كساني كھ مي
: ھاي راسین آشنایي داشت، گفت اول بود و ظاھرًا با نمایشنامھ ایپولیت تن، كھ یك فرانسوي و یك منقد درجھ

» .دانم من ھیچ اثر دوران جدید را فوق ایفیژني در تاوریس گوتھ نمي«

ھ در رم نوشت، احساسات وي را از آن در توركواتو تاسو، ك خاطرات شارلوتھ در این نمایشنامھ، و بیش
احساسات شارلوتھ از گریز ناگھاني گوتھ بھ ایتالیا، و از اینكھ پسر او را بھ . نسبت بھ شارلوتھ زنده كرد

وي فورًا فریتس را نزد خود بازآورد و خواستار . دار شده بود امید یك مستخدم رھا كرده بود، عمیقًا جریحھ
خواھانھ  ھایي پوزش گوتھ از رم نامھ. وتھ نوشتھ است پس فرستاده شوندھایي كھ بھ گ آن شد كھ ھمة نامھ

» تلخ و شیرین«دسامبر یادداشتي حاوي سرزنش  ١٨؛ شارلوتھ در )١٧٨۶دسامبر  ٢٠، و ١٣،  ٨(نوشت 
توانم برایت توصیف كنم كھ چگونھ بیماري تو، و  نمي«: دسامبر پاسخ داد ٢٣بھ گوتھ فرستاد، و گوتھ در 

من خودم با مرگ و زندگي در نبرد . مراببخش. كند صیر این بیماري با من است، قلبم را سوراخ مياینكھ تق
سرانجام شارلوتھ » .گذشت بازگو كند بودم، و ھیچ زباني یاراي آن را ندارد كھ آنچھ را كھ در درونم مي

كار پردازم، زیرا از  توانم با خلق و خویي خوشتر بھ اینك من مي«: نوشت ١٧٨٧نرم شد و در اول فوریة 
  ».شوي ھایم را دوست داري و از آنھا شاد مي گویي نامھ ھایي دارم كھ در آن مي تو نامھ

او دوبار از كوه وزوویوس باال رفت؛ بار دوم یك فوران كوچك سر . در آن ماه او و تیشباین بھ ناپل رفتند
ي پومپئي حظ فراوان برد و از شكوه سادة ھاي باستان گوتھ در خرابھ. ھایش را با خاكستر پوشاند و شانھ

پس از بازگشت بھ رم، با كشتي عازم پالرمو شد، براي مطالعھ در . معابد یوناني در پائستوم بھ حیرت آمد
رفت، در محل تئاتر یوناني در تائورمینا ایستاد، و در ماه ) آگریجنتو(معابد باستاني بھ سجستھ و جیرجنتي 

یافت،  مي» جالبترین شھر ھمة جھان«كھ ھر روز دلبستگي بیشتري بھ این  او،. ژوئن بھ رم باز گشت
ھنگامي كھ مھلت این . ادامھ دھد ١٧٨٧آوگوست را ترغیب كرد كھ پرداخت حقوقش را تا پایان  كارل دوك

از رم  ١٧٨٨آوریل  ٢۵در تاریخ . تمدید منقضي شد، بتدریج خود را با فكر رفتن بھ شمال سازش داد
او ھر . ژوئن بھ وایمار رسید ١٨بال از راه فلورانس، میالن، و كومو سفر كرد، و در  با فراغخارج شد، 

كرد عوض شده  اي كھ خود احساس مي روز در این فكر بود كھ دوك، درباریان، و شارلوتھ چگونھ از گوتھ
  .عمل خواھند آورد است استقبال بھ

V ١٧٩۴-١٧٨٨: ـ گوتھ در انتظار   

اعر غایب یك رئیس تازه براي شورا تعیین كرده بود؛ اكنون گوتھ، بھ تقاضاي خود، از دوك با موافقت ش
كلیة وظایف اداري بجز وزارت آموزش پرورش معاف شد و از آن پس تنھا در نقش مشاور بھ شورا 

دوك شخص باعطوفتي بود، ولي یاران محرم دیگري یافتھ و از احساسات نیمھ . كرد خدمت مي
تودة كتابخوان تقریبًا . آمد اي كھ در اگمونت بازنویسي شده گنجانده شده بود خوشش نمي جمھوریخواھانھ

اي بھ نام شیلر را قبول كرده بودند، و با شوروشوق  گوتھ را فراموش كرده بودند؛ آنھا شاعر تازه
اوند  ستودند كھ آكنده از احساسات شورشي و خشونت نھضت شتورم اي بھ نام راھزنان را مي نمایشنامھ

درانگ بود، یعني نھضتي كھ در نزد شاعري كھ آمادة موعظھ كردن دربارة نظم، تربیت، و خویشتنداري 
او از . شارلوتھ فون شتاین بسردي از او استقبال كرد. رسید نظر مي معني و ناپختھ بھ سبك كالسیك بود، بي

ا خشمگین بود؛ و شاید ھم دربارة آن شتاب، و فریفتگي مداوم وي نسبت بھ ایتالی غیبت طوالني، بازگشت بي
از لحاظ «شارلوتھ نوشت كھ نخستین برخورد آنھا پس از ورود وي . مدلھاي رومي چیزھایي شنیده بود

شارلوتھ براي » .كننده چیزي میان ما ردوبدل نشد و غیر از مطالب كسل«: بود، و افزود» لحن كامًال كاذب
  .و گوتھ آزادي آن را داشت كھ بھ كریستیان وولپیوس بیندیشدمدتي اقامت در كوخبرگ بھ این شھر رفت، 
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وسھ  بیست. ، در حالي كھ پیامي از برادرش داشت، وارد زندگي گوتھ شد١٧٨٨ژوئیة  ١٢كریستیان در 
تازگي و شادابي روحیھ، و سادگي فكر . كرد ساخت كار مي اي كھ گل مصنوعي مي سالھ بود و در كارخانھ
عنوان كدبانوي خانھ بھ باغ خود دعوت  گوتھ او را بھ. تگیش توجھ گوتھ را جلب كردو زنانگي در حال شكف

اصًال «قول گوتھ،  كریستیان تحصیالتي نداشت و، بھ. صورت رفیقة گوتھ درآمد كرد، و طولي نكشید كھ بھ
ھ ظاھرًا ولي خود را با اعتماد كامل تسلیم گوتھ كرد و آن نیاز جسماني را ك» فھمید؛ از شعر چیزي نمي

شد، گوتھ  ، وقتي او بھ مرحلة مادر شدن نزدیك مي١٧٨٩در نوامبر . شارلوتھ از او دریغ كرده بود برآورد
شارلوتھ و درباریان از . او را بھ خانة خود در وایمار برد و از ھمھ لحاظ جز اسم او را ھمسر خود ساخت

در پرده نگاه نداشتھ بود، سخت دچار اینكھ او مرزھاي طبقاتي را شكستھ و این روابط نامشروع را 
بازي  العمل او و كریستیان را بسیار اندوھگین كرد، ولي دوك، كھ در رفیقھ این عكس. ناراحتي شدند

عھده گرفت؛ و ھردر، كھ  دنیا آمد بھ بھ ١٧٨٩اي را كھ در كریسمس  كاركشتھ بود، نقش پدر تعمیدي بچھ
  .پیش گرفت و این بچھ را در ماه اوت نامگذاري كردگذشت بود، روشي عفوآمیز در  سختگیر و بي

  زن «و » مرد كوچولو«زندگي این . گوتھ بكرات عاشق شده، ولي فقط در این ھنگام پدر شده بود

. بخشید داد و بھ او سالمت مي ھایش گوش مي فھمید، بھ گفتھ عالقھ، حتي ھنگامي كھ حرفھاي گوتھ را نمي
بار او از آستانة این در گذشت، من از او جز نشاط  از زماني كھ نخستین«: گوتھ بھ یكي از دوستانش گفت

از گوتھ شراب دوست داشت، و این  نظر گوتھ تنھا عیب كریستیان این بود كھ حتي بیش بھ» .ام چیزي ندیده
رفت و در مجالس  او اغلب بھ تئاتر مي. كشانید حد و حصري مي كیفیت گاھي او را بھ احساس خوشي بي

ماند و كریستیان را در اثر خود بھ نام  یافت، در حالي كھ گوتھ در خانھ مي سیاري حضور ميرقص ب
سبك پروپرتیوس و منطبق با اخالقیات  این كتاب بھ. ساخت مشھور مي) ١٧٩٠-١٧٨٩(ھاي رومي  مرثیھ

ا مشتق از سرایي نیستند، بلكھ نام آنھ ھاي رومي داراي جنبة نوحھ این مرثیھ. كاتولوس نوشتھ شده بود
شود؛ و با رم ھم ارتباط ندارد، بلكھ  تركیب خاص وزن و قافیھ است، كھ بتناوب شش وتدي و پنج وتدي مي

  :توان خود كریستیان را دید، مثًال مربوط است بھ بیوة شادي كھ در زیر پوشش ظاھري او مي

  رم جاوداني، آنچھ كھ دیوارھاي مقدست در داخل خود دارند

  .چیز ساكت و مرده است نظر من ھنوز ھمھ ست؛ ولي بھسرشار از زندگي ا

  كند؟ چھ وقت من كنار پنجره آه، در گوش من چھ كسي نجوا مي

  … كند خواھم دید؟ سوزاند و دوباره زنده مي آن چھرة زیبا را كھ مي

  !عشق من، از اینكھ بھ این زودي تسلیم شدي پشیمان مباش

  … . كنم ارم؛ فقط احساس احترام ميپند بھ من اعتماد كن؛ من تو را جسور نمي

  اسكندر، قیصر، ھانري، و فردریك قدرتمند

  دست آوردند بھ من عطا كنند، حاضرند با مسرت نیمي از افتخاري را كھ بھ

  مشروط براینكھ من یك شب بستري را كھ در آن قرار دارم بھ آنھا عطا كنم؛

  . اشتھ استولي افسوس كھ آنان را دنیاي اموات سخت در خود نگاه د

  ات، كھ با نور عشق روشن شده است، شادي كن، بنابراین، تو كھ زنده ھستي با سعادت كامل در خانھ
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  . از آنكھ امواج غمبار رود لتھ پاي گریزانت را تر كنند پیش

از . شد ممكن است آن بیوة قشنگ یك خاطره از رم بوده باشد، ولي گرمي این ابیات از كریستیان ناشي مي
  :گوید گذشتھ، مگر او بھ مطالعة ھنر مشغول نبود؟ در جاي دیگر مي اینھا

  با این حال، این كار نیز جنبة مطالعھ دارد كھ با دست حساس 

  اش را مشخص كنم و بگذارم  انحناھاي زیباي سینھ

  انگشتان ماھرم در روي ران صاف بلغزند، زیرا بھ این ترتیب

  پردازم،  گیرم، بھ تعمق مي ساز باستاني را فرا مي من حرفة مجسمھ

  یابم كھ بیایم و  كنم، و درمي مقایسھ مي

  . كننده ببینم، و با دستان بیننده حس كنم با چشمان حس

آمیز عیان شده بود خرسند نبودند، و شارلوتة  ھاي آنان بھ نحوي چنین ابتذال بانوان وایمار از اینكھ جذبھ
  حتي كارل . زده شده بود ماتم» آقاي خود«ار از انحطاط اخالقي باوق

گشت،  ھنگامي كھ دوشس، مادر كارل، از ایتالیا بازمي. آوگوست كمي ناراحت شد، ولي بزودي نرم شد
از (توقف گوتھ در آنجا . كارل گوتھ را بھ ونیز فرستاد تا او را در بازگشت بھ وطن خود ھمراھي كند

او دلش براي كریستیان خیلي تنگ شده بود و . كننده طوالني شد نحوي ناراحت بھ) ١٧٩٠مارس تا ژوئن 
. داران و وضع بھداشت عمومي ایتالیا فروریخت خشم خود را در اثرش بھ نام اشعار ونیزي بر سر مغازه

  .این اشعار كمتر از كلیة آثار وي جالب توجھند

كند و حكمرانان  سھ جوانان آلماني را از خود بیخود ميپس از بازگشت از ونیز، متوجھ شد كھ انقالب فران
بسیاري از دوستانش، از جملھ ویالنت و ھردر، از برانداختھ شدن استبداد سلطنتي . اندازد را بھ ھراس مي

گوتھ كھ متوجھ شده بود كلیة تختھاي سلطنت در معرض تھدید ھستند، خود را . در فرانسھ تحسین كردند
اشخاص بسیاري ھستند «: او گفت. ت و اندرز داد كھ جانب احتیاط نگاه داشتھ شودكنار دوك مستقر ساخ

نظر من آنھا باید در جستجوي سبوھاي  دوند؛ و حال آنكھ بھ سو مي سو و آن افروز در دست، بھ این كھ، شعلھ
شكركشي او از دستور كارل آوگوست دایر براینكھ در ل» .آب سرد باشند تا از گسترش آتش جلوگیري كنند

حضور ) ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠(در نبرد والمي . علیھ فرانسھ ھمراه وي باشد، اطاعت كرد» نخستین ائتالف«
یك افسر آلماني در دفترچة یادداشتھاي . داشت، با آرامش در زیر آتش ایستاد، و در شكست سھیم شد

: ھارنظر كند، پاسخ داداش نوشت وقتي كھ از این شاعر عضو شورا خواستھ شد دربارة اوضاع اظ روزانھ
دربارة این مطلب تأییدي دردست » .شود اي در تاریخ جھان آغاز مي از امروز و از این محل، دوران تازه«

ھرصورت، گوتھ پس از بازگشت بھ وایمار، مطالب تندي علیھ انقالب فرانسھ، كھ وارد مرحلة  بھ. نیست
  .، نوشت)١٧٩۴- ١٧٩٢(شد  رویھا و وحشیگري مي زیاده

ین تحوالت در گوتھ گردش طبیعي یك ذھن درحال بلوغ را، از عالقھ بھ آزادي بھ عالقھ بھ نظم و ترتیب، ا
تواند ابداع و ابتكار نشان دھد، بھ ھمان ترتیب گوتھ احساس مي كرد كھ  طور كھ احمقي مي ھمان. تأیید كرد

قوانین را بھ این علت نقض كند و با احساس امنیت، رسوم و » تواند خودسرانھ زندگي كند ھر احمقي مي«
اي نداشت؛ اگر چنین نظامي اصوًال  او بھ دموكراسي شوق و عالقھ. كنند كھ دیگران آنھا را مراعات مي

او در محدودة خود . آمد لوحي، جھل، خرافات، و توحش درمي صورت حاكمیت ساده شد، بھ برقرار مي
كرد، ولي از  صرف كارھاي خیریھ پنھاني مي پرعطوفت و سخاوتمند بود، و قسمتي از درآمد خود را

در حضور انبوه جمعیت و اشخاص غریبھ با غرور و كمدلي بھ درون . جست ھا دوري مي اجتماع توده
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) ١٧٩۴- ١٧٩٠(در این سالھاي نابسامان . یافت گرایید و تنھا خوشي خود را در خانة خویش مي خویش مي
  ي آور دچار شد كھ تأثیر جوان بھ رخوتي مالل

VI ١٧٩۴-١٧٨٧: ـ شیلر در انتظار   

این شاعر، كھ تقریبًا آھي دربساط نداشت، بھ احساس . ھنگامي كھ شیلر بھ وایمار رسید، گوتھ در ایتالیا بود
در حالي كھ او در ایتالیا مشغول «: گفت معترف بود و مي) گوتھ(حسادت نسبت بھ عضو غایب شورا 

او در آنجا مشغول حرام كردن یك . ریزند اركش براي او عرق مينقاشي است، عمرو و زید مانند خران ب
، با ١٧٨٧اوت  ١٢در » .تالري است، و در اینجا باید براي نصف این مبلغ دوبرابر كار كنند ١٨٠٠حقوق 

  : لحني مساعدتر چنین نوشت

ان یك انسان عنو كنند و او را بیشتر بھ در اینجا اشخاص بسیاري با نوعي اخالص دربارة گوتھ صحبت مي
گوید او قوة قضاوتي بسیار روشن،  ھردر مي. عنوان یك نویسنده كنند، تا بھ دوست دارند و تحسین مي

بازي مبراست؛  بنابھ گفتة ھردر، گوتھ از ھرگونھ روح دسیسھ… . احساسي عمیق، و عواطفي منزه دارد
ھردر … . كند ا جسارت عمل ميدر امور سیاسي، وي آشكارا و ب… . اي نزده است گاه بھ كسي لطمھ ھیچ
و ذھنش براي ھر … از یك شاعر شایستة تحسین است  عنوان یك مسئول امور، بیش گوید كھ گوتھ، بھ مي

  . چیز وسعت الزم را دارد

. آمالیھ و شارلوتھ فون شتاین بگرمي از او استقبال كردند  وقتي شیلر آمد، دوك در وایمار نبود، ولي آنا
سلیقھ نیاز دارد، و حاضر شد صیقل  ھاي وي بھ صیقل و روشني سبك و حسن كھ نوشتھویالنت بھ او گفت 

طولي نكشید كھ این شاعر پراشتیاق نوشتن مقاالتي براي نشریة ویالنت بھ نام . سبك او بدھد الزم را بھ
انند این شارلوتھ ھم م. او سرگرمي خصوصیتري نزد شارلوتھ فون كالب یافت. مركور آلمان را آغاز كرد

مردم اینجا دربارة روابط من با شارلوتھ با «: شیلر نوشت. شارلوتة دیگر، داراي شوھري روشنفكر بود
آید، و  او آخر سپتامبر اینجا مي. آقاي فون كالب بھ من نامھ نوشتھ است… . كنند صداي نسبتًا بلند نجوا مي

بھ من تغییر نیافتھ، و این امر دوستي او نسبت . ورود او اثر زیادي بر ترتیبات من خواھد گذاشت
ولي وي … . آور است، زیرا او ھمسرش را دوست دارد و از خصوصیت من با او آگاه است حیرت

قلبي  او ھنوز ھمان آدم درستكار و خوش… . لحظھ در وفاداري ھمسرش تردید كند تواند حتي براي یك نمي
  » .است كھ ھمیشھ بود

قدر بھ وایمار عالقھ  شیلر آن. ون كارلوس در ھامبورگ اجرا شدبرنامة افتتاحیة د ١٧٨٧اوت  ٢٧در 
عنوان  این نمایشنامھ، كھ نخستین نمایشنامة او بھ نظم بود، بھ. داشت كھ براي دیدن آن بھ ھامبورگ نرفت

تسلیم دربرابر سبك تراژدي فرانسوي ھم مورد تمجید قرار گرفت و ھم محكوم شد؛ ولي آن وحدت نمایشي 
داستان نمایشنامھ با كشمكش میان فیلیپ دوم و پسرش بر سر . كرد، نداشت د ارسطو ایجاب ميرا كھ قواع

شد؛ سپس در وسط داستان، كانون توجھ بھ مبارزة ھلند براي آزادي خود  عشق الیزابت دو فرانس آغاز مي
  ت شیلر كوشش داش. شد از تسلط اسپانیاییھا و قساوت آلوا سردار سپاه اسپانیایي منتقل مي

  .كردند ترسیم كند، و خوانندگان پروتستان از استدعاي ماركي پوزا از پادشاه تحسین مي

  اعلیحضرتا، 

  ـ  من این اواخر از فالندر و برایان عبور كردم

  از این ھمھ ایاالت ثروتمند و شكوفان

  !اند كھ از ملتي شجاع، بزرگ، و درستكار پر شده
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  فكر كردم كھ پدر چنین نژادي بودن 

  و سپس! د واقعًا كاري االھي باشدبای

  … ! اند برخوردم اي از استخوانھاي مرداني كھ زیر بار قرار گرفتھ بھ توده

  اید بھ ما بازگردانید،  آنچھ ما را از آنھا محروم داشتھ

  و شما كھ سخاوتمند و نیرومند ھستید، بگذارید خوشبختي 

  از سرچشمة فیاضتان جاري شود؛ بگذارید فكر بشر 

  و شما … در امپراطوري وسیع شما بھ مرحلة بلوغ برسد 

  … ! در میان یك ھزار پادشاه، یك پادشاه واقعي بشوید

  بگذارید ھریك از اتباع آن باشد كھ زماني بود، یعني

  منظور و مورد توجھ پادشاه باشد 

  . و جز محبت برادري، وظیفة دیگري او را مقید نسازد

بھ كورنر  ١٧٨۶در . نویسي دست كشید شیلر مدتي مدید از نمایشنامھباوجود موفقیت دون كارلوس، 
كاش من مدت ده سال … . اي براي من دارد توجھ تازه درپي، مطالب جالب تاریخ، با ھر روز پي«: نوشت

آیا . شدم موجود دیگري مي) اگر چنین كرده بودم(كنم  چیز جز تاریخ مطالعھ نكرده بودم و فكر مي تمام ھیچ
نوشت، و این  گاه مي ھایي كھ گاه با نمایشنامھ» كني ھنوز فرصت جبران مافات براي من باقي باشد؟ فكر مي

شد، بھ مرگ زودرس دچار  از استقبالي كھ از برنامة افتتاحیة آنھا مي ھا امكان داشت، حتي پس نمایشنامھ
شاید اگر در زمینة . هتوانست تنھا خرج خودش را درآورد، چھ برسد بھ خرج یك خانواد شوند، او نمي

یافت كھ در  عنوان یك شخص فاضل شھرت مي قدر كافي بھ كرد، بھ آمیزي ایجاد مي تاریخ اثر موفقیت
داشت و ھنوز در  كیلومتر از وایمار فاصلھ مي ٢٣در آنجا او تنھا . دست آورد دانشگاه ینا سمت استادي بھ

  .بود قلمرو، و مشمول عنایت دوك مي

پایان رسانیدن دون كارلوس، او قلم خود را براي نوشتن تاریخ سقوط ھلند متحد  از بھ بھ این ترتیب، پس
دوم متكي بود، و از روي تفاسیر آنان  توانست ھلندي بخواند، بھ مراجع دست چون شیلر نمي. كار انداخت بھ

ول خود انتقاد با صداقت متدا) ١٧٨٨(كورنر از جلد اول . وجود آورد كھ ارزش پایداري نداشت تألیفي بھ
اي از آن نبوغي كھ شما آن  كار رفتھ است، نشانھ اثر حاضر، با ھمة استعدادي كھ در آن بھ«: كرد و گفت

  .و جلد دومي ھم دركار نبود. شیلر از ھلند دست كشید» .را در توانایي خود دارید ندارد

دولشتات، كھ در حومة وایمار گوتھ از ایتالیا بازگشت و در سپتامبر شیلر را در رو ١٧٨٨ژوئیة  ١٨در 
  بود، 

او … . ولي من تردید دارم كھ ھرگز با ھم خیلي گرم بگیریم… وجھ كاھش نیافتھ است  ھیچ سر داشتم بھ
ھمة عمر او از ھمان . توانیم در طول مسیر با یكدیگر مالقات كنیم كھ ما نمي… قدر از من جلوتر است  آن

اي از موارد عقاید ما  در پاره. دنیاي او دنیاي من نیست. ه استابتدا در جھتي خالف جھت زندگي من بود
رسید خداوند این دو شاعر را طوري  نظر مي و حقیقت ھم این است كھ بھ» .در دو قطب مخالف قرار دارند

ونھ سال داشت، بھ سرمنزل مقصد رسیده و پختگي  گوتھ، كھ سي. آفریده است كھ از یكدیگر خوششان نیاید
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اشتراك آنھا خودپسندي  تنھا وجھ. ونھ سال داشت، در حال صعود و تجربھ بود شیلر، كھ بیست .یافتھ بود
شاعر . نوشت چیز بود و ابیات نیمھ انقالبي مي شاعر جوانتر از میان مردم بود ـ بي. آمیزشان بود غرور

شیلر . كرد قبیح ميدیگر ثروتمند بود، مقام و منزلت داشت، عضو شوراي ویژة حكمران بود، و انقالب را ت
او صداي احساس، عاطفھ، . عنوان ثمرة نھضت شتورم اوند درانگ تجلي كند در مرحلة آن بود كھ بھ
گوتھ، كھ فریفتة ھنر یونان شده بود، سراپا از عقل، خویشتنداري، نظم، و سبك . آزادي و رمانتیسم بود
ست كھ یكدیگر را دوست بدارند؛ آنھا ھرصورت، براي نویسندگان طبیعي نی بھ. كرد كالسیك طرفداري مي

  .كنند یافتن بھ یك ھدف و پاداش ھمانند تالش مي ھمگي براي دست

وقتي كھ گوتھ و شیلر بھ وایمار بازگشتند، فاصلة منزلشان از یكدیگر اندك بود، ولي آنھا با ھم مراوده 
آتن «بھ این نتیجھ رسید كھ گوتھ . انتشار انتقاد خصمانة شیلر از اگمونت وضع را بدتر كرد. نداشتند
او شیلر را براي كرسي تاریخ در  ١٧٨٨در دسامبر . براي ھردو آنھا جاي كافي ندارد) وایمار(» كوچك

 ١٧٨٩فوریة  ٢٩شیلر با مسرت پذیرفت، و براي تشكر نزد گوتھ رفت، ولي در . دانشگاه ینا توصیھ كرد
  : بھ كورنر نوشت

چیز او  ھیچ. گیرد او حتي با بھترین دوستان خود گرم نمي. كند نود ميزیاد ماندن در محضر گوتھ مرا ناخش
او استعداد آن را دارد كھ . من واقعًا اعتقاد دارم كھ او آدمي بھ حد اعال خودخواه است. كند را پایبند نمي

ي شود كھ آزاد باق منت خود كند، ولي ھمیشھ موفق مي آمیز رھین افراد با اعمال كوچك و بزرگ احترام
اشخاص نباید . نگرم حد مي عنوان تجسم یك دستگاه دقیقًا مجاسبھ شدة خودخواھي بي من بھ او بھ… . بماند

درنظر من بھ ھمین علت منفور است، ھرچند كھ من . چنین موجودي را در نزدیكي خود تحمل كنند
و در من تركیب عجیبي از ا. اي داشتھ باشم ناگزیرم ذھن او را تحسین كنم و دربارة او افكار شرافتمندانھ

  » .نفرت و عالقھ ایجاد كرده است

خویش را دربارة » نطق افتتاحیة«مھ  ٢۶شیلر كار خود را در ینا آغاز كرد، و در  ١٧٨٩مھ  ١١در 
چون ورود آزاد بود، تعداد . ایراد كرد» كند؟ تاریخ جھاني چیست و انسان بھ چھ منظور آن را مطالعھ مي«

بیني شده بود، و استاد ھمراه با مستمعین خود با وجد و سرور بھ جانب  از جاي پیش مستمعین خیلي بیشتر
: گوید شیلر مي. این سخنراني مورد تمجید بسیار قرار گرفت. تاالري واقع در انتھاي دیگر شھر روان شدند

  ولي » آن شب دانشجویان براي من آواز خواندند و سھ بار ھورا كشیدند؛«

  .، كم، و درآمد درسي شیلر ناچیز بودنظر گرفتھ شده بود

سالھ را در  او تاریخ جنگ سي ١٧٩١-١٧٨٩در سالھاي . افزود شیلر با نویسندگي بھ درآمد درسي خود مي
كم با زبان مأنوس بود، ھرچند كھ باز در این زمینھ نیز برایش  در این مورد او دست. سھ قسمت انتشار داد

بافتن  اول مراجعھ كند، و تمایل وي را بھ قضاوت كردن و فلسفھ ع دستكننده بود كھ بھ مناف خیلي ناراحت
عنوان  با این وصف، ویالنت این اثر را بھ. كرد داد و در آن وقفھ ایجاد مي رنگ دیگري بھ شرح وقایع مي

مورد تحسین » استعداد آن را دارد كھ بھ پایة ھیوم، رابرتسن، و گیبن برسد، «دھد شیلر  اینكھ نشان مي
  .فروش رفت ھزار نسخھ در نخستین سال انتشار بھ رار داد، از جلد اول ھفتق

تواند آرزوي خود را براي داشتن یك كانون خانوادگي و زني كھ بھ او محبت  كرد مي شیلر اینك احساس مي
او بھ شارلوتھ و كارولینھ فون لنگفلد مختصرًا در سال . عرضھ دارد و از او توجھ كند برآورده سازد

. در رودولشتات دید ١٧٨٧در مانھایم گوشة چشمي انداختھ بود، و آنان را باردیگر در سال  ١٧٨۴
اي  كرد، و كارولینھ ازدواجي عاري از خوشبختي كرده بود و در خانھ در آنجا با مادرش زندگي مي» لوتھ«

اي  ینكھ از زیبایي بھرهھردو آنھا، بدون ا«: شیلر بھ كورنر نوشت. برد سر مي دیوار خانة لوتھ بھ دیواربھ
آنھا در ادبیات روز مطالعات زیادي دارند . آید العاده از آنھا خوشم مي توجھند، و من فوق داشتھ باشند، جالب

خانم فون لنگفلد نسبت بھ » .نوازند پیانو را خوب مي. دھند ھایي از تحصیالت بسیار خوب بروز مي و نشانھ
ازدواج كند روي خوش نشان نداد، ولي كارل آوگوست مقرري  پول این فكر كھ دخترش با یك شاعر بي
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تالر برایش تعیین كرد، و دوك ساكس ـ ماینینگن عنوان نجیبزادگي بھ وي عطا  ٢٠٠مبلغ  مختصري بھ
او بھ لوتھ ھشدار داد كھ معایب بسیاري دارد، لوتھ بھ او گفت خودش متوجھ آنھا شده است، ولي . كرد

یابیم، و اگر آنھا نقاط ضعفي  صورتي كھ آنھا را مي از دوست داشتن مردم بھعشق عبارت است «: افزود
ازدواج كردند  ١٧٩٠فوریة  ٢٢آنھا در » .دارند، قبول كردن این نقاط ضعف با قلبي آكنده از محبت است

ار تالر در سال درآمد داشت، كھ آن را با خود آورد؛ چھ ٢٠٠لوتھ شخصًا . اي گرفتند و در ینا خانة ساده
. دنیا آورد، و خود را در طول ھمة مصایب شیلر ھمسري شكیبا و پرمحبت نشان داد بچھ براي شیلر بھ

  » .كند قلب من در خوشبختي شناور است و ذھنم نیرو و قدرت تازه كسب مي«: شیلر نوشت

ماھھا  .نوشت ساخت، و مقالھ و شعر و تاریخ مي اي دو سخنراني آماده مي كرد، ھفتھ شیلر سخت كار مي
او دچار دو مورد تب نزلھ شد كھ ھمراه با درد  ١٧٩١در ژانویة . كرد روزي چھارده ساعت تالش مي

. كرد اش ھیچ غذایي را قبول نمي ھشت روز بستري بود و معده. اش بود معده و آمدن خون در اخالط سینھ
براي تعیین اینكھ شبھا چھ «د، گوی طوري كھ شیلر مي كردند و، بھ شاگردان در توجھ از وي بھ لوتھ كمك مي

  … . كردند كسي باید نزد من بیدار بماند با یكدیگر چشم و ھمچشمي مي

از «شد كھ » یك تشنج وحشتناك«در ماه مھ دچار » .درد من خوردند مقداري شراب مجارستاني خیلي بھ
. مرم فرارسیده استاي نداشتم جز اینكھ فكر كنم لحظة آخر ع ھایش احساس خفگي بود، و من چاره نشانھ
… . كردم ھرلحظھ امكان دارد چشم از جھان فروبندم من با عزیزان خود وداع كردم و فكر مي… 

  » .داد از ھمھ مرا تسكین مي كاربردن ضماد بیش مصرف زیاد تریاك، كافور، و مشك، و بھ

حتي بھ كپنھاگ گزارش كاذبي كھ دربارة مرگ وي انتشار یافتھ بود دوستانش را بھ وحشت انداخت و 
در كپنھاگ بھ پیشنھاد كارل راینھولد و ینس باگزن ـ كھ دوتن از نجباي دانمارك بودند ـ دوك . رسید

اي بھ مبلغ  ارنست فون شیملمان ھدیة ساالنھ فریدریش كریستیان حكمران ھولشتاین ـ آوگوستنبورگ و كنت
. احساس حقشناسي این صلھ را دریافت كرد شیلر با. سال بھ شیلر پیشنھاد كردند تالر براي مدت سھ ١٠٠٠

بھ اصرار . داد دانشگاه او را از تدریس معذور داشت، ولي او بھ یك گروه كوچك خصوصي درس مي
طور كامل این فلسفھ  راینھولد قسمتي از اوقات فراغت خود را صرف مطالعة فلسفة كانت كرد و تقریبًا بھ

فریح گوتھ و انزجار ھردر شد و شاید ھم اثر سوئي بر اشعار این عمل وي، باعث سرگرمي و ت. را پذیرفت
  .شیلر گذاشت

او مقالة مطول خود را تحت عنوان دربارة برازندگي و وقار منتشر كرد كھ ) ١٧٩٣(در این ھنگام 
كرد كھ در آن  را روحي توصیف مي» یك روح زیبا«او . بود» یك روح زیبا«سرآغاز توجھ رمانتیكھا بھ 

صورت برازندگي  ، وظیفھ و تمایل با یكدیگر ھماھنگند و ازنظر ظاھري و بروني، بھعقل و حواس«
بایستي از اینكھ در ازاي ھدیة خود كتاب كوچكي تحت عنوان  ھدیھ دھندگان كپنھاگي مي» .شوند متجلي مي

شیلر، . شندوحشت افتاده با داشتند، بھ دریافت مي) ١٧٩۴-١٧٩٣(شناسي بشر  ھایي دربارة تعلیم زیبایي نامھ
غرضانھ در صورتھاي ھماھنگ آغاز  عنوان تفكر بي كھ بحث خود را با تصور كانت از احساس زیبایي بھ

آیند باعث تھذیب  وجود مي كرد كھ آن احساساتي كھ بر اثر زیبایي بھ بحث مي) با شافتسبري(كرده بود، 
، این اظھارنظر كھ در ایام امن و شود شناسي با اخالقیات یكي مي شوند و احساس زیبایي طرز رفتار مي

) ھمچون گوتھ(شود، گویاي این مطلب است كھ شیلر  آرام وایمار عنوان شده است موجب تسالي خاطر مي
  . فرورفتھ است» انحطاط عمیق اخالقي«عقیده داشت كھ نسل زمان وي منحط بوده و در 

اي كھ قبًال در نھاد  زنده  جسارت و آتش«وقتي شیلر از فلسفھ بھ شعر بازگشت، متوجھ شد كھ بازیافتن آن 
كھ شاعر «ولي اصرار داشت . اند گفت بحثھاي انتقادي او را تباه كرده و مي… برایش مشكل است؛ » داشتم

» .تنھا انسان واقعي و اصیل است؛ بھترین فیلسوف در مقایسھ با شاعر تنھا كاریكاتوري از انسانیت است
اي بلند بھ  در قصیده. بشر تا درجة الھام آسماني باال برد و اعتالي مقام ابناي عنوان تعلیم او كار شاعر را بھ

  عنوان  ھنرمندان و شاعران را بھ) ١٧٨٩(نام ھنرمندان 
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خاطر حساسیت دربرابر مظاھر زیبایي و آفرینشھاي  ، او یونانیھا را بھ)١٧٨٨(نام خدایان یونان  دیگر بھ
آمیز ھشدار داد كھ از زمان تبدیل فرھنگ یونان باستان بھ  ھامي احتیاطھنري مورد تحسین قرار داد، و با اب

گرفت،  او در ھمان وقت داشت تحت تأثیر گوتھ قرار مي. آور شده است مسیحیت، دنیا زشت و مالل
  . طور كھ گوتھ تحت تأثیر وینكلمان قرار گرفتھ بود ھمان

با . نتیك بھ یونان باستان گریزي از مسیحیت بودشاید ھم در نزد شیلر و ھم در نزد گوتھ، دادن جنبة رما
شیلر این . آمیزي نوشتند، ھر دو بھ نھضت روشنگري آلمان تعلق داشتند آنكھ شیلر و گوتھ قطعات تقدس

او اعتقادي . االھي ایمان متداول در قرن ھجدھم را پذیرفت كھ عامل رستگاري انسان عقل است نھ لطف
اي نامشخص دربارة  ، و عقیده)یافت كھ در اشعارش تنھا جنبة شخصي مي(د بھ خداون) دئیستي(خداپرستانھ 

داشت و  وي كلیة كلیساھا اعم از پروتستان یا كاتولیك را مردود مي. فناناپذیري روح را در خود حفظ كرد
در شعري كوتاه تحت عنوان . گونھ وعظي را، حتي اگر توسط ھردر باشد، تحمل كند توانست ھیچ نمي

  : دو بیت مھم نوشت» منایمان «

  . بري كدام از آنھا كھ نزدم نام مي من پایبند كدام مذھبم؟ ھیچ

  . كدام؟ بھ علت پایبندي بھ مذھب و چرا ھیچ

گویید ـ بھ  طور كھ خود شما مي یك طبیعت سالم و زیبا ـ ھمان«: بھ گوتھ نوشت ١٧٩۶ژوئیة  ٩شیلر در 
توانستید ھمچنین  شما مي. و بھ فلسفة سیاسي نیازي نداردقوانین اخالقي، بھ قانوني براي موجودیتش، 

بیفزایید كھ طبیعت بھ الوھیت و اندیشة فناناپذیري روح، كھ بھ كمك آن خود را حفظ و حمایت كند، نیازي 
سوي مسیحیت باز  با این وصف، عواملي از تخیل و احساسات در او وجود داشتند كھ وي را بھ» .ندارد

  :كشیدند، مانند مي

من متوجھ ھستم كھ مسیحیت عمًال حاوي نخستین عناصر آن چیزي است كھ از ھمھ واالتر و شریفتر 
رسند كھ این اشكال  نظر ما نامطبوع و زننده مي است؛ و اشكال گوناگون ظاھري آن تنھا بھ این علت بھ

رد این نكتھ كھ این وجھ در مو ھیچ بھ… . شوند عنوان آنچھ از ھمھ واالتر است جلوه داده مي غلط بھ بھ
تواند درك كند،  تواند باشد، یا در حقیقت یك فكر زیبا از این مذھب چھ مي مذھب در نزد فكري زیبا چھ مي

سازد كھ چرا این مذھب در نزد طبایع زنانھ چنین  این امر روشن مي… . عمل نیامده است تأكید كافي بھ
  . توان آن را تحمل كرد ميآمیز است، و چرا تنھا در نزد زنان است كھ  موفقیت

رنگ  او سیمایي خوش ولي پریده. شیلر برخالف گوتھ ازنظر جسماني براي شرك كامل ساختھ نشده بود
نگریست، و  داشت، اندامش بلند ولي الغر و نحیف بود، بھ تغییرات روزانة اوضاع جوي با عدم اعتماد مي

عنوان اندیشھ در  او خود را با گوتھ بھ. مصرف كند داد در اطاقش بنشیند و سیگار بكشد و انفیھ ترجیح مي
حال ھم  درعین. كرد برابر طبیعت، تخیل در برابر عقل، و احساسات در برابر اندیشة عیني مقایسھ مي

جواب  اي را بي گاه حملھ جست، ولي ھیچ ورزي دوري مي كمرو بود و ھم مغرور، از خصومت
  گذاشت؛ گاھي ھم تندخو و نمي

دانست دوران عمرش روبھ پایان است؛ اغلب از  شد، كھ شاید علت آن ھم این بود كھ مي حوصلھ مي بي
شیلر تمایل داشت كھ دربارة ھرچیز بحث . برد كرد و گاھي ھم بھ دیگران رشك مي دیگران انتقاد مي

ز مشاھدة احساس شادي وي ا. داشتھ باشد) ایدئالیستي(اخالقي كند، اخالقیات ببافد، و لحني آرماني 
اي كھ در ھمان ابتداي كار براي  او در نامھ. ھاي عشقي گوھرھاي رازگشا اثر دیدرو امیدبخش است جنبھ

  : گوتھ نوشت استعداد خود را بخوبي تحلیل كرد

یافت، و بھ ھنگامي كھ  اندیشیدم، فكر شاعرانھ برمن تسلط مي بھ ھنگامي كھ من بایست از دید فلسفي مي
افتد كھ قوة  حتي حاال ھم اغلب اتفاق مي. شد كردم، فكر فلسفي برمن چیره مي بایست شاعرانھ فكر مي مي
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توانستم  اگر مي. ام شاعرانھ روح مزاحم آثار شود، و تعقل سرد و بي تخیل مزاحم تفكرات انتزاعي من مي
، [ طور كھ گوتھ كرد ھمان] چنان تسلطي بر این دو نیرو بیابم كھ حدود ھریك از آنھا را برایش تعیین كنم 

ولي، افسوس، درست ھمان موقعي كھ من . توانستم انتظار سرنوشتي مسرتبار را داشتھ باشم ھنوز مي
شود  كنم، بیماري برمن عارض مي طرز صحیح آغاز مي بھكار بردن نیروھاي معنوي خود را  شناختن و بھ

  . كند و بھ از میان بردن نیروھاي جسماني تھدیدم مي

او بھبود یافت، ولي احساس اینكھ درمانپذیر نیست و . بازگشت ١٧٩٣بیماري وي باشدت تمام در دسامبر 
دسامبر بھ  ١٠در . داشت يھا باشد، خلق و خویش را مكدر م باید بھ انتظار بازگشت مكرر این عارضھ

ولي ھمیشھ بھ عقب رانده … كنم  من با ھمة نیروي ذھن خود علیھ این وضع مبارزه مي«: كورنر نوشت
شك و تردید دربارة نبوغ خودم كھ در تماس با دیگران تأیید … ام،  انداز آتیھ نامعلوم بودن چشم… . شوم مي

ـ اینھا » ي كھ براي من امري ضروري شده استشود؛ و فقدان كامل آن مصاحبت فكری و تشویق نمي
رشك  اي كھ بھ نحوي قابل مالزمان فكري رنجھاي جسماني او بودند، او با حسرت از ینا بھ وایمار، بھ گوتھ

تواند  كرد گوتھ كسي است كھ مي شیلر احساس مي. نگریست مي» عقل سالم در بدن سالم«سالم بود، و بھ آن 
وسھ  رضھ دارد، مشروط بر اینكھ سردي آنھا پایان یابد و آن حایل بیستبھ وي تحرك و پشتیباني ع

  .كیلومتري میان آنان از بین برود

VII ١٨٠۵- ١٧٩۴: ـ شیلر و گوتھ   

در ینا شركت كردند، » انجمن تاریخ طبیعي«شیلر و گوتھ ھردو در یك جلسة  ١٧٩۴ھنگامي كھ در ژوئن 
شیلر، كھ بھ ھنگام خروج از تاالر با گوتھ برخورد كرد، اظھار . این حایل براي یك لحظھ از میان رفت

قد روح بودند و شناسي كھ در جلسھ بھ معرض نمایش گذارده شده بودند فا ھاي زیست داشت كھ نمونھ
گوتھ مؤكدًا اظھار موافقت كرد، و این صحبت آنان را با . توانستند بھ درك طبیعت كمك واقعي كنند نمي

  گوتھ بعدًا در خاطرات . یكدیگر ھمراه ساخت تا اینكھ بھ منزل شیلر رسیدند

ي بود كھ گوتھ در ا این مطلب عنوان رسالھ» .تغییر شكل گیاھان را براي او تشریح كردم… . منزلش بروم
آن استدالل كرده بود كھ ھمة گیاھان انواع مختلف یك گیاه اولیھ ھستند، و تقریبًا ھمة اجزاي یك گیاه، انواع 

با عالقھ و ادراك آشكار شنید، … او ھمة این حرفھا را «: گوید گوتھ مي. یافتة برگ مختلف یا مراحل تكامل
یعني » این آزمایش نیست، بلكھ یك اندیشھ است؛«: د و گفتولي وقتي حرف من تمام شد، سرش را تكان دا

این اظھارنظر گوتھ را بھ خشم . اي است كھ ھنوز بر اثر مشاھده و آزمایش بھ اثبات نرسیده است فرضیھ
گوتھ . وي افزایش یافت آورد، ولي او متوجھ شد كھ شیلر از خود ذھني مستقل دارد، و احترامش نسبت بھ

لر، كھ من از دوران كودكي او را دوست داشتھ و بر او ارج نھاده بودم، نھایت كوشش ھمسر شی«: گوید مي
  » .خود را كرد تا تفاھم متقابل ما را تقویت كند

ھوراي، (شیلر قراردادي براي سردبیري یك نشریة ماھانة ادبي كھ قرار بود نام دي ھورن  ١٧٩۴در مھ 
او امیدوار بود كھ كانت، فیشتھ، . ھ باشد، امضا كرده بودداشت) در اساطیر یوناني، االھگان فصول بودند

كلوپشتوك، ھردر، یاكوبي، باگزن، كورنر، راینھولد، ویلھلم فون ھومبولت، آوگوست ویلھلم فون شلگل وـ 
جناب «عنوان  اي بھ در سوم ژوئن نامھ. از ھمھ بھترـ گوتھ را وادارد كھ براي این نشریھ مطالبي بنویسند

، و حاوي یك ورقھ متضمن اطالعاتي دربارة مجلة »اكرم آقاي عضو شوراي ویژة حكمرانمستطاب اجل 
ورقة پیوست مبین آرزوي تعدادي از افرادي است، كھ احترام آنان «: موردنظر، بھ وایمار فرستاد و افزود

بارة حد و حصر است، دایر براینكھ شما این نشریھ را با تراوشات قلمي خود، كھ در نسبت بھ شما بي
كنیم كھ موافقت شما در  عالیجناب، ما احساس مي. القول ھستیم، قرین افتخار فرمایید ارزش آن ھمة ما متفق

گوتھ پاسخ داد كھ با كمال میل براي نشریھ » .پشتیباني از این اقدام تضمیني براي موفقیت آن خواھد بود
اص واالمقامي كھ ھیئت مدیرة شما را اطمینان دارم كھ ارتباطي نزدیكتر با اشخ«مطلب خواھد نوشت و 

  » .دھند بسیاري از آنچھ را كھ اینك در نھاد من راكد مانده است، بھ زندگي تازه برخواھد انگیخت تشكیل مي
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ھاي تاریخ ادبي ھستند، و نیز دوستي كھ میان آن دو آغاز شد و  بھ این ترتیب مكاتباتي كھ در زمرة گنجینھ
بھ مدت یازده سال ـ تا ھنگام مرگ شیلرـ بھ درازا كشید، باید در برآورد ما احترام و رعایت متقابل آن 

اي كھ مبادلھ شدند، آن كھ از ھمھ بیشتر حقایق  نامھ ٩٩٩شاید از میان . دربارة بشریت بھ حساب آورده شود
ھم با  كھ در آن شیلر، پس از چند مالقات با گوتھ،) ١٧٩۴اوت  ٢٣(كند چھارمین نامھ باشد  را روشن مي

نفسي و ھم با غرور، تفاوت میان ذھنھاي خودشان را بھ این نحو  نزاكت و ھم با صراحت، ھم با شكستھ
  : تجزیھ و تحلیل كرد

بسیاري از مطالبي كھ … . اند حركت درآورده ھاي مرا بھ مذاكرات اخیر من با شما ھمة ذخایر اندیشھ
و این (ام  كنم، از تعمقي كھ دربارة نحوة تفكر شما كرده توانستم با خود تفاھمي صحیح پیدا دربارة آنھا نمي

. اند پرتوي تازه و غیرمنتظره یافتھ) ام ھاي شما بر خودم گذاشتھ اسمي است كھ من بر تأثیر عمومي اندیشھ
  من براي چند فقره از تحقیقات نظري خود

شیوة آرام و روشن شما . اید ادهقرار د» شيء«و جسم نیاز داشتم، و شما مرا در مسیر یافتن این » شيء«بھ 
تمایل دارند مرا … راھھا، كھ تعمق و تخیل خودسرانھ  در نگاه كردن بھ امور شما را از گم شدن در كوره

كند، و این كار را خیلي  چیز را درك مي بصیرت صحیح شما ھمھ. دارد در آنھا كامًال گمراه كنند، بازمي
ذھنھایي مانند … . دھد تجزیھ و تحلیل درصدد یافتن آنند انجام ميكاملتر از آنچھ دیگران بزحمت از طریق 

دانند تا چھ حد عمیقًا نفوذ كرده و چقدر كم بھ آن نیاز دارند كھ از فلسفھ، كھ در حقیقت  ذھن شما بندرت مي
كھ ام  من مدتھا مراقب مسیري بوده… . تواند از این ذھنھا چیزي بیاموزد، چیزي بھ عاریت بگیرند تنھا مي

شما در طبیعت در جستجوي … . ام ذھن شما دنبال كرده است، ھرچند كھ این كار را از دور انجام داده
ضروریات ھستید، ولي ھنگامي كھ درصدد آن ھستید كھ اطالعات بیشتري از اجزاي منفرد طبیعت 

یت ھمة شما درصدد توضیح نقش ھر جزء در كل. نگرید صورت یك كل مي دست آورید، بھ طبیعت بھ بھ
  . تجلیات گوناگون طبیعت ھستید

  :بھ نحوي زیركانھ از تجزیھ و تحلیل ذھن شیلر احتراز كرد و گفت) اوت ٢٧(پاسخ گوتھ 

اي مطبوعتر از نامة شما دریافت دارم  توانستم ھدیھ من براي سالروز تولد خود، كھ در این ھفتھ بود، نمي
كنید، و در آن با احساس ھمدردي مرا بھ  ھ ميكھ در آن شما با دستخطي دوستانھ وجود مرا خالص

براي من مسرتبار خواھد بود كھ سرفرصت … . كنید تر از قدرتھایم تشویق مي گیري مجدانھ و فعاالنھ بھره
عنوان  اثري را كھ گفتگوي با شما بر من گذاشتھ است برایتان تشریح كنم؛ من نیز چقدر آن روزھا را بھ

اي  نظر من پس از مالقاتي چنین غیرمنتظره، چاره كنم؛ زیرا بھ ود تلقي ميدوراني پراھمیت در زندگي خ
  .نداریم جز اینكھ در زندگي ھمراه با یكدیگر والھ و سرگردان طي طریق كنیم

سپتامبر از شیلر كرد تا بھ وایمار بیاید و چند روز را با او بگذراند، دنبال این  ۴گوتھ با دعوتي كھ در 
توانید ھركاري را كھ مایل باشید، بدون اینكھ  شما مي«: یكي را گرفت و بھ شیلر نوشتاظھار عالقھ بھ نزد

و فكر … . ما در ساعات راحت و مناسب با یكدیگر صحبت خواھیم كرد. كسي مزاحمتان شود، انجام دھید
كھ طور  شما باید درست ھمان. كنم بدون اینكھ سودي حاصل شده باشد، از یكدیگر جدا نخواھیم شد مي

شیلر با آمادگي این دعوت را » .دوست دارید، و تا حد امكان انگار كھ در منزل خود ھستید، زندگي كنید
كنند  نفس كھ من بھ آن مبتال ھستم مرا ناچار مي تشنجات مربوط بھ تنگ«: پذیرفت، ولي بھ گوتھ ھشدار داد

بھ این » .گذارند قراري برایم نميھنگام آرام و  كھ تمام صبح را در بستر بمانم، زیرا این تشنجات شب
توجھ ) گوتھ(شاعر مسنتر . سپتامبر میھمان گوتھ شد و تقریبًا ھمواره بیمار بود ٢٨تا  ١۴ترتیب، شیلر از 

وي اندرز  خاطر شود؛ از نظر نوع غذا بھ گذاشت او رنجیده نمي. كرد آمیزي از شاعر بیمار مي مالطفت
، )سپتامبر ٢٩(وقتي شیلر بھ ینا بازگشت . زاد را دوست داشتھ باشدداد، و او را عادت داد كھ ھواي آ مي

. یابم، ولي افكارم ھنوز در وایمار است من بار دیگر خود را در خانة خویش مي«: بھ گوتھ چنین نوشت
» .اید از ھم بگشایم براي من مدتي طول خواھد كشید كھ كالف ھمة افكاري را كھ شما در من بیدار كرده

  ، با )تبراك ٨(سپس 
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ھاي خود در زمینة زیبایي بھ یك تفاھم  نظر من، ما باید فورًا دربارة اندیشھ بھ«: وي بود، بھ گوتھ نوشت
  ».روشن برسیم

 ١٧٩۵ژانویة  ٢۴این نشریھ در . ھورن شد ماه صرف تدارك براي نخستین شمارة نشریة دي پس از آن سھ
گوتھ . سال انتشار یافت طور ماھانھ بھ مدت سھ پس، بھ منتشر شد، و شمارة دوم آن در اول مارس؛ و از آن

براي . قاپند دوند و نسخ آن را از دست یكدیگر مي مردم دنبال آن مي«): مارس ١٨(از وایمار گزارش داد 
كانت یك «: آوریل شیلر بھ گوتھ اطالع داد ١٠در » .توانستیم از این بیشتر چیزي بخواھیم آغاز كار ما نمي

من . ستانھ براي من نوشتھ است، ولي تقاضا دارد كھ ارسال مقاالت خود را بھ تعویق اندازدنامة خیلي دو
گوتھ خواستار آن بود كھ مطالب خودش » .ایم كھ بھ ما بپیوندد خوشحالم كھ این پرندة پیر را وادار كرده

دانست كھ جنبة  ھاي رومي وي بودند و مي بدون امضا باشد، زیرا این مطالب حاوي چند قطعھ از مرثیھ
  .انگیز جسورانة آن براي یك عضو شوراي ویژة حكمران ناپسند است شھوت

شیلر از روي شوق و ذوق شتابزدة ناشي از موفقیت، گوتھ را وادار كرد كھ در یك نشریة دیگر بھ نام در 
روحترین با. شد منتشر مي ١٨٠٠تا  ١٧٩۶طور ساالنھ از  این نشریھ بھ. وي ملحق شود موزن آلماناخ بھ

قطعات این نشریھ زنین نام داشتند، كھ این دو شاعر آنھا را از روي الگوي زنیا اثر مارتیالیس شاعر 
عنوان ھدیھ بھ  آمیز بھ صورت فكاھي و كنایھ زنیا در اصل قطعات كوتاھي بودند كھ بھ. (نوشتند رومي مي

ھمة جریان عبارت است «: یف كردشیلر این طرح را براي كورنر چنین توص.) شدند میھمانان نوشتھ مي
اینھا در درجة اول . از بھ ھم چسباندن اشعار تفریحي و ھجوآمیز كھ ھر كدام آنھا یك بیت واحد است

ھاي آنھا  بار خصوصًا علیھ نویسندگان و آثارشان ھستند كھ در الیھ ھایي شوخ طبعانھ و شیطنت ھجویھ
بیتیھا از ششصد  تعداد این تك. شوند رانھ یا فلسفي دیده ميھاي شاع ھاي ناگھاني اندیشھ گریختھ شراره جستھ

عنوان راھي براي وارد كردن ضربة متقابل بھ منتقدان خودشان،  گوتھ این نقشھ را بھ» .كمتر نخواھد بود
اي شدیدتر در  ھاي طبقة متوسط، و برانگیختن عالقھ مسخره كردن نویسندگان پرطمطراق و سلیقھ

مانند روباھھایي كھ دمشان در «را » ھدایا«آنھا این . ت بھ ادبیات پیشنھاد كرده بودخوانندگان آلماني نسب
این ابیات، بدون امضا، و . فرستادند فرھنگ و احساس مي بھ اردوگاه اشخاص بي» حال سوختن است

بھ سوي » سوختھ روباھاي دم«چون بعضي از این . گر بودند بعضي از آنھا محصول مشترك این دو توطئھ
اند، گذشت زمان آتش آنھا را فرونشانده است؛ ولي  شدند كھ اینك فراموش شده ویسندگان یا مباحثي رھا مين

  : خاطره آورده شود یكي از آنھا، كھ كار گوتھ است، بویژه استحقاق آن را دارد كھ بھ

  توانید یك كل بشوید، ھمیشھ براي یك كل تالش كنید، و اگر خودتان نمي

  !یك جزء خدمتگزار بھ یك كل ببندیدعنوان  خود را بھ

  : گوید گیرد و مي شود، دنبال ھمین فكر را مي یك بیت دیگر، كھ معموًال بھ شیلر نسبت داده مي

  خواھید بدون اینكھ بمیرید زندگي كنید؟ ترسید؟ مي از مرگ مي

  .وقتي كھ مدتھا از رفتن شما بگذرد، آن كل باقي خواھد ماند. در كل زندگي كنید

دنبال خود آوردند و این امر باعث رنج كشیدن شیلر و خندة گوتھ  ھاي ساتیري زنین حمالت متقابلي بھقسمت
بعد از این «. داد كھ بگذارد كارش تنھا پاسخ دادن بھ این حمالت باشد گوتھ بھ شیلر اندرز مي. شد مي

اشكوه ھنري كار كنیم و، با آمیز زنین، ما باید زحمت بكشیم تا تنھا بر روي آثار بزرگ و ب ماجراي جنون
  » .پذیر خود بھ اشكال واالمرتبھ، ھمة دشمنان خویش را شرمنده سازیم تبدیل طبایع روان و شكل

اي از زیباترین اشعار خود را  گوتھ و شیلر در این سالھاي دوستي رو بھ توسعة خود پاره. این كار انجام شد
درناھاي «، )١٧٩۵(» روي پیاده«، و شیلر »ھندخداوند و رقاصة «و » عروس كورنت«گوتھ . نوشتند
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شیلر یك مقالة مھم بھ نام اشعار ساده و . را نوشت) ١٨٠٠(» آواز زنگ«، و )١٧٩٧(» ایبیكوس
  . را منتشر كرد) ١٧٩۶(نیز بھ این آثار افزود، و گوتھ ھم شاگردي استاد ویلھلم ) ١٧٩۵(احساساتي 

وجود آیند نھ اشعاري  اري بودند كھ براساس مدركات عیني بھمنظور شیلر از اشعار ساده و احساساتي اشع
شاعر . كرد او در خفا اشعار خود را با اشعار گوتھ مقایسھ مي. كھ از احساس متفكرانھ مایھ گرفتھ باشند

مایھ یا گمراه شده نیست، بلكھ كسي است كھ خود را چنان بسرعت با دنیاي خارج  دل یا كم ساده» ساده«
كند، و برخوردش با واقعیت براساس قضاوت  ھ میان خود و طبیعت تضادي احساس نميدھد ك وفق مي

بھ موازات . كند ھایي ذكر مي عنوان نمونھ مستقیم و عاري از تأمل است، شیلر، ھومر و شكسپیر را بھ
؛ دھد تر شدن و تصنعیتر شدن تمدن، شعر این رابطة مستقیم عیني و ھماھنگي ذھني را از دست مي پیچیده

عنوان كمال مطلوبي كھ  شود، و شاعر باید از طریق نیروي تخیل و احساس، بھ كشمكش وارد روح مي
شود، این ھماھنگي و یگانگي میان نفس خود و جھان را  شود یا بھ آن امید داشتھ مي خاطر آورده مي بھ

روي آن را  گیرد و ابرھاي فكر خود مي دوباره بھ دست آورد؛ در این صورت، شعر جنبة تعمق بھ
شیلر عقیده داشت كھ بیشتر اشعار یوناني از نوع ساده یا مستقیم . اندازند پوشانند و آن را از شفافیت مي مي

شاعر ایدئال آن است كھ . باشند بودند، و بیشتر اشعار جدید نتیجة ناھماھنگي، عدم پیوستگي، و تردید مي
گوتھ بعدھا متذكر . ني و فرم شاعرانھ درھم آمیزدنحوة برخوردھاي ساده و متفكرانھ را در یك تصویر ذھ

  . شد كھ این مقالھ سرچشمة بحث و جدل میان ادب و ھنر كالسیك و سبك رمانتیك شد

موضوع داستان در . دھد مطالعة جریان تكوین شاگردي استاد ویلھلم شیوة آفرینش آثار گوتھ را نشان مي
تكمیل شد، آن را كنار گذارد و جلد دوم آن را تا  ١٧٧٨بھ فكرش خطور كرد، جلد اول در  ١٧٧٧سال 

  پایان نرسانید؛  بھ ١٨٧٢ژوئیة 

. سال دیگر طول كشیدند كار كرد؛ جلدھاي پنجم و ششم مدت سھ ١٧٨٣سال، و روي جلد چھارم تا نوامبر 
نامید و قسمتھایي از آنھا را براي دوستان خود خواند، و » گروه نمایشي استاد ویلھلم«او این شش كتاب را 

. كار داستان شد بھ دست ١٧٩١ل بار دیگر، بھ اصرار ھردر و آنا آمالیھ، در سا. سپس آنھا را كنار گذاشت
شیلر بھ . ھاي روبھ افزایش را در اختیار شیلر گذارد دو جلد بھ آنھا افزود، و این نوشتھ ١٧٩۴تا ژوئن 

. فرستاد آمیز خود را برایش مي موازات دریافت صفحات تازه، نظرات انتقادي، پیشنھادھا، و مراتب تشویق
نقش یك قابلھ بود كھ بھ زایمان طفلي كھ از زمان والدتش مدتھا گذشتھ نقش شیلر در این ماجرا تقریبًا مانند 

جاي تعجب نیست كھ . ھا تحویل چاپخانھ شدند ھمة نوشتھ ١٧٩۶سرانجام در سال . كرد است كمك مي
نھایي حدودًا بدشكل، و ازنظر ساختمان ضعیف، داراي حشو و زواید، و درھم بود، كھ تنھا  محصول

مچنین از این نظر كھ سرگرداني و بالتكلیفي گوتھ را در میان عالیق متضاد و قسمتھایي از آن ـ ھ
داد در حكم  قاطعیت و اعتماد بھ نفسي كھ شیلر بھ او نسبت مي. كرد ـ عالي بود ایدئالھاي مبھم منعكس مي

  . اختفاي غرورآمیز دودلي و كشمكش داخلي بود

ش در اصناف آلمان بود؛ ویلھلم با گذراندن آن ـ مبین دوران آموز» كارآموزي«ـ سالھاي » شاگردي«
وخم داستان كارآموزي كند و پرزحمت ویلھلم  شد؛ بھ این ترتیب، موضوع پرپیچ» استاد«سالھاي آموزش، 

بازي را دوست داشت، و بھ علت  شب خاطر اینكھ در كودكي نمایش خیمھ گوتھ بھ. در صنف زندگي است
كردند و  از ده شھر عبور مي داستان را بھ یك گروه بازیگر، كھ از بیشاش بھ ھنر نمایش، این  ادامة عالقھ

صورت درسھایي در زندگي و تصاویري  گذاشتند، مرتبط كرد و آن را بھ سر مي یكصد زیر و بم را پشت
وفایي خویش پایبند و وفادار بود، قھرمان داستان خود را  او، كھ ھنوز نسبت بھ بي. از رسوم آلماني درآورد

ویلھلم شخصیتي جذاب و . گوید این صورت وارد صحنھ كرد كھ رفیقة خود ماریانھ را ترك ميبھ 
دھد كھ جریان وقایع یا قدرت شخصیت افراد دیگر او را از یك وضع یا  او اجازه مي. مسحوركننده نیست

 در ماجراھاي عشقي او زنان ھستند كھ ابتكار عمل را در دست. فكر بھ وضع و فكر دیگري بكشد
زند  وپا مي دنیا آمده است، در تحسین از نجیبزادگان دست عنوان یك فرد طبقة متوسط بھ او، كھ بھ. گیرند مي

در برابر (دارد كھ این نجیبزادگان روزي اشرافزادگي فكري  و با فروتني بھ این امید دل خوش مي
او یك بازیگر و زني . ر استفیلینھ داراي شخصیتي جالبت. را بھ رسمیت بشناسند) اشرافزادگي خانوادگي

pymansetareh@yahoo.com



آورد، ولي این مالقاتھاي عشقي خود را با  سیماست كھ سبكبال از یك عشق بھ عشقي دیگر روي مي خوش
فرد  شخصیت مینیون منحصربھ. دھد اي از ارتكاب گناه انجام مي نشاطي مسري، و با ناآگاھي قابل تبرئھ

نوازد، و از مردم شاھي  رود، چنگ مي جا مي مھشناسي پدر خود را، كھ بھ ھ او بااحساس وظیفھ. است
  دارد كھ آلماني  گوتھ این دختر را چنین مجسم مي. كند گیرد، ھمراھي مي شاھي پول مي

شود؛ ولي ویلھلم او را  كند، عاشق ویلھلم مي مینیون كھ دوران نوجواني را طي مي. خواند طور كامل مي بھ
. میرد بیند، از غصھ مي قتي ویلھلم را در آغوش ترزا ميعنوان یك طفل دوست دارد، و مینیون و بھ

آمبرواز توما، آھنگساز فرانسوي، از میان این ھشتصد صفحھ كتاب گوتھ، مینیون را انتخاب كرد تا یك 
  ).١٨۶۶(انگیز و دلپذیر دربارة او بسازد  اپراي غم

شیلر از سبك آرام و متین شاگردي استاد ویلھلم و توصیف واقعبینانة زندگي یك گروه ھنري سرگردان 
ھاي غیرمحتمل رواني، نكات  تمجید كرد، ولي تناقضھایي را در تسلسل وقایع ازنظر زمانبندي، جنبھ

ھاد كرد در داستان او پیشن. خالف ذوق و سلیقھ، و معایب تجسم شخصیتھا و استخوانبندي داستان متذكر شد
گوتھ بھ . كتاب تغییراتي داده شود، و نظرات خود را دربارة اینكھ داستان چگونھ باید پایان یابد ابراز داشت

من مسلمًا خواستھاي معقول شما را تا آنجا كھ برایم امكان داشتھ باشد، مراعات خواھم «: او اطمینان داد
توانست  راف كرد كھ این اظھار تنھا كاري بود كھ وي ميسال بعد، بھ اكرمان اعت  وسھ ولي سي» كرد؛

یكي از آنھا . منتقدان دیگر روشي كمتر دوستانھ داشتند. براي حفظ داستان خود از شر نفوذ شیلر انجام دھد
: آمیز گفت توصیف كرد؛ شارلوتھ فون شتاین با لحني شكایت» خانة سیار فاحشھ«عنوان یك  این كتاب را بھ

خواھد  افشاند، گویي كھ مي ا عواطف واالمقام سروكار دارد، ھمیشھ مقداري كثافت بر آنھا ميوقتي گوتھ ب«
داستان گوتھ استحقاق این انتقادات كلي . طبیعت انساني را از ھرگونھ نشانھ و نمایش الوھیت محروم دارد

اند توجھ و عالقة تو تمیز را نداشت، زیرا در آن، صفحات مطبوع بسیاري وجود دارند، و ھنوز مي و بي
  . خود جلب كند خوانندگان را، آزاد از جاروجنجال دنیا، بھ

آنھا در وایمار در زمینة نمایش . عنوان میھمان گوتھ بھ وایمار رفت شیلر باردیگر بھ ١٧٩۶مارس  ٢٣در 
كرد، و  ھایي را كھ باید روي صحنھ آیند انتخاب مي گوتھ مدیري سختگیر بود، نمایشنامھ. باھم كار كردند

آور، یا احساساتي بود، ھمچنین  آنچھ كھ ناسالم، ضعیف، اشك«: گوید اكرمان مي. داد بازیگران را تعلیم مي
معموًال » .شد ھا حذف مي طور كامل از نمایشنامھ آور یا خالف نزاكت بود، بھ آنچھ وحشتناك و دھشت

. شدند شجویان دانشگاه ینا دعوت ميتماشاگران منحصر بھ درباریان بودند، بجز مواردي كھ بعضي از دان
ھزار  آلمان دو تئاتر ملي دارد ـ در وین با پنجاه«: آوگوست فون شلگل با لحني تلخ اظھارنظر كرد

  » .تماشاگر، و در وایمار با پنجاه نفر

آوریل بھ ینا بازگشت، در حالي كھ تماس مجدد او با صحنة نمایش او را برانگیختھ بود كھ از  ١٢شیلر در 
اي دربارة  او مدتھا در فكر آن بود كھ نمایشنامھ. نویسي روي آورد تاریخ، فلسفھ، و اشعار نمایشي بھ نمایش

. گوتھ بھ او اصرار كرد بھ این كار بپردازد. ، بنویسد»سالھ جنگ سي«والنشتاین، سردار سپاه اتریش در 
  در ماه نوامبر، گوتھ بھ ینا رفت و مدتي را در 

  » .تا بھ تراژدي خود بپردازي و ما بحث دربارة آن را آغاز كنیمخود استفاده كني 

یوھان ھاینریش ) ١٧٩۵(كرد، گوتھ، كھ موفقیت شعر لویز اثر  ھنگامي كھ شیلر روي والنشتاین كار مي
فوس دربارة زندگي و احساسات مردم آلمان حس رقابتش را تحریك كرده بود، مھارت خود را در این 

. اثري بھ نام ھرمان و دوروتئا منتشر ساخت ١٧٩٨موم آزمایش كرد و در سال زمینة مورد عالقة ع
مزاج و یك مادر مھربان و پرعطوفت است،  ھرمان فرزند نیرومند و سالم و خجول و آرام یك پدر صفرایي

و یك مزرعة وسیع را، در یكي از قراي نزدیك رودخانة » میھمانخانة طالیي«) پدر و مادر(و این دو 
وسیلة  شوند كھ صدھا پناھنده از یكي از شھرھاي مرزي كھ بھ آنھا باخبر مي. كنند اداره مي راین،

كنند، و  ھایي از لباس و غذا درست مي افراد خانواده بستھ. شوند فرانسویان تسخیر شده است نزدیك مي
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مچ «و » ة برجستھسین«او در میان آنھا دختركي با . دھد ھا را بھ پناھندگان تحویل مي ھرمان این بستھ
یابد كھ با كمك بھ پناھندگان و فراھم آوردن وسایل آسایش آنان، بھ آنھا خدمت   مي» پاھاي خوشتراش

عنوان ھمسر خود نزد والدینش  از مشقات معھود، او را بھ شود و، پس ھرمان عاشق این دختر مي. كند مي
شود و شرح مختصري كھ دربارة  گو ميصورت شش وتدیھاي روان باز این داستان بھ. آورد خانھ مي بھ

دعوت براي بیرون راندن مھاجمین فرانسوي، . بخشد ورو مي شود بھ آن رنگ زندگي روستایي داده مي
یافتند، خشنود  پرست را، كھ ایفیژني در تاوریس و توركواتاسو را بیگانھ و نامأنوس مي آلمانیھاي وطن

اي كھ از زمان ورتر بھ بعد خوانندگان ناچیزي در خارج  این داستان كوچك حماسي بھ نویسنده. ساخت مي
  .اي بخشید از دوكنشین ساكس ـ وایمار داشت، محبوبیت تازه

من ھنوز «: او بھ كورنر نوشت ١٧٩۶نوامبر  ٢٨در . روبھ صعود بود ١٨٠٠تا  ١٧٩٨ستارة شیلر از 
در مقابل روي من است؛ نھ شكلي  كار بدطالع ھنوز كنم، ولي این طور جدي دربارة والنشتاین فكر مي بھ

او این اثر را بھ نثر آغاز كرد، آن را كنار گذاشت، و سپس آن را بھ نظم از » .گرفتھ و نھ پایان یافتھ است
سالھ برایش آشنا بود، ولي  وكیف مطلب بر اثر مطالعات وي در زمینة تاریخ جنگ سي كم. نو آغاز كرد

خصیتھاي آن چنان پیچیده بودند كھ وي از تالش خود براي حجم این مطالب چنان زیاد و حوادث و ش
درآمد یك  فشردن ھمة آنھا در پنج پرده دست كشید، و تصمیم گرفت كھ در مقدمة این نمایشنامھ یك پیش

نمایشنامة نخست بھ نام دي . اي بھ نام اردوگاه والنشتاین قرار دھد و بقیھ را بھ دو نمایشنامھ تقسیم كند پرده
اي بود كھ براي خلع سردار شورشي ترتیب داده شده بود، و یك ماجراي آتشین  ني حاكي از توطئھپیكولومی

قرار بود نمایشنامة نھایي و . داد وبرق مي عاشقانھ میان دختر والنشتاین و پسر رھبر توطئھ بھ آن زرق
  . اصلي مرگ والنشتاین نام گیرد

  تأثیر ترسیم واقعبینانة تصویر یك اردوگاه نظامي  تحتدرآمد نمایشنامھ را خواند، چنان  وقتي گوتھ پیش

؛ شاید )١٧٩٨اكتبر  ١٢(والنشتاین قبل از تكمیل پیكولومیني، در تئاتر وایمار بھ روي صحنھ آورده شود 
شیلر بھ وایمار رفت تا  ١٧٩٩در اوایل . اي بود كھ شاعر بھ كارش مشغول داشتھ شود این راه زیركانھ

ژانویھ انجام شد و مورد حسن قبول قرار  ٣٠برنامة افتتاحیة آن در . وي صحنھ آوردپیكولومیني را ر دي
اي كھ در  نامھ. آلود روي مرگ والنشتاین بھ كار مشغول شد شیلر بھ ینا بازگشت و با حرارتي تب. گرفت

 دھد كھ در حال بیرون آمدن از شوروحرارت اي را نشان مي وخوي نویسنده نوشت خلق ١٧٩٩مارس  ١٩
ام،  اي كھ از كارم خالص شوم، وحشت داشتھ من مدتھا از آن لحظھ«: گوید او مي. اي است آفریدن اثر تازه

كنم آزادي كنوني من بدتر از حالت  باوجود آنكھ خیلي مایل بودم آن لحظھ فرارسد؛ و در حقیقت احساس مي
ھ خود كشیده و نگاه داشتھ اینك از عاملي كھ تا این زمان مرا ب. ام اسارتي است كھ تاكنون دچار آن بوده

  ».كنم كھ انگار بھ وضعي نامشخص در فضاي خالي معلق ھستم میان رفتھ است، و من احساس مي

موفقیت . قدر كافي ھیجان پیش آمد بھ) ١٧٩٩آوریل  ٢٠(با آغاز تمرینھا و برنامة افتتاحیة مرگ والنشتاین 
كردند كھ شاھد شاھكاري  بسیار انتقادي داشتند، احساس ميآن كامل بود؛ حتي تماشاگران وایمار، كھ دیدي 

او گفتگوھا را . در این ھنگام شیلر بھ حد اعالي رشد خود رسیده بود. اند در زمینة ارائة نمایشنامھ بوده
و تحریك را قویتر كرده بود؛ ھمة شخصیتھاي اول نمایشنامھ را با روح و نیرومند ) اكسیون(كوتاه، و عمل 

ده بود و در پایان تراژیك نمایشنامھ، یعني مرگ ننگین مردي بزرگ كھ جاھطلبي و غرور ترسیم نمو
شیلر احساس : جا جمع كرده بود ھاي پراكندة داستان را در یك حد خانھ خرابش كرده بود، ھمة رشتھ بي
شاید بھ پیشنھاد  .نویسي حق با او بود تواند با گوتھ ھمپایھ باشد؛ و در زمینة نمایشنامھ كرد كھ اینك مي مي

در سوم دسامبر . تالر بھ مقرري شیلر افزود و از او دعوت كرد كھ در وایمار سكنا گزیند ٢٠٠گوتھ، دوك 
قدر بھ خانة گوتھ نزدیك بود كھ براي مدتي این دو شاعر  مكان كرد كھ آن اي نقل این خانواده بھ خانھ ١٧٩٩

  . دیدند ھر روز یكدیگر را مي

راند، خود را درگیر نمایشنامة دیگري كرده  پیش مي ، شیلر، كھ این پیروزي او را بھدر خالل این احوال
اي براي یك  خدا را شكر كھ از ھم اكنون موضوع تازه«: بھ كورنر نوشت ١٧٩٩مھ  ٨او در تاریخ . بود
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. رداو براي اثر خود، ماري استوارت، سوابق تاریخي الزم را مطالعھ ك» .تراژدي بھ فكرم رسیده است
عنوان  اي بنویسد كھ وقایع تاریخي را بھ درنظر داشت نمایشنامھ. كند ولي مدعي نبود كھ تاریخنویسي مي

خاطر اینكھ ساخت و تأثیر  وقایع و تسلسل تاریخي را بھ. مصالح كار و زمینة آن مورد استفاده قرار دھد
گر  اخالقي الیزابت را جلوهنمایشي داشتھ باشند، ترتیبي مجدد داد؛ عناصر نامطبوع در خصوصیات 

صورت قھرماني تقریبًا منزه از ھر عیب ترسیم كرد، و این دو ملكھ را در  استوارت را بھ ساخت، و ماري
  انگیز  اي ھیجان مواجھھ

در وایمار  ١٨٠٠ژوئن  ١۴ھنگامي كھ این نمایشنامھ در . ھا در ادبیات نمایشي است نیرومندترین صحنھ
وقتي ماه ژوئیھ فرارسید، او . ر دیگر بر اثر موفقیت مورد تجلیل قرار گرفتشیلر با. روي صحنھ آمد

در این مورد نیز وقایع تاریخي را مورد تجدیدنظر قرار داد و در آنھا . سرگرم نوشتن دوشیزة اورلئان بود
ست ، ژاندارك را نشان داد كھ از د»دوشیزه«جاي سوزاندن  مثًال بھ: دستكاري كرد تا ھدفش تأمین شود

شتابد تا پادشاه خود را نجات دھد، و با پیروزي  گریزد، بھ صحنة جنگ مي اسیركنندگان انگلیسي خود مي
بزرگترین موفقیتي بود كھ ) ١٨٠١سپتامبر  ١٨(برنامة افتتاحیة آن در الیپزیگ . میرد در میدان جنگ مي

  . دست آورد شیلر تا آن زمان یا بعد از آن بھ

كرد؟ او  اگھاني دوستش و احراز برتري در صحنة نمایش آلمان احساس حسادت ميآیا گوتھ از این ترقي ن
: كرد وھشت سال بعد ھنوز دربارة مرگ والنشتاین چنین قضاوت مي از این پیروزیھا مشعوف بود، بیست

ولي او رقیب خود را در زمینة » .این نمایشنامھ چنان پرعظمت است كھ در نوع خود نظیري ندارد«
كرد كھ شیلر با ابرھاي فلسفھ روي  دانست، و احساس مي نویسي واالمقام نمي اندازة نمایشنامھ شاعري بھ

وقتي كھ بعضي . طور كامل در وزن و آھنگ اشعار استادي نیافتھ است گاه بھ اشعار خود را پوشانده، و ھیچ
ي اجرا كنند، گوتھ آن را اي بھ منظور تجلیل از و خواستند در تئاتر وایمار برنامھ از ستایشگران شیلر مي

بھ ینا رفت تا در انزوا بھ  ١٨٠٠در ژوئیة . از حد جنبة ظاھرسازي دارد منع كرد عنوان اینكھ بیش بھ
نوامبر ھنوز لحن صحبت شیلر حاكي از  ٢٣در حالي كھ شیلر در وایمار ماند؛ ولي در . مطالعھ پردازد

: گفت دانست و مي مي» تعدادترین مرد از زمان شكسپیربا اس«او گوتھ را . بود) با گوتھ(دوستي زایل نشده 
گاه كوچكترین تردیدي دربارة اصالت فكري و درستكاري وي پدید  در مدت شش سال صمیمیت ما، ھیچ«

او واجد باالترین حقیقت و احساس شرافت و عمیقترین پایبندي در پیروي از آنچھ درست و خوب . نیامد
! توانستم با ھمین گرمي گوتھ را در روابط خانوادگیش نیز توجیھ كنم كاش مي«: شیلر افزود» .است بود

و بر اثر یك . دھد ھاي نادرست دربارة اینكھ چھ چیزي سعادت خانوادگي را تشكیل مي او بر اثر اندیشھ… 
دھد و درست در خانھ  انگیز از ازدواج، دچار نوعي آشفتگي شده است كھ او را رنج مي بیم تأسف

تواند خود را از آن خالص  القلب است كھ نمي قدر ضعیف و رقیق كند، و او ھم آن سیاه ميروزگارش را 
ھمسر شیلر، مانند سایر بانوان وایمار، حاضر نبود كریستیان را . »پذیر او است این تنھا نقطة آسیب. كند

  . رده استدر خانة خود بپذیرد، و شیلر در مكاتبات موجودش با گوتھ، بندرت نامي از كریستیان ب

  و این نامي است (وجود داشت  »دوقلوھا«ھایي كھ در دوستي این  باوجود چنین خدشھ

نابغة  كم ثابت كرد كھ یك نابغة سبك كالسیك و یك ، این دوستي دست)شدند دو بھ آن خوانده مي كھ گاھي این
آنھا تقریبًا ھر روز براي یكدیگر پیام . توانند در ھماھنگي با یكدیگر زندگي كنند مكتب رمانتیك مي

گذاشت و  خوردند، و گوتھ اغلب كالسكة خود را در اختیار شیلر مي فرستادند و بیشتر با ھم شام مي مي
 ٢٠در . فرستاد مي» ه استقسمتي از سفارشي را كھ شراب فروشم ھمین اآلن تحویل داد«براي شیلر 

ژوئن  ١١، و در »روي برویم طرف عصر بیایید با ھم بھ پیاده«: گوتھ بھ شیلر نوشت ١٨٠١آوریل 
از ] و در بازگشتم . آمیز مرا بھ ھمسر عزیزتان ابالغ كنید خداحافظ، درودھاي عطوفت«: نوشت

بھ شیلر  ١٨٠٢ژوئن  ٢٨در » .داي از ثمرات زحمات خود، شادم كنی ، با نشان دادن پاره[ گوتینگتن
» .خواھم تا آنجا كھ امكان دارد، در آنجا خوش باشید ام بھ شما داده خواھد شد؛ مي كلید باغ و خانھ«: نوشت
كھ شیلر را … براي من جاي خوشوقتي بود«: از مرگ شیلر، گوتھ بھ اكرمان گفت ودو سال پس بیست
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مایالت ما ھمچنان متوجھ یك نقطھ بودند، و این امر رابطة ما را یافتم؛ زیرا با آنكھ طبایع ما فرق داشتند، ت
  » .توانست بدون دیگري زندگي كند چنان صمیمانھ كرد كھ یكي از ما واقعًا نمي

گوتھ دچار ناراحتي  ١٨٠١طي سھ ماه اول . ھردو آنھا در سالھاي آخرین دوستي خود دچار بیماري بودند
در یك مرحلھ، او . و دملھایي شد كھ مدتي چشمانش را برھم آوردند خوابي، انفلوانزاي شدید، عصبي، بي

ژانویھ، شارلوتھ فون شتاین بھ  ١٢در . مدتي چنان دراز بیھوش بود كھ وایمار انتظار مرگ او را داشت
قدر عزیز است و یك بیماري  دانستم دوست پیشینم گوتھ ھنوز برایم این من نمي«: پسرش فریتس نوشت

شارلوتھ پسر » .روز پیش بر او عارض شد، مرا تا این حد عمیقًا تكان خواھد داد ھشدید وي، كھ ن
اش تحمیل  كریستیان، آوگوست، را مدتي بھ خانة خود برد تا سنگیني باري را كھ بیماري گوتھ بر رفیقھ

و پررنج بھبود گوتھ كند . كرد ناپذیر از گوتھ مراقبت مي كریستیانھ بھ نحوي خستگي. كرده بود كاھش دھد
  » .یافتن راه بازگشت مشكل است«: او بھ شارلوتھ نوشت. بود

ھایش اینك او را مرفھ كرده بود، در وایمار  شیلر، كھ درآمد حاصل از اجرا و انتشار نمایشنامھ ١٨٠٢در 
اي را كھ  گولدن خرید؛ و گوتھ، كھ در آن وقت در ینا بود، بھ او كمك كرد تا خانھ ٧٢٠٠اي بھ مبلغ  خانھ

شیلر اثري بھ نام عروس مسینا روي  ١٨٠٣مارس  ١٧در . كرد بفروشد وي در ینا در آن زندگي مي
صحنھ آورد كھ، بھ اعتراف خودش، تالشي براي رقابت با اودیپ اثر سوفوكل بود و با تقسیم ھمسرایان، 

این نمایشنامھ . آید داد كھ عاشق زني ھستند كھ خواھر آنھا از آب درمي مبارزة میان دو برادر را نشان مي
با ناكامي مشابھي  ١٨٠٣گوتھ ھم با روي صحنھ آوردن دختر نامشروع در . مطبوع طبع واقع نشد

  . رو شد روبھ

در میان تماشاگران برنامة دختر نامشروع یك بانوي بسیار باذكاوت و باروح بھ نام ژرمن نكر یا مادام 
او شیلر را نخستین بار در . كرد آوري مي طلب جمعدوستال بود كھ براي كتابش بھ نام دربارة آلمان م

  دید و چنین  ١٨٠٣دسامبر 

او . ھمان اندازه روشنفكر كھ واالمقام، شیلر را دیدم در سالون دوك و دوشس وایمار، در اجتماعي بھ
من با قدري حرارت از برتري اسلوب . خواند، ولي ھرگز بھ آن تكلم نكرده بود فرانسھ را خیلي خوب مي

ایشي خودمان نسبت بھ كلیة اسلوبھاي نمایشي دیگر دفاع كردم؛ او از بحث و جدل كردن با من امتناع نم
… . گونھ ناراحتي كند نداشت، بدون اینكھ از اشكال و كندي بیان منظور خود بھ زبان فرانسھ احساس ھیچ

كردم و سادگي ھاي چنان متعددي را كشف  طولي نكشید كھ من از خالل موانع كلمات او، اندیشھ
اي باروح یافتم كھ از  و بھ اندازه… تكلف،  قدر بي و او را آن… خصوصیات اخالقیش توجھم را جلب كرد

  . آن لحظھ پیمان دوستي پراز تحسیني با او بستم

صورت  او نمایندة فرھنگ فكري فرانسھ بھ«: شیلر گوتھ را براي پذیرش مادام دوستال آماده كرد و گفت
براي اینكھ انسان حرفھاي او را دریابد، باید خود . العادة اوست تنھا اشكال وي حرافي خارق. منزه آن است

. دسامبر نزد گوتھ آورد ٢۴او مادام دوستال را در تاریخ » .را تبدیل بھ یك دستگاه متمركز شنوایي كند
او خوب و . نممن فرصت نیافتم یك كلمھ حرف بز. ساعتي بسیار جالب را گذراندیم«: گوتھ گزارش داد

او : طور بود، بجز یك تفاوت كوچك گزارش خود مادام دوستال ھم عینًا ھمین» .خیلي زیاد صحبت مي كند
كتاب او . قدر صحبت كرد كھ او نتوانست حتي قسمتي از یك كلمھ را ھم برزبان جاري كند گفت كھ گوتھ آن

: او نوشت. مورد استفاده قرار گرفت» كرسرزمین بومي ف«عنوان  عنوان شناساندن آلمان بھ فرانسھ بھ بھ
امكان ندارد كھ نویسندگان آلمان، كھ مطلعترین و متفكرترین افراد اروپا ھستند، استحقاق آن را نداشتھ «

  » .اي توجھ بھ ادبیات و فلسفة آنھا مبذول شود باشند كھ لحظھ

ھ بودند باز بھ خود جلب كند، بھ شیلر، كھ مصمم بود توجھ تماشاگراني را كھ عروس مسینا را مردود داشت
طولي . تل را، كھ مورد توجھ عامھ بود، برگزید پیشنھاد گوتھ براي نمایشنامة بعدي خود داستان ویلھلم

پس «: ضمن خاطرات خود گفت ١٨٢٠گوتھ در . نكشید كھ موضوع داستان او را بھ حالت اشتعال درآورد
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و تا زماني كھ نمایشنامھ بھ پایان … كار شد بھ ، دستآوري كرد از اینكھ وي كلیة مطالب الزم را جمع
گذاشت و مدت  شد، سرش را روي بازویش مي اگر خستگي بر او غالب مي. رسید، از جاي خود برنخاست

بھ این . خواست تا او را بیدار نگاه دارد قھوة غلیظ سیاه مي… شد خوابید، ھمینكھ بیدار مي كوتاھي مي
  » .ھفتھ نوشتھ شد ترتیب، نمایشنامھ ظرف شش

شورش  ١٣٠٨موجب این افسانھ، تل در  بھ. عنوان یك واقعیت تاریخي پذیرفت تل را بھ شیلر افسانة ویلھلم
این شورش واقعیت داشت؛ گسلر كارگزار منفور اتریشي نیز . سویسیھا علیھ اتریش را رھبري كرده بود

ر او شھامت معروف خود را با ھدفگیري یك برابر افسانة موجود، گسلر بھ تل قول داد كھ اگ. طور ھمین
سیب، كھ روي سر پسرش قرار داشتھ باشد، با تیر و كمان بھ اثبات برساند، او را مشمول عفو خواھد 

  گسلر پرسید .تل دو تیر در كمربند خود قرار داد؛ با تیر نخستین سیب را زد. نمود

در وایمار، و كمي  ١٨٠۴مارس  ١٧یشنامھ در این نما» .كرد براي تو، اگر تیر اول بھ پسرم اصابت مي«
از . خود پذیرفت عنوان قسمتي از حقایق مربوط بھ سویس آن را بھ. جا مورد تحسین قرار گرفت بعد در ھمھ

  .در این ھنگام شیلر از گوتھ مشھورتر بود. فروش رسید نمایشنامھ ظرف چند ھفتھ ھزار نسخھ بھ

او بھ چنان قولنج شدیدي مبتال شد كھ  ١٨٠۴در ژوئیة . انده بودولي كمتر از یك سال از عمر وي باقي م
اما بتدریج بھبود یافت و نمایشنامة دیگري را بھ . پزشك معالجش بیم مرگ وي، و شیلر امید آن را داشت

او گوتھ را  ١٨٠۵آوریل  ٢٨در . آغاز كرد) مربوط بھ تاریخ روسیھ» دمیتري قالبي«(نام دمتریوس 
روز . گوتھ از آن مالقات بھ خانة خود باز گشت و خودش ھم شدیدًا بھ قولنج مبتال شد. دیدبراي آخرین بار 

چشمانش در كاسة سرش خیلي «: ھاینریش فوس گزارش داد. آوریل، آخرین بیماري شیلر آغاز شد ٢٩
ا، و ھ كنندة ادبي، تورم روده ھیجانات ناخوش» .پرید فرو رفتھ بودند، و ھمة اعصابش از روي تشنج مي

گاه مشروب زیاد  شیلر ھیچ«: گوتھ بعدھا گفت. دست ھم دادند بھ ھایش براي از بین بردن او دست فساد ریھ
رو بود، ولي در چنان ساعات ضعف جسماني او ناچار بود با مشروبات الكلي  خورد، خیلي میانھ نمي

او با . تة مرگ مالقات كردمھ شیلر با آرامشي عجیب، با فرش ٩در » .نیروھاي خود را بھ تحرك وادارد
كالبدشكافي جسدش . ھمسر، چھار فرزند، و دوستانش وداع كرد و سپس بھ خواب رفت و دیگر بیدار نشد

طوركامل بر اثر سل از بین رفتھ، قلبش روبھ تباھي گذارده، و كبد، كلیھ، و  نشان داد كھ ریة چپش بھ
باتوجھ بھ این اوضاع، اجبارًا این سؤال براي ما «: پزشك بھ دوك گفت. اند ھایش ھمگي بیمار بوده روده

  » .آید كھ این مرد بیچاره چگونھ این مدت زندگي كرده است پیش مي

 ١٠در . كرد دربارة مرگ شیلر چیزي بھ او بگوید گوتھ در آن ھنگام چنان بیمار بود كھ كسي جرئت نمي
كردم دارم جان خود را از  من فكر مي«: وشتمھ، گریة كریستیان ماجرا را بر او آشكار كرد، او بھ تسلتر ن

گوتھ با آنچھ » .دھم، ولي در عوض دوستي را از دست دادم كھ درست نیمي از وجود من بود دست مي
  .برایش باقي مانده بود بھ تحقق آمالش رسید

   فصل بیست و چھارم

  

  گوتھ، پیردیر

١٨٠۵ -١٨٣٢   

I  ـ گوتھ و ناپلئون  
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خاطر رعایت محدودیتھاي مقرر خویش، در این مرحلھ گوتھ را در حالي كھ  آیا بھتر این است كھ ما بھ
اند رھا كنیم، یا  اش جاري است و سنین عمرش او را بھ مرحلة عقل و كمال رسانیده فاوست او نوك خامھ

النوع  كالم، این رب لةآنكھ با متراكمتر كردن صفحات محدودي كھ در اختیار داریم، و با قبول خطر اطا
  . كشد زوال ما را بھ دنبال خود مي پیوستھ در حال تكامل را تا پایان كارش دنبال كنیم؟ خرد بي

آوگوست، كھ متحد پروس بود،   كارل  دوك. ، ناپلئون پروسیھا را در ینا شكست داد١٨٠۶اكتبر  ١۴در 
بازماندگان منھزم و سپس فاتحان . بودارتش كوچك خود را در آن نبرد علیھ فرانسویان رھبري كرده 

شانزده سرباز . انبارھا را غارت كردند و خود را در منازل مردم جاي دادند. گرسنھ وارد وایمار شدند
آن شب دو سرباز . آلزاسي خانة گوتھ را دراختیار گرفتند، كریستیان بھ آنھا غذا، مشروب، و رختخواب داد

نھ شدند و چون در طبقة پایین رختخواب دیگري موجود نیافتند، بھ دیگر، كھ مست بودند، بزور وارد خا
. باال دویدند و داخل اطاق گوتھ شدند، شمشیر خود را مقابل صورت او گرفتند و خواستار جا شدند  طبقة

دو سرباز و ھمخواب خود قرار داد، آنھا را وادار كرد بروند، و سپس در را  كریستیان خود را در میان این
دستوراتي صادر شد دایر . در تاریخ پانزدھم، بوناپارت بھ وایمار رسید و نظم را برقرار كرد. ردچفت ك

كلیة اقدامات الزم باید براي محافظت گوتة بزرگ و خانة او «شد و » ادیب برجستھ«براینكھ نباید مزاحم 
سپس با عذرخواھي و  مارشال الن، مارشال نھ، و مارشال اوژرو مدتي نزد او ماندند، و» .عمل آید بھ

خواست خدا ما  بھ«: خاطر شھامتش تشكر كرد و بھ او گفت گوتھ از كریستیان بھ. سپاسگزاري از آنجا رفتند
مادر مھربان گوتھ، كھ ھمة معایب او را با . اكتبر آنھا ازدواج كردند ١٩در » .وشوھر خواھیم شد زن

  محبت، و ھمة افتخارات وي 

درگذشت، و گوتھ نیمي از  ١٨٠٨سپتامبر  ١٢او در . خود را ھمراه آنان كرد بود، بار دیگر دعاھاي خیر
  .ارث برد امالك وي را بھ

وسھ شاھزاده در ارفورت  اي مركب از شش پادشاه و چھل عنوان رئیس در جلسھ ناپلئون بھ ١٨٠٨در اكتبر 
اشت و گوتھ را جزو كارل آوگوست در این جلسھ شركت د دوك. شركت كرد و نقشة آلمان را تغییر داد

شاعر بھ این مالقات . اكتبر از او دیدن كند ٢بوناپارت از گوتھ خواست در . مالزمان خود بھ جلسھ برد
رفت و مدت یك ساعت را با فاتح، تالران، دو سردار سپاه، و فریدریش فون مولر، یكي از قضات وایمار، 

، دربارة )ونھ سال داشت ھ در آن وقت پنجاهگوت(ناپلئون از نیروي جسماني گوتھ تحسین كرد . گذراند
ھاي وقت را، كھ تأكید را روي تقدیر  او نمایشنامھ. خانوادة او پرسید، و بھ انتقاد پرشوري از ورتر پرداخت

آقاي گوتھ در این . چرا راجع بھ تقدیر صحبت كنیم؟ سیاست تقدیر است«: گذاشتند، محكوم كرد و گفت مي
پاسخ گوتھ اطالعي نداریم، ولي مولر اظھار داشت ھنگامي كھ گوتھ از اطاق  ما از» گوید؟ باره چھ مي

  » !این یك مرد واقعي است«: شد، ناپلئون بھ سران سپاھش گفت خارج مي

در ششم اكتبر ناپلئون بھ وایمار بازگشت و یك گروه از پاریس با خود آورد كھ تالما، ھنرمند بزرگ، ھم 
از اجراي برنامھ، امپراطور  پس. اتر گوتھ مرگ قیصر اثر ولتر را نمایش دادندآنھا در تئ. در میان آنھا بود

تواند  نمایشنامة جدي مي«: او گفت. بحث پرداخت گوتھ را بھ كناري كشید و با او دربارة تراژدي بھ
. اي براي شاھزادگان و مردم باشد، زیرا از بعضي جھات مافوق وقایع تاریخي قرار دارد بدرستي مدرسھ

[ ناپلئون] شما باید مرگ قیصر ار باشكوھتر از ولتر مجسم دارید، و نشان دھید اگر مردم بھ قیصر « …
» .شدند مرحلة اجرا درآورد، مردم دنیا چقدر خوشبخت مي ھاي عالي خود را بھ دادند كھ نقشھ وقت كافي مي

در آنجا شما ! كنم ز شما ميمن صریحًا این خواھش را ا. شما باید بھ پاریس بیایید«: و كمي بعد افزود
» .دست خواھید آورد دیدگاھي وسیعتر از جھان خواھید یافت و موضوعھاي زیادي براي اشعار خود بھ

گذشت، از سفیر فرانسھ  بار از مسكو از وایمار مي نشیني مصیبت وقتي كھ ناپلئون بار دیگر پس از عقب
  . خواست درودھاي وي را بھ گوتھ ابالغ كند

بزرگترین ذھني را كھ دنیا تاكنون «قول خودش، در وجود بوناپارت  كرد كھ وي، بھ س ميشاعر احسا
از ھمة : نوشت ١٨٠٧او كامًال با حكمراني ناپلئون بر آلمان موافق بود؛ در سال » .خود دیده یافتھ است بھ
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بود؛ و  اینھا كھ بگذریم، اصوًال آلماني وجود نداشت بلكھ فقط مجموعة درھمي از كشورھاي كوچك
نظر گوتھ خوب بود كھ اروپا متحد باشد، خصوصًا  ناپدید شده بود؛ بھ ١٨٠۶امپراطوري مقدس روم در 

  او از شكست ناپلئون در واترلو خوشحال نبود، ھرچند كھ دوك. تحت فرمان شخصیتي بارز مانند ناپلئون
  از آن جنبة جھاني  یق وي بیشفرھنگ و عال. وي بار دیگر ھنگھاي وایمار را علیھ فرانسویان رھبري كرد

شد،  توانست، با آنكھ بكرات از اوخواستھ مي پرستانة زیادي احساس كند؛ و او نمي او حرارت میھن
  :»در ھشتادمین سال عمر خود بھ اكرمان گفت. سرودھایي كھ داراي شور و حرارت ملي باشند بنویسد

كردم؟ و میان  ر حالي كھ احساس نفرت نميتوانستم سرودھاي حاكي از نفرت بنویسم، د من چگونھ مي
گاه از فرانسویان نفرت نداشتم، ھرچند وقتي كھ ما از شر آنھا خالص شدیم، خدا را  خودمان باشد، من ھیچ

توانستم از ملتي  و بربریت است، چگونھ مي[ فرھنگ] من كھ تنھا مطالب مھم برایم تمدن . شكر كردم
نگترین ملل جھان است و من مقدار زیادي از فرھنگ خود را مدیون نفرت داشتھ باشم كھ در زمرة بافرھ

شما ھمیشھ آن را در پایینترین سطوح . ھرحال، این موضوع نفرت میان ملل چیز عجیبي است آن ھستم؟ بھ
ولي سطحي وجود دارد كھ درآن این نفرت كامًال ناپدید . یابید تر مي تمدن از ھمھ نیرومندتر و وحشیانھ

اصطالح، مافوق ملتھا قرار دارد و سعادت یا مصیبت یك ملت ھمسایھ را  ر آنجا انسان، بھشود و د مي
این سطح با طبع من سازگار بود، و من مدتھاي مدید قبل از . پندارد مثابھ سعادت یا مصیبت خود مي بھ

  . سالگي، بھ این سطح رسیده بودم سن شصت رسیدن بھ

  ! وجود داشت» اروپاییان خوب«كاش در ھر كشور بزگ یك میلیون نفر از چنین 

II بخش اول : ـ فاوست  

گوتھ دعوت ناپلئون را براي رفتن بھ پاریس یا نوشتن دربارة قیصر نپذیرفت؛ مدتھا بود كھ او در فكر و 
یاسي او را عمیقًا بھ از باشكوھترین فعالیتھاي س پروراند كھ حتي بیش ھاي خود موضوعي را مي نوشتھ

داشت، و آن تالش روح براي رسیدن بھ تفاھم و زیبایي، شكست روح بر اثر كوتاھي عمر  تحرك وامي
ولي . دست آورد صدر بھ توان با محدود كردن ھدف و سعة زیبایي و گریزپایي حقیقت، و آرامشي بود كھ مي

وھشت سال  یشي عرضھ كرد؟ گوتھ مدت پنجاهچگونھ امكان داشت ھمة اینھا را در تمثیلي نو و قالبي نما
  . در این راه تالش كرد

بازي آموختھ بود، و تصاویري از  شب ھاي قصھ و خیمھ او در كودكي داستان فاوست را از طریق جزوه
خود او در دوران جواني بھ جادو . فاوست و شیطان روي دیوارھاي سرداب آوئرباخ در الیپزیگ دیده بود

قرارانة خودش براي فھمیدن در تصوري كھ وي در ذھن خود از  جستجوي بي. زده بودو كیمیاگري دست 
آمیز ھردر در قالب مفیستوفلس ریختھ  فاوست داشت راه یافت؛ خواندن آثار ولتر و تماسش با لحن طعن

ده بریون، كھ او در ززنھایم تركش كر شد؛ گرتچن، كھ وي در فرانكفورت بھ او دل باختھ بود، و فریدریكھ
  .بود، بھ مارگارت شكل و نام بخشیدند

  ھایي كھ این داستان در فكر او  عمق تأثیري كھ داستان فاوست بر گوتھ گذاشت، و تنوع اشكال و قواره

در زندگینامة خود  ١٧٧١او دربارة مالقات خود با ھردر در . پایان نرسانید آن را بھ ١٨٣١كرد و تا سال 
  : نوشت

كم خود را بھ  اي موضوعھا كھ در نھاد من ریشھ گرفتھ بودند و كم خود را بھ پارهمن با نھایت دقت عالقة 
. بودند» فاوست«و » گوتس فون برلیشینگن«این موضوعھا . آوردند از او پنھان داشتم قالبي شاعرانھ درمي

اوم انداخت و در حركت مد با الحان متعدد خود در درون من طنین مي» فاوست«بازي  شب نمایش خیمھ… 
عالوه . من نیز در زمینة ھمھ نوع علم بھ كاوش پرداختھ، و خیلي زود بھ بیھودگي آن پي برده بودم. بود
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برآن، من در زندگي واقعي انواع راھھا را آزمایش كرده و پیوستھ بدون احساس رضایت و با احساس 
بسیار دیگري را در فكر خود در آن وقت، من این مطالب و ھمچنین مطالب . ناراحتي از آنھا بازگشتھ بودم

  . كردم، بدون اینكھ چیزي روي كاغذ آورم داشتم و در ساعات تنھایي از آنھا احساس سرور مي

من امروز صبح احساس «: او بھ یكي از كساني كھ با وي در مكاتبھ بودند گفت ١٧٧۵سپتامبر  ١٧در 
ي بعد در آن ماه، یوھان تسیمرمان از مدت» .فاوست خود را نوشتم«كردم سرحال ھستم، و یك صحنھ از  مي

اي پر از ھزار  او كیسھ: گوید طوري كھ خود تسیمرمان مي كند، و بھ او پرسید نمایشنامھ چگونھ پیشرفت مي
وقتي گوتھ بھ وایمار رفت » .فاوست من این است«: تكھ كاغذ آورد و آن را روي میز انداخت و گفت

ولي او از آن ناراضي بود و آن را كنار گذاشت؛ این . امل بود، فرم اولیة نمایشنامھ ك)١٧٧۵نوامبر (
، كھ یك نسخة خطي آن كھ دستنوشتة خانم فون گوخھاوزن بود در وایمار یافتھ ١٨٨٧فاوست اولیھ تا سال 

گوتھ در طول پانزده سال دیگر آن را مرور كرد، گسترش داد، و سرانجام آن را بھ . چاپ نرسید شد، بھ
این . وسھ صفحھ است چاپ رسانید، و این قطعھ اینك در شصت بھ ١٧٩٠ز فاوست در صورت یك قطعھ ا
  .بعد بود شدة مشھورترین نمایشنامھ از زمان ھملت بھ نخستین شكل چاپ

: ژوئن بھ شیلر نوشت ٢٢در . كنار گذاشت ١٧٩٧گوتھ، كھ ھنوز از آن ناراضي بود، موضوع را تا سال 
آنچھ را كھ چاپ شده است كنار بگذارم، و … كار فاوست خود شوم  بھ تام بار دیگر دس من تصمیم گرفتھ«

و چقدر خوب بود كھ شما در … . بیشتر گسترش بدھم… عمل آورم  مقدار زیادي جرح و تعدیل در آن بھ
خوابي بھ سرتان زد دربارة این موضوع فكر كنید و بھ من بگویید كھ از كل داستان  یكي از شبھایي كھ بي

: شیلر روز بعد جواب داد» .ي دارید و رؤیاھاي مرا مانند پیامبري واقعي برایم تعبیر كنیدچھ انتظار
ھاي الھي و جسماني در وجود بشر، ھرگز  دوگانگي طبع بشر، و تالش ناموفق براي متحد كردن جنبھ«
رو  وبھطبیعت موضوع شما را ناچار خواھد كرد كھ از دید فلسفي با آن ر. شود نظر دور داشتھ نمي از

نیروي » .ھاي منطقي و معقول درآورد شوید، و نیروي تخیل ناچار خواھد بود كھ خود رادر خدمت اندیشھ
  از حد غني بود، و تجربیات وي، كھ او  تخیل گوتھ بیش

  . شناسیم بھ جھانیان عرضھ داشت آنچھ را كھ امروز بھ نام فاوست، بخش اول مي ١٨٠٨برابر كرد، و در 

پراحساس » نامة  تقدیم«بازیش یك كلمھ بر زبان جاري سازد، یك  شب او قبل از اینكھ بگذارد عروسك خیمھ
، كھ با لحني مضحك نوشتھ شده و حاكي از بحثي میان »پیشگفتار در تئاتر«بھ دوستان مرحوم خود؛ یك 

خداوند با مفیستوفلس ، كھ در آن »پیشگفتار در بھشت«نویس، و دلقك بود؛ و یك  مدیر تئاتر، نمایش
سپس، . توان براي ھمیشھ بھ گناه كشانید، در مقدمة نمایشنامھ قرار داد كند كھ فاوست را نمي شرطبندي مي

  : گوید كند و مي سرانجام فاوست آغاز بھ سخن مي

  افسوس كھ من، فلسفھ، قانونشناسي،

  ھمچنین علم پزشكي، 

  انگیزتر، الھیات را  و از ھمھ غم

  . ام طور كامل مطالعھ كرده حرارت بھبا تالشي پر

  ام،  صورت احمقي دانشمند و بیچاره گیر كرده و در اینجا بھ

  . درست مثل آن وقت كھ نخستین بار در راه مدرسھ گام برداشتم

  خوانند،  آنھا مرا استاد، نھ الحق دكتر مي
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  ده سال، بر نشیب و فراز، ـ  و من نزدیك نھ

  راست،  و باال و پایین، و از چپ بھ

  كنم  وار راھنمایي مي شاگردان خود را برده

  . چیز را بدانیم توانیم ھیچ دانم كھ در واقع ما نمي و مي

ھاي كوچك ھانس زاكس باقي مانده بود، درست ھمان وزن مواجي  این وزن چھاروتدي، كھ از نمایشنامھ
  . كشید مناسب بود ھمیز مياي كھ فلسفھ را با استھزا بھ زیر م از آب درآمد كھ براي نمایشنامھ

دھد؛ و او ھم مانند گوتھ  سالھ نشان مي البتھ فاوست خود گوتھ است، حتي از لحاظ سني كھ او را شصت
آرزوي دوگانة او براي خرد و . آید سالگي از زیبایي و برازندگي زنان بھ ھیجان مي ھنوز در سن شصت

طلبید، ولي در  مبارزه مي خدایان انتقامجو را بھ زیبایي معرف روح گوتھ بود؛ این آرزو با گستاخي خود
فاوست و گوتھ ھردو بھ زندگي، اعم از معنوي و حسي، از دید فلسفي و از . حال آرزویي واال بود عین

كھ شیطان نیست، ولي فیلسوف شیطان (بعكس، مفیستوفلس . جنبة خوشگذراني، پاسخ مثبت داده بودند
معني، و ھمة زیباییھا اسكلتي ھستند كھ  آرزوھا در نظرش بي عفریت انكار و شك است و ھمة) است

در لحظات بسیار، گوتھ در قالب این روح ریشخندكننده نیز درآمده بود . پوستي بر رویشان قرار دارد
رسد كھ مفیستوفلس نداي  نظر مي گاھي بھ. توانست چنین لطافت طبع و روحي بھ وي بیخشد وگرنھ نمي

  قل است كھ جلو تمایالت و تجربھ، واقعبیني، و ع

  . نتیجة زندة آشنایي وسیع با جھان است… شخصیت مفیستوفلس «: در حقیقت، گوتھ بھ اكرمان گفت

پذیرد كھ مفیستوفلس  شرطي مي فروشد؛ او رفتن بھ جھنم را بھ فاوست روح خود را بدون قیدوشرط نمي
  :كمال میل حاضر باشد براي ھمیشھ با آن سر كندلذت ارضاكنندة آنچنان پایداري بھ او نشان دھد كھ او با 

  اگر ھم با رضایت خاطر براي ھمیشھ در بستر كاھلي بلمم، 

  … ! پایان رسد سپس در آن ھنگام نسل من بھ

  آیا باید بھ ھر یك از لحظات بگویم 

  » !قدري درنگ كن، تو خیلي زیبایي«

  بیفكني؛  تواني بھ غل و زنجیري كھ بخواھي، مرا در آن صورت تو مي

  .و در آن صورت من ھم با كمال میل بھ آنجا خواھم رفت

آتش شھوات «: دارد پروایي فریاد برمي كند و با بي فاوست بھ این شرط این پیمان را با خون خود امضا مي
  » .ما اینك در دریاي لذات جسماني فرو خواھد نشست

ھاي آن  فاوست در وجود او ھمة جذبھ. برد مي) گرتچن(بھ این ترتیب، مفیستوفلس او را نزد مارگارت 
كند دل مارگارت را با جواھر و  او سعي مي. یابد گردد مي رود و با خرد بازمي سادگیي را كھ با دانش مي

  : دست آورد فلسفھ بھ

  كنم بگو مذھب تو چگونھ است؟  خواھش مي: مارگارت
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  تو مردي خوب و مھربان ھستي، 

  .مذھب توجھ ناچیزي مي كنيكنم بھ  و با این وصف، فكر مي

  . كني من تو را دوست دارم تو حس مي! بس است طفل عزیز: فاوست

  كنم،  ریزم و جان خود را فدا مي من براي كساني كھ دوستشان دارم خون خود را مي

  . گیرم گاه ایمان و كلیساي كسي را از دستش نمي و ھیچ

  ! ما باید اعتقاد داشتھ باشیم! این درست نیست: مارگارت

  تو بھ خداوند اعتقاد داري؟ 

  تواند بگوید  دختر بسیار عزیزم، چھ كسي مي: فاوست

  ؟»من بھ خداوند اعتقاد دارم«

  پس تو اعتقاد نداري؟ : مارگارت

  ! روي جذاب، حرفم را اشتباه نشنو تو، فرشتھ: فاوست

  گونھ او را معرفي كند؟  تواند این ر او نھد؟ چھ كسي ميچھ كسي مي تواند نام ب

  من بھ او اعتقاد دارم؟ 

  كسي كھ احساس دارد و افكار باطنیش محكم است، 

  » من بھ او اعتقاد ندارم؟«تواند بگوید  مي

  كند،  چیز را حفظ مي چیز را دربر دارد و ھمھ آیا او كھ ھمھ

  كند؟  ميتو و من و خودش را در چنگ ندارد و حفظ ن

  شود؟  آیا گنبد آسمان باالي سر ما ظاھر نمي

  … آیا زمین پابرجا زیر پاي ما قرار ندارد؟

  با آنكھ اینھا خیلي بزرگند، قلب خود را از آنھا ماالمال كن،

  و ھنگامي كھ از این احساس خود را كامًال سعادتمند دانستي، 

  ! خواھي بگذار اسمش را آنچھ مي

  ! عشق، خدا بگذار اسمش را سعادت، قلب،

  من براي آن نامي ندارم، 
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  . چیز است احساس ھمھ

  اسم، چیزي جز صدا و دود نیست

  … . كند كھ نور آسمان را ابرآلود مي

  رسند،  نظر منصفانھ مي این كلمات تو بھ: مارگارت

  . ولي با این وصف، تو پایبند مسیحیت نیستي

  . طفل عزیزم: فاوست

گیرد، بلكھ اندام و البسة زیباي فاوست، كھ  تأثیر مذھب وحدت وجود مبھم فاوست قرار نمي مارگارت تحت
او در . دھد تأثیر قرار مي سحر مفیستوفلس بھ كمك آنھا جواني دوباره بھ او بخشیده است، مارگارت را تحت

  : خواند مي حالي كھ سر دوك ریسندگي خود نشستھ است، آوازي حاكي از آرزوي حسرتبار

  آرامش من رخت بربستھ است، 

  قلبم ریش است، 

  گاه دیگر من ھیچ

  … . آن را نخواھم یافت

  من نزدیك پنجره، 

  گردم؛  تنھا بھ دنبال او مي

  روم،  پیش مي وقتي بھ

  . گردم تنھا بھ دنبال او مي

  راه رفتن پرشكوھش، 

  اش،  منشانھ ھیئت بزرگ

  تبسم لبانش، 

  … نیرومندي چشمانش، 

  آغوش من او را 

  كند  او را آرزو مي

  توانم او را درآغوش بگیرم  آه، آیا مي

  و خود را بھ او بچسبانم 
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  و او را ببوسم؟ 

  در آن صورت با كمال میل حاضرم 

  ھاي او بیھوش شوم،  از بوسھ

  ! از حال بروم، و بمیرم

كھ وي دیگر . دھد ر بھ مادرش ميآو براي اینكھ بدون نگھبان و مراقب ببوسد و ازحال برود، داروي خواب
رساند و سپس ناپدید  فاوست برادر مارگارت بھ نام والنتینھ را در یك دوئل بھ قتل مي. شود از آن بیدار نمي

شود و بھ مرگ  دستگیر مي. كشد پدر خود را مي شود؛ مارگارت از روي سرافكندگي و اندوه بچة بي مي
شود از اطاقك زندان او  كند، ولي حاضر نمي ز او دیدن ميفاوست در دخمة زندانش ا. شود محكوم مي
: دارد كند، در حالي كھ صدایي از آسمان فریاد برمي مفیستوفلس فاوست را از آنجا دور مي. خارج شود

  ».اند بخشوده شده) مارگارت(گناھان او «

ده بود، زیباترین منتشر ش ١٨٠٨خوانندگان این اثر تنھا بتدریج متوجھ شدند كھ این فاوست، كھ در 
ولي عدة معدودي كھ ھشیار بودند . وجود آورده بود نمایشنامھ و زیباترین شعري بود كھ آلمان تا آن وقت بھ

فریدریش . عنوان اثري شایستة آنكھ در میان واالترین آثار ادبي جھان جاي گیرد شناختند آن را فورًا بھ
تر او را با شكسپیر برابر دانست؛ ویالنت در قلمرو شلگل گوتھ را با دانتھ مقایسھ كرد، ژان پول ریش

  . شاعري ھمان مقام رفیعي را برایش قایل شد كھ ناپلئون در آن ھنگام در قلمرو حكومت و چنگ داشت

III ـ پیردیر عاشق  

 ٢٣در . دو ماجراي عشقي پرشور داشت) بدون احتساب بتینا برنتانو(گوتھ  ١٨٢١- ١٨١٨در سالھاي 
او نوة . اي از ویالنت نزد شاعر سالخورده آمد ودو سال داشت، با معرفینامھ بتینا، كھ بیست ١٨٠٧آوریل 

سوفي فون الروش بود كھ بھ ویالنت نرد عشق باختھ بود، و دختر ماكسیمیلیانھ برنتانو بود كھ با گوتھ راز 
رد؛ و ھمینكھ وارد اتاق كرد كھ یك نوع پیوند الفت موروثي با گوتھ دا او احساس مي. و نیازي داشتھ بود

عنوان یك بچھ پذیرفت، و از آن پس با ھمان مفھوم با او  گوتھ وي را بھ. آغوش او افكند گوتھ شد، خود را بھ
فرستاد، و با آنكھ این  اي را كھ سروده بود مي ترین اشعار عاشقانھ ھایش تازه كرد؛ ولي ھمراه نامھ مكاتبھ مي

پنداشت، و در مكاتبات  خود مي آنھا را در حكم اظھارتمایل شدید نسبت بھ اشعار خطاب بھ بتینا نبودند، وي
  .منتشر كرد، ھمین رنگ را بھ آنھا داد ١٨٣۵گوتھ با یك بچھ، كھ وي در 

نامید، » مینا«این دختر، كھ كمي بعد گوتھ او را . بیشتر اشعار از ویلھلمینھ ھرتسلیب الھام گرفتھ شده بودند
او نوزده سال  ١٨٠٨شناخت، ولي در  گوتھ او را در دوران كودكي مي. ینا بوددختر یك كتابفروش در 

كرد  كرد بادقت توجھ مي اي كھ گوتھ ادا مي او بھ ھر كلمھ. داشت؛ عفیف، بااحساس، و درحال شكفتگي بود
گوتھ . ودشد كھ او گوتھ را دوست بدارد و از آن خود كند، متألم ب و از اینكھ اختالف سن و موقع مانع آن مي

  متوجھ احساسات او شد، بھ آن پاسخ مساعد داد، براي او 

رسد كھ وقتي  نظر مي چنین بھ. آورد كھ ھمین تازگي كریستیان را ھمسر خود كرده است خاطر مي ولي بھ
مجسم كرد، ) ١٨٠٩(خجول، حساس، و پرمحبت را در رمان خود بھ نام پیوندھاي انتخابي » اوتیلیھ«گوتھ 

  .ظر داشتمینا را درن

طور كھ خود نویسندة آن ھم عقیده داشت، بھترین داستان وي بھ نثر بود  توجھ، ھمان این رمان بسیار قابل
اي بود كھ از استاد ویلھلم تھیھ  كھ، از نظر تنظیم و فشردگي بیان، خیلي بھتر از دو متن مطول و پرحاشیھ

در سراسر پیوندھاي انتخابي حتي «: جھ كنیدتو) ١٨٢٩فوریة  ٩(بھ اظھارات گوتھ بھ اكرمان . كرده بود
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یك سطر وجود ندارد كھ مبین قسمتي از زندگي واقعي خود من نباشد، و در این متن مطالبي نھفتھ است كھ 
در واقع، عیب كتاب » .از آن است كھ انسان بتواند با یك بار قرائت آنھا را ھضم و جذب كند بمراتب بیش

ھا و افكار گوتھ است؛ و گوتھ خیلي زیاد از قول اشخاصي كھ بھ آنھا  ندیشھاز حد حاوي ا این است كھ بیش
گوید كھ دخترك یعني اوتیلیھ، یك دفترچة خاطرات روزانھ دارد  مثًال او مي. (بافي كرده است آید، فلسفھ نمي

بسیار در برابر برتري «: گنجاند، مانند خود را درآن مي» افكار اتفاقي«ترین  كھ گوتھ بعضي از پختھ
ھمین علت كھ افكار و  ولي بھ) ».شخص دیگر، ما راھي جز عشق و محبت براي دفاع از خود نداریم

ھاي خود گوتھ تا این حد در این كتاب آمده است، كتاب داراي گرمي زندگي و استغناي فكري است؛  اندیشھ
است كھ وسوسھ شده است بھ صورتي كھ در كتاب آمده است باز ھمان شارلوتھ فون شتاین  مثًال شارلوتھ بھ

ورزد؛ سروان خود گوتھ است كھ عاشق ھمسر دوستش  شوھرش خیانت كند، ولي از این كار خودداري مي
است؛ ادوارد، شوھر پنجاھسالھ كھ مفتون اوتیلیھ شده، گوتھ است كھ مجذوب مینا و ھرتسلیب شده است؛ و 

باشد، این كتاب داراي  ساسیت عشقي خود مياصوًال چون خود داستان در حكم تالش گوتھ براي تحلیل ح
  .خصایصي است كھ یاد شد

ممكن است عنوان . گوتھ درصدد بود در این كتاب جذبة جنسي را از دید شیمیایي مورد توجھ قرار دھد
توسط شیمیدان بزرگ سوئدي،  ١٧٧۵ھمین نام كھ در   كتاب یعني پیوندھاي انتخابي را از كتابي بھ

سروان، اعمال جذب، دفع، و تركیب اجزاي كوچك مواد . ان، منتشر شد گرفتھ باشدتوربرن اولوف برگم
روح  شما باید خودتان این مواد را ، كھ چنین بي«: گوید كند و مي را براي ادوارد و شارلوتھ تشریح مي

ري، با. اندركار ببینید رسند و با این وصف چنین پرقدرت و نیرو ھستند، با چشمان خود دست نظر مي بھ
كنند؛ و سپس،  بلعند، و نابود مي كنند، مي ربایند، خرد مي یكدیگر را مي… كنند  آنھا یكدیگر را جستجو مي

این ترتیب، ادوارد  بھ» .شوند ناگھان بار دیگر بھ صورتھاي تازه از نو ساختھ، و غیرمنتظره ظاھر مي
نند كھ براي یك دیدار طوالني نزد ك دوست خود سروان، و شارلوتھ خواھرزادة خود اوتیلیھ را دعوت مي

ھنگامي كھ ادوارد با ھمسرش . شود، و ادوارد ھم عاشق اوتیلیھ سروان عاشق شارلوتھ مي. آنھا بمانند
  شود، بھ فكر اوتیلیھ، و شارلوتھ ھم در فكر سروان است، و در  ھمبستر مي

یلیھ شباھت دارد، و اوتیلیھ ھم این نحو عجیبي بھ اوت ثمرة این ھمبستري بھ. شوند نوعي زناكاري رواني مي
گذارد این بچھ درآب  كند، سپس، ظاھرًا براثر یك تصادف، اوتیلیھ مي عنوان بچة خود تلقي مي بچھ را بھ

ادوارد براثر دلشكستگي جان . میرد دھد كھ مي قدر خود را گرسنگي مي خفھ شود، و از شدت پشیماني آن
یكي از فالسفة . ماند، ولي ازنظر روحي مرده است رلوتھ زنده ميشا. شود سپارد، و سروان ناپدید مي مي

كند و بھ  ازدواج وحشیان را رام مي. ازدواج آغاز و پایان ھمة تمدنھاست«: كند گیري مي شھر چنین نتیجھ
ازدواج باید پابرجا بماند، . دھد آنھا كھ از ھمھ بافرھنگترند بھترین فرصت را براي عطوفت و مھرباني مي

دیگر ترازو بگذاریم، این مشقات در  آورد كھ اگر مشقات اتفاقي آن را در كفھ بار مي قدر سعادت بھ آن زیرا
صورت  كند كھ ازدواجھا بھ ولي چھار صفحھ بعد، یكي از شخصیتھاي داستان پیشنھاد مي» .حكم ھیچند

  . شدآزمایشي درآیند كھ در آنھا قرارداد ازدواج ھربار براي مدت پنج سال معتبر با

كند و با زنان جوان در رازونیاز  بینیم كھ از آبھاي معدني استفاده مي گوتھ را در كارلسباد مي ١٨١٠در 
است در حالي كھ كریستیان، كھ چھارسال از ازدواجش گذشتھ بود، در خانة خود باقي مانده است و با 

زة زیباي یھودي بھ نام سالھ عشق پرشور یك دختر سب ویك شاعر شصت. مردان جوان رازونیاز دارد
خود جلب كرد؛ سپس با سیلویھ فون تسیگزار موطالیي از نزد دختر یھودي  ماریانھ فون ایبنبرگ را بھ

. خواند» اندام دختر، رفیقھ، محبوب، سفید، و ظریف«او در شعري خطاب بھ سیلویھ وي را . گریخت
  : بھ این شرح اي حاكي از تمناي وفاداري براي گوتھ فرستاد، كریستیان نامھ

گویند كھ سیلویھ و خانوادة  اند؟ در اینجا مي و آیا بتینا و دوشیزه فون ایبنبرگ تاكنون بھ كارلسباد وارد شده
ھاي خود چھ خواھي كرد؟ اینھا تقریبًا  ھمھ مغازلھ این ترتیب، تو در میان این بھ. گوتر ھم آنجا خواھند آمد

طور نیست؟ دربارة من ھم  لة خود را فراموش نخواھي كرد، اینولي تو قدیمیترین مغاز. ازحد گذشتھ است
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قصد من این است كھ بدون توجھ بھ آنچھ مردم ممكن است بگویند، بھ تو اعتماد مطلق . گاه كمي فكر كن گاه
  . كني داني، تنھا كسي ھستي كھ دربارة من فكر مي چون تو، خودت مي. داشتھ باشم

نظم یا نثر  یافت كھ مطالبي بھ او تقریبًا ھر روز وقت كافي مي. ي فرستادگوتھ براي كریستیان ھدایاي كوچك
وي شروع بھ نوشتن زندگینامة خود كرد و آن را افسانھ و حقیقت از زندگي  ١٨٠٩در حدود سال . بنویسد

ًا، گاه، عمدًا یا سھو گاه رساند كھ امكان داشت وي نحوي دلنشین مي عنوان زندگینامھ بھ ھمین. خودم نامید
طور مختصر و با ظرافت، موضوع عشق خود را نسبت بھ  او بھ. تخیل را با واقعیت درھم آمیختھ باشد

. طور مشروحتر مورد بحث قرار داد شارلوتھ بوف مطرح كرد، ولي ماجراي عشقي خود با فریدریكھ را بھ
  ود از قبیل او بسیاري از دوستان دوران جواني خ. این دو زن ھر دو در آن موقع زنده بودند

نفسي  یاكوبي، و الواتر را بخوبي و با بلندنظري مورد تجزیھ و تحلیل قرار داد، و دربارة خودش با شكستھ
در یادداشتھاي خصوصي وي، چنین شكایت شده بود كھ از كسي كھ زندگینامة خود را . صحبت كرد

این . ذكري بھ میان نیاورد رود بھ معایب خود اعتراف كند، ولي از محاسن خود نویسد انتظار مي مي
حوادث آن معدود است و تعمق و تفكر در آن . زندگینامھ بیشتر حاوي سرگذشت یك ذھن است تا یك زندگي

  . این زندگینامھ بزرگترین كتاب وي بھ نثر است. حد وفور وجود دارد بھ

براي اگمونت نیز  آمیز از بتھوون دریافت داشت كھ ھمراه آن اوورتور اي تحسین گوتھ نامھ ١٨١١در 
بتھوون براي گوتھ آھنگ . در تپلیتس مالقات كردند ١٨١٢شاعر و آھنگساز در ژوئیة . فرستاده شده بود

ھرجا «نویس اعتماد كرد،  چنانچھ بتوان بھ گفتة آوگوست فرانكل رمان. كرد روي مي نواخت و با او پیاده مي
گوتھ، . دادند كردند و بھ آنھا سالم مي شان راه باز ميرفتند، مردم در گردشگاھھا بااحترام برای كھ آنھا مي

توانم خود را از این چیزھا  چھ مزاحمتي، من ھرگز نمي‹: كھ از این مزاحمتھاي دایمي ناراحت بود، گفت
نگذارید این امر عالیجناب را ناراحت كند؛ احتماًال ھدف این ‹ و بتھوون با تبسم پاسخ داد، › !دور دارم بھ

حیرت  استعداد بتھوون مرا بھ«: بھ تسلتر نوشت ١٨١٢گوتھ در دوم سپتامبر ›» .ت من ھستماظھار اراد
یابد در  انگیز مي او از اینكھ دنیا را نفرت. آورد، ولي شخصیت او، افسوس، كامًال غیرقابل اداره است

قسمت زیادي از . كند نھ براي دیگران اشتباه نیست، ولي این نحوة تفكر آن را نھ براي خودش لذتبخشتر مي
اظھارنظر » .دھد آور معذور داشت كھ او دارد شنوایي خود را ازدست مي آن را باید بھ این علت رقت

چھ ! اي نسبت بھ من داشتھ است این مرد بزرگ چھ صبر و حوصلھ«: بتھوون دربارة گوتھ این بود
  » .براي او مناسب است محیط دربار كامًال«: ولي بتھوون افزود» !خوبیھایي او بھ من كرده است

ظواھر و طرز رفتار درباري قسمتي از زندگي رسمي گوتھ بود، زیرا وي ھنوز در ادارة امور كشور 
 ١٨٢١آوگوست كھ در سال . زندگي خانوادگي او جذبة خود را ازدست داده بود. نقشي فعال داشت

تیان چاق شده و بھ میخوارگي ودوسال داشت، از قماش كامًال متوسط و غیرقابل نجات بود، كریس بیست
او . اي داشت، زیرا مغازلة گوتھ با این و آن ادامھ داشت كریستیان براي این كار خود بھانھ. روي آورده بود

كرد، اغلب در ویالي یوھان فون ویلمر، كھ در حومة شھر بود، اقامت  در دیدارھایي كھ از فرانكفورت مي
. تقریبًا چھارھفتھ نزد آنھا ماند ١٨١۵در تابستان . آمد نھ خوشش ميكرد و از ھمسر ویلمر بھ نام ماریا مي

او اشعار غنایي گوتھ و آریاھاي موتسارت را . ویك سال داشت، ولي در كمال زیبایي زنانھ بود ماریانھ سي
نوشت، و با گوتھ اشعاري در تقلید از حافظ، فردوسي، و  خواند، اشعاري عالي مي نحوي سحرآمیز مي بھ

بعضي از .) بھ آلماني ترجمھ شده بود ١٨١٢حافظ در سال . (كرد سرایان فارسي ردوبدل مي سخن دیگر
  این اشعار صریحًا جنبة شھواني دارند و حاكي از سرور 

شود، ولي این آزادي بیان تنھا ممكن است جنبة شاعرانھ داشتھ  ھستند كھ از ھماغوشي جسماني ناشي مي
رویھاي طوالني  ھایدلبرگ با یكدیگر مالقات كردند؛ دو شاعر با یكدیگر پیادهنفر باردیگر در  این سھ. باشد
پس از آن . كردند و گوتھ نام ماریانھ را با حروف عربي روي گرد و غبار اطراف چشمة قصر نوشت مي

. سال بقیة عمر گوتھ آنھا با یكدیگر در مكاتبھ بودند روز، آنان دیگر یكدیگر را ندیدند ولي در طول ھفده
رسید ویلمر از اینكھ ماریانھ شخصي چنین مشھور را مجذوب خود كرده بود و بھ اشعار گوتھ با  نظر مي بھ
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توان گفت در سطحي پایینتر از اشعار گوتھ بودند، ھمسر خود را در  داد كھ بسختي مي اشعاري پاسخ مي
شرقي خود گنجانید و منتشر  گوتھ اشعار ماریانھ و اشعار خود را در دیوان. داشت بیشتر عزیز مي ١٨١٩

  .كرد

گوتھ در دفتر ). ١٨١۶ژوئن  ۶(نثر و نظم ادامھ داشتند، كریستیان درگذشت  در حالي كھ این مكاتبات بھ
در درون و اطراف من، خالء و سكوت . جان كندن وي وحشتناك بود«: یادداشتھاي روزانة خود نوشت

ھنگامي كھ شارلوتھ كستنر، . الھا را تیره كرده بودحالت افسردگي عمیقي این س» .مرگبار حكمفرما بود
وچھارسالة كستنر عضو موفق شوراي  رفتة دوران جواني گوتھ، كھ اینك ھمسر شصت محبوبة ازدست

گونھ احساسي در  رسید كھ ھیچ نظر مي از وي دیدن كرد، چنین بھ ١٨١۶سپتامبر  ٢۵ھانوور بود، در 
ولي در . اھمیت توأم با نزاكت بودند اي او دربارة مطالبي بيوجود نیامده است و ھمة صحبتھ گوتھ بھ
فرزندش آوگوست، كھ از زندگي عیاشانة خود دست كشیده بود، با اوتیلیھ فون پوگویش ازدواج  ١٨١٧

اوتیلیھ روح و بشاشیت جواني را بھ این خانواده آورد و . گوتھ از آنھا دعوت كرد كھ با او زندگي كنند. كرد
  . ھایي آورد كھ باعث شدند بار دیگر قلبش بھ طپش درآید كھ براي شاعر سالخودره نوهطولي نكشید 

او یكي از سھ دختر آمالیھ فون لوتسو بود كھ گوتھ او را . وجود اولریكھ فون لوتسو بھ این جریان كمك كرد
كھ در خاطرات خود و بعدھا اولری) ١٨٢١اوت (او در مارینباد با اولریكھ آشنا شد . شناخت از كارلسباد مي

چون من چند سال در یك مدرسة شبانروزي فرانسوي در ستراسبورگ زندگي كرده بودم و تنھا «: گفت
. دانستم كھ او مردي مشھور و شاعري بزرگ است گاه نام گوتھ را نشنیده بودم و نمي سال داشتم، ھیچ ھفده

روز او از من خواست  فرداي ھمان. كشیدم بنابراین، من اصًال از این آقاي سالخوردة مھربان خجالت نمي
بھ مارینباد  ١٨٢٢گوتھ در » .برد روي مي او تقریبًا ھرروز مرا با خود بھ پیاده. روي بروم كھ با او بھ پیاده

در تمام طول آن تابستان، گوتھ نسبت بھ من خیلي مھربان «: گوید طوري كھ اولریكھ مي بازگشت و بھ
ارلسباد با یكدیگر مالقات كردند، و طولي نكشید كھ در منطقة آبھاي معدني، سال بعد آنھا در ك یك» .بود

در این ھنگام شاعر بھ این نتیجھ رسیده بود كھ محبت وي از جنبة پدرانھ تجاوز . راه انداختند شایعاتي بھ
  كارل آوگوست بھ اولریكھ اصرار كرد با گوتھ  دوك. كند مي

. مادر و دختر امتناع كردند. تالري دریافت خواھد كرد ١٠‘٠٠٠و پس از مرگ شاعر یك مقرري ساالنة 
اولریكھ نودوپنج سال زندگي . گوتھ دلشكستھ بھ وایمار بازگشت و ناكامي خود را با نوشتن جبران كرد

  .كرد

سوي اولریكھ كشاند، كارل تسلتر، رھبر موسیقي در ینا، یك شاگرد  ، كھ گوتھ را بھ١٨٢١در ھمان سال 
تسلتر روح گوتھ را بھ دنیاي . خود را، كھ فلیكس مندلسون نام داشت، در وایمار نزد گوتھ آورددوازدھسالة 

در این ھنگام، مھارت نوازندة جوان پیانو شاعر . موسیقي گشوده و حتي آھنگسازي بھ او یاد داده بود
وان چند روز نزد او گوتھ اصرار كرد كھ این نوازندة ج. حیرت افكند و او را دلشاد ساخت سالخورده را بھ

بعدازظھرھا، . بوسد ھر روز صبح نویسندة فاوست وورتر مرا مي«: در ششم نوامبر فلیكس نوشت. بماند
زنم، كھ قسمتي از آن فوگھاي باخ، و قسمتي آھنگھایي است كھ بالبداھھ  تقریبًا دوساعت براي او پیانو مي

. كس را بھ افراد سرشناس و متجدد وایمار معرفي كندنوامبر گوتھ ضیافتي برپا كرد تا فلی ٨در » .ام ساختھ
امروز اصًال صداي ‹ : گوید كند و مي او ھر روز بعدازظھر پیانو را باز مي«: نوامبر فلیكس نوشت ١٠در 

دانید  نمي. دھد نشیند و گوش مي سپس كنارم مي› !بیا قدري برایم سروصدا راه بینداز. ام نواختن تو را نشنیده
ھنگامي كھ تسلتر مي خواست فیلكس را بھ ینا بازگرداند، گوتھ او را » .بان و بامحبت استاو چقدر مھر

در این ھنگام احساس «: این پسربچة خوشبخت نوشت. وادار كرد كھ بگذارد شاگردش چند روز دیگر بماند
لیھ فون اوتی. حقشناسي نسبت بھ گوتھ از ھرسو پدید آمد، و دخترھا و من لبان و دستانش را بوسیدیم

پوگویش بازوان خود را دور گردن او حلقھ كرد؛ و چون اوتیلیھ خیلي قشنگ است، و گوتھ پیوستھ با او 
دور از دیدگاه تاریخنویسان،  انگیز، و بھ ھاي حزن در پس نمایشنامھ» .كند، اثر این كار عالي بود مغازلھ مي

  .لحظات خوشي در تاریخ وجود دارند
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IV ـ دانشمند  

جانبھ  سالھاي پیشین عمر گوتھ، یعني دوراني بازگردیم كھ او توجھ دقیق و عالقة ھمھ خوب است بھ
داند  كمتر كسي از ما مي. آغاز كرد و این كار را در تمام طول عمر خود ادامھ داد  گیري علوم را دنبالھ

ي دیگر خود از مدت زماني بود كھ براي كارھا كرد بیش مقدار وقتي كھ گوتھ وقف تحقیقات و نوشتن مي
. او در الیپزیگ پزشكي و فیزیك، و در ستراسبورگ شیمي خوانده بود. كرد اعم از نظم یا نثر صرف مي

ھاي معدني و گیاھي  گشت، نمونھ كالبدشناسي را آغاز كرد؛ و سالھا در اطراف تورینگن مي ١٧٨١در 
  او ضمن سفرھاي خود . داد كرد، و ساختمان طبقات زمین را موردتوجھ و بررسي قرار مي آوري مي جمع

ھمان اندازة موفقیتھا یا  در ینا نقش رھبري داشت و در مورد موفقیتھا یا شكستھاي خود در علوم، بھ
  . شد شكستھاي خود در ادبیات، بسختي شاد یا اندوھگین مي

ـ وایمار باني ھواشناسي در دوكنشین ساكس  ایستگاھھاي دیده: گوتھ در مورد كیفیات جوي كاري انجام داد
تأسیس كرد و بھ تأسیس ایستگاھھاي دیگر در سراسر آلمان كمك رساند و دستورالعملھایي براي آنھا آماده 

دوك آوگوست را وادار . نوشت» علل تغییرات فشارھوا«و » وھوا نظریة آب«وي مقاالتي دربارة . ساخت
زي موزة معدنشناسي ینا را تشكیل آوري آثار و اشیایي را آغاز كند كھ مجموعة آنھا ھستة مرك كرد جمع

از اینكھ قشرھاي زمین را در ایلمناو مورد مطالعھ قرار داد، استدالل كرد كھ این قشرھا نظریة  پس. داد
اي در قشر زمین نتیجة عمل بطئي آب ھستند تأیید  آبراھام ورنر را دایر براینكھ كلیة طبقات صخره

معروف بود، الزم آمد تا بعدًا با نظریة » آبي«یا » تونیستھانپ«این نظریھ كھ بھ نام نظریة . (كنند مي
او در زمرة نخستین كساني .) وانفعاالت شدید است تلفیق شود كھ حاكي از تغییر براثر فعل» وولكانیستھا«

ھایي كھ در آن جاي دارند تعیین  توان از روي سنگواره بود كھ معتقد بودند عمر یك قشر از زمین را مي
اند،  طور نامنظم در نقاط مرتفع پراكنده كرد كھ سنگھاي عظیمي كھ اینك بھ این نظریھ دفاع مي كرد؛ و از

  . اند شمال آمده بودند، بھ آن نقاط برده شده براثر ھجوم یخھایي كھ از قطب

: عنوان مطالبي دربارة نورشناخت در دو جلد منتشر كرد و نوشت اثري تحت ١٧٩٢-١٧٩١گوتھ در 
آوري كنم، خودم كلیھ  وده است كھ آنچھ را در این زمینھ معلوم و شناختھ شده است جمعھدف من این ب«

عھده بگیرم، تا آنجا كھ امكان دارد در آنھا تغییر و تنوعي بدھم، درك آنھا را آسانتر كنم، و  آزمایشھا را بھ
عددي انجام داد، تا آزمایشات مت ١٨١٠تا  ١٧٩٠طي سالھاي » .آنھا را در دیدگاه اشخاص عادي قرار دھم

داد  در وایمار ھنوز ابزار و وسایلي را كھ وي مورد استفاده قرار مي» موزة گوتھ«رنگ را توضیح دھد؛ 
در دوجلد بزرگ متن و یك جلد تصاویر منتشر شد كھ  ١٨١٠نتیجة این آزمایشھا در . حفظ كرده است

  . انشمند بودعنوان یك د دربارة نظریة رنگ نام داشت؛ این كار عمدة وي بھ

عنوان نتیجة ساختمان و طرزكار چشم  عنوان نتیجة تركیب شیمیایي اشیا، بلكھ بھ تنھا بھ  او رنگھا را نھ 
انطباق شبكة چشم با تاریكي و روشنایي، كیفیت جسماني كوري در برابر رنگھا . داد موردمطالعھ قرار مي

اثري كھ پس از دیدن یك رنگ در چشم (رنگھا دید  ھاي رنگھا و پس ھاي سایھ ازنظر فیزیولوژي، پدیده
. ، و تأثیر تضادھا و تركیبھاي رنگھا ازنظر حسي و ھنري را مورد تجزیھ و تحلیل قرار داد)ماند باقي مي

این دورنگ در . (آید دست مي پنداشت كھ رنگ سبز بر اثر تركیب رنگھاي زرد و آبي بھ او بھ اشتباه مي
آیند، ولي وقتي رنگھاي آبي و زرد در  شوند و بھ این صورت درمي يروي تختھ رنگ نقاشان مخلوط م

بسیاري از .) آورند وجود مي شوند، رنگھاي خاكستري و سفید بھ تجزیة رنگھا با یكدیگر تركیب مي
  آزمایشھایي را كھ در كتاب 

صالحیت و گاھي فریب  دست آورد، و سرانجام نیوتن را بھ عدم متفاوت با آنچھ در كتاب نیوتن آمده بود بھ
او با این نظر نیوتن مخالف بود كھ رنگ سفید تركیبي از رنگھاست؛ و معتقد بود كھ تركیب این . متھم كرد
یك در نورشناخت  الف وي ھیچمعاصران و اخ. كند نھ سفید طور مرتب رنگ خاكستري ایجاد مي رنگھا بھ
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ھایش را  كردند و بسیاري از نظریھ آنھا از آزمایشھاي او تمجید مي. گیریھاي او را قبول نداشتند نتیجھ
عنوان یك شاعر و فیلسوف مورد تحسین  آرتور شوپنھاور، كھ گوتھ را بھ ١٨١۵در . دانستند مردود مي

عنوان تركیبي از  ن از عقیدة نیوتن دربارة رنگ سفید بھاي براي او فرستاد كھ در آ داد، مقالھ قرار مي
رد نظریة رنگھاي . خاطر این كارش نبخشید گوتة سالخورده ھرگز او را بھ. رنگھا با توانایي دفاع شده بود
  .خاطري سالھاي آخر عمر وي افزود او از جانب ھمگان بھ افسرده

 ١٧٨۶او در سال . براي مردي بھ حساسیت گوتھ در برابر رنگھا طبیعي بود كھ مفتون جھان نباتات شود
تر  تر و متنوع اي غني در این باغھا مجموعھ. در پادوا از دیدن باغھاي پرورش گیاھان سخت بھ ھیجان آمد

حد با گیاھان شمال فرق  ھاو متوجھ شد كھ گیاھان جنوب تا چ. از آنچھ تا آن وقت دیده بود وجود داشت
گاه با چنین  او ھیچ. و برآن شد كھ تأثیر محیط را بر شكل و رشد گیاھان موردمطالعھ قرار دھد. دارند

فرد آن  توانایي احساس نكرده بود كھ قدرت مرموز و متعال طبیعت ھر شكلي را، با الگوي منحصربھ
چھ . آورد وجود مي ي ظاھرًا ساده و مشابھ بھازنظر ساختمان، بافت، رنگ، و شكل خارجي آن، از تخمھا

ولي آیا در ھمة این تنوع اجزاي منفرد، و در ھمة سیر تكاملي اعضا و اجزا، ! حاصلخیزي و چھ ابتكاري
ھا و تنوعات  اش خطور كرد كھ ھمة این طبقات و نمونھ عناصر مشتركي وجود داشتند؟ این فكر بھ مخیلھ

اصلي و اساسي ھستند و ھمة این گیاھان از روي یك نمونة اساسي و انواع مختلف یك نمونھ و الگوي 
: او بھ ھردر نوشت. اند كھ مادر ھمة اینھاست شكل گرفتھ» گیاه نخستین«اصلي ـ حتي تخیلي ـ با یك 

؛ یعني ھم دربارة حیوانات و ھم »ھمین قانون یا نظریھ دربارة كلیة موجودات زنده صادق خواھد بود«
و چون یك سازوارة منفرد، با ھمة . حیوانات نیز انواع یك طرح ساختماني واحدند .دربارة گیاھان

فرد بودن خود، تقلیدي از نمونة اصلي اولیھ است، بنابراین، اجزاي یك سازواره ممكن است  منحصربھ
گوتھ در پادوا یك نخل زینتي دید كھ برگھایش در مراحل مختلف . اشكال یك شكل و قوارة اساسي باشند

ترین برگ تا شاخة كامل بادبزني شكل آن، را موردمطالعھ  او مراحل مشھود شكل، از ساده. شد بودندر
نظرش رسید كھ ھمة ساختمانھاي یك گیاه، غیراز پایھ یا ساقة آن، انواع و مراحل  قرار داد و این فكر بھ

   .ھستندمختلف برگ 

  اي بھ نام كوششي توسط  از بازگشت بھ وایمار نظریة خود را در یك كتاب ھشتادوشش صفحھ گوتھ پس

عنوان رؤیاھاي یك شاعر  گیاھشناسان این كتاب را بھ. منتشر كرد) ١٧٩٠(براي توضیح تغییرشكل گیاھان 
گوتھ حرف آنھا را پذیرفت و نظرات . ة خود بپردازدبھ تمسخر گرفتند و بھ شاعر اندرز دادند كھ بھ حرف

بتدریج این نظریھ شواھد و پشتیباناني . خود را بھ قالب شعري درآورد كھ تغییرشكل گیاھان نام داشت
عنوان یك كار پژوھشي دقیق و نیروي تخیل خالق كھ  اتین ژوفروا سنتیلر مقالة گوتھ را بھ ١٨٣٠در . یافت

  . وردتأیید قرار گرفتھ است، بھ فرھنگستان علوم فرانسھ ارائھ دادبا پیشرفت گیاھشناسي م

اظھار داشت كھ جمجمھ نوع تغییرشكل  ١٧٩٠كار بستن نظریة خود درمورد كالبدشناسي در  گوتھ با بھ
طور در میان خود گرفتھ كھ ستون فقرات نخاع را دربر  یافتھ و دنبالة ستون فقرات است و مغز را ھمان

مروز دربارة این موضوع توافق نظري وجود ندارد در زمینة كالبدشناسي یك موفقیت ا. گرفتھ است
این . (شود، و آن نشان دادن یك استخوان میان فكین انسان است مشخص و درخشان بھ گوتھ نسبت داده مي

د چنین وجو كالبدشناسان بھ.) استخواني است كھ میان فكین قرار دارد و دندانھاي پیشین در آن قرار دارند
كشف گوتھ اختالفي را . برده بودند، ولي دربارة وجود آن در انسان تردید داشتند استخواني در حیوانات پي

بھ سخنان شاعر كھ موفقیت خود را در . كھ ازنظر ساختماني میان انسان و میمون وجود داشت كاھش داد
دارد و در آن دلباختھ و دانشمند  م مياز ینا بھ شارلوتھ فون شتاین اعال ١٧٨۴مارس  ٢٧اي بھ تاریخ  نامھ

. خیر گفتن بھ لوتة خودم مي نویسم رسم صبح بھ چند خطي بھ«: اند، گوش دھید جا جمع شده ھر دو در یك
تو . ام كھ ھم زیباست و ھم مھم من یك كشف كالبدشناسي كرده. من عطا شده است رضایتي لذتبخش بھ… 

او كشف خود را در یك كتاب » .دربارة آن یك كلمھ حرف نزنھم سھم خود را از آن خواھي داشت، ولي 
شناسي تطبیقي، براي  كوششي براساس استخوان«عنوان  تحت ١٧٨۴كوچك كھ با دست نوشتھ بود در سال 

براي » فكین در فك باال میان انسان و حیوانات طبقة باال مشترك است دادن اینكھ استخوان بین نشان
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اي است كھ تاكنون نوشتھ شده است و  این نخستین رسالھ«: داشت و گفتدانشمندان گوناگون ارسال 
عنوان اینكھ در زمینة كالبدشناسي تطبیقي قرار دارد توصیف كرد، و بھ این  توان آن را بدرستي بھ مي

آزیر، ھمان /ویك د كالبدشناس فرانسوي، فلیكس(» .ترتیب این رسالھ یك راھنما در تاریخچة این علم است
  ). منتشر ساخت ١٧٨۴در ھمان سال  كشف را

ھر موجود زنده تنھا . بشر شباھت خیلي نزدیكي با مخلوقات عالم حیواني دارد«: گوتھ در این مقالھ نوشت
از  او، مانند بسیاري از علما و فالسفة پیش» .یك نوع با یك شكل تغییریافتھ در یك ھماھنگي عظیم است

ولي . نوشت» تغییرشكل حیوانات«عنوان  دانست و شعري تحت ميخود، بشر را قسمتي از دنیاي حیوانات 
او بھ سیر تكاملي بھ مفھوم دارویني عقیده نداشت، بلكھ در دنبال نظرات لینھ انواع یا طبقات موجودات را 

  او یك گیاه اولیة » گیاه نخستین«بھ این ترتیب . پنداشت ثابت مي

گوتھ، مانند المارك و ارزمس داروین كھ . ییریافتة آن بودندتنھا یك نوع كلي بود كھ ھمة گیاھان اشكال تغ
ھمدوران وي بودند، عقیده نداشت كھ یك طبقھ از موجودات از طریق انتخاب انواع مساعد براساس شرایط 

  . یافتھ است محیط، از طبقات دیگر تكامل

رحرارت و روشنفكر، و اي پ او یك غیرحرفھ. اي آیا گوتھ یك دانشمند واقعي بود؟ نھ بھ مفھوم حرفھ
. دانشمندي در میان اشعار، داستانھا، ماجراھاي عشقي، آزمایشھاي ھنري، و كارھاي پرمشقت اداري بود

آوري كرد، و مشاھدات  علمي جمع اي بزرگ از متون برد، كتابخانھ كار مي وسایل و تجھیزات وسیعي بھ
شدة گوتھ را،  و آزمایشھاي عیني وصف ھلمھولتس صحت عملیات. مفید و آزمایشھاي دقیقي انجام داد

. كرد او از توضیحاتي كھ با علیت نھایي ارتباط داشتند احتراز مي. ازنظر انطباق با حقایق، تصدیق كرد
چشم یك شخص  عنوان یك دانشمند قبول نداشتند، زیرا آنان بھ او بھ اي او را بھ ولي اشخاص حرفھ

او خیلي . ازحد بھ معرفت شھودي و فرضیھ متكي است شنگریستند كھ با اعتمادي بی مي» عالقمند«
پرداخت و بھ ھریك از این  بسرعت از یك موضوع یا پژوھش بھ موضوع یا پژوھش دیگري مي

كرد، و در ھیچ زمینھ، غیراز نورشناخت و نظریة  موضوعھا یا پژوھشھا در نقطة بخصوصي توجھ مي
ھاي گوناگون و جدا از یكدیگر  پافشاري او در زمینھ ولي. رنگھا، در عمل بھ ممارست و تحقیق نپرداخت

گوتھ چند سال دیگر بھ سن »  :گفت ١٨٢۵اكرمان در سال . اي آرماني و شجاعانھ بود داراي جنبھ
دنبال یك تركیب بزرگ  او ھمیشھ بھ. شود ھشتادسالگي خواھد رسید، ولي از تحقیق و آزمایش خستھ نمي

قیدة خود محق بود كھ ھدف اصلي علم نباید تجھیز تمایالت قدیمي با و شاید این شاعر در این ع» .است
  .ابزار تازه، بلكھ باید گسترش عقل و دانش براي تنویر تمایالت باشد

V  ـ فیلسوف  

مند بود نھ یك استاد، ھرچند او بود كھ باعث شد فیشتھ،  گوتھ در زمینة فلسفھ نیز مانند علم یك عالقھ
او بھ بحثھاي مكاتب فكري عالقة چنداني . فلسفھ در دانشگاه ینا منصوب شوندشلینگ، و ھگل بھ استادي 

بتدریج كھ بر سن او افزوده . تفسیر طبیعت و مفھوم زندگي حدي نداشت داد، ولي توجھش بھ نشان نمي
او از ھر شيء، ھر لحظھ، و ھر جزء، روشني . صورت یك حكیم درآمد شد، از طریق علوم و شعر بھ مي

از » «.ھرچیز گذران در حكم یك نشانھ یا مظھر است«گفت  یافت و مي بیشتري دربارة كل ميو آگاھي 
چاپ نرسانده بود، عقل و حكمت در ھر صفحھ تراوش  وي كھ تا ھنگام مرگش بھ» ھاي كوتاه و اتفاقي گفتھ
  .كند مي

اظھار داشت كھ او نظام خاصي براي منطق عرضھ نكرد، ولي خود را در این میان صاحبنظر دانستھ و 
ما » .در ابتدا كلمھ وجود نداشت، بلكھ آنچھ وجود داشت عمل بود«و » .تنھا آنچھ مفید است واقعیت دارد«

  حقیقت را در عمل 
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اي بھ كانت نیافت؛ اذعان داشت كھ  مند شده بود، چنین عالقھ طور كھ شیلر بھ كانت عالقھ او آن. جانشین آن
كرد كھ این امر وي را متعھد  ش ما خارج است، ولي احساس نميماھیت نھایي واقعیت از حدود دان

داشت كھ از روشھاي سنتي پیروي كند، بلكھ بعكس، عقیده داشت كھ باید آنچھ غیرقابل شناخت است  مي
؛ جھان محسوس براي زندگي ما كافي »آنچھ غیرقابل تعیین است ارزش عملي ندارد«نادیده گرفتھ شود؛ 

از  پس. كرد كھ بھ وجود یك دنیاي برون اعتراف كند شناسي احساس ناراحتي نمي او ازنظر معرفت. است
نیست كھ [ نفسھ في] من با كمال میل قبول دارم كھ طبیعت «: خواندن آثار كانت و شلینگ، بھ شیلر نوشت

یع ولي انطباق طبا… . شود ھاي ذھن ما درك مي كنیم، بلكھ طبیعت صرفًا طبق صورتھا و قوه ما ادراك مي
در جاي دیگر او » .حاكي از یك جبریت بروني و یك رابطھ نسبت بھ اشیاست… با روح ما با دنیاي برون 

كنند، و علت آن ھم فقط این است كھ  بسیاري از اشخاص در برابر اذعان بھ واقعیت مقاومت مي«: گوید مي
  . آیند اگر آن را بپذیرند، ازپاي درمي

دستگاه طبیعت اثر «: گفت او مي. داشت یدئالیسم ذھني را مردود ميگرایي و ھمچنین ا ولي گوتھ ماده
رسید كھ ما  نظر مي و چنان مرگبار بھ… چنان تیره [ شاگردان دانشگاه ستراسبورگ] اولباك در نزد ما /د

» .آمدیم آمد كھ از آن بھ رعشھ درمي نظرمان چون شبي مي یافتیم، و بھ كننده مي تحمل حضور آن را ناراحت
آوریل  ٨موضوع مربوط بھ دوران جواني بود، ولي در دوران كھولت نیز ھمان عقیده را داشت، و در  این

  : بھ كنبل نوشت ١٨١٢

شود كھ روح و ماده، روح و جسم،  كند یا این تصویر درنظرش مجسم نمي كسي كھ این حقیقت را درك نمي
د بود، و ھردو اینھا داراي حقوق و فكر و شيء اجزاي ضروري دوگانة جھانند و ھمیشھ چنین خواھن

عنوان نمایندگان خداوند دانست ـ كسي كھ این مطلب را  مساویند و بنابراین، ممكن است آنھا را با ھم بھ
  .درك نكرده است ممكن است وقت خود را صرف شایعات بیھودة جھان كند

آورد و  نوزا بھ جبرگرایي روي مياین البتھ طرز فكر اسپینوزا بود، و گوتھ معموًال در دنبالة افكار اسپی
ولي گاھي او بھ » كنیم؛ ما بھ قوانین طبیعت تعلق داریم، حتي ھنگامي كھ علیھ آنھا شورش مي«: گوید مي

نحوي اسرارآمیز از  زندگي ما، مانند جھاني كھ ما بھ آن تعلق داریم، بھ«ھمعقیده بودن با كانت دایر براینكھ 
كرد كھ یك نیروي سرنوشت در درون  او احساس مي. دھد تمایل نشان مي »آزادي و الزام تركیب شده است

كند؛ ولي  سازد و تعیین مي اندركار است كھ داراي كیفیاتي است كھ رشد و تكامل او را ناگزیر مي او دست
 آورد حركت مي كند كھ او را بھ كرد، مانند یك فاعل مختار كھ بھ ھدفي خدمت مي او با این نیرو ھمكاري مي

  .و دربردارد

الشكل و  مذھب او پرستش طبیعت و تمایل بھ ھمكاري با نیروھاي خالق آن یعني خاصیت تولیدي متنوع
او . دست آورد ولي براي او زیاد طول كشید تا شكیبایي و پایداري طبیعت را بھ. پایداري سرسختانة آن بود

  نحوي مبھم طبیعت  بھ

تفاوت، میان  نحوي كامًال بي دید، ولي ذھني كھ كامًال با ذھن ما متفاوت است و ارادة آن، بھ و اراده مي
مفھوم ما، یعني تعھد بھ اینكھ جزء با كل  طبیعت احساسات اخالقي بھ. گذارد انسان وحشرات فرقي نمي

طبیعت را فاقد ) ١٧٨٢(» الوھیت«گوتھ در شعري بھ نام . ندارد، زیرا خودش كل است. ھمكاري كند
ھمة ایدئالھاي «. برد آفریند، از بین ھم مي ھمان فراواني كھ مي طبیعت بھ. احساس یا ترحم توصیف كرد

تنھا قانون » .و بد، درست مانند طبیعت باشم  از این باز نخواھند داشت كھ اصیل، و خوب[ گوتھ] شما مرا 
گوتھ بھ نیازي كھ بسیاري از مردم . دیگران زندگي كنندزندگي كنید، و بگذارید : اخالقي طبیعت این است

از سالھاي آخر عمر چنین نیازي را احساس  بھ اتكا بھ مافوق طبیعي دارند واقف بود، ولي خودش تا پیش
قدر كافي مذھب دارد؛ كسي كھ فاقد ھنر و علم است بھ مذھب نیاز  ھركس ھنر و علم دارد بھ«. نكرد
یعني بھ نیروھاي جداگانة طبیعت شخصیت ] شاعر و ھنرمند، چند خدایي ھستم عنوان یك  من بھ» «.دارد
خدا ] دھم  سوي وحدت وجود گرایش نشان مي عنوان یك دانشمند، بھ ، و حال آنكھ در نقش خود بھ[ بخشم مي

  » [ .بینم چیز مي را در ھمھ
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گونھ احساس  است، ھیچ» نحوي قاطع مشرك بھ«ھاي مذھبي و اخالقي  شد در زمینھ گوتھ، كھ گفتھ مي
وجود خداوندي كھ براي بخشش گناھان او منتظر دریافت تاوان و كفاره بود نیازي  گناھي نداشت، بھ

بھ  ١٧٨٢اوت  ٩او در . كرد، و از ھرگونھ صحبتي دربارة مسیحیت احساس انزجار داشت احساس نمي
كامًال مسلم فاقد معتقدات مسیحیت  طور من یك ضدمسیحي و یك غیرمسیحي نیستم، ولي بھ«: الواتر نوشت

بسیار خوب، ھیچ صداي . كنید طور كھ ھست، یعني حقیقت االھي، قبول مي شما انجیل را ھمان… . ھستم
دار شود و یك مرده از قبر  مسموعي از آسمان مرا مجاب نخواھد كرد كھ یك زن بدون یك مرد بچھ

بنابھ گفتة گوتھ، الواتر » .دانم خود او در عالم خلقت ميمن ھمة اینھا را كفر علیھ خداوند و تجلي . برخیزد
گوتھ . یا مسیحي یا ملحد: فشار قرار داد و سرانجام بھ او گفت یكي از این دوشق را بپذیرد او را تحت

ام رھا نكند،  با شنیدن این حرف، بھ او گفتم اگر او مرا با مسیحیتي كھ تاكنون آن را عزیز داشتھ«: گوید مي
دانست كھ  كس دقیقًا نمي دیدم كھ ھیچ ممكن است بھ سود الحاد تصمیم بگیرم، خصوصًا اینكھ ميبآساني 

مذھب مسیحیت درحكم یك انقالب «گوتھ عقیده داشت كھ » .ھریك از این دو اصطالح چھ مفھومي دارد
ي و ھزاران صفحھ بھ زیبای«در ادبیات » .خود گرفتھ است نافرجام سیاسي است كھ جنبة اخالقي بھ

پندارم،  با این وصف، من ھمة چھار انجیل را كامًال واقعي مي. صفحات انجیل وجود دارند» سودمندي
شد؛ و این  زیرا در آنھا انعكاس شكوه قدرت عظیمي آشكار است كھ از شخص مسیح و طبیعت او ناشي مي

من … . اھر شده استقدر جنبة االھي داشت كھ آنچھ جنبة االھي دارد تاكنون روي زمین ظ طبیعت ھمان
  خواست  ولي او مي» .آورم عنوان یك تجلي االھي باالترین اصول اخالقیات سر فرود مي در برابر او بھ

كرد، ولي از اینكھ این  خاطر شكستن غل و زنجیر سنت تمجید مي كرد و از نھضت اصالح دیني بھ مي
ظن ایجاد شده بود كھ  او این سوء در. قالب اصول و احكام جزمي بازگشتھ است، متأسف بود نھضت بھ

آور زیان خواھد دید، و عقیده داشت كھ آیین  كننده و عادت علت نداشتن مراسم تھییج نھضت پروتستان بھ
خاطر اینكھ بھ كمك مراسم مؤثر و گیراي شعایر مذھبي خود روابط و پیشرفتھاي روحي را  كاتولیك بھ
  . دارد، عاقالنھ و سودمند است مجسم مي

بھ  ١٧٨٩او در دوم فوریة . ات گوتھ دربارة فناناپذیري روح با گذشت سنوات عمرش ارتباط داشتنظر
من بھ سھم خودم كم یا بیش بھ تعلیمات لوكرتیوس پایبند ھستم، و خود و «: فریدریش تسو شتولبرگ نوشت

وجھ  ھیچ من بھ«: تبھ اكرمان گف ١٨٢۴فوریة  ٢۵ولي در » .دارم ھمة امیدھایم را بھ این جھان محدود مي
حاضر نیستم از مسرت اعتقاد بھ یك دنیاي آینده دست بكشم؛ و در حقیقت با لورنتسو د مدیچي ھمآواز 

: گفت ١٨٢۵فوریة  ۴اند؛ و در  شوم كھ آنھا كھ امید زندگي را ندارند، حتي در این زندگي نیز مرده مي
او آثار سودنبورگ را خواند، » .ناپذیر است داممن این اعتقاد راسخ را دارم كھ روح ما چیزي كامًال انھ«

او قبالھ و آثار پیكو دال . داشت خوش مي موضوع دنیاي ارواح را پذیرفت، و با امید بھ تناسخ ارواح دل
بتدریج كھ بر سنش افزوده . پرداخت كرد، و حتي گاھي بھ بخشیدن زایچھ مي میراندوال را مطالعھ مي

  :كرد ق ميشد، حقانیت ایمان را تصدی مي

توانم جز دانشي كھ از تجسم محدود مدركات حسي خود در این سیارة واحد  از نظر اصولي، من نمي
من . این دانش جزئي از یك جزء است. گونھ اطالعاتي دربارة خداوند داشتھ باشم آورم، ھیچ دست مي بھ

ست، الزامًا باید در اجراي اذعان ندارم كھ این محدودیت، كھ دربارة مشاھدة ما در مورد طبیعت صادق ا
كامًال امكان دارد دانش ما كھ اجبارًا ناكامل . عكس این امر صادق است. معتقدات مذھبي ما نیز صادق باشد

  . صورت كامل درآید است، نیاز داشتھ باشد كھ از راه داشتن ایمان تكمیل شود و بھ

در جواني نوشتھ است، زیرا افراطیون  كرد كھ اثر آتشین خود، پرومتئوس، را اظھار تأسف مي ١٨٢٠در 
وقتي بھ فیشتھ تھمت الحاد زده شد، او از فیشتھ . كردند جوان آن روز قسمتھایي از آن را علیھ وي نقل مي

از آنچھ قدرت دریافت  وظیفة ما این است كھ بھ دیگران بیش«: در این وقت اعتقاد داشت. روي گرداند
  » .كند كھ در قلمرو ادراك اوست یي را درك ميبشر تنھا چیزھا. دارند چیزي نگوییم
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در آن . طرز فكر او دربارة اخالقیات، مانند نحوة تفكرش دربارة مذھب، با گذشت سنین عمر عوض شد
اي براي رشد  صورت تماشاخانھ زمان كھ وي با نیرو و غرور جواني روي پا بند نبود، زندگي را صرفًا بھ

كھ (این عالقة شدید بھ اینكھ تاحدامكان دیوار عمر خود را «. رده بودو تكامل نفس و نمایش آن تفسیر ك
باال ببرم، برھمة عالیق دیگرم فزوني دارد و بسختي ) اش براي من تعیین و برقرار شده است شالوده
  ایم كھ او در این جریان بھ روحھاي حساس  ما دیده» .یابم اي از آن فراغت مي لحظھ

مانند، و  انسان یك عمل تعاوني است، افراد براثر كمكھاي متقابل زنده ميیافت، متوجھ شد كھ زندگي 
اعمالي كھ ھدفشان منافع فردي و شخصي باشند، با آنكھ ھنوز در حكم نیروي اساسي است، باید براثر 

فاوست در بخش اول فردگرایي مجسم است؛ ولي در بخش دوم، با تالش براي . نیازھاي گروه محدود شوند
درصدد » شاگردي«استاد ویلھلم در سالھاي . یابد ح عمومي، رستگاري یا سالمت روح ميخیر و صال

حكم طبیعت و آموزش خود اغلب بھ ھمنوعان خویش كمك  آید، ھرچند كھ بھ آموزش و پرورش خود برمي
 گوتھ از این دستور كھ دشمنان. آید درصدد پیشبرد سعادت جامعھ برمي» سالھاي سرگرداني«در . كند مي

كرد، ولي شرافت را بھ نحوي عالي در یكي از بزرگترین اشعار خود  خود را دوست بدارید شانھ خالي مي
  :تعریف كرد، بھ این شرح

  بگذار انسان شریف،

  . یار دیگران، و خوب باشد

  زیرا تنھا این است كھ او را 

  از ھمة موجودات دیگر 

  . دارد ممتاز مي

  … دانیم  ما این را مي

  كھ طبیعت 

  :احساس است كامًال بي

  خورشید بر فرومایگان 

  درخشد؛  و خوبان مي

  و ماه و ستارگان 

  بر قانونشكنان و خوبان 

  . افكنند یكسان پرتو مي

  بادھا و جویبارھا، 

  رعد و تگرگ،

  . دارند در مسیر خود فریاد برمي
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  غرند،  خروشند، مي مي

  و آنچھ را كھ در مقابلشان است

  … . برند خود ميیكي بعد از دیگري با 

  بھ حكم قوانین جاوداني، 

  آھنین، و بزرگ، 

  ھمة ما باید با ھمة وجودمان 

  . این دوران را طي كنیم

  ولي تنھا بشر است كھ 

  تواند ناشدنیھا را انجام دھد؛  مي

  دھد،  او تشخیص مي

  .كند گزیند، و قضاوت مي برمي

  تواند بھ لحظات گذران و مي

  .دوام بخشد

  تواند ميو تنھا او 

  پاداش خوبي و

  جزاي بدي را بدھد،

  شفا بخشد و نجات دھد،

  و بھ خطاكاران و گمراھان

  . اندرز عاقالنھ بدھد

  بگذار انسان شریف، 

  .یار دیگران، و خوب باشد

بھ » «.ھر چیز اثر است، غیر از خود ما«آور احتراز كند، و  براي شریف شدن، انسان باید از اثرات پستي
حوال معاصران و آنھا كھ با شما در تالشند كاري نداشتھ باشید؛ در احوال مردان بزرگ مطالعھ در ا 

كسي كھ واقعًا داراي . اند، مطالعھ كنید گذشتھ، كھ آثارشان در طول قرون ارزش و مقام خود را حفظ كرده
وان بزرگ نشانة دھد، و عالقھ بھ تدقیق در احوال پیشر طور طبیعي چنین گرایش نشان مي استعداد باشد، بھ

جا مانده است مورد احترام  عنوان میراثي كھ از این مردان بھ كتابخانھ را بھ» .كامل موھبتي واالتر است
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اي بزرگ قرار  كند كھ انگار در حضور سرمایھ انسان با تدقیق در یك كتابخانھ احساس مي«. قرار دھید
ولي نیروي فكري بدون خصوصیات برجستة » .دھد اي غیرقابل محاسبھ مي صدا بھره دارد كھ آرام و بي

آنچھ كھ فكر را آزاد «اخالقي بمراتب بدتر از خصوصیات برجستة اخالقي بدون نیروي فكري است؛ 
براي زندگي خود نقشھ بكشید، ولي میان » .كند بدون اینكھ ما را بر خویشتن مسلط دارد، زیانبار است مي

كار بستن یك حرفھ  دانستن و بھ«. ن عمل مانند یك بیماري استفكر و عمل توازني برقرار سازید؛ فكر بدو
ھیچ نعمتي با نعمتھاي كار برابر » «.بخشد كاره بھ انسان رشد فكري مي از دانش نیمھ یكصدبار بیش

فقط نوع، انسان واقعي است، و فرد «. صورت یك كل باشید یا بھ یك كل بپیوندید باالتر از ھمھ، بھ» .نیست
تواند خوشحال و سعادتمند باشد كھ شھامت آن را داشتھ باشد كھ خود را در كل احساس  يتنھا موقعي م

  » .كند

ارث برد، و دانشجویان ستراسبورگ را از البسة گرانقیمت و   این ترتیب جواني كھ آسایش و تأمین بھ بھ 
را آموخت كھ با نظر وسیلة فالسفھ، قدیسان، و تجربة زندگي راه آن  داشت، بھ خنده وامي تجملي خود بھ

عطوفت دربارة مستمندان بھ تفكر پردازد، و آرزو كند كھ افراد متنعم با سخاوت بیشتر دیگران را در 
تناسب درآمدشان مالیات بدھند و باید بگذارند  او عقیده داشت كھ افراد شریف باید بھ. ثروت خود سھیم كنند

از آنكھ  گوتھ حتي پس. منتفع شوند» آورد دنبال خود مي ھمزایایي كھ گسترش دانش و رفاه ب«بستگان آنھا از 
كس  در آلمان ھیچ«. در اروپا شھرت یافت، دچار رشكي بود كھ افراد طبقة متوسط نسبت بھ نجبا داشتند

او در رفتار خود » .دست آورد جز نجبا فرصت آن را ندارد كھ فرھنگ و آموزشي متوازن و شخصي بھ
ھمھ داستان گوتھ و بتھوون در تپلیتس . كرد بت بھ مافوقھاي خویش مراعات ميكلیة احترامات الزم را نس

  دانند؛ ولي تنھا منبع این  را مي) ١٨١٢ژوئیة (

  :كند غیرقابل اعتماد است كھ مدعي بود از قول بتھوون نقل مي

وجود  رگ بھ توانند مردان بز توانند عناوین و فرامین بدھند، ولي نمي پادشاھان و شاھزادگان واقعًا مي
وقتي دو نفر مانند گوتھ و من در كنار یكدیگر . علت بزرگیشان باید مورد احترام قرار گیرند آورند كھ بھ

صورت این آقایان واالتبار باید توجھ كنند كھ در مورد اشخاصي از قبیل ما چھ  گیرند، در آن قرار مي
را مالقات كردیم، و گوتھ خود [ اتریش] ري دیروز ما ھمة خاندان امپراطو. آید حساب مي چیزي بزرگي بھ

من كالھم را روي پیشانیم پایین آوردم و بھ شلوغترین قسمت . را از بازوي من جدا كرد تا كنار بایستد
شاھزادگان و درباریان در دو صف . جمعیت رفتم، در حالي كھ دستھایم در اطراف بدنم آویختھ بودند

. ا براي من از سر برداشت، و امپراطریس نخست بھ من سالم كردایستاده بودند، دوك وایمار كالھش ر
كننده بود این بود كھ دیدم صف حاضران از جلو گوتھ رد شد و  آنچھ براي من بسیار مضحك و سرگرم

من . گوتھ در كناري ایستاده بود و در حالي كھ كاله خود را در دست داشت، بھ عالمت تعظیم خم شده بود
  . طر این كارش درست و حسابي زیر مھمیز كشیدمخا بعدھا او را بھ

گوتھ در آن وقت احساس مي كرد كھ یك . كند تناسب سنمان فرق مي العمل ما نسبت بھ این داستان بھ عكس
نحوي فعال و با روحیة خدمتگزاري بھ مردم انجام وظیفھ كند، بھترین حكومتي را  حكومت اشرافي، كھ بھ

آورد و استحقاق احترامي را داشت كھ براي نظم و  وجود مي نپذیر بود بھكھ در آن موقع در اروپا امكا
او عقیده داشت كھ مفاسد باید اصالح شوند، ولي این كار بدون خشونت یا شتاب . مراقبت اجتماعي الزم بود

یي دارند، و معموًال بھ ھمانجا از آنچھ كھ ارزش دارند، ھزینھ برمي از حد صورت گیرد؛ انقالبھا بیش بیش
  : گوید بھ این ترتیب است كھ مفیستوفلس بھ فاوست مي. شوند كھ از آن آغاز شدند منتج مي

  دیگر از مشاجره! دور شو! اي واي

  !و از بحث بیھوده در تفاوت میان ظلم و بردگي خودداري كن

  اند پایان نرسیده كند این است كھ ھنوز اینھا درست بھ آنچھ مرا ناراحت مي
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  . شوند مة مسخرگي خود ازنو آغاز ميكھ بار دیگر با ھ

كامًال درست است كھ من نسبت بھ انقالب «: بھ اكرمان گفت ١٨٢۴این ترتیب بود كھ گوتھ در سال  و بھ
حال آنكھ اثرات … از حد زود آشكار شدند ھاي دھشتبار آن بیش جنبھ. اي نداشتم فرانسھ احساسات دوستانھ

از آن وجود داشت  اي كھ پیش ولي من نسبت بھ حكومت خودكامھ …. خوردند چشم نمي سودمند آن ھنوز بھ
من حتي در آن موقع مطمئن بودم كھ ھیچ انقالبي نتیجة تقصیر مردم . تري نداشتم نیز احساسات دوستانھ

عنوان نعمتي براي نظم فرانسھ و  او مقدم ناپلئون را بھ» .نیست، بلكھ ھمیشھ نتیجة تقصیر حكومت است
چیز بدتر  ھیچ«: گفت گوتھ بھ دموكراسي اعتمادي نداشت و مي. سال تشنجات خوشامد گفت اروپا پس از ده

  » .خود بگیرند گاه جنبة عمومي بھ گنجد كھ عقل و حكمت ھیچ در تصور نمي«و » .از جھل فعال نیست

  ري، در سیاست، مانند بستر بیما«. داد ھا را مورد تمسخر قرار مي او نوسان قدرت میان احزاب و دستھ

با آزادي مطبوعات بھ این علت مخالف بود كھ این آزادي اجتماع و حكومت را در معرض مزاحمت دایمي 
نظر وي فریاد براي  در سالھاي واپسین عمرش، بھ. داد نویسندگان ناپختھ و فاقد احساس مسئولیت قرار مي

تنھا ھدف این «. و ثروت بودقدرت  جاه و مقام براي دست یافتن بھ آزادي تنھا حاكي از عطش اشخاص بي
گوشي  آزادي كلمة رمز بیخ. است كھ قدرت، نفوذ، و ثروت از یك دست بھ دست دیگر منتقل شود

آساي جنگ انقالبیون آشكار، و در واقع شعار خود استبداد بھ ھنگامي است  گران پنھاني، فریاد غریو توطئھ
دھد كھ براي ھمیشھ آنان  راند و نوید آن را مي جلو مي ھانقیاد خود را علیھ دشمن ب  ھاي تحت كھ استبداد توده

  » .را از ظلم خارجي برھاند

حد اعال انجام   گوتھ تعھد سالخوردگان را دایر براینكھ در حكم ترمزي در برابر نیروي جوانان باشند، بھ
  .داد

VI بخش دوم : ـ فاوست  

در پایان بخش اول، او . بخش دوم فاوست ریختگوتھ فلسفة خود را، كھ در حال جا افتادن بود، در قالب 
خاطر بود، در ید قدرت مفیستوفلس باقي  شخصیت تغییر ماھیت یافتة خود را، كھ درھم شكستھ و افسرده 

ولي آیا . رویھاي خود مجازات شده بود خاطر زیاده این شخصیت عبارت بود از تجسم تمایالتي كھ بھ. گذارد
اشد و حدود و حاصل عقل چنین باشد؟ فاوست ھنوز شرطبندي خود را اش ھمین ب امكان داشت كھ ھمھ

كامًال نباختھ بود؛ شیطان ھنوز شعفي را كھ تالشھاي وي را تسكین دھد و خالء زندگیش را پر كند براي 
وچھار سال تالش كرد كھ  جا وجود داشت؟ گوتھ مدت بیست آیا تحقق چنین آرزویي در ھیچ. وي نیافتھ بود

گیریھاي فكري او باشد و بھ قھرمان وي  استان دنبالھ و پایاني بیابد كھ حاوي یا مظھر نتیجھبراي این د
  .پایاني شرافتمندانھ و الھامبخش بدھد

او بھ تسلتر، كھ  ١٨٢٧مھ  ٢۴در . سرانجام وي در سن ھفتاد و ھشت سالگي بھ مقابلھ با این كار برخاست
بار … سروصدا نزد شما اعتراف كنم كھ  خواھم بي من مي«: تبا او پیر شده و بعدًا با او نیز مرد، نوش

انگیز لرد بایرن در جنگ آزادیبخش  عاقبت ھیجان» .كس نگویید ھیچ بھ… . ام كار فاوست شده بھ دیگر دست
بھ معناي ] » اوفوریون«توانست بایرن را در نقش  او اینك مي. یونانیھا علیھ تركان گوتھ را تكان داده بود

كنندة دوران جدید  فرزند فاوست و ھلن مجسم دارد، و شفاي ذھنھاي ازھم گسیختھ و سؤال[ عادترفاه و س
كرد و حد اعالي نتیجة این  او صبحھا تالش مي. را از طریق پیوند با زیبایي آرام یونان باستان نشان دھد

رمان اعالم داشت از مرگ خود، بھ اك ماه پیش ، ھفت١٨٣١تالش روزي یك صفحھ بود، تا اینكھ در اوت 
  كھ این كار وقتگیر 
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ترین فرد كسي است كھ بتواند پایان زندگي خود را با آغاز آن تلفیق  خوشبخت«: قبًال نوشتھ بود. شده است
صورت غنیمت  توانم از این پس بھ آنچھ را از زندگي برایم باقي مانده است مي«: گفت و اینك مي» .كند

  » .دست آورم یا نھ د كھ من موفقیت دیگري بھبشمارم و واقعًا دیگر اھمیت ندار

تواند وقت خود را صرف بخش خواندن  كند مي انسان امروز تنھا با اطمینان از اینكھ ھشتاد سال عمر مي
شود، منظرة طلوع  از ھمان صحنة اول كھ در آن فاوست، كھ در مزارع بھاره بیدار مي. دوم فاوست كند

كند، ماجراي نمایشنامھ مكررًا  كلمات متداول و مبتذل است توصیف ميآفتاب را با فصاحتي كھ عاري از 
این كار بخوبي انجام . شود تا سرودھایي دربارة زیبایي یا عظمت یا وحشت طبیعت خوانده شود قطع مي

كند، در اینجا  گوتھ، كھ دربارة خویشتنداري سبك كالسیك موعظھ مي. از حد زیاد است گیرد، ولي بیش مي
او تقریبًا ھرچیزي را كھ بھ . شود مرتكب گناه مي» روي كرد چیز نباید زیاده در ھیچ«اصل كھ  علیھ این

اساطیر یوناني و آلماني، لدا و قو، ھلن و : آورد در قالب این نمایشنامھ ریخت حافظة پربركتش ھجوم مي
احثي دربارة ھا، حوریان جنگلي و سیرنھا، مب ھا و شھسواران، اجنھ و كوتولھ مالزمانش، ساحره

شكنھا،  فروش، پریسان باغھا، ھیزم شناسي دریایي، نطقھاي طوالني توسط مبشران، دختران گل زمین
، )در قرون وسطي(ھا  ھا، مباشران قلعھ ، میخوارگان، غالمبچھ)سبك ایتالیایي(بازي  شب دلقكھاي خیمھ

، خدایان جنگلھا و فالسفھ، درناھاي ران و یك ابوالھول، یك رمال و یك امپراطور مسئوالن امور، یك ارابھ
، كھ شاگرد فاوست بھ نام واگنر آن را از طریق تركیبات شیمیایي خلق »مرد كوچولو«ایبیكوس، و یك 

تر است، زیرا آنچھ را كھ مافوق  كننده این كالف سردرگم از یك جنگل مناطق گرمسیر گیج. كرده است
  .آراید خواني و آواز مي چیز را بھ زیور خطابھ ھافزاید و ھم طبیعت است بھ آنچھ طبیعي است مي

شود و با  ظاھر مي» اي در میان زنان االھھ«صورت  آسایي بھ نحو معجزه وقتي در پردة سوم ھلن ھنوز بھ
آورد، چھ احساس آرامشي بھ انسان دست  زیبایي حركات یا نگاه چشمان خود مردان را بھ زانو درمي

خاطر  شنود كھ منالئوس پادشاه اسپارت بھ گیرد؛ و وقتي ھلن مي خود مي ھداستان نیرویي تازه ب. دھد مي
اش تسلیم شھوات یك خیل از  دستور داده است كھ ھلن و ندیمھ» نحوي موھن گستاخانھ است زیباییي كھ بھ«

وكل ھاي سوف اند، گروه آوازخوانان لحني بھ سبك نمایشنامھ ور شده بربریھا شوند كھ از شمال بھ یونان حملھ
صورت یك  رھبر این آوازخوانان خود فاوست است كھ بر اثر تردستي مفیستوفلس بھ. گیرد بھ خود مي

ھنگامي كھ گوتھ مالقات . شھسوار قرون وسطایي درآمده است و داراي اندام، چھره، و لباسھایي زیباست
قرون وسطي است ـ او بھ شدن یونان باستان با آلمان  كند ـ كھ در حكم مواجھ ھلن و فاوست را توصیف مي

بگذارید : باري كھ داستان نمایشنامھ بردوش دارد این است. رسد نویسي خود مي حد اعالي ھنر نمایش
  فاوست، كھ مانند ھمة مردان دیگر . دو با یكدیگر پیوند و وحدت یابند این

ده است در جلو شود، ھمة ثروت و قدرتي را كھ جادوگري و جنگ در اختیارش گذار عشق ھلن گرفتار مي
كند؛ ھرچھ باشد، بسختي مي توان گفت كھ این  ھلن خود را تسلیم تمنیات او مي. دھد پاي ھلن قرار مي

. كند شود و خوشي آنھا را قطع مي ولي منالئوس با ارتش خود نزدیك مي. سرنوشت بدتر از مرگ است
دھد، و  ود دستور مسلح شدن ميآورد، بھ افراد خ جنگ روي مي فاوست در یك چشم برھم زدن از عشق بھ
اي از تسخیر پلوپونز توسط فرانكھا در  و این قسمت خاطره(كند  آنھا را براي تسخیر اسپارت رھبري مي

  ). قرن سیزدھم بود

نوازشھا، لودگي «شود؛ سالھا سپري شده است؛ اوفوریون جوانكي خوشبخت است كھ با  صحنھ عوض مي
پروایي  او با بي. دارد خود خاطر فاوست و ھلن را مسرور مي» انةطبع آمیز، و سروصداھاي شوخ شیطنت

كنند، و خودش  پرد، والدینش با مالیمت او را بھ احتیاط تشویق مي اي دیگر مي از یك صخره بھ صخره
؛ )آیا منظورش بایرن در ایتالیا بود؟(رقصد  اند، مي بار با پریان، كھ مسحور جذبة او شده نحوي شیطنت بھ

گیرد، ولي ھمینكھ چنین  ن در حالي كھ از خود بیخود است، یكي از این پریان را در آغوش مياوفوریو
كند،  شنود، باشتاب حركت مي او كھ با حسن قبول ناقوس جنگ را مي. شود كند، ناگھان پري مشتعل مي مي

  .نددخواند تا در جھان دیگر بھ او بپیو افتد، و درحال احتضار مادرش را مي از پرتگاھي مي
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  ! واي برمن: ھلن

  . كند یك گفتة قدیمي حقیقت خود را دربارة من ثابت مي! واي برمن

  . شود آغوش نمي گاه سعادت براي ھمیشھ با زیبایي ھم كھ ھیچ

  رشتة زندگي مانند رشتة عشق ازھم گسیختھ شده است، 

  زده و دردمند روي سینة تو،  و من ماتم

  .كنم ع ميشود، ودا كھ بار دیگر از من جدا مي

  ام و خودم را قبضھ كن،  اي پرسفونھ، بچھ

شود؛ تنھا لباس و روسري او درآغوش فاوست باقي  گیرد؛ جسمش ناپدید مي ھلن فاوست را درآغوش مي(
  .)ماند مي

این قسمتي بود كھ گوتھ اول . رسد پایان مي ترتیب، سومین و زیباترین پردة بخش دوم فاوست بھ این   بھ
شاید بھتر . اندیشید اي جداگانھ و كامل مي عنوان برنامھ  اش بھ را ھلنا گذارد، و مدتي درباره نوشت و نام آن

گیري شجاعانھ از نیروھایي كھ برایش باقي مانده بودند، براي  در اینجا، با بھره. كرد بود كھ او چنین مي
وران پریكلس، با موسیقي حد اعالي شاعري خود صعود كرد و ھیجان نمایشي را، مانند د آخرین بار بھ 

درآمیخت و شخصیتھاي یك داستان پیچیده را براي شفاي افكار دوران جدید در قالب روح و احساس 
  .درآورد

بخش دوم فاوست از این نقطة عظمت بھ جنگ میان امپراطور و یك مدعي تخت امپراطوري مقدس روم 
ادوگري خود جنگ را بھ سود امپراطوري كاربردن ھنر ج فاوست و مفیستوفلس با بھ. كند نزول شأن مي

  فاوست، . رسانند پایان مي بھ

كند و دریافت  شمالي امپراطوري و ھر مقدار زمیني را كھ بتوان از چنگ دریا بیرون آورد، مطالبھ مي
گذرد، ارباب و مالك یك قلمرو وسیع است،  در پردة پنجم، فاوست، كھ یكصدسال از عمرش مي. دارد مي

وجود كلبھ یك زوج دھقان بھ نامھاي فیلمون و باوكیس سد راه . نفس خود تسلط نیافتھ است ولي ھنوز بر
كند، ولي آنھا از قبول آن امتناع  او بھ آنھا خانة بھتري در جاي دیگر پیشنھاد مي. انداز كاخ وي است چشم
رو  ا با مقاومت روبھخواھد آنھا را بیرون برانند؛ وقتي اینھ او از مفیستوفلس و عمال وي مي. كنند مي
ھاي انتقام،  كشد كھ االھھ طولي نمي. میرند این زوج سالخورده از ترس مي. زنند شوند، كلبھ را آتش مي مي

. آیند سراغش مي ، بھ»مرگ«، »نیاز«، »درد«، »گناھكاري«، »بیچیزي«مو بھ نام  یعني زنان خاكستري
كھ تا حدودي غیرخودخواھانھ است او را از یأس  فكري. كند دمد و او را كور مي صورت او مي بھ» درد«

دست  دھد كھ در كنار دریا دیوارھایي براي بھ او بھ مفیستوفلس و شیاطین او فرمان مي. آورد بیرون مي
باتالقھا را زھكشي كنند، و روي این اراضي تازه یك ھزار خانھ در میان . آوردن اراضي تازه بسازند

كند كھ  سازد و احساس مي ن اراضي بازیافتھ از دریا را درنظر خود مجسم ميمزارع سرسبز بنا كنند؛ او ای
: گفت اي مي ، سرانجام بھ چنین لحظھ»با مردمي آزاد و روي زمیني آزاد بایستد«اي  توانست لحظھ اگر مي

كند كھ طرح  شنود و تصور مي صداي بیل و كلنگ را مي» .مدتي درنگ كن، تو خیلي زیبا ھستي«
او، كھ ازپا . ال پیشرفت است، و حال آنكھ درواقع شیاطین، مشغول كندن گور وي ھستندعظیمش درح

شوند كھ روح فاوست  وقتي یك خیل از شیاطین آمادة آن مي. افتد زمین مي درآمده است، درحال احتضار بھ
آسمان  ولي گروھي از فرشتگان. برد كند ولذت مي را بھ دوزخ ببرند، مفیستوفلس از این وضع شادي مي

بقایاي فاني فاوست «آیند و، در حالي كھ مفیستوفلس سرگرم تحسین ساق پاي آنان است،  زمین فرود مي بھ

pymansetareh@yahoo.com



در آسمان، فاوست، كھ لباس نو برتن دارد و در قالب جسمي تغییرشكل یافتھ درآمده » «.برند را بھ باال مي
گرتچن از مریم عذرا تقاضا . گیرد است، مورد استقبال گرتچن، كھ جاه و جاللي یافتھ است، قرار مي

خواھد فاوست را بھ باال صعود  مریم عذرا از گرتچن مي» .بھ من اجازه دھید تا بھ او بیاموزم«: كند مي
  :دھد دھد؛ گروھي از ھمسرایان، با آوازي كنایي، بھ نمایشنامھ پایان مي

  آنچھ گذران است

  نمادي بیش نیست؛ 

  پایان نرسیده،  آنچھ ھرگز بھ

  . شود اینجا تكمیل مي در

  آنچھ وصف نشدني است، 

  . شود در اینجا انجام مي

  آنچھ جاودانھ است، چون زنان، 

  .كشد دنبال خود مي ما را باال و بھ

VII ١٨٣٢-١٨٢۵: ـ نیل بھ آرزوھا   

ویك سال داشت، منشي گوتھ شد و شروع بھ یادداشت صحبتھاي  یوھان پتر اكرمان، كھ سي ١٨٢٣در سال 
-١٨٣۶در سھ جلد (نتیجة این یادداشتھا بھ نام گفتگوھایي با گوتھ . سالخورده براي نسلھاي بعدي كردگوتة 

، كھ قسمتي از آن را گوتھ مرور كرده بود، حاوي عقل و حكمتي بیشتر از آن است كھ در بسیاري )١٨۴٨
  .شود از فالسفھ یافت مي

گوتھ . وگوست بھ مسند حكمراني را جشن گرفتوایمار پنجاھمین سالگرد جلوس كارل آ ١٨٢۵در سپتامبر 
» .تا آخرین نفس با یكدیگر«: دوك دست گوتھ را گرفت و زیرلب بھ او گفت. در این مراسم شركت جست

اي براي او فرستاد كھ  نوامبر دربار پنجاھمین سال ورود گوتھ بھ وایمار را جشن گرفت، و دوك نامھ ٧در 
  :مدصورت یك اعالمیة رسمي نیز درآ بھ

تنھا نخستین  عنوان پنجاھمین سالروز ورود نھ من با مسرت عمیق پنجاھمین سالگرد این روز را بھ
خدمتگزار كشورم، بلكھ ھمچنین دوست دوران جواني خود، كھ در طول كلیة تغییرات و تحوالت زندگي 

من ثمرة سعادتبار . شوم باعالقھ، وفاداري، و پایداري تغییرناپذیر مرا ھمراھي كرده است، یادآور مي
من . مھمترین اقدامات خود را مدیون اندرزھاي دوراندیشانھ، ھمفكري ھمیشگي، و خدمت سودمند او ھستم

خود وابستھ كنم، در زمرة واالترین زیورھاي سلطنت خود  ام او را براي ھمیشھ بھ این امر را كھ توانستھ
  . دانم مي

شوند،  از دیگري ناپدید مي ھ در آن دوستان یكي پسدر این ھنگام آن سالھاي غمبار سالخوردگي، ك
، دو روز قبل از ھفتادوھفتمین زادروز گوتھ، شارلوتھ فون شتاین، كھ ١٨٢۶اوت  ٢۶در . فرارسیدند

قرن پیش  ھشتادوچھار سال داشت، آخرین نامة خود را كھ از آن اطالعي دردست است براي دلباختة نیم
امیدوارم . فرستم ھ و آرزوھاي خود را بھ مناسبت این روز براي شما ميبھترین ادعی«: خود فرستاد و گفت

كھ فرشتگان نگاھبان در دادگاه آسماني مقرر دارند كھ آنچھ خوب یا زیبا است بھ شما، دوست بسیار 
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دانم، درحالي كھ  شما مي من در عالم امید بدون احساس بیم كماكان خود را متعلق بھ. عزیزم، ارزاني شود
» .كنم دریغتان را در طول مدت كوتاھي كھ براي من باقي است تقاضا مي خود از شما عطوفت بيبراي 

دوك  ١٨٢٨ژوئن  ١۵در . گوتھ كھ این خبر را شنید، گریست. درگذشت ١٨٢٧شارلوتھ در ششم ژانویة 
كھ بر  گوتھ نیز با كار شدیدي. دانست كھ عصر طالییش روبھ پایان است بھ دارفاني شتافت، وایمار مي

اش  تنھا فرزند زنده. ولي ھنوز نوبت او نبود. ساخت كرد مقدمات مرگ خود را فراھم مي روي فاوست مي
در رم  ١٨٣٠اكتبر  ٢٧سال آن بھ عیاشي گذشت، در  سال ناكامیابي، كھ بیست آوگوست پس از چھل

. ازة كبد عادي شده بودآزمایشي كھ پس از مرگ از وي شد، نشان داد كھ كبد او پنج برابر اند . درگذشت
او » .ام وجود آورده من از این امر ناآگاه نبودم كھ یك وجود فناپذیر بھ«: وقتي این خبر بھ گوتھ رسید، گفت

  من كوشش كردم خود را غرق در كار «: نوشت

ھا  از خواندن روزنامھ ١٨٢٩در . اش كرد ھاي مورد عالقھ وي در سن ھشتادسالگي بھ محدود كردن زمینھ
یك از  اي كھ ھیچ مندم بھ شما بگویم در مدت شش ھفتھ بسیار عالقھ«: بھ تسلتر نوشت. ت كشیددس

» .ام جویي كرده و چھ كارھایي انجام داده ام، چقدر وقت صرفھ ھاي فرانسوي و آلماني را باز نكرده روزنامھ
قھ و توجھ بیوة او مشمول عال» .اش است خوشبخت كسي است كھ دنیاي او در خانھ«: و در جاي دیگر

ولي گاھي حتي از اینھا . كرد آوگوست بھ نام اوتیلیھ شد، و از اطفال وي احساس سرور و شادماني مي
عنوان پرستار و آزمایش فكري كامل مورد تمجید  جست و تنھایي را بھ كرد و خلوت كامل مي دوري مي
  . داد قرار مي

بر پیشاني و اطراف دھانش چینھاي . داد نشان ميسیماي او در این ھنگام گذشت ھشتاد سال عمر وي را 
رفت؛ چشمانش آرام و حیران بودند؛ ولي  عمیق ظاھر شده بودند؛ موي خاكستري رنگش بھ عقب مي

مباھي بود كھ از قھوه و توتون احتراز كرده است، و ھر دو . قامتش راست و وضع سالمتش خوب بود
ظاھر خود و كتابھایي كھ نوشتھ بود غره بود،  بھ. داشت يعنوان اینكھ زھرآگینند محكوم م اینھا را بھ

وقتي در سال . كرد آمد و خودش كمتر از كسي تعریف مي كنده از تمجید خوشش مي نحوي صاف و پوست بھ
: نحوي نیشدار چنین اعالم داشت شاعري جوان كتاب شعري برایش فرستاد، گوتھ وصول آن را بھ ١٨٣٠

ولي چون بھ ھنگام شیوع بیماري وبا انسان باید خود را از . ام ي افكندهمن بھ كتاب كوچك شما نگاھ«
بتدریج كھ گذشت . كرد متوسط بودن او را ناراحت مي» .ام آور حفظ كند، آن را كنار گذارده عوامل ضعف

: گفت شد و بھ این امر ھم معترف بود و مي داد، بیشتر تندخو مي سالھا او را بھ درون خویش گرایش مي
پنداشت، وقتي با مردي كھ سرد و خویشتندار بود  كس با قضاوت از روي آثارم مرا دوستداشتني ميھر«

آمدند گرم گرفتن با  آنھایي كھ بھ دیدنش مي» .شد كھ اشتباه بزرگي كرده است آمد، متوجھ مي در تماس مي
اس ناراحتي او در دانستند ـ شاید علت آن احس كردند و او را رسمي و خشك مي او را مشكل توصیف مي

با این وصف، بسیاري از . شد شد گرفتھ مي جمع، و یا از این بود كھ وقت وي كھ باید صرف كارھایش مي
  .ھایش حاكي از لطافت و مالحظھ نسبت بھ دیگرانند نامھ

عنوان یكي  كارالیل مدتھا قبل از مرگ گوتھ، وي را بھ. در این ھنگام وي در سراسر اروپا شھرت داشت
بایرن اثر خود بھ نام ورنر را بھ او تقدیم . خصیتھاي بزرگ در ادبیات جھان مورد تحسین قرار داداز ش

پادشاھان برایش ھدایایي . تقدیم كرد» عالیجناب گوتھ«برلیوز اثر خود بھ نام نفرین فاوست را بھ . داشت
تقدان روشي خصمانھ نسبت بھ ولي در آلمان خوانندگان آثار وي از لحاظ تعداد كم بودند، من. فرستادند مي

كند  و تظاھر بھ این مي«عنوان یك عضو شورا كھ خود را خیلي گرفتھ است  وي داشتند، رقیبھایش او را بھ
عنوان مھمالت رمانتیك  گوتس و ورنر را بھ لسینگ. شمردند حقیر مي» كھ ھم شاعر است و ھم دانشمند

  محكوم 

العمل خود را با اظھار تحقیر مكرر نسبت بھ آلمان ـ  گوتھ عكس. مورد تحقیر قرار داد» خشك از یونانیھا
ناچار است بھ «او شكایت داشت كھ . داد وھوا، مناظر، تاریخ، زبان، و طرزفكر آن ـ نشان مي نسبت بھ آب

بھ دوستانش » .ھدر داده است آلماني بنویسد، و نتیجتًا عمر و ھنر خود را روي بدترین مصالح كار بھ
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و وقتي . دست ناپلئون در ینا را داشتند كامًال استحقاق شكست خود بھ» ن آلمانیھاي احمقای«: گفت مي
  .متحدین در واترلو بھ بوناپارت غلبھ كردند، آلمان بھ او خندید

دور مانده بود، خود را با احساس  او، كھ در سنین كھولت از مسیر اصلي نھضت رمانتیك در ادبیات بھ
اگر از ارتفاعات عقل و خرد بھ زندگي نگاه «. داشت ھان و مردم آن دلخوش ميحقارتي عمیقتر نسبت بھ ج

 ٢۶در تاریخ » .رسد نظر مي صورت یك دارالمجانین بھ كنیم، ھمة آن چون یك بیماري زیانبار، و جھان بھ
چند روز قبل بھ یك نسخھ از نخستین چاپ ورتر برخوردم، و آن آوازي «: بھ تسلتر نوشت ١٨١۶مارس 

براي من درك این موضوع مشكل . دتھا بھ سكوت واداشتھ شده بود، باردیگر شروع بھ برآمدن كردكھ م
» .است كھ چطور مردي كھ پوچي دنیا را حتي در جواني دیده بود توانست مدت چھل سال آن را تحمل كند

ج دادن و كشتن افراد بشر تنھا براي رن«. توجھي در وضع دنیا در آینده نداشت او امیدي بھ بھبود قابل
او مانند بسیاري از ما پس از » .طور خواھد بود طور ھست، و این طور بوده، این یكدیگر وجود دارند؛ این

آن تفرعن باورنكردني كھ جوانان با آن رشد «. كرد كھ نسل جدید منحط است سالگي، فكر مي سن شصت
با این وصف، . نشان خواھد دادصورت بزرگترین حماقتھا  كنند ظرف چند سال نتیجة خود را بھ مي

  » .وجوش است كھ در سالھاي بعدي ممكن است موجب شادي و مسرت باشد چیزھاي بسیاري در جنب

نظر  در ھجدھم مارس بھ. كرد، سرما خورد ، ھنگامي كھ وي با كالسكھ سفر مي١٨٣٢مارس  ١۵در 
برد، و  تب نزلھ او را تحلیل مي. وداش ریختھ ب رسید بھبود یافتھ است، ولي در بیستم عفونت بھ سینھ مي

شاید این «: ودوم متوجھ شد كھ بھار آغاز شده است و گفت روز بیست. صورتش از درد درھم پیچیده بود
اطاقي كھ در آن بود براي جلوگیري از فشار بھ چشمانش تاریك شده » .امر بھ من كمك كند تا بھبود یابم

او، كھ ھنوز از افسردگي » .د نور بیشتري بھ داخل اطاق بتابدبگذاری«: بود؛ ولي او اعتراض كرد و گفت
دري پنجرة دیگر را باز كن تا نور  پشت«: برد، بھ مستخدم خصوصي خود دستور داد خاطر رنج مي

زن كوچك، دست «: او بھ اوتیلیھ گفتھ بود. ظاھرًا اینھا آخرین كلمات وي بودند» .بیشتري وارد شود
 ٢٢در بازوان اوتیلیھ، و درحالي كھ دست او را در دست داشت، ظھر روز  او» .كوچكت را بھ من بده

اكرمان جسد وي را روز بعد دید و . بھ سن ھشتادودو سال و ھفت ماه چشم از جھان بست ١٨٣٢مارس 
  : چنین نوشت

  مستخدم خصوصي او ملحفھ. جسد او لخت بود و تنھا ملحفة سفیدي برآن پیچیده شده بود

اش نیرومند، فراخ، و ستبر بود؛  سینھ. ، و من از شكوه خداگونة اعضاي آن بھ حیرت آمدمرا بھ كناري زد
در . پاھایش برازنده بودند و كاملترین شكل را داشتند. دار و كمي عضالني بودند بازوان و رانھایش گوشت

یبایي بسیار، دربرابر یك مرد كامل، با ز. شد اي از چاقي یا الغري یا خرابي دیده نمي ھیچ نقطة بدنش نشانھ
اي باعث شد فراموش كنم كھ  من قرار داشت؛ و حالت مجذوبیتي كھ این منظره برایم ایجاد كرد براي لحظھ

  . روح فناناپذیر از این مأواي خود خارج شده است

تا لسینگ، كانت، ویالنت، و  ١٧۶٣بھ این ترتیب، دوراني بزرگ پایان یافت، از پیروزي فردریك در 
گاه اندیشة آلماني چنین فعال، چنین متنوع، و  بعد، ھیچ از زمان لوتر بھ. و سپس تا شیلر و گوتھھردر، 

اي نبود، زیرا مانند امپراطوري بریتانیا،  براي آلمان این امر فاجعھ. چنین غني در زمینة تفكر مستقل نبود
مانند فرانسھ، كھ براثر  كھ در فتوحات و تجاوت مستغرق بود، یك امپراطوري درحال گسترش نبود؛ یا

گسیختگي بود، یك نظام سلطنتي متمركز نداشت؛ یا مانند روسیھ، كھ  عدم موفقیت حكومت درحال ازھم
آلمان ازنظر . ساخت، حكومت استبدادي نداشت مقدس شعور خود را زایل مي كرد و با آب زمینخواري مي

با دنیاي غرب برخاستھ بود و در زمینة فلسفھ  سیاسي ھنوز متولد نشده بود، ولي ازنظر ادبیات بھ معارضھ
  .كرد آن را رھبري مي

   فصل بیست و پنجم

pymansetareh@yahoo.com



  

  یھودیان 

١٧١۵ -١٧٨٩   

I ـ تنازع بقا  

  : گفت كھ یھودیان روسو مي

اند؛ قوانین موسي، كھ  قوانین سولون، نوما، و لوكورگوس مرده. آورند وجود مي انگیز بھ اي حیرت منظره
اي در  اند و از خود بازمانده آتن، اسپارت، و روم از میان رفتھ. دھند بسیار قدیمترند، بھ حیات خود ادامھ مي

اند،  دست نداده است؛ آنھا محفوظ مانده ولي صھیون، كھ منھدم شده، اطفال خود را از. اند جھان نگذارده
آمیزند، ولي با آنھا مشتبھ  با ھمة ملل درمي… . شوند یابند، و در سراسر جھان پراكنده مي تكثیر مي

چھ نیروي قانونگذاریي بوده كھ … . شوند؛ آنھا حكمراناني از خود ندارند، ولي ھمیشھ یك ملت ھستند نمي
از میان ھمة نظامھاي قانونگذاري كھ اینك برما شناختھ ! وجود آورد توانستھ است چنین اعجابھایي بھ

  . اند، تنھا این یكي است كھ تحت ھمة آزمایشھا قرار گرفتھ و پیوستھ پابرجا بوده است شده

از آنكھ مرھون حكمت ذاتي خود باشند، مرھون خدمتي بودند كھ بھ  شاید قوانین موسي دوام خود را بیش
نحوي خطرناك در میان معتقدات متخاصم و قوانین خارجي  كردند كھ بھ اجتماعي ميحفظ نظم و ثبات در 

ھنگام پراكندگي قوم یھود، كنیسة یھودیان ناچار بود كھ ھم كلیسا باشد و ھم حكومت، و  بھ. قرار داشت
ھاي  نبھداشتند كھ كلیة ج صورت قوانیني عرضھ مي ربیھا با امرونھي و تبلیغ ایمان غرورآمیز مذھبي را بھ

آوردند و از این طریق، قوم خود را در طول ھمة فراز و نشیبھا  زندگي یھودیان را تحت نظم درمي
صورت دادگاه عالي كشوري  صورت قانون اساسي، و تلمود بھ اسفارخمسھ بھ. داشتند یكپارچھ نگاه مي

  .درآمد كھ نامرئي بود ـ كشوري كھ حتي از نفرت بشري نیرومندتر بود

یك اقلیت . ھاي مذھبي خود را از دست داد جزمیت مذھبي، ضدیت با قوم یھود بعضي از پایھبا افول 
اي كھ مشتي افراد  روشنفكر متوجھ شد كھ مجازات یك قوم كامل، نسل بعد از نسل، بھ خاطر گناه دیرینھ

  مرتكب شده بودند، 

شناختند از مسیح  او را ميانگیزي كھ اكثریت عظیم كساني كھ  كاھن سالخورده ـ كھ از ستایش حیرت
. خاطر بود ـ درمسیرشان از معبد یھودیان بھ دادگاه گرد خود جمع كرده بود كردند، بشدت رنجیده مي

خوانندگان دقیق سرگذشت مسیح بھ خاطر داشتند كھ مسیح پیوستھ نسبت بھ یھودیت، حتي ھنگامي كھ از 
آنھایي كھ قدري تاریخ آموختھ بودند آگاه بودند كھ . بودكرد، وفادار مانده  ریاكاران مقدس نماي آن انتقاد مي

تقریبًا ھمة ملتھا در قلمرو مسیحیت زماني بدعتگذاران را نھ با مصلوب كردن یك نفر، بلكھ با كشتار 
  .افكار، یا قتلھاي عام با برنامة قبلي مورد آزار و اذیت قرار داده بودند جمعي، دستگاھھاي تفتیش

در . او بكرات آزار و اذیت یھودیان توسط مسیحیان را مورد حملھ قرار داد. دانست ميولتر ھمة اینھا را 
  :اثر حماسي او بھ نام ھانریاد چنین آمده است

  ھرسالھ گروھي از یھودیان بینوا

  توسط قضات كشیش
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  شوند،  ھاي آتشھاي دھشتناك مادرید و لیسبون محكوم مي بھ شعلھ

  .شان از ھمة ایمانھا بھتر استزیرا عقیده دارند كھ ایمان اجداد

او متوجھ بود كھ . كرد یھودیان تمجید مي» شیوة زندگي معقول و منظم، پرھیزگاري و تالش«ولتر از 
اند كھ چون تملك زمین بر آنھا منع شده است، آنھا  یھودیان اروپا از این جھت بھ تجارت روي آورده

با این وصف، ولتر » .مستقر سازند› در ھیچ كشوري‹ اند خود را بھ طور دایم با احساس امنیت  نتوانستھ«
وقتي بھ انگلستان رفت، . او معامالت نامساعدي با كارشناسان مالي یھودي داشت. بشدت ضدقوم یھود شد

فرانك بھ  ٢٠‘٠٠٠اوراق ارزي بھ حوالة بانكدار لندن بھ نام مدینا داشت كھ در ھمین احوال، درحالي كھ 
كار گمارد كھ در  در برلین او آبراھام ھیرش را بھ ایم، طور كھ دیده ھمان. ولتر بدھكار بود، ورشكست شد

اي بخرد كھ از لحاظ قیمت تنزل یافتھ بودند، و قصدش این بود كھ این اوراق را  ساكس اوراق قرضھ
وپنج  بھ پروس آورده و در آنجا با شصت) طور غیرقانوني طور كھ ھیرش بھ او اخطار كرده بود، بھ ھمان(

فیلسوف و كارشناس مالي نزاع كردند، بھ دادگاه رفتند، و كارشان منجر بھ . ددرصد سود تبدیل بھ احسن كن
ولتر در اثر خود بھ نام رسالھ در آداب و رسوم جلو احساسات خود را رھا كرد؛ او . نفرت متقابل شد

نون آور، كھ قانون آنھا قا یك ملت كوچك، یك قوم راھزن، بسیار خبیث، و نفرت«عنوان  عبرانیان قدیم را بھ
یك كشیش كاتولیك معترض . كرد توصیف مي» وحشیان، و تاریخشان تركیبي از جنایات علیھ بشریت است

اسحاق پینتو، یك یھودي فاضل پرتغالي، در سال . نحوي مضحك وحشیانھ است شد كھ این اتھامنامھ بھ
ھنگ فلسفي انتقاد بھ در فر» یھودیان«اثري بھ نام تفكرات منتشر كرد و از قسمتھاي ضدیھود مقالة  ١٧۶٢

اي افراد بھ یك ملت كامل  نسبت دادن اعمال زشت عده«ولتر اعتراف كرد كھ عمل وي در . عمل آورد 
  آور را در چاپھاي بعدي تغییر  و قول داد كھ این قسمتھاي رنجش» اشتباه بوده است،

روسو دربارة یھودیان . طوركلي جانب مخالف ولتر را گرفتند نویسندگان فرانسوي در این مورد بھ. رفت
  . كرد با شفقت توأم با ادراك صحبت مي

از انقالب فرانسھ، یھودیان این كشور از حقوق مدني برخوردار نبودند، ولي آنھا اجتماعات پررونق و  قبل
یكي از رھبران یك عنوان اربابي براي تملك اراضي خرید، و . وجود آوردند رھبران متنفذي بھ

الطوایفي خود براي انتصاب  او از حق ملوك! وي را خریداري كرد كھ شامل آمین نیز بودترتیب، قلمر این بھ
اسقف مربوط اعتراض كرد؛ پارلمان پاریس حق را بھ جانب خاوند یھودي . كرد مقامات كلیسا استفاده مي

دولت فرانسھ با احساس حقشناسي بھ كمك كارشناسان امور مالي یھودي در جنگھاي ). ١٧٨٧(داد 
از شكست ماجراي  انشیني اسپانیا و لھستان اذعان داشت، و یھودیان در تجدید حیات شركت ھندشرقي پسج

بازرگانان و . بردند سر مي یھودیان بوردو بویژه در وضع مرفھي بھ. ، نقش بزرگي ایفا كردند١٧٢٠الدر 
ز اینكھ از اعقاب یھودیان خاطر درستكاري و آزادفكري خویش شھرت داشتند؛ ولي آنھا ا بانكداران آنھا بھ

شمردند و موفق شدند دست ھمة یھودیاني را كھ از اعقاب یھودیان  اسپانیا و پرتغال بودند، خود را برتر مي
  .آلمان و فرانسھ بودند از بوردو كوتاه كنند

اي در نخستین سالھ. شدند در قرن ھجدھم در اسپانیا یھودیاني كھ بھ یھودیت خود معترف باشند دیده نمي
مورد بھ روشنفكرنمایي  حكومت خانوادة بوربون در اسپانیا بعضي از گروھھاي كوچك یھودي با اتكاي بي

موارد بسیاري كشف شد و میان سالھاي . طور پنھاني ازسر گرفتند فیلیپ پنجم، مراسم عبادت خود را بھ
، )كورذووا(قرطبھ  ، دستگاه تفتیش افكار سھ یھودي را در بارسلون، پنج نفر را در١٧٢٠و  ١٧٠٠
افكار، كھ از رفتار یھودیان  دستگاه تفتیش. وسھ نفر را در تولدو، و پنج نفر را در مادرید اعدام كرد بیست

، از ١٧٢٧و  ١٧٢١میان سالھاي . بشدت خشمگین شده بود، تنور خود را براي تجدید فعالیت گرم كرد
از ھشتصد نفر بھ خاطر یھودیت  حاكمھ شدند، بیشافكار م نفر كساني كھ توسط دادگاھھاي تفتیش ٨۶٨میان 

از آن، چنین  پس. تحت محاكمھ قرار گرفتند، و از آنھایي كھ محكوم شدند ھفتادوپنج نفر سوزانده شدند
، ١٨٢٠تا  ١٧٨٠افكار اسپانیا در آخرین سالھاي عمر خود از  دستگاه تفتیش. العاده نادر بودند مواردي فوق

محاكمھ كرد كھ تنھا شانزده نفر آنان بھ یھودیت متھم بودند و ده تن از اینھا خارجي ھزار نفر را  حدود پنج
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توانستند منزه بودن خون خود را از اختالط با یھودیت ثابت  قوانین اسپانیا كلیة كساني را كھ نمي. بودند
ن شرط اصالحگران شكایت داشتند كھ ای. ساخت كنند، از داشتن مشاغل كشوري یا لشكري محروم مي

كارلوس  ١٧٨٣داشت، و در  الزامي ارتش و دولت اسپانیا را از خدمات مردان باكفایت بسیاري محروم مي
  . سوم از شدت این قوانین كاست

  علت امتناع از دست كشیدن از یھودیت سوزاند  وھفت یھودي را بھ افكار بیست در پرتغال، دستگاه تفتیش

دستگیر  ١٧٢۶عنوان یھودي در  او و مادرش بھ. و بھ لیسبون آمداز ریو د ژانیر ١٧١٢شمرد، در سال  مي
ظاھرًا او بھ یھودیت . مادرش سوزانده شد، و پسر از معتقدات خود دست كشید و رھایي یافت. شدند

ماركس د پومبال درمیان . وپنج سالگي او را در آتش سوزانیدند در سن سي ١٧٣٩بازگشت، زیرا در 
را از میان برد ) بھ مسیحیت گرویده(وجوه تمایز میان مسیحیان قدیم و جدید  اصالحات متعدد خود، كلیة

)١٧٧۴ .(  

یھودیان این جمھوري آزاد، و با بقیة  ١٧٧٢در . در ایتالیا، ونیز در آزاد ساختن یھودیان از ھمھ جلوتر بود
والد و تناسل، كھ ربیھا كثرت ت. رم عقبتر بود؛ گتو آنجا از ھمة اروپا بدتر بود. جمعیت برابر اعالم شدند

اي بھ  ھزار یھودي در محوطھ در یك زمان، ده. شد كردند، باعث افزایش فقر و نكبت مي آن را تشویق مي
كرد، خیابانھاي باریك  طور ساالنھ طغیان مي رودخانة تیبر بھ. كردند مساحت یك كیلومتر مربع زندگي مي

یھودیان رم، كھ بیشتر . كرد والي بیماریزا پر مي با گلپوشاند، و زیرزمینھا را  نشین را مي محلة یھودي
چھارم افراد ذكور بالغ آنھا خیاط  سھ ١٧٠٠در سال . ھا برایشان ممنوع بودند، بھ خیاطي روي آوردند حرفھ

فرمان «پاپ پیوس ششم، باصدور  ١٧٧۵در . بودند، و رسمي برقرار كردند كھ تا زمان ما دوام داشت
آنھا . اي بھ آنھا افزود رومیتھاي سابق یھودیان را تجدید كرد و محرومیتھاي تازه، مح»دربارة یھودیان

قبر  جنازه نوحھ بخوانند، یا براي اموات خود سنگ بایست كالسكھ سوار شوند، یا در مراسم تشییع نمي
  .یھودیان رم ناچار بودند بھ انتظار ناپلئون باشند تا براي آنھا آزادي بیاورد. بگذارند

ھاي  دارد كھ یھودیان را بھ زندگي در محلھ كرد كھ تقدس وي را وامي ریش، ماري ترز احساس ميدر ات
پسرش . وكار، مشاغل رسمي، و تملك مستغالت محروم سازد وسعتي مجبور كند، و آنھا را از كسب كم

ي طرحي بھ شوراي دولتي برا ١٧٨١یوزف، كھ جنبش روشنگري فرانسھ بر او اثري گذارده بود، در 
اتریش، مجارستان، و (» سودمند كردن طبقة بزرگ اسرائیلیھا براي اجتماع در اراضي موروثي ما«

از  بایستي تشویق شوند كھ زبان ملي را بیاموزند و پس موجب این طرح، یھودیان مي بھ. پیشنھاد كرد) بوھم
ھمچنین . ه قرار دھندوكار مورد استفاد سھ سال ملزم شوند كھ آن را در امور قضایي، سیاسي، یا كسب

وجھ در انجام مراسم یا اصول مذھبي خود مورد  ھیچ نباید بھ«براثر این طرح، مقرر شده بود كھ یھودیان 
وكار  شد كھ بھ كشاورزي بپردازند، وارد صنایع و كسب باید از آنھا دعوت مي» .مزاحمت قرار گیرند

توانستند در اصناف استاد شوند، زیرا این امر  ميشوند، و بھ امور ھنري اھتمام ورزند ـ ولي آنھا ھنوز ن
آور و ھمة تضییقاتي كھ تا آن تاریخ بر  كلیة تبعیضات وھن. مستلزم سوگند بھ معتقدات مسیحیان بود

. بایستي لغو شوند مي» ھمچنین كلیة عالیم بروني بھ ھرصورت كھ باشند«یھودیان تحمیل شده بودند، 
از حد  ایاالت بھ این برنامھ، بھ این عنوان كھ براي مقبولیت عامھ بیش شوراي دولتي و مسئوالن امور در

  وسیع و ناگھاني 

موجب  بھ. اي یافت براي یھودیان وین و اتریش سفال وجھ مصالحھ ١٧٨٢در دوم ژانویة » نامة رواداري
لتي بفرستند و، ھاي دو یھودیان حق آن را یافتند كھ اطفال خود را بھ مدارس و دانشكده» نامھ اجازه«این 

بایستي سازمان اجتماعي  مند باشند؛ ولي آنھا نمي بجز در مورد تملك مستغالت، از آزادي اقتصادي بھره
اي شھرھا بر آنھا  اي داشتھ باشند، نباید در پایتخت معابدي از خود بسازند، و سكنا گزیدن در پاره جداگانھ

. نحوي خطرناك شدت داشت یھود در این شھرھا بھمنع شده بود، شاید ھم بھ این دلیل كھ احساسات ضد 
عنوان ھمنوعان خود احترام  داد كھ بھ یھودیان و حقوق آنان بھ یوزف بھ اتباع مسیحي خود اندرز مي

، و »شدیدًا مجازات خواھد شد«بگذارند، و اعالم كرد كھ ھرگونھ توھین یا تعدي نسبت بھ یھودیان 
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طولي نكشید كھ امپراطور فرامین مشابھي براي بوھم، . ار صورت گیردگونھ تغییر مذھبي نباید بھ اجب ھیچ
شناخت، چند یھودي  او قدر كمكھاي یھودیان بھ خزانة خود را مي. موراوي، و سیلزي اتریش صادر كرد

  . كار گماشت عنوان كارشناسان امور مالي دولت بھ مقام داد، و چند تن از آنان را بھ را بھ نجیبزادگي ترفیع

فریاد عدم موافقت ھمگاني را بلند كرده «اصالحات وي، بنابھ گزارش فرستادة فرانسھ در وین،  ولي
» .شوند عنوان خرابي قطعي كشور تلقي مي تسھیالت زیادي كھ بھ یھودیان داده شده است، بھ… است؛

گذشت و تحمل در عنوان  كردند و كشیشھا این فرامین را بھ بازرگانان مسیحي از رقابت تازه اظھار تألم مي
بعضي از ربیھا نسبت بھ حضور اطفال یھودي در مدارس دولتي . كردند برابر بدعتگذاري علني محكوم مي

یوزف . معترض بودند، زیرا بیم آن داشتند كھ این مدارس جوانان یھودي را از یھودیت منحرف كنند
یكي از . گالیسي گسترش دادرا بھ » نامة رواداري اجازه«از مرگش،  اصرار ورزید و، یك سال قبل

اورشلیم «كھ امپراطور آن را ) ھزار نفر ھجده(قدر یھودي داشت  شھرھاي این منطقھ بھ نام برودي آن
نامة تازه عادت داده بود،  ، وین خود را بھ اجازه)١٧٩٠(تا ھنگامي كھ یوزف درگذشت . خواند مي» نوین

  .زدھم آماده شدو زمینھ براي فرھنگ یھودي ـ مسیحي وین در قرن نو

لیدي مري ورتلي مانتگیو، . رویھمرفتھ، یھودیان در دنیاي اسالم وضع بھتري از قلمرو مسیحیت داشتند
  :چنین توصیف كرد ١٧١٧ظاھرًا با مقداري مبالغھ، وضع آنان را در تركیھ بھ سال 

ھمة تركھاي عادي و از  آنھا امتیازات بسیاري بیش. یھودیان این كشور داراي قدرتي باورنكردني ھستند
ھمة تجارت امپراطوري را در . گیرند وسیلة قوانین خود مورد قضاوت قرار مي آنھا بھ… عامي دارند

اند، كھ علت آن تاحدودي ھمبستگي محكم آنھا در میان خود، و تا حدودي ھم حالت تنبلي و  دست خود گرفتھ
آنھا پزشكان، . اوست» كارگزار«ارد كھ ھریك از پاشاھا از خود یك یھودي د. فقدان پشتكار تركھاست

  . بسیاري از آنھا ھستند كھ ثروتي عظیم دارند… . مباشران، و مترجمان مردان بزرگ ھستند

 ١٧۴٢در . شدند كامًال با سرنوشت یھودیان تركیھ فرق داشت مرز لھستان ـ در روسیھ یافت مي ھم
باید فورًا از ھمة خاك امپراطوري ما تبعید شوند،  ھمة یھودیان«امپراطریس الیزابت پتروونا فرمان داد كھ 

و از این پس نباید بھ ھیچ بھانھ اجازة ورود بھ امپراطوري ما بیابند، مگر اینكھ مذھب مسیحیت پیرو 
بعضي از . یھودي از روسیھ اخراج شده بودند ٣۵‘٠٠٠تقریبًا  ١٧۵٣تا سال » .كلیساي یونان را بپذیرند

كردند كھ  س تقاضا كردند كھ در این فرمان تخفیفي قایل شود؛ و استدالل ميكسبة روسیھ از امپراطری
دادن تجارت از ایاالت روسیھ بھ لھستان و آلمان، باعث كسادي اقتصاد ایاالت  اخراج یھودیان براثر سوق

  .الیزابت از قایل شدن تخفیف در فرمان امتناع كرد. شده است

، مایل بود اجازه دھد كھ یھودیان بار دیگر وارد روسیھ شوند، وقتي كھ كاترین دوم بھ تخت سلطنت نشست
رو  كرد كھ با مخالفت روحانیان روبھ از آن ناامن احساس مي ولي موقعیت خود را بر تخت سلطنت بیش

 ٢٧‘٠٠٠این سؤال مطرح بود كھ با . اي رسانید مرحلة تازه اما نخستین تجزیة لھستان مسئلھ را بھ. شود
دتھا قبل در آن قسمت از لھستان كھ اینك روسیھ بھ دست آورده بود مستقر بودند چھ باید یھودیي كھ از م

جوامع یھودي ساكن شھرھا، و مناطقي كھ اینك ضمیمة «اعالم داشت كھ  ١٧٧٢كرد؟ كاترین در 
اند، كماكان از ھمھ آزادیھایي كھ در حال حاضر دارا ھستند برخوردار خواھند  امپراطوري روسیھ شده

خودمختاري زیادي بھ این یھودیان لھستان داده شد، و آنھا براي مشاغل امور شھري واجد صالحیت » .دبو
بھ داخل روسیھ ) ایاالتي كھ قبال بھ لھستان تعلق داشتند(» محدودة قرارگاه«شدند؛ ولي اجازه نداشتند از 

ن، توریدا، و یكاترینوسالف ـ بھ یھودیان اجازه داده شد كھ در ایاالت خرسو ١٧٩١در سال . مھاجرت كنند
اي سریع براي پرجمعیت كردن و تسھیل دفاع از این مناطق كھ بتازگي تسخیر شده بودند ـ  عنوان وسیلھ بھ

حال، احساسات ضدیھود بیشتر كسبة روسیھ، كھ ناشي از مالحظات اقتصادي یھود  درعین. سكنا گزینند
زندگي را براي یھودیان در امپراطوري مشكل و بود، و احساسات مذھبي ضدیھود مردم عادي روسیھ 

  .كرد خطرناك مي
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آمیزي را كھ  حمایت» حقوق«آگوستوس دوم و سوم . یھودي در لھستان بودند ۶٢١‘٠٠٠، حدود ١٧۶۶در 
حكمرانان پیشین بھ آنھا اعطا كرده بودند مورد تأیید قرار دادند؛ ولي این ساكسیھا، كھ با دو قلمرو و دونوع 

سرگرم بودند، وقت زیادي براي خنثا كردن خصومت نژادي ) ھایشان بھ جاي خود رفیقھ(ھبي اعتقاد مذ
بست؛ محترمین درصدد بودند كھ آنھا را  دولت مالیاتھاي اضافي بر یھودیان مي. الناس لھستان نداشتند عوام

حافظت آنھا از كردند كھ بھاي سنگیني براي م سرف تبدیل كنند، و مسئوالن امور محلي وادارشان مي بھ
» اند با سرسختي بھ المذھبي چسبیده«خاطر اینكھ  ھاي مردم بپردازند؛ كشیشھا یھودیان را بھ تعدي توده

  ساختن «خواستار آن شد كھ دولت  ١٧٢٠یك سینود كلیسایي در . دادند موردحملھ قرار مي

ھاي مسیح بھ  یادآور شكنجھ«ان عنو را تكرار كرد كھ تنھا دلیل گذشت نسبت بھ یھودیان آن است كھ آنھا بھ
ایمانان روا  اي از عذابي باشند كھ خداوند بر بي بار خود نمونھ كار روند، و با وضع بردگي و نكبت

  » .دارد مي

عنوان افشاي مراسم یھودیان  اثري تحت» سرافینوویچ«یك عبراني تغییرمذھب داده بھ نام  ١٧١۶در 
كار  بودند كھ خون مسیحیان را براي مقاصد گوناگون جادوگري بھمنتشر كرد كھ در آن یھودیان متھم شده 

كردن آن با نان فطیر كھ در عید فصح خورده  از قبیل مالیدن خون بھ در منازل مسیحیان، مخلوط: برند مي
. منظور حفظ یك خانھ یا درآوردن رونق در كسب شود، و خیس كردن یك پارچة حاوي ورد در خون بھ مي

و یك ھیئت از . گوید، ادعاھاي خود را ثابت كند رافینوویچ خواستند كھ اگر راست ميیھودیان از س… 
بلكھ كتاب خود را تجدید . ربیھا و اسقفھا را گرد آوردند تا حرفھاي او را بشنوند، سرافینوویچ حاضر نشد

در . ورنددست آ كشند تا خون مسیحي بھ شد كھ اطفال را مي بكرات بھ یھودیان تھمت زده مي. چاپ كرد
، یھودیان لھستان ١٧۶٠، و ١٧۵٩، ١٧۵۶، ١٧۵٣، ١٧۴٨، ١٧۴٧، ١٧٣۶، ١٧٢۴، ١٧١٠سالھاي 

در بسیاري از موارد آنھا مورد شكنجھ قرار گرفتند، و . گونھ اتھامات بھ محاكمھ خوانده شدند خاطر این بھ
كنده شد، و بعضي از در بعضي موارد زیر شكنجھ جان سپردند؛ بعضي از آنھا زنده زنده پوست بدنشان 

یھودیان وحشتزده بھ پاپ بندیكتوس چھاردھم متوسل شدند . آنھا بتدریج براثر كوبیدن میخ بھ بدنشان مردند
شواھد لھ و علیھ در برابر كاردینال كامپانلي قرار داده شدند، و او پس از . كھ جلو این اتھامات را بگیرد

یك از موارد جرم بھ  داشتي صادر كرد دایر براینكھ در ھیچدریافت گزارشي از فرستادة پاپ در ورشو، یاد
 ١٧۶٣فرستادة پاپ در . افكار رم از یادداشت كاردینال پشتیباني كرد دادگاه تفتیش. اثبات نرسیده است

ھاي این خبط و اشتباه دایر  دولت لھستان را آگاه ساخت كھ دستگاه مقدس پاپ، پس از بررسي ھمة شالوده
ن براي آماده كردن نان فطیر خود بھ خون انسان احتیاج دارند، بھ این نتیجھ رسیده است كھ براینكھ یھودیا

اعالم مشابھي  ١٢۴٧پاپ اینوكنتیوس چھارم در . گونھ شواھدي دال بر صحت این تعصب وجود ندارد ھیچ
  .این خبط و اشتباه ادامھ یافت. كرده بود

 ١٧۶٨، و ١٧۵٠، ١٧٣۴در . ودیان لھستان بودعام، كھ عنصري ھمیشگي در زندگي یھ ترس از قتل
ھاي  را تشكیل دادند؛ شھرھا و دھكده» آشوبگران«ھایي از قزاقھا و دھقانان ارتدوكس روسي گروه  دستھ

بسیاري را در ایاالت كیف، والیني، و پادولیا ویران كردند؛ و امالك را بھ باد غارت دادند و یھودیان را 
كردند كھ بھ غلط بھ كاترین  با خود حمل مي» منشور طالیي«مھاجمین یك  ١٧۶٨قتل رساندند، در سال  بھ

لھستانیھا و یھودیان، و «دوم نسبت داده شده بود و بھ موجب آن از این مھاجمین دعوت شده بود كھ 
ھزار لھستاني و  ؛ در شھري بھ نام اومان آنھا بیست»حرمت نسبت بھ مذھب مقدس ما را نابود كنند ھتك

كاترین یك ارتش روسي فرستاد تا در سركوب كردن مھاجمین با لھستانیھا . قتل رساندند را بھیھودي 
  . ھمكاري كند

در آلمان یھودیان نسبتًا در امان و مرفھ بودند، ھرچند كھ آنھا مشمول محرومیتھاي گوناگون در زندگي 
طبق قانون، تنھا تعداد . شد بستھ مي در بیشتر امیرنشینھا مالیاتھاي خاصي بر آنھا. اقتصادي و سیاسي بودند

شد و جامعة یھودیان  معدودي یھودي اجازه داشتند در برلین زندگي كنند، ولي این قانون بشدت اجرا نمي
قرارگاھھاي مشابھي براي یھودیان در ھامبورگ و فرانكفورت . برلین از لحاظ تعداد و ثروت رشد كرد

. ار بازرگان یھودي در بازار مكارة الیپزیگ شركت كردندھز از یك بیش ١٧٧٩در سال . وجود داشتند
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حكمرانان آلماني، حتي امیراسقفھا، از یھودیان براي ادارة امور مالي یا تھیة تداركات ارتشھاي خود 
معروف بود، در این » سوس یھودي«، كھ بھ نام )١٧٣٨-١۶٩٢؟(یوزف اوپنھایمر . كردند استفاده مي

وورتمبرگ، خدمت  آلكساندر، دوك نشین در مانھایم، و كارل زینندة كاخسمت و سمتھاي دیگر بھ برگ
او كھ بھ . مھارت و پشتكارش او و دوك را ثروتمند كرد و دشمنان زیادي برایش فراھم آورد. كرد مي

استفاده در ضرابخانھ متھم شده بود، توسط یك ھیئت بازرسان تبرئھ شد و بھ عضویت شوراي ویژة  سوء
او مالیاتھاي تازه ابداع . اول درآمد فت، و طولي نكشید كھ در این شورا بھ صورت قدرت درجھدوك ارتقا یا

وقتي دوك . كرد پذیرفت و با دوك تقسیم مي كرد، انحصارات سلطنتي برقرار ساخت، و ظاھرًا رشوه ھم مي
روتستان در مخالفت پیشنھاد كرد كھ كلیة وجوه كلیساھا در یك بانك مركزي دولتي سپرده شوند، روحانیان پ

دوك ناگھان درگذشت؛ رھبران كشوري و  ١٧٣٧در سوم مارس . با دوك و وزیرش با نجبا ھمدست شدند
اوپنھایمر محاكمھ و محكوم شد؛ در سوم . لشكري اوپنھایمر و ھمة یھودیان شتوتگارت را دستگیر كردند

  . ي عمومي آویختھ شداو را خفھ كردند، و جسدش در قفسي در یكي از میدانھا ١٧٣٨فوریة 

ھاي این محلھ نام بعدي  یكي از قدیمترین خانواده. ایم ما شاھد تردد گوتھ بھ محلة یھودیان فرانكفورت بوده
در . داشت اقتباس كرد را از سپر سرخرنگي كھ اقامتگاه این خانواده را مشخص مي» روتشیلد«خود یعني 

. رگ والدینش، در سن یازدھسالگي رئیس خانواده شدمایر آمشل، از خانوادة روتشیلد، بھ علت م ١٧۵۵
وجود كشورھاي متعدد آلمان كھ ھریك مسكوكات مستقلي داشت، تبدیل پول را براي مسافران ضروري 

الزحمة  مایر در كودكي نرخ تسعیر پول كشورھاي مختلف را آموخت و براي ھر عمل تسعیر حق. كرد مي
ھاي نادر را  شناسي را فرا گرفت و سكھ یك عالقة فرعي سكھعنوان  او بھ. داشت مختصري دریافت مي

كنندة دیگر مسكوكات، یعني پرنس ویلھلم حكمران ھاناو،  آوري حال یك جمع كرد؛ و درعین آوري مي جمع
وكارش  دست آورد، و این عنوان در كسب را بھ» كارگزار سلطنتي«كرد و از او عنوان  را راھنمایي مي

ازدواج كرد، و ثمر آن پنج پسر بود كھ بعدھا شعب  ١٧٧٠او در سال . كرد كمك ميوي  در فرانكفورت بھ
مایر بھ حسن قضاوت، درستكاري، و . را در وین، ناپل، پاریس، و لندن دایر كردند» روتشیلد«مؤسسة 

  عنوان حكمران  وقتي ویلھلم حكمران ھاناو بھ. قابلیت اعتماد شھرت یافت

از درآمد پدر  گولدن بیش ۶٠٠گولدن داشت، و این مبلغ  ٣٠٠٠اي برابر  النھاو درآمد سا ١٧٩٠كھ تا سال 
ثروت این خانواده در جنگھاي انقالب فرانسھ بسرعت روبھ افزایش . گوتھ بود كھ وضع خوبي داشت

كار انداختن ثروتھاي شاھزادگان بھ  مایر بھ تھیة تداركات ارتشھا پرداخت، و پنھان كردن و گاھي بھ. گذارد
  .شد سپرده مي او

جامعة یھودیان آمستردام . یھودیان كماكان در ھلند و ممالك اسكاندیناوي از آزادي نسبي برخوردار بودند
رفتند، و اختالط ازدواج  سو مي سو و آن در دانمارك از گتو خبري نبود؛ یھودیان آزادانھ بھ این. رونق یافت

رودخانة الب از طرف ھامبورگ، كھ در آن وقت متعلق بھ سوي  آلتونا، شھر تجاري واقع در آن. مجاز بود
در سوئد، گوستاووس سوم یھودیان را . ترین جوامع یھودي در اروپا را داشت دانمارك بود، یكي از مرفھ

  .داد در اجراي آرام مراسم مذھبي خود مورد حمایت قرار مي

تعداد آنھا . تھ بودند، در انگلستان پناه یافتندبسیاري از یھودیاني كھ از آزار و اذیت در لھستان یا بوھم گریخ
 ٢٠‘٠٠٠افزایش یافت، كھ  ١٨٠٠نفر در سال  ٢۶‘٠٠٠بھ  ١٧٣۴نفر در سال  ۶٠٠٠در این كشور از 

كردند و از خود  بردند، ولي از فقراي خود توجھ مي سر مي اینان در نھایت فقر بھ. نفر آنھا مقیم لندن بودند
ورزش  وقتي یھودیان بھ. یك سرگرمي موردتوجھ عامھ بود» ھودي آزاريی«. بیمارستانھایي داشتند

الزام یاد كردن سوگند . كاھش یافت» یھودي آزاري«مشتزني پرداختند و یكي از آنھا قھرمان ملي شد، 
سیمون گیدیون، كھ حاضر شده . شد كھ یھودیان از مشاغل كشوري و لشكري مستثنا شوند مسیحي باعث مي

مدعي «، ھنگامي كھ ١٧۴۵در . ب دھد، یكي از اعضاي ھیئت مدیرة بانك انگلستان شدبود تغییر مذھ
با یك ارتش اسكاتلندي، كھ عھد كرده بود جورج دوم را از سلطنت خلع كند و خاندان استوارت را » جوان

دولت  سوي لندن مشغول پیشروي بود، مردم، كھ اعتماد خود را نسبت بھ پابرجایي بھ سلطنت بازگرداند، بھ
. ازدست داده بودند، وحشتزده شدند و خطر آن در میان بود كھ براي گرفتن پولھاي خود بھ بانك ھجوم برند
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گیدیون بازرگانان و اعیان یھودي را بھ نجات بانك رھبري كرد، آنھا وجوه خصوصي خود را بھ بانك 
مي آن در معامالت بازرگاني خود ریختند و خود را ملزم داشتند كھ اسكناسھاي بانك را در برابر ارزش اس

عقب رانده » مدعي جوان«بانك از عھدة تعھدات خود برآمد، اعتماد نسبت بھ بانك بازگشت، و . بپذیرند
  . شد

اي بھ پارلمنت دایر بر پیشنھاد برخورداري یھودیان از حقوق  با بردن الیحھ ١٧۵٣دولت ویگھا در سال 
سال در انگلستان یا ایرلند اقامت داشتند،  لد خارج، كھ مدت سھمدني و دادن تبعیت بھ ھمة یھودیان متو

آمدند والدتًا از حق تبعیت  دنیا مي یھودیاني كھ در انگلستان یا ایرلند بھ. (قدرشناسي خود را ابراز داشت
رأي  ٩۶اعضاي مجلس اعیان و اسقفھا این الیحھ را تصویب كردند، و مجلس عوام، با .) برخوردار بودند

  ولي مردم انگلستان كھ . رأي مخالف، آن را بھ تصویب رسانید ۵۶در برابر  موافق

اعتراضات . نحوي قاطع علیھ این عمل قیام كردند كردند، بھ دانستند یا درك نمي نموده بودند چیز زیادي نمي
كردن این ھا در محكوم  رسیدند؛ اھل منابر و اھل میخانھ تقریبًا از ھمة شھرھاي انگلستان بھ پارلمنت مي

تحمل خواھد  دست ھم دادند؛ بازرگانان شكایت داشتند كھ رقابت بازرگاني یھودیان غیرقابل بھ عمل دست
ھاي  گرفتند؛ افسانھ شد؛ اسقفھایي كھ بھ این الیحھ رأي موافق داده بودند در خیابانھا مورد توھین قرار مي

ذھبي احیا شدند؛ صدھا جزوه، شعر، تصویر قدیمي دربارة قتل مسیحیان توسط یھودیان در اجراي مراسم م
ھاي خود را با عالمت صلیب تزیین  آمیز بھ گردش درآمدند؛ زنان البسھ و سینھ مضحك، و ھجویة خصومت

خواھیم،  یھودي نمي«: بستند كھ این شعار روي آنھا نوشتھ شده بود كردند و نوارھایي بھ خود مي مي
ترسیدند در انتخابات آینده شكست بخورند، وسایل الغاي این  يرھبران ویگ، كھ م» .مسیحیت براي ھمیشھ
  ).١٧۵۴(قانون را فراھم كردند 

II  ـ آرامش رازورانھ  

. بسیاري از یھودیان، خصوصًا در لھستان، از رنجھاي دنیوي بھ تسلیات مافوق طبیعي روي آوردند
بعضي از آنھا براثر خواندن تلمود چشمان خود را خراب كردند؛ برخي در سر قبالھ مشاعر خود را 

بھ  ازدست دادند؛ جمعي از طرفداران سبتاي صوي؛ باوجود ارتداد و مرگ این مسیح دروغین، ھنوز
. آمیز روي آوردند الوھیت وي اعتقاد داشتند، از یھودیت تلمودي دست كشیدند، و بھ امیدھا و مراسم بدعت

یانكیو لیبكویچ، كھ بھ نامي كھ تركھا بھ او داده بودند یعني یاكوب فرانك معروف شد، صدھا تن از یھودیان 
آموخت كھ بھ این  ند؛ او اصولي بھ آنھا ميعنوان تجسم مجدد صوي بپذیر لھستان را وادار كرد كھ وي را بھ

پسر (، و مسیح )مادر(، مریم )پدر(بدعت دوستداشتني مسیحیان شباھت داشت كھ تثلیث را مركب از خدا 
  ). ١٧۵٩(دانست؛ سرانجام، وي پیروان خود را بھ كلیساي كاتولیك رھبري كرد  مي) آنھا

اسرائیل » آیین تورع«مؤسس این . را ترمیم كردنھضت حسیدیم تاحدودي وضع خفتبار یھودیان لھستان 
شھرت داشت، و از روي حروف اول اسمش ) صاحب خوب نام خدا(الیعازر بود كھ بھ نام بعل شم طوو  بن
رفت؛ در فقري  عنوان معلم اطفال از جایي بھ جاي دیگر مي او بھ. شد خوانده مي» بشط«طور اختصار  بھ

كرد؛ و با گیاھان كوھي معالجات  الت خلسھ مناجات ميتوأم با خوشرویي زندگي كرد؛ در ح
خواست كھ بھ مراسم كنیسھ و تعالیم تلمودي كمتر توجھ  از پیروان خود مي. داد ي انجام مي»اعجازآمیز«

كنند، با ارتباطي خاضعانھ ولي نزدیك مستقیمًا بھ خداوند نزدیك شوند، خداوند را در كلیة اشكال و تجلیات 
ھا و درختان، و چھ در خوشي و درد؛ بھ پیروانش  دوست داشتھ باشند، چھ در میان صخره طبیعت ببینند و

  صورت  آن  گفت از زندگي بھ مي

پدري بھ بشط شكایت كرد كھ پسرش از «. ھاي مسیح شباھت داشتند ھاي سادة او بھ گفتھ گاھي گفتھ. بگیرند
از ھر وقت دوست  او را بیش: ؟ بشط پاسخ داداي ربي، من چھ باید بكنم: خدا روي گردانده است، و پرسید

، تورعیان آلمان، »اخوت موراویایي«از بعضي جھات نھضت حسیدیم در لھستان با جمعیت » .داشتھ باش
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نظر داشت كھ  این نھضت با آنھا كھ یاد شد از این جھت توافق. كرد و متودیستھاي انگلستان برابري مي
كھ مذھب باید از معابد بیرون كشیده شود وبھ داخل قلوب برود؛ ولي  مانند آنھا بر این اساس استوار بود

كرد برقصند، از ھماغوشي با  داشت و بھ پیروان خود توصیھ مي ریاضتكشي و دلمردگي را مردود مي
  . گساري كنند گاه تا سرحد مستي باده ھمسر خود لذت ببرند، و حتي گاه

رمة گروه پیروان او را » مردان پرھیزگار«سلھ ، یك سل)١٧۶٠(طوو درگذشت  شم ھنگامي كھ بعل
سلیمان، كھ مردي فاضل  تلمودیان متعصب بھ رھبري الیاس بن. كردند سرپرستي، و گاھي، سركیسھ مي

كردند، ولي بھ  ولي متعصب و اھل ویلنا بود با نھضت حسیدیم از طریق موعظھ و تكفیر مبارزه مي
، تعداد آنھا افزایش یافت و تا اواخر قرن )١٧٩٢- ١٧٨٢اي براثر تجزیھ در سالھ(موازات مرگ لھستان 

  . آنھا مدعي بودند كھ یكصدھزار ھواخواه دارند

مردمي كھ زندگیشان در روي زمین تا این حد در رنج بود و روحشان ھم تا این حد بھ دنیاي دیگر توجھ 
جا الزام یاد كردن  تقریبًا در ھمھ .توانستند كمك زیادي بھ ادبیات، علوم، یا فلسفة دنیوي بكنند داشت، نمي

قانون موسوي آنھا . شد كھ یھودیان از دانشگاھھا محروم شوند سوگند مسیحیت براي دانشجویان باعث مي
آنھا كھ بھ زبان عبري . داد داشت و شناخت ھنر را در آنھا كاھش مي آنان را از ھنر صورتگري منع مي

، كھ ھنوز زباني ادبي نشده بود، چیز »یدیش«یا بھ زبان  )كرد كھ تنھا اقلیت كوچكي آن را درك مي(
اھمیت مورد توجھ عامھ آثاري  نوشتند انگیزة زیادي نداشتند كھ غیراز تفسیرھاي مذھبي یا مطالب بي مي

ژاكوب رودریگ : اي بھ ھنرھاي عملي كردند حاصل، آنھا كمك قابل مالحظھ در این دوران بي. ایجاد كنند
آالمبر، روسو، /زبان ایما و اشاره براي كر واللھا ابداع كرد كھ مورد تحسین دیدرو، د پریر اھل بوردویك

  .یك شاعر یھودي نیز نوري بر دلمردگي تابانید. و بوفون قرار گرفت

دنیا آمد كھ تمكن كافي داشتند تا وسایل  در ایتالیا از والدیني بھ ١٧٠٧موزس خاییم لوتتساتو در سال 
او از شاعران التیني و از شاعران ایتالیایي، مانند گواریني، در وزن . فراھم كنند تحصیالت خوبي برایش

روان و جذابیت  و قافیھ شعري چنان مھارتي كسب كرد كھ توانست بھ ابیات عبري خود چندان سجع
در سن . خود دیده بود بعد كمتر بھ پرظرافتي بدھد كھ نظیر آن را این زبان از زمان یھودا ھالوي بھ

سپس بھ مطالعة زھره، كھ كتاب مقدس قبالھ . اي دربارة شمشون و فلسطیان ساخت فدھسالگي نمایشنامھھ
  خود جلب كردند، و وي بعضي از این  تخیالت رازورانة این كتاب نیروي تخیل او را بھ. بود، پرداخت

ت و اعالم داشت كھ او زھر دیگري نوش. بھ شعر درآورد) فكر انداختھ بودند كھ الھام االھي یافتھ است
؛ وي بھ فرانكفورت ـ آم ـ ماین )١٧٣۴(ربیھاي ونیز او را تكفیر كردند . مسیحاي موعود یھودیان است

بھ آمستردام رفت و . گریخت و در آنجا ربیھا او را وادار كردند كھ از توھمات مسیحاي خود دست بكشد
اسپینوزا با صیقل دادن عدسیھاي دوربین امرار  وي مانند. استقبال جامعة یھودیان قرار گرفت در آنجا مورد

اي بھ زبان عبري نوشت كھ  نمایشنامھ ١٧۴٣در . اي خود را ازسر گرفت كرد؛ و مطالعات قبالھ معاش مي
كار  عنوان شخصیتھاي نمایشنامھ در آن بھ این نمایشنامھ باوجود آنكھ اسامي معني بھ. شكوه متقیان نام داشت
در این نمایشنامھ چنین عنوان . ین كساني قرار گرفت كھ صالحیت قضاوت داشتندرفتھ بودند، مورد تحس

سھم  است، كھ بھ» حماقت«شود، مولد  حفظ مي» فریب«و » حیلھ«، كھ توسط »جھل عمومي«شده بود كھ 
دارد، تا اینكھ  را از پاداش خود محروم مي» شایستگي«كند و  رو مي را با ناكامي روبھ» خرد«خود بكرات 

ولي منظور . شوند چیره مي» فریب«، بر »حقیقت«، با آشكار كردن »شكیبایي«و » عقل«رانجام، س
عنوان مسیح مورد استقبال  او بھ فلسطین رفت، بھ امید اینكھ بھ ١٧۴۴در . قبالھ بود» حقیقت«لوتتساتو از 

آخرین نداي  او). ١٧۴٧(ونھ سالگي درگذشت  قرار گیرد، ولي در عكا از بیماري طاعون در سن سي
  طور كھ  وسطي بود، درست ھمان فصیح یھودیت قرون

III ـ موزس مندلسون  
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آمد و با افكار دوران جدید در تماس واقع  نخستین نداي مھم یھودیتي بود كھ از انزواي دفاعي بیرون مي
  . شد مي

دلسون موزس مندلسون، كھ دوست و مخالف كانت، دوست و الھامبخش لسینگ، و پدربزرگ فلیكس من
پدرش مناخیم مندل در یك مدرسة یھودي در دساو . بود، یكي از شریفترین شخصیتھاي قرن ھجدھم بود

دنیا آمد، با چنان شور و حرارتي  بھ ١٧٢٩، كھ در ششم سپتامبر »موساي سوم«این . منشي و معلم بود
ھسالگي بھ برلین فرستاده در سن چھارد. پرداخت كھ بھ خمیدگي دایمي ستون فقرات مبتال شد مطالعھ مي بھ

نان «: كرد شد تا در زمینة تلمود مطالعات بیشتري بكند؛ در آنجا از تعالیم تلمود تقریبًا لفظ بھ لفظ پیروي مي
را با نمك بخورید، آب را بھ اندازه بیاشامید، روي زمین سخت بخوابید، با محرومیت زندگي كنید، و خود 

سال بھ یك اطاق زیرشیرواني اكتفا كرد، قرص نان ھفتگي خود  ھفتاو مدت » .را با تورات مشغول دارید
برداري از اسناد باخط  كرد، و درآمد ناچیزي از طریق نسخھ را براي جیرة روزانھ با خط عالمتگذاري مي

موساي «بن میمون كرد، از زندگي آن  در برلین خود را غرق در آثار موسي. آورد دست مي زیبایش بھ
  امت یافت، و از آثار و نحوة زندگي او آموخت كھ غرور خود را جرئت و شھ» دوم

ترجمة آثار الك را خواند، سپس بھ آثار الیبنیتز و ولف . برلین بھ وي التیني، ریاضیات، و منطق آموختند
نوشتن آلماني را بھ سبكي چنان سلیس و روشن آموخت كھ . روي آورد، و طولي نكشید كھ مفتون فلسفھ شد

  . كشورش در آن دوران نادر بود در ادبیات

برنھارد . پایان رسید ویك سالگي در خانوادة اسحاق برنھارد معلم شد، دوران فقرش بھ وقتي در سن بیست
بافي داشت، چھارسال بعد موزس دفتردار، سپس كارگزار سیار، و سرانجام  در برلین یك كارخانة ابریشم

نحوي فعاالنھ حفظ كرد، زیرا  با كارش تا پایان عمر بھاو ارتباط خود را . یكي از شركاي مؤسسھ شد
با لسینگ، ظاھرًا  ١٧۵۴احتماًال در سال . مصمم بود كھ بھ محبوبیت و درآمد مالي كتابھایش متكي نباشد

نظرھاي فلسفي، تا  در یك بازي شطرنج، آشنا شد و بھ این ترتیب دوستیي آغاز شد كھ، باوجود اختالف
مندلسون مردي «: لسینگ بھ یكي از دوستانش نوشت ١٧۵۴اكتبر  ١۶در . كرد زمان مرگ لسینگ دوام

، در زمینة زبان، ریاضیات، و شعر [ دانشگاھي] گونھ تحصیالت  سالھ است كھ بدون ھیچ بیسست و پنج 
اگر ھمدینانش بگذارند او بھ مرحلة بلوغ فكري برسد، من در او . دست آورده است موفقیتھاي بزرگي بھ

شوند  صراحت لھجھ و روحیة فیلسوفانة او باعث مي… . كنم بیني مي فتخار براي ملت خودمان پیشمایة ا
گفت كھ یك كلمھ یا  سھم خود مي مندلسون ھم بھ» .چشم یك اسپینوزاي دوم نگاه كنم كھ من، از پیش، بھ او بھ

  . دزدای یك نگاه دوستانھ از جانب لسینگ ھمة غمھا و افسردگیھا را از فكر او مي

ھاي اسپینوزا و  لسینگ ترتیبي داد كھ محاورات فلسفي اثر مندلسون منتشر شود، این اثر، اندیشھ ١٧۵۵در 
اي بھ نام آیا پوپ یك  در ھمان سال، این دو دوست بر روي مقالھ. كرد الیبنیتز را مطرح، و از آنھا دفاع مي

از خود ) پوپ(ل كردند كھ شاعر انگلیسي در این مقالھ استدال. عالم مابعدالطبیعھ است؟ ھمكاري كردند
مندلسون  ١٧۵۵ھمچنین در سال . اي نداشتھ، بلكھ فقط آثار الیبنیتز را بھ شعر درآورده است فلسفھ
زمینة نظرات كانت بود دایر براینكھ  ھا در حكم پیش این نامھ. ھایي دربارة احساسات را منتشر كرد نامھ

این نشریات باعث شدند كھ این یھودي جوان . ًال جدا و مستقل استاحساس زیبایي از خواھش و تمایل كام
قدرھا ھم پرآرامش نبود، با حسن قبول كامل وارد  در برلین، كھ آن» مجمع پرآرامش اخوت فالسفھ«بھ 

او و نیكوالي با یكدیگر بھ خواندن زبان یوناني . او بھ وسیلة لسینگ با فریدریش نیكوالي آشنا شد. شود
خواند؛ مندلسون بھ نیكوالي كمك كرد  و طولي نكشید كھ وي آثار افالطون را بھ زبان اصلي ميپرداختند 

نوشت  تا نشریة كتابخانة ادبیات و ھنرھاي زیبا را دایر كند، و براي این نشریھ و نشریات دیگر مقاالتي مي
  .دندكر ھاي جاري در زمینة نقد ادبي و ھنري اعمال مي كھ نفوذ نیرومندي در اندیشھ

  او  ١٧۶٢در . اي تشكیل دھد كرد كھ از خود خانواده قدر كافي احساس تأمین مي در این ھنگام مندلسون بھ
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. بار آورد ھردو آنھا بھ سن عقل رسیده بودند و این وصلت براي ھردو خوشبختي بسیار بھ. زناشویي بست
. نویسي فرھنگستان برلین شركت كرد گذراندند، مندلسون در مسابقة مقالھ عسل خود را مي  وقتي آنھا ماه

آیا علوم مابعدالطبیعھ ھمچون علوم ریاضي قابلیت پذیرش شواھد و ادلھ را «:موضوع مقالھ این بود
و براي او ) ١٧۶٣(مقالة مندلسون جایزه را ربود . كنندگان بود ایمانوئل كانت ھم در میان شركت» دارند؟

  .ردالمللي آو پنجاه دوكات جایزه و شھرت بین

او در . اودر بودـ  درـ  آن ـ  كنندگان در مسابقھ توماس آبت یكي از استادان دانشگاه فرانكفورت یكي از شركت
حال متألم بود كھ از  كرد و درعین مكاتبات دراز مدتي با مندلسون دربارة فناناپذیري روح اظھار شك مي

ن كند و اشخاص بدبخت را از آخرین تسالي دست رفتن این اعتقاد ممكن است پایھ قوانین اخالقي را ویرا
تا حدودي براثر این مكاتبات، مندلسون مشھورترین اثر خود را بھ نام فایدون، یا . خود محروم بدارد

این اثر، مانند سرمشق اصلي آن كھ متعلق بھ افالطون بود، . فناناپذیري روح بھ رشتة تحریر درآورد
در این كتاب استدالل شده بود كھ روح انسان . د قالبگیري شده بودپسن صورت یك محاوره و بھ سبك عامھ بھ

توان اعتقاد داشت كھ سرنوشت روح و جسم یكي نیست؛ و اگر ما بھ  آشكارا با ماده فرق دارد؛ بنابراین مي
ر اي د توانیم تصور كنیم كھ او با نشاندن نھال امیدي كھ اساس و پایھ خداوند اعتقاد داشتھ باشیم، بسختي مي

، [ طور كھ كانت بعدًا این عقیده را ابراز داشت ھمان] عالوه برآن . حقیقت نداشتھ باشد، ما را فریب دھد
توان در دوران زندگي انسان تأمین  این تكامل را نمي. سوي تكامل خویش دارد روح گرایشي طبیعي بھ

كرد  مندلسون احساس مي. انداز مرگ جسم باقي بم كرد؛ بدون شك خداوند باید بھ روح اجازه دھد كھ پس
بدون خداوند، توجھ و خواست خداوندي، و فناناپذیري روح، ھمة خوبیھاي زندگي ارزش خود را در «كھ 

ھنگام در باد و باران بدون امید  دھند، و زندگي خاكي ما مانند آن خواھد بود كھ شب نظر من ازدست مي
شدند استحكام  شواھدي كھ در تأیید این نظر ذكر مي امثلھ و» .تسالبخش یافتن پناھگاھي سرگردان باشیم

رسید كھ  نظر مي آورد؛ چنین بھ زیادي نداشتند، ولي سبك اثر بسیاري از خوانندگان را بھ شوق و شعف مي
بھ صورت نام دیگري » افالطون آلمان«جذبة محاورات افالطون بار دیگر زنده شده است؛ در حقیقت لقب 

ن كتاب كوچك پانزده بار تجدید چاپ، و تقریبًا بھ ھمة زبانھاي اروپایي و ھمچنین ای. براي مندلسون درآمد
ھردر و گوتھ بھ گروه . ترین كتاب غیرداستاني در آلمان بود عبري ترجمھ شد، و در زمان خود پرخواننده

رار داد، و الواتر از نویسندة آن دیدن كرد، سروصورت او را مورد آزمایش ق. تمجیدكنندگان از آن پیوستند
  . اعالم داشت كھ ھر برجستگي یا خط در سروصورتش افشاكنندة روح سقراط است

ھاي گوناگون، این یھودي فصیح را مورد تحسین قرار دادند و دو راھب فرقة بندیكتي از  مسیحیان، از فرقھ
ي را داشت كھ واتر، كھ نسبت بھ االھیات ھمان شور و حرارت ال ١٧۶٩ولي در . او اندرز معنوي خواستند

  شناسي  در مورد جمجمھ

عنوان نامھ بھ آقاي  مندلسون در اثر خود تحت. راه انداخت دایر براینكھ مسیحي شود، ھیجاني ناگھاني بھ
او بھ وجود معایبي در یھودیت و زندگي یھودیان . بھ این تقاضا پاسخ داد) ١٧٧٠(دیاكونوس الواتر 

او از الواتر . آید معایب در ھر مذھبي در طول تاریخش پدید مي گونھ اعتراف كرد، ولي متذكر شد كھ این
داند  كسي كھ مي«: شوند توجھ كند، و افزود تقاضا كرد بھ مشقاتي كھ یھودیان در قلمرو مسیحیت متحمل مي

از آنچھ من بتوانم بیان دارم درك خواھد  ما اینك در چھ وضعي ھستیم، و آن كھ قلبي بشردوستانھ دارد، بیش
كھ خدا … من دربارة اصول و اساس ایمان خودم چنان اطمیناني دارم «: گیري كرد و چنین نتیجھ» ؛كرد

گیرم كھ تا زماني كھ روحم كیفیتي دیگر بھ خود نگیرد، بھ ایمان اساسي خود پایبند خواھم  را بھ شھادت مي
ولي گروھي . ي كرده استتأثیر قرار گرفت و با فروتني پوزش خواست كھ چنین تقاضای الواتر تحت» .بود

عنوان یك كافر مورد حملھ قرار دادند، و بعضي از یھودیان بنیادگرا او را  نویسان مندلسون را بھ از جزوه
براي مدتي این . خاطر اعتراف بھ اینكھ مفاسدي وارد رسوم مذھبي یھودیان شده است محكوم كردند بھ

  .فردریك، ایجاد بحث كرداز امور سیاسي ملي، یا اختالل سالمت  مشاجره بیش

وي مدت چند ماه ناچار شد كھ از  ١٧٧١براثر این شور و شر، سالمت خود مندلسون نیز لطمھ دید؛ در 
از پیش صرف كمك بھ  از بازیافت نیروي خود وقتش را بیش  پس. ھرگونھ فعالیت فكري خودداري كند
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تضییقات بیشتري علیھ یھودیان آماده وقتي بعضي از ایاالت سویس خود را براي . مذھبان خود كرد ھم
ھنگامي . الواتر چنین كرد، و نتایج خوبي از آن حاصل شد. ساختند، او از الواتر خواست كھ مداخلھ كند مي

كھ مقامات درسدن درصدد برآمدند چند صد یھودي را اخراج كنند، مندلسون از دوستي خود با یك مأمور 
شروع بھ انتشار ترجمة آلماني خود از  ١٧٧٨او در سال . مل آیدع محلي استفاده كرد تا نوعي سازش بھ

مندلسون براي . انتشار یافت، طوفان دیگري برانگیخت ١٧٨٣اسفارخمسھ كرد، و این ترجمھ، كھ در 
طور  ھومبرگ با یھودیان برلین، كھ بھ. كار گمارد اي از تفسیرھاي متن، ھرتس ھومبرگ را بھ نوشتن پاره

چند تن از ربیھا خواندن این ترجمھ را تحریم . ع رابطھ كرده بودند، محشور و معاشر بودكامل با كنیسھ قط
و . آموختند وسال از روي آن آلماني مي سن كردند، ولي ترجمھ بھ داخل جوامع یھودي راه یافت؛ یھودیان كم

، )١٧٧٩( در خالل این احوال. نسل بعدي یھودیان بھ شركت فعاالنھ در زندگي فكري آلمان پرداخت
عنوان تجلیلي از دوست  خردمند را منتشر كرد، كھ صدھا خواننده آن را بھ  لسینگ نمایشنامة خود ناتان

  .یھودي وي تعبیر كردند

مندلسون، كھ در این ھنگام در اوج شھرت و نفوذ خود بود، ماركوس ھرتس را وادار كرد كھ اثبات 
خطاب بھ مردم انگلستان نوشتھ بود، بھ آلماني  ١۶۵۶حقانیت یھودیان را، كھ منسي بن اسرائیل در سال 

ر این پیشگفتار، وي د. افزود) ١٧٨٢(» نجات یھودیان«او بھ این ترجمھ یك پیشگفتار دربارة . ترجمھ كند
  . از ربیھا تقاضا كرد كھ از حق تكفیر خود دست بكشند

در این اثر او . عنوان دربارة مرجعیت مذھبي و یھودیت دنبال این كار را گرفت با اثري بلیغ تحت ١٧٨٣
خود  عمل آورد كھ از گتوھا بیرون آیند و نقش ایمان یھودي خود را مجددًا تأیید كرد، از یھودیان دعوت بھ

را در فرھنگ غربي ایفا كنند، اصرار داشت كھ كلیسا و دولت از ھم تفكیك شوند، ھرگونھ اجبار در 
معتقدات مذھبي را محكوم ساخت، و پیشنھاد كرد كھ معیار قضاوت دربارة دولتھا میزان اتكاي آنھا بھ 

اي بھ نویسندة این  د، نامھكانت نیز، كھ در این وقت در اوج شھرت خود بو. ترغیب باشد نھ بھ اعمال زور
  :اثر نوشت كھ حق است در تاریخچة دوستیھا جایي داشتھ باشد؛ او گفت

تنھا بر ملت شما، بلكھ بر ملل دیگر نیز تأثیر  انگارم كھ نھ من این كتاب را مبشر اصالحي بزرگ مي
گاه  كیب كنید كھ ھیچاي از آزادي وجدان تر اید مذھب خود را با چنان درجھ شما موفق شده. خواھد گذارد

نحوي چنان روشن و كامل لزوم آزادي نامحدود  حال بھ شما درعین… . شد امكانپذیر بودن آن تصور نمي
ما نیز ھدایت خواھد شد تا توجھ كند چگونھ [ لوتري] اید كھ مآًال كلیساي  وجدان در ھر مذھب را نشان داده

  . ارد، از میان خود برداردد آنچھ را كھ مخل وجدان است یا بر آن ظلم روا مي

گرا، اعم از مسیحي یا یھودي، بھ این كتاب حملھ كردند، ولي كتاب كمك عظیمي بھ آزادي و  رھبران سنت
  . غربي شدن یھودیان كرد

وچھار سال داشت، پیوستھ ازنظر جسماني و سالمت ضعیف بود و  ، مندلسون با آنكھ فقط پنجاه١٧٨٣در 
اي  در سالھاي آخر عمر خود سخنان آموزنده. ي از عمرش باقي نمانده استكرد كھ مدت زیاد احساس مي

 ١٧٨۵گفت؛ این سخنان در  بھ اطفال و بعضي از دوستان خود در تشریح معتقدات مذھبي خویش مي
او در آخرین سال عمر خود، وقتي . عنوان ساعات صبح، یا سخناني دربارة وجود خداوند منتشر شدند تحت

ي نوشتة یاكوبي متوجھ شد كھ دوست عزیزش لسینگ، كھ اینك مرده بود، مدتھا طرفدار با خواندن كتاب
و دفاع پرحرارتي . توانست این مطلب را باور كند او نمي. مذھب وحدت وجود اسپینوزا بود، یكھ خورد

در  برد، سرما خورد؛ و وقتي دستنوشتھ را نزد ناشران مي. عنوان تقدیم بھ دوستداران لسینگ نوشت تحت
اي از او  مسیحیان در برپا كردن مجسمھ. ، براثر سكتھ درگذشت١٧٨۶خالل آن بیماري، در چھارم ژانویة 

  .در دساو، شھري كھ وي در آن متولد شده بود، بھ یھودیان پیوستند

آمیز  ھا و عبور موفقیت جوانان یھودي، كھ از نوشتھ. مندلسون یكي از متنفذترین شخصیتھاي نسل خود بود
وي از مرزھاي مذھبي الھام گرفتھ بودند، از گتوھا خارج شدند و طولي نكشید كھ در زمینة ادبیات، علوم، 
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نشجوي پزشكي بھ دانشگاه عنوان دا ماركوس ھرتس بھ. و فلسفھ مقام و منزلتي براي خود كسب كردند
شناس  ھاي آموزشي كانت را گرفت و دستیار و دوست این معرفت كونیگسبرگ رفت؛ او چند دوره از دوره

  او بود كھ با خواندن نسخة خطي نقد عقل محض . بزرگ شد

ھاي فیزیك و فلسفھ بھ مستمعین  عنوان پزشك، كارش رونق گرفت و در رشتھ وقتي بھ برلین بازگشت، بھ
ھمسر وي ھنریتا، كھ زیبا و صاحب كمال بود، سالوني دایر كرد كھ در . داد سیحي و یھودي درس ميم

اي براي روشنفكران برلین بود؛ ویلھلم فون ھومبولت، شالیر ماخر،  آغاز قرن نوزدھم محفل عمده
كھ از این تجمع ھایي  اختالط اندیشھ… . آمدند ، و دیگران بھ این سالون مي»پسر«فریدریش شلگل، میرابو 

چند تن از فرزندانش تغییرمذھب دادند و بھ مسیحیت . شد احتماًال باب طبع مندلسون نبود حاصل مي
از وفاداري در  را بیش» پیوندھاي انتخابي«، كھ »دستة فضیلت«دو تن از دخترانش در یك . گرویدند

ماخر روابطي داشت؛ دوروتئا  ھنریتا با شالیر. داشتند، بھ ھنریتا ھرتس پیوستند ازدواج محترم مي
مندلسون شوھر خود را رھا كرد تا رفیقھ و سپس ھمسر باوفاي فریدریش شلگل شود، و سرانجام یك 

ھنریتا مندلسون نیز مذھب كلیساي رومي را پذیرفت، و آبراھام مندلسون باعث شد . كاتولیك كلیساي رم شد
گرا مدعي بودند كھ  ربیھاي سنت. عمید داده شوندكھ فرزندانش، از جملھ فلیكس، بھ شیوة مذھب لوتري ت

ھاي پردوامتر نفوذ مندلسون در  اینھا نتایج اتفاقي آزادي جدید بودند؛ جنبھ. احساس بیم آنھا موجھ بوده است
  .آزادي فكري، اجتماعي، و سیاسي یھودیان ظاھر شدند

IV سوي آزادي ـ بھ  

معناي خرد بود، ولي در  را بھ خود گرفت؛ این كلمھ بھآزادي ازنظر فكري در این ھنگام صورت حاسكااله 
این سیاق، منظور از آن نھضت روشنگري یھودیان، ھمچنین شورش تعداد روزافزوني یھودي علیھ تسلط 

این شورشیان . نحوي فعاالنھ در جریان افكار تازه قرار گیرند ربیھا و تلمود، و عزم آنھا بر این بود كھ بھ
ھاي بازرگانان یا كارشناسان امور مالي، فرانسھ یاد  عضي از آنھا، خصوصًا خانوادهآلماني آموختند و ب

خواندند و  آنھا آثار آزادفكران آلماني مانند لسینگ، كانت، ویالنت، ھردر، شیلر، و گوتھ را مي. گرفتند
ان یك گروه از می. اولباك پرداختند/بسیاري از آنھا بھ تفحص در آثار ولتر، روسو، دیدرو، ھلوسیوس، و د

كردند سرسپردگي بھ تلمود  كار كھ احساس مي طلب كھ شوق تجدد داشتند و یھودیان محافظھ یھودیان آزادي
  .و كنیسھ تنھا راه حفظ یكپارچگي مذھبي، نژادي، و اخالقي قوم یھود است، انشعابي ایجاد شد

سوي شرق، یعني بھ بوھم،  ھسوي جنوب، یعني بھ گالیسي و اتریش، و ب نھضت حاسكااله از آلمان بھ
نامة رواداري یوزف دوم، كھ از یھودیان دعوت  در اتریش براثر اجازه. لھستان، و روسیھ، گسترش یافت

كار با این  ھنگامي كھ ربیھاي محافظھ. كرد وارد مدارس غیریھودي شوند، این گسترش تسریع یافت مي
  عمل مخالفت كردند، نفتالي وسلي شاعر 

كرد كھ بھ جاي زبان یدیش، عبري و آلماني یاد بگیرند و علوم و  و بھ نسل جوان اصرار ميا. تصویب كنند
ربیھاي اتریش نظرات او را مردود داشتند؛ رھبران . فلسفھ و ھمچنین كتاب مقدس و تلمود بیاموزند

یان بھ علوم، از آن زمان تا زمان حاضر، یھود. یھودیان در تریست، ونیز، فرارا، و پراگ آنھا را پذیرفتند
  .اند از تناسب تعداد جمعیت خود، كمك كرده فلسفھ، ادبیات، موسیقي، و حقوق، بھ میزاني بمراتب بیش

فضالي كاتولیك مانند ریشار سیمون دانش . تحوالت فكري و اقتصادي باعث تشویق آزادي یھودیان شد
لم االھیات پروتستان بھ نام ژاك و عا. رھبران مذھبي یھود را بھ شاگردان مسیحي كتاب مقدس شناساندند

توسعة بازرگاني و ). ١٧٠٧(عنوان تاریخ مذھب یھودیان نوشت  آمیز تحت باناژ كتابي با لحن عطوفت
امور مالي مسیحیان و یھودیان را در تماسھایي آورد كھ گاھي باعث برانگیختھ شدن، ولي اغلب باعث 

اي در  پرستانھ یھودي نقشھاي مفید میھنكارشناسان امور مالي . شدند كاھش خصومت مذھبي مي
  .حكومتھایي چند ایفا كردند
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در . در این ھنگام نداھایي از ناحیة مسیحیان حاكي از پیشنھاد پایان دادن بھ آزار و اذیت مذھبي برخاست
، كریستیان ویلھلم دوھم، كھ دوست مندلسون بود، بھ پیشنھاد مندلسون، جزوة تاریخي خود را بھ نام ١٧٨١

اي بود كھ یھودیان آلزاس  كار تقاضانامھ انگیزة این. ربارة بھبود وضع مدني یھودیان در آلمان منتشر كردد
كار  دوھم این. اي علیھ محرومیتھاي آنان تنظیم كند براي مندلسون فرستادند و از او خواستند كھ اعتراضنامھ

او با . ي براي آزادي یھودیان درآوردصورت یك تقاضاي عموم عھده گرفت، آن را گسترش داد، و بھ را بھ
شرح جزئیاتي مؤثر مشكالت و موانعي را كھ یھودیان در اروپا بھ آن دچار بودند توصیف كرد و زیاني را 

شد خاطرنشان  اي چنین ناچیز از استعدادھاي فكري یھودیان متحمل مي كھ تمدن غرب بر اثر استفاده
كھ ھم با موازین انساني و ھم با موازین سیاسي منافات دارند، این اصول مستثنا داشتن، «: او گفت. ساخت

دوھم پیشنھاد كرد كھ بھ یھودیان » .اند و شایستة دوران روشنگري عصر ما نیستند یادگار قرون تاریك بوده
آزادي كامل عبادت، ورود بھ مؤسسات آموزشي و كلیة مشاغل و برخورداري از كلیة حقوق مدني، بجز 

  . ھ عجالتًا براي آن ھنوز آمادگي نداشتند، داده شودمشاغل رسمیي ك

بعضي از مخالفین او را متھم . رسالة او در بسیاري از كشورھا مورد تفسیر و اظھارنظر قرار گرفت
كردند كھ قلم خود را بھ یھودیان فروختھ است، ولي چند تن از روحانیان پروتستان بھ حمایت از او 

اریخنویس سویسي، از او پشتیباني كرد و خواستار آن شد كھ آثار موسي بن یوھان فون مولر، ت. برخاستند
در اتریش، و آزادي سیاسي  ١٧٨٢نامة رواداري مورخ  اجازه. میمون بھ آلماني یا فرانسھ ترجمھ شوند

دولت فرانسھ با از میان . بھ نھضت آزادیبخش نیرو بخشیدند) ١٧٨٣(یھودیان در كشورھاي متحد امریكا 
العمل ناچیزي در  ، كھ بر یھودیان بار سنگیني تحمیل كرده بود، عكس)١٧٨۴(الیاتھاي شخصي بردن م
  برابر 

ماركي دو میرابو با مالزوب در تأمین این معافیت ھمكاري كرد؛ و پسرش كنت دو میرابو با مقالة خود . داد
آبھ ھانري . مك كردبھ این جریان ك) ١٧٨٧(بھ نام دربارة مندلسون و اصالح وضع سیاسي یھودیان 

عنوان دربارة تجدید حیات مادي، معنوي، و سیاسي یھودیان، كھ برندة جایزه ھم  اي تحت گرگوار با مقالھ
  ). ١٧٨٩(شد، بھ پیشبرد این ھدف كمك كرد 

 ٢٧اعالمیة حقوق بشر، كھ مجمع ملي در . آزادي سیاسي نھایي تنھا ھمراه انقالب در فرانسھ تحقق یافت
، مجلس مؤسسان ١٧٩١سپتامبر  ٢٧طور ضمني بیان داشت و در  تشار داد، این مطلب را بھان ١٧٨٩اوت 

ارتشھاي انقالب یا ناپلئون براي یھودیان ھلند در . بھ ھمة یھودیان فرانسھ حقوق مدني كامل اعطا كرد

  فصل بیست و ششم، رم در ١٧٩٨، ماینتس در ١٧٩٧، ونیز در ١٧٩۶

  

  از ژنو تا استكھلم

١٧۵۴ -١٧٩٨   

I ١٧٩٨- ١٧۵۴: ـ سویسیھا   

عده از ما كھ درمیان بھشت مناظر سویس از آرامش لذت برده و از شھامت و درستكاري مردم آن  براي آن
وخوي آرام كشاورزي صبورانھ، و  ایم، درك این مطلب مشكل است كھ درپس این خلق الھام و انگیزه یافتھ

كند ـ مبارزات طبیعي نژاد  كرد ـ و ھنوز ھم مي از آن تحسین مياي كھ اروپا در آن وقت  پشتكار پیوستھ
. علیھ نژاد، زبان علیھ زبان، مذھب علیھ مذھب، كانتون علیھ كانتون، و طبقھ علیھ طبقھ وجود داشت
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طور كامل بھ كمال مطلوبي كھ آبھ دو سن ـ پیر مجسم داشتھ بود  سویسیھا بھ مقیاس مختصر خود تقریبًا بھ
این كشور عبارت بود از یك . پروراندند جامة تحقق پوشاندند انت رؤیاي آن را درسر ميو روسو و ك

كنفدراسیون از ایاالتي كھ در امور داخلي مستقل بودند، ولي تعھد داشتند كھ در روابط خود با دنیایي كھ 
د اھداف ملي، بھ منظور پیشبر» اتحاد سویسي« ١٧۶٠در سال . آنان را احاطھ كرده بود متحدًا عمل كنند

  .نھ ایالتي، و متحد كردن نھضتھاي پراكنده براي اصالحات سیاسي تشكیل شد

. زد نفر تخمین مي ٧٢٠‘٠٠٠بھ  ١٨۶٧كرد، جمعیت سویس را در سال  ولتر كھ در آن نزدیكیھا زندگي مي
بندي  رتدادند و شیبھا را تقریبًا تا قلل كوھھا ك كردند یا تاك پرورش مي بیشتر آنھا زمین كشت مي

صنعت نساجي درحال رشد بود، خصوصًا در استان سن ـ گال و كانتون زوریخ؛ مراكز صنعتي . كردند مي
گرفتند؛ و ژنو و نوشاتل مراكز بزرگ ساعتسازي بودند،  دیگر در گالروس، برن، و بال شكل مي

شتادوھشت نفر از این كھ ھ(كارگزاراني كھ در سراسر اروپا پراكنده بودند، از لندن گرفتھ تا قسطنطنیھ 
وجود آوردند كھ بسرعت این شھر را، كھ در  ، براي ژنو یك تجارت صادراتي بھ)كارگزاران را داشت

خاطر  بر تعداد بانكھا افزوده شد، زیرا بانكداران سویسي بھ. كرد كنار رود رون قرار دارد، ثروتمند مي
  امانت و درستي شھرتي 

استعدادھا و تواناییھا بھ اقلیتي از مردان محدود بودند و بھ تمركز ثروت  در اینجا نیز، مانند ھرجاي دیگر،
عمومًا این ایالت تحت حكومتھاي اولیگارشي بودند كھ طرز رفتارشان مانند ھر طبقة . شدند منجر مي

نجیبزادگان حامي ادبیات، علوم، و ھنر بودند، ولي در برابر ھرگونھ اقدامي براي . حاكمة دیگر بود
زیست، حكومت اولیگارشي برن را متھم  گیبن، كھ در لوزان مي. كردند حق رأي مقاومت مي گسترش

شود و سطح زندگي را در این استانھا پایین نگاه  كرد كھ مانع رشد صنعت در استانھاي مستقل خود مي مي
متمرد ترجیح  اتباع فقیر و مطیع بر اتباع ثروتمند و«دارد؛ و فلسفة آن بر این اصل استوار است كھ  مي

انجمنھایي براي الغاي امتیازات اقتصادي یا سیاسي بكرات تشكیل شدند، ولي دولت و كلیسا » .دارند
مبارزات طبقاتي در تمام طول قرن ھجدھم اوضاع ژنو . گرفتند دادند و جلو آنھا را مي دست ھم مي بھ دست

این شھر حكمفرما بود، ولي سوزاندن  آرامشي نسبي در ١٧۶٢تا  ١٧٣٧از . كرد گاه مغشوش مي بھ را گاه
روسو و ولتر . راه انداخت وجوشي براي گسترش حق رأي بھ جنب ١٧۶٢كتاب امیل توسط انجمن شھر در 

ھردو بھ این نھضت كمك كردند، و پس از مشاجرة بسیار، نجیبزادگان سھم كوچكي در حكومت بھ طبقة 
  .متوسط دادند

. گذاشت ، را كامًال محروم از حق رأي باقي مي)ناتیف(چھارم جمعیت، یعني طبقة اصلي  این وضع سھ
این افراد ھمچنین از بیشتر . دنیا آمده، ولي از والدین غیربومي بودند كساني بودند كھ در ژنو بھ» ناتیفھا«

شوراي «اجازه نداشتند بھ ھا، مشاغل نظامي، و از مقام استادي در اصناف ممنوع بودند و نیز  حرفھ
كردند، عرضحال بدھند، ولي از آنھا  كھ بر این جمھوري حكومت مي(، »شوراي كوچك«و » بزرگ

بھ فرنھ رفت و از » ناتیفھا«یك ھیئت نمایندگي از  ١٧۶۶آوریل  ۴در . شد مالیاتھاي سنگیني گرفتھ مي
  : ھ آنھا گفتولتر ب. دست آورند ولتر خواست بھ آنھا كمك كند تا حق رأي بھ

. دھید و در بردگي ھستید ترین طبقة یك اجتماع مستقل و زحمتكش را تشكیل مي دوستان من، شما كثیرالعده
مند باشید، این عادالنھ است كھ با چنین خواست  شما تنھا خواستار آن ھستید كھ از حقوق طبیعي خود بھره

و اگر شما را مجبور كنند … . مت خواھم كردمن با ھمة نفوذي كھ دارم بھ شما خد. معقولي موافقت شود
یابد خارج شوید، من قادر خواھم بود كھ در جاي دیگر  از كشوري كھ براثر زحمات شما رونق و رفاه مي

  . بھ شما خدمت، و از شما دفاع كنم

و تنھا  مقاومت كنند،» ناتیفھا«دست ھم داده بودند تا در برابر تقاضاي  بھ اشراف و افراد طبقة متوسط دست
توانست انجام دھد این بود كھ ھرتعداد ممكن از افزارمندان ناراضي را كھ بھ سراغش  كاري كھ ولتر مي

بھ شورشي برخاستند » ناتیفھا« ١٧٨٢در ). ١۶٧٨(آمدند در قرارگاه صنعتي خود با خوشرویي بپذیرد  مي
  كھ نجیبزادگان را از مسند قدرت سرنگون كرد 
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ن قدرتھا دخالت كردند، شورش فرو نشست، و حكومت اولیگارشي دوباره برقرار ای. ساردني متوسل شدند
  .ناچار بودند بھ انتظار انقالب فرانسھ باشند تا برایشان آزادي بیاورد» ناتیفھا«. شد

یوھان . المللي یافتند وجود آوردند كھ شھرت بین در این ثلث قرن ھجدھم، ایاالت سویس شخصیتھایي بھ
عنوان راھنماي طرز رفتار تلقي  زي یكي از آن افراد نادري بود كھ عھد جدید را بھھاینریش پستالو

كرد كھ اصالحات از  او با روسو ھمعقیده بود كھ تمدن بشر را فاسد كرده است، ولي احساس مي. كنند مي
. یدپذیر است نھ از طریق قوانین و مؤسسات جد طریق نوسازي طرز رفتار انسان بھ وسیلة آموزش انجام

خانمان، استقبال  او در سراسر عمر خود از اطفال، خصوصًا اطفال فقیر، و باالتر از ھمھ اطفال بي
بست، و  كار مي داد، و در تعلیم آنھا اصول آزادمنشانة امیل روسو را بھ كرد، بھ آنھا پناه و آموزش مي مي

ترین كتابھاي آن  در زمرة پرخوانندهاو نظرات خود را در كتابي كھ . افزود افكاري ھم از خود بھ آنھا مي
، نشان داده شده است كھ قھرمان )١٧٨٧- ١٧٨١(در داستان وي، لینھارت وگرترود . نسل بودند ارائھ كرد

كرد، و از طریق تربیت اطفال  ھمان صورت كھ مسیح رفتار مي زن آن از راه كوشش در رفتار با مردم، بھ
. كند ستعدادھاي طبیعي آنان، وضع یك دھكده را اصالح ميخود با توجھ صبورانھ نسبت بھ كششھا و ا

آموزش اولیھ باید با . داد، آزادي دھد پستالوزي درنظر داشت بھ اطفال، تا آنجا كھ حقوق دیگران اجازه مي
. وار ھا، یا تلقین طوطي ارائة سرمشق آغاز شود و با اشیا، حواس، و تجربھ تعلیم دھد نھ با كلمات، اندیشھ

. موقع اجرا گذارد ي روش خود را در مدارس گوناگون سویس، و در درجة اول در ایوردون، بھپستالوز
در آنجا تالران، مادام دوستال، و دیگران از او دیدن كردند، و از آنجا نظریات وي بھ سراسر اروپا پخش 

و فردگرا بار انضباط،  ادب، متفرعن، بي ولي گوتھ شكایت داشت كھ مدارس پستالوزي افرادي بي. شدند
  . آورند مي

عنوان مشھورترین زن ھنرمند آن دوران با  دنیا آمده بود، بھ آنگلیكا كاوفمان، كھ در كانتون گریزون بھ
بر اینكھ موسیقیدان خوبي بود،   وي حتي در سن دوازدھسالگي، عالوه. كرد مادام ویژه ـ لوبرن رقابت مي

در . نشستند تا او تصویرشان را بكشد برابرش مي كرد كھ اسقفھا و نجبا در چنان خوب نقاشي مي
جا،  پدرش او را بھ ایتالیا برد و در آنجا وي بھ تحصیالت خود ادامھ داد و در ھمھ) ١٧۵۴(سیزدھسالگي 

بھ انگلستان  ١٧۶۶او، كھ در سال . سبب ھنرمندي و جذبة شخصي، مورد احترام و تجلیل قرار گرفت بھ
سر . راه انداخت وجوشي بھ از گریك بازیگر برجستة انگلیسي كشید، جنب دعوت شده بود، با تصویري كھ

سھم خود  چھرة او را كشید، و آنگلیكا نیز بھ مند شد و تك خیلي عالقھ» دوشیزه آنژل«جاشوا رنلدز بھ این 
او و  ١٧٧٣و این آكادمي در . آنگلیكا در تأسیس آكادمي شاھي ھنر شركت كرد. اي از وي ساخت چھره تك

   ١٧٨٨او بھ رم رفت، و در آنجا در  ١٧٨١در . پول كرد یگران را مأمور تزیین كلیساي سنتد
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  مجموعة دولتي ھنر، درسدن. دوشیزة وستال: آنگلیكا كاوفمان

جنازة او، كھ  تشییع. در رم درگذشت ١٨٠٧در سال . شد گوتھ در زمرة دوستان باارادت وي شمرده مي
در زمرة وقایع مھم دوران بود؛ ھمة اعضاي اجتماع ھنرمندان جسد وي را  توسط كانووا ترتیب داده شد،

  .تا گورستان مشایعت كردند

دنیا آمده  در زوریخ بھ ١٧۴١او كھ در . سویسي برجستة این نسل، بعد از روسو، یوھان كاسپار الواتر بود
مسیحیت سنتي حفظ  ترین ھمبستگي خود را با بود، كشیش پروتستان شد و در سراسر زندگي پرحرارت

. ولي او فردي جزمي نبود. ایم ما شاھد تالشھاي وي براي تغییر مذھب گوتھ و مندلسون بوده. كرد
وي  شناختند بھ كرد، و ھمة كساني كھ او را مي دوستیھاي خود را در وراي مرزھاي مذھبي و ملي حفظ مي

رشتة تحریر درآورد كھ داراي تورعي  آثاري بھ. گذاشتند، و بسیاري ھم او را دوست داشتند احترام مي
كرد، بھ قدرتھاي اعجازآمیز دعا و  نحوي تخیلي تعبیر مي رازورانھ بودند؛ مكاشفة یوحناي رسول را بھ

كالیوسترو اعتقاد داشت، و طبق دستور و تجویز مسمر، ھمسر خود را از طریق خواب مصنوعي معالجھ 
توان از خطوط چھره و  كرد كھ شخصیت را مي دعا مياش این بود كھ ا مشخصترین صفت ویژه. كرد مي

مند ساخت، و آنھا مقاالتي براي  او گوتھ و ھردر را بھ نظرات خود عالقھ. شكل و تركیب سر تشخیص داد
او قیافھ، سر، و اندام افراد برجستھ را . نوشتند) ١٧٧٨- ١٧٧۵(شناسي  كتابش موسوم بھ مباحثي در قیافھ

د، و خطوط جمجمھ و صورت را با كیفیات خاص فكري و اخالقي مرتبط دا مورد مطالعھ قرار مي
گیریھاي او در آن عصر مقبولیت وسیعي یافتند ـ ولي اینك عمومًا  تجزیھ و تحلیلھا و نتیجھ. شمرد مي

در شكل ) ھمراه ھوا، محیط، نوع غذا، شغل، و غیره(اصل كلي او دایر براینكھ كیفیات رواني . مردودند
ھر چھره در حكم . توجھي برخوردار است ن و صورت دخالت دارند، از واقعیت قابلدادن بھ بد
  . اي شخصي است زندگینامھ
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گسنر  الواتر قسمتي از یك شكفتگي سویسي بود كھ روسو، آلبرشت فون ھالر شاعر و دانشمند، زالومون
بالن پس  رفتن از قلة مون شاعر و نقاش، یوھان فون مولر تاریخنویس، و اوراس دو سوسور را، كھ با باال

در خالل این احوال، كانتونھاي . شد وھفت سال تالش ورزش كوھنوردي را آغاز كرد، شامل مي از بیست
فردریك  ١٧٩٧در . وزیدند، احساس كردند سوي مرز از فرانسھ مي سویس بادھاي انقالب را كھ از آن

د، با پتر اوخس، یكي از بازرگانان اصناف در ھاي كاترین بزرگ تعلیم داده بو سزار دوالآرپ، كھ بھ نوه
دست ھم دادند و از دولت انقالبي فرانسھ دعوت كردند كھ بھ آنھا كمك كند تا یك جمھوري  بھ بال، دست

. راه را ھموار كردند) ١٧٩٨ژانویة (شورشھاي محلي در برن و وو . دمكراتیك در سویس برقرار سازند
عنوان عامل آزادكننده از  بیشتر جمعیت سویس از آن بھ. مرز گذشت ژانویھ از ٢٨یك ارتش فرانسوي در 

اعالم شد؛ » جمھوري واحد و غیرقابل تقسیم سویس«مارس  ١٩در . حكومت اولیگارشي استقبال كردند
  كلیة امتیازات ایالتي، طبقاتي، یا شخصي را ملغا كرد و ھمة سویسیھا را در 

علت تأثیر بطئي این زخم  بھ ١٨٠١او در ). ١٧٩٩(خورد داد، الواتر سالخورده و درستكار گلولھ 
  .درگذشت

II ١٧٩۵-١٧١۵: ـ ھلندیھا   

در » بلژیك«و ) ھلند(نویس دانماركي بھ نام ھولبرگ از ایاالت متحدة  نمایش. ھمھ ھلندیھا را دوست داشتند
ت و اظھار گف ھاي آنھا با شور و حرارت بسیار سخن مي دیدن كرد و خصوصًا نسبت بھ ترعھ ١٧٠۴

و مرا قادر » كنند مرا از محلي بھ محلي دیگر حمل مي«ھا با آرامشي شیرین  داشت كھ قایقھاي این ترعھ مي
محض  ام بھ توانستھ طوري كھ من مي توجھ بگذرانم، بھ سازند كھ ھرشب را در شھري با وسعت قابل مي

نحوي مشابھ  بھ» لیدي مري ورتلي مانتگیو«دوازده سال بعد، » .ورود، مستقیمًا بھ یك تئاتر یا اپرا بروم
  : احساس مسرت كرد و گفت

اند، و در ھردو  ھا خوب سنگچین شده ھمة جاده. كند صورت یك باغ بزرگ جلوه مي بھ[ ھلند] ھمة كشور 
ھاي بزرگ قرار دارند كھ پر از  اند، و در كنار آنھا ترعھ طرف ردیفھاي درختان بر آنھا سایھ افكنده

شوند كھ  چنان نظیف نگاه داشتھ مي… [ روتردام] كلیة خیابانھا در … وآمدند  ستند كھ در رفتقایقھایي ھ
با سرپایي پیاده رفتم، بدون اینكھ یك لكھ كثافت » ناشناس«طور  من دیروز تقریبًا بھ ھمة نقاط شھر بھ… 

از  كھ بیش… شویند  جدیتي ميروھا را با  بر بدنم بیفتد؛ و شما ممكن است دختران ھلندي را ببینید كھ پیاده
[ ھا در ترعھ] كشتیھاي بازرگانان … . بریم كار مي جدیتي است كھ ما در شستن اطاقھاي خواب خود بھ

قدر كاالھاي  آورند، و آن ھا و انبارھا داراي نظافت و عظمتي حیرت مغازه. آیند ھا مي درست تا در خانھ
  . خوب دارند كھ باور كردني نیست

از اینكھ این كشور اثرات اقتصادي پیروزي خود بر لویي  رشھاي دلفریب ھلند را پیشولي این گزا
در آن جنگ ھلند افراد و ثروت خود . كرد چھاردھم در جنگ جانشیني اسپانیا را احساس كند، توصیف مي

رت العاده شد؛ قسمت زیادي از تجا افتادگي از دست داد؛ قرضة ملي دولت فوق را تا نزدیك مرز از پاي
دست آلمان افتاده بود؛  حال رقیبان تجارتیش، و ھمچنین بھ دست متحدان نظامي و درعین ونقل آن بھ حمل

، و سود سھام ١٧٣٧ونیم درصد در  بھ دوازده ١٧١۵سود سھام شركت ھندشرقي ھلند از چھل درصد در 
جنگ ھفتسالھ . كاھش یافتھ بود ١٧۴٠بھ دودرصد در  ١٧٠٠درصد در  شركت ھندغربي ھلند از پنج

بانكداران آمستردام براثر وامھایي كھ با بھرة سنگین بھ قدرتھاي درحال جنگ . باعث لطمة بیشتري شد
بھ این نعمت پایان داد و بسیاري از بانكداران ھلند  ١٧۶٣دادند، ثروتمند شدند، ولي قرارداد صلح  مي

در  ١٧۶٣بازول، كھ در . وارد آمد ورشكست شدند؛ بھ این ترتیب بھ ھمة فعالیتھاي عمدة تجاري لطمھ
  انگیزي  نحو غم بسیاري از شھرھاي عمده بھ«: ھلند بود، گزارش داد

pymansetareh@yahoo.com



مالیاتھا افزایش یافتند و باعث شدند كھ سرمایھ و افرادي كھ داراي » .اند شود كھ براثر بیكاري گرسنھ مي
ن ھلندي و آلماني خون خود را در این ھنگام استعمارگرا. نیروي جسماني بودند، از كشور مھاجرت كنند

  . جنوبي باھم درآمیختند و بتدریج بوئرھا را تشكیل دادند در افریقاي

مردمي آرام، نیرومند، و . بھبود وضع براثر خصوصیات اخالقي، و درستكاري ھلندیھا حاصل شد
راقبت زدند، از گاوھاي خود م كردند، بھ آسیابھاي بادي خود روغن مي جو زمین را كشت مي صرفھ

كردند؛ ھلند  ساختند، و پنیرھاي لذیذ و بدبو درست مي سازیھاي خود را تمیز و پاكیزه مي كردند، لبنیات مي
دست  بھ دلفت بازارھاي چیني خود را دوباره . در زمینة كشاورزي بھ شیوة علمي از ھمة اروپا پیش بود

آنھا . ینة قابلیت اعتماد و ابتكار بازیافتندآورد، و بانكداران ھلندي و یھودي آمستردام شھرت خود را در زم
ھاي پردرآمدي براي پرداخت حقوق و تأمین  دادند و مقاطعھ وسوز كم وام مي با بھرة كم و امكان سوخت

شدند و بندرت  دامن آمستردام مي بھ دولتھا و بازرگانان براي وام دست. آوردند دست مي تداركات سربازان بھ
تقریبًا در تمام طول آن قرن پرآشوب، بورس آمستردام مركز مالي جھان غرب . گشتند دست خالي بازمي

بھ نسبت وسعت منطقھ و تعداد جمعیت خود، كشوري … ایالت ھوالند، «: گفت ١٧٧۵سمیث در  ادم. بود
  » .ثروتمندتر از انگلستان است

آمیز معتقدات مذھبي  مسالمتتأثیر قرار داد ھمزیستي تقریبًا  تحت ١٧٢۵از ھمھ ولتر را در سال  آنچھ بیش
، )آخر خود یانسن ھلندي بود(گرا و كاتولیكھاي پیرو آیین یانسن  در اینجا كاتولیكھاي سنت. متفاوت بود

پروتستانھاي پیرو آیین آرمینیوس معتقد بھ آزادي اراده، و پروتستانھاي پیرو آیین كالون ـ كھ معتقد بودند 
شده است ـ آناباتیستھا، پیروان آیین سوكینوس، جمعیت اخوت  موجب تقدیر ازپیش تعیین چیز بھ ھمھ

شدند با ھم  موراویایي، یھودیان، و تعداد ناچیزي از آزادفكران كھ از جنبش روشنگري فرانسھ محظوظ مي
مرتبًا از «بیشتر قضات پروتستان بودند، ولي، بنابھ گفتة یك تاریخنویس ھلندي، آنھا . كردند زندگي مي

گرفتند تا انجام مراسم مذھبي آنان را نادیده گیرند و بھ آنھا اجازه دھند مشاغل رسمي  ل ميكاتولیكھا پو
طبقات . دادند میلیون نفري ھلند را تشكیل مي سوم جمعیت سھ كاتولیكھا در این ھنگام یك» .داشتھ باشند

ودند، نسبت بھ ھمة آنھا با از ده نوع معتقدات مذھبي آشنا شده ب باالتر، كھ براثر دادوستد بازرگاني با بیش
دادند كھ این معتقدات مزاحم قماربازي، مشروبخواري، پرخوري، و  نگریستند و اجازه نمي شك و تردید مي

  . مقداري زناكاري محتاطانھ بھ سبك فرانسویشان بشوند

ھاي  رهخاطر دو رفت؛ مدارس متعدد بودند، و دانشگاه لیدن بھ شمار مي فرانسوي زبان طبقة بافرھنگ بھ
تقریبًا ھمة شھرھا انجمنھاي ھنري، . پزشكي خود، كھ یادآور بورھاوه دانشمند بزرگ بود، شھرت داشت

بار ھم مسابقاتي در زمینة شعر و شاعري  داشتند و ھرچند وقت یك» سالونھاي سخنراني«كتابخانھ، و 
  خاطر  دالالن آثار ھنري بھ. شد ترتیب داده مي

در سال (دوران بزرگ نقاشي ھلند با مرگ ھوبما . اروپا شھرت داشتند بازیھاي خود در سراسر حقھ
شاید . كم طنیني از شكوه و افتخار آن بود پایان رسیده بود، ولي كورنلیس تروست دست بھ) ١٧٠٩

ھایي بودند كھ باظرافت منقوط، یا با نوك الماس حكاكي  درخشانترین محصول ھنر ھلند در این عصر شیشھ
ردام كانون ناشران بود، كھ بعضي از آنھا اشخاصي محترم و بعضیھا دزد آثار دیگران آمست. شدند مي

تجدید  ١٧٨٠سطحي پایین نزول كرد، ولي در حدود سال  در نیمة اول قرن ھجدھم، فعالیت خالقھ بھ. بودند
  .حیات ادبیات یك شاعر واقعي بھ نام ویلم بیلدردایك پرورش داد

! »بیند روحي خود خوشبخت مي در ھمان حالت بي«گفت كھ وي ھلندیھا را یكي از دوستان بازول بھ او 
اي دوبار اجتماعات بسیار جالب، و تقریبًا ھرشب مھمانیھاي  ما ھفتھ«: ولي بازول از اوترشت گزارش داد

قدر خانمھاي زیبا و دوستداشتني ھستند كھ یك خروار كاغذ ھم براي  در محفل ما آن. خصوصي داریم
جالبترین صفحات از یادداشتھاي بازول دربارة ھلند آنھایي ھستند كھ ماجراي » .آنھا كافي نیستتمجید از 

. كنند تویل، توصیف مي ، یعني ایزابالفان»زیباي زویلن«یا » زلید«عشقي توأم با تأمل و تردید وي را با 
، یكي از »بروك خاوند زویلن و وست«اي قدیمي و برجستھ تعلق داشت؛ پدرش،  ایزابال بھ خانواده
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از ظرفیت خود تحصیل كرد؛ با غرور بھ انحرافات و بدعتھاي  او بیش. فرمانداران ایالت اوترشت بود
توانست مردان  داد؛ ولي تامي فكري روي آورد و رسوم، اخالقیات، مذھب، و مقام را مورد استھزا قرار مي

او از ازدواج بھ رسم متداول و . كرد آور خود مي زیادي را مفتون زیبایي، شادابي، و صراحت ھیجان
از … . كردم اگر من نھ پدر داشتم و نھ مادر، ازدواج نمي«: گفت عنوان یك وظیفھ ابا داشت و مي بھ

وفاداري را وظیفھ : گفتم بودم و بھ او مي كرد كامًال راضي مي عنوان رفیقھ قبول مي شوھري كھ مرا بھ
بازول، كھ ساعیترین زناكار » .ادتھاي یك دلباختھ داشتھ باشيتو نباید ھیچ حقي جز حقوق و حس. نپندار

ایزابال » اي واي، زلید من، اینھا چھ خیاالتي است؟«: اروپا بود، در پاسخ این اظھار ایزابال چنین گفت
من رختشوي دلباختة خود بودن و در یك اطاق زیرشیرواني زندگي «: گونھ درنظر خود پافشاري كرد این

  » .دھم ھاي خوب خودمان ترجیح مي نزاكت خانواده ثمر و حسن ادي بيكردن را بھ آز

در . زلید یك سلسلھ ماجراھاي عاشقانھ را طي كرد كھ باعث شدند او مجرد بماند و زخمي ھمیشگي بردارد
ایاسنت  ـ  با سنت) ١٧٧١(سالگي  در سي. كرد وچھار سالگي با تریاك اعصاب خود را آرام مي سن بیست

او، كھ . ك معلم سویسي، ازدواج كرد و نزد او رفت تا در نزدیكي لوزان با وي زندگي كنددوشاریر، ی
سال از خودش  وپنجاه عاشق مردي شد كھ ده شوھر خود را ازلحاظ فكري ناكافي یافت، در سنین بین چھل

رماني بھ ) ١٧٨٨-١٧٨۵(ایزابال كوشید تا با نوشتن . این مرد از او استفاده برد و تركش كرد. جوانتر بود
وھفت  او در سن چھل. بوو را مجذوب و از خود بیخود ساخت، تزكیة نفس بیابد  ـ  نام كالیست، كھ سنت

  سالگي 

: بنژامن نوشت). ١٨٨٧(سال داشت، آشنا شد و با حدت ذھن خود او را فریفت  با بنژامن كنستان، كھ بیست
برخورد با زندگي، و احساس تحقیري چنان عمیق اي چنان اصیل و سرزنده براي  مادام دوشاریر نحوه«

آمیزي نسبت بھ افراد عادي  نسبت بھ تعصب، فكري چنان پرقدرت، و برتري آنچنان نیرومند و حقارت
یافتم كھ قبًال از آن  داشت كھ، من خودم مانند او غیرعادي و متفرعن بودم، در مصاحبت با او لذتي مي

ادامھ یافت، و  ١٧٩۴این ماجرا تا » .كردیم ل بشر احساس سرمستي ميما با حقیر شمردن نس. خبر بودم بي
زلید بھ انزوایي توأم با تلخكامي روي آورد و . اي با مادام دوستال یافت در آن وقت بنژامن سرمستي تازه

  .برد، درگذشت سر مي وپنج سالگي، در حالي كھ در انزوا و تنھایي بھ در سن شصت

از مرگ  پس. سیاسي ایاالت متحده در قرن ھجدھم موجباتي براي بدبیني بیابدتوانست در تاریخ  زلید مي
، حكومت در انحصار یك گروه معدود از رھبران دنیاي تجارت درآمد كھ خود را )١٧٠٢(ویلیام سوم 

شكایت  ١٧٣٧یك نویسندة ھلندي در . پرستي، و توطئھ و تحریك كرده بودند وقف مالیات بستن، خویش
و در امور كشور اندرز یا رأیي خواستھ … اند  روي شارمندان بستھ اي مشاغل دولتي بھدرھ«داشت كھ 

مرحلة جنگ جانشیني اتریش  نابساماني این وضع ازنظر نظامي ھنگامي آشكار شد كھ ھلند بھ» .شود نمي
از  بسیاري. رو شد یك ارتش فرانسوي بھ ھلند حملھ برد و با مقاومت ناچیزي روبھ): ١٧۴٣(گام نھاد 

ما با مردمي بسیار مھربان سروكار «: مارشال دو نوآي گزارش داد. شھرھا بدون مقاومت تسلیم شدند
طور نبودند؛ بیشتر شارمندان با فریاد خواھان رھبري نظامي بودند كھ كشور را  ولي ھمة مردم این» .داریم

یام چھارم پرینس آو اورانژ، وي، ویل عمل كرده بود؛ خلف ١۶٧٢طور كھ ویلیام سوم در  نجات دھد، ھمان
سوم مھ (نیروي دریایي شد  كھ از منسوبان وي بود، ستادھا و در ھفت استان، فرمانده ارتش، و دریاساالر 

صورت موروثي درآمدند و در حقیقت سلطنت  ؛ در ماه اكتبر این مشاغل در خانوادة او بھ)١٧۴٧
او . بھ مذھب بود كھ بتواند سردار سپاه خوبي باشداز آن پایبند  ولي ویلیام چھارم بیش. بازگردانده شد

ـ  از شكست روي داد و در پیمان اكس شكست پس. توانست انضباط را مجددًا در ارتش برقرار كند نمي
نخورده ماند، ولي باز از لحاظ اقتصادي  بخت با ھلند یار بود كھ تمامیت ارضیش دست) ١٧۴٨(شاپل  الـ

؛ بیوة او، )١٧۵١(سالگي بھ بیماري بادسرخ درگذشت  ویلیام در سن چھل. این كشور وضع پریشاني داشت
شاھزاده لودویگ ارنست اھل . السلطنھ خدمت كرد عنوان نایب بھ) ١٧۵٩(پرنسس آن تا ھنگام مرگش 

، نیابت )١٧۶۶(سن بلوغ رسید  ولفنبوتل باخشونت ولي باكفایت، تا ھنگامي كھ ویلیام پنجم بھـ  برونسویك
  .دار بود عھدهسلطنت را 
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در جنگ میان انگلستان و مستعمرات امریكایي، ھلند بھ مزاحمت انگلستان نسبت بھ كشتیراني ھلند 
جنگ داد  انگلستان بھ آن اعالن. با روسیھ ھمدست شد ١٧٨٠سال » بیطرفي مسلحانة«اعتراض كرد و در 

  و كشتیراني ھلند را تقریبًا 

در جنوب (این كشور نگاپاتام را . ع ھلند تقریبًا نادیده گرفتھ شدندمناف) ١٧٨٣(در عھدنامة پاریس . درآورد
. بھ انگلستان تسلیم داشت و بھ انگلستان آزادي كشتیراني در جزایر ادویھ در اندونزي را داد) ھندوستان

  .ھلند دیگر در میان قدرتھا نقشي بھ عھده نداشت

ھاي  الوه بر آن، موفقیت شورش در امریكا اندیشھاین مصیبتھا محبوبیت ویلیام پنجم را از میان بردند، ع
شد كھ نسبت بھ » پرستان میھن«دموكراتیك را در ھلند برانگیخت و منجر بھ ایجاد حزبي بھ نام 

اقلیت پولدار، در جریان ھر تحول چنان ثروت رو بھ كاھش . آمیز داشت ھاي حاكم نظري خصومت خانواده
ھرھایي كھ زماني شكوفان و با نظم و ترتیب بودند، مردان بسیار ملت را بھ خود جذب كرده بود كھ در ش

بھ طور پنھاني در » تیراندازان آزاد«گروھھاي  ١٧٨٣در . بھ تكدي، و زنان بسیار بھ فحشا روي آوردند
قدرت را در » پرستان میھن« ١٧٨٧در . آمستردام و الھھ تشكیل شدند تا مقدمات انقالب را آماده سازند

انقالب فرانسھ . ولي دخالت مسلحانھ از ناحیة روسیھ ویلیام پنجم را بھ قدرت بازگردانید دست گرفتند،
 ١٧٩۴در سال . آنھا از فرانسھ دعوت كردند بھ كمكشان بیاید. را تجدید كرد» پرستان میھن«حرارت 

ریخت و ارتش ھلند درھم شكست؛ ویلیام پنجم بھ انگلستان گ. ور شدند سربازان فرانسوي بھ ھلند حملھ
فرزند  ١٨١۵در ). ١٨٠۶-١٧٩۵(انقالبیون ھلند در تشكیل جمھوري باتاو با فرانسویان ھمدست شدند 

اخالف او . ناساو را مجددًا بھ قدرت بازگردانید –ویلیام پنجم، بھ عنوان شاه ویلیام اول، خاندان اورانژ 
  .كنند بر ھلند سلطنت مي) ١٩۶٧(امروز 

III  -١٧٩٧- ١٧١۵:دانماركیھا  

عالوه بر . داد نفر نشان مي ٨٢۵‘٠٠٠جمعیت این كشور را ) ١٧۶٩(نخستین سرشماري رسمي دانمارك 
تقریبًا . تحت حكومت پادشاھان دانماركي بودند ١٨١۴بردند كھ تا  نفر در نروژ بھ سر مي ٧٢٧‘۶٠٠اینھا 

دانمارك نیمي از در . ھمة دھقانان نروژ صاحب اراضي خود بودند و ھمان غرور وایكینگھا را داشتند
كوشیدند جلو این  پادشاھان مي. الطوایفي بودند دھقانان سرف، و نیمي دیگر مشمول پرداخت حقوق ملوك

الطوایفي را بگیرند، ولي آنان از نظر مالي بھ اعیان نجیبزاده متكي بودند، و نظام سرفداري تا سال  ملوك
آمد؛ طبقة متوسط قابل  تشویق زیادي بھ عمل نمي تحت این نظام، از بازرگاني و صنایع. ادامھ یافت ١٧٨٧

بھ سود بازرگانان انگلیسي و ھلندي تمام شد نھ ) ١٧٨٣(توجھي بھ وجود نیامد؛ و گشایش كانال كیل 
فروشي را در قلمرو خود منسوخ  دانمارك نخستین كشور اروپایي بود كھ برده ١٧٩٢در سال . دانماركیھا

  . كرد

راند، و  كردند، كلیساي لوتري ھم بر منابر و مطبوعات فرمان مي ور حكومت ميگونھ كھ نجبا بر كش ھمان
برقرار بود كلیة نشریات یا  ١٨۴٩تا  ١۵٣٧سانسور شدیدي كھ از . امیدوار بود بر افكار نیز حكومت كند

  ھایي را كھ با   گفتھ

ھ اخالقیات عموم را بھ داشت، و بسیاري از كتب غیرمذھبي مانند ورتر اثر گوتھ، تحت این عنوان ك مي
پیشرفت ادبیات بر اثر استعمال زبان آلماني در دربار، التیني در . اندازند، تحریم شده بودند مخاطره مي

آغاز . رو بود با موانع بیشتري روبھ) كھ تقریبًا وجود خارجي نداشت(دانشگاھھا، و فرانسوي در ادبیات 
اندن شعاعھایي از جنبش روشنگري بھ داخل دانمارك، از ادبیات دانماركي با نوشتن بھ این زبان و افش

  .جملھ موفقیتھاي درخشانترین دانماركي قرن ھجده بود
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تواند مانند دانمارك لودویگ فون ھولبرگ را متعلق بھ خود بداند، زیرا وي در سوم دسامبر  نروژ ھم مي
حلي درس خواند، از آب گذشت و او پس از اینكھ در مدرسة التیني م. در برگن چشم بھ دنیا گشود ١۶٨۴

بھ نروژ بازگشت و بھ خدمت در . طولي نكشید كھ پولش نزدیك بھ اتمام رسید. وارد دانشگاه كپنھاگ شد
 ١٧٠۴در سال . تالر اندوخت، عازم دیدن دنیا شد ۶٠خانوادة یك كشیش روستایي پرداخت؛ پس از اینكھ 

ھاي آكسفرد بھ تعلیم خود اشتغال داشت؛ پس از  در كتابخانھ ١٧٠٨-١٧٠۶در ھلند بود؛ در سالھاي 
داد كھ جز آموزش خودش سود زیادي برایش نداشت؛ در خالل این  بازگشت بھ كپنھاگ، دروسي مي

 ١٧١۴در . داشت كرد و خود را با امید و آرزو زنده نگاه مي احوال، وي با تدریس امرار معاش مي
ب كرد، ولي یك ھدیة خصوصي او را قادر ساخت كھ دانشگاه او را بھ سمت استادي بدون حقوق منصو

وقتي كھ از این سیروسیاحت كھ . مدت دوسال، بیشتر اوقات پیاده، در ایتالیا و فرانسھ گردش كند
سپس بھ استادي  -كھ از آن نفرت داشت –عظیمترین سیروسیاحتھا بود بازگشت، بھ استادي مابعدالطبیعھ 

  .منصوب شد -كھ آن را بسیار دوست داشت- بھ استادي تاریخ و جغرافیا التیني و معاني و بیان، و سرانجام

تا زمان وي در زبان دانماركي تقریبًا . آورد او در لحظات فراغت خود آثار ادبي دانماركي بھ وجود مي
. اي عامیانھ، سرودھاي مذھبي، و آثار مذھبي مورد توجھ عموم وجود نداشت چیز جز اشعار افسانھ ھیچ

ھاي حقوق، سیاست،  ھایي در زمینھ ھ اندازة یك كتابخانھ كوچك شعر، ھجویھ، داستان، و رسالھھولبرگ ب
تنھا ولتر بود كھ از نظر تنوع و جامعیت با او رقابت . تاریخ، علوم، و فلسفھ بھ زبان دانماركي نوشت

اناني كھ با كردند، حقوقد او براي گوشمالي دادن استاداني كھ آثار كالسیك را پرستش مي. كرد مي
بستند، روحانیاني كھ براي كسب مال و مقام  اصطالحات و عبارات فني دست و پاي اجراي عدالت را مي

ساختند و آنھا را روانة دیار ابدي  سخت در تالش بودند، و پزشكاني كھ خیال بیماران را یكسره راحت مي
ستونھاي اجتماع، در نخستین اثر مھمش كھ  تقریبًا ھمةاین. كردن را وسیلھ قرار داده بود كردند، مسخره مي

بعضي از . ، مورد افشاگري قرار گرفتند)١٧١٩(آمیز بود و پدرپارس نام داشت  یك اثر حماسي مسخره
بزرگان دانمارك نیش آثار او را احساس كردند و از فردریك چھارم، پادشاه دانمارك، با اصرار تام 

  نكھ از اصول اخالقي تخطي كرده است و كشیشان خواستند كھ جلو این كتاب را بھ عنوان ای

قضاوت كرد؛ ولي شوراي سلطنتي بھ ھولبرگ اطالع داد كھ » كننده اثري بیضرر و سرگرم«وي آن را 
  .شدند بھتر بود این اشعار ھرگز نوشتھ نمي

 یك بازیگر فرانسوي بھ نام اتین ١٧٢٠در سال . بھ این ترتیب، ھولبرگ بھ صحنة نمایش روي آورد
ھاي دانماركي را داراي  یك از نمایشنامھ او، كھ ھیچ. كاپیون نخستین تئاتر دانمارك را در كپنھاگ گشود

وي از پدر پارس .كرد ھایي از فرانسھ و آلمان وارد مي یافت، نمایشنامھ ارزش روي صحنھ آوردن نمي
د، و از او تقاضا كرد كھ چنین استنباط كرد كھ ھولبرگ خمیره و استعداد الزم را براي آثار كمدي دار

نوشت، و   ظرف یك سال ھولبرگ پنج نمایشنامھ. ھایي بھ زبان دانماركي تھیھ كند براي تئاتر تازه نمایشنامھ
ھا از نظر تجسم رسوم و عادات محلي چنان غني  ھمة این نمایشنامھ. ظرف ھشت سال بیست نمایشنامھ

دانست چگونھ زندگي طبقة متوسط  او مي«: او گفت بودند كھ جانشین بزرگ وي آدام اوھلنشلگر دربارة
رفت و پس از دویست سال كمدیھاي  كپنھاگ را چنان دقیق ترسیم كند كھ اگر این شھر زیرزمین فرو مي

توانست از روي آنھا وضع آن دوران را از نو مجسم كند، درست  شدند، انسان مي ھولبرگ از نو كشف مي
  ».بریم والنوم بھ اوضاع رم باستان پي ميطور كھ ما از پومپئي و ھرك ھمان

ھاي  آرتھ كھ وي در ایتالیا دیده بود فرمھا و اندیشھ/ھولبرگ از آثار پالوتوس، ترنتیوس، مولیر، و كمدیا دل
اي ھستند كھ تأثیر خود را  پا افتاده اي، و حاوي مطالب پیش پرده بعضي از كمدیھاي او تك. گرفت نمایشي مي

اند، مانند  ؛ بعضي ھنوز قدرت خود را حفظ كردهسفر شگانارل بھ سرزمین فیلسوفانمانند . اند از دست داده
آورند، از اربابان خود حیوان  شویم كھ وقتي دھقانان قدرت بھ چنگ مي كھ از آن متوجھ مي یپھ اھل تپھ

عبارت است این اثر . راسموس مونتانوسھاي كاملي ھستند، مانند  بعضي از آثارش نمایشنامھ. ترند صفت
آمیز از فضل فروشي ادیبانھ، جزمیت مذھبي، و جھل عمومي، بھ اضافة یك رگ  اي شیطنت از ھجویھ

گردد، بھ پدر خود  شنود نامزدش از دانشگاه برمي زیركانھ صراحت روستایي، مانند وقتي كھ لیسبد مي
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م با او ھمبستر من دیشب خواب دید… . در این صورت رؤیاي من بھ تحقق پیوستھ است«: گوید مي
بھ علت عدم پشتیباني عمومي تعطیل  ١٧٢٨با وجود این كمدیھاي باروح، تئاتر كپنھاگ در سال » .ام شده
  .اثر ھولبرگ بود تشییع جنازة كمدي دانماركياي كھ در آن اجرا شد  آخرین برنامھ. شد

بود، در این ھنگام با نویسي ھمكاران دانشگاھي خود را سخت دچار حیرت كرده  ھولبرگ، كھ با نمایش
. نوشتن مطالب تاریخي و ارائة فضل اروپاي باختري بھ خوانندگان دانماركي ھمكاران خود را نرم ساخت

- ١٧٢٧( تاریخ كلیساي جھاني، )١٧٣۵- ١٧٣٢(تاریخ دانمارك ، )١٧٢٩( توصیفي از دانمارك و نروژ
ھولبرگ . مل تألیف خوب انجام شده بوددر حقیقت تألیفاتي بیش نبودند، ولي عتاریخ یھودیان ، و )١٧۴٧

  سفر از این تالشھاي خود در شاھكارش بھ نام 

ینس باگزن . این نظر تأمین شد، ولي از راه ترجمھ. نوشت تا مورد استفادة خوانندگان اروپایي قرار گیرد
سوئدي و ھلندي و آن را بھ دانماركي برگرداند و بھ این زبان سھ بار، بھ زبان آلماني ده بار، بھ زبانھاي 

. انگلیسي ھریك سھ بار، بھ زبانھاي فرانسھ و روسي دوبار، و بھ زبان مجارستاني یك بار بھ چاپ رسید
  .ھمین اثر بود كھ ھولبرگ را بھ صورت سویفت و ولتر دانمارك درآورد

برآن  انگیزد؛ او مضمون داستان بھ این قرار است كھ صدایي از درون یك غار كنجكاوي نیلس را برمي
فرستند، ولي طناب پاره  شود تا دربارة این صدا تحقیق كند؛ دوستانش با طنابي او را بھ پایین مي مي
  ».آور، شتابان بھ درون این ورطھ فرو افتادم من با سرعتي حیرت«شود؛  مي

 ھاي یابد كھ داراي خورشید، سیارات، و ستاره در درون پوستة زمین او یك فضاي باز یا فلكي را مي
شود، و بدون  شود و یكي از اقمار آن سیاره مي او بھ سوي یكي از این سیارات پرتاب مي. بسیاري است

گیرد و عقاب او  آید؛ ولي یك عقاب را با دست مي این كھ كاري بتواند بكند، در اطراف آن بھ گردش در مي
در این سیاره . گذارد ن ميبر زمی) معكوس اوتوپیا یا آرمانشھر(برد و بآرامي در سیارة پوتو  را مي

درختي كھ من از آن باال رفتم، «بدبختانھ . حكمراني با درختان است، كھ از نظر شیرة دانش غني ھستند
در مالء عام دربارة «كساني كھ . اي قوانین عالي است پوتو داراي پاره» .ھمسر داروغة محل از آب درآمد

؛ معالجة آنھا این است كھ نخست قدري »شوند عقل تلقي ميال كنند، كمي ناقص كیفیات و ذات متعال بحث مي
شوند تا از  قدر در بازداشت نگاه داشتھ مي شود تا حرارتشان كاھش یابد، و سپس آن از آنان خون گرفتھ مي

بیست و یك سال پیش از آن كھ -دھند در پوتو مادران بھ اطفال خود شیر مي» .گویي خود بیرون آیند ھذیان«
در استان كوكلكو زنان برامور حكومت . ر آن شود كھ مادران بھ اطفال خود شیر دھندروسو خواستا

ملكھ حرمي مركب از سیصد مرد زیبا . شوند پردازند یا مرتكب فحشا مي داري مي مردان بھ خانھ. كنند مي
مور كنند و توجھ زیادي بھ ا فالسفة كوكلكو وقت خود را صرف كوشش براي رسیدن بھ خورشید مي. دارد
تا آنجا كھ بتوانند از پلیس مخفي دارند، مرتكب «در استان میكوالك ھمة مردم ملحدند و . خاكي ندارند كرة 

افتد كھ سفر تانیان بھ دنیاي مافوق زمیني نام دارد و اروپا و  نیلس كتابي بھ دستش مي» .شوند شرارت مي
اند، كالھھایي كھ بھ   رگ پوشانده شدهسرھایي كھ با كالھگیسھاي بز: كند رسوم عجیب آن را توصیف مي

ھاي نان شیریني  تكھ«، )مانند آنچھ میان نجباي فرانسھ متداول بود(شوند  جاي روي سر زیر بغل گذارده مي
… اند  گویند اینھا خدایانند و خود ھمان كساني كھ این نانھا را پختھ گردانند، و كشیشھا مي كھ در خیابانھا مي

  ».اند شیرینیھا دنیا را آفریده خورند كھ این قسم مي

ھایي دربارة احكام جزمي مسیحیت، و خواستار آزادي عبادت براي ھمة  سفر زیرزمیني حاوي ھجویھ
مذاھب بود؛ ولي اعتقاد بھ خداوند، بھشت، و دوزخ را بھ عنوان پشتیبانان الزم براي قوانین اخالقي كھ 

  مداومًا آماج ضربات 

) بارون(صاحب عنوان نجیبزادگي  ١٧۴٧اصالحگر اصالح شده را در سال پنجم پادشاه دانمارك این 
 ١٧۵۴كھ در (ھولبرگ از این لذت برخوردار بود كھ در جواني شورشي باشد و در دوران كھولت . كرد

  .او تا عصر حاضر واالترین سیماي ادبیات دانمارك باقي مانده است. مقبولیت یابد) پایان یافت
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د این مقام را از آن یوھانس اوال بدانند كھ دوران عمرش از نظر ماجرا، ورنج و دھن بعضیھا ترجیح مي
در كپنھاگ بھ دنیا آمد؛ پدرش  ١٧۴٣او بھ سال . كوتاھي، مانند سرگذشت بایرن، كیتس، و شلي بود

كشیشي لوتري بود؛ علیھ بزرگترھاي خانوادة خود كھ داراي تعصب و سختگیري بسیار بودند شورید، در 
دھسالگي عاشق آرنس ھولگارد شد، از حرفة روحاني بھ این علت كھ پاداشھاي آن خیلي دیر بھ دست شانز

آیند دست كشید، در ارتش پروس و سپس در ارتش اتریش نامنویسي كرد، و مصمم بود ثروت و  مي
زایل ولي انواع محرومیتھا و بیماري سالمتش را . افتخاري بھ چنگ آورد تا آرنس بھ ھمسري او درآید

آرنس با فرد ثروتمندي ازدواج كرد، اوال درد قلبش را با نظم و . او بھ كپنھاگ و االھیات بازگشت. كردند
نوشت، و با نوشتن ) ١٧٧٠(او نخستین تراژدي اصیل دانماركي را بھ نام رولف كراگھ . نثر بیان كرد
اي  این اثر نمایشنامھ. رسانیدشعر دانماركي را در قرن ھجدھم بھ اوج اعتالي خود ) ١٧٧٣(مرگ بالدر 

كرد، بھ انزواي روستایي روي آورد، بھ  چون كار وي بسختي زندگیش را تأمین مي. قھرماني بھ نظم است
او ھم با نوشتن . بیماریھاي چندي دچار شد، و سرانجام یك مقرري از طرف دولت او را احیا كرد

پرستانھ  این نمایشنامھ حاوي یك قصیدة میھن. جبران این مقرري را كرد) ١٧٧٩(نمایشنامة ماھیگیران 
. كھ بھ صورت آواز محبوب ملي دانماركیھا درآمد» پادشاه كریستیان در كنار دكل بلند ایستاد«است بھ نام 

او پس از یك بیماري طوالني و . این آواز در حكم دعوت اوال بھ شكوه و افتخار، و وداع او با زندگي بود
بزرگترین «اسكاندیناویاییھا وي را در زمرة . سي و ھشت سالگي درگذشت در سن ١٧٨١دردناك در 

  .شمارند مي» شاعران تغزلي شمال، و شاید ھم بزرگترین آنھا

با سپري شدن سالھاي قرن ھجدھم، تاریخ سیاسي دانمارك بھ صورت قسمتي از سلسلھ كشمكشھاي پایان 
. ان ششم این دو نیروي متضاد را با یكدیگر درآمیختكریستی. ناپذیر دوران جدید میان سنت و تجربھ درآمد

او و وزیرانش با وارد كردن ریسندگان و بافندگان براي تأسیس صنعت نساجي، با تشكیل شركتھاي ملي 
. توسعة اقتصادي را تسریع كردند) ١٧٣۶(براي داد و ستد با آسیا و آمریكا، و با گشودن بانك كپنھاگ 

مدارس ابتدایي و متوسطھ گسترش یافتند، و فرھنگستانھایي ). ١٧۴۴(درآمد گروئنلند تحت سلطة دانمارك
داشت باید روزھاي  در عین حال، یك فرمان قدیمي كھ مقرر مي. براي ترویج ادبیات و دانش تأسیس شدند

یكشنبھ در مراسم مذھبي لوتري شركت كرد، تجدید شد؛ ھمة تئاترھا و سالونھاي رقص را بستند، 
  بازیگران 

دریك پنجم، پسر كریستیان این قوانین را ابقا كرد، ولي با روحیة خوش مشرب و زندگي لذتجویانة خود فر
او یوھان ھارتویك ارنست فون برنشتورف را از ھانوور بھ دانمارك  ١٧۵١در . آنھا را مالیمتر ساخت

اري باال برد، آورد، و این شخص بھ عنوان نخست وزیر میزان درستكاري و صالحیت را در دستگاه اد
ارتش و نیروي دریائي را احیا كرد، آنھا را از جنگ ھفتسالھ بھ دور نگاه داشت، و با دعوت از استادان، 

قبال متذكر . شاعران، ھنرمندان و دانشمندان، محیط راكد فرھنگ دانمارك را بھ جنب و جوش درآورد
نشتورف با جلب رضایت كاترین كنت فون بر ١٧۶٧در . شدیم كھ كلوپشتوك چنین دعوتي را پذیرفت

كرد، سیاست خارجي  گوتورپ را بھ دانمارك واگذار مي –بزرگ براي امضاي قراردادي كھ ھولشتاین 
  .صلحجویانة خود را بھ حد اعالي موفقیت رسانید

پسرش ). ١٧۶۶(فردریك پنجم، كھ بر اثر عیاشي فرسوده شده بود، در سن چھل و سھ سالگي درگذشت
سلطنت كرد، با شتاب، در سن ھفدھسالگي با كارولین ماتیلدا،  ١٨٠٨تا  ١٧۶۶كھ از  كریستیان ھفتم

كارولین بھ زندگي اجتماعي پایتخت روح و سرور بخشید، ولي . خواھر سوم پادشاه انگلستان، ازدواج كرد
ار اي روي آورد، و كارولین ھم دچ كرد و بھ زندگي عیاشانھ اش بھ او توجھي نمي شوھر نیمھ دیوانھ

شتروئنزه كھ فرزند یك . انگیزي با پزشك دربار بھ نام یوھان فریدریش شتروئنزه شد ماجراي عاشقانة حزن
استاد رشتة االھیات در ھالھ بود، در آنجا بھ تحصیل پزشكي پرداخت و مانند بیشتر پزشكان معتقدات 

ویش در معالجة نتایج جسماني او نفوذ خود در نزد پادشاه را مرھون مھارت خ. مذھبي خود را از دست داد
ماجراھاي عشقي پادشاه بود، و در نزد ملكھ ھم از این جھت نفوذ یافت كھ توانست كریستیان ھفتم را بھ 

بتدریج كھ پادشاه از . قدر كافي با ملكھ ھمبستر كند كھ وارثي براي تخت سلطنت از آن دو بھ وجود آید
رفت، بر میزان قدرت ملكھ در ادارة امور كشور افزوده  يلحاظ فكري بھ حالت افسردگي و بیعالقگي فروم
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داد كھ پزشكش نسبت بھ خط مشیھاي او اظھار نظر كند و از عنایات ملكھ  شد؛ و چون ملكھ اجازه مي مي
فرمانھا با امضاي شتروئنزه بھ نام پادشاه ). ١٧٧٠(مند شود، این پزشك حكمران واقعي كشور شد  بھره

برنشتورف بركنار شد و آرام و بیصدا بھ امالك خود در آلمان . شد سلطنتي خارج ميالعقل از كاخ  ناقص
  .بازگشت

را خوانده بود و در نظر داشت زندگي مردم دانمارك را بر اساس اصول آنھا » فیلسوفان«شتروئنزه آثار 
شد ملغا ساخت، بھ سانسور  ھایي را كھ از امتیازات نجیبزادگي مي او سوء استفاده. تغییر شكل دھد

مطبوعات پایان داد، مدارسي تأسیس كرد، ادارات دولتي را از فساد و بند و بست تطھیر نمود، سرفھا را 
آزاد ساخت، شكنجھ در جریان دادرسي را ممنوع كرد، ھمة مذاھب را آزاد اعالم داشت، از ادبیات و ھنر 

ه، امورمالي، و بھداشت شھري را اصالح كرد، براي تشویق كرد، وضع دادگاھھا، قوانین، پلیس، دانشگا
  كاھش قرضة دولت مقرریھاي بسیاري را حذف، و درآمدھاي مؤسسات مذھبي را بھ سود امور 

. نجبا براي سقوط او توطئھ كردند و براي از میان بردن محبوبیت وي از آزادي مطبوعات سود جستند
اي  داشتند و شتروئنزه را بیگانھ ن الحاد منفور ميدانماركیھاي متورع رواداري مذھبي را بھ عنوا

گروھي از افسران ارتش پادشاه را  ١٧٧٢ژانویة  ١٧در . خواندند كھ تنھا منبع قدرتش بستر ملكھ است مي
اند، و پادشاه فرماني دایر بر دستگیري آنھا امضا  متقاعد كردند كھ شتروئنزه و ملكھ نقشة قتل او را كشیده

تبعید شد، و شتروئنزه بھ ) كھ در ھملت شكسپیر از آن یاد شده است(ھ قصر كرونبورگ كارولین ب. كرد
او بر  ١٧٧٢آوریل  ٢٨در . سیاھچال افكنده شد، و پس از پنج ھفتھ زجر، بھ زناكاري با ملكھ اعتراف كرد

قطعھ  كردند، قطعھ روي سكوي اعدام رفت، و در حضور انبوھي از مردم كھ اظھار موافقت و رضایت مي
مھ  ١٠او در آنجا در تاریخ . كارولین بھ اصرار جورج سوم اجازه یافت كھ بھ سلھ در ھانوور برود. شد

  .در سن بیست و چھار سالگي درگذشت ١٧٧۵

گولدبرگ، ظرف دوازده . گران موفق اووه گولدبرگ، معلم شاھزاده فردریك، را بھ قدرت رساندند توطئھ
پرستانھ علیھ نفوذ بیگانھ در حكومت، زبان، و تعلیم و  العمل میھنسال حكمراني، در نشان دادن عكس 

تربیت نقش رھبري را بھ عھده گرفت؛ درھاي مشاغل رسمي را بر روي افراد عادي گشود و نظام 
سرفداري، شكنجھ در جریان دادرسي، حاكمیت كلیساي لوتري، و دادن جھت مذھبي بھ دانشگاه را از نو 

و دستپروردة كنت فون برنشتورف بھ نام آندرئاس پترفون برنشتورف مسئول امور  برادرزاده. برقرار كرد
. ، گولدبرگ از كار بركنار شد)١٧٨۴(السلطنھ كرد  وقتي شاھزاده فردریك خود را نایب. خارجي شد

تحت رھبري دوراندیشانة . آندرئاس برنشتورف وزیر اعظم شد و تا زمان مرگش در ھمین سمت باقي ماند
فروشي در قلمرو دانمارك پایان یافت، و فعالیتھاي  ، برده)١٧٨٧(ام سرفداري بار دیگر منسوخ شدوي، نظ

، دانمارك بھ نحوي باثبات در مسیر آن ترقي )١٧٩٧(ھنگامي كھ برنشتورف درگذشت . اقتصادي آزاد شد
  .داشت كھ مورد رشك جھانیان قرار گرفت آمیزي گام برمي  و رفاه مسالمت

IV  -١٧٧١- ١٧١٨ :سوئدیھا  

  سیاست-١

ھدفھاي او بیشتر . رفت انگیز بھ شمار مي زندگي پرھیجان كارل دوازدھم براي سوئد در حكم ماجرایي غم
در حالي . ناشي از عطش وي بھ شكوه و افتخار بود تا بر اساس منابعي كھ در اختیار كشورش قرار داشتند

كردند، ولي  ، مردم سوئد شجاعانھ او را تحمل ميبرد كھ او نیروھاي انساني و مالي سوئد را از میان مي
ھاي استكھلم  بھ موجب عھدنامھ. دانستند كھ او محكوم بھ شكست است مدتھا قبل از مرگ كارل، آنھا مي

  سوئد دوكنشینھاي برمن و وردن را تسلیم ھانوور، و ) ١٧٢٠-١٧١٩(
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كارلیاي خاوري را بھ روسیھ تسلیم  ، این كشور لیوونیا، استوني، اینگرمانلند، و)١٧٢١(صلح نوستاد 
اي  جزیره قدرت سوئد در سرزمین اصلي اروپا بھ پایان رسید، و این كشور مجبور بود بھ داخل شبھ. كرد

عقب نشیني كند كھ از لحاظ مواد معدني خصوصیات اخالقي ملي غني، ولي از لحاظ تأمین بھاي زندگي 
  .مستلزم كار شدید و مھارت مداوم بود

ارل نظام سلطنتي را تضعیف كرد و بھ نجبا اجازه داد كھ تسلط بر حكومت را دوباره بھ دست شكست ك
داد كھ از چھار » دیت«یا ) ریكسداگ(قدرتي حاكم بھ مجمع عمومي  ١٧٢٠قانون اساسي سال . آورند

ز ھاي نجبا؛ مجلس كشیشان، مركب ا مجلس نجیبزادگان، مركب از رؤساي خانواده: شد مجلس تشكیل مي
اسقفھا بھ اضافة حدود پنجاه نماینده كھ توسط روحانیان محلي و از میان این گونھ روحانیان انتخاب 

شدند؛ مجلش شھرنشینان، مركب از تقریبًا نود نماینده از طرف ماموران دستگاه دولتي و رھبران كسب  مي
كشاورزان آزاد و صاحب و تجارت شھرھا؛ و یك مجلس دھقانان، مركب از حدود یكصد نماینده كھ توسط 

داد، و ھیچ پیشنھادي  ھریك از مجالس جداگانھ تشكیل جلسھ مي. شدند زمین و از میان خود اینھا انتخاب مي
در عمل، مجلس دھقانان . توانست بھ صورت قانون درآید مگر اینكھ بھ تصویب سھ مجلس برسد نمي
در مدت جلسات مجمع . بھ آن رضایت دھند گونھ قدرت قانونگذاري نداشت مگر اینكھ دو مجلس دیگر ھیچ

مركب از پنجاه تن از نجبا، بیست و پنج نفراز كشیشان، و بیست و » كمیتة سري«یك ) ریكسداگ(عمومي 
داد، و سیاست خارجي را  كرد، انتخاب وزیران را انجام مي پنج نفر از شھرنشینان كلیة لوایح را تھیھ مي

ھنگامي كھ . بودند، و مشاغل عالي كشور در انحصار آنان بودندنجبا ازمالیات معاف . زیرنظر داشت
ي شانزده نفري یا بیست و چھار نفري بود »شورا«داد، حكومت در دست یك  ریكسداگ تشكیل جلسھ نمي

را بھ » شورا«پادشاه ریاست این . كرد، و در برابر ریكسداگ جوابگو بود كھ ریكسداگ آن را انتخاب مي
روسیھ، . گونھ حق قانونگذاري نداشت نست دو رأي بدھد؛ در غیر این صورت، ھیچتوا عھده داشت و مي

كردند، زیرا این قانون  پروس، و دانمارك براي پشتیباني از این قانون اساسي با یكدیگر ھمكاري مي
  .گرفت اساسي طرفدار صلح بود و جلو تمایالت رزمي پادشاھان نیرومند را مي

نوامبر  ٣٠(پس از مرگ كارل دوازدھم . نبود و بھ صورت انتخابي درآمد سلطنت دیگر در سوئد موروثي
گوتورپ یكي از پسران خواھر -، از نظر وراثت تخت سلطنت بھ كارل فریدریش دوك ھولشتاین)١٧١٨

، براي نخستین بار در مدت بیست سال، تخت ١٧١٩رسید؛ ولي ریكسداگ در ژانویة  ارشد كارل مي
ئونورا یكي دیگر از خواھران كارل داد، بھ این شرط كھ وي تعھد كند از سلطنت سلطنت را بھ اولریكا ال

  حتي با وجود این، اداره . اي كھ برادرش بھ آن عمل كرده بود خودداري كند مطلقھ

كھ سمت صدارت عظما را داشت، سوئد مدت ھجده سال از صلح و آرامش برخوردار شد تا ظرف این 
  .بدمدت از زخمھاي جنگ بھبود یا

) كالھان شب(دادند، و طرفداران وي را كاپھا  طلبي وي را مورد تمسخر قرار مي سوئدیھاي مغرور صلح
منظور آنان از این اصطالح این بود كھ طرفداران صدر اعظم یك مشت افراد ضعیف و زبون . خواندند مي

در برابر این . ھا درخوابندھستند كھ در حالي كھ سوئد، در زمینة عرض وجود قدرتھا، عقب افتاده است، آن
این . توسط كنت كارل گیلنبورگ، كارل تسین، و دیگران تشكیل شد) كالھان(» ھاتھا«یك حزب » كاپھا«

او، كھ مصمم بود . بر ریكسداگ تسلط یافت و گیلنبورگ بھ جاي ھورن تعیین شد ١٧٣٨حزب در سال 
حاد منقضي شده با فرانسھ را، كھ بھ موجب آن سوئد را بھ مقام پیشین خود در میان قدرتھا بازگرداند، ات

در . فرستاد، تجدید كرد فرانسھ در ازاي مخالفت سوئد با ھدفھاي روسیھ براي سوئد كمكھاي مالي مي
دولت سوئد با امید بازپس گرفتن آن ایاالت ساحلي بالتیك كھ بھ دست پطركبیر افتاده بودند، بھ  ١٧۴١

بیماري، . ولي نھ ارتش و نھ نیروي دریایي ھیچ كدام بھ قدر كافي مھیا نشده بود. روسیھ اعالن جنگ داد
د؛ و ارتش ھمة فنالند را در برابر پیشرفت روسھا تسلیم افراد نیروي دریایي را از حیز انتفاع انداختھ بو

الیزابت ملكة روسیھ، كھ مایل بود پشتیباني سوئد را جلب كند، حاضر شد بیشتر فنالند را بازگرداند، . كرد
مشروط براینكھ پسر عمویش آدولفوس فردریك، حكمران ھولشتاین گوتورپ، وارث تخت و تاج سوئد 
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وقتي فردریك اول درگذشت ). ١٧۴٣(ابو با این شرایط بھ جنگ پایان داد  قرارداد صلح. معرفي شود
  .، آدولفوس فردریك پادشاه سوئد شد)١٧۵١(

آنھا در مورد حق وي دایر بر . طولي نكشید كھ مجالس بھ او آموختند كھ وي تنھا اسمًا پادشاه است
بھ جدل پرداختند؛ و تھدید كردند كھ واگذاري عناوین نجیبزادگي یا انتخاب مستخدمین و مالزمانش با او 

پادشاه نرم و . اي تصمیمات یا اسناد خودداري كند، حق امضاي وي را باطل كنند اگر او از امضاي پاره
پادشاه و . شدني بود، ولي ھمسري مغرور و آمر بھ نام لویزا اولریكا داشت كھ خواھر فردریك كبیر بود رام

رو شد، عمال آن تحت  این تالش با شكست روبھ. شورشي برپا كنندملكھ كوشش كردند علیھ قدرت مجالس 
پادشاه بھ این علت كھ مردم او را دوست داشتند، جان بھ در . شكنجھ قرار گرفتند، و سرشان از تن جدا شد

اي  اولریكا با درآمدن بھ صورت ملكة ادبیات خاطر خود را تسال داد و در این زمینھ مقام برجستھ. برد
او با لینھ دوستي داشت، و محفلي از شاعران و ھنرمندان گردآورد كھ از طریق آنان  .كسب كرد

اش تعیین  ریكسداگ معلم جدیدي براي پسر دھسالھ. داد ھاي جنبش روشنگري فرانسھ را شیوع مي اندیشھ
آزاد، تفھیم كند كھ در كشورھاي ) كھ بعدھا گوستاو سوم شد(كرد و بھ این معلم دستور داد بھ این بچھ 

پادشاھان تنھا بر اثر بردباري و رضایت ضمني وجود دارند و بیشتر بھ خاطر احترام بھ كشورھا بھ آنھا 
شود تا بھ خاطر وجود شخص خودشان كھ ممكن است برحسب تصادف مقام نخستین  شكوه و وقار داده مي
  را در صحنة نمایش 

ھاي دھقانان دیدن كنند  گاه از كلبھ ت كھ آنان گاهدربار ممكن است آنھا را دچار اوھام عظمت كند، بھتر اس
  .كند ببینند و فقري را كھ ھزینة جالل و جبروت سلطنتي را فراھم مي

آدولفوس فردریُك درگذشت، و شورا گوستاو سوم را از پاریس فراخواند كھ بھ سوئد  ١٧٧١فوریة  ١٢در 
  .بیاید و آداب و تشریفات سلطنت را بپذیرد

  گوستاو سوم-٢

سیما، بانشاط، و  او خوش. وستاو سوم از زمان ھانري چھارم، پادشاه فرانسھ، بھ بعد جالبترین پادشاه بودگ
مند بھ زنان، ھنر، و قدرت بود؛ مانند یك جریان شدید برق در تاریخ سوئد درخشید و كلیة عناصر  عالقھ

داده، و مادرش كھ بھ وي بسیار  كارل تسین او را خوب تعلیم. حیاتي در زندگي ملت را بھ فعالیت درآورد
از نظر فكري زودرس و تیزھوش بود، از نظر نیروي تخیل و احساس . عالقھ داشت او را لوس كرده بود

یك شاھزادة فروتن بودن . كردند زیبایي استعداد بسیار داشت، و جاھطلبي و غرور او را بیقرار مي
خواند، نسبت بھ  آثار ولتر را با ولع مي. ھ او القا كردمادرش عالقھ بھ ادبیات فرانسھ را ب. كارآساني نیست

المعارف را كھ انتشار  سفیر سوئد در پاریس ھر جلد از دایر ة . ورزید، و ھانریاد را حفظ كرد او ارادت مي
كرد، خواندن شرح حال  تاریخ را با دقت و احساس مجذوبیت مطالعھ مي. فرستاد یافت، برایش مي مي

پس از اینكھ شرح حال این افراد . آورد تاو آدولف، و كارل دوازدھم او را بھ ھیجان ميگوستاو واسا، گوس
شورا بدون مشورت با او، و بدون رضایت  ١٧۶۶در . اي باشد توانست پادشاه بیكاره را خواند، نمي

. رتیب دادوالدینش، ازدواج او را با شاھزاده خانم سوفیا ماگدالنا، دختر فردریك پنجم پادشاه دانمارك، ت
گوستاو شكاك بود، از تئاتر خوشش . پنداشت سوفیا خجول، مھربان، و متدین بود و تئاتر را محل گناه مي

شورا با . گاه شورا را بھ خاطر این كھ او را درگیر این ازدواج نامتناسب كرده است نبخشید آمد، و ھیچ مي
  .ي او را تسكین دادمدت) ١٧٧١-١٧٧٠(دادن اعتباري چشمگیر براي سفر بھ فرانسھ 

او با دیداري از . گوستاو در كپنھاگ، ھامبورگ، و برونسویك توقف كرد، ولي ھدف او پاریس بود
شوازول، كھ در تبعید بود، خشم لویي پانزدھم را برخود خرید، و با دیدار از مادام دوباري در كاخش در 

رمونتل، و گریم آشنا شد، ولي از اینھا آالمبر، ما/با روسو، د. لووسین، از رسوم متعارف تخطي ورزید
ام و كتابھایشان را خیلي از شخص خودشان  من با ھمة فالسفھ آشنا شده«: سرخورد و بھ مادرش نوشت
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اپینھ، و مادام نكر /در سالونھاي مادام ژوفرن، مادام دو دفان، مادام دو لسپیناس، مادام د» .یابم مطبوعتر مي
. وي در میان پیروزیھاي خود خبر یافت كھ پادشاه سوئد شده است. رخشیدد او بھ عنوان ستارة شمال مي

  براي بازگشت شتابي نكرد و بھ قدر كافي در فرانسھ ماند تا كمكھاي مالي زیادي از دولت فرانسھ كھ تقریبًا 

 در راه بازگشت بھ وطنش، براي دیداري از فردریك كبیر توقف كرد، و فردریك بھ او ھشدار. تأمین كند
داد كھ پروس، حتي اگر الزم باشد بھ زور اسلحھ، با آن قانون اساسي سوئد كھ اختیارات پادشاه را چنان 

  .داشت مبارزه خواھد كرد شدیدًا محدود مي

گوستاو در ششم ژوئن بھ استكھلم رسید، و در چھارده ژوئن نخستین ریكسداگ خود را با كلمات مطبوعي 
ت پادشاه دیگري بود كھ با ھمین مشكالت و موانع روبھ رو بود، یعني گشود كھ بھ نحوي عجیب شبیھ كلما

من، «: او گفت. گشوده بود ١٧۶٠جورج سوم كھ او نیز با ھمین كلمات نخستین پارلمت خود را در سال 
ام كھ كشورم را  ام، از حساسترین سالھاي جواني خود آموختھ كھ در میان شما زاده شده و پرورش یافتھ

ام و بزرگترین افتخار خود  دانم كھ یك سوئدي بھ دنیا آمده ، و این را بزرگترین سعادت خود ميدوست بدارم
العمل پرحرارت ملت  پرستي او با عكس فصاحت و میھن» .شمرم كھ نخستین شارمند ملتي آزاد ھستم مي

اسي و روسیھ بودند ، كھ دوستان قانون اس»كاپھا«. روبھ رو شد، ولي سیاستمداران را تحت تأثیر قرار نداد
لیره در اختیارشان گذارده بود، در سھ مجلس از چھار مجلس اكثریت بھ دست  ۴٠‘٠٠٠و كاترین دوم 

لیره از بانكداران ھلندي قرض گرفت تا بھ كمك آن  ٢٠٠‘٠٠٠العمل گوستاو این بود كھ  عكس. آوردند
تاجگذاري او در پیش بود، و ولي ھنوز مراسم . شخص مورد نظر خود را بھ ریاست ریكسداگ برساند

بودند، در سوگند تاجگذاري تجدید نظر كردند تا پادشاه را متعھد كنند بھ » كاپھا«مجالس، كھ زیر نفوذ 
گوستاو شش ماه . تصمیمات اكثریت مجالس گردن نھد و كلیة ترفیعات را تنھا بر اساس شایستگي قرار دھد

او . آن را امضا كرد ١٧٧٢رزید، و سپس در مارس در برابر این حركت بھ سوي دموكراسي مقاومت و
  .در خفا بر آن شد تا ھمینكھ فرصت مناسبي دست داد، این قانون اساسي نامطبوع را براندازد

دسترسي بھ خود را براي ھمگان ممكن ساخت؛ بھ دیگران . سازي كرد او با كسب وجھھ، براي خود زمینھ
. گرداند كس را ناراضي باز نمي كنند، و ھیچ كھ بھ او لطف ميكرد، طوري كھ گویي این دیگرانند  لطف مي

چندتن از رھبران ارتش با او ھمعقیده بودند كھ تنھا یك حكومت نیرومند مركزي، كھ یك ریكسداگ اھل 
 ۵(تواند سوئد را از تسلط روسیھ و پروس، كھ درست در ھمان وقت  ارتشا دست و پاگیرش نباشد، مي

دوكات  ۵٠٠‘٠٠٠ورژن، سفیر كبیر فرانسھ، مبلغ . ة لھستان بودند، نجات دھدمشغول تجزی) ١٧٧٢اوت 
اوت گوستاو ترتیبي داد كھ افسران ارتش صبح روز بعد در محل  ١٨در . ھاي كودتا كمك كرد بھ ھزینھ

ت او از آنھا خواست در واژگون كردن یك نظام فاسد و بیثبا. دویست نفر آمدند. زرادخانھ با او مالقات كنند
ھمھ غیر از یك نفر موافقت كردند كھ از او . دادند، با او ھمدست شوند كھ دشمنان سوئد آن را پرورش مي

این یك نفر، كھ رودبك نام داشت و فرماندار كل بود، سواره بھ خیابانھاي استكھلم رفت و از . پیروي كنند
  مردم بیعالقھ و بي اعتنا . مردم دعوت كرد كھ از آزادي خود دفاع كنند

كھ در این (پادشاه جوان . اي نداشتند پوشانید، عالقھ ظواھر دموكراتیك مي نجیبزادگان و بازرگانان را با
افسران را بھ سربازخانة محافظان استكھلم رھبري كرد و براي آنان با ) ھنگام بیست و شش سال داشت

رسید كھ وي قدم  بھ نظر مي. لحني چنان مجاب كننده صحبت كرد كھ آنھا متعھد شدند از او پشتیباني كنند
  .كند سال پیش از آن كاترین دوم از طریق آن بھ قدرت رسیده بود تكرار مي اي را كھ ده ھ قدم ھمان شیوهب

اوت ریكسداگ تشكیل جلسھ داد، متوجھ شد كھ محل اجتماع آن توسط محافظان ھنگ پیاده  ٢١وقتي در 
ایع تاریخي درآمد، گوستاو در نطقي كھ در زمرة وق. محاصره شده و خود تاالر در تصرف سربازان است

اند مورد شماتت  مجالس را بھ خاطر اینكھ با نزاعھاي حزبي و قبول رشوه از خارج خود را پست كرده
در این قانون اساسي . قرار داد و قانون اساسي جدید را، كھ دستیارانش تھیھ كرده بودند، براي آنھا خواند

بھ پادشاه حق نظارت بر  -ادشاه افزایش یافتھ بودسلطنت مشروطھ بھ جاي خود باقي مانده، ولي اختیارات پ
توانست وزیران را عزل و نصب  ارتش، نیروي دریایي، و روابط خارجي داده شده بود؛ تنھا او بود كھ مي
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توانست بھ ارادة خود آن را تعطیل  بایست تنھا بھ دعوت او تشكیل جلسھ دھد، و او مي كند؛ ریكسداگ مي
شدند؛ ولي ھیچ  انست دربارة مطالبي بھ بحث و مذاكره پردازد كھ بھ آن محول ميتو كند؛ ریكسداگ تنھا مي

توانست بدون رضایت ریكسداگ بھ صورت قانون درآید؛ و نظارت ریكسداگ برخزانھ از  تصمیمي نمي
بایست بدون موافقت ریكسداگ  پادشاه نمي. ماند طریق بانك سوئد و حق وضع مالیات بھ قوت خود باقي مي

بایست بھ وسیلة پادشاه تعیین شوند و سپس غیرقابل عزل باشند؛  قضات مي. ھ جنگ تعرضي بزنددست ب
وحق احضار متھم بھ محكمھ و اعالم دالیل توقیف بھ او كلیة دستگیرشدگان را در برابر تأخیرھاي 

سرنیزة گوستاو از نمایندگان خواست كھ این قانون اساسي را بپذیرند؛ . كرد جریانات قانوني حفظ مي
پادشاه از ریكسداگ اظھار تشكر . آنھا پذیرفتند و سوگند وفاداري یاد كردند. سربازان آنھا را مجاب كرد

. كرد، تعطیل آن را اعالم داشت، و قول داد كھ ظرف شش سال آن را مجددًا بھ تشكیل جلسھ دعوت كند
زي انجام شد، و ظاھرًا مطابق میل كودتا با سرعت و بدون خونری. ناپدید شدند» ھاتھا«و » كاپھا«احزاب 

گوستاو را بھ عنوان آزادكنندة خود مورد تحسین قرار دادند و دعاھاي خیر نثار او «مردم . مردم بود
فرانسھ خوشحال بود، روسیھ و پروس تھدید كردند » .كردند، و با اشك شوق یكدیگر را در آغوش گرفتند

گوستاو پایداري كرد؛ كاترین و فردریك عقب . جنگ شوند كھ براي بازگرداندن قانون اساسي قدیمي وارد
  .نشستند، زیرا بیم آن داشتند كھ جنگ غنایم آنھا را در لھستان بھ مخاطره اندازد

او . طي ده سال بعدي گوستاو بھ عنوان یك پادشاه مشروطھ، یعني طبق قانون اساسي، رفتار كرد
ولتر او را بھ . مستبد روشنفكر آن قرن مقامي یافتاصالحات سودمندي انجام داد و درمیان حكمرانان 

  وارث شایستة نام «عنوان 

اند،  رو شده كھ در فرانسھ سرخورده بود، از مشاھدة اینكھ سیاستھاي اقتصادیش در سوئد با موفقیت روبھ
در این كشور آزادي داد و ستد غلھ قانوني شده است، و صنایع از مقررات دست و پاگیر اصناف آزاد 

با ایجاد بنادر آزاد، در دریاي بالتیك و بازارھاي آزاد در شھرھاي داخلي، . كرد اند احساس رضایت مي دهش
براي بھبود وضع كشاورزي نظر خواستھ شد؛ لومرسیھ دو » پدر«از میرابو . بازرگاني بھ تحرك درآمد

اي از فرمان  خھگوستاو نس. الریویر ماموریت یافت براي آموزش و پرورش عمومي طرحي تھیھ كند
این شما ھستید كھ بشریت : (را براي ولتر فرستاد و نوشت) ١٧۴۴(مربوط بھ تضمین آزادي مطبوعات 

اند، از او  باید بھ خاطر از میان بردن آن موانعي كھ جھل و تعصب آنھا را سد راه پیشرفت كرده
نسوخ داشت، مجازاتھا را او قوانین و دستگاه قضایي را اصالح كرد، شكنجھ را م» .سپاسگزاري كند

از مالیاتھاي طبقة دھقانان كاست، در ارتش و نیروي دریایي . كاھش داد، و پول رایج كشور را تثبیت كرد
ھاي  تجدید سازمان بھ عمل آورد، با پایان دادن بھ انحصار لوتریھا در زمینة مذھبي در سوئد بھ ھمة فرقھ

ھنگامي . رد یھودیان نیز رواداري مذھبي برقرار ساختمسیحیت آزادي بخشید، و در سھ شھر مھم در مو
ریكسداگ را احضار كرد، نخستین شش سال حكمراني وي بدون حتي یك رأي مخالف  ١٧٧٨كھ او در 

من بھ سعادتبارترین مرحلة «: گوستاو بھ یكي از دوستانش نوشت. مورد تأیید و تصویب قرار گرفت
اند كھ من جز ترویج رفاه و استقرار آزادي آنان  اطمینان یافتھمردم كشورم . ام دوران زندگي خود رسیده

  »آروزیي ندارم

  جنبش روشنگري سوئد-٣

در بحبوحة این فعالیت قانونگذاري و ادارة امور، پادشاه از صمیم قلب بھ تجلي ناگھاني ادبیات و علوم، كھ 
. كرد سوئد را بھ طور كامل با تحوالت و پیشرفتھاي فكري اروپا در قرن ھجدھم ھمگام ساخت؛ كمك مي

اي دیگر از اینھا با احترام یاد این دوران، دوران لینھ در گیاھشناسي، و شلھ و برگمان در شیمي بود؛ درج
شده است، شاید ما باید تحت مبحث علم یكي از جالبترین سوئدیھاي این دوران یعني امانوئل سودنبورگ را 

او كارھاي تازه و . منظور كنیم، زیرا بھ عنوان یك دانشمند بود كھ وي نخستین بار شھرت بھ دست آورد
. شناسي، معدنشناسي، فیزیولوژي، روانشناسي انجام داد ، دیرینبدیعي در زمینة فیزیك، نجوم، زمینشناسي

در طرز كار تلمبة بادي با بھ كار بردن جیوه بھبود بخشید؛ در زمینة خواص مغناطیسي و درخشندگي 
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فوسفور تعاریف خوبي بھ دست داد؛ مدتھا قبل از كانت و الپالس، یك فرضیة سحابي دربارة تشكیل 
زمینة پژوھشھا و تحقیقات امروزي  و در مورد غدد بدون مجرا، افكار وي پیش منظومة شمسي ارائھ كرد؛

. سال پیش از ھر دانشمند دیگر، نشان داد كھ حركت مغز با تنفس ھماھنگ است نھ با نبض ١۵٠او . شدند
  محل فعالیتھاي سطح باالتر ذھن انسان را در غشاي مغز تعیین كرد، و بھ 

آمد كھ  بھ نظر مي.و موازنة تجارت مطالبي در مجلس نجبا ایراد كرد اعشاري، اصالح وضع پول رایج،
گیري كرد كھ مطالعاتش وي را بھ نظریة مكانیكي ذھن و  ولي وقتي نتیجھ. ھمة نبوغ وي متوجھ علم است

رساند، با شدت از علوم روي گردانید و بھ مذھب  شوند و این نظریھ او را بھ الحاد مي زندگي رھنمون مي
شروع بھ تجسم رؤیاھا و مناظري در فكر خود دربارة بھشت و دوزخ كرد؛  ١٧۴۵در سال . ردروي آو

او بھ . این رؤیاھا را عینًا پذیرفت، و آنھا را در رسالة خود بھ نام بھشت و عجایب آن و جھنم توصیف كرد
و زنان ساختھ  ھزاران خوانندة خود گفت كھ در آنھا بھشت ارواح بدون جسمي نخواھند بود، بلكھ مردان

. مند خواھند شد شده از گوشت و پوست خواھند بود و از لذایذ روحي و ھمچنین جسمي عشق و محبت بھره
اي ھم بنا ننھاد؛ ولي نفوذش در سراسر اروپا پخش شد و بر وزلي، ویلیام بلیك،  كرد و فرقھ  او موعظھ نمي

را » كلیساي اورشلیم نو«پیروانش ) ١٧٨٨(ام كولریج، كارالیل، امرسن، و براونینگ اثر گذارد؛ و سرانج
  .تشكیل دادند

ورود یا . داد با وجود مخالفت وي، سوئد ھرچھ بیشتر ذھن خود رادر اختیار جنبش روشنگري قرار مي
ھاي  ترجمة آثار فرانسوي و انگلیسي بسرعت باعث غیرمذھبي شدن فرھنگ و تھذیب ذوق و سلیقھ و شیوه

مقبولیت وسیعي در ) نئولیبرالیسم(گوستاو سوم و مادرش، این نوآزادیخواھي تحت توجھات . شد ادبي مي
طبقات متوسط و باال و حتي روحانیان عالیمقام یافت، و این روحانیان شروع بھ تلقین رواداري مذھبي و 

، »پیشرفت«، »عقل«ھمھ جا شعارھا عبارت بودند از . اصول مذھبي سادة مبتني برخداپرستي كردند
لینھ و دیگران فرھنگستان سلطنتي علوم سوئد را در . »زندگي خوب در این جھان«، و »آزادي«، »علم«

فرھنگستان . تأسیس كرد ١٧٣٣بنا نھادند؛ كارل تسین فرھنگستان سلطنتي ھنرھاي زیبا را در  ١٧٣٩
رھنگستان این ف) ١٧٨۴در (سلطنتي ادبیات در دوران ملكھ لویزا اولریكا مدت كوتاھي برپا بود؛ گوستاو 

دوكات براي  ٢٠را با تخصیص اعتبار زیادي احیا كرد و آن را موظف داشت ساالنھ یك نشان بھ ارزش 
آمیز خود دربارة لنارت  خود او با اثر مدح. بھترین اثر سوئدي در زمینة تاریخ، شعر، یا فلسفھ تعیین كند

 ١٧٨۶در سال . آن را بھ دست آوردتورستنسون، درخشانترین سردار سپاه گوستاو آدولف، نخستین جایزة 
یك فرھنگستان تازه براي پرورش زبان خودمان، طبق نمونة فرھنگستان فرانسھ، «پادشاه، بھ قول خودش، 

وجوھي براي . تأسیس كرد» كھ فرھنگستان سوئد نامیده خواھد شد و از ھجده عضو تشكیل خواھد یافت
كرد؛  و شخصًا بھ اھل ادب، علم، یاموسیقي كمك ميگوستا. مقرري فضال و نویسندگان سوئدي قرار گرفت

كرد كھ كمك وي حق آنھاست؛ با دعوت آنھا بھ دربار خود، بھ آنھا مقام  این احساس را در آنھا ایجاد مي
  .داشت كرد، آنان را بھ تحرك وامي داد و با رقابتي كھ خود با آنھا مي اي مي اجتماعي تازه

  شدند؛ اما این نمایشھا  خاطر تشویق مادرش، نمایشھایي اجرا مي قبل از وي ھم در سوئد، بخصوص بھ

ھایي براي یك  گوستاو بازیگران خارجي را مرخص، و از استعدادھاي بومي دعوت كرد كھ نمایشنامھ
. خود او با یوھان وبالندر در نوشتن یك اپرا بھ نام تتیس و پلھ ھمكاري كرد. تئاتر واقعًا سوئدي تھیھ كنند

سپس مدت . اجرا شد و اپرا بیست و ھشت شب ادامھ یافت ١٧٧٣ژانویھ  ١٨فتتاحیة این اپرا در برنامة ا
ھایي بھ  بار دیگر قلم بھ دست گرفت و نمایشنامھ ١٧٨١در . ھشت سال پادشاه خود را وقف سیاست كرد

ین سلسلھ كھ نخستین نمایشنامھ از ا. رشتة تحریر درآورد كھ ھنوز در ادبیات سوئد مقام واالیي دارند 
خود  پادشاه موضوع . نام داشت شاخص آغاز نمایش نویسي سوئد بود) ١٧٨٢(بزرگواري گوستاو آدولف 

ھمان طور كھ شكسپیر - را از سوابق تاریخي اقتباس كرد و بھ مردم كشور خود تاریخ كشورشان را آموختھ
و  ي بھ ھزینة دولت براي نمایشنامھ یك تئاتر عال ١٧٨٢در . بود بھ انگلیسیھا تاریخ كشورشان را آموختھ 

ھاي خود را بھ نثر مي نوشت، و یوھان كلگرن آنھا را بھ شعر، و  گوستا و نمایشنامھ. موسیقي ساختھ شد
ھاي او بھ صورت اپرا  آوردند؛ و بھ این ترتیب، نمایشنامھ آھنگسازان بومي یا خارجي بھ موسیقي در مي
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گوستا و آدولف و ابا براھھ كھ دربارة ماجراي : ري عبارت بودند ازبھترین نتایج این ھمكا. آمدند مي در
عاشقانة این فرماندة بزرگ بود؛ و گوستاو واسا كھ حاكي از این بود كھ چگونھ نخستین گوستاو سوئد را از 

  .تسلط دانماركیھا آزاد كرده بود

اولف . رد عصر روشنگري خود شدسوئد وا) اوپساال، ابو، ولوند(با چنین رھبري شاھانھ و با سھ دانشگاه 
، كھ خود بھ ١٧٣۴تا  ١٧٣٣بھ صورت مجلھ از ) آرگوس سوئدي(فون دالین با انتشار دن سونسكا آرگوس 

این نشریھ دربارة . اي بھ سبك ادیسن براي انتشار نشریات فراھم ساخت نوشت، زمینھ طور گمنام آن را مي
نشریة سپكتتر، كھ ادیسن بیشتر مقاالت آن را كرد و سبك آن مانند  ھمھ چیز جز سیاست بحث مي

ریكسداگ دادن پاداشي بھ . تقریبًا ھمة خوانندگان این نشریھ از آن راضي بودند. نوشت، پرنشاط بود مي
ملكھ لویزا . نویسندة آن را تصویب كرد، و این امر بالفاصلھ باعث شد كھ نویسنده از اختفا خارج شود

این انتصاب استعداد وي را مقید . كرد) كھ بعدًا گوستاو سوم شد(معلم پسرش اولریكا او را شاعر دربار و 
كاست، ولي وقت و پول كافي برایش فراھم ساخت تا شاھكار خود،  كرد و از نیروي آن مي و محدود مي

  .تاریخ سوئد، نخستین تاریخ انتقادي قلمرو سوئد، را بنویسد

جالبترین شخصیت در این پلئیاد جدید زني بود كھ ھدویگ نورد نفلیخت نام داشت و در حكم ساپفو، 
او با خواندن نمایشنامھ و شعر، والدین بسیار متعصب خود را بھ . آسپاسیا، و شارلت برونتة سوئد بود

ت كھ والدینش خود را ھراس افكند؛ آنھا وي را تنبیھ كردند؛ او پافشاري كرد و اشعاري چنان دلفریب نوش
ولي آنھا ھدویگ را مجبور كردند كھ با ناظر امالكشان كھ مردي عاقل و زشت . تسلیم این رسوایي كردند
من بسیار دوست داشتم بھ حرفھاي او بھ عنوان یك فیلسوف « :  گوید ھدویگ مي. صورت بود ازدواج كند

  ھدویگ عادت كرد كھ بھ او » .ل بودگوش دھم، ولي منظرة او بھ عنوان یك دلداده غیرقابل تحم

یك روحاني جوان و خوش سیما با اظھار عشق بھ . پس از سھ سال زناشویي، شوھرش در آغوش او مرد
ترین زندگیي كھ ھر موجود  از پرسعادت«وي او را از عزا بیرون آورد، و ھدویگ ھمسر او شد و 

مند شد؛ ولي این شوھر ھم یك سال بعد مرد، و  بھره» تواند در این دنیاي غیركامل داشتھ باشد فناناپذیر مي
اي در یك جزیرة كوچك منزوي كرد و غم و  او خود را در كلبھ. ھدویگ نزدیك بود از غصھ دیوانھ شود

رو شدند كھ وي بھ استكھلم  اندوه خود را در اشعاري منعكس ساخت؛ این اشعار چنان با حسن قبول روبھ
بھ طور ساالنھ مطالبي تحت عنوان كلمات قصار براي زنان، توسط  ١٧۵٠و  ١٧۴۴رفت و میان سالھاي 

شعراي جواني مانند . اش سالون برگزیدگان اجتماعي و فكري شد خانھ. یك چوپان زن شمالي انتشار داد
فردریك گیلنبورگ و گوستاو كرویتز در زمینة پیش گرفتن سبك كالسیك فرانسوي و ھواخواھي از جنبش 

، در سن چھلسالگي، عاشق یوھان فیشرشتروم شد كھ بیست و ١٧۵٨در . یروي كردندروشنگري از او پ
خاطردید بھ  یوھان اعتراف كرد كھ عاشق زن دیگري است، ولي وقتي ھدویگ را افسرده. سھ سال داشت

ھدویگ از قبول این فداكاري امتناع كرد و براي ساده كردن كار كوشش كرد خود . او پیشنھاد ازدواج كرد
چوپان زن شمالي ھنوز در میان آثار . او را نجات دادند، ولي سھ روز بعد درگذشت. در آب غرق كندرا 

  .درجة اول ادبیات سوئد است

، كھ سالھا بیش از ھر شعر دیگر )١٧۶٢(ھاي زیبا بھ نام آتیس و كامیال  كرویتز با نوشتن یك سلسلھ ترانھ
كامیال، كھ . بلندپروازي رمانتیك ھدویگ را گرفتدر زبان سوئدي مورد توجھ و تحسین بود، دنبالة 

بیند،  كاتیس، كھ یك شكارچي است، او را مي. اي در معبد دیاناست، میثاق عفت و تقوا بستھ است كاھنھ
آید و از دیانا  كامیال نیز بھ ھیجان مي. شود ھا سرگردان مي كشد، و از روي یاس در بیشھ حسرت او را مي

خورد  دیده برمي او بھ یك گوزن نر زخم» ون طبیعت بھ ھمان تقدس فرمان تو نیست؟آیا قان«: كند سؤال مي
. كند آتیس تقاضاي لطف مشابھي از او مي. لیسد گوزن دست او را مي. كند و از آن پرستاري و توجھ مي

ھة كوپیدو، اال. اندازد تا بمیرد آتیس خود را از صخرة بلندي بھ زیر مي. كند كامیال وي را سرزنش مي
یك . پذیرد كھ آتیس او را در آغوش بگیرد كند و مي كامیال از او توجھ مي. شود  عشق، مانع سقوط او مي

آتیس زھر افعي را . میرد كند و كامیال در آغوش آتیس مي افعي دندان خود را در سینة مرمري او فرو مي
كند، و كامیال  د، ھردو آنھا را زنده ميآی دیانا بر سررحم مي. افتد مكد و بھ حال مرگ مي از زخم كامیال مي
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این شعر . شود سازد؛ ھمھ چیز بھ خوبي و خوشي برگزار مي را از میثاق دوران دوشیزگي خود آزاد مي
مورد تحسین طبقة با سواد سوئد و ولتر قرار گرفت، ولي كرویتز بھ سیاست روي آورد و صدراعظم سوئد 

  .شد

او كھ در نعمت . ئد بدانیم، كارل بلمان در حكم رابرت برنز آن استاگر ھدویگ نورد نفلیخت را ساپفو سو
ھا را بھ سرودھاي غمبار مذھبي  و تقدس بار آورده شده بود، چنین آموخت كھ آوازھاي سروربخش میخانھ

  در . خانة خود ترجیح دھد

در این نوع اماكن . شدند بدون توجھ زیادي بھ آداب و رسوم و انطباق با آنچھ مقبول است، نشان داده مي
. داد كھ در میان شوخي و جدي، حقیقت آشكار شود كرد، و امكان آن را مي روح را عریان مي  مستي مي

انگیزترین سیما در میان این انسان نماھاي درھم شكستھ، یان فردمان بود كھ زماني ساعتساز دربار بود  غم
اموش كند؛ شادابترین آنھا ماریا كیلشتروم و اینك كوشش داشت كھ شكست ازدواج خود را بھ كمك مي فر

ساخت و این  خواند، دربارة آنھا آواز مي  بلمان ھمراه با میخواران آواز مي. ملكة گودھاي پایین اجتماع بود
بعضي از آوازھایش قدري از اصول . خواند آوازھا را در برابر آنھا با آھنگھایي كھ خودش ساختھ بود مي

كرد؛ ولي وقتي بلمان اثر  و كلگرن، ملك الشعراي بیتاج آن عصر، او را شماتت مياخالقي بھ دور بودند، 
ھا  ، كلگرن این نامھ)١٧٩٠(را براي چاپخانھ آماده كرد ) ھاي فردمان نامھ(خود بھ نام فردمانس اپیستالر 

طنتي سوئد را، كھ بھ شعر نوشتھ شده بودند، با تقریظ پرشوري ھمراه كرد؛ و این كتاب از فرھنگستان سل
» آناكرئون شمال«گوستاو سوم بھ طیب خاطر بھ اشعار پلمان گوش داد، او را . اي دریافت داشت جایزه

این شاعر را بدون درآمد گذارد؛ ) ١٧٩٢(قتل پادشاه . نامید، و شغل بیمسئولیتي در دستگاه دولتي بھ او داد
او، كھ در سن . دوستانش او را بیرون آوردندور شد، بھ خاطر بدھكاري بھ زندان افتاد، و  او در فقر غوطھ

چھل و پنج سالگي از بیماري سل در حال احتضار بود، اصرار كرد كھ براي آخرین بار از میفروشي 
 ١١(قدر خواند تا آنكھ صدایش دیگر درنیامد، و اندكي بعد درگذشت  اش دیدن كند، و در آنجا آن مورد عالقھ

ترین شاعر سوئد و بدون تردید بزرگترین فرد در محفل شاعراني بعضیھا او را اصیل). ١٧٩۵فوریة 
  .شمردند كھ بھ این دوران سلطنت افتخار بخشیدند مي

دانستند، یوھان ھنریك  ولي كسي كھ معاصرانش او را تنھا از پادشاه در زندگي فكري آن عصر عقبتر مي
را بھ كنار افكند، با جنبش روشنگري  او، كھ فرزند یك روحاني بود، معتقدات مذھبي مسیحیت. كلگرن بود

نخستین كتابش بھ نام خندة . فرانسھ ھمگام شد، و از ھمة لذات زندگي با حداقل احساس ندامت استقبال كرد
كلگرن خنده را بھ عنوان یك نشانة . اي طوالني دربارة خوشي، از جملھ خوشي جنسي، بود من قصیده

خواھان آن بود كھ خنده تا روزھاي واپسین عمرش یار و دمساز  خواند و االھي و متمایز كنندة بشریت مي
، در سن بیست سالگي، با كارل پترلنگرن ھمكاري كرد، و این دو، نشریة استكھلمس ١۶٧٨در . وي باشد

پوستن را دایر كردند؛ مدت ھفده سال قلم با روح وي این نشریھ را بھ صورت بانفوذترین ندا در زندگي 
د؛ در صفحات این نشریھ حال و ھواي روشنگري فرانسھ بھ طور كامل حكمفرمایي فكري سوئد در آور

سبك كالسیك بھ عنوان واالترین ضابطة برتري مورد تجلیل قرار گرفت، رمانتیسم آلماني با خنده . كرد مي
كاران والیات را بشدت  ھاي كلگرن در اشعاري كھ محافظھ و مسخره از دربار بیرون رانده شد، رفیقھ

  قتل پادشاه محبوب . گرفتند كردند، مورد تجلیل قرار مي نزجر ميم

، )ایدئالیسم(كلگرن شروع بھ شناسایي حق رمانس، كمال مطلوب جویي . و بھ صورت عشقي واقعي درآمد
و مذھب كرد؛ مطالبي را كھ در محكوم داشتن شكسپیر و گوتھ نوشتھ بود پس گرفت؛ و بر این عقیده شد كھ 

بھ ھنگام مرگش، كھ در چھل و . گذشتھ، ترس از خداوند ممكن است آغاز عقل و حكمت باشداز ھمة اینھا 
او در پایان كار، . تقاضا كرد كھ براي او ھیچ ناقوسي بھ صدا درنیاید) ١٧٩۵(چھارسالگي اتفاق افتاد، 

  .باردیگر، از فرزندان ولتر شد

این بود كھ ستونھاي نشریة پوستن را بھ  ھاي دلفریب خصوصیات اخالقي وي آمادگیش براي یكي از جنبھ
ترین این مخالفان توماس توریلد بود كھ بھ افكار دوران  پرحرارت. روي مخالفان نظرات خود بگشاید
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توریلد در سن بیست و دوسالگي با . پرستي ناپختة عقل سطحي اعالن جنگ داد روشنگري بھ عنوان بت
وزن  نیروي كامل فلسفھ و ھمھ شكوه نیروي تخیل من، و بي حاوي«گفت  اثر خود بھ نام شھوات، كھ او مي

ھمة زندگي «او اعالم داشت كھ . مردم استكھلم را بھ ھراس افكند» انگیز است، و قافیھ، سرمستانھ وحیرت
گروھي از شورشیھاي ادبي دور او جمع شدند كھ » .او وقف آشكار كردن طبیعت و اصالح جھان است

كردند؛ كلوپشتوك را واالتر از گوتھ، شكسپیر را  ت شتورم اونددرانگ تندتر ميآتش خود را با افكار نھض
توریلد، كھ نتوانستھ بود گوستاو سوم را بھ این . شمردند واالتر از راسین، و روسو را واالتر از ولتر مي

ھاي جیمزتامسن،  بھ انگلستان مھاجرت كرد، روح خود را با نوشتھ ١٧٨٨نظرات جلب كند، در سال 
. ادوارد یانگ، و سمیوئل ریچاردسن پرورش داد و بھ افراطیھایي كھ طرفدار انقالب فرانسھ بودند پیوست

بھ سوئد بازگشت و مطالبي در زمینة تبلیغات سیاسي منتشر كرد كھ دولت ناچار او را  ١٧٩٠در سال 
د، و وقتي حرارتش فروكش پس از دوسال اقامت در آلمان، بھ او اجازه داده شد بھ سوئد بازگرد. تبعید كرد

  .كرد، بر كرسي استادي نشست

آمیز  كارل گوستاو اف لئوپولد با فرم كالسیك و لحن تملق. در این كھكشان ادبي، چند ستارة دیگر ھم بودند
او بھ خاطر . داد بنگت لیدنر مانند توریلد، رمانس را ترجیح مي. داشت اشعار خود پادشاه را مسرور مي

بند و  ؛ در روستوك بھ تحصیالت و بي)١٧٧۶(بیپرواي خود از دانشگاه لوند اخراج شد ماجراھاي 
باریھاي خود ادامھ داد؛ او را سوار یك كشتي كردند كھ عازم ھند شرقي بود؛ از كشتي گریخت، بھ سوئد 

در  ھاي شاعرانھ توجھ گوستاو را جلب كرد؛ بھ سمت منشي كنت كرویتز بازگشت، و با یك كتاب افسانھ
بھ سوئد . سفارت سوئد در پاریس منصوب شد، و در آنجا بیش از سیاست بھ مطالعة زنان پرداخت

او بار گناھان زندگي خود ). ١٧٩٣(بازگردانده شد، و در آنجا در سن سي و پنج سالگي در فقر درگذشت 
ي دیگر از این ستارگان یك. ور بود، سبك كرد را با سھ كتاب، كھ در آنھا آتشي از نوع آتش لرد بایرن شعلھ

او اشعاري در این نشریھ . آناماریا لنگرن، ھمسرنجیب ھمكار كلگرن در نشریة استكھلمس پوستن، بود
گذاشت استعدادش  ولي او نمي. نوشت كھ مورد تقدیر مخصوص فرھنگستان سلطنتي سوئد قرار گرفتند مي

  بھ او اش شود؛ و در شعري خطاب بھ دختري خیالي، مانع كارھاي خانھ

  .اندرز داد كھ از سیاست و اجتماع اجتناب كند و بھ وظایف و خوشیھاي خانھ قناعت ورزد

كارل . العمل نشان دھد وجود داشت؟ بندرت عكس  آیا در ھنرسوئد جنبشي كھ در برابر ادبیات و نمایشنامھ
بود، بھ سبك  ساختھ ١۶٩٧- ١۶٩٣گوستاو تسین كاخ سلطنتي را، كھ پدرش نیكودموس تسین در سالھاي 

ھا، كھ اینك قسمتي از موزة  اي پرارزش از نقاشیھا و مجسمھ و مجموعھ) ١٧۵٠حد (روكوكو تزیین كرد 
یوھان توبیاس سرگل یك تندیس ونوس و یك تندیس فاونوس مست . دھند، گردآورد ملي سوئد را تشكیل مي

. ھا محفوظ داشت در خاطرهبھ سبك كالسیك تراشید و بامرمر، خطوط نیرومند چھرة یوھان پاش را 
لورنز مھین، برادرش یوھان، خواھرش اولریكا، و لورنز كھین؛ ھریك : خانوادة پاش شامل چھار نقاش بود

اینان قسمت كوچكي در دوران درخشان . كشیدند از اینھا تصاویر اعضاي خاندان سلطنتي و نجبا را مي
  .ندبخشید روشنگري بودند كھ بھ این دوران سلطنت زینت مي

  قتل گوستاو-۴

انقالب امریكا، كھ فرانسھ بھ آن با . انگیز كشانید خود پادشاه بود كھ این شكفتگي درخشان را بھ پایاني غم
او مھاجرنشینان را . تمام قدرت كمك كرده بود، بھ نظر وي تھدیدي نسبت بھ ھمة نظامھاي سلطنتي بود

شاه انگلستان آنھا را از قید سوگند وفاداریشان آزاد خواند و عھد كرد تا زماني كھ پاد مي» اتباع شورشي«
در سالھاي آخر عمر خود ھرچھ بیشتر بر استحكام قدرت . نكرده است، ھرگز آنھا را بھ رسمیت نشناسد

سلطنت افزود، اطراف آن را با تشریفات و آداب احاطھ كرد، و بھ جاي دستیاران با كفایت كھ افكاري 
. كردند گزید كھ بدون تأمل یا مخالفت، از تمایالت وي اطاعت مي برمي مستقل داشتند، خدمتگزاراني

چون ھمسرش را خستھ كننده یافت، بھ الس . محدودكردن آزادیي را كھ بھ مطبوعات داده بود آغاز كرد
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زدن و نظربازي پرداخت و این امر افكار عمومي را سخت ناراحت كرد، زیرا مردم انتظار داشتند كھ 
با برقرار كردن انحصار دولتي در . اي از عالیق وفاداري در تأھل بھ ملت ارائھ كند نمونھپادشاه سوئد 

دھقانان، كھ عادت كرده بودند براي خود مشروبات . تقطیر مشروبات الكلي مردم را از خود بري ساخت
وني صرف ارتش او وجوه روزافز. كردند ھا از این انحصار شانھ خالي مي الكلي تقطیر كنند، بھ انواع حیلھ

ھنگامي كھ دومین ریكسداگ . دید كرد و بھ نحوي مشھود تدارك جنگ با روسیھ را مي و نیروي دریایي مي
گردآورد، متوجھ شد كھ دیگر از آن تأیید و تصویبي كھ ریكسداگ سال  ١٧٨۶مھ  ۶خود را در تاریخ 

ي وي رد شدند، یا طوري اصالح تقریبًا ھمة پیشنھادھا. از پیشنھادھاي او كرده بود خبري نیست ١٧٧٨
. شدند كھ بیخاصیت از آب درآمدند، و او ناچار شد از انحصار دولتي نسبت بھ مشروبات الكلي دست بكشد

  .در پنجم ژوئیھ او ریسكداگ را كنار گذاشت، و تصمیم گرفت بدون موافقت آن، حكمراني كند
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دانست كھ روسیھ و دانمارك در  بھ چھ علت؟ او مي. گوستاو در فكر حملھ بھ روسیھ بود. تدافعي، الزم بود
در سن  ١٧٧٧گوستاو در . اند پیماني سري براي اقدام متحد علیھ سوئد امضا كرده ١٧٧۴اوت  ١٢

میزبان را فریب داد نھ پطرزبورگ از كاترین دوم دیدن كرد، ولي تظاھرات متقابل آنھا بھ دوستي نھ 
شد، گوستاو بیم آن داشت  بتدریج كھ بر میزان پیروزیھاي روسیھ بر تركیة عثماني افزوده مي. میھمان اورا

كھ اگر براي پایان دادن بھ این پیروزي كاري انجام نشود، امپراطریس بزودي ارتشھاي عظیم خود را، بھ 
آیا . ، متوجھ غرب سازد)طور كھ در مورد لھستان كرده بود ھمان(امید اینكھ سوئد را تابع ارادة خود كند 

كرد كھ تنھا راه كمك بھ تركیھ با یك حملة  راھي براي خنثا كردن این نقشھ وجود داشت؟ پادشاه احساس مي
پیاستر براي ده ١‘٠٠٠‘٠٠٠سلطان تركیھ با پیشنھاد كمكي بھ مبلغ سالي . پطرزبورگ است جانبي بھ سن

ئد، مشروط بر اینكھ این كشور در تالش بھ منظور جلوگیري از كاترین شركت جوید، بھ سال آینده بھ سو
بھ پطركبیر تسلیم داشتھ  ١٧٢١توانست آنچھ را كھ در  شاید سوئد اینك مي. اخذ تصمیم گوستاو كمك كرد

سال  در. گوستاو شروع بھ مھیا كردن ارتش و نیروي دریایي خود براي جنگ كرد ١٧٨۵در . بود بازیابد
در . اتمام حجتي بھ روسیھ فرستاد و خواستار اعادة كارلیاو لیوونیا بھ سوئد، و كریمھ بھ تركیھ شد ١٧٨٨

آوري شدة خود را بھ  ژوئن رھسپار فنالند شد، و در دوم ژوئیھ در ھلسینگفورس رھبري نیروھاي جمع ٢۴
.پطرزبورگ كرد عھده گرفت و شروع بھ پیشروي بھ سوي سن

یك ناوگان از كشتیھاي كوچك روسي جلو ناوگان سوئد را گرفت و آن را در . ب از آب درآمدھمھ چیز خرا
در ). ژوئیھ٧(نزدیكي جزیرة ھوگالند در نبردي درگیر كرد كھ پیروزي نصیب ھیچ كدام از طرفین نشد 

ر بر اینكھ نفر از افسران سربھ عصیان برداشتند و پادشاه را متھم كردند كھ از تعھد خود دای ١١٣ارتش، 
اي نزد كاترین گسیل  آنھا فرستاده. بدون موافقت ریكسداگ دست بھ جنگ تعرضي نزند، تخلف كرده است

داشتند و پیشنھاد كردند كھ خود را تحت حمایت او قرار دھند، و براي تبدیل فنالند سوئدي و فنالند روسي 
ین احوال؛ دانمارك ارتشي گسیل در خالل ا. و روسیھ بھ صورت یك كشور مستقل با وي ھمكاري كنند

گوستاو این حملھ را بھ عنوان اعالم . ور شود داشت كھ بھ گوتبورگ ثروتمندترین شھر سوئد حملھ
او بھ ملت، خصوصًا بھ دھقانان خشن . اي كھ روحیة مردم كشورش را برخواھد انگیخت قبول كرد مبارزه

ملبس . رتش تازه و باوفاتري در اختیارش بگذارندآن كشور در مناطق معدني بھ نام دالس، متوسل شد كھ ا
بھ لباس ویژة اھالي دالس؛ براي سخنراني بھ محوطة ھمان كلیسایي رفت كھ در قریة مورا واقع بود و 

مردم بھ دعوت او پاسخ دادند، و در یكصد . از آن كمك خواستھ بود ١۵٢١گوستاو واسا در ھمانجا در سال 
جنگید، فاصلة  در سپتامبر، پادشاه، كھ براي حیات سیاسي خود مي. شھر ھنگھاي داوطلب تشكیل شد

ساعت طي كرد و بھ گوتبورگ رفت و پادگان آنجا را  ۴٨چھارصد كیلومتر را سواره در عرض 
  برانگیخت كھ بھ دفاع خود علیھ دوازده ھزار

س، كھ مایل نبود سوئد پرو. بخت بھ اوروي آورد. دانماركي كھ پادگان را محاصره كرده بودند ادامھ دھند
دانماركیھا از خاك سوئد عقب . شود تحت استیالي روسیھ درآید، تھدید كرد كھ علیھ دانمارك وارد جنگ مي

  .نشستند، و گوستاو پیروزمندانھ بھ پایتخت خود بازگشت

تا در در این ھنگام گوستاو، كھ از داشتن یك ارتش تازة فدایي جرئتي یافت بود، ریكسداگ را احضار كرد 
از نھصدو پنجاه نفري كھ در مجلس نجبا بودند، ھفتصد نفر از . تشكیل جلسھ دھد ١٧٨٩ژانویھ  ٢۶تاریخ 

افسران شورشي پشتیباني كردند؛ ولي مجالس دیگر، یعني مجالس روحانیان، شھرنشینان، و دھقانان، بھ 
بھ ریسكداگ تسلیم كرد، كھ را » قانون وحدت و امنیت«سپس گوستاو . نحو قاطعي طرفدار پادشاه بودند

داد؛ تقریبًا راه ورود بھ كلیة مشاغل رسمي را بھ روي  این قانون بھ بسیاري از امتیازات اشراف پایان مي
گشود؛ و در زمینة قانونگذاري، امور دولتي، جنگ، و صلح بھ پادشاه اختیارات كامل و  مردم عادي مي

سھ مجلس فرودین این قانون را . الن جنگ سیاسي دادبدین ترتیب، گوستاو بھ نجبا اع. داد مطلق مي
گوستاو بیست و یك . پذیرفتند، ولي مجلس نجبا آن را بھ عنوان اینكھ با قانون اساسي منافات دارد، رد كرد

تن از نجبا، از جملھ كنت فردریك آكسل فون فرسن، و بارون كارل فردریك فون پخلین را، كھ یكي از آنھا 
ولي ھنوز اختیار خزانھ در دست . و دیگري زیرك و خیانت پیشھ بود، دستگیر كرد محترم و بیخاصیت،

سھ مجلس فرودین رأي دادند كھ . ریسكداگ بود و تخصیص اعتبار بھ موافقت ھر چھار مجلس نیاز داشت
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مجلس . تا ھنگامي كھ پادشاه الزم بداند، اعتبارات الزم براي جنگ علیھ روسیھ در اختیارش گذارده شود
آوریل  ١٧در . نجبا از رأي دادن بھ تخصیص اعتبارات الزم براي تدارك بیش از مدت دوسال امتناع كرد

گوستاو بھ مجلس نجبا رفت، ریاست آن را برعھده گرفت، و مسئلة قبول تصمیم سھ مجلس دیگر را با نجبا 
او . د قبول قرار گرفتھ استاكثریت با آراي منفي بود، ولي پادشاه اعالم داشت كھ پیشنھاد مور. مطرح كرد

آمیزشان سپاسگزاري كرد و در حالي كھ تن بھ خطر قتل خود از ناحیة  از نجبا بھ خاطر پشتیباني عنایت
  .اعیان خشمگین داده بود، از مجلس نجبا بیرون رفت

ارتش و  ١٧٨٩در بقیة مدت سال . كرد كھ براي تعقیب جنگ دستش باز است او در این ھنگام احساس مي
بحریة او با نیروي دریایي روسیھ در آن قسمت از  ١٧٩٠ژوئیھ  ٩در . یروي دریایي را از نو ساختن

خلیج فنالند كھ نزدیك سونسكسوند است روبھ رو شد و قاطعترین پیروزي در تاریخ دریایي سوئد را بھ 
سرگرم تركھا كاترین دوم، كھ ھنوز . نفر از دست دادند ٩۵٠٠روسھا پنجاه و سھ كشتي و . دست آورد

، كاترین موافقت كرد كھ بھ تالشھاي خود )١٧٩٠اوت  ١۵(بھ موجب پیمان واراال . بود، آمادة صلح شد
. دایر بر دردست داشتن امور سیاسي سوئد پایان دھد؛ و مرزھاي قبل از جنگ دوباره معتبر دانستھ شدند

حاد تدافعي با وي امضا كند كھ بنابرآن ، گوستاو كاترین را متقاعد كرد كھ یك پیمان ات١٧٩١اكتبر  ١٩در 
  شد  كاترین متعھد مي

گوستاو با . بدون شك، بیم مشترك از انقالب فرانسھ این دشمنان دیرینھ را بھ این دوستي تازه متمایل كرد
آورد كھ فرانسھ مدت دویست و پنجاه سال دوست با وفاي سوئد بوده است؛  احساس حقشناسي بھ خاطر مي

لیور بھ او كمك كرده  ٣٨‘٣٠٠‘٠٠٠مبلغ  ١٧٨٩و  ١٧٧٢ھم و لویي شانزدھم میان سالھاي و لویي پانزد
او پیشنھاد كرد كھ یك اتحادیة شاھزادگان براي حملھ بھ فرانسھ و بازگرداندن نظام سلطنتي بھ قدرت . بودند

فرار لویي  را فرستاد تا ترتیب) پسر دشمن خود، كنت فون فرسن(تشكیل شود، و ھانس آكسل فون فرسن 
شاپل رفت تا ارتش متفقین را رھبري كند؛ و در اردوگاه -ال- شانزدھم را از فرانسھ بدھد؛ خود وي بھ اكس

لئوپولد دوم از ھمكاري . كاترین پول داد، ولي نفرات نفرستاد. طلبان پناھگاه عرضھ داشت خود بھ سلطنت
  .ود را حفظ كندامتناع ورزید؛ و گوستاو بھ استكھلم بازگشت تا تخت و تاج خ

آنھا بھ حكومت . نجبایي كھ گوستاو بھ سیادت سیاسي آنھا پایان داده بود شكست را موافق طبع خود نیافتند
نگریستند كھ وي سوگند خورده بود از آن حمایت  مطلقة گوستاو بھ چشم تخطي آشكار از قانون اساسیي مي

: او گفت. كرد از میان رفتھ بود، خودخوري مي یاكوب آنكارشتروم از اینكھ امتیازات طبقاتي نجبا. كند
اي باشد تا پادشاه وادار شود طبق اساس قانون و خیراندیشي  من خیلي فكر كردم كھ شاید وسیلة منصفانھ«

بھتر بود كھ انسان بھ خاطر . برسرزمین و ملت خود حكمراني كند، ولي كلیة راھھا بھ رویم بستھ بودند
. انگیزي محاكمھ شد بھ جرم فتنھ ١٧٩٠وي درسال » .د را بھ خطر اندازدخیر و صالح عمومي زندگي خو

این رویداد ناگوار عزم مرا جزم كرد كھ ترجیح دھم بمیرم، ولي زندگي نكبتباري نداشتھ باشم، «گوید  او مي
و بھ این ترتیب قلب من، كھ در شرایط عادي حساس و پرمحبت بود، در مورد این عمل دھشتناك كامال 

  .پخلین، كنت كارل ھورن، و دیگران در توطئھ براي كشتن پادشاه ھمدست شدند» .شدسخت 

اي دریافت  گوستاو نامھ- كرد ميتاریخ بدیمني كھ خاطرة یولیوس قیصر را تجدید - ١٧٩٢مارس  ١۶در 
اي كھ قرار بود آن شب در تئاتر فرانسوي اجرا  بھ وي اخطار شده بود در مجلس بالماسكھ داشت كھ در آن

اش بود مقام او را  او بھ حالت نیمھ نقابدار بھ آنجا رفت، ولي نشانھایي كھ روي سینھ. شود شركت نكند
اي  و بھ كالسكھگوستا. آنكارشتروم او را شناخت، وي را ھدف گلولھ قرار داد، و گریخت. كردند آشكار مي

خونریزي او خطرناك بود، ولي . حمل شد و از میان جمعیتي كھ بھ ھیجان آمده بود بھ كاخ سلطنتي برده شد
ظرف سھ ساعت پس از . شد شباھت دارد گفت بھ پاپي كھ با دستة مشایعان در رم حمل مي او بشوخي مي

ھورن اعتراف كرد كھ در . یر شدنداین حملھ، آنكارشتروم، و ظرف چند روز ھمة رھبران توطئھ دستگ
  گوستاو. الناس براي اعدام آنھا فریاد برآورده بودند  عوام. این توطئھ یكصد نفر ھمدست شده بودند
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بھ آنكارشتروم تازیانھ زدند، سرش را از تن جدا ساختند، و بدنش را چھار . توصیھ كرد با آنھا مدارا شود
باقي ماند و سپس وقتي بھ او گفتھ شد كھ بیش از چند ساعت از گوستاو ده روز در این حال . شقھ كردند

. عمرش باقي نمانده است، فرمانھایي در مورد نیابت سلطنت براي حكومت بر كشور و پایتخت دیكتھ كرد
تقریبًا ھمة ملت در مرگ او عزادار شدند، . در سن چھل و پنج سالگي درگذشت ١٧٩٢مارس  ٢۶او در 

  بودند كھ او را، با وجود معایبش، دوست بدارند، و متوجھ زیرا مردم عادت كرده 

  كتاب ششم

  انگلستان جانسن

   فصل بیست و ھفتم

  

  انقالب صنعتي

I  -علل  

چرا انقالب صنعتي نخست در انگلستان صورت گرفت؟ زیرا انگلستان در حالي كھ خاك خود را از 
بزرگي پیروز شده بود؛ زیرا بر دریاھا  ویرانگري جنگ مصون نگاه داشتھ بود، در بر اروپا در جنگھاي

تسلط یافتھ و بھ این وسیلھ مستعمراتي بھ دست آورده بود كھ مواد خام و كاالھاي ساختھ شدة مورد نیاز آن 
كردند؛ زیرا ارتشھا، ناوگانھا، و جمعیت روبھ افزایش آن بازاري رو بھ گسترش براي  را فراھم مي

توانستند پاسخگوي این تقاضاھاي روزافزون  را اصناف نميداشتند؛ زی محصوالت صنعتي عرضھ مي
انباشتند كھ در جستجوي مجاري تازة  اي مي باشند؛ زیرا سودھاي حاصل از تجارت وسیعش سرمایھ

داد بھ تجارت و صنعت  سرمایھ گذاري بود؛ زیرا انگلستان بھ نجباي خود و بھ ثروتھاي آنان اجازه مي
پیشروندة دامداري بھ جاي كشاورزي دھقانان را از مزارع بھ شھرھا  بپردازند؛ زیرا جایگزین كردن

ھا را افزایش دادند؛ زیرا علم  كشاند، و دھقانان در این شھرھا نیروي كارگري قابل استفاده براي كارخانھ
شد كھ تمایل عمل داشتند، در حالي كھ در بر اروپا علم در درجة  در انگلستان بھ وسیلة مرداني ھدایت مي

شد؛ و باالخره بھ این علت كھ انگلستان داراي حكومت  اول وقف پژوھشھاي مجرد و غیرعملي مي
اي بود كھ نسبت بھ منافع طبقة تجار و كسبھ حساسیت داشت، و بھ نحوي مبھم از این امر آگاه بود  مشروطھ

  .د كردكھ تقدم در انقالب صنعتي، انگلستان را بیش از یك قرن رھبر سیاسي دنیاي غرب خواھ

تسلط انگلستان بر دریاھا با شكست نیروي دریایي اسپانیا بھ نام جھازات شكست ناپذیر یا آرماداي اسپانیا 
این تسلط با پیروزیھایي بر ھلند در جنگھاي انگلستان و ھلند، و بر فرانسھ در جنگ . آغاز شد) ١۵٨٨(

. را تقریبًا بھ انحصار انگلستان درآوردجانشیني اسپانیا گسترش یافت؛ و جنگ ھفتسالھ تجارت اقیانوسھا 
  یك نیروي دریایي شكست ناپذیر دریاي 

علیھ فساد و افسون جنگ … براي این دژ كھ بھ وسیلة طبیعت «) بھ قول شكسپیر(خندقي استحفاظي 
اقتصاد انگلستان نھ تنھا از ویرانیھاي لشكركشي مصون ماند بلكھ نیازھاي . درآورده بود» ساختھ شده

كردند؛ بھ ھمین علت بود كھ صنایع نساجي و  ارتشھاي انگلستان و ممتفقین در بر اروپا آن را تغذیھ مي
ھا بر میزان  فلزي گسترش خاصي یافتند، زیرا توقع این بود كھ ماشین آالت بر سرعت خود، و كارخانھ

  .تولیدات خود بیفزایند
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انادا و ثروتمندترین قسمتھاي ھندوستان بھ عنوان ك. شد تسلط بر دریاھا باعث تسھیل تسخیر مستعمرات مي
سفرھاي دریایي، مانند آنچھ كھ ناخدا كوك انجام داد . بھ دست انگلستان افتادند» جنگ ھفتسالھ«ثمرة 

دادند كھ داراي موقع مھم جنگي و  ، براي امپراطوري انگلستان جزایري بھ دست مي)١٧٧۶-١٧۶٨(
تسلط انگلستان بر ژامائیك، باربادوز، و جزایر باھاما ) ١٧٨٢(گراس پیروزي رادني بر دو . تجاري بودند
تجارت . بھ دست انگلستان افتادند ١٧٨٨، و استرالیا در ١٧٨٧زلند جدید در سال . را تثبیت كرد

مستعمراتي و تجارت ماوراي بحار دیگر، بھ صنایع انگلستان بازاري عرضھ داشت كھ در قرن ھجدھم 
نفر را  ٢٩٠٠٠كشتي و  ١٠٧٨ا مستعمرات جدیداالحداث انگلستان در شمال امریكا، تجارت ب. بیرقیب بود

لندن، بریستول، لیورپول، و گالسكو بھ عنوان بنادر اصلي این تجارت اقیانوس . داشت بھ كار مشغول مي
و خواربار، توتون، ادویھ، چاي، . داشتند مستعمرات اشیاي مصنوع دریافت مي. اطلسي رونق یافتند

ھاي سنگین  پارلمنت با تعرفھ. دادند ریشم، پنبھ، موادخام، طال، نقره، و سنگھاي قیمتي در ازاي آنھا مياب
كرد، و جلو بھ وجودآمدن صنایعي را كھ با صنایع  گمركي ورود مصنوعات خارجي را محدود مي
آنچھ كھ مانند  مانند(ھیچ گونھ عوارض داخلي . گرفت انگلستان رقابت كنند در مستعمرات و ایرلند مي

نقل و انتقال كاال در سراسر انگلستان و اسكاتلند و ویلزرا سد ) شد گسترش تجارت داخلي در فرانسھ مي
طبقات . دادند این مناطق بزرگترین منطقھ تجارت آزاد را در سراسر اروپاي باختري تشكیل مي. كرد نمي

خود محركي دیگر براي تولیدات صنعتي باال و متوسط داراي مرفھترین وضع و قدرت خریدي بودند كھ 
  .بود

. اصناف توانایي آن را نداشتند كھ پاسخگوي تقاضاھاي رو بھ گسترش بازارھاي داخلي و خارجي باشند
مقررات . آنھا در درجة اول بھ این منظور ایجاد شده بودند كھ نیازھاي یك شھرو حومة آن را برآورند

آنھا . گرفتند، دست و پاي آنھا را بستھ بودند فعالیتھاي تازه را ميقدیمي، كھ جلو اختراعات، رقابتھا، و 
براي تھیة مواد خام از منابع دوردست، یا بھ دست آوردن سرمایھ براي گسترش تولیدات یا طرحھا، و 

كساني (بتدریج استادان اصناف جاي خود را بھ طراحان . تأمین یا انجام سفارشات از خارج مجھز نبودند
این طراحان راھھاي فراھم كردن پول، پیش . دادند) كنند دھند و اداره مي جاري را سازمان ميكھ امور ت

بیني كردن یا ایجاد تقاضا، تأمین موادخام، و سازمان دادن ماشین آالت و افراد را، آن گونھ كھ براي 
  بازارھایي در ھر گوشة جھان 

ي و دریاستیزي، از استخراج یاوارد كردن طال و پول الزم از سود دادوستد یا امور مالي، از غنایم جنگ
حتي . شد آمدند فراھم مي نقره، و از ثروتھاي زیادي كھ از طریق تجارت برده یا از مستعمرات بھ دست مي

قدر پول داشتند كھ  ، پانزده نفر بودند كھ بھ ھنگام بازگشت از ھند غربي، آن١٧۴۴مدتھا قبل، یعني در سال 
كھ در ھندوستان ثروت كسب كرده بودند » نوابي« ١٧٨٠بھ پارلمنت راه یابند؛ تا سال  توانستند بھ كمك آن

بسیاري از این ثروتھاي از خارج بھ دست آمده براي . در مجلس عوام بھ صورت قدرتي درآمدند
نجبا در حالي كھ در فرانسھ پرداختن بھ بازرگاني یا صنایع بر . گرفتند گذاري مورد استفاده قرار مي سرمایھ

گذاري  منع شده بود، در انگلستان این امر مجاز بود؛ و ثروتي كھ ریشة آن در زمین بود از طریق سرمایھ
یافت؛ بھ این ترتیب بود كھ دیوك آو بریجواتر ارثیة خود را در استخراج  در فعالیتھاي تجاري افزایش مي

سپردند، و این بانكھا  د را بھ بانك ميھاي خو ھزاران انگلیسي اندوختھ. معدن زغالسنگ، بھ مخاطره افكند
بانكدارھا كشف كرده بودند كھ آسانترین راه . وام دھندگان پول در ھمھ جا بودند. دادند با بھرة كم وام مي

پنجاه بانك، و در  ١٧٧٠بیست بانك، در  ١٧۵٠در لندن در . پولدار شدن در دست داشتن پول دیگران است
دانست، در  دوازده مي ١٧۵٠رك تعداد بانكھاي خارج از لندن را در سال ب. ھفتاد بانك وجود داشت ١٨٠٠
افزود؛ در  بھ كیفیت باروري اقتصادي مي) اسكناس(پول كاغذي . تعداد این بانكھا بھ چھارصد رسید ١٧٩٣
. این رقم بھ ده درصد رسیده بود ١٨٠٠داد؛ در سال  پول كاغذي دو درصد پول رایج را تشكیل مي ١٧۵٠
زات اعالم سودھاي رو بھ افزایش از طرف مؤسسات تجاري و صنعتي، پولھایي كھ در مخفیگاھھا بھ موا

  .شدند گذاري مي احتكار شده بودند وارد میدان سرمایھ

ذخیرة طبیعي كارگر با . ھا، كھ تعدادشان رو بھ افزایش بود، بھ افراد نیاز داشتند كارگاھھا و كارخانھ
. توانستند در مزارع امرار معاش كنند، فزوني یافت ستایي كھ دیگر نميھاي رو افزایش تعداد خانواده
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صنعت پررونق پشم بھ پشم نیاز داشت؛ زمین ھرچھ بیشتر از زیر كشت خارج، و براي دامداري مورد 
گرفت؛ قریة اوبرن، كھ گولد سمیث از آن یاد كرده است، تنھا   شد؛ گوسفند جاي انسان رامي استفاده واقع مي

، دویست و چھل و شش قانون براي خارج ١٧۶٠و  ١٧٠٢میان سالھاي . متروك در انگلستان نبودقریة 
تعداد این  ١٨١٠و  ١٧۶٠كردن چھارصد جریب زمین از زیر كشت از پارلمنت گذشت؛ میان سالھاي 

د ماشین بھ موازات بھبو. گرفتند فقره رسید كھ تقریبًا پنج میلیون ایكر را دربر مي ٢۴٣٨گونھ قوانین بھ 
توانستند ماشینھاي تازه را بھ كاربرند یا  آالت كشاورزي، اراضي كوچك نامطلوب شدند، زیرا آنھا نمي 

ھاي  ھزاران كشاورز زمینھاي خود را فروختند و در مزارع وسیع، كارخانھ. بھاي آنھا را بپردازند
آالت بھتري  سازمان و ماشین ھا و شھرھاي بزرگ كھ شیوه. روستایي، یا در شھرھا كارگر مزدبگیر شدند

ولي، در نتیجھ، خرده . آوردند داشتند، از ھر ایكر زمین محصول بیشتري ازمزارع گذشتھ بھ دست مي
  مالكان یا 

در عین حال، مھاجرت از ایرلند و بر اروپا بھ تعداد . انگلستان بودند، تقریبا بھ طور كامل محو شدند
  .افزود كردند مي ھا رقابت مي ن كار در كارخانھمردان و زنان و كودكاني كھ براي یافت

پژوھشھاي ستیون ھیلز در . علم در تغییر شكل اقتصادي انگلستان در قرن ھجدھم تنھا سھم ناچیزي داشت
مورد گازھا، و جوزف بلك در مورد حرارت و بخار بھ وات كمك كرد كھ وضع ماشین بخار را بھبود 

شد كھ طرفدار مطالعاتي بودند كھ نوید بھ  از مردان عملي تشكیل ميبیشتر » انجمن سلطنتي لندن«. بخشد
پارلمنت انگلستان نیز بھ مالحظات مادي توجھ داشت؛ با آنكھ پارلمنت . دادند كاررفتن در صنایع را مي

تحت سلطة مالكان بود، تني چند از این مالكان بھ بازرگاني یا صنایع پرداختند، و بیشتر اعضاي پارلمنت 
بھ تقاضا یا ھدایاي اھل كسب و تجارت براي كاھش تضییقاتي كھ دولتھاي گذشتھ بر اقتصاد وضع  نسبت

طرفداران آزادي فعالیت و آزادي تجارت، و طرفداران باال و پایین . دادند كرده بودند روي خوش نشان مي
ن پارلمنت را جلب رفتن دستمزدھا و قیمتھا براساس قوانین عرضھ و تقاضا، پشتیباني چند تن از رھبرا

كلیة شرایط . كردند، و موانع قانوني در برابر گسترش تجارت و صناعت بتدریج از میان برداشتھ شدند
  .الزم براي تقدم انگلستان در انقالب صنعتي فراھم آمده بود

II -اجزا و عناصر تركیب كننده  

طبیعت . نیرو، و كارخانھ بودندآالت،  عناصر مادي انقالب صنعتي آھن، زغالسنگ، وسایط نقلیھ، ماشین
ولي آھن، بھ صورتي كھ از معادن . با فراھم آوردن آھن، زغالسنگ، و راھھاي آبي نقش خود را ایفا كرد

كرد كھ آھن، از طریق ذوب، از آنھا جدا  آمد، پر از مواد زاید خارجي بود، و این امر ایجاب مي بیرون مي
این مواد خارجي از طریق گداختن یا پختن زغالسنگ تا . بودزغالسنگ نیز با مواد خارجي مخلوط . شود

سنگ آھن چون با كوك مشتعل بھ درجات . شدند آن حد كھ بھ صورت كوك درآید، اززغالسنگ جدا مي
  .آمد شد، بھ صورت آھن ورزیده، چدن، یا فوالد درمي مختلف گداختھ مي

ھاي بلند را ساخت  كوره ١٧۵۴حدود سال ھاي ذوب آھن، در  ایبرھم داربي، براي افزایش حرارت كوره
در سال . شد كردند، ھواي اضافي بھ كوره داده مي كھ در آنھا بھ كمك دو دم كھ با یك چرخ آبي كار مي

جان سمیتن بھ جاي دمھا یك تلمبھ ھواي فشرده بھ كاربرد كھ قسمتي از نیروي آن از آب، و قسمتي  ١٧۶٠
د و دایمي ھوا بھ داخل كوره، محصول آھن صنعتي را از ھر كوره فشار زیا. شد دیگر از بخار تامین مي

آھن بھ قدر كافي ارزان شد تا بھ صدھا طریق تازه بھ كار . از روزي دوازده تن بھ چھل تن افزایش داد
. ریچارد رنلدز نخستین راه آھني را كھ از آن اطالعي در دست است ساخت ١٧۶٣بھ این ترتیب، در . رود

دادند، بھ جاي اسبان باركش، از واگون براي حمل  بارت بود از خطوط آھني كھ امكان ميآھن ع این راه
  .زغالسنگ و سنگ آھن استفاده شود
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كردند و با استفاده از  در این ھنگام دوران آھنكاران مشھوري آغاز شد كھ بر صحنة صنایع حكمفرمایي مي
بھ . رسیدند، ثروتھاي عظیمي بھ چنگ آوردند ميآھن جھت مصارفي كھ براي این فلز كامال بیگانھ بھ نظر 

این ترتیب بود كھ جان ویلكینسن، و ایبرھم داربي دوم، نخستین پل آھني را كھ تا آن زمان ساختھ شده بود 
ویلكینسن با پیشنھاد ساختن یك كشتي آھني مردم انگلستان را بھ خنده ). ١٧٧٩(روي رودخانھ سورن زدند 

د او عقلش را از دست داده است، ولي او، كھ متكي بھ اصولي بود كھ ارشمیدس گفتن بعضیھا مي. واداشت
تجار و ). ١٧٨٧(وضع كرده بود، با صفحات فلزي نخستین كشتي آھني شناختھ شده در تاریخ را ساخت 

آمدند تا كارگاھھاي بزرگي را كھ ویلكینسن، ریچارد كراوشي، یا انتوني  وران از كشورھاي خارج مي پیشھ
بیرمنگام، كھ در نزدیكي منابع وسیع زغالسنگ و . ن تاسیس كرده بودند ببینند و دربارة آنھا مطالعھ كنندبیك

اي  از این كارگاھھا، ابزارھا و ماشینھاي تازه. آھن قرار داشت، مھمترین مركز صنعت آھن انگلستان شد
  .شدند ھاي انگلستان سرازیر مي خانھكھ محكمتر، بادوامتر، و قابل اعتمادتر بودند بھ داخل كارگاھھا و كار

سواحل انگلستان كھ داراي . زغالسنگ و آھن سنگین، و از لحاظ حمل پرھزینھ بودند، مگر از راه آب
دادند كھ وسایل نقلیھ آبي بھ بسیاري از شھرھاي عمده این كشور  بریدگیھاي زیادي ھستند، امكان مي

ھاي قابل كشتیراني  ي كھ دور از ساحل و رودخانھبراي آوردن مواد و محصوالت بھ شھرھای. برسند
ھا و  كھ براي بازكردن دروازه(دار  ھاي دروازه باوجود شبكھ جاده. بودند، انقالبي در حمل و نقل الزم بود

ساختھ شده بودند، حمل و نقل  ١٧٧١و  ١٧۵١كھ میان سالھاي .) شد استفاده از آنھا حق عبور گرفتھ مي
ھاي عوارضي سرعت حمل كاالھا را دوبرابر  این جاده. ز با اشكال روبھ رو بودكاال در روي زمین ھنو

ھاي اسبي  اسبھاي باركش جاي خود را بھ ارابھ. آوردند كردند و در داد و ستد داخلي تسریع بھ عمل مي مي
ر بھ دا ھاي دروازه دادند، و در مسافرت اسب جاي خود را بھ دلیجان سپرد؛ ولي تعمیر و نگاھداري جاده

  .ھا بسرعت روبھ خرابي گذاشتند افراد و مؤسسات خصوصي سپرده شده بود، و این جاده

شدند تا آمادة  ھا الروبي مي  رودخانھ. گزید بھ این ترتیب، حمل و نقل تجاري ھنوز راھھاي آبي را برمي
جیمز . دندكر ھا را بھ یكدیگر متصل مي ھا شھرھا و رودخانھ پذیرش كشتیھاي سنگین باشند؛ و ترعھ

اي داشت و نھ تحصیالت فني، از یك آسیابساز بیسواد بھ یكي از  بریندلي، كھ نھ تحصیالت مدرسھ
ترین مھندسین ترعة زمان خود تبدیل شد و با استعدادي كھ در كارھاي فني داشت، مسائلي را از  برجستھ

او  ١٧۶١- ١٧۵٩در سالھاي . كردھا و تونلھا و از روي آبگذرھا حل  ھا از طریق دریچھ قبیل انتقال ترعھ
رساند؛ این  اي ساخت كھ زغالسنگ را از معادن دیوك آو بریجواتر واقع در ورزلي بھ منچستر مي ترعھ

كاربھاي زغالسنگ را در منچستر بھ نصف كاھش داد و نقش مھمي در تبدیل آن شھر بھ صورت یك 
  یكي از . پایتخت صنعتي ایفا كرد

یك آبگذر بھ ارتفاع سي متر بر فراز رودخانة ایرول در بارتن آن را بھ حركت بریجواتر در حركت بود و 
ھاي  بریندلي ساختن ترعة بزرگ را آغاز كرد كھ با متصل كردن رودخانھ ١٧۶۶در سال . آورد در مي

ھاي  ترعھ. ترنت و مرزي یك راه آبي در عرض انگلستان وسطا از دریاي ایرلند تا دریاي شمال گشود
ظرف سي سال، صدھا . كردند خانة ترنت را بھ رود تمز، و منچستر را بھ لیورپول متصل ميدیگر رود

  .ترعة جدید ھزینة حمل ونقل كاال را در انگلستان كاھش بسیار دادند

بایست  قدم بعدي انقالب صنعتي، كھ اینك داراي مواد الزم، سوخت، و وسیلة حمل و نقل شده بود، مي
آالتي كھ بھ كمك آنھا در تولید تسریع بھ عمل آید بیش از ھمھ در صنعت   بھ ماشیننیاز . افزایش كاال باشد

بایستي مسحور البسة  خواستند لباس برتن كنند، و سربازان و دختران مي  مردم مي. نساجي محسوس بود
دار مق ١٧۵٣در سال . رسید پنبھ بھ مقداري كھ بسرعت در حال افزایش بود بھ انگلستان مي. نظامي شوند

بھ حدود پانزده ھزار  ١٧٨٩این مقدار در . اي كھ بھ انگلستان وارد شد حدود ھزارو چھارصد تن بود پنبھ
توانستند این مقدار پنبھ را بموقع براي انجام تقاضاھا، بھ صورت كاالي  تن بالغ شد؛ كارگران دستي نمي

ھ بود، اختراع ماشین را مطرح و تقسیم كار، كھ در رشتة پارچھ بافي گسترش یافت. تمام شده درآورند
  .كرد تشویق مي
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، و ابداع شیوة ١٧٣٣توسط جان كي در سال » ماكوي پرنده«ماشیني شدن بافندگي و ریسندگي بااختراع 
جیمز ھارگریوز اھل بلكبرن در لنكشر وضع چرخ . توسط لویس پول آغاز شد) ١٧٣٨(استفاده از غلتك 

یك چرخ را در باالي دیگري قرار داد، ھشت عدد . قي تغییر دادریسندگي را از حالت عمودي بھ وضع اف
او نیروي . بافت  آورد و ھشت تار را با ھم مي از این چرخھا را با یك قرقره و تسمھ بھ گردش درمي

در یك ) جني نام ھمسرش بود(» جني ریسنده«بیشتري بھ تعداد بیشتري دوك ریسندگي داد، تا آنجا كھ این 
ریسندگان دستي بیم داشتند كھ این دستگاه آنھا را بیكار و بیغذا كند؛ . بافت را با ھم مي لحظھ ھشتاد تار

الجرم ماشینھاي ھارگریوز را شكستند؛ ھارگریوز از بیم جان بھ ناتینگم گریخت، و در این شھر كمبود 
ر انگلستان بھ بیست تعداد این ماشینھا د ١٧٨٨تاسال . كارگر اجازه داد كھ ماشینھاي جني او بھ كار افتند

  .ھزار دستگاه رسید، و چرخ ریسندگي كم كم جزو آثار تزییني بیخاصیت درآمد

درست » چارچوب آبي«ریچارد آركرایت، با استفاده از پیشنھادھاي افزارمندان مختلف، یك  ١٧۶٩در 
و بھ صورت نخ  داد كشید و كش مي كرد كھ بھ كمك آن نیروي آب الیاف پنبھ را از میان یك ردیف غلتك مي

سمیوئل كرامپتن ماشین جني ھارگریوز و  ١٧٧۴در حدود سال . آورد تري در مي سفت تر و سخت
 میول«طبعھاي انگلستان نامش را غلتكھاي آركرایت را با یكدیگر در یك ماشین تركیب كرد، كھ شوخ

محور خود  حركت متناوب بھ جلو و عقب دوكھاي ریسندگي، كھ دور. گذاردند» كرامپتن) قاطر(
این . بخشید پیچید، و بھ آن ظرافت و استحكام بیشتري مي تابید، بھ ھم مي كشید، مي گردیدند، نخ را مي مي

  شیوه تا زمان ما بھ صورت اصل اساسي 

   

  

  ترعة بریجواتر بر پل بارتن
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، ١٧٨٣د از بع. جني و چارچوب آبي از چوب ساختھ شده بودند. ترین ماشین آالت نساجي باقي ماند پیچیده
از غلتكھا و چرخھاي فلزي استفاده شد، و این دستگاه چنان استحكامي یافت كھ سرعت و » میول«در 

  .فشاركار یا نیروھاي مختلف را تحمل كند

كردند در آلمان و فرانسھ مورد  دستگاھھاي بافندگي كھ با نیرو و بھ كمك دستة محور و وزنھ كار مي
كھ در آن ) ١٧٨٧(ي ادمند كارترایت در دانكستر كارخانة كوچكي ساخت استفاده قرار گرفتھ بودند؛ ول

بھ جاي این دستگاه تولید نیرو، یك  ١٧٨٩در سال . كردند بیست دستگاه بافندگي با نیروي حیوان كار مي
دو سال بعد، او بھ عده اي از دوستان خود در منچستر پیوست تا كارخانة بزرگي . ماشین بخار گذاشت

در اینجا نیز كارگران . كردند د كھ در آن چھارصد دستگاه بافندگي با نیروي بخار كار ميتاسیس كنن
آنھا كارخانھ را آتش زدند و پس از تخریب كامل آن، تھدید كردند كھ مروجین این شیوه . شورش كردند

ز نیرو استفاده ظرف ده سال بعد دستگاھھاي بافندگي بسیاري ساختھ شدند كھ در آنھا ا. رسانند رابھ قتل مي
شورشیھا بعضي ازآنھا را درھم شكستند، و بعضي دستگاھاي دیگر باقي ماندند و تكثیر شدند؛ . شد مي

  .سرانجام ماشینھا پیروز شدند

كرد، بھ صنعتي شدن  ھاي متعددي كھ باران فراوان آب آنھا را تامین مي نیروي آب گرفتھ شده از رودخانھ
ن ترتیب، در قرن ھجدھم بیشتر كارخانھ ھا نھ در شھرھا، بلكھ در خارج بھ ای. انگلستان كمك كرده بود

شدند كھ ساختن سد روي آنھا امكان داشتھ باشد تا آبشارھایي با  ھایي بنا مي  شھرھا و در كنار رودخانھ
در این مرحلھ ممكن بود این سؤال براي یك . نیروي كافي براي گرداندن چرخھاي بزرگ بھ وجود آورند

گرفت و صنایع بھ  پیش آید كھ آیا بھتر نبود بخار ھرگز بھ عنوان یك نیروي محرك جاي آب را نميشاعر 
شدند؟ ولي شیوة موثرتر  ھاي روستایي با كشاورزي مخلوط مي جاي اینكھ در شھرھا جمع شوند، در صحنھ

كھ آن ھم تا (ن بخار گیرد، و ماشی ھایي را كھ كمتر واجد این خواص باشند مي و سودمندتر تولید جاي شیوه
داد كھ كاالھا و طالیي بیشتر از آنچھ كھ دنیا قبًال بھ  نوید آن را مي) این اواخر درخشش رمانتیكي داشت

  .خود دیده بود، تولید یا حمل كند

براي اینكھ . رفت ماشین بخار حد اعالي انقالب صنعتي بود، ولي بھ طور كامل دستاورد آن بھ شمار نمي
) م؟٢٠٠(بررسي تاریخچة ماشین بخار بھ زمان ھرون اسكندراني، دانشمند، یوناني نخواھیم براي 

او كلیة اجزاي تركیبي و اصولي ماشین بخار . كنیم بازگردیم، این بررسي را از زمان دني پاپن آغاز مي
اي ساخت كھ با نیروي بخار  تلمبھ ١۶٩٨تامس سیوري در . توصیف كرد ١۶٩٠قابل استعمال را در سال 

بھ صورت ماشیني تكمیل كرد كھ در آن  ١٧١٢-١٧٠٨تامس نیوكامن این تلمبھ را در سالھاي . كرد كار مي
  شد، و تناوب فشار ھوا  شد، توسط فوراني از آب سرد متراكم مي بخاري كھ بر اثر گرم كردن آب تولید مي

  .بھ یك ماشین بخار واقعي كرد

پدر بزرگش معلم . دانش طلب بود و ھم مردي اھل عملوات، برخالف بیشتر مخترعین آن زمان، ھم یك 
ساز، و قاضي  گریناك در جنوب باختري اسكاتلند معمار، كشتي) شھرستان(ریاضیات، و پدرش در بارو 

نیمي از . جیمز تحصیالت دانشگاھي نداشت، ولي داراي كنجكاوي خالق و استعداد مكانیكي بود. بود
گاه پسري بھ تنبلي تو  ھیچ«: ھایش او را چنین مالمت كرد یكي از عمھ دانند كھ جھانیان این داستان رامي

اي، بلكھ فقط در آن كتري را برداشتھ و دوباره آن را  در یك ساعت گذشتھ تو یك كلمھ سخن نگفتھ. ندیدم
اي و تماشا  اي روي بخار نگاه داشتھ اي، و زماني یك كاله و زمان دیگر یك قاشق نقره جاي خود گذاشتھ

این داستان افسانھ » .اي آید، و قطرات آب را گرفتھ و شمرده اي كھ بخار چگونھ از لولة كتري باال مي دهكر
اي بھ خط جیمز وات كھ اینك موجود است حاكي از آزمایشي است كھ طي آن،  نماید، ولي نوشتھ مي
من یك لولة «: است؛ و در دستنویسي دیگر آمده »انتھاي مستقیم یك لولھ بھ لولة كتري چاي وصل شد«

اي خم شده را برداشتم و آن را وارونھ در داخل نوك لولة یك كتري چاي قرار دادم، در حالي كھ  شیشھ
  ».اي در آب سرد فروبرده شده بود انتھاي دیگر لولة شیشھ
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كرد كھ در گالسكو بھ عنوان سازندة ابزار علمي دست بھ كار  كوشش مي) ١٧۵۶(وات در بیست سالگي 
نامھ بھ او بھ این علت كھ وي دورة كامل كارآموزي را طي نكرده است،  اصناف شھر از دادن اجازه. شود

او سر درسھاي جوزف بلك . امتناع كردند، ولي دانشگاه گالسكو در داخل محوطة خود كارگاھي بھ او داد
مند  اني عالقھشد، دوستي و كمك او را جلب كرد، و خصوصًا بھ نظریة بلك دربارة حرارت نھ حاضر مي

آلماني، فرانسوي، و ایتالیایي آموخت تا كتابھاي خارجي، از جملھ حكمت مابعدالطبیعھ و شعر، . بود
تحت تاثیر تنوع دانش وات قرار . شناخت وي را مي) ١٧۵٨(سرجیمز رابیسن، كھ در آن ھنگام . بخواند

  ».شتم، ولي یك فیلسوف یافتممن كارگري دیدم و بیش از آن چیزي از او انتظار ندا«: گرفت و گفت

ھاي فیزیك  دانشگاه از او خواست كھ یك نمونھ از ماشین نیوكامن را، كھ در یكي از دوره ١٧۶٣در سال 
شد بھ ھدر  او از مشاھدة اینكھ سھ چھارم حرارتي كھ بھ ماشین داده مي. رفت، تعمیر كند بھ كار مي

یلندر بر اثر استفاده از آب سرد براي متراكم كردن بعد از ھر ضربھ پیستون، س. رفت، بھ حیرت آمد مي
رفت  قدر نیرو بھ ھدر مي داد، و آن شد، حرارت خود را از دست مي اي كھ بھ آن وارد مي مقدار بخار تازه

وات پیشنھاد كرد كھ بخار در ظرف . پنداشتند كھ بیشتر تولیدكنندگان این ماشین را غیرسودمند مي
كرد نداشتھ  ھ پایین بودن دماي آن تاثیري بر سیلندري كھ پیستون در آن حركت مياي متراكم شود ك جداگانھ

كارآیي ماشین را، با مقایسة سوخت مصرفي با كار انجام شده، سیصد ) كندانسور(این دستگاه تراكم . باشد
نبساط عالوه بر آن، در تجدید ساختماني كھ وات از این ماشین كرد، پیستون براثر ا. درصد افزایش داد

  او یك ماشین بخار واقعي . كرد بخار، نھ ھوا، حركت مي

او . سازي، و رسیدن بھ استفادة عملي، دوازده سال وقت وات را گرفت كشي و نمونھ عبور از مرحلة نقشھ
در درجة اول از جوزف بلك،  –لیره  ١٠٠٠ھاي پي در پي و بھبود ماشین خود بیش از  براي ساختن نمونھ

بیني  جان سمیتن، كھ خود مخترع و مھندس بود، پیش. قرض گرفت -او سلب ایمان نكردگاه از  كھ ھیچ
تواند مورد استفادة عموم قرار گیرد، زیرا ساختن قطعات آن با دقت  گاه نمي ھیچ«كرد كھ ماشین وات  مي

ع او اخترا. وات ازدواج كرد و مجبور شد پول بیشتري بھ دست آورد ١٧۶۵در سال » .كافي مشكل است
در . ھا شد خود را كنار گذارد و دست بھ كار مساحي، مھندسي، و طرح كشیدن براي بنادر، پلھا، و ترعھ

گشت كھ، براي تخلیة آب  روباك دنبال ماشیني مي. خالل این احوال، بلك او را بھ جان روباك معرفي كرد
د، كارآیي بیشتري داشتھ كر از معادن زغالسنگ، كھ سوخت كارخانة آھنسازي وي را در كرون تأمین مي

او تقبل كرد كھ قروض وات را بپردازد و سرمایھ براي ساختن ماشینھایي طبق  ١٧۶٧در سال . باشد
براي . مشخصات وات فراھم كند؛ و درعوض، دوسوم سود حاصلھ از نصب یا فروش ماشینھا بھ او برسد

خواست كھ حق انحصاري تولید از پارلمنت امتیازي  ١٧۶٩گذاري، وات در  محافظت از این سرمایھ
او و روباك ماشیني در نزدیكي ادنبورگ . بھ وي داده شد ١٧٨٣این امتیاز تا سال . ماشینش را بھ او بدھد

در بعضي از . رو ساخت تعبیھ كردند، ولي كیفیت نامطلوب كار آھنكاران این ماشین را با ناكامیابي روبھ
بزرگتر از ) بیش از سھ میلیمتر(شدند یك ھشتم اینچ  اختھ ميموارد قطر یك سرسیلندرھایي كھ براي وات س

  . انتھاي دیگر بود

روباك، كھ تحت فشار مشكالت و شكستھا قرار داشت، سھم خود را در این مشاركت بھ مثیو بولتن فروخت 
ھا بولتن تن. در این ھنگام اتحادي كھ در تاریخ دوستي و ھمچنین صنعت قابل توجھ است آغاز شد). ١٧٧٣(

مند بود كھ در  او چنان بھ بھبود روشھا و دستگاھھاي تولیدي خود عالقھ. بھ پول درآوردن توجھ نداشت
او، كھ سي و دو سال داشت، با زني ثروتمند ازدواج كرد،  ١٧۶٠در . تحقق این آرزو ثروتي از دست داد

منگام یكي از وسیعترین توانست با درآمد او دست از كار بكشد، ولي در عوض درسوھو نزدیك بیر و مي
 -از سگك كفش گرفتھ تا چلچراغ –ھاي صنعتي انگلستان را بنا نھاد كھ اشیاي فلزي با تنوع بسیار  كارخانھ

اش بودند، بھ نیروي آب متكي  او براي بھ كارانداختن ماشینھایي كھ در پنج ساختمان كارخانھ. ساخت مي
اشین نیوكامن را نشان داده است و ماشین وات بھ علت دانست كھ وات عدم كارآیي م بولتن مي. شده بود

وي خطر محاسبھ شده را . رو شده است سیلندرھایي كھ با دقت كافي درست نشده بودند، با ناكامیابي روبھ
ماشین وات را بھ سوھو برد، و  ١٧٧۴در . توان این عیوب را برطرف كرد برخود خرید تا نشان دھد مي
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بھ  ١٧٨٣پارلمنت تاریخ انقضاي امتیاز ماشین او را از . ماشین خود رفت وات ھم بھ دنبال ١٧٧۵در 
  .تمدید كرد ١٨٠٠

  اي شكلي ساخت؛ این متھ بولتن و وات را قادر ساخت  ویلكینسن آھنكار متة توخالي استوانھ ١٧٧۵در 

  :دیدن كرد و چنین گزارش داد ١٧٧۶در سال 

آرزو … . دیدن كارخانة بزرگ آقاي بولتن آمد آقاي ھكتور آن قدر لطف داشت كھ ھمراه من براي
شدم كھ این منظره را در پرتو وجود او مورد مداقھ  كردم جانسن ھم با ما بود، زیرا من خوشحال مي مي

گاه حرفي را كھ  من ھیچ. كرد عظمت و طرح بعضي از ماشینھا با فكر نیرومند او برابري مي. قراردھم
آقا، من در اینجا آنچھ را كھ ھمھ جھانیان آرزو «: او گفت. واھم كردآقاي بولتن بھ من گفت فراموش نخ
من او را بھ عنوان . اندركار داشت او حدود ھفتصد نفر را دست» .فروشم دارند داشتھ باشند، یعني نیرو، مي

اش   آمد كھ او ھم در حكم پدري براي قبیلھ مورد مداقھ قرار دادم و بھ نظر مي» رئیس قبیلة آھنكاران«یك 
  .است

اي را  تعبیھ ١٧٨١در . كرد ماشینھاي وات ھنوز رضایتبخش بودند و او پیوستھ در راه بھبود آنھا تالش مي
شد، و  پیستون بھ یك حركت دوراني تبدیل مي) جلو وعقب(بھ ثبت رسانید كھ بھ موجب آن حركت متقابل 

وي طرح ماشیني را بھ ثبت رسانید  ١٧٨٢در . الجرم براي بھ كار انداختن ماشین آالت عادي مناسب بود
) كندانسور(در این ماشین بھ ھر دو انتھاي سیلندر از دیگ بخار و دستگاه تراكم . كرد كھ از دوسركار مي

را بھ ثبت رسانید، و آن دستگاھي » دستگاه گریز از مركز تنظیم بخار«او  ١٧٨٨در . شد فشار وارد مي
شد  كرد؛ این دستگاه بر اثر نیروي بخاري كھ خارج مي كنترل مي بود كھ بھ طور خودكار بازداده بخار را

گشت، دو گلولة فلزي مربوط بھ آن تحت تاثیر  گردید؛ ھرقدر دستگاه تندتر مي اي عمودي مي بھ دور میلھ
كردند؛ و در اثر كم   شدند و راه خروج بخار را بیشتر مسدود مي  نیروي گریز از مركز از میلھ دورتر مي

افتادند و دو دریچھ  ھاي دو طرف فرو مي شد و گلولھ ار بخار از سرعت گردش دستگاه كاستھ ميشدن مقد
گاه از این دو حد  كرد، ولي ھیچ بدین ترتیب، مقدار بخار میان دو حد نھایي تغییر مي. گشودند را مجددا مي

ختند كھ با ماشین وات سا طي این سالھا آزمایش و تجربھ، مخترعین دیگر ماشینھایي مي. رفت فراتر نمي
بود كھ فروش ماشینھاي وات قروض وي را تأدیھ كرد و دوران  ١٧٨٣كردند، و در سال  رقابت مي

. سودآوري آغاز شد؛ او از كار فعال دست كشید و كار مؤسسة بولتن و وات بھ وسیلة پسرانشان ادامھ یافت
بھ سن  ١٨١٩نشاطي رسید، و در سال وات با اختراعات كوچك خود را سرگرم داشت، بھ سنین كھولت پر

  .ھشتادسالگي درگذشت

گوید، در این  بھ طوري كھ دین تاكر مي. در این دوران پرحاصل، بسیاري اختراعات دیگر صورت گرفتند
داران بزرگ از خود اختراعي دارند، و روزانھ سرگرم بھبود اختراعات  تقریبًا ھمة كارخانھ«دوران 

برداري با استفاده از جوھر لزج و فشردن صفحة نوشتھ شده یا  ك شیوة نسخھخود وات ی» .دیگران ھستند
یكي از كاركنانشان بھ نام ویلیام مرداك ). ١٧٨٠(چاپي بھ صفحة كاغذ نازك مرطوب را بھ وجودآورد 

كیلومتر  ١٣اي ساخت كھ ساعتي  ماشین وات را براي كارھاي جریھ بھ كار برد و لوكوموتیو نمونھ
مرداك در افتخار استفاده از گاز زغالسنگ براي روشنایي با فیلیپ لوبون ). ١٧٨۴(سرعت داشت 

  فرانسوي 

اي كھ در اقتصاد انگلستان  مھمترین منظره). ١٧٨٩(بھ ھمین وسیلھ بیرون كارخانة سوھو را روشن كرد 
بري و خورد عبارت است از یك موتور بخار كھ آھنگ پیشرفت را رھ در پایان قرن ھجدھم بھ چشم مي

ھاي نساجي را از نیروي آب بھ نیروي  رود، كارخانھ كند، در انواع صنایع ماشیني بھ كار مي تسریع مي
آورد، آسمان را  دھد، بھ شھرھا ھجوم مي ، سیماي مناطق روستایي را تغییر مي)١٧٨۵حد (كشاند  بخار مي

تا بھ تسلط انگلستان بر دریاھا شود  سازد، و در شكم كشتیھا مخفي مي با گرد و دود زغالسنگ تیره مي
  .اي بدھد نیروي تازه
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اجزاي تركیبي، یعني سوخت، نیرو، . كارخانھ و سرمایھ-دو عنصر دیگر براي تكمیل انقالب الزم بودند
توانستند بھترین ھمكاري را با یكدیگر داشتھ باشند  مواد معدني، ماشین آالت، و نیروي انساني، ھنگامي مي

ھایي  قبًال كارخانھ. ارخانھ، تحت یك سازمان و انضباط، و زیرنظر یك رئیس جمع شوندكھ در یك بنا یا ك
كرد تولید بھ طور منظم و بھ مقیاس  ساختھ شده بودند، ولي در این ھنگام كھ گسترش بازارھا ایجاب مي

یكي از » اي نظام كارخانھ«ھا از لحاظ تعداد و اندازه گسترش یافتند و  وسیع صورت گیرد، این كارخانھ
شدند، افراد و  ھا پرھزینھ مي بتدریج كھ ماشین آالت صنعتي و كارخانھ. اساس نظام جدید در صنعت شد

ھا تسلط  بانكھا بر كارخانھ. آوري یا فراھم كنند بھ قدرت رسیدند توانستند سرمایھ جمع مؤسساتي كھ مي
صادي كھ تحت تسلط فراھم آورندگان داري بھ خود گرفت، یعني اقت یافتند، و ھمة این مجمع نام سرمایھ

در این ھنگام كھ ھرگونھ محركي براي اختراع و رقابت وجود داشت و فعالیت بھ . سرمایھ قرار دارد
شد، انقالب صنعتي آماده بود كھ سیما  نحوي روزافزون از تضییقات اصناف و موانع قانونگذاري آزاد مي

  .و آسمان و روح انگلستان را از نو بسازد

III  -شرایط و احوال  

كارفرما كھ با افزایش . ھم كارفرما و ھم كارگر ناچار بودند عادتھا، مھارتھا، و روابط خود را عوض كنند
جا شدن سریعتر آنان سروكار داشت، نزدیكي خود را با كارگران از دست داد و  روزانة كارگر و جابھ

شغولند ننگرد، بلكھ آنھا را بھ عنوان اجزایي در ناچار شد بھ آنھا بھ چشم آشنایاني كھ بھ یك كار مشترك م
 ١٧۶٠قبل از . یك سلسلھ عملیات و اقداماتي در نظر بگیرد كھ تنھا معیار قضاوت دربارة آنھا سود است

ساعات كار در كارگاھھاي اصناف و . كردند بیشتر افزارمندان در كارگاھھاي اصناف یا در خانھ كار مي
در دوران پیش از . و امكان داشت فواصلي براي استراحت منظور داشتھ شوددر خانھ داراي انعطاف بود 

ما . داشت آن تعطیالتي وجود داشتند كھ در آن ایام كلیسا ھرگونھ كار بھ منظور كسب سود را ممنوع مي
توان گفت كھ سنن،  با این وصف، مي. نباید وضع افراد عادي قبل از انقالب صنعتي را كمال مطلوب بدانیم

  دات، و در بسیاري از موارد، ھواي آزاد، عا

كرد، مشقات كاركنان با كاھش تعداد ساعات كار، افزایش دستمزد، و  كھ عمل صنعتي شدن پیشرفت مي
ولي . كرد شدند تخفیف پیدا مي دسترسي بیشتر بھ جریان روزافزون كاالھایي كھ بھ وسیلھ ماشین تولید مي

براي كارگران ) ١٧۶٠بعد از (ھا منتقل شدند  گي بھ كارخانھنیم قرني كھ طي آن صنایع دستي و خان
  . انگلستان دوران انقیادي غیرانساني و گاھي بدتراز بردگي بود

. كردند ساعت كار طلب مي ١۴تا  ١٢اي شش روز و روزي  ھا در آن دوران ھفتھ بیشتر كارخانھ
توان  سركار نگاه داشتھ شوند، زیرا نمي كردند كھ كارگران باید ساعات طوالني در كارفرمایان استدالل مي

قدر  بسیاري از كارگران روزھاي یكشنبھ آن. بھ آنھا اطمینان داشت كھ مرتب سركار حاضر شوند
بعضي دیگر پس از اینكھ چھارروز . توانستند روزھاي دوشنبھ سركار بیایند كردند كھ نمي میخوارگي مي

بھ كارگرفتن بیش از «دھد كھ  ادم سمیث توضیح مي. اندندم كردند، سھ روز دیگر را در خانھ مي كار مي
او ھشدار داد كھ » باشد؛ حد كارگر طي چھارروز ھفتھ، اغلب علت واقعي بیكاري در سھ روز دیگر مي

: طوالني كردن یا سرعت زیاد كار ممكن است منجر بھ از پاي درآمدن جسماني یا فكري شود، و افزود
تواند بھ طور مداوم كار كند نھ تنھا سالمت خود را بیش از  كند كھ مي ميكسي كھ چنان با اعتدال كار«

  ».دھد بیش از ھمھ است كند، بلكھ مقدار كاري كھ در طول سال انجام مي دیگران حفظ مي

 ١٧٧٠در . توان با درنظرگرفتن ارتباط دستمزدھا و قیمتھا برآورد كرد البتھ دستمزد واقعي را تنھا مي
حدود [پني، یك پوند  ۶ي كھ حدود ھزارو ھشتصد گرم وزن داشت در ناتینگم حدود بھاي یك قرص نان

حساب  ١٧٧٣ادم سمیث در حدود سال . پني بود ٧پني، و یك پوند كره ۴پنیر یا گوشت خوك ] گرم ۴۵٠
شیلینگ، و در  ٧شیلینگ، درمراكز كوچكتر  ١٠كرد كھ دستمزد روزانة متوسط یك كارگر در لندن 

گزارش داد كھ دستمزد ھمگي كارگران صنعتي  ١٧٧٠آرثر یانگ حدود سال . یلینگ بودش ۵ادنبورگ 
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شود،  بھ طوري كھ دیده مي. شیلینگ بود ١١پني تا  ۶شیلینگ و  ۶انگلستان، بستھ بھ موقع جغرافیایي، از 
زدھا دستمزد در آن وقت بھ نسبت قیمتھا خیلي كمتر از امروز بود، ولي بعضي از كارفرمایان بھ دستم

افزودند، و بعضي از كاركنان قسمتي از وقت خود را صرف كارھاي  مواد سوختني یا كرایة خانھ مي
كھ انگلستان جنگ طوالني خود را با فرانسة انقالبي آغاز كرد، قیمتھا  ١٧٩٣بعد از . كردند كشاورزي مي

  .خیلي سریعتر از دستمزدھا افزایش یافتند و فقر از حد گذشت

اي براي كار مرتب  صاددانان قرن ھجدھم پایین بودن سطح دستمزد را بھ عنوان انگیزهبسیاري از اقت
حتي آرثریانگ، كھ از مشاھدة فقري كھ در بعضي از مناطق فرانسھ وجود داشت . كردند توصیھ مي

دانند كھ طبقات  ھمھ، بجز افرادي كھ عقلشان زایل شده است، مي«: داشت ناراحت شده بود، اظھار مي
سمیث اظھار .یا، بھ طوري كھ جي» .نتر باید فقیر نگاه داشتھ شوند، وگرنھ ھرگز پشتكار نخواھند داشتپایی
  :داشت مي

  این حقیقت بر كساني كھ در این امر تبحر دارند شناختھ شده است كھ تنگدستي تا حدودي

امرار معاش كند،  ي كھ بتواند با سھ روز كار]یعني كارگر یدي[صنعتكار . شود باعث تشویق پشتكار مي
توان بھ نحوي منصفانھ با اطمینان گفت كھ  بر روي ھم مي… . بقیة ھفتھ را بیكار و مست خواھد بود

بھ این وسیلھ . كاھش دستمزد در صنعت پشم یك نعمت ملي خواھد بود و بھ فقرا لطمة واقعي نخواھد زد
ھ حال خود نگاه داریم، و عالوه بر آن ممكن است بتوانیم تجارت خود را حفظ كنیم، درآمدھاي خویش را ب

  .مردم را ھم اصالح كنیم

بعضي از زنان . شدند ھا معموًال براي كارھاي غیرماھرانھ بھ كار گمارده مي زنان و كودكان در كارخانھ
ھا بھ طور متوسط روزي  آوردند، ولي درآمد معمولي زنان كارخانھ بافنده بھ اندازة مردان خود پول در مي

 ١٧٨٨ھاي سراجي در سال  كارخانھ. پني و بندرت بیش از نصف درآمد مردان بود ۶ینگ و سھ شیل
بچھ در  ١٠٠٠سر رابرت پیل بیش از . بچھ در استخدام داشتند ۴٨٠٠٠زن و  ۵٩٠٠٠بتنھایي 
اي در اروپا نبود و در مزارع و صنایع  بھ كارگماشتن اطفال عمل تازه. ھاي خود در لنكشر داشت كارخانھ

كاران نسبت بھ آموزش و پرورش ھمگاني،  چون محافظھ. گي بھ صورت اصلي مسلم پذیرفتھ شده بودخان
بھ عنوان اینكھ منجر بھ ازدیاد بیش از حد طبقة تحصیلكرده و كمبود كارگران یدي خواھد شد، روي خوش 

جاي مدرسھ رفتن  دادند، تعداد بسیار كمي از انگلیسیھا در قرن ھجدھم كاركردن كودكان را بھ نشان نمي
وقتي كھ ماشینھا بھ قدر كافي ساده بودند كھ بھ وسیلة كودكان نگاھداري شوند، . دانستند نادرست مي

مقامات كلیساھاي محلي كھ از ھزینة . كردند ھا از كودكان پنجسالھ یا بیشتر استقبال مي صاحبان كارخانھ
میل آنھا را، گاھي بھ گروھھاي پنجاه نفري، ھشتاد نگاھداري كودكان یتیم یا بیچیز ناراحت بودند، با كمال 

كردند كھ  در مواردي چند این مقامات تصریح مي. دادند نفري، یا صد نفري، بھ صاحبان صنایع كرایھ مي
ساعات عادي كار كودكان از ده تا . العقل را ھم بپذیرد كارفرما باید در برابر بیست طفل یك نفر ناقص

ھا آنھا  شد و در بعضي از كارخانھ بھ آنھا اغلب بھ صورت جمعي جا داده مي. چھارده ساعت در روز بود
ایستادند و  دادند، بھ طوري كھ ماشینھا بندرت از كار باز مي نوبت كاریھاي دوازده ساعتھ انجام مي

بیماري در میان این . شد انضباط با وارد كردن ضربھ و لگد حفظ مي. ماندند رختخوابھا بندرت خالي مي
كردند، یا  بسیاري از آنھا بر اثر كار نقص جسماني پیدا مي. یافت ھا قربانیاني بیدفاع مي كارآموزان كارخانھ

مردان معدودي بودند كھ آن قدر رقت قلب . كشتند شدند؛ بعضي از آنھا خود را مي براثر سوانح علیل مي
عداد كودكان كارگر كاھش یافت، نھ بھ ولي ت. داشتند كھ این گونھ بھ كار كشیدن از اطفال را محكوم كنند

  .تر شدند تر شدند، بلكھ بھ خاطر اینكھ ماشینھا پیچیده این علت كھ افراد انساندوست

گرفتند كھ قبًال بر آنھا ناشناختھ  ھا تحت شرایط و انضباطھایي قرار مي اطفال، زنان، و مردان در كارخانھ
ساختھ شده بودند، و این امر باعث سوانح و بیماري بسیار بودند ساختمانھا اغلب باشتاب یا بھ نحوي سست 

  مقررات سخت . شد مي
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كردند كھ توجھ صحیح  كارفرمایان استدالل مي. شد كھ امكان داشت شامل توقیف دستمزد یك روز شود مي
ات بندوبارانة مردمي كھ بھ نظم و ترتیب آالت، لزوم ھماھنگ كردن عملیات گوناگون، و عادات بي از ماشین

كند؛ در غیر این صورت، آشفتگي و اتالف  یا سرعت عادت نكرده بودند انضباطي شدید را ضروري مي
. كند برد و قیمت محصوالت را از قیمت در بازارھاي داخلي و خارجي بیشتر مي منافع را از میان مي

رو  اش روبھ نوادهشد كھ یك افزارمند بیكار با گرسنگي و سرماي خود و خا انضباط بھ این علت تحمل مي
بھ این ترتیب، بھ نفع كارفرما بود كھ . دانستند كھ بیكاران مشتاق كار آنھا ھستند بود؛ و كارگران مي

اي از كارگران بیكار داشتھ باشد كھ از آنھا جانشیناني براي كارگران از كارافتاده، ناراضي، یا  ذخیره
كرد، یا  موجود را بیش از قدرت خرید آن اشباع مي وقتي كھ تولید بیش از حد، بازار. اخراجي فراھم كند

ھنگامي كھ صلح بھ تمایل پرخیر و بركت ارتشھا بھ اینكھ ھرچھ بیشتر و بیشتر كاال سفارش دھند و آنھا را 
  .رو بودند داد، حتي كارگران خوش رفتار و باكفایت با خطر اخراج روبھ ھرچھ زودتر منھدم كنند پایان مي

گرفتند، ولي در نظام  ارگران طبق مقررات صنفي یا شھرداري مورد حمایت قرار ميتحت نظام صنفي، ك
تبلیغات فیزیوكراتھا دایر . آورد صنعتي جدید قانون از آنھا حمایت زیادي، یا اصوال حمایتي، بھ عمل نمي

كارفرمایان  .بر اینكھ اقتصاد از نظارت قانون آزاد باشد در انگلستان نیز، مانند فرانسھ، رسوخ كرده بود
رو شوند مگر  توانند بھ فعالیت ادامھ دھند یا با رقابت خارجي روبھ پارلمنت را متقاعد كردند كھ آنھا مي

ھا، امناي صلح نظارتي بر  ھاي كوچك دھكده در كارخانھ. اینكھ دستمزد تابع قوانین عرضھ و تقاضا باشد
طبقات باال و متوسط . گونھ نظارتي در كار نبود ھیچ، ١٧۵٧ھا، بعداز  دستمزدھا داشتند؛ ولي در كارخانھ

سیل رو بھ افزایش صادرات براي تجارت انگلستان . دیدند دلیلي براي دخالت در كار رھبران صنایع نمي
آورد، و انگلیسھایي كھ استطاعت الزم را داشتند از وفور كاالھاي مصنوع  اي بھ چنگ مي بازارھاي تازه
  .مسرور بودند

با وجود افزایش سریع محصوالت ماشینھایي كھ آنان تحت نظر خود . ر این رونق سھمي نداشتندكارگران د
آنھا . بردند كھ یك قرن پیش با آن دست بھ گریبان بودند در ھمان فقري بھ سر مي ١٨٠٠داشتند، در سال 

ش بازاري دیگر مالك ابزار كار خود نبودند، سھم ناچیزي در طرحریزي محصوالت داشتند، و از گستر
آنھا ھمچنان با كثرت توالد . بردند كردند و سودي نمي كھ خودشان خوراك و مواد و مصالحش را تامین مي

افزودند،  داد، بھ فقر خود مي و تناسل خود، كھ در مزارع از نظر افزایش تعداد كارگران بھره مي
زنانشان ھنوز از روي تعداد  یافتند؛ و مقام و اھمیت میگساري و امور جنسي را دلخوشي اصلي خود مي

لیره  ۶٠٠‘٠٠٠فقر شیوع یافت؛ ھزینة كمك دولت بھ بینوایان از . شد آوردند تعیین مي اطفالي كھ بھ دنیا مي
توانست با مھاجرت یا  ھا نمي باالرفتن تعداد خانھ. افزایش یافت ١٧٨۴لیره در  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧۴٢در 

  كارگران صنعتي . دافزایش تعداد كارگران صنعتي ھمگامي كن

. انگیز بھ طور فشرده در كنار یكدیگر قرار داشتند زندگي كنند اي كھ در خیابانھاي باریك و غم مخروبھ
تا . افزود بردند، و رطوبت این زیرزمینھا بھ علل بیماري مي بعضي از كارگران در زیرزمینھا بھ سر مي

كرده بودند، كھ در آنھا شرایط زندگي بدتر از ھاي فقیر نشین پیدا  ھمھ شھرھاي بزرگ محلھ ١٨٠٠سال 
  .آن بود كھ تاریخ گذشتة انگلستان بھ یاد داشت

آنھا بھ اختراعي كھ . كارگران كوشش داشتند با شورش، اعتصاب، و متشكل شدن وضع خود را بھتر كنند
دام ماشینھا را یك انھ ١٧۶٩پارلمنت در . كردند كرد حملھ مي آنان را بھ بیكاري یا كارھاي پست تھدید مي

ھاي لنكشر بھ صورت جماعتي بینظم،  كارگران در كارخانھ ١٧٧٩با این وصف، در . جنایت بزرگ شمرد
آنھا سالحھاي آتشین و مھمات . كھ تعداد اعضایش از پانصد نفر بھ ھشت ھزار نفر افزایش یافت، درآمدند

گند یاد كردند كھ ھمة ماشینھا را در گردآوردند؛ با ذوب كردن ظروف مفرغي خود گلولھ ساختند؛ و سو
  .كنند انگلستان منھدم مي

در آلتم كارخانة نساجي رابرت پیل . آنھا در بولتن، یك كارخانھ و وسایل آن را بھ طور كامل درھم شكستند
آنھا . را مورد ھجوم ناگھاني قرار دادند و وسایل گرانقیمت آن را درھم شكستند) پدر سررابرت وزیر(
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ھ بھ كارخانة آركرایت در كرامفرد بھ راه افتادند كھ سربازاني گسیل شده از لیورپول بھ آنھا براي حمل
دار  بعضي از آنھا دستگیر، و بھ اعدام با چوبة . نظمي روبھ فرار نھادند رسیدند؛ در نتیجھ كارگران با بي

نھا موجب انتقال این منھدم كردن ماشینھا در این كشور ت«امناي صلح توضیح دادند كھ . محكوم شدند
فردي گمنام » .ماشینھا بھ كشورھاي دیگر خواھد شد، و این كار ھم بھ زیان تجارت انگلستان خواھد بود

ھمة «: از كارگران خواست كھ صبر و حوصلة بیشتري داشتھ باشند و گفت» دوست فقیران«تحت عنوان 
. آورند براي اشخاص معیني بھ وجود ميشوند در آغاز مشكالتي  بھبودیھایي كھ بھ كمك ماشین حاصل مي

  »برداران از شغلشان نبود؟ آیا نخستین اثر ماشینھاي چاپ محروم داشتن بسیاري از نسخھ

انجمنھاي كارگران «داشت، ولي  ھاي كارگري جھت توافقھاي جمعي را ممنوع مي قانون، تشكیل اتحادیھ
میان كارگران نساجي، اعضاي زیادي بعضي از این انجمنھا، خصوصا در . وجود داشتند» روزمزد

این انجمنھا در درجة اول باشگاھھاي اجتماعي یا جمعیتھاي تعاون متقابل بودند؛ ولي با سپري شدن . داشتند
سالھاي قرن ھجدھم، آنھا روش تھاجمیتري بھ خود گرفتند و گاه وقتي كھ پارلمنت دادخواستھاي آنان را رد 

دریانوردان، بافندگان، كالھسازان،  ١٧۶٨-١٧۶٧مثال در سالھاي . دنددا كرد، اعتصابھایي ترتیب مي مي
گران اعتصاب كردند؛ و چند فقره از این اعتصابھا با شدت عمل مسلحانھ از ھردو طرف  خیاطان، و شیشھ

  :بھ این نحو خالصھ كرد ١٧٧۶ادم سمیث نتایج این اعتصابھا را در . ھمراه بودند

طرف، در كلیة موارد عادي، باید در مجادلھ نظر خود را تأمین كند و طرف  بیني اینكھ كدامیك از دو پیش
كارفرمایان، كھ تعداد آنھا معدودتر است، با . دیگر را بھ تسلیم بھ شرایط خود مجبور سازد مشكل نیست

آنكھ شناسد، حال  بندي آنھا را ممنوع نمي توانند با یكدیگر متحد شوند، قانون دستھ سھولتي خیلي بیشتر مي
  .كند دستھ بندي كارگران را منع مي

ولي قوانین بسیاري علیھ … . بندي براي پایین آوردن دستمزد كارگر نداریم گونھ قانوني علیھ دستھ ما ھیچ
تواند خیلي بیشتر مقاومت  در كلیة این گونھ مجادالت كارفرما مي. بندي براي باالبردن آن موجودند دستھ
توانند یك ماه طاقت بیاورند،  توانند یك ھفتھ دوام بیاورند، عدة كمي مي نميبسیاري از كارگران … . كند

  .توان حتي یك نفر را پیدا كرد كھ بتواند بدون كار دوام كند بسختي مي

مجلس عوام  ١٧٩٩نشاندند در  ھا و ھم در پارلمنت بھ كرسي مي كارفرمایان حرف خود را ھم در كارخانھ
كھ ھدف آن تأمین دستمزد بیشتر، تغییر ساعات كار، یا كاھش مقدار كار الزم ھرگونھ انجمن یا جمعیتي را 

پیوستند بھ زندان محكوم  بندیھایي مي كارگراني كھ بھ چنین دستھ. كارگران باشد، غیرقانوني اعالم داشت
 .شد كردند جبران مي شدند، و ھرگونھ زیان وارده بھ كساني كھ علیھ این گونھ افراد خبرچیني مي مي

  .پیروزي كارفرمایان كامل بود

IV -عواقب  

كھ بھ دنبال آن در انگلستان روي ) بجز ادبیات و ھنر(نتایج انقالب صنعتي تقریبًا ھمة آن چیزھایي بودند 
ما باید . توان بدون نوشتن تاریخي از دو قرن گذشتھ، بھ نحوي وافي توصیف كرد این نتایج را نمي. دادند

  :مداوم و بھ پایان نرسیدة تغییر و تحول توجھ كنیم تنھا بھ نقاط اوج فرایند

ھاي  تغییر شكل خود صنعت بر اثر زیاد شدن اختراعات و ماشینھا، این فرایند داراي چنان جنبھ) ١
بمراتب بیش  ١٨٠٠ھاي سال  ھاي كنوني تولید و توزیع كاالھاي ما با شیوه گوناگوني بود كھ اختالف شیوه

  .سال قبل از آن رایج بودند ٢٠٠٠ھایي است كھ  با شیوه ١٨٠٠ ھاي از اختالف میان شیوه
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گذاري و  گذشتن اقتصاد از مرحلة اصناف تحت نظارت و قاعده و صنایع خانگي، بھ نظام سرمایھ) ٢
صحة  ١٧٩۶ادم سمیث نداي انگلستان در انعكاس اثرات نظام جدید بود؛ پیت دوم در سال . آزادي فعالیت

  .دولتي بر آن گذارد

گرفتن جاي مزارع كوچك توسط مزارع بزرگ، كھ از روي اصول  –صنعتي كردن كشاورزي ) ٣
آالت، مواد شیمیایي، و نیروي ماشیني بھ مقیاس وسیع بھ كار  شدند و در آنھا ماشین داري اداره مي سرمایھ

مزارعي . مھ داردتا امروز ادا - المللي كشت شود رفتند تا خواربار والیاف براي بازارھاي داخلي یا بین مي
  .شدند نیز باید در زمرة تلفات انقالب صنعتي بھ حساب آورده شوند كھ توسط افراد خانواده كشت مي

  آمد، ولي  در درجة اول، از پژوھشھاي عملي تشویق بھ عمل مي. تحرك، بھ كاربستن، و اشاعة علم) ۴

طور كھ مذھب  جدید شد، ھمان علوم نظري نیز اعتبارات مالي فراھم آمد و علم خصیصة بارز زندگي
  .خصیصة بارز زندگي قرون وسطایي بود

نقشة جھان را با تضمین تسلط ) طور كھ پیت دوم انتظار داشت و نھ ناپلئون، آن(انقالب صنعتي ) ۵
انقالب صنعتي . انگلستان بر دریاھا و بر سودمندترین مستعمرات بھ مدت یكصدوپنجاه سال عوض كرد

بھ تسخیر مناطق خارجیي كھ  -و بعدًا سایر كشورھاي صنعتي -رانگیختن انگلستانامپریالیسم را با ب
این انقالب . توانستند مواد خام، بازار، یا تسھیالتي براي بازرگاني یا جنگ فراھم آورند گسترش داد مي

مللي را كھ اقتصادشان بر اساس كشاورزي استوار بود مجبور كرد كھ خود را صنعتي، و مجھز بھ 
یزات نظامي سازند تا آزادي خود را كسب یا حفظ كنند؛ این انقالب روابط اقتصادي، سیاسي، یا تجھ

  .نمود نظامیي بھ وجود آورد كھ استقالل را خیالي، و وابستگي را واقعي مي

انقالب صنعتي با افزایش سریع جمعیت انگلستان، صنعتي كردن نیمي از آن، بردن آن بھ شمال و ) ۶
خصوصیات  -ي كھ در نزدیكي منابع زغالسنگ و آھن یا نزدیك راھھاي آبي یا دریا بودندبھ شھرھای-غرب

بھ این ترتیب بود كھ لیدز، شفیلد، نیوكاسل، منچستر، بیرمنگام، . و فرھنگ این كشور را تغییر داد
ه را انقالب صنعتي مناطق وسیعي از انگلستان و كشورھاي صنعتي شد. لیورپول، و بریستول رونق یافتند

ھاي پردود و دم، و مملو از گازھا و گرد و غبار  شكل داد و بھ صورت قطعاتي از اراضي با كارخانھ
  .آور باقي گذارد ھاي متعفن و یأس ھاي انساني خود را در محلھ درآورد، و تفالھ

این انقالب جنگ را ماشیني كرد، گسترش داد، و از صورت جنگ انسان با انسان خارج ساخت، و ) ٧
  .وانایي بشر را براي منھدم كردن و كشتن بھبود وسیعي بخشیدت

بندیھاي  آور ساخت و، بھ این وسیلھ، دستھ این انقالب ارتباطات و حمل و نقل بھتر و وسیعتر را الزام) ٨
  .وسیعتر صنعتي و ادارة مناطق وسیعتر را از یك پایتخت امكانپذیر ساخت

بازرگان و رساندن آن بھ ثروت حاكم بر دیگران، و بھ عنوان این انقالب، با روي كار آوردن طبقھ ) ٩
نتیجة تدریجي این وضع، رسانیدن این طبقة بھ سیادت سیاسي، باعث ایجاد دموكراسي شد؛ این طبقة جدید 

با -ھاي مردم  براي انجام و حفظ این انتقال تاریخي قدرت، روي پشتیباني قسمت روزافزوني از توده
 -توان با تسلط بر وسایل اطالعات و تلقین در یك صف نگاه داشت ین گونھ افراد را مياطمینان از اینكھ ا

ھاي مردم در تاریخ دوران  با وجود این تسلط، مردم كشورھاي صنعتي مطلعترین توده. كرد حساب مي
  .جدید شدند

نیاز چون انقالب صنعتي در حال گسترش بیش از ھر زمان بھ كارگران و مدیران تحصیلكرده ) ١٠
ھا، و دانشگاھھا، بھ مقیاسي كھ بسختي درگذشتھ خواب آن ھم  داشت، طبقة جدید براي مدارس، كتابخانھ

  . كرد شد، پول خرج مي دیده مي
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اقتصاد جدید كاالھا و وسایل آسایش را بیش از ھر نظام قبلي میان قسمتي بمراتب وسیعتر از جمعیت ) ١١
توانست كیفیت تولیدي روزافزون  چھ بیشتر قدرت خرید مردم ميكرد، زیرا تنھا با افزایش ھر توزیع مي

  .خود را حفظ كند

بسیاري از . این انقالب افكار مردم شھرنشین را تیزتر، ولي احساس زیبایي شناسي را كند كرد) ١٢
بھ . آور بدمنظر شدند، و سرانجام خود ھنر ھم دست از تعقیب زیبایي كشید شھرھا بھ نحوي مالل

ھا را از میان برد و سطح ادبیات  اشراف از مسند قدرت یكي از منابع و بارگاه ضوابط و سلیقھزیرآوردن 
  .و ھنر را پایین آورد

این انقالب . انقالب صنعتي اھمیت و مقام اقتصاد را باال برد و منجر بھ تغییر اقتصادي تاریخ شد) ١٣
ھاي مكانیستي  ؛ و منجر بھ نظریھافراد را عادت داد كھ با ضوابط علت و معلول مادي فكر كنند

  .شناسي، یعني تالش براي توضیح كلیة جریانات و فرایندھاي زندگي بھ عنوان عملیات مكانیكي، شد زیست

این تحوالت در علوم، و تمایالت مشابھ در فلسفھ، با شرایط اجتماعات شھري و افزایش ثروت تركیب ) ١۴
  .شدند تا معتقدات مذھبي را ضعیف كنند

این انقالب ماھیت بشر را عوض نكرد، ولي بھ غرایز . انقالب صنعتي اخالقیات را تغییر شكل داد )١۵
. اي داد قدیمي كھ براي زندگي بدوي مفید و براي زندگي اجتماعي پر دردسرند نیروھا و فرصتھاي تازه

ودخواھي طبیعي بشر را رسید خ این انقالب انگیزة سودجویي را تا آنجا مورد تاكید قرار داد كھ بھ نظر مي
در گذشتھ تحكم پدرانھ، تعلیمات اخالقي در مدارس، و تلقینات مذھبي جلو غرایز . كند تشویق و تشدید مي

در نظام اقتصاد . انقالب صنعتي ھمة این عوامل جلوگیرنده را ضعیف كرد. غیر اجتماعي را گرفتھ بودند
افراد خانواده در . حد دوام نسلھا و نظام اجتماعي بودكشاورزي، خانواده واحد تولید اقتصادي و ھمچنین وا

كردند، و خانواده بھ اعضاي خود راه  مزارع، تحت انضباط والدین و نظم و ترتیب فصول، باھم كار مي
نظام صنعتي فرد و مشاركت را . كرد آموخت و خصوصیات اخالقي آنھا را قالبگیري مي ھمكاري مي

بھ . ن و خانواده پایة اقتصادي قدرت و نقش اخالقي خود را از دست دادندوالدی. واحدھاي تولید قرار داد
اي  موازات اینكھ استفاده از كارگران خردسال در شھرھا بیصرفھ شد، اطفال دیگر مایملك مقرون بھ صرفھ

جلوگیري از موالید بیشتر از ھمھ میان طبقة خردمند، و كمتر از ھمھ در میان طبقة كم خرد . نبودند
. ش یافت و، از نظر روابط طبقات اجتماع و قدرت مقامات مذھبي، نتایجي غیرمنتظره بھ بارآوردگستر

چون محدود شدن تعداد افراد خانواده و وجود وسایل ماشیني زنان را از توجھ مادرانھ و كارھاي خانھ آزاد 
چون . نعتي شدن بودآزادي زنان نتیجة ص. ھا و ادارات كشانده شدند ساخت، زنان بھ داخل كارخانھ مي

ھا مدت بیشتري وقت الزم داشتند تا بھ مرحلة تأمین مخارج خود برسند، فاصلة طوالني  پسرھاي خانواده
  شدة میان بلوغ جسماني و اقتصادي خویشتنداري قبل از ازدواج را 

از را كھ بلوغ زودرس اقتصادي، ازدواج زودرس، و امرونھي مذھبي در مزارع امكانپذیر ساختھ بود 
اجتماعات صنعتي خود را در فترتي غیراخالقي میان یك سلسلھ قوانین اخالقي در حال نزع . برد میان مي

  .یافتند و یك سلسلھ قوانین جدیدشكل نگرفتھ سرگردان مي

ھا و جوانب آن، یا قضاوت اجتماعي دربارة  انقالب صنعتي ھنوز در حال پیشرفت است و درك كلیھ جنبھ
اي از  این انقالب مقادیر و تنوعات تازه. باشد ظرفیت و صالحیت یك ذھن واحد مي نتایج آن، خارج از

ھا را بھ دانشمندان  جنایات ایجاد كرده، و روح ھمة از خودگذشتگیھاي قھرمانانة ھیئتھاي مذھبي و راھبھ
د آورده است، انگیز، و اماكن فقیرنشین نكبتبار بھ وجو این انقالب بناھاي زشت، خیابانھاي غم. دمیده است

ولي این عوامل از اساس انقالب صنعتي، یعني جایگزین كردن نیروي ماشیني در عوض انسان، ناشي 
ور شده است، زیرا دریافتھ است كھ اماكن  این انقالب از ھم اكنون بھ بدیھا و زشتیھاي خود حملھ. اند نشده

. كند ثروتمندان را ثروتمندتر مي دارند، و كاھش فقر فقیرنشین بیش از آموزش و پرورش ھزینھ برمي
تواند نوعي زیبایي  معماري منطبق با استفادة عملي، و رفعت مقام از نظر فني، مثًال در ساختن یك پل، مي
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شود، و طرحھاي صنعتي  زیبایي سودبخش مي. بھ وجود آورد كھ علم و ھنر را در كنار یكدیگر قرار دھد

  فصل بیست و ھشتم.آورند زندگي بھ دست ميمقام خود را در میان ھنرھا و زیورھاي 

  

  نمایشنامة سیاسي

١٧۵۶ -١٧٩٢  

I  -ساختمان سیاسي  

آورترین نمایشنامة نیمة دوم قرن ھجدھم در  انقالب صنعتي اساسیترین جریان، و كشمكش سیاسي ھیجان
شریدن مجلس انگلستان مانند چتم، برك، فاكس، و   در این ھنگام، غولھاي نطق و خطابة. انگلستان بود

عوام را صحنة مبارزات شدید و خطیر میان پارلمنت و پادشاه، میان پارلمنت و مردم، میان انگلستان و 
امریكا، میان وجدان مردم انگلستان و حكمرانان انگلستان در ھند و امریكا، و میان انگلستان و انقالب 

  .جراي نمایشنامھ بودساختمان سیاسي چارچوب و اسباب و لوازم ا. فرانسھ كرده بودند

دولت بریتانیاي كبیر یك حكومت مشروطة سلطنتي بود، بھ این مفھوم كھ پادشاه بھ طور ضمني قبول 
اي بدون موافقت  داشت كھ طبق قوانین موجود و رسوم دیرینھ سلطنت كند؛ و ھیچ گونھ قوانین تازه

یكي از . ده بود، نھ یك سند مدونقانون اساسي عبارت از سوابق قضایي گردآوري ش. پارلمنت وضع نكند
دیگري ھنگامي . پادشاه انگلستان امضا شد] لكلند[توسط جان  ١٢١۵این سوابق ماگناكارتا بود كھ در سال 
موادي شامل اصول عمدة آزادي و مشروطیت بھ نام  ١۶٨٨بھ وجود آمد كھ پارلمنت انگلستان در 

ن بھ ویلیام آو اورانژ و ھمسرش مري را موقوف بھ تھیھ كرد، و اعطاي سلطنت انگلستا» اعالمیة حقوق«
) نامي كھ براي اختصار بر آن گذارده شده است(» بیلة حقوق«این . این كرد كھ آنان این اعالمیھ را بپذیرند

اختیار تعلیق قوانین یا اجراي قوانین از طرف مقام سلطنت بدون موافقت پارلمنت «داشت كھ  مقرر مي
صول وجوه براي پادشاه یا براي مصارف پادشاه تحت عنوان اختیارات ویژه و«؛ و »غیرقانوني است

پرینس … بنابراین، با اطمینان كامل بھ اینكھ «: افزود و مي… ؛ »بدون موافقت پارلمنت غیر قانوني است
  اند، و از  را از تجاوز نسبت بھ حقوقشان كھ آنان در اینجا اعالم داشتھ] پارلمنت[آو اورانژ آنھا 

دارند كھ ویلیام و مري،  مقرر مي… اعیان روحاني و غیرروحاني و اعضاي مجلس عوام … . دكر
ویلیام سوم و » «.پرینس و پرنسس اورانژ، پادشاه و ملكة انگلستان، فرانسھ، و ایرلند تعیین و اعالم شوند

د انگلستان با مري دوم با قبول تخت سلطنت، بھ طور ضمني محدودیتھایي را كھ اشراف مغرور و نیرومن
بعدي » قانون جانشیني«وقتي كھ بھ موجب . این اعالمیھ در مورد اختیارات پادشاه قایل شده بودند پذیرفتند

پرنسس سوفیا اھل ھانوور و وراث مستقیم «، و مشروط بھ شرایطي، پارلمنت تاج و تخت را بھ )١٧٠١(
بیلة «كھ آن وراث با قبول تاج و تخت، با  پیشنھاد كرد، پارلمنت چنین فرض كرد» او كھ پروتستان باشند

. كردند گرفت، موافقت مي ، كھ كلیة اختیارات وضع قوانین مگر با موافقت پارلمنت را از آنان مي»حقوق
تحت حكمراني سالطین مستبدي بودند كھ قوانین  ١٧٨٩در حالي كھ تقریبا ھمة كشورھاي اروپایي دیگر تا 

ان حكومتي مشروطھ داشت كھ مورد تمجید فالسفھ و رشك نیمي از كردند، انگلست را وضع و فسخ مي
  .جھان بود

  :شد جمعیت انگلستان را نھ میلیون نفر برآورد كرد كھ از طبقات زیر تشكیل مي ١٨٠١سرشماري 
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ھایي بودند كھ  غیرروحاني قرار داشتند كھ رؤساي خانواده) مرد و زن(نفر اعیان  ٢٨٧در رأس، .١
در این طبقھ مقامھایي بترتیب ازباال بھ پایین بھ این . رسید نفر مي ٧١٧۵جمع اعضاي آنھا بھ 

، دوكھا، ماركوئسھا، ارلھا، و ایكاونتھا، و )از خاندان سلطنتي(شاھزادگان : شرح قرار داشتند
  . شدند این عناوین نسل بعد از نسل بھ پسر ارشد منتقل مي. بارونھا

نفر اعیان غیرروحاني حق داشتند در مجلس  ٢٨٧با  بیست و شش اسقف یا اعیان روحاني، اینھا.٢
دادند، و لقب  خانواده بر روي ھم نجباي بھ طور اخص را تشكیل مي ٣١٣این . اعیان جلوس كنند

امكان داشت كھ . توان بھ ھمة آنھا غیر از دوكھا و شاھزادگان بدرستي اطالق كرد لرد را مي
و قابل انتقال نبودند، با انتصاب بھ مشاغل عالي عناوین نجیبزادگي را كھ رسمیت كمتري داشتھ 

در دستگاه اداري، ارتش، یا نیروي دریایي بھ دست آورد؛ ولي معموًال این انتصابات نصیب 
  . شد كھ قبًال عنوان نجیبزادگي دریافت داشتھ بودند كساني مي

بھ اسم اول  را» لیدي«و » سر«برنت و ھمسرانشان بودند كھ اجازه داشتند كلمات  ۵۴٠حدود .٣
  . خود بیفزایند و این عناوین را بھ وراث خود منتقل كنند

شھسوار و ھمسرانشان بودند كھ حق استفاده از ھمان عناوین را داشتند، ولي  ٣۵٠حدود .۴
  . توانستند آنھا را منتقل كنند نمي

، محترمین، برنتھا، شھسواران. ترین طبقة مالكان بودند حدود شش ھزار نفر محترمین یا كثیرالعده.۵
دادند و معموًال، با نجیبزادگان طبقة باال، جزو  و ھمسرانشان نجیبزادگان طبقة پایین را تشكیل مي

  . آمدند بھ حساب مي» اشراف«
  بودند كھ بدون كارھاي یدي با درآمد ) لیدي(و بانو ) جنتلمن(حدود بیست ھزار آقا .۶

ھاي قدیمي و  شد كھ در خانواده و چنین تصور مي كردند، از خود عالمت خانوادگي داشتند، خود زندگي مي
  .اند مقبول عامھ بھ دنیا آمده

روحانیان طبقة پایین، كارمندان دولت، كسبھ، كشاورزان، : در پایین ھمة اینھا بقیة جمعیت قرار داشتند) ٧
ھ كمك فقیر، ك ١‘۴٠٠‘٠٠٠دكانداران، افزارمندان، كارگران، سربازان، و دریانوردان؛ ھمچنین حدود 

باز، جاعل پول تقلبي در  ولگرد، كولي، اوباش، دزد، حقھ« ٢٢٢‘٠٠٠داشتند، و حدود  دولتي دریافت مي
  ».داخل یا خارج زندانھا، و فاحشة عادي

نفر اعیان  ٢٨٧بیست و نھ درصد از درآمد ملي نصیب  ١٨٠١در سال (اشراف بھ كمك ثروت خود 
شاغل كشوري و لشكري، بھ كمك اعتبار و حیثیت مقام ، بھ كمك مقامھاي برجستة خویش در م)شد مي

گاه  دیرینھ، و با تسلط خود بر انتخابات و قانونگذاري پارلمنت حكومت را زیر سلطة خود داشتند و فقط گاه
و دویست و سھ بارو ) والیتھا(از نظر انتخابات، انگلستان بھ چھل كاونتي . شدند رو مي با مقاوتھایي روبھ

زنان، فقرا، مجرمین محكوم، كاتولیكھاي رومي، كویكرھا، یھودیان، الادریھا، . یم شده بودتقس) شھرستان(
توانستند نسبت بھ حقانیت و اصول كلیساي انگلستان سوگند وفاداري یاد كنند از حق  و سایر كساني كھ نمي

دادند حق  گ مالیات ميشیلین ۴٠تنھا مالكان پروتستاني كھ سالي ) والیتھا(در كاونتیھا . رأي محروم بودند
چون رأي دادن . شد نفر بالغ مي ١۶٠‘٠٠٠داشتند براي انتخابات پارلمنت رأي بدھند؛ عدة اینھا جمعًا بھ 

كردند بھ افرادي جز آنھایي كھ از طرف عمده  علني بود، تعداد بسیار كمي از راي دھندگان جرئت مي
ب، رأي دھندگان نسبتًا كمي زحمت رأي دادن بھ خود بھ این ترتی. مالكان حوزه نامزد شده بودند رأي دھند

آمدند، و بدون ھیچ گونھ  دادند، و تكلیف بسیاري از انتخابات طبق توافقھایي كھ میان رھبران بھ عمل مي مي
دانستند كھ چون نحوة اداره  عمده مالكان این موضوع را امري كامًال منصفانھ مي. شد رأي گیري، تعیین مي

ت ملت در وضع آنھا بسیار مؤثر است، نمایندگي آنھا در پارلمنت باید متناسب با حكومت و سرنوش
  .مالكان با این نظر موافق بودند اموالشان باشد؛ و بیشتر خرده

كھ اینك (در شھر وستمینستر . دادند اي از شیوھاي انتخاباتي نشان مي كننده تنوع گیج) شھرستانھا(باروھا 
ار رأي دھنده بودند؛ در شھر لندن، بھ صورتي كھ بھ آن روز وجود داشت، حدود نھ ھز) مركز لندن است
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شش ھزار رأي دھنده؛ و در بریستول پنج ھزار رأي دھنده؛ تنھا بیست و دو بارو بودند كھ بیش از یك 
  .توانستند رأي دھند در دوازده بارو ھمة افراد ذكور بالغ مي. ھزار رأي دھنده داشتند

توانستند چنین كنند؛ در چند بارو نامزدھاي انتخاباتي  گر تنھا صاحبان اموال ميدر بیشتر باروھاي دی
شده » مقامات شھرداري«توصیفي كھ از این . شدند انتخاب مي) انجمن شھر(توسط مقامات شھرداري 

یك اولیگارشي شھري، مركب از وكالي دادگستري، بازرگانان، دالالن، و آبجوسازان مستقر «: چنین است
  كرد و، بھ  ك انجمن، كھ خودش خود را انتخاب ميدر ی

بعضي از این انجمنھاي شھر رأي خود را بھ » .اجازه نامة سلطنتي، تسلط انحصاري بر اموال شھر داشت
یك بارو بھ نام سادبري آشكارا  ١٧۶١در . پرداختند دادند كھ حامیان آنھا باالترین بھا را مي نامزدھایي مي

اعالن كرد؛ و در انتخابات بعدي، انجمن شھر آكسفرد رسمًا حاضر شد نمایندگان  رأي خود را براي فروش
در بعضي از باروھا، . پارلمنت خود را بھ این شرط دوباره انتخاب كند كھ آنھا قروض انجمن را بپردازند

كھ  ھاي خاصي متعلق بود حق انتخاب یك نامزد انتخاباتي، بھ موجب رسم و عادت، بھ افراد یا خانواده
توانست  خواست، مي زد كھ اگر مي بھ این ترتیب، لرد كملفرد الف مي. لزومي نداشت در آنجا زندگي كنند

گاھي مانند جنس خرید و » اختصاصي«این باروھاي . پیشخدمت سیاھپوست خود را بھ پارلمنت بفرستد
» باروھاي فاسد«از  در بعضي. لیره خرید ۴٠‘٠٠٠شدند؛ لرد اگر مونت میدھرست را بھ مبلغ  فروش مي

توانستند  یك مشت رأي دھنده مي) باروھایي كھ تعداد نمایندگانشان با تعداد رأي دھندگان آن تناسب نداشت(
حتي موقعي كھ . فرستاد یك یا چند نماینده بھ پارلمنت بفرستند، و حال آنكھ شھر لندن تنھا چھار نماینده مي

ات معموًال از طریق ارتشاء، خشونت، یا مست نگاه داشتن یك حق رأي تقریبًا ھمگاني شد، سرنوشت انتخاب
بھ وسایل گوناگون » حامي«یكصدو یازده . شد تعیین مي - بھ طوري كھ نتواند رأي دھد-رأي دھندة متمرد

رأي  ١۶٠‘٠٠٠رأي دھنده، در كاونتیھا  ٨۵٠٠٠در باروھا . بارو بر انتخابات تسلط داشتند ٢٠۵در 
  .رأي دھنده وجود داشتند ٢۴۵‘٠٠٠دھنده، بر روي ھم 

نماینده،  ۴۵اسكاتلند . تعیین شدند ١٧۶١عضو مجلس عوام در  ۵۵٨از این انتخابات جور واجور، 
. نماینده، و دو دانشگاه ھركدام دو نماینده فرستادند ۴١۵نماینده، باروھا  ٩۴كاونتیھاي انگلستان و ویلز 

اختیارات پارلمنت شامل این . یا غیرروحاني داشتعضو اعم از روحاني  ٢٢۴مجلس اعیان در آن وقت 
شدند؛ وضع مالیات، و بھ این وسیلھ  حق تصویب لوایحي كھ براي قانونگذاري ارائھ مي: موارد بود

اگر (؛ بررسي اعتبارنامة كساني كھ مدعي حق ورود بھ پارلمنت بودند؛ تعیین مجازات »اختیار خزانھ«
براي ھرگونھ لطمھ بھ اعضاي آن و ھرگونھ عدم اطاعت از ) ندانكرد، ھمراه با ز پارلمنت اراده مي

قوانین آن؛ و برخورداري از آزادي كامل بیان، از جملھ مصونیت از مجازات بھ خاطر اظھاراتي كھ در 
  .آمد پارلمنت بھ عمل مي

دست داده  مفھوم خود را تقریبًا بھ طور كامل از ١٧۶١تقسیم اعضاي پارلمنت بھ توریھا و ویگھا تا سال 
روي ھم رفتھ توریھا . بود؛ تقسیم واقعي میان پشتیبانان و مخالفان حكومت یا دولت حاضر یا پادشاه بود

دادند؛ از اینھا  گاه تمایلي بھ توجھ بھ امیال طبقة بازرگانان نشان مي صاحبان منافع ارضي بودند؛ ویگھا گاه
ھیچ یك از این دو حزب بھ سود . كار بودند فظھكھ بگذریم، ھم توریھا و ھم ویگھا بھ نحوي یكسان محا

  .كرد ھاي مردم قانونگذاري نمي توده

  توانست بھ صورت قانون درآید مگر اینكھ از تصویب ھردو مجلس بگذرد و بھ امضاي  اي نمي ھیچ الیحھ

فرماندة  او داراي اختیارات نظامي، یعني. مصونیتھایي، داشت كھ رسوم و قوانین انگلستان بھ او داده بود
توانست اعالن جنگ دھد، ولي براي عملي كردن جنگ بھ  عالي ارتش و نیروي دریایي، بود؛ مي

توانست پیمان منعقد كند و قرارداد صلح ببندد؛  او مي. تخصیص اعتبار از طرف پارلمنت نیاز داشت
ارلمنت رسیده باشد اي كھ بھ تصویب پ توانست از توشیح الیحھ اي حقوق قانونگذاري نیز داشت و مي پاره

توانست پادشاه را بھ راه  خودداري ورزد، ولي پارلمنت بھ علت اینكھ اختیار خزانھ را در دست داشت، مي
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پادشاه . كرد پادشاه ھیچ گاه از این حق استفاده نمي ١٧١۴بیاورد، و بھ این علت بود كھ بعد از سال 
توانست قوانین  قوانین موجود بیفزاید، ولي نمي توانست با صدور اعالمیھ یا فرمان شوراي سلطنتي بھ مي

در مورد مستعمرات ھرطور كھ . اي را كھ خالف قانون باشد متداول سازد عرف را تغییر دھد یا عمل تازه
توانست پارلمنت  تنھا او بود كھ مي. او داراي اختیارات اجرایي بود. توانست قانونگذاري كند مایل بود مي

وزیران را، كھ مشي كلي و امور دولتي را ھدایت . امعین تعطیل، یا منحل كندرا احضار، براي مدت ن
ھاي سلطنت شصتسالة جورج سوم بھ راه افتاد  قسمتي از جنجالي كھ در نخستین دھھ. گزید كردند، برمي مي

  .مربوط بھ میزان اختیارات ویژه پادشاه در زمینة انتخاب وزیران و تعیین مشي كلي بود) ١٧٨٢-١٧۶٠(

داشتند تنھا با  حق قانونگذاري پادشاه شدیدًا محدود بود، و لوایحي كھ وزیرانش بھ پارلمنت عرضھ مي
این كار با زدوبندھاي سیاسي، . توانستند بھ صورت قانون درآیند متقاعد كردن ھردو مجلس بھ قبول آن مي

بیش از  ١٧٧٠در . (گرفت با وعده یا خودداري از واگذاري مشاغل یا مقرریھا، یا با ارتشا صورت مي
پرداخت وجوه و اعتباراتي كھ براي .) عضو مجلس عوام در دستگاه دولتي مشاغل انتصابي داشتند ١٩٠

كھ از » اعتبار«گرفت؛ این  این كارھا الزم بودند اكثرًا از اعتبارمخصوص خاندان سلطنتي صورت مي
، حساب بیوتات و خدمة او، )اعتبار ویژه(اش  شد، مخارج خود پادشاه و خانواده طرف پارلمنت تعیین مي

پارلمنت سالي . گرفت كرد در نظر مي پرداخت، و مقرریھایي را كھ اعطا مي حقوقھایي را كھ او مي
پادشاه اغلب . براي جورج سوم تعیین كرد» اعتبار مخصوص خاندان سلطنتي«لیره بھ عنوان  ٨٠٠‘٠٠٠

لیره  ۶١٨‘٣۴٠مبلغ  ١٧٧٧لیره، و در  ۵١٣‘۵١١ت پارلمن ١٧۶٩كرد؛ در  بیش از این مبلغ خرج مي
قسمتي از پول پادشاه صرف خریدن آرا در . براي تأدیة قروض پادشاه، عالوه بر مقرریش، پرداخت

وجوھي كھ پارلمنت براي . شد انتخابات پارلمنت، و قسمتي دیگر صرف خرید آرا در خود پارلمنت مي
. شد ري از موارد بھ شكل رشوه بھ خود پارلمنت بازگردانده ميكرد، در بسیا فعالیتھاي پنھاني تصویب مي

آوري شدة خود از ھندوستان بھ انگلستان باز  كھ با ثروت جمع(» نواب«وقتي وجوھي را كھ بھ وسیلة 
ھاي دولتي یا   شدند یا بھ وسیلة بازرگانان كھ بھ دنبال مقاطعھ در انتخابات یا قانونگذاري خرج مي) گشتند مي

  شدند بھ این بده بستان پادشاه  فرار از دخالت دولت بودند پرداخت ميدرصدد 

اودر یافت، تصویري كھ بھ نحوي   آید كھ نظیر آن را بسختي امكان داشت در غرب رودخانة دست مي
  .نامطبوع دربارة طبیعت بشر آموزنده بود

الیات ازھمة مالكان، اعم از بزرگ م. اي جزئیات كم اھمیت نظام مستقر در انگلستان توجھ كرد باید بھ پاره
شد، شاید این عامل در احترامي كھ مردم عادي نسبت بھ نجیبزادگان قایل بودند  یا كوچك، وصول مي

. داشت داد، بلكھ تنھا یك نیروي احتیاط را مجاز مي پارلمنت اجازة یك ارتش دایمي را نمي. دخالت داشت
نفر،  ١٨٠‘٠٠٠مي كھ فرانسھ یك ارتش دایمي مركب از براي امكانات مالي برتر انگلستان، در ھنگا

در . نفر داشت، نگاھداري یك نیروي احتیاط امر مھمي نبود ٢٢۴‘٠٠٠نفر، و روسیھ  ١٩٠‘٠٠٠پروس 
زمان جنگ، نیروھاي مسلح، با دقت و شدت، از طریق بھ خدمت خواندن یا خدمت اجباري افراد فراھم 

و قساوتھاي غیرانساني زندگي در   شد، سم در آزادیھاي فردي وارد ميتخطیھایي كھ بر اثر این ر. شدند مي
  .انگلستان بودند  اي در صحنة ھاي تیره ارتش و نیروي دریایي، سایھ

كھ ساختمان سیاسي انگلستان بھترین ساختماني بود كھ طبیعت و ) ١٧۶۵حد (كرد  بلكستون احساس مي
كرد كھ بھترین نوع حكومت  قدیمي را نقل مي  و این عقیدةا. داشت سطح آموزش افراد در آن موقع مجاز مي

بھ نحوي «آورد، وھمة اینھا را  آن است كھ تركیبي از سلطنت با حكومت اشرافي و دموكراسي بھ وجود مي
  .دید در قانون اساسي انگلستان جمع مي» خوب و سعادتبار

كھ این (واحد سپرده شده است، آنھا ھمان طور كھ قدرت اجرایي قوانین در نزد ما بھ یك شخص   زیرا،
شود  ترین نظام سلطنتي یافت مي ھمة مزایاي قدرت و سرعتي را كھ در مطلقھ) اند قدرت را تفویض كرده

و چون عمل قانونگذاري كشور بھ سھ قوة متمایز و كامًال جدا و مستقل از یكدیگر سپرده شده . دارا ھستند
كھ یك مجمع اشراف مركب از  –اعیان روحاني و غیرروحاني ) مجلس(نخست پادشاه؛ دوم   است یعني،
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و سوم   اند؛ افرادي است كھ بھ خاطر تدین، بستگي خانوادگي، درایت، شھامت، یا اموالشان انتخاب شده
شود كھ بھ آن صورتي از دموكراسي  مجلس عوام كھ آزادانھ توسط مردم از میان خود آنان انتخاب مي

آورند و بھ منافع  ھاي گوناگون آن را بھ حركت مي ین ھیئت مجتمع، كھ انگیزهدھد؛ و از آنجا كھ ا مي
گوناگون توجھ دارد، اختیار عالي ھمھ چیز را دارد، ھیچ یك از سھ شاخة نامبرده نخواھد توانست بھ اقدام 

قدرت  و ھر شاخھ داراي  كنند؛ اي دست بزند، زیرا دو شاخة دیگر در برابر آن مقاومت مي ناراحت كننده
اي است كھ براي خنثا كردن ھر بدعتي كھ صالح نداند یا خطرناك تشخیص دھد كافي است، بھ  كننده نفي

این ترتیب، حاكمیت قانون اساسي انگلستان در این امر نھفتھ است، و این كار تا آنجا كھ امكان دارد، براي 
  اجتماع بھ نحوي سودمند صورت گرفتھ است 

یك قانوندان برجستھ كھ مطلب را از مقام رفیع و آسودة خود   كاري میھن پرستانة ما ممكن است بھ محافظھ
دھد تبسم كنیم؛ ولي بھ احتمال زیاد، این نوع قضاوت مورد تأیید نود درصد مردم در  مورد توجھ قرار مي

  زمان سلطنت جورج 

I I  – شخصیتھاي اول نمایشنامھ  

. ن نمایشنامھ شركت داشتند در میان مشھورترین شخصیتھا در تاریخ انگلستان بودندشخصیتھایي كھ در ای
 -تخت سلطنتش را حفظ كرد ) ١٨٢٠-١٧۶٠(در رأس آنھا جورج سوم قرار داشت كھ در سالھاي بالخیز 

انور او نخستین پادشاه از خاندان ھ. سالھایي كھ شاھد انقالبھاي امریكا و فرانسھ و جنگھاي ناپلئون بودند
و بھ امور انگلستان عالقة بسیار   دانست، خود را فردي انگلیسي مي  بود كھ در انگلستان بھ دنیا آمده بود،

رفت  شمار مي اعتنا بھ قوانین بھ او نوة جورج دوم، و فرزند فردریك لویس بود كھ شخصي بي. داد نشان مي
مادرش پرنسس . ازده سال داشتدر آن وقت جورج سوم آینده دو. در گذشتھ بود ١٧۵١و در سال 

دار ولي شرور و فاقد تحصیالت  گوتا، كھ از برخورد با جوانان اصل و نسب آوگوستا، از امیرنشین ساكس
داشت و او  خوب بھ ھراس افتاده بود، جورج را در نوعي قرنطینھ در برابر این گونھ معاشران نگاه مي

خوشیھا، سروصدا، و افكار   از آلودگي و دور از بازي، اش بود، در انزوایي عاري را، كھ یكي از نھ بچھ
بھ . او كم جرئت، بیحال، متدین، با تحصیالت ناقص، و غمزده بزرگ شد. ھمگنان و عصر خود بار آورد

اگر من روزي صاحب پسري شوم، او را آن قدر كھ شما مرا غمزده «: مادر سختگیر و عیبجوي خود گفت
مادرش احساس حقارتي را كھ نسبت بھ پدر بزرگ وي بھ خاطر تحمل » .اید غمگین نخواھم ساخت كرده

یعني  - » ! جورج، تو یك پادشاه باش«: گفت سیادت پارلمنت داشت بھ او منتقل كرد و كرارًا بھ او مي
یك روایت، كھ اصالت آن اغلب مورد سئوال است، . رھبري فعاالنة حكومت را دوباره بھ چنگ بیاور

در . با لینگبروك قرارگرفت) ١٧۴٩(وان، تحت تأثیر مثال یك پادشاه میھن پرست اثر حاكي است كھ این ج
گذارند  مي«درحالي كھ (و » ھم حكومت كنند و ھم سلطنت« این اثر بھ حكمرانان اندرز داده شده بود كھ 

گلستان بھ ابتكار اقداماتي را براي بھبود وضع زندگي مردم ان) »پارلمنت اختیاراتي را كھ دارد حفظ كند
بسیار با صداقت، ولي «: یكي از معلمان جورج، لرد والدگریو، وي را چنین توصیف كرد. دست گیرند

او خواستار قاطعیت نیست، . ... كند اي است كھ صداقت را دوستداشتني مي خواستار رفتار صریح و بیپرده
... نوعي غمزدگي وجود دارد كھ در خلق و خوي او . ... زیرا كھ این كیفیت با خودرأیي زیاد توأم است

  .این خواص تا پایان دوران سالمت عقلش با وي باقي ماندند» .منبع نگراني دایمي خواھد بود

خانة خاندان سلطنتي دوستي  پس از مرگ پدر جورج، بیوة او با جان استوارت، ارل آو بیوت، مسئول جبھ
شت و مدت پانزده سال بود كھ با مري سي و ھشت سال دا ١٧۵١بیوت در سال . نزدیكي برقرار كرد

جورج در . ورتلي مانتگیو، دخترلیدي مري مانتگیو معروف كھ ھمنام با مادرش بود، ازدواج كرده بود
دانش و درستكاري . سالھاي آخر قبل از اینكھ پادشاه شود، بیوت را بھ عنوان مربي و محرم خود پذیرفت

  كرد، با احساس این اسكاتلندي را تحسین مي
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  كاخ وینزر. جورج سوم: تامس گینزبره
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شد كھ خود را براي رھبري قدرتمندانة  پذیرفت، و از طرف او تشویق مي حقشناسي اندرز او را مي
س، كھ زیبارویي پانزدھسالھ وقتي كھ این شاھزادة جوان بھ فكر افتاد بھ لیدي سرالنك. حكومت آماده كند

بود، پیشنھاد ازدواج كند، با حالتي غمگین ولي پرمحبت تسلیم این ھشدار بیوت شد كھ او باید با ازدواج با 
من آیندة خود را در «: جورج نوشت. یك شاھزاده خانم خارجي بھ ایجاد یك اتحاد سیاسي مفید كمك كند

معشوق عزیز و مورد عالقة خود پنھان خواھم داشت؛ در دھم، و افكارم را حتي از  دست شما قرار مي
انگیز شما را ناراحت نخواھم كرد، زیرا اگر  گاه با این داستان غم سكوت غم خواھم خورد، و دیگر ھیچ

الزم باشد كھ یا دوست خود را از دست دھم یا عشق خود را، من از عشق خود دست خواھم كشید، چون 
وقتي جورج بر تخت سلطنت نشست، بیوت » .نھم خوشیھاي دنیوي ارج مي از ھمة من بر دوستي شما بیش

  . را با خود داشت

سلطنت او یكي از مصیبتبارترین سلطنتھا در تاریخ انگستان بود، و خود او ھم در این جریان تقصیر 
را االھیات كلیساي انگلیكان . با این وصف، او مؤكدًا یك مسیحي، و معموًال شخصي شریف بود. داشت

آورد، و یك واعظ دربار را كھ در وعظ خود از  پذیرفت، مراسم آن را بدون تقدس متظاھرانھ بھ جاي مي
كرد و بھ آنھا رو  در زمینة ارتشا از دشمنان سیاسي خود تقلید مي. او تمجید كرد مورد مالمت قرار داد

بند و باري  اطر بيدر نسلي كھ بھ خ. زد، ولي در زندگي خصوصي خود مجسمة فضیلت بود دست مي
اي از وفاداري شوھرانھ بھ انگلستان ارائھ كرد كھ، بدون ظاھرسازي، با  جنسي شھرت داشت، او نمونھ

او در ھمھ چیز، بجز . بند و باریھاي برادران و پسران وي تفاوتي بسیار داشت زناكاریھاي اسالف و بي
دادن بسیار دست و دل باز بود، خودش  یھبا آنكھ در ھد. مذھب و سیاست، نمونھ و مجسمة مھرباني بود

قماربازي را در دربار منع كرد، با عزمي جزم در امور حكومتي . اي داشت عادات و سلیقھ و ذوق ساده
دوازده بار پیامھاي حاوي دستور - كرد، و روزي ده كوشید، بھ جزئیات بسیاركوچك رسیدگي مي سخت مي

از حد متعصب و دلمرده نبود و از تئاتر، موسیقي،  خصي بیشاو ش. فرستاد براي دستیاران و وزیرانش مي
ازلحاظ شھامت ھم كسري نداشت و مدت نیم قرن با سرسختي با دشمنان سیاسي . آمد و رقص خوشش مي

قصدي كھ  رو شد، و در دو سوء اي مردم خشن با شھامت روبھ با توده ١٧٨٠در سال . خود مبارزه كرد
ش و خونسردي خود را حفظ كرد، با صراحت بھ نقایص تحصیالت خود علیھ جانش بھ عمل آمدند آرام

اگر از نظر فكري قدري ضعیف . واقف بود و تا آخر عمر از ادبیات، علوم، و فلسفھ نسبتًا بینصیب ماند
بود، ممكن است بھ علت انحرافي در كیفیات موروثي، یا اھمالي از ناحیة معلمانش، و ھمچنین ھزار 

  .آیند كھ بر یك پادشاه وارد ميفشاري بوده باشد 

  گاه  او ھیچ. یكي از عیوب جورج حسادت سوءظن آمیزش نسبت بھ قابلیت و استقالل فكري اشخاص بود

در جاي دیگر ما شاھد فعالیتھاي این مرد . سیاسي، نافذ بودن قضاوت، و قدرت و فصاحت بیانش ببخشد
پیت . ایم بوده» جنگ ھفتسالھ«تا پیروزیش در  )١٧٣۵(از زمان ورودش بھ پارلمنت ) پیت(العاده  فوق
پیت خود را حافظ شایستة امپراطوریي . باشد –خیلي بیشتر از جورج سوم  –شق  توانست متفرعن و كلھ مي

) پیت(  با پادشاه عملي) جورج(كرد كھ تحت رھبري وي ایجاد شده بود، و وقتي پادشاه اسمي  احساس مي
پیت شخصًا درستكار بود و بھ . یافتن بھ تخت سلطنت آغازشد اي دستتن بر بھ رو شد، جنگي تن روبھ

ارتشایي كھ در اطرافش رواج بسیار داشت آلوده نشده بود؛ ولي او بھ سیاست تنھا از دیدگاه قدرت ملي 
گونھ عواطف انساني او را از عزم خود دایر بر تحقق سیادت انگلستان  داد كھ ھیچ نگریست و اجازه نمي مي

خواندند، زیرا وي بزرگترین مرد در مجلس عوام بود، نھ اینكھ  مي» عوامي بزرگ«او را . سازدمنحرف 
ولي پیت براي دفاع از مردم امریكا و ھند علیھ ظلم انگلیسیھا قد علم . در فكر بھبود وضع مردم عادي باشد

او » .اموش كند یا ببخشدو استعداد آن را نداشت كھ فر«آمد  او ھم مانند پادشاه از انتقاد بدش مي. كرد
وقتي جورج سوم  ١٧۶١در سال . حاضر نبود بھ پادشاه خدمت كند مگر اینكھ او را زیر فرمان داشتھ باشد

اي با فرانسھ ببندد، او از  اصرار داشت از عھدنامة انگلستان با فردریك تخلف كند و قرارداد صلح جداگانھ
  .دست دشمني جز بیماري نقرس نبود ورد، این شكست بھاگر سرانجام او شكست خ. مقام خود استعفا داد
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پیت در . كرد نفوذ ادمند برك بر افكار مردم انگلستان با نفوذ پیت بر امور سیاسي انگلستان برابري مي
روي صحنھ آمد و بھ طور منقطع توجھ مردم انگلستان  ١٧۶١از صحنة نمایش ناپدیدشد؛ برك در  ١٧٧٨
و فرزند یك وكیل دادگستري بود ) ١٧٢٩(این واقعیت كھ وي متولد دوبلن . بھ خود جلب كرد ١٧٩۴را تا 

او انگلیسي نبود، بلكھ بھ . ممكن بود در تالش وي براي رسیدن بھ مقام و قدرت سیاسي ایجاد اشكال كند
ھ این نكتھ ك. عنوان یك نفر انگلیسي پذیرفتھ شده بود؛ او از طبقة اشراف نبود، بلكھ اشرافیت فكري داشت

) كھ در تمام طول عمرش ادامھ داشت(بایستي بر احساس ھمدردي وي  مادر و خواھرش كاتولیك بودند مي
نسبت بھ كاتولیكھاي ایرلند و انگلستان، و تأكید مصرانة وي دربارة اینكھ مذھب موضع مستحكم اخالقیات 

لیتور، و در كالج ترینیتي در اي متعلق بھ فرقة كویكرز در ب او در مدرسھ. اثر گذارده باشد. و كشور است
ھاي سیسرون تحسین كند و آنھا را شالودة  دوبلن تحصیل كرد و بھ قدر كافي التیني یاد گرفت تا از خطابھ

  .سبك سخنراني خود قرار دھد

عنوان  او بعدھا علم حقوق را بھ. وي بھ انگلستان رفت تا در میدل تمپل بھ تحصیل حقوق پردازد ١٧۵٠در 
» كند از ھمة انواع دیگر دانش در تسریع و نیرو بخشیدن بھ ادراك كمك مي علمي كھ رویھمرفتھ بیش«

اند، باز  آمده  دنیا عادت بھجز در مورد افرادي كھ بسیار با س«مورد تمجید قرار داد؛ ولي عقیده داشت كھ 
  كردن و روشن كردن ھمة افكار بھ یك نسبت كامًال 

پدرش مقرري او را بھ این علت قطع كرد كھ ادمند بھ علت توجھي كھ بھ  ١٧٧۵حدود » .مناسب نیست
ھا ظاھرًا ادمند ذوقي براي ادبیات پیدا كرده و بھ تئاتر. ماند مسائل دیگر داشت، از تحصیل حقوق غافل مي

اي برایش پرداختند كھ وي عاشق پگ وافینگتن  كرد، افسانھ و باشگاھھاي مناظرة لندن رفت و آمد مي
من ھمة قواعد را نقض كرده و ھمة «: بھ یكي از دوستانش نوشت ١٧۵٧در . ھنرپیشة مشھور شده است

ھاي مختلف،  نقشھ جور واجور، با طرحھا و«؛ وي نحوة زندگي خود را »ام آداب معاشرت را نادیده گرفتھ
» گاھي در لندن، گاھي در نقاط دور دست كشور، گاھي در فرانسھ، و بزودي اگر خدا بخواھد، در امریكا

اندوزي برك در دست نیست، جز  از اینھا كھ بگذریم، اطالع دیگري از آن سالھاي تجربھ. توصیف كرد
  .ر كرد و پیمان ازدواج بست، تسلسلي نامعین، دو كتاب بسیار قابل توجھ منتش١٧۵۶اینكھ در 

اي از بدبختیھا و بدیھایي كھ از ھر نوع جامعة  یكي از این كتابھا اثبات حقانیت جامعة طبیعي، یا منظره
این مقالھ، كھ . بھ قلم یك نویسندة شریف متوفا نام داشت... اي بھ لرد   نامھ. شود تصنعي عارض بشر مي

منزلة محكوم كردن شدید ھمة انواع حكومتھا بود، بمراتب ھرج حدود چھل وپنج صفحھ داشت و بظاھر بھ 
از  تر از گفتار راجع بھ منشأ عدم مساوات بین افراد بشر اثر روسو بود، كھ تنھا یك سال پیش طلبانھ و مرج 

اي كھ براساس امیال و غرایز طبیعي، و نھ  جامعھ«عنوان  را بھ» جامعة طبیعي«برك . آن منتشر شده بود
» تكوین قوانین«گفت كھ  او مي. توصیف كرد» گونھ رسم یا سنت مشخصي، بنا شده است ت ھیچبھ صور

جامعة سیاسي بحق «خیانت، و جنگ؛ و   تاریخ عبارت است از شرح قصابي،. در حكم یك انحطاط است
كنند، كلیة  ھمة حكومتھا از اصول ماكیاولي پیروي مي» .متھم بھ ایجاد قسمت عمدة این تباھي است

كشي  اي از حرص، فریب، سرقت، و ھمنوع گیرند، و نمونة فاسدكننده خویشتنداریھاي اخالقي را نادیده مي
دموكراسي در آتن و روم درماني براي زشتیھا و بدیھاي حكومت با خود نیاورد، زیرا . دھند ارائھ مي

یتھاي فریب خورنده، طولي نكشید كھ این دموكراسي، بر اثر توانایي عوامفریبان در جلب تحسین اكثر
قانون، بیعدالتي قانونیي است كھ از ثروتمندان بیكاره علیھ فقراي . صورت یك نظام استبدادي درآمد بھ

جامعة سیاسي اكثریت را «. افزاید كھ آن ھم حقوقدانان ھستند اي مي كند و بدي تازه استثمار شده حمایت مي
ان انگلستان نگاه كنید و توجھ كنید كھ آیا چنین بھ وضع معدنچی» .صورت ملك اقلیت درآورده است بھ

توانست در یك جامعة طبیعي، یعني قبل از وضع قوانین، وجود داشتھ باشد؟ آیا ما با این وصف  فالكتي مي
عنوان اینكھ بر اثر طبیعت انسان ضرورت  كند، بھ حمایت مي) كشور(باید كشور را، مانند مذھبي كھ از آن 

  .وجھ ھیچ نھ، بھ یافتھ است، بپذیریم؟

اگر ما بر آن باشیم كھ عقل و آزادي خود را تسلیم تجاوز مقامات كشوري بكنیم، جزاینكھ ھرچھ آرامتر 
اي كھ با این وضع مرتبطند منطبق سازیم و معتقدات مذھبي مردم عامي را بھ  ھاي عامیانھ خود را با اندیشھ
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ولي اگر این الزام را تخیلي بدانیم نھ . ھ انجام دھیمھمان صورت امور سیاسي آنھا بپذیریم، كاري نداریم ك
  واقعي، از رؤیاھاي آنھا

دربارة جامعھ وھمچنین توھماتشان در مورد مذھب دست خواھیم كشید و حقانیت خود را براي راه یافتن بھ 
  . آزادي كامل بھ اثبات خواھیم رسانید

جواني را دارد كھ از نظر روحي متدین  این اظھارات طنین جسورانھ و صداقت خشمگینانة یك افراطي
داند و بھ فقر و خفتي كھ در انگلستان شاھد بوده است حساسیت  است، ولي االھیات متداول را مردود مي

دارد؛ و نیز معرف استعدادي است كھ از وجود خود آگاه است، ولي ھنوز در مسیر جریانات وقایع جھان 
دارایي، و آن   اري در طول مسیر خود، براي رسیدن بھ مقام،ھر جوان ھشی. موقع و مكاني نیافتھ است

ھایي دربارة انقالب فرانسھ خواھیم دید، از این  كاري توأم با وحشتي كھ ما در اثر برك بھ نام اندیشھ محافظھ
بینیم نویسندة اثبات حقانیت با اختفاي خود در گمنامي رد پایي از خود باقي نگذاشت  ما مي. گذرد مرحلھ مي

تقریبًا ھمة خوانندگان، از جملھ ویلیام واربرتن و ارل آو چسترفیلد، این . و حتي خود را متوفا معرفي كرد
اي واقعي بھ بدیھاي موجود و جاري تلقي كردند، وخیلیھا آن را بھ وایكاونت  عنوان حملھ جزوه را بھ

یك نویسندة شریف «تھ است، در گذش ١٧۵١گفتند كھ این شخص، كھ در  دادند و مي بالینگبروك نسبت مي
از انتشار این مقالھ، برك براي عضویت پارلمنت در مبارزات انتخاباتي شركت  نھ سال پس. است» متوفا
اي  با مقدمھ ١٧۶۵حساب آورده شود، آن را در  ترسید جوش و خروش جوانیش علیھ وي بھ  او كھ مي. كرد

صود از مطلب مختصري كھ ذیًال خواھد آمد نشان مق«: گفت مجددًا بھ چاپ رسانید كھ قسمتي از آن مي
توان با موفقیت  را كھ براي انھدام مذھب بھ كار رفتند، مي[ ادبي] دادن آن است كھ ھمان ماشینھایي 

عنوان اینكھ   بیشتر زندگینامھ نویسان برك این توضیح را بھ» .مشابھي براي براندازي حكومت بھ كار برد
توانیم تالش یك نامزد سیاسي را براي  توانیم با آنھا ھمعقیده شویم، ولي مي ما نمي .اند صادقانھ است پذیرفتھ

  داشتیم؟ اي مي شد، آینده مان آشكار مي كدام یك از ما اگر گذشتھ. حفظ خود علیھ تعصب عمومي درك كنیم

بود، ولي با  انتشار یافت، بھ اندازة اثبات حقانیت از فصاحت برخوردار ١٧۵۶اثر دیگر برك، كھ در سال 
در چاپ . این اثر یك تحقیق فلسفي در بارة مبدأ واالیي و زیبایي نام داشت. زیركي بیشتري نوشتھ شده بود

ما باید از شھامت این جوان بیست و ھفت . دوم این اثر، برك گفتاري در بارة ذوق و سلیقھ را بھ آن افزود
كرد تحسین  از الئوكون نوشتة لسینگ دنبال مي شسالھ كھ این موضوعھاي مشكل وثقیل را ده سال تمام پی

دست آورده  او ممكن است سر نخي از مطلع كالم كتاب دوم در بارة طبیعت اشیا نوشتة لوكرتیوس بھ. كنیم
آشوبند، از ساحل مشاھدة زحمت فراوان شخصي  ھنگامي كھ بادھا آبھا را در دریایي عظیم بر مي«: باشد

دة مشقت یك انسان سروربخش نیست، فقط دیدن اینكھ انسان خود از چھ دیگر مطبوع است؛ البتھ مشاھ
احساساتي كھ بھ صیانت نفس تعلق «: بھ این ترتیب، برك نوشت» .رنجھایي در امان مانده، شیرین است

  دارند در حول محور درد و گرسنگي دور 

ما از درد و گرسنگي اطالع  شوند؛ و وقتي بآساني دردناك مي  گذارند، احساسات مستقیمًا بر ما اثر مي
من آنچھ این احساس سرور را … . شوند داریم، بدون اینكھ عمًال در چنان وضعي باشیم، سروربخش مي

آثاري كھ متضمن تالش، ھزینھ، و شكوه و جالل   كلیة» در درجة دوم،«. نامم آورد واال مي وجود مي بھ
ھنگام تعمق  شكوه بسیار باشند نیز واالیند، زیرا، بھباشند واال ھستند، و ھمة بناھایي كھ داراي ارزش و 

كار رفتھ  ھاي مربوط بھ عظمت تالشي را كھ براي ایجاد این گونھ آثار بھ دربارة آنھا، ذھن انسان اندیشھ
آمیز بودن بھ ایجاد احساس واالیي كمك  و اسرار  تیرگي، تاریكي،» .پندارد است دربارة خود آثار صادق مي

كردند كھ تنھا نور كم و غیر مستقیم بھ  ھ ھمین علت بود كھ معماران قرون وسطي دقت ميكنند؛ و ب مي
یا اسرار اودلفو اثر آن ) ١٧۶۴(آثار رمانتیك مانند قصر اوترانتو اثر ھوریس والپول . داخل كلیسا راه یابد

  .ھا منتفع شدند از ھمین اندیشھ) ١٧٩۴(رد كلیف 

كنم كھ در ما احساس محبت و  كیفیاتي در اشیا اطالق مي  من بھ كلیة زیبایي نامي است كھ«: گفت برك مي
او عمل پیروان مكتب . كنند از ھمھ شبیھ باشند، را ایجاد مي  عاطفھ، یا احساسات دیگري كھ بھ اینھا بیش
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دانست؛ ھمة ما قبول  كالسیك را در تقسیم ھمة این كیفیات بھ ھماھنگي، وحدت، تناسب، و توازن مردود مي
معموال . داریم كھ قو حیوان زیبایي است، ھر چند كھ گردن بلند و دم كوتاھش كامًال با بدنش نامتناسب است

من اینك چیز زیبایي را بھ خاطر «). باشد وبنابراین عكس آنچھ كھ واالست، مي(آنچھ زیباست كوچك است 
تیز با برجستگي ناگھاني  یك سطح پرچین وشكن یا ناھموار، یك زاویة» .ندارم كھ صاف و نرم نباشد

باعث ناراحتي ما خواھد شد و احساس لذت ما را از اشیایي كھ از جھات دیگر زیبا ھستند محدود خواھد 
زند، و ظاھر ظریف و حتي شكننده براي آن تقریبًا  ظاھر زمخت و پرنیرو بھ زیبایي لطمة بسیار مي«. كرد

اگر این رنگھا متنوع و روشن باشند، ولي نھ خیلي  افزایند، خصوصًا رنگھا بھ زیبایي مي» .ضروري است
عجیب آنكھ برك این سؤال را نكرد كھ آیا یك زن بھ علت اینكھ كوچك، نرم و صاف، ظریف، . تند و زننده

اندازند، و  و رنگارنگ است زیباست، یا اینكھ این كیفیات از این نظر زیبا ھستند كھ ما را بھ یاد زنان مي
  .با است كھ مطلوب استزن از این نظر زی

او دختر یك . با او ازدواج كرد ١٧۵۶ھرحال، جون نیوجنت مطلوب بود، و برك در سال پرحاصل  بھ
طبع مالیم و مھربانش . پزشك ایرلندي و كاتولیك بود، ولي كمي بعد بھ معتقدات مذھبي انگلیكانھا گروید

  .داد خلق و خوي تند و قابل تحریك شوھرش راتسكین مي

ماركوئس . اثبات حقانیت وتحقیق درھا را بھ روي برك باز كرد) اگر نگوییم كھ استدالالت(بك اثر س
راكینگھم، با وجود اخطار دیوك آو نیوكاسل دایر براینكھ برك یك ایرلندي سركش، یكي از طرفداران 

برك  ١٧۶۵خر در اوا. عنوان منشي استخدام كرد جیمز دوم، طرفدار پنھاني پاپ، و یسوعي است، او را بھ
  از بارو وندوور بھ كمك اعمال نفوذ لرد ورني، كھ 

در مجلس عوام عضو تازه بھ . آن بارو است ، بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب شد» صاحب«شد  گفتھ مي
اش  صدایش خشن و لھجھ. عنوان خطیبي فصیح كھ ھنوز لحن سخنش مجاب كننده نبود شھرت یافت 

از حد پر حرارت  شوخیھایش گاھي عاري از لطافت، و حمالتش بیش ایرلندي بود و حركاتش ناجور،
كرد،  توانست درك كند برك ھمین طور كھ صحبت مي ھاي وي بود كھ انسان مي تنھا با مطالعة گفتھ. بودند

اش، و توانایي اینكھ  كنندة خود، دامنة دانش و امثلھ بھ كمك تسلط خود بر زبان انگلیسي، توصیفھاي روشن
شاید این خواص و كیفیات در مجلس عوام . آفرید فلسفي را وارد مباحث روز كند، آثار ادبي مي دورنماي

مند بودند ببینند كھ او مانند  خیلي عالقھ«گوید بعضي از شنوندگان  گولدسمیث مي. اي بودند عامل بازدارنده
از حد او،  یات بیشولي بسیاري از افراد دیگر از شرح جزئ» ماري در داخل موضوع بحث خود بپیچد،

انحراف از مباحث عملي و وارد شدن بھ مباحث نظري، خطابھ خواني پر زیور، جمالت ثقیل و متناوب، و 
آنھا در طلب مالحظات عملي و ارتباط آني . كردند گریزش بھ زیباگویي ادبي، احساس بیحوصلگي مي

بھ این ترتیب، وقتي . گرفتند را نادیده ميدادند، ولي اندرزھایش  سبك بیانش را مورد تمجید قرار مي. بودند
تقریبًا تا » .گیرد بلھ آقا، ولي اوچیزي نمي«: بازول گفت برك مانند یك باز است، جانسن در جواب گفت

او . كرد كھ مطابق ذوق و سلیقة مردم، دولت، و پادشاه نبودند پایان عمر خود از سیاستھایي طرفداري مي
  ».ام راه ترفیع و ارتقا نیست پیش گرفتھدانم راھي كھ در من مي«: گفت

یكي از معاصران، وي را دایر ة . اي كرد برك ظاھرًا طي سالھاي ترقي خود مطالعات زیاد و عاقالنھ
اي  اندازه فاكس از او تحسین بي. شدند كرد كھ از سرچشمة فیض او ھمة مستفیض مي المعارفي توصیف مي 

ات سیاسي را كھ از كتابھا آموختھ، ھمة آنچھ را كھ از علم بھ ھمة اطالع[ فاكس] اگراو «: كرد و گفت
دست آورده، و ھمة آنچھ را كھ ھرگونھ دانش و جھان و امور آن بھ وي آموختھ بود در یك كفة ترازو قرار 

دست آورده بود در كفة دیگر،  داد وافزایش دانشي را كھ از تعلیم و مصاحبت دوست محترمش بھ مي
جانسن، كھ معموًال از دیگران چندان » .بگیرد كھ كدام یك از این دو را ترجیح دھد توانست تصمیم نمي

بارید  امكان نداشت انسان پنج دقیقھ در حالي كھ باران مي«: گفت كرد، با فاكس ھمعقیده بود و مي تمجید نمي
كھ تاكنون دیده، در زیر یك سایبان با آن مرد بایستد و اطمینان پیدا نكند كھ در كنار بزرگترین مردي 

  ».ایستاده است
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) جانسن(او بندرت با این بحث كنندة شكست ناپذیر . رنلدز پیوست- بھ جمع جانسن ١٧۵٨برك در سال 
شد، و علت آن ھم احتماًال بیم وي از خلق و خوي خود جانسن بود؛ ولي وقتي وارد چنین  وارد بحث مي

قتي جانسن بیمار شد و یك نفر اسم برك را بر و. كرد شمشیرش را غالف مي» خان بزرگ«شد،  بحثي مي
گیرد؛ و اگر قرار بود من  كار مي آن مرد ھمة نیروھاي مرا بھ«: فریاد برآورد) جانسن(زبان راند، دكتر 

  ».كشت اینك برك را ببینم، این كار مرا مي

با یكدیگر توافق  با این وصف، این دو نفر در مورد تقریبًا ھمة مطالب اساسي سیاست، اخالقیات، و مذھب
بودند، ) عامي(پذیرفتند، با آنكھ ھر دو افرادي عادي  آنھا حكومت اشرافي را در انگلستان مي. داشتند

دادند؛ آن دو مدافع  عنوان تجلیل ازكیفیات متوسط و عاري از برتري مورد تحقیر قرار مي دموكراسي را بھ
عنوان دژھاي  بھ) شد وسیلة دولت حمایت ميكھ طبق قانون تعیین و بھ (مسیحیت سنتي كلیساي رسمي 

فقط شورش مستعمرات امریكایي باعث اختالف نظر آنھا . جایگزین ناپذیر اخالقیات و نظم و ترتیب بودند
عنوان جنایتكاران و اشخاص احمق مورد حملھ قرار  خواند، و ویگھا را بھ جانسن خود را توري مي. شد
و از اصول توریھا دفاعي نیرومندتر و مستدلتر از ھر فرد دیگر در خواند،  داد؛ برك خود را ویگ مي مي

  .كرد تاریخ انگلستان مي

او مخالف تغییراتي . كند رسید كھ برك از مشكوكترین عناصر نظام موجود دفاع مي نظر مي گاھي چنین بھ
یا » فاسد«وھاي عقیده داشت كھ بار. در قواعد مربوط بھ انتخاب اعضاي پارلمنت یا گذراندن قوانین بود

او عقیده داشت . فرستادند قابل بخشش بودند، زیرا افراد خوبي مانند خودش بھ پارلمنت مي» اختصاصي«
با كاھش تعداد رأي دھندگان، بھ اعتبار و استقالل رأي دھندگان خود «كھ بھ جاي گسترش حق رأي، باید 

قبل از ادم سمیث طرفدار آزادي تجارت بود،  .با این وصف، او طرفدار ھدفھاي آزاد منشانھ بود» .بیفزاییم
داد كھ محرومیتھاي سیاسي كاتولیكھا  برك اندرز مي. كرد و قبل از ویلبرفورس بھ تجارت برده حملھ مي

. كرد برطرف شود، و از دادخواست ناسازگاران در زمینة برخورداري از حقوق كامل مدني پشتیباني مي
با آنكھ خودش . انون جزا و مشكالت و موانع زندگي سربازان بكاھداو بر آن بود كھ از شدت وحشیانة ق

نیش این كار را خورد، حقانیت آزادي مطبوعات را ثابت كرد، و در برابر اكثریتھاي شووینیست، براي 
بھ طرفداري از پارلمنت، در برابر پادشاه با صراحت و . حمایت از ایرلند، امریكا، و ھند قد علم كرد

ممكن است نظرات و . دست آوردن مشاغل سیاسي را از دست داد د كھ ھرگونھ امكان بھجسارتي ایستا
  .توان در شھامت او تردیدي روا داشت ھاي او مورد بحث قرار گیرند، ولي ھرگز نمي انگیزه

آخرین جھاد در زندگي برك، كھ علیھ انقالب فرانسھ بود، بھ قیمت دوستي مردي تمام شد كھ وي مدتھاي 
چارلز جیمز فاكس محبت او را با محبت متقابل خود جبران . را تحسین كرده و دوست داشتھ بود زیاد او

از ده ھدف با او سھیم بود، ولي تقریبًا در كلیة كیفیات فكري و  كرد و در خطرات مبارزه بھ خاطر بیش مي
كار، مذھبي و پایبند  ظھبرك ایرلندي، بیچیز، محاف. اخالقي، جز انساندوستي و شھامت، با او اختالف داشت

فاكس انگلیسي، ثروتمند، افراطي، و فقط تا آنجا بھ مذھب پایبند بود كھ مذھب با . بھ اصول اخالقي بود
او پسر سوم ولي محبوب ھنري . بازي، و انقالب فرانسھ سازگاري داشت قماربازي، میخواري، رفیقھ

  فاكس بود كھ ثروتي
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  موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك. چارلز جیمز فاكس: اشوا رنلدزحكاكي جان جونز روي نقاشي سر ج

عنوان   بھ ارث برد، آن را ولخرجي كرد، زن ثروتمند دیگري را بھ ازدواج خود درآورد، ثروت سومي بھ
كرد تا نمایندگان پارلمنت را خریداري  دست آورد، بھ بیوت كمك مي  مأمور پرداخت نیروھاي مسلح بھ

مختلس علني میلیونھایي كھ «عنوان   ا با گرفتن عنوان بارون ھوالند دریافت داشت، و بھكند، پاداش خود ر
ھمسرش كارولین لنكس، نوة چارلز دوم از لویز دو كروال بود و . مورد حملھ قرار گرفت» حساب نیامده بھ

اتي فروتنانھ، بھ این ترتیب خون رقیق شدة یك پادشاه ھرزة خاندان استوارت و یك زن فرانسوي با اخالقی
خود نامش یادآور خاطرة خاندان استوارت بود و الجرم بھ گوش خاندان ھانوور . در عروقش جریان داشت

  .نمود ناخوشایند مي

لیدي ھوالند كوشش داشت پسران خود را درستكار و با احساس مسئولیت بار آورد؛ ولي لرد ھوالند ھمة 
: قدیمي را براي او وارونھ كرد و بھ این صورت درآورد ساخت و یك گفتة ھوسھاي چارلز را برآورده مي

تواني بدھي دیگران بكنند خودت  كاري را كھ مي تواني بھ فردا بیفكني امروزمكن، و ھیچ آنچھ را كھ مي«
ھنوز چھاردھسالگي این پسر تمام نشده بود كھ پدرش او را از كالج ایتن براي گردش بھ » انجام مده؛
این جوانك یك . داد گیني براي تفریح بھ او مي ۵آبھاي معدني اروپا برد، و شبي  ھا و مناطق قمارخانھ

وقت كافي براي مطالعة . قمارباز تمام عیار شد و بھ ایتن بازگشت و این وضع را در آكسفرد نیز حفظ كرد
فرد را ترك زیاد، ھم در زمینة ادبیات كالسیك و ھم در ادبیات انگلیسي، پیدا كرد، ولي پس از دو سال آكس

لیره در ناپل باخت، در فرنھ از  ١۶‘٠٠٠او فرانسھ و ایتالیایي آموخت، . گفت تا دو سالي بھ سفر بپردازد
در . ولتر دیدن كرد، و صورتي از كتبي كھ او را دربارة االھیات مسیحي روشن كند از ولتر دریافت داشت

. دست آورد ي در پارلمنت یك كرسي بھپدرش یك بارو براي او خرید و چارلز در سن نوزدھسالگ ١٧۶٨
این عمل كامًال خالف قانون بود، ولي عدة زیادي از اعضاي پارلمنت تحت تأثیر جذبة شخصي و ثروت 

دو سال بعد، بر اثر نفوذ پدرش، در دولت . مشھود جوانك قرار گرفتند كھ صداي اعتراضي بھ گوش نرسید
پدر، مادر، و پسر ارشد  ١٧٧۴در . داري منصوب شدعنوان یكي از رؤساي وزارت دریا لرد نورث بھ

  .دست آورد درگذشتند، و چارلز ثروتي عظیم بھ
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جورابھایش شل و . وضع ظاھري او در سالھاي بلوغش بھ ھمان اندازة اخالقیاتش توأم با عدم توجھ بود
افروختھ، و  اش ناصاف، یقة پیراھنش باز، صورتش براثر خوردن و آشامیدن پف كرده و ول، كت وجلیقھ

وقتي او با ویلیام . خواھد روي زانوھایش بیفتد نشست، طوري بود كھ انگار مي اش وقتي كھ مي شكم گنده
من «كرد، اندرز شاھد خود را دایر براینكھ مطابق معمول از پھلو بایستد نادیده گرفت و گفت  ادم دوئل مي

ان داشتن عیوب خود زحمتي بھ خویش او براي پنھ» .از این طرف ھم بھ اندازة آن طرف چاق ھستم
  گوید یك بار  گیبن مي. بازان است شایعاتي عمومًا جریان داشت كھ او طعمة محبوب حقھ. داد نمي

یك اصطبل از اسبھاي مسابقھ داشت، شرطھاي سنگیني روي . بزرگترین زندگي بعد از بردن، باختن است
  . برد از آنچھ روي آنھا ببازد، مي بیش) ودش بھ طوري كھ با اطمینان گفتھ مي(بست، و  آنھا مي

چندین بار عالیق یا خصومتھاي . گاھي در اصول سیاسي خود نیز بھ اندازة اخالقیات و لباسش بیتوجھ بود
اي كھ برك را  بھ سوي تنبلي گرایش داشت و با آن دقت و مطالعھ. شخصیش مسیر وي را تعیین كردند

عنوان سخنران برازندگیھاي  بھ. كرد وپیشنھادھاي پارلماني خود را تھیھ نميداشت، سخنرانیھا  متمایز مي
نطقھایش اكثرًا بیشكل و تكراري بودند و گاھي فضال را . معدودي داشت، و در پي ھیچ برازندگیي ھم نبود

انداخت و  اش مي او خود را بھ وسط جملھ«قول ریچارد پورسن فاضل،  آوردند؛ بھ سخت بھ حیرت مي
اي  ولي از چنان سرعت انتقال و نیروي حافظھ» .گذاشت ن آمدن آن را بھ امید قادر متعال ميبیرو

: ھوریس والپول نوشت. برخوردار بود كھ، بھ تصدیق عموم، تواناترین بحث كنندة مجلس عوام شد
  ».چارلزفاكس چتم سالخورده را از مسند خطابھ بھ زیر آورده است«

بسیاري شریك بودند، و   دادند، زیرا در این معایب عدة او گذشت نشان ميمعاصران فاكس نسبت بھ معایب 
طرفدار  ١٧٧۴در بیشتر طول عمرش بعد از . كردند الرأي محاسن او را تصدیق مي آنھا تقریبًا متفق

برك مفاسد را حقیر . كرد نحوي بیپروا ترفیع و محبوبیت خود را فدا مي ھدفھاي آزادمنشانھ بود و بھ
دید كھ وي بدون خودخواھي، طرفدار عدالت  با این وصف فاكس را دوست داشت، زیرا مي شمرد، مي

او شخصي است كھ خلق شده است تا انسان را : گفت برك دربارة او مي. اجتماعي و آزادي انساني است
ال ترین، آشكارترین، صریحترین، و خیرخواھترین طبع است؛ بھ حد اع دوست داشتھ باشد؛ داراي بیپیرایھ

اي كینھ در  پذیر است، بدون اینكھ ذره العاده مالیم و آشتي از خودگذشتگي دارد؛ و داراي خلق و خوي فوق
شاید ھیچ فردي ھرگز چنین از ننگ «: گفت گیبن نیز ھمین عقیده را داشت و مي» .وجودش باشد

این جذبة طبیعي تنھا جورج سوم بود كھ در برابر » .بدخواھي، خودخواھي، یا بیصداقتي عاري نبود
  .مصونیت داشت

او . یك ایرلندي دیگر بود كھ در رھبري عامل آزادیخواھي در حزب ویگ با برك و فاكس ھمدست بود
پدر بزرگ او، تامس شریدن اول، مطالبي از یوناني و التیني ترجمھ . ریچارد برینزلي شریدن نام داشت

پدرش، تامس . اش اثر كرده باشد امكان دارد در نوه كرد و اثري بھ نام ھنر بازي با كلمات انتشار داد كھ
او با فرنسس . دانستند شریدن دوم، را بعضیھا، از نظر بازیگري و مدیریت تئاتر، تنھا از گریك پایینتر مي

نویس و داستانسراي موفق بود، ازدواج كرد و درجات دانشگاھي از دانشگاھھاي  چیمبرلین، كھ یك نمایش
داد؛ در تعیین  او در دانشگاه كیمبریج تعلیم و تربیت درس مي. كیمبریج دریافت داشتو   دوبلن، آكسفرد،
  یك مقرري از 
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  ھا، لندن گالري ملي چھره. ریچارد برینزلي شریدن: روي نقاشي رنلدز) ١٧٩٧- ١٧٣٩(حكاكي جان ھال 

اثري . آورد دست طرف پادشاه براي جانسن دست داشت، و براي خودش ھم یكي از این مقرریھا بھ
كننده بنام زندگي سویفت نوشت، و جرئت آن را داشت كھ یك فرھنگ عمومي زبان انگلیسي  مشغول

لین  وي بھ پسرش در ادارة تئاتر دروري. سال بعد از فرھنگ زبان جانسن، منتشر كند ٢۵، تنھا )١٧٨٠(
  .كمك كرد و شاھد پیشرفت پسرش در ماجراھاي عشقي، ادبیات، و پارلمنت بود

 ١٧۵١او، كھ در . نویسي در محیط خود برخورداري داشت بھ این ترتیب، ریچارد از لطافت طبع و نمایش
آنجا ماند، و در   سال در دنیا آمده بود، در سن یازدھسالگي بھ مدرسة ھرو فرستاده شد، شش در دوبلن بھ

ي از یوناني بھ آثار پدر ھای زمینة آثار كالسیك تحصیالت خوبي كرد؛ در بیست سالگي با انتشار ترجمھ
كرد،  در حالي كھ با والدین خود در باث زندگي مي) ١٧٧١(در آن سال . بزرگ خود طنین دوباره بخشید

صورت و صداي زیباي الیزابت ان لینلي، كھ ھفده سال داشت و در كنسرتھایي كھ پدر  سخت بھ 
آنھا كھ تصاویري از الیزابت را كھ . خواند، دل باخت كرد آواز مي لینلي، اجرا مي آھنگسازش، تامس

اگر حرف خواھر . اي جز دلباختگي نداشت اند، متوجھ خواھند شد كھ ریچارد چاره گینزبره كشیده است دیده
اي نداشت، زیرا وي را بھ نحوي غیرقابل  ریچارد را باور كنیم، الیزابت ھم جز دلباختگي بھ ریچارد چاره

چشمانش   ھایش نور و گرمي سالمت را داشتند، گونھ«. دانست سیما و دوستداشتني مي مقاومت خوش
گوییھاي  طبعي و ھمان لطیفھ ھمان شوخ… . قلبي رقیق و پرمحبت داشت… . زیباترین چشمان جھان بودند

من . كردند ھایش نشان داده شدند محفل خانوادگي را شاد و دلخوش مي عالي و بیزباني كھ بعدھا در نوشتھ
  » .پرستیدم، و حاضر بودم با كمال میل جان خود را فداي او كنم ردم و تقریبًا ميك او را تحسین مي
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یكي دیگر از آنھا بھ . الیزابت ان خواستگاران بسیاري داشت، از جملھ برادر بزرگ ریچارد بھ نام چارلز
الیزابت نام سرگرد مثیوز، كھ ثروتمند ولي متأھل بود، با مزاحمتھاي خود چنان وي را ناراحت كرد كھ 

اي را بھ زندگي از دست  از این خودكشي نجات یافت، ولي ھرگونھ عالقھ. براي خودكشي لودانوم خورد
كرد كھ وي را بزور  اش را دوباره زنده كرد، مثیوز تھدید مي داد، تا اینكھ سرسپردگي ریچارد روحیھ

ریچارد بھ فرانسھ گریخت، با  وادار بھ تسلیم كند، و الیزابت نیمي از روي ترس و نیمي از روي عشق با
اي در نزدیكي لیل پناه گرفت تا ریچارد بھ انگلستان باز گردد و  و در صومعھ  ازدواج كرد، ١٧٧٢او در 

او دوبار با مثیوز دوئل كرد، و وقتي در دوئل اول . میان پدر خود و پدر الیزابت حسن تفاھم برقرار كند
دوم، او كھ مست بود، حریف خود را خلع سالح كرد، گذاشت  در دوئل. فاتح شد، از جان مثیوز درگذشت

پدرش او . دوئل بھ یك مسابقة كشتي نزول شأن یابد، و آلوده بھ خون و شراب و گل و الي بھ باث بازگشت
  ولي تامس لینلي الیزابت ان را از فرانسھ باز گرداند و ازدواج او را مورد . را طرد كرد

داد بگذارد ھمسرش با آوازخواني در اماكن عمومي زندگي او را تأمین  ریچارد، كھ غرورش اجازه نمي
نخستین كمدي او بھ نام  ١٧٧۵ژانویة  ١٧در . دست آورد نویسي ثروتي بھ كند، بر آن شد كھ با نمایش

. رو نشد اجراي این نمایشنامھ بد بود و با استقبال روبھ. رقیبان در كاونت گاردن روي صحنھ آورده شد
آغاز یك سلسلھ ) ژانویھ ٢٨(دست آورد، و اجراي دوم نمایشنامھ  راي نقش اول بازیگر بھتري بھشریدن ب

طولي نكشید كھ ھمة مردم لندن دربارة انتوني . موفقیتھاي نمایشي بود كھ براي او شھرت و ثروت آورد
را در  كردند، و عمل خانم ملپراپ تریگر، و میس لیدیا لنگویش صحبت مي‘ ابسولوت، سرلوشس او

این یارو را فراموش كن و او را از «: كردند، مانند استعمال كلمات دست و پا شكستھ و مخلوط تقلید مي
در سواحل رود ) یعني تمساح(شقي یك تمثال  ھمان كلھ بھ«یا ). یعني حذف كن(» خاطر خود بیسواد كن

ھایش  ر ھر صحنھ از نوشتھگویي در مغز خود داشت و آنھا را د اي از لطیفھ شریدن ضرابخانھ» .نیل
. داشت ساخت، و احمقھا را چون فالسفھ بھ سخن وا مي افشاند، پادوھا را بھ زیور لطافت طبع مزین مي مي

گویي، كھ  ھاي خود سازگار نیستند و بذلھ گرفتند كھ شخصیتھاي نمایشي او ھمیشھ با گفتھ منتقدان ایراد مي
روي، ھدف اصلي را  آید، بھ علت زیاده بیرون ميرسد و از دھان ھمھ  گوش مي در ھر صحنھ بھ

ولي اینھا اھمیتي نداشتند؛ تماشاگران از نشاط انگیز بودن نمایشنامھ خوششان . دھد الشعاع قرار مي تحت
  .آید آمد، و امروز ھم ھنوز خوششان مي مي

ة افتتاحیة آن در دوم این نمایشنامھ، كھ برنام. موفقیت اثر دیگرش بھ نام دوئنا حتي از آن ھم بیشتر بود
در كاونت گاردن اجرا شد، در نخستین فصل خود ھفتاد و پنج شب ادامھ یافت و حد نصاب  ١٧٧۵نوامبر 

دیوید گریك در تئاتر دروري لین . ، شكست)١٧٢٨در (وسھ شب بود  نمایشنامة اپراي گدایان را، كھ شصت
- خ مناسبتري از اجراي مجدد كشفاز این رقابت جالب توجھ بھ وحشت افتاد، ولي نتوانست پاس

شریدن، كھ از موفقیت بھ . براي آن بیابد- اي كھ توسط مادر تازه در گذشتة شریدن نوشتھ شده بود نمایشنامھ
گریك، كھ اثر گذشت سالھاي عمر . وجد آمده بود، حاضر شد نیمة سھم گریك در تئاتر دروري لین را بخرد

شریدن پدر زن و یكي از دوستانش . لیره موافقت كرد ٣۵‘٠٠٠كرد، بھ فروش آن بھ  خود را احساس مي
 ٣۵‘٠٠٠دو سال بعد او ). ١٧٧۶(لیره كمك كنند، و بقیھ را قرض گرفت  ١٠‘٠٠٠را وادار كرد ھریك 

آوري كرد، تئاتر را با شركاي خود بھ تصاحب خویش درآورد، و مدیریت آن را بھ عھده  لیرة دیگر جمع
  .گرفت

كردند كھ اعتماد او از حد خود تجاوز كرده است، ولي شریدن با روي صحنھ  ر ميبسیاري از اشخاص فك
این نمایشنامھ بزرگترین پیروزي . مدرسھ براي رسوایي بھ پیروزي دیگري نایل شد) ١٧٧٧مھ  ٨(آوردن 

بود، جبین درھم كشیده ) پنج سال پیش از آن(پدر شریدن، كھ از زمان فرار او با الیزابت . نمایشي قرن بود
  بعد از این . اینك با پسرش آشتي كرد

شریدن با اثري طنزآمیز بھ نام منتقد این خطر را . گرفت و شبح ورشكستگي شركا را بھ وحشت افكند نمي
ولي پاي . رفت شمار مي ھاي تراژیك و فضالي عالم نمایش بھ اي بر نمایشنامھ این اثر ھجویھ. برطرف كرد

طوري كھ دو روز قبل از تاریخ مقرر براي افتتاح، او ھنوز صحنة آخر را  بھ  میان آمد؛ كندكاري وي بھ 
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ننوشتھ بود، پدر زنش و دیگران او را با حیلھ بھ اطاقي در تئاتر كشاندند، بھ او كاغذ و قلم و مركب و 
رد او قسمت پایان مو –رویش قفل كردند  شراب دادند، از او خواستند نمایشنامھ را تمام كند، و در را بھ

برنامة افتتاحیھ . آن را تمرین كردند و وافي بھ مقصود یافتند. نیاز نمایشنامھ را نوشت و از اطاق بیرون آمد
  .تبسم دیگري از فرشتة بخت بر روي این ایرلندي پرشوق و ذوق بود) ١٧٧٩اكتبر  ٢٩(

بھ . پارلمنت شوداي براي تسخیر بھ جستجو پرداخت و تصمیم گرفت وارد  او براي یافتن دنیاھاي تازه
كرسي خود را در مجلس  ١٧٨٠و در سال   گیني پرداخت تا بھ او رأي دھند، ۵شھرنشینان ستفرد ھر یك 

او در تعقیب وارن ھیستینگز با برك و فاكس ھمدست بود . عنوان یك لیبرال پر حرارت اشغال كرد عوام بھ
وي با ھمسر ھنرمند خود در خوشي   احوال، در خالل این. از ھردو آنھا درخشید و در یك روز پرتاللؤ بیش

خاطر نحوة گفتگو، لطافت طبع، سرزندگي، عطوفت، و قروض خود شھرت  كرد، و بھ و تجمل زندگي مي
آنچھ كھ شریدن انجام داده است، بھ حد اعال، در «: لرد بایرن این اعجوبھ را چنین خالصھ كرد. یافتھ بود

بھترین خطابھ ... بھترین فارس، ... ھترین آثار كمدي، بھترین درام، او ب. نوع خود از ھمھ بھتر بوده است
را نوشتھ؛ و از ھمھ باالتر، بھترین سخنراني را كھ تاكنون در این كشور بھ فكر [ تك گویي دربارة گریك] 

او عشق زیباترین زن انگلستان را بھ خود جلب نموده » .كسي خطور كرده، یا شنیده شده ایراد كرده است
  .آن را حفظ كرده بودو 

- شریدن یكپارچھ رمانتیك بود؛ مشكل است كھ وي را در ھمان دنیا و نسلي تجسم كنیم كھ ویلیام پیت دوم 
در آن قرار  -كرد شناخت، مافوق احساس قرار داشت، و بدون فصاحت حكومت مي كھ تنھا واقعیت را مي 

؛ مادرش خواھر جورج گرنویل، نخست )١٧۵٩(دنیا آمد  پیت در اوج دوران زندگي پدر خود بھ. داشت
، بود؛ او با سیاست تغذیھ شد و بار آمد و در فضاي پارلمنت و با رایحة آن ١٧۶۵- ١٧۶٣وزیر در سالھاي 

پیت، كھ در طفولیت ضعیف و رنجور بود، از سختگیریھا و تماسھاي اجتماعي كنندة مدارس . رشد كرد
پدرش ھر روز با . زیر نظر دقیق پدرش تحت تعلیم قرار گرفت دور نگاه داشتھ شد، و در خانھ ابتدایي بھ

تا سن دھسالگي یك . آموخت وادار كردن او بھ از حفظ خواندن آثار شكسپیر و میلتن بھ او فن بیان مي
در چھاردھسالگي بھ كیمبریج فرستاده شد، كمي بعد . دانشپژوه آثار كالسیك شده، و یك تراژدي نوشتھ بود

خانھ بازگشت؛ یك سال بعد دوباره بھ كیمبریج رفت و چون فرزند یك لرد بود، در سال بیمار شد و بھ 
  ، بدون امتحان، بھ اخذ درجة فوق لیسانس در ١٧٧۶
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  گالري تیت، لندن. ویلیام پیت كھین: جان ھاپنر

در  در لینكزاین بھ تحصیل حقوق پرداخت، مدت كوتاھي وكالت كرد، و. رشتة ادبیات و ھنر نایل آمد
بیست و یك سالگي از یكي از باروھاي اختصاصي، كھ زیر نظر سرجیمز لوثر بود، بھ پارلمنت فرستاده 

در نخستین سخنرانیش چنان خوب از پیشنھاد برك براي اصالحات اقتصادي پشتیباني كرد كھ برك او . شد
یعني چنان واجد (» .درخت است  اي از تنة درخت نیست، بلكھ خود تنة او شاخھ«: را چنین توصیف كرد

  .)خصوصیات پدرش است كھ گویي خود اوست

لیره مقرري داشت، و گاھي ھم مادر و عموھایش بھ او كمكھایي  ٣٠٠او، كھ پسر دوم بود، فقط سالي 
اي در رفتار و خصوصیات اخالقي وي كمك  كردند؛ این شرایط بھ ایجاد سادگي پرتحمل و ریاضتكشانھ مي

از قماربازي یا . از كرد، زیرا تمام وجود خود را بھ كسب قدرت اختصاص داده بوداز ازدواج احتر. كردند
از تالطم سیاست اعصاب خود را  خورد تا پس با آنكھ بعدھا بھ حد افراط مشروب مي. برد تئاتر لذتي نمي

ن را توانست دیگرا او مي. خاطر منزه بودن زندگي و فسادناپذیري اراده شھرتي بھمرسانید كرخ كند، بھ
ھرگز در پي ثروت نبود، و بندرت بھ علت دوستي گذشتھایي . بخرد، ولي خودش غیرقابل خرید بود

تنھا تعداد معدودي دوست صمیمي در وراي تفرعن و خویشتنداري سرد وي، بشاشیتي دوستانھ و . كرد مي
  .كردند آمیز كشف مي حتي گاھي عواطفي محبت

و این اسمي بود كھ بعضي (» پسرك«ث درشرف استعفا بود، ، وقتي دولت لرد نور١٧٨٢در اوایل سال 
در یكي از نطقھاي خود اعالمي نسبتًا غیرعادي ) از اعضاي پارلمنت از روي لطف بر او نھاده بودند

توانم انتظار داشتھ باشم كھ قسمتي از یك دولت تازه را  من بھ سھم خودم نمي«: گنجانید، بھ این مضمون
گاه یك شغل زیردست  بینم اعالم دارم كھ ھیچ ھ این ھدف در دسترسم باشد، الزم ميتشكیل دھم، ولي چنانچ
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كھ بعدًا كابینھ نامیده شد  –یعني او شغل پایینتر از آن كھ متضمن شش یا ھفت كرسي باشد » .كنم قبول نمي
 ۵٠٠٠قوق سال دار ایرلند با ح عنوان نایب خزانھ وقتي یك دولت جدید حاضر شد او را بھ. كرد قبول نمي –

او بھ پیشرفت . اش ادامھ داد لیره ٣٠٠لیره تعیین كند، او از قبول آن امتناع ورزید و بھ زندگي با سالي 
كرد و در  سخت كار مي. دست آورد خود اطمینان داشت و امیدوار بود كھ بر اثر شایستگي خویش آن را بھ

یك سال بعد از اعالم . لس عوام شدزمینة امور سیاسي، صنعتي، و مالي كشور مطلعترین فرد مج
كس  ھیچ. غرورآمیز وي، پادشاه بھ او روي آورد كھ نھ تنھا بھ دولت بپیوندد، بلكھ در رأس آن قرار گیرد

  قبل از وي در سن بیست وچھارسالگي نخست وزیر نشده بود؛ و كمتر وزیري است كھ آثاري عمیقتر از 

III – پادشاه علیھ پارلمنت  

ت سي وسھ سالة خود را با انزجاري آشكار نسبت بھ امور سیاسي انگلستان بھ پایان جورج دوم سلطن
و از صمیم قلب آرزو دارم . من تا سر حد مرگ از ھمة این چیزھاي احمقانھ بیزارم«: گفت رسانید، او مي

از آن  شرط اینكھ من بتوانم بھ –كھ ھمة اسقفھاي شما، ھمة وزیران شما، پارلمنت، و سراسر جزیرة شما 
او آرامش ابدي یافت و در  ١٧۶٠اكتبر  ٢۵در » .بھ جھنم واصل شوند –خارج شوم و بھ ھانوور بروم 

  .وستمینستر ابي بھ خاك سپرده شد

بر تخت نشستن جورج سوم در روز مرگ پدر بزرگش با استقبال تقریبًا ھمة انگلیسیھا، غیر از معدودي 
سیما، پركار، و  او بیست ودو سالھ، خوش. رو شد ند، روبھزد كھ سنگ خاندان استوارت را بر سینھ مي

او نخستین پادشاه انگلستان از زمان ھنري ششم بود كھ در القاب خود ادعاي حاكمیت بر . (بیتكلف بود
در نخستین سخنراني خود خطاب بھ پارلمنت، بھ متني كھ وزیران برایش تھیھ كرده ). فرانسھ را حذف كرد

من در «: توانستند بر زبان جاري كنند؛ او گفت ھانووري او نمي  یك از اسالف ك ھیچ بودند كلماتي افزود
ھوریس » .كنم ام، بھ نامي كھ بھ عنوان یك انگلیسي دارم افتخار مي دنیا آمده و تعلیم یافتھ این كشور بھ

خلق و خوي او . پادشاه جوان كلیة ظواھر الزم را براي اینكھ دوستداشتني باشد دارا است«: والپول نوشت
» .سازد كامال برازنده و با وقار، و طبعش بسیار خوب است، و این كیفیت در ھمة موارد خود را ظاھر مي

براي تشویق از تورع و فضیلت، و براي جلوگیري و «اكتبر  ٣١اي در تاریخ  او با صدور اعالمیھ
با شارلت سوفیا،  ١٧۶١در . بر محبوبیت خود افزود» مجازات فساد، كفر، و اعمال خالف اخالق،

شترلیتس، ازدواج كرد، و پس از اینكھ خود را با فقدان جذابیت او وفق داد، از او ـ  شاھزاده خانم مكلنبورگ
این امر براي یك پادشاه از خاندان ھانوور  –صاحب پانزده فرزند شد و فرصتي براي زناكاري نیافت 

  .بیسابقھ بود

كرد  آمد و احساس مي گذشت، خوشش نمي او از جنگ ھفتسالھ، كھ در آن وقت چھار سال از آغازش مي
ویلیام پیت اول، وزیر امور مناطق جنوبي و شخصیت درجة اول . نوعي سازش با فرانسھ امكانپذیر است

كھ عالقھ بھ  در دولت دیوك آو نیوكاسل، اصرار داشت كھ جنگ ادامھ یابد تا فرانسھ آن قدر ضعیف شود
معارضھ برخاستن با امپراطوریي كھ بر اثر پیروزیھاي انگلستان در كانادا و ھندوستان ایجاد شده بود را 

اتفاق متحد  عالوه بر آن، اصرار داشت كھ ھیچ قرارداد صلحي نباید امضا شود مگر بھ. نداشتھ باشد
امور مناطق شمالي شد و بھ اجراي  ارل آو بیوت وزیر ١٧۶١در مارس . انگلستان، یعني فردریك كبیر

پیت بیھوده مقاومت ورزید و در پنجم اكتبر . اي پرداخت طرح مربوط بھ انعقاد قرارداد صلح جداگانھ
اي در سال براي او و وارثش، و یك مقام نجیبزادگي  لیره ٣٠٠٠جورج با تعیین یك مقرري . استعفا كرد

  از قبول مقام نجیبزادگي براي ) ١٧۶۶تا (پیت . ردبراي ھمسرش كھ پرینسس چتم شد، او را راضي ك

. داشت اش، یعني مجلس عوام، بركنار مي كرد، زیرا این مقام وي را از نبردگاه مورد عالقھ خود امتناع مي
خاطر قبول این امتیازات شدیدًا مورد انتقاد قرار  چون او با تحقیر دربارة مقرري صحبت كرده بود، بھ

آورد كمتر بودند، و دیگران كھ قبًال امتیازات  دست مي ازات از آنچھ كھ وي قبًال بھگرفت، ولي این امتی
  .آوردند دست مي خیلي كمتري از او داشتند در این ھنگام خیلي بیشتر از او بھ
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دیوك آو نیوكاسل، پس از چھل و پنج سال اشغال مقامھاي برجستة سیاسي، از شغل خود  ١٧۶٢مھ  ٢۶در 
در این ھنگام اھداف پادشاه جوان . عنوان نخست وزیر بجاي او نشست ز بعد، بیوت بھسھ رو. دست كشید

او و بیوت تعیین خطوط اصلي سیاست را، مخصوصًا در امور خارجي، . خود گرفت شكل و نیرو بھ 
د بر عالوه بر آن، او شایق بود بھ تسلط چند خانوادة ثروتمن. كردند قسمتي از اختیارات ویژة پادشاه تلقي مي

یك ویگ سالخورده بھ نام ویلیام پولتني، ارل آو باث، در یك جزوة بینام، پادشاه  ١٧۶١در . دولت پایان دھد
خود استفاده كند و » اختیارات ویژة سلطنتي«قانع نشود، بلكھ از » سایة سلطنت«را برانگیخت كھ بھ 

  .را بگیرد» ادعاھاي غیرقاني حكومت اولیگارشي جنجالي«

اي مجلس عوام معتقد بودند كھ پادشاه باید وزیران خود را از میان رھبران مورد قبول حزب اكثریت اعض
جورج در مورد حق قانوني خود دایر بر انتخاب وزیران خویش، . یا گروه پیروزمند در انتخابات برگزیند

ویگھا . كرد ميگونھ محدودیتي غیر از مسئولیتش در برابر ملت، پافشاري  بدون توجھ بھ حزب و بدون ھیچ
نشستن حكمران ھانوور بر تخت انگلستان را ترتیب داده بودند؛ بعضي از توریھا با اعضاي تبعیدي خاندان 
استوارت تماسھایي برقرار كرده بودند، و ناگزیر دو جورج نخستین تنھا ویگھا را بھ دولت خود خوانده، و 

آنھا خاندان جدید را پذیرفتند و بھ تعداد قابل  ١٧۶٠ولي در . بیشتر توریھا بھ امالك خود بازگشتھ بودند
جورج از آنھا استقبال كرد و . توجھ نزد پادشاه متولد انگلستان آمدند تا مراتب ارادت خود را ابراز دارند

ویگھا . دید كھ، عالوه بر ویگھاي با كفایت، توریھاي با كفایت را بھ مشاغل رسمي تعیین نكند دلیلي نمي
اگر پادشاه آزاد باشد كھ بدون مسئولیت در برابر پارلمنت وزیران را انتخاب، ومشي  معترض بودند كھ

اي كھ چارلز  ھمان پایھ تخلف خواھد شد، اختیارات پادشاه بھ ١۶٨٩كلي را تعیین كند، از بیلة حقوق مورخ 
ھبران این ر. از میان خواھند رفت ١۶٨٨و  ١۶۴٢اول مدعي آن بود بازخواھد گشت، و اثرات انقالبھاي 

ناپذیر است؛  كردند كھ نظام حزبي داراي معایبي است، ولي براي حكومت مسئول اجتناب حزب استدالل مي
وقتي (كند، و  دھد كھ مراقب آن است، از آن انتقاد مي این نظام در برابر ھر دولت یك اقلیت قرار مي

اند تا جھت سیاست را  ھد كھ مجھز شدهجاي آن افرادي قرار د تواند بھ مي) كنندگان چنین بخواھند انتخاب
بھ این ترتیب، صفوف براي نخستین مبارزة عمده بر سر قدرت . بدون برھم زدن ثبات كشور عوض كنند

  .در دوران سلطنت جدید تشكیل شدند

شد، ولي در مورد  در انتقادات، اغلب پادشاه مستثنا مي. بیوت قسمت عمدة بار مبارزه را بردوش داشت
این افترا پادشاه را بھ خشمي . كردند كھ رفیقة بیوت است طور نبود؛ ھجوگویان او را متھم مي مادرش این

اي با فرانسھ امضا كرد و، براي مجبور كردن فردریك بھ  بیوت قرارداد صلح جداگانھ. ناپذیر آورد آشتي
و بھ جنگ ادامھ فردیك او را شخصي رذل خواند . رضایت، كمكھاي مالي انگلستان بھ پروس را قطع كرد

عنوان اینكھ  مردم انگلستان با آنكھ از بھ پایان رسیدن جنگ خوشحال بودند، این قرارداد صلح را بھ. داد
خوردة توأم با نرمي است، تقبیح كردند؛ پیت بسختي بھ آنان حملھ برد، و  از حد نسبت بھ فرانسة شكست بیش
مانده بود، بزودي جنگ علیھ انگلستان را از سر اش دست نخورده  بیني كرد كھ فرانسھ، كھ بحریھ پیش

رأي موافق در  ٣٢٩مجلس عوام این عھدنامھ را با ). این كار را كرد ١٧٧٨و فرانسھ در (خواھد گرفت 
: مادر جورج، با خوشحالي از اینكھ ارادة پادشاه حاكم شده است، گفت. رأي مخالف تأیید كرد ۶۵برابر 

  ».نگلستان استاینك پسر من واقعًا پادشاه ا«

تا این زمان پادشاه جدید بھ درستكاري شھرت داشت، ولي وقتي دید كھ ویگھا مشغول خریدن آراي 
تصمیم گرفت كھ بر آن   گمارند كھ بھ سیاستھاي او حملھ كنند، نگاراني را مي پارلماني ھستند و روزنامھ

ندگاني مانند سمالت بھ دفاع از ھدفھا او وجوه و قدرت حمایت خود را براي وادار كردن نویس. پیشي بگیرد
كھ بیوت پادشاه را وادار كرد یك مقرري براي سمیوئل  ١٧۶٢شاید در سال . كار برد و اقدامات دولت بھ

یك از طرفداران  نظر او ھم برآورده شد، ولي ھیچ. جانسن تعیین كند، چنین خدماتي را مطمح نظر داشت
ھاي خشن چارلز چرچیل، یا ھتاكي  یز و زیركانة جان ویلكس، ھجویھتوانست نطقھاي انتقادآم این وزیر نمي

شدند، و از  اي كھ دربارة دربار نوشتھ مي مطالب بدنام كننده«. كسي با نام مستعار جونیوس را جبران كند
كردند، در این ھنگام  توزي از آنچھ كھ طي سالھاي بسیار منتشر شده بودند تجاوز مي لحاظ جسارت و كینھ

  ».یافتند ور روزانھ، ھم بھ نظم و ھم بھ نثر، انتشار ميط بھ
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عنوان یك اسكاتلندي كھ  داد، ولي از نخست وزیر او، بھ گرفت و بھ او رأي مي پارلمنت پول پادشاه را مي
در انگلستاني . آمد بر اثر خدمت طوالني بھ یكي از احزاب در مجلس عوام بھ قدرت نرسیده بود، بدش مي

علیھ اسكاتلند بھ حد اعال  خاطر داشت، احساسات مخالف را بھ ١٧۴۵كھ ھنوز حملة اسكاتلندیھا در سال 
رابرت ادم را : ھاي چرب سیاسي را بھ ھموطنھاي خود داده بود عالوه بر آن، بیوت لقمھ. وجود داشت

نویس  كرده و براي جان ھوم، نمایش) بانادیده گرفتن رنلدز(معمار دربار، و الن رمزي را نقاش دربار 
الناس  عوام. قام استادي از تامس گري دریغ شده بوداسكاتلندي، مقرري برقرار ساختھ بود، در حالي كھ م

وزیر، احساسات خود را ابراز  و با حملھ بھ كالسكة نخستچكمھ، دار آویختن یا سوزاندن یك  لندن با بھ
  .داشتند مي

شد، مردم  مالیاتي كھ بر شراب سیب بستھ. ، ناچار بود صورت خود را پنھان داردرفت وقتي او بھ تئاتر مي
. وزیر در تاریخ انگلستان درآورد ترین نخست صورت بیوجھھ روستایي را بیزار ساخت، و بیوت را بھ

ت اش درھم شكستھ شد؛ او دریاف توانست بھ مقابلھ با این سیل برآید، سالمتش مختل و روحیھ بیوت، كھ نمي
از مدت كمتر از یك سال  ، پس١٧۶٣آوریل  ٨ھاي سیاست مناسب نیست؛ در  كھ براي تحریكات و توطئھ

  .تصدي مقام نخست وزیري، استعفا كرد

در مطبوعات مورد حملة جان ویلكس . جانشین وي، جورج گرنویل، دچار سھ تصادف سوء شد
ر را، كھ رنجش و دوري مستعمرات قانون تمب ١٧۶۵؛ در مارس )١٧۶٣حد (ناپذیر قرار گرفت  شكست

عدم موفقیت و . امریكایي را آغاز كرد، بھ پارلمنت برد؛ و جورج سوم دچار نخستین حملة جنون خود شد
ازدواجش براي او خوشي و سعادت نیاورد، و . استعفاي بیوت اعصاب و عزم پادشاه را درھم شكستھ بود

جورج بزودي بھبود یافت، ولي دیگر آن قدر . جو بود نحوي دردناك خودرأي و تقریبًا تسلط گرنویل بھ
كرد كھ در برابر اولیگارشي ویگھا، كھ بر پارلمنت و بیشتر مطبوعات تسلط  احساس نیرومندي نمي

او با دعوت از یك ویگ بھ نام ماركوئس راكینگھم براي تشكیل دولتي جدید، از در . داشتند، مقاومت كند
  .سازش درآمد

جویانھ بھ پارلمنت تقدیم  د بھ تلقین منشي خود ادمند برك، ظرف یك سال چند الیحة آشتياین ماركوئس، شای
مالیات تمبر لغو شد؛ قراردادي كھ با روسیھ بستھ شد بھ گسترش . مالیات شراب سیب لغو یا تعدیل شد. كرد

نین از ظاھرًا براي گذراندن این قوا. تجارت كمك كرد؛ جوش و خروش بر سر ویلكس فرونشانده شد
پادشاه از لغو مالیات و امتیازاتي كھ بھ ویلكس داده شده بود، . عمل نیامد اي استفاده بھ گونھ رشوه ھیچ

او دولت راكینگھم را بركنار ساخت، بھ پیت عنوان لردي پیشنھاد كرد  ١٧۶۶ژوئیة  ١٢در . ناراحت بود
  .پیت قبول كرد. عھده بگیرد و از او خواست تصدي دولت را بھ

او در این . سالمت جسم خود و تقریبًا سالمت عقل خود را از دست داده بود» عوامي بزرگ«این  ولي
عنوان ارل آو چتم، و بھ این  مانده بود، با قبول لقب نجیبزادگي بھ ھنگام آنچھ را كھ از محبوبیتش باقي

از آن   او بیش. اشتاي د پیت عذر و بھانھ. ترتیب با دست كشیدن از مقام خود در مجلس عوام فدا كرد
در مجلس اعیان، او . كرد كھ بتواند تشنجات و مبارزات مجلس عوام را تحمل كند احساس ضعف مي

عنوان مھردار سلطنتي گرفت و  سر و صدا بھ شغلي نسبتًا بي. داشت فراغت بیشتر و فشار كمتري مي
. دست آورد بھ –لي مھم بود كھ رسمًا خی –داري را  گذاشت دوستش دیوك آو گرافتن شغل ریاست خزانھ

كند، و  رغم مخالفت آنھا خط مشي تعیین مي ولي ھمكارانش متوجھ شدند كھ او بدون مشورت با آنھا یا علي
او بھ . كساني ھم بودند كھ وقتي او بھ باث رفت تا رنج نقرس خود را كاھش دھد، احساس آرامش كردند

  انجام داد كھ نظم فكریش را  این ھدف رسید، ولي این كار را بھ كمك داروھایي

با یكدیگر » دوستان پادشاه«بود كھ گروھي معروف بھ ) ١٧۶٨- ١٧۶۶(در خالل این ھرج و مرج سیاسي 
خاطر جلب  آنھا جورج را در اعطاي عنایات خود بھ. متحد شدند تا بھ پیشبرد ھدفھاي پادشاه كمك كنند

اي توفیق نامزدھاي انتخاباتي و ترفیع وزیراني كھ كردند و از كلیة وسایل بر حمایت سیاسي راھنمایي مي
ھنگامي كھ گرافتن خود را درگیر . كردند شدند از نظرات پادشاه پشتیباني كنند استفاده مي متعھد مي
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ژانویة  ٢٧(مشكالت و اشتباھات كرد، آنھا موجب مزید اشتباھات و مشكالتش شدند، تا اینكھ او استعفا داد 
 ١٧٩٠معرف بھ لرد نورث، ھرچند كھ وي در سال (ھنگامي كھ فردریك نورث فوریھ،  ١٠در ). ١٧٧٠

داري آغاز كرد، این گروه  عنوان رئیس خزانھ  خدمت دوازدھسالة خود را بھ) این عنوان را بھ ارث برد
  .دست آورد بزرگترین پیروزي خود را بھ

د كھ او را بر مسند قدرت احساس وفاداري و ترحمش بو. نورث شخصي ضعیف بود، ولي مرد بدي نبود
اي  او كھ فرزند ارل آو گیلفرد بود و در خانواده. نگاه داشت و مقامي خوشایند در تاریخ برایش فراھم آورد

از ھمة مزایاي تحصیلي و معاشرت برخوردار شد، در سن بیست ودوسالگي بھ   دنیا آمده بود، ثروتمند بھ
بھ علت بیتكلفي، عطوفت، . رسي خود را در آنجا حفظ كردمجلس عوام پا گذاشت، و نزدیك بھ چھل سال ك

كارانھ پیروي  ولي چنان از روشھاي محافظھ. گویي خود دوستان بسیاري یافت رفتار دوستانھ، و لطیفھ
) تا آخرین مراحل(از قانون تمبر، اخراج ویلكس، و . ساخت كس را جز پادشاه راضي نمي كرد كھ ھیچ مي

از سیاستھاي جورج سوم، حتي ھنگامي كھ دربارة حكمت آنھا تردید . كرد مي جنگ با امریكا جانبداري
دانست نھ عامل پارلمنت، مردم كھ دیگر جاي خود داشتند؛ و  كرد؛ خود را عامل پادشاه مي داشت، دفاع مي
ي را رسید كھ در این اعتقاد خود كھ پادشاه قانونًا حق دارد وزیران را انتخاب، و مشي كل چنین بھ نظر مي

وسیلة  وسیلة نورث و حسن سلوك وي در ادارة مجلس عوام، و بھ جورج سوم بھ. ھدایت كند مؤمن بود
عمال   وسیلة نورث بھ. رسیدند، مدت ده سال بر انگلستان حكمراني كرد وجوھي كھ بھ تصویب پارلمنت مي
نگاران كمكھاي مالي  فروخت، بھ روزنامھ خرید، مقرري و مشاغل مي خود كرسي و رأي در پارلمنت مي

این كھ اتحادي از جان ویلكس، . كرد، و سعي داشت كھ مطبوعات را در قید و بند نگاه دارد مي
، برك، فاكس، شریدن، فرانكلین، و واشینگتن الزم بود تا او را شكست دھد نمایشگر میزان »جونیوس«

  .شھامت و سرسختي وي بود

IV – پارلمنت علیھ مردم  

  :خوانیم چنین مي ١٧۶٢سپتامبر  ٢٣ن بھ تاریخ دردفترخاطرات گیب

ناپذیر،  اي خستگي او روحیھ. ام من بندرت با مصاحبي بھتر از او آشنا شده. سرھنگ ویلكس با ما شام خورد
طبعي پایان ناپذیر، و دانش بسیار دارد، ولي در زمینة اصول، مانند زمینة عمل، یكپارچھ  گویي و شوخ بذلھ

او بھ این . مفاسد، و صحبتش پر از كفر و ركیك است  نگین، زندگیش آلوده بھ كلیةاخالقش ن. فاسد است
خود او . كند، زیرا شرم و حیا ضعفي است كھ وي مدتھاست بر آن چیره شده است نوع اخالقیات افتخار مي

  » .بھ ما گفت كھ مصمم است در این دوران نارضایي عمومي، خود را ثروتمند كند

كار بود كھ در سراسر ھشت سال عضویت خود در مجلس عوام بھ سود دولت رأي  ھاین نظر یك محافظ
. توانست بآساني با یك دشمن معترف بھ معاصي و رنگارنگ پارلمنت و پادشاه ھمدردي كند داد و نمي مي

ات او اخالقیات و ھمچنین االھی. كرد آمد، ویلكس بھ بیشتر اتھامات واردة خود اعتراف مي مي  ولي اگر پیش
رخ نمایندگاني بكشد كھ  برد كھ پایبندي خود بھ خوشي و لذت را بھ دور افكنده بود و لذت مي مسیحي را بھ

  .از نظر اصول اخالقي با او ھمعقیده، ولي از صراحت وي دچار وحشت بودند

در آكسفرد و لیدن تحصیالت خوبي . جان ویلكس فرزند یك مشروبساز در كالر كنول در شمال لندن بود
» آداب و رفتار آقامآبانة خود«آثار كالسیك و   كرد كھ براي متعجب كردن جانسن از دانش خود دربارة

  .ازدواج كرد» خانمي یك برابر و نیم سن خود، ولي با ثروتي زیاد«در سن بیست سالگي با . كافي بود

در حدود . ازي روي آوردب جان بھ میخوارگي و رفیقھ. این خانم از ناسازگاران، و پایبند تورعي خشك بود
بھ سرفرانسیس دشوود، باب دادینگتن، جورج سلوین، چارلز چرچیل شاعر، و چھارمین ارل  ١٧۵٧سال 

اعضاي این باشگاه در دیر قدیمي مدمنم، متعلق بھ فرقة . پیوست» باشگاه آتش دوزخ«آو سندویچ در
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راھبان «عنوان  در آنجا آنھا بھ. دادند سیسترسیان، واقع در ساحل رود تمز نزدیك مارلو، تشكیل جلسھ مي
براي شیطان، و برآوردن » قداس سیاه«تشریفات كاتولیكھاي كلیساي رم را با برپا كردن » دیوانة مدمنم

  .دادند امیال كفرآمیز و شھواني خود، مورد مسخره قرار مي

بھ نمایندگي پارلمنت  لیره از حوزة ایلزبري، ٧٠٠٠ویلكس بر اثر اعمال نفوذ معاشران خود، و با صرف 
چون بیوت . بھ دشمنان بیوت چسبانید ١٧۶٠در آغاز خود را بھ پیت مھین، و بعد از ). ١٧۵٧(انتخاب شد 

انتشار یك نشریة  ١٧۶٢كرد، ویلكس با كمك چرچیل در ژوئن  نام بریتن كمك مالي مي بھ نشریة سمالت بھ
آمیز بودن، لطافت سبك، و زھرآگیني  بھ علت شوخينام نورث بریتن را آغاز كرد، كھ  ھفتگي مخالف آن بھ

و (طور مبسوط این شایعھ را انكار كرد  ھا بھ او در یكي از شماره. حمالتش بھ دولت خوانندگان بسیار یافت
  كھ بیوت مادر پادشاه را رفیقة خود ) در حقیقت با این عمل خود باعث پراكنده شدن این شایعھ شد

اي با  خاطر اینكھ از طریق انعقاد قرارداد صلح جداگانھ او بیوت را بھ) ١٧۶٣آوریل  ٢٣( ۴۵در شمارة 
، كھ بیوت بھ اسم »نطق پادشاه«خاطر اینكھ در  فرانسھ، از قرارداد انگلستان با پروس تخطي كرده، و بھ

فتھ پادشاه ارائھ كرده بود، چنین وانمود ساختھ بود، كھ این قرارداد مورد تصویب فردریك كبیر قرار گر
  :است، مورد حملة شدید قرار داد و گفت

بر مردم ... كار رفتھ  ترین وقاحتي كھ تاكنون از ناحیة یك دولت علیھ بشریت بھ در این ھفتھ، بیشرمانھ
من در تردیدم . شنبة گذشتھ در تاریخ این كشور نظیر ندارد در سھ» نطق نخست وزیر«. عرضھ شده است

ھمة دوستان این كشور باید از این . شود یا براي ملت پادشاه سنگینتر تمام ميكھ آیا این فریب و ادعا براي 
وادار كرد كھ صحة نام ... توان شھریاري با چنین كیفیاتي بزرگ و دوستداشتني را  امر متألم باشند كھ مي

ن م. ... ترین اقدامات و غیرقابل توجیھترین اظھارات رسمي اعطا كند مقدس خود را بر مشمئزكننده
. مطمئنم كھ ھمة بیگانگان، خصوصًا پادشاه پروس، نخست وزیر را مورد تحقیر و نفرت قرار خواھند داد

انتظارات من، از طریق اثرات میموني كھ چندین متحد تاج «او باعث شده بود كھ پادشاه ما اعالم دارد 
قدرتھاي در جنگ با برادر . دان طور كامل برآورده شده اند، بھ دست آورده سلطنت من از عھدنامة قطعي بھ

اند با شرایطي كھ آن شھریار بزرگ مورد تصویب قرار داده است موافقت  خوبم پادشاه پروس وادار شده
دانند كھ نخست وزیر  كذب ننگین ھمة این جملھ بر ھمة ابناي بشر آشكار است، زیرا ھمھ مي» .كنند

اما در مورد تصویب كامل پارلمنت، كھ . ... كرد با پستي پادشاه پروس را رھا... اسكاتلندي انگلستان 
بدھي . دانند كھ این تصویب چگونھ تحصیل شد شود، ھمة دنیا مي قدر بیھوده الف زده مي دربارة آن این

  .دھد تقریبًا بوضوح بده بستانھاي زمستان را نشان مي» اعتبار مخصوص خاندان سلطنتي«زیاد 

دانست، جورج سوم این مقالھ را یك اسائة ادب  ًا متعلق بھ بیوت ميرا واقع» نطق پادشاه«با آنكھ ویلكس 
شخصي تلقي كرد و بھ لرد ھالیفاكس و لرد اگرمونت، كھ در آن موقع وزیران كشور بودند، دستور داد كھ 

آنھا یك حكم جلب . ھمة كساني را كھ در انتشار شمارة چھل و پنج نورث بریتن دست داشتند دستگیر كنند
در كردند، یعني حكمي كھ حاوي نام كلیة كساني بود كھ باید دستگیر شوند، و برابر مفاد مبھم عمومي صا

). ١٧۶٣آوریل  ٣٠(زنداني شدند ) با وجود حق مصونیت پارلماني وي(آن چھل و نھ نفر، از جملھ ویلكس 
از مردم براي او  قرار داده شد؛ ولي جمعیتي) بند تختھ(ویلیامز، كھ مسئول چاپ نشریھ بود، در پیلوري 

ویلكس بھ دادگاه قضایي توسل . لیره براي كمك بھ او جمع كردند ٢٠٠عنوان یك شھید ھورا كشیدند و  بھ
دست آورد؛ در دفاع از خود مطالبي گفت، و  جست تا حكم حضور وي در دادگاه را صادر كند، و آن را بھ
نام چارلز پرت  ، توانست از رئیس قضات، بھبا استناد بھ اینكھ دستگیري وي مخالفت حقوق پارلماني است

ویلكس، ھالیفاكس و دیگران را بھ جرم . دست آورد ، حكمي براي آزادي خود بھ)از دوستان پیت(
عمل پرت در . لیره غرامت گرفت ۵٠٠٠دستگیري غیرقانوني و وارد كردن زیان مالي بھ دادگاه كشانید و 

یان داد كھ ھمان اندازه براي انگلیسیھا منفور بود كھ محكوم داشتن احكام جلب عمومي بھ فسادي پا
  ھاي سربھ  نامھ«
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اي  در تنظیم مقالھ) فرزنداسقف اعظم كنتربري(تقدیر و سرنوشت ویلكس را وسوسھ كرد تا با تامس پاتر 
این مقالھ . اي در باب انسان اثر پوپ، ھمكاري كند اي شاعرانھ مقالھ عنوان مضحكھ در باب زن، بھ

اي در ھمان طراز یادداشتھایي كھ اسقف ویلیام  از كفر و ركاكت بود، و یادداشتھاي فاضالنھ معجوني
این قطعة كوچك در . واربرتن بر اشعار پوپ نوشتھ بود، بھ آن افزوده و بھ ھمین اسقف منتسب شده بودند

خھ براي معدودي از آن نسخ زیادي چاپ نشد، بلكھ سیزده نس. اش بھ چاپ نرسید چاپخانة ویلكس در خانھ
ھاي غلطگیري آن را بھ چنگ آوردند و ارل آو سندویچ را  وزیران پادشاه نمونھ. از دوستان فراھم آمد

و باعث سرگرمي ) نوامبر ١۵(ارل این كار را كرد . وادار كردند كھ آنھا را در مجلس اعیان بخواند
ھ اعضاي مجلس اعیان ھمین طور كھ گوید ك والپول مي. لردھا، كھ از شھرت ھرزگي او خبر داشتند، شد

توانستند حفظ ظاھر كنند، ولي قبول داشتند كھ این شعر افترایي  داد، نمي سندویچ بھ خواندن ادامھ مي
. خاطر كفرگویي تعقیب كند فضیحتبار، ركیك، و ضد مذھبي است، و از پادشاه خواستند كھ ویلكس را بھ

ي چوبة دار یا از امراض مقاربتي خواھد مرد، ویلكس پاسخ وقتي سندویچ بھ ویلكس گفت كھ او یا بر باال
  » .ھایتان سرور من، بستھ است بھ اینكھ آیا با اصولتان ھماغوش شوم یا با رفیقھ«: داد

نوامبر، ویلكس برپا خاست تا شكایتي دربارة تعدي نسبت بھ حقوق پارلماني خود در  ١۵در ھمان روز 
مخالف او را سرجایش نشاندند؛ و پارلمنت بھ جالد دستور داد كھ آراي . مورد بازداشتش عرضھ دارد

در تاریخ ھفدھم، سمیوئل مارتین، كھ در آن . شمارة چھل و پنج نورث بریتن را در مالء عام بسوزاند
رو شدند،  آنھا در ھایدپارك با یكدیگر روبھ. شماره مورد ھتاكي قرار گرفتھ بود، ویلكس را بھ دوئل خواند

عنوان یك آدمكش اجیر شده  مردم لندن مارتین را بھ. م شدیدي برداشت و یك ماه بستري شدویلكس زخ
. محكوم كردند و وقتي جالد بر آن شد كھ شمارة چھل و پنج نورث بریتن را بسوزاند، شورش كردند

شعار یك شورش عمومي روبھ گسترش ھم علیھ پادشاه و ھم » شمارة چھل و پنچ«و » ویلكس و آزادي«
وار بھ ھیجان آمده بود سعي كرد ویلكس را بكشد،  پس از اینكھ یك اسكاتلندي كھ دیوانھ. یھ پارلمنت شدندعل

او را رسمًا از پارلمنت اخراج كرد،  ١٧۶۴ژانویة  ١٩الجرم دادگاه در ). دسامبر ٢۶(او بھ فرانسھ رفت 
اي در باب زن مقصر  چاپ مقالھ فوریھ در دادگاه استیناف براي تجدید چاپ شمارة چھل و پنچ و ٢١و در 

او در دادگاه حضور نیافت، . اش صادر شود، بھ دادگاه احضار شد شناختھ شد و براي اینكھ حكم درباره
  .الجرم دادگاه در اول نوامبر او را یاغي اعالم كرد

دد، بھ ترسید كھ اگر بھ انگلستان بازگر ویلكس مدت چھار سال در فرانسھ و ایتالیا سرگردان بود و مي
دید، در ناپل با بازول آشنا شد، و بازول او را مصاحبي  در رم وینكلمان را زیاد مي. زندان ابد محكوم شود

ھاي جاندار و جدیش در مورد مسائل اخالقي در روح من آشفتگي نسبتًا  گفتھ«: گفت او مي. جالب یافت
  ویلكس در راه بازگشت » .خوشایندي ایجاد كردند

تر در فرنھ دیدن كرد و با لطافت طبع خود لطیف طبعترین مرد اروپا را مجذوب خود بھ پاریس، از ول
  . ساخت

بازگشت لیبرالھا بھ قدرت تحت رھبري راكینگھم و گرافتن باعث شد كھ ویلكس امید بخشودگي را در سر 
وي در . شد طور خصوصي اطمینان داده شد كھ اگر ساكت بماند، كسي مزاحم او نخواھد بھ او بھ. بپروراند

وقتي در آن . بھ انگلستان بازگشت و نامزدي خود را براي نمایندگي پارلمنت از لندن اعالم كرد ١٧۶٨
مبارزه شكست خورد، كوشید تا از میدل سكس انتخاب شود؛ و بعد از یك مبارزة پر سر و صدا، او با 

اینك شامل شمال (شھري شده بود  آن كاونتي، كھ بیشتر آن. اكثریت قابل توجھي از رقباي خود پیشي گرفت
. داري رو بھ گسترش شھرت داشت خاطر تمایالت رادیكالي و خصومتش با سرمایھ ، بھ)باختري لندن است

آوریل ویلكس خود را تسلیم دادگاه كرد، بھ انتظار اینكھ با این عمل خود باعث شود حكم یاغیگریي  ٢٠در 
لیره جریمھ، و بیست  ١٠٠٠كم لغو شد، ولي او بھ پرداخت این ح. اش صادر شده بود لغو شود كھ درباره

اي از مردم خشمگین او را از دست مأموران نجات دادند و پیروزمندانھ  توده. ودوماه زندان محكوم شد
وقتي او از چنگ ستایشگران خویش گریخت، خود را در سینت . روي دست در خیابانھاي لندن گرداندند

گروھي از مردم در دھم ماه مھ در آنجا جمع شدند و در نظر داشتند . كردجورجز فیلدز تسلیم زندان 
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پنج نفر كشتھ، و پانزده نفر زخمي : سربازان بھ روي شورشگران تیراندازي كردند. دوباره او را آزاد كنند
  .شدند

 ١۶(مجددًا از میدل سكس انتخاب شد . مجلس عوام بار دیگر او را اخراج كرد ١٧۶٩در چھارم فوریة 
 ١١۴٣؛ این بار با آنكھ )آوریل ١٣(؛ بار دیگر اخراج شد، و میدل سكس باز او را انتخاب كرد )فوریھ

رأي بھ ھنري لوترل داده شده بود، پارلمنت بھ این علت كھ ویلكس از پارلمنت اخراج  ٢٩۶رأي بھ وي و 
لوترل . كرسي را بھ لوترل دادباشد،  شده است و در مدت اجالسیة آن پارلمنت قانونًا فاقد شرایط الزم مي

ھفده كاونتي . كرد در خیابانھا ظاھر شود ھنگام خروج از پارلمنت مورد حملھ قرار گرفت، و جرئت نمي بھ
العمر تنھا با  كساني كھ مادام(اي بھ پادشاه نوشتند و شكایت كردند كھ حق مالكان  و باروھاي بسیاري نامھ

دایر بر انتخاب نمایندگان خود در مجلس ) در تصرف داشتندطور مطلق  پرداخت عوارض، ملكي را بھ
پادشاه، كھ با شدت از عمل اخراج پشتیباني كرده بود، . نحوي آشكار مورد تجاوز قرار گرفتھ است عوام، بھ

ھا را نادیده گرفت؛ بالفاصلھ، یكي از اعضاي پارلمنت بھ نام سرھنگ آیزك باره در پارلمنت  این تظلم نامھ
جان ھورن توك، كشیش  ».بیاموزدممكن است فكر آدمكشي را بھ مردم «ھا  ادیده گرفتن تظلم نامھگفت كھ ن

مكرر  از اخراج جواني كھ ایمان خود را تسلیم جذبة ولتر كرده بود، لباس روحانیت از تن بھ در كرد و پس
  ویلكس از پارلمنت، اعالم

  .داشت كھ خرقة سیاه كشیشي خود را سرخ رنگ خواھد كرد

ھدف آني این انجمن آزاد . عھده گرفت را بھ) ١٧۶٩(» انجمن ھواخواھان بیلة حقوق«توك رھبري تشكیل 
ماعات این انجمن در اجت. كردن ویلكس از زندان، پرداخت قروض وي، و بازگرداندن او بھ پارلمنت بود

نحوي غیرقابل اصالح فاسد است و در  عنوان اینكھ بھ عمومي، مردم را براي انحالل پارلمنت حاضر، بھ
اي  كرد؛ ھمچنین خواستار پارلمنتھاي ساالنھ دھد، تحریك مي العمل نشان نمي برابر خواست ھمگان عكس

ر آن بود كھ وزیران در برابر بود كھ با آراي كلیة افراد ذكور بالغ انتخاب شده باشند، و نیز خواستا
پارلمنت از لحاظ مشیھا و مخارجشان مسئول باشند؛ ھمة نامزدھاي انتخاباتي براي پارلمنت باید سوگند یاد 

گونھ مقام یا مقرري یا مواجبي از پادشاه قبول نكنند؛ و ھر نمایندة  كنند كھ ھرگز ھیچ نوع رشوه یا ھیچ
حتي اگر این نظرات مخالف نظرات خودش باشند، دفاع كند؛ بھ پارلمنت باید از نظرات موكلین خود، 

بایستي رسیدگي شود؛ و تنھا خود مستعمرات امریكایي باید حق داشتھ باشند از مردم  شكایات ایرلند مي
  . خویش مالیات بگیرند

شھر عنوان شھردار لندن، و مأموران ملبس بھ جامة متحدالشكل این  ویلیام بكفرد، بھ ١٧۶٩در ژوئیة 
اي تسلیم پادشاه كردند كھ در آن از رفتار  نامھ) مأموراني كھ طبق سنت لباس متحدالشكل بر تن داشتند(

عنوان اینكھ ناقض قانون اساسیي است كھ بر مبناي آن تخت سلطنت انگلستان بھ خاندان  وزیران پادشاه بھ
اي براي پادشاه فرستادند، كھ  اریھآنھا تذك ١٧٧٠مارس  ١۴در . ھانوور داده شده است، عیبجویي شده بود

تحت نفوذ پنھاني و نامیموني كھ در طي حكومت ھر یك «: كار رفتھ بود، بھ این نحو در آن زبان انقالب بھ
درپي ھر نیت خوب را ناكام، و ھر نیت بد را پیشنھاد كرده است، اكثریت مجلس عوام ملت  از دولتھاي پي

اند كھ از نظر عواقبش زیانبارتر  آنھا عملي مرتكب شده. اند ساختھشما را از عزیزترین حقوقشان محروم 
از وصول عوارض براي تدارك ناوگان توسط چارلز اول یا قدرت تعیین مقررییي است كھ جیمز دوم بھ 

حكومت مشروطھ را باز گرداند، آن «در این نامھ از پادشاه تقاضا شده بود كھ » .خود اختصاص داده بود
پادشاه، كھ . و پارلمنت حاضر را منحل كند» را براي ھمیشھ از شوراھاي خود خارج سازد،وزیران بدكار 

قبل از اینكھ «: در حالي كھ دست خود را روي شمشیرش گذارده بود، با فریاد گفت  شدیدًا بھ خشم آمده بود،
نظر  نزدیك بھ از پاریس بھ انقالب ، لندن بیش١٧٧٠در » .تسلیم انحالل شوم، بھ این توسل خواھم جست

  .رسید مي

او . ھا را در تاریخ انگلستان بھ درون این گود قابل اشتعال دنیاي سیاست افكند آتشزاترین نامھ» جونیوس«
داند او چھ كسي  كس نمي داشت كھ تا امروز ھیچ ھویت خود را حتي از ناشران خود چنان پنھان نگاه مي
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امان وارن  عنوان دشمن بي باشد، كھ وي را بھ انسیس ميبود، ھرچند كھ بیشتر حدسھا دربارة سرفیلیپ فر
  ھا  نویسندة این نامھ. ھیستینگز خواھیم دید

در این ھنگام وي نام . ھایي دیگر را بھ نام بروتوس امضا كرده بود ھایي بھ نام لوشس، و نامھ قبًال نامھ
قبل از میالد خلع  ۵١٠دود سال كھ بنابھ گفتة لیویوس تاریخنویس رومي یك پادشاه را در ح –جونیوس را 

لحن نیرومند زبان انگلیسي كھ در این . بر وسط اسامي خود افزود - بود كرده و جمھوري روم را بنا نھاده 
زاكت یك اصیلزاده را نداشتھ، از تحصیالت ھمانند دھد كھ جونیوس اگر ن كار رفتھ بود نشان مي ھا بھ نامھ

. داشت ھا پولي دریافت نمي احتماًال وي شخص متمكني بود، زیرا براي نامھ. وي برخوردار بوده است
نوامبر  ٢١نحوي سودآور فروش تعداد نسخ نشریة پابلیك ادور تایزر را، كھ از  ھا بھ قدرت و نیش این نامھ

  .ھا در آن چاپ شدند، افزایش داد نامھ ١٧٧٢  ژانویة ٢١تا  ١٧۶٨

ھاي جونیوس  نامھ  كھ در مقدمة مجموعة» تقدیم بھ ملت انگلستان«نویسنده در مطلبي تحت عنوان 
تأكید آزادي انتخابات و اثبات حق انحصاري شما در انتخاب نمایندگان «قرار دارد، ھدف خود را ) ١٧٧٢(

س از پارلمنت و دستگیري ھمة كساني را كھ با شمارة چھل و او اخراج مكرر ویلك. اعالم داشت» خودتان
: موجب یك حكم جلب عمومي، نقطة شروع بحث خود قرار داد و گفت پنج نورث بریتن ارتباط داشتند، بھ

آزادي مطبوعات در حكم ضامن ھمة حقوق مدني، سیاسي، و مذھبي یك فرد انگلیسي است؛ و حق تشكیل «
ھاي حكومت  او از این دیدگاه شالوده» .وري از قانون اساسي ماستھیئتھاي منصفھ یك قسمت ضر

اینھا . و مجلس عوام قدرتي خودكامھ نیست  قدرت پادشاه، مجلس اعیان،«: انگلستان را بررسي كرد و گفت
من اطمینان دارم شما این حق را . حق مالكیت نھایي از آن ماست. امناي ملت ھستند نھ صاحبان آن

آور آنھا را تطمیع كرده است، نخواھید گذارد كھ تعیین كنند  نحوي ننگ نفر، كھ پادشاه بھ دراختیار ھفتصد
  » .ھفت میلیون نفر از ھمگنان آنھا مردان آزاده باشند یا برده

را بھ فروختن مشاغل رسمي و تطمیع پارلمنت از راه عنایات ) ١٧٧٠-١٧۶٨(جونیوس دولت گرافتن 
صورت مستقیم درآمد و چنان حرارتي یافت كھ گویي حاكي از  ا حملھ بھ در اینج. خاص و رشوه متھم كرد

  :قصد انتقامگیري یك لطمھ یا اھانت شخصي است، بھ این شرح

اي وزیر با فضیلت، بھ پیش بیایید و بھ ھمة جھانیان بگویید طبق چھ مصالحي آقاي ھاین براي 
اي كھ او  رت توصیھ شده است؛ بھاي امتیازنامھالعاده از ناحیة اعلیحض برخورداري از عنایاتي چنین خارق

كنید این جنایات عظیم  آیا فكر مي. اید خرید چقدر بود؟ شما با فرومایگي حمایت پادشاه را بھ حراج گذارده
شما ملت . بدون عقوبت خواھند ماند؟ واقعًا بسیار بھ صالح شما است كھ مجلس عوام حاضر را حفظ كنید

ھا بدون شك در مسائل جزئي نیز شما را حفظ خواھند كرد؛ زیرا در حالي كھ آنان از اید، آن را یكجا فروختھ
  . دنبال آن ھستند كھ خود نیز مرتكب جنایاتي شوند كنند، بھ جنایات شما حمایت مي

  ١٧٧١ژوئن  ٢٢مانند آنچھ در نامة مورخ . این حملھ مدتھا بعد از استعفاي گرافتن ادامھ یافت

  :آمده است

ترین فرد كشور  ترین و فرومایھ وانم، با حجبي كھ از نزاكتي آشكار برخاستھ است، شما را پستت من نمي
تا زماني كھ حتي یك نفر زنده است كھ فكر . ... دانم دارم شما را چنین نمي سرور من، من اعالم مي. بدانم
باشید، شما در زمینة  كند شما شایستة اعتماد او ھستید و براي ھرگونھ مشاركت در دولتش مناسب مي مي

  .چنین شھرتي رقیبي خطرناك خواھید داشت

قبًال در نامة . ترین فرد در كشور جورج سوم بود رسید كھ در این نامھ منظور از فرومایھ نظر مي چنین بھ
. حملھ كند» با عزت نفس و متانت، ولي نھ با احترام«سي و پنجم جونیوس درصدد برآمده بود كھ بھ پادشاه 

گاه با زبان حقیقت آشنا نشدید مگر در شكایات مردم  محترم، بدبختي زندگي شما این است كھ ھیچ آقاي«
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جونیوس بھ جورج اندرز داد كھ » .ولي ھنوز دیر نشده است كھ اشتباه آموزش خود را اصالح كنید. خود
شده بود دراختیار  وزیران توري خود را بركنار كند و بھ ویلكس اجازه دھد كرسیي را كھ براي آن انتخاب

خاطر  باید بھ  بالد، شھریار، در حالي كھ بھ پابرجایي حق خود بر تاج سلطنت مي«:او نوشت. داشتھ باشد
  » .ممكن است با انقالبي دیگر از دست برود  دست آمد، طور كھ این حق با یك انقالب بھ داشتھ باشد ھمان

ھیئت . انگیز دستگیر شد منتشر كرد بھ اتھام افتراي فتنھ ھنري وودفال كھ این نامھ را در پابلیك ادور تایزر
از پرداخت  كنندة احساسات طبقة متوسط بود، از محكوم كردن وي امتناع كرد، و او پس منصفھ، كھ منعكس

در این ھنگام جونیوس بھ نقطة اوج بیپروایي و قدرت خود رسیده بود؛ ولي . ھاي دادرسي، آزاد شد ھزینھ
را ھمچنان حفظ كرد و با دادن مقام ریاست وزرا بھ لرد نورث، كھ شخصي دوستداشتني پادشاه وضع خود 

ھاي خود ادامھ داد و  بھ نوشتن نامھ ١٧٧٢جونیوس تا سال . موقع خود را مستحكم ساخت  و ثابت قدم بود،
 كھ جونیوس(سرفیلیپ فرانسیس از وزارت جنگ  ١٧٧٢بینیم كھ در سال  مي. سپس میدان را ترك گفت

  .خارج و عازم ھندوستان شد) نسبت بھ امور آن آشنایي نزدیك نشان داده بود

اي ھستند از  ھا ھم بھ تاریخ ادبي انگلستان تعلق دارند و ھم بھ تاریخ سیاسي آن، زیرا نمونة زنده این نامھ
و گمنامي  –كرد  ور مي توانستند، ھنگامي كھ احساسات آنان را شعلھ سبكي كھ بسیاري از سیاستمداران مي

ھا نثر انگلیسي درجة  در این نامھ. با توسل بھ آن، عرض اندام كنند یا سر فرود آورند –كرد  حفظشان مي
شود، ولي خود دشنامگویي اغلب شاھكاري از ضربة زیركانھ یا نیش و كنایة  اول مخلوط با دشنام دیده مي

دستة خود اتھام زننده در گناه و جرم با  در اینھا اثري از رحم، گذشت، و این فكر كھ دار و. مؤثر است
 ٢١كنیم كھ در پاسخ نامة مورخ  ما با سر ویلیام دریپر احساس ھمدردي مي. متھم سھیم است وجود ندارد

این كشور چنان از غارتگران بزھكار شخصیت و فضیلت افراد پر «: جونیوس چنین نوشت ١٧۶٩ژانویة 
  است كھ ھیچ 

شھامت آن را داشتھ باشند كھ با نام واقعي زیر محصوالت بدخواھانھ و شریرانة زنند، بدون اینكھ  خنجر مي
  ».خود امضا كنند

. باشد یك مبارزة دیگر در این سالھا شاخص سیر مطبوعات انگلستان بھ سوي آزادي و نفوذ روزافزون مي
در پارلمنت ایراد اي آغاز كردند كھ  ھا بھ چاپ گزارش نطقھاي عمده بعضي از روزنامھ ١٧۶٨حدود سال 

بیشتر این گزارشھا حاكي از جانبداري بودند و نادرست، بعضي از آنھا خیالي، و بعضي توأم با . شدند مي
سرھنگ جورج آنسلو بھ مجلس عوام شكایت كرد كھ یك نشریھ او را  ١٧٧١در فوریة . ھتاكي بسیار

ارس مجلس عوام دستور داد ناشران م ١٢در . خوانده است» اھمیت ارزش و بي باز كوچك وحشرة بي حقھ«
كردند، خودشان  آنھا مقاومت كردند و مأموراني را كھ بایستي آنھا را بازداشت مي. آن نشریھ دستگیر شوند

نام  و شھردار لندن بھ) كھ یكي از آنھا ویلكس بود(بازداشت كردند و آنھا را نزد دو عضو انجمن شھر 
دستگیري ناشران را فاقد مجوز قانوني دانست، چون  شھردار كوشش براي. براس كرازبي بردند

موجب حكم جلب  داشت، مگر بھ مجوزھاي حقوقي شھر لندن دستگیري ھریك از اھالي لندن را ممنوع مي
تحویل داده شد، ولي مردم ) بھ برج لندن(صادره از جانب یكي از قضات شھر، شھردار بھ دستور پارلمنت 

كالسكة نمایندگان پارلمنت حملھ كردند، وزیران را تھدید و پادشاه را ھو بھ حمایت از او برخاستند، بھ 
. شھردار لندن آزاد شد و مورد استقبال جمعیتي عظیم قرار گرفت. كردند، و بھ مجلس عوام ھجوم بردند

ھا گزارشھاي خود را دربارة مذاكرات پارلمنت، از سر گرفتند، و پارلمنت از تعقیب ناشران باز  روزنامھ
را آغاز » نشریات مجلس عوام«لیوك ھنسارد با موافقت پارلمنت انتشار سریع و صحیح  ١٧٧۴در . یستادا

  .بھ انتشار این نشریات ادامھ داد ١٨٢٨كرد و تا زمان مرگ خود در 

این پیروزي تاریخي مطبوعات انگلستان بر كیفیت مذاكرات پارلماني اثر گذاشت و بھ تبدیل نیمة دوم قرن 
وقتي سخنرانان احساس كردند كھ سخنان . صورت دوران زرین فصاحت زبان انگلیسي كمك كرد ھجدھم بھ

رسد، محتاطتر شدند، و شاید ھم بیشتر جنبة نمایشي بھ خود  آنھا بھ گوش مردم سراسر جزایر انگلستان مي
راسي یافت، پیشرفت بھ سوي دموك از پیش گسترش مي اینك كھ اطالعات و دانش سیاسي بیش. گرفتند
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طبقة بازرگان، جامعة روشنفكران، و رادیكالھا كھ در حال نیرو گرفتن بودند در . ناپذیر بود اجتناب
شد، تا اینكھ دستگاه سلطنت را  تر و مؤثرتر مي مطبوعات ندایي یافتند كھ بھ نحوي روزافزون جسورانھ

مایندگانشان چگونھ از آنھا و از منافع توانستند بدانند كھ ن كنندگان مي در این ھنگام انتخاب. منكوب خود كرد
شد آن را  فساد ادامھ پیدا كرد، ولي كاھش یافت، زیرا بھتر مي. اند آنھا در وضع یا لغو قوانین دفاع كرده

توانست توازن میان طبقات را در ملت، یا احزاب را  مطبوعات نیروي سومي شدند كھ گاھي مي. افشا كرد
  ھا توانستند روزنامھ كساني كھ مي. ددر پارلمنت، در دست داشتھ باش

  .را خریداري كنند یا تحت تسلط درآورند بھ اندازة وزیران پر قدرت شده بودند

گاھي این آزادي وسیلة نیل بھ . گرفت آزادي تازه، مانند اكثر آزادیھا، اغلب مورد سوء استفاده قرار مي
ي خشنتر و شدیدتر از ھر اقلیتي كھ در پارلمنت دست اقلیت تر، و آلت تر و جانبدارانھ ھدفھاي خودخواھانھ

وسیلة مجاز «یافت كھ چتم بھ آن داده بود، یعني  ظاھر شده بود شد، و در آن صورت استحقاق نامي را مي
وسیلة نداي چھارمي، یعني افكار عمومي، تطھیر  مطبوعات نیز بھ سھم خود الزم بود بھ» .بند و باري بي

. حدودي منبع افكار عمومي، اغلب باعث گمراھي آن، وگاھي نداي آن بود شوند، ولي خود مطبوعات تا
تر مسلح بودند شروع بھ صحبت دربارة  اسم و رسم كھ بھ سالح دانش گسترش یافتھ مردان و زنان بي

شدند و بحثھایشان گاھي از نظر  آنھا در اجتماعات عمومي جمع مي. سیاستھا و روشھاي دولت كردند
در این ھنگام . كردند گرفتند رقابت مي یخ داشتند، با بحثھایي كھ در پارلمنت صورت مينفوذي كھ بر تار

گاه در میان مبارزان صداي  توانست مدعي حق حكومت باشد؛ و گاه ھم پول وھم بستگیھاي خانوادگي مي
  . شد مردم نیز شنیده مي

ا چراغان شدند، گویي كھ عید ھ بسیاري از خانھ. از زندان آزاد شد ١٧٧٠آوریل  ١٧ویلكس در تاریخ 
نوشتھ شده » آزادي«گرفتھ شده است؛ شھردار لندن در جلو خانة خود تابلویي قرار داد كھ روي آن كلمة 

عنوان عضو انجمن شھر، و سپس  طولي نكشید كھ ویلكس بھ. بود و ھر حرف آن سھ پا ارتفاع داشت
عنوان نماینده بھ پارلمنت  میدل سكس او را بھ بار دیگر ١٧٧۴عنوان شھردار لندن، انتخاب شد، و در  بھ

ھاي  در این ھنگام مجلس عوام جرئت نكرد كرسیش را از او دریغ دارد، و او در تمام دوره. فرستاد
رھبري یك گروه كوچك از رادیكالھا را، كھ . این كرسي را حفظ كرد ١٧٩٠انتخابات برگزار شده تا سال 

  :گفت او مي. عھده گرفت و دادن حق رأي بھ طبقات پایین بود، بھ مصرانھ خواھان اصالح وضع پارلمنت

. اندركار مشاغل مجاز در این كشور باید در پارلمنت نماینده داشتھ باشند بھ عقیدة من ھمة اشخاص دست
شوند، باید  خوانده مي» قسمت فاسد قانون اساسي ما«اھمیت، كھ با لحني چنین مؤكد  باروھاي كوچك و بي

، و شھرھاي ثروتمند و پرجمعیت و تجاري بیرمنگام، منچستر، شفیلد، لیدز، و شھرھاي دیگر حذف شوند
آقاي محترم، من مایلم كھ یك پارلمنت انگلیسي . باید اجازه یابند نمایندگاني بھ شوراي بزرگ ملت بفرستند

  .عقیدة آزاد و غیر مغرضانة تودة مردم انگلستان را بر زبان آورد

  .سال منتظر ماند شش و یرفتن این اصالحات پنجاهپارلمنت براي پذ

. ویلكس از داوطلب شدن براي انتخاب مجدد خودداري كرد و بھ زندگي خصوصي روي آورد ١٧٩٠در 
دنیا آمده بود درگذشت، زیرا وي در ھمة  در سن ھفتاد سالگي با ھمان فقري كھ با آن بھ ١٧٩٧وي در 

  مشاغل رسمي خود بسیار 

V – انگلستان علیھ امریكا  

نفر، و جمعیت  ١‘٧۵٠‘٠٠٠جمعیت مستعمرات انگلستان در امریكاي شمالي حدود  ١٧۵٠در سال 
از كشور مادر   چون میزان رشد در مستعمرات خیلي بیش. نفر بود ۶‘١۴٠‘٠٠٠انگلستان و ویلز حدود 
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بیني، و حتي  پیش ١٧٣٠ین امر را در مونتسكیو ا. بود، تنھا زمان الزم بود تا طفل علیھ مادر خود بشورد
ماركي . تصریح كرده بود كھ این جدایي بر اثر تضییقات انگلستان نسبت بھ تجارت امریكا خواھد بود

پیشگویي كرد كھ مستعمرات علیھ انگلستان برخواھند ساخت، یك جمھوري  ١٧۴٧آرژانسون حدود سال /د
وژرن كمي بعد از اینكھ انگلستان كانادا را در . ند شدتشكیل خواھند داد، و یكي از قدرتھاي بزرگ خواھ

انگلستان بزودي از اینكھ تنھا عامل «: از فرانسھ گرفت، بھ یك جھانگرد انگلیسي گفت» جنگ ھفتسالھ«
. توانست مستعمراتش را در ھراس نگاه دارد از میان برده است، پشیمان خواھد شد اي را كھ مي بازدارنده

انگلستان مستعمرات را فرا خواھد خواند تا در . بھ حمایت انگلستان نیازي ندارنداین مستعمرات دیگر 
و آنھا با از میان بردن ھرگونھ   اند سھیم شوند، وجود آوردنشان دخیل بوده تحمل باري كھ آنھا در بھ

  » .وابستگي بھ این تقاضا پاسخ خواھند داد

انگلستان از این . اند وتو كند جامع مستعمراتي گذراندهپادشاه انگلستان مدعي این بود كھ قوانیني را كھ م
با آگاھي از خطر بزرگ اجتماعي و «كرد؛ ولي وقتي مجمع كارولیناي جنوبي،  اختیار زیاد استفاده نمي

، قانوني گذرانید كھ عوارض »العادة جمعیت سیاھپوستان در این مستعمره از افزایش فوق سیاسي ناشي
تجارت برده یكي از «ع كرد، پادشاه انگلستان آن را لغو كرد، زیرا سنگیني بر ورود برده وض

در امور اقتصادي، پارلمنت این حق را براي خود قایل بود » .ھاي تجارت انگلستان بود سودآورترین شاخھ
قوانین آن بھ سود كشور مادر و بھ زیان   كھ براي ھمة امپراطوري انگلستان قانونگذاري كند، و معموال

ھدف آن این بود كھ امریكا ھم منبعي براي تھیة اشیایي كھ بآساني در انگلستان تولید . ات بودندمستعمر
پارلمنت پیشرفت آن دستھ از صنایع . شدند، و ھم بازاري براي كاالھاي مصنوع انگلستان باشد نمي

ھ، كاله، ساختن پارچ! مستعمراتي را كھ ممكن بود با محصوالت انگلستان رقابت كنند ممنوع ساخت 
اجناس چرمي، یا محصوالت آھني براي اھالي مستعمرات ممنوع شد؛ و بھ این ترتیب بود كھ ارل آو چتم، 

اي داشت، اعالم كرد كھ اجازه نخواھد داد بدون  كھ از جھات دیگر نسبت بھ مستعمرات روش دوستانھ
ھاي فوالدسازي یا  تند كورهمستعمرات اجازه نداش. اجازة پارلمنت، حتي یك میخ در امریكا ساختھ شود

  .ھاي نورد دایركنند كارخانھ

توانستند فقط با كشتیھاي انگلیسي كاال  آنھا مي. موانع زیادي بر سر راه تجار امریكایي قرار داده شده بودند
حمل كنند؛ حق داشتند توتون، پنبھ، ابریشم، قھوه، نیشكر، برنج، و بسیاري از اشیاي دیگر را فقط بھ 

  ت مناطق تح

از قارة اروپا كاال وارد كنند كھ این كاالھا نخست در انگلستان تخلیھ شده باشند، بابت آنھا عوارض بندري 
براي حمایت از صدور كاالھاي پشمي ساختھ . پرداخت شده باشد، و سپس بھ كشتیھاي انگلیسي منتقل شوند

اشتند محصوالت پشمي مستعمرات شده در انگلستان بھ مستعمرات امریكایي، بازرگانان مستعمرات حق ند
پارلمنت مالیات سنگیني بر واردات شكر . اي كھ آنھا را تولید كرده بود بفروشند را در خارج از مستعمره

اھالي مستعمرات، خصوصًا در ). ١٧٧٣(یا شیرة قند امریكا، از ھر منبع بجز انگلستان، وضع كرد 
محصوالت امریكایي بھ ملل بیگانھ، حتي بھ فرانسویان  ماساچوست، با توسل بھ قاچاق، و با فروش مخفیانة

از حدود ھفتصد ھزار كیلو . كردند اي از این مقررات شانھ خالي مي ، از پاره»جنگ ھفتسالھ«در جریان 
شد، تنھا حدود ده درصد آن شرط گذشتن از بنادر  چاي كھ ساالنھ بھ مستعمرات امریكایي وارد مي

وسھ كارخانة تقطیر ماساچوست در  در بسیاري از ویسكیھاي تولیدي در شصت .آورد جا مي انگلستان را بھ
  .شد طور قاچاق وارد مي رفت كھ از ھند غربي فرانسھ بھ كار مي ، شكر و شیرة قندي بھ١٧۵٠

شدند كھ سایر كشورھاي اروپایي براي حمایت یا تشویق از  انگلیسیھا در توجیھ این تضییقات متذكر مي
اند، و اینكھ بسیاري از  یتھاي مشابھي در مورد مستعمرات خویش وضع كردهمردم خود محدود

مند بودند و  ھاي امریكایي بر اثر معافیت از حقوق گمرگي از انحصار واقعي بازار انگلستان بھره فراورده
انگلستان در ازاي ھزینة حمایتي كھ نیروي دریاییش از كشتیھاي مستعمرات، و نیروي زمینیش از اھالي 

. كرد، استحقاق نوعي بازده اقتصادي داشت مستعمرات در برابر فرانسویان و ھندیشمردگان در امریكا مي
بیرون راندن قدرت فرانسویان از كانادا و قدرت اسپانیا از فلوریدا، انگلیسیھا را از خطراتي كھ مدتھا 
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ست از امریكا بخواھد كھ بھ دان انگلستان خود را محق مي. باعث زحمت آنان شده بودند آزاد ساختھ بود
بار  بھ» جنگ ھفتسالھ«كھ بریتانیاي كبیر در ) لیره ١۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠(انگلستان در تأدیة بدھي عظیمي 

ھزار سرباز براي آن جنگ دراختیار  دادند كھ آنھا بیست اھالي مستعمرات پاسخ مي. آورده بود كمك كند
  .ه بودبار آورد لیره قرض بھ ٢‘۵٠٠‘٠٠٠گذارده، و خودشان 

گرنویل بھ پارلمنت  ١٧۶۵در مارس . ھر حال، انگلستان تصمیم گرفت بر مستعمرات مالیات ببندد بھ 
ھا، ورقھاي بازي، اوراق قرضھ،  ھا، گواھینامھ پیشنھاد كرد كھ كلیة اسناد قانوني مستعمرات، كلیة حوالھ

بایست  شتن تمبري باشند كھ بابت آن ميھا ملزم بھ دا ھا، و روزنامھ نامھ اسناد مالكیت، اسناد رھني، بیمھ
پتریك ھنري در ویرجینیا و سمیوئل ادمز در ماساچوست توصیھ . شد وجھي بھ دولت انگلستان پرداخت مي

علیھ چارلز » شورش بزرگ«ماگناكارتا،  –كردند كھ این مالیات مردود شود، بھ این علت كھ طبق سنت 
توانستند  رضایت خودشان یا با رضایت نمایندگان مجازشان ميانگلیسیھا حقًا فقط با  –اول، بیلة حقوق 

در این صورت چگونھ امكان داشت اھالي مستعمرات انگلستان توسط پارلماني . مشمول مالیات قرار گیرند
  مشمول مالیات شوند

ماینده از دادند كھ مشكالت مسافرت و ارتباط، داشتن ن اي نداشتند؟ انگلیسیھا پاسخ مي كھ خود در آن نماینده
شدند كھ میلیونھا تن از مردان بالغ انگلیسي طي  سازد، و متذكر مي امریكا در پارلمنت را غیرعملي مي

اند، ھرچند كھ آنھا در انتخابات آن رأیي  قرنھا، با احساس وفاداري، وضع مالیات توسط پارلمنت را پذیرفتھ
كھ آنھا ) بایستي احساس كنند ت كھ امریكاییھا ميواین آن چیزي اس(كردند  این مردان احساس مي. اند نداشتھ

عمال در پارلمنت نماینده دارند، زیرا اعضاي پارلمنت خود را نمایندة ھمة امپراطوري انگلستان 
  .دانستند مي

عنوان اھرمي براي حفظ تسلط بر  چون پارلمنت اختیار وضع مالیات را بھ. اھالي مستعمرات مجاب نشدند
عنوان  د، مستعمرات از حق انحصاري خود براي وضع مالیات نسبت بھ خویشتن، بھپادشاه حفظ كرده بو

تنھا شق موجود در برابر ظلم مالي از ناحیة كساني كھ ھرگز آنھا را ندیده بودند و ھرگز پا بھ خاك امریكا 
رند شانھ خالي كار ب آور كھ اسناد تمبردار بھ حقوقدانان از این شرط الزام. كردند نگذارده بودند، دفاع مي

امریكاییھا شروع بھ تحریم كاالھاي انگلیسي كردند؛ بازرگانان سفارشھاي خود را براي . كردند مي
محصوالت انگلیسي باطل ساختند؛ و بعضي از آنھا از پرداخت قرض خود بھ انگلستان، تا زماني كھ قانون 

كردند خواستگاراني را كھ قانون تمبر دوشیزگان مستعمرات با خود عھد . تمبر لغو نشود، امتناع ورزیدند
در . صورت شورش درآمد انزجار عمومي باال گرفت و در چند شھر بھ . را محكوم ندارند قبول نكنند

دار آویختھ شد؛ در بستن، خانة   بھ) كھ توسط پادشاه منصوب شده بود(نیویورك، تندیس نیمتنة فرماندار 
آویز  كنندگان تمبر با تھدید بھ حلق توزیع. ده شد و ویران گشتنایب فرماندار، تامس ھچینسن، بھ آتش كشی
بازرگانان انگلیسي كھ اثرات تحریم را حس كرده بودند . شدن، مجبور شدند از شغل خود استعفا كنند

خواستار لغو این قانون شدند؛ دادخواستھایي از لندن، بریستول، لیورپول، و سایر شھرھا براي دولت 
خراب  داران انگلیسي خانھ از اینكھ درصورت عدم لغو این قانون، بسیاري از كارخانھفرستاده شد حاكي 

شاید با توجھ . قبال ھزاران كارگر بھ علت نرسیدن سفارش از امریكا از كار مرخص شده بودند. خواھند شد
عالم داشت آوري بھ پارلمنت كرد و ا از بیماري طوالني، بازگشت ھیجان بھ این تقاضاھا بود كھ پیت، پس

او » .عقیدة من این است كھ این كشور حق ندارد بر مستعمرات مالیات وضع كند«): ١٧۶۶ژانویة  ١۴(
ھنگامي كھ جورج . این عقیده را كھ مستعمرات عمال در مجلس عوام نماینده دارند مورد استھزا قرار داد

جویانھ  پیت با لحني مبارزه  كند، گرنویل حرف او را قطع كرد و تلویحًا گفت كھ پیت تشویق بھ فتنھ مي
  ».من خوشحالم كھ امریكا مقاومت كرده است«: گفت

او براي آرام كردن دوستان . مارس لرد راكینگھم پارلمنت را واداشت كھ قانون تمبر را لغو كند ١٨در 
نت، دایر بر بھ قانون الغاي تمبر افزود كھ در آن حق پادشاه، با موافقت پارلم» قانون توضیحي«پادشاه یك 

االجرا باشند، وھمچنین حق پارلمنت دایر بر وضع مالیات نسبت بھ  وضع قوانیني كھ براي مستعمرات الزم
  .مستعمرات انگلستان مورد تأكید مجدد قرار گرفتھ بود
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در این ھنگام سازش و آشتي . امریكاییھا الغاي قانون را پذیرفتند و قانون توضیحي را نادیده گرفتند
دنبال  ولي در ماه ژوئیھ دولت راكینگھم سقوط كرد، و در دولت گرافتن، كھ بھ. رسید نظر مي یر بھامكانپذ

ھاي  آن روي كار آمد، وزیر دارایي بھ نام چارلز تاونزند براي وادار كردن مستعمرات بھ پرداخت ھزینھ
رجي الزم بود، تالش را اداري و مخارج نیروھاي نظامي، كھ براي حفظ آنان از بینظمي داخلي با حملة خا

اي نسبت بھ شیشھ، سرب،  او بھ پارلمنت پیشنھاد كرد كھ عوارض تازه ١٨۶٧مھ  ١٣در . از سر گرفت
بایستي توسط پادشاه براي  درآمد حاصل از این مالیاتھا مي. كاغذ، و چاي وارده بھ امریكا وضع شود

شدند مصرف شود و  امریكا منصوب مي براي) پادشاه(پرداخت حقوق فرمانداران و قضاتي كھ توسط او 
پارلمنت این پیشنھاد را . ھرگونھ مازادي از آن بھ مصرف نگاھداري نیروھاي انگلستان در آنجا برسد

  .تاونزند دو سھ ماه بعد درگذشت. تصویب كرد

تكي كردن آنھا با م. عنوان مالیاتھاي تغییر لباس داده، مقاومت كردند امریكاییھا در برابر عوارض جدید، بھ
كردند، این  وجوھي كھ مجامع مستعمراتي تصویب مي  قسمت عمدة نیازھاي زندگي سربازان سلطنتي بھ

تسلیم این اختیار خزانھ بھ پادشاه در حكم تسلیم اختیار ھدایت . داشتند سربازان را تحت تسلط نگاه مي
. ھاي انگلیسي با ھم متحد شدندمجامع در پافشاري بر تجدید تحریم كاال. حكومت امریكا بھ پادشاه بود

لرد نورث . شدند رو مي آمدند با مقاومت شدید روبھ عمل مي تالشھایي كھ براي وصول عوارض جدید بھ
. پني بر ھر پوند چاي، از در سازش درآید ٣درصدد برآمد با لغو كلیة عوارض تاونزند بجز مالیات 

طور قاچاق وارد  ند تنھا چایي را بخورند كھ بھمستعمرات در تحریم خود كاھش دادند، ولي تصمیم گرفت
صندوق چاي در بستن تخلیھ كند، حدود پنجاه  ٢٩٨وقتي سھ كشتي شركت ھند شرقي كوشش كرد . شد مي

روي عرشة   نفر از اھالي خشمگین مستعمرات، كھ بھ لباس ھندیشمردگان قبیلة موھاك درآمده بودند، بھ
). ١٧٧٣دسامبر  ١۶(یره شدند، و محموالت آنھا را بھ دریا ریختند كشتیھا رفتند، بر كاركنان كشتیھا چ

شورشھایي كھ در سایر بنادر امریكا روي دادند تالشھایي را كھ براي وارد كردن چاي شركت صورت 
  .رو كردند گرفتند با شكست روبھ مي

نویسندگان، و افكار  بقیة داستان بیشتر بھ تاریخ امریكا تعلق دارد، ولي نقشي كھ سیاستمداران، خطبا،
طور كھ در امریكا یك اقلیت  ھمان. عمومي در آن بازي كردند از عناصر حیاتي تاریخ انگلستان است

كثیرالعده و فعال خواھان وفاداري نسبت بھ كشور مادر و حكومت آن بود، در انگلستان ھم، در حالي كھ 
كردند، یك اقلیت، كھ چتم، برك، فاكس،  مردم عمومًا از اقدامات جنگي دولت لرد نورث پشتیباني مي

ھوریس والپول، و ویلكس نمایندگي آن را در پارلمنت داشتند، براي نیل بھ صلح و سازش با شرایطي كھ 
  در این انشعاب عقاید مردم انگلستان، بعضیھا احیاي مخالفت . كردند بھ سود امریكا باشد تالش مي

ھا ھم بھ پیروي از رھبري وزلي ھمین نظر را داشتند؛ ولي پشتیبان جنگ علیھ مستعمرات بود؛ متودیست
خاطر  كردند، زیرا آنھا بھ بسیاري از مخالفان كلیساي رسمي بودند كھ از این مبارزه اظھار تأسف مي

گیبن در محكوم كردن اھالي مستعمرات با . داشتند كھ اكثریت اھالي مستعمرات از گروھھاي آنان بودند
شد، بھ انگلستان اخطار كرد كھ كوشش در  ولي دیوید ھیوم، كھ بھ مرگ نزدیك ميجانسن ھمعقیده بود، 

صاحبان منافع كسب و تجارت تغییر جھت دادند و بھ پشتیباني . ارعاب امریكا بھ مصیبت منجر خواھد شد
برك با تأثر بسیار گفت كھ جنگ . از پادشاه شتافتند، زیرا سفارشھاي جنگي براي آنان سودآور بودند

روحیة دنیاي … سفارشات عظیم براي تداركات و انواع ذخایر… . واقعًا جایگزین تجارت شده است«
عنوان منبع درآمد خود تلقي كنند  انگیزد كھ جنگ امریكا را بیشتر بھ كند و آنھا را برمي تجارت را حفظ مي

  ».تا یك مصیبت

یكي از   اه را علیھ پارلمنت تقویت كند؛لیبرالھا بیم آن داشتند كھ جنگ، توریھا را علیھ ویگھا و پادش
جورج سوم موجباتي . لیبرالھا، دیوك آو ریچمند، بھ فكر افتاد بھ فرانسھ برود تا از استبداد پادشاه بگریزد

لرد . او تصدي كامل جنگ و حتي جزئیات نظامي را برعھده گرفت. كرد گونھ بیمھا فراھم مي براي آن
پادشاه . ف قضاوت خصوصي خود، بھ رھبري پادشاه گردن نھادندنورث و دیگر وزیران، اغلب برخال

رو  كرد كھ اگر امریكاییھا موفق شوند، انگلستان در سایر مستعمرات نیز با شورش روبھ احساس مي

pymansetareh@yahoo.com



ولي ارل آو چتم بھ پارلمنت ھشدار داد كھ فرو . شود و سرانجام بھ جزیرة خویش محدود خواھدشد مي
نوامبر  ٢٠در . ور در حكم پیروزي اصول چارلز اول و جیمز دوم خواھد بودز نشاندن شورش امریكا بھ

، ھنگامي كھ ارتشھاي انگلستان در امریكا شكستھاي متعددي خوردند و فرانسھ ھم كمكھاي مالي بھ ١٧٧٧
فرستاد، چتم، كھ گویي از قبر بھ مجلس اعیان آمده بود، سخنان پادشاه را كھ از طرف دولت  مستعمرات مي

یھ شده بود با بیشكیبي رو بھ افزایشي گوش داد و برپا خاست تا یكي از بزرگترین سخنرانیھا را در تھ
  :اند در این نطق تاریخ و ادبیات درھم آمیختھ. زمینة فصاحت انگلستان ایراد كند

من ... . خیزم تا احساسات خود را دربارة این موضوع بسیار جدي و مھم ابراز دارم پا مي سرورانم، من بھ 
اي كھ حاكي از تصویب كردن و جنبة تقدس بخشیدن بھ اقداماتي  توانم با سخنان كوركورانھ و خادمانھ نمي

. اند موافقت كنم ھاي ما كشانده بار آورده و ویراني را بھ در خانھ است كھ ننگ و مذلت براي ما بھ 
نرمي الفاظ . ملق و تمجید نیستاینك وقت ت. اي بسیار خطرناك و عظیم است سرورانم، این لحظھ لحظھ

. اینك الزم است كھ بھ زبان حقیقت بھ پادشاه تعلیم داده شود. ... تواند كاري از پیش ببرد آمیز اینك نمي تملق
...  

عنوان شوراي موروثي پادشاه در این مجلس  سرورانم، این وظیفة صحیح این مجمع واالمقام است، و ما بھ
كیست آن وزیر، كجاست آن وزیري كھ جرئت كرده است . ایم جلوس كردهبر روي افتخار و شرافت خود 

مطالب خالف واقع و خالف قانون اساسي را، كھ امروز از قول پادشاه نقل شد، بھ پادشاه تلقین كند؛ لحن 
گونھ  ولي امروز، در این موقع بسیار خطیر، ھیچ… . متداول پادشاه تقاضاي اندرز پارلمنت بوده است

شود، از توجھ ھشیارانھ و آگاھانة پارلمنت نظري خواستھ  مشاورات ما برابر قانون اساسي نمي اتكایي بھ
  شود؛ نمي

ولي مقام سلطنت از پیش خود و رأسًا تصمیمي تغییرناپذیر براي انجام اقداماتي كھ بر ما امر و تحمیل 
اگر  اند،  ھ ویراني و حقارت كشاندهو این اقدامات این امپراطوري دیر شكفتھ را ب... دارد شوند اعالم مي مي
شود  كس حاضر نمي توانست علیھ ھمة جھان بایستد، ولي اینك ھیچ خاطر وقایع دیروز نبود، انگلستان مي بھ

  .بھ آن احترام بگذارد

توانید ھمة ھزینھ و ھمة تالشھا را با  شما مي... » .توانید امریكا را تسخیر كنید سرورانم، شما نمي«
توانید خریداري كنید یا قرض بگیرید، گرد  ھر نوع كمكي را كھ مي. باز ھم بیشتر افزایش دھید دستي گشاده

كند داد و ستد و معاملھ  آورید؛ با ھر شاھزادة كوچك قابل ترحم آلماني كھ اتباع خود را روانة كشتارگاه مي
اي كھ بھ آن متكي  مزدورانھ خاطر این كمك مضافًا بھ –اثرند  ؛ كوششھاي شما پیوستھ بیھوده و بي… كنید

اگر من یك … . كند ھستید؛ زیرا این كمك افكار دشمنان شما را بھ خشمي غیرقابل درمان تبدیل مي
  ! گذاشتم، ھرگز، ھرگز، ھرگز امریكایي بودم، ھرگز سالح خود را زمین نمي

سیاست اعمال زور خاطر منصرف كردن پارلمنت و دولت از  برك ھمة توان استدالل خود را در تالش بھ
بازرگانان . او در پارلمنت نمایندگي شھر بریستول را داشت ١٧٨٠تا  ١٧٧۴از . كار برد علیھ امریكا بھ

مانند . بگیر ایالت نیویورك بود او در این زمان عامل حقوق. این شھر در آغاز مخالف جنگ با امریكا بودند
ات نبود، و از توسل اھالي مستعمرات بھ چتم منكر حق پارلمنت در وضع مالیات نسبت بھ مستعمر

او مطلب را بھ سطحي تنزل داد كھ . كرد پشتیباني نمي» حق طبیعي«ھاي خیالي و نظري دربارة  فرضیھ
آیا مالیات بستن امریكا عملي بود؟ او در نطق . ھایش را درك كنند مردان زیرك و اھل عمل بتوانند گفتھ

پني بر  ٣نھ تنھا قوانین تاونزند، بلكھ مالیات ) ١٧٧۴آوریل  ١٩(كا خود دربارة وضع مالیات نسبت بھ امری
وي ھشدار داد كھ اگر مالیات بر تضییقات صنعتي و بازرگانیي كھ قبال بر امریكا . چاي را نیز محكوم كرد

تحمیل شده بودند افزوده شود، اھالي مستعمرات در شورشي پافشاري خواھند كرد كھ امپراطوري در حال 
  .دار خواھد كرد انگلستان را از ھم خواھد پاشید و حیثیت پارلمنت را لكھ تكوین
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او . تقاضاي خود را دایر بر سازش تجدید كرد ١٧٧۵مارس  ٢٢او كھ در این زمینھ مغلوب شده بود، در 
ده برابر شده است، و سؤال كرد آیا عاقالنھ  ١٧٧٢و  ١٧٠۴متذكر شد كھ تجارت با امریكا میان سالھاي 

او بیم داشت كھ جنگ با مستعمرات، . كھ این تجارت را بر اثر جنگ مختل و شاید ھم فدا كنیم است
او . بھ تحقق پیوست ١٧٧٨این بیم در . انگلستان را در معرض حملھ از سوي یك دشمن خارجي قرار دھد

ملي نیست، و قبول داشت كھ حضور نمایندگان امریكا در پارلمنت بھ علت وجود دریا یا یك حایل طبیعي ع
تنھا خواستار آن بود كھ انگلستان بھ مالیات اتكا نكند، بلكھ بھ كمكھاي داوطلبانھ و بالعوض از ناحیة 

گونھ كمكھاي بالعوض براحتي امكان داشتند از وجوه حاصل از مالیات  این. مجامع مستعمرات متكي باشد
  .تجاوز كنند) ھاي وصول اجباري از كسر ھزینھ پس(مستقیم 

تسالي خاطر را داشت كھ توانستھ است فصاحت و مھارت چارلز جیمز فاكس را نسبت بھ ھدف خود  این
جلب كند؛ بھ این ترتیب رفاقتي آغاز شد كھ انقالب امریكا آن را مستحكم كرد و انقالب فرانسھ آن را از ھم 

ھ تا آن زمان شنیده ترین نطقي خواند ك فاكس را استادانھ ١٧٧۶اكتبر  ٣١گیبن سخنراني مورخ . گسیخت
والپول . ھاي وي اعالم داشت بود، و ھوریس والپول آن را یكي از بھترین سخنرانیھا و با روحترین خطابھ

او از سقوط سیاستمداران انگلستان در دوران صدارت لرد نورث . طلبان درآورد خود را در صف سازش
  : شتبھ ھوریس من نو ١٧٧۵سپتامبر  ١١كرد، و در  اظھار تألم مي

این . دریانورد رأي دھد ٢۶‘٠٠٠قرار است پارلمنت در بیستم ماه بعد تشكیل جلسھ دھد و دربارة موضوع 
تواند آن را  چھ چیز در انگلستان مي. آزادي با چھ عذابي باید در امریكا حفظ شود. چھ فصل خونیني است

دور افكنده شوند،  ھاي آن بھ ھاین چھ جنوني است كھ گنجین! نجات دھد؟ آه، انگلستان دیوانة دیوانھ
حد و  امپراطوري ثروت آن ویران گردد، و آزادي آن فدا شود تا شھریارش، ارباب خود كامة بیابانھاي بي

  ! اھمیت در اروپا باشد  اي فقر زده، تھي شده از جمعیت، و از این پس بي حصر در امریكا، و جزیره

انگلستان و سپس حكومت آنان را وادار كرد بھ فكر صلح بیفتند، حرارت چتم، برك، و فاكس نبود كھ مردم 
نقطة عطف ) ١٧٧٧اكتبر  ١٧(تسلیم برگوین در سرتوگا . بلكھ پیروزیھا و مھارت سیاسي مستعمرات بود

توانید  شما نمي«: بار انگلستان بھ ارزش ھشدار چتم پي برد كھ گفتھ بود براي نخستین  در این ماجرا بود؛
را بھ رسمیت شناخت و علیھ انگلستان » كشورھاي متحد امریكا«وقتي فرانسھ » .تسخیر كنیدامریكا را 

، نظر سیاستمداران فرانسھ مؤید نظر چتم بود، و فشار سالحھاي )١٧٧٨فوریة  ۶(وارد جنگ شد 
ده فرانسوي و نیروي دریایي تجدیدقوایافتة فرانسھ بھ سنگیني باري كھ ملت انگلستان بر دوش داشت افزو

پادشاه او را غرق ھدایا ساخت . خود لرد نورث شھامتش را از دست داد و تقاضاي اجازة استعفا كرد. شد
  .و از او خواست سر كارش باقي بماند

كردند كھ تنھا دولتي كھ تحت رھبري ارل آو چتم  بسیاري از انگلیسیھاي برجستھ در این ھنگام احساس مي
ولي جورج حاضر نبود . اد با فرانسھ بھ ھمبستگي با انگلستان بازگرداندتواند مستعمرات را از اتح باشد مي

دارم كھ ھیچ عاملي نخواھد توانست  من رسمًا اعالم مي«: او بھ لرد نورث گفت. این مطلب را حتي بشنود
، در حالي ١٧٧٨چتم براي آخرین بار در آوریل » .مرا وادار كند كھ شخصًا با لرد چتم سر و كار پیدا كنم

اش را پریده رنگ  نزدیكي مرگ چھره. كھ بر چوبدست و بھ پسرش ویلیام تكیھ داشت، بھ مجلس اعیان آمد
او بار دیگر اندرز بھ سازش . و صدایش چنان ضعیف بود كھ بسختي امكان شنیدنش وجود داشت  كرده،

عطاي استقالل بھ با از ھم گسیختن این كشور سلطنتي باستاني و بسیار واالمقام از طریق ا«داد، ولي 
توان امریكا را از فرانسھ دور  دیوك آو ریچمند پاسخ داد كھ تنھا با اعطاي استقالل مي. امریكا مخالف بود

  چتم كوشش كرد برخیزد و بار دیگر . كرد

پارلمنت تصویب كرد كھ از او تشییع جنازة عمومي . درگذشت ١٧٧٨مھ  ١١او در تاریخ . و از پاي افتاد
بھ تصدیق عموم، او بزرگترین . در وستمینستر ابي آرامگاه و بناي یادبودي برایش ساختھ شود عمل آید و بھ

  .فرد انگلیسي عصر خود بود
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اسپانیا  ١٧٧٩در ژوئن . وقوع پیوستند اي كھ وي پیشگویي كرده بود بھ وقایع با سرعت براي تكمیل فاجعھ
ا محاصره كرد، و نیروي دریایي خود را در جنگ علیھ انگلستان با فرانسھ ھمدست شد، جبل طارق ر

در ماه اوت، یك نیروي دریایي مركب از شصت . فرستاد تا در حملھ بھ كشتیھاي انگلیسي شركت جوید
انگلستان با حرارتي تبالود خود را براي مقاومت . كشتي كوچك فرانسوي و اسپانیایي وارد دریاي مانش شد

اوگان دشمن را از كار انداخت و آن را ناچار كرد بھ برست بیماري ن. در برابر این حملھ آماده كرد
متحد شدند كھ » اعالم بیطرفي مسلحانھ«روسیھ، دانمارك، و سوئد در یك  ١٧٨٠در مارس . بازگردد

موجب آن تعھد شده بود كھ این كشورھا در برابر عمل انگلستان دایر بر ورود بھ كشتیھاي بیطرف براي  بھ
مقاومت كنند؛ طولي نكشید كھ كشورھاي بیطرف دیگر این اعالمیھ را امضا جستجوي كاالھاي دشمن 

بازرسي انگلستان در مورد كشتیھاي ھلند ادامھ یافت و منجر بھ كشف شواھدي از توافق پنھاني . كردند
. انگلستان خواستار مجازات مأموران آمستردام شد. میان شھر آمستردام و یك طرف معاملة امریكایي شد

در این ھنگام تقریبًا ھمة كشورھاي ). ١٧٨٠دسامبر (و انگلستان اعالن جنگ داد   لند امتناع كرد،دولت ھ
  .دریاي بالتیك و اقیانوس اطلس علیھ انگلستان، كھ تا ھمان اواخر بر دریاھا حكمراني كرده بود، متحد شدند

نسبت بھ عمل پادشاه در احساس انزجار . افزایش سریع مصایب بود  كنندة خلق و خوي پارلمنت منعكس
جان دانینگ  ١٧٨٠آوریل  ۶در . عقیم گذاردن تمایل وزیرش بھ پایان دادن جنگ رو بھ افزایش بود

» .نفوذ پادشاه افزایش یافتھ است، و باید كاھش یابد«پیشنھادي بھ مجلس عوام تسلیم داشت حاكي از اینكھ 
پیت  ١٧٨١ژانویة  ٢٣در . ف بھ تصویب رسیدرأي مخال ٢١۵رأي موافق در برابر  ٢٣٣این پیشنھاد با 

العاده  فوق«او در دومین نطق خود جنگ با امریكا را . كھین بر كرسي خود در مجلس عوام جلوس كرد
فاكس با احساس شادي . خواند» منفور، مذموم، وحشیانھ، بیرحمانھ، غیرطبیعي، غیرعادالنھ، و شیطاني

بدون اینكھ بداند این جوان بزودي نیرومندترین دشمن او  ورود پیت را بھ صف مخالفان خوشامد گفت،
  .خواھد شد

لرد نورث فریاد . لرد كورنوالیس در یوركتارن در برابر جورج واشینگتن تسلیم شد ١٧٨١اكتبر  ١٩در 
در فوریھ و . ولي پادشاه اصرار داشت كھ جنگ ادامھ یابد» ! آه خدایا، ھمھ چیز تمام است«: برآورد
خبر رسید كھ مینوركا بھ دست اسپانیاییھا، و چند جزیره در ھند غربي بھ دست فرانسویان ، ١٧٨٢مارس 

  اجتماعات عمومي در سراسر انگلستان، . افتاده است

، و سپس بھ یك نفر كاھش ١٩نفر، بھ  ٢٢، اكثریت طرفداران نورث از »وزیران حاضر ابراز اعتماد كند
ھاي پارلماني در زمینة اجباري كردن تغییر  ة تاریخي در شیوهاین امر، یك سابق). ١٧٨٢مارس  ١۵(یافت 

اي نوشت و متذكر شد كھ در واقع ھم سیاست  مارس نورث بھ جورج سوم نامھ ١٨در . وجود آورد دولت بھ
. اند رو شده منظور احراز توفیق پادشاه بر پارلمنت با شكست روبھ شاھانھ در مورد امریكا، و ھم تالش بھ

  :این قرار بود متن نامھ بھ

تواند، با  اعلیحضرت بخوبي آگاھند كھ در این كشور، شھریاري كھ بر تخت سلطنت جلوس كرده است نمي
پارلمنت منویات . ... توجھ بھ موازین دوراندیشي، با تصمیم دقیقًا بررسي شدة مجلس عوام مخالفت كند

اگر آن اعلیحضرت . ه، مآال باید حاكم باشندخود را ابراز داشتھ است، و این منویات، اعم از صحیح یا اشتبا
  .اي بھ حیثیتشان نخواھد خورد لطمھ. تسلیم شوند... 

جورج سوم، . از دوازده سال خدمت صبورانھ و اطاعت، لرد نورث استعفا كرد ، پس١٧٨٢مارس  ٢٠در 
لیبرالھاي پیروزمند  او دولتي از. اي نوشت، ولي آن را نفرستاد اش درھم شكستھ بود، استعفا نامھ كھ روحیھ

ھنگامي كھ راكینگھم . را مركب از راكینگھم، ارل آو شلبرن، چارلز جیمز فاكس، برك، و شریدن پذیرفت
فاكس، برك، و شریدن، كھ . داري گرفت عنوان لرد اول خزانھ ، شلبرن جاي او را بھ)اول ژوئیھ(درگذشت 

عھدنامة پاریس (كار ترتیب یك عھدنامة صلح شد  شلبرن دست بھ. آمد، استعفا دادند از شلبرن خوششان نمي
). ١٧٨٣ژانویھ و سوم سپتامبر  ٢٠ھاي پاریس و ورساي مورخ  ، و عھدنامھ١٧٨٢نوامبر  ٣٠مورخ 

موجب این عھدنامھ، مینوركا و فلوریدا بھ اسپانیا واگذار، و سنگال بھ فرانسھ تسلیم شد، و نھ تنھا استقالل  بھ
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حق آنھا نسبت بھ كلیة اراضي واقع بین آلگاني، فلوریدا، میسي سیپي، و  مستعمرات امریكایي، بلكھ
  .ھاي بزرگ بھ رسمیت شناختھ شد دریاچھ

. مردم انگلستان خواھان صلح بودند، ولي از واگذاري این ھمھ اراضي بھ مستعمرات بسیار اكراه داشتند
چون نزاع میان ). ١٧٨٣فوریة  ٢۴(ت انتقاد از شلبرن چنان زننده شد كھ او استعفاي خود را تسلیم داش

كدام از آنھا قدرت كافي براي  شلبرن و فاكس باعث تقسیم ویگھاي لیبرال بھ گروھھایي شده بود كھ ھیچ
. تسلط بر پارلمنت نداشت، فاكس قبول كرد كھ با دشمن دیرینة خود لرد نورث یك دولت ائتالفي تشكیل دھد

. داري شد شریدن، كھ پیوستھ مقروض بود، وزیر خزانھ. سلح شدبرك بار دیگر مأمور پرداخت نیروھاي م
  ھم فاكس و ھم برك مدتھا بود كھ نحوة رفتار انگلیسیھا را در ھندوستان مورد مطالعھ قرار داده 

VI – انگلستان و ھندوستان  

ن شركت واحد بازرگانا«صورت  تجدید سازمان یافتھ بود، بھ ١٧٠٩شركت ھند شرقي بریتانیا، كھ در 
نامة آن، كھ از طرف دولت انگلستان صادر شده  اجازه. درآمد» انگلستان كھ با ھند شرقي داد و ستد دارند

این شركت تحت نظر رئیس و . داد بود، حق انحصار تجارت انگلستان با ھند را بھ این شركت مي
كھ در آن ھركس كرد  انتخاب مي» مجمع مالكان«رئیس و مدیران را . شد وچھار مدیر اداره مي بیست

در ھندوستان این شركت عالوه بر یك سازمان . لیره سھم بود، حق یك رأي داشت ۵٠٠داراي حداقل 
ھاي امپراطوري  بازرگاني، یك سازمان نظامي نیز شد و با ارتشھاي ھلندي، فرانسوي، و بومي بر سر تكھ

السلطنة بنگال، كلكتھ را  لدولھ، نایبا در یكي از این جنگھا بود كھ سراج. جنگید در حال تالشي مغولھا مي
این دخمھ عبارت بود . زنداني كرد» سیاھچال كلكتھ«اروپایي را در  ١۴۶از تصرف شركت خارج كرد و 

یكصدوبیست . طول تقریبًا شش متر و عرض چھار متر ونیم، كھ فقط دو پنجرة كوچك داشت از اطاقي بھ
  ).١٧۵۶ژوئن  ٢١-٢٠(یا خفگي جان سپردند وسھ نفر از این زندانیان در طول شب از گرما 

رابرت كالیو، فرماندار دژ سنت دیوید، رھبري نیروي كوچكي را براي تصرف مجدد كلكتھ براي شركت 
السلطنھ  الدولھ، براي سرنگون كردن نایب او در توطئة میرجعفر، یكي از اعیان دربار سراج. عھده گرفت بھ

دو ھزار و سیصد سرباز بومي پنجاه ھزار نفر را در پالسي  شریك شد و با نھصد سرباز اروپایي و
عنوان نواب بنگال  جاي وي بھ الدولھ بھ قتل رسید، و میرجعفر بھ سراج). ١٧۵٧ژوئن  ٢٣(شكست داد 

نظر وي این شھر از نظر  بھ. عنوان یك فاتح، بھ مرشدآباد پایتخت بنگال گام نھاد كالیو، بھ. تعیین شد
اي باورنكردني از  او در خزانة نواب مجموعھ. و از نظر ثروت شاید برتر از آن بودوسعت برابر لندن، 

خاطر بر  وقتي از او دعوت شد كھ پاداش خود را بھ. روپیھ، جواھر، طال، نقره، و اشیاي قیمتي دیگر دید
وي لیره براي ارتش و نیر ۵٠٠‘٠٠٠لیره براي خودش،  ١۶٠‘٠٠٠تخت نشاندن میرجعفر تعیین كند، او 

عنوان  لیره بھ ١‘٠٠٠‘٠٠٠لیره براي ھر یك از اعضاي ھیئت مدیرة شركت، و  ٢۴‘٠٠٠دریایي خود، 
ھنگامي كھ كالیو در مجلس عوام گفت از كم . غرامت خسارات وارده بھ اموال شركت در كلكتھ خواست

 ٢٠٠‘٠٠٠او بر روي ھم . توقعي خود بھ حیرت آمده است، منظورش ھمین موضوع تعیین پاداش بود
شركت، با پرداخت . عنوان فرماندار انگلیسي بنگال اعالم شد لیره ھدیھ از میرجعفر دریافت داشت و بھ

كیلومتر مربع اراضي  ٢٢۶٠عنوان مالك اصلي  لیره بھ میرجعفر، بھ ٢٧‘٠٠٠مبلغ  اي بھ االجاره مال
ن یك شورش بھ او شده بود، میرجعفر در برابر كمكي كھ بھ فرونشاند ١٧۵٩در . اطراف كلكتھ شناختھ شد

  .شد ھر سالھ بھ كالیو بدھد اي را كھ توسط شركت پرداخت مي االجاره موافقت كرد مال
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این . كرد شركت، كھ از رقابت در امان بود، با بیرحمي، بومیاني را كھ تابع حكومتش بودند استثمار مي
كرد بھاي سنگیني براي حمایت  ھندي را وادار مي شركت، كھ بھ سالحھاي بھتر مجھز بود، حكمرانان

مأموران ارشد این شركت، كھ ازنظارت دولت انگلستان بھ دور بودند و در . انگلستان از آنھا بپردازد
عنوان   آوردند و بھ دست مي برابر ده فرمان در مشرق سوئز مصونیت داشتند، سودھاي كالني از تجارت بھ

دون لطمة شدید بھ سرمایة خود، یك باروي اختصاصي و یا یك عضو پارلمنت را توانستند ب نوابھایي كھ مي
  .گشتند خریداري كنند، بھ انگلستان باز مي

او سي وپنج سالھ بود و انتظار داشت كھ از . بھ وطن خود در انگلستان بازگشت ١٧۶٠كالیو در سال 
تا در مجلس عوام جمعي را دراختیار او بھ قدر كافي بارو خریداري كرد . مند شود شھرت و ثروت بھره

كردند  بعضي از مدیران شركت ھند شرقي كھ احساس مي. داشتھ باشد؛ خودش ھم از شروزبري انتخاب شد
خاطر استفاده از اسناد جعلي در روابطش با  كھ او بیش از آنچھ سنش كفاف دھد دزدي كرده است، او را بھ

دند؛ ولي وقتي بھ لندن خبر رسید كھ شورشھاي بومیان، الدولھ و میرجعفر مورد حملھ قرار دا سراج
اندازد، كالیو با عجلھ  خطر مي ارتشاي مأموران، و بیكفایتي دستگاه اداري وضع شركت را در ھند دارد بھ

در آنجا وي تالش كرد كھ جلو فساد در میان ). ١٧۶۵(عنوان فرماندار بنگال بھ كلكتھ پس فرستاده شد  بھ
. صیان در میان سربازان خویش، و قیامھاي مكرر حكمرانان بومي علیھ شركت را بگیرددستیاران خود، ع

او عالم شاه مغول را، كھ كاري از دستش ساختھ نبود، وادار كرد كھ نظارت كامل  ١٧۶۵اوت  ١٢در 
لیره  ۴‘٠٠٠‘٠٠٠مبلغ  اي بھ مالي ایاالت بنگال، بھار، و اوریسا را، كھ سي میلیون جمعیت و درآمد ساالنھ

این عمل، و پیروزي كالیو در پالسي، امپراطوري انگلستان در ھندوستان . داشت، بھ شركت واگذار كند
  .آورد  وجود را بھ

. بھ انگلستان بازگشت ١٧۶٧كالیو، كھ سالمتش بر اثر دو سال مبارزه بكلي از میان رفتھ بود، در ژانویة 
اني مأموراني قرار گرفت كھ وي جلو اجحافات آنھا را حملة مدیران شركت بھ او تجدید شد، و مورد پشتیب

دست ھم  بھ خبر یك قحطي در ھندوستان، و حمالت بومیان بھ مواضع مستحكم شركت، دست. گرفتھ بود
دو  ١٧٧٢در . وجود آوردند كھ طي آن افراد برجستة انگلیسي زیانھاي شدیدي دیدند دادند و وحشتي بھ 

ة امور ھند پرداختند و چنان اجحافات و بیرحمیھایي آشكار كردند كھ ھیئت پارلماني بھ تحقیق دربار
ما مرتكب . ایم اند پیشي جستھ ما بر آنچھ كھ اسپانیاییھا در پرو انجام داده«: ھوریس والپول فریاد برآورد

دربارة قحطي در بنگال كھ طي   تنھا اینھا نیست،. ایم آدمكشي، خلع افراد از مشاغل، غارت و غصب شده
آن سھ میلیون نفر تلف شدند، و علت آن انحصار خواروبار توسط مستخدمان شركت ھند شرقي بود، چھ 

  یكي از ھیئتھاي  ١٧٧٣در » گویید؟ مي

كردند  عنوان اینكھ رسوم محلي و مقتضیات اوضاع ایجاب مي تقریبًا بھ ھمة حقایق اعتراف كرد، از آنھا بھ
پردازند، نباید  عمل آورد، و افزود كھ وقتي اعضاي پارلمنت دربارة شرافت وي بھ قضاوت مي دفاع بھ

ي مخالف تأیید كرد كھ وي رأ ٩۵رأي موافق در برابر  ١۵۵مجلس عوام با . شرافت خود را از یاد ببرند
لیره دریافت داشتھ  ٢٣۴‘٠٠٠عنوان فرماندار، مبلغ  در مدت نخستین دوران تصدي خود در بنگال بھ
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یك سال بعد كالیو » .اي بھ كشور خود انجام داده است در عین حال خدمات بزرگ و شایستھ«است، ولي 
  ).١٧٧۴نوامبر  ٢٢(در سن چھل و نھ سالگي خود را كشت 

اي بھ  لیره ١‘۴٠٠‘٠٠٠موجب آن یك وام   اي بھ پارلمنت برد كھ بھ لرد نورث قانون تعدیل كننده ١٧٧٣در 
مناطق تحت فرمان   از افالس نجات یابند، و ھمة) و سھامداران آن درپارلمنت(شركت داده شد تا شركت 

وارن . لستان جوابگو بودشركت را زیر نظر بنگال قرار داد، و بنگال نیز بھ سھم خود در برابر دولت انگ
  .عنوان فرماندار بنگال انتخاب شد ھیستینگز بھ

ھنگام تولد وي  مادرش بھ. اي حقیر و پایین آغاز كرده و بھ این مقام ارتقا یافتھ بود ھیستینگز از نقطھ
یكي از عموھایش این . و پدرش براي ماجراجویي بھ ھند غربي رفت و ھم در آنجا درگذشت  درگذشت،

عمویش درگذشت، و وارن، كھ ھفده سال  ١٨۴٩چھ را بھ مدرسة وستمینستر فرستاد، ولي در پسر ب
. عنوان یك داوطلب نامنویسي كرد او زیر نظر كالیو بھ. داشت، در جستجوي ثروت با كشتي بھ ھند رفت

ي اداره در تسخیر مجدد كلكتھ سھیم بود، در ادارة امور پشتكار و توانایي نشان داد، و بھ عضویت شورا
مدیران شركت   چھار سال بعد،. بھ انگلستان بازگشت ١٧۶۴در . كنندة امور شركت در بنگال منصوب شد

در راه خود بھ ھندوستان با بارون ایمھوف و ھمسرش . او را وادار كردند بھ شوراي مدرس ملحق شود
رو شد و  ا موفقیت روبھاو در مدرس ب. ماریون رفیقة ھیستینگز، و سپس ھمسر وي شد. ماریون آشنا شد

  .عنوان فرماندار بنگال حكمراني پرآشوب خود را آغاز كرد بھ ١٧٧۴در سال 

دادند تا از  دست مي اي از اقداماتش بھانھ بھ ھایش مستبدانھ بودند و پاره كرد، ولي شیوه او سخت كار مي
م بعدًا در پارلمنت بھ او طرف سرفیلیپ فرانسیس در شوراي بنگال حمالتي بھ او بشود، كمااینكھ برك ھ

وقتي كھ قبایل مراتھھ شاه عالم را بھ تخت سلطنت مغولھا در دھلي باز گرداندند، و شاه عالم ھم . حملھ كرد
كھ كالیو بھ او واگذار كرده بود، بھ قبایل مراتھھ تحویل داد، ھیستینگز مناطق   مناطق كورا و اهللا آباد را،

بھ نواب اوده فروخت و بھ ) دالر ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠شاید حدود (وپیھ ر ۵‘٠٠٠‘٠٠٠مبلغ  نامبرده را بھ
او بھ نواب اجازه داد از . سربازان شركت مأموریت داد كھ بھ نواب كمك كنند تا این مناطق را پس بگیرد

گفت رئیس  كھ نواب مي(دست آوردن این اراضي  سربازان شركت براي حملھ بھ اراضي روھیلخاند و بھ
  ) بدھكار استآن بھ وي مبالغي 

عمل ھیستینگز آشكارا در حكم تخلف از دستوراتي بود كھ مدیران شركت بھ وي داده بودند، ولي . داشت
  .كردند فرستاد تعیین مي این مدیران ارزش یك فرماندار را از روي پولي كھ وي بھ انگلستان مي

فرانسیس و دیگر اعضاي شورا . یك مأمور ھندي بھ نام نونكومار ھیستینگز را بھ قبول رشوه متھم كرد
ھیچ نوع اختالسي نیست كھ این فرماندار محترم خودداري از آن «این اتھام را تأیید كردند و عقیده داشتند 

ھیستینگز مورد این ). ١٧٧۵(محكوم، واعدام شد   نونكومار بھ اتھام جعل دستگیر،» .را معقول دانستھ باشد
  ،)كھ سابقًا در وینچستر ھمشاگردي او بود(سر االیجا ایمپي را  نام سوءظن قرار گرفت كھ رئیس قضات بھ

ھیستینگز ایمپي را بھ  ١٧٨٠در . نحوي غیرعادي مجازاتي شدید طلب كند تحت نفوذ قرار داده است تا بھ
اتھامات متقابل میان ھیستینگز و فرانسیس . لیره درآمد داشت ۶۵٠٠یك مقام اضافي ترفیع داد كھ سالي 

  .وئلي شد كھ بر اثر آن فرانسیس بسختي آسیب دیدمنجر بھ د

دست  خان بھادر، مھاراجة میسور، بھ این فكر افتاد كھ نزاع میان ھیستینگز و شورایش فرصتي بھ حیدرعلي
او، با پشتیباني فرانسویان، بھ استحكامات شركت حملھ . دھد كھ شركت از ھندوستان بیرون رانده شود مي

ھیستینگز براي مقابلھ با او سرباز و پول از بنگال ). ١٧٨٠(دست آورد  وري بھآ برد و پیروزیھاي ھراس
، بھ ١٧٩٢ولي پسرش تیپو صاحب تا ھنگام شكست نھایي خود در . درگذشت ١٧٨٢حیدرعلي در . فرستاد

ھایي براي تأمین پول  شاید براي تأمین ھزینھ این لشكركشیھا بود كھ ھیستینگز بھ شیوه. جنگ ادامھ داد
  .سل جست كھ منجر بھ اتھام وي شدندتو
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پرداخت، یك  سینگھ، راجة بنارس، اضافھ بر وجوه مقرري كھ آن منطقھ ساالنھ بھ شركت مي او از چیت
ھیستینگز نیروي . راجھ بھ عدم توانایي پرداخت متعذر شد. كمك مالي براي مصارف جنگي طلب كرد

كرد، و از جانشین او دو برابر وجوه مقرري بزور سینگھ را خلع  ، چیت)١٧٨١(كوچكي را بھ بنارس برد 
نواب اوده، كھ در پرداختھاي خود بھ شركت اھمال كرده بود، توضیح داد كھ اگر شركت بھ او كمك . گرفت

اي را كھ  لیره ٢‘٠٠٠‘٠٠٠كند كھ مادر و مادر بزرگش را، كھ بگمھاي اوده بودند، مجبور كند قسمتي از 
مادرش قبال مبلغ . تواند این وجھ را بپردازد ه بود دراختیار وي بگذارند، او ميپدر نواب براي آنھا گذارد

رغم  شركت، علي. زیادي دراختیار وي گذارده بود بھ این شرط كھ او قول دھد دیگر مبلغي طلب نكند
ھیستینگز بھ نواب اندرز داد كھ قول شركت را نادیده . اعتراض ھیستینگز، قول مشابھي بھ بگمھا داد

ھاي  این سربازان از راه شكنجھ و گرسنگي دادن خواجھ. آباد فرستاد او سربازان شركت را بھ فیض. گیردب
دست آمد، نواب  از وجوھي كھ بھ این طریق بھ). ١٧٨١(خادم، بگمھا را مجبور بھ تسلیم خزانھ كردند 

  ایش بھبود یافتھ بود، در خالل این احوال، سرفیلیپ فرانسیس، كھ زخمھ. بدھي خود را بھ شركت پرداخت

در . رسید براي مدیران شركت و دوستانش در پارلمنت تشریح كرد نظرش جنایات ھیستینگز مي كھ بھ 
نحوي عمل  عنوان اینكھ در موارد گوناگون بھ مجلس عوام ھیستینگز و سایر عمال شركت را، بھ ١٧٨٢

قرار داد و بھ شركت دستور داد آنھا را اند كھ مخالف شرافت و سیاست ملت بوده است، مورد توبیخ  كرده
این دستور را، شاید بھ این علت كھ » دادگاه مالكان«شركت چنین دستوري صادر كرد، ولي . باز خواند

  .شورش میسور ادامھ داشت، لغو كرد

الیحة اصالح «عنوان وزیر امور خارجھ در دولت ائتالفي،  چارلز جیمز فاكس، بھ ١٧٨٣در نوامبر 
  دھد كھ بھ را بھ پارلمنت تسلیم داشت كھ شركت ھند شرقي را تحت نظارت ھیئتي قرار مي »ھندوستان

برك سرچشمة  –منتقدان شكایت داشتند كھ این الیحھ بھ ویگھاي گروه فاكس . وسیلة دولت انتخاب شده باشد
س اعیان پیام این الیحھ بھ تصویب پارلمنت رسید، ولي پادشاه بھ مجل. اي از حمایت خواھد داد زاینده

 ٩۵مجلس اعیان با . فرستاد كھ ھركس را كھ بھ این الیحھ رأي موافق دھد، دشمن خود تلقي خواھد كرد
مجلس عوام رسمًا اعتراض كرد كھ این دخالت . رأي موافق الیحھ را رد كرد ٧۶رأي مخالف در برابر 

پادشاه، كھ مدعي بود دولت  .آور حقوق پارلماني است پادشاه در امور قانونگذاري در حكم نقض ننگ
و از ویلیام پیت، كھ ) ١٧٨٣دسامبر  ١٨(ائتالفي اعتماد پارلمنت را از دست داده است، آن را بركنار كرد 

تواند در  جورج سوم، كھ عقیده داشت مي. وچھارسال داشت، دعوت كرد دولتي تازه تشكیل دھد بیست
منحل كرد، و بھ عمال خود دستور داد كھ  ١٧٨۴مارس  ٢٣انتخابات ملي پیروز شود، پارلمنت را در 

كار  دھندگان پخش كنند تا از انتخاب یك اكثریت محافظھ منویات و عنایات نقدي پادشاه را در میان رأي
نحوي كامال قاطع طرفدار پیت و پادشاه  مھ تشكیل جلسھ داد بھ ١٨پارلماني كھ در . اطمینان حاصل شود

  .بود

اش، اطالعات مشروح او از امور،  سرسپردگي مطلق او بھ وظیفھ. ي استاد بودپیت در ادارة امور سیاس
دادند كھ طولي نكشید كھ تقریبًا ھمة وزیران  عادتش بھ تعمق دقیق و قضاوت دوراندیشانھ تفوقي بھ او مي

یك در این وقت، براي نخستین بار از زمان رابرت والپول، انگلستان داراي . ھمكارش بھ آن تن در دادند
، زیرا ) كار برده بود دربارة وي بھ ١٧٧٣این اصطالح را پسرش در سال (وزیر شده بود » نخست«

، یعني »اي دولت كابینھ«در حقیقت وي . كردند ھمكاران پیت ھیچ اقدام مھمي بدون رضایت او نمي
ھ پیت با آنك. آورد  وجود مشورت جمعي و مسئولیت واحد وزیران اصلي تحت نظر یك رھبري، را بھ

صورت طرفدار اختیارات پادشاه شغل خود را بھ عھده گرفتھ بود، پشتكار و وسعت اطالعاتش بتدریج  بھ
از دومین حملة  پس. كرد جاي پیروي از پادشاه، او را راھنمایي مي او را بھ مقامي ترفیع داد كھ وي بھ

  .كرد ، پیت بود كھ بر انگلستان حكمفرمایي مي)١٧٨٨(بیماري جورج سوم 

آشنایي ویژة پیت با امور تجاري و مالي او را قادر ساخت كھ وضع خزانھ را، كھ بر اثر دو جنگ عمده 
  در 
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عوارض . داد داران گوش مي او آثار ادم سمیث را خوانده بود و بھ نظرات بازرگانان و كارخانھ. باز گرداند
فرانسھ بست؛ و با اعالم اینكھ  قراردادي براي كاھش عوارض گمركي با ١٧٨۶واردات را كاھش داد؛ در 

او این كاھش . طور كلي از مالیات معاف باشند، رھبران صنعتي را بھ وجد آورد داران باید بھ كارخانھ
، دستكش، كاله، شمع، مبل )گاز(روبان، پارچة نازك  –آمد را با بستن مالیات بر كاالھاي مصرفي  در

ھا براي كاھش مالیات،  بسیاري از خانھ. جبران كرد – شراب، آجر، كاشي، كاغذ، و پنجره  بزرگ، نمك،
بودجھ متوازن شده، و انگلستان از ورشكستگي دولت،  ١٧٨٨تا سال . ھا را تختھ كوبیدند بعضي از پنجره
  .داد، جستھ بود سوي انقالب سوق مي كھ فرانسھ را بھ

عرضھ كرده بود، كھ با شكست خود را بھ پارلمنت » نخستین الیحة ھندوستان»  قبل از انتخابات، پیت
یك : بیني شده بود در این ھنگام، وي الیحة دومي عرضھ داشت كھ در آن چنین پیش. رو شده بود روبھ

ھیئت نظارت منصوب شود كھ از طرف پادشاه روابط سیاسي شركت ھند شرقي را اداره كند، در حالي كھ 
الیحھ . شمول حق وتو از طرف پادشاه باشدروابط و حمایت بازرگاني دردست شركت باقي بماند، ولي م

  .بود ١٨۵٨بھ تصویب رسید و ناظر بر امور انگلستان و ھندوستان تا سال  ١٧٨۴اوت  ٩در 

دانستند كھ بھ علت فساد و جنایت،  آور در برابر شركتي مي فاكس و برك این ترتیب را در حكم تسلیم شرم
حامي وي لرد ورني، برادرش ریچارد برك، و . شتبرك دالیلي خاص براي عدم رضایت دا. بدنام بود

گذاري كرده و بر اثر نوسان قیمت سھام آن،  یكي از بستگانش ویلیام برك در شركت ھند شرقي سرمایھ
ھنگامي كھ ویلیام برك بھ ھندوستان رفت، ادمند او را بھ سر فیلیپ . زیانھاي شدیدي متحمل شده بودند

در «ویلیام مأمور پرداخت شد و . باشد، توصیھ كرد عالقة بسیارش ميعنوان كسي كھ مورد  فرانسیس، بھ
وقتي فرانسیس بھ انگلستان بازگشت، نظر خود را دربارة نحوة ادارة » .فساد از دیگران دست كمي نداشت

او یكي از منابع اطالعات بسیار جالب برك دربارة . امور توسط ھیستینگز براي برك و فاكس بازگو كرد
حملة ویگھاي لیبرال بھ ھیستینگز ظاھرًا تا حدي ناشي از عالقھ بھ سلب اعتبار و . ستان بودامور ھندو

  .سرنگون كردن دولت پیت بود

او امیدوار بود كھ سالھاي طوالني خدمتش . ھیستینگز استعفا داد و بھ انگلستان بازگشت ١٧٨۵در ژانویة 
الي شركت، در نجات قدرت انگلستان در مدرس در ادارة امور حكومت، عمل وي در بازگرداندن اعتبار م

برك سوابق رسمي  ١٧٨۶در بھار . جبران شود –اگر نھ یك عنوان نجیبزادگي  –و بمبئي، با یك مقرري 
قسمتي از اینھا از او دریغ، و قسمتي توسط وزیران بھ او . حكمراني ھیستینگز را از مجلس عوام خواست

. اي علیھ فرماندار پیشین بنگال در برابر مجلس عوام قرار داد امھدر ماه آوریل، برك اتھامن. داده شد
  در ماه ژوئن برك اتھاماتي دربارة . ھیستینگز پاسخي مشروح در برابر مجلس عوام قرائت كرد

در . مجلس عوام از تحت تعقیب قرار دادن ھیستینگز امتناع ورزید. خواستار اتھام رسمي ھیستینگز شد
پیت با . طور رسمي متھم شود  چیت سینگھ را نقل كرد و خواستار شد ھیستینگز بھ ژوئن فاكس داستان ١٣

بسیاري از اعضاي حزبش از سرمشق . دادن رأي، طبق نظر فاكس و برك، كابینة خود را بھ حیرت آورد
. او پیروي كردند، و علت آن ممكن است این بوده باشد كھ حساب دولت از سرنوشت ھیستینگز جدا باشد

  .رأي مخالف بھ تصویب رسید ٧٩رأي موافق در برابر  ١١٩ھاد اتھام رسمي ھیستینگز با پیشن

كھ  ١٧٨٧فوریة  ٧ولي در . اي حاصل كردند تعطیل پارلمنت و فشار مسائل دیگر در این نمایشنامھ وقفھ
ایراد  شریدن، بھ قول فاكس، برك، و پیت، بھترین نطقي را كھ تا آن وقت در مجلس عوام شنیده شده بود

لیره براي نسخة اصالح شدة این نطق  ١٠٠٠بھ شریدن مبلغ . (كرد، موضوع با سر و صدا از نو آغاز شد
ھاي تعدیل شدة آن  او ھرگز وقت این كار را نیافت، و آنچھ ما از آن اطالع داریم از خالصھ. پیشنھاد شد

و با ھمة حرارات یك روح  شریدن با ھمة ھنر مردي كھ در تئاتر چشم بھ جھان گشوده بود،.) است
از پنج ساعت صحبت كرد،  از اینكھ بیش پس. رومانتیك، موضوع چپاول بگمھاي اوده را بازگو كرد

بار دیگر پیت برلھ تحت تعقیب قرار دادن رأي . خواستار آن شد كھ ھیستینگز رسمًا مورد اتھام قرار گیرد
فوریھ مجلس عوام یك  ٨در . مخالف تصویب شدرأي  ۶٨رأي موافق در برابر  ١٧۵داد؛ این پیشنھاد با 
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انتخاب كرد تا مواد اتھامنامھ را تنظیم  –كھ برك، فاكس، و شریدن در رأس آن بودند  –ھیئت بیست نفري 
بھ دادگاه … مھ مجلس عوام دستور داد كھ آقاي برك، بھ نام مجلس عوام  ٩این مواد ارائھ شدند، و در . كند

ھیستینگز دستگیر، . بھ جنایات بزرگ و كوچك متھم كند… وارن ھیستینگز را  مجلس اعیان برود، و آقاي
  .و بھ حضور لردھا آورده شد، ولي بھ قید كفیل آزاد گشت

ھمة دوستداران . در وستمینسترھال آغاز شد ١٧٨٨فوریة  ١٣از تأخیري طوالني، در تاریخ  محاكمھ پس
عنوان دادگاه  لردھا بھ: خاطر خواھندآورد تاریخي بھادبیات توصیف زیباي مكولي را دربارة آن اجتماع 

دوزي شدة خود، نشستھ بودند؛ در برابر آنھا ھیستینگز، كھ پریده  عالي كشور، با لباسھاي خزدار و ملیلھ
سھ سالگي، با قد یك متر و شصت وھشت سانتیمتر، و وزن پنجاه و پنج  رنگ و بیمار بود، بھ سن پنجاه و

ود؛ قضات كالھگیسھاي بلندي برسر گذاشتھ بودند كھ روي گوشھایشان را گرفتھ بود؛ كیلوگرم، ایستاده ب
خانوادة پادشاه، و اعضاي مجلس عوام در جاھاي خود قرار داشتند؛ تاالرھا پر بودند از سفیران، پرینسھا 

ي كھ وي و داچسھا، خانم سیدنز با زیبایي پر وقار خود، و سر جاشوا رنلدز در میان ھمة اشخاص سرشناس
شد  خوانده مي» كنندگان اداره«نام  ھایشان را كشیده بود؛ و در یك سو ھیئتي كھ در این ھنگام بھ تك چھره

مدت چھار روز . منشیھا اتھامات و پاسخ ھیستینگز را خواندند. آماده بود كھ كھ موارد اتھام را ارائھ كند
سپس در . فرسا از اتھامات بر متھم وارد كردبرك، در نیرومندترین نطق دوران زندگي خود، انبوھي توان

  فوریھ وي آن تاالر تاریخي را با تقاضاي پرشور خود، ناقوس وار، بھ  ١۵

  :آورد و گفت

  .كنم من آقاي وارن ھیستینگز را بھ جنایات بزرگ و كوچك متھم مي

  .كنم كرده است، متھم مي نام مجلس عوام بریتانیاي كبیر، كھ وي بھ اعتماد پارلماني آن خیانت من او را بھ 

نام مردم ھند، كھ وي قوانین، حقوق، وآزادیھایشان را از میان برده، اموالشان را نابود كرده،   من او را بھ
  .كنم و كشورشان را ویران و پریشان ساختھ است، متھم مي

  .كنم متھم مينام و بھ اتكاي آن قوانین جاودانة عدالتي كھ وي از آن تخطي كرده است   من او را بھ

، چھ در میان مردان و چھ در میان زنان، در ھر سن  نام خود طبیعت انساني، كھ وي بیرحمانھ  من او را بھ
  . كنم و سال، مقام، وضع، و شرایط زندگي، مورد تجاوز، لطمھ، و ظلم قرار داده است متھم مي

كردند، محاكمھ  تینگز را بازگو ميبھ موازات اینكھ برك، فاكس، شریدن، و دیگران داستان حكمراني ھیس
وقتي معلوم شد ظھر سوم ژوئن شریدن شواھد مربوط بھ بگمھاي اوده را . ھاي متعددي ادامھ یافت با وقفھ

رسیدند پر از كساني بودند كھ عالقھ داشتند  از صبح، خیابانھایي كھ بھ وستمینسترھال مي  ارائھ خواھد داد،
بعضي از كساني كھ كارت ورودي . ین اشخاص داراي مقام واالیي بودندبسیاري از ا. بھ مجلس راه یابند

دانست كھ  شریدن مي. فروختند) دالر ١۵٠٠شاید حدود (دست آورده بودند آنھا را ھر یك بھ پنجاه گیني   بھ
اي اجرا كرد؛ او چھار جلسھ صحبت كرد؛  رود برنامة پرھیجاني اجرا كند، و چنین برنامھ از او انتظار مي

از اینكھ پنج ساعت صحبت كرد، در حالي كھ ھمة نیروي خود را از  ، پس)١٧٨٨ژوئن  ١٣(ر روز آخر د
گیبن، كھ در تاالر بود، شریدن را . دست داده بود، در بازوان برك كھ وي را در بغل گرفت از حال رفت

از او دیدن ) گیبن(بازیگري خوب توصیف كرد و اظھار داشت كھ این سخنران، روز بعد كھ این مورخ 
  .كرد، چقدر سرحال بود

اعضاي . ھریك از تقریبًا بیست اتھام وارده نیاز بھ تحقیق داشت. این سخنراني نقطة اوج محاكمھ بود
اي بھ خرج ندادند، و ممكن است عمدًا قدري ھم درنگ كرده باشند تا تأثیر فصاحت كالم  مجلس اعیان عجلھ

. این وقایع بھ وقوع پیوستند. ین موضوع بھ وقایع دیگر سوق یابدشریدن ازبین برود، و عالقھ نسبت بھ ا
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آنچھ او را از نظر سالمت فكر از پاي . جورج سوم بھ جنون مبتال شد، آن ھم خیلي جدي ١٧٨٨در اكتبر 
جورج آو گوستوس فردریك، . درآورده بود، فشار ناشي از محاكمة ھیستینگز و سوء رفتار پسرش بود

او یك دور تسبیح رفیقھ . پیشھ بود مي چاق، خوش طینت، سخاوتمند، مسرف، و عاشقپرینس آو ویلز، آد
طور خصوصي با خانم  وي بھ ١٧٨۵در . كرد بار آورده بود كھ پدرش یا ملت تأدیھ مي گرفتھ و قروضي بھ

ماریا ان فیتسھربرت، یك كاتولیك متعصب پیرو كلیساي رم كھ قبال دوبار بیوه شده و شش سال ھم از 
  رینس بزرگتر بود، ازدواج كرده پ

جورج . پرینس دو شب نخوابید و بھ انتظار نشست تا عدم صالحیت پادشاه اعالم شود. پرینس تشكیل شود
سوم با برخورداري از فواصل سالمت عقل و روشني فكر، كھ در ضمن آنھا دربارة گریك و جانسن 

. كرد نواخت، اوضاع را مغشوش و سردرگم مي ميخواند، و فلوت  كرد، قطعاتي از ھندل را مي صحبت مي
لباس مخصوص دیوانگان كھ قدرت عمل را تا حدودي از (او بھبود یافت، لباس بیماري  ١٧٨٩در مارس 

  .را از تن درآورد، و تشریفات حكمراني را از نو آغاز كرد) كند آنھا سلب مي

برك از تعقیب ھیستینگز . داشت منحرف مي انقالب فرانسھ عامل دیگري بود كھ توجھ را از جریان محاكمھ
او شكایت . لحن تند سخنانش بقایاي وجھة او را از بین برد. دست كشید و بھ كمك ماري آنتوانت شتافت

بیشتر . شوند كند، اعضاي پارلمنت از سالن آھستھ خارج مي داشت كھ وقتي شروع بھ صحبت مي
لیره براي خریدن  ٢٠‘٠٠٠و مدعي بود كھ ا. آمیزي داشتند مطبوعات نسبت بھ او نظر خصومت

نگاران براي حملھ بھ وي و دفاع از ھیستینگز خرج شده است؛ و شكي نیست كھ قسمت بزرگي از  روزنامھ
ازایراد اتھام، مجلس اعیان  سرانجام، ھشت سال پس. ثروت ھیستینگز بھ این ترتیب صرف شده بود

احساس عمومي این بود كھ این . بایست عجیب بوده باشد يبراي برك نم –) ١٧٩۵(ھیستینگز را تبرئھ كرد 
متھم از بسیاري جھات گناھكار بود، ولي ھند را براي انگلستان نجات داده بود، و بر : حكم عادالنھ است

اش را خالي كرده  دار و كیسھ اي كھ سالمت و آرزوھاي وي را در ھم شكستھ و شھرتش را لكھ اثر محاكمھ
  .یده بودبود، بھ مجازات رس

شركت ھند شرقي با تصویب . از ھمة كساني كھ وي را مورد اتھام قرار داده بودند عمر كرد ھیستینگز بیش
او امالك اجدادي خود در دیلز فرد را باز خرید، . لیره او را از افالس نجات داد ٩٠‘٠٠٠مبلغ  اي بھ ھدیھ

، در سن ھشتادویك سالگي، از او ١٨١٣در . و در تجملي شرقي بھ زندگي پرداخت  آن را مرمت كرد،
در آنجا وي با تحسین و احترام مورد . خواستھ شد در مورد امور ھندوستان در مجلس عوام شھادت بدھد

او . استقبال قرار گرفت و خدماتش بھ یاد آورده شدند، در حالي كھ گناھانش را گذشت زمان شستھ بود
  .العقل پادشاه كور و ناقص –نھا یك نفر باقي مانده بود چھارسال بعد درگذشت، و از نسل پرآشوب وي ت

VII – انگلستان و انقالب فرانسھ  

اش علیھ شركت ھند شرقي تقریبًا از پاي درآورد، بھ انقالب فرانسھ  از اینكھ خود را در مبارزه برك پس
  .ي كردعنوان دشمن شخصي خود پرداخت، و در طي این مبارزة جدید كمك مھمي بھ فلسفة سیاس بھ

  كلیة امور مالي فرانسھ«. بیني كرده بود از وقوع آن پیش او این انقالب را بیست سال پیش

شود چنان  كند، و تحمیلي كھ بر منابع مالي این كشور مي اي كار مي العاده تحت محدودیت و سردرگمي فوق
ع مورد مداقھ قرار داده باشد، كھ تمام آن نظام را با قدري توجھ یا اطال... از این منابع است كھ ھركس  بیش

العاده در ھمة این دستگاه روي دھد، تشنجي كھ  ناچار باید ھر ساعت انتظار داشتھ باشد كھ یك تشنج فوق
از فرانسھ دیدن  ١٧٧٣او در » .حدس و گمان دربارة تأثیر آن بر فرانسھ و حتي بر ھمة اروپا مشكل است

گاه آن جلوة  او ھیچ. بود) ھمسر ولیعھد(ر آن ھنگام دوفینھ كرد، در ورساي ماري آنتوانت را دید كھ د
دربارة نجباي فرانسھ نظري مساعد، و . زیبایي، سعادت، و غرور پر از نشاط جواني را فراموش نكرد
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از تبلیغات ضد كاتولیكي و اغلب ضدمذھبي . دربارة روحانیان فرانسھ نظري از آن ھم مساعدتر یافت
میھنان خود علیھ خدانشناسي  از بازگشت بھ انگلستان، بھ ھم ر یكھ خورد، و پسفرانسھ بسیا» فیلسوفان«
  . ، ھشدار داد»توان بر جامعة مدني وارد آورد اي كھ مي ترین ضربھ دھشتبارترین و بیرحمانھ«عنوان  بھ

ل وقتي انقالب صورت گرفت، از استقبالي كھ دوستش فاكس از آن كرد بھ وحشت افتاد؛ فاكس سقوط باستی
افكار . ، مورد تحسین قرار داد»بھترین آنھا… اي كھ در جھان روي داد، و بزرگترین واقعھ«عنوان  را بھ

بآھستگي در انگلستان شایع شده » انجمن ھواخواھان بیلة حقوق«رادیكالي ناشي از مبارزات ویلكس و 
ھاي اجتماعي، بجز افزایش عنوان درمان كلیة بیماری كمونیسم را بھ ١٧۶١یك نویسندة گمنام در . بودند
از حد جمعیت امكان داشت كلیة  او اظھار نگراني كرده بود كھ رشد بیش. از حد جمعیت، پیشنھاد كرد بیش

» ١۶٨٨انجمن تجدید خاطرة انقالب «. آمدند عقیم گذارد عمل مي تالشھایي را كھ براي ازمیان بردن فقر بھ
در اجتماعي كھ این . ل روحانیان و نجباي برجستھ بودندتشكیل شده بود؛ اعضاي این انجمن شام ١٧٨٨در 

نام ریچارد پرایس حاضران را  تشكیل داد، یك واعظ فرقة اونیتاریانسیم بھ ١٧٨٩انجمن در چھارم نوامبر 
آمیز براي مجمع ملي پاریس فرستاد، كھ در آن اظھار امیدواري  چنان تحریك كرد كھ انجمن یك پیام تبریك

نة باشكوھي كھ در فرانسھ عرضھ شده است ممكن است ملل دیگر را تشویق كند تا حقوق نمو«شده بود كھ 
این پیام توسط سومین ارل آو ستنپ، رئیس انجمن و شوھر » .غیرقابل انتزاع بشریت را اعالم دارند

  .خواھر ویلیام پیت، امضا شد

سال داشت و بھ حدي رسیده بود او در این وقت شصت . آن خطابھ و آن پیام برك را بھ ھراس و خشم آورد
نظر وي انقالب فرانسھ نھ تنھا  بھ. او متدین و داراي امالك وسیعي بود. كار باشد كھ محافظھ

انگیزترین انقالبي بود كھ تاكنون در جھان روي داده است، بلكھ خشونتبارترین حملھ علیھ مذھب،  حیرت
جلس عوام گفت اگر ھر یك از دوستانش، بھ ھر او بھ م ١٧٩٠فوریة  ٩در . مالكیت، نظم، و قانون بود

میزان، با اقداماتي موافقت كند كھ متضمن رواج دموكراسي نوع فرانسھ در انگلستان باشد، او از آن 
فاكس با تعریف و تحسین مشھور خود از . دوستي، ھرقدر ھم كھ طوالني و عزیز باشد، دست خواھد كشید

  عنوان  برك بھ

 ٣۶۵شامل (اي  صورت نامھ ھایي دربارة انقالب فرانسھ را بھ نام اندیشھ ثر خود بھبرك ا ١٧٩٠در نوامبر 
برك، كھ در انقالب امریكا رھبر آزادیخواھان بود، در . منتشر كرد» آقایي در پاریس«خطاب بھ ) صفحھ

. دكاران انگلستان شد؛ جورج سوم نسبت بھ دشمن دیرینة خود ابراز شعف كر این ھنگام قھرمان محافظھ
كاترین بزرگ، كھ زماني دوست و نورچشمي . دربارھا ونظامھاي اشرافي شد» كتاب مقدس«این كتاب، 

كار آن شده بود تا جماعت را از  فرانسھ بود، تبریكات خود را براي مردي فرستاد كھ دست بھ» فیلسوفان«
  .مسند قدرت بھ زیر كشد

او از داخل شدن . آغاز كرد» جدید خاطرة انقالبانجمن ت«برك مطلب خود را با اشاره بھ دكتر پرایس و 
روحانیان بھ مباحث سیاسي ابراز تألم كرد و گفت وظیفة اینان ھدایت روح مردم بھ نیكوكاري براساس 

او بھ حق رأي براي ھمة افراد ذكور، كھ پرایس خواھان آن بود، . مسیحیت است نھ اصالحات سیاسي
اكمي ستمكارتر از یك پادشاه خواھد بود و دموكراسي بھ حكومت گفت كھ اكثریت ح اعتقادي نداشت و مي

. شود گیرد، بلكھ از تجربھ حاصل مي عقل و خرد از كثرت تعداد مایھ نمي. ھاي بینظم تبدیل خواھد شد توده
برابري سیاسي چیزي جز تخیلي كریھ نیست، و این تخیل «. در طبیعت از برابري خبري نیست

ظارات بیھوده در افرادي كھ سرنوشتشان طي طریق در مسیر پیچیده و پر زحمت ھایي كاذب و انت اندیشھ
تواند آن را از  زندگي است ایجاد خواھد كرد و تنھا بھ تشدید آن نابرابري كمك خواھد كرد كھ ھرگز نمي

ھ گونھ حكومت بیشتر گذشت ناپذیر است؛ و ھر قدر از عمر این حكومت اشرافي امري اجتناب» .میان بردارد
یعني استقرار آرام آن نظام اجتماعي كھ بدون آن ثبات، امنیت، و آزادي  –باشد، این حكومت بھ وظیفة خود 

پادشاھي موروثي از این نظر خوب است كھ بھ حكومت . بھتر عمل خواھد كرد –وجود نخواھد داشت 
تي بیشكل، پرآشوب، و بخشد كھ بدون آن روابط حقوقي و اجتماعي اتباع كشور بھ حال وحدت و تسلسلي مي

ھاي  مذھب از این نظر خوب است كھ بھ زنجیر كردن آن انگیزه. پر ھرج و مرج در خواھند آمد
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غیراجتماعي كھ مانند آتش زیرزمیني در زیر سطح تمدن جریان دارد، و تنھا با ھمكاري مستمر دولت و 
آن . كند ت مراقبت داشت، كمك ميتوان آن را تح كلیسا، قانون و معتقدات مذھبي، و ھراس و احترام مي

زدند،  فرانسوي كھ بھ بنیان معتقدات مذھبي در میان صفوف تحصیلكردگان ملت خود لطمھ مي» فیلسوفان«
  .كردند شد شل مي بھ نحوي احمقانھ، افساري را كھ مانع حیوان شدن انسان مي

بھ شدت احساس انزجار كرد و  »پادشاھي مالیم طبع و قانوني«برك از پیروزي تودة مردم در ورساي بر 
تر، و موھنتر از آنچھ كھ تاكنون ملتي  تر، تجاوزكارانھ اینھا نسبت بھ پادشاه روشي خشمگینانھ«: گفت

در اینجا وي . اند درپیش گرفتھ» آشامترین حاكم جبار روا داشتھ است نسبت بھ ضدقانونترین غاصب و خون
  :آورد دًا بھ ھیجان ميصفحة معروفي را نوشت كھ ما را در جواني شدی

  گذرد كھ من ملكة فرانسھ را كھ در آن وقت دوفینھ اینك شانزده یا ھفده سال از زماني مي

. اي سروربخشتر از آن ندرخشیده است بود در ورساي دیدم؛ و مطمئنًا در روي این كرة خاكي منظره
ست بر فراز افق دیدم كھ بھ من او را در. رسید خود وي بسختي آن را احساس كند نظر مي طوري كھ بھ

بخشید، مانند ستارة صبحگاھي  سپھر رفیعي كھ تازه حركت در آن را آغاز كرده بود زینت و سرور مي
و من چھ قلبي باید داشتھ باشم كھ بدون ! آه، چھ انقالبي. درخشید، پر از نشاط حیات و شكوه و شادي بود مي

در آن ھنگام كھ وي بھ كساني كھ محبتي ! ر بپردازماحساس دربارة آن رفعت مقام و آن سقوط بھ تفك
داد، حتي در خواب ھم بسختي  آمیزي مي آمیز بھ وي داشتند عناوین احترام پرشور، دورادور و احترام

دیدم كھ روزي ناچار شود پادزھر تند بیحرمتي را در آن سینھ پنھان دارد و با خود حمل كند، حتي در  مي
ھ زنده بمانم و ببینم در میان ملتي كھ داراي مردان غیور بود، و در میان ملتي دیدم ك خواب ھم بسختي مي

كردم حتي در  من فكر مي. كھ مردان شرافتمند و شھسواراني داشت، چنین فجایعي بر سر او آورده شوند
ولي . شد برابر یك نگاه كھ وي را بھ توھین تھدید كند، ده ھزار شمشیر براي انتقام از نیام بركشیده خواھند

گران، اقتصاددانان، و اھل حساب جاي آن را گرفتھ، و شكوه و  دوران جوانمردان گذشتھ و دوران سفسطھ
  .افتخار اروپا براي ھمیشھ خاموش شده است

عنوان اینكھ خیالپردازانھ و رمانتیك ھستند، مورد استھزا قرار داد  سر فیلیپ فرانسیس ھمة این حرفھا را بھ
پرستان  بسیاري از میھن. زنك است و یك خالھمسالینا داد كھ ملكة فرانسھ ھمچون  و بھ برك اطمینان

ماري آنتوانت را درست «انگلیسي نیز ھمین عقیده را داشتند؛ ولي ھوریس والپول تأكید كرد كھ برك 
  ».عنوان دوفینھ دیده بودم سم كرده است كھ من وي را براي اولین بار بھطور مج ھمان

اي بھ یكي از اعضاي مجمع ملي  رفت، برك بھ حملة خود تحت عنوان نامھ بتدریج كھ انقالب پیش مي
 او در این نامھ پیشنھاد كرد كھ دولتھاي اروپا با ھم متحد شوند تا جلو انقالب را. ادامھ داد) ١٧٩١ژانویة (

فاكس از این پیشنھاد شدیدًا ناراحت شد، و در . بگیرند و پادشاه فرانسھ را بھ قدرت دیرینة خود باز گردانند
شانھ در نبردھاي بسیار جنگیده بودند، بھ جدایي  بھ مھ، در مجلس عوام، این دو دوست كھ شانھ ۶تاریخ 
برك بھ حال اعتراض برپا خاست . ردفاكس تحسین خود را نسبت بھ انقالب تكرار ك. آمیزي رسیدند ھیجان
اي، بویژه در این مرحلھ از عمرم، عاقالنھ نیست كھ دشمنان خود را  در ھر دوران و زمانھ«: و گفت

با این وصف، اگر طرفداري محكم و . تحریك كنم یا موجباتي فراھم سازم كھ دوستانم مرا ترك گویند
فاكس » .محظور قرار دھد، حاضرم آن را برخود بخرم پرثبات من از قانون اساسي انگلستان مرا چنین در

بلي، بلي، «: برك پاسخ داد. بھ او اطمینان داد كھ اختالف نظرھاي آنھا متضمن قطع دوستي نخواھد بود
  من از بھایي كھ براي رفتار خود . باشد متضمن از دست دادن دوستان مي

صحبت نكرد، مگر بھ طور رسمي در تشریك او دیگر با فاكس » .دوستي ما بھ پایان رسیده است… 
  .ھیستینگز  مساعي اجباري آن دو در محاكمة
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نخستین . كارانھ بیاني كالسیك بخشید ھاي خود دربارة انقالب فرانسھ بھ یك فلسفة محافظھ برك در نوشتھ
با سنن  اصل آن این است كھ بھ استدالل یك فرد، ھرقدر ھم كھ برجستھ باشد، در صورتي كھ این استدالل

تواند دالیل احتیاطات و ممنوعیتھاي  ھمانطور كھ یك بچھ نمي. یك نژاد در تعارض باشد، اعتمادي نشود
تواند  والدین خود را درك كند، بھ ھمان ترتیب یك فرد ھم، كھ در مقایسھ با یك نژاد طفلي بیش نیست، نمي

اگر انجام «: گفت برك مي. نسلند درك كندھمیشھ دالیل رسوم، عادات، و قوانیني را كھ حاوي تجربیات چند 
ھاي اجتماع بر این اساس قرار داشت كھ دالیل آنھا بر ھر فرد آشكار و نشان  كلیة وظایف اخالقي و شالوده

نیز خواصي دارند، زیرا براساس تجربیات گذشتھ » تعصبات«حتي . بود ، تمدن امكانپذیر نمي»داده شوند
  .كنند ميدربارة مسایل حاضر قضاوت قبلي 

قبًال بھ صورت «یك سنت یا رسم، اگر . كاري، حق مالكیت است بھ این ترتیب، دومین عنصر محافظھ
یا در نظام اجتماع یا ساختمان حكومت گنجانده شده باشد، باید بھ طور مضاعف مورد » نوشتھ درآمده

نامعقولي ظاھري عقل و  اي از این حق و مالكیت خصوصي نمونھ. احترام قرار گیرد و بندرت تغییر یابد
اي دیگر خیلي كم دارایي  رسد كھ یك خانواده خیلي زیاد و خانواده غیر معقول بھ نظر مي  :حكمت است

داشتھ باشد، و حتي از آن نامعقولتر آنكھ مالك اجازه داشتھ باشد اموال خود را براي جانشیناني بھ ارث 
این وصف، تجربھ نشان داده است كھ افراد بھ طور كلي با . اند گذارد كھ براي تحصیل آن ھیچ تالش نكرده

دارند مگر اینكھ نتایج تالشھاي  خود را بھ كار یا تحصیل، یا بھ تدارك و آمادگي پرزحمت و پرھزینھ وانمي
خود را از آن خود بدانند، و تا حدود زیادي، ھرطور كھ خودشان بخواھند، قابل انتقال بھ دیگران باشد؛ و 

  .اده است كھ تملك اموال بھترین تضمین براي دوراندیشي قانونگذاري و دوام كشور استتجربھ نشان د

اي افراد در یك زمان و مكان بخصوص نیست، بلكھ اجتماعي از افراد  یك كشور صرفًا اجتماعي از عده
ھ و یك مشاركت است، نھ تنھا میان كساني ك… جامعھ در واقع یك قرارداد «. طي زمانھاي طوالني است

و » اند و آنان كھ بعدًا بھ دنیا خواھند آمد اند و آنان كھ مرده اند، بلكھ ھمچنین میان كساني كھ اینك زنده زنده
گانھ، یك اكثریت حاضر ممكن  در این كل متشكل از وحدت سھ. دھد دوام است آنچھ كشور ما را تشكیل مي

و ) »حق مالكیت«براساس (وق گذشتگان است در طي زمان درحكم یك اقلیت باشد؛ و قانونگذار باید حق
یا باید عبارت  –سیاست عبارت است . آیندگان را عالوه بر حقوق حاضران زنده مورد توجھ قرار دھد

عالوه بر آن، . از ھر انطباق ھدفھاي اقلیتھاي ناسازگار با یكدیگر با خیر و صالح گروه پاینده –باشد 
اطالع  ق مجردات ما بعد طبیعي ھستند كھ طبیعت از آنھا بياین گونھ حقو. اي وجود ندارد حقوق مطلقھ

  .است

شرایط و مقتضیات بھ ھر یك از اصول «قدرتھا، شرایط، و مقتضیات است؛ و   آنچھ وجود دارد تمایالت،
امور «. اقتضاي زمان گاھي از حق مھمتر است» بخشند، دھند و اثر تمیزدھنده مي سیاسي رنگ متمایز مي

منطبق شود، بلكھ باید با طبیعت انسان، كھ عقل تنھا قسمتي از آن است و بھ ] مجرد[تعقالت  سیاسي نباید با
ما باید ابزار و مصالح موجود را بھ كار » «.ھیچ وجھ ھم بزرگترین قسمت آن نیست، انطباق داده شود

  ».بریم

یك مذھب ممكن  اساطیر، و تشریفات  اصول،. شوند ھمھ این مالحظات در مذھب بخوبي نشان داده مي
جامعھ تطبیق كنند،   ولي اگر اینھا با نیازھاي قابل استنباط آیندة  است با عقل كنوني فردي ما مطابقت نكند،

دارد كھ شھوتھاي انسان را تنھا با تعالیم و رعایت اصول  تجربھ معلوم مي. این امر اھمیت زیادي ندارد
ر افكندن آن مذھب مسیحیتي كھ یك منبع بزرگ تمدن اگر ما با كنا«. توان تحت نظارت درآورد مذھب مي

با آگاھي كامل از (ما ] یعني جلو غرایز خود را نگیریم[در میان ما بوده است بیپردگي خود را آشكار كنیم 
آور  نگران آن ھستیم كھ خرافاتي ناجور، زیانبار، و پستي) اینكھ فكر انسان تحمل خلئي را نخواھد كرد

  ».بگیرد ممكن است جاي آن را

و تامس پین در اثر خود . پرستي مردود دانستند كاري برك را بھ عنوان كھنھ بسیاري از انگلیسیھا محافظھ
ولي انگلستان دوران كھولت برك عمومًا از . بشدت بھ اوجواب داد) ١٧٩٢- ١٧٩١(بھ نام حقوق بشر 
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اي سپتامبر، اعدام پادشاه و ملكھ، و بتدریج كھ انقالب فرانسھ بھ سوي قتل عامھ. نیاپرستي او استقبال كرد
دورة وحشت گام برداشت، اكثر مردم انگلستان احساس كردند كھ برك بخوبي نتایج شورش و المذھبي را 
پیشگویي كرده است؛ و انگلستان مدت یك قرن تمام، با آنكھ باروھاي فاسد خود را حذف كرده و حق رأي 

اسخ ھوادار قانون اساسي خود، مركب از پادشاه، اشرافیت، را در كشور خود گسترش داده بود، با عزم ر
پس . مردم، باقي ماند  كلیساي رسمي و یك پارلمنت كھ بیشتر بھ فكر قدرت امپراطوري بود تا حقوق تودة

ھاي برك را  از انقالب، فرانسھ از روسو روي گرداند و متوجھ مونتسكیو شد، و ژوزف دو مستر نوشتھ
  .اي تكرار كرد در قالب عبارات تازه براي فرانسویان نادم

برك مبارزة خود را براي یك جھاد مقدس تا پایان عمر خود ادامھ داد، و وقتي فرانسھ بھ بریتانیاي كبیر 
خواست بھ دشمن دیرین خود بھ خاطر  جورج سوم مي. ، اظھار خوشحالي كرد)١٧٩٣(اعالن جنگ داد 

 –كھ بعدًا دیزریلي مفتخر بھ دریافت آن شد  –لرد بیكنز فیلد خدمات اخیرش با یك لقب نجیبزادگي و عنوان 
ھنگامي ). ١٧٩۴(اي را پذیرفت  لیره ٢۵٠٠برك از قبول آن امتناع ورزید، ولي یك مقرري . پاداش دھد

كش  ھایي درباره یك صلح شاه كھ صحبت از مذاكره با فرانسھ پیش آمد، برك چھار نامھ تحت عنوان نامھ
تنھا مرگ بود كھ . كرد و با حرارت بسیار خواستار آن شد كھ جنگ ادامھ یابد منتشر) ١٧٩٧حد (

فاكس پیشنھاد كرد كھ او در وستمینستر ابي دفن شود، ولي برك ). ١٧٩٧ژوئیھ  ٨(حرارتش را فرونشاند 
  وصیت كرده

بیكنزفیلد بھ خاك او بھ طور خصوصي انجام گردد و جسدش در كلیساي كوچك   بود كھ مراسم تشییع جنازة
كھ این امر ممكن است نوعي  –دانست  مكولي او را بزرگترین فرد انگلیسي از زمان میلتن مي. سپرده شود

بزرگترین استاد حكمت مدني در زمان «تحقیر نیست بھ چتم بوده باشد؛ و لرد مورلي با دوراندیشي او را 
بھ ھر حال، برك آن چیزي بود . ھ الك بوده باشدكھ این ھم ممكن بود در حكم تحقیري نسبت ب –خواند » ما

یعني كسي كھ بتواند با ھمان  –آرزویش را كشیده بودند » عصر خرد«كاران بیھوده در طور  كھ محافظھ
  .زبردستي از رسوم و عادات دفاع كند كھ ولتر از عقل كرده بود

VIII - شوند قھرمانان از صحنھ خارج مي  

رلز جیمز فاكس خود را، در پارلمنت و در كشور، در اقلیتي رو بھ كاھش با پیشرفت انقالب فرانسھ، چا
بسیاري از متحدانش بھ این نظر جلب شده بودند كھ انگستان باید با پروس و اتریش در جنگ علیھ . یافت

پس از اعدام لویي شانزدھم، خود فاكس مخالف انقالب شد، ولي ھنوز با ورود در . فرانسھ ھمدست شود
اینھا جنگ درگرفت، او خاطر خود را با میخواري، خواندن آثار   وقتي با ھمة. كرد فت ميجنگ مخال

و رفیقة سابق لرد كوندیش، لرد داربي، و لرد (با رفیقة سابق خود . تسال داد) ١٧٩۵(كالسیك، و ازدواج 
او از قرارداد . را پرداخت، ازدواج كرد) فاكس(بھ نام خانم الیزابت آرمستد، كھ قروض او ) چولماندلي

استقبال كرد و در فرانسھ بھ سفر پرداخت؛ در آنجا مورد تجلیل مقامات شھري و مردم ) ١٨٠٢(آمین  صلح
، در دولتي كھ ١٧٩۶در . قرار گرفت و ناپلئون او را بھ عنوان یك ھواخواه جدي تمدن بھ حضور پذیرفت

صلح با فرانسھ سخت كوشید، و با  وزیر خارجھ شد، براي حفظ  داشت،» دولت ھمة استعدادھا«عنوان 
اي براي قتل ناپلئون  وقتي خبر توطئھ. نیروي تمام از مبارزة ویلبر فورس علیھ تجارت برده پشتیباني كرد

اگر سالمت فاكس مختل نشده بود، . بھ گوش او رسید، از طریق تالران ھشداري براي امپراطور فرستاد
 ١٨٠۶ولي در ژوئیھ . طلبي ناپلئون با امنیت انگلستان بیابد جاهاي براي سازش دادن  امكان داشت او وسیلھ

یك سلسلھ عملیات دردناك جراحي نتوانست پیشرفت بیماري را متوقف كند؛ . استسقا او را از كار انداخت
در مرگ او دوستان و . سپتامبر درگذشت ١٣او با كلیساي رسمي انگلستان از در صلح درآمد و در 

  .او در عصر خود بیش از ھر مرد دیگري محبوبیت داشت. شاه عزاداري كردنددشمنانش و حتي پاد
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او نیز . پیت كھین، كھ بھ نحوي زودرس پیر شده بود، قبل از وي رھسپار گورستان وستمینسترابي شد
تزلزل سالمت . تواند سرعت گام زندگي سیاسي را تحمل كند دریافت كھ تنھا با فراموشي گاه بھ گاه مي

  اي دایمي بود؛ ھرگونھ تعارض شدید نظرات ج سوم مسئلھفكري جور

میان پادشاه و وزیرش امكان داشت توازن مغزي پادشاه را برھم زند و یك نیابت سلطنت زیر نظر پرینس 
بنابراین، وقتي . گذاشت، بھ دنبال آورد كرد و فاكس را بھ جایش مي آو ویلز، كھ حتمًا پیت را اخراج مي

رج نسبت بھ اموري از قبیل تجارت برده مانند امور بسیار دیگر با تندخویي مصمم پیت متوجھ شد كھ جو
ھاي خود براي اصالحات سیاسي دست كشید، و مخالفت خود را با  است گذشتھ را حفظ كند، از نقشھ

پیت نبوغ خود را بر روي قانونگذاري اقتصادي متمركز ساخت و در این زمینھ . تجارت برده پس گرفت
او برخالف میل و سلیقة خود انگلستان را در . متوسط، كھ در حال رشد و نمو بود، خدمت كرد  بھ طبقة

وي در مقام وزیر جنگ موفقیتي . خواند رھبري كرد مي» ملتي از ملحدان«جنگ علیھ آنچھ كھ آن را 
پارلماني و آزاد  ھمبستگي  ور شود، كوشید با یك برنامة چون بیم آن داشت كھ فرانسھ بھ ایرلند حملھ. نیافت

 ١٨٠۴او در سال ). ١٨٠١(كردن كاتولیكھا، ایرلندیھا را تسكین دھد؛ پادشاه طفره رفت، و پیت استعفا داد 
شد؛ وقتي خبر پیروزي  او حریف ناپلئون نمي. براي ریاست دومین دولت خود بھ عرصھ بازگشت

اروپا كرد، بھ پیت رسید، وي از   ب قارة، كھ ناپلئون را اربا)١٨٠۵دوم دسامبر (فرانسویان در اوسترلیتز 
: ھنگامي كھ یك نقشھ بزرگ اروپا را دید، بھ یكي از دوستانش گفت. نظر روحي و جسمي از پاي درآمد

با فقري  ١٨٠۶  ژانویة ٢٣پیت در » .كن، زیرا تا ده سال دیگر بھ آن نیازي نخواھد بود این نقشھ را لولھ«
  .شش سال عمر درگذشت افتخار آمیز و تنھا پس از چھل و

او در دفاع از امریكا و مبارزه بر سر ھیستینگز با فاكس و برك ھمدست شده . شریدن عمر بیشتري كرد
در خالل این احوال، آن ھمسري كھ جذابیت و . بود و از فاكس در تحسین از انقالب فرانسھ پشتیباني كرد

مبارزات انتخاباتي مورد استفاده قرار داده بود طبع مالیمش نقل مجلس دوستانش بود و زیبایي خود را در 
تا شریدن در پارلمنت یك كرسي بھ دست آورد، در سي و ھشتمین سال زندگي خود، بھ بیماري سل 

ام كھ شبھاي متوالي  من او را دیده«: گفت یكي از آشنایانش مي. شریدن از پاي درآمد). ١٧٩٢(درگذشت 
یافت، ولي  ي كھ ھمسرش براي وي بھ دنیا آورده بود تسالیي مياو در وجود دختر» .گرید چون طفلي مي

. رو بود در آن ماھھاي غمالود وي با كار نوسازي تئاتر دروري لین روبھ. دخترش ھم در ھمان سال مرد
او . براي این كار قروض زیادي بھ بار آورد. این تئاتر بیش از حد كھنھ و از نظر ایمني سست شده بود

  براي ادامة این شیوة. كرد ي تجملي عادت داده بود و اینك در آمدش تكافوي آن را نميخود را بھ زندگ
آمدند، او با آنھا مانند اشراف  وقتي طلبكارانش براي وصول طلب خود نزدش مي. گرفت زندگي قرض مي

خوبي روانھ  داد و آنان را با خلق وخوي كرد و بھ آنھا مشروب، الفاظ دلپذیر، و نزاكت تحویل مي رفتار مي
در پارلمنت فعالیت داشت، ولي در آن  ١٨١٢او تا سال . كردند كرد كھ طلبشان را تقریبًا فراموش مي مي

  شریدن بھ عنوان عضو. سال در انتخاب مجدد كامیاب نشد

پارلمنت در برابر دستگیري مصونیت داشت؛ ولي در این وقت طلبكاران دورش را گرفتند و كتابھا، 
سرانجام چیزي نمانده بود طلبكارانش او را بھ زندان ببرند كھ . اھراتش را ضبط كردندنقاشیھا، و جو

در شصت و پنجمین  ١٨١۶ژوئیھ  ٧او در . پزشكش بھ آنھا اخطار كرد كھ ممكن است او در راه بمیرد
ت لرد اش، بار دیگر ثروتمند شد، زیرا ھف ھنگام تشییع جنازه. سال زندگي خود براي ھمیشھ از پاي درآمد

  .و یك اسقف او را بھ وستمینسترابي حمل كردند

پادشاه نیمھ مجنون بیش از ھمة اینھا عمر كرد، حتي بعد از پیروزي انگلستان در واترلو زنده ماند، ھر 
او متوجھ شده بود كھ تالشش براي اینكھ وزیران را در برابر  ١٧٨٣تا سال . چند كھ از آن اطالعي نداشت

طوالني با مجلس عوام، با   مبارزة. رو شده است در برابر پارلمنت، با شكست روبھ خود جوابگو كند نھ
. مجددًا دچار جنون شد ١٨١٠، و١٨٠۴، ١٨٠١امریكا، و با فرانسھ از تاب وتوان وي خارج بود، و در 

در سنین كھولتش مردم بھ شھامت و اخالص وي پي بردند، و محبوبیتي كھ در ایام كشمكش او از وي 
این محبوبیت با احساس ترحم نسبت بھ مردي كھ شاھد شكستھاي متعدد . غ شده بود سرانجام نصیبش شددری
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مرگ دختر محبوبش املیا . ولي اجازه نیافتھ بود كھ شاھد پیروزي آن باشد، توأم بود  انگلستان بود،
قابل عالج دیوانھ او بھ نحوي غیر ١٨١١جریان فاصلھ گرفتن وي از واقعیات را تكمیل كرد؛ در ) ١٨١٠(

در انزوا و زیر ) ١٨٢٠ژانویة  ٢٩(شد، و عالوه بر آن بینایي خود را از دست داد، و تا زمان مرگش 
  .نظر محافظان باقي ماند

   فصل بیست و نھم

  

  مردم انگلستان

١٧۵۶ -١٧٨٩  

I – ھاي انگلیسي شیوه  

  . اینك مردم این كشور را مورد توجھ قرار دھیم. تا اینجا دربارة حكومت انگلستان بحث شد

بدون شك رنلدز آنھا را بھ مطلوبترین نحو مجسم داشتھ است، بیشتر از . نخست بھ اندامھاي آنھا توجھ كنیم
سھ و نشانھاي جاه و دھد، و بھ تنومندي آنان، بھ كمك الب ھمھ صاحبان عناوین خوشبخت را بھ ما نشان مي

: ولي بھ سخنان گوتھ دربارة انگلیسیھایي كھ وي در وایمار دید گوش دھید. بخشد مقام، شكوه و جالل مي
و او نگران این بود كھ مبادا این مردان جوان و متكي بھ » !سیمایي ھستند آنھا چھ مردم خوشرو و خوش«

، باعث شوند دختران آلماني از مردان خود زده بارید خود انگلیسي، كھ از راه رفتنشان امپراطوري مي
كردند، ولي بسیاري از آنھا  اي از این جوانان تا سالھاي بعدي تركیب اندامھاي خود را حفظ مي عده. شوند

ھایشان باال  آوردند، شكم و گونھ بھ موازات اینكھ از زمینھاي بازي مدارس خود بھ لذایذ میز غذا روي مي
شد، و خودشان در سكوت شب با نقرسي كھ در ایام خوشي  گل سرخ شكفتھ مي آمد، صورتشان چون مي

در جریان سروصداي بازگشت خاندان . كردند خود بھ ایجادش كمك كرده بودند دست و پنجھ نرم مي
استوارت مقداري از چاق و چلگي زمان ملكھ الیزابت از میان رفتھ بود؛ در عوض، زنان انگلستان از ھر 

اي منظم، موھایي آراستھ بھ گل و  آنھا خطوط چھره. اقل روي تابلوھاي نقاشي، زیباتر بودندوقت دیگر، ال
  .نوار بستھ، اسراري در درون ابریشم، و تركیبي شاعرانھ از برازندگي باشكوه داشتند

ز نظر آمد، تمایز طبقاتي ا ھاي روبھ افزایش نساجي بھ دست مي اي، كھ از كارخانھ پنبھ  پارچة  باوفور تازة
لرد درونتواتر باكت و . لباس در خیابانھا بتدریج از میان رفت، ولي در مناسبات رسمي این تمایز باقي ماند

كالھگیس . ھاي طال میلھ دوزي شده بود، سواره بھ محل اعدام خود رفت جلیقة ارغواني رنگ، كھ با رشتھ
  روبھ كاھش بود، و وقتي پیت دوم بھ پودري كھ 

شد مالیات بست، كالھگیس ناپدید شد؛ ولي  دن و گرفتن بوي كالھگیسھا بھ آنھا زده ميبراي ضدعفوني كر
بیشتر مردان در . وكالي دادگستري، و سمیوئل جانسن كالھگیس خود را حفظ كردند  قضاوت،  پزشكان،

كردند و بھ آن  این وقت بھ موي خود قانع بودند و موھاي خود را پشت گردنشان بھ صورت دم جمع مي
بعضي از مردان شلوار كوتاه خود را از زانو تا ماھیچھ یا بلند كردند؛ و  ١٧٨۵حدود سال . بستند نوار مي

شلوار این مردان، كھ از سبك رایج و پیروز شلوار فرانسوي الھام گرفتھ بود، تاقوزك پا رسید؛  ١٧٩٣در 
كردند،  تا سرحد خفگي نخ پیچ مي خود را  زنان ھنوز دور سینة. بھ این ترتیب، مردان امروزي پیدا شدند

شدند؛ البسة زنان طرح آزاد  وجورتر مي افتادند و ھم جمع ولي دامنھاي گرد و گشاد ھم رفتھ رفتھ از مد مي
  .داشت گرفت كھ ما را در جواني مسحور مي اي بھ خود مي و آویختھ
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ھا زیبا  رودخانھ. رفت مار مينظافت از نظر كمیابي بعد از الوھیت قرار داشت، زیرا آب از تجمالت بھ ش
اي سھ بار با لولھ آب  ھا ھفتھ بیشتر خانھ. تمزیك كانال زھكشي بود  رودخانة. ولي معموًال آلوده بودند

شد؛ بعضي از آنھا دستشوییھاي  شیلینگ پرداخت مي ٣داشتند، و از این بابت ھر سھ ماه  دریافت مي
بیشتر مستراحھا خارج از محوطة . مام با آب جاري بودندمكانیكي داشتند؛ تعداد كمي از منازل داراي ح

ھاي روباز ساختھ  بر روي چالھ) بود» جریكس«كھ نام رایجشان (این مستراحھا . داخلي خانھ قرار داشتند
آمد نشت  شده بودند كھ تراوشات آنھا از زیر زمین بھ چاھھایي كھ بیشتر آب آشامیدني از آنھا بھ دست مي

مرگ . یافت تعداد بیمارستانھا بسرعت افزایش مي. وصف، بھداشت عمومي روبھ بھبود بودبا این . كرد مي
  .كاھش یافت ١٨٠٩درصد در  ۴١، بھ ١٧۴٩درصد در  ٧۴و میر متولدین از 

شد  آبجویك نوع غذا محسوب مي. ھیچ كس حاضر نبود اگر بتواند چیزي سالمتر از آب پیدا كند، آب بیاشامد
شراب دارویي مورد عالقھ، ویسكي یك بخاري متحرك، و . حمت ضرورت داشتكھ براي ھر كار پر ز

توان گفت  رفت، دست كم مي مستي اگر نگوییم، یكي از اجزاي ضروري ھمرنگي اجتماعي بھ شمار مي
افراد شایستھ در لیچفیلد   آورم كھ ھمة زماني را بھ خاطر مي»  :گفت دكتر جانسن مي. گناھي قابل گذشت بود

آمد،  پیت دوم مست بھ مجلس عوام مي» .آنھا عقیده بدي نداشت  شدند، و كسي ھم دربارة ست ميھر شب م
اي آخر شبھا در خیابانھا  ھاي كرایھ  بعضي از رانندگان درشكھ. رفت و لرد كورنوالیس مست بھ اپرا مي

ند و بھ این ترتیب بھ رساند ھایشان مي بودند بھ خانھ» درست مثل یك لرد، مست«گشتند و آقایاني را كھ  مي
چاي مقداري از نقش گرم كردن . با پیشرفت قرن، بر میزان مستي افزوده شد. افزودند درآمد خود مي

بھ حدود  ١۶۶٨كیلو در  ۴۵ورود چاي از حدود . اعضاي حیاتي بدن و شل كردن زبان را بھ عھده گرفت
ھا چاي را بیش از قھوه  خانھ در این ھنگام قھوه. افزایش یافت ١٧٨۶كیلو در سال  ۶,۴٠٠,٠٠٠

  .فروختند مي

  شام در میان طبقات باال حدود ساعت. غذاھا نیروبخش، مولد خون، و پرحجم بودند

شد، و بتدریج كھ سنوات قرن پیش رفت، تا ساعت شش بعدازظھر بھ عقب  چھار بعدازظھر صرف مي
این نوع غذا نام . د را تسكین دھدتوانست با یك ساندویچ گرسنگي خو اگر شخصي عجلھ داشت، مي. افتاد

خواست بھ خاطر شام قمار خود را قطع كند، دو  وي كھ نمي. خود را از چھارمین ارل آو سندویچ گرفت
در . شدند سبزیجات با نارضایي خورده مي. خورد گذارد و مي داشت و الي آنھا گوشت مي ورقھ نان بر مي

ولي توتون بھ صورت انفیھ مصرف » .از مد افتاده است استعمال دخانیات«: جانسن بھ بازول گفت ١٧٧٣
  .تریاك بھ عنوان مسكن یا درمان بھ طور وسیعي مورد استعمال داشت. شد مي

در سر میز امكان داشت یك فرد انگلیسي آن قدر مشروب بیاشامد كھ بھ پر حرفي بیفتد، و در آن صورت 
یك روز . قابت كند و از نظر مایھ بر آن پیشي گیردممكن بود گفتگو از نظر لطافت طبع با محافل پاریس ر

سر جاشوا رنلدز جمع   بازول، الن رمزي، و دوستان دیگر درخانة  كھ جانسن، گیبن،) ١٧٧٨آوریل  ٩(
اي شبیھ بھ آنھایي كھ  خواھم بپرسم آیا در پاریس جمع كردن عده مي»  :شده بودند، دكتر جانسن اظھار داشت

اجتماعات اشراف » .اند در طول مدت كمتر از شش ماه امكانپذیر است یا نھ نشستھدر اینجا دور این میز 
جورج سلوین بھ منزلة اسكار وایلد قرن . دادند شوخ طبعي را بھ دانش، و سلوین را بھ جانسن ترجیح مي

آورد و سنت  با بیحرمتي، تقلید منجي مقدس را درمي«بھ خاطر اینكھ  ١٧۴۵او در سال . ھجدھم بود
از دانشگاه آكسفرد اخراج شد؛ ولي این امر مانع از آن نشد كھ » داد ینھاي مقدس را مورد استھزا قرار ميآی

در مجلس عوام  ١٧٨٠تا  ١٧۴٧چند شغل بیمسئولیت ولي پردر آمد در دستگاه دولتي بھ دست آورد، یا از 
شدیدي بھ اعدام داشت، ولي  القةع. او تعداد زیادي رفیقھ داشت، ولي ھرگز ازدواج نكرد. بنشیند و بخوابد

او، . وقتي نوبت اعدام شخصي ھم اسم چارلز جیمز فاكس شد، از حضور در مراسم اعدام خودداري كرد
من با خودم قرار «: كھ دشمن سیاسي فاكس بود و امید داشت روزي سر او را باالي دار ببیند، گفت

ھوریس والپول مدت شصت و سھ سال دوست  با» .ام كھ ھرگز در تمرین نمایشھا حضور نیابم گذاشتھ
  .صمیمي بود، بدون اینكھ غبار كدورت یا وجود زني روابطشان را تیره كند
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خواستند انتخاب  توانستند از میان دھھا سرگرمي دیگر ھرچھ مي بردند مي آنھایي كھ از اعدام لذتي نمي
در این ھنگام . بازي یا مسابقات مشت كنند؛ از ورقبازي گرفتھ تا تماشاي پرندگان و مسابقات اسبدواني

دادند، و پولداران ثروتھاي  ھا ھدر مي  اشخاص بیچیز دستمزد خود را در میخانھ. كریكت بازي ملي بود
در منزل »  :كردند؛ بھ این ترتیب بود كھ والپول گفت ھاي شخصي قمار مي خود را در باشگاھھا یا خانھ

جیمزگیلري، در كاریكاتورھاي معروفي، این بانوان » .گیني با ختم ۵۶  نگفتھ، اهللا بسملیدي ھارتفرد ھنوز 
  » فارودختران «میزبان را 

براي یك آقاي انگلیسي، خونسرد بودن بھ ھنگام باخت از ضروریات اولیھ بود، حتي اگر دست آخر . نامید
  .كرد او مغز خود را بھ ضرب گلولھ متالشي مي

مردھا بیشتر لذات اجتماعي خود را . از نظر حقوقي، اجتماعي، و اخالقي، دنیاي آن روز دنیاي مردان بود
ھنوز باشگاھي كھ در آن مردان و زنان عضویت داشتھ  ١٧٧٠ا آوردند؛ ت از مردان دیگر بھ دست مي

شدند و تازه شكایت ھم داشتند كھ  مردان مانع پرورش نیروي فكري در زنان مي. باشند تأسیس نشده بود
با این وصف، بعضي از زنان توانستند كھ نیروي فكري . زنان توانایي صحبتھاي روشنفكرانھ را ندارند

خانم الیزابت كارتر تكلم بھ زبانھاي التیني، فرانسوي، ایتالیایي، و آلماني را . خود را پرورش دھند
آموخت؛ عبري، پرتغالي، و عربي خواند؛ و آثار اپیكتتوس را با چنان مھارتي از زبان یوناني بھ انگلیسي 

یي را با زنان ھا او بھ اینكھ مردھا رغبتي نداشتند تا اندیشھ. ترجمھ كرد كھ مورد تمجید جانسن قرار گرفت
نقل محافل » جوراب آبیھا«مورد بحث قرار دھند معترض بود و خودش از آن بانواني بود كھ باعث شد 

  .ادبي لندن شوند

خانم الیزابت وزي در خیابان ھارتفرد در   بار بھ اجتماعات مختلطي كھ در خانة نخستین» جوراب آبیھا«نام 
ادبیات   و از بحث دربارة  ماعات شبانھ، ورقبازي ممنوع بود،در این اجت. یافت اطالق شد میفر تشكیل مي

كھ شھرت زودگذري بھ عنوان یك (خانم وزي ھنگامي كھ با بنجمین ستیلینگ فلیت . آمد تشویق بھ عمل مي
. بعدي او شركت كند  آشنا شد، از او دعوت كرد كھ در محفل شبانة) شناس، و فیلسوف داشت شاعر، گیاه

این علت كھ براي این مجلس لباس مناسبي ندارد، از حضور در آن خود را معذور  ستیلینگ فلیت بھ
بھ لباس اھمیت نده، با جورابھاي «: او جوراب بلند آبي رنگ بھ پا داشت، و خانم وزي بھ او گفت. داشت

ما ‹ كیفیت عالي صحبت وي چنان بود كھ رسم شد بگویند «: كند بازول نقل مي. او آمد» .رنگ خود بیا آبي
وزي ھم  و محفل خانم» .كم این عنوان باب شد ؛ و بھ این ترتیب كم›كنیم كاري نمي بدون جورابھاي آبي ھیچ

آمدند، و در این محفل یك شب جانسن  گریك و والپول بھ این محفل مي. یافت» انجمن جوراب آبیھا«عنوان 
  .با یك بحث عالمانھ ھمگان را بھ حیرت انداخت

. خانم الیزابت رابینسن مانتگیو بود) و این اسمي بود كھ جانسن بر او گذارده بود(» شھاآبي پو  ملكة«ولي 
نخستین ارل آوسندویچ، و از اقوام ادوارد ورتلي مانتگیو، شوھر لیدي مري   او ھمسر ادوارد مانتگیو، نوة

مند، و نویسنده الیزابت شخصي شوخ طبع، دانش. ایم سبك روح، بود كھ در صفحات گذشتھ از او یاد كرده
با عصبانیت بسیار از این شاعر ملي در برابر ) ١٧۶٩(ھا و نبوغ شكسپیر  اش بھ نام نوشتھ او در مقالھ. بود

» اطاق چیني«آمد؛ و  پذیراییھا برمي  او ثروتمند بود و بھ بھترین وجھ از عھدة. انتقاد ولتر دفاع كرده بود
بھ این محفل . اھل كمال و جمال لندن كرده بود  رد عالقةاش در میدان باركلي مركز مو خود را در خانھ

  در این محفل. آمدند رنلدز، جانسن، برك، گولدسمیث، ھوریس والپول، فني برني و ھنھ مور مي

خانم » آشپز عالي«. شدند ھنرمندان با حقوقدانان، روحانیان عالیمقام با فالسفھ، و شاعران با سفرا آشنا مي
او در مورد . شد و مستي از گناھان كبیره بود آورد، ولي مشروب داده نمي ا سرحال ميآنھا ر  مانتگیو ھمة

خانم  –دیگر بانوان لندن . كرد، و از بذل و بخشش دریغ نداشت نویسندگان تازه كار نقش حامي را ایفا مي
. ت گشودندھاي خود را بھ روي صاحبان استعداد و جذابی در خانھ –ثریل، خانم باسكوئن، خانم مانكتن 

  .شد، و از نظر شھرت و نبوغ رقابت با پاریس را آغاز كرد) متشكل از مرد و زن(اجتماع لندن دو جنسي 
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II – اخالقیات انگلیسیھا  

در ھر اجتماع كھ در آن امتیاز مقام یك بار بھ طور كامل برقرار شده است، پیوستھ دو «: گفت سمیث مي ادم
سختگیرانھ یا   توان شیوة اند؛ یكي از آن دو را مي یكدیگر وجود داشتھشیوه یا نظام اخالقیات ھمزمان با 

نخستین عمومًا مورد تحسین و احترام مردم   شیوة. بند و بار خواند شدید، و دیگري را آزادمنشانھ یا بي
» .شوند دیگر بیشتر مورد حرمت و قبول كساني است كھ اشخاص متجدد نامیده مي  عادي است، و شیوة

بھ عنوان تركیبي از  ١٧۵٧سختگیر تعلق داشت، اخالقیات انگلیسیھا را در   لي، كھ بھ طبقةجان وز
بازي در دادگاھھا،  بازي، قمار، تقلب در كسب، حقھ قاچاقچیگري، سوگندھاي دروغین، فسادسیاسي، مست

توصیف دنیا دوستي درمیان كویكرھا، و اختالس خصوصي در وجوه خیریھ   عبودیت در میان روحانیان،
  .این اظھار نظر بھ صورت یك گفتة تكراري قدیمي درآمده است. كرد مي

بعضي از زنان سعي داشتند مرد . در آن موقع، مانند حال حاضر، تفكیك جنسیت بھ ھیچ وجھ كامل نبود
د آوردن شنویم كھ خود را بھ صورت مردان درمي زناني مي  ما مطالبي دربارة. شدند باشند و تقریبًا موفق مي

بعضي از آنھا بھ عنوان مرد بھ ارتش یا نیروي . كردند و تا زمان مرگ خود این ظاھرسازي را حفظ مي
در   دادند، آشامیدند، مانند مردان فحش مي كردند، مشروب مي پیوستند، دخانیات مصرف مي دریایي مي

در » ارونیھاماك« ١٧٧٢در حدود سال . كردند جستند، و مردانھ تحمل تازیانھ مي جنگ شركت مي
داشتند،  اینھا جواناني بودند كھ موھایشان را مجعد و بلند نگاه مي. خوردند خیابانھاي لندن خیلي بھ چشم مي

بدون احساسات پر حرارت با زنان بدكاره «پوشیدند، و  ھاي گرانقیمت و رنگھاي تند مي لباسھایي با پارچھ
توصیف » ، نھ مذكر نھ مؤنث، بلكھ از جنس خنثانوعي حیوان« ؛ سلوین آنھا را »كردند حشر و نشر مي

شد،  ھمجنس بازي محلھاي مخصوصي داشت، ھرچند كھ اگر ھمجنس بازي كشف و ثابت مي. كرد مي
  .مستوجب مجازات مرگ بود

كردند،   خانھ بھ مرداني كھ تحت فشار جنسي بودند خدمت مي ھزاران فاحشھ. این معیار دوگانھ رونق داشت
  توانست كردند كھ تنھا مرگ مي یعفتي زنان را جرمي قلمداد ميولي آن مردان ب

  :گفت بھ این ترتیب، گولدسمیث مالیم طبع مي. جبران آن را بكند

  آورد، ھنگامي كھ زني زیبا در برابر حماقت سرتسلیم فرود مي

  كنند، یابد كھ مردان خیانت مي و خیلي دیر درمي

  تسكین بخشد،تواند افسردگي خاطرش را  اي مي چھ جذبھ

  تواند گناھش را بشوید؟ چھ مھارتي مي

  تنھا مھارت براي پوشاندن جرم،

  و پنھان داشتن سرافكندگیش از چشم ھمگان،

  خود،  نادم كردن دلدادة

  .مردن است –و فشردن قلب او 

داد كھ  قانون اجازه مي. شد ازدواج زودرس بھ عنوان وسیلة جلوگیري از این گونھ مصیبتھا توصیھ مي
بیشتر زنان طبقة تحصیلكرده . دوازدھسالگي و پسران در سن چھاردھسالگي ازدواج كنند دختران در سن
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انداختند؛ ولي در آن وقت ھم این معیار دوگانھ  كردند و انحرافات خود را بھ تعویق مي زود ازدواج مي
  ):١٧۶٨(بھ سخنان جانسن دربارة زناكاري گوش دھید . گرفت جلوشان را مي

. ي در مورد نسب اطفال اساس جنایت است؛ و بنابراین، زني كھ میثاق ازدواج خود را نقض كندسرگشتگ
یك مرد مطمئنًا در نظر خداوند مجرم است، ولي . شود خیلي بیشتر از مردي كھ چنین كند مرتكب جرم مي

  برود، لطمةاش  اگر او بھ ھمسرش توھین نكند و، مثًال بھ طوري كھ كسي نفھمد، یواشكي نزد مستخدمھ
اگر دختر من بھ . یك زن شوھردار نباید خیلي از این امر ناراحت شود. زند خیلي مھمي بھ ھمسرش نمي

یك زن باید یاد بگیرد كھ . ام راه نخواھم داد خاطر این امر از نزد شوھرش بگریزد، من او را بھ خانھ
یك مرد یك درصد ھم . گھداردشوھرش را از راه تالش بیشتر براي جلب نظر وي رام و سربھ راه ن

اي برود، مشروط بر اینكھ ھمسرش در راضي كردن او  ھمسرش را رھا نخواھد كرد تا نزد زن بدكاره
  .اھمال نكرده باشد

در میان . شد كھ یك مردگاه گاه پیش یك زن بدكاره برود در محفل بازول این امر كامًال عادي تلقي مي
وزیریش، بھ طور   دوك گرافتن بھ ھنگام نخست. ناكاري شایع بودسلطنتي، ز  اشراف، حتي در خانوادة

طالق نادر بود و . برد كرد و او را در حضور ملكھ با خود بھ اپرا مي آشكار با نانسي پارسنز زندگي مي
داشت، از جملھ تجمالت  گرفت؛ و چون این كار چند ھزار لیره خرج برمي تنھا با قانون پارلمنت انجام مي

. فقره از این گونھ موارد طالق بھ ثبت رسیدند ١٣٢تنھا  ١٨٠٠تا  ١۶٧٠ن بود؛ در سالھاي ثروتمندا
عمومًا فرض بر این بود كھ اخالقیات مردم عادي از اخالقیات اشراف بھتر است، ولي جانسن غیر از این 

كھ در میان در میان كشاورزان ھمانقدر زناكاري و بیعفتي وجود دارد «: گفت و مي) ١٧٨٨(كرد  فكر مي
ام، ھرچھ مقام باالتر باشد، زنان ثروتمند آنھا تعلیمات  تا آنجا كھ من مشاھده كرده»  :افزود و مي  ،»نجبا

دھقانان را   ادبیات آن روز، مانند آنچھ در آثار فیلدینگ و برنز آمده است،» .اند و با تقواترند بھتري دیده
گیرند و نیمي از دستمزد  آخر ھفتھ را با میخواري جشن ميتعطیالت   داشت كھ تقریبًا ھمة چنین مجسم مي

  ھر طبقھ. كنند ھا و قسمتي از آن را ھم براي زنان بدكاره خرج مي خود را در میخانھ

  .كرد ھا و امكانات خود گناه مي برابر شیوه

ان در می. كردند فقرا با مشت و چوبدست، و ثروتمندان با طپانچھ و شمشیر با یكدیگر مبارزه مي
. فاكس باادم، شلبرن با فولرتن، و پیت دوم باتیرني دوئل كرد. نجیبزادگان دوئل با شرافت ارتباط داشت

داستانھاي زیادي حاكي . مشكل بود كھ انسان بدون دست كم یك نیش زخم، یك زندگي نجیبزادگي را سركند
برن كھ زخمي در كشالة ران لردشل. از خونسردي جنتلمنھاي انگلیسي در این گونھ برخوردھا وجود دارد

  ».كنم لیدي شلبرن از این بابت زیاني ببیند خیال نمي«: خود دیده بود، بھ شاھدھاي نگران خود اطمینان داد

این استثمار عبارت بود از بھ . بند و باریھاي اخالقیات امور جنسي بدتر بود توحش استثمار صنعتي از بي
ھا یا بھ عنوان  كسب سود، استفاده از اطفال شش سالھ در كارخانھھدر دادن زندگي انسانھا در تالش براي 

كن، سوق دادن ھزاران زن و مرد بھ چنان فقر و بیچیزي كھ آنھا بھ خاطر اینكھ بھ امریكا برسند  دوده پاك
فروختند، و حمایت دولت از تجارت برده بھ عنوان یك منبع  خود را بھ صورت كارگران اسیر و بیمزد مي

  …ثروت انگلستانپرارزش 

رفتند و  با كشتي بھ افریقا مي –مانند ھوالند و فرانسھ  –بازرگانان از لیورپول، بریستول، و لندن 
فرستادند، در آنجا آنھا را  كردند، با كشتي بھ ھند غربي مي خریدند، دستگیر مي  سیاھپوستان را مي

تجار  ١٧٧۶تا سال . گشتند ھاي پرسود شكر، توتون، یا رم بھ اروپا باز مي و با محمولھ  فروختند، مي
د و بھ دریا نفري كھ در راه مردن ٢۵٠,٠٠٠انگلیسي سھ میلیون برده بھ امریكا برده بودند؛ بھ این عده باید 

شركت «و جانشین آن » شركت افریقا«لیره بھ  ١٠,٠٠٠دولت انگلستان ساالنھ مبلغ . افكنده شدند را افزود
شد كھ  كرد، و علت آن چنین توصیف مي بابت حفظ و نگاھداري دژھا و پاسگاھھاي آنھا كمك مي» محدود

اند، براي این جزیره مفیدتر  ما تشكیل شدهشركتھایي كھ تاكنون توسط بازرگانان   از میان ھمة«این شركتھا 

pymansetareh@yahoo.com



از موافقت با ھرگونھ قانوني كھ بھ نحوي مانع ورود «فرماندار ویرجینیا را  ١٧٧٠جورج سوم در » .بودند
در انگلستان حدود چھارده ھزار  ١٧٧١در . ممنوع داشت» بردگان شود یا در مورد آن ایجاد مانع كند

بان استثمارگرشان آنھا را بھ آن كشور آورده بودند، یا خودشان از چنگ سیاھپوست وجود داشتند كھ یا اربا
شدند، بدون اینكھ حقي نسبت بھ  منزل بھ كارگرفتھ مي  بعضي از اینھا بھ عنوان خدمة. آنھا گریختھ بودند

 ١٧۶۶رسیدند، مانند آنچھ در سال  بعضي دیگر در حراجھاي عمومي بھ فروش مي. دستمزد داشتھ باشند
یك دادگاه انگلستان چنین رأي داد كھ یك برده بعد از اینكھ  ١٧٧٢ولي در . یورپول صورت گرفتدر ل

  .شود پایش بھ خاك انگلستان رسید، بھ خودي خود آزاد مي

آنھا . ترین اوامر مذھب یا اخالقیات شد بتدریج وجدان مردم انگلستان متوجھ تناقض میان این تجارت و ساده
جورج فاكس، دنیل دفو، جیمز : داشتند فكر در انگلستان بودند، آن را محكوم ميكھ داراي بھترین طرز 

  تامسن، ریچارد ستیل، ھمچنین الگزاندر، پوپ، ویلیام پیلي،

وزلي، ویلیام كوپر، فرانسیس ھاچسن، ویلیام رابرتسن، ادم سمیث، جوسا یاوجوود، ھوریس والپول،  جان
نخستین مخالفت متشكل با تجارت برده توسط كویكرھا . اكسسمیوئل جانسن، ادمندبرگ، و چارلزجیمز ف

كساني را كھ بھ این تجارت اشتغال داشتند از   آنھا كلیة ١٧۶١در . در انگلستان و امریكا بھ عمل آمد
براي رھایي و آزادي بردگان سیاھپوست در ھند غربي «انجمني  ١٧٨٣در . عضویت خود محروم داشتند
گرنویل شارپ ھیئتي براي  ١٧٨٧ھمچنین در . تشكیل دادند» در ساحل افریقا و جلوگیري از تجارت برده

طوالني خود را در   ویلیام ویلبرفورس مبارزة ١٧٨٩كمك بھ منسوخ داشتن تجارت برده تشكیل داد، و در 
بازرگانان بكرات مجلس عوام را وادار . انگلستان آغاز كرد  مجلس عوام براي پایان دادن بھ تجارت بردة

بود كھ پارلمنت قانوني گذراند مبني بر  ١٨٠٧در سال . كردند كھ اقدام در این زمینھ را بھ تعویق اندازد
، ھیچ كشتي نباید از ھیچ یك از بنادر داخل قلمرو انگلستان، یا بعد از اول ١٨٠٧اینكھ بعد از اول مھ 

  .، بھ ھیچ یك از مستعمرات انگلستان، برده حمل كند١٨٠٨مارس 

نظام باروھاي فاسد رونق . ھنگام انگلستان از نظر اخالقیات سیاسي بھ پایینترین حد خود رسیده بوددر این 
فرانكلین بھ یك دلیل عجیب از جنگ امریكا . خریداران در این مورد جلوتر بودند  داشت، و نوابھا از كلیة

یك چھارم پولي را ] مستعمرات[ھا چرا نگذاشتند من راه خود را ادامھ دھم؟ اگر آن»  :گفت متألم بود؛ او مي
. شدن یك قطره خون بھ استقالل خود رسیده بودیم كھ صرف جنگ كردند بھ من داده بودند، ما بدون ریختھ

فساد در كلیسا، دانشگاھھا، » .كردم دولت انگلستان را خریداري مي  من ھمة اعضاي پارلمنت و ھمة
انضباط . یایي، و شوراھاي سلطنتي حكمفرما بوددستگاه قضایي، ادارات كشوري، ارتش و نیروي در

نظامي از ھر كشور اروپاي دیگر، شاید بھ استثناي پروس، شدیدتر بود؛ و وقتي افراد از خدمت مرخص 
  .شد كاري براي تسھیل تبدیل وضع آنان بھ یك زندگي مفید و مقید بھ قانون انجام نمي شدند، ھیچ مي

ھاي بینظم در  ني اساسي یك فرد انگلیسي و توحش غیرمسئوالنة تودهاخالقیات اجتماعي در میان خوش باط
نھ شورش عمده بھ وقوع پیوستند كھ تقریبًا ھمھ آنھا در لندن  ١٧٨٠و  ١٧۶۵میان سالھاي . نوسان بود

ھاي مردم براي دیدن منظرة مراسم بھ دار آویختن  توده. اي از آن را خواھیم دید بودند؛ كمي بعد نمونھ
دادند كھ در  روند، و گاھي بھ جالد رشوه مي دادند كھ گویي بھ تعطیل و تفریح مي ب بھ خرج ميطوري شتا

. تر بود قانون جزا از ھمھ جاي اروپا سخت. تازیانھ زدن بھ یك زنداني خصوصًا شدت عمل بھ خرج دھد
ت با فحاشي مطبوعا. نحوة صحبت تقریبًا در میان ھمة طبقات گرایشي بھ سوي خشونت و كفرگویي داشت

كردند، ولو اینكھ در بخت آزمایي ملي باشد؛ و تقریبًا ھمھ بھ  تقریبًا ھمھ قمار مي. و بھتان سرخوش بودند
  .زدند حد افراط دست بھ میخوارگي مي

دھقانان و كارگران . مرتبط بود  معایب شخصیت انگلیسي با كیفیت اساسي آن، یعني نیروي سالم و فراوان،
  رساندند، رو را بھ مصرف زحمت كشیدن و تالش كردن ميھا این نی كارخانھ
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اشتھاي   :شدند از آن نیرو این كیفیات ناشي مي. بحرانھا بجز یكي نشان داد  و ملت این خاصیت را در ھمة
ھا، دوئل در باغھاي  اي شاداب، روي آوردن بھ زنان بدكاره، عربده جویي در میخانھ روحیھ  بسیار،

  ذاكرات پارلماني، ظرفیت تحمل رنج در سكوت، ادعاي غرورآمیز ھمةعمومي، شور و حرارت م
كس حق ندارد جز از طریق مجاري شایستة  انگلیسیھا دایر بر اینكھ خانة او در حكم قلعة اوست و ھیچ

وقتي در این دوران انگلستان شكست خورد، این شكست بھ دست انگلیسیھایي صورت . قانون وارد آن شود
مادام دو دفان تنوع كیفیات . شق بھ آزادي را با خود بھ امریكا برده و در آنجا نشانده بودندگرفت كھ نھال ع

ھریك »  :گفت او مي. فردي انگلیسیھایي را كھ با آنھا آشنا شده، ولي بیشتر آنھا را ھرگز ندیده بود متذكر شد
درست عكس آنھا ] فرانسویان[ما . از آنھا در نوع خود بدیع است، و دو تاي آنھا نیستند كھ مثل ھم باشند

ھوریس والپول با او » .اید آنھا را دیده  وقتي شما یكي از درباریان ما را ببینید، مثل این است كھ ھمة. ھستیم
مسلم است كھ ھیچ كشور دیگري مانند انگلستان این ھمھ شخصیتھاي منحصر «: گفت ھم عقیده بود و مي

آنھا فقط از : بھ مرداني كھ رنلدز تصویر آنھا را كشیده است نگاه كنید ».آورد بھ فرد و متمایز بھ وجود نمي
. ھاي گلگون، و مقابلة جسورانھ با جھان با یكدیگر انطباق دارند نظر مباھات بھ كشور و طبقة خود، چھره

  .این نژاد، نژادي نیرومند بود

III – ایمان و شك  

كتابي كھ بعد از كتاب . مسیحي خود مؤمن باقي ماندندھاي مردم انگلستان بھ صور مختلف بھ معتقدات  توده
ھا و ایام روزة نلسن بود كھ راھنماي تقویم مذھبي بھ شمار  شد جشنواره مقدس بیش از ھمھ خوانده مي

كتاب دعاھا و تفكرات اثر جانسن، كھ پس از مرگش منتشر شد، ظرف چھار سال چھار بار بھ . رفت مي
اجتماعي، كمكي بھ اخالقیات، و یك وسیلة تأمین    مذھب بھ عنوان یك وظیفةدر میان طبقات باال. طبع رسید

ھدفھاي حكومت مورد احترام بود؛ ولي از نظر اعتقاد خصوصي افراد و تأثیر بر تعیین مشي زندگي، اثر 
مالكان   كرد، و كشیشھا منصوبین و بستگان عمدة اسقفھا را پادشاه تعیین مي. خود را از دست داده بود

: سؤال كند ١٧٩٠توانست در  بھ مذھب چنان آرام شده بود كھ برك مي) دئیستھا(حملة خداپرستان . بودند
اند، چھ كسي یك كلمھ از آثار كالینز، تولند، تیندل، چاب،  از آناني كھ در ظرف چھل سال اخیر بھ دنیا آمده«

ولي اگر كسي در مقام » است؟ نامیدند خوانده آن كساني را كھ خود را آزاد فكر مي  مورگن، و ھمة
آمد، ممكن است بھ این علت بوده باشد كھ آن شورشیان در نبرد پیروز شده بودند،  پاسخگویي بھ وي برنمي

اعتنایي نادیده  و افراد تحصیلكرده این سؤال قدیمي را بھ عنوان اینكھ فیصلھ یافتھ و مرده است، با بي
: گفت در توصیف عصر خود مي) الناس دن طبقة عوامبا فراموش كر( ١٧۶۵بازول در . گرفتند مي
  مند شده كھ انگار بھ دوراني كھ بشریت چنان بھ دیر باوري عالقھ«

ما شاھد تمسخر سلوین نسبت بھ » .كند محدود داشتن دایرة معتقدات خویش تا سرحد امكان مباھات مي
ھرگز در «بھ گفتة لیدي ھستر ستنپ، پیت كھین، بنا . ایم مذھب در آكسفرد، و ویلكس در دیر مدمنم بوده

بازول . و از آن گذشتھ، اصوًال الزمة ایراد موعظة مذھبي داشتن اعتقاد نبود» .عمر خود بھ كلیسا نرفت
ایمانان بسیاري ھستند كھ صرفًا با پنداشتن مذھب بھ  در میان مقامات روحاني بي«: نوشت ١٧۶٣در 

پذیرند و بھ سھم خود كوشش دارند  ند ھر شغل كشوري ميعنوان یك سازمان سیاسي، شغل مذھبي را مان
روحانیان امروزي اشكال سنتي مذھبي، و شروط و «: گفت گیبن مي» .كھ این دلخوشكنك مفید را ادامھ دھند

  ».كنند قیود ایمان را با یك آه یا یك تبسم ھمراه مي

بسیاري از اشراف بھ . ندكرد باشگاھھاي خصوصي مفري براي رھایي از ھمرنگي اجتماعي فراھم مي
اعضاي  داشتند و برھمة دانستند و مردود مي اینھا الحاد را احمقانھ مي. یكي از لژھاي فراماسون پیوستند

ھاي  دانستند، ولي در مورد اختالف نظر دربارة كلیة اصول و فلسفھ خود اعتقاد بھ خداوند را فرض مي
داراني مانند  كارخانھ  ،»انجمن ماھشناسي بیرمنگام«در . كردند دیگر مذھب، تلقین بھ رواداري مذھبي مي

ھاي ارتدادي جوزف پریستلي و  مثیوبولتن، جیمزوات، و جوسایا وجوود، بدون احساس وحشت، گفتھ
  با این وصف، دوران جوش و خروش خداپرستي گذشتھ بود و تقریبًا ھمة. شنیدند ارزمس داروین را مي
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شدند، مشروط  د كھ بھ موجب آن، آنھا مزاحم ترویج و تبلیغ ایمان نميآزاد فكران آتش بسي را پذیرفتن
طبقات باالي انگلستان، كھ داراي حس نظم و . براینكھ كلیسا آزادي عملي براي ارتكاب گناه قایل باشد

كردند؛ آنھا بھ بستگي  اعتدال بودند، از روش افراطي بیپروایانة جنبش روشنگري فرانسھ احتراز مي
جویي بودند كھ بھ  ب و حكومت واقف بودند، و بیش از آن دربند مالحظات اقتصادي و صرفھنزدیك مذھ

  .جاي اخالقیات مافوق طبیعي، دستگاه نامحدود پلیسي مستقر سازند

چون اسقفھاي انگلیكان در این ھنگام مستخدمان دولت بودند، آنھا ھم مانند كاردینالھاي كاتولیك خود را تا 
كوپر با ابیاتي تند روحانیاني را كھ مانند سیاستمداران براي . دانستند دنیوي ميحدودي مستحق لذات 

كردند، مورد ھجو قرار داد؛ ولي بسیاري دیگر از روحانیان  مشاغل پر درآمدتر یا اضافي دست و پا مي
 سروصدایي بھ وظایف خود داشتند، و چند تن از آنان افرادي فاضل و در زندگي خود توجھ آرام و بي

نشاندھندة روحیة بلند ) ١٧٨۵(اصول اخالق و فلسفة سیاسي اثر ویلیام پیلي . مدافعان تواناي ایمان بودند
اي در زمینة آزادي معتقدات و رواداري بود؛ و اثر دیگرش بھ نام نظري در دالیل صحت دین  نظرانھ
او از ورود . ه بود، بھ نحوي مجاب كننده، استدالل از روي طرح جھاني را پیش كشید)١٧٩۴(مسیح 

مرداني با تمایالت آزاد فكرانھ بھ مشاغل روحاني، تا زماني كھ آنان دربارة اصول مذھب موعظھ، و در 
  .آورد كردند، استقبال بھ عمل مي اجتماعات خود بھ عنوان رھبران اخالقي خدمت مي

  اري مذھبي از رواد –) پیرایشگران(باتیستھا، پرسبیتریان، و استقاللیان  –ناسازگاران 

توانست مشاغل  كس نمي پایبند باشند؛ ولي ھیچ» مسیحیت تثلیثي«برخوردار بودند، مشروط بر اینكھ بھ 
سیاسي یا نظامي داشتھ باشد یا وارد دانشگاھھاي آكسفرد یا كیمبریج شود مگر اینكھ كلیساي انگلیكان و 

این فرقھ  ١٧٨۴در . ات پایین رواج داشتمتودیسم ھمچنان در میان طبق. مواد سي و نھ گانة آن را بپذیرد
نھضت «ھاي ضعیف خود را با كلیساي رسمي انگلستان گسست، ولي در خالل این احوال الھامبخش  رشتھ

كردند و با او ھم عقیده  این افراد وزلي را تحسین مي. در میان اقلیتي از روحانیان انگلیكان شد» انجیلي
كھ در كتاب عھد جدید آمده است موعظھ شود تا جایي براي انتقاد  بودند كھ انجیل باید درست ھمان طور

  .منطقي یا انتقاد از متن باقي نماند

، و سلطنت جیمز دوم ھنوز )١٧٨٩- ١۶٨٨(شورش بزرگ   ،»توطئھ باروت«خاطرة مردم انگلستان از 
بیشتر این قوانین . تداش قوانین دیرینھ علیھ كاتولیكھاي پیرو كلیساي رم را در كتابھاي قانون محفوظ مي

توانستند  كاتولیكھا قانونًا نمي. شدند، ولي محرومیتھاي زیادي بھ جاي خود باقي مانده بودند دیگر اجرا نمي
آنھا . زمین بخرند یا بھ ارث ببرند، مگر از طریق یك مستمسك و پرداخت مالیات مضاعف بر اموال خود

ي دادن یا داوطلب نمایندگي پارلمنت شدن، و از ھمة از ارتش و نیروي دریایي، از حرفة حقوقي، از رأ
در میان آنھا ھفت  ١٧٨١در . با وجود این، تعداد آنھا رو بھ افزایش بود. مشاغل دولتي محروم شده بودند

آیین قداس در منازل بھ طور . بودند) جنتلمن(، بیست و دو برنت، و یكصد و پنجاه آقا )لرد(نجیبزاده 
و در تمام مدت شصت سال سلطنت جورج سوم تنھا دو یا سھ مورد دستگیري  شد، خصوصي برگزار مي

  .بھ خاطر این جرم بھ ثبت رسیده است

را بھ پارلمنت تقدیم داشت كھ حاكي از قانوني كردن » كمك بھ كاتولیكھا«سرجورج سویل الیحة  ١٧٧٨در 
كاتولیكھا در نیروھاي مسلح بدون  خرید و بھ ارث بردن زمین توسط كاتولیكھا، و دادن اجازه بھ نامنویسي

این الیحھ بھ تصویب رسید و در مجلس اعیان با مخالفت شدیدي از ناحیة . دست كشیدن از مذھبشان بود
لرد  ١٧٧٩این قانون تنھا دربارة انگلستان صادق بود، ولي در . اسقفھاي كلیساي انگلستان مواجھ نشد

وقتي خبر این پیشنھاد بھ فروبومان اسكاتلند رسید، در . دنورث پیشنھاد كرد كھ شامل اسكاتلند نیز بشو
؛ چندین خانھ كھ كاتولیكھا در آنھا سكنا داشتند )١٧٧٩ژانویة (ادنبورگ و گالسگو شورشھایي در گرفت 

پروتستانھایي   وران كاتولیك چپاول و درھم شكستھ شدند؛ خانة سوزانده و با خاك یكسان شدند؛ دكانھاي پیشھ
كردند، بھ ھمان ترتیب مورد حملھ قرار  برتسن مورخ، كھ نسبت بھ كاتولیكھا ابراز ھمدردي مياز قبیل را
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قانون كمك بھ «گرفت؛ این شورش تنھا ھنگامي پایان یافت كھ امناي صلح ادنبورگ اعالم داشتند كھ 
  .در مورد اسكاتلند بھ كار بستھ نخواھد شد» كاتولیكھا

را در » خواھیم ما پاپ را نمي«بھ نام لرد جورج گوردن شعار یكي از اعضاي اسكاتلندي پارلمنت 
را، كھ قصد داشت یك » انجمن پروتستانھا«او ریاست جلسة  ١٧٨٠مھ  ٢٩در . انگلستان در پیش گرفت

  مورخ» قانون كمك«اي براي لغو  روي جمعي براي تقدیم تظلم نامھ پیاده

ر مرد، كھ نوارھاي آبي بھ كالھھایشان بستھ ژوئن شصت ھزا ٢در . ترتیب دھد، بھ عھده گرفت ١٧٧٨
خواستند وارد پارلمنت  بسیاري از اعضاي پارلمنت وقتي مي. بودند، عمارت پارلمنت را محاصره كردند

ھاي لرد منسفیلد، لرد ثرلو، و لرد ستورمنت درھم شكستھ  كالسكھ. شوند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
دون كالھگیس، با وضع آشفتھ و لرزان، خود را بھ كرسیھایشان در بعضي از لردھاي نجیبزاده ب. شدند

اي تقدیم داشتند كھ  نامھ آنھا تظلم. گوردن و ھشت تن از پیروانش وارد مجلس عوام شدند. پارلمنت رساندند
لغو شود؛ و نیز خواستھ » قانون كمك«امضا داشت، و در آن تقاضا شده بود  ١٢٠,٠٠٠بنا بھ ادعایشان 

. توده مردم بھ مجلس عوام، بھ عمل آید  كھ این اقدام فوري، بھ عنوان تنھا راه چاره در برابر حملةشده بود 
درھا را قفل   آنھا ھمة. اعضاي مجلس عوام مقاومت كردند و براي جلوگیري از جمعیت سرباز خواستند

خودش   مجلس شود،یكي از بستگان گوردن اظھار داشت كھ بھ محض اینكھ یك خارجي بزور وارد . كردند
سربازان وارد شدند و راھي . سپس مجلس رأي داد تا ششم ژوئن تعطیل شود. را خواھد كشت) گوردن(او 

دو نمازخانة كاتولیك متعلق بھ كشیشھاي . ھایشان باز كردند براي بازگشت اعضاي پارلمنت بھ خانھ
 ۵جمعیت متفرق شد، ولي در . افروختھ شدساردني و باواریا چپاول شدند و با اثاثة آنھا آتشي در خیابانھا 

  .شخصي را سوزاندند  ھاي خارجي دیگر را غارت كردند و چند خانة ژوئن شورشیان نمازخانھ

یك   در ششم ژوئن جماعت دوباره گرد آمد، بزور وارد زندان نیوگیت شد و زندانیان را آزاد كرد،
نجبا در داخل منازل خود در پشت . ه افتادزرادخانھ را بھ تصرف درآورد، و مسلح در پایتخت بھ را

» پادگان«ھوریس والپول بھ خودش تبریك گفت كھ یك داچس را در . دار پناه گرفتند درھاي بستھ و حفاظ
ھاي بیشتري غارت و سوزانده  در ھفتم ژوئن خانھ. خود در میدان باركلي تحت حفاظت قرار داده بود

چند شورشي كھ، . ي شدند و عطش خود را برایگان فرو نشاندندھاي مشروبساز مردم وارد كارخانھ. شدند
امناي صلح لندن تنھا كساني بودند كھ نسبت . در بناھاي مشتعل، مست افتاده بودند سوختند و خاكستر شدند

بھ محافظان شھري قدرت و اختیار داشتند و حاضر نشدند بھ این محافظان دستور دھند بھ روي مردم 
را احضار كرد و بھ آنھا دستور داد كھ ) میلیشیا(ورج سوم نیروھاي مسلح غیر نظامي ج. تیراندازي كنند

جان ویلكس، . كند، دست بھ تیراندازي بزنند دھد یا تھدید بھ آن مي  ھر وقت جماعت شدت عمل بھ خرج مي
عیت، كھ عضو انجمن شھر بود، با سوار شدن بر اسب و پیوستن بھ میلیشیا و كوشش در متفرق ساختن جم

میلیشیا، كھ مورد حملة . ولي محبوبیت خود را نزد مردم از دست داد. مورد عفو پادشاه قرار گرفت
جمعیت پا بھ . شورشیان قرار گرفتھ بود، بھ آنھا تیراندازي كرد و بیست و دو نفر از آنھا را كشت

  .فرارگذارد

  لق بھ كاتولیكھا بودند یا بھ پروتستانھا،ھایي، اعم از اینكھ متع خانھ. در نھم ژوئن شورش باردیگر آغاز شد
  غارت و سوزانده شدند، و راه بر مأموران آتش نشاني سد شد تا آنھا نتوانند

 ١٣۵زخمي فرو نشاندند؛  ١٧٣كشتھ و  ٢٨۵سربازان قیام را بھ بھاي . ھاي آتش را خاموش كنند شعلھ
گوردن بھ ھنگام فرار بھ سوي اسكاتلند . شورشي دستگیر، و بیست و یك نفر از آنھا بھ دار آویختھ شدند

برك تصویب مجلس عوام را براي . دستگیر شد؛ ثابت كرد كھ در شورش شركت نداشتھ است، و آزاد شد
بھ تصویب رسید  ١٧٩١قانوني كھ در . در انگلستان بھ دست آورد» قانون كمك بھ كاتولیكھا«تأیید مجدد 

آموزش و پرورش كاتولیكھا گسترش داد، ولي ھیچ كلیساي  رواداري مذھبي رسمي را بھ مراسم مذھبي و
  .كاتولیك حق نداشت برج یا ناقوس داشتھ باشد
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IV – بلكستون، بنتم، و قانون  

ترین واقعھ  یك حقوقدان دانشمند عقیده داشت كھ انتشار تفسیرات، اثر بلكستون، از بعضي جھات برجستھ
پرستي است، ولي این خاصیت را دارد كھ ھراس  یھناین اظھار نظر حاكي از م. در تاریخ حقوق است

دھد كھ دانشپژوھان انگلیسي زبان تا زمان ما در برخورد با تفسیراتي بر قوانین  آمیزي را نشان مي احترام
منتشر كرد،  ١٧۶٩- ١٧۶۵انگلستان، كھ ویلیام بلكستون در چھار جلد و دو ھزار صفحھ در سالھاي 

این اثر، و شاید ھم بھ علت ھمین كیفیت، تفسیرات بھ عنوان یك اثر  با وجود حجم. كردند احساس مي
ھاي خود داشتند،  اعیان آن را در كتابخانھ  ھمة. دانش و حكمت مورد تحسین قرار گرفت  تاریخي در زمینة

  .كرد، در قلب جورج سوم جاي گرفت و بھ علت تجلیل بسیاري كھ از پادشاھان مي

ني بود، و پدرش آنقدر ثروت داشت كھ او را از دانشگاه آكسفرد و سپس مبدل ور لند بلكستون پسر یك پیشھ
تناقضات و موارد ) ١٧۶٣- ١٧۵٣(داد  دروسي كھ وي در دانشگاه آكسفرد مي. حرفة وكالت كند تمپل روانة

در . نامعقول قوانین را تحت نوعي نظم و منطق درآوردند و نتیجھ را با روشني و جذابیت عرضھ كردند
بھ سمت مشاور حقوقي ملكھ شارلت منصوب شد؛ در ١٧۶٣بھ عضویت پارلمنت درآمد و در  ١٧۶١سال 

او، كھ بھ مطالعھ معتاد و از حركت كردن . بھ عنوان قاضي در دادگاه حقوقي شروع بھ خدمت كرد ١٧٧٠
در سن  ١٧٨٠و جا بھ جا شدن متنفر بود، بھ اختالل مزاجي كھ مالیم ولي زودرس بود گرفتار آمد، و در 

  .پنجاه و ھفت سالگي در گذشت

مھمترین اثر وي، تفسیرات، محاسن دروسش را دارا بود، یعني ترتیب منطقي، بیان روشن، و سبكي 
علم حقوق آموخت «جرمي بنتم، مخالف پر حرارت وي، او را مورد تمجید قرار داد كھ بھ . برازنده داشت

علم زمخت صیقل و جال بخشید، و آن را از غبار و تارھاي كھ بھ زبان فضال و آقایان صحبت كند، بھ آن 
» قاعدة عمل كھ توسط موجودي واالتر امر شده«بلكستون قانون را بھ عنوان » .رسمي و متداول پاك كرد

  او درباره قانون تصوري. كرد توصیف مي

دھد كھ قوانین  مي اي را انجام كمال مطلوب و ایستا داشت و معتقد بود كھ قانون در جامعھ ھمان وظیفھ
و مایل بود چنین بیندیشد كھ قوانین انگلستان، از نظر شكوه و جاودانھ . دھند طبیعت در جھان انجام مي

یافت  او انگلستان و مسیحیت را درست ھمانطور كھ مي. كنند زمین برابري مي  بودن، با قوانین جاذبة
او از اسقف واربر تن بھ مذھب پایبندتر، . نبوددوست داشت، و در ھیچ كدام تقریبًا بھ ھیچ نقصي معترف 

پادشاه انگلستان نھ تنھا نخستین امین صلح، بلكھ بدرستي تنھا امین «. تر بود و از جورج سوم سلطنت طلب
اي را كھ بخواھد منعقد  اي را كھ مایل باشد رد كند، ھر عھدنامھ تواند ھر الیحھ او مي… صلح ملت است

رأیش تعلق گیرد ببخشد، مگر اینكھ قانون اساسي، بصراحت یا با آثار مشھود،  و ھر گناھي را كھ… سازد
داد؛ پادشاه  بلكستون پادشاه را مافوق ارتكاب عمل خالف قرار مي» .استثنا یا محدودیتي وضع كرده باشد

 منظور بلكستون» .نھ تنھا امكان ندارد مرتكب عمل خالف شود، بلكھ حتي امكان ندارد فكر خالف كند«
ولي وقتي او . این بود كھ قانوني حاكم بر پادشاه وجود نداشت كھ با آن بتوان دربارة پادشاه قضاوت كرد

حق امنیت شخصي، : مردم انگلستان را گرم ساخت  حقوق ھر فرد انگلیسي را توصیف كرد، قلوب ھمة
  .حق آزادي شخصي، و حق مالكیت خصوصي

زیرا مآال مبتني بر  –ن نظامي كھ براي ھمیشھ معتبر است تصور بلكستون از قوانین انگلستان بھ عنوا
خاطر مردم زمانش را بسیار شاد كرد، ولي مانع رشد علم  –باشد  كتاب مقدس بھ عنوان كالم خداوند مي

اما این نكتھ از محاسن او بود كھ وي از . حقوق در انگلستان و اصالح كیفر شناسي و وضع زندانھا شد
  .كرد براي بھبود شرایط در زندانھاي انگلستان تحسین ميتالشھاي جان ھاوارد 

او كھ . كرد ھاوارد مسیحیت را نھ بھ عنوان یك نظام قانوني، بلكھ بھ عنوان توسلي بھ قلب انسان تلقي مي
از شرایط موجود در زندان محل شدیدًا   ،)١٧٧٣(بھ سمت نمایندة دولت در بدفرد منصوب شده بود 
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آوردند  داشتند و با وجوھي كھ از زندانیان در مي و دستیارانش حقوقي دریافت نميزندانیان . ناراحت شد
شد مگر اینكھ كلیھ وجوھي را كھ از  ھیچ كس پس از پایان دورة زندانش آزاد نمي. كردند امرار معاش مي

داد، در  يافراد بسیاري ماھھا پس از اینكھ دادگاه آنھا را بیگناه تشخیص م. پرداخت شد مي او خواستھ مي
كرد، متوجھ مفاسدي مشابھ یا حتي بدتر  ھاوارد، كھ از یك والیت بھ والیت دیگر سفر مي. ماندند زندان مي
بار خالف كرده  بدھكاراني كھ قروض خود را مسترد نداشتھ بودند و كساني كھ براي نخستین. از آن شد

ندانیان در زنجیرھایي بودند كھ سنگیني و بیشتر ز. شدند بودند با جنایتكاران با سابقھ یك جا زنداني مي
گرفت، و  پني نان تعلق مي ٢یا  ١بھ ھر زنداني معادل . پرداختند سبكي آن بستھ بھ وجوھي بود كھ مي

حدود یك لیتر و نیم . زنداني براي غذاي اضافي ناچار بود پول بدھد یا بھ بستگان و دوستان خود متكي باشد
اي  گونھ وسیلھ در زمستان ھیچ. شد ت آشامیدن و شستشو در نظر گرفتھ ميآب روزانھ براي ھر زنداني جھ

  شد، و در تابستان  براي گرم كردن فراھم نمي
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ھا چنان شدید بود كھ مدتھا پس از اینكھ ھاوارد از آنھا خارج  تعفن این دخمھ. ناچیزي وجود داشت  تھویة
. كشت تب زندان و بیماریھاي دیگر بسیاري از زندانیان را مي. ماند شد، بوي بد در لباسش باقي مي مي

تا بیست نفر در اتاقي بھ طول در زندان نیوگیت در لندن، پانزده . مردند بعضیھا از گرسنگي تدریجي مي
. كردند متر زندگي مي ٧متر و عرض تقریبًا  ٨تقریبًا 

مجلس . ھاوارد گزارش خود را دربارة پنجاه زنداني كھ از آنھا دیدن كرده بود بھ پارلمنت داد ١٧٧۴در 
براي  اصالحات بھداشتي در زندانھا، تأمین حقوق: عوام قانوني تصویب كرد كھ متضمن این نكات بود

. واقعي بیابد  زندانیاني كھ ھیأت منصفة عالي نتوانستھ بود علیھ آنھا اتھامنامة  زندانبانان، و آزاد كردن ھمة
او زندانھاي ھوالند را از . ھاوارد از زندانھاي كشورھاي قارة اروپا دیدن كرد ١٧٧۶- ١٧٧۵در سالھاي 

ھا زندانھاي ھانوور بودند كھ تحت حكمراني جورج ھمھ مجھزتر و نسبتًا انسانیتر یافت؛ در میان بدترین آن
وشرحي دربارة بعضي از … انتشار كتاب ھاوارد بھ نام وضع زندانھاي انگلستان و ویلز. سوم قرار داشت

پارلمنت براي دو دارالتأدیب اعتباراتي تصویب . وجدان خفتة ملت را بیدار كرد) ١٧٧٧(زندانھاي خارجي 
آمد تا با برخوردي مخصوص، كاري تحت نظارت، و تعلیماتي  كوشش بھ عمل ميدر این دارالتأدیبھا . كرد

ھاوارد مسافرتھاي خود را از سرگرفت و كشفیات خود را در . مذھبي، زندانیان بھ راه راست ھدایت شوند
او در روسیھ بھ گردش پرداخت؛ در خرسون مبتال بھ  ١٧٨٩در . اي از كتاب خود گزارش داد طبع تازه

تالشھاي او در زمینة ). ١٧٩٠(شد، و در گذشت ) از انواع بیماریھاي شبیھ حصبھ(» وگاهتب ارد«
توسط بیشتر زندانبانان و قضات نادیده  ١٧٧۴قانون سال . اصالحات تنھا نتایج مختصري بھ بار آوردند

ھ از وضع زندانھاي لندن شد بھبودي نسبت ب ١٨١٧و  ١٨٠۴توصیفھایي كھ در سالھاي . شد گرفتھ مي
» .شاید شرایط و اوضاع بھ جاي اینكھ بھتر شود، بدتر ھم شده بود«دادند؛  وضع زمان ھاوارد نشان نمي

دربارة زندان نیو ) ١٨۵۵(اصالحات تا انتشار توصیفي كھ چارلز دیكنز در اثر خود بھ نام داریت كوچك 
  .مارشالسي كرد، بھ تعویق افتادند

ات در زمینة قوانین، حكومت، و آموزش و پرورش بیشتر بھ تالشھاي گوناگون جرمي بنتم براي اصالح
مربوط بھ این دوران ) ١٧٧۶(حكومت   اي دربارة بعد از این دوران تعلق دارند، ولي اثر وي بھ نام قطعھ

بنتم عمل بلكستون را در ستایش از سنت مورد . این اثر در درجة اول انتقادي است بر بلكستون. باشد  مي
كاري  ؛ محافظھ»آنچھ كھ امروز مستقر است روزي ابداع بوده است«: شد داد و متذكر مي تحقیر قرار مي

ھاي افراطي گذشتھ است؛ نتیجتًا كساني كھ طرفدار اصالحات  حاضر در حكم احترام گذاردن بھ شیوه
از  تحت حكومتي«. آیند پرستند كھ آنھایي كھ از فكر تغییر و تحول بھ لرزه درمي ھستند ھمان قدر میھن

بنتم نظر بلكستون را مورد » .قوانین، شعار یك شارمند خوب چیست؟ اطاعت دقیق، و انتقاد آزادانھ
  حاكمیت پادشاه مردود 

آورد كھ  كند، از ھریك از آنھا تشویق بھ عمل مي گفت یك حكومت خوب قدرتھا را تقسیم مي دانست و مي مي
بھ . دارد ي تجمع آرام، و آزادي مخالفت را مجاز ميمراقب قدرتھاي دیگر باشند، و آزادي مطبوعات، آزاد

آور در برابر ظلم و ستم براي كشور زیانبار  عنوان آخرین تدبیر، انقالب ممكن است كمتر از تسلیم خفقان
  .این كتاب كوچك در ھمان سال انتشار اعالمیة استقالل امریكا منتشر شد. باشد

نام  ١٨۶٣را مطرح كرد كھ جان استوارت میل در » ختياصل حد اعالي خوشب«بنتم در ھمان مقالھ آن 
معیار درستي یا نادرستي، حد اعالي خوشبختي تعداد ھرچھ «. بر آن نھاد) سود خواھي(مذھب سودگري 
پیشنھادھا و اعمال اخالقي و سیاسي باید مورد   ھمة  ،»اصل سودمندي«براساس این » .بیشتر مردم است

را » اصل خوشبختي«بنتم این » .فة دولت پیشبرد خوشبختي اجتماع استوظی«قضاوت قرار گیرند، زیرا 
» فیلسوفان«از ھلوسیوس، ھیوم، پریستلي، و بكار یا اقتباس كرد و نظر كلي وي براساس خواندن آثار 

  .شكل گرفت

منتشر كرد و در آن  ١٧٨٩نوشت و در  ١٧٨٠اي براصول اخالقي و قانونگذاري را در سال  او مقدمھ
او كلیة اعمال آگاھانھ را ناشي از تمایل بھ . ھاي خود را بھ نحوي مشروحتر و فلسفیتر بیان داشت اندیشھ
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این نحو . توصیف كرد» تمتع از لذت و در امان بودن از رنج«لذت یا بیم از رنج دانست، و خوشبختي را 
دربارة افراد بھ كار  را ھم» اصل خوشبختي«كرد، ولي بنتم   بیان ظاھرًا خودخواھي مطلق را توجیھ مي

او عقیده داشت كھ، در » رسانید؟ آیا عمل فرد، خوشبختي او را بھ حد اعال مي«: برد و ھم دربارة كشورھا
فرد با در پیش گرفتن روشي عادالنھ نسبت بھ ھمنوعان خود حد اعالي لذت یا حداقل رنج را   غایت امر،

  .آورد بھ دست مي

بست، زیرا زندگي خود را وقف مجموعة مفصلي از پیشنھادھاي  ھ كار ميكرد ب بنتم آنچھ را كھ موعظھ مي
مانند حق رأي براي تمام افراد بالغ ذكور باسواد، رأي مخفي، پارلمنتھاي ساالنھ، آزادي   :اصالحي كرد

تجارت، بھداشت عمومي، بھبود وضع زندانھا، منزه كردن دستگاه قضایي، از میان بردن مجلس اعیان، 
بنتم (الملل  تدوین قوانین بھ نحوي كھ براي افراد عادي قابل درك باشند، و گسترش حقوق بیننوسازي و 

بسیاري از این اصالحات در قرن نوزدھم اجرا شدند، كھ بیشتر آن مرھون .) این اصطالح را ابداع كرد
دیوید مانند جیمز و جان استوارت میل، » رادیكالھاي فلسفي«و » سودگري«تالشھاي پیروان مذھب 

  .ریكاردو، و جورج گروت بود

بنتم در حكم آخرین نداي جنبش روشنگري، و پلي میان افكار آزادیبخش قرن ھجدھم و اصالحات قرن 
تا پایان زندگي مجرد ماند، ھر چند . فرانسھ بھ عقل اعتماد داشت» فیلسوفان«او حتي بیش از . نوزدھم بود

وصیت كرد ) ١٨٣٢ژوئن  ۶(مرگش در ھشتادو چھار سالگي  بھ ھنگام. كھ از دوستداشتنیترین مردان بود
این كار انجام شد، و اسكلت او ھنوز در دانشكدة طب . كھ بدنش باید در حضور دوستانش تشریح شود
  دانشگاه لندن، در حالي كھ لباس عادي خود را

از پیشنھادھاي  روز پس از مرگش، الیحة قانوني اصالحات، كھ حاوي بسیاري. برتن دارد، حفظ شده است
  .او بود، بھ امضاي پادشاه رسید

V –  تئاتر  

  نمایش.١

این دوران شاھد یكي از بھترین . نیمة دوم قرن ھجدھم از لحاظ تئاتر غني، و از حیث نمایشنامھ فقیر بود
یكي از . اند ھنرمندان تاریخ بود؛ و تنھا دو نمایش نویس بھ وجود آورد كھ آثارشان از چنگال مرگ گریختھ

ین دو شریدن بود، كھ قبًال از او سخن بھ میان آوردیم؛ و دیگري گولد سمیث، كھ تحت عنوان ادبیات جایي ا
ھاي جدي علت و معلول تجدید حیات آثار شكسپیر بود كھ تا  شاید كمیابي نمایشنامھ. از خود خواھد داشت
  .پایان قرن ادامھ یافت

بحثھاي زیادي دربارة فن و ھنر بازیگري، و بحث . ودندھاي تماشاگران در رنج ب نویسان از سلیقھ نمایش
نویسندة نمایشنامھ معموًال بھ عنوان تنھا پاداش . گرفت ناچیزي دربارة فن و ھنر نمایش نویسي صورت مي

البتھ مشروط بر اینكھ اصوًال  –داشت  مادي خود سود حاصل از سومین اجراي نمایشنامھ را دریافت مي
. شدند وزیران ثروتمند مي ولي بعضي از بازیگران زن و مرد بھ اندازة نخست. اشدسومین اجرایي دركار ب

خوب را با سروصداھاي خصمانة خود از سكھ بیندازند، یا با   توانستند یك نمایشنامة ھوچیان اجیر شده مي
از ھمھ ھایي كھ بیش  تنھا نمایشنامھ. آور درآورند ن تحسین و كف زدن آن را بھ صورت یك موفقیت ھیجا

برنامة نمایشھا ساعت شش . شدند در یك فصل بیست شب اجرا شوند گرفتند موفق مي مورد توجھ قرار مي
شد، و معموًال شامل یك نمایشنامة سھ ساعتھ با یك برنامة طنز آمیز یا  ونیم بعدازظھر آغاز مي یا شش

مول نبود، مگر اینكھ قبًال یك رزرو كردن جا مع. شیلینگ بود ۵تا  ١بھاي ھر صندلي از . پانتومیم بود
صندلیھا بھ صورت نیمكت و بدون   ھمة. مستخدم فرستاده شود كھ تا زمان ورود آقا یا خانم جا را نگاه دارد

نشستند، تا اینكھ گریك بھ این رسم  بعضي از تماشاچیان مورد عالقھ روي صحنة نمایش مي. پشتي بودند
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بھ طور كلي بھ وسیلة شمعھایي كھ در شمعدان قرار داشتند تأمین روشنایي ). ١٧۶۴(انزجار آور پایان داد 
متعلق بھ  ١٧٨٢البسة نمایشي، پیش از . ماندند شد، و این شمعھا در تمام طول برنامھ روشن مي مي

كاتو سیاستمدار رومي، . انگلستان قرن ھجدھم بود، بدون اینكھ بھ زمان و مكان نمایشنامھ توجھ شود
  .شدند ھ با شلوارھاي كوتاه و كالھگیس نشان داده ميقیصر، و لیرشاه ھم

باث، . با وجود مخالفت روحانیان و رقابت اپرا و سیرك، تئاتر، ھم در لندن و ھم در والیات، رونق یافت
بعضي . بریستول، لیورپول، ناتینگم، منچستر، بیرمنگام، یورك، ادنبورگ، و دوبلن تئاترھاي خوبي داشتند

  وه ھنرمنداني داشتند، و چون گروھھاي عمدة از آنھا از خود گر

دو تئاتر   لندن براثر رقابت فعاالنة. دیدند رفتند، تقریبًا ھمھ شھرھا بازیھاي خوبي مي ھنري بھ مسافرت مي
ھر دو این تئاترھا رومئو و ژولیت را  ١٧۵٠در سال . شد اصلي در حال ھیجان و اضطراب نگاه داشتھ مي

سپرنگر بري و سوزانا سیبر در كاونت گاردن، و . دادند ر یك زمان نشان ميھر شب بھ مدت دو ھفتھ د
ماركت داشت و  سمیوئل فوت از خود یك تئاتر كوچك در ھي. گریك و دوشیزه بلمي در دروري لین بودند

آورد  تقلیدھایي كھ وي از گریك در مي. پرداخت، كھ در آن تخصص داشت در آن بھ تقلید ھجوآمیز مي
  .بدبختیھاي زندگي گریك بودندمدتھا از 

با  ١٧۴١چارلز مكلین در . نمایش انگلستان این ھمھ بازیگران درجھ اول بھ خود ندیده بود  گاه صحنة ھیچ
او نخستین بازیگري بود كھ شایالك . روي صحنھ آوردن آثاري از شكسپیر این دوران بزرگ را گشود

بھ عنوان یك شخصیت جدي، ھر چند كھ باز بھ  را) رباخوار كینھ جو در تاجر ونیزي اثر شكسپیر(
در زمان ھنري اروینگ بود كھ شایالك تا حدودي با حس ھمدردي . (صورت بزھكاري بیرحم، مجسم كرد

بھترین ساعات عمر وي . جان فیلیپ كمبل دفتر دوران صدسالة احیاي آثار شكسپیر را بست). مجسم شد
  .كردند نمایشنامة مكبث را اجرا مي ١٧٨۵ر دروري لین در ساعاتي بودند كھ او و خواھرش سرا در تئات

پگ وابینگتن از موھبت . بخش صحنة نمایش شدند در این ھنگام چندتن از زنان بازیگر بھ یاد ماندني زینت
بندوباري داشت؛ در وسط بازي دچار حملة  مند بود، ولي زندگي بي آور اندام و صورت بھره ن زیبایي ھیجا

كیتي ). ١٧۶٠(و در حالي كھ پیري زودرسي یافتھ بود، در چھل و شش سالگي درگذشت  )١٧۵٧(فلج شد 
خود لندن را بھ حیرت آورد و   او با اخالقیات نمونة. كالیو مدت بیست و دو سال در گروه ھنري گریك ماند

او داد  اي كھ ھوریس والپول در تویكنم بھ ، مدت شانزده سال در خانھ)١٧۶٩(بعد از ترك صحنة نمایش 
كردند از ھمھ جلوتر بود، تا  خانم ھنھ پریچارد در میان زناني كھ نقشھاي تراژیك را بازي مي. زندگي كرد

او زندگي خویش را غرق در بازیگري خود كرد . اینكھ خانم سیدنز در نقش لیدي مكبث از او پیشي گرفت
ولي او . نامید مي» سفیھي الھام یافتھ«ھرگز یك كتاب نخواند؛ جانسن او را ) شود بھ طوري كھ گفتھ مي(و 

خانم فرنسس ابینگتن . كرد از خیلي از زیبارویان بیشتر زندگي كرد، و تا چند ماه قبل از مرگش بازي مي
كرد، ولي مشھورترین نقش او لیدي تیزل در  در نقش بیتریس، پورشا، اوفلیا، و دزدیمونا ھنرنمایي مي

خود در   از بازي ماھرانة» پردیتا«سن نام مصطلح خود را بھ عنوان مري رابین. مدرسھ براي رسوایي بود
تر  او بھ عنوان رفیقة پرینس آو ویلز و دلدادگان كم اھمیت. آن نقش در داستان زمستان بھ دست آورد

  .زیست و در برابر رنلدز، گینز بره، و رامني نشست تا تصویرش را بكشند مي

وي كھ دختر یك بازیگر سیار بود و . سراكمبل سیدنز بود) آن آگاه بودكھ خود نیز از (صحنة نمایش   االھة
  ، در سن ھجدھسالگي با)١٧۵۵(اي در ویلز متولد شده بود  در مھمانخانھ
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یك . كردویلیام سیدنز بازیگر ازدواج كرد و در سن نوزدھسالگي در اثر آتوي بھ نام نجات ونیز ھنرنمایي 
ولي منتقدان اظھار نظر كردند كھ توانایي وي براي صحنة نمایش   سال بعد گریك وي را استخدام كرد،

كرد، بھ او اندرز داد كھ براي  ھنري وودوارد، كھ براي گریك نقشھاي كمدي ایفا مي. لندن كافي نیست
سال در شھرھاي ایاالت بازي  او این تذكر را پذیرفت و مدت شش. مدتي بھ تئاترھاي روستایي باز گردد

بھ تئاتر دروري لین باز خوانده شد، ھمھ را از پیشرفت خود بھ عنوان یك بازیگر بھ  ١٧٨٢وقتي در . كرد
او نخستین كسي بود كھ در نقشھاي خود البسة دوراني را كھ نمایشنامھ منعكس كنندة آن بود . حیرت آورد
ایفاي نقش در آثار شكسپیر مورد توجھ قرار داد، و مردم  طولي نكشید كھ گریك او را براي. بر تن كرد

. لندن از وقار و احساسات عمیقي كھ وي در ایفاي نقش لیدي مكبث از خود نشان داد بھ شگفتي آمدند
جانسن نام خود . اش را نسبت بھ وي جلب كرد زندگي خصوصي وي احترام و دوستي معاصران برجستھ

ي كھ رنلدز از وي بھ عنوان االھة غمزده كشید، نوشت و وقتي سرا از او را روي لبة لباس او، در تصویر
دو تن از برادران وي، یكي از . دیدن كرد، تحت تأثیر شكستھ نفسي و مبادي آداب بودن وي قرار گرفت

. در تئاتر ادامھ دادند ١٨٩٣خواھرانش، و دو تن از دختر خواھرھایش بھ ھنرنمایي خاندان كمبل تا سال 
طر او وگریك مقام اجتماعي بازیگران باال رفت، حتي در انگلستاني كھ تبعیضات طبقاتي را تبدیل بھ بھ خا

  .روح و ابزار كار حكومت كرده بود

  گریك.١

، بھ )١٧١٧(آورند كھ دیوید گریك در لیچفیلد بھ دنیا آمد  ھمة كساني كھ با جانسن آشنایي دارند بھ خاطر مي
او، . با جانسن ھمراه بود) ١٧٣٧(و در مھاجرت تاریخي این دو بھ لندن  رفت، مدرسة جانسن در ادیال مي
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كھ ھفت سال از جانسن كوچكتر بود، ھرگز دوستي كامل وي را بھ خود جلب نكرد، زیرا جانسن 
  .توانست دیوید را، بھ خاطر اینكھ بازیگر و ثروتمند بود، ببخشد نمي

این امر مستلزم . ختن شراب بھ برادرش پیوستگریك پس از رسیدن بھ لندن، در وارد كردن و فرو
در این میفروشیھا او با بازیگران آشنا شد، و صحبتھاي آنان وي را . دیدارھاي مكرر از میفروشیھا بود

او دنبال بعضي از آنھا بھ ایپسویچ رفت، و در آنجا این بازیگران بھ او اجازه دادند . مجذوب خود كرد
او ھنر نمایشي را چنان بھ سرعت فراگرفت كھ طولي نكشید . بگیرد بعضي نقشھاي كوچك را بھ عھده

كار، درگودمنز فیلدز، در انتھاي شرقي لندن بھ  اجراي نقش اول ریچارد سوم را در یك تئاتر فاقد پروانة
آمد كھ مانند پادشاه گوژپست و كوچك اندام بود، و از  وي از این جھت از این نقش خوشش مي. عھده گرفت

رو شد كھ از كار  نحوة اجرایش چنان با حس قبول روبھ. برد روي صحنة نمایش جان سپارد لذت مياینكھ 
  ولي ویلیام پیت. شرابفروشي دست كشید، و این امر باعث سرافكندگي و اندوه بستگانش در لیچفیلد شد

   

  

  ھا، لندن گالري ملي چھره. دیوید گریك): ١٧٩٠-١٧۴٢(رابرت پاین 

بھ یك  نمایش رفت تا از او تحسین كند، و الگزاندر پوپ، كھ مانند ریچارد علیل بود،  مھین پشت صحنة
» .آن مرد جوان ھرگز تاكنون ھمتا نداشتھ است، و ھرگز ھم رقیبي نخواھد داشت»  :تماشاگر دیگر گفت

ري كھ ریخت؛ بازیگ كرد مي در اینجا بازیگري بود كھ ھمة روح و جسم خود را در قالب نقشي كھ ایفا مي
از نظر صورت و صدا و دستھا و جسم درھم شكستھ و ذھن موذي و ھدفھاي شیطاني، درست در خور 

ایستاد، و وقتي  كردند، او از ایفاي نقش خود باز نمي ریچارد سوم بود؛ بھ ھنگامي كھ دیگران صحبت مي
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د كھ او نقل مجلس طولي نكشی. كرد گفت، بھ اشكال نقش خود را فراموش مي ھم صحنة نمایش را ترك مي
شبي «: خوردند، و تامس گري نوشت آمدند، اعیان با او شام مي اشراف بھ دیدنش مي. تئاتر روھاي لندن شد

  . خاندان گریك در لیچفیلد با غرور او را از خود اعالم داشتند» .دوازده دوك در گودمنزفیلدز ھستند- ده

در حركات خود براي تجسم یك . توفیقي نیافت ، ولي)١٧۴٢مارس  ١١(او سپس نقش لیر را آزمایش كرد 
این شكست باعث . داد، و وقار یك پادشاه را نیافتھ بود نودسالھ بیش از حد فعالیت نشان مي –مرد ھشتاد 

گریك مدتي از این نقش دست كشید، نمایشنامھ را مطالعھ . تزكیة او شد، و برایش ارزشي بیحساب داشت
ز راه رفتن نزار، بینایي ضعیف، و لحن صداي زیر و شكوه آمیز لیر حركات و حاالت صورت، طر  كرد،

تماشاگران . او تغییر شكل و شخصیت داده بود. در ماه آوریل بار دیگر آزمایش كرد. غمزده را تمرین كرد
كشیدند؛ گریك نقش دیگري آفریده بود كھ تقریبًا بھ مدت یك قرن نام او را بھ خاطر  گریستند و ھورا مي مي
ھمھ او را ستودند جز جانسن كھ بازیگري را بھ عنوان اینكھ چیزي جز پانتومیم نیست ناچیز . آورد مي
دانست، وگري  روي مي شمرد، و ھوریس والپول كھ عمل گریك را در بیان و تجسم حاالت توأم با زیاده مي

اھل فضل . متألم بودكھ از سقوط از خویشتنداري سبك كالسیك بھ درون بیان احساسات و عواطف رمانتیك 
كرد، بلكھ متوني را كھ  شكایت داشتند كھ گریك آثار شكسپیر را بھ صورتي كھ در اصل بود بازي نمي

نیمي از ابیات . كرد مورد تجدید نظر و تلخیص، گاھي بھ وسیلة خود گریك، قرار گرفتھ بودند ایفا مي
ملت وي طوري تغییر یافتھ بود كھ پایان ریچارد سوم توسط كالي سیبر نوشتھ شده بود، و آخرین پردة ھ

  .لطیفي داشتھ باشد

گریك ھجده نقش عرضھ داشت كھ در حكم شاھكاري از نیروھاي تقریبًا  ١٧۴٢-١٧۴١در فصل نمایشي 
كرد، تئاتر پر بود؛ و وقتي اسم او روي  ھنگامي كھ وي بازي مي. باورنكردني حافظھ و توجھ بود

بر . دار دچار كاھش تعداد تماشاگران شدند تئاترھاي پروانھ. ماند مھ خالي ميتئاتر نی  ھاي آگھي نبود، لوحھ
گریك، كھ بدون صحنة . اي سیاستبازیھاي پشت صحنھ، تئاتر گودمنزفیلدز مجبور بھ تعطیل شد اثر پاره

لیر، كھ حد  ۵٠٠قراردادي بھ مبلغ  ١٧۴٣-١٧۴٢كرد، براي فصل نمایشي  نمایش احساس گمگشتگي مي
در ھمین احوال، وي براي شركت در . اي براي یك بازیگر بود، با تئاتر دروري لین امضا كرد زهنصاب تا

آوریل  ١٣(ھندل بتازگي آن شھر را با مسیحا تسخیر كرده بود . یك فصل نمایشي بھاره عازم دوبلن شد
  ؛ )١٧۴٢

بھ لندن بازگشتند، با یكدیگر وقتي آنھا . در این ھنگام گریك وافینگتن آن را با آثار شكسپیر تسخیر كردند
ولي پگ از خست گریك، و گریك از ولخرجي . ھمخرج شدند وگریك یك انگشتري عروسي خریداري كرد

این سؤال براي گریك پیش آمد كھ پگ با گذشتة جوراجور خود چگونھ ھمسري از . پگ شدیدًا ناراحت بود
  ).١٧۴۴(دو از یكدیگر جدا شدند او انگشتري عروسي را نگاه داشت، و این . آب درخواھد آمد

او براي ھر نقش تمام . بازي گریك در تئاتر دروري لین شاخص آغاز دوراني تازه در ھنر نمایشي بود
داشت تا ھر حركت بدنش و ھر زیر و بم صدایش  كرد و توجھي مداوم مبذول مي توان خود را صرف مي

وحشت مكبث را چنان زنده و روشن مجسم ھراس و . كرد مطابق شخصیتي باشد كھ نقشش را ایفا مي
او بھ جاي خطا بھ خواني . داشت كھ این نقش بیش از ھر نقش دیگرش در خاطرة مردم باقي ماند مي

بازیگران پیشین نقشھاي تراژدي، بیاني طبیعیتر قرار داد، و در نشان دادن حركات و حاالت بھ چنان 
سالھا بعد . كرد حالتي كھ در متن نمایشنامھ بود تغییر مي حساسیتي دست یافتھ بود كھ با كوچكترین فكر یا

رسد، زیرا صورت وي دو  دیوید خیلي بیشتر از سن خود سالخورده بھ نظر مي«: جانسن اظھار نظر كرد
و باز از خصایص » .برابر صورت ھر مرد دیگر فعالیت داشتھ است و ھیچ گاه در حال استراحت نیست

كرد كھ در  آن توجھ و دقتي بازي مي  او نقشھاي كمدي را تقریبًا با ھمة. بوددیگر وي ھمھ فن حریف بودن 
  .داشت نقشھاي مكبث، ھملت، و لیر مبذول مي

قراردادي  ١٧۴٧آوریل  ٩گریك پس از اینكھ پنج فصل نمایشي بھ عنوان بازیگر ایفاي نقش كرد، در 
ھاي مالي كار  شود، یعني لیسي بھ جنبھامضا كرد كھ در مدیریت تئاتر دروري لین با جمیز لیسي شریك 
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او در مدت بیست ونھ سالي . ھا و بازیگران را انتخاب، و تمرینھا را رھبري كند بپردازد و گریك نمایشنامھ
با ھمكاري (كھ بھ عنوان مدیر تئاتر كار كرد، ھفتاد و پنج نمایشنامة مختلف را روي صحنھ آورد؛ خودش 

ت، در بیست و چھار نمایشنامة شكسپیر تجدید نظر كرد، تعداد زیادي یك نمایشنامھ نوش) جورج كالمن
پیشگفتار نمایشي، پي گفتار، شعر و قطعة طنزآمیز تھیھ كرد، و براي مطبوعات مقاالت بینامي در تشویق 

ھا حد اعالي لذت پولدھندگان را  دانست و در انتخاب نمایشنامھ او قدر پول را مي. و تمجید كار خود نوشت
آمد، ھمانطور كھ بازیگران و نویسندگان باید خوششان  از تشویق و تحسین خوشش مي. گرفت نظر ميدر 

بازیگرانش او را ظالم و ممسك . داد كھ حد اعالي تشویق و تحسین را تأمین كند بیاید، و نقشھایي ترتیب مي
. دھد ھا كمتر از حقشان پول ميآن  بھ  شود، دانستند و شكایت داشتند كھ او، درحالي كھ خودش ثروتمند مي مي

العاده حساس، كھ ھریك از آنان یا در مرز نبوغ بودند یا خود را نابغھ  او در میان افرادي حسود و فوق
ماندند، زیرا  كردند، ولي با طیب خاطر نزدش مي آنھا غرولند مي. پنداشتند، انضباط و نظم برقرار كرد مي

  .آمد ھا فایق نمي تندبادھاي بخت و اقبال و جزر و مد سلیقھھیچ گروه ھنري دیگري بھ این خوبي بر 

بھ انگلستان آمده و » مادموازل ویولت«ویني كھ بھ عنوان   گریك با اوا ماریا وایگل، یك رقصندة ١٧۴٩در 
او یك كاتولیك متدین بود و . ھاي اپرا مورد تمجید قرار گرفتھ بود، ازدواج كرد بھ خاطر ایفاي نقش در بالھ

و یازده ھزار باكره لبخند اورسوال طور ھم باقي ماند؛ گریك بھ اعتقاد اوا در بارة داستان قدیسھ  نھمی
او . زیست ميگذاشت، زیرا او طبق قوانین اخالقي این معتقدات  زد، ولي بھ معتقدات ھمسرش احترام مي مي

گریك ھم . كرد با اخالص و صمیمیت خود بھ تسكین فشار زندگي یك بازیگر و مدیر نمایش كمك زیادي مي
برد، و برایش در  داشت، او را با خود بھ سفر بھ كشورھاي اروپایي مي ثروت خود را بر او ارزاني مي

، گریك )در ادلفي تراس(در لندن در این خانھ، و در خانة دیگرش . گرانقیمتي خرید  قریة ھمتن خانة
شدند كھ میھمان وي  داد، و بسیاري از اعیان و خارجیان برجستھ خرسند مي میھمانیھاي باشكوھي مي

  .رفتند، و در ھمین خانھ بھ ھنھ مور پناه داد در این خانھ وي با فني برني از سر وكول ھم باال مي. باشند

نشینم و شكسپیر  من اینك مي«: گفت او مي. ست كشیداز بازیگري، جز در موارد خاص، د ١٧۶٣در 
ایون پیشنھاد، طرحریزي، و  –آن  –نخستین جشنوارة آثار شكسپیر را درسترتفرد  ١٧۶٨در » .خوانم مي

بھ مدیریت تئاتر دروري لین ادامھ داد، ولي تحمل خلق و خو و نزاعھاي بازیگران را بیش . سرپرستي كرد
سھم متعلق بھ خود را در تئاتر  ١٧٧۶در اوایل . یافت خود دشوار مي از پیش براي اعصاب فرسودة

مارس اعالم داشت كھ بزودي بازنشستھ خواھد  ٧دروري لین بھ ریچارد برینزلي شریدن فروخت، و در 
كرد و از چنان پیروزیھاي  مدت سھ ماه پس از آن، در نقشھاي مورد عالقة خود بازیھاي تودیعي مي. شد

دور شدن . ر شد كھ شاید ھیچ بازیگري در تاریخ نظیر آن را ھرگز بھ خود ندیده استمكرري برخوردا
او با  ١٧٧۶ژوئن  ١٠در . وي از صحنة نمایش ھمانقدر در لندن گفتگو برانگیخت كھ جنگ با امریكا

  .اجراي یك برنامھ بھ سود صندوق بازیگران از كار افتاده بھ دوران زندگي نمایشي خود پایان داد

در اول . در سن شصت و دو سالگي در گذشت ١٧٧٩ژانویة  ٢٠سھ سال دیگر زندگي كرد، و در او 
گوشة «فوریھ جسدش توسط عالیمقامترین اعضاي طبقة نجباي انگلستان بھ وستمینسترابي برده شد و در 

  .در پاي بناي یادبود شكسپیر، بھ خاك سپرده شد» شاعران

VI – لندن  

  :حاكي از وحشت یك انسان با فضیلت بود) ١٧٣٧(ارة لندن ابراز داشت نخستین نظري كھ جانسن درب

  دھند،  در اینجا بدخواھي، چپاول، تصادف، و دسیسھ دست بھ دست ھم مي

  كند؛ پست، و زماني آتشي طغیان مي  زماني تودة
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  گسترانند، در اینجا اراذل بیرحم دامھاي خود را مي

  گردد؛ طعمھ ميو در اینجا وكیل دعاوي سنگدل دنبال 

  شوند، ھاي در حال ویراني رعدآسا بر سر انسان خراب مي در اینجا خانھ

   .كشد ميو در اینجا یك زن خدانشناس با پرحرفي خود انسان را 

شأن و  ن بودند كھ براي تحریك احساسات خشمگینانة جوانان بيھاي لند اي از جنبھ البتھ اینھا فقط پاره
شھري مشھور بھ خاطر ثروت و «: سال بعد، جانسن لندن را چنین توصیف كرد سھ. منزلت مناسب بودند

ھایي از كثافت كھ یك نفر وحشي ھم بھ  بازرگاني و فراواني و انواع ادب و نزاكت، ولي داراي چنان توده
مقامات شھري در آن ھنگام نظافت خیابانھا را بھ عھدة شھرنشینان واگذار » .نگرد چشم حیرت بھ آن مي

قانون « ١٧۶٢در . رو یا زمین جلو منازل خود را تمیز نگاه دارند كردند، كھ دستور داشتند پیاده مي
آوري زبالھ، سنگفرش كردن و مرمت  جمع  مقرر داشت كھ تنظیف خیابانھا،» سنگفرش كردن وستمینستر

طولي نكشید كھ . یابانھا عمده، و دایر كردن یك شبكة فاضالب زیرزمیني بھ عھدة مقامات شھرداري باشدخ
روھاي مرتفع عابران پیاده را از آلوده شدن محفوظ  پیاده. سایر قسمتھاي لندن بھ این اقدام تأسي كردند

شدند،  ط مستقیم طرحریزي ميخیابانھاي تازه با خطو. داشت، و گندابروھا خیابانھا را زھكشي كردند مي
  . شد شدند، و پایتخت كھن داراي رایحة مطبوعتري مي ھا بادوام بیشتري ساختھ مي خانھ

سازمان آتشنشاني عمومي وجود نداشت، ولي شركتھاي بیمھ از خود واحدھاي آتشنشاني خصوصي داشتند 
اي چنان  ھم داده و شھر را با پردهگرد زغالسنگ و مھ گاھي دست بھ دست . تا زیانھاي خود را محدود كنند

شد دید،  وقتي آسمان را مي. توانست دوست را از دشمن تشخیص دھد پوشانید كھ انسان نمي ضخیم مي
در خیابان سترند بزرگترین و . بعضي از خیابانھا بر اثر دكانھاي پرزرق و برق، نور و درخشش داشتند

حصوالت نیمي از جھان را بھ معرض نمایش ھاي خود م غنیترین فروشگاھھاي اروپا پشت شیشھ
كمي دورتر، یك ھزار دكان معرف یكصد صنعت دستي قرار داشتند، و در گوشھ و كنار . گذاردند مي

صداھاي . فلزكاري، و آبجوسازي وجودداشتند  سازي، ھاي شیشھ كارگاھھاي سفالسازي و كارخانھ
شان، و خوانندگان خیاباني بھ سروصدا و احساس ھا و اسبھا، دستفرو وران، كالسكھ افزارمندان و پیشھ

توانست در باغ  اي آرامتر و ھوایي تمیزتر بود، مي اگر كسي خواھان منظره. فعالیت زندگي كمك مي كرد
دادند و  عمومي سنت جیمزگردش كند یا، در مال، زنان دلفریبي را كھ دامنھاي پرچین خود را چرخ مي

  توانست از  صبحھا انسان مي. گذاشتند تماشا كند دید ميكفشھاي ابریشمي خود را در معرض 

دوشیدند شیر تازه بخرد، و عصرھا مانند  دختران شیرفروشي كھ در روي چمن باغ عمومي گاوھا را مي
در . را بكشد، یا صبر كند كھ شب بر روي گناھان عدیده پرده بكشد» زنان عشق فروش«بازول كمین 

و نیز ییالقات تفریحي . راني كند در ھاید پارك اسب سواري یا كالسكھ توانست قسمت غربیتر، انسان مي
بسیاري وجود داشت، مانند واكسھال با جمعیتھاي رنگارنگ، جریبھا باغ و گردشگاھھاي پردرخشش، و 

سالگي برنامھ  رنلي با بناي وسیع مدورش كھ طبقھ طبقھ ساختھ شده بود و در آنجا موتسارت در سن ھشت
  .اجرا كرد

قرا آبجو فروشي، و طبقات متوسط و باال باشگاھھایي داشتند، و میفروشیھایي براي ھمة طبقات دایر ف
خورد؛ گلوب، كھ  شام مي) جانسن(» خان بزرگ«بورزھد و مایتر میفروشیھایي بودند كھ در آنھا . بودند

ن گرفتھ تا دكتر در نزد گولد سمیث عزیز بود؛ و دویلز تاورن، كھ از شخصیتھایي بزرگ، از بن جانس
اي در سترند، و دیگري  خانھ دو محل بھ نام تركزھد بودند كھ یكي قھوه. سمیوئل جانسن، پذیرایي كرده بود

عالوه بر مردان، زنان ھم بھ . این میفروشي محل باشگاه شد. یك میفروشي در خیابان جرارد بود
كھ (گاھھایي مانند باشگاه وایت یا المك در باش. رفتند، و بعضي از آنھا خود فروش بودند میفروشیھا مي
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اي میخواري یا قمار كنند و  توانستند در محل جداگانھ اشخاص متمكن مي) بعدھا بھ نام بروكس معرف شد
  .ھیجان رقابت با یكدیگر و درخشش ستارگانشان وجود داشتند  نیز تئاترھایي با ھمة

عمومًا تعداد زیادي مردم پست، «شكایت داشتند كھ واعظان . ھایي بودند خانھ در نزدیكي تئاترھا فاحشھ
روند، و پس از اینكھ برنامھ بھ پایان رسید، از آنجا بھ  ھاي مذكور مي بیكاره، و بینظم بھ نمایشھا و میانپرده

طبقاتي كھ استطاعتش را داشتند مشتري زنان بدكاره بودند و   تقریبًا ھمة» .آورند ھاي ننگین روي مي خانھ
ناپذیر است،  روبستن بر این عادت، بھ عنوان اینكھ در وضع جاري رشد و نمو مردان اجتنابدر چشم ف

زنان روسپي سیاھپوستي بودند كھ حتي از میان نجیبزادگان مشتریاني بھ سوي خود . اتفاق نظر داشتند
از حال «بازول وضع لرد پمبروك را پس از گذراندن شبي در فاحشھ خانھ یك سیاھپوست، . كردند جلب مي

  .كند توصیف مي» رفتھ

اي در یك اطاق  در میان طبقات پایین غیرعادي نبود كھ خانواده. اما كن فقیرنشین كماكان وجود داشتند
اشخاص خیلي فقیر در زیرزمینھاي مرطوب و بدون حرارت یا در اطاقھاي . اي زندگي كند اجاره

بعضیھا روي نیمكت یا كنج در گاھیھا یا زیر  .كردند كرد زندگي مي زیرشیرواني با طاقھایي كھ چكھ مي
جانسن بھ دوشیزه رنلدز گفت كھ وقتي ساعت درگاھیھا و سكوھاي بساط كسبھ . خوابیدند بساط كسبھ مي

گذاشت تا با آن صبحانھ بخرند، یك قاضي بھ جانسن اطالع داد  اي در دستشان مي خوابیده بودند، و او سكھ
گاه گاه بیماریھاي واگیردار در . سپرند ر از اھالي لندن از گرسنگي جان ميكھ در ھر ھفتھ بیش از بیست نف

  با وجود. شدند شھر شایع مي

. افزایش یافت ١٨٠٠نفر در سال  ٩٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧٠٠نفر در سال  ۶٧۴‘٠٠٠این، جمعیت شھر از 
  .دظاھرًا علت این افزایش، مھاجرت دھقانان بیزمین و ھمچنین توسعة بازرگاني و صنعت بو

پھنة «: یكي از معاصران نوشت. رودخانة تمز و بار اندازھایش پر از كشتیھاي تجاري و محموالتشان بود
باشند، پوشیده است، و  رودخانة تمز از كشیتھاي كوچك، باركشھا، و انواع قایقھا، كھ در رفت و آمد مي

كند تمام كشتیھاي  سان تصور ميشود كھ ان زیر سھ پل چنان جنگلي از دكلھا بھ طول چند كیلومتر دیده مي
این دو پل بلك فرایرز و بترسي . دو پل جدید در این دوران افزوده شدند» .اند جھان در اینجا جمع شده

. ، مناظر زیبایي از شھر و رودخانھ كشید)١٧۵١و  ١٧۴۶(كانالتو، كھ از ونیز بھ لندن آمده بود . بودند
ببرند چگونھ لندن رشد و نمو كرده و  دادند كھ پي كرده امكان مينسخ چاپي این مناظر بھ اروپاییھاي تحصیل

  .آمده است بھ صورت اولین بندر دنیاي مسیحیت در

در . ، تاریخ شھري چنین وسیع، ثروتمند، و متنوع بھ خود ندیده بود)بجز قسطنطنیھ(از زمان رم باستان 
كردند؛ در كلیساھا  اتش جلب نظر ميكاخ سنت جیمز، پادشاه و ملكھ و مالزمانشان، و دربار و تشریف

روحانیان چاق و چلھ براي عبادت كنندگان فروتن كھ از واقعیات آسودگي، و از خداوند كمك طلب 
خواندند؛ در پارلمنت، نمایندگان اعیان و عوام سیاست بازي  كردند زیر لب اوراد خواب كننده مي مي
ا بود؛ در منشن ھاوس، شھردار لندن و دستیاران ملبس ھایشان روح انسانھ كردند، و در این بازي مھره مي

كردند و در فكر بودند كھ چگونھ جلو  ھا وضع مي خانھ ھا و فاحشھ بھ لباس رسمي مقرراتي دربارة نمازخانھ
ھا سربازان قمار  ھاي مردم را بگیرند؛ در سربازخانھ بیماري واگیردار بعدي، یا شورش آتي توده

ساختند؛ در دكانھا خیاطان كمر خود را خم  آمیختند، و ھوا را كفر آلود مي ره در ميكردند، با زنان بدكا مي
كردند؛ جواھرسازان، ساعتسازان، كفاشان، آرایشگران، و  كردند؛ سرب كاران غبار سرب استنشاق مي مي

اب یا شدند تا نیازھاي بانوان و آقایان را برآورند؛ در خیابان گر شرابفروشان بسرعت دست بھ كار مي
ساختند، و بھ  كردند، دولت را سرنگون مي خیابان فلیت نویسندگان پركار حمد و ثنا نثار مشتریان خود مي

مردند، یا براي جنایات  خاستند؛ در زندانھا مردان و زنان از بیماریھاي عفوني مي معارضھ با پادشاه بر مي
زمینھا اشخاص گرسنھ، بدبخت، و شكست اي و زیر ھاي اجاره شدند؛ در خانھ التحصیل مي بزرگتر فارغ

  .كردند خورده با اشتیاق و بھ طور مداوم نظایر خود را تولید مي
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آزادي و «بازول . لندن را دوست داشتند] بازول[نویس او  با ھمة اینھا، ھم جانسن و ھم زندگینامھ
ح، زیادي تعداد و خصوصیات عجیب اخالقي، جمعیتھاي عظیم شتاب و فعالیت اھل كسب و تفری… ھوسھا

توانست  اماكن تفریح عمومي، كلیساھاي با شكوه، ساختمانھاي عالي، و احساس رضایت از اینكھ انسان مي
  اي را كھ بیش از ھمھ برایش مطلوب است دنبال ھر نقشھ

 را –یعني گمنامي پوشاننده و تحلیل برندة جمعیت  -» كند بدون اینكھ كسي او را بشناسد یا بھ او نگاه كند
موضوع   بخشید،  آمد و بھ آن عمق مي خوشش مي» جریان كامل صحبتھاي لندن«و جانسن، كھ از . ستود مي

  ».شود، از زندگي خستھ شده است وقتي كسي از لندن خستھ مي»  :را با یك سطر قاطع چنین فیصلھ داد

   ام فصل سي

  

  عصر رنلدز

١٧۵۶ -١٧٩٠  

I – موسیقیدانان  

  .توانست آن را ایجاد كند موسیقي عشق داشت، ولي نميانگلستان این دوران بھ 

ھاي كوپر وگور  در تصویري كھ زوفاني بھ نام خانواده. قدرشناسي از موسیقي بھ حد وفور وجود داشت
ما دربارة صدھا . كرد ھاي با فرھنگ ایفا مي كشیده است، ما شاھد نقشي ھستیم كھ موسیقي در خانواده

. شنویم گردآوري شده بودند، مطالبي مي ١٧٨۴ھ براي كنسرت یادبود ھندل در اي ك خواننده و اجرا كننده
خود اعالم داشت كھ در ماھھاي آینده یك  ١٧٩٠دسامبر  ٣٠نشریة مورنینگ كرونیكل در شمارة مورخ 

ھا،  اي، یك سلسلھ كنسرتھاي قدیمي، كنسرتھاي خیریھ بانوان براي عصر یكشنبھ سلسلھ كنسرتھاي حرفھ
ھاي موسیقي مذھبي، و شش كنسرت سمفوني بھ وسیلة خود آھنگساز، یعني یوزف  دوبار برنامھاي  ھفتھ

ھمان طور . كردند ھا با ثروت امروزي لندن از لحاظ موسیقي برابري مي این برنامھ. شود ھایدن، اجرا مي
جامع سنت پول  وابستھ بھ كلیساي» اطفال خیریھ«داد،  كھ ونیز از اطفال یتیم گروه ھمسرایان تشكیل مي

ھیچ موسیقي تاكنون در زندگي «: كردند كھ ھایدن دربارة آنھا چنین نوشت اي اجرا مي ھاي ساالنھ برنامھ
كنسرتھا و اپراھاي سبكي در سالن مدور رنلي و باغھاي » .مرا تا این حد تحت تأثیر قرار نداده است

. كردند ھاي عمومي اجرا مي اي برنامھ ھبیش از ده انجمن موسیقیدانان غیرحرف. شدند مریلبون عرضھ مي
رغبت انگلیسیھا بھ موسیقي چنان بھ طور وسیع شناختھ شده بود كھ حدود بیست استاد موسیقي و آھنگساز 

  .بھ این جزیره آمدند، مانند جمینیاني، موتسارت، ھایدن، یوھان كریستیان باخ؛ و باخ در آنجا ماند

اپراھاي جدي در انگلستان عرضھ داشت، ذوق و سلیقھ نسبت بھ این نوع بعد از اینكھ ھندل بھ حد افراط 
را در ازیو  ١٧۶۴وقتي جوواني مانتسوئولي فصل موسیقي سال . اپراھا در این كشور رو بھ كاھش گذارد

  گشود، ذوق و شوق بھ اپراھاي جدي تا حدودي بازگشت؛ برني

پرانویي كھ از زمان فارینلي در روي صحنة نمایش ترین سو نیرومندترین و پرمایھ«صداي او را بھ عنوان 
. ظاھرًا این آخرین پیروزي اپراي ایتالیایي در آن قرن در انگلستان بود. توصیف كرد» ما شنیده شده است،

، ھوریس والپول شادشد، و )١٧٨٩(ھنگامي كھ ساختمان اپراي ایتالیایي در لندن سوخت و از میان رفت 
  . ین بنا دیگر از نوساختھ نشوداظھار امیدواري كرد كھ ا
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موسیقي بودند   اگر در این زمان در انگلستان آھنگساز قابل توجھي وجود نداشت، دو تاریخنویس برجستة
انگیز انتشار انحطاط و سقوط امپراطوري روم و  ، یعني سال شگفت١٧٧۶كھ آثارشان در ھمان سال 

تاریخ عمومي علم و . منتشر شدند –بھ حساب نیاوریم را » اعالمیة استقالل امریكا«حتي اگر  –ثروت ملل 
عمل موسیقي كھ در پنج جلد توسط سرجان ھاكینز منتشر شد، اثري ادیبانھ و دقیق بود؛ با آنكھ خود وي، 

ارزشیابیھاي وي در سلسلھ عقاید انتقادي مقام خوبي . كھ وكیل دعاوي و قاضي بود، موسیقیدان نبود
. نواخت و مطلوبترین معلم موسیقي در انگلستان بود كلیساي سنت پول ارگ مي چارلز برني در. اند داشتھ

سیماي خوش و شخصیت دوستداشتني او، كھ بر ھنرمندیش افزوده شده بودند، دوستي جانسن، گریك، 
را نسبت بھ وي جلب ) كھ تك چھرة جالبي بھ طور رایگان از او كشید(برك، شریدن، گیبن، و رنلدز را 

بھ فرانسھ، آلمان، اتریش، و ایتالیا مسافرت كرد تا مطالبي براي تاریخ عمومي موسیقي خود بھ او . كردند
دست آورد، و دربارة آھنگسازان درجھ اولي كھ در آن ھنگام زنده بودند با اطالعات دست اول صحبت 

ان، و جوانھا روي جوان موسیقیدانان سالخورده از زیاده«وي گزارش داد كھ  ١٧٨٠در حدود سال . كرد مي
  ».كنند بھ سھم خود از خشكي و بیذوقي پیران شكایت مي

II – معماران  

اي میان تجدید حیات سبكھاي گوتیك و كالسیك عرضھ  معماران انگلیسي در این ھنگام رقابت فعاالنھ
از  ھاي رنگي كھ اینك از حیز انتفاع افتاده و تنھا یادگاري عظمت كلیساھاي قدیمي، شكوه شیشھ. داشتند

 –ھاي دیرھاي قرون وسطاي انگلستان كھ بر روي آنھا علف و پیچك سبز شده بود  گذشتھ بودند، ویرانھ
العمل در حال  انگیخت تا قرون وسطي را كمال مطلوب بداند، و با عكس اینھا نیروي تخیل را برمي  ھمة

نھاي روحفرساي سبك اي، ستونھاي بیروح، و سرستو ھاي دو شیشھ گسترش نھضت رمانتیك علیھ پنجره
اش را بھ  ھوریس والپول یك سلسلھ معماران درجھ دوم را بھ كار واداشت تا خانھ. كالسیك ھماھنگي داشتند

؛ او سالھا توجھ )١٧٧٣- ١٧۴٨(در تویكنم بھ سبك و با تزیینات گوتیك بسازند » ستراوبري ھیل«نام 
طي سالھاي پي در پي، اطاقھایي بھ . دیو كندخود را مأمن سبك ضد پاال  وسواس آمیز بھ خرج داد تا خانة

، كھ آثار ھنریش در »گالري«یكي از این اطاقھا بھ نام . آن افزود، تا اینكھ تعداد اطاقھا بھ بیست و دو رسید
  بیشتر اوقات او بھ جاي سنگ، توفال و گچ. متر طول داشت ١٨آنجا داده شده بودند، 
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  ١٧٧۴حد . ستراوبري ھیل: پول سندبي

برد، و حتي ھمان نگاه اول سستي بنا را، كھ از نظر تزیینات داخلي قابل بخشش بود ولي از  ھ كار ميب
نان زنجبیلي سبك «را » سترابري ھیل»  سلوین خانة. ساخت نظر ساختمان بروني غیر قابل عفو، آشكار مي

مانند (ي شكافدار خواند، و یك شوخ طبع دیگر عقیده داشت كھ والپول از سھ ردیف بارو مي» گوتیك
شد و بعدًا بھ عنوان   رفتند و از شكافھاي آنھا تیراندازي مي باروھایي كھ در قدیم براي دفاع بھ كار مي

  .و این باروھا مكررًا احتیاج بھ تعمیر پیدا كردند. بیشتر عمر كرده است) رفتند تزیین بھ كار مي

دوم قرن ھجدھم ھم، مانند نیمة اول آن، بھ صورت   با وجود این آزمایشھا، پاالدیو و ویتروویوس در نیمة
عالقھ و تمایل بھ سبك كالسیك بر اثر حفریاتي كھ در ھر . خدایان حامي معماري انگلستان باقي ماندند

ھاي كالسیك در آتن، پالمورا، و  كوالنوم و پومپئي بھ عمل آمدند تقویت شد، و بر اثر شرح و وصف ویرانھ
از ) ١٧۵٩(ویلیام چیمبرز در اثر خود بھ نام رسالھ دربارة معماري كشوري سر . بعلبك گسترش یافت

، كھ داراي یك )١٧٨۶- ١٧٧۶(ھاوس  سبك پاالدیو در معماري دفاع كرد و با تجدید ساختمان سامرست
  .ھاي سبك رنسانس و مدخلھاي سبك كورنت بود، فعل را بھ قول افزود نماي بزرگ با پنجره

مركب از چھار برادر بھ نامھاي جان، رابرت، جیمز، و ویلیام ادم از اسكاتلند  یك خانوادة بسیار جالب
رابرت نیرومندترین تأثیر را بر . آمدند تا در این نیمة قرن، معماري انگلستان را زیر نفوذ خود درآورند

ا پیرانزي او پس از تحصیل در دانشگاه ادنبورگ، سھ سال در ایتالیا گذراند و در آنجا ب. عصر خود گذارد
باتوجھ بھ اینكھ كاخھاي خصوصیي كھ مورد تمجید ویتروویوس قرار گرفتھ بودند از . و وینكلمان آشنا شد

كھ اینك در (اند، و با آگاھي از اینكھ یكي از اینھا، یعني كاخ دیوكلسین در سپاالتو  صحنة رم ناپدید شده
انده است، راه آن پایتخت دیرینة دالماسي را ، نسبتًا دست نخورده م)یوگسالوي بھ نام سپلیت معروف است
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گیري و طراحي كرد، بھ عنوان یك جاسوس دستگیر ولي  در پیش گرفت، مدت پنج ھفتھ وقت صرف اندازه
بعدًا آزاد شد، كتابي دربارة پژوھشھاي خود نوشت، و با تصمیم بھ اینكھ سبكھاي رومي را در بناھاي 

او و برادرانش قطعھ زمین شیبداري را میان سترند  ١٧۶٨در . ازگشتانگلستان بھ كار برد، بھ انگلستان ب
سال اجاره كردند، و ادلفي تراس زیباست كھ روي سد ساحلي رودخانھ ساختھ  ٩٩و رودخانة تمز بھ مدت 

اي از شخصیتھاي قابل توجھ دنیاي  در این ناحیھ پاره. شده و داراي طاقیھا و طاقھاي قوسي عظیم است
ھاي بزرگ مشھور در  كردند، از گریك گرفتھ تا برناردشا؛ رابرت ھمچنین تعدادي خانھ مينمایش زندگي 

كھ متعلق بھ ) كیلومتري شمال لندن ۵٠، در »خانة واقع در لوتون«یعني (اینجا ساخت، مانند لوتون ھو 
سف نیستم؛ و ام، متأ این یكي از جاھایي است كھ من از اینكھ بھ دیدنش آمده«: گفت جانسن مي. بیوت بود

  .راضي كردن جانسن ھم كار آساني نبود

بسیاري از كاخھاي . بر روي ھم، سبكھاي كالسیك در نبرد علیھ تجدید حیات سبك گوتیك پیروز شدند
. بزرگ این دوران، مانند كارلتن ھاوس در لندن و ھروودھاوس در یوركشر، بھ سبك نئوكالسیك بودند

سبك گوتیك در بناي مجلسین انگلستان   گشت پیروزمندانھ و شكوھمندانةعمر والپول كفاف نداد كھ شاھد باز
  .باشد) ١٨۶٠-١٨۴٠(

III – وجوود  

. اي از زیباترین اثاثة آن زمان را ساختند آنھا پاره. برادران ادم بھ طراحي بناھا و داخل بناھا قانع نبودند
وشش سالگي اثري بھ  در سن سي ١٧۵۴وي در سال . ولي نام مشھور در این زمینھ تامس چیپندیل است
ھنر ساختن اثاثھ ھمان موقعیتي را داشت كھ گفتارھا، اثر   نام راھنماي آقا و مبلساز منتشر كرد كھ در زمینة

محصوالتي كھ معرف سبك خاص وي بودند صندلیھایي بودند كھ پشتي ظریف و . رنلدز، در زمینھ نقاشي
وي ھمچنین با ساختن میزھاي كشوردار، میزھاي تحریر، گنجھ، ولي . ھایي زیبا داشتند نوار شكل، و پایھ

جاي كتاب، آیینھ، میزھاي عادي، و تختخوابھاي چھارستوني كھ ھمگي برازنده، اكثرًا بدیع، و غالبًا سست 
  .داشت و بیدوام بودند، اعیان و بانوان دوران سلطنت جورج سوم را مسرور مي

. ھپلوایت رقیب چیپندیل و جانشین آنھا تامس شراتن ادامھ یافت كیفیت سستي و بیدوامي در كارھاي جورج
اند كھ زیبایي در ھنر ھم، مانند زندگي، باید ظریف  رسید كھ آنھا بھ این نظریة برك گرویده چنین بھ نظر مي

كھ در (تخصص او در چوب ساتین . شراتن ظرافت و زیبایي را بھ حد اعالي خود رسانید. و بیدوام باشد
او با صبر و حوصلھ این گونھ . و سایر محصوالتي بود كھ نقشھاي زیبایي داشتند) روید د ميشرق ھن

در . كرد زد، و گاھي با تزیینات فلزي آنھا را مرصع مي داد، با ظرافت آنھا را رنگ مي چوبھا را صیقل مي
ندن یا در نزدیكي آن ساز، كھ در ل نفر استاد اثاثھ ٢۵٢فھرستي از ) ١٨٠٢(اثر خود بھ نام فرھنگ اثاثھ 

در این ھنگام طبقات باال در انگلستان از نظر برازندگي و پاكیزگي اثاثھ، و . كردند؟ ارائھ كرد كار مي
  .كردند ترتیب اثاثة داخل منازل خود، با فرانسویان رقابت مي

ون النسلوت برا. شدند آنھا در طرحریزي باغھاي خصوصي و عمومي سرمشق و راھنماي فرانسویان مي
یافت، زیرا وي در تشخیص امكاناتي كھ اراضي مشتریانش براي طرحھاي عجیب » امكان«لقبي بھ عنوان 

در این ھنگام . او با ھمین روحیھ باغھاي بلنم وكیو را طرحریزي كرد. و گرانقیمت داشتند بسیار سریع بود
د كوچك سبك گوتیك و معاب. در مورد باغھا آنچھ جنبة بیگانھ و غیر منتظره و جالب داشت مد شد

سر ویلیام چیمبرز در تزیین باغھاي كیو . رفتند ھاي چیني بھ عنوان تزیینات بیروني بھ كار مي بتخانھ
جاي مخصوص . مقابر گوتیك، مساجد مغربي، و معابد چیني را بھ مردم معرفي كرد  ،)١٧۶٢-١٧۵٧(

  خاكستر مردگان از تزیینات مورد
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  كاري شده میز چوبي طالكاري و نقره: ت ادمچیپندیل و ھگ در سبك رابر

  . شد توجھ براي باغھا بودند، و گاھي ھم خاكستر دوستان از دنیا رفتھ در آنھا نگاھداري مي

سازي انگلستان بار محصول مشابھي در اروپا برابري  شیشھ. ھنر سفالگري رشدي تقریبًا انقالبي داشت
ساختند كھ معموًال بھ سبك  اي بسیار زیبایي از چیني ميھ ھاي چلسي و داربي مجسمھ سفالگري. كرد مي

بودند كھ در ستفردشر قرار » شھرھاي پنجگانھ«ترین مركز سفالگري  ولي پر مشغلھ. سور فرانسھ بودند
ھاي  قبل از جوسایا وجوود این صنعت از لحاظ شیوه. ترنت بودند-آن-مھمترین اینھا برزلم و ستوك. داشتند

وقتي وزلي نخستین بار . سفالگران عاري از ظرافت و بیسواد بودند. خوبي نداشت كار و درآمد كیفیت
شدند، و  ھاي آنھا از كلبھ تشكیل مي خانھ. براي ایشان موعظھ كرد، آنھا گل بھ سر و رویش پرتاب كردند

رس (یك منبع غني كائولن  ١٧۵۵در . ھا، محدود بود بازار فروش آنھا بر اثر غیرقابل عبور بودن جاده
در كورنوال كشف شد؛ ولي این منطقھ بیش از ) دادند سفید سخت شبیھ بھ آنچھ چینیھا مورد استفاده قرار مي

  .سیصد كیلومتر از شھرھاي پنجگانھ فاصلھ داشت

كم بھ مدرسھ رفت، ولي زیاد . كار با چرخ سفالگري را آغاز كرد) ١٧٣٩(وجوود در سن نھسالگي 
اثر ) ١٧۶٧-١٧۵٢(دة آثار باستاني مصر، اتروسك، یونان، روم، وگل كرد؛ و مطالعة گزی مطالعھ مي

در . كلوس این بلندپروازي را در او ایجاد كرد كھ فرمھاي سفالي كالسیك را تجدید، و با آنھا رقابت كند
ھاوس از خود كسب و كاري آغاز كرد و در اطراف آن، در نزدیكي برزلم،  او در كارگاه آیوي ١٧۵٣

او با نیروي یك جنگجو و دید یك سیاستمدار بھ شرایطي كھ مانع . نام آن را اتروریا گذارد شھري ساخت كھ
ھایش  وسیلة نقلیة بھتري براي حمل كائولن از كورنوال بھ كارخانھ. شدند حملھ كرد پیشرفت این صنعت مي

او مصمم . ھا كمك كردھا جنگید، و بھ ھزینھ انجام كار ھا و ساختن ترعھ ترتیب داد، براي بھبود وضع جاده
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آالت  تا این زمان بازار انگلیسي براي چیني. بود از شھرھاي پنجگانھ راھھایي بھ سایر نقاط جھان بگشاید
وجوود تجارت داخلي و سپس بخش بزرگي از تجارت خارجي . خوب تحت تسلط مایسن، دلفت، وسور بود

اروپا و امریكاي   تكھ بھ قارة ۵۵٠,٠٠٠كارگاھھاي سفالگري او ساالنھ  ١٧۶٣تا سال . را تسخیر كرد
  .كاترین بزرگ یك دست ظروف غذاخوري شامل یك ھزار قطعھ سفارش داد. كردند شمالي صادر مي

وجوود تخصص كار . كارگاھھاي سفالگري ستفردشر پانزده ھزار كارگر در استخدام داشتند ١٧٨۵تا سال 
ھایي  ت، دستمزد خوب پرداخت، و مدارس و كتابخانھرا متداول كرد، انضباط را در كارگاھھا برقرار ساخ

كند كھ او  نویسان اولیة وي تعریف مي یكي از زندگینامھ. او در خوبي كیفیت كار مصر بود. بھ وجود آورد
رفت و ھر ظرفي را كھ كوچكترین مو یا تركي داشت با دست خود  با پاي چوبي خود بھ كارگاھھایش مي

این بھ درد «: نوشت ونھ موارد او با گچ روي میزكار افزارمند بیدقت ميمعموًال در این گ. شكست مي
او ابزار دقیقي را بھ تكوین رساند و براي نیرو دادن بھ دستگاھھاي خود » .خورد جوسایا وجوود نمي

  .ماشینھاي بخار خرید

در  براثر تولید وي بھ مقیاس وسیع در زمینة ظروف سفالي تجاري، مفرغ از گردش مصرف عمومي
ھاي گلي براي فاضالبھاي لندن گرفتھ تا  تولیدات وي داراي تنوع بسیار بودند، از لولھ. انگلستان خارج شد

. ھاي خود را بھ دو دستھ سودمند و تزییني تقسیم كرده بود فراورده. زیباترین ظروف براي ملكھ شارلوتھ
كرد، مانند گلدانھاي تجملي عقیقش؛ ولي  ھاي كالسیك تقلید مي در مورد اشیاي تزییني، با صراحت از نمونھ

كرد، خصوصًا ظروف معروفي كھ از سنگ یشم ساختھ شده، و  او ھمچنین فرمھاي جدیدي ایجاد مي
  .نمودند پیكرھاي یوناني كھ با ظرافت بھ رنگ سفید روي زمینة آبي برجستھ كاري شده بودند قابل توجھ مي

در آزمایشھایي كھ براي یافتن مخلوطھاي . كرد جاوز ميعالقھ و ذوق او از حدود سفالگري بمراتب ت
» تفسنج«آورد، یك  ھاي بھتر حرارت دادن بھ عمل مي رضایتبخشتري از خاك و مواد شیمیایي، و شیوه

براي دماھاي باال اختراع كرد؛ این پژوھش و پژوھشھاي دیگر راه ورود بھ انجمن سلطنتي را بھ روي او 
. بود، و مھر آن را طراحي كرد و ساخت» انجمن لغو بردگي«اعضاي اولیة او از ). ١٧٨٣(باز كردند 

از آغاز تا پایان شورش، . كرد براي تأمین حق رأي براي ھمھ افراد مذكور و اصالح پارلمنت مبارزه مي
تر و مرفھتري  بر انقالب فرانسھ، بھ عنوان اینكھ نوید فرانسة خوشبخت. پشتیبان مستعمرات امریكایي بود

  .دھد، درود فرستاد مي را

وجوود این عقل و ھشیاري را داشت كھ جان فلكسمن را براي تھیة طرحھاي تازه و ظریفتر براي 
فلكسمن از این كار با طرحھایي مبتني بر ھنر نقاشان یوناني، كھ . محصوالت سفالي خود بھ كار بگمارد

این آثار یوناني از نظر خطوط . پرداختكردند، بھ نشان دادن ھومر، اشیل، و دانتھ  ظروف را نقاشي مي
. قابل تحسینند، ولي جسمیت و رنگ ندارند، و ھمان اندازه جذابند كھ یك زن بدون گوشت جذابیت دارد

سازي فلكسمن راه یافت، مانند بناي یادبود او براي نلسن در  مقداري از این خاصیت سردي بھ مجسمھ
در یكي . بھ نام كوپید و مارپسا، كھ از مرمر ساختھ شده استكلیساي جامع سنت پول؛ ولي او در اثر خود 

سازي كالسیك شده است، بھ ارائة فرمھاي كامًال با روح و جسم موفق  از بھترین تقلیدھایي كھ از مجسمھ
بناھاي یادبود مربوط بھ مراسم تدفین بھ صورت تخصص وي درآمد؛ او از این بناھا براي چترتن در . شد

در انگلستان . پول، و براي پائولي در وستمینستر ابي ساخت رنلدز در كلیساي جامع سنتبریستول، براي 
كرد، و آن عبارت بود از تالش طرفداران  كرد كھ كانووا در ایتالیا خدمت مي در ھمان نقشي خدمت مي

  .ساز یوناني سبك نئوكالسیك براي تجدید زیبایي دلنواز و لذتبخش پراكسیتلس مجسمھ

اي كھ جوزف نولكنز از مردان مشھور انگلستان ساخت زیبایي كمتر ولي روح و  ھاي نیمتنھ ھما در مجسم
او، كھ از والدین فالندري در لندن بھ دنیا آمده بود، تا سن بیست و سھ سالگي . یابیم سرزندگي بیشتري مي

ق واقعي یا قالبي مدت ده سال در آنجا كار كرد، و اشیاي عتی. در آن شھر تحصیل كرد و سپس بھ رم رفت
  پس از بازگشت بھ انگلستان، نیمتنة چنان. فروخت مي
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سترن، گریك، فاكس، . آمیزي از جورج سوم ساخت كھ طولي نكشید كھ مورد تقاضاي عموم شد موفقیت
شدند،  ھایشان را بسازد، و گاھي ھم از این امر متأسف مي پیت دوم، و جانسن در برابرش نشستند تا مجسمھ

زد كھ این  جانسن غر مي. داد نز در پیكر تراشي ھیچ كس را بھتر از آنچھ بود نشان نميزیرا نولك
  .سازي وي را طوري نشان داده كھ گویي مسھل خورده است مجسمھ

مردم عالقة شدیدي نسبت بھ شخصیتھاي نیرومندي كھ بر . این دوران، دوران حكاكان عامھ پسند بود
نسخ چاپي اندام وصورت آنھا در سراسر . دادند داشتند نشان مي ميھاي سیاسي و غیرسیاسي گام بر صحنھ

. ھاي جونیوس كاریكاتوراي جیمزگیلري تقریبًا بھ ھمان اندازه مھلك بودند كھ نامھ. شدند انگلستان پخش مي
تامس رولندسن انسانھا . كردند فاكس اعتراف كرد كھ این تصاویر بیش از مناقشات پارلمنت او را اذیت مي

كشید، و با تصاویر خود بھ نام  داشت، ولي مناظر مطبوعي نیز مي بھ صورت وحوش مجسم ميرا 
پول سندبي و ادمند دیر آبرنگ را تقریبًا تا سرحد . گردشھاي دكتر سینتكس چندین نسل را بھ خنده واداشت

  .كمال بسط دادند

چاپي، گراوور، نقاشي، و دیگر گشتند نسخ  انگلیسیھایي كھ از سفر بھ كشورھاي اروپاي باختري باز مي
ھنرمندان بسرعت زیاد شدند، تشخصي . قدرشناسي از ھنر گسترش یافت. آوردند آثار ھنري با خود مي

دریافت » نایب«بعضي از این ھنرمندان لقب . یافتند، و حق الزحمھ و موقع اجتماعي خود را باال بردند
مبالغ ھنگفتي بھ عنوان جایزه بھ ھنرمندان ) ١٧۵۴(»انجمن تشویق ھنر، صناعت و بازرگاني«. داشتند

موزة بریتانیایي مجموعة آثار ھنري خود را در سال . داد پرداخت و نمایشگاھھایي ترتیب مي بومي مي
شروع بھ برگزاري نمایشگاھھاي » انجمن ھنر«یك انجمن جداگانھ بھ نام  ١٧۶١در سال . گشود ١٧۵٩

كاران  محافظھ. كاران و نواندیشان تقسیم شد بھ دو گروه محافظھ طولي نكشید كھ این انجمن. ساالنھ كرد
لیره از جورج سوم دریافت داشتند و  ۵٠,٠٠٠را تشكیل دادند و یك منشور و مبلغ » آكادمي شاھي لندن«

  .دوران بزرگ نقاشي انگلستان آغاز شد. سال بھ ریاست آن گماشتند ٢٣جاشوا رنلدز را بھ مدت 

IV – جاشوا رنلدز  

در   او، كھ فرزند یك روحاني اھل ویلز بود،. چارد ویلسن رھبري این نھضت را بھ عھده داشتری
بھ ایتالیا رفت و در آنجا،  ١٧۴٩در . نمود پانزدھسالگي بھ لندن آمد و با كشیدن تك چھره امرار معاش مي

اي تاریخي و مناظر و در فرانسھ، میراث نیكوالپوسن و كلود لورن را جذب كرد و آموخت كھ براي نقاشیھ
پس از بازگشت بھ انگلستان مناظري كشید كھ، برخالف فضاي . پردازي ارزش قایل شود بیش از تك چھره

اثر او بھ نام رودتمز . كار، نوراني شده ولي پراز خدایان و االھگان و دیگر یادگارھاي كالسیك بودند
كساني كھ  :ك روز تابستاني انگلستان استاین منظره منعكس كنندة روح ی. درتویكنم زیبایي خاصي دارد

  براي آبتني در رودخانھ رفتھ و
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  ١٧٧۴حد . ستراوبري ھیل: پول سندبي

ولي انگلیسیھا . دھد اند، و نسیم آرام تكان محسوسي بھ درختان و قایقھاي شراعي نمي در گوشھ و كنار لمیده
ھاي دوران شكفتگي جوانیشان را حفظ  ھ چھرهخواستند ك ھایي مي آنھا تك چھره. خریدند اصوًال منظره نمي

وي در یك اطاق نیمھ مفروش واقع در خیابان تا تنم كورت در فقر . ویلسن در كارخود پافشاري كرد. كند
آكادمي شاھي با  ١٧٧۶در . ساخت كرد و تلخي زندگي خود را با مشروبات الكلي شیرین مي زندگي مي

مرگ یكي از برادرانش اموال . را از این فالكت رھایي داد تعیین وي بھ عنوان كتابدار آدكامي او
او سالھاي آخر عمر خود را در چنان گمنامي در آنجا گذراند كھ . مختصري در ویلز برایش بھ ارث گذارد

  ).١٧٨٢(اي مرگش را ذكر نكرد  ھیچ نشریھ

این خوشبختي را داشت كھ او . بالعكس، دوران زندگي رنلدز عبارت از یك سلسلھ افتخارات و كامیابي بود
جاشوا در میان . مند بود از یك روحاني در دونشر بھ دنیا آمد كھ یك مدرسة التیني داشت و بھ كتاب عالقھ

این . یافت كھ جانثن ریچاردسن نوشتھ بود) ١٧١٩(اي دربارة ھنر كامل نقاشي  این كتابھا كتابي بھ نام مقالھ
و والدین با مالطفتش بھ این انتخاب وي روي   د او مشتعل كرد،كتاب آتش تمایل بھ نقاش شدن را در وجو

آنھا او را بھ لندن فرستادند تا نزد تامس ھودسن، یكي از اھالي دون كھ با دختر . خوش نشان دادند
در . پرداز انگلستان بود، تعلیم یابد ریچاردسن ازدواج كرده و در آن وقت مطلوبترین نقاش تك چھره

، و ھنرمند جوان با دو خواھرش در محلي كھ امروز بھ نام پلیموت معروف است پدرش درگذشت ١٧۴۶
شان را  كرد و تك چھره او در آن بندر معروف با دریانوردان و فرماندھان كشتیھا برخورد مي. سكنا گزیدند

ي وقتي بھ ناخدا آوگوستوس كپل دستور داده شد كھ ھدایایي برا. یافت كشید و دوستان باارزشي مي مي
دانست این  حكمران الجزایر ببرد، او حاضر شد بھ طور رایگان جاشوا را بھ مینوركا ببرد، زیرا مي
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رنلدز از مینوركا راه رم را در پیش گرفت . جوانك حسرت آن دارد كھ در ایتالیا بھ تحصیل پردازد
)١٧۵٠.(  

ھایي را  كوشید كھ شیوه سخت مي. كرد برداري مي او سھ سال در ایتالیا ماند و در این مدت نقاشي و نسخھ
كھ میكالنژ و رافائل در ترسیم خطوط، رنگ، نور، سایھ، تركیب، عمق بشره، و حالت بھ كار برده بودند 

كشف كند؛ این كار برایش گران تمام شد، زیرا وقتي در بعضي از اطاقھاي بدون گرماي واتیكان 
سپس بھ ونیز . داخلي گوش وي آسیب رساند كرد، سرمایي خورد كھ ظاھرًا بھ قسمت برداري مي نسخھ

رفت و در آنجا آثار تیسین، تینتورتو، و ورونزه را مورد مطالعھ قرار داد و آموخت كھ چگونھ بھ ھركس 
در راه بازگشت بھ . نشست وقار و ابھت یك دوج ونیز را ببخشد كھ براي كشیدن صورتش در مقابل او مي

ي نقاشیھاي آن دوران فرانسھ را براي سلیقة خود بیش از حد زنانھ وطنش مدت یك ماه در پاریس ماند، ول
و بقیة عمر را در ) ١٧۵٣(پس از یك ماه توقف در دون، با خواھرش فرنسس در لندن مستقر شد . یافت

  . آنجا ماند

  در این. او با تصویر دیگري كھ از ناخدا كپل ساخت تقریبًا بالفاصلھ جلب توجھ كرد

سیما، پراشتیاق، و مسلط نشان داده شده، و سنت ون دایك دایر بر اینكھ تصاویر بھ  خوشتصویر ناخدا 
رنلدز ظرف دو سال دوازده مشتري براي . صورت تمثالھاي پرزرق و برق اشراف باشد احیا شده بود

زبردستیش در تك چھره نگاري . كشیدن تصویر پپدا كرد و بھ عنوان بھترین نقاش انگلستان شناختھ شد
ھا شد كھ وقت و مھارت  او چنان مجذوب و متبحر در كشیدن تك چھره. باعث محدودیت كارش شده بود

معدودي تصویر خوب از این نوع، مانند . یافت اي، یا مذھبي نمي كافي براي كشیدن مناظر تاریخي، افسانھ
انش نیز چنین نقاشیھایي مشتری. خاندان مقدس واالھگان رحمت، كشید، ولي الھام و استعدادش در اینھا نبود

پرستي است،  آنھا پروتستان بودند و بھ نقاشیھاي مذھبي، بھ عنوان اینكھ مشوق بت  تقریبًا ھمة. خواستند نمي
آنھا طبیعت را دوست داشتند، ولي بھ عنوان یك چیز فرعي در حاشیة . دادند روي خوش نشان نمي

ھایشان ببینند و  امان از گذشت عمر، روي دیوارخانھشخصیت و شكار خود؛ آنھا مایل بودند كھ خود را در 
آمدند، دو ھزار نفر از این نوع  بنابراین، آنھا نزد رنلدز مي. نسلھاي آینده را تحت تأثیر خود قرار دھند

ھیچ . فرستادند مشتریھا بھ او مراجعھ كردند، آنھا ھمسران و فرزندان و گاھي سگھاي خود را ھم نزد و مي
توانست آنچھ را كھ  رفت، زیرا نیروي تخیل پرلطف رنلدز پیوستھ مي با دلخوري از نزد او نميكدام از آنھا 

 ۶٣٠گاه خاطرة یك نسل یا یك طبقھ مانند آنچھ كھ در  ھیچ. طبیعت از دادنش دریغ كرده بود، تأمین كند
دوران پرحرارت  درا ین تصاویر، سیاستمداراني از آن. شود حفظ نشده است تصویر موجود رنلدز دیده مي

قدري ) وھشت سال بود باتوجھ بھ سنش كھ سي(بیوت در تصویري از شكوه رنگھا، برك . وجود دارند
در میان این … . وچھار سالگي عبوس و گرفتھ، و فاكس با شكم گنده و پرتمنا و شریف در سن چھل

  رسد،  بھ نظر مي» پول بیچاره«كھ واقعًا شبیھ  -والپول، سترن، گولد سمیث . تصاویر نویسندگان نیز ھستند
آن را با  –توانست ببیند  كھ تنھا بھ كمك دستانش مي –ھاي چاقش كھ ماركیز دو دفان  گیبن با آن گونھ

وخود جانسن   اشتباه كرد، بازول با چنان غروري كھ گویي او جانسن را آفریده است،» نشیمنگاه یك بچھ«
در برابر رنلدز نشست تا بھترین  ١٧٧٢اش را كشید و در  هكھ رنلدز با عالقة بسیار پنج بار تك چھر

ھمچنین در میان این تصاویر خدایان . صورتي را كھ وي تاكنون از انسانھا كشیده است از وي بسازد
قرار دارد، » میان كششھاي متضاد االھگان تراژدي و كمدي«گریك كھ   :خورند صحنة نمایش بھ چشم مي

  یتا، خانم ابینگتن بھ عنوان االھة آثار كمدي، و سراسیدنز بھ عنوان االھةمري رابینسن بھ عنوان پرد
براي این شاھكار غرورآمیز بھ ) دالر ١٨,٢٠٠شاید حدود (گیني  ٧٠٠تراژدي؛ یك نفر اھل ذوق مبلغ 

  .رنلدز پرداخت

د، براي كردن در این مجموعة بینظیر، تعداد اشرافي كھ براي مردمي فردگرا نظم اجتماعي برقرار مي
اي در اختیار پادشاه قرار  ریختند، و قانون اساسي محدود كننده سیاست خارجي طرحھاي پیروزمندانھ مي

. اینھا را باید نخست در جواني خوش بر ورویشان دید، مانند لیستر دوازدھسالھ. دادند از ھمھ بیشتر بود مي
  اي رنلدز معروف است، این تصویر، كھ بھ نام پسرك قھوه
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  ، در سن ھجدھسالگي با)١٧۵۵(اي در ویلز متولد شده بود  مانخانھدر مھ

١٠- ١٠٢٠  

   

  

  موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك. چارلز جیمز فاكس: حكاكي جان جونز روي نقاشي سر جاشوا رنلدز
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  لندن. ھا، آلیور گلدسمیث گالري ملي چھره: استودیو رنلدز
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  دكتر سمیوئل جانسن: سر جاشوا رنلدز

بیشتر آنھا پس از گذراندن مراحل پر مخاطرة . خیزد پسرك آبي پوش، اثر گینزبره بھ معارضھ برمي با
بھ عنوان یك ناخدا  ١٧۵٣زندگي خویش، بر قطر شكم خود افزودند، مانند ھمان آوگوستوس كپل كھ در 

باوجود این گونھ . بودالعاده چاق و چلھ شده  بھ عنوان یك دریاساالر فوق ١٧٨٠كامًال دلپذیر بود، ولي در 
قلمبگیھا و ابریشم ویراق البسھ، رنلدز موفق شد شھامت و غرور ملموس را در قالب رنگھا و  –گردي 

براي مثال، شكل و شخصیت نیرومند لرد ھیثفیلد را در نظر بگیرید كھ با رنگ سرخ . خطوط درآورد
ناپذیر  كھ وي از آن بھ نحوي شكست طارق را، خاص انگلیسیھا بھ نحوي جسورانھ مجسم شده و كلید جبل

  .در برابر محاصرة چھارسالھ اسپانیاییھا و فرانسویان دفاع كره بود، در دست دارد

رسیم بھ االھگاني كھ در میان زنان بودند و رنلدز آنھا را در میان ھمسران و دختران  و بھ این ترتیب مي
ادي آن را داشت كھ ھمة آنھا را با چشمان و قلم او كھ ازدواج نكرده بود، آز. یافت اشراف انگلستان مي

شان را بھتر جلوه دھد، موھاي انبوھشان  موي خود دوست بدارد، بینیھاي آنھا را راست كند، خطوط چھره
را مرتب سازد، و اندامشان را با چنان البسة نرم و آزادي تغییر شكل دھد كھ باعث شود ونوس حسرت 

اي را  دي الیزابت كپل، مارشنس آو تویستوك، توجھ كنید كھ لباسھاي برازندهبھ لی. لباس بر تن داشتن بكشد
بدون آن . برتن دارد كھ سالھا قبل از آن بھ عنوان ندیمة عروس در مراسم ازدواج ملكھ شارلوتھ پوشیده بود

یپھ، توانست با پاھاي كسانت كھ بھ ھر حال نمي(اند و پاھایش را  چینھاي ابریشمي كھ بارنگ مجسم شده
كرد؟ گاھي رنلدز  پوشانده است، این زن چھ صورتي پیدا مي) ھمسر سقراط، فرق زیادي داشتھ باشد

  تواند بكند؛ او مري بروس، اي برتن داشتھ باشد چھ مي كرد تا ببیند با یك زن كھ لباس ساده آزمایش مي
صورت . دوزد یك كوسن ميروي  داچس آوریچمند، را نشان داد كھ لباسي عادي بر تن دارد و گل و بوتھ

تصویر خانم بووري، . تواند بھ خواب یك فیلسوف بیاید مري در این تصویر از آن صورتھایي است كھ مي
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از نظر سادگي لباس و نیمرخ ملكوتي . دھد كھ وي را در حال گوش دادن بھ حرفھاي خانم كرو نشان مي
، كنتس ماونت اجكامب، صورت آرام و در تصویر اما گیلبرت. نیز تقریبًا داراي ھمان كیفیت است

پرعطوفت وي حتي از تصاویر یاد شده زیبایي عمیقتري داشت؛ این تصویر زیبا در جنگ دوم جھاني بر 
  .اثر عملیات دشمن از میان رفت

تقریبًا ھمة این زنان بچھ داشتند، زیرا قسمتي از تعھدات اشرافي آن بود كھ خانواده و اموال بھ صورت 
بھ این ترتیب، رنلدز تصویر لیدي الیزابت سپنسر، كنتس پمبروك، را با پسر شش . وم یابندیكپارچھ دا

اش بھ نام  اش، كھ بعدًا لرد ھربرت شد، كشید؛ و صورت خانم ادوارد بووري را با دختر سھ سالھ سالھ
ھاي خود،  سھھمان زیباروي بانشاطي كھ با بو(جورجیانا ترسیم كرد؛ این دختر بعدًا داچس آو دونشر شد 

اي باز ھم بھ نام  سالھ و او ھم دختر سھ) خرید در مبارزات فاكس براي نمایندگي پارلمنت، براي او رأي مي
  جورجیانا داشت كھ رنلدز

  

  مجموعة دونشر، چتسورث. جورجیانا، داچس آو دونشر: سر جاشوا رنلدز

  .ارالیل شداین جورجیاناي دوم بعدًا كنتس آو ك. تصویر ھر دو آنھا را كشید

ھا بودند، كھ یك تاالر پر از تصاویر آنان بود، و تقریبًا ھمھ  خود بچھ) وشاید از ھمة اینھا جالبتر(و باالخره 
اند و كیفیات روحي آنھا در احساس ناامني و  آنھا با خصوصیات فردي و غیرقابل استنساخ ترسیم شده

شناسند و  شاھكار رنلدز را در این زمینھ ميھمة جھانیان . سرگشتگي طفولیت با ھمدردي درك شده است
، یعني در آخرین سالھاي بینایي خود، كشید؛ ولي این ١٧٨٨آن سن معصومیت نام دارد كھ وي در سال 

مطلب را كھ چھ مدت پیش از آن، ادراك وي نسبت بھ دوران طفولیت بھ صورت بصیرتي تقریبًا رازورانھ 
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یبایي وصف ناپذیر از لرد رابرت سپنسر در سن یازدھسالگي در اي كھ وي با ز درآمد، از روي تك چھره
در سن یكسالگي : كرد از آن پس، وي اطفال را در ھر سني نقاشي مي. توان تعیین كرد كشید مي ١٧۵٨

اش؛ در سن سھ سالگي دوشیزه بولز با سگش؛ در  پرنسس سوفیا ماتیلدا؛ در سن دو سالگي آقاي وین با بره
ي كرو كھ بھ طور كامل تقلید ھنري ھشتم را درآورده بود؛ و در حدود ھمان سن سن چھار سالگي آقا

كھ بعدھا (؛ در سن پنجسالگي پسران برامل بھ نامھاي ویلیام و جورج »فرنگي فروش دختر توت«
؛ در سن شش سالگي شاھزاده ویلیام فردریك؛ در سن ھفتسالگي لرد جورج )معروف شد» برامل زیبا«بھ

ارل آو كارالیل؛ و بھ ھمین   ھشت سالگي لیدي كروالین ھاوارد؛ در سن نھسالگي فردریك،كانوي؛ در سن 
  .رسید ترتیب تا بھ مراحل جواني و ازدواج و اطفال بعدي مي

پیشرفت كند «: گفت دار را بكشد و مي دھد تصویر اشخاص اسم و رسم رنلدز اذعان داشت كھ ترجیح مي
توانستند  و تنھا ثروتمندان مي» سازد آخرین نتیجة ثروت و قدرت ميكارھا طبعًا زیبایي و آراستگي را 

بھ ھر حال، او معدن . خواست بپردازند مي» یك تصویر تمام قد با دو بچھ«اي را كھ وي براي  لیره ٣٠٠
اي در شمارة  خانھ ١٧۶٠در سال . لیره درآمد پیدا كرد ١۶,٠٠٠طال یافتھ بود، و طولي نكشید كھ سالي 

ترین محلة لندن بود، خرید؛ آن را با اثاثة تجملي مجھز كرد؛ آثار  دان لستر، كھ در آن موقع گزیدهدر می ١٧
او از . استادان قدیم را در آن گردآورد؛ و براي كارگاھش اطاقي بھ بزرگي یك تاالر رقص برگزید

ز خواھرش ھاي نقاشي و چرخھاي آن طال بودند؛ ا  اش منقش بھ پرده اي داشت كھ تنھ خودكالسكھ
خواست كھ با این كالسكھ در اطراف شھر گردش كند، زیرا عقیده داشت كھ تظاھر اینچنیني بھ ثروت،  مي

درھا بھ روي او باز بودند و   ھمة. یافت» نایب«لقب  ١٧۶١در . ثروت بازھم بیشتري برایش خواھد آورد
او بیش از ھر فرد دیگر . كرد مي دار پذیرایي خودش ھم از صاحبان نبوغ و زیبایي و آدمھاي اسم و رسم

گولدسمیث دھكدة متروك و بازول زندگي سمیوئل . در انگلستان مردان اھل ادب در سر میز خود داشت
را تأسیس كرد تا براي جانسن محل » باشگاه« ١٧۶۴رنلدز بود كھ در . جانسن را بھ وي تقدیم كردند

  .تجمعي از ھمگنانش فراھم آورد

  ھاي زیادي از ي خیلي جانسن را دوست داشتھ باشد، زیرا تك چھرهبایست او قاعدتًا مي

صورتش گلگون، و . اي نداشت رنلدز از نعمت جمال بھره. او پرداخت؛ و از خودش حتي از آن ھم بیشتر
لب باالیش تغییر شكل داده بود، . اش نامشخص بودند خطوط چھره. بر آن رد آبلة دوران كودكي باقي بود

سالگي خود را چنان تصویر كرد كھ دستش را  در سن سي. ینوركا بود، بر زمین افتاده بودزیرا وقتي در م
كوشد از داالن ھزار تویي از نور و سایھ بگذرد تا بھ روحي كھ در پس  سایبان چشمان خویش كرده و مي

د، وي در سن پنجاھسالگي خود را در تصویري با لباس دكتري ارائھ كر. صورت قرار دارد دست یابد
بھتر از ھمة این سلسلھ تصاویر، . زیرا دانشگاه آكسفرد بتازگي بھ او درجة دكتراي حقوق مدني داده بود

تر است،  ؛ در این تصویر صورتش برازنده١٧٧۵اي است در گالري ملي و متعلق بھ حدود سال  تك چھره
زیرا در شرف  –ت ولي مویش خاكستري رنگ و دستش، براي بھتر شنیدن، كنار گوشش گذارده شده اس

  .كر شدن بود

مدت . آكادمي شاھي ھنر تأسیس شد، رنلدز بھ اتفاق آرا بھ ریاست آن انتخاب شد ١٧۶٨ھنگامي كھ در 
بازول در . گشود پانزده سال وي ھر یك از فصول این فرھنگستان را با یك سخنراني براي شاگردان مي

بسیاري از ). ١٧۶٩ژانویة  ٢(و نشستھ بودند میان دوستاني بود كھ در نخستین سخنراني در ردیف جل
كردند كھ برك یا  بعضیھا فكر مي. كساني كھ این نطقھا را شنیدند از كیفیت عالي ادبي آن بھ حیرت آمدند

نویسند، ولي سر جاشوا مطالب زیادي از معاشرتھا و حشر و نشرھاي خود آموختھ بود و  جانسن آنھا را مي
وي بھ عنوان یك عضو آكادمي طبعًا اھمیت مطالعھ را مورد تأكید . و ھم فكري از خود، ھم سبكي یافتھ بود

او این عقیده را كھ نبوغ امكان دارد شخص را از تحصیل و تالش زیاد بینیاز دارد تقبیح . داد قرار مي
كار و زحمت تنھا «ورزید كھ  داد و اصرار مي را مورد مسخره قرار مي» این شبح الھام«كرد؛ او  مي

از ھر فرصت باید استفاده «: گفت عالوه بر آن، مي» .توان براي شھرت پابرجا پرداخت ھایي است كھ ميب
كرد تا آن عقیدة ناصحیح و عوامانھ را مردود داشت كھ قواعد در حكم غل و زنجیري ھستند كھ بر پاي 
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نخست آموزش است،   :ددر جریان پرورش یك ھنرمند سھ مرحلھ باید وجود داشتھ باش» .اند نبوغ بستھ شده
؛ دوم مطالعھ در آثار استاداني كھ )مدل(یعني آموختن قواعد، طرز طراحي، رنگامیزي و انتخاب نمونھ 

آن كماالتي كھ در میان استادان «بر اثر چنین مطالعاتي . گذشت زمان بر آثار آنھا صحھ گذارده است
شوند، و این اندیشة كلي از این پس ذوق و سلیقھ  آوري مي اند اینك در یك اندیشة كلي جمع گوناگون پراكنده

سومین و آخرین … دھد؛  آورد و نیروي تخیل وي را گسترش مي شاگرد را تحت قاعده و نظم درمي
داند، آزاد  دوران، شاگرد را از انقیاد نسبت بھ ھر نوع مرجعي غیر از آنچھ خودش متكي بر عقل مي

شاگرد پس از اینكھ «. اگرد باید دست بھ ابداع و ابتكار بزندتنھا در این مرحلھ است كھ ش» .سازد مي
تواند بدون احساس  قضاوت خود را بر پایة درستي مستقر كرد و حافظة خود را خوب انباشت، اینك مي

  فكري كھ بھ این ترتیب. بیم، نیروي تخیل خود را بھ مورد آزمایش گذارد

ز پرشورترین ذوقھا آزاد گذارده شود و در مرزھاي تحت انضباط قرار گرفتھ است ممكن است براي ابرا
  ».روي با جسارت در حال كار و حركت باشد شدیدترین زیاده

مردود دانستھ، و اندرز داده بود كھ طبیعت بھ نحوي » استادان سیاه«ھوگارت استادان قدیم را بھ عنوان 
تري  حكم تدارك براي ھنر كمال یافتھ رنلدز عقیده داشت كھ این كار باید تنھا در. واقعبینانھ ترسیم شود

او . تمایل ھنرمند واقعي باید وسعت بیشتري داشتھ باشد. از خود طبیعت نباید تقلید خیلي نزدیك كرد«. باشد
ھاي  باید بھ جاي تالش در سرگرم ساختن بشریت با تقلیدھاي ناب و دقیق خود، سعي كند با عظمت اندیشھ

از » .كوشش كند كھ با در قید درآوردن نیروي تخیل بھ شھرت برسدو … . خویش آنھا را بھبود بخشد
ھنرمند راه . دیدگاه زیبایي، ھمھ چیز در طبیعت ناكامل است و یك نقص و یا عیب در آن وجود دارد

آموزد و كیفیات عالي موجود در اشكال ناقص  برطرف كردن این نقص یا عیب را از آثار مخلوق خود مي
ھنرمند طبیعت را بھ كمك خود طبیعت تصحیح، و وضع «. كند ل مطلوب تركیب ميمتعدد را در یك كما

این موضوع حالت كامل طبیعت، كھ ھنرمند آن را زیبایي . كند ناكامل آن را با وضع كاملتر آن اصالح مي
» .دیابن اي است كھ بھ وسیلة آن آثار نبوغ آمیز تحقق مي داند، اصل بزرگ راھنمایي كننده كمال مطلوب مي

براي تشخیص ناقص از كامل، و عالي از پست، و براي تزكیھ و باالبردن نیروي تخیل، ھنرمند باید خود 
این ھمان كاري است . غني كند» مصاحبت اشخاص دانشمند و داراي نبوغ«را بھ كمك ادبیات و فلسفھ و با 

  .كھ رنلدز انجام داده بود

مدت ھفت سال دیگر بھ نقاشي ادامھ . ا حدودي بھبود یافتدچار حملة فلج شد، كھ از آن ت ١٧٨٢رنلدز در 
چشم راستش شروع  ١٧٨٩در . سپس چشم چپش را غبار گرفت و كمي بعد بینایي خود را از دست داد. داد

بھ از كار افتادن كرد، و او قلم موي خود را زمین گذاشت، و از این امر مغموم بود كھ كوري تقریبًا كامل 
وھفتمین سال عمرش او را ناچار ساختھ بود از سمعك استفاده كند، افزوده  از بیست بھ كري تقریبیي كھ

وي ایمان خود را بھ اصول آكادمیك و . آخرین سخنراني خود را ایراد كرد ١٧٩٠دسامبر  ١٠در . شد مي
ید بھ كارانة سخنرانیھاي قبلي خویش تكرار كرد و اندرز خویش را دربارة اینكھ قبل از رنگھا با محافظھ

او . مطالعة خطوط پرداخت و پیش از تالش براي ابداع باید بھ مطالعھ در آثار كالسیك پرداخت، تجدید كرد
  :گفتة خود را با مدح از میكالنژ پایان داد

توانستم بار دیگر زندگي خود را آغاز كنم، در ھمان راھي كھ آن استاد بزرگ گام برداشت  چنانچھ من مي
مردي بلند ھمت بوسیدن گوشة لباس او و كسب كوچكترین فیضي از كماالت وي  براي. گذاشتم قدم مي

من، نھ بدون غرور، عقیده دارم كھ این سخنرانیھا گواھي بر ستایش من . افتخار و مزیتي مكفي خواھد بود
نام آورم،  از آن مرد واقعًا االھي است، و مایلم آخرین كالمي كھ در این آكادمي و از اینجا بر زبان مي

  .میكالنژ باشد

درگذشت، و نھ نجیبزاده، با غرور جسد وي را بھ كلیساي  ١٧٩٢فوریة  ٢٣این تك چھره پرداز نام در 
  .جامع سنت پول بردند
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١٠٢۴ -١٠  

V – تامس گینزبره  

رنلدز مرد دنیا بود، و حاضر بود احترام و اطاعتي را كھ الزمة مقبولیت اجتماعي بود بھ جا آورد؛ 
شد كھ شخصیت و ھنرش را بھ  فردگرا با احساسات تند بود، و وقتي از وي خواستھ مي گینزبره شخصي

. والدینش از نظر مذھبي جزو ناسازگاران بودند. آمد عنوان بھاي موفقیت قرباني كند، سخت بھ خشم مي
 دربارة فرار كردن او از مدرسھ در موطنش. تامس استقالل فكري آنھا را بدون تقدسشان بھ ارث برد

سمان و گلة احشامي كھ در مزارع  سادبري براي گردش در نقاط خارج شھر، كشیدن مناظر درختان و آ
وقتي كھ تا سن چھاردھسالگي ھمة . شود آشامیدند داستانھایي گفتھ مي چریدند یا در كنار آبگیري آب مي مي

د تا بھ تحصیل ھنر درختاني را كھ در ھمسایگي خود داشت كشید، از پدرش اجازه گرفت بھ لندن برو
آمد، بھ مطالعة زنان شھر  در آنجا، بھ طوري كھ از اندرز بعدي وي بھ یك بازیگر جوان برمي. بپردازد
در خیابانھاي لندن این سو و آن سوندو، بھ تصور اینكھ مناظري از طبیعت را «: او گفت. پرداخت

ین در حكم نخستین آموزشگاه من بود، و ا. یابي، و با این كار خود سالمت مزاجت را بھ خطر نیفكن درمي
توانید بھ من اجازه دھید كھ شما را بھ احتیاط  بنابراین، شما مي. من در مورد زنان مطالعات عمیقي دارم

  ».وادار كنم

ناگھان وي، كھ ھنوز بیش از نوزده سال نداشت، با یك دختر شانزدھسالة اسكاتلندي بھ نام مارگارت بر 
توصیفھا حاكي از آن بودند كھ مارگارت دختر نامشروع یك دوك بود، ولي درآمد بیشتر . ازدواج كرد

تامس بھ یك باشگاه موسیقي . آنھا در ایپسویچ مستقر شدند ١٧۴٨در . لیره داشت ٢٠٠اي بھ مبلغ  ساالنھ
 سازم، بھ من براي امرار معاش چھره مي«. نواخت پیوست، زیرا بھ موسیقي عالقھ داشت و چندین ساز مي

او در » .توانم جلو خود را بگیرم نوازم چون نمي كشم، و موسیقي مي اي كھ دارم منظره مي خاطر عالقھ
فیلیپ . اي براي عالقة خود نسبت بھ طبیعت یافت  كشیدند عامل تقویت كننده آثار نقاشان ھلندي كھ منظره مي

ھاي اطراف، و ھریچ را  اد كھ دژ، تپھثیكنس، فرماندار دژ لندگارد كھ در آن نزدیكي بود، بھ او مأموریت د
  .نقاشي كند؛ سپس بھ او اندرز داد كھ درباث بھ دنبال مشتریان ثروتمندتر و بیشتري بگردد

بھ جستجوي موسیقیدانان   بھ باث وارد شد و بھ جاي اینكھ دنبال نقاشان بگردد، ١٧۵٩گینزبره در سال 
او روحیھ و حساسیت یك . شمار دوستانش درآمد پرداخت، و طولي نكشید كھ یوھان كریستیان باخ در

باث . موسیقیدان را داشت و در نقاشیھاي خود موسیقي را بھ گرمي رنگ و زیبایي خطوط تبدیل كرد
توانست در مناظري كھ توسط كلود لورن و  ھاي ھنري خوبي بود، و در این ھنگام وي مي داراي مجموعھ

او وارث شیوة انگلیسي . ك كشیده شده بودند بھ مطالعھ پردازدگاسپارپوسن، و صورتھایي كھ توسط ون دای
كشید كھ عالیترین ظرافت ھنر را بھ برجستگي شخصیت و برازندگي البسھ  ون دایك شد، و صورتھایي مي

  .افزود مي
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  گري بارفروشي: تامس گینز بره

گینزبره . كرد آنجا زندگي ميخانوادة شریدن در . اي از بھترین آثار خود را بھ وجود آورد در باث پاره
او ھمة ھنرمندي در حال بلوغ خود را برتصویري بھ نام . تصویر ھمسر جوان و زیباي ریچارد را كشید

داد كھ  لباس سرخ رنگ خانم گراھام با چینھا و تاھاي خود بھ او امكان مي. خان گراھام محترم نثار كرد
ي كھ این تصویر در آكادمي شاھي لندن بھ معرض وقت. ظریفترین درجات رنگ و سایھ را بھ كار برد

آمد كھ درخشش آن از آنچھ كھ تا آن وقت  ، بھ نظر بسیاري از ناظران چنین مي)١٧٧٧(نمایش گذارده شد 
گینزیره جانثن باتل، پسر یك آھنكار، را در قالب  ١٧٧٠در حدود سال . نماید رنلدز كشیده بود بیشتر مي

رنلدز با اطمینان اظھار . دالر پرداخت ۵٠٠,٠٠٠ھنري ھانتینگن براي آن  پسرك آبي در آورد كھ گالري
رقیب وي، كھ در حال روآمدن بود، . توان كشید داشتھ بود كھ با رنگ آبي ھیچ تصویر قابل قبولي نمي

  .پیروزمندانھ بھ استقبال این مبارزه رفت، و از آن پس رنگ آبي رنگ مطبوعي در نقاشي انگلیسي شد

. در این ھنگام ھمة افراد سرشناس در باث مایل بودند براي كشیدن تصویرشان در برابر گینزبره بنشینند
خود » ویلن بزرگ«ام و خیلي مایلم  من از كشیدن صورت بھ جان آمده»  :ولي او بھ یكي از دوستانش گفت

قیة عمر را در آرامش و راحتي بھ ھاي دلپذیر بروم تا در آنجا بتوانم منظره بكشم و ب را بردارم و بھ دھكده
و در شومبرگ ھاوس، در خیابان پل مل، ) ١٧٧۴(ولي او در عوض بھ لندن نقل مكان كرد » .سر برم

ھاي ظاھري از رنلدز  خواست از لحاظ جنبھ او نمي. لیره اجاره كرد ٣٠٠اطاقھاي با شكوھي بھ مبلغ سالي 
از نمایش ) ١٧٧٧- ١٧٧٣(نزاع و مدت چھار سال  وي بر سر نمایش نقاشیھایش با آكادمي. عقب باشد

شد در مراسم گشایش  ، آثار تازة وي را تنھا مي١٧٨٣دادن آثار خود در آنجا امتناع ورزید؛ و پس از 
منتقدان ھنري نبرد عاري از لطفي را در زمینة مقایسة آثار رنلدز و گینزبره آغاز . ساالنة كارگاھش دید

شدند، ولي خاندان سلطنتي طرفدار گینزبره بود، و او  دز برتر دانستھ ميبھ طور كلي آثار رنل. كردند
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ھاوس ھجوم آوردند و خواستار  طولي نكشید كھ نیمي از اشراف بھ شومبرگ. تصویر ھمة آنھا را كشید
در این ھنگام گینزبره تصویر شریدن، برك، جانسن، فرانكلین، . فناناپذیري خود از طریق رنگھا شدند

خانھ  او براي پا برجا كردن وضع خود و پرداختن اجاره. پیت دوم، كالیو، و دیگران را كشیدبلكستون، 
  .نگاري كند ناچار بود خود را تسلیم تك چھره

یكي از اعیان وقتي . یافتند نشستند او را سختگیر مي كساني كھ براي كشیدن تصویرشان در برابرش مي
گینزبره بدون اینكھ تصویرش را . ھ توانست قیافھ گرفتبراي كشیدن تصویرش در برابر او نشست، ھرچ

چون این خاصیت (خطوط چھرة گریك چنان در حركت و متغیر بودند . بكشد، او را روانة منزلش كرد
كھ نقاش نتوانست براي مدتي طوالني بھ قدر كافي وي ) نیمي از راز برتري وي بھ عنوان یك بازیگر بود

  .اند تصویر آن را بكشداي ببیند كھ بتو را با قیافھ

   

  

  گالري ملي اسكاتلند. خانم گراھام محترم: تامس گینزبره

آنھا را بھ عنوان »  :گینزبره فریاد برآورد. او با رقیب گریك بھ نام سمیوئل فوت نیز ھمین مشكل را داشت
در مورد خانم سیدنز » .آنھا قیافة ھمھ كس را دارند جز قیافة خودشان را. باز بھ جھنم بفرستید یك جفت حقھ

وقتي با زنان » .خانم، لعنت بر این بیني شما، چون انتھایي ندارد«: اشكالي از نوع دیگر داشت و گفت
كرد، ولي این جذبھ  او جذبة جنسي آنھا را شدیدًا احساس مي. سروكار داشت، بیش از ھر موقع سرحال بود

  .ساخت  ر مبدل مياي از رنگھاي مالیم و چشمان خما را بھ تركیب شاعرانھ
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كشید، كھ براي آن خواستاران كمي وجود  داد، منظره مي اش بھ وي اجازه مي وقتي دم و دستگاه پرھزینھ
آمدند در برابر یك صحنة روستایي قرار  او اغلب كساني را كھ براي كشیدن تصویر نزدش مي. داشت

دالر بھ فروش  ٣۶۴,٠٠٠مبلغ در یك حراج بھ  ١٩۶٠كھ در (داد، مانند رابرت اندروز ھمسرش  مي
ھاي درخت،  توانست مستیقمًا بھ سراغ طبیعت زنده برود، كنده از آنجا كھ آنقدر پرمشغلھ بود كھ نمي). رفت

آورد و آنھا را با  ھاي درختان، و انواع گلھا و حیوانات را بھ كارگاه خود مي علفھاي ھرزه، شاخھ
داد؛ از روي این اشیا، با  ت یك منظره ترتیب ميعروسكھاي لباس پوشیده بھ عنون اشخاص بھ صور

ھا یك كیفیت تصنعي وجود داشت، و آن عبارت  در این منظره. كشید حافظھ و نیروي تخیل خود منظره مي
ولي با این وجود، نتیجة كارھایش حاكي از . شد بود از فورمالیسم و نظمي كھ بندرت در طبیعت یافت مي

در سالھاي بعدي عمر خود، تعدادي تصاویر خیالي كشید كھ . وستایي بودكیفیت رایحة مطبوع و آرامش ر
یكي از اینھا . گذارد كرد، بلكھ عنان خیالپردازي خود را آزاد مي در آنھا تظاھري بھ انطباق با واقعیت نمي

ھر دو اینھا در سال . بھ نام دختر كلبھ با سگ و سبو حاوي كلیة عواطف سبوي شكستھ اثر گروز بود
  .نقاشي شدند ١٧٨۵

پایھ و مقام او در زمان خودش پایینتر از رنلدز دانستھ . تواند ارزش گینزبره را تعیین كند تنھا یك نقاش مي
طراحي او بھ عنوان اینكھ عاري از دقت است، تركیب بندیش بھ عنوان اینكھ فاقد بھ ھم پیوستگي . شد

اند مورد انتقاد قرار  ھ خود حالت نگرفتھكرد بھ عنوان اینكھ خوب ب است، و افرادي كھ نقاشي مي
در آثار گینزبره كیفیتي . ستود گرفتند؛ ولي خود رنلدز درخشش خیره كنندة رنگامیزي رقیب خود را مي مي

. توانست آن را بخوبي درك كند نمي) رنلدز(نگار بزرگ  شاعرانھ و موسیقیایي وجود داشت كھ تك چھره
روحیة گینزبره بیشتر جنبة . و در تجسم قیافة مردان توفیق بھتري یافت تر داشت رنلدز نحوة تفكري مردانھ

او فاقد آن آموزش در زمینة سبكھاي . ھا را نقاشي كند داد زنان و پسر بچھ رمانتیك داشت و ترجیح مي
كالسیك بود كھ رنلدز در ایتالیا بھ دست آورده بود؛ و از آن معاشرت و حشرونشر تحرك آوري كھ فكر و 

كرد، عالیق فكري اندكي داشت، و از  گینزبره كمتر مطالعھ مي. ساخت بیبھره بود رنلدز را غني ميھنر 
باز بود، ولي زود  او دست و دل. گرداند آمدند روي مي محفل لطیف طبعان كھ در اطراف جانسن گرد مي

  توانست ھرگز نمي. گرفت؛ دیدي انتقادي داشت تأثیر احساسات قرار مي تحت 
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  گالري ملي، لندن. سرا سیدنز: گینزبره تامس

با این وصف، او دستي شریدن را تا پایان . با شكیبایي بھ بحثھاي رنلدز یا قضاوتھاي جانسن گوش دھد
  .حفظ كرد

بتدریج كھ بر سنش افزوده شد، كیفیت مالیخولیایي بھ خود گرفت، زیرا روحیة رمانتیك چنانچھ جنبة مذھبي 
ھاي گینزبره، در میان گیاھان انبوه  در بسیاري از منظره. مرگ عاجز خواھد ماند بھ خود نگیرد، در برابر

زد كھ  شاید او حدس مي. كند خودنمایي مي» نشانة مرگ«و چمنزار سرسبز، یك درخت خشك بھ عنوان 
باشد بھ طور  سرطان مشغول از بین بردن وي است، و از فكر اینكھ دردي چنان طوالني در انتظارش مي

اي آشتي جویانھ بھ رنلدز نوشت و از او   چند روز پیش از مرگ نامھ. كرد فزون احساس تلخكامي ميروزا
رنلدز بھ دیدنش رفت، و این دو نفر كھ خودشان بیش از آنكھ با یكدیگر نزاع . خواست كھ از وي دیدن كند

. اي پرداختند ستانھتر قرار گرفتھ بودند، بھ صحبت دو كرده باشند موضوع بحث وجدل افراد كم اھمیت
خداحافظ، تا اینكھ در دنیاي دیگر یكدیگر را ببینیم و «: وقتي كھ اینان از یكدیگر جدا شدند، گینزبره گفت

  .ویك سالگي درگذشت در سن شصت ١٧٨٨در دوم اوت » .دایك ھم در جمع ما باشد ون

عد رنلدز در چھاردھمین چھار ماه ب. رنلدز در حمل جسد او بھ محوطة كلیساي كیو بھ شریدن پیوست
ھاي عالي كار گینزبره  او با صراحت معایب و جنبھ. اي بھ عمل آورد سخنراني خود از وي تجلیل شایستھ

اگر این ملت در ھر صورت نبوغ كافي براي آن بپرورد كھ براي ما امتیاز «: را متذكر شد، وي افزود
نزبره در تاریخ ھنر در میان نخستین بانیان آن پرافتخار ایجاد یك مكتب انگلیسي را تحصیل كند، نام گی

  ».مكتب رو بھ گسترش بھ نسلھاي آینده منتقل خواھد شد

pymansetareh@yahoo.com



جورج رامني براي رسیدن بھ شھرت رنلدز و گینزبره تالش كرد، ولي نقص تحصیالت، سالمت، و 
اي نگرفتھ  رهاو كھ پس از دوازدھسالگي از تحصیالت بھ. داشت اخالقش وي را در نقشي پایینتر نگاه مي

طراحیھاي وي باعث شدند یكي از . بود، در دكان نجاري پدرش در لنكشر تا سن نوزدھسالگي كار كرد
در سن بیست و دوسالگي شدیدًا بیمار شد و . اھالي محل، كھ آدم بیعاري بود، او را تحت تعلیم قرار دھد

رش را ترك گفت، و در جستجوي بخت كمي بعد بیقرار شد، ھمس. پس از بھبود با پرستار خود ازدواج كرد
در مدت سي و ھفت سال، تنھا دوبار با ھمسر خود مالقات كرد، ولي قسمتي از درآمد خود . خود روان شد

در آمدش براي اینكھ از پاریس و رم دیدن كند كافي بود، و در این شھرھا تحت . فرستاد را براي او مي
ازگشت بھ لندن، براثر توانایي خود بھ بخشیدن وقار و تأثیر گرایش نئوكالسیك قرار گرفت؛ پس از ب

یكي از اینھا اما الین بود كھ بعدھا . كشید، مشتریاني جلب كرد برازندگي بھ كساني كھ تصویرشان را مي
رامني چنان اسیر زیبایي او شد كھ وي را بھ صورت االھھ، كاساندرا، كیركھ، مریم . لیدب ھمیلتن شد

  اي از لیدي وي تك چھره ١٧٨٢در . یس مجسم كردمجدلیھ، ژاندارك، وقد

  

  گالري ملي اسكاتلند. لرد نیوتن: ھنري ریبرن

دالر بھ  ٢۵٠‘٠٠٠این تصویر اخیرًا بھ مبلغ . لیره دریافت داشت ١٨ساذرلند نقاشي كرد كھ براي آن 
ت، ھمسرش او كھ از لحاظ جسمي و روحي از پاي افتاده بود، نزد ھمسرش بازگش ١٧٩٩در . فروش رفت

رامني سھ . دار شد بار دیگر، ھمانطور كھ چھل و چھار سال پیش از آن كرده بود، پرستاري او را عھده
  .درگذشت ١٨٠٢سال با حالت فلج بھ زندگي ادامھ داد و در 

نقاشي و   براثر كارھاي جرج رامني، رنلدز، و گینزبره، انگلستان در نیمة دوم قرن ھجدھم، چھ در زمینة
  .مینة سیاسي و ادبي، بھ جریان كامل تمدن اروپا پیوستچھ در ز
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   فصل سي و یكم

  

  ھمسایگان انگلستان

١٧۵۶ -١٧٨٩  

I – ایرلند عصر گرتن  

كرد، توضیح داد كھ چرا فقرا بھ جنایت روي  از ایرلند دیدن مي ١٧۶۴یك مسافر انلگیسي كھ در 
  :او گفت. آوردند مي

برد، و در چنین حالتي اگر نخستین  فالكتبار در نھایت فقر بھ سر مياز یك دھقان ایرلندي كھ در وضعي 
اي بر سر او بزند و او را ھمیشھ از زندگي تحت فشار و توأم با فقرش  كند ضربھ كسي كھ با او برخورد مي

توان انتظار داشت كھ از  پندارد، چگونھ مي آسوده كند، او بھ دالیلي این عمل را دوستانھ و ارزشمند مي
وضع پست خود را با شكیبایي تحمل … اینكھ بسیاري از آنھا… دالت یا مجازات ھراس داشتھ باشد؟ ع

  .كنند در نظر من دلیل كافي بر نزاكت طبیعي خلق و خوي آنھاست مي

مالكان، كھ تقریبًا ھمھ پروتستان بودند، مستقیمًا یا بیش از سایرین، بر دھقانان كھ تقریبًا ھمگي كاتولیك 
كردند و خوني  داشتند؛ معموًال صاحبان اراضي در انگلستان زندگي مي لم و ستم وحشیانھ روا نميبودند ظ

ھایي كھ اراضي مالكان را بھ اجاره  دیدند، بلكھ واسطھ شان بھ آن آغشتھ بود نمي را كھ مال االجاره
دند كھ تاسرحد امكان از ھا بو این واسطھ. كردند گرفتند این مال االجاره را بزور از دھقانان وصول مي مي

  .زمیني تغذیھ كنند و جامة ژنده بپوشند گرفتند، تا آنجا كھ دھقانان ناچار بودند با سیب دھقانان پول مي

داد، بھ ایرلند اجازه داده شد بھ  ، بھ علت اینكھ بیماري دامھاي انگلستان را بسرعت كاھش مي١٧۵٨در 
از جملھ اراضي عمومي كھ  –اراضي زیادي در ایرلند . ندمدت پنج سال احشام زنده بھ انگلستان صادر ك

بھ . بھ قول سرویلیام پتي(از زیر كشت خارج، زودھنگام  –دار بودند  قبًال مورد استفادة كشاورزان اجاره
ظاھرًا علت این كار این بود . افزودند بھ مسائل خود مي) كردند محض اینكھ توانایي جسماني آن را پیدا مي

  یدوار بودند كھ فرزندانشان بزودي خرجكھ آنھا ام

بھ این ترتیب، با وجود باالبودن میزان مرگ و میر، . االجاره كمك كند خود را در آورند و بھ پرداخت مال
  .افزایش یافت ١٧٩١نفر در  ۴‘٧۵٣‘٠٠٠، بھ ١٧۵۴نفر در سال  ٣‘١٩١‘٠٠٠جمعیت ایرلند از 

پروتستانھا و بعضي از كاتولیكھا دست بھ كار تولید  بسیاري از. شد اوضاع صنعتي امیدوار كننده مي
در ربع آخر قرن، پس از اینكھ گرتن . سازي شده بودند منسوجات كتاني، پشمي، نخي، ابریشمي، یا شیشھ

موفق شد تعدیلي در محدودیتھاي انگلستان نسبت بھ مصنوعات و بازرگاني ایرلند فراھم كند، طبقة 
دوبلن . م اھرمي اقتصادي براي آزادي امور سیاسي و رشد فرھنگي بودمتوسطي بھ وجود آمد كھ در حك

ترینیتي . از مراكز عمدة آموزش و پرورش، موسیقي، نمایش نویسي، و معماري در جزایر بریتانیایي شد
آمد و در آن زمان از خود فھرست بلند باالیي از  كالج بتدریج بھ صورت یك دانشگاه در مي

اگر ایرلند پرتوھاي درخشان خود مانند برك، گولد سمیث، شریدن، . داشت التحصیالن برجستھ فارغ
. كرد سویفت، و بار كلي را درخاك خود نگاه داشتھ بود، ھمپاي درخشانترین ملل آن دوران پرتو افكني مي

السلطنھ، بھ جاي اینكھ سالي یك بار از دوبلن دیدار كوتاھي بھ عمل آورد، آنجا را  ، نایب١٧۶۶پس از 
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تئاترھاي . در این ھنگام بناھاي عمومي معظم و عمارات باشكوه برپا شدند. وطن دایمي خودساختم
در این . كردند آوردند، با تئاترھاي لندن رقابت مي دوبلن، از نظر كیفیت عالي آثاري كھ روي صحنھ مي

و تامس شریدن  ،)١٧۴٢(شھر مسیحا، اثر ھندل، بري نخستین بار اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت 
  . آمیز بسیاري، كھ بعضي از آنھا را ھمسرش نوشتھ بود، روي صحنھ آورد ھاي موفقیت نمایشنامھ

، )پیرایشگران(پرسبیتریان، استقاللیان  –ناسازگاران . البتھ مذھب مسئلة عمومي و بحث اصلي ایرلند بود
بھ موجب این . شدند ا داشتھ مياز مشاغل رسمي و پارلمنت مستثن» قانون آزمون«طبق  –و باتیستھا 

قانون، الزم بود كھ آیینھاي مقدس طبق رسوم كلیساي انگلیكان انجام شوند تا شرط الزم براي انتخاب بھ 
در (پرسبیتریان آلستر . شد شامل ایرلند نمي ١۶٨٩قانون رواداري مذھبي سال . مشاغل یادشده فراھم آید

ھزاران نفر از آنھا بھ امریكا مھاجرت كردند، . كردند اعترض مي بیھوده علیھ این محرومیتھا) شمال ایرلند
  .و در آنجا بسیاري از آنان، با فداكاري، در ارتش انقالبیون جنگیدند

توانست بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب  از جمعیت ایرلند ھشتاد درصد كاتولیك بودند، ولي ھیچ كاتولیكي نمي
. داشتند العمر دریافت مي –ھاي مادام  پروتستانھا اجاره. بودند تنھا معدودي كاتولیك صاحب زمین. شود

شد، و آنھا ناچار بودند  ویك سال اجاره داده نمي ولي بھ اجاره داران كاتولیك ملكي بھ مدت بیش از سي
مدارس كاتولیك مجاز بھ كار نبودند، ولي مقامات . دوسوم سود خود را بھ عنوان مال االجاره بپردازند

بعضي از . كردند نون مربوط بھ منع عزیمت ایرلندیھا بھ خارج براي تحصیل را اجرا نميرسمي قا
عبادت بھ شیوة . توانستند دانشنامھ دریافت دارند یافتند، ولي نمي دانشجویان كاتولیك بھ ترینیتي كالج راه مي

  كاتولیكي مجاز بود، ولي از نظر

ھاي كاتولیك وجود نداشت؛ اما داوطلبان شغل كشیشي اي براي تعلیم و آماده ساختن كشیش قانون وسیلھ
بعضي از این دانشجویان رفتار . توانستند بھ آموزشگاھھاي مذھبي دیگر كشورھاي اروپایي بروند مي

مقامات روحاني فرانسھ و ایتالیا را اختیار كردند و وقتي بھ عنوان   خوش مشربانھ و نظریات آزادمنشانة
رو  گشتند، در سر میز غذاي پروتستانھاي تحصیلكرده با حسن قبول روبھ كشیش بھ انگلستان باز مي

تا ھنگامي كھ ھنري گرتن وارد پارلمنت . كردند شدند و بھ تعدیل تعصب از ھر دو طرف كمك مي مي
، نھضت آزادي كاتولیكان مورد حمایت ھزاران پروتستان، ھم در انگلستان و ھم در )١٧٧۵(ایرلند شد 

  .رفتھ بودقرار گ  ایرلند،

شد و در برابر وي   السلطنھ، كھ توسط پادشاه انگلستان منصوب مي ایرلند زیر نظر یك نایب ١٧۶٠در 
مسئول بود، و یك پارلمنت كھ مجلس اعیان آن تحت تسلط اسقفھاي انگلیكان، و مجلس عوام آن زیر نفوذ 

انتخابات پارلماني تابع ھمان . شد مي مالكان وابستھ بھ كلیساي انگلیكان و حقوق بگیران دولتي بود، اداره
» كارگزاران«چند خانوادة مھم كھ بھ . بود كھ در انگلستان وجود داشتند» باروھاي فاسد و اختصاصي«

  .ھاي خود بودند، مالك باروھاي خود نیز بودند معروف بودند، ھمان طور كھ مالك خانھ

، گروھھایي از ١٧۶٣در . تأثیر بود راكنده و بيمقاومت كاتولیكھا در برابر حاكمیت انگلستان بر آنان پ
در نقاط خارج ) پوشیدند بھ علت پیراھنھاي سفیدي كھ روي لباسھایشان مي(» سفید پسران«كاتولیكھا بھ نام 

كردند، و مأموران  كندند، احشام را فلج مي گشتند، حصارھاي تحدید حدود اراضي را مي از شھر مي
رھبران این گروھھا دستگیر و بھ دار آویختھ شدند، . دادند د حملھ قرار ميوصول مالیات یا عشریھ را مور

بیشتر سربازان  ١٧٧۶در . وضع بھتري داشت» ملي«نھضت براي آزادي . و شورش بپایان رسید
انگلیسي براي خدمت در امریكا از ایرلند بیرون برده شدند؛ در ھمان ھنگام اقتصاد ایرلند بھ علت قطع 

پروتستانھاي ایرلند براي جلوگیري از شورش داخلي یا ھجوم خارجي، . كا دچار ركود شدتجارت با امری
از لحاظ تعداد و قدرت روبھ گسترش گذاردند، تا » داوطلبان«. تشكیل دادند» داوطلبان«یك ارتش بھ نام 

لح بود كھ با پشتیباني این چھل ھزار مرد مس. در زمینة سیاست نیرویي سھمگین شدند ١٧٨٠اینكھ تا سال 
  .ھنري فالد و ھنري گرتن بھ پیروزیھاي خود در زمینة قانونگذاري نایل شدند
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این دو نفر ھر دو در ارتش داوطلبان افسر بودند، و ھر دو در میان بزرگترین خطباي كشوري بودند كھ 
. قي بمانداي از فصاحت برایش با توانست برك و ریچارد شریدن را بھ انگلستان بفرستد و ھنوز ذخیره مي

اي را براي كاھش ارتشا، در مجلسي كھ  او مبارزة شجاعانھ. وارد پارلمنت ایرلند شد ١٧۵٩فالد در سال 
ارتشا، شكست خورد و،   براثر شیوع ھمھ جانبة. نیمي از اعضاي آن بھ دولت مقروض بودند، رھبري كرد

  .یره تسلیم شدل ٣۵٠٠، با قبول شغل نیابت خزانھ داري با حقوق سالي ١٧٧۵در سال 

طولي نكشید . در ھمان سال ھنري گرتن توسط یك حوزة انتخاباتي دوبلن بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب شد
اي بلند پروازانھ اعالم داشت كھ عبارت بود  او برنامھ. كھ وي بھ عنوان رھبر اقلیت جاي فالد را گرفت

زگاران از قید قانون آزمون، پایان دادن بھ تأمین امداد براي كاتولیكھاي ایرلند، آزاد كردن ناسا: از
او با چنان نیرو، فداكاري، و . تضییقات انگلستان بر تجارت ایرلند، و احراز استقالل پارلمنت ایرلند

 ١٧٧٨در . موفقیتي این ھدفھا را تعقیب كرد كھ بھ صورت بت ملت، اعم از كاتولیك یا پروتستان، درآمد
سال بھ دست  ٩٩ھایي بھ مدت  داد اجاره برساند كھ بھ كاتولیكھا امكان مياي را بھ تصویب  توانست الیحھ

قانون آزمون   یك سال بعد، بھ اصرار او،. آورند، و پروتستانھا با ھمان شرایط اراضي را بھ ارث ببرند
قاعد السلطنھ را مت او و فالد پارلمنت ایرلند و نایب. لغو، و براي ناسازگاران حقوق كامل مدني تأمین شد

لرد . كردند كھ ادامة ایجاد موانع انگلستان بر سر راه تجارت ایرلند منجر بھ شدت عمل انقالبي خواھد شد
. نورث، كھ در آن وقت در رأس دولت انگلستان قرار داشت، طرفدار منسوخ كردن این تضییقات بود

. ار دادند، و او تسلیم آنھا شدداران انگلستان علیھ منسوخ كردن این تضییقات وي را تحت فشار قر كارخانھ
در برابر مجلس عوام ایرلند گرد آمدند، در » داوطلبان«. ایرلندیھا تحریم كاالھاي انگلیسي را آغاز كردند

آزادي «حالي كھ اسلحھ در دست داشتند و توپھایي با خود آورده بودند كھ روي آنھا نوشتھ شده بود 
، كھ بر اثر تحریم زیان دیده بودند، مخالفت خود را پس گرفتند، و داران انگلستان كارخانھ. »تجارت، یا این

  .تصویب شد» قانون آزادي تجارت« ١٧٧٩دولت انگلستان و تو خود را مسترد داشت؛ در سال 

او پیشنھاد كرد كھ تنھا پادشاه  ١٧٨٠در اوایل . گرتن سپس براي استقالل پارلمنت ایرلند پافشاري كرد
بتواند براي ایرلند قانونگذاري كند، و بریتانیاي كبیر و ایرلند تنھا   ،»ت پارلمنت ایرلندبا موافق»  انگلستان،

با » داوطلبان«. رو شد این پیشنھاد با شكست روبھ. با رشتة یك پادشاه مشترك با یكدیگر پیوند داشتھ باشند
ھ اگر استقالل و اعالم داشتند ك) ١٧٨٢فوریة (نفري در دنگانن تجمع كردند  ٢۵‘٠٠٠یك نیروي 

در ماه مارس دولت سالخوردة . قانونگذاري اعطا نشود، وفاداري آنھا نسبت بھ انگلستان متوقف خواھد شد
در خالل این احوال، كورنوالیس در یور . لرد نورث سقوط كرد، وراكینگھم و فاكس بھ قدرت رسیدند

لستان بھ امریكا پیوستھ بودند، و فرانسھ و اسپانیا در جنگ علیھ انگ). ١٧٨١(كتاون تسلیم شده بود 
پارلمنت  ١٧٨٢آوریل  ١۶در . رو شود توانست در این ھنگام با یك شورش در ایرلند روبھ انگلستان نمي

. ایرلند بھ رھبري گرتن استقالل قانونگذاري خود را اعالم داشت؛ یك ماه بعد، انگلستان این امر را پذیرفت
گرتن . لیره بھ گرتن، كھ شخصي نسبتًا بیچیز بود، داده شود ١٠٠‘٠٠٠پارلمنت ایرلند تصویب كرد مبلغ 

  .نیمي از این مبلغ را قبول كرد

كھ  –وقتي گرتن . البتھ این امر در حكم یك پیروزي براي پروتستانھاي ایرلند بود، نھ براي كاتولیكھاي آن
  در –كرد  اسقف انگلیكان بھ نام فردریك ھروي از او با قدرت پشتیباني مي

در آنچھ تاریخنویسان (صدد برآمد كھ تاحدي آزادي كاتولیكھا را تأمین كند، حداكثر كاري كھ توانست 
انجام دھد این بود كھ براي كاتولیكھاي صاحب ملك حق رأي تحصیل كند ) نامند مي» پارلمنت گرتن«
یت پارلمنت، این چند تن حق انتخاب كردن را بھ دست آوردند، ولي حق انتخاب شدن بھ عضو). ١٧٩٢(

گرتن بھ انگلستان رفت، موفق شد بھ . مشاغل شھرداري، یا مشاغل قضایي را نتوانستند كسب كنند
. درگذشت ١٨٢٠او در سال . عضویت پارلمنت انگلستان انتخاب شود، و در آنجا بھ مبارزة خود ادامھ داد

رد، كھ بھ كاتولیكھا اجازة را تصویب ك» قانون كمك بھ كاتولیكھا«نھ سال قبل از مرگ وي، پارلمنت 
  .عدالت نھ تنھا كور است، بلكھ لنگ نیز ھست. داد ورود بھ پارلمنت ایرلند را مي
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II – دورنماي اسكاتلند  

، با ایجاد یك پارلمنت مشترك، اسكاتلند و انگلستان را با یكدیگر یكي كرد، ١٧٠٧ھنگامي كھ اتحاد سال 
تقریبًا بیست تن ) ١٧۶٢حد (بلعیده است؛ ھنگامي كھ بیوت مردم لندن بشوخي گفتند كھ نھنگ یونس را 

گفتند كھ یونس مشغول بلعیدن  اسكاتلندي را در خدمت دستگاه دولتي انگلستان درآورد، شوخ طبعان مي
شانزده نفر اعیان نجیبزادة اسكاتلندي و چھل و پنج عضو . از نظر سیاسي نھنگ پیروز شد. نھنگ است

نفر عضو مجلس عوام غرق  ۵١٣و ) عضو مجلس اعیان(نجیبزادة انگلیسي  ١٠٨مجلس عوام در میان 
كرد كھ تحت تسلط  اي مي اسكاتلند سیاست خارجي و تاحدود زیادي اقتصاد خود را تسلیم قوة مقننھ. بودند

اسكاتلندیھا . این دو كشور خصومت پیشین خود را فراموش نكرده بودند. پول و افكار انگلیسیھا قرار داشت
نابرابري بازرگاني میان یونس و نھنگ شكایت داشتند، و سمیوئل جانسن، با عبارت و كلمات آكنده از از 

  .كرد تعصب شدید ملي، از عمل نھنگ در گاز گرفتن حمایت مي

میزان تولد و تناسل باال بود، ولي میزان مرگ . نفر جمعیت داشت ١‘٢۵٠‘٠٠٠حدود  ١٧۶٠اسكاتلند در 
بھ من گفتھ شده است كھ در ھایلندز »  :گفت ١٧٧٠ادم سمیث حدود سال . شتھم دست كمي از آن ندا

تنھا دوتن از آنھا را زنده داشتھ   اسكاتلند این یك امر غیرعادي نیست كھ مادري كھ بیست بچھ زاییده است،
ا روي دار ر اراضي بیرون شھرھا بودند، و زارعان اجاره  رؤساي طوایف ھایلندز مالك تقریبًا ھمة» .باشد

داد،  زمیني سنگالخ، كھ بارانھاي شدید تابستان و برفھاي زمستان از ماه سپتامبر تا ماه مھ آنھا را عذاب مي
در یك مزرعھ، ظرف بیست و . یافت میزان مال االجاره بكرات افزایش مي. داشتند در فقري بدوي نگاه مي

ري از دھقانان كھ گریزي از فقر در موطن بسیا. لیره باال رفت ٢٠لیره بھ  ۵پنج سال، مال االجاره از 
توانست  یك رییس غارتگر مي«: گفت یافتند، بھ امریكا مھاجرت كردند؛ و بھ طوري كھ جانسن مي خود نمي

  مالكان كاھش ارزش پول را بھانة افزایش» .از امالك خود بیابان بي آب و علفي بھ وجود آورد

در این معادن، تا . سنگ و نمك وضع حتي از این ھم بدتر بوددر معادن زغال. دادند مال االجاره قرار مي
  .العمر اجیر كار خود بودند ، كارگران مادام١٧٧۵

در شھرھاي لولندز اسكاتلند، انقالب صنعتي باعث رونق كار یك طبقة متوسط روبھ گسترش و پرفعالیت 
جمعیت گالسگو براثر صنایع و . شدند ھاي نساجي ھمھ جا دیده مي در جنوب باختري اسكاتلند كارخانھ. شد

این . افزایش یافت ١٨٠٠نفر در سال  ٨٠,٠٠٠، بھ ١٧٠٧نفر در سال  ١٢,۵٠٠بازرگاني خارجي از 
یك  ١٧٩٠- ١٧۶٨در سالھاي . اي فقیرنشین، و یك دانشگاه بود ھاي اجاره شھر داراي حومة ثروتمند، خانھ

كدیگر متصل كرد؛ و بھ این ترتیب یك راه تجاري ھاي كالید و فورث را بھ ی ترعھ ساختھ شد كھ رودخانھ
 ١٧۴٠ادنبورگ، كھ در . سراسر آبي میان جنوب باختري صنعتي و جنوب خاوري سیاسي بھ وجود آمد

ھر خانوادة . نفر جمعیت داشت، كانون حكومت، فعالیتھاي فكري، و تجدد اسكاتلند بود ۵٠,٠٠٠حدود 
ي از سال را در آنجا بگذارند؛ بازول و برنز بھ اینجا متمكن اسكاتلندي عالقھ داشت دست كم قسمت

كردند؛ در این شھر حقوقدانان مشھوري مانند  آمدند، و ھیوم، رابرتسن، و ریبرن در اینجا زندگي مي مي
كردند؛ یك دانشگاه پر ابھت و انجمن سلطنتي ادنبورگ در آن بودند؛ مقر فرماندھي  ھا زندگي مي ارسكین

  .ر این شھر قرار داشتمسیحیت اسكاتلند د

ایم، تعدادشان براي ایجاد وحشت در  كاتولیكھاي پیرو كلیساي رم معدود بودند، ولي ھمانطور كھ دیده
سرزمیني كھ ھنوز طنین صداي جان ناكس، رھبر مذھبي و مؤسس فرقة پرسبیتري اسكاتلند، در آن 

مذھبي انگلیكان در میان ثروتمندان كھ از اسقفھا و مراسم » اسقف نشین«كلیساي . انعكاس داشت كافي بود
ولي بیشتر مردم پیرو كلیساي پرسبیتري اسكاتلند بودند، كھ . آمد، طرفداران بسیاري داشت خوششان مي

و در زمینة مذھب و اخالقیات، جز  داد، دانست، مراسم مذھبي را بھ حداقل كاھش مي اسقفھا را مردود مي
، و مجمع عمومي آن قانون دیگري ھاي پرسبیتریان، سینودھاي ایالتي قانون شوراھاي بخش، حوزه

. شاید در ھیچ جاي دیگر در اروپا، غیر از اسپانیا، مردم چنین مستغرق در االھیات نبودند. پذیرفت نمي
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شدند  كھ از مقامات كلیسایي و كشیشھا تركیب مي) پایینترین ردة شوراھاي مذھبي(شوراھاي كلیسا 
این شوراھا . دي جریمھ وضع كنند، و بھ مجازات برسانندتوانستند بھ خاطر سوء رفتار و افكار ارتدا مي
. توانستند زناكاران را محكوم كنند كھ ضمن مراسم مذھبي برپا بایستند و علنًا مورد مؤاخذه قرار گیرند مي

بھ این ترتیب در یكي از شوراھاي كلیسا مورد مؤاخذه  ١٧٨۶اوت  ۶رابرت برنز و جین آرمر در تاریخ 
كرد و آزاد فكري را از  تقدات كالوني در زمینة معاد بر فكر مردم عادي حكمفرمایي ميمع. قرار گرفتند

ساخت؛ ولي گروھي از روحانیان معتدل، بھ رھبري رابرت واالس، ادم  نظر جاني و جسمي خطرناك مي
ید ھیوم فرگسن، و ویلیام رابرتسن، بھ قدركافي در عدم رواداري مردم تعدیل بھ عمل آوردند تا بگذارند دیو

  .بھ مرگ طبیعي درگذرد

  كردند شاید براي مقابلھ با خوشگذراني پر سروصداي مردمي كھ آنقدر احساس سرما مي

كھ تا حد مستي میخوارگي كنند، و چنان فقیر بودند كھ تنھا لذتشان انجام امور جنسي بود، مذھبي سختگیر 
ود شیطان و روحانیان، میخوارگي و رغم وج دھد كھ مردان، علي زندگي برنز نشان مي. ضرورت داشت

در ربع آخر قرن ھجدھم در معتقدات مذھبي . كردند، و دختران آماده بھ خدمت ھم نادر نبودند زناكاري مي
ویلیام كریچ نقاش، كھ . و پایبندي بھ اخالقیاتي كھ براساس سنن استوار بود نقصاني مشخص حاصل شد

از « ١٧٨٣یكشنبھ روز انجام مراسم مذھبي بود؛ در  ١٧۶٣ساكن ادنبورگ بود، متذكر شد كھ در سال 
و شبھا خیابانھا پر از سروصداي » شد، خصوصًا توسط مردان، حضور در كلیسا غفلت محسوسي مي
تعداد  ١٧٨٣در … خانھ وجود داشتند؛ پنج یا شش فاحشھ ١٧۶٣«جوانان ولگرد و آشوبگر بودند؛ در 

ھر محلة شھر و . ن شھر بیش از یكصد برابر افزایش یافتھ بودھا بیست برابر، و تعداد زنا خانھ فاحشھ
روزھاي یكشنبھ بازي گلف مردان را از » .حومھ آلوده بھ انبوه زناني بود كھ بھ فساد روي آورده بودند

این كار قبًال گناه (رقصیدند  كشانید، و در روزھاي ھفتھ مردان و زنان مي كلیسا بھ میدانھاي گلف بازي مي
كردند، و در  ، در مسابقات اسبدواني شركت مي)این كار ھنوز ھم گناه است(رفتند  ھ تئاتر مي، ب)بود

  .پرداختند ھا بھ قمار مي  باشگاھھا و میخانھ

كردند، و  مردم كلیسا رو مقدمات كلیسا را تعیین مي. كلیسا منبع اصلي دموكراسي و آموزش و پرورش بود
. رفت در ھر ناحیھ یك مدرسھ دایر كند انتظار مي) شد انتخاب مي »حامي«كھ معموًال توسط یك (از كشیش 

اندروز در حال انحطاط بود،  از چھار دانشگاه موجود، دانشگاه سنت. عطش آموزش و پرورش شدید بود
 ١٧٧٣جانسن دانشگاه ابردین را در سال . ولي مدعي آن بود كھ بھترین كتابخانھ را در بریتانیا دارد

نشگاه گالسگو در میان استادان خود جوزف بلك فیزیكدان، تامس رید فیلسوف، و دا. شكوفان یافت
دانشگاه ادنبورگ جوانترین این چھار . سمیث اقتصاددان را داشت و بھ جیمز وات ھم پناه داده بود ادم

  .دانشگاه بود، ولي ھیجان نھضت روشنگري اسكاتلند بھ آن روح و سرزندگي بخشیده بود

III – گري اسكاتلندجنبش روشن  

تواند علت تجلي  تنھا رشد تجارت با انگلستان و سایر كشورھاي جھان، و پیدایش صنعت در لولندز، مي
اثر ھیوم، و زندگي ) ١٧٣٩(ناگھاني نبوغي را كھ در فاصلة میان انتشار رسالھ دربارة طبیعت انسان 

در زمینة فلسفھ، فرانسیس ھاچسن،  .اسكاتلند را منور ساخت بیان كند) ١٧٩١(سمیوئل جانسن اثر بازول 
لرد (جان ھوم، ھنري ھوم   دیوید ھیوم، و ادم فرگسن؛ در زمینة اقتصاد، ادم سمیث؛ در زمینة ادبیات،

، ویلیام رابرتسن، جیمز مكفرسن، رابرت برنز، و جیمز بازول؛ در زمینة علوم، جوزف بلك، )كیمس
در اینجا . بودو؛ و در زمینة پزشكي، جان و ویلیام ھانترجمیز وات، نویل مسكالین، جیمز ھاتن، و لرد مان

  كھكشاني وجود

١٠- ١٠٣٧  
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كرد، ھیوم، رابرتسن، و  درخشیدند رقابت مي اكبر مي داشت كھ باستارگاني كھ در انگلستان در اطراف دب
این . دندھا تشكیل دا براي بحثھاي ھفتگي دربارة افكار و اندیشھ» انجمن برگزیده«دیگران در ادنبورگ یك 

علت این امر تا حدودي آن . مردان و نظایر آنان با افكار فرانسویان در تماس بودند نھ با افكار انگلیسیھا
بود كھ طي قرنھا فرانسھ با اسكاتلند حشر و نشر داشت، و تا حدودي ھم علت آن بود كھ ادامة خصومت 

ھیوم دربارة افكار انگلیسیھا در . شد نگ ميمیان انگلیسیھا و اسكاتلندیھا مانع در ھم آمیختن این دو فرھ
زمان خود عقیدة خوبي نداشت، تا اینكھ در سال مرگ خود، با حقشناسي، انحطاط و سقوط امپراطوري 

  .روم نوشتة گیبن را مورد تحسین قرار داد

رید  مساینك بھ دشمن خوشمشرب ھیوم یعني تا. ایم ما قبًال دین خود را نسبت بھ ھاچسن و ھیوم ادا كرده
او، . پردازیم كھ كوشش داشت فلسفھ را از مابعدالطبیعة ایدئالیستي بھ قبول واقعیتي عیني باز گرداند مي

ضمن تدریس در ابردین و گالسگو، اثر خود را بھ نام تحقیق در ذھن انسان برپایة اصول عقل سلیم 
اي نزاكت آمیز  را ھمراه نامھ قبل از انتشار این اثر، دستنوشتة خود. بھ رشتة تحریر درآورد) ١٧۶۴(

مخالفت كند، ) ھیوم(حاكي از تعارفات نزد ھیوم فرستاد و در آن از اینكھ ناچار است با فلسفھ شكاكانة او 
ھاي وي بود، بھ آن پاسخ داد و از او  كھ از خصیصھ ھیوم با لحن دوستداشتني خود،. ابراز تأسف كرد

  .ر كندخواست كھ بدون بیم از شماتت، آن را منتش

رید قبًال بھ این نظر باركلي كھ ما تنھا از تصورات آگاھیم و ھیچ وقت از اشیا اطالع نداریم تسلیم شده بود؛ 
» ذھن«ولي وقتي ھیوم با استدالل مشابھي مدعي شد كھ ما تنھا از حاالت ذھني آگاھي داریم، و نھ از یك 

كھ در حكم متھ بھ خشخاش گذاردن است، ھمة اضافھ بر این حاالت، رید احساس كرد كھ اینگونھ تحلیل، 
گونھ اعتقاد بھ خداوند یا فناناپذیري روح را از میان  تمایز میان صحیح و ناصحیح، درست و غلط، و ھمھ

او براي جلوگیري از این شكست كامل، بر این عقیده شد كھ باید افكار ھیوم را مردود دارد، و این . برد مي
  .ار بار كلي را طرد كندكار مستلزم آن بود كھ افك

بھ این ترتیب، او این فكر را بھ ریشخند گرفت كھ ما تنھا از احساسات و تصورات خود آگاھیم، و گفت 
كاري است كھ ما مثًال  بالعكس، ما بھ طور مستقیم و از نزدیك بر اشیا واقفیم؛ تنھا بر اثر افراط و ریزه

دھیم و آن را بھ یك مشت احساس و تصور تبدیل  مي معلومات خود را دربارة یك گل مورد تحلیل قرار
طور است، و وقتي احساسات  این یك مشت احساس و تصور واقعي است، ولي خود گل ھم ھمین. كنیم مي

اندازه،  –البتھ كیفیات اولیھ . دھد شود، گل با سرسختي بھ وجود خود ادامھ مي ما دربارة آن متوقف مي
بھ دنیاي عیني تعلق دارند و تنھا براثر خطاھاي ذھني،  –و تعداد  شكل، جسمیت، بافت، وزن، حركت،

یابند؛ و حتي كیفیات ثانوي تا آنجا كھ شرایط جسماني یا شیمیایي در شيء یا محیط باعث  تغییر ذھني مي
  ایجاد احساسات

  .شوند، داراي منبع عیني ھستند ذھني از قبیل بو، مزه، گرما، روشني، رنگ یا صدا مي

اصول «ھاي بیسواد نیست، بلكھ  تعصبات توده» اصول عقل سلیم«گوید، ولي  عقل سلیم این را بھ ما مي
ما را بھ اعتقاد بھ ] عقلي كھ در میان ھمة ما مشترك است[غریزي است، كھ وضع و ساختمان طبیعتمان 

» .فرض كنیمكند و ما ناچاریم آنھا را در امور عادي زندگي بھ صورت اصول مسلم  آن رھبري مي
استدالالت سبك و بیمایة مابعدالطبیعھ در مقایسھ با این عقل ھمگاني كھ روزانھ آزمایش و ھزار بار تأیید 

گیرد؛ حتي ھیوم،  شود، تنھا در حكم یك بازي است كھ بھ صورت پرواز انفرادي از جھان صورت مي مي
شد، از این بازي فكري دست  يبھ طوري كھ خودش اعتراف كرد، وقتي از اطاق مطالعة خود خارج م

تنھا تصورات نیستند كھ وجود . گرداند ولي ھمان بازگشت بھ عقل سلیم واقعیت را بھ ذھن باز مي. كشید مي
خود زبان بر این اعتقاد . دارند، بلكھ یك عضو زنده، یك ذھن، و یك نفس ھست كھ این تصورات را دارد

ھستم كھ احساس » من«این ضمیر . اول شخص مفرد است ھر زباني داراي یك ضمیر  :كند كلي داللت مي
رسید كھ تصور شود رسالھ  خیلي طبیعي بھ نظر مي«. كنم، و دوست دارم آورم، فكر مي كنم، بھ یاد مي مي

ولي اینك ما متوجھ   دربارة طبیعت انسان بھ یك نویسنده احتیاج داشت، آن ھم بھ یك نویسندة خیلي با فكر؛
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اي تداعیھا و  ھا و تصورات است كھ گرد ھم آمدند و خود را طبق پاره ك سلسلھ اندیشھشویم كھ تنھا ی مي
  ».كششھا در جاي خود قرار دارند

توانست استنتاجات مذھبي رید را بپذیرد، ولي از  او نمي. این مطالب را با نیك نفسي تلقي كرد  ھیوم ھمة
رغم افكار  اینھا، و علي  ھ شد كھ پس از ھمةكرد، و شاید وقتي متوج خلق و خوي مسیحــي او تحسین مي

رغم افكار خود ھیوم، ھیوم یك وجود واقعي بود، در خفا احساس  بار كلي دنیاي خارج وجود داشت و، علي
مردم نیز احساس آسودگي كردند و سھ چاپ از كتاب تحقیق رید را قبل از مرگ وي . آسودگي كرد

كتاب رید ذھن مرا، كھ بر «: گوید كردند؛ او مي ساس آسودگي ميبازول در میان كساني بود كھ اح. خریدند
  ».اثر تفكرات بھ سبك پیچیده و شكاكانھ بسیار ناراحت شده بود، آرامش بخشید

چھار برادر ادم، كھ اثر خود را بر معماري انگلستان . ھنر بھ عصر روشنگري اسكاتلند رنگ ورو افزود
، كھ نتوانستھ بود در موطن خود، )پسر الن رمزي شاعر(رمزي الن . باقي گذاردند، اسكاتلندي بودند

و پس از سالھا تالش، نقاش مقیم دربار ) ١٧۵٢(ادنبورگ، افتخاراتي كسب كند، بھ لندن مھاجرت كرد 
ولي . اوتك چھرة خوبي از جورج سوم ساخت. گران آمد پادشاه شد، و این امر برنقاشان انگلیسي سخت

جا شدن بازوي راستش بھ زندگي نقاشي او پایان  جابھ. بود كھ از ھمسر خود كشید اي بھتر از آن، تك چھره
  .داد

دار ادنبورگ بود، پیش خود نقاشي  او، كھ فرزند یك كارخانھ. سرھنري ریبرن در حكم رنلدز اسكاتلند بود
  با رنگ و روغن را یادگرفت، تصویر بیوة ارث و میراث داري را چنان مطابق

او پس از دوسال تحصیل در . آن زن با وي ازدواج كرد و ثروت خود را بھ پایش ریخت میل او كشید كھ
از . طولي نكشید كھ بیش از آنچھ وقتش اجازه دھد، مشتري یافت). ١٧٨٧(ایتالیا، بھ ادنبورگ بازگشت 

رابرتسن، جان ھوم، دوگلد استوارت، والتر سكات؛ و بھترین : جملھ مشتریان او این اشخاص بودند
صویرش از لرد نیوتن بود كھ عبارت بود از بدني عظیم، سري بزرگ، و كیفیات اخالقي آھنیني كھ با ت

اي است كھ ریبرن در ھمسر  در قطب مخالف این تصویر زیبایي ساده. خصایصي تسكین بخش توأم بود
موزة ھنري  كرد، مانند اطفال دراموند در گاھي او در نقاشي از اطفال با رنلدز رقابت مي. خود یافت
  .عنوان نایب یافت، ولي سال بعد در سن شصت و ھفت سالگي درگذشت ١٨٢٢ریبرن در . مترپلیتن

ادم فرگسن با مقالھ دربارة جامعھ . دوران روشنگري اسكاتلند از نظر عرضة تاریخنویس برتري داشت
این . ماعي سھیم بودشناسي و روانشناسي اجت ، در بنا نھادن مطالعھ در زمینة جامعھ)١٧۵٧(مدني خود 

كرد كھ تاریخ، انسان را تنھا بھ عنوان  فرگسن استدالل مي. كتاب در مدت حیات وي ھفت بار بھ طبع رسید
براي درك انسان باید او را بھ عنوان یك موجود . شناسد كند مي موجودي كھ در گروھھایي زندگي مي

تكوین . تمایالت انفرادي تركیب شده است اجتماعي ولي در حال رقابت ببینیم كھ از عادات اجتماعي و
شود، و بندرت  خصوصیات اخالقي و تشكل اجتماعي برابر فعل و انفعال این تمایالت متضاد تعیین مي

رقابتھاي اقتصادي، مخالفتھاي سیاسي، نابرابریھاي اجتماعي، . گذارند كمال مطلوبھاي فالسفھ بر آن اثر مي
  . كنند اینھا ادامھ خواھند یافت و بر روي ھم بھ پیشرفت بشر كمك مي. و خود جنگ در طبیعت وجود دارند

فرگسن در دوران خود بھ اندازة ادم سمیث شھرت داشت، ولي دوست آنھا ویلیام رابرتسن از اینھا ھم 
ھمپایة «ما امیدواري ویالنت را بھ اینكھ شیلر بھ عنوان یك تاریخنویس . شھرت بیشتري بھ دست آورد

توانیم فكر  آیا ما مي«: سؤال كرد ١٧۵٩ھوریس والپول در » .سن، و گیبن شود بھ خاطر داریمھیوم، رابرت
اند، بھ تاریخنویس نیاز داریم؟ سبك كار رابرتسن از  كنیم در حالي كھ آقاي ھیوم و آقاي رابرتسن زنده

: ات خود نوشتگیبن در خاطر» .ام ترین سبكھایي است كھ من تاكنون خوانده ترین و بیطرفانھ پاكیزه
تركیب كامل، زبان پراحساس و دورانھاي دقیقًا ثبت شدة دكتر رابرتسن چنان بر من اثر كردند كھ این «

او ھمچنین » .امید بلند پروازانھ را در من بھ وجود آورد كھ یك روز بتوانم پایم را جاي پاي او بگذارم
كنند، احساس انبساط  یسان انگلیسي قلمداد ميبینیم مرا جزو گروه سھ نفري تاریخنو  ھر بار كھ مي«: گفت
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گیبن این دو نفر را ھمپایة گویتچاردیني و ماكیاولي بھ . دو نفر دیگر ھیوم و رابرتسن بودند» .كنم خاطر مي
نخستین تاریخنویس دوران «دانست و بعدًا رابرتسن را  عنوان بزرگترین تاریخنویسان دوران جدید مي

  .خواند» حاضر

  او كھ در سن بیست و دو. نند رید، خود یك روحاني و فرزند یك روحاني بودرابرتسن، ما

در گلدسمیور بھ عنوان كشیش منصوب شده بود، دو سال بعد بھ عضویت مجمع عمومي ) ١٧۴٣(سالگي 
پس از شش سال . در آنجا رھبر اعتدالیون شد و از بدعتگذراني مانند ھیوم حمایت كرد. كلیسا تعیین شد

اثري بھ نام تاریخ اسكاتلند در مدت سلطنت ملكھ  ١٧۵٩لعة دقیق اسناد و مراجع، در سال تالش و مطا
او با شكستھ نفسي كتاب خود را در . ماري و جیمز ششم تا رسیدن وي بھ تاج و تخت انگلستان منتشر كرد

یحد از ماري ملكة این كتاب، با احتراز از ستایش ب. جایي پایان داد كھ تاریخ انگلستان ھیوم آغاز شده بود
انگلستان، مردم اسكاتلند را راضي كرد و با سبك خود مردم انگلستان را خوشنود ساخت، ھرچند كھ 

این . كرد شدند، احساس تفریح و سرگرمي مي جانسن از اینكھ در آن كلمات ثقیلي بھ سبك جانسن یافت مي
  .كتاب ظرف پنجاه و سھ سال، نھ بار تجدید چاپ شد

ما ). ١٧۶٩(ابرتسن تاریخ حكومت امپراطور شارل پنجم بود كھ در سھ جلد منتشر شد ولي شاھكار ر
 –توانیم از روي بھایي كھ ناشران بھ وي پرداختند، بھ شھرتي كھ او بھ دست آورده بود پي ببریم  مي

ب را ھمة اروپا این كتا. اي كھ براي تاریخ اسكاتلند دریافت داشتھ بود لیره ۶٠٠لیره در برابر  ۴۵٠٠
كاترین بزرگ در سفرھاي طوالني خویش آن را با . ترجمھ كرد و بدین وسیلھ از آن تحسین بھ عمل آورد

؛ كاترین ھم »كشم، خصوصًا از جلد اول آن من ھرگز از خواندن آن دست نمي«: گفت برد، او مي خود مي
شد، احساس  نجم منجر ميما از پیشگفتار طوالني آن، حاوي مرور قرون وسطي كھ بھ شارل پ  مانند ھمة

اند، ولي ھیچ یك از آثاري كھ بعدًا موضوع را  پژوھشھاي بعدي جاي این كتاب را گرفتھ. كرد خوشي مي
توجھ بھ این نكتھ جالب است كھ . تواند بھ عنوان یك قطعة ادبي با آن برابري كند عرضھ داشتھ است نمي

تمجیدي بود كھ از تاریخ ھیوم شد در دوستي كشیش  تمجیدي كھ از این كتاب بھ عمل آمد و بمراتب بیش از
  .خللي وارد نكرد) ھیوم(و فیلسوف بدعتگذار ) رابرتسن(

از این دو نفر مشھورتر جیمز مكفرسن بود كھ گوتھ وي را ھمپایة ھومر، و ناپلئون او را باالتر از ھومر 
اي با طول  الم داشت كھ حماسھمكفرسن، كھ در آن وقت بیست و چھار سالھ بود، اع ١٧۶٠در . دانست مي

اي كمكھاي مالي  و شكوھي قابل توجھ در نسخ خطي پراكندة گیلي موجود است كھ اگر وي بتواند پاره
كشیش فصیح (رابرتسن، فرگسن، و ھیو بلر . آوري و ترجمھ كند  دریافت دارد، حاضر است آن را جمع

ن و دو صاحبنظر در آثار گیلي، براي مكفرس. پول الزم را فراھم كردند) پرسبیتري در ادنبورگ
مكفرسن اثري بھ نام  ١٧۶٢آوري نسخ خطي قدیم در ھایلندز و ھبریدیز بھ گردش پرداختند؛ و در  جمع

سرودة اوشن پسر فینگل، ترجمھ شده از زبان گیلي … فینگل، یك شعر حماسي باستاني در شش كتاب
شد بھ قلم اوشن است، منتشر  نام تمورا، كھ گفتھ ميیك سال بعد، او یك اثر حماسي دیگر بھ . منتشر كرد
  .او ھر دو كتاب را بھ نام آثار اوشن انتشار داد ١٧۶۵كرد؛ و در 

شود كھ وي سیصدسال عمر كرد، و این مدت كافي بود كھ وي مخالفت مشركانة خود را با االھیات  گفتھ مي
بعضي از اشعاري كھ بھ وي نسبت داده شده . رداي كھ قدیس پاتریكیوس بھ ایرلند آورده بود ابراز دا تازه

گرگور  اند، خصوصًا در كتاب لیسمور كھ جیمز مك در سھ نسخة خطي متعلق بھ قرن پانزدھم محفوظ مانده
در فینگل گفتھ شده است كھ چگونھ این . مكفرسن این نسخ خطي را در دست داشت. تألیف كرد ١۵١٢در 

بھ ایرلند را شكست داده بود، آنھا را بھ یك جشن و آواز صلح  جنگجوي جوان، كھ مھاجمین اسكاتلندي
داستان بھ نحوي روشن گفتھ شده، و وقوف این اسكاتلندي بر ارزش دختران ایرلندي بھ آن . دعوت كرد

تو مانند برف روي دشت «: گوید یكي از جنگجویان بھ مورنا دختر پادشاه كورمك مي. گرمي بخشیده است
پیچد و در برابر اشعة مغرب زمین  كرومال بھ ھنگامي كھ روي تپھ درھم ميھستي، مویت بھ مھ 

درخشد شباھت دارد؛ پستانھایت مانند دو صخرة صافیند كھ از برانو سرزمین جویبارھا دیده شوند؛  مي

pymansetareh@yahoo.com



شویم  رو مي ما با پستانھاي دیگري روبھ» .بازوانت بھ دو ستون سفید در تاالر فینگل بزرگ شباھت دارند
؛ اینھا »پستانھاي سنگین«و » پستانھاي برجستھ«، »پستانھاي سفید«وار ھستند، مانند  كمتر صخرهكھ 

كشد كھ داستان از عشق بھ نفرتھاي جنگ روي  كنند، ولي طولي نمي قدري حواس انسان را پرت مي
  .آورد مي

اسكاتلندیھا آن را بھ . كرداوشن اثر مكفرسن، در اسكاتلند، انگلستان، فرانسھ، و آلمان جنب و جوشي برپا 
 ١٧۶۵انگلستان، كھ در . اي از گذشتة قھرمانانة قرون وسطایي خود مورد تحسین قرار دادند  عنوان صفحھ

ھاي گیلي  داد، براي آثار تخیلي افسانھ ھاي شعر قدیم انگلیسي اثر پرسي را مورد استقبال قرار مي بازمانده
قھرمان داستان خود را نشان داد كھ شش صفحھ   ،)١٧٧۴(تربود گوتھ، كھ سرگرم اتمام ور. آمادگي داشت

القلب و با احساس، دورا،  این صفحات مربوط بھ داستان دوشیزة رقیق. خواند از اوشن را براي لوتھ مي
دھند كھ چگونھ اراث شریر با این تعھد كھ  بودند كھ پدرش آرمین آن را نقل كرده است، و نشان مي

ي صخره در دریا با او مالقات خواھد كرد، او را بھ آنجا كشانید، و چگونھ ارث او را اش آرمار رو دلداده
دورا صدایش را بلند «: در داستان چنین آمده است. اش خبري نشد در روي صخره رھا كرد و از دلداده
 آردینال با قایق براي نجات وي رفت، ولي» ! آرمین! آردینال«: كرد، برادرش و پدرش را صدا كرد

آرمار دلداده . تیري، كھ توسط یك دشمن پنھان شده درست بھ وي ھدفگیري شده بود، او را بھ قتل رسانید
ناگھان صداي انفجاري از تپھ بھ روي امواج «بھ ساحل آمد، سعي كرد با شنا خود را بھ دورا برساند؛ 

كھ نزد وي برود، از وحشت  پدرش، كھ پیرتر وضعیفتر از آن بود» .رسید؛ او فرو رفت و دیگر باال نیامد
  :و یأس فریاد برآورد و گفت

فریادھایش . شد صداي شكایت دخترم، كھ تنھا بر روي صخرة كونتھ با آب دریا قرار داشت، شنیده مي
او را در نور ضعیف ماه . توانست بكند؟ تمام شب روي ساحل ایستادم پدرش چھ مي. مكرر و بلند بودند

قبل از طلوع صبح، صداي او ضعیف . بارید  باران بھ سختي روي تپھ مي  بود؛صداي باد بلند … . دیدم مي
  شده بود و مانند نسیم شامگاھان در میان 

  .او از غم و اندوه از پاي درآمد و جان داد. ھا از میان رفت علفھاي صخره

ا در باال ھنگامي كھ طوفانھ! قدرت من در جنگ از میان رفتھ و غرورم در میان زنان ساقط شده است
نشینم و بھ صخرة مرگبار  برخیزند، وقتي كھ باد شمال امواج را باال برد، من در كنار ساحل پرخروش مي

آیا ھیچ كدام از شما از روي ترحم . بینم اغلب، در نور ماه در حال افول، اشباح اطفالم را مي. كنم نگاه مي
  آیید؟ بھ سخن نمي

اي از اشعار قدیم گیلي بود با یك سلسلھ  اوشن واقعًا ترجمھ آیا: طولي نكشید كھ بحث و جدل درگرفت
اشعاري بود كھ مكفرسن نوشتھ و آنھا را بھ نام شاعري كھ شاید ھرگز پا بھ عرصة وجود نگذشتھ است 

قلمداد كرده بود؟ ھر در وگوتھ در آلمان، دیدرو در فرانسھ، و ھیوبلر و لردكیمس در اسكاتلند براي ادعاي 
سمیوئل جانسن در اثر خود بھ نام سفري بھ جزایر غربي  ١٧٧۵ولي در . ار قایل شدندمكفرسن اعتب

من معتقدم كھ این اشعار «: دربارة اشعار اوشن چنین گفت  ،)١٧٧٣(اسكاتلند، پس از تحقیقاتي در ھبریدیز 
نست اصل آن را تنظیم كننده یا نویسنده ھرگز نتوا. اند ایم وجود نداشتھ ھرگز بھ صورتي جز آنچھ ما دیده

مكفرسن بھ جانسن نوشت كھ تنھا سن و سال » .تواند آن را نشان دھد كس دیگر ھم نمي نشان دھد، و ھیچ
امیدوارم «: جانسن پاسخ داد. دارد كاري در امان نگاه مي او را از یك مبارزه یا كتك) جانسن(مرد انگلیسي 

. قلب و ناشي از پستي یك آدم رذل است كشف كنمكردم یك ت چیزي مانع آن نشود كھ من آنچھ را كھ فكر مي
من در برابر خشم شما مقاومت … . كنم كردم و ھنوز مي من كتاب شما را یك شیادي تصور مي… 
وقتي از مكفرسن خواستھ شد . ھیوم، ھوریس والپول، و دیگران درشك و تردید بھ جانسن پیوستند» .كنم مي

ود را از آنھا ترجمھ كرده است نشان دھد، او این كار را بھ اصل مداركي را كھ وي مدعي بود اشعار خ
او از بعضي از . انداخت؛ ولي در زمان مرگش نسخ خطي اشعار گیلي را از خود بھ جاي گذارد عقب مي
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بسیاري از . این نسخ خطي براي تنظیم طرح داستان و تعیین شیوه و لحن اشعار خود استفاده كرده بود
  .این متون گرفت؛ ولي دو داستان حماسي ساختة خودش بودند عبارات و اسامي را از

خوب است ما آن را آزادي عمل . كرد، كامل یا انزجار آور نبود این فریب، آن طور كھ جانسن تصور مي
نفسھ استحقاق  دو اثر حماسي او، كھ بھ نظم و نثر بودند، في. شاعرانھ بھ مقیاس بیش از حد وسیع بنامیم

ھاي وحشتزاي طبیعت، شدت  این دو اثر زیبایي و جنبھ. را كھ بھ دست آوردند دارا بودند قسمتي از تحسیني
این آثار، بھ نحوي توأم با رقت قلب، جنبة احساساتي داشتند، ولي . دھند خشم، و عالقھ بھ جنگ را نشان مي

منعكس كرده بود ) ١۴٧٠(تاحدودي ھم كیفیت واالیي را كھ سر تامس ملري در اثر خود بھ نام مرگ آرثر 
ھاي مكفرسن بر روي امواج رمانتیكي كھ دوران روشنگري را در برگرفت بھ  نوشتھ. در خود داشتند

  .شھرت و معروفیت رسیدند

IV – ادم سمیث  

پدرش، كھ در كركالدي . در دوران روشنگري اسكاتلند، پس از ھیوم، ادم سمیث بزرگترین شخصیت بود
تقریبًا تنھا ماجرایي كھ این اقتصاددان در ). ١٧٢٣(از تولد ادم، درگذشت بازرس گمرك بود، چند ماه قبل 

رو شد این بود كھ بھ ھنگام سھ سالگي كولیھا او را دزدیدند و چون بھ تعقیبشان  زندگي خود با آن روبھ
سكو ادم پس از اینكھ مدتي در كركالدي بھ مدرسھ رفت و در گال. برآمدند، بچھ را در كنار جاده رھا كردند

بھ دانشگاه آكسفرد رفت، و در آنجا  ١٧۴٠داد شركت كرد، در سال  ھایي كھ ھاچسن درس مي در دوره
سمیث از . آنھا را توصیف كرد) ١٧۵٢(ارزش یافت كھ بعدًا گیبن  معلمان را بھ ھمان اندازه تنبل و بي

را كھ وي از رسالھ در  اي طریق مطالعھ بھ تعلیم و آموزش خود ھمت گماشت، ولي مقامات دانشكده نسخھ
بارة طبیعت انسان ھیوم داشت، بھ این عنوان كھ براي یك جوان مسیحي كامًال نامناسب است، توقیف 

یك سال سركردن با مقامات دانشگاه براي او كافي بود؛ وي، كھ مادر خود را بیشتر از این مقامات . كردند
بھ ادنبورگ  ١٧۴٨در . ذب مطالب آن ادامھ داددوست داشت، بھ كركالدي بازگشت و بھ خواندن كتاب و ج
مطالبش اشخاص متنفذ را تحت تأثیر قرار . رفت و در آنجا مستقال در زمینة ادبیات و فن بیان درس داد

، و یك سال بعد سمت استادي فلسفة )١٧۵١(دادند، و كرسي منطق در دانشگاه گالسگو بھ او تفویض شد 
استنتاجات اخالقي خود  ١٧۵٩در . ق، علم حقوق، و اقتصاد سیاسي بوداخالقي را یافت كھ شامل علم اخال

باكل، كھ آثار ارسطو و اسپینوزا را نادیده گرفتھ . را در اثري بھ نام نظریة احساسات اخالقي منتشر كرد
  .اعالم داشت» مھمترین اثري كھ تاكنون دربارة این موضوع جالب نوشتھ شده است«بود، این اثر را 

وتھاي اخالقي بشر را از تمایل خود بھ خود انسان بھ اینكھ خود را در جاي دیگران تصور كند سمیث قضا
كنیم و با این ھمدردي، یا احساس  بھ این ترتیب، ما عواطف دیگران را منعكس مي. دانست ناشي مي

ي ما، یا احساس اخالقي از غرایز اجتماع. شویم گذاردن یا محكوم كردن برانگیختھ مي ھمنوعي، بھ صحھ
ایم، ریشھ گرفتھ است؛ ولي این احساس   از عادات ذھنیي كھ ما بھ عنوان اعضاي یك گروه پرورش داده

آموزد  رسد كھ فرد مي حد اعالي پرورش اخالقي یك فرد ھنگامي فرا مي. اخالقي با حب نفس منافاتي ندارد
، و طبق اصول عیني انصاف، كند كھ خود را ھمان طور كھ قضاوت كند كھ دربارة دیگران قضاوت مي

مذھب منبع یا ستون اصلي احساسات اخالقي ما » .قانون طبیعي، دوراندیشي، و عدالت برخود حكومت كند
نیست، ولي این احساسات تحت نفوذ نیرومند این اعتقاد قرار دارد كھ قانون اخالقي از یك خداي پاداش 

  .شود دھنده و كیفر رساننده ناشي مي

كھ در این وقت پنجاه و یك سال داشت، بھ عنوان معلم و راھنما استخدام شد تا در سفري  سمیث، ١٧۶۴در 
  .بھ اروپا دیوك آو بوكلیوخ را، كھ ھجده سال داشت، ھمراھي كند

العمر، بھ سمیث تأمین و فراغت الزم را براي  لیره مادام ٣٠٠حقوقي كھ براي وي تعیین شد، یعني سالي 
در فرنھ از . ماھھ در تولوز، شروع بھ نوشتن این شاھكاركرد ١٨من یك توقف او ض. تھیة شاھكارش داد
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بھ  ١٧۶۶در سال . آالمبر، كنھ، و تورگو آشنا شد/ولتر دیداري بھ عمل آورد، و در پاریس باھلوسیوس، د
اسكاتلند بازگشت و ده سال بعدي را با رضایت خاطر نزد مادرش در كركالدي گذراند و روي كتاب خود 

منتشر شد، در ھیوم بانامة  ١٧٧۶این كتاب كھ تحقیق در ماھیت و علل ثروت ملل نام داشت در . كردكار
  .ھیوم كمي بعد درگذشت. تمجید آمیزي از آن استقبال كرد

را » نظام تجاري«او . خود ھیوم در مقاالتش بھ ایجاد نظرات اقتصادي و اخالقي ادم سمیث كمك كرده بود
، انحصارات تجاري، و دیگر اقدامات )براي تولیدات داخلي(آمیز  مركي حمایتھاي گ كھ طرفدار تعرفھ

آوري فلزات گرانبھا بھ عنوان ثروت  دولتي براي حصول اطمینان از فزوني صادرات بر واردات و جمع
گفت این سیاست مانند آن است كھ انسان نگذارد  ھیوم مي. اساسي یك ملت بود، مورد استھزا قرار داده بود

كھ ھمة … موانع و مالیاتھاي بیشماري«مسیر طبیعي خود را بیابد، و او خواستار آن شد كھ اقتصاد از  آب
البتھ سمیث با مبارزة كنھ و » .اند آزاد شود ملل اروپا، و بیش از ھمھ انگلستان، بر تجارت وضع كرده

واست فیزیوكراتھا براي دیگر فیزیو كراتھاي فرانسھ علیھ مقررات محدود كننده اصناف و دولتھا، و خ
كھ اجازه دھد طبیعت مسیر خود را طي كند و ھمة قیمتھا و دستمزدھا در » آزادي عمل«استقرار سیاست 

شورشي كھ در آن ھنگام در امریكا علیھ تضییقات . جریان رقابت آزاد بھ سطح خود برسند آشنا بود
. داد از زمینة فكري سمیث را تشكیل مي انگلستان نسبت بھ تجارت مستعمرات در حال پیدایش بود قسمتي

كرد راھنماي دولت انگستان شده بود، سال انتشار كتابش احتماًال  اگر آزادي تجارت كھ وي پیشنھاد مي
  . شد نمي) امریكا(شاھد اعالم استقالل 

ات او انحصار تجارت مستعمر. ھایي داشت سمیث دربارة كشمكش میان انگلستان و امریكا افكار و اندیشھ
كرد؛ و معتقد بود ھمان  تلقي مي» ھاي پست و زیانبار نظام تجاري شیوه«بھ وسیلة انگلستان را یكي از 

ھاي امپراطوري انگستان امتناع  وقت كھ اھالي مستعمرات از دادن مالیات براي كمك بھ ھزینھ
گونھ جداشدن  با این« .شد بایستي بدون چون و چراي بیشتري، بھ امریكا استقالل داده مي ورزیدند، مي مي

این عالقھ ممكن . شد بسرعت تجدید مي… دوستانھ، عالقة طبیعي اھالي مستعمره نسبت بھ كشور ما در
آنھا را بر آن دارد كھ در جنگ ودر تجارت از ما جانبداري كنند، و بھ جاي اینكھ اتباع آشوبگر و … بود

سرعت پیشرفت آن كشور «: او افزود» .ما شوندو سخاوتمندترین متحدان … جویي باشند، باوفاترین ستیزه
از لحاظ ثروت، جمعیت، و بھبود وضع چنان بوده است كھ شاید ظرف مدت كمي بیش از یك قرن، 

در آن صورت مقر امپراطوري بھ طور . توانست از مالیاتھاي انگلستان تجاوز كند تولیدات امریكا مي
  ھ بھ دفاع عمومي و شد ك طبیعي بھ آن قسمت از امپراطوري منتقل مي

  ».كرد كمك بیشتري مي

دانست، بلكھ زمین را با  اي كھ كشور در اختیار داشت نمي سمیث ثروت یك ملت را بھ مقدار طال و نقره
اصالحاتي كھ در آن بھ عمل آمده، و محصوالتش، و مردم را با كار، خدمات، مھارتھا، و كاالھایشان بھ 

اي موارد استثنایي، حد اعالي  فلسفة او این بود كھ بجز در پاره. كرد عنوان ثروت یك كشور توصیف مي
منافع شخصي جنبة ھمگاني دارد، ولي اگر ما . آید ثروت مادي از حد اعالي آزادي اقتصادي بھ دست مي

بگذاریم كھ این انگیزة نیرومند با حد اعالي آزادي اقتصادي عمل كند، چنان پشتكار، تالشھاي تازه، و 
خواھد انگیخت كھ بیش از ھر نظام دیگري كھ در تاریخ شناختھ شده است، تولید ثروت خواھد  رقابتي بر

سمیث عقیده داشت كھ .) این در حكم داستان زنبورھا اثر مندویل بود كھ بتفصیل تشریح شده بود. (كرد
ھماھنگ خواھد قوانین بازار، خصوصًا قانون عرضھ و تقاضا، آزادي تولید كننده را با رفاه مصرف كننده 

شوند، و رقابت متقابل  ساخت، زیرا اگر تولید كننده بیش ازحد سود ببرد، دیگران وارد ھمان فعالیت مي
عالوه بر آن، مصرف كننده از یك نوع دموكراسي . دارد اي نگاه مي قیمتھا و سودھا را در حد منصفانھ

زان زیاد، تعیین خواھد كرد كھ چھ شود، زیرا او با خریدن یا نخریدن بھ می اقتصادي برخوردار مي
اینھا   كاالھایي تولید، و چھ خدماتي عرضھ شوند، و اینھا بھ چھ مقدار و چھ بھایي باشند، نھ اینكھ ھمة

  .توسط دولت معین و مقرر شوند
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ولي با اعتقاد بھ اینكھ تولیدات كارگران و خدمات تجارت ھمان قدر (سمیث با پیروي از شیوة فیزیوكراتھا 
، خواستار پایان دادن بھ حقوق و عوارض فئودالیتھ، تضییقات )وت واقعي ھستند كھ محصوالت زمینثر

اصناف، مقررات اقتصادي دولتي، و انحصارات صنعتي یا بازرگاني شد و ھمة اینھا را محدود كنندة آن 
انداز كند، بخرد و  سدھد كھ بھ مطابق میل خود كار كند، خرج كند، پ دانست كھ بھ فرد اجازه مي آزادیي مي

را » آزادي عمل«دولت باید . دارد بفروشد، و بدین ترتیب چرخھاي تولید و توزیع را در گردش نگاه مي
رعایت كند و بگذارد طبیعت افراد بشر آزادانھ عمل كند؛ باید بھ فرد اجازه دھد كھ براي خود چاره 

تواند  تواند انجام دھد، و شغلي را كھ مي ميبیندیشد، با آزمایش و خطا در زندگي اقتصادي كاري را كھ 
  .دولت باید بگذارد فرد یا غرق شود یا شنا كند. احراز كند، بھ دست آورد

نخست حفظ جامعھ از خشونت … :تنھا سھ وظیفھ دارد) یا دولت(بھ موجب این نظام آزادي طبیعي، پادشاه 
ا كھ ممكن است، در برابر بیعدالتي و مظالم و تھاجم جوامع مستقل دیگر؛ دوم حفظ ھر عضو جامعھ، تا آنج

ھر عضو دیگر آن، یا برقرار كردن یك دستگاه اجراي دقیق عدالت؛ و سوم حفظ و نگاھداري بعضي از 
توانند بھ سود ھیچ فرد یا افراد قلیلي كھ آنھا را دایر  گاه نمي المنفعھ و مؤسسات عمومي كھ ھیچ تأسیسات عام

  ».اشندیا حفظ و نگاھداري كنند ب

داري را قادر  كرد، و خطوط اصلي نظامي كھ سرمایھ در این گفتھ شیوة حكومتي كھ جفرسن تجویز مي
  .العاده بیابد، وجود داشت ساخت رشد و شگفتي فوق مي

اگر وظیفة جلوگیري از بیعدالتي متضمن این اجبار باشد كھ از . در این شیوه راه فراري وجود داشت
لوحان یا ضعفا توسط زیركان واقویا جلوگیري شود، چھ وضعي پیش خواھد  سادهاستفادة غیر انساني از 

چنین بیعدالتي تنھا امكان دارد كھ توسط انحصارات براي جلوگیري از رقابت یا : داد آمد؟ سمیث پاسخ مي
 ما باید بھ رقابت. كردند كھ جلو انحصارات گرفتھ شود تجارت روي دھد، و حال آنكھ اصول وي ایجاب مي

كارفرمایان براي استخدام كارگران، و رقابت كارگران براي یافتن كار، متكي باشیم تا دستمزد را تعظیم و 
تعدیل كند؛ كلیة تالشھاي دولت براي تنظیم و تعدیل دستمزد دیر یا زود بر اثر قوانین بازار باشكست 

تنھا منبع ثروت است، ) عقیده داشتندطور كھ فیزیوكراتھا  نھ زمین، آن(با آنكھ كارگر . رو خواھند شد روبھ
ھر بار كھ قانون كوشیده است «. كارگرھم، مانند سرمایھ، یك كاالست و تابع قوانین عرضھ و تقاضا

ھر «زیرا » دستمزد كارگران را تنظیم و تعدیل كند، ھمیشھ در جھت كم كردن آن بوده است نھ افزایش آن؛
یان كار فرمایان و كارگرانشان را حل و فصل كند، مشاورانش كند اختالفات م وقت كھ قوة مقننھ كوشش مي

این مطلب بھ ھنگامي نوشتھ شد كھ قوانین انگلستان بھ كارفرمایان اجازه » .ھمیشھ كارفرمایان ھستند
داد كھ خود را متشكل كنند تا منافع اقتصادیشان را حفظ كنند، ولي كارگران را از چنین تشكلي ممنوع  مي
بیني كرد كھ دستمزد بھتر نھ براثر مقررات  بھ این جانبداري قانون حملھ برد و پیش سمیث. داشت مي

  .دولت، بلكھ براثر تشكل كارگران بھ دست خواھد آمد

. گرفت شد ھمیشھ جانب كارگران را علیھ كارفرمایان مي داري انگاشتھ مي كسي كھ بھ عنوان مبشر سرمایھ
كرد  داران مشي دولت را تعیین كنند اعالم خطر مي گانان و كارخانھاو نسبت بھ اینكھ اجازه داده شود بازر

  :گفت و مي

در ھر رشتة مخصوص تجارت یا صناعت، ھمیشھ از بعضي جھات با منافع مردم فرق … منافع تجار
پیشنھاد ھر قانون جدید، یا تنظیم و ترتیب بازرگانیي كھ از این طبقھ … . دارند، و حتي مخالف آن ھستند

اي سرچشمھ  چنین پیشنھادي از طبقھ… ود، ھمیشھ باید با احتیاط بسیار مورد توجھ قرار گیردناشي ش
و در موارد عدیده، … كھ عمومًا عالقھ دارد مردم را بفریبد و حتي مورد تعدي قرار دھد… گیرد  مي

  .مردم را ھم فریفتھ و ھم مورد تعدي قرار داده است

گوید؟ ولي سمیث از مالكیت خصوصي بھ عنوان  كھ سخن مي آیا این ادم سمیث است یا كارل ماركس
كرد و معتقد بود كھ تعداد مشاغل موجود و دستمزد پرداخت شده بیش  ناپذیر فعالیت دفاع مي انگیزة اجتناب
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با این وصف، وي از دستمزد زیاد، . آوري و بھ كار گرفتن سرمایھ بستگي خواھد داشت از ھر چیز با جمع
كرد و در الغاي تجارت  ھم براي كارفرما سودمند است و ھم براي كارگر، طرفداري ميبھ عنوان اینكھ 

شود سرانجام ارزانتر از كاري خواھد بود كھ  كاري كھ توسط افراد آزاد انجام مي«برده، بھ این علت كھ 
  .كرد ، پافشاري مي»شود توسط بردگان انجام مي

  گیریم، از ت اخالقیش در نظر ميوقتي سمیث را از لحاظ ظاھر، عادات، و خصوصیا

اینكھ فردي كھ تا این حد از جریانات كشاورزي و صنعت و بازرگاني دور بود، دربارة این مباحث پیچیدة 
او بھ ھمان اندازه . آییم تخصصي با چنان واقعبیني و بصیرت و شھامتي نوشتھ است، بھ حیرت مي

او كھ معموًال مبادي آداب و مالیم بود، . زیادي نداشتفراموشكار بود كھ نیوتن، و بھ رسوم متداول توجھ 
اي كھ مشروعیت والدت خان  توانایي آن را داشت كھ با بینزاكتي سمیوئل جانسن، با یك پاسخ چھار كلمھ

پس از انتشار ثروت ملل، دو سال در لندن گذراند و . داد بھ مقابلھ پردازد بزرگ را مورد سؤال قرار مي
بھ  ١٧٧٨او، كھ پیرو مكتب آزادي تجارت بود، در . مند شد با گیبن، رنلدز، و برك بھره در آنجا از آشنایي

ازآن پس، با مادرش در ادنبورگ زندگي كرد و تا پایان عمر . عنوان كمیسر گمرك از اسكاتلند انتخاب شد
ر در سن شصت و ھفت سالگي بھ دنبال ماد ١٧٩٠درگذشت، وخودش در  ١٧٨۴مادرش در . مجرد ماند
  .روان شد

تسلط و ھماھنگي ارقام و اطالعاتش، : موفقیت او آنقدر تابع اصالت فكرش نبود كھ معلول عوامل زیر بود
ھا و مطالب روشن كننده، بھ كار بستن نظریھ مطابق با شرایط جاري بھ نحوي روشن كننده،  گنجینة نمونھ

خارج كرد و » آور علم مالل«از صورت سبكي ساده و روشن و مجاب كننده، و دیدي وسیع كھ اقتصاد را 
كتاب او اھمیت تاریخي داشت، زیرا عوامل و نیروھایي را كھ نظام فئودالیتھ و . ھمپایة فلسفھ قرار داد

كرد و توضیح  داد خالصھ مي داري و آزادي تجارت تغییر شكل مي را بھ نظام سرمایھ» نظام تجاري«
 ١١٩ھنگامي كھ پیت دوم عوارض چاي را از . بھ وجود نیاورد داد، ولي البتھ این عوامل و نیروھا را مي

درصد بھ دوازده و نیم درصد كاھش داد، و بھ طور كلي كوشش كرد كھ آزادي تجارت را برقرار كند، دین 
كند كھ چگونھ در یك میھماني شام كھ   لرد روزبري تعریف مي. خود را نسبت بھ ثروت ملل اعالم داشت

ما خواھیم ایستاد تا شما «: داشت، وقتي سمیث وارد شد، ھمھ بھ پا خاستند و پیت گفتپیت در آن حضور 
نسل «پالتني پیشگویي كرد كھ اثر سمیث  –سر جیمز ماري » .بنشینید، زیرا ھمھ ما شاگردان شما ھستیم

  ».حاضر را مجاب خواھد كرد و بر نسل آینده حكومت خواھد راند

V – رابرت برنز  

خون قدیمي ولي نااصیل من از زمان طوفان نوح در «: گفت رگترین شاعر اسكاتلند، ميرابرت برنز، بز
ما بھ زمان دورتر از ویلیام برنز، كھ از شیادي بھ دور بود و بھ » .عروق شیادان جریان داشتھ است

ون، او با اگنس برا ١٧۵٧در . گردیم برد، باز نمي دار زحمتكش و تندخو بھ سر مي صورت یك زارع اجاره
شش سال بعد، ویلیام یك مزرعة ھفتاد ایكري . رابرت را برایش بھ دنیا آورد، ازدواج كرد ١٧۵٩كھ در 

  در . در ماونت آلیفنت اجاره كرد
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  گالري ملي اسكاتلند. رابرت برنز: آرچیبالد سكیروینگ

رابرت در خانھ تعلیم . كرد این مزرعھ خانوادة رو بھ تكثیر، با قناعت، در یك خانة دور افتاده زندگي مي
وقتي بھ . كرد یافت و بھ مدرسة كلیساي ناحیھ رفت، ولي از سن سیزدھسالگي در مزرعھ كار مي

یك دخترك تو دل برو، با نمك، و شاداب مرا با «گوید،   چھاردھسالگي رسید، بھ طوري كھ خودش مي
دالنھ، و وارستگي زیاده از  هاحساسات مطبوع خاصي آشنا كرد كھ با وجود ناكامیھاي تلخ، احتیاط ساد

دیگري آشنا شد و » فرشتة«در سن پانزدھسالگي با » .دانم حدش، من آن را زیباترین خوشیھاي بشر مي
خیلي شدید ] بھ زنان[آورد كھ دلبستگي رابرت  برادرش بھ خاطر مي. شبھاي تبالودي را در فكر او گذارند

  .بود شد و او پیوستھ طعمة یكي از اغواگران زیباروي

ایكر  ١٣٠ویلیام برنز، كھ تحت تأثیر شھامتي بیپروایانھ قرار گرفتھ بود، مزرعة لوخلي را كھ  ١٧٧٧در 
در این ھنگام . لیره براي آن بپردازد ١٣٠مساحت داشت در تاربولتن اجاره كرد و قرار گذاشت سالي 

خانواده شد؛ زیرا ویلیام كھ رابرت، كھ ھجده سال داشت و پسر ارشد بین ھفت فرزند بود، كارگر اصلي 
بتدریج این پدر و پسر، كھ یكي . تالش بیپاداش وي را از پاي درآورده بود، بھ پیري زودرس دچار شده بود

داشت،  تر گام برمي كرد و دیگري بھ سوي معتقداتي گسترده خود را در چارچوب تعصب خشك محدود مي
والدینش، بھ یك آموزشگاه رقص رفت، و بھ طوري كھ  رابرت، با وجود منع. گرفتند از یكدیگر فاصلھ مي

از آن لحظة شورش، پدرم نسبت بھ من نوعي نفرت پیدا كرد كھ بھ عقیدة من یكي از «: خودش بعدھا گفت
رابرت در سن بیست و چھار سالگي بھ یكي » .بندوباریي بود كھ شاخص سالھاي آیندة عمرم شد علل آن بي

رابرت و . االجاره، ضبط شد مزرعة آنھا بھ علت عدم پرداخت مال ١٧٨٣ر د. از لژھاي فراماسون پیوست
لیره  ٩٠ایكر در برابر سالي  ١١٨اي بھ مساحت  برادرش گیلبرت فقر خود را روي ھم گذاردند تا مزرعھ

لیره براي  ٧آنھا مدت چھار سال در این مزرعھ تالش كردند و براي خود ھریك سالي . اجاره كنند
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داشتند؛ و با این مزرعھ خرج والدین، خواھران، و برادران خود را  صي منظور ميھاي شخ ھزینھ
  .بھ بیماري سل درگذشت ١٧٨۴پدرشان در . دادند مي

رابرت در شبھاي بلند زمستان كتابھاي بسیاري، از جملھ كتب تاریخ رابرتسن، فلسفة ھیوم، و بھشت مفقود 
او كھ از » .د قھرمان محبوب من، شیطان میلتن، بھ من بدھیدروحي مانن»  :گفت او مي. خواند میلتن، را مي

نظارت كلیسا بر اخالقیات متنفر بود، بدون احساس ناراحتي، از االھیات كلیسایي دست كشید و تنھا ایمان 
پرست را كھ بھ جان ناكس  ارتدوكسھاي سنت«. مبھمي را نسبت بھ خداوند و فناناپذیري روح حفظ كرد

كرد و اعتقاد داشت كھ روحانیان در فاصلة بین ھر یكشنبھ بھ اندازة خود او  سخره ميم» اعتقاد داشتند
یك سلسلھ ) دربارة یك اجتماع احیاي مذھبي(» نمایشگاه مقدس«او در اثر خودبھ نام . شوند مرتكب گناه مي

  د، دركشیدن داشتند و دوزخ را بھ رخ مردم مي از واعظان را توصیف كرد كھ از گناھان پرده برمي

  .حالي كھ روسپیان در خارج، با اطمینان، بھ انتظار عنایت مردان كلیسارو بودند

اي نزد او فرستاد تا او را بھ  نفرت برنز نسبت بھ روحانیان ھنگامي شدت یافت كھ یكي از آنھا نماینده
صاحب ملك وقتي . خاطر اینكھ بدون سند ازدواج با بتي پیتون ھمبستر شده بود، مؤاخذه و جریمھ كند

مھربانش بھ نام گوین ھمیلتن بھ خاطرغیبت مكرر از مراسم كلیسا مورد مؤاخذة شوراي كلیساي موخلین 
در این ھنگام، این شاعر تندترین ھجو خود را تحت . ، نفرت برنز تبدیل بھ خشم شد)١٧٨۵(قرار گرفت 

از مقامات كلیساي موخلین، را نوشت، كھ تقواي ریاكارانة ویلیام فیشر، یكي » دعاي ویلي مقدس«عنوان 
  :گوید برنز او را مجسم كرد كھ چنین با خداوند سخن مي. داد مورد استھزا قرار مي

  كنم،  ستایم و تقدیس مي من قدرت بیھمتاي ترا مي

  اي، در آن ھنگام كھ تو ھزاران نفر را در تاریكي شب رھا كرده

  من در اینجا در برابر دید تو قرار دارم،

  نعمات و عنایت توبھ خاطر 

  و نور مشتعل و درخشاني

  …تابد  كھ بر این مكان مي

  …داني كھ شب گذشتھ من با مگ آه خدایا، تو مي

  كنم، من از تو صمیمانھ طلب عفو مي

  اي كاش كھ این امر ھرگز موجب نزول بال،  آه،

  .و باعث ھتك حرمت من نشود

  گاه دیگر یك پاي خالف شرع و من ھیچ

  .كنم بلند نمي )مگ(بر روي او 

  عالوه بر آن، من باید ھمچنین اعتراف كنم
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  …كنم سھ بار با دختر لیزي كھ فكر مي

  ولي خداوندا آن روز جمعھ،

  وقتي نزدیك او رفتم، مست بودم،

  داني كھ خادم بیریاي تو وگرنھ تو مي

  …. داد ھرگز او را بھ اینكار سوق نمي

  باش،خدایا بھ خالفھاي گوین ھمیلتن توجھ داشتھ 

  .پردازد كند، و بھ ورقبازي مي خورد، بد زباني مي او مي

  با این وصف، او راھھاي پول گرفتن

  .داند از بزرگ و كوچك را مي

  او قلوب مردم را

  …. دزدد از كشیش خداوند مي

  خدایا در روز انتقامت او را مجازات كن،

  خدایا از ھر كس كھ بھ او خدمت كرده بازخواست كن،

  م از آنھا درنگذرو از روي ترح

  و دعاي آنان را نشنو،

  بلكھ بھ خاطر مردم خودت آنھا را نابود كن

  .و آنھا را امان مده

  ولي خدایا، من و دعاھاي مرا

  با شفقت دنیوي و االھي بھ خاطر بیاور،

  تا من بھ خاطر برازندگي و ثروت بدرخشم،

  و ھیچ كس از من جلوتر نباشد،

  .اشدو ھمة افتخارات آن از آن تو ب

  !آمین، آمین

  .برنز جرأت نكرد این شعر را منتشر كند؛ اما سھ سال پس از مرگش بھ چاپ رسید
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» اي زناكار حرفھ«او خود را . داد در خالل این احوال، وي دالیل زیادي براي مؤاخذه بھ دست كلیسا مي
دلفریب، كھ روي چمن  خلوي«: آوردند، مانند دوشیزگان یكي پس از دیگري او را بھ ھیجان مي. خواند مي

جني كروئیك شنك،   ،»كالریندا«، جین آرمر، ھایلند، مري كمبل، پگي چامرز، »خرامید مرواریدفام مي
، دبورا دیویس قشنگ كوچولو، اگنس فلمینگ، جیني »آمد مزرعة چاودار مي«جني اھل دارلي كھ از 

، مري ماریسن، آناپارك، آنا و )كلوریس(جفري، پگي كندي اھل دون قشنگ، جسي لیوارس، جین لوریمر 
چون «تنھا چشمان درخشان و متبسم، دستان نرم، و پستانھاي . باز ھم بودند –پالي ستوارت، و پگي تامسن 

او خطاھاي جنسي خود را بھ این . آورد آنھا او را با رنجھا و اندوه زندگي از در سازش در مي» تودة برف
شود، و چرا انسان یك استثنا باشد؟ ولي او بھ زنان  عت عوض ميچیز در طبی داشت كھ ھمھ علت معذور مي

ما از پنج طفل مشروع و نھ طفل نامشروع او خبر . داد كھ ھرگز بھ قول یك مرد اعتماد نكنند ھشدار مي
تواند او را عالج  ، و عقیده داشت تنھا اختھ كردن مي»من نبوغي براي پدرشدن دارم«گفت  او مي. داریم

  :گفت بارة سرزنشھاي كشیشان و قوانین اسكاتلند مياما در. كند

  توانند دست بھ دست ھم بدھند، كلیسا و دولت مي

  بگویند من نباید چنین كارھایي بكنم؛

  توانند بھ جھنم بروند، كلیسا و دولت مي

  .و من بھ سراغ آناي خودم خواھم رفت

برنز پیشنھاد كرد با او ازدواج كند، ولي والدین ، )١٧٨۵مھ  ٢٢(اي بھ دنیا آورد  وقتي بتي پیتون از او بچھ
طولي نكشید كھ . او بھ جین آرمر روي آورد و كتبًا بھ او قول ازدواج داد. بتي این پیشنھاد را رد كردند

  برنز در برابر ١٧٨۶ژوئن  ٢۵در . جین حاملھ شد

ا جین مزدوج تلقي گفت خود را ب او مي. شوراي كلیسا حضور یافت و بھ مسئولیت خود اعتراف كرد
كند و حاضر است سرقول خود بایستد، ولي پدر جین حاضر نشد بگذارد دخترش با یك زارع ھفدھسالھ  مي

ژوئیھ برنز در روي نیمكت كلیسا با خضوع و  ٩در . كھ یك طفل نامشروع ھم سربارش بود ازدواج كند
و بھ دنیا آورد، و در ششم اوت او در سوم اوت، جین از او یك دوقل. خشوع مورد عتاب علني قرار گرفت

پدر جین علیھ او . و جین در برابر حاضرین در كلیسا، بر مؤاخذه گردن نھادند و از این افتضاح مبرا شدند
حكم جلب . حكم جلب بھ دست آورد؛ شاعرخود را پنھان كرد و درصدد برآمد باكشتي بھ ژامائیك برود

كمبل ازدواج كند و او را  ر ھمان تابستان او قول داد با مريد. اش بازگشت اجرا نشد، و رابرت بھ مزرعھ
مري «قبل از اینكھ آنھا بتوانند دربارة این نقشھ عملي انجام دھند، مري مرد؛ برنز در : بھ امریكا ببرد

  .از او تجلیل كرد» تقدیم بھ مري در بھشت«و » ھایلند

اشعارش را . ش را بھ نام خویش منتشر كرد، او در كیلمارنوك نخستین جلد اشعار١٧٨۶در سال پرحاصل 
كھ احتمال داشت بھ كلیسا یا اخالقیات مردم بربخورند حذف كرد؛ با لھجة اسكاتلندي خود، و توصیف 

مناظر آشنا، خوانندگان خویش را خشنود كرد، و دھقانان را با توصیف جزییات زندگیشان در قالب اشعار 
دیگري اینچنین نسبت بھ حیواناتي كھ در تحمل بار روزانة شاید ھیچ شاعر . قابل درك خرسند ساخت

مزارع با او شریكند، یا گوسفند بیگناھي كھ در بارش برف تند سرگشتھ است، یا موشي كھ بھ علت خیش 
  :مثًال. آید از النة خود بیرون رانده شده است ھمدردي نشان نداده باشد كشاورزي كھ بھ سویش مي

  نیستي،لي، آقا موشھ، تو تنھا و

  در اثبات اینكھ دوراندیشي ممكن است بیھوده باشد،
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  كنند ھایي كھ موشھا و انسانھا طرح مي بھترین نقشھ

  .آیند اغلب اشتباه از آب درمي

شپشي كھ یك شپش دیگر را روي كاله یك خانم در كلیسا «ابیاتي كھ در پایان شعري تحت عنوان تقدیم بھ 
  :اند لمثل در آمدها آورده است بھ صورت ضرب» بیند مي

  بینند آه، دیدن خودمان آنطور كھ دیگران ما را مي

  .دھد  چھ قدرتي بھ ما مي

برنز براي حصول اطمینان از اینكھ كتاب كوچكش با حسن قبول رو بھ رو شود، قسمتي تحت عنوان 
سنگین بھ آن افزود، كھ عبارت است از توصیف زارعي كھ پس از یك ھفتھ كار » نشین شنبھ شب كلبھ«

كند؛ دختر  اند و ھركدام داستان روز خود را بازگو مي  كند، ھمسر و اطفالش دور او جمع شده استراحت مي
كند؛ خانوادة خوشحال غذاي سادة خود را با ھم  ارشد با كمرویي دلدادة خجول خود را معرفي مي

اي  بھ این تصویر دلپذیر قطعھبرنز . كنند خواند؛ و سپس ھمھ با ھم دعا مي خورند؛ پدر كتاب مقدس مي مي
  »اسكاتیا، عزیز من، خاك وطن من«تحت عنوان 

اي كھ بھ چاپ رسیدند، بجز سھ نسخھ، ھمھ  نسخھ ۶١٢از . افزاید پرستي اسكاتلندي مي  افزاید و بھ میھن مي
  .لیره درآمد خالص براي برنز داشتند ٢٠,٠٠٠ظرف چھار ھفتھ بھ فروش رسیدند و 

كھ با پول فروش این كتاب ھزینة سفر بھ امریكا را تأمین كند؛ ولي در عوض، آن را او در فكر آن بود 
پرسروصدا طبقة باالي اطاق  ١٧٨۶او، كھ با یك اسب عاریتي در نوامبر . صرف توقفي در ادنبورگ كرد

یك  در طول. حسن قبول كتابش توسط منتقدان ادنبورگ درھا را بھ رویش گشود. آنھا را اشغال كرده بودند
  :سر والتر سكات وي را چنین توصیف كرد. فصل، بت اجتماع اشخاص ممتاز بود

یك روز … . اي بودم ، كھ برنز نخستین بار بھ ادنبورگ آمد، من پسر پانزدھسالھ١٧٨٧- ١٧٨۶در سالھاي 
 در آنجا چند آقا كھ شھرت ادبي داشتند نیز حضور. او را در منزل مرحوم پروفسور فرگسن بزرگوار دیدم

وار؛ نوعي  او از نظر جسماني نیرومند و سالم بود؛ پریدگي رنگش روستایي بود نھ احمق… . داشتند
صورتي بزرگ و چشماني درشت و تیره داشت كھ … . شد بیپیرایگي و سادگي توأم با وقار در او دیده مي

ر كشور خود در میان مرداني كھ بادانشترین افراد در دوران و د… درخشیدند مي… بھ ھنگام صحبت
  .كرد بودند، اونظرات خود را با لحني كامًال محكم وي بدون كوچكترین جسارت بیان مي

او . اي افزوده بود، منتشر كند اي از اشعار خود را، كھ بھ آن مطالب تازه برنز تشویق شد كھ چاپ تازه
گدایان «خود را بھ نام براي اینكھ بھ كتاب جدیدش مایة بیشتري بدھد، درصدد برآمد یكي از آثار عمدة 

این اثر، اجتماعي از . كھ جرأت نكرده بود در مجلد چاپ كیلمارنوك بیاورد، در آن بگنجاند» خوشحال
ولگردان، فقیران، جنایتكاران، شاعران، ویولن نوازان، فواحش، و سربازان علیل و مفلوك را در 

ھاي  ترین زندگینامھ اینھا بیپرده برنز از قول. كرد آبجوفروشي ننسي گیبسن در موخلین توصیف مي
شد نقل كرد و این معجون را با یك آواز  شخصي را كھ در آنھا كوچكترین اثري از احساس ندامت دیده نمي

  :جمعي مستانھ بھ این شرح پایان داد

  !آنھا كھ در كنف حمایت قانونند پشیزي ارزش ندارند

  !آزادي جشن با شكوھي است

  جبون تأسیس شدند،دادگاھھا براي افراد 
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  .و كلیساھا براي خوشایند كشیشان سر برآوردند

اعتنایي عمدي نسبت بھ اصول تقوا  ھیو بلر، كھ مردي اھل فضل و واعظ بود، از فكر انتشار چنین بي
برنز تسلیم شد و بعدًا فراموش كرد كھ این شعر را نوشتھ است؛ یكي از . ابراز اضطراب شدید كرد

  .این شعر بھ چاپ رسید ١٧٩٩كرد، و در دوستانش آن را حفظ 

. لیره سود خالص بھ دست آورد ۴۵٠ناشر ادنبورگ سھ ھزار نسخھ از این اشعار را فروخت؛ و برنز 
  بھ داخل ھایلندز رفت و سپس از منطقة ١٧٨٧مھ  ۵برنز مادیاني خرید و در 

ن خود در ماسجیل دیدن كرد و ژوئن از خویشاوندا ٩در . توید گذشت تا انگلستان را از نزدیك لمس كند
برنز پس از بازگشت بھ . جین بگرمي از او استقبال كرد و بار دیگر حاملھ شد. سري ھم بھ جین آرمر زد

این زن در سن ھفدھسالگي بایك جراح اھل گالسگو ازدواج كرده و . ادنبورگ با خانم اگنس ملھوز آشنا شد
اطفال خویش را با خود برده بود و با آبرومندي  او را ترك كرده و) ١٧٨٠(در بیست و یك سالگي 

. او برنز را بھ خانة خود دعوت كرد، برنز بالفاصلھ عاشق او شد. كرد مقتصدانھ در پایتخت زندگي مي
آنھا با یكدیگر نامھ و . ظاھرًا اگنس خود را تسلیم او نكرد، زیرا برنز بھ عشق خود نسبت بھ وي ادامھ داد

ھاي خود را  ، و اگنس ھم نوشتھ»سیلوندر«ھاي خود را بھ نام  برنز نوشتھ. كردند  شعر مبادلھ مي
اگنس تصمیم گرفت نزد شوھرش برود و بار دیگر بھ او در ژامائیك  ١٧٩١در . كرد امضا مي» كالریندا«

  :ابیات پرلطافتي بھ این شرح برایش فرستاد  بپیوندد؛ برنز بھ عنوان وداع خود،

  !شویم س از ھم جدا ميیك بوسة مشتاقانھ، و سپ

  !یك وداع، و سپس براي ھمیشھ

  اگر ما چنین با عطوفت یكدیگر را دوست نداشتھ بودیم،

  اگر ما چنین كور كورانھ یكدیگر را دوست نداشتھ بودیم،

  شدیم، ھرگز آشنا نشده و ھرگز از ھم جدا نمي

  .شدیم ھرگز شكستھ دل نمي

  .كند؛ الجرم بھ ادنبورگ بازگشت سیاھپوست زندگي مي اگنس شوھر خود را دید كھ با یك زن پیشخدمت

برنز، كھ آتش تمنایش براي اگنس فرو ننشستھ بود، در یك باشگاه محلي بھ جستجوي مصاحب و بھ 
نام داشت و از مرداني تشكیل شده بود كھ عھد كرده » مدافعان كروچلن«این باشگاه . خوشگذراني پرداخت

بودند، و آنچھ زشت و شنیع  »پناتسالرس و «ر آنجا شراب و زن در حكم د. بودند از شھر خود دفاع كنند
كرد و دھھا شعر از خود  آوري مي برنز براي آنھا آوازھاي قدیمي اسكاتلندي جمع. كرد بود حكمفرمایي مي

تحت عنوان موزھاي  ١٨٠٠دادي از این اشعار، بینام و بھ طور محدود، در سال تع. بھ آنھا افزود
عضویت برنز در این باشگاه، تحقیر آشكار وي نسبت بھ امتیازات طبقاتي، . سرخوش كالدونیا انتشار یافتند

و صراحتش در ابراز نظرات افراطي در زمینة مذھب و سیاست بسرعت بھ حسن استقبال از وي در 
  .ادنبورگ پایان داداجتماع 

  او تالش كرد شغلي بھ عنوان مأمور وصول مالیات بھ دست آورد؛ و چون بكرات اورا سر

لند را، كھ در  مزرعة الیس ١٧٨٨در فوریة . دواندند، خود را تسلیم تالشي دیگر در زمینة كشاورزي كرد
صاحب مزرعھ، كھ . ه كردكیلومتري دامفریس و حدود بیست كیلومتري كریگن پاتك قرار داشت، اجار ٨
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لیره بھ شاعر قرض داد  ٣٠٠كرد،  توصیف مي» اسفناكترین وضع بیقوتي«صراحتًا خاك مزرعھ را در 
لیره، و  ۵٠بایستي تاسھ سال، ھر سال  برنز مي. تا یك خانة دھقاني بسازد و مزرعھ را حصار كشي كند

، ولي كمي بعد )١٧٨٨سوم مارس (و زایید در این ضمن جین آرمر دوقل. لیره بپردازد ٧٠پس از آن سالي 
اي كھ  آوریل، برنز با او ازدواج كرد و جین با یك طفل زنده از چھار بچھ ٢٨قبل از . این دوقلوھا مردند

لند  از او بھ دنیا آورده بود نزد او آمد تا باوفاداري، ھم بھ عنوان ھمسر و ھم بھ عنوان خانم خانھ، در الیس
من در این نوع › شاھكار«‹ اي دیگر براي برنز بھ دنیا آورد كھ برنز او را  بچھاو . بھ وي خدمت كند

 ١٧٩١در مارس . نامید» تولیدات، ھمانطور كھ تام اوشنتر شاخص كیفیت كار من در رشتة سیاسي است
در مارس . روابط خصوصي برقرار كرد  برنز با آناپارك، كھ در یك میخانھ در دامفریس پیشخدمت بود،

  .ھاي خود بزرگ كرد اي بھ دنیا آورد و جین این بچھ را گرفت و با بچھ آنا براي او بچھ ١٧٩١

در آنجا وي بھ یك . با وصف این، برنز بھ نوشتن اشعار پرارزش ادامھ داد. لند مشكل بود زندگي در الیس
در كار كرد كھ برنز آن ق. نام داشت دو بند شعر معروف افزود» اولدلنگ ساین«آواز قدیمي میخواري كھ 
بھ عنوان مأمور رسومات تعیین شد و توانست بھ  ١٧٨٨ژوئیة  ١۴وقتي در . مانند پدرش از پاي درآمد

سازي،  گیري، و اغذیھ فروشیھا، كارگاھھاي شمع ھاي مشروبات را اندازه اطراف كشورش سفر كند، بشكھ
. زارش دھد، احساس خوشوقتي كردو دباغیھا را وارسي كند و نتیجھ را بھ ھیأت رسومات در ادنبورگ گ

در . داشت پرداخت، ظاھرًا ھیأت را راضي نگاه مي با آنكھ وي اغلب با جان بارلیكورن بھ میخوارگي مي
  .اي در دامفریس نقل مكان كرد او مزرعة خود را باسود فروخت و با جین و سھ بچھ بھ خانھ ١٧٩١نوامبر 

ھا، و با مست بر گشتنھایش بھ خانھ و نزد جین صبور، مردم محترم شھر را  برنز با رفت و آمد بھ میخانھ
اي «: ظرف آن پنج سال در دامفریس این اشعار را نوشت. او كماكان شاعر بزرگي بود. از خود رنجانید

آه، عشق «، »اند ریختھ اسكاتلندیھایي كھ ھمراه والس خون خود را«، »سواحل و شیبھاي رود زیباي دون
یافت، با خانم  او كھ ھمسر خود را از نظر فكري یار و دمساز نمي. »من بھ سرخي یك گل سرخ است

این خانم . كرد فرانسیس دنلپ، كھ در عروق خود بقایایي از خون والس داشت، مكاتبھ و گاھي دیدار مي
تحت ضوابط معقولي درآورد، ولي این كار  برد كوشید تا اخالقیات و نوع كلماتي را كھ برنز بھ كار مي

فرستاد  گاه برایش مي اي كھ خانم فرانسیس گاه لیره ۵او از اسكناسھاي . ھمیشھ بھ سود ابیات برنز نبود
  . كرد بیشتر قدرشناسي مي

او در پانزده . انداخت برنز با نظرات افراطي خود شغل خویش را بھ عنوان مأمور رسومات بھ خطر مي
عالي بھ جورج سوم گفت شر وزیران فاسد خود را كم كند، و بھ پرینس آو ویلز اندرز داد كھ اگر بند شعر 

  مایل است وارث تخت سلطنت شود، بھ عیاشي خود و خودماني

اي كھ بھ نشریة كورانت چاپ ادنبورگ نوشت، اعالمیة استقالل  در نامھ. پایان دھد] فاكس[بودن با چارلي 
، علیھ تمایزات ١٧٩۵در . ھواخواه پرشور انقالب فرانسھ بود ١٧٨٩در . قرار دادامریكا را مورد تحسین 

  :مبتني برمقام، حملة شدیدي بھ این نحو انتشار داد

  آیا بھ خاطر فقر شرافتمندانھ است

  كھ انسان سرخودرا پایین افكند، و این جور چیزھا؟

  گیریم، ما بردة جبون را نادیده مي

  .یم فقیر باشیمكن با ھمة اینھا جرأت مي

  با ھمة اینھا و ھمة اینھا،
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  .مانند، و این جور چیزھا رنجھاي ما از نظر دور مي

  مقام جز مھر اسكناس چیزي نیست،

  .مقام انسان جز طال چیزي نیست

  شخص درستكار، با آنكھ ھمیشھ این قدر فقیر است،

  .با ھمة اینھا، شاه مردان است

  گویند، سرور ميبینید كھ بھ او  شما دوست خود را مي

  جور چیزھا؛ و این شود، رود و خیره مي با تبخیر راه مي

  آیند، با آنكھ صدھا نفر بھ دستور او بھ ستایش در مي

  …. اینھا، او جز یك آدم احمق چیزي نیست  با ھمة

  پس بیایید دعا كنیم كھ روزي برسد، 

  و با ھمة اینھا چنین روزي خواھد رسید،

  ر زمینكھ شعور و ارزش در سراس

  .شاھد مقصود را در آغوش كشد، و این جور چیزھا

  اینھا،  با ھمة اینھا و ھمة

  رسد اینھا، آن روز دارد فرا مي  با ھمة

  كھ افراد بشر در سراسر جھان،

  .با وجود این چیزھا، برادر یكدیگر باشند

ھاي  گیري بشكھ اندازهسازیھا و   بھ ھیأت رسومات شكایت شد كھ شخصي چنین افراطي براي وارسي شمع
كرد  مشروب مناسب نیست، ولي اعضاي ھیأت او را بھ خاطر عشق بھ اسكاتلند و تمجیدي كھ از آن مي

شد بسختي براي نان جو سیاه و آبجو وي كفاف  اي كھ بھ او پرداختھ مي لیره ٩٠حقوق سالي . بخشیدند
نیروي جذبة «خانم ماریا ریدل، كھ بھ  ١٧٩٣او از نظر جنسي كماكان لجام گسیختھ بود، و در . داد مي

گساري مكرر او سرانجام فكر و  باده. اي بھ دنیا آورد برنز اذعان داشت، از او بچھ» غیرقابل مقاومت
ھاي تكدي آمیز بھ   كرد، نامھ او ھم مانند موتسارت، كھ در ھمان دھھ زندگي مي. غرورش را ضعیف كرد

  .فرستاد دوستانش مي

او  ١٧٩۶داشت كھ وي مبتال بھ سیفیلیس است، و یك روز صبح خیلي سرد در ژانویة  داستانھایي جریان
این گزارشھا، بھ عنوان عقایدي تأیید نشده، مورد انتقاد قرار . را دیدند كھ مست روي برف خوابیده است

صدمھ  كنند كھ بھ قلبش اند، و پزشكان اسكاتلند آخرین بیماري برنز را تب روماتیسمي توصیف مي گرفتھ
بھ خاطر خداوند، فورًا خانم آرمر را اینجا «: او سھ روز قبل از مرگ بھ پدرزنش چنین نوشت. زد
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چھ وضعي برایش پیش آمد، ! خداي مھربان. ھمسرم ھر لحظھ ممكن است بھ بستر زایمان برود. بفرستید
ھنگامي كھ  .درگذشت ١٧٩۶ژوئیة  ٢١سپس خودش بستري شد، و در » !دختر بیچاره، بدون یك دوست

آوري  دوستان پولي براي مراقبت از ھمسرش جمع. كردند، ھمسرش پسري بھ دنیا آورد او را دفن مي
  .زندگي كرد ١٨٣۴كردند، و او، كھ از لحاظ استخوانبندي و قلب نیرومند بود، تا سال 

VI –  بازول جیمز  

  بچھ خرس -١

پدرش الگزاندر بازول، كھ مالك اوخینلك در ایرشر و قاضي . بازول خون سلطنتي در عروق خود داشت
دادگاه كلیساي اسكاتلند بود، از اعقاب ارل آو ارن نتیجة جیمز دوم پادشاه اسكاتلند، مادرش از اعقاب 

در  ١٧۴٠اكتبر  ٢٩جیمز بازول در . بود) یمز ششمپدر ج(پدربزرگ لرد دارنلي  –سومین ارل آو لنكس 
او، كھ از فرزند دیگر بزرگتر بود، وارث امالك نسبتًا مختصر پدري شد؛ ولي چون . ادنبورگ بھ دنیا آمد

گرفت، با  زنده بود، جیمز ناچار بود بھ آن در آمدي كھ پدر برایش در نظر مي ١٧٨٢پدرش تا سال 
خود بازول ھم . ھاي جنون دچار شد بھ نخستین حملھ از حملھ ١٧۶٢ان در برادرش ج. نارضایي، قانع باشد

. یافت شد، كھ عالج آن را در فراموشي ناشي از مي و گرماي بدن زنان مي گاه گاه بھ مالیخولیا دچار مي
او بعدًا . مادرش معتقدات كالوني پرسبیتریان را بھ او آموخت، كھ آن ھم از خود داراي حرارتي بود

فكرانھ دربارة مذھب تحمل  من ھرگز ساعات غمبار ترسي را كھ در جواني خود از عقاید كوتھ« :نوشت
  فراموش نخواھم  –در حالي كھ فكرم از وحشت دوزخ از ھم گسیختھ شده بود  –ام  كرده

  

pymansetareh@yahoo.com



  ھا لندن گالري ملي چھره. جیمز بازول: جورج دانس

گاه جز  و تقدس و لذات جنسي در نوسان بود و ھیچاو در سراسر عمر خود، در میان ایمان و شك، » .كرد
  .كمال یا رضایت زودگذر بھ چیز بیشتري دست نیافت

در دانشگاه گالسگو در . پس از قدري تعلیم در خانھ، بھ دانشگاه ادنبورگ و سپس بھ گالسگو فرستاده شد
بازیگران زن و  در گالسگو با. كرد شد و در رشتة حقوق تحصیل مي سر درسھاي ادم سمیث حاضر مي

رسید كھ مذھب آنھا بیش از معتقدات  بھ نظر وي چنین مي. مرد آشنا شد، كھ بعضي از آنھا كاتولیك بودند
داد گناھكار پس از  كالوني با زندگي توأم با خوشي سازگار است؛ خصوصًا از فلسفة برزخ كھ اجازه مي

و بھ ) ١٧۶٠مارس (ره عازم لندن شد ناگھان جیمز سوا. آمد چند صباح سوختن رستگار شود خوشش مي
  .كلیساي رم پیوست

پدرش، كھ بھ وحشت افتاده بود، تقاضایي براي ارل آو اگلینتن كھ از ھمسایگان او در ایرشر و اینك مقیم 
ارل بھ این جوان متذكر شد كھ اگر وي كاتولیك باشد، . لندن بود فرستاد كھ جیمز را زیر نظر قرار دھد

. ست بھ عنوان یك حقوقدان كار كند یا وارد پارلمنت شود یا ملك پدري را بھ ارث ببردھرگز نخواھد توان
ولي چون پدر مشغلة . جیمز بھ اسكاتلند و كلیساي آن بازگشت و در خانة پدري و زیر نظر او زندگي كرد

ا بیماریھاي بسیار داشت، پسر توانست دلي از عزا درآورد، و این نخستین بار از چندین باري بود كھ وي ب
بند و بارش پس از بھ ارث بردن امالك وي آن  ترسید پسر بي پدر، كھ مي. آمیزشي دست و پنجھ نرم كرد

لیره او را وادار كرد كھ سندي را امضا  ١٠٠را صرف عیاشي كند، در برابر یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ 
  .كرد شدند واگذار مي ارشد تعیین ميكند كھ ادارة امور امالك را در آینده بھ امنایي كھ توسط بازول 

در ماه مارس او پگي . اش دو برابر شد ، جیمز بھ سن قانوني رسید و مقرري ساالنھ١٧۶١اكتبر  ٢٩در 
پس از اینكھ  ١٧۶٢دویگ را باردار كرد؛ در ماه ژوئیھ امتحانات وكالت خود را گذراند؛ در اول نوامبر 

.) بچة پگي چند روز بعد بھ دنیا آمد و بازول ھرگز او را ندید( .لیره براي پگي گذاشت، عازم لندن شد ١٠
واقعًا بھ علت نیازي كھ بھ «نوامبر،  ٢۵تا پیش از . در لندن وي اطاق راحتي در خیابان داونینگ گرفت

الزحمة جراحان در این شھر خیلي  حق«ولي او مرض خود را بھ خاطر داشت، » زن داشتم، غمگین بودم،
تا اینكھ یك دختر سالم بھ دست آورم، یا «این ترتیب، خود را مجبور بھ خویشتنداري كرد  بھ» .زیاد بود

نظري كھ او پیدا كرد این بود كھ لندن ھمھ نوع زن فاحشھ دارد، » .مورد توجھ یك زن متجدد قرار گیرم
ري در برابر یك بط… كھ… گرفت تا زنان جوان با نزاكت گیني مي ۵٠از خانم باشكوھي كھ شبي «

او روابطي با یك زن » .گذاشتند شراب و یك شیلینگ بدن جذاب خود را در اختیار شرافت انسان مي
. بازیگر خوش سیما بھ نام لویزا برقرار كرد كھ ظاھرًا مقاومت طوالنیش حاكي از سالمت جسمش بود

عالم داشت كھ من یك او ا«سرانجام وي لویزا را وادار بھ تسلیم كرد و پنج بار بھ سرمستي لذت نایل شد؛ 
  ھشت روز بعد» .ام اعجوبھ

 ٢۵كرد معالجھ شده است؛ در  فوریھ دیگر احساس مي ٢٧متوجھ شد كھ بھ سوزاك مبتال شده است، و تا 
مارس  ٢٧در ). با پوشش ضد بیماري(» مسلح با اوطرف شدم«مارس او یك زن خیابانگرد را یافت و 

زنان بھ باغ عمومي رفتم، و  قدم«مارس  ٣١در» .بي گوش دادممن در كلیساي سنت دانستن بھ مراسم مذھ«
ظرف چھار ماه بعد یادداشتھاي روزانة بازول وقایع مشابھي » .اي را كھ دیدم با خود بردم نخستین فاحشھ

، در باغ عمومي، در یك میخانھ در »شكسپیر زھد«در روي پل وستمینستر، در میخانة : دھند را نشان مي
  .ھھاي تمپل، و در خانة دخترسترند، دردادگا

آوري ھمة این وقایع پراكنده در یك جا  البتھ این روي قضیھ یك جنبھ از خصوصیات بازول بود، و جمع
عالقھ پرشور وي نسبت بھ «روي دیگر قضیھ . كند تصویر كاذبي از زندگي و اخالق بازول ترسیم مي

جھ وي قرار گرفت گریك بود كھ ابراز عالقھ نخستین كسي كھ در این زمینھ مورد تو. بود» مردان بزرگ
ولي ھدف جیمز بازول آنھایي . مند شد پذیرفت، و بآساني بھ بازول عالقھ و تحسین بازول را بتدریج مي
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او در ادنبورگ توصیفي را كھ شریدن از فضل و صحبتھاي پرمایة . بودند كھ در رأس قرار داشتند
كرد كھ آشنایي با این حد اعالي زندگي ادبي لندن  خود فكر مي سمیوئل جانسن كرده بود شنیده بود و پیش

  .نوعي افتخار خواھد بود

بازول در كتابفروشي تامس دیویز در خیابان راسل چاي  ١٧۶٣مھ  ١۶در . تصادف بھ وي كمك كرد
 بازول از روي تصویري كھ رنلدز از جانسن كشیده. وارد شد» مردي با وحشتناكترین قیافھ«خورد كھ  مي

او از دیویز خواھش كرد آشكار نكند كھ وي اھل اسكاتلند است، ولي دیویز از روي . بود او را شناخت
جانسن فرصتي از دست نداد و متذكر شد كھ اسكاتلند جاي خوبي . بدجنسي فورًا این مطلب را افشا كرد

ایت كرد كھ گریك از جانسن شك. بازول از این حرف بھ خود پیچید» .بیرون بیاید«است كھ انسان از آن 
اي كھ در حال اجرا بود امتناع كرده  دادن یك بلیط رایگان بھ او براي دوشیزه ویلیامز جھت دیدن برنامھ

توانم فكر كنم كھ آقاي گریك چنین چیز ناقابلي را از  قربان نمي«: است؛ بازول بھ خود جرأت داد كھ بگوید
آقاي محترم، من دیوید گریك را مدت زیادتري «: و گفتجانسن او را دم چك گرفت » .جنابعالي دریغ كند

این طرز صحبت . »دانم شما حق آن را ندارید كھ در این باره با من صحبت كنید شناسم، و مي از شما مي
شد؛ ولي بعد از » مبھوت و درھم كوبیده«داد بازول  العمر میان آن دو را مي بسختي نوید یك دوستي مادام

انع شدم كھ ھرچند در رفتار او خشونتي وجود داشت، در طبیعت او بدطینتي دیده من ق«صحبت بیشتري، 
  ».شد نمي

ھشت روز بعد بازول با تشویق دیویز، و در حالي كھ بھ كمك پوست كلفتیش خود را تجھیز و تقویت كرده 
استقبال قرار بود، در خانة جانسن در اینرتمپل حضور یافت و اگر چھ نھ خیلي گرم، اما با مھرباني مورد 

در میخانة مایتر در خیابان فلیت با ھم شام ) جانسن و بازول(ژوئن این خرس و بچھ خرس  ٢۵در . گرفت
  از فكر اینكھ با چھ كسي«: گوید بازول مي. خوردند

و » .اطاقي داشتیم» تركزھد«خانة  آقاي جانسن و من در قھوه«ژوئیھ  ٢٢در » .بالیدم بودم كامًال بھ خود مي
بعد از این، من آنچھ را دربارة آقاي جانسن باید «: ري كھ بازول در یادداشتھاي روزانة خود نوشتبھ طو

و بھ این ترتیب بود كھ این » .آید، یادداشت خواھم كرد بھ خاطر آورده شود فقط آنطور كھ بھ یادم مي
  .زندگینامة بزرگ آغاز شد

این آقا و نوكر . تا بھ تحصیل حقوق بپردازد) ١٧۶٣اوت  ۶(وقتي بازول بھ اصرار پدرش عازم ھلند شد 
ودو سالھ تا ھریج رفت تا او را  وسھ سالھ ھمراه بازول بیست چنان با یكدیگر جورشدند كھ جانسن پنجاه

  .بدرقھ كند

  بازول در خارج  -٢

بھ طوري (بازول در اوترشت مستقر شد، بھ تحصیل حقوق پرداخت، زبان ھلندي و فرانسوي فراگرفت، و 
در آغاز شدیدًا دچار حملة . رسالھ درآداب و رسوم اثر ولتر را بھ طور كامل خواند) گوید ھ خودش ميك

. ارزش مورد شماتت قرارداد، و بھ فكر خودكشي افتاد مالیخولیا شد، خود را بھ عنوان یك عاشق پیشة بي
ایمان بودم و  یك فرد بي من زماني«. او عامل ھرزگي اخیر خود را از دست دادن ایمان مذھبي اعالم كرد

براي اصالح » نقشة غیرقابل تخطي«او یك » .كردم؛ من اینك یك آقاي مسیحي ھستم ھمانطور ھم عمل مي
نفس تنظیم كرد، كھ عبارت بود از اینكھ خود را براي بھ عھده گرفتن وظایف یك مالك اسكاتلندي آماده كند، 

گاه از  ھیچ«: گفت مي. اصول اخالقي مسیحیت تمسك جویدنسبت بھ كلیساي انگلستان ثابت قدم باشد، و بھ 
آنگاه رویھمرفتھ داراي خصوصیات اخالقي خوبي . خودت صحبت نكن، ولي بھ خودت احترام بگذار

  ».خواھي بود
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در این ھنگام وي البسة . وقتي در خانة ھلندیھاي متمكن پذیرفتھ شد، عالقة خود را بھ زندگي بازیافت
پوشید، دستمالھاي  رنگ، جورابھاي سفید ابریشمي، و كفشھاي راحتي قشنگ ميارغواني و طالیي 

زیباي «بھ ایزابال فان تویل، كھ نزد ستایشگران بھ . بارسلون، و جعبة زیبایي براي خالل دندان داشت
شھرت داشت، دل باخت؛ ما قبًال بھ این زن بھ عنوان یكي از زنان برجستة » زلید«و ھمچنین بھ » زویلن

كرد، و بازول خود را متقاعد  ولي زلید از ازدواج اجتناب مي. ایم عدد ھلند در آن سالھا اداي احترام كردهمت
اي قشنگ بود، آزمایش كرد،  او خانم گلوینك را، كھ بیوه. كرد كھ وي دست رد بھ سینة زلید گذارده است

بھ آمستردام سفري كنم وزني  من تصمیم گرفتم«سرانجام . یافت» لذتبخش و غیرقابل نفوذ«ولي او را 
آور یافتم،  خانھ رفتم و از اینكھ خود را در اماكن عیاشي شرم بھ یك فاحشھ«پس از ورود بھ آنجا، » .بیابم

ھاي  خانھ بھ یك نمازخانھ رفتم و وعظ خوبي شنیدم، سپس در فاحشھ«روز بعد » .احساس ناراحتي كردم
او پس از دریافت یك معرفینامھ از یكي از دوستان خود » .زدن پرداختم ھاي كثیف بھ قدم پست در كوچھ

  .را بازیافت» عزت نفس طبیعت انساني«خطاب بھ ولتر، 

كھ بھ قول خود بھ پدرش دایر براینكھ با دقت در اوترشت بھ تحصیل بپردازد وفا كرده بود، از پدرش  او،
حد اعالي تحصیالت یك آقاي  اجازه و پول دریافت كرد تا بھ سفر در كشورھاي اروپاي باختري كھ

. از زلید خداحافظي كرد و مطمئن بود كھ زلید اشكھاي عشق در چشمان خود دارد. انگلیسي بود بپردازد
از مرز گذشت و وارد آلمان شد، تقریبًا مدت دو سال پس از آن او و زلید با یكدیگر  ١٧۶۴ژوئن  ١٨در 

  :ژوئیھ از برلین نوشت ٩در . كردند مكاتبھ داشتند، و با یكدیگر نیش ونوش مبادلھ مي

زلید، چون تو و من كامًال نسبت بھ یكدیگر خودماني ھستیم، باید بھ تو بگویم كھ من بھ قدركافي خودپسند 
دھد تو را از اشتباه  بلند طبعي من اجازه نمي… . كھ تصور كنم كھ تو واقعًا عاشق من بودي… ھستم

ھمسر من باید از … . گزیدند حاضر نبودم با تو ازدواج كنم برمياگر مرا حتي بھ پادشاھي … . درنیاورم
نظر اخالقي داراي خصوصیاتي درست برخالف زلید عزیز من باشد، مگر از لحاظ عالقھ، صداقت، و 

  .حسن خلق

را ) بازول(وي ) زلید(بازول دوباره در اول اكتبر نامھ نوشت و بھ او اطمینان داد كھ او . زلید پاسخ نداد
  :دسامبر نامھ نوشت و گفت ٢۵بازول باز در . دارد؛ زلید باز ھم پاسخ نداد دوست

تو باید از دلبستگي من نسبت بھ خودت بھ خود . مادموازل، من مغرورم و ھمیشھ ھم مغرور خواھم بود
كھ قلب مردي . دانم آیا من ھم باید بھ ھمان ترتیب از عالقة تو نسبت بھ خودم بھ خویش ببالم یا نھ نمي. ببالي

… . قدرھا نادر نیست زني كھ داراي استعدادھاي بسیار باشد آن. و فكري مانند من داشتھ باشد نادر است
  .شاید تو بتواني دربارة طرز رفتار خودت نسبت بھ من توضیحي بدھي

  :پاسخ زلید در تاریخ زنان استحقاق جایي براي خود دارد

آن و   ھمة آن ابراز دوستي، و ھمة… . ا حقشناسي خواندمتو را با خوشحالي دریافت داشتم و ب  من نامة
] از اظھارات گذشتة زلید بھ بازول[قول و قرارھاي توجھات جاودانھ، و خاطرات مھرباني مداومي كھ تو 

… كردي تومرتبًا تكرار مي… . شوند اي در این لحظھ بھ وسیلة قلب من اعالم و تجدید مي آوري كرده  جمع
تو مصمم بودي این حرف را از … خواستي من بھ این امر اعتراف كنم تو مي… . ھستمكھ من عاشق تو 
یابم كھ مرا دوست ندارد و این را  من این را ھوسي بسیار عجیب از ناحیة مردي مي. دھان من بشنوي
. دكھ این مطلب را بھ صریحترین و شدیدترین نحو بھ من بگوی) بھ انگیزة ظرافت كار(داند  وظیفة خود مي

داشتم،  من از اینكھ در وجود یكي از دوستان خود، كھ وي را مردي جوان و معقول مجسم مي… 
  .خودپسندي بچگانة یك احمق بیشعور را یافتم سخت ناراحت شدم

اي صحبت من، لحن من، یا نگاه من در تو  گاه در ھیچ لحظھ كنم كھ ھیچ بازول عزیزم، من تضمین مي
گاه خاطرة  ولي ھیچ… . اگر چنین چیزي پیش آمده باشد، فراموشش كن. باشداحساساتي بھ وجود نیاورده 
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در آن : آن ھمھ صحبتي را كھ ما با ھم داشتیم و ھر دو ما بھ اندازة ھم سرحال و بشاش بودیم، از یاد نبر
 ھنگام، من بھ احساس غرور از دلبستگي تو قانع بودم، و تو از این امر خوشحال بودي كھ مرا بھ عنوان

  من. بھ شمار آوري» كھ گویي در وجود زني با استعدادھاي بسیار، چیز نادري وجود داشت«یك دوست 

توانم بگویم  گویم این خاطره را حفظ كن و اطمینان داشتھ باش كھ عواطف من، ارج من، و حتي مي مي
  .احترام من، ھمیشھ از آن تو خواھد بود

 ١۶(سپس . اخت؛ مدت یكسال آرامش خود را حفظ كرداین نامھ براي مدت كوتاھي بازول را آرام س
اگر وصلتي «: اي بھ پدر زلید نوشت و از دخترش خواستگاري كرد و گفت از پاریس نامھ) ١٧۶۶ژانویة 

پدر جواب داد كھ زلید مشغول بررسي پیشنھاد دیگري » چنین سعادتبار سرنگیرد، جاي تأسف نخواھد بود؟
من با مسرت خاطر ابراز «: زلید پاسخ داد. مستقیمي براي زلید فرستاد یك سال بعد بازول پیشنھاد. است

و او پیشنھاد وي » !شود تو زماني مرا دوست داشتي پس معلوم مي. لطف دیروقت تو را با تبسمي خواندم
  .را رد كرد

در . پراني در جریان بود، بازول از كشورھا و زنان بسیاري محظوظ شده بود در حالي كھ این بازي نامھ
یك دختر شكالت فروش حاملھ را . برلین وي فردریك را در میدان رژه دید، ولي او را از این نزدیكتر ندید

در الیپزیگ با گلرت و گوتشد . رسید با خود بھ بستر برد، زیرا بھ نظر او این دختر عاري از خطر مي
دیدن » عالیترین تاال در اروپاستتاالر بزرگ نقاشي كھ بھ من گفتھ شده بود «آشنا شد؛ و در درسدن از 

ما قبًال شاھد دیدار . كرد؛ از فرانكفورت، ماینتس، كارلسروھھ، و ستراسبورگ گذشت و وارد سویس شد
در آن روزھاي سرافرازي، ھالة نبوغ و تب شھرت، شھوات جواني را تحت . ایم وي از روسو و ولتر بوده
  .تأثیر خود قرار داده بودند

نھ ماه فرحبخش را در ایتالیا . او از ژنو حركت كرد تا از كوھھاي آلپ عبور كند ١٧۶۵در اول ژانویة 
در رم دنبال وینكمان . گذارند؛ ھمة شھرھاي عمدة آن را دید، و در ھر ایستگاه مزة جنس زن را چشید

بیماري  گشت، پاي پاپ را كھ سرپایي بھ پا داشت بوسید، در كلیساي سان پیترو دعا خواند، و بار دیگر بھ
فرزند (در ونیز با لرد ماونتستوارت . از كوه وزوو با جان ویلكس باال رفت. مورد عالقة خود دچار شد

در یك ماھي كھ در . گیري از یك زن فاحشھ شریك شد و بیماري خود را تجدید كرد در بھره) ارل آو بیوت
؛ از او خواست كھ نگذارد سینا بود، بھ جلب نظر پورتسا سانسدوني، رفیقة ماونتستوارت پرداخت

سرور من طوري ساختھ شده است كھ نھ خودش «احساسات وفاداري مانع بلندطبعي وي شود، زیرا 
  ».استعداد وفاداري دارد و نھ از شما چنین انتظاري

 ١١(او از لگھورن با كشتي عازم جزیرة كرس شد . در ماجراي بعدي وي جنبة بھتر طبیعتش آشكار شد
این جزیره را از قید تسلط جنووا آزاد كرده بود و در این ھنگام ھشتمین  ١٧۵٧ائولي در پ). ١٨۶۵اكتبر 

بازول در سوالكارو خود را بھ او رسانید و . گذراند سال حكمراني خود را براین كشور جدید التأسیس مي
ار گرفت، در آغاز وي بھ عنوان یك جاسوس مورد سوءظن قر. اي از روسو بھ او تسلیم داشت معرفینامھ

اي را كھ دربارة مزایاي اتحاد با كرس براي انگلستان تنظیم كرده  من بھ خود اجازه دادم كھ اظھاریھ«ولي 
  پس از» .بودم بھ او نشان دھم

او یادداشتھاي زیادي برداشت كھ بعدًا در نوشتن . خورد  شام مي) پائولي(آن، وي مرتبًا با آن ژنرال 
نوامبر از این جزیره خارج شد و از راه ریویرا  ٢٠در . ي كمك كردندبھ و) ١٧۶٨(گزارش جزیرة كرس 

یك دختر باصداقت، بیخطر، «براي او » دالل محبت بلند قد و خوش جنس«در مارسي یك . بھ مارسي رفت
  .تأمین كرد» و غیرسودجو

ژانویة  ٧پرووانس شروع بھ فرستادن خبرھایي براي نشریة لندن كرونیكل كرد كھ از -آن-او از اكس
كردند كھ جیمز بازول، با  شدند و مردم انگلستان را مطلع مي درپي منتشر مي ھاي پي در شماره ١٧۶۶
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، از )ژانویھ ١٢(پس از ورود بھ پاریس . شود اطالعات دست اول دربارة كرس، بھ انگلستان نزدیك مي
سور رفیقھ و بانوي او قبول كرد كھ ترز لووا. پدرش پیامي دریافت داشت كھ مادرش درگذشتھ است

اگر بتوان حرف بازول را باور كرد، ترز در راه خود را تسلیم او . دار روسو را تا لندن ھمراھي كند خانھ
بازول مدت سھ ھفتھ در لندن مماطلھ كرد، در جند مورد جانسن را دید، و سرانجام در ادنبورگ نزد . كرد

. ل و سفرش كمكي بھ بلوغ وي كرده بودندسھ سال و چھار ماه استقال). ١٧۶۶مارس  ٧(پدرش رفت 
گذشت این مدت در شھوات وي فتوري حاصل نكرده و در خودپسندي او تعدیلي بھ وجود نیاورده بود؛ ولي 

» بازول كرسي«او اینك . دانش و دید وي را وسیعتر كرده و بھ او وقار و اعتماد بھ نفسي تازه بخشیده بود
رده بود و در حال نوشتن كتابي بود كھ امكان داشت انگلستان را برانگیزد و مردي بود كھ با پائولي غذا خو

الجیشي بود، بھ  برود و این جزیره را در دریایي كھ داراي اھمیت سوق) پائولي(تا بھ كمك این آزادیبخش 
  .صورت یك موضع مستحكم انگلستان درآورد

  بازول در موطن خود -٣

دادگستري اسكاتلند راه یافت، و طي بیست سال بعدي مركز  او بھ كانون وكالي ١٧۶۶ژوئیة  ٢٩در 
او، شاید بھ كمك . زندگي او ادنبورگ بود، ولي یورشھاي متعددي ھم بھ لندن و یك بار ھم بھ دوبلن برد

مشغلة بسیاري «مقام پدرش بھ عنوان یك قاضي، و ھمچنین شاید بھ علت آمادگیش در بحث و مذاكره، 
بلند . »گیني درآمد داشت ۶۵«ھایش در برابر دادگاھھا  تان، بھ خاطر دفاعیھو در نخستین زمس» یافت

كرد، فصاحت و  ترین جنایتكاران دفاع مي  نظري وافري با خودپسندي وي در آمیختھ بود؛ او از پست
كرد كھ آشكارا گناھكار بودند؛ در بیشتر دعاوي خود شكست  شنوایي خود را صرف اشخاصي مي

پس از آن ماھھاي آفتابي در ایتالیا، . كرد ھاي دریافتي خود را صرف مشروب مي حمھالز خورد، وحق مي
اي جز مشروب بھ نظرش  كرد و براي آن چاره سرماي اسكاتلند را تا مغز استخوان خود حس مي

  .رسید نمي

این  خانمي بھ نام دادز را رفیقة خود كرد، ولي براي تكمیل خدمات. او بھ ولگري جنسي خود ادامھ داد
متوجھ شدم عفونتي بر من «و طولي نكشید كھ » گذراندم ھمھ شب را كنار یك دختر ھرجایي مي«خانم، 

  سھ ماه بعد، او در یك حالت گیجي ناشي از مستي» .عارض شده است

او دختري خوب، نیرومند، . خانھ رفتم و ھمة شب را در آغوش یك فاحشھ گذراندم بھ یك فاحشھ«: گوید مي
یك بیماري دیگر بھ » .اي داشتھ باشد، او شایستة بازول بود د؛ و اگر قرار بود بازول فاحشھو باروح بو
توانست او را از انحطاط جسماني و اخالقي  اي بود كھ مي  شكي نبود كھ ازدواج تنھا وسیلھ. سراغش آمد

مري ان بوید، یك  بھ. اش گذاشت او شروع بھ جلب نظر كثرین بلر كرد، و كثرین دست رد بھ سینھ. برھاند
بھ دنبالش بھ دوبلن رفت . دختر ایرلندي كھ اندامي بھ سبك یونانیھا و پدري ثروتمند داشت، دل باخت

اي ایرلندي رفت، و بار دیگر  ، در راه حرارتش فروكش كرد، مست شد، نزدیك فاحشھ)١٧۶٩مارس (
  .بیماري آمیزشي گرفت

كرس، یادداشتھاي روزانة سفري بھ آن جزیره، و   مطلبي تحت عنوان گزارش جزیرة ١٧۶٨در فوریة 
تقاضایي كھ وي در این مطلب براي كمك انگلستان بھ پائولي . خاطرات پاسكال پائولي براي چاپ فرستاد

كرده بود توجھ مردم انگلستان را بھ خود جلب كرد و افكار عمومي آن كشور را براي اقدام دولت بریتانیا 
این كتاب بھ تعداد ده ھزار . ازو برگ پنھاني براي مردم كرس آماده ساختدر زمینة ارسال اسلحھ و س

نسخھ در انگلستان بھ فروش رسید، بھ چھار زبان ترجمھ شد، و در قارة اروپا بھ بازول شھرتي بیش از 
این نویسنده در جشنوارة شكسپیر در  ١٧۶٩سپتامبر  ٧در . آنچھ كھ جانسن از آن برخوردار بود بخشید

روي كالھش نوشتھ شده » بازول كرسي«د در لباس یك رییس جزیرة كرس، و در حالي كھ عبارت سترتفر
بود، حضور یافت؛ ولي چون این لباس براي یك بالماسكھ مناسب بود، بھ طور كامل استحقاق استھزایي را 

  .رو شد نداشت كھ با آن روبھ
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بردباري، عشقبازي و عیاشي او را در ایرلند  دختر عمویش مارگارت مانتگامري با او بھ ایرلند رفتھ، و با
آنطور كھ بازول (اي او   لیره ١٠٠٠مارگارت دو سال از بازول بزرگتر بود و ثروت . تحمل كرده بود

كرد؛ ولي وقتي بازول در اخالص صبورانة  وي را ھمپایة وارث اوخینلك نمي) بزرگ مصرًا عقیده داشت
ایش پیدا شد كھ او زن خوبي است و براي او ھمسر خوبي از آب او نسبت بھ خود دقیق شد، این فكر بر

خود . عالوه بر آن، شھرت وي بھ عیاشي و میخوارگي دایرة انتخابش را محدود كرده بود. درخواھد آمد
داد و امكان  نیز درصدد ازدواج بود، و این امر یك زن پدر میان پدر و پسر قرار مي) پدر بازول(قاضي 

پدرش پافشاري . بازول از پدرش تقاضا كرد ازدواج نكند. اي براي امالك ایجاد شود داشت شریك تازه
او بھ پگي  ١٧۶٩ژوئیة  ٢٠در . كرد، آن دو بھ نزاع پرداختند، و بازول بھ فكر افتاد تا بھ امریكا برود

او بھ  اي نوشت و پرسید آیا حاضر است با او ازدواج كند و رضایت دھد با مانتگامري نامھ) مارگارت(
لیره زندگي كند؟ او بھ مارگارت ھشدار  ١٠٠٠لیره و بھرة حاصل از  ١٠٠امریكا برود و با درآمد سالي 

  :توجھ كنید) ژوئیھ ٢٢(بھ پاسخ جالب مارگارت . داد كھ در معرض ادوار مالیخولیا قرار دارد

. بي. جي… . پذیرم ميبھ طور كامل بھ تفكر پرداختھ و شرایط تورا … اي من ھمانطور كھ توخواستھ
لیره در سال ھمانقدر براي من داراي ارزش است كھ اگر امالك اوخینلك را در  ١٠٠با ) جیمز بازول(

طلبي ھستم، سعادت واقعي رابھ ظاھر باشكوه آن ترجیح  من، كھ عاري از جاه… . تملك داشت، دارا بود
كند، و  چیز را بھ خاطر تو فدا مي ھ ھمھجیمي عزیزم، اطمینان داشتھ باش تو دوستي داري ك… . دھم مي
  .خواھد گاه آرزوي ثروت نداشتھ است مگر تا این لحظھ، تا آن را نثار مردي كند كھ قلبش او را مي ھیچ

اي تشكیل دادند  زوج جوانتر خانة جداگانھ. نوامبر پسرش ٢۵نوامبر پدر بازول عروسي كرد، و در  ١٩در 
كرد میخوارگي نكند، بھ عنوان یك  جیمز تالش مي. ھیوم اجاره كردند یك آپارتمان از دیوید ١٧٧١و در 

آورد احساس  ھایي كھ ھمسرش برایش بھ دنیا مي وكیل دعاوي سخت در تالش وكوشش بود، و از بچھ
ظاھرًا ھمسرش از نزدیك شدن او بھ خود در ماھھاي آخر بارداري مكرر جلوگیري . كرد شعف مي

او خود را بھ این . اي رفت او پس از اینكھ شراب بسیاري نوشید نزد فاحشھ ،١٧٧٢اكتبر  ٢٧در . كرد مي
میخوارگي را از سرگرفت، . داشت كھ در كتاب مقدس صیغھ كردن مجاز اعالم شده است عنوان متعذر مي

تا سرحد «: چنین آمده است ١٧٧۴اكتبر  ۵در یادداشتھاي روزانة وي مورخ . و قماربازي را بھ آن افزود
چھارم » .بسیاري از ما از ھنگام شام تا ساعت ده شب مشروب خوردیم»  :سوم نوامبر» .خوردم ميمستي 
» .باز مست كردم«: ھشتم نوامبر» .آمیز زیادي زدم  دست بھ اعمال خشونت… خیلي مست بودیم؛«: نوامبر

خیلي مست «: بربیست و چھارم نوام» .حالم خیلي بد بود و تا ساعت دو نتوانستم برخیزم«: نھم نوامبر
. بیش از یك ساعت با دو فاحشھ در محل سكونت آنان در یك پلكان باریك كثیف واقع در بو ماندم… بودم

بخشید و در  ھمسرش او را مي» .من زمین خورده بودم. حدود ساعت دوازده راه منزل خود را یافتم
  .كرد بیماریھایش از او توجھ مي

اي متعدد وي در محاكمات، اشكاالت با پدرش، شرمساري از شكستھ: میخواري وي علل بسیاري داشت
خیانتھایش بھ ھمسر، آگاھي وي از اینكھ بھ رؤیاھاي خودپسندانة خویش جامة عمل نپوشانده است، و 

زد، و این كار را قسمتي  تقریبًا ھر سال او بھ لندن گریزي مي. بیعالقگي وي نسبت بھ زندگي در اسكاتلند
ات آنجا، و قسمت دیگر بھ خاطر چشیدن مزة صحبتھاي جانسن، رنلدز، گریك، و براي شركت در محاكم

در پاییز آن سال او با احساس غرور، در حالي كھ . قبول شد» باشگاه«بھ عضویت  ١٧٧٣در .كرد برك مي
این قدم زدن مقدمة گردش آنھا در ھبریدیز . زد دكتر جانسن در كنارش بود، در خیابانھاي ادنبورگ قدم مي

  .بود

آمیزي برایش  ھاي محبت آغاز، او ضمن این سفرھایش بھ لندن، نسبت بھ ھمسر خود وفادار ماند و نامھ در 
 ١٧٧۶بند و باري جنسي را از سرگرفتھ و خصوصًا در اواخر مارس  بي ١٧٧۵نوشت؛ ولي تا سال  مي

احشھ بر من فایق رسیدم، میل شدید بھ ھمخوابگي با زنان ف وقتي من بھ خیابان مي«: گوید مي. سرگرم بود
من دربارة ھمسر «. اشتیاق او چند شب ادامھ یافت» .كردم شبي را صرف این كار بكنم من فكر مي. شد مي

  ارزشمند خود با عالیترین عواطف 
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كردم، ولي تصور مغشوشي داشتم مبني بر اینكھ ارتباط جسماني من با فواحش  و گرمترین محبتھا فكر مي
یك بیماري آمیزشي دیگر وي را براي مدتي » .بھ وي فراھم نخواھد كرد مزاحمتي براي عشق من نسبت

  .بھ خود آورد

این ماجراھا، و عبودیت وي نسبت بھ جانسن، باعث شدند افرادي مانند ھوریس والپول نظرات 
. ضربة ھولناكي از ناحیة مكولي بر وي وارد آید) پس از مرگش(تحقیرآمیزي نسبت بھ وي ابراز دارند، و 

خصوصیات اخالقي من بھ عنوان «. اینھا باعث آن نشدند كھ وي بدون دوست و رفیق باقي بماند ولي
» .كنند مند مي مردي كھ داراي خصایل بسیار و آشنایان زیاد است مردم را نسبت بھ توجھ من بھ آنھا عالقھ

اگر افرادي مانند . دبیشتر لندنیھا با بازول ھمعقیده بودند كھ ھیچ زني حق تملك كامل یك مرد را ندار
آمد و درھاي منازل بسیاري در لندن بھ روي او گشوده بودند، او قاعدتًا  جانسن و رنلدز از او خوششان مي

دانستند كھ او مانند مسافري  این افراد باتمیز مي. بایستي واجد خصوصیات دوستداشتني متعدد بوده باشد مي
آورد، ھمیشھ  اي دیگر روي مي از یك اندیشھ بھ اندیشھ رفت، و شتابزده از نزد زني نزد زني دیگر مي

دیده در پس جسم فداكار را  گاه روح آسیب رسید، و ھیچ خراشید، ھرگز بھ عمق مطلب نمي سطح را مي
غرور خود، در واقع ذھن   من با وجود ھمة«: گفت دانست و مي خود او ھم این را مي. كرد احساس نمي
در «: و در جاي دیگر» .دوزي بر روي پارچة نازك است من مانند برودريكیفیات درخشان . كوچكي دارم

من . كنم چیز را بوضوح و عمیقًا درك نمي من ھیچ. ھاي من یك نقص و كم عمقي وجود دارد ھمة اندیشھ
  ».اي كھ اندازة قابل توجھي داشتھ باشد ندارم گاه در حافظة خود توده ولي ھیچ  دارم، ھایي را برمي تكھ

او با پرستش فضیلتي كھ در دیگران وجود . ھا و ھمان حافظھ خود كھ جبران خطاھاي او را كرد تكھ ھمین
ھا و اعمال  داشت و خود فاقد آن بود، با مالزمت خاضعانھ نسبت بھ چنین افرادي، با بھ خاطرآوردن گفتھ

حي كھ تصویري بیرقیب از آنھا، و سرانجام با ھنرمندي قابل توجھ، و با قراردادن اینھا بھ ترتیب و وضو
و خدا كند كھ آنطور كھ این مرد نیمھ . یك مرد و یك دوران بھ وجود آورد، جبران معایب خود را كرد

چاپلوس و نیمھ نابغھ خود را در برابر نسلھاي آینده از پرده بیرون افكند ھرگز از اسرار ما، چھ از نظر 
بندوباري خستگي ناپذیر،  اني و چھ از نظر بيجسماني و چھ از لحاظ فكري، چھ از حیث شھوات پنھ

  .اینچنین پرده برگرفتھ نشود

   فصل سي و دوم

  

  صحنة ادبي

١٧۵۶ -١٧٨٩  

I – مطبوعات  

ھایي كھ اعضاي آن كتابھا  كتابخانھ(ھاي دوار  ھا، مجالت، ناشران، كتابخانھ در دورنماي صحنھ، روزنامھ
ھمة اینھا بسرعت در حال افزایش بودند . ، و تئاترھا قرار داشتند)كنند را پس از خواندن بھ یكدیگر رد مي

شد  ھر روز بر تعدادشان افزوده ميو كشمكشھاي احزاب و صاحبان استعدادھا را بھ اطالع خوانندگاني كھ 
لیترري مگزین و كریتیكال ریویو در : چند نشریھ در این ھنگام پا بھ عرصة وجود گذارند. رساندند مي

آغاز بھ كاركرد؛ جنتلمنز مگزین، كھ در  ١٧۵٠؛ رمبلر متعلق بھ جانسن در ١٧۶٠، پابلیك لجر در ١٧۵۶
بھ حیات  ١٩٢٢آغاز بھ كار كرد و تا سال  ١٧٣١د، در سالھاي رنج و تالش جانسن منبع درآمد وي بو

نشریة . ھاي لندن و میزان انتشار آنھا دو برابر شد در خالل این مدت، تعداد روزنامھ. خود ادامھ داد
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، مورنینگ ١٧۶٩، مورنینگ كرونیكل در ١٧۶١آغاز بھ كار كرد، نورث بریتن در  ١٧۵۵مانیتور در 
بھ تایمز تغییر نام داد؛ پابلیك ادور  ١٧٨٨، كھ در ١٧٨۵ال رجیستر در ، دیلي یونیورس١٧٨٠ھرالد در 

نسخھ افزایش  ٨۴,٠٠٠بھ  ۴٧,۵٠٠ھاي جونیوس بھ معدن طال دست یافت و تیراژ آن از  تایزر، كھ با نامھ
بھ این . دادند بیشتر نشریات روزانة دیگر تنھا با مشتریان محدود خود بھ حیات خویش ادامھ مي. پیدا كرد

تر از  این نشریات از نظر ابعاد و اندازه ساده. نسخھ بود ۴٨٠٠تنھا  ١٧٩۵ترتیب، تعداد فروش تایمز در 
در . شد شدند كھ یكي از آنھا صرف آگھیھا مي مطالب خود بودند، و معموًال از چھار صفحھ تشكیل مي

  :گفت او مي. ه استھا بھ حد اعالي خود رسید جانسن عقیده داشت كھ مقدار آگھي در روزنامھ ١٧۵٩

گیرند، و بنابراین الزم است كھ  آگھیھا اینك چنان متعددند كھ با اھمال و بیدقتي بسیار مورد مطالعھ قرار مي
شود، با فصاحت لحني كھ گاه عالي و گاه احساساتي باشد، جلب  ھایي كھ داده مي با چشمگیر بودن وعده

فروشد كھ جوشھاي صورت را دفع، كك و مك را  ميفروشنده مایع زیبا كننده لوسیوني … . توجھ كرد
  برطرف، پوست را صاف، و بدن را

حرفة آگھي اینك چنان بھ حد كمال نزدیك است كھ پیشنھاد اصالحي در وضع آن … . كند گوشتالود مي
اي  آسان نیست؛ ولي چون ھر ھنري باید بھ تبعیت شایستھ از خیر و صالح عمومي اجرا شود، من چاره

ز اینكھ این مطلب را بھ عنوان یك سؤال اخالقي مطرح كنم كھ آیا این افراد كھ اذھان عمومي را بھ ندارم ج
  پیمایند؟ كنند گاھي در بھ بازي گرفتن خودسرانة عواطف و احساسات ما راه افراط نمي خود جلب مي

رابرت . رآمیختھ بودندھا، كتابفروشان، و ناشران ھنوز تا حدود زیادي در یك حرفھ باھم د صاحبان چاپخانھ
دادزلي، كھ آثار پوپ و چسترفیلد را منتشر كرده بود، در این ھنگام آثار والپول وگلدسمیث را بھ چاپ 

داد در آنجا اشخاص  تامس دیویز یك كتابفروشي داشت كھ مورد توجھ عامھ بود و اجازه مي. رسانید
رفتند تا نگاھي بھ كتابھا  ین كتابفروشي ميسرفرصت بھ مطالب كتابھا نگاه كنند؛ جانسن و دیگران بھ ا

ویلیام ستران با انتشار فرھنگ جانسن، ثروت ملل . بیندازند و ھمسر قشنگ كتابفروش را ھم دیدي بزنند
سال «دو كتاب اخیر الذكر در . ادم سمیث، و انحطاط و سقوط امپراطوري روم گیبن شھرت بھ ھم رسانید

كتابفروشان . چاپخانة كلرندن را تأسیس كرد ١٧٨١اه آكسفرد در دانشگ. منتشر شدند) ١٧٧۶(» عجایب
توانستند در برابر دستمزد بسیار قلیل، نویسندگان  پرداختند، ولي مي براي كتابھاي خوب بھاي خوبي مي

، اثر ھنري )١٧۶۶(دار  در كتاب احمق اسم و رسم. مزدور را براي تھیة مقاالت و تألیفات بھ كار گمارند
توانم یكي از این آقایان را كھ براي تعلیم و تربیتشان بیش از ھزینة  من مي«: گوید كتابفروش ميبروك، یك 

توانم یكي از آنھا را مانند یك اسب  نگاھداري یك خانوادة متوسط تا پایان جھان خرج شده است، بلي من مي
یا شاگرد واكسي باشد بھ زبر و زرنگ از صبح تا شام با دستمزدي كھ كمتر از دستمزد سھ ساعتة دربان 

نویسندگان آنقدر زیاد شدند كھ بازار كتاب اشباع شد، با از جان گذشتگي براي سھم ناچیز » .كار بگمارم
زنان نیز وارد میدان . دادند كردند و با قلم مسموم خویش یكدیگر را مورد ھجوم قرار مي خود مبارزه مي

انم املیا اوپاي، خانم الیزابت اینچبالد، خانم الیزابت مانتگیو، خانم انا باربولد، سرافیلدینگ، خ: رقابت شدند
  .سرانجام یك كشیش روستایي وارد مسابقھ شد و جایزه را ربود. فني برني، و ھنھ مور

II – الرنس سترن  

سترن براي كشیشي ساختھ نشده بود؛ او فرزند یك سرباز بود و مدت ده سال از یك پاسگاه بھ پاسگاه 
ه شد؛ در آن ھنگام، و پس از آن، بھ قدر كافي اطالعات نظامي بھ دست آورد كھ بتواند عمو دیگري كشاند

او بعدھا مادر خود را بھ عنوان . ھا و دژھا بھ سخن وادارد توبي را مانند یك سردار سپاه دربارة محاصره
ولي جد . توصیف كرد» فروخت یك دستفروش فقیر كھ در فالندر بھ اردوي نظامي جنس مي… دختر«

  بزرگش اسقف اعظم یورك بود، و خانوادة سترن موفق 
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دانشنامة خود  ١٧٣٧وي در این دانشگاه در سال . شد الرنس را با یك بورسیھ بھ دانشگاه كیمبریج بفرستد
العمر با  در حكم این پیشگویي بود كھ یك مبارزة مادام ١٧٣۶را دریافت داشت، ولي خونریزي ریھ در 

در » ساتن جنگلي«رتبة یك كشیش انگلیكان یافت، و در ناحیة  ١٧٣٨در سال . است بیماري سل در پیش
با الیزابت لیوملي ازدواج كرد  ١٧۴١در . نزدیكي یورك شغل كم اھمیتي بھ عنوان كشیش بھ او واگذار شد

اي خود را  هلیر ۴٠الیزابت درآمد سالي . اش با او زندگي كند و او را با خود برد تا در خانة زھوار در رفتھ
  .بھ وي سپرد، والرنس ھم قسمتي از آن را در خریدن اراضي بھ كار انداخت و برمقدار آن افزوده شد

طولي نكشید . از این جھات كھ بگذریم، آنان افرادي بیچاره و مسلول بودند؛ ھر دو اعصابي بیمار داشتند
ت آنھا، حتي بزرگترین خانة انگلستان ھم بھ علت جنجالھا و اختالفا«كھ خانم سترن بھ این نتیجھ رسید كھ 

دختر عموي الیزابت، یعني الیزابت » .بھ قدر كافي وسعت ندارد كھ ھردو آنھا را در خود جاي دھد
كرد، و معتقد  را بھ عنوان یك جوجھ تیغیي تندخو توصیف مي) الیزابت(، او »جوراب آبي پوش«مانتگیوي 

دو بچھ از آنھا بھ دنیا » .تواند از نزاع كردن با وي احتراز كند ميانسان تنھا با فاصلھ گرفتن از او «بود 
وقتي مادر و خواھر سترن . آمدند؛ یكي مرد، و دیگري بھ نام لیدیا بھ نحوي چشمگیر دل بھ مادر خود بست

لیره از درآمد  ٨كردند، بھ یورك آمدند و از او تقاضا كردند كھ سالي  كھ در ایرلند در فقر زندگي مي
سترن . این فكر شور و شعفي ایجاد نكرد. رش را بھ آنھا واگذار كند، بر شدت ناراحتیھا افزوده شدھمس

وقتي او بھ علت . مادرش در یورك باقي ماند. پولي بھ مادرش داد و از او خواھش كرد بھ ایرلند باز گردد
  .آوارگي دستگیر شد، سترن حاضر نشد كفیل وي شود و او را آزاد كند

كرد ھركس كھ واقعًا داراي روحي مسیحي باشد  ده سال ازدواج پر دردسر، كشیش احساس ميپس از ھج
من تا سرحد «او عاشق كثرین فورمنتل شد و سوگند یاد كرد كھ . دھد كمي زناكاري را بھ او اجازه مي

؛ ھمسرش وي را بھ خیانت متھم كرد» .جنون تو را دوست دارم، و براي ھمیشھ ترا دوست خواھم داشت
» پزشك مجانین«او منكر آن شد؛ ھمسرش چنان بھ جنون نزدیك شد كھ سترن او و لیدیا را زیر نظر یك 

  . قرار داد و خودش ھم بھ روابط با كثرین ادامھ داد

دوستانش، . در میان این آشوب و جنجال، سترن یكي از مشھورترین كتابھا را در ادبیات انگلیسي نوشت
تواند بحق  اشارات آشكاري را كھ مي«را خوانده بودند، از او تقاضا كردند كھ قسمتي از دستنوشتة آن 

سترن با احساس اندوه . حذف كند» موجب ناراحتي شود، خصوصًا اینكھ اینھا از ناحیة یك روحاني باشد،
بھ چاپ رسید و  ١٧۶٠صفحة آن را حذف كرد و بقیھ را بینام بھ مطبعھ فرستاد؛ این كتاب در  ١۵٠حدود 

در ھمان دو جلد كتابي كھ بھ چاپ رسیدند، بھ قدر كافي . گي و عقاید آقاي تریسترام شاندي نام داشتزند
طنین . آمیز باقي ماند كھ آن را بھ صورت واقعة مھم ادبي آن سال لندن درآورد گویي خیال افتضاح و لطیفھ

  بسیار غیرقابل تشریح، «ھ این ھیجان در فرنة دور دست بھ گوش رسید، و ولتر دربارة این كتاب گفت ك

ھیوم آن را » .آمیز وا داشتھ است در انگستان این كتاب مردم را بھ ھیجاني جنون. و یك كتاب بدیع است
در . خواند» بدیھایش  بھترین كتابي كھ ظرف این سي سال توسط یك انگلیسي نوشتھ شده است، با ھمة«

ر بود و بسیاري از شخصیتھاي محل در قالب یورك، كھ نقش سترن در نوشتن این كتاب یك راز آشكا
  .شخصیتھاي درجھ اول كتاب شناختھ شدند، ظرف دو روز دویست نسخھ بھ فروش رسید

عنوان . توصیف این كتاب مشكل است، زیرا شكل یا موضوع خاصي ندارد و سر و تھ آن معلوم نیست
باید » زندگي و عقایدش«كند، و  یي كھ داستان را تعریف مي»آقا«زیرا . كتاب در حكم یك نیرنگ است

پا بھ عرصة وجود ) جلد بود ٩از نسخة اصلي كھ در (ارائھ شوند، تا صفحة دویست و نھم جلد چھارم 
مایة اصلي داستان آن چیزھایي ھستند كھ بھ ھنگام بستھ شدن نطفة وي، و بھ ھنگامي كھ سر . گذارد نمي

  :نخستین صفحة آن از ھمھ بھتر است. زگو شدنداتفاق افتادند یا با  كرد، فرصت در رحم رشد مي

كاش پدرم یا مادرم، یا در حقیقت ھر دو آنھا، ھمانطور كھ در انجام وظایفشان ھر دو متساویًا خود را ملزم 
اگر آنھا توجھ شایستھ كرده بودند . دھند كردند كھ چھ كاري انجام مي دانستند، بھ ھنگام ایجاد من فكر مي مي
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ر حال انجامش بودند چھ نقش مھمي داشت و نھ تنھا موضوع با ایجاد یك موجود با شعور كھ آنچھ آنھا د
ارتباط داشت، بلكھ احتماًال درجة مطلوب دماي بدن، میزان نبوغ، و حتي ساختمان فكري این موجود ممكن 

  ي شایستھ ھمةاست از خلق و خو و طبایعي كھ در آن لحظھ كامًال فایق بودند مایھ بگیرد، اگر آنھا بھ نحو
شدند، من اطمینان كامل  اینھا را سنجیده و مورد توجھ قرار داده بودند و بھ ھمان ترتیب دست بھ كار مي

  .یافتم دارم كھ در جھان سیمایي كامًال متفاوت مي

خداي «: گفت و پدرم با فریاد مي» اي ساعت راكوك كني؟ عزیزم، فراموش نكرده«: گفت مادرم مي
اي قطع كرده  رگز زني از بدو خلقت تاكنون رشتة كار یك مرد را با چنین سؤال احمقانھآیا ھ … مھربان
  »است؟

اي نداشت كھ بازگو  سترن قصھ. شود روي تشكیل مي از این رویداد نابجا بھ بعد، كتاب از یك سلسلھ حاشیھ
و خواننده را با خواست خود  او مي. كند، خصوصًا قصة عشق و عاشقي كھ سربار بیشتر آثار خیالي است

او . مباحث تخیلي دربارة ھمھ چیز سرگرم كند، ولي براي این كار نظم و ترتیب خاصي در نظر نگرفت
كند دربارة مسایل بزرگ و كوچك بھ تاخت و تاز  اي جست و خیز مي چون اسبي بازیگوش كھ در مزرعھ

اي ننوشتھ است، و  كتابش مقدمھ پس از نوشتن شصت و چھار فصل، بھ این فكر افتاد كھ براي. پرداخت مي
این امر بھ وي فرصتي داد كھ منتقدان خود را مورد تمسخر قرار . در آن موقع پیشگفتاري بھ كتاب افزود

كنم، و جملھ  من شروع بھ نوشتن جملة اول مي«: دھد، او شیوة خود را بھ حد اعال مذھبي خواند و گفت
كاري نظیر این كرده بود؛ سر  رابلھ» .گذارم امید تداعي آزاد ميدوم را بھ امید قادر متعال، و بقیھ را بھ 

وانتس گذاشتھ بود كھ روزینانت او را ا این فصل بھ فصل دیگر ببرد؛ رابرت برتن قبل از اینكھ بھ تشریح 
  ولي سترن عدم ارتباط را. مالیخولیا بپردازد، جھان را زیرپا گذارده بود

نویسان را از داشتن یك موضوع یا یك طرح كلي داستان بینیاز  تاناي درآورد و ھمة داس بھ صورت شیوه
  .ساخت

چیز چیزي بھ وجود آورده شود، و  توان از ھیچ دیدند تا چھ حد مي البال انگلستان، از اینكھ مي طبقات فارغ
. كردند توان كتابي را در عصر جانسن بھ زبان انگلیسي آنگلوساكسون نوشت، احساس شعف مي چگونھ مي

سروتھ و  انگلیسیھاي سرحال و سرزنده از بدعت دلپذیر یك روحاني، كھ دربارة امور جنسي و مطالب بي
سترن بھ  ١٧۶٠در مارس . آوردند  كرد، استقبال بھ عمل مي شكافي كھ در شلوار عمو توبي بود صحبت مي

بھ فروش ) در دو جلد(لندن رفت تا بتدریج بادة شھرت خود را بنوشد؛ او از كشف اینكھ ھمة نسخ كتابش 
لیره دریافت  ۶٣٠رسیده بودند، مسرور شد؛ او بابت آنھا و دو جلد دیگري كھ قرار بود بعدًا تحویل دھد، 

حتي موعظات آقاي یاریك، كھ چھار ماه بعد از تریسترام انتشار یافت، وقتي معلوم شد كھ یاریك . داشت
لد، رنلدز، راكینگھم، و حتي اسقف واربرتن از طرف چسترفی. خود سترن است، بآساني بھ فروش رفت

اي از صفحات  گیني پول، شاید ھم براي گریز از اینكھ نامش زینتبخش پاره ۵٠كھ وي را با ارسال (
سترن یك كالسكھ و چند اسب . دعوتھایي برایش رسید) ھجوآمیز در جلدھاي بعدي شود، دچار حیرت كرد

. گشت و در آنجا بھ موعظھ كردن در كلیساي بزرگ پرداختخرید و با پیروزي سرورآمیزي بھ یورك باز
كیلومتري یورك، بھ شغل پردرآمدتري منصوب شد و ھمسر و دختر خود را بھ آنجا  ٢۴ولد، در  در كاكس

در آنجا وي با سھولتي كھ فاقد ھرگونھ ارتباط و بھ ھم پیوستگي بود، جلدھاي . برد تا با وي زندگي كنند
  .م را نوشتسوم و چھارم تریسترا

این جلدھا مورد اظھار نظر . وي بھ لندن رفت تا این جلدھا را بھ چاپ برساند) ١٧۶٠(در دسامبر آن سال 
طبق نوشتة (در این ھنگام . اي قرار گرفتند، ولي ظرف چھار ماه ھمة نسخ آن بھ فروش رسیدند خصمانھ

. عمل باعث شد بیني او معیوب شود تریسترام بھ مرحلة تولد بھ كمك فورسپس رسیده بود، و این) سترن
بنا . در اینجا نویسنده بھ بحث مبسوطي دربارة فلسفة دماغھا، بھ سبك دانشمندترین صاحبنظران، پرداخت

شد تعیین  بھ گفتة یك مرجع، شكل بیني یك طفل از روي نرمي یا سفتي پستاني كھ از آن بھ او شیرداده مي
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مانند فرو بردن آن بھ داخل ھمین مقدار كره، … ي بھ داخل پستان، با فرو بردن بین«: گفت او مي. گشت مي
  ».یافت اي مي شد، و طراوت و جان تازه یافت، تغذیھ و چاق مي بیني آرامش مي

سترن پس از شش ماه اقامت در لندن، نزد ھمسر خود بازگشت، و ھمسرش بھ وي گفت بدون او خوشتر 
وشتة اثر خود كرد و جلدھاي پنجم و ششم آن را نوشت؛ در او تمام ھم خود را مصروف دستن. بوده است

این دو جلد تریسترام تقریبًا از یاد برده شده بود، و عمو توبي و سرجوخھ تریم با خاطرات جنگ و دژھاي 
سترن بار دیگر بھ لندن رفت،  ١٧۶١در نوامبر . عروسكي خویش صحنھ را بھ خود اختصاص داده بودند

  د انتشارو در روز آخر سال شاھ

سترن بھ راز ونیاز با خانم الیزابت وزي، . رو شدند این جلدھا با حسن قبول روبھ. جلدھاي پنجم و ششم بود
پرداخت و قول داد كھ حاضر است آخرین خرقة كشیشي را بھ خاطر تماس   ،»پوشھا جوراب آبي«یكي از 

در پاریس بھ . وب فرانسھ گریختبا دست آسماني وي فدا كند؛ وي بھ خونریزي ریھ مبتال شد و بھ جن
اولباك ترتیب داده / اندازة كافي توقف كرد تا در بعضي از ضیافتھاي شامي كھ در محفل ملحدان توسط د

وقتي سترن شنید . اي پردوام نسبت بھ وي یافت در این ضیافتھا بود كھ دیدرو عالقھ. شدند حضور یابد مي
مبتال شده است، از آنھا دعوت كرد در فرانسھ بھ وي ملحق كھ ھمسرش بیمار است و لیدیا بھ تنگي نفس 

  ).١٧۶٢ژوئیھ (ھر سھ نفر در نزدیكي تولوز مستقر شدند . شوند

جدا شد و بھ پاریس، لندن، و كالس ولد ) با موافقت خودشان(او از ھمسر و دختر خود  ١٧۶۴در مارس 
ا مساعده دریافت داشت، و قسمتي از وي جلدھاي ھفتم و ھشتم تریسترام را نوشت، بابت آنھ. بازگشت

منتشر، و با استقبال رو بھ  ١٧۶۵جلدھاي تازه در ژانویة . وجوه دریافتي را براي ھمسر خود فرستاد
در ماه اكتبر سترن یك . داد توبي داشت رنگ خود را از دست مي- حناي شندي. رو شدند كاھشي روبھ

در راه خود بھ سوي شمال، بھ خانوادة خود در بورگوني  .گردش ھشتماھھ را در فرانسھ و ایتالیا آغاز كرد
ھاي آنھا را پرداخت و خود بھ كاكس ولد بازگشت  آنھا از وي خواستند در فرانسھ بماند، او ھزینھ. پیوست

در فواصل میان خونریزیھا، وي جلد نھم را نوشت، بھ لندن رفت تا شاھد بھ چاپ رسیدن ). ١٧۶۶ژوئیة (
، و از ھیجاني كھ براثر نزدیك شدن وي بھ مرز امور جنسي بھ ھنگام توصیف )١٧۶٧ژانویة (آن باشد 

خوانندگاني كھ در این . كرد تالش عمو توبي براي جلب نظر خانم ودمن حادث شده بود، احساس لذت مي
این ھا و اسقف اعظم یورك نوشتند و خواستار آن شدند كھ  ھایي بھ روزنامھ ھا رسوا شده بودند، نامھ نوشتھ

كشیش بیشرم از جامعة روحانیت خارج، و از سلك روحانیان طرد شود؛ اسقف اعظم از این كار امتناع 
لیره شد، براي نوشتن  ١٠۵٠در خالل این احوال، سترن وجوھي بھ عنوان حق اشتراك، كھ جمع آنھا . كرد

بیشتري براي ھمسرش پول . آوري كرد اثري بھ نام یك سفر احساساتي، كھ وعدة آن را داده بود، جمع
  .فرستاد و با الیزابت دریپر بھ عشقبازي پرداخت

در ھندوستان اقامت ) ١٧۶٧مارس (الیزابت ھمسر یكي از مأموران شركت ھندشرقي بود كھ در آن وقت 
سترن . وچھار سال داشت، ازدواج كرده بود او در چھاردھسالگي با شوھر خود، كھ در آن وقت سي. داشت

فرستاد و در نظر داشت بھ دنبال این كتابھا، دست و قلب خود را نیز در  براي الیزابت مي كتابھاي خود را
ھاي پراحساس با یكدیگر ردوبدل  دیدند و نامھ مدتي آنھا بھ طور روزانھ یكدیگر را مي. اختیار وي بگذارد

تند كھ بیماري سل او حاكي از آخرین احساسات غمبار مردي ھس» ھایي بھ ایالیزا نامھ«ده فقره . كردند مي
درست است كھ من از نظر جسماني نودوپنج سالھ ھستم و تو بیست «: او نوشت. فرستد را بھ كام مرگ مي

  …و پنج سالھ، 

نھ سویفت . كنم ولي من آنچھ را از نظر جواني كمبود دارم، از نظر لطافت طبع و حسن خلق جبران مي
خب خود، را دوست دارم و دوست داشت، نھ سكارون ستالي خود را تا این حد كھ من تو، ھمسر منت

ده » .تواند مدت زیادي زندگي كند منتنون خود را، و نھ والر ساكاریساي خویش را؛ زیرا ھمسر من نمي
. دقیقھ پس از ارسال این نامھ وي بھ خونریزي شدیدي مبتال شد، و تا ساعت چھار صبح از او خون رفت

از . شوھرش وي را نزد خود خوانده بود، با كشتي عازم ھندوستان شدخانم دریپر، كھ  ١٧۶٧در آوریل 
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یادداشتھاي «آوریل تا چھارم اوت سترن بھ تھیة یادداشتھاي روزانھ بھ ایالیزا پرداخت، بھ قول خودش  ١٣
او » .سوزد روزانھ احساسات غمبار شخصي ھستند كھ از بانویي جدا شده كھ در آتش مصاحبت وي مي

من با تو خیلي از روي انصاف و مھرباني . كنم را ایالیزا، بھ ھر شرطي كھ باشد قبول ميمن تو «: نوشت
در یادداشتھاي » .رفتار خواھم كرد، من استحقاق آن را خواھم داشت كھ از این پس احساس بدبختي نكنم

یك پزشك بھ او گفت كھ بھ » .حدود سیصد و سي گرم خون از دست دادم«: آوریل نوشت ٢١مورخ 
غیر ممكن است، زیرا من با امور جنسي، حتي با «: او اعتراض كرد و گفت. یماري سیفیلیس مبتالستب

ما دربارة آن بھ بحث «: پزشك پاسخ داد» .ام گونھ سروكاري نداشتھ ھمسر خود، ظرف این پانزده سال ھیچ
پزشكان دیگر این  ».و فحص نخواھیم پرداخت، ولي شما باید تحت یك دوره معالجھ با جیوه قرار گیرید

تشخیص را تأیید كردند؛ یكي از آنھا بھ وي اطمینان داد كھ آلودگیھاي خون مدت بیست سال بھ حال خفتھ 
  .كرد، تسلیم نظر پزشكان شد او در حالي كھ در تقواي خود پافشاري مي. ماند مي

ر احساساتي بود، بھ ھنگامي كھ مشغول نوشتن یك سف. ولد بازگشت تا ماه ژوئن بھبود یافت و بھ كالس
بھ لندن رفت، شاھد . خونریزي بیشتري مبتال شد؛ پي برد كھ مدت زیادي از عمرش باقي نمانده است

مند  و براي آخرین بار از محبت نقصان نایافتة دوستانش بھره  ،)١٧۶٨فوریة (انتشار این كتاب كوچك شد 
رفت، بھ ھمان ترتیب كتاب تازه ھم  ر ميھمانطور كھ تریسترام تجدید كنندة خاطرة رابلھ بھ شما. شد

ولي فضلیت سترن از فضیلت ریچاردسن . نفوذ رو بھ افزایش ریچارد سن و روسو بود  منعكس كنندة
شاید این . اند انكارناپذیرتر، و اشكھایش كمتر از اشكھاي روسو با حرارت و از روي خلوص نیت بوده

و ) احساس( Sentimentبود كھ كلمات   ،)١٧٧١(كتاب، و مرد با احساس اثر ھنري مكنزي 
Sentimental )شیون كردن بر «بایرن عقیده داشت كھ سترن . را در انگلستان متداول كرد) احساساتي

  ».داد  سر یك االغ مرده را بھ كمك كردن بھ یك مادر زنده ترجیح مي

وردگي دچار آمد، كھ بھ شد، بھ سرماخ مند مي در حالي كھ سترن از پیروزي آخرین خود در لندن بھره
او نامة استرحام آمیزي بھ خانم جیمز نوشت و از او تقاضا كرد كھ اگر ھمسرش . الجنب تبدیل شد ذات

اي واقع در خیابان اولدباند، در حالي كھ  در مسافرخانھ ١٧۶٨مارس  ١٨مرگ در . مرد، از لیدیا توجھ كند
  ھیچ یك از دوستانش در نزدیكي او نبود، بھ سراغش 

سترن كمي داراي خاصیت ظاھرسازي و شیادي بود و، بھ طوري كھ گفتھ . او پنجاه سال داشت. آمد
توانیم علت حساسیت وي دربارة زنان، و  داد؛ ولي ما مي نشان مي» در انظار ھفت خط«شود، خود را  مي

فانھ وارد فشاري را كھ یك ازدواج نامیمون بر مردي با ادراكي چنین زیركانھ و ھنرمندي چنین ظری
  .كرد درك كنیم مي

III – فني برني  

بھ عنوان  ١٧۵٢او در . در زمینة داستان، یك زن براي مدت كوتاھي از نظر موفقیت باسترن رقابت كرد
دختر چارلز برني، كھ بعدھا مورخ موسیقي شد، بھ دنیا آمد و بھ جاي آنكھ با حروف و كلمات بار آورده 

تا سن ھشت سالگي قادر بھ خواندن نبود؛ ھیچ كس حتي درخواب ھم . فتشود، با نتھاي موسیقي پرورش یا
. نھسالھ بود، مادرش از دنیا رفت) نام كامل فني(ھنگامي كھ فرانسیس . دید كھ وي روزي نویسنده شود نمي

آمدند و تعداد قابل  كردند بھ منزل پدرش مي چون تقریبًا ھمة موسیقیداناني كھ در لندن برنامھ اجرا مي
او . كردند، فني با گوش دادن بھ كلمات و آھنگھا تعلیم و تربیت یافت جھي از گزیدگان را بھ آنجا جلب ميتو

. بكندي بھ مرحلة بلوغ رسید، خجول و عاري از جذبھ بود، و چھل سال طول كشید تا شوھري بیابد
ترسید كھ  قدر مي وپنج سال داشت، و آن ، او بیست)١٧٨٨ژانویة (ھنگامي كھ رمان مشھورش منتشر شد 

اولینا، یا ورود یك زن جوان بھ دنیا . مبادا موجب رنجش پدرش شود كھ نام خود را بر این داستان نگذاشت
شایعات حاكي از این بودند كھ یك دختر . وجوشي بر پاكرد، بینامي كتاب باعث ایجاد كنجكاوي شد جنب

ورد تعریف قرار گرفتھ بود، از آن تمجید كرد و جانسن، كھ در پیشگفتار آن م. ھفدھسالھ آن را نوشتھ است
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ھنگامي كھ خانم . خانم ثریل شكایت داشت كھ این كتاب خیلي كوتاه است. آن را بھ دكتر برني توصیھ كرد
فني در اجتماع بھ صورت یك ماده . آگاه گشت، راز در تمام لندن پخش شد) نام نویسنده(ثریل از این راز 

پدر مھربان و بسیار فداكارم از «: گوید خواندند، و بھ طوري كھ خودش مي مي ھمھ كتابش را. شیر درآمد
  ».كرد خوشحالي من احساس شادماني بسیار مي

كرد كھ جامعة لندن در  اي پردوام و نیروي تخیلي قوي، توصیف مي ھنرمندي فني در این بود كھ، با حافظھ
) كھ اصًال بھ الرنس سترن شباھتي نداشت(اي كھ توسط یك كشیش روستایي  نظر دختر یتیم ھفدھسالھ

بدون شك، فني نیز از نحوة بازیگري گریك بھ ھیجان درآمده بود و . پرورش یافتھ بود، چگونھ بود
چیز برایش سھل است، رفتارش چقدر با  چقدر ھمھ«: احساساتي شبیھ بھ اولینا داشتھ كھ بھ قیم خود نوشت

و وقتي او … !اند، چشمانش چقدر پرمعني و پرحرارتند روح و نشاط است، حركاتش چقدر برازنده
تقریبًا این تمایل بھ من دست داده بود كھ بر روي ! بردم رقصید، آه، من چقدر بھ كالریندا رشك مي مي

  صحنة نمایش بپرم و بھ آنھا ملحق

از شور و اي كھ از این صفحات پر  كرد، از نسیم تازه لندن، كھ از مفاسد خود احساس خستگي مي» .شوم
  .كرد وزید، احساس تزكیھ مي نشاط جواني مي

نگاشت،  اي كھ فني مي آن زمان، كھ زماني شھرت داشت، اینك ازیاد رفتھ است؛ ولي یادداشتھاي روزانھ
اي از ادبیات و تاریخ انگلستان است، زیرا دیدي تازه از مشاھیر، از جانسن و جورج  ھنوز قسمت زنده

دار خود كرد  ملكھ شارلوتھ دوشیزه برني را جامھ. دارند ناپلئون، عرضھ ميسوم گرفتھ تا ھرشل و 
این زندگي محدود . ، و طي پنج سال بعد فني مأمور لباس پوشاندن و لخت كردن علیاحضرت بود)١٧٨۶(

او در  ١٧٩٣سرانجام دوستانش وي را نجات دادند، و در . رفت كھ استعداد نویسنده را بكشد و تحت قید مي
ي كھ جوانیش كامًال از دست رفتھ بود، با یك نجیبزادة مھاجر فرانسوي، كھ آه در بساط نداشت، بھ نام حال

داد؛ مدت ده سال با او در فرانسھ  ھا و درآمد خود خرج او را مي فني با نوشتھ. آربلھ ازدواج كرد/ژنرال د
در . ان خارج جدا نگاه داشتھ بوددر گمنامي زندگي كرد، و شدت جنگھاي انقالبي و ناپلئون او را از جھ

بھ وي اجازه داده شد بھ انگلستان بازگردد و آخرین دعاي خیر پدرش را كھ در ھشتادوھشت  ١٨١۴
خود او ھم تا ھمان سن زندگي كرد و بھ دنیاي دیگري وارد شد، دنیایي كھ . سالگي درگذشت بھ دست آورد

الھام خود را از رمانھاي فراموش شدة ) شتدرگذ ١٨١٧كھ در (متوجھ نبود كھ جین اوستن معروف 
  .ھنوز زنده بود، بھ دست آورده است ١٨۴٠بانویي از یادرفتھ كھ در 

IV – ھوریس والپول  

كنند نمایشي كمدي، و براي آنان كھ احساس  این دنیا براي كساني كھ فكر مي«: گفت ھوریس والپول مي
وخت كھ بر دنیا لبخند بزند و حتي با نقرس خود كنار بھ این ترتیب او آم» .كنند نمایشي تراژدي است مي

ھوریس فرزند یك . نگاشت، ولي پاي خود را از آن كنار كشیده بود او وقایع زمان خود را مي. بیاید
بھ زنان عالقھ داشت، از فني برني گرفتھ تا واالترین . برد وزیر بود، ولي از سیاست لذتي نمي نخست

. یا رفیقة خود كند) تا آنجا كھ اطالع در دست است(یك از آنھا را ھمسر  داچسھا، ولي حاضر نبود ھیچ
او یك نویسنده را بدون ھیچ قید و . دانست فلسفھ خواند، ولي فالسفھ را مایة عسرت و كسالت قرن مي

این نویسنده مادام دو سوینیھ . كرد شرطي بھ خاطر طرز رفتار عالي، و ھنر عاري از تصنعش تحسین مي
ھاي مادام را بھ دست  ھایش جذبھ و لطف پرنشاط نامھ والپول تنھا بھ رقابت با او برآمد؛ و اگر نامھ بود كھ

با . ھاي این خانم، بھ صورت تاریخ روزانة زندة یك دوران درآمدند نیاوردند، در عوض خیلي بیش از نامھ
نوشت، و امیدوار بود  نھا را با دقت ميآ. نامید مي) دارالمجانین(ھا را شرح وقایع بدلم  آنكھ والپول این نامھ

  كھ بعضي از آنھا در خاطرات افراد بشر جاي كوچكي برایش باز كنند؛ زیرا حتي
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  مجموعة لرد والپول، ولترتن ھال، ناریچ. ھوراس والپول: روزالبا كاریرا

  .تواند بپذیرد كھ از خاطرھا محو شود فیلسوفي كھ بھ انحطاط تن در داده است مشكل مي

كوچكترین فرزند از پنج فرزندي بود كھ ) با آن غسل تعمید یافت ١٧١٧این نامي بود كھ در (ھوریشیو 
وزیر پردلي بود كھ با ترجیح دادن صلح بھ جنگ  سر رابرت نخست. ھمسر سر رابرت والپول برایش آورد

. شھرت وارد نكرد اي بھ این شھرتش را فدا كرد، ولي ترجیح دادن زناكاري بھ تكگاني تقریبًا لطمھ
، لرد »كار«پردازان، شاید براي گرفتن انتقام ھمسر اولش، مدتي اصلیت پدري ھوریس را بھ  شایعھ

دادند، كھ وي داراي خویي زنانھ بود و سر رابرت را  ھروي، برادر جان لرد ھروي آو ایكورث نسبت مي
اند كھ در حال  مطالب بیش از آن پیچیده این. متھم كرد كھ قصد داشتھ است لیدي ھروي را از راه بھ در كند

توانیم بگوییم كھ ھوریس بدون اینكھ از طرف بستگانش  حاضر نسبت بھ آن قضاوتي شود، و ما تنھا مي
بھ علت ) وزیر نخست(پدرش . اي دربارة نااھلي خانوادگي بھ او چسبانده شده باشد، بار آورده شد وصلھ

مادرش نسبت بھ وي ) گوید بھ طوري كھ خودش مي(نداشت و  كثرت مشغلھ، نسبت بھ او اعتناي زیادي
المزاج،  پوشید، ولي ضعیف او پسركي بسیار زیباروي بود و مانند شاھزادگان لباس مي. مند بود عالقھ

، بسیاري عقیده داشتند كھ این جوان )١٧٣٧(وقتي مادرش درگذشت . كمرو، و بھ حساسیت یك دختر بود
سر رابرت با دادن مقامھاي بیمسئولیت دولتي بھ وي، كھ ھزینة البسة . مردسالھ از غصھ خواھد  بیست

. كردند، خاطرش را تسال داد فاخر، زندگي تجملي، و مجموعة گرانقیمت آثار ھنري او را تأمین مي
ھوریس تا پایان عمرش خصومتي باطني را نسبت بھ پدرش حفظ كرد، ولي پیوستھ از روشھاي سیاسي او 

  .آورد ميدفاع بھ عمل 
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وي در سن دھسالگي بھ كالج ایتن فرستاده شد و در آنجا التیني و فرانسوي آموخت و با گري شاعر 
در ھفدھسالگي وارد كالج كینگ در دانشگاه كیمبریج شد؛ در آنجا ایتالیایي آموخت و بھ . دوستي بھمرسانید

دو سالگي، بدون اخذ دانشنامھ، باگري در سن بیست و . وسیلة كوینرز میدلتن با افكار خداپرستان آشنا شد
آنھا پس از مدتي سرگرداني، پانزده ماه در یكي از ویالھاي فلورانس . عازم گردش در ایتالیا و فرانسھ شد

والپول و من دیگر یكدیگر . بھ عنوان میھمان كاردار انگلستان، بھ نام سر ھوریس من، رحل اقامت افكندند
در ردجو امیلیا، گري و والپول با یكدیگر . سال بعد با یكدیگر مكاتبھ داشتندرا ندیدند، ولي طي چھل و پنج 
توانست توجھ بیشتري را كھ نسبت بھ  مخارج را پرداختھ بود، و شاعر نمي  نزاع كردند، زیرا ھوریس ھمة

صیر كرد، تق ھوریس بعدًا ھنگامي كھ بھ گذشتھ نگاه مي. شد ببخشد پسر مرد حاكم بر انگلستان مبذول مي
من، كھ بسیار جوان بودم، بیش از حد بھ سرگرمیھاي خود عالقھ داشتم، و «: را متوجھ خود دانست و گفت

از بادة لطف و گذشت دیگران و خودپسندي و تفرعن ناشي از وضع خودم سرمست بودم؛ از این رو نسبت 
دانستم كھ رھین منت من  ميو  –ام كھ بگویم  شرمنده –پنداشتم  بھ احساسات كسي كھ وي را مادون خود مي

او . ھا بمیرد والپول نزدیك بود از ندامت، یا چرك كردن لوزه. آنھا از ھم جدا شدند» .است، توجھي نداشتم
  گري بھ وطن خود ترتیب رفتن

با ھم آشتي كردند، و بیشتر اشعارگري توسط چاپخانة والپول در ستراوبري ھیل بھ  ١٧۴۵آنھا در . را داد
این ضمن، در ونیز، والپول در برابر روز البا كاریرا قرار گرفت تا تصویر زیبایي با گچ  در. چاپ رسید

  .رنگي از او بكشد

در . بھ عضویت پارلمنت انتخاب شده بود  ،)١٧۴١سپتامبر  ١٢(والپول پیش از آنكھ بھ انگلستان برسد 
و پررونق پدرش را بھ پایان اي علیھ اقلیتي كھ داشت دولت طوالني  پارلمنت وي نطق ساده و بیھوده

انتخاب شد، و در آن سال داوطلبانھ از ایفاي نقشي فعال در  ١٧۶٧او بھ طور مرتب تا . رسانید ادا كرد مي
والپول در برابر گسترش قدرت . كرد  وي عمومًا از برنامة لیبرالھاي ویگ پشتیباني مي. سیاست كنار كشید
سال پیش از تولد  ٩با ویلكس نوعي سازش شود، و بردگي را كرد  ورزید، توصیھ مي پادشاه مقاومت مي

او مخالف آزادي سیاسي كاتولیكھاي انگلستان بود، زیرا عقیده داشت ). ١٧۵٠(ویلبر فورس محكوم كرد 
مردود » قانون تمبر«والپول نظر مردم امریكا را در مورد » .پیروي از پاپ و آزادي دوامر متناقضند«كھ 
بیني كرد كھ  آورد، و پیش ادعاي مستعمرات امریكا در مورد آزادي دفاع بھ عمل ميدانست، ولي از  مي

تواند  چھ كسي جز ماكیاولي مي«: چنین نوشت ١٧٨۶در سال . نقطة اوج بعدي تمدن در امریكا خواھد بود
ي او از جنگ متنفر بود، و وقت» مدعي باشد كھ ما كوچكترین حقي بھ یك وجب خاك در ھندوستان داریم؟

، وي با وحشت پیشگویي كرد كھ )١٧٨٣(برادران مونگولفیھ نخستین صعود خود را با بالون انجام دادند 
امیدوارم این شھابھاي جدید ماشیني اسباب »  :او نوشت. جنگ بھ آسمانھا گسترش خواھد یافت  دامنة

ھدام نسل بشر، ھمانطور كھ اغلب ھا از آب درآیند و تبدیل بھ ماشینھاي ان بازیھایي براي دانشمندان یا بیكاره
  ».كند، نشوند در مورد پیشرفتھا و كشفیات علمي مصداق پیدا مي

یافت، تصمیم گرفت بیشتر وقت خویش را در نقاط خارج از  او، كھ اغلب خود را در زمرة بازندگان مي
دو سال بعد این . پنج جریب زمین و یك خانة كوچك در نزدیكي تویكنم اجاره كرد ١٧۴٧در . شھر بگذارند

او در این . ملك را خرید و ساختمان آن را بھ سبك نئوگوتیك تبدیل كرد، كھ قبًال دربارة آن سخن رفتھ است
قصر، كھ بھ سبك قرون وسطي در آورده شده بود، انواع اشیایي را كھ از نظر ھنري یا تاریخي امتیازي 

اي درآمد كھ نیاز بھ فھرست خاصي  موزهاش بھ صورت  طولي نكشید كھ خانھ. آوري كرد داشتند جمع
اي تأسیس كرد و در آنجا سي و چھار كتاب از جملھ كتابھاي خودش را بھ  در یك اطاق چاپخانھ. داشت

. اي را كھ اینك موجودند از ستراوبري ھیل ارسال داشت نامھ ٣۶٠١والپول بیشتر . سبكي نفیس چاپ كرد
قدر كھ حساسیت طبع  بھ نزاع برخاست و آشتي كرد، و آنوي دھھا دوست داشت، تقریبًا باھمة آنھا 

كردند توجھ او را بھ خود جلب  ھر روز براي قاقمھایي كھ سعي مي. داد، پرعطوفت بود ظریفش اجازه مي
خود را حفظ كرد و براي بدست آوردن ) ولي با حقوق(مشاغل بیمسئولیت . گذاشت كنند، نان و شیر مي

  كرد؛ ولي وقتي یكي از بستگانش  مي مشاغل مشابھ دیگر دست و پا
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  الرنس سترن: سر جاشوا رنلدز

  . بھ نام ھنري كانوي از كار بر كنار شد، والپول پیشنھاد كرد كھ او را در درآمد خود سھیم كند

اي بسیار جالب و عاري از گذشت و لطف، با دقت آنھا را  وي صدھا عیب داشت، كھ مكولي در مقالھ
سند، ایرادگیر، مرموز، ھوسباز، مغرور بھ آبا و اجداد خود، و منزجر از بستگان خودپ: برشمرده است

خویش بود؛ شوخ طبعي او بھ سوي ھجو با نیشھاي تیز گرایش داشت؛ احساس تحقیر خود را نسبت بھ ھمة 
كساني كھ در بر كناري پدرش دست داشتند با خود بھ گور و بھ داخل شرح وقایع تاریخي خود برد؛ گاھي 

شد، مانند توصیفھایي كھ از لیدي پامفریت، یا لیدي مري ورتلي مانتگیو  بشدت از جادة بیطرفي خارج مي
اگر بنا بھ . كرد كھ طرفدار ھنرھاي ظریفھ باشد جسم آسیب پذیرش وي را متمایل بھ این مي. كرده است

رانسویترین ھمة مردان مردان فرانسھ بود، والپول ف  بوو، دیدرو آلمانیترین ھمة-گفتة پرمعناي سنت
  . انگلیسي بود

آور،  اي داشت؛ ویرژیل را شخص مالل ھا و نظرات غیر متعارف خود صراحت بیباكانھ او در مورد سلیقھ
» متودیست در تیمارستان بدلم«دانست؛ دانتھ را یك  ریچاردسن و سترن را چنین مي» بھ طریق اولي«و 

نگرد، و مانند كانگریو اصرار داشت كھ  ندگان بھ دیدة حقارت ميكرد كھ بھ ھمة نویس وانمود مي. خواند  مي
نویسد نھ بھ عنوان یك كارگر ادبي كھ متكي  براي سرگرمي خودش چیز مي) آقا(وي بھ عنوان یك جنتلمن 

دانید كھ ما در انگلستان آثار  شما مي«: بھ این ترتیب بود كھ بھ ھیوم نوشت. بھ تجارت با كلمات خود است
ما عقیده . كنیم كنیم، یا اصًال ھیچ توجھي نمي خوانیم ولي بندرت توجھي بھ خود آنھا مي ان را مينویسندگ

دارند، و بدیھي است كھ ما آنھا را  داریم كھ اگر كتابھاي آنھا بھ فروش برسند، آنھا دستمزد كافي دریافت مي
ودپسندي و جسارت آنھا مزاحم ما كنیم تا بھ این وسیلھ خ بھ امید محافل ادبي و گمنامي خودشان رھا مي
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ام، باید اذعان كنم این نحوة رفتار خیلي معقول است؛ زیرا در حقیقت ما   من، كھ خود یك نویسنده… . نشود
  ».العاده بیمصرف ھستیم یك مشت آدمھاي فوق

وقتي . ولي، ھمانطور كھ خودش اعتراف داشت، او نیز یك نویسنده، خودپسند، و روده دراز بود
ھاي ذھن  خواست ریشھ  اش در قصر خود سر رفت، بھ كاوش در احوال گذشتھ پرداخت، گویي مي حوصلھ

وي فھرستي بھ نام فھرست نویسندگان سلطنتي و نجیبزادة انگلستان . ھا فرو برد خود را در غنیترین رگھ
اغماض نگریستھ شود،  شد كھ بھ شغل نویسندگي آنھا بھ دیدة نجیبزادگي اینھا باعث مي. تھیھ كرد) ١٧۵٨(

او سیصد نسخھ از این . توانستند واجد شرایط باشند و اشخاص درجھ اولي مانند بیكن و كلرندن نیز مي
فھرست بھ چاپ رسانید و بیشتر آنھا را بخشید؛ دادزلي با چاپ دو ھزار نسخھ از آن دست بھ قماري زد؛ 

بایستي  ان شھرتي كسب كردند كھ قاعدتًا ميولي ھمة اینھا بسرعت بھ فروش رسیدند و براي والپول چن
ھاي كوتاھي دربارة نقاشي  او این توھین بھ خود را با تنظیم اثري بھ نام قصھ. شد باعث سرافكندگي او مي

این اثر تألیفي جذاب بود كھ مورد تحسین گیبن قرار . در انگلستان، كھ در پنج جلد بود، مضاعف كرد
  .گرفت

ست خستگي این آثار فاضالنة پرزحمت را از تن بھ دركند، یك داستان خیالي خوا والپول، كھ گویي مي
، كھ مادر داستانھاي بسیاري دربارة عجایب )١٧۶۴(مربوط بھ قرون وسطي بھ نام قصر اوترانتو نوشت 

او در اثر خود بھ نام شكھاي تاریخي دربارة زندگي و سلطنت شاه . و عوامل وحشتزاي فوق طبیعي شد
وي نیز، مانند كساني كھ بعد از او چنین كردند، مدعي بود كھ . م تاریخ و اسرار را با ھم آمیختریچارد سو

سنت و شكسپیر بدنام شده است؛ ھیوم و گیبن استدالالت وي را غیرمجاب كننده   ریچارد سوم بھ وسیلة
وقایعي شد كھ از او سپس متوجھ . خواندند، و والپول این استدالالت را تا زمان مرگ خویش تكرار كرد

آنھا اطالعات دست اولي داشت، و خاطراتي از سلطنت جورج دوم و جورج سوم بھ رشتة تحریر درآورد؛ 
والپول، كھ در قید و بند تعصبات خویش محبوس بود، نسبت . اند این خاطرات روشن كننده ولي مغرضانھ

پرستان  وزیران خائن، میھن«: یدد بھ دوران خویش نظر تیره و نامساعدي داشت، و اوضاع را چنین مي
بینم كھ روبھ  من كشورم را مي«: گفت او مي» .قالبي، پارلمنتھاي از خود راضي، شاھزادگان خطاپذیر

در موقعي  ١٧۶٨این مطلب در » رود، و ھیچ كس بھ قدر كافي مغز ندارد كھ آن را نجات دھد؛ ویراني مي
چھارده سال بعد، ھنگامي كھ چنین . ا بھ وجود آورده بودنوشتھ شد كھ چتم بتازگي امپراطوري بریتانیا ر

ما از ھر لحاظ «: گیري كرد اند، والپول نتیجھ رسید كھ پادشاه و لرد نورث آن را ویران كرده بھ نظر مي
كنم این وضعي است كھ در مورد كلیة كشورھاي در حال سقوط  كامًال منحط ھستیم، و من تصور مي

در نظر والپول ھمة بشریت . این جزیرة كوچك ناپلئون را شكست دادیك نسل بعد، » صادق است؛
از . یافت او در مذھب تسكین خاطري نمي. بود» حیوانات كوتاه قد، كوتاه عمر، و مضحك«اي از  مجموعھ

كرد، و دولت حقوق  آورد كھ این كلیسا از دولت حمایت مي كلیساي رسمي از این جھت پشتیباني بھ عمل مي
من » «.خواند ایمان مي پرداخت؛ ولي از اینكھ بگذریم، او صریحًا خود را بي ئولیتش را ميمشاغل بیمس

اگر یك . توان آن را نابود كرد كنم كھ حماقت وجود خارجي دارد، و نمي تفكرات را با این مرحلھ آغاز مي
  ».گیرد صورت حماقت را از میان ببرید، صورت دیگري بھ خود مي

). ١٧۶۵سپتامبر (تواند در فرانسھ عاملي براي تحرك بیشتر بیابد  كرد كھ مي ياو مدت كوتاھي تصور م
او شصت و . آالمبر استقبال كرد/مادام دو دفان از او بھ عنوان جانشین د. ھمة درھا بھ روي او گشوده شدند

 ھاي مشابھ آنان در مبادلة محبت ولي ھنگامي كھ روحیھ  ھشت سال داشت و والپول چھل وھشت سال؛
مادام دو دفان از این مطلب . آمیزي از احساس نومیدي با یكدیگر تالقي كرد، اختالف سن آنان ناپدید شد

) والپول(گفت موافق بود، ولي در عین حال  كرد كھ والپول با بیشتر آنچھ كھ ولتر مي احساس خوشوقتي مي
ان جاري سازد؛ زیرا از این فكر حاضر بود جان خود را فدا كند و نگذارد ولتر این گونھ مطالب را بر زب

او ولتر را تقبیح . آمد كھ اگر مسیحیت از پاي درآید بر سر دولتھاي اروپایي چھ خواھد آمد، بھ لرزه درمي
  اي  در ھمین سفر بھ پاریس بود كھ وي آن نامھ. داد كرد، ولي روسو را مورد استھزا قرار مي مي
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وشت و در آن از روسو دعوت كرد كھ بھ برلین برود و از رفت اثر فردریك كبیر باشد ن را كھ گمان مي
نسخ این نامھ چون آتش در «: اي در این مورد نوشت والپول در نامھ. مند شود آزار و اذیت بیشتري بھره

او بھ عنوان شیر محافل ادبي جاي » .اند، و من اینك متجدد و امروزي ھستم زار بھ ھمھ جا پخش شده بوتھ
مند شود، ولي تسالي خاطر خود  دت كرد كھ بھ ھیجان با نشاط و بیرحمانة پاریس عالقھعا. ھیوم را گرفت
  ».ھستند] انگلیسیھا[بار قابل تحقیرتر از ما  فرانسویان ده«یافت كھ  را در این مي

. ، مكاتبات طوالني خود را با مادام دو دفان آغاز كرد)١٧۶۶آوریل  ٢٢(پس از بازگشت بھ وطن خود 
با این . یم دید كھ او تا چھ حد نگران بود كھ مبادا محبت مادام نسبت بھ وي او را مضحكھ سازدبعدًا خواھ

از پاریس  ١٧٧۵، ١٧٧١، ١٧۶٩، ١٧۶٧وصف، احتماًال براي دیدن مادام دو دفان بود كھ وي سالھاي 
ژوئیة  ٣٠(گري  شد والپول سن خود را فراموش كند، ولي مرگ عشق مادام باعث مي. تجدید دیدار كرد

. در شگفت شد ١٧٩٧او خود از زنده ماندنش تا سال . او را بھ یاد فاني بودن خویش انداخت) ١٧٧١
در سال ) دالر ٢٠٠,٠٠٠حدود (لیره  ٨٠٠٠درآمدي بھ میزان  ١٧٨۴والپول نگراني مالي نداشت و در 

ج سالگي بر او وپن ولي نقرس وي، كھ در بیست. عنوان لرد اورفرد بھ وي رسید ١٧٩١داشت؛ و در 
ھاي جمع شده از انگشتانش  »گچ«شود گاھي  گفتھ مي. عارض شده بود، تا آخر عمر مایة عذابش بود

شد كھ  در سالھاي آخر عمر، اعضاي بدنش بسیار خشك و سفت شدند و گاھي الزم مي. زد بیرون مي
داد، و وقتي  ن ادامھ ميمستخدمانش وي را از اطاقي بھ اطاق دیگر ببرند؛ ولي او بھ كار كردن و نوشت

اي كھ در چشمانش بود، و از توجھ وي بھ آداب نزاكت،  آمدند، از نور شوق و عالقھ كساني بھ دیدنش مي
تقریبًا ھمھ روزه اشخاص برجستھ براي . آمدند شادابي سخنانش، و تیزي و روشني فكرش بھ حیرت مي

از این خانھ  ١٧٩۵و ملكھ شارلت در  ١٧٨۶آمدند؛ ھنھ مور در  دیدن خانة مشھور و مجموعة وي مي
با این وصف، مرگش نھ در ستراوبري ھیل، بلكھ در خانة شھریش در میدان بار كلي در دوم . دیدن كردند

كرد كھ خاطرات و  مثل اینكھ او احساس تأسف مي. در ھشتادمین سال عمر وي اتفاق افتاد ١٧٩٧مارس 
د، زیرا دستور داد كھ دستنویسھایش در صندوقي گذارده شوند ھایش داراي این ھمھ سطور نیشدار بودن نامھ

وپنچ سالگي برسد و آنھا را مطالبھ  تا زماني كھ نخستین ارل آو والدگریو بھ سن سي«و در آن قفل شود و 
یا پس از آن، بھ ھنگامي كھ ھمة  ١٨٢٢بھ این ترتیب، این خاطرات در سال . ، در صندوق باز نشود»كند

 ١٧٧٨ھا در  بعضي از نامھ. شد منتشر مي  ال داشت از آن رنجیده خاطر شوند مرده بودند،كساني كھ احتم
بین ھمة انگلیسي خوانان … . انتشار یافتند ١٨۵٧و  ١٨۴٠، ١٨٢٠، ١٨١٨و بعضي دیگر در سالھاي 

ورترین اند و آنھا را در شمار وجدآ ھا را خوانده سراسر جھان مردان و زناني ھستند كھ ھر كلمة آن نامھ
  .دارند میراثھاي آن قرن منور عزیز مي

V –  ادوارد گیبن  

تاریخنویسان خوب نادرترین نویسندگانند، و جاي «: والپول بھ یكي از تاریخنویسان بھ نام رابرتسن نوشت
سبك خوب نگارش امري خیلي عادي نیست؛ اطالعات ھمھ جانبھ از آن ھم نادرتر است؛ ! تعجبي ھم نیست

گیبن بھ طور كامل » !در یك جا جمع شوند، چھ سعادتي كھ بیغرضي ھم بھ آنھا افزوده شود و اگر این دو
توانست ھمپاي او باشد،  واجد شرط آخر نبود، ولي تاسیت ھم كھ تنھا كسي بود كھ از میان تاریخنویسان مي

  .ھمین وضع را داشت

  مرحلة آمادگي -١

اینھا را وصي ادبي او، نخستین ارل آوشفیلد، بھ گیبن شش زندگینامھ از خود نوشت یا آغاز كرد؛ و 
مدتي این . ، بھ نحوي بسیار مرتبط ولي بیش از حد منقح، با یكدیگر تركیب كرد)١٧٩۶(صورت خاطرات 

 ١٧۶١گیبن یك یادداشتھاي روزانھ نیز داشت كھ در . بھ نام خود زندگینامة او معروف بود» خاطرات«
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این منابع اولیھ براي ردگیري مراحل . ادامھ یافتند ١٧۶٣ژانویة  ٢٨ آغاز شدند و تحت عناوین مختلف تا
  .اند، مگر در مورد اصل و نسبت وي رشد و تكامل وي نسبتًا صحیح دانستھ شده

شناسان  نامھ ھاي خود را صرف شرح جزییات دودمان واالي خود كرد؛ شجره او ھشت صفحھ از نوشتھ
پدر بزرگش، ادوارد گیبن اول، جزو آن گروه از مدیران . اند ردهبیرحم او را از این واالتباري محروم ك

از دارایي وي، كھ . ، دستگیر شدند١٧٢١بود كھ پس از ورشكست شدن در » شركت دریاي جنوب«
لیره ضبط شدند؛ وي، بنا بھ گفتة تاریخنویس  ١٠,٠٠٠لیره برآورد شده بود، ھمھ غیر از  ١٠۶,۵۴٣

كھ از ثروت نخستین خیلي كسر … ریزي كرد ي ثروت دیگري را پيبر روي این مبلغ بنا«، )گیبن(
او با ازدواج پسرش ادوارد دوم موافق نبود؛ بنابراین، در وصیتنامة وي قسمت عمدة ثروتش » .نداشت

دختر كثرین با ادوارد الیت ازدواج كرد، كھ بعدًا . براي دخترانش یعني كثرین و ھستر بھ ارث گذارده شد
ھستر از جملھ سرسپردگان ثروتمند ویلیام ال شد و با . لمنت براي ادوارد گیبن سوم خریدیك كرسي در پار

ادوارد دوم تحت تعلیم القرار داشت، مدرسة . احتضار طوالني خود خواھر زادة خویش را ناراحت كرد
زند شد، وینچستر و دانشگاه كیمبریج را بھ پایان رسانید، با جودیث پورتن ازدواج كرد، و صاحب ھفت فر

  .كھ از آنھا تنھا ادوارد سوم از مرحلة طفولیت جان بھ دربرد

بر اثر ھفتمین بارداري خود  ١٧۴٧مادرش در . در پاتني در ناحیة ساري بھ دنیا آمد ١٧٣٧مھ  ٨او در 
كیلومتري لندن نقل مكان كرد و این  ٩٣پدرش بھ یك ملك روستایي در بریتن واقع در ھمپشر در . درگذشت
پژوھشگر آینده در آنجا از . ھایش در خانة پدر بزرگ در پاتني گذارد را تحت مراقبت یكي از عمھ پسربچھ

  . كتابخانة مجھزخانھ استفاده زیادي كرد

كردند، ولي او روزھاي نقاھت خود را با مطالعة  مكرر سیر پیشرفت وي را در مدرسة وینچستر قطع مي
در خاطرات خود . كرد پر مي –ریخ خاور نزدیك، بود كھ بیشتر آن تاریخ، خصوصًا تا –پراشتیاق 

و ساراسنھا توجھ مرا بھ خود معطوف داشتند؛ من از یك ] ص[محمد] حضرت[طولي نكشید كھ «: گوید مي
پیش از . شدم، تا اینكھ تاریخ مشرق زمین توجھ مرا بھ خود معطوف داشت كتاب بھ كتابي دیگر كشانده مي

سم، آنچھ را كھ امكان داشت بھ زبان انگلیسي دربارة اعراب، ایرانیھا، اینكھ بھ سن شانزدھسالگي بر
و خلفاي راشدین و فتح ) ص(فصول دلفریبي كھ وي دربارة محمد» .تاتارھا، و تركھا آموخت آموختھ بودم

  .شوند قسطنطنیھ نوشتھ است، از ھمین امر ناشي مي

اي از دانش كھ  من با ذخیره«. د فرستاده شدوقتي پانزده سال داشت، بھ كالج مگدلن در دانشگاه آكسفر
توانست از آن شرم داشتھ  توانست یك مجتھد را بھ حیرت آورد، و میزاني از جھل كھ یك بچھ مدرسھ مي مي

او رنجورتر از آن بود كھ بھ ورزش بپردازد، و خجولتر از آنكھ آزادانھ با دانشجویان » .باشد، وارد شدم
ولي او كھ شوق یادگرفتن داشت، . یك معلم با صالحیت شاگرد مستعدي بود ادوارد براي. دیگر درآمیزد

دادند كھ  بیشتر اعضاي ھیأت استادان اجازه مي. ھیچ استادي كھ شوق یاددادن داشتھ باشد پیدا نكرد
. كنند» ھاي بیكارگي وسوسھ«شاگردانشان اگر نخواھند، درسر درسھا حاضر نشوند و وقت خود را صرف 

ستگیھاي رفتار، معاشران ناباب، ساعات بیكارگي، مخارج بیرویة وي، و حتي سفرھاي كوتاه او آنھا ناشای
من جوانتر و «گوید،  ولي، بھ طوري كھ خودش مي. نگریستند بھ باث یا لندن را بھ دیدة اغماض مي

گاردن  كاونتھاي  خانھ ھا و فاحشھ خجولتر از آن بودم كھ مانند یك دانشجوي مرد صفت آكسفرد، از میخانھ
  ».لذت ببرم

كردند و از  ونھ گانة كلیساي انگلیكان را تدریس مي اعضاي ھیأت استادان ھمگي روحاني بودند و مواد سي
بھ نظروي، كتاب مقدس . كرد جویي داشت و از معلمان خود سؤال مي گیبن سر ستیزه. دانستند بدیھیات مي

یكي از آشنایان . دادند االھي مورد تصدیق قرار مي و تاریخ ادعاي كلیساي كاتولیك را بھ داشتن مبدأ
كاتولیك وي كتابھاي تردیدآوري، و در رأس آنھا شرح آیین كاتولیك و تاریخ شقوق مختلف پروتستان اثر 

شدند، و مطمئنًا من با دستي شریف بھ زیر  باعث تغییر مذھب مي«بوسوئھ، را برایش تھیھ كرد؛ این كتابھا 
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بي كھ ناشي از جوانیش بود، پیش یك كشیش كاتولیك اعتراف كرد و بھ كلیساي رم با شتا» .كشیده شدم
  ).١٧۵٣ژوئن  ٨(پیوست 

ادوارد پدر خود را از این جریان آگاه ساخت، و از اینكھ بھ خانة خود فراخوانده شد، تعجبي نكرد، زیرا 
كستون، تغییر مذھب یك پروتستان پذیرفت، و بنا بھ گفتة بل دانشگاه آكسفرد ھیچ دانشجوي كاتولیكي را نمي

پدرش، كھ بھ این نحو آبرویش رفتھ بود، با شتاب این . بھ كیش كاتولیك رومي در حكم خیانت عظیمي بود
  جوان را بھ لوزان فرستاد و ترتیبي 

در آنجا ادوارد در آغاز با حالت سركشي توأم با ترشرویي . داد كھ وي پیش یك كشیش كالوني زندگي كند
ولي آقاي پاویلیار با آنكھ اھل رواداري نبود، عطوفت داشت، و پسرك بتدریج با او گرم . كرد ميزندگي 
گیبن خواندن و نوشتن فرانسھ . عالوه بر آن، این كشیش در زمینة آثار كالسیك دانشپژوه خوبي بود. گرفت

نكشید كھ وي بھ طولي . را بھ ھمان سھولت انگلیسي آموخت و آشنایي كامل با التیني بھ دست آورد
ھاي با فرھنگي راه یافت كھ آداب و صحبتشان برایش از آنچھ دانشگاه آكسفرد بھ او عرضھ داشتھ  خانواده

) راسیونالیسم(شد، نسیم خردگرایي  اش بھتر مي بتدریج كھ فرانسھ. بود، ارزش آموزشي بیشتري داشتند
گذشت  ھ فقط بیست سال از عمرش ميھنگامي ك. كرد وزید، احساس مي فرانسھ را، كھ بھ لوزان مي

روي صحنھ ) واقع در ھمان نزدیكي(، با احساس شعف، در نمایشھایي كھ ولتر در مونریون )١٧۵٧(
ادوارد با ولتر آشنا شد و شروع بھ » .خوردم من گاھي با بازیگران شام مي«. یافت آورد حضور مي  مي

كھ ) رسالھ در آداب و رسوم(دربارة تاریخ عمومي او اثر ولتر را بھ نام رسالھ . خواندن آثار وي كرد
شد، و مالحظاتي دربارة علل ) ١٧۴٨(القوانین مونتسكیو  بتازگي منتشر شده بود خواند؛ غرق در روح

» فیلسوفان«بھ ھر حال، نفوذ . نقطة شروع انحطاط و سقوط شد) ١٧٣۴(عظمت رومیان و انحطاط آنھا 
ار ھیوم و خداپرستان انگلستان، بنیان مسیحیت و كاتولیسیسم گیبن را فرانسھ، بھ اضافة مطالعات وي در آث

بر اثر پذیرش پنھاني افكار دوران » نھضت اصالح دیني«ویران كرد، و پیروزي آقاي پاویلیار از جھت 
  .اثر شد روشنگري توسط گیبن بي

اي فرحبخش  ستي واقعھبای  مي) ١٧۵٧(براي گیبن، آشنایي با ولتر، و نیز با سوزان كورشو در یك سال 
كیلومتري لوزان، با  ۶، ۵سوزان بیست سالھ، موطالیي، زیبا، و بشاش بود و در كراسي، در . بوده باشد

انجمني مركب از گروھي پانزده یا بیست  -» انجمن بھار«او در . كرد والدین پروتستان خود زندگي مي
كردند،  ھاي كمدي اجرا مي رقصیدند، نمایشنامھ شدند و مي نفري از زنان جوان كھ در خانة یكدیگر جمع مي

از ھمھ باروحتر و سرحالتر بود؛ گیبن با اطمینان  –و بھ نحوي عاقالنھ با مردان جوان راز و نیاز داشتند 
بھ سخنان وي در » .اي بدنامي و سوءظن آلوده نشده بود دوشیزگي عفیف آنھا ھرگز با ذره«گوید كھ  مي

  :این مورد گوش دھید

دیدارھاي كوتاه مادموازل كورشو از بعضي از خویشاوندانش در لوزان، لطافت طبع، زیبایي، و دانش در 
من او را دیدم و بھ . اي كنجكاوي مرا تحریك كرد خبر وجود چنین اعجوبھ. وي مورد تحسین ھمگان بود

زه، و از نظر فروشي، در صحبت با روح، از نظر عواطف من او را فاضل بدون فضل. مند شدم وي عالقھ
اش محترم بود، و بھ من اجازه داد كھ دو یا  او ثروت زیادي نداشت، ولي خانواده… . آداب برازنده یافتم

والدینش این ارتباط را بھ … در آنجا ایام خوشي راگذراندم؛ . سھ بار در منزل پدرش از وي دیدار كنم
  .ویش را رھا كردممن عنان رؤیاي سعادت خ. كردند نحوي شرافتمندانھ تشویق مي

ولي رضایت سوزان مشروط بھ این بود كھ گیبن قول دھد . رسمًا نامزد شدند ١٧۵٧ظاھرًا آنھا در نوامبر 
  .در سویس زندگي كند

در خالل این احوال، پدر گیبن بھ اطمینان اینكھ پسرش اینك پروتستان خوبي است، از او خواست بھ موطن 
گیبن شوقي بھ بازگشت نداشت، زیرا پدرش . ھایي را كھ برایش ریختھ بود بشنود خود بازگردد و نقشھ

ولي نكشید كھ من ط«. بھ لندن رسید ١٧۵٨مھ  ۵ھمسر دومي اختیار كرده بود؛ ولي اطاعت كرد و در 
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متوجھ شدم پدرم حاضر نیست حتي صحبت این وصلت عجیب را بشنود، و من ھم بدون رضایت وي 
بھ عنوان یك دلداده آه كشیدم، و بھ : اي دردناك، تسلیم سرنوشتم شدم پس از مبارزه. بیپول و عاجز بودم

اوت بھ اطالع سوزان  ٢۴یخ اي بھ تار او حسرت خود را بھ وسیلة نامھ» .عنوان یك پسر اطاعت كردم
زن پدرش با نیاوردن بچھ، حس . لیره برایش تعیین كرد ٣٠٠پدرش یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ . رسانید

او مقدار . حقشناسي وي را نسبت بھ خود جلب كرد و طولي نكشید كھ گیبن محبتي نسبت بھ وي یافت
اي داراي كتابھاي متعدد و گزیده تشكیل  انھبتدریج كتابخ«كرد، و  زیادي از درآمد خود را صرف كتاب مي

  ».دادم كھ شالودة آثار و بھترین تسالي زندگیم بود

كھ (او نوشتن اثري بھ نام رسالھ دربارة مطالعة ادبیات را، كھ در لوزان شروع كرده بود، در بریتن 
در ژنو  ١٧۶٢دن، و در در لن ١٧۶١این اثر در . بھ پایان رسانید) گذراند تابستانھاي خود را در آنجا مي

منتشر شد؛ چون بھ فرانسھ نوشتھ شده بود و بیشتر با ادبیات و فلسفة فرانسھ سروكار داشت، در انگلستان 
ھیجاني ایجاد نكرد، ولي در قارة اروپا بھ عنوان موفقیتي بسیار قابل توجھ از ناحیة جواني بیست و دو 

تاریخ «. ھاي قابل توجھي دربارة تاریخنویسي داشت ندیشھمطالعة ادبیات ا. سالھ مورد استقبال قرار گرفت
تاریخ دانش عبارت است از تاریخ عظمت و خوشبختي . امپراطوریھا عبارت است از تاریخ بدبختي بشر

اگر «بھ این ترتیب، » .دارد یك سلسلھ مالحظات، مطالعھ از نوع دوم را در انظار فالسفھ ارزشمند مي. او
یس نیستند، آنچھ از ھمھ چیز كمتر مطلوب است این است كھ تاریخنویسان فیلسوف فالسفھ ھمیشھ تاریخنو

من از نخستین ادوار جواني خود آرزو داشتم كھ در نقش یك »  :گیبن در خاطرات خود افزود» .باشند
او براي یافتن موضوعي كھ داراي استعداد بحث از دید فلسفي و ادبي و ھمچنین » .تاریخنویس ظاھر شوم

در قرن ھجدھم تاریخ ادعایي در این مورد نداشت كھ بھ صورت یك . یخي باشد، بھ این در و آن در زدتار
كرد كھ وي مایل است ھم بھ  گیبن حس مي. علم باشد، بلكھ آرزوي آن را داشت كھ بھ صورت ھنر باشد

ر دیدگاھي عنوان یك فیلسوف و ھم بھ عنوان یك ھنرمند تاریخ بنویسد، یعني با موضوعھاي بزرگ د
  .اي ببخشد بزرگ سروكار داشتھ باشد و بھ ھرج و مرج مطالب موجود ارزش فلسفي و قوارة ھنرمندانھ

انگلستان بكرات در خطرات » جنگ ھفتسالھ«طي . ناگھان وي از دانشپژوھي بھ میدان عمل خوانده شد
راري، طبقة متمكن براي آماده بودن در برابر چنین وضع اضط. حملھ از ناحیة فرانسھ قرار گرفت
تنھا اشخاص . براي دفاع علیھ حملھ یا شورش تشكیل داد) میلیشیا(انگلستان یك نیروي مسلح داخلي 

   ١٧۵٩در ماه ژوئن . توانستند بھ عنوان افسر در آن خدمت كنند صاحب ملك مي

بھ  ١٧۶٠ ادوارد سوم در ژوئن. گیبن مھین و كھین با درجة سرگردي و سرواني بھ خدمت گمارده شدند
در آن ماند، و در این مدت از یك اردوگاه بھ  ١٧۶٢بھ طور منقطع تا دسامبر . گروھان خود پیوست
از مصاحباني كھ نھ دانش فضال و نھ «او براي زندگي نظامي مناسب نبود، و . رفت اردوگاھي دیگر مي

اش آب آورده  ھ كیسة بیضھدر بحبوحة زندگي نظامي خود متوجھ شد ك. »نزاكت آقاھا را داشتند، خستھ شد
ناچار شدم با آقاي اندروز، كھ یك جراح است، دربارة یك ] ١٧۶٢سپتامبر  ۶[امروز «. و بزرگ شده است

ناراحتي كھ مدتي دربارة آن اھمال كرده بودم مشورت كنم؛ این ناراحتي عبارت بود از ورم بیضة چپم كھ 
او خون گرفتھ شد و بھ او دارو داده شد، ولي تنھا  از» .كرد كھ بھ صورتي وخیم درآید تھدید بھ آن مي

  .این ورم بیضھ آنقدر او را عذاب داد كھ باعث مرگش شد. تسكین موقت برایش حاصل شد

/ مدتي در پاریس توقف كرد و در آنجا باد. وي عازم گردش در قارة اروپا شد ١٨۶٣ژانویة  ٢۵در 
من در … اي چھار بار ھفتھ«. نگري آشنا شدآالمبر، دیدرو، رنال، و دیگر ستارگان جنبش روش

… . اولباك مشھور جا داشتم/ سرمیزھاي میھمان نواز مادام ژوفرن و مادام بوكاژ و ھلوسیوس و بارون د
مدت چھارده ھفتھ بدون اینكھ متوجھ شوم، سپري شد؛ ولي اگر از خود داراي استقالل و ثروت بودم، 

  ».كردم ید محلش را ھمانجا تعیین مياقامت خود را در پاریس طوالنیتر و شا

او مادموازل كورشو را دید؛ ولي . وي بھ لوزان رسید، و تقریبًا مدت یكسال در آنجا ماند ١٧۶٣در مھ 
او معترف . اند، تالشي نكرد دوستي خود را با وي تجدید كند چون دید دور و برش را مردان دیگر گرفتھ
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ات مكتسبھ طي خدمت در نیروھاي مسلح داخلي، و سرمشقي عاد«است كھ طي این توقف دوم در سویس، 
رویھاي پرسروصدایي واداشت؛ و پیش از عزیمتم، من حقًا نظر  كردند، مرا بھ زیاده كھ ھموطنانم ارائھ مي

او مبالغ قابل توجھي در قمار » .بودم، از دست دادم  عمومیي را كھ در ایام بھتري از عمرم بھ دست آورده
داد، و غرق مطالعھ دربارة مدالھا و  مطالعات خود و آماده كردن خویش براي ایتالیا ادامھ ميولي بھ . باخت
  .ھا شد ھا و نقشھ ھاي قدیمي و سفرنامھ سكھ

یك اسكاتلندي . از كوھھاي آلپ گذشت، سھ ماه در فلورانس گذراند، و سپس بھ رم رفت ١٧۶۴در آوریل 
در پانزدھم «. ، او را در میان بقایاي آثار عتیق راھنمایي كرد»اي در تالش روزانة ھجده ھفتھ«مقیم ایتالیا، 

ھاي تپة كاپیتول نشستھ و در حالي كھ راھبان  در رم بود كھ من، ھمانطور كھ در میان ویرانھ ١٧۶۴اكتبر 
پابرھنھ در معبد یوپیتر بھ خواندن دعاي شامگاھي مشغول بودند، غرق در تفكر بودم، فكر نوشتن دربارة 

طاط و سقوط این شھر نخستین بار بھ ذھنم راه یافت، ولي نقشة اولیة من محدود بھ انحطاط شھر بود نھ انح
بزرگترین و شاید دھشتناكترین صحنھ «او بر این عقیده شد كھ آن از ھم پاشیدگي مصیبتبار » .امپراطوري

  نا از راه تورن، لیون، و پاریسپس از دیدار از ناپل، پادوا، ونیز، ویچنتسا، و ورو. بود» در تاریخ بشریت

  ).١٧۶۵ژوئن  ٢۵(بھ لندن بازگشت ) »دو ھفتة سعادتبار دیگر«(

گذراند، توجھش را بھ نوشتن كتابي دربارة تاریخ  او، كھ در این ھنگام بیشتر وقت خود را در بریتن مي
اكتبر  ٢۴اریخ ھیوم، كھ دستنوشتة آن را در لندن دید، در ت. معطوف داشت) بھ زبان فرانسھ(سویس 
بیني كرد كھ طولي  اي بھ گیبن نوشت و از او تقاضا كرد از زبان انگلیسي استفاده كند، و پیش نامھ ١٧۶٧

نخواھد كشید كھ زبان انگلیسي از نظر دامنھ و نفوذ بر زبان فرانسھ پیشي خواھد گرفت؛ عالوه برآن، وي 
تر و مجازتر و پر آب و رنگتر  بھ سبكي شاعرانھ« بھ گیبن ھشدار داد كھ استفادة وي از زبان فرانسھ اورا

مرا … عادات دیرینة من«: گیبن بعدًا اعتراف كرد» .سوق داده است» زبان ما در نوشتن آثار تاریخي«از 
كردند كھ براي قارة اروپا بھ زبان فرانسھ بنویسم، ولي خودم متوجھ بودم كھ سبك نگارشم، كھ  تشویق مي

  ».اي مطول و پر طمطراق نزول شأن یافتھ است تر از نظم بود، بھ خطابھباالتر از نثر و پایین

لندن را  ١٧٧٢وي در اكتبر . درگذشت و ثروتي بزرگ برایش بھ ارث گذارد ١٧٧٠نوامبر  ١٠پدرش در 
ھنوز در خانھ و كتابخانة خود مستقر نشده بودم كھ دست بھ كار جلد اول «. اقامتگاه دایمي خود قرار داد

عصرھا در خانة وایت، حضور در : داشت او سرگرمیھاي بسیاري برخود مجاز مي» .ود شدمتاریخ خ
از یكي از باروھاي اختصاصي كھ  ١٧٧۴در . جانسن، و مسافرت بھ برایتن، باث، و پاریس» باشگاه«

. ماند در مذاكرات مجلس عوام ساكت مي. تحت نفوذ یكي از بستگانش بود بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب شد
ام؛ سخن گفتن عظیمتر از آن است كھ من  من ھنوز لب بھ سخن نگشوده«: نوشت ١٧٧۵فوریة  ٢۵در 

ولي افزود » كنند؛ و سخنرانان بد آكنده از وحشت مي  كردم؛ سخنرانان بزرگ مرا آكنده از یأس، تصور مي
ي احتیاط و اي كھ من در پارلمنت شركت كردم براي من در حكم آموزشگاھي برا ھشت اجالسیھ«كھ 

او، كھ در اطرافش بحث و » .دوراندیشي مدني، یعني نخستین و ضروریترین خاصیت تاریخنویس بودند
اثري بھ نام  ١٧٧٩در سال . داد مشاجره دربارة امریكا جریان داشت، مرتبًا بھ سود سیاست دولت رأي مي

توجیھ انگلستان در مورد خاطرات توجیھي خطاب بھ مردم فرانسھ منتشر كرد كھ در آن نظر و نحوة 
ھیأت مدیرة «بھ عنوان پاداش این عمل خود، بھ عضویت . مستعمرات شورشي آن كشور ارائھ شده بود

فاكس وي را متھم كرد كھ . منصوب شد –لیره برایش درآمد داشت  ٧۵٠كھ سالي  -» تجارت و مستعمرات
عنوان یكي از علل انحطاط روم قلمداد كرده كند كھ خود وي آن را بھ  از ھمان نوع فساد سیاسي استفاده مي

گفتند جورج سوم گیبن را خریده است كھ مبادا او تاریخ انحطاط و سقوط  ظریف طبعان مي. بود
  .امپراطوري انگلستان را نیز بنویسد

  كتاب -٢
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نمود كھ دربارة چیز دیگري  توجھ اصلي گیبن معطوف بھ تاریخش بود، و برایش مشكل مي ١٧٧٢پس از 
  پیش از اینكھ بتوانم بھ حد وسطي«: گوید اومي. طور جدي فكر كند بھ

فصل اول را سھ بار، . میان شرح بیروح وقایع و خطابة پرطمطراق برسم، آزمایشھاي بسیاري انجام شدند
او مصمم بود كھ تاریخ » .و فصول دوم و سوم را دوبار نوشتم تا بھ قدر كافي از نتیجة آنھا رضایت یافتم

  .بھ صورت یك اثر ادبي در آوردخود را 

گیبن دستنوشتة شانزده فصل نخست را بھ یك ناشر ارائھ كرد، و ناشر از قبول آن بھ عنوان  ١٧٧۵در 
دو كتابفروش دیگر بھ نامھاي تامس كالدول و ویلیام . اینكھ مستلزم قیمت سنگیني است، امتناع ورزید

م شریك شدند تا جلد اول انحطاط و سقوط امپراطوري ھاي خود با ھ ستران براي بھ خطر انداختن سرمایھ
تعیین شده ) دالر ٢۶شاید حدود (با آنكھ قیمت آن یك گیني ). ١٧٧۶فوریة  ١٧(روم را بھ چاپ برسانند 

طبع دیگر بھ تعداد یك ھزار . مارس بھ فروش رسیدند ٢۶اي كھ از آن چاپ شده بود تا  بود، یك ھزار نسخھ
كتاب من «: گوید گیبن مي. م ژوئن منتشر شد، ظرف سھ روز كال فروش رفتو پانصد نسخھ كھ در سو

دنیایي ادبي، كھ معموًال حسادتھاي ناشي از » .روي میز كار ھر مرد و روي میز آرایش تقریبًا ھر زن بود
 ویلیام رابرتسن كتبًا. كرد، در تمجید از آن ھماواز شد بندیھا آن را بھ گروھھاي مختلف تقسیم مي دستھ

اي بھ نویسندة آن  اي از آن كرد؛ ھیوم در این سال كھ آخرین سال عمر وي بود، نامھ تمجیدھاي بلندنظرانھ
  .»بیش از اداي حق زحمت ده سال بود«نوشت كھ بھ گفتة گیبن 

ببین، یك اثر واقعًا درجھ اول انتشار یافتھ «: ھوریس والپول روز پس از انتشار كتاب بھ ویلیام میسن گفت
  ».است

این كتاب بھ نحوي منطقي و شجاعانھ، با سھ فصل فاضالنھ در شرح جزییات حدود و ثغور جغرافیایي، 
سازمان نظامي، ساختمان اجتماعي، و سازمان حقوقي امپراطوري روم و بھ ھنگام مرگ ماركوس 

اوج  كرد كھ ھشتاد و چھار سال ماقبل آن شاھد نقطة  گیبن احساس مي. شد آغاز مي) م١٨٠(آورلیوس 
  .امپراطوري در زمینة لیاقت مأموران رسمي و رضایت عمومي بود

اگر از كسي خواستھ شود كھ آن دوران از تاریخ جھان را تعیین كند كھ طي آن وضع نژاد بشر از ھمھ 
] م٩۶[وقت سعادتبارتر و مرفھتر بود، او بدون تردید از آن دوراني نام خواھد برد كھ از مرگ دومیتیانوس

قلمرو وسیع امپراطوري روم از راه قدرت مطلق تحت . ادامھ داشت] م١٨٠[نشستن كومودوس  تتا بھ تخ
ارتشھا با دست نیرومند ولي مالیم چھار امپراطور پي در پي، . شد رھبري فضیلت و خردمندي اداره مي

تھ كرد، تحت تسلط و محدودیت نگاه داش كھ خصوصیات اخالقي و قدرتشان احترام غیر ارادي جلب مي
تشكیالت دستگاه اداري غیر نظامي توسط نروا، ترایانوس، ھادریانوس، و آنتونینھا، كھ از داشتن . شدند مي

سیماي آزادیخواھانھ خرسند بودند و از پنداشتن خود بھ عنوان مجریان مسئول قوانین احساس خوشي 
وسیلة احساس غرور زحمات این پادشاھان، بیش از حد انتظار، بھ … . كردند، بدقت حفظ شدند مي

صدیقانھ از فضیلت، و شعف بسیار مطبوع ناشي از مشاھدة سعادت ھمگاني، كھ خودشان موجد و مبتكر 
  شد، آن بودند، جبران مي

  ولي گیبن بھ عدم ثبات سعادتي كھ اجبارًا بھ خصوصیات اخالقي یك فرد واحد متكي بود

بندوبار یا یك حاكم مستبد  شد كھ یك جوان بي شاید آن لحظة مرگبار نزدیك مي«: گفت وقوف داشت و مي
گفت كھ امپراطور خوب از طریق نظام سلطنتي  او مي» .از آن قدرت مطلق سوء استفاده كند… حسود

اختیاري انتخاب شده بودند؛ و ھر حكمران اختیارات و قدرت خود را بھ یكي از اعضاي منتخب و آموزش 
ارزشش  س آورلیوس اجازه داد كھ قدرت امپراطوري بھ پسر بيماركو. كرد یافتة مالزمان خود منتقل مي

  .دانست گیبن بھ تخت نشستن این پادشاه را تاریخ آغاز انحطاط مي. كومودوس برسد
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در اینجا، وي از پیروي از راھي كھ . گیبن عقیده داشت كھ پیدایش مسیحیت بھ این انحطاط كمك كرده بود
بھ نام عظمت و انحطاط رومیان از این مقولھ سخني بھ میان  مونتسكیو در پیش گرفتھ و در اثر خود

نحوة تفكر او كامًال جنبة بررسي فكري . نیاورده بود دست كشید، و در عوض از نظر ولتر پیروي كرد
كرد، و نظر خود را  او نسبت بھ جذبة رازورانھ یا ایمان آكنده از امید ھمدردي خاصي احساس نمي. داشت

ھاي گوناگون پرستشي كھ در دنیاي   شیوه«: اي طعم ولتري است چنین بیان داشتاي كھ دار در قطعھ
رومیان حكمفرما بود ھمگي توسط مردم بھ یكسان صادق؛ توسط فالسفھ بھ یكسان كاذب، و توسط قضات 

وًال گیبن معم» .و بھ این ترتیب بود كھ آزادي مذھبي توافق مذھبي ایجاد كرد. شدند  بھ یكسان مفید دانستھ مي
ھنوز در كتابھاي قانون انگلستان . كرد از ابراز ھرگونھ خصومت مستقیم نسبت بھ مسیحیت احتراز مي

اگر كسي كھ بھ مذھب «: شمردند، مانند قوانیني بودند كھ چنین ابراز خصومتي را گناھي بزرگ مي
… ار ارتكاب جرم بھ طور كتبي منكر واقعیت مذھب مسیحیت شود، براي تكر… مسیحیت تعلیم یافتھ باشد

گیبن براي اجتناب از چنین ناراحتي، القاي زیركانھ و » .بھ سھ سال زندان بدون كفالت محكوم خواھدشد
او با كمال دقت متذكر شد كھ وارد . تمسخر قابل درك را بھ عنوان عناصر سبك نگارش خود بھ وجود آورد

ھ عوامل ثانوي و طبیعي مبدأ، رشد، و توسعة بحث در منابع اولیھ و مافوق طبیعي مسیحیت نخواھد شد، بلك
اخالقیات منزه و «او از میان این عوامل ثانوي، فھرستي از . آن را مورد بحث قرار خواھند داد

و اگر بتوانیم این (ناپذیر  در نخستین قرن حیات خود تھیھ كرد، ولي تعصب انعطاف» سختگیرانة مسیحیان
  .مسیحیان را بھ عنوان یك علت دیگر بھ این فھرست افزود) تاصطالح را بھ كار بریم، عاري از گذش

این جامعھ بتدریج «كرد، متذكر شد كھ  تمجید مي» پیوستگي و انضباط جامعة مسیحي«وي در حالي كھ از 
بر روي ھم، وي پیشرفت » .آورد یك كشور مستقل و روبھ گسترش در قلب امپراطوري روم بھ وجود مي

معجزه بھ یك جریان طبیعي تحویل كرد، و این پدیده را از االھیات بھ تاریخ تغییر اولیة مسیحیت را از یك 
  .مكان داد

چگونھ مسیحیت باعث انحطاط روم شده بود؟ نخست با سست كردن ایمان مردم بھ مذھب رسمي، و بھ این 
درست ھمان  البتھ این. [كرد ترتیب ویران كردن بنیان دولتي كھ آن مذھب از آن پشتیباني و تقدیس مي

  .]بردند فرانسھ بھ كار مي» فیلسوفان«استداللي بود كھ علماي االھیات علیھ 

حكومت روم بھ مسیحیان با عنوان اینكھ یك انجمن پنھاني مخالف خدمت نظام تشكیل داده و مردم را از 
دة گیبن، بھ عقی. (داشتند، اعتمادي نداشت كارھاي مفید بھ تمركز بر روي رستگاري آسماني منحرف مي

ھاي دیگر  فرقھ.) یافتند اي بودند كھ گدایي و دعا خواندن را از كار كردن آسانتر مي راھبان اشخاص بیكاره
انداختند؛ مسیحیان تنھا فرقة  را از این نظر امكان داشت تحمل كرد كھ وحدت ملت را بھ مخاطره نمي

دادند و  و معلونند، مورد حملھ قرار ميھاي دیگر را بھ عنوان اینكھ منحرف  جدیدي بودند كھ ھمة فرقھ
گیبن قسمت برزگي از این تعصب را بھ مبدأ یھودي . كردند بیني مي را پیش) یعني روم(آشكارا سقوط بابل 
داد، و در محكوم داشتن یھودیان در مراحل مختلف وقایعنگاري خود را تاسیت پیروي  مسیحیت نسبت مي

یحیان توسط نرون را در واقع بھ عنوان آزار و اذیت یھودیان تعبیر او قصد داشت كھ آزار و اذیت مس. كرد
او، با موفقیت بیشتر، از عقیدة ولتر دایر بر كاھش تعداد مسیحیاني . كند؛ این نظریھ امروز پشتیباني ندارد

د كھ توسط حكومت روم شھید شدند پیروي كرد و آنھا را حداكثر دو ھزار نفر دانست؛ و با ولتر ھمعقیده بو
صدماتي بمراتب بزرگتر از آنچھ كھ از ] از زمان قسطنطین[مسیحیان در طي نفاقھاي داخلي خود «كھ 

اند؛ و كلیساي رم از امپراطوریي كھ با حیلھ و تزویر بھ  اند، بھ یكدیگر وارد كرده ایمانان كشیده تعصب بي
  ».كرد جنگ آورده بود با شدت عمل و خشونت دفاع مي

آخر جلد اول پاسخھاي بسیاري برانگیختند كھ در آنھا گیبن بھ عدم صحت ) تا ھفدھمپانزدھم (این فصول 
او در حالي كھ عجالتًا منتقدان خود را نادیده . انصافي، یا عدم خلوص نیت متھم شده بود اظھارات، بي

كھ سوزان كورشو، ). ١٧٧٧مھ تا نوامبر (گرفت، براي گذراندن یك تعطیالت طوالني بھ پاریس رفت  مي
سوزان در این ھنگام . ھمسر ژاك نكر بانكدار و وزیر دارایي فرانسھ شده بود، او را بھ منزل دعوت كرد

عنوان یك دلداده آه كشیده، و بھ عنوان یك پسر اطاعت «چنان وضع راحتي داشت كھ از اینكھ گیبن بھ 
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اغلب دلدادگان پیشین را كرد؛ و آقاي نكر، كھ خیلي از حسادت دور بود،  احساس رنجش نمي» كرده بود
توانستند بھ نحوي از  آیا آنھا مي»  :گیبن شكایت داشت. رفت گذاشت و خودش سركار یا بھ بستر مي تنھا مي

كھ بعدھا (دختر سوزان بھ نام ژرمن » !اي تر بھ من توھین كنند؟ چھ احساس امنیت وقیحانھ این بیرحمانھ
ھنر شكوفان زنانة خود ) بھ سن یازدھسالگي(وع یافت كھ گیبن را مصاحبي چنان مطب) مادام دو ستال شد

گیبن در خانة . را دربارة او آزمایش كرد و حاضر شد با او ازدواج كند تا او را در خانوادة خود نگاه دارد
شد در ترجمة جلد اول  نكر با امپراطور یوزف دوم آشنایي یافت؛ در ورساي بھ لویي شانزدھم، كھ گفتھ مي

شد، خصوصًا  در سالونھا برایش میھماني داده مي. ھ فرانسھ دست داشتھ است، معرفي شدكتاب گیبن ب
با نزاكت، و تقریبًا از ھمة كساني كھ من میان آنان زندگي … مالیم طبع«توسط مادام دو دفان كھ وي را 

اعالم » ااي م بھ لحن لطیف طبعان حرفھ«و » خطابي، نطاقانھ«یافت، ولي سبك گیبن را » كنم، برتر مي
  او دعوتي را كھ بنجمین فرانكلین . داشت

از وي كرده بود، با ارسال یك كارت، رد كرد و گفت با آنكھ وي فرستادة امریكا را بھ عنوان یك مرد و یك 
توانست صحبت با یك تبعة شورشي را با وظایف خود نسبت بھ  داد، نمي فیلسوف مورد احترام قرار مي

رانكلین پاسخ داد كھ وي چنان ارزش و احترامي براي این تاریخنویس قایل ف. پادشاه خویش سازش دھد
است كھ اگر روزي گیبن بھ فكر تھیة كتابي دربارة انحطاط و سقوط امپراطوري بریتانیا بیفتد، او با كمال 

  .میل مطالب مرتبط بھ موضوع را در اختیارش خواھد گذارد

اثبات   :تقدان خود آماده كرد كھ نام آن را چنین گذاشتگیبن پس از بازگشت بھ لندن، پاسخي براي من
او بھ اختصار و ). ١٧٧٩(حقانیت قسمتھایي در فصول پانزدھم تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم 

اي كھ  از روي نزاكت بھ مخالفان مذھبي خود پرداخت، ولي در مورد ھنري دیویز، جوان بیست و یك سالھ
تاریخنویس بھ . موارد عدم صحت متھم كرده بود، خلق و خویي حدودًا تندیافتصفحھ گیبن را بھ  ٢٨۴طي 
ارائة ناصحیح عمدي، اشتباھات آشكار، و دزدي ادبي ولئیمانھ «اي اشتباھات اعتراف كرد، ولي منكر  پاره
گیبن دیگر بھ . آمیزي مورد قبول عموم قرار گرفت اثبات حقانیت بھ عنوان جوابگویي موفقیت» .شد
شد، مگر بھ طور تصادفي در خاطرات خود، جواب نداد؛ ولي در جلدھاي بعدي  ادھایي كھ از وي ميانتق

  . اي نسبت بھ مسیحیت یافت ه دھند كتابش جایي براي تحسینھاي تسكین

جلدھاي دوم و . باعث تسریع در نوشتنش شد) ١٧٨٠اول سپتامبر (از دست رفتن كرسي وي در پارلمنت 
در این . رو شدند سر و صدایي روبھ این دو جلد با استقبال بي. منتشر شدند ١٧٨١رس سوم تاریخ در اول ما

اش دربارة  اي در آورده شدند، و بحثھاي مطول و ماھرانھ جلدھا حمالت بربرھا بھ صورت داستان كھنھ
از  بدعتگذاریھایي كھ در قرون چھارم و پنجم كلیساي مسیحیت را بھ ھیجان آورده بودند براي نسلي كھ

گیبن یك نسخة قبلي از جلد دوم را براي ھوریس والپول . شكاكان دنیادوست تشكیل شده بود جالب نبودند
قدر دربارة  در این جلد آن«او در میدان بار كلي از والپول دیدن كرد، و وقتي بھ او گفتھ شد . فرستاده بود

با آنكھ شما جریان را بھ آن … ھ پیروان آیین آریوس، ائونومیوسي، و نیمھ پالگیوسیان مطلب ھست ك
» اید، من بیم دارم كھ كمتر كسي حوصلة خواندن آن را داشتھ باشد خوبي كھ امكان داشت نوشتھ شود نوشتھ

ام، ھر چند كھ در گذشتھ  از آن ساعت تا این ساعت ھرگز اورا ندیده«: والپول نوشت. او افسرده خاطر شد
  . گیبن بعدھا با والپول ھمعقیده شد» .زد اي یك یا دوبار بھ من سر مي او ھفتھ

گیبن این تغییر مذھب معروف را . جلد دوم ھنگامي كھ قسطنطین در صف مقدم قرار گرفت، بھ وجود آمد
ترین قوانین،  نحوة عمل عاقالنھ«امپراطور متوجھ شده بود كھ . بھ عنوان یك عمل سیاستمدارانھ تعبیر كرد

» .توانند جلورذیلت را بگیرند انگیزند، و ھمیشھ نمي ن بندرت فضلت برمياین قوانی. ناكامل و متزلزل است
  در بجبوحة ھرج و مرج اخالقیات، اقتصاد، و حكومت 

آورد، با ھر وظیفھ  مذھبي باشد كھ در میان مردم یك نظام اخالقي منزه، خیراندیش، و ھمگاني بھ وجود مي
شد، و پاداش و  یل وجود خداي متعال توصیھ ميو ھر وضع زندگي سازگار بود، بھ عنوان اراده و دل

بھ عبارت دیگر، قسطنطین متوجھ شد كھ كمك یك مذھب مافوق . یافت جزاي جاوداني نیروي بیشتري مي
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سپس گیبن یكصدو پنجاه » .طبیعي كمكي ارزشمند بھ اصول اخالقي، نظم اجتماعي، و حكومت خواھد بود
  .ولیانوس كافر بھ رشتة تحریر درآوردصفحة فصیح و عاري از جانبداري درباره ی

آالیش و بلندمنشانة جورج سوم بھ علم  وھشتم و جلد سوم را با یادداشتي در تمجید از عالقة بي او فصل سي
، بھ كمك لرد نورث، گیبن دوباره بھ عضویت پارلمنت انتخاب شد ١٧٨١در ماه ژوئن . و بشریت پایان داد

بھ ھیأت مدیرة تجارت، و شغل ) ١٧٨٢(سقوط لرد نورث . از سرگرفتو در آنجا حمایت خود را از دولت 
» .لیره از من سلب شد ٧۵٠یك حقوق راحت سالي «: گوید گیبن در این باره مي. گیبن در آن، پایان داد

، گیبن تقاضاي شغل بیمسئولیت دیگري )١٧٨٣(وقتي لرد نورث در دولت ائتالفي مقامي بھ دست آورد 
توانستم براي مدتي  بدون درآمد اضافي، و با توجھ بھ موازین دوراندیشي، نمي«. افتكرد، ولي نصیبي نی

تواند در لوزان از عھده  اوحساب كرد كھ مي» .زیاد بھ شیوة خرجي كھ بھ آن عادت كرده بودم ادامھ دھم
رلمنت دست از كرسي خود در پا. ھایش دو برابر لندن بود چنین خرجي برآید، زیرا در آنجا قوة خرید لیره

از لندن و از  ١٧٨٣سپتامبر  ١۵اش را فروخت، و در  كشید، ھمة اثاثة غیر شخصي خود غیر از كتابخانھ
در آنجا یك خانة مجلل راحت را با دوست قدیمي خود . آن عازم لوزان شد» دود و ثروت و سروصداي«

دوازده پا نگاه كنم، بھ جاي اینكھ بھ یك حیاط سنگفرش شده بھ مساحت «. جورج دیوردن شریك شد
دو ھزار كتابش پس از قدري تأخیر بھ او » .اي بي حد و حصر از دره و كوه و آب در اختیار دارم منظره

  .رسیدند، و او مشغول تھیة جلد چھارم شد

ولي پس از انتشار جلد . میالدي پایان دھد ۴٧۶در ابتدا قصدداشت كھ انحطاط و سقوط را با تسخیر رم در 
اي كھ بھ ھر كتاب ارزش و بھ ھر تحقیق ھدفي  گیري فعاالنھ ل بھ آن كار روزانھ و دنبالھتمای«سوم، 

را ھم بھ معناي امپراطوري شرقي و ھم » امپراطوري روم«او تصمیم گرفت » .بخشید در من آغاز شد مي
قسطنطنیھ  و وقایعنگاري خود را تا زمان انھدام حكومت بیزانس بر اثر فتح. امپراطوري غربي تعبیر كند

بنابراین، یك ھزار سال بھ دورنماي تاریخي خود افزود و بھ صدھا . ادامھ دھد ١۴۵٣توسط تركان در سال 
  .موضوع تازه، كھ مستلزم پژوھشي پر زحمت بود، پرداخت

اي دربارة یوستینیانوس و بلیزاریوس، یك فصل دربارة قوانین روم، كھ  جلد چھارم حاوي فصول استادانھ
د بسیار حقوقدانان قرار گرفت، و یك فصل كسل كننده دربارة جدالھاي بیشتر در داخل االھیات مورد تمجی
  اي كاش آقاي گیبن ھرگز«: والپول نوشت. مسیحي بود

در جلد » .دربارة پیروان مذھب وحدت طبیعت، نسطوریان، یا احمقھایي از این قبیل چیزي نشنیده بود
و تسخیر امپراطوري روم شرقي بھ ] ص[محمد ] حضرت[پیدایش  پنجم، گیبن با تسكین خاطري آشكار بھ

اي را كھ در مورد  دست اعراب پرداخت، و در مورد پیامبر و خلفاي جنگجو، ھمة ادراك بینظرانھ
آور دیگري بھ  در جلد ششم، جنگھاي صلیبي موضوع ھیجان. مسیحیت از او دور شده بود ارزاني داشت

  .دست سلطان محمد فاتح اثر وي را بھ حد اعال و نقطة اوج رسانیداو دادند، و فتح قسطنطنیھ بھ 

من پیروزي بربریت و «: در فصل آخر، ھمة تالشھاي خود را در یك جملة معروف خالصھ كرد و گفت
اش، در قرون وسطي چیزي جز عدم  او مانند ولتر، معلم رسمًا اعالم نشده» .ام مذھب را توصیف كرده

سرایي پودجو نویسندة  میالدي را مجسم كرد و نوحھ ١۴٣٠وضع مخروبة روم در . دید  رشد و خرافات نمي
این منظرة جھان چقدر سقوط كرده، چقدر تغییر یافتھ، و چقدر سیماي «: ایتالیایي را بھ این ترتیب نقل كرد

علف  فوروم رم كھ روي آن  انھدام یا درھم ریختن بناھا و ھنر كالسیك، - »!آن از میان برده شده است
در «: گیبن با لحني غمبار بھ بحث خود چنین پایان داد. ھرزه روییده و چراگاه گاوھا و خوكھا شده بود

ھاي كاپیتول بود كھ فكر ایجاد اثري بھ مغزي خطور كرد كھ نزدیك بیست سال از عمر مرا بھ  میان ویرانھ
اي خودم ناكافي باشد، من آن را اثري كھ ھرقدر از نظر آرزوھ. خود مشغول داشتھ و بھ كار گرفتھ است

و او در خاطرات خود آن ساعت » .دھم سرانجام در اختیار كنجكاوي و قضاوت بیطرفانة عموم قرار مي
  :آسودگي خاطر را كھ توأم با احساسات متضاد بود چنین توصیف كرد
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خانة  میان ساعات یازده و دوازده بود كھ من آخرین سطور صفحھ را در یك… ١٧٨٧ژوئن  ٢٧شب 
اي كھ در اطرافش  پس از اینكھ قلم خود را زمین گذاشتم، در خیابان سرپوشیده. تابستاني در باغ خود نوشتم

چند بار قدم … شد  درختان اقاقیا روییده بودند و از آن منظره نقاط خارج شھر و دریاچھ و كوھھا دیده مي
و شاید كسب شھرت خویش، بھ دست  من احساسات سرورآمیزي را كھ از بازیافت آزادي خود،… . زدم

ولي طولي نكشید كھ غرورم فروكش كرد، و اندوھي گران بر ذھنم مستولي . دارم آورده بودم پنھان نمي
» تاریخ«سرنوشت آیندة . شد، بھ این جھت كھ براي ھمیشھ از یك مصاحب قدیمي و دلپذیر جدا شده بودم

  .د كوتاه و متزلزل باشدمن ھرچھ باشد، زندگي تاریخنویس آن قاعدتًا بای

  گیبن بھ عنوان یك مرد -٣

او، . توصیف كرد» اي بزرگ الغر و كوچك اندام با كلھ«آقاي پاویلیار گیبن را در سن شانزدھسالگي آدمي 
مند بود، بدن و صورتي گرد و قلنبھ، و شكمي برآمده، كھ بھ  كھ از ورزش متنفر و بھ غذا بسیار عالقھ

: بھ اینھا این خصوصیات را ھم بیفزایید. شدند، پیدا كرد تحمل مي) دراز و باریك(وار  وسیلة پاھایي دوك
موي سرخرنگ كھ در پھلو جعد داشت و پشت سر بستھ شده بود، خطوط مالیم و بچگانھ چھره، بیني 

  ھاي پف كرده، چند ردیف غبغب،  اي، گونھ كوفتھ

و ابھت و آتیة درخشاني » فعالیتھایي با نیرو و اھمیتي زیاد«اینھا یك پیشاني فراخ و بلند كھ   و باالي ھمة
اش سال  كیسة بیضھ. كرد او از نظر اشتھا با جانسن، و در زمینة نقرس با والپول رقابت مي. داد را نوید مي

كرد كھ شلوار تنگش آن را بھ طرزي ناراحت كننده برجستھ نشان  بھ سال بھ نحوي دردناك چنان ورم مي
ا وجود این موانع، او بھ ظاھر و لباس خودغره بود، و در مقدمة جلد دوم كتاب خویش تك ب. داد مي

گیبن انفیھ داني بھ كمر خود آویختھ بود و وقتي اعصابش . اش را كھ رنلدز از اوكشیده بود قرار داد ه چھر
مرد باھدفي كھ مانند ھر . زد خواست بھ حرفش گوش دھند، با انگشت خود بھ آن مي شد یا مي ناراحت مي

من «: دارد، پیوستھ در فكر خویشتن بود و از روي صداقت مدعي بود ھمة حواسش را بھ خود مشغول مي
  ».و تمایلي طبیعي براي آرامش دارم!] ولي بدون احساس[خلق و خویي بشاش، حساسیتي متعادل 

كرد، و  متر صحبت ميرفت، ولي ك مي» باشگاه«اغلب بھ . انتخاب شد» باشگاه«او بھ عضویت  ١٧٧۵در 
جانسن باصدایي كھ بیش از حد قابل شنیدن بود دربارة . از نظر جانسن دربارة صحبت كردن بیزار بود

، »یك دشمن نابخشاینده«، »حكیم«گیبن ھم این خرس بزرگ را یك . كرد زشتي گیبن اظھار نظر مي
از كساني كھ با معتقدات وي اي است تا  صاحب ذھني متعصب، ھر چند پر نیرو، كھ مترصد ھر بھانھ«

بازول، كھ نسبت بھ . نامید مي» نظر موافق ندارند تنفر داشتھ باشد و آنھا را مورد آزار و اذیت قرار دھد
آدمي زشترو، متظاھر، و انزجار آور «ایمان احساس رحم و شفقتي نداشت، تاریخنویس را  یك فرد بي

بایستي دوستان زیادي  با این وصف، گیبن مي» .كند مي توصیف كرد كھ باشگاه ادبي ما را براي من مسموم
  .خورد داشتھ باشد، زیرا در لندن ھر شب بیرون شام مي

این . از لوزان بھ لندن آمد تا برانتشار جلدھاي چھارم تا ششم كتاب خود نظاره كند ١٧٨٧در ماه اوت 
لیره، كھ یكي از باالترین  ۴٠٠٠منتشر شدند و  ، ١٧٨٨مھ  ٨جلدھا در پنجاه و یكمین سالگرد تولدش، 

: گوید او مي. شد، برایش درآمد داشتند ھایي بود كھ در قرن ھجدھم بھ یك نویسنده پرداخت مي الزحمھ حق
با این وصف، … . قسمت آخر اثرم عمومًا خوانده شد و مورد قضاوتھاي گوناگون قرار گرفت«

ور و ھم در خارج آن ریشھ دوانده است، و شاید رویھمرفتھ، تاریخ انحطاط و سقوط ظاھرًا ھم در داخل كش
در رأس ھمة «ولي حتي در ھمان وقت ادم سمیث وي را » .یكصدسال بعد ھنوز ھم مورد بیحرمتي باشد

، ضمن ١٧٨٨ژوئن  ٣در . قرار داد» افراد طایفة اھل ادب كھ در حال حاضر در اروپا وجود دارند
مند شد كھ شنید  ھ در باالخانھ نشستھ بود، از این لذت بھرهمحاكمة ھیستینگز در وستمینسترھال، گیبن، ك

بھ موجب یك . اشاره كرد» صفحات درخشان گیبن«آورترین سخنرانیھاي خود بھ  شریدن در یكي از ھیجان
  ولي آن صفت را ؛»حجیمصفحات «روایت غیر محتمل، شریدن بعدًا ادعا كرد كھ گفتھ است 
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  .اي مناسب بود مطمئنًا كلمھ» درخشان«شد در مورد این صفحات بھ كاربرد، و  بسختي مي

خود را براي بقیة مدت  یك سال بعد دیوردن درگذشت و خانة. گیبن بھ لوزان بازگشت ١٧٨٨در ژوئیة 
لیره  ١٢٠٠اي بھ مبلغ  جا گیبن با چند مستخدم و درآمد ساالنھدر آن. عمر گیبن براي این تاریخنویس گذاشت

فوریھ تا اول  ٩از «: افزود نوشید، و بر نقرس و چاقي بدن خود مي شراب بسیار مي. زندگي راحتي داشت
این داستان كھ وي جلو پاي مادام دو » .توانستم خانھ یا صندلي خود را ترك كنم ، من نمي١٧٩٠ژوئیھ 

د و اظھار عشق كرد و مادام از او خواست بلند شود ولي او نتوانست چون خیلي سنگین كروزاز زانو ز
زني با «بوو وي را  -تنھا منبع این داستان مادام دوژانلیس است كھ سنت. بود، بھ ھمین دوران تعلق دارد

اه در مورد توصیف كرد؛ و دختر خود این زن این داستان را بھ عنوان اینكھ معلول اشتب» زبان غرض آلود
  .اشخاص است، مردود دانست

شد، و خبرھایي دربارة  احساسات انقالبي در ایاالت سویس ابراز مي. انقالب فرانسھ مخل آرامش گیبن شد
او دلیل مقنعي براي احساس بیم از سقوط نظام سلطنتي در . رسید جنب و جوشھاي مشابھي در انگلستان مي

در . گذاري كرده بود سرمایھ. ي كھ بھ دولت فرانسھ داده شده بودلیره در وام ١٣٠٠فرانسھ داشت، زیرا 
طور كھ  این نظام، ھمان«، در یك پیشگویي بدطالع دربارة نظام سلطنتي فرانسھ، نوشتھ بود كھ ١٧٨٨

گانة اشرافیت   نیرو، و عقیده استوار بوده است؛ و عوامل سھ  ممكن است بھ نظر برسد، بر صخرة زمان،
ھایي دربارة انقالب  وقتي برك اثر خود بھ نام اندیشھ» .كنند جبا، و پارلمانھا از آن پشتیباني ميیعني كلیسا، ن

اي نوشت و او را از ھرگونھ اصالحي  ، گیبن شادي كرد؛ بھ لرد شفیلد نامھ)١٧٩٠(فرانسھ را انتشار داد 
ییري را در نظام اگر شما كوچكترین و سطحیترین تغ«: در ساختمان سیاسي انگلستان برحذر داشت
فرانسھ در مبارزه » فیلسوفان«در این ھنگام وي از موفقیت » .پارلماني ما بپذیرید، از میان خواھید رفت

ام مطلبي بھ صورت محاوره میان مردگان بنویسم  من گاھي بھ فكر افتاده«كرد؛  با مذھب احساس تأسف مي
ادن یكي از خرافات قدیمي در معرض تحقیر كھ در آن لوكیانوس، اراسموس، وولتر متفقًا خطر قرار د

او بھ بعضي از رھبران پرتغال اصرار كرد كھ در جریان این » .ھاي كور و متعصب را اعالم دارند توده
  .كرد، از دستگاه تفتیش افكار دست برندارند بحران، كھ ھمة تختھاي سلطنت را تھدید مي

شد، و تا حدودي ھم براي  بي كھ بھ لوزان نزدیك ميگیبن تا حدودي براي گریختن از ارتش فرانسة انقال
اینكھ در انگلستان تحت عمل جراحي قرار گیرد و از نزدیك خاطر شفیلد را بھ مناسبت درگذشت ھمسرش 

در آنجا لردشفیلد را چنان . از لوزان خارج شد و با شتاب بھ انگلستان رفت ١٧٩٣مھ  ٩تسكین بخشد، در 
بیمار پیش از ورود «: گیبن نوشت. سرعت از غم اندوه خود بھبود یافتھ استسرگرم سیاست دید كھ گویي ب

اش تقریبًا بھ  در این ھنگام خود تاریخنویس تسلیم پزشكان شد، زیرا ورم بیضھ» .پزشك معالجھ شد
  شده» برزگي یك بچة كوچك«

یك » .خزم ميمن با زحمت و بینزاكتي بسیار بھ این سو و آن سو «: او در این مورد نوشت… . بود
ولي این مانع . از بیضة بیمارش شد» مایع شفاف آبكي«جراحي باعث خارج شدن حدود چھار لیتر و نیم 

گیبن موقتًا آسوده شد و شام خوردن در . باز جمع شد، و یك جراحي دیگر بیش از سھ لیتر آن را خارج كرد
ژانویة  ١٣در . ار با عفونت ھمراه بودیك بار دیگر ورم بیضھ تجدید شد، كھ این ب. بیرون را از سرگرفت

رسید كھ گیبن بسرعت رو بھ بھبود  براي بار سوم عمل خارج كردن مایع انجام گرفت؛ بھ نظر مي ١٧٩۴
بھ . پزشك بھ او اجازه داد گوشت بخورد؛ گیبن مقداري گوشت مرغ خورده و سھ لیوان شراب آشامید. است

ژانویھ در سن پنجاه و  ١۶او در . ي كرد با تریاك تسكین بخشددل دردشدیدي مبتال شد، كھ مانند ولتر سع
  .شش سالگي درگذشت
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گیبن از نظر شخصیت ظاھري، خصوصیات اخالقي، یا فعالیتھاي زندگي منبع الھامي نبود؛ بزرگي وي 
اش كھ در  در قالب كتابش و در عظمت و جسارت فكر ایجاد چنین اثري، در ھنرمندي و صبر و حوصلھ

  .نوشتن آن بھ كار برد، و در ابھت و شكوه درخشان ھمة آنچھ كھ بھ وجود آورد نھفتھ بود

سبك گیبن تا آنجا كھ سخن طنز . درست بود) »درخشان«صفحات (اي كھ شریدن بھ كار برده بود  بلي، كلمھ
كرد، مگر در  مي آورد پرتو افشاني دھد، درخشان است، و ھرجا كھ روي مي آمیز و كنایي اجازه مي

نحوة نگارش تحت تأثیر مطالعاتش بھ فرانسوي و التیني . ساخت مواردي كھ تعصب دید وي را تیره مي
دانست، و  او كلمات سادة آنگلوساكسون را براي وقار و منزلت سبك خود مناسب نمي. قرار گرفتھ بود

ھایش را تند و تیز  تاسیت نوشتھمانند لیویوس تینوس كھ لحن ھجوآمیز  –نوشت  اغلب بھ سبك خطبا مي
او عبارات را با مھارت و شادابي . كرده باشد، و مانند برك كھ لطافت طبع پاسكال درخشانش ساختھ باشد

كرد كھ گاھي سبكش بھ یكنواختي  روي مي ولي در این راه چنان زیاده. ساخت باز متوازن مي یك شعبده
 –رسد، با دامنھ و شكوه موضوعي كھ انتخاب شده بود  ياگر سبك وي پرطمطراق بھ نظر م. شد نزدیك مي

تناسب  –یعني از ھم پاشیدگي ھزار سالة بزرگترین امپراطوریي كھ جھان تا آن وقت بھ خود دیده بود 
گناھان قابل بخشش سبكش در شیوة مردانة شرح وقایع، نیرومندي مباحث، توصیفھا و تصاویر . داشت

فشرد و فلسفھ را با تاریخ تزویج  اش، كھ یك قرن را دریك بند مي رانھآشكار كننده، و تلخیص كیمیا گ
  .شود كند، از نظر ناپدید مي مي

گیبن، كھ موضوعي بھ این وسعت را بھ عھده گرفتھ بود، خودرا در محدود داشتن دامنة آن موجھ 
اریخ ھنر، علوم، او ت» .جنگھا و ادارة امور ھمگاني موضوعھاي اصلي تاریخند«: گفت او مي. دانست مي

  و ادبیات را مستثنا داشت، و بھ این ترتیب مطلبي دربارة كلیساھاي سبك

ولي دانتھ را نادیده . از پترارك تجلیل بسیار كرد. گوتیك یا مساجد مسلمان و علوم و فلسفة عرب نگفت
رون وسطي تقریبًا ھیچ توجھي بھ وضع طبقات پایین و پیدایش صنعت در قسطنطنیھ و فلورانس ق. گرفت
اي بھ این  دیگر عالقھ) میالدي ۶۴١(در مورد تاریخ بیزانس، او پس از مرگ ھراكلیوس . نكرد

نتوانست این حقیقت مھم را بھ طور برجستھ نشان دھد كھ تا «امپراطوري نشان نداد؛ بھ عقیدة بري، او 
یز اھمیت آن را در زمین بود؛ و ن –قرن دوازدھم میالدي امپراطوري شرقي سنگر اروپا علیھ مشرق 

در چارچوب محدودیتھاي موجود خود، با مرتبط داشتن » .زمینة حفظ میراث تمدن یونان درك نكرد
معلولھا با علل طبیعي، و در آوردن مطالب و اطالعات بسیار حجیمي كھ در اختیارش بودند، بھ صورتي 

  .شد چیز باشد، بھ عظمت نایل قابل درك و دورنمایي كھ رھنمون مجموع ھمھ

او . اند اي از دانشند كھ بھ نور لطافت طبع روشن شده ھایش گنجینھ تبصره. فضل وي عظیم و مشروح بود
ھا، و قوانین را مورد  ھا، اوزان، اندازه ھا، سكھ ھاي دوران عتیق از جملھ جاده عمیقترین و درونیترین جنبھ

اند، ولي ھمان بري كھ اشتباھاتش  ح كردهگیبن مرتكب اشتباھاتي شد كھ كارشناسان اصال. مطالعھ قرار داد
او » .آور است اگر دامنة وسیع كارش را در نظر بگیریم، صحت مطالبش شگفت«: را متذكر شد افزود

اي كوچك از لحاظ موضوع و زمان و مكان  اي كھ خود را بھ منطقھ مانند تاریخنویسان حرفھ(توانست  نمي
براي انجام كار خود، خویشتن را بھ مطالب : ل بھ كاوش پردازددر منابع چاپ نشدة اصی) دارند محدود مي

داشت و آشكارا بعضًا بھ مراجع دست دوم مانند تاریخ ساراسنھا اثر آكلي یا تاریخ  چاپ شده محدود مي
كرد  شد؛ و بعضي از مراجعي كھ وي بھ آنھا استناد مي امپراطوران و تاریخ كلیسا اثر تیلمون متكي مي

او منابع خود را با شرح جزئیاتي صادقانھ اعالم . شوند ارزش بودن مردود دانستھ مي ياینك بھ سبب ب
كرد؛ بھ این ترتیب، ھنگامي كھ از حدود زماني كھ تیلمون مورد بحث  داشت، و از آنھا سپاسگزاري مي مي

د خداحافظي در اینجا باید با راھنماي بینظیر خو«: قرار داده بود پا فراتر گذاشت، در یادداشتي نوشت
  ».كنم

» فیلسوفان«گیبن از مطالعة خود دربارة تاریخ بھ چھ نتایجي رسید؟ او گاھي در قبول واقعیت پیشرفت از 
ما ممكن است بھ این استنتاج مطبوع رضایت دھیم كھ ھر دوران ثروت واقعي، «: كرد فرانسھ متابعت مي
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ولي او در » .دھد ، و ھنوز ھم افزایش ميسعادت، دانش، و شاید فضیلت نژاد بشر را افزایش داده است
و شاید ھم بھ این علت كھ وي جنگ و سیاست  - یافت لحظاتي كھ اوضاع را كمتر بروفق مراد مي

در واقع جز «: قضاوتش دربارة تاریخ چنین بود –ھاي تاریخ قرار داده بود  را بھ عنوان مایھ) واالھیات(
او در وقایع تاریخي نقشھ یا طرح خاصي  ».نیستز زیادي ثبت جنایات، حماقتھا، و بدبختیھاي بشر چی

  یافت، و معتقد بود كھ نمي

وقایع ثمرة علل رھبري نشده ھستند؛ و متوازي االضالع نیروھایي ھستند كھ مبدأ آنھا متفاوت، و نتیجة آنھا 
رسد كھ طبیعت انسان بھ حال تغییر نیافتھ  رویدادھا، بھ نظر مي كالئیدوسكوپدر ھمة این . ركب استم

بیرحمي، رنج، و بیعدالتي پیوستھ بشر را آزرده كرده است، و ھمیشھ ھم چنین خواھد . باقي مانده است
بشر باید از شھوات ھمنوعان خود ھراسناكتر «. اند كرد، زیرا اینھا در طبیعت و سرشت بشر نوشتھ شده

  ».گرگونیھاي عناصر طبیعيباشد تا از د

» فیلسوفان«گیبن، كھ فرزند دوران روشنگري بود، آرزو داشت كھ فیلسوف باشد، یا دست كم بھ سبك 
دوران روشنگري از تاریخنویس انتظار دارد تا حدي رنگ فلسفي و انتقادي بھ «. فرانسھ تاریخنویسي كند

ار نظرھاي فلسفي رشتة وقایعنگاري خود را قطع او عالقة زیادي داشت كھ با اظھ» .ھاي خود بدھد  نوشتھ
اما . صورتبندي كند» فلسفة تاریخ«ولي مدعي نبود بر آن باشد كھ تاریخ را تابع قوانین سازد، یا یك . كند

او تأثیر اوضاع جوي را بھ : گرفت اي مباحث اساسي، او موقع و وضع خاصي بھ خود مي دربارة پاره
پذیرفت؛ بھ نفوذ  داشت، و نژاد را بھ عنوان یك عامل تعیین كننده نمي مراحل نخستین تمدن محدود مي

ھا بھ خصوصیات اخالقي یك  در زندگي انساني مھمترین صحنھ«. مردان استثنایي تا حدودي قایل بود
ھاي جسم و وجود  ھا یكي از رشتھ غالب شدن خلق وخویي تند و زننده برتن… . بازیگر واحد بستگي دارد

وقتي كھ طایفة قریش امكان آن را داشت » .است باعث جلوگیري یا تعلیق بدبختي ملتھا شود یك فرد ممكن
اگر » .توانست تاریخ جھان را تغییر دھد نیزة یك عرب مي«را بھ قتل برساند، ] ص[محمد] حضرت[كھ 

رد تاخت ، امكان داشت مسلمانان ھمة اروپا را مو)م٧٣٢(شارل مارتل مورھا را در تور شكست نداده بود 
شد، و ممكن بود شاگردان آن، بھ مردمي  تفسیر قرآن اینك در مدارس آكسفرد تدریس مي«. و تاز قرار دھند

قلمرو مسیحیت، براثر نبوغ و اقبال . را نشان دھند] ص[محمد] حضرت[ختنھ شده، تقدس و درستي وحي 
اعالي نفوذ را بر عصر خود داشتھ ولي فرد استثنایي براي اینكھ حد » .یك فرد، از این مصایب نجات یافت

شجاعت شخصي، بجز در شعر یا داستانھاي عشقي، از «اثرات . باشد، باید برحمایتي وسیع استوار باشد
آنجا غیرقابل توجھ است كھ پیروزي باید منوط بھ میزان مھارت در متحدكردن و ھدایت احساسات تند تودة 

  ».مردم براي خدمت بھ یك فرد واحد باشد

القوانین  توان واالترین كتاب قرن ھجدھم، و روح وي ھم، انحطاط و سقوط امپراطوري روم را ميبر ر
توانست از نظر اثر  این كتاب با نفوذترین كتاب آن قرن نبود و نمي. مونتسكیو را نزدیكترین رقیب آن شمرد

ولي بھ . انت برابري كندبر تاریخ با قرارداد اجتماعي روسو، یا ثروت ملل ادم سمیث، یا نقد عقل محض ك
  اي  عنوان یك اثر ادبي در زمان و نوع خود، نمونھ

آید كھ گیبن چگونھ توانست چنین شاھكاري عرضھ  وقتي این سؤال براي ما پیش مي. واالتر از خود نداشت
بر طلبي با پول، فراغت، و توانایي بود؛ و این سؤال  شویم كھ علت آن، تركیب اتفاقي جاه كند، متوجھ مي
یكي دیگر از تاریخنویسان روم بھ نام . آید كھ این تركیب چھ وقت دوباره تكرار خواھد شد ایمان پیش مي

ھیچ گاه اثري برتر از اثر گیبن «بار تولد نیبور عقیده داشت كھ چنین تركیبي ھرگز تكرار نخواھد شد، و 
  ».پدید نخواھد آمد

VI – چترتن و كوپر  
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محبوبترین شاعر زندة انگلیسي چارلز چرچیل باشد؟  ١٧۶٠كرد كھ در  يدر این ھنگام چھ كسي تصور م
او، كھ فرزند یك روحاني بود و خودش نیز بھ مقام كشیشي كلیساي انگلیكان تعیین شده بود، بھ لذات 

مند بود، ھمسر خود را رھا كرد، قرض باالآورد، و شعري كھ زماني مشھور بود و روشیاد نام  عالقھ
كھ بھ او امكان داد قروضش را بپردازد، براي ھمسرش یك مقرري تعیین كند، و ) ١٧۶١(داشت سرود 

شعر او نام خود را از » .در لباسي آشكارا غیر روحاني، بھ عنوان یك آدم اھل دل بھ فعالیت بپردازد«
ر كوینتوس روسكیوس، كھ در دوران قیصر بر تئاتر روم حكمفرمایي كرده بود، بھ دست آورد؛ در این شع

گرفتند، و بر اثر آن گریك ناچار شد دست و پاي خود را  بازیگران درجة اول لندن مورد ھجو قرار مي
» .مانند گوزن تیرخورده، در اطراف شھر در تكاپو بود«ھاي وي  جمع كند؛ یكي از قربانیان ھجویھ

ث بریتن بھ او كمك چرچیل در انجام مراسم مستھجن دیر مدمنم باویكلس ھمگام بود، در نوشتن نشریة نور
كرد، و براي سھیم بودن در تبعید ویلكس بھ فرانسھ رفت؛ ولي در بولوني از فرط میخوارگي و با  مي
  ).١٧۶۴(درگذشت » بیتفاوتي اپیكوري«

یك روحاني دیگر بھ نام تامس پرسي بھ آنچھ كھ فرقة روحانیش از او انتظار داشت عمل كرد، در ایرلند 
 –ھاي شعر قدیم او شد  كھ یكي از منابع بازمانده(نجات دادن یك نسخة خطي كھنھ اسقف درومور شد، و با 

این اشعار، . خواست آن را بسوزاند، اثري بر ادبیات اروپا گذاشت ، از دست یك كلفت خانھ، كھ مي)١٧۶۵
وحیة مانده بودند، مورد توجھ صاحبان خاطرات قدیمي قرار گرفتند و ر كھ از انگلستان قرون وسطي باقي

و خلق و خوي كالسیك قرار گرفتھ ) راسیونالیسم(رمانتیك را، كھ مدتي چنان مدید تحت نفوذ خردگرایي 
وردزورث تاریخ پیدایش . بود، تشویق كردند تا منویات خود را در اشعار، داستان، و ھنر نشان دھد

مكفرسن، اشعار چترتن، قصر اوشن . ھا دانست نھضت رمانتیك در ادبیات انگلستان را انتشار این بازمانده
اثر بكفرد ھمگي نداھاي گوناگوني بودند » دیر فانتیل«اثر والپول، و واثق و » ستراوبري ھیل«اوترانتو و 

براي مدتي، قرون . كھ با یكدیگر ھماواز شده و فریاد احساس، اسرار ورموز، و خیالپردازي سرداده بودند
  . وسطي روح عصر جدید را بھ خود گرفت

چترتن تالش خویش را براي آشنا كردن خود با قرون وسطي، با تدقیق در طومارھاي پوستي كھ  تامس
این پسر بچة حساس و داراي قدرت تخلیل كھ در . عمویش در یكي از كلیساھاي بریستول یافتھ، آغاز كرد

خود بزرگ ، كمي پس از مرگ پدرش، در آن شھر بھ دنیا آمده بود، در دنیایي از تخیالت تاریخي ١٧۵٢
او یك فرھنگ لغات آنگلوساكسون را مطالعھ كرد، اشعاري سرود كھ بھ نظر خودش بھ زبان قرن . شد

او این اشعار را بھ تامس . مري ردكلیف یافتھ است پانزدھم بودند، و وانمود كرد آنھا را در كلیساي سنت
در سن ھفدھسالگي مقداري از  ،١٧۶٩در . داد راولي، یك راھب تخیلي مربوط بھ قرن پانزدھم، نسبت مي

را نزد ھوریس والپول، كھ خودش پنج سال پیش از آن واترانتو را بھ عنوان یك اثر » اشعار راولي«این 
ھاي  والپول از این اشعار تمجید كرد و خواھان سروده. اصیل قرون وسطایي منتشر كرده بود، فرستاد

. راي یافتن یك ناشر و شغلي پردرآمد در لندن شدچترتن بازھم فرستاد، و خواستار كمك ب. بیشتري شد
. گري و ویلیام میس گذاشت، و ھر دو آنھا اعالم كردند كھ اشعار جعلیند والپول اشعار را در اختیار تامس

و بھ او » بھ ھیچ وجھ در مورد اصالت نسخ خطي قانع نشده بودند؛«والپول بھ چترتن نوشت كھ این ادبا 
سپس والپول بھ پاریس . ھ نتواند خرج خود را درآورد، سرودن شعر را كنار بگذارداندرز داد تا ھنگامي ك

چترتن سھ بار كتبًا آنھا را خواست، و سھ ماه طول كشید تا . رفت و فراموش كرد كھ اشعار را پس بفرستد
  .این اشعار بھ دستش رسیدند

او مقاالتي . بروك درھوبرن گرفتو یك اطاق زیرشیرواني در خیابان ) ١٧٧٠آوریل (شاعر بھ لندن رفت 
ولي چنان   فرستاد، و بعضي از اشعار راولي را بھ نشریات گوناگون مي  نوشت، بھ طرفداري از ویلكس مي
سعي كرد . توانست مخارج خود را با آن تأمین كند كھ نمي) پني ٨ھر شعر (شد  دستمزد كمي بھ او داده مي

اوت وي  ٢٧در . رتي افریقایي بھ دست آورد، ولي موفق نشدشغلي بھ عنوان كمك جراح در یك كشتي تجا
  :آمیز در تودیع با جھان نوشت یك شعر طعنھ

  ھاي ملوث آجر بریستولیا، خداحافظ توده
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  !دوستداران ثروت، ستایشگران تزویر

  شما پسري را تحقیر كردید كھ بھ شما آوازھاي عتیق داد،

  .را پرداختیدو با تمجید توخالي خود، بھاي آگاھي از آن 

  خداحافظ، شما زعماي احمقھاي شكمپرست،

  !كھ طبیعتتان شما را براي آلت فساد شدن مناسب كرده است

  از حركت بایست. روح دردمندم –! خداحافظ مادرم

  !و نگذار امواج بزرگ پریشان حواسي بر روي من درغلتند

  خدایا، ھنگامي كھ من دیگر در اینجا زنده نیستم، رحم كن،

  .آخرین عمل درماندگي را ببخش و این

در گورستان فقرا بھ خاك . گذشت سال و نھ ماه از عمر وي مي ھفده. سپس با خوردن ارسنیك خود را كشت
  .سپرده شد

اگر او بھ جاي اینكھ این اشعار را اصیل بخواند، آنھا را تقلید . اشعار او اینك در دو جلد كتاب مندرجند
با » اشعار راولي«اي از قطعات  نوان یك شاعر شناختھ شود؛ زیرا پارهخوانده بود، امكان داشت بھ ع

توانست ابیات ھجوآمیزي بنویسد  نوشت، مي وقتي با نام خود شعر مي. كنند بیشتر اشعار اصیل برابري مي
در ھفده بیتي كھ  –تر از ھمھ  گزاینده –، یا »متودیست«كردند، مانند شعري بھ نام  كھ تقریبًا پوپ رقابت مي

ھاي  ھنگامي كھ دستنوشتھ. احساس مورد حملة شدید قرار گرفتھ بود آن والپول بھ عنوان یك متملق بي
منتشر شدند، تنظیم كنندة اشعار والپول را متھم كرد كھ تا حدودي مسئول مرگ  ١٧٧٧باقیماندة وي در 

است تا بھ یك شیاد كرده  والپول یھ این عنوان از خود دفاع كرد كھ احساس تعھدي نمي. شاعر است
بعضي از افراد خوش قلب مانند گولد سمیث اصرار داشتند كھ این اشعار واقعیند؛ . سرسخت كمك كند

عجیب است . ام این عجیبترین جواني است كھ من از او اطالع یافتھ»  :جانسن بھ رفیقش خندید، ولي گفت
نام آدونائیس مختصرًا خاطرة این جوان شلي در شعر خود بھ » .كھ چگونھ پسرك این چیزھا را نوشتھ است

  .را تجدید كرد، و كیتس شعر خود بھ نام اندیمیون را بھ یاد وي نوشت

. ھاي قرون وسطي و ارسنیك رھایي جست چترتن از واقعیات خشونتبار بریستول و لندن از طریق افسانھ
گي روستایي، ایمان مذھبي؛ و ویلیام كوپر از لندني كھ جانسن آن را دوست داشت گریخت و بھ سادگي زند

پدر بزرگش از اتھام قتل نفس تبرئھ شد و منصب قضا یافت؛ پدرش یك روحاني . جنون ادواري روي آورد
وقتي ویلیام شش سالھ . اي بود كھ جان دان را بھ وجود آورده بود انگلیكان بود؛ مادرش ھم از ھمان خانواده

آمیز خود براي فرزندش از خویش بھ  از نگراني محبتبود، مادرش درگذشت و خاطراتي دلتنگ كننده 
جاي گذارد؛ پنجاه و سھ سال بعد، وقتي یكي از عموزادگان تصویري قدیمي از مادرش را نزد وي فرستاد، 

آورد تا بیم و  ویلیام در شعري پراحساس، خاطرة تالشھایي را تجدید كرد كھ اغلب مادرش بھ عمل مي
  .ساختند برطرف كند دكیش را تیره و تار ميھراسي را كھ شبھاي دوران كو

او، كھ از دستاني چنان پرعطوفت خارج شده بود، در سن ھفتسالگي بھ یك مدرسة شبانھ روزي رفت، و 
كار خفتباري بھ او مضایقھ  در آنجا بھ صورت پادو كمروي یك گردن كلفت زورگو، كھ از ارجاع ھیچ

در . سالھا ناچار بود تحت نظر یك چشم پزشك قرار داشتھ باشد بھ تورم چشم مبتال شد، و. كرد، درآمد نمي
در ھفدھسالگي یك دوران خدمت سھ سالھ را . ، در سن دھسالگي، بھ مدرسة وستمینستر فرستاده شد١٧۴١
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در این ھنگام براي ماجراھاي عاشقانھ . بھ عنوان منشي در دفتر یك مشاور حقوقي در ھوبرن آغاز كرد
كرد، این دختر بت  ؛ چون دختر عمویش بھ نام ثیودورا كوپر ھمان نزدیكیھا زندگي ميرشد كافي یافتھ بود

در بیست و یك سالگي درمیدل تمپل سكنا گزید، و در بیست و سھ سالگي اجازة . خوابھاي طالیي ویلیام شد
  كرد، آمد و در برابر دادگاه احساس كمرویي و كمدلي مي او، كھ از رشتة حقوق بدش مي. وكالت یافت

  

  ھا، لندن گالري ملي چھره. ویلیام كوپر: جورج رامني
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دچار حالت افسردگي خاطر شد، و وقتي پدر ثیودورا بر دخترش منع كرد كھ دیگر با پسر عمویش آمد و 
كوپ دیگر ھرگز او را ندید، ھرگز او را از یاد نبرد، . رفتي نداشتھ باشد، این افسردگي خاطر شدت یافت

.و ھرگز ازدواج نكرد

یابد، از پاي درآمد، مشاعرش مختل شد، و سعي ، او كھ ناچار شده بود در مجلس اعیان حضور ١٧۶٣در 
پس از ھجده ماه مرخص شد، . دوستانش او را بھ یك تیمارستان در سنت آلبنز فرستادند. كرد خود را بكشد

مایل «گفت اكنون  اي در ھانتینگدن در نزدیكي كیمبریج در پیش گرفت؛ مي و زندگي تقریبًا انزواطلبانھ
او معتقدات كالوني را جزء بھ » .اي داشتھ باشد عیسي ارتباط و مراوده نیست با ھیچ كس جز خداوند و

اي  براثر یك اتفاق میمون، با خانواده. جزء پذیرفت، و دربارة رستگاري و عذاب جاوداني بسیار فكر كرد
این خانواده عبارت بود از . آورد برخورد كرد كھ مذھبشان بھ جاي ترس، آرامش و مھرباني با خود مي

كوپر پدر خانواده را . ي انوین، كھ یك روحاني بود، ھمسرش مري، پسرش ویلیام، و دخترش سوزانامورل
او در وجود خانم انوین، كھ ھفت سال . كرد بھ ادمز كشیش در داستان جوزف اندروز اثر فیلدینگ تشبیھ مي

كردند  ر و برادر رفتار ميخانم انوین و دخترش با ویلیام بھ عنوان پس. از او بزرگتر بود، مادر دومي یافت
مند  آوردند كھ او را واداشت تقریبًا، دوباره بھ زندگي عالقھ اي بھ عمل مي و از او مراقبتھاي ظریف و زنانھ

و در زندگي سادة آنھا شفا ) ١٧۶۵(او این كار را كرد . آنھا از وي دعوت كردند نزد آنھا زندگي كند. شود
  .یافت

بیوة او و دخترش، در . ط از اسب كشتھ شد، این سعادت یكباره بھ پایان رسیدوقتي پدرخانواده بر اثر سقو
بردند، بھ اولني در باگینگم شر نقل مكان كردند تا نزدیك جان نیوتن،  حالي كھ كوپر راھم با خود مي

این واعظ كوپر را وادار كرد كھ در عیادت از بیماران و نوشتن سرودھاي مذھبي . روحاني شھیر، باشند
  :داراي ابیات مشھوري بود» سرودھاي مذھبي اولني«یكي از این . ھ او بپیونددب

  كند خداوند بھ طریقي مرموز حركت مي

  تا عجایب خود را بھ حیطة عمل درآورد؛

  گذارد، او جاي پاي خود را بردریا مي

  .شود و برروي طوفان سوار مي

انش را از حال تعادل خارج كرده بود، بیم و تني چند از پیرو«ولي موعظات نیوتن دربارة آتش دوزخ، كھ 
خداوند ھمیشھ براي من «: گفت كوپر مي. ھراس مذھبي شاعر را بھ جاي آنكھ كاھش دھد، تشدید كرد

بینم كھ نیش خود را، با درآوردن آن در قالب عیسي مسیح، از  آور است، مگر ھنگامي كھ او را مي رعب
مانع ازدواج ) ١٧٧٣(ھاد ازدواج كرد، ولي حملة دیگري از جنون او بھ خانم انوین پیشن» .دست داده است

نیوتن از اولني عزیمت كرد، و تقدس كوپر  ١٧٧٩در . آمیز، بھبود یافت پس از سھ سال توجھ محبت. شد
  .اعتدال بیشتري یافت

١٠- ١١٠١  

لیدي . گاه دارندزنان دیگري بھ مري انوین كمك كردند تا شاعر را با امور و مسایل اینجھاني در تماس ن
اوستین، كھ بیوه ولي اھل دل بود، از خانة خود در لندن دست كشید، بھ اولني آمد، با خانوادة انوین رفت و 

شد  آوري مي آورد كھ در آن مدتھا تمام حواس متوجھ وقایع حزن  آمد برقرار كرد، و بھ جایي شادي و نشاط
ود كھ داستاني را براي كوپر تعریف كرد كھ شاعر آن را ھمین خانم ب. دادند كھ گاه گاه در زندگي روي مي

حاوي وقایعي مانند اسب سواري پرسروصدا و خالف » سرگذشت سرگرم كنندة جان گیپلین«بھ صورت 
یك . ھا فرستاد یكي از دوستان خانواده این شعر تفریحي را براي یكي از روزنامھ. میل خودش درآورد
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ر دروري لین گرفتھ بود، در آنجا آن را خواند؛ این شعر نقل محافل لندن بازیگر، كھ جاي گریك را در تئات
در . گاه خود را بھ عنوان یك شاعر، جدي تلقي نكرده بود او ھیچ. شد، و كوپر نخستین مزة شھرت را چشید

ن ولي در بارة چھ موضوعي؟ لیدي اوستی. داري بنویسد این ھنگام لیدي اوستین بھ او اصرار كرد آثار مایھ
داد، بھ كوپر مأموریت داد  ھرچھ كھ باشد؛ و در حالي كھ با دست نیمكت راحتي را نشان مي  گفت دربارة

كرد، خشنود شده بود؛ اثر خود بھ نام  كوپر از اینكھ زني دلفریب بھ او امر مي. در توصیف آن شعر بسراید
ز جنگ و سیاست و كشمكشھاي منتشر شد، در میان مردمي كھ ا ١٧٨۵این اثر، كھ در . وظیفھ را نوشت

دربارة یك » كتاب«نوشتن یا خواندن شش . زندگي شھري خستھ شده بودند، با حسن قبول روبھ رو شد
داشتھ باشد؛ » پسر«نیمكت راحتي وظیفة شاقي است، مگر اینكھ انسان اخالقیاتي شبیھ بھ اخالقیات كربیون 

او پس از اینكھ . شروع قرار دھد  عنوان یك نقطة كوپر بھ قدركافي عاقل بود كھ این موضوع را تنھا بھ
نیمكت راحتي را بھ نقطة اوج یك تاریخچة فكاھي دربارة صندلي قرار داد، آھستھ وارد موضوع مورد 

خداوند نقاط «: توان آن را در مشھورترین بیت شاعر بھ این شرح خالصھ كرد عالقة خود شد، كھ مي
شوند، او  شاعر اذعان داشت كھ ھنر و فصاحت در لندن بارور مي» .خارج از شھر، و بشر شھر را ساخت

دنیا را   كند و اینك ھمة گیري مي را اندازه) اتم(یك ذره «كرد، و از علم، كھ  از رنلدز و چتم تمجید مي
اي  كرد كھ براي پاره را سرزنش مي] لندن[» ملكة شھرھا«در شگفت بود؛ ولي او » احاطھ كرده است،

» مختلسین طالي ملت«كند، در حالي كھ عنوان و افتخار بر  مجازات مرگ مقرر مي سرقتھاي كوچك
  :گفت مي. دارد ارزاني مي

  خواھد در بیاباني وسیع، مسكني آه، چقدر دلم مي

  .اي با وسعت بیپایان داشتھ باشم و سایھ

  كھ در آنجا خبر ظلم و فریب،

  و جنگھاي ناموفق یا موفق

  شم درد گرفتھ،دیگر اصًال بھ من نرسد، گو

  و روحم رنجور شده، از خبري كھ ھر روز

  رسد، دربارة بدیھا و ستمھایي كھ دنیا از آن پر است، بھ من مي

لیدي . زنان دیگري بھ مري انوین كمك كردند تا شاعر را با امور و مسایل اینجھاني در تماس نگاه دارند
دست كشید، بھ اولني آمد، با خانوادة انوین رفت و اوستین، كھ بیوه ولي اھل دل بود، از خانة خود در لندن 

شد  آوري مي آورد كھ در آن مدتھا تمام حواس متوجھ وقایع حزن  آمد برقرار كرد، و بھ جایي شادي و نشاط
ھمین خانم بود كھ داستاني را براي كوپر تعریف كرد كھ شاعر آن را . دادند كھ گاه گاه در زندگي روي مي

حاوي وقایعي مانند اسب سواري پرسروصدا و خالف » رگرم كنندة جان گیلپینسرگذشت س«بھ صورت 
یك . ھا فرستاد یكي از دوستان خانواده این شعر تفریحي را براي یكي از روزنامھ. میل خودش درآورد

بازیگر، كھ جاي گریك را در تئاتر دروري لین گرفتھ بود، در آنجا آن را خواند؛ این شعر نقل محافل لندن 
در . گاه خود را بھ عنوان یك شاعر، جدي تلقي نكرده بود او ھیچ. د، و كوپر نخستین مزة شھرت را چشیدش

ولي در بارة چھ موضوعي؟ لیدي اوستین . داري بنویسد این ھنگام لیدي اوستین بھ او اصرار كرد آثار مایھ
داد، بھ كوپر مأموریت داد  ميھرچھ كھ باشد؛ و در حالي كھ با دست نیمكت راحتي را نشان   گفت دربارة

كرد، خشنود شده بود؛ اثر خود بھ نام  كوپر از اینكھ زني دلفریب بھ او امر مي. در توصیف آن شعر بسراید
منتشر شد، در میان مردمي كھ از جنگ و سیاست و كشمكشھاي  ١٧٨۵این اثر، كھ در . وظیفھ را نوشت

دربارة یك » كتاب«نوشتن یا خواندن شش . رو شد زندگي شھري خستھ شده بودند، با حسن قبول روبھ
داشتھ باشد؛ » پسر«نیمكت راحتي وظیفة شاقي است، مگر اینكھ انسان اخالقیاتي شبیھ بھ اخالقیات كربیون 
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او پس از اینكھ . شروع قرار دھد  كوپر بھ قدركافي عاقل بود كھ این موضوع را تنھا بھ عنوان یك نقطة
اوج یك تاریخچة فكاھي دربارة صندلي قرار داد، آھستھ وارد موضوع مورد  نیمكت راحتي را بھ نقطة

خداوند نقاط «: توان آن را در مشھورترین بیت شاعر بھ این شرح خالصھ كرد عالقة خود شد، كھ مي
شوند، او  شاعر اذعان داشت كھ ھنر و فصاحت در لندن بارور مي» .خارج از شھر، و بشر شھر را ساخت

دنیا را   كند و اینك ھمة گیري مي را اندازه) اتم(یك ذره «كرد، و از علم، كھ  چتم تمجید مياز رنلدز و 
اي  كرد كھ براي پاره را سرزنش مي] لندن[» ملكة شھرھا«در شگفت بود؛ ولي او » احاطھ كرده است،

» ملتمختلسین طالي «كند، در حالي كھ عنوان و افتخار بر  سرقتھاي كوچك مجازات مرگ مقرر مي
  :گفت مي. دارد ارزاني مي

  خواھد در بیاباني وسیع، مسكني آه، چقدر دلم مي

  .اي با وسعت بیپایان داشتھ باشم و سایھ

  كھ در آنجا خبر ظلم و فریب،

  و جنگھاي ناموفق یا موفق

  دیگر اصًال بھ من نرسد، گوشم درد گرفتھ،

  و روحم رنجور شده، از خبري كھ ھر روز

  رسد، ستمھایي كھ دنیا از آن پر است، بھ من ميدربارة بدیھا و 

كرد كسي  او از تجارت برده سخت ناراحت بود، نداي او از نخستین نداھایي در انگلستان بود كھ محكوم مي
  :را كھ

  ھمنوع خود را بھ خاطر پوست بدنش،

  داند؛ كھ ھمرنگ پوست خودش نیست، گناھكار مي

  …و چون قدرت ظلم كردن دارد

  .دارد عنوان شكار قانوني خود محكوم مياو را بھ 

  بیند پس بشر چیست؟ كدام انسان كھ این را مي

  و احساسات انساني دارد

  شود؛ از فكر اینكھ خود او نیز بشر است، شرمسار و سرافكنده نمي

  ».معایبت، تو را دوست دارم  انگلستان، با ھمة«: با این وصف، چنین بھ مطلب خود پایان داد

این عیوب كاھش  كرد كھ اگر انگلستان بھ سوي مذھب و زندگي روستایي باز گردد، ھمة ياو احساس م
یعني او لندن را، كھ در آن  - » اي بودم كھ از گلھ خارج شده باشد من چون گوزن تیر خورده«. یابند مي
بھ نقاط . ود، ترك گفتھ و در ایمان و طبیعت تشفي یافتھ ب»زنند فواحش با آرنج خود ما را بھ كناري مي«

» .كند مسطح، راه پرپیچ و خم خود را طي مي  آھستھ از جلگة«اوز را ببینید كھ   رودخانة! روستایي بیایید
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احشام آرام، كلبة دھقاني و خانوادة سالم و نیرومند آن، و برج كلیساي دھكده را، كھ حاكي از اندوه و امید 
در نقاط روستایي، ھر فصل از . پرندگان را بشنوید است، ببینید؛ صداي شرشر آبشارھا و چھچة بامدادان

راه رفتن در برف و . خود شادي خاصي دارد؛ بارانھاي بھاره نعمتي است، و برف زمستاني تمیز است
  !شدن گرد آتش شامگاھان چقدر مطبوع است سپس جمع

ن نزدیكي بود، او بھ وستن اندروود، كھ در آ ١٧٨۶در . كوپر پس از وظیفھ كمتر چیز با ارزشي نوشت
خانم انوین بھ حملة فلج دچار شد و  ١٧٩٢در . در آنجا شش ماه دیگر بھ جنون مبتال بود. نقل مكان كرد

كوپر ھمان طور از او پرستاري كرد . مدت سھ سال بھ صورت یك فرد علیل و عاجز بھ زندگي ادامھ داد
تقدیم بھ «كوپر این ابیات را تحت عنوان   كھ خانم انوین از او پرستاري كرده بود؛ و در ماه آخر عمر او،

  :نوشت» مري انوین

  جعد زلفان نقره فامت، كھ زماني خرمایي و روشن بودند،

  در نظر من ھنوز از اشعة زرین آفتاب مشرق زمین

  زیباتر است،

  !مري عزیزم

وب كرده ، كھ فشار ناشي از نگراني و كار ناموفقیت آمیزش در ترجمة آثار ھومر او را مغل١٧٩۴در 
از این وضع بھبود یافت، و یك . بود، بار دیگر كارش بھ جنون كشید، و سعي كرد خودرا از میان ببرد

مري انوین  ١٧٩۶دسامبر  ١٧ولي در . لیره او را از فشار مالي رھایي بخشید ٣٠٠مقرري دولتي بھ مبلغ 
  .كرد درگذشت، و كوپر كامًال احساس گمگشتگي و پریشانخاطري مي

روزھاي آخر عمر . اي در وجود خواھر ثیودورا بھ نام لیدي ھریت كوپر ھسكث یافتھ بود ت تازهاو دوس
  .در سن شصت و ھشت سالگي درگذشت ١٨٠٠آوریل  ٢۵او در . وي آكنده از ھراسھاي مذھبي بودند

بھ در زمینة شعر، . كوپر در ادبیات بھ نھضت رمانتیك، و در زمینة مذھب بھ نھضت انجیلي تعلق داشت
سلطنت پوپ پایان داد و، زمینھ را براي وردزورث آماده ساخت؛ او نوعي طبیعي بودن فرم و صمیمیت 
احساس را وارد شعر كرد كھ جلو دوبندیھاي تصنعي را، كھ عصر طالیي ادبیات در انگلستان رواج داده 

ناخوشایند مجسم  اعتقادات مذھبیش از لحاظ اینكھ تصویري از خدایي انتقامجو و دوزخي. بود، گرفت
با این وصف، امكان دارد كھ ھمین معتقدات مذھبي، بھ اضافة . داشتند، براي او در حكم مصیبتي بودند مي

در طول تمام اندوھھا » گوزن تیرخورده«غرایز مادري، بوده باشند كھ آن زنان مھربان را واداشتند از این 
  .و تیره روزیھایش توجھ كنند

VII – آلیور گولدسمیث  

نیز ماجراھاي غم انگیزي داشت، ولي این ماجراھا براثر معتقدات مذھبي سادیستي تشدید » پال بیچاره«
پدرش كمك كشیش كم . نشدند، بلكھ با پیروزیھایي در زمینة نثر و نظم و صحنة نمایش، كاھش یافتند

ورزي بھ االھیات، سالي اي در ایرلند بود كھ با افزودن كشا منزلتي وابستھ بھ كلیساي انگلیكان در دھكده
، كمك كشیش بھ سمت كشیشي كیلكني وست )١٧٣٠(وقتي آلیور دو سال داشت . لیره در آمد داشت ۴٠

 –اي واقع در كنار یك جادة اصلي در نزدیكي لیسوي نقل مكان كرد  منصوب شد، و این خانواده بھ خانھ
نظر داشت، كھ بھ اوبرن تغییر نام پیدا  بعدًا وقتي گولدسمیث دھكدة متروك را نوشت، ھمین لیسوي را در

  .كرد
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آلیور بھ یك سلسلھ مدارس ابتدایي رفت؛ و از ھمة خاطرات خود آنچھ را كھ بھتر از ھمھ بھ یادداشت، یك 
توانست جنگھایي را كھ در آنھا شركت كرده بود   گاه نمي افسر تداركات ارتش بود كھ معلم شده بود و ھیچ

در سن . كرد ھاي جالبي دربارة اجنھ، پریان، و ارواح تعریف مي عین حال، قصھفراموش كند؛ ولي، در 
ھایي كھ بھ صاحب یك  نھسالگي نزدیك بود آلیور از آبلھ بمیرد، و این بیماري بھ یكي از نازیباترین چھره

رگر در پانزدھسالگي بھ عنوان یك دانشجوي كا. روح دوستداشتني داده شده بود، لطمة بیشتري وارد كرد
داد، و از دست یك  پوشید، كارھاي پادویي انجام مي وارد ترینیتي كالج در دوبلن شد، لباس مشخصي مي

اي براي رفتن بھ امریكا بیابد؛ ولي  بھ كورك گریخت، و در صدد بود وسیلھ. كشید معلم جابر عذاب مي
آلیور در زمینة آثار . زگرداندبرادر بزرگش، ھنري، خود را بھ او رسانید و وي را با حیلھ بھ دانشكده با

  ھذا توانست  مع. گرفت چیز فرانمي  كرد، ولي در زمینة علوم ھیچ كالسیك خوب پیشرفت مي

  

  لندن. ھا، آلیور گلدسمیث گالري ملي چھره: استودیو رنلدز

  .دانشنامة دورة لیسانس را بگیرد

شیدن شلوار سرخرنگ اسقف را بھ براي انتصاب بھ یك شغل كوچك روحاني تقاضاي كار كرد، ولي با پو
وقتي تقاضایش رد شد، معلمي پیشھ كرد، با شاگردان خود بھ نزاع پرداخت، و بار دیگر راه . حیرت آورد

لیره بھ او قرض داد تا بھ لندن  ۵٠یكي از عموھایش دخالت كرد و . كورك و امریكا را در پیش گرفت
خویشاوندانش از این بیخاصیتي و بیكفایتي او دچار . ختآلیور ھمة این پول را در یك قمارخانھ با. برود

آوري شد تا خرج تحصیل او  پولي جمع. نوازي، و آوازھاي او بودند یأس شدند، ولي مجذوب بشاشت، فلوت
او پیشرفتي كرد، ولي بدون گرفتن . را در رشتة پزشكي در دانشگاه ادنبورگ و سپس درلیدن تأمین كند

در سر دروس روئل در رشتة ) گوید بھ طوري كھ خودش مي(در پاریس . كشید دانشنامھ، از تحصیل دست
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روي در فرانسھ، آلمان، سویس، و شمال ایتالیا كرد  سپس سر فرصت شروع بھ پیاده. شیمي حضور یافت
آورد، و دم در   نواخت، گاه گاه غذایي بھ دست مي ؛ در مجالس رقص روستایي فلوت خود را مي)١٧۵۵(

  .بھ انگلستان بازگشت ١٧۵۶گرفت در ژانویة  قھ ميھا صد صومعھ

گیري كرد، در یك مدرسھ در  ھاي چاپي سمیوئل ریچاردسن را غلط در لندن بھ طبابت پرداخت، نمونھ
ساري بھ تدریس مشغول شد، و سپس در لندن بھ عنوان یك نویسندة مزدور استقرار یافت؛ كارھاي پراكندة 

. وي ظرف چھار ھفتھ اثري تحت عنوان زندگي ولتر نوشت. نوشت يكرد براي مجالت مطلب م ادبي مي
او دادزلي را واداشت كھ اثر كم عمقش را تحت عنوان پژوھشي دربارة وضع یادگیري اشخاص  ١٧۵٩در 

اظھار نظرھایي كھ دراین اثر دربارة مدیران تئاتر شده بود، رنجشي . مبادي آداب در اروپا منتشر كند
در این نوشتھ استدالل شده بود كھ دورانھاي ادبیات خالق منجر بھ این . اد كردندپایدار در گریك ایج

شوند كھ دورانھاي انتقاد بھ دنبال داشتھ باشند، و این انتقادات قواعدي از نحوة عمل آفرینندگان آثار ادبي  مي
. نگنا قرار دھندشوند كھ سبك و نیروي تخیل شاعران جدید را در ت كنند و منجر بھ این مي استنتاج مي

  .در چنین وضعي بود ١٧۵٩گولدسمیث عقیده داشت كھ اروپا در سال 

كرد،  براي نشریة پابلیك لجر، كھ نیوبري آن را منتشر مي» ھاي چیني نامھ«یك سال بعد، وي تعدادي 
طرح قضیھ بھ ھیج وجھ تازگي نداشت و . تحت عنوان تبعة دنیا منتشر شد ١٧۶٢ھا در  این نامھ. نوشت

ھاي اروپاییان را گزارش  عبارت بود از تجسم یك مسافر شرقي كھ با احساس سرگرمي و دھشت، شیوه
نویسد،  ھایي كھ براي یكي از دوستانش در كشور خود مي چي آلتانگي در نامھ بھ این ترتیب، لین. كند مي

گولدسمیث این كتاب . كند طلبي، و توطئھ توصیف مي نظم و ترتیب حرص، جاه اروپا را بھ یك جوالنگاه بي
سبك او را از روي سادگي زبان، ) ھا مركز تجمع روزنامھ(را بینام منتشر كرد، ولي اھالي خیابان فلیت 

كرد، بھ محلة  اینك كھ شھرت خود را احساس مي. توصیفات سرزنده، و لحن دوستداشتني آن شناختند
از جانسن » ھاي چیني نامھ«، كھ در او. نقل مكان كرد) »و این آفیس كورت« ۶منزل شمارة (بھتري 
  تعریف

. بھ شام دعوت كند) اش آن طرف خیابان بود كھ خانھ(نویس را  كرده بود، بھ خود جرأت داد كھ این فرھنگ
  ).١٧۶١مھ  ٣١(جانسن دعوت او را پذیرفت، و دوستي طوالني آنھا آغاز شد 

یث دریافت داشت كھ در آن از وي كمك ، جانسن پیامي فوري از گولدسم١٧۶٢در یكي از روزھاي اكتبر 
او مبلغ یك گیني فرستاد، خودش كمي بعد بھ آنجا رفت و متوجھ شد كھ گولدسمیث بھ خاطر . خواستھ بود

او از دوستش پرسید آیا چیز با ارزشي كھ . تعلل در پرداخت اجارة خانة خود در شرف دستگیر شدن است
جانسن . اي بھ او داد كھ نامش كشیش ویكفیلد بود دستنوشتھ بشود گرو گذاشت یا فروخت ندارد؟ گولدسیمث

از خانم صاحبخانھ خواست كھ صبر كند، داستان گولدسمیث را نزدجان نیوبري ) بنا بھ گفتن خودش(
لیره فروخت، و پول را نزد گولدسمیث برد؛ وي اجارة خانھ را پرداخت  ۶٠كتابفروش برد، آن را بھ مبلغ 

  .كتابفروش این دستنوشتھ را چھارسال نگاه داشت. ن گرفتو با یك بطري شراب جش

اندازي از  گولدسمیث نخستین شعر مھم خود را براي انتشار فرستاد كھ مسافر، یا چشم ١٧۶۴در دسامبر 
او سرگردانیھاي خود را در اروپا از نو پي گرفت، معایب و محاسن ھر سرزمین را . اجتماع نام داشت

كھ بتازگي (او بھ قدرت انگلستان . داند كھ ھر كشور خود را بھتر از دیگران ميتوصیف كرد، و متذكر شد 
  :كرد، و اعضاي پارلمنت را چنین توصیف كرد افتخار مي) پیروز شده بود» جنگ ھفتسالھ«در 

  مبارزه جویي در چشمانشان،  غرور در حركاتشان،

  كنند؛ بینم كھ عبور مي  من سروران نوع بشر را مي
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  كند، عمل خودخواھانة دار مي حال ھشدار داد كھ حرص و طمع، حكومت انگلستان را لكھ ولي در عین
شود ونیرومندترین فرزندان انگلستان را بھ امریكا  محصور كردن مزارع باعث فقر طبقة دھقانان مي

در ) ببیشتر در اواخر كتا(او دستنوشتة شعر را بھ جانسن نشان داده بود، و جانسن ھم نھ خط . راند مي
  .ناچیز شمردن نفوذ سیاست در سعادت فرد، و تحسین از خوشیھاي خانوادگي بھ آن افزود

از زمان پوپ تاكنون «جانسن با اعالم اینكھ . آورد موفقیت این شعر ھمھ را غیر از جانسن بھ حیرت
جانسن در حكم البتھ این اظھار نظر . بھ موفقیت اثر گولدسمیث كمك كرد» شعري بھ زیبایي این نبوده است

ناشر سود قابل توجھي از طریق تجدید چاپ مكرر بھ دست آورد، ولي بھ . دست كم گرفتن گري بود
اي با شلوار  البسة تازه. سمیث بھ اطاقھاي بھتري واقع در تمپل نقل مكان كرد. گیني داد ٢٠نویسنده تنھا 

كي را از سرگرفت؛ این آزمایش صورتي، رداي سرخ، كالھگیس و عصا خرید و، با این وقار، حرفة پزش
  .با كامیابي توأم نبود و موفقیت كشیش ویكفیلد وي را بھ ادبیات بازگردانید

كرد كھ شھرت تازة گولدسمیث باعث توفیق  كتابفروشي كھ دستنوشتھ را از جانسن خریده بود احساس مي
  انتشار ١٧۶۶مارس  ٢٧این داستان با چاپ محدود در . این رمان خواھد شد

فروش  ١٧٧۴افت، و ھمة نسخ آن ظرف دوماه، و چاپ بعدي طي سھ ماه، بھ فروش رسیدند؛ ولي تا سال ی
، ھردر ١٧٧٠در ھمان سالھا، یعني . اي را كھ ناشر در این راه بھ كار انداختھ بود مستھلك نكرد آن سرمایھ

یي كھ تاكنون نوشتھ شده یكي از بھترین رمانھا«این داستان را بھ گوتھ توصیھ كرد، و گوتھ ھم آن را 
واشینگتن اروینگ در حیرت بود كھ چگونھ مردي مجرد، . والتر سكات ھم با او ھمعقیده بود. شمرد» است

دوستداشتنیترین تصویر را از فضیلت خانوادگي و ھمة «توانست  كھ از كودكي بیخانمان بوده است، مي
گي خانوادگي باعث شد كھ وي خانواده را كمال شاید محرومیت گولدسمیث از زند. ترسیم كند» عالیق تأھل

مطلوب بداند، و تجرد خالف میل خودش بود كھ وي را بھ كمال مطلوبجویي در زنان جوان برانگیخت، و 
ماجراھاي پنھاني عشقي وي بود كھ او را بھ تجلیل از عفت زنان بھ عنوان چیزي ارزشمندتر از زندگي 

از پدر و برادرش مطالب و مصالح الزم را براي ترسیم تصویر  خاطرات آمیختھ بھ عالقة وي. واداشت
یك كشیش، یك دامدار، و «بنا بھ گفتة گولدسمیث، این دكتر بھ عنوان . دكتر پریمروز در اختیارش گذاشت

سرگردانیھاي خود وي بار » .آورد بارزترین سھ خصیصة جھان را در خود گرد مي… پدر یك خانواده
این پسر ھم مانند گولدسمیث، پس از . رزند دكتر پریمروز، متجلي شدنددیگر در وجود جورج، ف

  .این داستان باور نكردني و دلفریب است. اي مزدور در لندن شده بود مسافرتھاي خود، سرانجام نویسنده

وجوه حاصل از فروش مسافر كشیش ویكفیلد بزودي خرج شدند، زیرا پول در دست گولدسمیث چون آب 
او ھمیشھ با رشك بھ شھرت و ثروتي كھ . كرد و وي ھمیشھ بھ حساب آینده خرج ميدر آبكش بود، 

قلم خود را دربارة موضوعي مشكل . نگریست توانست از نوشتن یك نمایشنامة موفق نصیبش شود مي مي
در میان زندگي متعارف مردم بھ كار انداخت و نتیجة آن را مرد خوشخو نام گذارد و آن را بھ گریك ارائھ 

گریك كوشش كرد اظھارات موھني را كھ گولدسمیث دربارة وي كرده بود فراموش كند و قبول كرد . داد
ولي این نمایشنامھ كمدیھاي احساساتي را مورد استھزا قرار . كھ این نمایشنامھ را روي صحنھ بیاورد

ھ تغییراتي در آن داده گریك پیشنھاد كرد ك. داد، و حال آنكھ این گونھ آثار براي گریك پولساز بودند مي
قدر این دست و آن دست  لیره بھ نویسنده پیش پرداخت كرد، ولي آن ۴٠شود، گولدسمیث نپذیرفت؛ گریك 

. كرد كھ گولدسمیث دستنوشتھ را بھ رقیب گریك بھ نام جورج كالمن، كھ مدیر تئاتر كاونت گاردن بود، داد
جانسن ھمة پشتیباني خود را از آن بھ عمل آورد، در  .بازیگران كالمن این نمایشنامھ را كم ارزش شمردند
 ١٧۶٨ژانویة  ٢٩افتتاحیة این نمایشنامھ در   برنامة. جلسات تمرین شركت كرد، و پیشگفتار آن را نوشت

اجرا شد، مدت ده شب ادامھ یافت، و سپس بھ عنوان اینكھ موفقیتي متوسط داشتھ است، آن را از روي 
  .لیره درآمد خالص داشت ۵٠٠ود این، این نمایشنامھ براي نویسنده حتي باوج. صحنھ برداشتند

  گولدسمیث، كھ بھ مدت یك سال وضعش رو بھ راه بود، برخالف اندرز جانسن، بھ یك
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ھاي آن  كورت نقل مكان كرد و آن را چنان مجھز ساخت كھ براي تأمین ھزینھ آپارتمان زیبا واقع در بریك
در این ھنگام وي متون تاریخي مردمپسندي دربارة . ة مزدور كار كندناچار شد باز بھ صورت نویسند

ھمة این آثار از نظر فصل و . روم، یونان، و انگلستان، و اثري بھ نام تاریخ طبیعت ذي روح منتشر كرد
وقتي كسي از وي سؤال كرد چرا چنین . پژوھشگري بیمایھ، ولي از لحاظ برازندگي نثر غني بودند

دھند كھ شكمش را سیر كند، و حال آنكھ  یسد، وي پاسخ داد كھ این كتابھا بھ وي امكان مينو كتابھایي مي
او شاھكار خود را بھ نام دھكدة متروك  ١٧٧٠مھ  ٢۶با این وصف، در . دھد شعر بھ او گرسنگي مي
كھ  گیني دریافت داشت، كھ در آن ھنگام بھایي نسبتًا خوب براي شعري بود ١٠٠منتشر كرد و براي آن 

  .ظرف سھ ماه، چھار چاپ آن بھ فروش رفت. تنھا ھفده صفحھ بود

موضوع این شعر ترك مناطق روستایي توسط كشاورزاني بود كھ اراضي خود را براثر محصور شدن 
  :توصیف اوحاكي است. زمینھا از دست داده بودند

  اوبرن دلپذیر، زیباترین دھكدة جلگھ؛

  كرد؛ زحمتكش را شاد ميكھ در آن سالمت و وفور خاطر دھقان 

اوصاف مطبوعي كھ مخلوق تصورات شھري گولدسمیث بودند بھ رفاه و سعادت   در این شعر كلیة
او مناظر . قبل از محصور كردن اراضي وجود داشت، نسبت داده شده بودند) بھ عقیدة وي(دھقانان، كھ 

دوشیزة «رقصھاي دھكده، ، بازیھا و »كلبة محفوظ، مزرعة كشت شده«روستایي، گلھاي گوناگون 
ھاي سعادتمندي را كھ در آنھا تقدس و  و خانواده  شود، ، جواني كھ در صورتش جوش دیده مي»خجالتي

وست دید كھ بھ حرفة كشیشي  بار دیگر پدر خود را در كیلكني. كرد توصیف نمود فضیلت حكمفرمایي مي
  :مشغول است

  او مردي بود كھ نزد ھمة مردم منطقھ عزیز بود

  .آمد و با سالي چھل لیره ثروتمند بھ حساب مي

این مبلغ براي پدرش كافي بود كھ بھ اشخاص بي سر و سامان غذا دھد، مسرفان را نجات بخشد، بھ 
  .سربازان از پاي درآمده جا و مسكن دھد، از بیماران دیدن كند، و بھ آنھا كھ در حال نزع بودند تسال بخشد

  و عاري از تظاھر،در كلیسا، با لطفي محجوبانھ 

  .كرد سیمایش آن مكان مقدس را تزیین مي

  كرد، حقیقت از لبان او با قدرتي مضاعف حكمفرمایي مي

  .ماندند كھ دعا بخوانند آمدند، مي و احمقاني كھ بھ قصد مسخره كردن مي

 بھ نظر«معلمي كھ دوران كودكي شاعر را تحت انضباط درآورده بود درخاطرات وي بھ صورت معلمي 
  .تبدیل شده بود» سختگیر

  با این وصف، او مھربان بود، و اگر ھم در چیزي سختگیر بود،

  .اي بود كھ وي نسبت بھ یاد دادن داشت تقصیر آن بھ گردن عالقھ

  كشیش در زمینة استدالل نیز بھ مھارت او معترف بود،
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  توانست استدالل كند؛ زیرا او حتي پس از شكست ھم، باز مي

  رساي عالمانھ و صداي رعدآمیزكشیش با كلمات 

  .آورد اي را كھ اطرافش جمع بودند بھ حیرت مي روستاییان خیره شده

  شد شدند، و بازھم بر این شگفتي افزوده مي باز ھم آنھا خیره مي

  .ھا باشد تواند حاوي آن دانستھ كھ چگونھ یك سر كوچك مي

مزارع دھقانان بھ . ي از دست رفتھ بودگولدسمیث عقیده داشت كھ این بھشت براثر محصور كردن اراض
گریختند، و سرچشمة فضیلت  ھاي دھقاني بھ شھرھا یا مستعمرات مي شدند و خانواده چراگاه تبدیل مي

  . رفت صادقانة روستایي رو بھ خشكي مي

  زمین وضع بدي دارد و طعمة بدیھاي شتابزده است،

  .گذارند ميشود و افراد رو بھ انحطاط  در آنجا ثروت انباشتھ مي

 ١٧٧١در . گولد سمیث، كھ بھترین شعر آن نسل را نوشتھ بود، در این ھنگام بھ نمایش نویسي روي آورد
كالمن ھم مانند گریك . كند تا تسخیر كند او یك كمدي تازه بھ كالمن عرضھ داشت، بھ نام زني كھ تمكین مي

دیر تئاتر این نمایشنامھ را روي صحنھ این دست و آن دست كرد تا جانسن دخالت كند و فرمان دھد كھ م
پس از عذابھایي كھ نزدیك بود روحیة نویسنده . كھ آشتي كرده بود، پیشگفتار آن را نوشت  گریك،. بیاورد

جانسن، رنلدز، و دیگر دوستان در برنامة ). ١٧٧٣مارس  ١۵(را درھم بشكنند، این اثر روي صحنھ آمد 
در خالل ھمین احوال، خود گولدسمیث . ن از ھمھ پیشي گرفتندافتتاحیة آن شركت كردند و در كف زد

گشت تا اینكھ یك نفر او را پیدا كرد و بھ او اطمینان داد كھ نمایشنامھ با  درباغ عمومي سنت جیمز مي
این برنامھ بھ مدتي طوالني اجرا شد؛ شبھایي كھ درآمدش بھ خود . رو شده است موفقیت بزرگي روبھ

  .باعث شدند وي یك سال در رفاه زندگي كندرسید  گولدسمیث مي

در این ھنگام وي خود را در میان نویسندگان آن روز انگلستان بھ مقامي كھ تنھا از مقام جانسن پایینتر بود 
از شخصیتھاي درجھ اول بود و اغلب بھ خود » باشگاه«او در . رسانده بود –و حتي بھ شھرت خارجي  –

ھاي حیوانات بھ میان آمد، او متذكر  وقتي صحبت از قصھ. نظر داشتھ باشد داد با جانسن اختالف جرأت مي
این «: شد كھ وادار كردن ماھیھا بھ اینكھ مانند ماھیھا حرف بزنند خصوصًا مشكل است؛ و بھ جانسن گفت

بھ توانستید ماھیھاي كوچك را وادار  كنید آسان نیست، زیرا اگر شما مي كار آنطور كھ ظاھرًا شما فكر مي
بیرحمانھ بھ روي او ) جانسن(گاھي خرس بزرگ » .كردند آنھا مانند نھنگ صحبت مي  صحبت كنید، ھمة

ولي با این وصف او را دوست داشت، و با وجود رشكي كھ گولدسمیث بر تسلط جانسن   انداخت، پنجھ مي
  اعده او ھیچ گاه دانش خود را تحت نظم و ق. برد، این عالقھ متقابل بود در محاوره مي

مانند یك فرشتھ «گفت او  گریك مي. برداري كند توانست بآساني یا بموقع از آن بھره در نیاورده بود و نمي
بازول گرایشي بھ كوچك شمردن گولدسمیث نشان » .كرد نوشت، ولي مانند پال بیچاره صحبت مي چیز مي

خواندند و  كار را غیر عادالنھ مياین  - رنلدز، برك، ویلكس، و پرسي –داد، ولي بسیاري از معاصران  مي
شد كھ گولدسمیث اغلب در اجتماعاتي كھ جانسن در آنھا حضور  مشاھده مي. كردند بھ آن اعتراض مي

  .كرد نداشت خوب صحبت مي

او ھیچ گاه لھجة ایرلندي خود را از دست . لھجھ، طرز رفتار، و قیافة ظاھري گولدسمیث بھ زیان او بودند
بھ . آویخت یدن خود خیلي بیتوجھ بود، و گاھي زر و زیور رنگارنگ ناجور بھ خود مينداد، بھ لباس پوش

 ١۶۵قدش . كرد موفقیتھاي خود غره بود، و بھ برتري جانسن برخود بھ عنوان یك نویسنده اعتراف نمي
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 طینت خوبش از صورت غیر جذابش. كرد سانتیمتر بود، و از قد و ھیكل جانسن شدیدًا اظھار دلخوري مي
داد؛ لبانش كلفت،  اي كھ رنلدز از او كشید وي را بھ نحو كمال مطلوب نشان نمي تك چھره. درخشید مي

موھایش از قسمت جلو سر در حال عقبنشیني، و بیني بھ سمت جلو پیش آمده بود، و چشمانش مضطرب بھ 
را درازتر از حد معمول كاریكاتورسازاني مانند ھنري بانبري دھان او را گشاد، و بینیش . رسیدند نظر مي
كرد؛ صدھا داستان دربارة  او را ھمچون اورانگوتان توصیف مي» لندن پكت«دادند؛ نشریة   نشان مي

  .اشتباھات وي در گفتار و كردار و عشق پنھانیش نسبت بھ مري ھورنك زیبا در شھر جریان داشتند

حسن نیت، محبت، و سخاوتمندي تقریبًا اي حاكي از  دانستند كھ معایب وي سطحیند و روحیھ دوستانش مي
ترین مردي  القلب سخي«: حتي بازول او را چنین توصیف كرد. اند خانھ خراب كني را در زیر خود پوشانده

كھ وجود دارد؛ و حاال كھ مقدار زیادي طال از كمدي خود بھ دست آورده است، ھمة مستمندان از آن 
گرفت تا نیاز مستمنداني را كھ بھ او مراجعھ  شت، قرض ميوقتي او دیگر پول ندا» .كنند استفاده مي

لیره بھ او قرض دھد و قول  ۶٠تقاضا كرد ) اش را پس نداده بود لیره ۴٠كھ (از گریك . كردند برآورد مي
لیره  ٢٠٠٠گولدسمیث بھ ھنگام مرگش . دیگري برایش بنویسد؛ گریك این پول را فرستاد  داد كھ نمایشنامة

  »آیا ھرگز شاعري قبل از وي بوده كھ تا این حد مورد اعتماد باشد؟«: پرسید انسن ميج. بدھكار بود

اصرار . ، ھنگامي كھ عازم یكي از چند باشگاھي بود كھ در آنھا عضویت داشت، گرفتار تب شد١٧٧۴در 
د براي داشت خودش براي خود دارو تجویز كند، و اتدرز بوكالرك را فراموش كرد كھ گفتھ بود او تنھا بای

دشمنان خویش دارو تجویز كند؛ گولدسمیث یكي از داروھاي ساختھ شده را مصرف كرد، و حالش بدتر 
آوریل در حالي كھ فقط  ۴او در . پزشكي را احضار كردند، ولي براي نجات دادن بیمار خیلي دیر بود. شد

. اش جمع شدند جنازهگروھي از عزاداران اطراف . گذشت، از دنیا رفت چھل و پنج سال از عمرش مي
جسدش در گورستان . اي بودند كھ تقریبًا با كمكھاي وي امرار معاش كرده بودند اینھا مردان و زنان ساده

  كلیساي تمپل بھ 

تولكنز . اي از او در وستمینستر ابي برپا شود اخاك سپرده شد، ولي دوستانش اصرار داشتند كھ مجسمھ
بھتر بود ھمان ابیات خودش، كھ در مرد . لب سنگ قبرش را نوشتاي از او تراشید، و جانسن مط مجسمھ

زندگي، بھ عظیمترین و بھترین وجھ «: او گفتھ بود. رفت خوشخو آمده بود، براي این منظور بھ كار مي
خود، طفلي گستاخ بیش نیست كھ باید او را بھ نحوي راضي و ریشخند كرد تا بھ خواب رود، و در آن 

  .رسند ا بھ پایان ميھنگام ھمة ناراحتیھ

  فصل سي وسوم

  

  سمیوئل جانسن

١٧٨- ١٧٠٩۴  

I – ١٧۴۶-١٧٠٩: سالھاي ادبار  

اي از كل بود؛ با ھمة انگلیسیھاي عصر خود فرق داشت، با  جانسن منحصر بھ فرد و در عین حال نمونھ
غیر از (ھاي ادبي  اي بود از كیفیات روحي و جسمي مردم انگلستان؛ در ھمة زمینھ این وصف خالصھ
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تسلط داشت و معاصرانش بر وي پیشي داشتند؛ با این وصف، مدت یك نسل بر آنھا ) تدوین فرھنگ لغات
  . كرد بدون اینكھ چیزي جز صداي خود را بلند كند، برآنھا سلطنت مي

. خوب است مختصرًا ضرباتي را كھ وي را كوفتند و بھ شكل عجیب خود در آوردند مورد توجھ قرار دھیم
 ١٩٠افزار فروش در لیچفیلد واقع در  و نوشت  دار، چاپخانھ  او نخستین فرزند مایكل جانسن كتابفروش،

وھفت  او در سي. مادرش، كھ بھ نام سرا فورد بھ دنیا آمد، از دودماني نسبتًا محترم بود. كیلومتري لندن بود
  .؛ با مایكل كھ پنجاھسالھ بود ازدواج كرد١٧٠۶سالگي، بھ سال 

ي سمیوئل طفلي رنجور، و بھ ھنگام والدت چنان ضعیف بود كھ فورًا غسل تعمید داده شد تا مبادا نامگذار
طولي نكشید كھ عالیم . جاي داده شود  نشده از دنیا برود و برابر قوانین االھیات براي ھمیشھ در برزخ

ماھھ شد، مادرش كھ دومین پسرش را باردار بود، او را بھ سفر  وقتي سھ. خنازیر در او ظاھر شدند
بود كھ پادشاه یا ملكھ مریض  شایع. (او را براي رھایي از بیماري لمس كند» آن«طوالني لندن برد تا ملكھ 

ملكھ منتھاي كوشش خود را كرد، ولي این بیماري بھ بھاي .) یابد خنازیري را لمس كنند، بیمار بھبود مي
یك چشم و یك گوش جانسن تمام شد، و با عذابھاي دیگر دست بھ دست ھم دادند و صورتش را مسخ 

نیرومند شد، و قدرت جسماني و درشتي اندامش با این وصف، او از نظر عضالت و استخوانبندي . كردند
پشتیبان آن استبدادي بود كھ، برابر شكایت گولدسمیث، نظام آزادة ادبیات را بھ یك نظام استبدادي تبدیل 

  مالیخولیاي شومي را بھ ارث«سمیوئل معتقد بود كھ از پدر خود آن . كرد

  

  دكتر سمیوئل جانسن: سر جاشوا رنلدز
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شاید، مانند آنچھ » .ر سراسر عمرم دیوانھ كرده، یا دست كم معقول و متین نساختھ استام كھ مرا د برده
مادر جانسن از پیروان سرسخت . اي مذھبي و جسماني داشت دربارة كوپر صادق بود، مالیخولیاي او پایھ

وزخ در رنج سمیوئل تا روز مرگش از بیم د. كالون بود و عقیده داشت كھ لعن جاوداني دایمًا در كمین است
  .بود

در . اي شدید بھ كتاب را كسب كرد كارانھ، تمایالت جكوبایتي، و عالقھ او از پدر خود سیاست محافظھ
در سن ھجدھسالگي سطح »  :خواند، و بعدھا بھ بازول گفت مغازة پدرش با حرارت بسیار كتاب مي

یي، بھ دبیرستان لیچفیلد رفت كھ پس از قدري تحصیالت ابتدا» .اطالعاتم تقریبًا بھ اندازه امروز بود
چنان خشن و بیرحم بود كھ ھركس تحت تعلیم وي قرار گرفتھ بود، پسرش را بھ آن مدرسھ «مدیرش 

ولي وقتي در سالھاي بعد از او سؤال شد كھ چگونھ چنین خوب بھ زبان التیني تسلط یافتھ » فرستاد؛ نمي
وي در سالھاي » .دادم  ن آن، آقا، من كاري انجام نميبدو. زد معلمم خوب شالقم مي»  :است، او جواب داد

اینك در مدارس بزرگ ما «: گفت كرد و مي كھولت از اینكھ چوب معلم از مد افتاده است، اظھار تألم مي
شود، و  شود، و در عوض ھم در آنھا كمتر چیز یاد گرفتھ مي كمتر از گذشتھ چوب و فلك بھ كار برده مي

  ».كنند شنوند، از گوش دیگر بھ در مي طفال از یك گوش مينتیجتًا آنچھ را كھ ا

در آنجا باولع تمام آثار . والدینش وسایلي فراھم كردند كھ او را بھ دانشگاه آكسفرد بفرستند ١٧٢٨در 
در دسامبر . داد كرد و با نافرماني خود معلمان خویش را عذاب مي كالسیك التیني و یوناني را مطالعھ مي

شاید علت آن تھ كشیدن كیسة والدینش بود، و شاید ھم مالیخولیاي وي  –بھ لیچفیلد بازگشت باعجلھ  ١٧٢٩
در بیرمنگام تحت معالجھ قرار گرفت و . چنان بھ مرز جنون نزدیك شده بود كھ او بھ معالجھ احتیاج داشت

دسامبر (ت ھنگامي كھ پدرش درگذش. سپس بھ جاي بازگشت بھ آكسفرد، در مغازه بھ كمك پدرش پرداخت
اي واقع در ماركت بازورث رفت تا بھ عنوان كمك معلم كار كند؛ ولي كمي بعد   سمیوئل بھ مدرسھ) ١٧٣١

از این كار خستھ شد و بھ بیرمنگام رفت، پیش یك كتابفروش سكنا گزید، و با ترجمة كتابي در بارة حبشھ 
ر اثرش بھ نام راسالس مورد استفاده این كتاب ازجملھ منابع دوردستي بود كھ د. گیني بھ دست آورد ۵

 ٩در . كردند در آنجا مادر و برادرش كتابفروشي را اداره مي. بھ لیچفیلد بازگشت ١٧٣۴در . قرار گرفتند
، كھ ھنوز دو ماه مانده بود بیست و شش سالھ شود، با الیزابت پورتر، یك بیوه چھل و ھشت ١٧٣۵ژوئیھ 

با پول ھمسرش یك مدرسھ شبانروزي در ادیال، كھ . ت، ازدواج كردلیره پول داش ٧٠٠سالھ كھ سھ بچھ و 
اي اھل لیچفیلد، از شاگردانش بود؛ ولي تعداد شاگردان  دیوید گریك، پسر بچھ. در آن نزدیكي بود، بازكرد

اي  او نمایشنامھ. ذوق نویسندگي در درونش در غلیان بود. قدر نبود كھ وي را با تدریس سازگار كند او آن
توان در  نام ایرنھ نوشت و براي ادوارد كیو، سردبیر نشریة جنتلمنز مگزین، پیام فرستاد كھ چگونھ ميبھ 

  با دیوید گریك و یك اسب بھ لندن رفت تا  ١٧٣٧در دوم مارس . كیفیت آن نشریھ بھبود ایجاد كرد

  .تراژدي خود را بھ فروش رساند و در دنیاي بیرحم جایي براي خود بازكند

الغر و بلند بود، و استخوانبندي درشتي داشت كھ او را بھ صورت . اھري او بھ زیانش بودقیافة ظ
آمیز  بیماري خنازیر صورتش را لك و پیس كرده بود، و تكانھاي تشنج. اي از زوایا درآورده بود مجموعھ

ا حركات عجیب شد، و صحبتش ب  آور مي داشتند؛ بدنش دچار تكانھاي ھراس مرتبًا آن را در حركت نگاه مي
یك كولھ پشتي بیابد «یكي از كتابفروشاني كھ وي براي كار بھ او مراجعھ كرد، بھ او گفت . بدن ھمراه بود
ظاھرًا وي از ناحیھ كیو تا حدودي مورد تشویق قرار گرفت، زیرا بھ لیچفیلد بازگشت و » .و باربري كند

  .ھمسرش را بھ لندن آورد

یو در مطبوعات مورد حملھ قرار گرفت، جانسن شعري در دفاع از وي وقتي ك. او عاري از زیركي نبود
نوشت و آن را براي او فرستاد؛ كیو آن را منتشر كرد، بھ او مأموریتھاي ادبي داد، و بھ اتفاق دادزلي شعر 

این شعر تقلید . گیني بھ جانسن پرداخت ١٠منتشر كرد و براي این اثر  ١٧٣٨لندن اثر جانسن را در مھ 
ھاي قابل تأسف شھریي را مورد تأكید قرار  یوونالیس بود، و بنابراین جنبھ» سومین ساتیر«ري از آشكا
اي بھ دولت  داد كھ نویسنده كمي بعد بھ دوست داشتن آن عادت كرد؛ این شعر ھمچنین حاوي حملھ مي
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» نون داشتھ استبھترین وزیري كھ این كشور تاك«جانسن بعدھا والپول را بھ عنوان . رابرت والپول بود
شعر جانسن تاحدودي حاكي از حملة خشمگینانة یك جوان روستایي بود كھ پس از یك سال . توصیف كرد

توقف در لندن، ھنوز بھ تھیة غذاي فرداي خود اطمینان نداشت؛ بھ این ترتیب بود كھ وي این بیت مشھور 
  ».فشارد دھد، فقر آن را مي ارزش بكندي خود را نشان مي«: را نوشت

او اثري بھ . كرد آمد مي جانسن در آن دوران تالش و مبارزه قلم خود را متوجھ ھر موضوعي كھ پیش مي
، و مقاالت گوناگوني براي جنتلمنز مگزین، از جملھ گزارشھایي ١٧۴٠نام زندگي اشخاص برجستھ در 

، كیو بھ این راه چون گزارش دادن مذاكرات ھنوز ممنوع بود. تخیلي دربارة مذاكرات پارلمنت، نوشت
جانسن این  ١٧۴١در . كند را منتشر مي» سناي ماگنا لیلیپوتیا«او تنھا مذاكرات   چاره متوسل شد كھ مجلة
او از روي اطالعات كلي دربارة مسیر مباحث پارلمنت، نطقھایي تھیھ كرد و . وظیفھ را بھ عھده گرفت

در ھم ریختة مجادلھ كنندگان اصلي در مجلس  داد كھ نامھایشان اسامي آنھا را بھ شخصیتھایي نسبت مي
اي داشتند كھ بسیاري از خوانندگان آنھا را گزارشھاي  این مذاكرات چنان كیفیت حقیقت نمایانھ. عوام بودند

ھشدار دھد ) كھ مشغول نوشتن تاریخ انگلستان بود(پنداشتند، و جانسن ناچار بود بھ سمالت  عین واقع مي
یك بار كھ جانسن تمجیدي از نطقي شنید كھ بھ . زارشھاي مبتني بر حقایق اتكا نكندكھ بھ آنھا بھ عنوان گ

من این نطق را در یك اطاق زیر شیرواني در خیابان اكستر »  :شد، اظھار داشت چتم نسبت داده مي
من ظواھر را نسبتًا خوب حفظ «: وقتي یك نفر بیغرضي گزارشھایش را ستود، او اعتراف كرد» .نوشتم

  ھاي آن نصیب سگھاي كردم، ولي توجھ داشتم كھ بھترین جنبھ مي

  ».ویگ نشود

خواند، » مأمور پرداختي بسیار ممسك«شد؟ او یك باركیو را  براي كارش چھ دستمزدي بھ او پرداختھ مي
لیره بھ او  ۴٩، كیو ١٧٣٩آوریل  ٢١و  ١٧٣٨اوت  ٢بین . كرد  ولي اغلب با محبت از وي یاد مي

بدون شك بیش از آنچھ كھ حوایج زندگي ایجاب « - لیره  ۵٠ارزش جانسن سالي  ١٧۴۴پرداخت؛ و در 
ولي سنت بر این بوده است كھ جانسن طوري توصیف شود كھ در آن سالھا در فقر . برآورد شد - » كند مي

جانسن و سویج گاھي چنان در نھایت فقر بودند كھ «بازول معتقد بود كھ . برده است شدید بھ سر مي
و » بردند؛ توانستند پولي براي مسكن خود بپردازند، و بنابراین تمام شب را در خیابانھا بھ سر مي نمي

عادت » شكمپرستي حریصانھ«مكولي عقیده داشت آن ماھھاي بیپولي جانسن را بھ شلختگي در لباس و 
  .داد

است ولي وقتي جانسن  كھ فرزند یك ارل) بدون اینكھ ادعایش مجاب كننده باشد(ریچارد سویج مدعي بود 
ھا را بیش  گشتند كھ میخانھ آنھا از این رو در خیابانھا مي. با اوآشنا شد، آدم بیمصرفي شده بود ١٧٣٧در 

  :كند كھ نقل مي» احترام و ظرافت ممكن  با ھمة«بازول . از اطاقھاي خود دوست داشتند

ران حشرونشر پیدا كرد، از یك جھت، طرز رفتار جانسن پس از اینكھ وي بھ لندن آمد و با سویج و دیگ
دانستند گھ تمایالت عشقي وي  ھمھ مي. مانند زماني كھ جوانتر بود، آن طور بشدت خوددار و عفیف نبود

او بھ بسیاري از دوستانش اعتراف كرد كھ زنان . احتیاطي بودند بھ نحوي غیرعادي نیرومند و توأم با بي
بھ طور خالصھ نباید پنھان داشت كھ . داده است گذشت آنھا گوش ميبرده و بھ سر ھا مي شھر را بھ میخانھ

عاري از … ]آیا منظور بازول خودش بود؟[جانسن، مانند بسیاري از مردان خوب و پرھیزگار دیگر 
و او در مبارزات خود علیھ این تمایالت گاھي . »جنگیدند علیھ قانون ذھن او مي«تمایالتي نبود كھ پیوستھ 

  .شد مغلوب مي

در یكي از زندانھاي مخصوص بدھكاران  ١٧۴٣از لندن خارج شد و در  ١٧٣٩سویج در ژوئیة 
یك سال بعد جانسن اثري تحت عنوان زندگي ریچارد سویج منتشر كرد كھ ھنري فیلدینگ آن را . درگذشت

ن ترین و بھترین قطعاتي است كھ من تاكنو اي كھ در نوع خود از عادالنھ قطعھ«: چنین توصیف كرد
این اثر بدون نام انتشار یافت، ولي . این قطعھ مبشر زندگي شاعران بود و بعدًا قسمتي از آن شد» .ام دیده
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كتابفروشان بتدریج بھ این فكر افتادند كھ . محافل ادبي لندن كشف كردند كھ جانسن نویسندة آن بوده است
  .تواند یك فرھنگ زبان انگلیسي تدوین كند جانسن كسي است كھ مي

II – ١٧۵۵-١٧۴۶: فرھنگ زبان  

توان گفت كھ دستور  ما براي زبان خود فرھنگي نداریم، و بسختي مي»  :نوشتھ بود ١٧۴١ھیوم در سال 
یك فرھنگ اشتقاقي انگلیسي جامع  ١٧٢١او در اشتباه بود، زیرا نثنیل بیلي در » .زبان نسبتًا خوبي داریم

ظاھرًا . شت كھ تا حدي كیفیات فرھنگ لغات را داشتندمنتشر كرده بود، و این فرھنگ نیز اسالفي دا
كنم  فكر مي«: پیشنھاد یك فرھنگ جدید توسط رابرت دادزلي در حضور جانسن بھ عمل آمد و جانسن گفت

ولي وقتي كتابفروشان دیگر بھ دادزلي پیوستند تا اگر جانسن این » .من نتوانم این كار را بھ عھده بگیرم
قراردادي  ١٧۴۶ژوئن  ١٨لیره بھ او پیشنھاد كنند، وي در تاریخ  ١۵٧۵مبلغ  كار را برعھده بگیرد،

  .امضا كرد

او پس از اینكھ مدت زیادي در این زمینھ بھ فكر و تعمق پرداخت و موضوع را خوب بررسي كرد، طرح 
د این طرح را براي چن. وچھار صفحھ تنظیم كرد و بھ چاپ رسانید یك فرھنگ زبان انگلیسي را در سي

نفر، از جملھ لرد چسترفیلد كھ در آن موقع وزیر كشور بود، فرستاد و مقداري ھم تمجید امیدوارانھ دربارة 
چسترفیلد از او دعوت كرد سري بھ . ھاي دیگر ھمراه آن كرد علو مقام این ارل در زبان انگلیسي و رشتھ

بعدًا جانسن . ز او تشویق بھ عمل آوردلیره بھ او داد و قدري ا ١٠مبلغ . جانسن این كار را كرد. وي بزند
دوباره بھ سراغ او رفت؛ مدت یك ساعت معطلش كردند، با خشم از آنجا رفت، و از فكر تقدیم اثر خود بھ 

  .چستر فیلد دست كشید

او سر فرصت و بدون شتاب بھ كار خود پرداخت، و سپس پشتكار بیشتري بھ خرج داد، زیرا 
وقتي او بھ كلمة لكسیكو گرافر رسید، آن را كھ . شد تیارش قرارداده مياش بھ اقساط در اخ الزحمھ حق

او امیدوار بود ظرف سھ سال این كار … . تعریف كرد» آزار نویسندة فرھنگھاي لغات، یك زحمتكش بي«
. بھ میدان گاف در نزدیكي خیابان فلیت نقل مكان كرد ١٧۴٩در . را بھ پایان برساند؛ ولي نھ سال طول داد

یا شش منشي استخدام كرد، دستمزد آنھا را خودش پرداخت، و آنھا را در یك اطاق در طبقة سوم بھ  پنج
از جلوس الیزابت  -)١۶۶٠تا  ١۵۵٨(وي آثار نویسندگان شناختھ شدة انگلیسي طي یك قرن . كار واداشت

مدت بھ عالیترین  عقیده داشت كھ زبان انگلیسي در آن. را خواند –اول تا بھ سلطنت رسیدن چارلز دوم 
جیمز اول را معیار تعیین استفادة  –بیان دوران الیزابت   مدارج خود رسیده بود، و در صدد برآمد نحوة

اي را كھ در نظر داشت بھ عنوان نشاندھندة مورد استعمال یك  وي زیر ھر جملھ. صحیح كلمات قراردھد
اي را كھ باید تعریف آن نوشتھ شود یادداشت  كشید، و در حاشیھ، نخستین حرف كلمھ كلمھ نقل كند خط مي

دستیارانش دستور داشتند ھر جملة عالمتگذاري شده را روي یك تكھ كاغذ جداگانھ استنساخ كنند، . كرد مي
و این تكھ كاغذ را بھ ترتیب حروف الفبا در محل خود در فرھنگ بیلي، كھ بھ عنوان نقطة شروع و راھنما 

  .رفت، قرار دھند بھ كار مي

گاھي نوشتن یك شعر را از تعریف آسانتر . ظرف این نھ سال، او بدفعات كار تعریف لغات را تعطیل كرد
. یك شعر در دوازده صفحھ منتشر كرد كھ بیھودگي امیال انساني نام داشت ١٧۴٩ژانویھ  ٩در . یافت مي

حاظ فرم، تقلیدي از آثار این شعر مانند شعر دیگرش، لندن، كھ یك دھھ پیش از آن منتشر كرده بود، از ل
اعتنایي  او ھنوز از فقر خود و بي. كرد كھ خاص خودش بود یوونالیس بود، ولي با نیرویي صحبت مي

  :چسترفیلد بشدت ناراحت بود

رنج، رشك، فقر،  - خورند دھند، بھ چشم مي در آنجا، بدیھایي كھ زندگي یا دانشپژوه را مورد حملھ قرار مي
  .ولینعمت، و زندان
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  :كارل دوازدھم پادشاه سوئد را در نظر بگیرید! پیروزیھاي جنگجویان چقدر بیھوده است

  باخت از خود باقي گذارد، او نامي را كھ دنیا از آن رنگ رخ مي

  .اي اخالقي، یا زینت داستاني شدن براي اشاره كردن بھ نكتھ

آن صورت دعا كردن براي طول عمر بینیم، در  وقتي كھ ما بیھودگي، فریبھا، و دردھاي سن كھولت را مي
شود،  ذھن در داستانھاي تكراري سرگردان، و بخت با وقایع ھر روز متزلزل مي: چقدر احمقانھ است

بیماریھاي بیشمار بر «شوند، در حالي كھ  كشند و از تأخیر مرگ متألم مي اطفال براي یك میراث نقشھ مي
مھلك فشار وارد   گیرند، و بر این محاصرة يشوند، زندگي را در محاصره م ور مي مفاصل حملھ

دعا، و ایمان بھ خداوندي : تنھا یك راه گریز از امیدھاي بیھوده و انحطاط مسلم وجود دارد» .آورند مي
  .بخشاینده و پاداش دھنده

گریك نمایش ایرنھ را روي  ١٧۴٩فوریة  ۶در . با این وصف، این شخص بدبین لحظات خوشي نیز داشت
اي  او خود را شستشو داد، شكم خود را در جلیقھ. براي جانسن این موضوع واقعة مھمي بود. صحنھ آورد

اي  بھ خود جلوه. دوزي شده بود پیچید، با كالھي كھ بھ ھمان ترتیب زینت داده شده بود ارغواني كھ میلھ
. كرد پرداخت یفا ميا) در نقش ایرنھ(داد، و بھ تماشاي دوستش كھ نقش محمد دوم را در برابر خانم سیبر 

وقت دیگر تكرار  لیره براي جانسن درآمد داشت؛ این نمایش ھیچ ٢٠٠این تراژدي نھ شب ادامھ یافت و 
در این وقت وي بھ قدر كافي . لیرة دیگر بھ عنوان حق امتیاز آن بھ جانسن پرداخت ١٠٠نشد، ولي دادزلي 

دایر » باشگاه«ھي نبود كھ پانزده سال بعد بھ نام این باشگا. مشھور و ثروتمند بود كھ باشگاھي تأسیس كند
نام این باشگاه از روي خیاباني گرفتھ شده بود كھ میخانة كینگز ھد . نام داشت» باشگاه آیوي لین«شد، بلكھ 

آمدند تا  ھا گرد ھم مي شنبھ در این میخانھ، جانسن، ھاكینز، و ھفت نفر دیگر عصر سھ. در آن قرار داشت
  ».آوردم من پیوستھ بھ آنجا روي مي«: گفت جانسن مي. و تعصب رد و بدل كنندبیفتك بخورند 

شنبھ و جمعھ، جانسن مقالة كوچكي كھ توسط كیو تحت  ، ھر سھ١٧۵٢مارس  ١۴تا  ١٧۵٠مارس  ٢١از 
  از. كرد گیني دریافت مي ۴اي  نوشت و براي آن ھفتھ شد مي عنوان رمبلر منتشر مي

شد؛ ولي وقتي اینھا بھ  رفت، و كیو بابت آنھا متضرر مي نسخھ بھ فروش مياین مقاالت كمتر از پانصد 
آیا ما باید اعتراض كنیم . صورت یك كتاب درآمدند، تا پیش از مرگ جانسن، دوازده بار تجدید چاپ شدند

تا اي را وادار كرد  ھایي كھ در آنھا جانسن فاحشھ را جالب یافتیم، شماره ١٧١و  ١٧٠ھاي  كھ تنھا شماره
بھ یك نكتة اخالقي اشاره كند و بھ داستان خود زینت بخشد؟ منتقدان شكایت داشتند كھ سبك و لغات این 

ھا و  مقاالت بیش از حد مطول و بھ شیوة التیني است؛ ولي بازول، در فواصل گناھانش، در توصیھ
  .یافت اندرزھاي جانسن بھ تدین آرامش خاطر مي

صي قرار داشت، زیرا تعریف كلمات مغزش را خستھ كرده بود و جانسن در آن سالھا تحت فشار خا
دردھاي پیري و تنھایي را ) الیزابت(» تتي«. اش بر اثر بدتر شدن وضع ھمسرش پریشان شده بود روحیھ

جانسن ھم ھر وقت . داد او اغلب جانسن را بھ بستر خود راه نمي. بخشید با مشروب و تریاك تسكین مي
شناخت، گفت  دكتر تیلر، كھ ھردو آنھا را از نزدیك مي. برد بندرت او را با خود ميخورد،  بیرون شام مي

كرد و از ھر جھت قابل تحقیر بود، و  بود، بھ نحوي نفرتبار میخواري مي» بالي زندگي جانسن«الیزابت 
باعث شد ) ١٧۵٢مارس  ٢٨(مرگ الیزابت » .جانسن اغلب از وضع خود با چنین ھمسري شكایت داشت

او بعد از مرگ ھمسرش چنان شیفتگیي نسبت بھ وي یافت كھ باعث . نسن معایب او را فراموش كندجا
داد، از تنھایي خود متألم بود، و  جانسن محاسن ھمسرش را مورد تجلیل قرار مي. شد تفریح دوستانش مي
او بھ «: وشتبازول در خاطرات خود ن. كرد كھ ھمسرش نزد مسیح از او شفاعت كند اظھار امیدواري مي

رفت، و بندرت تا ساعت دو صبح بھ خانھ  من گفت كھ معموًال ساعت چھار بعد از ظھر از خانھ بیرون مي
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مایتر درخیابان فلیت بود، كھ دوست داشت تا دیروقت در آنجا   پاتوق او اغلب میخانة… . گشت باز مي
  ».بنشیند

پس از مرگ ھمسرش، آنا ویلیامزرا، كھ یك بھ این ترتیب جانسن . آور بود تنھا بودن براي او وحشت
بھ . بھ خانة خود در میدان گاف برد ١٧۵٢شاعرة اھل ویلز بود و در شرف نابینایي قرار داشت، در 

بجز در . منظور معالجة وي یك عمل جراحي صورت گرفت كھ بدون توفیق بود، و او كامًال كور شد
كرد، گوشت  ن ماند، بر خانھ و آشپزخانھ نظارت مينزد جانس) ١٧٨٣(فواصل كوتاه، تا زمان مرگ خود 

جانسن براي . اند یا نھ برد كھ فنجانھاي چاي پر شده برید، و با انگشتان خود پي مي سرخ شده را با چاقو مي
بر آوردن نیازھاي خصوصیتر خود، یك مستخدمة سیاھپوست گرفت كھ فرانسیس باربر نام داشت و بیست 

جانسن او را بھ مدرسھ فرستاد، تالش كرد كھ او را بھ آموختن التیني و یوناني . و نھ سال نزد وي ماند
جانسن براي تكمیل این بساط از یك پزشك زھوار در . وادار كند، و برایش ارثیة قابل توجھي باقي گذاشت

جویي  این سھ نفر با ھم خانوادة ستیزه). ١٧۶٠(رفتھ بھ نام رابرت لوت دعوت كرد كھ با وي زندگي كند 
  .را تشكیل دادند، ولي جانسن از مصاحبت و حضور آنان شاكر بود

او صفحات آخر فرھنگ را نزد صاحب چاپخانھ فرستاد، و این شخص از اینكھ تماسش  ١٧۵۵  در ژانویة
خبر نزدیك شدن انتشار . با چنین كار و چنین مردي تقریبًا بھ پایان رسیده است، شكر خدا را بھ جاي آورد

او سعي كرد با نوشتن . ان انگلیسي بھ چستر فیلد، كھ امید داشت این اثر بھ وي تقدیم شود، رسیدفرھنگ زب
آمیز از اثر مورد انتظار در یكي از مجالت، و تمجید از جانسن بھ عنوان كسي كھ وي با  دو مقالة تحسین

بپذیرد، جبران  كمال میل حاضر است كھ او را بھ عنوان واضع موارد صحیح استعمال زبان انگلیسي
تندباد «اي بھ ارل فرستاد كھ كارالیل آن را  نامھ ١٧۵۵فوریھ  ٧نویسندة مغرور در . كوتاھي گذشتھ را بكند

  :جانسن در این نامھ نوشت. توصیف كرد» مشھور سرنوشت، حاكي از اینكھ دیگر آقا باالسر الزم نیست

  سرور من،

من بھ مردم توصیھ شده » فرھنگ«اي كھ در آنھا  دو مقالھام  اطالع یافتھ» ورلد«اخیرًا از صاحب نشریة 
داشتن این امتیاز افتخاري است، و من كھ بھ عنایات بزرگان زیاد . اند است، توسط آن عالیجناب نوشتھ شده

. دانم این افتخار را چگونھ دریافت كنم؛ یا با چھ عباراتي وصول آن را اعالم دارم عادت ندارم، درست نمي
…  

، اینك ھفت سال از زماني كھ من در اطاق بیروني شما بھ انتظار بودم یا از در منزلتان رانده سرور من
ام و  طي این مدت من كار خود را با مشكالتي كھ شكایت از آنھا بیھوده است دنبال كرده. شدم گذشتھ است

آمیز، یا یك  تشویق  ك كلمةبدون اینكھ یك عمل مساعدت آمیز، ی. ام سرانجام آن را بھ آستانة انتشار رسانده
گاه در حمایت ولینعمت و آقا  من انتظار چنین رفتاري نداشتم، زیرا ھیچ. آمیز دیده باشم لبخند عنایت

  …. ام باالسري نبوده

سرور من، آیا یك ولینعمت كسي نیست كھ با بیعالقگي بھ مردي كھ در آب بھ خاطر حیات خود تالش 
گیرد؟  خود را بھ خشكي رساند، با كمك خود جلو دست و پایش را مي نگرد، و وقتي آن مرد كند مي مي

قدر بھ  بود، ولي آن اید، اگر زودتر بود، از روي لطف مي توجھي كھ شما با مسرت بھ تالشھاي من كرده
قدر بھ تعویق  آن –توانم از آن لذتي ببرم  ام و نمي است كھ من نسبت بھ آن بیتفاوت شده تأخیر انداختھ شده

قدر دیر شده كھ من دیگر معروف  توانم دیگري را در آن شریك كنم، آن تاده است كھ من تنھا ھستم و نمياف
امیدوارم عدم اعتراف بھ الطافي كھ از آنھا سودي عاید نشده، یا عدم تمایل بھ . ام و بھ آن نیازي ندارم شده

جام دھم مرھون عنایات یك ولینعمت بد اینكھ مردم آنچھ را كھ خداوند بھ من امكان داده خودم بتنھایي ان
  .بدانند، حاكي از خشونت طبعي بسیار بدبینانھ نباشد
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ام، چنانچھ از  من كھ تا این مرحلھ كار خود را با احساس منتي چنین ناچیز نسبت بھ حامیان دانش ادامھ داده
، احساس یأس نخواھم كرد؛ این ھم كمتر امكان داشتھ باشد و بتوانم با منت كمتري آن را بھ پایان برسانم

زیرا اینك مدتھاست از آن رؤیاي امید كھ زماني در آن با احساس شعفي چنان زیاد بھ خود غره بودم، بیدار 
  ام، شده

  سرور من

  خاضعترین و مطیعترین خدمتگزار آن عالیجناب، 

  جانسن. اس

  و واقعًا » .خیلي خوب نوشتھ شده است«تنھا اظھار نظري كھ چستر فیلد دربارة این نامھ كرد این بود كھ 

بایستي عمیقًا آن را احساس، و دربارة آن تعمق  نویسندة نامھ مي. كردند عاري است را مشكل و ثقیل مي
این نامھ تا پس از مرگ جانسن . كرده باشد، زیرا بیست و شش سال بعد، آن را از حفظ براي بازول خواند

ھایي بھ پسرش اثر چسترفیلد كم  ظاھرًا احساس دلخوري وي عملش را در محكوم كردن نامھ. منتشر نشد
آنھا اخالقیات یك فاحشھ و طرز رفتار یك معلم رقص را «گفت كھ » ھا نامھ«جانسن دربارة این . اثر كرد

  ».آموزند مي

ھاي آنجا، و  ت، و علت آن ھم تا حدودي امكان مراجعھ بھ كتابخانھبھ آكسفرد رف ١٧۵۵جانسن در اوایل 
ھمچنین این پیشنھاد بھ دوستش تامس وارتن بود كھ اگر نویسندة فرھنگ زبان انگلیسي بتواند یك عنوان و 

وارتن . درجة دانشگاھي بھ اسم خود بیفزاید، بھ جلب انظار عمومي نسبت بھ آن فرھنگ كمك خواھدشد
لیسانس در رشتة ادبیات را دریافت  ار را داد و در ماه مارس جانسن درجة افتخاري فوقترتیب این ك

 ٢٣٠٠بھ این ترتیب، سرانجام فرھنگ زبان انگلیسي در دو جلد بھ قطع بسیار بزرگ و تقریبًا با . داشت
  :جانسن در پایان مقدمة فرھنگ اعالم داشت. لیره منتشر شد ۴,۵صفحھ بھ بھاي 

گونھ حمایتي از ناحیة بزرگان،  با كمك ناچیزي از جانب دانشمندان، و بدون ھیچ» نگلیسيفرھنگ زبان ا«
نھ در گمنامي پرآسایش بازنشستگي یا در پناه خلوتگاه فرھنگستان، بلكھ در میان ناراحتي و پریشان 

رھنگ بھ طور حواسي، بھ ھنگام بیماري و اندوه، نوشتھ شد؛ و توجھ بھ این نكتھ كھ اگر زبان ما در این ف
ام كھ ھیچ قدرت انساني تاكنون آن را تكمیل  كامل نشان داده نشده است، و من فقط در تالشي ناكامیاب شده

قدر از نظر زمان  من كار خود را آن… . نكرده است، ممكن است مانع پیروزي انتقادھاي مغرضانھ شود
اند؛ و موفقیت و شكست  نم، بھ گور رفتھام كھ بیشتر كساني كھ مایل بودم آنھا را راضي ك طوالني كرده

گذارم، زیرا بیمي  صداھایي توخالي ھستند؛ بنابراین، من توجھ بھ اینھا را با آرامشي خونسردانھ كنار مي
  .از انتقاد یا امیدي بھ تمجید ندارم

یات شد انتظار داشت درك كنند كھ فرھنگ جانسن شاخص حد اعال و مرز اعال و مرز ادب از منتقدان نمي
اوج و نقطة عطف در   آالمبر نقطة/المعارف دیدرو و د ة>ھمانطور كھ دایر. انگلستان در قرن ھجدھم بود

در میان چھل . نقایص اتفاقي كار جانسن مورد مسخرة بسیار قرار گرفت. رفت ادبیات فرانسھ بھ شمار مي
كھ وبستر در فرھنگ ( sygilaseو  gentilitiousھزار واژة ثبت شده، كلمات عجیبي وجود داشتند مانند 

شوند، مانند  تعاریفي حاكي از احساس خشم و تنفر در آن دیده مي). خود با احترام آنھا را حفظ كرده است
مفھوم آن بھ طوركلي در انگلستان . شود یك مقرري كھ بالعوض بھ كسي داده مي«: pensionتعریف 

مالیات ( exciseیا كلمھ » .شود ھ وطنش داده ميدستمزدي است كھ بھ یك مزدور دولت بھ خاطر خیانت ب
ھمچنین گریزھاي . تعریف شده است» یك مالیات منفور بر كاالھا«كھ بھ عنوان ) برمحصوالت داخلي

اي كھ در انگلستان  غلھ«]: جو سیاه[ oatsمغرضانة شخصي در آن نیز وجود داشتند، مانند تعریف كلمة 
  .كھ البتھ كامًال درست بود - » اسكاتلند غذاي مردم است شود، ولي در عمومًا بھ اسب داده مي
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 civilityنھ، ولي   :یك كلمھ است؟ جانسن جواب داد) تمدن( civilizationبازول از جانسن پرسید آیا 
بسیاري از اشتقاقھاي لغوي جانسن اینك مردودند؛ او با التیني آشنایي زیاد، و با . یك كلمھ است) مدنیت(

كمتري داشت، ولي بازبانھاي جدید بھ طور ناقص آشنا بود؛ بصراحت اعتراف داشت كھ یوناني آشنایي 
تعریف كرد؛ وقتي » زانوي اسب«را ] قسمتي از پاي اسب[ pasternاو . یابي نقطة ضعف او بود ریشھ

در اثري چنین » .خانم، جھل، جھل صرف«: خانمي از او پرسید چطور شد كھ چنین اشتباھي كرد، او گفت
  .توانست از لغزش در امان باشد گذارد، او نمي اش جا براي بیش از ده اشتباه مي م، كھ ھر صفحھعظی

اي از فرھنگ لغات  فرھنگستان فرانسھ نسخھ. كار جانسن در خارج از كشور مورد قدرشناسي قرارگرفت
فرھنگ . داشتخود را براي او فرستاد و فرھنگستان كروسكا در فلورانس لغتنامة خود را برایش ارسال 

این كتابفروشان بھ جانسن پول دادند تا نسخة . جانسن بھ قدر كافي فروش رفت تا كتابفروشان را راضي كند
نوئھ وبستر فرھنگ دیگري  ١٨٢٨نوع بزرگتر تا ھنگامي كھ در سال . اي از آن درست كند شده خالصھ

ر رأس نویسندگان انگلیسي عصر این فرھنگ، جانسن را د. جایگزین آن كرد، مرجع متداول باقي ماند
خود قرار داد، و او عمًال بر ادبیات انگلستان، بجز در مورد اشرافزادگاني مانند ھوریس والپول، یك قدرت 

  .شدآغاز » خان بزرگ ادبیات«دوران سلطنت . استبدادي یافت

III – محفل مسحور  

اووجوھي را كھ بابت فرھنگ پرداخت شدند، بھ ھمان . امكان داشت جانسن بھ علت بدھكاري دستیگر شود
: او بھ سمیوئل ریچارد سن نوشت ١٧۵۶مارس  ١۶در . سرعتي كھ دریافت داشتھ بود، خرج كرده بود

شیلنگ بدھي تحت بازداشت  ١٨لیره و  ۵من اینك بھ خاطر . آقا، من ناچارم از شما تقاضاي كمك كنم«
اگر شما لطف كنید و این مبلغ را بفرستید، من با احساس حقشناسي آن را تأدیھ خواھم كرد و … . ھستم
در این ھنگام وي با نوشتن . گیني فرستاد ۶ریچارد سن » .تعھدات قبلي را نیز بھ آن خواھم افزود  ھمة

 ٢از اقرار ھر خطابھ (حانیاني كھ قدرت بیان خوبي نداشتند مقالھ براي مجالت، نوشتن خطابھ براي رو
، دریافت وجھ اشتراك قبلي براي متني كھ از آثار شكسپیر وعدة چاپش را داده بود، و نوشتن مقاالت )گیني

» بیكاره«بھ اسم ) ١٧۶٠آوریل  ۵تا  ١٧۵٨آوریل  ١۵از (ھفتگي براي نشریة یونیورسل كرونیكل 
ولي ھنوز   نوشت سبكتر بود، این مقاالت از آنچھ تحت عنوان رمبلر مي. كرد يمخارج خود را تأمین م

  در یكي از این. براي كساني كھ بھ ھنگام مطالعھ ناچارند بھ علت كمي وقت بدوند، خیلي جدي و ثقیل بود

. ده بودمقاالت بھ تشریح حیوانات زنده حملھ شده، و در مقالة دیگر پرده از زندانھاي بدھكاران برداشتھ ش
حاكي از ابراز تأسف دربارة جدا شدن سربازان از ھمسرانشان بود؛ و در آن پیشنھاد شده  ۵مقالة شمارة 
تشكیل شوند تا تدارك خواربار و پرستاري را بھ عھده بگیرند، » بانوان اسب سوار«ھایي از  بود كھ جوخھ

  .و از جھات دیگر نیز خاطر شوھران خود را شاد دارند

اش، كھ بیست سال بود او را ندیده بود، بھ مرگ نزدیك  او خبر یافت كھ مادر نودسالھ ١٧۵٩در ژانویة 
مادرش در . گیني ھمراه نامة پراحساسي برایش فرستاد ۶دار پول قرض گرفت و  از یك چاپخانھ. شود مي
 جانسن براي تأمین مخارج كفن ودفن و پرداخت قروض مادرش، ظرف یك ھفتھ. ژانویھ درگذشت ٢٣

آن را قسمت . سرگذشت راسالس، شاھزادة حبشھ را نوشت) بھ طوري كھ خودش بھ رنلدز گفت(عصرھا 
بھ ھنگام انتشارش درماه آوریل منتقدان . لیره دریافت داشت ١٠٠بھ قسمت بھ چاپخانھ فرستاد، و براي آن 

ا با كاندید اثر ولتر، كھ پرستانھ، آن ر از آن بھ عنوان یك اثر درجة اول تحسین كردند و با احساسات میھن
آیا زندگي . تقریبًا در ھمان موقع منتشر شد و دربارة ھمان موضوع بھ بحث پرداختھ بود، مقایسھ كردند

شما كھ با رؤیاي امیدگوش فرا «: تواند خوشبختي بیاورد؟ جانسن در دادن پاسخ خود تأخیر نكرد مي
ا برآورد، و كسریھاي حال حاضر تا فردا جبران دھید و انتظار دارید كھ كھولت، نویدھاي جواني ر مي

  » .شود، بھ سرگذشت راسالس توجھ كنید
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اي مطبوع و حاصلخیز  برآن بود كھ وارث تاج و تخت را در دره) بنا بھ گفتة جانسن(رسم پادشاھان حبشھ 
، غذاي كاخ –شد  ھمھ چیز برایش فراھم مي. تحت نظر داشتھ باشند تا اینكھ زمان جلوسش بر تخت برسد

ولي راسالس طي بیست و شش سال عمر خود از این خوشیھا . خوب، حیوانات اھلي، و مصاحبان باخرد
اگر «: گوید شود و مي شود، دلش نھ تنھا براي آزادي، بلكھ ھمچنین براي تالش و مبارزه تنگ مي خستھ مي

ت كھ ببیند چگونھ او در فكر اس» .شدم كردم، خوشوقت مي من چیزي داشتم كھ بھ خاطرش تالش مي
كنند و  تواند از این درة آرام بگریزد تا مالحظھ كند كھ مردان دیگر چگونھ خوشبختي را جستجو مي مي
  .یابند مي

اي بسازد كھ شاھزاده و خودش را برفراز كوھھاي اطراف  كند ماشین پرنده یك مكانیك ماھر پیشنھاد مي
  :دھد او توضیح مي. ببرد و بھ آزادي برساند

تواند شنا كند، نیازي ندارد كھ از پرواز كردن ناامید شود؛ شنا كردن ھمان پرواز كردن  كس كھ ميآن 
تنھا كافي است . است، منتھا در مایعي غلیظتر، و پرواز كردن در حكم شنا كردن است در مایعي رقیقتر

اگر شما بتوانید . زیمكنیم متناسب سا اي كھ از آن عبور مي مانیروي مقاومت خود را با وزن مخصوص ماده
سازید  ، نیرویي را كھ بر آن وارد مي)آورید براثر فشاري كھ بر آن وارد مي(سریعتر از عقبنشیني ھوا 

ولي … . زحمت از زمین برخاستن زیاد خواھد بود… . تجدید كنید، الزامًا در ھوا پرواز خواھید كرد
ي خود ما تدریجًا كمتر خواھد شد، تا اینكھ ما بھ رویم، قوة جاذبة زمین و سنگین بتدریج كھ ما باالتر مي

  .اي خواھیم رسید كھ انسان بدون گرایشي بھ سقوط، در ھوا شناور خواھد شد نقطھ

ولي تنھا بھ این شرط كھ «كند یك ھواپیما بسازد،  كند، و مكانیك قبول مي راسالس مكانیك را تشویق مي
: پرسد شاھزاده مي» .ید براي كسي جز خودمان بال بسازماسرار این فن آشكار نشوند و شما از من نخواھ

اگر ھمة افراد با «: دھد  مكانیك جواب مي» چرا شما باید مزیتي چنین بزرگ را از دیگران دریغ دارید؟«
آموختم؛ ولي اگر بدان بتوانند ھر  فضیلت بودند، من با كمال میل و آمادگي بھ آنھا راه پرواز كردن را مي

او » ند از آسمان خوبان را مورد حملھ قرار دھند، خوبان چھ امنیتي خواھند داشت؟وقت كھ بخواھ
كند كھ شاھزاده وي را از آن  اي سقوط مي كند پرواز كند، و بھ دریاچھ سازد، كوشش مي ھواپیمایي مي

  .دھد نجات مي

تر خوشش راسالس از صحبت با ایمالك فیلسوف، كھ سرزمینھا و اشخاص بسیاري را دیده است، بیش
رسد كھ بھ دنیاي خارج راه دارد، و با خواھر شاھزاده بھ نام  یابند كھ بھ راھرویي مي آنھا غاري مي. آید مي

آنھا كھ با جواھر بھ عنوان وجھ رایج ھمگاني مجھزند، از . گریزند نكایھ و مستخدمة او از بھشت خود مي
شنوند  بحث یك فیلسوف رواقي را مي. شوند ھ ميكنند، در لذات آن سھیم، ولي از آنھا خست قاھره دیدن مي

بینند كھ از غصة مرگ دخترش عنان  كند، و چند روز بعد، وي را مي كھ دربارة تسخیر شھوات صحبت مي
پندارند كھ دھقانان باید افراد خوشبختي باشند، ولي  اند مي آنھا كھ اشعار شباني خوانده. از كف داده است

از نارضایي و بدخواھي نسبت بھ كساني كھ باالتر از آنھا قرار «گونھ افراد كنند كھ قلوب این  كشف مي
شوند كھ او در نھان آرزوي خوشیھاي شھر  رسند و متوجھ مي بھ زاھدي مي» .دارند، بھ خوره دچاراست

ھا بر اثر  یابند كھ محیط ھمة خانواده پردازند و در مي دربارة سعادت خانوادگي بھ تحقیق مي. را دارد
پرازند و  دربارة اھرام بھ كاوش مي. تیره و تار است» برخوردھاي شدید تمایالت متضاد«اسازگاري و ن

دربارة زندگي سعادتمندانة فضال و دانشمندان مطالبي . دھند آنھا را حد اعالي حماقت تشخیص مي
پایبندي بھ اصول «كھ گوید  شناس بھ آنھا مي شوند، و این ستاره شناس مشھوري آشنا مي شنوند؛ با ستاره مي

» اخالقي بدون دانش، ضعیف و بیھوده است؛ و دانش بدون پایبندي بھ اصول اخالقي خطرناك و دھشتبار؛
ھاي زندگي  كنند كھ ھیچ یك از شیوه گیري مي آنھا چنین نتیجھ. شود شناس بھ جنون مبتال مي ولي این ستاره
آنھا تصمیم . دارد ناپذیري روح، خاطر آنھا را آرام ميانجامد، وایمالك با بحثي درباره فنا بھ سعادت نمي

  .گیرند بھ حبشھ برگردند و نوسانات زندگي را بآرامي، و با اطمینان بھ رستاخیزي سعادتبار، بپذیرند مي
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دارد رواني  آنچھ ما را بھ حیرت وا مي. این داستاني قدیمي در یكي از زیباترین قالبھاي تازة آن است
سبك نگارش آن است كھ خیلي با كلمات و عبارات ثقیل مقاالت جانسن و حتي صحبتھاي  برازنده و روشني

نویس دانشمند این داستان ساده را نوشتھ باشد، و  رسید كھ واژه بھ نظر غیر ممكن مي. وي فاصلھ دارد
  .صفحھ را ظرف ھفت روز بھ رشتة تحریر درآورده باشد ١۴١نمود كھ وي این  كامًال باورنكردني مي

؛ )١٧۵٩مارس  ٢٣(در خالل این احوال، وي بار دیگر نقل مكان كرد و از میدان گاف بھ ستپل این رفت 
احتماًال انگیزة این تغییر مكانھا . كمي بعد وي بھ گریز این و سپس بھ كوچة اینرتمپل تغییر مكان داد

اي، كھ  لیره ٣٠٠االنة جانسن ناگھان براثر یك مستمري س ١٧۶٢ولي در ژوئیھ . مالحظات اقتصادي بود
این مسئلھ كھ چرا این لطف شامل . جورج سوم بھ راھنمایي لرد بیوت بھ او اعطا كرد، بھ تمكن نسبي رسید

حال مردي شد كھ مصرانھ با خاندان ھانوور مخالفت كرده، اسكاتلندیھا را در ھر فرصتي بھ زیر مھمیز 
زدور دولت بھ خاطر خیانت بھ كشورش داده دستمزدي كھ بھ یك م«كشیده، و مستمري را بھ عنوان 

دشمنان جانسن او را متھم . توصیف كرده بود، موضوع داستانھاي اسرارآمیز بسیاري شده است» شود مي
كردند كھ پول را بھ اصول ترجیح داده است، و عقیده داشتند كھ بیوت بھ دنبال قلمي نیرومند  بھ این مي

ان، كھ با مركب خود بھ سیاه كردن سیماي وي مشغول بودند، پاسخ گشت تا بھ ویلكس، چرچیل، و دیگر مي
، پذیرفتھ )كھ دوبار توسط بیوت تأیید شده(جانسن مدعي بود كھ این مستمري را با این تفاھم صریح . دھد

او بھ بازول بھ طور محرمانھ گفت كھ . است كھ از او خواستھ نشود بھ پشتیباني از دولت چیزي بنویسد
انگلستان، بمراتب بیشتر ) پیشین(ي از خاندان ھانوور و نوشیدن بھ سالمتي جیمز پادشاه لذت بدگوی«

و علت آن بیشتر غني   بھ ھرصورت، او چندین برابر این مقرري استحقاق داشت،» .لیره بود ٣٠٠ازسالي 
اق سیاسي كھ ساختن ادبیات انگلستان با قلم و گفتار، عقل، و لطافت طبع تطھیر كنندة خویش بود، نھ اور

  .در سالھاي بعدي نوشت

اي است  دوستي آن جرعة خوشمزه«: گفت مي. قدر دوست داشت تا از معدودي دشمن ناراحت نباشد وي آن
جانسن تقریبًا در ھر اجتماعي كھ حضور » .توان نوشید آور زندگي را مي كھ بھ كمك آن مشروب تھوع

كرد، بلكھ  ن نبود كھ خودش را بزور وارد صحبت ميشد؛ علت آن ھم كال آ یافت، مركز ثقل صحبت مي مي
شد بھ  بیشتر بھ خاطر آن بود كھ منحصر بھ فردترین و تكروترین شخصیت در محافل ادبي لندن بود و مي

از طرف رنلدز » باشگاه«پیشنھاد تشكیل . او اطمینان داشت ھربار كھ لب بھ سخن بگشاید، مطلبي بگوید
آوریل  ١۶خواند؛ جانسن این پیشنھاد را تأیید كرد، و در » باشگاه ادبي«را مطرح شد، و بعدًا بازول آن 

  در خیابان جرارد، در محلة سوھو،» تركزھد«گروه جدید جلسات دوشنبھ عصر خود را در میخانة  ١٧۶۴
لنگتن،  اعضاي اولیھ رنلدز، جانسن، برك، گولدسیمث، كریستوفر نیوجنت، تاپم بوكالرك، بنت. آغاز كرد

بعدًا عدة دیگري، بھ موجب رأي اعضاي باشگاه، بھ آن افزوده . وني چیمیر، و سرجان ھاكینز بودندانت
  .اینھا عبارت بودند از گیبن، گریك، شریدن، فاكس، ادم سمیث، و دكتر برني. شدند

بھ عضویت باشگاه پذیرفتھ نشد؛ علت آن ممكن است تا حدودي این بوده باشد كھ وي  ١٧٧٣بازول تا سال 
در مدت بیست و یك سالي كھ از آشنایي وي با جانسن تا زمان مرگ جانسن . فقط گاھي در لندن بود

  گذشت، او بیش از دو سال و چند ھفتھ در دسترس بت خود
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  چھره ھنرمند با گوشھاي سنگین: سر جاشوا رنلدز

اینكھ بازول نقشة  گرمي آشكار احساس تحسین وي نسبت بھ جانسن، و آگاھي جانسن از. نبود) جانسن(
تھیة یك زندگینامھ از او را دارد، باعث شد كھ جانسن ستایش بیحد و تقریبًا چاپلوسانة این اسكاتلندي 

جانسن عقیدة . دھند یك گویندة خوب و یك شنوندة خوب زوج خوبي را تشكیل مي. را ببخشد) بازول(
گفت ) ي بود كھ وي بر بازول گذارده بودو این نام(» بازي«وقتي . چنداني بھ نیروي فكري بازول نداشت

شرابي كھ ضمن صحبتشان نوشیده بود باعث شد بھ سردرد دچار شود، جانسن گفتة او را اصالح كرد و 
» .بود كھ من در آن قرار دادم› شعوري‹نھ آقا، شراب نبود كھ باعث شد سر شما درد بگیرد، بلكھ «: گفت

بلي، وقتي سر بھ شعور «: جانسن جواب داد» آورد؛ سردرد ميچھ آقا؟ آیا شعور «: بازول با تعجب گفت
رسد كھ بازول با شعور  در زندگي جانسن قطعاتي ھستند كھ در آنھا چنین بھ نظر مي(» .عادت نداشتھ باشد

كرد؛ گفت كھ این اثر بھ بعضي از  جانسن از دانسید اثر پوپ تمجید مي.) كند بیشتري از جانسن صحبت مي
در آن وقتھا ارزش داشت كھ »  :پایدار بخشیده است، و بھ مسخرگي خود چنین ادامھ دادكودنھا شھرتي 

ولي طولي نكشید كھ خرس سالخورده » !كرد آه، آقا كاش انسان در آن روزھا زندگي مي. انسان كودن باشد
  اندازة كمتر كسي است كھ من بھ« :بھ او گفت ١٧۶٣مند شد، و در  عالقھ) بازول(بھ تولة خود ) جانسن(

اي خارج شود و این آرزو را بھ وجود  شد كھ بازول از خانھ نمي«: گفت او مي» .شما از او خوشم بیاید
در خانة جانسن اطاقي بھ بازول داده شد تا ھر وقت  ١٧٧۵در » .نیاورد كھ بار دیگر بھ آن بازگردد

  .داشت، در آن بخوابد صبحت آنھا تا دیر وقت او را در آن منزل نگاه مي

من مداومًا این نقشھ را در سر دارم كھ »  :بازول در یادداشتھاي روزانة خود نوشت ١٧٧٢مارس  ٣١در 
» .دانم كھ بھ او بگویم یا نھ ام و نمي ھنوز دربارة آن چیزي بھ او نگفتھ. سرگذشت آقاي جانسن را بنویسم

ارة آن اطالع داشتند، و از شیوة دیگران درب. جانسن از آن مطلع شد) اگر نھ زودتر( ١٧٧٣ولي تا آوریل 
بازول در پیش كشیدن مطالب قابل بحث بھ این منظور آشكار كھ استاد سالخورده را سر حرف بیاورد و 

اسكاتلندي كنجكاو در . كردند اش بھ دست آورد، احساس انزجار مي اي براي زندگینامھ قطعات جالب تازه
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بدون تحریك و » .كردم بود، تا اینكھ من سرچشمھ را باز ميگاھي فواره بستھ «: زد این مورد چنین الف مي
شناسیم و از  گیري خستگي ناپذیر بازول، امكان داشت جانسني كھ ما امروز مي تشویق عالقمندانھ و دنبالھ

جانسني كھ ما در زندگي جانسن اثر ھاكینز، و حتي در . آید ھرگز شكل و قواره نیابد او خوشمان مي
بینیم چقدر با جانسن بازول فرق  كھ بھ نحوي با روح نوشتھ شده است، مي  ر خانم ثریل،ھاي كوتاه اث قصھ
  .دارد

بود كھ جانسن معاشرت با خانوادة ثریل را آغاز كرد، كھ نقشي بزرگتر از دوستي وي  ١٧۶۵در ژانویة 
او از . ھنري ثریل یك آبجوساز و فرزند یك آبجوساز بود. نسبت بھ بازول در زندگي وي ایفا كرد

  تحصیالت خوبي برخوردار شد، سفر كرد، و بعدًا با انتخاب شدن بھ

وي با ھستر لینچ سالوزبري، یك دختر  ١٧۶٣در . عضویت پارلمنت مقام و منزلت خود را مسجل ساخت
ھنري، كھ . سانتیمتر ولي خودش با روح و باھوش بود، ازدواج كرد ١۵٠ویلزي، كھ طول قدش فقط 

رسید  بزرگتر بود، خود را دركار خویش غرق كرده بود، ولي بھ قدركافي بھ ھمسرش مي سال از او دوازده
باردار كند، و آلودگي خود را بھ بیماري آمیزشي بھ وي  ١٧٧٨و  ١٧۶۴كھ وي را ھر سالھ میان سالھاي 

خود ھستر خاطر . ھمسرش براي او دوازده بچھ آورد، كھ ھشت تن از آنھا در كودكي مردند. منتقل سازد
داد و وقتي شوھرش سمیوئل جانسن معروف را با خود بھ خانھ آورد، وي ھمة  را با ادبیات تسكین مي

طولي نكشید كھ . ھنرھا و برازندگیھاي زنانة خود را بھ كار برد تا او را بھ خانوادة خویش وابستھ كند
بھ  ١٧۶۶كرد؛ و از سال  يجانسن ھر روز پنجشنبھ با خانوادة ثریل در خانة ساوثوارك آنھا صرف شام م
خانم ثریل، با استفاده . گذارند بعد وي معموًال تابستان را با آنھا در ویالي ییالقیشان در ستریتم در ساري مي

از جانسن بھ عنوان یك مركز، خانة خود را بھ صورت یك محفل ادبي درآورد كھ رنلدز، گولدسمیث، 
علت احساس حسادت . آمدند بازول بھ آن مي) احساس حسادتو با (گریك، برك، خانوادة برني، و باالخره 

ھاي  ھا، و گفتھ آوري یادداشت دربارة قیافھ، شیوه بازول آن بود كھ وي خبر یافت خانم ثریل مشغول جمع
  .بھ این ترتیب، زندگي جانسن رقیبي پیدا كرده بود. باشد خود مي» شیر«

IV – خرس بزرگ  

آقاي جانسن «: نوشت) ١٧۶٣(بازول پس از نخستین مالقاتشان این خرس بزرگ چھ جور آدمي بود؟ 
مردي است كھ ظاھري بسیار دھشتناك دارد و آدم بسیار درشت اندامي است كھ بھ درد چشم، تشنج 

او از لحاظ لباس بسیار نامرتب است و با صدایي بسیار ناھنجار صحبت . اعصاب، و خنازیر مبتالست
قدش بھ نحوي بسیار قابل »  :بعدي عمر جانسن وي را چنین توصیف كردخانم ثریل در سالھاي » .كند مي

اش بھ نحوي نیرومند مشخص، و  خطوط چھره… . توجھ بلند بود، و اعضاي بدنش بسیار درشت بودند
با این . چشمانش نزدیك بین، و از جھات دیگر ناكامل بودند… . اش بھ طور خاصي ناھموار بود بشره

رارت، چنان نافذ، و گاھي چنان پرخشونت بودند كھ، بھ عقیدة من، ترس وصف، چشمانش چنان پرح
  ».شد دیدند دیده مي نخستین احساسي بود كھ در چشمان ھمة كساني كھ او را مي

خواند؛ ولي این كار را ده بار  مي» اتالف وقت«نشست  اش مي جانسن ساعاتي را كھ براي كشیدن تك چھره
سر جاشوا رنلدز در تك  ١٧۵۶در . تن یك نیمتنھ توسط نولكنز انجام دادبراي رنلدز و یك بار براي ساخ

او نیمرخي از جانسن كشید و او را شبیھ گولدسمیث  ١٧٧٠اي او را تنومند و بیدرد نشان داد؛ در   چھره
  اي كھ از او مشھورترین تك چھره ١٧٧٢مجسم كرد؛ در 

باھیكلي نابرازنده، كالھگیسي عظیم، صورتي  كشیده شده، وي را در نزد نسلھاي آینده بھ صورت مردي
اي  درشت وپر، ابرواني روبھ پایین روي چشماني متحیر، بینیي بسیار بزرگ، لباني كلفت، و چانھ

از . كردند آمیزسر، شانھ، و دستانش بكرات كالھگیسش را جا بھ جا مي حركات تشنج. دار نشان داد غبغب
البسة فاخر تنھا از این نظر خوبند كھ نیاز بھ وسایل دیگر «: گفتاو بھ بازول . لحاظ لباس، بیتوجھ بود
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تا ھنگامي كھ میھمان خانوادة ثریل شد، بھ بھداشت شخصي » .سازد براي كسب احترام را برآورده مي
  .توجھي نداشت

سالھاي كرد، و شاید ھم   بایستي پر مي خورد، زیرا جاي خالي زیادي داشت كھ مي او باولع بسیار غذا مي
  :داد بازول چنین گزارش مي. آورد توأم با گرسنگي گذشتھ را بھ خاطر مي

بھ طور  وقتي سرمیز غذا بود،. شناختم كھ بیش از وي از خوردن غذا خوشش بیاید گاه كسي را نمي ھیچ
رسید كھ نگاھش بھ بشقابش میخكوب شده  چنین بھ نظر مي. كامل مستغرق دركاري بود كھ در پیش داشت

زد، یا بھ آنچھ  و بجز در مواردي كھ اشخاص بسیار برجستھ در مجلس بودند، یك كلمھ حرف نمي است
كرد؛ و اشتھایش ھم  كرد، تا اینكھ اشتھاي خودرا كامًال سیر مي گفتند كوچكترین توجھي نمي دیگران مي

  .شد ميشدند و معموًال عرق تندي برآن دیده  كھ رگھاي پیشانیش متورم مي… قدر زیاد بود آن

علتش آن است كھ من نزدیك بین ھستم و از «: گفت خورد و در توضیح آن مي ماھي را با انگشتان خود مي
توانست دیدن سبزیھا را تحمل كند؛ در روزھایي كھ بیشتر سرحال بود،  بسختي مي» .ترسم استخوان مي

وقتي خانم » .گاه مست نشد ھیچدوست داشت با آشامیدن شراب خاطر خود را انبساط بخشد، و جز یك بار «
دانم مردان از اینكھ خود را بھ صورت حیواناتي  نمي«: ویلیامز مستي را مورد حملھ قرار داد وگفت

دانم كھ آیا شما تیزھوشي كافي دارید كھ انگیزة  خانم، نمي«: ، جانسن پاسخ داد»برند درآورند چھ لذتي مي
آورد  نید یا نھ، زیرا كسي كھ خود را بھ صورت حیوان در ميروي را درك ك  نیرومند تمایل بھ این زیاده

در كیفیت صحبت «ولي او عقیده داشت كھ میخواري » .كند خویشتن را از رنج انسان بودن آزاد مي
دھد كھ شخص از ھر صحبتي كھ باشد خوشش  بخشد، بلكھ فكر انسان را طوري تغییر مي بھبودي نمي

نھ مشروب الكلي رویگردان بود و بھ صرف شیر و كاكائو، لیموناد، و در سالھاي بعد از ھرگو» .آید مي
این كار بسیار ناشایستي است كھ «: گفت كشید و مي ھرگز دود نمي. كرد فنجانھاي بیشمار چاي قناعت مي

عادت بھ » .ما از دھان خود، دود بھ دھان، چشم، و بیني دیگران بدمیم و آنھا ھم ھمان كار را با ما بكنند
  . داد توضیح مي» حفظ مغز در برابر خالء كامل«عمال دخانیات را بھ عنوان است

اش تا حدودي معلول روزھا و شبھایي بود كھ در میان طبقات پایین گذرانده بود، و تا  طرز رفتار نابرازنده
خار او نیرومند بود، و بھ آن افت. حدودي ھم نتیجة ناراحتیھا و آزارھاي جسماني و ھراسھاي فكري بود

زیادي از معاملة بھ مثل، نقش بر زمین كند؛ یا  توانست یك كتابفروش را بدون احساس بیم كرد؛ مي مي
شخصي را كھ بھ خود جرأت داده بود صندلیي را كھ وي موقتًا خالي كرده بود اشغال كند، از جا بلند كرده 

  شد، اي پرتاب كند؛ اسب سوار مي و بھ گوشھ

ي بھ منظور شكار روباه در مزارع وكشتزارھا ھمراه خانوادة ثریل تاخت و كیلومتر ٨٠و در یك سواري 
زد، بھ  وقتي در خیابانھا قدم مي«: گوید بازول مي. ولي حمل وزن بدن خودش برایش مشكل بود. تاز كرد

رسید كھ با این حركت، و بھ طور جدا و  علت گردش مداوم سر و حركت پیوستة بدنش، چنین بھ نظر مي
بر اسب خود تسلط نداشت «كرد،  ھنگامي كھ اسب سواري مي» .كند ز پاھاي خود، طي طریق ميمستقل ا
  ».شد توانست جھت حركت را تعیین كند، و مانند این بود كھ با یك بالون برده مي و نمي

این مشكالت و مشكالت جسماني دیگر . بھ تنگي نفس، نقرس، و استسقا مبتال بود ١٧٧۶او بعد از سال 
یستي بر شدت حالت مالیخولیایي او افزوده باشند، و این حالت گاھي چنان وي را دچار افسردگي با مي
» .ام بھ حال خود باز گردد حاضر بودم یكي از اعضاي بدنم قطع شود در مقابل روحیھ«كرد كھ  مي
  :ست گفتتوانست باور كند كھ اصوًال كسي خوشبخت باشد، و دربارة یك نفر كھ مدعي بود خوشبخت ا نمي

چون یك پزشك بھ او گفتھ بود گاھي » .داند كھ پیوستھ بدبخت است این تظاھر است؛ این سگ مي«
از »  :او از قول ایمالك در راسالس گفت. ترسید دیوانھ شود شود، جانسن مي مالیخولیا منجر بھ جنون مي

  ».امة نامشخص عقل استمیان بالتكلیفیھاي وضع حاضر ما، وحشتناكترین و ھراس انگیزترین آنھا اد
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عقیده داشت كھ براي . یافت او كھ نزدیك بین بود، در زیبایي زنان، طبیعت، و ھنرمایة لذت زیادي نمي
. سازي، معلول زحمت آن است ارزش مجسمھ«: گفت اند، و مي پیكرتراشي بیش از حد اھمیت قایل شده

جانسن كوشید » .شود ارزشي قایل نمي انسان براي زیباترین سري كھ روي یك ھویج تراشیده شده باشد
آقا، لطفًا بگویید این باخ «: گفت مي» .گاه نتوانستم آھنگي بنوازم ولي ھیچ«نواختن یك ساز را فراگیرد، 

مشھورترین ) ١٧٧١(منظور او یوھان كریستیان باخ بود كھ در آن وقت » كیست؟ آیا او نوازندة ني است؟
عقیده داشت كھ موسیقي براثر بندبازي انگشتھا، در حال . رفت ر مينوازندة پیانو در انگلستان بھ شما

نواخت  كنند كھ قطعاتي كھ مي وقتي شنید از یك نوازندة ویولن بھ این علت تمجید مي. خراب شدن است
  ».مشكل، كاش غیر ممكن بودند»  :بسیار مشكل بودند، با حرارت گفت

كند،  سھاي جنسي را، كھ حتي یك ذھن عادي را تحریك ميبایستي كنار آمدن با ھو مردي چنین نیرومند مي
، كھ »اطاق سبز«افتتاحیة ایرنھ حضور یافت و توسط گریك بھ   وقتي در برنامة. پردردسر یافتھ باشد

شدند، برده شد، پیشنھادي را كھ در مورد تكرار این دیدار   ھا در آن منتظر مي بازیگران در فواصل صحنھ
نھ، دیوید، من ھرگز بھ آنجا باز نخواھم گشت، زیرا پستانھاي سفید و »  :د و گفتبھ وي شده بود رد كر

بازول از اینكھ یك روز در ھبریدیز شنید او » .كنند جورابھاي ابریشمي زنان بازیگر شما مرا تحریك مي
  .بھ حیرت آمد…» ام اگر یك حرم داشتم من اغلب فكر كرده«گوید  مي

  ما. سنش، كھ بھ ھمان اندازه واقعي بودند، آشكارتر بودندبر روي ھم، معایب وي از محا

با آنكھ او در عمق خوش «: توانیم حقًا نظر ھوریس والپول را دربارة او بھ این مضمون معكوس كنیم  مي
جانسن «: گولدسمیث ھمین مطالب را بھ نحوي لطیفتر گفت» .باشد طینت است، در سطح خیلي بدطینت مي

او از خرس بودن، . اي صاحب قلبي رقیقتر از او نیست دارد، ولي ھیچ فرد زندهدر رفتار خود خشونت 
او نامنظم، تنبل، خرافاتي، گستاخ، جزمي، و مغرور، ولي در عین حال » .جز پوستش چیزي ندارد

خانم ثریل حساب كرد . طلبي و بخشیدن سریع بود مھربان، داراي عواطف انساني، با سخاوت، و در پوزش
  :بخشید؛ و افزود اش را مي لیره ٢٠٠لیره مستمري خود،  ٣٠٠از كھ جانسن 

او، كھ عمومًا وسط ھفتھ را در منزل … . كرد او در منزل خود از گروھھاي زیادي از مردم پرستاري مي
داشت، ولي ھر  گذارند، اعضاي متعدد خانوادة خود را در خیابان فلیت با یك مقرري معین نگاه مي ما مي

گشت تا پیش از اینكھ دوشنبھ شب نزد ما برگردد، سھ شام خوب و مصاحبت خود  آنھا بازمي روز شنبھ نزد
داشت،  او با ھمان نزاكت پرتشریفاتي كھ نسبت بھ تعداد مشابھي از افراد متجدد مرعي مي. را بھ آنھا بدھد

  .كرد و شاید ھم بیشتر، با آنھا رفتار مي

با . نوشت مي - اغلب برایگان –موعظھ، و حتي نظرات حقوقي  جانسن براي دیگران پیشگفتار، تقدیمنامھ،
او یك زن روسپي را كھ در . دار نجات دھد ھاي خود تالش كرد دكتر ویلیام داد را از چوبة گفتار و نوشتھ

كول كرد، بھ منزل خود برد، از او مراقبت بھ ) در آن وقت جانس ھفتادوپنج سال داشت(خیابان افتاده بود 
جورج » .سعي كردم او را در راه زندگي توأم با عفت قرار دھم«تا حالش خوب شد، و عمل آورد، 

اگر امكان داشت نیكوكاریھاي متعددي «: گفت كرد، مي ستیونز، كھ در تنظیم آثار شكسپیر با او ھمكاري مي
گونھ بھ طور  نداد ھما داشت، و اعمال انساني بسیاري را كھ او در خفا انجام مي را كھ وي با دقت پنھان مي

شدند كھ تنھا  نشان داد، معایبش چنان در نور درخشان محاسنش ناپدید مي) مانند نقاط ضعفش(مبسوط 
  ».خوردند محاسنش بھ چشم مي

سال آخر عمر خود تنھا یك كتاب قابل توجھ نوشت، كھ زندگي شاعران نام داشت؛ از آن  جانسن طي نوزده
مردي كھ دوست دارد چھارزانو «او خود را بھ عنوان . كرد تفاده ميكھ بگذریم، بھ جاي قلم، از زبانش اس

اگر خوردن را كنار بگذاریم، او بیش از ھرچیز موقعي . كرد توصیف مي» بنشیند و حرف خود را بزند
با مشاھده و مطالعھ، دربارة امور انساني، ذخیره و . كرد برد كھ با مصاحباني با خرد صحبت مي لذت مي

آوري كرده بود؛ او بسیاري از این دانش را در انبار حافظة خود حمل   لعاده از دانش جمعا تنوعي خارق
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با این وصف، او . كرد آورد استقبال مي كرد و از ھر فرصتي كھ براي سبك كردن بار خود بھ دست مي مي
را  كرد كھ فردي یك موضوع یا جدلي شد؛ تنھا موقعي صحبت مي بندرت در صحبتھاي جدي پیشقدم مي

این وسوسھ ھمیشھ در او بود كھ با آنچھ كھ دیگري گفتھ است مخالفت ورزد، و آماده بود . كرد مطرح مي
  آمد، زیرا از بحث خوشش مي. از ھر موضوع یا مخالف آن موضوع دفاع كند

حتي اگر  –ناپذیر است؛ و مصمم بود كھ بحث را بھ سود خود پایان دھد  دانست كھ در این زمینھ شكست مي
دانست كھ این نوع صحبت بھترین نوع صحبت نیست،  او مي. رفت ھایش از بین مي حقیقت در زیر ضربھ

او در بحبوحة حرارت و لذت مبارزه جاي زیادي براي . ولي اطمینان داشت كھ جالبترین نوع آن است
ھاي بحث خود بھ یكي از طرف» .ھیچ یك از ما از او در امان نبودیم«: گفت بازول مي. یافت نزاكت نمي

  :گفت گولدسمیث مي» .ام، ولي اجباري ندارم براي شما ادراكي ھم بیابم من براي شما استداللي یافتھ»  :گفت
اش خطا رود، با تھ طپانچھ انسان را نقش برزمین  اي ندارد، چون اگر تیرطپانچھ بحث با جانسن فایده«

دكتر جانسن رفتم، او را از قدرتي كھ در  وقتي صبح روز بعد سراغ«: كند بازول تعریف مي» .كند مي
. خوب، ما بحث خوبي داشتیم: او گفت. محاورة شب قبل خود بھ خرج داده بود بسیار راضي دیدم

، »زورگو«تامس شریدن اورا ›» بلھ قربان، شما چند نفر را این سو و آن سو انداختند و شاخ زدید؟‹ :بازول
انگیزترین و  نفرت»  :لرد مانبودو او را چنین توصیف كرد. دخوان مي» مطلقًا بیگذشت«و گیبن او را 

كردند  اي كھ دیگران تمجید مي ام؛ كسي كھ از ھیچ كتاب یا نویسنده بدخواھترین مردي كھ من تاكنون شناختھ
گونھ شكیبایي ببیند كھ  توانست با ھیچ نمي… و ] او از اولینا اثر فني برني تمجید كرد[كرد  تمجید نمي
ھوریس والپول، كھ در مشاغل » .گري توجھ حاضران را براي مدتي بسیار كوتاه جلب كندشخص دی

آمد، و او را از دیدگاه پسر یك  كرد، از فكر جانسن بھ لرزه در مي بیمسئولیت خود احساس امنیت مي
  :وزیر و یگ چنین خالصھ كرد نخست

آور و پست  قي، شخصیتي نفرتاي خصوصیات نیرومند اخال جانسن با یك مشت دانش بیمصرف و پاره
او از نظر اصولي طرفدار جیمز دوم و خاندان استوارت، متفرعن، بیش از حد متكي بھ خود و . بود

بندي قرار داد و  مورد سوء استفاده در زمینة دستھ» فرھنگ«او قلم خود را حتي در … . جو بود تسلط
طرز رفتار وي پست، تكبرآمیز، و . ده بودبعدھا، بھ خاطر یك مستمري، برخالف تعاریف خود سخن ران

وحشیانھ بود؛ سبكش بھ نحوي مضحك پر طمطراق و فساد آلودبود؛ بھ طور خالصھ، او با ھمة عالمنمایي 
وقتي نسل آینده بخواند كھ ما چھ بتي را … . آساي یك معلم روستایي را داشت خویش، كوچكي غول

  د؟كردیم، دربارة ما چھ فكر خواھد كر پرستش مي

نزده، كھ ھمة اعضاي آن  البتھ كمال مطلوب آن بود كھ بھترین بحث و صحبت در یك گروه كوچك شتاب
: توزي گفت مطلع و با نزاكت باشند، صورت گیرد؛ یا، ھمانطور كھ جانسن در یك لحظة عاري از كینھ

كھ تبادل آرام و گونھ رقابت و خودپسندي وجود نداشتھ باشد، بل خوشترین صحبت آن است كھ در آن ھیچ«
ولي جانسن چھ موقع آن تجربھ را بھ دست آورد؟ او، ظاھرًا » سروصداي احساسات صورت گیرد؛ بي

با احترام رفتار كردن نسبت بھ دشمن «: درخشید، بھ بازول گفت درحالي كھ برق خاصي از چشمانش مي
طپانچة او را حس  نھ ضربة تھما كھ ھیچ گو» .در حكم دادن مزیتي بھ اوست كھ وي استحقاق آن را ندارد

بخشیم، زیرا ظرافت و شوخ طبعي و تیز  ایم، ھمة آن ضربات و توھینھا و تعصبات را بر او مي نكرده
  فكري او، و اینكھ وي واقعیات

داد، و توانایي وي بھ اینكھ عقل و حكمت را در عبارتي   را بر تظاھرات و صراحت را بر ریا ترجیح مي
  .سازد ترین شخصیتھا در تاریخ انگلستان مي كي از برجستھخالصھ كند، او را ی

V – كارانھ ذھن محافظھ  
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آیا فرصتي بدھیم كھ جانسن شروع بھ سخنراني كند؟ او تقریبًا دربارة ھرچھ در این دنیا وجود داشت مطلب 
تكرار كند، كس نخواھد خواست آن را  معتقد بود كھ زندگي یك بدبختي است كھ ھیچ. جالبي داشت كھ بگوید

آیا «: لیود از او پرسید وقتي لیدي مك» .كنند آن را با بیحوصلگي تحمل، و با بیمیلي ترك مي«و بیشتر مردم 
او ھمچنین » .نھ خانم، نھ بیشتر از یك گرگ»  :او پاسخ داد» كس بھ طور طبیعي خوب نیست؟ ھیچ
آسماني و زمیني براي بازداشتن آنھا از  افراد بشر بھ نحوي آشكار چنان فاسدند كھ كلیة قوانین«: گفت مي

كنند تا احساس  افراد بشر با شدت بیشتري احساس نفرت مي«: و باز در جاي دیگر» .جنایت كافي نیستند
ام كھ فردي را آزرده خاطر كرده باشد، با چندین بار گفتن مطالبي كھ  ؛ و اگر من زماني چیزي گفتھ عالقھ

  ».د خود تغییر نخواھم دادخوشایند وي باشد، وضع را بھ سو

كرد، و با  او بھ استثمار كردن ساكنان مستعمرات حملھ مي. كرد جانسن درباره اقتصادیات زیاد صحبت نمي
قیام «داشت؛ یك بار در دانشگاه آكسفرد با پیشنھاد نوشیدن جام مي بھ سالمتي  شدت بردگي را محكوم مي
افزودن دستمزد «ولي او عقیده داشت كھ . بھ حیرت آورد استادان دانشگاه را» سیاھپوستان در ھند غربي

بھ [كارگران روزمزد اشتباه است، زیرا این كار باعث آن نخواھد شد كھ آنھا بھتر زندگي كنند، بلكھ 
آنھا را تنبلتر خواھد كرد، و تنبلي براي طبیعت ] نوشت» بیكاره«طوري كھ در مقاالت خود تحت عنوان 

كرد؛ و مانند نقطة  او مانند بلكستون از تقدس حقوق مالكیت طرفداري مي» .ستانسان چیز بسیار بدي ا
گذارد كھ آنھا با كمكھاي  كند و نمي مقابل خود، ولتر، از تجمل بھ عنوان اینكھ براي فقرا كار فراھم مي

ولي . در طرفداري از آزادي فعالیت بر ادم سمیث پیشدستي كرد. آورد خیریھ فاسد شوند، دفاع بھ عمل مي
متأسفانھ افزایش این تجارت و مبارزة الینقطع ثروت، كھ «. از افزایش سریع تعداد بازرگانان ناراحت بود
… . كند كھ بتوان پایان سریع تقلب و تزویر را انتظار داشت تجارت محرك آن است، دورنمایي ارائھ نمي

كرد، زیرا رنج فقدان آن  ري نمياو بھ ناچیز شمردن پول تظاھ» .دھد خشونت جاي خود را بھ نیرنگ مي
ھیچ كس غیر از یك احمق، جز در برابر پول، ھرگز چیزي «را كشیده بود، و عقیده داشت كھ 

  .این اظھار وي نقش خودپسندي را دست كم گرفتھ بود» .نویسد نمي

ربارة كھ ما د) ابیاتي را كھ وي بھ مسافر اثر گولدسمیث افزود بھ خاطر آورید(كرد  جانسن احساس مي
  من حاضر نیستم نیم كرون بدھم كھ بھ«: گفت كنیم، و مي اھمیت سیاست مبالغھ مي

بیشتر طرحھاي مربوط بھ «بنابراین » .جاي یك نوع حكومت، تحت حكومتي از نوع دیگر زندگي كنم
» سگھاي ویگ«جانسن، با این وصف، با حرارت بھ » .داري ھستند بھبود وضع سیاسي مطالب بسیار خنده

او . كرد؛ و براي اینكھ او با خاندان ھانوور از در سازش درآید، یك مستمري ضروري شد ھ ميحمل
پرستانھ از حق انگلستان نسبت  خواند، ولي با حرارت میھن مي» آخرین پناھگاه یك شیاد«پرستي را  میھن

حقیري داشت كھ و نسبت بھ اسكاتلندیھا و فرانسویان احساس ت  ،)١٧٧١(كرد  بھ جزایر فاكلند دفاع مي
  . تقریبًا حاكي از تعصب شدید ملي بود

تجربة انسان، كھ «: كاري پیشدستي كرد و گفت بھ طور كامل بر دفاعیة برك از محافظھ ١٧۶٣او در سال 
نظامي كھ براساس كشفیات ذھنھاي بسیاري . مداومًا با فرضیھ در تضاد است، آزمایش بزرگ حقیقت است

نچھ كھ تنھا براثر كارھاي یك ذھن واحد ایجاد شده باشد، داراي قدرت بیشتري استوار باشد، پیوستھ از آ
از آنچھ «از حكومت انگلستان بھ عنوان اینكھ . او از وضع موجود كامًال راضي بود ١٧۶٢پس از » .است

حكومت . كرد تمجید مي» كھ تجربھ بھ ما نشان داده یا تاریخ نقل قول كرده است بھ كمال نزدیكتر است
شرافي و تمایزات و امتیازات طبقاتي را بھ عنوان عوامل الزم براي نظم اجتماعي و قانونگذاري ا

این عامل بیش از ھر عامل دیگر بھ . من طرفدار اطاعت از مافوق ھستم«. ستود دوراندیشانھ مي
نسل او مانند ھر » .تسلیم وظیفة جاھالن؛ و رضایت فضیلت فقراست… . شود خوشبختي جامعھ منتج مي

  :دیگر از این امر متألم بود كھ

فرد آن قدرت و اختیاري  اینك ھیچ. انگیز از ھم پاشیده است در این دوران، اطاعت از مافوق بھ نحوي غم
ھیچ اربابي این اختیار را بر مستخدم خود ندارد؛ نھ تنھا در . مگر یك زندانبان –را كھ پدرش داشت ندارد 
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علل آن متعددند، كھ مھمترین … . توسطھ نیز این اختیار كاھش یافتھ استھاي ما، كھ در مدارس م دانشكده
طال و نقره اطاعت از مافوق در نظام فئودالیتھ را از میان … . آنھا، بھ نظر من، افزایش زیاد پول است

 اینك. شود انگاري مي ولي، عالوه بر اینھا، در اداي احترام نسبت بھ بزرگترھا عمومًا سھل. دارند برمي
ومرج  امید من آن است ھمانطور كھ ھرج… . ھیچ پسري مانند زمانھاي گذشتھ وابستھ بھ پدرش نیست

  .العاده باعث محكمتر كردن افسار شود انگاري فوق این سھل. كند حكومت جابرانھ ایجاد مي

آزادي و او . جانسن بامداقھ دراحوال مردم لندن چنین قضاوت كرد كھ دموكراسي فاجعھ بار خواھد بود
قدر با  برابري طبیعي افراد بشر آن«. داد برابري را بھ عنوان شعارھاي غیرعملي مورد استھزا قرار مي

توانند نیم ساعت با یكدیگر باشند و یكي از آن دوبرتري آشكاري  حقیقت فاصلھ دارد كھ ھیچ دو نفري نمي
نگ خطر دروغین نام داشت؛ و اي نوشت كھ ز جزوه ١٧٧٠در سال » .نسبت بھ دیگري بھ دست نیاورد

  .در آن با محكوم كردن رادیكالیسم، اخراج ویلكس از پارلمنت را توجیھ كرده بود

  جانسن حملة خود را بھ ویلكس تجدید كرد) ١٧٧۴(پرست  اي دیگر بھ نام میھن در جزوه

خواند » م بالشرطتالشي براي وادار كردن ھموطنان امریكایي ما بھ تسلی«و سپس بھ آنچھ كھ بازول آن را 
گاه با بیطرفي دربارة مستعمرات امریكایي صحبت كرده و گفتھ  ھاي قبلي خود گاه او در نوشتھ. پرداخت
این مستعمرات براساس اصول سیاستي كھ خیلي منصفانھ نبود بھ چنگ آورده شده بودند، و علت «بود كھ 

بھ چنگ آوردن این گونھ سرزمینھا  آن بیشتر این بود كھ سایر كشورھاي اروپایي بیش از حد مشغول
بودند، و انگلستان مایل بود در برابر فرانسھ یا اسپانیایي كھ با الحاق امریكا بھ خود بھ نحو خطرناكي 

او از استعمارگران فرانسوي بھ خاطر رفتار انساني خویش با » .نیرومند شده بودند، خود را حفظ كند
تمجید، و استعمارگران انگلیسي را بھ خاطر فریب دادن ھندیشمردگان و اختالط ازدواج با آنان 

ولي وقتي ساكنان مستعمرات از آزادي . ھندیشمردگان و ظلم رواداشتن بر سیاھپوستان محكوم كرده بود
عدالت و حقوق طبیعي صحبت كردند، جانسن ادعاھاي آنھا را بھ عنوان تزویر ظاھر فریب مورد تحقیر 

شنویم كھ  ت كھ ما بلندترین فریادھاي آزادیخواھي را در میان كساني ميچطور اس»  :قرارداد و پرسید
) ١٧٧۵(او در جزوة پر نیرویي تحت عنوان اخذ مالیات ظلم نیست » كشند؟ سیاھپوستان را بھ بیگاري مي

ظاھرًا این جزوه بھ خواھش دولت نوشتھ شده . موضوع را از دید مخالف آزادي مستعمرات بررسي كرد
برایش » یك شخصیت ادبي«جانسن شكایت داشت كھ مستمري وي بھ عنوان ) بنا بھ گفتة بازول(بود، چون 

  ».ھاي سیاسي بنویسم دولت مرا بھ كار گرفتھ است كھ جزوه«تعیین شده بود، و اینك 

كرد كھ اھالي مستعمرات، با قبول حمایت بریتانیاي كبیر، بھ طور ضمني حق دولت  جانسن استدالل مي
براي اینكھ وصول مالیات عادالنھ باشد، لزومي . ا بر وصول مالیات از آنھا شناختھ بودندانگلستان ر

شد مستقیمًا درحكومت نماینده داشتھ باشند؛ نیمي از مردم  نداشت اشخاصي كھ مالیات از آنھا گرفتھ مي
اي در  منصفانھ انگلستان در پارلمنت نماینده نداشتند و، با این وصف، وصول مالیات را بھ عنوان تالفي

ھاكینز، كھ استدالالت الزم را . پذیرفتند كرد مي برابر نظم اجتماعي و حمایت قانونیي كھ دولت فراھم مي
در اختیار جانسن قرار داده بود، عقیده داشت كھ بھ جزوة اخذ مالیات ظلم نیست ھرگز پاسخي داده نشده 

خشونت «، طرف امریكا را گرفت، از است، ولي بازول، كھ جریان جزیرة كرس را بھ خاطر داشت
من تردیدي ندارم كھ این جزوه بھ میل كساني نوشتھ شد «: قلم جانسن اظھار تألم كرد، و گفت» العادة فوق

كھ در آن وقت در رأس قدرت بودند، و در حقیقت او بھ من اعتراف كرد كھ این جزوه توسط بعضي از 
متھایي كھ توسط دولت حذف شدند پیشگویي شده بود كھ در یكي از قس» .آنھا مرور و كوتاه شده است

  ».ظرف یك قرن و ربع دیگر، از اھالي اروپاي باختري پیشي خواھند گرفت«امریكاییھا 

داد، و  او فاكس را بھ پیت دوم ترجیح مي. اي وجود داشتند در فلسفة سیاسي جانسن عناصر آزادیخواھانھ
  ھم با تعارف كردن مقداريوادار شد با ویلكس شام بخورد، و ویلكس 
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كار سالخورده،  در یك قسمت، این محافظھ. گوشت گوسالة خوب بھ جانسن، بر اصول سیاسي وي غالب آمد
  :بھ مماشات با انقالب پرداخت

ھنگامي … ھنگامي كھ ما در تفكرات سردرگم خود توزیع نابرابر لذات زندگي را مورد توجھ قرار دھیم، 
خواھند،  حوایج طبیعي، و عدة بیشتري آسایش و راحتیھاي زندگي را مي ھا كھ واضح است كھ خیلي

كنند و تجملپرستان از لذایذي برخوردار  ھا بھ علت تالش زحمتكشان با راحتي زندگي مي ھنگامي كھ بیكاره
د ھنگامي كھ تعداد بیشتر ھمیشھ بای… اند، و كنند كھ خود نچشیده شوند كھ مزة آنھا را كساني فراھم مي مي

دھند فاقد باشند، تجسم اینكھ آرامش  برند و بدون مصرف بھ ھدر مي آنچھ را كھ تعداد كمتر از آن لذت مي
رسد؛ و این انتظار طبیعي است كھ وقتي این  جامعھ بتواند مدت زیادي ادامھ یابد غیرممكن بھ نظر مي

  .نشودمند  گروھھا فاقد حوایج واقعي ھستند، ھیچ كس مدت زیادي از لذایذ بھره

گشت؛ او پس از  كاریش بھ نیروي كامل خود بازمي كرد، محافظھ ھنگامي كھ وي دربارة مذھب صحبت مي
كھ ناشي از جواني بود، با حرارت روزافزوني بھ پشتیباني از اصول و حقوق كلیساي   یك سال شكاكیت،

آمد،  برزخ خوشش مي از موضوع: داد گاھي بھ سوي آیین كاتولیك تمایل نشان مي. رسمي كشور پرداخت
بازول » !خدا بھ او خیر بدھد«: و وقتي شنید یك روحاني انگلیكان بھ كلیساي رم گرویده است، گفت

كرد و عقیده داشت كھ از عقاید كاذب باید درھمان بدو پیدایش  او از دستگاه تفتیش افكار دفاع مي«: گوید مي
دھند بھ مذھب رسمي  كساني كھ بھ خود جرأت مي جلوگیري بھ عمل آید؛ قدرت غیرمذھبي باید در مجازات

او از » .حملھ كنند با كلیسا متحد شود، و تنھا اینگونھ افراد توسط دستگاه تفتیش افكار مجازات شوند
از صحبت كردن با خانمي . ناسازگاران تنفر داشت، و از اخراج متودیستھا از دانشگاه آكسفرد تحسین كرد

بازول را بھ خاطر دوستي با . تا بھ فرقة كویكرھا بپیوندد امتناع ورزید كھ كلیساي رسمي را ترك گفت
  وقتي ادم سمیث بھ جانسن اطمینان داد كھ ھیوم یك زندگي نمونھ دارد،. ھیوم ملحد مورد مؤاخذه قرار داد

» .شما پدرسگ ھستید«و ادم سمیث ھم بھ او پاسخ داد » گویید، شما دروغ مي»  :جانسن فریاد برآورد
ناپذیر است، و تنھا امید فناناپذیري  كرد كھ مذھب براي نظم اجتماعي و اخالقیات اجتناب  انسن احساس ميج

بھ فرشتگان و شیاطین . تواند انسان را با عذابھاي زندگي این جھان از در سازش درآورد سعادتبار مي
» .عادت بھ سر خواھیم بردھمة ما پس از این دنیا در اماكن وحشت یا س«عقیده داشت و معتقد بود كھ 

  .ھا و اشباح را پذیرفتھ بود، و عقیده داشت كھ روح ھمسر متوفایش بر او ظاھر شده است واقعیت ساحره

اي نداشت؛ از سقراط بھ این خاطر كھ كوشیده بود تحقیق در ستارگان را بھ تحقیق در  جانسن بھ علوم عالقھ
بھ كشف سرزمینھاي تازه . حیوانات زنده انزجار بسیار داشت از تشریح. كرد تمجید مي  انسانھا تبدیل كند،

  كشف سرزمینھاي ناشناختھ تنھا»  :گفت مند نبود، و مي عالقھ

فلسفھ را راھرو و پیچ در پیچي » .باعث فتح این سرزمینھا و بھ یغما بردن ثروتھاي آنھا خواھد شد
بھ این ترتیب، وي ایدئالیسم باركلي را . تج شوددانست كھ یا بھ شك مذھبي یا بھ مھمالت مابعدالطبیعھ من مي

) براي اینكھ ثابت كند سنگ واقعًا وجود دارد و مخلوق تصور نیست(زد  درحالي كھ سنگي را بانوك پا مي
ھمة … دانیم كھ ارادة ما آزاد است، و ھمین ما مي«: رد كرد، و در دفاع از آزادي اراده، بھ بازول گفت

  ».اند، و ھمة تجربیات لھ آن ادهھا علیھ آزادي ار فرضیھ

پذیرفت كھ یك ذھن  او نمي. كرد جانسن با احساس انزجار، ھمة فلسفة جنبش روشنگري فرانسھ را رد مي
منفرد، ھر قدر ھم درخشان باشد، دربارة رسوم و عاداتي بھ قضاوت بنشیند كھ تجربیات مبتني بر آزمایش 

او . علیھ محركھاي غیراجتماعي بشر بھ وجود آورده بودندو خطاي بشر آنھا را براي حفظ نظم اجتماعي 
اي حیاتي در حفظ تمدن فرانسھ بھ عھده دارد، و  كرد كھ كلیساي كاتولیك با ھمة معایبش وظیفھ احساس مي

كردند  فرانسھ را بھ عنوان احمقھاي كم عمقي كھ ستونھاي مذھبي قوانین اخالقي را ضعیف مي» فیلسوفان«
ولتر یك احمق متفكر، و : در نظر او، ولتر و روسو دونوع مختلف از سفاھت بودند. ساخت محكوم مي

تعیین میزان تبھكاري در میان «قدر مختصر بود كھ  روسو یك احمق احساساتي؛ ولي اختالف میان آنان آن
 بازول را بھ خاطر اینكھ در سویس پیرامون روسو گردیده بود سرزنش، و. رسید بھ نظر مي» آنھا مشكل
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: گفت او مي. داشت بشدت متأسف بود عرضھ مي) ١٧۶۶(از میھان نوازییي كھ انگلستان بھ نویسندة امیل 
توانم حكمي براي تبعید امضا كنم تا براي ھر  من براي او زودتر مي. آقا، روسو مرد بسیار بدي است«

م كھ او در كشتزارھا بلي، آقا، من مایل. بزھكاري كھ در این چند سال در اولدبیلي محاكمھ شده است
  ».بھ كار واداشتھ شود) مستعمرات(

با خوشي و خرمي دھھا رسم متداول را در رفتار، . كار نبود جانسن شخصًا بھ اندازة عقاید خویش محافظھ
خندید و طرفدار رقص، ورقبازي،  او امل نبود؛ بھ عقاید پیرایشگران مي. كرد گفتار، و البسة خود نقض مي

كرد، و وقتي شنید ھنھ مور مقید و پایبند بھ اصول  ولي او تام جونز اثر فیلدینگ را محكوم مي. و تئاتر بود
ھاي شھواني بیم داشت، زیرا در فرونشاندن كششھا   در ادبیات از جنبھ. خورد آن را خوانده است، شدیدًا یكھ

پنداشت كھ وي از  ین ميانسان از اصول و فلسفة او چن. رو بود و تصورات شھواني خویش با اشكال روبھ
» جزر و مد كامل وجود انسان«توانیم ببینیم كھ او از  ھاي بازول مي زندگي لذتي نبرده است، ولي در نوشتھ

توانست  خواند، ولي، مانند بیشتر ما، تا آنجا كھ مي ارزش مي  جانسن زندگي را دردناك و بي. آمد خوشش مي
  .رو شد اي با سالھاي آخر عمر خود روبھ آن را طوالني كرد و با بیزاري خشمگینانھ

VI – ١٧٨٠-١٧۶٣: خزان عمر  

در خیابان فلیت نقل » جانسنز كورت« ٧او از اینرتمپل بھ یك خانة سھ طبقة در شمارة  ١٧۶۵در سال 
بازول پس از بازگشت از بر اروپا، وي . این محل بھ نام یكي از ساكنان قبلي آن نامیده شده بود. مكان كرد

در . در ماه ژوئیھ درجة دكتراي افتخاري در حقوق توسط دانشگاه دوبلن بھ وي داده شد. آنجا یافت را در
  .گاه این عنوان را بھ اسم خود نیفزود این وقت براي نخستین بار عنوان دكتر جانسن یافت، ولي ھیچ

را كھ از آثار ، ھشت سال دیرتر از موعدي كھ بھ مشتركین خود قول داده بود، متني ١٧۶۵در اكتبر 
او بھ خود جرأت داد كھ در آثار این شاعر بھ معایب، . شكسپیر تنظیم كرده بود در ھشت جلد منتشر كرد

جانسن شكسپیر را بھ خاطر اینكھ ھدفي اخالقي . مطالب بیمعني، و خودخواھیھاي لفظي بچگانھ اشاره كند
شاید حتي یك نمایشنامھ از خود باقي «نداشتھ است، مورد انتقاد قرارداد، و عقیده داشت كھ شكسپیر 

» .شنید شد، كسي آن را تا پایان مي معاصر ارائھ مي  نگذاشتھ است كھ اگر اینك بھ عنوان اثر یك نویسندة
ھاي بزرگتر خود در مقام نخستین قرار  ولي او از این شاعر بھ خاطر اینكھ عالقة عشقي را در نمایشنامھ

ھاي خویش را نھ بھ صورت قھرمان، بلكھ بھ عنوان افراد بشر در  مھنداده، و شخصیتھاي اول نمایشنا
منتقدان . كرد ستود و از عدم توجھ شكسپیر بھ وحدت زمان و مكان، در برابر ولتر، دفاع مي آورده بود مي

بھ معارضھ با بسیاري از اظھار نظرھا و اصالحات وي برخاستند، و متن آثار شكسپیر، كھ جانسن تنظیم 
جاي خود را بھ متن ادمند ملون داد؛ ولي ملون اعتراف كرد كھ متن وي  ١٧٩٠د، در سال كرده بو

» شاید بھترین مطلب نوشتھ شده در زبان ما«براساس متن جانسن بود، و براي پیشگفتار جانسن بھ عنوان 
  .بیش از حد ارزش قایل شد

رخورد كرد؛ آنھا تعارفاتي با یكدیگر جانسن بھ ھنگام دیدار از كاخ بوكینگھام، با جورج سوم ب ١٧۶٧در 
جانسن دعوت ستایشگر  ١٧٧٣در خالل این احوال، دوستي او با بازول چنان گرم شد كھ در . مبادلھ كردند

عملي كھ براي مردي شصت وچھارسالھ  –خود را براي پیوستن بھ وي در گردش در ھبریدیز پذیرفت 
در آنجا . با یك دلیجان از لندن بھ ادنبورگ آغاز شداین سفر طوالني و پر مشقت . نمودار شھامت بود

اوت او و بازول و یك  ١٨در . جانسن با رابرتسن آشنایي یافت، ولي از مالقات با ھیوم امتناع ورزید
مستخدم بھ كالسكة پستي در امتداد ساحل خاوري براي رفتن بھ ابردین عازم شمال شدند؛ از آنجا در 

راه بانف بھ اینورنس، و از آنجا بیشتر با اسب از راه انوخ بھ گلنلگ و بھ ساحل مناطق ناھموار ھایلندز از 
در آنجا با كشتي بھ جزیرة سكاي عزیمت كردند و از دوم سپتامبر تا سوم اكتبر در تقریبًا . باختري رفتند

بوسانھ تحمل آنان با سختیھاي بسیاري، كھ جانسن آنھا را با شھامت ع. تمام این جزیره بھ گردش پرداختند
  خوابید جانسن در انبارھاي مزارع روي علفھا مي. رو شدند كرد، روبھ مي
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رفت،  ھا باال مي داشت، از صخره و بھ ھر ترتیب بود خود را از شر حشراتي مثل كك و شپش محفوظ مي
ه در یك ایستگا. شد و با وقاري لرزان روي اسبھاي كوچكي كھ بسختي از خودش بزرگتر بودند سوار مي

این كار را دوباره انجام دھید و «: جانسن گفت. خانمي از طایفة مكدانلد روي زانویش نشست و او را بوسید
اكتبر این ھیئت با كشتي نسبتًا روباز براي طي یك  ٣در » .شویم بگذارید ببینیم كدام یك زودتر خستھ مي

اكتبر بھ  ٢٢در . بھ جزیرة مال رفتكال بھ راه افتاد و از آنجا   وپنج كیلومتري تا جزیرة مسافت شصت
شر، از راه دامبارتن و گالسگو، بھ  بازگشتند، و از آنجا از طریق آرگایل) سرزمین اسكاتلند(خاك اصلي 

پدر بازول از جانسن با احترام پذیرایي . در آنجا جانسن با پدر بازول آشنا شد). نوامبر ٢(اوخینلك رفتند 
آنھا درگیر بحثي چنان شدید شدند . ت ضد اسكاتلندي وي اظھار داشتكرد، ولي تأسف خود را از تعصبا

) خرس بزرگ(اكبر یعني  بعدھا بازول مھین جانسن را دب. كھ بازول از یادداشت كردن آن امتناع ورزید
» كھكشان نبوغ و دانش«كھ بھ عنوان   ،»خرس بزرگ«نامید، كھ پسرش با لطف خاص آن را نھ بھ معني 

نوامبر یعني ھشتادوسھ روز پس از عزیمت از ادنبورگ، دوباره بھ این شھر  ٩فران در مسا. تعبیر كرد
ھذیان  از تھ دل بھ«آنھا با نگاه بھ پشت سر و در نظر گرفتن مشقاتي كھ تحمل كرده بودند، . رسیدند

د كنند، گوییھاي آن خیالبافاني كھ سعي كرده بودند ما را بھ مزایاي بھ اصطالح واقعي وضع طبیعي متقاع
اثري  ١٧٧۵در . نوامبر از ادنبورگ خارج شد و در بیست و ششم بھ لندن رسید ٢٢جانسن در » .خندیدیم

تحت عنوان سفري بھ جزایر غربي اسكاتلند منتشر ساخت؛ این اثر حتي بھ اندازة گزارش حك و اصالح 
 ١٧٨۵میوئل جانسن، كھ در شده و منقح بازول تحت عنوان یادداشتھایي دربارة یك سفر بھ ھبریدیز با س

آور نبود؛ زیرا فلسفھ كمتر از زندگینامھ جالب است؛ ولي بعضي از قطعات آن  منتشر شد، با روح و ھیجان
  .دھد داراي یك زیبایي آرام ھستند كھ بار دیگر جانسن را بھ عنوان استاد نثر انگلیسي نشان مي

كھ درجة دكتراي افتخاري در حقوق مدني را بھ  دانشگاه آكسفرد سرانجام بر آن شد ١٧٧۵در اول آوریل 
رفت، و » بولت كورت« ٨او براي آخرین بار نقل مكان كرد و بھ شمارة  ١٧٧۶در مارس . جانسن بدھد

اي بھ لرد چیمبرلین  او در یك حالت عجیب نشاط و شادي، نامھ. خانوادة جور واجورش را نیز باخود برد
امیدوارم بھ مردي كھ «: رتماني در كاخ ھمتن كورت خواست و گفتو از او آپا) ١٧٧۶آوریل  ١١(نوشت 

لھ  افتخار اثبات حقانیت دولت اعلیحضرت را داشتھ است، واگذاري پناھگاھي دریكي از بیوت معظم
  .لرد چیمبرلین اظھار تأسف كرد كھ تعداد متقاضیان بیش از حد است» .ناصحیح و یا ناشایست نباشد

چھل كتابفروش در لندن با یكدیگر متفق شدند تا یك متن چند جلدي از . نده بودیك موفقیت دیگر باقي ما
آنھا بھ او . اش معرفي كند شاعران انگلیسي تھیھ كنند، و از جانسن خواستند ھر شاعر را با زندگینامھ

اگر او «: گفت لیره مطالبھ كرد؛ ملون مي ٢٠٠او . اختیار دادند كھ شرایط این قرارداد را خودش تعیین كند
  گیني خواستھ بود، كتابفروشان، كھ ١۵٠٠یا حتي  ١٠٠٠

جانسن فكر كرده بود كھ » .پرداختند دانستند، بدون شك بآساني آن مبلغ را مي ارزش نام او را مي
او فراموش كرده بود كھ یكي از قوانین نگارش این است كھ یك قلم در . ھاي مختصري بنویسد زندگینامھ

دھد، مگر اینكھ بر اثر فشارھایي از  م در نخستین قانون نیوتن، بھ حركت ادامھ ميحال حركت، مانند جس
تر با اختصاري قابل تحسین  او دربارة شاعران كم اھمیت. خارج، مجبور شود آن وضع را تغییر دھد

، ۶٠مطلب نوشت، ولي در مورد میلتن، ادیسن، و پوپ عنان قلم خود را آزاد گذاشت و مقاالتي بترتیب در 
  .ھاي نقد ادبي در زبان انگلیسي ھستند صفحھ نوشت، كھ در زمرة زیباترین نمونھ ١٠٢، و ۴٢

او ھم نثر و . نظر او دربارة میلتن از نفرتش نسبت بھ پیرایشگران، سیاست آنھا، و شاھكشي آنھا متأثر بود
اي كھ دربارة پوپ نوشت  مقالھ. نامید» یك جمھوریخواه نیشدار و ترشرو«ھم نظم میلتن را خواند و او را 

اي بود كھ در دفاع از سبك كالسیك در اشعار  آخرین ضربھ) صفحھ ٣٧٣در نخستین چاپ، بالغ بر (
دانست،  او، كھ یوناني را خوب مي. انگلیسي، توسط بزرگترین وارث آن سبك در نثر انگلیسي وارد شد

او از . بھتر از اصل نشان داده استایلیاد توسط پوپ این اثر ھومر را حتي   عقیده داشت كھ ترجمة
. اثرگري تمجید كرد، ولي قصاید او را بھ عنوان اینكھ پر از تركیبات افسانھ آمیزند نپسندید» مرثیھ«

اي از خوانندگان از  منتشر شدند، پاره ١٧٨١- ١٧٧٩ھنگامي كھ ده جلد كتاب زندگي شاعران در 
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وي نسبت بھ زیباییھاي ظریفتر شعر، تمایل وي  قضاوتھاي غیرمتعارف ولي موثق جانسن، عدم حساسیت
ارزش بدانند، شدیدًا ناراحت  بھ اینكھ شاعران را از روي گرایش اخالقي اشعار و زندگیشان ارزشمند یا بي

نھ سلیقھ دارد، نھ گوش   دكتر جانسن بدون شك غیر از تعصبات خالھ زنكي خود،»  :والپول گفت. شدند
داد و  را مورد مسخره قرار مي »پااین وزن سنگین بر روي چوب « او» .شنوا، نھ ضابطة قضاوت

مثل این است كھ وي آثار نویسندگان را تنھا بھ این خاطر خوانده است كھ كلمات چند ھجایي «: گفت مي
پس چرا این زندگي شاعران از ھر محصول دیگر قلم جانسن با » .برود را از آنھا كش) لغات بزرگ(

او نقد ادبي . شود؟ شاید بھ خاطر ھمان تعصبات و صراحت ابراز آنھا وسعت و عالقة بیشتري خوانده مي
  .را بھ صورت نیرویي زنده درآورد، و با تنبیھات خویش تقریبًا اموات را دوباره زنده كرد

VII – ١٧٨۴-١٧٨١ :رھایي از بند  

زنده ماندن پس از مرگ معاصران خود موجب نوعي غرور پنھاني است، ولي در عوض تنھایي ناشي از 
  آغاز پایان) ١٧٨١آوریل  ۴(مرگ ھنري ثریل . دھد آن انسان را زجر مي

جانسن بھ عنوان یكي از چھار نفر وصي او انجام وظیفھ كرد، ولي از آن پس دیدارھایش . براي جانسن بود
از خانوادة ثریل رو بھ كاھش گذاردند، خانم ثریل مدتھا پیش از مرگ شوھرش، از فشاري كھ نیاز جانسن 

آقاي ثریل . كرد آورد احساس خستگي مي ھایش براو وارد مي بھ دقت و توجھ و گوشھاي شنوا براي گفتھ
اش  ھ طوري كھ بیوهب(خرس اسیر خود را در چارچوب طرز رفتاري نسبتًا معقول نگاه داشتھ بود، ولي 

العاده مشكل بود كسي را پیدا  وقتي كھ ھیچ كس نبود جلو ابراز تنفرھاي او را بگیرد، فوق«) شكایت داشت
این گونھ … . كرد كھ جانسن بتواند با وي بھ صحبت بپردازد و پیوستھ در مرز نزاع قرار نداشتھ باشد

دانستم آقاي جانسن بھ دنبالم  باث بروم، زیرا ميبھ … شدند، و من ناچار شدم حوادث بیش از حد تكرار مي
  ».بھ آنجا نخواھد آمد

نشریة مورنینگ پست با اعالم این خبر كھ پیوند ازدواج میان جانسن و خانم ثریل كامًال محتمل است، 
قصیده اثر سمیوئل جانسن بھ خانم ثریل، دربارة ازدواجشان كھ گمان «بازول یك . اوضاع را بدتر كرد

جانسن ھفتاد و سھ سال داشت، و  ١٧٨٢ولي در . بھ سبكي مضحك نوشت» قریب الوقوع باشد رود مي
ثریل اغلب نسبت . ازدواج این زن با ثریل بھ میل خودش صورت نگرفتھ بود. خانم ثریل چھل و یك سال

نگام، وي در این ھ. مند نشده بود ورزید، و خانم ثریل ھم ھرگز بھ طور جدي بھ وي عالقھ بھ او تسامح مي
او در سني بود كھ زنان تمایل شدیدي بھ نوعي مؤانست . انتظار داشت كھ دوست بدارد و دوستش بدارند

او بھ گابریل پیوتتسي كھ بھ دخترانش درس   حتي قبل از مرگ شوھرش،. جسمي توأم با ادراك دارند
در انگلستان متوطن شده بود؛  ١٧٧۶ پیوتتسي در ایتالیا متولد، و در. اي پیدا كرده بود داد عالقھ موسیقي مي

ھنگامي كھ خانم ثریل نخستین بار او را در مھمانیي كھ دكتر برني . وي در این ھنگام چھل ودو سال داشت
ولي برازندگي رفتار، خلق . درآورد  نواخت، ھاي خاص او را، كھ پیانو مي اداي شیوه  داده بود مالقات كرد،

در موسیقي او را بھ صورت تضادي آرامبخش نسبت بھ جانسن و خوي دوستداشتني، و ھنرمندیش 
او تمایل خود را بھ ازدواج . اینك كھ خانم ثریل آزاد بود، خود را تسلیم ماجراي عشقي كرد. درآورده بود

آنھا بھ وحشت افتادند؛ ازدواج مجدد بر . مجدد نزد چھار دخترش كھ ھنوز زنده بودند اعتراف كرد
گذاشت؛ ازدواج با یك موسیقیدان، آن ھم با یك كاتولیك پیرو كلیساي رم، بھ مقام  اثر ميانتظارات مالي آنھا 

مادرشان . آنھا بھ مادر خود التماس كردند كھ در تصمیم خود تجدید نظر كند. زد اجتماعي آنھا لطمھ مي
تقریبًا یك سال از او و ) ١٧٨٣آوریل (بھ ایتالیا رفت : پیوتتسي آقامآبانھ رفتار كرد. كوشید، ولي موفق نشد

دخترھا بازھم . و خانم ثریل را ھنوز مشتاق یافت، تسلیم شد) ١٨٨۴مارس (وقتي بازگشت . دور ماند
  .رضایت ندادند و بھ برایتن نقل مكان كردند

 ٢جانسن در . ژوئن خانم ثریل كتبًا بھ جانسن اعالم داشت كھ او و پیوتتسي قرار است ازدواج كنند ٣٠در 
  :چنین پاسخ داد ١٧٨۴ژوئیھ 
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  :خانم

اگر این ازدواج تاكنون . اید آور ازدواج كرده شما را درست تعبیر كنم، شما بھ نحوي شرم  اگر نامة
ھا و مذھب خود دست  اگر شما از بچھ. سرنگرفتھ است، بگذارید بار دیگر با یكدیگر صحبت كنیم

اید، خدا  شھرت و كشور خود دست كشیدهاگر شما از حسن . اید، خداوند زشتي عمل شما را ببخشد كشیده
اگر كار اخیرالذكر ھنوز صورت نگرفتھ است، من، كھ شما . كند حماقت شما زیان بیشتري بھ بار نیاورد

ام، من كھ مدتھاي مدید شما را در میان زنان  را دوست داشتھ و بر شما ارج و احترام نھاده و خدمت كرده
كنم پیش از آنكھ براي سرنوشتتان راه بازگشتي نباشد، یك بار  قاضا ميام، از شما ت مقدم برھمھ تصور كرده

  .دیگر شما را ببینم

  .من زماني، خانم، باوفاترین ارادتمند شما بودم

  جانسن. اس

ژوئیھ بھ  ۴او در تاریخ . بھ عنوان توھیني بھ نامزدش، بشدت ناراحت شد» آور شرم«خانم ثریل از كلمة 
اید، بگذارید دیگر با ھم   اني كھ شما عقیدة خود را دربارة آقاي پیوتتسي تغییر ندادهتا زم»  :جانسن پاسخ داد

ھمة مردم لندن در محكوم دانستن . ژوئیھ با پیوتتسي ازدواج كرد ٢٣خانم ثریل در تاریخ » .صحبت نكنیم
و صحبت ا  من ھرگز دربارة«: نوامبر جانسن بھ فني برني گفت ١١در . وي با جانسن ھمعقیده بودند

  ».كنم و مایلم دیگر ھیچ وقت دربارة او چیزي نشنوم نمي

او خوابیدن را بھ نحوي روز افزون . بایستي بھ سرزندگي روبھ زوال جانسن لطمھ زده باشند این وقایع مي
ژانویھ  ١۶در . شد یافت، و براي تسكین دردھا و آرامش اعصاب خود بھ تریاك متوسل مي مشكل مي

بعد نوبت چھ كسي بود؟ جانسن پیوستھ از مرگ . وي، رابرت لوت، درگذشت» پزشك خاص« ١٧٨٢
اي  در این ھنگام این ھراس، و اعتقادش بھ جھنم، سالھاي آخر عمرش را بھ صورت آمیزه. ھراس داشت

من «: بھ دكتر ویلیام ادمز، استاد كالج پمبروك، گفت. از غذاھاي سنگین و وحشتھاي مذھبي درآوردند
و وقتي ادمز از او پرسید منظورش از آمرزیده » از كساني باشم كھ آمرزیده نخواھند شد؛ترسم یكي  مي

توانست از  بازول نمي» .بھ دوزخ رفتن، آقا، و عذاب ھمیشگي كشیدن«او فریاد برآورد   نشدن چیست،
خودداري  اعتقاد با آن بھ پایان عمر خود نزدیك شده بود مقایسة وضع روحي جانسن با آرامشي كھ ھیوم بي

  .كند

یك »  :جانسن بھ سكتة مختصري دچار شد كھ خودش آن را چنین توصیف كرد ١٧٨٣ژوئن  ١٧در 
. قدرت تكلم از من سلب شد… . كنم نیم دقیقھ طول كشید سردرگمي و عدم تشخیص درسرم، كھ فكر مي

شام صرف كند، و در » باشگاه«یك ھفتھ بعد او آن قدر بھبود یافتھ بود كھ در » .كردم دردي احساس نمي
با صداي بلند بھ . ماه ژوئیھ نزدیكان خود را با سفرھاي كوتاھي بھ راچیستر و سالزبري بھ حیرت آورد

  من چھ مردي ھستم كھ دست كم سھ«: ھاكینز گفت

ولي در ششم » .توانم از مصاحبت دوستانم لذت ببرم ، واینك مي-فلج، نقرس، و تنگي نفس –بیماري دارم 
زیرا (یافت  را نامكفي مي» باشگاه«او كھ . نم ویلیامز درگذشت و تنھایي او غیرقابل تحمل شدسپتامبر خا

مرده بودند و بعضي از اعضاي جدید  –گولدسمیث، گریك، وبوكالرك  –چندتن از اعضاي قدیمي آن 
شي در را تأسیس كرد، كھ در یك آبجو فرو» باشگاه شب« ١٧٨٣در دسامبر ) خالف ذوق و سلیقة او بودند

پني  ٣اي سھ شب با پرداخت  توانست ھفتھ درآنجا ھر آدم با سروپایي مي. داد خیابان اسكس تشكیل جلسھ مي
او از رنلدز دعوت كرد كھ بھ این باشگاه بپیوندد، ولي رنلدز امتناع . وارد شود و بھ صحبت او گوش دھد

ول شأن آن قدرتھایي بود كھ باعث ذوق و در حكم نز«ھاكینز و دیگران عقیده داشتند كھ باشگاه جدید . كرد
  ».شوق شخصیتھاي واالمقامتر شده بودند
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بازول پس از . بھ قدركافي حالش خوب بود كھ با بازول بھ لیچفیلد و آكسفرد سفر كند ١٧٨۴در سوم ژوئن 
ن كند بازگشت بھ لندن، رنلدز و دیگر دوستان را وادار كرد كھ از وزیر دارایي درخواست كنند پولي تأمی

دھد مستمریش دو  جانسن گفت ترجیح مي. تا جانسن بتواند با آن براي سالمت مزاج خود بھ ایتالیا برود
  .ژوئیھ بازول عازم اسكاتلند شد و دیگر جانسن را ندید ٢در . وزیر دارایي امتناع كرد. برابر شود

: بھ بازول نوشت ١٧٨۴امبر در نو. تنگي نفس، كھ برطرف شده بود، بازگشت و استسقا بھ آن افزوده شد
رنلدز، برك، » .شود روبھ افزایش است گیرد، و آبي كھ در اعضاي بدنم جمع مي نفسم خیلي زود مي«

 ٢٠٠٠او . جانسن وصیتنامة خود را نوشت. لنگتن، فني برني، و دیگران براي آخرین وداع نزدش آمدند
پزشكاني چند . سیاھپوستش بھ ارث گذاره شدلیرة آن براي مستخدم  ١۵٠٠لیره از خود بھ جاي گذارد كھ 

او از پزشكان تقاضا كرد كھ . اي بگیرند المعالجھ بھ معالجة وي پرداختند، بدون اینكھ حاضر شوند از او حق
وقتي پزشكان رفتند، او یك نیشتر یا قیچي را . بھ پاھایش عمیقتر نیشتر بزنند، ولي آنھا این كار را نكردند

اي خود فرو كرد بھ امید اینكھ آب بیشتري از آن خارج كند و ورم دردناك آن را كاھش عمیقًا بھ ماھیچة پ
دسامبر  ١٣عصر آن روز، . مقداري آب خارج شد، ولي بیش از سیصدو پنجاه گرم خون ھم با آن آمد. دھد

  .یك ھفتھ بعد، جسدش را در وستمینسترابي بھ خاك سپردند. ، او چشم از جھان فروبست١٧٨۴

دوست داشتن وي در . ترین شخصیت، حتي عجیبتر از سكارون یا پوپ، در تاریخ ادبیات بود باو عجی
پوشانید، و زمختي طرز رفتارش با  او رقت قلب خود را با خشونت مي. آشنایي نخستین مشكل است

در ھیچ كس تا این حد مورد تحسین قرار نگرفت و این ق. كرد شایستگي و معقول بودن كتابھایش رقابت مي
ھایش  ولي ھرچھ از سن ما بیشتر بگذرد، عقل و حكمت بیشتري در گفتھ. كم از دیگران تمجید نكرد

داشت، ولي گفتارھاي مبتذل با نیرو و  او عقل و حكمت خود را با گفتارھاي مبتذل را محصور مي. یابیم مي
  یا رنگ وروي گفتار خود بھ مقام مضمونھاي

گشود  اي لب بھ سخن مي او را بھ سقراط، كھ وي نیز بھ كوچكترین انگیزهما ممكن است . داد  نغز ارتقا مي
آوري بودند،  ھر دو آنھا مزاحمان تحرك. ھا باقي مانده است، تشبیھ كنیم ھایش در خاطره و بھ خاطر گفتھ

ھر دو . داد كرد و بھ ھر سؤالي جواب مي داد، جانسن سؤالي نمي كرد و جوابي نمي ولي سقراط سؤال مي
سقراط . ھا از اھل علم تقاضا داشتند كھ ستارگان را بھ امید خود رھا كنند و بھ مطالعة انسانھا بپردازندآن

روشد، و جانسن با رعشة مذھبیي كھ با دردھاي توانفرسایش  مانند یك فیلسوف و بالبخند با مرگ روبھ
  .كرد برابري مي

بجز لنگتن و بو  –درك كنیم چرا اشراف انگلستان  توانیم ما مي. داند  اینك ھیچ كس او را كمال مطلوب نمي
كنیم كھ او چگونھ  ما درك مي. گرفتند كردند و شیخوخیت وي را نادیده مي از او احتراز مي –كالرك 

او براي زیبایي . توانست كاسھ و كوزة نجیبزادگان یا اشیاي قیمتي ستراوبري ھیل را بھ ھم بریزد مي
ت را كرد كھ بعضي از ما را از ظاھرسازي و ریاكاري و فوران احساسات ساختھ نشده بود، ولي این خدم

بایستي در  مي. ھاي آزادي بھ خود بنگریم بترساند، و وا دارد كھ با اوھامي كمتر دربارة طبیعت بشر یا نشئھ
توانستند طي ھزار و یك شب بھ سخنان او گوش دھند،   وجود مردي كھ رنلدز، برك، و گولدسمیث مي

توانست الھامبخش یك زندگینامة بزرگ باشد و یك ھزار و  دوستداشتني، و در وجود كسي كھ ميچیزي 
  .دویست صفحة آن را با آثار پردوام حیات پركند، چیزي مسحور كننده وجود داشتھ باشد

VIII – مرگ بازول  

اي بھ دست  مرد، خیل ادب دوستان بھ گردش جمع شدند تا از جسدش توشھ» خرس بزرگ«ھنگامي كھ 
خود بازول شتابي بھ خرج نداد؛ او مدت ھفت سال روي كتاب زندگي سمیوئل جانسن كاركرد؛ ولي . آورند

. ا منتشر ساختاثر خود بھ نام یادداشتھایي دربارة یك سفر بھ ھبریدیز با سمیوئل جانسن ر ١٧٨۵در سال 
ھاي  ھا و شیوه ھستر ثریل پیوتتسي، كھ مطالبي دربارة گفتھ. این اثر ظرف یك سال سھ بار بھ چاپ رسید
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ھاي كوتاه مرحوم  آوري كرده بود، در این ھنگام از روي این یادداشتھا اثري تحت عنوان قصھ جانسن جمع
در این كتاب كوچك . انتشار داد) ١٧٨۶(سمیوئل جانسن، دكتر در حقوق، در مدت بیست سال آخر عمرش 

او تصویري از میھمان خود ترسیم كرد كھ از آنچھ بھ طور روزانھ در یادداشتھاي خویش ترسیم كرده بود، 
  .ھاي جانسن اثر زخمي پردوام بر جاي گذارده بودند بدون شك، آخرین نامھ. كمتر دوستانھ بود

زندگي  –اند  ي بیش از ده داوطلبي كھ اینك فراموش شدهبھ استثنا –مدعي بعدي كھ وارد این میدان شد 
ھاكینز بھ قدر كافي : منتشر شد ١٧٨٧سمیوئل جانسن بود، كھ در پنج جلد نفیس توسط سرجان ھاكینز در 

عنوان شھسواري دریافت دارد، و دانش كافي  ١٧٧٢بھ عنوان یك وكیل دعاوي موفقیت یافتھ بود كھ در 
  تاریخ موسیقي بھ رشتة داشت كھ اثر خوبي بھ نام

بھ جانسن پیوست و از اعضاي اصلي ) ١٧۴٩(»باشگاه آیوي لین«او در تأسیس ). ١٧٧۶(تحریر درآورد 
اي كھ میان او و برك درگرفت، این باشگاه را ترك گفت، و این كارش  پس از مشاجره. این باشگاه بود

ولي جانسن دوست او باقي ماند، اغلب از  را بھ او بدھد؛» مرد باشگاھي نشدني«باعث شد كھ جانسن لقب 
كمي پس از مرگ جانسن، گروھي از . خواست، و او را یكي از وصیھاي خود تعیین كرد او نظر مي

اي در مقدمة آن قرار  اي از آثار دكتر را تنظیم كند و زندگینامھ كتابفروشان از ھاكینز خواستند كھ نسخھ
ساخت؛  نتقاد قرار گرفت كھ معایب جانسن را بدون ترحم آشكار مياین زندگینامھ بھ این علت مورد ا. دھد

شود در یك  اتھاماتي كھ بھ آن وارد مي«و بازول ھم بعدًا در مورد صحت آنھا ابراز تردید كرد؛ ولي 
تقریبًا ھمة معایبي كھ بھ جانسن نسبت داده شده بودند مورد توجھ » .محاكمة منصفانھ قابل اثبات نیستند

  .یگر نیز قرار گرفتھ بودندمعاصران د

بھ این ضیافت ) ١٧٨٨(ھایي از او  ھایي بھ مرحوم سمیوئل جانسن و نامھ خانم پیوتتسي با انتشار نامھ
بجز نامة آخري كھ خطاب بھ بانوي از (ھاي جانسن  ھا دلفریب بودند، زیرا نامھ این نامھ  ھمة. بازگشت

در خالل این احوال، . ، داراي كیفیات انساني بودندھاي وي بمراتب بیش از گفتھ.) اش بود دست رفتھ
گساري، با شكیبایي مشغول تالش بر روي آن چیزي بود  بازول، در فواصل دعاوي حقوقي و مجالس باده

او كمي پس از نخستین مالقات . اي غیرقابل رقابت درآورد كھ تصمیم داشت آن را بھ صورت زندگینامھ
برداري از مذاكرات جانسن را آغاز كرده و نقشة نوشتن زندگي سمیوئل ، یادداشت )١٧۶٣(خود با جانسن 

، پیش خود كشیده بود؛ این دوران تدارك صبورانھ تا این ١٧٧٢جانسن را در ھمان سالھاي نخستین، یعني 
توانست تندنویسي كند؛ ولي این  داشت و نمي او بندرت در محل یادداشت برمي. حد مطول و پرزحمت بود

اي خود بھ صورت یك اصل درآورد كھ پس از بازگشت بھ اطاق خویش، محفوظاتش را دربارة كار را بر
ژوئیھ  ٩بازول نوشتن زندگي سمیوئل جانسن را در . آنچھ روي داده یا گفتھ شده بود بركاغذ یادداشت كند

نده بودند دوید و از دوستان جانسن كھ ھنوز ز در شھر بھ این سو و آن سو مي. در لندن آغاز كرد ١٧٨۶
ادمند ملون، پژوھندة آثار شكسپیر، بھ او كمك كرد تا یادداشتھاي بسیار زیاد و . كرد اطالعاتي جستجو مي

درھم ریختة خود را تفكیك و تنظیم كند؛ و بھ ھنگامي كھ بازول بر اثر عیاشي، اندوه، و مرگ ھمسرش در 
د بھ زنان و مشروب است، شھامت او را رسید در شرف تسلیم داشتن خو ھم شكستھ شده بود و بھ نظر مي

توانید تصور كنید كھ من در تنظیم و ترتیب انبوھي بسیار  نمي«: نوشت ١٧٨٩بازول در . تقویت كرد
ھاي گوناگون، چھ زحمت  عظیم از مطالب، تكمیل آنچھ از قلم افتاده، و جستجو براي اوراق مدفون در توده

چند . اند این كارھا عالوه بر زحمت نوشتن و تنقیح مطالب بوده ام، و ھمة و سردرگمي و عذابي متحمل شده
ھاي گري اثر ویلیام میسن این فكر را بھ  او از زندگي و نامھ» .ام از این كار دست بكشم بار بھ فكر افتاده

  دست آورد كھ داستان را در فواصل

كرد كھ  ت پرداخت، و احساس ميبازول عمدًا بھ گردآوري جزئیا. ھاي قھرمان خود زینت دھد معین با نامھ
آوري شده بھ صورت یك  قطعات جمع. این جزئیات مجموعًا تصویري كامل و گویا ترسیم خواھند كرد

  .شرح وقایع، كھ از نظر زمان تنظیم شده بودند، و یك كل بھ ھم پیوستھ با ھم تركیب شدند
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من در ثبت وقایع مربوط «. چنین استھاي بازول با واقعیت منطبق بودند؟ خودش مدعي بود كھ  آیا نوشتھ
ھر جا امكان داشتھ باشد كھ ما » .اھمیت باید منطبق بھ حقیقت باشد بھ او چنان دقیق ھستم كھ ھر مطلب بي

ھاي جانسن با توصیفھاي دیگر مقایسھ كنیم، از نظر حقایق، گزارش او درست  گزارش وي را دربارة گفتھ
مقایسة دفترچة یادداشت وي با زندگي سمیوئل جانسن نشان . مھرسد، ھرچند نھ كلمھ بھ كل بھ نظر مي

نوشت بھ صورت نقل قول مستقیم در  ھاي جانسن مي اي را كھ خود از گفتھ دھد كھ بازول خالصھ مي
كرد، گاھي بھبود  داد، گاھي فشرده مي ھاي جانسن را گسترش مي گاھي گفتھ  آورد، و با این عمل خود، مي
» كلمات چھار حرفي«ساخت و بعضي  ھاي نامربوط مبرا مي آنھا را از واژهبخشید، گاھي ھم  مي

گاھي وي حقایقي را كھ در مورد خودش مساعد نبودند . داد اي گسترش مي را بھ ابعاد محترمانھ) مستھجن(
او مدعي نبود كھ ھمة حقایق را دربارة جانسن گفتھ است، ولي وقتي ھنھ مور از او تقاضا . كرد حذف مي

حاضر نیستم چنگالھاي جانسن را قطع «اي از زمختیھاي جانسن را مالیمتر كند، او جواب داد كھ  پاره كرد
در واقع، او معایب ارباب خود را بھ ھمان نحو » .اي تبدیل كنم كنم یا براي ارضاي كسي ببري را بھ گربھ

سعي . گي آنھا را كاھش دادكاملي كھ دیگران نشان داده بودند آشكار ساخت، ولي در دورنماي كلي برجست
. داد، جانسن را بھ طور كامل نشان دھد كرد تا آنجا كھ عالقة شخصي و اصول شایستگي اجازه مي

قابل ‹اي از پیشرفت  نویسي من كھ نھ تنھا تاریخچھ من اطمینان كامل دارم كھ شیوة زندگینامھ«: گفت مي
ھا  اندازي از ذھن وي در نامھ دھد، بلكھ چشم يجانسن در سراسر جھان و معرفي آثارش بھ دست م› اعتناي

› بیشتر‹تواند بھ فكري خطور كند؛ و  نویسي است كھ مي كند كاملترین شیوة زندگینامھ و مذاكراتش ارائھ مي
  ».خواھد داشت› زندگي‹از ھر اثر دیگري كھ تاكنون انتشار یافتھ است، جنبة 

این زندگینامھ بالفاصلھ بھ عنوان یك . چاپ خارج شد از ١٧٩١سرانجام این اثر در دو جلد بزرگ در مھ 
بسیاري از اشخاص از اینكھ بازول مذاكرات . گنجینة منحصر بھ فرد مورد شناسایي قرار نگرفت

لیدي . شد گفت ھمیشھ قابل تحسین بود، گزارش داده بود، سخت ناراحت بودند خصوصي آنان را، كھ نمي
بخواند كھ چگونھ جانسن وي را زني فاحشھ خوانده بود؛ رنلدز متوجھ دیانا بوكالرك توانست در این كتاب 

شد كھ جانسن وي را بھ خاطر افراط در میخواري مورد سرزنش قرار داده بود؛ برك پي برد كھ جانسن 
صداقت سیاسي وي را مورد سئوال قرار داده و او را قادر بھ بلند كردن فاحشھ دانستھ بود؛ خانم پیوتتسي 

دكتر «: ھوریس والپول نوشت. یزابت مانتگیو براثر نیشي كھ خورده بودند، روي درھم كشیدندو خانم ال
  بلگدن

تواند، با گفتن اینكھ یك  گوید كھ این یك نوع جدید افترا زدن است كھ از طریق آن انسان مي درست مي
عدة » .ار دھدشخص مرده فالن و بھمان سخن را دربارة یك شخص زنده گفت، ھركس را مورد ھتاكي قر

. كننده یافتند اھمیت، و بعضي از صفحات را كسل ھا را بي دیگري جزئیات را بیش از حد، بسیاري از نامھ
اما بتدریج مردم انگلستان متوجھ شدند كھ بازول یك شاھكار آفریده و بھ زندگي خود تا حدودي علو مقام 

  .بخشیده است

او ارباب مھرباني از . لیره ارباب اوخینلك شده بود ١۶٠٠درگذشتھ و او با درآمد سالي  ١٧٨٢پدرش در 
 ١٧٨۶در . آب درآمد، ولي بیش از آن بھ زندگي شھري عادت كرده بود كھ مدت زیادي در اوخینلك بماند
رنلدز تك . اجازة وكالت در دادگاھھاي انگلستان را یافت و از آن پس بیشتر وقت خود را در لندن گذراند

سال كشید و او را مطمئن بھ خود و گستاخ، بابینیي كھ براي بوبردن از ھرگونھ رازي چھرة وي را در آن 
. كرد رفت، ولي معموًال در اوخینلك زندگي مي گاھي ھمسرش ھمراه وي بھ لندن مي. مناسب بود، نشان داد

او را  ھایش ویك سالگي، در حالي كھ مراقبت وي از بازول و بچھ در آنجا در سن پنجاه ١٧٨٩ھمسرش در 
بازول شش سال پس از او زنده ماند، شش سالي كھ توأم با نزول شأن روبھ . فرسوده كرده بود، درگذشت

مھ  ١٩در . او بكرات كوشش كرد كھ بر نیاز خود بھ مشروب فایق شود، ولي موفق نشد. افزایش بود
گناھانش . برده شد وشش سالگي در لندن درگذشت، و جسدش براي تدفین بھ اوخینلك در سن پنجاه ١٧٩۵

درحال حاضر در افكار مردم باقیند، ولي ھنگامي كھ ما بار دیگر بزرگترین زندگینامھ را بخوانیم، این 
  .گناھان را فراموش خواھیم كرد
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یابیم كھ این  وقتي نگاھي بھ گذشتھ كنیم و قرن ھجدھم را در ادبیات انگلستان مورد توجھ قرار دھیم، در مي
دیگر قرن نثر بود، از ادیس، سویفت، و دفو گرفتھ تا سترن، گیبن، و جانسن؛ درست  قرن بیش از ھرچیز

پیشرفت علوم و . ھمانطور كھ قرن ھفدھم قرن شعر بود، از ھملت و دان گرفتھ تا درایدن و بھشت مفقود
فلسفھ، انحطاط مذھب و تشریفات مذھبي، و احیاي وحدتھا و خویشتنداریھاي كالسیك، حرارت را بھ 

ردي گرایش داده و جریان نیروي تخیل و آرمانھا را سد كرده بودند؛ پیروزي عقل در حكم شكست شعر، س
با این وصف، سرزندگي و تنوع ادبیات منثور انگلیسي در قرن . چھ در فرانسھ و چھ در انگلستان، بود

كھ بر شعر آن قرن كرد  ھجدھم بیش از حد كفایت جبران پایبندي افراطي بھ قواعد سرد و بیروحي را مي
براثر كارھاي ریچارد سن وفیلدینگ، رمان، كھ قبل از آنھا عبارت بود از سرھم كردن یك . حكمفرما بود

اي در آداب، اخالقیات،  سلسلھ ماجراھاي شیادان و ولگردان، صورت توصیف و انتقاد از زندگي و مطالعھ
سان، كھ در شرح احوال كشورھا مردم را ھاي تاریخنوی و خصوصیات اخالقي بھ خود گرفت كھ از نوشتھ

توانست در آن دوران با تأثیر ریچاردسن بر  و چھ نفوذ ادیبي مي. تر بود بردند، روشن كننده از یاد مي
  پروو، روسو، دیدرو، وگوتھ برابري كند؟

ازي دوران توانست با ادبیات قرن ھفدھم آن برابري، یا با بلندپرو اگر ادبیات انگلستان در قرن ھجدھم نمي
الیزابت ھمگامي كند، زندگي مردم انگلستان برروي ھم، پس از فتوري كھ در شھامت ومشي ملي در 

از زمان شكست آرمادا، . دوران بازگشت خاندان استوارت پدپد آمد، حركت صعودي خود را بازیافت
ي ما بین روي كار سالھا. انگلستان چنین جوش و خروش وسیعي از فعالیت و سیاست را احساس نكرده بود

آمدن چتم تا مرگ پسرش، شاھد آن بود كھ انقالب صنعتي انگلستان را با فاصلة بسیار، از لحاظ خالقیت و 
قدرت اقتصادي، در پیشاپیش رقباي خود قرارداد، و شاھد آن بود كھ پارلمنت انگلستان ضمن محدود كردن 

ین ھنگام امپراطوري عظیم انگلستان بنا نھاده شد، در در ا. كرد ھا را تسخیر مي قاره  اختیارات پادشاه خود،
شد كھ اروپا از زمان سیسرون بھ بعد  این ھنگام در تاالرھاي مجلس عوام چنان فصاحتي طنین افكن مي

ساخت و  در این ھنگام، درحالي كھ فرانسھ بھ خاطر آزاد ساختن امریكا خود را ورشكست مي. نشنیده بود
منابع   كرد، انگلستان ھمة یاھاي خویش سرھاي مردم خود را از تن جدا ميبراي تحقق بخشیدن بھ رؤ

فكري و ارادي خود را بھ كار بست تا مسیر تكامل را بدون انقالب طي كند و در حالي كھ در اقتصاد و 
  .سیاستمداري پیروزمند و مافوق ھمھ بود، پا بھ قرن نوزدھم گذارد

   فصل سي و چھارم

  

  شكوه آخرین

١٧٧۴ -١٧٨٣  

I – ١٧٧۴-١٧۵۴: وراث تاج و تخت  

دوفن، كھ تنھا پسر مشروع لویي پانزدھم بود، لویي . لویي شانزدھم سومین فرزند دوفن لویي دو فرانس بود
بري، و واداشتن  كرد با شكار، شنا، قطع اشجار، چوب او سعي مي. زیرا شكمپرست بود  فر بھ نام داشت،

در سراسر عمر خود احساس احترام خویش را نسبت بھ . را برطرف كند خود بھ ھنرھاي یدي، چاقي خود
زیاد . كلیسا حفظ كرد؛ عزیزترین دوستانش كشیشان بودند، و از زناكاریھاي پدر خود عمیقًا شرمنده بود

پادشاه جز مباشر «كرد، از جملھ آثار مونتسكیو و روسو را خواند؛ این نظر را پیدا كرد كھ  مطالعھ مي
وجود من ارزش   ھمة«گفت  او حاضر نشد در فرانسھ سفر كند، زیرا مي» ي كشور چیزي نیست؛درآمدھا
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اینكھ چھ مقدار از خصوصیات » .اي را ندارد كھ این سفر براي مردم بیچاره در برخواھد داشت آن ھزینھ
  .ھاي او بھ لویي شانزدھم رسید، بسیار شایان توجھ است اخالقي، عادات، و اندیشھ

- لویي  :ژوزف اھل ساكس با فضیلت و نیرومند بود و ھشت بچھ براي او آورد، از جملھ-اريھمسرش م
اي كشتھ شد؛ لویي اوگوست ملقب بھ دوك دو  طي حادثھ ١٧۶١ژوزف ملقب بھ دوك دو بورگوني، كھ در 

متولد ستانیسالس ملقب بھ كنت دو پرووانس  -، كھ بعدًا لویي شانزدھم شد؛ لویي١٧۵۴اوت  ٢٣بري متولد 
، كھ بعدًا شارل دھم ١٧۵٧آرتوا متولد / فیلیپ ملقب بھ كنت د -، كھ بعدًا لویي ھجدھم شد؛ و شارل١٧۵۵

  .درگذشت، لویي اوگوست، كھ یازده سال داشت، وارث تاج و تخت شد ١٧۶۵وقتي پدرشان در . شد

و غذاي ساده بھ او اي مریض احوال، ترسو، و خجول بود، ولي سالھا زندگي در نقاط روستایي  او بچھ
او بھ ذكاوت برتر برادرانش، كھ . لویي مانند پدرش خوب بود، ولي درخشان نبود. سالمت و نیرو بخشید

وي، كھ محجوبتر از آن بود كھ در برابر تعرض . برد گرفتند، رشك مي ارشدیت او را كامًال نادیده مي
  دیگران معاملھ بھ مثل كند، خود را با ورزش و كارھاي 

لویي با دقت كامل تیراندازي آموخت، و فراگرفت كھ چگونھ در بھ كار بردن . داشت ي مشغول ميدست
كردند  وي مھارتھاي افزارمنداني را كھ در دربار خدمت مي. دستان و ابزار خود با كارگران رقابت كند

حدودي بھ خود ستود، و دوست داشت با آنھا گفتگو و كاركند، و عادات و طرز سخن گفتن آنان را تا مي
ولي كتاب را نیز بسیار دوست داشت و عالقة خاصي بھ فنلون یافت در دوازدھسالگي یك دستگاه . گرفت

حروف یك ) كھ در آن وقت نھ و یازده سال داشتند(چاپ در كاخ ورساي نصب كرد و بھ كمك برادرانش 
. مقتبس از تلماك منتشر كرد ھاي اخالقي و سیاسي تحت عنوان گفتھ ١٧۶۶كتاب كوچك را چید كھ در سال 

بھ آن پسر بزرگ نگاه كنید، او مایة خانھ «: لویي پانزدھم گفت. آمد ھا خوشش نمي پدربزرگش از این گفتھ
  ».خراب شدن فرانسھ و خودش خواھد شد، ولي بھ ھرحال من زنده نخواھم بود تا آن را ببینم

بخش یافت كھ  كرد؟ آیا امكان داشت ھمسري تحرك شد این شاھزادة كارگر را بھ یك پادشاه تبدیل چگونھ مي
بھ او شھامت و غرور بخشد و برایش اطفالي از نسل بوربون بیاورد؟ حكمران حاضر بیش از آن سرگرم 

مادام دو باري بود كھ بھ این امر توجھي كند؛ ولي شوازول، وزیر خارجھ، ایامي را كھ در دربار وین 
سھ ) ١٧۵٨(س با روح بھ نام ماریاآنتونیا یوزفا را، كھ در آن ھنگام گذرانده بود و ھمچنین یك مھیندوش

شد بھ اتحاد با اتریش؛ كھ بر اثر  اوگوست باعث مي- آورد؛ شاید ازدواج او با لویي سال داشت، بھ خاطر مي
پرنس فون . اي بخشیده شود ضعیف شده بود، جان تازه) ١٧۶٢(قرارداد صلح جداگانة فرانسھ با انگلستان 

آرژانتو، یكي از اشراف لیژكھ / ونیتس افكار مشابھي را بھ طور محرمانھ با كنت فلوریمون مرسي دكا
لویي پانزدھم اندرز . ثروتي بسیار و قلبي رئوف داشت و سفیر اتریش در ورساي بود، در میان گذارده بود

ماریا آنتونیا براي  یك تقاضاي رسمي براي ماري ترز فرستاد، و از ١٧۶٩ھماھنگ آنان را پذیرفت، در 
امپراطریس با كمال میل وصلتي را كھ خودش نیز مدتھا قبل نقشة آن را . لویي اوگوست خواستگاري كرد

دوفن، كھ در این امر با وي مشورتي نشده بود، بھ نحوي مطیعانھ . پرورانده بود تصویب كرد در سر مي
شد كھ نامزدش یك شاھدخت زیباست، آھستھ  وقتي بھ او گفتھ. انتخابي را كھ براي وي شده بود پذیرفت

  ».خدا كند فقط صفات خوبي داشتھ باشد« : گفت

او بچة قشنگي نبود؛ پیشانیش بیش از حد بلند، و . در وین بھ دنیا آمد ١٧۵۵ماریا آنتونیا در دوم نوامبر 
ولي . حد گوشتالود بود بینیش بیش از اندازه بلند و تیز بود؛ دندانھایش نامرتب بودند، و لب پایینش بیش از

طولي نكشید كھ او پي برد كھ خون سلطنتي در رگھایش جریان دارد؛ طرز راه رفتن مانند یك ملكھ را 
آموخت؛ و طبیعت، بھ كمك ترشحات مرموز بلوغ، او را بھ نحوي دلپذیر از نو قالبریزي كرد تا اینكھ 

بار و آبي،  و چشمان براق شیطنت» سرخ چون یاسمن و گل«اي  باموھاي طالیي ابریشمین، رنگ رخساره
گردني بھ سبك یونانیھا اگر نگوییم لقمة مناسبي براي یك پادشاه بود، دست كم تكة لذیذي براي یك دوفن 

  سھ خواھر. شد
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ماریا كریستینا با : با مھارت، زندگیھاي مرفھ و مناسبي یافتند  از پنج خواھر بزرگترش توسط امپراطریس،
تشن شد، ازدواج كرده بود؛ ماریا آمالیا با فردیناند، دوك  –ان ساكس، كھ دوك ساكس پرنس آلبرت حكمر

برادرشان یوزف امپراطور مشترك . ناپل شده بود  پارما، ازدواج كرده بود؛ ماریا كارولینا ملكة
تونیا الزم بود كھ ماریا آن. امپراطوري مقدس روم شده، و برادر دیگرشان، لئوپولد، مھیندوك توسكان بود

  .فرانسھ شود  ملكة

در سیزدھسالگي . ترز بود، تاحدودي مورد بیتوجھي قرار گرفتھ بود او، كھ كوچكترین فرزند زندة ماري
از تاریخ تقریبًا ھیچ . توانست نھ فرانسھ و نھ آلماني را صحیح بنویسد  ولي نمي. اندكي ایتالیایي آموختھ بود

وقتي لویي پانزدھم . ر موسیقي پیشرفت مختصري كرده بوددانست، و با آنكھ گلوك معلمش بود د نمي
تصمیم گرفت او را بھ عنوان ھمسر نوة خود بپذیرد، اصرار كرد علیھ آبلھ تلقیح شود و آبھ ورمون را 

خصوصیات اخالقي و «ورمون گزارش داد كھ . فرستاد تا در تعلیم و تربیت وي تسریعي ایجاد كند
از آنچھ عمومًا تصور شده است، باھوشتر است، ولي تاحدودي تنبل و عواطف قلبي او عالي ھستند، و 

گیرد كھ مایة سرگرمیش  او تا ھنگامي یاد مي… . العاده سرسري است، و آموزش بھ او مشكل است  فوق
  .ھا با سگھایش را دوست داشت ولي رقص و جست وخیز در بیشھ» .فراھم باشد

دانست كھ سرنوشت اتحاد را بھ دستھایي كھ بیش  شده بود، مي امپراطریس، كھ براثر رنج و اندوه فرسوده
مدت دو ماه پیش از ازدواج مورد نظر، او ماریا آنتونیا را . سپارد از حد براي چنین مسؤولیتي ضعیفند مي

خوابانید تا در خلوت شبھا، مطالبي دربارة حكمت زندگي و ھنر عضو خاندان سلطنتي  در اطاق خود مي
ترز براي دخترش فھرستي از قواعدي كھ راھنماي طرز رفتار وي در  ماري. تلقین كند بودن را بھ او

اي نوشت و از او تقاضا كرد تا نسبت  او بھ لویي پانزدھم نامھ. ھاي اخالقي و سیاسي باشد، تنظیم كرد زمینھ
اي دوفن نوشت، اي ھم بر او نامھ. فرستد گذشت نشان دھد اش مي بھ كمبودھاي عروس نابالغي كھ براي نوه

  :كھ گرمي نگراني و ھراسھاي یك مادر از آن محسوس بود

من او را براي ھمین منظور تربیت . وجد من بود، مایة خوشوقتي شما باشد  امیدوارم ھمانطور كھ او مایة
اي بھ  من در او عالقھ. كردم كھ او با شما سرنوشت مشتركي خواھد داشت بیني مي ام، زیرا مدتھا پیش كرده

وظایفش نسبت بھ شما، یعني دلبستگي پر احساس و توانایي شناخت و بھ كار بستن وسایل خشنود شما، 
. . . شناسم دختر من شما را دوست خواھد داشت، من بھ آن اطمینان دارم، زیرا او را مي… . ام برانگیختھ

مادر پراحساس . تممن غرق در اشك ھس… . خداحافظ دوفن عزیز، خوشبخت باشید و او را خوشبخت كنید
  .شما

در كلیساي آوگوستین در وین، این دختر با نشاط و بیفكر، كھ چھارده سال از عمرش  ١٧٧٠آوریل  ١٩در 
او گوست دوفن فرانسھ درآورده شد؛ برادرش فردیناند جاي دوفن را  -گذشت، وكالتًا بھ عقد لویي مي

  دو روز بعد كارواني بزرگ، مركب از چھل و ھفت. گرفت

را از جلو كاخ شونبرون عبور داد و امپراطریس آخرین وداع را ) ھمسر دوفن(اسب، دفین  ٣۶۶كالسكھ و 
با فرانسویان چنان مھربان باش كھ آنھا بتوانند بگویند برایشان «: آھستھ بھ دخترش گفت. با او كرد

ني، جراح، داروساز، نفر ندیمھ، آرایشگر، خیاط، امربر، روحا ١٣٢مالزمان » ام و اي فرستاده فرشتھ
نفر براي مراقبت از اسبان، كھ در سفر طوالني بھ پاریس چھار یا پنج بار عوض  ٣۵آشپز، خدمھ، و 

در . روي ستراسبورگ رسید ظرف شانزده روز، كاروان بھ كل در كنار رودخانة راین روبھ. شدند مي
. ھ در كرد و لباس فرانسوي پوشیداي واقع در رودخانھ، ماریا لباسھاي اتریشي خود را از تن ب جزیره

مالزمان اتریشیش او را ترك گفتند تا بھ وین بازگردند، و جاي آنھا را مالزمان فرانسوي مركب از بانوان 
پس از تشریفات بسیار، درحالي كھ . از آن پس ماریا آنتونیا مبدل بھ ماري آنتوانت شد. و خدمھ گرفتند

كشیدند، او را بھ  ھا بھ صدا درآمده بودند، و مردم ھورا ميكردند، ناقوسھاي كلیسا توپھا غرش مي
وقتي كھ شھردار . او گریست، لبخند زد، و با شكیبایي تشریفات مطول را تحمل كرد. ستراسبورگ آوردند

آقایان بھ آلماني سخن نگویید، از امروز «: نطقي بھ زبان آلماني آغاز كرد، او سخنش را قطع كرد و گفت
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پس از اینكھ یك روز استراحت بھ او داده شد، كاروان پر كبكبھ » .كنم زباني درك نميمن جز فرانسھ 
  .حركت خود را در فرانسھ آغاز كرد

كیلومتري شمال  ٨۴ترتیب كار چنین داده شده بود كھ پادشاه و دوفن با بسیاري از درباریان بھ كومپیني در 
اي  عروس از كالسكھ. مھ وارد شد ١۴دوفین در  .خاوري پاریس بروند تا از موكب دوفین استقبال كنند

بیرون جست، بھ سوي لویي پانزدھم دوید، تمام قد تعظیم كرد، و ھمانطور ماند تا پادشاه او را بلند كرد و با 
اید،  شما، خانم، از پیش عضوي از خانواده بوده« :او گفت. اظھاري پرلطف بھ او راحتي و آرامش بخشید

او پس از اینكھ ھر دو گونة ماري آنتوانت را بوسید، دوفن را  ».داردیي چھاردھم را زیرا مادرتان روح لو
از (كاروان مركب   مھ، ١۵در . دوفن ھم ھمان كار را تكرار كرد، ولي شاید لذت كمتري برد. معرفي كرد

، یك ازدواج رسمي ازدواج نیابتي را ١٧٧٠مھ  ١۶در آنجا، در . عازم ورساي شد) ان ھر دو كشورھمراھ
پادشاه بھ . آن شب جشن بزرگي در محل جدید اپرا برپا شد. كھ یك ماه قبل صورت گرفتھ بود تأیید كرد

از یك شام  من ھمیشھ بعد«: دوفن پاسخ داد. كند اوگوست ھشدار داد كھ در خوردن افراط مي –لویي 
  .او ھمین كار را ھم كرد، و كمي پس از رفتن بھ بستر عروسي بھ خواب رفت» .خوابم خوب، بھتر مي

/ مرسي د. او شبھاي متوالي با ھمان آمادگي خوابید، و صبحھاي متوالي زود بلند شد تا بھ شكار برود
رشد او را از نظر جنسي ) نياز نظر جسما(اوگوست  –آرژانتو اظھار نظر كرد كھ رشد سریع اخیر لویي 

  ماري. شود انجام داد بھ عقب انداختھ است، و جز انتظار كاري نمي

تا آنجا كھ بھ سالمت . ھر دوي شما خیلي جوان ھستید»  :ترز، كھ از این امر مطلع شد، بھ دخترش نوشت
پزشكان دوفن بھ  بعضي از» .ھر دو شما نیرو خواھید یافت. طور خیلي بھتر است شود، این تو مربوط مي

و این گفتھ وضع را بدتر   وي گفتند كھ ورزش و غذاي خوب رشد احساسات عشقي را تحریك خواھند كرد،
، دوفن ١٧٧٠سرانجام، در اواخر . كرد، زیرا این دو چیز بالعكس وي را تنومندتر و خوابالودتر ساختند

كنت آراندا، . نتیجة آن دردي یأس آور بودتوأم كند، ولي نتوانست؛ تنھا » وصلت«كوشید كھ ازدواج را با 
وجود دارد شروع بھ مجامعت  قلفھگویند مانعي كھ در زیر  مي»  :سفیر اسپانیا، بھ پادشاه خود گزارش داد

تواند با انعطاف الزم براي نعوذ  ن ضخیم است كھ نميقلفھ چنا«، یا »كند را بیش از حد دردناك مي
جراحان پیشنھاد كردند كھ مشكل را با یك عمل جراحي شبیھ بھ ختنھ برطرف كنند، ولي دوفن » .بازشود

اي  او تالشھاي مكرري كرد، ولي جز اینكھ خود و ھمسرش را ناراحت و تحقیر كند، نتیجھ. حاضر نشد
احساس عدم كفایت در زناشویي دوفن، احساس حقارت وي را . ھ یافتادام ١٧٧٧این وضع تا . نگرفت

. نسبت بھ خود عمیقتر كرد و احتماًال در تبدیل وي بھ پادشاھي مردد و فاقد اعتماد بھ نفس سھمي داشت
. شاید آن ھفت سال سرخوردگي در ازدواج برخصوصیات اخالقي و طرز رفتار ماري آنتوانت اثر گذارد

گرفتند و بیشتر مردم فرانسھ،  مردان و زنان دربار بیرحمانھ اقبال بد وي را بھ مسخره ميدانست كھ  او مي
او خود را با رفتن بھ اپرا یا تئاتر در پاریس . كردند دانستند، او را بھ عقیم بودن متھم مي كھ علت آن را نمي

اري آنتوانت از تشریفات م. داد داشت، ودر تھیة لباس تا سرحد افراط بھ خود آزادي عمل مي دلخوش مي
كرد كھ وي مرتبًا با درباریان درآمیزد، و ھمچنین از رسوم و آداب آن، سرپیچید، و  دربار، كھ ایجاب مي

دوستي نزدیك و صمیمانھ با افرادي دلسوز مانند پرنسس دو المبال را بھ این گونھ مراسم و تشریفات 
اعم از اینكھ علتش این بوده باشد  –و باري امتناع كرد وي مدتھا از صحبت كردن با مادام د. داد ترجیح مي

برد كھ زني دیگر توانستھ باشد چنین بھ طور  پسندید، یا اینكھ رشك مي كھ او اخالقیات مادام دوباري را نمي
  .كامل مورد مھر پادشاه قرار گیرد و نزدش صاحب نفوذ باشد

بھ اقامتگاه دوفن رفتند و او و دوفین را دیدند  درباریان شتابان. درگذشت ١٧٧۴مھ  ١٠لویي پانزدھم در 
آه خدایا، ما «: گفت جوان نوزدھسالھ فریاد كشان مي. كنند و بھ دعا مشغولند كھ بھ زانو درآمده و گریھ مي

چھ بار »  :او بھ یكي از دوستانش گفت» !ما جوانتر از آن ھستیم كھ بتوانیم فرمانروایي كنیم! را حفظ كن
در » .آید كھ ھمة جھان بر روي من خراب خواھد شد چنین بھ نظر مي. ام چیز نیاموختھ  من ھیچ! سنگیني

مردان، . تمام طول روز، در ورساي، پاریس، و سپس تا آن قسمت از فرانسھ كھ این خبر بھ آنجا رسید
  زنان، و اطفال با شادي فریاد
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ھاي ھانري چھارم، كلمة  وي یكي از مجسمھر  یك پاریسي پرامید،» !باد شاه زنده  شاه مرده است،»  :كردند
را حك كرد؛ پادشاه بزرگ از میان مردگان برخاستھ بود تا بار دیگر فرانسھ را از ھرج و » رستاخیز«

  .مرج، فساد، ورشكستگي، و شكست نجات دھد

II – حكومت  

انگلستان نبود؛ دستگاه عیب دستگاه حكومت چھ بود؟ این دستگاه بھ استبداد حكومت پروس و فساد حكومت 
با این وصف، دستگاه . اداري و حكومت ایالتي آن داراي بعضي افراد خوب، و مردان تواناي بسیار بود

انقالب بھ این علت . سلطنت بوربون نتوانستھ بود با رشد و توسعة اقتصادي و فكري مردم ھمگام باشد
ن از ھر ملت معاصر دیگر بھ مرحلة زودتر از جاھاي دیگر سراغ فرانسھ آمد كھ طبقات متوسط آ

شدة اتباعش انتظاراتي از دولت داشتند  واالتري از خرد و دانش رسیده بودند؛ و افكار ھشیار و برانگیختھ
  .كھ مشخصتر از خواستھایي بودند كھ ھریك از دولتھاي آن زمان ناچار بودند آنھا را بر آورند

و سلطنت با قدرت مطلقھ بودند، مقداري نظم و كفایت  فردریك دوم و یوزف دوم، كھ سرسپردگان فلسفھ
انگاري و  اي كھ بھ سھل وارد دستگاه سیاسي پروس و اتریش كرده بودند كھ در آن زمان در فرانسھ

آشفتگي و اغتشاش برھمھ جا حكمفرما «. بستھ بود وجود نداشت طلبي خاص مردم التیني زبان دل راحت
ھا در كشمكش بود، و  ز نظر قلمرو اختیارات با وزارتخانھدر ورساي، شوراي سلطنتي ا» .بود

ھا بھ خاطر عدم تفكیك صحیح و تداخل وظایفشان بھ خاطر رقابت در استفاده از یك اعتبار  وزارتخانھ
. عمومي واحد، و نبودن یك مرجع باالتر براي ھماھنگ كردن مشي آنھا، با یكدیگر در جدال بودند

ھاي قضایي بھ یك شیوه بود؛ از نظر  اختیارات مأموران دولتي در زمینھ تقسیمات كشوري از نظر حدود
اي دیگر؛ از لحاظ تقسیمات محلي براي امور نظامي باز بھ نحوي ثالث؛ و  ھاي امور مالي بھ شیوه حوزه

ھاي مالي، ناظر امور مالي  در ھریك از حوزه. باالخره، از حیث امور كلیسایي تقسیمات دیگري دركار بود
در سراسر فرانسھ منافع تولیدكنندگان روستایي با منافع . فرماندار و پارلمانھاي محلي در كشمكش بود با

مصرف كنندگان شھري تضاد داشت؛ ثروتمندان با فقرا، نجیبزادگان با اعضاي طبقة متوسط، و پارلمانھا 
، و ١٧٩٢این ھدف تا سال . بود یك ھدف متحد كننده و یك ارادة حاكم مورد نیاز. با پادشاه در مبارزه بودند

  .حاصل نشد ١٧٩٩آن اراده تا سال 

. ھاي زندگي فرانسویان، و در عین حال یكي از بھترین آنھا، دستگاه قضایي آنان بود یكي از بدترین جنبھ
دو . ، و شمال فرانسھ قوانین عرف و فئودال داشت)مقتبس از روم باستان(جنوب فرانسھ قوانین رومي 

ھر چند كھ شكایت از این وضع یك شكایت  - » اجراي عدالت پیچیده، پرھزینھ، و كند بود»  :توكویل گفت
  زندانھا كثیف، و مجازاتھا وحشیانھ بودند، و. عمومي است

قضات غیرقابل انفصال، و معموًال . شد ھنوز شكنجھ توسط دستگاه قضایي مجاز داشتھ مي ١٧٧۴در سال 
از لحاظ كلیة كیفیات ویژة «نري مین عقیده داشت كھ حقوقدانان فرانسھ سرھ. غیرقابل ارتشا و عادل بودند

آنھا شغل » .وكالي دعاوي، قضات، و قانونگذاران، بمراتب از ھمگنان خود در سراسر اروپا بھتر بودند
 از میان آنھا. كردند و حق آن را داشتند كھ این شغل را بھ پسر خود منتقل كنند العمر حفظ مي خود را مادام

یافتند، و ثروتمندترین و متنفذترین  محلي راه مي» پارلمانھاي«كساني كھ بیش از سایرین توانایي داشتند، بھ 
خود را از لحاظ شأن و شایستگي تنھا كمي از » نجباي ردا« ١٧٧۴تا سال . رفت آنھا بھ پارلمان پاریس مي

ي را كھ در خانوادة یكي از این دو طبقھ از اعضاي این طبقھ تنھا افراد. دانستند پایینتر مي» نجباي شمشیر«
  .دادند راه مي» پارلمانھا«متولد شده بودند بھ ) ردا و شمشیر(نجبا 

میان پادشاه و مردم در حكم ترمزھاي مفیدي براي » گروھھاي حد وسط«مونتسكیو استدالل كرده بود كھ 
ھ عنوان دو قدرت از این نوع، بھ قدرت خودكامھ خواھند بود؛ وي نجباي صاحب زمین و طبقھ قضات را ب

براي ایفاي این نقش بازدارنده مدعي این اختیار بودند كھ ھر » پارلمانھا«. طور مشخص ذكر كرده بود
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. فرمان سلطنتي را كھ بھ عقیدة آنھا با قوانین و حقوق مسجل انطباق یا اختالف داشت تصویب یا رد كنند
ي گرنوبل، روان، و رن، اصولي نیمھ دموكراتیك، گاھي ھمراه ایالتي، خصوصًا پارلمانھا» پارلمان«چند 

بھ این ترتیب، . داشتند ابراز مي» رضایت آزادانة ملت«و » ارادة عمومي«عبارات روسویي دربارة 
ولي، بھ » .بشر آزاد بھ دنیا آمده است و افراد بشر اصالتًا برابرند«اعالم داشت كھ  ١٧٨٨پارلمان رن در 

مبارزات آنھا با قدرت پادشاه . مدافعان سرسخت تمایزات و امتیازات طبقاتي بودند» انھاپارلم«طور كلي، 
شد، آنھا طرف رژیم كھن را  در فراھم ساختن زمینة انقالب مؤثر بود، ولي بتدریج كھ انقالب نزدیك مي

  .گرفتند و با سقوط آن ساقط شدند

خاندان بوربون، پادشاه تنھا قانونگذار،  طبق سنت. از جھات نظري و ظاھري، قدرت پادشاه مطلق بود
توانست دستور دھد ھر فردي در فرانسھ دستگیر شود و  او مي. مرجع اصلي قوة اجرائیھ و دادگاه عالي بود

حتي لویي شانزدھم . بھ طور نامحدود در زندان بماند، بدون اینكھ دلیلي اقامھ كند یا اجازة محاكمھ دھد
اي را بھ ارث برده بود، و  پادشاه دستگاه پرھزینھ. كرد ي صادر مي»بھ مھر ھاي سر نامھ«رئوف نیز چنین 

دربار  ١٧٧۴در سال . دانست ناپذیر مي این دستگاه خود را براي ادارة امور و حیثیت حكومت اجتناب
آشپز،  ٢٩۵نجیبزاده با ھمسران و اطفالشان بود؛ بھ این عده باید  ٨٨۶ورساي شامل خاندان سلطنت، و 

كھ … معمار، و انواع منشیھا، روحانیان، پزشكان، پیكھا، و محافظان،  ٨موسیقیدان،  ۴٧كارچي، ش ۵۶
. سرباز كھ در آن نزدیكیھا مستقر شده بودند، افزوده شود ١٠,٠٠٠شدند، با  نفر مي ۶٠٠٠روي ھم حدود 

ن مخصوص، اي داشت؛ بعضي از نجیبزادگا ھریك از اعضاي خاندان سلطنت براي خود دربار جداگانھ
  اورلئان و دوك دو/ مانند پرنس دو كنده و پرنس دو كونتي و دوك د

شوازي، سنتوبر،   در ورساي، مارلي، الموئت، مودون، –پادشاه چند كاخ داشت . بوربون ھم ھمین طور
وعادتش براین بود كھ از یك كاخ بھ كاخ دیگر نقل مكان كند و . ژرمن، فونتنبلو، كومپیني، و رامبویھ- سن

ھزینة میز . كھ بدیھي است الزم بود بھ آنھا جا و غذا داده شود -قسمتھایي از دربار نیز دنبالش روان شوند
  .لیور بالغ شد ٣,۶۶٠,۴٩١بھ  ١٧٨٠غذاي پادشاه در 

آقاي اوژار،    بھ این ترتیب،. حقوق مأموران دربار متوسط بود، ولي مزایاي آنھا وضعي متغیر داشت
كرد كھ این شغل سالي  گرفت، ولي اعتراف مي لیور حقوق مي ٩٠٠ھا، تنھا سالي  نھمنشي یكي از وزارتخا

رسانید، در  صدھا شغل بیمسئولیت درباریان را بھ پول مي. لیور برایش درآمد خالص دارد ٢٠٠,٠٠٠
 كرد، دادند؛ آقاي ماشو براي اینكھ سالي دوبار نامش را امضا مي حالي كھ زیردستان كارھا را انجام مي

شد، نصیب  لیور مي ٢٨,٠٠٠,٠٠٠دھھا مستمري، كھ جمع آنھا سالي . داشت لیور دریافت مي ١٨,٠٠٠
دھھا توطئھ در جریان بودند تا تعیین شود چھ كسي . شد ھاي آنھا مي الحمایھ دار یا تحت نجیبزادگان سروزبان

ھاي اسم و  رفت بھ خانواده از پادشاه انتظار مي. دقت و توجھ پادشاه برخوردار شود باید از عنایات بي
دار كھ دچار مشكالت مالي شده بودند كمك كند، و براي دختران نجیبزاده بھ ھنگام ازدواجشان جھیز  رسم

. داشت لیور دریافت مي ١۵٠,٠٠٠ھاي در قید حیات لویي پانزدھم تقریبًا سالي  ھریك از بچھ. فراھم آورد
رفت  گرفتند، زیرا از آنھا انتظار مي وان حقوق ساالنھ ميلیور بھ عن ١۵٠,٠٠٠ھریك از وزیران تا سالي 

مسئولیت  این ولخرجیھا، مستمریھا، ھدایا، حقوقھا، و مشاغل اسمي و بي  ھمة. اي بكنند پذیراییھاي پرھزینھ
بھ طور . آمدند شدند كھ از زندگي اقتصادي ملت بھ دست مي از درآمدھایي پرداخت مي) ولي با حقوق(

  .لیور براي فرانسھ خرج داشت كھ، یك دھم ھمة درآمد دولت بود ۵٠,٠٠٠,٠٠٠سالي خالصھ، دربار 

III – ملكة باكره  

او، كھ بھ یك شوھر از لحاظ جنسي ناتوان وابستھ و از . ماري آنتوانت ولخرجترین عضو دربار بود
با البسة  ١٧٧٨ زد؛ خود را تا سال گونھ ارتباط نامشروعي دست نمي عواطف عاشقانھ محروم بود، بھ ھیچ

اي در  مبالغ عمده. كرد ھا، و مجالس رقص سرگرم مي گرانبھا، جواھر، كاخھاي متعدد، اپرا، نمایشنامھ
او ) ١٧٨٣(در یك سال . داد باخت و با سخاوتي بیپروایانھ مبالغ ھنگفتي بھ نور چشمیھا مي قمار مي
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عالئم «، »لذات بدون مالحظھ«كھ طراحان برایش البسة تفنني، . لیور خرج لباس خود كرد ٢۵٢,٠٠٠
آرایشگران ساعتھا وقت صرف سرش . آوردند نام داشتند، برایش مي» تمناھاي نقابدار«یا » پنھان شده

آرایش گیسوي «این . رسید اش حد وسط قدش بھ نظر مي دادند كھ چانھ كردند و مویش را چنان ترتیب مي مي
مربوط بود، براي خانمھاي دربار، سپس خانمھاي پاریس، و  ، مانند تقریبًا ھرچیز دیگري كھ بھ او»مرتفع
  آنگاه

  

  ماري آنتوانت: لوبرن –مادام ویژه 

  .آمد خانمھاي مراكز ایااللتي بھ صورت مد در مي

او از بومر جواھرساز رسمي  ١٧٧۴در . عالقة شدید وي بھ جواھر تقریبًا بھ صورت یك جنون درآمد
لویي شانزدھم یك ردیف یاقوت، الماس، و النگو بھ . لیور خرید ٣۶٠,٠٠٠دربار سنگھاي قیمتي بھ مبلغ 

  :ترز چنین نوشت آرژانتو بھ ماري/ مرسي د ١٧٧۶لیور بھ او داد، در  ٢٠٠,٠٠٠بھاي 

اكو داده است، و با  ١٠٠,٠٠٠با آنكھ پادشاه، بھ مناسبات مختلف، بھ ملكھ الماسھایي بھ ارزش بیش از 
گوشوارھایي چلچراغي از … مجموعة شگرفي دارد، با این وصف مصمم شداینكھ علیاحضرت ھم اكنون 

تر بود  من از علیاحضرت این نكتھ را پنھان نداشتم كھ تحت شرایط اقتصادي حاضر عاقالنھ. بومر بخرد
كھ از چنین ھزینة عظیمي احتراز شود؛ ولي او نتوانست مقاومت كند، ھرچند كھ این خرید را با دقت انجام 

  .ن را از پادشاه پنھان داشتداد و آ
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ملكھ توافق كرد كھ تنھا در مواقع رسمي جواھرات خود را . ماري ترز سرزنش تندي براي دخترش فرستاد
و بعدھا این داستان را كھ وي   گاه ولخرجي مالیاتھاي خود را بر او نبخشیدند، بھ كار برد؛ ولي مردم ھیچ

  .خریداري كند پذیرفتند) كھ ماجرایش بعدًا گفتھ خواھد شد(قبول كرده بود آن گردنبند الماس مشھور را 

كرد و دوست  نگریست، زیرا او را تحسین مي پادشاه بھ این نقاط ضعف ھمسر خود با دیدة اغماض مي
او قروض قمار . كرد داشت، و نسبت بھ شكیبایي او در مورد ناتواني جنسي خودش احساس حقشناسي مي

كرد، ھر چند كھ  رداخت، و او را بھ رفتن بھ اپراي پاریس تشویق ميپ ھمسرش را از كیسة خود مي
دانست نشاط او در مالء عام باعث ناراحتي مردمي خواھد شد كھ بھ وقار و خویشنداري خاندان سلطنت  مي

دولت تقریبًا ھر ھفتھ ھزینة اجراي سھ نمایش، دو مجلس رقص، و دو شام رسمي را كھ در . اند عادت كرده
عالوه بر آن، ملكھ در مجالس بالماسكھ در پاریس یا در منازل . پرداخت یافت مي رتیب ميدربار ت

دوراني بود كھ مادرش بصراحت آن را دوران ) ١٧٧٧- ١٧٧۴(این سالھا . كرد خصوصي شركت مي
ملكھ، كھ از نزدیكیھاي شبانة شوھرش جز شھوات تحریك شده و ارضا نشده چیزي بھ . نامید اسراف مي

برد تا بھ بستر رفتن او را بھ  گاھي ھم ساعت را جلو مي(كرد زود بخوابد  آورد، او را تشویق مي يدست نم
او بھ . تا خودش بتواند در بازیھایي كھ ممكن بود تمام شب طول بكشند، بھ دوستانش ملحق شود) جلو اندازد

. بھ نمایش و موسیقي بیشتر بوداش  داد، و بھ ھنر عالقة كمي داشت، ولي عالقھ اي نشان نمي ادبیات عالقھ
نواخت، و با كالوسن سوناتھایي از موتسارت اجرا  كرد، چنگ مي خواند، بازیگري مي خوب آواز مي

  .كرد مي

اسراف بیفكرانة ناشي از بیحوصلگي و : از میان ھمة این معایب تنھا یكي بود كھ جنبة اساسي داشت
كھ امكان دارد (پرنس دولیني . ثروت و ناآگاه از فقر سرخوردگي، و معلول یك طفولیت و جواني غرقھ در

  مدعي) بوده باشد» جنتلمن«بیش از آنكھ تاریخنویس باشد، یك 

بود كھ طولي نكشید كھ ملكھ از مرحلة عالقھ بھ البسة گرانبھا بیرون آمد؛ در مورد باختھاي قمارش مبالغھ 
. شد ھ از خرج كردن بیپروایانھ ناشي ميشده، و قروضش ھمان قدر معلول سخاوت غیرعاقالنھ بودند ك

گاه  اتحاد با اتریش ھیچ. اي داشتند درباریان و محافل ادبي نسبت بھ او بھ عنوان یك اتریشي نظر خصمانھ
تجسمي از این اتحاد ) نامیدند مي» زن اتریشي«كھ او را آن (مورد عالقة تودة مردم نبود ماري آنتوانت 

حتي گاھي بھ زبان (بل قبول، مورد این سؤظن قرار داشت كھ از منابع اتریش بود و، تا حدودي بھ دالیل قا
اینھا، سرزندگي توأم با جواني، با روحي و عطوفتش، قلوب بسیاري را   با ھمة. كرد طرفداري مي) فرانسھ

او آمد   گذشت، براي كشیدن تك چھرة لوبرن، كھ چند ماه از بارداریش مي –مادام ویژه . تسخیر كرد
خیلي «ملكھ فورًا بھ او گفت خم نشود، زیرا . ؛ بھ ھنگام كار، چند لولھ رنگ از دست نقاش افتاد)١٧٧٩(

آنتوانت معموًال بامالحظھ بود، ولي . ھاي رنگ را از روي زمین برداشت و خودش لولھ» اید، پیش رفتھ
داد، و با   ه قرار ميگاھي، در آن لحظات خوشي بیفكرانھ، طرز رفتار یا نقایص دیگران را مورد مسخر

او ھنوز خطر «داد؛  العمل مثبت نشان مي شد عكس سرعتي بیش از حد نسبت بھ ھر تقاضایي كھ از او مي
  ».دانست تسلیم شدن بھ ھرگونھ انگیزة خیرخواھانھ را نمي

موجودي چنین سرزنده، كھ در نزدش زندگي و تحرك با یكدیگر مترادف بودند، براي آھنگ آھستھ و دقیق 
رسوم و تشریفات دربار ساختھ نشده بود، طولي نكشید كھ وي علیھ اینھا بشورید و در پتي تریانون، كھ در 

لویي  ١٧٧٨در . متري كاخ ورساي بود، و اطراف آن بھ جستجوي سادگي و آسایش پرداخت ١۶٠٠
توانست با  ملكھ مي در اینجا. شانزدھم مالكیت بالمنازع این محل مالقاتھاي پنھاني را بھ ملكھ عرضھ داشت

چون در این . نزدیكان خود پناه گیرد، و لویي قول داد مزاحم آنھا نشود، مگر اینكھ از او دعوت شود
او ترتیبي . ساختمان تنھا ھشت اطاق بود، ملكھ دستور داد چند كلبھ در نزدیكي آن براي دوستانش بسازند

خیابانھاي پرپیچ و خم، درختان  –نند طرحریزي ك» طبیعي«داد كھ باغھاي اطراف آن را بھ سبك 
گوناگون، مخفیگاھھا و یك جویبار؛ و دستور داد كھ براي این جویبارھا، با ھزینة زیاد، آب با لولھ از 

ھمچنین براي تكمیل تجسمي روسووار از بازگشت بھ طبیعت، دستور داد ھشت مزرعة . مارلي آورده شود
ز آنھا از خود كلبة روستایي، خانوادة دھقاني، تودة پھن، و چند كوچك در باغ مجاور دایر كنند كھ ھریك ا
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در آنجا وي بھ لباس زنان چوپان، یعني روپوش سفید، دستمال كردن نازك، و كاله حصیري در . گاو داشت
آمد و از دیدن دوشیدن شیر از پستان گاوھاي برگزیده بھ داخل ظروف چیني ساخت سور بسیار خوشش  مي
كردند، و روي چمن بھ پادشاه یا  نواختند، یا بازي مي تریانون او و دوستانش موسیقي مي در پتي. آمد مي

آورد  ھایي روي صحنھ مي در آنجا و در كاخ سلطنتي، ملكھ نمایشنامھ. دادند میھمانان برجستھ ضیافت مي
و، و كولت مانند نقش سوزان در عروسي فیگار –كرد  كھ در بعضي از آنھا خودش نقشھاي مھمي ایفا مي

   –در غیبگوي دھكده 

  .آورد و پادشاه را از ھمھ فن حریف بودن و جذبة خود بھ وجد مي

ترسید اگر با آزادي بیش از حد با مردان در آمیزد بدنامي بھ بار بیاید، با زنان دوستیھایي چنان  او، كھ مي
كارینیان، ملقب  - ترز دو ساووا –نخست، ماري . نزدیك برقرار كرد كھ بدنامي جنبة دیگري بھ خودگرفت

. ھ از دو سال قبل بیوه شده بودبھ پرنسس دو المبال، زني مالیم، غمگین، و ضعیف، بیست و یك سالھ، ك
ھا یا فواحش  كمي پس از ازدواجش بھ سراغ رفیقھ  شوھرش فرزند نوة لویي چھاردھم، دوك دو پانتیور،

رفت سیفیلیس گرفت، و پس از اعتراف بھ گناھان خود نزد ھمسرش با شرح و بسطي انزجار آور 
فت؛ بھ تشنجات عصبي و غش ادواري پرنسس ھرگز از عذاب طوالني آن ازدواج بھبود نیا. درگذشت

ماري آنتوانت نخست از . قطعھ كردند یك توده از مردم انقالبي او را قطعھ ١٧٩٢مبتال شد، تا اینكھ در 
ھاي  دید و برایش نامھ مند شد، سپس عشق شدیدي بھ او یافت؛ او را ھر روز مي روي ترحم بھ وي عالقھ

او این پرنسس را رئیس امور خاندان ملكھ  ١٧٧۵در اكتبر . نوشت مي –گاھي روزي دو بار  –آمیز  محبت
لیور بھ او  ١۵٠,٠٠٠اي بھ مبلغ  كرد؛ و پادشاه را، با وجود اعترافات تورگو، وادار كرد كھ حقوق ساالنھ

كردند از نفوذ خود نزد ملكھ  عالوه بر آن، پرنسس خویشان و دوستاني داشت كھ از وي تقاضا مي. بپردازد
آنتوانت، پس از یك سال، . ملكھ، نزد پادشاه استفاده كند كھ مشاغل یا عطایایي بھ دست آورند و، از طریق

  . عشقش نسبت بھ پرنسس دوالمبال رو بھ زوال گذارد و دوست دیگري گرفت

اي قدیمي و تھیدست بود؛ او قشنگ،  یوالند دو پوالسترون، ھمسر كنت ژول دو پولینیاك، از خانواده
آمد كھ او داراي  دیدند ھرگز این سوءظن برایشان پیش نمي ي بود؛ كساني كھ او را ميریزنقش، و طبیع

یافت، تورگو از  چنان حرص و طمع مالي باشد كھ، مادامي كھ ملكھ از مصاحب لطیف طبع خود لذت مي
كرد ھنگامي كھ كنتس بھ زایمان نزدیك شد، ملكھ او را وادار . متعادل كردن بودجة كشور احساس یأس كند

در آنجا ھر روز از او دیدن . بھ ال موئت، یكي از ویالھاي سطنتي نزدیك كاخ ورساي، نقل مكان كند
شد از او دریغ  چیز را نمي وقتي كنتس مادر شد ھیچ. برد كرد و تقریبًا ھمیشھ برایش ھدایایي مي  مي

ش، شغل سفارت لیور بھ عنوان جھیز دختر ٨٠٠,٠٠٠لیور براي پرداخت قروضش،  ۴٠٠,٠٠٠ :داشت
عنوان دوك و امالك ) ١٧٨٠(براي پدرش، پول و جواھر و پوست و آثار ھنري براي خودش، باالخره 

آرژانتو بھ ملكھ اطالع داد / سرانجام، مرسي د. زیرا كنت حسرت دوك شدن داشت –بیچ براي شوھرش 
قابًال با صمیمیت خود مورد سودجویي قرار گرفتھ است، و دوشس جدید صمیمیت وي را مت) ملكھ(كھ وي 

ملكھ از مادام دو پولینیاك   كھ بھ عنوان یك آزمایش، –ملكھ پذیرفت  - او پیشنھاد كرد، . دھد پاسخ نمي
مادام . آمد، از حلقة اطرافیان خود خارج كند  بخواھد كھ كنت دو ودروي را، كھ آنتوانت از او بدش مي

خانوادة پولینیاك بھ دشمنانش پیوست و یكي از . ي آوردامتناع كرد، و ماري آنتوانت بھ دوستان دیگري رو
  منابع افتراھایي شد كھ بھ وسیلة

  .دار كردند نویسان نام ملكھ را لكھ آنھا درباریان و جزوه

درباریان از ھدایایي كھ وي بھ نور چشمیھاي خود . تراشید كرد برایش دشمن مي تقریبًا ھركاري كھ او مي
آنھا شكایت داشتند كھ . رسید مفھوم آن این بود كھ سھم كمتري بھ خودشان مي داد متأسف بودند، زیرا مي

اند و  ھا زرق و برق خود را از دست داده كند كھ این برنامھ ھاي دربار غیبت مي قدر زیاد از برنامھ ملكھ آن
البسة وي  بسیاري از كساني كھ از ھزینة سنگین. كنند كاھش یافتھ است تعداد افرادي كھ در آن شركت مي

اي از لحاظ سادگي لباس  در سالھاي پیش شكایت داشتند، در این ھنگام از وي بھ خاطر اینكھ مد تازه
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. شدند بازرگانان ابریشم لیون و خیاطان پاریس تھدید بھ ورشكستگي مي. كردند متداول كرده بود، انتقاد مي
رفداران مادام دو باري را بھ عھده داشت، اگیون را كھ رھبري ط/ او پادشاه را وادار كرده بود كھ دوك د

؛ این دوك ھواخواھان زیادي داشت و اینھا ھستة دیگري از دشمنان را تشكیل )١٧٧۵(از كار بركنار كند 
كھ بسیاري از آنان اطالعات و پول از اعضاي دربار  –نویسان پاریس  ، جزوه١٧٧۶بعد از . دادند مي

بعضي از نویسندگان او را . اي علیھ ملكھ شدند زة ھتاكي بیرحمانھدست اندركار مبار -كردند  دریافت مي
اي  ھا، كھ مؤاخذه در یكي از این جزوه. كردند گاه و بیگاه كلیة مردان موجود در ورساي توصیف مي رفیقة 

چند بار شما بستر نكاح و نوازش شوھر خود را »  :خطاب بھ ملكھ نام داشت، این سؤال مطرح شده بود
اید تا خود را تسلیم زنان و مردان عیاش و شھوتپرست كنید و در لذات حیوانیشان، با آنھا یار و  ترك گفتھ

داد كھ از الماس پوشیده بود، و   یك جزوة دیگر یكي از دیوارھاي پتي تریانون را نشان مي» دمساز شوید؟
كردند كھ در  متھم مي شایعاتي در جریان بودند كھ وي را. داشت بھ این شیوه ولخرجي او را مجسم مي
» .اگر آنھا نان ندارند، كیك بخورند«: او گفتھ است ١٧٨٨جریان شورشھاي مربوط بھ نان در 
گاه مرتكب گناه این اظھار عاري از عواطف نشد؛ و بالعكس از كیسة  تاریخنویسان توافق دارند كھ وي ھیچ

تر، این عقیدة عمومي بود كھ درمیان  حتي از اینھا بیرحمانھ. كرد خود كمكھاي فراواني بھ مردم مي
مادام كامپان، بانوي اول خوابگاه ملكھ، چنین تعریف . الناس جریان داشت، حاكي از اینكھ وي نازاست عوام

  :كند مي

آرتوا صاحب پسري شد، زنان بازار و زنان ماھیفروش، كھ مدعي داشتن حق / كنت د ١٧٧٣وقتي در 
تھاي خاندان سلطنت بودند، درست تا در اقامتگاه ملكھ دنبالش رفتند و ورود بھ كاخ سلطنتي بھ ھنگام والد

كشیدند كھ این وظیفة او بود نھ وظیفة جاریش كھ براي تخت  ترین عبارات فریاد مي با خشنترین و عامیانھ
سروپا بست و خود را، با من،  ملكھ با شتاب در را بھ روي این خالھ زنكھاي بي. سلطنت وارث تأمین كند

  .ر اطاقش حبس كرد تا بر وضع نابسامان خویش بگریدد

  توانست بھ مردم تفھیم كند كھ پادشاه از لحاظ جنسي ناتوان است؟ او چگونھ مي

یوزف دوم با  ١٧٧٧در آوریل . فرانسھ منتظر ماند تا امپراطور مقدس روم بیاید و این معضل را بگشاید
  اگر»  :او عاشق ملكھ شد و گفت .فون فالكنشتاین وارد ورساي شد نام مستعار كنت

و او » .كردم تا مصاحبي چنین دلفریب داشتھ باشم تو خواھرم نبودي، من بدون تردید بار دیگر ازدواج مي
  :بھ برادرشان لئوپولد نوشت

او زني جذاب و قابل احترام است، . ام ام و متوجھ گذشت این ساعات نشده من ساعتھاي متوالي با او گذرانده
او ھمچنین با روح و آنچنان تیزھوش … . ي جوان، كمي بیفكر، ولي اساسًا نجیب و با فضیلتتا حدود

العمل  العمل وي ھمیشھ صحیح است؛ اگر او طبق ھمین عكس  نخستین عكس. است كھ مرا متعجب ساخت
وي تمایل شدیدي بھ خوشي و . نقص نداشت… كرد، و بھ شایعات كمتر توجھ مي… كرد نخستین عمل مي

  …. شود ت دارد و چون سلیقة وي شناختھ شده است، از ضعفش سوء استفاده ميلذ

اي ندارد، و از بادة اسراف و تبذیر این كشور  بھ پادشاه عالقھ  كند، ولي او تنھا بھ خوشي و لذت فكر مي
بھ طور . دارد كھ مایل نیست انجام دھد  او پادشاه را بزور بھ كارھایي وا مي… . سرمست شده است

  .دھد، نھ وظایف یك ملكھ را الصھ، او نھ وظایف یك ھمسر را انجام ميخ

خوابیدند؛ پادشاه مایل بود زود بھ خواب برود،  ملكھ توضیح داد كھ چرا او و پادشاه در اطاقھاي جداگانھ مي
و  یوزف از پادشاه دیدن كرد. دادند كھ از تھییجات جنسي احتراز جویند و ھر دو آنھا عاقالنھ تشخیص مي

داراي . این مرد كمي ضعیف است، ولي سفیھ نیست«: او بھ لئوپولد نوشت. از او خیلي خوشش آمد
او بھ نحوي معقول . انگیز است ھا و قضاوتي معقول است، ولي وضع فكري و جسمانیش رقت اندیشھ

و » نشدهروشن «در حقیقت ھنوز … كند، ولي بھ یادگرفتن تمایلي ندارد و فاقد كنجكاوي است؛ صحبت مي
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امپراطور طوري با لویي صحبت كرد كھ ھیچ كس جرأت نكرده بود با » .ھنوز فكرش شكل نگرفتھ است
او متذكر شد اشكالي كھ در پوست قسمت جلو آلت تناسلي وي وجود دارد با یك عمل . او صحبت كند

ین دین را دارد جراحي ساده، ھر چند دردناك، قابل برطرف كردن است؛ و پادشاه در برابر كشور خود ا
  .لویي قول داد كھ تسلیم چاقوي جراحي شود. كھ صاحب فرزند شود

این سند بسیار قابل توجھ . براي ملكھ نوشت» دستورالعمل«یوزف پیش از خروج از ورساي، یك صفحھ 
  :است

تأخیر ] در اصالح خود[اگر بیش از این . تواني جواني را بھانھ كني شوي و دیگر نمي توداري مسنتر مي
كند، آیا ناراحتي  كند، وقتي با تو صحبت مي وقتي پادشاه تو را نوازش مي… كني، چھ برسرت خواھد آمد؟

باید … اي خصوصیتھا و دوستیھاي تو چھ تأثیري دھي؟ آیا ھیچ فكر كرده  و حتي انزجار از خود نشان نمي
را كھ در این بازیھا گردھم جمع آیا عواقب وحشتناك بازیھاي تقدیر، افرادي … بر مردم داشتھ باشند؟

  اي؟ كنند، سنجیده و سبك سنگین كرده شوند، و سازي را كھ آنھا كوك مي مي

  :یوزف دربارة عالقھ ملكھ نسبت بھ مجالس بالماسكة پاریس، بھ او چنین نوشت

ي، و دھ آمیزي، بھ متلكھاي آنھا گوش مي بندوبار، فاحشھ، و بیگانھ درھم مي چرا با یك مشت اشخاص بي
پادشاه تمام شب در ورساي تنھا … !گویي؟ این كار چقدر ركیك است شاید خودت ھم متلكھاي مشابھي مي

  آمیزي و با شود، و تو با اجتماع درمي گذارده مي

آیم، زیرا در   اندیشم، واقعًا بھ لرزه درمي من بھ سعادت تو كھ مي… . شوي ھاي پاریس قاطي مي رجالھ
اي روي خواھد داد، مگر  تواند عاقبت خوبي داشتھ باشد، و انقالب بیرحمانھ يدراز مدت این سعادت نم

  .اینكھ علیھ آن اقداماتي بكني

عزیمت «: پس از اینكھ یوزف رفت، او براي مادرش نوشت. ملكھ تحت تأثیر سرزنشھاي او قرار گرفت
ت كوتاه چنان احساس سعادت من در آن مد. توانم آن را پركنم امپراطور خلئي ایجاد كرده است كھ من نمي

ولي آنچھ برایم مانند رؤیا نخواھد بود، اندرز . رسد كردم كھ اینك تمام آن بھ نظرم مانند یك رؤیا مي مي
آنچھ واقعًا باعث اصالح وي شد » .كھ بھ من داده و براي ھمیشھ برقلبم نقش بستھ است… خوبي است

، ظاھرًا بدون ھیچ نوع داروي بیھوشي، خود ١٧٧٧ابستان زیرا لویي در ت. اندرز نبود، بلكھ مادر شدن بود
او بیست و سومین سالروز تولد خود را . را تسلیم یك عمل جراحي كرد كھ كامًال موفقیت آمیز از آب درآمد

كرد،  احساس غرور و خوشوقتي مي. سرانجام با تصرف كردن ھمسر خود جشن گرفت) ١٧٧٧اوت  ٢٣(
برم، و متأسفم  من از این خوشي لذت بسیار مي«: خود بھ طور محرمانھ گفت ھاي دوشیزة و بھ یكي از عمھ

او این موضوع را بھ شیوة . باردار نشد ١٧٧٨ولي ملكھ تا آوریل » .كھ مدتي چنین مدید از آن محروم بودم
قدر  آنام شكایت كنم كھ یكي از اتباعتان  اعلیحضرتا، آمده«: شیطنت آمیز خود بھ پادشاه اعالم داشت و گفت
وقتي لویي متوجھ منظور او شد، وي را در آغوش » .زند جسارت پیدا كرده است كھ بھ شكم من لگد مي

آورد و خواھشھایش را انجام   در این موقع وي بیش از ھر زمان دیگر ھوسھاي ملكھ را برمي. خود گرفت
ربارة پیشرفت وارث مورد انتظار كرد تا از آخرین اعالمیھ د روزي ده بار از اقامتگاه وي دیدن مي. داد مي

و ماري آنتوانت، كھ دستخوش دگرگوني مرموزي از لحاظ جسمي و روحي شده بود، بھ پادشاه . اطالع یابد
خواھم یك مادر باشم، از بچة خود   خواھم زندگیم از این پس غیر از گذشتھ باشد، من مي من مي«: گفت

  ».پرستاري، و خود را وقف آموزش او كنم

بچة خود  ١٧٧٨دسامبر  ١٩پس از رنج غمباري كھ یك قابلة مرد ناآزموده آن را بدتر كرده بود، در ملكھ 
ھاي  والدین متأسف بودند كھ این بچھ دختر است، ولي پادشاه خوشحال بود كھ دروازه. را بھ دنیا آورد

مادر جوان از این . زندگي گشوده شده است، و اطمینان داشت كھ بموقع خود پسري ھم بھ دنیا خواھد آمد
كھ اینك وارد آخرین سال زندگي خود (او بھ ماري ترز . كرد كھ آرزویش برآورده شده است رو شادي مي
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اگر من درگذشتھ مستحق . تواند خیلي از طرز رفتار من راضي باشد مادر عزیزم مي»  :نوشت) شد مي
ولي اكنون من خیلي معقولترم، و . ر بودماي بچگانھ داشتم و بیفك سرزنش بودم، بھ این علت بود كھ روحیھ

نھ درباریان و نھ مردم عادي این تغییر روحیھ و طرز رفتار ملكھ را » .ام چیست دانم وظیفھ خیلي خوب مي
  این یك حقیقت پذیرفتھ شده است كھ او بعد از تولد«: كردند، ولي كنت دوسگور نوشت باور نمي

كند كھ از  او دقت بیشتري مي. وجھ جدیتر بھ امور را آغاز كردتر، و ت نخستین فرزندش، زندگي با قاعده
میھمانیھاي پرسروصدایش با فواصل زیادتري تشكیل . آنچھ امكان دارد باعث بدنامي شود اجتناب ورزد

بخشد، و جاي البسة فاخر را  روي جاي خود را بھ سادگي مي زیاده. شوند و كمتر روح و سرور دارند مي
كردند كھ آن دختر لوس و بیپروا مادري  اینكھ مردم فرانسھ درك نمي» .اند ني گرفتھلباسھاي سادة كتا

رود،  ھیچ چیز از دست نمي. القلب و با وجدان شده است قسمتي از مكافات طوالني ماري آنتوانت بود رقیق
  .ولي براي ھرچیز باید بھایي پرداخت شود

او از بارداري مجدد . داشت بھ تخت سلطنت مستثنا ميدانست كھ قوانین فرانسھ زنان را از رسیدن  او مي
جنیني چنان دردناك شد كھ بیشتر  استقبال بھ عمل آورد، و دعا كرد كھ صاحب پسري شود؛ ولي دچار سقط

-ژوزف-پسري بھ دنیا آورد كھ لویي ١٧٨١اكتبر  ٢٢بار دیگر كوشید، و در . موي سرش را از دست داد
كردند، ولي پادشاه خوشوقت آنھا را  ر مورد نسبت این طفل ابراز تردید ميبدبینان د. گزاویھ نامیده شد

  »!پسرم! پسرم دوفن»  :گرفت؛ او فریاد برآورد نادیده مي

IV – پادشاه خوش باطن  

پذیر،  ملكھ برازنده، زبر و زرنگ، شیطان، تحریك. لویي از ھمھ جھت بجز سن با ھمسر خود فرق داشت
  ف، خودنما، مغرور، و ھمیشھ یك ملكھ بود؛ لویي دست و پا چلفتي،پرجوش و خروش، سبكسر، مسر

جو، بیتكلف، كمرو، و ھر دزه از وجودش غیر از یك  مردد، عبوس، آرام، زحمتكش، صرفھ  بیتحرك،
با . او بھ روز، كار، و شكار عالقھ داشت؛ ملكھ بھ شب، میزورقبازي، و رقص دل بستھ بود. پادشاه بود

مند  ملكھ وفادار، و پادشاه عالقھ. الھاي آزمایشي نخستین، این ازدواج نافرخنده نبوداین وصف، پس از س
  .شدند بود، و بھ ھنگام حدوث اندوه، آنان یك روح در دو پیكر مي

توانست وزن بدن خود را تحت مراقبت قرار دھد، امكان داشت  خطوط چھرة پادشاه منظم بودند؛ اگر او مي
داد و  ھاي خود را بھ جلو و عقب حركت نمي بود، و اگر بھ ھنگام راه رفتن شانھ قدش بلند. خوش سیما باشد

دید چشمانش ضعیف بود و این امر بھ . گامھایش سنگین نبودند، امكان داشت ظاھري شاھانھ داشتھ باشد
وي بھ ظاھر خود شدیدًا «: گفت مادام كامپان مي. موھایش بندرت مرتب بودند. افزود نابرازندگیش مي

كرد؛ با ولع بسیار غذا  عضالني و نیرومند بود و یكي از امربران خود را با یك دستھ بلند مي» .بیتوجھ بود
كردند و ناچار  خورد او را مست مي كرد، ولي گاھي غذاھایي كھ مي خورد؛ درمیخواري افراط نمي مي
د او كم بودند، كمتر دچار احساسات تند و پرشور در وجو. بایستي او را در رفتن بھ بستر كمك كنند مي

  .شد نشئة لذت و غایت درد و رنج مي

اش كرده بودند، یعني كساني كھ براي تیز فكر شدن تربیت یافتھ بودند و بھ منظور  از فرانسویاني كھ احاطھ
كرد؛ ولي در محاورات  گویي تعلیم دیده بودند، احساس ناراحتي مي كسب آمادگي براي نكتھ

. داد یوزف دوم را با بسط اطالعات و سالمت قضاوت خود تحت تأثیر قرار مي اشخاصي مانند خصوصي،
  :بھ سخنان پرنس ھانري پروس، برادر فردریك كبیر، دربارة او گوش دھید

بھ من گفتھ شده بود كھ بھ تعلیم و تربیت او توجھي نشده است، و او … . پادشاه مرا بھ حیرت واداشت
من در صحبت با او از اینكھ دیدم، جغرافیا را خیلي . سرزندگي زیادي نداردداند و روح و  چیز نمي ھیچ

ھاي سالمي است، سعادت مردم كشورش ھمیشھ در فكر او جاي  داند، در سیاست داراي اندیشھ  خوب مي
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دارد، و او بھ طور كامل داراي شعوري است كھ براي یك شاھزاده بیش از یك فكر درخشان ارزشمند 
  .اعتماد بود ولي او بیش از حد نسبت بھ خود بي. آمدم است، بھ حیرت

او انحطاط و سقوط امپراطوري روم اثر گیبن را . كرد لویي كتابخانة خوبي داشت و از آن استفاده مي
ولي وقتي متوجھ گرایش ضد مسیحي آن شد، این كتاب را كنار . خواند و قسمتي از آن را ترجمھ كرد

لرندن را چندبار خواند، گویي كھ بھ وي الھام شده بود كھ خود سرنوشت او تاریخ شورش اثر ك. گذاشت
اگر من بھ جاي او بودم، ھرگز بھ روي مردم خود شمشیر »  :او گفت. چارلز اول را تكرار خواھد كرد

دستورالعملھاي مشروحي تنظیم كرد كھ ) ١٧٨۵(براي راھنمایي سفر الپروز بھ اقیانوس آرام » .كشیدم نمي
ھاي مختلف، خصوصًا در  او با وزارتخانھ. دادند آن را بھ دانشمندان فرھنگستان علوم نسبت مي وزیرانش

نقاط ضعف . واشینگتن و فرانكلین بھ حسن قضاوت وي معترف بودند. امور داخلي، در تماس نزدیك بود
مرتبط بوده  وي بیشتر ناشي از ضعف اراده بودند تا طرز فكر، و امكان دارد با سنگیني غذاھا و وزنش

عدم توانایي وي بھ مقاومت در برابر القائات، یا اینكھ پس از تعمق بھ عمل روي آورد، از كیفیات . باشند
داد آن را بھ دیگران  جویي بود، ولي مالطفت طبعش اجازه نمي خودش اھل صرفھ. اساسي اخالقش بودند

  .بخشید ميتحمیل كند؛ بھ تقاضاي ھمسرش، با امضاي خود صدھا ھزار فرانك 

اي نگرفت، و در دوستي، شاید بجز در مورد تورگو، وفادار   او از لحاظ فضیلت كمبودي نداشت، رفیقھ
كامًال احتمال دارد كھ او، پس از تورگو، مردي باشد كھ در دوران خود بیش از ھمھ مردم را دوست «. بود

فرانك میان فقرا تقسیم كند، و  ٢٠٠,٠٠٠در روز جلوس خود، از ناظر كل امور مالي خواست كھ » .داشت
» .دھید، آن را از مقرري من بردارید اگر با توجھ بھ نیازھاي كشور این مبلغ را زیاد تشخیص مي«: افزود

اي براي ملت  را، كھ آغاز یك دوران سلطنت را بھ صورت تحمیل تازه» مالیات تاجگذاري«آوري  او جمع
 ٣,٠٠٠,٠٠٠او   س دچار سیل و امراض واگیردار بود،كھ پاری ١٧٨۴در . آورد، ممنوع داشت درمي

در یك زمستان سخت، اجازه داد فقرا در روزھاي متوالي بھ . فرانك براي كمك بھ مردم اختصاص داد
  از نظر ظاھر، واقعیت، و مراعات. خواھند بخورند اش ھجوم آورند و ھرچھ مي آشپزخانھ

كرد؛ و با آنكھ بھ غذا  ریفات و مقررات كلیسا را اجرا مياصول مذھبي مسیحي بود و با دقت بسیار كلیة تش
بدون تعصب یا تظاھر، متدین بود؛ و با آنكھ خود . گرفت ایام روزة بزرگ را روزه مي  مند بود، ھمة عالقھ

كوشید  او مي. طرفدار سنت مذھبي و تقدس بود، ھمو بود كھ بھ پروتستانھاي فرانسھ حقوق مدني اعطا كرد
  .كھ این كار مشكلترین كار دنیاست –ا با حكومت سازش دھد تا مسیحیت ر

براي حضور در   :اش بھ سادگي، ناچار بود از نظر ظاھر مانند یك پادشاه زندگي كند با وجود عالقھ
ھا و درباریان لباس برتنش كنند، دعاي صبح را در حضور آنان  شرفیابیھاي رسمي اجازه دھد غالمبچھ

است شورا را بھ عھده گیرد، فرامیني صادر كند، و در شامھا و پذیراییھا و مجالس بخواند، بارعام دھد، ری
داد، او مانند  ولي تا آنجا كھ مقام و اشتھایش اجازه مي. رقصید ھرچند كھ خودش نمي –رقص حضور یابد 

ودش او با روسو ھمعقیده بود كھ ھركس باید یك حرفة یدي بیاموزد؛ خ. كرد ھر شارمند خوبي زندگي مي
او یك قفلساز معمولي را بھ «گوید كھ  مادام كامپان مي. چند حرفھ آموخت، از قفلسازي گرفتھ تابنایي

شدند،  ساخت، و چون دستھایش براثر آن نوع كار سیاه مي داد و با او كلید و قفل مي اقامتگاه خود راه مي
او محسور ھمة » .گرفت مي اغلب در حضور من، مورد عتاب و خطاب و حتي سرزنشھاي تند ملكھ قرار

جا كردن مصالح، تیر، و قطعات  چیزھایي بود كھ با ساختمان ارتباط داشتند؛ بھ كارگران كاخ در جابھ
او یك . دوست داشت در اقامتگاه خود با دستھاي خویش تعمیراتي انجام دھد. كرد بندي كمك مي سنگ كف

 –ت و ادوات جغرافیایي بود، مانند كره و نقشھ یكي از اطاقھایش حاوي آال. شوھر طبقة متوسط خوب بود
اطاقي دیگر حاوي ابزار چوبكاري بود، یك اطاق دیگر بھ كوره، . كھ بعضي از آنھا را خودش كشیده بود

ماھھا زحمت كشید تا یك ساعت بسیار بزرگ بسازد كھ . سندان، و انواع بسیاري از ابزار آھنین مجھز بود
  .اش چند اطاق را اشغال كرده بود كتابخانھ. ول، و سالھا را نشان دھد، فص)ماه(ماھھا، واھلة قمر 
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حتي تا زمان مرگش و بعد از آن، زیرا مردم پاریس بودند نھ مردم  –مردم فرانسھ او را دوست داشتند 
در آن سالھاي نخستین، تحسین از وي تقریبًا جنبة . با گیوتین سر از تنش جدا كردند ١٧٩٣فرانسھ كھ در 

شما پادشاه خیلي خوبي دارید، و من از صمیم قلب بھ »  :آالمبر نوشت/فردریك كبیر بھ د. ني داشتھمگا
پادشاھي كھ عاقل و با فضیلت است باید بیش از شھریاري كھ تنھا شھامت دارد، مورد . گویم  شما تبریك مي

جویي، صلح، و  الت، صرفھاو بھ خوب بودن، عد«: آالمبر پاسخ داد/ و د» .ھراس رقبایش قرار داشتھ باشد
او درست ھمان چیزي است كھ اگر بخت با ما یاري نكرده و او را بھ ما نداده بود، . مند است آرامش عالقھ

آنچھ كھ »  :گفت ولتر ھم ھمین عقیده را داشت و مي» .كردیم بایستي بھ عنوان پادشاه خود او را آرزو مي مي
گوتھ در سنین » .او را نزد مردم فرانسھ عزیز داشتھ استلویي از زمان جلوس خود انجام داده است، 

  :كھولت، آغاز فرخندة سلطنت وي را بھ خاطر آورد و گفت

در فرانسھ یك سلطان تازه و نیكوكار بھترین توجھات خود را بھ رفع مفاسد بسیار، و بھ واالترین ھدفھا 
ر كردن از ھر گونھ قدرت خودسرانھ، نظ یعني بھ استقرار یك نظام مرتب و كارآمد اقتصاد سیاسي، صرف

. روشنترین امیدھا برھمة گسترده شد. و حكومت كردن تنھا برطبق موازین قانون و عدالت اختصاص داد
  اي روشن و واالمقام را نوید داد، و بھ جوانان با اعتماد، و بھ ھمة بشریت، آینده

V – ١٧٧۶-١٧٧۴: وزارت تورگو  

نخستین وظیفة لویي شانزدھم یافتن وزیران با كفایت و درستكار بود كھ بتوانند ھرج و مرج دستگاه اداري 
پادشاه این . بودند» پارلمانھا«مردم با سروصداي بلند و خواستار احضار مجدد . و مالي را اصالح كنند

روي كار » پارلمانھا«ي بھ جاي ا پارلمانھا را احضار، و موپو را، كھ بر آن بود تا سازمان قضایي تازه
وزیر  ١٧۴٩تا  ١٧٣٨فردریك فلیپو، كنت دو مورپا را، كھ از سال  -اوژان. آورد، از كار بركنار ساخت

كشور بود و بھ علت ھجو كردن مادام دو پومپادور از كار بركنار شده بود، اینك، در سن ھفتادوسھ 
اب توأم با حسن نیت ولي بداقبالي بود، زیرا مورپا كھ این انتخ. وزیر خود برگزید سالگي، بھ عنوان نخست

مدت ده سال در امالك روستایي خود زندگي كرده بود، تماس با تحوالت فرانسھ در زمینة اقتصاد و افكار 
پادشاه . را از دست داده بود و بیش از آنكھ درایت و كارداني داشتھ باشد، از لطافت طبع برخوردار بود

لویي دو  - مور خارجي شارل گراویھ، كنت دو ورژن، براي وزارت جنگ كنت كلودبیست سالھ براي ا
  . ژاك تورگو، بارون دو لون، را انتخاب كرد -روبرو - ژرمن؛ و براي وزارت دریاداري آن - سن

در صفحات قبل، ما از تورگو بھ عنوان یك محقق، صاحبنظر، و سخنران در زمینة مسیحیت و پیشرفت، 
فرانسھ، و مباشر پرفعالیت و خیرخواه دولتي در لیموژ سخن » فیلسوفان«كراتھا و از دوستان فیزیو

دربار بھ لویي ھشدار دادند كھ تورگو اعتقادي بھ خداوند ندارد و براي » خشكھ مقدسان«. ایم گفتھ
پادشاه او را بھ حساسترین شغل  ١٧٧۴اوت  ٢۴دایرةالمعارف مقاالتي نوشتھ است؛ با این وصف، در >

جاي تورگو را در وزارت دریاداري گابریل دو سارتین گرفت . تي یعني ناظر كل امور مالي ترفیع داددول
او . آوري را صرف ساختن ناوگانھایي كرد كھ بعدًا بھ آزاد كردن امریكا كمك كردند ھاي سرسام  كھ ھزینھ

  .براي تأمین اعتبارات الزم بھ تورگو متكي بود

فداكار در خدمت بھ كشورش، دوراندیش : لویي چھاردھم در كولبر یافتھ بود تورگو چنان فرانسویي بود كھ
سیما، ولي فاقد برازندگي مرداني بود كھ  او بلند قد و خوش. ناپذیر، و فسادناپذیر در نظرات خود، خستگي

. كرد ھر چند كھ مادموازل دو لسپیناس بگرمي از او استقبال مي –در محافل ادبي صیقل و جال یافتھ بودند 
بسیاري از اوقات كھ وي بھ خاطر نوسازي اقتصاد فرانسھ زحمت . سالمتي خود را فداي كارش كرده بود

  كشید، بھ علت نقرس در مي

كوشش داشت تا اصالحاتي را كھ بھ یك ربع قرن زمان نیاز داشتند در یك دوران . اطاق خود زنداني بود
وقتي بھ قدرت . كرد دوران تصدیش متزلزل است ميكوتاه وزارت بھ موقع اجرا بگذارد، زیرا احساس 
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رسید چھل و ھفت سال، وقتي آن را از دست داد چھل و نھ سال، و وقتي در گذشت پنجاه و چھار سال 
  .داشت

او با فیزیوكراتھا ھمعقیده بود كھ صنایع و تجارت، تا آنجا كھ امكان دارد، باید از قید ضوابط دولت یا 
ترین و عملیترین راه  ن تنھا منبع ثروت است؛ یك مالیات واحد برزمین منصفانھاصناف آزاد باشند؛ زمی

فرانسھ شكاكیت و » فیلسوفان«او از . تأمین درآمد است؛ و كلیة مالیاتھاي غیر مستقیم باید لغو شوند
ا رواداري مذھبیشان، اعتقادشان بھ عقل و پیشرفت، و امیدشان بھ اصالح از طریق یك پادشاه روشنفكر ر

این   پذیرفت، اگر پادشاه مردي باخرد و حسن نیت بود و فلسفھ را بھ عنوان راھنماي خود مي. بھ دست آورد
آمد كھ بمراتب بھتر از قیام خشونت آمیز و ھرج ومرج آفریني  امر بھ صورت انقالبي مسالمت آمیز درمي

در این ھنگام این . یز از میان ببردبود كھ امكان داشت نھ تنھا مفاسد قدیمي، بلكھ خود نظم اجتماعي را ن
فرانسھ با فیزیوكراتھا » فیلسوفان»  بھ این ترتیب،. شد  ولتر بھ مورد آزمایش قرار داده مي» تز سلطنتي«

  .در ابراز شادي از بھ قدرت رسیدن تورگو ھماواز شدند

زارت دارایي تورگو در كومپیني نزد لویي شانزدھم رفت تا از انتصاب خود بھ و ١٧٧۴اوت  ٢۴در 
لویي، كھ دست » .كنم من خود را نھ فداي پادشاه، بلكھ فداي مرد درستكار مي«: او گفت. سپاسگزاري كند

آن روز عصر، وزیر » .شما راه خطا نخواھید پیمود«: تورگو را در دست خود گرفتھ بود، پاسخ داد
  :ح بیان داشتاي براي پادشاه فرستاد و در آن اصول برنامة خود را بھ این شر نامھ

  …گونھ ورشكستگي، اعم از آشكار یا پنھان ھیچ

  …گونھ افزایش مالیات، و علت آن وضع مردم شما است ھیچ

  .زیرا ھر وام در پایان مدتي معین مستلزم ورشكستگي یا افزایش مالیات است… گونھ وام، ھیچ

ت بھ میزان كمتر از درآمد، بھ تنھا یك وسیلھ وجود دارد و آن كاھش ھزینھ اس  براي تحقق این سھ نكتھ،
انداز كردن بیست میلیوني كھ صرف تأدیة دیون قبلي شود  قدر كافي كمتر از درآمد تا ھر سال بتوان از پس

  .اي كھ آتش شود كشور را بھ ورشكستگي خواھد كشانید بدون آن، نخستین گلولھ. اطمینان داشت

  .)ا بھ ورشكستگي كشانیدفرانسھ ر ١٧٧٨نكر بعدًا بھ وام متوسل شد، و جنگ (

فرانك و ھزینة ساالنة آن  ٢١٣,۵٠٠,٠٠٠تورگو پس از توجھ بھ اینكھ درآمد ساالنة دولت 
جوییھاي گوناگوني مقرر داشت و دستوراتي صادر كرد كھ نباید بدون  فرانك است، صرفھ ٠٠٠,٠٠٠,٢٣۵

او در صدد بود تا با . مل آیدمنظوري از خزانھ بھ ع گونھ پرداختي براي ھیچ اطالع و موافقت او ھیچ
  استقرار تدریجي آزادي فعالیت، تولید، و تجارت، بھ اقتصاد

براي احتراز از عدم رضایت در . او كار خود را با تالش در احیاي كشاورزي آغاز كرد. تحرك بخشد
ش، شھرھا معموًال دولت تجارت غالت را تحت نظارت درآورده و فروش آن را توسط زارع بھ عمده فرو

ولي پایین . كرد آورد و قیمت نان را محدود مي فروش تحت ضوابطي درمي و توسط عمده فروش بھ خرده
شد او را از كشت غلة بیشتر، و دیگران را از كشاورزي   بودن بھایي كھ بھ دھقان پرداخت مي

بالقوة ملت اراضي قابل كشت وسیعي در فرانسھ بھ صورت كشت نشده مانده بودند، و ثروت . داشت بازمي
احیاي كشاورزي نخستین گام در راه احیاي فرانسھ   بھ نظر تورگو،. شد در سرچشمھ تولید آن محدود مي

توانست تحصیل كند، باعث افزایش درآمد،  آزادي كشاورزي در فروش غلة خود، بھ ھر قیمتي كھ مي. بود
برویر در دوران رونق سلطنت لویي شد او را از آن زندگي بدوي و حیواني كھ ال  موقع، و قوة خریدش مي

  .آورد چھاردھم توصیف كرده بود بیرون مي
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، تورگو از طریق شوراي سلطنتي فرماني صادر كرد كھ بھ موجب ١٧٧۴سپتامبر  ١٣بھ این ترتیب، در 
كرد، آزاد  العمل شھرنشینان حالت بحراني ایجاد مي آن دادوستد غلھ در ھمھ جا جز پاریس، كھ در آن عكس

براي «: دو پون دو نمور براي این فرمان یك مقدمھ نوشتھ و ھدف آن را چنین توصیف كرده بود. م شداعال
احیا و توسعة كشت زمین، كھ محصول آن واقعیترین و مسلمترین ثروت كشور است؛ براي حفظ وفور بھ 

این » .كامل بھ سود رقابت… خارجي؛ و براي از میان بردن انحصار  وسیلة انبارھاي غلھ و ورود غلة
. نفسھ ابداع آمیز و منعكس كنندة پیدایش افكار عمومي بھ صورت یك قدرت سیاسي بود مقدمة توضیحي في

بیني كرد كھ این فرمان بزودي  ولتر این فرمان را بھ عنوان آغاز یك دوران تازة اقتصادي ستود و پیش
مرد سالخورده و علیل «: فرستاد و گفت او یادداشتي براي تورگو. رونق و رفاه ملت را افزایش خواھد داد

سپتامبر  ١٣قدر طول عمر داده است كھ شاھد فرمان مورخ  فرنھ از طبیعت سپاسگزار است كھ بھ او آن
  ».كند و براي موفقیت او دعا مي  گذارد، او بھ نویسندة این فرمان احترام مي. باشد ١٧٧۴

نكر، یك بانكدار سویسي كھ در  ژاك ١٧٧۵در بھار  .در این تحسین ھمگاني یك استثناي مشئوم وجود داشت
كرد، با دستنویسي تحت عنوان دربارة قانونگذاري و تجارت غلھ نزد تورگو رفت و  پاریس زندگي مي

اي وارد كند، منتشر شود؟ در جزوة نكر  سؤال كرد آیا امكان دارد این نوشتھ بدون اینكھ بھ دولت لطمھ
اي معدود نتواند ثروت را در یك انتھا متمركز  ین باشد كھ ذكاوت برتر عدهاستدالل شده بود كھ اگر ھدف ا

او پیشنھاد كرد كھ اگر آزادي . و فقر را در انتھاي دیگر تشدید كند، نظارت دولت تا حدودي الزم است
. تجارت بھاي نان را از میزان معیني باالتر ببرد، دولت باید عمل تنظیم و تعدیل قیمت را از سرگیرد

ھاي خود مطمئن و طرفدار آزادي مطبوعات بود، بھ نكر گفت كھ جزوة خود را   ورگو، كھ بھ فرضیھت
  .نكر آن را منتشر كرد. انتشار دھد و بگذارد مردم قضاوت كنند

بھاي نان  ١٧٧۵ھنگامي كھ در بھار . مردم عادي شھر جزوة او را نخواندند، ولي با او ھمعقیده بودند
در مناطق اطراف پاریس، كھ جریان حمل غلھ بھ پایتخت . ر چند شھر بروز كردافزایش یافت، شورش د

. انگیختند رفتند و مردم را بھ شورش برمي افرادي از یك شھر بھ شھري دیگر مي  را در دست داشتند،
 سوزاندند و غلة انبار شده را بھ داخل رودسن  ھاي مسلح انبارھاي غلة كشاورزان و بازرگانان را مي دستھ
آنھا كوشش كردند كھ از حمل غلة وارده از لوھاور بھ پاریس جلوگیري كنند؛ و در دوم مھ . ریختند مي

تورگو عقیده داشت كھ مأموران . ھاي كاخ در ورساي رھبري كردند گروھي از مردم را بھ سوي دروازه
ده بودند و ھدفشان این شھري یا ایالتي، كھ بر اثر پایان دادن بھ نظارت دولت، مشاغل خود را از دست دا

بود كھ در پاریس با بروز كمبود غلھ بھاي نان باال رود و بازگشت بھ نظارت بر تجارت اجباري شود، این 
صداي . ھا ظاھر شد و كوشش كرد صحبت كند پادشاه روي یكي از باالخانھ. دستھ را اجیر كرده بودند

زان خود بھ جمعیت را منع داشت و دستور داد او تیراندازي سربا. جمعیت كلمات او را درخود فرو برد
  .بھاي نان كاھش یابد

تورگو اعتراض كرد كھ این دخالت در قوانین عرضھ و تقاضا اثر تالش براي آزمایش این قوانین را زایل 
شد رقابت میان بازرگانان و خبازان  خواھد كرد؛ و اطمینان داشت كھ اگر اجراي این قوانین آزاد گذارده مي

در سوم مھ . پادشاه دستور خود را براي كاھش بھاي نان لغو كرد. آورد  بزودي بھاي نان را پایین مي
تورگو بھ میلیشیا در پاریس . گروھھاي خشمگین در پاریس جمع شدند و شروع بھ غارت نانواییھا كردند

شدت عمل نشان داد  دستور داد كھ از نانواییھا و انبارھاي غلھ حفاظت بھ عمل آورند، و بھ ھركس كھ
انحصارگراني . در عین حال، او ترتیبي داد كھ غلة خارجي بھ پاریس و بھ بازارھا برسد. تیراندازي كنند

كھ غلة خود را بھ انتظار افزایش قیمتھا نگاه داشتھ بودند، براثر این رقابت وارداتي، ناچار شدند ذخایر 
چند تن از رھبران شورش دستگیر و . ش فرونشستقیمت نان كاھش یافت، و شور. خود را بیرون آورند

پیروز بیرون آمد، ولي ایمان » جنگ آرد«تورگو از این . دو تن از آنان بھ دستور پلیس بھ دار آویختھ شدند
  .متزلزل شده بود و از آن دو مورد بھ دار آویختن در میدان گرومتألم بود» آزادي عمل«پادشاه بھ 

تنھا یك روز پس از فرمان . داد خرسند بود  و در امور مالي دولت انجام ميولي او از اصالحاتي كھ تورگ
ھاي دولتي، وصول مطلوبتر و  جویي در ھزینھ  غلھ، وزیر شتابزده شروع بھ صدور دستوراتي بھ صرفھ
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و ھاي پستي،  كاران مالیاتي، و انتقال انحصار دلیجانھا، كالسكھ مؤثرتر مالیاتھا، نظارت دقیقتر بر مقاطعھ
او پیشنھاد كرد . ساختن باروت، كھ تا آن وقت در دست افراد و مؤسسات خصوصي بود، بھ دولت كرد

یعني بانكي براي تنزیل اوراق بازرگاني،   ،»صندوق تنزیل«یك ) ولي وقتي براي دایر كردن آن نداشت(
  .د، تأسیس شودھا، پرداخت وام، صدور اسكناسھایي كھ بھ محض ارائھ قابل پرداخت باشن قبول سپرده

تا پایان . تأسیس كرد، بھ كار رفت ١٨٠٠، كھ ناپلئون در »بانك فرانسھ«اي براي  این بانك بھ عنوان نمونھ
لیور بھ  ٨,٧٠٠,٠٠٠ھا كاستھ و بھرة قرضة ملي را از  لیور از ھزینھ ۶۶,٠٠٠,٠٠٠تورگو  ١٧٧۵سال 

 ۶٠,٠٠٠,٠٠٠ا شده بود كھ وي توانست اعتبار مالي دولت چنان احی. لیور كاھش داده بود ٣,٠٠٠,٠٠٠
لیور از بانكداران ھلندي با بھرة چھاردرصد قرض بگیرد و بھ این ترتیب قروضي را كھ خزانھ بابت آنھا 

تورگو بودجھ را بھ مرز تعادل نزدیك كرد، و این كار را نھ با . داد تأدیھ كند درصد بھره مي ١٢تا  ٧از 
  .ساد، ولخرجي، عدم كفایت، و اتالف انجام دادافزایش مالیاتھا، بلكھ با كاھش ف

داشت، ولي كرتین دو مالزرب،  او در این اصالحات و اصالحات دیگر كمك زیادي از مورپا دریافت نمي
ایم، كمك  المعارف و روسو یاد كرده ة>)"FACE="Arial )Arabicكھ قبًال از وي بھ عنوان حامي دایر 

كھ با مالیاتھاي (» دادگاھھاي عالي عوارض و مالیات«مالزرب رئیس  در این ھنگام. كرد زیادي بھ او مي
براي لویي شانزدھم فرستاد و در آن » تذكاریھ«یك  ١٧٧۵مھ  ۶در . بود) غیرمستقیم سروكار داشتند

كاري مالیات را تشریح كرد و پادشاه را از نفرتي كھ اعمال این  بیعدالتیھاي مالیاتگیري مأموران مقاطعھ
  :اندیشي كرد كھ قوانین ساده و روشن شوند؛ او گفت ایجاد كرده بود برحذر داشت؛ و چنین صالحمأموران 

او را بھ عنوان وزیر امور  ١٧٧۵مند شد و در ژوئیة  پادشاه بھ مالزرب عالقھ» .تنھا قوانین ساده خوبند«
ورگو پشتیباني كند، ولي بھ این آزادیخواه سالخورده بھ لویي اصرار ورزید كھ از ت. خاندان سلطنتي برگزید

اي بھ وجود  تورگو اندرز داد كھ در آن واحد دست بھ اصالحات زیادي نزند، زیرا ھر اصالح دشمنان تازه
گویید چھ كنم؟ نیازھاي مردم بسیار زیادند، و ما در  مي«: ناظر كل امور مالي پاسخ داد. آورد مي

  ».میریم مان در سن پنجاھسالگي از نقرس مي خانواده

تورگو با شش فرماني كھ بھ نام پادشاه صادر كرد، مردم فرانسھ را سخت بھ حیرت  ١٧٧۶در ژانویة 
داشت و بھ كار تعدادي زیادي از  یكي از این فرامین آزادي دادوستد غلھ در پاریس را مجاز مي. آورد

بیكار شده بودند بھ دشمنانش  مأموراني كھ بھ این ترتیب. ادارات كھ با دادوستد غلھ ارتباط داشتند پایان داد
. دھقانان شادي كردند. كرد دو فرمان از این شش فرمان مالیات احشام و پیھ را منسوخ یا تعدیل مي. پیوستند

این بیگاري عبارت بود از دوازده یا پانزده روزكار . پایان ببخشید» بیگاري«یك فرمان دیگر بھ 
مقررشد از آن پس . شد ھا از دھقانان بزور خواستھ مي جاده ھا، و دستمزدي كھ براي ترمیم پلھا، ترعھ بي

دھقانان شادي، و نجبا شكایت . اموال غیر كلیسایي پرداخت شود  دستمزد این كار با مالیاتي براي ھمة
  :اي كھ از زبان پادشاه بر این فرامین افزود ناراحتي بیشتري برانگیخت تورگو با مقدمھ. كردند

ھاي كشور با كار بدون دستمزد فقیرترین قسمت اتباع ما  جاده  ایاالت، تقریبًا ھمة بھ استثناي معدودي از
بنابراین، ھمة سنگیني بار بردوش كساني افتاده است كھ جز دستان خود چیزي ندارند، و . اند ساختھ شده

آنھا اشخاص   ھمة مندند مالكانند، كھ تقریبًا آنھایي كھ واقعًا عالقھ. مندند ھا عالقھ تنھا اندكي بھ جاده
  باشند، و برخوردار از امتیازات مي

ھا را مرمت  ھنگامي كھ فقط اشخاص فقیر مجبور باشند این جاده. افزایند ھا برارزش امالكشان مي جاده
اي كھ آنھا علیھ  كنند، و وقتي این افراد ناچار باشند وقت و كار خود را بدون دستمزد بدھند، تنھا سرمایھ

  .شود ي دارند براي منفعت ثروتمندان از آنان گرفتھ ميبدبختي و گرسنگ

وقتي پارلمان پاریس اعالم داشت كھ از تصویب این فرمان خودداري خواھد كرد، تورگو تقریبًا اعالن 
  :جنگ طبقاتي داد
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زم و اگر ال  درحالي كھ من، مانند ھمیشھ، نسبت بھ استبداد نظر مساعد دارم، مداومًا بھ پادشاه، بھ پارلمان،
باشد بھ ھمة ملت خواھم گفت كھ این یكي از آن اموري است كھ باید بر اساس ارادة مطلق پادشاه دربارة آن 

تصمیم گرفتھ شود؛ بدان سبب كھ این امر، در اصل و اساس بھ مثابھ یك دعواي قضایي میان اغنیا و 
ھاي مردم،  در مقایسھ با توده از مرداني كھ. حال ببینیم پارلمان از چھ كساني تركیب شده است. فقراست

درباریان، كھ سروصدایشان . زیرا مشاغلشان مستلزم نجیبزادگي است  اند، ثروتمندند و ھمگي نجیبزاده
اند؛ از اعیان بزرگ كھ اكثریت آنان صاحب امالكي ھستند  چنین نیرومند است، از چھ كساني تركیب شده

نھ حتي سروصداي درباریان بھ ھیچ … تراض پارلماننتیجتًا، نھ اع… . كھ مشمول مالیات خواھند شد
تا زماني كھ مردم در پارلمان نتوانند حرف خود را بزنند، پادشاه … . اي بزند وجھ نباید بھ این امر لطمھ

پس از شنیدن حرف مردم، باید پیش خود قضاوت كند، و باید بھ سود مردم قضاوت كند، زیرا این طبقھ از 
  .تر است ھمھ بدبخت

این اصناف بھ صورت یك طبقة اشراف . رین فرمان از شش فرمان حاكي از منسوخ داشتن اصناف بودآخ
ھاي سنگین، ورود  آنھا با مطالبة ورودیھ. ھا نظارت داشتند كارگران درآمده بودند، زیرا تقریبًا برھمة حرفھ

مانع . ساختند م محدودتر ميداشتند، و امكان انتخاب بھ استادي اصناف را از آن ھ بھ اصناف را محدود مي
العبور یا ایجاد مانع در مورد ورود محصوالتي كھ جنبة رقابت داشتند،  شدند، و با وضع حق اختراعات مي

یعني كساني كھ ابتكار،  - » نوكاران«طبقة رو بھ گسترش . ساختند رو مي دادوستد را با مشكالتي روبھ
لي خواستار آن بودند كھ آزاد باشند ھركارگري را اعم از آوردند و سرمایھ، و مدیریت تشكیالتي فراھم مي

اینكھ عضو اصناف باشد یا نھ استخدام كنند، و كاالھاي خود را در ھر بازاري كھ بھ آن دسترسي پیدا كنند 
. شمردند اصناف را بھ عنوان انحصاراتي كھ مانع گسترش دادوستد بودند محكوم مي –بھ فروش برسانند 
مایل بود توسعة صنعتي را از طریق آزاد گذاشتن اختراعات، فعالیتھاي تازه، و تجارت  تورگو، كھ بسیار

قسمتي از . كرد كھ اقتصاد ملي از جلوگیري از فعالیت اصناف سود خواھد برد ترویج دھد، احساس مي
  :مقدمة این فرمان بھ این شرح است

ر دست تعداد كمي از استادان، كھ بھ صورت ھاي مختلف د شھرھا، اشتغال بھ ھنرھا و حرفھ  تقریبًا درھمة
تنھا این استادان آزادي آن را داشتند كھ اشیاي مربوط . اصناف با یكدیگر متحد شده بودند، تمركز یافتھ بود

كسي كھ بھ شغل یا . بھ رشتة صنعتي خاصي را كھ امتیاز انحصاري آن را داشتند بسازند و بفروشند
آزادانھ بھ آن شغل یا حرفھ اشتغال ورزد مگر اینكھ بھ سمت استادي نایل  توانست پرداخت، نمي اي مي حرفھ

  شود؛ و دستیابي بھ این 

سمت ھم تنھا با تسلیم شدن بھ قبول مشاغل طوالني و خستھ كننده، و بھ بھاي اجحافات متعددي كھ وي را 
. داشت امكانپذیر بود مياز قسمتي از سرمایة الزم براي دایر كردن یك كسب یا تجھیز یك كارگاه محروم 

ھا را بپردازند، بھ زندگي متزلزلي تحت تسلط استادكاران محكوم بودند؛  توانستند این ھزینھ كساني كھ نمي
و جز زندگي كردن در فقر یا بردن صنعتي كھ امكان داشت براي كشور خودشان مفید باشد بھ یك سرزمین 

  ».اي نداشتند دیگر، چاره

ولي تورگو ھمة استادكاران، . در دست است، این اتھامات علیھ اصناف موجھ بودندتا آنجا كھ اطالعاتي 
او بھ آزادي . كارگران ماھر، و كارآموزان را از تشكیل ھرگونھ اتحادیھ یا انجمني محروم كرده بود

ي ا كرد كھ حق تشكل ممكن است تنھا وسیلھ بیني نمي فعالیتھاي تازه و تجارت اعتقاد كامل داشت، و پیش
باشد كھ بھ كمك آن كارگران بتوانند نقاط ضعف فردي خود را روي ھم بریزند و بھ صورت نیرویي 

  كرد كھ سرانجام ھمة او احساس مي. زدن بپردازند جمعي درآورند تا بتوانند با كارفرمایان متشكل بھ چانھ
. تھاي تازه سود خواھند بردطبقات با آزاد شدن كسبھ از تضییقات فئودالي، صنفي، و دولتي نسبت بھ فعالی

  .ھمة اشخاصي كھ در فرانسھ بودند، حتي خارجیان، براي اشتغال بھ ھر صنعت با حرفھ آزاد اعالم شدند

پارلمان تنھا با یكي از آنھا كھ حاكي از لغو . این شش فرمان تسلیم پارلمان پاریس شدند ١٧٧۶فوریة  ٩در 
از تصویب یا تأیید بقیة فرامین امتناع ورزید، و خصوصًا با  اھمیت بود موافقت كرد؛ و اي مشاغل بي پاره
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پارلمان، كھ مدعي شده بود مردم . بھ عنوان تخطي از حقوق فئودالي مخالفت كرد» بیگاري«پایان دادن بھ 
ولتر با . را در برابر پادشاه حفظ كند، با این رأي خود را متحد كرد و بھ منزلة نداي اشراف اعالم داشت

و پارلمان، و پشتیباني از تورگو وارد عرصھ شد؛ پارلمان » بیگاري«اي حاكي از حملھ بھ  جزوهانتشار 
بعضي از وزیران پادشاه از پارلمان دفاع كردند؛ لویي در یكي از . او را بگیرند  دستور داد جلو جزوة

ي تورگو و خود من بینم كھ در اینجا جز آقا مي»  :لحظات شھامت اخالقي خود آنان را سرزنش كرد و گفت
در » بستر عدالت«مارس، او پارلمان را بھ یك  ١٢در » .كسي نیست كھ مردم را دوست داشتھ باشد

ھاي خود پیروزي تورگو  كارگران با رژه. ورساي احضار كرد و بھ آن دستور داد كھ فرامین را تأیید كند
  .را جشن گرفتند

وقتي او . پاي افتاده بود، آھنگ انقالب خود را كند كرد ناظر كل امور مالي، كھ براثر بحرانھاي مكرر از
، تنھا انحصارگران شكایت )١٧٧۶آوریل (آزادي تجارت داخلي را بھ صنعت شرابسازي گسترش داد 

او بھ پادشاه اصرار كرد كھ آزادي مذھب را برقرار سازد، و بھ دو پون دو نمور دستور داد براي . داشتند
كردند كھ  اعضاي این مجامع را باید مرداني انتخاب مي. خش طرحي تنظیم كندمجامع انتخاباتي در ھر ب
اي،  لیور یا بیشتر باشند؛ این مجامع محلي نمایندگي براي مجامع منطقھ ۶٠٠صاحب زمیني بھ ارزش 

. گزیدند اي نمایندگاني براي مجامع ایالتي، و مجامع ایالتي نمایندگاني براي مجمع ملي برمي مجامع منطقھ
  كھ عقیده  تورگو،

داشت فرانسھ آمادگي دموكراسي را ندارد، پیشنھاد كرد بھ این مجامع تنھا وظایف مشورتي و اداري داده 
شود و قدرت قانونگذاري تنھا در پادشاه باقي بماند، ولي پادشاه از طریق این مجامع از اوضاع و نیازھاي 

ة تعلیم و تربیت ھمگاني بھ عنوان پیش درآمد تورگو ھمچنین یك طرح مقدماتي دربار. كشور مطلع شود
اعلیحضرتا، من بھ خود »  :او در پیشنھاد خود گفت. الزم براي داشتن اتباع روشنفكر، نھ پادشاه ارائھ كرد

شود شناخت، و ملت بر اثر تنویر افكار و  دھم بگویم كھ ظرف دو سال ملت شما را دیگر نمي اجازه مي
این وزیر وقت، و پادشاه پول نداشت، كھ این » .برتري خواھد داشت اخالقیات خوب برھمة كشورھا

  .ھا را بھ قالب عمل درآورند اندیشھ

داران را شدیدًا علیھ او  طبقات متنفذ غیر از بازرگانان و كارخانھ  ھاي آنھا ھمة فرامین تورگو و مقدمھ
در واقع او تالش . روبھ رونق گذارد داران براثر آزادي تازه كار بازرگانان و كارخانھ. برانگیختھ بودند

جامة عمل   كرد كھ با وسایل مسالمت آمیز، آزادي كسبھ را، كھ نتیجة اقتصادي اساسي انقالب بود، مي
كردند، زیرا او مزاحم انحصارات  با این وصف، بعضي از بازرگانان در نھان با او مخالفت مي. بپوشاند

بودند كھ او مایل بود ھمة مالیاتھا را برزمین تحمیل كند، و فقرا را  نجبا از این رو مخالف او. آنان شده بود
پارلمان از این نظر از او تنفر داشت كھ پادشاه را وادار كرده بود كھ حق و تو آن . انگیخت علیھ اغنیا برمي

رد و ك اعتقاد، كھ بندرت در مراسم قداس شركت مي روحانیان نسبت بھ او عنوان یك فرد بي. را باطل كند
كردند  كاران وصول مالیاتي بھ این علت با اومبارزه مي مقاطعھ. طرفدار آزادي مذھبي بود، اعتماد نداشتند

بانكداران . خواست از نظر وصول مالیاتھاي غیر مستقیم، جاي آنھا را بھ مأموران دولتي بدھد كھ وي مي
درباریان از این جھت از . ت بودنداز عمل او در گرفتن وام از خارج با بھرة چھاردرصد بسیار ناراح

آنان، روي ) ولي با حقوق(آمد كھ وي نسبت بھ ولخرجیھا، مستمریھا، و مشاغل بیمسئولیت  اوخوششان نمي
مورپا، كھ در ھیئت دولت مافوق او بود، با نظر خوشي بھ قدرت روزافزون و . داد خوش نشان نمي

تورگو خود را آماج ائتالفي بسیار سھمگین «: ئد نوشتسفیر سو. نگریست استقالل ناظر كل امور مالي نمي
  ».یابد مي

ھاي خود را با اقتصادیات وي وفق  ماري آنتوانت در آغاز از تورگو طرفداري كرد و بر آن شد تا ھزینھ
تورگو . ولخرجیھاي خود را از لحاظ البسھ و ھدایا از سرگرفت) ١٧٧٧تا سال (ولي طولي نكشید كھ . دھد

ملكھ براي خوشایند خانوادة پولینیاك ترتیبي . داشت از برداشتھاي ملكھ از خزانھ پنھان نمي ھراس خود را
در آنجا وي بھ معامالت مشكوك مالي . داد كھ دوست آنھا كنت دوگین بھ سفارت فرانسھ در لندن تعیین شود
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ملكھ عھد كرد . ضار كندپرداخت؛ تورگو با ورژن ھماواز شد، و این دو بھ پادشاه اندرز دادند كھ وي را اح
  .انتقام بگیرد

پادشاه بھ . لویي شانزدھم شخصًا دالیلي داشت كھ اعتماد خود را نسبت بھ وزیر انقالبیش از دست بدھد
  گذاشت؛ این سازمانھا در سنتھا احترام مي» پارلمانھا«كلیسا، نجبا، و حتي بھ 

ناراحت كردن آنھا در حكم سست كردن . جایگزین شده بودند، و گذشت زمان بھ آنھا تقدس بخشیده بود
آیا امكان داشت حق بھ جانب . ولي تورگو ھمة آنھا را از خود بري ساختھ بود. ھاي كشور بود شالوده

  :گفت كرد و مي تورگو باشد و دیگران ھمھ در اشتباه باشند؟ لویي در نھان دربارة وزیر خود شكایت مي
تقریبًا ھرروز ملكھ یا یكي از » .ھاي خودش خوبند ا اندیشھتنھا دوستان خودش شایستگي دارند، تنھ«

وقتي تورگو از او . آمد كھ او را علیھ ناظر كل امور مالي تحت تأثیر قرار دھد درباریان درصدد برمي
اي بھ  اش بازگشت و نامھ تورگو بھ خانھ. تقاضا كرد در برابر این فشارھا مقاومت كند، لویي پاسخي نداد

  :كھ سرنوشت خودش را براي ھمیشھ تعیین كرد) ١٧٧۶آوریل  ٣٠(پاشاه نوشت 

دارم كھ سكوت یكشنبة گذشتة آن اعلیحضرت قلب مرا عمیقًا  اعلیحضرتا، این حقیقت را از شما پنھان نمي
توانستم نظر مساعد آن اعلیحضرت را، نسبت بھ خود، با  تا زماني كھ من مي… . دار كرده است جریحھ

امروز پاداش من چیست؟ آن . ظ كنم، ھیچ چیز برایم بیش از حد توان مشكل نبوددرست عمل كردن، حف
آورند و با  بینند براي من تا چھ حد غیرممكن است علیھ كساني كھ بال برسر من مي اعلیحضرت مي

توانم انجام دھم، از طریق عقیم گذاردن كلیة اقداماتم بھ من لطمھ  بازداشتن من ازكارھاي خوبي كھ مي
كنند نھ تسالیي بھ من  با این وصف، آن اعلیحضرت نھ كمكي بھ من مي. نند، توفیقي بھ دست آورمز مي
  … . ام دھم بگویم كھ استحقاق این وضع را نداشتھ اعلیحضرتا، من بھ خود اجازه مي. بخشند مي

و دو  دانم كھ شما در سن بیست من مي. شوند كھ تجربھ ندارند بھ این عذر متعذر مي… آن اعلیحضرت
سالگي، و در وضع كنوني خود، آموزشي را كھ افراد معمولي از حشر و نشر عادي با ھمگنان خود بھ 

آورند ندارید، ولي آیا شما ظرف یك ھفتھ یا یك ماه تجربة بیشتري خواھید داشت؛ و آیا تا زماني  دست مي
  …كھ این تجربة تدریجي حاصل نشده است، شما نباید تصمیم خود را بگیرید؟

اند، مدیون آقاي مورپا ھستم و ھرگز آن را  اعلیحضرتا، من مقامي را كھ آن اعلیحضرت بھ من داده
آیا   ولي اعلیحضرتا،… . فراموش نخواھم كرد، و ھرگز در احترام الزم نسبت بھ او تعللي نخواھم ورزید

ذ كساني كھ اطراف دانید آقاي مورپا داراي چھ خصوصیات اخالقي ضعیفي است و تا چھ حد تحت نفو مي
بینھایت ] از شوھر خود[دانند كھ خانم مورپا، كھ نیروي فكریش  اند قرار دارد؟ ھمھ مي او را گرفتھ

. دھد اندازه از او قویتر است، مداومًا ارادة او را تحت تأثیر خود قرار مي ضعیفتر و كیفیات اخالقیش بي
سروصداي درباریان علیھ من ھماواز شود، و دارد، چنین آسان، با  ھمین ضعف است كھ او را وامي… 

  …. دارد ام محروم مي این امر مرا تقریبًا از ھرگونھ قدرتي در وزارتخانھ

] براي گردن زدن[اعلیحضرتا، فراموش نفرمایید این ضعف بود كھ سرچارلز اول را روي كندة چوب 
بدبختیھاي دوران سلطنت گذشتھ و ھمة … لویي سیزدھم را بھ صورت یك بردة تاجدار درآورد… قرار داد

پندارند، و گاھي اوقات خود من ھم این بیم برایم پیش  اعلیحضرتا، شما را ضعیف مي. را بھ وجود آورد
با این وصف، من در موارد مشكلتر، شما . آمده است كھ خصوصیات اخالقي شما واجد چنین ضعفي باشند

توانند بدون اینكھ نسبت بھ خود فاقد  آن اعلیحضرت نمي. اید ام كھ شھامت واقعي از خود نشان داده را دیده
  .خلوص نیت باشند، بھ خاطر ارضاي آقاي مورپا تسلیم شوند

  كرد كھ باید میان مورپا و او در این ھنگام احساس مي. پادشاه بھ این نامھ پاسخي نداد
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لویي در . بھ ارادة خود بود تورگو یكي را انتخاب كند، و تورگو خواستار تسلیم تقریبًا كامل دولت نسبت
در ھمان روز او با تسلیم شدن در برابر ملكھ . دستوري براي تورگو فرستاد كھ استعفا دھد ١٧٧۶مھ  ١٢

مالزرب، كھ خبر انفصال تورگو را شنید، استعفاي . داد» دوك«و خاندان پولینیاك، بھ كنت دو گین عنوان 
توانستم از شغل خود  كاش من ھم مي. دم خوش اقبالي ھستیدشما آ«: لویي بھ او گفت. خود را تسلیم داشت

ماري ترز از این تحوالت سخت . طولي نكشید كھ بیشتر منصوبان تورگو اخراج شدند» .دست بكشم
و با فردریك و ولتر ھمعقیده بود كھ سقوط تورگو مبشر سقوط فرانسھ است؛ او از نقشي كھ   ناراحت شد،

یار متألم بود، وانكار ملكھ را در مسئولیت داشتن در این ماجرا باور دخترش در این جریان داشت بس
اینك كھ آقاي تورگو رفتھ است، جز مردن كاري براي من نمانده است »  :ولتر بھ ال آرپ نوشت. كرد نمي

  ».كھ انجام دھم

یمي، و تورگو پس از انفصالش، بھ زندگي آرامي در پاریس روي آورد و بھ مطالعة ریاضیات، فیزیك، ش
دید، و براي او مطلبي تحت عنوان خاطراتي دربارة مالیات  او اغلب فرانكلین را مي. كالبدشناسي پرداخت

 ١٨او در . رفت تنھا بھ كمك چوب زیربغل راه مي ١٧٧٨بیماري نقرسش چنان شدید شد كھ پس از . نوشت
ني كند كھ قرن نوزدھم بیشتر بی توانست پیش اونمي. ، پس از سالھا درد و ناكامي، درگذشت١٧٨١مارس 
مندانھ اورا چنین  مالزرب با احساسات عالقھ. ھاي او را خواھد پذیرفت و بھ كار خواھد بست اندیشھ

  ».اوسر فرانسیس بیكن و قلب لوپیتال را داشت«: خالصھ كرد

VI – ١٧٨١- ١٧٧۶: نخستین دوران وزارت نكر  

و بسیاري از اصناف را » بیگاري«دونویي گرفت كھ  جاي تورگورا بھ عنوان ناظر كل امور مالي كلونیي
بانكداران ھلند توافق خود را . بار دیگر برقرار ساخت و فرامین مربوط بھ غلھ را بھ موقع اجرا نگذاشت

لیور بھ فرانسھ با بھرة چھاردرصد ملغا ساختند؛ و وزیر جدید  ۶٠,٠٠٠,٠٠٠در مورد وامي بھ میزان 
براي كشانیدن پول بھ داخل خزانھ ) ١٧٧۶ژوئن  ٣٠(یك بخت آزمایي ملي راھي بھتر از برقرار كردن 

، بانكداران پاریس پادشاه را وادار كردند كسي را كھ تواناترین منتقد )اكتبر(وقتي كلونیي درگذشت . نیافت
  .تورگو بوده است، بھ خدمت بخواند

پدرش، كھ استاد حقوق در . بوددر ژنو بھ دنیا آمده  ١٧٣٢ژاك نكر فردي پروتستان بود كھ در سال 
وقتي كھ ورنھ . فرھنگستان ژنو بود، او را بھ پاریس فرستاد تا در بانك ایزاك ورنھ بھ عنوان منشي كاركند

نكر منابع خود را با یك سویسي دیگر . از كار دست كشید، وجوھي بھ نكر وام داد تا بانكي از خود دایر كند
  م بھ دولت و معاملةكار آنھا با دادن وا. روي ھم ریخت

آرزویش در این وقت . نكر در سن سي و دوسالگي ثروتمند، متشخص، و مجرد بود. غلھ رونق گرفت
براي این . ثروت بیشتر نبود، بلكھ آرزوي مقامي باال، فرصتي براي خدمت برجستھ، و شھرتي ملي داشت

این بود كھ بھ جلب . عملیات نیازمند بودبھ پایگاه » گاه تكیھ«كار، وي بھ یك ھمسر و یك خانواده بھ عنوان 
اش گذاشت، ولي سوزان  نظر ماركیز دوورمنو، كھ زني بیوه بود، پرداخت؛ ماركیز دست رد بھ سینھ

كورشو، زن قشنگ و با استعدادي را كھ ھمین اواخر از ازدواج با ادوارد گیبن جستھ بود، برایش از ژنو 
عالقة زیاد متقابل آنھا در طول یك زندگي . او ازدواج كردبا  ١٧۶۴نكر عاشق سوزان شد و در . آورد

اي تشكیل  آنھا روي بانك نكر خانھ  پرماجرا از رنگھاي روشن اوضاع درھم ریختة آن دوران پرآشوب بود،
كرد،  كھ نویسندگان و مسئوالن امور را بھ آنجا دعوت مي) ١٧۶۵(دادند و در آنجا سوزان سالوني گشود 

  .ین دوستیھا راه شوھرش را ھموار و روشن كنندبھ امید اینكھ ا

با تدوین اثري بھ نام ستایش از كولبر آغاز  ١٧٧٣او این كار را در سال . العاده مشتاق نوشتن بود نكر فوق
در این ھنگام از كار دست كشید و با مقالة خود تحت عنوان . كرد، كھ فرھنگستان فرانسھ بھ آن جایزه داد

. و تجارت غلھ، كھ در رد سیاست آزادي عمل تورگو بود، وارد كشمكش سیاسي شددربارة قانونگذاري 
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اي از این كتاب كھ در آن نكر  این كتاب كوچك مورد تمجید دیدرو قرار گرفت؛ و امكان داد دیدرو از تكھ
كر آنچھ ن. كرد، خوشش آمده باشد مانند یك سوسیالیست صحبت مي) كھ آثار روسو را خوانده بود(بانكدار 

  :مورد حملھ قرار داد عبارت بود از

قدرت طبقة دارا بھ اینكھ در ازاي كار، حداقل دستمزد ممكن را، كھ تنھا براي حوایج شدید اولیھ تكافو 
توان گفت كھ  مي. اند مؤسسات كشوري توسط صاحبان اموال برقرار شده  تقریبًا ھمة… . كند، بپردازد مي

اند، بھ صورت یك اتحادیھ و بھ عنوان تضمیني علیھ   یان خود تقسیم كردهتعداد كمي از افراد كھ زمین را م
قوانین مربوط بھ اموال شما براي ما «: توانستند بگویند تودة مردم مي… . كردند تودة مردم قانون وضع مي

نیم؛ یا ما چیزي نداریم كھ از آن دفاع ك –ما اموالي نداریم؛ یا قوانین دادگستري شما؟  –چھ اھمیتي دارد؟ 
  »!اگر ما فردا كاري نكنیم، خواھیم مرد –قوانین آزادي؟ 

تعیین » خزانة سلطنتي«، لویي شانزدھم، بھ توصیة مورپا، نكر را بھ عنوان رئیس ١٧٧۶اكتبر  ٢٢در 
بعضي از روحانیان عالیمقام بھ این امر كھ اجازه داده . این نام بھ منظور حفظ ظاھر برگزیده شده بود. كرد

اگر روحانیان «: مورپا پاسخ داد. پروتستان سویسي بر ثروت مردم حكومت كند، اعتراض كردند شود یك
براي سرپوش گذاردن روي » .توانند در انتخاب وزیران سھیم باشند قروض دولت را بپردازند، مي

نوان واقعیت، یك كاتولیك فرانسوي بھ نام تابورو دو رئو بھ سمت ناظر كل امور مالي، و ظاھرًا بھ ع
 ٢٩در . بتدریج كھ نكر پرده از تورع برگرفت، مخالفت روحانیان فروكش كرد. مافوق نكر، انتخاب شد

او از دریافت ھرگونھ . تابورو استعفا داد، و نكر بھ عنوان مدیركل امورمالي منصوب شد ١٧٧٧ژوئن 
  حقوقي امتناع ورزید

شد، و  ھنوز عنوان وزارت از نكر دریغ مي. لیور از پول خود بھ خزانة وام داد ٢‘٠٠٠‘٠٠٠و، بالعكس 
  .او بھ شوراي سلطنتي راه نداشت

او براي رتق و فتق مسائل بانكي تعلیم . نكر در محدودة خصوصیات اخالقي و قدرت خود خوب عمل كرد
 او در دستگاه. یافتھ بود نھ براي مسائل مملكتي؛ و زیاد كردن پول برایش از اداره كردن افراد سھلتر بود

ولي با (بیش از پانصد شغل بیمسئولیت . جویي برقرار ساخت مالي نظم بھتر، حساب و كتاب، و صرفھ
و زاید را حذف كرد و، چون از اعتماد اجتماع مالي برخوردار بود، توانست وامھایي بھ دست ) حقوق

 اصالحات مختصري انجام داد،. لیور نصیب خزانھ كردند ١۴٨,٠٠٠,٠٠٠آورد كھ ظرف یكسال 
نابرابریھاي مالیاتي را كاھش داد، وضع بیمارستانھا را بھبود بخشید، و مؤسسات رھني دایركرد تا با بھرة 

ھاي دربار، خاندان پادشاه، و  بھ تالش تورگو براي جلوگیري از ھزینھ. كم بھ فقرا پول قرض داده شود
، ولي نكر تعدادشان )١٧٨٠(اعاده شد  كاران مالیاتي وصول مالیاتھاي غیرمستقیم بھ مقاطعھ. ملكھ ادامھ داد

لویي شانزدھم را بر آن داشت كھ اجازه دھد در . را كاھش داد و آنھا را مشمول دقت و مراقبت بیشتر كرد
بري، گرونوبل، و مونتوبان مجامع ایالتي تشكیل شوند و با ترتیب دادن اینكھ در این مجامع تعداد نمایندگان 

با مجموع تعداد نمایندگان روحانیان و نجبا برابر باشد، سابقة مھمي ) یینطبقات متوسط و پا(طبقة سوم 
نكر پادشاه را بر آن داشت تا كلیة سرفھا را در امالك سلطنتي آزاد كند و از كلیة اعیان فئودال . ایجاد نكرد

ل امتناع وقتي كھ اعیان فئودا. اي بود بخواھد كھ بھ این عمل تأسي جویند؛ و این پیروزي قابل مالحظھ
كردند، نكر بھ لویي چنین نظر داد كھ نظام سرفداري را كًال در فرانسھ در برابر پرداخت غرامت بھ 

اربابان منسوخ دارد، ولي پادشاه كھ اسیر سنتھاي خود بود، پاسخ داد كھ حقوق مالكیت سنتي اساسیتر از 
پادشاه دستور داد بھ شكنجھ توسط ، باز ھم بھ ترغیب نكر، ١٧٨٠در . آن است كھ با یك فرمان لغو شود

دستگاه قضایي پایان داده شود، از زندانھاي زیرزمیني استفاده بھ عمل نیاید، و زندانیاني كھ بھ ارتكاب 
اند جدا، و این دو گروه از آنھایي كھ بھ خاطر بدھي  اند از آنھایي كھ ھنوز محاكمھ نشده جرم محكوم شده

این موفقیتھا، و موفقیتھاي دیگر نخستین دوران وزارت نكر، بیش از آنچھ . تفكیك شوند  اند،  بازداشت شده
اگر سؤال كنیم او چرا عمیقتر و . اند استحقاق قدرشناسي دارند كھ عمومًا مورد قدرشناسي قرار گرفتھ

بیش از اندازه در  سریعتر عمل نكرد، باید بھ خاطر بیاوریم كھ تورگو بھ خاطر اینكھ خیلي شتاب داشت و
نكر از این جھت كھ بھ جاي افزایش مالیات . تراشید، مورد انتقاد قرار گرفت آن واحد براي خود دشمن مي
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كرد كھ از مردم بھ قدركافي مالیات  فروخت، مورد انتقاد واقع شد؛ ولي او احساس مي اوراق قرضة ملي مي
  .شد گرفتھ مي

انگیز در حال تكوین نزدیك بود، نحوة رفتار پادشاه با وزیرانش را  جانمادام كامپان، كھ پیوستھ بھ وقایع ھی
  تورگو، مالزرب، و نكر تشخیص»  :بخوبي بھ این شرح خالصھ كرد

داده بودند كھ این شھریار، كھ از لحاظ عادات بیتكلف و ساده بود، با كمال میل حقوق ویژة پادشاه را فداي 
كرد، ولي  قلبش وي را متمایل بھ اصالحات مي. د كردعظمت قابل حصول و مشخص ملت خود خواھ

كرد، و  تعصبات و ھراسھاي وي، و نیز سر و صداي اشخاص متدین و صاحب امتیاز، او را مرعوب مي
با این وصف، او » .كرد دست بكشد اش بھ ملت آنھا را بھ او القا مي شد كھ از طرحھایي كھ عالقھ باعث مي

، كھ احتماًال توسط نكر تھیھ شده بود، اظھار دارد كھ )١٧٨٠(عمومي جرئت كرد كھ طي یك اعالمیة 
و   ،»اند قسمتھاي دیگر، خیلي بیشتر افزایش یافتھ  مالیاتھاي فقیرترین قسمت اتباع ما، بھ نسبت، از ھمة«

قرار گیرند و ناچار شوند ] مالیات[اشخاص ثروتمند، وقتي كھ در سطح عمومي «اظھار امیدواري كرد كھ 
شدند،  بایستي بھ نحوي متساویتر با دیگران در پرداخت آن سھیم مي  الغي را بپردازند كھ مدتھا پیش ميمب

آمد، ولي روحیة  لویي از فكر ولتر بھ لرزه در مي» .احساس نكنند كھ بر حقوق آنھا تعدي شده است
فرانسھ بھ طور كلي » فانفیلسو«طور ناآگاھانھ ازكاري شكل پذیرفت كھ ولتر، روسو، و  اش بھ آزادمنشانھ

اي كھ در گذشتھ با  در زمینة آشكار كردن مفاسد دیرینھ، و دمیدن روح تازه بھ احساسات انساندوستانھ
لویي شانزدھم در نیمة اول سلطنت خود اصالحاتي را آغاز كرد . مسیحیت ارتباط داشتند انجام داده بودند

و در . فت، امكان داشت از بروز انقالب جلوگیري كندیا كرد و بتدریج گسترش مي كھ اگر ادامھ پیدا مي
دوران سلطنت این پادشاه ضعیف النفس بود كھ فرانسھ، كھ در دوران سلطنت اسالفش توسط انگلستان 

غارت و تحقیر شده بود، با جسارت و موفقیت بھ انگلستان مغرور ضربھ زد و در این جریان بھ آزادي 
  .امریكا كمك كرد

VII – امریكا فرانسھ و  

ھاي ولتر، روسو، دیدرو، رنال، و دھھا نفر دیگر  نوشتھ  :براي یك بار فلسفھ با دیپلوماسي ھمعقیده شد
افكار مردم فرانسھ را براي پشتیباني از مستعمرات و حمایت از آزادي افكار آماده كرده بودند، و بسیاري 

بھ این . دوران روشنگري فرانسھ بودند فرزندان –واشینگتن، فرانكلین، و جفرسن  –از رھبران امریكا 
تا براي مستعمرات شورشي وامي بھ دست ) ١٧٧۶مارس (ترتیب، وقتي كھ سایالس دین بھ فرانسھ آمد 

بومارشة پرشور و شوق یادداشت بعد . آورد، افكار عمومي بشدت نسبت بھ مستعمرات ھمدردي نشان داد
  .كرد كھ بھ امریكا كمك كند يفرستاد و بھ او اصرار م از یادداشت بھ ورژن مي

اي بود كھ بھ نظام سلطنتي و حكومت اشرافي اعتقاد داشت، ولي نظراتش نسبت بھ  ورژن نجیبزاده
او . نظامھاي جمھوري و انقالبات دوستانھ نبود؛ خیلي میل داشت كھ انتقام فرانسھ را از انگلستان بگیرد

ھایي كھ  تصویب قرار دھد، زیرا با وجود ھزینھ گونھ كمك آشكار بھ امریكا را مورد حاضر نبود ھیچ
  سارتین صرف كرده بود، نیروي دریایي انگلستان ھنوز از نیروي

. توانست در یك جنگ علني بسرعت كشیتھاي فرانسوي را نابود كند دریایي فرانسھ نیرومندتر بود و مي
كرد كھ اگر انگلستان  استدالل مي. ھدولي او بھ پادشاه پیشنھاد كرد كھ اجازة مقداري كمكھاي پنھاني را بد

تواند در امریكا یا در نزدیكي آن ناوگاني داشتھ باشد كھ ھروقت بخواھد، بتواند  شورش را سركوب كند، مي
اگر امكان داشت شورش را طوالني كرد، . مستملكات فرانسھ و اسپانیا را در دریاي كارائیب متصرف شود

. توانست نوسازي خود را تكمیل كند شد، و نیروي دریایي فرانسھ مي فرانسھ تقویت، و انگلستان ضعیف مي
آمد و ورژن را از ھرگونھ عمل آشكاري كھ ممكن بود بھ  لویي از فكر كمك بھ یك انقالب بھ لرزه درمي

  .جنگ با انگلستان منجر شود برحذر داشت
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  :درماه آوریل، ورژن بھ بومارشھ نوشت

. دھیم و كوشش خواھیم كرد مبلغ مشابھي از اسپانیا بھ دست آوریم ا ميلیور بھ شم ١,٠٠٠,٠٠٠ما در خفا 
شما با این دو میلیون یك مؤسسة بازرگاني تأسیس خواھید كرد و، با تقبل .] این مبلغ بھ دست آورده شد[

چیزھاي دیگري كھ امریكاییھا براي ادامة جنگ الزم   تجھیزات، و ھمة  خطرات آن، اسلحھ، مھمات،
ولي بعدًا   زرادخانة ما اسلحھ و مھمات بھ شما تحویل خواھد داد،. اشت بھ آنھا تحویل خواھید دادخواھند د

یا بھاي آنھا را خواھید پرداخت، شما از امریكاییھا پول مطالبھ . شما یا بھ جاي آنھا اسلحھ خواھید داد
ھید خواست، و ما بھ شما نخواھید كرد، زیرا آنھا پولي ندارند، ولي در عوض محصول خاك آنھا را خوا

  .كمك خواھیم كرد تا آن را در این كشور بھ فروش برسانید

این ذخایر را بھ . نفر خرید ٢۵,٠٠٠بومارشھ با این پول توپ، تفنگ، باروت، لباس، و تجھیزات براي 
. ودبندري فرستاد كھ در آن سایالس دین كشتیھاي دریاستیزان امریكایي را جمع، و از نو تجھیز كرده ب

ورود این كمك، یا اطمینان بھ آن، اھالي مستعمرات را تشویق كرد كھ اعالمیة استقالل خود را صادر كنند 
این اعالمیھ، كھ بھ فرانسھ ترجمھ و با رضایت تلویحي دولت فرانسھ منتشر شد، با ). ١٧٧۶ژوئیھ  ۴(

رارداد اجتماعي را بازشناختند، فرانسھ و مریدان روسو، كھ در آن طنینھایي از ق» فیلسوفان«شور و شوق 
در سپتامبر، كنگرة امریكا بنجمین فرانكلین و آرثرلي را بھ عنوان اعضاي ھیئت اعزامي بھ . روبھ رو شد

فرانسھ تعیین كرد تا، بھ دین بپیوندند، و نھ تنھا ذخایر بیشتر، بلكھ در صورت امكان اتحادي آشكار طلب 
  .كنند

، كھ ھنوز نوزده سال نداشت، بھ ١٧٢۴در . شد لین در اروپا ظاھر مياین نخستین بار نبود كھ فرانك
اي از الحاد منتشر كرد ، بھ فیالدلفیا و بھ معتقدات  انگلستان رفت؛ بھ عنوان یك چاپگر كار كرد، دفاعیھ

المللي  خداشناسي بازگشت، ازدواج كرد، بھ فراماسونھا پیوست، و بھ عنوان مخترع و دانشمند شھرت بین
بھ نمایندگي از طرف مجمع پنسیلوانیا، در مورد اختالف برسرمالیات، بھ  ١٧۵٧در . دست آوردبھ 

پنج سال در انگلستان ماند، با جانسن و دیگر افراد سرشناس آشنا شد، از اسكاتلند . انگلستان فرستاده شد
و از آن پس دكتر  اي گرفت، ھیوم و رابرتسن را شناخت، از دانشگاه سنت اندروز دانشنامھ  دیدن كرد،

  ١٧۶۶او بار دیگر از . فرانكلین نامیده شد

در مجلس عوام سخنراني كرد، و كوشید تا سازش » قانون تمبر«در انگلستان بود، در مخالفت با  ١٧٧۵تا 
نویس اعالمیة استقالل  در تھیة پیش. برقرار كند، ولي وقتي جنگ را قریب الوقوع دید، بھ امریكا رفت

  .سھمي داشت

در این وقت ھفتاد سال از عمرش . بھ فرانسھ وارد شد و با خود دو نوه آورد ١٧٧۶انكلین در دسامبر فر
رسید؛ ھمة جھانیان آن كلة بزرگ، موھاي سفید كم پشت،  گذشت و سراپا عقل و خرد بھ نظر مي مي

زت و دانشمندان او را غرق ع. شناسند صورتي چون قرص كامل ماه در ھنگام طلوع پرفروغ آن مي
فیلسوفان و فیزیو كراتھا او را از خود خواندند، ستایشگران روم باستان در اوكینكیناتوس، . احترام كردند

دیدند كھ گویي ھمگي از نو قدم بھ عرصة وجود  را مي] مھین و كھین[سكیپیو آفریكانوس، و ھردوكاتو 
دادند تا از كاله وي، كھ از  ش مياي مجعد آرای  زنان پاریس موھاي خود را بھ صورت توده. اند گذارده

. بدون شك آنھا دربارة ماجراھاي متعدد عاشقانة وي مطالبي شنیده بودند. پوست سگ آبي بود، تقلید كنند
درباریان از سادگي رفتار، لباس، و طرز صحبت وي سخت بھ حیرت آمدند؛ ولي بھ جاي اینكھ وي در 

ھاي مخملي، ابریشمي، و توري خودشان  نمایش پارچھ لباس تقریبًا روستایي خود مضحك بھ نظر برسد،
با وصف این، آنھا نیز . رسید بود كھ بھ صورت تالشي بیھوده براي پوشاندن واقعیت متظاھرانھ بھ نظر مي

كشید، از روي عقل و شعور صحبت  او را پیش خود قبول كردند، زیرا وي آرمانشھري بھ رخ كسي نمي
او توجھ داشت كھ یك پروتستان، یك . داد  بھ مشكالت و حقایق نشان ميكرد، و آگاھي كاملي نسبت  مي

  .خواھد خداپرست، و یك جمھوریخواه است كھ از یك كشور كاتولیك و یك پادشاه متدین كمك مي
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نھ تنھا بھ ورژن، . داشت آزرد، و ھمھ را مسرور مي پرداخت، كسي را نمي او با احتیاط بھ كار خود مي
و مادام دو دفان اداي احترام كرد؛ كلة طاسش در سالونھا و فرھنگستان علوم برق » پدر«بلكھ بھ میرابو 

وقتي . كرد یك نجیبزادة جوان بھ نام دوك دوال روشفو كو از اینكھ منشي او بود، احساس غرور مي. زد مي
بھ صورت آثار  كتابھایش، كھ ترجمھ و. دویدند ھاي مردم بھ دنبالش مي شد، توده او در خیابانھا ظاھر مي
یكي از جلدھاي آن تحت عنوان سالنامة . رو شدند با حسن قبول وسیعي روبھ  كامل منتشر شده بودند،

فراماسونھا شركت » لژ نھ خواھر«فرانكلین در . ریچارد بیچاره ظرف سھ سال ھشت بار تجدید چاپ شد
ھ او كمك كردند تا نظر موافق كرد و یك عضو افتخاري شد؛ كساني كھ وي در آنجا با آنھا آشنا شد، ب

ارتش . توانست آنًا خواستار پشتیباني آشكار دولت شود ولي او نمي. فرانسھ را بھ اتحاد با امریكا جلب كند
. رسید اش درھم شكستھ بھ نظر مي نشیني بود و روحیھ ھاو در حال عقب واشینگتن در برابر سر ویلیام

ھاي دلپذیر پاریس، رحل اقامت  درپاسي، از حومھ  اعدتري بود،فرانكلین در حالي كھ بھ انتظار وقایع مس
افكند و بھ مطالعھ، تماس با این و آن، نوشتن مطالب تبلیغاتي بانامھاي مستعار، پذیرایي از تورگو، 

  اودتو در سانوا و/ الووازیھ، مورلھ، و كابانیس، و راز و نیاز با مادام د

اي داشتند كھ آنان را، بھ نحوي مصون از گذشت  این زنان جذبھمادام ھلوسیوس در اوتوي پرداخت؛ زیرا 
  .ساخت سنوات، جذاب مي

فرستادند، و افسران ارتش  در خالل این احوال، بومارشھ و دیگران تجھیزات و وسایل بھ مستعمرات مي
من از «: نوشت ١٧٧۶سایالس دین در . كردند فرانسھ براي خدمت تحت فرمان واشینگتن نامنویسي مي

اگر من ده كشتي داشتم، … . ام خواھند بھ امریكا بروند تقریبًا بھ تنگ آمده تقاضاھاي افسراني كھ مي
دانند چگونھ ماركي دو الفایت  ھمة جھانیان مي» .توانستم، ھمة آنھا را با مسافران عازم امریكا پركنم مي

، و بدون دستمزد در )١٧٧٧آوریل (نوزدھسالھ یك ھمسر فداكار و باردار را ترك گفت تا بھ امریكا برود 
تنھا چیزي كھ من عطش آن را دارم، «: بھ واشینگتن اعتراف كرد. ارتش اھالي مستعمرات خدمت كند

رو شد، در برندیواین زخمي برداشت، در  او در این راه با خطرات و خفتھاي بسیاري روبھ» .افتخار است
ت واشینگتن، كھ معموًال شخصي خوددار بود، قرار سختیھاي ولي فورج سھیم شد، و مورد عالقة با حرار

  .گرفت

یك نیروي پنج ھزار نفري مركب از سربازان انگلیسي و سھ ھزار مزدور آلماني، كھ  ١٧٧٧اكتبر  ١٧در 
. از كانادا آمده بود، در سرتوگا توسط یك ارتش بیست ھزار نفري از اھالي مستعمرات مغلوب و تسلیم شد

در مورد اتحاد مقبولیت وقتي خبر این پیروزي امریكا بھ فرانسھ رسید، تقاضاي فرانكلین، لي، و دین، 
اش، كھ تقریبًا  خواست بودجھ نكر با آن مخالفت كرد، زیرا نمي. بیشتري در میان مشاوران پادشاه یافت

ورژن و مورپا رضایت عاري از رغبت لویي . ھاي جنگ برھم بخورد متعادل شده بود، براثر ھزینھ
ند انگلستان، كھ مدتھاست از كمك فرانسھ بھ شانزدھم را بھ این طریق بھ دست آوردند كھ بھ وي ھشدار داد

امریكا آگاه و از آن بشدت ناراحت است، ممكن است با مستعمرات خود از در آشتي درآید و تمام نیروي 
كشورھاي متحد «دولت فرانسھ دو عھدنامھ با  ١٧٧٨در ششم فوریة . خویش را علیھ فرانسھ بھ كار اندازد

شد، و در دیگري بھ طور  ي از آنھا روابط بازرگاني و كمك برقرار ميامضا كرد كھ بھ موجب یك» امریكا
محرمانھ تصریح شده بود كھ اگر انگلستان بھ فرانسھ اعالن جنگ بدھد، امضا كنندگان در دفاع با یكدیگر 

ھمدست خواھند شد، ھیچ یك از این دو بدون موافقت دیگري صلح نخواھد كرد، و ھردو بھ جنگ ادامھ 
  . تا استقالل امریكا بھ دست آید خواھند داد

فرانكلین بھ این مناسبت جوراب ابریشمي . مارس، لویي فرستادگان امریكا را بھ حضور پذیرفت ٢٠در 
او با فرانكلین در پاسي زندگي . در ماه آوریل جان ادمز وارد شد كھ جاي سایالس دین را بگیرد. پوشید

سرگرم زنان یافت كھ وقت كمي براي كارھاي رسمي باقي كرد، ولي این فیلسوف سالخورده را چنان  مي
او با فرانكلین نزاع كرد، سعي كرد كاري كند كھ او را فراخوانند، ولي موفق نشد و بھ امریكا . ماند مي

او در  ١٧٨٠در ). ١٧٧٩سپتامبر (فرانكلین بھ سمت وزیر مختار امریكا در فرانسھ تعیین شد . بازگشت
  سال داشت، بدون حالي كھ ھفتاد و چھار
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  .ویك سال داشت پیشنھاد ازدواج كرد اي بگیرد، بھ مادام ھلوسیوس كھ شصت اینكھ نتیجھ

او ناچار بود مبالغ ھنگفتي را كھ فرانسھ بھ . آمد  تقریبًا ھمة فرانسویان غیر از نكر از جنگ خوششان مي
در  ١,٠٠٠,٠٠٠، ١٧٧٨در  ٣,٠٠٠,٠٠٠، ١٧٧۶لیور در  ١,٠٠٠,٠٠٠: داد فراھم كند امریكا وام مي

او با لرد نورث . ١٧٨٢در  ۶,٠٠٠,٠٠٠، ١٧٨١در  ۴,٠٠٠,٠٠٠، ١٧٨٠در  ٠٠٠,٠٠٠,۴، ١٧٧٩
او عالوه بر این . بھ امید اینكھ راھي براي صلح بیابد) ١٧٧٩اول دسامبر (وارد تماس خصوصي شد 

روي دریایي، و دربار پول وامھا، ناچار بود براي تأمین اعتبارات مورد نیاز دولت فرانسھ، ارتش، نی
او با چربزباني . لیور قرض گرفت ۵٣٠,٠٠٠,٠٠٠فراھم كند؛ و بر روي ھم از بانكداران و مردم 

لیور قابل  ١,٠٠٠,٠٠٠وام بھ دولت بدھد كھ بھ اقساط سالي  ١۴,٠٠٠,٠٠٠روحانیان را وادار كرد 
ند كھ روبھ راه بودن وضع طبقات باال ھنوز از باال بردن میزان مالیات امتناع داشت، ھرچ. استرداد بود

جانشینانش بعدھا شكایت كردند كھ او این . داد كھ این كار را نسبتًا بدون رنج و زحمت انجام دھد امكان مي
بانكداران از این نظر طرفدار او بودند كھ وي در مقابل . الزام غیرقابل اجتناب را بھ عھدة آنان گذارد

علت این بھرة زیاد آن . پرداخت كردند، بھ آنان مي بھرة زیادي را كھ مطالبھ ميدادند،  وامھایي كھ آنان مي
رو ھستند كھ وامھایشان ھرگز بھ آنان مسترد  گفتند با این خطر روز افزون روبھ بود كھ بانكداران مي

  .نشوند

تحت عنوان اي  اطالعیھ ١٧٨١نكر براي ترویج اعتماد در اجتماع مالي، با موافقت پادشاه، در ژانویة 
ھاي  گزارش وضع مالي بھ پادشاه منتشر كرد كھ ھدف آن را مطلع كردن پادشاه و ملت از درآمدھا و ھزینھ

و » العاده  فوق«ھاي  ھاي نظامي و سایر ھزینھ این گزارش با مستثناد داشتن ھزینھ. دولت اعالم كرده بود
ھزار نسخھ از این  ده ماه، مردم سيظرف دواز. داد نادیده گرفتن قرضة ملي وضع را روشن نشان مي

نكر بھ عنوان جادوگر امور مالي، كھ دولت را از ورشكستگي نجات داده بود، مورد . گزارش را خریدند
تحسین بیپایان او نسبت بھ گزارش و «كاترین بزرگ از گریم خواست كھ نكر را از . تحسین قرار گرفت

ن نظر خشمگین بودند كھ گزارش وضع مالي بھ پادشاه ولي درباریان از ای» .استعداد وي مطمئن سازد
مفاسد مالیاتي بسیاري را كھ مربوط بھ گذشتھ بودند، و مستمریھاي بسیاري را كھ از خزانة دولت پرداخت 

بعضیھا این سند را بھ عنوان اینكھ فقط در حكم ستایشي از این وزیر توسط . شدند آشكار ساختھ بود مي
مورپا نسبت بھ نكر ھمان اندازه احساس حسادت یافت كھ نسبت بھ . لھ قرار دادندباشد، مورد حم خودش مي

ملكھ با آنكھ از . تورگو حس كرده بود، و با چند نفر دیگر در توصیة بركناري وي ھمدست شد
كرد، ولي ورژن او را یك انقالبي خواند، و رؤساي  جوییھاي نكر رنجش یافتھ بود، از او دفاع مي صرفھ

ولتي، كھ بیم آن را داشتند نكر با دایر كردن مجامع ایالتي بیشتر ریشة آنھا را بكند، در این غوغا و دوایر د
نكر با اعالم اینكھ اگر عنوان و اختیارات كامل یك وزیر با یك كرسي در شوراي سلطنتي . تكاپو سھیم شدند

  بھ او داده نشود، استعفا خواھد كرد،

وزیران دیگر از   مورپا بھ پادشاه گفت كھ اگر این كار انجام شود، ھمة .وسیلة سقوط خویش را فراھم كرد
ھمة مردم پاریس غیر ). ١٧٨١مھ  ١٩(لویي تسلیم شد و گذاشت نكر برود. مشاغل خود دست خواھند كشید

كاترین از او دعوت كرد بھ روسیھ برود . یوزف دوم تسلیت فرستاد. از درباریان از سقوط وي متألم بودند
  .بري امور مالي كشور را بھ عھده بگیردو رھ

اسپانیا علیھ انگلستان بھ فرانسھ پیوست، و نیروي دریایي تركیب شدة فرانسھ و  ١٧٧٩اكتبر  ١٢در 
كشتي نیروي دریایي انگلستان برابري  ١۵٠شد، اینك تقریبًا با  كشتي جنگي تشكیل مي ١۴٠اسپانیا، كھ از 

این تغییر در توازن قدرت . را بر امواج اقیانوسھا متوقف ساخت كرد، این نیرو حكمراني بریتانیا مي
ارتش اصلي انگلستان در امریكا بھ تعداد ھفت ھزار نفر، بھ . دریایي اثري حیاتي بر جنگ امریكا گذارد

فرماندھي لرد كورنوالیس، یك موضع مستحكم در یوركتاون در كنار رودخانة یورك در نزدیكي خلیج 
از جملھ سھ ھزار (الفایت با پنج ھزار نفر، و واشینگتن با یازده ھزار نفر . تچسپیك در دست داش

در اطراف یوركتاون جمع شده، و كلیة راھھاي زمیني ممكن آن ) فرانسوي، بھ فرماندھي كنت دو روشامبو
یك ناوگان فرانسوي تحت فرماندھي كنت دو گراس یك ناو  ١٧٨١سپتامبر  ۵در . را تسخیر كرده بودند
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وه انگلیسي را در خلیج شكست داد، و سپس كلیة راھھاي گریز آبي را بر روي نیروي كورئوالیس، كھ گر
كورنوالیس، كھ خواربارش بكلي بھ پایان رسیده بود، با ھمة افراد خود . از لحاظ تعداد در اقلیت بود، بست

روشامبو نقشھاي مھمي در  توانست بگوید كھ دوگراس، الفایت، و فرانسھ مي). ١٧٨١اكتبر  ١٩(تسلیم شد 
  .آنچھ كھ واقعة قاطع جنگ از آب در آمدند، ایفا كردند

اي نزد دولت فرانسھ  شلبرن ھیئتھاي جداگانھ. انگلستان خواھان آن شد كھ براي صلح شرایطي پیشنھاد شود
ژن قبًال ور. و فرستادگان امریكا در فرانسھ فرستاد، بھ امید اینكھ این دو متحد را بھ جان ھم اندازد

موضوع استقرار صلح با انگلستان براساس تقسیم بیشتر امریكاي شمالي میان انگلستان، فرانسھ، ) ١٧٨١(
او با اسپانیا تفاھمي برقرار كرد كھ درة میسي سیپي تحت . و اسپانیا را دقیقًا مورد توجھ قرار داده بود

از انگلیسیھا در تالششان براي محروم  پیشنھاد كرد كھ ١٧٨١در نوامبر . نظارت اروپاییان قرار گیرد
این نحوة تماسھا و مذاكرات كامًال با سوابق . داشتن ایاالت امریكا از شیالت نیوفندلند پشتیباني كند

دیپلوماتیك منطبق بود، ولي فرستادگان امریكا، كھ از آن با خبر شدند، احساس كردند كھ مجاز ھستند با 
فرانكلین توافق كردند كھ ھریك از دو متحد بتواند جداگانھ با انگلستان  ورژن و. اختفاي مشابھي عمل كنند

  .كدام نباید عھدنامة صلحي بدون رضایت دیگري امضا كند وارد معاملھ شود، ولي ھیچ

بازي  –و در درجة اول جان جي وفرانكلین  –كساني كھ از جانب امریكا مأمور بھ مذاكره بودند 
آنھا براي امریكا نھ تنھا استقالل، بلكھ دسترسي بھ شیالت . ني انجام دادنددیپلوماتیك را بھ نحو درخشا

منطقة وسیع و ثروتمند میان كوھھاي آلگاني و میسي سیپي   ھاي بزرگ، و ھمة نیوفندلند، نیمي از دریاچھ
  را بھ دست آوردند؛ این شرایط بمراتب بھتر از آن بود كھ

اي مقدماتي با  جي، فرانكلین، و ادمز عھدنامھ ١٧٨٢نوامبر  ٣٠در . كنگرة امریكا انتظار آن را داشت
اي بود كھ با ورژن منعقد  از نظر رسمي، این عھدنامھ در حكم تخطي از موافقتنامھ. انگلستان امضا كردند

شده بود؛ ولي در آن تصریح شده بود كھ این عھدنامھ تا زماني كھ انگلستان با فرانسھ قرارداد صلح امضا 
در سوم سپتامبر . ورژن از این وضع شكایت كرد و سپس آن را پذیرفت. ت، اعتبار نخواھد داشتنكرده اس

میان انگلستان و امریكا در پاریس، و  - » تثلیت بسیار مقدس و تقسیم نشده«بھ نام  –، عھدنامة نھایي ١٧٨٣
عنوان سفیر كشورھاي  بھ ١٧٨۵فرانكلین تا سال . میان انگلستان و فرانسھ و اسپانیا در ورساي امضا شد

در فیالدلفیا درگذشت، مجلس مؤسسان فرانسھ مدت سھ  ١٧٩٠آوریل  ١٧وقتي در . متحد در فرانسھ ماند
  .روز عزادار بود

بر روي ھم، فرانسھ . دولت فرانسھ براثر این جنگ ورشكست شد، و این ورشكستگي بھ انقالب انجامید
روز بھ  ده بود، و بھرة قرضة ملي خزانھ را روزبھلیور براي این مبارزه خرج كر ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،١

با این وصف، این قرضھ موضوعي بود میان دولت و ثروتمندان، و تقریبًا بر . كشید اعتباري مي سوي بي
  بھ نظام سلطنت لطمة. مردم، كھ بسیاري از آنھا از تحرك صنایع وضعشان رونق یافتھ بود، اثري نداشت

تواند موفقیت اقتصاد و  اي ندیده بود، وگرنھ تاریخ چگونھ مي چنین لطمھشدیدي خورده بود، ولي ملت 
  توضیح دھد؟ ١٨١۵تا  ١٧٩٢ارتشھاي فرانسة انقالبي را در مقاومت در برابر نیمي از اروپا از 

رستاخیزي پیروزمندانھ  ١٧٨٣سیاستمداران در قرارداد صلح . مسلمًا روحیة مردم فرانسھ تقویت شده بود
فرانسھ نتیجة جنگ را بھ عنوان یك پیروزي نظرات خود مورد » فیلسوفان«. دیدند مي ١٧۶٣از خفت 

رسید كھ امریكاییھا آنچھ را كھ  چنین بھ نظر مي«: گفت تحسین قرار دادند؛ و در حقیقت دو توكویل مي
ت بسیاري از فرانسویان در موفقی» .فكرش بھ مغز نویسندگان ما خطور كرده بود بھ انجام رساندند

افكار دموكراتیك حتي بر . دیدند مستعمرات، مبشري الھامبخش از گسترش دموكراسي در سراسر اروپا مي
، كھ توسط مجمع تدوین قانون اساسي »اعالمیة حقوق«. ي فرانسھ اثر گذاشتند»پارلمانھا«اشراف و 

مریكا افزوده شد، ، كھ بھ قانون اساسي ا»حقوق  بیلة«صادر شد، و  ١٧٧۶ژوئن  ١٢ویرجینیا در تاریخ 
 ٢۶را تشكیل دادند كھ مجلس مؤسسان فرانسھ در » اعالمیة حقوق بشر«ھا و سرمشقھاي  قسمتي از نمونھ

  .منتشر كرد ١٧٨٩اوت 
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این، افتخار آخرین و حد اعالي جوانمردي فرانسة فئودال بود كھ در راه كمك بھ استقرار دموكراسي در 
است كھ بیشتر سیاستمداران فرانسھ تجدید حیات فرانسھ را مد درست . امریكا جان خود را از دست داد

آنھا بكرات جان خود را در راه . نظر داشتند، ولي شور و شوق نجبایي مانند الفایت و روشامبو واقعي بود
من بھ ھیچ وجھ تنھا كسي «: كنت دوسگور جوان نوشت. خدمت بھ ملت جدید الوالده بھ خطر انداختند

صداي بیدار شدن آزادي و تالش براي بھ دور افكندن یوغ قدرت خودكامھ بھ تپش  نبودم كھ قلبش بھ
  اقدام مشھور» .آمد درمي

در جریان استقالل امریكا ) ١٧٨٩اوت  ۴(دست كشیدن از حقوق فئودال توسط اشراف در مجلس مؤسسان 
ل و خون خود را بھ امریكا فرانسھ پو. این یك خودكشي شجاعانھ بود. اش آماده شده بود تجلي یافتھ و زمینھ

  .داد، و در ازاي آن نیروي محركة تازه و پرقدرتي براي آزادي بھ دست آورد

  فصل سي و پنجم

  

  »فیلسوفان«مرگ و 
١٧٧۴ -١٨٠٧  

I –  پایان ولتر  

  نیمتاب در فرنھ -١

ھاي  را فجعھ رفت، كھ ما آنھا در این سالھا وي گاه و بیگاه از حال مي. ھشتاد سالھ بود ١٧٧۴ولتر درسال 
او، كھ مدتھا بود بھ مردن خو گرفتھ بود، . خواند مي» اخطارھاي كوچك«نامیم و خودش آنھا را  كوچك مي

ھا را  داد، و طعم تحسین پادشاھان و ملكھ نگریست، بھ زندگي ادامھ مي ھا مي اعتنایي بھ این فجعھ با بي
اظھار  ١٧٧۵فردریك كبیر در سال . نامید »تابناكترین مرد دوران ما«كاترین بزرگ او را . چشید مي

ھاي نیمتنة ولتر سخت یكدیگر  مردم در كارگاه سفالسازي در برلین براي بھ دست آوردن مجسمھ«: داشت
مدتھا بود » .شوند تا نیاز را برآورند ھا بسرعت كافي تولید نمي زنند؛ در این كارگاه این نیمتنھ را عقب مي

مذھبي   اروپا شده بود؛ در این ھنگام این محل تقریبًا بھ صورت یك مقبرة كھ فرنھ زیارتگاه روشنفكران
. ام من آقاي ولتر را دیده«: چنین گفت ١٧٧۵مادام سوار پس از دیدار خود از فرنھ در . درآمده بود

. اي كھ با دیدن این مرد بزرگ بر من دست داد، بیشتر نبود ھاي قدیسھ ترساي آویالیي ھرگز از خلسھ خلسھ
النوعي معزز و محبوب كھ من سرانجام توانستھ  النوع ھستم، رب رسید كھ در حضور یك رب بھ نظرم مي

گذشت، نزدیك  از ژنو مي ١٧٧۶وقتي ولتردر سال » .بودم ھمة حقشناسي و احترام خود را بھ او نشان دھم
  .بود در میان جمعیت پرشور و شوقي كھ او را احاطھ كرده بودند خفھ شود

جلوس لویي . داد در سنین بعد از ھشتاد سالگي نیز كماكان بھ سیاست و ادبیات عالقھ نشان مياو حتي 
شانزدھم را با اثري بھ نام ستایش تاریخي عقل مورد تجلیل قرار داد و در آن، از طریق پیشگویي، 

  :گفت او. توانستند حكمران جدید را نزد نسلھاي آینده عزیز دارند اصالحاتي پیشنھاد كرد كھ مي

  ]داشتن چند شغل مذھبي توسط یك روحاني[تعدد مشاغل … . قوانین یكسان خواھند شد
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  كمدي فرانسز. ولتر: اودون

اي مردان بیكاره كھ مسئول فقرند بھ فقرایي كھ  ثروتھاي عظیم پاره… . ھاي زاید حذف خواھند شد و ھزینھ
كھ براي كشور مفیدند دیگر ] پروتستان[خانواده ازدواج دھھا ھزار . كنند داده خواھند شد سخت كار مي

دیگر خطاھاي كوچك بھ عنوان جرمھاي بزرگ … . غیرقانوني، یا اطفالشان غیرمشروح تلقي نخواھد شد
موجود ] دولت و كلیسا[دیگر دو قدرت … . دیگر شكنجھ بھ كار نخواھد رفت… . كیفر داده نخواھد شد

و باالخره ما جرئت . نظام سلطنتي، قدرت ملت در نظام جمھوريقدرت قانوني پادشاه در  –نخواھد بود 
  .را بر زبان آوریم» رواداري مذھبي«خواھیم كھ كرد كلمة 

او، كھ تورعي صمیمانھ . لویي بسیاري از این اصالحات را انجام داد، منھاي اصالحات مربوط بھ كلیسا
رود،  ناپذیر براي تاج و تختش بھ شمار مي بداشت و مطمئن بود كھ وفاداري كلیسا در حكم پشتیباني اجتنا

دولت وي بھ مباشر دولتي در بورگوني دستور  ١٧٧۴در ژوئیة . كرد از نفوذ ولتر احساس تأسف بسیار مي
ماري . داد كھ مراقب این بدعتگذار كھنسال باشد، و پس از مرگش بالفاصلھ ھمة اوراقش را ضبط كند

او بھ نام تانكرد گریست، و گفت آرزو   د، بھ ھنگام اجراي نمایشنامةكر آنتوانت با ولتر احساس ھمدردي مي
  .ولتر مقداري ابیات قشنگ براي او فرستاد» نویسندة آن را در آغوش بكشد؛«دارد 

وقتي دوستش تورگو ناظر كل امورمالي شد، او براي مدتي خوشبین بود؛ ولي با بركناري تورگو دربارة 
با قبول دختري بھ نام رن فیلیبرت دو . میز از نوع بدبیني پاسكال دچار آمدامور انساني بھ بدبیني یأس آ

بھ عنوان دختري  ١٧٧۵این دختر در . واریكور بھ دختر خواندگي، بار دیگر خوشوقتي خود را باز یافت
توانست براي او جھیزیھ تھیھ كند، قصد داشت او را  اش چون بھ علت فقر نمي بھ او معرفي شد كھ خانواده

ولتر او را بھ . بھ یك صعومعھ بفرستد؛ زیبایي معصومانة او در استخوانھاي پیرمرد حرارتي ایجاد كرد
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نامید، و برایش شوھري جوان و پولدار یافت بھ نام ماركي ] زیبا و خوب[» بل ابون«خانة خود برد، او را 
دیدن دلدادگان «: او نوشت. دازدواج كردند و ماه عسل خود را در فرنھ گذارندن ١٧٧٧آنھا در . دو ویلت

» .اندركارند تا یك فیلسوف كوچولو براي من درست كنند آنھا شب و روز دست. جوان من مایة مسرت است
  . این ھشتاد سالة بیفرزند از فكر پدرشدن، ولو نیابتًا، بھ وجد آمده بود

. ا براي كمدي فرانسز فرستاددر خالل این احوال، او آخرین نمایشنامة خود را بھ نام ایرنھ نوشت و آن ر
رسم این شركت بر آن بود كھ ھر نمایشنامھ را بھ ترتیب . اي ایجاد كرد مسئلھ) ١٧٧٨ژانویة (وصول آن 

یكي . قبل از نمایشنامة ولتر، دو نمایشنامة دیگر دریافت و تصویب شده بودند. قبول آن روي صحنھ بیاورد
ھر دو نویسنده فورًا . گري توسط نیكوال بارت نوشتھ شده بوداز این دو توسط ژان فرانسوا دوالآرپ، و دی

  :بارت بھ شركت نوشت. ھایشان صرف نظر كردند  از حق تقدم خود نسبت بھ اجراي نمایشنامھ

مرد «شما در شرف آن بودید كھ . یك نمایشنامة تازه توسط آقاي ولتر براي شما خوانده شده است
  دیگر: شما فقط یك كار باید انجام دھید .را مورد بررسي قرار دھید» خودخواه

تواند بھ  ولي در موردي نظیر این، چھ كسي مي. از شیوة مقرر مطلعم… من. فكر نمایشنامة مرا نكنید
اگر قرار باشد من افتخار آن را . قاعده متوسل شود؟ آقاي ولتر مانند یك پادشاه مافوق قانون قرار دارد

توانم انجام دھم آن است كھ سد راه  خود را ادا كنم حداقل كاري كھ مي نداشتھ باشم كھ در خوشي مردم سھم
. تأمین خواھد شد، نباشم» مروپ«و » زائیر«خوشي مردم، كھ مسلمًا با نمایشنامة جدیدي بھ قلم نویسندة 

ر كھ انشاءاهللا كھ نویسندة آن مانند سوفوكل تا سن صدسالگي بھ نوشتن تراژدي ادامھ دھد و انشاءاهللا ھمانطو
  .كنید، او با ھمینھا چشم از جھان ببندد شما آقایان با تحسین و كف زدن زندگي مي

وقتي خبر این امر بھ ولتر رسید، او با عالقة زیادي بھ سنجیدن جوانب این فكر پرداخت كھ بھ پاریس برود 
ي دربارة در ھر صورت، منع رسمي یا صریح. و كارگرداني اجراي نمایشنامة خود را بھ عھده بگیرد

دادند، چھ  اگر روحانیان از روي منابر خود او را مورد حملھ قرار مي. رفتن او بھ پاریس وجود نداشت
كردند او را بھ زندان باستیل بفرستد  اگر آنھا پادشاه را وادار مي. شد؟ او بھ این وضع عادت كرده بود مي

كھ اینك پایتخت نھضت روشنگري ] پاریس[دیدن مجدد شھر بزرگ . شد؟ بھ آن ھم عادت داشت چھ مي
وھشت سال پیش، این شھر  از زمان آخرین فراروي از آن، در بیست. بود بود، چقدر سروربخش مي

و عالوه بر آن مادام دني، كھ مدتھا بود از فرنھ خستھ شده بود، اغلب از ! بایستي چقدر تغییر كرده باشد مي
خود » كاخ شھري«ماركي دو ویلت حاضر شد كھ در . رداندكرد وي را با خود بھ پاریس بازگ او تقاضا مي

  !بیا: بیش از ده پیام از پاریس فریاد برداشتھ بودند. واقع در خیابان بون وسایل آسایش او را فراھم كند

ناپذیر بود، كمي  شد، تنھا آنچھ را كھ اجتناب اگر این سفر باعث مرگش مي. او تصمیم گرفت بھ پاریس برود
خدمة خانھ، مباشران مزارع، دھقانان اراضي، و كارگران ناحیة . خت، وقت مردن بوداندا جلو مي

او قول داد ظرف شش ھفتھ باز گردد، ولي آنھا با . صنعتیش زبان بھ اعتراض گشودند و اظھار تألم كردند
مھرباني رفتار طور با  غم و اندوه اطمینان داشتند كھ دیگر او را نخواھند دید؛ و كدام جانشین با آنھا ھمان

، بستگانش اطرافش جمع )١٧٧٨فوریة  ۵(كرد كھ او كرده بود؟ وقتي كاروان از فرنھ بھ راه افتاد  مي
پنج روز بعد، پس از . توانست جلو اشكھاي خود را بگیرد گریستند، و او ھم نمي شدند؛ بسیاري از آنھا مي

  .كیلومتري، او سواد پاریس را دید ۴٨٠یك سفر 

  حد پرستشستایش تا  -٢

ولتر بھ آنھا اطمینان داد كھ . در دروازة شھر، مأموران دولتي از نظر قاچاق كالسكھ را وارسي كردند
وانییر، منشي او، » .چیز قاچاق وجود ندارد آقایان، بھ ایمانم قسم، من اعتقاد دارم جز خودم در اینجا ھیچ«

  عاليدر تمام طول راه از حدا«دھد كھ اربابش  بھ ما اطمینان مي
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  ».من ھرگز او را با خلقي مطبوعتر ندیدم، و بشاشت او وجد آور بود. مند بود سالمت بھره

در اقامتگاه موسیو دو ویلت، در گوشة خیابان بون و كھ د تئاتن، در ساحل چپ رودخانة سن، اطاقھایي 
  بار انداز بھ طرف خانةاش، در امتداد  ولتر بالفاصلھ پس از پیاده شدن از كالسكھ. برایش تدارك شده بودند

كنت درخانھ . آرژانتال كھ اینك ھفتادوھشت سال داشت، بھ راه افتاد/ كنت د) در ھمان نزدیكیھا(دوستش 
ام كھ بیایم و شما  من مردن را بھ تأخیر انداختھ«: ولتر گفت. نبود، ولي طولي نكشید كھ بھ كاخ ویلت رفت

او با ھمان كلمات عادي خود، كھ دم . امدي برایش فرستادیك دوست قدیمي دیگر یادداشت خوش» .را ببینم
ام و آرزو دارم تنھا با انداختن خود بھ  من مرده وارد شده«: زد، بھ آن پاسخ داد و گفت  از مرگ مي

ماركي دو ژوكور پیام آورد كھ لویي شانزدھم از آمدن » .زانوھاي مادام الماركیز دودفان دوباره زنده شوم
سخت خشمگین است، ولي مادام دو پولینیاك نزد وي آمد كھ بھ او اطمینان دھد ماري ولتر بھ پاریس 

روحانیان مایل بودند كھ او اخراج شود، ولي یافتن ھیچ گونھ منع . آنتوانت از او حراست خواھد كرد
ي رسمي كھ مانع دیدار ولتر شود در سوابق ممكن نشد، و لویي عمل خود را بھ این محدود كرد كھ تقاضا

  .ملكھ را دایر براینكھ این نویسندة مشھور اجازة حضور در دربار را پیدا كند، رد كند

وقتي این خبر در سراسر پاریس پخش شد كھ مردي كھ آھنگ فكري قرن را تعیین كرده از تبعید طوالني 
شد كھ  ميگفتھ . خود بیرون آمده است، اطاق كاخ ویلت بھ یك دربار و جلوسگاه سلطنتي واقعي تبدیل شد

در روز یازدھم فوریھ بیش از سیصد نفر از جملھ گلوك، پیچیني، تورگو، تالران، مارمونتل، مادام نكر، 
فرانكلین با یك نوة ھفدھسالھ آمد و دعاي خیر زعیم را . مادام دو باري، و مادام دو دفان سراغ اورفتند

 –فرزند، خداوند و آزادي «: گلیسي گفتولتر دست خود را باالي سر پسر برد و بھ ان. براي او طلب كرد
وقتي كھ سیل دیدار كنندگان در روزھاي متوالي ادامھ یافت، دكتر » .این دو كلمھ را بھ خاطر بسپار

كند نھ مصالح خویش، و  ولتر اینك براساس اصول خود زندگي مي«: ترونشن بھ ماركي دو ویلت نوشت
فوریھ  ١٩این یادداشت در » .ندگي بھ پایان خواھد رسیدطولي نخواھد كشید كھ قدرتش براثر این شیوة ز

خود ولتر . منتشر شد - ظاھرًا براي اینكھ اشخاص كنجكاو را از مراجعھ باز دارد  –در ژورنال دوپاري 
اگر من بھ صورت یك «: بیني كرده بود كھ این پیروزي بھ چھ بھایي برایش تمام خواھد شد در فرنھ پیش

  ».ظرف چھار روز خواھم مردمرد دنیا زندگي كنم، 

او . بعضي از روحانیان بھ این فكر افتادند كھ جلب آشتي وي با كلیساي كاتولیك موفقیت خوبي خواھد بود
توانند در زمین تقدس یافتھ  دانست تنھا كساني كھ در آغوش كلیسا مرده باشند مي نیز بیمیل نبود، زیرا مي

 ٢٠اي كھ در تاریخ  بھ این ترتیب او از نامھ. تقدس یافتھ بودند دفن شوند؛ و ھمة گورستانھاي فرانسھ زمین
آبھ در . فوریھ توسط آبھ گوتیھ براي او فرستاده شده و طي آن از او تقاضاي مالقاتي شده بود، استقبال كرد

  آنھا مدتي صحبت كردند،. فوریھ آمد ٢١

مادام دني از آبھ تقاضا . ھ دست نیامدو تا آنجایي كھ اطالع در دست است، از این مالقات نتیجة مذھبي ب
روز بیست و پنجم بھ یك خونریزي شدید مبتال شد، و وقتي . تواند بازھم بیاید كرد برود؛ ولتر بھ اوگفت مي

. از منشي خود خواست كھ گوتیھ را احضار كند. ریخت كرد، از دھان و بیني وي خون بیرون مي سرفھ مي
خواستم بگویند آقاي ولتر ضعف  ام اجتناب كردم، زیرا نمي ستادن نامھمن از فر« :كند واگنیر اعتراف مي

دانست كھ شكاكان در پاریس  وانییر مي» .و بھ او اطمینان دادم كھ نشد آبھ را پیدا كنند. نشان داده است
د امیدوار بودند كھ ولتر در آخرین لحظھ تسلیم كلیسا نشود؛ و شاید ھم پیشگویي فردریك كبیر را شنیده بو

  ».او آبروي ھمة ما را خواھد برد«: كھ گفتھ بود

ترونشن آمد و جلو خونریزي را گرفت، ولي تا بیست و دو روز بعد ھم ولتر با آب دھان خود خون خارج 
گوتیھ صبح روز » .از شما تقاضا دارم ھرچھ زودتر بیایید«: وششم بھ گوتیھ نوشت او در بیست. كرد  مي

در . وھشتم ولتر یك اعتراف بھ ایمان بھ وانییر داد روز بیست. واب دید، و رفتبعد آمد، ولتر را در حال خ
من با پرستش خداوند، عالقھ بھ دوستان خود، بدون نفرت نسبت بھ دشنام، «این اعترافنامھ نوشتھ شده بود 

تر تقاضا ول. گوتیھ در دوم مارس بازگشت» .روم و با احساس انزجار نسبت بھ آزار و اذیت از این دنیا مي

pymansetareh@yahoo.com



سولیپس، از او خواستھ  - آبھ پاسخ داد كھ ژان دو ترسا، كشیش كلیساي سن. كرد از او اعتراف گرفتھ شود
ولتر كاغذ و قلم . واگنیر اعتراض كرد. ھاي قبلي ولتر را طلب كند است قبل از شنیدن اعتراف، انكار گفتھ

  :خواست و بھ خط خود چنین نوشت

ام، در سن ھشتاد و چھار سالگي  چھار ماه اخیر دچار استفراغ خون بودهمن امضاء كنندة زیر، كھ ظرف 
سولیپس كھ خواستھ است با اعزام آقاي آبھ گوتیة  -توانم خود را بھ كلیسا بكشانم؛ و كشیش سن دیگر نمي

دارم كھ اگر خداوند مرا بھ  ام و اعالم مي كشیش بھ كارھاي نیك خود بیفزاید، من نزد او اعتراف كرده
میرم، با امید بھ این رحمت االھي كھ ھمة  ان دیگر ببرد، من با مذھب كاتولیك، كھ با آن بھ دنیا آمدم، ميجھ

. كنم ام، از خداوند و كلیسا طلب بخشش مي تقصیرھایم را ببخشد؛ و من اصوًال بھ كلیسا بیحرمتي كرده
  .، در منزل آقاي ماركي دو ویلت١٧٧٨امضا، ولتر، دوم مارس 

گوتیھ . بھ عنوان شھود این اظھاریھ را امضا كردند) یكي از برادرزادگان ولتر(ویل و آبھ مینیو آقاي ویلو
سولیپس برد، و ھردو آنھا آن را نارسا  - و كشیش سن) ھا یكي از حومھ(آن را نزد اسقف اعظم در كونفالن 

شاي رباني در مورد ولتر با این وصف، گوتیھ مقدمات آن را فراھم آورد كھ مراسم تناول ع. اعالم داشتند
ما باید . آید ام مرتبًا خون مي از سینھ«: انجام شود، ولي ولتر پیشنھاد كرد كھ این كار بھ تعویق افتد، و گفت

اي این را  معلوم نیست او با چھ روحیھ» .مواظب باشیم كھ خون من با خون خداي مھربان درھم نیامیزد
  . تگفت، از روي تورع یا از روي شوخي وشیطن

وقتي گوتیھ آن روز سراغ ولتر آمد . آالمبر، و مارمونتل بھ دیدن این بیمار آمدند/ در سوم مارس دیدرو، د
  تا طبق دستور رؤساي خود اعترافي كمتر دو پھلو ومشروحتر بھ دست آورد،

ھر بار  گوتیھ چند بار مراجعھ كرد، ولي. تواند او را بپذیرد بھ او گفتھ شد حال ولتر طوري است كھ نمي
اي  سولیپس نامھ -در چھارم مارس ولتر بھ كشیش كلیساي سن. محافظ سویسي، بیرون در، او را رد كرد

مارس كشیش بھ  ١٣در . نوشت و ازاینكھ با یك مأمور دون رتبھ سروكار داشتھ است، پوزش خواست
در ھمین احوال . ت نیامدحضور ولتر پذیرفتھ شد، ولي ظاھرًا از این دیدار جز تبادل تعارفات چیزي بھ دس

  .كرد نیرویش روبھ بازگشت است؛ و تورعش روبھ نقصان گذارد خونریزیھا بند آمدند، و ولتر احساس مي

این . فرنسھ اجرا شد تقریبًا ھمة درباریان از جملھ ملكھ بھ دیدن آن رفتند –مارس ایرنھ در تئاتر  ١۶در 
انگیز براي مردي ھشتاد و  ھذا بھ عنوان اثري حیرت نمایشنامھ ھمسطح كارھاي معمولي ولتر نبود، مع

داد در اجراي آن حضور یابد،  ولتر، كھ وضع مزاجش اجازه نمي. چھار سالھ مورد تحسین قرار گرفت
در تاریخ ھفدھم یك ھیئت نمایندگي تبریكات . شد العمل تماشاگران مطلع مي از عكس –پرده بھ پرده  –مرتبًا 

كرد كھ براي سواري  مارس او بھ قدركافي احساس بھبود مي ٢١تا . او ابالغ كرد فرھنگستان فرانسھ را بھ
اش بود،  بیرون برود، از سوزان دو لیوري، ماركیز دو گوورنھ، كھ شصت و سھ سال پیش از آن رفیقھ

  .دیدن كرد و روز بیست و ھشتم از تورگو دیداري بھ عمل آورد

عدازظھر آن روز وي براي حضور در یك جلسة فرھنگستان ب. مارس عالیترین روز زندگیش بود ٣٠روز 
ھمینكھ »  :دنیس فون ویزین، یك نویسندة روسي كھ در آن وقت در پاریس بود، نوشت. بھ موزة لوور رفت

زدند تا خود  او سواره از خانة خود خارج شد، كالسكھ توسط جمعیتي بیپایان كھ مرتبًا برایش كف مي
آالمبر با سخناني / د» .اعضاي فرھنگستان براي استقبال از او بیرون آمدند ھمة. فرھنگستان ھمراھي شد

ولتر را در صندلي ریاست فرھنگستان جاي دادند و با . از او استقبال كرد كھ اشك بھ چشمان پیرمرد آورد
پس . شد، بھ ریاست فرھنگستان برگزیدند اي كھ از آوریل شروع مي تحسین و ھورا، براي دورة سھ ماھھ

اش بدرقھ كردند، و كالسكھ سپس بدشواري از میان جمعیتي عظیم كھ مرتبًا  از پایان جلسھ او را تا كالسكھ
  .فرانسھ رفت –بھ تئاتر » زنده باد ولتر«كرد  فریاد مي
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او بھ طرف لژي . وقتي او وارد تئاتر شد، ھم تماشاگران و ھم بازیگران براي استقبال از وي برپا خاستند
مردم از او . مادام دني و ماركیز دو ویلت در آن بھ انتظار وي بودند، و پشت سر آنھا نشسترفت كھ 

یك بازیگر نزد ولتر رفت و تاج گلي روي سر . او میان خانمھا نشست. تقاضا كردند بیشتر جلو چشم بیاید
را قبول ولتر آن را برداشت و روي سرماركیز گذاشت؛ ماركیز اصرار داشت خود وي آن . او گذاشت

دورد بر «، »!درود بر ولتر«: گفتند رسید كھ مي كند، از میان تماشاگران صداھایي بھ گوش مي
گریم، » !افتخار بر مدافع كاالس«، »!آموزد افتخار بر فیلسوفي كھ فكر كردن را بھ افراد مي«، »!سوفوكل

ومي، بیش از بیست دقیقھ این شور و شوق، این از خود بیخودي عم»  :كھ خود شاھد این وضع بود، گفت
  ».طول كشید

در پایان نمایشنامھ، تماشاگران خواستار آن شدند كھ نویسنده چند . ایرنھ براي ششمین بار اجرا شد. سپس
بازیگران یك نیم تندیس ولتر را از . پرده بار دیگر باال رفت. ولتر موافقت كرد. اي برزبان آورد  كلمھ

در این ھنگام مردم تاجھاي گل بر آن نھادند، . نمایش قرار داده بودندسرسراي تئاتر آورده و روي صحنة 
  :آمیز، بھ این مضمون، براي ولتر خواند و مادام وستریس، كھ نقش ایرنھ را ایفا كرده بود، ابیاتي تحسین

  در پیش چشمان مسحور پاریس،

  در این روز، اظھار ارادتي را

  ران دیگركھ نسلھاي سختگیر آینده از یك دوران تا دو

  .آن را تأیید خواھند كرد، بپذیر

  نھ، تو نیازي نداري

  كھ بھ ساحل تیره برسي،

  تا بھ افتخار فناناپذیري

  .نایل شوي

  ولتر، تاجي را كھ بھ تو عرضھ شده، بپذیر؛

  داشتن استحقاق دریافت آن،

  دھد، بھ حال كھ فرانسھ آن را مي

  .زیباست

زدن و تحسین، ولتر صندلي  در ضمن كف. این كار انجام گرفت تماشاگران خواستار تكرار ابیات شدند، و
اش  او را در میان صفوف پرشور و شوق مردم بھ كالسكھ. ھمھ برایش راه گشودند. خود را ترك گفت

ران را وادار كردند كھ آھستھ براند، و جمعیتي كالسكھ را تا  مشعلھایي آوردند، كالسكھ. راھنمایي كردند
تا آنجا كھ اطالعي در دست است، در تمام تاریخ ادبیات فرانسھ تا آن زمان ھرگز . ردكاخ ویلت ھمراھي ك

  .اي رخ نداده بود چنین صحنھ

این مرد شھیر سالخورده چنان الغر اندام «: لوبرن، كھ شاھد ھمة این جریانات بود، نوشت –مادام ویژه 
ترونشن بھ او اندرز داد ھرچھ . ھ او بزندورنجور بود كھ من ترسیدم اینگونھ احساسات شدید لطمة مھلكي ب
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ولتر، . زودتر بھ فرنھ بازگردد؛ مادام دني از دایي خود تقاضا كرد كھ پاریس را اقامتگاه خویش قرار دھد
او مردم پاریس رابھ عنوان شادابترین، مؤدبترین، . كھ از بادة استقبال سرمست شده بود، با او ھمعقیده شد

باشند،  ھا، وسایل سرگرمي، و ھنر مي ترین مردم دنیا، كھ داراي بھترین سلیقھ روشنفكرترین، و با گذشت
طولي نكشید كھ او سواره در . را فراموش كرد» ھا رجالھ«براي یك لحظھ موضوع . مورد تمجید قرارداد

ترونشن از این امر سخت . اي خرید آوریل خانھ ٢٧در . گشت پاریس این سو و آن سو دنبال خانھ مي
. ام تر ندیده كس را از او دیوانھ ام، ولي ھیچ من در زندگي احمقھاي بسیاري دیده«: ني شده بود و گفتعصبا

  ».كند كند كھ یكصد سال عمر مي او تصور مي

  فراماسونھا برده شد، و بدون اینكھ مكلف باشد» لژ نھ خواھر«آوریل ولتر بھ  ٧در 

یك تاج گل برسرش گذاردند، و رئیس لژ نطقي . ھ شدمراحل مقدماتي عادي را طي كند، بھ عضویت پذیرفت
اید كھ اعضاي   ولي شما باني یك اجتماع كامل بوده. كنیم بھ برادران خود كمك كنیم ما سوگند یاد مي»  :كرد

شما، برادر بسیار محبوب، حتي پیش از اینكھ . پرستند، و غرق در نیكوكاریھاي شما ھستند آن شما را مي
اید و پیش از آنكھ قول دھید تعھدات یك فراماسون را بھ جا  رآیید، یك فراماسون بودهرسمًا بھ عضویت د

ژوزف  - روز یازدھم او از مادام دو دفان در اقامتگاھش در صومعة سن» .اید آورید، آنھا را انجام داده
، ولي در روز مادام صورت ولتر را با دستان بیناي خود لمس كرد و در آن تنھا استخوان یافت. بازدید كرد

ھشتادوچھار سال دارد، و من واقعًا فكر . او مانند ھمیشھ باروح است»  :دوازدھم بھ ھوریس والپول نوشت
او . اند مند است و ھیچ یك از این حواس ضعیف نشده از ھمة حواس خود بھره. كنم او ھرگز نخواھد مرد مي

ھا خبر دیدار او را  ھنگامي كھ راھبھ» .ستموجودي منحصر بھ فرد و در حقیقت خیلي ھم از آن واالتر ا
شنیدند، ماركیز را بھ خاطر ھتك حرمت نسبت بھ آستانشان، با حضور مردي كھ ھم بھ وسیلة كلیسا و ھم 

  .بھ وسیلة دولت محكوم شده است، مورد حملھ قرار دادند

لیل از رسالھ بھ دكتر اي بود كھ آبھ د موضوع بحث ترجمھ. آوریل او بار دیگر بھ فرھنگستان رفت ٢٧در 
او . اش تحسین كرد ولتر اصل اثر را خوانده بود، و از آبھ بھ خاطر ترجمھ. آرباثنت، نوشتة پوپ، كرده بود

این فرصت را مغتنم شمرد و پیشنھاد كرد كھ فرھنگ زبان فرھنگستان مورد تجدید نظر قرار گیرد تا زبان 
مھ،  ٧در . اي یافتھ بودند، غنیتر شود عمال قابل مالحظھرسمي و مجاز با صدھا لغات جدیدي كھ موارد است

او حاضر شد كھ تصدي تنظیم ھمة كلماتي . با طرحي براي فرھنگ لغات جدید، بھ فرھنگستان باز گشت
شدند بھ عھده بگیرد، و پیشنھاد كرد كھ ھریك از اعضا تنظیم یكي از حروف  شروع مي Aرا كھ با حرف 

: سپاسگزاري كرد؛ ماركي دوشاستلو پاسخ داد» بھ نام الفبا«ن جلسھ، او از آنھا در پایا. را برعھده بگیرد
آن شب وي بھ طور ناشناس در برنامة نمایش آلزیر اثر خودش » .كنیم و ما بھ نام ادبیات از شما تشكر مي«

در ولتر بھ نحوي مسموع . در پایان پردة چھارم تماشاگران براي الریو بازیگر كف زدند. شركت كرد
تماشاگران او را شناختند، و مدت چھل و پنج دقیقھ » !آه، مرحبا«تحسین شركت كرد و فریاد برآورد 

  .مارس تجدید شد ٣٠  العادة  ھیجان فوق

شاید اوكار خوبي كرد كھ بھ جاي در خلوت خزیدن بھ منظور بھ دست آوردن چند روز دردناك دیگر، از 
او با چنان حرارتي برروي طرح خود براي یك . سالمت خود لذت بردھاي زندگي بھ بھاي  آن آخرین ھفتھ

توانست   كھ شبھا نمي –فنجان  ٢۵گاھي روزي  –خورد  قدر قھوه مي كرد و آن فرھنگ جدید لغات كار مي
عناصر . در خالل این احوال، ضیق مجرایش بدتر، و دفع ادرار برایش دردناكتر و ناقصتر شد. بخوابد

دوك دو ریشلیو . بایستي دفع شوند وارد خونش شدند و میزان اوره را در خون باال بردند زھرآگیني كھ مي
  یك محلول تریاك برایش فرستاد و

بالفاصلھ یك   ولتر، كھ دستور مصرف آن را اشتباه فھمیده بود،. آن را بھ عنوان یك مسكن توصیھ كرد
صورتش از رنج مسخ شده . ول كشیدساعت ط ۴٨و دچار ھذیاني شد كھ ) مھ١١(بطري آن را سركشید 

زد،  ترونشن احضار شد و تسكیني در عذابش فراھم كرد، ولي مدت چند روز ولتر یك كلمھ حرف نمي. بود
  .تقاضا كرد او را بھ فرنھ بازگردانند، ولي دیگر خیلي دیر بود. توانست غذایش را بخورد و خودش نمي
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وي آمدند و حاضر شدند مقدمات طلب آمرزش از طرف سولیپس نزد  –گوتیھ و كشیش سن  مھ آبھ ٣٠در 
كلیسا را فراھم آورند، مشروط بر اینكھ ولتر بھ اعتراف قبلي خود بھ داشتن ایمان، اعتقاد بھ الوھیت مسیح 

بھ نام «: یك داستان تأیید نشده، كھ توسط كوندورسھ نقل شده، حاكي است كھ ولتر فریاد برآورد. را بیفزاید
بگذارید من در »  :الآرپ پاسخ ولتر را چنین گزارش داد» !بھ آن مرد با من صحبت نكنیدخداوند، راجع 
كشیشان مشاعر ولتر را : شود پذیرفت دنوارسر شرحي را كھ معموًال در این مورد داده مي» .آرامش بمیرم

یلسوف آكنده ترونشن مدعي بود كھ آخرین ساعات عمر ف. رفتند  مختل یافتند و بدون طلب آمرزش براي او،
آرامش ابدي، آن شب ساعت یازده بھ سراغش . العاده و فریادھاي آمیختھ با ھیجان شدید بود  از درد فوق

  .آمد

كرد از دفن جسد عمویش در یكي از گورستانھاي پاریس امتناع خواھد شد، آن  بیني مي آبھ مینیو، كھ پیش
- كیلومتر بھ صومعة سلیر در دھكدة رومیي ١٨٠اي جاي داد و با آن حدود  را بھ طور عمودي در ارابھ

در آنجا یك كشیش محلي مراسم متداول مذھبي را دربارة جسد، بھ عمل آورد، بر آن نماز . سن رفت-سور
  . میت گذارد، و اجازه داد كھ آن را در زیرزمین كلیسا دفن كنند

. لتر منع داشتدستوري كھ از طرف لویي شانزدھم صادر شده بود مطبوعات را از ذكر مرگ و
فرھنگستان فرانسھ از راھبان فرقة فرانسیسي خواست كھ براي این مرده مراسم قداس بھ جا آورند، كسب 

فردریك كبیر، بھ عنوان یك شكاك در مورد یك شكاك دیگر، ترتیبي داد كھ مراسم . اجازة الزم ممكن نشد
مدحي پرحرارت براي دوست و دشمن قداس براي ولتر در یك كلیساي كاتولیك در برلین اجرا شود؛ و 

  :براي فرھنگستان برلین خوانده شد، كاترین بزرگ بھ گریم نوشت ١٧٧٨نوامبر  ٢۶خود سرود كھ در 

ام كھ ھرگز آنھا را ندیدم؛ آنھا مرا دوست داشتند، و من بھ آنھا احترام  من دو مرد را از دست داده
این دو، خصوصًا نفر اول، ھمپایة خود و شاید ھرگز از براي مدتھاي مدید . ولتر و لرد چتم –گذاشتم  مي

كنند اورا  چند ھفتة پیش، ولتر مورد تعظیم عموم قرار گرفت، و اینك جرئت نمي. خود برتر نخواھند یافت
چرا شما بھ نام من جسد او را تحویل نگرفتید؟ . نخستین نفر در میان ملت خود! چھ مردي. بھ خاك بسپارند
. اگر امكان دارد… . شد او صاحب باشكوھترین گور مي. فرستادید مومیایي شده نزد من ميشما باید آن را 

  .من بھاي خوبي بھ وراثش خواھم پرداخت. ھایش، را بخرید كتابخانھ و اوراقش، از جملھ نامھ

  .لیور براي كتابخانة او، كھ بھ ارمیتاژ در سن پطرزبورگ حمل شد، دریافت داشت ١٣۵,٠٠٠مادام دني 

، بھ دستور مجلس مؤسسان انقالب، استخوانھاي ولتر از صومعة سلیر برداشتھ، بھ پاریس ١٧٩١ر ژوئیة د
كھ كمي بعد پانتئون نام (حمل، و در پاریس با تشییع باشكوھي در شھر مواجھ، و در كلیساي سنت ژنویو 

در مھ . نامگذاري شد» ركھ دو ولت«رسمًا بھ نام » كھ د تئاتن«در ھمان سال، . بھ خاك سپرده شد) گرفت
اي از مرده دزدان مذھبي در نھان استخوانھاي ولتر و  ، در دوران بازگشت خاندان بوربون، عده١٨١۴

داني بزرگ در بیرون پاریس  اي جا دادند، و در یك زبالھ آنھا را در كیسھ. روسو را از پانتئون بیرون بردند
  .ستاینك از آنھا اثري بھ جاي نمانده ا. دفن كردند

  تأثیر ولتر -٣

. آغاز شد؛ و امروز تقریبًا جنبة جھاني دارد) ١٧١٨(ھاي ضد كلیسایي نمایشنامة اودیپ  تأثیر ولتر با جنبھ
كاترین دوم، یوزف دوم،   فردریك دوم،: ایم ھاي این تأثیر، حتي در مورد سالطین، بوده  ما شاھد جلوه

پادشاه اسپانیا از طریق آراندا، و ژوزف دوم پادشاه گوستاو سوم، و بھ میزاني كمتر، كارلوس سوم، 
در دنیاي فكري دویست سال اخیر، تنھا نفوذ روسو و داروین با آن برابري داشتھ . پرتغال از طریق پومبال

  .است
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در حالي كھ تأثیر اخالقي روسو بھ سوي رقت قلب، احساسات، واعادة زندگي خانوادگي و وفاداري در 
یش داشت، تأثیر اخالقي ولتر بھ سوي انسانیت و عدالت، بھ سوي تزكیة قوانین و زندگي زناشویي گرا

او بیش از ھر فرد دیگر باعث تحریك . رسوم فرانسھ از مفاسد قضایي و بیرحمیھاي وحشیانھ متمایل بود
 براي احساس تأثیر. رود اي بود كھ از جملھ نكات مثبت قرن نوزدھم بھ شمار مي آن نھضت بشر دوستانھ

ولتر برادبیات تنھا الزم است كھ ویالنت، كلگرن، گوتھ، بایرن، شلي، ھاینھ، گوتیھ، رنان، و آناتول فرانس 
ھاي گیبن بھ صورتي كھ موجود است، امكانپذیر نبود؛ و  گیري نوشتھ بدون ولتر شكل. را بھ خاطر آوریم

ومتھا توجھ كمتري معطوف، و بھ رشد تاریخنویسان بھ پیشقدمي و الھام وي در اینكھ بھ جنایات افراد و حك
  .و توسعة دانش، اخالقیات، آداب، ادبیات، و ھنر توجھ بیشتري شود، معترف بودند

ولتر در بھ راه افتادن انقالب فرانسھ بھ این نحو سھیم بود كھ احترام طبقات روشنفكر را نسبت بھ كلیسا، و 
الشعاع نفوذ  نفوذ سیاسي ولتر تحت ١٧٨٩بعد از  ولي. اعتقاد اشراف را بھ حقوق فئودالي خود ضعیف كرد

ھاي مردم نظر  كار بود، بیش از حد نسبت بھ توده ولتر بیش از حد محافظھ. سیاسي روسو قرار گرفت
حقارت آمیز داشت، و بیش از حد ارباب بود؛ روبسپیر او را قبول نداشت؛ و مدت دو سال قرارداد 

او بعدھا در . ارت این دو نفوذ را بھ ترتیب عادي آنھا احساس كردبوناپ. اجتماعي كتاب مقدس انقالب بود
  من تا»  :خاطرات خود گفت

ھنگامي كھ شانزدھسالھ شدم، حاضر بودم بھ خاطر روسو با دوستان ولتر بجنگم، ولي امروز عكس آن 
ھمیشھ او مردي است . آید خوانم، بیشتر از او خوشم مي ھرچھ بیشتر آثار ولتر را مي… . صادق است

ھاي ولتر   بعد از بازگشت خاندان بوربون، نوشتھ» .گاه متعصب خشك نیست  معقول؛ ھیچ وقت شیاد، و ھیچ
. بھ صورت ابزار فكري طبقة متوسط علیھ نجیبزادگان و روحانیان، كھ تجدید حیات یافتھ بودند، درآمدند

طي آن دوازده سال، بیش . رسیدنددوازده طبع از مجموعة آثار ولتر بھ چاپ  ١٨٢٩و  ١٨١٧میان سالھاي 
جھاد كمونیستھا تحت رھبري ماركس و انگلس بار دیگر . از سھ میلیون جلد از آثار ولتر بھ فروش رفتند

بھ بعد، از نظر سیاسي، بیشتر  ١٨۴٨بھ طور كلي نھضتھاي انقالبي از . رھبري را بھ روسو بخشید
  .اند تا روسو ي بیشتر از ولتر پیروي كردهاند تا ولتر، و از نظر مذھب رو روسو بوده دنبالھ

براثر افكار او و ھمكارانش، فرانسھ . عمیقترین و بادوامترین تأثیر ولتر بر معتقدات مذھبي بوده است
شاید این یكي . دوران اصالح دیني را نادیده گرفت، و مستقیمًا از رنسانس بھ سراغ جنبش روشنگري رفت

. چنین خشونتبار بود وجریان امور در مورد آیین پروتستان متوقف نشد از دالیلي است كھ چرا این تحول
كردند كھ این نھضت رویھمرفتھ اصالحي بود  بعضي از طرفداران پرحرارات روشنگري احساس مي

عمیقتر از آنچھ كھ لوتر وكالون انجام داده بودند، زیرا این نھ تنھا با قدرت بیش از حد كشیشھا و خرافات، 
ولتر ھمة انواع . معتقدات فوق طبیعي، بھ معارضھ برخاستھ بود  د احساس مسیحیت، حتي ھمةبلكھ با خو

افكار ضد روحانیت را در یك ندا جمع كرد و با روشني بیان، تكرار، و ظرافت طبع بھ آنھا نیروي اضافي 
. ن كرده استرسید كھ او معبدي را كھ در آن پرورش یافتھ، ویرا بخشید؛ و براي مدتي چنین بھ نظر مي

فرانسھ بھ سوي خداپرستي مؤدبانھ یا الحاد » فیلسوفان«طبقات روشنفكر در سراسر قلمرو مسیحیت توسط 
كرد كھ  گوتھ احساس مي. پنھاني سوق داده شدند، در آلمان، جوانان نسل گوتھ عمیقًا تحت تأثیر قرار گرفتند

در » .د، و شاید تمام ادوار، تلقي خواھد شدولتر ھمیشھ بھ عنوان بزرگترین فرد در ادبیات دوران جدی«
نفوذ  –گادوین، پین، مري وولستنكرافت، بنتم، بایرن، و شلي  –انگلستان اقلیتي مركب از افراد برجستھ 

ولتر را احساس كردند، ولي بر روي ھم افكار خداپرستان انگلیسي بھ او پیشدستي كرده و فشار ضربة او 
كردند كھ ھیچ اندیشمند با فرھنگي بھ مذھبي  جنتلمنھاي انگلیسي احساس مي را گرفتھ بودند؛ عالوه بر آن

در امریكا . ور نخواھد شد دھد حملھ كھ چنین تسكین آرامبخشي بھ طبقات ضعیفتر و جنس ضعیفتر مي
در آنجا و در انگلستان نفوذ داروین و علم . پدران بنیانگذار استقالل تقریبًا ھمگي مریدان ولتر بودند

الشعاع قرار داده است؛ و در  زدن بھ معتقدات مذھبي، نفوذ ولتر را تحت شناسي جدید در زمینة لطمھ تزیس
عصر خود ما االھیات مسیحي بیش از ھمھ از توحش بینظیر جنگلھاي ما، و از بیپرواییھاي پیروزمندانة 

  .بیند ند لطمھ ميشو ور مي علوم ما كھ بھ آسمانھایي كھ زماني مسكن خدایان و قدیسان بود حملھ
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ما آن رواداري مذھبي را كھ اینك بھ وضعي متزلزل در اروپا و امریكاي شمالي حكمفرماست، بیش از 
مردم پاریس بھ ولتر نھ بھ چشم یك نویسندة كتابھاي بسیار مھم، بلكھ بھ . ھركس دیگر، مدیون ولتر ھستیم

كرد بھ اتھاماتي  چ دادگاھي در اروپا جرئت نميبعداز ولتر، ھی. نگریستند عنوان مدافع كاالس و سیروان مي
كاالس را محكوم كرده بودند، بدن كسي را در روي چرخ شكنجھ درھم  نظیر اتھامات و شھادتھایي كھ ژان 

ھاي آنھا كمك  شدند، ولي خاكستر آنھا بھ گسترش اندیشھ كتابھایي مانند امیل ھنوز منع و سوزانده مي. شكند
اگر، ھمان . بھ نقصان گذارد، تا اینكھ بھ طور تلویحي بھ شكست اعتراف كرد سانسور مذھبي رو. كرد

رسد، اطفال ما ناچار شوند بار دیگر مبارزه بھ خاطر آزادي فكر را از  طور كھ ممكن بھ نظر مي
یك  در این كتابھا، آنھا. سرگیرند، بگذارید آنھا الھام و مایة تشویق خود را در نودونھ جلد كتاب ولتر بیابند

  .صفحة بیروح و خستھ كننده ھم نخواھند یافت

II – ١٧٧٨- ١٧۶٧: پایان سخن دربارة روسو  

  روح سرگردان -١

در حالي وارد فرانسھ شد كھ تقریبًا  ١٧۶٧مھ  ٢٢روسو پس از توقف غمبار خود در انگلستان، در 
شد،  ترز بھ او گفتھ مياو از خوشامدي كھ در شھرھاي مسیر خودش و . سالمت عقلش بھ پایان رسیده بود

كرد، و ھنوز از نظر قانوني  ژوزف رنو مسافرت مي -با آنكھ با نام مستعار ژان. تسالي خاطري یافت
علیھ وي مقرر شده بود، با این وصف شناختھ شد و مورد عزت و  ١٧۶٢مشمول نفي بلدي بود كھ در 

» شراب شھر«د، و سایر شھرھا برایش اي كر شھر آمین از او استقبال پیروزمندانھ. احترام قرار گرفت
  .خود را فرستادند

، كھ بھ اوحق »پدر«نخست، میرابو . مأوایي بر او عرضھ داشتند –ھمگي نجیبزاده  –فرانسویان بسیاري 
مودون در نزدیكي پاریس  - سو - خواھد انتخاب كند؛ روسو فلوري  داد میان بیست ملك، ھر كدام را كھ مي

روسو فرار كرد و نزد . خواست كھ كتابھایش را بخواند ن ماركي مرتبًا از او ميولي ای. را انتخاب كرد
ژوئن  ٢١(لوشاتو در نزدیكي ژیزور پناه گرفت  –فرانسوا دو بوربون، پرنس دو كونتي، درتري  –لویي 

پرنس ھمة قصر را در اختیار ژان ژاك گذاشت، و حتي موسیقیداناني فرستاد تا برایش موسیقي ). ١٧۶٧
كرد كھ  او تصور مي. روسو این كار را در حكم تھمتي بھ سالمت عقل خود، تعبیر كرد. یم بنوازندمال

حقیقت ھم . اند با ولتر، و گریم در توطئھ علیھ وي ھمدست شده) رفیقة پرنس(شوازول و كنتس دو بوفلر 
سوخت و با خاك یكسان  ١٧۶٨ژانویة  ٢٩این بود كھ ولتر او را متھم كرده بود كھ تئاتر ژنو را، كھ در 

بسیار . نگرند روسو عقیده داشت كھ ھمة مردم ژیزور بھ او بھ چشم یك جنایتكار مي. شد، آتش زده است
  اي نوشت و از او تقاضا كرد كھ شوراي ژنو را مایل بود بھ ژنو بازگردانده شود، و بھ شوازول نامھ

نامة رسمي برایش  شوازول یك اجازه. بران كندوادارد صدماتي را كھ در گذشتھ بھ وي وارد آورده بودند ج
فرستاد كھ ھركجا در فرانسھ مایل باشد سفر كند، و ھرطور مایل باشد از فرانسھ خارج شود و بھ آن باز 

اي نوشت و پرسید آیا بھ  در این ھنگام روسو بھ فكر افتاد بھ انگلستان بازگردد؛ او بھ دونپورت نامھ. گردد
  ».مسلمًا«: دونپورت پاسخ داد. شد بار دیگر خانة واقع در ووتن را اشغال كنداو اجازه داده خواھد 

از آنجا گریخت و ترز را بھ خاطر  ١٧۶٨روسو، كھ در تري بر جان خویشتن بیمناك شده بود، در ژوئن 
با كالسكة عمومي بھ لیون رفت و در آنجا مدتي نزد خویشان دانیل . سالمت خودش در قصر باقي گذارد

بھ وي در سویس پناه داده بود، زندگي كرد؛ ولي طولي نكشید كھ در مسافرخانة  ١٧۶٢، كھ در سال روگن
در آنجا روي در اطاقش صورتي از كساني . دوفینھ عزلت گزید -آن –در بورگوئن » چشمة طالیي«

تقبال كرد، و دنبال ترز فرستاد، از او باشادي و اشك اس. نوشت كھ معتقد بود علیھ وي مشغول توطئھ ھستند
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در  ١٧۶٨اوت  ٣٠این كار طي تشریفاتي غیر كلیسایي در . باالخره تصمیم گرفت با او ازدواج كند
  .مسافرخانھ انجام شد

در آنجا وي . آنھا بھ یك خانة دھقاني در موكن در نزدیكي گرنوبل نقل مكان كردند ١٧۶٩در ژانویة 
ت، و حرارت اعصاب خود را با گیاھشناسي كاھش نوش صفحات آخرین و نیمھ مجنونانة اعترافات را مي

خود او بھ روماتیسم و بھ . یافت ترز تحمل خلق و خوي او را بھ نحوي روزافزون مشكل مي. داد مي
این تازه مزدوجین نزاعي چنان شدید . آیند مبتال بود مي» تغییر زندگي«بیماریھاي مبھمي كھ گاھي ھمراه 

اي گذاشت كھ در آن بھ وي  ني گیاھشناختي شد، و براي ترز نامھكردند كھ روسو عازم یك سفر طوال
وقتي كھ او بازگشت و دید ترز منتظر ). ١٧۶٩اوت  ١٢(اندرز داده شده بود وارد یك صومعھ شود 

ھاي ترز را از خود دور كرده بود،  در این ھنگام روسو ازاین امر كھ بچھ. اوست، عشقشان تجدید شد
روسو » .مردي خوشبخت است كھ بتواند اطفال خود را زیرنظر خویش بارآورد«عقیده داشت . متأسف شد

شیرینترین شیوة زندگي كھ امكان دارد وجود داشتھ باشد، شیوة زندگي «: بھ یك مادر جوان نوشت
ھیچ چیز چون خانوادة ما و اطفال ما معرفي نیرومند و مداوم كیفیات و چگونگي ما … . خانوادگي است

آورم كھ  بركساني ترحم مي… گویم خانم، من كھ دربارة خانواده و اطفال سخن ميولي، … . نیست
دارد؛ اگر صرفًا بدطالع باشند، برآنھا رحم  سرنوشت پرخشونتشان آنھا را از چنین سعادتي محروم مي

  »!آورم، و اگر گناھكار باشند، رحمي بیشتر مي

ترز تقاضا داشت بھ پاریس . بادھا سخت بود تحمل زمستان موكن در یك خانة دھقاني و در معرض انواع
  یك ماه مطبوع در لیون گذراندند،. این زوج سرگرداني خود را از سرگرفتند ١٧٧٠آوریل  ١٠در . بروند

كھ در آن اپرت روسو بھ نام غیبگوي دھكده بھ عنوان قسمتي از جشني كھ بھ افتخارش برپا شده بود اجرا 
بھ پاریس  ١٧٧٠ژوئن  ٢۴دیژون، مونبار و او سرگذشتند و سرانجام در  خرده از آنھا آھستھ و خرده. شد

  در طبقة چھارم اقامتگاه. رسیدند

واقع ) كھ اینك بھ نام خیابان ژان ژاك روسو معروف است(اسپري در خیابان پالتریر  - قبلیش در ھتل سنت
  .ھاي شھر، چند اطاق گرفتند در یكي از پرسروصداترین محلھ

كرد، و  برداري مي ده و بي سروصدایي داشت، براي كسب درآمد از نتھاي موسیقي نسخھروسو زندگي سا
او نامة اظھار ارادت خود را بھ ) ١٧٧١سپتامبر  ٢١(در این ھنگام . پرداخت بھ مطالعة گیاھشناسي مي

؛ پرنس وقتي معلوم شد كھ او در پاریس است، دوستان قدیم و سرسپردگان تازه بھ دیدنش آمدند. لینھ نوشت
، گرتري و گلوك براي )كھ بھ او مأوایي در امالك خود در نزدیكي بروكسل عرضھ داشت(دو لیني 

آرنو خواننده، گوستاو ولیعھد سوئد، و نویسندگان  نویس، سوفي صحبت دربارة موسیقي، گولدوني نمایش
و آنچھ را كھ ولتر ا ١٧٧٧در سال . پیر –ھانري برناردن دو سن  –ژوزف دوسو وژاك  -جوان مانند ژان

. بھ دست آورد –یعني دیداري از امپراطور یوزف دوم  –بھ آن چشم دوختھ و موفق بھ كسب آن نشده بود 
رفت، خصوصًا  حق ورود آزادانة وي بھ اپرا بھ عنوان یك آھنگساز بھ وي اعاده شد، او گاھي بھ آنجا مي

كھ اینك شصت سال داشت ظریف اندام،  پیر او را –برناردن دوسن . ھاي گلوك براي شنیدن برنامھ
اندوه عمیق در چین و چروكھاي پیشاني، و بشاشیتي نافذ … پیشاني بلند و چشماني پر از آتش«متناسب، با 

  .توصیف كرد» و حتي نیشدار

مبني بر ننوشتن كتاب داده بود، بر اثر نیش حمالت مداوم  ١٧۶٢روسو باوجود قولي كھ در سال 
او براي پاسخ بھ این حمالت وھمة شایعات خصمانة . كھ دوباره دست بھ قلم ببرد دشمنانش، تحریك شد

این كتاب ) ١٧٧٠نوامبر (در این ھنگام ). ١٧۶۵(پاریس و ژنو دست بھ كار نوشتن اعترافات شده بود 
تكمیل شده بود و با آنكھ روسو ھنوز مایل نبود آن را بھ طور كامل منتشر كند، مصمم شد كھ بعضي از 

بھ این ترتیب، او در ماه . سمتھاي آن را كھ با این حمالت مرتبط بودند در پاریس بھ اطالع عموم برساندق
عمل خواندن . دسامبر در اطاق خود قطعات بلندي از بزرگترین كتاب خود را براي دوسو و دیگران خواند

او یك جلسة  ١٧٧١ر مھ د. ھفده ساعت طول كشید و تنھا دو وعده غذاي عجوالنھ رشتة آن را قطع كرد
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اگمون، ماركیز دو مم، وماركي دو / اگمون، پرنس پینیاتلي د/ دیگر براي قرائت در برابر كنت و كنتس د
  :طلبي آتشین بھ این شرح پایان داد او مطالب خود را با یك مبارزه. ژوینیھ تشكیل داد

ام چیزھایي شنیده است، حتي اگر  ھاگر كسي برخالف آنچھ ھم اكنون اظھار داشت. ام من حقیقت را نوشتھ
این چیزھا یك ھزار بار بھ اثبات برسند، او افترا و كذب شنیده است؛ و اگر او از بررسي و تطبیق آنھا با 

من بھ سھم خود . ام، امتناع ورزد، او دوست عدالت یا حقیقت نیست من بھ طور كامل، مادام كھ من زنده
دارم كھ ھركس، حتي بدون اینكھ آثار مرا خوانده باشد، با چشمان  يعلنًا و بدون كوچكترین ترس اعالم م

خود طبیعت و كیفیات اخالقي، طرز رفتار، تمایالت، خوشیھا، و عادات مرا مورد بررسي قرار دھد و مرا 
  .دار را خواھد داشت شخصي فاقد شرافت تشخیص دھد خودش كسي است كھ استحقاق چوبة

  ادند، از احساسات شدیدش استنتاج كردند كھ او بھ مرزآنھایي كھ بھ مطالب وي گوش د
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ژان ژاك بلند طبع و با «دوسو سوءظنھا و اتھامات متقابل روسو را براي . شود اختالل فكري نزدیك مي
مستمعین دیگر ماحصل این مجالس . ناشایست اعالم داشت؛ این انتقاد باعث ختم دوستي آنان شد» فضیلت

یافتند كھ روسو آنھا را  ميقرائت را بھ سالونھاي پاریس بردند، و بعضي از صاحبان روحھاي حساس در 
:اپینھ بھ رییس پلیس نوشت/ مادام د. مورد ھتاكي قرار داده است

ھاي خود را  اش دیروز صبح با شما صحبت كردم نوشتھ باید بار دیگر شما را مطلع كنم شخصي كھ درباره
یك افترا استفاده چون او از این اشخاص بھ عنوان رازداران . براي آقایان دورا، دو پزه، و دوسو خواند

كنم كھ شما باید  من احساس مي. كند، شما این حق را دارید كھ نظر خود را در این باره بھ او اعالم دارید مي
با مالطفت كافي با او صحبت كنید تا او شكوه و شكایت نكند، ولي صحبتتان باید بھ قدر كافي محكم باشد تا 

از او قول شرف بگیرید، من اعتقاد دارم او بھ آن پایبند خواھد اگر شما . او بار دیگر مرتكب این خطا نشود
  .یك ھزار بار مرا ببخشید، ولي آرامش فكري من در خطر بود. بود

او بھ این نتیجھ رسید كھ . پلیس از روسو خواست دیگر جلسات قرائت تشكیل ندھد، و روسو موافقت كرد
شد، و این احساس سرخوردگي بھ  گوش داده نمي گاه در زندگي خود بھ نحوي منصفانھ بھ سخنانش  ھیچ

روسو درخانة خود را تقریبًا بھ روي ھمة میھمانان  ١٧٧٢بعد از سال . برھم زدن تعادل فكریش كمك كرد
رویھاي انفرادیش تقریبًا در وجود ھركس كھ از جلویش رد  او در پیاده. پیر بست - غیر از برناردن دو سن

از این اشباح خصومت كھ بگذریم، خوش طینتي اساسي او بھ جاي خود . ردب  شد سوءظن بھ دشمني مي مي
اي براي  وقتي یك روحاني جزوه. با وجود مقاومت ولتر، براي ساختن تندیس ولتر كمك مالي كرد. باقي بود

ولتر »  :او فرستاد كھ در آن ولتر مورد حملھ قرار گرفتھ بود، او نویسندة آن را سرزنش كرد و بھ او گفت
قدر چیزھاي خوب گفتھ و انجام داده  بدون تردید مرد بدي است كھ من قصد تمجیدش را ندارم؛ ولي او آن

  ».اش پرده بكشیم است كھ ما باید روي اعمال خالف قاعده

توانست  دید منحرف كند، مي كھ در اطراف خود مي» اي توطئھ«توانست فكر خود را از  در مواقعي كھ مي
نوشت، چیز  ھاي عملي آنچھ مي آور بھ جنبھ كاري و توجھي حیرت ، و با محافظھبھ ھمان روشني گذشتھ

پیشنھادھاي وي را براي یك قانون  ١٧۶٩قبًال متذكر شدیم كھ چگونھ مجمع لھستان در سال . بنویسد
آغاز كرد و آن را در  ١٧٧١او مالحظاتي دربارة حكومت لھستان را در اكتبر . اساسي جدید خواستار شد

كند آن است كھ این  نخستین انعكاسي كھ این مالحظات در انسان ایجاد مي. بھ پایان رسانید ١٧٧٢ل آوری
كنند، ولي وقتي  پیشنھادھا از كلیة اصولي كھ وي بھ خاطر آنھا چنین با حرارت مبارزه كرده بود تخطي مي

كھ در آن وقت (وسو دھد كھ ر كنیم، این تسالي خاطر بھ ما دست مي در سن كھولت آن را مطالعھ مي
ھمان مردي كھ فریاد . توانست سالخورده و، بھ قول سالخوردگان، پختھ شود نیز مي) سالھ بود شصت

آزادي «در این ھنگام بھ لھستانیھا، كھ » بشر آزاد بھ دنیا آمده و ھمھ جا در زنجیر است«برآورده بود 
  اد كھ آزادي ھم د شان آنھا را بھ ھرج و مرج محكوم كرده بود، ھشدار مي»وتو

است، و ھم یك مشیت االھي، و مستلزم یك انضباط شخصي است كھ بمراتب از اطاعت فرامین خارجي 
  :او گفت. مشقتبارتر است

من بھ آن ملل فاسدي كھ با شنیدن … . اي پر قدرت احتیاج دارد آزادي غذایي پر نیروست ولي بھ ھاضمھ
كنند دربارة آزادي صحبت كنند، در حالي كھ  د و جرئت ميخیزن گر بھ شورش برمي یك كلمھ از یك توطئھ

كنند كھ براي آزاد بودن كافي است كھ  تصور مي… برند و  در جھل كامل دربارة مفھوم آن بھ سر مي
توانستند تو را  كاش این افراد بیچاره تنھا مي! آزادي مقدس با روح پر فتوح. خندم انسان شورشي باشد، مي

امكان داشت كھ بھ آنھا آموختھ شود تا چھ حد قوانین تو از یوغ سخت حكمران جابر  بشناسند؛ كاش تنھا
  .مشكلترند

» در خالء«زندگي و مونتسكیو بھ روسو آموختھ بودند كھ مباحثي از قبیل قرارداد اجتماعي در حكم پرواز 
كرد كھ ھمة كشورھا  ياو در این ھنگام اعتراف م. ھایي مجرد بدون تكیھ گاھي بر واقعیات ھستند و نظریھ
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بھ این . ھایشان بیحساب بریده شوند، خواھند مرد در تاریخ و شرایط محیط ریشھ دارند، و اگر ریشھ
آنھا باید . ترتیب، او بھ لھستانیھا اندرز داد كھ ھیچ تغییر ناگھاني در قانون اساسي خود بھ وجود نیاورند

باید كیش كاتولیك را بھ عنوان مذھب . را محدود دارند پادشاه انتخابي خود را حفظ كنند، ولي حق وتو خود
بھ نظر او، لھستان، در . كشور حفظ كنند، ولي یك نظام آموزشي جدا و مستقل از كلیسا بھ وجود آورند

شرایط موجود ارتباطات و وسایل نقلیة خود، بیش از آن وسیع بود كھ بتوان بر آن از یك مركز حكمراني 
شد كھ در تماسھاي مشترك و امور خارجي با یكدیگر متحد شده  ھ ایالت تقسیم ميكرد، و بھتر بود بھ س

او، كھ زماني مالكیت خصوصي رابھ عنوان منبع ھمة بدیھا مورد حملھ قرار داده بود، در این ھنگام . باشند
وق او پیشنھاد كرد برھمة اراضي مالیات بستھ شود، ولي حق. گذارد بر نظام فئودالي لھستان صحھ مي
امیدوار بود كھ نظام سرفداري روزي منسوخ شود، ولي طرفدار پایان . مالكیت كنوني دست نخورده بمانند

معتقد بود كھ این كار باید تا موقعي كھ سرفھا تحصیالت بیشتري بھ دست آورند، بھ . دادن سریع بھ آن نبود
بھ نظر وي، ترویج . دارد اصرار داشت كھ ھمھ چیز بھ گسترش آموزش و پرورش بستگي. تعویق افتد

ھا بھ روي  آزادي با سرعتي بیش ازسرعت گسترش خرد و تقویت مباني اخالقي، در حكم گشودن دروازه
  .ھرج و مرج و تجزیھ خواھد بود

در لھستان، مانند كرس، . تجزیة لھستان پیش از آنكھ روسو بتواند مطالب خود را بھ پایان برساند، انجام شد
این احساس شكست دوگانھ در تلخكامي سالھاي . نونگذاري فلسفي وي را نادیده گرفتواقعیات سیاسي قا

آخر عمرش نقش داشت، و احساس حقارت وي را نسبت بھ آن عده از فیلسوفان فرانسھ كھ گروھي از 
را، كھ مشغول تكھ پاره كردن لھستان بودند، بھ  - فردریك دوم، كاترین بزرگ، و یوزف دوم - حكمرانان

  مي » پادشاھان فیلسوف«حكمرانان مطلق و منورالفكر و عنوان 

روسو : این تالش را مكالمات. او بھ تالش دیگري براي پاسخ دادن بھ دشمنان خود دست زد ١٧٧٢در 
 ۵۴٠طور منقطع روي این كتاب  پردازد نامید، مدت چھار سال بھ دربارة ژان ژاك بھ قضاوت مي

در پیشگفتار . گرایید رفت، فكرش بیشتر و بیشتر بھ تیرگي مي ش ميطور كھ پی اي كار كرد، و ھمین  صفحھ
توجھ «: كتاب، از خواننده تقاضا شده بود كھ ھر سھ مكالمة كتاب را بھ طور كامل بخواند، و گفتھ شده بود

شود مرھون عدل و انصافي است كھ  كنید این مرحمت و بخششي كھ توسط قلبي پراندوه از شما تقاضا مي
او بھ روده درازي، تكرار مكررات، اطالة كالم، و بینظمي در این اثر » .دارد ان برشما مقرر ميخداي آسم

اي براي بدنام كردن وي در جریان بوده است، و  گفت ظرف پانزده سال گذشتھ توطئھ ولي مي. معترف بود
نكر ھرگونھ تناقضي میان او م. بایستي پیش از اینكھ چشم از این جھان ببندد، برائت خود را ثابت كند او مي

شد  فردگرایي گفتارھا و فلسفة اشتراكي مطروحھ در قرارداد اجتماعي بود؛ بھ خوانندگان خود یادآور مي
خصوصًا  -او آثار خود. ھرگز مایل نبوده است و علوم و ھنرھا را از میان ببرد و بھ بربریت برگردد

كرد كھ چگونھ امكان  خواند، و سؤال مي ي ميرا از لحاظ فضیلت و لطافت احساسات غن -ژولي و امیل
داشتند نوشتھ شده  داشت كتبي نظیر آنھا توسط آدم ھرزة بیماري نظیر آنچھ كھ بدگویانش او را مجسم مي

آمیز  زنند و برایش آوازھاي مسخره كرد كھ تندیس نیمتنة او را آتش مي او دشمنان خود را متھم مي. باشد
حتي در ھمان وقت آنھا مراقب ھمة میھمانانش ھستند و ھمسایگانش را شكایت داشت كھ . خوانند مي

داستان والدت، خانواده، و جواني خود را تكرار، و مالیمت طبع و . انگیزند كھ بھ او توھین كنند برمي
، و »اش بھ رؤیا پروري عالقھ«ولي بھ تنبلي خود، . كرد پایبندي خود بھ اصول اخالقي را توصیف مي

رویھاي تنھاي خود دنیایي تخیلي بیافریند كھ در آن براي ھمان لحظھ بتواند  اینكھ در پیادهتمایلش بھ 
من مطمئن ھستم روزي «داشت كھ  خود را بھ این پیشگویي دلخوش مي. خوشوقت باشد، معترف بود

خواھد رسید كھ اشخاص خوب و باشرافت ازخاطرة من تقدیس خواھند كرد و بر سرنوشت من خواھند 
  » .تگریس

شرح داد كھ چگونھ براي اینكھ كتاب را . افزود» تاریخچة این اثر«او بھ مكالمة نھایي، فصلي تحت عنوان 
قادر «بھ نظر اھالي پاریس و ساكنان ورساي برساند، تصمیم گرفت یك نسخھ از دستنوشتھ را بھ نشاني 

 ١٧٧۶فوریة  ٢۴كار را در  در روي محراب اصلي كلیساي نوتردام قرار دھد، و كوشش كرد این» متعال
وقتي دید كھ این مكان مقدس با نرده جدا شده است، كوشید از یكي از مدخلھاي جانبي بھ آن . بھ انجام رساند
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و وقتي اینھا را بستھ دید، دچار سرگیجھ شد، از كلیسا بیرون دوید، و ساعتھا بھ حال حواسي   راه یابد؛
تقاضایي خطاب بھ مردم فرانسھ نوشت . تا اینكھ بھ خانة خود رسید پریشان در خیابانھا سرگردان بود، نیمھ

او نسخي از این نوشتھ را بھ » .مندند تقدیم بھ ھمة فرانسویاني كھ ھنوز بھ عدالت و حقیقت عالقھ«بھ نام 
  صورت 

ي خود او از تالشھا. مردم از قبول این اوراق خودداري كردند و گفتند كھ این اوراق خطاب بھ آنھا نیستند
  .دست كشید و تسلیم شد

در این ھنگام كھ وي از در صلح و سازش درآمد، ھیجانش فروكش كرد، و زیباترین كتاب خود را تحت 
در این كتاب شرح داد كھ چگونھ مردم موتبھ او . نوشت) ١٧٧٨ -١٧٧٧(عنوان رؤیاھاي یك رھرو تنھا 

پیر واقع در دریاچة بین مأوا  - ھ او در جزیرة سناش را سنگسار كرده بودند؛ و چگون  را نپذیرفتھ، و خانھ
وي در آنجا خوشبختي یافتھ بود، و اینك كھ در عالم خیال بھ آن خلوتگاه بازگشتھ بود، تصویري . گرفتھ بود

با ارائة این نظر كھ روحیة اھل . الشكل ترسیم كرد از آب آرام، جویبارھا، جزیرة سرسبز، و آسمان متنوع
اي  اند در طبیعت چیزي را كھ جوابگوي خلق و خوي آن روحیھ باشد بیابد، آھنگ تازهتو تعمق ھمیشھ مي

آید كھ آیا یك  خواند، این سؤال برایش پیش مي وقتي انسان این صفحات را مي. را در عالم رمانتیك ساز كرد
ھا  سپس شكوهتوانست چنین خوب، چنین سلیس، و گاھي با لحني چنین آرام بنویسد؟ ولي  مرد نمیھ عاقل مي

كند، كھ اطفال خود را از خویش دور كرده  سرایي مي شوند، و روسو باردیگر نوحھ و شكایات كھنھ تازه مي
او طفلي را در حال بازي دید، . اي را پرورش دھد و شھامت صاف و سادة آن را نداشتھ است كھ خانواده

  . تبھ اطاق خود بازگشت، گریست، و با اشكھاي خویش گناھانش را شس

در آن سالھاي آخري كھ در پاریس گذراند، بھ ایمان مذھبیي كھ زندگي مردم عادي اطراف او را بھ 
گاھي در مراسم مذھبي كاتولیك . برد آورد رشك مي صورت نمایشنامة مھیجي از مرگ و معاد در مي

شینان گوش ن پیر از یك صومعھ دیدن كرد و بھ دعاي جمعي صومعھ - با برناردن دو سن. كرد شركت مي
توانست  خود نمي» !آه، كسي كھ بتواند معتقداتي داشتھ باشد، چھ اندازه خوشبخت است«: داد و گفت

داد، از بیماران دیدن  كرد مانند یك مسیحي رفتار كند؛ صدقھ مي معتقداتي داشتھ باشد، ولي سعي مي
س را خواند و یادداشتھایي برآن كتاب شبیھ مسیح اثر توماس آكمپی. بخشید كرد، و خاطرشان را تسال مي مي

وقتي ولتر وارد پاریس . یافت شد، حالت تلخكامیش كاھش مي بتدریج كھ روسو بھ مرگ نزدیك مي. نوشت
او . شد و بھ كسب افتخارات بسیاري نایل آمد، روسو احساس حسادت كرد، ولي دشمن دیرینة خود را ستود

فرانسھ را مورد تمسخر قرارداده بود،  -رسر ولتر در تئاترگل ب یكي از آشنایان خود را، كھ قرار دادن تاج
كنید افتخاراتي را كھ بھ ولتر در معبدي داده شده كھ او در آنجا در  چگونھ جرئت مي«: شماتت كرد و گفت

اند،  كرده حكم خداي آن است، و آن ھم توسط كشیشھایي كھ مدت پنجاه سال از شاھكارھاي او ارتزاق مي
زندگي ما با یكدیگر «: ھنگامي كھ شنید ولتر در حال نزع است، پیشگویي كرد» ر دھید؟مورد مسخره قرا

  » .من مدت زیادي پس از او زنده نخواھم ماند. پیوستھ بود

اي را واقع در نزدیكي  آورد تا كلبھ ماركي رنھ دو ژیراردن از او دعوت بھ عمل. شھر مأوایي بھ او بدھد
مھ بھ آنجا  ٢٠ژان ژاك و ترز در . اشغال كند) جاه كیلومتري پاریسحدود پن(قصر وي در ارمنونویل 
. داد كرد و بھ پسر دھسالة ماركي گیاھشناسي یاد مي آوري مي ھاي گیاھان را جمع رفتند در آنجا وي نمونھ

. در اول ژوئیھ او شام مفصلي با خانوادة میزبان خود خورد، و صبح روز بعد سكتھ كرد و بر زمین افتاد
او را بلند كرد و روي بسترش قرار داد، ولي از آن افتاد و سرش چنان با شدت بھ زمین كاشي شده  ترز

ماركي آمد و روسو را مرده . ترز با فریاد تقاضاي كمك كرد. خورد كھ شكست و خون از آن جاري شد
  .یافت

ا پخش كردند كھ روسو گریم و سایرین این داستان ر. شایعات كاذب روسو را تا پایان عمرش دنبال كردند
مادام دوستال بعدًا افزود كھ او پس از كشف خیانت ترز نسبت بھ خودش، از شدت . خودكشي كرده است
این داستان بھ طرز خاصي بیرحمانھ بود، زیرا اظھار نظر ترز كمي بعد از مرگ . غصھ خودكشي كرد
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تواند  قدیس نبود، پس چھ كسي مي اگر شوھر من یك«: او گفت. روسو عشق وي را نسبت بھ او آشكار كرد
ھمة كساني كھ در آن . شایعات دیگري حاكي از آن بودند كھ روسو مجنون از دنیا رفت» قدیس باشد؟

  . روزھاي آخر با وي بودند او را آرام توصیف كردند

 واقع در یك دریاچة كوچك در امالك ژیراردن بھ» جزیرة درختان تبریزي«او را در  ١٧٧٨ژوئیة  ۴در 
حتي  - زیارتگاه زایران متدین بود؛ ھمة اھل تجدد» جزیرة درختان تبریزي«مدتي زیاد این . خاك سپردند

استخوانھاي وي بھ  ١٧٩۴اكتبر  ١١در . براي ستایش و نیایش در آرامگاه روسو بھ آنجا رفتند -ملكھ
وار برخاستند  آرامش ھمسایھ ارواح آنان از این پناھگاه. پانتئون حمل، و نزدیك استخوانھاي ولتر دفن شدند

  .تا مبارزة خود را براي تسخیر روح انقالب، روح فرانسھ، و روح ساكنان دنیاي غرب از سرگیرند

  تأثیر روسو -٢

طور كھ آغاز كرده بودیم، كار خود را با تعمق و اینك با ارائة شواھد در تأثیر باور  بھ این ترتیب، ما ھمان
نكردني روسو برادبیات، تعلیم و تربیت، فلسفھ، مذھب، اخالقیات، آداب، ھنر، و سیاست قرني كھ با مرگ 

آمیز، مبتني بر احساسات، یا  غراقامروز بسیاري از آنچھ وي نوشت ا. رسانیم وي آغاز شد بھ پایان مي
دھند؛ ولي تا ھمین دیروز  رسند؛ و تنھا اعترافات و رؤیاھا ما را تحت تأثیر قرار مي بیمعني بھ نظر مي

: مادام دوستال گفت. ھاي فكري اروپا یا امریكا گوش شنوایي داشت ھایش در یكي از رشتھ ھركلمھ از گفتھ
  » .یز را مشتعل ساختروسو چیزي اختراع نكرد، ولي ھمھ چ«

  ایم كھ تخم این نھضت را  ما كسان بسیار دیگري را دیده. البتھ قبل از ھر چیز، او مادر نھضت رمانتیك بود

روسو این بذر را در گرمخانة عواطف خود بارور . انگیزتر است االھیات و ھنرش از ھمة رمانھا حیرت
مل یافتھ و بارور بود، و گفتارھا، ھلوئیز جدید، كرد، و ثمرة آن را، كھ از ھمان آغاز والدت رشد كا

  .قرارداد اجتماعي، امیل، و اعترافات بھ دنیا آورد

ولي منظور ما از نھضت رمانتیك چھ باید باشد؟ شورش احساس علیھ عقل، غریزه علیھ فكر، عاطفھ علیھ 
تخیل علیھ واقعیت،  قضاوت، ذھن علیھ عین، تفكرات ذھني علیھ مشاھدات عیني، تنھایي علیھ اجتماع،

ھا و اساطیر علیھ واقعیات تاریخي، مذھب علیھ علم، رازوري علیھ تشریفات و مراسم، شعر و نثر  افسانھ
شاعرانھ علیھ نثر و شعر بیروح، ھنر نئوگوتیك عیلھ ھنر نئوكالسیك، كیفیات زنانھ علیھ كیفیات مردانھ، 

علیھ تمدن و تصنع، ابراز احساسات » بیعيط«و » طبیعت«عشق رمانتیك علیھ ازدواجھاي مصلحتي، 
علیھ خویشتنداریھاي متعارف، آزادي فردي علیھ نظام اجتماعي، جوانان علیھ مراجع قدرت، دموكراسي 

طور   طور خالصھ شورش قرن نوزدھم علیھ قرن ھجدھم یا، بھ علیھ حكومت اشرافي، فرد علیھ دولت، و بھ
ھمة اینھا امواج طغیان بزرگ رمانتیك :  ١٧۶٠-١۶۴٨ران علیھ دو ١٨۵٩-١٧۶٠دقیقتر، شورش دوران 

  .بودند، كھ در فاصلة زمان روسو تا داروین اروپا را فراگرفت

در این دوران روسو تقریبًا در مورد ھریك از این عناصر رأي و فتوایي داد كھ ھر كدام از آنھا در ارتباط 
فرانسھ از عقل كالسیك و خویشتنداري . گرفتبا نیازھا و روحیة حاكم در آن زمان مورد حمایت قرار 

تجلیل روسو از احساس بھ غرایز منكوب شده، بھ عواطف مھار گشتھ، و بھ افراد . اشرافي خستھ شده بود
» عصر احساس«اعترافات بھ صورت كتاب مقدس . و طبقات مورد ظلم و تعدي، آزادي عرضھ داشت

شمرد،  روسو عقل را مردود نمي. عصر خرد شده بود» دعھد جدی«ة المعارف   طور كھ دایر درآمد، ھمان
كرد  نامید و آن را بھ عنوان داور نھایي قبول داشت؛ ولي احساس مي بلكھ بالعكس آن را موھبتي االھي مي

شعار زنان » حساسیت«. كھ نور سرد آن بھ گرمي قلب نیاز دارد تا انگیزة تحرك، عظمت، و فضیلت باشد
تند كھ آسانتر از گذشتھ غش كنند، و مردان آموختند كھ آسانتر از گذشتھ زنان آموخ. و مردان شد

  . آمیختند آنھا در میان غم و شادي درنوسان بودند و در اشكھاي خود ھردو را در مي.بگریند
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بایست از قید سینھ بند آزاد  انقالب روسویي بھ ھنگام شیردادن نوزاد از پستان مادر، كھ در این ھنگام مي
ولي این قسمت انقالب از ھمھ مشكلتر از آب درآمد، و تنھا پس از گذشت بیش از یك قرن . غاز شدباشد، آ

بعد از انتشار امیل، مادران . و آزاد كردن آنھا بتناوب، تأمین شد) در سینھ بند(ھا  در قید گذاردن سینھ
آزاد از قید قنداق، و مستقیمًا  بچھ. دادند  ھا، شیر مي»آریا«فرانسوي بھ اطفالشان حتي در اپرا، در فواصل 

از تعلیم و تربیت ) در سویس بیش از فرانسھ(  رفت بھ مدرسھ مي  وقتي بچھ. شد توسط والدین بارآورده مي
  شد، شاگرد مدرسھ را  چون در این ھنگام بشر طبیعتًا خوب پنداشتھ مي. شد سبك روسویي برخوردار مي

خواستھاي حسي بچھ را دیگر بھ عنوان آالت فعل شیطان . كردند كھ خواستھایش نداي خداوند بودند مي
زیان تلقي  كننده و ھزار وجد و سرور بي كردند، بلكھ بھ عنوان درھاي تجربیات روشن محكوم نمي

بایستي طبیعي و مطبوع باشد، و این كار از  تعلیم و تربیت مي. اطاقھاي درس دیگر زندان نبودند. كردند مي
انباشتن حافظھ با حقایق، . ویق كنجكاویھا و تواناییھاي ذاتي اطفال صورت بگیردطریق آشكار كردن و تش

تا . داد و پركردن ذھن تا سرحد خفگي با اصول و قواعد، جاي خود را بھ ھنر ادراك، محاسبھ، و تعقل مي
ي گیاھان از رو - بایستي نھ از روي كتاب، بلكھ از روي اشیا آموزش بیابند آنجا كھ امكان داشت، اطفال مي

ھاي آموزشي  شور و شوق نسبت بھ اندیشھ. ھا و خاك، و ابرھا و ستارگان در آسمانھا در مزارع، صخره
روسو، پستالوزي و الواتر را در سویس، بازدو را در آلمان، ماریا مونتسوري را در ایتالیا، و جان دیوئي 

فریدریش فروبل، با . ث روسو استقسمتي از میرا» آموزش مترقیانھ«را در امریكا بھ تحرك واداشت؛ 
الھام گرفتن از روسو، نظام كودكستاني را در آلمان برقرار كرد كھ از آنجا بھ ھمة جھان غرب گسترش 

  .یافت

لوبون را  -تجلیل از مقام اطفال گروز و مادام ویژه. اي از نسیم الھامبخش روسو بھ ھنر سرایت كرد گوشھ
نقاشیھاي دوران قبل از رافائل در انگلستان منعكس كنندة مذھب احساسات و اسرار . تحت تأثیر قرار داد

ت و وفاداري در زمینة دوستي در صمیمی. گذارده شد عمق بیشتري داشت اثري كھ بر اخالق و آداب. بودند
ماجراھاي عاشقانة مبتني برعواطف عشقي ادبیات را . و دلسوزیھا و فداكاریھاي متقابل افزایشي حاصل شد

توانستند بدون  شوھران در این ھنگام مي. زیر نفوذ درآوردند و راه خود را بھ داخل زندگي افراد گشودند
توانستند اطفال خود  والدین مي. ند، زنان خودر ا دوست بدارنداینكھ رسوم متعارف را مورد تحقیر قرار دھ

دادند،  مردم بھ زناكاري روي خوش نشان مي«. زندگي خانوادگي بھ حال اول بازگشت. را دوست بدارند
زناكاري ادامھ یافت، ولي دیگر » روسو بھ خود جرئت داد كھ آن را بھ صورت جرمي درآورد

. از حد بھ فواحش جاي خود را بھ احساس ترحم نسبت بھ این زنان دادتوجھ بیش . الرعایھ نبود الزم
احساس تحقیر نسبت بھ رسوم متعارف بھ صورت عامل مقاومتي در برابر فشار شدید آداب و تشریفات 

كمي بعد . جویي، سادگي رفتار و لباس جلب توجھ كردند محاسن طبقة متوسط یعني پشتكار، صرفھ. درآمد
رھاي تا زانو كوتاه را بلند كرده و بھ این ترتیب ھم از لحاظ شلوار و ھم از جھات مردم فرانسھ شلوا

روسو در تغییر شكل باغھاي فرانسوي از نظم و ترتیب دوران رنسانس و تبدیل آنھا . سیاسي انقالبي شدند
، »طبیعي«ھاي غافلگیر كننده، و گاھي ھم بھ صورت بینظمي وحشي و  وخم انگیز و پیچ بھ انحناھاي خیال

مردان و زنان از شھر . با ھنر باغداري بھ صورتي كھ در انگلستان متداول بود ھماھنگي عملي داشت
  رفتند، و روح طبیعت را با روح خویش در  شدند، بھ نقاط روستایي مي خارج مي

 گوتھ اثر خود ورتر را غرق در عشق. ادبیات تقریبًا بھ طور دربست تسلیم روسو و موج رمانتیك شد
ھاي روسو را در چھار كلمھ خالصھ كند  و فاوست را وا داشت كھ نصف گفتھ) ١٧٧۴(طبیعت و اشك كرد 

امیل و عواطفي كھ در آن بود نفوذي «: در خاطرات خود گفت ١٧٨٧او در . »احساس ھمھ چیز است«
د قرار داد شیلر شورش علیھ قانون را در راھزنان مورد تأكی» .جھانگیر برافكار مردم با فرھنگ داشت

ھردر در مرحلة . او روسو را بھ عنوان یك آزادیبخش و شھید ستود و بھ سقراط تشبیھ كرد). ١٧٨١(
فصاحت كالم روسو بھ اشعار و » .روسو بیا و راھنماي من باش«: مشابھي از رشد و نمو فریاد برآورد

راسین، و سختگیریھاي سبك ھاي فرانسھ كمك كرد كھ از قید قواعد بوالو، سنتھاي كورني و  نمایشنامھ
پیر، كھ از مریدان پرحرارت روسو بود، یك اثر درجھ اول بھ سبك  - برناردن دو سن. كالسیك آزاد شوند

پس از دوران ناپلئون، نفوذ ادبي ژان ژاك در آثار ). ١٧٨۴(رمانتیك با پل و ویرژیني خود بھ وجود آورد 
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ھ، میشلھ، و ژرژ ساند بھ پیروزي رسید و باعث والدت و شاتوبریان، المارتین، موسھ، وینیي، ھوگو، گوتی
این نفوذ باعث . ھاي عواطف و احساسات تند شد پرورش یك سلسلھ اعترافات، رؤیاھا، و داستانھا در زمینھ

از تبعیت از قوانین، و حاكم برسنت و انضباط مورد توجھ   شد كھ نبوغ بھ عنوان یك كیفیت جبلي، فارغ
وذ در ایتالیا لئوپاردي؛ در روسیھ پوشكین و تولستوي؛ در انگلستان وردزورث، ساوذي، این نف. قرار گیرد

  . كولریج، بایرن، شلي، و كیتس؛ و در امریكا ھاوثورن و ثورو را تحت تأثیر قرار داد

از شورش ) ١٨۵٩(و اصل اجناس داروین ) ١٧۶١(نیمي از فلسفھ در فاصلة یك قرن میان ھلوئیز جدید 
اي  كما اینكھ روسو در نامھ. نھضت روشنگري رنگ پذیرفتھ است) راسیونالیسم(خردگرایي روسو علیھ 
او این احساس . احساس حقارت خود را نسبت بھ فلسفة ابراز داشت  بھ بورد نوشت، ١٧۵١كھ در سال 

. كرد ناتواني عقل درآموختن فضیلت بھ افراد بود حقارت خود را برآن چیزي مبتني ساخت كھ احساس مي
رسد كھ عقل داراي مفھوم اخالقي نیست؛ بلكھ سعي دارد كھ از ھر نوع تمایلي، ھرقدر ھم  چنین بھ نظر مي

یك نوع آگاھي ذاتي دربارة درست و نادرست؛ و  - چیز دیگري مورد نیاز است. كھ فاسد باشد، دفاع كند
جاي ایجاد یك حسابگر زیرك، اگر بخواھیم كھ موجد فضیلت باشد و بھ  -حتي باید این آگاھي یا وجدان را

  .با احساس گرمي بخشید - فرد خوبي بھ وجود آورد

البتھ پاسكال این مطلب را گفتھ بود، ولي ولتر این نظر پاسكال را مردود دانستھ، و در آلمان راسیونالیسم 
قبال وقتي كھ ایمانوئل كانت در دانشگاه كونیگسبرگ استاد شد، . ولف در دانشگاھھا رو بھ گسترش بود

تواند دفاعي مكفي حتي از اصول  فرانسھ مجاب شده بود كھ عقل بتنھایي نمي» فیلسوفان«توسط ھیوم و 
منكر : گفت. او در آثار روسو راھي براي نجات دادن این اصول یافت. االھیات مسیحي بھ عمل آورد

قیت وجدان ذاتي را اعتبار عقل در دنیاي مافوق محسوسات شوید؛ استقالل ذھن، اولویت اراده، و مطل
  مورد تأكید قرار دھید؛ و آزادي 

ح، و وجود خداوند را از احساس بشر بھ تعھد بالشرط در برابر قوانین اخالقي  اراده، فنا ناپذیري رو
كانت دین خود را نسبت بھ روسو اعالم داشت، تصویري از وي را بر دیوار اطاق مطالعة . استنتاج كنید

: آلمانیھاي دیگر تأثر روسو را برخود احساس كردند. دنیاي اخالقیات نامید خود آویخت، او را نیوتن
یاكوبي در اثر خود بھ نام فلسفة احساس، شالیرماخر در رازوري پیچیده و پرپیچ و خم خود، و شوپنھاور 

  .تاریخ فلسفھ از زمان كانت جدلي میان روسو و ولتر بوده است. در تجلیل بسیار خود از اراده

رھبران . ا منع كردن آثار روسو آغاز كرد، و سپس بھ استفاده از وي بھ عنوان ناجي خود پرداختمذھب ب
او با ولتر و بل بھ عنوان . ایمان، بھ رھبران كاتولیك پیوستند پروتستان در اعالم روسو بھ عنوان یك بي

ولي حتي در دوران حیات  .در یك طبقھ قرار داده شد» .كنند زھر اشتباه و بیدیني را پراكنده مي«اینكھ 
با حرارت اصول مھم » كشیش ساووایي«روسو افراد عادي و روحانیاني بودند كھ از شنیدن اینكھ 

مسیحیت را پذیرفتھ و بھ شكاكان اندرز داده بود كھ بھ ایمان اصلي خود بازگردند، احساس تسالي خاطر 
او . قبال اسقف ستراسبورگ قرار گرفت، مورد است١٧۶۵روسو پس از فرار خود از سویس در . كردند مي

ھاي او را  اي از كاتولیكھاي فرانسھ را دید كھ با ابراز حقشناسي گفتھ پس از بازگشت از انگلستان، عده
  . كردند و امیدوار بودند كھ وي با پیروزي بھ كیش كاتولیك تغییر مذھب دھد اعتقاد نقل مي علیھ اشخاص بي

سعي داشتند اخالقیاتي جدا از معتقدات مذھبي برقرار كنند؛ روبسپیر بھ پردازان انقالب فرانسھ  نظریھ
شود، دست كشید و در جستجوي  رو مي پیروي از روسو، از این تالش بھ عنوان اینكھ با شكست روبھ

فرانسھ را » فیلسوفان«پشتیباني معتقدات مذھبي براي حفظ نظم اخالقي و رضایت اجتماعي برآمد، او 
گفت روسو  مي. دارند شمارند، ولي پادشاھان را بھ جاي خود نگاه مي خداوند را مردود ميمحكوم كرد كھ 

از این بزدالن قدم فراتر گذارده، شجاعانھ ھمة پادشاھان را مورد حملھ قرار داده، و در دفاع از خداوند و 
  . فناناپذیري روح سخن گفتھ است
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میان ژاك رنھ ابر و ماكسیمیلین روبسپیر در   رزهآمیز ولتر و روسو در مبا میراثھاي رقابت ١٧٩٣در 
ابر، یكي از رھبران كمون پاریس بود، از راسیونالیسم ولتري پیروي . معرض تصمیم قرار گرفتند

را » االھة عقل«آورد، و پرستش عمومي  كرد، از ھتك حرمت نسبت بھ كلیسا تشویق بھ عمل مي مي
او ژان ژاك . آخرین اقامت این فیلسوف در پاریس دیده بودروبسپیر روسو را ضمن ). ١٧٩٣(برقرار كرد 

من بھ خطوط چھرة واالمقام شما نگریستم و كلیة اندوھھاي زندگي «: خطاب كرد و گفت» مرد االھي«را 
وقتي روبسپیر بھ قدرت رسید، مجمع ملي » .اند درك كردم اي را كھ وقف پرستش حقیقت شده شرافتمندانھ

را بھ عنوان مذھب رسمي ملت فرانسھ بپذیرد؛ و در مھ » م ایمان كشیش ساووایياعال«را وادار كرد كھ 
الحاد پاي  وقتي او ابر و دیگران را بھ جرم. را گشود» جشنوارة قادر متعال«بھ یادبود روسو  ١٧٩۴

  گیوتین فرستاد، احساس كرد كھ دقیقًا از اندرزھاي روسو پیروي 

نیاز بھ مذھب ھمعقیده بود، و حكومت فرانسھ را بار دیگر در صف ناپلئون الادري با روبسپیر در مورد 
، كلیساي كاتولیك بھ طور )١٨١۴(با بازگشت خاندان بوربون بھ سلطنت ). ١٨٠٢(خداشناسان قرار داد 

كامل بھ موقع قبلي خود بازگردانده شد، و حمایت قلم نیرومند شاتوبریان، دومستر، المارتین، و المنھ را بھ 
شد تا بھ  جلب كرد؛ ولي در این ھنگام ایمان قدیمي بیشتر و بیشتر بھ اصول احساس متكي مي سوي خود

مسیحیت، . كرد این ایمان، بھ كمك پاسكال و روسو، با عقاید ولتر و دیدرو مبارزه مي. استداللھاي االھیات
كتوریا، و فرانسة رسید، باردیگر در انگلستان دوران ملكھ وی در حال احتضار بھ نظر مي ١٧۶٠كھ در 

  . دوران بازگشت سلطنت شكوفا شد

نخستین عالمت نفوذ سیاسي . شویم از نظر سیاسي، فقط ھم اكنون است كھ ما از دوران روسو خارج مي
جفرسن . وي در موج احساس ھمدردي عمومي بود كھ خواھان كمك فعاالنة فرانسھ بھ انقالب امریكا بود

او بھ عنوان سفیر امریكا در فرانسھ . و گرفت و ھم از الك و مونتسكیورا ھم از روس» اعالمیة استقالل«
مطالب بسیاري از آثار ولتر و روسو فراگرفت؛ و اظھارنظر او مبني براینكھ ) ١٧٨٩ -١٧٨۵(

بھ طور كلي از سعادتي بمراتب بیشتر از آنھایي كھ تحت حكومت كشورھاي «ھندیشمردگان شمال امریكا 
موفقیت انقالب امریكا اعتبار فلسفة سیاسي . طنیني از افكار روسو بود» برخور دارنداروپایي قرار دارند 

  . روسو را باال برد

ادمند . داد بنا بھ گفتة مادام دوستال، ناپلئون انقالب فرانسھ را بیش را ھر نویسندة دیگر بھ روسو نسبت مي
  ) ١٧٩١ - ١٧٨٩(برك عقیده داشت كھ در مجلس مؤسسان انقالبي فرانسھ 

مجادلة مفصلي میان رھبران آنھا دربارة این مطلب در جریان است كھ كدام یك از آنھا از ھمھ بیشتر بھ 
اش  كنند، درباره آنھا آثار او را مطالعھ مي… . روسو شباھت دارد، در حقیقت، ھمة آنھا بھ او شباھت دارند

مت ایجاد مزاحمت در روز یا عیاشي توانند از عمل پرزح پردازند، در تمام اوقاتي كھ مي بھ تعمق مي
و … آنھاست » كتاب مقدس«روسو قانون كلیسایي . كنند درشب فراغت یابند، در مغز خود زیر و رو مي

  . دارند آنھا نخستین تندیس خود را بھ یاد وي برپا مي

  :بھ خاطر آورد كھ ١۶٩٩مالھ دوپان در

تنھا او بود كھ فلسفة حاكمیت . ولتر خواننده داشت روسو در میان طبقات متوسط و پایین یكصدبار بیشتر از
آمیز  ھاي ھرج و مرج پیدا كردن حتي یك انقالبي كھ از این فرضیھ… . مردم را بھ مردم فرانسھ تلقین كرد

دیدم  ١٧٨٨من در … ور نباشد مشكل است  ھا در نھادش شعلھ نشئھ نشود و آتش عملي كردن این فرضیھ
زدن و تحسین شنوندگاني پرشور و  را در خیابانھاي عمومي و در برابر كف» يقرارداد اجتماع«كھ مارا 
  . كرد خواند و دربارة آن اظھارنظر مي شوق مي

  تا حدودي . كردند در سراسر فرانسھ سخنرانان، در موعظھ كردن حاكمیت مردم، از روسو نقل قول مي
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  .رویھاي خود، بھ حیات خویش ادامھ دھد دشمنان و زیاده

بھ علت تناقضات . ول تمام تناوبھاي میان انقالبھا و ارتجاع، نفوذ روسو بر سیاست ادامھ یافتدر ط
برد، او بھ صورت پیامبر و قدیس  روسو، و بھ سبب نیرو و احساس تندي كھ وي در اعالم آنھا بھ كار مي

ي در نظریات وي ھم براي آنارشیستھا و ھم براي سوسیالیستھا مطرح؛ زیرا این ھر دو مكتب متضاد فكر
فردگرایي . شدند دایر بر محكوم داشتن ثروتمندان و احساس ھمدردي نسبت بھ فقرا تغذیھ و تقویت مي

مردود دانستھ شده بود، الھامبخش شورشیاني از پین، گادوین، و شلي » تمدن«نخستین گفتار، كھ در آن 
در پانزدھسالگي من دور گردنم، بھ «: فتتولستوي گ. گرفتھ تا تولستوي، كروپوتكین، و ادوارد كارپنتر شد

برابري طلبي گفتار دوم مبحثي اساسي » .جاي صلیب معمولي، مدالي داشتم كھ تصویر روسو روي آن بود
بابوف گرفتھ تا شارل فوریھ و كارل » گراكوس«از سوسیالیسم  - براي انواع گوناگون نظریة سوسیالیسم

اینك یك قرن است كھ كلیة پیشرفتھاي دموكراسي، «: گفت گوستاو النسون. فراھم كرد -ماركس و لنین
برابري، حق رأي براي عموم، كلیة ادعاھاي احزاب افراطي كھ ممكن است در آینده بھ صورت موجي 

ھاي كارگر و رنجبر از جھاتي كار روسو  درآیند، عوامل مبارزه علیھ ثروت و تملك، و ھمة تحریكات توده
او با مردم عادي با . استدالل بھ دانشمندان و صاحبان واالمقام متوسل نشده بود روسو با منطق و» .اند بوده

توانستند درك كنند، و حرارت فصاحت وي ھم در  احساس و عواطف و زباني صحبت كرده بود كھ آنھا مي
  .سیاست وھم در ادبیات از شبح قلم ولتر نیرومندتر از آب درآمد

III  -  مارش عزا  

مارش عزاي » چرا او باید بمیرد؟«. ، از یكي از دوستانش پرسید١٧٧٨دیدن ولتر دردیدرو، بعد از 
چون تفسیري پر نیشخند دربارة  ١٨١٩تا مرگ مورلھ در  ١٧٧١فیلسوفان فرانسھ از مرگ ھلوسیوس در 

رسید، ولي در عین حال ممكن است این سؤال براي ما پیش آید كھ چرا  خودپسندي و غرور بھ نظر مي
  .ز این افراد عمري چنین طوالني كردند و خود را در معرض ھمة رنجھا و خفتھا قرار دادندبعضي ا

از میان آنھا كساني كھ خوش اقبالتر بودند پیش از انقالب مردند و از یكصد نشانھ و امارت این تسالي 
جھان رفت، و از این  ١٧٨٠كوندیاك در . شوند ھایشان بھ پیروزي نزدیك مي خاطر را یافتند كھ اندیشھ

مادموازل . آالمبر با بیرغبتي پس از مرگ مادموازل دو لسپیناس زنده ماند/ د. ١٧٨١تورگر در سال 
آالمبر سپرده بود، و از آنھا آشكار بود كھ او در دوازده سال آخر عمرش عشق خود را /اوراق خود را بھ د

باقي گذارده بود كھ آن ھم گاھي با تندخویي آالمبر تنھا یك دوستي /بھ مورا یا گیبر ارزاني كرده و براي د
  :كوندورسھ بھ تورگو گفت. توأم بود
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  موزة لوور، پاریس. دني دیدرو: باتیست پیگال -ژان

» .تحمل باشد است؛ تنھا امید من دربارة وي اینك آن است كھ زندگیش قابل آالمبر ضربة بدي خورده/د
اي از سالونھا حضور  او در پاره. ر چیز مھمي ننوشتآالمبر بھ مطالعات خویش بازگشت، ولي دیگ/د

او دعوت فردریك را كھ از وي . ولي صحبت او، كھ زماني بسیارگیرا بود، بیروح شده بود. یافت مي
پطرزبورگ، نپذیرفت و بھ فردریك  خواستھ بود بھ پوتسدام برود، و دعوت كاترین را براي رفتن بھ سن

كنم كھ راھي دراز در بیابان در پیش، و پرتگاه مرگ را در پایان  مي من خود را مانند كسي حس«: نوشت
كند،  آن دارد و ھیچ امیدي ندارد كھ حتي بھ یك نفر بربخورد كھ اگر ببیند وي در آن پرتگاه سقوط مي

خیلي از . او در اشتباه بود» .اندوھگین شود یا پس از ناپدید شدن وي، حتي یك لحظھ ھم دربارة او فكر كند
شخاص بھ او توجھ داشتند، ولو اینكھ اینھا كساني بودند كھ وي مرتبًا قسمتي از درآمد خود را برایشان ا

آالمبر گذاشت، و اطمینان داشت كھ این پول میان /لیره براي د ٢٠٠ھیوم در وصیتنامة خود . فرستاد مي
ز عمر خود با سادگي زندگي آالمبر با وجود مستمریھاي گوناگون، تا آخرین رو/د. فقرا توزیع خواھد شد

الجنب مبتال شد، و  دیدرو بھ ذات. ، ھم او و ھم دیدرو بھ بیماریھاي سختي مبتال شدند١٧٨٣در . كرد
اكتبر  ٢٩(آالمبر در سن شصت وھفت سالگي درگذشت /دیدرو بھبود یافت؛ د. آالمبر بھ اختالل مثانھ/د

١٧٨٣.(  

سفر طوالني در یك كالسكة زندان مانند . از سفر خطیر خود بھ روسیھ بازگشتھ بود ١٧٧۴دیدرو در اكتبر 
دیدرو » .در كیسة خود ده سال عمر باقي دارد«او را ضعیف كرده بود، ولي او بدرستي پیشگویي كرد كھ 

او، كھ بھ . كرد يكار م) منتشر نشد ١٨١٣كھ تا سال (بر روي طرح یك دانشگاه براي دولت روسیھ 
تحوالت علم تدریس صدوپنجاه سال پیشدستي كرده بود، از قایل شدن حق تقدم در توجھ بھ علوم و فنون 

فلسفھ میان این دو . طرفداري كرده و یوناني، التیني، و ادبیات را تقریبًا در انتھاي فھرست جایي داده بود
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ربارة سلطنت كلود و نرون، و دربارة زندگي و نوشتن اثري بھ نام رسالھ د ١٧٧٨در سال . قرار داشت
او از متن خود منحرف شد تا از امریكاییھاي پیروزمند تقاضا كند كھ در . ھاي سنكا را آغاز كرد نوشتھ

از افزایش شدید و توزیع نابرابر ثروت و تجمل، و از بیكارگي و فساد «جمھوري جدیدالتأسیس خود 
/ كھ دربارة سنكا نوشت، جایي براي دفاع پرحرارتي از گریم، مادام دو در بخشي . جلوگیري كنند» اخالقي

  :اپینھ،و خودش علیھ اتھاماتي كھ روسو در جلسات قرائت علني اعترافات وارد كرده بود، باز كرد

اگر براثر یك واقعة كامال عجیب و غیرعادي، روزي اثري منتشر شود كھ در آن اشخاص درستكار بھ 
پاره شوند، مراقب باشید و از خودتان بپرسید آیا یك شخص  تكھ… جنایتكاري زیرك  نحوي بیرحمانھ توسط

. ھایش باور شوند كھ گفتھ… بیحیا كھ بھ یك ھزار عمل سوء اعتراف كرده است شایستگي آن را دارد 
تواند  تواند دربرداشتھ باشد؟ یك جنایت كمتر یا بیشتر، چھ چیز مي اي مي براي چنین مردي افترا چھ ھزینھ

  بھ رذالت پنھاني

نسبت بھ … . یك زندگي كھ طي بیش از پنجاه سال در پس ضخیمترین نقاب تزویر پنھان بوده است بیفزاید
كند انزجار داشتھ باشید؛ از مرد سبعي كھ در  نشناسي كھ دربارة ولینعمتھاي خود بدگویي مي شخص نمك

دھد انزجار داشتھ باشید؛ از شخص جبوني كھ  يآلوده كردن دوستان دیرینة خود تردیدي بھ خویش راه نم
در … . گذارد انزجار داشتھ باشید افشاي اسراري را كھ محرمانھ بھ او گفتھ شده است روي قبر خود مي

من اعالم . كنم كھ چشمانم ھرگز بھ خواندان آثار او آلوده نخواھند شد مورد خودم، من سوگند یاد مي
  . دھم بھ تمجیدش ترجیح ميدارم كھ اتھامات شدید وي را  مي

دیدرو این فقدان را عمیقًا احساس كرد، زیرا وي از دوستي وسالون . اپینھ درگذشت/ مادام د ١٧٨٣در 
ھریك از . اولباك زنده بودند، ولي روابط دیدرو با آنھا چندان صمیمانھ نبود/ گریم و د. مادام لذت برده بود

فكرانة سنین كھولت بودند؛ و تنھا چیزي كھ آنھا  تھاین سھ تن مشغول فرورفتن در خودپسندي كو
ھا، تورم جدار  انواع دردھاي دیدرو شامل تورم كلیھ. اش صحبت كنند دردھایشان بود توانستند درباره مي

توانست براي رسیدن بھ كتابخانة خود در طبقة پنجم، از  او دیگر نمي. ھا بود معده، سنگ مثانھ، و تورم ریھ
او . بخت با او بود كھ در این ھنگام ھمسري داشت. ھا باال برود طبقة چھارم، از پلھ اطاقھاي خود در

خیانتھاي خود را بھ ھمسرش بھ خاطراتي حسرتبار تبدیل كرده بود، و ھمسرش ھم از بس بھ او بدگفتھ و 
متقابل » يازحال رفتگ«آنان در آرامشي ناشي از . اي براي گفتن نداشت او را سرزنش كرده بود، چیز تازه

  .كردند زندگي مي

سولپیس، كھ در مورد ولتر ناكامیاب - ژان دو ترسا، كشیش كلیساي سن. دیدرو شدیدًا بیمار شد ١٧٨۴در 
او بھ دیدار دیدرو رفت، و از او تقاضا كرد كھ بھ كلیسا . شده بود، كوشش كرد با دیدرو جبران مافات كند

توان جسدش را در گورستان بھ خاك  لب آمرزش نشود، نميبازگردد، و بھ او ھشدار داد كھ اگر برایش ط
شما از بھ خاك سپردن ولتر بھ این . كنم آقاي كشیش، منظور شما را درك مي«: دیدرو پاسخ داد. سپرد

توانند  خوب، وقتي من مردم، آنھا مي. اعتقاد نداشت) مسیح(» پسر«جھت امتناع كردید كھ او بھ الوھیت 
القدس، و نھ  اعتقاد دارم، نھ بھ روح» پدر«دارم نھ بھ  دفع كنند؛ ولي من اعالم ميھركجا كھ بخواھند مرا 

  » .یك از اعضاي خانواده بھ ھیچ

اي باشكوه براي او و ھمسرش در خیابان  امپراطریس كاترین چون از بیماریھاي دیدرو آگاھي یافت، خانھ
وقتي دیدرو مشاھده كرد كھ اثاث نو بھ . ردندژوئیھ بھ آنجا نقل مكان ك ١٨آنھا حدود . ریشلیو فراھم كرد

او كمتر از دو ھفتھ . تواند از آنھا استفاده كند برند، تبسم كرد و گفت تنھا چند روز مي داخل این اطاقھا مي
شدن خون در  غذاي دلچسبي خورد، بھ یك حملة ناشي از لختھ ١٧٨۴ژوئیة  ٣١در . از آنھا استفاده كرد

ھمسر و دامادش یك كشیش محلي را . ز غذا در سن ھفتادویك سالگي درگذشتقلبش مبتال شد، و سرمی
  . افتضاح آمیزش، مراسم تدفین در كلیسا انجام دھد  وادار كردند براي دیدرو، با وجود الحاد
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رنال، . درگذشتند ١٧٨٩اولباك در / ، و د١٧٨٨، یوفون در ١٧٨۵مابلي در . این جریان ادامھ یافت
بعد از انقالب ھم زنده بود، و وحشیگریھاي آن را محكوم كرد، و با مردن بھ مرگ  طوركھ دیدیم، ھمان

در . گریم ھمة بازیھاي تقدیر را با شكیبایي آلماني تحمل كرد. خودش را ھم متعجب ساخت) ١٧٩۶(طبیعي 
گوتا وي را -دوك ساكس ١٧٧۶داد، و در » بارون امپراطوري مقدس روم«یوزف دوم بھ او لقب  ١٧٧۵

اغلب  ١٧٧٢نشریة او بھ نام كورسپوندانس لیترد بعد از. سفارت آن دوكنشین در فرانسھ منصوب كرد بھ
شد، ولي گریم مقاالت نیشداري دربارة ادبیات، ھنر، مذھب،  توسط منشي او یاكوب مایستر نوشتھ مي
فان فرانسھ بود، او تنھا شكاك كامل عیار در میان فیلسو. نوشت اخالقیات، سیاست، و فلسفھ براي آن مي

در حالي كھ دیدرو و دیگر و . زیرا دربارة خود فلسفھ، و ھمچنین دربارة عقل و پیشرفت، تردید داشت
گریم متوجھ شد كھ این . نگریستند فاداران با چشماني كھ آرمانشھر در آن منعكس بود بھ نسلھاي آینده مي

ما بھ پیشگویي . دانست مي» دیگر منتقل شده توھمي كھ از نسلي بھ نسلي«سرابي بسیار كھنھ است وآن را 
ھنگامي كھ انقالب صورت گرفت و . ایم الوقوع توجھ كرده قریب» انقالب مھلك«دربارة یك  ١٧۵٧وي در 

كاترین او را ). ١٧٩٣(جنبة مرگباري یافت، او بھ سرزمین بومي خود آلمان بازگشت و در گوتا مستقر شد 
پس از مرگ ). ١٧٩۶(سفیر خود در ھامبورگ منصوب كرد  از فقر نجات داد و وي را بھ سمت

. اپینھ محبوب خود رفت تا با او زندگي كند/ امپراطریس، ولینعمت خود، نزد امیلي دو بلسونس نوة مادام د
داشت كھ فرانسھ  زنده ماند، و بیشتر اوقات خود را با خاطرات آن ایام پرھیجاني خوش مي ١٨٠٧تا سال 

  . كرد آور آزادي رھبري مي ه سرگیجھاروپا را بھ پرتگا

IV - آخرین فیلسوف  

ژان آنتوان نیكوال كاریتا، ملقب بھ ماركي دو كوندورسھ، از اعقاب یك خانوادة قدیمي در دوفینھ، در 
توسط یسوعیان در رنس و پاریس تعلیم داده شد، و سالھاي بسیار تنھا بھ فكر ). ١٧۴٣(پیكاردي بھ دنیا آمد 

. در سن بیست وشش سالگي بھ عضویت فرھنگستان علوم برگزیده شد. ضیدان بزرگي بشودآن بود كھ ریا
بعدھا، بھ عنوان دبیر دایمي این فرھنگستان مدحھایي دربارة اعضاي از دنیا رفتة فرھنگستان نوشت، 

 ولتر از این مدحھاي یادبود آن قدر. طور كھ فونتنل در مورد فرھنگستان فرانسھ عمل كرده بود ھمان
مردم مایلند كھ یك عضو فرھنگستان ھرھفتھ بمیرد تا شما فرصت «: خوشش آمد كھ بھ كوندورسھ گفت

یك طبع از آثار ولتر را براي ). ١٧٧٠(او در فرنھ از ولتر دیدن كرد » .داشتھ باشید دربارة او بنویسید
آالمبر /د. نوشت بومارشھ و برایش كرد، و زندگاني ولتر را، كھ داراي شور وحرارت بود، براي او

  المعارف مطلب بنویسد، و او را  وادارش كرد كھ براي دایر ة 

در واقع، بھ نظر ژولي، . میھمانیھاي ژولي، با وجود آنكھ آدمي خجالتي بود، یكي از شخصیتھاي اصلي شد
. اشتو شاید از نظر حرارت نیكوكاري بر او تفوق د. آالمبرعقبتر بود/ او از نظر وسعت فكري تنھا از د

ژولي بھ او كمك كرد تا او را ). ١٧٨١(او در زمرة نخستین كساني بود كھ بھ مبارزه علیھ بردگي پیوستند 
كرد ولي  اوسھ، زن لوندي كھ از اخالص وي سوءاستفاده مي/ اش نسبت بھ مادموازل د نتیجھ از عشق بي

باتیست سوار و مادام سوار  -اناو خاطر خود را با دوستي ژ. متقابال اخالصي بھ وي نداشت، آزاد سازد
  . كرد توأم با رضایت زندگي مي» خانوادة سھ نفري«داد، و با آنھا دریك  تسال مي

وي در این اثر . اثري تحت عنوان رسالھ دربارة كاربرد تحلیل نظریة احتماالت منتشر كرد ١٧٨۵در 
شود،  آن بر تولید خواربار مينظریة مالتوس را دایر بر اینكھ افزایش جمعیت منجر بھ فزوني گرفتن 

پیشاپیش عنوان كرده بود؛ ولي بھ جاي طرفداري از خویشتنداري در امور جنسي بھ عنوان یك درمان، 
  . پیشنھاد كرده بود كھ میزان موالید تحت نظارت قرار گیرد

اي حاوي آموزش، عدالت، رفاه، و سعادت ھمگاني  او از انقالب بھ عنوان اینكھ در را بھ روي آینده
بھ عضویت انجمن شھر، كھ ادارة امور پاریس را بھ عھده گرفتھ بود،  ١٧٩٠در . گشاید استقبال كرد مي

بر فرانسھ  ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠تا  ١٧٩١كھ از اول اكتبر   بھ عضویت مجمع قانونگذاري،. انتخاب شد
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گزارشي تنظیم كرد كھ در آن، یك » ھیئت تعلیمات عمومي«بھ عنوان رئیس . حكمراني كرد، برگزیده شد
نظام ملي تعلیمات ابتدایي و متوسطھ كھ داراي جنبة ھمگاني، رایگان، و برابر براي زنان و مردان و دور 

: را وضع كرد و گفت» كشورمرفھ«صل ا. از نفوذ كلیسا باشد، خواستھ شده ورئوس آن ارائھ شده بود
ترین و فقیرترین طبقةمردم  ھدف كلیة مؤسسات اجتماعي باید بھبود جسماني، فكري، واخالقي كثیرالعده«

جنگھاي انقالبي اقدام دربارة آن را بھ تعویق . بھ مجمع ارائھ شد ١٧٩٢آوریل  ٢١این گزارش در » .باشد
را برقرار كرد، گزارش كوندورسھ را مبناي تجدید سازمان تاریخي انداختند؛ ولي وقتي ناپلئون قدرت خود 

  .خود در آموزش و پرورش فرانسھ قرار داد

در كنوانسیون ملي، كھ جانشین مجمع قانونگذاري شد، كوندورسھ برجستگي كمتري داشت، زیرا بھ عنوان 
افراطي ھم بھ او بھ عنوان  كار بود؛ و ژاكوبنھاي اعتمادي ژیروندنھاي محافظھ یك جمھوریخواه مورد بي

او بھ . اي كھ كوشش داشت انقالب را تحت تسلط طبقة متوسط قرار دھد، اعتماد نداشتند اشرافزاده
كوندورسھ، . محكومیت لوئي شانزدھم بھ جرم خیانت رأي داد، ولي نسبت بھ اعدام وي نظر مخالف داشت

نویسي  ساسي جدیدي منصوب شده بود، پیشكھ با ھشت نفر دیگر بھ عضویت ھیئتي براي تنظیم قانون ا
وقتي كنوانسیون، . تسلیم داشت كھ بھ عنوان اینكھ بیش از حد جانب طبقة متوسط را گرفتھ است مردود شد

كوندورسھ یك جزوة بینام نوشت و بھ  كھ تحت تسلط ژاكوبنھا بود، قانون اساسي افراطیتري را پذیرفت،
  مردم اندرز 

در . شد، پنھان داشت ژوزف ورنھ اداره مي- ر یك پانسیون، كھ توسط بیوة كلوداو مدت نھ ماه خود را د
آنجا، براي دوركردن فكر خود از ترس دستگیري، آن كتاب كوچكي را نوشت كھ ھم بھ عنوان خالصة 

دستنوشتھ داراي این عنوان . دوران روشنگري بھ كار رفت وھم بھ عنوان طرح مشروح آرمانشھر آینده
نامید، و ظاھرًا » طرح اولیھ«و این اثر را . نقشة تاریخي از پیشرفتھاي روح انساني طرح یك: است

  .امیدوار بود روزي شرح كاملتري از فلسفة خود بنویسد

 - كھ در آن ھنگام شاگرد یك مدرسة مذھبي بود(او الھام خود را از یك سخنراني گرفت كھ در آن تورگو 
. بیان داشتھ بود» پیشرفتھاي پي درپي ذھن انسان«عنوان رئوس مطالبي را تحت ) ١٧۵٠دسامبر  ١١

ھا و درآمدن بھ شكل قبایل؛  بھ ھم پیوستگي خانواده)١: كوندورسھ تاریخ را بھ ده مرحلھ تقسیم كرد
توسعة دانش )۵شكوفا شدن فرھنگ یوناني تا زمان اسكندر؛ )۴اختراع خط؛ )٣حشمداري و كشاورزي؛ )٢

میالدي تا زمان جنگھاي صلیبي؛  ۴٧۶دوران تاریك از )۶راطوري روم؛ در طي پیدایش و انحطاط امپ
از گوتنبرگ تا بیكن، گالیلھ، و دكارت كھ )٨رشد علم در فاصلة میان جنگھاي صلیبي و اختراع چاپ؛ )٧
از دكارت تا بنیانگذاري جمھوریھاي امریكا و فرانسھ؛ )٩؛ »یوغ مرجعیت را بھ كناري افكندند«

  . د شدهدوران ذھن آزا)١٠

كوندورسھ، مانند ولتر، براي قرون وسطي ارزش و مقداري قایل نبود؛ و این دوران را دوران تسلط كلیسا 
) شرك(برافكار اروپا، مجذوبیت كامل مردم نسبت بھ جادوي مراسم قداس، و پیدایش مجدد چند خدایي 

اد خداپرستانھ را حفظ كرد، بھ با آنكھ وي، باز مانند ولتر، یك اعتق. پنداشت براثر پرستش قدیسان مي
پیشرفت و گسترش و دانش متكي بود تا بنیان قدرت كلیسا را از میان ببرد، دموكراسي را گسترش دھد، و 

زماني «. كرد كھ معصیت و جنایت بیشتر نتیجة جھل است او احساس مي. حتي اخالقیات را بھبود بخشد
ولتر را بھ » .شناسند خواھد تابید عقل خود اربابي نمي خواھد رسید كھ خورشید تنھا برافرادي آزاد كھ جز

تر  خاطر آزادكردن ذھن، و روسو را بھ خاطر برانگیختن افراد بشر بھ بنا نھادن نظام اجتماعي عادالنھ
وفور نعمتي را كھ در قرون نوزدھم وبیستم از تالشھاي قرن ھجدھم حاصل . داد مورد تحسین قرار مي

آموزش و پرورش ھمگاني، آزادي فكر وبیان، آزادي مستعمرات، : این نحو خواھد شد مجسم كرد، بھ
او در مورد حق رأي براي ھمگان قدري تردید نشان داد، و . برابري در مقابل قانون، و توزیع مجدد ثروت

بھ طور كلي مایل بود كھ حق رأي را بھ صاحبان اموال، ھرقدر كھ این اموال كم باشند، محدود دارد؛ 
ھاي مردم اقلیت پولدار را قادر خواھد ساخت كھ بھ میل  داد كھ سادگي توده ین ترس بھ او دست ميگاھي ا

خود آنھا را تحت تلقین قرار دھند، و بھ این ترتیب یك حكومت اولیگارشي از طبقة متوسط ایجاد كنند كھ 

pymansetareh@yahoo.com



وانت بھ وارن وترس از در پس یك ظاھر دموكراسي قرار داشتھ باشد؛ ولي فرار لویي شانزدھم و ماري آنت
  اینكھ قدرتھاي اروپایي درصدد برآیند نظام سلطنت استبدادي 

  . حق رأي براي ھمگان، از جملھ زنان، بازگردانید

اي از تحقق  او درھمان گوشة انزوا، و در حالي كھ تحت تعقیب قرار داشت، در عالم خیال بھ آینده
اي براي جلوگیري از  نگاري بھ عنوان وسیلھ امھمطرح شدن حرفة روزن. نگریست شكوھمند آرزوھا مي

از طریق بیمة ملي و حقوق بازنشستگي؛ تحرك فرھنگ از » كشور مرفھ«ظلم و ستم دولتي؛ تكوین یك 
در میان » فدراسیون«طریق آزادي زنان؛ طوالنیتر شدن عمر انسان براثر پیشرفت پزشكي؛ گسترش نظام 

ام كمكھاي خارجي توسط كشورھاي پیشرفتھ بھ كشورھاي توسعھ كشورھا؛ تبدیل نظام استعمارگري بھ نظ
نیافتھ؛ كاھش تعصبات ملي براثر گسترش دانش؛ بھ كار بستن پژوھش مبتني بر آمار در زمینة روشن 

چون ھر عصر نیل بھ . كردن و شكل دادن بھ مشیھا؛ و افزایش ھمبستگي علم با حكومت را پیشگویي كرد
این بدان . بیني وجود نخواھد داشت دھد، براي پیشرفت، پایاني قابل پیش قرار مياي را مدنظر  ھدفھاي تازه

. گاه كامل نخواھد شد، بلكھ او تالشي پایان ناپذیر براي بھبود بھ كار خواھد بست مفھوم نیست كھ انسان ھیچ
و پیشرفت  طبیعت محدودیتي براي تكامل قدرتھاي انسان قایل نشده است؛ تكامل پذیري انسان بیحد است«

پذیري، كھ از این پس از ھرقدرتي كھ ممكن است بخواھد آن را متوقف كند جدا و مستقل خواھد  این تكامل
  » .استمرار خواھد داشت  بود، تا كرة زمیني كھ طبیعت ما را روي آن قرار داده باقي است،

اي  ر اثر خود بھ نام مقالھرو شد كھ چھار سال بعد مالتوس د اي روبھ كوندورسھ در اواخر طرح با مسئلھ
  : مطرح كرد) ١٧٩٨(دربارة اصل جمعیت 

اي فرارسد كھ تعداد مردم جھان از وسایل زیست فراتر رود، و در نتیجھ كاھش  آیا امكان ندارد لحظھ
ترین شرایط، تغییري میان خوبي و بدي حاصل شود؟ آیا آن لحظھ  یا در مساعد… مداومي در خوشبختي 

اي رسیده است كھ در وراي آن بھبود باز ھم بیشتر امكانپذیر نیست، و  كھ بشر بھ نقطھ نشان نخواھد داد
  … اي رسیده است كھ از آن فراتر نخواھد رفت؟  پذیري نژاد بشر پس از سالھاي دراز بھ مرحلھ تكامل

 تواند پیشگویي كند كھ شرایطي پیش آید كھ در آن تبدیل عناصر طبیعي بھ صورت مورد چھ كسي مي
اي فراخواھد  حتي اگر ما قبول كنیم كھ روزي چنین مرحلھ… عمل درآید؟   استفادة انسان كامال بھ مرحلة

درنظر داشتھ باشید كھ پیش از اینكھ ھمة اینھا روي دھند، پیشرفت عقل با پیشرفت علوم ھمگام … رسید
انین اخالقي را فاسد و خواھد شد، و تعصبات بیمعني خرافات دیگر با اصول خشك و سختیگرانة خود قو

توانیم چنین بپنداریم كھ تا آن وقت افراد بشر خواھند دانست نسبت بھ كساني  ما مي… . بیمقدار نخواھد كرد
  . اي دارند، یعني كھ بھ آنھا فقط موجودیت ندھند، بلكھ خوشبختي ببخشند اند وظیفھ كھ ھنوز بھ دنیا نیامده

ما ھنوز نیروھاي روشنگري را تنھا بر «: گفت او مي. نبود خوشبیني كوندورسھ كامال عاري از بینش
كنیم كھ افراد واقعًا روشنفكر در مقایسھ با تودة  بینیم، و مشاھده مي قسمت كوچكي از كرة زمین مسلط مي

  ما . عظیم افرادي كھ ھنوز بھ جھل و تعصب پایبندند، اقلیت ناچیزي ھستند

دوست «ولي » .كنند ھا افراد بشر در حالت بردگي نالھ ميبینیم كھ در آن ھنوز مناطق وسیعي را مي
بھ كارھاي اصیل بسیاري كھ تاكنون شده، . نباید در برابر این مشكالت امید خود را از دست بدھد» بشریت

از ادامھ و گسترش این موفقیتھا چھ چیزھایي كھ . بھ توسعة عظیم دانش، و بھ موفقیتھاي بزرگ فكر كنید
اش  د؟ و بھ این ترتیب كوندورسھ كتاب خود را با رؤیایي پایان داد كھ در مصایب روحیھایجاد نخواھند ش

این . رفت كرد و براي وي و یك میلیون نفر دیگر، بھ جاي ایمان مافوق طبیعي، بھ كار مي را حفظ مي
  :آخرین و حد اعالي سخن دوران روشنگري است
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دارند و او اغلب  التیھایي كھ ھنوز زمین را ملوث ميبراي فیلسوف متألم از اشتباھات، جنایات، و بیعد
و با گامي محكم و مطمئن … قرباني آنھاست، این نظر دربارة نژاد بشر كھ از غل و زنجیر خود آزاد شده 

اندیشیدن بھ چنین دورنمایي است . رود، چقدر تسالبخش است درجادة حقیقت، فضیلت، و سعادت پیش مي
گونھ  براي او این… . دھد براي كمك بھ پیشرفت عقل ودفاع از آزادي مي كھ پاداش ھمة تالشھایش را

در . تواند او را تا داخل آن تعقیب كند اندیشیدن در حكم پناھگاھي است كھ خاطرة آزار دھندگان وي نمي
كند كھ حقوق و شأن طبیعي خود را بازیافتھ است وبشري را كھ  آنجا وي در عالم فكر با بشري زندگي مي

در آنجا وي در بھشتي كھ عقل آن را . برد اثر آز، ترس، یا رشك عذاب كشیده یا فاسد شده است از یاد ميبر
اند، با ھمگنان خود  بھ وجود آورده، و منزھترین لذاتي كھ براي بشر دوستي شناختھ شده بھ آن لطف بخشیده

  . كند زندگي مي

كوندورسھ، . دانست مرگ بھ دنبالش در جستجو است این اعالم ایمان تقریبًا در حكم نداي مردي بود كھ مي
ترسید اگر معلوم شود مادام ورنھ بھ او پناه داده است، این زن دچار عواقبي شود، دستنوشتة خود را  كھ مي

پس از چندروز سرگرداني . ش رفتا نزد او امانت گذاشت و، با وجود اعتراضاتش، با لباس مبدل از خانھ
وضع ظاھري وي و نداشتن اوراق ھویت ایجاد . اي رفت در حومة پاریس، براي خوردن غذا بھ مسافرخانھ

طولي نكشید كھ وي بھ عنوان یك اشرافزاده شناختھ، و دستگیر شد، و بھ زنداني در شھر . سوءظن كرد
نخستین زندگینامھ . در اطاق زندانش مرده یافتندروز بعد او را ). ١٧٩۴آوریل ٧(رن برده شد - ال-بور

نویسش عقیده داشت كھ كوندورسھ در یك انگشتري با خود زھر داشتھ و این زھر را خورده بود؛ ولي 
گزارش پزشك قانوني كھ جسدش را معاینھ كرد مرگ كوندورسھ را بھ لختھ شدن خون در رگھایش نسبت 

    با بھ دست آوردن و خواندن طرح،. داد

V - فیلسوفان و انقالب  

اي در بھ وجود  برك، دوتوكویل ، و تن ھمعقیده بودند كھ فیلسوفان فرانسھ از بل گرفتھ تا مابلي، عامل عمده
  كاران برجستھ را پذیرفت؟ توان استنتاجات این محافظھ آیا مي. آوردن انقالب بودند

مخالف بودند؛ حتي چند تن از آنان بھ ھمة فیلسوفان برجستھ با انقالب علیھ حكومتھاي موجود اروپا 
ولتر، دیدرو، وگریم روابطي دوستانھ، . پادشاھان بھ عنوان عملیترین آالت اجراي اصالحات ایمان داشتند

فردریك دوم، كاترین  -اگر نگوییم ستایشگرانھ، با چند تن از حكمرانان، كھ داراي مطلقترین قدرتھا بودند
. كرد سو از پذیرایي از یوزف دوم، امپراطور اتریش، احساس مسرت ميداشتند؛ و رو - دوم، گوستاو سوم

گفتند، ولي تا آنجا كھ از آثار موجودشان  اولباك علیھ پادشاه بھ طور كلي سخن مي/ دیدرو، ھلوسیوس، و د
مارمونتل و مورلھ صریحًا مخالف انقالب . آید، ھرگز طرفدار واژگون كردن سلطنت فرانسھ نبودند مي بر

د؛ مابلي، كھ سوسیالیست بود، خود را طرفدار سلطنت اعالم داشت؛ تورگو، كھ بت فالسفھ بود، تالش بودن
ھاي جمھوریخواھانھ عرضھ داشتھ  روسو اندیشھ. كرد كھ لویي شانزدھم را نجات دھد نھ اینكھ نابود كند

شدارھایش را نادیده ھاي او را پذیرفت و ھ بود، ولي تنھا براي كشورھاي كوچك؛ انقالب فرانسھ نظریھ
وقتي انقالبیون، فرانسھ را تبدیل بھ یك جمھوري كردند، این كار را نھ مطابق با میزانھاي فیلسوفان . گرفت

فرانسھ، بلكھ طبق شیوة قھرمانان یوناني و رومي بھ صورتي كھ در آثار پلوتارك آمده بود انجام دادند؛ بت 
  .بود آنھا فرنھ نبود، بلكھ اسپارت و جمھوري روم

علل آن اقتصادي یا سیاسي، و عبارات آن فلسفي . فیلسوفان زمینة انقالب را از نظر عقیدتي فراھم آوردند
بودند؛ و براثر ویرانگري فیلسوفان در برطرف كردن موانع تحول از قبیل اعتقاد بھ امتیازات فئودال، 

كلیة  ١٧٨٩تا سال . اسي ھموار شدمرجعیت كلیسا، و حق االھي پادشاھان، راه براي عملكرد این علل اس
كشورھاي اروپایي در تلقین تقدس حكومتھا، عاقالنھ بودن سنتھا، عادت بھ اطاعت و اصول اخالقیات، بھ 

ھایي از قدرت زمیني در آسمان كاشتھ شده بودند؛ و حكومت، خداوند را بھ عنوان  مذھب متكي بودند؛ ریشھ
روحانیت «ر در حالي كھ انقالب در جریان بود، نوشت كھ شامفو. كرد رئیس پلیس خفیة خود تلقي مي
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عقیده داشت كھ  ١٨۵۶دوتوكویل در » .نخستین برج و باروي قدرت مطلقھ بود، و ولتر آن را واژگون كرد
آن دچار شدند، بدون شك بزرگترین   اعتباري عمومیي كھ ھمة معتقدات مذھبي در پایان قرن ھجدھم بھ بي«

  » .ریان انقالب گذاردتأثیر را بر سراسر ج

شكاكیتي كھ بھ حساب االھیات قدیمي رسیده بود بتدریج دست بھ كار تدقیق در رسوم و امور غیر مذھبي 
  فیلسوفان، فقر، نظام سرفداري، و ھمچنین عدم رواداري مذھبي و خرافات . شد

بعضي از . ان كاھش دھندرا مورد حملھ قرار دادند وتالش كردند كھ قدرت اعیان فئودال را نسبت بھ دھقان
داد معترف بودند و بسیاري از آنھا اعتماد خود را  ھایي كھ آنھا را ھدف قرار مي اشراف بھ نیروي ھجویھ

فیلیپ دوسگور گوش  -بھ سخنان كنت لویي. نسبت بھ برتري ذاتي و حقوق دیرینة خویش از دست دادند
  :دھید

، و آداب و تشریفات سخن گفتن آنان بھ دیدة انتقادي توأم ما نسبت بھ رسوم قدیم، غرور فئودالي پدران خود
كردیم كھ با شور و شوق از اصول فلسفیي كھ  ما این تمایل را احساس مي… . نگریستیم با حقارت مي

ولتر فكر ما را بھ سوي خود كشید، و . داشتند پیروي كنیم نویسندگان ظریف طبع و با شھامت اعالم مي
ما از مشاھدة حملة آنھا بھ چارچوب قدیمي احساس شعف پنھاني . ثیر قرار دادروسو قلب ما را تحت تأ

اي  ما در عین حال ھم از مزایاي نجیبزادگان و ھم از اصالحات پیشنھادي یك فلسفة توده… . كردیم مي
  .بردیم لذت مي

یانكور، ، الروشفو كول»پسر«و » پدر«شامل اشخاص متنفذي مانند میرابو » وجدان زاده«این نجباي 
اینان در واقع بھ یاد آورندة : اورلئان، ھستند/ ماري دو نو آي، و فیلیپ اگالیتھ، دوك د - الفایت، ویكنت لویي

فرانسوا دو بوربون، و پرنس دو  - خاطرة كمك و آسایش خاطري ھستند كھ مارشال دو لوكزامبورگ، لویي
كھ از حمالت دھقانان بھ اموال فئودالھا بھ این اقلیت آزادیخواه، . كونتي براي روسو فراھم كرده بودند

جنبش در آمده بود، در مجلس مؤسسان، اربابان صاحبان اراضي را برآن داشت كھ براي بخشودگي 
حتي اعضاي خاندان سلطنت ). ١٧٨٩اوت  ۴(گناھان خود، از بیشتر حقوق فئودالي خویش دست بكشند 

ي كھ فیلسوفان بھ گسترش آن كمك كرده بودند قرار ا ھاي نیمھ جمھوریخواھانھ نیز تحت تأثیر اندیشھ
القوانین مونتسكیو را از حفظ یاد گرفت، قرارداد  پدر لویي شانزدھم قطعات بسیاري از روح. گرفتند

تشخیص » اكثرًا معقول«اجتماعي روسو را خواند، و بجز انتقادي كھ در آن از مسیحیت شده بود، آن را 
مند  تمایزاتي كھ شما از آن بھره«آموخت كھ ) سھ تن از آنھا پادشاه شدندكھ (او بھ فرزندان خود . داد

لویي شانزدھم در فرامین » .ھستید، توسط طبیعت، كھ ھمة افراد را برابر آفریده، بھ شما داده نشده است
بھ عنوان اینكھ از طبیعت انسان بھ عنوان یك موجود باشعور »  حقوق بشر«و » قانون طبیعي«خود بھ 

  .اند، اذعان كرد ي شدهناش

این انقالب نیز نیروي خود را از . ھاي جمھوریخواھانھ افزود انقالب امریكا بر اعتبار و حیثیت اندیشھ
آن ھمان قدر كھ » اعالمیة استقالل«واقعیات اقتصادي مانند وصول مالیات و بازرگاني بھ دست آورد، و 

سي نیز بود؛ ولي روشن بود كھ واشینگتن، فرانكلین، و مدیون متفكران فرانسوي بود، مدیون متفكران انگلی
از طریق این فرزندان امریكایي . فرانسھ بھ قالب آزاد فكري درآورده شدند» فیلسوفان«جفرسن توسط 

ھاي جمھوریخواھانھ مراحل تكامل را پیمودند و بھ صورت حكومتي  جنبش روشنگري فرانسھ، نظریھ
  د، مورد شناسایي یك پادشاه فرانسوي قرار گرفت، و بھ درآمدند كھ از نظر نظامي پیروز ش

  . كھ تا حدودي مرھون مونتسكیو بود، پرداخت

كوشیدند تسلط و نفوذي را كھ » پارلمانھا«در مرحلة اول نجبا از طریق . انقالب فرانسھ سھ مرحلھ داشت
در عھد لویي چھاردھم از دست داده بودند، از نظام سلطنت بازستانند؛ در مرحلة دوم طبقات متوسط بر 

مورد » برابري«ولي آنچھ از   ند،آنھا عمیقًا تحت نفوذ عقاید فیلسوفان قرار گرفتھ بود. انقالب تسلط یافتند

pymansetareh@yahoo.com



برابري طبقة متوسط با اشراف بود؛ در مرحلة سوم رھبران مردم عادي شھري قدرت را در   نظر آنھا بود،
تودة مردم متدین باقي ماندند، ولي رھبران آنھا احترام خود را نسبت بھ كشیشھا و پادشاھان . دست گرفتند

شانزدھم را تا لحظة آخر دوست داشتند، ولي رھبران سر او را از تن تودة مردم لویي   .از دست داده بودند
. ، ژاكوبنھا امور پاریس را در دست داشتند، و روسو خداي آنھا بود١٧٨٩بعد از ششم اكتبر . جدا كردند

در . را برگزار كردند» جشنوارة عقل«افراطیون پیروزمند، در كلیساي نوتردام،  ١٧٩٣نوامبر  ١٠در 
در . اي بھ نام مابلي، روسو، و ولتر قرار دادند قالبیون بھ جاي تندیسھاي قدیسان، تندیسھاي تازهشھر تور ان
با یك نمایش گشایش یافت كھ در آن » جشنوارة عقل«، در كلیساي بزرگ مشھور آن، یك ١٧٩۵شارتر در 

  . روسو و ولتر در مبارزه علیھ تعصب و خشكھ مذھبي متحد نشان داده شدند

. توان تردید داشت كھ فیلسوفان اثر عمیقي بر ایدئولوژي و نمایش سیاسي انقالب گذاردند نمي  بنابراین،
ھاي  اگر این صحنھ. عام، و گیوتین را بھ وجود آوردند قصد آنھا این نبود كھ خشونت و شدت عمل، قتل
منظورشان بھ نحوي  توانستند بگویند كھ آنھا مي. خزیدند خونین را دیده بودند، از وحشت در الك خود مي

ولي تا آنجا كھ مربوط بھ عمل آنھا در دست كم گرفتن نفوذ   بیرحمانھ مورد سوءتعبیر قرار گرفتھ بود؛
در عین حال، در زیر نفوذ آن . مذھب و سنن در جلوگیري از غرایز حیواني انسان بود، آنھا مسئول بودند

فلسفھ را بھ عنوان یكي از دھھا وسیلھ و ابزار  اظھارات مھیج و وقایع نمایان، ھنگامي كھ طبقات متوسط
، و تسلط بر اقتصاد و كشور را از دست اشراف و پادشاه خارج كردند، انقالب واقعي  موجود بھ كار بردند

  وششم  فصل سيدر حال پیشرفت 

  

  در آستانھ

١٧٧۴ -١٧٨٩  

I  - مذھب و انقالب  

كلیسا حدود شش درصد اراضي، و اموال . شور بوداز نظر مالي، كلیساي كاتولیك معتبرترین سازمان در ك
لیور در  ١٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠دیگري بر روي ھم بھ ارزش دو تا چھار ھزار میلیون لیور با درآمد ساالنة 

ھاي زمین و احشام وضع  لیور دیگر بھ عنوان عشریھ، كھ بر فراورده ١٢٣‘٠٠٠‘٠٠٠كلیسا . تملك داشت
ا از نظر كلیسا براي وظایف گوناگون آن در زمینة ترویج زندگي این درآمدھ. داشت شده بود، دریافت مي

، شكل دادن بھ كیفیات اخالقي، حمایت از نظام )١٧۶٢قبل از (خانوادگي، سازمان دادن آموزش و پرورش 
ھاي اھل  ھا بھ صاحبان روحیھ توجھ از بیماران، دادن پناھگاه در صومعھ  اجتماعي، انجام امور خیریھ،

از ترس،   اي عاقالنھ ھا و ظلم و ستم دولت، و القاي آمیزه سیاسي سرخورده از اغتشاش تودهتعمق یا غیر 
امید و تسلیم بھ كساني كھ براثر نابرابري طبیعي افراد بشر بھ فقر و مشقت و اندوه محكوم شده بودند مورد 

  . نیاز بود

ود نیم درصد جمعیت را تشكیل كلیسا مدعي بود كھ ھمة این كارھا را از طریق روحانیان خود، كھ حد
ھا دچار انحطاط شدیدي   بھ بعد كاھش یافتھ بود، و صومعھ ١٧۶٩تعداد آنھا از سال . دھد دادند، انجام مي مي

ھاي  ھاي تازه نظر مساعد داشتند و نوشتھ بسیاري از راھبان نسبت بھ اندیشھ«شود  گفتھ مي. شده بودند
نشیني دست كشیدند، و جاي آنان را كسي  صدھا راھب از زندگي صومعھ» .خواندند فیلسوفان را مي

. نفر كاھش یافت ١٧٠٠٠نفر بھ  ٢۶٠٠٠ تعداد آنھا در فرانسھ از ١٧٨٩و  ١٧۶۶نگرفت؛ میان سالھاي 
نفر، و در صومعة دیگر از پنجاه نفر بھ چھار نفر تقلیل پیدا  ١٩نفر بھ  ٨٠در یك صومعھ تعداد راھبان از 
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ھایي كھ كمتر از نھ  مقرر داشت ھمة صومعھ  صادر شد، ١٧۶۶یك فرمان سلطنتي، كھ در سال . كرد
  نشین دارند بستھ  صومعھ

: نوشت ١٧٧٨اسقف اعظم تور در . ھا پایبند اصولي نبود اخالقیات در صومعھ. برد ھجدھسالگي باال
در این ایالت مایة نزول شأن اخالقي ھستند؛ اسقفھا از فسق و فجور ] فرانسیسیان[فرایارھاي خاكستري «

در . ھاي زنان در وضع خوبي قرار داشتند از سوي دیگر، صومعھ» .و زندگي بیقاعدة آنھا شكایت دارند
كردند؛ اخالقیات آنھا خوب بود،  صومعھ در فرانسھ زندگي مي ١۵٠٠راھبھ در  ٣٧٠٠٠تعداد  ١٧٧۴سال 

ھا،  و آنھا فعاالنھ بھ وظایف خود در زمینة تعلیم و تربیت دختران، خدمت در بیمارستانھا، پناه دادن بھ بیوه
  .ردندك پیردختران، و زناني كھ در نبرد زندگي شكست خورده بودند عمل مي

خوب، و در مناطق ) شدند كھ زیرنظر اسقفھا اداره مي(وضع روحانیان غیررسمي در مناطق بزرگ 
اسقفھاي فداكار و زحمتكش بسیار بودند، و بعضي دنیا دوست و بیكاره نیز وجود . كوچك روبھ ضعف بود

ھ از خود آزمندي از فرانسھ دیدن كرد، معدودي روحاني عالیمقام را دید ك ١٧٧٣برك، كھ در . داشتند
یك . دادند، ولي اكثریت عظیم آنھا وي را با دانش و درستكاري خود تحت تأثیر قرار دادند نشان مي

توان گفت  بھ طور كلي مي«: گیري كرد آمیز بیگانھ نیست، چنین نتیجھ ھاي افتضاح تاریخنویس، كھ با نوشتھ
با . رده بودند، تا قرن ھجدھم ناپدید شده بودندمفاسدي كھ ھمة طبقة روحانیان را در قرن شانزدھم آلوده ك

القاعده افرادي پایبند بھ اصول اخالقي، نسبت بھ خود  وجود قانون تجرد، كشیشھاي مناطق روستایي علي
این كشیشھاي مناطق كوچك از غرور طبقاتي اسقفھا، كھ ھمگي جزو نجبا » .سختگیر، و بافضیلت بودند

و از فقر ناشي از آنكھ كشیشھا را وادار   ھا را بھ اسقفھا بدھند، مدة عشریھبودند، از این الزام كھ قسمت ع
لویي شانزدھم تحت تأثیر . كرد عالوه بر خدمت در كلیسا، زمین نیز كشت كنند، شكایت داشتند مي

لیور افزایش  ٧٠٠لیور بھ سالي  ۵٠٠اعتراضات آنان قرار گرفت و ترتیبي داد كھ حقوق آنان از سالي 
ي حمایت )مردم عاد(وقتي كھ انقالب بھ وقوع پیوست، بسیاري از روحانیان طبقة پایین از طبقة سوم . یابد

بعضي از اسقفھا نیز طرفدار اصالحات سیاسي و اقتصادي بودند، ولي بیشر آنھا در برابر ھرگونھ . كردند
ورشكستگي نزدیك شد،  ھنگامي كھ خزانة فرانسھ بھ. ناپذیر ماندند تغییري در كلیسا یا حكومت انعطاف

داشت؛ و دارندگان اوراق قرضة ملي، كھ دربارة توانایي  انگیز عرضھ مي ثروت كلیسا تضادي وسوسھ
دولت بھ پرداخت بھره یا اصل وامھایشان نگران بودند، بتدریج این فكر بھ مغزشان خطور كرد كھ 

گسترش رد معتقدات مسیحیت با . تمصادرة اموال كلیسا تنھا راه وصول بھ اعتبار ملي از نظر مالي اس
  . این فشار اقتصادي ھماھنگي داشت

رفتند؛ زنان طبقات متوسط و پایین  ھا رونق داشتند، و در شھرھا روبھ زوال مي معتقدات مذھبي در دھكده
مادر من خیلي متدین بود، و «: لوبرن در خاطرات خود گفت- مادام ویژه. تقدس دیرینة خود را حفظ كردند

» .كردیم ما ھمیشھ در مراسم قداس مخصوص و مراسم كلیسا شركت مي. در قلب خود متدین بودم من نیز
  روزھاي یكشنبھ و در اعیاد مذھبي، كلیساھا 

. اعتقادي نیمي از افراد طراز اول را تحت نفوذ خود درآورده بود ولي در میان مردان، بي. پرازدحام بودند
مرسیھ دراثر خود بھ نام تابلو . یك نوع شكاكیت پرنشاط مد شده بوددر میان نجبا، و حتي در میان زنان، 

اگر ھم آنھا » اند؛ افراد متجدد در ده سال گذشتھ در مراسم قداس شركت نكرده«: نوشت ١٧٨٣پاریس در 
شود،  كار بھ خاطر آنھا انجام مي دانند این براي پیروان خود، كھ مي«كردند، براي آن بود كھ  شركت مي

در مدارس، بھ طوري . كرد طبقة متوسط روبھ باال از سرمشق اشراف پیروي مي» .بھ بار نیاورندرسوایي 
بسیاري از » اعتقادي آلوده شدند؛ بھ بي ١٧٧١بسیاري از معلمان بعد از سال «شود،  كھ گفتھ مي

پدر  ١٧٨٩ر د. خواندند آثار فیلسوفان فرانسھ را مي» كردند اعتنایي مي آموزان بھ مراسم قداس بي دانش
خطیرترین رسوایي، و رسواییي كھ مھلكترین عواقب را بھ دنبال خواھد «: روحاني بونفاكس اظھار داشت

شود  گفتھ مي» .خورد  داشت، و دست كشیدن تقریبًا مطلق از تعالیم مذھبي، در مدارس عمومي بھ چشم مي
  » .العقل بھ خدا ایمان داشتند تنھا سھ ناقص«كھ در یك مدرسھ 
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را » فیلسوفان«روحانیان عالیمقام عمومًا نظر . میان روحانیان، اعتقاد بھ درآمد نسبت معكوس داشتدر 
پذیرفتھ بودند و مسیح را تنھا بھ » اصول اخالقي باید متضمن خیر و خوشبختي مردم باشند«مبني براینكھ 

كوندیاك، مورلھ، و رنال صدھا كشیش مانند مابلي، . داشتند عنوان یك حریم احتیاطي براي خود نگاه مي
اسقفھایي مانند تالران بودند كھ . بودند، یا شك و تردید جاري را اختیار كرده بودند» فیلسوفان«خودشان از 

اسقفھاي اعظمي مانند لومني دو برین بودند كھ لویي . كردند تظاھر زیادي بھ اعتقاد بھ مسیحیت نمي
لویي حاضر نشد كھ یك كشیش آموزش پسرش را . اد نداردشانزدھم از او شكایت داشت كھ بھ خداوند اعتق

  .بھ عھده بگیرد، مبادا كھ این پسر ایمان مذھبي خود را از دست بدھد

عواقب خطرناك «اسقفھا یادداشتي دربارة  ١٧٧٠در . كلیسا كماكان خواھان نظارت بر مطبوعات بود
نت لویي پانزدھم در شدت قوانین علیھ دولت در دوران سلط. براي پادشاه فرستادند» آزادي فكر و چاپ

در این ھنگام صدھا نفر از آنھا در فرانسھ بودند، با . ورود پروتستانھا بھ فرانسھ تخفیف داده بود
شد، و ھمواره  كردند، ازدواجھایشان از طرف دولت بھ رسمیت شناختھ نمي محرومیتھاي سیاسي زندگي مي

مجمعي  ١٧٧۵در ژوئیة . لویي چھاردھم ھرلحظھ اجرا شوند در این ھراس بودند كھ قوانین قدیمي زمان
از روحانیان كاتولیك طي دادخواستي از پادشاه تقاضا كرد كھ اجتماعات، ازدواجھا، یا تعلیم و تربیت 

در این . پروتستانھا را ممنوع دارد، و پروتستانھا را از دستیابي بھ كلیة مشاغل رسمي محروم كند
. نشیني بھ شانزده سال بازگردانده شود شده بود كھ سن مجاز براي صومعھ دادخواست ھمچنین تقاضا

تورگو از پادشاه تقاضا كرد كھ این پیشنھادھا را نادیده بگیرد و پروتستانھا را از قید محرومیتھاي خویش 
دوم چاپ  ١٧٨١در . اي كھ براي بركناري او آغاز شده بود پیوستند مقامات روحاني بھ مبارزه. آزاد سازد

  تاریخ فلسفي دو ھندوستان اثر رنال بھ دستور پارلمان پاریس سوزانده شد، و 

بوفون بھ خاطر اینكھ مطالبي دربارة تكامل طبیعي زندگي نگاشتھ بود، مورد . را از فرانسھ تبعید كردند
د بار بھ المذھبي محكوم شده باشن روحانیان براي كساني كھ سھ ١٧٨۵در . حملة سوربون قرار گرفت

  .خواستار حبس ابد شدند

و   توانست برافكار عمومي مسلط باشد، ولي كلیسا، كھ بر اثر یك قرن حملھ ضعیف شده بود، دیگر نمي
لویي . متكي باشد كھ فرامینش را بھ مرحلة اجرا درآورد» بازوي غیرمذھبي«توانست بھ  دیگر نمي

كن كردن ارتداد، تسلیم فشار  دایر بر ریشھشانزدھم بعد از نگراني بسیار دربارة سوگند تاجگذاري خود 
یك فرمان رواداري مذھبي، كھ توسط مالزرب تھیھ شده بود،  ١٧٨٧ھاي آزادیخواھانھ شد، و در  اندیشھ

دھد كھ بیش از این آن عده از اتباع خود را  عدالت ما اجازه نمي«: در این فرمان گفتھ شده بود. صادر كرد
در این فرمان غیر كاتولیكھا ھنوز از مشاغل » .از حقوق مدني محروم داریم كھ پیرو مذھب كاتولیك نیستند

ھاي  بھ آنھا اجازة ورود بھ حرفھ  دولتي محروم بودند، ولي ھمة حقوق مدني دیگر بھ آنھا داده شده بود؛
زه داده شده و بھ آنھا اجا  مختلف داده شده، ازدواجھاي آنھا، اعم از ازدواجھاي گذشتھ یا آینده، قانوني شده،

باید افزود كھ یك اسقف كاتولیك بھ نام . ھاي خویش برگزار كنند بود كھ مراسم مذھبي خود را در خانھ
  . موسیو دو ال لوزرن بشدت طرفدار آزادي پروتستانھا و آزادي كامل پرستش مذھبي بود

كور تحصیلكرده قرار اي در شھرھاي فرانسھ بھ اندازة روحانیان كاتولیك مورد نفرت اقلیت ذ ھیچ طبقھ
این نبود كھ كشیشان مدعي تنظیم امور دنیاي دیگر «گفت علت انزجار از كلیسا  دوتوكویل مي. نداشت

ھا، و اداره كنندگان  بودند، بلكھ این بود كھ صاحبان اراضي، اربابان امالك اختصاصي، صاحبان عشریھ
برند، در  قرا از سرما و گرسنگي رنج ميف»  :بھ نكر نوشت ١٧٨٨یك دھقان در سال » .این دنیا بودند

كنند و جز چاق كردن خود مانند خوكھایي كھ باید در  حالي كھ روحانیان كلیساھاي بزرگ سورچراني مي
طبقات متوسط از معافیت ثروت كلیسا از مالیات شدیدًا » .اندیشند عید پاك كشتھ شوند، بھ چیزي نمي

  .ناراحت بودند

بربرھا امپراطوري . یھ دولت یا كلیسا، و بندرت علیھ ھردو آنھا در آن واحد بودبیشتر انقالبھاي قبلي عل
سوفسطاییان در یونان . روم را سرنگون كرده بودند، ولي معتقدات كلیساي كاتولیك رومي را پذیرفتھ بودند
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 باستان، و اصالحگران مذھبي در اروپاي قرن شانزدھم مذھب جاري را مردود داشتھ بودند، ولي بھ
ور شد و ھم بھ كلیسا؛ و  انقالب فرانسھ ھم بھ نظام سلطنت حملھ. حكومت موجود احترام گذارده بودند

وظیفھ و خطر دوگانة از میان برداشتن ستونھاي مذھبي و نیز پشتیبانھاي غیرمذھبي نظام اجتماعي موجود 
  آیا جاي تعجب است كھ مدت ده سال فرانسھ دیوانھ شد؟ . را برعھده گرفت

II - زندگي در لبة پرتگاه  

ھاي مذھبي اخالقیات، ناچار بودند پایة  برده بودندكھ پس از مردود داشتن شالوده فیلسوفان بھ این مطلب پي
دیگر و نظام معتقدات دیگري بیابند كھ افراد را بھ عنوان شارمندان، شوھران، زنان، والدین، و اطفال بھ 

وجھ اطمینان نداشتند كھ طبیعت حیواني انسان را بتوان  بھ ھیچ ولي آنھا. سوي رفتار شایستھ متمایل سازد
ولتر و روسو . بدون قوانین اخالقیي كھ صحة مافوق طبیعي برآن گذارده شده باشد، تحت تسلط درآورد

اي  در پاره ١٧٨٣مابلي در سال . سرانجام بھ لزوم معتقدات مذھبي مردم از جھات اخالقي اعتراف كردند
دولت كشورھاي متحد امریكا خطاب بھ جان ادمز بھ وي ھشدار داد كھ بیتفاوتي در امور  مالحظات دربارة

ھاي مردم مھلك  مذھبي ھرقدر ھم كھ در مورد افراد روشنفكر و معقول بیزبان باشد، براي اخالقیات توده
كھ والدین طور  را نظارت و رھبري كند، درست ھمان» اطفال«او اظھار داشت دولت باید افكار این . است

توان یك  دیدرو در نیمة دوم زندگي خود در این اندیشھ بود كھ چگونھ مي. كنند در اطفال خود عمل مي
ام نخستین  من حتي جرئت نكرده«: او گفت. اصول اخالقي طبیعي ایجاد كرد، و شكست خود را پذیرفت

   ».كنم من خود را قادر بھ این كار عظیم احساس نمي… . سطر آن را بنویسم

پس از چھل سال حملھ بھ معتقدات مافوق طبیعي، چھ نوع اخالقیاتي در فرانسھ حكمفرما بود؟ در پاسخ بھ 
، ١٧۵٧فونتنل كمي قبل از مرگش در . این پرسش، نباید نیمة اول قرن ھجدھم را كمال مطلوب بشماریم

ازدواج، انحرافات، و تا ببینم كھ خیانت ھمگاني در «توانست شصت سال دیگر زندگي كند  گفت كاش مي
كھ احتماال نسبت بھ طبقات متوسط و (اگر این اظھار » .ھا تبدیل بھ چھ چیزي خواھد شد گسستن ھمة رشتھ

المعارف   تصویري واقعي از اخالقیات طبقة باال در فرانسة قبل از تدوین دایر ة ) پایین غیرمنصفانھ بود
توان تصدیق  را در نیمة دوم قرن بسختي مي» فیلسوفان«داد، انتساب نقایص اخالقي بھ  ارائھ مي) ١٧۵١(

افزایش ثروت . عواملي غیراز انحطاط معتقدات مذھبي در تضعیف قوانین اخالقي دیرینھ دخیل بودند. كرد
داد پول الزم را براي ارتكاب گناھاني كھ درگذشتھ بیش از حد برایشان پرھزینھ بود  بھ افراد امكان مي

شدن خصوصیات اخالقي  ال برتون یك فرد خوب طبقة متوسط را نشان داد كھ از تباهرستیف دو . بپردازند
ھا و مزارع بھ شھرھا متألم است؛ مردان جوان از انضباط  مردم فرانسھ در اثر كوچ جمعیت از دھكده
كنندة زندگي شھري و  گریختند و بھ تماسھا و فرصتھاي تباه خانواده، مزرعھ، و محیط اطراف خود مي

 -١٧٨٠رستیف در شبھاي پاریس، پاریس دھة . آوردند امي حراست كنندة جمعیتھاي شھرھا روي ميگمن
، و زنان و مردان بدكار  اي دزدان، جنایتكاران حرفھ را بھ عنوان منجالب متمردین بچھ سال، دلھ ١٧٨٩

   - ١٧۵۶تن عقیده داشت كھ فرانسة . توصیف كرد

م موجود بودند و برروي ھر یك از زخمھاي اجتماع مانند كثیف، وحشي، و ھرزه بود، كھ محصول نظا
این انگل انساني در اعضا و جوارح اجتماع، نتیجة طبیعت انساني و حكومت » .شدند حشرات جمع مي

  .توان آن را بھ فلسفھ یا انحطاط اعتقاد مذھبي نسبت داد خاندان بوربون بود، و بسختي مي

اعتقادي مرتبط بود، ولي ھمھ، چھ  رونق داشت با بي) انند لندنم(شاید مقداري از قماري كھ در پاریس 
ھمة بخت آزماییھاي خصوصي از بین رفتند تا در  ١٧٧۶در . زدند متدین و چھ غیرمتدین، بھ آن دست مي

توان  با این وصف، قسمتي از ھرج و مرج جنسي در طبقات باال را مي. تلفیق شوند» آزمایي سلطنتي بخت«
بینیم كھ  ما اشراف تخیلي را مي) ١٧٨٢(در روابط خطرناك اثر شودرلو دو الكلو . نسبت دادحقًا بھ الحاد 

كنند كھ از یك دختر پانزدھسالھ، بھ محض  نظر، و طرحھایي تنظیم مي در مورد ھنر فریفتن با یكدیگر تبادل
بازیگر . دارند م مياینكھ از صومعھ خارج شد، ازالة بكارت شود، و یك فلسفة انكار كامل اخالقیات اعال
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كند كھ ھمة افراد بشر بھ نحوي یكسان از نظر تمایالتشان  اول این ماجرا، ویكونت دو والمون، استدالل مي
دھند سنن  كنند كھ اجازه مي زشتخو ھستند؛ ولي بیشتر افراد این تمایالت را بھ این علت برآورده نمي

رد عاقل از ھرگونھ احساسي كھ نوید حد اعالي خوشي والمون عقیده دارد م. اخالقي آنھا را مرعوب دارند
بھ خاطر بیاوریم كھ . دھد پیروي خواھد كرد و كلیة ممنوعیتھاي اخالقي را ناچیز خواھد شمرد را بھ او مي

  . بعضي از سوفسطاییان یونان، پس از كنارگذاردن خدایان، بھ نتایج مشابھي رسیدند

كھ معموال بھ (دانند، توسط كنت  طور كھ ھمة جھانیان اینك مي انفلسفة عدم پایبندي بھ اصول اخالقي، ھم
او، كھ در . بھ خود گرفت» آور تھوع«دوساد از حد گذرانده شد و كیفیتي ) خوانند مي» ماركي«اشتباه او را 

در پاریس بھ دنیا آمده بود، دوازده سال در ارتش خدمت كرد، بھ جرم ھمجنسبازي دستگیر و  ١٧۴٠
، گریخت، دستگیر شد، دوباره گریخت، بار دیگر دستگیر شد، و بھ زندان )١٧٧٢(گ شد محكوم بھ مر

كرد، بیشرمانھ  در آنجا وي چند رمان و نمایشنامھ نوشت كھ، تا آن حد نیروي تخیلش یاري مي. باستیل افتاد
كرد چون  او استدالل مي. بودند) ١٧٩٢(و ژولیت یا رونق فساد ) ١٧٩١(بودند؛ مھمترین آنھا ژوستین 

تواند، بدون مواجھ شدن با مجازات دنیایي،  خدایي وجود ندارد، مرد عاقل كوشش خواھد كرد تا آنجا كھ مي
ھمة تمایالت متساویًا خوبند؛ كلیة امتیازات اخالقي توھمي بیش نیستند؛ روابط . ھر تمایلي را برآورده كند

ب جرم، اگر انسان بتواند از بازشدن مشت ارتكا. غیرعادي جنسي مشروعند، و واقعًا غیرعادي نیستند
خوانندگان . آورتر است خود اجتناب كند، شادیبخش است؛ و كمتر چیزي از كتك زدن یك دختر قشنگ لذت

نابودي كامل نژاد : قدر بھ حیرت نیامدند كھ از این اظھار وي از عدم پایبندي دوساد بھ اصول اخالقي آن
این امر ھمان قدر در مسیر آن تأثیر خواھد «یز خواھد داشت كھ بشر در جھان كاینات اثري چنان ناچ

  داشت كھ 

از آن  ١٧٩٠دوساد بھ یك تیمارستان واقع در شارانتون منتقل شد؛ در  ١٧٨٩در» .بر آن اثر خواھد كرد
 ١٨١۴بھ آنجا فرستاده شد و در » غیرقابل عالج«بھ عنوان بیمار  ١٨٠٣بیرون آمد، و بار دیگر در 

  .درگذشت

فیلسوفان ممكن بود متعذر شوند كھ این عدم پایبندي بھ اصول اخالقي در حكم استنتاجي غیرمنطقي از 
انتقادي بود كھ آنان بر االھیات مسیحي وارد كرده بودند؛ و یك ذھن سالم تعھدات اخالقي را چھ با داشتن 

در میان . خاص صادق بوداین امر دربارة بسیاري از اش. معتقدات مذھبي و چھ بدون آن، خواھد شناخت
مردم عادي فرانسھ حتي پاریس، در این سالھا، عناصر متعددي در زمینة تجدد اخالقي وجود داشتند، مانند 

پیدایش عواطف و رقت احساسات؛ پیروزي عشق رمانتیك بر ازدواجھاي مصلحتي؛ مادر جواني كھ با 
باخت؛ و خانواده كھ بھ عنوان  عشق ميداد؛ شوھري كھ با ھمسر خویش نرد  غرور بھ بچة خود شیر مي

این تحوالت اغلب با بقایایي از معتقدات . معتبرترین منبع نظم اجتماعي وحدت خود را بازیافتھ بود
مسیحیت یا با فلسفة نیمھ مسیحي روسو بھ ھم پیوستھ بودند؛ ولي دیدرو ملحد از این تحوالت پشتیباني 

  .پرشور و شوقي بھ عمل آورد

لویي شانزدھم با سادگي لباس و زندگي . العملي علیھ لذتجویي او بھ دنبال داشت نزدھم عكسمرگ لویي پا
خود ملكھ بھ مد . خود، وفاداري نسبت بھ ھمسر خویش، و مخالفتش باقمار، نمونة خوبي از خود ارائھ كرد

ن فرانسھ فرھنگستا. پوشي پیوست، ودر احیاي حساسیت و احساسات نقش رھبري را بھ عھده داشت ساده
بیشتر ادبیات معقول و . گرفت اي براي نیل بھ مقام برجستھ در زمینة فضیلت درنظر مي ھر سال جایزه

پیر  -كنار گذارده شدند، و پل و ویرژیني برناردن دوسن»   پسر«منطبق با اخالقیات بود؛ رمانھاي كربیون 
گروز و . ضوابط تازة اخالقي بود ھنر منعكس كنندة. آھنگ صفاي اخالقي را در امور عشقي تعیین كرد

  .لوبرن بھ تجلیل از اطفال و مقام مادر پرداختند -مادام ویژه

اي پرداختند كھ باعث اشاعة ھزاران عمل  مسیحیت و فلسفھ با ھم بھ تغذیھ و تقویت احساسات بشر دوستانھ
مك بھ فقرا لیور بھ ك ٣‘٠٠٠‘٠٠٠لویي شانزدھم  ١٧٨۴در زمستان سخت . خیر و بشردوستانھ شد

بسیاري از دیگران بھ اینھا تأسي . لیور از جیب خود كمك كرد ٢٠٠‘٠٠٠ماري آنتوانت . اختصاص داد
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براي آموختن  ١٧٧٨اپھ در / ھا، كھ آبھ دو ل ھاي مدرسة كروالل پادشاه و ملكھ بھ تأمین ھزینھ. كردند
تأسیس  ١٧٨۴نا، كھ واالنتن آئوي در ھا دایر كرده بود، و مدرسة اطفال نابی الفباي تازة خود بھ كروالل

یك نوانخانھ و یك بیمارستان براي فقرا تأسیس كرد، و خود  ١٧٧٨مادام نكر در . كرده بود، كمك كردند
در . كردند ھا بھ طور كلي غذا و دارو توزیع مي كلیساھا و صومعھ. شخصًا ده سال بر آنھا نظارت داشت

  دوران این سلطنت بود 

گاه در گذشتھ، در دوران سلطنت  انند اخالقیات، منعكس كنندة عصر روسو بودند و ھیچآداب و رفتار، م
تمایزات طبقاتي بھ جاي خود باقي بودند، ولي . خاندان بوربون، چنین جنبة دموكراتیكي نیافتھ بودند

ا استعداد اسم ورسم ولي ب افراد بي. مالطفت بیشتر و گسترش ادب و نزاكت این تمایزات را تعدیل كرده بود
ھا مورد استقبال قرار  ترین خانواده گرفتند، در خانة با اصل و نسب اگر شستشو و تعظیم كردن را یاد مي

یك بار ملكھ از كالسكة خود بیرون جست تا بھ یك سورچي زخمي كمك كند؛ پادشاه و برادرش . گرفتند مي
. كمك كنند گاري خود را از گل بیرون كشد ھاي خود را بھ چرخ گذاردند تا بھ یك كارگر آرتوا شانھ/ كنت د

تر، و كالھگیس ناپدید شد؛ و مردان، بجز در دربار، برودري دوزیھا، توریھا، و شمشیرھاي  لباس ساده
شد از روي لباس كسي فھمید كھ بھ چھ  مشكل مي ١٧٨٩در سالھاي نزدیك بھ سال . خود را كنار گذاردند

ن فرانسھ را مسحور خود كرد، حتي خیاطھا ھم در برابرش تسلیم وقتي كھ فرانكلی. اي تعلق دارد طبقھ
و كفشھاي ضخیم، در خیابانھا ظاھر … ملبس بھ سبك فرانكلین، یعني با پارچة درشت بافت «مردم . شدند
  » .شدند مي

زنان از دامنھاي گرد  ١٧٨٠بعد از. پوشیدند بانوان طبقة متوسط كامًال بھ زیبایي بانوان دربار لباس مي
گرفت، دست كشیدند؛ ولي با زیردامنھاي محكم، كھ یكي را روي  فنردار، كھ جلو دست و پایشان را مي

ھاي جلیقھ مانند زنان  نیمتنھ. داشتند كردند، خود را محصور مي دیگري، مانند معماھاي چیني، برتن مي
پوشیده ) شال گردن كوچك( گوش بھ نام فیشو ھایي باز داشتند، ولي پستانھا معموًال با یك دستمال سھ یقھ
شد تا كوچكي پستانھا را بپوشاند و بھ این ترتیب بود  گاھي این فیشوھا از پارچة ضخیم انتخاب مي. شدند مي

آرایش موھا بھ طرف باال ادامھ داشت؛ . گذاشتند» دروغگو«یا » فریب دھنده«كھ فرانسویان اسم آنھا را 
ھایش قسمت زیادي از موي خود را از دست داد و بھ جاي ولي وقتي ماري آنتوانت طي یكي از بارداری

دویست نوع . اي از دربار در سراسر پاریس رواج یافت ، موھایش را مجعد كرد، مد تازه»برجي«سبك 
بعضي از اینھا بناھاي لرزاني مركب از سیم، پر، نوار، گل، و سبزیھاي . كاله زنانھ وجود داشت

از سبكي كھ ملكھ در پتي تریانون اختیار كرده بود   آزادتر خود، ولي زنان در ساعات. مصنوعي بودند
در این انقالب بزرگتر از ھمة انقالبات، . پوشاندند كردند و سر خود را با یك روسري ساده مي پیروي مي

  . پوشیدند باز مي بعضي از زنان كفشھاي پاشنھ كوتاه یا راحتیھاي پشت

زندگي «اقلیت روزافزوني بھ دنبال . تر ھمراه بود بھ سبك راحتنوع سالمتري از زندگي باتغییر البسھ 
بند، بدون خدمھ، وقت گذراني بیشتر در ھواي آزاد و ھروقت كھ امكان داشت،  بدون سینھ: بودند» طبیعي

ھر كس اقامتگاھي در نقاط روستایي دارد «: آرثر یانگ گزارش داد. از شھر بھ نقاط روستایي پناه بردن
این انقالب در آداب و رسوم فرانسویان . روند كھ دارند آنھایي كھ ندارند بھ دیدن آنھایي مي در آنجاست، و

  متداول . اند مسلمًا از بھترین خصایصي است كھ آنھا از انگلستان گرفتھ

زندگي در پاریس ھنوز بھ . حرف بود و احساسات، نھ عمل و واقعیت» بازگشت بھ طبیعت«زیادي از این 
كننده در میان كنسرتھا، اپراھا، نمایشھا، مسابقات اسبدواني، ورزشھاي آبي،  اي گیج صورت مسابقھ

  . ، مجالس رسمي رقص، محاورات، و سالونھا جریان داشت ورقبازي، رقصھا

III  - سالونداران  
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ھاي جسم و لباس خود، بلكھ با توانایي بینظیر خود در اینكھ محافل فرانسھ را  زنان فرانسوي نھ تنھا با جذبھ
تنھا بھ صورت مجالس شایعھ پراكني در نیاورند، بلكھ آنھا را بھ قسمتي حیاتي از زندگي فكري ملت تبدیل 

آشنایي خود را با  ١٧٧٧از اینكھ در  گیبن پس. كنند، بھ انحطاط نظام فئودالیتھ زینت و زیور بخشیدند
  : سالونھاي پاریس تجدید كرد، نوشت

] میالدي در آن بھ دنیا آمده بود ٣٣١كھ در سال [اگر ممكن بود یولیانوس اینك دوباره از پایتخت فرانسھ 
باشند،  مي توانست با اھل علم ونبوغي كھ توانایي درك و تعلیم یكي از مریدان یونانیان را دارا دیدن كند، مي

توانست حماقتھاي پرلطف ملتي را معذور دارد كھ روحیة رزمیش ھرگز براثر  بھ صحبت پردازد، او مي
بایست آن كمال بسیار ارجمندي را كھ آمیزشھاي زندگي اجتماعي  میل بھ تجمل فتوري نیافتھ است؛ و او مي

  . داد تشویق قرار ميدھد مورد تحسین و  سازد، و زیور مي بخشد، آراستھ مي را لطافت مي

ھمیشھ بھ نظر من چنین رسیده است كھ در لوزان ھم مانند پاریس، زنان بمراتب «: اي افزود و او در نامھ
  » .برتر از مردانند

ایم، در سال  طور كھ دیده مادام ژوفرن، ھمان. شدند سالونداران قدیمیتر، با بیمیلي از صحنھ خارج مي
السلطنھ، و  ھاي نایب با پا گذاردن در صحنة تاریخ بھ عنوان یكي از رفیقھمادام دو دفان . درگذشت ١٧٧٧

. ادامھ داشت، تقریبًا در سراسر این قرن وجودش محسوس بود ١٧٨٠تا  ١٧٣٩گشودن یك سالون، كھ از 
التأسیس جذب  او بیشتر شیرمردان ادبي را از دست داده بود، و آنھا بھ ژولي دو لسپیناس و سالونھاي جدید

نزد او آمد، تركیب اشراف سالخوردة سالون او را  ١٧۶۵ده بودند؛ و ھوریس والپول، كھ نخستین بار در ش
خورم و ھمة مصاحبان بیروح او را بھ  اي دوبار در آنجا شام مي من ھفتھ«: او گفت. عاري از ھیجان یافت

ارة آن دوران فترت یعني بھ خاطر خاطرات زندة مادام درب -» .كنم السلطنھ تحمل مي خاطر نایب
ولي . اي كھ آھنگ اجتماع و اخالقیات فرانسھ را براي شصت سال بعدي تعیین كرده بود العاده فوق

قدر دربارة اتفاقات  ، و ھمان]در سن شصت وھشت سالگي[» لذتبخش است«خود او ) ھوریس افزود(
  ».روزانھ مشتاق است كھ من دربارة قرن گذشتھ اشتیاق دارم

ندیده بود، نیروي ) كھ ھنوز تحت محدودیت و انقیاد بودند(چنین درخششي در زنان انگلستان او، كھ ھرگز 
رفت، و از او تعریف و  كرد كھ ھرروز بھ سراغش مي اي تحسین مي شده فكر مادام را با چنان حالت افسون

  رسید ایام طالیي مادام  كردكھ بھ نظر مي ھایي مي تحسین

او صندلي خاصي داده بود، كھ ھمیشھ برایش محفوظ بود، و او را با ھمھ نوع مادام بھ . كرد را تجدید مي
خود مادام، كھ تا حدودي داراي كیفیات مردانھ بود، از ظرافت . كرد توجھ و مراقبت زنانھ تروخشك مي

خواست  توانست ھرطور كھ دلش مي آمد؛ و چون قادر بھ دیدن او نبود، مي تقریبًا زنانة والپول بدش نمي
توانست مادام راببیند،  والپول، كھ مي. صویر او را در ذھن خود مجسم كند، و بعد عاشق این تصویر شدت

ھایي  وقتي والپول بھ انگلستان بازگشت، مادام نامھ. ھرگز نتوانست سن و عجز جسماني او را فراموش كند
ھاي ژولي دو  ند كھ نامھاندازه حرارت داشت نوشت كھ از نظر احساس و عالقھ تقریبًا ھمان بھ او مي

توانست ارائھ كند  نوشت كھ از نظر زیبایي با آنچھ كھ آن دوران مي لسپیناس بھ گیبنر، و بھ نثري مي
كوشید جلو ابراز ھیجانات وي را بگیرد؛ او از فكر اینكھ  والپول در پاسخھاي خود مي. كرد مي برابري 

. لرزید  چربي براي ھجوگویي چھ خواھند كرد بھ خود ميافرادي از قبیل سلوین در انگلستان با چنین لقمة 
داد، قبول كرد كھ آن را  كرد، عشق خود را مورد تأیید مجدد قرار مي مادام شماتتھاي والپول را تحمل مي

. بخواند، ولي بھ او اطمینان داد كھ در فرانسھ دوستي اغلب عمیقتر و نیرومندتر از عشق است» دوستي«
توانستم بھ جاي نامھ  كاش مي… . بھ تو تعلق دارم  ز آنكھ بھ خودم تعلق داشتھ باشم،من بیش ا«: او گفت

روحم را براي تو بفرستم، من با كمال میل حاضرم سالھا از عمرم كوتاه شود تا اطمینان داشتھ باشم كھ 
و این «: گفت دانست و مي مادام والپول را با مونتني برابر مي» .گردي، زنده باشم وقتي بھ پاریس بازمي

توانم از تو بكنم، زیرا ھیچ فكري را بھ اندازة فكر او روشن و منصفانھ  باالترین تمجیدي است كھ مي
  » .یابم نمي
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مادام با ھیجان یك دوشیزه بھ انتظار او بود، و گفت، . دوباره بھ پاریس رفت ١٧۶٧والپول در اوت 
توانم بھ خود بقبوالنم كھ مردي با اھمیت شما،  من نمي. كند باالخره، ھیچ دریایي ما را از یكدیگر جدا نمي«

… در حالي كھ دستانش برروي چرخ یك دولت بزرگ، و بنابراین بر روي چرخ اروپا قرار دارد، بتواند 
واقعًا خیلي بیمعني است، ولي . ھمھ چیز را رھا كند و بھ دیدن یك ساحرة پیر در گوشة یك صومعھ بیاید

» .من امروز تو را خواھم دید -دانم كھ بیدارم من مي - این رؤیا نیست! بیا، معلم من… . ام من مسحور شده
مدت شش ھفتھ والپول با حضور . اش را براي والپول فرستاد، و والپول فورًا سراغ او رفت مادام كالسكھ

وقتي بھ . كرد داد، غمگینش مي آمیزي كھ بھ او مي داشت، و با اندرزھاي احتیاط خود قلب مادام را شاد مي
: بھ والپول نوشت. كرد بازگشت مجدد او بھ پاریس بود انگلستان بازگشت، مادام بھ تنھا چیزي كھ فكر مي

شاگرد تو، كھ چون طفلي . تو شامگاه مرا بمراتب زیباتر و سعادتبارتر از ظھر یا سحرم خواھي كرد«
  » .فرمانبردار است، تنھا آرزوي دیدن تو را دارد

سپس نرم شد و باز مكاتبات از سر گرفتھ . والپول از مادام خواست دیگر نامھ ننویسد ١٧٧٣مارس  ٣٠در
مادام ھمان طور عمل كرد و با . ھایش را پس بدھد والپول از مادام خواست ھمة نامھ ١٧٧۵در فوریة . شد

  ظرافت پیشنھاد كرد او ھم 

ھاي خودت بیفزایي، بھ قدركافي نامھ خواھي  اي بھ نامھ ھایي كھ از من دریافت داشتھ اگر تو ھمة آن نامھ«
این عمل منصفانھ خواھد بود، ولي من این كار را بھ . داشت كھ براي مدت زیادي آتش خود را بیفروزي

. اند اي كھ والپول بھ مادام نوشت، تنھا نوزده نامھ باقي مانده از ھشتصد نامھ» .كنم دوراندیشي تو واگذار مي
وقتي والپول شنید مستمري مادام قطع . ظ شدند، و پس از مرگ والپول انتشار یافتندھاي مادام حف ھمة نامھ

  . شده است، حاضر شد از درآمد خود محل آن را پركند؛ ولي مادام آن را الزم ندانست

فروریختن ماجراي مادام دو دفان بدبیني طبیعي زني را كھ رنگ و رونق زندگي را از دست داده بود، ولي 
توانست، از میان ھمة  او حتي در حالت كوري خود مي. تر كرد پررنگ  دانست، ھاي آن را مي زیر و بم

معلم بیچارة من، آیا تو تنھا «: او از والپول پرسید. ناپذیر نفس را ببیند ظواھر فریبنده، خودپسندي خستگي
بلھ، دروغگو، حسود، اي؟ من خودم تنھا اشخاص احمق، ا رو شده تمساحھا، و كفتارھا روبھ  با عفریتھا،

گونھ فضیلت،  من ھیچ. خشكاند بینم، روحم را مي ھركس را كھ من در اینجا مي. بینم پیشھ مي وگاھي خیانت
مانده بودند كھ خاطرش  براي او معتقدات مذھبي ناچیزي باقي» .یابم صمیمیت، و سادگي در ھیچ كس نمي

داد و اغلب شام  اي دوبار، ادامھ مي معموًال ھفتھ  د،با این وصف، بھ میھمانیھاي شبانة خو. را تسكین دھند
  .كار براي احتراز از ماللت روزھا كھ چون شب تیره بودند باشد كرد، ولو اینكھ این را بیرون صرف مي

سرانجام او نیز با آموختن احساس نفرت نسبت بھ زندگي از چسبیدن بھ آن دست كشید و با مرگ از در 
كھ بالي سنین كھولتند افزایش یافتھ و با ھم تركیب شده بودند، و او در سن  بیماریھایي. سازش درآمد

كشیشي را احضار، و بدون . كرد كھ با آنھا مبارزه كند آن احساس ضعف مي  ھشتادوسھ سالگي بیش از
  : آخرین نامة خود را براي والپول فرستاد ١٧٨٠در اوت . ایمان زیاد خود را تسلیم امید كرد

من . توانم فكر كنم كھ این حال جز پایان زندگي مفھوم دیگري داشتھ باشد نمي… . بدتر است امروز حالم 
دوست من، … . بینم، تأسفي ندارم قدر نیرومند نیستم كھ احساس ترس كنم، و چون تو را دیگرنمي آن

رفتن  تو از… . دربارة وضع من خاطر خودت را افسرده نكن. خودت را بھ بھترین نحو ممكن سرگرم كن
  . كند من احساس تأسف خواھي كرد، زیرا انسان از دانستن اینكھ مورد عالقھ است احساس مسرت مي

  .سپتامبر او درگذشت و اوراق و سگ خود را براي والپول گذاشت ٢٣در 

 اپینھ، مادام دني، مادام/ اودتو، مادام د/ مادام د: سالونداران بسیار دیگري این سنت بزرگ را ادامھ دادند
دو ژانلیس، مادام لوكزامبورگ، مادام كوندورسھ، مادام بوفلر، مادام شوازول، مادام گرامون، مادام 
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یعني سالون   بھ ھمة اینھا آخرین سالون بزرگ قبل از انقالب،). ھمسر یكي از عموھاي ژوزفین(بوآرنھ، 
  او  ١٧٧٠در حدود سال . مادام نكر را ھم بیفزایید

ھا موسیقي برھمھ  شنبھ سھ. شنبھ نیز پذیرایي داشت آغاز كرد؛ بعدھا روزھاي سھ میھمانیھاي جمعة خود را
در این روزھا جنگ میان طرفداران گلوك و پیچیني میھمانان را بھ دو گروه . كرد چیز حكمفرمایي مي

یوند كرد، و مادموازل كلرون با خواندن قسمتھایي از نقشھاي مورد عالقة خویش، آنھا را با ھم پ تقسیم مي
-، سن)پس از مرگ ژولي(آالمبر / روزھاي جمعھ امكان داشت انسان در آنجا دیدرو، مارمونتل، د. داد مي

، گیبن، رنال، بوفون، گیبر، گالیاني، پیگال، و دوست ادبي )اپینھ/ بعد از مرگ مادام د(المبر، گریم 
بود كھ براي ) ١٧٧٠ل آوری(در یكي از این اجتماعات . خصوصي سوزان، آنتوان توماس را ببیند

درآنجا دیدرو در مورد بدعتھاي خود جلو زبانش . اي از ولتر مطرح شد بار اندیشة ساختن مجسمھ نخستین
آور است كھ سعادت آن  براي من تأسف«: او بھ مادام نكر نوشت. شد گرفت و تقریبًا صاحب كمال مي را مي

كردید كھ از  احساس صفا و ظرافت در من ایجاد ميبھ طور قطع شما یك . را نداشتم شما را زودتر بشناسم
وپنج سال  مارمونتل، با آنكھ بیست. دیگران چنین نظر مساعدي نداشتند» .كرد روح من بھ آثارم سرایت مي

با آداب و رسوم پاریس ناآشنا «: دوست وي باقي ماند، سوزان را در خاطرات خود چنین توصیف كرد
در لباس خود عاري از سلیقھ بود، و در . زن جوان فرانسوي را نداشتھاي یك  یك از جذبھ بود، و ھیچ

قدر  اش آن اي نداشت؛ ادبش خالي از جذبھ و فكر؛ و ھمچنین بشره رفتار خویش از نرمش و تسلط بھره
جالبترین كیفیات وي شایستگي ظاھر، صمیمیت، و . توانست برازنده باشد منظم و متعادل بود كھ نمي

ھمراه  ١٧٨٢اوبركیرش، كھ در / آمد؛ بارونس د زنان اشراف از وي خوششان نمي» . مھرباني قلب بود
توصیف نكرد، و ماركیز دو » چیز غیر از یك معلمھ ھیچ«مھیندوك پاول از خانوادة نكر دیدن كرد، او را 

م توزانھ بودند، تاروپود او را از ھ ھاي خود، كھ بھ نحوي دلفریب كینھ كركي در صفحاتي از نوشتھ
بایستي واجد خصوصیات خوب بسیاري بوده باشد كھ توانستھ باشد عشق پایدار گیبن  مادام نكرمي. گسیخت

گاه بھ طور كامل بھ میراث كالوني خود فایق نیامد؛ در میان ثروت خود،  را بھ خود جلب كند، ولي او ھیچ
ز زنان انتظار داشتند بھ دست اي را كھ مردان فرانسوي ا گاه نشاط فریبنده پیرایشگر باقي ماند و ھیچ

  .نیاورد

او فرزندي بھ دنیا آورد كھ بعدھا مادام دوستال شد، ژرمن نكر كھ میان فالسفھ و سیاستمداران  ١٧۶۶در 
ھوش زودرسش مایة فخر والدینش بود، تا اینكھ طبع . اي شد بزرگ شد، در دھسالگي براي خود عالمھ

كارتر  سوزان، كھ ھر روز محافظھ. رش بارسنگیني شدخودرأي و قابل تھییج وي براي اعصاب ماد
دخترش شورید و ناھماھنگي در خانة باشكوه آنھا با ھرج . شد، ژرمن را مشمول انضباطي شدید ساخت مي

مشكالت نكر در جلوگیري از ورشكستگي دولت با وجود جنگ . كرد ومرج در امور مالي كشور رقابت مي
  شد، بھ اندوه مادر  از ھر انتقادي كھ در مطبوعات از شوھرش مي امریكاو ناراحتي شدید مادام نكر

ولي در . ژرمن ازدواج كرد و قسمتي از وظایف میزباني در سالون مادرش را بھ عھده گرفت ١٧٨۶در 
رفتند؛ مباحث ادبي جاي خود را بھ سیاستبازي پرشور و  این ھنگام سالونھاي فرانسھ رو بھ انحطاط مي

گونھ خبر ادبي ندارم كھ  من ھیچ«: سوزان بھ یكي از دوستانش گفت ١٧٨۶در . دادند ي ميبند توأم با دستھ
اي ندارند كھ  مردم عالقھ. بحران بیش از حد بزرگ است. گونھ صحبتھا دیگر مد نیستند این. بھ شما بدھم

احل شمالي این خانواده بھ كوپھ، قصري كھ نكر در سو ١٧٩٠در » .بازي كنند در لبة یك پرتگاه شطرنج
كرد، و مادام نكر سالھا بھ یك  در آنجا مادام دوستال سلطنت مي. دریاچة ژنو خریده بود، نقل مكان كرد

  . بھ زندگي وي پایان داد ١٧٩۴این بیماري در سال. بیماري دردناك عصبي دچار بود

IV - موسیقي  

شود، من صرفًا توسط  ط ميتا آنجا كھ بھ موسیقي مربو«: از پاریس نوشت ١٧٧٨موتسارت در اول مھ 
بھ شرط اینكھ او فرانسوي متولد این كشور  -خواھید از ھركسي كھ مي… . ام حیوانات وحشي احاطھ شده
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اگر من … . بپرسید، و اگر او اطالعي از موسیقي داشتھ باشد، درست ھمین حرف را خواھد زد -نباشد
اینھا كلمات تندي بودند، » .عال را شاكر خواھم بودام ضایع شده باشد، فرار كنم، خداي مت بدون اینكھ سلیقھ

سلیقة پاریسیھاي . ولي گریم و گولدوني با این گفتار ھمعقیده بودند؛ اما این سھ منتقد ھرسھ خارجي بودند
طبقة باال در زمینة موسیقي منعكس كنندة آداب آنھا بود بھ سوي خویشتنداري در بیان و باقاعده بودن فرم 

با این وصف، درست در . این سلیقھ ھنوز منعكس كنندة عصر لویي چھاردھم بود. داد گرایش نشان مي
ھمین نخستین سالھاي سلطنت جدید بود كھ نیمي از مردم پاریس خویشتنداري و شاید آداب خوب خود را 

بھ نامة ژولي دو لسپیناس بھ تاریخ . ضمن ھیجان مبارزه برسر پیچیني و گلوك از دست دادند
آرزو دارم روزي ده . روم مي» من مرتبًا بھ دیدن اورفئوس و ائورودیكھ«: توجھ كنید ١٧٧۴سپتامبر

را » ام من ائورودیكة خود را از دست داده«یعني … كند كھ مرا از خود بیخود مي» آریایي«دوازده بار آن 
خارج وارد  پاریس در زمینة موسیقي مرده نبود، ھرچند كھ بیش از آنكھ خود تولید كند، از» .بشنوم

  . كرد مي

اي براي رامو بھ  ژوزف گوسك بھ سن ھفدھسالگي از موطن خود انو با معرفینامھ -فرانسوا ١٧۵١در 
ژوزف دو ال - استاد سالخورده براي او شغلي بھ عنوان رھبر اركستر خصوصي الكساندر. پاریس آمد

كھ تاریخ آنھا پنج سال قبل از ) ١٧۵۴حد (سمفونیھایي ساخت » باند«گوسك براي این . پوپلینر تأمین كرد
او در كلیساي سن روش مس اموات خود را اجرا كرد، كھ این فكر  ١٧۶٠در . نخستین سمفوني ھایدن بود

  شدند در  را بھ وجود آوردكھ سازھاي بادیي كھ در مجالس ختم نواختھ مي

ة مركزي ھنرستان مشھور را بنا نھاد كھ ھست» مدرسة سلطنتي آواز«او  ١٧٨۴در .گوسك پایاني نداشت
در اپرا، چھ تفریحي و چھ جدي، موفقیت متوسطي یافت، خود را با انقالب وفق داد، و . موسیقي پاریس شد

را براي جشن بزرگداشت روبسپیر » ستایش قادر متعال«بعضي از مشھورترین آوازھاي انقالب از جملھ 
در سن ھشتادوپنج  ١٨٢٩و در   بھ دربرد، او از ھمة جزر و مدھاي سیاسي جان. ساخت) ١٧٩۴ژوئن  ٨(

  .سالگي درگذشت

او مانند بسیاري از كساني كھ در قرن . گرتري بود شخصیت بارز در اپراي فرانسھ در این دوران آندره
پدرش   در لیژ متولد شد، ١٧۴١ھجدھم در زمینة موسیقي فرانسھ مقام شامخي داشتند، یك خارجي بود؛ در 

كند كھ در نخستین روز شركتش در مراسم تناول عشاي رباني از خداوند  تعریف مياو . ویولن نواز بود
تقاضا كرد كھ بگذارد فورًا بمیرد، مگر اینكھ سرنوشتش این باشدكھ مردي خوب و موسیقیداني بزرگ 

گیري كرد كھ  بھبود یافت و نتیجھ. آن روز یك تیرسقف برروي سرش افتاد، و شدیدًا مجروحش كرد. شود
گاه بھ خونریزیھاي  از سن شانزدھسالگي گاه. اي واال از طرف باري تعالي بھ وي نوید داده شده است هآیند

بھ تب و گاھي بھ ھذیان دچار . كرد شد، و برخي روزھا شش فنجان خون استفراغ مي داخلي دچار مي
جلویش را بگیرد، توانست  زد و او نمي شد، و زماني از اینكھ قطعھ موسیقي در سرش مرتبًا دور مي مي

بر مردي كھ چنین در عذاب بود و با این وصف نشاط خود را طي ھفتاد و دو سال . نزدیك بود دیوانھ شود
  .توان بخشید حفظ كرد، حتي آھنگھاي بدي را نیز مي

او در سن ھفدھسالگي شش سمفوني ساخت، و این سمفونیھا بھ قدر كافي خوب بودند كھ یكي از مقامات 
منتشر  ١٧٩٧اگر بتوان خاطرات جالبي را كھ وي در . مسافرت بھ رم را برایش تأمین كند كلیسا وسایل

موفقیت پرگولزي او   در طي ھشت سالي كھ در ایتالیا بود،. او تمام این راه را پیاده رفت  ساخت باور كرد،
شویق دیدرو، گریم، ، مورد ت)١٧۶٧(پس از بازگشت بھ پاریس . كمیك بسازد- را تحت تأثیر قرارداد تا اپرا

ھنرنمایشي مادموازل كلرون را مورد مطالعھ قرارداد، مھارت خاصي در انطباق . و روسو قرار گرفت
ھا و لحنھاي صحبتھاي نمایشي بھ دست آورد، و در اپراھاي خود صاحب چنان  آھنگھاي خود با لھجھ

ت روحي روسو و بازگشت بھ رسید منعكس كنندة كیفیا ظرافت و لطافتي در آوازھا شد كھ بھ نظر مي
او در تمام طول انقالب كماكان مورد توجھ عامھ بود، و . سادگي و عواطف در زندگي فرانسھ باشد

رھبران انقالب دستور دادند كھ آثار وي بھ ھزینة دولت منتشر شوند؛ آریاھایي از اپراھاي او توسط 
ھمھ او را دوست داشتند، زیرا . تمري تعیین كردناپلئون براي او یك مس. شدند ھاي انقالبي خوانده مي توده
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دربارة رقباي خود بھ . مھربان، با محبت، اجتماعي، و بیتكلف بود. ھاي ننگ نوابغ مبرا بود تقریبًا از لكھ
روسو را بسیار دوست داشت، ھرچند كھ روسو او را . پرداخت گفت، و دیون خود را مي نیكي سخن مي

كھ روسو در آن زندگي   وسو آنچنان بود كھ وي در سنین كھولتش ارمیتاژ را،اش بھ ر عالقھ. رنجانده بود
  گرتري در آن كلبھ . كرده بود، خرید

  .، ھنگامي كھ ناپلئون با ھمة اروپا در حال جنگ بود، درگذشت١٨١٣سپتامبر  ٢۴در 

V - ھنر در دوران سلطنت لویي شانزدھم  

  آغاز شده بود،) ١٧۵۴(از زمان تولد لویي شانزدھمدر این ھنگام سبك لویي شانزدھم، كھ تقریبًا 
العمل خود را علیھ بیقاعدگیھاي پرپیچ وخم سبك باروك و ظرافتھاي زنانة سبك روكوكو ادامھ داد و  عكس

بھ سوي خطوط مردانھ وتناسب موزون ھنر نئوكالسیك ملھم از حفاریھاي ھركوالنئوم و حرارتي كھ 
مشھورترین نمونة سبك جدید در معماري پتي . رومي داشت گام برداشتوینكلمان نسبت بھ آثار یوناني 

جالب این است كھ مادام دوباري و ماري آنتوانت كھ با یكدیگر صحبت . خورد تریانون بھ چشم مي
گیري از پتي تریانون، كھ در حكم تجلیلي مختصر از نظام و سادگي سبك كالسیك بود،  كردند، در بھره نمي

اونور كنوني است كھ بھ عنوان كاخ / یك نمونة قشنگ دیگر كاخ لژیون د. نظر داشتند با یكدیگر وحدت
یك اثر بزرگتر در این سبك كاخ . توسط پیر روسو در ساحل چپ رود سن ساختھ شد ١٧٨٢سالم در

تجدید بنا شد، كھ داراي شبكة آھني باشكوھي در جلو دادگاه مھ  ١٧٧۶دادگستري است، بھ صورتي كھ در 
از آن . آوري بھ سبك دوریك بھ خود گرفت شكل حزن) ١٧٧٩(اودئون / تئاترناسیونال دو ل .است

توسط ژاك روسو بنا شد، كھ تركیبي است از سبك كالسیك ) ١٧٧٨(دوستداشتنیتر تئاتري است كھ در آمین
ثر بھ شیوة سبك كالسیك تئاتري عظیم ساخت كھ آر ١٧٧۵در بوردو، ویكتور لویي در . و سبك رنسانس

من چیزي كھ . از ھر بناي دیگر در فرانسھ بمراتب باشكوھتر است«: یانگ آن را چنین توصیف كرد
  ».ام بتواند بھ پاي آن برسد ندیده

افتادند، مگر براي  ھاي نقشدار بتدریج از مد مي پرده. كردند تزیینات داخلي برازندگي فرانسوي را حفظ مي
شد، ولي در اطاقھاي خواب  دیواري نقاشي شده از چین وارد ميپوشش صندلیھا و نیمكتھاي راحتي؛ كاغذ 

شدند كھ روي  دیوارھاي اطاقھاي پذیرایي معموال بھ قطعاتي از چوب پرورده تقسیم مي. رفت بھ كار مي
ھاي  كاري شده، یا اشكال و طرحھاي گلدار سبك آرابسك نقاشي شده بودند و با بھترین نمونھ آنھا كنده

در فرانسة دوران لویي شانزدھم زیباترین اثاث توسط دو آلماني بھ . كردند ا برابري ميموجود در ایتالی
مجموعة آثار ھنري واالس حاوي . ھانري ریزنر و داوید رونتگن طرحریزي و ساختھ شدند-نامھاي ژان

  .آور است كھ براي ماري آنتوانت و پتي تریانون ساختھ شده بودند ھایي رشك نمونھ

ژاك كافیري از دوران لویي پانزدھم ھمچنان بھ - پیگال، فالكونھ، و ژان. رونق گذارد  سازي روبھ مجسمھ
اوگوستن پاژو، كھ در دوران سلطنت لویي پانزدھم كار خود را آغاز كرده بود، در این . زندگي ادامھ دادند

لویي شانزدھم یافتھ بود، او با مأموریتھایي كھ از طرف . ھنگام مورد توجھ و شناسایي قرار گرفت
   -روایال و پالھ-كاریھایي براي تزیین پالھ كنده 

در اثر خود بھ نام پسوخھ در تنھایي كوشید كھ دو عنصر موجود در عصر جدید، یعني احساس لطیف . داد
ج او ھنر خود را بھ كلودیون منتقل كرد و دختر خود را بھ ازدوا. و فرم كالسیك، را با یكدیگر سازش دھد

كلودیون تندیسھاي خود را از تركیبات گل رس و ماسھ . نام واقعي كلودیون، كلود میشل بود. با او درآورد
در تندیسي كھ از مونتسكیو . داد، و از این راه بھ ثروت رسید ساخت، قدري كیفیت شھواني بھ آنھا مي مي

، كھ اینك در موزة ھنري در اثرش بھ نام پري و ساتیر. ساخت، بھ حد اعالي ھنر خویش دست یافت
  . اند ھاي جسم انساني منعكس شده مترپلیتن نیویورك است، ھمة جذبھ
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پدر وي دربان یكي از مدارس ھنرھاي زیبا . آنتوان اودون بود- ساز این دوران ژان ترین مجسمھ برجستھ
وتر را با آنھا تزیین ژان، كھ در ورساي بھ دنیا آمده بود، از تندیسھایي كھ لویي چھاردھم باغھاي لون. بود

جایزة «وي پس از اینكھ نزد پیگال بھ تحصیل پرداخت، .كرد سازي استشمام مي كرده بود، رایحة مجسمھ
تندیس قدیس برونو، كھ وي آن را در رم ). ١٧۶٠(را در سن بیست سالگي ربود و بھ ایتالیا رفت » رم

اگر احكام فرقة این «: نین اظھارنظر كردتراشید، چنان مورد پسند كلمنس چھاردھم قرار گرفت كھ وي چ
در پاریس وي سلسلھ تندیسھایي از » .گشود داشتند، این تندیس لب بھ سخن مي قدیس او را بھ سكوت وانمي

باشد، اثري  یكي از اینھا، كھ از برنز است و جزو مجموعة ھانتینگتن مي. دیانا تراشید یا ریخت
از آن مشھورتر دیاناي برھنھ است . برازندگي فرانسوي استانگیز از خصوصیات سبك كالسیك و  اعجاب

قرار » نمایشگاه آثار ھنري«اجازه ندادند این تندیس در  ١٧٨۵در سال . باشد كھ اینك در موزة لوور مي
تر از آن بود كھ بتوان  وي زیباتر و برھنھ«كھ ) گفت بھ طوري كھ منتقدي مي(داده شود، شاید بھ این علت 

و بھ احتمال بیشتر، علت آن این بود كھ این تندیس از تصور » .ض دید عامھ قرار دادآن را در معر
  . كرد اي كھ دربارة عفت دیانا وجود داشت تخطي مي دیرینھ

یافت تا در  سازي معاصران سود بیشتري مي ، در شبیھ اودون، مانند بسیاري از ھنرمندان دیگر قرن ھجدھم
او بر آن شد كھ نسبت بھ حقایق راه   با این وصف،. یم آنھا تجاوز كردشد بھ حر ساختن االھگاني كھ نمي

وي ساعتھاي . انصاف درپیش گیرد، و بیشتر خصوصیات اخالقي را مجسم دارد تا صورت ظاھر را
ھروقت . بسیاري را در اطاقھاي تشریح مدارس پزشكي صرف كرد و بھ مطالعة كالبدشناسي پرداخت

و   كرد، گیري مي نشستند اندازه ھ براي ساختن تندیسھایشان در برابرش ميامكان داشت، از سر كساني ك
وقتي این سؤال پیش آمد كھ آیا جسدي كھ در پاریس از خاك . ریخت تراشید یا مي تندیسھایي مطابق آنھا مي

شد، واقعًا متعلق بھ جان پول جونز است یا نھ، شكل  طور كھ ادعا مي بیرون آورده شده بود، ھمان
و   ریختھ بود مقایسھ شد، ١٧٨١ھاي جمجمة تندیسي كھ اودون در ھاي جمجمة جسد با شكل و اندازه دازهوان

او . تطابق این دوچنان نزدیك بود كھ یكي بودن ھردو بھ عنوان یك حقیقت تأیید شده مورد قبول قرار گرفت
  ، نشان داد و ھمة ساخت» میرابو«ھمة آسیبھایي را كھ آبلھ وارد كرده بود، در تندیسي كھ از 
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  موزة لوور، پاریس. ھمسر ھنرمند: آنتوان اودون-ژان
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  مادام دو سریي: اودون

ھا، حتي حرارت و عمق چشمھا، و بازبودن لبھا، و آماده بودن آنھا براي سخن  ھا و چین و چروك سایھ
  .گفتن، را مجسم كرد

نشستند،  ي ساختن تندیسھایشان در برابر او ميطولي نكشید كھ ھمة غولھاي دوران تحول با كمال میل برا
بھ این . و او آنھا را با چنان امانتي تحویل ما داد كھ كھ مرمر و برنز را بھ گوشت و روح تاریخ تبدیل كرد

  آالمبر، بوفون، تورگو، لویي شانزدھم، كاترین دوم، كالیوسترو،/روسو، دیدرو، د  توانیم ولتر، ترتیب ما مي
بھ پاریس آمد، اودون چند تندیس از او  ١٧٧٨وقتي ولتر در . ئون، و مارشال ني را ببینیمالفایت، ناپل

یك نیمتنھ از برنزكھ اینك در موزة لوور است و منعكس كنندة از پاي افتادگي و خستگي است؛ یك : ساخت
ك سردیس ؛ ی»مجموعة واالس«نیمتنة مشابھ از مرمردر موزة ویكتوریا و البرت؛ یك نیمتنة دیگر در 

دھد و بھ سفارش فردریك كبیر ساختھ شده بود؛ و از  متبسم، كھ ولتر را بھ نحوي كمال مطلوب نشان مي
این مجسمھ ولتر را در . ھمھ مشھورتر، تندیسي است كھ توسط مادام دني بھ كمدي فرانسز اھدا شد

ھاي  ان استخوانیش دستھدھد؛ انگشت وضعیت نشستھ، در حالي كھ لباس آزاد و گشاد برتن دارد نشان مي
اند، لبھایش نازك، و دھانش خالي از دندان است، و ھنوز بشاشیتي در چشمان  صندلي را محكم گرفتھ

در ھمان سال اودون وقتي خبر مرگ . ھاي بزرگ تاریخ ھنراست این مجسمھ. شود پرحسرتش دیده مي
او از روي این قالب، . داري كردبر روسو را شنید، بھ ارمنونویل شتافت و از صورت رقیب ولتر قالب

  .رود اي ساخت كھ اینك در موزة لوور است و از جملھ شاھكارھا بھ شمار مي تندیس نیمتنھ

و اودون چنان سردیسھاي   قھرمانان امریكایي نیز در میان كسانیكھ تندیسھایشان ساختھ شد وجود داشتند،
  ھاي متحد امریكا اشكالي كھ وي از واشینگتن،ھاي كشور منطبق با اصلي از آنھا ساخت كھ ھنوز بر سكھ
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بھ امریكا بازگشت، اودون  ١٧٨۵ھنگامي كھ فرانكلین در . اند فرانكلین، و جفرسن ساختھ بود، نقش بستھ
او با شتاب بھ ماونت ورنون رفت و واشینگتن پرمشغلھ و بیحوصلھ را وادرا كرد كھ مدت . ھمراه او رفت

بھ این ترتیب، وي تندیسي را ساخت كھ . برش بنشیند تا تندیسش را بسازددوھفتھ بھ طور منقطع در برا
دھد كھ  این تندیس مردي را نشان مي. اینك زینتبخش مقر حكومت ایالتي در ریچمند در ایالت ویرجینیاست

در اینجا نیز . اند از سنگ خارا ساختھ شده و پیروزیھاي پرھزینھ و كارھایي كھ در پیشند مكدرش ساختھ
  .خورد بھ چشم مي  وند میان روح و جسم، كھ از خصوصیات ویژة ھنر اودون است،پی

لویي -دادند، و ژاك اگر گروز و فراگونار در تمام طول سلطنت و دوران انقالب بھ كار خود ادامھ نمي
وار بود و بھ مقام حاكم  داوید نقاش در دوراني از زندگي خود كھ مانند دوران زندگي ناپلئون شھاب

شد كھ  رسید، عظمت تندیسھایي از نوع آنچھ گفتھ شد باعث مي العنان ھمة ھنرھا در فرانسھ نمي لقمط
داوید فنون نقاشي خود را از عموي پدرش فرانسوا . نقاشي بھ صورت یك كار ظریف كم اھمیت درآید

  بوشھ آموخت و یك رسام درجھ اول و یك استاد خط و تركیب 

  

  كمدي فرانسز. ولتر: اودون

بوشھ متوجھ شد كھ تغییر اخالقیات از زمان مادام دو پومپادور و مادام دو باري تا زمان . شد نھ استاد رنگ
انداخت، و بھ داوید اندرز داد كھ در  ماري آنتوانت چنان بود كھ بازار پستان و كپل را بتدریج از رونق مي

بھ آموختن سبك توأم با عفت  كشید، كارگاه ژوزف وین، كھ سربازان رومي و زنان قھرمان را مي
در آنجا نفوذ وینكلمان و منگس، و ھمچنین . داوید ھمراه وین بھ رم رفت ١٧٧۵در . نئوكالسیك بپردازد

ھاي بیرون آورده از خاك در ھركوالنوم و پومپئي  نفوذ تندیسھاي دوران عتیق در تاالر واتیكان و ویرانھ
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تندیسھاي یونان را بھ عنوان مدل براي نقاشیھاي خود  را احساس كرد؛ اصول نئوكالسیك را پذیرفت و
  . اختیار كرد

سلسلھ آثاري بھ سبك كالسیك، كھ بھ طرزي خشك و رسمي كشیده شده بودند، بھ   وقتي بھ پاریس بازگشت،
، )١٧٨۵(، سوگند ھوراتیھا )١٧٨٣(گرید  آندرو ماخھ كھ برجسد ھكتور مي: معرض نمایش گذارد، مانند

در ). (١٧٨٩(، و بروتوس در بازگشت از محكوم كردن پسران خود بھ مرگ )١٧٨٧(مرگ سقراط 
كند، لوكیوس یونیوس بروتوس، بھ عنوان قاضي جمھوري جوان  افسانھ، بھ صورتي كھ لیویوس نقل مي

اي كھ براي بازگرداندن پادشاھان كرده بودند، بھ  م، پسران خود را بھ خاطر توطئھ ق ۵٠٩روم، در سال 
داوید این تصویر آخري را در دم كشیده بود، و وقتي آن را بھ فرھنگستان پاریس ارائھ .) كوم كردمرگ مح

اھل ھنر اعتراض كردند، سرانجام تصویر نشان داده شد و بھ تب وتاب . نشان دادن آن ممنوع شد  داد،
كردند شورشي  القا ميمردم پاریس در آن نقاشیھا و اصول اخالقي خشكي كھ آنھا . انقالبي آن دوران افزود

داوید قھرمان افراطي . علیھ سبك روكوكو اشرافي، و علیھ ظلم وجور پادشاھان: یافتند دوگانھ مي
  .كارگاھھاي ھنري پاریس شد

یك . بھ اعدام پادشاه رأي داد ١٧٩٣در طي انقالب وي بھ عضویت كنوانسیون انتخاب شد، و در ژانویة 
و ) ١٧٩٣ژانویة  ٢٠(طلب بھ قتل رسید ده بود توسط یك سلطنتعضو دیگر كھ بھ ھمین ترتیب رأي دا

داوید تصویري از . جسد وي بھ عنوان یك شھید جمھوریخواه در معرض تماشاي عموم قرار داده شد
ھنگامي كھ مارا بھ دست . آخرین لحظات لوپلتیھ كشید؛ كنوانسیون آن را در محل اجتماعات خود آویخت

، داوید مقتول را در حالي نشان داد كھ نیمي از بدنش )١٧٩٣ژوئیة  ١٣(شارلوت كورده بھ قتل رسید 
ھنر بندرت چنین واقعبینانھ یا تا این حد حساب شده براي تحریكات احساسات . درآب حمامش قرار داشت

داوید با شوروشوق . گذاري كرد این دو تصویر توصیف و تذكرة شھداي انقالب را پایھ. رفت بھ كار مي
  . كرد، در عوض رئیس ھمة امور ھنري پاریس شد ون و روبسپیر كار ميبراي دانت

قدرت را در دست گرفت، داوید با ھمان حرارت و تعصبي » كنسول«ھنگامي كھ ناپلئون با عنوان رومي 
فرزند «او بوناپارت را بھ عنوان . برایش نقاشي كردكھ براي رھبران دوران وحشت كار كرده بود

وقتي . جنگید تا مانع شود پادشاھان اروپا ھمقطار خود را بھ فرانسھ بازگردانند يدید كھ م مي» انقالب
  ، ستایش بسیاري كھ داوید )١٨٠۴(ناپلئون خود را امپراطور كرد 
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  میرابو: اودون
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  موزة لوور، پاریس. سوگند ھوراتیھا: لویي داوید - ژاك
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  موزة لوور، پاریس. جورج واشینگتن: اودون

. كرد دچار نقصان نشد، و ناپلئون او را بھ سمت نقاش دربار امپراطوري برگزید وي احساس مينسبت بھ 
ناپلئون در حال عبور از كوھھاي آلپ، ناپلئون تاج : این ھنرمند چند نقاشي مشھور براي او كشید، مانند

ھاي كاخ ورساي نھد، و توزیع نشان عقاب؛ این نقاشیھاي عظیم بعدھا روي دیوار اطاق برسر ژوزفین مي
ھایي عالي از مادام ركامیھ و پاپ  در ضمن، داوید تنوع مھارتھاي خود را با ساختن تك چھره. جا داده شدند

» شاھكش«ھنگامي كھ بوربونھا بھ سلطنت بازگردانده شدند، داوید بھ عنوان یك  ۶٨. پیوس ششم نشان داد
) خاطر حرارت انقالبیش ترك كرده بود كھ وي را بھ(بھ بروكسل رفت، و در آنجا ھمسرش . طرد شد

در این ھنگام وي بھ موضوعات كالسیك و بھ سبك نقاشي مبتني بر . نزدش آمد تا در تبعیدش سھیم شود
، در سن ھفتادوھفت سالگي، یكي از ١٨٢۵در . سازي، كھ منگس طرفدار آن بود، بازگشت اصول تندیس

  .سانیدتماشاییترین ادوار در تاریخ ھنر را بھ پایان ر

شمرد و پادشاھان و  لوبرن، كھ انقالب را مردود مي-ھاي او تصویري است از مادام ویژه در میان تك چھره
خاطراتي منتشركرد، ) ١٨۴٢ -١٧۵۵(اش  مادام در اواخر عمر ھشتادوھفت سالھ. داد ھا را ترجیح مي ملكھ

وصیفي از سفرھا و ماجراھاي ت  انگیز از ازدواجش، كھ گزارشي مطبوع از جواني خود، داستاني غم
،  پدرش. داد ھنري، و تصویري از یك زن خوب، كھ از خشونت تاریخ سخت یكھ خورده است، بھ دست مي

پرداز بود، ھنگامي درگذشت كھ او سیزده سال داشت، و از خود ثروتي باقي نگذاشت؛ ولي  چھره كھ یك تك
. كشید درآمد خوبي داشت ھایي كھ مي چھره ي از تكالیزابت شاگردي چنان مستعد بود كھ تا سن شانزدھسالگ

او با یك نقاش دیگر بھ نام پیرلوبرن، نوة برادر شارل لوبرن كھ رئیس امور ھنري لویي  ١٧٧۶در 
شھوت لجام گسیختة «گوید كھ شوھرش ثروت او و خودش را براثر  او مي. چھاردھم بود، ازدواج كرد
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) ١٧٧٨(الیزابت دختري برایش زایید . بر باد داد» اش بھ قمار قھخود نسبت بھ زنان بدكاره و ھمچنین عال
  .و كمي بعد او را ترك كرد

او تصویر ماري آنتوانت را كشید، و ملكھ چنان از او خوشش آمد كھ براي كشیدن بیست  ١٧٧٩در 
با آنھا این دو زن چنان با یكدیگر دوست شدند كھ آھنگھاي پرلطافتي را كھ . چھره در برابرش نشست تك

این عنایت سلطنتي، و برازندگي . خواندند ساخت باھم مي گرتري از چشمان مردم پاریس اشك جاري مي
كرد و  او ھمة زنان را زیبا تصویر مي. كارش، ھمة درھا را بھ روي این نقاش جذاب گشود پرظرافت 

زد كھ براي  مي دار دلشان غنج طولي نكشید كھ ھمة بانوان پول. داد شان را گلگون جلوه مي ھاي پژمرده گونھ
توانست یك  داشت كھ مي او چنان دستمزدھاي گزافي دریافت مي. كشیدن تصویرشان در برابر او بنشینند

  .اقامتگاه پرھزینھ و یك سالون كھ بھترین موسیقیدانان پاریس بھ آن رفت وآمد داشتھ باشند دایركند

. راي كشیدن تصویر مادام دو باري بھ كاخ لووسین رفتمادام لوبرن، با وجود دوستي با ملكھ، سھ بار ب
  ، صداي آتش توپھا را در )١٧٨٩ژوئیة  ١۴(بار سوم كھ بھ این محل رفت 

   

  

  ماري آنتوانت: لوبرن –مادام ویژه 

الناس پیروز مشغول  وقتي بھ شھر بازگشت، دید كھ زندان باستیل تسخیر شده است و عوام. پاریس شنید
اكتبر، در حالي كھ جمعیت دیگري از مردم بھ  ۵در . آلود ھستند ھاي خون روي نیزهحمل سرنجبا بر 

آوري كرد  رفت تا پادشاه و ملكھ را اسیر خود كند، او آنچھ توانست از متعلقات خود جمع ورساي مي
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 در ناپل تصویر لیدي. در رم تصویر خود و دخترش را كشید. وسیزده سال تبعید داوطلبانھ را پیش گرفت
پطرزبورگ  در وین، برلین، سن. مجسم كرد) كاھنة باكوس(ھمیلتن را كشید و او را ھمچون یك باكانت 

در آنجا، در حالي كھ بر ). ١٨٠٢(بھ فرانسھ بازگشت   نقاشي كرد، و وقتي از حرارت انقالب كاستھ شد،
یش از تجدید انقالب، چشم چھل سال دیگر زندگي كرد و با ھوشیاري، پ  ھمة فراز و نشیبھا پیروز شده بود،

  .از جھان بست

VI - ادبیات  

ادبیات فرانسھ آثار قابل توجھي بھ وجود آورد كھ ھنوز خوانندگاني  ١٧٨٩و  ١٧٧۴در مدت كوتاه میان 
اندرزھا، اثر شامفور؛ پل وویرژیني، اثر برناردن دو : دھند، از قبیل دارند و افكار را تحت تأثیر قرار مي

؛ و كتابھاي )ایم في صحبت كردهاش بھ قدر كا كھ درباره(پیر؛ روابط خطرناك، اثر شودرلو دو الكلو - سن
  . پر ھرج ومرج ولي افشا كنندة رستیف دو ال برتون

ھا،  ھا، محافل قرائت، دروس، روزنامھ اینھا در حكم جزایري بودند كھ از دریاي ادب مدارس، كتابخانھ
تا آن زمان آوردند و چنان آثار قلمي پرجوش و خروشي بودند كھ دنیا  و كتابھا سر برمي  ھا، جزوه  مجالت،

میلیونھا نفر از آنھا   توانست بخواند؛ با این وصف، تنھا اقلیت كوچكي از مردم فرانسھ مي. بھ خود ندیده بود
المعارفھا، فشردة كتابھاي علوم، و  دایر ة . تشنة دانش، و سرھایشان بھ حد اعالي ظرفیت پراز اندیشھ بودند

فرانسھ و مصلحین امید زیادي بھ » فیلسوفان«. داشتندھاي دانش بازار خوبي  اي در زمینھ مطالب عمده
  .گسترش آموزش و پرورش بستھ بودند

با آنكھ نفوذ یسوعیان از میان رفتھ بود و مدارس در این ھنگام تحت نظارت دولت قرار داشتند، ھنوز 
نحوي  كھ از نظر مذھبي و سیاسي بھ  دانشگاھھا،. شد بیشتر كار تدریس بھ دست روحانیان اداره مي

ناپذیر پایبند سنت بودند، بھ بیحالي و بدنامي دچار شده، و در پایان قرن تازه توجھ بھ علوم را آغاز  انعطاف
یافتند، و تعداد  ولي مردم در سخنرانیھاي عمومي دربارة علوم با شور وشوق حضور مي. كرده بودند

جوانان . شاگردان از طبقة متوسط بودند ھا تقریبًا ھمة در دانشكده. مدارس فني بسرعت رو بھ افزایش بود
یا بعد از آن تأسیس كرده  ١٧٧۶ژرمن در سال - نجیبزاده بیشتر بھ یكي از دوازده دانشكدة نظامي، كھ سن

  دانشجویان.) ناپلئون بوناپارت مشغول تحصیل بود  در برین، ھا،  در یكي از این دانشكده. (رفتند بود، مي
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  موزة لوور، پاریس. ة نقاش و دخترشچھر: لوبرن –مادام ویژه 

اغلب سازمانھایي براي پشتیباني از تظاھرات سیاسي تشكیل «شود،  ھا، بھ طوري كھ گفتھ مي دانشكده
التحصیالن دانشگاھھا بیش از آن بود كھ اقتصاد فرانسھ بتواند  و چون در این ھنگام تعداد فارغ» دادند؛ مي

گونھ افرا جزواتي  این. دادند الن بیكار نداھاي عدم رضایت سرميالتحصی مورد استفاده قرار دھد، فارغ
  .كردند نوشتند كھ آتش شورش را تندتر مي مي

. ھاي خصوصي داشتند، و در این راه رقابتي سرسختانھ در كار بود ھاي خود كتابخانھ ثروتمندان در خانھ
. شدند بودند و گاھي ھم خوانده مي ھا حاوي كتابھایي بودند كھ بھ طرز نفیسي صحافي شده این كتابخانھ

. خریدند ھا یا كتابفروشیھا كتاب مي كردند، یا از دكھ ھاي سیار استفاده مي طبقات متوسط و پایین از كتابخانھ
فروش كتاب در پاریس حدود چھار برابر لندن، كھ  ١٧٧۴در . تقریبًا ھمة این كتابھا جلدھاي كاغذي داشتند

رستیف دو ال برتون گزارش داد كھ مطالعھ كارگران . شد ریس بود، برآورد ميجمعیتش بسیار بیشتر از پا
  . ساختھ بود» اداره نشدني«پاریس را 

 ١۶٣١كھ در  نشریة قدیمي گازت دو فرانس،. ھا از لحاظ تعداد، اندازه، و نفوذ روبھ افزایش بودند روزنامھ
  نشریة مركو دو فرانس،. اخبار سیاسي بود -و مورد عدم اعتماد - دایر شده بود، ھنوز فراھم كنندة رسمي

در سیزده ھزار نسخھ منتشر  ١٧٩٠بھ عنوان مركور گاالن آغاز بھ كار كرده بود، در ١۶٧٢كھ در 
نشریة . خواند ترین روزنامة فرانسھ مي میرابو آن را با كفایت. شد شد، و این رقم بسیار عالیي شمرده مي مي

انتشار خود را آغازكرد؛ نشریة مشھورتر از  ١٧٧٧روزانة فرانسھ، در ژورنال دو پاري، نخستین نشریة 
ھاي ایالتي متعددي نیز وجود داشتند، مانند  انتشار یافت؛ روزنامھ ١٧٨٩نوامبر  ٢۴آن بھ نام مونیتور در 

  .بود» پسر«كوریھ دو پرووانس، كھ سردبیر آن میرابو 
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در . آنچھ را كھ در سر راھشان بود با خود بردندشدند، و سرانجام  آسا منتشر مي جزوات بھ طور سیل
بعضي از اینھا اثري تاریخي داشتند، . جزوه در فرانسھ منتشر شدند ٢۶٠٠حدود  ١٧٨٨آخرین ماھھاي 

مطبوعات  ١٧٨٩تا ژوئیة . مانند جزوة آبھ سیس بھ نام طبقة سوم چیست؟ یا فرانسة آزاد اثر كامي دمولن
قدرت نامرئي كھ، «: چنین توصیف كرد ١٧٨۴نكر مطبوعات را در . قویترین نیرو در فرانسھ بودند

ھرچند بدون ثروت، بدون سالح، و بدون ارتش است، بھ شھرنشینان و درباریان، و حتي در كاخھاي 
كرد؛ شامفور حكومت را یك نظام  آواز در این جنب و جوش نقشي ایفا مي» .كند سالطین، یكسان تحكم مي

  . داشتند پسند اختیاراتش را محدود مي ھنگھاي عامھنامید كھ آ سلطنتي مي

در دربار، بھ شركت در حملھ » عنصر مطلوب«خود شامفور ھم در جریان افكار انقالبي گرفتار آمد و از 
متولد شد؛ بھ  ١٧۴١و در   او فرزند خواربار فروش یك دھكده بود،. بھ زندان باستیل تغییر وضع داد

گیري از  زنان صرفًا بھ خاطر بھره. كرد طبع خود امرار معاش مي ر و لطافتپاریس آمد، و با نیروي تفك
  . دادند مصاحبت تحرك بخشش، بھ او جا و غذا مي

یكي از آنھا كھ در فونتنبلو اجرا شد چنان مورد توجھ ماري آنتوانت قرار گرفت كھ . چند نمایشنامھ نوشت
او منشي یكي از خواھران لویي . لیوري برایش تعیین كند ١٢٠٠وي پادشاه را وادار كرد یك مستمري 

ي بھ ھدفھا و سرنوشت ھمھ چیز گویاي آن بود كھ و. لیور دیگر دریافت داشت ٢٠٠٠شانزدھم شد و سالي 
و طولي نكشید كھ بھ یك منتقد پرنیش   او با میرابو آشنایي یافت، ١٧٨٣پادشاه وابستھ است، ولي در 

اش  او بود كھ بھ سیس پیشنھاد كرد كھ عنوان چشمگیر طبقة سوم چیست؟ را روي جزوه. حكومت تبدیل شد
  . گذارد

گ، الروشفوكو، و ولتر، اندرزھاي خود را بھ رشتة در خالل این احوال، او با الھام گرفتن از وونار
مادام ھلوسیوس، كھ سالھا وي را . تحریر درآورد و در آن نظر نیشدار خود را دربارة جھان ابراز داشت

ھرموقع كھ من صبح با شامفور صحبت «: بھ عنوان یك میھمان در خانة خود در سور نگاه داشت، گفت
امید یك «. دانست شود مي اي كھ براساس امید زده مي او زندگي را حقھ ».كردم، بقیة روز غمگین بودم مي
فریبد؛ و اما در مورد خودم، سعادت من تنھا ھنگامي شروع شد كھ از امید  باز است كھ ھمیشھ ما را مي حقھ

 انگیز، و اسرار اجتماع كھ آگاھي یك مرد چھلسالھ را تشكیل اگر حقایق بیرحم، كشفیات غم» «.دست كشیدم
شد و یا عمدًا فاسد  دھند، برھمان مرد در سن بیست سالگي روشن شده بودند، او یا دچار یأس مي مي
پا بھ میدان گذارده بود، عقل و خرد را بھ عنوان اینكھ » عصرخرد«شامفور، كھ در پایان » .گشت مي

چنین بھ نظر «: تگف داد و مي مورد استھزا قرار مي  بیشتر آلت زشتي است تا فرماندة احساسات تند،
در مورد » .شود تا براثر شھواتش رسدكھ بشر در وضع فعلي جامعھ بیشتر براثر عقل خود فاسد مي مي

ھیچ زني پیدا نخواھد شد كھ   تواند در مورد زنان تصور كند، ھرچیز بدي كھ یك مرد مي«: گفت زنان مي
ھردو   ھم ازدواج و ھم تجرد،«. استازدواج در حكم دامي » .دربارة خودشان بدتر از آن مرد نیندیشد

زنان تنھا آنچھ را كھ » .دردسر آورند؛ ما باید آن یكي را ترجیح دھیم كھ ناراحتیھایش بدون درمان نباشند
عشق، بھ صورتي كھ در اجتماع وجود دارد، «و » !كنند گیرند، در راه دوستي خرج مي از عشق وام مي

  ».نیست ، چیزي›دوپوست‹جز تبادل ھوسھا و تماس 

او . ھاي اعیاني قدم بھ خیابانھاي پاریس گذارد، بدبیني او تشدید یافت ھنگامي كھ شامفور از كاخھا و خانھ
پاریس شھر تفریح و خوشگذراني است كھ در آن چھارپنجم مردم از غصھ «: دربارة پاریس گفت

ین اماكن فقیرنشین تنھا درمان ا» .كس در آن محبتي ندارد جایي است متعفن و ھیچ… میرند،  مي
براي بشریت موجب بدبختي،و براي حكمرانان جابر موجب خوشبختي است كھ فقرا و «. نیاوردن است بچھ

  » .كند ندارند بیچارگان غریزه یا غرور فیل را كھ در اسارت تولید مثل نمي

  ھ فضیلت با عشق ب: الزم است كھ اضداد، یعني«. كرد شامفور گاھي عنان كمال مطلوب جویي را رھا مي

pymansetareh@yahoo.com



او چند سال در فكر آن بود كھ با وقف كردن » .از سالمت نفس با بیتفاوتي نسبت بھ حیات، بھ ھم پیوند یابند
ولي پنج سال سروكار داشتن با میرابو، دانتون، مارا، و روبسپیر   خود بھ انقالب، بھ زندگي مفھوم بخشد،

آزادي، برابري، و «رسید كھ شعارانقالبي  ميدر آن ھنگام بھ نظر وي چنین . یأس وي را تجدید كرد
او سرنوشت خود را بھ ژیروندنھا » .كشم یا برادر من باش یا تو را مي«: این مفھوم را یافتھ است» برادري

وابستھ كرد و با لطافت طبع بیپروایانة خویش، رھبران افراطیتر را مورد حملھ قرار داد؛ دستگیر، ولي 
 ١٧٩۴آوریل  ١٣تا . ھ بار دیگر تھدید بھ دستگیري شد، بھ خود گلولھ و چاقو زدوقتي ك  كمي بعد آزاد شد؛

سرانجام از این جھان كھ در آن قلب باید بشكند یا خود را تبدیل «: زنده ماند، و پس از اینكھ بھ سیس گفت
  .چشم از جھان بست» .روم بھ برنز كند، مي

پیر -ھانري برناردن دو سن- شت، نفوذ روسو در ژاكاگر نفوذ ولتر در شامفور در مقام نخستین قرار دا
بھ عنوان مھندس بھ یك مأموریت دولتي بھ ) ١٧۶٨(ویك سالگي  او در سن سي. كامل و مورد اذعان بود

وي در آن جزیرة كوھستاني، باراني، و پرمیوه . شود، رفت فرانس، كھ اینك موریشس نامیده مي- دو- ایل
مردان و زنان با زمین رابطة نزدیكي داشتند و . روسو بود یافت» عيوضع طبی«كرد  آنچھ را كھ فكر مي

، از دوستان سرسپردة ژان ژاك شد، )١٧٧١(پس از بازگشت بھ فرانسھ . از زشتیھاي تمدن آزاد بودند
-او در سفر بھ ایل. عادت كرد كھ تندخوییھاي او را تحمل كند، و او را ناجي دیگري براي بشریت بپندارد

اسقف اكس . زندگي ساده و ایمان مذھبي برقراردارندة مردم جزیره را توصیف كرد) ١٧٧٣(فرانس - دو
العمل سالمت بخشي علیھ ولتر یافت و براي نویسندة آن یك مستمري سلطنتي بھ  در كتاب وي عكس

بھ ) ١٧٨۶(و ھماھنگي طبیعت ) ١٧٨۴(برناردن با مطالعات دربارة طبیعت . لیور تأمین كرد ١٠٠٠مبلغ
تعیین مقرري پاسخ گفت و در آنھا، پس از توصیف عجایب زندگي گیاھان و حیوانات، استدالل كرد  عمل

كھ موارد آشكار انطباق با محیط، ھدف، و طرحھاي متضمن مقصود، وجود خردي مافوق ھمة خردھا را 
: و گفتاو در تجلیل از احساس و واالتر شمردن آن از عقل، از روسو نیز پیشتر رفت . كند ثابت مي

دھد؛ و عقل بھ جاي اینكھ  ھرقدر كھ عقل پیشتر رود، شواھد بیشتري در ھیچ بودنمان بھ ما ارائھ مي«
بھ … ولي احساس … . افزاید اندوھھاي ما را با پژوھشھاي خود تسكین دھد، اغلب با نور خود برآنھا مي

بھ صورت واالترین و ارضا  بخشد، و با تحت انقیاد در آوردن عقل ما، اي واال مي ما نیروي محركھ
  » .آید ترین غریزه در زندگي بشر در مي كننده

یك داستان عشقي تحت عنوان پل و ویرژیني افزود كھ با وجود ) ١٧٨٨(برناردن بھ طبع دوم مطالعات 
دو زن . ھا، یك اثر درجة اول در ادبیات فرانسھ باقي مانده است گذشتن بیش از ده نسل، و تغییر سلیقھ

  وي باردار بھ موریشس فرانس

اطفال . آورد و دیگري ویرژیني را یكي پل را بھ دنیا مي. مرده و دیگري معشوقش او را ترك كرده است
در یك درة كوھستاني، در میان مناظر باشكوھي كھ بوي گلھاي طبیعي آنھارا عطرآگین كرده است بزرگ 

ھمینكھ آنھا بھ سن بلوغ . گیرد ي شكل مياخالقیات آنھا از محبت مادرانھ و تعلیمات مذھب. شوند مي
ویرژیني بھ فرانسھ . كس دیگري ھم در آن اطراف نیست شوند، چون ھیچ رسند، عاشق یكدیگر مي مي

بھ اوكرارًا . آید زیاد پیش نمي»وضع طبیعي«امري كھ در یك -شود تا میراثي را دریافت دارد فرستاده مي
كند تا بھ  اینكھ در فرانسھ بماند، ولي او اینھا را رد ميشود مشروط بر پیشنھاد ازدواج و ثروت مي
فكر عشق و . شود ببیند رود تا كشتي او را كھ نزدیك مي پل بھ ساحل مي. موریشس و نزد پل برگردد

نشیند، و  رود، بھ گل مي ولي كشتي بھ قسمتھاي كم عمق آب مي. زده كرده است خوشبختي او را ذوق
شود، و پل از  كند غرق مي ویرژیني در تالشي كھ براي رسیدن بھ ساحل مي. دشكن طوفاني آن را درھم مي

  . میرد غصھ مي

این كتاب كوچك بھ صورت شعر منثور و با چنان سادگي سبك و پاكیزگي و وزن و قافیھ سروده شده است 
با خلق  آمیز و پراحساسش لحن تقدس. كجا در ادبیات فرانسھ از آن بھتر وجود نداشتھ است كھ در ھیچ

شد كھ این زنان و اطفال با فضیلت برده  كس از این حقیقت ناراحت نمي وخوي زمان سازگار بود، و ھیچ
زنان با ھمان لحن . برناردن بھ عنوان جانشین واقعي روسو مورد تحسین و تشویق قرار گرفت. داشتند
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برناردن ھم . ا تسكین داده بودندنوشتند كھ با آن خاطر نویسندة امیل ر آمیز بھ وي نامھ مي تحسین اخالص
سروصدا در میان فقرا  او از اجتماع رویگردان بود و بي. برداري نكرد مانند روسو از شھرت خود بھره

اي نزد و در بحبوحة شدت عمل آن، او،در سن پنجاه وپنج سالگي، با  انقالب بھ او لطمھ. كرد زندگي مي
او . ین زن دو بچھ برایش آورد كھ پل و ویرژیني نامیده شدندا. فلیسیتھ دیدو بیست ودو سالھ ازدواج كرد

پس از مرگ فلیسیتھ مجددًا در سن شصت وسھ سالگي با زن جواني بھ نام دزیره دو پلھ پو ازدواج كرد، و 
برناردن پیش از . او را تحت توجھ قرار داد ١٨١۴این زن با عالقھ و محبت تا زمان مرگ برناردن در 

شاتوبریان مشعل رمانتیسم و تقواي . اي باقي بكشد، شاھد باالگرفتن كار شاتوبریان بوداینكھ رخت بھ سر
  .فرانسوي را از دست وي گرفت و آن را بھ قرن نوزدھم برد

خواند، ولي در بخشیدن آھنگ و  تري ھم بودند كھ دیگر كسي آنھا را نمي در این عصر كتابھاي كم اھمیت
پس از سي ) ١٧٨٨(ژاك بارتلمي در سن ھفتادودو سالگي -آبھ ژان. درنگ و رو بھ آن دوران سھیم بودن

كھ منظور آن توصیف وضع ) ١٧٨٨(سال كار، اثري بھ نام سفر آناخارسیس جوان بھ یونان منتشر كرد 
ھاي یونان در قرن چھارم قبل از میالد بھ صورتي بود كھ یك  ظاھري، آثار عمیق، رسوم و عادات، و سكھ

  این كتاب بھ باالترین نقطة موج كالسیك رسید، از . دید آن را ميمسافر سكوتیایي 

  . شناسي را در فرانسھ بنا نھاد توان گفت علم سكھ مي

ھا، یا تفكراتي دربارة انقالبات امپراطوریھا، كھ كنت كنستانتین دو  از نظر شھرت و محبوبیت،كتاب ویرانھ
. كرد نتشر كرد، با كتاب سفر بارتلمي رقابت ميپس از چھارسال سفر در مصر و سوریھ م ١٧٩١ولنھ در 

تواند تضمین كند كھ ویراني  چھ كسي مي«: ولنھ، كھ شاھد بقایاي درھم كوفتة تمدنھاي باستاني بود، پرسید
ما اینك باید براي دادن پاسخي خوشبینانھ بھ این سؤال، » مشابھي روزي سرنوشت كشور ما نخواھد بود؟

پا بھ میدان گذارد و مانند كوندورسھ ھمة امیدھاي آن » عصر خرد«ھ در پایان تردید كنیم، ولي ولنھ، ك
دوران را براي بشریت بھ ارث برد، بھ خوانندگان خود اطالع داد كھ از ھم پاشیدگي آن امپراطوریھاي 

ر و قدیمي معلول جھل مردم آنھا بوده، و این جھل ھم ناشي از اشكال در انتقال دانش از یك فردبھ فرد دیگ
آنچھ از این . اند ولي اینك این اشكاالت براثر اختراع چاپ برطرف شده. از یك نسل بھ نسل دیگر بوده است

پس الزم است تا از ویراني تمدن جلوگیري كند، گسترش وسیع دانش است كھ افراد و دولتھا را وادارد كھ 
در این توازن نیروھا، . ار كنندھاي غیراجتماعي خود را با خیر و صالح عمومي سازگ كششھا و انگیزه

ھمة نوع بشر یك اجتماع بزرگ و یك خانوادة واحد خواھد شد كھ «دھد و  جنگ جاي خود را بھ حكمیت مي
تحت بھ حكومت یك روحیة واحد و قوانین عرفي خواھد بود كھ از ھمة سعادتي كھ طبیعت بشر قادر بھ 

  » .مند خواھد شد آن است بھره  دست یافتن بھ

رسیم كھ بعضي از معاصران  ادم رستیف دو ال برتون مي-بھ دوران كار و فعالیت باورنكردني نیكوالبعد 
نامیدند؛ او حدود دویست جلد كتاب نوشت كھ بسیاري  مي» ولتر كلفتھا«منجالب اجتماع، و» روسو«او را 

عفت عمومي بودند،  از آنھا را با دست و ماشین چاپ خود بھ چاپ رسانید و بعضي از آنھا آشكارا خالف
آنھا تصویري مشروح از اخالقیات و آداب طبقات پایین در دوران سلطنت لویي شانزدھم ارائھ   و ھمة

  . كردند مي

، شرحي دربارة پدرش ادمون داد كھ بھ طرزي لطیف بھ صورت كمال )١٧٧٩(او در زندگي پدرم 
ظاھر یك ھركول و «داد كھ  نشان مي اي كھ از پدرش داشت او را مطلوب در آورده شده بود، و خاطره

این پسر زندگي خود را در شانزده جلد مطالب سرگشتھ و بیھدف، تحت . را داشت» مالیمت یك دختر
ھاي خود بھ رشتة  عنوان آقاي نیكوال، مركب از حقایق و تخیالت دربارة نشیب و فرازھا و عشقھا و اندیشھ

» البرتون«كھ یك قسمت از آن بھ نام (واقع در ساسي  )١٧٣٧(او در یك خانة دھقاني . تحریر درآورد
براي ) گوید وي با اطمینان مي(در سن یازدھسالگي . ودو كیلومتري اوسر بھ دنیا آمد در سي» شد خوانده مي

در سن چھاردھسالگي عاشق ژانت روسو، كھ ھفدھسالھ بود، شد و ستایش فراوان خود . بار پدر شد نخستین
  كھ در تمام را، از پاھاي زنان 
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شاید براي خالص كردن » .پاي قشنگش براي من غیرقابل مقاومت بود. كھ شدت داشت، منزه و لطیف بود
دار بھ عنوان كارآموز  تا پیش یك چاپخانھ) ١٧۵١(گونھ درگیریھا، او را بھ اوسر فرستادند  وي از این
لي تنھا مرجعي كھ در این مورد طولي نكشید كھ ھمسر ارباب خود را از راه بھ در كرد، و. خدمت كند

پس از چھار سال . داشتھ است» رفیقھ«گوید در سن پانزدھسالگي  او مي. باشد وجود دارد خود وي مي
در آنجا بھ عنوان یك كارگر روزمزد چاپخانھ بھ كار گمارده . اشتغال بھ این كار، بھ پاریس نقل مكان كرد

داد شكم خود را سیر كند و گاھي ھم پول یك  امكان ميفرانك درآمد داشت كھ بھ وي  ٢.۵شد، و روزي 
در سن  ١٧۶٠در . شد كشید، با زنان زغالفروش ھمبستر مي گاھي، وقتي كھ پولش تھ مي. فاحشھ را بدھد

. او آینس لوبك نام داشت. بیست وشش سالگي با زني ازدواج كرد كھ تقریبًا بھ اندازة خودش با تجربھ بود
از ھم طالق گرفتند، و علت آن ھم این خطاھاي كوچك  ١٧٨۴در . از آب درآمدندھر دو آنھا خیانتكار 

نبود، بلكھ این بود كھ ھردو آنھا دست بھ كار نویسندگي زده بودندو برسر كاغذ، مركب، و شھرت با 
  .كردند مي یكدیگر رقابت 

قسمت اصلي و «ھ در آن، با اثري بھ نام پاي فانشت آغاز كرد ك ١٧۶٧نیكوال دوران نویسندگي خود را در 
در این اثر، بھ صورت . نام داشت) ١٧٧۵(نخستین موفقیت ادبیش دھقان گمراه . پاي آن دختر بود» مھم

نامھ، گفتھ شده است كھ چگونھ ادمون دھقان كھ بھ پاریس نقل مكان كرده، بر اثر زندگي و المذھبي شھري 
آموزد كھ خداوند یك افسانھ است، و اصول  او مي آراس بھ/یك آزاداندیش بھ نام گودي د. فاسد شده است

فضیلت یك تحمیل بیمورد برحقوق طبیعي تمایالت ماست، و تعھد   اخالقي یك تظاھر؛ ھمة لذات مشروعند،
شود؛ ادمون بھ او  آراس دستگیر مي. اولیة ما این است كھ تا آنجا كھ امكان دارد، زندگي كاملي بكنیم

یكي از معاصران این كتاب را . شود ؛ آراس بدون توبھ بھ دار آویختھ مي»خدایي وجود دارد«: گوید مي
در . خواند؛ رستیف عقیده داشت این كتاب بھ اندازة زبان فرانسھ عمر خواھد كرد» روابط خطرناك مردم«

، كھ بھ صورت قسمت الحاقي كتاب اول منتشر )١٧٨۴(یك جلد كتاب دیگر تحت عنوان دھقان زن گمراه 
االمتیاز كتابھاي خود را  او حق. خود را بھ فقدان اصول اخالقي و فساد زندگي شھري ادامھ داد شد، حملة

  .رسانید كھ خود را در مدارج اجتماعي زناكاري یكي دو پلھ باالتر ببرد بھ مصرف آن مي

 این داستانھاي كوتاه یك عنوان. ترین كار رستیف زنان معاصر بود كھ شصت وپنج جلد شد قابل توجھ
و عبارت بود از زندگي، عشق و آداب  -»ماجراھاي قشنگترین زنان عصر حاضر«- فرعي جالب داشت

بلوط فروش و زغالفروش، زنان خیاط، زنان آرایشگر، كھ چنان واقعبینانھ و  دختران گلفروش، زنان شاه
یابان شناختند و ھروقت نویسندة آن را در خ دقیق توصیف شده بودند كھ اشخاص واقعي خود را مي

  تا زمان بالزاك چنین منظرة وسیعي از زندگي . دادند دیدند، بھ او دشنام مي مي

كردند، ولي سباستین مرسیھ، كھ تابلو پاریس او توصیف  را محكوم مي»  موضوعھاي پست«رستیف بھ 
  . نامید» نویس ما بدون چون وچرا بزرگترین رمان«داد، او را  اصولیتري از شھر پاریس بھ دست مي

رستیف درست قبل از انقالب، در اثر خود بھ نام شبھاي پاریس، شروع بھ ثبت وقایعي كرد كھ در 
-باز او در درجة اول متوجھ اعماق پایین پاریس شد. بود) یا تصور كرده(رویھاي شبانة خود دیده  پیاده

فواحش، دالالن محبت، بران، قاچاقچیان، قماربازان، میخوارگان، دزدان، منحرفین،  گدایان، باربران، جیب
او مدعي بود كھ خیلي كم روي سعادت را دیده و متحمل بدبختي بسیار شده است، . و خودكشي كنندگان

- ھاي نزدیك پالھ بھ كافھ. كرد ودر بسیاري از موارد خود را بھ عنوان یك قھرمان نجاتبخش تصویر مي
مشھور كامي دمولن بھ مسلح شدن را دید؛ دعوت  رفت و انقالب را در حال شكل گرفتن مي روایال مي

. دھند شنید؛ دید كھ تودة مردم پیروز سر از تن جداشدة لونھ، رئیس زندان باستیل، را در انظار نمایش مي
طولي نكشید كھ از شدت عمل و وحشت . رفتند او شاھد زناني بود كھ براي دستگیري پادشاه بھ ورساي مي

عرض خطر دستگیري قرار گرفت، ولي با اعالم ایمان انقالبي خود چندبار در م. و ناامني زندگي خستھ شد
لویي شانزدھم خوب بھ «كرد كھ  شمرد و آرزو مي او در خفا ھمة این كارھا را محكوم مي. را نجات داد

روسو را بھ خاطر اینكھ لجام احساسات تند جوانان، جاھالن، و اشخاص احساساتي را » .قدرت بازگردد
شق و  این امیل است كھ این نسل متفرعن را، كھ كلھ«: گفت داد، و مي شماتت قرار مي گسیختھ است، مورد
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كند، براي ما بھ بار  گستاخ و خودرأي است و صداي خود را بلند و صداي اشخاص مسن را خاموش مي
  » .آورده است

، كھ ١٧٩۴در . م شددوران جواني خویش ناد -ولي نھ گناھان - ھا بھ این ترتیب، او سالخورده، و از اندیشھ
شد، در جلد سیزدھم آقاي  ھا مستغني شمرده مي بار دیگر فقیر بود و تنھا از لحاظ خاطرات و تعداد نوه

از جملھ چندصد رفیقھ، تنظیم كرد و   از مردان و زناني كھ در زندگیش بودند،» وار فھرستي تقویم«نیكوال 
كنتس دو بو آرنھ بھ ناپلئون گفت كھ  ١٨٠٠در سال . داداعتقاد خود را بھ خداوند مجددًا مورد تأكید قرار 

ناپلئون برایش پول، یك مستخدم، و . برد و اطاقش فاقد وسیلة گرمایش است رستیف در فقر بھ سر مي
رستیف درسن ھفتادودو  ١٨٠۶فوریة  ٨در . بھ وي در وزارت پلیس شغلي داد ١٨٠۵محافظ فرستاد و در 

بھ ) رستیف بھ عضویت این سازمان پذیرفتھ نشد(و انستیتو دو فرانس كنتس و چند عض. سالگي درگذشت
  ھزار و ھشتصد 

VII  - بومارشھ  

شوم كھ  ، بیشتر ناچار مي بینم من ھرچھ ھنرنمایش فرانسھ را بیشتر مي«: نوشت ١٧٨٨آرثر یانگ در 
و كساني كھ كار برتري آن را نسبت بھ ھنر نمایش خودمان، از نظر تعداد اجراكنندگان، آوازخوانان، 

در »  .اند، اذعان كنم نمایشگري بھ آنان متكي است، و ھمة اینھا بھ مقیاسي عظیم مورد تأیید قرار گرفتھ
از نو ساختھ شد، و در بسیاري از تئاترھاي ایالتي، ھرشب، از جملھ  ١٧٨٢فرانسھ، كھ در -تئاتر

 ١٧٧٨در . آمد  ین ھنگام، دوران فترتي پیشدر ھنر بازیگري، در ا. شدند ھایي اجرا مي ھا، برنامھ یكشنبھ
تالما، كھ بعدًا بازیگر مورد عالقة ناپلئون شد، نخستین برنامة خود . لوكن مرد، و سوفي آرنو بازنشستھ شد

با گروه كمدي فرانسز اجرا كرد، و نخستین پیروزي خود را در نمایشنامة شارل نھم اثر  ١٧٨٧را در سال 
ژان سدن، نویسندة - نویس این دوران میشل محبوبترین نمایش. بھ دست آورد ١٧٨٩ژوزف شنیھ در - ماري

فرستیم  ما بھ او درود مي. كمدیھاي احساساتي بود كھ مدت یك قرن روي صحنة نمایش فرانسھ قرار داشت
طور كھ بھ نظر  آن(رویم كھ بھ كمك موتسارت و روسیني بھ فیگارو روح، و بھ امریكا  و سراغ مردي مي

  .آزادي بخشید) رسید يخودش م

اوگوستن كارون مانند ولتر مدت بیست وچھار سال بدون اینكھ از نام تاریخي خود خبر داشتھ باشد، - پیر
اوپس از قدري . دني بود-ھاي پاریس بھ نام سن پدرش ساعتسازي در یكي از حومھ. كرد زندگي مي

نوعي چرخ دنگ ساعت اختراع كرد در بیست ویك سالگي . عصیان، حاضر شد حرفة پدرش را دنبال كند
ساعتھایي عالي بسازد كھ بھ ھر اندازه كھ مناسب تشخیص داده شود نازك و كوچك «داد  كھ بھ او امكان مي

او با ساختن یك نمونھ، لویي پانزدھم را خرسند كرد، و براي مادام دو پومپادور ساعتي چنان . »باشند
مدعي بود كھ این كوچكترین ساعتي است كھ تا آن وقت . گرفت كوچك ساخت كھ داخل انگشتریش جا مي

محلي را از صاحب سالخوردة آن آقاي » ناظران آبدارخانة سلطنتي»در میان  ١٧۵۵در . ساختھ شده است
این ناظران بھ ھنگام صرف غذاي پادشاه، دم دست وي بودند و پیشخدمتي او را . فرانكھ خریداري كرد

یك سال بعد، فرانكھ . داد یي نبود، ولي بھ پیر امكان ورود بھ دربار را مياین شغل واال. دادند انجام مي
؛ و چون این زن )١٧۵۶(پیر با بیوة او، كھ شش سال از خودش بزرگتر بود، ازدواج كرد . درگذشت

وقتي . معروف شد» بومارشھ«صاحب یك ملك كوچك بود، پیر نام این ملك را بر نام خود افزود و بھ 
  .، ملكش را بھ ارث برد)١٧۵٧( ھمسرش درگذشت

حتي اشراف كھ از ترقي  -گاه از تحصیالت متوسطھ برخوردار نشده بود، ولي ھمھ كس بومارشھ ھیچ
او در سالونھا و . گویي اذعان داشتند بھ تیزي فكر و سرعت او در لطیفھ - سریع او بسیار ناراحت بودند

شنا شد، و تراوشات دوران روشنگري را بھ خود جذب آ» فیلسوفان«آالمبر، و دیگر /ھا با دیدرو، د كافھ
  بھبودي كھ وي در ترتیب جاپایي چنگ بھ عمل آورد،. كرد
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  مجموعة خصوصي. بومارشھ: ناتیھ

وي بھ دادن درس چنگ بھ  ١٧۵٩از سال . توجھ دختران ازدواج نكردة لویي پانزدھم را بھ خود جلب كرد
بانوان «از بومارشھ تقاضا كرد كھ از این   دوورنھ، كھ یك بانكدار بود،-ژوزف پاري. آنھا پرداخت

ن بانكدار یكي از ، كھ ای»مدرسة نظامي«كمك بخواھد تا حمایت لویي پانزدھم را نسبت بھ آن » سلطنتي
فرانك  ۶٠‘٠٠٠دوورنھ سھامي بھ ارزش -پیر در این كار توفیق یافت، كھ پاري. مدیران آن بود، جلب كنند

من تحت راھنمایي او شروع بھ ثروتمند … . او مرا وارد اسرار امور مالي كرد«: بومارشھ گفت. بھ او داد
در بعضي از آنھا، وي با پول یا نام خود، بھ من  طبق راھنمایي او دست بھ چند معاملھ زدم كھ. شدن كردم

ھاي بسیار دیگر، از ھمان سوابقي  بھ این ترتیب، بومارشھ در این زمینھ نیز، مانند زمینھ» .كرد كمك مي
قدر ثروتمند شده بود  او آن ١٧٨١تا سال . پیروي كرد كھ ولتر ایجاد كرده بود، و یك فیلسوف میلیونر شد

خانة . این سمت یك عنوان نجیبزادگي بھ دنبال داشت. یگري پادشاه را خریداري كندكھ یك سمت اسمي منش
  . زیبایي در خیابان كنده گرفت و پدر و خواھران مغرور خود را در آن جا داد

یكي از این دو ازدواج كرده بود و دیگري، لیزت، نامزد . كردند دو خواھر دیگرش در مادرید زندگي مي
ارذو، سردبیر و نویسنده، بود و مدت شش سال مرتبًا ازدواج را بھ تعویق خوسھ كالویخواي فاخ

بومارشھ سواري شبانروزي بلند مدتي را با دلیجان بھ سوي پایتخت اسپانیا آغاز  ١٧۶۴در مھ . انداخت مي
او كالویخو را یافت، و این شخص قول داد كھ بزودي با لیزت ازدواج كند؛ ولي سپس با نقل مكان . كرد
پیر سرانجام خود را بھ او رسانید و خواستار . گریخت دن از یك جا بھ جاي دیگر از بومارشھ ميكر

خوسھ بھ این بھانھ معتذر شد كھ ھمان لحظھ مسھل خورده است، و . امضاي او روي عقدنامة ازدواج شد
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. دانست بر ميقانون اسپانیا ھر قرار دادي را كھ بھ وسیلة شخصي در چنین وضعي امضا شده باشد نامعت
از «فرانسوي زیرك . بومارشھ او را تھدید كرد، و كالویخو نیروھاي دولت را علیھ وي بھ كار انداخت

از این تعقیب دست برداشت، دنبال كسب را گرفت، و چند . شكست خورد» طریق امروز و فردا كردن
او . (رات اسپانیا بودھاي سیاھپوست بھ مستعم شركت دایر كرد كھ یكي از آنھا مخصوص تحویل برده

ھمة این .) فراموش كرد كھ فقط یك سال پیش از آن شعري در محكوم داشتن برده فروشي نوشتھ بود
ولي در خالل این . رو شدند ھا براثر استعداد اسپانیاییھا براي امروز و فردا كردن، با ناكامي روبھ نقشھ

مند شد، و بھ قدركافي دربارة آداب اسپانیاییھا  رهاحوال، پیر از مصاحبان خوب و یك رفیقة با اسم ورسم بھ
لیزت دلدادة دیگري یافت، و . ھاي خود را دربارة یك سلماني سویل بنویسد اطالع پیدا كرد كھ نمایشنامھ

او خاطرات بسیار جالبي . بومارشھ در حالي كھ جز تجزیھ چیزي گیرش نیامده بود، بھ فرانسھ بازگشت
ایم، گوتھ یك نمایشنامھ بھ نام كالویخو نوشت  از آنھا، ھمان طور كھ دیدهدربارة سفر خود نوشت كھ 

)١٧٧۵.(  

  فرانك بھ  ١۵‘٠٠٠اي كھ در آن اعالم شده بود  دوورنھ، پس از تنظیم وصیتنامھ- پاري ١٧٧٠در سال 

، كھ واالنتن گوئزمان را- موضوع بھ پارلمان پاریس ارجاع شد، و پارلمان لویي. وصیتنامھ را جعلي خواند
در این ھنگام بومارشھ بھ خاطر یك نزاع شدید . عضو انجمن شھر بود، تعیین كرد كھ نسبت بھ آن نظر دھد

لویي  ١٠٠اي بھ مبلغ» ھدیھ«او، كھ موقتًا آزاد شده بود، . با دوك دوشون برسر یك رفیقھ در زندان بود
سیلھ مادام را وادارد كھ ترتیب مذاكرة نشان براي مادام گوئزمان فرستاد تا بھ این و طال و یك ساعت الماس
بومارشھ این را ھم . ھا خواست»منشي«لویي طالي دیگر براي یكي از  ١۵مادام. او را با شوھرش بدھد

 ١۵چیز غیر از مادام گوئزمان ھمھ. عضو انجمن شھر علیھ او رأي داد. او موفق بھ مصاحبھ شد. فرستاد
گوئزمان او را بھ . لویي طال را نیز پس دھد ١۵كھ او این  بومارشھ اصرار كرد. لویي طال را پس داد

این خاطرات . پیر موضوع را طي یك سلسلھ خاطرات در معرض افكار عمومي قرار داد. ارتشا متھم كرد
كنندة برجستھ، اگر نھ كامال یك مرد  چنان با روح و لطافت طبع بودند كھ براي وي بھ عنوان یك جدل

من ھرگز چیزي نیرومندتر، «: ولتر دربارة این خاطرات گفت. بھ دست آورد درستكار، تحسین فراوان
او با بیش از ده دشمن در یك . ام دارتر، جالبتر، و براي دشمنانش خفتبارتر از این ندیده تر، خنده جسورانھ
 آوریل ۶(پارلمان علیھ ادعاي وي نسبت بھ میرابو رأي داد » .كند جنگد و آنھا را درو مي زمان مي

لیور بابت خسارت و دیون  ۵۶٣٠٠، و در حقیقت او را بھ جعل متھم كرد، و بھ پرداخت )١٧٧٣
  . محكومش ساخت

از زندان آزاد شده بود، خود را بھ استخدام لویي پانزدھم درآورد تا بھ عنوان  ١٧٧٣مھ  ٨بومارشھ، كھ در 
او . لیھ مادام دو باري جلوگیري كندآمیز ع یك مأمور خفیھ بھ انگلستان برود و از نشر یك جزوة افتضاح

لویي بھ او . موفق شد، و در دوران سلطنت لویي شانزدھم نیز بھ خدمت در دستگاه خفیھ ادامھ داد
اي علیھ ماري آنتوانت  مأموریت داد بھ لندن بازگردد و گولیلمو آنجلوتچي را تطمیع كند كھ از انتشار جزوه

. فرانك تسلیم داشت و عازم نورنبرگ شد ٣۵٠٠٠در برابر آنجلوتچي دستنوشتھ را . خودداري ورزد
بومارشھ كھ ظنین بود او نسخة دیگري ھم داشتھ باشد، در آلمان بھ تعقیب او پرداخت، در نزدیكي نویشتات 

او . ور شدند دو راھزن بھ وي حملھ. خود را بھ او رسانید، و او را مجبور كرد آن نسخھ را ھم تسلیم دارد
یز شد و آنھا را از خود دور كرد؛ زخمي شد، راه وین را در پیش گرفت، و بھ عنوان جاسوس با آنھا گالو

  . و سواره بھ فرانسھ بازگشت  ماه در زندان گذراند، آزاد شد، دستگیر شد؛ یك

ورژن او را بھ لندن فرستاد كھ  ١٧٧۵در . ماجراي بعدي وي استحقاق بیشتري دارد كھ در تاریخ ذكر شود
در سپتامبر بوماشھ یك گزارش براي . ران روبھ شدت میان انگلستان و امریكا گزارشي تھیھ كنددربارة بح

لویي شانزدھم فرستاد و در آن موفقیت شورش امریكاییھا را پیشگویي كرد، و وجود یك اقلیت طرفدار 
   ٢٩در . امریكا در انگلستان را مورد تأكید قرار داد
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توانست خود را از خطر  لت كھ فرانسھ تنھا از راه تضعیف انگلستان ميفرانسھ بھ امریكا بشود، بھ این ع
ورژن با این نظر موافقت كرد و، ھمانطور كھ دیدیم، ترتیبي داد كھ اعتبار . تحت انقیاد درآمدن حفظ كند

بومارشھ تمام نیروي . الزم براي تھیة لوازم جنگي براي مستعمرات انگلیسي در اختیار بومارشھ قرارگیرد
تشكیل داد، و از یك بندر » شركت رودریگ ھورتالز«اي بھ نام  مؤسسھ. ود را در این راه بھ كار انداختخ

ساخت، و ملزومات و اسلحھ بار آنھا  خرید، آنھا را مجھز مي فرانسوي بھ بندري دیگر رفت؛ كشتي مي
بھ طوري كھ خودش مدعي (، و     كرد كرد؛ افسران با تجربة فرانسوي براي ارتش امریكا استخدام مي مي
چند میلیون لیور از پول خود، را عالوه بر دو میلیوني كھ دولتھاي فرانسھ و اسپانیا در اختیارش ) بود

اگر بھ خاطر «: بھ كنگرة امریكا گزارش داد ١٧٧۶نوامبر  ٢٩سایالس دین در . گذارده بودند، خرج كرد
دو بومارشھ نبود، من ھرگز موفق بھ اجراي كامل ناپذیر، و زیركانة موسیو  تالش سخاوتمندانھ، خستگي

كشورھاي متحد امریكا از ھر جھت بھ وي بیش از ھر فرد دیگر در این سوي . شدم مأموریت خود نمي
فرانك بھ  ٣,۶٠٠,٠٠٠در پایان جنگ، سایالس دین حساب كرد كھ امریكا » .اقیانوس مدیون است

كرده بود ھمة این لوازم ھدیة متحدان ھستند، این ادعا را كنگرة امریكا، كھ تصور . بومارشھ بدھكار است
  .لیور بھ وراث بومارشھ پرداخت ٨٠٠,٠٠٠مبلغ ١٨٣۵مردود شمرد، ولي در 

در ضمن این فعالیت تبالود، بومارشھ فرصتي براي نوشتن یادداشتھاي بیشتري كھ خطاب بھ مردم بودند و 
، ١٧٧۶در ششم سپتامبر .اعتراض شده بود پیدا كرد ١٧٧٣آوریل  ۶در آنھا علیھ فرمان پارلمان مورخ 

 - آن - یكي از دادگھاي اكس ١٧٧٨در ژوئیة . این فرمان لغو، و ھمة حقوق مدني بومارشھ بھ وي اعاده شد
توانست احساس كند كھ  دوورنھ بھ سود وي رأي داد، و بومارشھ مي -پرووانس در مورد وصیتنامة پاري

  .برا كرده استسرانجام خود را از اتھامات م

دنیایي از كلمات، . ھمة پیشتازیھاي بومارشھ در زمینة عشق، جنگ، كسب، و قانون براي او كافي نبودند
او نخستین نمایشنامة خود را  ١٧۶٧در . طور كامل تسخیر نشده بود ھا، و مطبوعات بود كھ ھنوز بھ اندیشھ

اجرا، و از طرف  ١٧۶٩ژانویة  ٢٩در این نمایشنامھ . بھ نام اوژني بھ كمدي فرانسز عرضھ داشت
نمایشنامة دیگرش بھ نام دو . رو شد، ولي مورد قبول منتقدان قرار نگرفت تماشاگران با حسن قبول روبھ

: گوید او در این باره مي. رو شد با وجود تمھیدات متعارف، با ناكامي روبھ) ١٧٧٠ژانویھ  ١٣(دوست 
ولي تالشھاي » .ارگران، كھ دستھایشان مانند پارو بود، پركرده بودممن طبقة پایین تئاتر را با عالیترین ك«

دار و دستة اھل ادب بھ رھبري فررون با او بھ عنوان یك میھمان ناخوانده و . گران او غالب شدند توطئھ
طور كھ دربار  نویس درآمده است مخالف بود، درست ھمان اي كھ بھ صورت نمایشنامھ زنداني كار كشتھ

  بھ این ترتیب،. نجبا درآمده است ضدیت داشت  او بھ عنوان ساعتسازي كھ در زمرة ورساي با

جمھوري گرگھا «را بھ عنوان » جمھوري ادبیات«بعدي خود، فیگارو را وادار كرد كھ   او در نمایشنامة
ھمة ھا و منتقدان، و  و جمھوري ھمة حشرات، انواع پشھ… كھ دایمًا بھ گازگرفتن گلوي یكدیگر مشغولند

  .توصیف كند» نگاران، كتابفروشان، و سانسورچیھاي حسود روزنامھ

او در . رو شد و ھمھ را شكست داد بومارشھ در روي صحنھ ھم مانند زندگي واقعي با یك خیل دشمن روبھ
ریشتراش، جراح، فیلسوف، ملبس بھ : خالقترین لحظة نبوغ چندگانة خود، فیگارو را چنین تصویر كرد

شلوار كوتاه، با گیتاري آویختھ از شانھ، فكري تیز و آمادة حل ھر مشكل، و لطافت طبعي كھ  جلیقة ساتن و
اي نبود،  از یك جھت فیگارو آفرینش تازه. شكافت ظاھرسازیھا، تظاھرات، و بیعدالتي دوران را از ھم مي

در كمدیھاي  اي بود براي یك شخصیت نمایشي متعارف، یعني یك خدمتكار زیرك زیرا نام و فرم تازه
ایتالیایي، و در شخصیت كمیك سگانارل در برخي از كمدیھاي » آرتھ/ كمدیا دل«یوناني و رومي، در 

چیز جز موسیقي آن، مخلوق  شناسیم، ھمھ مولیر؛ ولي بھ صورتي كھ ما این شخصیت نمایشي را مي
نخست بھ صورت یك  او ریشتراش سویل را. حتي موسیقي آن ھم در ابتدا از خودش بود. بومارشھ است

این اثر قبول نشد، ولي موتسارت، . بھ كمدي ایتالیایي عرضھ داشت ١٧٧٢كمیك ساخت كھ در سال  -اپرا
بومارشھ اپرا را تغییر شكل داد و بھ صورت یك . ھنگامي كھ در پاریس بود، با این موسیقي آشنایي یافت

 ٢۴(اجرا شود، كھ زنداني شدن نویسنده  كمدي فرانسز آن را پذیرفت، و قرار شد. نمایش كمدي درآورد
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تعویق آن را ناگزیر ساخت؛ پس از آزادي بومارشھ، نمایشنامھ بار دیگر براي اجرا آماده ) ١٧٧٣فوریة 
موقعیت . اي علیھ نویسندة آن تدوین كرده بود شد، ولي بازھم دستخوش تعویق شد، چون پارلمان اتھامنامھ

خاطرات خود بار دیگر تئاتر را بر آن داشت كھ درصدد روي صحنھ بومارشھ در دفاع علني از خود در 
ھمة لژھا تا «: گریم گزارش داد. اعالم كند ١٧٧۴فوریة  ١٢آوردن این اثر برآید، و تاریخ اجراي آن را 

در آخرین لحظھ دولت جلو نمایش را گرفت، زیرا امكان داشت » .شب پنجم نمایش قبًال فروش رفتھ بودند
  .مارشھ، كھ ھنوز در پارلمان بھ حال تعلیق بود، اثر گذارددر دعواي بو

یك سال دیگر گذشت؛ پادشاھي تازه برتخت نشست، و بومارشھ با تن دادن مكرر بھ خطر، با شھامت بھ 
ریشتراش سویل سرانجام روي صحنھ  ١٧٧۵فوریة  ٢٣اجازة نمایش صادر شد و در . وي خدمت كرد

بیش از حد بلند بود، و ھیجان اولیھ باعث شده بود كھ تماشاگران بیش  این نمایش خوب برگزار نشد،. آمد
آن » جراحي«ظرف یك روز بومارشھ در آن تجدید نظر كرد و با شاھكاري از . از حد انتظار داشتھ باشند

و گوییھاي آن از بحثھاي بسیار زیاد آزاد شدند،  كمدي از پیچیدگیھاي گیج كننده پاك شد، بذلھ. را كوتاه كرد
شب دوم، نمایشنامھ كامًال موفق . گفت، او چرخ پنجم را از ارابھ برداشت بھ طوري كھ بومارشھ خودش مي

مورد تحسین … موفقیتي زیاده از حد كھ خارج از ھمة مرزھا«مادام دو دفان، كھ در آنجا بود، آن را . بود
  .توصیف كرد» زدن قرار گرفت و كف

تواند، یك نمایشنامھ دنبال نمایشنامة قبلي بنویسد و  ه طلبید كھ اگر ميپرنس دو كونتي بومارشھ را بھ مبارز
در این ھنگام، نویسنده سخت در نقش خود بھ . تر نشان دھد در آن فیگارو را بھ عنوان شخصیتي رشد یافتھ

عنوان ناجي امریكا مستغرق بود، ولي وقتي آن كار انجام شد، وي بھ صحنة نمایش بازگشت و یك كمدي بھ 
در عروسي . نویسي اھمیت تاریخي یافت وجود آورد كھ حتي بیش از تارتوف مولیر در ھنر نمایشنامھ

چند سال زندگي زناشویي را پشت ) شخصیتھاي نمایشنامة ریشتراش سویل(فیگاروكنت آلماویوا و روزینا 
شود و تالش كنونیش  اند خستھ مي ھایي كھ وي را بھ این ھمھ دردسر كشانیده كنت از جذبھ. اند سر گذارده

فیگارو اینك پیشخدمت . شود و نامزد فیگارو مي) كنتس(مصروف بھ اغواي سوزان، كلفت ھمسرش 
شروبن، یك غالمبچة سیزدھسالھ، با عشق كودكانة خود . مخصوص كنت و سرمباشر قصر شده است

. كند لي داستان ایفا مياي در موضوع اص نسبت بھ كنتس، كھ دو برابر سن او را دارد، نقش مھم و برازنده
سنجي بھ آن افزوده  عقلي كھ چاشني شادابي و نكتھ«فیگارو فیلسوف شده است، و بومارشھ او را بھ عنوان 

  .و دوران روشنگري است» روحیة فرانسوي«این توصیف تقریبًا درحكم توصیف . خواند مي» شده

این ھنر «دھد كھ  و وقتي سوزان نظر مي» ام، من براي درباري بودن خلق شده«: گوید كنت بھ سوزان مي
» .دریافت داشتن، گرفتن، و خواستن  :اصال، راز آن در سھ كلمھ است«: دھد ، كنت پاسخ مي»مشكلي است
و (گویي، كھ روسیني طنین آن را در ھمة جھان منعكس كرده است، خطاب بھ نجباي اسپانیا  او در یك تك

اید؟ شما  شما براي داشتن این ھمھ نیكبختي چھ كرده»  :گوید آمیزي مي با لحن تقریبًا انقالبي تحقیر) فرانسھ
از بقیة جھات بھ قدر كافي عادي . این زحمت را بھ خود دادید كھ بھ دنیا آمدید، و بیش از این كاري نكردید

ھ دھم، ام، تنھا براي اینكھ بھ حیات خود ادام و حال آنكھ من، كھ در میان تودة مردم عادي گم شده! ھستید
اي بیش از آنچھ كھ در این یكصد سال صرف ادارة امور ھمة اسپانیا شده است،  ام علم و محاسبھ ناچار بوده
كشند و  براي منافعي كھ كامًال بر آنھا ناشناختھ است، آدم مي«خندد كھ  او بھ سربازاني مي» .بھ كار بندم

حتي نژاد بشر » .زنم بدانم چرا بھ خشنوت دست ميخواھم  بیني، مي مرا كھ مي. دھند خود را بھ كشتن مي
فصول، تنھا این است   آشامیدن بدون تشنھ بودن، و عشقبازي در ھمة«: گیرد نیز مورد سرزنش قرار مي

ھاي گوناگوني بھ فروش مشاغل رسمي، قدرت  ضربھ» .دارد كھ ما را از دیگر حیوانات متمایز مي
او . ایط زندانھا، و سانسور و تعقیب افكار وارد شده بودندخودكامة وزیران، سوء اجراي عدالت، شر

ھایم نھ از مقامات و نھ از مذھب رسمي، نھ سیاست و نھ اخالقیات،   بھ شرط آنكھ من در نوشتھ«: گفت مي
نھ از مأموران و نھ از امور مالي، نھ از اپرا و نھ از ھیچ شخصي كھ داراي اھمیت باشد ذكري بھ میان 

در یك » .وانم ھرچھ بخواھم بنویسم، مشروط براینكھ دو یا سھ سانسورچي آن را تفتیش كنندت نیاورم، مي
  شاید بھ این علت كھ خیلي زیاد بھ تفریحات خودشان نزدیك بود، حذف كردند،  قطعھ كھ بازیگران،
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را بھ مردان با تقاضاي خود عرضھ : جنس مذكر بھ عنوان مسئول رواج فحشا مورد اتھام قرار گرفتھ بود
خود داستان نھ تنھا . رسانند آورند، و با قوانین خود زنان برآورندة این تقاضا را بھ مجازات مي وجود مي

، )این امر بیش از آن از قدیم مرسوم بود كھ ایجاد رنجش كند(داد  مستخدم را باھوشتر از ارباب نشان مي
  .كرد يبلكھ كنت نجیبزاده را بھ عنوان یك زناكار تمام عیار مجسم م

امكان روي صحنھ  ١٧٨۴فرانسز پذیرفتھ شد، ولي تا سال  -توسط كمدي ١٧٨١عروسي فیگارو در سال 
طبعي توأم با  وقتي این نمایشنامھ را براي لویي شانزدھم خواندند، او با شوخ. آوردن آن بھ دست نیامد

ن نجبا و دستگاه سانسور گویي را كھ در آ گذشت، ھجوھاي اتفاقي آن را تحمل كرد، ولي وقتي قسمت تك
تواند اجازه دھد این دستگاھھا علنًا مورد ھتاكي  مورد استھزا قرار گرفتھ بودند شنید، احساس كرد كھ نمي

مجاز داشتن . ھرگز نباید آن را روي صحنھ آورد. آور است این نفرت«: او فریاد برآورد. قرار گیرند
ین مرد آنچھ را كھ در یك حكومت باید مورد احترام باشد ا. اجراي آن بھ مثابھ انھدام باستیل خواھد بود

  .او برصحنھ آوردن نمایشنامھ را ممنوع كرد» .كند مسخره مي

ھاي شخصي خواند، حس كنجكاوي تحریك شد، بعضي از  بومارشھ قسمتھایي از نمایشنامھ را در خانھ
. رین لحظھ این كار نیز قدغن شددرباریان ترتیبي دادند كھ نمایشنامھ در دربار اجرا شود، ولي در آخ

سرانجام پادشاه تسلیم اعتراضھا و تقاضاھا شد، و موافقت كرد كھ نمایشنامھ پس از حك و اصالح دقیق 
آوریل  ٢٧(برنامة افتتاحیة آن . متن توسط مأموران سانسور، براي عموم بھ معرض نمایش گذارده شود

نجبا بر . ة مردم پاریس مایل بودند شب اول آن را ببینندمثل این بود كھ ھم. یك واقعة تاریخي بود) ١٧٨۴
ھاي آھنین از جاكنده و درھا درھم شكستھ شدند؛ سھ نفر  دروازه. جنگیدند سر داخل شدن، با مردم عادي مي

موفقیت آنچنان زیاد بود كھ نمایش شصت بار . برد بومارشھ آنجا بود و از این جنجال لذت مي. خفھ شدند
بومارشھ ھم سھم خود را . وجوه دریافتي بیسابقھ بود. ر شد، و تقریبًا ھمیشھ تئاتر پر بودپشت سرھم تكرا

  .شد، بھ مؤسسات خیریھ بخشید لیور مي ۴١,٩٩٩كھ 

توصیف » انقالب مشغول بھ كار«ناپلئون آن را . تاریخ، عروسي فیگارو را پیشتاز انقالب دانستھ است
بومارشھ در پیشگفتاري كھ بعدًا بھ . آن دوران شدند بعضي از سطور آن وارد جوش و خروش. كرد

ھاي خود قطعاتي در دفاع از نظام  نمایشنامھ منضم كرد، منكر ھرگونھ قصد انقالبي شد، و از نوشتھ
او خواھان انھدام سازمانھاي موجود نبود، بلكھ خواستار حذف مفاسدي بود كھ . سلطنتي و اشرافي نقل كرد

طبقات، آزادي بیشتر افكار و مطبوعات، و   او خواھان عدالت یكسان براي ھمة. ندبھ آنھا وابستھ شده بود
او مانند بت خود، . رویھاي دیگر قدرت سلطنت بود و زیاده» ھاي سر بھ مھر نامھ«حراست فرد در برابر 

  .دشمر ھاي مردم، مردود مي ولتر، انقالب را بھ عنوان گشودن درھا بھ روي ھرج و مرج و بینظمي توده

او بھ . داد بومارشھ در طول ھمة آشوبھایي كھ او را محاصره كرده بودند، بھ مطالعة آثار ولتر ادامھ مي
وجوه مشابھي ھمچون : واقف بود) ولتر(موجود میان خود و زعیم ) ولي شاید نھ بھ فاصلھ(وجوه تشابھ 

نسبت بھ وسواس و  تركیب فعالیت پرشور فكري با مھارت زیركانھ در امور مالي، احساس تحقیر
او بر آن شد كھ كلیة . بیني اخالقي، و شھامت در مبارزه با بیعدالتي و رویدادھاي ناگوار و نامساعد نازك

دانست كھ این كار را  مي. اي جامع و كامل منتشر سازد آوري كند و بھ صورت مجموعھ آثار ولتر را جمع
نزد مورپا رفت وگفت كاترین . ممنوع بودند، انجام داد توان در فرانسھ، كھ در آن بسیاري از آثار ولتر نمي

دوم در نظر دارد یك طبع از این آثار را بھ زبان فرانسھ در سن پطرز بورگ منتشر كند، و استدالل كرد 
وزیر متوجھ نكتھ شد و قول داد اجازه دھد كھ یك طبع از آثار ولتر . كھ این كاربراي فرانسھ مایة ننگ است

ھاي  ژوزف پانكوك، یكي از كتابفروشان پاریس، حق مربوط بھ دستنوشتھ- شارل. نتشر شودبھ طور كامل م
آثار منتشر   او كلیة. فرانك خرید ١۶٠‘٠٠٠منتشر نشدة ولتر را بھ دست آورده بود؛ بومارشھ آنھا را بھ 

د، و در ووژ وارد كر آوري كرد، از انگلستان حروف چاپ از نوع رومي شدة ولتر را كھ توانست بیابد جمع
یك . نویس بھ كار واداشت كوندورسھ را بھ عنوان سردبیر و زندگینامھ. ھاي كاغذسازي برپا كرد كارخانھ

روي ستراسبورگ اجاره، و در آنجا ماشینھاي چاپ نصب  دژ قدیمي را در كل در كنار رود راین روبھ
وزیري، و دیگري  د جلد بھ قطع نیمكرد، و با وجود ھزار نوع عذاب، دو مجموعھ بیرون داد، یكي در ھفتا
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حتي با در نظر (این بزرگترین فعالیت چاپي بود كھ تا آن وقت در اروپا . در نود و دو جلد بھ قطع كوچك
بومارشھ، كھ انتظار فروشي فوري داشت، پانزده ھزار . صورت گرفتھ بود) المعارف ة>گرفتن چاپ دایر

، كھ علت آن تاحدودي مبارزات پارلمان و روحانیان علیھ دوره چاپ كرد، ولي فقط دوھزار دوره فروخت
، و تا حدودي ھم این بود كھ عدم ثبات ١٧٩٠- ١٧٨٨این كار، تا حدودي آشوب سیاسي در سالھاي 

بومارشھ مدعي . اي چنین گرانقیمت را خریداري كنند شد كھ افراد دوره ثروتھاي شخصي مانع از آن مي
ولي او یك طبع از آثار روسو را نیز بھ چاپ . لیور ضرر كرده است ١,٠٠٠,٠٠٠بود كھ در این جریان 

  .رسانید

براي  ١٧٨٩در سال . سازیش كمك كرده بود براي او مایة بدبختي از آب درآمد انقالبي كھ وي بھ زمینھ
خود و ھمسر سومش یك خانة اعیاني گرانقیمت روبھ روي زندان باستیل ساخت، آن را با اثاث و آثار 

گروھھایي كھ مكرر در آن منطقھ شورش . فیس پركرد، و آن را در دو ایكر زمین محصور ساختھنري ن
اش مورد حملھ قرار گرفت، و بومارشھ، كھ در  دوبار خانھ. نگریستند چپ مي كردند، بھ این تجمل چپ مي

. رفتاین ھنگام كر و بھ نحوي زودرس پیر شده بود، بھ عنوان یك فرد اشرافي مورد تھدید قرار گ
اوت  ٢٣دادخواستي بھ كمون پاریس فرستاد و ایمان خود را بھ انقالب اعالم داشت؛ با این وصف، در 

سپس چرخ اقبال بھ گردش . برد او ھر روز در بیم قتل بھ سر مي. دستگیر، ولي كمي بعد آزاد شد ١٧٩٢
  درآمد، و دولت

مذاكرات خرید با . مھوري توپ بخردبھ ھوالند برود و براي ج) ١٧٩٢(انقالبي بھ وي مأموریت داد 
ژوئیة  ۵(رو شد، و در مدت غیبت وي اموالش ضبط، و ھمسر و دخترش دستگیر شدند  ناكامي روبھ

او با شتاب بھ پاریس بازگشت، وسایل آزادي آنھا را فراھم ساخت، و بھ او اجازه داده شد اموالش ). ١٧٩۴
اش  كھ از لحاظ جسماني درھم شكستھ شده بود، روحیھ سھ سال دیگر زنده ماند و در حالي. را پس بگیرد

 ١٨در . او بھ قدرت رسیدن ناپلئون را مورد تحسین و تشویق قرار داد. ھمچنان بھ جاي خود محفوظ بود
حتي در تاریخ فرانسھ بندرت مردي چنین . براثر سكتھ در سن شصت وھفت سالگي درگذشت ١٧٩٩مھ 

  .اشتزندگي كامل، متنوع، و پرماجرایي د

   فصل سي و ھفتم

  

  تجزیھ و تحلیل انقالب

١٧٧۴ -١٧٨٩  

انقالب طرز فكر مردم فرانسھ را، یعني فلسفھ، مذھب، اخالقیات، آداب، ادبیات، و ھنرشان   ما در آستانة
ولي اینھا گلھاي لطیف و حساسي بودند كھ از زمیني اقتصادي رستھ بودند، . ایم را، مورد بررسي قرار داده

شناخت آن تشنج   از این كار بمراتب مشكلتر،. ھایشان شناخت این گلھا را بدون آگاھي از ریشھ توان و نمي
پایان داد، زیرا درك این تشنج بدون اینكھ ھریك از اعضا و جوارح » رژیم سابق«سیاسي است كھ بھ 

اقتصاد  اقتصاد بھ سھم خود، ولو بھ اختصار، مورد بررسي قرار گیرد و معلوم شود وضع ھر عضو از
  .چگونھ باعث آن از ھم پاشیدگي عظیم شد، امكانپذیر نیست

دھیم، باید بھ خاطر  اینك كھ باردیگر كشاورزي، صنایع، بازرگاني، و امورمالي را مورد توجھ قرار مي
نجبا و : آوري نیستند، بلكھ موجودات انساني زنده و حساسند داشتھ باشیم كھ اینھا تجریدات ذھني مالل

ساختند؛ مخترعین و دانشمندان  دادند؛ مدیران و كارگران كاال مي تولید مواد غذایي را ترتیب ميدھقانان 
ھا، ھمسران نگران، و  كردند؛ شھرھا براثر وجود دكانھا و كارخانھ ھا و ابزارھاي جدید ابداع مي شیوه
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ن، دریانوردان، ھاي شورشي مردم در تب و تاب بودند؛ بنادر و كشتیھا براثر وجود بازرگانا توده
سود   دادند، رسیدند؛ بانكداران تن بھ خطر مي جاشویان، و جماعتھاي ماجراجو پرتحرك بھ نظر مي

ھاي  داند؛ و از طریق ھمة این توده بردند و، مانند نكر، پول و، مانند الووازیھ، جان خود را از دست مي مي
ھاي انقالبي و نارضایي بھ كار خود ادامھ  تحریك شده و بھ جنب و جوش درآمده، جریان و فشار اندیشھ

  .این تصویري است بغرنج و عظیم. داد مي

I – نجبا و انقالب  

این تعداد بر . مرد، زن، و بچھ برآورد كرد ٢۴‘۶٧٠‘٠٠٠نكر جمعیت فرانسھ را مركب از  ١٧٨۴در 
در داخل كشور، از اثر افزایش تولید مواد غذایي، بھبود وضع بھداشت، و نبودن حملھ از خارج و جنگ 

ملت بر روي ھم از افزایش رونق و رفاه . افزایش یافتھ و بھ این رقم رسیده بود ١٧١۵در  ١٧‘٠٠٠‘٠٠٠
  .در قرن ھجدھم برخوردار شد، و بیشتر ثروت تازه بھ طبقة متوسط محدود بود

اورزي توسط زندگي كش. كردند از جمعیت فرانسھ غیر از دو میلیون نفر، ھمگي در روستاھا زندگي مي
مباشران پادشاه، اداره كنندگان ایالتي، كشیشان بخشھا، و ھمچنین توسط خاوندھا یا اربابان فئودال، كھ 

اینھا و فرزندانشان بھ شیوة شجاعانھ . شد رسید، رھبري مي نفر مي ٢۶‘٠٠٠بھ حدود  ١٧٨٩تعدادشان در 
. كردند بھ كشور خویش خدمت مي) ا سالحدر این ھنگام شمشیر بیشتر جنبة تزییني داشت ت(و قدیمي خود 

ماندند؛ و اكثریت با كساني بود كھ در امالك خود زندگي كرده و  تنھا اقلیت كوچكي از نجبا در دربار مي
مدعي بودند كھ با فراھم آوردن مدیریت كشاورزي، مراقبت پلیسي، دادگاه، مدرسھ، بیمارستان، و كمكھاي 

ولي بیشتر این وظایف بھ وسیلة مأموران . ز آن برخوردار بودند داشتندخیریھ، استحقاق مزایایي را كھ ا
حكومت مركزي بھ عھده گرفتھ شده بودند، و دھقانان مالك در حال تكوین مؤسساتي از خود براي ادارة 

زیادي جذب  بھ این ترتیب، نجیبزادگي عضو زایدي شده بود كھ از اندام اجتماعي خون. امور محلي بودند
حتي این خدمت باعث شكایت عموم . داد و جز خدمت بھ نظام، چیز زیاد دیگري در ازاي آن نميكرد  مي

كھ ھمة افراد، مگر كساني را كھ چھار ) ١٧٨١(شده بود؛ زیرا نجیبزادگان لویي شانزدھم را وادار كردند 
كومت محروم نسل اشرافیت را پشت سر خود داشتند، از كلیة مشاغل مھم در ارتش، نیروي دریایي، و ح

  .بدارد

شد كھ آنھا مناطق وسیعي از امالك خود را غیر مزروع رھا  عالوه بر آن، و در مخالفت با نجبا، گفتھ مي
توصیف آرثر یانگ دربارة اراضي . كردند، درحالي كھ ھزاران نفر از شھرنشینان گرسنة نان بودند مي

مزارع «: او گفت. فرانسھ صادق بود ھاي لوار و شر در مورد بسیاري از قسمتھاي اطراف رودخانھ
با این وصف، . باشند ھاي فالكت مي ھا صحنھ ھاي مدیریت ترحم انگیز ھستند، ھمانطور كھ خانھ صحنھ

تعداد نجبایي كھ خود فقیر بودند كم » .كننداین كشور قابل بھبود است، مشروط بر اینكھ بدانند با آن چھ  ھمة 
  نبود، و علت آن ھم در بعضي موارد عدم

بسیاري از اینھا براي . قوت شدن زمین بود اي موارد بداقبالي، و در مواردي دیگر بي در پاره  صالحیت،
ة ملت دریافت شدند، و تني چند از آنان كمكھاي بالعوضي از خزان دریافت كمك بھ پادشاه متوسل مي

  .داشتند مي

، نظام سرفداري بھ این مفھوم كھ یك فرد قانونًا بھ یك قطعھ زمین وابستھ، و از نظر پرداخت ١٧٨٩تا سال 
عوارض و انجام خدمات پیوستھ تابع صاحب آن زمین باشد، اكثرًا در فرانسھ از میان رفتھ بود؛ حدود یك 

وقتي كھ لویي شانزدھم سرفھا را در امالك سلطنتي . ودندھا باقي ب میلیون سرف بیشتر در امالك صومعھ
. نھ ماه تأیید فرمان او را بھ تأخیر انداخت) در شرق فرانسھ(كنتھ  -، پارلمان فرانش)١٧٧٩(آزاد كرد 

كلو، كھ  -صومعة لوكسوي و صومعة فونتن، كھ برروي ھم مالك یازده ھزار سرف بودند، و صومعة سن
قع است و در آن موقع بیست ھزار سرف داشت، با وجود تقاضایي كھ در آن اكنون در منطقھ ژورا وا
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بتدریج این سرفھا . چندتن از روحانیان با ولتر ھماواز شدند، از تبعیت از سرمشق پادشاه امتناع ورزیدند
حق مالك را، دایر بر  ١٧٧٩لویي شانزدھم در . آزادي خود را خریدند، یا با قرار آن را بھ دست آوردند

  .اینكھ در خارج از قلمرو خود بھ تعقیب سرفھاي فراري بپردازد، لغوكرد

آزاد بودند، اكثریت عظیم آنان ھنوز مشمول پرداخت نوعي  ١٧٨٩با آنكھ نودوپنج درصد از دھقانان در 
این عوارض شامل یك . عوارض فئودالي بودند كھ میزان آن در ھر منطقھ با منطقة دیگر اختالف داشت

گذاري مایملك، و  ، پرداخت وجوھي بابت حق بھ ارث)كھ در قرن ھجدھم دوبرابر شد(رة ساالنھ االجا مال
ھاي نگاھداري ماھي بود، كھ ھمھ در اختیار انحصاري  حق استفاه از آسیاب، تنور، چرخشت، و حوضچھ

محصول  داشت كھ شكار خود را، حتي در داخل او این حق را براي خویش محفوظ مي. ارباب قرار داشتند
مقدار ھرچھ بیشتر و بیشتري از اراضي مشتركي را كھ دھقان قبًال احشام خود را در . دھقان، تعقیب كند

بھ » بیگاري«در بیشتر مناطق فرانسھ، . كرد آن چرا داده و از آن ھیزم تھیھ كرده بود محصور مي
ھنوز دھقان مجبور بود كھ سالي ولي دراوورني، شامپاني، آرتوا، و لورن . پرداختھاي نقدي تبدیل شده بود

مختصرًا . سھ روز یا بیشتر كار رایگان براي مرمت راھھا، پلھا، و آبروھا در اختیار ارباب بگذارد
توان گفت كھ، بھ طور متوسط، آنچھ از حقوق فئودال باقي مانده بود، ده درصد محصول یا درآمد دھقان  مي

دیگر آن را؛ با افزودن مالیاتھایي كھ بھ دولت پرداختھ درصد  گرفت، عشریة كلیساھا ھشت یا ده را مي
شدند، مالیاتھاي بازار و فروش، و عوارضي كھ بھ كشیشان بخش بابت غسل تعمید و ازدواج و تدفین  مي

  . ماند شد، حدود نیمي از دسترنج دھقان برایش مي پرداخت مي

  شدند از نظر ان دریافت ميچون براثر كاھش ارزش پول، پرداختھاي نقدي كھ بھ وسیلة ارباب

یافتند، اربابان درصدد برآمدند با افزایش عوارض، با احیاي عوارضي كھ مدتھا بود از  ارزش كاھش مي
آوري  جمع. حیز انتفاع افتاده بودند، و ھمچنین با محصور كردن زمینھاي بیشتر درآمد خود را حفظ كنند

ر كار خود فاقد ھر گونھ عواطفي بودند، واگذار اي، كھ اغلب د عوارض معموًال بھ كارگزاران حرفھ
شد كھ این مطالبات در دفاتر  كرد، بھ او گفتھ مي اي مطالبات سؤال مي ھنگامي كھ دھقان دربارة پاره. شد مي

خاست، موضوع بھ دادگاه  اگر او بھ معارضھ با صحت این اسناد برمي. اند یا اسناد مراكز امالك ثبت شده
ھنگامي كھ بونسرف، كھ . شد ایالتي، كھ قضات آنھا زیر نفوذ اربابان بودند، ارجاع مي» پارلمان«امالك یا 

اي تحت عنوان مضار حقوق فئودال منتشر، و  جزوه ١٧٧۶كرد، در سال  تورگو وي را در نھان تشویق مي
ھشتادودو ولتر، كھ . توصیھ كرد كھ این گونھ حقوق كاھش یابند، مورد مؤاخذة پارلمان پاریس قرار گرفت

پیشنھاد كردن لغو حقوق فئودال در حكم حملھ بھ مایملك «: سال داشت، بار دیگر بھ نبرد برخاست و نوشت
قضیھ بھ صورتي كھ مطرح . دارند) تیول(خود كرسي نشینان پارلمان است كھ بیشترشان امالك واگذاري 

یعني مردم، با یكدیگر   شترك خود،است عبارت است از اینكھ كلیسا، نجبا، و اعضاي پارلمان علیھ دشمن م
  ».اند متحد شده

نظر نجبا، این عوارض در حكم تعھدي بود كھ  از نقطھ. توان گفت در دفاع از عوارض فئودال مطالبي مي
كھ در بسیاري از موارد (دھقان آزادانھ بھ عنوان قسمتي از بھاي خرید یك قطعھ زمین از مالك قانوني آن 

بعضي از نجباي بیچیز براي امرار . گرفت بھ عھده مي) الك قبلي آن خریده بودآن را با حسن نیت از م
ھا، نیازھا، و خرابیھاي ناشي از جنگ  دھقانان از مالیاتھا، عشریھ. معاش خود بھ این عوارض متكي بودند

بھ سخنان بزرگترین و شریفترین سوسیالیست فرانسھ . بمراتب بیش از عوارض فئودال در رنج بودند
اگر در جامعة فرانسة قرن ھجدھم فسادي جز بقایاي قابل تحقیر آن نظام «: ژورس گوش دھید نژا
كاھش تدریجي حقوق . بود گونھ نیازي بھ شورش نمي داشت، براي التیام این زخم ھیچ وجود نمي] فئودالیتھ[

  ».داد فئودال و آزادي دھقانان این تحول را با مسالمت انجام مي

نھ تنھا بسیاري از نجبا در مردود . یصة نجباي فرانسھ، اعتراف آنان بھ گناه بودترین خص جالب توجھ
ایم، امتیازات كھنة خاص طبقة  فرانسھ پیوستند، بلكھ، ھمانطور كھ دیده» فیلسوفان«داشتن االھیات قدیم بھ 

كھ از حقوق  تن از نجبا حاضر شدند یكسال قبل از انقالب، سي. دادند خود را نیز مورد استھزا قرار مي
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جویي الفایت جوان، كھ نھ تنھا براي امریكا  ھمة جھانیان از كمال مطلوب. نقدي فئودالي خود دست بكشند
آمیزشد،  جنگید بلكھ پس از بازگشت بھ فرانسھ با نیروي كامل دست بھ كار مبارزه براي اصالحات مسالمت

ھا در گویان  خود را صرف آزاد كردن بردهاو بردگي را مورد حملھ قرار داد و قسمتي از ثروت . آگاھند
اعالم اصول آزادیخواھانھ و طرفداري از اصالحات درقسمتي از اجتماع اشراف مد شد، . فرانسھ كرد

  دار مانند مادام المارك، مادام دو بوفلر، مادام دو برین، و خصوصًا در میان بانوان اسم و رسم

حانیان عالیمقام در مبارزه براي تساوي مالیاتھا، جلوگیري مادام دو لوكزامبورگ، صدھا تن از نجبا و رو
نقشي فعاالنھ بھ عھده » بیگاري«از ولخرجي دولت، برپا داشتن سازمانھاي خیریھ، و پایان دادن بھ 

  .بعضي از نجبا، مانند دوشس دو بوربون، بیشتر ثروت خود را بھ فقرا دادند. گرفتند

توانستند حقوق و  حقیقت مشھود بودند كھ نجباي فرانسھ دیگر نمي ولي ھمة اینھا زیوري برازنده بر این
بسیاري از نجبا كوشیدند تا مسئولیتھاي دیرینة خود . مزایایي را كھ از آن برخوردار بودند عمًال توجیھ كنند

 الناسي كھ بكرات در لبة ولي تضاد میان بیكارگي تجملي اربابان ثروتمند، و مشقات عوام. را انجام دھند
مدتھا قبل از آن، یكي از نجباي بزرگ شخصًا . انگیخت قحطي قرار گرفتھ بودند، خصومت و تحقیر برمي

آرژانسون وزیر / لویي دو ووایھ ملقب بھ ماركي د -بھ نظر رنھ. حكم مرگ طبقة خود را صادر كرده بود
  :نوشت ١٧۵٢كشور توجھ كنید كھ در حدود سال 

منظور من از اربابان بزرگ آنھایي ھستند كھ . مل از میان برداشتھ شودنسل اربابان بزرگ باید بھ طور كا
شده ) بزرگ(شأن، مال، عشریھ، مقام، و مشاغلي دارند، و ھیچ لیاقتي ندارند و بدون اینكھ الزامًا بالغ 

بینم كھ از یك نژاد از سگھاي خوب شكاري  من مي… . ارزشند و بھ ھمین دلیل، اغلب بي» بزرگ«باشند، 
  .دارند رود، آن را از میان برمي شود، ولي ھمینكھ این نژاد روبھ تباھي مي ھداري مينگا

آنھا با حسرت . این اربابان ثروتمند، مغرور، و اغلب بیخاصیت بودند كھ نخست انقالب را بھ راه انداختند
» پارلمانھا«كھ ھنگامي . نگریستند بھ ایام قبل از ریشلیو، كھ فرمانشان قدرت حاكم در فرانسھ بود، مي

قضات (حقوق خود را دایر بر الغاي سلطنتي تأكید كردند، نجباي اصیل و نجباي شمشیر بانجباي ردا 
كھ » پارلمان«آنھا از خطباي . در تالش بھ منظور تحت فرمان در آوردن پادشاه ھمدست شدند) موروثي

كردند كھ قدرت  ویسان را تشویق مين كردند و مردم و جزوه را برآورده بودند، تحسین مي» آزادي«فریاد 
توانیم آنھا را سرزنش كنیم؛ ولي آنان با تضعیف قدرت و  ما نمي. مطلقة لویي شانزدھم را محكوم كنند

قرار داشت، امكان ) بورژوازي(، كھ زیر تسلط طبقة متوسط ١٧٨٩سال » مجمع ملي«اختیار پادشاه بھ 
  .گور خود را خود برداشتند نجبا نخستین بیل از خاك. دادند كھ حاكمیت را در فرانسھ بھ چنگ آورد

II – دھقانان و انقالب  

بر روي پنجاه و پنج درصد از خاك فرانسھ كھ متعلق بھ نجبا، روحانیان، و پادشاه بود، بیشتر كارھاي 
معموًال داشتند، و   شدند كھ از مالك، احشام، ابزار، و بذر دریافت مي كشاورزي توسط زارعیني انجام مي

  این زارعین، كھ براساس نسق تقسیم. دادند نیمي از محصول را بھ او مي

مایة لعن و ویراني ھمة «كردند، معموًال آنقدر فقیر بودند كھ آرثر یانگ این نظام را  محصول كار مي
  .انگیزه براي تالش بود، بیرحمي صاحب ملك نبود خواند؛ و علت این امر آنقدر كھ ضعف» كشور

كردند، بھ علت كوچكي ملكشان، كھ استفادة  دھقانان مالك، كھ چھل و پنج درصد خاك را كشت مياكثر 
فنون كشاورزي در فرانسھ از انگلستان . داشت، محكوم بھ فقر بودند سودبخش از ماشین را محدود مي

ورزان از آنھا اي وجود داشتند، ولي تنھا عدة معدودي از كشا  مدارس كشاورزي و مزارع نمونھ. عقبتر بود
شاید شصت درصد از دھقانان كمتر از پنج ھكتاري كھ براي نگاھداري یك خانواده الزم . كردند استفاده مي
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. بود زمین در تملك داشتند؛ و مردان ناچار بودند بھ صورت كارگر مزدور در مزارع بزرگ كار كنند
اال رفت، ولي در ھمان مدت قیمتھا دستمزد كارگران مزارع دوازده درصد ب ١٧٨٩و  ١٧٧١میان سالھاي 

در حالي كھ در دوران سلطنت لویي شانزدھم تولیدات . شصت و پنج درصد یا بیشتر افزایش یافتند
شد، كارگران مزدور فقیرتر شدند و یك پرولتاریاي روستایي بھ وجود آوردند كھ در  كشاورزي بیشتر مي

ل رشد و نمو گروھھاي عظیم گدایان و ولگردان دورانھاي كاھش تعداد مشاغل و استخدام بھ صورت مح
بدون چون و چرا در فرانسھ ھفت میلیون نفر ھستند كھ براي «شامفور عقیده داشت كھ . آمد در مي
  ».دادن را ندارند كنند، و دوازده میلیون نفر ھستند كھ توانایي صدقھ گرفتن گدایي مي صدقھ

شد، زیرا آنھا در درجة اول شرایط مشھود را  ان مبالغھ مياحتماًال در میزان فقر دھقانان توسط جھانگرد
بر . دیدند شدند نمي كردند و پول و كاالھایي را كھ براي دورداشتن از چشم ممیزمالیات پنھان مي مشاھده مي

آرثر یانگ بھ مناطقي فقر زده، فاقد عواطف . آوردھاي زمان حاضر با برآوردھاي آن زمان تعارض دارند
. كنده از كثافت، مانند آنچھ در برتاني بود، و مناطق رونق، رفاه، و غرور مانند بئارن برخوردانساني، و آ

بھ بدي ایرلند و بدتر از اروپاي خاوري یا محالت  ١٧٨٩برروي ھم، فقر در مناطق روستایي فرانسھ در 
ھمیشھ زیباي در عصر ما نبود، ولي بدتر از انگلستان یا درة » متمكن«فقیرنشین بعضي از شھرھاي 

در پایان دوران نظام قدیم یك بحران كشاورزي وجود «ترین مطالعات حاكي از آنند كھ  تازه. رودپو بود
، مصیبت دھقانان، خصوصًا )١٧٨٩- ١٧٨٨مانند سالھاي (آمد  ھنگامي كھ خشكسالي و قحطي مي» .داشت

شدند نیمي از  روحانیان توزیع مياي كھ توسط دولت و  در جنوب فرانسھ، چنان بود كھ تنھا كمكھاي خیریھ
  .رھاندند جمعیت را از گرسنگي مي

مالیات زمین تقریبًا بھ طور كامل بھ گردن . ھاي دولت، كلیسا، و اشراف را بپردازد دھقان ناچار بود ھزینھ
نمك كرد؛ فشار اصلي انحصار دولت بر  او تقریبًا تمام نیروي انساني پیاده نظام ارتش را تأمین مي. او بود

او احتماًال عشریھ . ساخت ھا، پلھا، و آبروھا را فراھم مي شد؛ با كار خود موجبات ترمیم جاده را متحمل مي
  پرداخت، زیرا  رویي بیشتري مي را با گشاده

شد و بندرت واقعًا بھ بیش  بود، و در وصول عشریھ جانب انصاف مراعات مي» خدا ترس«فردي متدین و 
شود تا ھزینة زندگي یك اسقف دور  دید كھ بیشتر عشریھ از بخش خارج مي او مي رسید؛ ولي از ده یك مي

ھاي آینده سھمي خریده بود،  دست یا یك روحاني بیكاره در دربار یا حتي یك غیرروحاني را، كھ از عشریھ
الیاتھاي در بسیاري از مناطق م. لویي شانزدھم سنگیني مالیات مستقیم بر دھقانان را كاھش داد. تأمین كند

  .غیر مستقیم افزایش یافتند

دھقانان بسیار فقیر . اي از علل بود آیا فقر دھقانان علت انقالب بود؟ این فقر عاملي نیرومند در مجموعھ
توانستند براي دریافت كمك فریاد بردارند، ولي نھ وسیلة بھ  آنھا مي. ضعیفتر از آن بودند كھ شورش كنند

نھ روحیة آن را، تا اینكھ كشاورزان مرفھتر، عمال طبقة متوسط، و قیامھاي  راه انداختن شورش را داشتند
ولي در آن وقت كھ قدرتھاي دولت بر اثر رشد فكري مردم كاھش . الناس پاریس آنھا را برانگیخت عوام

ھاي افراطي بھ نحوي خطرناك بھ ارتش سرایت كردند ومقامات محلي دیگر نتوانستند بھ  یافت و اندیشھ
آنھا گرد یكدیگر جمع . در آن وقت دھقانان یك نیروي انقالبي شدند –باني نظامي ورساي متكي باشند پشتی

ھاي اربابان سرسخت  شدند، با یكدیگر تبادل شكایت و میثاق كردند، مسلح شدند، بھ قالع حملھ بردند، خانھ
مبناي مندرجات آنھا بود،  را بھ آتش كشیدند، و اسناد و دفاتر امالك را، كھ تصویب عوارض فئودال بر

این اقدام مستقیم بود كھ با تھدید بھ انھدام اربابان در سراسر كشور، نجبا را ترسانید و وادار . منھدم كردند
نظام «، و بھ این ترتیب از نظر حقوقي بھ )١٧٨٩اوت  ۴(كرد كھ از حقوق فئودالي خود صرف نظر كنند 

  .پایان داده شد» قدیم

III – قالبصنایع و ان  
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مركب از مردان،  –صنایع خانگي ) ١. بخصوص، تصویر قبل از انقالب درھم و مبھم است  در این زمینة
آوردند و محصول  در خدمت تجاري بودند كھ مواد مصرفي كار را فراھم مي –ھا  زنان، و اطفال در خانھ

دستي  كاالھاي صنایع –ن مركب از استادان، كارگران روزمرد، و كار آموزا –اصناف ) ٢. خریدند را مي
اصناف تا زمان انقالب باقي ماندند، ولي تا سال . كردند و در درجة اول براي نیازھاي محلي تولید مي

فعالیتھاي ) ٣: این عامل عبارت بود از. اي، بھ نحوي مھلك ضعیف شده بودند ، براثر عامل تازه١٧٨٩
ھایي كھ آزاد بودند از ھر منبع سرمایھ داري، كھ مركب بود از شركت آزاد براساس اصول سرمایھ

ھاي تازة تولید و توزیع اختراع كنند و  آوري كنند، ھركس را بخواھند بھ استخدام خود درآورند، شیوه جمع
این . خواھند كاالي خود را بفروشند خواھند بھ رقابت بپردازند، و ھرجا مي بھ كار برند، با ھركس مي

ي تعدادشان بسرعت در حال افزایش بود؛ بھ این ترتیب، مارسي بتنھایي مؤسسات معموًال كوچك بودند، ول
  كارخانة ۴٨كارخانة صابونسازي،  ٣٨داراي  ١٧٨٩در سال 

در نساجي، ساختمان، . سازي، دوازده كارخانة قند، و ده دباغي بود كالھسازي، ھشت كارخانة شیشھ
معموًال  –صورت فعالیتھاي بھ مقیاس وسیع  داري گسترش یافتھ و بھ استخراج معادن، و فلزكاري سرمایھ

  .درآمده بود -» شركتھاي سھامي«از طریق 

فرانسھ در زمینة قبول و بھ كارگرفتن ماشینھایي كھ انقالب صنعتي را در انگلستان بھ وجود آوردند كند 
بھ كار ھاي بزرگ نساجي در آبویل، آمین، رنس، پاریس، لوویھ، و اورلئان مشغول  بود؛ ولي كارخانھ

ھاي ساختماني مشغول ایجاد ساختمانھاي آپارتماني  حرفھ. بودند، و صنعت ابریشمبافي در لیون شكوفان بود
سازي ھزاران  صنعت كشتي. دھند عظیمي بودند كھ ھنوز ھم بھ شھرھاي فرانسھ چھرة مشخصي مي

تر  یع فرانسھ پیشرفتھاستخراج معادن از ھمة صنا. كارگر در نانت، بوردو، و مارسي در استخدام داشت
دولت ھمة حقوق مربوط بھ ذخایر زیرزمیني را براي خود محفوظ داشتھ بود، معادن را بھ امتیاز . بود

شركتھا تاعمق تقریبًا یكصدمتري . كرد داد، و براي كارگران معدن مقررات ایمني اجرا مي  داران اجاره مي
كردند، و  تجھیزات گرانقیمت نصب مي كردند؛ براي تھویھ، زھكشي، و حمل و نقل، حفاري مي

چھار ھزار كارگر، ششصد اسب، و دوازده ) ١٧٩٠(مؤسسة آنزن . آوردند میلیونرھایي بھ وجود مي
استخراج آھن و فلزات دیگر . كرد تن زغالسنگ استخراج مي ٣١٠‘٠٠٠ماشین بخار داشت، و سالي 

شركت كزوزو، كھ  ١٧٨٧در . ساخت يمصالح الزم را براي یك صنعت روبھ گسترش فلزكاري فراھم م
آالت در  لیور سرمایھ براي بھ كار بردن آخرین ماشین ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠كارش خرید و فروش سھام بود، 

انداخت و خطوط آھن  ھا را بھ كار مي ماشینھاي بخار، دمھا، چكشھا، و متھ. تولید اشیاي آھني فراھم كرد
  .ًال براي كشیدنش پنج اسب الزم بودكردند باري را بكشد كھ قب یك اسب را قادر مي

ماركي دو  ١٧٧۶در . آور توسط فرانسویان صورت گرفتند اي اختراعات حیرت در این سالھا پاره
آبان گروھھایي از مردم را، كھ در امتداد رودخانة دو جمع شده بودند، با یك قایق، كھ در كنارش / ژوفرواد

این كار . كرد آورد، سرگرم مي چرخھا را بھ حركت درميچرخھایي نصب شده بود و یك ماشین بخار این 
با نیروي بخار در رودخانة ھودسن امریكا بھ » كلرمونت«ویك سال پیش از آنكھ كشتي فولتن بھ نام  سي

در . از آن جالبتر نخستین گامھایي بود كھ در تسخیر ھوا برداشتھ شدند. رفت و آمد پردازد، صورت گرفت
جوزف بلك . ن داده بود كھ وزن مخصوص ئیدروژن از ھوا سبكتر استھنري كوندیش نشا ١٧۶۶
ژوزف و اتین مونگولفیھ . اي كھ با ئیدروژن پر شده باشد، بھ ھوا برخواھدخاست گیري كرد كھ كیسھ نتیجھ

ژوئن  ۵شود؛ در  براساس این اصل كار كردند كھ وقتي بھ ھوا حرارت داده شود، وزن مخصوصش كم مي
این بالون تا ارتقاع . در نزدیكي لیون آنھا یك بالون را با ھواي حرارت دیده پر كردنددر آنونھ  ١٧٨٣

یك بالون، كھ با ئیدروژن پر شده و . پانصد متري باال رفت و ده دقیقھ بعد، كھ ھوایش سرد شد، پایین آمد
  در برابر ١٧٨٣اوت  ٢٧طرح آن را ژاك آلكساندر شارل ریختھ بود، در 

كیلومتر  ٢۴وقتي این بالون . كشیدند، بھ ھوا برخاست زدند و ھورا مي كھ كف مي تماشاچي ٣٠٠‘٠٠٠
دورتر فرود آمد، گروھي از مردم دھكده بھ تصور اینكھ این بالون دشمن مھاجمي از آسمان است، آن را 

سیده فرانسوا پیالتر دو روزیھ نخستین پرواز انساني را كھ بھ ثبت ر -اكتبر ژان ١۵در . تكھ كردند تكھ
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 ٧در . است با استفاده از بالون مونگولفیھ با ھواي حرارت دیده انجام داد؛ این پرواز چھار دقیقھ طول كشید
فرانسوا بالنشار، كھ یك فرانسوي بود، و جان جفریز، یك پزشك امریكایي، با یك بالون از  ١٧٨۵  ژانویة

  .واز بھ امریكا پرداختندمردم بھ صحبت در اطراف پر. انگلستان بھ فرانسھ پرواز كردند

كردند، در دوران سلطنت بدفرجام روبھ رونق  شھرھاي فرانسھ، كھ صنایع و بازرگاني آنھا را تغذیھ مي
آرثر یانگ از شكوه بوردو در . ھا، و كارھاي تازه در جنب و جوش بود لیون بادكانھا، كارخانھ. گذاردند

این شھر مركز یك مجتمع اقتصادي . بود تا سیاست پاریس در این ھنگام بیشتر مركز تجارت. شگفت آمد
جمعیت آن  ١٧٨٩در . بود كھ نیمي از سرمایھ، و در نتیجھ نیمي از اقتصاد فرانسھ را در دست داشت

ولتر خیلي از قسمتھاي آن را شایستة . در آن ھنگام، پاریس شھر زیبایي نبود. شد نفر مي ۶٠٠‘٠٠٠حدود 
توانم  نمي«: از پاریس دیدن كرد، گزارش داد ١٧٧۴پریستلي، كھ در . كرد گوتھا و اندالھا توصیف مي

بگویم چیزي جز وسعت و شكوه ساختمانھاي دولتي مرا زیاد تحت تأثیر قرارداد؛ و در عوض باریكي، 
یانگ نیز شرح مشابھي در این مورد » .العاده ناراحت ساخت كثافت، و تعفن تقریبًا ھمة خیابانھا مرا فوق

  :داد

روي، كھ در لندن چنان مطبوع و دلپذیر است  پیاده. رو ھستند ھم خیابانھا كثیف، و ھمة آنھا بدون پیادهنھ د
آور، و براي یك زن  روي مشغولند، در اینجا براي یك مرد مرارتي خستگي كھ بانوان ھم ھر روز بھ پیاده

تعداد بیشمار ارابة یك اسبھ . نھا زیاد است، و بسیار بدتر از آ تعداد كالسكھ. خوش لباس غیر ممكن است
رانند كھ خیابانھا را  با چنان سرعتي مي… ھا را جوانان متجدد و مقلدان آنھا این ارابھ. در اینجاست

  .ام خود من بارھا از گل سیاه شده… . كنند العاده خطرناك مي فوق

متشكل از مردان، زنان، این طبقھ . در شھرھاي بزرگ و كوچك، طبقة پرولتاریا در حال شكل گرفتن بود
كردند كھ بھ خودشان تعلق  و اطفالي بود كھ، در برابر دریافت دستمزد، با ابزار و مصالحي كار مي

خانوار یا  ٧۵‘٠٠٠بھ  ١٧٨٩آماري از آنھا در دست نیست، ولي تعداد آنھا در پاریس در . نداشت
. ھایي بھ ھمین نسبت بودند توده نفر تخمین زده شده است؛ در آبویل، لیون، و مارسي نیز ٣٠٠‘٠٠٠

مانع ) ١٧٧٨نوامبر  ١٢(ساعات كار طوالني، و دستمزد كم بود، زیرا یكي از مقررات پارلمان پاریس 
دستمزد بیست و دو درصد ترقي كرد، و قیمتھا  ١٧٨٩و  ١٧۴١میان سالھاي . شد تشكل كارگران مي

لویي شانزدھم بدتر شده   در زمان سلطنترسد كھ وضع كارگران  شصت و پنج درصد؛ چنین بھ نظر مي
شد، كارگران بھ تعداد زیاد  رقابت خارجي سخت مي) ١٧٨۶مانند (یافت یا  وقتي تقاضا كاھش مي. بود

  اخراج، و

پاریس را تشكیل  افزایشي دربھاي نان، كھ نیمي از غذاي مردم عادي. شدند تحمیلي بر كمكھاي خیریھ مي
ھزار نفر از كمكھاي خیریة  سي ١٧٨٧درلیون در . كرد ھ گرسنگي تھدید ميداد، ھزاران خانواده را ب مي

. پس از جاري شدن سیل، دوسوم جمعیت از ھستي ساقط شدند ١٧٨٨در رنس در . مند بودند دولتي بھره
 ١٧٨۶مرسیھ حدود سال . یكصدھزار خانواده در فھرست بیبضاعتھا جاي داشتند ١٧٩١در پاریس در 

ضعیف، پریده رنگ، ریزاندام، از لحاظ رشد جسماني عقبمانده، و ] عادي[ردم در پاریس م«: نوشت
  .باشند اي جدا از طبقات دیگر كشور مي ظاھرًا طبقھ

 ١٧٧۴در . زدند  دادند و دست بھ اعتصاب مي ھایي تشكیل مي كارگران با نادیده گرفتن ممنوعیتھا اتحادیھ
و اظھار داشتند كھ ھزینة زندگي خیلي سریعتر از كارگران ابریشمباف در لیون ازكار دست كشیدند 

و قوانین بیقاعدة عرضھ و تقاضا كارگران را بھ سوي درآمدي در سطح . دستمزدھا در حال افزایش است
بردند، بھ انتظار نشستند تا  كارفرمایان، كھ در نعمت و رفاه بھ سر مي. دھند بخور و نمیر سوق مي

بسیاري از كارگران كھ احساس . شرایط، و وادار بھ تسلیم كند گرسنگي كارگران را حاضر بھ قبول
كردند، از لیون عازم شھرھاي دیگر، و حتي سویس یا ایتالیا شدند، ولي در مرز جلو آنھا را  ناكامیابي مي

كارگران دست بھ شورش زدند، ادارات شھرداري را بھ . ھایشان بازگرداندند گرفتند و بزور بھ خانھ
دولت . بر انجمن شھر برقرار كردند» دیكتاتوري پرولتاریا«، و براي مدت كوتاھي یك تصرف درآوردند
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ارتش را بھ میدان عمل خواند؛ شورش فرونشانده شد؛ دو تن از رھبران آن بھ دار آویختھ شدند؛ 
اعتصابگران شكست خورده بھ كارگاھھاي خویش بازگشتند، ولي در این ھنگام ھم نسبت بھ دولت نظر 

  .آمیزي داشتند ھم نسبت بھ كارفرمایان خود خصومت

توانند  ساعت كار در روز نمي ١٨آنھا دوباره اعتصاب كردند و معترض بودند كھ حتي با  ١٧٨۶در 
شود،  از حیوانات اھلي ھم بدتر رفتار مي«مخارج خانوادة خود را تأمین كنند، و شكایت داشتند كھ با آنھا 

» .شود كھ آنھا را سالمت و نیرومند نگاه دارد كافي خوراك داده ميزیرا حتي بھ این حیوانات بھ قدر 
مقامات شھرداري با افزایش دستمزد موافقت كردند، ولي ھر نوع اجتماع بیش از چھار نفر را ممنوع 

سربازان بھ روي كارگران در . یك گردان توپخانھ تصدي اجراي این ممنوعیت را برعھده گرفت. كردند
كارگران در حال اعتصاب بھ كار خود . دازي كردند، و چندتن از آنان را كشتندحال اعتصاب تیران

  .افزایش دستمزد بعدًا ملغا شد. بازگشتند

در . داد شورش علیھ گراني ھزینة زندگي بھ طور پراكنده در سراسر نیمة دوم قرن ھجدھم روي مي
شورشیان روان را  ١٧۶٨در . شش اعتصاب صورت گرفت ١٧۶٨و  ١٧۵٢نورماندي میان سالھاي 

شورشھاي مشابھي در . تحت تسلط در آوردند، انبار غالت دولتي را غارت، و فروشگاھھا را چپاول كردند
  ، دیژون، ورساي، پاریس،)١٧٧٢(، پواتیھ )١٧٧٠(رنس 

روي ) ١٧٨٩و  ١٧٨٨(و مجددًا در پاریس ) ١٧٨۵(پرووانس  - آن - ، واكس)١٧٧۵ھمھ در (پونتواز 
  .دادند

ة كارگر یا مردم عادي شھرھا بھ طور كلي چھ نقشي در بھ بار آوردن انقالب ایفا كرد؟ در ظاھر فقر طبق
- ١٧٨٨موارد كمبود نان و شورشھاي ناشي از آن در پاریس در سالھاي . این فقر علت مستقیم انقالب بود

ش و حملھ بھ زندان اي باال برد كھ آنھا حاضر بودند، براي مقابلھ با ارت حرارت مردم را تا درجھ ١٧٨٩
اي باشند، اما  توانند نیروي محركھ ولي گرسنگي و خشم مي. باستیل، زندگي خود را بھ خطر اندازند

اگر رھبراني از قشرھاي باالتر رھبري شورشیان را براي گرفتن . توانند رھبري بھ وجود آورند نمي
ن داشت كاھشي در بھاي نان شورشیان زندان باستیل و حركت بھ سوي ورساي بھ عھده نگرفتھ بودند، امكا

  .را آرام كند

ھاي مردم ھنوز كوچكترین فكري دربارة واژگون كردن حكومت، عزل پادشاه، و استقرار نظام  توده
كرد،  طبقة كارگر با امید فراوان دربارة برابري طبیعي صحبت مي. جمھوري بھ مغز خود راه نداده بودند

این طبقھ خواھان نظارت دولت بر . امور كشور را در دست گیرد دید كھ زمام ولي بھ خواب ھم نمي
ولي تأمین . مخالف آن بود) بورژوازي(اقتصاد، یا دست كم تثبیت بھاي نان بود؛ و حال آنكھ طبقة متوسط 

نظر طبقة كارگر در حكم بازگشت بھ نظام سابق بود نھ پیشرفت بھ سوي اقتصادي كھ زیر تسلط طبقة 
است ھنگامي كھ وقت عمل فرارسید، مردم عادي پاریس بودند كھ بر اثر فشار  درست. كارگر باشد

گرسنگي، و بھ تحریك سخنرانان و عناصر فعال، زندان باستیل را گرفتند و بھ این ترتیب مانع شدند كھ 
فرانسھ را از نو ساخت، بھ راھنمایي » مجمع«بھ كار ببرد، ولي وقتي آن » مجمع«پادشاه ارتشش را علیھ 

  .و براي ھدفھاي طبقة متوسط بود

IV – بورژوازي و انقالب  

این طبقھ، كھ . خصیصة برجستة زندگي اقتصادي فرانسھ در قرن ھجدھم روي كار آمدن طبقة بازرگان بود
ھا و  در دوران سلطنت لویي چھاردھم و كولبر رونق كار خود را آغاز كرده بود، بیش از ھمھ از جاده

كردند استفاده برد؛ بر اثر تجارت با مستعمرات ثروتمند شد، در  داد و ستد كمك مي ھایي كھ بھ تسھیل ترعھ
  .، و امور مالي كشور را زیر نظارت خود درآورد)١٧٨١تا سال (اي رسید  مشاغل اداري بھ مقام برجستھ
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شد، و از  ميھا گرفتھ  ھا و ترعھ العبور، كھ براي اربابان یا دولت در جاده ولي این طبقھ از عوارض حق
بررسي وقتگیر كاالھا درھر پاسگاه عوارض چنان در رنج و عذاب بود كھ ھر لحظھ امكان داشت سر بھ 

وپنج تا چھل نوع  كرد، ناچار بود سي یك كشتي كھ از جنوب فرانسھ تا پاریس كاال حمل مي. شورش برآورد
  بازرگانان خواستار. العبور از این نوع بپردازد حق

ر داخل كشور بودند، ولي اطمینان نداشتند كھ خواستار ھمین آزادي در تجارت میان ملل آزادي تجارت د
ھاي گمركي را  ھاي فیزیو كراتھا قرار گرفتھ بود، تعرفھ دولت، كھ تحت تأثیر نظریھ ١٧٨۶در سال . باشند

كاھش  شدند، در ازاي در مورد منسوجات و اشیاي فلزي مورد مصرف عموم، كھ از انگلستان وارد مي
یكي . اي، و سایر محصوالت فرانسھ، كاھش داد ھاي گمركي انگلستان نسبت بھ شراب، اجناس شیشھ تعرفھ

توانست بھ مقابلھ با رقابت  اي بھ صنعت نساجي فرانسھ بود كھ نمي از نتایج این كار وارد آمدن ضربھ
بیكاري در لیون، روان، و . پردازدتر بودند، ب آالت تازه ھاي نساجي انگلستان، كھ مجھز بھ ماشین كارخانھ

  . آمین بھ نقطة انفجار رسید

ھاي گمركي باعث ترویج بازرگاني خارجي شد، و كیسة طبقة بازرگان را  با این وصف، كاھش تعرفھ
بھ بیش از  ١٧٨٠، حجم تجارت خارجي تقریبًا دو برابر شد و در ١٧٨٧و  ١٧۶٣میان سالھاي . پركرد
داران، دریانوردان،  شھرھاي بندري فرانسھ از بازرگانان، كشتي. دفرانك رسی ١‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

در آن شھرھا، مدتھا قبل از اینكھ انقالب بر برتري . ھا، و مشروبسازیھا پر بودند خانھ انبارھاي كاال، تصفیھ
  .ملي طبقة بازرگان صحھ بگذارد، این طبقھ مافوق ھمة طبقات قرار داشت

ھاي افریقایي، حمل آنھا بھ  نگلستان، ناشي از دستگیر كردن یا خریدن بردهقسمتي از رونق تجاري، مانند ا
سیاھپوست  ٢٩‘۵٠۶دالالن فرانسوي برده  ١٧٨٨در . امریكا، و فروش آنھا براي كار در كشتزارھا بود

گذاران فرانسوي مالك بیشتر اراضي و صنایع آنجا و گوادلوپ  سرمایھ. دومینگ حمل كردند-را تنھا بھ سن
در سال . برده را بھ كار واداشتھ بودند ۴٨٠‘٠٠٠ھزار سفید پوست  دومینگ سي-در سن. ارتینیك بودندو م

براي الغاي بردگي در پاریس تشكیل شد كھ ریاست آن با » انجمن دوستداران سیاھپوستان«یك  ١٧٨٨
نقل باكشتي  بود؛ ولي كساني كھ كارشان حمل و» پسر«كوندورسھ، و اعضاي آن شامل الفایت و میرابو 

اطاق بازرگاني  ١٧٨٩در . بود، و صاحبان كشتزارھا، با اعتراضات خود این نھضت را منكوب كردند
فرانسھ براي حفظ بازرگاني خود بھ مستعمرات خویش نیاز دارد، و نتیجتًا براي با »  :بوردو اعالم داشت

ة دیگري یافت شود، داشتن برده كردن كشاورزي در این قسمت از جھان، دست كم تا زماني كھ وسیل صرفھ
  ».ضروري است

فعالیتھاي صنعتي، مستعمراتي، و نظایر آن، بھ سرمایھ نیاز داشتند و یك نسل رو بھ گسترش از بانكداران 
داد،  داشتند، دولت اوراق قرضة ملي انتشار مي شركتھاي سھامي سھام خود را عرضھ مي. بھ وجود آوردند

سوداگران سھام . گرفت دار، معامالتي بھ نیت تحصیل سودآتي صورت ميو در خرید و فروش اوراق بھا
كردند كھ شایعاتي را كھ ھدفشان باال بردن یا پایین آوردن قیمت سھام بود  نگاراني را اجیر مي روزنامھ

ھا ھم در این گونھ معامالت وارد شدند، و بھ این ترتیب تحت فشار یا نفوذ  اعضاي وزارتخانھ. پخش كنند
كرد، و  ھریك از جنگھا دولت را بیشتر بھ بانكداران و صاحبان سرمایھ متكي مي. كداران قرار گرفتندبان

  بانكداران را بھ نحوي

بعضي از بانكداران شخصًا داراي اعتباري . ساخت مند مي حیاتیتر بھ سیاست و اعتبار مالي دولت عالقھ
توانستند با نرخ كم وام بگیرند و با نرخ بیشتر بھ  بودند كھ از اعتبار دولت بیشتر بود؛ بھ ھمین علت مي

دولت وام بدھند، و تنھا با نگاه داشتن حسابھا بر ثروت خود بیفزایند، مشروط بر اینكھ قضاوتشان درست 
  .پرداخت آمد و دولت دیون خود را مي درمي

اتھاي غیر مستقیم را صاحبان سرمایھ، كھ با پیش پرداخت بھ دولت، حق وصول مالی(كاران مالیات  مقاطعھ
بویژه ثروتمند و كامًال مورد نفرت بودند؛ زیرا مالیاتھاي غیر مستقیم، مانند مالیاتھاي ) كردند خریداري مي
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كردند كھ ناچار بودند قسمت زیادي  فروش بھ طور كلي، سنگیني خود را بیش از ھمھ بر كساني تحمیل مي
، نظیر »كاران مالیاتي مقاطعھ«بعضي از این . نداز درآمد خود را صرف نیازھاي زندگي روزمره كن

ھلوسیوس و الووازیھ، مرداني بالنسبھ درستكار و داراي روحیة خدمتگزاري بھ مردم بودند و كمكھاي 
دولت بھ زبانھاي این شیوة وصول مالیات واقف بود، و . كردند فراواني بھ امور خیریھ، ادبیات، و ھنر مي

از شصت نفر بھ چھل نفر كاھش داد؛ ولي خصومت مردم نسبت بھ آنھا  ١٧٨٠تعداد این مأموران را در 
وصول مالیات را منسوخ كرد، و سر الووازیھ از جملھ سرھایي بود كھ در   انقالب این نحوة. ادامھ یافت

  . این جریان از تن جدا شدند

یي را كھ مردم فرانسھ چون مالیات نقشي مھم درمیان علل انقالب داشت، باید باردیگر انواع مالیاتھا
مالیات اموال كھ عبارت بود از مالیاتي كھ بر ) ١: اینھا عبارت بودند از. پرداختند بھ خاطر بیاوریم مي

نجبا بھ علت خدمت نظام خود، از این مالیات معاف بودند؛ روحانیان . شد اراضي و اموال شخصي بستھ مي
كردند؛ قضات،  داشتند و براي دولت دعا مي مي بھ این علت معاف بودند كھ نظم اجتماعي را محفوظ

، »طبقة سوم«رؤساي دستگاھھاي اداري، و مقامات دانشگاه معاف بودند؛ تقریبًا تمام این مالیات بر مالكان 
مالیات سرانھ، كھ شامل تمام اعضاي خانواده ) ٢. شد و بنابراین در درجة اول بر دھقانان، تحمیل مي

مالیاتي كھ برھمة اموال، اعم از » بیست یك«) ٣. روحانیان معاف بودند شد؛ در این مورد تنھا مي
شد؛ ولي نجبا، با بھ كاربردن نفوذ خصوصي یا بھ كارگماردن حقوقدانان  غیرمنقول و منقول، بستھ مي

گریختند؛ و روحانیان  براي یافتن مفرھایي در قوانین، از قسمت زیادي از این مالیات و مالیات سرانھ مي
ھمة شھرھا ) ۴. كردند شانھ خالي مي» بیست یك«گاه بھ دولت از پرداخت  پرداختھاي داوطلبانة گاهبا 

  :مالیاتھاي غیرمستقیم از بابت) ۵. كردند پرداختند و آن را روي اھالي شھر سرشكن مي مالیاتي بھ دولت مي
انواع مشروبات مالیات رسومات بر شراب، ) عوارض واردات و صادرات؛ پ) العبور؛ ب حق) الف

انحصارات دولتي در مورد ) بازي، و غیره؛ ت الكلي، و مالیات غیر مستقیم، برصابون، چرم، آھن، ورق
ھر فرد مكلف بود ساالنھ بھ میزان حداقلي كھ تعیین شده بود، بھ قیمتي . شدند فروش توتون و نمك اخذ مي

این مالیات . از دولت نمك بخرد) رانتر بودو این قیمت ھمیشھ از قیمت بازار گ(كرد،  كھ دولت تعیین مي
» بیگاري«دھقانان مالیاتي براي خالص شدن از ) ۶. ھاي اصلي بدبختي دھقانان بود  نمك یكي از مایھ

  بر روي ھم. پرداختند مي

ھریك از اعضاي طبقة سوم بھ طور متوسط از چھل و دو تا پنجاه و سھ درصد درآمد خود را بھ صورت 
  .داشتند مسترد مي مالیات بھ دولت

داران، بانكداران، مخترعان، مھندسان، دانشمندان، كاركنان جزء دستگاه  اما اگر ما بازرگانان، كارخانھ
اداري، كارمندان دفتري، كسبھ، داروسازان، ھنرمندان، كتابفروشان، معلمان، نویسندگان، پزشكان، 

در نظر ) بورژوازي(ل دھندة طبقة متوسط اسم و رسم را بھ عنوان اعضاي تشكی حقوقدانان، و قضات بي
این طبقھ ثروتمندترین و فعالترین بخش جمعیت  ١٧٨٩توانیم درك كنیم كھ چگونھ تا سال  بگیریم، مي

اعضاي این طبقھ احتماًال بھ اندازة نجبا در مناطق روستایي زمین در تملك داشتند، و . كشور شده بود
، كھ داراي عنوان نجیبزادگي بود، یا شغلي بھ )تیول(تصاصي توانستند صرفًا با خریدن یك ملك اخ مي

درحالي كھ نجبا براثر بیكارگي، . ھاي متعدد پادشاه، مقام نجیبزادگي بھ دست آورند»منشي«عنوان یكي از 
رفتند، و روحانیان بر اثر  ولخرجي، و انحطاط جسماني ھم از لحاظ تعداد و ھم از حیث ثروت تحلیل مي

دادند، طبقة  لسفھ، زندگي، و قوانین اپیكوري در شھرھا موقعیت خود را از دست ميگسترش علوم، ف
آنھا . متوسط از لحاظ پول و قدرت بر اثر توسعة صنایع، فنون، بازرگاني و امورمالي روبھ رشد و نمو بود

اریس، كردند كھ شكوه آنھا بیگانگاني را كھ بھ پ با محصوالت یا واردات خود فروشگاھھایي را پر مي
كردند اما باعث  جنگھا دولت را ورشكست مي. داشت آمدند بھ حیرت وا مي لیون، رنس، یا بوردو مي

رونق روبھ افزایش تقریبًا . آورد شدند كھ ملزومات وسایل نقلیھ را فراھم مي ثروتمند شدن طبقة متوسط مي
ش از ھمھ در میان بازرگانان و بھ شھرھا محدود بود و دھقانان وطبقة كارگر از آن سھمي نداشتند، و بی

لیور ثروت  ۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠چھل بازرگان فرانسوي بر روي ھم  ١٧٨٩در . خورد بانكداران بھ چشم مي
  .لیور اندوختھ كرد ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠مونمارتل - داشتند؛ و یك بانكدار بھ نام پاري
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ني میان اھمیت علت اساسي انقالب نابرابري موجود میان واقعیت اقتصادي و ساختار سیاسي، یع
طبقة متوسط روبھ باال از . بورژوازي در تولید و تملك ثروت، و عدم شركت آن در قدرت دولتي بود

انحصار اجتماعي و تفرعن نجبا اعضاي . چركین بود تواناییھاي خویش آگاه، و از نقش كم اھمیت خود دل
ام روالن، كھ شخصیتي درخشان مثًال ھنگامي كھ ازماد. كرد این طبقھ از اجتماع را سخت ناراحت مي

دعوت شد درخانة یكي از اشراف براي شام بماند، متوجھ شد كھ در جایگاه مستخدمین از او  داشت، 
ھا  كنند تا بھ مصرف ھزینھ آنان ھمچنین مشاھده كردند كھ نجبا خزانة كشور را خالي مي. اند پذیرایي كرده

اغل یا ترفیعات سیاسي یا نظامي را درست از كساني و میھمانیھاي مجلل برسانند؛ و در عین حال، مش
فرانسھ را گسترش داده بود، و پس » مالیاتده«داشتند كھ فعالیتھا و اقدامات مبتكرانة آنھا اقتصاد  دریغ مي

كردند كھ روحانیان یك سوم  و باز آنان مشاھده مي. كرد اندازھایشان در این وقت از خزانة دولت حمایت مي
  فرانسویان  ا بھ خود تخصیص داده بودند تا معتقداتي را حفظ كنند كھ تقریبًا ھمةدرآمد كشور ر

  .پنداشتند تحصیلكرده آن را قرون وسطایي و كودكانھ مي

ولي بھ این دل بستھ بود كھ آن را زیر تسلط خود . طبقة متوسط مایل نبود كھ نظام سلطنتي را براندازد
خواستند كھ در آن  اي مي  زیادي داشتند، ولي حكومت مشروطھ  ةآنھا با دموكراسي خواھي فاصل. درآورد

آنھا خواھان آزادي از . ھوش و خرد ھمة طبقات در قانونگذاري، ادارة امور، و تعیین مشي تأثیر بگذارد
ولي با كمكھاي دولتي، . قید مقررات دولتي یا مقررات مربوط بھ اصناف در امور صنایع یا بازرگاني بودند

اساس . از ناحیة دھقانان و جمعیت شھرنشین در تأمین ھدفھاي طبقة متوسط مخالفتي نداشتند یا حمایت
انقالب فرانسھ برانداختن نجبا و روحانیان توسط طبقة متوسطي بود كھ از نارضایي دھقانان براي از میان 

. كرد استفاده مي ھاي شھري براي خنثا كردن ارتشھاي پادشاه بردن نظام فئودالیتھ، و از نارضایي توده
ھنگامي كھ پس از دو سال انقالب، مجلس مؤسسان مافوق ھمة قدرتھا قرار گرفت، فئودالیتھ را منسوخ 
داشت، اموال كلیسا را ضبط كرد، و تشكل بازرگانان را قانوني شمرد، ولي ھمة سازمانھا یا اجتماعات 

  ).١٧٩١ژوئن  ١۴(كارگران را ممنوع اعالم داشت 

صلھ، بانكداران از امكان اینكھ دولتي كھ آنھا این ھمھ پول بھ آن وام داده بودند خود را بویژه و بالفا
ھمان طور كھ از زمان ھانري چھارم دولت پنجاه وشش بار بھ طور كامل یا تا  –ورشكست اعالم دارد 

خود را نسبت بھ دارندگان اوراق قرضة دولتي اعتقاد . بھ ھراس افتادند. حدودي این كار را انجام داده بود
اندركار فعالیتھاي دولتي بودند، از پرداختھاي دولت  كاراني كھ دست مقاطعھ. لویي شانزدھم از دست دادند

بازرگانان بھ طور كلي احساس . رسید، اطمیناني نداشتند یا از ارزش آن ھنگامي كھ زمان پرداخت فرا مي
یات كامل از ھمة طبقات، بویژه از ثروتي بود كھ كردند كھ تنھا راه فرار از ورشكستگي ملي، اخذ مال مي

ھنگامي كھ لویي شانزدھم در گسترش ). و ھمین طور ھم عمًال بھ اثبات رسید(آوري كرده بود  كلیسا جمع
مالیات اموال بھ طوري كھ شامل طبقات صاحب امتیاز شود، تردید بھ خود راه داد تا مبادا حمایت   دامنة

اج متزلزل خویش از دست بدھد، دارندگان اوراق قرضھ، تقریبًا ناآگاھانھ، و با آنھا را نسبت بھ تخت و ت
انقالب معلول فقر . كارانة خویش، بھ صورت یك نیروي انقالبي درآمدند وجود اصول عمومًا محافظھ

  .صبورانة دھقانان نبود، بلكھ معلول ثروت بھ خطر افتادة طبقة متوسط بود

V – تجمع نیروھا  

ھا براي لباس پوشاندن و  ھا قرار داشتند و از این اندیشھ وھاي انقالبي تحت تأثیر نفوذ اندیشھھمة این نیر
عالوه بر تبلیغات فیلسوفان و فیزیوكراتھا، كمونیستھاي . گرمي بخشیدن بھ خواستھا استفاده كردند

لي، و لنگھ مطرح اي نیز بودند كھ آن سوسیالیسمي را كھ در دوران نسل قبلي توسط مورلي، ماب پراكنده
  بریسو دو وارویل، در اثر خود بھ نام. شده بود ادامھ و گسترش دادند
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، پیشاپیش اظھار نظر پیر برودون را دایر بر اینكھ )١٧٨٠(پژوھشھاي فلسفي دربارة حق مالكیت 
عنوان كرده و اظھار داشتھ بود كھ مالكیت خصوصي درحكم دزدي اموال عمومي » مالكیت دزدي است«

این حق مقدسي نیست كھ كسي غذاي بیست نفر را بخورد، در حالي كھ یك نفر وجود «: گفت او مي .است
توطئة افراد نیرومندتر علیھ ضعیفتر، و اغنیا «گفت كھ  در مورد قوانین مي» .دارد كھ سھمش كافي نیست

اي، پوزش  مدرسھ بریسو بعدًا دربارة كتابھاي اولیة خود بھ عنوان غلیان احساسات بچھ» .علیھ فقراست
  ).١٧٩٣(خواست و از جملة رھبران ژیروندیان شد، و بھ خاطر اعتدالش با گیوتین اعدام شد

، كمي قبل از تسخیر باستیل، فرانسوا بواسل اثري بھ نام كاتشیسم نوع بشر بھ صورت سؤال و ١٧٨٩در 
طبقة لئیم، ضد «ناشي از  او گفت كھ ھمة بدیھا. جواب منتشر كرد كھ كامًال با كمونیسم مطابقت داشت

اجتماعي، و آدمكشي است كھ تاكنون بر انسانھا حكومت كرده، آنھا را نزول شأن داده، و از میان برده 
مالكیت، ازدواج، و . اند اقویا ضعفا را بندة خود كرده و قوانیني براي حكومت بر آنھا برقرار كرده» .است

و نیرنگ را قانوني كنند، و نتیجتًا یك اقلیت كوچك مالك  اند كھ غصب، جبر، مذھب براي این اختراع شده
ازدواج در حكم مالكیت خصوصي نسبت . كنند زمینند، در حالي كھ اكثریت در گرسنگي و سرما زندگي مي

آنچھ مازاد براین است، باید طبق نیازمیان . ھیچ كس بھ بیش از آنچھ نیاز دارد حقي ندارد. بھ زنان است
ھا را بھ مدارس تبدیل  صومعھ. گذارید بیكارة ثروتمند یا كار كند یا از خوردن بازایستدب. ھمھ تقسیم شود

  .كنید

او پس از اینكھ بھ نجبا و . امیل بابوف بود- از میان این افراطیون، از ھمھ جالبتر و متنفذتر فرانسوا
پیشنھادي بھ  ١٧٨٧ مارس ٢١روحانیان در تأكید حقوق فئودالي آنھا در برابر دھقانان خدمت كرد، در 

  :اي براي بھترین مقالھ در این زمینھ تعیین كند فرھنگستان آراس فرستاد دایر بر اینكھ فرھنگستان جایزه
با مجموع دانشي كھ اینك بھ دست آمده، وضع مردمي كھ غرایز اجتماعي آنھا چنان باشد كھ در میان آنھا «

فرھنگستان پاسخي » مشترك باشد، چھ خواھد بود؟ وھمھ چیز… باید كاملترین برابري حكمروا باشد مي
ژوئیھ  ٨اي بھ تاریخ  در نامھ) و این نامي بود كھ وي بعدًا برخود گذارد(نداد، بنابراین گراكوس بابوف 

چیز مشترك بود، و ھمة وقایع  افراد طبیعتًا برابرند، در حالت طبیعي ھمھ  توضیح داد كھ ھمة ١٧٨٧
بودند؛ او در انقالب پیروان متعددي یافت، و در شرف آن بود كھ رھبري تاریخي بعدي فساد و فریب 

شورشي را علیھ حكومت جمھوري فرانسھ برعھده بگیرد كھ توسط عمال حكومت دستگیر و بھ اعدام 
  ). ١٧٩٧(محكوم شد 

ھ در سال ك» ھایي شكایت نامھ«در . ھا تنھا نقش مختصري در ایجاد انقالب داشتند این گونھ افكار و اندیشھ
رسیدند، تقریبًا ھیچ اثري از احساسات ) مجمع نمایندگان(از ھمھ جاي فرانسھ براي اتاژنرو  ١٧٨٩

طبقة متوسط . ھیچ یك از آنھا حاوي حملھ بھ مالكیت خصوصي یا سلطنت نبود. شد سوسیالیستي دیده نمي
  .زمام امور را در دست داشت

، ١٧١٧ما شاھد پیدایش این انجمن پنھاني در انگلستان بھ سال  آیا فراماسونھا یكي از عوامل انقالب بودند؟
این انجمن در قسمتھاي پروتستان اروپا بسرعت . ایم بوده ١٧٣۴و نخستین ظھور آن در فرانسھ بھ سال 

پاپ كلمنس دوازدھم . گسترش یافت؛ فردریك دوم در آلمان و گوستاو سوم در سوئد طرفدار آن بودند
یي یا غیرمذھبي را از پیوستن بھ فراماسونھا یا كمك بھ آنھا منع كرد، ولي پارلمان مقامات كلیسا) ١٧٣٨(

در . پاریس از تأیید این فرمان امتناع ورزید، و بھ این ترتیب آن را از تأثیر قانوني در فرانسھ محروم كرد
. ا صد عضو بودلژ فراماسون در پاریس وجود داشت كھ ھر كدام معموًال داراي پنجاه ت ۶٢٩تعداد  ١٧٨٩

اي كشیش، برادران لویي شانزدھم، و بیشتر رھبران جنبش  این اعضا شامل تعداد زیاي از نجبا، عده
شناس این  الالند ستاره ١٧٧٠را تأسیس كرد؛ در » لژ علوم«ھلوسیوس  ١٧۶٠در سال . روشنگري بودند

ژ برتولھ، فرانكلین، كوندورسھ، در این ل. درآورد) موزھا(» لژ نھ خواھر«لژ را گسترش داد و بھ صورت 
  .كردند شامفور، گروز، اودون، و بعدًا سپس، بریسو، دمولن، ودانتون، تجمع مي
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را از عضویت خود » ملحدان بیشعور«و » بندوبارھاي از خدا بیخبر بي«از جھات نظري، فراماسونھا 
غیر از . اعالم دارد» رگ جھانمعمار بز«داشتند؛ ھریك از اعضا مكلف بود اعتقاد خود را بھ  مستثنا مي

این، معتقدات مذھبي دیگري الزم نبود، و بنابراین، بھ طور كلي، فراماسونھا االھیات خود را بھ اصول 
ھدف . ظاھرًا آنھا در نھضت اخراج یسوعیان از فرانسھ اعمال نفوذ كردند. داشتند خداپرستي محدود مي

المللي مركب از افرادي بود كھ از طریق تجمع و انجام  اعالم شدة آنھا برقراري یك اخوت پنھاني بین
تشریفات در یك محفل دوستي با یكدیگر پیوند و متعھد بھ كمك بھ یكدیگر، رواداري مذھبي، و اصالحات 

چندتن از اعضاي اشراف . در دوران سلطنت لویي شانزدھم آنھا فعاالنھ وارد سیاست شدند. سیاسي باشند
اورلئان / ، ویكنت دو نو آي، دوك دوال روشفو كو لیانكور، و دوك د»پسر«و » درپ«آنھا الفایت، میرابو 

  .از رھبران آزادیخواه مجمع ملي شدند

این باشگاھھا، كھ در آغاز بھ سبك . و باالخره، باشگاھھایي بودند كھ بھ طور مشخص جنبة سیاسي داشتند
مراكز  ١٧٨۴ودند، در حدود سال انگلیسیھا براي صرف غذا، صحبت كردن، و قرائت تشكیل شده ب

آنھا با «گفت كھ در این باشگاھھا  یكي از معاصران مي. تحریكات و جنب و جوشھاي نیمھ انقالبي شدند
صداي بلند و بدون مالحظھ دربارة حقوق بشر، مزایاي آزادي، و مفاسد عظیم نابرابري شرایط صحبت 

باشگاه برتانیي را تشكیل دادند؛ طولي نكشید كھ باشگاه  پس از تشكیل اتاژنرو، نمایندگان برتاني» .كنند مي
. بشود - ، سیس، و روبسپیر»پسر«نظیر میرابو  –عضویت خود را گسترش داد تا شامل اھالي غیر برتاني 

  .تبدیل شد» انجمن ژاكوبنھا«، این باشگاه مقر خود را بھ پاریس منتقل كرد و بھ ١٧٨٩در اكتبر 

  در مورد بیشتر وقایع مھم و اساسي در تاریخ صادق است، بھ این ترتیب، ھمانطور كھ

آنچھ جنبة اساسي داشت . یكصد نیروي گوناگون در یك جاگرد آمدند تا انقالب فرانسھ را بھ وجود آورند
طلبي، ثروت و قدرت اقتصادي، خواست آنھا  گسترش طبقة متوسط از لحاظ تعداد، آموزش و پرورش، جاه

سیاسي و اجتماعي متناسب با كمكشان بھ حیات ملت و خزانة دولت، و نگراني آنھا دایر بر داشتن موقعیت 
عوامل كمك . ارزش كند  از این بود كھ مبادا خزانھ اوراق بھادار دولتي آنھا را با اعالم ورشكستگي خود بي

رفتند، فقر گ اي كھ توسط این عامل اصلي بھ عنوان پشتیبان و وسیلة ارعاب مورد استفاده قرار مي كننده
ھا، روبھ راه بودن وضع چند میلیون دھقاني  میلیونھا دھقان خواھان آزادي از عوارض، مالیاتھا و عشریھ

كھ بھ قدر كافي نیرومند بودند كھ بھ مبارزه با خاوندھا، مقاطعھ كاران مالیاتي، اسقفھا، و واحدھاي ارتش 
ء استفاده در امر تھیة نان، و از عقب ماندن ھاي شھري بود كھ از سو برخیزند، و نارضایي متشكل توده

  .بردند دستمزدھا از قیمتھا در سیر تصاعدي تاریخي تورم رنج مي

ولخرجي پرھزینة دربار، بیكفایتي و فساد حكومت، : بھ این عوامل كمكي، بھ ھم ریختگي را نیز باید افزود
با، فقدان مؤسسات سیاسي كھ از و نج» پارلمانھا«تضعیف نظام سلطنت بر اثر كشمكش طوالني آن با 

طریق آنھا بتوان شكایات را بھ طور قانوني و سازنده ابراز داشت، و وجود مردمي كھ نیروي فكرشان 
بیش از ھر ملت معاصر دیگر توسط مدارس، كتابھا، سالونھا، و بھ وسیلة علوم و فلسفھ و جنبش 

ھمچنین . لكرد دستگاھھاي اداري ارتقا یابدروشنگري تیزتر شده بود؛ و انتظارشان این بود كھ سطح عم
ھاي  باید از میان رفتن نظارت بر مطبوعات در دوران سلطنت لویي شانزدھم و انتشار اندیشھ

اولباك، ھلوسیوس، مورلھ، مابلي، لنگھ، / آالمبر، د/ طلبانھ یا انقالبي توسط ولتر، روسو، دیدرو، د اصالح
، و یك ھزار نویسندة دیگر كھ نكات برجستھ، »پسر«مارشھ، میرابو تورگو، كوندورسھ، بو  ،»پدر«میرابو 

درخشش، و نیروي آنھا ھرگز نظیري نداشت و تبلیغاتشان در ھمة طبقات جز دھقانان، در داخل 
ھا، كاخھاي نجبا، و اطاق انتظار پادشاه نفوذ كرده بود، بھ عوامل یادشده  ھاي صومعھ ھا، دخمھ سربازخانھ
اینھا زوال مصیبتبار ایمان بھ مقبولیت كلیسا را افزود؛ كلیسایي كھ وضع   از باید بھ ھمةو ب. افزوده شود

را مورد حمایت قرار داده، محاسن اطاعت و تسلیم را موعظھ كرده، و تودة » حق االھي پادشاه«موجود و 
ست امكانات توان درحالي كھ دولت نمي –انگیخت  كھ رشك دیگران را برمي –عظیمي از ثروت گردآورده 

» قانون طبیعي«ھمچنین گسترش اعتقاد بھ یك . الزم را براي تأمین ھزینة كارھاي روبھ گسترش خود بیابد
كھ مستلزم عدالتي بشر دوستانھ براي كلیة موجودات با عقل، بدون توجھ بھ موقعیت خانوادگي، رنگ 
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ابناي   خیز و بركت كھ در آن ھمةپر» وضع طبیعي«پوست، معتقدات، یا طبقة آنھا بود، و اعتقاد بھ یك 
بشر زماني برابر، خوب، و آزاد بودند و بھ علت پیدایش مالكیت خصوصي، جنگ، و قوانین ملھم از 

. نزول شأن یافتند، باید بھ عواملي كھ ذكرشان رفت افزوده شودند» وضع طبیعي«اختالفات طبقاتي از آن 
  سخنرانان كھ آماده بودند از وضع موجود دفاع یا بھ آن روي كار آمدن و افزایش سریع تعداد حقوقدانان و

نویسان،  حملھ كنند و احساسات عمومي را برانگیزند و متشكل كنند؛ افزایش تعداد، و احساسات تند جزوه
اورلئان كھ بھ جاي پسر عمویش بر تخت سلطنت / فعالیت پنھان باشگاھھاي سیاسي، و آرزوي دوك د

  .ھ مجموع این عوامل افزوده شوندفرانسھ بنشیند نیز باید ب

ھمة این عوامل را در دوران سلطنت پادشاھي مالیم طبع، خیرخواه، ضعیف، و مردد، كھ از كالف 
ھاي متضادي كھ در درون خودش وجود  سردرگم مبارزاتي كھ در اطرافش در جریان بودند و از انگیزه

وامل بر روي مردمي كھ تقریبًا از ھر ملت دیگري داشتند گیج شده بود، در یكجا جمع كنید و بگذارید این ع
ھا و شكایات خود آگاه بود و احساساتیتر، قابل  كھ بر تاریخ شناختھ شده است با تیزفكري بیشتر از شكوه

تر، و داراي نیروي تخیل بیشتري بود، عمل كند؛ در آن صورت دیده خواھد شد آنچھ الزم بود تا این  تھییج
كننده متحد كند و بھ حال اشتعال در آورد، پیشامدھایي بودند كھ بتوانند بر  –ي متالشي نیروھا را در انفجار

شاید این وظیفھ را . ھاي مردم اثر بگذارند و بیش از حد تصور در نیرومندترین غرایز انسان نفوذ كنند توده
راردن در ماركي دو ژی. انجام داد ١٧٨٩- ١٧٨٨و زمستان بسیار سخت  ١٧٨٨خشكسالي و قحطي سال 

گرسنگي بھ » .گرسنگي بتنھایي این انقالب بزرگ را سبب خواھد شد«پیشگویي كرده بود كھ  ١٧٨١سال 
ھاي مردم بر  نقاط روستایي، شھرھا، و پاریس رسید؛ این گرسنگي آنقدر حدت داشت كھ در میان توده

ني كھ شكمشان سیر بود سنن، احساس احترام، و ترس غلبھ كند و آلت فعلي براي ھدفھا و مغزھاي مردا
  .سدھاي قانون، رسوم، و تدین درھم شكستند و انقالب آغاز شد. فراھم سازد

   فصل سي و ھشتم

  

  از ھم پاشیدگي سیاسي

١٧٨٩- ١٧٨٣  

I – ١٧٨۵:قضیة گردنبند الماس   

اي كھ براي آمریكا كرد و در یوركتاون بھ كسب  آكسل فون فرسن، پس از جنگ شجاعانھ ١٧٨٣در ژوئن 
افتخاراتي نایل آمد، بھ فرانسھ بازگشت و ماري آنتوانت را ھمان قدر جذاب دید كھ سھ سال پیش از آن بھ 

ل داشت، آرثر یانگ كھ ماري آنتوانت سي و دو سا ١٧٨٧حتي در . ھنگامي كھ از نزدش رفت یافتھ بود
ملكھ بآساني تقاضاي گوستاو سوم را دایر . كھ در آن ایام در دربار دیده بود دانست» زیباترین زني«وي را 

در » ھنگ سلطنتي سوئد«بر اینكھ لویي شانزدھم فرسن خوش سیما را با درجة سرھنگي بھ عنوان افسر 
داد وقت زیادي را در  انتصاب بھ فرسن امكان مياین . ارتش فرانسھ تعیین كند، مورد پشتیباني قرار داد

آكسل بھ خواھرش سوفي اعتراف كرد كھ عاشق ملكھ است، و عقیده داشت كھ ملكھ ھم . ورساي بگذراند
كرد و ھشت سال  مسلمًا ماري آنتوانت محبت گرمي نسبت بھ وي احساس مي. مند است متقابًال بھ وي عالقھ

ھاي محبت آمیزي با  ي خارج كردن ملكھ و پادشاه از فرانسھ، آنھا نامھبعد، پس از تالش شجاعانة او برا
كردند؛ ولي اینكھ ملكھ از سوفي دعوت كرد تا بھ دربار بیاید و در جوار فرسن زندگي  یكدیگر مبادلھ مي

. اي نگاه دارد كند، حاكي از تصمیم وي بھ این است كھ احساسات خود را نسبت بھ فرسن در حدود شایستھ
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در آوازي كھ میان عوام الناس . دانست یبًا ھیچ كس در دربار غیر از شوھرش وي را معصوم نميتقر
  :شد متداول بود، بدون شك او گناھكار دانستھ مي

  خواھي یك قرمساق، آیا مي

  یك حرامزاده، و یك فاحشھ را بشناسي؟

  پادشاه، ملكھ، و

  .آقاي دوفن را ببین

آبروي خود را از دست داد، ولي عفت ) ملكھ(او «: ن خالصھ كردفیلیپ دو سگور موضوع را چنی - لویي
  ».خود را حفظ كرد

پادشاه . شارل نام نھادند -ماري آنتوانت پسر دوم خود را بھ دنیا آورد، كھ او را لویي ١٧٨۵مارس  ٢۵در 
، بھ ملكھ اورلئان خریده بود/ لیور از دوك د ۶‘٠٠٠‘٠٠٠كلو را كھ بھ مبلغ  - چنان خرسند شد كھ كاخ سن

مادام «درباریان ولخرجي او را در این ابراز قدرداني محكوم داشتند، و مردم پاریس ملكھ را . بخشید
كرد تا بر انتصابات وي در مورد  ملكھ از تسلطي كھ بر شوھرش داشت استفاده مي. لقب دادند» ضرر

ا مگر بیرغبتي پادشاه را نسبت او كوشید ت. وزیران، سفیران، و دیگر صاحبان مشاغل مھم اعمال نفوذ كند
بھ اتحاد با اتریش تغییر دھد، ولي نھ فقط توفیق نیافت، بلكھ تالشھایش در این راه باعث افزایش عدم 

  .محبوبیتش شدند

توان اعتقاد و اعتباري را كھ در مورد  مي» زن اتریشي«تنھا با این زمینة خصومت عمومي نسبت بھ 
 ۶۴٧یك رشتھ مركب از   :خود گردنبند باورنكردني بود. ده درك كردقضیة گردنبند الماس بھ وجود آم

   .بودقیراط  ٢٨٠٠شد بھ وزن  قطعھ الماس كھ گفتھ مي

نیمي از جھان خریداري كرده بودند دو جواھرساز دربار بھ نامھاي شارل بومر و پول باسانژ الماسھایي از 
تا براي مادام دو باري یك گردنبند بسازند، و اطمینان داشتند كھ لویي پانزدھم آن را براي مادام خواھد 

ولي لویي پانزدھم از دنیا رفت و این سؤال پیش آمد كھ اینك چھ كسي زیوري چنین گرانبھا را . خرید
ملكھ این . لیور بھ ماري آنتوانت پیشنھاد كردند ١‘۶٠٠‘٠٠٠ جواھرسازان آن را بھ مبلغ. خواھد خرید

ادوار دو روآن  - رنھ - كاردینال پرنس لویي. پیشنھاد را بھ عنوان اینكھ بیش از حد گرانقیمت است رد كرد
  .وارد صحنھ شد

گفتھ ھاي فرانسھ بود، و  این شاھزاده یكي از محصوالت رسیدة یكي از قدیمیترین و ثروتمندترین خانواده
بھ سمت كشیشي منصوب شده بود، بھ  ١٧۶٠او، كھ در سال . لیور درآمد دارد ١‘٢٠٠‘٠٠٠شد سالي  مي

عنوان یكي از دستیاران عمومي اسقف اعظم ستراسبورگ تعیین شد، و وقتي ماري آنتوانت نخستین بار بھ 
راسبورگ را براي رو آن، كھ ست. ، با این سمت رسمًا بھ او خوشامد گفت)١٧٧٠(فرانسھ گام نھاد 

كرد و در آنجا بھ  یافت، بیشتر اوقات در پاریس زندگي مي العاده محدود مي آرزوھاي خود میداني فوق
لویي پانزدھم او را بھ عنوان فرستادة  ١٧٧١در . ورزید پیوست گروھي كھ با اتریش و ملكھ خصومت مي

. االت اتریش درست سر در بیاوردمخصوص بھ وین فرستاد تا در مورد تجزیة لھستان از فعل و انفع
داد و از عمل او در نشر شایعات افتضاح آمیز دربارة دوفن  ماري ترز از مھمانیھاي پر خرجي كھ او مي

لویي شانزدھم او را بھ پاریس بازخواند، ولي خویشاوندان پرقدرت روآن پادشاه را . جدید ناراحت شد
  وادار
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یك سال بعد این كشیش اھل دل ). ١٧٧٧(ي بھ فقرا منصوب كند كردند كھ او را بھ ریاست كمكھاي سلطنت
در آنجا با . اسقف اعظم ستراسبورگ شد ١٧٧٩و خوش سیما بھ مقام كاردینالي ارتقا یافت، و در 

. كالیوسترو شیاد مشھور آشنایي یافت و چنان مجذوب او شد كھ ادعاھاي جادوگري این شیاد را قبول كرد
بھ چنین مقام واالیي رسیده بود، چنین بھ نظرش رسید كھ اگر بتواند مخالفت رو آن، كھ بھ این سرعت 

وزیر لویي  تواند این آرزو را داشتھ باشد كھ نخست سالھاي گذشتة خود را با ملكھ بھ نحوي جبران كند، مي
  .شانزدھم بشود

. و با ابتكار بود والوا قرار داشت كھ زني جذاب –در میان سرگرمیھاي او در پاریس، مادام دو الموت 
رمي دو والوا مدعي بود كھ از اعقاب ھانري دوم، پادشاه فرانسھ، از طریق یكي از  -خانم ژان دو سن

. اش اموال خود را از دست داد، و ژان ناچار بھ گدایي در خیابانھا شد خانواده. باشد ھاي ھانري مي رفیقھ
در . فرانك برایش تعیین كرد ٨٠٠بھ مبلغ سالي  دولت نسبت سلطنتي او را تأیید، و یك مستمري ١٧٧۵در 

این . گري داشت، ازدواج كرد او با آنتوان دو الموت، یك افسر ارتش كھ كششي بھ سوي توطئھ ١٧٨٠
گفت، پیوندي بود میان  افسر ژان را در مورد در آمدش فریب داد، و وصلت آنھا، بھ طوري كھ ژان مي

را براي خود بھ چنگ آورد، و این امر ژان را ملقب بھ » كنت«شوھرش عنوان . خشكسالي و قحطي
در اطراف پاریس و ورساي بسرعت در رفت و آمد بود و » كنتس«او بھ عنوان . كرد» كنتس دو الموت«

و ) گویند مي» درخشندگي«و مردان بھ آن (نامید  مي» نمایش سالمت و جواني«بھ كمك آنچھ كھ خودش 
 ١٧٨۴كھ در   او،. انداخت سرزنده و باروح بود، مردان را بھ دام مي العاده شخصیتي كھ بھ طرزي خارق

كرد كھ در دربار روابطي خیلي نزدیك و خصوصي دارد، و حاضر  رفیقة كاردینال شده بود، وانمود مي
رتو دو ویلت را واداشت تا دستخط علیاحضرت . شد موافقت ملكھ را نسبت بھ ھدفھاي كاردینال جلب كند

براي كاردینال آورد؛ و سرانجام وعده  - آنتوانت ھاي پرمحبتي، ظاھرًا از طرف ماري و نامھرا جعل كند، 
اولیوا را آموزش داد كھ در / د» بارون«او یك زن روسپي بھ نام . داد كھ ترتیب یك مالقات با ملكھ را بدھد

ي با این زن در ورساي، در شب تیره، كاردینال مدت كوتاھ» بیشة ونوس«در . نقش ملكھ ظاھر شود
مالقات كرد، او را بھ جاي ماري آنتوانت گرفت، پایش را بوسید، و از او گل سرخي بھ عنوان نشانة آشتي 

  .كند تعریف مي» كنتس«دریافت داشت، یا، بھ ھر حال، این چیزي است كھ ) ١٧٨۴اوت (

وأم شود، بھ فقرش پایان تري زد كھ حساب كرده بود اگر با موفقیت ت مادام دوالموت دست بھ نقشة جسورانھ
. داد گردنبند را بھ نام او خریداري كند اي از طرف ملكھ جعل كرد كھ بھ روآن اختیار مي او نامھ. دھد مي

كاردینال این نامھ را بھ بومر ارائھ داد، و بومر سنگھاي قیمتي را در برابر قول كتبي او، مبتني بر 
رو آن این برلیانھا را نزد ). ١٧٨۵ژانویة  ٢۴(داد  فرانك بھ اقساط، تحویل وي ١‘۶٠٠‘٠٠٠پرداخت 

. بقیة داستان آنھا مشخص نیست. كنتس برد و بھ تقاضاي او آنھا را تحویل یك بھ اصطالح نمایندة ملكھ داد
  ظاھرًا این الماسھا توسط

  .قطعھ بھ فروش رسیدند دوالموت بھ انگلستان برده شدند و قطعھ» كنت«

بومر صورت حسابي از گردنبند نزد ملكھ فرستاد، و ملكھ جواب داد كھ ھرگز سفارشي براي آن نداده، و 
 ٣٠(وقتي كھ موعد پرداخت نخستین قسط رسید . اي را كھ حاوي اسم او بود ننوشتھ است گاه نامھ ھیچ

رسیده بود  فرانكي را كھ موعد پرداختش ۴٠٠‘٠٠٠فرانك از  ٣٠‘٠٠٠و رو آن تنھا ) ١٧٨۵ژوئیة 
برتوي . پرداخت، بومر موضوع را با بارون دو برتوي، وزیر امور خاندان سلطنتي، در میان گذاشت

لویي كاردینال را احضار كرد و از او خواست تا دربارة اقدامات خود . پاشاه را از قضیھ مطلع كرد
. شده باشند بھ پادشاه نشان داد بایستي از طرف ملكھ نوشتھ آن مقداري نامھ كھ ظاھرًا مي  رو. توضیح بدھد

این بھ خط ملكھ نیست و حتي امضاي آن ھم بھ شكل صحیح «: پادشاه فورًا فھمید كھ اینھا جعلیند و گفت
اي كھ با ھمسرش دشمن  این سوء ظن براي پادشاه ایجاد شد كھ رو آن و افرادي دیگر از دستھ» .باشد نمي

 ١۵(او دستور داد كاردینال در باستیل زنداني شود . اند ئھ كردهبودند براي از بین بردن اعتبار ملكھ توط
درپي مخفیگاه خود را عوض  مادام گریخت و پي. و از پلیس خواست كھ مادام دوالموت را پیدا كند) اوت
كسان دیگري كھ دستگیر شدند عبارت بودند از . كرد، ولي باالخره دستگیر، و بھ باستیل فرستاده شد مي
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اولیوا، رتو دو ویلت، و كالیوسترو كھ بھ غلط مورد سوءظن قرار گرفتھ بود كھ او طرح  /د» بارونس«
این توطئھ را ریختھ است در واقع كالیوسترو حداكثر تالش خود را براي جلوگیري از آن بھ عمل آورده 

  .بود

ست، موضوع را علني براي مطمئن كردن مردم از بیگناھي ملكھ الزم ا  لویي، كھ عقیده داشت یك محاكمة
این محاكمھ شاه بیت محاكمات قرن در فرانسھ بود، ھمان . بھ دشمنان خود یعني پارلمان پاریس احالھ كرد

 ٣١رأي پارلمان در . سھ سال بعد، شاه بیت محاكمات در انگلستان شد  طور كھ محاكمة وارن ھیستینگز،
كھ فریب دھد، فریب خورده است، بیگناه كاردینال رو آن بھ عنوان اینكھ بیش از آن: صادر شد ١٧٨۶مھ 

دو شریك جرم بھ . دیو تبعید كرد-اعالم شد؛ ولي پادشاه او را از مشاغل دولتي محروم كرد و بھ دیر الشز
در جلوكاخ » دادگاه مھ«مادام دوالموت را در مالء عام در . كالیوسترو آزاد شد. زندان محكوم شدند

بھ معناي  Voleuseحرف اول كلمة (» v«انھ زدند و بھ او داغ دادگستري برھنھ كردند و بھ او تازی
العمر در زندان بدنام سالپتریر، كھ مخصوص زنان بود، محكوم  زده شد و بھ زنداني شدن مادام) »دزد«

او پس از گذراندن یك سال در این زندان دیوانھ كننده فراركرد، بھ شوھرش در لندن ملحق شد، . شد
  .درگذشت ١٧٩١چیز توضیح داده شده بود نوشت، و در  در آن ھمھاش را كھ  زندگینامھ

الناس پاریس از برائت كاردینال شاد شدند و ملكھ را بھ خاطر اینكھ موضوع را بھ محاكمة  نجبا و عوام
احساس عمومي این بود كھ اشتھاي او بھ جواھر، كھ برھمگان شناختھ . علني كشانده بود، سرزنش كردند

  .ھاي جعلي معذور داشتھ بود را در باور كردن نامھبود، كاردینال 

شایعات حتي تا آنجا ادامھ یافتند كھ ملكھ متھم بھ این شد كھ رفیقة روآن است؛ ھر چند كھ او روآن را پیش 
بار دیگر ملكھ عفت خود را حفظ كرد و از لحاظ لطمھ بھ آبرویش . از دستگیریش مدت ده سال ندیده بود

  ».تاریخ مرگ ملكھ را باید از محاكمة گردنبند الماس دانست»  :گفتناپلئون . زیان دید

II – ١٧٨٧- ١٧٨٣:كالون  

. الكساندر دوكالون را بھ عنوان ناظر كل امور مالي منصوب كرد -، پادشاه شارل١٨٧٣نوامبر  ١٠در 
لب، روحیة كالون با موفقیت بھ عنوان رئیس دوایر دولتي در مس و لیل خدمت كرده و بھ خاطر رفتار جا

ھرچند كھ خودش ھم، مانند حكومتي كھ از  - سرزنده، و مھارت در امور مالي شھرتي بھ ھم رسانیده بود
فرانك  ٣۶٠‘٠٠٠او در خزانھ فقط . وي خواستھ شده بود نجاتش دھد، بھ نحوي مأیوس كننده مقروض بود

او ھم مانند . شد، یافت مي فرانك بر آن افزوده ۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠اوراق قرضھ كھ سالي  ۶۴۶‘٠٠٠در برابر 
ترسید این كار بھ شورش بینجامد و اقتصاد را بھ  نكر تصمیم گرفت مالیات اضافي وضع نكند، زیرا مي

بھ . لیور درآمد داشت ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠آزمایي داد كھ  در عوض، وي ترتیب یك بخت. ركود بكشاند
لیور در برابر این وعده  ١٨‘٠٠٠‘٠٠٠بھ مبلغ » بالعوض«اي  روحانیان متوسل شد و از آنھا ھدیھ

ھاي طال را تجدید ضرب كرد و از این  سكھ. دریافت داشت كھ جلو طبع آثار ولتر توسط بومارشھ را بگیرد
لیور از بانكداران قرض گرفت و،  ١٢۵‘٠٠٠‘٠٠٠مبلغ . لیور بھ خزانھ سود رساند ۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠راه 

ھا، و  ھا، ترعھ ي بھ بھداشت شھري و بھبود وضع جادهبھ امید تحرك بخشیدن بھ كسب و كار، مبالغ زیاد
ساختن لنگرگاھھاي . مند شدند بنادر تخصیص داد؛ لوھاور، دنكرك، دیپ، والروشل از این وجوه بھره

راھي داشتھ باشد، بآساني  با تكیھ بھ این نظریھ كھ دولت باید پیوستھ ظاھر روبھ. بزرگ در شربور آغاز شد
خود . كرد ھاي برادران پادشاه و ملكھ سؤال نمي داد، و دربارة ھزینھ خصیص ميمبالغي بھ درباریان ت

لیور در  ۴‘۶٠٠‘٠٠٠سلطنتي از   ھاي خانوادة پادشاه، با وجود حسن نیتي كھ داشت، اجازه داد كھ ھزینھ
  .افزایش یابد ١٧٨٧لیور در  ۶‘٢٠٠‘٠٠٠، بھ ١٧٧۵

بایست بھرة  گرفت مي ، و ھرچھ بیشتر قرض ميگرفت كرد بیشتر قرض مي كالون ھرچھ بیشتر خرج مي
راھھاي ممكن   او بھ پادشاه سرگشتھ اعتراف كرد كھ ھمة ١٧٨۶در اوت . بیشتري بھ وام دھندگان بپردازد
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اند، قرضة ملي و كسر بودجة ساالنھ از ھر زمان دیگر بیشتر است، و تنھا گسترش مالیات  طي شده
او، كھ . تواند دولت را از فاجعة مالي نجات دھد شامل شود ميطوري كھ نجبا و روحانیان را نیز  بھ

دانست پارلمان پاریس كھ اینك بانجباي شمشیر اتحادي كتمان نشده داشت با این پیشنھاد مخالفت خواھد  مي
  ورزید، پیشنھاد كرد كھ گروھي از افراد برجستھ، كھ 

نتخاب شده باشند، بھ ورساي احضار توسط خود وي از میان اعضاي ھر سھ طبقھ در سراسر فرانسھ ا
  .پادشاه با این پیشنھاد موافقت كرد. شوند تا دربارة نجات مالي كشور مشاوره كنند

چھل و شش تن از نجبا، یازده روحاني، دوازده : تشكیل جلسھ داد ١٧٨٧فوریة  ٢٢در » مجمع معاریف«
مناطقي كھ (» مناطق كشور« وھشت قاضي، دوازده نماینده از عضو از اعضاي شوراي سلطنتي، سي

كالون با صراحتي . نفر ١۴۴، و بیست و پنج مأمور شھرداري؛ برروي ھم )اي بودند داراي امتیازات ویژه
آمیز خطاب بھ حاضران دربارة مفاسدي سخن گفت كھ ھرقدر ھم در عامل زمان و تعصبات عمیقًا  شھامت

این مفاسد بیش از ھمھ فشار خود را بر مولدترین و «دار باشند، باید از میان برداشتھ شوند، زیرا  ریشھ
عدم تناسب عظیم در سھم «او نابرابري عمومي در كمكھاي مالي و . »كنند زحمتكشترین طبقھ وارد مي

پیشنھادھایي افراطیتر از تورگو . را مورد حملھ قرار داد» كمك ایاالت و اتباع مختلف یك سلطان واحد
اگر این پیشنھادھا قبول . نكھ بھ تصویب پادشاه رسیده است، ارائھ كردمطرح، و آنھا را بھ عنوان ای

بعضي از آنھا، كھ از زمان تورگو باقي مانده بودند، . شدند، امكان داشت از بروز انقالب جلوگیري كنند مي
كاھش مالیات نمك، حذف عوارض مبادالت داخلي، اعادة : مورد قبول معاریف قرار گرفتند، بھ این شرح

ولي تقاضاي او براي یك مالیات . »بیگاري«دادن بھ  دي تجارت غالت، تشكیل مجامع ایالتي، و خاتمھآزا
» اي كمك مالي منطقھ«كردند كھ  نجبا و روحانیان عضو مجمع استدالل مي. تازه و ھمگاني بر زمین ردشد

میزي ھمة اراضي و مستلزم م) تعیین اینكھ ھریك از مناطق چھ مقدار باید بھ بودجة عمومي كمك كند(
توانست بربحران  كشید و نمي سرشماري ھمة مالكان در فرانسھ خواھد بود؛ این كار یك سال طول مي

  .حاضر اثر داشتھ باشد

نھ نجبا و نھ روحانیان، ھیچ كدام از این توسل بھ افكار . كالون با انتشار نطقھاي خود بھ مردم متوسل شد
ھا در مدت وزارت كالون  استن حساب كامل در آمدھا و ھزینھبا خو» مجمع«. عمومي خوششان نیامد

ھا و  دانست آشكار كردن شیوه كالون از انجام این كار امتناع ورزید، زیرا مي. معاملة بھ مثل كرد
ھا بیش از  جویي در ھزینھ اصرار داشت كھ صرفھ» مجمع«. خرابي او خواھند شد ھایش باعث خانھ ھزینھ

مالیاتھا مورد نیاز است، و عالوه بر آن، در مورد حق و اختیار خود براي برقرار  تجدید نظر در ساختمان
چنین اختیاري تنھا بھ اتاژنرو، یعني یك مجمع ملي مركب از . كردن یك نظام مالیاتي تازه تردید داشت

نشده بھ بعد تشكیل  ١۶١۴چنین اجتماعي از سال . گانة اجتماع، تعلق داشت نمایندگان منتخب طبقات سھ
  .بود

الفایت، كھ از جملة معاریف بود، بیشتر پیشنھادھاي كالون را تصویب كرد، ولي بھ خود كالون اعتماد 
. اوكالون را متھم بھ آن كرد كھ قسمتي از اراضي سلطنتي را بدون اطالع پادشاه فروختھ است. نداشت

لویي شانزدھم از عمل كالون . ثابت كردكالون از او خواست كھ این اتھام را بھ ثبوت برساند؛ الفایت آن را 
در توسل بھ مردم با نادیده گرفتن دولت ناراحت شده بود، و از افشاي سلسلھ حقایق متوجھ شد كھ كالون او 

  را در مورد وضع خزانھ فریب داده

نخواھد توانست از معاریف ) پادشاه(است، و دریافت تا زماني كھ كالون ناظر كل امور مالي است، وي 
ھنگامي كھ كالون تقاضا كرد كھ منتقد او، بارون دو برتوي كھ از دوستان . گونھ ھمكاري بھ دست آورد یچھ

شخصي ماري آنتوانت بود، از كار بركنار شود، ماري آنتوانت بھ پادشاه چنین نظر داد كھ درعوض كالون 
نظر او را  ١٧٨٧یل آور ٨پادشاه، كھ از این سروصداھا خستھ شده بود، در تاریخ . را مرخص كند

كالون، كھ خبر یافت پارلمان پاریس درصدد رسیدگي بھ كارھاي اداري و خصوصي وي . پذیرفت
ھاي دولتي و علني  جویي در ھزینھ آوریل لویي بادادن وعدة صرفھ ٢٣در . باشد، بھ انگلستان گریخت  مي
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ز طبق نظر ملكھ، او یكي از در اول مھ، با. كردن وضع مالي كشور، درصدد جلب رضایت معاریف برآمد
  .انتخاب كرد» شوراي امور مالي«معاریف را بھ ریاست 

III – ١٧٨٨-١٧٨٧: لومني دوبرین  

اش چنان شھرة خاص و عام بود كھ  لومني دو برین اسقف اعظم تولوز بود، ولي تمایالت آزادفكرانھ
ھنگامي كھ شش سال پیش . دندفرانسھ بھ قدرت رسیدن وي را مورد تحسین و تشویق قراردا» فیلسوفان«

از آن او را بھ عنوان جانشین كریستوف دو بومون در اسقفیة پایتخت توصیھ كرده بودند، لویي شانزدھم 
یكي از » .ما باید اسقف اعظمي داشتھ باشیم كھ دست كم بھ خداوند اعتقاد داشتھ باشد»  :اعتراض كره بود

مالیھ این بود كھ خود را بھ اسقف اعظم نشین سانس، رضایتبخشترین ضرب شستھاي او بھ عنوان وزیر 
او معاریف را وادار كرد كھ طرح وي را . كھ خیلي از اسقف اعظم نشین تولوز ثروتمندتر بود، منتقل كرد

فرانك از راه وام تصویب كنند، ولي وقتي تقاضاي موافقت نسبت بھ مالیات  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠در مورد تھیة 
لویي كھ متوجھ شد معاریف . بار دیگر معاریف بھ نداشتن اختیار متعذر شدند جدید اراضي را مطرح كرد،

  ).١٧٨٧مھ  ٢۵(بیش از این كاري انجام نخواھند داد، بھ نحوي مؤدبانھ آنھا را مرخص كرد 

. جوییھایي انجام دھد ھاي خود را كاھش دھد، تالش كرد صرفھ برین با تقاضاي اینكھ ھر اداره ھزینھ
فرانك در  ١,٠٠٠,٠٠٠لویي . مقاومت ورزیدند، و پادشاه از وزیر خود حمایت كردرؤساي ادارات 

برین این ). اوت ١١(جویي كرد، و ملكھ ھم كاھش مشابھي را پذیرفت  ھاي خانوادة خود صرفھ ھزینھ
از نكات . شھامت را داشت كھ توقعات پولي دربار، دوستان ملكھ، و یكي از برادران پادشاه را رد كند

، فرمان سلطنتي را در مورد گسترش حقوق مدني بھ پروتستانھا، با ١٧٨٨او این است كھ در ژانویة  مثبت
  .وجود مقاومت بیشتر ھمقطاران روحاني خود، بھ تصویب پارلمان، كھ رغبتي بھ این كار نداشت، رسانید

كاالھاي وارده  او از این جھت بدطالع بود كھ ھنگامي بھ قدرت رسید كھ خرابي وضع محصول، و رقابت
  از انگلستان، باعث اشاعة ركودي اقتصادي شده بودند كھ تا زمان انقالب ادامھ

بعضي از   شورشیان گرسنھ در پاریس شعارھاي انقالبي سردادند و تندیس نیمتنة ١٧٨٧در اوت . داشت
قف اعظم رسد كھ اس چنین بھ نظر مي«: اكتبر آرثر یانگ متذكر شد كھ ١٣در . وزیران را آتش زدند

اتفاقي غیرعادي روي خواھد … نخواھد توانست دولت را از زیر بارسنگین وضع موجود خود آزاد كند
: و در تاریخ ھفدھم او نوشت» .اي است كھ بھ مخیلة خیلیھا خطور كرده است داد، و ورشكستگي اندیشھ

… البي بزرگ درحكومتیك عقیده در بین ھمة حاضران حكمفرما بود، و آن اینكھ آنھا در آستانة انق«
و عنصر … باشند قرار دارند؛ آشوبي عظیم در میان ھمة افرادي كھ خواستار نوعي تغییر و تحول مي

چیز را  شود، ھمھ نیرومند آزادي، كھ از زمان انقالب امریكا ساعت بھ ساعت بر نیروي آن افزوده مي
  ».دستخوش تحول كرده است

بایستي توسط  بودند و مورد قبول پادشاه قرار گرفت ھنوز مي اصالحاتي كھ كالون و برین خواستار آن
پارلمان پاریس با آزاد كردن دادوستد غلھ و تبدیل . پارلمانھا تأیید و بھ عنوان قانون شناختھ شوند

ژوئیة  ١٩در . بھ پرداخت نقدي موافقت كرد، ولي از تصویب یك مالیات تمبر امتناع ورزید» بیگاري«
تنھا ملت، كھ نمایندگي آن با اتاژنرو «اي براي پادشاه فرستاد حاكي از اینكھ  بیانیھاین پارلمان  ١٧٨٧

مردم » .است، حق آن را دارد كھ منابع درآمدي در اختیار پادشاه گذارد كھ قطعي و واجب الرعایھ باشد
كھ تا آن وقت پاریس با این بیانیھ اظھار موافقت بھ عمل آوردند و فراموش كردند كھ اتاژنرو، بھ صورتي 

در تاریخ فرانسھ شناختھ شده بود، یك سازمان فئودالي بود و تمایل كامًال مشخصي بھ سوي طبقات صاحب 
نجباي شمشیر، كھ این موضوع را فراموش نكرده بودند، بیانیھ را مورد تصویب قرار دادند . امتیاز داشت

كھ زمینة انقالب را فراھم » نجیبزادگان شورش«در » نجباي ردا«و » پارلمانھا«ز آن پس خود را با  و ا
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لویي در احضار اتاژنرو تردید كرد، زیرا بیم آن داشت كھ این نمایندگان با ابراز مؤكد . آورد، متحد كردند
  .حق خود بھ قدرت قانونگذاري، بھ حكومت مطلقة خاندان سلطنتي بوربون پایان دھند

اراضي متعلق بھ كلیة طبقات بھ پارلمان عرضھ  او فرماني براي اخذ مالیات از ھمة ١٧٨٧در اوت 
لویي اعضاي پارلمان را بھ یك جلسة رسمي پارلمان بھ نام . پارلمان از تأیید آن امتناع ورزید. داشت

تسمیھ از آنجاست كھ پادشاه در این گونھ جلسات روي نیمكت راحتي مخصوص [» بستر عدالت«
وي تأیید شود؛ اعضاي پارلمان پس از بازگشت بھ پاریس احضار كرد و دستور داد كھ فرمان ] نشست مي

پادشاه آنھا را بھ . اعتبار اعالم داشتند و باردیگر خواستار تشكیل جلسة نمایندگان اتاژنرو شدند تأیید را بي
. در پاریس شورشھایي آغاز شد. ي استانھا بھ اعتراض برخاستند»پارلمانھا«). اوت ١۴(تروا تبعید كرد 

  ).سپتامبر ٢۴(شاه تسلیم شدند، و پارلمان، در میان ابراز شادي مردم، از تبعید فراخوانده شد برین و پاد

لیوري امتناع كرد،  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ھنگامي كھ پارلمان از تصویب پیشنھاد برین دایر بر تأمین یك وام 
  از اعضاي پارلمان» اجالسیة سلطنتي«پادشاه یك . كشمكش تجدید شد

، و وزیر انش در آن استداللھاي خود را درمورد لزوم تأیید اقدام پیشنھادي )١٧٨٧مبر نوا ١١(تشكیل داد 
اعلیحضرتا، این كار «: اورلئان فریاد برآورد/ ورزید، و دوك د پارلمان ھنوز امتناع مي. ارائھ كردند

فرقي »  :ادلویي، با عصبانیتي ناگھاني كھ بھ نحوي بیپروایانھ غیرعادي بود، جواب د» !غیرقانوني است
. و بھ این ترتیب آشكارا مدعي قدرت مطلقھ شد» .خواھم بھ این دلیل قانوني است كھ من آن را مي. كند نمي

او دستور داد فرمان تأیید شود، و این كار ھم شد، ولي ھمینكھ وي از تاالر بیرون رفت، پارلمان این تأیید 
كوتره تبعید كرد و دو تن از - ورلئان را بھ ویلرا/ لویي، كھ از این امر مطلع شد، دوك د. را لغو كرد

پارلمان، كھ بھ این بازداشتھا و بازداشتھاي دیگر معترض بود، ). نوامبر ٢٠(قضات را بھ باستیل فرستاد 
ھایي براي پادشاه فرستاد كھ حاوي كلماتي بود كھ نجبا و مردم عادي را  تذكاریھ ١٧٨٨مارس  ١١در 

پادشاھان یا با … . كنند عمال خودسرانھ بھ حقوق غیرقابل تغییر تجاوز ميا«یكسان خرسند كرد، مانند 
ملت، از آن اعلیحضرت، بزرگترین موھبتي را كھ یك پادشاه … . كنند یا با قانون فتوحات زندگي مي

  ».خواھد تواند بھ اتباع خود بدھد، یعني آزادي، مي مي

ھاي  پارلمان دایر بر انتشار صورت درآمدھا و ھزینھ دولت بھ فكر افتاد كھ با تسلیم شدن در برابر خواست
لیوري را  ١۶٠,٠٠٠,٠٠٠این كار وضع را بدتر كرد، زیرا یك كسري . حكومت، پارلمان را آرام كند

بانكداران دیگر حاضر نبودند بھ دولت وام بدھند، مگر اینكھ پارلمان وام را تصویب . آشكار ساخت
صادر » اعالمیة حقوق«پارلمان یك  ١٧٨٨در سوم مھ . ین كاري نكندكرد، و پارلمان ھم عھد كرد چن مي

كرد كھ در آن بھ لویي شانزدھم و وزیرانش یادآور شده بود كھ فرانسھ كشوري سلطنتي است كھ پادشاه 
كند، و پارلمان نباید از حق دیرینة خود دایر بر تأیید فرامین سلطنتي پیش از  طبق قوانین بر آن حكومت مي

در این اعالمیھ بار دیگر تشكیل جلسة اتاژنرو . نین فرامیني بھ صورت قانون درآیند، دست بكشدآنكھ چ
منیل و گواالر دستگیر  اپره/ وزیران دستور دادند دو تن از رھبران پارلمان بھ نامھاي د. خواستھ شده بود

راضات خشمگینانھ در نظمي پر سروصدا در تاالر اجتماعات، و اعت ؛ این كار در میان بي)مھ ۴(شوند 
اي كھ در رأس آنھا یك دادگاه  مھ برین قصد دولت را بھ دایر كردن دادگاھھاي تازه ٨در . خیابان، انجام شد

. عالي قرار دارد، و از آن پس تنھا این دادگاھھا قدرت تأیید فرامین سلطنتي را خواھند داشت، اعالم كرد
شد و تمام تركیب قوانین فرانسھ  صرفًا قضایي محدود ميبھ امور » پارلمانھا«برابر این طرح، وظایف 

در خالل این احوال، ایام تعطیالت پارلمان پاریس اعالم، و در حقیقت از فعالیت . بایستي اصالح شود مي
  .باز داشتھ شد

. آنھا بھ كمكش آمدند  ھمة. ي ایالتي متوسل شد»پارلمانھا«پارلمان پاریس بھ نجیبزادگان، روحانیان، و 
 ١۵(یك مجمع روحانیان . دوكھا و اعیان اعتراضاتي علیھ لغو حقوق دیرینة پارلمان براي پادشاه فرستادند

خود را، كھ در گذشتھ بھ طور متوسط دوازده » ھدیة بالعوض«. دادگاه عالي جدید را محكوم كرد) ژوئن
  لیور كاھش داد، و ١‘٨٠٠‘٠٠٠میلیون لیور بود، بھ 
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پارلمانھاي ایالتي یكي بعد . بھ وضع خود باز گردانده نشود، دیگر كمكي نخواھد داداعالم داشت تا پارلمان 
اعالم داشت ھیچ فرماني را كھ توسط پارلمان ) مركز بئارن(پارلمان پو . از دیگري علیھ پادشاه برخاستند

دست بھ پاریس رد شده باشد تأیید نخواھد كرد؛ و ھنگامي كھ قضات تھدید بھ اعمال زور شدند، مردم 
وزیران پادشاه را بھ عنوان خیانتكاران ) مركز نورماندي(پارلمان روان . اسلحھ بردند تا از آنھا دفاع كنند

. مورد حملھ قرار داد، و ھمة كساني را كھ بخواھند از دادگاھھاي جدید استفاده كنند یاغي اعالم داشت
ولت سرباز فرستاد تا این پارلمان را از وقتي د. فرامین مشابھي صادر كرد) مركز برتاني(پارلمان رن 

) مركز دوفینھ(در گرنوبل . رو شدند كار بر كنار كند، این سربازان با مستخدمان مسلح نجباي محلي روبھ
محلي اعالم داشت، مردم شھر، كھ » پارلمان«وقتي فرماندة نظامي یك فرمان سلطنتي را دایر بر انحالل 

شدند، از باالي پشت بامھا سربازان  ناقوس احضار شده بودند تقویت مي توسط دھقاناني كھ بھ وسیلة صداي
را كھ خودشان ھم رغبتي بھ این كار نداشتند زیر رگبار سفالھاي بام قرار دادند و فرمانده را با تھدید بھ این 

 ٧(رد اش بھ دار آویختھ خواھدشد، مجبور كردند كھ فرمان پادشاه را پس بگی مجازات كھ از چلچراغ خانھ
ولي قضات از یك دستور سلطنتي دایر بر اینكھ بھ تبعید بروند اطاعت ). »روز سفالھا« ١٧٨٧ژوئن 
  .كردند

نجبا، روحانیان، و مردم عادي تصمیم . العمل خود یك عمل تاریخي انجام دادند مردم گرنوبل با عكس
 ٢١گرفتند كھ اتاژنرو دوفینھ را، كھ تشكیل آن از حقوق دیرینة این منطقھ بود، براي تشكیل اجتماعي در 

ي كرده بود، بھ این طبقھ پیروزي را رھبر» روز سفالھا«در » طبقة سوم«چون . ژوئیھ از نو برقرار كنند
دیگر باشد؛ و توافق شد كھ در اجتماع   اجازه داد شده كھ تعداد نمایندگانش برابر مجموع نمایندگان دو طبقة

این توافقھا سوابقي ایجاد كردند كھ در تشكیل . جدید رأي دادن باید بھ وسیلة افراد صورت گیرد نھ طبقات
دگان اتاژنرو دوفینھ، كھ اجازه نداشتند در گرنوبل تشكیل جلسھ دھند، نماین. مجمع ملي اتاژنرو نقشي داشتند

 -در ویزیل بھ فاصلة چند كیلومتري تشكیل جلسھ دادند؛ در آنجا، تحت رھبري حقوقدان جواني بھ نام ژان
ھایي تنظیم كردند  ژوزف مونیھ، و یك سخنران جوان بھ نام آنتوان بارناو، پانصد نمایندة حاضر قطعنامھ

  ،»ھاي سر بھ مھر نامھ«حاكي از تأیید حقوق بھ ثبت رسیدة پارلمانھا، مطالبة منسوخ كردن ) ١٧٨٨وت ا(
تشكیل اتاژنرو، و تعھد بھ اینكھ ھرگز با مالیاتھاي تازه موافقت نكنند مگر اینكھ اتاژنرو آنھا را تصویب 

ي یك ایالت كامل بھ مبارزه با پادشاه در اینجا یكي از نخستین گامھاي انقالب فرانسھ برداشتھ شد، یعن. كند
  . برخاستھ و در واقع خواستار سلطنت مشروطھ شده بود

پادشاه، كھ شورش تقریبًا ملي علیھ اختیارات و قدرت سلطنتي او را مغلوب كرده بود، تسلیم شد و تصمیم 
بود، و رشد  سال از تاریخ آخرین جلسة اجتماعي گذشتھ ١٧۴ولي چون . گرفت اتاژنرو را تشكیل دھد

تقاضایي  ١٧٨٨ژوئیة  ۵كرد، لویي شانزدھم در  ھاي گذشتھ را غیرممكن مي طبقة سوم استفاده از شیوه
  غیرعادي، بھ صورت یك فرمان شوراي سلطنتي، خطاب بھ مردم

  :صادر كرد كھ در آن گفتھ شده بود

ھاي  وقتي كیفیت شیوه ھاي قبلي نزدیك باشد؛ ولي اعلیحضرت كوشش خواھند كرد كھ روش كار بھ شیوه
بھ این ترتیب، … . قدیمي را نتوان تعیین كرد، مایلند كھ این نقیصھ را با تعیین ارادة ملت خود جبران كنند

الذكر در ھمة سوابق ھر  پادشاه تصمیم گرفتھ است فرمان دھد كھ كلیة پژوھشھاي ممكن دربارة مطالب فوق
… . اختیار نمایندگان طبقات سھ گانھ و مجامع ایالتي قرار گیرنداستان بھ عمل آیند و نتایج این تحقیقات در 

… . این نمایندگان و مجامع بھ نوبة خود خواستھاي خویش را بھ اطالع اعلیحضرت خواھند رسانید
كھ كلیة اطالعات و … كنند اعلیحضرت از ھمة پژوھشگران و افراد تحصیلكرده در كشور خود دعوت مي

  .الب مندرج در این فرمان را بھ نشاني مھردار سلطنتي ارسال دارندیادداشتھاي مربوط بھ مط

اوت لویي از طبقات سھ گانة فرانسھ خواست نمایندگاني بھ اتاژنرو ملي، كھ قرار بود در اول مھ  ٨در 
در ھمان روز او دادگاه عالي را معلق كرد، و طولي . در ورساي تشكیل جلسھ دھد، اعزام دارند ١٧٨٩

 ١٧٨٩دسامبر  ٣١تا اوت دولت، با اعالم اینكھ  ١۶در . نكشید كھ این دادگاه از صحنة تاریخ محو شد
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پرداخت خواھند شد و ھمة اتباع باید این كاغذھا را بھ » كاغذ«تعھدات دولت بعضًا با پول رایج و بعضًا با 
اوت برین غرق در  ٢۵در . عنوان پرداخت قانوني قبول كنند، عمًال بھ ورشكستگي خود اعتراف كرد

او بھ اسقفیة پر ثروت خود . سوزاندند، استعفا دادعنایات و ثروت، و در حالي كھ مردم پاریس نیمتنة او را 
  .خود را كشت ١٧٩۴در سانس رفت و درآنجا در سال 

IV – ١٧٨٩- ١٧٨٨: بار دیگر نكر  

در این ھنگام لویي عنوان وزارت و ). اوت ٢۵(پادشاه با بیمیلي از نكر خواست بھ دستگاه دولتي بازگردد 
الناس، از  ، از ملكھ و روحانیان گرفتھ تا بانكداران و عوامھمھ. یك كرسي در شوراي سلطنتي بھ نكر داد

گروه بزرگي از مردم در محوطة كاخ ورساي اجتماع كردند تا بھ او . این انتصاب تحسین بھ عمل آوردند
» .مانم؛ آرامش خاطر داشتھ باشید بلي، فرزندانم، من مي«: خوشامد بگویند؛ او بیرون آمد و بھ آنھا گفت

  .او ھم بھ شیوة آن زمان گریست. زدند و دستش را بوسیدند بعضیھا زانو

بینظمي در دستگاه دولتي، در خیابانھا، و در افكار مقامات رسمي و مردم چنان بھ از ھم گسیختگي سیاسي 
توانست انجام دھد این بود كھ تا تشكیل اتاژنرو ثبات را حفظ  نزدیك شده بود كھ حد اعالي كاري كھ نكر مي

فرانك از پول خود را  ٢,٠٠٠,٠٠٠اي اینكھ كاري در جھت اعادة حس اعتماد انجام داده باشد، كند، و بر
او . در خزانھ نھاد و ثروت شخصي خویش را بھ عنوان تضمین قسمتي از تعھدات دولت وثیقھ گذارد

  اوت را دایر بر ١۶دستور مورخ 

وراق قرضة دولتي در بازار سي درصد بھاي ا. اینكھ زمینداران بھ جاي پول كاغذ قبول كنند لغو كرد
بانكداران بھ قدر كافي بھ خزانھ وام دادند تا گلیم خود را براي یك سال از بحران بیرون . افزایش یافت

  .كشند

پارلمان، كھ از بادة پیروزي سرمست ). سپتامبر ٢٣(پادشاه بھ پیشنھاد نكر پارلمان را بار دیگر فراخواند 
عمل كند، یعني بھ صورت  ١۶١۴اه شد كھ اظھار داشت اتاژنرو باید مانند سال شده بود، مرتكب این اشتب

این كار بھ خودي خود طبقة سوم را بھ . طبقات مجزا جلسھ كند و بھ صورت واحدھاي طبقاتي رأي دھد
كھ مردم، كھ عمومًا ادعاي پارلمان را دایر بر این. كرد اي كھ از لحاظ سیاسي فاقد قدرت بود تبدیل مي طبقھ

مدافع آزادي در برابر ظلم و جور است معتبر شمرده بودند، متوجھ شدند كھ آزادي مورد نظر آزادي دو 
پارلمان، كھ بھ این ترتیب خود را در صف نظام . باشد امتیازدار براي بال اثر داشتن فرامین پادشاه مي  طبقة

اشت از دست داد و از آن پس در شكل فئودال در آورده بود، پشتیباني طبقة متوسط را كھ نیروي بسیار د
. محدودیت خود را نشان داده و بھ آخر خط رسیده بود» شورش نجیبزادگان«. دادن بھ وقایع نقشي نداشت

  .داد اینك این شورش جاي خود را بھ انقالب طبقة متوسط مي

محصوالت كم بھ دنبال این خشكسالي، تگرگي آمد كھ . وظیفة نكر را مشكلتر كرد ١٧٨٨خشكسالي سال 
در پاریس . ترین زمستانھا در تاریخ فرانسھ بود از سخت ١٧٨٩- ١٧٨٨زمستان . رشد را از میان برد

. رودخانة سن از پاریس تا لوھاور یكپارچھ یخ بست. داد درجھ زیر صفر را نشان مي ٢٨دماسنج حدود 
قات باال حد اعالي كوشش طب. افزایش یافت ١٧٨٩سو در فوریة  ١۴بھ  ١٧٨٨سو در اوت  ٩بھاي نان از 

اورلئان، صدھا ھزار لیور صرف / بعضي از نجبا، مانند دوك د. خود را براي تخفیف مشقت بھ كار بردند
یك صومعھ مدت شش ھفتھ بھ یك ھزار و . لیور داد ۴٠٠,٠٠٠تغذیھ و گرم كردن فقرا كردند؛ اسقف اعظم 

جلو . لیور وارد كرد ٧٠,٠٠٠,٠٠٠بھ ارزش  نكر صدور غلھ را منع، و غالتي. داد دویست نفر غذا مي
او وظیفة تأدیة وامھایي را كھ بھ عھده گرفتھ بود براي اسالف خود یا براي اتاژنرو باقي . قحطي گرفتھ شد

  . گذارد
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دسامبر  ٢٧رغم اندرز مخالف نجباي نیرومند، پادشاه را وادار كرد كھ در  در خالل این احوال، علي
ایر براینكھ در اتاژنرو، نمایندگان طبقة سوم از لحاظ تعداد با مجموع تعداد دو فرماني صادركند د ١٧٨٨

اي بھ ھمة مناطق فرستاد كھ براي تعیین  او دعوتنامھ ١٧٨٩ژوئن  ٢۴در . طبقة دیگر برابر باشند
در طبقھ سوم ھمة مردان فرانسوي كھ بیش از بیست و چھار سال داشتند و . نمایندگان خود رأي دھند

پرداختند حق و حتي دستور داشتند رأي دھند؛ ھمة صاحبان حرفھ، كسبھ، و اعضاي  نھ مالیاتي ميھرگو
. در حقیقت، ھمة مردم عادي غیر از فقرا و فقیرترین كارگران حق رأي داشتند. اصناف ھم ھمین طور

یئت یك نماینده دادند، و این ھ تشكیل جلسھ مي» ھیئت انتخاباتي«نامزدھاي موفق انتخاباتي بھ عنوان یك 
ھا براي تعیین یك نماینده در  كشیشان و ھمة صومعھ در طبقة اول، ھمة. كرد براي منطقة خود انتخاب مي

  مجمع انتخاباتي

ھا بھ اعتبار شغل خود اعضاي آن مجمع  اسقفھاي اعظم، اسقفھا و رؤساي صومعھ. دادند منطقھ رأي مي
 ٢۴در طبقة دوم، ھمة نجبایي كھ بیش از . كرد ژنرو انتخاب مياین مجمع، یك نمایندة كلیسا براي اتا. بودند

سال داشتند بھ خودي خود عضو مجمع انتخاباتي بودند، و این مجمع یك نفر را بھ عنوان نمایندة نجباي 
پرداختند  لیور یا بیشتر مي ۶اي بھ مبلغ  در پاریس فقط كساني كھ مالیات سرانھ. كرد منطقة خود انتخاب مي

  .درا ین شھر، بیشتر اعضاي طبقة كارگر از رأي محروم بودند. داشتندحق رأي 

از ھریك از مجامع انتخاباتي، در ھر منطقھ، از طرف دولت دعوت شد كھ صورتي از شكایات و 
صورتھاي شكایات مناطق در فھرست شكایات ایالتي . نارضاییھا براي راھنمایي نمایندة خود تنظیم كند

در ھمة صورتھاي . شدند و اینھا بھ طور كامل یا خالصھ بھ پادشاه ارائھ ميبراي ھر طبقھ خالصھ، 
شكایات این اتفاق نظر وجود داشت كھ آنھا قدرت مطلقھ را محكوم داشتھ، و خواستار آن بودند كھ سلطنت 

اي داشتھ باشند كھ در آن اختیارات پادشاه و وزیرانش بھ وسیلة قانون و ھمچنین بھ وسیلة یك  مشروطھ
كھ از طرف ھمة مردم كشور انتخاب شود و بھ فواصل تشكیل جلسھ دھد، و تنھا ھمین مجمع  –مجمع 

تقریبًا . محدود شده باشد - اختیار داشتھ باشد كھ مالیاتھاي تازه وضع كند و قوانین تازه را بھ تصویب برساند
د تا اینكھ چنین قانون اساسیي نمایندگان دستور داده شده بود كھ براي دولت اعتباري تصویب نكنن  بھ ھمة

رویھاي  ھمة طبقات بیكفایتي مالي دولت، زیانھاي ناشي از مالیاتھاي غیر مستقیم، و زیاده. تأمین شود
ھمة آنھا خواستار محاكمھ توسط . محكوم كردند - »ھاي سر بھ مھر نامھ«مانند موضوع  -قدرت پادشاه را

ھمھ خواستار آزادي بودند، . فتیش، و اصالح قوانین بودندھیأت منصفھ، محفوظ ماندن مكاتبات پستي از ت
نجبا خواستار اختیارات خود بھ صورتي كھ در دوران قبل از ریشلیو وجود : خاص خود  ولي بھ شیوة

داشت بودند؛ روحانیان و طبقة بورژوازي خواستار آزادي از ھرگونھ دخالت دولت بودند؛ و دھقانان 
ھمھ، از نظر اصول، مالیاتبندي مساوي بر كلیة . ظالمانھ و عوارض فئودالي خواستار آزادي از مالیاتھاي

حكومت » االھي حق«ھمھ نسبت بھ پادشاه ابراز وفاداري كردند، وي ھیچ كس دربارة . اموال را پذیرفتند
  .وي ذكري بھ میان نیاورد؛ این اتفاق نظر وجود داشت كھ چنین حقي از میان رفتھ است

صریح شده بود كھ در اتاژنرو، ھریك از طبقات باید جداگانھ تشكیل جلسھ داده و بھ در شكایات نجبا ت
شمرد، و خواستار آن بود  شكایات روحانیان رواداري مذھبي را مردود مي. عنوان یك طبقة واحد رأي دھد

دند كھ بعضي از شكایات خواستار آن بو. كھ حقوق مدني كھ اخیرًا بھ پروتستانھا اعطا شده بود لغو شود
ھا براي خود مناطق باقي گذارده شود، و ھمة كشیشان امكان رسیدن بھ مقامات باال  سھم بیشتري از عشریھ

تقریبًا ھمة شكایات روحانیان حاكي از ابراز تأسف از فقدان اصول اخالقي آن دوران در . را داشتھ باشند
دادند، و خواھان آن  از حد مطبوعات نسبت مي آنھا این تباھي را بھ آزادي بیش. ھنر، ادبیات، و تئاتر بودند

  بودند كھ آموزش و

  .پرورش منحصرًا زیر نظر روحانیان كاتولیك باشد

در این شكایات، تقاضاي . شكایات، طبقة سوم بیشتر منعكس كنندة نظرات طبقة متوسط و دھقانان مالك بود
آن بودند كھ راه رسیدن بھ مقام و بھ ھمة  این نمایندگان خواھان. العبور شده بود لغو حقوق فئودالي و حق
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آنھا ثروت كلیسا و بیكارگي پرھزینة . صاحبان استعداد باز باشد  مشاغل براي ھمة طبقات و براي ھمة
در یك شكایت پیشنھاد شده بود كھ براي ترمیم كسر بودجھ، پادشاه باید زمینھا . كردند راھبان را محكوم مي

ھا   در شكایت دیگري پیشنھاد شده بود كھ كلیة اموال صومعھ. بھ فروش برسانداالجارة روحانیان را  و مال
در بسیاري از شكایات از ویران شدن مزارع بر اثر عبور حیوانات و شكارھاي نجبا شكوه . ضبط شوند

آنھا خواستار آموزش ھمگاني رایگان، اصالح وضع بیمارستانھا و زندانھا، و ھمچنین لغو كامل . شده بود
اي از كل و مشتي از خروار  در یكي از شكایات دھقانان، كھ نمونھ. ام سرفداري و تجارت برده بودندنظ

ما منبع ثروت … . ما ستون اصلي تخت سلطنت و پشتیبان واقعي ارتشھا ھستیم«: بود، چنین آمده بود
  ».ایم براي دیگرانیم و خودمان در فقر باقي مانده

براي مدتي، . اي غرورآمیز و پربركت بود ، در تاریخ فرانسھ لحظھبر روي ھم، این انتخاب اتاژنرو
فرانسة دوران خاندان بوربون تقریبًا بھ صورت یك دمكراسي درآمد، و احتماًال تعداد مردمي كھ رأي دادند، 

این انتخابات منصفانھ . روند بیشتر بود نسبت بھ مردمي كھ امروز در امریكا بھ پاي صندوقھاي رأي مي
ظاھرًا این انتخابات بیش از . شد در كاري چنین تازه انتظار داشت، بینظم نبود و بھ آن اندازه كھ ميبود، 

تا آنجا كھ اطالعي در دست . اغلب انتخاباتي كھ در دمكراسیھاي بعدي اروپا انجام شد، از فساد بري بود
ھاي كار بھ  بود كھ دربارة شیوهگاه تا آن تاریخ یك دولت دعوتي چنین وسیع از مردم خود نكرده  است، ھیچ

بر روي ھم، این شكایات دیدي كاملتر . دولت تعلیم دھد و شكایات و خواستھاي خود را بھ اطالع آن برساند
اكنون فرانسھ . از آنچھ دولت تا آن وقت بھ دست آورده بود، از اوضاع و شرایط فرانسھ بھ دولت دادند

در این وقت فرانسھ، . م را براي كشورداري بھ دست آورده بودبیش از ھر زمان دیگر ابزار و مصالح الز
رو شوند كھ قبًال گامھاي  آزادانھ، بھترین افراد خود را از ھر طبقھ انتخاب كرده بود تا با پادشاھي روبھ

وقتي این مردان، كھ از ھمة نقاط كشور آمده . شجاعانة نخستین را در مسیر تغییر و تحول برداشتھ بود
  .قلوب ھمة مردم فرانسھ آكنده از امید بود  اه پاریس و ورساي را در پیش گرفتند،بودند، ر

V – ورود میرابو بھ صحنھ  

پرووانس و ھم در مارسي او را انتخاب  - اي بود كھ مردم عادي ھم دراكس آن یكي از نمایندگان نجیبزاده
  داشت، او، كھ این افتخار دوگانھ و غیرعادي ممتازش مي. كرده بودند
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  میرابو: اودون

میرابو زشترو و جذاب از بدو ورود خود بھ . ویكتور ریكتي ملقب بھ كنت دو میرابو بود -گابریل - اونوره
  .، یكي از شخصیتھاي طراز اول انقالب بود١٧٩١تا ھنگام مرگ زودرسش در ) ١٧٨٩آوریل (پاریس 

یعني   ،»دوست بشر«یك فیزیوكرات و بھ عنوان  - ویكتور ریكتي، ماركي دو میرابو - ما قبًال از پدرش
را » دوست بشر«وونارگ این . ایم دوست ھمھ كس غیر از ھمسر و فرزندان خود، بھ نیكي یاد كرده

كھ از دریا مغرورتر و بیقرارتر، و داراي اشتھایي … صاحب خلق و خویي تند و تیز و مالیخولیایي«
خود ماركي بھ ھمة اینھا معترف بود و . كردتوصیف » سیري ناپذیر براي لذت، دانش، و افتخار است

او در بیست و ھشت سالگي . افزود كھ عدم پایبندي بھ اصول اخالقي براي او طبیعتي ثانوي شده است مي
كند یا نھ؛ از ماري دو وسان، كھ ھرگز او را ندیده بود  بر آن شد كھ معلوم كند آیا یك زن برایش تكافو مي

پس از ازدواج با ماري، . رت ارث در انتظارش بود، خواستگاري كردولي ثروت قابل توجھي بھ صو
متوجھ شد كھ این زن شلختھ، بیعرضھ، و بداخالق است؛ ولي برایش ظرف یازده سال یازده بچھ آورد، كھ 

ھاي  ماركي بھ خاطر نوشتھ ١٧۶٠در . از آنھا پنج تن دوران كودكي را گذراندند و جان بھ در بردند
ھمسرش او را رھا كرد  ١٧۶٢در سال . شاتو دو ونسن زنداني، ولي یك ھفتھ بعد آزاد شد انگیزش در فتنھ

  .و نزد مادرش بازگشت

یكي از مادر بزرگھایش . آور خانوادگي بزرگ شد گابریل، پسر ارشد، در میان این وقایع ھیجان - اونوره
آور است  حیرت. شدند مجنون از دنیا رفت؛ یكي از خواھران و یكي از برادرانش گاه گاه دچار جنون مي

و بھ ھنگام تولد دو دندان ا. كھ خود گابریل كھ با مصیبتھایي پشت سر ھم دست بھ گریبان بود دیوانھ نشد
در سھ سالگي بھ آبلھ دچار شد، كھ صورتش را مانند میدان . داشت كھ در حكم ھشداري بھ جھانیان بود
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پدرش، كھ او ھم . جو، و خود رأي بود او پسركي بسیار بانشاط، ستیزه. جنگ زخمدیده و پرچالھ ساخت
زد و بھ این ترتیب موجب نفرت فرزندش  ا كتك ميجو و خودرأي بود، مرتبًا او ر بسیار با نشاط و ستیزه

بھ یك دانشكدة نظام در ) ١٧۶۴(ماركي خوشحال بود كھ با فرستادن او در سن پانزدھسالگي . شد مي
در آنجا گابریل ریاضیات، آلماني، و انگلیسي آموخت؛ او با . پاریس، خود را از شر وي خالص كرده است

آثار ولتر راخواند و مذھب خود . ور بود قھ بھ موفقیت در درونش شلعھكرد، زیرا آتش عال  شوق مطالعھ مي
در ارتش رفیقة . را برباد داد؛ آثار روسو را خواند و آموخت كھ نسبت بھ افراد عادي احساس ھمدردي كند

افسر فرماندة خود را از چنگش درآورد، یك دوئل كرد؛ در حملة فرانسھ بھ جزیرة كرس شركت جست، و 
  .مند شد شھامت چنان تعریف و تحسیني از او بھ عمل آمد كھ پدرش براي یك لحظھ بھ او عالقھ بھ خاطر

فرانك بھ ارث  ۵٠٠,٠٠٠در بیست وسھ سالگي، بیپرده براي پول، با امیلي دو مارینیاك، كھ انتظار داشت 
  گابریل . امیلي براي گابریل پسري آورد و یك فاسق گرفت. ببرد، ازدواج كرد

با شخصي بھ نام موسیو دو ویلنوو . و را كشف كرد، خیانتھاي خود را پنھان داشت، و او را بخشیدخیانت ا
پدرش براي اینكھ وسایل . بھ نزاع برخاست، یك چتر را روي سر اوخرد كرد، و متھم بھ اقدام بھ قتل شد

آن گابریل بزور در  بھ دست آورد كھ بھ موجب» نامة سر بھ مھر«فرار او را از دستگیري فراھم كند، یك 
او از ھمسرش خواست بھ وي ملحق شود، ولي . اي در نزدیكي مارسي زنداني شد ایف در جزیره/شاتو د

ھایي حاكي از خشم روبھ تزاید مبادلھ كردند، تا اینكھ گابریل بھ ھمسرش  آنھا نامھ. ھمسرش امتناع كرد
گاه بھ ھمبستر شدن با ھمسر  ل، وي گاهدر عین حا). ١٧٧۴دسامبر  ١۴(» خداحافظ براي ھمیشھ«: نوشت

  .داشت فرماندة قلعھ خود را گرم نگاه مي

پدرش ترتیبي داد تا او را بھ بازداشتگاھي آزادتر در شاتو دو ژو در نزدیكي پونتارلیھ و  ١٧٧۵در مھ 
جا وي موریس او را بھ یك میھماني دعوت كرد و در آن -زندانبان او موسیو دو سن. مرز سویس منتقل كنند

سوفي میرابورا بیش از . سالة ماركي دو مونیھ، كھ ھفتادسال داشت، آشنا شد با سوفي دو روفھ ھمسر نوزده
موھایش زبر و بینیش بسیار بزرگ . برد شوھر خود ارضا كننده یافت؛ صورت میرابو خوشي را از دل مي

با زبان خود ھر زني را از راه بھ توانست  بارید، طبعش آتشین بود، و او مي بود، اما از چشمانش آتش مي
میرابو ازپونتارلیھ گریخت، بھ تونون، در ساووا رفت، و یكي . سوفي خود را كامًال تسلیم او كرد. در كند

سوفي در وریر، واقع در سویس، بھ میرابو  ١٧٧۶در اوت . از دختر عموھایش را در آنجا اغوا كرد
در این ھنگام . بود» روزي ھزار بار مردن«گي كردن مانند ملحق شد، زیرا بھ قول خودش، دور از او زند

  .سوفي تصمیم گرفت كار كند، چون میرابو آھي در بساط نداشت» !یا گابریل یا مرگ«: سوفي عھد بست

این دو بھ آمستردام رفتند، و در آنجا ناشر آثار روسو، بھ نام مارك ري، میرابو را بھ عنوان مترجم 
میرابو چند اثر كم اھمیت . داد  كرد و درس ایتالیایي ھم مي عنوان منشي او كار ميسوفي بھ . استخدام كرد

كند، و  او فضیلت، نیكوكاري، و امساك را موعظھ مي«: نوشت كھ در یكي از آنھا دربارة پدرش چنین گفت
را این نوشتھ » پدر«میرابو » .حال آنكھ خودش بدترین شوھرھا و سختگیرترین و ولخرجترین پدرھاست

تخطي از اصول حسن نزاكت دانست و با والدین سوفي ھمدست شد تا ترتیبي دھند كھ این دو نفر از ھوالند 
سوفي، كھ . دستگیر، و بھ پاریس، آورده شدند ١٧٧٧مھ  ١۴آنھا در . بھ مملكت خودشان بازگردانده شوند

گابریل، كھ شدیدًا خشمگین . در تالش خود بھ قصد خودكشي موفق نشده بود، بھ یك دارالتأدیب اعزام شد
بود، در شاتودو ونسن زنداني شد و پاي خود را جاي پاي پدرش و دیدرو گذاشت، در آنجا وي چھل و دو 

. بعد از دو سال، بھ او اجازه داده شد كتاب، كاغذ، و مركب در اختیار داشتھ باشد. ماه بسختي بھ سر برد
سوفي دختري بھ دنیا  ١٧٧٨ژانویھ  ٧در . فرستاد مي ھایي حاكي از اخالص پراحساس براي سوفي نامھ

  در ماه ژوئن. آورد كھ ظاھرًا متعلق بھ میرابو بود

  .مادر و بچھ بھ یك صومعھ در ژین در نزدیكي اورلئان منتقل شدند
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بگذارید من «: او تقاضا كرد. میرابو از پدرش استدعا كرد كھ او را ببخشد و ترتیب آزادي او را بدھد
من جز دیوارھاي ! ا ببینم؛ بگذارید ھواي آزادتر تنفس كنم؛ بگذارید صورت ھمنوعان خود را ببینمآفتاب ر

براي كاھش بدبختي، براي » .پدرم، من از رنج و عذاب ورم كلیھ خواھم مرد. بینم تیره چیزي نمي
بعضي از درآوردن مقداري پول براي سوفي، و براي جلوگیري از دیوانھ شدن خود چند كتاب نوشت كھ 

در این اثر بیعدالتیھاي دستگیري . ھاي سر بھ مھر نام داشت مھمترین آنھا نامھ. آنھا جنبة عشقي داشتند
. بدون مجوز قانوني و بازداشت بدون محاكمھ توصیف، و اصالح وضع زندانھا و قوانین خواستھ شده بود

 ١٧٨۴حت تأثیر قرار داد كھ در انتشار یافت، چنان لویي شانزدھم را ت ١٧٨٢این كتاب كوچك، كھ در 
  .دستور داد تا ھمة زندانیاني كھ در ونسن زنداني بودند آزاد شوند

شد در باغھاي قلعھ قدم  بھ او اجازه داده مي ١٧٧٩زندانبانان میرابو بر وي رحم آوردند، و بعد از نوامبر 
آمدند  ھ افراد كھ بھ مالقاتش مياو در بعضي از اینگون. آمدند ببیند بزند و كساني را كھ بھ مالقاتش مي

پدرش قبول كرد ترتیب آزادي او را بدھد مشروط . یافت راھھایي براي دفع نیروي سرشار جنسي خود مي
بر اینكھ او از ھمسرش عذرخواھي كند و بار دیگر با او در یكجا بھ سر برد، زیرا ماركي سالخورده 

اي بھ ھمسرش نوشت و  گابریل نامھ. ده را ادامھ دھداشتیاق داشت یك نوة پسرداشتھ باشد تا این خانوا
او تحت حفاظت پدرش آزاد شد، و پدرش او را بھ خانة بزرگ  ١٧٨٠دسامبر  ١٣در . خواستار بخشش شد

اش دیدن كرد، و  وي در پاریس ارتباطاتي داشت، از سوفي در صومعھ. خود در لو بینیون دعوت كرد
سپس بھ لو بینیون رفت و پدرش را مجذوب . بھ ھمسرش ملحق شودظاھرًا بھ وي گفت قصد دارد دوباره 

اي در نزدیكي صومعھ نقل مكان كرد، بھ  سوفي از ھمسرش پول دریافت داشت، بھ خانھ. خود ساخت
سروان سابق پیش از . كاري خیریھ پرداخت، و حاضر شد با یك سروان سابق سواره نظام ازدواج كند

  .سوفي خود را كشت) ١٧٨٩سپتامبر  ٩(جھان بست و روز بعد اینكھ ازدواج سرگیرد، چشم از 

او در . میرابو ھمسرش را بھ جرم ترك خانواده بھ محاكمھ كشانید. ھمسر میرابو از دیدن وي امتناع كرد
این محاكمھ شكست خورد، ولي دوستان و دشمنان خود را بالغت نطق پنجساعتة خویش در دفاع از ھدف 

پدرش اورا طرد كرد، و او پدرش را ھم بھ محاكمھ كشانید و یك . حیرت آوردغیرقابل تأمین خود بھ 
 ١٧٨۴در . گرفت و زندگي مجللي داشت پول قرض مي. فرانكي از او بھ دست آورد ٣٠٠٠مقرري ساالنة 

در راه، یك سلسلھ روابط . اي بھ نام ھانریت دو نرا گرفت و با او بھ انگلستان و آلمان رفت رفیقة تازه
اگر زني كوچكترین «گفت  ر با این و آن برقرار كرد كھ ھانریت آنھا را بر او بخشید، زیرا ميمختص

دوبار فردریك را دید و بھ قدر كافي دربارة » .شد داد، وي ناگھان سراپا آتش مي تمایلي بھ او نشان مي
  پروس اطالعات 

رده بود كتابي بھ نام نظام سلطنتي بھ دست آورد تا از روي مطالبي كھ یك سرگرد پروسي در اختیارش گذا
تألیف عظیم «او این كتاب را بھ پدر خود تقدیم داشت، و پدرش آن را بھ عنوان . بنویسد) ١٧٨٨(پروس 

كالون او را مأمور كرد تعدادي گزارش پنھاني دربارة . توصیف كرد» كارگري كھ عقل از سرش پریده
تاد كھ تیزبیني و نیرومندي سبك آنھا وزیر را بھ حیرت او ھفتاد گزارش فرس. امور آلمان برایش بفرستد

  .آورد

در . شود پس از بازگشت بھ پاریس، متوجھ شد كھ نارضایي عمومي بھ شور و حرارت انقالبي نزدیك مي
اتاژنرو تشكیل نشود،  ١٧٨٩اي خطاب بھ مونمورن كھ یكي از وزیران بود اخطار كرد كھ اگر تا  نامھ

اید كھ وقتي نیروي  كنم آیا حساب كرده من سؤال مي«: چنین متذكر شد. پیوست انقالب بھ وقوع خواھد
كنم چھ  كند؟ من سؤال مي آور گرسنگي نبوغ ناشي از یأس را بھ حركت درآورد، چھ تأثیري ایجاد مي  تشنج

ي اند، و حت كساني را كھ در اطراف تخت سلطنت گرد آمده  كسي جرئت خواھد كرد كھ مسئولیت امنیت ھمة
خود او ھم درگیر شور و ھیجان شد و بسرعت در مسیر و جریان امور » خود پادشاه را، بھ عھده بگیرد؟

 - آن - و خود را در اكس  اي كرد، آشتي سست پایھ) درگذشت ١٧٨٩كھ در (وي با پدر خود . قرار گرفت
. او را انتخاب كننداز نجباي منطقھ دعوت كرد كھ . پرووانس بھ عنوان نامزد براي اتاژنرو معرفي كرد

در این ھنگام از جلد . آنھا امتناع ورزیدند، و او متوجھ طبقة سوم شد كھ از او استقبال بھ عمل آورد
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از آن مردم … حق حاكمیت تنھا»  :گفت. كاري خود بیرون آمد و بھ عنوان یك دموكرات پركشید محافظھ
او مایل بھ حفظ سلطنت بود، ولي » .ي باشدتواند بیش از قاضي اول مردم، چیز دیگر نمي… پادشاه. است

تنھا بھ عنوان محافظ مردم در برابر اشرافزادگان؛ در عین حال، اصرار داشت كھ ھمة افراد بالغ ذكور 
مند از امتیاز را بھ یك  در بحثي خطاب بھ اتاژنرو پرووانس طبقات بھره. باید حق رأي داشتھ باشند

كنند، این  چیز را تولید مي اظب باشید، این مردمي را كھ ھمھمو«: اعتصاب عمومي تھدید كرد و گفت
  ».مردمي را كھ براي درآمدن بھ صورت عاملي سھمگین كافي است تنھا بیحركت بمانند، ناچیز نشمارید

در مارسي مردم بھ خاطر نان شورش كردند؛ اولیاي امور دنبال میرابو فرستادند كھ بیاید  ١٧٨٩در مارس 
نفرگرد آمدند تا او را  ١٢٠‘٠٠٠جمعیتي بھ تعداد . سازد، زیرا از محبوبیت او خبر داشتندو مردم را آزاد 

در اندرز بھ . او براي جلوگیري از شدت عمل مردم، بھ تشكیل سازماني از نگھبانان دست زد. تحسین كنند
وازني بین مردم مارسي بھ مردم اندرز داد شكیبایي پیشھ سازند تا اتاژنرو فرصت داشتھ باشد كھ ت
شورشیان از او . تولیدكنندگان خواھان قیمتھاي باال و مصرف كنندگان خواھان قیمتھاي پایین برقرار كند

اكس و مارسي ھر دو . او با ھمان قدرت مجاب كننده شورش دیگري را در اكس فرونشاند. اطاعت كردند
د، و تصمیم گرفت نمایندگي اكس را بھ او را بھ عنوان نمایندة خود برگزیدند، از انتخاب كنندگان تشكر كر

  .بھ قصد ورود بھ اتاژنرو عازم پاریس شد ١٧٨٩در آوریل . عھده بگیرد

VI – ١٧٨٩: آخرین تمرین  

در چند منطقھ در . كرد رو بود و تمرین انقالب مي گذشت كھ با قحطي روبھ میرابو از میان كشوري مي
الناس بھ دفاتر  در لیون، عوام. بھاي نان صورت گرفتنددر شورشھاي مكرري علیھ مالیاتھا و  ١٧٨٩بھار 

در آگده، واقع در نزدیكي مونپلیھ، . ور شدند و دفاتر حسابش را از میان بردند مأمور وصول مالیات حملھ
؛ قیمتھا   زنند، مگر اینكھ بھاي كاالھا كاھش داده شود كردند كھ دست بھ چپاول عمومي مي مردم تھدید مي

بعضي . شدند ھایي كھ بیم كمبود غلھ داشتند، بزور مانع صدور غلھ از مناطق خود مي دھكده .كاھش یافتند
در مونلري، زنان كھ ). ١٧٨٩مھ (كردند  از دھقانان صحبت از آتش زدن ھمة كاخھا و كشتن اربابان مي

ا رھبري كردند، و ھاي مردم را بھ داخل انبارھاي غلھ و نانواییھ شنیدند بھاي نان افزایش یافتھ است، توده
سن، بانیول، آمین،  - سور - ھاي مشابھي در بره صحنھ. نانھا و آردھاي موجود را بھ تصرف درآوردند  ھمة

در شھر، سخنرانان مردم را با گفتن اینكھ پادشاه ھمة پرداختھاي . شدند و تقریبًا ھمھ جاي فرانسھ دیده مي
در ماھھاي مارس و آوریل، گزارشي در پرووانس . كردند مالیات را بھ تعویق انداختھ است، تحریك مي

بھترین پادشاھان خواھان تساوي مالیات است؛ دیگر نباید ھیچ اسقف، ارباب، عشریھ یا «منتشر شد كھ 
بعد از اول آوریل، دیگر عوارض فئودالي » .عوارض، و ھیچ عنوان یا وجھ تمایزي وجود داشتھ باشد

در چھارم اوت یك عمل » داوطلبانھ«ز این عوارض بھ طور دست كشیدن نجبا ا. شدند پرداخت نمي
  .فداكارانھ نبود، بلكھ بھ رسمیت شناختن یك عمل انجام شده بود

از . یافت در پاریس، بھ موازات نزدیك شدن اتاژنرو، ھیجان تقریبًا بھ نحوي روز افزون افزایش مي
. كردند ھا و باشگاھھا بلند مي در كافھ ریختند، و سخنرانان صداي خود را ھا جزوات بیرون مي چاپخانھ

 - این جزوه را آبھ امانوئل. منتشر شد ١٧٨٩مشھورترین و نیرومندترین جزوه در تمام تاریخ در ژانویة 
شامفور اثري تحت این عنوان نوشتھ . ژوف سیس، فردي آزادفكر و كشیش كل منطقة شارتر، نوشتھ بود

سیس این گفتار انفجار آمیز را یك عنوان چشمگیر ساخت . ھیچ چھ دارد؟. چیز طبقة سوم چیست؟ ھمھ: بود
  :پرسیدند و آن را بھ صورت سھ سؤال در آورد كھ طولي نكشید نیمي از مردم فرانسھ آن را مي

  .چیز طبقة سوم چیست؟ ھمھ

  .تا حال حاضر در نظام سیاسي چھ بوده است؟ ھیچ
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  .خواھد؟ اینكھ چیزي بشود چھ مي

نفر بھ طبقة سوم یعني  ٢۵,٠٠٠,٠٠٠نفر جمعیت فرانسھ، دست كم  ٢۶,٠٠٠,٠٠٠ سیس متذكر شد كھ از
  اگر. در حقیقت، طبقة سوم، ملت بود. اسم و رسم تعلق دارند اشخاص عادي بي

در اتاژنرو طبقات دیگر از جلوس در كنار آنھا امتناع كنند، این طبقھ حق خواھد داشت كھ خود را بھ 
  .این عبارت دوام یافت. عالم داردا) مجمع ملي(عنوان اتاژنرو 

ھمینكھ قرارگاھھاي كمك توسط دولت، روحانیان، و . گرسنگي حتي از كلمات ھم فصاحت بیشتري داشت
ثروتمندان در پاریس دایر شدند، گدایان و جنایتكاران از مناطق داخلي كشور بھ سوي این قرارگاھھا 

ي كھ ناشي از یأس و نومیدي بودند، و از روي بیچیزي، سرازیر شدند تا شكم خود را سیر كنند، و با اعمال
الناس امور را در دست خود گرفتند و تھدید كردند ھر تاجري  در اینجا و آنجا، عوام. دست بھ خطر بزنند

اغلب، این افراد . را كھ غلھ پنھان دارد یا آن را گران حساب كند از نزدیكترین تیر چراغ حلق آویز كنند
آنھا گاھي در بازار . كردند گرفتند و آنھا را غارت مي ھ را قبل از رسیدن بھ بازار ميجلو محصوالت غل

در . گرفتند اي را كھ دھقانان براي فروش آورده بودند مي شدند و بزور، و بدون پرداخت پول، غلھ جمع مي
اد از د آوریل نكر از طریق شوراي سلطنتي فرماني صادر كرد كھ بھ قضات و پلیس اختیار مي ٢٣

انبارھاي خصوصي غالت سیاھھ برداري كنند، و در جاھایي كھ نان كم بود، آنھا را مجبور بھ فرستادن 
  .تصویر پاریس در بھار چنین بود. شد غلة خود بھ بازار كنند، ولي این دستور با شدت كافي اجرا نمي

طلبیھاي خویش  یال و جاهھاي خشمگین آلت فعل محتملي براي برآوردن ام اولئان در این توده/ دوك د
او، كھ در . فرانسھ بود  السلطنة نایب ١٧٢٣-١٧١۵اورلئان بود كھ در سالھاي / او نتیجة آن فیلیپ د. دید مي

ماري  -بھ دنیا آمده بود ودر پنجسالگي دوك دو شارتر نامیده شد، در سن بیست و دو سالگي با لویز ١٧۴٧
در . صورت ثروتمندترین مرد فرانسھ درآورد، ازدواج كرد پانتیور، كھ ثروتش دوك را بھ -دو بوربون

، بر اثر طرفداري از ھدفھاي مورد توجھ مردم، بھ نام ١٧٨٩بعد از . اورلئان بھ او رسید/ عنوان د ١٧٨۵
كوتره  -ایم كھ او در پارلمان بھ معارضھ با پادشاه برخاست و بھ ویلر  ما قبًال دیده. فیلیپ اگالیتھ معروف شد

طولي نكشید كھ بھ پاریس بازگشت و تصمیم گرفت خود را بھ صورت بت مردم درآورد، بھ این . شد تبعید
امید كھ اگر پادشاه عذاب كشیده استعفا دھد یا خلع شود، او بھ جاي پسرعمویش لویي شانزدھم بھ سلطنت 

شوند؛ چند اطاق و باغ  كرد كھ اموال كلیسا ملي داد، و توصیھ مي دستي نشان مي نسبت بھ فقرا گشاده. برسد
از نظر عنایات، . روایال خود را، كھ درست در وسط پاریس بود، در اختیار مردم گذاشت - پالھ

خصوصیات یك اشرافزاده سخاوتمند، و از نظر اخالقیات، خصوصیات جد بزرگ خود نایب السلطنھ را 
و و میرابو، كوندورسھ، الفایت، مادام دو ژانلیس، كھ معلمة اطفالش بود، بھ عنوان رابط میان ا. داشت

ھم مسلكان فراماسونش از او حمایت . كرد تالران، الووازیھ، ولنھ، سیس، دمولن، و دانتون بھ او خدمت مي
نویس، كھ منشي او بود، در بھ راه انداختن تظاھرات  شودرلو دوالكلو رمان. آوردند قابل توجھي بھ عمل مي

ھاي  خانھ ھا، و فاحشھ ھا، قمارخانھ در باغھا، كافھ. كرد وظیفھ مي و شورش، بھ عنوان كارگزار او انجام
  واقع در 

  ریختند؛ در اینجا ھزاران نفر، از ھمة كردند و طرح مي نویسان تبادل اندیشھ مي نزدیكي كاخ او، جزوه
طة روایال بھ عنوان نامي براي ھمة این مجتمع، نق -پالھ. طبقات، بھ شور و حرارت آن لحظھ پیوستند

  .مركزي انقالب شد

شود، و محتمل نیز ھست ولي مسلم نیست، كھ پول این دوك و فعالیت شودرلو دو الكلو در ترتیب  گفتھ مي
: رویون مشغول رھبري انقالب خودش بود. آنتوان نقشي ایفا كرد-حملھ بھ كارخانة رویون در خیابان سن
برد كھ روي آن  ي، كاغذ مھره كشیده بھ كار ميھاي منقش دیوار بھ این معني كھ بھ جاي نقاشیھا و پرده

بدون تردید «اي كھ خودش ابداع كره بود، نقاشي كرده و آنچھ را كھ یك مرجع انگلیسي   نقاشان، بھ شیوه
اش سیصد كارگر  كارخانھ. نامیده است، بھ وجود آورده بود» زیباترین كاغذ دیواریي كھ تاكنون ساختھ شده
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در یكي از جلسات . بود) دالر ١,۵۶شاید حدود (سو  ٢۵قل مزدشان روزي در استخدام داشت كھ حدا
. مارگریت اختالف نظري میان انتخاب كنندگان طبقھ متوسط و كارگران پدید آمد -مجمع انتخاباتي در سنت

سوءظن و ترسي پیدا شد كھ ممكن است دستمزدھا كاھش یابد، و یك خبر دروغ پخش شد كھ رویون گفتھ 
آوریل جمعیتي در  ٢٧در » .سو زندگي كند ١۵تواند با روزي  كارگر با ھمسر و اطفال خود ميیك »  :است

در بیست و . دار جمع شد و چون نتوانست او را بیابد، تندیس نیمتنة او را آتش زد برابر خانة این كارخانھ
رد، با اثاث خانھ آتش اش حملھ برد، آن را غارت ك ھشتم، این جمعیت، كھ تقویت و مسلح شده بود، بھ خانھ

. اي موجود را ربود برافروخت، مشروباتي را كھ در زیر زمینش بودند آشامید، پول نقد و ظروف نقره
اي سرباز براي مقابلھ با آنھا اعزام شدند، و  عده. شورشیان بھ كارخانھ رفتند و آن را غارت كردند

دوازده سرباز و بیش از . دفاع كردندشورشیان در نبردي كھ چند ساعت بشدت جریان داشت، از خود 
  .رویون كارخانة خود را بست و بھ انگلستان رفت. دویست شورشي كشتھ شدند

البدل آنھا براي شركت  چنین بود خلق و خوي مردم پاریس بھ ھنگامي كھ نمایندگان منتخب و اعضاي علي
  .شدند در اتاژنرو بھ ورساي وارد مي

VII – ١٧٨٩:اتاژنرو   

لویي بھ  مھ، نمایندگان بھ صورت دستة با شكوھي براي شركت در مراسم قداس در كلیساي سندر چھارم 
روحانیان ورساي درجلو، سپس نمایندگان طبقة سوم ملبس بھ لباس سیاه بعد نمایندگان نجبا : حركت درآمدند

شاه و ملكھ كھ ملبس بھ البسة رنگارنگ با كالھھاي پردار، آنگاه نمایندگان كلیساھا، و پس از آن پاد
ھا، و روي بامھا جمع  مردم شھر در خیابانھا، باالخانھ. اعضاي خاندان سلطنت اطرافشان را گرفتھ بودند

اورلئان دست زدند و از نجبا، روحانیان، و ملكھ با / آنھا براي نمایندگان مردم، پادشاه، و دوك د. شده بودند
  سكوت استقبال

خرسند بودند، زیرا آنچھ بسیاري از مردم خواھان آن بودند بھ وقوع  )جز ملكھ(براي یك روز ھمھ . كردند
  .پیوستھ بود

. ، بھ فاصلة تقریبًا چھارصد متري كاخ سلطنتي، جمع شدند»تاالر تفریحات كوچك«مھ، نمایندگان در  ۵در 
ور حض) از جملھ بیست تن از نجباي ردا(نجیبزاده  ٢٨۵روحاني، و  ٣٠٨نمایندة مردم،  ۶٢١در آنجا 

بسیاري از اینھا بعدًا سرنوشت . ھاي عادي بودند از نمایندگان كلیساھا، حدود دو سوم از خانواده. داشتند
تقریبًا نیمي از نمایندگان طبقة سوم حقوقدان، پنج درصد صاحبان حرفھ، . خود را با مردم عادي یكي كردند

پریگور اسقف  -موریس در تالران -شارل. سیزده درصد كسبھ، و ھشت درصد نمایندگان دھقانان بودند
لجني كھ جوراب «میرابو، كھ بھ ناپلئون دربھ كاربردن عبارت . اوتون درمیان روحانیان قرار داشت

شخصي پست، طماع، «پیشدستي كرده بود، تالران را ) گفتة ناپلئون دربارة تالران(» ابریشمي بھ پا دارد
او بھ خاطر پول حاضر است «: توصیف كرد و گفت» تگر كھ تنھا خواستش لجن و پول اس رذل، و توطئھ

و البتھ این » كند؛ روح خود را بفروشد؛ و حق ھم با او خواھد بود، زیرا یك تودة پھن را با طالعوض مي
در میان نجبا چندنفر بودند كھ . كرد پذیر تالران بدرستي ادا نمي توصیف، حق را در مورد ذكاوت انعطاف

/ تولندال، ویكونت دو نواي، دوك د - بودند، مانند الفایت، كوندورسھ، الليخواھان اصالحات اساسي 
بیشتر اینھا بھ سیس، میرابو، و نمایندگان دیگر . اگیون، و دوك دو الروشفو كو لیانكور/ اورلئان، دوك د

امات این انجمن بھ عنوان یك گروه سازماندھنده براي اقد. پیوستند» انجمن سي نفري«طبقة سوم در تشكیل 
اشخاص برجستھ در میان نمایندگان طبقة سوم میرابو، سیس، مونیھ، بارناو، . كرد آزادیخواھانھ عمل مي

ترین مجمع سیاسي در تاریخ  بر روي ھم، این برجستھ. شناس، و ماكسیمیلین روبسپیر بودند ژان بابي ستاره
لند نظر در سراسر اروپا بھ این صاحبان روحھاي باگذشت و ب. فرانسھ و شاید در ھمة تاریخ معاصر بود

اجتماع دل بستھ بودند تا مگر پرچمي بر افرازد كھ مظلومین، در میان ھر ملتي كھ باشند، بھ آن روي 
  .آورند
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پادشاه نخستین اجالسیھ را با سخنان كوتاھي گشود، در آن صریحًا بھ پریشاني وضع مالي حكومت خود 
شد، و » افزایش مالیاتھا«نسبت داد، خواھان » ي شرافتمندانھجنگي پرھزینھ ول«اعتراف كرد، آن را بھ 

پس از پادشاه، نكر یك نطق سھ . اعالم داشت» آمیز بھ نوگرایي تمایل مبالغھ«مراتب تأسف خود را از 
لیور  ١۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠كھ در واقع (لیوري  ۵۶‘١۵٠‘٠٠٠ساعتھ ایراد كرد كھ در آن بھ یك كسر بودجة 

نمایندگان از این آمار و ارقام . لیور كرد ٨٠‘٠٠٠‘٠٠٠تصویب وامي بھ مبلغ  اعتراف، و تقاضاي) بود
بیشتر آنھا انتظار داشتند كھ وزیر آزادیخواه یك . كردند جا مي خود را جمع و جور و جابھ» مغز فرسا«

  .برنامة اصالحات ارائھ كند

  .رفتند آغاز شداي  كشمكش طبقات روز بعد كھ نجبا و روحانیان بھ تاالرھاي جداگانھ

طولي نكشید كھ مردم با تأیید یا عدم . شدند» تاالر تفریحات كوچك«مردم عادي در این وقت بزور وارد 
نمایندگان طبقة سوم از قبول اینكھ . رضایت خود، با لحني نیرومند و معموًال متشكل، بر آرا تأثیر گذاردند

و با تصمیم قاطع منتظر ماندند كھ نمایندگان طبقات اي تلقي كنند امتناع ورزیدند،  خود را مجلس جداگانھ
 –نجبا پاسخ دادند كھ رأي دادن طبقھ بھ طبقھ . دیگر بھ آنھا ملحق شدند، و رأي دادن نفر بھ نفر انجام شود

جزئي الیتغیر از مشروطة سلطنتي است، و تلفیق سھ طبقھ در یكجا و اجازه دادن رأي  –ھر طبقھ یك رأي 
تواند حمایتي از  دھد و بآساني مي جمعي كھ طبقة سوم در آن نیمي از مجموع را تشكیل مينفر بھ نفر در م

روحانیان طبقة پایین بھ دست آورد، در حكم آن خواھد بود كھ ذكاوت و خصوصیات اخالقي مردم فرانسھ 
واه تقسیم كار و آزادیخ نمایندگان روحانیان، كھ بھ محافظھ. تسلیم حكومت عدد و تسلط طبقة متوسط شود

  .یك ماه گذشت. شده بودند، موضع خاصي نگرفتند و منتظر ماندند كھ رویدادھا آنھا را راھنمایي كنند

در خالل این احوال، با وجود تالش نكر براي تعدیل قیمت نان، سیر صعودي آن ادامھ یافت و خطر 
ژوئن  ٩آرثر یانگ در . بود سیل جزوات رو بھ افزایش. آمیز از ناحیة مردم فزوني گرفت اقدامات خشونت

  :چنین نوشت

روایال  - من بھ پالھ. فروشي پاریس جریان دارد باورنكردني است ھاي جزوه كار و كسبي كھ اینك در مغازه
ھر ساعت یك چیز تازه تولید . شوند و فھرستي از ھمة آنھا تھیھ كنم رفتم تا ببینم چھ چیزھایي منتشر مي

نوزده بیستم این … . شر شدند، دیروز شانزده تا، و ھفتة پیش نودودوتاامروز سیزده جزوه منت. شود مي
در پاسخ، ھیچ … . آثار حاكي از طرفداري از آزادي، و معموًال لحنشان شدیدًا علیھ روحانیان و نجبا است

  .شود چیز منتشر نمي

از آنھا دعوت كردند  ژوئن، نمایندگان طبقة سوم ھیأتي نزد نجبا و روحانیان فرستادند و بار دیگر ١٠در 
كھ در جلسة مشتركي شركت جویند، و اعالم داشتند اگر طبقات دیگر بھ تشكیل جلسات جداگانھ ادامھ دھند، 

 ١۴ھاي جمعي، در  در كشمكش میان اراده. طبقة سوم بدون آنھا بھ قانونگذاري براي ملت خواھد پرداخت
در ھمین . پیوستند) طبقة سوم(دگان مردم عادي در آن روز نھ كشیش بخش بھ نماین: ژوئن شكاف روي داد

روز نمایندگان طبقة سوم بابي را بھ عنوان رئیس خود انتخاب، و خود را براي بحث و مشاورة رسمي و 
تاالر تفریحات «در تاریخ پانزدھم سیس پیشنھاد كرد كھ چون نمایندگان در . قانونگذاري متشكل كردند

مجمع نمایندگان بھ رسمیت شناختھ شده و «را دارند، باید خود را  نمایندگي نودوشش درصد ملت» كوچك
میرابو عقیده داشت این عبارت خیلي وسیع است و پادشاه ھم حتمًا آن را . بنامند» ملت فرانسھ  تأیید شدة

بھ این نام . خالصھ كرد) مجمع ملي(سیس بھ جاي عقبنشیني، نام پیشنھادي را بھ اتاژنرو . نخواھد پذیرفت
این اعالم نام، بھ خودي خود، سلطنت مطلقھ را بھ سلطنت . رأي مخالف داده شد ٨٩رأي موافق و  ۴٩١

  .محدود تبدیل كرد، بھ اختیارات ویژة طبقات باال پایان داد، و از نظر سیاسي آغاز انقالب را اعالم كرد

ھ او را بھ این كار متمایل براي اینك) مجمع ملي(پذیرفت؟ اتاژنرو  ولي آیا پادشاه این تنزل مقام را مي
سازد، اعالم داشت كھ پرداخت ھمة مالیاتھاي موجود باید مانند گذشتھ بھ عمل آید تا اتاژنرو منحل شود، و 
از آن پس ھیچ مالیاتي قابل پرداخت نیست مگر آنھایي كھ توسط اتاژنرو مجاز شناختھ شده باشند؛ اتاژنرو 

pymansetareh@yahoo.com



ان را مورد توجھ قرار خواھد داد و پس از اینكھ قانون اساسي ھرچھ زودتر علل و راھھاي چارة كمبود ن
ھدف یكي از این . جدیدي مورد قبول قرار گرفت، تعھد پرداخت دیون دولت را بھ عھده خواھد گرفت

اینھا، بھ   ھمة. اقدامات آرام كردن شورشیان، و ھدف دیگر جلب حمایت دارندگان اوراق قرضة ملي بود
  .رحریزي شده بودند كھ مقاومت پادشاه را كاھش دھدنحوي زیركانھ، طوري ط

نكر بھ او ھشدار داد اگر طبقات ممتاز تسلیم نشوند، اتاژنرو . لویي با اعضاي شوراي خود مشورت كرد
وزیران . ازھم خواھد پاشید، پرداخت مالیات صورت نخواھد گرفت، و دولت ورشكست و عاجز خواھد شد

بھ معناي دیكتاتوري طبقة سوم و تبدیل نجبا بھ افراد از نظر سیاسي  دیگر اعتراض كردند كھ رأي فردي
كرد تخت سلطنتش بھ نجبا و روحانیان اتكا دارد، تصمیم گرفت در  لویي، كھ احساس مي. ناتوان خواھد بود

. ژوئن براي نمایندگان اتاژنرو سخنراني خواھد كرد ٢٣برابر اتاژنرو مقاومت كند، و اعالم داشت كھ در 
دانست مردم از این كار بشدت ناراحت خواھند  پادشاه كھ مي. ر كھ شكست خورده بود، پیشنھاد استعفا دادنك

  .شد، نظر خود را بھ او تحمیل كرد كھ بماند

اي از نظر  با ترتیبات تازه» تاالر تفریحات كوچك«مورد نظر، الزم بود كھ » اجالسیة سلطنتي«براي 
كار دستورھاي الزم بھ افزارمندان كاخ صادر شدند، بدون اینكھ بھ براي این . وضع ظاھر آماده شود

ژوئن كوشش كردند وارد تاالر شوند،  ٢٠وقتي كھ نمایندگان طبقة سوم در تاریخ . اتاژنرو اطالع داده شود
درھاي آن را بستھ و داخل آن را توسط كارگران اشغال شده یافتند؛ و بھ تصور اینكھ پادشاه قصد دارد آنھا 

ا دست بھ سر كند، بھ یك زمین تنیس كھ در آن نزدیكي بود رفتند و سوگندي یاد كردند كھ در زمرة وقایع ر
  :تاریخي درآمد، بھ این شرح

اتاژنرو، با توجھ بھ اینكھ احضار شده است كھ قانون اساسي كشور را تعیین كند، احیاي نظم عمومي را 
تواند مانع مذاكرات  چیز نمي ارد، و با توجھ بھ اینكھ ھیچمعمول دارد، و اصول واقعي سلطنت را محفوظ بد

و مشاورات آن در ھر مكاني كھ ناچار باشد خود را مستقر دارد بشود، و باالخره با توجھ بھ اینكھ ھرجا كھ 
دارد كھ ھمة اعضاي این مجمع باید رسمًا سوگند یاد  اعضایش تجمع كنند، آنجا اتاژنرو است، مقرر مي

یكدیگر جدا نشوند و ھرجا كھ شرایط ایجاب كند، مجددًا اجتماع كنند تا وضع كشور روبھ راه و كنند كھ از 
ھاي محكم استوار شود؛ و پس از اداي این سوگند، ھمة اعضا و ھریك از آنھا فردًا باید این  بر شالوده

  .تصمیم پابرجا را با امضا تأیید كنند

اضر بودند، بجز دو نفر، ھمھ تصمیمات را امضا كردند؛ البدل كھ ح نماینده و بیست عضو علي ۵۵٧از 
  وقتي خبر این. امضا كردن پنجاه و پنج نمایندة دیگر و پنج كشیش بعدًا صورت گرفت

pymansetareh@yahoo.com



روایال جمع شدند و سوگند خوردند بھ  - رویدادھا بھ پاریس رسید، تودة خشمگیني از مردم در اطراف پالھ
در ورساي، براي یك نجیبزاده یا یك روحاني عالیمقام ظاھر شدن . ھر قیمتي كھ باشد، از اتاژنرو دفاع كنند

گرفتند، و اسقف اعظم پاریس تنھا با چند تن از اینھا مورد ضرب و شتم قرار . در خیابانھا خطرناك شد
ژوئن نمایندگان قسم خورده در كلیساي  ٢٢در . دادن این قول كھ بھ اتاژنرو بپیوندد، خود را نجات داد

نمایندة روحانیان بھ آنھا ملحق  ٣٠٨نفر از  ١۴٩لویي تشكیل جلسھ دادند، و در آنجا چند نجیبزاده و  سن
.شدند

. تشكیل جلسھ داد تا بھ سخنان پادشاه گوش دھد» الر تفریحات كوچكتا«ژوئن، اتاژنرو در  ٢٣در 
نكر بھ نحوي چشمگیر و محسوس از میان مالزمان پادشاه . سربازان اطراف تاالر را احاطھ كرده بودند

لویي مختصرًا صحبت كرد، و سپس یكي از وزیران كشور را مأمور ساخت تا تصمیمش را . غایب بود
این تصمیم، ادعاي نمایندگاني كھ خود را اتاژنرو اعالم داشتھ بودند، مردود دانستھ بھ موجب . قرائت كند

گانھ و رأي نفر بھ نفر دربارة  شده بودند؛ و بازھم بھ موجب این تصمیم، جلسة مشترك نمایندگان طبقات سھ
بایستي  لي نميگذاشتند مجاز داشتھ شده بود، ولي ھیچ عم اموري كھ بر ساختمان طبقاتي فرانسھ اثري نمي

را زایل كند؛ و » دو طبقة نخستین… تملك یا امتیازات افتخاري… حقوق دیرینھ و قانوني«انجام شود كھ 
پادشاه حق وتو در مورد . بایستي مورد تصویب روحانیان قرار گیرند امور مربوط بھ مذھب یا كلیسا مي

عدة تساوي مالیات را داد، مشروط بر اینكھ گانھ داد؛ و مالیاتھا و وامھاي جدید را بھ اتاژنرو طبقات سھ
شدند دریافت دارد  حاضر شد پیشنھادھایي را كھ در مورد اصالحات مي. طبقات ممتاز آن را تصویب كنند

، »بیگاري«موافقت كرد بھ . و مجامعي ایالتي دایر كند كھ در آنھا رأي دادن جنبة فردي داشتھ باشد
. و ستد داخلي، و كلیة آثار نظام سرفداري در فرانسھ پایان دھد ، عوارض برداد»ھاي سر بھ مھر نامھ«

  :اجالسیھ را با نمایش مختصري از قدرت و اختیار پایان داد و گفت

من … . اگر شما مرا در این امر بزرگ تنھا بگذارید، من بتنھایي براي رفاه مردم خود تالش خواھم كرد
ھیچ یك از طرحھا و اقدامات شما بدون تصویب … . كردتنھا خود را نمایندة واقعي آنھا تلقي خواھم 

دھم فورًا از یكدیگر جدا شوید و  من بھ شما دستور مي… . تواند بھ صورت قانون درآید صریح من نمي
  .فردا صبح ھریك بھ تاالر طبقة خود بروید و مذاكرات و مشاورات خود را از سربگیرید

ماركي دو برزه، رئیس كل تشریفات، بھ . روحانیان خارج شدند وقتي پادشاه رفت، بیشتر نجبا و اقلیتي از
. نمایندگاني كھ باقي مانده بودند اعالم داشت كھ ارادة پادشاه بر آن است كھ ھمھ بالفاصلھ خارج شوند

بروید بھ … . شما در اینجا نھ جایي، نھ رأیي، و نھ حق صحبتي دارید… آقا، «: میرابو پاسخي مشھور داد
ایم، و جز با سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان  گویید كھ ما برحسب امر ملت در اینجا گرد آمدهآقاي خود ب

  این ارادة«این اعالم با فریاد » .كرد

بھ سربازان محلي دستور داده شد كھ تاالر را . دو برزه خارج شد. مورد تأیید قرار گرفت» اتاژنرو است
پادشاه كھ این . واه آنھا را وادار كردند كھ اقدامي بھ عمل نیاورندتخلیھ كنند، ولي بعضي از نجباي آزادیخ

  ».آه، خوب بھ درك، بگذار بمانند»  :وضع را شنید، گفت

غلیان پاریس خارج از درك است؛ سراسر »  :ژوئن، یانگ در یادداشتھاي روزانة خود نوشت ٢۴در 
بند و باري و  م آنجا بھ چنان حدي از بيجلسات مداو… . اند روایال جمع بوده - ھزار در پالھ امروز ده

مقامات شھرداري قادر نبودند نظم را حفظ » .توان آن را باور كرد اند كھ بسختي مي آزادي بیحساب رسیده
» محافظان«بسیاري از این . محلي اعتماد كنند» محافظان فرانسوي«توانستند بھ  كنند، زیرا آنھا نمي

كردند؛ بعضي از این سربازان با  توجھ عموم را برایشان تشریح ميخویشاونداني داشتند كھ ھدف مورد 
در یك ھنگ در پاریس انجمني . روایال بودند خودماني شده بودند - ھاي مردم كھ در اطراف پالھ توده

آمیز باشد اطاعت  پنھاني وجود داشت كھ عھد كرده بود از ھیچ دستوري كھ نسبت بھ اتاژنرو خصومت
نفري كھ نمایندگان طبقة سوم را براي پاریس انتخاب كرده بودند تشكیل جلسھ  ۴٠٧ژوئن،  ٢۵در . نكند

اي برگزیدند كھ تقریبًا  دادند و خود را بھ جاي حكومت سلطنتي پایتخت تعیین كردند؛ آنھا انجمن شھر تازه
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در ھمان . ھمگي از طبقة متوسط بودند، و انجمن قدیم وظیفة حفظ جان و مال را بھ امید آنھا رھا كرد
پیروزي . رفتند» تاالر تفریحات كوچك«اورلئان بھ / روز، چھل و ھفت تن از نجبا بھ رھبري دوك د

  .توانست آن را از چنگشان بھ درآورد رسید، تنھا زور مي اتاژنرو حتمي بھ نظر مي

بازان محلي كاران در دولت پادشاه بھ او اطالع دادند كھ بھ سر رغم مخالفت نكر، محافظھ ژوئن علي ٢۶در 
توان اعتماد كرد كھ از دستورات اطاعت كنند، و پادشاه را وادار كردند  در ورساي و پاریس دیگر نمي

در تاریخ بیست و ھفتم، لویي، كھ بھ سوي اندرز نكر تغییر جھت داده . شش ھنگ ایالتي را احضار كند
ھا این كار را كردند، ولي نجبا از شركت آن. بود، از نمایندگان نجبا و كلیسا خواست كھ بھ سایرین بپیوندند

در رأي بھ این علت امتناع ورزیدند كھ اختیاري كھ موكال نشان بھ آنھا داده بودند آنھا را از رأي دادن بھ 
بیشتر آنھا ظرف سي روز بعد بھ امالك خود . گانھ ممنوع داشتھ است طور فردي در اتاژنرو طبقات سھ

  .بازگشتند

در نخستین . ه ده ھنگ بھ پاریس احضار كرد كھ بیشترشان آلماني و سویسي بودنددر اول ژوئیھ پادشا
ھاي ژوئیھ، شش ھزار سرباز، كھ تحت فرماندھي مارشال دوبروي بودند، ورساي را اشغال كردند، و  ھفتھ

شان دو مارس، موضع  ھزار نفر تحت فرماندھي بارون دو بزنوال در اطراف پاریس، اكثرًا در محوطة  ده
بعضي از نمایندگان . اتاژنرو و مردم معتقد شدند كھ پادشاه قصد دارد آنھا را متفرق یا مرعوب كند. گرفتند

» تاالر تفریحات كوچك«ھاي خود بروند، در  چنان از دستگیري ترسیدند كھ بھ جاي آنكھ شب بھ خانھ
  .خوابیدند

ھیئت . یك قانون اساسي جدید تنظیم كنددر میان این وحشت، اتاژنرو ھیئتي تعیین كرد كھ طرحھایي براي 
  ژوئیھ یك گزارش مقدماتي ارائھ داد، و از آن روز نمایندگان اجتماع ٩در 

میرابو بھ سود . احساس حاكم بھ سود یك سلطنت مشروطھ بود. نامیدند» مجلس ملي مؤسسان«خود را 
نرو بھ عنوان مجلس قانونگذاري كرد كھ در آن اتاژ استدالل مي» حكومتي كمابیش مانند حكومت انگلستان«

او از . باشد؛ ولي او در دو سالي كھ از عمرش باقي بود، بھ اصرار خود دایر بر حفظ یك پادشاه ادامھ داد
بین او را سردرگم  اش، كھ گاھي مشاوران كوتھ لویي شانزدھم بھ خاطر خوش قلبي و نیات بلندنظرانھ

  :پرسید كرد و مي كردند، تمجید مي مي

شوند؟ آیا آنھا  اند كھ انقالبھا چگونھ آغاز، و چگونھ اجرا مي ین افراد در تاریخ ھیچ ملتي مطالعھ كردهآیا ا
شوند؛  اند براثر چھ سلسلھ وقایع مھلكي، عاقلترین افراد بھ فراسوي حدود اعتدال سوق داده مي مشاھده كرده

شود كھ حتي از فكر  رویھایي انداختھ مي آلود بھ دامان زیاده و بر اثر چھ كششھاي دھشتناكي یك ملت خشم
  آمد؛ آنھا بھ لرزه درمي

دارد كھ از سلطنت دفاع كند، ولي اساسًا از  اتاژنرو ظنین شد كھ میرابو از پادشاه یا ملكھ پول دریافت مي
نمایندگان، كھ در این ھنگام اكثریت آنھا با افراد طبقة متوسط بود، احساس . اندرز وي پیروي كرد

جلوگیري از یك ازھم  شوند، و تنھا راه د كھ مردم عادي دارند بھ نحوي خطرناك غیرقابل اداره ميكردن مي
  .گسیختگي نظم اجتماعي، حفظ ساختمان اجرایي موجود كشور، براي مدتي، است

معلوم بود كھ ملكھ بھ نحوي فعاالنھ در پشتیباني از گروه . آنھا نسبت بھ ملكھ نظر چنان مساعدي نداشتند
كرد و قدرت سیاسي كھ بمراتب بیش از صالحیتش بود در  كار در شوراي سلطنتي شركت مي افظھمح

طي این ماھھاي بحراني، او متحمل حرماني شده بود كھ امكان داشت بھ ھرگونھ صالحیتي . دست داشت
، چنان پسر بزرگ او، دوفن لویي. كھ احتماًال براي قضاوت آرام و دوراندیشانھ داشتھ باشد لطمھ بزند

توانست بدون كمك راه برود،  بشدت بھ بیماري نرمي استخوان و انحناي ستون فقرات مبتال شده بود كھ نمي
ماري آنتوانت، كھ اندوه و ترس او را درھم شكستھ بود، دیگر آن زن مسحور . و در چھارم ژوئن درگذشت

ھایش پریده  گونھ. طنتبار گذرانده بوداي بشاش و شی اي نبود كھ نخستین سالھاي سلطنت را با روحیھ  كننده
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رفتند، لبخندھایش حسرتبار و توأم با خاطرات ایام خوشتري  رنگ و الغر بودند، موھایش رو بھ سفیدي مي
دادند و اتاژنرو را در  كردند و دشنام مي ھاي مردم در پاریس بر او لعن مي بودند، و آگاھي از اینكھ توده

  .كرد  انداختند، شبھایش را تیره مي حشت ميكردند و بھ و ورساي حراست مي

ژوئیھ میرابو پیشنھادي را بھ تصویب رسانید كھ از پادشاه خواستھ شود سربازان ایالتي را كھ  ٨در 
لویي پاسخ داد كھ قصد . باغھاي لونوتر را بھ صورت یك اردوگاه مسلح در آورده بودند از آنجا دور كند

ژوئیھ با بركنار كردن نكر و دستور بھ او  ١١ھ اتاژنرو وارد شود، ولي در اي ب گونھ لطمھ این نبود كھ ھیچ
ھمة مردم »  :مادام دو ستال در خاطرات خود گفت. كھ فورًا از پاریس خارج شود، مشت خود را باز كرد

پاریس ظرف بیست و چھار ساعتي كھ او مھلت داشت كھ مقدمات سفر خود را فراھم كند، براي دیدنش 
  افكار عمومي. دندھجوم آور

آنھایي كھ در . سروصدا عازم ھلند شدند اش آرام و بي او و خانواده» .ننگ او را بھ یك پیروزي تبدیل كرد
ژوئیھ لویي، با تسلیم كامل در برابر  ١٢در . دولت از او پشتیباني كرده بودند در ھمان موقع اخراج شدند

را بھ جاي نكر منصوب كرد، و دو بروي وزیر طرفداران اعمال زور، دوست ملكھ بارون دو برتوي 
  .رسیدند اش محكوم بھ فنا بھ نظر مي اتاژنرو و انقالب نو رسیده. جنگ شد

  .مردم پاریس آنھا را نجات دادند

VIII – بھ سوي باستیل  

بھاي . شدند مردم بھ تھییج و تحریك اكتفا نكنند و بھ عمل روي آوردند عوامل بسیاري بودند كھ باعث مي
ظن وسیعي وجود داشت كھ بعضي از  اي بود، و سوء دار موضوع ناراحت كننده ان نزد زنان خانھن

مقامات جدید . آورند فروشان، بھ امید اینكھ قیمتھا باز ھم باالتر روند، غالت خود را بھ بازار نمي عمده
از نانواییھا اعزام سربازاني براي حراست   ترسیدند گرسنگي باعث چپاول بیحساب شود، شھرداري، كھ مي

در نزد مردان پاریس موضوع بسیار مھم آگاھي از این امر بود كھ ھنگھاي خارج از شھر، كھ . داشتند
سقوط ناگھاني . كردند ھنوز بھ سوي ھدف و خواست عموم جلب نشده بودند، اتاژنرو و انقالب را تھدید مي

اي رسانید كھ  خشم و ھراس عادي را بھ نقطھ –تنھا فردي در حكومت كھ آنھا بھ وي اعتماد داشتند  - نكر
ژوئیھ كامي دمولن، كھ یك  ١٢بعدازظھر . العمل شدیدي ایجاد كند تنھا یك كلمھ كافي بود تا عكس

روایال بر روي  - التحصیل یسوعي، ولي اینك یك حقوقدان افراطي بیست و نھ سالھ بود، نزدیك پالھ فارغ
اخراج نكر را بھ عنوان خیانت بھ مردم مورد حملھ قرار داد، و فریاد یك میز در بیرون كافة دو فوا پرید، 

مستقر در شان دو مارس امشب وارد پاریس خواھند شد تا اھالي را قصابي ] سربازان[آلمانیھاي «: برآورد
او سپس درحالي كھ دردستان خود ھم یك طپانچھ داشت و ھم یك شمشیر، و ھر دو آنھا را تكان » !كنند
قسمتي از كساني كھ بھ حرفھایش گوش داده بودند بھ دنبالش بھ » !مسلح شوید»  :با صداي بلند گفتداد،  مي

اورلئان با خود ھمراه بردند؛ در میدان واندوم سربازان / ھایي از نكر و دوك د میدان واندوم رفتند و نیمتنھ
ھنگ مركب از سربازان  یك. عصر آن روز جمعیتي در باغھاي تویلري گردآمد. آنھا را منھزم كردند

تیراندازي . ور شد، و جمعیت با بطري و سنگ بھ مقاومت علیھ سربازان دست زد آلماني بھ جمعیت حملھ
جمعیت، كھ متفرق شده بود، در تاالر انجمن شھر بار . سربازان بھ مردم بسیاري از آنھا را زخمي كرد

. توانست بیابد بھ تصرف خود در آورد مي دیگر تجمع كرد، بزور وارد آن شد، و ھمة سالحھایي را كھ
  . ھایي چند را غارت كردند گدایان و جنایتكاران بھ شورشیان پیوستند و بھ اتفاق ھم خانھ

  الزار شدند، انبار غلة- آنھا وارد صومعة سن. ژوئیھ جمعیت باردیگر گردآمد ١٣در 

گروھي دیگر از مردم در . ھال بردند آن را بھ تصرف خود درآوردند، و این غلھ را بھ بازار واقع در لھ 
ھمھ جا مردم در . زندان الفورس را گشودند و زندانیان آن را، كھ بیشتر افراد مقروض بودند، آزاد كردند
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افراد طبقة متوسط . وري كردندآ لیور جمع ۵٠,٠٠٠جستجوي اسلحھ بودند و چون تنھا تعداد كمي یافتند، 
ھا و مایملك خود را داشتند، براي خود یك نیروي چریك تشكیل دادند و آن را مسلح  در پاریس، كھ بیم خانھ

كردند؛ ولي در ھمان حال عمال ثروتمندان بھ تشجیع، دادن پول، و مسلح كردن گروھھاي انقالبي ادامھ 
  .ادشاه را از اعمال زور علیھ اتاژنرو باز دارنددادند، و امیدوار بودند بھ این طریق پ مي

تفنگ، مقداري باروت، و  ٣٢,٠٠٠ور شدند و  ژوئیھ ھشت ھزار نفر بھ ھتل دزانوالید حملھ ١۴صبح زود 
نھ ! چرا باستیل» !بھ سوي باستیل«: ناگھان یك نفر فریاد برداشت. دوازده عراده توپ بھ تصرف درآوردند

 ١٧١۵آن كھ تعدادشان فقط ھفت نفر بود، بلكھ بھ این داعیھ كھ باستیل از سال  براي آزاد ساختن زندانیان
ولي این دژعظیم، كھ بیش از سي متر . بھ بعد بھ عنوان بازداشتگاه محرمانھ براي متمكنین بھ كار رفتھ بود

متر  ٢۵ي ده متر بودند و اطرافش را خندقي بھ عرض تقریب  ارتفاع داشت و دیوارھایش بھ ضخامت تقریبًا
رفت و در افكار مردم معرف یك ھزار  احاطھ كره بود، مدتھا بود كھ بھ عنوان مظھر استبداد بھ شمار مي

شاید آنچھ مردم را . در بعضي از شكایات خواستھ شده بود باستیل منھدم شود. ھاي سري بود زندان و دخمھ
آنتوان، كھ در - سوي خیابان و حومة سن بھ حركت درآورد آگاھي از این بود كھ در باستیل تعدادي توپ بھ

شد  شاید از ھمھ مھمتر این بود كھ گفتھ مي. گیري شده بودند آن احساسات انقالبي در غلیان بود، نشانھ
باشد كھ شورشیان فقط مقدار ناچیزي از  باستیل حاوي مقدار زیادي اسلحھ و مھمات خصوصًا باروت مي

ودو نگھبان سویسي مستقر  ب از ھشتاد و دو سرباز فرانسوي و سيدر این دژ، یك پادگان مرك. آن داشتند
اش این بود كھ وي  بود؛ فرماندة آن ماركي دو لونھ بود، كھ طبعي مالیم داشت، ولي عقیدة عموم درباره

  . عفریتي از بیرحمي است

شدند،  تیل جمع ميدر حالي كھ جمعیت، كھ اكثرًا از دكانداران و افزارمندان تشكیل شده بود، در اطراف باس
این ھیئت از لونھ خواست كھ توپھاي . یك ھیئت نمایندگي از طرف انجمن شھر توسط لونھ پذیرفتھ شد

اي علیھ مردم بھ عمل نیاورد، در عوض  گونھ اقدام خصمانھ تھدیدآمیز را از مواضع خود بردارد و ھیچ
فرمانده موافقت كرد و از . دژ بازداردھیئت از نفوذ خود استفاده خواھد كرد كھ جمعیت را از حملھ بھ 

یك ھیئت دیگر از طرف خود محاصره كنندگان تعھد لونھ را بھ دست . ھیئت نمایندگي با ناھار پذیرایي كرد
این تعھد . آورد كھ سربازانش بھ روي مردم آتش نخواھند گشود مگر اینكھ تالش شود بزور وارد دژ شوند

توانستند در  ردم تصمیم گرفتند مھماتي را كھ بدون آن تفنگھایشان نميجمعیت تھییج شده را قانع نكرد و م
بزنوال . برابر پیشروي غیر منتظرة سربازان خارجي بزنوال بھ داخل شھر مقاومت كنند بھ چنگ آورند

  عالقة زیادي نداشت وارد پاریس شود، زیرا این سوء ظن برایش ایجاد شده بود كھ

او منتظر دستور از طرف بروي شد؛ ولي . مردم امتناع خواھند كرد سربازانش از تیراندازي بھ روي
  .دستوري نرسید

تن از شورشیان از دیوار یك ساختمان مجاور باال رفتند، بھ داخل حیاط  حدود ساعت یك بعدازظھر، ھجده
رك دو پل متح. صدھا نفر از خندق عبور كردند. جلویي باستیل پریدند، و دوپل متحرك را پایین آوردند

دو . طولي نكشید كھ حیاط از جمعیتي با شور وشوق و مطمئن بھ خود پر شد. دیگر نیز پایین آورده شدند
او بھ سربازانش دستور داد بھ آنھا تیراندازي . لونھ بھ آنھا فرمان داد خارج شوند، و جمعیت امتناع كرد

متصل بھ دیوارھاي سنگي را آتش  حملھ كنندگان بھ آتش پاسخ دادند، و بعضي از ساختمانھاي چوبي. كنند
اي از اعضاي نگھبانان فرانسوي، كھ تمایالت افراطي داشتند، بھ محاصره  حدود ساعت سھ، عده. زدند

/ باران دژ با پنج عراده از توپھایي كردند كھ صبح ھمان روز در ھتل دز كنندگان پیوستند و شروع بھ گلولھ
عت نبرد، نودوھشت نفر از مھاجمین و یك نفر از مدافعین كشتھ ظرف چھار سا. انوالید بھ دست آمده بودند

یابد و در عین حال پیام كمكي از بزنوال  واردین افزایش مي دید جمعیت پیوستھ با تازه دو لونھ، كھ مي. شدند
دریافت نداشتھ است و ذخایر غذایي براي تحمل محاصره ندارد، از سربازان خود خواست كھ دیگر 

او حاضر شد تسلیم شود مشروط براینكھ بھ سربازانش اجازه . ند و پرچم سفید را باال برندتیراندازي نكن
جمعیت، كھ از دیدن منظرة مردگان خود . داده شود با سالحھاي خود خارج شودند تا بھ نقطة امني برسند

دولونھ . دھدشدیدًا خشمگین شده بود، حاضر نبود جز تسلیم بالشرط چیز دیگري را مورد توجھ قرار داد 
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او كلید مدخل اصلي را براي . افرادش از این كار او جلوگیري كردند. درصدد برآمد كھ دژ را منفجر كند
سالح كرد، شش نفر آنھا را كشت، لونھ  مھاجمین فرستاد، و جمعیت بھ داخل ھجوم آورد، سربازان را خلع

  .را دستگیر كرد، و زندانیان بھتزده را آزاد ساخت

توانستند بیابند در اختیار گرفتند، قسمتي از  بسیاري از افراد پیروز آنچھ اسلحھ و مھمات ميدرحالي كھ 
در . خواستند كھ او بھ جرم قتل نفس محاكمھ شود جمعیت لونھ را بھ تاالر انجمن شھر بردند، و ظاھرًا مي

قدر او را زدند  اختند، آنراه، از میان جمعیت، آنھایي كھ شور و حرارت بیشتري داشتند او را بر زمین اند
اي  آنھا، در حالي كھ این یادگار پیروزي خونالود بر روي نیزه. كھ مرد، و سرش را از تن جدا كردند

  .اي در پاریس بھ حركت درآمدند نصب شده بود، با رژة پیروزمندانھ

ن مضمون وارد آن روز بعد از ظھر لویي شانزدھم از شكار یكروزه بھ ورساي بازگشت و یادداشتي بھ ای
سپس دوك دوال روشفو كو لیانكور، كھ از پاریس » .ھیچ: ژوئیھ ١۴«: دفترچة یادداشت روزانة خود كرد

چطور، این یك »  :پادشاه فریاد برآورد. آمده بود، او را از جریان حملة موفقیت آمیز بھ باستیل مطلع كرد
  ».استنھ اعلیحضرتا، این یك انقالب «: دوك پاسخ داد» !شورش است

ژوئیھ، پادشاه با فروتني بھ مجلس رفت و بھ آن اطمینان داد كھ سربازان ایالتي و خارجي از  ١۵در 
ژوئیھ او برتوي را بركنار، و نكر را براي سومین بار بھ  ١۶در . ورساي و پاریس دور خواھند شد

در خالل این . آغاز كردندبرتوي، آرتوا، دو بروي، و دیگر نجبا خروج از فرانسھ را . وزارت دعوت كرد
ژوئیھ لویي در حالي كھ پنجاه نمایندة  ١٧در . الناس با كلنگ و باروت باستیل را ویران كردند احوال، عوام

كردند، بھ پاریس رفت، در تاالر انجمن شھر مورد استقبال اعضاي انجمن و  اتاژنرو او را ھمراھي مي
  .كھ نشان انقالب بود بھ كاله خود نصب كرد مردم قرار گرفت، و نوار سرخ و سفید و ابي را

  آخرین پیام

بھ این ترتیب، ما در این دو جلد آخر، بررسي خود را دربارة قرني كھ مبارزات و موفقیتھایش ھنوز در 
ما شاھد آغاز انقالب صنعتي با آن سیل . رسانیم زندگي انسان امروز نقشي فعال بھ عھده دارند بھ پایان مي

ایم كھ امكان دارد تا سال دو ھزار میالدي بھ رؤیاي ارسطو دربارة آزاد شدن بشر توسط   اختراعات بوده
شاھد پیشرفت بیش از ده رشتھ از علوم بھ سوي درك بھتر طبیعت و . ماشین از مشاغل پست تحقق بخشد

الطبیعھ و از گذشتن فلسفھ از مرحلة حكمت بیثمر ما بعد. ایم نحوة مؤثرتر بھ كار بستن قوانین آن بوده
با عالقة كامل، تالش بھ منظور آزاد . ایم رسیدن بھ تبعیت تجربي از عقل در امور دنیوي بشر استقبال كرده

كردن مذھب از خرافات، تعصب خشك، و عدم رواداري و برقرار كردن اصول اخالقي بدون مجازاتھا و 
و فالسفھ براي تكامل تدریجي یك  از تالشھاي سیاستمداران. ایم پاداشھاي فوق طبیعي را ردگیري كرده

حكومت عادل و صالح، و سازش دادن دموكراسي با سادگي طبع و نابرابري طبیعي افراد بشر تعلیم و 
از تنوع آفرینشھاي زیبا در سبكھاي روكوكو، باروك، و ھنر نئوكالسیك، و پیروزي . ایم اندرزگرفتھ

در آلمان باشیلرو . ایم وك، ھایدن، و موتسارت، لذت بردهموسیقي در آثار باخ، ھندل، و ویوالدي، در آثار گل
نویسان بزرگ و بزرگترین تاریخنویسان، در اسكاتلند با بازول و برنز، در  گوتھ، در انگلستان با رمان

و در فرانسھ ما . ایم سوئد باتجلي ناگھاني آواز در دوران سلطنت گوستاو سوم شاھد شكوفایي ادبیات بوده
كرد، و روسو، كھ باریختن اشك خواھان شناخت حقي براي  با لطافت طبع از عقل دفاع مي میان ولتر، كھ

از . ایم زدنھایي را كھ گریك و كلرون بھ آن زنده بودند شنیده تحسینھا و كف. ایم احساس بود، در نوسان بوده
درخشان زنان در  اي كھ در سالونھاي فرانسھ و انگلستان بودند، و از سلطنت سلسلة زنان مسحور كننده

  .ایم ما شاھد پادشاھان فیلسوف بوده. ایم اتریش و روسیھ تحسین كرده
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پایان دادن بھ داستان ما در ھنگامي كھ این ھمھ رویدادھاي تاریخي در شرف آن بودند كھ صفحات ما را با 
حوال آن فوران پیش رفتن بھ درون آشوب انقالب، تدقیق در ا. رسد روح و گلگون كنند، بیمعني بھ نظر مي

آتشفشانیي كھ بھ نام ناپلئون شناختھ شد، و سپس محظوظ شدن از گنجینة ادبیات، علوم، فلسفھ، موسیقي، 
پرداختن بھ امریكا، چھ جنوبي و چھ . ساخت ھنر، تكنولوژي، و سیاستمداري قرن نوزدھم ما را خرسند مي
آوردن آن بھ صورت یك تصویر واحد و شمالي، و سعي در بافتن تاروپود زندگي و تاریخ امریكا و در

ولي ما باید خود را با فناپذیري سازش دھیم، و وظیفة . داشت متحرك ما را از آن ھم بیشتر محظوظ مي
خطیر افزودن تجربیات از طریق پژوھشھاي اساسي متخصصین رشتة تاریخي و علمي را بھ افراد تازه 

  .تر واگذار كنیم نفس

ایم؛ و با آنكھ بھترین قسمت عمر خود  م پیش برویم، این تاریخ تمدن را كامل كردهتوانستی ما تا آنجا كھ مي
اي بیش نیست، و بھترین كار  دانیم كھ عمر یك انسان در تاریخ لحظھ ایم، مي را صرف این كار كرده

ولي ھمان طور كھ بررسیھاي خود را . تاریخنویس بزودي با افزایش جریان دانش شستھ و برده خواھدشد
ھا و  ایم، در اعتقاد خود احساس یقین كردیم كھ تاریخنویسي بیش ازحد بھ رشتھ قرن بھ قرن دنبال كرده

  شعب گوناگوني تقسیم شده است و بعضي از ما باید كوشش كنیم كھ تاریخ را بھ طور ي

مداوم ھاي این نمایشنامة پیچیده و  یكپارچھ، یعني ھمانطور كھ در عمل روي داده است، از كلیة جنبھ
  .بنویسیم

اما رؤیاي روزي را در سر . چھل سال حشر و نشر پرسعادت در پیگیري تاریخ بھ پایان رسیده است
دانیم كھ براي  اینك كھ آن روز فرا رسیده است، ما مي. پروراندیم كھ آخرین كلمة آخرین جلد را بنویسیم مي

  .د، احساس دلتنگي خواھیم كردبخشی اي كھ بھ زندگیمان مفھوم و جھت مي آن ھدف مجذوب كننده

  میکنیماي كھ طي این سالھا در قسمتي یا ھمة این سفر طوالني با ما بوده است سپاسگزاري  ما از خواننده
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