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  زمینة انقالب

١٧٧۴ - ١٧٨٩  

I ـ مردم فرانسھ  

، روسیھ ١٧٨٠در سال . ترین كشور اروپا، و مردم آن مترقیترین ملت این عصر بودند فرانسھ پرجمعیت
 ٨.۶میلیون؛ پروس  ٩میلیون؛ بریتانیاي كبیر  ١٠اسپانیا میلیون؛  ١٧میلیون جمعیت داشت؛ ایتالیا  ٢۴

میلیون؛  ٢میلیون؛ سوئد  ٢.١میلیون؛ پرتغال  ٢.٢میلیون؛ بلژیك  ۴میلیون؛ ایرلند  ٧.٩میلیون؛ اتریش 
میلیون؛  ٢۵؛ و فرانسھ  ٧٠٠‘٠٠٠؛ نروژ ٨٠٠‘٠٠٠میلیون؛ دانمارك  ١.۴میلیون؛ سویس  ١.٩ھلند 

پذیرترین مردم  ترین و تحریك ، بزرگترین شھر اروپا بود، و سكنة آن فرھیختھجمعیت ۶۵٠‘٠٠٠پاریس با 
  .اروپا بودند

نجبا . نفر بود ١٣٠‘٠٠٠روحانیون، كھ تعداد آنھا حدود : شدند مردم فرانسھ بھ سھ دستھ یا طبقھ تقسیم مي
گرفت؛ انقالب  بر ميرسید؛ و طبقة سوم سایر افراد را در  نفر مي ۴٠٠‘٠٠٠یا اشراف كھ شمار آنان بھ 

غایت مقصود و ھدف این طبقھ بود كھ گرچھ از لحاظ اقتصادي رو بھ ترقي بود، از لحاظ سیاسي مزیتي 
كوشید تا بھ آن قدرت سیاسي و مقام اجتماعي كھ متناسب با ثروت روزافزونش باشد دست  نداشت، و مي

توانست از  بھ طوري كھ تقریبًا ھر فرد مي شد، ھر كدام از این طبقات بھ گروھھاي كوچكتر تقسیم مي. یابد
  .این موھبت برخوردار شود كھ افرادي را پایینتر از خود ببیند

كاردینالھا، اسقفھاي اعظم، اسقفھا، و رؤساي : ثروتمندترین طبقھ، بھ ترتیب سلسلھ مراتب، عبارت بود از
در اینجا عامل اقتصادي . تاھا بودنددیرھا؛ و فقیرترین آنھا متصدیان كلیسا و معاونان كشیش بخش در روس
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مرزھاي اصول مذھبي را در ھم شكست و، در جریان انقالب، طبقة پایین روحانیت با تودة عوام علیھ 
زندگي رھباني شور و فریبندگي خود را از دست داد؛ تعداد اعضاي فرقة . مافوقھاي خود ھماواز شد

  رسید، در سال  نفر مي ۶‘۴٣۴بھ  ١٧٧٠بندیكتیان، كھ در فرانسھ در سال 

در شھرھاي فرانسھ، . منحل شده بود) یسوعیان(فرقة یسوعي  ١٧٧٣از میان رفتھ بود، و در سال  ١٧٨٠
خالي بود؛ و در میان  مذھب بھ طور كلي راه افول پیش گرفتھ بود؛ در بسیاري از شھرھا، كلیساھا نیمھ

. كرد عتقدات و مراسم كلیسا سخت رقابت ميكشاورزان، آداب و رسوم كفرآمیز و خرافات كھن با اصول م
با این وصف، زنان تارك دنیا ھمچنان خود را فعاالنھ وقف تعلیم و پرستاري كرده بودند و فقیر و غني بھ 

حتي در آن عصر شكاكیت و عمل، ھزاران مرد و زن و كودك، با تقوا و تدین . گذاشتند آنان احترام مي
ھاي مربوط بھ قدیسین مشغول  ساختند؛ فكر خود را با قصھ ميخود دشواریھاي زندگي را سبكبار 

اي بھ وجود  كنندة كار، با استراحت و مراسم تعطیالت، وقفھ داشتند؛ و در توالي روزھاي خستھ مي
  .جستند آوردند؛ و در آرزوھاي مذھبي، مسكني براي شكستھا و پناھگاھي براي حیرت و ناامیدي مي مي

تواند از  كرد كھ سیاستمداران بھ طور كلي معتقد بودند كھ روحانیت مي حمایت مي دولت بدان سبب از كلیسا
بھ عقیدة آنھا، عدم تساوي طبیعي . اي بھ آنھا بكند العاده راه حفظ نظم اجتماعي كمك ضروري و فوق

فھ، ساخت؛ از لحاظ امنیت و حفظ طبقة مر ناپذیر مي استعدادھاي بشري، توزیع نامتساوي ثروت را اجتناب
آمیز بدھد  بایست یك جامعة روحاني بر سر كار باشد تا بھ مستمندان اندرزھایي دربارة فروتني مسالمت مي

از لحاظ فرانسھ بسیار مھم بود كھ خانواده، تحت حمایت مذھب، . و آنان را در انتظار پاداش بھشت بگذارد
ھ از این، اطاعت و فرمانبرداري را گذشت. بھ منزلة اساس ثبات ملي در سراسر تحوالت كشور باقي بماند

االھي پادشاھان، و اینكھ رسیدن آنان بھ قدرت خود موھبتي االھي است  توان با ترویج عقیده بھ حق مي
پنداشتند كھ این افسانھ كمكي گرانبھا بھ  كردند، و پادشاھان مي تعمیم داد؛ روحانیون این عقیده را تلقین مي

رو تقریبًا ھمة كارھاي مربوط بھ آموزش  از این. آنان خواھد كرددردسر  امنیت شخصي و سلطنت بي
عمومي را بھ روحانیون محول كردند؛ و ھنگامي كھ پیشرفت آیین پروتستان در فرانسھ این خطر را 

دربرداشت كھ قدرت و سودمندي كلیساي ملي را تضعیف كند، ھوگنوھا با نھایت سختي و بیرحمي از 
  .صحنھ بیرون رانده شدند

دولت، كھ از بابت این خدمات سپاسگزار بود، بھ كلیسا اجازه داد كھ عشریھ و سایر عواید ھر بخش را 
ھا، گناھكاران محتضر تشویق  برطبق این وصیتنامھ. ھا را اداره كند گردآوري، و امر تنظیم وصیتنامھ

قابل وصولي در بھشت  ھاي گذاشتند، سفتھ شدند تا در برابر اموال دنیوي كھ بھ ارث جھت كلیسا مي مي
داشت  گاه دریافت مي كرد و بھ اعانة قابل توجھي كھ گاه دولت روحانیون را از مالیات معاف مي. بخرند

از این رو، كلیساي فرانسھ، كھ از مزایاي مختلف برخوردار بود، امالك وسیعي بھ دست . ورزید قناعت مي
شد؛ و كلیسا آنھا را بھ صورت امالك  ر بالغ ميآورد كھ بنا بھ تخمین بعضیھا تا یك پنجم اراضي كشو

ھاي مؤمنان را بھ صورت  بھ عالوه، اعانھ. كرد فئودالي اداره، و مطالبات فئودالي را گردآوري مي
  آالت زرین و سیمین  زینت

  . اي عمیق داشت مصون علیھ تورمي بودند كھ ظاھرًا در تاریخ ریشھ

خش خود در نتیجة پرداخت عشریھ محروم بودند، در تھیدستي بسیاري از كشیشان بخشھا، كھ از عواید ب
زیستند، و اسقفھاي اعظم  بردند، و حال آنكھ جمعي از اسقفھا با جالل و شكوه مي سر مي اي بھ پرھیزكارانھ

بھ ھمان نسبت كھ دولت . كردند مغرور، دور از قلمرو خود، در پیرامون دربار پادشاه رفت و آمد مي
از عایدي ساالنة ) برطبق تخمین تالران(شد، كلیساي فرانسھ  تگي و افالس نزدیك ميفرانسھ بھ ورشكس

كرد كھ چرا  كشید، تعجب مي میلیون لیور برخوردار بود، طبقة سوم، كھ بار مالیات را بھ دوش مي ١۵٠
یني ھنگامي كھ مطالب مربوط بھ بید. نباید كلیسا را مجبور ساخت كھ ثروت خود را با دولت تقسیم كند

انتشار یافت، ھزاران تن از شھروندان طبقة متوسط و صدھا تن از اشراف، دست از آیین مسیحیت 
  . برداشتند، و آماده شدند كھ حمالت انقالبیون را علیھ ذخایر مقدس و محفوظ با آرامشي فیلسوفانھ بنگرند
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داد  ئي وجود آنان را تشكیل مينجبا بھ طور مبھم بھ این نكتھ واقف بودند كھ بسیاري از مشاغلي كھ علت غا
بودند، بھ عنوان نگھبانان » ارباب سیف«یا » نجباي شمشیر«مغرورترین افراد آن كھ . از بین رفتھ است

نظامي، مدیران امور اقتصادي، و رؤساي قضائي جوامع كشاورزي وارد خدمت شده بودند؛ ولي بسیاري 
رة ریشلیو و لویي چھاردھم لغو شده بود؛ بسیاري از از این خدمات، بر اثر تمركز قدرت و ادارات در دو

رسید  زیستند و بھ امالك خود توجھي نداشتند؛ و بھ نظر مي در این زمان در دربار مي) سنیورھا(خاوندھا 
دیگر براي تملك یك  ١٧٨٩كھ جامة فاخر، آداب نیكو و رسوم پسندیده، و خوشخویي عمومي آنھا در سال 

  .حقوق و عوارض فئودالي كافي نباشدچھارم اراضي و مطالبة 

نامیدند، و اصل و نسب خود را بھ فرانكھاي  مي» نجباي اصیل«ھاي آنھا كھ خود را  كھنترین خانواده
 ١٧٨٩در سال . رساندند كھ در قرن پنجم فاتح شده و نام سرزمین گل را تغییر داده بودند ژرمني مي

تعبیر كردـ وي انقالب را بھ » مھاجمان بیگانھ«رد و آنان را بھ دمولن این گزافھ را علیھ آنان بھ كار ب كامي
در حقیقت، در حدود نود و پنج درصد از . دانست كھ زمان آن بھ تعویق افتاده است منزلة انتقام نژادیي مي

نجباي فرانسھ بتدریج بورژوا و سلتي شده بودند، زیرا اراضي و القاب خود را بھ ثروت جدید و مغزھاي 
  .و پرتھیج طبقة متوسط پیوند زده بودندمتفكر 

اي بودند  شدند، شامل ھزاران خانواده یا نجباي قلم نامیده مي» نجباي ردا«بخشي روزافزون از اشراف كھ 
از آنجا كھ اكثر . كھ سران آنھا بھ مناصب قضائي یا اداري رسیده و خود بھ خود در سلك نجبا درآمده بودند

وزیرانش، بھ منظور تھیة درآمد جھت دولت بھ فروش رسیده بود، بسیاري از  این مناصب بھ وسیلة شاه یا
  دانستند خریداران خود را مجاز مي

حق و «خواري تأمین كنند،  اي را كھ در این راه متحمل شده بودند از راه امیدبخش رشوه كھ ھزینھ
یكي از صدھا شكایاتي این خود » بھ طرزي غیرطبیعي در فرانسھ شیوع داشت،» «حسابگیري در اداره

بعضي از این مناصب و مقامات موروثي بود، و بھ ھمان نسبت . شد بود كھ علیھ رژیم محتضر شنیده مي
یافت، برغرور و  یا دادگاھھاي بخشھاي مختلف افزایش مي» پارلمانھا«كھ تعداد دارندگان آن بویژه در 

خواستار حق وتو كردن فرمانھاي » اریسپارلمان پ« ١٧٨٧شد، تا جایي كھ در  قدرت آنان افزوده مي
  .شد حد اعتالي خود نزدیك مي بھ بیان دیگر و بھ تعبیر زمان، انقالب بھ. پادشاه شد

اي تحت عنوان طبقة سوم چیست؟ انتشار داد كھ  سییس جزوه كشیشي بھ نام امانوئل ـ ژوزف ١٧٨٩در سال 
دوم . اول آنكھ طبقة سوم چیست؟ ھمھ چیز: بوددر آن سھ سؤال را مطرح كرده و خود بھ آنھا پاسخ داده 

خواھد باشد؟ اینكھ او ھم چیزي محسوب شود یا، بھ  سوم آنكھ حال چھ مي. آنكھ تاكنون چھ بوده است؟ ھیچ
مشتمل بر بورژوازي یا طبقة متوسط با صدھزار : طبقة سوم تقریبًا ھمھ چیز بود. تعبیر شامفور، ھمھ چیز

داران، بازرگانان، مدیران شركتھا، وكالي  ـ بانكداران، دالالن، كارخانھ خانواده و طبقات مختلف آن
نگاران، ارباب مطبوعات  دادگستري، پزشكان، دانشمندان، آموزگاران، ھنرمندان، مؤلفان، روزنامھ

شامل كارگران و ) شدند نامیده مي» تودة مردم«كھ گاھي (ـ و طبقة سوم فقیر بیچاره )چھارم» ركن«(
  #.شھرھا، كارگران حمل و نقل زمیني یا دریایي، و كشاورزان وران پیشھ

شد و دامنة آن گسترش بیشتري  قشر باالي طبقات متوسط داراي نیرویي بودند كھ ھر روز افزونتر مي
ھاي دیگر بود كھ با قدرت ایستاي زمینداران یا قدرت  این نیرو، قدرت پرتحرك پول و سرمایھ. یافت مي

  .كرد قابتي تجاوزكارانھ و وسیع اعمال ميمذھبي رو بھ زوال ر

دادند، و بنا بھ تخمین نكر، نیمي از  آنان با بورسھاي پاریس، لندن، و آمستردام معامالت قماري انجام مي
دادند، و در صورتي كھ دیون و مطالبات  بھ دولت فرانسھ وام مي. پول اروپا را تحت كنترل خود داشتند

پھنة درحال رشد استخراج . كردند شد، دولت را تھدید بھ سقوط مي نمي آنھا در سررسید مقرر پرداخت
ھاي بافندگي لیون، تروا، آبویل، لیل و روان، و معادن  معادن و صنعت فلزكاري شمال فرانسھ، كارخانھ

ھاي پاریس را در دست داشتند یا آنھا را  سازي مارسي و دباغخانھ ھاي صابون آھن و نمك لورن، كارخانھ
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داري را كھ جانشین دكانھاي  صنایع وابستھ بھ سرمایھ. یافت ھمة اینھا بھ سرعت تكامل مي. كردند مي اداره
  كردند؛ با عقیدة فیزیوكراتھا موافق بودند كھ  اي و صنفي گذشتھ شده بود اداره مي حرفھ

مواد خام بھ  براي تبدیل. مھیجتر و بارآورتر از تجارت و صناعت دولتي است كھ تابع مقررات سنتي باشد
كردند و در ادارة آنھا سھیم بودند، و آنھا را از تولیدكنندگان بھ  كاالھاي تمام شده پول تھیھ مي

ھزار كیلومتري بھترین  آنان از شبكة پنجاه. بردند رساندند، و از ھر دو طرف سود مي كنندگان مي مصرف
ھاي فرانسھ اخذ  كھ در راھھا و ترعھ كردند، ولي بھ عوارض مزاحم راھداري راھھاي اروپا استفاده مي

. كردند شد، و ھمچنین بھ اوزان و مقیاسات مختلفي كھ در ھر یك از ایاالت مرسوم بود اعتراض مي مي
شد زیر نظر داشتند؛ شركتھاي سھامي بزرگ مانند  تجارتي را كھ باعث ثروت بوردو، مارسي، و نانت مي

جارت را از بازار داخلي بھ جھان گسترش دادند؛ از راه كردند؛ ت شركت ھند و شركت آب را اداره مي
چنین تجارتي، مستملكاتي در آن سوي دریاھا براي فرانسھ بھ وجود آوردند، بھ طوري كھ فرانسھ، پس از 

كردند كھ فقط آنھا خالقان ثروت  درك مي. داد امپراطوري انگلیس، بزرگترین امپراطوري را تشكیل مي
نھ طبقة نجبا؛ و مصمم بودند كھ با نجبا و روحانیون بھ طور متساوي از عطایا و  روزافزون فرانسھ ھستند

مند شوند و در برابر قانون و در دربار سلطنتي و در نیل بھ ھمة امتیازات و مواھب  مناصب دولتي بھره
لي از طبقة یافتھ و روالن، كھ زني تربیت ھنگامي كھ مانون. جامعة فرانسوي با دو طبقة مزبور برابر باشند

سوم بود، براي دیدار با خانمي معنون دعوت شد، و از او خواستند كھ بھ جاي آنكھ با مھمانان شریف و 
محترم برسر میز غذا بنشیند، با مستخدمان غذا بخورد، چنان فریاد اعتراضي برآورد كھ بر دل طبقة 

گزید، این قبیل  را برمي» ، برادريآزادي، برابري«در آن زمان كھ این طبقھ شعار انقالبي . متوسط نشست
خشم و خروشھا و آرزوھا ھنوز در دل آنھا بود؛ و اگر چھ مقصود آنھا بیشتر برابري با طبقة باالتر بود نھ 

در این ضمن، بورژوازي . پایینتر، این شعار، تا زماني كھ در آن تجدیدنظر شد، مورد استفاده قرار گرفت
  .د كھ زمینة انقالب را فراھم ساختبھ صورت نیرومندترین قوایي درآم

. پرداخت كرد و بھ ستایش ھجوھاي بومارشھ علیھ اشراف مي ھا را پر مي طبقة بورژوا بود كھ تماشاخانھ
افراد این طبقھ بودند كھ، حتي بیش از طبقة نجبا، بھ منظور كار كردن در راه آزادي فكر و آزاد زیستن بھ 

آمیز او لذت  گویي طعنھ خواندند و از بذلھ ا بودند كھ آثار ولتر را ميھمینھ. پیوستند لژھاي فراماسون مي
بردند، و با گیبن ھمعقیده بودند كھ ھمة مذاھب بھ طور متساوي در نظر فیلسوفان باطل است ولي بھ  مي

ھولباخ و ھلوسیوس ) ماتریالیسم(آنھا در پنھاني از ماده باوري . طور متساوي براي سیاستمداران مفید
شاید این نظریھ در بارة اسرار حیات و فكر كامال بجا نباشد، ولي سالحي مفید علیھ . كردند یش ميستا

آنھا با دیدرو ھمعقیده بودند . كلیسایي بود كھ بر قسمت اعظم فكرھا و بر نیمي از ثروت فرانسھ مستولي بود
دولت را براي تصرف تاھیتي كھ تقریبًا ھمھ چیز در حكومت موجود بیھوده و عبث است، گرچھ اشتیاق آن 

  روسوراـ كھ از . كردند با لبخند تلقي مي

كردند و آن را  بودند كھ، بیش از ھر بخش دیگر از جامعة فرانسوي، نفوذ ادبیات و فلسفھ را احساس مي
  .دادند اشاعھ مي

داشتند و از  سلطنت را قبول. كردند بھ طور كلي، فیلسوفان این دوره در سیاست جنبة اعتدال را رعایت مي
پادشاه پروس، یوزف دوم ) كبیر(مانند فردریك دوم » مستبدان روشنفكر«آمد، و  ھدایاي پادشاه بدشان نمي

ھاي بیسواد و احساساتي طرفدار ایجاد  امپراطور اتریش، حتي كاترین دوم ملكة روسیھ را مناسبتر از توده
پذیري آن واقف  لو آنكھ بر محدودیتھا و انعطافبھ خرد، ایمان و اعتقاد داشتند، و. دانستند اصالحات مي

سدي را كھ كلیسا و دولت در برابر اندیشھ كشیده بود فرو ریختند و راه را براي بسط افكار میلیونھا . بودند
در میان آشوب انقالب و جنگ، خود را، دوش بھ دوش الووازیھ، . فرد گشودند و افق آن را توسعھ دادند

  .اي پیروزیھاي دانش در قرن نوزدھم آماده كردندالپالس، و المارك، بر

گذاشت، ولي براي احساسات و براي ایمان  وي بھ خرد احترام مي. روسو خود را از فیلسوفان كنار كشید
نوشتة او تحت عنوان شھادت و اعتراف دیني كشیش . تسلي بخش و الھام دھنده مقامي ارجمند قائل بود
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یمیلین روبسپیر فراھم ساخت، و اصرار او در مورد یك اعتقادنامة ملي اي مذھبي براي ماكس ساووا پایھ
یكنواخت، كمیتة نجات ملي را بر آن داشت كھ بدعت سیاسي راـ الاقل در زمان جنگ ـ بھ منزلة جنایتي 

ژاكوبنھاي دورة انقالب اصول قرارداد اجتماعي را قبول داشتند، بدین معني كھ بشر . عظیم بھ شمار آرد
شود؛ و افراد  گیرد، بد مي خوب است ولي چون تحت تأثیر نھادھاي فاسد و قوانین ظالمانھ قرار مي فطرتًا

رھبران انقالبي ھنگامي كھ . آیند شوند، ولي در تمدني مصنوعي بھ صورت برده در مي بشر آزاد متولد مي
ي از حمایت دولت، قدرت را بھ دست گرفتند بھ این عقیدة روسو گرویدند كھ شھروندان، با برخوردار

شنیدم كھ مارا قرارداد  ١٧٨٨در سال «: دوپان چنین نوشتھ است مالھ. كنند تلویحًا قبول اطاعت از آن مي
كند، و شنوندگان با ذوق و شوق برایش  خواند و در بارة آن تفسیراتي مي اجتماعي را در معابر عمومي مي

انقالب، بھ صورت حاكمیت دولت و سپس  عقیدة روسو در بارة حاكمیت مردم، در» .زنند دست مي
  .حاكمیت كمیتة نجات ملي و سرانجام، حاكمیت یك فرد در آمد

حتي در . در اصطالح انقالب كبیر فرانسھ بھ مفھوم كشاورزان و كارگران شھري بود» مردم«كلمة 
خورد  بھ چشم مي دادند؛ در اینجا تصویري كھ ھا اقلیتي از جمعیت را تشكیل مي شھرھا، مستخدمان كارخانھ

ھا نبود، بلكھ ھمھمة مخلوطي از قصابان، نانوایان، آبجوسازان، بقاالن، آشپزان، فروشندگان  توالي كارخانھ
فروشان شراب، نجاران، بنایان، نقاشان  گرد، آرایشگران، دكانداران، صاحبان مسافرخانھ، عمده دوره

دوزان، رنگرزان، لباسشوئیھا، خیاطھا،  زنانھ پزان، كفاشان، سازان، اندودگران، كوره ساختمان، شیشھ
  سازان، زینسازان، چرخسازان، زرگرھا، چاقوسازان،  آھنگران، نوكران، قفسھ

و ) كولوت(این كارگران، برخالف شلوارھاي كوتاه . كارگران چاپخانھ، كتابفروشھا، فواحش، و دزدان بود
كردند كھ تا قوزك پاي آنھا  شلوارھایي در برمي پوشیدند، جورابھاي ساق بلندي كھ افراد طبقات باال مي

نامیدند و ھمینھا بودند كھ سھمي  یعني افراد بدون كولوت مي» كولوتھا سان«رو آنھا را  رسید؛ و از این مي
ورود طال و نقره از امریكا بھ مقدار زیاد، و نشر مكرر اسكناس، باعث . مھیج در انقالب برعھده داشتند

درصد افزایش  ۶۵، قیمتھا ١٧٨٩و  ١٧۴١در فرانسھ، میان سالھاي . سراسر اروپا شدافزایش قیمتھا در 
ھزار نفر با  در لیون، سي ١٧٨٧در سال . درصد نبود ٢٢از  یافت، و حال آنكھ افزایش دستمزدھا بیش

. ، صد ھزار خانواده در زمرة فقرا محسوب شده بودند١٧٩١در پاریس سال . كردند اعانھ زندگي مي
ھاي كارگري بھ منظور اقدامات اقتصادي ممنوع بود؛ اعتصاب نیز ھمین حال را داشت، ولي بھ  یھاتحاد

اگر . شدند شد، كارگران بتدریج بیشتر مأیوس و سركش مي ھرچھ انقالب نزدیكتر مي. داد كرات روي مي
تاختند و شاه را  مي گرفتند، بھ كاخ تویلري را مي) باستي(توپ و رھبري در اختیار داشتند، چھ بسا باستیل 

  .كردند عزل مي

، وضع كشاورزان فرانسھ احتماال بھتر از یك قرن پیش از آن، یعني در زماني بود كھ ١٧٨٩در سال 
. البرویر، براي متوجھ كردن اذھان بھ موضوع، مبالغھ كرده و آنان را بھ جاي حیوانات عوضي گرفتھ بود

در . ایتالیا، بھتر از وضع سایر كشاورزان قارة اروپا بودوضع آنھا، شاید بھ استثناي كشاورزان شمال 
حدود یك سوم از اراضي مزروعي در دست كشاورزان صاحب زمین بود؛ یك سوم بھ وسیلة مالكان طبقة 
نجبا و روحاني، یا افراد طبقة سوم، بھ كشاورزان مستأجر اجاره داده شده بود؛ در بقیة اراضي كارگران 

بتدریج گروھي از مالكان ـ كھ خود در نتیجة ھزینة . كردند ا مباشر او، زراعت ميمزدور زیر نظر مالك ی
ـ یعني اماكني را كھ كشاورزان سابقًا » اراضي عمومي«روزافزون و رقابت شدید بھ ستوه آمده بودند ـ ، 

ند ـ براي كشت توانستند اغنام و احشام خود را بر روي آنھا بچرانند یا در آنجا بھ گردآوري ھیزم بپرداز مي
  .كردند یا ایجاد مرتع محصور مي

بایستي  و بر طبق قرارداد مي. تقریبًا ھمة كشاورزان صاحب زمین مجبور بھ پرداخت حقوق فئودالي بودند
براي خاوند یا ارباب روستاي خاوندي چندین روز از سال بیگاري كنند و در امالك او بھ كشاورزي و 

ھر . كردند، مجبور بھ پرداخت عوارض بودند ه خود از این راھھا استفاده ميتعمیر راھھا بپردازند؛ و ھرگا
اگر . دادند سال نیز مبلغي نقد یا مقداري از محصول خود را بھ عنوان معافیت از بیگاري بیشتر، بھ او مي
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اگر در . درصد از قیمت فروش را دریافت كند ١۵یا  ١٠فروختند، خاوند حق داشت  اموال خود را مي
  چراندند، مبلغي بھ او  كردند، یا بر روي زمینھاي او اغنام و احشام خود را مي ھاي او ماھیگیري ميآب

دانست كھ، با افزایش قیمتھا، مبلغ  پولي ارزش خود را از دست داده بود، خاوند روستا خود را مجاز مي
  .عوارض مزبور را بھ نسبت ترقي قیمتھا افزایش دھد

داد، كودكانش را براي ایمان و اطاعت  كلیسا ـ كھ بھ محصوالتش بركت مي كشاورز بھ منظور كمك بھ
بخشید ـ ساالنھ مبلغي كھ معموًال كمتر از یك دھم  كرد، و با آیینھاي مقدس زندگي او را وقار مي تربیت مي

كھ  سنگینتر از عشریھ یا عوارض فئودالي، مالیاتھایي بود. كرد محصولش بود بھ كلیسا اھدا مي) عشریة(
مالیات سرانھ؛ مالیات خرید ظروف طال و نقره، مصنوعات فلزي، الكل، : گرفت دولت از كشاورزان مي

ساخت ساالنھ مقدار معیني نمك از دولت ـ با  كھ او را ملزم مي… ، باالخره مالیات نمك،… كاغذ، نشاستھ
ون براي اجتناب از چون اشراف و روحانی. قیمتي كھ از طرف دولت تعیین شده بود ـ خریداري كند

یافتند، و از آنجا كھ ھنگام سربازگیري در جنگ،  پرداخت این مالیاتھا راھھاي قانوني یا غیرقانوني مي
مقامي خریداري كنند كھ بھ جاي آنھا در جبھھ جان ببازد، سنگیني  توانستند عوض یا قائم جوانان متمول مي

نگ و چھ در دوران صلح، بر دوش كشاورزان بار در راه حمایت از دولت و كلیسا، چھ در زمان ج
  .افتاد مي

توانستند این مالیاتھا، ده یكھا، و عوارض فئودالي را  در سالھایي كھ محصول خوب بود، كشاورزان مي
تحمل كنند ولي در سالھایي كھ یا بر اثر خرابیھاي ناشي از جنگ یا تغییرات و بدي آب و ھوا محصول 

ماند، اینگونھ پرداختھا موجب بدبختي و پریشاني آنھا  ثمر مي یكسالة آنان بي آمد و رنج كافي بھ دست نمي
فروختند  شد؛ و در این صورت، بسیاري از كشاورزان، زمین یا نیروي خود یا ھر دو را بھ كساني مي مي

  .كھ در قمار زمین شانس بھتري داشتند

خشكسالي . از خشم و غضب او بود توان شمرد؛ كھ حاكي مي» دست خدا«را  ١٧٨٨یكي از عالئم سال 
رگبار تگرگي كھ از نورماندي تا شامپاني با شدت ادامھ . شدیدي پیش آمد كھ مانع از رشد محصول شد

 ١٧٨٩ـ ١٧٨٨زمستان . كیلومتر در این مسیر شد ٢٩٠یافت باعث ویراني اراضي حاصلخیزي بھ طول 
باري بھ  سیالبھاي مصیبت ١٧٨٩بھار  در. از لحاظ شدت سرما طي ھشتاد سال گذشتھ سابقھ نداشت
دولت و كلیسا و افراد نیكوكار كوشیدند كھ بھ . حركت درآمد، و موجب بروز قحطي در ھمة ایاالت شد

زدگان غذا برسانند؛ گرچھ تنھا عدة كمي از گرسنگي جان سپردند، میلیونھا نفر تقریبًا چیزي از عمر  قحطي
اورلئان، نانسي، لیون، گروھھاي رقیب، مانند جانوران، براي گرفتن در كان، روان، . عایدیشان باقي نماند

ھزار نفر آدم گرسنھ بر كنار دروازة مارسي گرد آمده تھدید  ھشت. گندم با یكدیگر بھ زدوخورد پرداختند
در پاریس، بخش كارگرنشین سنت ـ آنتوان مجبور بھ . كردند كھ بھ شھر حملھ و آن را غارت خواھند كرد

  در این ضمن، عقد قراردادي تجاري براي . ھزار فقیر شد يتغذیة س

انگلیس بھ فرانسھ وارد و باعث ارزاني كاالھاي محلي شود و ھزاران نفر از زحمتكشان فرانسھ كار خود 
در مارس . نفر ٨٠‘٠٠٠نفر، در پاریس  ۴۶‘٠٠٠نفر، در آمین  ٢۵‘٠٠٠را از دست بدھند ـ در لیون

مالیات امتناع كردند و بر وحشتي كھ در مورد ورشكستگي ملي پیش آمده  ، كشاورزان از پرداخت١٧٨٩
  .بود افزودند

در ایاالت فرانسھ بھ سیاحت مشغول بود، زني روستایي را دید كھ از  ١٧٨٩آرثریانگ، كھ در ژوئیة 
ھ اما عقیده داشت ك. كرد مالیات و عوارض فئودالي كھ ھمیشھ موجب فقر و فاقة او شده بود شكایت مي

شد كھ  شنیده مي» .كند ھا بكنند، چون مالیات دارد ما را خرد مي آدمھاي پولدار باید كاري براي این بیچاره«
مردم با امیدواري بھ . خواھد معایب را رفع و فقیران را حمایت كند لویي شانزدھم مرد خوبي است و مي

  .كردند نگریستند و براي طول عمر پادشاه دعا مي ورساي مي
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II ولتـ د  

وي انتظار . رفت، ولي مشكل بتوان او را پادشاه خوبي دانست شمار مي لویي شانزدھم مرد خوبي بھ
او را بھ ولیعھدي رسانید، و مرگ پدربزرگش لویي ) ١٧۶۵(سلطنت نداشت، ولي مرگ زودرس پدرش 

. نشاندسالگي بر تخت سلطنت فرانسھ  او را در سن بیست) ١٧٧۴(پانزدھم كھ دیر بھ وقوع پیوست 
. كرد و در قفلسازي ماھر بود اي بھ حكومت بر مردم نداشت؛ بھ ابزارھاي مختلف ابراز عالقھ مي عالقھ

زد، آن روز را در عمر خود  داد، و اگر روزي گوزن نري را با تیر نمي شكار را بر سلطنت ترجیح مي
از این حیوان را شكار كرد رأس  ١‘٢٧۴، تعداد ١٧٨٩و  ١٧٧۴میان سالھاي . آورد شمار مي تلف شده بھ

كرد، و  اما ھمیشھ از صدور فرمان اعدام خودداري مي. جانور را از پاي درآورد ١٨٩‘٢۵١و رویھمرفتھ 
بھ گارد سویسي خود گفت  ١٧٩٢شاید تخت و تاج خود را از آن لحاظ از دست داد كھ در روز دھم اوت 

گشت، متناسب با افزایش روزافزون شكم خود غذا  يھنگامي كھ از شكار بازم. كھ بھ مردم تیراندازي نكنند
شكسن،  كرد كھ از بیم درھم آمیز غولي را پیدا مي شد، و نیروي محبت وي فربھ ولي نیرومند مي. خورد مي

پادشاه مردي جبان «: آنتوانت در بارة ھمسر خود چنین داوري كرده است ماري. زني را در آغوش نگیرد
بندد زیرا مقھور شرم و حیایي شدید است و بھ  گاه آن را بھ كار نمي ي ھیچنیست؛ شجاعت زیادي دارد ول

ویكسالگي زیر نظر لویي پانزدھم مانند  وي تا سن بیست… . ترسد از فرماندھي مي… . خود اعتماد ندارد
  ».این فشار، شرم و حیاي او را تشدید كرد. كودك زندگي كرد و ھمیشھ ناراحت بود

ملكھ كھ زني زیبا و باوقار بود و بھ . ي از بالھایي بود كھ وي را از پاي درآورداش یك عشق او بھ ملكھ
بخشید، تأخیر او را در بھ جاي آوردن وظیفة زناشویي مورد عفو  دربار او با لطف و شادي خود زینت مي

  شد كھ  سختي غلفة لویي باعث مي. داد و اغماض قرار مي
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  )بتمانآرشیو (لویي شانزدھم : حكاكي

سال بیھوده در صدد این كار برآمد، و از  بارھا طي ھفت.ناپذیر از مقاربت رنج بكشد وي بھ طرزي تحمل
ورزید، تا آنكھ یوزف دوم برادر ملكھ، كھ  كرد خودداري مي اي كھ معماي او را حل مي عمل جراحي ساده

. بزودي ھمھ چیز اصالح شد امپراطور اتریش بود، لویي را برآن داشت كھ تسلیم چاقوي جراح شود و
پنداشت؛ و در مورد  توانست ھمسر خود را تحریك و ارضاء كند خود را گناھكار مي شاید چون غالبًا نمي

از حد لزوم او، گردشھاي مكررش در پاریس بھ منظور رفتن بھ  بازي ملكھ، لباسھاي بیش ورق
با  سافویيفون فرسن و روابط   او بھ كنت شد، و عشق افالطوني ھایي كھ موجب مالل پادشاه مي تماشاخانھ

سرسپردگي آشكار پادشاه بھ ھمسرش موجب خندة درباریان و . كرد شاھزاده خانم المبال غمض عین مي
داد، ولي ھمسرش و مردم فرانسھ طالب فرزندي  لویي بھ ملكھ جواھرات گرانبھا مي. شرم نیاكانش بود

ھنگامي كھ فرزنداني بھ دنیا آمدند، ملكھ مادري مھربان شد؛ و از بیماري فرزندان، ھمراه با آنھا . بودند
) درھرحال وي بخشي از دستگاه سلطنت بود(برد؛ و تقریبًا تمام معایب خود را، بھ استثناي غرور  رنج مي

ولت، تعدیل كرد؛ در این مورد عذرھایي داشت، زیرا لویي بندرت مسیري را و دخالت مكرر در امور د
كاش  بعضي از درباریان آرزو داشتند كھ اي. كرد، و غالبًا در انتظار تصمیم ملكھ بود انتخاب یا حفظ مي

  .كرد و آمادگي فرماندھي داشت وي مانند ملكھ بسرعت داوري مي

وھوا، قحطي، شورشھاي  بحرانھایي كرد كھ براثر بدي آبمقابلة / پادشاه ھمة مساعي خود را صرف
ھاي درباري و اداري، و كسري  مربوط بھ نان، اعتراض علیھ مالیات، تقاضاھاي اشراف و پارلمان، ھزینھ

، بھ تورگو اجازه داد كھ فرضیة )١٧٧۶ـ ١٧٧۴(طي دوسال . روزافزون خزانھ بھ پاي او گذاشتھ شده بود
براینكھ آزادي تجارت و رقابت و استبداد بالمانع بازار ـ عرضھ و تقاضا ـ دربارة دایر «فیزیوكراتھا را 

دستمزدھاي كارگران و ارزشھاي كاالھا اقتصاد فرانسھ را احیا، و درآمدي اضافي براي دولت تھیھ خواھد 
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سوداگران اھالي پاریس، كھ عادت داشتند دولت را بھ عنوان تنھا حامي خود در مقابل . بھ كار بندد» كرد
طماع بازار بدانند، با اقدامات تورگو بھ مخالفت پرداختند و سر بھ شورش برداشتند و از عزل او شادي 

  .كردند

نكر سویسي را كھ متخصص مالیھ و ساكن پاریس بود بھ  ومرج، پادشاه ژاك پس از چندماه تردید و ھرج
لویي بھ رھبري این فرد . دار بود ھدهاین سمت را ع ١٧٨١و وي تا ). ١٧٧٧(داري گماشت  وزارت خزانھ
وي فرمان داد تا مجالس . اي براي اصالحات جزئي در پیش گرفت گذار، برنامة شجاعانھ بیگانھ و بدعت

  محلي و ایالتي تشكیل شود؛ بدین منظور كھ فاصلة میان 

ي بیگاري ولي با الغا. و دولت از بین برود و مردم تا حدودي شریك امور و سھیم مھام كشور شوند
مالیات فقیرترین افراد رعایاي ما، بھ «): ١٧٨٠(كشاورزان، خشم اشراف برانگیخت؛ ھمچنین علنًا گفت 

توانگران نباید چنین «و اظھار امیداواري كرد كھ » .نسبت، بیشتر از مالیات دیگران افزایش یافتھ است
ه دیگران پرداخت كرده باشند مورد بایست ھمرا ھایي كھ از مدتھا پیش مي تصور كنند كھ با تقبل ھزینھ

كردند آزاد كرد ولي در  وي آخرین سرفھایي را كھ در اراضي او كار مي» .اند بیعدالتي یا ستم قرار گرفتھ
كھ لوئي اقدام مشابھي را از اشراف و روحانیون خواستار شود، مقاومت  نكر مبني براین برابر اصرار ژاك

وام دادن بھ مستمندان، با بھرة سھ درصد تأسیس كرد، و استفاده از لویي بنگاھھایي رھني براي . ورزید
شكنجھ را در بازپرسي از گواھان یا جانیان ممنوع ساخت؛ و از بین بردن سیاھچالھاي قلعة ونسن و 

با وجود پرھیزكاري و . ھاي اصالح زندانھا پیشنھاد كرد تخریب قلعة باستیل را بھ عنوان بخشي از برنامھ
از مجازات پیروان آزادي . اي اعطا كرد ، بھ پروتستانھا و یھودیان آزادي مذھبي قابل مالحظھایمان خود

پرواي پاریس را آزاد گذاشت تا او را غلتبان، زنش  نویسان بي افكار و آزادیخواھان امتناع ورزید؛ و رسالھ
در مكاتبات خصوصي  گذشتھ از این، دولت را از تجسس. را فاحشھ، و فرزندانش را حرامزاده بخوانند

  .شھروندان ممنوع ساخت

كرد كھ چنین اقدامي  بیني مي كھ پیش(با كمك پرشور بومارشھ و فیلسوفان و در برابر اعتراضات نكر 
دالر، بھ عنوان كمك مالي، جھت  ٢۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠لویي مبلغ ) ورشكستگي فرانسھ را تكمیل خواھد كرد

ناوگان فرانسوي و گردانھاي . نیل بھ استقالل ارسال داشت مستعمرات آمریكایي در راه كوشش آنھا براي
الفایت و روشامبو بود كھ بھ واشینگتن كمك كرد تا نیروي تحت فرماندھي كورنوالیس، ژنرال انگلیسي، 

اما عقاید دموكراتیك . در یوركتاون در محاصره افتد و مجبور بھ تسلیم شود و بدین ترتیب جنگ پایان یابد
وس اطلس وارد فرانسھ شد؛ خزانھ زیر بار وامھاي جدید تھي شد؛ نكر معزول گشت از طریق اقیان

  .؛ سھامداران بورژوا، با خروش و فریاد، خواھان نظارت بر امور مالي دولت شدند)١٧٨١(

در این ضمن، پارلمان پاریس در ادعاي خود مبني بر جلوگیري از اقدامات پادشاه بھ وسیلة اعمال وتو 
اورلئان ـ كھ بھ طور مستقیم نسب او بھ برادر / د و لویي فیلیپ ـ ژوزف، ملقب بھ دوك اصرار ورزید؛

. كرد رسید تقریبًا بھ طور علني بھ منظور دست یافتن بھ تخت و تاج توطئھ مي كوچكتر لویي چھاردھم مي
ل و قول نویسان و سخنوران و فواحش پو وي بھ وسیلة الكلو و عمال دیگر، بھ سیاستمداران، و رسالھ

وسایل، قصر و باغھاي پالھ ـ روایال را در اختیار طرفداران . كرد داد و آنان را برضد شاه تحریك مي مي
فروشي، و كلوپھاي قمار براي راحتي گروھھایي كھ شب و روز را در آنجا  خود گذاشت؛ كافھ، مشروب

رسید؛ ھر ساعت  آن محل ميگذراندند ایجاد كرد؛ خبرھاي ورساي بسرعت توسط چاپارھاي ویژه بھ  مي
  اي انتشار  رسالھ

  .شد براي عزل پادشاه ریختھ مي

لویي بنا ). ١٧٨٨(لویي كھ از فرط عجز بھ ناامیدي گراییده بود، نكر را دوباره بھ وزارت دارایي گماشت 
گون اي كھ ممكن بود تخت و تاج او را حفظ یا واژ بھ خواھش او، و بھ عنوان آخرین و خطرناكترین وسیلھ

از جوامع فرانسوي خواست كھ اشراف و روحانیون و عوام سرشناس خود را  ١٧٨٨اوت  ٨كند، در 

pymansetareh@yahoo.com



مجلس اتاژنرو ) پیش آمده بود ١۶١۴گونھ كھ آخرین بار در  ھمان(انتخاب و بھ ورساي روانھ كنند تا 
  .تشكیل شود و بھ او جھت مقابلھ با دشواریھاي كشور توصیھ و كمك كند

وسیلة دولتي كھ تقریبًا طي دو قرن ظاھرًا تودة مردم را فقط بھ  وت تاریخي از مردم بھدر بارة این دع
) النوع جنگ رب(كنندة مالیات، و گاھگاه بھ منزلة قربانیان مارس  كنندگان مواد غذایي، پرداخت عنوان تھیھ

بنا بھ اصرار نكر، و در اول آنكھ پادشاه، بار دیگر . شمار آورده بود چند جنبة قابل مالحظھ وجود داشت بھ
برابر اعتراضات اشراف، اعالم كرد كھ طبقة سوم باید در مجلس آینده بھ اندازة مجموع نمایندگان دوطبقة 

از انتخاباتي كھ تا  طرزي صورت گیرد كھ، بیش دوم آنكھ انتخابات باید بھ. دیگر نماینده و رأي داشتھ باشد
وھفتسالگي یا بیشتر  ھر فردي كھ بھ سن بیست: راد بالغ باشدآن زمان انجام گرفتھ، متضمن شركت ھمة اف

رسیده و در سال قبل مالیاتي بھ ھر مبلغ پرداختھ باشد، حق دارد كھ، بھ منظور تشكیل مجالس محلي، رأي 
سوم آنكھ پادشاه تقاضایي بھ . دھد و این مجالس وكالیي جھت نمایندگي منطقھ در پاریس انتخاب كنند

، حاوي شكایات، »كتابچة دستورالعمل«كننده یك  ، مبني بر آنكھ ھر مجلس انتخابدعوت خود افزود
ھایي جھت عالج و  مستدعیات، مشكالت و احتیاجات ھر طبقھ، در ھر بخش براي او بفرستند و توصیھ

فرانسویان ھرگز بھ خاطر نداشتند كھ یكي از پادشاھانشان عقیدة مردم را . اصالح كارھا عرضھ دارند
  .دبپرسن

تقریبًا در ھمة آنھا . فقره باقي مانده است ۵۴۵كتابچھ كھ نمایندگان براي پادشاه ارسال داشتند،  ۶١۵از 
نیت ابراز  نمایندگان نسبت بھ او اظھار وفاداري كرده و حتي عالقة خود را بھ او بھ عنوان مردي خوش

و مشكالت خود را با مجلسي منتخب  كردند كھ وي مسائل داشتھ بودند؛ ولي تقریبًا ھمة آنھا پیشنھاد مي
درمیان نھد؛ و قسمتي از اختیارات خویش را نیز بھ این مجلس تفویض كند تا متفقًا كار حكومت سلطنت 

. یك از گزارشھا از حق االھي پادشاھان ذكري بھ میان نیامده بود در ھیچ. مشروطھ را سروسامان دھند
محرمانھ بودن مكاتبات، تعدیل مالیاتھا، و اصالح قوانین منصفھ،  وسیلة ھیئت ھمگي خواھان محاكمھ بھ

طبقھ باید جداگانھ  ھاي نجبا چنین آمده بود كھ در اتاژنروي آینده، نمایندگان ھر كدام از سھ در كتابچھ. بودند
طبقھ آن  اي بھ صورت قانون درنیاید مگر آنكھ نمایندگان ھر سھ بنشینند و جداگانھ رأي بدھند، و ھیچ الیحھ

ھاي روحانیون خواستار پایان دادن بھ رواداري مذھبي، و نظارت كامل »كتابچھ«. را تصویب كرده باشند
  .و انحصاري روحانیون در تعلیم و تربیت شده بود

ھاي طبقة سوم، با تأكیدات گوناگون، تقاضاھاي كشاورزان را براي تقلیل مالیات، الغاي بردگي » كتابچھ«
ي، ھمگاني و مجاني بودن تعلیم و تربیت، حفظ مزارع از صدمات ناشي از و سرفداري و عوارض فئودال

دھندة آرزوھاي طبقة متوسط دربارة باز بودن  ھمچنین نشان. ساخت شكار و جانوران خاوندان، منعكس مي
مشاغل بر روي افراد با استعداد، بدون توجھ بھ اصل و نسب آنھا، و پایان دادن بھ عوارض راھداري، و 

در بعضي از آنھا پیشنھاد شده بود كھ پادشاه، جھت رفع . الیات بھ اشراف و روحانیون بودتسري م
ھا طرحریزي  نخستین مراحل انقالب در این كتابچھ. كمبودمالي، بھ مصادره و فروش اموال كلیسا بپردازد

  .شده بود

در . یطرفي وجود داشتاي از اصل ب در این دعوت خاضعانة پادشاه از شھروندانش، انحراف قابل مالحظھ
توانست رأي بدھد، در پاریس فقط  حالي كھ در خارج از پاریس ھر فردي كھ مالیاتي پرداختھ بود مي

شاید . لیور یا بیشتر بود پرداختھ باشند توانستند رأي بدھند كھ مالیات سرشاري را كھ بالغ بر شش كساني مي
ھ باید در اتاژنرو نمایندة طبقة فھیم و باھوش پایتخت پادشاه و مشاورانش مایل نبودند كھ انتخاب كساني ك

، در آستانة انقالب، مشكل ١٧٩٣در . باشند بھ عھدة پانصدھزار افراد سان ـ كولوتھا محول شود
دموكراسي عبارت بود از اینكھ كیفیت در مقابل كمیت قرار گیرد، و مغزھاي متفكر از طریق سرشماري 

ترتیب، سان ـ كولوتھا از حق مشروع خود كھ شركت در انتخابات  بدین .و آراي تودة مردم برگزیده شود
توانند نقش درست  بود طرد شدند، و بھ این نتیجھ رسیدند كھ فقط با اتكاء بھ نیروي خشم تعداد افراد خود مي
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رفتھ رسید، و انتقامشان گ با این تصمیم، صداي آنھا بھ گوشھا مي. خویش را در راه ارادة عمومي ایفا كنند

  فصل دومباستیل را بھ تصرف درآوردند؛ سال  ١٧٨٩در . شد مي

  

  مجلس ملي

  ١٧٩١سپتامبر  ٣٠ - ١٧٨٩مھ  ۴

I ـ اتاژنرو  

تن از نجبا با  ٢٨۵نمایندة طبقة سوم، ملبس بھ جامة سیاه بورژواھا، در حالي كھ  ۶٢١در چھار مھ، 
روحانیون در دنبال آنھا بودند بھ حركت تن از  ٣٠٨كالھھاي پردار و جامة توردار و زربفت و سپس 

درآمدند ـ در آن میان، مطرانھا جامة ارغواني برتن داشتند ـ پس از آنھا، وزیران پادشاه و خانوادة او و 
دار با پرچم این عده را اسكورت  سواران نیزه. كردند آنتوانت حركت مي آنگاه لویي شانزدھم و ماري

ت تأثیر نواھاي موسیقي قرار داشتند بھ سوي محل اجتماع خود در ھتل كردند؛ و در حالي كھ ھمگي تح مي
. این محل با قصر سلطنتي ورساي فاصلة زیادي نداشت. داشتند گام برمي) تاالر لذات كوچك(منوپلزیر   د

گریستند، زیرا در  جمعیتي مغرور و شاد در دو سوي این دستھ حاضر بودند؛ بعضي از شادي و امید مي
نظر پادشاھي نیكوكار، مالحظھ  اھري طبقات رقیب، وعدة ھماھنگي و عدالت را، تحتآن وحدت ظ

  .كردند مي

جنگي پرھزینھ ولي «لویي ضمن خطاب بھ این نمایندگان متحد، بھ ورشكستگي تقریبي كھ آن را بھ 
طرح و  اي براي تحصیل درآمد داد اعتراف كرد؛ و از آنھا خواست كھ وسایل تازه نسبت مي» شرافتمندانھ

نكر در نطق سھ ساعتة خود بھ ذكر آمار و ارقام پرداخت، كھ حتي انقالب را  پس از او ژان. تصویب كنند
روز دیگر، وحدت ازمیان رفت؛ روحانیون در تاالر كوچكتر مجاور گرد آمدند و نجبا . انگیز ساخت مالل

گونھ كھ  ه كند و جداگانھ رأي دھد، ھمانآنھا عقیده داشتند كھ ھر طبقھ باید جداگانھ مذاكر. در تاالري دیگر
سال پیش از آن، مرسوم بود؛ و ھیچ پیشنھادي بدون موافقت ھریك از سھ  ١٧۵در آخرین اتاژنرو، در 

ھرگاه قضایا را برطبق آراي ھریك از نمایندگان مجتمع حل و . صورت قانون درنیاید طبقھ و پادشاه بھ
اكنون آشكار بود كھ بسیاري از  ھم. طبقة سوم تسلیم كنند بایستي بھ كردند، ھمھ چیز را مي فصل مي

  روحانیون فقیر طرفدار عوام خواھند بود؛ و بعضي 

  .ژوزف و دوك دوالروشفوكوـ لیانكور، احساسات آزادیخواھانة خطرناكي داشتند

زیرا توانستند صبر كنند،  نمایندگان طبقة سوم مي. متعاقب این امر، یك جنگ طوالني اعصاب پیش آمد
صبرانھ  وضع مالیات جدید، مستلزم تصویب آنان بود تا مورد موافقت عامة مردم قرار گیرد؛ و پادشاه بي

نمایندگان طبقة سوم از جواني، نیروي زیست، فصاحت، . كشید انتظار وضع و تصویب این مالیاتھا را مي
بو تجارب و علم و ھمچنین قدرت دومیرا اونوره ـ گابریل ـ ویكتورریكتي، كنت. و تصمیم برخوردار بودند

دونمور آنھا را از اطالعاتي كھ از  دوپون فكر و بیان خود را در اختیار آنھا گذاشت؛ پیرـ ساموئل
بارناو علم قضایي و  مونیھ و آنتوان مند ساخت؛ ژان ـ ژوزف اقتصاددانان فیزیوكرات كسب كرده بود بھره
بایي، كھ در این زمان بھ عنوان اخترشناس شھرت داشت،  ژانفنون رزمي خود را در اختیار آنان گذاشتند؛ 

روبسپیر با حرارت  دو كرد؛ و ماكسیمیلین مذاكرات پرشور آنان را با داوري خونسردانة خود آرام مي
  .گفت كھ تا بھ مقصود نرسد خاموش نخواھد نشست مصرانة مردي سخن مي
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سال بیشتر از  ۵شد زیرا  عمر خود نزدیك مي در آراس متولد شده بود بھ پایان ١٧۵٨روبسپیر كھ در 
از آنجا كھ مادرش در . عمرش باقي نمانده بود، وي در این پنج سال ھمواره كنار یا در قلب حوادث بود

وسیلة خویشان  ھفتسالگي او فوت كرده و پدرش در آلمان ناپدید شده بود؛ چھار فرزند یتیم این خانواده بھ
نشجویي جدي شیفتة فراگرفتن بود از دانشكدة لویي ـ لوـ گران خرج تحصیلي روبسپیر كھ دا. تربیت شدند
التحصیل شد، و در آراس بھ وكالت دعاوي پرداخت و بھ سبب  داشت؛ از مدرسة حقوق فارغ دریافت مي

دست آورد كھ جزء كساني كھ از ایالت آرتوا بھ اتاژنرو فرستاده  طرفداري از اصالحات چنان شھرتي بھ
  .خاب گشتشدند انت

در تنھا چیزي كھ در . شد از لحاظ ظاھر، عاملي كھ شنوندگان را بھ سخنراني او جلب كند در وي دیده نمي
اي عریض و پھن داشت  چھره. كرد متر تجاوز نمي ١, ۶٠ھستي او اجمال بھ كار رفتھ بود قدش بود كھ از 

داشت، بھ رنگ آبي  آن را پوشیده ميچشمان ضعیفش، كھ عینكي . كھ مھر آبلھ آن را ناھموار ساختھ بود
. بخواند» روبسپیر سبز دریایي«داد تا او را  اي بھ دست كارالیل مي متمایل بھ سبز بود و این خود بھانھ

عنوان  ترین ضوابط بھ رغم اینكھ بھ وي گفتھ شده بود كھ ممكن است پست طرفدار دموكراسي بود؛ و علي
اي  وي ھمچون كارگر ساده. كرد أي دادن مردان بالغ دفاع ميكار گرفتھ شود از حق ر استاندارد بھ

داري كھ  گرد و دنبالھ لباس دامن. كرد پوشیدند تقلید نمي زیست، ولي از سان ـ كولوتھا كھ شلوار بلند مي مي
پوشید؛ و بھ ندرت قبل از  بلند ابریشمي مي بھ رنگ آبي تیره بود و ھمچنین شلواري كوتاه با جورابھاي ساق

دوپلة نجار در یك  با موریس» سنت ـ اونوره«در كوچة . شد ایش و پودر زدن موھایش از خانھ خارج ميآر
  خورد و با  زیست و بر سر میز خانوادگي شام مي اتاق مي

گفت،  نھ فقط غالب اوقات از پرھیزكاري و تقوي سخن مي. سپس قسمت اعظم فرانسھ را بھ حركت درآورد
آمد، در روابط خصوصي،  نظر مي كرد؛ اگرچھ در مألعام عبوس و خشن بھ ميبلكھ خود نیز بھ آن عمل 

بخشنده، مھربان و ھمواره حاضر و مایل بھ «شناخت،  بنابر گفتة فیلیپو بوئوناروتي كھ او را خوب مي
ظاھرًا نسبت بھ مخاطرات زیبایي زنان كامًال مصونیت داشت؛ و محبت خود را » .خدمت بھ دیگران بود

كس ھرگز او را بھ فساد جنسي متھم  كرد، ولي ھیچ درش اوگوستن و ھمچنین سن ـ ژوست مينثار برا
  .فریفت اي او را نمي ھیچ رشوه. نساخت

نشان داد، ظاھرًا ھیچكس با » فسادناپذیر«، ھنگامي كھ نقاشي تصویر او را با عنوان »١٧٩١سال « در 
مونتسكیو قبول داشت و آن را اساسي الزم براي یك  تقوا و پرھیزكاري را بھ مفھوم. این لقب مخالفت نكرد

دھندگان و كارگزاران انتخابات قابل خرید باشند،  گفت كھ اگر رأي دانست؛ مي آمیز مي جمھوري موفقیت
روسو ھمعقیده بود كھ ھمة بشر فطرتًا خوب است، و  با ژان ـ ژاك. دموكراسي جز دروغ نخواھد بود

نون كشور درآید، و ھر مخالف سرسخت ارادة عموم را باید بدون تردید صورت قا باید بھ» ارادة عموم«
ھمچنین در این نظر، كھ نوعي عقیدة مذھبي براي آرامش فكر، نظم اجتماعي، و . محكوم بھ مرگ كرد

  .امنیت و بقاي كشور الزم است، با روسو موافق بود

فكرش ضعیفتر از . تخوش تردید شدظاھرًا در اواخر عمر نسبت بھ داوري خود دربارة ارادة عموم دس
كالمھا و شعارھایي كھ جو انقالبي  خواند، یا از تكیھ اش بود؛ بیشتر افكارش نتیجة مطالبي بود كھ مي اراده

كرد اقتباس شده بود؛ ھنگامي كھ درگذشت، جوان بود، و اطالعات كافي دربارة زندگي و تاریخ  را پر مي
. پسند خود را با بصیرت صبورانھ یا با بیطرفي بررسي كند عي یا مردمدست نیاورده بود تا عقاید انتزا بھ

خود را از برابر چشم خویش دور » خویشتن«توانست  دستخوش ھمان بیماري و نقص عمومي بود ـ نمي
طور خطرناكي  ساخت؛ بھ شور و ھیجان بیاناتش او را متقاعد و مجاب مي. بدارد و انسانیت را كنار بگذارد

آن مرد «: میرابو در مواردي گفتھ بود. شد كرد و بھ طور مضحكي مغرور مي طر حاصل مياطمینان خا
  .سوي گیوتین پیش رفت ولي او بھ» .گوید، اعتقاد دارد زیاد پیشرفت خواھد كرد؛ بھ ھرچھ مي

سبب طوالني  ونیم حدود پانصد سخنراني ایراد كرد كھ، معموًال بھ روبسپیر در مجلس ملي، ظرف دوسال
اي نداشت؛ ولي اھالي پاریس  سبب استداللي و جدي بودن، از فصاحت بھره بودن، متقاعدكننده نبود، و بھ
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نژادي یا مذھبي مخالفت  با تبعیض. دادند ھمین دلیل بھ او عالقھ نشان مي از مفھوم آنھا آگاه شده بودند و بھ
اصل . كرد ورزید؛ خواستار آزادي سیاھان بود، و تا آخرین ماھھاي حیات خود از تودة مردم دفاع مي مي

عنوان اساس اقتصادي جھت یك  خواست كھ خرده مالكیت را بھ مالكیت خصوصي را قبول داشت، ولي مي
دانست كھ، بھ عقیدة  مي» ناپذیر بالیي الزم و عالج« عدم تساوي ثروت را. دموكراسي نیرومند تعمیم دھد

در این دوره، از ابقاي سلطنت كھ كامًال محدود . او از نابرابري طبیعي استعداد بشري ریشھ گرفتھ است
  باشد

ومرجي  گفت كھ كوشش در راه خلع لویي شانزدھم منجربھ چنان خونریزي و ھرج كرد؛ و مي دفاع مي
  .تر از استبداد پادشاه خواھد گشت استبدادي جابرانھخواھد شد كھ منتھي بھ 

میرابو بھ . دادند تقریبًا كلیة نمایندگان، غیراز میرابو، بھ مطالب این سخنور جوان ناصبورانھ گوش فرامي
در مجلدات قبل گفتیم كھ میرابو . گذاشت آمادگي دقیق و طرز عرضھ كردن دالیل روبسپیر احترام مي

بار آمد و از تأثیراتي كھ مسافرتھا و ماجراھا و  ولي بیرحم در كمال سختي بھنظر پدري باھوش  تحت
شد؛ عیوب اخالق بشر، بیعدالتي،  گذاشت با كمال اشتیاق آگاه مي گناھان افراد در زندگي برجاي مي

و دستور پادشاه بھ زندان افتاد،  فقرورنج را در بسیاري از شھرھا مشاھده كرد؛ بنابھ تقاضاي پدرش و بھ
ھایي پر از ناسزا و استمدادھایي پر از شور و ھیجان بھ رسوا كردن دشمنان خود پرداخت، و  در جزوه

سرانجام، در پیروزي زیبنده و چشمگیري، ھم از طرف مارسي و ھم از طرف اكس ـ آن ـ پروانس بھ 
پاریس رفت و این  نمایندگي اتاژنرو انتخاب شد، و بھ عنوان مشھورترین، جالبترین و مظنونترین فرد بھ

ھمة . اي بیدار شود شد كھ استعدادھا بھ طور بیسابقھ داد كھ بحران موجب مي جریانات در كشوري روي مي
افراد باسواد پاریس بھ او خوشامد گفتند؛ سرھا براي دیدن كالسكة او از پنجره بیرون آمد؛ زنان از شایعات 

حال كھ مجذوب زخمھا و تغییرات صورتش شده  در عین مربوط بھ عشقبازیھایش بھ ھیجان آمده بودند؛ آنھا
دادند، و حال آنكھ نسبت بھ  نمایندگان بھ سخنرانیھایش با شوق و ذوق گوش مي. بودند از آن متنفر ھم بودند

ازحد اعتدال  كند؛ بیش از درآمد خود خرج مي شنیده بودند كھ بیش. طبقھ و اخالق و مقاصد او بدگمان بودند
دیدند او  خواھد با فصاحت خود بار سنگین قروضش را سبك سازد؛ از اینكھ مي د؛ و شاید ميآشام شراب مي

پرسیدند كھ آیا چنین  ستودند و از خود مي كند، شجاعت او را مي از طبقة خود در دفاع از عوام انتقاد مي
  .كانون انرژي و فعالیتي كھ بھ مثابھ كوھي آتشفشان است باز ھم پیدا خواھد شد

از آن بود كھ   چیني سیاسي بیش ن روزھاي پرھیجان و آشفتھ، سخنوري كامًال رواج داشت، و توطئھدر آ
ھا، پالكاردھا و باشگاھھا را  ھا، رسالھ رو، روزنامھ ھتل د منوپلزیر آن را در خود بگنجاند؛ از این

ھاي خود را بر روي بعضي از نمایندگان برتاني، باشگاه برتون را تشكیل دادند؛ و بزودي در. فراگرفت
سییس روبسپیر و . بردند گشودند كار مي نمایندگان دیگر و سایر افرادي كھ زبان و قلم را با مھارت بھ

. اي براي ارزیابي و آزمایش عقاید و طرحھاي خود مورد استفاده قرار دادند میرابو آن را بھ عنوان صحنھ
لژھاي . كھ افراد آن بعدًا بھ ژاكوبنھا معروف شدند در اینجا نخستین سیماي آن سازمان نیرومند شكل گرفت

كردند، و معموًال طرفدار سلطنت مشروطھ بودند؛ اما دلیلي براي وجود یك  فراماسونري نیز فعالیت مي
  .توطئة پنھاني فراماسونھا دیده نشده است

  نجبا و روحانیون بھ اي را طرح كردند كھ بر اثر آن  شاید در باشگاه برتون بود كھ سییس و دیگران نقشھ

از آن  میلیون نفر جزء طبقة سوم ھستند؛ و چرا باید بیش ٢۴میلیون نفر فرانسوي،  ٢۵تذكر داد كھ از 
ژوئن بھ نمایندگاني كھ در ھتل دمنوپلزیر  ١۶تردید كنند كھ بھ نمایندگي از طرف فرانسھ سخن بگویند؟ در 

ھاي قطعي براي سایر نمایندگان بفرستند، و اگر  تنامھگرد آمده بودند پیشنھاد كرد كھ در این زمینھ دعو
. نپذیرفتند، نمایندگان طبقة سوم خود را نمایندگان ھمة ملت فرانسھ اعالم كنند و بھ قانونگذاري بپردازند

كنان گفت كھ اتاژنرو بھ فرمان پادشاه تشكیل شده و قانونًا تابع اوست و ھم بھ فرمان او  میرابو اعتراض
بعد از شبي كھ بھ بحث . د شد؛ و این نخستین بار بود كھ صدایش با فریاد اعتراض فروخوابیدتعطیل خواھ

در این باب » آیا باید این مجمع، خود را مجلس ملي بنامد؟«كاري گذشت، این سؤال مطرح شد كھ  و كتك
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بودند كھ حكومتي  نمایندگان تعھد كرده. نفر علیھ آن بودند ٩٠رأي لھ و  ۴٩٠نتیجھ : اخذ رأي بھ عمل آمد
  .آغاز شده بود ١٧٨٩ژوئن  ١٧از لحاظ سیاسي، انقالب در . مشروطھ بر سر كار آرند

رأي موافقت  ١٣٧رأي در برابر  ١۴٩دو روز بعد، نمایندگان طبقة روحاني كھ جداگانھ گرد آمده بودند با 
ن بھ طرفداري از نمایندگان طبقة نمایندگان قشر پایین روحانیو. كردند كھ با نمایندگان طبقة سوم متحد شوند

نمایندگان قشر باالي روحانیون با . شناختند و بھ آنھا خدمت كرده بودند برخاستند عوام كھ آنھا را خوب مي
لویي این . نجبا ھمدست شدند و از پادشاه خواستند كھ از اتحاد طبقات جلوگیري، و اتاژنرو، را تعطیل كند

درنگ بستھ شود تا آن را  ن دستور داد كھ درھاي ھتل دمنوپلزیر بيژوئ ١٩نظر را پذیرفت، و در شب 
ھنگامي كھ . ژوئن آماده سازند ٢٢گانھ، در حضور پادشاه، در  اي از طبقات سھ براي تشكیل جلسھ

كردند كھ  نمایندگان طبقة سوم در روز بیستم بھ مجلس آمدند، درھاي ھتل را بستھ یافتند؛ و چون تصور مي
كھ در آن ) تاالر ژودوپوم(بازي  د مرخص كردن آنھاست، در محوطة مخصوص توپپادشاه در صد

اي كھ در آنجا جمع شده بودند پیشنھاد كرد كھ ھمگي  نماینده ۵٧٧مونیھ بھ . نزدیكي بود، گرد آمدند
 ھرگز از ھم جدا نشوند؛ و ھر جا موقعیت اقتضا كرد با یكدیگر«برآنكھ  اي را امضا كنند مبني سوگندنامھ

استثناي یك تن، این سوگند  ھمة نمایندگان، بھ» .مالقات كنند، تا آنكھ یك قانون اساسي با ثباتي مستقر شود
داوید آن را در یكي از نقاشیھاي معروف خود،  اي تاریخي ادا كردند كھ كمي بعد ژاك ـ لویي را در صحنھ

مان بھ بعد، مجلس ملي نیز مجلس از آن ز. رود مصور ساخت شمار مي كھ از تابلوھاي عمدة آن عصر بھ
  .مؤسسان شد

اي كھ یك روز بھ تعویق افتاده بود، در حضور پادشاه تشكیل یافت، و یكي از  ژوئن، جلسھ ٢٣در 
در این بیانیھ آمده بود كھ پادشاه عقیده دارد كھ . اي را قرائت كرد آجودانھاي او در برابر نمایندگان بیانیھ

وي ادعاي طبقة سوم . ن از لحاظ سیاسي قادر بھ انجام دادن كاري نخواھد بودبدون حمایت نجبا و روحانیو
  غیرقانوني و » ملت بودن«را در مورد 

ھمة آثار سرفداري را  و باجھاي حمل و نقل داخلي و »مھر سربھھاي  نامھ«اما حاضر بود كھ بیگاري و 
حقوق دیرین و قانوني مالكیت یا امتیازات «در فرانسھ ملغا كند، ولي با ھر پیشنھادي كھ باعث تضییع 

و نیز قول داد كھ در صورت موافقت و رضایت طبقات . باشد مخالفت خواھد كرد» افتخاري دو طبقة اول
. یا كلیسا باید مورد تصویب روحانیون واقع شودمسائل مربوط بھ مذھب . باال، تساوي مالیات برقرار سازد

  :گونھ پایان داده بود وي بیانیھ را با تصریح سلطنت استبدادي بدین

بیني آن نیستم شما بخواھید مرا در این كار خطیر ترك كنید، خود  ھرگاه بر اثر تقدیري كھ من قادر بھ پیش
بھ تنھایي خود را نمایندة واقعي آنان خواھم  بھ تنھایي زمینة سعادت رعایایم را فراھم خواھم كرد، و

. آقایان، توجھ كنید كھ ھیچ كدام از طرحھاي شما بدون تصویب من جنبة قانوني نخواھد داشت… . دانست
درنگ متفرق شوید، و فردا صبح ھر كدام از شما در اطاقي كھ  دھم كھ بي آقایان، بھ شما دستور مي… 

  . حضور یابدبراي طبقة او اختصاص یافتھ است 

زه كھ رئیس تشریفات بود  دوبره ماركي. پادشاه و بیشتر نجبا و عدة قلیلي از روحانیون از تاالر بیرون آمدند
بھ نظر من ملت در حال «بایي رئیس مجمع پاسخ داد كھ . ارادة پادشاه را در مورد تخلیة تاالر اعالم داشت

بروید و بھ آقاي خود بگویید كھ ما «: زه فریادزنان گفت ؛ و میرابو بھ بره».اجتماع فرمانبردار كسي نیست
این حرف كامًال » .ایم و جز با سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان كرد برحسب ارادة ملت در اینجا گرد آمده

ولي نمایندگان با مفھومي كھ از . درست نبود، زیرا نمایندگان بھ دعوت پادشاه بھ آنجا گرد آمده بودند
ھنگامي كھ نگھبانان ورساي در صدد ورود بھ تاالر » .این ارادة مجلس است«: اشتند فریاد زدندجریانات د

برآمدند، گروھي از نجباي آزادیخواه، از جملھ الفایت، درب ورودي را با شمشیرھاي آختھ بستند؛ و چون 
  ».بگذارید بمانند«: از پادشاه پرسیدند كھ چھ باید كرد، با كسالت گفت
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وھفت تن از نجبا بھ مجلس پیوست، كھ مقدم آنان با شوق و  اورلئان در رأس چھل/ ، دوك دژوئن ٢۵در 
گارد «سربازان . شور بسیار پذیرفتھ شد و انعكاس پرشور این عمل در پیرامون پالھ ـ روایال شنیده شد

آمیز و  ي صلحدرھمان روز، در پایتخت، انقالب. در آنجا با جمعیت انقالبي اظھار برادري كردند» فرانسھ
تن از كساني كھ توسط بخشھاي پاریس جھت انتخاب نمایندگان پاریس انتخاب  ۴٠٧. آرام بھ وقوع پیوست

شده بودند در ساختمان شھرداري گرد آمدند و یك شوراي جدید شھرداري تعیین كردند؛ شوراي سلطنتي 
ژوئن، پادشاه با تسلیم شدن بھ  ٢٧در . سابق، كھ داراي قدرت نظامي نبود، بآرامي از كار كناره گرفت

  نجبا در آنجا . نكر و اوضاع، بھ نمایندگان طبقات باال دستور داد كھ بھ مجلس پیروزمند بپیوندند ژاك

از مدت كوتاھي، بسیاري از آنان بھ  گیري امتناع ورزیدند؛ و پس حضور یافتند، ولي از شركت در رأي
  .امالك خود باز گشتند

ژوئیھ،  ١٠تا . ھنگ سرباز را كھ بیشتر آنھا آلماني یا سویسي بودند فراخواند دهدر اول ژوییھ، لویي 
ھزار نفر دیگر بھ رھبري  ھزار سرباز تحت فرمان مارشال دوبروي ورساي را اشغال كردند، و ده شش

مجلس در میان آشوب و وحشت در صدد . بارون دوبزنوال مواضعي در پیرامون پاریس گرفتھ بودند
میرابو از . رشي برآمد كھ در نھم ژوئیھ براي تدوین یك قانون اساسي جدید دریافت داشتھ بودبررسي گزا

ومرج اجتماعي و حكومت  نمایندگان تقاضا كرد كھ پادشاه را بھ منزلة سد و پناھي در برابر ھرج
قلب و داراي مقاصد جوانمردانھ خواند كھ گاھي  وي لویي شانزدھم را مردي خوش. نگاه دارند »عتجما«

گویي بود  شود؛ آنگاه این سؤاالت را كھ متضمن پیش براثر مشاوران غیردوراندیش مرتكب اشتباھاتي مي
  :مطرح ساخت

نھ آغاز و چسان پیش رفتھ است؟ آیا اند كھ انقالبات چگو آیا این افراد در تاریخ یكي از ملتھا بررسي كرده
سازي افراد عاقل بھ نقاطي دور از مرزھاي اعتدال كشیده  اند كھ بر اثر چھ حوادث سرنوشت مالحظھ كرده

شوند كھ  كاریھایي رانده مي آوري مردم خشمگین بھ سوي افراط ھاي وحشت شوند، و بر اثر چھ انگیزه مي
  اند؟  آمده حتي از تفكر بھ آن بھ لرزه درمي

روھاي پاریس  نمایندگان توصیة او را پذیرفتند، زیرا آنان نیز صداي امواج خروشان را كھ از پیاده
ولي لویي، بھ جاي آنكھ در برابر وفاداري سنجیده و معقول طبقة سوم . خاست احساس كرده بودند برمي

نكر خشمگین ساخت، و ) ژوئیھ ١١(امتیازاتي بھ آنان بدھد، رادیكالھا و آزادیخواھان را بار دیگر با عزل 
بھ جاي او دوست ملكھ بھ نام بارون دوبروتوي را كھ مردي ناسازگار و سرسخت بود بھ كار گماشت، و 

بندیھا شده  شرط). ژوئیھ ١٢(مارشال دوبروي را كھ شخصي جنگجو بود بھ وزارت جنگ منصوب كرد 
  .دانست كھ برنده یا بازنده كیست بود، ولي كسي نمي

II باستیل ـ  

التحصیل مدرسة یسوئیھا بود، در خارج از كافة دوفوا نزدیك پالھ ـ  دمولن كھ فارغ ژوئیھ، كامي ١٢در 
امشب «: روایال بر روي میزي پرید و عزل نكر و احضار قواي خارجي را تقبیح كرد، و فریادزنان گفت

آنان ھمین . كھ خود را مسلح كنندو از حضار خواست » آلمانھا براي كشتار اھالي وارد پاریس خواھند شد
  كار را كردند و ھنگامي كھ خواستند بزور وارد

شده سالحھایي را كھ در آنجا بود بھ تصرف درآورند، شوراي شھرداري جدید ) شھرداري(ھتل دوویل 
نكر  ھاي نیمتنة شورشیان مسلح در این ھنگام در خیابانھا بھ راه افتادند و مجسمھ. مقاومت زیادي نشان نداد

نوارھاي سبزرنگ نصب كردند؛ و پس از  اورلئان را روي سر گرفتند و بر كالھھاي خود گل/ و دوك د
آرتواي / آنكھ معلوم شد كھ این رنگ نیز رنگ لباسھاي نظامیي است كھ مستخدمان و نگھبانان كنت د
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رخ و سفید و آبي را كھ نوارھاي س نوارھاي سبز، گل بر تن دارند، بھ جاي گل) برادر كوچك پادشاه(منفور 
  .رنگ پرچم فرانسھ بود، برگزیدند

بانكداران كھ از شدت عمل نامعقول و ھمچنین از نابودي اموال و ھراس ناگھاني مالي بیم داشتند بورس را 
بستند؛ طبقات متوسط شروع بھ تشكیل ارتش چریكي كردند كھ ھستة گارد ملي را بھ رھبري الفایت 

این، بعضي از عامالن طبقة بورژوازي، براي حفظ مجلس طبقة سوم، كھ در این  با وجود. وجود آورد بھ
ھنگام داراي مقام امني بود، مبالغي براي تقویت بنیة مالي مقاومت مردم در برابر سلطنت استبدادي و 

 ١٣در . بازگرداندن گارد فرانسھ از پادشاه و منحرف كردن آنھا بھ سوي عواطف دموكراتیك خرج كردند
ئیھ، جمعیت دوباره تشكیل یافت، و ھنگامي كھ گروھھایي از ولگردان و فقیران بھ آنھا پیوستند، بھ ھتل ژو

ھزار تفنگ و چند عرادة توپ  و ھشت حملھ بردند و بیست) بیمارستان نظامیان از كار افتاده(دزانوالید 
نند، آنھا را در حومة شھر بزنوال چون تردید داشت كھ سربازانش بھ روي مردم شلیك ك. دست آوردند بھ

  .نگاه داشت، و عوام مسلح در این ھنگام برپایتخت مسلط شدند

اي  كردند ـ قلعھ بایست بكند؟ عدة زیادي حملھ بھ باستیل را پیشنھاد مي این جمعیت با قدرت خود چھ مي
د، تا قربانیان بھ بعد ساختھ و مجھز شده بو ١٣٧٠قدیمي كھ در شرق پاریس قرار داشت، و سال بھ سال از 

مھر یا دستورھاي مخفي پادشاه محكوم بھ  ھاي سربھ برجستة غضب پادشاه یا نجبا، كھ معموًال بھ وسیلة نامھ
در زمان لویي شانزدھم تعداد كمي زنداني در این محل وجود داشت، . حبس شده بودند در آنجا زنداني شوند

كرد؛  مھر صادر مي ھاي سربھ لویي بھ ندرت نامھ خود. و فقط ھفت نفر در این ھنگام باقي مانده بودند
انگیز و تاریك بھ وي  از مھندسي خواستھ بود كھ طرحھایي براي تخریب آن قلعة غم ١٧٨۴حتي، در سال 

كردند كھ قربانیان  اما مردم از این مطلب آگاھي نداشتند، و آن را بھ صورت سیاھچالي تجسم مي. تقدیم كند
  .ر خود جاي داده استاستبدادي بیرحمانھ را د

با وجود این، شورشیان قصد تخریب آن را در فرداي آن روز، كھ بعدًا بھ صورت عید ملي فرانسھ درآمد، 
ھدف این بود كھ از . سوي این قلعھ بھ حركت درآمده بودند آنان پس از یك شب استراحت بھ. نداشتند

رھاي آن انباشتھ شده بود فرمانده زندان بخواھند كھ باروت و سالحھایي را كھ بنا بھ شایعات در پشت دیوا
  تا این زمان مقداري . در اختیار آنان قرار دھد

توانستند با داشتن تعداد زیادي تفنگ و چند  داشت، نمي بزنوال قواي خود را علیھ آنھا بھ زدوخورد وامي
فاع با وجود این، در برابر آن دیوارھا ـ كھ نھ متر ضخامت و سي متر ارت. عرادة توپ از خود دفاع كنند

وپنج متر  شدند و در پیرامون آنھا خندقي بھ عرض بیست اي مخفي حمایت مي وسیلة توپخانھ داشتند و بھ 
در این ھنگام اعضاي شوراي جدید شھرداري . بایستي روشي محطاطانھ در پیش گیرند حفر شده بود ـ مي

  .ست یابندآمیز د بھ جمعیت پیوستند و حاضر شدند كھ با فرماندة قلعھ بھ توافقي صلح

شد اصیلزاده و تربیت شده و با خلق و  دولونھ نام داشت، گفتھ مي فرمانده قلعھ برنارـ رنھ ژوردان، ماركي
آنان پیشنھاد كردند چنانچھ وي توپھا را از . وي نمایندگان را با ادب پذیرفت. داشتني بود خویي دوست

ع تیراندازي صادر كند، نمایندگان سرباز تحت امر خود دستور من ١١۴مواضع خود حركت دھد و بھ 
فرمانده با این پیشنھاد موافقت كرد و مالقات كنندگان . آمیز شورشیان را تضمین خواھند كرد رفتار مسالمت

كنندگان فریاد  كمیتة دیگري تعھد مشابھي دریافت كرد؛ ولي محاصره.را بھ صرف ناھار دعوت كرد
  .اند، نھ حرف برآوردند كھ طالب اسلحھ

كردند، تعدادي كارگر زرنگ و چابك بر فراز دو پل متحرك رفتند و  آنكھ ھر دو طرف مذاكره ميضمن 
دولونھ بھ آنھا فرمان . كنندگان پرشور از روي آنھا گذشتند و وارد حیاط شدند حملھ. آنھا را پایین آوردند

اجمان نزدیك بود شكست مھ. رویشان شلیك خواھند كرد بازگشت داد و گفت كھ اگر بازنگردند، سربازان بھ
پنج عرادة توپ باال آورد و شروع بھ تخریب دیوارھا كرد، جمعیت، تحت » گارد فرانسھ«بخورند كھ 

نودوھشت نفر از مھاجمان بھ . تن پرداخت بھ حفاظت توپھا، وارد زندان شد و با سربازان بھ نبرد تن
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. یافت و ھم خشم جماعت ھاجمان افزایش ميانضمام یكي از مدافعان كشتھ شدند، ولي ھر لحظھ، ھم تعداد م
دولونھ حاضر بھ تسلیم شد، بھ شرط آنكھ بھ سربازانش اجازه داده شود كھ با سالحھاي خود بدون خطر از 

فاتحان شش سرباز دیگر را بھ قتل رساندند؛ . رھبران جمعیت نپذیرفتند؛ وي تسلیم شد. قلعھ بیرون بروند
ات و سالحھا را برداشتند؛ دولونھ را بھ اسارت گرفتند؛ و پیروزمندانھ ھفت زنداني را آزاد كردند؛ مھم

ضمن راه، بعضي از افراد جماعت كھ بر اثر . پیش رفتند) ساختمان شھرداري(سوي ھتل دوویل  بھ
زده را تا سرحد مرگ كتك زدند، سرش را بریدند، و  صدمات وارده خشمگین شده بودند، آن اشرافي بھت

دوفلسل رئیس بازرگانان پاریس را كھ باعث سرگرداني آنھا در  سپس ژاك. ي نصب كردندا آن را بر نیزه
  .مورد محل اختفاي سالحھا شده بود در میدان گرو كشتند و سر بریدة او را نیز بھ نمایش گذاشتند

بھ  عنوان شھردار پاریس برگزیدند و الفایت را كنندگان مجالس بخشھا بایي را بھ ژوئیھ، انتخاب ١۵در 
سنگھاي . رھبري گارد ملي جدید انتخاب كردند؛ سان ـ كولوتھاي خوشحال شروع بھ تخریب باستیل كردند

  . آن را یكایك بركندند

بود بھ مجلس رفت و اعالم داشت كھ قوایي را كھ بھ محاصرة ورساي و پاریس گماشتھ بود مرخص كرده 
بود، بھ شاه توصیھ كرد كھ تحت حمایت ھنگھایي ژوئیھ، كنفرانسي كھ از نجبا تشكیل یافتھ  ١۶در . است

. كھ عازم حركت بودند ورساي را ترك گوید و بھ مركز یكي از ایالتھا یا بھ یك دربار خارجي پناه ببرد
آنتوانت از این پیشنھاد بگرمي استقبال كرد و جواھرات و سایر خزائن قابل حمل خود را براي این  ماري

كار، ھم محافل مالي و ھم تودة  در عوض نكر را دوباره احضار كرد، و با ایناما لویي . سفر آماده ساخت
در روز ھجدھم، پادشاه بھ پاریس رفت، از ھتل دوویل دیدن كرد، و با نصب . مردم را خشنود ساخت

نوار قرمز و سفید و آبي، كھ عالمت انقالب بود بر كاله خود، موافقت خویش را با شورا و حكومت  گل
پس از بازگشت بھ ورساي، ھمسر و خواھر و كودكان خود را در آغوش گرفت و بھ . م داشتجدید اعال
خون فرانسوي بھ  خورم كھ ھرگز یك قطره ریختھ نشد، و قسم مي] بیشتري[خوشبختانھ خون «: آنھا گفت

د برد اش را با خو آرتوا، ھمسر و معشوقھ/ برادر جوانش، كنت د» .فرمان من بر زمین ریختھ نخواھد شد
  .بھ خارج از فرانسھ را بھ عھده گرفت مھاجرانو رھبري نخستین گروه 

III ١٧٨٩: ـ ورود مارا   

شاه در  تصرف باستیل فقط عملي نمادي و ضربتي علیھ استبداد نبود، بلكھ مجلس را از انقیاد لشكریان
ھمین عمل بھ . ورساي نجات بخشید و حكومت جدید پاریس را نیز از استیالي قواي مجاور رھایي داد

نحوي كامًال غیرعمدي انقالب بورژوا را محفوظ داشت؛ ولي اسلحھ و مھمات در اختیار اھالي پایتخت  
  .قرار داد و تكامل بیشتر قدرت كارگران را امكانپذیر ساخت

ھا و افزایش تعداد خوانندگان آنھا شد و پاریسیھا را بیشتر بھ ھیجان  ویق بیشتر روزنامھھمچنین باعث تش
ھاي ثابت دیرین بودند، خود را  دوپاري كھ روزنامھ دوفرانس، و ژورنال دوفرانس، مركور گازت. آورد

ت پاریس توسط انقالبا: ھاي جدیدي انتشار یافت بھ این شرح در این ھنگام روزنامھ. متعادل نگاه داشتند
؛ دوست مردم، توسط مارا )ژوئیھ ٢٨(پرست فرانسوي توسط بریسو  ؛ میھن)١٧٨٩ژوئیھ  ١٧(لوستالو 

ھا باید ده دوازده جزوه یا  بھ این نشریھ). نوامبر ٢٨(؛ انقالبات فرانسھ توسط دمولن )سپتامبر ١٢(
از آزادي مطبوعات غوغا كرده بندوباري حاصل  شد افزود كھ با بي اي را كھ ھر روز منتشر مي رسالھ
  بتھاي 

شود و  اي كھ باعث رسوایي مي در زبان فرانسوي یعني نوشتھ libelleباشیم كافي است توجھ كنیم كھ كلمة 
  .باشد معادل آن در زبان انگلیسي، بھ معناي ھجو، افترا، و توھین مي libelنیز كلمة 
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ازھمھ بیپروا، بیرحم، و  اصالحات اساسي، و نیز بیش مارا، بیش از ھمة نویسندگان جدید طرفدار ژان ـ پول
از مادري سویسي زاده شد و پدرش از اھالي  ١٧۴٣مھ  ٢۴در ) سویس(وي در نوشاتل . نیرومند بود
وي . كرد روسو تمجید مي مارا ھمیشھ از تبعیدي دیگري كھ ھموطن او بود یعني ژان ـ ژاك. ساردني بود

پس از پایان تحصیالت، در لندن بھ طبابت پرداخت . زشكي رفتدر بوردو و پاریس بھ دانشكدة پ
ھایي كھ بعدھا دربارة جنایتھا و اقدامات  قصھ. و كارش نسبتًا با موفقیت قرین بود) ١٧٧٧ـ١٧۶۵(

نامعقولش در آنجا گفتھ شد احتماًال ساختھ و پرداختة دشمنانش بود كھ بر اثر آزادي مطبوعات در آن زمان 
اندروز دانشنامة افتخاري گرفت ـ و این دانشگاھي بود كھ، بھ قول جانسن  دانشگاه سنت از. انتشار یافت

) ١٧٧۴(مارا زنجیرھاي بردگي را بھ انگلیسي و در لندن نوشت » .شد بر اثر اعطاي دانشنامھ غنیتر مي«
پادشاھان، نجبا، و ھاي  و در آن انتقادي شدید از دولتھاي اروپایي بھ عمل آورده بود و آنھا را نتیجة توطئھ

بھ فرانسھ بازگشت و دامپزشك اصطبلھاي  ١٧٧٧در . دانست روحانیون جھت اغفال مردم و انقیاد آنھا مي
متعاقبًا بھ عنوان متخصص ریھ و چشم . آرتوا شد و سپس بھ مقام پزشكي نگھبانان كنت رسید/ كنت د

رشناخت، و آتش نگاشت كھ بعضي از آنھا رساالتي دربارة الكتریسیتھ، نور، علم نو. دست آورد شھرتي بھ
دھد كھ بھ عضویت فرھنگستان  ھا بھ او حق مي مارا عقیده داشت كھ این رسالھ. بھ آلماني ھم ترجمھ شد

  .علوم درآید، ولي حملة او بھ نیوتن موجب بدگماني اعضاي فرھنگستان شد

بار آورد و داراي  او را تندمزاج بھ مارا مردي بود بسیار مغرور؛ و ھم گرفتار یك سلسلھ بیماریھایي كھ
در پوستش آماس غیرقابل درماني پدید آمد كھ براي رھایي از آن مجبور بود . شور و ھیجان شدید ساخت

متري او بسیار سنگین بود، و یك  ١, ۵سرش براي قد . در حمام گرم بنشیند و در آنجا مشغول نوشتن شود
. رو، نھ عجب اگر وي گوشة عزلت اختیار كرده باشد این از. چشمش باالتر از چشم دیگر قرار داشت

گرفتند، كما اینكھ در مواقعي كھ در آرامش بود، او بود  پزشكان براي تسكین آالمش غالبًا از بدنش خون مي
كرد، و  شد كار مي وي با پشتكاري كھ از جاھطلبي بسیار شدیدي ناشي مي. كھ از دیگران خون گرفت

بیش از سھ سال است . دھم وچھار ساعت را بھ خواب اختصاص مي اعت از بیستمن فقط دو س«گفت  مي
ھایش بیمار شد و بدون  ، شاید از اقامت زیاد در خانھ، ریھ١٧٩٣در سال » .ام كھ پانزده دقیقھ بازي نكرده

  .كرد كھ مدت زیادي نخواھد زیست كورده بداند احساس مي آنكھ شارلوت

خودپسندي او، حمالت عصبي، تصورات باطلش در . وي نیز مؤثر افتاد بیماریھاي جسمي مارا در اخالق
وار او از  مورد شأن و بزرگي خود، عیبجویي شدید او از نكر، الفایت، و الووازیھ، دعوتھاي دیوانھ

  الشعاع تندرویھاي جماعت، شجاعت و كوشش و ایثار او را تحت
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  )آرشیو بتمان. (ژان ـ پول مارا: بوزه

سبب مبالغات شورانگیز و سبك نگارش وي نبود، بلكھ بیشتر  موفقیت روزنامة او فقط بھ. ادد قرار مي
  .وقفھ و عنان گسیختة او از كارگران زحمتكش فاقد رأي بود آور و بي سبب حمایت ھیجان بھ

ومرج را در تزاید  وي ھرج. پیمود با وجود این، در ارزیابي ھوش و فراست تودة عوام راه خطا نمي
كرد، بلكھ خواھان  افزود؛ ولي الاقل تا مدتي دموكراسي را توصیھ نمي دید، و خود نیز بھ آن مي مي

حكومتي استبدادي بود كھ ھوادار الغاي مزایاي طبقاتي، شورش، یا قتل نفس باشد بدانسان كھ در جمھوري 
اندیشید كھ دولت  چنین مي گاه گاه. عقیده داشت كھ خود او شخصًا دیكتاتور خوبي است. روم انجام گرفتھ بود

تمركز . وسیلة افراد ثروتمند اداره شود، زیرا خود آنھا بیشتر پایبند خیر و سعادت مردم خواھند بود باید بھ
كند و  ولي معتقد بود كھ با تبلیغ این نظریھ كھ تجمل انسان را فاسد مي. دانست ثروت را امري طبیعي مي

تا «داشت كھ،  ھمچنین اظھار مي. توان این تمركز را تبدیل كرد ، ميمردم گرسنھ و نیازمند نیز حقي دارند
قسمت اعظم ثروت كلیسا … . زماني كھ دیگران فاقد وسایلند، ھیچ چیز زائدي قانونًا نباید بھ ما تعلق بگیرد

 جامعھ بھ آن» «.باید میان مستمندان تقسیم شود، و مدارس عمومي رایگان باید در تمام نقاط تأسیس گردد
كند مدیون است و باید  عده از اعضایش كھ مالي ندارند و زحماتشان بندرت تكافوي زندگي آنھا را مي

وسایل امرار معاش آنھا را تأمین كند، غذا و مسكن و لباس آنھا را فراھم آورد و مقررات مربوط بھ 
برند باید  سر مي وت بھكساني كھ در ناز و نعمت و ثر. بیماري، پیري، و تربیت كودكانشان را تنظیم كند

صورت، مستمندان حق دارند  در غیراین» اند مرتفع سازند بھره نیازمندیھاي كساني را كھ از لوازم حیات بي
  . كھ حوایج خود را با زور تأمین كنند
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سرھم تشكیل یافت بھ مارا بدگمان بودند و از او بیم داشتند، ولي سان ـ  بیشتر اعضاي مجالسي كھ پشت
بخشیدند؛ و ھنگامي كھ پلیس  اش مي زیست عیوب او را، با توجھ بھ فلسفھ كھ وي در میان آنھا ميكولوتھا 

شاید داراي بعضي صفات . انداختند در تعقیب او بود، جان خود را با پنھان كردن او، بھ خطر مي
ایان عمرش نسبت داشتني نیز بود، زیرا زن او كھ بدون تشریفات قانوني با او ازدواج كرده بود تا پ دوست

  .بھ او وفادار ماند

IV ١٧٨٩اوت  ۵ـ  ۴: ـ چشمپوشي   

این كشور در زمان حاضر چنان دستخوش «: از فرانسھ چنین نوشت ١٧٨٩ژوئیھ  ٣١در  موریس گورنر 
  » .ومرج شده كھ در آستانة سقوط و اضمحالل قرار گرفتھ است ھرج

بردند؛  بازرگاناني كھ بازار را تحت نظارت داشتند از كمبود غالت با افزودن بھ نرخ آن سود مي
نظمي و  شدند؛ بي گرفتند و غارت مي من راه مورد حملھ قرار ميبردند ض كرجیھایي كھ بھ شھرھا غذا مي

روستاھا چنان گرفتار . پاریس پراز افراد جنایتكار شده بود. ونقل را مختل ساختھ بود ناامني امر حمل
و بر اثر بیمي كھ از این » رعب عظیم«دزدان غارتگر بودند كھ در چندین ایالت، كشاورزان در نتیجة 

ماه، چھارصدھزار قبضھ تفنگ بھ دست  داشتند خود را مسلح كردند؛ ظرف ششگروھھاي یاغي 
فرونشست، كشاورزان درصدد برآمدند كھ سالحھاي » رعب عظیم«ھنگامي كھ . شھروندان وحشتزده افتاد

آنھا با تفنگ، دوشاخھ، . خود را علیھ تحصیلداران مالیاتي، انحصارطلبان، و خاوندھاي فئودال بھ كار برند
شدند كھ، بنابھ گفتة بعضیھا،  ھایي مي كردند، و خواستار دیدن اسناد و قبالھ س بھ قصرھا حملھ ميو دا

سوزاندند؛  دیدند، آنھا را مي كرد؛ اگر آنھا خود خاوندھا را مي حقوق و مطالبات نجبا را تصدیق و تأیید مي
. لك را در محل بھ قتل رساندندزدند؛ در چندین مورد ما شدند، قصر را آتش مي اگر با مقاومت روبرو مي

در . آغاز شد گسترش یافت تا آنكھ بھ ھمة نقاط فرانسھ سرایت كرد ١٧٨٩این جریان كھ در ماه ژوئیة 
كردند دایر براینكھ شاه در بخشھایشان بھ آنھا اختیارات كامل  بعضي جاھا، شورشیان پالكاردھایي حمل مي

اي نبود، بلكھ تنھا  گرفت براساس ھیچ اصل و ضابطھ ميغالبًا خرابیھایي كھ صورت . اعطا كرده است
انگیخت، آن ھم بدون تشخیص و بھ صورتي درھم؛ مثًال  خشم و انتقام بود كھ آنان را بھ این اعمال برمي

كردند كتابخانة آن را سوزاندند؛ ظروف و  كشاورزاني كھ روي زمینھاي صومعة مورباك كار مي
آنچھ توانستند از آن نوشیدند، و باقي را : ھاي شراب را باز كردند ؛ بشكھھاي آن را بھ غارت بردند پارچھ

ھا حملھ بردند؛ اسناد مالكیت را با خود بردند؛ و بھ  در ھشت بخش، اھالي بھ صومعھ. در فاضالب ریختند
ر برطبق گزارشي كھ بھ مجلس ملي تقدیم شد، د. راھبان حالي كردند كھ روحانیون از این پس تابع مردمند

قریب چھل قصر و بناي اشرافي غارت یا سوختھ شده است؛ در النگر سھ قصر از پنج «فرانش ـ كنتھ 
ھا بھ غارت رفتھ یا طعمة حریق  وھفت قصر؛ و در بخش وینوا اموال ھمة صومعھ قصر؛ در دوفینھ بیست

ني كھ درصدد كارمندا» .اند عدة بیشماري از خاوندان یا بورژواھاي متمول بھ قتل رسیده. شده است
شدند؛ سرھاي بعضي از آنھا را از تن  جلوگیري از آشوبھاي كشاورزان برآمده بودند از كار بركنار مي

بردند، ولي تقریبًا ھمھ جا با  كردند و بھ نقاط دیگر پناه مي ھاي خود را ترك مي خانھ اشراف. قطع كردند
  .مھاجرت آغاز شده بود موج دیگري از. شدند مواجھ مي» الساعھ ومرج خلق ھرج«ھمان 

ھاي ارسالي از ایالتھا  از نامھ«اي بھ مجلس در ورساي گزارش داد كھ  ، نماینده١٧٨٩اوت  ۴در شب 
سوزانند؛  آمیزترین تعرضھاست؛ در ھمھ جا قصرھا را مي آید كھ ھرگونھ مالي دستخوش جنایت چنین برمي

  كنند؛ و  ھا را خراب مي صومعھ

شود و رؤساي ادارات فاقد قدرت و  ق فئودالي از بین رفتھ است؛ قوانین اجرا نميمالیاتھا و حقو. دھند مي
آن عده از نجبا كھ باقي مانده بودند دریافتند كھ انقالبي كھ امیدوار بودند محدود بھ پاریس باشد ـ » .اختیارند

جنبة ملي بھ خود گرفتھ  و با دادن امتیازھاي مختصري بھ انقالبیون بتوان آنھا را آرام كرد ـ در این ھنگام
ھمة بدھیھاي فئودالي «دونوآي پیشنھاد كرد كھ  ویكنت. توان اخذ كرد است و دیگر عوارض فئودالي را نمي
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ھر نوع بیگاري خاوندي، سرفداري و ھرگونھ بندگي، … قابل خرید باشد یا بھ نحو مناسبي ارزشیابي شود
؛ و چون معافیتھاي طبقاتي از بین رفتھ »خ گرددبدون اینكھ از طرف رعیت غرامتي پرداختھ شود منسو

  ».مالیات باید توسط ھمة افراد در كشور بھ تناسب عایدي آنھا پرداخت شود«است 

گیون، كھ / توانست كامًال تحمل كند؛ و عجیبتر آنكھ دوگ د نوآي مردي تھیدست بود و این اقدامات را مي
: اي پرداخت و گفت دھنده جزء توانگرترین بارونھا بود، نیز با این پیشنھاد موافقت كرد و بھ اعتراف تكان

كرده است براندازند؛ و  سنگیني مي اند كھ یوغي را كھ قرنھا بر گردن آنھا مردم سرانجام درصدد برآمده«
نماییم، ولي عذر و دلیل آن را باید در زجر و آزاري  باید اعتراف كنیم كھ اگرچھ این شورش را محكوم مي

این اعتراف باعث شد كھ نجباي آزادیخواه بھ ھیجان آیند و با ذوق » .جستجو كنیم كھ مردم قرباني آن بودند
یكي پیش آمدند و از امتیازھاي خود چشم پوشیدند؛ و پس از  آنگاه یكيو شوق بھ حمایت مردم برخیزند؛ 

ساعتھا مباحثات پرشوري كھ محور اصلي آن تسلیم در برابر خواستھاي طبقة سوم بود، در ساعت دو 
آمیز را بھ آن  اي عبارتھاي احتیاط بعدًا پاره. اوت، مجلس آزادي كشاورزان را اعالم داشت ۵صبح 

ساخت كھ بھ اقساط متناوب، مبلغي براي بازخرید بعضي از دیون و  ورزان را ملزم ميافزودند، كھ كشا
عوارض بپردازند؛ ولي مقاومت در برابر این پرداختھا اجراي آن را غیرعملي ساخت، و زمینة پایان 

براي اینكھ این تصمیمات قوت قانوني داشتھ باشد، بر طبق مادة . واقعي روش فئودالي را فراھم آورد
برقرار «الزم بود، كھ تا بدان وسیلة او را » چشمپوشي عظیم«شانزدھم، امضاي پادشاه بر پاي ورقة 

  . اعالم كند» سازندة آزادي فرانسھ

موج انساندوستي بھ اندازة كافي ادامھ یافت و موجب تنظیم یك سند تاریخي دیگر شد، و آن عبارت از 
این اعالمیھ را الفایت كھ ھنوز تحت تأثیر ). ١٧٨٩اوت  ٢٧(اعالمیة حقوق بشر و شھروندان بود 

نجباي جوانتر مجلس . اي از ایاالت امریكا قرار داشت، پیشنھاد كرد و بیلة حقوق پاره» اعالمیة استقالل«
شد  مند مي ممكن بود كھ فكر تساوي را بپذیرند، زیرا از امتیازات موروثي كھ پسر ارشد از آن بھره

نمایندگان بورژوا از اینكھ . انند میرابو، بدون دلیل بھ زندان افكنده شده بودندناراضي بودند؛ و بعضي، م
  ھمھ چیز جامعھ در انحصار اشرافیت است، و ھم از تسلط آنھا بھ مناصب و مقامات لشكري و كشوري 

ین، بنابرا. مند شود فیلسوف را قبول داشتند كھ بر طبق قانون طبیعي، ھر فردي باید از حقوق اساسي بھره
اي بر قانون اساسي جدید اعمال نشد؛ و این مقدمھ عبارت از  مقاومت زیادي در مورد نوشتن مقدمھ

  :شود در بعضي از مواد آن، آثار تكرار دیده مي. شد اي بود كھ ظاھرًا موجب تكمیل انقالب مي اعالمیھ

  … . قوق با یكدیگر مساوینداند و ھمیشھ ھم آزاد خواھند بود و در ح افراد بشر آزاد متولد شده. ١مادة 

این . باشد منظور از اجتماعات سیاسي صیانت حقوق طبیعي و غیرقابل انتقال افراد جامعھ مي. ٢مادة 
  …. حقوق عبارتند از آزادي، مالكیت، امنیت، و مقاومت در برابر ستم

رو اعمال  از این آزادي عبارت است از قدرت داشتن بر اعمالي كھ مستلزم زیان دیگران نباشد؛. ۴مادة 
حقوق طبیعي ھر فرد حدودي ندارد مگر آنھایي كھ براي سایر اعضاي جامعھ برخورداري از ھمان حقوق 

  .این حدود باید صرفًا بھ وسیلة قانون تعیین شود. را غیرممكن كند

ر وضع آن تمام افراد حق دارند كھ مستقیمًا یا بھ واسطة نماینده د. قانون مظھر ارادة عموم است. ۶مادة 
قانون باید بدون استثنا و تبعیض چھ در سیاست و چھ در صیانت، براي كلیھ افراد یكسان … شركت كنند

و چون تمام مردم مملكت در برابر قانون مساویند ھر كس ممكن است بر طبق قابلیت خود داراي ھر . باشد
  .مقام و شغلي شود و ھیچ امتیازي جز تقوا و لیاقت نخواھد داشت

صریح قانون، و بنا بر  توان متھم، دستگیر، یا زنداني كرد مگر بھ موجب نص كس را نمي ھیچ. ٧ مادة
  … . ترتیبي كھ قانون معین كرده است
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آیند، پس اگر  شمار مي از آنجا كھ ھمة افراد، تا زماني كھ جرمشان بھ اثبات نرسیده، بیگناه بھ. ٩مادة 
  .وسیلة قانون جلوگیري شود نوع سختگیري در بارة او بھبازداشت كسي الزم آید باید از اعمال ھر 

عقاید مردم، حتي عقیدة مذھبي، آزاد است، مگر اینكھ عقاید مزبور باعث اختالل نظاماتي بشود . ١٠مادة 
  . كھ قانون مقرر داشتھ است

نھ پس ھر كس مجاز است كھ آزادا. آزادي فكر و عقیده یكي از حقوق گرانبھاي بشري است. ١١مادة 
استفاده بكند كھ در این صورت، بھ  ھرچھ بخواھد بگوید و بنویسد و چاپ كند مگر اینكھ از آزادي سوء

  . نحوي كھ قانون معین كرده است مسئول خواھد بود

توان از آن محروم كرد  از آنجا كھ مالكیت یك حق مورد احترام و مقدس است، ھیچ كس را نمي. ١٧مادة 
در این . یحًا مقتضي آن باشد و قانون ضرورت مزبور را بھ ثبوت رساندمگر آنكھ ضرورت عمومي صر

  . صورت ھم باز باید قبًال خسارت مالك عادالنھ جبران شود

موافقت شده بود كھ بردگي در مستعمرات فرانسھ . حتي در این تأكید اصول دموكراتیك، نقایصي باقي ماند
قانون . لغو كرد ١٧٩۴اینكھ كنوانسیون آن را در سال  در دریاي كارائیب ھمچنان ادامھ داشتھ باشد، تا

اساسي جدید حق رأي و ھمچنین حق انتخاب شدن بھ مقامات دولتي را بھ كساني داد كھ بتوانند حداقل 
  . مالیاتي را كھ تصریح شده بود بپردازند

نابراین، بر ملت ب. ومرج بیشتري خواھد شد اعالمیھ امتناع كرد، بھ این دلیل كھ موجب ناراحتي و ھرج
  .دست آرد فرانسھ بود كھ موافقت او را بزور بھ

V ١٧٨٩اكتبر  ۵: ـ بھ سو ورساي   

دار  نان دوباره كمیاب شد؛ زنان خانھ. پیوست در سراسر اوت و سپتامبر شورشھایي در پاریس بھ وقوع مي
ورشھا، یك نانوا و یك كارمند در یكي از این ش. پرداختند در نانواییھا برسر نان با یكدیگر بھ زدوخورد مي

مارا با این كلمات مردم را بھ حركت بھ سوي  ژان ـ پول. وسیلة عوام خشمگین بھ قتل رسیدند شھرداري بھ
  :مجلس و قصر سلطنتي در ورساي دعوت كرد

افتد، مردم باید قدرت را از دست كساني كھ اختیار بھ آنھا سپرده  ھنگامي كھ امنیت اجتماعي بھ خطر مي
وزیران و … . را بھ زندان بیفكنید] آرتوا[و برادرشوھرش [ ملكھ] آن زن اتریشي … . شده است بگیرند

  …. منشیان آنھا را بگیرید و در غل و زنجیر بگذارید

را زیر نظر [ الفایت] و معاونانش باشید؛ ژنرال [ داشتني، بھ نام بایي بدبخت، دوست] مواظب شھردار 
ھنگامي كھ شما بھ نان نیازمندید، ولیعھد حق ندارد شام … . را توقیف كنید بگیرید و اعضاي ستاد او

تقاضا … . درنگ غذا بخواھید بھ سوي مجلس ملي پیش بروید و بي. گروھھاي مسلح تشكیل دھید. بخورد
 اگر با تقاضاي شما موافقت نكنند، سپاھي تشكیل دھید؛. كنید كھ آیندة فقیران كشور از سھم ملت تأمین شود

اند تا شما را با گرسنھ  زمینھا را بگیرید؛ ھمچنین طالھایي را كھ افراد بیشرف در زیر خاك پنھان كرده
سرھاي وزیران و . این طالھا را میان خودتان تقسیم كنید. نگاه داشتن، مجبور بھ تسلیم كنند تصرف كنید

  . حاال وقت این كار فرا رسیده است. زیردستانشان باید بر باد رود

ومرج در پاریس و تظاھرات مردم در ورساي بھ وحشت افتاده بود، توصیھ و نظر  یي، كھ از ھرجلو
وزیرانش را جویا شد ـ نظر این بود كھ سربازاني را كھ ھنوز تحت تأثیر افكار انقالبي قرار نگرفتھ بودند 

. از دوئھ فراخوانددر اواخر سپتامبر، ھنگ فالندر را . براي حفظ او و خانواده و دربارش احضار كند
ھنگ بازگشت، و در اول اكتبر نگھبانان پادشاه با دادن ضیافتي در تماشاخانة قصر بھ افراد آن ھنگ 
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آنتوانت ظاھر شدند، سربازان كھ از نوشیدن شراب و دیدن  ھنگامي كھ لویي و ماري. خوشامد گفتند
بزودي، عالئم ملي را كھ بھ . داختندزدن و ھلھلھ پر اعلیحضرتین سرمست شده بودند با كمال شدت بھ كف

نوارھاي ملكھ را كھ بھ  سھ رنگ بود و روي لباسھاي خود نصب كرده بودند برداشتند و بھ جاي آنھا گل
رنگ سفید و سیاه بود نصب كردند؛ برطبق یك گزارش، عالئمي را كھ آنھا از خود دور كرده بودند و در 

خانم كامپان ندیمة اول ملكھ و یك . (ضمن رقص زیر پا انداختند این زمان در نظر انقالبیون عزیز بود، در
  .) اند شاھد دیگر این موضوع جزیي را انكار كرده

خبر واقعة مزبور ضمن رسیدن بھ پاریس بزرگ شد، و بر اثر این گزارش تشدید گشت كھ لشكري نزدیك 
  رابومی. سوي ورساي حركت كند و مجلس را متفرق سازد آید تا بھ مس گرد مي

   

  

  موزة ورساي. میرابو: ژان ـ آنتوان اودون

نگاران خواستار شدند  مارا، لوستالو، و سایر روزنامھ. و سایر نمایندگان این تھدید نظامي را تقبیح كردند
كھ مردم، ھم خانوادة سلطنتي و ھم مجلس را مجبور كنند كھ بھ پاریس بروند تا تحت مراقبت مردم قرار 

كتبر، زنان فروشندة بازار شھر، كھ قبل از ھمھ از كمبود مواد غذایي خبر داشتند، رھبري در پنجم ا. گیرند
اینان، ضمن . كیلومتري پاریس بھ حركت درآمدند ١۶دیگران را بھ عھده گرفتند و بھ سوي ورساي در 

حركت . پیشروي، از مردان و زنان دعوت كردند كھ بھ آنھا بپیوندند؛ و ھزاران نفر نیز چنین كردند
آور نبود؛ شوخیھاي با روح فرانسوي جمعیت را با نشاط و سرزنده نگاه  انگیز یا مالل جمعي آنھا غم دستھ
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از حرفھاي میرابو لذت «و » نانوا و زن نانوا را با خود خواھیم آورد«: زدند مردم فریاد مي. داشت مي
  » .خواھیم برد

ھاي بلند و  زیر باران شدید، در برابر دروازه ھزار نفري، پس از رسیدن بھ ورساي در  این عدة ھشت
ھیئتي بھ مجلس رفت و . ھاي آھنین قصر سلطنتي گرد آمده خواھان باریافتن بھ حضور پادشاه شدند نرده

مونیھ كھ ریاست جلسھ را بھ عھده داشت با یكي . اصرار كرد كھ نمایندگان براي این جمعیت نان تھیھ كنند
این زن از مشاھدة پادشاه بھ . زیبا بھ نام لویزون شابري بود بھ دیدن لویي رفتاز افراد آن ھیئت كھ زني 

پس از آنكھ بھ ھوش آمد، لویي بھ . و غش كرد» نان«اي دچار احساسات شد كھ فقط توانست بگوید  اندازه
اه شابري در ھنگام تودیع خواست دست پادش. او قول داد كھ براي آن جمعیت خیس و گرسنھ نان تھیھ كند

در این ضمن، بسیاري از زنان زیباي پاریس با . را ببوسد، ولي لویي او را مانند پدر در آغوش گرفت
سربازان ھنگ فالندر بھ گفتگو پرداختند و آنان را متقاعد كردند كھ افراد تربیت شده بھ سوي زنان غیر 

و گرسنھ را بھ سربازخانھ بعضي از سربازان، جمعي از این زنان افسونگر . كنند مسلح تیراندازي نمي
ھزار سرباز گارد ملي وارد  در ساعت یازده آن شب، الفایت با پانزده. بردند و بھ آنھا غذا و جاي گرم دادند

نكر ھمعقیده شد كھ پادشاه باید تقاضاي  شد و بھ حضور پادشاه رفت و بھ او قول حمایت داد؛ ولي با ژان 
سپس خستھ و فرسوده بھ ھتل دونواي . ریس برود و در آنجا مقیم شودمردم را بپذیرد و بھ اتفاق ملكھ بھ پا

  .رفت

اي كھ تصادفًا در دروازة قصر پیدا شد بھ  اكتبر، آن جمعیت خستھ و خشمگین از طریق حفره ۶دم  در سپیده
وي . دھاي اطاقي كھ ملكھ در آن خفتھ بود باال رفتن میان حیاط ریخت، و تني چند از افراد مسلح بزور از پلھ

نگھبانان قصر در برابر . آغوش داشت بھ اطاق پادشاه گریخت با دامن زیر و در حالي كھ ولیعھد را در 
پادشاه بھ روي بالكن رفت و قول داد كھ بھ . این حملھ مقاومت كردند، و سھ تن از آنان بھ قتل رسیدند

ملكھ نیز . ملكھ خود را نشان دھد گفتند، ولي اصرار كردند كھ» !باد شاه  زنده«مردم . پاریس حركت كند
آمد، و وقتي كھ مردي از میان جمعیت با تفنگ خود او را نشانھ گرفت، جاي خود را ترك نكرد، و كساني 

آنتوانت پیوست و دست او را  الفایت بھ ماري. كھ در پیرامون آن مرد بودند، سالحش را بر زمین انداختند
  بھ عالمت وفاداري 

  .آنكھ در پایتخت زندگي كندبدارند، مشروط بھ 

در جلو، گارد ملي و نگھبانان : چون ظھر نزدیك شد، دستة جمعیتي تشكیل یافت كھ در تاریخ سابقھ نداشت
اي حامل پادشاه و خواھرش مادام الیزابت و ملكھ و دو فرزندش؛ آنگاه تعداد زیادي  سلطنتي؛ سپس كالسكھ

بعضي از زنان بر روي توپ نشستھ بودند و برخي . وزمندھاي آرد؛ بعد پاریسیھاي پیر گاري حامل كیسھ
كردند؛ در  از مردان سرھاي بریدة نگھبانان مقتول قصر را كھ بر روي نیزه گذاشتھ بودند با خود حمل مي

ملكھ تردید داشت كھ زنده بھ پاریس . سور توقف كردند و بھ این سرھا پودر زدند و آنھا را مجعد ساختند
خود او و باقي اعضاي خانوادة سلطنتي در بسترھایي كھ بسرعت در تویلري تعبیھ شد برسد، ولي آن شب 

موجب شود كھ لویي چھاردھم از پایتخت  فروندخفتند ـ قصري كھ پادشاھان فرانسھ ـ قبل از آنكھ شورش 
چند روز بعد، مجلس نیز بھ پاریس منتقل شد و در تماشاخانة ھمان . ر كند در آنجا خفتھ بودنداحساس تنف

  .قصر جاي گرفت

لویي كھ در . بار دیگر تودة عوام پاریس با مجبور كردن پادشاه بھ توافق، امور انقالب را بھ دست گرفتند
سومین موج . انجام یافتھ تلقي كرداین ھنگام تابع رعایاي خود شده بود اعالمیة حقوق بشر را امري 

  .مھاجرت آغاز شد

VI ١٧٩٠: ـ قانون اساسي انقالبي   
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اي از مراقبت شھر آگاه بود، شروع بھ  كننده مجلس كھ از مخالفت پادشاه رھایي یافتھ ولي بھ طور ناراحت
  . نوشتن قانون اساسي كرد تا كارھاي دورة انقالب را تصریح و قانوني كند

كھ آیا رژیم سلطنتي را نگاه دارد؟ چنین كاري را نیز كرد و اجازه داد كھ سلطنت موروثي امر نخست این
باشد، زیرا تا انتقال احساسات حقانیت وفاداري از پادشاه بھ ملت، ھالة سحرانگیز سلطنت را براي نظم 

كھ در آن زمان ھایي  شمرد؛ و حق انتقال را ضامني در برابر جنگھاي جانشیني و توطئھ اجتماعي الزم مي
قرار . بایستي شدیدًا محدود شود اما اختیارھاي پادشاه مي. دانست در قصر سلطنتي در حال تكوین بود مي

شد مجلس ھرسالھ مبلغي براي مخارجش در اختیار او بگذارد و ھر نوع ھزینة بیشتر مستلزم تقاضا از 
وید، از سلطنت خلع شود؛ چنانكھ ھمین چنانچھ شاه، بدون اجازة مجلس، كشور را ترك گ.مجلس خواھد بود

پادشاه حق خواھد داشت وزیران خود را نصب و عزل كند، ولي ھر . وضع پس از چندي برایش پیش آمد
  بایستي  وزیري مي

قرار شد پادشاه فرماندھي نیروھاي . تقدیم كند، و در ھر زماني نیز ممكن است بھ دادگاه احضار شود
تواند اعالن جنگ بدھد یا  اشتھ باشد، ولي بدون موافقت قبلي مجلس نميزمیني و دریایي را در دست د

شود وتو كند؛ ولي ھرگاه سھ  وي حق خواھد داشت ھر قانوني را كھ بھ او تقدیم مي. اي امضا كند عھدنامھ
  .ھیئت مقننة بعدي الیحة وتو شده را تصویب كند، آن الیحھ بھ صورت قانون در خواھد آمد

اي، با این ھمھ اختیارھا، نباید مانند انگلیس و آمریكا، داراي دومجلس باشد؟  ھیئت مقننھدیگر اینكھ آیا 
وجود مجلس عالي باعث خواھد شد كھ از اقدام عجوالنھ جلوگیري شود؛ در عین حال ممكن است حصاري 

متیاز و مجلس این موضوع را رد كرد، و براي احتیاط بیشتر، ھرگونھ ا. براي اشراف یا كھنساالن باشد
وسیلة  بایستي بھ ھیئت مقننھ مي. لقب موروثي را، غیراز آنچھ بھ سلطنت تعلق داشت، ملغي ساخت

روز  انتخاب شود، كھ عبارت خواھند بود از مالكان مرد و بالغي كھ مبلغي معادل سھ» شھروندان فعال«
آمدند، ولي  شمار مي دار نیز بھكار خود را بھ عنوان مالیات مستقیم بپردازند؛ جزء این عده، كشاورزان پول

گونھ  شدند، ھنرپیشگان، و كارگران بیچیز مستثني بودند؛ این كارگراني كھ بھ طور موقت اجیر مي
نگاران قرار  سھولت تحت تأثیر ارباب یا روزنامھ شدند، زیرا بھ نامیده مي» اراده شھروندان بي«كارگران 

در فرانسھ  ١٧٩١بدین ترتیب، در . آمدند ونت درميگرفتند و بھ صورت ابزارھاي ارتجاع یا خش مي
داراي حق انتخاب بودند؛ و سھ میلیون نفر از مردان ) میلیون نفر جمعیت ٢۵در میان (نفر  ۴‘٢٩٨‘٣۶٠

  . مجلس بورژواھا، كھ از عوام شھر بیم داشت، انقالب بورژواھا را تصدیق كرد. بالغ حق رأي نداشتند

و ھر كدام را بھ » دپارتمان«ابات و امور اداري، فرانسھ را بھ ھشتاد و سھ قانون اساسي، بھ منظور انتخ
آمد، بدون  مي بار بود كھ فرانسھ بھ صورت كشوري واحد در نخستین. بخش تقسیم كرد) ۴٣‘٣۶٠(تعدادي 

 گیري و مزیت داشتن ایاالت بر یكدیگر یا پرداخت باجھاي داخلي و ھمھ داراي یك سیستم مقیاسات و اندازه
شكنجھ، . مجازاتھا را قانون تعیین كرده بود و دیگر در اختیار قضات قرار نداشت. قانوني یكنواخت شدند

ماند، و ھم خود نھادن، و داغ كردن ملغي شد، اما مجازات اعدام، برخالف میل روبسپیر، باقي  پیلوريدر 
وسیلة ھیئت  توانستند نظر بدھند كھ بھ شدند، مي اشخاصي كھ بھ جنایتي متھم مي. در آینده از آن استفاده كرد

كھ بھ حكم قرعھ انتخاب شده باشند مورد محاكمھ قرار گیرند؛ » شھروندان فعال«اي مركب از  منصفھ
. شد وسیلة قضات حل و فصل مي دعاوي مدني بھ .كرد حداقل سھ رأي از دوازده رأي براي تبرئھ كفایت مي

دیرین، كھ بھ وسیلة اشراف دستة دوم بھ وجود آمده بود، جاي خود را بھ یك ھیئت معیني » پارلمانھاي«
ھاي پایینتر با ضابطة دو  شدند، از میان قضات دادگاه كننده برگزیده مي سپردند كھ بھ وسیلة مجالس انتخاب

  یك دادگاه عالي ،»دپارتمان«قاضي از ھر 

  .شد بھ حكم قرعھ انتخاب مي

توان  توان جلو ورشكستگي را گرفت؛ و چگونھ مي چگونھ مي. ھنوز دو مسئلة مھم و وابستھ بھ ھم باقي بود
انگیز  مالیات براي مخارج دولت كافي نبود، و از ثروت غبطھ. روابط میان كلیسا و دولت را تنظیم كرد
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دوتالران ـ پریگور، كھ  حل این مشكل را اسقف اوتون بھ نام شارل ـ موریس راه .شد كلیسا مالیات گرفتھ نمي
باید اموال كلیسا براي پرداخت : چنین پیشنھاد كرد ١٧٨٩اكتبر  ١١بتازگي انتخاب شده بود، پیدا، و در 

  .قروض ملي مصرف شود

قدیمي بود كھ بھ سبب  اي وي از خانواده. كار دو جانبة تاریخ است تالران یكي از شخصیتھاي دسیسھ
خدمات نظامي خود مقامي سرشناس بود، و اگر پایش بھ سبب سقوط در سن چھارسالگي براي ھمیشھ از 

شد، وي مجبور بود در سراسر  گزید و وارد خدمت نظام مي جا در نرفتھ بود، شاید سپاھیگري را برمي
مادرش برآن شدند كھ طفل در كلیسا خدمت پدر و . زندگي بلنگد، ولي كوشید تا بر ھمة دشواریھا فایق آمد

. اي در آن حوالي رابطھ برقرار كرد در پرورشگاه آثار ولتر و مونتسكیو را خواند، و با معشوقھ. كند
لویي شانزدھم صومعة سن ـ ) بیست و یكسالگي او(، ولي در ھمان سال )١٧٧۵(ظاھرًا از آنجا اخراج شد 

بھ سمت كشیشي منصوب و روز بعد معاون كل عمش شد، كھ  ١٧٧٩در . دني را در رنس بھ او سپرد
كرد، و از یكي از آنھا  وي ھمچنان توجھ خانمھاي اشرافي را بھ خود جلب مي. اسقف اعظم رنس بود

تالران بھ اسقفي اوتون برگزیده شد،  ١٧٨٨در . فرزندي پیدا كرد كھ در زمان ناپلئون بھ مقام افسري رسید
با وجود این، . دانست ورزید، زیرا او را مرد كم ایماني مي ن امر مخالفت ميو حال آنكھ مادرش با ای

اي اصالحي جھت تقدیم بھ مجلس اتاژنرو تھیھ كرد كھ مورد پسند روحانیون قرار گرفت؛ الجرم او  برنامھ
  . عنوان نمایندة خود برگزیدند را بھ

رأي  ٣۴۶رأي در برابر  ۵٠٨با  ١٧٨٩نوامبر  ٢با وجود مخالفت نومیدانة وكالي روحاني، مجلس در 
شد ملي كرد، و دولت را متعھد ساخت  اموال كلیسا را كھ در آن ھنگام بھ سھ میلیارد فرانك تخمین زده مي

 ١٩در » .طرزي شایستھ ھزینة عبادت مردم و نگھداري كشیشھا و اعانة مستمندان را تأمین كند بھ«كھ 
منتشر  آسینیافرانك پول كاغذي، موسوم بھ  ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠دل دسامبر، دولت بھ وثیقة امالك كلیسا معا

داد مبلغ معیني، معادل قسمتي از اموال كلیسا را با سود پنج درصد تا زمان  كرد كھ بھ دارنده حق مي
ي كھ از این اوراق بھ دست آورد، دیون فوري خود را پرداخت، و بدین دولت با پول. فروش دریافت دارد

اما خریداران آسینیاھا نتوانستند خریدھاي . ترتیب از كمك محافل مالي بھ سود رژیم جدید برخوردار شد
كار برند؛ و چون دولت بیش از پیش از این  رضایتبخشي انجام دھند، و آن اوراق را بھ صورت پولي بھ

  اغذي انتشار داد و تورم ادامھ یافت، ارزش آنھا جز در مورد پرداختپولھاي ك

بدین ترتیب، خزانھ . مالیات كم شد، و خزانھ مجبور بود كھ آنھا را براساس ارزش ظاھریشان دریافت دارد
  .دوباره خود را مواجھ با زیانھایي دید كھ ھمھ سالھ بیش از عوایدش بود

ھا را بست، و براي راھباني كھ  ، صومعھ)١٧٩٠فوریة  ١٣(آمیز  تمجلس پس از اتخاذ این تصمیم جسار
ھا كاري نداشت،زیرا اینان خدمات با  خلع ید شده بودند حقوق بازنشستگي برقرار كرد؛ ولي با راھبھ
ژوئیھ، اساسنامة مدني  ١٢در . دادند ارزشي در امر تعلیم و تربیت و دستگیري از بینوایان انجام مي

بگیر دولت درآورد، و آیین كاتولیك  تشر ساخت و كشیشان را بھ صورت كارمندان حقوقروحانیون را من
پروتستانھا و یھودیھا اجازه یافتند كھ آزادانھ در مجالس خصوصي، . را مذھب رسمي كشور تعیین كرد

یستي بھ با اسقفھاي كاتولیك مي. مراسم مذھبي خود را برپا دارند، بھ شرط آنكھ از دولت كمك مالي نخواھند
گیري، افراد غیركاتولیك یعني  كننده در دپارتمانھا برگزیده شوند؛ و در این رأي وسیلة ھیئتھاي انتخاب

ھمة كشیشھا، پیش از دریافت مقرري از دولت، . پروتستانھا و یھودیان و ملحدان ـ حق داشتند شركت كنند
 ١٣٠نفر اسقف در فرانسھ،  ١٣۴از . كرد بایستي تعھد كنند كھ از اساسنامة جدید كامال پیروي خواھند مي

. ھزار نفر امتناع كردند نفر حاضر نشدند این سوگند را ادا كنند؛ از ھفتادھزار كشیش بخشھا، چھل و شش
قسمت اعظم مردم از كشیشھاي سوگند نخورده طرفداري كردند و از شركت در مراسم كشیشھاي 

كار مورد حمایت مردم، و  یان كلیساي محافظھكشمكش روزافزون م. سوگندخورده خودداري ورزیدند
كردند، بھ صورت  مجالسي كھ بیشتر اعضاي آن ملحد بودند و طبقة متوسط باال از آنھا طرفداري مي

شد این تصمیم مورد استقبال عامھ  اي كھ موجب مي یكي از عوامل عمده. عاملي عمده در انقالب در آمد
  .ورزید از امضاي قانون اساسي جدید امتناع ميقرار نگیرد این بود كھ پادشاه مدتھا 
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روبسپیر رھبري اقلیت نیرومندي را بھ عھده گرفت كھ . كردند اي دیگر براي رد آن دالیلي اقامھ مي عده
گفتند كھ اگر فقط مالكان حق رأي داشتھ باشند، این عمل نقض اعالمیة حقوق بشر خواھد  كنان مي اعتراض

بران پاریسي محسوب خواھد شد كھ بارھا مجلس را از تعرض سپاھیان پادشاه بود، و توھین شدیدي بھ رنج
كردند كھ تا حدي  كشاورزان و شھرنشینان با ترك آن مقررات دولتي مخالفت مي. اند مصون داشتھ

كنندگان قرار داشت حفظ  كھ تحت استیالي توزیع» بازار آزاد«كنندگان را از  تولیدكنندگان و مصرف
  .كرد مي

اي حق داشت احساس كند كھ قانون اساسي سندي قابل مالحظھ است و بھ  ود این، مجلس تا اندازهبا وج
نمایندگان طبقة متوسط، كھ در این ھنگام قدرت را بھ . بخشد انقالب پیروزمند شكلي قانوني و قطعي مي

ضر نیستند بھ تناسب سواد بودند ـ حا دست گرفتھ بودند، عقیده داشتند كھ عوام ـ كھ اكثریت آنھا ھنوز بي
گذشتھ از این، اكنون كھ نجبا گریختھ بودند، آیا . تعدادشان، در مباحثات و تصمیمات دولت شركت كنند

  نوبت بورژوازي فرا نرسیده بود كھ دولتي را اداره كند كھ بتدریج 

نسھ را رو مجلس، قطع نظر از تردید پادشاه، فرا شود و مدام و بشدت در حال پیشرفت باشد؟ از این
از ھشتادوسھ دپارتمان جدید دعوت كرد كھ  ١٧٩٠ژوئن  ۵كشوري داراي سلطنت مشروطھ اعالم و در 

اعضاي گارد ملي خود را بفرستند تا بھ مردم پاریس و دولت فرانسھ در شان ـ دوـ مارس بپیوندند و در 
ھا فرستاده شد و شور و پس از آنكھ دعوت. نخستین سالروز تصرف باستیل، تكمیل انقالب را جشن بگیرند

 كلوتسھیجان گسترش یافت، سي نفر خارجي بھ رھبري یك ھلندي متمول كھ در تاریخ بھ آناكارسیس 
ژوئن وارد مجلس شدند و تقاضا كردند كھ تابعیت فرانسھ بھ آنھا داده شود و آنھا  ١٩معروف شده است در 

  .مجلس ھم بھ ھمین ترتیب عمل كرد. راه دھند» نمایندگان نژاد بشر«را بھ جشن اتحاد بھ عنوان 

اي بھ ابعاد  محوطھ .بایستي براي این موقعیت آماده ساخت اما محوطة ناھموار شان ـ دوـ مارس را مي
بایستي تسطیح كنند تا جاي سیصد ھزار مرد و زن و كودك را داشتھ  حدود ھزارمتر در سیصدمتر را مي

بایستي بھ عنوان تریبون بسازند كھ پادشاه و شاھزادگان و نمایندگان و  باشد؛ و سكویي مركزي نیز مي
براي این . وجود آمده است ابراز دارند كھ قانونًا بھاي از عوام بھ آنجا بروند و وفاداري خود را بھ ملتي  عده

تواند مانند كارالیل در چھارده صفحھ شرح دھد كھ  كس نمي ھیچ. كار فقط پانزده روز وقت مانده بود
درست خواھد «دستي و آواز  چگونھ اھالي پاریس، از مرد و زن و پیر و جوان، با بیل و كلنگ و چرخ

كدام یك از ما . را بھ وجود آوردند» تریبون میھن«شكل دادند و آن سكو یا  ، آن زمین وسیع را تغییر»شد
امروز جرئت آن را خواھد داشت كھ با چنان فصاحت و با آن شور و ذوق بیسابقھ مطالبي بنویسد ـ 

ھاي ما بھ توسط مستخدمة عجولي سوزانده شده باشد، و ما مجبور باشیم  مخصوصًا اگر نیمي از دستنوشتھ
ت پراكندة خود را جمع كنیم و آنھا را صیقل بزنیم؟ چھ آتشي در دل آن اسكاتلندي سختگیر وجود جواھرا

  !داشتھ است كھ بعد از چنان فاجعة عظیمي زنده مانده است

ترتیب، ضمن ھفتة قبل از جشن جدید، سربازان از سراسر فرانسھ بھ پاریس سفر كردند، و گاھي گارد  بدین
در روز . رفتند تا با آنھا مالقات كنند و ھمراه آنان بازگردند ر از شھر بیرون ميملي پاریس چندین كیلومت

تعداد آنھا . ، ھمگي پشت سرھم و با غرور و افتخار وارد شان ـ دوـ مارس شدند١٧٩٠ژوئیة  ١۴
راثر ھاي آنھا ب ھاي موسیقي مشغول نواختن، سینھ پرچمھاي آنھا در حال اھتزاز و دستھ. ھزار نفر بود پنجاه

اسقف . سیصدھزار نفر از پاریسیھاي ھیجانزده بھ آنھا پیوستند. خواندن آوازھاي شورانگیز گرفتھ بود
تالران ـ پریگور، كھ ھنوز تكفیر نشده بود، آیین قداس را بھ جاي آورد؛ دویست اسقف و كشیش برروي 

نین جدید پیروي كند، و حاضران از قوا. محراب رفتند و سوگند خوردند؛ پادشاه تعھد كرد كھ تا حد توانایي
  ھمھ فریاد 

عنوان سالم بھ صدا درآمد، ھزاران تن از پاریسیھایي  ھنگامي كھ غرش توپ بھ» !باد شاه زنده«: برآوردند
سوي شان ـ دوـ مارس دراز كردند و سوگند  كھ نتوانستھ بودند در آنجا حضور یابند دست خود را بھ

ین جشني برپا شد، و مردم با یكدیگر شراب و غذا خوردند، و تقریبًا در ھمة شھرھا چن. خوردند
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چگونھ یك فرد . كاتولیك و پروتستان یكدیگر را بھ عنوان برادران مسیحي در آغوش كشیدند كشیشان
  فرانسوي ممكن بود تردید داشتھ باشد كھ عصر جدید و با شكوھي آغاز شده است؟

VII ١٧٩١یل آور ٢: كند ـ میرابو دیون خود را ادا مي   

در نظر لویي و ملكھ، قصر تویلري بھ صورت . توانستند دستخوش تردید باشند الاقل یك مرد و یك زن مي
 ٣١در . اي بود كھ در آن تمام حركات آنھا تابع تصویب خاموش یا اعتراض ممتد عوام بود اي شیشھ خانھ
بداد رسمي سر بھ ، یك ھنگ سویسي در خدمت شاه در نانسي بر اثر تأخیر در مواجب و است١٧٩٠اوت 

گارد ملي بعضي از شورشیان را تیرباران كرد؛ جمعي دیگر را بھ اعمال شاقھ محكوم . شورش برداشتند
ھزار نفر از مردم پاریس  از شنیدن این خبر، در حدود چھل پس. ساخت؛ و بعضي از آنھا را بھ دار آویخت

عام  قتل«را تقبیح كردند و بھ سبب سوي قصر سلطنتي بھ حركت درآمدند، عمل الفایت  تھدیدكنان بھ
 ١٨(نكر بآرامي بیرون رفت . از پادشاه بھ انتقاد پرداختند، و خواھان استعفاي وزیران او شدند» نانسي

الفایت بھ پادشاه توصیھ كرد . تا با خانوادة خود در كوپھ در كنار دریاچة ژنو زندگي كند) ١٧٩٠سپتامبر 
اما ملكھ بدگمان شده بود كھ مبادا عوام درصدد برآمده باشند . ا آرام كندكھ با قبول قانون اساسي، پاریس ر

كھ او را كھ بھ منزلة نیرویي در پشت تخت سلطنت بود از آنجا بردارند، و چنان تنفر خود را ظاھر ساخت 
  . كھ دربار را ترك كرد و وظیفة نجات سلطنت را بھ میرابو سپرد

كرد كھ اتحاد شاه و  ھزینة خود بھ پول نیاز داشت، و احساس ميوي براي زندگي پر. میرابو قبول كرد
مجلس تنھا راه جلوگیري از حكومت رھبران جماعت است، و تناقضي در تعقیب این سیاست و پركردن 

ھمھ چیز از دست رفتھ است، «: نوشتھ بود المارك، بھ دوستش ١٧٨٩سپتامبر  ٢٨در . دید جیب خود نمي
شاه و ملكھ از میان خواھند رفت، و خواھید دید كھ عوام روي اجساد آن بیچارگان بھ شادي خواھند 

اگر نزد شاه و ملكھ نفوذي دارید بھ آنھا بفھمانید كھ «: اكتبر بھ ھمان دوست نوشت ۶و در » .پرداخت
اي ھستم  مشغول طرح نقشھ. طنتي پاریس را ترك نگوید آنان با فرانسھ نابود خواھند شدھرگاه خانوادة سل

  كھ آنھا را از 

لویي این طرح را نپذیرفت، ولي موافقت كرد كھ در برابر دفاع میرابو از سلطنت بھ » .پایتخت دور كنم
ا بپردازد، و معادل ، حاضر شد كھ دیون این ماجراجوي كبیر ر١٧٩٠در آغاز ماه مھ . وي پول بدھد

 ١٩٢‘٠٠٠دالر مقرري ماھانھ بھ او بدھد، و اگر موفق بھ آشتي دادن مجلس با شاه شد، معادل  ٢٠٠٠
طور خصوصي مالقات  در ماه اوت، ملكھ در باغ خود در سن ـ كلو با او بھ. دالر بھ وي پاداش عطا كند

اي كھ  آمد، در لحظھ شمار مي ر شورش بھاي عظیم بود كھ آن اژدھا كھ مظھ ھالة سلطنت بھ اندازه. كرد
شما «: وي بھ دوستان نزدیك خود با ذوق و شوق چنین گفت. دست ملكھ را با اخالص بوسید بر خود لرزید

  » .بھ سبب شجاعتي كھ دارد مرد است. انگیز است قوة تخیل او شگفت. شناسید ملكھ را نمي

میرابو پول «برطبق گفتة المارك، . اند لي او را نخریدهاند و وي عقیده داشت كھ اگرچھ بھ او پول پرداختھ
وي قصد نداشت كھ از استبداد دفاع كند؛ » .داشت كھ عقاید خود را بروز ندھد را از آن لحاظ دریافت مي

اي بود براي ھماھنگ ساختن  بھ وزیران شاه تقدیم كرد برنامھ ١٧٩٠دسامبر  ٢٣اي كھ در  برعكس، بیانیھ
شود ملتي بزرگ  حملھ بھ انقالب اشتباه است، زیرا نھضتي كھ باعث مي«. درت سلطنتآزادي عمومي با ق

روح انقالب و بسیاري از اصول قانون اساسي … . قوانین بھتري براي خود وضع كند شایستة كمك است
ناپذیري  من كلیة آثار و نتایج انقالب را بھ عنوان پیروزیھاي استوار و شكست… . آن را باید پذیرفت

  » .تواند آنھا را از بین ببرد دانم كھ ھیچ تغییر بزرگ و ناگھاني، جز تجزیة كشور، نمي مي

مجلس . دادن كوشید كھ بقایاي قدرت سلطنت را نجات دھد میرابو چھ از طریق فداكاري و چھ از راه رشوه
عنوان رئیس  را بھاو  ١٧٩١ژانویة  ۴در . گذاشت بھ پولپرستي او بدگمان بود ولي بھ نبوغ او احترام مي

در این مدت ھمگي را با نظم اداري و بیطرفي تصمیماتش بھ . خود براي مدت معمولي دوھفتھ انتخاب كرد
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نوشید و خود را بر اثر  خورد و باده مي كرد و تمام شب را غذا مي تمام روز را كار مي. تعجب واداشت
صبح روز بعد، بھ دل درد . ذیرایي كردمارس، از دو رقاصة اوپرا پ ٢۵در . كرد عشقبازي فرسوده مي

خبر . وھفتم در مجلس شركت جست، ولي خستھ و لرزان بھ خانھ بازگشت در روز بیست. شدیدي مبتال شد
ھا بھ احترام او بستھ شد؛ و ھمان مردمي كھ جویاي حال او  بیماري او در پاریس انتشار یافت؛ تماشاخانھ

: تالران بھ او گفت. ي حاضر شد خون خود را بھ او بدھداش را محاصره كردند؛ جوان بودند، خانھ
سرانجام میرابو » .اند دسترسي بھ شما آسان نیست؛ نیمي از مردم پاریس مدام در كنار خانة شما ایستاده«

  .درگذشت ١٧٩١آوریل  ٢پس از رنج و عذاب بسیار در 

كھ كلیساي سنت ـ ژنویو را بھ  كنندگان پاریس از مجلس خواستار شدند آوریل، ھیئتي از انتخاب ٣در 
صورت آرامگاه و زیارتگاه قھرمانان فرانسھ درآورد، و دستور دھد كھ بر باالي این محل كھ بزودي بھ 

تقدیم بھ مردان بزرگ از طرف میھن «: معروف شد این عبارت را بنویسد) معبد ھمة خدایان(پانتئون 
  وریل در آ ۴این كار انجام گرفت، و میرابو در . »سپاسگزار

بزرگترین و مردمیترین تشییع جنازه كھ تا آن زمان نظیر آن دیده نشده بود «آنجا دفن شد، و بھ قول میشلھ 
ھا،  این تاریخنویس جمعیت را میان سیصدوچھارصد ھزار نفر تخمین زده است، كھ در كوچھ» .برپا گشت

كھ مداركي (ایندگان مجلس بھ استثناي پتیون ھا یا روي بامھا بودند؛ ھمة نم بر فراز درختان، در كنار پنجره
و ھمة اعضاي كلوپ ژاكوبن و بیست ھزار نفر ) مخفي دربارة پول گرفتن میرابو از شاه در اختیار داشت

میرند حمل  گویي جنازة ولتر یا یكي از كساني را كھ ھرگز نمي«. سرباز گارد ملي نیز حضور داشتند
از میان اوراق شاه مخلوع بھ دست آمد كھ حاكي از پرداخت پول بھ ، دالیلي ١٧٩٢اوت  ١٠در » .كنند مي

دار شده  كنوانسیون دستور داد كھ بقایاي آن قھرمان را كھ نامش لكھ ١٧٩۴سپتامبر  ٢٢میرابو بود، و در 
  .بود از پانتئون خارج كنند

VIII ١٧٩١ژوئن  ٢٠: ـ بھ سوي وارن   

ت را از مقام دیرین خود محروم سازد، و با درك این نكتھ كھ شاه كھ مایل نبود اشراف و روحانیون و سلطن
پروا مانند فرانسویان ھیچ حكومت و محدودیتي را كھ بر اثر گذشت روزگار تأیید و  مردمي خودپسند و بي

تثبیت نشده باشد تحمل نخواھند كرد، آرزومندانھ بھ بقایاي قدرتي كھ برایش بجا مانده بود دل بست؛ و در 
ضاي روزانة نجبا و ملكھ مقاومت كرد كھ از پاریس و شاید ھم از فرانسھ بگریزد و با ارتشي برابر تقا

بومي یا بیگانھ كھ بھ اندازة كافي نیرومند باشد بازگردد و بھ نیروي آن دوباره بر تختي مستحكم مستقر 
كھ بھ مذھبي  اساسنامة مدني روحانیون را امضا كرد، ولي عقیده داشت ١٧٩١ژانویة  ٢١وي در . شود

از تصمیم مجلس . خیانت كرده است كھ براي او پناھگاه ذیقیمتي در مقابل ناامیدیھاي زندگي بوده است
در مورد انتقال بقایاي ولتر بھ پانتئون وحشتزده شد؛ بھ نظر او غیرقابل تحمل بود كھ ) ١٧٩١مھ  ٣٠(

عاقبت . اواخر كلیساي مقدسي بود دفن شودكافر برجستة قرن، با شكوه و جالل و افتخار در جایي كھ تا آن 
دوست . با تقاضایي كھ از مدتھا پیش از ملكھ شده بود موافقت كرد و درصدد برآمد كھ از مرز بگریزد

شاه، كھ . فرسن ھزینة فرار را تأمین كرد و جزئیات آن را ترتیب داد فون آكسل صمیمي ملكھ بھ نام كنت
  .، با ذوق و شوق از او سپاسگزاري كردمسلمًا مردي نجیب بود نھ یك غلتبان

كس از این حكایت آگاه است كھ چگونھ شاه و ملكھ، با لباس مبدل و با نام آقا و خانم كورف ھمراه  ھمھ
از تویلري بیرون آمدند، و سراسر روز  ١٧٩١ژوئن  ٢١ـ٢٠كودكان و مالزمانشان، مخفیانھ در نیمھ شب 

و (تا وارن، در مجاورت مرز كشوري كھ امروزه بلژیك نام دارد كیلومتر را  ٢۴٠با شادي و بیم مسافت 
  ، پیمودند؛ و )در آن زمان بھ ھلند اتریش شھرت داشت

این شخص از مجلس خواھان دستور . دروئھ رئیس پست سنت ـ منو متوقف و دستگیر شدند ژان ـ باتیست
» .را بدون آسیب بھ پاریس بازگردانیداسیران «: شد، و بزودي بارناو و پتیون با این پاسخ بھ مجلس آمدند
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. ھزار تن گارد ملي با كمال راحتي آنھا را مشایعت كردند اكنون دیگر سھ روز بیشتر راه نبود، و شصت
ضمن راه، بارناو در كالسكة سلطنتي مقابل ملكھ نشست؛ وي در میان سواران باقیماندة رژیم كھن تربیت 

پرسید كھ سرنوشت  ایي سلطنت بھ خطر افتاده است، و از خود ميكرد كھ طلسم زیب شده بود، و احساس مي
  .پیش از آنكھ بھ پاریس برسند، وي بردة ملكھ شده بود. این زن و كودكاني كھ با خود داشت چھ خواھد شد

آمیز، عقیدة سان ـ كولوتھا را در مورد خلع فوري  مجلس، بر اثر كوششھاي او و سایر مالحظات احتیاط
ومرج چھ نتایجي بھ بار خواھد آورد؟ آیا مجلس بورژوا، و ھمھ  توانست بگوید كھ ھرج كھ مي. شاه رد كرد

نوع مالكیت، در اختیار عوام فاقد رأي پاریسي نخواھد بود؟ بنابراین شایع شد كھ پادشاه نگریختھ بلكھ 
اختیارات سلطنت را كھ  ربوده شده است؛ باید بھ او اجازه داد كھ الاقل تا مدتي زنده بماند، و ھر مقدار از

ھا  رھبران افراطي اعتراض كردند؛ كلوبھا و روزنامھ. قانون برایش تعیین كرده است در دست داشتھ باشد
ھزار نفر آمدند، و  ، پنجاه١٧٩١ژوئیھ  ١٧از مردم خواستند كھ در شان ـ دوـ مارس گرد آیند؛ در 

مجلس بھ الفایت و گارد ملي دستور داد كھ . ندبر استعفاي شاه امضا كرد ھزار نفر تقاضایي را مبني شش
شورشیان را متفرق سازند؛ این گروه امتناع كردند، و بعضي از آنھا بھ طرف گارد سنگ انداختند؛ 

سربازان خشمگین تیراندازي كردند و پنجاه زن و مرد را بھ قتل رساندند؛ برادري ھمگاني كھ سال قبل بھ 
مارا، كھ تبعید شده و مورد تعقیب پلیس قرار گرفتھ  ژان ـ پول. ب پایان یافتآن سوگند یاد شده بود بدین ترتی

الفایت، كھ . برد، مردم را بھ ایجاد انقالب جدیدي دعوت كرد بود و در سردابھایي مرطوب بسر مي
ومرج  محبوبیتش بھ پایان رسیده بود، بھ جبھھ بازگشت، و بیصبرانھ منتظر فرصتي بود كھ از ھرج

  .بگریزدروزافزون 

با حالتي مطیع و آرام بھ مجلس رفت و رسمًا  ١٧٩١سپتامبر  ١٣شاه، كھ از این مھلت سپاسگزار بود، در 
پس از بازگشت بھ قصر متروك خود و . موافقت خود را با قانون اساسي بھ وسیلة امضا اعالم داشت

ا ببخشد كھ او را از زندگي رسیدن بھ نزد ملكھ، از فرط تأثر بھ گریستن پرداخت، و از او خواست وي ر
  .آمیز در وین محروم كرده و بھ ننگ شكست و وحشت روزافزون این زندان گرفتار ساختھ است سعادت

شاید . كرد گیري از زحماتش آماده مي شد، مجلس خود را براي نتیجھ ھرچھ آن ماه بھ پایان خود نزدیك مي
در حقیقت، بھ زعم آنھا، . اند ش از یك عمر رنج كشیدهكردند كھ بی نمایندگان خستھ شده بودند، و احساس مي

آنھا بر انحطاط رژیم فئودالي نظارت كرده بودند؛ امتیازھاي موروثي را . كارھاي زیادي انجام داده بودند
  از بین برده بودند؛ مردم را از سلطنت 

گیر بود با  و خرده كلیسایي را كھ روزگاري مستقل. ساختھ و بھ حبس بدون محاكمھ پایان داده بودند
و ولتر را گرفتھ  كاالس ژانمصادرة ثروتش و ھمچنین با اعالم آزادي مذھب و فكر تنبیھ كرده بودند؛ انتقام 

با لذت بھ تماشاي مھاجرت اشراف مرتجع پرداختھ و بخش فوقاني طبقة متوسط را بر سر كار . بودند
و باالخره، این تغییرات را در قانون اساسي بھ وجود آورده بودند كھ موافقت شاه و قسمت . آورده بودند

  .ه بودنداعظم جمعیت را بھ عنوان وعدة وحدت ملي و صلح بھ آن جلب كرد

مجلس ملي و مؤسسان كار خود را با ترتیب دادن انتخاب یك مجلس مقنن جھت تبدیل قانون اساسي بھ 
روبسپیر، كھ امیدوار بود بر اثر . صورت قوانین معین و بحث در بارة دشواریھاي آینده بھ پایان رسانید

برآن داشت كھ خود را از انتخاب شدن  انتخابات تازه نمایندگان بیشتري برسر كار آیند، نمایندگان ھمكار را

  فصل سوم ٣٠سپس، در . در مجلس جدید محروم كنند

  

  مجلس مقنن
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  ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠-١٧٩١اول اكتبر 

I ـ اشخاص فاجعھ  

نگاران و با مراقبت شدید كلوبھا، انجام  انتخابات مجلس انقالبي دوم با ذوق و شوق، تحت نظارت روزنامھ
نگاران در سیاست مردم نفوذ  از آنجا كھ سانسور مطبوعات تقریبًا از میان رفتھ بود، روزنامھ. گرفت

اي براي دفاع از خود  روزنامھ بریسو، لوستالو، مارا، دمولن، فررون، الكلو، ھریك. اي یافتھ بودند تازه
وسھ روزنامھ داشت، و صدھا روزنامھ ھم در شھرستانھا  صدوسي ١٧٩٠پاریس بھ تنھایي در . داشتند

میرابو بھ شاه گفتھ بود كھ اگر بخواھد تخت یا . یافت كھ تقریبًا ھمة آنھا سیاستي افراطي داشتند انتشار مي
اشراف دیرین «: گفت ناپلئون مي. پسند را بخرد ھاي مردم مھسر خود را حفظ كند، باید تعدادي از روزنا

اختراع توپ بھ … . ماندند اگر توانستھ بودند بر مطبوعات و انتشارات مسلط شوند، برسر كار باقي مي
  » .الطوایفي پایان داد؛ قلم روش جدید را از میان خواھد برد نظام ملوك

از ] باشگاه برتون، كھ بھ دنبال شاه و مجلس . مؤثر بودندھا  باشگاھھا نیز تقریبًا بھ اندازة روزنامھ
تغییر داد، و براي اجتماع » انجمن دوستان قانون اساسي«بھ پاریس آمده بود نام خود را بھ [ ورساي

اعضاي خود، تاالر ناھارخوري یك صومعة ژاكوبن را نزدیك تویلري اجاره كرد؛ بعدًا كتابخانھ و حتي 
ژاكوبنھا، كھ در تاریخ بدین نام شھرت یافتند، در آغاز كًال . ا بھ آن افزودكلیساي خصوصي صومعھ ر

عبارت از نمایندگان بودند، ولي پس از چندي، با پذیرفتن افراد برجستھ در علم، ادبیات، سیاست، و تجارت 
مجلس  بھ تعداد اعضاي خود افزودند؛ در اینجا نمایندگان پیشین، مانند روبسپیر، كھ شخصًا خود را از

بیشتر  ١٧٩٣حقوق زیاد بود، و تا سال . جدید محروم ساختھ بودند، اھرم دیگري براي كسب قدرت یافتند
  . اعضاي آن از طبقة متوسط برخاستھ بودند

  نفوذ ژاكوبنھا، براثر تشكیل باشگاھھاي وابستھ در بسیاري از بخشھاي فرانسھ، و پذیرش 

باشگاه  ۶‘٨٠٠، حدود ١٧٩۴در . مبارزة سیاسي، افزایش یافترھبري باشگاه مادر در اصول و فنون 
اي  و اقلیتي منظم را در میان توده. رسید میلیون نفر مي ژاكوبن وجود داشت كھ مجموع اعضاي آنھا بھ نیم

گرفت، بعد از كمونھاـ كھ  ھا قرار مي ھنگامي كھ سیاستھاي آنھا مورد تأیید روزنامھ. داد نامنظم تشكیل مي
كردند ـ حداكثر  ق شوراھاي شھرداري و بخشھاي آنھا بر كارھنگھاي محلي گارد ملي نظارت مياز طری

بایستي یا از آنھا اطاعت كند یا با جمعي  ھرگاه ھمة این نیروھا ھماھنگ بود، مجلس مي. نفوذ را داشتند
  .متمرد و سركش ـ اگر نگوییم شورشیان مسلح ـ مواجھ شود

این » .اي باشگاه بھ تعداد زیاد وجود دارد در ھر كوچھ«گزارش داد كھ  ١٧٩١مردي انگلیسي در سال 
. باشگاھھا عبارت بود از انجمنھاي ادبي، اجتماعات ورزشي، لژھاي فراماسوني، و اجتماعات كارگري

انجمن دوستداران « ١٧٩٠دانستند، در  بعضي از رھبران افراطي، كھ ژاكوبنھا را مسرف و بورژوا مي
ھا نامیدند، زیرا كھ در یك  را تشكیل دادند كھ پاریسیھا آن را بزودي باشگاه كوردلیھ» نبشر و شھروندا

صورت  این محل بھ. كردند با یكدیگر مالقات مي) فرانسیسیان(ھا  صومعة قدیمي راھبھاي فرقة كوردلیھ
الووازیھ، آندره و الفایت، بایي، تالران، . مركزي براي بیان سیاستھاي مارا، ابر، دمولن، و دانتون درآمد

را بنیان » ١٧٨٩انجمن «دانستند،  دونمور كھ ژاكوبنھا را افراطي مي ـ ژوزف دوشنیھ، و دوپون  ماري
. دادند منظور حمایت از سلطنت متزلزل تشكیل مي جلسات منظمي در پالھ ـ روایال بھ ١٧٩٠نھادند كھ در 
ت باشگاھي بھ وجود آوردند كھ مدت كوتاھي طلب دیگر بھ رھبري بارناو و الكساندر دوالم گروه سلطنت

اي متعلق بھ راھبان فرقة سیسترسیان  در تاریخ بھ نام باشگاه فویانھا مشھور شد، و این نام از صومعھ
این خود عالمت غیرمذھبي شدن زندگي پاریسي بود كھ چندین صومعة متروك در این ھنگام بھ . اقتباس شد

  .صورت مراكز ھیجان سیاسي درآمد
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آرایي براي  ١٧٩١بایع باشگاھھاي رقیب در طي انتخاباتي آشكار شد كھ بتدریج از ژوئن تا سپتامبر ط
طلبان كھ بر اثر تعلیم و تربیت و استراحت، افرادي اھل رواداري و  سلطنت. مجلس جدید فراھم آورد

ھا، كھ در نتیجة  دلیھتساھل شده بودند، براي كسب آرا متكي بھ ترغیب و رشوه دادن شدند؛ ژاكوبنھا و كور
آنان با تفسیر دقیق قانون . تأثیر كوچھ و بازار سختدل شده بودند، زورگویي را چاشني رشوه دادن كردند

ورزید از رأي دادن  براي مردم كوچھ، ھركس را كھ از اداي سوگند بھ قانون اساسي جدید خودداري مي
. خود از رأي دادن محروم شدند من خودبھداشتند؛ بدین ترتیب، قسمت اعظم كاتولیكھاي مؤ باز مي

ساختند، چنانكھ  كردند و آنھا را پراكنده مي طلبان حملھ مي گروھھایي تشكیل یافتند كھ بھ اجتماعات سلطنت
در گرنوبل پیش آمد، در بعضي از شھرھا مانند بوردو، متصدیان شھرداري ھمة اجتماعات باشگاھھا را 

كردند؛ در شھري دیگر ژاكوبنھا و پیروانشان یك صندوق رأي را كھ  غیر از اجتماعات ژاكوبنھا ممنوع
  . كار در آن ریختھ شده بود سوزاندند آراي اكثریت محافظھ

رغم این پیرایشھاي دموكراتیك، اقلیت قابل توجھي را كھ مایل بھ حفظ سلطنت بودند  كنندگان، علي سانتخاب
راست تاالر را اشغال كردند، و بدین ترتیب قسمت » فویان« ٢۶۴این . بھ مجلس مقنن فرستادند

دانستند  نماینده كھ خود را ژاكوبن یا كوردلیھ مي ١٣۶. كاران در تمام نقاط بھ این نام شناختھ شدند محافظھ
» مونتانیار«شھرت یافت و پس از چندي بھ » كوه«در قسمت چپ و بر بخش مرتفعي نشستند كھ بھ 

» دشت«ه نشستند كھ حاضر نبودند نامي بھ خود بدھند؛ ولي آنھا را نمایند ٣۵۵در مركز، . معروف شدند
نفر آنھا حقوقدان بودند، چنانكھ در خور مجلسي مقنن بود؛ در این ھنگام  ۴٠٠نماینده،  ٧۵۵نامیدند، از 

 تقریبًا ھمة نمایندگان از میان طبقة سوم برخاستھ. دست گرفتند حقوقدانان بھ جاي روحانیون زمام ملت را بھ
  .صورت جشن بورژواھا بود بودند؛ انقالب ھنوز بھ

، نیرومندترین گروه در مجلس مقنن عبارت از جماعتي بود كھ بعدًا نام دپارتمان ١٧٩٢ژوئن  ٢٠تا 
، )كما اینكھ مونتانیارھا نیز چنین نبودند(صورت حزبي متشكل نبودند  آنان بھ. ژیروند بھ آنھا اطالق شد

. ق صنعتي یا تجارتي مانند كان، نانت، لیون، لیموژ، مارسي، بوردو بودندولي تقریبًا ھمگي از مناط
اي عادت داشتند؛ و بر قسمت اعظم پول و تجارت و  ساكنان این مراكز مترقي بھ خودمختاري قابل مالحظھ

كردند؛ و بوردو كھ مركز دپارتمان ژیروند بود مغرورانھ بھ خاطر  دادوستد خارجي منطقھ نظارت مي
تقریبًا ھمة رھبران ژیروندنھا اعضاي باشگاه . ھ مونتني و مونتسكیو را در آغوش پرورده استداشت ك

ژاكوبن بودند، و با بیشتر ژاكوبنھاي دیگر در مخالفت با سلطنت و كلیسا توافق داشتند؛ ولي از تسلط 
ا والیاتي كھ بھ پاریس و عوام آن بر سراسر فرانسھ خشمگین بودند، و بھ جاي آن یك جمھوري فدرال را ب

  .كردند اي از خودمختاري برخوردار باشند پیشنھاد مي حد گسترده

فاضلة آنان بود؛ مدتھاست كھ ما   كوندورسھ تئوریسین، فیلسوف، و كارشناس امور آموزشي و مالي و مدینة
ور  اي پیشھ وي در لیموژ در خانواده. ورنیو بود سخنران بزرگ آنھا پیر ایم كردهدین خود را نسبت بھ او ادا 

دنیا آمد؛ پرورشگاه مذھبي را ترك گفت و بھ تحصیل حقوق پرداخت و در بوردو بھ وكالت مشغول شد،  بھ
ھ نفوذ بیشتري داشت، شخص دیگري ك. و از آنجا بھ مجلس مقنن راه یافت و بارھا بھ ریاست آن رسید

بریسو از اھالي شارتر، آدمي ماجراجو بود كھ مشاغل، اقالیم، و اصول اخالقي را در  موسوم بھ ژاك ـ پیر
انجمن سیاھان «؛ )١٧٨۴(اروپا و امریكا آزمایش كرده بود؛ مدت كوتاھي در باستیل زنداني شده بود 

ھنگامي كھ بھ عنوان نمایندة پاریس . گان بودو سخت طرفدار آزادي برد) ١٧٨٨(را بنیان نھاده » دوست
. عھده گرفت و راه را براي جنگ ھموار كرد بھ مجلس فرستاده شد، تصدي سیاست خارجي را بھ

  دوستال معرفي كرد؛ ھردو از مالزمان  كوندورسھ او را بھ اتفاق ورنیو بھ مادام 

عنوان وزیر جنگ لویي  ك كردند تا بھالرا كمـ  دوناربون سرسپردة سالن او شدند، و بھ عاشق او كنت
  .خواندند تا مدتھا ژیروندنھا را بھ نام بریسو تنھا مي. شانزدھم منصوب شود

دوالپالتیر را بھتر بھ یاد دارد، خصوصًا بھ علت آنكھ وي با زني ھوشمند ازدواج   روالن ماري ـ  تاریخ ژان
ـ  ژان. ریب داد؛ و خاطرة وي را زنده نگاه داشتوروش روز را بھ او آموخت؛ او را ف كرد كھ افكار و راه
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ھنگامي كھ  .ساختاي جاویدان  اي مشھور و احتماًال افسانھ ماري رفتن آن زن را بھ سكوي گیوتین با جملھ
، آن مرد )١٧٧٩(ـ ماري در روان مالقات كرد  الگي با ژانوپنجس ـ مانون فلیپون در سن بیست ژان
وكار و تفكرات  و بر اثر ناراحتیھاي كسب. وپنج سال داشت و قبل از وقت سرش طاس شده بود چھل

وي لبخندي دلپذیر و پدرانھ داشت و طرفدار شكیبایي . رسید نظر مي فلسفي؛ تا حدي خستھ و فرسوده بھ
مانون با آثار و قھرمانھاي روم و یونان قدیم آشنا بود، پلوتارك را . كرد فتھ ميواالیي بود كھ مانون را شی

: گفت وي مي. كرد سالگي خوانده بود، و گاھي آن را در كلسیا بھ جاي كتاب دعا قرائت مي در ھشت
  » .پلوتارك بود كھ مرا جمھوریخواه كرد«

ا تازیانھ زد، رانش را كھ مرا روي آن گذاشتھ یكي دوبار كھ پدرم مر«: گفت مي. مانون از كودكي دلیر بود
خواند، و  اما شرح زندگاني قدیسین را نیز مي. ـ ھرگز ھم از گازگرفتن خودداري نكرد» بود گاز گرفتم،

كرد، و  انگیز مراسم كلیساي كاتولیك را احساس مي پیامبروار خواھان شھادت بود؛ زیبایي و شكوه ھیجان
ھاي ولتر،  بعضي از آثار مسیحیت داشت حتي پس از چشیدن طعم نوشتھ احترامي را كھ براي مذھب و

ھاي پراحساس روسو در او اثر  بھ روسو زیاد عالقمند نبود؛ گفتھ. آالمبر حفظ كرد /دیدرو، ھولباخ و د
سخت دلبستھ بود؛ از آنان  گراكوسو ھردو  كاتوو ھردو » دو یكي از آن« وسبروتدرعوض بھ . نداشت

ھاي مادام دوسوینیھ را  ھمچنین نامھ. دنھا سرمشقھاي سیاسي را فراگرفتندبود كھ این زن بھ اتفاق ژیرون
  .ونقص بنویسد عیب خواند، زیرا مایل بود كھ نثري بي مي

شاید . كرد مانون خواستگاراني داشت، ولي چون از فضایل خود آگاه بود، ھیچ عاشق معمولي را تحمل نمي
داراي «وي دربارة روالن نوشتھ است كھ . زدواج بدھدوپنجسالگي بود كھ صالح دانست تن بھ ا در بیست

  فكري قوي، 

در لیون ساكن شدند، و ) ١٧٨٠(پس از ازدواج » .وقارش باعث شد كھ او را گویي بدون جنسیت بدانم
این شھر بھ نحوي عالي بنا شده است و در جایي عالي قرار دارد، و ازحیث تجارت و صنعت ترقي «

در فوریة » .برد ش شھرتي دارد كھ حتي امپراطور یوزف بھ آن رشك ميسبب ثروت و بھ… كند،  مي
بھ . ، روالن بھ پاریس فرستاده شد تا از منافع تجارتي لیون در برابر كمیتة مجلس مؤسسان دفاع كند١٧٩١

ھمسر خود را  ١٧٩١در سال . رفت، و با بریسو صمیمانھ دوست شد اجتماعات باشگاه ژاكوبنھا مي
  .با او بھ پاریس برودترغیب كرد كھ 

در آنجا مانون از منشیگري او بھ مقام مشاور او رسید، این زن نھ تنھا گزارشھایش را با ظرافتي 
 ١٠در . كرد مشي سیاسي او را رھبري مي داد، بلكھ ظاھرًا خط نوشت كھ فكر و خط او را نشان مي مي

این ضمن مانون سالني در پاریس در . شوھرش براثر نفوذ بریسو بھ وزارت كشور رسید ١٧٩٢مارس 
طور منظم با یكدیگر در آنجا مالقات  دایر كرد كھ بریسو، پتیون، كوندورسھ، بوزو و سایر ژیروندنھا بھ

داد و با بوزو نھاني عشق  مانون بھ آنھا غذا و پند مي. ھاي خود را طرحریزي كنند كردند تا نقشھ مي
  .بھ استقبال مرگ رفتورزید؛ و پیش یا بعد از آنھا دلیرانھ  مي

II ١٧٩٢: ـ جنگ   

ھزار سرباز در كوبلنتس گرد  بیست ١٧٩١مھاجران تا سال . اي بحراني بود آن دوره از لحاظ انقالب، دوره
ویلھلم دوم پادشاه پروس، بھ این استعدادھا   فردریك. كردند آورده بودند و با استمدادھاي خود پیشرفت مي

اي گسترش قلمرو خود در طول تواند از این فرصت بر پنداشت كھ مي داد، زیرا چنین مي فرا مي  گوش
ولي  بشتابد،میل نبود بھ كمك خواھرش  دوم امپراطور امپراطوري مقدس روم بي یوزف. راین استفاده كند

. شد البي بود، و عمرش بھ پایان خود نزدیك مياي انق اتباع او نیز در حال شورش بودند، و خود او تا اندازه
جانشین او شد تمایلي بھ جنگ نداشت، ولي با پادشاه پروس  ١٧٩٠برادرش لئوپولد دوم كھ در سال 

و سایر فرمانروایان را برآن داشت ) ١٧٩١اوت  ٢٧(را كھ محتاطانھ بود امضا كرد » اعالمیة پیلنیتس«
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نوعي حكومت سلطنتي برقرار شود كھ ھم با حقوق فرمانروایان «سھ كھ بھ اتفاق آنان بكوشند تا در فران
  ».ھماھنگ باشد و ھم سعادت ملت فرانسھ را تأمین كند

ملكھ بارھا از برادران تاجدار خود . طلبان و ھم جمھوریخواھان طرفدار جنگ بودند عجب آنكھ ھم سلطنت
طین پروس و روسیھ، اسپانیا، سوئد، و اتریش تقاضا كرده بود كھ بھ كمك او بشتابند؛ و شاه صریحًا از سال

فوریة  ٧در . ـ ھنگري خواستھ بود كھ قوایي مسلح براي استرداد قدرت سلطنت در فرانسھ گردآوري كنند
  اي نظامي علیھ  ، اتریش و پروس عھدنامھ١٧٩٢

درگذشت، و  دومدر اول مارس لئوپولد . امضا كردند؛ اتریش طالب فالندر بود، و پروس طالب آلزاس
وي مایل بود كھ دیگران بھ وكالت از طرف او بجنگند و خود افتخارات . فرانسیس دوم برجاي او نشست

دست آرد و در  بھدر فرانسھ، الفایت از این لحاظ طرفدار جنگ بود كھ مقام فرماندھي را . را بدست آرد
ژنرال دوموریھ، وزیر . وضعي قرار گیرد كھ بتواند اوامر خود را ھم بھ مجلس و ھم بھ شاه تحمیل كند

دھندة خود از دست  عنوان نجات رو خواھان جنگ بود كھ میل داشت ھلند از او بھ امور خارجھ، از آن
از آنجا كھ سخني از . سر او بگذارند اتریشیھا استقبال كند، و شاید بھ پاداش این كار تاجي كوچك بر

سربازگیري درمیان نبود، كشاورزان و كارگران جنگ را در این زمان ھمچون بالئي ضروري 
ساخت و شاید  پذیرفتند، زیرا كھ بازگشت بالمانع مھاجران مظالم حكومت سابق را دوباره برقرار مي مي

روندنھا از آن لحاظ خواھان جنگ بودند كھ انتظار داشتند ژی. كردند آنان آن مظالم را از راه انتقام تشدید مي
روپسپیر با جنگ مخالف . اتریش و پروس بھ فرانسھ حملھ كنند، و حملة متقابل، بھترین دفاع خواھد بود

بود و عقیده داشت كھ كارگران خون خود را در این راه خواھند ریخت و اگر سودي باشد نصیب طبقة 
زمان جنگ صلیبي دیگري براي آزادي ھمگاني «: از او بھتر حرف زدبریسو . متوسط خواھد شد

، مجلس مقنن، فقط با ھفت رأي مخالف، تنھا بھ اتریش اعالن جنگ ١٧٩٢آوریل  ٢٠در » .فرارسیده است
وسھ سالة اروپایي  بدین ترتیب بود كھ جنگھاي بیست. داده، و امیدوار بود كھ میان متفقین اختالف بیندازد

  .را ساخت» مارسیز«دولیل در ستراسبورگ سرود  آوریل، روژه ٢۶در . ناپلئون آغاز شدانقالب و 

نفر در  ١٠٠‘٠٠٠در جبھة شرقي، تعداد آن . اما ژیروندنھا وضع ارتش فرانسھ را در نظر نگرفتھ بودند
تھ نفر اتریشي بود؛ ولي تحت فرمان افسراني قرار داشتند كھ در رژیم كھن پرورش یاف ۴۵‘٠٠٠مقابل 
ھنگامي كھ ژنرال دوموریھ بھ این افسران دستور داد كھ سربازان خود را وارد جبھھ كنند، آنان . بودند

تجربة آنھا چھ از لحاظ سالح و چھ از لحاظ انضباط آمادگي مقابلھ با سربازان  پاسخ دادند كھ داوطلبان بي
شد، چندتن از افسران استعفا كردند، و با وجود این، ھنگامي كھ دستور حركت تكرار . كارآزموده را ندارند

الفایت بھ حاكم اتریش در بروكسل پیشنھاد كرد كھ گارد ملي خود را . سھ ھنگ سوارنظام بھ دشمن پیوستند
بھ پاریس بفرستد و قدرت شاه را مجددًا برقرار سازد، بھ شرط آنكھ اتریش بپذیرد كھ وارد خاك فرانسھ 

و فرار او بھ نزد دشمن حاصل ) ١٧٩٢اوت  ٢٠(ز اتھام بعدي الفایت اي ج از این پیشنھاد نتیجھ. نشود
  .نشد

  ھنگامي كھ مجلس مقنن بھ ھیئت وزیران ـ كھ ژیروندیستھا در آن اكثریت داشتندـ لوایحي فرستاد مسئلھ 

شاه را در مورد ایجاد یك اردوگاه مجھز حفاظي در پیرامون پاریس و ھمچنین در مورد قطع مستمري 
شاه كھ در اخذ تصمیم دستخوش اضطراب شدید . دست آرد ھاي سوگند نخورده بھ یشھا و راھبھدولتي كش

. بود، نھ تنھا از امضاي آن لوایح خودداري كرد، بلكھ ھمة وزیران جز دوموریھ را منفصل ساخت
ناع شاه ھنگامي كھ خبر امت. عھده بگیرد دوموریھ ھم بزودي استعفا كرد تا فرماندھي را در جبھة بلژیك بھ

از امضاي لوایح در پاریس انتشار یافت، مردم چنین نتیجھ گرفتند كھ لویي انتظار دارد ارتشي فرانسوي یا 
اي براي تخلیة پاریس و ایجاد یك  ھاي خودسرانھ نقشھ. بیگانھ بزودي بھ پاریس برسد و بھ انقالب پایان دھد

ن ژیروندي از طبقات مختلف دعوت كردند رھبرا. ارتش انقالبي در قسمت مرزي رودخانة لوار طرح شد
  .كھ ھمگي در برابر كاخ تویلري حضور یابند
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پرستان، اوباش و  ، جمعیتي ھیجانزده مركب از زن و مرد ـ میھن١٧٩٢ژوئن  ٢٠بدین ترتیب، در 
بھادرھا، ماجراجویان، پیروان پرشور روبسپیر و بریسو یا مارا ـ بزور وارد حیاط تویلري شدند و  بزن

لویي بھ . شدند» وتو مسیو و مادام«ھاي خود را فریادزنان ابراز داشتند و خواھان دیدار  اضاھا و طعنھتق
پنجاه نفري، در حالي كھ سالحھاي مختلف  چھل. نگھبانان خود دستور داد كھ تعدادي از آنان را وارد كنند

ال آنان در مورد پس گرفتن لویي پشت میزي قرار گرفت و بھ عرضح. دادند وارد شدند خود را تكان مي
. اي مناسب نیست وي در پاسخ گفت كھ مكان و زمان براي چنین قضایاي پیچیده. فرا داد وتو خود گوش

من «: یكي از شورشیان فریاد زد. متعاقبًا مدت سھ ساعت بھ دالیل، تقاضاھا، و تھدیدھاي آنھا گوش كرد
دیگري شمشیر خود » !تصویب كني یا باید بمیريیا باید … خواھان تصویب فرمان علیھ كشیشھا ھستم؛ 

رنگي بھ او  شخصي كاله سرخ. را بھ سوي لویي نشانھ گرفت، و شاه ظاھرًا تحت تأثیر آن حركت واقع نشد
و » !باد آزادي زنده! باد ملت زنده«: مھاجمان فریاد برآوردند. تقدیم كرد و او آن را با خوشحالي برسر نھاد

اند، و  شاكیان آن محل را ترك كردند و گزارش دادند كھ شاه را خوب ترسانده» !باد شاه زنده«بعد ھم 
رغم  فرمان علیھ روحانیون سوگند نخورده، علي. جمعیت ناراضي ولي خستھ، بتدریج بھ شھر بازگشت

الناس جدا كند، از شاه دعوت كرد كھ بھ مجلس  وتو، اجرا شد؛ ولي مجلس، كھ مایل بود خود را از عوام
شاه ھم بھ تعھد آن در مورد . ید؛ و ھنگامي كھ لویي وارد شد مجلس بگرمي از وي پذیرایي كردبیا

  . فرا داد وفاداري ممتد نسبت بھ سلطنت گوش

از آشتي تشریفاتي بورژوازي با سلطنت خشنود نبودند؛ آنھا ) رادیكالھا(طرفداران اصالحات اساسي 
آمادگي مجلس جھت متوقف ساختن انقالب، بویژه در زماني  نیت شاه را باور نداشتند، و از صداقت و حسن

روبسپیر و مارا . ھاي اقتصادي و سیاسي خود را استوار ساختھ بود، خشمگین بودند كھ طبقة متوسط پایھ
  بتدریج باشگاه ژاكوبن را از حاالت 

رتمانھا خواست ھنگامي كھ مجلس از دپا. شدند شھرھاي صنعتي متمایل بھ ھمكاري با كارگران پاریس مي
تا ھریك گروھي از اتحادیة گارد ملي را براي شركت در مراسم سومین سالروز سقوط باستیل بھ پاریس 

وسیلة كمونھاي شھري انتخاب شدند و طرفدار سیاستھاي افراطي  بفرستند، گروھھاي مزبور بیشتر بھ
ژوئیھ از  ۵شد در  كیل مينفر تش ۵١۶گروھي كھ بیش از دیگران ملتھب و شوریده بود و از . بودند

این عده، ضمن حركت از نقاط مختلف فرانسھ، آھنگي . مارسي بیرون آمد و عھد كرد كھ شاه را عزل كند
دولیل تصنیف كرده بود و بھ نامي مشھور شد كھ خود مصنف قصد آن را نداشتھ   خواندند كھ روژه را مي

  .»مارسیز«بود، یعني 

ژوئیھ بھ پاریس رسیدند، ولي كمون  ١۴سربازان مارسي و چندین ھیئت نمایندگي از مؤتلفین پس از 
كمون ـ دفتر . پاریس از آنھا خواست كھ مراجعت خود را بھ تعویق بیندازند، شاید بھ آنھا نیاز داشتھ باشد

شھرـ در این ھنگام تحت تسلط رھبران افراطي بود، و ھر روز، » بخش«وھشت  مركزي نمایندگان چھل
متصدیان شھرداري را بھ عنوان حكومت پایتخت تعیین ) ھتل دوویل(از ادارات خود در شھرداري 

  .كرد مي

اي كھ بھ وسیلة دوك برونسویك از كوبلنتس صادر شده بود دوباره  ژوئیھ، شھر در نتیجة بیانیھ ٢٨در 
  :ار وحشت و خشم شدگرفت

چون اعلیحضرتین امپراطور و پادشاه پروس فرماندھي لشكرھاي متحدي را كھ در مرزھاي فرانسھ گرد 
ھایي را كھ مشخص سیاست اعلیحضرتین است، و ھدفھایي را كھ  اند، مایلم انگیزه آمده است بھ من سپرده

  .در نظر دارند، براي اھالي آن كشور پادشاھي اعالم كنم

اند، پس از آنكھ حقوق شاھزادگان آلماني را در آلزاس لورن نقض  كساني كھ زمام امور را بھ دست گرفتھ
سرانجام كار خود را با اعالن جنگ … كردند و نظم و حكومت قانوني را در داخل كشور برھم زدند، 

  …تكمیل كردند  فروبوماناي بھ امپراطور و حملھ یھ ایالتھاي  غیرعادالنھ
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ومرجي كھ در داخل  مخصوصًا بھ ھرج… بھ آن مصالح مھم باید موضوع قابل توجھ دیگري را افزود، 
فرانسھ برپا شده است باید خاتمھ داد، و از حملھ بھ سلطنت و مذھب جلوگیري كرد، و امنیت و آزادیي را 

كھ شاه از آن محروم شده است بھ وي بازگردانید، و او را در وضعي قرار داد كھ بار دیگر اختیارات 
  .مشروعي را كھ حقًا بھ او تعلق دارد اعمال كند

رویھاي حزب حاكم تنفر دارند، و بخش اعظم مردم در  با اعتقاد بھ اینكھ عقالي ملت فرانسھ از زیاده
انگیز ظالمان خود قیام كنند، اعلیحضرتین امپراطور و  علیھ اقدامات نفرتانتظار روزي ھستند كھ آشكارا 

برطبق این نظریات، . درنگ بھ راه عقل و عدالت و صلح بازگردند خواھند كھ بي پادشاه پروس از آنان مي
  :دارم كھ اعالم مي

   

  

  )آرشیو بتمان( ١٧٨٩ژوئیة  ١۴سقوط باستیل، : حكاكي

  دست آوردن متصرفاتي  ي غیر از سعادت فرانسھ ندارند، و ھیچ مایل نیستند با بھدو دربار متحد ھیچ ھدف
   …. بر ثروت خود بیفزایند

ھایي كھ جرئت دفاع از خود را در مقابل سربازان اعلیحضرت داشتھ باشند و بھ  ساكنان شھرھا و دھكده. ٧
ت جنگ رفتار خواھد شد و درنگ برطبق شدیدترین مقررا با آنھا بي… . سوي آنھا تیراندازي كنند

  … . ویران خواھد گشت… ھاي آنھا خانھ
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. … درنگ و بدون تأخیر از پادشاه خود اطاعت كنند شود كھ بي از شھر پاریس و ساكنانش خواستھ مي.  ٨
كھ اگر كساني با زور وارد قصر تویلري شوند یا بھ آن حملھ كنند، اگر … دارند اعلیحضرتین اعالم مي

درنگ تأمین  آسیبي بھ پادشاه، ملكھ، و خانوادة سلطنتي برسد، و اگر امنیت و آزادي آنان بيكوچكترین 
  .… نشود، با اقدام نظامي و تخریب كامل پاریس، انتقامي فراموش نشدني خواھند گرفت

كنم كھ جلو حركات و  خواھم و بھ آنھا توصیھ مي بھ ھمین علل است كھ از ھمة اھالي كشور مصرًا مي
جا راه آن را باز كنند و در كمال  ات قوایي را كھ زیر فرمان من است نگیرند، بلكھ، برخالف، ھمھعملی

  … . صمیمیت بھ یاري آنان بپردازند

  ١٧٩٢ژوئیة  ٢۵مركز فرماندھي در كوبلنتس، 

  كارل ویلھلم فردیناند

  دوك برونسویك ـ لونبورگ

بھ منزلة ) قامجو بھ دوك محبوب پیشنھاد شده بودكھ شاید از طرف مھاجران انت(آن ھشتمین بند وحشتناك 
دعوت از مجلس، كمون، و اھالي پاریس بود كھ یا از انقالب دست بردارند یا با ھر وسیلھ و بھ ھر قیمت 

ژوئیھ، روبسپیر، ضمن خطاب بھ باشگاه ژاكوبن، بھ عنوان  ٢٩در . در برابر مھاجمان مقاومت كنند
اض فوري سلطنت و برقراري جمھوري را با حق رأي براي ھمة مردان طلبي با برونسویك، انقر مبارزه

ژوئیھ، مؤتلفین مارسي، كھ ھنوز در پاریس بودند، بھ سایر گروھھاي ایالتي پیوستند  ٣٠در . خواستار شد
اوت و روزھاي بعد، بخشھاي پاریس یكي پس از دیگري بھ  ۴در . و قول دادند كھ در خلع شاه بكوشند

اي بھ نمایندگان  اوت عریضھ ۶شتند كھ دیگر حاضر بھ اطاعت از شاه نیستند؛ و در مجلس اعالم دا
اوت، مارا از مردم خواست كھ بھ  ٩در . مجلس در این باره اقدامي نكرد. فرستادند كھ لویي باید عزل شود

بایستي در  ميخائناني كھ ملت «اش و ھمة كارمندان سلطنتي را بھ عنوان  تویلري حملھ برند، شاه و خانواده
در آن شب، كمون و بخشھا زنگھاي . دستگیر كنند» مرحلة اول آنھا را براي سعادت جامعھ قرباني كند

  .كلیساھا را بھ صدا درآوردند و از مردم خواستند كھ صبح روز بعد در پیرامون تویلري گرد آیند

از مرداني كھ بھ تفنگ و وپنج بخش سھم خود را  ، بیست٧آمدند؛ تا ساعت  ٣بعضیھا صبح زود ساعت 
تن از مؤتلفین بھ آنھا پیوستند؛ ظرف  ٨٠٠دوشاخھ و شمشیر مجھز بودند فرستادند؛ بعضیھا با توپ آمدند؛ 

نگھبان دیگر  ٢٠٠سرباز سویسي و  ٩٠٠قصر بھ وسیلة . نفر رسید ٩‘٠٠٠مدت كوتاھي تعداد جمعیت بھ 
  لویي كھ امیدوار بود جلو . شد محافظت مي

بھ » .ام كھ از جنایت عظیمي جلوگیري كنم اینجا آمده«: سپس گفت. شفتھ تشكیل داده بوددر وضعي آ
شد،  ھایي كھ بھ اطاق خواب شاه منتھي مي در پاي پلھ. شورشیان اجازه داده شد كھ وارد حیاط شوند

و  سویسیھا از پیشرفت بیشتر جلوگیري كردند؛ جمعیت بھ طرف آنھا فشار آورد؛ سویسیھا شلیك كردند
شاه بھ سویسیھا پیغام داد كھ دست از شلیك بردارند و عقبنشیني . از صد مرد و زن را بھ قتل رساندند بیش

كنند؛ آنھا پذیرفتند، ولي جمعیت بھ رھبري سربازان مارسي، بر آنھا غلبھ كردند و بیشتر آنھا را بھ قتل 
. شھرداري بردند و آنھا را در آنجا كشتندتن را بھ  ۵٠رساندند و تعداد زیادي از آنھا را دستگیر كردند؛ 
سربازان مارسي آھنگ . آمیز خون بھ قتل رساندند مستخدمان و كاركنان آشپزخانھ را در جشن جنون

. اي خستھ بر روي بستر ملكھ بھ استراحت پرداخت را ھمراه با پیانوي ملكھ خواندند؛ فاحشھ» مارسیز«
در حیاطھاي مجاور، كھ محل نمایش . را غارت كردند اثاث منزل را سوزاندند؛ و سردابھاي شراب

نشاني كھ  بود، جمعیت شادان نھصد ساختمان را آتش زدند و بھ طرف مأموران آتش) كاروزل(سواركاران 
بعضي از فاتحان با پرچمھایي كھ از لباسھاي سرخ نگھبانان . براي اطفاي حریق آمده بودند شلیك كردند

رفتن پرداختندـ و این نخستین مورد شناختھ شده از پرچم سرخ بود كھ بھ سویسي ساختھ بودند بھ رژه 
  . گرفت عنوان نشانة انقالب مورد استفاده قرار مي
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مجلس درصدد برآمد كھ خانوادة سلطنتي را نجات دھد؛ ولي قتل چند نفر از نمایندگان بھ وسیلة جمعیت، 
كمون نیز آنھا را . ي را در اختیار كمون بگذارندبقایاي نمایندگان را متقاعد ساخت كھ پناھندگان سلطنت

بود » شھسواران پرستشگاه«اي مستحكم و متعلق بھ  كھ عبارت از صومعھ» تامپل«تحت نظارت شدید در 
لویي بدون مقاومت تسلیم شد، و بر حال ھمسرش كھ در این ھنگام مویش بھ سپییدي گراییده بود . حبس كرد

  .كار خود نشست ش اظھار تأسف كرد، و صبورانھ در انتظار پایانو ھمچنین بر حال فرزند بیمار

III ـ دانتون  

ھاي متشنج، تقریبًا ھمة نمایندگان دست راست از حضور در مجلس خودداري كرده بودند؛  در طي این ھفتھ
ماندة مجلس در این ھنگام رأي  این تھ. اعضاي اصلي باقي ماندند ٧۴۵تن از  ٢٨۵اوت، تنھا  ١٠پس از 

داد كھ بھ جاي پادشاه و مشاورانش یك شوراي اجرایي موقتي برسركار آید؛ قسمت اعظم نمایندگان 
ژرژدانتون را برگزیدند تا ریاست شورا را بھ عنوان وزیر دادگستري بھ عھده گیرد، و روالن را بھ 

اي  تااندازهانتخاب دانتون . سروان را بھ عنوان وزیر جنگ انتخاب كردند  عنوان وزیر كشور و ژوزف
كوششي جھت آرام كردن پاریسیھا بود زیرا وي نزد آنھا بسیار محبوبیت داشت؛ گذشتھ از این، وي در آن 

  .رفت ھنگام قابلترین و نیرومندترین شخصیت نھضت انقالب بھ شمار مي

   

  

  )كتابخانة نیویورك سوسایتي( ١٧٨٩آوریل  ۵ژرژ ژاك دانتون، 
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. سال بیشتر از عمرش باقي نمانده بود؛ انقالب حق طبیعي جواني استوسھ سال داشت و دو  دانتون سي
وي كھ در آرسي ـ سور ـ اوب در شامپاني بھ دنیا آمده بود، شغل پدر را كھ وكالت دادگستري بود برگزید، 

و بھ عنوان وكیل دعاوي در پایتخت ترقي كرد، ولي در صدد برآمد كھ با دوستش كامي دمولن در یك 
از مدت كوتاھي در باشگاه كوردلیھ  عني در بخش كارگري كوردلیھ، زندگي كند؛ این دو نفر پسساختمان، ی

اي در كودكي آسیب دیده و پوستش براثر مھر آبلھ  بیني و لبھاي دانتون براثر حادثھ. مقامي برجستھ یافتند
شدند یا حدت ذھن و  مي ناھموار شده بود؛ با این حال، ھنگامي كھ مردم با قد بلند و كلة بزرگ او مواجھ

كردند یا صداي بلند و غالبًا كفرآمیز او را كھ در مجلس انقالبي یا در  قاطعیت افكار او را احساس مي
شنیدند، تعداد كمي از آنھا پوست و بیني و لبھاي  انداخت مي باشگاه ژاكوبنھا یا در میان كارگران طنین مي

  .آورد او را بھ نظر مي

امكان داشت كھ در داوریھاي خود خشن و ظاھرًا بي . یا صدایش سبعانھ یا آمرانھ نبوداخالقش مانند چھره 
عام سپتامبر را تصویب كردـ ولي مھرباني و لطفي در وجودش مستتر بود، و  احساسات باشد ـ چنانكھ قتل

كردند كھ  يبیشتر اوقات، دستیارانش تعجب م. كرد اي در دل نداشت؛ آمادة بخشودن بود و زود عفو مي كینھ
دیري نگذشت كھ جان . كند چرا دستورھاي اكید خود را نقض یا از قربانیان اوامر شدید خود حمایت مي

. خود را از دست داد، زیرا جرئت كرد بگوید كھ در ترور افراط شده و زمان ترحم فرارسیده است
ھم پول در . مار و زنان زیبا بودوار و لذات دنیوي و ق گوییھاي رابلھ برخالف روبسپیر متین، دوستدار بذلھ

. اي زیبا در آرسي داشت و قطعات وسیعي از اراضي كلیسا را خرید كرد؛ خانھ آورد و ھم پول خرج مي مي
بردند كھ براي حفظ پادشاه  آورد؛ بعضي گمان مي دست مي دانستند كھ پول الزم را از كجا بھ مردم نمي

دارد بسیار است؛ با وجود این، خود را وقف مترقیترین دالیلي كھ علیھ او وجود . رشوه گرفتھ است
گرفت و  پول شاه را مي. اقدامات انقالبي كرد، و ظاھرًا ھرگز بھ ھیچ یك از مصالح آن خیانت نورزید

دانست كھ دیكتاتوري پرولتاریا اصطالحي با تناقض  با وجود این، مي. كرد براي طبقة زحمتكش كار مي
  .اي بیش نپاید حیات سیاسي لحظھ لفظي است، و ممكن است در

كھ امیدوار بود پس از مدت كوتاھي بھ آنجا (اش  كتابخانھ. سبب تعلیم و تربیت وسیعش، خیالپرست نبود بھ
جلد بھ ایتالیایي بود؛  ۵٢جلد كتاب بھ زبان انگلیسي،  ٧٢جلد كتاب بھ فرانسوي،  ۵٧١شامل ) بازگردد

جلد از كتابھاي روسو، و ھمة مجلدات  ١۶جلد از آثار ولتر و  ٩١. خواند انگلیسي و فرانسھ را خوب مي
FACE="Simplified Arabic "بھ خدا معتقد نبود، ولي از این فكر كھ . المعارف دیدرو را داشت دائرة

كھ شبیھ  ١٧٩٠بھ سخنان او در سال . كرد مذھب توجھاتي نسبت بھ حال مستمندان دارد ھواداري مي
  : حرفھاي موسھ در یك نسل بعد است گوش دھید

  مردي … . و عدالتام ـ خداي ھمة جھان  كنم كھ فقط یك خدا شناختھ شخصًا اعتراف مي

زیرا جواني، مردانگي، و پیري او از لحاظ دقایق … كند ھمین عقیده را دارد كھ در دشت كار مي
اگر ھم میل دارید بھ او . او را با خیالھاي باطلش تنھا بگذارید… . آمیزشان مدیون كشیشھاست سعادت

كھ موجب وابستگي آنھا بھ زندگي  ولي نگذارید فقرا بترسند كھ ممكن است تنھا چیزي را… . درس بدھید
  . است از دست بدھند

در تعقیب . كرد ومرج داخلي مي بھ عنوان رھبر، ھمھ چیز را صرف حفظ انقالب از حملة خارجي و ھرج
این ھدفھا، حاضر بود با ھركس ـ روبسپیر، مارا، شاه، ژیروندنھا ـ ھمكاري كند؛ ولي روبسپیر بھ او رشك 

كرد، شاه بھ او بدگمان بود، و ژیروندنھا از چھره و صدایش وحشت داشتند و  بیح ميبرد، مارا او را تق مي
زمینة جنگ را . توانست بھ مقاصدش پي ببرد ھیچ یك از آنھا نمي. لرزیدند در نتیجة اھانتھایش برخود مي

 گفت؛ براي غرید ولي از ترحم سخن مي كرد؛ مثل شیر مي ساخت ولي براي صلح مذاكره مي برپا مي
  . كرد طلبان جھت فرار از فرانسھ كمك مي اي از سلطنت جنگید، ولي بھ عده انقالب مي
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در مقام وزیر دادگستري كوشید كھ ھمة صفوف انقالبي را براي دفع حملة مھاجمان متحد كند؛ مسئولیت 
ا ھاي آشفتھ نیاز داشت؛ آنھ اوت بھ عھده گرفت؛ جنگ بھ كمك آن روحیھ ١٠برانگیختن عوام را در 
گرفت؛  اما جلو كوششھاي نابھنگام در حمایت از شورش علیھ پادشاھان را مي. شدند سربازان پرشوري مي

با پیشنھاد ژیروندنھا . شد كھ ھمة فرمانروایان اروپا در دشمني با فرانسھ متحد شوند این اقدام باعث مي
نشیني روحیة مردم را از بین بر انتقال دولت و مجلس بھ آن سوي رود لوار مخالفت كرد؛ این عقب مبني
زمان مباحثھ منقضي شده و وقت عمل براي تشكیل لشكرھاي تازه و تقویت روحیھ و اعتماد آنھا . برد مي

، ضمن نطقي شورانگیز، عبارتي را بر زبان آورد كھ فرانسویان را  ١٧٩٢سپتامبر  ٢در . فرارسیده بود
واي پروسي ـ اتریش وارد فرانسھ شده و بھ ق. برانگیخت و در سراسر قرني پرآشوب طنین افكند

كننده مردد بود،  العملي شدید و ھراسي تضعیف پاریس میان عكس. پیروزیھاي متوالي دست یافتھ بود
دانتون، كھ سخنگوي شوراي اجرائي بود، بھ مجلس رفت و نمایندگان و ملت را با این سخنان تشجیع كرد 

  :و آنھا را بھ جنگ برانگیخت

اند؛  ھمھ بھ ھیجان آمده. مملكتي آزاد، موجب خشنودي است كھ نجات یافتن كشور را اعالم كند براي وزیر
گروھي از مردم مرزھاي ما را حفظ خواھند … . ھمھ پراز ذوق و شوقند؛ و ھمگي مایل بھ ورود جنگ

از داخل كرد؛ گروھي بھ حفر سنگر خواھند پرداخت، و آن را مجھز خواھند ساخت؛ و گروه سوم با نیزه 
نظر ما این است كھ ھركس از دادن كمك یا تھیة سالح امتناع … . شھرھاي ما بھ دفاع خواھند پرداخت

  … . كند، اعدام شود

آوریم براي اعالم خطر نیست؛ بلكھ براي حملھ بھ دشمنان فرانسھ است  صدا درمي اگر زنگ كلیساھا را بھ
تھ باشیم، ھمیشھ شھامت داشتھ باشیم، تا فرانسھ را براي پیروزي باید شھامت داشتھ باشیم، شھامت داش

  .نجات دھیم

  .انگیزترین واقعة انقالب آغاز شد انگیز بود، ولي در ھمان روز، غم نطقي تاریخي و ھیجان

IV ١٧٩٢سپتامبر  ۶ـ ٢: عام ـ قتل   

ود را از سپتامبر بھ حد اعالي خود رسید شور و حرارت خ ٢بخشي از منابع جزئي تب احساساتي كھ در 
كشمكش روزافزون میان مذھب و دولت و از كوششي اخذ كرد كھ بھ منظور پرستش دولت بھ جاي مذھب 

مجلس مؤسسان آیین كاتولیك را بھ منزلة مذھب رسمي پذیرفتھ و تعھد كرده بود كھ بھ . صورت گرفت
دیدند كھ  دلیلي نمياما عناصر افراطي در كمون پاریس . كشیشھا بھ عنوان كارمند دولت حقوق بپردازد

اي شرقي بود و مدتھا با فئودالبسم  صورت افسانھ دولت كمك مالي جھت اشاعة دیني كند كھ در نظر آنھا بھ
این نظریات مورد قبول باشگاھھا و سرانجام مجلس مقنن . و سلطنت ھمكاري كرده بود) الطوایفي ملوك(

خصومت كلیسا با دولت را بھ صورت تھدیدي  نتیجھ آنكھ یك سلسلھ اقدامات انجام گرفت كھ. واقع شد
  .مكرر و دائمي علیھ انقالب درآورد

ساعتي چند پس از خلع شاه، كمون فھرستي از كشیشھایي را كھ مظنون بھ داشتن احساسات و مقاصد 
ضدانقالبي بودند براي بخشھا فرستاد، و تا آنجا كھ ممكن بود بسیاري از آنھا را دستگیر و بھ زندانھاي 

اوت، مجلس بھ ھرگونھ نظارت  ١١در . عھده گرفتند عام را بھ تلف فرستاد، و اینھا نقش عمده در قتلمخ
در . عام ممنوع كرد اوت، كمون پوشیدن البسة مذھبي را در مالء ١٢در . كلیسا بر تعلیم و تربیت پایان داد

مذھبي باقیمانده را از  ھاي اوت، مجلس فرماني عمومي بھ ھمان مضمون را صادر كرد، و ھمة فرقھ ١٨
اوت، تبعید ھمة كشیشھایي را كھ نسبت بھ اساسنامة مدني روحانیون سوگند نخورده بودند  ٢٨در . بین برد

وپنج ھزار كشیش بھ  خواستار شد، و بھ آنھا دو ھفتھ جھت خروج از فرانسھ مھلت داد؛ در حدود بیست
از آنجا كھ روحانیون تا این زمان دفاتر تولد و . سایر كشورھا گریختند و بھ تبلیغات مھاجران افزودند

ازدواج و وفات را در بخشھا در دست داشتند، مجلس مجبور شد كھ این وظیفھ را بھ مقامات غیرمذھبي 
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نظر بھ اینكھ بیشتر مردم اصرار داشتند كھ این وقایع را با مراسم كلیسایي وقار و شكوه ببخشند، . بسپارد
ات دیرین باعث افزایش اختالف میان مردم دیندار و دولتي شد كھ با تعلیم كوشش در راه طرد تشریف

كمون، ژاكوبنھا، ژیروندنھا، و مونتانیارھا ھمگي در این . ورزید شرعیات و مطالب دیني مخالفت مي
صورت مذھب مردم در  برنامھ با یكدیگر مشترك بودند كھ اخالص و سرسپردگي بھ جمھوري جوان، بھ

القدس را خواھد گرفت، و پیشرفت تثلیث  آزادي، برابري، و برادري جاي اب، ابن، و روح خواھد آمد؛ و
  .صورت ھدف نظم اجتماعي و آزمایش نھایي اخالق در خواھد آمد جدید بھ

این ضمن، بعضي از پیشگویان مشتاق از مجلس درخواست كردند كھ بھ عنوان قدمي در راه دموكراسي 
عنوان شھروند فرانسوي بھ ھمة فیلسوفان خارجي كھ با شجاعت از «بود ھمگاني كھ مورد توجھ آنان 

اوت، مجلس بھ این درخواست  ٢۶در » .اند عطا شود اصل آزادي دفاع كرده و شایستگي بشریت را داشتھ
پاسخ داد و تابعیت فرانسوي را بھ جوزف پریستلي، جرمي بنتم، ویلیام ویلبرفورس، آناكارسیس كلوتس، 

وتسي، تادئوش كوشچوشكو، فردریش شیلر، جرج واشینگتن، ثامس پین،جیمز مدیسون، یوھان پستال
ھواي آزادي را استنشاق «آلكساندر فون ھومبولت بھ پاریس آمد تا بھ قول او . الگزاندر ھمیلتن اعطا كرد

ھاي  رسید كھ مذھب جدید، بھ محض ریشھ گرفتن، شاخھ بھ نظر مي» .كند و در تحقیر استبداد حاضر باشد
  .گسترد خود را مي

و سرسپردگي و ھواخواھي خود را » لباسھاي پلوخوري خود را برتن كرد«سپتامبر، جمھوري جدید  ٢در 
مردان جوان و میانسال در نقاط سربازگیري گرد آمدند و آمادگي خود را . بھ طرق مختلف ابراز داشت

لباسھاي گرم براي آنان پرداختند، و با  زنان از راه محبت بھ دوختن. براي خدمت در ارتش اعالم كردند
مردان و زنان و كودكان بھ مراكز بخش خود . اي عبوس نوارزخم براي زخمیھاي آینده فراھم آوردند چھره

مادران، كودكاني را كھ وابستھ بھ سربازان یا . آمدند تا سالح و جواھرات و پول جھت جنگ بدھند
بعضیھا بھ زندانھا روي آوردند تا كشیشھا و سایر دشمنان . یرفتندپرستاران عازم جبھھ بودند بھ فرزندي پذ

  .مذھب جدید را بھ قتل برسانند

، رھبران انقالبي مانند كساني رفتار كرده )١٧٩٢ژوئیة  ٢۵(از زمان صدور اعالمیة دوك برونسویك 
) ھرداريش(اوت، مأموران عمومي در ھتل دوویل  ١١در . بودند كھ زندگي آنھا در معرض خطر است

سانتر، كھ در آن ھنگام فرماندھي نظامي بخشھا را بھ عھده  انگیز را براي آنتوان این یادداشت شگفت
اي بھ زندانھاي پاریس بروند و ھمة  شود كھ عده اي طرح مي ایم كھ نقشھ خبر یافتھ«: داشت، فرستادند

كنیم زندانھاي شاتلھ، كونسیرژري، و  خواھش مي. درنگ بھ قتل برسانند زندانیھا را بربایند و آنھا را بي
 ١۴در . دانیم كھ سانتر این یادداشت را چگونھ تعبیر كرد نمي» .الفورس را نیز تحت نظر داشتھ باشید

بھ منظور محاكمة دشمنان انقالب تشكیل داد؛ ولي حكمھایي كھ داده » العاده دادگاه فوق«اوت، مجلس یك 
: اوت بھ خوانندگان خود نوشت ١٩زنامة دوست مردم مورخ وي در رو. شد ما را مطلقًا راضي نكرد

بروید، خائنان، مخصوصًا افسران سویسي [ زندان دیگر] ترین و بھترین كار آن است كھ بھ آبي  عاقالنھ«
آنھا را محاكمھ كردن احمقانھ . و شركاي آنان، را بیرون بكشید و آنھا را از دم تیغ بگذرانید] گارد سلطنتي[

عنوان سردبیر رسمي برگزید، جایي  كھ با این ذوق و شوق بھ ھیجان آمده بود مارا را بھ كمون» !است
  براي وي در اتاق مجلس اختصاص داد، و او را بھ
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  )آرشیو بتمان(جرمي بنتم : واتز. جي

  . انتخاب كرد» كمیتة نظارت«عضویت 

سبب آن بود كھ  اگر عوام بھ سخنان مارا گوش دادند و تا آخرین حد توانایي خود از او اطاعت كردند، بھ
اوت، پروسیھا بھ رھبري فردریك ویلھلم دوم و  ١٩در . آنھا نیز خشمگین از تنفر و لرزان از بیم بودند

كھ در صدد انتقامجویي از  ھمراه آنان عدة معدودي از مھاجران. دوك برونسویك از مرزھا گذشتھ بودند
شد كھ این قلعھ  اوت، مھاجمان قلعة لونگوي را گرفتند؛ گفتھ مي ٢٣در . كردند انقالبیون بودند حركت مي

سپتامبر، بھ وردن رسیدند؛ و  ٢در . بر اثر مسامحھ و اغماض افسران اشرافي آن سقوط كرده است
بر اینكھ این قلعة ظاھرًا تسخیرناپذیر سقوط كرده گزارشي نابھنگام در صبح آن روز بھ پاریس رسید مبني 

؛ در این ھنگام راه پاریس بھ روي دشمنان باز شد، )ولي این واقعھ بعداز ظھر آن روز روي داد(است 
آمد كھ پایتخت در اختیار  نظر مي بھ. زیرا ھیچ لشكر فرانسوي براي جلوگیري از آنھا حركت نكرده بود

  . برونسویك انتظار داشت كھ بزودي در پاریس ناھار بخورد آنان قرار خواھد گرفت؛ دوك

در این ضمن، انقالبي علیھ انقالب كبیر در دو منطقة جداگانة فرانسھ كھ با یكدیگر زیاد فاصلھ داشت روي 
زیستند كھ ھواخواه  این دو منطقھ وانده و دوفینھ بود؛ و در خود پاریس ھزاران تن از مردمي مي. داده بود
اي در  اي در میان مردم منتشر شده بود مبني بر اینكھ توطئھ در اول سپتامبر، جزوه. وع بودندشاه مخل

مجلس و كمون از ھمة . عام انقالبیون بپردازند جریان است تا زندانیان را آزاد كنند و ھمراه آنان بھ قتل
ملحق شوند؛ ولي این  رفت خواستند كھ بھ ارتشي كھ جھت مقابلھ با دشمن بیرون مي افراد نیرومند مي
طلب و كشیش و جانیان  توانستند زنان و كودكان خود را در اختیار آن ھمھ سلطنت مردان چگونھ مي
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آمدند بگذارند؟ بعضي از بخشھا مقرر داشتند كھ ھمة كشیشھا و  معمولي كھ از زندانھاي پاریس بیرون مي
  . افراد مظنون قبل از حركت داوطلبان بھ قتل برسند

سپتامبر، شش كالسكھ حامل كشیشھاي سوگند نخورده بھ زندان آبي  ٢ت دو بعداز ظھر یكشنبھ در ساع
اي پرید؛ كشیشي او را با عصا  گروھي بھ مسخره كردن آنان پرداختند؛ مردي روي پلة كالسكھ. نزدیك شد

ھ در كنار دروازه یافت، بھ زندانیان ك فرستادند و تعداد آنھا افزایش مي زد؛ جمعیت، در حالي كھ لعنت مي
آمدند حملھ كردند؛ نگھبانانشان نیز در حملھ كردن بھ آنھا شركت جستند؛ ھر سي نفر  ھا پایین مي از كالسكھ

جمعیت از دیدن خون و احساس وجد اطمینانبخش ناشي از كشتاري كھ عامالن آن شناختھ . بھ قتل رسیدند
. و كشیشھایي را كھ در آنجا زنداني شده بودند كشتندشدند بھ ھیجان آمدند و بھ صومعة كرملیان رفتند  نمي
بھادرھا و قواي سالم و با  ھنگام، پس از استراحت، جمعیت، كھ تعداد آن بر اثر ورود اوباش و بزن شب

روح مارسي، آوینیون، و برتاني افزایش یافتھ بود، ھمة زندانیان خود را مجبور بھ خروج كردند، و 
  آنھا  دادگاھي براي محاكمة فوري

طلب یا از مستخدمان شاه و ملكھ بودند بھ دست گروھي سپردند كھ آنھا را با شمشیر و  كشیش یا سلطنت
  .چاقو و نیزه و چماق بھ قتل رساندند

شد بھ  در آغاز، دژخیمان نمونھ بودند؛ دزدي وجود نداشت ـ اشیاي گرانبھایي كھ از قربانیان گرفتھ مي
عنوان حقوق خود  گونھ غنایم را بھ گشت؛ بعدھا زحمتكشان خستھ این ميمنتقل ) كمون(اولیاي شھرداري 

خواست  ھریك در ازاي كار روزانھ شش فرانك و سھ بار غذا و ھر مقدار شراب كھ مي. برداشت كردند
گفتند،  شدند تبریك مي دادند، و بھ كساني كھ تبرئھ مي بعضیھا آثار محبت از خود نشان مي. كرد دریافت مي

خو  بعضیھا مخصوصًا درنده. كردند ھایشان مشایعت مي اي را كھ در میان آنھا بودند تا خانھ د برجستھو افرا
كردند، و یكي از افراد پرشور، پس  ھاي محكومان را براي لذت بیشتر تماشاگران تمدید مي بودند، و شكنجھ

زخم كرد و قلب او را بیرون  از آنكھ شمشیر خود را از سینة ژنرال اللو بیرون كشید، دست خود را داخل
. خواست آن را بخورد ـ روشي كھ در دوران توحش رواج داشت گویي مي. آورد، و آن را در دھان گذاشت

نوشید و پس از مدت كوتاھي كار خود را  پرداخت و باده مي ھر قاتلي، پس از خستھ شدن، بھ استراحت مي
  .ق دادگاه كنار كوچھ یا تبرئھ یا محكوم شدندگرفت، تا آنكھ ھمة زندانیان آبي از طری از سر مي

در آنجا، با . سپتامبر، داوران و دژخیمان بھ سایر زندانھا یعني الفورس و كونسیرژري رفتند ٣در 
در اینجا زني مشھور بھ نام شاھزاده خانم المبال . عام ادامھ یافت كار، قتل كارگران تازه و قربانیھاي تازه

ھایي  اري بسیار ثروتمند و بسیار زیبا و محبوب ماري آنتوانت بود؛ وي در توطئھزنداني شده بود كھ روزگ
وسھ  منظور نجات خانوادة سلطنتي صورت گرفتھ بود شركت كرده بود؛ و اینك او را، در سن چھل كھ بھ

ر اش بیرون آوردند، و یك جمھوریخواه پرشو قلبش را از سینھ. سالگي، گردن زدند و بدنش را مثلھ كردند
كھ ملكھ در آنجا زنداني شده بود بھ » تامپل«آن را خورد؛ سرش را روي نیزه گذاشتند و آن را زیر پنجرة 

  . گردش درآوردند

سپتامبر، دامنة كشتار بھ زندانھاي برج سن ـ برنار، سن ـ فیرمن، شاتلھ و سالپتریر كشیده شد؛ در  ۴در 
در میان ساكنان بیستر كھ بیمارستاني بود، . گرفتآنجا، در مورد زنان جوان، ھتك ناموس جاي قتل را 

وسھ جوان ھفده تا نوزدھسالھ قرار داشتند كھ بیشتر آنھا را والدینشان براي معالجھ بھ آنجا فرستاده  چھل
  . بودند؛ ھمة آنھا بھ قتل رسیدند

، نفر ١٣۶٨و  ١٢۴٧عام در پاریس ادامھ یافت، تا اینكھ تعداد قربانیھاي آن بین  تا دو روز دیگر، قتل
طلبان وحشتزده شده  كاتولیكھا و سلطنت: میان مردم دربارة داوري در این حادثھ اختالف افتاده بود. رسید

العمل شدید بر اثر تھدیدات برونسویك و مقتضیات جنگ  بودند، ولي انقالبیون عقیده داشتند كھ این عكس
پرستان پركار بھ حضور  عنوان میھن ن را بھپتیون، شھردار جدید پاریس، دژخیما. شود مجاز شمرده مي

  مجلس مقنن بعضي . پذیرفت، و بھ آنھا با مشروب نیرویي تازه بخشید
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عام متوقف شدني نیست؛ سرانجام، رھبران  بدرستي صورت گیرد؛ آنان بازگشتند و گزارش دادند كھ قتل
كمون . راھھا یك تصویبنامھ استترین  مجلس ـ ژیروندنھا و ھمچنین مونتانیارھاـ قبول كردند كھ مطمئن

یبوـ وارن، نمایندة كمون، در صحنة كشتار آبي . نمایندگاني فرستاد تا در محاكمات فوري شركت جویند
كنید؛ شما وظیفة  ھمشھریان، شما دشمنان خودتان را قرباني مي«: حاضر شد و بھ قاتالن چنین تبریك گفت

یك سال بعد، ھنگامي كھ . عتبار عملیات را بھ خود نسبت دادمارا مغرورانھ ا» .دھید خودتان را انجام مي
چون او بود كھ «: ضمن محاكمة شارلوت كورده از او پرسیدند كھ چرا مارا را كشتھ است، وي پاسخ داد

توانم دلیل بیاورم؛ تمام فرانسویان ھمین  نمي«: ؛ و چون دلیل خواستند، گفت»عامھاي سپتامبر شد باعث قتل
  » .ندعقیده را دار

امكان «: ھاي خود را باال انداخت و گفت ھنگامي كھ از دانتون خواستند جلو كشتار را بگیرد، وي شانھ
طلبان و كشیشھا خودم را ناراحت كنم؟ آنھا منتظر  چرا باید دربارة آن سلطنت«: سپس پرسید» .ندارد

وي در نھاني تعدادي از » .بترسانیمباید دشمنان خودمان را … عام كنند رسیدن بیگانگان بودند كھ ما را قتل
وقتي كھ یك عضو ھمكار او در شوراي . دوستان و حتي دشمنان شخصي خود را از زندان بیرون آورد

بھ جواني كھ از او » .این كار الزم بود. بنشینید«: اجرایي علیھ كشتارھا اعتراض كرد، دانتون بھ او گفت
… . شما خیلي جوانید كھ این قضایا را بفھمید«: جواب داد» ید؟دان چرا این كار را شنیع نمي«: پرسیده بود

بھ عقیدة او، پاریسیھا در این ھنگام سرسپردة » .میان پاریسیھا و مھاجران باید جویي از خون جاري باشد
دانستند كھ در صورت تسلیم  رفتند مي و آن داوطلباني كھ براي مقابلھ با مھاجمان مي. انقالب شده بودند

  .بایستي براي حفظ جان خود بجنگند در ھر صورت مي. اید انتظار ترحم داشتھ باشندشدن نب

سپتامبر نیز روزي بود كھ در آن، مجلس مقنن با احساس اینكھ حوادث، قانون اساسي را كھ جھت  ٢
 با انتخابات ملي تشكیل شود) مجلسي(اجراي آن برگزیده شده، از بین برده است، رأي داد كھ كنوانسیوني 

و از آنجا . اي متناسب با اوضاع جدید فرانسھ و نیازھاي روزافزون جنگ تدوین كند تا قانون اساسي تازه
كھ كشاورزان و زحمتكشان و بورژواھا ھمگي دعوت شده بودند تا از كشوري كھ آن را متعلق بھ خود 

مالیات یا غیر از آنھا، از دادن  دانستند، دفاع كنند، ظاھرًا قابل قبول نبود كھ یكي از آنھا، خواه مؤدیان مي
كنوانسیوني كھ : بنابراین، روبسپیر بھ نخستین پیروزي بزرگ خود دست یافت. رأي محروم باشند

  .شخصیت عمدة آن روبسپیر بود بر اثر شركت مردان در انتخابات تشكیل یافت

  اي بھ  آن روز، در دھكده دانست كھ در سپتامبر، مجلس مقنن آخرین جلسة خود را تشكیل داد، و نمي ٢٠در 

فرانسواـ كریستوف كلرمان با قواي مزدور پروس و اتریش بھ رھبري دوك برونسویك مقابل شده و جلو 
آنھا را گرفتھ و در واقع بھ فتحي نایل آمده است، زیرا پس از آن نبرد، پادشاه پروس بھ ھنگھاي 

. ونگوي را كھ جزء خاك فرانسھ بود ترك گویندشكستة خود دستور داد كھ عقبنشیني كنند، و وردن و ل درھم
خواست از طرف فرانسة دوردست آسیبي ببیند، بھ ویژه آنكھ در این زمان با  فردریك ویلھلم دوم نمي

كرد؛ گذشتھ از این،  روسیھ و اتریش برسر تقسیم لھستان و انتخاب بزرگترین قسمت آن رقابت مي
  .بردند خوردن انگورھاي ایالت شامپاني بود رنج ميسربازانش بھ سختي از اسھالي كھ ناشي از 

اي مشھور  گویند گوتھ كھ در آن نبرد حضور داشت و از اعضاي ستاد دوك ساكس ـ وایمار بود، نكتھ مي

  فصل چھارم

  

  كنوانسیون
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  ١٧٩۵اكتبر  ٢۶ - ١٧٩٢سپتامبر  ٢١

I ـ جمھوري جدید  

تر از انتخابات سال  انتخاباتي كھ بمنظور تشكیل سومین مجلس انجام شد بھ وسیلة ژاكوبنھا حتي زیركانھ
فرایند كار دقیقًا . انجام گرفت؛ این مجلس، ھم با اعتالي انقالب مواجھ بود، و ھم با انحطاط آن قرین ١٧٩١

شدند و  اینان در كمیتة انتخاباتي جمع ميكردند، و  دھندگان برگزینندگان را انتخاب مي رأي: غیرمستقیم بود
ھر دو جریان انتخابات شفاھي . كردند كھ نمایندة بخش آنھا در كنوانسیون باشند نمایندگاني را انتخاب مي

كردند،  دھندگان بھ رھبران محلي توھین مي گرفت؛ در ھر مرحلھ، چنانچھ رأي عام انجام مي بود، و در مالء
تعداد غائبان «كاران از رأي دادن خودداري كردند؛  در شھرھا، محافظھ. دشدن گرفتار ضرب و شتم مي

توانستند رأي بدھند، شش میلیون وسیصد ھزار نفر شركت  میلیون نفري كھ مي  ؛ از ھفت»بیشمار بود
سپتامبر آغاز شد و تا چندین روز ادامھ یافت، در صورتي كھ در كنار  ٢گیري در  در پاریس، رأي. نكردند
در بسیاري از بخشھا، . داد كھ چگونھ باید رأي داد و زنده ماند عامھا نشان مي ھاي زندان، قتل هدرواز

طلبان در آن اكثریت داشتند  رو از وانده كھ سلطنت كاتولیكھاي مؤمن از رأي دادن خودداري كردند؛ از این
در پاریس، مجلس انتخاباتي در . نفر آنھا در مورد اعدام شاه رأي موافق دادند ۶نماینده انتخاب شد كھ  ٩

اي كھ از طرف پایتخت برگزیده شده بودند از  نماینده ٢۴باشگاه ژاكوبنھا تشكیل یافت، با این نتیجھ كھ ھمة 
جمھوریخواھان متعصب و از حامیان كمون بودند، مانند دانتون، روبسپیر، مارا، دمولن، بیوـ وارن، 

در استانھا، ژیروندنھا بیشتر در انتخابات دستكاري كردند؛ از … ). نقاش(اربوا، فررون، داوید   /كولود
رو بریسو، روالن، كوندورسھ، پتیون، گوده، باربارو، و بوزو، حق خدمت و كشتھ شدن را بھ دست  این

  در میان بیگانگاني كھ انتخاب شدند، پریستلي، . آوردند

  .یافتھ بود، بھ نمایندگي از یك قشر افراطي پاریس انتخاب شد

ھمة . نماینده حضور داشتند ٧۵٠تشكیل شد،  ١٧٩٢سپتامبر  ٢١ھنگامي كھ كنوانسیون در تویلري در 
. آنھا، بھ استثناي دو نفر، از طبقة متوسط بودند؛ دو نفر آنھا كارگر و تقریبًا بقیھ ھمھ حقوقدان بودند

س را بھ عھده گرفتند، و بھ بیان بودند رھبري مجل صدوھشتاد نفر ژیروندن كھ متحد و تربیت یافتھ و خوش
دلیل آنكھ خطر حملھ وجود ندارد، قوانین مربوط بھ مظنونان، مھاجران، و كشیشھا و ھمچنین نظارت بر 

اقتصاد زمان جنگ را متوقف كردند؛ كار و پیشة آزاد را برقرار ساختند؛ ولي ظرف مدت كوتاھي 
منظور جلوگیري  ژیروندنھا، بھ. متھا شنیده شدشكایاتي در مورد سودجویي و انجام فعل و انفعاالتي در قی

از نھضتي در میان افراطیون براي مصادرة امالك وسیع و تقسیم آنھا در میان مردم، در ھمان روز تشكیل 
ژیروندنھا كھ بدین ترتیب . اي دربارة حرمت مالكیت خصوصي بھ تصویب رساندند كنوانسیون، الیحھ

سپتامبر  ٢٢توافق كردند و در » دشت«ا و اعضاي فرقة سیاسي خاطرجمع شده بودند، با مونتانیارھ
  .نخستین جمھوري فرانسھ را اعالم داشتند ١٧٩٢

در ھمان روز، كنوانسیون مقرر كرد كھ پس از یك سال تطبیق، در فرانسھ و متصرفات آن، تقویم انقالبي 
 ٢٢از (سال اول : گذاري شددر تقویم جدید، سالھا بدین ترتیب نام. بھ جاي تقویم مسیحي مرسوم شود

ماھھا نیز برطبق آب و ھواي . ، سال دوم و سوم بھ ھمین ترتیب)١٧٩٣سپتامبر  ٢١تا  ١٧٩٢سپتامبر 
منسوب بھ (، و فریمر )منسوب بھ مھ(، برومر )منسوب بھ انگورچیني(واندمیر : خاص آنھا نامگذاري شد

، و وانتوز )منسوب بھ باران(، پلوویوز )برفمنسوب بھ (، براي ماھھاي پاییز؛ نیووز )مھ سرد و غلیظ
، و )منسوب بھ گل(، فلورئال )زدن منسوب بھ جوانھ(، براي ماھھاي زمستان؛ ژرمینال )منسوب بھ باد(

، )منسوب بھ گرما(، ترمیدور )منسوب بھ درو(، براي ماھھاي بھار؛ و مسیدور )منسوب بھ چمن(پرریال 
و ھر دكاد ده روز » دكاد«ماھھاي تابستان، قرار شد ھرماه سھ  ، براي)منسوب بھ میوه(و فروكتیدور 

پنج . عنوان روز استراحت بگیرد  خواھد بود كھ جاي یكشنبھ را بھ» دكادي«باشد؛ و در آخر ھر دكاد یك 
كنوانسیون امیدوار بود كھ این تقویم . صورت جشنھاي ملي درآمد روز باقیمانده، معروف بھ سانكولوتید بھ
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كھ فرانسویان از آن پس بھ یاد قدیسین و فصول نبوده بلكھ زمین و وظایفي را كھ موجب  باعث شود
نوامبر  ٢۴تقویم جدید در . شود بھ خاطر بیاورند؛ طبیعت جاي خدا را خواھد گرفت باروري آن مي

  .میالدي منقضي شد ١٨٠۵، مورد استفاده قرار گرفت و در پایان سال ١٧٩٣

عقیده  در بارة مالكیت خصوصي، جمھوري و جنگ علیھ مسیحیت با یكدیگر ھم ژیروندنھا و مونتانیارھا
ژیروندنھا از نفوذ پاریس كھ از . بودند؛ ولي دربارة چند مسئلة دیگر تاحد مرگ با یكدیگر اختالف داشتند

استند خو لحاظ جغرافیایي نامتناسب بودـ یعني از لحاظ تعداد نمایندگان و جمعیت آن ـ خشمگین بودند و نمي
  كھ این عده دربارة كارھایي تصمیم

بگیرند كھ در مورد ھمة فرانسھ قابل اجرا باشد؛ مونتانیارھا از تأثیر بازرگانان و میلیونرھا در تعیین آراي 
از مقام خود ) رأي بھ او داده بود ۶٣٨رأي ممكن،  ٧٠٠كھ بخش او از (دانتون . ژیروندنھا ناراحت بودند
ي استعفا كرد تا ژیروندنھا و مونتانیارھا را متحد و آنھا را بھ صلح با پروس و بھ عنوان وزیر دادگستر

عنوان بت پاریس افراطي بدگمان بودند، و خواھان بررسي  اما ژیروندنھا از او بھ. اتریش ترغیب كند
كننده مصرف مبالغ خرج شده را  ھاي دوران وزارت او شدند؛ وي نتوانست بھ طرزي اقناع فھرست ھزینھ

؛ ھمچنین نتوانست بگوید پولي كھ با آن سھ )وي بھ رشوه دادن عقیدة بسیار داشت(بھ اطالع آنھا برساند 
خانھ در پاریس یا حوالي آن و یك ملك وسیع در دپارتمان اوب خریداري كرده از كجا آمده است؛ شكي 

خواند، از  سپاس ميدانتون ضمن آنكھ مخالفان خود را نا. كرد نبود كھ وي بھ سبكي عالي زندگي مي
  .مساعي خود دربارة صلح داخلي و خارجي دست برداشت و بھ روبسپیر پیوست

روبسپیر اگرچھ نزد احزاب از لحاظ محبوبیت پس از دانتون قرار داشت، در میان نمایندگان بھ منزلة 
حال آنكھ گیري براي مقام ریاست كنوانسیون، فقط شش رأي داشت؛  در رأي. شد شخصیتي متوسط تلقي مي

در نظر نمایندگان، وي فردي داراي افكار و عقاید جزمي در كلیات، داراي . رأي آورده بود ٢٣۵روالن 
. كشید بھ قدرت خود بیفزاید طلبي محتاط بود كھ بیصبرانھ انتظار مي كننده، و فرصت اصول اخالقي خستھ

گرچھ از . داد و را بتدریج افزایش ميشد كھ نفوذ ا سازگاري و ھماھنگي پنھانیي در پیشنھادھایش دیده مي
عامھاي سپتامبر خودداري ورزیده بود، آنھا را تصویب كرده  درگیري مستقیم در حملھ بھ تویلري یا قتل

از ھمان آغاز از شركت افراد بالغ در انتخابات . بود، تا سیاست بورژواھا را با وحشت از مردم آشنا كند
گیري موافقت  طلبان و كاتولیكھا از صندوق رأي با دور كردن سلطنتھواداري كرده بود ـ گرچھ، عمًال، 

از اصل مالكیت خصوصي نیز دفاع كرده و تقاضاي بعضي از افراد تھیدست را در مورد . كرده بود
مصادره و توزیع مجدد اموال نپذیرفتھ بود؛ با وجود این، وضع مالیات بر ارث و سایر مالیاتھا را پیشنھاد 

در این ضمن، » .بر اثر اقدامات معتدل ولي مؤثر، از عدم تساوي شدید ثروت كاستھ شود«كرده بود تا 
عقیدة . رویھاي خویش خود را فرسوده كنند منتظر فرصت بود، و بھ رقیبان امكان داد كھ با ھیجان و زیاده

. شد كرد كھ روزي كشتھ خواھد راسخ داشت كھ روزي قدرت را بھ دست خواھد گرفت ـ و پیشبیني مي
  » .دانست كھ زندگي او تقریبًا ساعت بھ ساعت در خطر خواھد بود وي نیز مانند ھمة این مردان مي«

ترین و پرھیجانترین مدافع طبقة كارگر نھ روبسپیر بود و نھ دانتون؛ بلكھ مارا بود كھ  سرسخت
نظور تجلیل از جمھوري سپتامبر، بھ م ٢۵وي در . آورد ترین مدافعات را از این طبقھ بھ عمل مي قھرماني

سالھ بود  ونھ جدید، نام روزنامة خود را بھ روزنامة جمھوري فرانسھ تغییر داده و در این ھنگام چھل
  ؛ )وسھ سال داشت وچھارسال و دانتون سي روبسپیر سي(

نھا را مارا ژیروند. ناپذیر علیھ ژیروندنھا بھ كار برد بھ مرگش باقي مانده بود، ولي آن را در نبردي سازش
دانست، كھ ظاھرًا در نظر داشتند  پیشھ و در حال ترقي مي دشمنان خلق و عامالن بورژوازي تجارت

انتقادات شدید او در سراسر پاریس طنین . درآورند» اقتصاد آزاد«صورت بازوي سیاسي  انقالب را بھ
ژیروندنھا . وجود آورد افكند و بخشھا را بھ شورش واداشت و در كنوانسیون خصومتي تقریبًا ھمگاني بھ

كردند، ولي دانتون او را از  دانستند تقبیح مي دانتون و روبسپیر و مارا مي »ویراتوس تریوم«آنچھ را كھ 
نشست، ولي معموًال تنھا و  ار مونتانیارھا ميمارا در كن. كرد دانست، و روبسپیر از او احتراز مي خود نمي
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، ورنیو و دیگران اسنادي را در كنوانسیون خواندند مبني بر آنكھ ١٧٩٢سپتامبر  ٢۵در . بدون دوست بود
» ملت تریبون«ھنگامي كھ . وجود آورده است عامھا را بھ مارا از حكومت دیكتاتوري طرفداري كرده و قتل

. بھ او حملھ كردند» !بنشین«منظور دفاع از خود برخاست، نمایندگان با فریاد  در حال ضعف و بیماري بھ
: ژیروندنھا فریاد زدند» .رسد كھ در مجلس تعداد زیادي دشمن شخصي دارم نظر مي بھ«: گفت وي مي

سبك محدود  مارا بھ سخن گفتن ادامھ داد و تقاضاي خود را دربارة دیكتاتوري بھ» ھمة ما دشمن توایم«
رومیھا تكرار، و اشارات خود را بھ ایجاد زورگویي و بلوا تصدیق كرد، ولي دانتون و روبسپیر را از 

یانت یكي از نمایندگان پیشنھاد كرد كھ او را دستگیر و بھ اتھام خ. ھاي خود بري دانست شركت در نقشھ
اي از جیب بیرون آورد و آن را در كنار خود  مارا تپانچھ. محاكمھ كنند؛ ولي با این پیشنھاد موافقت نشد

اگر كیفرخواست علیھ من تصویب شده بود، مغز خود را در پاي میز خطابھ متالشي «: نگاه داشت و گفت
  » .كرده بودم

این ماھھا بر اثر پیروزیھاي قواي فرانسھ و گسترش ژیروندنھا ـ كھ فرانسھ را وارد جنگ كرده بودند ـ در 
، ژنرال آن ـ پیر دومونتسكیوـ ١٧٩٢سپتامبر  ٢١در . قدرت این كشور و افكار انقالبي تقویت شده بودند

فزانساك قواي خود را بھ ساوواـ كھ در آن ھنگام بخشي از مملكت ساردني بودـ برد و آن را بآساني 
پیشرفت قواي من پیروزي است؛ ھم در «: بھ كنوانسیون چنین گزارش دادوي در این باره . تصرف كرد

سپتامبر،  ٢٧در » .برند نوار سھ رنگ را ھمھ بھ كار مي آیند؛ گل شھر و ھم در حومھ، مردم بھ دیدن ما مي
نوامبر،  ٢٧در . سپتامبر ویلفرانش را گرفت ٢٩یك لشكر دیگر فرانسوي بدون مقابلھ وارد نیس شد؛ در 

  .ھ درخواست رھبران سیاسي محلي، ساووا بھ خاك فرانسھ منضم شدبناب

  دوكوستین افراد داوطلب خود رابھ  سپتامبر، ژنرال آدام ـ فیلیپ ٢۵در . تصرف ایالت راینالند دشوارتر بود

اكتبر فرانكفورت ـ ام ـ ماین را بھ تصرف درآورد،  ٢١اكتبر وارد ماینتس شد و در  ١٩ورمس و در 
بھ جانبداري از انقالب، درژماپ در یكي از نبردھاي ) از متصرفات اتریش(براي ترغیب بلژیك دوموریھ 

نشیني كردند و چھارھزار  ؛ اتریشیھا، پس از مقاومتي طوالني، عقب)نوامبر ۶(عمدة جنگ شركت جست 
و آنتورپن وچھارم،  نوامبر سقوط كرد؛ لیژ در بیست ١۴بروكسل در . كشتھ در صحنة نبرد برجاي گذاشتند

دوموریھ بھ . دھندگان استقبال شد عنوان نجات در این شھرھا، از فرانسویان بھ. ام نوامبر در سي) آنورس(
جاي آنكھ بھ دستورھاي كنوانسیون گوش فرا دھد و بھ طرف جنوب برود و بھ قواي كوستین بپیوندد، در 

خرید و فروش اسلحھ و مھمات، ثروتي بھ ھم  بلژیك باقي ماند و، در نتیجة معاملھ با دالالن بازار سیاه در
دانتون را براي راضي كردن او فرستادند؛ وي در این . و چون او را توبیخ كردند، تھدید بھ استعفا كرد. زد

 ۵(كار نیز توفیق یافت، ولي ھنگامي كھ دوموریھ بھ اردوي دشمن پیوست، دانتون مقصر شناختھ شد 
  ).١٧٩٣آوریل 

كھ بر پیروزیھا سرمست شده بودند، دو سیاست متمم یكدیگر در پیش گرفتند؛ یكي آنكھ رھبران كنوانسیون 
و آلپ و پیرنھ و دریاھا برسانند؛ دوم آنكھ ) رن(خود یعني راین » مرزھاي طبیعي«فرانسھ را بھ 

بھ . جمعیتھاي مجاور را با دادن قول كمك نظامي جھت كسب آزادي اقتصادي و سیاسي، ھمدست خود كنند
  :منتشر شد ١٧٩٢دسامبر  ١۵مین سبب بود كھ فرمان جسورانة ھ

و ھمچنین [ كنند  در تمام مناطقي كھ با او ھمكاري مي] از این لحظھ، ملت فرانسھ حاكمیت ملي را 
اند و لغو ھمة مالیاتھایي كھ بھ  بركناري تمام مقامات كشوري و لشكري را كھ تاكنون بر شما حكومت كرده

؛ … دارد د، بھ ھر عنوان، و الغاي عشریھ و عوارض فئودالي و سرفداري را اعالم ميشما تحمیل شده بو
اي كھ مخالف  گذشتھ از این، انحالل ھیئتھاي اشرافي و روحاني، و الغاي ھمة امتیازات و حقوق ویژه

ید از ھمین لحظھ، شما برادر و دوست و ھمگي شھروند و از حیث حقوق برابر. كند برابري است اعالم مي
  . و بدون تبعیض از شما درخواست مي شود كھ حكومت كنید، خدمت كنید و از كشور خود بھ دفاع بپردازید
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ھنگامي كھ از سرزمینھاي . وجود آورد یك سلسلھ مشكالتي براي جمھوري جوان بھ» فرمانبرداري«
ایت گشوده گفتند كھ بھ مالیات جھت سپاه اشغالگر فرانسھ مطالبھ شد، مردم لب بھ شك) »آزادشده«(شده  فتح

زماني كھ سلسلھ مراتب كلیسایي در بلژیك و لیژ و . جاي ارباب و مالیاتش، ارباب دیگري آمده است
راینالند، كھ از مدتھا پیش بھ حكمروایي یا شركت در آن عادت كرده بود، وضع خود را، ھم از لحاظ دیني 

ب مختلف دست دوستي بھ سوي مخالفان دراز و ھم از لحاظ قدرت در خطر دید، در وراي مرزھا و مذاھ
، ١٧٩٢نوامبر  ١۶ھنگامي كھ، در . كرد تا انقالب فرانسھ را دفع و در صورت امكان آن را از میان ببرند

كنوانسیون، براي جلب حمایت بازرگانان آنتورپن، بازبودن رودخانة سكلت را بھ روي ھمة كشتیھا اعالم 
  ، رودخانة مزبور بھ روي)١۶۴٨(را در نتیجة صلح و ستفالن داشت، ھلند آمادة مقاومت شد، زی

منزلة اعالن جنگ بھ  فرمانروایان اروپا تعھد كنوانسیون را بھ. ھمھ، غیراز كشتیھاي ھلندي، بستھ شده بود
  .ترتیب، نخستین اتحادیھ علیھ فرانسھ شكل گرفت ھمة پادشاھان و اشراف فئودال تلقي كردند، و بدین

صدد برآمد كھ پلھا را در پشت سر خود خراب كند و لویي شانزدھم را بھ عنوان خائن بھ كنوانسیون در 
وھشت سالھ؛  براي بیشتر اعضاي خانوادة سلطنتي ـ پادشاه سي» تامپل«اوت بھ بعد  ١٠از . دادگاه بكشاند

) روایالمادام (وھشت سالھ؛ دخترش ماري ـ ترز  بیست» مادام الیزابت«سالھ؛ خواھرش  وھفت ملكة سي
. سالھ حالت زنداني نیمھ انساني پیدا كرده بود لویي شارل ھفت) دوفن(سالھ؛ و فرزندش ولیعھد  چھارده

دانستند كھ دالیل و  ژیروندنھا، تا آنجا كھ توانستند، براي بھ تأخیر انداختن محاكمھ كوشیدند، زیرا مي
اي بزرگ را علیھ فرانسھ تشدید مدارك موجب محكومیت و اعدام خواھد شد، و این امر حملة كشورھ

دانتون با آنان موافق بود، اما شخصیتي تاره بر روي صحنھ پیدا شد و او لویي ـ آنتوان سن ـ . خواھد كرد
و . سالھ بود كھ توجھ كنوانسیون را با تقاضایي پرشور جھت كشتن شاه بھ خود جلب كرد وپنج ژوست بیست

وي مردي وحشي و یك اسیر جنگي . و شكست خورده استلویي با مردم بھ جنگ پرداختھ «: گفت مي
و … او قاتل باستیل، نانسي، و شان ـ دوـ مارس،… . اید آمیز او را دیده خارجي است؛ شما مقاصد جنایت

این ادعا براي تسلیم افراد عاقل » كدام دشمن، كدام بیگانھ، بیشتر بھ شما آسیب رسانده است؟. تویلري است
اي آھنین در دیواري از اطاقھاي سلطنتي  نوامبر جعبھ ٢٠ولي در . داشت ا بھ تأمل واميكافي نبود و آنان ر

این جعبھ . تویلري یافت شد كھ آن را روالن بھ كنوانسیون آورد، و در نتیجھ، اتھام خیانت شدیدًا تأیید شد
تن از مھاجران و  سند سري بود كھ از مذاكرات شاه با الفایت، میرابو، تالران، بارناو، چند ۶٢۵حاوي 

رغم اظھارات او در مورد وفاداري  مسلم شد كھ لویي، علي. داشت كار پرده برمي نگاران محافظھ روزنامھ
كنوانسیون دستور داد كھ چادري روي . نسبت بھ قانون اساسي، در صدد شكست انقالب برآمده است

بود میرابو در باشگاھشان برپا شده بود اي را كھ بھ یاد مجسمة نیمتنة میرابو بیندازند؛ ژاكوبنھا مجسمھ
بارناو در گرونوبل دستگیر شد؛ الفایت بھ میان سربازانش بازگشت؛ تالران نیز مانند ھمیشھ . درھم شكستند

دسامبر، بعضي از نمایندگان بخشھا در كنوانسیون حضور یافتند و خواستار محاكمة  ٢در . فرار كرد
دسامبر،  ٣در . ھاي اكیدي بھ ھمان مضمون ارسال داشت وصیھفوري شاه شدند؛ كمون پاریس بزودي ت

مارا این مطلب را بھ تصویب رسانید كھ ھمة آرا بایستي علني و شفاھي باشد ـ . روبسپیر بھ آنان ملحق شد
  .ھا گذاشت این امر ژیروندنھاي مردد را در اختیار سان ـ كولوتیھاي سرسراھا و كوچھ

برطبق گفتة سباستین مرسیھ كھ . برابر ھمة اعضاي كنوانسیون آغاز شددر  ١٧٩٢دسامبر  ١١محاكمھ در 
صورت لژھاي تئاتر درآورده بودند و در آنھا خانمھایي كھ  یكي از نمایندگان بود، عقب تاالر را بھ

  ھاي خود را برتن  زیباترین جامھ

اورلئان را ھمراھي / ك دھاي دو توانست راھنمایاني را ببیند كھ معشوقھ انسان مي… . خوردند مشروب مي
بھ پادشاه بعضي از مداركي را كھ در جعبة آھنین یافت شده بود نشان دادند؛وي امضاي خود و » .كنند مي

در مقابل سؤاالت، ضعف حافظھ را بھانھ آورد، یا مسؤولیت . ھرگونھ اطالع دربارة آن جعبھ را انكار كرد
كرتین . ھلت خواست تا با وكالیش مشورت كندسپس چھار روز م. را بھ گردن وزیران خود انداخت

دومالزرب، كھ در زمان لویي پانزدھم از فیلسوفان و آكادمي دفاع كرده بود، حاضر بھ دفاع از شاه شد؛ 
اندازید،  فداكاري شما بزرگتر است، زیرا كھ جان خود را بھ خطر مي«: لویي با حال تأسف پذیرفت و گفت
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دراین ضمن، .) با گیوتین اعدام شد ١٧٩۴مالزرب در آوریل (» .دھیدتوانید جان مرا نجات  ولي نمي
عنوان  نمایندگاني از كشورھاي خارج حاضر شدند كھ آرایي را براي شاه بخرند؛ دانتون موافقت كرد كھ بھ

  . عامل خرید خدمت كند؛ ولي مبلغ مورد نظر بیش از آن بود كھ اعلیحضرتھا مایل بھ پرداخت آن بودند

دوسز بھ دفاع پرداخت، و گفت كھ قانون اساسي اختیار محاكمة پادشاه را بھ  امبر، رومندس ٢۶در 
نمایندگان نداده است؛ و لویي ضمن مبارزه براي حیات خود از حقوق انساني خویش استفاده كرده؛ وي 

آن زمان بر  یكي از مھربانترین و آدمیترین افراد بشر، و یكي از آزادیخواھترین فرمانروایاني بوده كھ تا
اند؟ آیا با احضار  آیا نمایندگان اصالحات متعدد او را فراموش كرده. تخت سلطنت فرانسھ جلوس كرده بود

اتاژنرو و دعوت از ھمة فرانسویان بھ ابراز شكایات و تمایالت خود، انقالب را آغاز كرده است؟ 
رھاي خارجي مذاكره كرده است چرا كنندگان پاسخ دادند كھ شاه بھ منظور شكست انقالب با كشو محاكمھ

باید در مورد این مرد، كھ متھم بھ خیانت است، استثنا قایل شد، بھ صرف اینكھ وي تخت و تاج فرانسھ را 
ھایي صورت خواھد گرفت تا اختیارات قبل از  بھ ارث برده است؟ تا زماني كھ وي زنده است، توطئھ

برتي خواھد بود براي پادشاھاني كھ ممكن است بھ آمال ملت این خود درس ع. انقالب را بھ وي بازگردانند
  .خود خیانت كنند

نفر، از جملھ یكي  ۶٨٣عضو،  ٧۴٩از . آغاز شد ١٧٩٣ژانویھ  ١۵گیري در مورد مجرمیت شاه در  رأي
 پیشنھاد دایر بھ تسلیم این رأي جھت تصویب. اورلئان، او را مجرم دانستند/ از عموزادگانش بھ نام فیلیپ د

یا رد آن بھ وسیلة مردم فرانسھ از طریق مجامع مقدماتي، مورد مخالفت روبسپیر، مارا، و سن ـ ژوست 
آیا مراجعھ بھ مردم «: گفت سن ـ ژوست مي. رأي رد شد ٢٨٧رأي در مقابل  ۴٢۴قرار گرفت و با 

دان در روبسپیر، كھ از مدتھا پیش از دموكراسي و شركت ھمة مر» منزلة تجدید سلطنت نیست؟ بھ
یعني شوق و ذوق (تقوا «: انتخابات دفاع كرده بود، در این ھنگام نسبت بھ آن تردید نشان داده گفت

  » .ھمیشھ بر روي زمین در میان عدة كمي وجود داشتھ است) جمھوریخواھان

در آنجا و در سرسراھا . ھا بھ اعمال زور پرداختند دو گروه مخالف در كوچھ» فرانسھ، سزاوار است؟
. عیت خواھان حكم اعدام شد، و اعالم داشت ھركس غیراز این رأي دھد، جانش بھ خطر خواھد افتادجم

نمایندگاني كھ در شب قبل تعھد كرده بودند كھ ھرگز خواھان اعدام شاه نشوند، در این ھنگام بر جان خود 
اورلئان، كھ / فیلیپ د: ادپین مقاومت نشان د. دانتون تسلیم شد. بیمناك شدند و حكم اعدام را صادر كردند

؛ »وچھار ساعت داد اعدام ظرف بیست«مارا رأي بھ . آماده بود بھ جاي لویي بنشیند، خواستار اعدام او شد
كرد كھ شاه، در صورت زنده  روبسپیر، كھ ھمیشھ با اعدام مخالفت ورزیده بود، در این ھنگام استدالل مي

بریسو . رسھ خواستار لغو مجازات اعدام براي ھمیشھ شدماندن، خطري براي جمھوري خواھد بود؛ كوندو
بعضي از نمایندگان . اخطار كرد كھ حكم اعدام باعث جنگ ھمة پادشاھان اروپا با فرانسھ خواھد شد

: ؛ میو گفت»شاه تنھا وقتي مفید است كھ اعدام شود! اعدام«: پاگانل گفت: دربارة رأي خود تفسیراتي كردند
. ـ كھ انعكاسي بود از حرف ولتر دربارة خدا»بایست آن را ابداع كرد جود نداشت، ميامروزه اگر اعدام و«

پاي تریبون ببرند؛ در آنجا علیھ اعدام لویي رأي داد، و سپس  دوشاتل، در حال مرگ، خواست كھ او را بھ
  .آن شدندنفر خواھان بھ تعویق انداختن  ٣٣۴نفر خواھان اعدام و  ٣۶١گیري نھایي،  در رأي. جان سپرد

ژانویھ، یكي از اعضاي گارد شخصي شاه، لویي ـ میشل لوپلتیھ دوسن ـ فارژو را كھ رأي بھ اعدام  ٢٠در 
كردند از  اي مسلح آن را ھمراھي مي اي كھ عده ژانویھ، كالسكھ ٢١در . شاه داده بود بھ قتل رساند

میدان (ویي شانزدھم را بھ میدان انقالب ھایي كھ دو سوي آنھا افراد گارد ملي ایستاده بودند گذشت و ل كوچھ
! مردم فرانسھ«: وي در برابر سكوي گیوتین كوشید كھ با جمعیت حرف بزند و گفت. برد) كنكورد كنوني

گویم  شوم؛ از سكوي اعدام و نزدیك بھ رسیدن بھ خداست كھ این حرف را بھ شما مي من بیگناه كشتھ مي
: ولي در آن لحظھ سانتر، رئیس گارد ملي پاریس، فریاد زد» ـ بخشم، مایلم كھ فرانسھ دشمنانم را مي

ھنگامي كھ تیغة سنگین گیوتین پایین افتاد و گوشت و . و طبلھا بقیة حرفھاي لویي را قطع كرد» !طبل«
یكي از آنھا بعدھا . استخوان لویي را پاره كرد، جمعیت در سكوتي آمیختھ بھ افسردگي بھ تماشا مشغول بود

  » .زدیم، و جرئت نداشتیم بھ روي ھم نگاه كنیم آن روز، ھمھ آھستھ قدم ميدر «: گفت
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II ١٧٩٣: ـ انقالب دوم   

را بھ ناچار سرسپردة » كشان شاه«طلبان بود، و ھمة  اعدام شاه موفقیتي براي مونتانیارھا، كمون، و جنگ
ولي اعدام شاه باعث . شدند جمھوري ساخت، زیرا در صورت بازگشت خانوادة بوربون، ھمگي قرباني مي

تفرقھ و یأس ژیروندیستھا شد؛ آنھا كھ در مورد رأي دادن با یكدیگر اختالف پیدا كرده بودند، در این ھنگام 
  در پاریس بر جان خود بیمناك، و 

روالن، كھ بیمار و مأیوس شده بود، یك روز پس از اعدام شاه، از . و نظم نسبي در دپارتمانھا شده بودند
صلح، كھ بر اثر اشتغال اتریش و پروس در تقسیم لھستان امكانپذیر شده بود، . رائي استعفا كردشوراي اج

  .در این ھنگام، بر اثر خشم سالطین اروپا از اعدام یكي از برادرانشان، بھ صورت امري محال درآمد

تقریبًا ھرگونھ مخالفتي وزیر، كھ بھ فكر جنگ با فرانسھ افتاده بود، دید كھ  پیت نخست در انگلستان، ویلیام
اند كھ خود شاه بھ زیر گیوتین رفتھ است ـ  از پارلمان رخت بستھ است و مردم از این خبر تكان خورده

البتھ دلیل واقعي پیت . گویي خود آنھا، از طریق نیاكانشان، ھرگز چارلز اول را با تبر گردن نزده بودند
انة راین را كھ شاھراه تجارتي انگلیس با اروپاي مركزي این بود كھ تسلط فرانسھ بر آنتورپن كلید رودخ

دسامبر  ١۵آن خطر ھنگامي تشدید شد كھ، در . است در اختیار دشمن دیرین بریتانیا خواھد گذاشت
در این وقت راه استیالي فرانسھ بر ھلند و . ، كنوانسیون رأي بھ انضمام بلژیك بھ فرانسھ داد١٧٩٢

آن درة آباد و پرجمعیت بھ روي بریتانیا، كھ از طریق صدور محصوالت  سرزمین راین باز شد و سراسر
پیت سفیر فرانسھ را اخراج  ١٧٩٣ژانویة  ٢۴در . گشت زیست، مسدود مي صنعتي روزافزون خود مي

مارس، اسپانیا بھ آنھا  ٧در . كرد؛ در اول فوریھ، كنوانسیون ھم بھ انگلیس و ھم بھ ھلند اعالن جنگ داد
خستین اتحادیھ مركب از پروس، اتریش، ساردني، انگلیس، ھلند، و اسپانیا، مرحلة دوم كوشش پیوست، و ن

  .را بھ منظور جلوگیري از انقالب آغاز كردند

. یك سلسلھ گرفتاریھا موجب شد كھ كنوانسیون دیرتر از موقع بھ فكر دشواریھایي بیفتد كھ با آن مواجھ بود
اي نخستین خود كاھش یافت؛ ھزاران تن از داوطلبان پس از شور لشكرھاي انقالبي پس از پیروزیھ

گذراندن دورة خدمتي كھ براي آن نامنویسي كرده بودند، از ارتش بیرون آمدند؛ مجموع قوا در جبھة 
نفر كاھش یافتھ بود، و این عده بر اثر بیكفایتي و پولپرستي  ٢٢۵‘٠٠٠نفر بھ  ۴٠٠‘٠٠٠شرقي از 

. كرد، از لحاظ لباس و غذا وضع بدي داشتند برداري مي از آنھا حمایت و بھرهكاراني كھ دوموریھ  مقاطعھ
فوریھ، كنوانسیون  ٢۴در . گرفتند فرستاد نادیده مي ژنرالھا مكرر دستورھایي را كھ دولت براي آنھا مي

ص براي تھیة قواي تازه متوسل بھ سربازگیري شد، ولي بھ افراد متمول اجازه داد كھ بھ جاي خود اشخا
در وانده، . در چندین والیت، شورشھایي علیھ سربازگیري بھ وقوع پیوست. دیگري را بخرند و بفرستند

نارضایي از سربازگیري و نیز گراني و كمیابي مواد غذایي، بھ خشم علیھ قوانین ضدكاتولیك ضمیمھ شد و 
 ١۶در . بھ آنجا فرستادنداي برپا گشت كھ براي جلوگیري از آن، لشكري را از جبھھ  چنان شورش گسترده

فوریھ، دوموریھ رھبري قوایي مركب از بیست ھزار سرباز را جھت حملھ بھ ھلند بھ عھده گرفت؛ 
سپاھیاني كھ وي در بلژیك بھ عنوان پادگان برجا گذاشت، مورد حملة ناگھاني قوایي بھ رھبري فرمانرواي 

 ۵؛ و در )مارس ١٨(رویندن شكست خورد ساكس ـ كوبورگ قرار گرفت و نابود شد؛ خود دوموریھ در ن
  آوریل با ھزار سرباز بھ 

ھایي براي  در ھمان ماه، نمایندگان انگلیس، پروس، و اتریش با یكدیگر مالقات، و نقشھ. اتریشیھا پیوست
  .شكست فرانسھ طرح كردند

الل و شكست گونھ مشكالت خارجي، دولت فرانسھ را تھدید بھ اضمح دشواریھاي داخلي، بھ انضمام این
جدید ظرف مدت كوتاھي ) اسكناس(با وجود مصادرة اموال كلیسا و مھاجران، اوراق آسینیاي . كرد مي

وھفت درصد بھاي اصلي بود؛ این  ، بھاي ظاھري آنھا چھل١٧٩٣ارزش خود را از دست داد؛ در آوریل 
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اي مورد مخالفت قرار  اندازه مالیاتھاي جدید بھ. وسھ درصد بھاي اصلي تنزل كرد نسبت سھ ماه بعد بھ سي
استقراض اجباري . آمد برابر شد گرفت كھ ھزینة گردآوري آن تقریبًا با عوایدي كھ از آن بھ دست مي

بورژوازي نوپا را تھیدست كرد؛ ھنگامي كھ این طبقھ از ژیروندنھا ) ١٧٩٣مھ  ٢۵ـ ٢٠مانند استقراض (
ختالف میان ژیروندنھا و مونتانیارھا در كنوانسیون شدت خواستند كھ از منافع آنھا در دولت دفاع كنند، ا

دانتون، روبسپیر، و مارا باشگاه ژاكوبنھا را از سیاستھاي بورژوایي نخستین خود منصرف و بھ . یافت
ابر قرار داشت،  كمون، كھ در این ھنگام تحت رھبري پیرشومت و ژاك. اصول افراطیتري متمایل ساختند

را ـ كھ بھ ابر تعلق داشت ـ براي برانگیختن مردم و ارسال عریضھ جھت محدود روزنامة تندرو پردوشن 
. شد مارا ھر روز با ژیروندنھا بھ عنوان مدافعان ثروتمندان درگیر مي. كردن ثروت مورد استفاده قرار داد

گزاف را برآن داشتند كھ از بھاي » خشمگین«وارلھ گروھي از كارگران  رو، و ژان ، ژاك١٧٩٣در فوریة 
  .نان انتقاد كنند و اصرار بورزند در اینكھ كنوانسیون حداكثر بھاي مایحتاج زندگي را تعیین كند

ھایي محول  را بھ كمیتھ ١٧٩٣كنوانسیون، كھ بر اثر طوفاني از دشواریھا بھ ستوه آمده بود، وظایف سال 
  .وچرا پذیرفت كرد، و تصمیمات آنھا را تقریبًا بدون چون

كشاورزي، صنعت و : ھاي مخصوصي از فعالیتھاي مختلف و حكومت ـ مانند ھا پھنھ میتھبھ اكثر این ك
ھا،  این كمیتھ. تجارت، حسابداري، امورمالي، تعلیم و تربیت، رفاه یا كارھاي مستمراتي ـ سپرده شده بود

فزون، كھ معموًال افراد متخصص در آنھا شركت داشتند، كارھاي مفیدي، حتي در میان بحرانھاي روزا
انجام دادند؛ قانون اساسي جدیدي تدوین كردند، و میراثي از قوانین سازنده برجاي نھادند كھ بوناپارت در 

  .از آن استفاده كرد» نامة ناپلئون قانون«تدوین 

 ١٧٩٣مارس  ١٠كنوانسیون، براي زیر نظر داشتن عمال بیگانھ، خرابكاري داخلي، و جرایم سیاسي، در 
وجود آورد، و بھ آن، قدرت مطلق داد كھ بدون  عنوان یك ادارة ملي پلیس بھ را بھ» ميكمیتة امنیت عمو«

ھاي دیگر  كمیتھ. اخطار قبلي وارد منازل شود و ھركس را كھ متھم بھ خیانت یا جنایت باشد دستگیر كند
  .نظارت براي بخشھاي شھرھا نیز تشكیل یافت

ھمچنین در دھم ماه مارس، كنوانسیون یك دادگاه انقالبي براي محاكمة مظنونان تشكیل داد؛ بھ این افراد 
در . خواھي یا تجدیدنظر نبود اجازه داد كھ وكیل مدافع بگیرند، ولي نظر اعضاي ھیئت منصفھ تابع پژوھش

  آوریل، كنوانسیون  ۵

قیق و بازجویي بیرحمانھ، قاضیي با كفایت و گاھگاه وي در امر تح. دادستان كل این دادگاه تعیین كرد
اي  داراي احساسات بشردوستانھ بود؛ با وجود این، در گراووري كھ از او بھ ما رسیده است، او را با چھره

. آوریل در دادگستري تشكیل داد ۶دادگاه جلسات خود را از . بینیم مانند عقاب و بینیي مانند شمشیر مي
تصور   شدند با طرزي غیرقابل رفت، و تعداد كساني كھ براي محاكمھ فرستاده مي ھرچھ جنگ پیش مي

یافت، دادگاه بتدریج محاكمات خود را كوتاھتر كرد، و حتي، قبًال حكم محكومیت را در ھمة  افزایش مي
  .كرد شد صادر مي مواردي كھ از طرف كمیتة نجات ملي بھ آن ارجاع مي

تشكیل یافت جانشین شوراي اجرائي شد، و بھ صورت بازوي  ١٧٩٣آوریل  ۶كمیتة نجات ملي كھ در 
این كمیتھ در واقع یك كابینة جنگي بود، و نباید آن را دولتي غیرنظامي دانست كھ خود . اصلي دولت درآمد

ختیار داشت ملتي را كھ براي را ملزم بھ رعایت محدودیتھاي قانون اساسي بداند، بلكھ ھیئتي بود كھ قانونًا ا
اختیارات آن فقط بر اثر مسؤولیتي كھ در قبال . جنگید رھبري و بر آن حكومت كند حیات خود مي

بایستي بھ كنوانسیون تسلیم شود كھ تقریبًا در ھمة موارد  شد؛ تصمیمات آن مي كنوانسیون داشت محدود مي
ھاي  رتش و ژنرالھایش، كارمندان كشوري، كمیتھسیاست خارجي، ا. آورد آنھا را بھ صورت مصوبھ درمي

ھاي خصوصي و عمومي را باز  توانست نامھ مي. نظر داشت مذھبي و ھنري، و پلیس مخفي را نیز تحت
. كرد بر حیات و ممات در ایالتھا نظارت مي» مأمور نمایندگان«وسیلة  اي مخفي بود؛ و بھ كند؛ داراي بودجھ

داد و  بین كاخ تویلري و رودخانة سن، جلسات خود را تشكیل مي ،»دوفلور پاویون«در اطاقھاي 
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این . داد تشكیل مي) كھ روي آن را پارچة سبز انداختھ بودند(» میزسبز«كنفرانسھاي خود را گرد پیرامون 
  .محل تا یك سال مقر دولت فرانسھ بود

ھبري كشوري كھ در معرض ژوئیھ ریاست آن را بھ عھده داشت، براي دومین بار بھ ر ١٠دانتون كھ تا 
درنگ ھمكاران خود و سپس كنوانسیون را متقاعد ساخت كھ دولت  وي نخست بي. خطر بود انتخاب شد

بنابھ اصرار او، با وجود مخالفت . باید علنًا دخالت خود را در امور داخلي ملتھاي دیگر انكار كند
ریك از اعضاي اتحادیة اول ارسال روبسپیر، كنوانسیون بھ طور آزمایشي پیشنھادھاي صلحي براي ھ

اي با سوئد  برونسویك را قانع كرد كھ از پیشروي منصرف شود، و توانست عھدنامھ دوك دانتون. داشت
وي دوباره كوشید كھ میان مونتانیارھا و ژیروندنھا صلح برقرار كند، ولي اختالفات آنھا بسیار . تنظیم كند
  .عمیق بود

وندنھا تشدید كرد، و در این كار چنان شدت و حدتي نشان داد كھ آنھا مارا حمالت خود را علیھ ژیر
اي در كنوانسیون بگذرانند مبني بر آنكھ وي بھ سبب حمایت از قتل  تصویبنامھ) ١٧٩٣آوریل  ١۴(توانستند 

 كولوتھا در دادگستريـ  در محاكمة او، گروھي از سان. و استبداد بایستي توسط دادگاه انقالب محاكمھ شود
  ھاي مجاور گرد آمدند، و عھد كردند كھ  و كوچھ

در آنجا تھدید . اثر ترس و وحشت، او را آزاد كرد، پیروانش او را فاتحانھ تا كنوانسیون بردوش گرفتند
آنگاه او را از میان جمعي كھ از شادي فریاد . زنند انتقام خواھد كشید كرد كھ از كساني كھ بھ او تھمت مي

وي مبارزة خود را از سر گرفت، و تقاضا . ژاكوبنھا بردند، و بر میز ریاست نشاندند زدند بھ باشگاه مي
  .كنند از كنوانسیون طرد شوند عنوان بورژواھایي كھ بھ انقالب خیانت مي كرد كھ ژیروندنھا بھ

رغم اعتراضات و اخطارھاي ژیروند، دستور داد كھ حداكثر بھاي گندم در ھر مرحلة  كنوانسیون، علي
كننده تعیین شود، و بھ نمایندگان دولت نیز دستور داد كھ از تولیدكنندگان ھر  تقال از تولیدكننده بھ مصرفان

 ٢٩در . این خود پیروزي متزلزلي براي مارا بود. مقدار كھ براي نیاز جامعھ الزم است بھ زور بگیرند
جنگ ھمیشگي . ي اساسي تعیین شودسپتامبر، اقدامات مزبور منجر بھ این شد كھ حداكثر بھاي ھمة كاالھا

كننده در این ھنگام شدت یافت؛ كشاورزان علیھ محدودیت محصوالت خود  میان تولیدكننده و مصرف
یافت؛  كرد، تولید كاھش مي اعتراض كردند؛ بھ ھمان نسبت كھ قوانین جدید راھھاي سودجویي را سد مي

. كرد ر بھ پرداخت بھاي گزاف بودند تأمین ميبھ وجود آمد كھ نیاز كساني را كھ قاد» بازار سیاھي«
از حد معیني قیمتھا را باال ببرند، خالي از گندم و نان شدند، و شورشھاي  توانستند بیش بازارھایي كھ نمي

  .ھا برپا شد ناشي از گرسنگي دوباره در كوچھ

د بسیار خشمگین ش ژیروندنھا، كھ از فشاري كھ بھ كنوانسیون از طرف طبقات پایین پاریس وارد مي
ورنیو بھ . بودند، از برگزینندگان طبقة سوم در ایالتھا خواستند كھ آنان را از ستم جماعت نجات دھند

كنم كھ، اگر ھنوز وقت  از شما دعوت مي«: ، چنین نوشت ١٧٩٣مھ  ۴كنندگان خود در بوردو، در  انتخاب
؛ »نابود كردن ستمگران، انتقام آزادي را بگیرید باقي است، براي دفاع از ما بھ پشت میز خطابھ بیایید تا با

در آنجا و در لیون، اقلیت بورژوا، . و باربارو نیز در ھمین زمینھ بھ حامیان خود در مارسي شرحي نوشت
  .بھ منظور اخراج شھرداران افراطي خود، ھمداستان شدند

جھت بررسي اقدامات كمون پاریس  اي مھ، نمایندگان ژیروندن كنوانسیون را برآن داشتند كھ كمیتھ ١٨در 
ھمة اعضاي این كمیتھ از میان ژیروندنھا انتخاب . ھاي آن در مورد دخالت در قوة مقننھ تعیین كند و شعبھ

طلب صادر كرد؛  عنوان محرك و آشوب مھ، كنوانسیون دستور توقیف ابر و وارلھ را بھ ٢۴در . شدند
آنان شد؛ كنوانسیون نپذیرفت، روبسپیر در باشگاه ژاكوبنھا كمون، با موافقت شانزده بخش، خواھان آزادي 

شود،  ھنگامي كھ بھ مردم ستم مي«: مھ از مردم خواست كھ سر بھ شورش بردارند، و بھ آنھا گفت ٢۶در 
وقتي كھ ھمة . ھنگامي كھ مردم مرجعي جز خود ندارند، ھر كس از آنھا دعوت بھ شورش نكند ترسوست
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نیت و شایستگي زیر  رسد، ھنگامي كھ حسن اني كھ استبداد بھ حد اعالي خود ميشود، زم قوانین نقض مي
  پا 

دشمن آزادي و موجب شورشي «مھ، مارا در كنوانسیون خواھان انحالل كمیتھ شد و آن را  ٢٧در » .است
باال اید كھ بھاي كاالھا تا حد غیر متعارف  شما باعث شده«و افزود كھ » دانست كھ بزودي برپا خواھد شد

اي را بھ تصویب برسانند و كمیتھ را منحل كنند؛  در ھمان شب، مونتانیارھا موفق شدند الیحھ» .برود
رأي دوباره برقرار  ٢٣٨رأي در برابر  ٢٧٩مھ، ژیروندنھا كمیتھ را با  ٢٨زندانیان آزاد شدند، ولي در 

  .شد» ل انقالبيشدت عم«مھ، دانتون بھ روبسپیر و مارا پیوست و خواھان  ٣٠در . كردند

این عده در شھرداري جمع . مھ، بخشھا زنگ خطر را براي گرد آمدن شھروندان بھ صدا درآوردند ٣١در 
شدند و شورایي انقالبي تشكیل دادند و موافقت گارد ملي پاریس بھ رھبري آنریوي افراطي را بھ دست 

سیل خروشان، وارد تاالر  شوراي جدید، تحت حمایت گارد مزبور و جمعیت بیشمار، چون. آوردند
وسیلة دادگاه انقالب محاكمھ كنند، و بھاي نان در سراسر  كنوانسیون شد و تقاضا كرد كھ ژیروندنھا را بھ

فرانسھ از قرار ھرپوند سھ سو تعیین شود، و ھرگونھ ضرر و زیان ناشي از آن را از ثروتمندان بگیرند؛ 
كنوانسیون فقط با انحالل ثانوي كمیتة منفور . باشدكولوتھا ـ  طور موقت مخصوص سان و حق رأي بھ
  .گروھھاي متخاصم براي استراحت شبانھ پراكنده شدند. موافقت كرد

كولوتھا مظھر ـ  شورا در اول ژوئن بھ كنوانسیون بازگشت و خواھان توقیف روالن شد، كھ در نظر سان
ولي مادام روالن منتظر . جنوب فرار كردنوازي  روالن بھ امید مھمان. آمد شمار مي منافع بورژوازي بھ

ماند، زیرا قصد داشت از او در برابر كنوانسیون دفاع كند؛ او را دستگیر كردند و بھ زندان آبي فرستادند؛ 
ژوئن، گروھي مركب از ھشتاد ھزار مرد و زن، كھ  ٢در . از آن بھ بعد، وي ھرگز شوھر خود را ندید

ر كنوانسیون را محاصره كردند و گارد سالحھاي خود را بھ سوي سقف بسیاري از آنھا مسلح بودند، تاال
شورا بھ نمایندگان اطالع داد كھ تا برآوردن ھمة تقاضاھایش بھ ھیچ یك از آنھا اجازة خروج . نشانھ گرفت
مارا، كھ میز خطابھ را در اختیار گرفتھ بود، نام ژیروندنھایي را كھ او خواھان توقیف آنھا . نخواھد داد

ودو نفر دیگر  بعضي از آنھا از دست گارد و جمعیت گریختند و بھ استانھا رفتند؛ بیست. بود اعالم داشت
، كنوانسیون غالم ١٧٩۴ژوئیة  ٢۶از آن روز تا . نظر گرفتند ھایشان تحت را در پاریس در خانھ

ھا را شكست داده و انقالب دوم، بورژوا. بگوش مونتانیارھا، كمیتة نجات ملي، و مردم پاریس بود حلقھ
  .طور موقت دیكتاتوري پرولتاریا را برقرار ساختھ بود بھ

ژوست را مأمور تدوین قانون اساسي ـ  فاتحان بھ نظم جدید شكل بخشیدند، بدین معني كھ ارودوسشل و سن
د، این قانون حق رأي را بھ ھمة مردان دا. دستور آن صادر شده بود ١٧٩٢اكتبر  ١١اي كردند كھ در  تازه

و حق ھر یك از شھروندان را بھ امرارمعاش، تعلیم و تربیت، و شورش بھ آن افزود، و حق مالكیت را با 
  توجھ بھ مصالح جامعھ محدود كرد و ھمچنین 

كارالیل، كھ با دموكراسي موافق . ناپذیر جامعھ است كرد، و اعالم داشت كھ اخالق بھ منزلة ایمان اجتناب
 ۴(كنوانسیون آن را پذیرفت » .رین قانون اساسي دانست كھ روي كاغذ آمده استدموكراتیكت«نبود، آن را 

رأي  ١١‘۶١٠رأي در مقابل  ١‘٨٠١‘٩١٨رأي داشتند، با  چھارم كساني كھ حق و یك) ١٧٩٣ژوئن 
ژوئیھ  ١٠این قانون اساسي فقط بر روي كاغذ باقي ماند، زیرا در . مخالف آن را تصویب كردند

عنوان یك قدرت حاكم و برتراز ھمة قوانین تا استقرار صلح  ت كمیتة نجات ملي را بھكنوانسیون اختیارا
  .تجدید كرد

III ١٧٩٣ژوئیة  ١٣: ـ خروج مارا از صحنھ   
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این محل، سنگر . سھ تن از فراریان فرقة ژیروندن، یعني پتیون، باربارو، و بوزو، بھ كان پناھنده شدند
پناھندگان در آنجا بھ . العمل نشان داده بودند اریس بر دولت ملي عكسشمالي مؤتلفیني بود كھ علیھ تسلط پ

كولوتھا و مخصوصًا مارا را تقبیح كردند، و در صدد تشكیل ارتشي بھ ـ  سخنراني پرداختند، اقدامات سان
  .منظور حملھ بھ پایتخت برآمدند

شمار  نویس بھ نمایشنامھ این زن كھ از اخالف پیركورني. شارلوت كورده پرشورترین مستمع آنھا بود
در دیري تربیت . طلباني افراطي بودند اي معنون و فقیر زاده شده بود كھ افراد آن سلطنت آمد در خانواده مي

بھ طریقي كھ معلوم نیست فرصت یافت كھ آثار پلوتارك، روسو، . عنوان راھبھ خدمت كرد شد و دو سال بھ
از خبر اعدام لویي . ست داد و شیفتة قھرمانان روم باستان شدو حتي ولتر را بخواند؛ ایمان خود را از د

با باربارو  ١٧٩٣ژوئن  ٢٠در . سخت تكان خورد، و از انتقادات شدید مارا علیھ ژیروندنھا خشمگین شد
روالن او را بھ  وشش سال داشت، چنان زیبا بود كھ مادام این مرد، كھ در آن ھنگام بیست. مالقات كرد

شد،  وپنجسالگي نزدیك مي شارلوت بھ بیست. كرد وب ھادریانوس امپراطور روم، تشبیھ ميآنتینوئوس، محب
اي  اي بود جھت تسلیم بھ نماینده تنھا تقاضاي او معرفي نامھ. ولي افكار دیگري غیراز عشق در سر داشت

 ٩در . ره نوشتباربارو یادداشتي جھت او بھ لوزدوپ. اي از كنوانسیون تسھیل كند كھ ورود او را بھ جلسھ
ژوئیھ بھ آنجا رسید، یك كارد آشپزي با تیغة  ١١ژوئیھ، شارلوت با كالسكھ عازم پاریس شد، و چون در 

قصد داشت وارد تاالر كنوانسیون شود و مارا را در جایش بھ قتل برساند، ولي . پانزده سانتیمتري خرید
ت و بھ آنجا رفت؛ ولي راھش ندادند؛ مارا در نشاني او را گرف. اطالع یافت كھ مارا بیمار و در خانھ است

  .گرمابھ بود، و شارلوت ناچار بھ اطاق خود بازگشت

بیماري او، كھ ظاھرًا نوعي خنازیر . گرمابھ در این زمان بھ صورت اطاق تحریر مطلوب مارا درآمده بود
گرمي كھ بھ آن، مواد منظور راحت شدن از این بیماري، تا كمر در آب  بود، روبھ وخامت نھاده بود؛ بھ

انداختند، و  ھایش مي اي مرطوب بر روي شانھ نشست؛ حولھ معدني و چند نوع دارو افزوده شده بود مي
  اي خیس شده با سركھ بھ دور سرش  پارچھ

گذاشت، و در آنجا روز بھ روز  اي كھ در سراسر وان قرار داده بودند كاغذ و قلم و جوھر خود را مي تختھ
بعد،  بھ ١٧٩٠كرد، و از  خواھرش آلبرتین از او پرستاري مي. نوشت روزنامة خود ميمطالبي براي 

بدون تشریفات قانوني زن عرفي او شده  ١٧٩٢سیمون اورار، كھ در آغاز مستخدمة او بود و سپس در 
و در … در برابر خداي متعال،«وي با این زن بدون دخالت كلیسا و . بود، بھ پرستاري از او مشغول شد

  .ازدواج كرد» معبد وسیع طبیعت

از كان «شارلوت از اطاق خود یادداشتي براي مارا نوشت و از او تقاضاي مالقات كرد، بدین مضمون كھ 
منتظر . شود ھایي كند كھ در آن شھر طرح مي عشق شما بھ میھن باید شما را وادار بھ دانستن توطئھ. ام آمده

ژوئیھ، باردیگر در زد و دوباره از ورود او  ١٣در غروب . اندولي نتوانست منتظر بم» .پاسخ شما ھستم
مارا كھ صداي او را شنید، دستور داد كھ وارد شود، و او را بھ ادب پذیرفت و از او . جلوگیري شد

آن (» در كان چھ خبر است؟«: مارا پرسید. شارلوت صندلي خود را نزدیك او گذاشت. خواست كھ بنشیند
در آنجا ھجده نمایندة «: شارلوت پاسخ داد). ارة این گفتگوي عجیب اظھار داشتزن بعدھا مطالبي درب

شارلوت اسامي را » اسامي آنھا چیست؟«: مارا پرسید» .اند كنوانسیون با متصدیان استانھا مشغول توطئھ
در اختیار او گذاشت، و مارا آنھا را یادداشت كرد و حكم مرگ آنھا را با این عبارت صادر كرد كھ 

در ھمین لحظھ، شارلوت كارد خود را بیرون كشید و آن را با چنان » .بزودي با گیوتین اعدام خواھند شد«
شدتي در سینة مارا فرو برد كھ شاھرگ او را قطع كرد و خون از آن بیرون جست مارا بھ سیمون فریاد 

شارلوت كھ از اطاق . ردسیمون آمد، و مارا در میان بازوانش جان سپ» !دوست عزیز، بھ دادم برس«: زد
. پلیس را صدا زدند. بھ شتاب بیرون رفتھ بود بھ مردي برخورد و مقاومتش با صندلي درھم شكستھ شد

من وظیفة خود را انجام دادم؛ بگذارید «: شارلوت لب بھ سخن گشوده گفت. پلیس آمد و او را با خود برد
  » .پلیس ھم وظیفة خود را انجام دھد
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خواھرش باقي عمر . مند شده باشد فات خوبي داشتھ باشد كھ از عشق دو زن رقیب بھرهبایستي ص مارا مي
مارا، كھ روزگاري پزشكي موفق بود، در زمان مرگ چیزي . خود را صرف تقدیس نام و خاطرة او كرد

وپنج سو پول برجا نگذاشت مردي متعصب بود، ولي سخت دلبستة  جز چند دستنوشتة علمي و بیست
عنوان  باشگاه كوردلیھ قلب او را بھ. دست فراموشي سپرده بودند كھ آنھا را طبیعت و تاریخ بھھایي  توده

 ١۶در . براي دیدن آن آمدند» اشتیاقي آمیختھ با ستایش«یادگاري مقدسي حفظ كرد، و ھزاران نفر با 
جنازة او را تا ژوئیھ، ھمة نمایندگان باقیمانده و جمع كثیري از زنان و مردان از بخشھاي انقالبي، 

وسیلة داوید ساختھ شده است، در تاالر  مجسمة او، كھ بھ. ھا مشایعت كردند آرامگاھش در باغھاي كوردلیھ
  .جسد او را بھ پانتئون انتقال دادند ١٧٩۴سپتامبر  ٢١كنوانسیون نصب شد؛ در 

  گفت كھ فقط انتقام  بھ عمل خود اعتراف كرد، ولي خود را مجرم ندانست، و. محاكمة شارلوت كوتاه بود

اي كھ بھ باربارو نوشت صریحًا اعالم كرد  در نامھ» .یك مرد را كشتم تا صدھزار مرد را نجات دھم«: او
. چند ساعت پس از محكومیت، او را در میدان انقالب اعدام كردند» .كند ھدف وسیلھ را توجیھ مي«كھ 

خواست فرجامي مذھبي بھ  د كشیشي را كھ ميمغرورانھ سب و لعن جمعیت حاضر را تحمل كرد، و پیشنھا
دانست عملش تا چھ اندازه بھ ژیروندنھا آسیب خواھد  مرد كھ نمي وي در حالي مي. كارش بدھد نپذیرفت

گفت، این موضوع  ورنیو، كھ از طرف آنھا سخن مي. رساند، در صورتي كھ قصد داشت بھ آنھا خدمت كند
این زن باعث مرگ ما شد، ولي شیوة مردن را بھ ما «: اشترا درك كرد، و او را بخشید و اظھار د

  » .آموخت

IV  ١٧٩٣: »كمیتة بزرگ«ـ   

در . كنوانسیون این حق را براي خود حفظ كرده بود كھ ھر ماه در عضویت كمیتة نجات ملي تجدیدنظر كند
با شكست مواجھ طلبانة خود چھ در داخل و چھ در خارج  ژوئیھ، از آنجا كھ دانتون در سیاست صلح ١٠

ژوئیھ، گویي براي اظھار احترام مداوم خود، او را  ٢۵شده بود، كنوانسیون او را بركنار كرد؛ سپس، در 
جاي گذاشتھ  ھمسر اولش در فوریھ درگذشتھ و دو كودك برایش بھ. براي دو ھفتھ بھ ریاست مجلس برگزید

ر دھم ژوئیھ، زندگیش دوباره سروساماني د. ژوئن دختري شانزدھسالھ را بھ زني گرفتھ بود ١٧بود؛ در 
  .یافتھ بود

: گفت دانتون ھرگز بھ او توجھ نداشت و دربارة او مي. ژوئیھ روبسپیر بھ عضویت كمیتھ درآمد ٢٧در 
با وجود این، در اول اوت، روبسپیر از كنوانسیون » .مرغي بپزد آن مرد آنقدر شعور ندارد كھ تخم«

یك روز كھ مشغول تماشاي غروب آفتاب در رودخانة سن بود، . مطلق بدھدخواست كھ بھ كمیتھ اختیارات 
اي  آوري بود از توصیھ العمل تأسف و شاید این خود عكس» در رودخانھ خون جاري است«: بھ دمولن گفت

. سپتامبر كنوانسیون پیشنھاد كرد كھ وي دوباره بھ عضویت كمیتھ درآید ۶در . كھ بھ كنوانسیون كرده بود
اي كھ در زادگاه خود در  اكتبر خستھ و بیمار پاریس را ترك گفت و در خانھ ١٢در . و نپذیرفتولي ا
نوامبر بھ  ٢١قضا را، وقتي كھ در . اوب، در درة مارن خریده بود بھ استراحت پرداخت ـ  سورـ  آرسي

  .پاریس بازگشت، در رودخانة سن خون جاري بود

. شد، شكل تاریخي بھ خود گرفت نامیده مي» كمیتة بزرگ«اینك در طي آن تابستان، كمیتة نجات ملي كھ 
عضو بود، ھمگي از طبقة متوسط، ھمگي با تربیت و با عواید خوب،  ١٢كمیتھ در این ھنگام داراي 

ھمگي آشنا با افكار فالسفة فرانسھ و روسو؛ ھشت نفر از آنھا وكیل دادگستري و دو نفر از آنھا مھندس 
اربوا تا آن تاریخ با دستھاي خود نان خورده بود؛ دیكتاتوري / آنھا بھ نام كولو دبودند؛ تنھا یكي از 

  :اسامي آنھا از قرار زیر است. گاه كارگري نخواھد بود پرولتاریا ھیچ

  وھشت سالھ؛ كھ عالوه بر وظایف دیگر، وظیفة تسلیم تصمیمات كمیتھ ـ برتران بارر، سي١
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وي كھ مردي مھربان و درعین حال . رساندن آنھا را بھ عھده داشترا بھ كنوانسیون و دفاع و بھ تصویب 
فقط چند تن دشمن . آورد كرد و آمار را بھ صورت شعر در مي قاطع بود احكام اعدام را با فصاحت بیان مي

داد، و تا سن ھشتادوشش سالگي زنده ماند، تا حدي  با ھر موج سیاسي تغییر رأي مي. داشت كھ زنده ماندند
  .پذیري حكومتھا و افكار را ببیندكھ فنا

وھفتسالھ؛ عقیده داشت كھ كلیساي كاتولیك خطرناكترین دشمن انقالب است و  وارن، سي  نیكوالبیوـ ـ  ـ ژان٢
ناپذیر خود را  با بخشھا و كمون در تماس و با آنھا ھماھنگ بود، و سیاست سازش. بایستي از بین برود مي

متصدي مكاتبات و روابط با . افتادند وحشت مي كھ حتي اعضاي كمیتھ بھكرد  با چنان شایستگي تعقیب مي
شمار  بھ» مقتدرترین عضو كمیتھ«استانھا بود، ریاست دستگاه اداري جدید را بھ عھده داشت، تا مدتي 

  . رفت مي

دست آورده بود، مسئول  عنوان ریاضیدان و مھندس نظامي شھرتي بھ سالھ؛ كھ بھ ـ الزاركارنو، چھل٣
كرد و دستورھایي  ھایي مي كرد؛ بھ ژنرالھا توصیھ ھاي جنگي را طرح مي ازمان ارتش فرانسھ بود؛ نقشھس

اي است  وي تنھا عضو كمیتھ. داد؛ و بھ سبب كفایت و درستكاري احترام ھمگان را بھ خود جلب كرد مي
  .كھ امروزه در سراسر فرانسھ مورد احترام است

وسھ سالھ؛ سابقًا بازیگر بود، و از دشواریھایي كھ مانع حرفة نمایش  اربوا، چھل/ ماري كولو د ـ  ـ ژان۴
برد؛ وي ھیچگاه نھ طبقة بورژوازي را، كھ درھایش را بھ روي او بستھ بود بخشید، نھ  شد رنج مي مي

طبقة «از ھمھ دربارة  ري، بیشاز میان عدة دوازده نف. كلیسا را كھ او را بھ علت شغلش تكفیر كرده بود
عنوان اقدامي اقتصادي، زندانھاي پاریس  بار پیشنھاد كرد كھ بھ كرد، و یك سختگیري مي» اشراف بازرگان

  . راـ كھ پراز افراد مظنون، محتكر و سودجو بودـ با مین منفجر كنند

را با صندلي حمل وھشت سالھ؛ بر اثر آماس پردةمغز چنان فلج شده بود كھ او  ـ ژرژكوتن، سي۵
دانست، ولي زنش او  كردند؛ وي این بیماري را معلول افراط در روابط جنسي در روزگار جواني مي مي

قلب و آھنین اراده بود كھ بر اثر رفتار انساني خود با استانھاي مھم در  مردي خوش. داشت را دوست مي
  .طي دورة ترور، مقامي ارجمند یافت

 رداوچھار سالھ؛ كھ ظاھرًا جاي او در میان آن دوازده نفر نبود؛ از نجباي  سي ـ ژان ارودوسشل، ـ ماري۶
. اش شھرت داشت گویي ولترمآبانھ رفت و بھ سبب رفتار مؤدب و بذلھ شمار مي بود؛ حقوقداني ثروتمند بھ

ھ دید موج انقالب باال گرفتھ است، در حملھ بھ باستیل شركت جست، قسمت اعظم قانون اساسي ھنگامي ك
زیست  در آسایش مي. عنوان مجري سختگیر سیاستھاي كمیتھ در آلزاس خدمت كرد را نوشت، و بھ ١٧٩٣

  اي از طبقة اشراف و معشوقھ

  .مدبر گردن او فرود آ ١٧٩۴آوریل  ۵داشت، تا آنكھ تیغة گیوتین در 

نظارت قرار  وھفتسالھ؛ متصدي تولید و توزیع غذا در اقتصادي بود كھ بتدریج تحت ـ روبر لنده، چھل٧
  .گرفت، و در رساندن غذا و لباس بھ سربازان اعجاز كرد مي

آساي  سي سالھ؛ عملیات معجزه» سرپرست دیر ساحل طال«دوورنوا، معروف بھ   پریورـ ـ  آنتوان ـ كلودـ ٨
  .ھیة اسلحھ و مھمات براي ارتش انجام دادمشابھي در ت

منظور كشانیدن  آمیز خود را بھ وھفتسالھ؛ كوششھاي خشونت ، سي»سرپرست دیر مارن«ـ پیرـ لویي، ٩
  .كار برد طلب برتاني بھ راه انقالب بھ استان كاتولیك و سلطنت
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ناخداي یك . ن و با تربیتي مسیحياي پروتستا وچھارسالھ؛ از خانواده ـ آندره، چھل سنت ژانبون ـ  ـ آندره١٠
كشتي بازرگاني بود؛ و سپس كشیشي پروتستان شد؛ متصدي ناوگان فرانسھ را در برست بھ عھده گرفت و 

  .آن را در جنگي علیھ ناوگان انگلیسي رھبري كرد

بود، و وشش سالھ؛ جوانترین و عجیبترین فرد در میان آن دوازده نفر  ـ ژوست، بیست ـ آنتوان سن ـ لویي١١
دورة وحشت » مخوف كودك«رفت؛ او را  شمار مي متعصبترین، سركشترین و جدیترین عضو بھ

بندوبار؛  اش بزرگ شده بود، فردي بود الابالي و بي نظر مادر بیوه وي كھ در پیكاردي تحت. خواندند مي
در راه زنان  ھمة قوانین و رسوم را زیر پا گذاشت؛ با ظروف نقرة مادرش بھ پاریس گریخت و آن را

سر برد؛ بھ تحصیل حقوق پرداخت؛ شعري  سپس توقیف شد و تا مدتي در زندان بھ. روسپي برباد داد
ھا، تمجید كرده و  انگیز با بیست بند سرود كھ در آن از زناي بھ عنف، مخصوصًا ھتك ناموس راھبھ شھوت

اي مشروع  رستي خود ظاھرًا انگیزهدر آغاز انقالب، براي لذتپ. عنوان حقي االھي ستوده است لذت را بھ
عنوان تقوایي رومي بھ تمجید بپردازد و ھمھ  یافت، ولي ھدفھایش او را برآن داشت كھ از فردگرایي خود بھ

صورت مردي پرھیزكار درآمد، ولي تا پایان  طلبي بھ از حالت لذت. چیز را براي تحقق آن ھدفھا فدا كند
توانم بھ مردم فرانسھ  گر روزي برسد و راضي شوم كھ نمي«: گفت يم. كار، ھمچنان خیالپرست باقي ماند

ناپذیر باشد، در آن روز با دشنھ بھ  قوانیني متین و محكم و منطقي بدھم كھ در برابر استبداد و ستم انعطاف
كرد كھ تمركز ثروت باعث  استدالل مي) ١٧٩١(در نھادھاي جمھوري » .زندگي خود خاتمھ خواھم داد

ثروت خصوصي باید محدود و . صورت مسخره درآید ھ تساوي سیاسي و قضایي و آزادي بھشده است ك
توزیع شود؛ دولت باید متكي بر كشاورزان مالك و صنعتگران مستقل باشد؛ تعلیم و تربیت ھمگاني و 

وانین ق«قوانین باید كم و قابل فھم و مختصر باشد؛ . وسیلة دولت تأمین شود دستگیري از مستمندان باید بھ
تجمل، بردبار، و دلیر تربیت شود؛  پس از پنجسالگي، ھر كودكي باید بي» .مفصل از مصائب جامعھ است

دموكراسي خوب است، ولي در زمان جنگ باید جاي خود . از گیاھان تغذیھ كند؛ و براي جنگ آماده باشد
كمیتھ درآمد، مصمم و بھ عضویت  ١٧٩٣مھ  ١٠ژوست، پس از آنكھ در  ـ  سن. را بھ دیكتاتوري بدھد

  قاطعانھ بھ سخن پرداخت و 

اراده و زودرنج بھ صورت   آن جوان با. معشوقھ را رد كرد و گفت كھ براي چنین تفریحاتي فرصت ندارد
از بازگشت بھ پاریس، بھ  پس. مردي انضباطي و خشن و مدیري الیق و سرداري بیباك و پیروز درآمد

وي، گرچھ جواني مغرور و رازدار و در مقابل ). ١٧٩۴وریة ف ١٩(ریاست كنوانسیون انتخاب شد 
دیگران متكبر بود، رھبري روبسپیر را پذیرفت، و در شكست او بھ دفاع از وي پرداخت، و در زماني كھ 

  .وشش سال و یازده ماه بیش نداشت، ھمراه او بھ سكوي اعدام رفت بیست

متفكر یا ارادة دوازده نفر كامًال بگیرد؛ تسلط بر عنوان مغز  ـ روبسپیر نتوانست جاي دانتون را بھ١٢
بھ جاي فرماندھي . گاه دیكتاتور نشد سبب خشونتشان امكان نداشت؛ روبسپیر ھیچ كارنو، بیو و كولو بھ

كولوتھا ھمچنان ـ  نزد سان. برد كار مي كرد و نیرنگھاي انحرافي بھ آشكار، امور را صبورانھ بررسي مي
در . كرد ستود و از منافع آنھا دفاع مي ھا را مي زیست و توده ادگي با مردم عادي ميس محبوب بود، زیرا بھ

را، بھ مضمون زیر بھ كنوانسیون تقدیم » پیشنھاد براي اعالمیة حقوق بشر و شھروندان«، ١٧٩٣آوریل  ۴
  .كرد

  :مضمون

ي آنھا، خواه با تأمین جامعھ مجبور است كھ معاش ھمة افراد خود را تأمین كند، خواه با تھیة كار برا
كمك الزم بھ نیازمندان وظیفة ھر كسي است كھ زاید … . وسایل زندگي براي كساني كھ قادر بھ كار نیستند

ھر … . مقاومت در برابر ظلم را تابع قانون كردن، آخرین آراستگي استبداد است… . بر احتیاج خود دارد
  . مردم ھمة كشورھا برادرند… . سادند، بدخواه استسازماني كھ نپذیرد كھ مردم خوبند و قضات قابل ف
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واقعیت این . آید، فقط یك عده قاتل نبودند رویھمرفتھ این دوازده تن، چنانكھ از آشنایي سطحي با آنھا برمي
بارتلمي  عام شب سن است كھ آنان بھ سھولت از سنت زورگویي و خشونت كھ از جنگھاي مذھبي و قتل

كردند؛ بیشتر آنھا دشمنان خود را بدون بیم ھراس، و گاه ھم با  ود پیروي ميبھ آنھا رسیده ب) ١۵٧٢(
. كردند كردند؛ ولي عمل خود را با نیازھا و رسوم زمان جنگ توجیھ مي رضایتي پرھیزكارانھ اعدام مي

ش عزل شد بھ مبارزه طلبید؛ از مقام شدند؛ ھر یك از آنھا را مي خود آنھا نیز گرفتار این حوادث ناگوار مي
در ھر لحظھ دستخوش . كرد؛ و بھ سوي گیوتین فرستادـ راستي كھ بسیاري از آنھا چنین سرانجامي داشتند

اي در جبھھ یا  شورش تودة مردم پاریس، یا گارد ملي، یا سرداري جاھطلب بودند؛ ھر شكست عمده
روز، وظایف مختلف در این ضمن، شب و . شورشي در یكي از استانھا ممكن بود آنھا را واژگون سازد

كردند؛ از یك تا چھار  ھاي فرعي كار مي از ھشت صبح تا ظھر در ادارات یا كمیتھ: دادند خود را انجام مي
جستند؛ از ساعت ھشت تا اواخر شب را بھ مشورت یا تبادل افكار، در  بعدازظھر در كنوانسیون شركت مي

  ي كھ آن مقام را بھ عھده گرفتند، فرانسھ ھنگام. گذراندند پیرامون میزسبز، در اطاق كنفرانس مي

طلبان در غرب بود؛ ارتشھاي بیگانھ در شمال شرقي،  ژیروندنھا در جنوب، طغیانھاي كاتولیكھا و سلطنت
كرد؛ در دریا و خشكي شكست خورده و ھمة بنادرش مسدود شده  شرق، و جنوب غربي آن را تھدید مي

فرانسھ بر اثر دیكتاتوري و ترور بھ وحدتي سیاسي دست یافتھ  در زماني كھ كمیتة بزرگ سقوط كرد،. بود
ـ ژوست تربیت یافتھ و گاھي تحت فرمان آنھا  وسیلة كارنو و سن بود؛ نسلي تازه از سرداران جوان ـ كھ بھ

دشمن را با پیروزیھاي قاطع خود عقب رانده بودند؛ و فرانسھ كھ بھ تنھایي با  ـ  بھ صحنة نبرد رفتھ بودند
  .جنگید، در ھمھ كار، جز امور داخلي، با پیروزي مواجھ بود اروپا مي ھمة

V ١٧٩۴ژوئیة  ٢٨ـ ١٧٩٣سپتامبر  ١٧: ـ دورة وحشت  

  اند ـ خدایان تشنھ١

قانون «دقیقًا از زمان اعالم . اي بود و ھم روزگاري مخصوص داشت وحشت، ھم براي خود دوره
اما ترور . ادامھ یافت ١٧٩۴ژوئیة  ٢٨اعدام روبسپیر در آغاز شد و تا  ١٧٩٣سپتامبر  ١٧در » مظنونان
نیز وحشتي بود؛ و وحشت دیگري ھم پس از سقوط ناپلئون  ١٧٩۵ماه مھ » ترور سفید«و  ١٧٩٢سپتامبر 
  .پیش آمد

ومرج داخلي بود كھ منجر بھ ھراس و آشوب  علل پیدایش دورة وحشت مشھور، خطر خارجي و ھرج
كشورھاي عضو اتحادیة اول، ماینتس را دوباره بھ تصرف درآوردند . شدمردم و موجب حكومت نظامي 

كیلومتري پاریس شده بودند؛ و قواي اسپانیا،  ١۶٠؛ بھ آلزاس حملھ برده و وارد واالنسین در )ژوئیھ ٢٣(
لشكرھاي فرانسھ مضمحل شده بودند؛ و سرداران فرانسوي . پرپینیان و بایون را تسخیر كرده بودند

طلبان فرانسھ یك ناوگان فرانسوي، یك پایگاه  ، سلطنت اوت ٢٩در . گرفتند دولت را نادیده ميدستورھاي 
بریتانیا بر دریاھا حاكم بود، . دریایي مھم، و یك زرادخانة عظیم را در تولون بھ انگلیسیھا تسلیم كرده بودند

پیروز، بھ ھمان نسبت كھ  متفقین. توانست مستعمرات فرانسھ را در سھ قاره بھ راحتي تصرف كند و مي
  . كردند آمدند، دربارة تقسیم فرانسھ و استقرار مجدد حقوق فئودالي بحث مي پیش مي

وانده در آتش ضدانقالبي . آمد كھ انقالب در حال اضمحالل است نظر مي از لحاظ داخلي چنین بھ
اشراف چھ در داخل ). یھژوئ ١٨(سوخت؛ شورشیان كاتولیك قواي دولتي را در ویھ شكست داده بودند  مي

لیون، بورژ، نیم، . عنوان مھاجر با خیال راحت در صدد برقراري حكومت سابق بودند و چھ در خارج بھ
جنگ طبقاتي میان فقیر و غني اوج . مارسي، بوردو، نانت، برست بھ دست ژیروند شورشي افتاده بود

  .گرفت مي

  سپتامبر برقرار شده بود بر اثر  ٢٩و  ۴یمتھا كھ در نظارت بر ق. اقتصاد خود بھ منزلة میدان نبرد بود
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ورزیدند، و بھ تدریج از تھیھ یا توزیع غذاھایي كھ بھاي  بودند؛ كشاورزان و بازرگانان با آنھا مخالفت مي
ھاي شھرھا كھ ھر روز مقدار كمتري محصول از بازار یا  كردند؛ مغازه آنھا تعیین شده بود خودداري مي

آوردند، فقط قادر بھ تأمین نیازھاي تعداد كمي از افرادي بودند كھ ھر روز در برابر  يروستا بھ دست م
در پاریس، . وحشت از قحطي سراسر پاریس و دیگر شھرھا را فراگرفت. كشیدند دكانھاي آنھا صف مي

در . دسانلیس، آمین، روان، جمعیت نزدیك بود كھ دولت را بر اثر اعتراض بھ كمبود مواد غذایي ساقط كن
را بھ كنوانسیون رھبري كرد و از نمایندگان خواست كھ ھمة ) دیوانگان(رو، گروه آنراژه  ژوئن، ژاك ٢۵

سودجویان را ـ كھ بعضي از نمایندگان را نیز جزء آنھا دانست ـ دستگیر و مجبور بھ پس دادن ثروت جدید 
  :وي گفت. خود كنند

اند كھ طي چھار سال اخیر از  ثروتمندان بوده. موافقید دموكراسي شما دموكراسي نیست، زیرا كھ با ثروت
اخاذي آنھا حد . كنند اند؛ اشراف تاجر كھ بدتر از نجبا ھستند بیشتر بھ ما ظلم مي مند شده ثمرات انقالب بھره

وقت آن است كھ كشمكش شدید . رود انگیز باال مي و حصري ندارد، زیرا بھاي كاالھا بھ طرزي وحشت
آیا دارایي افراد رذل مقدستر از جان آدمیزاد است؟ … . و كارگران بھ پایان برسد میان سودجویان

نیازمندیھاي زندگي باید توسط سازمانھاي اداري جھت توزیع تأمین شود، كما اینكھ قواي نظامي در اختیار 
نظور نیست داران كافي براي م تا زماني كھ سیستم دگرگون نشده است، گرفتن مالیات از سرمایھ. [آنھاست

كولوتھا خواھند ـ  تا انحصار و قدرت اخاذي از بین نرود، تجار روز دیگر مبلغ مشابھي از سان] زیرا
  . گرفت

عنوان خائنان بھ انقالب انتقاد  ابر با عباراتي كھ كمتر جنبة كمونیستي داشت از طبقة بورژوازي بھ ژاك
اوت،  ٣٠در . كار یا جبان بگیرند محھكرد، و از كارگران خواست كھ قدرت را از دست دولتي مسا

سپتامبر، گروھي از  ۵در » باید ترور برنامة روز باشد«: اي این جملة سحرآمیز را بر زبان راند نماینده
ـ  ژان. اعالن جنگ دادند و بھ دفتر كمون در شھرداري رفتند» جابران، محتكران، و اشراف«بخشھا بھ 

س شھر با نمایندگان خود بھ كنوانسیون رفتند و تقاضا كردند كھ پاش شھردار و پیرشومت رئیس پلی گیوم
لشكري انقالبي با یك دستگاه گیوتین قابل حمل در فرانسھ بگردد، ھر فرد ژیروندن را بگیرد، و ھر 

كشاورز را مجبور بھ تسلیم محصوالت احتكارشدة خود كندـ در غیراین صورت او را در محل بھ قتل 
  . برساند

داد، كمیتة نجات ملي  مورد حملة دشمن بود و در آن انقالبي در داخل انقالب روي مي در محیطي كھ
وجود آورد و آنھا را رھبري كرد تا فرانسھ را بھ پیروزي رسانید، و دستگاه تروري برپا كرد  لشكرھایي بھ

  .كھ باعث ایجاد وحدت ملتي پریشان شد

كھ كارنو و بارر تقدیم كرده بودند، دستور اي  اوت، كنوانسیون براساس طرحھاي جسورانھ ٢٣در 
  :وظیفة اجباري را كھ در تاریخ فرانسھ سابقھ نداشت صادر كرد، بدین مضمون برقراري نظام

  اند، از ھمة فرانسویان  از این تاریخ تا زماني كھ دشمنان از خاك جمھوري رانده نشده

جوانان باید بروند و بجنگند؛ مردان متأھل . دشود كھ بھ طور دائم براي خدمت نظام آماده باشن خواستھ مي
باید سالح بسازند و غذا حمل كنند؛ زنان باید چادر و لباس بدوزند و در بیمارستان بھ كار بپردازند؛ پیران 

باید بھ معابر عمومي بروند تا حس شجاعت جنگجویان را برانگیزند و دربارة تنفر علیھ پادشاھان و وحدت 
  .زندملت بھ موعظھ بپردا

وپنجسالگي باید در گردانھایي ثبت نام كنند كھ پرچمي با این  ھمة جوانان مجرد از سن ھجده تا بیست
  » .پا خاستھ است ملت فرانسھ علیھ ستمگران بھ«: عبارت داشتھ باشد
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باغھاي تویلري و لوكزامبورگ پراز . اي فعال درآمد صورت زرادخانھ ظرف مدت كوتاھي، پاریس بھ
بیكاري از . ساختند كھ غیراز ساختن ششصدوپنجاه تفنگ در روز، سالحھاي دیگري ھم مي دكانھایي شد

. سالحھاي خصوصي، فلز، لباس اضافي، مصادره شد؛ ھزاران كارگاه بھ تصرف مردم درآمد. میان رفت
 بھ. زور گرفتھ شد ھم سرمایھ و ھم كار محدود شد؛ وامي بھ مبلغ یك میلیارد فرانك از ثروتمندان بھ

ناگھان فرانسھ بھ صورت دولتي . پیمانكاران گفتھ شد كھ چھ بسازند؛ دولت بھاي كاالھا را تعیین مي كرد
شد، در  دوسود، گوگرد، كھ سابقًا قسمتي از آن وارد مي كربنات مس، آھن، شوره، پتاس، بي. توتالیتر درآمد
و بنادرش تحت محاصره قرار گرفتھ دست آید كھ كلیة مرزھا  بایستي از خاك خود فرانسھ بھ این زمان مي

جنس  ١٧٧۵در سال ) كھ چندي بعد زیر تیغة گیوتین جان سپرد(خوشبختانھ شیمیدان بزرگ الووازیھ . بود
باروت را اصالح كرد و تولید آن را افزایش داد؛ ارتش فرانسھ باروت بھتري از باروت دشمنان در اختیار 

، و فوركروا خواستھ شد كھ مواد الزم را تھیھ كنند، یا بھ جاي آنھا از دانشمنداني مانند مونژ، برتولھ. داشت
مواد دیگري بسازند؛ این عده در آن زمان در رشتة خود ممتاز بودند، و بھ كشور خود خدمات شایاني 

  .كردند

تجھیزات آنھا در این زمان . تا اواخر سپتامبر، فرانسھ در حدود پانصدھزار سرباز زیر پرچم داشت
توانند در مورد مردن از خود ذوق  انضباطشان ضعیف و روحیة آنھا متزلزل بود، تنھا قدیسین ميناقص، 

در این موقع، براي نخستین بار، تبلیغات جزء فعالیت دولت شد و تقریبًا در انحصار آن . و شوق نشان دھند
شور را گزارش كنند، و داد كھ اوضاع ك ھا پول مي ـ باتیست بورشوت، وزیر جنگ، بھ روزنامھ ژان. درآمد

ھا در اردوگاھھا، یعني جایي كھ چیز دیگري براي خواندن وجود  ھایي از این روزنامھ دستور داد كھ نسخھ
رفتند تا براي سربازان سخنراني كنند و مواظب  اعضا یا نمایندگان كمیتھ بھ جبھھ مي. نداشت، توزیع شود

سپتامبر، با قوایي مركب از انگلیسیھا و  ٨تا  ۶از  در نخستین درگیري در ھوندشوتھ،. ژنرالھا باشند
اتریشیھا، دوبرل، مأمور كمیتھ، شكست را مبدل بھ پیروزي كرد، و این كار در زماني بود كھ ژنرال 

 ١۴كار را در  سبب این اشتباه و اشتباھات دیگر بود كھ آن سرباز كھنھ بھ. اوشار پیشنھاد عقبنشیني داده بود
  ودو ژنرال دیگر را، كھ  بیست. یوتین اعدام كردندبا گ ١٧٩٣نوامبر 

علت اشتباه یا بیعالقگي یا عدم توجھ آنھا بھ دستورھاي كمیتھ، بھ زندان  ھمة آنھا از رژیم سابق بودند، بھ
افراد جوانتري كھ در دورة انقالب تربیت شده بودند جاي آنھا را گرفتند ـ مانند اوش، پیشگرو، . انداختند

شد  و، اینان جرئت آن را داشتند كھ سیاست حملة مداوم را كھ از طرف كارنو پیشنھاد ميژوردان، مور
نفر  ۶۵‘٠٠٠كار فرانسوي با  نفر سرباز تازه ۵٠‘٠٠٠اكتبر، ھنگامي كھ  ١۶در واتینیي، در . اجرا كنند

پیروزي  .اتریشي مواجھ شدند، كارنو تفنگي بھ دوش گرفت و با سربازان ژوردان بھ صحنة نبرد شتافت
  .قاطع نبود، ولي روحیة لشكرھاي انقالبي را باال برد و اختیارات كمیتھ را تقویت كرد

سپتامبر، كنوانسیون فرمانبردار، قانون مظنونان را تصویب كرد و بھ كمیتھ یا نمایندگان آن اختیار  ١٧در 
كھ معزول شده ولي ھنوز داد كھ ھر مھاجر بازگشتھ، ھر یك از خویشان یك نفر مھاجر، ھر كارمند رسمي 

بھ كارش دوباره منسوب نشده یا ھر كس را كھ با انقالب یا جنگ كوچكترین مخالفتي كرده باشد، بدون 
شد ھمگي غیراز انقالبیون شناختھ شوند ـ و  قانون سختي بود كھ باعث مي. اخطار قبلي دستگیر كند

بردند؛  سر مي شت مداوم از توقیف یا حتي اعدام بھبنابراین تقریبًا ھمة كاتولیكھا و بورژواھا ـ در حالت وح
كرد كھ وجود آن براي حفظ الاقل وحدت ظاھري، در جنگي كھ در راه  كمیتھ این قانون را چنین توجیھ مي

بعضي از مھاجران با آن دوازده نفر موافق بودند كھ وحشت و . گرفت، الزم است بقاي ملي صورت مي
كنت مو نمورن، وزیر امور خارجة لویي . ي مشروع حكومت استترور در مواقع بحراني ابزارھا

كنت » .بھ عقیدة من الزم است كھ پاریسیھا با ترور مجازات شوند«: چنین نوشت ١٧٩٢شانزدھم، در سال 
ادامھ خواھد داشت تا آنكھ كنوانسیون «فالخسالندر معتقد بود كھ مقاومت فرانسویان در برابر متفقین 

آور  حرفھاي آنھا وحشت«: از منشیان پادشاه پروس دربارة مھاجران چنین نظر داد یكي» .عام شود قتل
صورت گورستان  اگر ھموطنانش را در معرض انتقام آنھا قرار دھیم، ظرف مدت كوتاھي فرانسھ بھ. است

  » .انگیزي درخواھدآمد شگفت
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اسراف و تبذیرھاي ملكھ، دخالت او گذشتھ از . كنوانسیون در مورد ملكھ مواجھ با انتخاب اعدام یا عفو بود
، تردیدي نبود )دشواري مستحق اعدام بود جرایمي كھ بھ(در امور كشور، تنفر مشھور او از عوام پاریس 

منظور جلوگیري از انقالب و برقراري قدرت سنتي سلطنت  كھ وي با مھاجران و دولتھاي خارجي بھ
ات چنین بود كھ از حق انساني دفاع از خویشتن استفاده احساس وي در این اقدام. فرانسھ رابطھ داشتھ است

كند؛ متھمانش عقیده داشتند كھ وي قوانیني را كھ بھ تصویب نمایندگان منتخب ملت رسیده، نقض كرده  مي
ھاي جنگي لشكرھاي  ظاھرًا مذاكرات خصوصي شوراي سلطنتي، حتي نقشھ. و مرتكب خیانت شده است

  .در میان گذاشتھ بود انقالبي را با دشمنان فرانسھ

  ترز كھ در این زمان پانزدھسالھ بود؛ پسري  ـ  دختري بھ نام ماري: از لویي شانزدھم چھار فرزند داشت

اگرچھ . پنداشت كھ لویي ھفدھم خواھد شد شارل كھ در این وقت ھشت سال داشت و چنین مي ـ  نام لویي
دید كھ  ردند، ولي با نگراني و سپس ناامیدي ميك دخترش و خواھر شوھرش بھ نام الیزابت بھ او كمك مي

اي در مورد فرار  ، بھ ملكھ نقشھ١٧٩٣در مارس . شكند حبس مداوم تندرستي و روحیة كودك را درھم مي
ھنگامي كھ دولت . جا بگذارد داده شد، ولي او نپذیرفت زیرا كھ این فرار مستلزم آن بود كھ فرزندانش را بھ

انده بود آگاه شد، ولیعھد را با وجود كوششھاي مادرش از او جدا كرد، و او را اي كھ متروك م از توطئھ
، پس از یك سال حبس در تامپل، ملكھ و دخترش و ١٧٩٣اوت  ٢در . دور از خویشانش نگاه داشت

ـ آن قسمت از عمارت دادگستري كھ )محل اقامت سرایدار(خواھرشوھرش را بھ اطاقي در كونسیرژري 
یعني ملكھ، بھتر از پیش  »بیوهكاپة «در آنجا با . انتقال دادند ـ  ساختمان در آن مي نشستسابقًا نگھبان 

ر آن ماه در اواخ. كردند، و حتي اجازه دادند كھ كشیشي بیاید و در زندان آیین قداس را برپا دارد رفتار مي
بنابراین او را بھ اطاق دیگري بردند و با . با كوششي دیگر جھت فرار موافقت كرد، ولي بھ جایي نرسید

  .دقت بیشتري از او مراقبت كردند

بعضي از اعضا مایل بودند كھ او را زنده . سپتامبر، كمیتھ براي تعیین سرنوشت او تشكیل جلسھ داد ٢در 
ـ آندره خواھان  بارر و سنت. عنوان گروگاني در ازاي صلح قابل قبولي بھ اتریش تسلیم كنند نگاه دارند و بھ

وسیلة پیوند خون، با  ن حكم اعدام، بھگفتند این كار باعث خواھد شد كھ امضاكنندگا اعدام او بودند و مي
ـ كولوتھا  من از طرف شما بھ سان«: ابر، از اعضاي كمون، بھ ھیئت دوازده نفره گفت. یكدیگر متحد شوند

این عده خواھان آنند، و بدون كمك آنھا خود شما زنده . ام كھ سر آنتوانت از تن جدا خواھد شد قول داده
  » .كنم روم و سر او را قطع مي شوم، خودم مي اگر زیاد معطل… . نخواھید ماند

اكتبر در برابر دادگاه انقالبي  ١۵و  ١۴اكتبر، ملكھ بھ بازجویي مقدماتي طوالنیي تن درداد؛ و در  ١٢در 
تا  ۵بعدازظھر و از ساعت  ۴صبح تا  ٨روز اول از ساعت . تنویل دادستان كل بود ـ  فوكیھ. محاكمھ شد

او را متھم . صبح تا سھ بعدازظھر مورد بازجویي قرار گرفت ٩از ساعت  بعدازظھر، و روز دوم ١١
كردند كھ میلیونھا فرانك از خزانة دولت را بھ برادرش یوزف دوم امپراطور اتریش انتقال داده و از قواي 
بیگانھ جھت حملھ بھ فرانسھ دعوت كرده است، و براي توجیھ گفتار خود گفتند كھ وي در صدد برآمده كھ 

: تنھا از ھمین اتھام اخیر بود كھ وي عصباني شد و گفت. خالق پسرش را از لحاظ جنسي خراب كندا
من از ھمة مادراني كھ . كند طبیعت از دادن جواب بھ چنین اتھامي كھ بھ مادري زده شد خودداري مي«

روزگاري نقل محافل حاضران از دیدن این زن، كھ زیبایي و نشاط جواني او » .كنم اینجا ھستند استمداد مي
  سالگي  وھشت آمدند، زني كھ در سي اروپا بود بھ رقت در

جنگید كھ ظاھرًا تصمیم  و در مرگ ھمسرش جامة سیاه پوشیده بود و با شجاعت و وقار علیھ كساني مي
پس از آنكھ . داد خراب كنند داشتند روحیة او را با عذاب ممتدي كھ ھم جسم و ھم فكر او را آزار مي

مھ بھ پایان رسید، چشمش از فرط خستگي قادر بھ دیدن نبود، و مجبور شدند او را تا اطاق زندان با محاك
  . در آنجا بود كھ شنید كھ بھ مرگ محكوم شده است. خود ببرند
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در حبس مجرد، نامة تودیعي براي خواھرشوھرش الیزابت نوشت و از او خواست كھ دستورھایي را كھ 
پسرم ھرگز «: در این نامھ نوشتھ بود. ود بھ جاي گذاشتھ است بھ آنھا ابالغ كندشاه براي پسر و دختر خ

كنم از یاد ببرد، و ھرگز در صدد برنیایید كھ  نباید آخرین كلمات پدر خود را كھ آنھا را برایش تكرار مي
را دریافت داشت و تنویل آن  ـ  دست مادام الیزابت نرسید، بلكھ فوكیھ این نامھ بھ» .انتقام مرگ مرا بگیرید

  .براي روبسپیر فرستاد، و جزء مدارك مخفي او پس از مرگش پیدا شد

پشت بست و موي  ، ھانري سانسون دژخیم بھ اطاق او آمد و دستھایش را بھ١٧٩٣اكتبر  ١۶در صبح 
اي كھ در دو سوي آن سرباز ایستاده بود و از مقابل جمعیت  سپس او را از كوچھ. پشت گردنش را زد

ظھر شده بود كھ سانسون سر جدا شدة او را . زدند تا میدان انقالب با گاري بردند لفي كھ بھ او طعنھ ميمخا
  .بھ جمعیت نشان داد

ھر . دادگاه انقالب پس از برداشتن این قدم شروع بھ صدور احكام اعدام از قرار ھفت حكم در روز كرد
ویك ژیروندني كھ از  بیست. از آنھا را اعدام كرد تعداد از اشراف را كھ در دسترس بود دستگیر و بسیاري

اكتبر بھ محاكمھ كشانده شدند؛ فصاحت ورنیو و بریسو سودي بھ حالشان  ٢۴نظر بودند در  ژوئن تحت ٢
یكي از آنھا بھ نام واالزه بھ محض خروج از دادگاه خنجري بھ خود . نداشت؛ ھمھ را بسرعت اعدام كردند

در آنجا نیز بھ نوبة خود . ن محكومان گذاشتند و ھمھ را تا سكوي اعدام بردندزد؛ بدن بیجانش را در میا
  » .بلعد كودكان خود را مي ساتورنوسنقالب مثل «: ورنیو گفتھ بود. گردنش زیر تیغة گیوتین قرار گرفت

منزلة پلكاني براي رفتن بھ زیر  كھ اكنون در كونسیرژري كھ بھـ  روالن ھ این وقایع در مانونمسلم است ك
زندان وي ! آورد وجود مي چھ خشم و ھراسي بھـ  تیغة گیوتین درآمده بود در انتظار سرنوشت خود بود

و خود او در  آوردند، آمیز ھم بود؛ دوستانش براي او كتاب و گل مي ھاي مثبت و مالطفت داراي جنبھ
  اطاقش كتابخانة كوچكي ترتیب داد كھ بیشتر مطالب آن 

پنداشت كھ آیندگان با ھم اختالف  چنین مي. خاطرات خود كرد و آن را، ندایي بھ آیندگان بیطرف، نامید
شد  داد، خاطرة ایام خوش او باعث مي ضمن آنكھ وقایع روزگار جواني خود را شرح مي. نخواھند داشت

  :چنین نوشت ١٧٩٣اوت  ٢٨در . روزھاي فعلي برایش ناگوارتر شود كھ مالحظة

مصائب كشورم مرا عذاب . ام براي ادامة این خاطرات سست شده است كنم عزم و اراده احساس مي
صورت  فرانسھ بھ. سازد كند و قوة تخیلم را منجمد مي دھد؛ غمي غیرارادي در روحم رسوخ مي مي

تواند این روزگار  تاریخ ھرگز نمي… . انگیز در آمده است وحشت گورستان وسیع كشتارھا و صحنة
روم یا بابل كجا بھ پاي پاریس . ترسناك یا ھیوالھایي را كھ در آن بھ وحشیگري مشغولند مجسم كند

  رسید؟ مي

بیني اینكھ نوبت او نیز بزودي فرا خواھد رسید، در دستنوشتة خود براي تودیع با ھمسر و با عاشق  با پیش
  :ود ـ كھ توانستھ بودند از دامھایي كھ برایشان گسترده بودند بگریزند ـ چنین نوشتھ بودخ

اي دوستان، آرزومندم كھ بخت مساعد، شما را بھ ایاالت متحده، كھ تنھا پناھگاه آزادي است، رھنمون 
و اي شما، ھمسرم و اي مصاحبم، كھ بر اثر پیري زودرس ضعیف شده و بھ دشواري از دست …  .ودش

تا كي باید شاھد پریشاني میھن و انحطاط ھموطنان … توانم شما را دوباره ببینم؟ اید، آیا مي قاتالن گریختھ
  خود باشم؟

ب، او را متھم كردند كھ در ، در برابر دادگاه انقال١٧٩٣نوامبر  ٨در . انتظارش بھ درازا نكشید
آمیزي براي  ھاي تشویق دلیل اموال عمومي شریك روالن بوده، و از اطاق زندان نامھ استفادة بي سوء

. كردند، فرستاده است باربارو و بوزو، كھ در آن ھنگام علیھ تسلط ژاكوبنھا بر كنوانسیون فتنھ برپا مي
دادگاه او را . ھ دقت انتخاب شده بودند او را خائن نامیدندچون بھ دفاع از خود پرداخت، تماشاچیاني كھ ب
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برطبق گزارش . مجرم شناخت، و در ھمان روز در میدان انقالب گردنش در زیر گیوتین قرار گرفت
گویند وقتي كھ بھ مجسمة آزادي، كھ توسط داوید در آن میدان باشكوه نصب شده بود، نگاه  مشكوكي، مي
  »!كنند ي، چھ جنایتھا بھ نام تو مياي آزاد«: كرد، فریاد زد

شناسي  نوامبر نوبت بایي شھردار رسید كھ ستاره ١٠در . گروھي از انقالبیون نیز بھ دنبال او اعدام شدند
سوي شاكیاني كھ نابھنگام در  نوار سرخ را بھ شاه داده و از گارد ملي خواستھ بود بھ وي گل. معروف بود

نوامبر تیغة گیوتین بھ گردن فیلیپ اگالیتھ فرود آمد؛  ١٢در . دند شلیك كندمارس حاضر شده بو ـ  دو ـ  شان
  توانست درك كند كھ چرا  وي نمي

خواھند چنان متفق وفاداري را از بین ببرند؛ ولي خون پادشاھان در رگھایش جریان داشت، و طالب  مي
نوامبر  ٢٩ي خواھد شد؟ سپس در توانست بگوید كي دوباره گرفتار این دیوانگ وتاج بود؛ چھ كسي مي تخت

بعد نوبت ژنرالھایي مانند . نوبت آنتوان بارناو رسید كھ كوشیده بود از ملكھ حمایت و او را راھنمایي كند
  . رسید… كوستین، اوشار، بیرون و

خطر انداختھ بودند، در  روالن، پس از سپاسگزاري از دوستاني كھ زندگي خود را براي حمایت از او بھ
امبر بھ تنھایي بھ قدم زدن پرداخت، بر زمین نشست و بھ درختي تكیھ داد و این نامة تودیع را نو ١۶

از ترس نبود، بلكھ از خشم بود كھ پس از شنیدن قتل ھمسرم گوشة عزلت را رھا كردم، مایل «: نوشت
  » .نبودم بر روي زمیني زندگي كنم كھ بھ جنایت آلوده شده است

كوندورسھ، پس از آنكھ مطلبي در ستایش ترقي نوشت، زھر خورد . د فرو كردسپس شمشیر را بر بدن خو
باربارو با تفنگ بھ زندگي خود پایان داد، ولي نمرد، و با گیوتین او را اعدام كردند ). ١٧٩۴مارس  ٢٨(
. پتیون و بوزو كھ تحت تعقیب عمال دولت بودند، در دشتي نزدیك بوردو خود را كشتند). ژوئن ١۵(

  .ژوئن پیدا شد ١٨شان، در وضعي كھ گرگھا نیمي از آنھا را خورده بودند، در اجساد

  ـ ترور در استانھا ٢

در بعضي از شھرھا، مانند بوردو . ژیروندنھاي دیگري ھنوز بودند كھ سرشان بر روي تنشان قرار داشت
اگر قرار باشد حركت كردند كھ  ژاكوبنھا احساس مي. و لیون، آنھا زمام امور را بھ دست گرفتھ بودند

ژیروندنھا در جھت استقالل استانھا متوقف شود و فرانسھ بھ صورت كشوري متحد زیر نظر ژاكوبنھا 
بھ ھمین منظور و اھدافي دیگر، كمیتة نجات . قرار گیرد، باید ژیروندنھا را از صحنة روزگار محو كنند

ھاي تعیین شده اختیارات  بھ آنھا در زمینھخود را بھ خارج از پاریس فرستاد و » نمایندگان مأمور«ملي 
توانستند كارمندان منصوب را عزل كنند؛ دیگران را بھ كار بگمارند؛ افراد مظنون  این عده مي. مطلق داد

را دستگیر كنند؛ اشخاص را براي دخول در نظام وظیفھ بگیرند؛ مالیات وضع كنند؛ بھ تعیین قیمت كاالھا 
ھاي امنیت  ند؛ محصول و لباس یا مواد مختلف را مصادره كنند؛ و كمیتھبپردازند؛ بھ زور وام بگیر

نمایندگان، غالبًا در محیطي مخالف و . عمومي محلي را بھ عنوان عمال كمیتة پاریس مورد تأیید قرار دھند
م و آنھا مخالفتھا را بدون رح. آسا انجام دادند بیحال، در مورد تشكیالت انقالبي و نظامي كارھایي معجزه
  .كردند گاھي تندرویھاي آمیختھ با ذوق و شوق مفرط سركوب مي

كھ با كمال خوشوقتي (، وي بھ اتفاق ژوزف لوبا ١٧٩٣اكتبر  ١٧در . موفقترین آنھا سن ـ ژوست بود
اتریشیھا در سرزمیني كھ ذاتًا . اعزام شد تا آلزاس را از حملة اتریشیھا نجات دھد) رھبري او را پذیرفت

لشكریان فرانسھ از . ان و ادبیات و آداب آلماني بود بھ پیروزیھاي سریعي دست یافتھ بودنداز لحاظ زب
  سوي ستراسبورگ عقب رانده شده بودند،  ساحل راین بھ
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سن ـ ژوست شنیده بود كھ افسراني كھ كامًال روحیة انقالبي . بردند سر مي و در حالت شكست و شورش بھ
انھ رفتار كرده و آنھا را خوب رھبري نكرده و شاید ھم بھ آنھا خیانت نداشتند با لشكریان فرانسھ ظالم

آنگاه بھ شكایت سربازان . سن ـ ژوست ھفت تن از آنان را در برابر صف لشكریان اعدام كرد. اند كرده
از طبقات مرفھ ھر قسم كفش، كت، پالتو، . گوش فراداد، و با قاطعیت مخصوص خود بھ رفع آن پرداخت

افسران . لیور مطالبھ كرد ٩٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠تن از افراد متمول  ١٩٣في بھ زور گرفت، و از و كاله اضا
ھنگامي كھ لشكریان فرانسھ . گیران محكوم را بھ جوخة اعدام سپرد ناالیق و بیحال را كنار گذاشت و رشوه

ھ تصرف فرانسھ دوباره با اتریشیھا روبرو شدند، مھاجمان را از آلزاس بیرون راندند، و آلزاس دوباره ب
سن ـ ژوست كھ براي انجام وظایف دیگر مشتاق بود، بھ پاریس بازگشت و تقریبًا فراموش كرد كھ . درآمد

  .با خواھر لوبا نامزد شده است

آبي كھ  این كشیش سابق چشم. ژوزف لوبون، وظیفة خود را بھ عنوان نمایندة كمیتھ خوب انجام نداده بود
برحذر باشد، بھ منظور خشنود » كار بشر دروغگو و اشتباه«ند كھ باید از رؤسایش بھ او تذكر داده بود

منشي او . نفر را در آراس اعدام كرد ٣٩٢نفر از اشراف كامبره را ظرف شش ھفتھ و  ١۵٠ساختن آنھا 
ھاي  رسید تشنجات چھره كشت، و چون بھ خانھ مي آدم مي» در نوعي تب«گزارش داده است كھ لوبون 

  . اعدام شد ١٧٩۵خود او در . كرد شده را براي زنش تقلید ميافراد اعدام 

كاریھ، مأمور شد كھ شورش كاتولیكھاي استان وانده را فرو بنشاند و  ، ژان ـ باتیست١٧٩٣در ماه ژوئیة 
توانیم  وقتي مي«: ارو دوسشل، عضو كمیتھ، بھ او متذكر شده بود كھ.جلو شورش مجدد نانت را بگیرد

كاریھ از او الھام گرفت، با شور و شوق تام مسئلة  ۶٨» .یم كھ از پیروزي مطمئن باشیمانساني رفتار كن
تواند براي جمعیت روزافزون خود غذا تھیھ  نسبت زندگي را با محیط پیش كشیده اعالم كرد كھ فرانسھ نمي

زرگانان و منظور جلوگیري از افزایش جمعیت، ھمة اشراف و كشیشھا و با كند؛ پس بھتر آن است كھ، بھ
در نانت، محاكمھ را تضییع وقت دانست و بھ قضات گفت كھ ھمة این افراد مظنون . قضات معدوم شوند

از آنجا كھ زندانھاي » .كنم باید ظرف دوساعت اعدام شوند، وگرنھ شما و ھمكارانتان را تیرباران مي«
آمد،  دست نمي واد غذائي بآساني بھنانت بر اثر وجود افراد محبوس و محكوم تا حد اختناق پرشده بود، و م

ھزار و پانصد مرد و زن و كودك را ـ با دادن حق تقدم بھ كشیشھا ـ  وي بھ دستیاران خود دستور داد كھ یك
با این وسیلھ و وسایل دیگر . سوار كرجي و كلك كنند و آنھا را در رودخانة لوار بھ زیر آب فرو ببرند

وي كار خود را با آنچھ بھ . لوب را ظرف چھارماه سر بھ نیست كندتوانست چھارھزار تن از افراد نامط
كرد؛ اھالي وانده در حال شورش بودند، و ھر یك از آنھا تا زمان  آمد، توجیھ مي نظرش قوانین جنگي مي

  صورت  مرگ بھ

د كمیتھ مجبور شد براي جلوگیري از حرارت او تھدی» .صورت گورستان در خواھیم آورد كنیم، آن را بھ
ھمھ یكي پس از «خود راه نداد و گفت كھ در ھر صورت  ولي او بیمي بھ. كند كھ او را دستگیر خواھد كرد

 ١۶او را بھ دادگاه انقالب احضار كردند، و در  ١٧٩۴در نوامبر » .دیگري با گیوتین اعدام خواھیم شد
  .دسامبر پیشگویي او بھ وقوع پیوست

ھاي رون و وار را با  و سایر نمایندگان كمیتھ، رودخانھ) ولتر فرزند دشمن سرسخت(ستانیسالس فررون، 
اما برعكس، . نفر در اورانژ ٣٣٢نفر در تولون،  ٢٨٢نفر در مارسي،  ١٢٠: خون مخالفان رنگین كردند

ژرژكوتون، ضمن مأموریت خود جھت گردآوري سرباز در استان پوي ـ دو ـ دوم، از خود مھر و شفقت 
چون . ھا را براي تولید سالح جھت ھنگھاي جدید متمركز ساخت ـ فران، كارخانھ در كلرمون. نشان داد

مند شدند كھ  كند، چنان بھ او عالقھ شھروندان دیدند كھ وي قدرت خود را با عدالت و انسانیت اعمال مي
دام اع» عدالت انقالبي«طي مأموریت او حتي یك نفر بر اثر . گرفتند براي حمل او با صندلیش، نوبت مي

  . نشد

ژوزف فوشھ، كھ روزگاري استاد زبان التین و فیزیك بود، در این ھنگام سي و چھار سال داشت، و ھنوز 
رسید كھ او  نظر مي بھ» .ام قابلترین مردي كھ دیده«بدان مرحلھ نرسیده بود كھ بالزاك در مورد او بگوید 
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خون، بابیني نوكدار و قلمي،  المنظر، الغر، عصباني، كم وي مردي بود كریھ. است شدهبراي توطئھ آفریده 
در تغییر ماھیت دادن . شناس و متین و رازدار و ساكت و خشن دھاني ھمیشھ بستھ، چشماني نافذ، موقع

در نظر افراد، . برد در مي شد و جان سالم بھ یل ميسریع، رقیب تالران بود و مانند او بھ ھرسو متما
در سال . كرد، با عاداتي محجوبانھ و عقایدي گستاخانھ شناس جلوه مي صورت مرد خانواده و وظیفھ بھ

داد؛  نشست و با آنھا رأي مي در آغاز با ژیروندنھا مي. ، از نانت بھ عضویت كنوانسیون درآمد١٧٩٢
اي منتشر كرد كھ در آن  طرف مونتانیارھا رفت و جزوه تفوق پاریس، بھبیني سقوط آنھا و  سپس، پیش

بھ عقیدة او براي پیشبرد جنگ، دولت باید . خواستار انتقال انقالب از مرحلة بورژوایي بھ پرولتاریا شد
» .مازاد احتیاجات شھروندان را بگیرد؛ زیرا داشتن چیز زاید نقض آشكار و بیجھت حقوق مردم است«

ضمن اجراي اختیارات كاملي كھ بھ ما «: گفت مي.  و نقره ھست باید تا پایان جنگ مصادره شودھرچھ طال
بھ » .ھاي سختي بزنیم كمك كنید كھ ضربھ… بند گذشتھ است زمان اقدامات نیم. اند باید سختگیري كنیم داده

مالكیت خصوصي اعالن عنوان نمایندة مأمور در استان لوار سفلي، و مخصوصًا در نور و مولن، فوشھ بھ 
ھزار سربازي را كھ وارد  با مصادرة پول، فلزات گرانبھا، اسلحھ، لباس، و غذا، توانست ده. جنگ داد

ظرفھاي مخصوص مراسم عشاي رباني و ظرفھاي دیگر و ھمچنین شمعدانھا . ارتش كرده بود مجھز كند
  را ـ ھمگي 

كمیتھ صالح ندانست جلو شور و . كنوانسیون فرستاد از طال و نقره ـ از كلیساھا غارت كرد و آنھا را بھ
اربوا در بازگرداندن لیون بھ آرمان   /التھاب او را بگیرد، و او را درست مردي دانست كھ بتواند بھ كولو د

  .انقالبي كمك كند

در میان یكصدوسي ھزار نفر جمعیت ھمھ نوع افراد دیده . داري فرانسھ بود لیون تقریبًا مركز سرمایھ
ھائي  متخصصاني مالي كھ با سراسر فرانسھ رابطھ داشتند؛ بازرگاناني كھ در سراسر اروپا شعبھ: شد مي

كردند؛ و باالخره، تعداد زیادي كارگر  داشتند؛ بعضي از صاحبان صنایع كھ تا یكصد كارخانھ را اداره مي
در آغاز سال . بردند حسد مي كھ بر افراد طبقة خود كھ در پاریس تقریبًا زمام دولت را در دست داشتند

. ، كارگران مزبور بھ رھبري ماري ـ ژوزف شالیھ كشیش سابق، بھ پیروزي مشابھي دست یافتند١٧٩٣
در ابتدا نیمي از كارگران ھنوز كاتولیك بودند، و جنبة . اما معلوم شد كھ مذھب قویتر از طبقھ است

طبقة بورژوازي قواي مختلف خود را علیھ  ھنگامي كھ. ضدكاتولیك سیاست ژاكوبنھا را خوش نداشتند
طلبان، و  وران، سلطنت اي از پیشھ دیكتاتوري پرولتاریا بسیج كرد، میان كارگران تفرقھ افتاد، و اتحادیھ

ژوئیة  ١۶(ژیروندنھا حكومت افراطي را طرد و شالیھ را ھمراه با دویست نفر از پیروانش اعدام كردند 
از شھر بیرون رفتند و در نواحي مجاور شھر اقامت كردند و منتظر  ھزاران تن از كارگران). ١٧٩٣

  .چرخش بعدي پیچ انقالب شدند

كوتون، كھ پاھاي خود را . داران فاتح اعزام داشت منظور برانداختن سرمایھ كمیتة نجات ملي لشكري را بھ
د شھر شد و تسلط زور وار اكتبر، بھ ٩از دست داده بود، جھت رھبري آن از كلرمون حركت كرد؛ در 

گفت در شھري كھ جمعیت آن تا آن اندازه متكي بھ راه افتادن  كوتون مي. ژاكوبنھا را دوباره برقرار ساخت
آمیز اتخاذ شود، ولي كمون پاریس با این  ھا و دكانھاست مصلحت در آن است كھ سیاستي مالطفت كارخانھ

كھ توسط روبسپیر تھیھ شده و بھ تصویب  اكتبر، كمون دستورالعملي را ١٢در . عقیده موافق نبود
روبسپیر آن را با خشم و غضب و براي گرفتن انتقام شالیھ و . كنوانسیون رسیده بود براي كوتون فرستاد

شھر لیون باید با خاك «: قسمتي از آن از این قرار است. دویست نفر از افراد افراطي اعدام شده نوشتھ بود
اید از بین برود؛ نام لیون باید از فھرست شھرھاي جمھوري حذف شود؛ ھاي اشراف ب یكسان شود؛ خانھ

نامیده خواھد شد؛ بر روي » شھر آزادشده«ھایي كھ برجاي بماند از این بھ بعد بھ اسم  مجموعة خانھ
  » .طلبان باشد ھاي لیون ستوني برپا خواھد شد كھ براي آیندگان گواه جنایات و مجازات سلطنت خرابھ

ھا را ویران كرد، ولي بعد  وي یكي از گرانترین خانھ. ظایفي كھ بھ او سپرده بودند خشنود نشدكوتون از و
اربوا /نوامبر كولو د ۴در . در كلرمون ـ فران بھ كارھاي دیگري كھ بیشتر با ذوقش سازگار بود پرداخت
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یفات مذھبي مضحك آنگاه بھ یك سلسلھ تشر. جاي او را در لیون گرفت و پس از چندي فوشھ بھ او پیوست
  خداي «دست زدند تا یاد شالیھ را بھ عنوان 

كرد خري گذاشتھ  اي كھ حركت مي در جلو دستھ. ، گرامي بدارند»اي كھ بھ خاطر مردم مرده است دھنده
بودند ملبس بھ جامة اسقفھا، با تاجي برسرش و صلیبي و كتاب مقدسي بر روي دمش؛ در میدان عمومي از 

ھاي چوبي  ش بسیار یاد كردند، و كتاب مقدس و كتاب دعا و نان تشریفاتي و مجسمھاین شھید با ستای
مركب » كمیسیون موقت«كولو و فوشھ، براي تصفیة انقالبي لیون، یك . مقدسان مختلف را بھ آتش كشیدند

ل كمیسیون اصو. وجود آوردند از دوازده عضو، و ھمچنین یك دادگاه ھفت نفره براي محاكمة مظنونان بھ
تاریخ معاصر نامیده شده است انتشار داد و توصیھ كرد كھ » نخستین مانیفست كمونیستي«خود را كھ 

بھ شما ستم «: متحد شود؛ از نجبا و بورژوازي انتقاد كرد و بھ كارگران گفت» طبقة عظیم فقرا«انقالب با 
فرانسھ تعلق دارد؛  ھمة محصوالت زمینھاي فرانسھ بھ» !شده است؛ باید ستمگران را درھم بشكنید

سوي عدالت اجتماعي،  عنوان نخستین قدم بھ ثروتھاي خصوصي باید در اختیار جمھوري قرار گیرد؛ و بھ
بدین ترتیب در . لیور در سال عایدي دارند ١٠‘٠٠٠لیور مالیات از یكایك كساني گرفتھ شود كھ  ٣٠‘٠٠٠

  .دست آمد اموالشان، مبالغ گزافي بھنتیجة زنداني كردن نجبا، كشیشھا و افراد دیگر و مصادرة 

این اعالمیھ موردپسند مردم لیون كھ اقلیت قابل توجھي از آنھا بھ پایة طبقة متوسط ارتقا یافتھ بودند قرار 
اي را امضا كردند كھ در آن خواستار ترحم بھ ھزاران زن و  ھزار زن عریضھ نوامبر، ده ١٠در . نگرفت

بھ كارھاي خصوصي و «:مأموران با خشونت پاسخ دادند. بردند مي سر مردي شدند كھ در زندانھا بھ
 ۴در » .شود ببینیم خواھیم اشكھایي را كھ باعث ننگ شما مي نمي… . وظایف خانوادگي خود بپردازید

وسیلة دادگاه جدید محكوم شده بودند بھ  دسامبر، شاید براي روشن شدن قضایا، شصت نفر زنداني را كھ بھ
وسیلة رگباري از  رون در فضاي بازي بردند، آنھا را در میان دو خندق قرار دادند و بھكنار رودخانة 

ونھ  روز بعد، در ھمان محل، دویست. شد ازپاي درآوردند ھایي كھ از چند عراده توپ شلیك مي چارپاره
بر، دویست نفر دسام ٧زنداني را كھ بھ یكدیگر بستھ شده بودند با رگبارھاي مشابھي بھ قتل رساندند؛ و در 

وسیلة گیوتین با راحتي بیشتري انجام  بعد، كشتار بھ از این زمان بھ. دیگر را بھ ھمان سرنوشت مبتال كردند
تا مارس . اي سریع بود كھ تعفن اجساد شروع بھ آلودگي ھواي شھر كرد گرفت، ولي باز بھ اندازه مي

صدھا . م آنھا از طبقة متوسط یا باال بودندنفر رسید كھ دوسو ١‘۶۶٧، تعداد كشتگان در لیون بھ ١٧٩۴
  .خانة گرانقیمت را با زحمت بسیار خراب كردند

، نمایندگاني از شھروندان لیون نزد كنوانسیون آمدند تا تقاضا كنند كھ بھ انتقامگیري ١٧٩٣دسامبر  ٢٠در 
فوشھ، . قیت دفاع كرده بودخاتمھ داده شود؛ ولي كولو زودتر از آنھا بھ پاریس آمده و از سیاست خود با موف

وي پس از آنكھ شنید كھ تولون دوباره . كھ براي تصدي امور لیون د رآن شھر مانده بود، ترور را ادامھ داد
  تسخیر شده است، بھ كولو 

وي . منظور شرح عملیات خود، بھ كنوانسیون احضار شد ، فوشھ، بھ١٧٩۴آوریل  ٣در » .خواھیم گذاشت
سبب آنكھ او را متھم بھ وحشیگري كرده بود ھرگز  رھایي یافت، ولي روبسپیر را بھاگرچھ از مجازات 

  .نبخشید؛ و وعده كرد كھ روزي از او انتقام بگیرد

در . كمیتة نجات ملي بتدریج تصدیق كرد كھ ترور در ایالتھا تاحد افراط پیش رفتھ و گران تمام شده است
از دیگران كاریھ، فررون و تالین را  كار برد، و پیش  ل امور بھاین مورد، روبسپیر نفوذ خود را براي تعدی

پایان یافت،  ١٧٩۴ترور در استانھا در مھ . احضار كرد، و از آنھا خواست كھ گزارش كار خود را بدھند
) ١٧٩۴ژوئیة  ٢٨ـ٢٧(در دورة وحشت، تا زماني كھ خود روبسپیر قرباني شد . ولي در پاریس تشدید شد

ھزار نفر در فرانسھ بھ قتل رسیده بودند؛ برطبق سایر برآوردھا،  نفر در پاریس و ھجدهدوھزاروھفتصد 
عنوان مظنون بھ زندان افتاده بودند بھ  شمار كساني كھ بھ. مجموع كشتارھا بھ چھل ھزار بالغ شده است

ة وحشت شد، دور از آنجا كھ اموال معدومان بھ خزانة دولت ریختھ مي. رسید حدود سیصدھزار نفر مي
  .متضمن سود بسیار بود
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  ـ جنگ علیھ مذھب٣

گاه  كساني كھ بھ ایمان، بھ منزلة تكیھ) ١: (در این ھنگام، شدیدترین اختالف میان دو گروه زیر روي داد
كساني كھ ) ٢(نھادند و  انگیز، ارج مي نھائي خود در این دنیاي مبھم، غیرقابل درك، و بدون معني و غم

. آوردند شمار مي دانستند و آن را مانع رسیدن بھ خرد و آزادي بھ  اي مي و پرھزینھ پرستي مذھب را موھوم
در اینجا ھواي نامساعد، زمین . این اختالف در وانده، یعني در سواحل میان لوار و الروشل، شدیدتر بود

ود بركنار گویي ولتر و آثار عصر خ اي و خشك، زندگي یكنواخت ـ تولد و مرگ ـ مردم را از بذلھ صخره
شھرنشینان و كشاورزان انقالب را پذیرفتند؛ ولي ھنگامي كھ مجلس مؤسسان اساسنامة مدني . داشت

صورت كارمندان  روحانیون را انتشار داد و بدان وسیلھ اموال كلیسا را مصادره كرد و ھمة كشیشھا را بھ
روم ساختھ است سوگند وفاداري دولت درآورد و از آنھا خواست كھ بھ رژیمي كھ آنھا را از ھمھ چیز مح

دعوت از جوانان . یاد كنند ـ كشاورزان از كشیشھائي كھ با دولت جدید موافق نبودند حمایت كردند
. صورت اجباري ـ آتش شورش را روشن كرد صورت داوطلب چھ بھ منظور خدمت در ارتش ـ چھ بھ بھ

در راه حمایت از دولتي كافر فدا كنند، و نھ در  پرسیدند چرا باید این جوانان زندگي خود را آنھا از خود مي
  راه كشیشھا و محرابھا و مقدسات خانوادگي؟

در وانده شورشي برپا شد، و نھ روز بعد بھ سرتاسر آن منطقھ  ١٧٩٣مارس  ۴بدین ترتیب بود كھ در 
رھبران طلبان بھ  چند تن از سلطنت. ھزار تن از شورشیان مسلح شدند تا اول مھ، سي. گسترش یافت

پیش از آنكھ كنوانسیون . صورت افرادي با انضباط درآورند كار را بھ روستایي پیوستند تا این سربازان تازه
  ببرد، این عده توار، فونتنھ،  بھ نیروي آنھا پي

در ماه اوت، كمیتة نجات ملي قوایي بھ وانده فرستاد، و بھ ژنرال كلبر، فرماندة . و آنژه را گرفتھ بودند
كردند از بین  دستور داد كھ قواي كشاورزان را درھم شكند و ھمة مناطقي را كھ از آنھا حمایت ميستون، 

و سرانجام آن را در ساونھ بكلي منھزم ) اكتبر ١٧(كلبر ارتش كاتولیكھا را در شولھ شكست داد . ببرد
دند تا ھر یك از اھالي ھیئتھایي نظامي از پاریس بھ آنژه، نانت، رن، و تور اعزام ش). دسامبر ٢٣(ساخت 

نفر اعدام  ۴۶٣. در حوالي آنژه یا خود آن شھر، ظرف بیست روز. وانده را كھ سالح برگیرند اعدام كنند
میلیون نفر در این جنگ  ، نیم)١٧٩۶ژوئیة (شدند، پیش از آنكھ مارشال اوش اھالي وانده را سركوب كند 

  .مذھبي جدید تلف شده بودند

در این زمینھ، توافق مختصري میان . اعتنا مانده بود مذھب بي جمعیت بھدر پاریس، قسمت اعظم 
  مونتانیارھا و ژیروندنھا بھ عمل آمده بود؛ آنھا در تقلیل قدرت روحانیون و برقراري یك تقویم غیرمذھبي

ا این كردند، و حتي ھر اسقفي كھ ب ھمچنین كشیشھا را تشویق بھ ازدواج مي. با یكدیگر ھمداستان شده بودند
تحت حمایت انقالب بود كھ در حدود دوھزار كشیش و . شد امر مخالفت ورزیده بود تھدید بھ تبعید مي

  . پانصد راھبھ تن بھ ازدواج دادند

صورت ھدف عمدة روش برنامة خود تلقي  زدایي را بھ نمایندگان كمیتھ در مأموریت خود، معموال مسیحي
فوشھ در نور، . دان افكند تا سرانجام او را مجبور بھ ازدواج كردیكي از آنھا كشیشي را بھ زن. كردند مي

باید ازدواج كنند؛ باید مانند حواریون : مقرراتي مذھبي براي روحانیون اعالم داشت، بدین مضمون كھ
اي درپیش گیرند؛ ھرگز نباید در خارج از كلیسا لباس روحاني بپوشند یا مراسم مذھبي را  زندگي ساده

اي نصب كنند با  بایستي لوحھ تشییع جنازه برطبق آیین مسیحیت ممنوع شد، و گورستانھا مي. جاي آرند بھ
فوشھ یك اسقف و سي كشیش را مجبور كرد كھ كاله » .مرگ خوابي است جاودانھ«این عنوان كھ 

دمولن، در رأس گروھي قرار . مخصوص خود را بھ دور اندازند و كاله سرخ انقالب را برسر بگذارند
كوتون در كلرمون ـ فران اعالم . فت كھ ھمة صلیبھا و شمایل عیسي و شمایلھاي دیگر را درھم شكستندگر

وي پزشكي را مأمور كرد كھ در مقابل مردم . صورت شیادي مالي درآمده است داشت كھ دین عیسي بھ
اي  قز رنگ شدهاي اعجازگر قرار داشت س كھ در شیشھ» خون عیسي«بر آنكھ  آزمایشھایي انجام دھد مبني
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وي بھ مستمري دولتي كشیشھا خاتمھ داد، ظروف زرین و سیمین كلیساھا را مصادره كرد، و . بیش نیست
منظور  توان آن را بھ صورت مدرسھ درآورد، با تصویب او، مي اعالم داشت كھ اگر نتوان كلیسایي را بھ
كرد كھ در آن طبیعت بھ منزلة خدا  اي اعالم سپس االھیات تازه. ایجاد مسكن جھت مستمندان خراب كرد

  . بود، و بھشت ھم یك مدینة فاضلة زمیني كھ در آن ھمة افراد خوب خواھند بود

. رھبران مبارزه علیھ مسیحیت عبارت بودند از ابر، عضو شوراي شھري و شومت، نمایندة كمون پاریس
 ١۶(صومعة سن ـ دني حملھ بردند گروھي از سان ـ كولوتھا تحت تأثیر سخنراني شومت و مقاالت ابر بھ 

  ، تابوتھاي )١٧٩٣اكتبر 

نوامبر، كنوانسیون بھ كمون پاریس دستور داد كھ رسمًا  ۶در . ذوب فلزات آنھا جھت جنگ پرداختند
اي از مردان و زنان ساكن محالت كارگري پاریس و  نوامبر، عده ١٠در . كلیساي مسیحي را انكار كند

ھا گذشتند، و وارد كنوانسیون شدند و از  لباسھا و آالت مذھبي مسخره از كوچھسروپا، با  جمعي افراد بي
نمایندگان خواستند كھ تعھد كنند در جشني كھ در آن شب در كلیساي بزرگ نوتر ـ دام ـ كھ نام آن را بھ 

شیزه اي ساختھ بودند كھ در آن دو در آنجا محراب تازه. تبدیل كرده بودند شركت جویند» پرستشگاه خرد«
عنوان االھة آزادي بھ چشم  كاندي از اپراي پاریس با لباسي مركب از پرچم سھ رنگ و با كالھي سرخ بھ

را ـ كھ بھ ھمین مناسبت توسط » سرود آزادي«ھمراه او خانمھاي جذاب و دلربایي بودند كھ . خورد مي
بھ پایكوبي و آوازخواني زائران در صحن كلیسا . خواندند ماري ـ ژوزف دوشنیھ تصنیف شده بود ـ مي

پرداختند و در این ضمن در محرابھاي جنبي، بھ قول گزارشگران مخالف، سودجویان آزادي، مراسم 
بنابھ خواھش مردم، . نوامبر، ژان ـ باتیست گوبل، اسقف پاریس ١٧در . آوردند عشقبازي را بھ جاي مي

نگشتري خود را بھ رئیس مجلس داد، و در كنوانسیون حضور یافت، از منصب خود استعفا كرد، عصا و ا
نوامبر، كمون بھ ھمة كلیساھاي پاریس دستور داد كھ درھاي خود  ٢٣در . كاله سرخ آزادي را برسر نھاد

  . را ببندند

. كنوانسیون پس از تأمل بیشتري بھ این نتیجھ رسید كھ شاید در سیاست ضدمسیحي خود مبالغھ كرده باشد
اي از وحدت  برد؛ عده توان بھ وجود خدا پي عقیده بودند كھ با حقایق نخستین نميجمعي از نمایندگان براین 

اي از آنان از خود  كردند؛ و باالخره برخي ملحد بودند؛ و در عین حال دستھ وجود طرفداري مي
پرسیدند كھ آیا خشمگین ساختن كاتولیكھاي مؤمن و معتقد كاري عاقالنھ است یا نھ زیرا این عده در  مي

بعضي مانند روبسپیر و . كثریت بودند، و بسیاري از آنھا آمادگي جنگ مسلحانھ علیھ انقالب را داشتندا
تواند از وقوع طغیانھاي اجتماعي مكرر علیھ  كردند كھ مذھب تنھا نیرویي است كھ مي كارنو احساس مي

بر اثر قانونگذاري از بین نابرابریھا جلوگیري كند، نابرابریھایي كھ در طبیعت عمیقًا ریشھ دوانیده و 
كار  پرستي بھ برداري منظم از خرافات و موھوم روبسپیر عقیده داشت كھ آیین كاتولیك در بھره. رود نمي
، وي فیلسوفان ١٧٩٣مھ  ٨در . كرد عنوان فرضي گستاخانھ رد مي رود، ولي انكار وجود خدا را بھ مي

شمارند و خواھان مستمري ازدست  عوام را خوار مي عنوان ریاكاراني محكوم كرده بود كھ فرانسھ را بھ
  :نوامبر، در اوج جشنھاي ضدمسیحي، بھ كنوانسیون چنین گفت ٢١در . پادشاھانند

آنكھ . اي را كھ مایل است، دربارة انكار وجود خدا بپذیرد تواند ھر عقیده ھر فیلسوف و ھر فرد مي
اي را جنایت بشمارد سخنش نامعقول است، ولي سخن فردي از عوام یا قانونگذاري  خواھد چنین عقیده مي

  … كھ روش اخیر را اتخاذ كند صدبار نامعقولتر است

كر اینكھ خدایي متعال وجود دارد كھ ناظر بر حال بیگناھان ستمدیده است و ف. الحاد مفھومي اشرافي است
  كند اساسًا فكر مردم است،  جنایتكاران پیروز را مجازات مي

این فكر نھ مربوط بھ كشیشھا و نھ . این خود احساس اروپاییان و جھانیان است؛ احساس مردم فرانسھ است
ریفات است، بلكھ فقط وابستھ بھ درك یك نیروي غیر قابل فھم پرستي و نھ مربوط بھ تش مربوط بھ موھوم

  . ترساند و پناھگاه و آسایش پرھیزكاران است است كھ بدكاران را مي
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پرستي را  ایم كھ دورة موھوم ما ھرگز قصد نداشتھ«: گفت دانتون در این عقیده با روبسپیر موافق بود و مي
تقاضا دارم كھ بھ آن مسخرگیھاي … . ا را برقرار كنیماز بین ببریم تا بجایش رسم انكار وجود خد

  » .ضدمذھب در كنوانسیون خاتمھ داده شود

، كنوانسیون آزادي مذھبي را دوباره تأیید كرد و بھ حمایت از تشریفات مذھبي بھ ١٧٩٣دسامبر  ۶در 
است، ولي بھ  ابر اظھار داشت كھ او نیز با انكار وجود خدا مخالف. رھبري كشیشھاي وفادار پرداخت

روبسپیر در این زمان او را دشمن اصلي خود . قوایي كھ ھدفشان تقلیل محبوبیت روبسپیر بود پیوست
   .برداردشمرد، و منتظر فرصتي بود كھ او را از میان  مي

  خورد را مي ھاي خود ـ انقالب بچھ۴

ھاي  قدرت ابر متكي بر سان ـ كولوتھا بود؛ و امكان داشت كھ اینان را، از طریق بخشھا و روزنامھ
قدرت روبسپیر، كھ سابقًا . افراطي، بھ حملھ بھ كنوانسیون و برقراري تسلط پاریس بر فرانسھ ترغیب كرد

لي بود، كھ در نتیجة امكانات عالي، از متكي بر عوام پاریس بود، در این ھنگام وابستھ بھ كمیتة نجات م
  . لحاظ اطالعات و تصمیم و اقدام، بر كنوانسیون برتري داشت

سبب پیروزیھاي نظامي در  سبب سربازگیري عمومي و مخصوصًا بھ ، كمیتھ تاحدي بھ١٧٩٣در نوامبر 
پیشگرو،  سرداران جدید، مانند ژوردن، كلرمان، اوش،. ھاي مختلف، در اوج شھرت خود بود جبھھ

فرزندان انقالب بودند، كھ پایبند قواعد و فنون قدیم یا وفاداریھاي دیرین نبودند؛ آنان یك میلیون را تحت 
فرمان داشتند كھ؛ اگرچھ تعلیمات و تجھیزاتشان ھنوز ناقص بود، از اندیشة اینكھ در صورت عبور دشمن 

. برانگیختھ شده و آمادة ابراز شجاعت بودند ھایشان خواھد آمد از خطوط فرانسھ چھ برسر آنھا و خانواده
اگرچھ در كایزرسالوترن جلو آنھا گرفتھ شد، توانستند النداو و شپایر را دوباره تسخیر كنند، اسپانیاییھا را 

  .بھ آن سوي پیرنھ عقب برانند، و با كمك ناپلئون جوان، تولون را مجددًا بھ تصرف درآورند

  گلیسیھا، اسپانیاییھا و گروھي سرباز ناپلي، تحت حفاظتاوت، قواي مختلفي از ان ٢۶از 

ـ كھ در كنار مدیترانھ مقامي   كاران محلي، بندر تولون یك ناوگان انگلیسي ـ اسپانیایي، و با كمك محافظھ
مدت سھ ماه یك لشكر انقالبي آن را بھ عبث . الجیشي داشت ـ و زرادخانة آن را تصرف كرده بودند سوق

كرد مشرف بر  اگیت كھ بندر را بھ دو بخش تقسیم مي/ اي بھ نام كاپ ل دماغھ. ودمحاصره كرده ب
شد؛ ولي انگلیسیھا  زرادخانھ بود؛ و تصرف آن بندر بھ منزلة در دست گرفتن ابتكار عملیات محسوب مي

. دندنامی مي» طارق كوچك جبل«اي چنان مستحكم بستھ بودند كھ آن را  راه وصول بھ آن دماغھ را با قلعھ
درنگ دریافت كھ اگر بتواند ناوگان دشمن را مجبور بھ  بوناپارت، كھ بیست و چھار سال بیش نداشت، بي

ترك بندر كند، پادگاني كھ آن را اشغال كرده است، بھ سبب نرسیدن مھمات از طریق دریا، شھر را ترك 
ز، ناپلئون محلي در آمی بر اثر كسب اطالعات از وضع دشمن بھ طرزي جدي و مخاطره. خواھد گفت

ھنگامي كھ توپخانة او . توانست بھ راحتي قلعھ را بمباران كند اش مي جنگل یافت كھ از آنجا توپخانھ
دیوارھاي آن قلعھ را خراب كرد، یك گردان از سربازان فرانسوي بھ قلعھ حملھ بردند و مدافعان آن را 

لردھود دستور . باران كردند ناوگان دشمن را گلولھ سپس. جا كردند كشتند و توپھاي آن را یا تسخیر یا جابھ
، ارتش فرانسھ ١٧٩٣دسامبر  ١٩در . داد كھ پادگان، شھر را تخلیھ كند و كشتیھا از بندر بیرون بروند

اي بھ برادرش نوشت و در آن  او گوستون روبسپیر، نمایندة محلي كمیتھ، نامھ. تولون را بھ تصرف درآورد
  .شد اي جدید آغاز مي ن جوان توپخانھ تمجید كرد ـ حماسھسروا» برتري عالي«از 

گفتھ . این پیروزیھا، و موفقیتھاي كلبر در وانده، دست كمیتھ را براي مقابلھ با مسائل داخلي باز گذاشت
كننده براي این  بھ منظور قتل رھبران انقالبي چیده شده است، ولي دلیل قانع» اي خارجي توطئھ«شد  مي

ارتش «شایع بود كھ در . یافت در مورد تولید و توزیع مھمات ارتش، فساد افزایش مي. اشتادعا وجود ند
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معامالت بازار سیاه ھمراه » .آوري بود ھزار شلوار كسري وجود دارد ـ كھ خود كسري افتضاح جنوب سي
ود، اگرچھ حداكثر قیمتھا از طرف دولت تعیین شده ب. بازي باعث افزایش بھاي كاالھا شد با دالل

گفتند كھ اگر دستمزدھا نیز بھ ھمان ترتیب تحت نظارت قرار نگیرد،  تولیدكنندگان شكایت كرده و مي
تا مدتي جلوي تورم پول گرفتھ شد، ولي كشاورزان، صنعتگران، و . توانند این قیمتھا را رعایت كنند نمي

بھ ھمان نسبت كھ مواد .  گرفتبازرگانان مقدار تولید را پایین آوردند، ضمن افزایش قیمت، بیكاري باال
دار مجبور بودند پشت سرھم در یك صف براي گرفتن نان، شیر، گوشت،  شد، زنان خانھ غذایي كمتر مي

شد؛ زن و مرد در كنار  از نیمشب بھ بعد صفھا تشكیل مي. كره، روغن، صابون، شمع و ھیزم قرار گیرند
در بعضي جاھا . ماندند دكانھا و حركت كردن صفھا مي ایستادند و منتظر باز شدن روھا مي درھا یا پیاده

در بسیاري موارد، گروھھاي نیرومند بھ . كردند زنان روسپي كاالھاي خود را در كنار صفھا عرضھ مي
خدمات شھرداري از میان رفت؛ جنایت باال گرفت؛ . بردند كردند و كاالھا را با خود مي ھا حملھ مي مغازه

  ھایي كھ گردآوري  د؛ زبالھتعداد افراد پلیس كم ش

  .خورد بھ چشم مي… اوضاع مشابھي در روان، لیون، مارسي و بوردو. كرد ھا را كثیف مي شد و كوچھ مي

گفتند كھ كمیتھ نتوانستھ است امور  مي. سان ـ كولوتھاي پاریس، كھ از حامیان عمدة روبسپیر بودند
رو ابر و شومت را مورد  از این. اند دست گرفتھ ا بھاقتصادي را خوب اداره كند، و سودجویان زمام دولت ر

حمایت خود قرار دادند و با شوق و ذوق بھ پیشنھادھایي گوش كردند كھ ھدف از آنھا ملي كردن ھمة اموال 
یك رھبر محلي پیشنھاد كرد كھ براي بھبود اوضاع اقتصادي، ھمة . و ثروتھا، یا الاقل ھمة زمینھا بود

شد كھ بورژوازي  در میان كارگران شكایتي بدین مضمون شنیده مي ١٧٩۴در حدود . متموالن كشتھ شوند
  . انقالب را دزدیده است

نگار برجستھ  اي علیھ كمیتھ از طرف یك رھبر انقالبي و یك روزنامھ مخالفتھاي تازه ١٧٩٣در اواخر 
از اعدام ملكھ و  رغم خشونت ظاھري، صفتي پسندیده داشت، بدین معني كھ دانتون، علي. صورت گرفت

در بازگشت از آرسي، بھ این نتیجھ رسید كھ . خشونتھا و ستمكاریھاي دورة ترور ووحشت خشنود نبود
درصورت طرد مھاجمان از خاك فرانسھ و اعدام فعالترین دشمنان انقالب، دیگر موجباتي براي ادامة 

. شد، وي قبول آن را توصیھ كردھنگامي كھ بریتانیا حاضر بھ صلح . وحشت یا جنگ باقي نخواھد ماند
روبسپیر نپذیرفت، و بھ بھانة آنكھ دولت ھنوز گرفتار خیانت و توطئھ و فساد است، ترور و وحشت را 

كامي دمولن، كھ روزگاري منشي دانتون و از مدتھا پیش دوست و ستایشگر او بود و مانند او . تشدید كرد
یا » افراد باگذشت«پیر را سخنگوي  بھ نام كوردلیةزندگي زناشویي سعادتمندي داشت، روزنامة خود 

  :وي چنین نوشتھ بود. جویان كرد و خواھان پایان دادن بھ دورة ترو و وحشت شد صلح

آزادي عبارت است از سعادت، . آزادي، دختر زیباي اوپرا، یا كاله سرخ، یا لباس و پارچة كثیف نیست
  [ .كھ ھنوز بھ مرحلة عمل درنیامده بود] ساسي عالي شما خرد، برابري، عدالت، اعالمیة حقوق و قانون ا

خواھید كھ این آزادي را نشان دھم، بھ پایش بیفتم، و خونم را در راھش بریزم؟ پس درھاي  آیا از من مي
حال ملت  فكر نكنید چنین اقدامي بھ… . ھزار نفري را كھ بھ عقیدة شما مظنونند باز كنید زندانھاي دویست

خواھید ھمة دشمنان خود را با  مي. برعكس، انقالبیترین اقدامي خواھد بود كھ انجام خواھید داد. زیان دارد
توانید یك دشمن را بر روي سكوي  آیا مي. آمیزتر از این نخواھد بود گیوتین اعدام كنید؟ ھیچ كاري جنون

  نید؟اعدام از بین ببرید بدون آنكھ دو نفر از خویشان یا دوستان او را دشمن خود ك

مطمئنم بھ محض آنكھ یك . شمارند سخت مخالفم من با كساني كھ ترور را بھ عنوان برنامة روز الزم مي
  .كمیتة عفو تشكیل دھید، آزادي تأمین و اروپا تسخیر خواھد شد

روبسپیر، كھ تا این زمان با دمولن نظر مساعد داشت، از خواھش او در مورد باز كردن زندانھا بھ وحشت 
شدند رھا  بازان و بورژواھایي كھ روز بھ روز تواناتر مي بھ عقیدة او، اگر آن اشراف، كشیشھا، سفتھ. افتاد
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. گرفتند شدند، با اطمینان بیشتري طرحھاي خود را، بھ منظور استثمار یا تخریب جمھوري، از سر مي مي
  وي مطمئن بود كھ بیم از دستگیري، محكومیت 

سوءظن بود كھ ترحم ناگھاني دانتون نیرنگي است بھ منظور جلوگیري  روبسپیر داراي این. خواھد داشت
از اعدام بعضي از ھمكارانش كھ بھ سبب كارھاي خالف قانون دستگیر شده بودند و جھت حفظ خود 

 ١٧اگالنتین و فرانسوا شابو ـ در / بعضي از آنھا ـ فابر د. دانتون از آشكار كردن روابطش با این افراد
پنداشت كھ دانتون و دمولن درصدد متزلزل كردن  روبسپیر چنین مي. محاكمھ و محكوم شدند ١٧٩۴ژانویة 

اند ھرگز  رسید كھ تا زماني كھ این دو یار دیرین زنده و خاتمھ دادن بھ كار كمیتھ ھستند، و بھ این نتیجھ مي
  .در امان نخواھد بود

انگیخت؛  خالف ھر یك را علیھ دیگري برميھاي م وي دشمنان خود را از یكدیگر جدا نگاه داشت، و فرقھ
ابر . حمالت دانتون و دمولن را علیھ ابر تشویق كرد، و كمك آنان را در مخالفت با جنگ علیھ مذھب ستود

العمل نشان داد و از شورشھاي مردم علیھ بھا و كمیابي مواد غذایي حمایت كرد؛ وي ھم دولت و ھم  عكس
 ١١از روبسپیر بھ اسم انتقاد كرد، و در  ١٧٩۴مارس  ۴د گرفت، و در را بھ باد انتقا» افراد باگذشت«

اكثریت كمیتھ با روبسپیر ھمعقیده بودند كھ . مارس پیروانش در باشگاه كوردلیھ علنًا از شورش سخن گفتند
ابر، كلوتس، و چند نفر دیگر را دستگیر و آنھا را در مورد توزیع مواد غذایي . زمان عمل فرارسیده است

اي بود، زیرا باعث شد كھ سان ـ كولوتھا در  این خود اتھام زیركانھ. یان مردم بھ خالفكاري متھم كردندم
بارة رھبران جدید خود تردید نشان دھند؛ و پیش از آنكھ تصمیم بھ شورش بگیرند، آن افراد محكوم و بھ 

ه بود شروع بھ ابر كھ اعصابش خراب شد). مارس ٢۴(سرعت بھ طرف سكوي گیوتین برده شدند 
آرامش خود را حفظ كرده بود، بھ  توتونھاگریستن كرد؛ كلوتس، كھ ضمن انتظار كشیدن نوبت اعدام مانند 

  » .دوستان مرا با این اراذل اشتباه نكنید«:جمعیت گفت

شده و دیگر در  بایستي درك كرده باشد كھ از وجود وي بھ عنوان ابزاري علیھ ابر استفاده مي دانتون مي
با وجود این، با حمایت مداوم از ترحم و صلح، ھمچنان . این ھنگام براي كمیتھ ارزشي نخواھد داشت

میتھ از ترور، كھ باعث شد كھ اعضاي ك قبول این سیاستھا موجب آن مي. كرد كمیتھ را از خود بیزار مي
وي طالب پایان . ساخت چشم بپوشند شد و ھمچنین از جنگي كھ دیكتاتوري آنان را موجھ مي حفظ آنھا مي

ھاي  وي ھنوز نقشھ» .بیایید چیزي را براي گیوتین عقیده باقي بگذاریم«: گفت دادن بھ كشتار بود و مي
كسي بھ او گفت كھ روبسپیر در صدد . بود كرد، و ھمچنان جسور تربیتي و اصالحات قضایي طرح مي

» .خوردم اگر دانستھ بودم كھ حتي فكر آن را در سر دارد، قلبش را مي«: وي پاسخ داد. دستگیري اوست
كردند یا باید بخورند یا خورده  اي احساس مي در دورة وحشت، حالت طبیعي در فرانسھ این بود كھ عده

ابتكار عمل را بھ دست گیرد و در برابر كنوانسیون بھ كمیتھ حملھ ورزیدند كھ  دوستانش اصرار مي. شوند
  توانست از  ولي چون از لحاظ اعصاب و اراده ضعیف شده بود نمي. كند

از اینكھ چھار سال با امواج . و جسارتھاي خود در گذشتھ پیروي كند و ھمان روش را در پیش گیرد
پذیرفت كھ تسلیم حوادث روزگار  در این زمان مي كرد، و انقالب درگیر شده بود احساس فرسودگي مي

وي . (دھم كھ گردنم زیر گیوتین قرار گیرد تا گردن دیگران را با گیوتین بزنم ترجیح مي«: گفت مي. شود
  ».؛ و گذشتھ از این، از نوع بشر متنفرم)ھمیشھ این عقیده را نداشتھ بود

بسیاري از . فت و پیشنھاد كرد كھ دانتون اعدام شودظاھرًا بیو ـ وارن بود كھ ابتكار عمل را بھ دست گر
ادامھ یابد، این عمل بھ منزلة تسلیم » باگذشتھا«اعضاي كمیتھ با او ھمعقیده بودند كھ اگر بگذارند مبارزة 

روبسپیر تا مدتي مایل نبود كھ بھ زندگي دانتون . انقالب در برابر دشمنان داخلي و خارجي خواھد بود
وي مانند سایر اعضاي كمیتھ، عقیده داشت كھ دانتون مقداري از وجوه دولتي را اختالس  .خاتمھ داده شود

كرده است، ولي از خدمات دانتون بھ انقالب نیز آگاه بود، و بیم داشت كھ اعدام یكي از شخصیتھاي 
  .برجستة انقالب منجر بھ شورش در میان بخشھا و گارد ملي شود
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برد، دانتون دو یا سھ بار با او مالقات كرد، تا نھ تنھا  تردید بھ سر مي در طي مدتي كھ روبسپیر در شك و
پرست عبوس را بر آن دارد كھ با خاتمة ترور و انعقاد  از سوابق مالي خود بھ دفاع بپردازد، بلكھ آن میھن

ژوست وي بھ سن ـ . روبسپیر تغییر عقیده نداد، و در مخالفت خود بیشتر پافشاري كرد. صلح موافقت كند
اي علیھ بزرگترین رقیب  كمك كرد تا ادعانامھ) كھ از طرف دانتون بارھا مورد تمسخر قرار گرفتھ بود(

مارس بھ كمیتة نجات ملي و كمیتة امنیت عمومي پیوست و بھ اتفاق آنھا تصمیم  ٣٠در . خود تھیھ كند
را كھ اخیرًا بھ علت اختالس  گرفت كھ از دادگاه انقالب حكم اعدام دانتون، دمولن، و دوازده نفر دیگر

شتابان این خبر را بھ گوش او رساند و از او » غول«یكي دیگر از دوستان آن . محكوم شده بودند بگیرد
صبح روز بعد پلیس او . ولي او نپذیرفت. خواست كھ پاریس را ترك گوید و در یكي از استانھا پنھان شود

در اینجا بود كھ . ست دستگیر كرد و بھ كونسیرژري فرستادزی را بھ اتفاق دمولن كھ در طبقة فوقاني مي
بھ ھمین سبب از خدا و بشر پوزش … . در روزي مثل امروز بود كھ دادگاه انقالب را تشكیل دادم«: گفت
  … » خواھم مي

ھ در اول آوریل، لویي لوژاندر، كھ اخیرًا نمایندة مأمور در استانھا شده بود، بھ نمایندگان پیشنھاد كرد ك
روبسپیر او را با نگاھي . دانتون از زندان احضار و بھ او اجازة دفاع در برابر كنوانسیون داده شود

امروز خواھیم دید كھ آیا كنوانسیون قادر … دانتون امتیازي ندارد«:تھدیدكننده متوقف ساخت و فریاد زد
سپس سن ـ ژوست » !رد یا نھخواھد بود كھ این بت دروغین را كھ از مدتھا پیش پوسیده است از بین بب

  نمایندگان، كھ ھمگي در فكر جان . اي را كھ آماده كرده بود، خواند ادعانامھ
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شاید براي مغشوش كردن قضایا بود كھ آنھا را جزء . آوریل آنھا را در برابر دادگاه حاضر كردند ٢در 
ھمچنین ارو دو سشل، . یا مختلسان بود» گران توطئھ«اگالنتین و سایر / گروھي قرار دادند كھ شامل فابر د

ي شده بود، با وجود تعجب عضو مؤدب كمیتھ، كھ اكنون متھم بھ ھمكاري با پیروان ابر و توطئة خارج
دانتون از خود با طنزگویي و قدرت دفاع كرد، و این امر . ھمگان و خود او جزء گروه مزبور قلمداد گشت

چنان در ھیئت منصفھ و تماشاچیان تأثیر بخشید كھ فوكیھ ـ تنویل از كمیتھ درخواست كرد كھ دستور ساكت 
اي را بھ كمیسیون فرستاد بدین مضمون كھ پیروان  نامھكمیتھ نیز پذیرفت و ادعا. كردن مدافع را بدھد

اند تا آنھا را بزور نجات دھند؛ بر ھمین اساس بود كھ  دانتون و دمولن، با اطالع آنھا مشغول توطئھ
اند، یعني خارج از حمایت قانون قرار دارند، و  بھره كنوانسیون اعالم داشت كھ آن دو نفر از حقوق بي

ن محاكمھ بھ قتل رساند، اعضاي ھیئت منصفھ چون این دستور را دریافت داشتند گفتند توان آنھا را بدو مي
زندانیان را بھ اطاقھاي خود بازگرداندند، . اند و حاضرند حكم را صادر كنند كھ دالیل كافي بھ دست آورده

ة متھمان را آوریل، بھ اتفاق آراء حكمي بھ این مضمون صادر شد كھ ھم ۵در . و تماشاچیان متفرق شدند
قبل از آنكھ این ماھھا «گویي كرد كھ  دانتون پس از اطالع یافتن از این خبر چنین پیش. باید اعدام كرد

لوسیل «: دمولن از اطاق خود بھ ھمسرش نوشت» .قطعھ خواھند كرد سپري شود، مردم دشمنان مرا قطعھ
ات باش؛ بھ خاطر  عزیزم، مواظب بچھ… . من براي شعر گفتن و دفاع از بدبختیھا بھ دنیا آمدم! عزیزم

» .گیرد ام ترا در آغوش مي دستھاي بستھ… . ھوراس من زندگي كن؛ دربارة من با او حرف بزن

: بیني كرد ضمن راه دانتون باز چنین پیش. آوریل، محكومان را با ارابھ بھ میدان انقالب بردند ۵ظھر روز 
روبسپیر بھ . داند دولت چیست ھیچیك از آنھا نمي. كنم يانگیزي ترك م ومرج وحشت ھمھ چیز را در ھرج«

آه، اگر آدم ماھیگیر فقیري باشد بھتر از آن است . دنبال من خواھد آمد؛ بھ وسیلة من پایین كشیده خواھد شد
دمولن ھنگامي كھ بر روي سكوي اعدام قرار گرفت نزدیك بود كھ » .كھ در امور دولتي دخالت كند

دانتون نیز در فكر ھمسر . ي سومین نفري بود كھ اعدام شد و دانتون آخرین نفرو. اعصابش خراب شود
صداي دژخیم برخاست كھ . جوان خود بود، و چند كلمھ خطاب بھ او بر زبان راند و سپس برخود مسلط شد

: شد، بھ دژخیم گفت وي ضمن آنكھ بھ تیغة گیوتین نزدیك مي» .بیا دانتون، ضعف نشان نده«: گفت مي
دانتون سي و چھار سالھ بود و دمولن ھمسال او؛ » .م را بھ مردم نشان بده؛ شایستگي این كار را داردسر«

ولي از آن روز ژوئیھ كھ كامي دمولن از پارسیھا خواست كھ باستیل را بگیرند، چند بار از مرگ نجات 
شومت، بھ دنبال آنھا اعدام  ھشت روز پس از اعدام آنھا، لوسیل دمولن، ھمراه با ھمسر ابر و. یافتھ بودند

  .شدند

  لوح سنگي پاك شده بود؛ ھمة گروھھایي كھ با كمیتة نجات ملي مخالفت كرده بودند نابود

ژیروندنھا كشتھ یا پراكنده شده بودند، سان ـ كولوتھا با یكدیگر اختالف پیدا كرده و . یا سركوب شده بودند
اشگاه ژاكوبنھا ـ درھاي خود را بستھ بودند؛ مطبوعات و باشگاھھا ـ غیر از ب. سكوت اختیار كرده بودند

ھا تحت نظارت شدید قرار داشتند؛ كنوانسیون كھ وحشتزده شده بود ھمة تصمیمات را بھ عھدة  تماشاخانھ
ھاي دیگر، قوانیني علیھ محتكران و  كمیتھ گذاشت، كنوانسیون تحت آن قیمومت و بھ دستور كمیتھ

مات ابتدائي ھمگاني و مجاني را اعالم داشت؛ بردگي را در مستعمرات فرانسھ بازان گذرانید؛ تعلی سفتھ
ملغي كرد؛ و دولتي با تشكیالت رفاه اجتماعي بھ وجود آورد كھ در آن حقوق بیكاري، كمك پزشكي بھ 

این اقدامات تا حد زیادي در نتیجة جنگ و . بیني شده بود مستمندان و دستگیري از سالخوردگان پیش
  .رج عقیم ماند، ولي الھامبخش نسلھاي بعدي شدوم ھرج

روبسپیر، كھ دستش بھ خون آلوده ولي باز شده بود، در این ھنگام درصدد بازگردانیدن مذھب بھ فرانسھ 
بھ جاي مسیحیت، كشور را علیھ انقالب ) راسیونالیسم(كوشش بھ منظور برقراري خردگرایي . برآمد
كردند؛ ھر روز عدة  علیھ بستھ شدن كلیساھا و آزار كشیشھا طغیان ميدر پاریس، كاتولیكھا . انگیخت برمي

روبسپیر در یكي از . جستند بیشتري از طبقات پایین و متوسط در مراسم قداس یكشنبھ شركت مي
استدالل كرد كھ وقت اتحاد مجدد انقالب با روسو، پیشرو روحاني ) ١٧٩۴مھ  ٧(ھاي فصیح خود  خطابھ

، فرا رسیده است؛ دولت باید از یك مذھب )آوریل بھ پانتئون انتقال داده بودند ١۴ر كھ بقایایش را د(آن 
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این مذھب متكي بود بر . خالص و ساده حمایت كند، كھ اساسًا مذھب كشیش ساووایي در كتاب امیل بود
اعتقاد بھ خداوند و جھاني دیگر؛ و برطبق آن، تقواي فردي و اجتماعي بھ منزلة شالودة ضروري 

كنوانسیون موافقت كرد، بھ این امید كھ این حركت موجب آرامش پرھیزكاران و . آمد شمار مي ھوري بھجم
  .ژوئن روبسپیر را بھ ریاست خود انتخاب كرد ۴تخفیف دورة وحشت شود؛ و در 

را در برابر یكصد ھزار » ذكران خداي متعال«ریاست  ١٧٩۴ژوئن  ٨روبسپیر در این مقام رسمي در 
در رأي صف طویلي » فسادناپذیر«این شخص . و كودك در شان ـ دو ـ مارس بھ عھده گرفتزن و مرد 

ھاي گندم بھ دست گرفت، و ھمراه موسیقي و آھنگ دستھ جمعي  اي گل با خوشھ از نمایندگان شكاك، دستھ
نگ را ھاي گندم طالیي ر شد خوشھ اي بزرگ كھ بھ وسیلة گاو نر سفیدي كشیده مي ارابھ. بھ حركت درآمد

حركت ) در وضع مساعد آن(كرد؛ پشت سر آن، مردان و زنان چوپان بھ عنوان نمایندگان طبیعت  حمل مي
در یكي از حوضھایي كھ شان ـ دو ـ مارس را زینت . كردند و بھ منزلة سیما و صداي خداوند بودند مي
ختھ بود كھ زیر آن را بخشید، داوید، نقاش برجستة فرانسوي آن عصر، مجسمة الحاد را با چوب سا مي

در مقابل آنھا، مجسمة عقل را كھ برتراز . مظاھر بدي گرفتھ و تاجي از جنون بر سرش گذاشتھ شده بود
  روبسپیر كھ مظھر پرھیزكاري . ھمھ بود قرار داده بود

اي عالي باالي ھمھ،  در لوحھ. زد، ولي بادي نامساعد شعلة آن را بھ طرف مجسمة عقل منحرف ساخت
در سراسر فرانسھ » .مردم فرانسھ خداي متعال و فناناپذیري روح را قبول دارند«: نوشتھ بودندچنین 

داري مرا با خداي متعالت «: روبسپیر خشنود بود، ولي بیو ـ وارن بھ او گفت. تشریفات مشابھي برپا شد
  ».كني خستھ مي

انگیز صادر  وحشت دستوري شگفتدو روز بعد، روبسپیر كنوانسیون را برآن داشت كھ براي تحكیم دورة 
طلبید؛ یا با برپا داشتن ذكران خداي متعال ابر را  داد و او را بھ مبارزه مي كند ـ گویي بھ دانتون پاسخ مي

دفاع از : ، مجازات اعمال زیر اعدام بود)١٧٩۴ژوئن  ١٠(پرریال  ٢٢برطبق قانون . كرد سرزنش مي
ف اخالق؛ نشر اخبار دروغ؛ دزدیدن اموال عمومي؛ سلطنت یا افترا زدن بھ جمھوري؛ امور خال

گذشتھ از این، . سودجویي یا اختالس؛ جلوگیري از حمل مواد غذایي؛ دخالت بھ ھر طریق در ادامة جنگ
بھ دادگاھھا اختیار داده شد كھ بھ متھم اجازة وكیل گرفتن یا نگرفتن را بدھند، و سخنان بعضي از گواھان 

اما دربارة خودم، باید بگویم كھ من ھمیشھ «: یكي از قضات گفت. بشنوندرا پس از دریافت مدارك 
  » .در انقالب، ھر كس در این دادگاه حضور یابد باید محكوم شود. متقاعدم

اي براي قتل كولو  مھ، توطئھ ٢٢در . شد تردید نیست كھ براي تحكیم دورة وحشت معاذیري نیز عرضھ مي
اعتقاد . خواست روبسپیر را بكشد مھ، جواني را گرفتند كھ ظاھرًا مي ٢٣اربوا صورت گرفتھ بود؛ در / د

بھ وجود توطئة خارجي جھت قتل رھبران انقالب، كنوانسیون را برآن داشت كھ دستور دھد بھ ھیچ زنداني 
ھزار مظنون وجود داشت كھ  در زندانھاي پاریس در حدود ھشت. انگلیسي یا ھانوري نباید پناه داده شود

  .بایستي آنھا را با ارعاب و تھدید از ھر حركتي بازداشت ود شورش یا فرار كنند؛ ميممكن ب

ھنوز ھفت ھفتھ ھم . ادامھ یافت ١٧٩۴ژوئیة  ٢٧ژوئن تا  ١٠ا ز» وحشت عظیم«از این لحاظ بود كھ 
نفر بیشتر از  ١۵۵مرد و زن را با گیوتین اعدام كردند، و شمار این عده  ١‘٣٧۶سپري نشده بود كھ 

تنویل  - فوكیھ. ـ اعدام شدند ١٧٩۴ژوئن  ١٠تا  ١٧٩٣ویك ھفتھ ـ از مارس  كساني بود كھ ظرف شصت
اي معمولي شده بود كھ مردم در  اعدامھا بھ اندازه» .افتد مثل تختھ سنگ از بام مي«گفتھ بود كھ سرھا 

زندگي . ي خود باشنددادند كھ در منزل بمانند و مراقب حرفھا شدند، و ترجیح مي مراسم آن حاضر نمي
از خود كنوانسیون جز . ھا تقریبًا خالي بود خانھ ھا و فاحشھ میخانھ. اجتماعي تقریبًا متوقف شده بود

جستند،  نفر در جلسات شركت مي ١١٧عضو اصلي آن فقط  ٧۵٠از . استخوانبندي آن چیزي برجاي نماند
حتي اعضاي كمیتھ . كردند رأي دادن امتناع مي و بسیاري از آنھا از بیم آنكھ مبادا بھ مخاطره بیفتند از

  . ژوست قرار گیردـ  وحشت داشتند از اینكھ گردنشان زیر تبر حكومت سھ گانة روبسپیر، كوتون، وسن
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  در . كننده بود رضا دھند شاید جنگ بود كھ باعث شد افراد نیرومندي بھ تمركز قدرت كھ تا آن حد ناراحت

ھدف . شد شكست مدافعان فرانسوي منجر بھ وحشت در پاریس ميروشن بود كھ ھر . فرانسھ كرد
انگلیسیھا از محاصرة فرانسھ این بود كھ از رسیدن مواد غذایي امریكایي بھ فرانسویھا جلوگیري شود؛ و 

كھ باعث شد آن مواد ذیقیمت بھ ) اول ژوئن(فقط شكست ناوگان بریتانیا توسط كشتیھاي فرانسوي بود 
، و یك روز بعد، )ژوئن ٢۵(لشكر فرانسوي مھاجمان را نزدیك شارلروا عقب راند  سپس یك. برست برسد

ارتش كوبورگ از فرانسھ . سن ـ ژوست در رأس لشكري دیگر در فلوروس بھ پیروزي قاطعي دست یافت
ژوئیھ ژوردن و پیشگرو از مرز گذشتند و تسلط فرانسھ را بر آنتورپن و لیژ  ٢٧بیرون رفت، و در 

  .ختندبرقرار سا

دشمنان . اثر نبوده باشد دفع پیروزمندانة حملة فرمانرواي كوبورگ شاید در نابود كردن روبسپیر بي
اي علني تاحد مرگ در میان اعضاي دولت صورت  روزافزون روبسپیر احساس كردند كھ اگر مبارزه

ملي بر سر قدرت پلیس كمیتة امنیت عمومي با كمیتة نجات . توانند پایدار بمانند گیرد، كشور و ارتش مي
اربوا، و كارنو با روبسپیر وسن ـ ژوست / اختالف داشت، و در داخل كمیتة اخیر بیو ـ وارن، كولو د

 ٢٣خبر داشت، از شركت در جلسات كمیتھ از اول تا -روبسپیر كھ از خصومت آنھا. ورزیدند مخالفت مي
در مورد رھبري او فرو نشاند، ولي این امر ژوئیھ اجتناب كرد، و امیدوار بود كھ این عمل خشم آنھا را 

گذشتھ از این، سیاست او دچار . فرصت بیشتري بھ آنھا داد كھ جھت سقوط او بھ طرحریزي بپردازند
وران و صدور فرماني در باب تعیین حداكثر  ژوئیھ، با استماع شكایت پیشھ ٢٣در : تزلزل شده بود

در حقیقت این فرمان، بھ علت تورم پول، . ن خود درآوردصورت دشمنا دستمزد، حامیان سابق خود را بھ
  . بعضي از دستمزدھا را بھ نصف آنچھ كھ قبًال بود رسانید

تروریستھایي كھ از استانھا برگشتھ بودند، یعني فوشھ، فررون، تالین، كاریھ، بھ این نتیجھ رسیدند كھ 
ھ پاریس احضار كرده و از آنھا گزارش كار ھم او بود كھ آنان را ب. زندگي آنھا در نابودي روبسپیر است

فوشھ، بگو ببینم چھ كسي تو را مأمور كرد كھ بھ مردم «: روبسپیر از فوشھ پرسیده بود. خواستھ بود
سبب اقداماتش در تولون و  وي در باشگاه ژاكوبنھا، پیشنھاد كرد كھ فوشھ بھ» بگویي خدایي وجود ندارد؟

فوشھ از تن دردادن بھ این بازجویي . از عضویت باشگاه محروم شود لیون مورد بازجویي قرار گیرد، یا
اي بودند كھ  امتناع ورزید، و در عوض، فھرستي از مرداني تھیھ كرد كھ بھ عقیدة او جزء افراد تازه

معشوقة زیباي . اما در مورد تالین، وي نیازي بھ چنین تحریك نداشت. روبسپیر قصد اعدام آنھا را داشت
اي  شایع بود كھ دشنھ. مھ ظاھرًا بنا بھ دستور روبسپیر، توقیف شده بود ٢٢ترزا كاباروس در  او بھ نام

  .تالین سوگند یاد كرد كھ او را بھ ھر قیمتي كھ شده است آزاد كند. براي تالین فرستاده است

لف او جمعي از نمایندگان مخا. ژوئیھ، روبسپیر آخرین نطق خود را در كنوانسیون ایراد كرد ٢۶در 
  بودند، 

وي كوشید كھ بھ این . سبب تضعیف كنوانسیون مالمت كرده بودند بسیاري از آنھا نیز روبسپیر را بھ
  :اتھامات پاسخ گوید

ھدفم از آمدن بھ اینجا برطرف كردن … باید راز دلم را افشا كنم، و شما باید حقیقت را بشنوید! شھروندان
خواھند این معبد آزادي  سوگندھاي ترسناكي را كھ با آن بعضیھا ميام تا  آمده. انگیز است اشتباھات وحشت

  … . را پر كنند از بین ببرم

آیا … انگیز ترور و افترا چیست؟ بھ چھ كسي باید خود را وحشتناك نشان دھیم؟ دلیل این روش نفرت
واھیم ترور را خ آیا مي… پرست؟ نیت و میھن ترسند، یا افراد خوش جابران و اراذل ھستند كھ از ما مي

وارد كنوانسیون ملي كنیم؟ ما بدون كنوانسیون ملي چھ ھستیم؟ ما كھ از كنوانسیون با بھ خطر انداختن جان 
انگیز،  ایم، درصورتي كھ گروھھاي نفرت ایم، ما كھ خودمان را وقف آن كرده خود بھ دفاع برخاستھ
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كنندگان  ھدف نخستین ضربات توطئھ… . نندچی بینیم، بھ منظور انحالل آن توطئھ مي طوري كھ ھمھ مي بھ
چندي پیش، بھ بعضي از … . دانند خواھند ما را بكشند، آنھا ما را بالي جان فرانسھ مي مي… كیست؟ 

آنھا مرا … . آخر معلوم شد كھ ھدف آنھا نابودي یك فرد است. اعضاي كمیتة نجات ملي اعالن جنگ دادند
وصًا مایل بودند ثابت كنند كھ دادگاه انقالب عبارت از دادگاه خون آنھا مخص… . خوانند مستبد و جابر مي

نیت تحت تسلط مطلق من قرار  منظور اعدام ھمة افراد خوش است و توسط من بھ تنھایي تشكیل شده و بھ
  … . گرفتھ است

بردارم كھ توانم كامال حجابي را  نمي. نامي ببرم[ از متھمان] كنم كھ  در اینجا و در این زمان جرئت نمي
در میان عامالن این : كنم كھ طور قطع اظھار مي ولي این مطلب را بھ. راز عمیق جنایات را پوشانده است

توطئھ كساني ھستند از طرفداران آن روش عقیده فروشي، كھ توسط بیگانگان براي تخریب جمھوري 
كنندگان خود تھمت  اند بھ متھم خائناني كھ در اینجا با ظاھر فریبنده پنھان شده… . وجود آمده است بھ

  .این است بخشي از توطئھ. پنھان كنند… برند كھ حقیقت را  گونھ نیرنگ بھ كار مي زنند، و ھمھ مي

انسان . استبداد بر ما حكمفرماست؛ ولي این بدان مفھوم نیست كھ خاموش بنشینیم… گویم كھ  در خاتمھ مي
  داند كھ در راه میھنش چگونھ جان بسپارد؟  ست و ميتواند كسي را سرزنش كند كھ حق با او چطور مي

در این نطق تاریخي اشتباھات بزرگي وجود داشت ـ عجب آنكھ این اشتباھات از طرف كسي بود، كھ تا 
این زمان راه خود را در میان دامھاي سیاست بھ احتیاط پیموده بود؛ قدرت، انسان را بیش از آنكھ فاسد 

این لحن سخن ـ نھ تنھا ادعاي . افزاید كاھد و بھ شتابزدگي مي از دوراندیشي مي كشاند؛ كند بھ جنون مي مي
ـ فقط از طرف شخصي مانند سقراط موجھ » حق با اوست«مغرورانة بیگناھي، بلكھ اظھار این مطلب كھ 

 برانگیختن و بھ خشم آوردن دشمنان با تھدید بھ كشف جرم ـ یعني با. است كھ نیمھ متمایل بھ مرگ بود
  گفتن اینكھ دولت بیمي از ترور ندارد صحیح نبود، زیرا . تھدید بھ مرگ ـ كاري عاقالنھ نبود

روبسپیر ھمان مطلب را در آن شب در . استمداد او را با خونسردي تلقي كرد، و جلو انتشار آن را گرفت
ني علیھ بیو ـ وارن و اي عل در آنجا حملھ. باشگاه ژاكوبنھا تكرار كرد، و مورد تمجید فراوان قرار گرفت

اربوا كھ حضور داشتند، آغاز كرد، آنھا از این باشگاه بھ اطاقھاي كمیتھ رفتند و در آنجا با سن ـ / كولو د
  . اي علیھ آنھاست ژوست مواجھ شدند كھ گستاخانھ گفت مشغول نوشتن ادعانامھ

تا آن ادعانامھ را براي  ، سن ـ ژوست از جا برخاست)ترمیدور ٩(ژوئیھ  ٢٧صبح روز بعد، یعني در 
. روبسپیر درست در برابر كرسي خطابھ نشستھ بود. كنوانسیون كھ آكنده از خشم و وحشت بود بخواند

دوپلھ، میزبان باوفاي او، اخطار كرده بود كھ باید منتظر خبر بدي باشد، ولي روبسپیر با اطمینان خاطر بھ 
» .ھاي وسیع بشر شرافتمندند فتمند است؛ ھمة تودهكنوانسیون رویھمرفتھ شرا«: این غیبگو گفتھ بود

. اربوا بھ عھده داشت/ بدبختانھ ریاست جلسھ را در آن روز یكي از دشمنان سرسخت او یعني كولو د
ھنگامي كھ سن ـ ژوست شروع بھ خواندن ادعانامھ كرد، تالین، كھ انتظار داشت نامش جزء اسامي باشد، 

» !خواھم كھ پرده دریده شود مي«: ان را بھ كنار كشید و فریاد زدبھ روي سكو پرید و آن سخنور جو
ژوزف لوبا كھ بھ سن ـ ژوست وفادار بود، كوشید كھ بھ كمك او بیاید، ولي صداي او در میان دھھا صدا 

روبسپیر خواست كھ فرصت حرف زدن بھ او داده شود، ولي با داد و فریاد صداي او را نیز . غرق شد
من خودم را با خنجري «: اي را كھ برایش فرستاده بودند باال نگاه داشت و اعالم كرد ین دشنھتال. خواباندند

  » .اش را بشكافم ام كھ اگر كنوانسیون جرئت متھم ساختن او را نداشتھ باشد، سینھ مسلح كرده

زدیك شد، و روبسپیر فریادكنان بھ كرسي خطابھ ن. كولو صندلي ریاست را بھ توریو از یاران دانتون سپرد
زنگ توریو قسمت اعظم كلمات روبسپیر را نامفھوم ساخت، ولي بعضي از آنھا در آن ھیاھو شنیده شد 

كنان  اعضاي كنوانسیون اعتراض» دھید؟ رئیس قاتالن بھ من اجازة حرف زدن مي«بدین مضمون كھ 
كنم كھ  تقاضا مي«:اندگونھ خطاب را تقبیح كردند، و یكي از آنھا این كلمات مھلك را بر زبان ر این

من . اندازة برادرم مقصرم منھم بھ«: اوگوستن روبسپیر مانند یكي از رومیان گفت» .روبسپیر دستگیر شود
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لوبا نیز ھمین تقاضا را كرد و » .در صفات او شریكم؛ تقاضا دارم كھ حكم جلب من با حكم او صادر شود
پلیس ھر دو روبسپیر را بھ انضمام . ب قرار گرفتحكم توقیف مورد تصوی. ھمان امتیاز را دریافت داشت

  .سن ـ ژوست لوبا، و كوتون دستگیر كرد و آنھا را بھ شتاب بھ زندان لوكزامبورگ فرستاد

فلوریو ـ لسكو شھردار پاریس دستور داد كھ زندانیان را بھ ساختمان شھرداري منتقل كنند، و در آنجا آنھا 
رؤساي كمون از آنریو كھ رئیس گارد . و حاضر بھ حمایت از آنان شدرا مانند میھمانان محترم پذیرفت، 

ملي در پاریس بود خواستند كھ سربازان و توپھا را بھ قصر تویلري ببرد و اعضاي كنوانسیون را تا 
  اند در اسارت  زماني كھ حكم توقیف را لغو نكرده

نمایندگان پول باراس را مأمور . م دھدسبب مست بودن نتوانست مأموریت خود را انجا ولي آنریو بھ. دارد
شھردار . اي ژاندارم كردند تا بھ ساختمان شھرداري برود و زندانیان را دوباره دستگیر كند گردآوري عده

بار دیگر از آنریو استمداد كرد، و او نیز چون قادر نبود كھ اعضاي گارد ملي پاریس را گردآوري كند، 
ا بھ جاي آنھا جمع كرد؛ ولي این افراد عالقة زیادي بھ كسي نداشتند كھ فورًا گروھي از سان ـ كولوتھا ر

دستمزد آنھا را پایین آورده و ابر و شومت، دانتون و دمولن را بھ قتل رسانده بود؛ گذشتھ از این، باران 
بھ  باراس و ژاندارمھا. ھاي خود بازگشتند شروع بھ باریدن كرد و آن عده بتدریج بھ سر كار یا بھ خانھ

روبسپیر كھ آنان را دید كوشید خودكشي كند، ولي گلولھ از . سھولت بر ساختمان شھرداري مستولي شدند
لوبا كھ دستش قویتر بود، . اش را خرد كرد اش گذشت و فقط چانھ دست لرزان او منحرف شد و از گونھ

كوتون، با پاھاي . ستاوگوستن روبسپیر ضمن پریدن از پنجره، یك پایش شك. مغز خود را متالشي ساخت
بیحس، بھ پایین پلھ انداختھ شد، و در آنجا بدون یار و یاور باقي ماند تا آنكھ ژاندارمھا او را با دو روبسپیر 

  . و سن ـ ژوست بھ زندان بردند

كھ ھنوز (، چھار ارابھ این چھار نفر را بھ انضمام فلوریو، آنریو )١٧٩۴ژوئیة  ٢٨(بعدازظھر روز بعد 
و شانزده نفر دیگر بھ طرف سكوي گیوتین بردند كھ در این لحظھ آن را در محلي قرار داده  )مست بود

خاست  ضمن راه، از میان تماشاچیان فریادھایي برمي. نامیم مي» میدان كنكورد«بودند كھ ما اكنون آن را 
: كشیدند اي نیز انتظار مي سلیقھ پوش و خوش در میان آنان افراد شیك »!حداكثرمرده باد «از قبیل اینكھ 

ھاي مشرف بر میدان بھ قیمتھاي گزافي بھ اجاره رفتھ بود؛ خانمھا چنان لباسھایي بر تن كرده و  پنجره
ھنگامي كھ سر روبسپیر بھ جمعیت نشان داده شد، . كنند آرایشي كرده بودند كھ گویي در جشني شركت مي

یك مرگ دیگر شاید اھمیتي نداشت، ولي پاریس احساس كرد كھ این مرگ . رضایت از آنان برخاست فریاد
  .بھ مفھوم خاتمھ یافتن دورة وحشت است

VI ١٧٩۵اكتبر  ٢۶ـ ١٧٩۴ژوئیة  ٢٩: ـ ترمیدوریھا   

از این زمان . ژوئیھ، فاتحان روز نھم ترمیدور ھفتاد نفر از اعضاي كمون پاریس را اعدام كردند ٢٩در 
؛ دشمنان زنداني روبسپیر )اول اوت(پرریال لغو شد  ٢٢قانون ظالمانة . بھ بعد، كمون تابع كنوانسیون شد

ري اصالح شد كھ محاكمات، دادگاه انقالب طو. آزاد شدند بعضي از پیروان او برسركار خود بازگشتند
  منصفانھ انجام گیرد؛ از فوكیھ ـ تنویل خواستھ 

ھاي  روزنامھ. ھاي نجات ملي و امنیت منحل نشد، ولي اقتدار آنھا كاھش یافت كمیتھ. باقي بماند
. ھاي افراطي، در نتیجة نداشتن طرفدار در میان مردم، از میان رفت كاري پیدا شد، و روزنامھ محافظھ

توانند در رھبري جدید شركت جویند، بھ شرط آنكھ بتوانند كنوانسیون  فوشھ، فررون دریافتند كھ مي تالین،
باشگاھھاي ژاكوبنھا در سرتاسر فرانسھ بستھ . را متقاعد كنند كھ سھم آنھا را در دورة وحشت از یاد ببرد

. بھ راست متمایل شدند كھ از مدتھا پیش بھ وحشت افتاده بودند» دشت«نمایندگان ). نوامبر ١٢(شد 
نفر اعضاي باقیماندة ژیروندنھا بھ محلھاي  ٧٣دسامبر،  ٨مونتانیارھا قدرت خود را از دست دادند؛ و در 

  .دست گرفت طبقة بورژوا زمام انقالب را دوباره بھ. خود بازگردانده شدند
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و تربیتي دانشگاھي گذشتھ از آن اقلیت كوچكي كھ تعلیم . عدم سختگیري دولت موجب احیاي مذھب شد
یافتھ بودند، و آن عده از افراد باالي طبقة سوم كھ تحت تأثیر عصر روشنگري قرار گرفتھ بودند، بیشتر 

پایھ و  مردان و تقریبًا ھمة زنان فرانسھ، قدیسین و تشریفات مربرط بھ تقویم كاتولیك را بر جشنھاي بي
 ١۵در . دادند از ابتكارات روبسپیر بود ترجیح ميگرفت و  ستایش خداي متعال كھ بدون مراسم انجام مي

موجب آن آزادي مراسم مذھبي براي  عھدنامة صلحي با شورشیان وانده بھ امضا رسید كھ بھ ١٧٩۵فوریة 
آنان تضمین شد؛ یك ھفتھ بعد، این امر در سراسر فرانسھ تعمیم یافت؛ و دولت خود را ملزم بھ رعایت 

  . تفكیك كلیسا از دولت دانست

. دشوارتر از ھمھ مسئلة راضي كردن ھمزمان دو دشمن ھمیشگي یعني تولیدكننده و مصرف كنننده بود
كنندگان خاتمھ دادن بھ حداكثر دستمزدھا را  تولیدكنندگان خواھان لغو تعیین حداكثر قیمتھا بودند؛ مصرف

دي امور اقتصادي و كنوانسیون كھ در این ھنگام تحت نظارت معتقدان پرشور آزا. كردند مطالبھ مي
). ١٧٩۴دسامبر  ٢۴(بازرگاني و رقابت بود، بھ تقاضاھاي مخالف گوش داد و حداكثرھا را ملغي كرد 

بنابر این كارگران توانستند دستمزدھاي زیادتر مطالبھ كنند، و كشاورزان و بازرگانان حق داشتند ھر 
دولت آسینیاھاي . حرص و طمع باال رفتقیمتھا براساس . پذیرفت تعیین كنند بھایي را كھ دادوستد مي

یك پیمانھ آرد كھ در سال : جدیدي بھ عنوان اسكناس انتشار داد، ولي بھاي آنھا حتي بیش از پیش تنزل كرد
آسینیا  ۵آسینیا رسید؛ یك جفت كفش از  ٢٢۵بھ  ١٧٩۵آسینیا ارزش داشت، در  ٢براي پاریسیھا  ١٧٩٠

  .آسینیا رسید ٢‘۵٠٠بھ  ۶٧مرغ از  دوجین تخمآسینیا ترقي كرد، و ارزش یك  ٢٠٠بھ 

یك . سبب باال رفتن بھاي نان سربھ شورش برداشتند ، چندین محلة پاریس بار دیگر بھ١٧٩۵در اول آوریل 
گروه غیرمسلح بھ كنوانسیون حملھ برده تقاضاي غذا كرد و خواھان خاتمھ دادن بھ تعقیب افراطیون شد؛ 

كنوانسیون قول كمك . رفت از آنھا حمایت كردند كھ تعداد آنھا روبھ كاھش مي بعضي از نمایندگان مونتانیار
  فوري داد، ولي از گارد ملي خواست كھ 

بارر و وادیھ از دستگیري نجات یافتند؛ بیو و كولو محكوم بھ اعمال . بارر، وادیھ، را بھ گویان صادر كرد
ھا بھ  فرد ضد روحاني بیمار شدند، و راھبھدر آنجا این دو . شاقھ در مستعمرة امریكاي جنوبي شدند

بیو زنده ماند و با كنیزي كھ پدرش اروپایي و مادرش بومي بود . كولو درگذشت. پرستاري آنھا پرداختند
  . درگذشت ١٨١٩صورت كشاورز قانعي درآمد و در ھاییتي در  ازدواج كرد، بھ

مھ، گروھي از مردان  ٢٠در . سبانده شداعتراض مردم باال گرفت و آگھیھایي جھت شورش بھ دیوارھا چ
اي زنان بھ كنوانسیون حملھ بردند، و خواھان نان، آزادي رادیكالھاي زنداني، و  مسلح بھ اتفاق عده

سر بریدة او را روي نیزه گذاشتند . وسیلة گلولھ كشتھ شد یكي از نمایندگان بھ. سرانجام استعفاي دولت شدند
. ئیس كنوانسیون عرضھ داشتند ـ و رئیس رسمًا بھ آن سر بریده سالم دادانگالس ر/ و آن را بھ بواسي د

مھ، سربازان تحت فرمان  ٢٢در . ھاي خود بازگرداندند بعد از آن ، سربازان و باران، شاكیان را بھ خانھ
ژنرال پیشگرو محلة كارگري فوبورسنت ـ آنتوان را محاصره و باقي شورشیان مسلح را مجبور بھ تسلیم 

دو نفر از آنھا گریختند، . یازده نمایندة مونتانیار نیز دستگیر و متھم بھ شركت در شورش شدند. ندكرد
چھار نفر دیگر خود را كشتند، و پنج نفر دیگر را كھ در نتیجة زخمھایي كھ بھ خود زده بودند در حال 

ضاي دستگیري كارنو را كرد؛ طلب تقا  یك نمایندة سلطنت. بردند، بھ تیغة گیوتین سپردند سر مي احتضار بھ
  . و كارنو نجات یافت. »وي باعث پیروزیھاي ما شد«صداي اعتراضي برخاست كھ 

. شدت یافت، و ضمن آن، ژاكوبنھا قرباني شدند» ترور سفید«ـ  ١٧٩۵در این ھنگام ـ ماھھاي مھ و ژوئن 
نجمنھاي » «منھاي عیسي،انج«: بورژوا بھ اتفاق گروھھاي مذھبي» اعتدالیون«قضات عبارت بودند از 

؛ در )مھ ۵(در لیون نودوھفت تن از تروریستھاي سابق را در زندان كشتند . »انجمنھاي خورشید«و  »یھو
؛ تشریفات )مھ ١٧(ھ قتل رساندند ب» با ظرافتكاریھاي وحشیانھ«اكس ـ آن ـ پرووانس سي نفر دیگر را 

در تاراسكون دویست آدم نقابدار ارگ را بھ تصرف . مشابھي در آرل، آوینیون، و مارسي انجام گرفت
در تولون كارگران ). مھ ٢۵(درآوردند، زندانیان را با طناب بستند، و آنھا را بھ رودخانة رون انداختند 
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یكي از افرادي كھ جزء ژیروندنھا بوده و بھ مقام سابق  ایسنار،. علیھ دورة جدید ترور قیام كردند
دورة ترور بھ پایان . كار برد و ھمگي را نابود ساخت مھ قوایي علیھ آنھا بھ ٣١بازگردانده شده بود، در 

  . دست شده بود بھ نرسیده بود؛ بلكھ فقط دست

ایت ژنرالھا برخوردار شده بود، بورژوازي پیروزمند دیگر نیازي بھ متفقین كارگر نداشت، زیرا كھ از حم
 ١٩در . برد یافتند كھ حتي اعتبار آنان را نزد سان ـ كولوتھا باال مي و این سرداران بھ پیروزیھایي دست مي

  پیشگرو  ١٧٩۵ژانویة 

تحت قیمومت فرانسھ » جمھوري باتاو«فرمانرواي ھلند بھ انگلیس گریخت، و ھلند تا ده سال با عنوان 
متفقین، كھ شكست . ھاي فرانسھ قسمت چپ رود راین را دوباره بھ تصرف درآوردندسایر لشكر. بود

. خورده و با یكدیگر در مجادلھ بودند، فرانسھ را ترك كردند و بھ جان لھستان افتادند كھ شكار آسانتري بود
تصاحب ھمھ چیز را ) ١٧٩۵(كوشید تا مانع از آن شود كھ روسیھ در سومین تقسیم لھستان  پروس كھ مي

اي را با فرانسھ  فرستاد تا ترتیب انعقاد صلح جداگانھ) سویس(كند نمایندگاني بھ پاریس و سپس بھ بال 
توانست از خود نرمشي نشان دھد، بلكھ قادر بود خواستھاي خود را بقبوالند زیرا  كنوانسیون نمي. بدھند

ھ وحشي، بھ خرج سرزمینھاي صورت نیم شد ھزاران تن از سربازاني كھ ، بھ انعقاد صلح باعث مي
شده زندگي كرده بودند بھ پاریس یا سایر نقاط بیایند و بھ اشاعة جنایت و بیماري و شورش در  فتح

آیا ممكن بود كھ سرداران بیقرار پیشگرو، . شھرھایي بپردازند كھ فریاد مردمشان براي كار و نان بلند بود
دند نتوانند در برابر انگیزة سرنگون كردن دولت ژوردن، اوش، مورو، كھ از پیروزي سرمست شده بو

رو، كنوانسیون ماركي فرانسوا دوبار تلمي را بھ بال فرستاد و بھ او  از این. وسیلة كودتا خودداري كنند بھ
پروس اعتراض كرد ولي پذیرفت؛ . دستور داد كھ در نگاه داشتن قسمت چپ رودخانة راین پافشاري كند

) سانتودومینگو(ژوئن، اسپانیا قسمت شرقي  ٢٢كاسل نیز قبول كردند؛ و در ساكس، ھانوور، و ھسن ـ 
جنگ با اتریش و انگلیس ادامھ یافت، و این كافي بود كھ سربازان . جزیرة ھیسپانیوال را بھ فرانسھ داد

  .ھا باقي بمانند فرانسوي در جبھھ

گلیسي حركت كرده بودند، در وشش تن از مھاجران، كھ از پورتسمث با كشتیھاي ان ژوئن، سي ٢٧در 
. پیوستند تا مگر شورش وانده را احیا كنند طلب سلطنتدماغة كیبرون در برتاني پیاده شدند و بھ شوانھاي 
، بنابھ تقاضاي تالین، كنوانسیون دستور داد و) ژوئیھ ٢١(ولي اوش در نبردي درخشان آنان را شكست داد 

  . تن از مھاجران اسیر را بھ قتل برسانند ٧۴٨كھ 

ید از مرگ او ظاھرًا بر اثر بدرفتاري نبود، بلكھ شا. دھسالھ در زندان درگذشت دوفن، ١٧٩۵ژوئن  ٨در 
درنگ یكي از دو برادر لویي شانزدھم را كھ ھنوز در قید  طلبان بي سلطنت. خنازیر یا ناامیدي ناشي شد

حیات بودند، با عنوان لویي ھجدھم، نامزد سلطنت كردند و سوگند خوردند كھ او را بھ عنوان پادشاه 
این بوربون . و پرووانس نام داشتوي كھ از برادر دیگر بزرگتر و از مھاجران بود كنت د. فرانسھ بپذیرند

وكاست  كھ اگر بر تخت سلطنت بنشیند، رژیم سابق را بي كم) ١٧٩۵اول ژوئیة (اصالح نشده اعالم داشت 
بھ ھمین سبب بود كھ . برقرار خواھد ساخت و سلطنت مطلقھ و حقوق فئودالي را بازخواھد گرداند

  .طي ده دوازده جنگ متفقًا بھ ناپلئون كمك كردندبورژواھا و كشاورزان و سان ـ كولوتھاي فرانسھ در 

اي كھ در بعضي از  طلبانھ با وجود این، فرانسھ از انقالب خستھ شده بود، و بتدریج با احساسات سلطنت
بسیاري معتقد بودند . گرفت شد روش مدارا پیش مي ھاي افراد مرفھ ابراز مي ھا و سالنھا و خانواده روزنامھ

تواند نظم و امنیت را بھ مردمي  كھ حكومت او از لحاظ توارث و عرف مشروع باشد مي كھ تنھا یك پادشاه
اطمیناني  گسیختگي سیاسي و اقتصادي، تفرقة مذھبي، جنگ مداوم، و بي بازگرداند كھ پس از سھ سال ازھم

دیدًا از نیمي یا بیشتر نواحي جنوبي فرانسھ ش. در مورد كار و غذا و زندگي، بیمناك و ناخشنود بودند
در پاریس، انجمنھاي بخشھا، كھ روزگاري تحت تسلط سان ـ . پاریس و سیاستمدارانش بیزار شده بود

وران قرار گرفت، و بعضي از آن انجمنھا  طور روزافزون زیر نظارت پیشھ كولوتھا بود، در این ھنگام بھ
» روزگاران خوش گذشتھ«بوط بھ ھا، براي مطالبي كھ مر در تماشاخانھ. طلبان افتاده بود دست سلطنت بھ
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جوانان، كھ بھ مناسبت اخالقشان طبعي سركش و شورشي دارند، . زدند بود علنًا دست مي ١٧٨٩قبل از 
» میوه«، یا »انگیز شگفت«، »جواني طالیي«ھایي بھ نام  در این ھنگام علیھ انقالب طغیان كردند، و دستھ

كردند، در خیابانھا قدم  و موي دراز یا مجعد خود افتخار مي آنھا، كھ بھ لباس فاخر یا عجیب. تشكیل دادند
. داشتند طلبانھ را اعالم مي گرداندند و گستاخانھ احساسات سلطنت زدند و باشگاھھاي خطرناك را مي مي

اي غیرعادي شده بود كھ چون برطبق گزارش غیرموثقي خبر انحالل  حمایت از دولت انقالبي بھ اندازه
ھا بھ پایكوبي  یافت، مردم از این خبر شادیھا كردند و بعضي از پاریسیھا در كوچھكنوانسیون شیوع 

  .پرداختند

، شروع بھ تدوین قانون اساسي دیگري ١٧٩۵اما دورة احتضار كنوانسیون بھ درازا كشید، و در ژوئن 
در . فرق داشت ـ كھ دموكراتیك بود و ھرگز بھ مرحلة عمل درنیامد ـ بسیار ١٧٩٣كرد كھ با قانون اساسي 

دست دو مجلس سپرده شد، و موافقت مجلس عالي كھ مركب از نمایندگان  این ھنگام، قانونگذاري بھ
این مجلس . كرد الزم بود اي كھ مجلس دیگر پیشنھاد مي سالخورده و مجرب بود براي تصویب ھر الیحھ

فت كھ مردم بھ اندازة كافي عاقل گ انگالس مي/ بواسي د. پذیرفت نھضتھاي ملي و عقاید جدید را زودتر مي
یعني سالي (» قانون اساسي سال سوم«بنابراین، برطبق . قدم نیستند كھ سیاست دولت را تعیین كنند یا ثابت
مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا جلو افكار ) ١٧٨٩(اعالمیة حقوق بشر ) آغاز شد ١٧٩۴سپتامبر  ٢٢كھ از 

افراد بشر آزاد متولد شده و «ھمچنین این جملھ حذف شد كھ . دغلط مردم دربارة تقوا و قدرت گرفتھ شو
و توضیح داده شد كھ تساوي فقط بھ این . »ھمیشھ ھم آزاد خواھند ماند و در حقوق با یكدیگر مساویند

قرار شد انتخابات بھ طور غیرمستقیم انجام شود؛ . »قانون براي ھمة افراد یكسان است«مفھوم است كھ 
دھندگان نمایندگاني را براي شركت در ھیئت انتخاباتي استان برگزینند، و این ھیئت  يبدین معني كھ رأ

حق انتخاب شدن در ھیئت انتخاباتي تا آن . اعضاي مجالس قانونگذاري، قضاوت، و ادارات را انتخاب كنند
یكي از . تندھزار فرانسوي در انتخابات مجلس ملي دست داش اندازه محدود بھ دارندگان مال شد كھ فقط سي

  نمایندگان بھ كنوانسیون

پیشنھاد كرد كھ بھ زنان نیز حق رأي داده شود، ولي نمایندة دیگري او را با این سؤال منصرف كرد كھ 
نظارت دولت بر اقتصاد » آن زن خوبي كھ بگوید میل شوھرش مطابق میل خود او نیست كجاست؟«
برد و رشد ثروت ملي را كند  ر و تھور را از میان ميعنوان كاري غیرعملي رد شد، زیرا كھ قوة ابتكا بھ

  .كرد مي

وجود داشت، زیرا در آن تأكید شده بود كھ آزادي مذھبي و ھمچنین  لیبراليدر این قانون بعضي اصول 
برقرار ) نظارت طبقة متوسط بود كھ در آن زمان بیشتر تحت(نبخش آزادي مطبوعات تا حدود اطمینا

گذشتھ از این، تصویب قانون اساسي موكول بھ آراي مردان شد، با این شرط عجیب كھ دوسوم . خواھد شد
نمایندگان مجالس جدید باید از اعضاي كنوانسیون موجود باشند، و اگر این عده انتخاب نشوند، اعضایي كھ 

. حد دوسوم خواھند رساند گردند با ھمكاري اعضاي اضافي موجود، تعداد را بھ خاب ميدوباره انت
. نمایندگاني كھ در خطر بودند عقیده داشتند كھ این عمل براي تداوم تجربھ و سیاست الزم است

رأي با قانون  ٩۴١‘٨۵٣رأیي كھ بھ صندوق ریختھ شد،  ٩۵٨‘٢٢۶از : دھندگان اطاعت كردند رأي
در . رأي آن را قبول داشت ١۶٧‘٧۵٨رأي در مورد لزوم دوسوم،  ٢۶٣‘١٣١فق بود؛ و از اساسي موا

، كنوانسیون قانون اساسي جدید را تصویب كرده آمادة آن شد تا بھ نحوي شایستھ خود ١٧٩۵سپتامبر  ٢٣
  . را كنار بكشد

انگیز  و تصفیة وحشت ھایش، كنوانسیون، با وجود ماھھاي پرآشوب و ترور، و اطاعت از دستورھاي كمیتھ
بدین معني كھ تا . اعضاي خود بنابھ اوامر سان ـ كولوتھا، مي توانست ادعا كند كھ كارھایي انجام داده است

ھاي خود را از  اي حكومت قانون را در شھري برقرار ساختھ بود كھ در آن، قانون تقدس و ریشھ اندازه
ا تحكیم كرده بود، ولي كوشیده بود كھ بر حرص و ھمچنین بھ قدرت رسیدن بورژوازي ر. دست داده بود

. اي نظارت كند كھ عوام آشوبگر را تاحدي كھ از گرسنگي نمیرند نگاه دارد طمع بازرگانان بھ اندازه
اي را پرورده؛ اتحادیة  گذشتھ از این، لشكرھایي تشكیل داده و تربیت كرده؛ سرداران باكفایت و سرسپرده
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بھ صلحي دست یافتھ بود كھ موجب حفظ فرانسھ در مرزھاي طبیعي راین، آلپ  نیرومندي را دفع كرده؛ و
گیري با متر را  كننده، اندازه در میان این ھمھ كوششھاي خستھ. شد و پیرنھ و ھمچنین اقیانوس اطلس مي

بھ عالوه، . معمول و موزة تاریخ طبیعي، دارالفنون، و دانشكدة پزشكي را تأسیس یا تعمیر كرده بود
كرد كھ پس از سھ سال زنده  در این زمان، كنوانسیون احساس مي. وجود آورده بود ستیتو دوفرانس را بھان

  .باشد آسا، سزاوار مرگي آرامبخش و مستحق احیاي دوسوم از افراد خود مي ماندن معجزه

  یر پاریس طلبان، كھ بخش لوپلت پولداران و سلطنت. اما آن مرگ، برطبق رسوم آن زمان، مرگي خونین بود

بخشھاي دیگر نیز بھ علل و دالیل مختلف بھ آنھا . شورش برداشتند برطبق قانون انجام گرفتھ بود سربھ
وجود آوردند كھ تا مواضعي  وپنج ھزار تن از مرداني بھ این دو گروه قوایي مركب از بیست. پیوستند

). ١٧٩۵اكتبر  ۵واندمیر،  ١٣(مشرف بر قصر تویلري و، بنابراین مشرف بر كنوانسیون، پیش رفتند 
وي بوناپارت . نمایندگان كھ بھ وحشت افتاده بودند باراس را براي ایجاد استحكاماتي فوري مأمور كردند

گشت، مأمور گردآوري افراد و مھمات و باالتر از  وشش سالھ را كھ در آن زمان در پاریس بیكار مي بیست
دست آوردن  ار توپھا خبر داشت، مورا را با قوایي جھت بھقھرمان تولون كھ از محل استقر. ھمھ توپ كرد

این توپھا را نزد او آوردند و در نقاطي قرار داد كھ مشرف بر شورشیان بود، كھ پیش . آنھا اعزام داشت
ناپلئون بھ توپخانة خود . دستوري كھ در مورد متفرق شدن آنھا صادر گشت نادیده گرفتھ شد. رفتند مي

فرار  كنندگان بھ خاك ھالك افتادند و بقیھ روبھ قریب دویست تا سیصد تن از محاصرهفرمان شلیك داد؛ 
دربرد، و ناپلئون، با حالتي قاطع و بیرحمانھ،  كنوانسیون از آخرین آزمایش سخت خود جان سالم بھ. نھادند

  .انگیزترین دورة تاریخ معاصر شد وارد شگفت

، آخرین مرحلة انقالب آغاز ١٧٩۵نوامبر  ٢م داشت، و در اكتبر، كنوانسیون انحالل خود را اعال ٢۶در 

  فصل پنجم.شد

  

  ھیئت مدیره

  ١٧٩٩نوامبر  ٩ -١٧٩۵نوامبر  ٢

I ـ دولت جدید  

توانست لوایحي را پیشنھاد و آنھا را  اول، شوراي پانصد نفري، كھ مي. این دولت مركب از پنج ھیئت بود
كھ اعضاي  یا شیوخ، قدماشوراي . صورت قانون درآورد مورد بحث قرار دھد، ولي حق نداشت آنھا را بھ

توانستند قانون وضع كنند، بلكھ حق داشتند  آنھا نمي. بایستي ازدواج كرده و چھلسالھ یا بیشتر باشند آن مي
صورت قانون  دارند تصویب كرده بھ را كھ از طرف شوراي پانصد نفري دریافت مي» تصمیماتي«كھ 

قید  داد، ساالنھ بھ مقننھ را تشكیل ميسوم اعضاي این دو مجلس، كھ قوة  یك. درآورند یا آنھا را رد كنند
این . یافت بود كھ از پنج عضو تشكیل مي) دیركتوار(قوة مجریھ در دست ھیئت مدیره . كرد قرعھ تغییر مي

بایستي الاقل چھل سال داشتھ باشند و براي مدت پنج سال از طرف مجلس پانصد نفري از میان  افراد مي
بایستي جاي  ھر سال، یك نفر از آن پنج نفر مي. رده بود برگزیده شوندپنجاه نفر كھ ھمین مجلس پیشنھاد ك

دو ھیئت دیگر عبارت بودند از قوة قضایي و خزانھ، كھ زیرتظر سھ ھیئت . خود را بھ عضو جدیدي بدھد
در واقع حكومتي بود كھ . شدند كننده در استانھا انتخاب مي قبلي قرار نداشتند و از طرف ھیئتھاي انتخاب
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ساخت، و منظور آن حمایت از طبقة بورژوازي  گرفت و قوا را متعادل مي روي ھیئتھا را مي زیاده جلو
  .پیروزمند در برابر عوام سركش بود

. صورت شاخة مھم حكومت درآمد داد بزودي بھ ھیئت مدیره كھ در قصر لوكزامبورگ تشكیل جلسھ مي
كرد، و ناظر بر وزارت كشور و  را تعیین ميارتش و نیروي دریایي را زیرنظر داشت و سیاست خارجي 

از آنجا كھ قدرت ھمواره بھ رھبري . امور خارجھ و دارایي و جنگ و نیروي دریایي و مستعمرات بود
  صورت حكومتي دیكتاتوري گراید، ھیئت مدیره بھ مي

  .كرد درآمد كھ تقریبًا مانند كمیتة نجات ملي بھ استقالل عمل مي

عنوان مدیر انتخاب شدند عبارت بودند از پول باراس، لویي ـ ماري دوالرولیرـ لپو،  پنج نفر نخستین كھ بھ
ھمة اینھا شاھكش، و چھار نفرشان از ژاكوبنھا بودند . ژان ـ فرانسواروبل، شارل لوتورنور، و الزاركارنو

ورژوا وفق داده و یكي از آنھا یعني باراس بھ مقام ویكنتي رسیده بود، و در این زمان خود را با رژیم ب
خرج  آمدند، ولي غیراز كارنو، كھ در راستي و درستي وسواس بھ شمار مي ھمة آنھا افراد باكفایتي بھ. بودند

اگر حیات و بقا را مالك لیاقت بدانیم، باراس از . داد، دیگران از این لحاظ شھرت و اعتباري نداشتند مي
خدمت كرد، و سپس بھ روبسپیر؛ و ھر دو را تا پاي  نخست بھ لویي شانزدھم. ھمھ قابلتر و الیقتر بود

در برد و در ھر نوبت  ھاي متعدد جان سالم بھ آنگاه از بحرانھاي متوالي و از دست معشوقھ. گیوتین برد
ارتشي و ھمسري در اختیار ناپلئون گذاشت، و از او بیشتر عمر كرد، و در . ھم رسانید ثروت و قدرتي بھ

تحت سیطرة بوربونھا درآمده بود در ناز و نعمت در سن ھفتادوچھار سالگي شھر پاریس كھ دوباره 
  .وي نھ جان داشت كھ ھمھ را فروخت. درگذشت) ١٨٢٩(

با آنھا مواجھ بود توجیھي بر بعضي از نقایص  ١٧٩۵مدیره در سال  شاید بتوان تنوع مشكالتي را كھ ھیئت
اي كھ از طرف انگلیسیھا  بردند، و محاصره ر مياھالي پاریس ھمیشھ در گرسنگي بھ س. دولت تلقي كرد

. ساخت آورد و نقل و انتقال غذا و كاال را دشوار مي وجود مي گرفت اختالالتي در اقتصاد بھ صورت مي
 ١٠٠با  ١٧٩٠فرانسویان براي خرید آنچھ كھ در  ١٧٩۵تورم پولي از ارزش اسكناس كاست؛ در سال 

ھا را با آسینیا و با  از آنجا كھ خزانھ سود قرضھ. ر آسینیا نیاز داشتندھزا ۵‘٠٠٠شد بھ  آسینیا خریداري مي
پرداخت، كساني كھ داراي درآمد ساالنھ بودند و از اوراق قرضة دولتي  توجھ بھ ارزش صوري آن مي

ھزاران تن از . جھت استفاده از آنھا در پیري خریداري كرده بودند اجبارًا بھ مستمندان شورشي پیوستند
حد  ھنگامي كھ بھاي آنھا بھ. وار شروع بھ خرید اوراق قرضھ كردند سویان براي نجات از تورم، دیوانھفران

وار بھ فروش  بازان اوراق خود را بھ بازار سرازیر كردند؛ مردم این بار نیز دیوانھ اعلي رسید، سفتھ
دست چند تن زرنگ افتاده  ان بھاندازھاي آن ارزش شده پرداختند، و افراد بیگناه دریافتند كھ پس اوراق بي

رو شد، و این وضع را در  خزانھ كھ اعتماد مردم را از دست داده بود، مكرر با ورشكستگي روبھ. است
اي كھ بھ زور از توانگران گرفتھ شد منجر بھ افزایش قیمتھا از طرف  قرضھ. نیز اعالم داشت ١٧٩۵سال 

االھاي لوكس شد؛ بیكاري باال گرفت و جنگ و تورم بازرگانان و ھمچنین موجب از بین رفتن تجارت ك
  .ھمچنان ادامھ یافت

، ١٧۵۵، مورلي در ١٧۴٨ومرج و فقر و فاقھ، آن رؤیاي كمونیستي كھ الھامبخش مابلي در  در میان ھرج
  ساخت؛ و  ھمچنین دلھاي مستمندان نومید را گرم مي د،بوشده  ١٧٧٧ولنگھ در 

، محالت كارگري پاریس پراز ١٧٩۶آوریل  ١١در . رو نیز اعالم شد از طرف ژاك ١٧٩٣در سال 
  :بعضي از مواد آن از قرار زیر است. بود» تجزیھ و تحلیل عقاید بابوف«اعالنھایي شد كھ حاكي از 

  … . ق استفاده از ھرگونھ دارایي را داده استطور متساوي بھ ھر فرد ح طبیعت بھ. ١
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تواند  طبیعت بھ ھر فردي وظیفة كار كردن را تحمیل كرده است؛ ھیچ فردي، بدون ارتكاب جرم، نمي. ٣
  … . از كار خودداري كند

  .در یك جامعة آزاد، باید نھ فقر وجود داشتھ باشد نھ غني. ٧

  … . ستمندان چشمپوشي نكنند دشمن مردمندتوانگراني كھ از مازاد ثروت خود بھ نفع م. ٨

  . ھدف انقالب از بین بردن نابرابري و برقرار ساختن سعادت عموم است. ١٠

طور  دھند و بھ انقالب ھدف نیست، زیرا كھ توانگران ھر نوع كاالیي را بھ خود اختصاص مي. ١١
و در … كنند،  بردگان واقعي كار ميانحصاري تفوق را در دست دارند، درصورتي كھ مستمندان بھ منزلة 

  .چشم دولت ارزشي ندارند

كنوانسیون مردمي را كھ خواھان اجراي آن … . قانون واقعي فرانسھ است ١٧٩٣قانون اساسي سال . ١٢
حق مسلم ھر فردي را در مورد حقوق سیاسي و  ١٧٩٣قانون اساسي … . اند بھ گلولھ بستھ است بوده

خواھد بیاموزد، و از گرسنگي نمیرد  شمارد، و آنچھ را كھ مي را كھ مفید مي اجتماعات، و درخواست آنچھ
این حقوق را كامال و علنًا ملغا  ١٧٩۵سال [ قانون اساسي] تصویب كرده است ـ حال آنكھ عمل ضدانقالبي 

  . ساختھ است

امي از او بھ در تاریخ ن ١٧٨۵متولد شد، و نخست در سال  ١٧۶٠بابوف در » گراكوس« فرانسوا ـ امیل 
عنوان عاملي كھ از طرف مالكان اراضي براي اجراي حقوق فئودالي در مورد كشاورزان استخدام شده 

اي براي توزیع تنظیم كرد كھ در آن خواھان لغو  تغییر عقیده داد و كتابچھ ١٧٨٩در سال . بود، بھ میان آمد
رمیدوریھا دفاع و سپس بھ آنھا حملھ در پاریس اقامت گزید، از ت ١٧٩۴در . عوارض فئودالي شده بود

پس از مدت كوتاھي . اي ظھور كرد بھ عنوان كمونیست دوآتشھ ١٧٩۵كرد، دستگیر شد، و در سال 
قانون «عنوان  اي تحت خود، اعالمیھ» تجزیھ و تحلیل«آنگاه، پس از . را تشكیل داد» انجمن برابران«

  :بعضي از مواد آن از قرار زیر است. ادانتشار د» كمیتة شورشي نجات ملي«با امضاي » شورش

درنگ از طرف  ھمة اعضاي آنھا بي. مدیره، غاصبان قدرت مردم، منحل خواھند شد شورا و ھیئت. ١٠
  …. محاكمھ كشیده خواھند شد مردم بھ

  .نظر مردم قرار خواھد گرفت اموال عمومي و خصوصي تحت. ١٨

بھ عھدة یك مجلس ملي  ١٧٩٣ي و برابري و قانون وظیفة خاتمھ دادن بھ انقالب، و اعطاي آزاد. ١٩
سپرده خواھد شد كھ مركب از یك نمایندة دموكرات از ھر استان خواھد بود و بنابھ توصیة كمیتة انقالبي، 

  . از طرف مردم شورشي منصوب خواھد شد

  .كمیتة شورشي نجات ملي تا پایان یافتن كامل شورش برسركار باقي خواھد ماند

نحوي مشئوم شبیھ دعوتي دیگر براي دیكتاتوري و در واقع انتقال فرمانروایي از روبسپیر بھ  بھاین مطالب 
رؤیاي خود ) تریبون ملت یا جاي ملت(بابوف در روزنامة خود تحت عنوان تریبون دو پوپل . دیگري است

  :را چنین شرح داد

آنچھ كھ در تصرف كساني است كھ بیش از سھم نسبي خود از دارایي جامعھ دارند بر اثر دزدي و غصب 
وسیلة نیروي  كسي كھ ثابت كند كھ بھ. دست آمده است؛ بنابراین عادالنھ است كھ آن را از آنھا بگیریم بھ 

… چیند، زیرا كھ تعادل و اندازة چھار نفر دیگر كسب كند، باز علیھ جامعھ توطئھ مي تواند بھ خود مي
تعلیم و تربیت اجتماعي باید تا جایي پیش برود كھ ھر كسي از امید . زند ھم مي برابري ارزشمند را بھ

pymansetareh@yahoo.com



اختالف . متمول شدن یا نیرومند شدن یا مشخص شدن بر اثر روشنفكري و استعداد خود، محروم گردد
 خائوسبیایید تا بھ . ان را خفھ كندانگیزي است كھ در آن، گرسنگي انس بھتراز ھماھنگي وحشت

  . بازگردیم، و بگذارید كھ از خائوس از نو زمیني پدید آید) ومرج ھرج(

ھاي  النات و روزنامھمدیره خبر داد كھ تعداد روزافزوني از كارگران پاریس اع انگیز بھ ھیئت فردي فتنھ
مھ،  ١٠در . طرحریزي شده است ١٧٩۶مھ  ١١خوانند، و شورشي مسلحانھ براي روز  بابوف را مي

. اش صادر شد، كھ عبارت بودند از فیلیپو بوئوناروتي، ا دستوري براي توقیف او و دستیاران برجستھ
دن یك سال در زندان ـ كھ طي آن چندین این عده پس از گذارانی. دروئھ. ـ بي.ـ وادیھ، و جي.جي. دارتھ، ام

در واندوم  ١٧٩٧مھ  ٢٧عمل آمد كھ كًال با شكست مواجھ شد ـ در  منظور رھایي آنان بھ بار كوششھایي بھ
بوئوناروتي بھ یك سال حبس محكوم شد؛ دروئھ فرار كرد، بابوف و دارتھ، كھ . مورد محاكمھ قرار گرفتند

خودكشي برآمدند، ولي پیش از مرگ، آنھا را شتابان بھ طرف سكوي محكوم بھ مرگ شده بودند، در صدد 
اي دور از طبیعت بشر بود كھ حتي كارگران  اي غیرعملي و بھ اندازه البتھ نقشة آنھا بھ اندازه. گیوتین بردند

طور متساوي  ، در فرانسھ غني و فقیر بھ١٧٩٧گذشتھ از این، در سال . پاریس آن را جدي نگرفتند
  .رود شمار مي اي یافتھ بودند كھ جالبترین افسونگر و عامل در تاریخ سیاسي بشر بھ تازه قھرمانان

II ١٧٩۵ـ ١٧۶٩: ـ ناپلئون جوان   

ھیچ تمرین ذھني نیروبخشتر از مالحظة كار كردن مغز ناپلئون نیست، یعني كسي «: لرد اكتن گفتھ است
تواند  اما امروزه چھ كسي مي» .مردان تاریخي استكھ بیشتر از ھمھ كامًال شناختھ شده، و قابلتر از ھمة 

  احساس كند كھ واقعًا و 

عنوان قھرماني معرفي  ھزار جلد كتاب و جزوه دربارة او نوشتھ شده است؟ صد مورخ دانشمند او را بھ
صورت  اند كھ كوشید وحدت و قوانیني بھ اروپا ارزاني دارد، و صد مورخ دانشمند دیگر او را بھ كرده
اند كھ براي ارضاي عالقة سیراب نشدني بھ قدرت و جنگ، خون فرانسھ را كشید و اروپا  نشان داده غولي

» .وجود آورد؛ توجیھ انقالب این است انقالب فرانسھ ناپلئون را بھ«: نیچھ گفتھ است. را بھ باد غارت داد
د بھتر این بود كھ ھیچ یك از شای«:ناپلئون، كھ در برابر آرامگاه روسو بھ فكر فرو رفتھ بود، زیرلب گفت

  » .ما متولد نشده بود

پانزده ماه پیش از آن، شھر جنووا جزیرة كرس را بھ . تولد یافت ١٧۶٩اوت  ١۵وي در آژاكسیو در 
آن را معتبر ساختھ بود؛  پائولياز آن، یك لشكر فرانسھ با دفع شورش  فرانسھ فروختھ بود، فقط دوماه پیش

: بیست سال بعد، ناپلئون بھ پائولي نوشت. گردش تاریخ ھمواره براساس چنین حوادث ناچیزي بوده است
بر روي سواحل ما پیاده شدند، و تخت ھزار فرانسوي  سي. وقتي متولد شدم كھ كشورم در حال مرگ بود«

انگیزي كھ چشمان كودكانة مرا آزار  آزادي را در دریایي از خون غرق كردند؛ چنین بود منظرة نفرت
  » .داد مي

مردم آن بھ . اي است ناھموار و كوھستاني، و تقریبًا غیرقابل سكونت كرس جزیره«: لیویوس گفتھ است
تماس با ایتالیا بخشي از این توحش » .نوران وحشي، رام نشدني ھستندسرزمینشان شباھت دارند، و مثل جا

ھاي خونین خانوادگي، دفاع شدید  را تعدیل كرد، ولي سرزمین ناھموار، زندگي دشوار و تقریبًا بدوي، كینھ
 ھا كوندوتیرهدر برابر مھاجمان، اھالي كرس را در روزگار پائولي آمادة جنگھاي پارتیزاني یا عملیات 

عدالت اجتماعي و آداب در . سوي نظم و تشكل تمدن گرایش دھد كرد، نھ آنكھ غرائز تند آنان را بھ مي
با خود حمل كرد، ولي در بیشتر اوقاتي كھ لتیتسیارامولینو بوئوناپارتھ ناپلئون كودك را  پایتخت رشد مي

رفت، در چادرھا یا  كرد، این زن بھ دنبال شوھر خود از اردوگاھي بھ اردوگاه دیگر ھمراه پائولي مي مي
رسید كھ كودكش ھمة اینھا  نظر مي بھ. كرد زیست، و ھواي جنگ را استنشاق مي ھاي كوھستاني مي در كلبھ

وي تا پایان عمر . كرد اس شادي نميگاه جز در جنگ احس را با تمام وجود بھ خاطر دارد، زیرا ھیچ
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صورت مردي كرسي باقي ماند، و از ھر لحاظ، غیراز تاریخ و تربیت، مردي ایتالیایي بود كھ او را  بھ
ھنگامي كھ ایتالیا را از طرف فرانسھ فتح كرد، مردم ایتالیا او را . جاي گذاشتھ بود رنسانس براي كرس بھ

  .دانستند كھ فرانسھ را تحت سیطرة خود درآورده است یایي ميبفوریت پذیرفتند؛ وي را مردي ایتال

  . اي دوردست از تاریخ ایتالیا برساند توانست اصل و نسب خود را بھ دوره پدرش كارلوبوئوناپارتھ مي

این خانواده شجرة نسبي اشرافي داشت كھ مورد . زیستند و در قرن شانزدھم بھ كرس مھاجرت كرده بودند
را كھ عالمت اشرافیت بود و انسان را یك » دو«اما در انقالب فرانسھ حرف . ھ ھم بودقبول دولت فرانس

وي . انعطاف بود كارلو مردي مستعد و قابل. كرد از اسم خود حذف كرد قدم بھ گیوتین نزدیكتر مي
فرمان پائولي در راه آزادي كرس جنگید؛ و ھنگامي كھ آن نھضت شكست خورد، و با فرانسھ صلح  تحت

خدمت پرداخت؛ موفق بھ داخل كردن دو تن از پسرانش بھ  د در دستگاه اداري فرانسھ و كرس بھكر
عنوان نماینده بھ  مدارس فرانسوي شد؛ و خود در زمرة نمایندگاني درآمد كھ از طرف نجباي كرس بھ

  . برد ارث ناپلئون چشمان خاكستري و شاید سرطان معدة مھلك را از پدر بھ. اتاژنرو فرستاده شدند

ام خود  در ھمة موفقیتھایم و ھر كار خوبي كھ انجام داده«: گفت مي. اش از مادر بیشتر بود ولي سھم ارثیھ
تردیدي ندارم كھ آیندة ھر كودكي مربوط بھ مادر . دانم را مرھون مادرم و اصول اخالقي عالي او مي

تي از لحاظ وفاداري بھ خانوادة وار و ح گیري دیوانھ وي از لحاظ فعالیت و شجاعت و تصمیم» .اوست
دنیا آمده بود در  بھ ١٧۵٠لتیتسیا رامولینو كھ در سال . پرزاد و ولد بوناپارت بھ مادرش شباھت داشت

سیزده كودك  ١٧٨۴و١٧۶۴میان سالھاي . وپنج سالھ بود زمان ازدواج چھاردھسالھ و در آغاز بیوگي سي
افتخار و سربلندي آنان  بھ. بار آورد د، و بقیھ را باخشونت بھزایید، شاھد مرگ پنج تن از آنھا در كودكي بو

  .برد كرد و از سقوطشان رنج مي مباھات مي

بزرگتر از ھمھ ژوزف . ناپلئون چھارمین كودك او و دومین فرزندي بود كھ پس از طفولیت زنده ماند
از آنكھ نخست  پس ژوزف. داشتني و با فرھنگ بود ، مردي خوشگذران، دوست)١٨۴۴-١٧۶٨(بوناپارت 

از  پس. و سپس اسپانیا برگزیده شد، امیدوار بود كھ دومین امپراطور فرانسھ بشود) ناپلي(بھ پادشاھي ناپل 
بھ او كمك كرد؛  ١٧٩٩دست گرفتن زمام دولت فرانسھ در  ، بود كھ در بھ )١٨۴٠ـ١٧٧۵(ناپلئون، لوسین 

اي بود در كنارش  كھ كار قھرماني بیھوده »صدروزه«صورت دشمن سرسخت او درآمد؛ و در حكومت  بھ
گراندوشس مغرور و باكفایت توسكانا بود كھ با برادرش در ) ١٨٢٠ـ١٧٧٧(سپس ماریا آناالیزا . ایستاد
بود كھ اورتانس دو ) ١٨۴۶ـ١٧٧٨(آنگاه لویي . از او درگذشت بھ مخالفت پرداخت و پیش ١٨١٣سال 

بعداز او، . وجود آورد فت، پادشاه ھلند شد، و ناپلئون سوم را بھبوآرنھ را كھ بانویي زیبا بود بھ زني گر
طلب بود، و با شاھزاده كامیلوبورگزه  آوري عشرت طور افتضاح بود كھ زیبا و بھ) ١٨٢۵ـ١٧٨٠(پولین 

تندیسي كھ كانووا با سنگ مرمر از او ساختھ ھنوز در گالري بورگزه باقي است، و یكي از . ازدواج كرد
پولین و من دوفرزند محبوب «آورد كھ  خاطر مي ناپلئون چنین بھ. رود شمار مي تبخش رم بھدیدنیھاي لذ
پسندترین خواھران بود، و مرا از  داشت كھ زیباترین و مشكل پولین را از آن لحاظ دوست مي. مادر بودیم

  آن لحاظ 

بود كھ ) ١٨۶٠ـ١٧٨۴(آخر از ھمھ ژروم . بود كھ با ژوآشم مورا ازدواج كرد و ملكة ناپل شد) ١٨٣٩
  . سلطنت وستفالن رسید بنیانگذار شاخة امریكایي خاندان بوناپارت شد، و بھ

آكادمي «دست آورد كھ ناپلئون را بھ  كارلوبوئوناپارتھ از دولت فرانسھ این امتیاز را بھ ١٧٧٩در سال 
اي  آن جوان واقعھاین خود در زندگي . شرقي پاریس، بفرستد كیلومتري جنوب ١۵٠برین، حدود » نظام

مھم بود، زیرا او را وارد مرحلة سپاھیگري كرد، و باعث شد كھ تا پایان حیات، زندگي و تقدیر را با دید 
اي دور از خانھ و در محیطي  برین براي آن جوان دھسالھ، در نقطھ. جنگي مورد نظر قرار دھد

توانستند غرور و  سایر دانشجویان نمي. صورت عذابي درآمده كھ طرز رفتار او را تغییر داد انضباطي، بھ
از تمسخر «: گفت وي مي. آمد نظر مي حالت او را ببخشند، زیرا با اصالت مجھول او نامتناسب بھ
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طلب گوشة  آن جوان استقالل» .بردم نھایت رنج مي زدند بي عنوان خارجي طعنھ مي ھمكالسھایم كھ بھ من بھ
سكوت  رفتھ تمایل او بھ رفتھ. داشت كتاب و رؤیا سرگرم مي كرد و خود را با درس و عزلت اختیار مي

كرد، و خود را از دنیایي كھ ظاھرًا براي عذاب دادن  زد، بھ كسي اعتماد نمي شد؛ كم حرف مي عمیقتر مي
دوبورین كھ او نیز  وي بھ لویي آنتوان فولھ: فقط یك استثنا وجود داشت. كشید او بھ وجود آمده بود كنار مي

از جداییھاي  پس. جنگیدند كردند و با ھم مي آنھا از یكدیگر دفاع مي. بود دست دوستي داد ١٧۶٩سال متولد 
  .از دوستان نزدیك او بود ١٨٠۵و تا سال ) ١٧٩٧(طوالني، بورین منشي او شد 

گیري باعث شد كھ آن جوان كرسي در درسھایي موفق شود كھ عطش او را براي بزرگي  انزوا و گوشھ
را  گریخت، و لطافت گفتار ویرژیل و ایجاز تاسیت از زبان التیني بھ منزلة چیزي مرده مي. كرد سیراب مي

در ادبیات یا ھنر، تعلیماتي ندید، زیرا معلمانش غالبًا از این عوامل . دانست در این زبان بیھوده مي
سي بود كھ باعالقة او اما با شوق و ذوق بھ خواندن ریاضیات پرداخت، زیرا در. فریبندگي بھ دور بودند

دقت و وضوح، تناسب داشت و چیزي بود كھ مافوق داوري شخصي و بحث و استدالل نظري، و ھمیشھ  بھ
ھمچنین از . گرفت؛ در این رشتھ برتر از سایر ھمكالسھایش بود مورد استفادة مھندسان نظامي قرار مي

بایستي مورد بررسي قرار گیرد و  یي كھ ميھا منزلة ناحیھ برد؛ آن سرزمینھاي متعدد بھ جغرافیا لذت مي
براي او نیز مانند كارالیل، تاریخ . مردمانشان تحت استیالي او درآیند؛ اینھا مایة رؤیاھاي او بود

وجود  پرستشگاه و گلستان قھرمانان بود، بویژه آنھایي كھ ملتھا را ھدایت كردند یا امپراطوریھا را بھ
پرستان باستان را استنشاق  داشت، و شور و ھواي آن میھن قلیدس دوست ميپلوتارك را بیشتر از ا. آوردند

در شما ھیچ چیز جدید «: روزي پائولي بھ او گفت. نوشید كردم، و از خون آن نبردھاي تاریخي مي مي
فھمید كھ گفتھ بود وقتي آثار  حرف ھاینھ را شاید مي» .اید وجود ندارد؛ شما كامًال بھ پلوتارك وابستھ

ناپلئون از . پیش بشتابد كند كھ بر اسبي سوار شود و براي فتح پاریس بھ خواند، میل مي ارك را ميپلوت
  طریق ایتالیا و مصر بھ آن ھدف رسید، 

آموزاني بود كھ از میان  از پنج سال اقامت در برین، و در سن پانزدھسالگي، جزء دانش بوناپارت پس
در . ا بھ تحصیالت عالیھ در دانشگدة افسري پاریس بپردازنددوازده مدرسة نظام فرانسھ انتخاب شدند ت

تمام . دوم توپخانھ، در ھنگ الفر مستقر در واالنس در كنار رون، تعیین شد عنوان ستوان بھ ١٧٨۵اكتبر 
فرستاد  لیور در سال بود؛ ظاھرًا مقداري از این مبلغ را براي كمك بھ مادرش مي ١١٢٠حقوق او در آنجا 

نظر بھ اینكھ پدرش در ماه فوریھ درگذشتھ بود، و ژوزف ھنوز تھیدست . ان خردسال او شودتا خرج كودك
آن «ضمن مرخصیھایش چند بار تنھا بھ كرس رفت تا . زیست، ناپلئون كفیل این قبیلة خانوادگي شده بود مي

  . را ببیند» ھاي عمیقش پرتگاھھا و كوھھاي بلند و دره«و » خاك را ببوید

در اوكسون، بر اثر پیشرفت سریع در علوم نظامي و سرعت ) ١٧٨٨درسال (بعدًا  در واالنس، و
فراگیري و باروري از لحاظ پیشنھادھاي عملي، و آمادگي در شركت در كارھاي بدني دشوار ادارة 

وي بھ دقت مقالة مربوط بھ تاكتیك عمومي . توپخانھ، مورد تمجید و تحسین افسران ھمكارش واقع شد
كار ژولي دولسپیناس  ایر متون نظامي را كھ بھ ژاك ـ آنتوان ـ ایپولیت دوگیبر، عاشق مسامحھو س) ١٧٧٢(

آورد؛  دست مي دوستاني بھ: ناپلئون دیگر فردي تنھا و بیكس نبود. داد شد مورد بررسي قرار مي نوشتھ مي
اییھاي زنان را پرداخت؛ و زیب داد؛ بھ فراگرفتن رقص مي رفت؛ بھ كنسرت گوش مي بھ تماشاخانھ مي

اي بھ سخن  ، بزحمت با فاحشھ)١٧٨٧ژانویة  ٢٢(در یكي از مرخصیھایش در پاریس . كرد كشف مي
آن شب براي «: گفت بعدھا بھ اطمینان مي. پرداخت و در ماجرایي كھ قبًال تصمیم بھ آن نداشت وارد شد

گاھگاه بھ . داد ھ او دست ميبا وجود این، ھنوز گاھي حالت افسردگي ب» .نخستین بار زني را شناختم
از آنجا «: پرسید كھ منطقًا چرا باید بھ این زندگي ادامھ دھد؟ گفتھ بود اش، از خود مي تنھایي در اطاق ساده

ولي براي این كار ھیچ راه دلپسندي بھ » .كھ روزي باید بمیرم، شاید بھتر آن باشد كھ خود را بكشم
  .رسید خاطرش نمي

دورموزا، كھ  مادام. آن را یافت كھ بھ معلومات خود در ادبیات و تاریخ بیفزاید در ساعات بیكاري، وقت
؛ »كرد، و آنھم عجوالنھ جاھل بود و مختصري مطالعھ مي«بعدھا ندیمة ژوزفین شد، عقیده داشت كھ وي 
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. خواند يھاي كورني، مولیر، راسین و ولتر را م دانیم كھ در واالنس و اوكسون نمایشنامھ و باوجود این، مي
و شھریار اثر . خواند كرد؛ ترجمة آثار پلوتارك توسط آمیو را دوباره مي و بعضي قسمتھاي آن را از بر مي

القوانین اثر مونتسكیو، تاریخ فلسفي دوھند اثر رنال، تاریخ اعراب اثر ماربیني، تاریخ  ماكیاولي، روح
ضمن . داد گر را مورد بررسي قرار ميدولت ونیز اثر اوسھ، تاریخ انگلیس اثر بارو، و بسیاري دی

صفحھ از این یادداشتھا از روزگار  ٣۶٨كرد؛  داشت، و آثار عمده را خالصھ مي خواندن، یادداشت برمي
از لحاظ اخالق، وابستھ بھ رنسانس ایتالیا بود و از لحاظ فكر، وابستھ بھ عصر . جواني او باقي مانده است

  ل رومانتیك در در عین حال، تمای. روشنگري فرانسھ

بھ ھمان علت كھ «گفت  برد، و مي العمل ھماھنگي داشت؛ وي از آنھا لذت مي اشعار منسوب بھ اوشن عكس
  ».برم از زمزمة نسیم و موج لذت مي

اوقات  ١٧٩٠ھنگامي كھ انقالب آغاز شد، آن را با آغوش باز پذیرفت؛ و در مرخصي دیگري بھ سال 
اي كھ  اي جھت شركت در مسابقھ مقالھ ١٧٩١در سال . مصروف داشت خود را بھ قبول كامل رژیم جدید

چھ حقایق یا «: در این مسابقھ رنال پرسیده بود. رنال پیشنھاد كرده بود بھ آكادمي لیون تقدیم داشت
این افسر جوان كھ احتماًال از » توان، براي پیشبرد سعادت افراد بشر، بھ آنھا نسبت داد؟ احساساتي را مي

بھ افراد : كتاب ژولي یا ھلوئیز جدید اثر روسو مبھوت شده بود، در پاسخ آن مسابقھ چنین نوشت خواندن
بشر بیاموزید كھ بھترین نوع زندگي آن است كھ ساده باشد؛ پدر و مادر و كودكان زمین را شخم بزنند، از 

آنچھ بشر براي سعادت . باشنددور  انگیز و فاسدكنندة شھر بھ مند شوند، و از نفوذ ھیجان ھاي آن بھره میوه
اي و ھمسري است؛ اگر كار كند و بخورد و تولیدمثل كند و بخوابد، از  الزم دارد غذا و لباس و كلبھ
تقوا عبارت است از شجاعت و «. زندگي و فلسفة اسپارتیھا از ھمھ بھتر بود. شاھزاده ھم سعادتمندتر است

در » .مند خوب است؛ فقط ضعیف است كھ بد استمرد نیرو… ؛ فعالیت، حیات روح است… نیرومندي
را بازگو كرده و قبل از نیچھ مطالبي شبیھ او  تراسوماخوساین مورد، ناپلئون جوان در واقع حرفھاي 

توانستھ است بھ نیروي  پلئون را قھرماني دانستھ كھ مينیچھ نیز براي جبران این تعارف، نا. گفتھ است
سلطنت استبدادي، امتیازات : ولي، ضمن این استدالل، وي از عقیدة خود منحرف شد. اراده بھ قدرت برسد

  .آكادمي علوم این مقالھ را نارسا دانست و آن را نپذیرفت. وبرق كلیسایي را محكوم كرد طبقاتي، و زرق

ناپلئون دوباره از موطن خود دیدن كرد، و از اینكھ مجلس مؤسسان دستور داده بود كھ ، ١٧٩١در سپتامبر 
صورت یكي از دپارتمانھاي فرانسھ درآید و ساكنانش ھمان امتیازات فرانسویھا را داشتھ باشند  كرس بھ
م پوشید و جویانة خود دربارة ملتي كھ او را بھ زور فرانسوي كرده بود چش از سوگندھاي انتقام. شاد شد

در گفتگویي خیالي تحت عنوان . اي جدید و برجستھ شده است احساس كرد كھ انقالب باعث ایجاد فرانسھ
جنگ حیات و «عنوان  چاپ كرد، از انقالب بھ ١٧٩٣شام بوكر، كھ وي آن را بھ خرج خود در پاییز 

دگان خواست كھ جھت كسب بھ دفاع پرداخت، و از ھمة ستمدی» ممات میان میھنپرستان و مستبدان اروپا
كرد كھ عضویت كرس در یك جامعة  اما پائولي قھرمان دیرینة او احساس مي. حقوق بشر بھ او بپیوندند

فرانسوي تنھا بھ یك شرط مورد موافقت او قرار خواھد گرفت كھ بھ او اختیارات كامل در موطنش داده 
وجھ حق ورود بھ خاك كرس را نداشتھ  ي بھ ھیچشود، و فرانسھ بھ او كمك مالي كند، ولي سربازان فرانسو

  ناپلئون این پیشنھاد را افراطي دانست؛ از بت خود . باشند

پائولي پیروز شد، و . بھ مخالفت پرداخت ١٧٩٢پائولي در انتخابات شھرداري آژاكسیو در اول آوریل 
  .ناپلئون بھ فرانسھ بازگشت

تویلري بود، و تعجب كرد از اینكھ چرا شاه این  ژوئن، شاھد حملة عوام بھ كاخ ٢٠در پاریس، در 
اوت، مشاھده كرد كھ  ١٠در . بندد را بھ توسط نگھبانان سویسي خود بھ رگبار مسلسل نمي» آدمخواران«

ترین  پایین«رانند؛ وي مردم را بھ منزلة  سان ـ كولوتھا و متحدین، خانوادة سلطنتي را از قصر بیرون مي
اكنون كھ افسر ارتش شده بود، با » .آنھا مطلقًا بھ طبقات كارگر وابستھ نیستند«ھ دانست و گفت ك» پسمانده

، چنانكھ گفتیم، در تصرف تولون از خود ١٧٩٣در دسامبر . كرد احتیاط روزافزوني از انقالب حمایت مي
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بھ وچھار سالگي  بر اثر سفارشي كھ براي روبسپیر فرستادند، ناپلئون در سن بیست. شھامت نشان داد
درجة سرتیپي ارتقا یافت، ولي این امر موجب شد كھ، پس از سقوط روبسپیر، او را بھ عنوان یكي از 

در آنتیب زنداني شد و نامش را براي محاكمھ و اعدام احتمالي در فھرست . پیروان روبسپیر دستگیر كنند
بنا ( ١٧٩۵در بھار . حقوق كمترنھادند؛ پس از دوھفتھ او را آزاد كردند، ولي بھرحال آماده بھ خدمت و با 

گشت و در فكر خودكشي بود كھ ناگھان دوستي بھ او رسید  در كنار رود سن سرگردان مي) بھ قول خودش
در ماه . فرانك او را زنده كرد، ناپلئون بعدھا چند برابر آن مبلغ را بھ او بازگردانید ٣٠‘٠٠٠و با اھداي 

لیایي، رنگپریده، ظریف، قدكوتاه، ولي از لحاظ ابراز عقاید بھ مردي ایتا«انگالس او را / ژوئن بواسي د
تا مدتي در فكر رفتن بھ تركیھ عثماني و سازمان دادن بھ ارتش . دانست» انگیز گستاخ طرزي شگفت

اي جنگي براي طرد اتریشیھا از ایتالیا بھ  ولي عمًال نقشھ. دست آوردن قلمرویي شرقي بود سلطان و بھ
  .كرد وزارت جنگ تقدیم

 ۵سازد، كنوانسیون، كھ در  ناپذیر مي سپس در یكي از آن بلھوسیھاي تاریخ كھ بعضي امور را اجتناب
. طلبان و دیگران افتاده بود، باراس را مأمور تشكیل دفاع از خود كرد در محاصرة سلطنت ١٧٩۵اكتبر 

از آنجا . اي در دسترس نبود خانھوي بھ این نتیجھ رسید كھ شلیك توپخانھ كار را تمام خواھد كرد، ولي توپ
كار  دست آوردن و بھ كھ تھور ناپلئون را در تولون دیده بود، كسي را بھ سراغش فرستاد و او را مأمور بھ

در زماني كھ وزارت . درنگ مشھور و بدنام شد این كار انجام گرفت، و ناپلئون بي. بردن توپخانھ كرد
اندھي لشكر ایتالیا نیاز داشت، كارنو، شاید ھم باراس، موجبات جنگ بھ فرمانده دلیر و جسوري براي فرم

ھفت روز بعد، آن سردار خوشحال با ژوزفین كھ ). ١٧٩۶مارس  ٢(انتصاب بوناپارت را فراھم آورد 
  ھنوز زیبا بود ازدواج 

III ـ ژوزفین بوآرنھ  

، یعني از نسلي فرانسوي و اسپانیایي بود كھ در مستعمرات گرمسیري متولد و در آنجا كرئولژوزفین یك 
شمار  سال جزو متصرفات فرانسھ بھ ١٢٨الجزایر كارائیب مدت  جزیرة مارتینیك در مجمع. تربیت شده بود

در میان یكي از  ١٧۶٣جا بود كھ ماري ـ ژوزف ـ رزتاشر دوالپاژري در سال  رفت؛ در ھمین مي
عموي او بارون دوتاشر حاكم آن بندر بود؛ پدرش در كودكي در . دنیا آمد ھا قدیمي اورلئان بھ خانواده

» ي پروردگارخانمھا«وي در دیر . برد سر مي خدمت شاھزاده خانم ماري ـ ژوزف، مادر لویي شانزدھم بھ
، كھ مركز حكومت آن مستعمره بود، تربیت )كھ اكنون فور ـ دو ـ فرانس نام دارد(در شھر فور ـ روایال 

قاشي، گلدوزي، رقص، و علم اخالق، خط، ن كاتشیسم،در آن روزگار، برنامة درسي عبارت بود از . یافت
شود تا التیني، یوناني، تاریخ، و  ھا عقیده داشتند كھ این درسھا بیشتر موجب اعتالي زن مي موسیقي؛ راھبھ

گونھ كھ مادام دوپومپادور گفتھ بود، وي  فلسفھ؛ و ژوزفین نشان داد كھ حق بھ جانب آنھاست؛ و ھمان
  .شده بود» اي در خور پادشاه لقمھ«

آلكساندر . آلكساندر دو بوآرنھ درآوردند لگي او را بھ فرانسھ بردند و بھ عقد ازدواج ویكنتدر شانزدھسا
دست  گرچھ در آن ھنگام فقط نوزدھسال داشت، مانند اشراف فرانسوي در جلب و فریب زنان تجاربي بھ

س این پس از چندي، غیبتھاي طوالني و مكرر او رازش را فاش ساخت، و در ژوزفین حسا. آورده بود
وي زندگي خود را وقف دو . گیرد طبقات باال را دربرنمي »ششمحكم «وجود آورد كھ شاید  عقیده را بھ

با كرد، و آن دو نیز در تمام عمر، ) ١٨٣٨ـ ١٧٨٣(و اورتانس ) ١٨٢۴ـ١٧٨١(كودك خود اوژن 
  .وفاداري خود، او را پاداش دادند

و تا پنج سال از اعدام . ھنگامي كھ انقالب آغاز شد، ویكنت سیاست خود را با رژیم جدید منطبق ساخت
رفت، ھر لقب اشرافي ممكن بود مجوزي براي  ولي بتدریج كھ دورة وحشت پیش مي. مصون ماند

وزفین دستگیر و جداگانھ بھ زندان افكنده شدند؛ و ھم آلكساندر و ھم ژ ١٧٩۴در سال . بازداشت تلقي شود
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ژوزفین ضمن آنكھ در انتظار سرنوشت مشابھي بود، . ژوئیھ، شوھر را با گیوتین اعدام كردند ٢۴در 
  این زن جزو نجباي . ھاي عاشقانة ژنرال الزار اوش را پذیرفت اظھار زمزمھ

خواست زمینة مواظبت و تربیت كودكان  و ميژوزفین، كھ بر اثر مرگ ھمسرش تقریبًا تھیدست شده بود 
كنندة خود را در راه دوستي با تالین و برانگیختن  خود را فراھم سازد، دام چشمان آبي تیره و زیبایي خیره

اي مجلل  قسمت اعظم ثروت بوآرنھ، كھ شامل كالسكھ. كار برد  اش در ترقي بود، بھ عشق باراس، كھ ستاره
صورت یكي از  وي، ناگھان پس از مادام تالین، بھ. ، بھ ھمسرش بازگردانیده شدبا چند رأس اسب سیاه بود
  . دانست مي» ترین سالن پاریس برجستھ«ناپلئون سالن او را . مدیره درآمد رھبران جامعة دورة ھیئت

جست شیفتة زیباییھاي كامل و رفتار خوب و مالیم او  نشینیھاي او شركت مي ناپلئون كھ در بعضي از شب
ژوزفین تحت . دانست او مي» طبیعت بینھایت دلپذیر«ھمچنین محو حالتي شد كھ پدر سھلگیرش آن را . شد

بركت و  نگاھي بي«آمد با رنگي پریده و  تأثیر بوناپارت قرار نگرفت زیرا او در نظرش جواني مي
زد ناپلئون روزي ژوزفین فرزند چھاردھسالة خود را ن. اھمیت و درآمدي بھ ھمان نسبت بي» گرسنھ

اي خوبرو و  اوژن بھ اندازه. شدة شوھرش از او كمك بخواھد فرستاد تا جھت استرداد شمشیر مصادره
این كار انجام گرفت؛ ژوزفین براي . درنگ حاضر شد بھ آن قضیھ رسیدگي كند محبوب بود كھ ناپلئون بي

. ناپلئون آمد، و مغلوب شد. داكتبر دعوت كر ١۶سپاسگزاري نزد او رفت، و او را براي صرف ناھار در 
. بود كھ ژوزفین او را در بستر خود پذیرفت، ولي ھیچ كدام میلي بھ ازدواج نشان ندادند ١٧٩۵در دسامبر 

باراس نسبت بھ من خدمتي انجام داد و آن «: ھلن خاطرات خود را چنین شرح داده است ناپلئون در سنت
وي مرا مطمئن ساخت كھ ژوزفین، ھم بھ جامعة قدیم . كنم اینكھ بھ من توصیھ كرد تا با ژوزفین ازدواج

اش در  ھمچنین گفت كھ خانھ. تعلق دارد ھم جامعة جدید، و این عامل كمك بیشتري بھ من خواھد كرد
پاریس نظیر ندارد، و من از دست نام كرسي خود نجات خواھم یافت؛ گذشتھ از این، بر اثر این ازدواج، 

باراس نیز بھ دالیلي كھ ھنوز مورد بحث است توصیة مشابھي بھ ژوزفین » .دكامًال فرانسوي خواھم ش
ناپلئون بیمي از عشقبازیھاي پیشین . دست خواھد آورد كرد و بھ او گفت كھ این مرد مقام منیعي در جھان بھ

آید، حتي خاطرة  از ھرچھ دربارة تو است خوشم مي«: اي بھ او نوشتھ بود او نداشت، و در نامھ
  » .بھ نظر من، فضیلت شامل ھمان چیزي بود كھ تو داشتي… ھیھایتگمرا

عنوان شاھدان  تالین و باراس بھ. طور كامًال خصوصي ازدواج كردند بھ ١٧٩۶مارس  ٩این دو نفر در 
وھفت سال داشت و ژوزفین  در این موقع ناپلئون بیست. ھیچ یك از خویشان دعوت نشد. عقد شركت داشتند

وھشت سال ثبت شد و سن  ، براي كمتر نشان دادن اختالف سنشان، سن ناپلئون بیستوسھ سال؛ ولي سي
اما ناپلئون با لجاجت سرسختانة . آنھا شب زفاف را در خانة ژوزفین گذراندند. ونھ سال ژوزفین بیست

… . آن آقا بستر مادام را در تصرف داشت«: ناپلئون گفتھ است. آموز او مواجھ شد فورتونھ سگ دست
خواستم او را دور كنم، ولي سودي نداشت؛ بھ من گفتھ شد كھ در آن بستر یا با او شریك باشم یا جاي  مي

  دیگر 

در بدترین لحظة » .آن سگ كمتر از من حاضر بھ گذشت بود. مجبور بودم این پیشنھاد را بپذیرم یا نپذیرم
  . جاي ماندممكن، پاي او را گاز گرفت، و آنھم با چنان شدتي كھ اثرش مدتھا بر

مارس، ناپلئون، كھ میان لذت جدید و عالقة شدیدش بھ قدرت و افتخار گرفتار بود، ژوزفین را ترك  ١١در 
  .گفت تا رھبري ارتش ایتالیا را در یكي از درخشانترین مبارزات تاریخي بھ عھده بگیرد

IV ١٧٩٧دسامبر  ۵ـ ١٧٩۶مارس  ٢٧: ـ گردباد ایتالیایي   

ھایي با پروس و اسپانیا بھتر شده بود، ولي تا زماني كھ فرانسھ حاضر  ر اثر عھدنامھوضع نظامي فرانسھ ب
. ورزید شد، اتریش از قبول صلح امتناع مي بھ ترك متصرفات خود در ھلند و در طول رودخانة راین نمي
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. كردلیره بھ اتریش اعطا  ۶٠٠‘٠٠٠انگلیس جنگ در دریا را ادامھ داد، و براي جنگ در خشكي، مبلغ 
بر لومباردیا مستولي شده بود، و در این ھنگام با كارلو امانوئلة چھارم پادشاه  ١٧١٣اتریش از سال 

بھ تصرف  ١٧٩٢ساردني و پیمونتھ متحد شده بود كھ امیدوار بود بتواند ساووا و نیس را كھ فرانسھ در 
  .درآورده بود بازستاند

صورت حملھ از سھ  بھ ١٧٩۶ت نظامي خود را براي سال مدیره در این مورد بھ رھبري كارنو عملیا ھیئت
قرار شد یك ارتش فرانسھ تحت فرماندھي ژوردن در جبھة شمال شرقي . طرف بر اتریش طرحریزي كرد

و در طول سامبر وموز بھ اتریشیھا حملھ كند؛ دیگري تحت فرماندھي مورو در طول موزل و راین بھ آنھا 
ژوردن، پس از چند . پارت اتریشیھا و قواي ساردني را از ایتالیا طرد كندبتازد؛ لشكر سوم بھ رھبري بونا

پیروزي، با قواي برتر آرشیدوك كارل لودویگ مواجھ شد، در آمبرگ و وورتسبورگ شكست خورد، و بھ 
و تقریبًا تا مونیخ پیش رفت، سپس، چون ) بایرن(مورو تا باواریا . طرف ساحل غربي راین عقبنشیني كرد

سر بھ او حملھ كند، بھ آلزاس  تواند خطوط ارتباطي او را قطع یا از پشت  ھ آرشیدوك پیروزمند ميشنید ك
  .عنوان آخرین امید، بھ ناپلئون متوسل شد مدیره، بھ ھیئت. عقبنشیني كرد

در وضعي نیست كھ بتواند با قواي » لشكر ایتالیا«مارس، دریافت كھ  ٢٧ناپلئون پس از رسیدن بھ نیس در 
یش و ساردني ـ كھ مدخل باریك ورود بھ ایتالیا میان مدیترانھ و كوھھاي مرتفع را مسدود كرده بودند ـ اتر

رسید، كھ مرداني دلیر و معتاد بھ جنگ  وسھ ھزار نفر مي شمار سربازانش بھ چھل. رو شود روبھ
مضیقھ بودند كھ براي اي از لحاظ غذا در  كوھستاني بودند، ولي لباس و كفش درستي نداشتند و بھ اندازه

زدند؛ بزحمت امكان داشت كھ سي ھزار تن از آنان براي مبارزات دشوار  زندگي اجبارًا دست بھ دزدي مي
سرداراني كھ تحت فرمان جوان . ناپلئون سوار نظام كافي نداشت، و تقریبًا بدون توپخانھ بود. احضار شوند

ماسنا، الآرپ، و سزوریھ ـ از لحاظ خدمت نظام  اي قرار گرفتھ بودند مانند اوژرو، وھفتسالھ بیست
  تر از ناپلئون باسابقھ

بودند؛ الجرم دل خوشي از انتصاب او نداشتند، و در صدد بودند كھ تجارب عالي خود را بھ رخ او بكشند؛ 
پروایي سردار جوان، وضوح  درنگ بر اثر اعتماد بھ نفس و بي اما، در ھمان نخستین دیدار با وي، بي

  . ھاي وي، و صراحت دستوراتش مرعوب و حاضر بھ اطاعت از وي شدند نقشھ

چھار روز پس از . توانست از افسون ژوزفین رھا شود توانست سرداران خود را بترساند، ولي نمي وي مي
اي بھ او نوشت حاكي از شیفتگي جواني كھ  ھا و گماشتگان خود را ترك گفت و نامھ ورود بھ نیس، نقشھ

  :قدرت بھ اعماق شوروھیجان فرو رفتھ است تحت رؤیاھاي

  ١٧٩۶مارس  ٣١نیس، 

توانم فنجاني  نمي. شود كھ ترا در آغوش نگیرم گذرد كھ بھ یاد عشق تو نباشم، و شبي سپري نمي روزي نمي
اگر گرفتار . كند لعنت نفرستم چاي بنوشم، بدون آنكھ بھ آن جاھطلبي نظامي كھ مرا از روح حیاتم جدا مي

زفین محبوبم فكرم را بھ خود كنم، ژو كار یا سرگرم رھبري سربازان ھستم، یا از اردوگاھھا دیدن مي
  … . دارد مشغول مي

تو مرا مثل . اندازد روحم افسرده و قلبم در زنجیر است، و بھ فكر چیزھایي ھستم كھ مرا بھ وحشت مي
  … . دھي سابق دوست نداري؛ تو خودت را جایي دیگر تسلي مي

ترسم؛ تو منبع احساساتي  يدارم و از تو م تو را دوست مي… گرم، سعادتم،  خداحافظ، ھمسرم، شكنجھ
بار  ھایي ھستي كھ مرا مثل صاعقھ مصیبت كند و سرچشمة انگیزه ھستي كھ مرا مثل خود طبیعت آرام مي

خواھم كھ براي ھمیشھ مرا دوست داشتھ باشي یا نسبت بھ من وفادار بماني، بلكھ  از تو نمي. سازد مي
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نیرومند آفریده است، در صورتي كھ روح تو طبیعت روح مرا مصمم و . حقیقت را بھ من بگویي… فقط
  … ھاي عظیم است و قلبم كامال مجذوب تو فكر من متوجھ نقشھ… را با تور و ظرافت حریر سرشتھ است

در آن وقت است كھ من . اي خداحافظ، اگر مرا كمتر دوست بداري، مثل این است كھ مرا دوست نداشتھ
  .واقعًا در خور ترحم ھستم

  بوناپارت 

ھمة اطالعاتي را كھ در مورد . آوریل بھ او نامھ نوشت ٧و٣یان آتش روزافزون جنگ، دوباره در در م
یك لشكر اتریشي تحت فرمان بولیو، در ولتري : كرد آورد بررسي مي دست مي شكست قواي دشمن بھ

نزدیك جنووا؛ دیگري تحت فرمان آرگنتاو، در مونتنوت اندكي در جبھة غرب؛ و یك لشكر از سوي 
بولیو تصور كرد كھ خطوط ارتباطي او . ساردني تحت فرمان كولي در سوا كمي دورتر بھ طرف شمال

توانست  بر این اساس، منطقًا مي. ھرگونھ كمكي را كھ قوایش نیاز داشتھ باشد بھ اطالع او خواھند رساند
وبریك بیشتر از قواي امیدوار باشد كھ حملة فرانسویان را دفع كند، زیرا كھ مجموع قواي او بھ نسبت د

نقشة ناپلئون این بود كھ تاحد امكان ھر تعداد از سربازان خود را كھ بتواند مخفیانھ و با . فرانسھ بود
حركت درآورد و قبل از آنكھ یكي از آنھا بھ كمك دیگري  سرعت براي مقابلھ با یكي از لشكرھاي مدافع بھ

ركت سریع قواي فرانسھ از راھھاي كوھستاني و ناھموار این نقشھ شامل ح. بشتابد، كار او را یكسره كند
  ناپلئون كوشید كھ سربازان خود . بود و نیاز بھ جنگجویان پرطاقت و مصمم داشت

. جمھوري بھ شما زیاد مدیون است، ولي وسیلة اداي دیون خود را ندارد. اید شما گرسنھ و برھنھ! سربازان
ایاالت غني، . دشتھایي كھ خورشید بر آنھا تابیده است رھبري كنمام كھ شما را بھ سوي حاصلخیزترین  آمده

آیا . اي كھ در برابر خود دارید با چنین منظره! سربازان. شھرھاي ثروتمند، ھمھ در اختیار شما خواھد بود
  ممكن است شجاعت و ثبات نداشتھ باشید؟ 

مواجب را بھ تحمل  توانست این افراد بي این خود دعوت آشكار بھ غارت بود؛ غیر از این، چگونھ مي
راھپیماییھاي طوالني و سپس بھ مقابلة با مرگ ترغیب كند؟ ناپلئون، مانند بیشتر فرمانروایان و انقالبیون، 

ر بود كھ موفقیت، گناھان او را داد كھ اصول اخالقي جلو پیروزي او را بگیرد، و امیدوا ھرگز اجازه نمي
  مگر ایتالیا نباید براي آزادي خود بھایي بپردازد؟ . بپوشاند

الجیشي او درھم شكستن لشكر ساردني و ترغیب پادشاه ساردني بھ عقبنشیني بھ  نخستین ھدف سوق
، میلسیمو )لآوری ١١(آمیز مونتنوت  یك سلسلھ درگیریھاي قاطع و موفقیت. تورینو، پایتخت آن كشور، بود

ـ قواي ساردني را درھم ریخت و كارلو امانوئلھ )آوریل ٢٢(، و موندووي )آوریل ١۵(، دگو)آوریل ١٣(
بس در چراسكو، ساووا و نیس را بھ فرانسھ بدھد، و در واقع  موجب قرار داد آتش را مجبور ساخت كھ، بھ

كانھ و سریع تحوالت، نیازھا، و در آن جنگھا، فرماندة جوان با درك زیر. گیري كند از جنگ كناره
بیني عملیات  فرصتھا، و با دستورھاي صریح و قاطع، و با منطق و موفقیت فنون جنگي بھ انضمام پیش

. شد، زیردستان خود را تحت تأثیر قرار داد سر مي الجیشي كھ موجب گرفتاري دشمن در جناح و پشت سوق
حاضر بھ اطاعت از او شدند؛ افسران جوانتر ـ ژونو، سرداران مسنتر با اعتماد بھ بصیرت و داوري او 

پس از . الن، مورا، مارمون، برتیھ ـ چنان ھواخواه او شدند كھ بارھا براي حفظ او تن بھ ھالك در دادند
این پیروزیھا، ھنگامي كھ افراد باقیمانده و فرسوده بھ مرتفعات مونتھ زموتو رسیدند ـ جایي كھ از آنجا 

گونھ مشعشعانھ  خود بھ جواني كھ آن ھاي آفتابي لومباردیا را ببینند ـ بسیاري از آنھا خودبھتوانستند دشت مي
  .آنھا را رھبري كرده بود سالم نظامي دادند

در این زمان، دیگر براي زیستن، نیازي بھ غارت نداشتند؛ ھرجا كھ ناپلئون تسلط فرانسھ را برقرار 
كرد كھ براي  بست و شھرھا را ترغیب یا مجبور مي الیات ميكرد، بر توانگران و طبقات كلیسایي م مي
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اي  آوریل، در چراسكو، ضمن ستایش زیركانھ ٢۶در . سلوك سربازانش مبالغي بپردازند نگھداري و حسن
  :از سربازان، آنھا را از غارت برحذر داشت

  :سربازان

راده توپ را بھ تصرف درآورده و وپنج ع ویك پرچم و پنجاه شما در دوھفتھ بھ شش فتح نایل آمده، بیست
دست  اي آنچھ را كھ الزم بوده است بھ بدون ھیچ وسیلھ… . اید حاصلخیزترین بخش پیمونتھ را گرفتھ

اید، راھھاي اجباري را بدون  در جنگ، بدون توپخانھ پیروز شده، از رودخانھ بدون پل گذشتھ. اید آورده
كشور سپاسگزارتان ترقي روزافزون خود را … . اید اردو زده كفش پیموده و بدون كنیاك و غالبًا بدون نان

  … . داند مرھون شما مي

  نھ بر تورینو. اید اما، سربازان، شما در مقایسھ با آنچھ كھ ھنوز باقي است كاري نكرده

آیا در میان شما كسي ھست كھ بدون شجاعت باشد؟ آیا كسي ھست كھ ترجیح … . اید نھ برمیالن دست یافتھ
و مانند سربازان برده ننگ را صبورانھ تحمل كند؟ نھ، در میان  بازگرددھاي آپنن و آلپ  از فراز قلھدھد 

فرانسھ  ھمة شما در اشتیاق افزایش افتخار. فاتحان مونتنوت، دگو، و موندووي چنین كسي وجود ندارد
  … . سوزید مي

دھم، ولي تنھا یك شرط وجود دارد كھ شما باید سوگند یاد كنید  دوستان، من این پیروزي را بھ شما وعده مي
دھید احترام بگذارید، و جلو نھب و  جا آرید، و آن این است كھ بھ مردمي كھ آنھا را نجات مي كھ آن را بھ

در . آید بگیرید عمل مي راذل، بھ تحریك دشمنان، بھانگیزي را كھ از طرف بعضي از ا غارت وحشت
پیروزیھاي شما، … . دھندة مردم نیستید، بلكھ عذاب و وبال آنھا خواھید بود غیراین صورت شما نجات

اند ـ ھمھ از دست خواھد رفت، حتي  دلیري شما، موفقیت شما، خون برادران شما كھ در جنگ كشتھ شده
و سرداراني كھ مورد اعتماد شما ھستیم، از فرماندھي لشكري بدون انضباط اما من . شرافت و افتخار شما

  . ھر كھ بھ غارت دست بزند، بدون ترحم تیرباران خواھد شد… . و خودداري شرم داریم

. ارتش فرانسھ براي گسستن زنجیرھاي شما آمده است؛ ملت فرانسھ دوست ھمة ملتھاست! مردم ایتالیا
اي جز  ما كینھ… . اموال و مذھب و آداب شما مورد احترام خواھد بود. ا را بپذیریدتوانید با اعتماد آنھ مي

  .كنند نداریم علیھ ستمگراني كھ بر شما ظلم مي

  بوناپارت

در مصاف اول، نھب و غارت بسیار صورت گرفت؛ و با وجود این وعده و وعیدھا، بازھم از این قبیل 
وي . ضي از غارتگران را تیرباران كنند و بعضي را عفو كردناپلئون دستور داد كھ بع. كارھا دیده شد

و حال كھ وارد … كشند، این بدبختھا بخشودني ھستند؛ سھ سال است كھ براي ارض موعود آه مي«: گفت
ھایي كھ از  وي آنھا را با شركت دادن در مالیاتھا و آذوقھ» .خواھند از آن استفاده كنند اند، مي آن شده

  . گرفت ارضا كرد شھرھاي آزاد شده

در میان این ھمھ عذاب، جنگ، و دیپلوماسي، وي تقریبًا در ھر ساعت بھ فكر ھمسر خود ـ كھ او را مدت 
توانست بسالمت از فراز  اكنون كھ ژوزفین مي. افتاد كوتاھي پس از شب زفاف ترك كرده بود ـ مي

فرستاد از او خواھش كرد كھ بھ نزد  آوریل براي او ١٧اي كھ در  كوھھاي سون بگذرد، ناپلئون در نامھ
كنم كھ اگر بیش از این  زود بیا، بھ تو اخطار مي«: نوشت ١٧٩۶آوریل  ٢۴در نامة دیگري در . وي بیاید

بال . این خستگیھا و دوري از تو ـ روي ھم از حد تحمل من خارج است. تأخیر كني، مریض خواھم شد
  » !اي دیگر خیلي پایینتر اي دیگر كمي پایینتر، بوسھ بوسھاي بر روي قلبت،  بوسھ… . بگیر و پرواز كن
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توانست بھ چاپلوسي و  آیا ژوزفین باوفا بود؟ او كھ تا آن اندازه بھ عیش و عشرت خوگرفتھ بود، آیا مي
وچھارسالھ بھ  خوشایندگویي آن ھم از طریق مكاتبھ قناعت كند؟ در ھمان آوریل، افسري خوبرو و بییست

  رل بھ نزد نام ایپولیت شا

مادام ركامیھ، مادام تالین، و املن، . اش خواھید شد دیوانھ«: تالران را براي مالقات او دعوت كرد و گفت
ژوزفین چنان دلباختة او شد كھ وقتي مورا از طرف ناپلئون با پول و دستورھایي » .اند ھمھ شیفتة او شده

رنگ كرد و بھ مورا گفت كھ بھ فرماندة خود جھت پیوستن بھ ناپلئون آمد، ژوزفین بھ بھانة بیماري د
پس درست است «: مھ بھ ژوزفین نوشت ١٣ناپلئون در . بنویسد كھ ھمسرش داراي عالئم بارداري است

. چنان مسافرت درازي بروي داند كھ بھ گوید كھ حالت خوب نیست و صالح نمي مي… مورا! كھ آبستني
وي » آیا رواست كھ شكم كوچك آبستنت را نبینم؟! حروم باشمپس باید از لذت اینكھ ترا در آغوش بفشارم م

  .كرد؛ ژوزفین ھرگز كودكي برایش نزایید بیھوده قبل از وقت شادي مي

سوي شھر ثروتمند و بافرھنگ میالن كھ  در این ضمن، ناپلئون سربازان خود را از طریق چندین نبرد بھ
در لودي، در قسمت غربي رودخانة آدا، . شد رھبري كرد گل سرسبد سرزمین لومباردیا محسوب مي

بولیو عقبنشیني كرده از طریق پلي چوبي بھ . قسمت اعظم قواي ارتش اتریش بھ رھبري بولیو درگیر شد
طول دویست متر از روي رودخانھ گذشت، و سپس توپخانة خود را در موضعي قرار داد كھ از حركت 

پلئون بھ سوارنظام خود دستور داد كھ بھ طرف شمال برود نا. مشابھي بھ وسیلة قواي فرانسھ جلوگیري كند
و جایي را براي عبور از رودخانھ بیابد، و سپس بھ جنوب حركت كند و بر قسمت خلفي لشكر اتریش 

آنگاه توپخانة خود را در پشت دیوارھا و منازل شھر قرار داد و در روانھ كردن آتش توپخانة خود . بتازد
ھنگامي كھ سوارنظام او ناگھان . ا كھ پل را زیر نظر داشتند فعاالنھ شركت جستبھ سوي توپھاي اتریشیھ

اندازان دستور داد كھ راه را از  در ساحل شرقي ظاھر شد و بھ حملھ بھ اتریشیھا پرداخت، وي بھ نارنجك
ھ جلو تاخت ناپلئون ب. آنھا نیز سعي كردند، ولي توپخانة اتریشیھا آنان را متوقف ساخت. طریق پل باز كنند

و دوھزار اسیر ) ١٧٩۶مھ  ١٠(اتریشیھا روبھ ھزیمت نھادند . و بھ اتفاق الن و برتیھ آنھا را رھبري كرد
سوي میالن  بولیو بھ طرف مانتوا عقبنشیني كرد، و قواي فرانسھ، پس از یك روز استراحت، بھ. دادند

طرزي  پروا و بھ تأثیر ناپلئون، كھ بي در نتیجة این عمل بود كھ سربازان فرانسھ، تحت. حركت درآمد بھ
  .نامیدند» سرجوخة كوچك«الھامبخش خود را در معرض آتش دشمن قرار داده بود، او را از راه محبت، 

آمیز دریافت داشت كھ در پاسخ بھ  مدیره پیشنھادي چنان توھین اندكي پس از این پیروزي، از طرف ھیئت
مندي از جشن و سروري كھ در پاریس از  آن پنج نفر، با بھره. آن شغل و مقام خود را بھ خطر انداخت

بایستي قواي خود را بھ دو  ، بھ او اطالع دادند كھ مي)مھ ٧(استماع اخبار فتوحات ناپلئون برپا شده بود 
بگذارد و او را ) پسر فاتح نبرد والمي(بخش تقسیم كند؛ یك بخش را تحت فرمان فرانسوا ـ اتین كلرمان 

فرانسویان از حمالت اتریشیھا در شمال ایتالیا كند؛ بخش دیگر بھ رھبري خود بوناپارت بھ  مأمور حفظ
  ناپلئون در این امر نھ . طرف جنوب برود و ایاالت پاپي و دولت سلطنتي ناپل را بھ تصرف درآورد

اپي ھمة حملھ بھ دستگاه پ: دانست الجیشي اشتباھي عظیم مي دید، بلكھ آن را، از لحاظ سوق شخصي مي
انگیخت؛ ضمنًا، اتریش كاتولیك ھم كھ قبال  كاتولیكھا، بھ انضمام كاتولیكھاي فرانسھ، را علیھ انقالب برمي

داگوبرت فون و ورمسر  اي بھ نام كنت در صدد اعزام قوایي نیرومند تحت فرمان فیلد مارشال با تجربھ
پاسخ نوشت كھ لشكر ایتالیا بھ نیروي متحد و وي در . برآمده بود تا ناپلئون را بھ سوي فرانسھ عقب براند

توان آن را با  نفس جدید خود جھت حفظ دستاوردھایش نیاز دارد، و فقط تحت فرماندھي واحدي مي تازه
  .كند گذارد و استعفاي خود را تقدیم مي موفقیت رھبري كرد، و بنابراین جاي خود را بھ ژنرال كلرمان وامي

راه گزارشھایي دربارة آخرین پیروزیھاي نظامي و سیاسي ناپلئون دریافت مدیره این پیام را ھم ھیئت
داشت، زیرا كھ آن سردار جوان ـ سرمست از پیروزي و با احساس اینكھ آن سیاستمداران دوردست در 

ھایي با توجھ بھ منابع دشمن و وضع ارتش فرانسھ منعقد  موضع خوبي مانند او قرار ندارند كھ عھدنامھ
ین حق را بھ خود اختصاص داده بود كھ عھدنامة جنگ و صلح ببندد و مبلغي را تعیین كند كھ ھر سازند ـ ا
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كدام از شھرھا یا حكومتھاي ایتالیا براي استفاده از حمایت لشكریان او و مصون ماندن از حرص و طمع 
نة عقد صلح را با ، زمی)١٧٩۶مھ  ١۵(رو، پس از ورود بھ میالن  از این. بایستي بپردازند سربازانش مي

مودنا، و پادشاه ناپل فراھم ساخت و بھ موجب آن، صلح را از طرف فرانسھ و حمایت از  پارما، دوك دوك
بایستي در  نشینھا مي آنان را در قبال تعرض اتریش تضمین كرد، و سھمي را كھ ھر یك از این شاھزاده

لغ گزافي پرداختند، و با عجز و ضعف كامل آنھا مبا. اش بپردازند معین ساخت برابر دوستي خیرخواھانھ
  .بھ سرقت رفتن شاھكارھاي ھنري را از تاالرھا، قصرھا، و میدانھاي عمومي خود نظاره كردند

كشید؛  این سرزمین قریب یك قرن بود كھ انتظار رھایي از تسلط اتریش را مي. میالن او را بگرمي پذیرفت
از این گذشتھ، این افسر جوان و عالیرتبة ارتش، در مقایسھ با یك نفر فاتح، بھ طرزي غیرعادي مھربان 

شناخت؛  ھنر ایتالیایي را ميوي با زبان و رسوم ایتالیایي آشنایي داشت، ارزش زنان، موسیقي، و . بود
در ھرصورت، آیا خود وي . نھد ولي آنھا فورًا درك نكردند كھ وي تا چھ اندازه بھ ھنر ایتالیایي ارج مي

طور مرئي ھنرمندان، شاعران، مورخان،  جز مدت یك ماه یا در این حدود، ایتالیایي نبود؟ ناپلئون بھ
كرد؛ تا مدتي  آورد و با آنھا دوستانھ گفتگو مي امون خود گرد ميفیلسوفان، و دانشمندان ایتالیایي را در پیر

دنیا آمده و در وجود ناپلئون  و لئوناردو داوینچي دوباره بھ سفورتسارسید كھ لودوویكو  نظر مي چنین بھ
  توان یافت؟ نامة او خطاب بھ بارنابا اوریاني منجم چھ چیز دلپذیرتر مياز . اند حلول كرده

آنھا كھ در آزمایشگاھھاي خود پنھان شده . مند نیستند دانشمندان میالن از احترامي كھ درخور آنند بھره
نین حاال وضع چ. دانستند دیدند، خود را سعادتمند مي بودند، ھرگاه از سوي پادشاھان و كشیشھا آسیبي نمي

  دیگر دستگاه . در ایتالیا فكر و عقیده آزاد شده است. نیست

   

  

pymansetareh@yahoo.com



  موزة ویكتوریا و آلبرت، لندن. فیلد مارشال گبھارد لبرشت فون بلوشر: جورج دو

كنم كھ با یكدیگر مالقات كنند و  از ھمة دانشمندان دعوت مي. تفتیش افكار، تعصب، و استبداد وجود ندارد
بھ من بگویند كھ چھ روشھایي باید اتخاذ كرد، یا چھ نیازھایي را باید مرتفع ساخت؛ تا بھ علوم و ھنر روح 

اي كھ در میالن اقامت  فراد برجستھخواھشمندم این احساسات را از طرف من بھ ا… . اي دمیده شود تازه
  . دارند ابالغ كنید

ناپلئون میالن و سایر شھرھا را ضمیمة جمھوري لومباردیا ساخت، و قرار شد ساكنان آنھا با فرانسویان 
اي خطاب بھ  اعالمیھ ١٧٩۶مھ  ١٩در . از حیث آزادي و برابري و برادري و مالیات یكسان باشند

در آن توضیح داد كھ چون ارتش آزادكننده، بھاي گزافي در مورد رھایي  شھروندان جدید صادر كرد و
فرانك جھت نگھداري نیروھاي تحت  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠لومباردیا پرداختھ است، افراد آزادشده باید در حدود 

مالیات بایستي «گذشتھ از این، . این مبلغ براي چنان سرزمین حاصلخیزي زیاد نبود. فرمان وي بپردازند
دربارة فرمان . گرفتھ شود تا بر مستمندان فشاري وارد نیاید» و از شركتھاي كلیسایي… نگراناز توا

اي باید بھ دنبال ارتش در ایتالیا برود تا ھمة اشیاي ھنري و علمي و مانند  نماینده«: قبلي، كھ در آن آمده بود
ذكر چنداني » .ھوري فرانسھ بفرستندشده قرار دارد پیدا كنند و آنھا را براي جم آنھا را كھ در شھرھاي فتح

ھمة فرانسویان «: ایتالیاییھا فقط توانستند با ساختن جناسي بدین مضمون انتقام بگیرند. بھ عمل نیامده بود
مدیره داده  كرد كھ كنوانسیون و ھیئت از دستوري پیروي مي اما ناپلئون ».دزدنددزد نیستند، ولي اكثرشان 

  .بودند

جا جز در فرانسھ خشم مردم  این غارت اشیاي ھنري سرزمینھاي مغلوب یا آزادشده كمتر سابقھ داشت؛ ھمھ
مدیره فرستادند كھ  بیشتر غنایم را نزد ھیئت. اي براي جنگجویان بعدي باقي گذاشت را برانگیخت، و نمونھ

سپس آن غنایم بھ موزة لوور راه یافت، ـ در اینجا ھم مونالیزا اگرچھ ربوده شده . رضایت خاطر شد موجب
ناپلئون قسمت كمي از عواید ایتالیایي را براي خود نگاه داشت؛ . بود، ھرگز لبخند خود را از دست نداد

سربازان رسید و خواري صرف شد، و بیشتر آن بھ مصرف مواجب  بخشي از آن عاقالنھ در راه رشوه
  .كار رفت بدین ترتیب جھت تعدیل عالقة شدید آنھا بھ غارت بھ

از میالن «): مھ ١٨(ناپلئون، پس از آنكھ غرور خود را ارضا كرد، از ژوزفین خواست كھ بھ او بپیوندد 
از شدت . ولي من از شادي دیوانھ خواھم شد. خوشت خواھد آمد، زیرا كھ سرزمین بسیار زیبایي است

زودتر بیا كھ بھ … . شیرینم خدا حافظ، جان… . كني میرم كھ ببینم بچھ را چگونھ حمل مي جكاوي ميكن
  » .انگیز گوش كني و ایتالیاي زیبا را ببیني موسیقي دل

رو خواھند  دانست كھ بزودي با دشواریھا و حمالت لشكرھاي بیگانھ روبھ با سربازانش بود؛ و چون مي
  :خطاب بھ آنان صادر كردشد، اعالمیة فصیح دیگري 

  !سربازان

شما مانند سیالب از ارتفاعات آپنن فرود آمدید؛ ھر نیرویي را كھ در برابر خود یافتید واژگون و پراكنده 
بلي، … . ھاي پو، تیچینو، و آدا نتوانستند یك روز جلو پیشرفت شما را بگیرند رودخانھ… . كردید

بینم كھ بھ طرف سالحھاي  مي! نھ… ولي آیا كار دیگري ندارید؟ .اید سربازان، كارھاي زیادي انجام داده
اید؛ ھر روز كھ بدون افتخار از دست برود، سعادت شما  پرید؛ از استراحت و بیكاري خستھ شده خود مي

ھنوز راھپیماییھاي اجباري در پیش داریم، دشمناني را باید ! بیایید پیش برویم. نیز از بین خواھد رفت
  … . دست آریم، انتقام ستمھا را باید بگیریم افتخاراتي باید بھ مغلوب كنیم،

شما این افتخار جاویدان را … !نگذارید مردم بر اثر پیشرفت ما نگران شوند؛ ما دوست ھمة ملتھا ھستیم
اروپا را از صلحي باشكوه … ملت آزاد فرانسھ. دارید كھ صورت قسمت اعظم اروپا را تغییر دھید
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سپس بھ منازل خود بازخواھید گشت، و شھروندانتان شما را بھ یكدیگر نشان … . ساختمند خواھد  بھره
  » .اند آنھا با لشكر ایتالیا بوده«: خواھند داد و خواھند گفت

ناپلئون با نادیده گرفتن این حقیقت كھ برشا . مھ پیشروي خود را از طریق لومباردیا ازسر گرفتند ٢٧در 
. صورت نخستین مركز مصاف جدید درآورد ، آن را اشغال كرد، و آن را بھاست) ونتسیا(جزء خاك ونیز 

ھنگامي كھ ونیز نمایندگاني براي اعتراض اعزام داشت، بوناپارت، با یكي از خشمھاي تصنعي خود، آنان 
ه را با این سؤال ترساند كھ چرا ونیز بھ اتریشیھا اجازه داده است كھ شھرھا و راھھاي ونیز را مورد استفاد

خواھي كرده ضمنًا متذكر شدند كھ خود او و سپاھیانش نیز از  قرار دھند؟ نمایندگان از این امر پوزش
لشكریان فرانسھ با یك حركت سریع خود را بھ پسكیرا رساندند؛ آن دستھ از . اند قلمرو ونیز استفاده كرده

د؛ ناپلئون دستور داد كھ قلعة سپاھیاني كھ اتریشیھا در آنجا بھ جاي گذاشتھ بودند روبھ فرار نھادن
در اینجا . الجیشي را براي حفظ خطوط ارتباطي مستحكم سازند؛ و سپس، بھ طرف مانتوا پیش رفت سوق

ناپلئون . آمد پناه برده بودند بقایاي سھ لشكر بولیو بھ پشت خطوطي دفاعي كھ بھ نظر تسخیرناپذیر مي
بخش دیگر را بھ جنوب فرستاد تا . ت اعزام داشتبخشي از قواي خود را براي محاصرة این استحكاما

كار صورت گرفت، و آنان بر اثر شورش مردم مجبور بھ ترك  این. انگلیسیھا را از لیوورنو بیرون براند
اي  مورا بھ آساني توانست نمایندة اتریش را از جنووا بیرون براند، و آن استحكامات مدیترانھ. كرس شدند

بندرت ایتالیا این ھمھ انتقال قدرت را در چنان مدت . تحت نظارت فرانسھ درآردرا جزء جمھوري لیگوریا 
  .كوتاھي بھ خود دیده بود

ژوئیھ وارد شد و سردار  ١٣ژوزفین در . ناپلئون بھ میالن بازگشت و در انتظار ژوزفین نشست
  پیروزمند، 

ترتیب داد، و روز دیگر مجلس رقصي برپا ساخت كھ در آن ھمة نجباي محلي بھ او معرفي  الاسكاالدر 
ي از اینجا برا. پس از سھ روز سرمستي، ناپلئون مجبور شد نزد سربازانش بھ مارمیرولو بازگردد. شدند

  :اي فرستاد پراز شور و عشق جواني ژوزفین نامھ

زیباییھاي … . دانم ھیچ سعادتي را برتر از باتو بودن نمي. ام از زمان جدایي، ھر لحظھ افسرده بوده
غ از  چھ وقتي فار. سوزد نظیرم آتشي افروختھ است كھ از طریق حواسم پیوستھ در دلم مي ژوزفین بي

و چھ وقتي خواھم توانست ھمة اوقاتم را باتو بگذرانم، و كاري جز  اضطراب و مسئولیت خواھم بود،
  ؟… عشقبازي باتو نداشتھ باشم

ھزار بار بیشتر دوستت . ام كردم كھ تو را دوست دارم، ولي حال كھ تو را ازنو دیده چند روز پیش فكر مي
  … . دارم

باالتر . كمتر بالطف، كمتر حساس باشكمتر زیبا، . كنم، بگذار ببینم كھ نقایصي نیز داري آه، خواھش مي
  . كند اشكھاي تو عقلم را زایل و خونم را مشتعل مي. از ھمھ، ھرگز حسادت نورز، ھرگز گریھ نكن

  »… .ایم  ساعتھاي خوشي با ھم گذرانده«: بشتاب بھ من ملحق شو، تا پیش از آنكھ بمیریم بتوانیم بگوییم

ن نھاني پرخطر بود، در برشا بھ ناپلئون پیوست و او را تا ورونا رغم اینكھ راه از تیراندازا ژوزفین، علي
فون وورمسر، كھ  نفسي از اتریشیھا، تحت فرمان كنت در آنجا پیكي خبر آورد كھ قواي تازه. ھمراھي كرد

ھ شد كھ این نیرو ب چنین برآورد مي. اخیرًا فرانسویھا را از مانھایم بیرون رانده بود، وارد ایتالیا شده است
ناپلئون كھ منتظر شكست احتمالي بود، ژوزفین . نسبت سھ بریك بر قواي تحت فرمان ناپلئون برتري دارد

در این ضمن، بھ گروھھاي . را بھ پسكیرا پس فرستاد،و ترتیبي داد كھ وي را از آنجا بھ فلورانس ببرند
ردارند و از راھي غیرمستقیم و جاي گذاشتھ بود فرمان داد كھ دست از محاصره ب فرانسوي كھ در مانتوا بھ

این عده درست در زماني رسیدند كھ بتوانند در نبرد كاستیلیونھ شركت . مطمئن بھ عمده قواي او بپیوندند
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طرف  آسایي را نداشت، لشكرھاي خود را بھ وورمسر كھ انتظار چنان حملة برق). ١٧٩۶اوت  ۵(جویند 
اتریشیھایي كھ آماده نبودند حملھ برد، آرایش آنھا را برھم ناپلئون بر . ستوني باریك رھبري كرد جنوب بھ

وورمسر بھ طرف روورتو عقب . زد و آنان را مجبور بھ فرار كرد؛ و پانزده ھزار اسیر ھم گرفت
نشست؛ فرانسویان او را تعقیب كردند و در آنجا و در باسانو او را شكست دادند، و آن سردار ناامید با 

ناپلئون چند ھنگ را براي . پناه گرفتن در پشت باروھاي مانتوا روبھ گریز نھادبقایاي قواي خود جھت 
  .نگاه داشتن او در آن محل باقي گذاشت

آلوینتسي، از كوھھاي آلپ جھت مقابلھ با  اتریشي دیگر، تحت فرمان بارون ۶٠‘٠٠٠اما در این ھنگام 
با آنھا در آركولھ مواجھ شد، ولي آنھا در وي . سربازي كھ براي ناپلئون مانده بود سرازیر شدند ۴۵‘٠٠٠

  سوي رودخانة آدیجھ  آن

گونھ كھ در لودي در كنار  در اینجا دوباره، ھمان. عبور از پلي كھ تحت آتش توپخانھ قرار داشت میسر بود
وي بعدھا این واقعھ را چنین نقل  .گذشترود آدا پیش آمد، ناپلئون جزء نخستین كساني بود كھ از آن پل 

ھنگامي كھ در بحبوحة جنگ بودم، آجودانم سرھنگ مویرون خود را بھ طرف من انداخت و بدنش «: كرد
م سوي من انداختھ بودند بھ او خورد، و آن سرھنگ در كنار پای اي كھ بھ گلولھ. را سپر بالي من كرد

اي  ، اتریشیھا پس از مبارزه)١٧٩۶نوامبر  ١۵ـ ١٧(در نبردي سھ روزه كھ روي داد » .برزمین افتاد
آلوینتسي آنھا را در ریوولي سروساماني مجدد بخشید، ولي در . دلیرانھ با نظم و ترتیب عقبنشیني كردند

راد باقیمانده را بھ اتریش اف. ھزار سرباز ازدست داده بود آنجا باز شكست خوردند، و آلوینتسي، كھ سي
آورد، تسلیم  اش رقت مي وورمسر، كھ امید نجات را از دست داده بود و بر حال افراد گرسنھ. بازگردانید

  .، و سیطرة فرانسویھا بر لومباردیا كامل شد)١٧٩٧فوریة  ٢(گشت 

كت درآمد و مؤدبانھ از حر سوي ایاالت پاپي بھ ناپلئون، كھ ھنوز تشنة فتح بود، با قواي خود بھ جنوب بھ
در نتیجة . وي واگذار كند پاپ پیوس ششم خواست كھ بولونیا، فرارا، راونا، آنكونا و اراضي تابع آنھا را بھ

 ١۵‘٠٠٠‘٠٠٠پاپ این كشور ـ شھرھا را بھ وي تسلیم كرد و مبلغ ) ١٧٩٧فوریة  ١٩(عھدنامة تالنتینو 
ناپلئون، كھ بر سراسر شمال ایتالیا غیراز . نسھ بھ او دادعنوان ھزینة ارتش فرا فرانك ھم غرامت جنگي بھ

پیمونتھ و ونیز مستولي شده بود، لشكر خود را دوباره سازمان داد و چند ھنگ را كھ در ایتالیا تشكیل شده 
اي را كھ از فرانسھ تحت فرمان ژنرال برنادوت رسیده بود بھ آنھا بیفزود، و  بود و گروه تازه

خود  رباز را از روي آلپ و از میان برفي بھ ارتفاع یك متر گذراند، و بھ فكر حملھ بھھزار س ھفتادوپنج
  .صورت مركز تعرض علیھ انقالب فرانسھ درآمده بود وین افتاد كھ از طرف امپراطوري اتریش بھ

 لودویگ كھ بھ تازگي در كارل ھزار نفر بھ رھبري آرشیدوك امپراطور فرانسیس دوم قوایي مركب از چھل
روندة  كارل، كھ از شمار مشھور قواي پیش. كنار راین بھ پیروزیھایي دست یافتھ بود بھ مقابلة او فرستاد

الجیشي عقبنشیني را  فرانسویھا بھ شگفتي افتاده و شھرت ناپلئون را ازنظر دور نداشتھ بود نقشة سوق
توانست، بدون جنگ یا با  بسا ميچھ . بوناپارت تا یكصد كیلومتري پایتخت اتریش او را دنبال كرد. كشید

جنگ، آن شھر را كھ پر از آھنگھاي ھایدن پیر و بتھوون جوان بود تصرف كند، ولي در آن صورت 
شد؛ و، با توجھ بھ  كرد، و جنگ از لحاظ زمان و مكان طوالني مي دولت بھ طرف مجارستان عقبنشیني مي

دید و ھر دم در معرض حملة  شنا و متخاصم ميفرارسیدن زمستان، قواي فرانسھ خود را در سرزمین ناآ
  جناحي قرار 

با احتیاطي كھ ممكن بود در سالھاي بعد بھ حالش مفید واقع شود دعوتي جھت آرشیدوك بھ منظور عقد 
آرشیدوك نپذیرفت، و ناپلئون قواي او را در نویماركت و اومز ماركت بھ سختي . متاركة جنگ فرستاد

، فرماندھان جوان سند صلح ١٧٩٧آوریل  ١٨در لئوبن، در . ضر بھ مذاكره شدآنگاه كارل حا. شكست داد
  . بایستي بھ تصویب دولتھاي آنان برسد امضا كردند مقدماتي را كھ مي
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راه تصویب آن صلح، بر اثر امتناع اتریش از تسلیم شدن و تصمیم ناپلئون بھ حفظ متصرفات خود در 
بست  اھرًا جزئي فرصتي تصادفي در اختیار او نھاد كھ از این بناي ظ حادثھ. لومباردیا، بستھ شده بود

در بعضي از این شھرھا شورشھایي . وي چندین شھر متعلق بھ ونیز را بھ تصرف درآورده بود. نجات یابد
ناپلئون سناي ونیز را متھم بھ ایجاد این شورشھا كرد و آن را از . وقوع پیوست علیھ پادگان فرانسوي بھ

. خت و بھ جایش سازماني نظیر شھرداري برپا كرد كھ تابع فرانسھ و فاقد متصرفات ارضي بودكاربراندا
 ١٧(صورت عھدنامة كامپوفورمیو درآید  ھنگامي كھ فرصت آن فرارسید كھ قرار داد مقدماتي لئوبن بھ

ل لومباردیا ، ناپلئون دست اتریش را در انضمام ونیز بھ امپراطوري خود بازگذاشت؛ در مقاب)١٧٩٧اكتبر 
. و بلژیك بھ فرانسھ واگذار شد، و اتریش حقوق فرانسھ را در قسمت چپ رود راین بھ رسمیت شناخت

نیت دیپلماتیك در مورد  گونھ حسن تقریبًا ھمة كشورھاي اروپایي، با فراموش كردن ھزار عھدنامھ، از این
  .اراضي ملل دیگر اظھار تنفر كردند

ت كھ فرانسھ جزایر ونیز را در دریاي آدریاتیك ـ كھ عبارت بود از ولي ماكیاولي جدید اصرار داش
این «مدیره نوشت كھ  بھ ھیئت ١٧٩٧اوت  ١۶ناپلئون در . كورفو، زانت، وسفالونیا ـ براي خود نگاه دارد

اگر . جزایر براي ما از تمام ایتالیا مھمتر است، زیرا براي تأمین ثروت و ترقي تجارت جنبة حیاتي دارد
امپراطوري عظیم عثماني، كھ ھر روز . اھیم انگلیس را ازپا درآوریم باید بر مصر مستولي شویمبخو

دارد كھ بر حوادث پیشي گیریم، و قدمھاي نخستین را براي حفظ  رود، ما را برآن وامي قوایش تحلیل مي
زیادي  سفیدان عمارات صدارت عظمي چیز سالخوردگان و ریش» .زمین برداریم تجارتمان در مشرق

  . وھشت سالھ در چنتھ نداشتند براي آموختن بھ این جوان بیست

صورت جمھوري سیزالپین  دست گرفت و اراضي تسخیرشده را بھ ناپلئون زمام قدرت سیاسي را بآرامي بھ
قرار شد ھر دو تحت حمایت و . در پیرامون میالن و یك جمھوري لیگوریا در اطراف جنووا درآورد

حاتي را كھ پس از آنكھ انتقام فتو» سرجوخة كوچك«. قدرت فرانسھ داراي حكومت دموكراسي بومي باشند
با افتخار و غنایم فراوان بھ پاریس  ساخت،نصیب قیصر در گل شده بود گرفت و جھت آن را معكوس 

ون در استقرار آن مدیره كھ اینك تغییر شكل داده و خود ناپلئ ھا را بھ تصویب ھیئت بازگشت تا عھدنامھ
  .كمك كرده بود برساند

V  ١٧٩٧سپتامبر  ۴: فروكتیدور ١٨ـ كودتاي   

از . تحت استیالي عوام دیده بود ١٧٩٣و  ١٧٩٢اكنون پاریس ھمان شھري نبود كھ وي آن را در سالھاي 
العمل شدیدي از لحاظ مذھبي و  ، پایتخت فرانسھ مانند روستاھا عكس١٧٩۴زمان سقوط روبسپیر در 

نفوذ خود را در  نخورده،  آیین كاتولیك، بھ رھبري كشیشھاي سوگند. سیاسي علیھ انقالب نشان داده بود
یافت كھ اعتقاد خود را بھ بدلي زمیني، بھ جاي آرزوھا و تسلیھاي فوق طبیعي و بھ  مي میان مردمي باز

دكادي، یا یك روز تعطیل در ھر ده روز، . جاي تشریفات و مراسم روزھاي تعطیل از دست داده بودند
. گرفت برداري قرار مي حترام و بھرهطور آشكار مورد ا شد؛ روز یكشنبة مسیحي بھ بتدریج رعایت نمي

  . فرانسھ بھ خدا رأي داده بود

ھا، حتي در انجمنھاي  ھا و سالنھا، در مطبوعات و در كوچھ در خانھ. براي انتخاب پادشاه نیز رأي داده بود
لوح اظھار  بخشھا كھ روزگاري تحت استیالي سان ـ كولوتھا بود، زن و مرد براي لویي شانزدھم ساده

پرسیدند كھ آیا غیراز رژیم  یافتند، و ا زخود مي عذرھایي براي اشتباھات بوربونھا مي. كردند مي تأسف
ومرج، جنایت، فساد و جنگي  تواند نظم و امنیت و ترقي و صلح را در میان ھرج سلطنتي دولت دیگري مي

زیاد شد كھ ظریفي آن اي  كھ فرانسھ را ویران كرده است تأمین كند؟ شمار مھاجران بازگشتھ بھ اندازه
با توجھ بھ پناھگاه تبعیدیھاي (نامید » كوبلنتس كوچك«قسمت از حومة پاریس را كھ مورد نظر آنھا بود 

شد بھ گوش  ھاي مربوط بھ سلطنت كھ توسط بونال و مستر ابراز مي ؛ و در آنجا فلسفھ)لقبدار در آلمان
از پیش نمایندگاني  شكل از افراد بورژوا بودند، بیشانجمنھاي انتخاباتي، كھ قسمت اعظم آنھا مت. رسید مي
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فرستادند كھ مایل بودند حكومتي سلطنتي برسركار آرند، بھ  بھ شوراي قدما و شوراي پانصد نفري مي
طلبان در آن دو مجلس بھ اندازة كافي قدرت  سلطنت ١٧٩٧تا سال . شرط آنكھ دارایي افراد را تضمین كند

عضو  ١٧٩۵الزاركارنو، كھ از . مدیره انتخاب كنند عنوان عضو ھیئت لمي را بھداشتند كھ ماركي دوبار ت
عنوان یك  راست متمایل شد، و با نظري موافق بھ مذھب بھ این ھیئت بود، برخالف تبلیغات بابوف، بھ

  .نگریست كوبي علیھ كمونیسم مي مایھ

ھ مقام و زندگي خود را بر اثر نھضت ـ ك مدیران جمھوریخواه با ثبات ـ باراس، الرولیر ـ لپو، و روبل
دیدند، تصمیم گرفتند ھمھ چیز را در راه انجام كودتایي فدا كنند كھ رھبران  طلبي در خطر مي سلطنت
آنان از ژاكوبنھاي افراطي، كھ طي احیاي . مدیره طرد شوند طلب ھم از مجالس و ھم از ھیئت سلطنت

ھمچنین از ناپلئون تقاضا كردند . بردند، یاري خواستند يسر م كاري با خشم در گمنامي بھ نھضت محافظھ
كھ ژنرالي را از ایتالیا نزد آنھا بفرستد كھ قادر بھ سازماندھي سربازان پاریسي براي دفاع از جمھوري 

زد،  ھاي او را برھم مي وي حاضر شد كھ نظر آنھا را تأمین كند، زیرا كھ احیاي سلسلة بوربون نقشھ. باشد
شد؛ از این گذشتھ، ھنوز زمان این قمار سنگین خطرناك  ارتقاي خود او بھ قدرت بستھ مي و راه براي

  وي اوژرو را . فرانرسیده بود

اوژرو قسمتي از سربازان اوش را بھ خدمت خود . مردي خشن، كارآزموده و جنگدیده بود نزد آنھا فرستاد
وسھ نماینده، بسیاري از  ذاري حملھ برد؛ پنجاهفروكتیدر بھ اتفاق آنھا بھ مجالس قانونگ ١٨درآورد، و در 
كارنو بھ . مدیره، یعني بارتلمي و كارنو، را دستگیر كرد طلبان و دو تن از اعضاي ھیئت عمال سلطنت

اي دیگر را بھ گویان در امریكاي جنوبي فرستادند تا عرق بریزند و ازبین بروند؛  سویس گریخت؛ عده
ولي » حكومت سھ نفره«مدیره كھ اكنون  ت تریار را بھ عضویت ھیئتدودوئھ و ژان ـ باتیس سپس مرلن

  . مدیره قدرتي تقریبًا نامحدود دادند پیروزمند بود افزودند و بھ این ھیئت

اي جدید از ترور آغاز شده كھ ھدف  دریافت كھ دوره ١٧٩٧دسامبر  ۵از ورود بھ پاریس در  ناپلئون پس
با . نكھ تبعید بھ گویان جاي اعزام بھ سكوي گیوتین را گرفتھ استكاران است، و دیگر آ آن ھمة محافظھ

ناپذیري كھ نیمي از ایتالیا را بھ فرانسھ  وجود این، ھمة طبقات ظاھرًا در ستایش از سردار جوان شكست
لباس . وي بھ طور موقت قیافة خشن دورة فرماندھي را كنار گذاشت. افزوده بود با یكدیگر ھمداستان بودند

كاران را با تمجید از نظم و ترتیب؛ ژاكوبنھا را  محافظھ: كرد پوشید و افراد مختلف را راضي مي مي ساده
پیروزیھاي «با ادعاي آزاد ساختن ایتالیا از قید بردگي و رساندن بھ آزادي؛ روشنفكران را با این مطلب كھ 

 ١٠در . »غلبھ بر جھل و نادانيشود، عبارت است از  گونھ تأسفي نمي واقعي، یعني آنھایي كھ باعث ھیچ
مادام دوستال كھ در آنجا حضور داشت در خاطرات . دسامبر، بزرگان دولت ملي رسمًا از او تجلیل كردند

  :خود جریان را چنین شرح داده است

اي جدید  مدیره از ژنرال بوناپارت با چنان تشریفاتي پذیرایي كرد كھ از بعضي جھات، حاكي از دوره ھیئت
براي این مراسم، حیات قصر لوكزامبورگ را انتخاب كردند؛ ھیچ سالني بھ اندازة . یخ انقالب بوددر تار

در كنار ھر پنجره و بر روي بامھا نیز تماشاچي . كافي وسیع نبود كھ آن قدر تماشاچي را درخود جاي دھد
ر گرفتند؛ نزدیك آنھا اي در حیاط قرا مدیره با جامة رومي، روي صحنھ پنج نفر عضو ھیئت. جمع شده بود

  … . نمایندگان مجلس قدما و مجلس پانصدنفري و اعضاي انستیتو ایستادند

ھمة آنھا از او بلندقدتر بودند ولي . بوناپارت با لباس بسیار ساده و ھمراه با آجودانھا یا معاونانش وارد شد
آمده بودند، از آن سردار  آنجا جمعبرگزیدگان فرانسھ كھ در . داشتند بھ عالمت احترام، خود را خم نگاه مي

طلب بود؛ ھمگي  وي مایة امید ھمة افراد، چھ جمھوریخواه و چھ سلطنت. زدن استقبال كردند پیروز با كف
  .دیدند حال و آینده را در دستھاي نیرومند او مي
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سمًا بھ تصویب این عھدنامھ ر. مدیره داد در آن موقع بود كھ وي عھدنامة تكمیلي كامپوفورمیو را بھ ھیئت
ھاي نبرد،  توانست، با اتكا بھ پیروزیھایش، چھ در زمینة دیپلماسي و چھ در صحنھ رسید، و ناپلئون مي

  . استراحت كند

  تالران در آن وقت (از شركت در ضیافت باشكوھي كھ بھ افتخار او از طرف تالران فناناپذیر داده شد  پس

قدر از چشم مردم دور بود كھ  پرداخت، و تا مدتي آن در آنجا با ژوزفین و فرزندانش بھ استراحت
اما بھ رفتن بھ انستیتو . كردند ستودند و دشمنانش از انحطاط قدرتش شادي مي طرفدارانش حجب او را مي

شناسي با الپالس، از حكومت با سییس،  در اینجا از ریاضیات با الگرانژ، و از ستاره. داد عالقھ نشان مي
شاید دز این زمان در فكر حملھ بھ . كرد ي ـ ژوزف دوشنیھ، و از ھنر با داوید گفتگو مياز ادبیات با مار

  .مصر بود و بھ خیالش رسید كھ گروھي از عالمان و دانشمندان را با خود ببرد

مدیره بھ این حجب و حیایي كھ از مشخصات او نبود بدگمان شد؛ این جوان، كھ در ایتالیا و اتریش  ھیئت
توانست در پاریس نیز ھمان روش را در پیش  كرده بود كھ گویي خود دولت است، آیا نمي طوري رفتار

ھزار سرباز و ملوان را  اي دوردست سرگرم كنند، فرماندھي پنجاه گیرد؟ آنھا بھ امید آنكھ وي را در نقطھ
را بررسي كرد، آن  ناپلئون این نقشھ. منظور حملھ بھ انگلیس گرد آمده بودند بھ او سپردند كھ در برست بھ

  :مدیره چنین متذكر شد بھ ھیئت ١٧٩٨فوریة  ٢٣را نپذیرفت، و در 

منظور حملھ بھ انگلیس چشم بپوشیم و بھ ظاھر امر قانع باشیم؛ ولي  ما باید از ھرگونھ كوشش واقعي بھ
وراز آلمان اي د نباید قواي عظیمي را در نقطھ… . تمام توجھ و منابع خود را معطوف بھ جبھة راین كنیم

ھند را مورد [ انگلیس با] زمین لشكركشي كنیم و تجارت  یا اینكھ ممكن است بھ مشرق… . نگاه داریم
  . تھدید قرار دھیم

در . گرفت حتي در میان نبردھاي ایتالیا، امكانات حملھ بھ مشرق را درنظر مي. رؤیاي او ھمین بود
دلیر و گرسنھ ممكن بود كاري عظیم انجام دھد، و  زوال عثماني، مردي جسور با گروھي امپراطوري روبھ

انگلیس بر اقیانوسھا مستولي بود، ولي تسلط او بر مدیترانھ بر اثر تصرف . حتي امپراطوریي تشكیل دھد
در آن سرزمین، كھ مزد . گشت شد، و استیالي او بر ھند با گرفتن مصر تضعیف مي مالت متزلزل مي

ممكن بود ناوگاني ساخت و بر اثر شجاعت و قوة خیال ممكن بود از روي  كارگر كم بود، با نبوغ و فرانك
اش  آن دریاي دوردست خود را بھ ھندوستان رساند؛ و از دولت استعمارگر انگلیس ثروتمندترین مستعمره

  :ناپلئون در برابر مادام دو رموزا چنین اعتراف كرد ١٨٠٣در . را بازستاند

وقتي كھ سوار . آمد دانم چھ برسرمن مي ام راه نیافتھ بود، نمي ھ مخیلھاگر فكر مسرتبخش رفتن بھ مصر ب
دانستم كھ احتماال باید با فرانسھ براي ھمیشھ وداع كنم؛ ولي تردیدي نداشتم كھ فرانسھ مرا  كشتي شدم، مي

  . كرد يپنداشتم از اروپا دو م از آنچھ مي طلسم پیروزي در مشرق افكار مرا بیش. سوي خود خواھد خواند بھ

كرد اگر ناپلئون در  شاید ھم تاحدي بھ این سبب كھ تصور مي. مدیره با پیشنھادھاي او موافقت كرد ھیئت
تالران ھم بھ دالیلي كھ ھنوز كامال روشن نیست موافقت خود . اي دور افتاده باشد اطمینانبخشتر است نقطھ

لطفي در حق دوستان «علت دست زد كھ مادام گران گفت كھ ناپلئون بھ آن كار بدان . را ابراز داشت
  ، یعني احتماال لشكري را كھ »انگلیسي خود كند

مدیره در ابراز موافقت درنگ كرد، زیرا این لشكركشي را  ھیئت. سوي مصر معطوف سازد حملھ كند بھ
كرد كھ براي حفظ كشور در برابر  دانست، و آن را باعث اتالف سرباز و سالحي تلقي مي پرھزینھ مي

را وارد ) فرمانرواي ضعیف مصر(نگلیس و اتریش موردنیاز بود، و احتمال داشت تركیةعثماني ا
اما پیشرفت سریع قواي فرانسھ در ایتالیا ـ انقیاد ایالتھاي پاپي و حكومت . اي علیھ فرانسھ كند اتحادیھ

، با تصویب ناپلئون، ١٧٩٨مدیره گذاشتھ بود؛ و در آوریل  سلطنتي ناپل ـ غنایم دلپذیري در اختیار ھیئت
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بزور گرفت، و » غراماتي«وجود آورد،  یك لشكر دیگر فرانسھ بھ سویس حملھ برد، جمھوري ھلوتیا را بھ
  . بدین ترتیب، براي تحقق رؤیاي مصري، زمینة مالي ھم فراھم شد. پول آن را بھ پاریس فرستاد

قرار شد سیزده . گان جدیدي كردصدور دستورھاي مفصلي جھت ایجاد ناو درنگ شروع بھ ناپلئون بي
كشتي بادي، شانزده  وپنج كشتي جنگي دیگر، یكصدوسي دار، سي كشتي جنگي، ھفت كشتي جنگي بادبان

، با تجھیزات و ملزومات، )كھ عدة زیادي از آنھا از لشكر ایتالیا بود(وھشت ھزار سرباز  ھزار ملوان، سي
دانشمندان، . آوري كنند جنووا، آژاكسیو، یا چیویتاوكیا جمعجلد كتاب، در تولون،  ٢٨٧و یك كتابخانھ شامل 

اي تاریخي از ماجراجویي و  محققان، و ھنرمندان خوشحال بودند كھ بتوانند در این سفر علمي كھ آمیزه
در میان آنان مونژ ریاضیدان، فوریة فیزیكدان، برتولة شیمیدان، . تحقیق علمي باشد شركت جویند

شدند؛ و تالین كھ ھمسر خود را بھ باراس سپرده بود، راھي بھ میان  ناس دیده ميش ژوفرواسنتیلر زیست
بوناپارت، عضو انستیتو و فرماندة كل «آنان با غرور مشاھده كردند كھ وي نام خود را . دانشمندان یافت

وي را  با او كار كرده بود، ١٧٩٧عنوان منشي در كامپوفورمیو در سال  بورین كھ بھ. كند امضا مي» قوا
ژوزفین نیز میل داشت كھ ھمراه آنان برود؛ . در این سفر ھمراھي كرد، و شرح مفصلي دربارة آن نوشت

پسرش . ناپلئون بھ او اجازه داد كھ او را تا تولون بدرقھ كند، ولي او را از سوارشدن بھ كشتي منع كرد
ود و ھمچنین در نتیجة اخالصي این جوان، بر اثر فروتني و لیاقت خ. دوبوآرنھ را با خود برد اوژن
دانست كھ  كرد، و نمي ژوزفین از این مفارقت دوگانھ اظھار تأسف مي. ناپذیر، مورد محبت ناپلئون بود خلل

بنوشند، زیرا در  »حیاتآب «از تولون بھ پلومبیر رفتند تا . پسر یا شوھرش را بار دیگر خواھد دید یا نھ
  . این زمان، ھم او و ھم ناپلئون، خواھان كودكي بودند

، ناوگان عمدة او از تولون بھ حركت درآمد تا ترانة پرشكوه قرون وسطایي را وارد ١٧٩٨مھ  ١٩در 
  .تاریخ معاصر كند

VI ١٧٩٩اكتبر  ٨ـ ١٧٩٨مھ  ١٩: ـ ھوس شرقي   

لشكر «اي ویژه خطاب بھ  ناپلئون در اعالمیھ. حركت درآمدند بدون اطالع از مقصد خود، بھسرنشین آن، 
خواند و از ملوانان و جنگجویان خواست كھ بھ او اعتماد » جناحي از لشكر انگلیس«فقط آن را » شرق

نگلیس دولت ا: این رازداري ھدفي داشت. داشتھ باشند، اگر چھ ھنوز وظیفة آنان را مشخص نكرده بود
طارق خواھد گذشت  ظاھرًا فریب خورد و پنداشت كھ ناوگان مزبور راه خود را با زور باز كرده، از جبل

كشتیھاي نلسن در مدیترانھ در مراقبت از دریا مسامحھ كردند، . و در حملھ بھ انگلیس شركت خواھد جست
  .و ناوگان فرانسوي از نزدیكي بھ آنھا احتراز جستند

مدیره بھ رئیس كل و سایر مقامات عالي شھسواران  ھیئت. ان فرانسوي بھ مالت رسیدژوئن، ناوگ ٩در 
صورت ظاھر در برابر فرانسویان مقاومت كنند؛ در نتیجھ، فرانسویھا آن  رشوه داده بود تا فقط بھ مالت

ناپلئون یك ھفتھ در آنجا درنگ . ھرًا تسخیرناپذیر را فقط با از دست دادن سھ نفر، تصرف كردندقلعة ظا
دووینیي، شاعر آینده، كھ در  در آنجا آلفرد. صورت فرانسوي درآورد كرد تا تشكیالت اداري جزیره را بھ

ز زمین بلند كرد و آن زمان دو سال بیش نداشت، بھ جھانگشاي فرانسوي معرفي شد، و ناپلئون او را ا
وقتي كھ مرا بھ دقت بر روي عرشة كشتي پایین آورد، یك بردة دیگر را «: آلفرد بعدھا چنین گفت. بوسید

در این . بود دریازدگياما آن ابرمرد تقریبًا در تمام راه تا اسكندریھ گرفتار . »بھ خدمت خود درآورده بود
  .كرد ضمن قرآن را مطالعھ مي

گرچھ آن بندر تحت حفاظت پادگاني بود، و پیاده شدن .بھ اسكندریھ رسید ١٧٩٨ناوگان در اول ژوئیة 
. شد، براي نجات از حملة ناگھاني ناوگان نلسن، پیاده شدن منظم و سریع ضرورت داشت گران تمام مي

طرزي خطرناك متالطم بود، ولي ناپلئون شخصًا رھبري پنج ھزار سرباز را براي  احل بھامواج مجاور س
این عده بدون سوارنظام و توپخانھ، شبانھ بھ پادگان حملھ . پیاده شدن بھ ساحل بدون حفاظ بھ عھده گرفت
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وجود آوردند  بردند و آن را مغلوب كردند و دویست كشتھ دادند و شھر را بھ تصرف درآوردند و حفاظي بھ
  . كھ در پناه آن كشتیھا توانستند سربازان و مھمات را بر روي خاك مصر پیاده كنند

ناپلئون با برخورداري از این پیروزي و دانستن چند كلمھ عربي، رھبران محلي را متقاعد كرد كھ با او بھ 
وي با معلومات قرآني خود و استفادة زیركانھ از عبارات و مطالب آن، آنھا را مشعوف . مذاكره بپردازند

نش دین، قوانین، و اموال آنان را گذشتھ از این، تعھد كرد كھ خود و سربازا. كرد و تحت تأثیر قرار داد
  ھمچنین قول داد كھ اگر از لحاظ . محترم بشمارند

مزدور از آنھا گرفتھ بودند بھ آنان پس بدھد ـ  ممالیككارگر و مھمات بھ او كمك كنند، زمینھایي را كھ 
 ٧اي موافقت كردند، و در  عربھا تا اندازه. ھاي ضعیف بر مصر مستولي شده بودند نان در زمان سلسلھای

وپنجاه كیلومتر از بیابان را بپیماید  ژوئیھ ناپلئون از لشكر سرگردان خود خواست كھ، بھ دنبال او، دویست
  .و بھ قاھره برسد

دم از پرواز  ن و نظیر آن حشراتي كھ یكگونھ گرما و تشنگي و شنھاي بیكرا سربازانش ھرگز آن
اي خود نیز با آنان ھمدرد  بوناپارت تا اندازه. یا آن اسھال جانكاه را در عمر خود ندیده بودند. ایستادند نمي

ساخت ولي خود لب بھ شكایت  بود و بر اثر شركت در دشواریھایشان فریاد شكایت آنان را آرام مي
پس از پنج . بھ رودخانة نیل رسیدند، كامال سیراب شدند، و جاني تازه كردندژوئیھ، آنھا  ١٠در . گشود نمي

: گفت ناپلئون بعدھا چنین مي. بانھاي آنھا سھ ھزار تن از ممالیك را دیدار كردند روز دیگر طي طریق، دیده
و  درخشیدند و مجھز بھ بھترین تفنگھا گروھي سوارنظام باشكوه بود كھ ھمھ بر اثر طال و نقره مي«

» .ھاي لندن و بھترین شمشیرھاي مشرق بودند و شاید بھترین اسبان قاره را ھم در اختیار داشتند طپانچھ
پس از مدت كوتاھي، سوارنظام ممالیك از جلو و پھلو بھ صفوف فرانسوي تاختند، ولي افراد آن در برابر 

روحًا زخم برداشتھ بودند روبھ  ممالیك كھ ھم جسمًا و ھم. تفنگ و توپخانة فرانسویھا برزمین افتادند
  .ھزیمت نھادند

شب آن روز، ناپلئون . كیلومتري قاھره بودند اھرام را از دور دیدند ژوئیھ، فاتحان كھ ھنوز در سي ٢٠در 
وسھ بیگ محلي، آماده براي  ھزار مملوك سواره، تحت فرمان بیست خبر یافت كھ لشكري مركب از شش

آنان بعد از ظھر روز دیگر با كمال قدرت در نبرد قاطع اھرام بھ فرانسویان  .اند جنگ با كافران مھاجم شده
چھل قرن تاریخ «: در آنجا ما اگر بھ خاطرة ناپلئون اعتماد داشتھ باشیم، وي بھ سربازان خود گفت. تاختند

ھفتاد نفر از  .دوباره فرانسویان با توپ و تفنگ و سرنیزه بھ مقابلة آنھا پرداختند» .بھ شما چشم دوختھ است
خوردگان ضمن فرار، بدون توجھ بھ  بسیاري از شكست. آنھا و پانصد نفر از ممالیك در آنجا كشتھ شدند

ژوئیھ، مقامات ترك قاھره كلیدھاي شھر را بھ عالمت تسلیم نزد  ٢٢در . رودخانة نیل زدند و غرق شدند
  .ارد پایتخت دیدني مصر شدروز بعد، وي بدون تعرض و ایجاد مزاحمت، و. ناپلئون فرستادند

وي . ھاي اعراب فرستاد از این مركز، دستورھایي براي ادارة مصر تحت فرمان خود، بھ دواوین یا كمیتھ
سربازان را از نھب و غارت بازداشت، و حقوق مالي موجود را حفظ كرد، ولي مالیاتي را كھ معموال 

با رھبران بومي نشست، بھ مراسم و ھنر . ادگرفتند اخذ كرد و بھ خود اختصاص د فاتحان ممالیك مي
  عنوان خداي یكتا  را بھ» اهللا«اسالمي احترام گذاشت، 

از دانشمندان خواست كھ روشھایي . و از مسلمانان خواست كھ براي پیشرفت بیشتر مصر بھ او كمك كنند
ت پستي و روش تربیت و علم قانون، برقراري خدما براي رفع طاعون، ورود صنایع جدید، اصالح

، ١٧٩٩در ماه ژوئیة . ھا، نظارت بر آبیاري و پیوستن نیل بھ دریاي سرخ بیابند ونقل، تعمیر ترعھ حمل
كرد، و محلھاي وسیعي در قاھره در » انستیتوي مصر«دانشمندان محلي و فرانسوي را دعوت بھ تشكیل 

ور را با كمك مالي فرانسھ تحت وچھار جلد كتاب قط ھمین دانشمندان بودند كھ بیست. اختیار آنھا نھاد
شناسیم  را با نام بوشار مي.یكي از این مردان كھ تنھا او. انتشار دادند) ١٨٢٨ـ ١٨٠٩(عنوان وصف مصر 

را كشف كرد كھ بھ دو زبان و سھ  »رشیدسنگ «اي پنجاه كیلومتري اسكندریھ  در قصبھ ١٧٩٩در سال 
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و ژان، فرانسوا ـ شامپولیون  ١٨١۴یانگ در سال  در نتیجھ، تامس. بود) ھیروگلیفي، دموتي و یوناني(خط 
انگیز و كامل مصر  روشي براي ترجمة متون ھیروگلیفي ابداع كردند كھ تمدن پیچیده و شگفت ١٨٢١در 

  .و این مھمترین و تنھا نتیجة عمدة لشكركشي ناپلئون بود. شناساند» معاصر«قدیم را بھ اروپاي 

بعدھا بھ . مدتي ناپلئون فرصت یافت كھ از غرور ناشي از پیروزي و شوق بھ امور اداري برخوردار شود
  :مادام رموزا چنین گفت

در مصر خود را از محدودیتھاي … . ترین روزھاي من بود ایامي كھ در مصر گذاراندم لذتبخش
دیدم كھ چگونھ ھمة آن خیالھا ممكن است تحقق  كردم، و مي گونھ خیال مي ھمھ. كنندة تمدن آزاد یافتم خستھ

اي  فیلي سوارم و عمامھدیدم كھ بر  خود را در راه آسیا بھ صورتي مي. وجود آوردم اي بھ مذھب تازه. یابد
خواستم بھ  مي… . ام ام كھ برطبق عقاید خود آن را تألیف كرده دست گرفتھ بھ] اي تازه[سر دارم، و قرآن  بھ

اما … . قدرت انگلیس در ھند حملھ برم، و روابط خود را با اروپاي قدیم بر اثر پیروزي تجدید كنم
  . سرنوشت با خیاالت من مخالفت كرد

سرنوشت عبارت از خبري بود كھ یكي از آجودانھایش بھ نام آندوش ژونو بھ وي داد مبني  نخستین ضربة
آن بزرگمرد رؤیایي، با تمام تیزھوشي و كیاستش، از این . بر آنكھ ژوزفین در پاریس محبوبي گرفتھ است

مانند ژوزفین چقدر دشوار است كھ چند ماھي را بگذراند  گرمسیرينكتھ غفلت كرده بود كھ براي گیاھي 
ناپلئون چند روزي بھ سوگ . بدون اینكھ زیباییھایش، بھ نحوي محسوس، مورد تقدیر و ستایش قرار گیرد

زف، بدین آمیز براي برادر خود، ژو اي یأس نامھ ١٧٩٨ژوئیة  ٢۶سپس در . نشست و در خشم شد
  :مضمون نوشت

مسائل بسیاري در آنجا وجود دارد كھ مرا نگران … . شاید ظرف دوماه دیگر دوباره در فرانسھ باشم
  دوستي تو براي من اھمیت زیادي دارد؛ اگر آن را از دست… . كند مي

  … . كني، كامال ضدبشر خواھم شد بدھم، و ببینم كھ بھ من خیانت مي

جایي در ییالق، خواه در بورگوني خواه نزدیك پاریس، برایم ترتیب دھي، قصد  خواھم پس از بازگشتم مي
احساساتم . بھ تنھایي و عزلت نیاز دارم. از جامعھ متنفرم. دارم زمستان را در آنجا بگذرانم و كسي را نبینم

ام؛  دهونھ سالگي از افتخار خستھ ش در سن بیست. ام سرآمده است خشك شده و از تظاھرات مردم حوصلھ
. افتخار لطف خود را از دست داده است؛ و چیز دیگري غیر از خود پرستي محض برایم باقي نمانده است

 …  

  .سالم مرا بھ زنت و بھ ژروم برسان… . خداحافظ، تنھا دوست من

این زن جوان فرانسوي بھ دنبال ھمسرش . اي تا حدي انصراف خاطر پیدا كرد وي با اختیار كردن معشوقھ
پولین فورس نتوانست دربرابر توجھي كھ ناپلئون بھ زیبایي و برازندگي او . سر بود بھ مصر رفتھ بودكھ اف

منظور ھموار كردن  داد؛ و ھنگامي كھ ناپلئون، براي نیل بھ كرد مقاومت كند؛ بھ لبخندھاي او پاسخ مي مي
آقاي فورس چون . نكردراه، شوھرش را جھت مأموریتي بھ پاریس اعزام داشت، آن زن چندان اعتراض 

ناپلئون نیز بھ فكر طالق . برد، بھ قاھره بازگشت و پولین را طالق داد بھ علت حقیقي مأموریت خود پي
حساب نیاورده  ولي اشكھاي ژوزفین را بھ. افتاد، و خیال ازدواج با پولین و داشتن وارثي را درسر پروراند

  .ونھ سال زنده ماند فت، و پس از این واقعة ناگوار شصتپولین با گرفتن ھدیة قابلي تسالي خاطر یا. بود

. یك ھفتھ پس از افشاگري ژونو، مصیبتي بزرگ موجب زنداني شدن لشكر شرق در بحبوحة پیروزي شد
پس از آنكھ ناوگان خود را در اسكندریھ باقي گذاشت، بھ دریابان فرانسوا ـ ) برطبق گفتة خود او(ناپلئون 

ھ ھمة موادي را كھ مورد استفادة سربازان است از كشتیھا بیرون بیاورد و سپس پل بروئھ دستور داد ك
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داند براي احتراز از  ھرچھ زودتر بھ كورفو كھ دردست فرانسویھا بود حركت كند، و ھراقدامي كھ الزم مي
وگان ھواي نامساعد مانع از حركت بروئھ شد، و او در این ضمن بھ نا. عمل آرد برخورد با انگلیسیھا بھ

ژوئیة  ٣١در اینجا بود كھ نلسن در . خود فرمان داد كھ در خلیج كوچك مجاور بھ نام ابوقیر لنگر اندازد
انگلیسیھا چھارده : دو نیروي متخاصم ظاھرًا برابر بودند. او را دید و بسرعت بھ او حملھ كرد ١٧٩٨

. دار داشتند كشتي جنگي بادبانكشتي جنگي و یك كشتي دودگلي، و فرانسویھا سیزده كشتي جنگي و چھار 
ولي ملوانان فرانسوي تاحد عصیان دلشان براي وطن تنگ شده بود و بھ اندازة كافي مجھز نبودند؛ حال 

انضباط شدید، مھارت در دریانوردي، . شد منزلة خانة دوم آنان تلقي مي آنكھ براي ملوانان انگلیسي دریا بھ
دم اول اوت ادامھ  در آن شب شد، چون آن نبرد خونین تا سپیدهو شجاعت باعث پیروزي در آن روز، و ھم 

ژوئیھ، كشتي جنگي بروئھ كھ داراي یكصدوبیست توپ بود منفجر شد و  ٣١شب  ١٠در ساعت . یافت
تنھا دو . وپنج سالھ، ھالك شدند تقریبًا ھمة افرادي كھ بر روي عرشھ بودند، بھ انضمام آن دریابان چھل

فرانسوي دیگر  ١‘۵٠٠نفر كشتھ دادند و  ١‘٧۵٠رفتھ فرانسویھا  ھم روي. افتكشتي فرانسوي نجات ی
  نفر  ۶٧٢نفر كشتھ دادند و  ٢١٨زخمي شدند؛ انگلیسیھا 

  . كوششھاي فرانسھ در عھد ناپلئون براي ازبین بردن سیطرة دریایي انگلیس بود

در . حاصل شده است و برمصر بيھنگامي كھ ناپلئون در قاھره از این شكست آگاه شد، دریافت كھ غلبة ا
این موقع ماجراجویان دلیر ولي خستة او، ھم از طریق خشكي، ھم از راه دریا، از كمك فرانسھ محروم 

. بایستي ظرف مدت كوتاھي در اختیار مردمي مخالف و محیطي ناسازگار قرار گیرند شده بودند، و مي
خویش فرصت یافت كھ بھ بیوة آن دریابان چنین تسلیت اعتبار فرماندة جوان آنھا در این بود كھ ضمن تأثر 

  :دھد

  ١٧٩٨اوت  ١٩قاھره، 

وي . جنگید، بر اثر اصابت گلولة توپ كشتھ شد شوھر شما، ھنگامي كھ بر روي كشتي خود مي
  . گونھ كھ ھر سربازي مایل است بمیرد شرافتمندانھ و بدون رنج كشیدن درگذشت، ھمان

… . شویم لحظة وحشتناكي است وقتي كھ از محبوب خود دور مي. ر كرده استدا اندوه شما قلبم را جریحھ
ولي وقتي كھ دوباره فكر كنید، و كودكانتان . اگر علتي براي زیستن نداشتھ باشیم بھتر آن است كھ بمیریم

شود، و شما بھ خاطر فرزندانتان زندگي  را بھ سینھ بفشارید، طبیعت شما بر اثر اشك و محبت زنده مي
آورید، شما آنھا را در  بار مي ریزید، شما آنھا را در كودكي بھ بلي، خانم، شما با آنھا اشك مي. واھید كردخ

كنید؛ شما با آنھا دربارة پدرشان و اندوه خودتان و عشق آنان و عشق جمھوري سخن  جواني تربیت مي
د را دوباره با دنیا مربوط خواھید گفت؛ و ھنگامي كھ در نتیجة محبت متقابل مادر و فرزند، روح خو

كنید، مایلم كھ براي دوستي من و عالقة شدیدي كھ ھمیشھ بھ ھمسر دوستم خواھم داشت كمي ارزش  مي
توانند اندوه را بھ امید بدل سازند، زیرا كھ تألمات قلبي  مطمئن باشید مرداني وجود دارند كھ مي. قایل شوید

  .كنند را صمیمانھ احساس مي

ھایي علیھ فرانسویان از طرف عربھا، تركھا، یا ممالیك ـ كھ  تقریبًا، ھمھ روزه، حملھ. شد د ميبدبختیھا متعد
اكتبر اھالي قاھره سربھ شورش  ١۶در . گرفت دادند ـ صورت مي بھ فرمانروایان جدید خود تن درنمي

ناپلئون نیز تا . ندبرداشتند، و فرانسویان كھ قدري روحیة خود را باختھ بودند آنھا را برجاي خود نشاند
  . چندي از صورت فاتحي مھربان بیرون آمد و دستور داد تا ھر شورشي مسلح را گردن بزنند

وي پس از اطالع از آنكھ تركیة عثماني درصدد است لشكري براي تسخیر مجدد مصر بفرستد، تصمیم بھ 
فوریة  ١٠این عده در . ردمبارزه گرفت و سیزده ھزار نفر از سربازان خود را بھ طرف سوریھ رھبري ك

فوریھ، بعضي از  ٢٧ناپلئون در نامة مورخ . العریش را گرفتند و از صحراي سینا گذشتند ١٧٩٩
شود؛ سگ،  شور، كھ غالبًا ھم پیدا نمي آب«گرما، تشنگي : ھاي آن آزمایش دشوار را شرح داده است جنبھ
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اي  ي سخت، مزارعي آباد و باغھاي میوهاز نبرد خوشبختانھ در غزه، پس» .خوردیم میمون، و شتر مي
  . نظیر یافتند بي

با شھري برج و بارودار و مردمي مخالف و ارگي كھ دوھزاروھفتصد نفر ترك دلیر از ) مارس ٣(در یافا 
ناپلئون پیكي براي سازش نزد آنھا فرستاد، ولي شرایط او مورد قبول قرار . كردند روبرو شدند آن دفاع مي

  رس، ما ٧در . نگرفت

ناپلئون . ایجاد كردند؛ دیگران بسرعت وارد شدند، مردم مقاوم را كشتند و شھر را بھ باد غارت دادند
دوبوآرنھ را براي ایجاد نظم و ترتیب فرستاد، و موافقت كرد كھ ھركس كھ تسلیم شود بسالمت بتواند  اوژن

حھاي خود را تسلیم كردند و از آنجا برود؛ سربازان ارگ براي جلوگیري از خرابي بیشتر شھر، سال
« : وي دستھاي خود را بھ عالمت وحشت باال برد و پرسید. عنوان اسیران جنگي نزد ناپلئون برده شدند بھ

ناپلئون قادر نبود كھ دوھزاروھفتصد اسیر را با خود ببرد؛ كار سربازان او » توانم بكنم؟ با اینھا چھ مي
توانست نگھباناني بھ اندازة كافي جھت  گذشتھ از این، وي نمي. ندھمین بود كھ براي خود نان و آب تھیھ كن

كرد، ھیچ مانعي در راه جنگ مجدد آنھا با  اگر آنھا را آزاد مي. بردن تركان بھ قاھره تخصیص دھد
ھمگي بھ این نتیجھ . رو شورایي از افسران تشكیل داد و نظر آنھا را پرسید از این. فرانسویان وجود نداشت

بھ (نفر دیگر  ٢‘۴۴١درحدود سیصد نفر از آنھا را بخشودند؛ . كھ بھترین راه، كشتن اسیران استرسیدند 
را بھ گلولھ بستند، یا حتي با سرنیزه ھالك كردند تا مھمات ) انضمام اھالي شھر از ھر سن و از زن و مرد

  . كم نیاید

. استحكاماتي سنگین بود رسیدند شھر عكا كھ داراي مارس بھ ١٨حركت ادامھ دادند، و در  مھاجمان بھ
دوفلیپو، كھ ھمدرس ناپلئون در آكادمي نظامي برین بود،  پاشا و با كمك آنتوان جزارتركھا بھ رھبري 

از اسكندریھ از طریق دریا براي آنھا فرستاده اي كھ  فرانسویھا شھر را بدون توپخانھ. كردند مقاومت مي
شده بود محاصره كردند؛ یك ناوگان انگلیسي تحت فرمان سرویلیام سیدني سمیث آن سالحھا را بھ تصرف 

. درآورد و آنھا را در اختیار ارگ نھاد، و سپس بھ پادگان، در طي محاصره، با غذا و مھمات كمك رساند
. سوي مصر را صادر كرد تلفات سنگین، ناپلئون دستور عقبنشیني بھ مھ، پس از دوماه كوشش و ٢٠در 

دست  اگر او نبود، كلید مشرق را بھ. فلیپو مرا در عكا از پیشرفت بازداشت«گفت كھ  وي با حالت تأسف مي
بیني  ، بدون پیش١٨٠٣در » .ساختم رفتم و امپراطوري مشرق را برقرار مي بھ قسطنطنیھ مي. آوردم مي

دیگر نخواھم گذاشت كھ . قوة تصور من در عكا خشك شد«: رموزا گفت ، بھ مادام دو١٨١٢ل حوادث سا
  » .در كارم دخالت كند

آنھا گاھي یازده ساعت راھپیمایي . انگیزي صورت پذیرفت بازگشت از راه ساحلي در روزھاي متوالي غم
كرد و تشنگي را  بدن را مسموم مي بسا در آن جز آبي غیرآشامیدني كھ كردند تا بھ چاھي برسند ـ و چھ مي

ناپلئون . شد باري سنگین از مجروحان یا افراد طاعونزده مانع پیشرفت مي. یافتند نشاند نمي بندرت فرو مي
از پزشكان خواست كھ مقدار تریاك را در مورد بیماران غیرقابل عالج ـ تا سرحد مرگ ـ زیاد كنند؛ 

وي دستور داد كھ ھمة اسبان را براي حمل . اد خود منصرف شدپزشكان نپذیرفتند، و ناپلئون از پیشنھ
  ژوئن،  ١۴در . بیماران اختصاص دھند، و خود با پیاده رفتن، درسي بھ افسران داد

وشش روز، لشكر فرسودة او فاتحانھ وارد قاھره شد، و ھفده پرچم دشمن و شانزده افسر اسیر ترك  بیست
  . موفقیت غرورآفریني قرین بوده است بھ نمایش گذاشترا براي اثبات اینكھ لشكركشي او با 

ژوئیھ، صد كشتي در ابوقیر لشكري از تركان را كھ مأمور طرد فرانسویان از مصر بودند پیاده  ١١در 
 ٢۵(ناپلئون با بھترین سربازان خود بھ شمال تاخت، و چنان شكست سختي بھ تركان وارد ساخت . كرد

براي آنكھ با سوارنظام مھاجم فرانسوي مواجھ نشوند، خود را بھ دریا انداختند كھ بسیاري از آنان، ) ژوئیھ
  .و تلف شدند
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فرستاد دریافت كھ اتحادیة دومي از  ھاي انگلیسي كھ سیدني سیمث براي او مي ناپلئون با خواندن روزنامھ
آلپ تا كاالبریا دوباره  دولتھاي بزرگ اروپایي، فرانسویان را از آلمان طرد و تقریبًا ھمة ایتالیا را از

تمام دستگاه پیروزي او بر اثر یك سلسلھ شكست از راین و پوتا ابوقیر و عكا . تصرف كرده است
بست  اش را گرفتار در بن یافتھ اي خود و ھنگھاي تقلیل فروریختھ بود؛ و اكنون در شھمات خواركننده

  .دید، و تا نابودي فاصلة زیادي نداشت مخالفي مي

مھ براي او فرستاده شده بود  ٢۶مدیره دستوري دریافت داشت كھ در  ژوئیھ، از طرف ھیئت در اواسط
كنندة  بنابراین تصمیم گرفت كھ با وجود قواي محاصره. درنگ بھ پاریس بازگردد مبني بر آنكھ باید بي

ست كوركورانة انگلیس بھ طریقي بھ فرانسھ مراجعت كند، و راھي بھ قدرت بیابد؛ و رھبراني را كھ با سیا
در بازگشت بھ . خویش ھمة پیروزیھاي او را بھ آن سرعت نقش برآب كرده بودند از كار بركنار كند

قاھره، امور نظامي و اداري را سروصورتي بخشید، و كلبر را برخالف میلش بھ فرماندھي قواي درھم 
فرانك  ۶‘٠٠٠‘٠٠٠تھي، و خزانة لشكر . اي كھ ناشي از رؤیاي او دربارة مصر بود منصوب كرد شكستھ

از شمار آنان ھر . فرانك مواجب سربازان بھ عھدة تعویق افتاده بود ۴‘٠٠٠‘٠٠٠بدھكار بود، و پرداخت 
یافت،  در صورتي كھ قدرت میزبانان مخالف آنھا افزایش مي. شد روز كاستھ، و روحیة نفرات ضعیفتر مي

ھر لحظھ ممكن بود كھ . شورش بردارند سربھو با شكیبایي خاموش منتظر فرصت بودند كھ بار دیگر 
یارویاور را  دولتھاي عثماني و انگلیس قوایي بھ مصر بفرستند تا با كمك بومیان دیریازود فرانسویان بي

توانست ادعا كند  ناپلئون از ھمة این نكات آگاه بود و در توجیھ عزیمت خود تنھا مي. مجبور بھ تسلیم كنند
داده بود كھ   وي بھ سربازان وعده. زم است و بھ او دستور بازگشت داده شده استكھ وجود او در پاریس ال

از مراجعت فاتحانھ بھ فرانسھ، بھ ھریك شش ھكتار زمین بدھد، و ھنگامي كھ با آنان تودیع كرد، قسم  پس
این ، و بھ »اگر بخت یاري كند كھ بھ فرانسھ برسم، حكومت آن پرچانگان خاتمھ خواھد یافت«خورد كھ 

  .ولي ھرگز كمكي نرسید. فاتحان محاصره شده كمك خواھد رسید

ناپلئون دستور . دار، بھ نامھاي مویرون و كارر از آتش جنگ ابوقیر نجات یافتھ بود دو كشتي جنگي بادبان
بھ اتفاق بورین، برتولھ، و مونژ  ١٧٩٩اوت  ٢٣در . داد كھ آنھا را براي بازگشت بھ فرانسھ آماده سازند

  سوار كشتي مویرون 

لطف بخت واقبال مساعد از برابر ھمة چشمھا و از  و بھبا استفاده از مھ . دیگران سوار كشتي كارر شدند
توانستند توقف كنند، زیرا انگلیسیھاي  در جزیرة مالت نمي. دست پیشاھنگان ناوگان نلسن گریختند

ژوس لنگر  اكتبر كشتیھا در فره ٩در . فوریھ بھ تصرف درآورده بودند ٩پیروزمند آن قلعة نظامي را در 
دیگر زمان آن فرارسیده . تیارانش پاروزنان خود را بھ ساحل سن رافائل رساندندانداختند و ناپلئون و دس

  .كس بود كھ یا قیصر باشد یا ھیچ

VII نوامبر  ٩ـ ١٧٩٧سپتامبر  ۴: مدیره ـ انحطاط كار ھیئت
١٧٩٩  

و ) ١٧٩٧(و اتریش در كامپوفورمیو ) ١٧٩۵(پیروزیھاي ارتش فرانسھ، كھ منجر بھ انقیاد پروس در بال 
شد، دولت فرانسھ را چنان فرسوده ساخت كھ تقریبًا بھ مثابھ ضعف و سستي یك ) ١٧٩٨(اپل و سویس ن

مدیره نھاده، و پنج نفر مدیر رھبري باراس،  دو مجلس قانونگذاري سر بھ اطاعت ھیئت. دولت شرقي بود
كھ در داستانھا بھ پاپ لئو این مردان ظاھرًا شعاري را اتخاذ كرده بودند . روبل و الرولیر را پذیرفتھ بودند

از آنجا كھ خداوند این مقام را بھ ما ارزاني داشتھ است، بیایید از آن «: شود، و آن اینكھ دھم نسبت داده مي
گیري از امنیت ظاھري، كھ ناشي از یك دورة صلح نسبي بود، و با استفاده از این  آنھا با بھره» .لذت ببریم

. بات مخصوصًا ناپایدار است، بار خود را براي روزگار معزولي بستندتجربھ كھ مناصب دولتي در انقال
حاضر بھ صلح شد، بھ آن دولت گفتند كھ این كار با  ١٧٩٧ھنگامي كھ دولت انگلیس منزوي در ژوئیة 
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لیره  ۴٨‘٠٠٠اي بھ مبلغ  لیره بھ روبل و باراس میسر خواھد بود؛ و ظاھرًا رشوه ۵٠٠‘٠٠٠پرداخت 
روبل مردي . حي كھ در اوت آن سال با پرتغال منعقد كردند از این كشور بزور گرفتندبراي عھدنامة صل

حریص بود، و باراس حقیقتًا بھ منبعي كشدار جھت سرحال نگاه داشتن مادام تالین و شركاي خود او و 
عنوان وزیر  تالران، بھ. ھمچنین براي نگاھداري آپارتمان مجللش در قصر لوكزامبورگ نیاز داشت

ھاي اشرافي  داد كھ از انقالب براي استفادة مالي جھت سلیقھ مورخارجھ، بندرت فرصتي را از دست ميا
در . لیور در سال بیشتر بود ١٠٠‘٠٠٠كرد كھ مداخل تالران غالبًا از  خود استفاده كند؛ باراس حساب مي

اي امریكایي را كھ بھ توسط سھ مأمور امریكایي بھ پاریس آمدند تا اختالفات مربوط بھ كشتیھ ١٧٩٧اكتبر 
ادمز، رئیس جمھور، بھ آنھا  برطبق گفتة جان. كشتیھاي مسلح فرانسوي تصرف شده بودند حل و فصل كنند

فلورن بھ اعضاي  ٣٢‘٠٠٠‘٠٠٠گفتھ شده بود كھ توافق وقتي حاصل خواھد شد كھ وامي بھ مبلغ 
  . ران داده شودلیره بھ تال ۵٠‘٠٠٠مدیره و یك شیریني خصوصي بھ مبلغ  ھیئت

  توان خطاھاي آنھا  آنقدر با مسائل مختلف دست بھ گریبان بودند كھ مي» گانھ حكومت سھ«اعضاي 

آنھا از اضمحالل مالي جلوگیري كردند، زیرا توانستند كھ مالیاتھاي سنتي را با . بخشید) نشیني مجلس شب
اي  را اخذ كنند، و مالیاتھاي تازه اصرار بیشتري بگیرند، و مالیاتھاي منسوخ مانند عوارض راھداري

كردند كھ از لحاظ جسمي و  آنھا بر ملتي ریاست مي. ھا، و درھا وضع كردند، مانند مالیات بر تمبر، پنجره
روحي، از لحاظ استاني و طبقھ، و بر اثر ھدفھاي متضاد ـ نجبا و توانگران، كاتولیكھاي وانده، ملحدان 

دیدند و  ف، بازرگانان طالب آزادي، عوامي كھ خواب برابري را ميژاكوبن، سوسیالیستھاي پیرو بابو
 ١٧٩٨و ١٧٩۶خوشبختانھ محصول خوب سالھاي . بردند ـ متالشي شده بود سر مي درحد قحطیزدگي بھ

  . صفھاي نان را كوتاھتر كرد

. شده بود بر اثر استعانت از رادیكالھا میسر ١٧٩٧طلب در سال  مدیرة سلطنت بر ھیئت» لیبرالھا«غلبة 
بنابراین، حكومت سھ نفري پیروز براي آنكھ تاحدي جبران آن را كرده باشد مطبوعات متمایل بھ طبقة 

اي را بدون اخطار دستگیر كرد، و بھ ادامة  بورژوا را زیرنظر گرفت، در انتخابات دستكاري كرد، عده
ھا گرفت و آن را بھ  بھتربیت جوانان را ازدست راھ. مبارزة طرفداران ابر علیھ مذھب پرداخت

. آموزگاراني سپرد كھ بھ آنھا دستور داده بود ھرگونھ عقاید فوق طبیعي را از تعلیمات خود حذف كنند
نفر دیگر از بلژیك  ٨‘٢٣۵كشیش از فرانسھ و  ١‘۴۴٨، تعداد ١٧٩٨ـ ١٧٩٧ظرف دوازده ماه سالھاي 

ونھ نفرشان دو سال بعد زنده  دند فقط سيتبعید ش» دكاد«نفر كشیشي كھ با كشتي  ١٩٣از . تبعید شدند
  . بودند

در بلژیك، ھلند، و راینالند، حرص . شد گرفت، خطر خارجي زیادتر مي ضمن آنكھ كشمكش داخلي باال مي
صورت دشمنان جدید درآورد؛ مالیات سنگین بود، جوانان از  مدیره دوستان جدید را بھ و طمع ھیئت

ساخت، تصرف طال و نقره و  ي اجباري طبقة روشنفكر را خشمگین ميزدند، وامھا نظام سر باز مي خدمت
مدیره از این اراضي  ظرف سھ سال، ھیئت. كرد اشیاي ھنري كلیساھا، كشیشھا و مردم را از آنھا بیزار مي

مدیره سیاست فتح یا بھ  ھیئت«سوي مصر،  پس از حركت بوناپارت بھ. و از ایتالیا دو میلیارد لیور گرفتند
بھتر سیاست غارت را ادامھ داد، سرزمینھایي را براي اخذ پول بھ تصرف درآورد، اموال مردم را  عبارت

بھ قول مالھ » .بزور گرفت، از حكومتھاي محلي غرامت ستاند، و فرانسھ را گرفتار سب و لعن ساخت
خواھد  كھ مي ملتھایي را. خورد برگ مثل كاھو مي بھ جمھوري فرانسھ اروپا را برگ«طلب،  دوپان سلطنت

جنگ سودمند » .دھد دارد، و اموال آنھا را براي ادامة بقاي خود بھ باد غارت مي غارت كند بھ انقالب وامي
تالران چون احساس كرده بود كھ كشتي دولت، گرفتار طوفان خواھد . آورد بارمي شده بود و صلح خرابي بھ
  . كردن غنایم خود، گوشة عزلت گزید، و براي خرج )١٧٩٨ژوئیة  ٢٠(شد از وزارت استعفا كرد 

اش  توان از جنگ پول درآورد، و عملیات بیباكانھ دست داده بود كھ چگونھ مي اي الھامبخش بھ ناپلئون نمونھ
طور  وي خیلي زود و بھ. مدیره بود اي مسئول مصائب نظامي فرانسھ در دورة انحطاط كار ھیئت تا اندازه

  سطحي ایتالیا 
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وي با . زیردستاني قرار داده بود كھ زیركي آرامبخش و مھارت دیپلوماتیك او را نداشتند خود را در اختیار
بیني بھ آمادگي جمھوریھاي جدید ایتالیا براي پرداخت پول بھ فرانسھ در ازاي آزادیشان از سلطة  خوش

صر از طرف گذشتھ از این، قدرت مقاومت انگلیسیھا را در برابر تصرف مالت و م. اتریش متكي شده بود
توانست در برابر  تا كي عثماني، كھ مورد اھانت قرار گرفتھ بود، مي. فرانسھ بخوبي ارزیابي نكرده بود

دعوتھاي دشمنان دیرین خود یعني روسیھ و اتریش مقاومت كند؟ این دو از آن كشور خواستھ بودند كھ 
تا كي تقسیم لھستان ممكن است روسیھ و . بھ آنھا ملحق شود» رسیده دوران بھ تازه«براي تأدیب انقالبیون 

  پروس و اتریش را در شرق مشغول دارد و حق االھي پادشاھان را در غرب برقرار نسازند؟

ھنگامي كھ ناپلئون با . تقریبًا ھمة پادشاھان اروپا منتظر فرصتي بودند كھ حملھ بھ فرانسھ را تجدید كنند
ھ مصر رفت، آن فرصت را مغتنم شمردند؛ و وقتي كھ آن وپنج ھزار تن از بھترین سربازان فرانسھ ب سي

پاول اول، . طور اطمینانبخشي اسیر شد، از فرصت استفاده كردند لشكر بر اثر پیروزي نلسن در ابوقیر بھ
عنوان فرماندة شھسواران مالت موافقت كرد و حاضر شد كھ فرانسویان را  تزار روسیھ، با انتخاب خود بھ

وي آمادگي خود را براي تصرف مجدد ناپل بھ فردیناند چھارم . حساس بیرون برانداز آن جزیرة مھم و 
ھمچنین در آرزوي یافتن بنادر مساعدي براي كشتیھاي روسي در ناپل و مالت و اسكندریھ . ابراز داشت

ا اي ب عھدنامھ ١٧٩٨دسامبر  ٢٩در . اي درآورد صورت نیرویي مدیترانھ بود تا بدان وسیلھ روسیھ را بھ
ھنگامي كھ امپراطور فرانسیس دوم بھ یك لشكر روسي اجازه داد كھ از خاك اتریش . انگلیس منعقد كرد

رو اتریش بھ روسیھ  از این). ١٧٩٩مارس  ١٢(بگذرد و بھ راین برود، فرانسھ بھ اتریش اعالن جنگ داد 
  .وجود آمد ھ بھو تركیة عثماني و ناپل و پرتغال و انگلیس پیوست و اتحادیة دوم علیھ فرانس

در   ھیئت. بیني كرده بود مدیره در كشمكشي آشكار شد كھ خود آن را برپا ساختھ و آن را پیش ضعف ھیئت
رو شد؛ و در امر سربازگیري  موفقیت روبھ آماده شدن براي مقابلھ تأخیر كرد؛ در تھیة ھزینة جنگي با عدم

نفر آماده بھ  ١۴٣‘٠٠٠چم فراخوانده بود، تنھا نفري كھ زیر پر ٢٠٠‘٠٠٠از . كار نبرد دقت الزم را بھ
مدیره را اجابت كردند؛ ھزاران تن از آنھا نیز  نفر دعوت ھیئت ٩٧‘٠٠٠خدمت بودند؛ و از این عده فقط 

در آنجا ھم با . نفر از آنھا بھ ھنگھاي مربوطھ پیوستند ٧۴‘٠٠٠طوري كھ فقط  ضمن راه گریختند، بھ
اي كھ روزگاري لشكرھاي  روحیھ. د لباس و مھمات و اسلحھ مواجھ شدندبرھمي از لحاظ كمبو وضع درھم

ومرج و سرخوردگي ملي را دیده بودند رخت  انگیخت از این مرداني كھ سالھاي ھرج جمھوري را برمي
را برپا ساختھ بود، وجود  ١٧٩٣قاطعیت و انضباطي كھ در كمیتة نجات ملي، كھ جنگ سال . بربستھ بود

  .شد كرد دیده نمي فرانسھ را رھبري مي ١٧٩٨اي كھ در سال  دیرهم داشت در ھیئت

  فرانسویان پیمونتھ و توسكانا را فتح و اشغال . اي نصیب فرانسھ شد در آغاز، پیروزیھاي فریبنده

. دسامبر وارد رم شدند، خنثا گشت ١۵شامپیونھ، كھ در  وسیلة نیرویي فرانسوي تحت رھبري ژان ـ اتین
طرف  میلیون دوكاتو تحت حمایت ناوگان نلسن بھ ٢٠٠ریان او بھ اتفاق خانم ھمیلتن و با فردیناند و دربا

تصرف درآورد، و جمھوري پارتنوپي را تحت حمایت فرانسھ  شامپیونھ ناپل را بھ. پالرمو عقبنشیني كردند
ند و فرانسویان نفسي بھ قواي روسیھ و اتریش و انگلیس پیوست با پیشرفت جنگ، سربازان تازه . تشكیل داد

سرداران فرانسوي، . نفر مواجھ دیدند ٣٢٠‘٠٠٠رسید خود را با  نفر مي ١٧٠‘٠٠٠كھ تعدادشان بھ 
رغم عملیات درخشان ماسنا در سویس، كفایت ناپلئون را، در غلبھ برتعداد بیشتر دشمن از طریق  علي

، )١٧٩٩مارس  ٢۵(شكست خورد ژوردن در شتو كاخ . استراتژي و تاكتیك دقیق و انضباط برتر، نداشتند
؛ بدون نظم و )آوریل ۵(شرر در مانیاتو شكست خورد . بھ سوي ستراسبورگ عقب نشست، و استعفا كرد

در این ھنگام . ترتیب عقب نشست؛ و تقریبًا ھمة لشكر خود را از دست داد و فرماندھي را بھ مورو سپرد
ار روسي رسید و نیروي خود را بھ اتفاق یعني الكساندرسوووروف با ھجده ھز»انگیز مردي شگفت«

 ١٧٩٧ـ ١٧٩۶بعضي از ھنگھاي اتریشي در نبرد سھمگیني رھبري كرد و كلیة مناطقي را كھ ناپلئون در 
وي پیروزمندانھ وارد میالن شد . از دیگري، ازدست فرانسویان بیرون آورد تصرف كرده بود، یكي پس

. جمھوري سیزالپین ناپلئون در مدت كوتاھي منقرض شد؛ مورو بھ جنووا عقبنشیني كرد؛ )آوریل ٢٧(
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ماسنا كھ بھ طرزي خطرناك با قواي مختصري در سویس مانده بود، از متصرفات خود چشم پوشید و بھ 
  . طرف راین عقبنشیني كرد

از آنكھ بھ این سھولت لومباردیا را بھ اتریش بازگردانید، براي مقابلھ با قوایي از  سوووروف، پس
چنان آنھا ) ١٧٩٩ژوئن  ١٩ـ١٧(آمدند از میالن بیرون شتافت، و درتربیا  ویان كھ از ناپل و رم ميفرانس

جمھوري پارتنوپي نیز ظرف مدت كوتاھي . ریختة آنان بھ جنووا رسید را شكست داد كھ فقط بقایاي درھم
آن صدھا تن از  منقرض شد؛ فردیناند در ناپل برتخت سلطنت نشست، و حكومت تروري تشكیل داد كھ در

ژوبر، كھ فرماندھي بقایاي قواي فرانسھ در ایتالیا را بھ عھده گرفتھ بود، آنھا را . دموكراتھا بھ قتل رسیدند
وي بیباكانھ خود را در معرض خطر قرار داد و در ). اوت ١۵(علیھ سوووروف در نووي رھبري كرد 

دند؛ دوازده ھزارتن از آنان در صحنة جنگ بھ فرانسویان دلیرانھ ولي بھ عبث جنگی. آغاز نبرد كشتھ شد
از اطالع بر این مصیبت نھایي، دریافت كھ مرزھایي را كھ بسختي  خاك ھالك افتادند؛ و فرانسھ، پس

ریزد، و سربازان روسي سوووروف ممكن است بزودي وارد خاك فرانسھ  دست آورده است فرو مي بھ
یا » پیكر وحشیان غول«صورت  ، او و سربازانش را بھمردم آلزاس و پرووانس، در عالم خیال. شوند

  . شوند كردند كھ وارد شھرھا و قصبات فرانسھ مي صورت موجي از اسالوھاي وحشي مجسم مي بھ

ومرج و  نازید، در این زمان در حالت ھرج كشور فرانسھ، كھ تا ھمین اواخر بھ نیرو و پیروزیھاي خود مي
وانده دوباره درحال شورش . عامھاي سپتامبر شده بود منجر بھ قتل ١٧٩٢وحشتي بود مشابھ آنچھ در سال 

  بود؛ بلژیك علیھ 

. وپنج دپارتمان از ھشتادوشش دپارتمان فرانسھ از لحاظ حكومت و اخالق نزدیك بھ پریشاني بود چھل
رداري كردند؛ كارمندان شھ شدند مبارزه مي جوانان مسلح علیھ كارمنداني كھ جھت سربازگیري اعزام مي

ھا یا در  رسیدند؛ صدھا تن از راھزنان بازرگانان و مسافران را در كوچھ و تحصیلداران مالیاتي بھ قتل مي
كردند، درھاي زندانھا را  انداختند؛ جانیان بر ژاندارمھا غلبھ مي راھھاي روستایي بھ وحشت مي

فزودند؛ ھر ملك و ھر صومعھ و ھر ا كردند، و آنھا را بھ صفوف خود مي گشودند، زندانیان را آزاد مي مي
ملت از مرداني كھ بھ . تجدید شده بود ١٧٩۴سال » وحشت عظیم«اي در معرض نھیب و غارت بود؛  خانھ

مدیره بھ نظر گروه  مدیره شده بود، و ھیئت پاریس فرستاده بود انتظار كمك داشت؛ ولي مجالس تسلیم ھیئت
  .كند ي و مغالطھ و زور حكومت ميگیر آمد كھ با رشوه غاصب و متمول دیگري مي

، سییس را كھ روزگاري رئیس صومعھ بود از عزلتي كھ از راه احتیاط پیش گرفتھ بود، ١٧٩٩در ماه مھ 
این ھمان شخصي بود كھ ده سال پیش آتش انقالب را با . مدیره گماشتند بیرون آوردند و بھ عضویت ھیئت

و خود پاسخ داده بود كھ طبقة سوم ھمان ملت است و » طبقة سوم چیست؟«این سؤال روشن كرده بود كھ 
عنوان واضع قوانین اساسي، خود مظھر قانون و نظم شناختھ  سییس بھ. ھمین نام بخواند باید خود را بھ

فرانك  ١٠٠‘٠٠٠وي بھ شرطي حاضر بھ خدمت شد كھ روبل استعفا كند، و روبل نیز با دریافت . شد مي
ژوئن اقلیتي نیرومند از ژاكوبنھا در دو مجلس قانونگذاري،  ١٨در . یري كردگ عنوان حسن خدمت كناره بھ

مدیره، یعني الرولیر، تریار، و مرلن را مجبور كردند كھ جاي خود را بھ لویي ـ  سھ تن از اعضاي ھیئت
. شدداري  فوشھ وزیر پلیس و روبرلنده رئیس خزانھ. دوكو بدھند گوییھ، ژان ـ فرانسوامولن، و روژه ژروم

كلوب ژاكوبن پاریس دوباره باز شد، و سخنان مبني بر ستایش . ھر دو از بقایاي كمیتة نجات ملي بودند
  . گوش رسید روبسپیر و بابوف بھ

ژوئن مجالس قانونگذاري، تحت نفوذ ژاكوبنھا، وامي اجباري بھ مبلغ صد میلیون لیور بھ صورت  ٢٨در 
شھروندان ثروتمند . عایدي باالتر از سطح متوسط اخذ كرد مالیات بردرآمد از سي تا ھفتادوپنج درصد

شنیدند  ھایي كھ در مورد واژگون كردن دولت مي وكالیي گرفتند كھ مفري از این قانون بیابند، و بھ توطئھ
بھ ھر بخشي از فرانسھ : را گذراندند» قانون گروگانھا«ژوئیھ، ژاكوبنھا  ١٢در . دادند دوستانھ گوش مي

شد كھ فھرستي از شھروندان محلي وابستھ بھ اشراف محكوم را تھیھ كنند و آنھا را تحت دستور داده 
یعني (پرست  كردند؛ اگر یك میھن شد، این گروگانھا را جریمھ مي نظارت خود بگیرند؛ ھرگاه سرقتي مي
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رمان از این ف. كردند رسید، چھار گروگان را تبعید مي بھ قتل مي) كسي كھ بھ رژیم موجود وفادار بود
  .طرف طبقات باال با وحشت تلقي شد، و از طرف عوام ھم مورد ستایش و استقبالي قرار نگرفت

  ومرجھاي سیاسي، دادگاھھاي  از ده سال ھیجان، كشمكش طبقاتي، جنگھاي خارجي، ھرج پس

ھ فقط كردند ك نگریستند احساس مي لویي شانزدھم مي» روزگاران خوش گذشتة«كساني كھ با تأثر بھ . بود
كساني كھ بھ آیین كاتولیك عالقھ داشتند انتظار . تواند فرانسھ را بھ نظم و مسالمت بازگرداند یك پادشاه مي
التحصیالن شكاك كھ از اعتقادات  حتي بعضي از فارغ. كشیدند كھ از تسلط ملحدان آزاد شوند روزي را مي

دند كھ آیا یك مجموعة اخالقي چنانچھ از كمك فوق طبیعي خود دست برداشتھ بودند اینك تردید پیدا كرده بو
ھاي ضداجتماعي كھ در  ایمان برخوردار نباشد، خواھد توانست در برابر احساسات لگام گسیختھ و انگیزه

بسیاري از پدران و مادران . قرنھا عدم امنیت و تعقیب و وحشیگري ریشھ دوانده است مقاومت كند
فرستادند و این  مجلس دعا و محل اعتراف و گناه و عشاي رباني مي ایمان، كودكان خود را بھ كلیسا و بي

كشاورزان و . آوردند شمار مي خانوادگي، و آرامش فكري بھ براي عفت، انضباط  محلھا را منابع امیدبخشي
دانستند، و مایل بھ حفظ آنھا بودند، از دولتي متنفر  مالكان بورژوا كھ زمینھاي خود را مدیون انقالب مي

كارگران . برد وظیفھ مي بست یا كودكانشان را بھ نظام ه بودند كھ غالبًا بر محصوالت آنھا مالیات ميشد
دیدند كھ  كردند؛ آنھا مي تر از قبل از سقوط باستیل براي گرفتن نان سروصدا مي شھري حتي مأیوسانھ

برند؛  سر مي نازونعمت بھ مدیره، در بازان، سیاستمداران، اعضاي ھیئت بازرگانان، صاحبان صنایع، سفتھ
عنوان فرمانروایان و  دیدند كھ نجبا جاي خود را بھ طبقة بورژوا بھ و انقالب را فقط بھ این صورت مي

راھھاي ناامن و متروك، . اما فرمانروایان بورژواي آنھا نیز ناراضي بودند. اند سوداگران كشور داده
د، و وامھاي اجباري و مالیات سنگین مانع از كننده و پرخطر كرده بو مسافرت و تجارت را خستھ

در لیون سیزده ھزار دكان از پانزده ھزار . شد گذاري و عملیات اقتصادي و بازرگاني بزرگ مي سرمایھ
لوھاور، . علت نداشتن سود كافي متروك مانده، و ھزاران مرد و زن بھ خیل بیكاران پیوستھ بودند دكان بھ

اقلیتي كھ ھنوز سخني از . و محاصرة انگلیسیھا روبھ خرابي نھاده بودبوردو، و مارسي بر اثر جنگ 
دانست، انقالبي كھ آن  بسختي آن را با انقالب مربوط مي) یافت و عدة آن مرتبًا تقلیل مي(گفت  آزادي مي

 ھمھ آزادي را از بین برده، آن ھمھ قوانین وحشتناك گذرانده و آن ھمھ مرد و زن را بھ زندان یا بر روي
ھا و دختران طبقة متمول سابق و الحق، با  زنان، غیراز ھمسران و معشوقھ. سكوي گیوتین فرستاده بود

دانستند كھ آیا ذخیرة كاال بھ پایان خواھد رسید، آیا فرزندان  رفتند، و نمي نگراني از دكاني بھ دكان دیگر مي
وزي تمام خواھد شد یا نھ؟ و برادران و شوھرانشان روزي از جنگ بازخواھندگشت، و آیا جنگ ر

سربازاني كھ بھ زورگویي و دزدي و دشمني عادت كرده بودند و نھ تنھا از شكست بلكھ از كمي و 
بردند، از افشا شدن فساد مرداني كھ آنھا را رھبري كرده یا بھ آنان غذا  غذایي رنج مي  نامرغوب بودن مواد

گشتند، ھمان نادرستي را  كھ بھ خانھ یا بھ پاریس برميھنگامي . كردند و لباس داده بودند احساس خشم مي
بایستي خود را براي رؤیاي آنچنان  دیدند؛ چرا مي در جامعھ و تجارت و صنعت و دارایي و دولت مي

  .بیھوده بھ كشتن دھند؟ با پیشرفت انقالب، دورنماي جھاني نوین و بشاش بتدریج محو و ناپدید شد

امیدوار شدند كھ متفقین با ھم اختالف پیدا كرده و جدا شده و در سویس و  بعضیھا تا مدتي از این اخبار
 ٢۶(دست گرفتھ و یك لشكر روسي را در زوریخ  اند؛ ماسنا ابتكار عمل را دوباره بھ ھلند شكست خورده

انگیز مشغول عقبنشیني ھستند؛ و روسیھ از اتحادیھ خارج  درھم كوبیده؛ اسالوھاي وحشت) ١٧٩٩اوت 
شود اگر سرداري باكفایت مانند ماسنا، مورو، برنادوت، یا  پرسیدند چھ مي فرانسویان از خود مي. تشده اس

بھتر از ھمھ بوناپارت، كھ بتازگي از مصر بازگشتھ بود، در رأس گرداني بھ پاریس بیاید، سیاستمداران را 
بیشتر فرانسویان بھ این . ببخشد بیرون اندازد، و بھ فرانسھ، ولو بھ قیمت ازدست رفتن آزادي، نظم و امنیت

ومرج انقالب  تواند بھ ھرج نتیجھ رسیده بودند كھ تنھا یك حكومت متمركز بھ رھبري مردي قدرتمند مي
  .پایان دھد، و نظم و امنیتي را كھ درخور زندگي متمدن است بھ فرانسھ ارزاني دارد

VIII ١٧٩٩) نوامبر ٩(برومر  ١٨: ـ تصدي ناپلئون   

pymansetareh@yahoo.com



دید كھ ھیچ  مدیره مي وي با بررسي و مطالعھ در ھمقطاران خود در ھیئت. با این فكر موافق بودسییس ھم 
اي از ھوش، بصیرت، و ارادة الزم براي بازگرداندن  یك از آنھا ـ حتي باراس رند ـ داراي مجموعھ

داري نیاز اي بود، ولي بھ سر گویي كشور آبستن قانون اساسي تازه. مسالمت و وحدت بھ فرانسھ نیست
سییس قبًال ژوبر را درنظر گرفتھ بود، . عنوان بازوي او باشد داشت كھ او را در تولد آن یاري كند و بھ

باشد؛ ولي ھنگامي كھ » تازمیدان یكھ«سراغ مورو فرستاد و او را ترغیب كرد كھ  بھ. ولي ژوبر زنده نبود
رد موردنظر تو ھمین است؟ كودتایي را كھ م«: گردد، مورو بھ سییس گفت شنیدند ناپلئون از مصر بازمي

سییس بھ فكر فرو رفت؛ ناپلئون ممكن بود ھمان » .خواھي، او بمراتب بھتر از من انجام خواھد داد تو مي
  عنوان راھنماي خود خواھد پذیرفت؟ مرد باشد، ولي آیا سییس و قانون اساسي جدید را بھ

اطالع داد كھ بوناپارت نزدیك فرژوس وارد خشكي شده مدیره بھ مجالس  اكتبر، ھنگامي كھ ھیئت ١٣در 
شب، مردم پاریس این خبر را با میگساري در  طي سھ روز و سھ. زنان ازجا برخاستند است، اعضا كف

در ھر شھري ضمن راه، از ساحل گرفتھ تا پایتخت، . ھا جشن گرفتند ھا و آوازخواندن در كوچھ میخانھ
تقبال مردي شتافتند كھ درنظر آنھا مظھر پیروزي بود و موفقیت كشور را عوام و فرمانروایان آنھا بھ اس

قول روزنامة مونیتور  در بعضي مراكز، بھ. آنھا ھنوز از شكست او در مصر خبر نداشتند. كرد بیمھ مي
اي بھ افتخار او بر  در لیون نمایشنامھ» .گرفت اي بود كھ آمدوشد بسختي صورت مي جمعیت بھ اندازه«

بروید و با دشمن بجنگید، او را شكست دھید؛ ما شما را پادشاه «: نھ آمد، و سخنگویي بھ او گفتروي صح
  اما آن » .خواھیم كرد

اي بود كھ بھ افتخار  این خانھ در كوچھ. اكتبر، مستقیم بھ خانة خود رفت ١۶(ھنگامي كھ بھ پاریس رسید 
انتظار داشت كھ ھمسر سرگردان خود را در آنجا وي . تغییر داده بودند» كوچة پیروزي«او نام آن را بھ 

آوریل  ٢١یكي آنكھ در : ژوزفین آنجا نبود، و آنھم بھ دو علت. بیابد، و او را از زندگي خود بیرون براند
و مشھور بھ  ایكر، در ایامي كھ ناپلئون مشغول محاصرة عكا بود، ژوزفین ملكي بھ مساحت سیصد ١٧٩٩

فرانك خریده بود؛ باراس  ٣٠٠‘٠٠٠مالمزون را در حدود شانزده كیلومتري پاریس در كنار سن بھ مبلغ 
بھا بھ وي داده بود؛ و سروان ایپولیت شارل نخستین مھمان او در آن  فرانك بھ عنوان پیش ۵٠‘٠٠٠مبلغ 

م آنكھ ژوزفین و دخترش، چھار روز پیش، بھ امید دیدن ناپلئون درضمن راه، از دو. قصر وسیع بود
ھنگامي كھ ژوزفین و اورتانس دریافتند كھ ناپلئون راه دیگري را . پاریس بھ قصد لیون حركت كرده بودند

پایتخت  ھر دو از رنج این سفر بیمار شده بودند، و با طي سیصد كیلومتر دیگر بھ. برگزیده است، بازگشتند
نزد ناپلئون آمد تا از آن زن  ژوزفینآرنة سالخورده پدرشوھر  دوبو در این ضمن، ماركي. مراجعت كردند

اي كھ بھ  من و خانواده سفید مایة ننگ موي. ھرچھ خطاي او باشد، فراموشش كنید«: دفاع كند، و بھ او گفت
برادران بوناپارت از او خواستند كھ ھمسرش را طالق دھد، زیرا خانوادة » .كنند نشوید شما افتخار مي

بوناپارت از نفوذي كھ این زن در روحیة او داشت خشمگین بودند؛ ولي باراس بھ او اخطار كرد كھ اگر 
  .دبار آید، سابقة سیاسي او آسیب خواھد دی افتضاحي بھ

، اوژن آنھا را دم )اكتبر ١٨(رسیدند » كوچة پیروزي«در  ٣روزي كھ مادر و دختر خستھ بھ خانة شمارة 
ژوزفین او را در حضور خواھرش گذاشت و . در مالقات كرد، و بھ آنان تذكر داد كھ منتظر طوفان باشند

ژوزفین روي . دیگر او را ببیند ناپلئون گفت كھ حاضر نیست. ھا باال رفت و در اطاق ناپلئون را زد از پلھ
ھا ازحال رفت و شروع بھ گریستن كرد، تا آنكھ اوژن و اورتانس او را از زمین بلند كردند و با او  پلھ

. من سخت بھ ھیجان آمده بودم«: ناپلئون بعدھا گفت. جمعي بھ محل ناپلئون باز گشتند براي تقاضاي دستھ
آیا آنھا باید قرباني نقایص مادرشان : از خود پرسیدم. حمل كنمھاي آن دو كودك را ت توانستم گریھ نمي

با … سپس اورتانس آمد. بشوند؟ دستم را دراز كردم و بازوي اوژن را گرفتم و او را بھ طرف خود كشیدم
  » .توانیم انسان باشیم بدون آنكھ نقایص بشري را بھ ارث ببریم بایستي گفتھ شود؟ ما نمي چھ مي… . مادرش

دانست كھ مرد  وي مي. داشت روزھاي آشفتھ و پرحادثھ، ناپلئون خود را از چشم مردم دور نگاه ميدر آن 
پوشید تا این شایعھ را ازبین ببرد  در خانھ و خارج، لباس غیرلشكري مي. ملت نباید خود را زیاد نشان دھد

  كھ ارتش قصد غلبھ بر 
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در آنجا از لشكركشي بھ . لھ و دیگري بھ انستیتوبراي اداي احترام بھ خانم ھلوسیوس ھشتاد سا» اوتوي«
گفت كھ گویي بیشتر بھ خاطر علم بوده است؛ برتولھ و مونژ از او طرفداري  مصر طوري سخن مي

دادند كھ گویي دانشمند و  كردند؛ الپالس و الگرانژ و كابانیس و جمع كثیري طوري بھ سخنانش گوش مي
دولت «: سییس مالقات كرد و او را با این نكتھ طرفدار خود ساختدر ھمین جلسھ بود كھ با . فیلسوف است

نداریم چون قانون اساسي نداریم، یا الاقل آن چیزي كھ الزم داریم نیست؛ نبوغ شما باید یكي براي ما 
  » .بسازد

گرا را  گرا یا راست وي افراد چپ. صورت مركز مذاكرات محرمانھ درآمد اش بھ از مدت كوتاھي، خانھ پس
ھا دفاع كند؛ ولي  داد كھ جمھوري را حفظ و از منافع توده بھ ژاكوبنھا وعده مي. پذیرفت ھ حضور ميب

اما خود را جدا از ھر . پذیرفت گفت، عمال خانوادة بوربون را نیز مي گونھ كھ خود او بھ صراحت مي ھمان
رھبري دولت درسر  ژنرال برنادوت، كھ خود خیالي در مورد. دانست اي، مخصوصًا ارتش، مي دستھ
. پروراند، بھ او توصیھ كرد كھ با سیاست كاري نداشتھ باشد و بھ یك فرماندھي نظامي دیگر قناعت كند مي

داد، زیرا كھ آنان بھ او  ناپلئون بھ سخنان افراد غیرلشكري مانند سییس با خشنودي بیشتري گوش مي
این عمل شاید مستلزم . ي جدیدي وضع كنددست گیرد و قانون اساس كردند زمام دولت را بھ توصیھ مي

استفاده از قانون یا نقض آن بود؛ ولي شوراي قدما، كھ از احیاي ژاكوبنھا وحشت داشت، حاضر بھ  سوء
رغم اقلیت نیرومند ژاكوبن  چشمپوشي از بعضي كارھاي خالف قانون بود؛ و شوراي پانصد نفري، علي

مدیره، سییس و دوكو  از پنج نفر عضو ھیئت. خود برگزیده بودخود، اخیرًا لوسین بوناپارت را بھ ریاست 
بھ ناپلئون قول كمك دادند؛ تالیران حاضر شد باراس را راضي كند كھ با حفظ افتخارات و غنایم خود از 

مدیره، كھ دل بھ عشق ژوزفین بستھ بود، احتماًال با لبخندھاي او  گیري كند؛ گوییھ، رئیس ھیئت كار كناره
  . فرستادند بعضي از بانكداران، شاید براي اطمینان خاطر، از راه دوستي مبالغي مي. ماند بازمياز حركت 

مادام . اي در پاریس پیچید مبني بر آنكھ ژاكوبنھا درصدد برانگیختن عوامند در نخستین ھفتة نوامبر، شایعھ
ومرج، آماده  ھرج دوستال این خبر را جدي تلقي كرد و خود را براي خروج سریع، در صورت بروز

شوراي قدما، با ) كھ از این تاریخ بھ بعد بھ روز ھجدھم ماه برومر شھرت یافتھ است(نوامبر  ٩در . ساخت
استفاده از اختیارات قانون اساسي، موافقت كرد كھ ھم خود و ھم شوراي پانصد نفري جلسات خود را روز 

اي قدما با استفاده از اختیاراتي كھ قانون اساسي شور. بعد در قصر سلطنتي در حومة سن ـ كلو تشكیل دھند
بھ آن داده بود، بوناپارت را بھ فرماندھي پادگان پاریس گماشت، و بھ او دستور داد كھ بھ نزد شوراي قدما 

وي نیز ھمراه شصت افسر آمد و قول كمك داد و آن ھم در . در تویلري برود و سوگند خدمت یاد كند
حكومتي «: ریح، تا بعدھا مختصري آزادي در تفسیر و تعبیر آن داشتھ باشدپوشش جمالتي كلي و غیرص

  خواھیم كھ متكي بھ  جمھوري مي

  » !خورم كھ از آن برخوردار خواھیم شد مي

ارتش با من متحد است و من با «: پس از آنكھ از تاالر بیرون آمد، بھ سربازاني كھ جمع شده بودند گفت
این لحظھ، شخصي بھ نام بوتو كھ منشي باراس بود، پیامي از رئیس مقتدر در » .مجلس قانونگذاري متحدم

اي جھت خروج از پاریس بھ  نامھ وي در این پیام خواھش كرده بود كھ امان. سابق خود براي ناپلئون آورد
این ناپلئون باصدایي كھ امیدوار بود بھ گوش سربازان و شھروندان برسد، بوتوي بیچاره را با . او داده شود

برسر این فرانسھ كھ آن را باشكوه و «: مدیره را داشت مغلوب كرد خطاب كھ تقریبًا حكم مرگ ھیئت
بینم؛ من  اید؟ من صلح براي شما بھ جا گذاشتم، و جنگ مي جا گذاشتم چھ آورده عظمت براي شما بھ

یا را براي شما گذاشتم، و من میلیونھا فرانك پول ایتال! بینم پیروزیھایي براي شما جا گذاشتم، و شكست مي
اید؟  دانستم چھ كرده با صدھزار فرانسوي كھ آنھا را شركاي افتخار خود مي. بینم ھمھ جا غارت و فقر مي

  ».اند ھمھ مرده

آنھا . ھا را از یك ژاكوبن اھل كرنوبل گرفتھ است دانستند كھ وي بعضي از این جملھ شنوندگان ناپلئون نمي
عنوان توجیھ كودتایي كھ پیش آمد  احساس كردند، و مدتھا آنھا را در حافظة خود بھھا را  استحكام آن جملھ
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سپس، از بیم آنكھ مبادا كلماتش باعث مخالفت باراس شود، بوتو را بھ كناري كشید و بھ او . نگاه داشتند
شد، از سپس بر اسب خود سوار . اطمینان داد كھ احساسات شخصي او دربارة آن مدیر تغییري نكرده است

عنوان سخنور بھ ھیجان آمده بود نزد ژوزفین  سربازان سان دید، و درحالي كھ از پیروزي خود بھ
  .بازگشت

نوامبر ژنرال لوفور در رأس پانصد نفر از پادگان پاریس بھ سن ـ كلو رفت، و آنھا را در مجاورت  ١٠در 
از آنھا سییس،  و آمدند؛ و پسناپلئون و بعضي از افسران مورد نظرش درپي ا. قصر سلطنتي گذاشت

و شوراي پانصد نفري ) مریس(آنھا دیدند كھ شوراي قدما در تاالر مارس . دوكو، تالران، بورین رسیدند
بھ محض آنكھ لوسین بوناپارت شروع بھ برقراري نظم در شوراي . گرد آمدند) نارنجستان(در اورانژري 

ن در پیرامون قصر بلند شد؛ و صدایي بھ این پانصد نفري كرد، صداي اعتراض علیھ حضور سربازا
ما اینجا افرادي آزاد ! خواھیم؛ مرگ بر دیكتاتورھا دیكتاتوري نمي«مضمون از حضار برخاست كھ 

اي بھ كنار میز خطابھ برود و  پیشنھادي تقدیم شد مبني بر آنكھ ھر نماینده» !ترسیم ھستیم؛ از سرنیزه نمي
با این پیشنھاد موافقت شد، و . ورد حمایت از قانون اساسي تجدید كندبھ طور واضح سوگند خود را در م

  . گیري بآرامي تا ساعت چھار بعداز ظھر ادامھ یافت این رأي

. شوراي قدما نیز تأمل كرد، بھ این بھانھ كھ باید صبر كند تا شوراي پانصد نفري پیشنھادھایي تقدیم دارد
لق و اضطراب بود، بیم داشت كھ اگر عملي قاطع صورت نگیرد، ناپلئون، كھ در اتاقي در آن نزدیكي در ق

بنابراین از میان برتیھ و بورین گذشت، بھ طرف میز خطابة شوراي قدما . ھمھ چیز را از دست خواھد داد
  رفت و درصدد برآمد كھ این پیرمردان را بھ 

سبب تراكم  ر مكالمھ قاطع بود، بھھا فصیح و تا آن اندازه د ولي او كھ تا آن اندازه در اعالمیھ. وادارد
وي سخناني شدیداللحن، . احساسات و افكار نتوانست بالبداھھ مطلبي خطاب بھ یك ھیئت مقنن بر زبان آرد

  :با حرارت، و تقریبًا خارج از موضوع بھ این مضمون گفت

كھ مرا جھت وقتي … . اجازه بدھید با آزادي سربازي سخن بگویم… !اید شما روي كوه آتشفشان نشستھ
دوستانم را جمع مي كنم؛ بھ … . كردم اجراي دستورھاي خود احضار كردید، در پاریس آسوده زندگي مي

… . زنند بندند؛ از قیصر، كرامول، حكومت نظامي حرف مي مردم بھ من افترا مي… ایم كمك شما شتافتھ
ت ندارد؛ فقط شوراي قدما جمھوري دول… . وقت كم است؛ الزم است كھ دست بھ اقدامات سریعي بزنید

بیایید آزادي . بگذارید عمل كند، بگذارید حرف بزند؛ من در عمل، نمایندة شما خواھم بود. باقي مانده است
  !بیایید برابري را نجات دھیم! را نجات دھیم

 :ناپلئون باعصبانیت پاسخ داد» شود؟ قانون اساسي چھ مي«: اي سخنان او را قطع كرد و پرسید نماینده
قانون اساسي؟ شما خودتان آن ار خراب كردید؛ شما آن را در ھجدھم فروكتیدور نقض كردید؛ شما آن را «

دیگر مورد احترام كسي . ام پرریال نقض كردید ودوم فلورئال نقض كردید؛ شما آن را در سي در بیست
شت توطئة ژاكوبنھا بودند چون از او بھ اصرار خواستند كھ نام افرادي را كھ بنابھ گفتة او در پ» .نیست

فاش كند، وي نام باراس و مولن را ذكر كرد؛ و چون از او دلیل خواستند، لكنت زبان پیدا كرد، و چیزي 
شما، «: تر از آن ندید كھ از سربازاني كھ در مدخل ایستاده بودند استمداد كند، بدین مضمون كننده مجاب

اگر ناطقي كھ توسط خارجیھا خریداري شده، جرئت كند … دوستان دلیر، كھ ھمراه منید، سربازان دلیر، 
ناطق براثر » .درنگ خرد كند را بر زبان راند، بگذارید صاعقھ او را بي قانونعبارت محروم از حمایت 

شد؛ دستیاران بھ كمكش شتافتند  ي درآمد؛ كلماتش بیشتر مغشوش ميسؤاالت و اعتراضات نمایندگان از پا
  .رسید كھ در این كار جسورانھ شكست خورده است بھ نظر مي. و او را از تاالر بیرون بردند

دوباره تصمیم بھ اقدام گرفت، و این بار درصدد برآمد كھ با دشمن، یعني شوراي پانصد نفري كھ رنگ 
ضمن آنكھ چھار سرباز ھمراه او بودند، وارد اورانژري . رو، شود ور مستقیم روبھط ژاكوبنھا را داشت، بھ

! مرگ بر دیكتاتور«نمایندگان بر اثر این تظاھرات نظامي خشمگین بودند، و در تاالر فریادھاي . شد
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ز این ھمان فریادھایي بود كھ پیش ا. طنین انداخت» او را از حمایت قانون محروم كنید! مرگ بر مستبد
پیشنھادي در مورد محروم كردن ناپلئون از حمایت قانون رسید؛ . سقوط و اعدام روبسپیر بلند شده بود

لوسین بوناپارت، كھ ریاست جلسھ را بھ عھده داشت، حاضر نشد آن را بھ رأي بگذارد، و پس از سپردن 
در دفاع از برادر خود  ریاست شوراي پانصد نفري بھ یكي از دوستان، بھ كنار میز خطابھ رفت و سخناني

  نمایندگان . بھ زبان راند

سربازان بھ زور نزد . اي بھ او فشار آوردند كھ نزدیك بود از حال برود دیگران بھ اندازه» ھمین كار بود؟
ناپلئون پس از آنكھ بر اثر ھواي آزاد جاني تازه كرد، بر اسب . او رفتند و او را از تاالر بیرون آوردند

ناپلئون از آنھا . اش حیرت كردند این عده از دیدن لباس پاره و موي ژولیده. بازان رفتنشست و نزد سر
. اي مردد ماندند بسیاري جواب مثبت دادند، ولي عده» توانم بھ شما متكي باشم؟ سربازان، مي«: پرسید

  . ناپلئون دوباره گیج شد؛ طرح عالي او ظاھرًا از میان رفتھ بود

لوسین، كھ از اورانژري آمده بود، سوار بر نزدیكترین اسب شد، تا كنار . داد ولي برادرش او را نجات
  :نظم، با قدرت و فصاحت و از روي حقیقت، چنین گفت ناپلئون رفت، و بھ نگھبانان بي

كنم كھ اكثریت عظیم شورا در این لحظھ توسط  عنوان رئیس شوراي پانصد نفري بھ شما اعالم مي بھ
كنند  شنھ بھ دست كھ كرسي خطابھ را محاصره و ھمكاران خود را تھدید بھ مرگ ميبعضي از نمایندگان د

اند، علیھ  كنم كھ این راھزنان گستاخ، كھ مسلمًا از انگلیس پول گرفتھ اعالم مي… . اند وحشتزده شده
ي خواھند سردار ما را كھ مأمور اجرا اند كھ مي شوراي قدما شورش كرده و جسارت را بھ جایي رسانده

من مسئولیت نجات اكثریت نمایندگان را بھ … . دستور شوراي قدماست از حمایت قانون محروم كنند
سرداران، سربازان، شھروندان، شما باید تنھا كساني را قانونگذاران فرانسھ بدانید كھ . سپارم جنگجویان مي

كنند، براي اخراج آنھا از قوة  اما آنھا كھ در ماندن در اورانژري اصرار مي. شوند در پیرامون من جمع مي
  . قھریھ باید استفاده كرد

لوسین بتندي شمشیري بھ دست گرفت، آن را بھ سوي سینة ناپلئون نشانھ رفت، و سوگند یاد كرد كھ اگر 
  . برادرش روزي بھ آزادي فرانسویان حملھ كند، او را با دستھاي خود خواھد كشت

صدا درآورند و سربازان بھ اورانژري حملھ برند و نمایندگان  در اینجا ناپلئون دستور داد كھ طبلھا را بھ
مورا و لوفور فریادكنان پیش افتادند و سربازان بھ دنبالشان حركت كردند و فریاد . متمرد را پراكنده كنند

 روبیكوناین ھمان گذشتن از ! ٩٣ھاي مرده باد طرفداران سال! مرده باد ژاكوبنھا! آفرین«: آوردند بر
آید، بیشتر آنھا روبھ گریز نھادند، و  ھا بھ طرف آنھا پیش مي ھنگامي كھ نمایندگان دیدند كھ سرنیزه» !است

آن رئیس پیروز بھ . از آنھا در پیرامون لوسین گرد آمدندھا بیرون جستند، و تعداد كمي  بعضي از پنجره
شوراي . اند شوراي قدما رفت و بھ اعضا گفت كھ شوراي پانصد نفري بھ منظور بھبود حالشان تصفیھ شده

كنسول «مدیره سھ  اي را بھ تصویب رسانید و بھ جاي ھیئت قدما كھ از زنده ماندن خشنود بود الیحھ
  یعني » موقت

درحدود صد تن از اعضاي شوراي پانصد نفري بھ عضویت . بوناپارت، سییس، و دوكو را انتخاب كرد
اي  تعطیل شد تا كنسولھا قانون اساسي تازه ١٨٠٠فوریھ  ٢٠سپس ھر دو مجلس تا . مجلس دومي درآمدند

  فصل ششمتنظیم و فرانسھ را اداره 

  

  زندگي در دورة انقالب
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١٧٩٩- ١٧٨٩  

I ـ طبقات جدید  

پردازیم كھ گرفتار تاریخ  كنیم و بھ بررسي حال ملتي مي در اینجا گذشت سریع زمان را متوقف مي
ـ ١٧٨٩(وشش سالي كھ از سقوط باستیل تا استعفاي نھایي ناپلئون گذشت  بیست. پراضطرابي شده بود

ـ ۴٩(وس ، مانند بیست سالي كھ از عبور قیصر از رودخانة روبیكون تا برتخت نشستن آوگوست)١٨١۵
. سپري شد، از لحاظ وقایع قابل تذكار بھ قرنھایي كھ كمتر متشنج و تاریخساز بود شباھت داشت) م ق ٢٩

درپي سازمانھا، بلندپروازیھاي نبوغ، عناصر و نعمات  ثباتي دولتھا، تغییرات پي با وجود این، بر اثر بي
انش و انتقال دادن آن؛ اصل غریزه و اخالق؛ تولید و توزیع غذا و كاال؛ جستجو در راه د: تمدن ادامھ یافت

مبادالت محبت؛ تسكین یافتن زحمت و كشمكش بر اثر ھنر، ادبیات، نیكوكاري، بازي، و آواز؛ 
و در واقع آیا اینھا واقعیت و تداوم تاریخ نبوده است، كھ در كنار آنھا . تغییرشكلھاي پندار، ایمان، و امید
  آورده است؟ وجود مي ھاي ناپایدار و زودگذر رؤیایي را بھ نھتغییرات دولتھا و قھرمانان، زمی

ھنوز كارگران روزمزد بودند یا بر روي زمین دیگران كار  ١٧٨٩بسیاري از آنھا در سال . ـ كشاورزان١
نیمي از فرانسھ در تصرف كشاورزاني بود كھ بیشتر آنھا اراضي خود را  ١٧٩٣ولي در سال . كردند مي

امالك مصادره شدة كلیسا خریداري كرده بودند؛ و تنھا تعداد كمي از كشاورزان خود را بھ بھاي ارزان از 
صورت عبادت  انگیزة مالكیت باعث شد كھ كارھاي پرمشقت بھ. از عوارض فئودالي رھا ساختھ بودند

ي درآید، و ھر روز مازاد ثروت موجب ایجاد خانھ و وسایل راحتي، كلیسا و مدرسھ شود ـ البتھ بھ شرط
توانستند با آسینیا بھ بھاي  كھ امكان داشت كھ تحصیلداران را بتوان راضي كرد یا فریب داد، مالیات را مي

شد كھ جھت برابري با  صوري آن بپردازند، در صورتي كھ محصول در مقابل آسینیاھایي فروختھ مي
  ارزش رسمي

نسھ ھرگز تا این اندازه با شوق و ذوق وتا اراضي فرا. بایستي صد برابر آنھا را داد ، مي یا اعتباري آنھا
  .برداري قرار نگرفتھ بود این اندازه ثمربخش مورد بھره

طبقھ شده بود آشكارترین و پایدارترین نتیجة انقالب بھ  اي كھ اكنون بي آزاد شدن وسیعترین طبقھ در جامعھ
الب در آمدند، زیرا انقالب باعث این تولید كنندگان تنومند بھ صورت قویترین مدافعان انق. رفت شمار مي

شده بود كھ زمینھایي در اختیار آنھا قرار گیرد، در صورتي كھ بازگشت سلسلة بوربون ممكن بود آن 
بھ ھمان سبب بود كھ از ناپلئون حمایت كردند، و طي پانزده سال بھترین . زمینھا را از دستشان بیرون آرد

وان مالكان مغرور از لحاظ سیاسي با بورژاھا ھمدست شدند و در آنھا بھ عن. فرزندان خود را بھ او دادند
  .كار خدمت كردند سراسر قرن نوزدھم در میان تشنجات مكرر دولت بھ عنوان افرادي محافظھ

، )١٧٩٣(زادگي را لغو كرد  ، حق نخست)١٧٩٣(دانست  كنواسیون كھ خود را متعھد بھ برابري حقوق مي
باید بھ صورت مساوي میان ھمة فرزندان موصي تقسیم شود، حتي و مقرر داشت كھ میراث متوفا 

این قانون داراي نتایج مھم اخالقي . گرفتند فرزنداني كھ غیر مشروع بودند ولي مورد تصدیق پدر قرار مي
فرانسویان كھ مایل نبودند براثر تقسیمات ادواري میراث در میان فرزندان متعدد، وارثان : و اقتصادي بود

كشاورزان بھ . داشتند بھ فقر محكوم كنند، تدابیر دیرین محدود كردن خانواده را از نظر دور نميخود را 
اي مترقي باقي ماندند، ولي جمعیت فرانسھ در قرن نوزدھم بتدریج افزایش یافت، یعني از  صورت طبقھ

میلیون بھ  ٢١رسید، در صورتي كھ جمعیت آلمان از  ١٩١۴میلیون در  ٣٩بھ  ١٨٠٠میلیون در سال  ٢٨
  .میلیون بالغ شد ۶٧
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ھا روي  كشاورزان فرانسوي كھ از وجود اراضي، رفاھي یافتھ بودند، كمتر بھ شھرھا و كارخانھ
آوردند؛ از این رو فرانسھ بیشتر بھ صورت كشاورزي باقي ماند، و حال آنكھ انگلیس و آلمان صنعت و  مي

  .تند، و بر اروپا غلبھ كردندفنون مختلف را تكامل بخشیدند، در جنگ برتري یاف

فقر و فاقھ باقي ماند، و در میان كشاورزان بي زمین، معدنچیان، و كارگران و پیشھ وران  .پرولتاریا -٢
كارگران براي یافتن فلز و كانیھا جھت صنعت و جنگ در زیر زمین بھ . شھرھا بھ كمال شدت خود رسید

زم بود؛ و زغال سنگ بتدریج جاي ھیزم را بھ عنوان پرداختند؛ شوره براي ساختن باروت ال جستجو مي
 ١٧٩٣در روز، شھرھا روشن و با نشاط بود، و در شب، تیره و آرام، تا آنكھ در . گرفت نیروي محرك مي

صنعتگران در دكانھاي خود كھ با نور شمع روشن . بخشھاي پاریس در كوچھ ھا چراغ روشن كردند
الھاي خود را عرضھ داشتند؛ فروشندگان دوره گرد نیز بھ كار خود كردند؛ پیشھ وران كا شد كار مي مي

در مركز، بازاري سر باز وجود داشت؛ در مرتفعترین محل شھر، ارگي و كلیسایي بود؛ در . مشغول بودند
ملي اعالم داشت كھ از  منحل شد، و مجلس ١٧٩١اصناف در سال . حومھ، یكي دو كارخانھ احداث شده بود

در » آزاد است كھ ھر كار و پیشھ و شغل و ھنري را كھ مایل باشد انتخاب كند«بعد ھر فردي این تاریخ بھ 
  سال

كارگران را از متشكل شدن جھت اقدام اقتصادي مشترك باز داشت؛ این » قانون لوشاپل«، ١٧٩١
اعتصاب ممنوع بود، ولي بكرات و در نقاط مختلف روي . بھ قوت خود باقي ماند ١٨٨۴ممنوعیت تا 

كشیدند تا دستمزد خود را كھ بر اثر تورم پول كم ارزش شده بود با رنج خود  كارگران زحمت مي. داد مي
پس . بردند متعادل سازند، ولي بھ طور كلي، دستمزد خود را بھ موازات افزایش روزافزون قیمتھا، باال مي

در سال . ولتاریا بدتر شداز سقوط روبسپیر، كارفرمایان بر شدت نظارت خود افزودند و وضع طبقة پر
اعتقاد بھ انقالب را از  ١٧٩٩تا . كولوتھا ھمان اندازه فقیر و مستأصل بودند كھ قبل از انقالب -سان ١٧٩۵

  .با امید بھ دیكتاتوري ناپلئون گردن نھادند ١٨٠٠دست دادند، و در 

مردم پول بیشتر و مغز این طبقھ از آن رو در انقالب پیروز شد كھ از اشراف یا تودة  .بورژوازي -٣
ثروت . خرید قسمتھاي سودآور امالكي را كھ از كلیسا مصادره شده بود از دولت مي. متفكرتري داشت

شد از جایي بھ جایي برد و از مقصدي بھ مقصد دیگر،  بورژوا وابستھ بھ زمین غیرمنقول نبود؛ آن را مي
طبقة بورژوا . نگذاري انتقال دادرساند و از شخصي بھ شخصي دیگر و از ھر محلي بھ ھر قانو

در ادارة كشور تجاربي كسب كرده بود؛ . توانست بھ سربازان و دولت و اجتماعات شورشي پول بدھد  مي
  .دانست چگونھ مالیات را جمع آوري كند، و با وامھاي خود در خزانھ نفوذ داشتھ باشد مي

اي كھ پول بھ منزلةخون در جریان  ر جامعھاز لحاظ عمل بیش از نجبا یا روحانیون معلومات داشت، و د
دانست، و ثروت خود را پاداش  فقر را مجازات كودني مي. توانست آن جامعھ را اداره كند بود بھتر مي

داد، و تغییر و وقفھ در حكومت  كولوتھا اھمیتي نمي-بھ حكومت سان. شمرد درست پشتكار و ھوش مي
تصمیم داشت كھ پس از فرو . دانست تاخانھ و تحمل ناپذیر ميبوسیلة نھضتھاي پرولتاریایي را عملي گس

  . نشستن سروصدا و خشم انقالب، بر كشور مستولي شود

در انگلستان بھ جاي كشتزار، چراگاه درست . اي بازرگاني بود نھ صنعتي طبقة بورژوا در فرانسھ طبقھ
ھا كار ارزان عرضھ  تا براي كارخانھشدند  كرده بودند و در نتیجھ كشاورزان از دشت بھ شھرھا رانده مي

در این كشور، بھ سبب محاصرة . كنند، در صورتي كھ در فرانسھ چنین تبدیل وضعي در كار نبود
داري  از این رو، كارخانھ. انگلیسیھا، تجارت خارجي قادر نبود كھ صنایع در حال توسعھ را برپا نگاه دارد

داري مھم در پاریس، لیون، لیل، و تولوز و  د سازمان سرمایھچن. در فرانسھ كندتر از انگلیس پیشرفت كرد
داران  وجود داشت، بیشتر صنعت فرانسھ ھنوز در كارگاھھا و دكاكین متمركز بود، و حتي سرمایھ. . . 

گذشتھ از اقدامات حاد و آمرانة . كردند ھا ارجاع مي كارھاي دستي را بھ منازل روستائي و سایر خانھ
ي روابط حسنة ژاكوبنھا با سوسیالیستھا، دولت انقالبي فرضیة فیزیوكراتھا را در دوران جنگ و بعض
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عھدنامة صلح با . مورد آزادي كار و تجارت بھ عنوان محركترین و مولدترین روش اقتصادي قبول داشت
  محدودیتھاي اقتصادي را از  ١٧٩٧و با اتریش در  ١٧٩۵پروس در 

كرد وارد  ي و آمریكایي، با كمكھاي دولتي كھ بھ حداقل حكومت ميداري انگلیس فرانسوي، مانند سرمایھ
  .قرن نوزدھم شد

بسیاري از اعضاي آن . این طبقھ تمام قدرت خود را در راه اقتصاد یا دولت از دست داده بود .اشراف -۴
دره و كردند؛ اموالشان مصا آمیز امرارمعاش مي ھنوز مھاجر بودند، و در خارج با شغلھاي پست و توھین

بسیاري از اشراف كھ در فرانسھ مانده یا بھ آن كشور بازگشتھ بودند بھ وسیلة . عوایدشان متوقف شده بود
، در گمنامي  ١٧٩۴ھا بھ انقالب پیوستھ بودند، و باقي، تا سال  گیوتین اعدام شده بودند، بعضي

یئت مدیره این گرفتاریھا كمتر كردند در دورة ھ آمیز و با نگراني دائم در امالك خود زندگي مي مخاطره
 ١٧٩٧ھا قسمتي از اموال خود را بازیافتند؛ و تا سال  شد؛ بسیاري از مھاجران بازگشتند؛ بعضي

تواند  ھایي شنیده شد مبني برآن كھ فقط یك حكومت سلطنتي با كمك اشرافي كھ برسر كار باشند مي زمزمھ
بایستي حكومت سلطنتي را محدود كنند؛ ناپلئون  بور مينظم و امنیت را بھ فرانسھ بازگرداند، و اشراف مز

  .با آنھا موافق بود، ولي بر طبق سلیقة خود و سلیقة عصر خود

شد، مذھب ھم در فرانسھ، بدون كمك دولت، سیر و  بتدریج كھ انقالب بھ پایان خود نزدیك مي .مذھب -۵
دادند، از ھمة قیود  ت را تشكیل ميپروتستانھا، كھ در آن روزگار پنج درصد جمعی. روشي عادي داشت

بھ آنھا داده بود با قانون  ١٧٨٧اجتماعي آزاد شدند؛ آزادي مذھبي محدودي كھ لویي شانزدھم در سال 
، ھمة حقوق مدني در مورد یھودیان ١٧٩١سپتامبر  ٢٨برطبق تصویب نامة . تكمیل شد ١٧٩١اساسي 

  .یر شھروندان برابر شدندفرانسھ تعمیم یافت، و آنھا از لحاظ قانوني با سا

دادند، در این ھنگام از خصومت دولتي كھ ضد كلیسا  روحانیون كاتولیك، كھ سابقًا طبقة اول را تشكیل مي
طبقات باال، دیگر معتقد بھ اصول كلیسا نبودند؛ طبقة متوسط قسمت اعظم . بردند و ولتري بود رنج مي

بیلیون لیور  ۵/٢كلیسا كھ روزگاري بھ  اموال ١٧٩٣ثروت ارضي آن را گرفتھ بود؛ تا سال 
FACE="IPT.Lotus "در ایتالیا، پاپ از ایالتھا و . شد، بھ دشمنانش فروختھ شده بود تخمین زده مي

ھزاران تن از كشیشھاي فرانسوي . عواید خود محروم شده و سپس، پاپ پیوس ششم بھ اسارت درآمده بود
كردند، صدھا باب كلیسا  ز آنھا با صدقات پروتستانھا زندگي ميبھ سایر كشورھا گریختھ بودند، و بسیاري ا

ظاھرًا ولتر و دیدرو، . مسدود یا ذخایر آنھا مصادره شده بود، زنگھاي كلیسا را خاموش یا ذوب كرده بودند
  .ھلوسیوس و ھولباخ در جنگ علیھ كلیسا پیروز شده بودند

ھاي حیاتي آن  ود را از دست داده بود، ولي ریشھكلیسا ثروت و قدرت سیاسي خ. این پیروزي، روشن نبود
در شھرھاي بزرگ، بسیاري از مردان . در وفاداري روحانیون و نیازھا و آرمانھاي مردم باقي مانده بود

  دست از ایمان كشیده 

، ھنگامي كھ )١٧٩٣مھ (رفتند، و در زمان اعتالي انقالب  بھ كلیسا مي) پاك(تولد عیسي یا عید قیامت او 
از مرد و «) شاھدي گزارش داد(گذشت، ھمة ناظران  ھاي پاریس مي یشي با نان مقدس از یكي از كوچھكش

ھركس، حتي افراد شكاك،ناچار جاذبة سحرانگیز » .زن و كودك بھ عالمت احترام بھ زانو درافتادند
كھ پاسكال  است؛ و ظاھرًا دربارة ھمین مورد است ھا را احساس كرده تشریفات و زیبایي پایدار قصھ

گوید كھ ایمان آوردن كاري عاقالنھ است، زیرا در آخر كار، مؤمن چیزي از دست نخواھد داد، ولي  مي
  .كافر اگر اشتباه كرده باشد، ھمھ چیز را از دست خواھد داد

گشتند، و دولتي كھ  در دورة ھیئت مدیره، ملت فرانسھ میان مردمي كھ بتدریج بھ ایمان سنتي خود باز مي
اكتبر  ٨در . یم داشت تمدني كامًال غیرمذھبي بھ وسیلة قانون و تربیت برقرار كند تقسیم شده بودتصم
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، ھیئت مدیرة افراطي كھ بتازگي تصفیھ شده بود، دستورھاي زیر را براي آموزگاران مدارس ١٧٩٨
  :دپارتمانھا صادر كرد 

. اي است از تعلیمات خود كنار بگذارید فرقھباید آنچھ را كھ مربوط بھ اصول یا تشریفات ھر مذھب یا ھر 
قانون اساسي مسلمًا، از راه تسامح، آنھا را تحمل مي كند، ولي تدریس آنھا جزء تعلیمات عمومي نیست، و 

قانون اساسي متكي بر پایة اخالق ھمگاني است؛ و این اخالق كھ در ھر مكان و ھر . ھرگز ھم نخواھد بود
باید  -این قانون كھ بر روي الواح خانوادة بشري قلمي شده است - اشتھ استزمان و در ھر مذھبي وجود د

روح تعلیمات و ھدف احكام و حلقة پیونددھندة مطالعات شما را تشكیل دھد، و قانون مزبور بھ مثابھ گرھي 
  .پیوندد است كھ جامعھ را بھ ھم مي

واقع یكي از دشوارترین مسائل روزگار در اینجا بھ طور واضح یكي از دشوارترین كارھاي انقالب كھ در 
. بنیان نھادن نظمي اجتماعي بر پایة روشي اخالقي كھ وابستھ بھ اعتقاد مذھبي نباشد: شود ماست مطرح مي

  .دانست؛ آمریكا تا زمان حاضر بھ آن وفادار مانده است ناپلئون این پیشنھاد را غیرعملي مي

بر مدارس را از دست كلیسا گرفت، و كوشید كھ مدارس را  بدین ترتیب، دولت نظارت. تعلیم و تربیت -۶
، كوندورسھ، بھ ١٧٩٢آوریل  ٢١در . بھ صورت پرورشگاھي ھوش و اخالق و میھن پرستي درآورد

عنوان رئیس تعلیمات عمومي، گزارشي تاریخي بھ مجلس مقنن تقدیم داشت و خواھان سازماندھي مجدد 
زون روشنفكري بھ صورت منبعي پایان ناپذیر درآید كھ بھ نیازھاي پیشرفت روزاف«تعلیم و تربیت شد، تا 

ما كمك كند؛ براي بیماریھاي ما درماني باشد؛ و وسایلي براي سعادت فردي و پیشرفت اجتماعي در اختیار 
بر اساسي  - ، كوندورسھ پیشنھاد خود را١٧٩٣مھ  ۴جنگ مانع اجراي این ھدف شد، و در . ما بگذارد
تواند این  كشور حق دارد كھ فرزندان خود را تربیت كند؛ و نمي«د كرد، بدین مضمون كھ تجدی - محدودتر

  براي ھمة] باید[تعلیم و تربیت . . . . ودیعھ را بھ غرور خانوادگي یا تعصب افراد واگذار كند

سب و ما آن را با طبیعت دولت و نظرات عالي جمھوري خود متنا. . . مردم فرانسھ عمومي و یكسان باشد 
كرد، یعني ملت  این اصل ظاھرًا یك نوع آموزش را جانشین آموزشي دیگر مي» .سازگار خواھیم ساخت

 ٢٨در . گذاشت؛ قرار شد ملت خواھي مذھب رسمي باشد را بھ جاي آیین كاتولیك مي) ناسیونالیسم(خواھي 
مدارس دولتي منصوب  ، كنوانسیون دستور داد كھ ھیچ كشیشي نباید بھ عنوان آموزگار در١٧٩٣اكتبر 

دسامبر، اعالم شد كھ ھمة مدارس ابتدایي رایگان خواھد بود، و حضور در آنھا براي ھمة  ١٩در . شود
رفت كھ دختران توسط مادران خود یا از طریق دبیرھا یا آموزگاران  پسران اجباري است؛ انتظار مي

  .خصوصي تربیت شوند

، ١٧٩۴فوریة  ٢۵با وجود این، در . ن دوران صلح بودتجدید سازمان دبیرستانھا مستلزم فرا رسید
ھاي دپارتمانھا یا  تأسیس كرد كھ ھمان لیسھ) مدارس مركزي(كنوانسیون تعدادي اكول سانترال 

مدارس مخصوصي براي معادن، كارھاي عمومي، نجوم، موسیقي، ھنر و صنعت . دبیرستانھاي بعدي بود
آكادمي . ھ پولیتكنیك با برنامة عظیم خود آغاز بھ كار كرد، مدرس ١٧٩۴سپتامبر  ٢۴تأسیس شد؛ و در 

،  ١٧٩۵اكتبر  ٢۵بھ عنوان پناھگاه مرتجعان سالخورده منحل شد، ولي در  ١٧٩٣اوت  ٨فرانسھ در 
را بھ وجود آورد كھ قرار شد شامل آكادمیھاي متعدد براي تشویق » انستیتوناسیونال دو فرانس«كنوانسیون 

در اینجا دانشمندان و محققاني گرد آمدند كھ سنتھاي معنوي عصر . م و ھنر باشدو تنظیم پیشرفت علو
  .روشنگري را ادامھ دادند و بھ حملة ناپلئون بھ مصر اھمیتي پایدار بخشیدند

روزنامھ نگاران و مطبوعات شاید بیش از مدارس در پیشرفت فكر و مشرب فرانسھ در  .طبقة چھارم -٧
 - و تا حدي كمتر مردم سراسر فرانسھ -اھالي پاریس. تأثیر كرده باشندوخروش  این سالھاي پرجوش

ھاي فكاھي بھ سیاستمداران و  در روزنامھ. خواندند ھاي خبري را ھر روز با شور و بیتابي مي روزنامھ
انقالب، در اعالمیة حقوق بشر، متعھد شده بود . بردند و مردم از این كار لذت مي - شد دانشمندان حملھ مي

) ١٧٩١-١٧٨٩(آزادي مطبوعات را حفظ كند؛ این تعھد در سراسر حكومت دورة مجالس مؤسسان  كھ
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گرفت، ھر یك از طرفین پیروزیھاي  شد؛ ولي بھ ھمان نسبت كھ شدت اختالفات حزبي باال مي رعایت مي
 ٢١(كرد؛ در حقیقت، آزادي مطبوعات با اعدام شاه  خود را با محدود كردن انتشارات دشمن مشخص مي

ھر كسي را كھ قانوني زراعي یا قانوني كھ «مارس، كنوانسیون  ١٨در . از بین رفت) ١٧٩٣ژانویة 
مارس  ٢٩بھ مرگ محكوم كرد؛ و در » مضربھ مالكیت ارضي، تجاري، یا صنعتي باشد پیشنھاد كند
ثاري كھ ھركس بھ سبب نوشتن یا چاپ آ«شاھكشان پیروز كنوانسیون را بر آن داشتند كھ موافقت كند 

روبسپیر . باید بھ قتل برسد» موجب برقراري سلطنت یا ھر نیرویي مضر بھ حاكمیت ملي محكوم شود
ولي پس از آنكھ ابر، دانتون، و دمولن را بھ گیوتین سپرد، . مدتھا از آزادي مطبوعات دفاع كرده بود

  .ھایي را كھ از آنان حمایت كرده بودند توقیف كرد روزنامھ

ھیئت مدیره آزادي . ھرگونھ آزادي نطق و بیان، حتي در كنوانسیون، از بین رفت در دورة وحشت،
فروكتیدور، آن را ملغا و  ١٨برقرار ساخت، ولي سال بعد، پس از كودتاي  ١٧٩۶مطبوعات را در 

آزادي نطق و مطبوعات بھ وسیلة ناپلئون از بین نرفت؛ ھنگامي . ناشران چھل و دو روزنامھ را تبعید كرد
  وي بھ قدرت رسید، آزادي نطق و مطبوعات از بین رفتھ بود كھ 

II -اخالق جدید  

  اخالق و قانون .١

دوست داشتن خدایي ناظر، ثبات، پاداش  - افراد آزاد شدة فرانسھ، پس از برانداختن اساس مذھبي اخالق
د را بدون دفاع خو -دھنده، و تنبیھ كننده و ترسیدن از او، و اطاعت از احكام و دستورھاي منسوب بھ او

دیدند، مگر دفاعھایي كھ انعكاسھاي اخالقي عقاید متروك آنھا در برابر غرایز قدیمتر و قویتر و فردیتري 
آنھا اصول . بود كھ بر اثر قرنھا گرسنگي و طمع و ناامني و كشمكش، فكر و ذھن آنھا را پركرده بود

جستجوي اصلي برآمدند كھ در میان دریایي از اخالقي مسیحي را بھ زنان و دختران خود واگذاشتند، و در 
آنان امیدوار بودند . ترسیدند، بھ منزلة لنگرگاھي اخالقي باشد افراد گردنكش، كھ از چیزي جز قدرت نمي

اي  كھ عبارت بود از شھروندي بھ مفھوم پذیرش وظایف و امتیازات وابستگي بھ جامعھ -» سیویسم«كھ در 
را بیابند؛ در ھر قضیة اخالقي، فرد باید در مقابل حمایت و بسیاري از  این لنگرگاه - متشكل و محافظ

این اقدام . خدمات اجتماعي كھ از آن برخوردار است، ھمیشھ مصلحت جامعھ را قانون اصلي بھ شمار آرد
میرابو،  - نمایندگان فیلسوف. كوششي ارجمند براي برقراري یك سلسلھ اصول اخالق طبیعي بود

ھایي را كھ در  ھاي باستان نمونھ در تاریخ یا افسانھ - ژوست، روبسپیر- و، روالن، سنكوندورسھ، ورنی
جستجوي آن بودند بھ دست آوردند، مانند لئونیداس، اپامینونداس، آریستیدس، بروتوسھا، كاتوھا، 

وسكیپیوھا؛ اینھا افرادي بودند كھ میھن پرستي در نظرشان وظیفة اصلي بود، بھ طوري كھ ممكن بود 
  .ھركس بحق، فرزندان یا پدر و مادر خود را در صورت لزوم در راه مصلحت كشور بكشد

 ١٠دستة دوم كار خود را در . نخستین دستة انقالبیون با اصول اخالقي جدید حقًا بھ موفقیتھایي نایل آمدند
ولیت بھ عوام پاریس لویي شانزدھم را عزل كردند و قدرت مطلق را بدون مسئ: آغاز كردند ١٧٩٢اوت 

در رژیم گذشتھ، بعضي از ظرافتكاریھاي اشراف، و برخي احساسات بشردوستانھ، كھ توسط . دست گرفتند
فیلسوفان و متقدسان تبلیغ شده بود، تمایالت طبیعي بھ غارت كردن و حملھ بھ یكدیگر را تعدیل كرده بود؛ 

ي داد؛ قتل عامھاي سپتامبر، ولي در دورة انقالب اینگونھ حوادث پشت سرھم و بھ طرزي خوفناك رو
كھ یكي از قربانیان آن، مادام روالن، آن را  - اعدام شاه و ملكھ، توسعة ترور و استفادة شدید از گیوتین

  گورستان وسیع«

رھبران انقالب بھ صورت سودجویان جنگ درآمدند و مناطق آزاد شده را در ازاي استفاده . نامید» كشتار
داخت مبالغ ھنگفت كردند؛ بھ سربازان فرانسوي گفتھ شد كھ با عواید مناطق مجبور بھ پر» حقوق بشر«از 
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در این . ھاي ھنري سرزمینھاي آزاد شده یا مغلوب بھ فرانسة فاتح تعلق گرفت فتح شده زندگي كنند؛ گنجینھ
یگر ضمن، قانونگذاران و افسران با تھیھ كنندگان تداركات بھ منظور فریب دادن دولت و سربازان با یكد

در نظریة اقتصادي آزادي عمل تولید كنندگان و توزیع كنندگان و مصرف كنندگان سعي . كردند تباني مي
. كردند كھ یكدیگر را بدوشند، یا از پرداخت قیمت یا دستمزدي كھ حداكثر و مجاز بود طفره بروند مي

ھم وجود داشتھ ، ولي در بدیھي است كھ اینگونھ كارھا و شیطنتھاي دیگر ھزاران سال قبل از انقالب 
ظاھرًا، مانند بیم از خدایان، اثري » سیویسم«كوششي كھ براي نظارت بر آنھا بھ عمل آمد اصول جدید 

  . نداشت

كرد، ھیجان روزافزون مردم بھ  بھ ھمان نسبت كھ انقالب ناامني زندگي و ناپایداري قوانین را تشدید مي
ادامھ یافت، ولي با ) جنگ تن بھ تن(سیلة قمار، دوئل صورت جنایت درآمد، و ھمچنین سرگرمي بھ و

ممنوع شد، ولي تعداد قمارخانھ  ١٧٩٢و  ١٧٩١قماربازي در نتیجة احكام سالھاي . شدتي كمتر از سابق
طي سالھاي . سھ ھزار قمارخانھ در پاریس دایر شده بود ١٧٩۴ھاي مخفي افزایش یافت، و تا سال 

وذ طبقة باال غلبھ داشت، افراد مبالغ كالني شرط بندي مي كردند؛ و حكومت ھیئت مدیره، كھ در آن نف
، ھیئت مدیره با برقراري بخت ١٧٩۶در . شدند ھا بر اثر حركت یك چرخ ورشكستھ مي بسیاري از خانواده

  .آزمایي ملي وارد بازي شد

بودند كھ، بھ اي كھ بھ كنوانسیون نوشت، خواستار قانوني شده  بخش تویلري كمون پاریس ضمن عریضھ
بدون اخالق، قانون «در این عریضھ آمده بود كھ . ھا از بین برود استناد آن، ھمة قمارخانھ ھا و فاحشھ خانھ

  ».و نظم نخواھد بود؛ بدون امنیت شخصي، آزادي وجود نخواھد داشت

، كھ بر اثر دولتھاي انقالبي رنج بسیار كشیدند تا یك سلسلھ قوانین جدید بھ مردمي قابل تحریك و جابر
ولتر خواھان تجدید . انحطاط ایمان و اعدام شاه از لحاظ اخالقي و قانوني عنان گسیختھ شده بودند بدھند

نظر كامل در قوانین فرانسوي و نوعي ھماھنگي میان قوانین سیصد و شصت بخش و تدوین آنھا بھ 
سروصداي انقالب مسموع نیفتاد؛ آن تقاضا در میان . صورت یك قانون نامھ براي سراسر فرانسھ شده بود

اي براي بھترین مقالھ  مارن جایزه - سور -آكادمي شالون ١٧٨٠در سال . و تا زمان ناپلئون بالاجرا ماند
» بھترین راه تخفیف دادن خشونت قوانین كیفري فرانسھ بدون بھ خطر انداختن امنیت عمومي«دربارة 

قصد خود را جھت تجدیدنظر  ١٧٨٨، و در )١٧٨٠(كرد لویي شانزدھم با لغو شكنجھ موافقت. تعیین كرد
در ھمة قوانین جنایي فرانسھ و تدوین آن بھ صورت یك قانون نامة ملي و ھماھنگ اعالم داشت؛ گذشتھ از 

ھمة وسایل تخفیف شدت مجازاتھا را بدون خطر انداختن نظم و ترتیب مورد «این، تصریح كرد كھ 
  » پارلمانھاي«اران محافظھ كاري كھ در آن زمان بر قانونگذ» .بررسي قرار خواھیم داد

  .آن را كنار گذاشت

بھ اتاژنرو و تقدیم شد، مردم خواھان چند اصالح قضایي  ١٧٨٩ھاي دستورالعمل؛ كھ بھ سال  در كتابچھ
ھاي سر بھ مھر ممنوع  شود؛ نامھ محاكمات بایستي علني باشد؛ بھ متھم اجازة گرفتن وكیل داده : بودند
ھاي سر بھ مھر را از جریان  در ماه ژوئن، شاه نامھ. ؛ محاكمھ بھ وسیلة ھیئت منصفھ برقرار شودگردد

تشكیل ھیئت . خارج ساخت، و اصالحات دیگر بزودي توسط مجلس مؤسسان بھ صورت قانون درآمد
نگام بھ قانونگذاران، كھ در این ھ. منصفھ، كھ در فرانسھ در قرون وسطي معمول بود، دوباره برقرار شد

 ١٧٨٩اندازة كافي از نفوذ روحانیون رھا شده و از احتیاجات پیشھ و تجارت آگاھي داشتند، در سوم اكتبر 
وضع شد، ھمة  ١٧٩۴بر اثر دو قانون كھ در سال . اعالم كردند كھ اخذ ربح و رباخواري جنایت نیست

و سیاھپوستان ھمان حقوق بردگان در فرانسھ و در مستعمرات آن كشور آزادي خود را بازیافتند، 
اي  تواند ھیچ صنف و دستھ كشوري مطلقًا آزاد نمي«بھ دلیل اینكھ . شھروندان فرانسوي را بھ دست آوردند

تمام انجمنھاي اخوت، آكادمیھا،  ١٧٩۴-١٧٩٢بر طبق قوانین سالھاي » را در آغوش خود بپذیرد
عجب آنكھ باشگاھھاي ژاكوبنھا مشمول . شدانجمنھاي ادبي، سازمانھاي مذھبي، و اجتماعات شغلي منحل 
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انقالب بھ جاي شاه مستبد، بسرعت . ھاي كارگري ممنوع گشت این دستور نشد و بر جاي ماند؛ ولي اتحادیھ
  .دولتي را بر سر كار آورد كھ قادر مطلق بود

یش وكالي تعدد قوانین گذشتھ، تصویب قوانین جدید، و پیچیدگي روز افزون روابط بازرگاني باعث افزا
از زمان انحالل . این عده در این روزگار جاي روحانیون را بھ عنوان طبقة اول گرفتند. دعاوي شد

ھاي  پارلمانھا، وكالي مزبور رسمًا داراي سازمان نبودند، ولي اطالع آنھا بر ھمة مفرھاي قانوني و رویھ
 - كھ خود متشكل از حقوقدانان بود - قضایي با تمام تدابیر و معطلیھایش، بھ آنھا قدرتي بخشید كھ دولت

شھروندان شروع بھ اعتراض علیھ معطلیھاي . توانست آنھا را تحت نظارت خود درآورد بدشواري مي
اي كردند كھ تساوي ھمة شھروندان را در دادگاھھا بھ طرزي  قانون، زرنگیھاي وكال، و قوانین پرھزینھ

. ي تقلیل عده و قدرت وكال اقدامات مختلفي انجام دادندمجالس متوالي برا. عصباني كننده غیرواقعي ساخت
سپتامبر  ٢٣(آنھا با عصبانیت قوانیني بر ضد وكال وضع كردند و جلو سردفتران اسناد رسمي را گرفتند 

كھ ) ١٧٩٣اكتبر  ٢۴(، و تصویب كردند )١٧٩٣سپتامبر  ١۵(، ھمة مدارس قضایي را بستند )١٧٩١
این » .توانند افرادي را بھ عنوان نمایندة خود وكیل كنند ي طرفین دعوا ميدفتر وكالت بستھ مي شود، ول«

مقررات، كھ غالبًا نادیده گرفتھ مي شد، در كتابھا باقي ماند تا اینكھ ناپلئون دوباره نظام وكالي دعاوي را 
  .در كار آورد ١٨٠٠مارس  ١٨در 

اصول محاكمات بیشتر بھ صورت علني درآمد؛ . انقالب در اصالح قوانین جنایي پیشرفت بھتري داشت
زندانھا دیگر از ابزار عمدة شكنجھ . مخفي بودن بازپرسي و گمنامي گواھان پایان یابد) تا مدتي (قرار شد 

  نبود؛ در بسیاري از 

بپردازند؛ اشخاصي كھ بھ عنوان مظنون بھ  و اسباب با خود بیاورند، و پول غذاي خارج از زندان را
زندان افكنده شده ولي ھنوز محكوم نشده بودند ممكن بود بھ دیدن یكدیگر بروند، بازي كنند، و الاقل بھ 

ایم مانند خبر عشقبازي ژرزفین دوبوآرنة زنداني با ژنرال  عشقبازي بپردازند؛ خبرھاي داغي ھم شنیده
اكتبر  ٢۶(ھا بار حكم اعدام را صادر كرده بود، در آخرین جلسة خود كنوانسیون، كھ صد. اوش زنداني

از روز اعالم صلح، مجازات مرگ در سراسر جمھوري فرانسھ ملغا خواھد «: اظھار داشت) ١٧٩۵
  ».شد

در سال . توانست ادعا كند كھ در روش اعدام اصالحاتي بھ عمل آورده است در این ضمن، انقالب مي
اي  نیاس گیوتن، نمایندة اتاژنرو، پیشنھاد كرد كھ بھ جاي دژخیم و تبردار، تیغھای - دكتر ژوزف ١٧٨٩

شود، بي آنكھ شخص دردي جسماني  سنگین و ماشیني بھ كار رود كھ سقوط آن موجب جدایي سر از تن مي
. فتھ بوداین فكر، تازه نبود؛ از قرن سیزدھم بھ بعد، در ایتالیا و آلمان مورد استفاده قرار گر - احساس كند

كھ اكنون (را در میدان گرو » گیوتین«پس از چند استفادة تجربي از چاقوي دكتر بر روي اجساد مردگان، 
و بعد در جاي دیگر نیز آن را نصب كردند، و ) ١٧٩٢آوریل  ٢۵(برپا داشتند) میدان شھرداري نام دارد
بعضي . كرد ا بھ طرف خود جلب ميتا مدتي این گونھ اعدامھا جمعیت زیادي ر. در امر اعدام تسریع شد

؛ ولي پس از مدتي، اعدام بھ .كردند شدند، شادي مي از مردم، كھ در میان آنھا زنان و كودكان نیز دیده مي
وقتي كھ ارابة «: یكي از معاصران نوشتھ است. اي تكرار شد كھ بھ صورت امري عادي در آمد اندازه

ولي پایین » .كردند دادند، و حتي سر خود را بلند نمي د ادامھ ميگذشت، مردم در دكانھا بھ كار خو اعدام مي
  .آوردن سرھا بیش از ھر كاري ادامھ یافت

  اخالق جنسي -٢

انقالب توجھي بھ بیمارستانھا نكرده . ھا، عشق و شھوت پرستي زنده ماند ھاي اعدام و خرابھ در میان ارابھ
ھا، صدقھ باعث تخفیف آالم و اندوھھا  میان خرابھھاي جنگ و در  بود، ولي در اینجا و بر روي صحنھ

شتافت، و مھر و محبت پدر و مادر در برابر استقالل فرزندان از میان  شد؛ نیكي بھ مقابلة بدي مي مي

pymansetareh@yahoo.com



توانند حرارت انقالبي و  كردند كھ چرا پدران و مادرانشان نمي بسیاري از پسران تعجب مي. رفت نمي
عضي از آنھا قیود اخالقي دیرین را بھ كنار نھادند و بھ صورت افراد روشھاس جدید را درك كنند؛ ب
ھرج و مرج در مسائل جنسي باال گرفت، بیماریھاي مقاربتي شیوع یافت، . خوشگذران و بیمباالت درآمدند

  .ھاي سرراھي زیاد شدند، ھرزگي ادامھ یافت بچھ

ھاي محترم پرووانس بود، بھ  خانوادهاز یكي از ) ١٨١۴- ١٧۴٠(فرانسوادوساد - آلفونس -كنت دوناسین
آمد كھ زندگي او بھ عنوان یك سرپرست ناحیھ سپري  استانداري برس و بوژه رسید، و چنین بھ نظر مي

  ولي تصورات و . خواھد شد

پس از درگیري در امري كھ چھار دختر در آن شركت داشتند، . گشت اي مي براي توجیھ آن بھ دنبال فلسفھ
ولي فرار كرد، اسیر . محكوم بھ مرگ شد» جنایتھاي سم خوراندن ولواط«نس بھ جرم پرووا- آن-در اكس

شد، دوباره فرار كرد و دست بھ اعمال ناشایست زد، بھ ایتالیا گریخت، بھ فرانسھ بازگشت، در پاریس 
بیرون آمد و بھ  ١٧٩٠در . زنداني شد) ١٧٨٩(و باستیل و شارانتون ) ١٧٨۴- ١٧٧٨(دستگیر و در ونسن 

در دورة وحشت، بھ تصور آنكھ . شد» سكسیون دپیك«منشي  ١٧٩٢دفاع از انقالب پرداخت؛ در سال 
در . جزو مھاجران بوده و اینك بازگشتھ است، او را دستگیر كردند، ولي پس از یك سال رھایش ساختند

این دو . كندنداو را بھ زندان اف) ١٧٩٢(و ژولیت ) ١٧٩١(بھ سبب انتشار ژوستین ) ١٨٠١(زمان ناپلئون 
داد،  ھاي غیرعادي را ترجیح مي اثر داستان تجارب جنسي خواه عادي و خواه غیرعادي است؛ مؤلف جنبھ

برد؛ بھ عقیدة او، ھمة امیال جنسي طبیعي  و مھارت ادبي قابل توجھ خود را در دفاع از آنھا بھ كار مي
د، ولو آنكھ لذت جنسي را از زجر دادن بھ است و انسان باید با وقوف كامل بھ لذت بردن از آنھا بپرداز

سالھاي آخر عمر را در زندانھاي مختلف  .شداي جاویدان  بھ این مفھوم آخر، نام او با كلمھ. دست آرد
  .ستاني در شارانتون درگذشتھاي پر طنزي نوشت؛ در بیمار گذراند، نمایشنامھ

در طي انقالب، سخن از ھمجنس بازي دانشجویان بھ میان آمده است، و شاید در زندانھا نیز رواج داشتھ 
روایال، باغھاي تویلري، كوچة سنتیلر و كوچة - ھا مخصوصًا نزدیك پالھ خانھ زنان روسپي و فاحشھ. است
ھا و اپراھا و حتي در  گونھ زنان در تماشاخانھ شدند؛ این زیاد دیده مي) دشتھاي كوچك(شان  پتي

یافت كھ نشانیھا و تاكس  ھایي انتشار مي جزوه. سرسراھاي مجلس مقنن و كنوانسیون نیز در تردد بودند
مجمع «: ، بخش تامپل دستوري بدین مضمون صادر كرد١٧٩٣آوریل  ٢۴در . زنان در آن ذكر شده بود

ت شدیدي كھ بر اثر سست شدن اخالق عمومي و ھرزگي و بھ منظور جلوگیري از مصیب… عمومي،
بخشھا مبارزه را ادامھ . الخ» كند، بیشرمي زنان پیش آمده است، بدین وسیلھ اعضاي زیر را منصوب مي

روبسپیر از این كار حمایت . ھاي گشتي تشكیل شد، و بعضي از مجرمان بیدقت گرفتار آمدند دادند؛ دستھ
دوباره ظاھر شدند و در دورة ھیئت » دختران«ز توجھ محافظان كاستھ شد، كرد، ولي پس از مرگ او ا

مدیره كارشان باال گرفت، و زناني كھ در امر جنسي تجارب طوالني كسب كرده بودند رھبران مد و 
  .جامعھ شدند

براي . شاید امكان داشت كھ در نتیجة سھولت روزافزون ازدواجھاي زودرس، جلو فحشا را بگیرند
رفت؛ و این  ، تنھا ازدواج مدني قانوني بھ شمار مي١٧٩٢سپتامبر  ٢٠، كشیش الزم نبود؛ پس از ازدواج

در . رسید امر فقط مستلزم تعھدي دوجانبھ بود كھ در برابر متصدیان امر ازدواج بھ امضاي طرفین مي
  شد كھ زني و مردي بدون ازدواج و  میان طبقات پایین، دیده مي

در فرانسھ چھل و چھار ھزار  ١٧٩۶كودكان حرامزاده زیاد بود؛ در سال . كنند يمزاحمت با ھم زندگي م
كھ (، بیست چھار درصد از عروسان شھر مولن ١٨٣٩و  ١٧٨٩میان سالھاي . بچة سرراھي وجود داشت

  . ، در ھنگام ازدواج آبستن بودند)اي براي دیگر شھرھا بود نمونھ

شد؛ افراد با استطاعت  ناكردن شوھر غالبًا نادیده گرفتھ ميھمان گونھ كھ در رژیم قدیم مرسوم بود، ز
. كردند ھایي داشتند، و در دوره ھیئت مدیره آنھا را علنًا بھ عنوان ھمسرانشان معرفي مي احتماًال معشوقھ
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، قانوني شد؛ بنابراین، طالق با توافق طرفین در برابر یك مقام ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠طالق بنا بھ تصویبنامة 
  .گرفت اري انجام ميشھرد

قدرت پدر و مادر در نتیجة افزایش نسبي حقوق قانوني زن و ھمچنین خودنمایي و ادعاي جواناني كھ آزاد 
  :گفت  مسافرت كرده بود، از قول باغباني مي ١٨٠٢آن پلمپتر كھ در فرانسھ در . شده بودند كاھش یافت

كساني كھ خود را میھن . خطاھایشان مالمت كنیم كردیم كھ كودكانمان را بھ سبب در طي انقالب جرأت نمي
این كار باعث سركشي آنھا . دانستند نامیدند تنبیھ كودكان را بر خالف اصول اساسي آزادي مي پرست مي

كرد كھ فرزند خود را مالمت كند، بچھ از او  شد، بھ طوري كھ ھرگاه یكي از والدین جرئت مي مي
ما آزاد و برابر ھستیم؛ جمھوري تنھا پدر ماست و غیر از او : گفت يخواست كھ دخالت نكند و بھ او م مي

  .سالھا طول خواھد كشید كھ آنھا را سر عقل بیاوریم. . . . نیست

جوانان آن را با رغبت ) ھاي معاصر بر طبق نوشتة یكي از روزنامھ(مطالب خالف عفت، بسیار بود، و 
 ١٧٩۵از این طرفدار اصالحات اساسي بودند در سال بعضي از پدران و مادراني كھ پیش . خواندند مي

شد، بھ امید  شروع بھ فرستادن فرزندان خود بھ مدارسي كردند ك بھ وسیلة كشیشھا اداره مي) ١٨٧١مانند (
آمد كھ خانواده از  تا مدتي چنین بھ نظر مي. آنكھ آنھا را از نتایج سست شدن آداب و اخالق نجات دھند

نسھ است، ولي برقراري انضباط در زمان ناپلئون آن را یكچند نجات داد، تا آنكھ قربانیان انقالب فرا
  .انقالب صنعتي با نیرویي تدریجیتر ولي ثابتتر و اساسیتر در كار آمد

زنان، براثر ظرافت و نفوذ تھذیب كنندة رفتار و ھمچنین پرورش افكار خود در رژیم گذشتھ، مقامي 
 ١٧٨٩اما در سال . ارجمند داشتند؛ ولي این تكامل بیشتر محدود بھ اشراف و افراد باالي طبقة متوسط بود

كھ انقالب را برپا كردند، توان گفت كھ آنھا بودند  زنان طبقة عوام بھ طور آشكار وارد سیاست شدند؛ مي
زیرا بھ ورساي رفتند و شاه و ملكھ را بھ عنوان اسیر جماعتي كھ بر اثر كشف قدرت جدید خود طغیان 

نتشار داد تحت عنوان دربارة اعطاي اي ا كوندورسھ مقالھ ١٧٩٠در ژوئیة  .آوردندكرده بود، بھ پاریس 
  حقوق مدني بھ زنان، در دسامبر

  .كوششي بھ وسیلة مادام الدرس جھت تشكیل باشگاھھایي براي آزادي زنان بھ عمل آمد

صداي زنان در سرسراھاي مجالس مقننھ پیچید، ولي اقداماتي كھ بھ منظور سازماندھي آنھا براي پیشرفت 
كارانة بعد از  در ھیجان جنگ، خشم دورة وحشت، و عكس العمل محافظھحقوق سیاسیشان انجام گرفت 

توانست تقاضاي  زن، مانند شوھر، مي: اي موفقیتھا در این زمینھ بھ دست آمد پاره. ترمیدور بھ جایي نرسید
در دورة ھیئت مدیره، زنان . طالق كند، ورضاي پدر و مادر در ازدواج كودكان صغیرشان الزم بود

رأي نداشتند، در سیاست بھ صورت نیرویي علني درآمدند و وزیران و ژنرالھا را یاري اگرچھ حق 
. كشیدند دادند، و آزادي جدید خود را در آداب و اخالق و لباس خود با كمال افتخار بھ رخ مردم مي مي

  :دربارة آنان چنین گفت  ١٧٩۵ناپلئون كھ در آن زمان بیست و شش سالھ بود در 

زنان بسیار زیبایي را . توان دید مي - ھا ھا، گردشگاھھاي عمومي، كتابخانھ در تماشاخانھ - ازنان را ھمھ ج
است كھ زنان ] در پاریس[از تمام مناطق روي زمین فقط ھمین جا . یابیم در اطاق مطالعة استادان مي

فقط بھ وسیلة آنھا و  در واقع مردان شیفتة آنانند، بھ فكر چیز دیگري نیستند، و. درخور این نفوذ و تأثیرند
اگر زني بخواھد بداند كھ حق او تا چھ اندازه است و چھ قدرتي دارد، باید شش ماه در . اند براي آنھا زنده

  . پاریس زندگي كند

III  - آداب  
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اشراف، ضمن فرار از برابر . آداب، تقریبًا مانند ھر چیز دیگر، تحت تأثیر نوسانات انقالبي قرار گرفت
ساخت، القاب غرورآمیز، رفتار مؤدبانھ، زبان مطبوع، امضاھاي گلدار،  معھ را متعادل ميطوفاني كھ جا

پس از چندي ادب سالن، نزاكت رقص، و . آسایش اطمینانبخش، وقار، و متانت خویش را با خود بردند
وان افراد عن كنندگان از آنھا، بھ لغات آكادمي بھ صورت نشانھاي اشراف درآمد، و امكان داشت كھ استفاده

، ھمة فرانسویان از ١٧٩٢تا سال . كھنھ پرست مظنوني كھ از برابر طوفان گریختھ باشند، بازداشت شوند
شد؛ و كلمة شما جاي خود  زن و مرد و با تساوي كامل شھروند شده بودند؛ بھ كسي مسیو و مادام گفتھ نمي

، خطاب كردن با ضمیر دوم ١٧٩۵از سال  با وجود این،. رفت را بھ تو داد كھ در خانھ و كوچھ بھ كار مي
دوباره رایج شد، و مادام و مسیو كلمة ) شما(شخص مفرد تو از رواج افتاد و ضمیر دوم شخص جمع 

بیش از ھر  ١٨١٠در زمان ناپلئون، القاب دوباره بازگشت؛ در سال . شھروند را از اعتبار خارج كردند
  .دورة دیگر لقب وجود داشت

كردند كھ عبارت  مردان متمول از مدتھا پیش لباس اشرافي بر تن مي. یشتري تغییر یافتلباس با آھستگي ب
كاله بلند و سھ گوشھ، پیراھن ابریشمي، دستمال گردن با گرة گشاد، جلیقة رنگي و گلدوزي شده، : بود از 

  كتي كھ تا 

لباس «ملي كوشید كھ كمیتة نجات  ١٧٩٣در سال . ھاي چھارگوش ابریشمي، و كفشي داراي سگك با پنجھ
؛ ولي فقط افراد پایین »ملي جدید را تغییر دھد، و آن را با خصلت جمھوري و طبیعت انقالب متناسب سازد

  .طبقة متوسط شلواربلند كارگران و پیشھ وران را پوشیدند

 پوشید، و ھیچ چیز از لحاظ جالل و شكوه برتر از لباسھاي رسمي خود روبسپیر مانند اشراف لباس مي
بود كھ شلوار بلند در نبرد علیھ نیم  ١٨٣٠در سال . ھیئت مدیره نبود كھ با راس آن را رواج داده بود

  .شدند دیده مي كارمانیولكولوتھا بودند كھ با كاله سرخ انقالب و  - فقط سان. پیروز شد) كولوت(شلوار 

لباس زنان تحت تاثیر عقیدة انقالبي قرار گرفت كھ انقالب دنبالھ رو جمھوري روم، و یونان دورة پریكلس 
رھبر ھنر در فرانسھ بود، در موضوعات نخستین خود  ١٨١۵تا  ١٧٨٩ژاك لویي داوید، كھ از سال . است

از این رو زنان شیكپوش . آراست سیك ميكرد، و آنھا را بھ جامعة كال از قھرمانان كالسیك استفاده مي
، زیردامني و زیر پیراھن را بھ دور افكندند، بھ عنوان )پیورتن(پاریس، پس از سقوط روبسپیر پیرایشگر 

اي ساده و گشاد اختیار كردند كھ بھ اندازة كافي شفاف بود و قسمت اعظم  لباس رسمي خود جامھ
خط كمربند را معموًال باال . داد كرد نشان مي ي را مسحور ميبرجستگیھاي نرمي را كھ مردان سیراب نشدن

آوردند كھ سینھ دیده شود؛ و آستینھا را بھ  اي پایین مي بردند، تا پستانھا را نگاه دارد؛ یقھ را بھ اندازه مي
جاي بھ جاي كاله، گیسوبند مرسوم شد و بھ . اي كوتاه مي ساختند كھ بازوان فریبنده را آشكار سازد اندازه

پزشكان از مرگ زناني خبر دادند كھ بھ سبب . پاشنھ رواج یافت كفشھاي پاشنھ بلند، كفشھاي سرپایي و بي
ھا یا گردشگاھھا در معرض ھواي شبھاي پاریسي كھ بھ سرعت  لباس زرق و برق دار خود در تماشاخانھ

یعني پسران و  -»یزھاشگفتي انگ«و » باورنكردنیھا«در این ضمن، . شود قرار گرفتھ بودند سرد مي
ھاي عجیب و غریب توجھ مردم را بھ خود جلب  كوشیدند كھ با جامھ دختران شیكپوش و خوش لباس مي

ظاھر شده بودند  ١٧٩٢گروھي از زنان كھ در جامة مردان در برابر شوراي بخشھاي پاریس در . كنند
خواھید مرد  پروایي كھ مي زنان بيشما «: وي بھ آنان گفت. مورد مالمت شومت دادستان كل قرار گرفتند
خواھید؟ شما بر احساسات مستولي  كنید؟ بیشتر از این چھ مي باشید، آیا بھ قسمت و نصیب خود قناعت نمي

اید؛ قانونگذار و قاضي در اختیار شما ھستند، استبداد شما تنھا نیرویي است كھ قوة ما از نبرد با آن  شده
بھ نام ھمان طبیعت، ھمانطور كھ طبیعت . در نتیجھ كار طبیعت استعاجز است، زیرا استبداد عشق، و 

  ».خواستھ است بمانید

در اعالني كھ در روزنامة مونیتور بھ تاریخ . اما زنان اطمینان داشتند كھ بھتر از طبیعت كار خواھند كرد
  منتشر شد، خانم بروكن اعالم داشت كھ ھنوز پودر مشھوري  ١٧٩٢اوت  ١۵
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  موزة لوور، پاریس. چھرة ناتمام بوناپارت: لویي داویدژاك ـ 

. را كھ جھت تبدیل موھایي سرخ یا سفید بھ خرمایي یا سیاه براي یك بار استعمال الزم است در اختیار دارد
گذاشتند، كھ در بسیاري موارد از  در صورت لزوم، روي موھایي كھ مورد پسند نبود كاله گیس مي

كامًال عادي بود كھ مردان طبقة باال  ١٧٩۶در . د كھ توسط گیوتین اعدام شده بودندگیسوان بریدة زناني بو
  . و متوسط موي بلند و بافتھ داشتھ باشند

دادند، و  در طي دو سال اول انقالب، ھشتصد ھزار نفر جمعیت پاریس زندگي عادي خود را ادامھ مي
در آن زمان زندگي براي . كردند ھ و عنایتي ميگذشت، تصادفًا توج نسبت بھ آنچھ در مجلس یا زندانھا مي
ھا ھمچنان بھ دید وبازدید از یكدیگر و صرف ناھار،  خانواده: طبقات باال بھ اندازة كافي خوشایند بود

حتي در دورة آشفتة میان قتل . شركت در مجالس رقص، مھمانیھا، كنسرتھا، و بازیھا مشغول بودند
، دوراني كھ دو ھزار و ھشتصد نفر در پاریس ١٧٩۴پیر در ژوئیة و سقوط روبس ١٧٩٢عامھاي سپتامبر 

اعدام شدند، زندگي تقریبًا براي ھمة باقي ماندگان عبارت بود از كار، بازي، روابط جنسي، عشق پدر و 
  :چنین گزارش مي دھد ١٧٩۴سباستین مرسیھ در . مادر

لباس ژنده . ا سراپا غرق در خونیمكنند كھ م خوانند تصور مي ھاي ما را مي خارجیاني كھ روزنامھ
- ببینید چقدر تعجب خواھند كرد وقتي كھ بھ آن خیابان با شكوه. پوشیم، و زندگي مصیبت باري داریم مي

آن . . اند، و بعد  ھا و زنان زیبا و دوست داشتني ایستاده رسند، كھ در ھر سوي آن درشكھ مي -شانزلیزه
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آن باغھاي عالي، كھ اكنون بیش از پیش . . . داد دارد و منظرة سحرانگیز كھ بھ طرف تویلري امت
  ! شود سرسبزتر است و بیشتر از آنھا مواظبت مي

… گیري  بازیھاي مرسوم عبارت بود از توپ بازي، تنیس، اسب سواري، اسبدواني، مسابقات كشتي
در  -ر پارك دیگرمانند دوازده ھزا - پاركھاي تفریحي نیز مانند باغھاي تیوولي وجود داشت كھ در آن

توانست فال خود را بگیرد و از سرنوشت خویش مستحضر شود؛ چیزھاي الزم  روزھاي آفتابي انسان مي
را از دكانھا بخرد؛ بھ تماشاي آتشبازي، بندبازي یا باالرفتن بالونھا بپردازد؛ بھ كنسرت گوش دھد؛ یا 

توانست در  ھمچنین انسان مي. شوندكودكان را روي چرخ فلك بگذارد تا بھ تفریح و سرگرمي مشغول 
اي در ھواي آزاد بنشیند یا بھ كاله فرنگي كافھ دوفوا برود، یا در یك كافة اشرافي مانند تورتوني یا  كافھ

كافة (مانند كاوو یا سوواژ یا لزاوگل  -فراسكاتي استراحت كند، یا بھ دنبال جھانگردان در كلوبھاي شبانھ
نیز ممكن بود . خود را سرگرم كند - ابینا مشغول نواختن آالت موسیقي بودندجایي كھ رامشگران ن - )كوران

نیز مي توانست بھ یكي . یا بھ بحثي سیاسي گوش دھد» گپ بزند«انسان بھ باشگاھي برود، مطالعھ كند، یا 
ھاي مفصل و رنگارنگي برود كھ بھ وسیلھ دولت تشكیل یافتھ و بھ دست ھنرمندان مشھوري  از جشنواره

  اگر میل داشت كھ رقص جدید والس را كھ . نند داوید آراستھ شده بودما

  . خود را در یكي از سیصد رقاصخانة عمومي پاریس در دورة ھیئت مدیرة بیابد

بھ بعضي از مھاجران اجازة بازگشت داده : كرد از سالھایي بود كھ انقالب فروكش مي) ١٧٩۵سال (اكنون 
آمدند؛ و طبقة بورژوا ثروت خود  ن كرده بودند از مخفیگاه خود بیرون ميشده بود؛ نجبایي كھ خود را پنھا

ھا و اثات گرانقیمت، زنان شیكپوش داراي جواھرات، و ضیافتھاي باشكوه بھ نمایش  را بھ وسیلة خانھ
آفتاب یا ھواي  شدند تا از  اي خود خارج مي ھاي اجاره اھالي پاریس از آپارتمانھا و خانھ. گذاشت مي

زنان با لباسھا زیبا و . اھي در باغھاي تویلري یا لوكزامبورگ یا در طول شانزلیزه لذت ببرندشامگ
آمدند؛ بادبزنھاي مصور براي معرفي صاحبش از ھر كالمي رساتر  بندوبار خود شكوفھ وار بیرون مي بي

  .یاء شده بوداح» جامعھ«در یك كلمھ. ساخت تر مي بودند و كفشھاي زیباي آنھا پاھایشان را فریبنده

دار و فیلسوفان مشھور جھان  دادند در این زمان از اعیان نسب اي كھ آن را تشكیل مي اما حدود صد خانواده
اي بودند  درخشیدند؛ بیشتر آنھا افراد تازه بھ دوران رسیده نبودند كھ در سالنھاي شبھاي قبل از انقالب مي

مالي، یا  كاریھاي ارتشي، انحصارات تجاري، ریزه كھ ثروت خود را از مستغالت كلیسایي، قراردادھاي
بعضي از بازماندگان پراكندة روزگار بوربونھا بھ منازل . توسط دوستان سیاسي بھ دست آورده بودند

رفتند؛ ولي در بیشتر سالنھایي كھ پس از مرگ روبسپیر باز  ھاي كوندورسھ و ھلوسیوس مي ژانلیس یا بیوه
شد؛ و گوینده داراي آن امنیت و اعتماد بھ نفسي  سخنان جالبي گفتھ نمي) دوستالبھ استثناي محفل مادام (شد

سالن برجستھ در این ھنگام سالني بود كھ . شد، نبود كھ از اطمینان طوالني بھ ثروت این جھاني ناشي مي
در قصر لوكزامبورگ یا در قصر او بھ نام ) از اعضاي ھیئت مدیره(در اطاقھاي راحت باراس 

یافت؛ و فریبندگي این سالن در شخصیت فیلسوفان حاضر در آن نبود، بلكھ در  وگروبوا تشكیل ميشاتود
  .زیبایي و لبخندھاي خانم تالین و خانم ژوزفین دوبوآرنھ بود

 ١٧٩۴دسامبر  ٢۶وي كھ در . شد، و خانم تالین دیگر ھمسر تالین نبود ژوزفین ھنوز بوناپارت نامیده نمي
نامیدند، آن تروریستي را كھ صحنھ  مي» نوتردام دوترمیدور«بود و تا مدتي او را با او ازدواج كرده 

بعضي از روزنامھ نویسان بھ اخالق و . شد پس از چندي ترك گفتھ و معشوقة باراس شده بود خارج مي
 زدند، ولي بیشتر آنھا مسحور لبخندھایش بودند، زیرا در زیبایي او چیزي غرورآمیز رفتار او طعنھ مي

آبرانتس او را /دوشس د. نبود، و خود او بھ سبب لطف و مھرباني زنان و ھمچنین بھ مردان شھرت داشت
ان كمال ولي حتي او را زیباتر از كارفیدیاس خواند؛ زیرا در او ھم نامید،» ونوس كاپیتولین«بعدھا 

یكي  ».بودشد، و ھمة آنھا داراي حالتي دلپذیر  صورت و تركیب، ھمان تناسب دست و بازو و پا، دیده مي
  از صفات 
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نگریست، و  آنھا را با چشم شھواني نميداد، و زیبایي  با راس این بود كھ ھم بھ او و ھم بھ ژوزفین پول مي
داد در حظ بردن از آن زیبایي با صدھا تن از رقیبان احتمالي شریك بود، و با تصرف  در ضیافتھایي كھ مي

  .ژوزفین از طرف ناپلئون موافقت كرد

IV – موسیقي و نمایشنامھ  

ني دوره گرد بدھید تا چند بار اي بھ آوازخوا كافي بود سكھ. در دوران انقالب ھر نوع موسیقي ترقي كرد
توانستید بھ مردم ملحق شوید و بورژواھا را با كارمانیول یا خواندن سرود  براي شما آواز بخواند، یا مي

كھ ھمھ چیز آن غیر از عنوانش را روژه  -رسیزبترسانید، یا مرزھا را با سرود الما »شددرست خواھد «
وي كاروزوي  -توانستید از آوازھاي دومینیك گارا لذت ببرید مي فدودر كنسرت . بلرزانید - دولیل ساخت

آورد، و بھ سبب برد صدایش در سراسر اروپا  زه در ميزمان خود بود، صدایش دلھا و سقفھا را بھ لر
را افتتاح كرد و مبلغ » سازمان ملي موسیقي«، كنوانسیون  ١٧٩٣در دورة وحشت، . شھرت داشت

حتي در شبي كھ . لیور ساالنھ بھ عنوان حق التعلیم ششصد دانشجو بھ آن اختصاص داد ٠٠٠/٢۴٠
كمیك ـ  راي تماشا نمایشنامة آرمید بھ اپرا بروند یا در اپراتوانستند ب روبسپیر تیر خورد، پاریسیھا مي
  .ماجراي پل و ویرژیني را ببینند

غیر از موفقیت در ساختن آھنگ ) ١٨٣٧-١٧۶٠(فرانسوالوزوئور  - ژان. اپرا ھم طي انقالب ترقي كرد
ثر فنلون دست پیر، بھ موفقیت دیگري در ھمان سال در مورد تلماك ا-براي نغمة عاشقانة برناردن دوسن

یافت، ھمة فرانسویان را با فریاد و وحشت الكاورن، كھ ھفتصد بار بر روي صحنھ آمد، تكان داد؛ طي 
دورة رونق و اقتدار ناپلئون ھمچنان بھ كار مشغول بود، و آن قدر زنده ماند تا بھ برلیوز و گونو درس 

كمیك ساخت؛ در  -پرا براي اپراظرف عمر كوتاھتري بیش از چھل ا) ١٨١٧-١٧۶٣(اتین مئول . بدھد
و ھمچنین آھنگ عزیمت ) ١٧٩٣(شد  عین حال، ستایش خرد او كھ بر اساس ھمسرایي خوانده مي

  .درآوردوي او را بھ صورت بت موسیقي عصر انقالب ) ١٧٩۴(

 ١٧۶٠وي در . قیدان فرانسھ در انقالب ماریا لویجي كارلوسالواتوره كروبیني نام داشتبزرگترین موسی
در شش سالگي شروع بھ آموختن موسیقي كردم و در نھ «: در فلورانس بھ دنیا آمد، و چنانكھ خود گوید

  سالگي بھ تصنیف 

و سھ كانتات  اوراتوریو، یك )سرود نیایش خدا و عیسي(یك سرود در ستایش مریم، یك تھ دئوم 
لئوپولد، مھیندوك سخاوتمند توسكانا، دربارة او مدد معاشي مقرر كرد تا نزد  ١٧٧٧در . ساخت)آواز(

در . كیب كونترپوان شدجوزپھ سارتي در بولونیا بھ تحصیل بپردارند؛ در چھار سال، كروبیني استاد تر
بھ پاریس بازگشت، و  ١٧٨۶او را بھ لندن دعوت كردند، ولي در آنجا كارش باال نگرفت، و در  ١٧٨۴

در آنجا، در نخستین اپراي خود بھ نام دموفون . در آن اقامت كرد) ١٨۴٢(اي كوتاه، تا پایان عمر  جز دوره
حكایت و اركستر نسبت بھ آھنگ بود ترك گفت و از سبك با نشاط ناپلي را كھ عبارت از تابع قرار دادن 

رفت كھ در آن، آھنگ تابع تكامل مطلب و پیرو موسیقي » اپراي بزرگ«گلوك پیروي كرد و بھ دنبال 
بزرگترین موفقیت او در پاریس در دورة انقالب عبارت بود از لودوئیسكا . اركستر و ھمسرایي بود

دورة پرزحمتي را در زمان ) ١٨٠٠(یگري بھ نام دوروز در اثر مشھور د). ١٧٩٧(و مده ) ١٧٩١(
  .در زمان این شھاب ثاقب دوباره یادي از او بھ میان خواھیم آورد. ناپلئون آغاز كرد

در دورة انقالب، در پاریس بیش از سي تماشاخانھ وجود داشت، و تقریبًا ھمة آنھا در شبھاي متوالي، حتي 
بازیگران در نتیجة انقالب از محدودیتھاي كھ از مدتھا پیش بھ  .در دورة وحشت، پر از تماشاچي بود

كردند، و از محرومیت اجسادشان از  وسیلة كلیسا ایجاد شده بود آزاد شدند؛ آنھا بھ تكفیر اعتنایي نمي
كنوانسیون مقرر ) : ١٧٩۵- ١٧٩٠(اما تابع سانسور شدیدتري بودند. نداشتند گورستانھاي مسیحي بیمي

مایشنامة كمیك نباید داراي قھرماني از طبقة اشراف یا احساسات و عواطف وابستھ بھ آنھا داشت كھ ھیچ ن
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كمدي بھ سطحي پایین تنزل كرد، و تراژدیھاي جدید . باشد ؛ تئاتر بھ صورت آلت تبلیغات دولت درآمد
  .پیرو خط انقالب و ھمچنین پیرو وحدتھاي كالسیك شد

ژوزف تالما  -از سیاستمداران بودند، و بعضیھا مانند فرانسوا بھ طور معمول، بازیگران عمده مشھورتر
پدر تالما مستخدمي بود كھ بعدًا دندانساز شد؛ بھ لندن رفت؛ كارش . از محبوبیت بیشتري برخوردار بودند

فرانسوا پس از پایان تحصیل بازگشت و . باال گرفت؛ و پسر خود را براي تحصیل بھ فرانسھ فرستاد
ھاي او را دید؛ و بھ گروھي  انگلیسي آموخت؛ بھ مطالعة آثار شكسپیر پرداخت؛ نمایشنامھ .دستیار پدر شد

فرانسز  ـ  در بازگشت بھ فرانسھ، وارد كمدي. كردند پیوست از بازیگران فرانسوي كھ در انگلیس بازي مي
ر متناسب، پیك. در یكي از تراژدیھاي ولتر بازي كرد» سعید«در شخصیت  ١٧٨٧شد، و نخستین بار در 

سیماي كامًال كالسیك، موي پر پشت و تیره و چشمان درخشان و سیاھش باعث پیشرفت او شد، ولي 
دانستند  كھ وجود خود را مرھون لطف پادشاه مي - طرفداري او از انقالب او را در نظر بیشتر افراد گروه

  .منفور ساخت

  داوید، و تحت تأثیر قدرتتالما تصویري دید بھ نام سوگند ھوراسھا اثر  ١٧٨۵در سال 

   

  

  )كتابخانة نیویورك سوسایتي(فرانسوا ـ ژوزف تالما : حكاكي

از این رو درصدد آن برآمد كھ . ھیجان انگیز آن تصویر و مطابقت دقیقش با لباسھاي قدیم قرار گرفت
وي ھمكاران . كرد اعمال كند ھمان واقعیت را در مورد لباسھایي كھ بر روي صحنھ از آنھا استفاده مي
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وبازوي عریان ظاھر شد  رویھ و ساق خود را بھ شگفتي انداخت، زیرا با پیراھن رومیان قدیم و با كفش بي
  .تا نقش پروكولوس را در نمایشنامة بروتوس اثر ولتر بازي كند

ھنگامي كھ در نمایشنامھ اي از . وي با داوید دوست شد، و تحت تأثیر شور و ھیجان انقالبي او قرار گرفت
تھاي مخالف ، قسم)١٧٨٩نوامبر  ۴(كرد  ژوزف دوشنیھ، بھ نام شارل نھم، نقش شارل را بازي مي - ماري

سلطنت را با چنان شور و حرارتي ایفا كرد كھ بیشتر تماشاچیان و بسیاري از اعضاي گروه خود را، كھ 
در عبارات مزبور، شارل نھم بھ . ھنوز تا حدي نسبت بھ لویي شانزدھم وفادار بودند، بھ وحشت انداخت

را صادر كرده  عام، فرمان قتل صورت پادشاه جواني مجسم شده بود كھ شب قبل از كشتار سن بار تلمي
در گروه او و در میان تماشاچیان بھ » سیاھھا«و » سرخھا«با پیشرفت انقالب، كشمكش میان . بود

و دیگر ) بازیگر عمدة تراژدي(س اي باال گرفت كھ منجر بھ دوئل شد، و تالما، مادام وستری اندازه
تئاتر «فرانسز كھ مورد لطف شاه بود بریدند و گروه مخصوص خود را در  - بازیگران، از كمدي

در آنجا تالما، با بررسي تاریخ و . تشكیل دادند) قصر سلطنتي(روایال ـ  در مجاورت پالھ» جمھوري فرانسھ
وي براي تطابق ھنر تغییر . ر خود را بھبود بخشیدھایش، ھن شخصیت و لباس ھر یك از اشخاص نمایشنامھ

كرد؛ آھنگ بلند گفتارھاي خود و ارائة اغراق آمیز احساسات را  احساس یا فكري با سیمایش، تمرین مي
  .تقلیل داد؛ و سرانجام بھ صورت استاد مسلم ھنر خود درآمد

تغییر یافتھ بود، نمایش دوست  )تئاتر ملت(گروه سابق، كھ اینك نامش بھ تئاتر دوالناسیون  ١٧٩٣در 
-٣در شب . قوانین را كھ با طنز و استھزائي جالب علیھ رھبران انقالبي درست شده بود روي صحنھ آورد

ھاي راسین ممنوع  نمایشنامھ: گروه تالما سانسور شدیدي را پذیرفت . سپتامبر ھمة گروه را توقیف كردند ۴
حتي مسیو و  -متھایي از آنھا را حذف كردند؛ عنوانھاي اشرافيشد؛ كمدیھاي مولیر را تغییر دادند یا قس

ھاي فرانسھ خواستار  ھاي مجاز انداختند؛ و تصفیة مشابھي را در ھمة تماشاخانھ را از نمایشنامھ -مادام
، بھ ھمان نسبت كھ ١٧٩٩مھ  ٣١در . پس از سقوط روبسپیر، بازیگران توقیف شده را آزاد كردند. شدند

فرانسز ملحق كردند، ومركز آن  - شد، گروه قدیم و جدید را بھ كمدي یان دورة خود نزدیك ميانقالب بھ پا
  را در 

V - ھنرمندان  

بر كناري اشراف و مھاجرت آنان بھ : ھنر در فرانسة انقالبي تحت تاثیر سھ رویداد خارجي قرار گرفت 
؛ و ربودن آثار ھنري ایتالیا بھ )بھ بعد ١٧٣٨از (خارج؛ حفریات بقایاي باستاني در ھر كوالنئوم و پمپئي 

پول و سلیقة كافي براي خرید اي كھ  مھاجرت طبقة اشراف باعث شد كھ بیشتر افراد طبقھ. توسط ناپلئون
لوبرن، بھ دنبال مھاجران ـ  آثار ھنري داشتند از فرانسھ دور شوند؛ و گاھي خود ھنرمندان، نیز مادام ویژه

امًال برخوردار بود، از انقالب طرفداري كرد، و ، اگرچھ از تنعمات طبقة مرفھ ك فراگونار. حركت كردند
  .تقریبًا از گرسنگي مرد

آوردند چگونھ اشراف آنھا را نوكران  سایر ھنرمندان از آن لحاظ از انقالب طرفداري كردند كھ بھ یاد مي
نھا داد كھ در سال نامیدند، و چگونھ آكادمي ھنرھاي زیبا فقط بھ اعضاي خود اجازه مي و مزدوران خود مي

مجلس مقنن درھاي آكادمي مزبور را بر  ١٧٩١در سال . تابلوھاي خویش را در معرض تماشا بگذارند
كنوانسیون آن . روي ھر ھنرمند صالحیتداري، خواه فرانسوي خواه خارجي، بھ منظور رقابت گشود

یك آكادمي ھیئت مدیره بھ جاي آن  ١٧٩۵آكادمي را بھ عنوان سازماني اساسًا اشرافي منحل كرد؛ در 
بھ صورت  ١٧٩٢لوور در سال  - ھنرھاي زیباي دیگر بھ وجود آورد و مركز آن را در لوور قرار داد

شد كھ آثار رافائل، جورجونھ،  در آنجا بھ ھنرمندان فرانسوي اجازه داده مي. موزة عمومي درآمده بود
ند؛ ھمچنین از روي اسبھاي را بررسي و از روي آنھا كپي تھیھ كن. . . كوردجو، لئوناردو، ورونزه، 

 ١٧٩٣در . كلیساي سان ماركو؛ ھرگز از اشیاي ربوده شده تا آن اندازه بھ طور شایستھ استفاده نشده بود
بھ تدریج، طبقة متوسط . كنوانسیون حمایت دولت از جایزة رم و از آكادمي فرانسھ در رم تجدید كرد
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 ۵٣۵پر از جمعیت و مملو از » ١٧٩۵سالن «گرفتند؛ مترقي جاي نجبا را بھ عنوان خریداران آثار ھنري 
  .تابلو شد، و بھاي آثار ھنري باال رفت

برعكس، الھامي كھ بر اثر كشف مجسمھ ھا و . عجب آنكھ انقالب موجب ھیچ حركتي افراطي در ھنر نشد
بھ ) ١٧۶۶(ولسینگ ) بھ بعد ١٧۵۵از (ھاي وینكلمان  آثار مھندسي نزدیك ناپل، و ھم در نتیجة نوشتھ

نھضت نئوكالسیسیم داده شده بود سبك كالسیك را با تمام مفاھیم اشرافیش احیا كرد، و این عكس العمل بھ 
ھنرمندان عصر . اندازه اي قوي بود كھ در برابر تاثیرات رومانتیك و دموكراتیك انقالب مقاومت كرد

و ھم از لحاظ عمل، ھمة  ، ھم از لحاظ فرضیھ)غیر از پرودون كھ مخالف بود(برابري و مساوات 
معیارھاي كالسیك و اصیل مانند نظم، انضباط، فرم، ھوش، خرد و منطق را بھ عنوان محافظ علیھ 

. عواطف، شور و ھیجان، وجد، سوءاستفاده از آزادي، ھرج و مرج و ضعف ناشي از احساسات پذیرفتند
  )در ھنر فرانسوي زمان لویي

شد؛ ولي در زمان لویي  كورني و بوالو رعایت مي. ویتروویوسو  كوینتیلیانوسچھاردھم اصول دیرین 
چون روسو از . باروك دور شد بھ سبك روكوكو گرایش یافت پانزدھم و لویي شانزدھم، رفتھ رفتھ از سبك
كرد، چنین بھ نظر مي رسید كھ عصر رومانتیك نزدیك شده  احساس و دیدرو از احساسات طرفداري مي

  .آري، نزدیك شده بود ولي در سیاست و ادبیات، نھ در ھنر. است

م و پمپئي بھ ھیجان آمده بود،عازم ماري وین، كھ براثر گزارشھاي رسیده از ھركوالنئو-ژوزف ١٧٧۴در 
این جوان كھ آماده براي انقالب بود سوگند . لویي داوید را ھمراه خود برد -ایتالیا شد و شاگرد خود ژاك

اما در وجود او عاملي خودسر وجود . خورد كھ ھیچگاه مفتون ھنر محافظھ كار و كالسیك باستان نشود
عظمت شكل، سبك ساختمان، قدرت و سادگي طرحھا در ھنر  داشت تا مجذوب داشت كھ او را بر آن مي

وي تا مدتي در برابر این احساس مردانة خود ایستادگي كرد، ولي بھ تدریج تسلیم آن شد،و آن . یونان بشود
این احساس با طرد مسیحیت بھ وسیلة انقالب موافق بود؛ جمھوري رومي عصر .را با خود بھ پاریس آورد

  .ھاي یوناني مادام تالین ھماھنگي داشت دانست؛ و حتي با جامھ مال مطلوب ميكاتو و سكیپیو را ك

انگیز و  ھاي شگفت ظاھرًا این زمان وقت مناسبي بود براي كنار گذاشتن الھامات آسماني سبك گوتیك؛ جنبھ
ھاي غیرضروري وشاد سبك روكوكو؛ تصاویر زنان عریان و گلفام بوشھ؛ و  تازة سبك باروك؛ پیرایھ

طرح و سبك كالسیك، سادگي در ساختمان، طرد روشھاي . ردامنھاي باد كرده در تابلوھاي فراگونارزی
بایستي ھدفھاي ھنر و اصول فرانسة انقالبي باشد، فرانسھ  پیرایھ در این زمان مي اشرافي، اتخاذ اشكال بي

  .اي كھ احساساتي، دموكراتیك، و رومانتیك بود

اي  در پاریس در خانواده ١٧۴٨وري بر ھنر فرانسھ مستولي بود، در داوید، كھ طي انقالب و امپراط
در شانزده سالگي وارد . بورژوا و مرفھ بھ دنیا آمد و ھیچگاه نیازمندي و فقر وفاقھ را احساس نكرده بود

آكادمي ھنرھاي زیبا شد، زیر نظر وین كار كرد، دوبار براي نیل بھ جایزة رم كوشید، درھر دو بار ناكام 
شاعري . بھ اطاقي رفت در را بھ روي خود بست، و درصدد برآمد كھ با گرسنھ ماندن خودكشي كند. شد

زیست جاي او را خالي دید، در جستجوي او برآمد، او را یافت، و با اصرار بھ او  كھ در ھمسایگي او مي
ك روكوكو و با نام دوباره در مسابقھ شركت جست و با ارائھ تصویري بھ سب ١٧٧۴داوید در . غذا خوراند

در رم شیفتة را فائل شد، سپس آثار او را كھ . آنتیوخوس در حال مرگ از عشق ستراتونیكھ جایزه را برد
از لحاظ حالت و طرح پیش از اندازه ظریف بود كنار گذاشت؛ آثار لئوناردو را بارورتر و نیرومندتر 

  تشخیص داد؛ و در آثار پوسن، از لحاظ موضوع و 

رت مریم در عھد رنسانس، در تصاویر قھرمانان باستاني فلسفھ، افسانھ، و جنگ دقیق شد؛ و تصاویر حض
  .در پایتخت مسیحیت، از دین عیسي دست برداشت
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بھ پاریس بازگشت و زني متمول گرفت و پشت سرھم تعدادي تابلو از موضوعات كالسیك بھ  ١٧٨٠در 
بھ رم رفت تا تابلوي سوگند  ١٧٨۴در . ، و تعدادي تصویربلیزاریوس، آندروماخھ: سالنھا تقدیم كرد، مانند 

ھنگامي كھ . رومي بسازد  اي ھوراسھا را كھ لویي شانزدھم او را بھ كشیدن آن مأمور كرده بود، بر زمینھ
فقط تو و من «: این تابلو را در رم بھ تماشا گذاشت، پمپئو باتوني از نقاشان كھنسال ایتالیایي بھ او گفت 

در مراجعت بھ پاریس، تابلوي خود را » .یم؛ اما دیگران باید خودشان را بھ رودخانھ بیندازندنقاش ھست
اي لیویوس، داوید  در اینجا، در تاریخ افسانھ. عرضھ كرد» ١٧٨۵سالن «تحت عنوان سوگند ھوراسھا بھ 

در قرن (وراس سھ برادر از خانوادة ھ: پرستیي را كھ مذھب واقعي روم قدیم بود درك كرد روحیة میھن
سوگند خوردند كھ جنگ میان روم و آلبالونگا را با نبردي تن بھ تن با سھ تن از برادران قبیلة ) م.ھفتم ق

داوید تصویر برادران ھوراس را در حال سوگند خوردن و دریافت شمشیر از . كوریاتي بھ پایان برسانند
رانشان كھ یكي از آنھا نامزد یكي از طرف پدر ترسیم كرده، ودر این ضمن نشان داده است كھ خواھ

فرانسویان، كھ با خواندن كتاب ھوراس اثر كورني از این ماجرا خبر . كنند كوریاتیھا بود، زاري مي
برطبق این حالت، ملت باالتر . پرستي شدیدي را كھ در آن تصویر بود احساس كردند داشتند، حالت میھن

شاھي كھ صمیمانھ خود را وقف اصالحات كرده بود، و . آمد ار مياز فرد، و حتي باالتر از خانواده، بھ شم
شھري كھ در این زمان بر اثر انقالب آشفتھ شده بود، در تحسین و تمجید از این ھنرمند ھمداستان شدند، و 

. رقیبانش بھ مھارت او در نشان دادن شجاعت قھرمانانھ، فداكاري پدرانھ، و تأثر زنانھ اعتراف كردند
شود، زیرا كھ بھ  وگند ھوراسھا یكي از كاملترین و مھمترین موفقیتھاي تاریخ ھنر محسوب ميموفقیت س

  .مفھوم غلبة سبك كالسیك بود

 ١٧٨٧داوید، كھ بر اثر روش خود و انتخاب موضوعاتش تشویق شده بود، متوجھ یونان شد و در سال 
بزرگترین «در پاریس دید، آن را  سرجاشوا رنلدز كھ این تابلو را. تابلو مرگ سقراط را عرضھ كرد

در روزگار پریكلس باعث افتخار «دانست و گفت » كوشش در راه ھنر از زمان میكالنژ و رافائل بھ بعد
آوردن لیكتورھا اجساد فرزندان بروتوس را : ھاي رومي بازگشت و دو سال بعد، داوید بھ افسانھ. شد آتن مي

كھ دو ) ق م ۵٠٩(د بھ گفتار لیوي دربارة آن كنسول رومي موضوع تابلو مربوط بو. بھ نزد او، كشید
این تابلو قبل از سقوط . فرزند خود را بھ سبب توطئة آنھا جھت برقراري سلطنت بھ مرگ محكوم كرده بود

وزیر ھنر لویي . شد، سفارش داده شده بود باستیل، و ظاھرًا بدون توجھ بھ شورشي كھ بزودي برپا مي
  .شد» ١٧٨٩سالن «آن را گرفت، ولي سرو صداي مردم باعث ورود آن بھ شانزدھم جلو نمایش 

  كردند، و داوید آمدند از آن بھ عنوان بخشي از انقالب تمجید مي گروھھایي كھ بھ دیدن آن مي

  .خود را سخنگوي ھنري عصر خویش یافت

وي اصول انقالب را  .از آن بھ بعد، داوید سیاست و ھنر را با ھم بھ پیوست و خود را وقف انقالب كرد
پذیرفت؛ رویدادھاي آن را با تابلوھاي خود نشان داد؛ براي آن جشنھا تشكیل داد و آن را بیاراست؛ 

فارژو بھ دست یكي از سلطنت طلبان بھ قتل رسید - ھنگامي كھ لوپلتیھ دوسن. وشھیدان آن را جاویدان كرد
ع بھ كار كرد، و ظرف دو ماه آن تابلو را بھ داوید براي جاودان كردن آن منظره شرو) ١٧٩٣ژانویة  ٢٠(

وقتي كھ مارا، بھ قتل رسید . كنوانسیون نیز آن را بر روي دیوار خود نصب كرد. كنوانسیون تقدیم داشت
: ، گروھي زاري كنان وارد سرسراي كنوانسیون شدند؛ كسي از آن میان پرسید)١٧٩٣ژوئیة  ١٣(
اید؛  براي آیندگان بھ جا گذاشتھ. كھ بھ خاطر كشورش جان داده استداوید، كجایید؟ شما تصویر لوپلتیھ را «

وي تابلو تمام » .این كار را خواھم كرد«: داوید از جا برخاست گفت» .تصویر دیگري دارید كھ باید بكشید
در این تابلو، ما را در حالي نشان داده شده است كھ نیمي از . اكتبر بھ كنوانسیون آورد ١١شده را در 

مچالھ شده دارد، و یك  اي نامھش در وان حمام فرو رفتھ، سرش بیروح بھ عقب خم شده، و در دستش بدن
 بر روي قطعھ چوبي كھ در كنار وان افتاده با. بازویش سست و بیروح رو بھ كف گرمابھ آویزان است

در این تصویر، داوید از سبك خاص خود دور شده بود؛ » .داوید. تقدیم بھ ما را«: كمال افتخار نوشتھ شده
گذشتھ از این، تابلو مزبور و تابلو لوپلتیھ . گرایي را جانشین سبك نئوكالسیسیسم كرده بود شور انقالبي واقع

  .كرد و تابلو ھنر را شریك انقالب ميبا ترسیم حوادث جدید، سابقة كالسیك را بھ ھم زده بود؛ این د

pymansetareh@yahoo.com



داوید در امر سیاست مردي چنان برجستھ شده بود كھ او را بھ عضویت كمیتة امنیت  ١٧٩۴تا سال 
اي را براي ذكران خداي متعال بھ راه انداخت  كرد دستھ وي از روبسپیر پیروي مي. عمومي انتخاب كردند

سقوط روبسپیر، داوید را بھ عنوان یكي از پیروانش پس از . و تزیینات ھنري آن را بھ عھده گرفت
داوید بھ خلوت  ١٧٩۵در سال . دستگیر كردند، ولي بعد از سھ ماه، بنا بھ استدعاي شاگردانش، آزاد شد

سیرت كردن سابینھا  اي بھ نام بي با تابلو دورنما و استادانھ ١٧٩٩كارگاه خود بازگشت، ولي در سال 
نوامبر ناپلئون قدرت را بھ دست گرفت، و داوید كھ در این زمان پنجاه و  ١٠ر د. شھرت خود را باز یافت

  .یكسالھ بود بھ دوره اي جدید از موفقیت گام نھاد

VI - علم و فلسفھ  

  اي انقالب با علم محض مساعد نیست، بلكھ بھ علوم عملي، براي مقابلھ با نیازمندیھاي جامعھ

بھ این ترتیب بود كھ الووازیھ، شیمیدان و متخصص مالیھ، با . دكن جنگد كمك مي كھ براي آزادي خود مي
اصالح جنس و تولید باروت، بھ انقالبات آمریكا و فرانسھ یاري كرد؛ برتولھ و سایر شیمیدانھا كھ بر اثر 
محاصرة دریایي انگلیسیھا تحریك شده و بھ ھیجان آمده بودند، موادي براي جانشیني شكر و بیكربنات دو 

با گیوتین اعدام  ١٧٩۴الووازیھ بھ عنوان سودجو در سال . شد پیدا كردند نیل كھ از خارج وارد ميسود و 
كنوانسیون دانشمنداني را . شد، ولي سال بعد، دولت انقالبي این امر را رد كرد، و یاد اورا گرامي داشت

ي سیستم متري پذیرفت؛ ھاي آنھا را در مورد برقرا ھاي خود بودند حمایت كرد، و نقشھ كھ عضو كمیتھ
ماري  - ھیئت مدیره بھ دانشمندان درانستیتو دوفرانس مقامي ارجمند بخشید؛ الگرانژ، الپالس، آدرین

درخشند جزو اعضاي نخستین  لوژاندر، دالمبر، برتولھ، المارك، كوویھ نامھایي كھ ھنوز در تاریخ علم مي
فرانسوي جانشین مذھب شد؛ بازگشت بوربورنھا جلو  علم تا مدتي بھ عنوان اساس تعلیم و تربیت. آن بودند

) اثبات گرایي(با توجھ بھ فلسفة پوزیتیویسم ) ١٨٣٠(این نھضت را گرفت، ولي انقراض سلسلة آنھا 
  .اوگوست كنت ھمراه با تجلیل علم بود

ل و حساب دیفرانسی«الگرانژ . الگرانژ و لوژاندر آثار ارزشمندي از خود در ریاضیات بھ جا نھادند
لوژاندر . دھد را بھ صورت قاعده درآورد؛ معادالت آن ھنوز قسمتي از علم مكانیك را تشكیل مي» انتگرال

دربارة انتگرالھاي بیضوي تحقیق كرد، و نتایج كار خود را در رسالة توابع منتشر  ١٨٢٧تا  ١٧٨۶از 
ابداع كرد، و آن روشي بود گردي بود، ھندسة ترسیمي را  گاسپارمونژ، كھ فرزند فروشندة دوره. ساخت

براي نشان دادن اشیاي سھ بعدي بر روي یك صفحة دوبعدي؛ وي بھ دست آوردن مس و قلع در سطح 
اي مشھور دربارة ھنر شرافتمندانة توپسازي نوشت؛ و بھ دولت  كشور را بھ صورتي منظم درآورد؛ رسالھ

الپالس طبقة . ضیدان و مدیر كمك كردانقالبي و ناپلئون در نتیجة خدمت طوالني خود بھ عنوان ریا
اي  برانگیخت؛ وي فرضیھ) ١٧٩۶(روشنفكر اروپا را با كتاب خود تحت عنوان بیان منظومة جھان 

سحابي آورد و كوشید كھ جھان را بھ عنوان یك دستگاه ماشیني محض نشان دھد؛ ھنگامي كھ ناپلئون از او 
» .بھ این فرضیھ نیازي نداشتم«: است، وي پاسخ داد پرسید كھ این دستگاه ماشیني را چھ كسي آفریده

). ١٧٩٠(الووازیھ، پدر شیمي جدید، بھ عنوان رئیس ھیئتي خدمت كرد كھ سیستم متري را بینان نھاد
برتولھ ھم شیمي نظري و ھم شیمي عملي را پیش برد، و بھ الووزایھ كمك كرد تا روشي تازه براي 

بھ آھن و آھن بھ فوالد ) سنگ معدن(، و با كشف طریقة تبدیل كاني نامگذاري مواد شیمیایي عرضھ بدارد
گزاویھ بیشا با بررسیھاي بافتھا بھ وسیلة میكروسكوپ در علم . بھ كشور جنگدیدة خود خدمت كرد

وي شروع بھ ایراد یك سلسلھ سخنراني دربارة فیزیولوژي و جراحي  ١٧٩٧در سال . بافتشناسي پیشقدم شد
، در سن ١٧٩٩در ). ١٨٠١(ود را در تشریح عمومي بھ صورت خالصھ شرح داد كرد، و تحقیقات خ

وي درصدد بررسي تغییرات در اندامھا بر اثر . بیست ھشت سالگي، بھ عنوان پزشك ھتل دیو منصوب شد
  بیماري بود كھ در نتیجة

  ).١٨٠٢(سقوط، در سن سي و یك سالگي، جان سپرد 
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قالي پزشكي بھ فلسفھ دانست، زیرا اگرچھ مردم روزگارش او را توان در مرحلة انت پیركابانیس را مي
در آخرین بیماري  ١٧٩١در . شناختند، نسل بعد او را فیلسوف بھ شمار آورد بیشتر بھ عنوان پزشك مي

در دانشكدة پزشكي دربارة بھداشت و طب قانوني و تاریخ پزشكي . میرابوي محتضر حضور داشت
وي نیز یكي از مردان برجستة متعددي . یس ھمة بیمارستانھاي پاریس بودسخنراني كرد؛ تا مدتي ھم رئ

بود كھ گوشة چشمي بھ بیوة ھمیشھ دوست داشتني ھلوسیوس فیلسوف داشت، و در نھان با وي نرد عشق 
آالمبر، ھولباخ، كوندورسھ، كوندیاك،فرانكلین و جفرسن /در اجتماعات منزل او با دیدرو، د. باخت مي

و كوندیاك در آن موقع  - ھنگامي كھ دانشجوي پزشكي بود مخصوصًا مجذوب كوندیاك شد. ردك مالقات مي
. بر صحنة فلسفة فرانسھ مستولي بود» شود شناخت فقط از طریق حواس تحصیل مي« با بیان این نظریھ كھ 

ني و بدني مفاھیم مادي این فرضیھ مورد پسند كابانیس واقع شد، و با ارتباطاتي كھ وي میان اعمال روا
وي حتي متفكران پیشرفتة عصر خود را با این گفتھ بھ شگفتي انداخت كھ . یافتھ بود ھماھنگي داشت

براي پي بردن بھ اعمالي كھ نتیجة آنھا فكر است، الزم است كھ مغز را عضو مخصوصي بھ شمار آریم «
وظیفة خاص ھضم غذا، و كبد ھا داراي  كھ وظیفة خاص آن ایجاد فكر است، بھ ھمان نحو كھ معده و روده

  ».داراي وظیفة خاص تصفیة صفرا است، الخ

ھمان گونھ كھ كانت (با وجود این، كابانیس تجزیھ و تحلیل كوندیاك را تعدیل كرد، بدین معني كھ گفت 
شود كھ نیمي از آن تشكیل یافتھ  كھ حس در زماني وارد موجود زنده مي) اخیرًا در نقد عقل محض گفتھ بود

دارد و  اش نگاه مي ھا و حافظھ گیرد، گذشتة خود را در یاختھ اي شكل مي و سپس بر اثر ھر تجربھ است،
از جملھ احساسات دروني، حاالت غیرارادي، غرایز، عواطف، و  -قسمتي از یك شخصیت متحول را

را كھ  شود ھر احساسي مجموع حاالت رواني و بدني كھ بدین گونھ تولید مي.دھد تشكیل مي -امیال آن
بھ این مفھوم، كابانیس با كانت ھمعقیده بود كھ . آورد دارد بھ قالب ساختار و ھدف خود در مي دریافت مي

مغز بھ صورت لوحة نانوشتة بي اھمیتي نیست كھ احساسات بر روي آن نقش بندد؛ بلكھ دستگاھي است 
فكري كھ كانت بدین گونھ ) ورزید كابانیس اصرار مي(اما . براي تبدیل احساس بھ قوة ادراك، فكر، و عمل

  .داد جوھري نیست كھ از دستگاه فیزیولوژي بافتھا و عصبھا جدا باشد بھ آن اھمیت مي

 ١٨٠٢اي كھ كابانیس رویھمرفتھ در  از دوازده رسالھ) ١٧٩۶(این سیستم ظاھرًا مادي در نخستین رسالھ 
نیرومند را نشان ) یا مغز(ھا فكر  این رسالھ. بھ عنوان روابط جسم و اخالق شخص انتشار داد آمده است

ین رسالھ تقریبًا یك بررسي نخست. كند دھد كھ شدیدًا در زمینة وسیعي از كنجكاوي و تفكر فعالیت مي مي
  روانشناسي فیزیولوژیكي است كھ وابستگیھاي 

ما با احساسات خارجي و داخلي تركیب مي شود و رؤیاھا را بوجود ) یا احساسات عصبي(انباشتھ 
در . كند آورد؛ یا بھ طور ناخودآگاه در عقاید ما، حتي در ھوشیارترین مراحل بیداري ما، تاثیر مي مي

شود، بھ طوري كھ عقاید و اخالق شخص ممكن است از سن  م آمده است كھ مغز با بدن پیر ميرسالة چھار
رسالة پنجم . ھفتادسالگي او بھ بعد با عقاید و اخالق او از سن بیست سالگي بھ بعد كامًال فرق داشتھ باشد

احساسات و افكار در  -مخصوصًا جنسي - اي آمیز است در اینكھ چگونھ ترشحات غده عبارت از بحثي تلقین
شود  در رسالة دھم آمده است كھ بشر در نتیجة تغییرات یاتحوالت تصادفي كھ موروثي مي. كند ما تاثیر مي

  .تكامل یافتھ است

كھ شانزده سال پس از ) ١٨٢۴(ھایي دربارة علل اولیھ  عنوان نامھ  در كتابي منسوب بھ كابانیس و تحت
را » علت اول«خود دست برداشتھ و ) ماده باوري(از ماتریالیسم  مرگ او انتشار یافتھ است، ظاھرًا وي

ممكن است خاطرنشان كند كھ آن ) ماده باور(شخص ماتریالیست . كھ داراي عقل و اراده است پذیرفتھ بود
آدم شكاك ممكن است تصور كند كھ . جراح بزرگ ما را از تاثیر بدن پیر بر روح خود، آگاه ساختھ است

اعث شده كھ كابانیس با بدگماني بھ ماده باوري بنگرد و عقیده داشتھ باشد كھ ماده باوري راز ھوشیاري ب
در ھر صورت، خوب است كھ فیلسوف گاھگاه بھ . یك واقعیت بسیار پیچیده و آني را ساده گرفتھ است

  .كند گویي مي اي است كھ دربارة بینھایت گزافھ خود تذكر دھد كھ وي ذره
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وفان زنده ماندند و در انقالبي كھ آن را با ذوق و شوق خواستار شده بودند شركت دو نفر از عصر فیلس
بھ شھرت رسیده بود،  ١٧٧٠كشیش رنال، كھ با كتاب خود تحت عنوان تاریخ فلسفي دو ھند در . جستند

 ١٧٩١مھ  ٣١در نتیجة افراط عوام تیره شده است، در » عصر روشنگري» «روشنایي«چون دید كھ 
از مدتھا پیش «تضمن اعتراض و پیشگویي بھ مجلس مؤسسان فرستاد كھ در آن نوشتھ بود؛ اي م نامھ

جرئت كرده بودم كھ پادشاھان را از وظایف خود آگاه سازم؛ اجازه بدھید كھ امروز اشتباھات مردم را بھ 
استبداد وي اخطار كرد كھ بیدادگري عوام ھمان اندازه ظالمانھ و غیرعادالنھ است كھ » .آنھا بگویم
ھمچنین از حق روحانیون در مورد تعلیم مذھب دفاع كرد، و گفت تا زماني كھ مخالفان مذھب و . پادشاھان

. مند باشند دشمنان كشیشھا آزادند كھ افكار خود را بر زبان بیاورند، روحانیون نیز باید از حق مزبور بھره
و ) داد ولت در آن زمان بھ كشیشھا حقوق ميد(گذشتھ از این، ھم كمك مالي دولت را بھ مذھب تقبیح كرد 

روبسپیر مجلس خشمگین را ترغیب كرد كھ از تعقیب آن .ھم حملة عوام ضد روحاني را بھ كشیشھا
سالھ صرفنظر كند، ولي اموال رنال را مصادره كردند و او در فقر و ناامیدي  فیلسوف ھفتاد و ھشت

  ).١٧٩۶(درگذشت 

زیست كلیة افراد برجستھ را در پاریس، از ھولباخ گرفتھ تا  طي انقالب ميكنستانتین شاسبوف دو ولنھ كھ 
وي پس از سالھا مسافرت در مصر و سوریھ، بھ عضویت اتاژنرو انتخاب شد و در . شناخت ناپلئون، مي

  مجلس مؤسسان تا انحالل 

. امپراطوریھا انتشار دادھا، یا تفكراتي دربارة انقالبات  انعكاسات فلسفي سیاحتھاي خود را در كتاب خرابھ
و خود در پاسخ گفتھ بود » چھ عاملي باعث انقراض آنھمھ تمدنھاي باستاني شده است؟«:ولنھ پرسیده بود

كھ علت انحطاط تمدنھاي مزبور بھ سبب جھلي است كھ بر اثر مذھب فوق طبیعي با ھمدستي دولتھاي 
یي كھ در راه انتقال دانش از نسلي بھ نسلي دیگر مستبد در مردم بھ وجود آمده، و ھمچنین بر اثر دشواریھا

حال كھ آن عقاید خرافي بھ سستي گراییده و اختراع چاپ، حفظ دانش و انتقال تمدن را . بھ وجود آمده است
تواند امیدور باشد كھ بتواند فرھنگھاي پایداري بر اساس یك سلسلھ اصول  تسھیل كرده است، بشر مي
ر آن دانش افزایش و توسعھ یابد و تسلط بشر را بر تمایالت غیراجتماعي او اخالقي بھ وجود آورد كھ د

او را بھ عنوان عضو ژیروندن دستگیر و مدت نھ  ١٧٩٣در . بیشتر كند و تعاون و وحدت را بھ پیش ببرد
پس از آزادي، بھ آمریكا رفت و مورد استقبال جورج واشینگتن واقع شد؛ ولي چون . ماه زنداني كردند

. ، بسرعت بھ میھن خود بازگشت)١٧٩٨(جمھور ادمز او را بھ عنوان جاسوس فرانسھ معرفي كرد  رئیس
در زمان ناپلئون بھ مقام سناتوري رسید، با تبدیل كنسوال بھ امپراطوري بھ مخالفت پرداخت، و گوشة 

وي، . داد »پر«بھ او عنوان  ١٨١۴عزلت اختیار كرد و بھ تحقیق مشغول شد، تا آنكھ لویي ھجدھم در سال 
  .اتفاق افتاد ١٨٢٠وفات او در سال . ھم در خلع سلسلة بوربون دست داشت و ھم در بازگرداندن آن

VII  - كتابھا و نویسندگان  

داشتند؛ شاعران قافیھ  و نسیان محفوظ مي با وجود فعالیت گیوتین، ناشران حوادث را از فراموشي
گفتند؛ نمایشنامھ نویسان تاریخ و  كردند؛ سخنوران با حرارت سخن مي ساختند، و اشعار را تقطیع مي مي

كردند؛ فیلسوفان از روزگار خود بد  آمیختند؛ تاریخنویسان در گذشتھ تجدید نظر مي عشق را با ھم مي
دان از لحاظ عمق احساسات، شجاعت سیاسي، و قدرت ھوش رقابت گفتند؛ و دو زن نویسنده با مر مي
  .ایم یكي از آنھا را كھ مادام روالن بود در زندان و بر روي سكوي گیوتین دیده. كردند مي

خانوادة دیدو، كھ مشھورترین ناشر فرانسوي است، ھمچنان در اصالح حروف و چاپخانھ و صحافي 
شركتي بھ عنوان شركت ناشران و كتابفروشان در پاریس  ١٧١٣فرانسوا دیدو در سال . كرد كوشش مي

فرانسوا بھ تجارب خود در امرچاپ سربي ادامھ دادند، و  - آمبرواز و پیر -تأسیس كرد؛ پسرانش فرانسوا
-پیر، فرزند فرانسوا. اي از آثار كالسیك فرانسوي را بھ دستور لویي شانزدھم منتشر كردند مجموعھ

را بھ صورتي چنان زیبا انتشار داد ) ١٨٠١(، و راسین )١٧٩٩(، ھوراس )١٧٩٨( آمبرواز آثار ویرژیل
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فرزند ) ١٨٣۶-١٧۶۴(توانستند بدون خواندن آنھا از آنھا لذت ببرند؛ فیرمن دیدو  كھ خریداران متمول مي
 آمبرواز، با ریختن نوع دیگري حروف بھ شھرت رسید، و بھ سبب اختراع فن كلیشھ سازي - دیگر فرانسوا

ھیئت مدیره، كنسوال، و «اي از كتاب،  نسخھ ١٨٨۴شركت فیرمن دیدو در . مورد احترام واقع شد
ایم از آن  را انتشار داد كھ بسیاري از نقل قولھایي كھ در اینجا ذكر كرده» امپراطوري، اثر پول الكروا

  مثًال در آنجا. كتاب اقتباس شده است

بر طبق . ش آثار ولتر و روسو بھ صدھا ھزار نسخھ رسیدخوانیم كھ در سراسر دورة انقالب، فرو مي
، حق طبع و نشر براي نویسنده، تا ده سال پس از مرگش محفوظ )١٧٩٣ژوئیة  ١٩(فرمان كنوانسیون 

  . ماند مي

دو تن از مشھورترین شاعران دھة انقالب كھ از لحاظ آرایش و سبك با یكدیگر فرق بسیار داشتند كار خود 
/ فیلیپ فرانسوا فابر د«. زیر یك تیغ جان سپردند ١٧٩۴آغاز كردند، و ھر دو در سال  را در این زمان

آمیزي نوشت؛ رئیس باشگاه كوردلیھ، منشي دانتون، و  ھاي موفقیت اشعار زیبا و نمایشنامھ» اگالنتین
اي  یت كمیتھوي كھ بھ عضو. نمایندة كنوانسیون شد؛ و در آنجا رأي بھ طرد ژیروندنھا و اعدام پادشاه داد

ژانویة  ١٢در . جھت ایجاد تقویم جدید منصوب شده بود بسیاري از نامھاي جالب ماھھا را ابداع كرد
در محاكمة . بھ اتھام اختالس، جعل، و معاملھ با عمال خارجي و بازرگانان سودجو دستگیر شد ١٧٩۴

بارد، گوسفندان سفیدت را بھ خانھ  بارد، باران مي اي چوپان، باران مي«خود، این شعر زیبا را خواند كھ 
ضمن . بدھكار نبود) اشعار شباني(» پاستورال«؛ ولي اعضاي ھیئت منصفھ گوششان بھ »بازگردان

  .ھایي از اشعار خود را میان مردم توزیع كرد ، نسخھ)١٧٩۴آوریل  ۵(حركت بھ سوي گیوتین 

وي كھ در . ي سرنوشتي بدتر بودتر ولي دارا ماري دوشینھ شاعري بھتر با اخالقي پسندیده-آندره
ذوق ادبي خود را میان شعر ) ١٧۶٢(قسطنطنیھ از پدري فرانسوي و مادري یوناني بھ دنیا آمده بود 

بھ پاریس آمد؛ با داوید والووازیھ  ١٧٨۴تربیت شد؛ در » ناوار«در . یوناني و فلسفة فرانسوي تقسیم كرد
با اساسنامة مدني روحانیون، كھ دولت را بھ كلیساي . فتطرح دوستي ریخت؛ و انقالب را با احتیاط پذیر

مخالفت ورزید؛ بھ مجلس ملي تفكیك كامل كلیسا و دولت، و آزادي كامل . ساخت كاتولیك مربوط مي
» مارا«مذاھب، را توصیھ كرد؛ قتل عامھاي سپتامبر را محكوم دانست؛ شارلوت كورده را بھ سبب كشتن 

اي بھ كنوانسیون نوشت و خواستار شد كھ بھ شاه اجازه دھد تا بھ  نزدھم نامھستود؛ و در دفاع از لویي شا
علت حكم اعدام، از مردم استمداد كند؛ این عمل باعث شد كھ وي مورد بدگماني ژاكوبنھاي مسلط بر 

 چون او را بھ عنوان ژیروندن بھ زندان افكندند، عاشق زنداني زیبایي بھ نام مادموازل. اوضاع قرار گیرد
خوش «سرود كھ المارتین آن را » اسیر جوان«دو كواییني شد، و شعري خطاب بھ او تحت عنوان 

ھنگامي كھ او را بھ دادگاه آوردند، . نامید» ھاي یك زندان بیرون آمده است آھنگترین آھي كھ از روزنھ
وي در . حاضر بھ دفاع از خود نشد، و بھ آغوش مرگ، جھت نجات از عصر توحش و استبداد، شتافت
اي از  زندگي خود دو شعر منتشر كرده بود، ولي بیست و پنج سال پس از اعدام او دوستانش مجموعھ

شكایتي كھ وي در بند نھایي . اشعارش را انتشار دادند كھ او را بھ عنوان كیتس در ادبیات فرانسھ شناساند
  ابراز كرد، شكایت آن دختر نیز بود، » اسیر جوان«

  ي صبر كني، دور شو، دور شو؛توان اي مرگ، مي

  اند براي آرامش بخشیدن بھ دلھایي برو كھ گرفتار شرم و وحشت شده

  .اند و در محاصرة مصایب نومیدانھ گرفتار آمده

  ھنوز پناھگاھھایي سبز] االھة گلھ[براي من، پالس 

  و موزھا ھم آھنگھایي؛. ھاي بسیار دارد و عشق، بوسھ
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  . خواھم بمیرم ھنوز نمي

نمایشنامھ نویس موفقي بود، آشوبي را كھ تالما با ) ١٨١١- ١٧۶۴(جوان آندره بھ نام ژوزف دوشینھ  برادر
را كھ آھنگي نظامي بود و » آھنگ عزیمت«وي اشعار . بھ پا كرد بھ خاطر آورید» شارل نھم«نمایش 

ي از گري، با ترجمة ماھرانھ اثر. خوانده شد سرود» ذكران خرد«را كھ در » ستایش آزادي«ھمچنین 
  .وي را بھ فرانسویان معرفي كرد» اي در گورستان یك دھكده مرثیھ«تحت عنوان 

  در سالھاي . ھنگامي كھ او را بھ عضویت كنوانسیون انتخاب كردند، از یك لحاظ شاعر رسمي انقالب شد

شرفت تابلویي تاریخي از وضع و پی«آخر عمر، از طرف انستیتو مأموریت یافت كھ كتابي تحت عنوان 
وي قبل از اتمام آن كتاب درگذشت؛ با وجود این، كتاب مزبور . بنویسد» ١٧٨٩ادبیات فرانسھ از سال 

شرح حال مفصل نویسندگاني است كھ روزگاري مشھور بودند و اكنون نامھاي بیشتر آنھا را افراد 
  .شوند جاویدانھا بزودي پس ازمرگ نابود مي. تحصیلكردة فرانسوي بھ یاد ندارند

شد، و ناشر افكار آنان بود، در دورة ھیئت  دبیات كھ در دورة كنوانسیون بھ دستور سیاستمداران نوشتھ ميا
صدھا انجمن ادبي بھ وجود آمد، سالنھاي مطالعھ زیاد شد، تعداد مردم . مدیره شخصیت خود را بازیافت

ھاي  لي و شعر جاي نمایشنامھبیشتر ادبیات عبارت از داستان بود؛ داستانھاي خیا. چیزخوان فزوني گرفت
اثر مكفرسن پس از ترجمھ بھ زبان فرانسھ، مورد پسند گروھھاي » اوشن«. انگیز كالسیك را گرفت غم

  .ھا گرفتھ تا ناپلئون، واقع شد مختلف، از مستخدمھ

VIII - مادام دوستال و انقالب  

رفت، و در میان  ز بھ شمار ميمادام دوستال زني بود كھ بر اثر قدرت صدا و اخالق از سخنوران ممتا
داستانھاي موفق و یك سلسلھ عشاق، انقالب را پذیرفت؛ عوام و دورة وحشت را تقبیح كرد؛ با ناپلئون در 

پیمود، این زن تا پیروزي زنده  ھر قدم بھ مبارزه پرداخت؛ و ضمن آنكھ وي آخرین مراحل حیات را مي
پدرش،كھ بزودي : اي برجستھ و متمول بھ دنیا آمد این امتیاز را داشت كھ در خانوده نكرژرمن . ماند

میلیونر شد، بھ مقام وزارت دارایي فرانسھ رسید؛ مادرش، كھ روزگاري مورد توجھ ادوارد گیبن بود، در 
آورد، تا ندانستھ یا نخواستھ بھ تربیت كودكش ھمت  ر را گرد ميسالن خود نوابغ پاریس و نواحي دیگ

  .گمارند

مادام نكر، كھ اصرار داشت خود معلم اصلي او شود، . در پاریس بھ دنیا آمد ١٧۶۶آوریل  ٢٢وي در 
ذھنش را با مخلوط آشفتھ و نامنظمي از تاریخ، ادبیات، فلسفھ و آثار راسین، ریچاردسن، كالون، و روسو 

در مورد سرنوشتي  كالریساھارلوژرمن، با حساسیتي كھ در آن روزگار معمول بود، از نظریة . دپر كر
آمد، و ھمچنین با شوق و ذوق جواني از دعوت روسو بھ آزادي، بر خود  كھ بھ نظرش بدتر از مرگ مي

لرزید؛ ولي بھ طرزي دردناك از اصول كالون بیزار بود، و در برابر مطالب مذھبي و انضباطي كھ  مي
بتدریج، از مادر بیمار و تسلط جوي خود دوري گرفت، و شیفتة . كرد ھر روز گرفتار آن بود مقاومت مي

را باوفاداري پایدار این آخرین پیوستگي او بود كھ آن . پدر پرھیزكار ولي با گذشت و مآل اندیش خود شد
  اگر تقدیر ما را ھمسال«بھ قول او . بھ پایان رساند، و سایر پیوستگیھا را سطحي و نامطمئن ساخت

بھ منظور آنكھ احساسات او را با » .پیوست یكدیگر كرده بود، سرنوشتھایمان ما را تا ابد بھ یكدیگر مي
ادند كھ در انجمنھایي كھ گاھگاه توسط مادرش ھوش و فراستش مشغول كنند، از زمان بلوغ بھ او اجازه د

یافت شركت جوید؛ در اینجا بود كھ دانشمندان را با حدت فھم و حاضر جوابي  از مردان متفكر تشكیل مي
  .سالھ شد، بھ صورت ستارة مجلس درآمده بود وقتي كھ ھفده. ساخت خود مشعوف مي
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آمد كھ با فكر و ھمچنین با ثروت آیندة او متناسب در این ھنگام مسئلة پیدا كردن شوھري براي او پیش 
پدر و مادرش ویلیام پیت را پیشنھاد كردند كھ امید آیندة سیاست انگلیس بود؛ ژرمن این فكر را بھ . باشد

ھمان علت كھ موجب شده بود مادرش در برابر گیبن مقاومت كند رد كرد؛ چون در انگلیس بھ اندازة كافي 
در خالل این احوال، بارون . دھد زنان آنجا زیبایند ولي كسي بھ سخنانشان گوش نمي آفتاب وجود ندارد، و

اریك ماگنوس ستال فون ھولشتاین كھ ورشكست شده بود از او خواستگاري كرد؛ خانوادة نكر آن قدر او را 
اد، زیرا پس از انتصاب، ژرمن بھ ازدواج با او تن در د. معطل كردند تا سفیر كبیر سوئد در فرانسھ شد

عنوان مادام  ١٧٨۶ژانویة  ١۴در . انتظار داشت كھ بھ عنوان ھمسر مستقلتر شود تا بھ عنوان دختر
اطمینان داریم كھ . سالھ بود دوستال ھولشتاین را بھ دست آورد؛ ژرمن بیست سالھ، و بارون سي و ھفت

كنتس . گرفت ت فرا مي؛ اما ھر چیزي را بسرع»ژرمن از روابط جنسي تا زمان ازدواج خبر نداشت«
كنند بھ  بر اثر تمجیدي كھ از ھوشش مي«دوبوفلر كھ در مراسم عروسي او شركت داشت، گفت كھ عروس 

بسیار متكبر و با اراده است، و چنان . اي لوس شده است كھ مشكل است نقایص او را بھ وي بفھمانیم اندازه
ژرمن زیبا نبود، زیرا جسم و روحي مردانھ » .اعتماد بھ نفسي دارد كھ در ھمساالن او دیده نشده است

  .رسید درخشید، و در محاوره و قدرت بیان كسي بھ پایش نمي داشت؛ ولي چشمان سیاھش از نشاط مي

بھ سفارت سوئد واقع در كوچة باك رفت و سالن مخصوص خود را در آنجا برقرار ساخت؛ ولي چون 
نكر، در سال . كرد یي كھ روي بانك پدرش بود اداره ميمادرش بیمار بود، امور سالن را در آپارتمانھا

او را دوباره فرا خواندند تا براي جلوگیري از  ١٧٨٨از وزارت دارایي منفصل شده بود، ولي در  ١٧٨١
وي در این ھنگام با وجود میلیونھا ثروتي كھ داشت محبوب پاریسیھا بود، و . انقالب كاري انجام دھد
سیاست، در . كرد؛ از این لحاظ، حق داشت كھ بھ خود ببالد شتاقانھ بھ او كمك ميژرمن، با زبان و قلم، م

  .داد كنار عشق آزاد، اساس لذت او را تشكیل مي

بنا بھ توصیة نكر، لویي شانزدھم اتاژنرو را فرا خواند؛ باز ھم براساس اصرار نكر بود كھ وي بھ طبقات 
، ١٧٨٩ژوئیة  ١٢در . ینند، و امتیاز طبقاتي را حفظ كنندگانھ اجتماعي دستور داد كھ جدا از ھم بنش سھ

وي بھ اتفاق . درنگ خاك فرانسھ را ترك گوید لویي بار دیگر نكر را عزل كرد، و بھ او دستور داد كھ بي
  ھمسرخود بھ بروكسل رفت، وژرمن كھ از خشم دیوانھ 

نادیده گرفت و ھمراه ژرمن و سرنوشت شده بود بھ دنبال او بھ راه افتاد؛ ستال نیز وظایف رسمي خود را 
شاه، كھ . ژوئیھ عوام پاریس قلعة باستیل را گرفتند و سلطنت را مورد تھدید قرار دادند ١۴در . حركت كرد

نكر آمد و مردم از . ترسیده بود، قاصدي بھ دنبال نكر فرستاد كھ او را بھ پاریس و منصبش بازگرداند
پاریس بازگشت و از آن بھ بعد تا قتل عامھاي سپتامبر ھر روز در ژرمن شتابان بھ . اواستقبال كردند

  .معرض جریانھاي سوزان انقالب بود

دانست و سیاست خود را با ثروت خویش  ژرمن كھ مراحل نخستین اتاژنرو را وابستھ بھ پدر خود مي
حت نظر شمرد، از اتاژنرو بھ حمایت پرداخت، ولي خواستار دو مجلس قانون گذاري ت متناسب مي

پادشاھي مشروطھ طلب شد كھ دولتي را كھ نمایندة مردم باشد بر سر كار آرد؛ آزادیھاي مدني را برقرار 
با پیشرفت انقالب، ژرمن ھمة نفوذ خود را صرف تعدیل ژاكوبنھا و . سازد؛ و از مالكیت حمایت كند

  .كرد تشویق ژیروندنھا مي

كرد معتقد بودند كھ  تقریبًا ھمة مرداني را كھ مالقات مي. رفتاما بر ژاكوبنھا با فلسفة اخالقي خود پیشي گ
ازدواجشان با توجھ بھ پیوستگي اموال صورت گرفتھ بود، نھ از طریق پیوند دلھا، از این رو خود را محق 

مند شوند ولي در عین  دانستند كھ یكي دو معشوقھ اختیار كنند تا از ھیجان و شور و وجد عاشقانھ بھره مي
قیده داشتند كھ چنین امتیازي نباید بھ ھمسر داده شود، زیرا كھ بیوفایي او ممكن است در انتقال حال ع

  .ثروت، شك و تردیدیھایي بھ وجود آرد
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ثروت مورد نظر و آتي تقریبًا  -كھ تنھا فرزند خانواده بود - ژرمن با این دلیل موافق نبود، زیرا در مورد او
این نتیجھ رسید كھ باید در عشقبازي و حتي در امتحان كردن بستر  وي بھ. گرفت كًال بھ او تعلق مي
  .دیگران آزاد باشد

وي ظرف مدت كوتاھي، از احترام گذاشتن بھ شوھر خود بیزار شد، زیرا این مرد بھ سبب آنكھ زیاد مطیع 
ن معشوقة از این رو، وقتي كھ وي مادموازل كلرون را بھ عنوا. نمود و سر بھ راه بود، جالب توجھ نمي

كرد؛ در  بارون عایدي رسمي خود را خرج آن بازیگر ھفتاد سالھ مي. خود برگزید، ژرمن اعتراضي نكرد
رسانید كھ  باخت؛ و قروضي بھ ھم مي كرد و مي ورزید؛ قمار مي وظایف خود بھ عنوان سفیر اھمال مي
وقھا، پیاپي، بر سر راه ژرمن پیدا بھ این ترتیب بود كھ معش. پرداختند ھمسر و پدر زنش آن را بھ اكراه مي

؛ »شناسم اي جز وجدان خود نمي میان خدا و عشق، ھیچ واسطھ«: شدند چنانكھ در داستان دلفین گفتھ است
یكي از نخستین ھمكارانش تالران، اسقف سابق اوتون، بود، كھ با او . توان برآمد و از عھدة وجدان نیز مي

آنتوان دوگیبر رسید كھ چندي  -پس از او نوبت كنت ژاك. تان بوددر انعطاف پذیري سوگند و نذر ھمداس
سال قبل، . سالگي در گذشت اما او در سن چھل و ھفت. پیش از آن، مرد مطلوب ژولي دولسپیناس بود

وي كھ . الرا دوست شد و بھ او دلبستگي پایدارتري پیدا كرد - ژرمن بھ طور صمیمیتري بالوئي دوناربون
  سالگي چندین طفل  وسھ وع بھ وجود آمده بود، خود در سياز ازدواجي نامشر

از لحاظ توارث اجتماعي، كامًال طرفدار . نمود بود كھ از جواني غیرآزاد و فاقد اصالت خانوادگي بعید مي
بود، ولي ژرمن او را با عقاید خود در مورد برقراري سلطنت » نوكیسھ«اشراف و مخالف بورژوازي 

اگر . د كھ در آن طبقة مرفھ از لحاظ قدرت با نجبا و پادشاه سھیم و شریك باشداي ھمعقیده كر مشروطھ
از وابستگیھاي خود . سرنوشت خود را بھ خاطر من تغییر داد«بتوان بھ حرف ژرمن اعتماد كرد، ناربون 

اگر قلبم را تصرف كند … خالصھ، مرا متقاعد كرد كھ. دست برداشت و زندگي خود را وقف من كرد
  » .ولي اگر آن را قطعًا از دست دھد، زنده نخواھد ماند. خواھد شد خوشبخت

اش بھ دست نجبایي كھ در پیرامون شاه قرار داشتند  نكر، كھ سیاست آزادیخواھانھ ١٧٩٠سپتامبر  ۴در 
. اثر شده بود، استعفا كرد و با ھمسر خود بھ طور موقت در قصر خود در كوپھ بھ استراحت پرداخت بي

تبر بھ آنھا پیوست، ولي بسرعت از آرامشي كھ در سویس بود خستھ شد، و بھ جایي برگشت ژرمن در اك
دانست؛ با این وصف آن را جایي دلپذیر  مي» فاضالب كوچة باك«كھ در مقام مقایسھ با كوپھ، آن را 

او در  در آنجا، صداي الفایت، كوندورسھ، بریسو، بارناوا، تالران، ناربون، و نیز صداي خود. شمرد مي
كرد؛ بلكھ مایل  آزمایي صرف و زیركانھ قناعت نمي وي بھ مذاكرات ادبي و طبع. انداخت سالن طنین مي

آرزوي بازگرداندن فرانسھ را از آیین كاتولیك بھ آیین پروتستان . بود كھ سھمي در سیاست نیز داشتھ باشد
ا با استقرار سلطنت مشروطھ بھ پایاني پروراند، ولي امیدوار بود كھ، با كمك اشراف، انقالب ر در سر مي

با كمك الفایت و بارناو، ژرمن كاري كرد كھ ناربون بھ وزارت جنگ منصوب شود . آمیز برساند مسالمت
چھ افتخاري براي مادام «: و گفت. ماري آنتوانت بھ اكراه با این انتصاب موافقت كرد). ١٧٩١دسامبر  ۶(

  » !تش را در اختیار داشتھ باشددوستال؛ چھ لذتي براي او كھ تمام ار

، یادداشتي بھ پادشاه تسلیم، و بھ او توصیھ كرد كھ با ١٧٩٢فوریة  ٢۴در . ناربون بسرعت عمل كرد
اشراف قطع رابطھ كند و بھ حمایت از بورژوازي ملكداري كھ بھ ابقاي قانون و نظم و حكومت مشروطھ 

ان با خشم اعتراض كردند؛ لویي تسلیم آنھا شد، و سایر وزیر. ملزم است بپردازد و بھ آن اعتماد كند
روالن، براي نمك پاشیدن بر جراحت  قصر آمال ژرمن فرو ریخت، و رقیبش مادام. ناربون را عزل كرد

  . وپا كرد او، بھ وساطت بریسو، مقام وزارت كشور را براي شوھر خود دست

جمعي را در آن  ١٧٩٢ژوئن  ٢٠ر د. را در پاریس گذرانید ١٧٩٢ژرمن قسمت اعظم سال وحشتناك 
این رفتار نابخردانھ و غیرمھذب آنان او را بھ وحشت . كنند طرف رود سن دید كھ بھ تویلري حملھ مي

سوگندھا و فریادھاي ترسناك، حركات تھدیدآمیز، و سالحھاي كشندة آنھا «: انداخت؛ در این باره گفتھ است
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ولي آن » .رامي را كھ نوع بشر باید داشتھ باشد از بین ببرداي وحشتناك داشت كھ شاید تا ابد احت منظره
  بھ منزلھ تمرین دوستانھ بود، و بر اثر كاله سرخ انقالب كھ برسر شاه » یوم«

خونین تویلري را بھ دست جماعتي مشاھده كرد كھ آرام ننشستند تا شاه و ملكھ جھت یافتن پناھگاھي موقتي 
ز شروع بھ توقیف اشرافي كردند كھ در دسترس بودند؛ ژرمن ثروت شورشیان پیرو. بھ مجلس مقنن رفتند

ناربون را در زوایاي سفارت سوئد . خود را سخاوتمندانھ در راه حمایت از دوستان معنون خود بھ كار برد
خواستند خانة او را تفتیش كنند سخت مقاومت ورزید، و سرانجام  پنھان كرد، و در برابر نگھباناني كھ مي

  .برد سر مي اوت، ناربون سالم در انگلیس بھ ٢٠در . منصرف كرد آنھا را

سپتامبر روي داد، و آن ھنگامي بود كھ سان ـ كولوتھایي كھ از وحشت دیوانھ شده بودند  ٢واقعة بدتري در 
اشراف توقیف شده و حامیان آنھا را از زندانھا بیرون آوردند و، بعد از خروج، یكایك آنھا را بھ قتل 

وي پس از آنكھ بھ بسیاري از دوستان . نزدیك بود مادام دوستال نیز بھ ھمین سرنوشت دچار شود. درساندن
اي مجلل كھ  سپتامبر با كالسكھ ٢خود جھت خروج از پاریس و فرانسھ كمك كرد، خود در آن روز آفتابي 

شھر بھ حركت ھاي  كشید، ھمراه نوكران خود با لباس مخصوصشان، بھ طرف دروازه شش اسب آن را مي
. درآمد، و عمدًا از لباس و نشانھاي زن سفیر استفاده كرد تا شاید از احترامات سیاسي برخوردار شود

جلو كالسكة او را » گروھي از پیر زنان كھ از جھنم بیرون آمده بودند«تقریبًا در ھمان لحظات اول، 
در آنجا . كھ بھ طرف دفتر بخش بروندجمعي از كارگران تنومند بھ رانندگان او دستور دادند، . گرفتند

: خود او در این باره نوشتھ است. ژاندارمي آن عده را از میان مردم مخالف بھ ساختمان شھرداري برد
از كالسكھ بیرون آمدم، و ضمن آنكھ جماعتي مسلح دورم را گرفتھ بودند، از میان پرچیني از نیزه «

پلیسي . ام نشانھ گرفت ال رفتم، مردي نیزة خود را بھ طرف سینھھا كھ پراز نیزه بود با گذشتم، چون از پلھ
در » .اگر در آن لحظھ لیز خورده بودم، كارم تمام شده بود. كھ ھمراھم بود آن نیزه را با شمشیرش كنار زد

اي داد  آن مرد ھمراه او تا سفارت رفت و بھ او گذرنامھ. دفتر كمون، دوستي را دید كھ باعث نجات او شد
وي توانست روز بعد بدان وسیلھ بسالمت از پاریس بیرون برود و پس از سفري طوالني خود را بھ كھ 

در ھمان روز بود كھ سر شاھزاده خانم المبال را كھ روي نیزه گذاشتھ بودند از زیر پنجرة . كوپھ برساند
  .ملكة محبوس عبور دادند

بر، چون از جریان انقالب خبردار شدند، از در اكت. سپتامبر بھ آغوش پدر و مادر بازگشت ٧ژرمن در 
، آن مادر ١٧٩٢نوامبر  ٢٠در . ژنو بھ طرف مشرق یعني رول رفتند كھ بھ لوزان نزدیكتر بود

. زایید كھ در طي ماجراجوییھاي مھلك خویش آن را ھمواره با خود داشت) آلبر(وشش سالھ پسري  بیست
. كرد، كھ پدر كودك است قاعد كردند، یا خود او تظاھر ميشاید ناربون پدر او بود، ولي ھمسر ژرمن را مت

این . ژرمن بھ بعضي از زنان و مردان معنون یا غیر آن در رول، و سپس در كوپھ، بھ طور موقت پناه داد
نھ او و نھ پدرش در مقابل بدبختي اھمیتي بھ افكار عمومي «. افراد از ترس دورة وحشت گریختھ بودند

  » .دادند نمي

مي كھ ژرمن شنید ناربون درصدد است پناھگاه خود را در انگلیس ترك گوید و براي دفاع از لویي ھنگا
شاھزدھم بھ پاریس برود، نتوانست این امر را تحمل كند كھ وي زندگي خود را بھ خطر بیندازد ناچار 

گذشت و در  از طریق فرانسھ و از كانال مانش. بایستي براي منصرف كردن او شخصًا بھ انگلیس برود
در جونیپرھال در میكلم نزدیك لندن، بھ ناربون رسید ـ قضا را در ھمین روز بود كھ  ١٧٩٣ژانویة  ٢١

رسید كامًال افسرده شده بود،  عاشق دیرین او چون از اخباري كھ مي. لویي شانزدھم با گیوتین اعدام شد
اش بر اثر تأثر  و عشق او بھ معشوقھنتوانست بھ او خوشامد پرشوري بگوید؛ رگ اشرافي او تحریك شده 

تالران بارھا از مجاورت لندن براي . و تأسف از حال پادشاه، شور و حرارت خود را از دست داده بود
) در خالصة مكولي(برني بھ آنھا پیوست، و  فني. ساخت آمد، و آنھا را با مطایبات خود شاد مي دیدن آنھا مي

بشاشترین فصاحت، باھوشترین مالحظھ، . اي نشنیده بود مھھرگز چنان مكال«چنین متذكر شد كھ 
» .درخشانترین طنز، درباریترین لطافت، ھمگي در وجود او جمع شده و او را سحرانگیز ساختھ بود
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. كنند برني حاضر نشد این شایعھ را بپذیرد كھ ناربون و ژرمن با یكدیگر ضمن ارتكاب زنا زندگي مي فني
  :یخ موسیقي شھرت داشت نوشتو بھ پدر خود كھ در تار

ژرمن او را . این خبر براي من كامال تازگي داشت، و شدیدًا معتقدم كھ بھتان و افتراي فاحشي بیش نیست
. گري از عشوه حتي بسیار دوست دارد، ولي چقدر علني، چقدر بھ سادگي، چقدر غیرتصنعي، و چقدر خالي

… . صفات عقالني او در نظر ناربون تنھا كشش اوست. ژرمن بسیار ساده است، و ناربون بسیار زیبا… 
كنم اگر روزي با آنھا باشید و معاشرت آنھا را ببینید، درك خواھید كرد كھ دوستي آنھا دوستي  فكر مي

  . خالص ولي قابل ستایش است

رفتن ولي پس از آنكھ اطمینان یافت كھ این جفت مشھور بیشرمانھ مشغول ارتكاب گناھند، باكمال تأسف از 
  .بھ جونیپرھال خودداري كرد

ورزیدند، زیرا آنھا را بھ دفاع از جمھوري متھم  اشراف مھاجر نیز از این گروه كوچك اجتناب مي
، ژرمن بھ سوي اوستاند حركت كرد و سپس بھ عنوان ھمسر سفیر سوئد در ١٧٩٣مھ  ٢۵در . كردند مي

در . د مالقات كرد، و ھمراه او رھسپار كوپھ شدكمال امن بھ برن رفت و در آنجا با شوھر دیر آشناي خو
آنجا كتابي نوشت تحت عنوان اظھار عقیدة زني در بارة محاكمة ملكھ كھ استمداد پرشوري براي ترحم 

  .با گیوتین اعدام كردند ١٧٩٣اكتبر  ١۶نسبت بھ ماري آنتوانت بود؛ ولي ملكھ را در 

گ او چنان با تأثر سوگواري كرد كھ تنھا از یك شوھرش در مر. درگذشت ١٧٩۴مھ  ١۵مادام نكر، در 
ره نزدیك لوزان  ژرمن كھ زیاد متأثر نشده بود، بھ قصر مزه. گیرد زندگي مشترك طوالني سرچشمھ مي

. ریبینگ بھ دست فراموشي بسپارد وجود آرد، و ھمھ چیز دیگر را در آغوش كنت اي بھ رفت تا سالن تازه
  خص دیگري را بھ جاي ناربون كھ دیر سر رسیده بود، ش

وھفتسالھ و از اھالي  كنستان، كھ تقریبًا بیست دار و مویي سرخ بھ نام بنژامن اي كك ومك بلندقد با چھره
سویس بود با ژرمن در نیون مالقات كرد، و با او اتحادي ادبي و عشقي بست كھ مدتھا بھ طول انجامید ـ 

  .اتحادي كھ پراز كشمكش بود

توانست بھ پاریس  ر سقوط كرده بود؛ اعتدالیون بھ قدرت رسیدند، و ژرمن ميدر این موقع روبسپی
بھ این شھر آمد و با شوھر خود آشتي كرد، و بھ احیاي سالن خود در سفارت  ١٧٩۵وي در مھ . بازگردد

در آن محل رھبران جدید كنوانسیون را كھ نزدیك بھ انحالل بود گردآورد ـ باراس، تالین، . سوئد پرداخت
انگالس، و فحول ادبي مانند ماري ـ ژوزف دوشنیھ؛ و چنان با حرص و آز وارد سیاست شد كھ / واسي دب

طلبانھ را رھبري، و ضمنًا بھ شوھر  ھاي سلطنت اي در كنوانسیون او را متھم كرد بھ اینكھ توطئھ نماینده
 ١٧٩۶گوید؛ در اول ژانویة  كمیتة نجات ملي بھ او دستور داد كھ خاك فرانسھ را ترك. كند خود خیانت مي

انگیزي پرداخت تحت  وي دوباره بھ كوپھ بازگشت، در آنجا میان كنستان و كتابھاي خود، بھ بررسي غم
عنوان دربارة نفوذ ھیجانات كھ پراز افكار روسو و احساسات بود و انعكاسي از رنجھاي ورتر بھ شمار 

. مقدمات بازگشت شورانگیز او را فراھم ساختند دوستانش در پاریس. كرد رفت و خودكشي را مدح مي مي
تواند بھ فرانسھ بازگردد، ولي حق ندارد از سي كیلومتري پاریس بھ این  مدیره بھ او اطالع داد كھ مي ھیئت

 ١٧٩٧در بھار . اي قدیمي نزدیك اریوو مقیم شد رو بھ اتفاق كنستان در صومعھ از این. شھر نزدیكتر شود
ژوئن دختري زایید كھ او را  ٨در آنجا بود كھ در . د كھ بھ شوھرش در پاریس بپیونددبھ او اجازه داده ش

وسیلة باراس، موفق شد كھ تالران  در میان این گرفتاریھا، بھ. آلبرتین نام نھاد؛ پدرش معلوم نبود كھ كیست
ستال مقام سفارت بارون دو ١٧٩٨در . از تبعید فراخوانده، بھ عنوان وزیرامورخارجھ بھ كار گمارده شود

رو با دادن مقرري بھ ژرمن، دوستانھ او را طالق داد، و بھ آپارتماني  از این. كبراي خود را از دست داد
  .در ھمانجا درگذشت ١٨٠٢در . رفت كھ اكنون در میدان كنكورد است
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د، ژرمن بار ، در ضیافتي كھ بھ وسیلة تالران بھ افتخار بازگشت فاتح ایتالیا داده ش١٧٩۶دسامبر  ۶در 
اي با او در تمجید از پدرش سخن گفت؛ نخستین بار بود كھ  ناپلئون چند كلمھ. نخست با ناپلئون مالقات كرد

آنگاه » .قدري آشفتة شدم، اول از تمجید و بعد از ترس«: خود او گفتھ است. ژرمن در جواب فروماند
« : آمیز داد وي پاسخي شیطنت» ه كیست؟بزرگترین زن زنده یا مرد«معني از ناپلئون كرد كھ  سؤالي بي

چھار روز بعد ژرمن او را دوباره دید، و آن در زماني بود كھ ناپلئون در » .كسي كھ بیشتر بچھ داشتھ باشد
ژرمن از تركیب حیا و غرور در وجود . مدیره واقع شد قصر لوكزامبورگ مورد ستایش و احترام ھیئت

ژرمن . و، در اینجا مردي بود كھ سرنوشت فرانسھ را در دست داشتناپلئون بھ شگفتي افتاد؛ بھ عقیدة ا
خواست كھ محرم اسرار او شود؛ در كارھاي بزرگ با او شركت جوید؛ و شاید ھم او را جزء  دلش مي

   ١٠در . فتوحات خود محسوب كند

از آن بھ بعد در گفت كھ ناپلئون در سن ـ كلو با موفقیت روبرو شده و لقب كنسول اول را بھ دست آورده و 
بھ عقیدة او عصر . واقع فرمانرواي فرانسھ شده است، ژرمن مانند عاشقي پنھاني احساس شادي كرد

  .ومرج و افكار سیاه بھ پایان رسیده و عصر قھرماني و افتخار آغاز شده بود ھرج

IX ھاي بعدي  ـ اندیشھ  

داد، بازگفتیم، الزم است با توجھ  اجازه ميپس از آنكھ سرگذشت انقالب كبیر فرانسھ را، تا آنجا كھ پیري 
باشد؛ آیا انقالب نظر بھ علل و نتایجي  بھ ھمان محدودیتھا بھ سؤاالتي جواب دھیم كھ در فلسفھ مطرح مي

كھ داشت موجھ بود؟ آیا بھ طور كلي منافع مھمي براي فرانسویان یا بشر برجاي گذاشت؟ آیا این منافع 
كند؟ در اینجا فقط دربارة  ذاب بھ دست آید؟ آیا ماھیت بشر را روشن ميومرج و ع ممكن بود بدون ھرج

گوییم، یعني تغییرات سریع و شدید در امر دولت از لحاظ نیروي انساني و  انقالبات سیاسي سخن مي
دانیم؛ تغییر سریع كارمندان را ھمراه با شدت عمل یا بھ  ما پیشرفت بدون خشونت را تكامل مي. سیاست

نامیم؛ ھرگونھ مقاومت علني در برابر قدرت  مي» كودتا«انوني، ولي بدون تغییر نوع حكومت، طور غیرق
  .گوییم موجود را شورش مي

كھ باعث تضعیف » پارلمانھا«شورش ) ١: (علل انقالب كبیر فرانسھ بھ طور خالصھ از این قرار است
لئان براي بھ دست آوردن تاج و تخت اور/ طلبي فیلیپ د جاه) ٢(شد؛ » نجباي ردا«قدرت شاه و وفاداري 

شورش بورژواھا علیھ عدم توجھ و بیعالقگي دولت بھ امور مالي، دخالت دولت در ) ٣(لویي شانزدھم؛ 
اقتصاد، ثروت غیرتعاوني كلیسا در برابر ورشكستگي ملي، و امتیازات مالي و اجتماعي و انتصابي طبقة 

ھاي كلیسا؛  الي و فرامین، مالیاتھاي دولتي، و عشریھشورش كشاورزان علیھ عوارض فئود) ۴(اشراف؛ 
شورش عوام پاریس علیھ ظلم، دشواریھاي قضایي، نقایص اقتصادي، گراني قیمتھا، و تھدیدات ) ۵(

ھا و  تبلیغ در روزنامھ: كردند اورلئان براي این مقاصد كمكھاي مالي مي/ بورژوازي و فیلیپ د. نظامي
كردن جمعیتھا و سازماندھي مجدد طبقة سوم بھ صورت مجلس ملي تا یك  پول دادن بھ سخنوران؛ اداره

عملي بھ وجود آورد كھ پادشاه را  طبقة عوام شھامت، نیرو، خون و شدت. قانون اساسي انقالبي تنظیم كند
پوشي از  ترسانید؛ او را بھ پذیرفتن مجلس و قانون اساسي وادار ساخت؛ و اشراف و كلیسا را بھ چشم

عنوان علت كوچكتري، بتوانیم انسانیت و تردید رأي شاه را كھ  شاید، بھ. عشریھ مجبور كرد عوارض و
  .مخالف خونریزي بود نیز ذكر كنیم

  اي زیاد و پیچیده و متعدد و پایدار بود كھ براي آنكھ حق آنھا را ادا  نتایج انقالب كبیر فرانسھ بھ اندازه

كشاورزان آزاد كھ تاحدي مالك زمین بودند، بھ جاي فئودالھا : ودنتایج سیاسي آن آشكار ب .ـ نتایج سیاسي١
برسر كار آمدند؛ دادگاھھاي مدني بھ جاي دادگاھھاي فئودالي برقرار شد؛ یك دموكراسي با محدودیت 

سرمایھ جاي سلطنت استبدادي را گرفت؛ بورژوازي بھ عنوان یك طبقة مسلط واداري، بھ جاي اشراف 
ـ تساوي در برابر قانون و امكانات،  ھمراه با دموكراسي ـ الاقل در حرف و امید. معنون برسركار آمد
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این آزادیھا بزودي، بر اثر عدم . آزادي نطق و بیان عقیده، آزادي مذھب و آزادي مطبوعات، برقرار شد
یل تساوي طبیعي افراد از لحاظ استعداد، و عدم تساوي محیط آنھا از لحاظ منزل و مدرسھ و ثروت، تقل

گسترش این آزادیھاي سیاسي و اقتصادي و قضائي بھ سبب سرایت آنھا در شمال ایتالیا، ناحیة . یافت
راینالند، بلژیك، و ھلند بھ وسیلة ارتشھاي انقالبي، بھ ھمان اندازه كھ در فرانسھ اھمیت داشت، در این 

داخت، و پس از سقوط ناپلئون ھم نواحي نیز قابل مالحظھ بود، چھ در این مناطق نیز رسم فئودالي را بران
توان فاتحان را آزادیبخشھایي دانست كھ عطایاي خود را با اخاذیھاي  بھ این تعبیر، مي. بازنگشت

  .دار كردند حكومتشان لكھ

مستقلي را كھ زیر سلطة بارونھاي فئودال و باجھاي فئودالي، نژاد، سنن، پول  انقالب وحدت استانھاي نیمھ
نظر دولت مركزي فرانسھ درآورد كھ كًال  بودند بھ كمال رسانید؛ و ھمة آنھا را تحت و قانونھاي مختلف

گونھ كھ توكویل خاطرنشان كرده است، از زمان  این تغییر، ھمان. داراي ارتشي ملي و قوانیني ملي شدند
داراي  گرفت، زیرا كھ تجارت در سراسر فرانسھ بوربونھا در جریان بود؛ و بدون انقالب ھم انجام مي

شد؛ و این امر بسیار مشابھ اقتصاد ملي در  نفوذي وحدتبخش بود و بتدریج مرزھاي استاني نادیده گرفتھ مي
بھ دست دولت فدرالي كھ مجبور بود نیرومند باشد از » حقوق ایاالت«ایاالت متحده بود كھ در نتیجة آن 

  .بین رفت

ھ تفوق اقتصادي و قدرت سیاسي، احتماًال بدون بھ ھمین ترتیب، آزادي كشاورزان، و رسیدن بورژوازي ب
با توجھ بھ نتایج ) ١٧٩١ـ ١٧٨٩(انقالب در زمان مجلس ملي . تر گرفت، ولي آھستھ انقالب ھم انجام مي

برپا شد دورة فترت  ١٧٩۵تا  ١٧٩٢پایدارش كامًال موجھ بود، ولي انقالباتي كھ در زمان دولتھاي 
ھا و حمالت خارجیان را  رور و انحطاط اخالقي رواج داشت، و توطئھاي بود كھ در آن قتل و ت وحشیانھ

، ھنگامي كھ انقالبي دیگر باعث برقراري ١٨٣٠در سال . توان بھ طور كافي براي آن دلیل آورد نمي
  .انجام گرفت ١٧٩١سلطنت مشروطھ شد، نتیجة آن تقریبًا ھمان بود كھ در 

ي متحد در آورد؛ ولي پیشرفت ناسیونالیسم، بھ عنوان یك صحیح است كھ انقالب فرانسھ را بھ صورت ملت
كرده، نوعي  در قرن ھجدھم، در میان طبقات تحصیل. منبع خصومت گروھي، اثر انقالب را ازبین برد

جمعي ملي از لحاظ فرھنگ و لباس و زبان پیش آمد؛ حتي ارتشھا خود از لحاظ رھبر و  تضعیف دستھ
  در نتیجة انقالب بھ . یدا كردالمللي پ سرباز بیشتر جنبة بین

نوعي اخوت نظامي میان سرداران نظامي . جاي سلسلھ را بھ عنوان ھدف وفاداري و انگیزة جنگي گرفت
. جانشین طبقة اشرافي افسران شد؛ قدرت سربازان میھندوست بر مستخدمان بیروح رژیم قدیم فائق آمد

ل یافت، تنھا منبع نظم در كشوري آشفتھ شد و بھ ھنگامي كھ ارتش فرانسھ از لحاظ انضباط و غرور تكام
  .صورت یگانھ پناھگاه در مقابل بیكفایتي دولتیان و شورش مردم درآمد

انقالب، بدون تردید، آزادي را در فرانسھ و نواحي دیگر پیش برد؛ تا مدتي آزادي جدید را بھ مستعمرات 
ي فردي، كیفر خود را دربردارد؛ آن قدر افزایش اما آزاد. فرانسھ تعمیم داد، و بردگان آن را آزاد ساخت

رود؛ آزادي بدون حد  جمعي فراتر مي یابد كھ از محدودیتھاي الزم براي نظم اجتماعي و بقاي دستھ مي
گذشتھ از این، آن نوع توانایي كھ براي انقالب الزم است با آنچھ . ومرج كامل است وحصر بھ معناي ھرج

اعتنایي بھ  كند، یكي با كینھ و ھیجان و شجاعت و بي دارد كامًال فرق مي براي ایجاد نظمي جدید ضرورت
از آنجا كھ . رود؛ دیگري مستلزم بردباري و خرد و داوري عملي و احترام بھ قانون است قانون پیش مي

اي از سنت و عرف نیست، معموًال تصویب آن و حمایت از آن متكي بھ قدرت  قوانین جدید داراي پشتوانھ
؛ طرفداران آزادي یا تسلیم قدرتمندان خواھند شد یا خود قدرت را بھ دست خواھند گرفت؛ و این عده است

دیگر رھبران جماعتھاي خرابكار نیستند، بلكھ رؤساي سازندگان با انظباطي ھستند كھ تحت حمایت و 
ند یا آن را كوتاه كند انقالبي خوشبخت است كھ بتواند از استبداد طفره ز. نظارت دولتي نظامي قرار دارند

  .و منافع آزادي خود را براي آیندگان نگاه دارد
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داري، و ھر یك از آن دو  انقالب عبارت بود از مالكیت كشاورزان و برقراري سرمایھ. ـ نتایج اقتصادي٢
ومندي كار نیر صورت قدرت محافظھ كشاورزان كھ با زمین پیوند یافتھ بودند، بھ. بار آورد پایاني بھ نتایج بي

صورت لنگرگاه  درآمدند و فشار سوسیالیستي كارگران بدون زمین را خنثي كردند، براي مدت یك قرن بھ
داري، كھ بدین ترتیب  سرمایھ. زمینة ثبات در كشوري درآمدند كھ بر اثر ضربات بعدي انقالب متشنج بود
عنوان  ي ثروت ارضي را بھاز طرف روستا در امن و امان بود، در شھرھا تكامل یافت؛ پول منقول جا

فیزیوكراتھا در مبارزة خود . قدرت اقتصادي و سیاسي گرفت؛ كار آزاد از قید نظارت دولت رھایي یافت
براي تعیین قیمت و دستمزد و محصول و موفقیت و شكست در بازارـ یعني بازي نیروھاي اقتصادي بدون 

دیگر بدون مزاحمت یا تعویض ناشي از عوارض  كاال از استاني بھ استاني. دخالت قانون ـ پیروز شدند
  .ثروت صنعتي افزایش یافت و بتدریج در مقامات باال متمركز شد. داخلي بھ حركت درآمد

. استعدادھاي مختلف افراد مستلزم پاداشھاي مختلف است. سازد استعداد یا امتیاز آن را دوباره متمركز مي
در انقالب كبیر فرانسھ سعي شد كھ . شود حیط یا فرصت ميھر برتري طبیعي موجب امتیازاتي از لحاظ م

در رژیمھاي آزادیخواه، . این نابرابریھاي مصنوعي ازبین برود، ولي احیا شد، و آنھم با سرعت بیشتري
ھرچھ افراد بیشتر از آزادي برخوردار باشند، آزادتر خواھند بود كھ از : آزادي و برابري دشمن یكدیگرند

رو نابرابري در حكومتھایي كھ طرفدار آزادي كار  طبیعي یا محیط خود بھره برند؛ از ایننتایج برتریھاي 
برابري تعادلي ناپایدار است، و بر اثر ھر اختالفي در . شود و حامي حقوق مالكیت است زیادتر مي

را فقط با در بیشتر انقالبات، جلو نابرابري . پذیرد توارث، تندرستي، ھوش، یا اخالق بھ زودي پایان مي
در فرانسة . باشد گیرند و ھمین شیوه است كھ در كشورھاي استبدادي مرسوم مي محدود كردن آزادي مي

اما در مورد برادري، این اصل زیر تیغة گیوتین آسیب دید، و . توانست رشد كند دموكراتیك، نابرابري مي
  .صورت رسمي اجتماعي درآمد باگذشت روزگار، پوشیدن شلوار بلند بھ

انقالب، آزادي نطق و بیان و عقیده، آزادي . انقالب ھنوز در زندگي ما تأثیر دارد .ـ نتایج فرھنگي٣
مطبوعات و آزادي اجتماعات را اعالم داشت، ولي آن را بسختي محدود كرد؛ ناپلئون در نتیجة فشار جنگ 

اي  صورت شیوه مكرر، بھ بھ آن پایان داد، ولي اصل آن باقي ماند و در قرن نوزدھم، با وجود مبارزات
انقالب روش ملي مدارس را طرحریزي و . عمًال یا ظاھرًا مورد قبول در دموكراسیھاي قرن بیستم درآمد

در . اي جھاني در برابر علوم االھي مورد تشویق قرار داد علم را بھ منزلة شق ثانوي و نظریھ. آغاز كرد
أمور كرد سیستم جدیدي براي اوزان و مقیاسات دولت انقالبي ھیئتي را بھ رھبري الگرانژ م ١٧٩١

سیستم متري كھ حاصل این اقدام بود در . كشور، كھ بتازگي وحدت خود را باز یافتھ بود، عرضھ كند
این سیستم راه خود را بتدریج در والیات . صورت قانوني یافت ١٧٩٩رسمیت یافت، و در  ١٧٩٢

كم جاي شمار  كامل نشده بود؛ ھمین سیستم است كھ امروزه كم ١٨۴٠ولي پیروزي آن تاسال  بازكرد،
  .گیرد ميرا در بریتانیاي كبیر  دوازدھي

  انقالب شروع بھ تفكیك كلیسا از دولت كرد، ولي این كار در فرانسھ كھ اكثر جمعیت آن كاتولیك بود و در 

. اي جاندار دوباره روبھ ضعف دارد تأثیر اسطوره تكمیل نشد، و امروزه تحت ١٩٠۵این تفكیك تا سال 
از آنكھ این تفكیك را انجام داد، درصدد برآمد كھ اخالقیات طبیعي را تعمیم دھد؛ ولي دیدیم كھ  انقالب پس

از یك لحاظ، تاریخ فرانسھ در قرن نوزدھم عبارت بود از كوششي طوالني ـ . در این كار ھم موفق نشد
رسد كھ ھنوز  حالي بھ پایان مي قرن بیستم در. وگاه متشنج ـ براي جبران انحطاط اخالقي ناشي از انقالب

  .یك جانشین طبیعي براي مذھب پیدا نشده است تا این حیوان ناطق را ترغیب بھ رعایت اصول اخالقي كند

اي قلیل را كھ تعدادشان روبھ افزایش  انقالب درسھایي براي فلسفة سیاسي باقي گذاشت، ازجملھ عده
رود بھ درك این حقیقت واداشت كھ طبع بشر در ھمة طبقات یكسان است؛ كھ انقالبیون بھ قدرت رسیده  مي

ر را با لویي شانزدھم كنند؛ كھ روبسپی تر ـ عمل مي مانند پیشینیان خود ـ و در بعضي موارد بیرحمانھ
ھاي سختي از وحشیگري جاي گرفتھ  كنند كھ در وجودشان ریشھ بعضیھا چون احساس مي. مقایسھ كنند

كند، نسبت بھ ادعاھاي انقالبي بدگمان شدند  است كھ پیوستھ در برابر نظارتھاي ناشي از تمدن مقاومت مي
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تورھاي مقدس مواجھ شوند، و فھمیدند كھ انقالب فقط و دیگر انتظار نداشتند كھ با پلیسھاي فسادناپذیر و سنا
  .تاحدي مؤثر است كھ تكامل اجازه دھد و تا جایي كھ طبیعت بشر اقتضا كند

رویھایش، تأثیري شدید بر خاطره، احساسات،  رغم نقایص ـ و شاید بھ سبب زیاده انقالب فرانسھ، علي
 ١٨۴٨حتي تا . سیھ گرفتھ تا برزیل ـ باقي گذاشتآرزوھا، ادبیات و ھنر فرانسھ و سایر كشورھا ـ از رو

اي كھ بیباكانھ و بیرحمانھ ھمة ارزشھاي سنتي را درھم  پیرمردان حكایاتي از قھرمانیھا و وحشت دوره
سابقھ  آیا عجیب نبود كھ تخیالت و عواطف بھ طرزي بي. كنند كوبید براي كودكان خود نقل مي مي

تر، مرد و زن را برانگیخت كھ بارھا بكوشند تا رؤیاھاي آن  شادمانھ انداز زندگي برانگیختھ شد، و چشم
دورة دھسالة تاریخي را بازنگري كنند؟ حكایات مربوط بھ بیرحمي، بعضیھا را بھ طرف بدبیني و از دست 

اي از  دادن ھرگونھ ایماني سوق داد؛ امثال شوپنھاور، لئوپاردي، بایرن، و موسھ؛ شوبرت و كیتس نمونھ
از طرف دیگر، افراد خوشبین و امیدبخشي نیز بودند مانند ھوگو، . دبینیھا در نسل بعدي بھ شمارنداین ب

بالزاك، گوتیھ، دالكروا، برلیوز، بلیك، شلي، شیلر و بتھوون، كھ در نھضت رمانتیك تعالي احساس و 
وشش  رانسھ تا بیستف. كاري، سنت، تحریم و محدودیت كامًال سھیم بودند تصور و نیز مبارزه با محافظھ

تأثیر انقالب و ناپلئون، بزرگترین داستان ماجراجویانھ و بزرگترین رویداد رمانتیك در شگفت  سال، تحت
ماند و مردد بود؛ و نیمي از جھان بر اثر آن ربع قرن پرحادثھ بھ وحشت افتادند یا از آن الھام گرفتند، 

چنان فراز و نشیبي بود كھ تاریخ بندرت نظیر آن را  كشیده دستخوش اي كھ در آن، ملتي عالي و رنج دوره
  دیده بود، و از آن زمان تاكنون ھم ھرگز 
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كتاب دوم

  اعتالي ناپلئون

   فصل ھفتم

  

  دورة كنسولي

  ١٨٠۴مھ  ١٨ -١٧٩٩نوامبر  ١١

I  ـ قانون اساسي جدید  

  ـ كنسولھا١

دوكوـ با كمك دو كمیتھ از شوراھاي  ، كنسولھاي موقت ـ ناپلئون، سییس، و روژه١٧٩٩نوامبر  ١٢در 
عنوان اعضاي  سییس و دوكو، بھ. اي جدید در قصر لوكزامبورگ گرد آمدند گذشتھ بھ منظور ایجاد فرانسھ

اوژن، اورتانس، و كارمندان  مدیرة اخیر، قبًال آپارتمانھایي در آنجا گرفتھ بودند؛ ناپلئون، ژوزفین، ھیئت
  . نوامبر بھ آنجا انتقال یافتند ١١آنھا در 

. فاتحان كودتا با ملتي مواجھ شدند كھ گرفتار اوضاع پریشان اقتصادي، سیاسي، مذھبي و اخالقي بود
 ھاي مالكیت را كشاورزان نگران بودند كھ مبادا یكي از اعضاي افراد خاندان بوربون زمامدار شود و قبالھ

ھا وضع خود را در نتیجة بنادر محاصره شده، راھھاي متروك، و  بازرگانان و صاحبان كارخانھ. ملغي كند
گذاري در اوراق قرضھ در دولتي كھ بھ كرات  متخصصان مالي از سرمایھ. دیدند راھزنان در خطر مي

ن، انجام خدمات سرنگون شده بود تردید داشتند؛ و در این ھنگام كھ وضع كشور مستلزم اجراي قانو
عامل مذھب پیوستھ راه . فرانك موجودي داشت ١‘٢٠٠المنفعھ، و دستگیري از فقرا بود، خزانھ فقط  عام

ھزار كشیش كاتولیك فرانسھ از امضاي اساسنامة مدني روحانیون  ھزارتن از ھشت شش: پیمود مخالفت مي
تعلیمات عمومي، كھ از دست كلیسا گرفتھ . امتناع كرده و ساكت یا علني با دولت بھ مخالفت پرداختھ بودند

اساس خانواده، كھ ستون . ھاي عالي، در وضع بدي قرار داشت ھا و برنامھ رغم اعالمیھ شده بود، علي
رفت، در نتیجة آزادي و شیوع طالق، ازدواجھاي فوري، و عصیان  شمار مي عمدة نظم اجتماعي بھ

بھ درجات عالي میھندوستي و شجاعت  ١٧٨٩در سال روحیة عمومي، كھ . فرزندان، متزلزل شده بود
  بست، چھ اینان از انقالب و جنگ خستھ شده بودند؛ بھ ھر رھبري با  رسیده بود، از میان مردم رخت برمي

شد بلكھ احتیاج بھ سیاستمداري كاردان بود؛ مباحثات  وضعي پیش آمده بود كھ با سیاست درست نمي
بیني و تقاضا كرده  پیش» مارا«گونھ كھ  ھمان(عالج درد نبود، بلكھ  دموكراتیك بیروح در مجالس وسیع

ھاي وسیعي داشتھ باشد؛ افكاري عملي عرضھ  چارة كار مستلزم دیكتاتوري بود كھ طرحھا و نقشھ) بود
اي آھنین داشتھ  ناپذیر كار كند؛ داراي حضور ذھن و حسن تشخیص باشد؛ اراده بدارد؛ بھ وضعي خستگي

  .این خصوصیات در ناپلئون جمع بود. اند كارھا را بھ سامان برساندباشد تا بتو

بوناپارت براي تسكین . در نخستین جلسھ، دوكو پیشنھاد كرد كھ ژنرال سي سالھ ریاست را بھ عھده بگیرد
دار شوند، و نیز  از دیگري، مقام ریاست را عھده خاطر سییس، ترتیبي داد كھ ھریك از سھ نفر، یكي پس
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تئوریسین كھنسال بھ اطاق كار خود . كرد كھ سییس رھبري تدوین قانون اساسي تازه را بپذیرد پیشنھاد
تنھا گذاشت كھ فرمانھایي براي ایجاد نظم در امور اداري، جلوگیري از ) با توافق دوكو(رفت و ناپلئون را 

ماد مردمي كھ از ھا و گروھھا، و جلب اعت ورشكستگي خزانھ، برقراري صبر و شكیبایي در میان دستھ
  .غصب قدرت ناراحت شده بودند صادر كند

یكي از نخستین اقدامات كنسول اول كنار گذاشتن لباس نظامي و پوشیدن لباس سادة معمولي بود، زیرا كھ 
وي اظھار داشت كھ بھ محض تشكیل دولت جدید، با انگلیس و اتریش . بایستي بر صحنھ مستولي باشد مي

لبي ظاھري او در آن روزھاي نخست در این نبود كھ انگلیس را مجبور بھ تسلیم ط جاه. صلح خواھد كرد
فرزند «در این ھنگام، بھ قول پیت، ناپلئون . كند، بلكھ تا فرانسھ را بھ صورت كشوري آرام و مقتدر درآرد

ن نكتھ را آوردھاي اقتصادي آن بود؛ ولي خود ای كنندة دست ، یعني نتیجھ و حامي انقالب، و تثبیت»انقالب
دھندة كشمكش داخلي و سازماندھندة  نیز تصریح كرد كھ شخص او بھ مفھوم پایان انقالب، یعني التیام

  .پیشرفت و آرامش آن است

ناپلئون براي خشنود ساختن بورژوازي كھ حمایت اقتصادي آن براي قدرتش ضرورت داشت، تعداد 
 ١٧(داده شده بودند محكوم بھ تبعید كرد وھشت تن از افرادي را كھ مخل آرامش عمومي تشخیص  سي

از  ؛ این عمل، استبداد و دیكتاتوري كامل بود، و بیشتر موجب نارضایي شد تا تحسین؛ پس)١٧٩٩نوامبر 
وي مالیاتي را كھ جنبة مصادره . مدت كوتاھي، فرمان تبعید را بھ اقامت اجباري در استانھا تبدیل كرد

درصد از ھر نوع عایدي زاید بر  تا سي  از اخذ مبلغي بین بیستداشت ملغي ساخت، و آن عبارت بود 
ھمچنین قانوني را كھ بھ موجب آن، شھروندان . مدیره وضع كرده بود این مالیات را ھیئت. مبلغي معین

گرفتند تا ھرگاه جنایاتي ضددولتي در محالت آنھا صورت گیرد،  نظر مي عنوان گروگان تحت برجستھ را بھ
سران كاتولیكھاي وانده را بھ شركت در كنفرانسي دعوت كرد، و . ھ یا تبعید كنند، لغو كردآنھا را جریم

  در كنفرانس نیات . بدین ترتیب آنھا را آرام ساخت

گذشتھ از این، دستور داد . كھ تا مدتي بھ جنگھاي مذھبي خاتمھ داد) دسامبر ٢۴(اي بست  و با آنھا عھدنامھ
روي  بھ» دكادي«افتتاح شده بود، در تمام روزھا غیراز ایام  ١٧٩٣قبل از كھ ھمة كلیساھاي كاتولیك كھ 

دسامبر یا چندي بعد از آن، قربانیھاي احزاب انقالبي را از تبعید  ٢۶در . پیروان این مذھب باز باشد
لیبرالھاي سابق مجلس ملي، از جملھ الفایت؛ اعضاي بدون خطر كمیتة نجات ملي، مانند بارر؛ : فراخواند
فروكتیدور تبعید شده بودند، ماندالزاركارنو ـ كھ بھ سر كار خود  ١٨كاراني كھ در نتیجة كودتاي  محافظھ

راه، و  مندي از حقوق مدني را براي اشراف مطیع و سربھ ناپلئون حق بھره. در وزارت جنگ بازگشت
یز، مانند مراسمي كھ ھاي تنفرانگ جوي مھاجران، تجدید كرد، و بھ جشنواره ھمچنین براي خویشان صلح

وي اعالم داشت . شد، خاتمھ داد مناسبت اعدام لویي شانزدھم، تبعید ژیروندنھا، و سقوط روبسپیر برپا مي بھ
عنوان نمایندة تمام ملت حكومت  طلب ـ بلكھ بھ دستھ ـ ژاكوبن، بورژوا، سلطنت كھ قصد دارد نھ بھ نفع یك

مت كردن بھ مفھوم آن است كھ دیر یا زود انسان بھ آن حزب بھ نفع یك گروه حكو«: گفت كند، ناپلئون مي
  » .من ملي ھستم. تواند مرا بھ این كار مجبور كند ھیچكس نمي. وابستھ خواھد شد

مردم فرانسھ نیز ھمین عقیده را دربارة او داشتند، یعني تقریبًا ھمة آنھا، غیراز ژنرالھاي حسود و 
در این روز سفیر . عمومي بھ طور قاطع بھ سود او گرایش یافتنوامبر عقیدة  ١٣از . ژاكوبنھاي لجوج

این یك، . ھمة انقالبات قبلي باعث بدگماني و وحشت فراوان شده بود«پروس بھ دولت خود گزارش داد كھ 
 ١٧در » .گونھ كھ خود شاھدم، ھمھ را شاد كرده و شدیدترین آرزوھا را برانگیختھ است برعكس، ھمان

ویكم، بھ  ھ یازده فرانك سقوط كرده بود؛ در بیستم، بھ چھارده فرانك رسید؛ در بیستنوامبر، بورس كھ ب
  . بیست فرانك

، )١٧٩٩(نزد دو كنسول دیگر برد » قانون اساسي سال ھشتم«ھنگامي كھ سییس نقشة خود را در مورد 
ھ بود از دست داده نظر و ستایشي را كھ دربارة طبقة سوم داشت سابق انقالب حسن» قابلة«آنھا دیدند كھ 

اي شده بود كھ ده سال قبل او را بھ شھرت  اي بود كھ الھامبخش وي در انتشار جزوه است و این ھمان طبقھ

pymansetareh@yahoo.com



تواند حافظ دولت  وي در این موقع كامًال مطمئن بود كھ ھیچ قانون اساسي نمي. و سربلندي رسانیده بود
فرانسھ در آن روزگار . جمعیت احساساتي قرار گیردباشد ھرگاه بنیان آن بر ارادة متزلزل عوام جاھل و 

آمد؛ ولي بھ جاي آنكھ مردم را  شمار مي داراي دبیرستان نبود، و مطبوعاتش عامل شورانگیز احزاب بھ
سو و از  ھدف قانون اساسي او این بود كھ دولت را از جھل عوام از یك. كرد ارشاد كند، آنھا را گمراه مي

  .اما در این راه، كامًال موفق نبود. دیگر حفظ كند حكومت استبدادي از سوي

اي بھ  ناپلئون در پیشنھادھاي سییس تجدیدنظر كرد، ولي قسمت اعظم آنھا را پذیرفت، زیرا او نیز عالقھ
كرد كھ مردم آمادگي اخذ تصمیم معقول در مورد  وي این عقیدة خود را پنھان نمي. دموكراسي نداشت

  نامزدان انتخاباتي یا 

بھ عقیدة او، خود مردم . گیرند ھاي مزدور، یا كشیشھاي تابع رم قرار مي صاحت و سحر كالم، روزنامھف
كنند كھ قانون اساسي جدید بھ  از صالحیت خویش در مورد مسائل دولتي آگاھند؛ آنھا بھ این قناعت مي

ن ھنگام فلسفة سیاسي سییس در ای. طور كلي، براي قبول یا رد آن، در یك رفراندوم بھ آنھا عرضھ شود
اعتماد باید از طبقة پایین بیاید، و قدرت «المثلي اساسي درآورد، بدین معني كھ  خود را بھ صورت ضرب

  » .از طبقة باال

از ستایش مختصري از دموكراسي، در قانون اساسي پیشنھادي خود چنین آورده بود كھ ھمة  سییس، پس
دھم عدة خود، برگزیدگان بخش را  توانند، بھ تعداد یك باشند مي ویك سال فرانسویاني كھ الاقل داراي بیست

عدة اخیر نیز . كنند عنوان برگزیدگان استان انتخاب مي دھم تعداد خود را بھ انتخاب كنند؛ این عده نیز یك
در اینجا بود كھ دیگر دموكراسي . عنوان برگزیدگان ملي انتخاب خواھند كرد دھم تعداد خود را بھ یك
وسیلة ایشان؛ كارمندان  شدند، نھ بھ كارمندان محل از میان برگزیدگان بخش انتخاب مي: رسید یان ميپا بھ

ھمة . شدند و كارمندان ملي از میان برگزیدگان ملي استانھا از میان برگزیدگان استانھا انتخاب مي
  .بایستي بھ وسیلة دولت مركزي صورت گیرد انتصابات مي

وپنج مرد  ـ شوراي دولتي، معموًال مركب از بیست١: چند قسمت تشكیل یابد بایستي از دولت مركزي مي
توانست قوانین جدید را براي تصویب بھ تریبونا پیشنھاد كند؛  منصوب از طرف رئیس دولت؛ این شورا مي

توانستند دربارة قوانین پیشنھاد شده بحث كرده، نظریات  كھ مي) تریبون(ـ تریبونا، مركب از صد نفر ٢
ـ مجلس مقنن، مركب از سیصد نفر كھ حق داشتند ـ بدون بحث ـ نظریات ٣ود را بھ ھیئت مقنن بدھند؛ خ

ـ سنا، معموًال مركب از ھشتاد مرد با تجربھ، كھ مجاز بودند قوانیني را ۴مزبور را، رد یا تصویب كنند؛ 
را منصوب كنند،  دھند رد كنند، اعضاي تریبونا و مجلس مقنن كھ مخالف قانون اساسي تشخیص مي

اي را كھ از طرف  اعضاي جدیدي را براي خود از میان برگزیدگان ملي انتخاب كنند، و اعضاي تازه
  .ـ برگزینندة بزرگ۵شود بپذیرند؛  برگزینندة بزرگ پیشنھاد مي

وي . این عنوان را سییس براي رئیس دولت پیشنھاد كرد، ولي ناپلئون آن عنوان و شرح آن را نپذیرفت
شمار  گونھ كھ سییس در صدد توصیف آن بود، فقط عامل اجرائي قوانیني بھ ده داشت كھ این مقام، ھمانعقی
آمد كھ  رود كھ بدون شركت یا موافقت او تصویب شده بود، و خود او بھ صورت رئیسي پوشالي درمي مي

دادي در خود براي وي استع. بایستي نمایندگان و دیپلوماتھا را بپذیرد و در مراسم رسمي شركت جوید
دید؛ برعكس، در سر او طرحھاي بسیاري بود كھ وي قصد داشت آنھا را بسرعت  گونھ تشریفات نمي این

  : ناپلئون بھ سییس گفتھ بود. براي ملتي بھ صورت قانون درآورد كھ تشنة نظم و ھدایت و تداوم بود

دار با  كدام مرد عاقل و دل و جرئت. است، و روزگار این قبیل پادشاھان بیكاره گذشتھ است اي بیكاره
در خواھد داد؟ چطور؟ ـ كساني را بھ  فرانك و آپارتماني در تویلري بھ این زندگي الابالي تن ۶‘٠٠٠‘٠٠٠

رو خواست كھ حق ابداع قانون، صدور فرمان،  ز اینا» كار بگمارد و خودش كاري نكند؟ قابل قبول است؟
منصوب كردن افراد بھ حكومت مركزي نھ تنھا از میان برگزیدگان، بلكھ از میان كساني كھ لیاقتي دارند و 

برنامة اصالح سیاسي، اقتصادي، و اجتماعي او مستلزم ده سال مقام . مایل بھ كارند، بھ او داده شود
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انداخت، نخوانند  ، كھ انسان را بھ یاد پروس مي»برگزینندة بزرگ«اشت كھ او را تضمین شده بود، و میل د
سییس دید كھ قانون اساسي او بھ طرف . شد بنامند كھ بوي روم قدیم از آن استشمام مي» كنسول اول«بلكھ 

تعفا پس بھ اتفاق دوكو اس. شود، ولي بھ امید ریاست سنا و امالك پردرآمد تسلیم شد سلطنت منحرف مي
عنوان كنسول  كامباسرس بھ جاي آن دو را ژان ـ ژاك) ١٧٩٩دسامبر  ١٢(كرد، و بنابھ تقاضاي ناپلئون 

  .عنوان كنسول سوم گرفتند دوم و شارل ـ فرانسوالوبرن بھ

. ھر یك از آنھا فردي مستعد و كارآزموده بود. این دو نفر را كارمندان مطیع محض دانستن اشتباه است
عنوان مشاور  عھده داشت، در این ھنگام بھ مدیره وزارت دادگستري را بھ كامباسرس، كھ در دورة ھیئت

. ست شوراي دولتي بودریا) در غیاب كنسول اول(شغل او ریاست سنا و . كار پرداخت قضایي ناپلئون بھ
اندكي خودخواه بود، و از شامھاي مجللي، در خور . نامة ناپلئون سھمي بسزا داشت در تدوین قانون

شد كھ كنسول  البًا مانع از آن ميبالید؛ ولي طبیعت آرام و مغز متفكر او غ خود مي داد بھ كھ مي لوكولوس،
بھ ناپلئون تذكر داد كھ با اسپانیا مخالفت نكند، و از . اول مرتكب اشتباھات ناشي از شور و تھور شود

عمل  در مجاھداتي كھ در دورة سلسلة بوربون براي نجات فرانسھ از ورشكستگي بھ. روسیھ احتراز جوید
مدیره شركت  در كمیسیون قوانین مالي مجلس ملي در ھیئتآمد، لوبرن منشي رنھ دوموپو بود؛ وي  مي

كار كرد، در صدد اصالح اوضاع مالي حكومت  اي خالي شروع بھ جستھ بود؛ در این زمان نیز كھ با خزانھ
دار كل و  شناخت؛ وقتي كھ بھ امپراطوري رسید، لوبرن را خزانھ ناپلئون قدر این مردان را مي. جدید برآمد

  .راعظم كرد، و این دو تا پایان كار بھ او وفادار ماندندكامباسرس را صد

ناپلئون اگرچھ عقیده داشت كھ وضع فرانسھ مستلزم تصمیمات فوري و اجراي سریع سیاستھاي متحد 
كرد و بھ حمالت و دفاعھاي  است، در این آغازكار، پیشنھادھاي خود را بھ شوراي دولتي عرضھ مي

  داد، و  مربوط بھ آن گوش مي

شي تازه براي او بود؛ بیشتر بھ فرمان دادن عادت داشت تا بھ بحث كردن، و پندارش در این زمان تندتر نق
گرفت و سخت كار  ولي مطالب را در داخل و خارج شورا بسرعت فرامي: كرد از گفتارش عمل مي

شد،  نامیده مي» ولشھروند كنس«وي ھنوز فقط . حلھایي بیابد كرد تا مسائل را تجزیھ و تحلیل كند و راه مي
رھبران شورا ـ مانند پورتالیس، رودرر، تیبودوـ مردان نیرومندي . داد در مي و بھ اینكھ بھ او تحكم كنند تن

داد؛ و در خاطرات آنھا بھ كرات از كنسول اول و  بودند كھ كسي جرئت تحكم بھ آنھا را بھ خود نمي
  : ھاي رودرر توجھ كنید گفتھ بھ. نیت او براي كار و اصالح امور یادشده است حسن

، و ھمیشھ این … داد شد و جلسھ را پنج یا شش ساعت ادامھ مي ناپلئون در ھر جلسھ سروقت حاضر مي
ھر سؤالي را مورد تجزیھ و » آیا این كار درست است؟ آن كار مفید است؟«كرد كھ  سؤال را تكرار مي

رویة قضایي گذشتھ و قوانین لویي چھاردھم و داد، و اطالعاتي دربارة  تحلیل دقیق و درست قرار مي
آنكھ اعضایش بیشتر از روز قبل بدانند،  شورا ھرگز جلسة خود را بي. آورد دست مي فردریك كبیر بھ

وسیلة تحقیقاتي كھ وي آنھا را ملزم بھ  رسید، الاقل بھ این اطالعات اگر از طرف او نمي. كرد تعطیل نمي
پذیري و  نیرو، انعطاف… كند از ھمھ او را مشخص مي آنچھ بیش… . آمد ميدست  كرد بھ انجام دادن آن مي

ھرگز ندیدم كھ فكرش فاقد الھام باشد، حتي در . ھرگز ندیدم كھ اظھار خستگي كند[ . است] ثبات توجھ او 
ھرگز كسي مثل او خود را وقف كاري كھ در دست داشتھ نكرده، و بھتر از … . زماني كھ جسمًا خستھ بود

  . وقت خود را بھ كاري كھ بایستي انجام دھد مصروف نداشتھ است او

  .توانست ناپلئون را دوست داشتھ باشد در آن روزگار، انسان مي

  ـ وزیران ٢
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این . گذاري براي فرانسھ، بھ وظیفة دشوارتر وضع امور اداري پرداخت ناپلئون گذشتھ از توجھ بھ قانون
ترین افراد را، بدون توجھ بھ حزب یا  كرد، و براي ادارة آنھا باكفایتكار را میان ھشت وزارتخانھ تقسیم 

گاھي ھم، بھ . طلب بودند اي سلطنت گذشتة آنھا، برگزید؛ بعضیھا از آنھا ژاكوبن، برخي ژیروندن، و عده
داد؛ بھ ھمین لحاظ ھم الپالس را بھ مقام وزارت كشور گماشت،  اصطالح رابطھ را بر ضابطھ ترجیح مي

مفھوم ریاضي بینھایت كوچكھا را وارد امور «بزودي دریافت كھ این ریاضیدان و منجم بزرگ ولي 
  .رو، وي را بھ مجلس سنا انتقال داد، و مقام وزارت را بھ برادر خود لوسین سپرد ؛ از این»كند اداري مي

ھاي  یاختھ وظیفة اساسي وزارت كشور، رفع تنگدستي و بازگرداندن نیروي زیست بھ بخشھا یعني این
 ١٧٩٩دسامبر  ٢۵ناپلئون در . آمد دست مي حساس و اساسي كشور بود ـ ولي در این زمینھ كمتر توفیق بھ

  :بھ برادر خود لوسین چنین نوشت

  دختر یتیم بوده ٣۶٠٠٠مانند ) بخش(مجمع عمومي  ٣۶٠٠٠بھ بعد،  ١٧٩٠از 

مدیره قرار  ناي شھرداري كنوانسیون یا ھیئتاند، مورد توجھ ام آنھا كھ وارثان حقوق فئودالي گذشتھ. است
عنوان شھردار، ارزیاب، یا مشاور شھرداري معموًال  اي بھ آمدن گروه تازه. اند نگرفتھ یا فریب خورده

روھا بھ سرقت پرداختھ، چوبھا را  ھا و پیاده كوچھ آنھا در پس: مفھومي جز نوعي دزدي تازه نداشتھ است
اگر این روش ده سال دیگر ادامھ … . اند رت داده، و اموال بخش را سرقت كردهبرده، كلیساھا را بھ باد غا

اي ورشكست خواھند  یابد، برسر بخشھا چھ خواھد آمد؟ چیزي جز قرض بھ ارث نخواھند برد، و بھ اندازه
  . شد كھ از اھل محل صدقھ خواھند خواست

اگر این مطلب صحت داشتھ . كرده استدر این مورد ناپلئون سبك ادبي پیش گرفتھ و قدري ھم مبالغھ 
گونھ كھ در پاریس معمول بود، كارمندان را  توانستند، ھمان باشد، ممكن است ھدفش این باشد كھ بخشھا مي

اما در مورد . اش را در پاریس دیده بود نداشت اي بھ آنچھ كھ نتیجھ ولي ناپلئون عالقھ. خود انتخاب كنند
انقالب فقط عدة معدودي روستایي را كشف كرد كھ بھ اندازة « : ورخبخشھاي كوچكتر، بھ قول آخرین م

؛ و غالبًا »گرفتند شده و تحصیل كرده بودند و شرافت داشتند و مصالح عمومي را درنظر مي كافي تربیت
لیاقت یا فاسد بودند  آمدند، بي شدند، مانند كساني كھ از پاریس مي چنین فرمانروایاني كھ در محل انتخاب مي

رو ناپلئون در مورد درخواستھاي مربوط بھ خود مختاري بخشھا سكوت  از این. ا ھردو صفت را داشتندی
داد كھ  وي با توجھ بھ روش كنسولي رومیھا، یا نظارت در دورة بوربونھاي اخیر، ترجیح مي. اختیار كرد

براي ھر بخش یك  ، یك فرماندار و»آروندیسمان«شخصًا براي ھر دپارتمان یك استاندار و براي ھر 
بدیھي است كھ ھر یك از . شھردار انتخاب كند ـ یا از وزارت كشور بخواھد كھ این عمل را انجام دھد

. متصدیان این مقامات در برابر مقام مافوق خود و مآًال در برابر حكومت مركزي، مسئول خواھد بود
واھند بود باتجربة فراوان، و غالبًا مرداني خ«شدند  كھ بدین ترتیب انتخاب مي» ھمة این استانداران«

  .دست ناپلئون خواھند داد رس قدرت را بھ در ھرصورت، آنھا زمام دور » .باكفایت

ـ مجموع سازمان اداري ـ فرانسھ در زمان ناپلئون دستگاھي بود كھ جنبة مردمي آن كمتر  دستگاه كشوري
مردم در برابر این . م ـ در ادوار تاریخي بوداستثناي روم قدی ولي مؤثرتر از ھر دستگاھي ـ احتماًال بھ

از بازگشت  كردند، ولي معلوم شد كھ موجب اصالح حس و طمع فردي آنھاست؛ پس روش مقاومت مي
خاندان بوربون، آن روش محفوظ ماند؛ جمھوریھاي فرانسھ ھم آن را نگاه داشتند؛ یك قرن آشفتگي سیاسي 

واندال  ١٩٠٣در سال . شور تداومي نامرئي و اساسي ببخشدو فرھنگي موجب شد كھ روش مزبور بھ آن ك
كند كھ  امروزه در فرانسھ در ھمان چارچوب اداري براساس ھمان قوانین مدني زندگي مي«: چنین گفت

  ».ناپلئون برایش بھ ارث گذاشتھ است

وزارت دارایي را بنابھ توصیة كنسول لوبرن، ناپلئون . مسئلة فوریتر تھیة شھرت و اعتبار براي خزانھ بود
مدیره امتناع ورزیده بود، و  گودن سپرد ـ وي از قبول این مقام در دورة زمامداري ھیئت بھ مارتن ـ میشل

  از لحاظ كفایت و شرافت 
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: وامھاي قابل توجھي براي نجات دولت اعطا شد. داران را براي دولت جدید تضمین كرد حمایت سرمایھ
داراي  پس از مدت كوتاھي، خزانھ. ـ تقدیم كرد بدون سود  فرانك طالـ ۵٠٠‘٠٠٠یك بانكدار وامي بھ مبلغ 

گونھ كھ ناپلئون ھمیشھ  ھمان(ھاي دولتي را تأمین، و  فرانك شد و توانست با آن ھزینھ ٢٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠
آن را در راه تغذیھ و ارضاي ارتش، كھ اعضایش لباس كافي نداشتند و مدتھا ) اظھار عالقھ كرده بود

آوري مالیات را از دست كارمندان  درنگ قدرت ارزیابي و جمع گودن بي. ماندند، صرف كند ب ميمواج بي
خواري در این جریانات زبانزد  زیرا فساد و رشوه. محلي گرفت و آن را بھ حكومت مركزي انتقال داد

فرانسھ صورت بانك  ، گودن كارگزاریھاي مالي مختلف را بھ١٨٠٠فوریة  ١٣در . خاص و عام شده بود
درآورد و بودجة آن را با فروش سھام تأمین كرد، و اختیار صدور اسكناس را بھ آن داد؛ ظرف مدت 

كوتاھي، حسن ادارة بانك موجب شد كھ اسكناسھایش بھ اندازة پول نقد مورد توجھ و قابل اعتماد شود ـ این 
ماند، ولي بھ وسیلة عواید دولتي كھ  بانك سازمان دولتي نبود، و در دست افراد باقي. خود نوعي انقالب بود

شد؛ وزارت  اي ھم در آن نظارت مي گرفت و تا اندازه شد مورد حمایت قرار مي بھ آن سپرده مي
ھاي دولت را در  داري نیز تحت نظر باربھ ـ ماربوا در جوار وزارت دارایي قرار گرفت تا سرمایھ خزانھ

  .بانك حفاظت و اداره كند

ر اداري كار جلوگیري از ارتكاب جرایم، كشف آن، مجازات مجرمین، و حفظ ناخوشترین قسمت امو
ژوزف فوشھ درخور این كار بود؛ وي در شناختن . كارمندان دولت در برابر جنایتكاران و آدمكشان بود

طلبان بود،  عنوان فردي شاھكش كھ در معرض انتقامكشي سلطنت انواع تقلب تجربة بسیار داشت؛ و بھ
د بھ او اعتماد داشتھ باشند كھ ناپلئون را بھ منزلة نیرومندترین سد ممكن در برابر بازگشت توانستن مي

داد، فوشھ ژاكوبنھا را با این  ضمن آنكھ گودن بانكداران را مورد عنایت قرار مي. سلسلة بوربون حفظ كند
ا در مقابل اشراف و داشت كھ كنسول اول فرزند واقعي انقالب خواھد بود ـ عوام ر امید آرام نگاه مي

ناپلئون بھ فوشھ اعتماد نداشت و از . روحانیون، و فرانسھ را در مقابل دولتھاي مرتجع، حفظ خواھد كرد
ترسید، و داراي جاسوساني شخصي بود كھ وظیفة آنھا تجسس در احوال وزیر پلیس بود؛ با این حال  او مي

او را  ١٨٠۴ولي . با احتیاط او را بركنار كرد ١٨٠٢سرانجام، در . مدتھا از بركناري او خودداري كرد
وي میزان ظرفیت فوشھ را در مورد . او را در این مقام نگاه داشت ١٨١٠دوباره بھ كار گماشت، و تا 

ھا و سھم  اي با مصادرة وجوه قمارخانھ دانست، و از اینكھ آن وزیر زیرك تا اندازه تقاضاي پول مي
ژاندارمري ھم جداگانھ نظارت . آورد كرد، سخني برزبان نمي تأمین مي ھا حقوق قواي خود را خانھ فاحشھ

  .ھا را بھ عھده داشت، و احتماًال در عواید بخشھاي خود سھیم بود ھا، فروشگاھھا، ادارات و خانھ بر كوچھ

  در فرانسھ حمایت فرد ـ حتي فردي جاني ـ در برابر پلیس، قانون، و دولت، برخالف انگلیس، در آن زمان 

ناپلئون ضمن سپردن این قسمت از امور . شد كھ داوري و قضاوتشان نسبتًا از دریافت ھدایا بركنار بود مي
شناسم، ولي بھ من  من شما را نمي! شھروند«: ژوزف آبریمال حقوقدان، بھ وي گفت -   اداري بھ آندره

» .گمارم وزارت دادگستري مياند كھ شما شریفترین قاضي ھستید، و بھ ھمین علت است كھ شما را بھ  گفتھ
ظرف مدت كوتاھي، فرانسھ پر از دادگاھھاي مختلف شد، با ھیئتھاي منصفة بزرگ و كوچك، امناي 

  …صلح، مأمور اجرا، دادیار، شاكي، سردفتر، وكیل مدافع

، و )آلكساندر برتیھـ  تحت نظر ژنرال لویي(امور حمایت كشور در مقابل كشورھاي دیگر بھ وزارت جنگ 
سپرده ) تحت نظر تالران فنا ناپذیر(، و وزارت امور خارجھ )تحت نظر دني دوكرس(ارت دریاداري وز
تالران در این ھنگام چھل و پنجسالھ بود، و بھ عنوان مردي مھذب، آدابدان، با فكري نافذ، و اخالقي . شد

ت در مراسم قداس وي مشغول شرك) ١٧٩٠ژوئیة  ١۴(آخرین بار كھ بھ او برخوردیم . فاسد شھرت داشت
زني كھ بتازگي او را   ماس بود؛ فرداي آن روز بھ آدالئید دوفیول، كنتس دوفالئو ـ دوــ  در جشنوارة شان

امیدوارم درك كرده باشي كھ دعاھا و سوگند وفاداري دیروز من متوجھ «: تصاحب كرده بود ـ چنین نوشت
وي از این » .پرستم و ھمیشھ خواھم پرستید را ميتو ھمان خداي متعالي ھستي كھ من او . كدام االھھ بود

عالقة شدید او بھ زیبایي زنانھ طبعًا . كنتس پسري داشت، ولي با شكیبایي در جشن عروسي او شركت كرد
از آنجا كھ اصول اخالقي مسیحي و ھمچنین االھیات مذھب . با تھیة پول یعني ربایندة زیبایي ھمراه بود
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كارنو در مورد وي . برد ھاي سودآور بھ كار مي صاحت خود را در مورد انگیزهكاتولیك را قبول نداشت، ف
  :گفتھ است

معتقدات . تالران ھمة معایب رژیم سابق را دارد، بدون آنكھ ھیچ یك از فضائل رژیم جدید را داشتھ باشد
ز آن كند كھ لباسھاي زیرش را، و بر حسب مصلحت روز، ا ثابتي ندارد؛ آنھا را ھمانطور عوض مي

اگر فلسفھ رونق داشتھ باشد، فیلسوف است؛ امروز جمھوریخواه است چون براي . كند معتقدات استفاده مي
نیل بھ مقام بھ آن نیاز دارد؛ فردا خود را طرفدار سلطنت مطلقھ خواھد خواند بھ شرط آنكھ نفعي در این 

  .خواھم بھ ھیچ قیمتي او را نمي. كار داشتھ باشد

فروشد ـ و حق ھم دارد، زیرا  تالران روح خود را در راه پول مي«: عقیده بود، گفت نو ھممیرابو كھ با كار
  ».كند سرگین را با طال عوض مي

ھنگامي كھ عوام، شاه و ملكھ را از تولري بیرون انداختند و یك . اما تغییر احوال تالران حدي داشت
ن جدید سر تعظیم فرود نیاورد، بلكھ سوار قایق دیكتاتوري پرولتاریا برقرار ساختند، وي در برابر اربابا

ژوزف پرستلي، : در آنجا با پذیراییھاي مختلفي مواجھ شد). ١٧٩٢سپتامبر  ١٧(شد و بھ انگلیس رفت 
جرمي بنتم، جدج كنینگ، و چارلز جیمز فاكس او را بگرمي پذیرفتند، ولي اشراف، كھ سھم او را در 

  ، چشمپوشي و ١٧٩۴در مارس . برخورد كردند انقالب بھ یاد داشتند، با او بسردي

وي بھ امریكا رفت و با عوایدي كھ از امالك و . دادند كھ كشور را ظرف بیست و چھار ساعت ترك گوید
دگر بار بھ  ١٧٩۶در اوت . آورد در كمال راحتي بھ زندگي پرداخت گذاریھاي خود بھ دست مي سرمایھ

در این مقام بھ وسایل مختلف بر ثروت . وزیر امورخارجھ شدفرانسھ بازگشت، و در دورة ھئیت مدیره 
فرانك در بانكھاي انگلیس و آلمان بھ عنوان سپرده  ٠٠٠،٠٠٠،٣خود افزود، بھ طوري كھ توانست 

البال و مرفھ  ژوئیھ استعفا كرد و فارغ ٢٠كرد، در  از آنجا كھ سقوط ھیئت مدیره را پیش بیني مي. بگذارد
  .ن او را بھ مقام اولش بازگرداندمنتظر شد كھ ناپلئو

بوناپارت او . تالران بار دیگر وزیر امور خارجھ شد ١٧٩٩نوامبر  ٢٢كنسول اول زیاد درنگ نكرد؛ در 
تالران در ھمة تغییرات و تحوالتش . دانست را حدفاصلي میان یك فرمانرواي نو كیسھ و پادشاھان فاسد مي

علي (راف دیرین را حفظ كرده بود، یعني برازندگي و وقار لباس و آداب و طرز صحبت و نحوة تفكر اش
دانست در صورت لزوم قادر  گویي زیركانة مردي كھ مي ، متانت اضطراب ناپذیر، بذلھ)رغم پاي كجش

توانست  وي مردي سختكوش و سیاستمداري زیرك بود، و مي. است طرف را با ھجو از پاي در آورد
تالران این اصل . اي از نو بنویسد نامھذب خود را با ظرافت مؤدبانھ پرواي ارباب تعارف و بي مطالب بي

و این براي مردي لنگ شعار خوبي بود؛ در  -»ھرگز شتاب نباید كرد«را بنیان نھاد كھ در تصمیم گیري
  . چندین مورد، تأخیر او در ارسال پیام، بھ ناپلئون امكان داد كھ از تصمیمات سریع و خطرناك عدول كند

ن میل داشت كھ، در ھر اوضاع واحوالي، با اسراف زندگي كند، با آرامش خیال دل بفریبد، و از ھر تالرا
ھنگامي كھ كنسول اول از او پرسید كھ چگونھ آن ھمھ ثروت را گرد آورده است، وي . درختي میوه بچیند

ولي » .وز بعد فروختمدر ھفدھم برومر سھامي خریدم و آنھا را سھ ر«: اي پاسخ داد با لحن متقاعد كننده
وي با . فرانك دیگر گرد آورد ٠٠٠،٠٠٠،١۵این مقدمة كار بود؛ ظرف چھارده ماه انتصاب مجدد خود، 

از دولتھاي خارجي، كھ راجع » ھاي چرب و نرم لقمھ«از وضع بازار خبر داشت، و » داخلي«اطالعات 
در اواخر دورة كنسولي، ثروت او بھ  .داشت كردند، دریافت مي بھ نفوذ او و سیاست ناپلئون مبالغھ مي

دانست، و بھ  ناپلئون او را مشمئز كننده و غیر قابل تعویض مي. شد فرانك تخمین زده مي ۴٠،٠٠٠،٠٠٠
خود ناپلئون از رشوه . نامید مي» مدفوعي در جوراب ابریشمي«پیروي از میرابو، آن لنگ با وقار را 

  .كشور فرانسھ را بھ دست آورده بود كرد، زیرا خزانة فرانسھ و گیري امتناع مي
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  پذیرش قانون اساسي -٣

درقانون مزبور . با انتقادات فراواني مواجھ شد) ١٧٩٩دسامبر  ١۵(قانون اساسي جدید پس از انتشار 
قانون متكي بر این اصل مسلم است كھ وضع قوانین بھ وسیلة «: براي جلب توجھ مردم چنین آمده بود

قوایي را كھ . گیرد و بر اساس حقوق مقدس مالكیت، تساوي، وآزادي استوار است مينمایندگان ملت انجام 
  دھد نیرومند و پایدار است، و باید تشكیل مي

انقالب با تكیھ بر اصولي كھ با آن . نیز چنین باشد تا بتواند حقوق شھروندان و مصالح كشور را تضمین كند
نمود كھ  اینھا كلمات ظاھر فریبي بود، ولي چنین مي» .آغاز شد بھ تثبیت رسید و دیگر تمام شده است

رأي را در مراحل نخستین انتخابات بھ مردان  دانست، زیرا قانون اساسي، حق ناپلئون آنھا را موجھ مي
، كھ بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم بھ »برگزیدگان«داد؛ و مستلزم این بود كھ انتصابات بیشتري از میان  مي

ان انتخاب شده باشند، صورت گیرد؛ كشاورزان و طبقة بورژوا را كھ در نتیجة انقالب وسیلة رأي دھندگ
ھاي كلیسایي را مورد تأیید  كرد؛ لغو عوارض فئودالي و عشریھ امالكي بھ دست آورده بودند حمایت مي

حق داد؛ از جنبة نظري، و بھ پیروي از طبیعت، تساوي ھمة شھروندان را در برابر قانون و  قرار مي
كرد؛ دولت مركزي مقتدري براي  ـ را تأمین مي  سیاسي، اقتصادي، فرھنگي انتخاب شدن بھ ھر منصبي ـ 

آورد، و از فرانسھ در  ومرج، فساد، و بیكفایتي اداري بھ وجود مي جلوگیري از جنایت، خاتمھ دادن بھ ھرج
كرد، چھ  پایان یافتھ تلقي مي» م شدهعملي انجا«كرد؛ و انقالب را بھ صورت  برابر دولتھاي بیگانھ دفاع مي

اي از سازمان اجتماعي بھ وجود آمده بود كھ  ھدف آن در چارچوب مرزھاي طبیعي انجام شده و شكل تازه
  .پایة آن بر حكومت ثابت، دستگاه اداري مؤثر، آزادي ملي، و قوانین پایدار استوار بود

نادیده » قانون اساسي سال ھشتم«كردند كھ در  مي ژاكوبنھا احساس. شد با وجود این، شكایاتي شنیده مي
تسلیم كردن ریاكارانة انقالب » وضع قوانین بھ وسیلة ملت انجام مي گیرد«اند و مراد از اینكھ  گرفتھ شده

كردند كھ چرا سرنوشت یكي از آنھا را بھ جاي آن  چند تن از ژنرالھا از این تعجب مي. بھ طبقة بورژواست
ژنرالي نبود كھ علیھ «: قد براي تفوق سیاسي برنگزیده است؛ خود ناپلئون گفتھ است كوتاه» كرسي«مرد 

كردند كھ چرا انقالب مصادرة اموال كلیسار ا تأیید كرده  كاتولیكھا اظھار تأسف مي» .من توطئھ نچیند
بھ جاي ، سلطنت طلبان از این ناراحت بودند كھ ناپلئون، )١٨٠٠(است؛ دوباره شورش در وانده برپاشد 

از آنجا كھ . فراخواندن لویي ھجدھم و استقرار مجدد سلطنت بوربونھا مقام خود را تحكیم كرده است
اي علیھ پذیرش رژیم جدید آغاز كردند؛  ھا را در اختیار داشتند، مبارزه سلطنت طلبان بیشتر روزنامھ

شود، شصت روزنامھ از  مالي ميھا از طرف دولتھاي خارجي كمك  ناپلئون، بھ بھانة اینكھ بھ آن روزنامھ
تعداد مطبوات تندرو نیز تقلیل داده شد، و مونیتور بھ صورت . ھفتاد و سھ روزنامة مزبور را توقیف كرد

روزنامھ نگاران و مؤلفان و فیلسوفان حملھ بھ آزادي مطبوعات را . یكي از نشریات رسمي دولت درآمد
كھ دیگر امید خود را بھ اینكھ در دستگاه ناپلئون عنوان محكوم كردند؛ و در این ھنگام مادام دوستال، 

داشتھ باشد از دست داده بود، حملة شدیدي را علیھ ناپلئون آغاز كرد كھ تا پایان عمرش ادامھ  »اگریا«
  وي ناپلئون را دیكتاتوري. یافت

  .آورد كھ آزادي فرانسھ را نابود ساختھ است بھ حساب مي

ن نبرده، ناپلئون بھ وسیلة وكیل خود در روزنامة مونیتور دفاع كرد، و متذكر شد كھ وي آزادي را از بی
بلكھ آزادي بر اثر نیاز بھ متمركز ساختن دولت در حال جنگ، انتخابات انحصارطلبانة ژاكوبنھا، 

مكرر دورة تصدي ھیئت مدیره، تقریبًا از میان رفتھ بود؛ و » كودتاھاي«دیكتاتوري جماعات شورشي و 
آن آزادي . القي كشیده شده بودآنچھ ھم كھ از آن باقي مانده بود بھ منجالب رشوه خواري سیاسي و فساد اخ

كھ وي آن را نابود ساختھ عبارت بود از آزادي عوام در تمرد و سركشي، آزادي جنایتكاران در دزدي و 
قتل، آزادي تبلیغاتچیان در دروغ گفتن، آزادي قضات در رشوه گرفتن، آزادي ممیزان مالیاتي در حیف و 

آیا مگر ما را نگفتھ بود كھ دیكتاتوري تنھا . انحصاراتوران در استفاده از  میل كردن، و آزادي پیشھ
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اي است كھ ناگھان از قیمومت مذھب، امتیازات طبقاتي، و  درمان برطرف ساختن ھرج و مرج جامعھ
و مگر كمیتة نجات ملي بھ  - استبداد سلطنتي رھایي یافتھ، و گرفتار غرایز و بیداد گري عوام شده است

ینك الزم بود انضباطي در كار آید تا بتوان آن نظمي را كھ شرط اولیة آزادي ھمین نحو عمل نكرده بود؟ ا
  . است برقرار ساخت

كشاورزان براي طرفداري از قانون اساسي نیازي بھ این دالیل نداشتند؛ آنھا زمین را بھ دست آورده بودند 
رغم منافع  مورد، عليدر این . شكست موافق بودند و در نھان با ھر دولتي كھ ژاكوبنھا را درھم مي

ھا، منشیان دكانھا، و  كارگران كارخانھ. اقتصادي متضاد، كارگران شھرھا با كشاورزان ھمعقیده بودند
كولوتھایي كھ براي نان و قدرت جنگیده بودند، ایمان خود را بھ  - ھا، یعني ھمان سان گردھاي كوچھ دوره

امید رھا ساختھ بود از دست داده بودند؛ تنھا یك سحر و آن انقالب كھ آنان را بركشیده، بر زمین زده، و نا 
بھ ھر حال، در نظر آنان فاتح ایتالیا بدتر . بود» قھرمان جنگ«توانست آنان را برانگیزد، و آن  جادویي مي

بانكداران، بازرگانان، پیشھ  - اما در مورد بورژوازي. رفت از سیاستمداران ھیئت مدیره بھ شمار نمي
توانستند مردي را طرد كنند كھ مقدس بودن اصل مالكیت و آزادي دادوستد را تمام و  نان ميچگونھ آ -وران

 ١٨١٠ناپلئون تا سال . كمال پذیرفتھ بود؟ بھ وسیلة او بھ انقالب دست یافتھ و فرانسھ را بھ ارث برده بودند
  .مرد دلخواه آنان بود

ند كرد، قانون اساسي جدید را در معرض آراء ناپلئون، كھ اطمینان داشت اكثر مردم از او حمایت خواھ
ما نمي دانیم كھ آیا در این رفراندوم ھم، مانند انتخابات قبلي یا ). ١٧٩٩دسامبر  ٢۴(عموم گذاشت 

بنابرگزارش . انتخاباتي كھ از آن زمان تاكنون صورت گرفتھ، اعمال نفوذ و دستكاري شده است یا نھ
  . نفر علیھ آن رأي دادند ١‘۵۶٢اساسي و  نفر لھ قانون ٣‘٠١١‘١٠٧رسمي تعداد 

  ناپلئون بھ استظھار آن آراي مثبت با خانواده و دستیاران خود از لوكزامبورگ پرھیاھو بھ كاخ سلطنتي 

سھ ھزار سرباز پیاده، ژنرالھاي سواره، وزیران : ھمراه با یك راھپیمایي دستھ جمعي با شكوه انجام گرفت
ناپلئون بھ عنوان كنسول اول . دولتي سوار در درشكھ در معیت آنان بودنددر كالسكھ ھا، اعضاي شوراي 

این نخستین نمونھ از نمایشھاي عمومي . كشیدند اي شده بود كھ آن را شش اسب سفید مي سوار بر كالسكھ
  :وي بھ منشي خود چنین گفت. بود كھ با آنھا ناپلئون امیدوار بود مردم پاریس را تحت تأثیر قرار دھد

تو مجبور نیستي : وضع تواز وضع من بھتر است. ورین، امشب باالخره در تویلري خواھیم خوابیدب«
اي  ولي من باید با دستھ. خودت را در معرض تماشا بگذاري، بلكھ مي تواني یك راست بھ آنجا بروي
كار  سادگي در ارتش… . حركت كنم؛ از این كار نفرت دارم، ولي براي حرف زدن با مردم الزم است

اي است؛ ولي در یك شھر بزرگ، در یك قصر، رئیس دولت باید بھ ھر طریق كھ ممكن است توجھ  شایستھ
  ».را جلب كند، و آنھم با احتیاط

فقط یك موضوع ناراحت كننده اتفاق افتاد و . این مراسم پیروزمندانھ و با شكوه ھرچھ تمامتر بھ پایان رسید
اي بھ این مضمون دیده  شد نوشتھ پلئون از برابر آن وارد حیاط قصر مياي كھ نا آن اینكھ روي پاسدارخانھ

ھنگام عبور از » .سلطنت در فرانسھ برافتاد، و ھرگز برقرار نخواھد شد – ١٧٩٢دھم اوت «مي شد 
اطاقھایي كھ روزگاري ثروت بوربونھا را در خود جاي داده بود، رودرر عضو شوراي دولتي بھ كنسول 

آنگاه، بھ اتفاق بورین، » آري، مثل افتخار«: ؛ و ناپلئون پاسخ داد»، اینھا غم انگیز استژنرال«: اول گفت
ھنگامي كھ اطاق خواب وبستر . اطاق وسیعي را براي محل كار برگزید كھ فقط با كتاب تزیین شده بود

آغوش ژوزفین سلطنتي را بھ او نشان دادند، حاضر بھ استفاده از آنھا نشد، و ترجیح داد كھ كماكان در 
كرئول كوچكم، برو در رختخواب اربابھایت «: اما در آن شب، با كمي غرور، بھ ھمسر خود گفت. بخوابد
  » .بخواب
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II – جنگھاي دورة كنسولي  

ناپلئون نظم داخلي را برقرار كرده، شرایط و اوضاعي بھ وجود آورده بود كھ احیاي اقتصادي را نوید مي 
آغاز كرده بود  ١٧٩٢آوریل  ٢٠قي بود و آن اینكھ فرانسھ بر اثر جنگي كھ در داد؛ ولي یك مسئلھ ھنوز با

مردم فرانسھ گرچھ مشتاق صلح بودند، از ترك سرزمینھایي كھ در . ھنوز در محاصرة دشمنان قرار داشت
این سرزمینھا عبارت بود از آوینیون، بلژیك، . انقالب ضمیمة خاك خود كرده بودند خودداري مي ورزیدند

تقریبًا ھمة این نواحي درون آنچھ توسط فرانسویان . ، ژنو، ساووا، و نیس)بال(ساحل چپ راین، بازل 
كشورشان نامیده مي شد قرار داشت؛ و ناپلئون، در سوگندي كھ ضمن رسیدن بھ قدرت » مرزھاي طبیعي«

  آلپ، پیرنھ، و  یعني رودخانة راین، -خورده بود، خود را بھ حمایت از این مرزھا ملزم دانستھ بود

گذشتھ از این، فرانسھ، ھلند، ایتالیا، مالت، . كھ در واقع بازگشتي بود بھ مرزھاي گل قدیم - اقیانوس اطلس
و مصر را بھ تصرف درآورده بود؛ آیا حاضر بود كھ از این پیروزیھا در ازاي صلح دست بردارد؟ یا، 

اخالق . كرد پرداخت طرد مي بھ مذاكره مي ھر رھبري را كھ دربارة استرداد این دستاوردھاي سودمند
كرد كھ سرشار از غرور ملي و آبستن جنگ  فرانسویان و اخالق ناپلئون رویھمرفتھ سیاستي را دنبال مي

  . بود

دانستند، در  لوئي ھجدھم، مردي كھ تقریبًا ھمة مھاجران و سلطنت طلبان او را وارث مشروع فرانسھ مي
  :اب بھ ناپلئون راھي را براي فرار از آن سرنوشت پیشنھاد كردخط ١٨٠٠فوریة  ٢٠نامة مورخ 

  آقا، 

شما مقامي ارجمند را . مرداني مانند شما، رفتار ظاھریشان ھرچھ باشد، ھرگز موجب وحشت نمي شوند
دانید كھ قدرت و  شما بھتر از ھركس مي. كنم پذیرفتھ اید، و من بھ این مناسبت از شما سپاسگزاري مي

اگر فرانسھ را از آشوب نجات دھید، نخستین . چھ اندازه براي خوشبختي ملتي بزرگ الزم استاختیار تا 
ھرگاه پادشاھش را بھ او بازگردانید، نسلھاي آینده از شما بھ . اید آرزوي قلبي مرا بھ مرحلة عمل درآورده

انم با انتصابات مھم دین وجود شما براي دولت ھمیشھ مغتنم تر از آن است كھ من بتو. نیكي یاد خواھند كرد
  .ام را ادا كنم خود و خانواده

  لویي 

توانست مردي را بھ سلطنت بردارد كھ بھ پیروان باوفاي  چگونھ مي. ناپلئون بھ این استمداد پاسخي نداد
خود قول داده بود كھ پس از استقرار خود، اوضاع قبل از انقالب را برقرار خواھد ساخت؟ چھ بر سر 

د شده یا خریداران اموال كلیسا خواھد آمد؟ با ناپلئون چھ خواھد كرد؟ سلطنت طلبان، كھ ھر كشاورزان آزا
داشتند كھ بر سر این نوكیسھ كھ جرئت كرده است،  چیدند، اظھار مي روز براي بركناري او توطئھ مي

  . بدون تدھین یا داشتن شجره نسب، برجاي پادشاھان بنشیند چھ خواھند آورد

ولد مسیح، یعني یك روز بعد از آنكھ زمامداري او بر اثر رفراندوم تأیید شد، ناپلئون نامة در روز عید ت
  :زیر را بھ جورج سوم پادشاه انگلیس نوشت

ام كھ باالترین مقام جمھوري را عھده دار شوم، الزم  از آنجا كھ بر اثر ارادة ملت فرانسھ دعوت شده
  .لیحضرت را شخصًا آگاه سازمدانم كھ بھ مناسبت تصدي وظایفم، آن اع مي

جا كرده دیگر پایان نخواھد گرفت؟ آیا  سال گذشتھ چھار گوشة جھان را جابھ آیا جنگي كھ طي ھشت
اي نیست كھ ما را بھ تفاھم نزدیك كند؟ چرا باید دو ملت پیشرفتة اروپا، كھ قویتر و نیرومندتر از آنند  وسیلھ

شرفت داخلي، و سعادت كھ امنیت و استقاللشان اقتضا كند، حاضر شوند كھ پیروزي بازرگاني، پی

pymansetareh@yahoo.com



كشورشان را فداي رؤیاھاي عظمت خیالي كنند؟ چرا نباید صلح را بزرگترین افتخار و بزرگترین نیاز 
  خود بدانند؟ 

یقینًا قلب آن اعلیحضرت ھم با چنین احساساتي بیگانھ نیست، زیرا بر ملتي آزاد، تنھا بھ منظور سعادتمند 
  .كنید ساختن او، سلطنت مي

در … از آن اعلیحضرت تقاضا دارم باور كنند كھ من ضمن پیش كشیدن این بحث مایلم كھ سھمي عملي 
سرنوشت ھر ملت متمدني بستھ بھ خاتمھ دادن بھ جنگي است كھ … . ایجاد صلحي جوانمردانھ داشتھ باشم
  . ممكن است سراسر جھان را فراگیرد

ي پاسخ دھد؛ این عمل را بھ لرد گرنویل ارجاع جورج سوم مقتضي ندانست كھ پادشاھي بھ شخصي عاد
، تجاوزات فرانسھ را محكوم كرد و )١٨٠٠ژانویة  ٣(اي شدید الحن بھ تالران نوشتھ  كرد؛ او ھم نامھ

اعالم داشت كھ انگلیس تنھا بھ وسیلة بوربونھا وارد مذاكره خواھد شد، و بازگشت این خاندان بھ سلطنت 
ناپلئون با نامة دیگر خطاب بھ امپراطور فرانسیس دوم پاسخ . بود شرط قبلي ھرگونھ صلحي خواھد

شاید، در شرایطي بھتر، این . مشابھي از صدراعظم اتریش بارون فرانتس فون توگوت دریافت داشت
دانست كھ سیاستمداران با شمردن  قریحھ سنجیھاي ادبي چندان لزومي نمي داشت، ولي ناپلئون خوب مي

حقیقت آنكھ یك لشكر اتریشي شمال ایتالیا را بھ تصرف درآورده و خود را بھ . سنجند تفنگھا كلمات را مي
نیس رسانده بود؛ و نیز یك لشكر فرانسوي، كھ در مصر بھ توسط انگلیسھا و تركھا زنداني شده بود، 

  .نزدیك بھ تسلیم یا نابودي بود

نداشت، و علنًا در یأس و ناامیدي كلبر، كھ سرداري دلیر ولي سیاستمداري ناكام بود، انتظار كمكي 
بھ دستور او بود كھ ژنرال دزه دووگو در العریش قراردادي با تركان و فرماندة . سربازان خود سھیم بود

، و قرار شد كھ تركان كشتیھایي در اختیار فرانسویان بگذارند تا )١٨٠٠ژانویة  ٢۴(محلي انگلیسي بست 
ضمنًا مقرر شد تا فرانسویان قلعھ . خاك مصر را تخلیھ كنند» نگيافتخارات ج«نیروھاي دولت فرانسھ، با 

تسلیم این قلعھ ھا . ھایي را كھ اروپاییان را از شورشھاي مصریان مصون داشتھ بود بھ تركان تسلیم كنند
مقارن با وصول خبري بود دال بر اینكھ دولت بریتانیا از شرایط تخلیھ امتناع ورزیده و اصرار كرده است 

كلبر از این كار . رانسویان سالحھاي خود را بر زمین بگذارند و بھ عنوان اسیران جنگي تسلیم شوندكھ ف
خودداري كرد، و خواستار پس گرفتن قلعھ ھاي مزبور شد؛ تركھا با این امر موافقت نكردند و بھ طرف 

ار نفر بودند، شتافت، و كلبر در رأس ده ھزار سرباز خود بھ مقابلة تركھا، كھ بیست ھز. قاھره پیش رفتند
در مصر «: وي شور سربازان خود را با این پیام ساده برانگیخت. در دشتھاي ھلیوپولیس با آنھا روبرو شد

پس از دو » .اگر یك قدم عقب بنشینید، كارتان ساختھ است. بیش از خاكي كھ در زیر پاي شماست ندارید
در برابر تدابیر جنگي و انضباط فرانسویان  ، شجاعت وحشیانة تركان)١٨٠٠مارس  ٢١- ٢٠(روز جنگ 

  .تاب نیاورد، و فاتحان باقیمانده بھ قاھره بازگشتنند تا دوباره در انتظار كمك فرانسھ بنشینند

اما در این موقع . تا زماني كھ بریتانیا بر مدیترانھ مستولي بود ناپلئون نمي توانست كمكي براي آنھا بفرستد
زیرا ژنرال ھفتادو یكسالة اتریشي بھ نام بارون فون مالس با صدھزار تن از  مجبور بودكاري انجام دھد

  بھترین سربازان 

ناپلئون ماسنا را براي جلوگیري او فرستاد؛ ماسنا شكست خورد، و سربازانش را در پناه . میالن رفتھ بود
ھاي دیگري را براي  مالس قوایي را براي محاصرة او در این محل باقي نھاد، دستھ. قلعة جنووا گذاشت

ھاي آلپ از تعرضات فرانسھ، بھ كار گماشت، و از راه ریویراي ایتالیا حركت كرد تا اینكھ  حفظ گردنھ
از آن  ١٧٩۶شھري كھ در . وضع ناپلئون عوض شده بود). ١٨٠٠آوریل (طلیعة سپاھش بھ نیس رسید 

را شكست داده بود، در عین حال قسمت فتح لومباردیا را آغاز كرد اكنون در دست ارتش ملتي بود كھ آن 
. لشكر معروف ایتالیاي او، كھ بیش از اندازه بھ آن امیدوار بود، بي كمك و مأیوس، در مصر از بین رفت

  .اي بود كھ ناپلئون تا آن زمان با آن مواجھ شده بود این خود مستقیمترین ضربھ
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ل قوا را خود بھ دست گرفتھ بھ جمع آوري پول ناچاركارھاي اداري را بھ طرفي نھاد و دوباره فرماندھي ك
مھمات فراھم آورد، نقشھ ھا را بررسي كرد، دستورھاي . و سرباز و مواد و تقویت روحیة افراد پرداخت

امور لشكر راین را بھ مورو سپرد كھ رك گوترین مخالف نظامي او بود، و . الزم را بھ سرداران خود داد
گذرد، از میان افواج اتریشي بھ رھبري مارشال كروگ عبور كند؛ سپس بھ او دستور داد كھ از راین ب

اي  بیست و پنج ھزار تن از سربازان خود را از طریق گردنة سن گوتار بھ ایتالیا بفرستد و بھ ارتش ذخیره
م داد، مورو بیشتر این كارھا را قھرمانانھ انجا. ن وعدة تقویت در میالن را داده بود بپیوندد كھ ناپلئون بھ آ
تواند براي  كھ در این وضع خطرناك فقط پانزده ھزار سرباز مي - و شاید ھم بدرستي -كرد اما احساس مي

  .رھبر خود ذخیره كند

نسبت بھ كلیة جنگھاي بزرگترین سردار تاریخ زیركانھ تر بود، ولي بسیار بد بھ موقع  ١٨٠٠طرح جنگ 
اي بودند كھ  داشت، و بیشتر آنھا سربازان وظیفھ وي فقط چھل ھزار نفر زیر فرمان. اجرا گذاشتھ شد

توانسنتند از طریق آلپ ماریتیم بھ نیس  اینان چون نزدیك دیژون مستقر بودند، مي. تجربة جنگي نداشتند
ولي تعداد آنھا اندك بود و خودشان تجربة جنگي نداشتند؛ حتي اگر . بروند و از جلو بھ مالس حملھ كنند

توانست در پناه خط دفاعي مستحكمي، از طریق شمال ایتالیا  خورد، مي شكست ميمالس در چنین درگیري 
ناپلئون پیشنھاد كرد كھ وي با سربازان و مھمات خود . بھ مانتوا كھ جایي بسیار مستحكم بود عقبنشیني كند

؛ خطوط رفت بپیوندد از راه گردنة سن برنار بھ لومباردیا برود؛ بھ افرادي كھ از طرف مورو انتظار مي
كردند مستولي شود؛ و بھ لشكر  ارتباطي مالس را قطع كند؛ بر ھنگھاي اتریشي كھ آن خط را محافظت مي

در این صورت یا آن . رفت حملھ كند آشفتة آن قھرمان سالخورده كھ از ریویرا و جنووا بھ سوي میالن مي
را در محاصره بگیرد؛ از عقبنشیني آن  رفت؛ البتھ بھتر این بود كھ آن برد یا خود از بین مي را از بین مي

مجبور بھ تسلیم سراسر شمال ایتالیا  -با مالحظة تمام جوانب ادب –ممانعت بھ عمل آرد؛ و سردارش را 
بدین ترتیب جمھوري سیزالپین، افتخار نخستین جنگھاي ناپلئون، دوباره تحت تسلط فرانسھ درمي . بكند
  .آمد

آنگاه » .ي روي آن دراز كشید، و از من خواست كھ ھمان كار را بكنمو«: بھ قول بورین. زمین پھن كند
پس از . روي بعضي نقاط سنجاقھایي با سر قرمز نصب كرد، و روي برخي دیگر سنجاقھایي با سرسیاه

بھ عقیدة تو مالس را «: ھاي مختلف، از منشي خود پرسید حركت دادن سنجاقھا و درست كردن موقعیت
وي . و بھ سان جولیانو اشاره كرد» سكریویا،] رودخانة[اینجا در دشتھاي … كجا شكست خواھم داد؟

را در گرو یك نبرد گذاشتھ است؛ ولي  -ھمة پیروزیھاي نظامي و سیاسي خود -دانست كھ ھمھ چیز مي
مگر نبود كھ چھارسال پیش آنھمھ قواي ساردني و «: سپس بھ بورین یادآور شد. غرورش او را تقویت كرد

خورشیدي كھ حاال .ا عقب راندم و صورت ایتالیا را پاك كردم؟ ھمین كار را دوباره خواھیم كرداتریش ر
امیدوارم كھ در جنووا . بھ ماسنا اعتماد دارم. تابید تابد ھمان است كھ بر روي آركولھ و لودي مي بھ ما مي

یویا را دوباره خواھم ولي اگر بر اثر قحطي مجبور بھ تسلیم شود، جنووا و دشتھاي سكر. مقاومت كند
  »!گرفت آنوقت با چھ لذتي بھ فرانسة عزیزم باز خواھم گشت، فرانسة زیبایم

. ناپلئون از پرداختن بھ جزئیات ناچیز ھم ابا نكرد. صرف پیش بیني كافي نبود، آمادگي ھم ضرورت داشت
روي دریاچة ویلنوو؛ رفتن رفتن از دیژون بھ ژنو؛ عبور با قایق از : راه و وسایط نقلیھ را در نظر گرفت

پیر در پاي گردنھ؛  –با اسب و استر و درشكھ و كالسكة بزرگ روباز، یا پیاده تا مارتیني؛ از آنجا تا سن 
كوره راھي كھ گاھي فقط یك متر عرض دارد، و غالبًا از روي -سپس طي پنجاه كیلومتر بر فراز كوه

ر لحظھ در معرض سقوط بھمن یا صخره یا ریزش پرتگاھھایي كھ معموًال پوشید از برف است، و در ھ
ناپلئون ترتیبي داد كھ در ھر مرحلة این برنامھ غذا و . آئوستا/ كوه است؛ باالخره از آنجا بھ سوي وال د

لباس و وسایط نقلیھ براي سربازان آماده باشد؛ در چندین نقطھ، درودگران، زین سازان، و سایر كارگران 
كردند تا ببینند كھ  معیرات آماده باشند؛ ھر سرباز را ضمن راه دوبار بازرسي ميبایستي براي انجام ت مي

زیستند، ناپلئون پول  ھا بر فراز كوھھا مي براي راھباني كھ در مسافرخانھ. بھ طورشایستھ مجھز است یا نھ
قایص بسیاري با وجود این آمادگیھا، ن. جھت خرید نان و پنیر و شراب فرستاد تا سربازان تازه نفس شوند
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كار  وجود آمد؛ ولي این سربازان وظیفة جوان انگار صبري داشتند كھ بر اثر دلیري پنھان سربازان كھنھ بھ
  .بھ آنھا الھام شده بود

ھنوز از نظر ناپدید نشده بود كھ سلطنت طلبان، ژاكوبنھا، و . پاریس را ترك گفت ١٨٠٠مھ  ۶ناپلئون در 
سییس . آماده كردند كھ اگر وي پیروزمندانھ بازنگردد، برجایش بنشینند اعضاي خانوادة بوناپارت خود را

و دیگران درمورد صالحیت كارنو، الفایت، و نیز انتخاب مورو بھ عنوان كنسول اول جدید بھ بحث 
 ژرژكادودال. پرداختند؛ و ژوزف و لوسین برادران ناپلئون خود را بھ عنوان ولیعھدھاي او پیشنھاد كردند

  تا در میان) ژوئن ٣(از انگلیس بازگشت 

  .شوانھا آشوب برپا كند

ما یكي یكي، آدم و اسب پشت «:گوید بورین مي. مھ شروع شد ١۴عبور واقعي از گردنة سن برنار در 
توپخانھ را پیاده كردیم، و توپھا را در داخل الوارھاي . درآمدیم ھاي مالرو بھ حركت سرھم، از طریق جاده

كوه رسیدیم، روي برف نشستیم وبھ طرف  وقتي بھ قلة… كشیدند میان تھي گذاشتیم كھ آنھا را با طناب مي
سواران پیاده شدند، زیرا یك لغزش اسبان بي تجربة آنھا كافي بود كھ سرباز و حیوان را » پایین سرخوردیم

مھ عبور سربازان بھ پایان  ٢٠كرد؛ تا  در ھر روز، فوج دیگري این راه را طي مي. كام مرگ فرو بردبھ 
  .رسید، و لشكر ذخیره صحیح و سالم بھ ایتالیا رسید

توقف كرد تا آنكھ آخرین بستة مھمات -ایستگاھي میان راه دریاچة ژنو و آن گردنھ - ناپلئون در مارتینیي
ین بھ باال رفت، و ایستاد تا از راھباني كھ بھ سربازانش نوشابھ و خوراك داده سپس از پای. فرستاده شد

مھ بھ لشكریان خود  ٢١بودند سپاسگزاري كند؛ آنگاه با كت بزرگ خود از سراشیبي بھ پایین لغزید و در 
ھ عنوان ژوئن، ناپلئون بار دیگر ب ٢در . الن برافواج اتریشي ضمن راه غلبھ كرده بود. در آئوستا پیوست

فاتح پادگان اتریشي وارد میالن شد؛ مردم ایتالیا او را مانند دفعة پیش پذیرا شدند، جمھوري سیزالپین با 
ناپلئون كھ از آیین اسالم دست برداشتھ بود، جمعي از بزرگان مذھبي . مسرت فراوان دوباره برقرار گشت

مئن ساخت، و بھ آنھا گفت كھ در بازگشت بھ میالن را گرد آورد، و آنھا را از وفاداري خود بھ كلیسا مط
پس از تحكیم مواضع پشت سر خود، دیگر آزاد بود . پاریس میان فرانسھ وكلیسا صلح برقرار خواھد كرد

  .كھ جزئیات لشكر كشي خود را طرحریزي كند

كدیگر بایستي قواي موجود خود را چنان از ی نمي - ھر دو فرمانده یك اصل مھم لشكر كشي را نقض كردند
بارون فون مالس، كھ با قسمت اعظم لشكر خود در . دور كنند كھ بھ ھم پیوستن سریع آنھا غیرممكن باشد

متوقف شده بود، پادگاني نھایي در جنووا، ساوونا، گاوي، آكوي، تورینو، ) میان میالن وجنووا(آلساندریا 
پشت سر او، نگھبانانش، كھ از نیس . رفت بر جاي نھاد تورتونا، وسایر نقاط كھ بیم حملة فرانسویان مي

كھ از  -فرانسوي بھ رھبري سوشھ، و ماسنا ٢٠‘٠٠٠گشتند، مورد تعرض  براي پیوستن بھ او باز مي
اتریشي كھ از آپنن میان لومباردیا و لیگوریا عبور كرده  ٧٠‘٠٠٠از . واقع شدند - جنووا گریختھ بود

وي قسمتي از آن را . قابلھ با ناپلئون باقي مانده بودندنفر براي مالس بھ منظور م ۴٠‘٠٠٠بودند، تنھا 
براي تصرف مجدد پیاچنتسا فرستاد كھ، در صورت شكست خوردن عمده قوایش، مسیري ضروري براي 

را  ٣٢‘٠٠٠:ناپلئون نیز قواي خود را بھ طرزي خطرناك تقسیم كرد. رفت عقبنشیني بھ مانتوا بھ شمار مي
 ١٠‘٠٠٠نفر در میالن  ٣‘٠٠٠نفر را در تیچینو،  ٩‘٠٠٠ال نگاه داشت؛ براي حفظ پیاچنتسا در ستراد

  وي وحدت ارتش خود را قرباني این نظر كرد كھ ھمة . نفر در طول مسیر رود پو و رود آدا

سرداران ناپلئون ھمكاري كردند و نگذاشتند كھ این سیاست كھ بھ بن بست رسیده بود موجب عدم آمادگي 
نفر  ١٨‘٠٠٠سرباز از سترادال بیرون آمد، و با  ٨‘٠٠٠ژوئن، الن با  ٩در . وداو براي نبرد عمده ش

فرانسویان در یك درگیري خونین در كاستجو عقب رانده شدند، . اتریشي كھ عازم پیاچنتسا بودند مواجھ شد
 ۶٠٠٠نفس مركب از  جنگید؛ ولي قوایي تازه در صورتي كھ الن، غرقھ بھ خون ھنوز پیشاپیش لشكر مي

دو روز بعد، ناپلئون . فرانسوي بھ موقع رسید و در مجاورت مونتبلو شكست را بھ پیروزي مبدل ساخت
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این سردار كھ احتماًال با «. ازورود یكي از سرداران بسیار محبوبش بھ نام لویي دوزه دوو گو خشنود شد
خالقي بر ھمة آنھا برتري مورو، ماسنا، كلبر، و الن از لحاظ استعداد نظامي برابر بود، از حیث كمال ا

نفر بھ جنوب بھ سوي نووي فرستاد تا دربارة این شایعھ كھ  ۵‘٠٠٠ژوئن، ناپلئون او را با ١٣در » .داشت
چھ در اینجا بود كھ یك ناوگان انگلیسي . گریزند بررسي و تحقیق كنند مالس و سربازانش بھ جنووا مي

بدین ترتیب عمده قواي . ھمات در اختیارشان بگذاردتوانست آنھا را در فرار یاري دھد یا غذا و م مي
  .ژوئن، یعني ھنگامي كھ جنگ بھ مرحلة قاطع رسید، تقلیل بیشتري یافت ١۴ناپلئون در 

اي بود راه آلساندریا پیاچنتسا،  وي نزدیك مارنگو، كھ دھكده. مالس بود كھ صحنة نبرد را انتخاب كرد
سربازي را كھ ھنوز دراختیار داشت با دویست عرادة  ٣۵‘٠٠٠ توانست در آنجا دشتي عظیم را دید كھ مي

، بھ این نكتھ پي )ژوئن ١٣(ولي ھنگامي كھ ناپلئون بھ این دشت رسید . توپ آنھا مشتركًا وارد عمل كند
از این رو دو ھنگ را در مارنگو تحت فرمان ژنرال . برد كھ مالس درصدد بیرون آمدن از آلساندریاست

. شت، و یكي را تحت فرمان الن، با سواره نظام مورا و فقط بیست و چھار عراده توپویكتور باقي گذا
خود او با نگھبانان كنسولي بھ سوي وگرا یعني محلي شتافت كھ قرار گذاشتھ بود با افسران ستاد لشكرھاي 

یالب پر شده ھنگامي كھ بھ سكریویا رسید، مالحظھ كرد كھ این رودخانھ بر اثر س. اش مالقات كند پراكنده
این تعویق حسن اثر . است؛ ناچار عبور خود را بھ تعویق انداخت، و شب را در توره دي گاروفولو خوابید

رسید تا دستوري را كھ موجب پیروزي شد  داشت؛ اگر بھ وگرا رفتھ بود، شاید بھ موقع بھ مارنگو نمي
  .بدھد

سوي دشت مارنگو برود، و بھ قھر و غلبھ راه ژوئن، مالس بھ لشكر خود دستور داد كھ بھ  ١۴بامداد روز 
سرباز ویكتور، الن، و مورو حملھ بردند؛  ٢٠.٠٠٠سي ھزار نفر ناگھان بر . خود را بھ پیاچنتسا باز كند

ناپلئون، كھ در . رغم دالوریھاي خود، در مقابل شلیك آن توپخانة مھلك عقبنشیني كردند فرانسویھا، علي
ي دور دست از خواب پریده بود، قاصدي اعزام داشت تا دوزه دووگو را از گاروفولو بر اثر غرش توپھا

سرباز از نگھبانان او وارد جنگ شدند،  ٨٠٠در آنجا . نووي فراخواند؛ خود او شتابان بھ مارنگو رفت
  ولي نتوانستند جلو اتریشیھا را بگیرند؛ فرانسویان عقبنشیني خود را بھ سوي سان جولیانو ادامھ 

. بود بھ امپراطور متبوع خود اطمینان خاطري بدھد، پیامي براي اعالم پیروزي بھ وین فرستاد كھ مشتاق
  . این خبر در پاریس ھم شیوع یافت، و موجب بھت و حیرت عوام و شادي سلطنت طلبان شد

درنگ  او نیز در راه نووي غرش توپھا را شنید، و بي. آنھا دوزه دووگو را بھ حساب نیاورده بودند
بعد از ظھر بھ  ٣سرباز خود را بازگردانید، بھ دنبال صدا رفت، بسرعت حركت كرد، در حدود  ۵‘٠٠٠

دوزه . كنند كھ بیشتر عقبنشیني كند سان جولیانو رسید، و دید كھ سرداران ھمكارش بھ ناپلئون توصیھ مي
ایم، ولي  جنگ را باختھ آري،«:وي پاسخ داد» .ایم جنگ را باختھ«: لب بھ اعتراض گشود؛ آنھا بھ او گفتند

آنھا پذیرفتند؛ ناپلئون خط تازة حملة » .ھنوز ساعت سھ است؛ وقت باقي است كھ در جنگي دیگر فاتح شویم
دوزه حملھ را رھبري . دیگري تشكیل داد، و براي باال بردن روحیة سربازان، سواره بھ میان آنھا رفت

و از اسب افتاد؛ ضمن جان دادن بھ فرمانده زیر كرد، خود را در معرض خطر قرار داد، تیر خورد  مي
بر عكس، سربازان از » .مرگ مرا پنھان كن؛ ممكن است باعث دلسردي سربازان شود«: دست خود گفت

با وجود این، با . مرگش خبر یافتند؛ بھ جلو شتافتند، و فریادكنان گفتند كھ انتقام رھبر خود را خواھند گرفت
ناپلئون چون این وضع را دید، بھ كلرمان دستور داد كھ با تمام سواره . دندمقاومتي سرسختانھ مواجھ ش

كلرمان و افرادش با چنان خشمي برجناح اتریشیھا تاختند كھ آن را بھ دو قسمت . نظام خود بھ كمك بشتابد
تھ نفر از آنھا تسلیم شدند؛ژنرال فون زاخ، كھ بھ جاي مالس، فرماندھي را بھ عھده گرف ٢‘٠٠٠كردند؛ 

مالس، كھ از آلساندریا احضار شده بود، دیر . بود، بھ اسارت درآمد و شمشیر خود را تسلیم ناپلئون كرد
  . اي بگیرد، و دلشكستھ بھ مركز فرماندھي خود بازگشت رسید و نتوانست نتیجھ

 ۶‘٠٠٠دانست؛ در میان  اي شخصي مي مرگ دوست وفادار خود دوزه را ضایعھ. ناپلئون كامًال شاد نبود
اتریشي در آنجا  ٨‘٠٠٠نفر فرانسوي كھ در دشت مارنگو بھ خاك ھالك افتاده بودند بدیھي است ذكر اینكھ 
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درصد كشتھ شدگان اتریشي كمتر از كشتھ شدگان . شد در آن روز كشتھ شدند موجب تسلي خاطر نمي
  .بودفرانسوي 

ژوئن، بارون فون مالس، با توجھ بھ اینكھ بقایاي لشكرش قادر بھ تجدید مبارزه نیستند، از ناپلئون  ١۵در 
بایستي سراسر لیگوریا و پیمونتھ و تمامي لومباردیا  اتریشیھا مي: شرایط آن سخت بود. تقاضاي صلح كرد

ھاي واقع در مناطق تسلیم شده را بھ فرانسویان  ة قلعھدر غرب مینچیو و مانتوا را تخلیھ كنند؛ و ھم
واگذارند؛ بھ افراد اتریشي اجازه داده خواھد شد تا، بھ نسبتي كھ این قلعھ ھا بھ تصرف فرانسویان درآید، با 

  مالس با این شرایط . ھمة افتخارات جنگي خود صحنھ را ترك گویند

ژوئن، ناپلئون پیامي  ١۶در . آن موافقتنامھ ارسال داشتاي بھ امپراطور اتریش جھت تأیید  رفت و عریضھ
اش  قسمتھایي از نامھ. ھا را كرد براي فرانسیس دوم فرستاد، و از او تقاضاي برقراري صلح در ھمة جبھھ

  :رود تراویدة فكر مردي صلح طلب بھ شمار مي

ھزاران . اند ھالك افتاده ھزاران تن از اتریشھا و فرانسویھا بھ خاك. میان ما جنگ برقرار بوده است
باشد . درمان است بالیي بي…!كنند كھ پدران و شوھران و فرزندانشان باز گردند خانوادة محروم دعا مي

این وضع چنان ! شود احتراز كنیم كھ این، دست كم بھ ما بیاموزد كھ از ھر چھ باعث تمدید مخاصمات مي
دانم كھ دوباره بھ آن  ي خود را بپذیرم، و وظیفة خود ميدر قلبم تأثیر كرده است كھ حاضر نیستم شكست قبل

  .اعلیحضرت نامھ بنویسم و از شما بخواھم كھ بھ مصائب اروپا خاتمھ دھید

جان، از آن اعلیحضرت تقاضا  در صحنة نبرد مارنگو در میان رنج دیدگان و ھمچنین پانزده ھزار جسد بي
كھ فرزندان دو ملت دلیر و نیرومند بھ سبب منافعي كھ  دارم كھ بھ فریاد انسانیت گوش دھید، ونگذارید

  ….ازآن خبر ندارند یكدیگر را بكشند

ھر روز . زند جنگ اخیر دلیلي كافي براي این حقیقت است كھ فرانسھ نیست كھ تعادل قوا را بھ ھم مي
تواند بھ  و ميانگلیس، كھ تجارت دنیا و تسلط بر دریاھا با اوست  –شود كھ این انگلیس است  معلوم مي

  ….تنھایي در برابر ناوگان متحد روسیھ، سوئد، دانمارك، فرانسھ، اسپانیا، و ھلند پایداري كند

  :دانم از این قرار است پیشنھادھایي كھ بھ عقیدة خود، آنھا را درست مي

  .متاركة جنگ مربوط بھ ھمة لشكرھا باشد-١

علني، بر طبق دلخواه آن اعلیحضرت، بھ محلي مذاكره كنندگان از ھر دو طرف، خواه سري، خواه  -٢
میان مینچیو و كیزه اعزام شوند تا بر سر وسایلي جھت تضمین دولتھاي كوچك بھ توافق برسند، و موادي 

  …از عھدنامة كامپوفورمیو را كھ ابھام آنھا بر اثر تجربھ معلوم شده است روشن كنند

ر معلوم، فاتح جوان، مایل بھ تحكیم دستاوردھاي خود از قرا. ظاھرًا امپراطور تحت تأثیر قرار نگرفت
شاید نھ . بود، ولي دلیلي نیست كھ نشان دھد احترام بھ جان آدمیزاد ھرگز در نبردھاي او موثر بوده باشد

بارون . كنند پرسیدند كھ فرانسویان یا اتریشیھا در ایتالیا چھ مي كنسول و نھ امپراطور ھیچ كدام از خود نمي
، كھ بھ موجب آن )١٨٠٠ژوئن  ٢٠(اي با انگستان فیصلھ داد  موضوع را با امضاي عھدنامھ فن توگوت

  .اي امضا نكند انگلیس وامي تازه بھ اتریش اعطا كرد بھ این شرط كھ عھدنامة جداگانھ

ژوئیھ در مراسم تھ  ١٨كرد در  در این ضمن ناپلئون، كھ از ھر موقعیتي براي پیشبرد منظور استفاده مي
در ھمین مراسم بود كھ طبقات روحاني در میالن مراتب - شركت جست) سرود نیایش خدا و عیسي(وم دئ

افراد غیر روحاني این پیروزي را . سپاسگزاري خود را از خداوند بھ مناسبت طرد اتریشیھا اعالم داشتند
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ز صداي ھلھلھ را بورین، ھنو«: ناپلئون از منشي خود پرسید. بارژه رفتن بھ افتخار فاتح جشن گرفتند
  شنوي؟ این صدا در گوش من مثل آھنگ صداي ژوزفین دلپذیر  مي

ھنوز فردي ایتالیایي بود، و زبان و احساسات و زیبایي و باغھاي پرگل و مذھب سھلگیر و مراسم آھنگدار 
ر ھمچنین تحت تأثیر ھلھلة جمعیتي قرار گرفت كھ در تویلري د. داشت و آوازھاي عالي آن را دوست مي

مردم فرانسھ طوري از او . ژوئیھ، در صبح بعد از بازگشت شبانة او بھ پاریس، گرد آمده بود ٣
  .نازیدند كردند كھ گویي مورد توجھ خداوند است، و بھ افتخارت خود مي سپاسگزاري مي

كردند و اتریش تحت  اي كھ بوربونھا بر آن سلطنت مي وارث قرنھا كشمكش میان فرانسھ - لویي ھجدھم
شاید امكان داشت . توانست در جبران غلبھ بر دشمنان دیرین خونسرد بماند نمي - رمانروایي ھاپسبورگھاف

 ١٨٠٠از این رو، در یكي از روزھاي تابستان . كھ آن فاتح جوان را ترغیب كند كھ شاھساز باشد نھ شاه
  :اي بھ ناپلئون نوشت بدین مضون دوباره نامھ

اگردر سپاسگزاري من تردید دارید، . اید كھ مورد احترام من ھستید یافتھژنرال، حتمًا از مدتھا پیش در
من مردي فرانسوي : اما درمورد معتقداتم. پاداش خودرا تعیین كنید و نصیب دوستانتان را ھم كنار بگذارید

  .ام ھستم، كھ ھم اخالقًا و ھم بھ دستور عقل بخشنده

ن پیروزي ایتالیا و مصر، شھرت بیھوده را بر افتخار واقعي خیر، فاتح لودي، كاستیلیونھ، و آركولھ، قھرما
  .دھید شما دارید وقت گرانبھایي را از دست مي. دھد ترجیح نمي

، زیرا كھ من بھ كمك بوناپارت نیازمندم، و او »ما«گویم  مي. توانیم عظمت فرانسھ را تضمین كنیم ما مي
  . تواند انجام دھد ھم بدون من كاري نمي

  .افتخار در انتظار شماست، و من بیتابم كھ صلح را بھ ملتم بازگردانم. كند وپا بھ شما نگاه ميژنرال، ار

  لویي

  :سپتامبر بھ وي چنین پاسخ داد ٧ناپلئون، پس از تأخیر بسیار، در 

  آقا،

آمیزي كھ دربارة خودم ابراز داشتھ بودید سپاسگزاري  بھ سبب مالحظات محبت. نامة شما را دریافت داشتم
. شما باید از امید بازگشت بھ فرانسھ چشم بپوشید، زیرا باید از روي صد ھزار جسد بگذرید. كنم مي

من نسبت بھ . تاریخ فراموش نخواھد كرد… مصالح شخص خودتان را فداي صلح و سعادت فرانسھ كنید
ت شما را مطبوع ھرچھ در قوه دارم انجام خواھم داد تا انزوا و عزل… مصایب خانوادة شما خونسرد نیستم

  .و آرامبخش كنم

آنجا بوده كھ تزار پاول  ١٨٠٠نامة لویي از پناھگاه موقت او در روسیھ رسیده بود؛ شاید وي در ماه ژوئیة 
، در ١٧٩٩طي جنگ . اي از طرف ناپلئون دریافت داشت كھ تقریبًا مسیر تاریخ را عوض كرد اول ھدیھ

كھ متفق (شده بودند و ناپلئون آنھا را بھ انگلیس و اتریش  حدود شش ھزار روسي بھ دست فرانسویان اسیر
از آنجا . در مقابل آزادي اسیران فرانسوي عرضھ كرد؛ این پیشنھاد مورد قبول واقع نشده بود) روسیھ بود

توانست ھیچ استفادة قانوني از این سربازان ببرد، و نگھداري آنان نیز كاري پرھزینھ بود  كھ فرانسھ نمي
دستور داد كھ آنھا را مسلح و بھ جامة جدید ملبس كنند و بدون آنكھ در عوض چیزي بخواھند، آنھا  ناپلئون

  العمل نشان آمیزي دربارة فرانسھ عكس پاول با اظھارات مودت. را نزد تزار اعزام دارند
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  )كتابخانة نیویورك سوسایتي(ناپلئون در سنت ھلن 

مارس  ٢٣در . ة دوم بیطرفي مسلح را علیھ انگلیس تشكیل داداتحادی ١٨٠٠دسامبر سال  ١٨داد، و در 
  .پاول بھ قتل رسید، و دولتھا بھ وضع موجود خود بازگشتند ١٨٠١

سرباز تحت فرمان  ٨٠‘٠٠٠در خالل این احوال، امپراطور اتریش متاركة جنگ آلساندریا را رد كرده، 
فرانسویان با طرد اتریشیھا . زام داشتھ بودژنرال فون بلگارد براي حفظ خطوط در طول جبھة مینچیو اع
نفر  ۶٠‘٠٠٠، تعداد ١٨٠٠دسامبر  ٣در . از توسكانا و حملھ بھ آنھا در باوار یا عكس العمل نشان دادند

درگیر شدند و با گرفتن ) نزدیك مونیخ(نفر سرباز اتریشي در ھوھنلیندن  ۶۵‘٠٠٠سربازان مورو با 
ست دادند كھ دولت اتریش، از آنجا كھ وین را در اختیار مورو ، اسیر چنان اتریشھا را شك٢۵‘٠٠٠

، و حاضر شد كھ با دولت فرانسھ دربارة )١٨٠٠دسامبر  ٢۵(دید، متاركة جنگ عمومي را امضا كرد  مي
مورو در بازگشت بھ پاریس چنان مورد تحسین و تمجید قرار گرفت كھ . صلحي جداگانھ بھ مذاكره بپردازد

احساسات نامطلوبي در دل ناپلئون بھ وجود آورد، زیرا مورو ھم داوطلب محبوب چھ بسا ممكن بود 
  .توانست بھ عنوان رھبر كشور جاي ناپلئون را بگیرد سلطنت طلبان بود و ھم ژاكوبنھا، و مي

انفیھ داني كامًال شبیھ آنچھ كھ كنسول اول  ١٨٠٠در اوایل سال . توطئھ علیھ جان ناپلئون بشدت ادامھ یافت
. كرد برروي میزش در مالمزون یافت شد، كھ در میان انفیة آن زھر گذاشتھ بودند موًال از آن استفاده ميمع

 ٢۴در . اكتبر چندین نفر از ژاكوبنھا را دستگیر و متھم بھ قتل ناپلئون كردند ١٠سپتامبر و  ١۴در 
را كھ  »جھنميماشین «دند یك دسامبر، سھ نفر از شوانھا كھ توسط ژرژكادودال از برتاني فرستاده شده بو

بیست و دو . بردند اش را بھ اپرا مي پر از مواد منفجره بود بھ میان گروھي فرستادند كھ كنسول و خانواده
كھ ھیچ یك از آنھا جزء مالزمان ناپلئون نبودند، وي  -نفر در این واقعھ كشتھ و پنجاه شش نفر زخمي شدند
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مر بھ بررسي دقیق این واقعھ و اعدام با آرامشي ظاھري بھ اپرا رفت، ولي در بازگشت بھ تویلري ا
فوشھ، . ژاكوبنھاي زنداني و حبس یا تبعید یكصد وسي نفر دیگر داد كھ بھ سبب مظنون بودن دستگیر شدند

مجرمند، صد تن از آنھا را دستگیر كرد، و دو نفر از این ) نھ ژاكوبنھا(كرد سلطنت طلبان  كھ گمان مي
ناپلئون بیش از حد عكس العمل نشان داده و بیش از ). ١٨٠١آوریل  ١(عده را بھ زیر تیغة گیوتین فرستاد 

بایستي وحشتي در  كرد كھ در جنگي درگیر شده است، و مي حد قانون را كنار گذاشتھ بود، ولي احساس مي
شد و بھ  وي بتدریج با ژاكوبنھا مخالف مي. كنند اعتنایي مي دلھاي كساني بیندازد كھ خود بھ قانون بي

  .داد طلبان روي خوش نشان مي سلطنت

  ، بھ دستیاران خود پیشنھاد كرد كھ از فھرست مھاجران نامھاي كساني را كھ اجازة ١٨٠٠اكتبر  ٢٠در 

مصادره شدة آنھا را كھ بھ وسیلة دولت بھ فروش نرفتھ یا جھت استفادة دولت اختصاص نیافتھ باشد بھ آنان 
نفر مھاجر وجود داشت، و بسیاري از آنھا تقاضاي اجازة  در این زمان در حدود یكصدھزار. مسترد شود

ناپلئون در مقابل اعتراضات خریداران نگران اموال مصادره شده دستور داد كھ . بازگشت كرده بودند
نامھاي چھل و نھ ھزار نفر را حذف كنند؛ یعني بھ چھل و نھ ھزار نفر از مھاجران اجازه داده شد كھ بھ 

بھ امید آنكھ این عمل مخالفت . شد نام تعداد دیگري نیز بعدًا از صورت حذف شود قرار. وطن باز گردند
خارجي با فرانسھ را تقلیل دھد، و صلح عمومي را دراروپا پیش ببرد؛ سلطنت طلبان از این تصمیم شاد 

  .شدند و ژاكوبنھا اظھار تأسف كردند

نزدیك (كنندگان فرانسوي و اتریشي در لونویل قدم عمده در این برنامة صلح عبارت بود ازمالقات مذاكره 
ناپلئون تالران را براي مذاكره نفرستاده، بلكھ برادر خود ژوزف را بھ نمایندگي فرانسھ بھ آنجا ). نانسي

در ھر قدم، مورد حمایت وپشتیباني آن كنسول . گسیل داشت؛ و ژوزف مأموریت خودرا بخوبي انجام داد
. افزود ناپلئون با ھر تعویق و تأخیر اتریشیھا، بھ تقاضاھاي خود ميغیرقابل انعطاف قرار گرفت؛ 

اتریشیھا سرانجام پي بردند كھ لشكرھاي فرانسھ بزودي سراسر ایتالیا را تصرف خواھند كرد، وبر 
انگیز  ھاي وین خواھند كوبید، تسلیم شدند، و سندي را امضا كردند كھ خود آن را صلح وحشت دروازه

اتریش سرزمینھاي بلژیك، لوكزامبورگ، و اراضي واقع در جناح چپ ). ١٨٠١فوریة  ٩( لونویل نامیدند
راین از دریاي شمال تا بازل را متعلق بھ فرانسھ دانست؛ عھدنامة كامپوفورمیورا تأیید كرد؛ و تسلط 

) ھلند(تاویا فرانسھ را بر ایتالیا از آلپ تا ناپل و از آدیجھ تا نیس پذیرفت؛ و تحت الحمایگي جمھوري با 
ھاگویتس در این مورد  وزیر مختار پروس بھ نام . را نسبت بھ فرانسھ قبول كرد) سویس(وجمھوري ھلوتیا 

اكنون نوبت فرانسھ است كھ بھ تنھایي صلح را در اروپا برقرار . كار اتریش ساختھ شد«چنین نوشت 
یروزي را بر رأي ترجیح بورس پاریس ظرف یك روز باال رفت، و كارگران پاریس، كھ پ» .سازد

. اقدامات ناپلئون را در سیاست وجنگ ستودند و جشن گرفتند» زنده باد بوناپارت«دادند، با فریادھاي  مي
اما شاید لونویل بیشتر جنگ بود تا سیاست؛ و پیروزي غرور بود بر احتیاط، زیرا بذر جنگھاي بسیاري 

  .درآن وجود داشت كھ بھ واترلو انجامید

اول (در نتیجة عقد عھدنامھ با اسپانیا . ا دیگر دولتھا باعث قدرت بیشتري براي فرانسھ شدمذاكرات ب
جزیرة ) ١٨٠١مارس  ١٨(عھدنامة فلورانس با پادشاه ناپل . ، لویزیانا بھ فرانسھ تعلق گرفت)١٨٠٠اكتبر

تجارت انگلیسیھا و  الب و مستملكات ناپل در ایتالیاي مركزي را بھ فرانسھ داد، و بنادر ناپل را بر روي
باعث كشمكش ناپلئون  - قسمت غربي ھیسپانیوال - دومینیگ - ادعاي دیرین فرانسھ دربارة سن. تركان بست

  . كرد با مردي شد كھ با او از لحاظ نیروي اراده تقریبًا برابري مي

بر  دومینیگ را بھ شورش واداشت، و نخست-بردگان سن - احتیاطي را پشت سرگذاشتھ بود  دوران بي
وي با كارداني و لیاقت حكومت كرد، ولي . قسمت فرانسوي جزیره وبعد بر قسمت اسپانیایي آن مستولي شد

تواند بھ آساني بھ كار تولیدي بگمارد، زیرا آنان استراحت و تنبلي را  دریافت كھ بردگان آزاد شده را نمي
ربابان سابق اجازه داد كھ بھ كشتزارھاي توسن بھ بسیاري از ا. دادند كھ ظاھرًا نتیجة گرما بود ترجیح مي

از لحاظ ظاھر، تسلط فرانسھ را بر . خود باز گردند و انضباطي در كار برقرار كنند كھ شبیھ بردگي بود

pymansetareh@yahoo.com



العمر حفظ كرد، و حق داشت جانشین خود  دومینیگ پذیرفت؛ ولي در واقع لقب فرماندار كل را مادام –سن
كنسول اول بیست ھزار  ١٨٠١در . ئون چندي بعد در فرانسھ انجام دادھمان كاري كھ ناپل -را تعیین كند

دومینیگ فرستاد تا سلطة فرانسھ را در آنجا دوباره برقرار  –سرباز بھ رھبري ژنرال شارل لوكلر بھ سن
سراسر آن  ١٨٠٣در ). ١٨٠٣(توسن دلیرانھ جنگید، مغلوب شد، و در زنداني در فرانسھ درگذشت . سازد

  .ست انگلیسیھا افتادجزیره بھ د

شد، غیر از دو  ناوگان بریتانیا، كھ از حمایت تجارت و صنعت و منش انگلیسیھا، پشتیباني و حمایت مي
انگلیس، كھ بھ وسیلة ترعة مانش از . سال ھمیشھ در طي حكومت ناپلئون مانع عمدة موفقیت او بود
ي بیرقیب، مستعمرات وعایدات، و برتري در آسیبھاي مستقیم جنگ بر كنار مانده و در نتیجة تجارت دریای

توانست بھ  انقالب صنعتي توانگر شده بود، ضمن كوششھاي مكرر خود براي بر انداختن ناپلئون، مي
بازرگانان و صاحبان صنایع با جورج سوم، افراد . ارتشھاي متفقین خود در قارة اروپا كمك مالي برساند

برك ھمعقیده بودند كھ بازگشت خاندان بوربون بھ تخت سلطنتي حزب توري، مھاجران فرانسوي، و ادمند 
با وجود این، اقلیتي نیرومند . فرانسھ بھترین وسیلة برقراري مجدد ثبات آرامبخش رژیم سابق خواھد بود

آزادیخواه، كارگران افراطي، و جمعي ازادبا و  ویگھايدر انگلیس بھ رھبري چارلز جیمز فاكس، 
گفتند كھ ادامة جنگ باعث اشاعة فقر و ایجاد انقالب خواھد شد، و استقرار  كنان مي نویسندگان، اعتراض

  .ناپلئون امري تمام شده است، و روزگار آن فرا رسیده كھ با آن كوندو تیرة شكست ناپذیر آشتي كنند

این، بھ عقیدة آنھا، رفتار بریتانیا بھ عنوان فرمانرواي دریاھا دشمناني براي آن دولت و دوستاني  گذشتھ از
گفتند كھ محاصره كردن فرانسھ مستلزم این است  دریاساالران انگلیسي مي. آورد براي فرانسھ بھ وجود مي

ھا بھ جستجو بپردازند كھ ملوانان بریتانیایي حق داشتھ باشند سوار كشتیھاي بیطرف شوند و در آن
  .وكاالھایي را كھ مقصد آنھا فرانسھ است مصادره كنند

  دانستند، اتحادیة دوم بیطرفي  روسیھ، سوئد، دانمارك، و پروس، كھ این عمل را ناقض استقالل خود مي

را شد، دانماركیھا ھامبورگ  بھ ھمان ترتیب كھ حدت درگیریھا بیشتر مي. در كشتیھاي آنھا، مقاومت كنند
گرفتند، و پروسیھا ) كھ بھ صورت دروازة عمدة بریتانیا بھ روي بازارھاي اروپاي مركزي درآمده بود(

نیمي از قارة اروپا، كھ اخیرًا علیھ فرانسھ متحد . ھانوور را كھ بھ جورج سوم تعلق داشت تصرف كردند
  .شده بود، در این ھنگام علیھ انگلیس سر بھ مخالفت برداشت

رانسھ بر مصبھاي راین وساحل چپ آن مستولي بود، ورود بیشتر كاالھاي انگلیسي بھ از آنجا كھ ف
. بازارھاي فرانسھ، بلژیك، ھلند، آلمان، دانمارك، سرزمینھاي كنار دریاي بالتیك، و روسیھ، ممنوع بود

رد؛ و ایتالیا بنادر خود را بر روي تجارت انگلیس بست؛ اسپانیا شروع بھ اعتراض درمورد جبل طارق ك
  .ناپلئون بھ تھیة سپاه و كشتي جھت حملھ بھ انگلیس پرداخت

یك ناوگان بریتانیایي یك ناوگان . انگلستان نیز دست بھ حملھ زد، و از یك تصادف خوب استفاده كرد
آلكساندر اول كھ جانشین تزار پاول اول شده ). ١٨٠١آوریل  ٢(دانماركي را در بندر كپنھاگ از بین برد 

روسیھ را در مورد فرانسھ تغییر داد؛ از حملة ناپلئون بھ مصر بھ انتقاد پرداخت؛ بیرون  بود سیاست
ژوئن  ١٧(اي با انگلیس بست  آوردن مالت را، توسط انگلیسھا، از دست فرانسویھا تأیید كرد؛ و عھدنامھ

قتصادي در با وجود این، گرفتاریھاي ا. بدین ترتیب اتحادیة دوم بیطرفي مسلح از میان رفت) ١٨٠١
رغم كمكھاي مالي ھنگفت،  انگلیس، افزایش روز افزون ارتش فرانسھ در بولوني، و شكست اتریش علي

، نمایندگان آن كشور توافقي مقدماتي امضاء كردند كھ ١٨٠١در اول اكتبر . انگلیس را متمایل بھ صلح كرد
یس جزیرة مالت را ظرف سھ ماه در بھ موجب آن فرانسھ متعھد شد مصر را بھ تركیة عثماني بدھد، و انگل

اختیار شھسواران قدیس یوحنا بگذارد؛ نیز موافقت شد كھ فرانسھ، ھلند، و اسپانیا قسمت اعظم مستعمراتي 
پس از . را كھ از آنھا گرفتھ شده بود باز یابند؛ فرانسھ ھمة قواي خود را از مركز و جنوب ایتالیا فراخواند

رفت،  یاي كبیر و فرانسھ عھدنامة آمین را كھ از مدتھا پیش انتظار آن ميھفتھ مذاكرة دیگر، بریتان ھفت
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ھنگامي كھ نمایندة ناپلئون با اسناد تصویب شده بھ لندن رسید، جمعیتي ). ١٨٠٢مارس  ٢٧(امضا كردند 
زنده ! زنده باد جمھوري فرانسھ«خوشحال زین ویراق بر اسب او بستند و كالسكة او را در میان فریادھاي 

  .بھ وزارت امور خارجھ بردند» !باد ناپلئون

اي كھ بیش از سي و دو  مردم فرانسھ از فرط حقشناسي نسبت بھ آن مرد جوان بھ ھیجان آمده بود، نابغھ
سراسر اروپا لیاقت او را بھ عنوان . سال نداشت و ده سال جنگ را آن گونھ با پیروزي بھ پایان برده بود

. درخشد دید كھ ھمان فكر روشن و ارادة پایدار در دیپلوماسي نیز مي نون ميسردار تصدیق كرده بود، و اك
اي با پروس بست؛ روز دیگر، با باواریا؛ در  ، عھدنامھ١٨٠٢مھ  ٢٣: و عھدنامة آمین، فقط مقدمة كار بود

بود، برومر  ١٨نوامبر، كھ سالروز  ٩ھنگامي كھ . اكتبر، با روسیھ ١١اكتبر، با تركیة عثماني؛ و در  ٩
  مراسمي بر پا » جشنوارة صلح«شد، ناپلئون ترتیبي داد كھ در آن روز، بھ عنوان  نزدیك مي

دولت، با حفظ وفاداري بھ آمال وقول خود، ھوس دست زدن بھ «: ھدف زحمات خود را چنین اعالم داشت
خواستھ است كھ  وظیفة او برقراري آرامش براي بشریت بوده، و. اقدامات خطرناك و فوق العاده را ندارد

با روابط محكم و پایدار، آن خانوادة اروپایي بزرگ را كھ مأموریتش تغییر سرنوشتھاي جھان است بھ ھم 
  .شاید این خوشترین لحظھ تاریخ او بود» .نزدیك كند

III - ١٨٠٣ – ١٨٠٢: بازسازي فرانسھ  

وشت خود من، و سرنوشت كردم كھ سرن در آمین، در حقیت باور مي«: روزي ناپلئون در سنت ھلن گفت
قصد داشتم كھ وجود خود را كامًال وقف ادارة كشور كنم؛ و عقیده دارم كھ . فرانسھ، تعیین شده است

دوازه جنگ او  - ھاي خون ده شاید این حرف كوششي براي پاك كردن لكھ» .توانستم معجزاتي بیافرینم مي
لو كچزیني، سفیر پروس در پاریس، بھ پادشاه باشد؛ ولي یك روز بعد از امضاي عھدنامة آمین، جیروالمو

رسید صرف  ھمة منابع مالي را كھ سابقًا بھ مصارف جنگي مي«خود گزارش داد كھ ناپلئون تصمیم دارد 
بنا بھ نوشتة لوكچزیني، ناپلئون دربارة این اقدامات با حرارت » .كشاورزي، صنعت، تجارت و ھنر كند

میل و افتتاح شود؛ راھھایي كھ باید ساختھ یا تعمیر شود؛ بنادري كھ ھایي كھ بایدتك ترعھ«: گفت سخن مي
زمینة … باید الروبي شود؛ شھرھایي كھ باید زیبا شود؛ معبدھا و سازمانھاي مذھبي كھ باید وقف شود

در حقیقت در این موارد مقدار زیادي پیشرفت حاصل شد، تا آنكھ » .تعلیمات عمومي باید فراھم گردد
میزان مالیات عادالنھ بود، و با سختگیري و ). ١٨٠٣مھ ١۶(بر امر ساختمان پیشي گرفت جنگ دوباره 

شد، و پرداخت قراردادھاي دولتي را، كھ باعث حفظ صنعت و ایجاد مشاغل جدید  حداقل تقلب وصول مي
افراد . پس از آنكھ انگلیس از محاصره دست برداشت، تجارت بسرعت ترقي كرد. كرد شد تأمین مي مي

مذھبي در نتیجة عقد قرارداد كنكوردا با پاپ شاد شدند؛ انستیتو شروع بھ برقراري یك روش ملي تعلیم 
وتربیت كرد؛ قوانین مدون شد و بھ اجرا درآمد، جریان امور اداري بھ حدي عالي شد كھ با شرافت و 

  .درستكاري مزین بود

صدھا تن از انگلیسیھا تصاویر . روپا شددوباره پاریس، مانند روزگارلویي چھاردھم مركز جھانگردي ا
اي را كھ در مطبوعات بریتانیا در انتقاد از ناپلئون كشیده شده بود از یاد بردند و راھھاي ناھموار و  ھرزه

ترعة متالطم مانش را تحمل كردند تا نظري بھ آن شخص مھم كوتاه قد كھ با دولتھاي مستقر بھ مخالفت 
چندین نفر از اعضاي پارلمان بھ او معرفي شدند . ر آشتي درآمده بود بیندازندبرخاستھ و سپس با آنھا از د

، ازجملھ چارلز جیمز فاكس نخست وزیر قبلي و بعدي، كھ مدتھا براي استقرار صلح میان )١٨٠٢(
  خارجیھا از مشاھدة پیشرفتي كھ بھ آن سرعت پس از روي كار آمدن . انگلیس و فرانسھ زحمت كشیده بود

بھترین و عالیترین صفحات تاریخ «را  ١٨٠٣-١٨٠٠كردند، دوك دو بروي سالھاي  گفتي مياظھار ش
  ».فرانسھ نامیده است
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  ١٨٠۴-١٨٠١: نامة ناپلئون قانون -١

افتخار واقعي من چھل جنگي نیست كھ در آنھا پیروز شده «: ناپلئون، ضمن نقل خاطرات خود، گفتھ است
آنچھ كھ ھیچ چیز آن را … ة آن پیروزیھا را از بین خواھد بردزیرا شكست من در واترلو خاطرة ھم-ام

اصطالحي غیر » تا ابد«گر چھ » خراب نخواھد كرد، و آنچھ كھ تا ابد خواھد ماند، قانون نامة من است
  .فلسفي است؛ آنچھ مسلم است اینكھ قانون نامھ بزرگترین اقدامش بود

كند كھ در روشھاي حفظ خود از شدت  را مجبور مياي  ھوش شیطنت آمیز پایان ناپذیر گاھگاه جامعھ
میالدي این  ۵٢٨یوستي نیانوس در . عمل، دزدي، و فریب اصالحي بھ عمل آرد و آن را دوباره تنظیم كند

كھ حقوقدانان او تنظیم كردند ) مجموعة قوانین مدني(امر را آزموده بود؛ ولي كورپوس یوریس كیویلیس 
اي تحول یافتھ و  وجود بود نھ مجموعة جدیدي از قوانین براي جامعھمجموعة ھماھنگي از قوانین م

اشكال فرانسھ بر اثر استقالل قضایي استانھایش چند برابر بود، بھ طوري كھ قانوني كھ در . دگرگون شده
مرلن دودوئھ و كامباسرس طرحھاي یك . یك منطقھ رواج داشت احتماًال در منطقة دیگر قابل تطبیق نبود

بھ كنوانسیون عرضھ كرده بودند، ولي انقالب وقت این  ١٧٩۵قوانین جدید و متحدالشكل را در مجموعة 
ومرج را با صدور ھزار  انگیز مواجھ شده بود، آن ھرج ومرج حیرت كار را نداشت؛ و چون با ھرج

ستحكام تصویبنامة عجوالنھ افزایش داد، و آنھا را براي روزگار آرامي باقي گذاشت تا شكل بگیرند و ا
  .پذیرند

اوت  ١٢در . آشتي ناپلئون با اتریش و بریتانیا این فرصت را، ولو براي مدتي كوتاه، در اختیار او گذاشت
، سھ كنسول بھ فرانسوا ترونشھ، ژان پورتا لیس، فلیكس بیگو دوپره آمنو، و ژاك دومالویل دستور ١٨٠٠

طرح مقدماتي كھ آنھا در اول . اھنگ تھیھ كنندنامة مدني ملي و ھم دادند كھ طرحي تازه براي یك قانون
تقدیم كردند بھ وسیلھ بوناپارات بھ منظور انتقاد و اظھار نظر نزد رؤساي دادگاھھا فرستاده  ١٨٠١ژانویة 

انتقادات و اظھار نظرھا را سھ ماه بعد بھ ناپلئون تسلیم كردند، سپس كمیتة قضایي شوراي دولتي، بھ . شد
نامة مزبور، پس از طي این مراحل  قانون. نتوان تیبودو ، در آن تجدید نظر كردرھبري پورتالیس و آ

  .دشوار، از طرف شورا، ضمن ھشتاد و ھفت جلسھ، فصل بھ فصل مورد بررسي قرار گرفت

وي داشتن ھرگونھ اطالعي را در مورد قانون انكار . ناپلئون ریاست سي و پنج جلسة آن را بھ عھده گرفت
در . آورد ذكاوت و معلومات قضایي كنسول ھمكارش كامباسرس استفاده بھ عمل مي كرد، ولي از مي

  مباحثات با خضوع و 

اعضاي شورا كھ از شوق و ذوق . او نزد شورا و در عین حال، باعث شگفتي خود او در سالھاي بعدي شد
ولي وقتي كھ . كردندبعد از ظھر موافقت  ۵صبح تا  ٩گرفتند، با تشكیل جلسات از  و تصمیم او الھام مي

بار، در یك جلسة شبانھ،  یك. دادند اي نشان نمي خواند، زیاد عالقھ آنھا را دوباره شب ھنگام بھ كار فرامي
ناپلئون با لحني دوستانھ براي بیدار ساختن آنھا . بعضي از اعضا از خستگي شروع بھ چرت زدن كردند

بھ عقیدة واندال، اگر اصرار » .ایم ودمان را نگرفتھآقایان، توجھ كنید كھ ما ھنوز حقوق خ«: چنین گفت
  .شد شدید و تشویق دوستانة ناپلئون نبود، قانون نامھ ھیچ گاه تكمیل نمي

این . ھنگامي كھ قانون نامھ براي بحث بھ تریبونا فرستاده شد، زحمات حقوقدانان و شورا تقریبًا برباد رفت
، قانون نامھ را بھ عنوان خیانت بھ انقالب محكوم كرد، و مجمع، كھ ھنوز تحت تأثیر انقالب قرار داشت

گفت كھ این خود بازگشت بھ فرمانروایي مستبدانة شوھر بر زن و پدر برفرزندان، و حاكم كردن 
قانون نامھ، اصول اساسي . این اتھامات تا حد زیادي موجھ بود –بورژوازي بر اقتصاد فرانسھ است 

آزادي نطق و بیان و عقیده، مذھب، كار، و تساوي در برابر : رفتھ بود، مانندانقالب را پذیرفتھ و بھ كار گ
قانون؛ حق ھمة افراد بھ محاكمة علني بھ وسیلة ھیئت منصفھ؛ خاتمھ دادن بھ عوارض فئودالي و 

. ھاي كلیسایي؛ و تنفیذ معامالت اموال مصادره شدة كلیسا و ارباب، كھ از دولت خریداري شده بود عشریھ
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قانون نامھ، بھ پیروي از قوانین رومي، خانواده را كھ بھ منزلة واحد و سنگر انضباط اخالقي و نظم اما 
كھ در رژیمھاي سابق مرسوم بود، بھ خانواده اساس قدرتي » اختیار پدر«اجتماعي دانست، و با احیاي 

سن بلوغ داده شد؛ وي بھ پدر نظارت كامل در مورد دارایي زن و قدرت كامل در مورد كودكان تا : بخشید
وشش سال  توانست آنھا را بھ زندان بیندازد؛ قادر بود كھ از ازدواج پسر كمتر از بیست بھ دستور خود مي

كرد،  قانون نامھ اصل تساوي در برابر قانون را نقض مي. ویك سال جلوگیري كند یا دختر كمتر از بیست
د، حرف كارفرما را، در صورت تساوي ھمھ چیز، داشت كھ در اختالفات مربوط بھ دستمز زیرا مقرر مي

ممنوعیت اجتماعات كارگري كھ در زمان انقالب برقرار شده بود . بایستي در مقابل حرف كارگر پذیرفت
دوباره برقرار گشت؛ و پس از اول دسامبر آن  ١٨٠٣آوریل  ١٢در ) جز براي مقاصد اجتماعي محض(

قانون نامھ . داشتھ باشد كھ مشاغل سابقش در آن ذكر شده باشد »كارنامھ«بایستي یك  سال، ھر كارگري مي
  .و ناپلئون خود بدین معني معترف بود. ساخت بردگي را در مستعمرات فرانسھ دوباره رایج مي

اي بي بند وبار بود كھ بھ مرحلة قدرت و اختیار در  العمل تاریخي معمول از جامعھ قانون نامھ مبین عكس
رھبران كمیسیون قانونگذاري مردان مسني بودند كھ بر اثر افراطھاي . یافت یش ميخانواده و دولت گرا

طرد بي پرواي سنن و عرف، آسان كردن طالق، سست كردن روابط و عالئق خانوادگي، مجاز  –انقالب 
  شمردن عدم توجھ بھ اخالق و موافقت با شورش 

یم داشتند كھ جلو آنچھ را كھ در نظرشان بھ ناچار تصم. بھ وحشت افتاد بودند - ایجاد وحشتھاي دادگاھي
اي ثابت و پایدار تحت  منزلة از ھم گسیختگي جامعھ و دولت بود بگیرند؛ ناپلئون ھم كھ مشتاق بود فرانسھ

شوراي دولتي با او ھمعقیده بود كھ باید بحث علني . نظر خود داشتھ باشد با این افكار كامًال موافق بود
ني مدني ھر چھ زودتر بھ پایان برسد؛ تریبونا و مجلس قانونگذاري موافقت كردند؛ مادة قانو ٢٢٨١دربارة 

نامة ناپلئون معروف شده است بھ صورت  نامھ كھ در میان مردم بھ قانون قانون ١٨٠۴مارس  ٢١و در 
  .قانون فرانسھ در آمد

  ١٨٠١كنكورداي -٢

دانست كھ روح بشر  جوان راضي نبود، و با توجھ بھ طبیعت پرشور خود، مي لوكورگوسبا وجود این، 
چندان تمایلي بھ رعایت قانون ندارد؛ در ایتالیا و مصر دیده بود كھ بشر در امیال خود تا چھ حد بھ گذشتة 

ني و دورة شكارگري خود، كھ روزگار زورگویي و بي بند و باري بوده، نزدیك است؛ از عجایب حیوا
تاریخ بود كھ امیال مزبور یعني این مواد منفجرة زنده خود مانع از درھم ریختن شالودة اجتماعي شده 

فاصلة میان آنھا زیاد  آیا پلیس بود كھ این امیال را مھار كرده بود؟ خیر، زیرا تعداد افراد پلیس كم و. است
  بنابراین، چھ عاملي آنھا را بازداشتھ بود؟. بود، و از ھر دو شھروند، یك نفر آنھا آنارشیست بالقوه بود

ناپلئون كھ خود مردي شكاك بود بھ این نتیجھ رسیده بود كھ نظم اجتماعي در نھایت متكي برترس انسان از 
یعت حیواني اوست كھ بھ دقت در وجودش جاي گرفتھ قواي فوق طبیعي است، و این ترس ناشي از طب

: وي عاقبت كلیساي كاتولیك را مھمترین ابزاري دانست كھ براي این امور بھ وجود آمده است. است
اعم از اینكھ بھ این  - نظارت در رفتار مرد و زن، عادت دادن آنھا بھ نابرابر اقتصادي و اجتماعي و جنسي

و اطاعت مردم از احكام آسماني كھ با  - یا اینكھ مھر سكوت بر لب بزنند نا برابریھا اعتراض بكنند و
اي پلیس نباشد، خدایاني وجود دارند كھ بیشتر ھایل و  اگر در ھر گوشھ. غرایز بشري سازگاري ندارد

شوند، و بھ دلخواه و در ھنگام ضرورت بھ صورت خدایاني در خواھندآمد كھ  وحشتناكند، زیرا دیده نمي
كنند؛ و داراي درجات الوھیت و قدرت از زاھد گوشھ نشین تا فرماندة  دھند یا تھدید مي وعید ميو وعده

نظیري براي  چھ سازمان بي! چھ عقیدة واالیي. باشند كنندة زمین و آسمان مي دارنده و خراب نھایي و نگاه
ان، رؤساي روحاني، و چھ كمك ذیقیمتي براي آموزگاران، شوھران، پدران و مادر - !برداري پخش و بھره

ناپلئون بھ این نتیجھ رسیده بود كھ ھرج و مرج و زور گویي دورة انقالب بیش از ھر عاملي ! پادشاھان
  از این رو در صدد. مربوط بھ طرد كلیسا از طرف انقالب بوده است
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ار شده، د برآمد كھ، بھ محض بیرون كشیدن دندانھاي زھر آگین ژاكوبنھاي وحشتزده و فیلسوفان جریحھ
  .ھمكاري میان كلیسا و دولت را برقراركند

ومرج اخالقي ناشي از  در جریان درھمي قرار داشت كھ بدون رابطھ با ھرج ١٨٠٠مذھب درفرانسة سال 
و احتماًال اكثریتي در پاریس بھ استمدادھا و درخواستھاي  -اقلیت زیادي از مردم استانھا . انقالب نبود

ھزاران تن از فرانسویان، از كشاورز گرفتھ تا میلیونر، اموال مصادره شدة . ندكشیشھا بي اعتنا شده بود
كلیسا را از دولت خریده بودند؛ این معامالت تكفیر شده بود، و كساني كھ اموال مزبور را ابتیاع كرده 

ش در آن زمان ھشت ھزار كشی. گرفتند بودند بھ عنوان خریداران امتعة مسروقھ مورد انتقاد قرار مي
ھزارنفر  سوگند وفاداري یاد كرده بودند؛ شش ١٧٩١برسركار بودند؛ دو ھزار نفر از آنھا بھ قانون اساسي 

كردند؛ و  اي بودند كھ انقالب را قبول نداشتند، و با كمال جدیت علیھ آن اقدام مي دیگر افراد سوگند نخورده
و بسیاري از افراد طبقة بورژوا،  اشراف غیرمھاجر،. در این امر ھم پیشرفتھایي نصیبشان شده بود

و  - كوشیدند تا مذھب را بھ منزلة سنگر دارایي و نظم اجتماعي دوباره برقرار كنند؛ بسیاري از اینھا مي
فرستادند كھ كشیشھا و راھبھ ھا  كودكان خود را بھ مدارسي مي - بعضي از آنھا كھ از اخالف انقالب بودند

توانستند پسران  بھتر از آموزگاران غیر مذھبي وبدون لباده مي) آنھا بھ عقیدة(دادند و  در آنجا درس مي
) ١٨٠٢(و ادبیات متداول شده بود؛ چندي بعد » جامعھ«مذھب در . مؤدب و دختران محجوبي بھ بر آرند

  .آمیز شاتو بریان تحت عنوان روح مسیحیت مورد اقبال ھمگان قرار گرفت رساالت پرحجم و ستایش

اي بیابد، بر آن شد كھ از حمایت معنوي و  اصل و ریشة خود پایھ خواست براي حكومت بي ناپلئون، كھ مي
بنیادي كلیساي كاتولیك بھره مند شود چنین اقدامي سرانجام واندة شورشي را آرام و استانھا را خشنود 

اخالقي افزود؛ توجھ پاپ و كمك  ساخت؛ و شش ھزار كشیش را بھ ژاندارمري معنوي و روحاني او مي مي
كرد؛ مستند عمدة لویي ھجدھم را از بازگشت خاندان بوربون باطل  و روحاني او را بھ خود جلب مي

. كاست ، اتریش، ایتالیا و اسپانیا، با فرانسھ و ناپلئون مي)بایرن(ساخت؛ و از مخالفت بلژیك، با واریا  مي
. دم، مذھب را دوباره برقرار كردمبدین ترتیب، بھ محض آنكھ قدرت را بھ دست آور«: خود او گفتھ است

من آن را پایة اصول صحیح . آن را بھ صورت زمینھ و اساسي درآورم كھ كار خود را بر آن استوار كردم
  ».آوردم حساب مي و اخالق خوب بھ

پیروان مذھب الادریھ در پاریس و كاردینالھا در رم در برابر این سیاست گرایش بھ راست مقاومت 
اي نبودند كھ طالق را مجاز كند و باعث  اري از رھبران كلیسا حاضر بھ تصویب موافقتنامھبسی. كردند مي

بسیاري از ژاكوبنھا اعتراض كنان . ترك ادعاھاي كلیساي فرانسھ درمورد اموال مصادره شدة آن شود
  گفتند كھ شناختن آیین كاتولیك بھ عنوان مذھب  مي

بزرگترین پیروزیھاي انقالب اخیر بھ شمار است، یعني جدایي  چیزي خواھد بود كھ بھ عقیدة آنھا یكي از
ناپلئون كارینالھا را با این اشاره ترساند كھ اگر پیشنھادھاي او را نپذیرند، وي ممكن است . دولت و كلیسا

ناپلئون افراد شكاك . از ھنري ھشتم پادشاه انگلیس پیروي كند و كلیساي فرانسھ را از رم كامًال جدا سازد
با توضیح این مطلب آرام كرد كھ بر حفظ صلح داخلي، كلیسا را بھ صورت ابزار دولت در خواھد  را

وي . در آید -از انقالب بھ سلطنت –آورد؛ ولي آنھا بیم داشتند كھ پیشنھاد او بھ صورت قدمي بھ قھقرا 
در فھرست نام كافران خواستھ بود نام او را «) بنا بھ گزارش بورین(منجم را نبخشید كھ » الالند«ھرگز 

  ».بگذارد، و آنھم درست در زماني كھ ناپلئون باب مذاكره را با دربار رم باز كرده بود

كاردینالھا سیاستمداران . آغاز شد و طي ھشت ماه ادامھ یافت ١٨٠٠نوامبر  ۶این مذاكرات در پاریس در 
شده بود، و در مورد ھر شرطي كھ با تسلط اي بودند، ولي ناپلئون از اشتیاق پاپ براي توافق آگاه  با تجربھ

داد، زیرا  پاپ پیوس ھفتم مرتبًا بھ او امتیاز مي. كرد خود او بر كلیساي آشتي كرده مساعد بود پافشاري مي
داد كھ بسیاري از اسقفھا را  بخشید، و بھ او امكان مي این برنامھ بھ ده سال مصیبت كلیساي فرانسھ پایان مي

ساخت كھ با دخالت فرانسھ  تمسخر قرار داده بودند ازكار بركنار كند، و او را قادر ميكھ قدرتش را مورد 
بھ  ١٧٩٧از شر قواي ناپل كھ پایتخت او را اشغال كرده بودند رھا شود، و فرارا، بولونیا، وراونا كھ در 
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مشھور بود، » ندگيمراكز نمای«این ایالتھا بھ (فرانسھ واگذار شده بود دوباره تحت سیطرة او قرار گیرد 
اي كھ تا ساعت دو صبح ادامھ  عاقبت، پس از جلسھ). شد زیرا معموًال بھ وسیلة نمایندگان پاپ اداره مي

كھ تا یك قرن ) ١٨٠١ژوئیة  ١۶(یافت، نمایندگان كلیساي رم و دولت فرانسھ كنكوردایي را امضا كردند 
ھفتم در دسامبر، اما ناپلئون  پیوس  ویب كرد، و پاپناپلئون آن را در سپتامبر تص. بر روابط آنھا حاكم بود

ھایي براي رفع ناراحیتھایي كھ ممكن است بر اثر اجراي  آیین نامھ«بھ این شرط امضا كرد كھ بعدھا بتواند 
  .تدوین كند» آزادانة كنكوردا پیش آید

ذھب كنسولھا و اكثر مردم ساخت كھ آیین كاتولیك را بھ عنوان م این سند تاریخي دولت فرانسھ را متعھد مي
فرانسھ بشناسد و بھ آن كمك مالي كند، ولي آیین مزبور را بھ صورت مذھب رسمي كشور قرار ندھد بلكھ 

كلیسا از ادعاي خود در . حق آزادي مذھبي را بھ ھمة فرانسویان شامل پروتستانھا و یھودیان، ارزاني دارد
فرانك  ١۵٠٠٠در عوض دولت موافقت كرد كھ ساالنھ ھا چشم پوشید، ولي  مورد اموال ضبط شدة كلیسا

مستمري بھ اسقفھا بدھد و حقوق كمتري بھ كشیشھاي بخشھا بپردازد، نیز قرار شد كھ اسقفھا، مانند 
روزگار لویي چھاردھم از طرف دولت منصوب شوند، و بھ دولت سوگند وفاداري یاد كنند؛ ولي تا زماني 

اساسنامة «كلیة اسقفھایي كھ بر مبناي . رار نگرفتھ كاري انجام ندھندكھ انتصابشان مورد موافقت پاپ ق
اند باید حوزة اسقفي را ترك گویند؛ بدین ترتیب، ھمة اسقفھاي مؤمن بر  روي كار آمده» مدني روحانیون

  سر كار خود بازگشتند، 

  .از حق پذیرش میراث پس از بحث فراوان، ناپلئون امتیاز گرانبھایي بھ كلیسا داد كھ عبارت بود. بازشد

را  ١٢١ناپلئون براي آرام كردن آن عده از منتقدان شكاك كھ بیشتر حسن نیت داشتند از طرف خود مادة 
قرار شد . بھ كنكوردا افزود تا برتري دولت بر كلیسا را در فرانسھ حفظ كند» اصول بنیادي«تحت عنوان 

، و ھیچ دستور شوراي عمومي یا شوراي كلیسایي، كھ ھیچ توقیع پاپي، حكم انتظامي پاپ یا نمایندة پاپ
بھ . شرط قانوني ازدواج مذھبي شد. ھمچنین ازدواج مدني. بدون اجازة صریح دولت وارد فرانسھ نشود

اثر بوسوئھ تعلیم ) ١۶٨٢( »گالیكانياصول «بایستي  خواستند كشیش شوند مي ھمة طالب كاتولیك كھ مي
مسلم ) آلپ( »كوهماوراء «برطبق این مواد، استقالل قضائي كلیساي كاتولیك فرانسھ از تسلط . داده شود

  . شد

آنھا كھ ). ١٨٠٢آوریل  ٨(شوراي دولتي، تریبونا، و مجلس مقنن تقدیم شد كنكوردا پس از این تغییر، بھ 
ھنوز از ناپلئون وحشت نداشتند علنًا و شدیدًا با آن مخالفت كردند و آن را خیانت بھ نھضت روشنفكري و 

نسول در تریبونا، فیلسوف كنت و لنھ با ك). سازگار بود ١٧٩١اساسًا با قانون اساسي سال (انقالب دانستند 
فرانسوا دوپویي را بھ ریاست خود  - اول دربارة كنكوردا بھ بحثي پرشور پرداخت، و مجلس مقنن شارل

اي تحت عنوان اصل ھمة مذاھب نگاشتھ بود كھ شدیدًا ضد روحانیون بود  این شخص رسالھ. انتخاب كرد
  .تظر فرصت ماندناپلئون كنكوردا را از مجالس پس گرفت تا مورد بحث قرار نگیرد و من). ١٧٩۴(

در این . در انتصاب بعدي اعضاي تریبونا و مجلس مقنن، بسیاري از منتقدان بھ وسیلة سنا منصوب نشدند
ضمن ناپلئون سرگذشت و محتویات كنكوردا را در میان مردم منتشر ساخت، و ھمان گونھ كھ انتظار 

نامة صلح با  نتیجة امضاي عھد، ناپلئون در ١٨٠٢مارس  ٢۵در . داشت، مردم خواھان تصویب آن شدند
انگلیس بھ محبوبیتي عظیم دست یافت، و چون بدین ترتیب نیرومند شده بود، دوباره كنكوردا را بھ مجالس 

رأي در مقابل  ٢٢٨تریبونا آن را فقط با ھفت رأي مخالف بھ تصویب رساند؛ مجلس مقنن با . تقدیم داشت
، ضمن )عید پاك(قانون در آمد؛ و در یكشنبة عید فصح  آوریل بھ صورت ١٨در . رأي آن را پذیرفت ٢١

دام، ھم عھدنامة صلح آمین و ھم كنكوردا، در میان اعتراضات انقالبیون، -تشریفاتي مجلل در كلیساي نوتر
گرداندند  ھا دست بھ دست مي اي كاریكاتوري را در سربازخانھ عده. خندة نظامیان، و شادي مردم اعالم شد

داد؛ و مطلبي ھجوآمیز بدین مضمون درآن  در حال غرق شدن در ظرف آب مقدس نشان ميكھ ناپلئون را 
  آورد؛ براي آنكھ پادشاه مصر شود، بھ قرآن ایمان مي«: نوشتھ شده بود
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شارل ـ موریس دوتالران : كشیده است ١٨٠٨اي كھ فرانسوا ژرار در  حكاكي ھنري كولبرن از روي پرده
  )بتمانآرشیو ). (١٨۴۵(پریگور 

  ».آورد براي آنكھ پادشاه فرانسھ شود، بھ انجیل ایمان مي

داد كھ مبین خواست اكثریت عظیم فرانسویان بوده و اساس قدرت خود  ناپلئون خود را بدین خیال تسلي مي
وي روحانیون را بھ حال اول . را مستحكم ساختھ است، و حال آنكھ آن را از باال سست كرده بود

داد،  ھزار كشیش حقوق مي كرد، و ھم بھ آنھا و ھم بھ سھ ولي چون اسقفھا را منصوب مي بازگردانده بود،
تواند آنھا را با ریسمان اقتصادي نگاه دارد؛ بھ عقیدة او كلیسا یكي از ابزارھاي او  كرد كھ مي تصور مي

داد كھ در  چندي بعد دستور. كرد گشود و از سیاستش حمایت مي شد و زبان بھ مدح و ثناي او مي مي
و » .احترام بھ امپراطور بھ منزلة احترام بھ خداوند است«جدید بھ كودكان فرانسوي بیاموزند كھ  كاتشیسم

قرار كرده است بھ مخالفت با نظمي كھ خداوند بر… اگر وظایف خود را در قبال امپراطور انجام ندھند«
وي با شركت خاضعانھ در مراسم قداس سپاسگزاري » .و سزاوار لعنت ابدي خواھند بود… پرداختھ اند،

  .داشت، ولي ھر چھ مختصرتر خود را بھ روحانیون ابراز مي

آنكھ  حقیقت. ناپلئون در این لحظات افتخار آمیز عقیده داشت كھ ھمة كاتولیكھا را طرفدار خود كرده است
خواستند بردة حقوق  روحانیون فرانسوي، كھ از دست رفتن اراضي خود را فراموش نكرده بودند و نمي

دانستند از پاپ چشم یاري  بگیر دولت باشند، بیش از پیش در مقابل فرمانروایي كھ او را در نھان كافر مي
ھنگامي كھ امپراطور . بھ پاپ  از لحاظ قانون، گالیكان بودند، ولي از لحاظ احساسات متمایل. داشتند
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و بدترآنكھ پاپ را از رم اخراج و در  - زمینھایي را كھ ھزارسال دراختیارپاپھا بود از پیوس ھفتم گرفت
روحانیون و عوام فرانسھ بھ دفاع از رھبر مذھبي و عقاید خود پرداختند؛ و - ساوونا و فونتنبلو زنداني كرد

  .وره و كلمھ بیش از قدرت قانون و شمشیر استناپلئون خیلي دیر فھمید كھ قدرت اسط

IV-راھھاي افتخار  

. ناپلئون در میان برنامھ ھا و پیروزیھاي خود ھمیشھ مجبور بود كھ مواظب دشمنان قدرت وجان خود باشد
سلطنت طلبان فرانسھ نسبتًا آرام بودند زیرا امیدوار بودند كھ ناپلئون را متقاعد سازند كھ مطمئنترین راه او 

آنھا نویسندگاني مانند مادام . عبارت از بازگشت خاندان بوربون، و آنگاه، پذیرفتن شغلي بي دردسر است
كھ داستان تاریخي او تحت عنوان مادموازل دوالوالیر تصویر دلنشیني از فرانسھ در روزگار  -دوژانلیس

طلبي پنھاني بورین  روح سلطنتھمچنین از . دادند را مورد تشویق قرار مي –داد  چھاردھم بھ دست مي لویي
  . منشي ناپلئون سوء استفاده كردند و بھ وسیلة او درصدد جلب نظر ژوزفین برآمدند

مند شده بود، و بیم داشت كھ ناپلئون، در صورت ادامة مسیر خود، بھ فكر  اندازه از ھیجانات سیاسي بھره
ناپلئون . رثي برایش بیاورد ازدواج كندنیل بھ مقام سلطنت بیفتد و او را طالق دھد تا با زني كھ وا

  .كوشید كھ با لحظات عشقبازي نگراني او را از بین ببرد، و او را از دخالت در سیاست باز دارد مي

وي عقیده داشت كھ خطر عمدة قدرت او از طرف سلطنت طلبان یا ژاكوبنھا نیست، بلكھ ناشي از حسادت 
مورو، . بایستي متكي برآن باشد كھ قدرتش سرانجام مي كنند سرداراني است كھ ارتشي را رھبري مي

در ضیافت شامي كھ مورو ترتیب داده بود . پیشگرو، برنادوت، مورا، ماسنا، علنًا با او مخالفت كرده بودند
مورو، . نامید» جنایتكار و یك ھیوال«بعضي از افسران، ناپلئون را غاصب اعالم كردند؛ ژنرال دلما او را 

نادوت تقاضایي جھت تقدیم بھ ناپلئون تنظیم كردند و از او خواستند كھ بھ حكومت پاریس و ماسنا، و بر
نواحي مجاور آن راضي شود، و بقیة فرانسھ را بھ مناطقي تقسیم كند و آنھا را با اختیارات كامل در اختیار 

. سول اول عرضھ كندسرداران مزبور قرار دھد اما ھیچ یك از آنھا حاضر نشد كھ این پیشنھاد را بھ كن
. كرد، غالبًا درصدد شورش بود، ولي اعصابش خراب شد برنادوت، كھ لشكر غرب را در رن رھبري مي

  ».اگر شكست سختي بخورم، ژنرالھا اولین كساني ھستند كھ مرا ترك خواھند كرد«:بوناپارت روزي گفت

ضد نظامي ناپلئون را در برابر شوراي توانیم نطق  با توجھ بھ زمینة این توطئھ چیني نظامیان است كھ مي
  :وي چنین گفت. تفسیر كنیم ١٨٠٢مھ  ۴دولتي در 

سر نیزه برابر كشیش : آورد در ھمة كشورھا، قدرت در مقابل صفات افراد غیر نظامي سر تسلیم فرود مي
ند و ھمچنین در برابر كسي كھ بھ كمك دانش و معلومات خود بھ مقامي ارجم… شود، پایین آورده مي

سال  حكومت نظامي ھرگز در فرانسھ بر سر كار نخواھد آمد، مگر آنكھ ملت در نتیجة پنجاه… .رسد مي
اگر نسبتھاي دیگر را در نظر نگیریم، مالحظھ خواھیم كرد كھ … .جھالت بھ صورت حیوان درآمده باشد

ھیچ چیزدیگر را آورد،  شناسد، ھمھ چیز را بھ صورت زور درمي فرد نظامي قانوني غیر از زور نمي
خاصیت فرد نظامي این است . گیرد برعكس، فرد غیرنظامي فقط مصلحت عام را درنظر مي… . بیند نمي

خواھد؛ خاصیت فرد غیرنظامي این است كھ ھمھ چیز را در معرض بحث،  كھ ھمھ چیز را مستبدانھ مي
… . كند ن آدم را روشن ميگذارد؛ این چیزھا غالبًا فریبنده است، ولي در ضم استدالل، و حقیقت مي

سربازان فرزندان شھروندان ھستند، و ارتش … . تردیدي ندارم كھ برتري مسلمًا با فردغیرنظامي است
  .ملت است] واقعي[

گشت، بھ محارم خود  ناپلئون، كھ بر اثر احساس عدم امنیت ناراحت شده بود و ھمیشھ دنبال قدرت مي
اي است كھ بھ او  ھاي او براي اصالح و پیشرفت بیشتر فرانسھ مستلزم بیش از ده سال دوره فھماند كھ نقشھ
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را اعالم داشت » ال دھمقانون اساسي س«، سنا قانون جدیدي بھ نام ١٨٠٢اوت  ۴در . اند اختصاص داده
  ؛ این قانون تعداد اعضاي سنا را از چھل )١٨٠١(

بایستي از طرف كنسول اول منصوب شوند؛ و او را بھ  ھمة اعضاي جدید مي - بھ ھشتاد نفر افزایش داد
ھنگامي كھ مداحانش پیشنھاد كردند كھ بھ او اختیار انتخاب جانشین . عنوان كنسول مادام العمر معرفي كرد

جانشیني موروثي با اصل حاكمیت مردم «: ز داده شود، وي با فروتني استثنایي اعتراض كرده گفتنی
ولي ھنگام كھ سنا، پس از بحث دربارة این پیشنھاد، آن را » .منافات دارد، و در فرانسھ امري محال است

را با رأي دادن با بیست و ھفت رأي در مقابل ھفت رأي تصویب كرد، این ھفت نفر گمراه اشتباه خود 
جبران كردند و زمینة اتفاق آراء را فراھم آوردند؛ و ناپلئون مؤدبانھ افتخار مزبور را بھ این شرط پذیرفت 

اوت از ھمة افراد بالغي كھ نامشان بھ عنوان شھروندان فرانسوي  ١٧در . كھ مردم نیز آن را تصویب كنند
آیا ناپلئون بوناپارت را كنسول مادام العمر : رأي دھندثبت شده بود خواستھ شد كھ در مورد این دو سئوال 

نھ  ٨‘٣٧۴آري در مقابل  ٣‘۵٠٨‘٨٨۵باید كرد؟ آیا مجاز است كھ جانشین خود را انتخاب كند؟ پاسخ آن 
رود كھ مانند سایر رفراندومھا، دولت وسایلي براي گرفتن جواب مثبت در اختیار داشتھ  احتمال مي. بود

شاخص : العمل نشان داد متمول وقتي آشكار شد كھ بورس در مقابل این رأي عكساحساسات طبقة . است
سھام مورد معاملھ، كھ روز قبل ازروي كارآمدن ناپلئون بھ ھفت رسیده بود، در این زمان بسرعت ترقي 

  .كرد و بھ پنجاه و دو رسید

ھ عنوان مشاور ویژه برگزید گروھي را ب. پس از آنكھ مقامش مستحكم شد، تغییراتي در اطرافیان خود داد
ھاي سنا كھ مورد  تا با كمك آنھا، ضمن بالمعارض شدن قدرتش، بتواند فرمانھایي، عالوه بر تصویبنامھ

آنگاه تعداد مجلس تریبونا را از صد نفر بھ نصف كاھش داد، و . گرفت، صادر كند استفادة او قرار مي
ھ وزیر پلیس، را كھ مردي زیرك ولي غیر قابل سپس فوش. اظھار تمایل كرد كھ مذاكراتش سري باشد

نظر  اعتماد بود، از كار بركنار كرد و سازمان او را بھ وزارت دادگستري ملحق ساخت و آن را تحت
كند،  ازآنجا كھ فھمیده بود بورین از مقام خود جھت گردآوري ثروت سوء استفاده مي. كلودرینیھ قرار داد

از این . ، و از این تاریخ متكي بھ خدمت صادقانة كلودمنوال شد)١٨٠٢بر اكت ٢٠(او را نیز بر كنار كرد 
بھ بعد، خاطرات بورین بھ طرزي غیر قابل اعتماد جنبة مخالف ناپلئون بھ خود گرفت، و خاطرات منوال 

بھ طرزي غیر قابل اعتماد موافق او شد؛ اما با توجھ بھ حاصل جمع جبري آنھا، دو كتاب مزبور ھنوز 
رود كھ زمام امور اروپا را طي ده سال بعد  ترین شرح حال این مرد بزرگ كوتاه قدي بھ شمار مي ھمحرمان

  .بھ دست گرفت

بھ انضمام پیروزیھاي مختلف در مارنگو و آمین بود كھ در وجود ناپلئون آن اعتدال  ١٨٠٢شاید رفراندوم 
براي ھر كدام از اقداماتي كھ او را . بین بردزند، از  و مآل اندیشي را، كھ بدون آنھا نبوغ با جنون پھلو مي

ھنگامي كھ رھبران جمھوري . یافت اي مي برد، دالیل قوي و قانع كننده اي باال مي بھ مقامات گیج كننده
سیزالپین متمركز در میالن از او خواستند كھ یك قانون اساسي بر ایشان تنظیم كند، وي قانوني عرضھ 

  كھ اعضاي - رالداشت كھ در آن سھ ھیئت الكت

كمیسیوني را انتخاب  -شدند آنھا بھ ترتیب از مالكان، بازرگانان، و ارباب حرف مختلف، تشكیل مي
كردند و آن كمیسیون حق داشت اعضاي یك مجلس مقنن، یك سنا، و یك شوراي دولتي را منصوب كند؛  مي

، درلیون، گرد آمدند ١٨٠٢ویة نمایندگان در ژان. و این سھ مجلس رئیس جمھوري را انتخاب خواھند كرد
و این قانون اساسي را تصویب كردند، و از ناپلئون كھ او را مردي ایتالیایي ولي گرفتار در فرانسھ 

بھ ایتالیایي  - اي وي از پاریس آمد و خطابھ. دانستند خواھش كردند كھ نخستین رئیس دولت جدید باشد مي
سراسر اروپا در . شد» جمھوري ایتالیا«اول فرانسھ رھبر  ژانویھ با ھلھلھ، كنسول ٢۶ایراد كرد، و در 

  .شگفتي فرو رفت كھ اقدام بعدي این اعجوبة جھاني چھ خواھد بود

را در سال  »كوھپایھ«فرانسویان آن . وحشت ھنگامي افزایش یافت كھ پیمونتھ را بھ فرانسھ منضم كرد
بود كھ ناپلئون قول حمایت ازآنھا را » مرزھاي طبیعي«اشغال كرده بودند؛ این سرزمین فراتر از  ١٧٩٨
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دادند، ممكن بود بھ صورت سد مزاحمي میان فرانسھ و تحت  داده بود؛ اما اگر آن را بھ پادشاه ساردني مي
ناپلئون  ١٨٠٢سپتامبر  ۴در . و لومباردیا درآید) لیگوریا( الحمایھ ھاي ایتالیایي این كشور در لیگوري
  .پیمونتھ را جزئي از خاك فرانسھ اعالم كرد

توانست پیشروي  شد، با اطمینان خاطر نمي وي در سویس، كھ از آنجا معابر بسیاري بھ ایتالیا منتھي مي
زادي را از جان خود بیشتر جایي كھ مردمانش، در طي قرنھا، آ –نیرومند » كانتونھاي«كند؛ فتح آن 

 ١٧٨٩شد؛ با وجود این، بیشتر آنھا آرمانھاي سال  براي متجاوزان بسیارگران تمام مي -داشتند دوست مي
این اقدام با . جمھوري ھلوتیا را تحت حمایت فرانسھ تشكیل دادند ١٧٩٨داشتند، و در  را گرامي مي

گماشتند؛ الجرم آنان  بھ عنوان سرباز بھ كار مي مخالفت سخت مالكان بزرگي مواجھ شد كھ كشاورزان را
اي در برن تشیكل دادند و با جمھوري طرفدار فرانسھ كھ مركز آن در لوزان بود بھ  نیز دولت جداگانھ
ھر دو طرف نمایندگاني نزد ناپلئون جھت جلب حمایت او فرستادند، ناپلئون از پذیرفتن . مخالفت برخاستند

رزید، و آنھا نیز از انگلیس استمداد كردند، و انگلستان پول و سالح براي آن مالكان نمایندگان برن امتناع و
این عده پس از ). ١٨٠٢نوامبر (ناپلئون قوایي بھ كمك جمھوریخواھان فرستاد . معدود ارسال داشت

 ١٩(آرام كرد » قانون وساطت«ناپلئون ھر دو طرف را با . دریافت كمك شورش برن را فرو نشاندند
ھر كدام با قانون اساسي  - قرار شد كھ كنفدراسیون سویس مركب از نوزده كانتون مختلف ). ١٨٠٣ریة فو

با . و تحت حمایت فرانسھ باشد، و ھمگي قوایي بھ سھم خود بھ كمك ارتش فرانسھ اعزام دارند - جداگانھ
و . ار قرار گرفتمورد موافقت محافل بسی«بنا بھ شھادت انگلیسیھا » قانون وساطت«وجود این شرط، 

  ».مسلمًا در كانتونھا مردم ازآن استقبال كردند

دانست كھ تعادل قوا در اروپا را كھ محور اصلي سیاست  را بھ منزلة توسعة خطرناك نفوذ فرانسھ مي
روزنامة مونیتور گزارشي رسمي راكھ از طرف كنت  ١٨٠٣ژانویھ  ٣٠در . زد بریتانیا شده بود بھ ھم مي

و این گزارش خشم انگلیسیھا را بیشتر  -ني بھ دولت فرانسھ تقدیم داشتھ بودمنتشر ساختھوراس سباستیا
. ناپلئون وي را براي بررسي استحكامات یافا، اورشلیم و عكا بھ آن نواحي اعزام داشتھ بود. بر انگیخت

این  گزارش مزبور» .براي فتح مصر شش ھزار نفر كافي خواھد بود«كنت مزبور تخمین زده بود كھ 
دولت بریتانیا . سوءظن را در انگلیس بھ وجود آورد كھ ناپلئون درصدد لشكر كشي دیگري بھ مصر است

دریافت كھ دیگرنباید در فكر تخلیة مالت و اسكندریھ باشد، زیرا این نقاط ظاھرًا براي دفاع از قدرت 
  .بریتانیا در مدیترانھ كمال ضرورت راخواھد داشت

تصریح شده » لونویل«در عھدنامة . ساخت یگر نفوذ ناپلئون انگلیسیھا را نگران ميگذشتھ از این، توسعة د
كیلومتر مربع از اراضي  ١١‘٣٢۶بود كھ فرمانروایان آلماني شاھزاده نشینھاي غرب رودخانة راین، كھ 

ینھایي در نش مالیات بده خود را در نتیجة شناسایي سیطرة فرانسھ بر آن نواحي از دست داده بودند، شاھزاده
بیست تن از اشراف آلمان نمایندگاني . قسمت شرق آن رودخانھ بھ عنوان عوض بھ دست خواھند آورد

جھت مطالبة حقوق خود بھ پاریس اعزام داشتند؛ پروس و روسیھ نیز در صدد شكار برآمدند؛ تا لران باز 
ھم بھ این صورت كھ عاقبت، تقسیم صورت گرفت، و آن. ثروت دیگري بھ صورت انعام بھ دست آورد

كشور بھ شھرھایي كھ قرنھا بھ توسط اسقفھاي كاتولیك اداره شده بود بھ صورت امالكي غیر دیني و غیر 
ھدف ناپلئون در این جریان ایجاد یك كنفدراسیون راین بھ عنوان یك كشور میانگیر بین . روحاني درآمد

جا كردن دولتھاي كوچك بھ صورت  جابھپروس بود اتریش اعتراض كرده و گفت كھ  -فرانسھ و اتریش
  .عمًال ھم ھمین طور شد. اقدامي در راه انحالل امپراتوري مقدس روم خواھد بود

طبقات حاكم انگلیس، كھ در نتیجة دست درازیھاي ناپلئون بھ خشم آمده بودند، بھ فكر افتادند كھ شاید جنگ 
گفتند كھ استیالي فرانسھ بر رودخانة راین،  صاحبان صنایع، اعتراض كنان مي. كم خرج تر از صلح باشد

بازرگانان شكایت كرده . فرانسھ را اختیاردار مطلق تجارت انگلیس در بازارھاي پرسود اروپا خواھد كرد
نامة صلح آمین بھ محاصرة فرانسھ از طرف انگلیسیھا پایان داده است، فرانسویھا  گفتند كھ اگر چھ عھد مي

اشراف آن . كند، بستھ اند الھاي انگلیسي، كھ با كاالھاي فرانسوي رقابت ميحقوق گمركي مزاحمي بر كا
تقریبًا ھمة احزاب عقیده . دانستند عھدنامھ را بھ منزلة تسلیم شدن شرم آوري بھ انقالب كبیر فرانسھ مي
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ورھا در این ضمن، مطبوعات بریتانیا ضمن حكایات، سرمقاالت، و كاریكات. داشتند كھ مالت باید حفظ شود
وي بھ دولت بریتانیا از این بابت شكایت كرد، ولي بھ او گفتند كھ . گرفتند ناپلئون را بھ باد انتقاد مي

  .مطبوعات بریتانیا آزاد ھستند؛ وي نیز از مطبوعات فرانسھ خواست كھ تالفي بھ مثل كنند

ناگھان بھ ناپلئون اطالع  لرد ویتورث، سفیر كبیر بریتانیا،. شد روابط میان دو دولت بتدریج خصمانھ مي
كننده دربارة  داد كھ بریتانیا از مالت دست برنخواھد داشت، مگر آنكھ دولت فرانسھ توضیحي قانع

در میان جمع  ١٨٠٣مارس  ١٣در . طلبي خود از زمان انعقاد عھدنامة صلح آمین بھ بعد بدھد توسعھ
روبرو شد كھ گویي آمادة جنگ است، و  وسیعي از اعیان فرانسوي و خارجي، ناپلئون طوري با ویتورث

ویتورث، كھ از این تجاوز از . انگلیس را بھ نقض عھدنامة صلح و مسلح شدن براي جنگ متھم كرد
توانست حقایق را بالباس  اصول دیپلوماسي بھ خشم آمده بود، ترجیح دادكھ با تالران مذاكره كند، چھ او مي

: بھ ویتورث دستور داد كھ اولتیماتوم زیر را بھ ناپلئون بدھدآوریل دولت انگلیس  ٢۵در . ادب بیاراید
فرانسھ باید موافقت كند كھ انگلیس مالت را القل تا ده سال در دست خود داشتھ باشد؛ باید از ھلند، سویس، 

و ایتالیا عقبنشیني كند؛ و بھ پادشاه ساردني، بھ جبران از دست دادن پیموننھ در جنگ اخیر، سرزمیني 
ناپلئون این پیشنھادھا را بھ مسخره گرفت؛ ویتورث جواز عبور خواست و آن را دریافت داشت؛ و  .بدھد

  .ھر دو طرف براي جنگ آماده شدند

دانست انگلیس بھ سبب تسلط بر دریاھا مستعمرات فرانسوي را تصرف خواھد كرد،  ناپلئون، كھ مي
انگلیس، كھ ھنوز ). ١٨٠٣مھ  ٣(فروخت  فرانك بھ امریكا ٨٠‘٠٠٠‘٠٠٠سرزمین لویزیانارا در ازاي 

اصطالحًا در حال صلح بود، بھ قواي دریایي خود دستور داد كھ ھر كشتي فرانسوي را كھ ببینند تصرف 
  .رسمًا اعالم شد، و تا دوازه سال ادامھ یافت ١٨٠٣مھ  ١۶جنگ در . كنند

ناپلئون سردار سي و چھار سالھ از آن لحظة تلخ بھ بعد، ناپلئون مدیر در صحنة تاریخ عقب نشست، و 
از این رو دستور داد كھ ھر انگلیسي را كھ ھنوز در خاك فرانسھ . روحًا و جسمًا دست بھ كار جنگ شد

بود دستگیر كنند، و از ژنرال مورتیھ خواست كھ ھانوور را، قبل از آنكھ توسط جورج سوم ھانووري بھ 
آورد این فكر بود كھ در  آنچھ او را بر سر خشم مي. صورت پایگاھي نظامي در آید، بي درنگ تصرف كند

سراسر آن دھة پركشمكش، انگلیس بھ قواي دول اروپایي علیھ فرانسھ كمك مالي كرده بود؛ بنادر فرانسوي 
را در محاصره گرفتھ؛ كشتیھا و مستعمرات فرانسھ را بھ تصرف درآورده؛ و خود در طي ھمة این 

از این رو در این ھنگام تسلیم فكري شد كھ در لحظاتي كھ از . انده بوداقدامات نظامي از حلمھ مصون م
آرامش بیشتر برخوردار بود، آن را بھ عنوان رؤیایي غیرعملي رد كرده بود، و آن اینكھ سعي كند از آن 

د و كاري كند كھ آن بازرگانان و بانكداران حرارت جنگ را بر روي خاك و گوشت بگذر لعنتيگودال 
  .خود احساس كنند

در بولوني، دنكرك و اوستاند گرد آرند؛ بھ دریا ساالران خود دستور داد كھ ناوگان نیرومندي دربرست، 
یھاي انگلیسي روشفور، و تولون جمع و مجھز كنند، كھ چون آمادة حركت و جنگ شوند، از میان كشت

بگذرند و بھ بنادري بروند كھ توسط یك میلیون كارگر براي آنھا در پیرامون بولوني ساختھ شده است؛ در 
خود او بارھا از . این بنادر، افراد مي بایستي صدھا كشتي حمل و نقل از انواع مختلف براي آنھا بسازند

كند؛ پیشرفت كار را ببیند؛ و سربازان، ملوانان، و پاریس بیرون آمد تا اردوگاھھا و باراندازھا را بازرسي 
  .الھام بخشد - اي براي ھدف و پیرورزي بود كھ بھ نظر آنھا وثیقھ -كارگران را با حضور فعال خود

در دریاي مانش، كشتیھاي انگلیسي مراقب اوضاع بودند؛ و در طول ساحل انگلستان در دوور، دیل، و 
سي شب و روز مراقب بودند و تصمیم داشتند كھ تا پاي جان در برابر نقاط دیگر صدھا میھن پرست انگلی

  .اي علیھ سواحل مقدس خود پایداري كنند ھر گونھ حملھ

V-١٨٠۴-١٨٠٣: توطئة عظیم  
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، یك كشتي انگلیسي تحت فرمان ناخدا رایت از انگلیس و از طریق دریاي مانش ١٨٠٣اوت  ٢١در شب 
آنان . ھشت فرانسوي را ھمراه ژرژكادودال از رھبران پرشور شوانھاي آشتي ناپذیر بھ سوي فرانسھ برد

آنھا را با طناب اي نزدیك بیویل در نورماندي بھ ساحل رسیدند، و بومیان ھمدستشان  در پرتگاھي صخره
كنندگان از جملھ آرمان دوپولینیاك را كھ از  دسامبر ناخدا رایت گروه دیگري از توطئھ ١٠در . باال كشیدند 

، ناخداي مزبور ژول ١٨٠۴ژانویة  ١۶درسفر سوم، در . اشراف مھاجر بود از انگلیس بھ بیویل آورد
پیشگرو، پس از پیروزیھایي كھ نصیب . آوردپولینیاك و سرداران مھاجر فرانسوي پیشگرو و الژولھ را 

لشكرھاي انقالبي كرد، بھ منظور بازگشت خاندان بوربون بھ توطئھ چیني پرداخت، و كارش برمال شد، و 
ھر سھ گروه بھ سوي پاریس روي نھادند و در خانھ ھاي سلطنت طلبان ). ١٨٠١(بھ انگلستان گریخت 

ھ قصد داشتھ ناپلئون را برباید، و در صورتي كھ مقاومت كرد، بعدھا كادودال اعتراف كرد ك. پنھان شدند
فرانك  ١‘٠٠٠‘٠٠٠ھایي بھ مبلغ  دولت انگلیس حوالھ«ممكن است این شایعھ را باور كنیم كھ . او را بكشد

ولي دلیلي در دست نیست كھ دولت بریتانیا با » .در اختیار او گذاشتھ باشد كھ در پایتخت شورش بر پا كند
  . لئون موافقت كرده باشدقتل ناپ

آرتوا، برادر جوان لویي /توطئھ كنندگان مدتي عملیات خود را بھ تعویق انداختند بھ امید آنكھ كنت د
ژانویة  ٢٨(در این ضمن . شانزدھم، در پاریس بھ آنھا بپیوندد، و جاي ناپلئون را بگیرد؛ ولي او نیامد

تار ھمكاري او شد؛ مورو از پیوستن بھ ھرنھضتي ، پیشگرو با ژنرال مورو دیدار كرد و خواس)١٨٠۴
  براي بازگشت خاندان بوربون خودداري كرد، ولي 

جمھوري «بیست ژنرال را بھ ژولیت ركامیھ داد وگفت كھ آنھا از سرسپردگان او ھستند و مایلند كھ 
تا  ١٨٠٣سپتامبر انصافًا باید بگویم كھ از «: ناپلئون بعدھا در سنت ھلن گفت. را برقرار كنند» واقعي

  ».بر روي كوه آتشفشان نشستھ بودم ١٨٠۴ژانویة 

ژانویھ، یكي از شوانھا بھ نام كرل، كھ سھ ماه قبل دستگیر و قرار شده بود بزودي اعدام شود، در  ٢۶در 
پلیس كندكار كلودرینیھ بر اثر اعترافات او مورو را . مقابل حفظ جان خود، جزئیات توطئھ را فاش كرد

 ٢٧فوریھ، برادران پولینیاك را در  ٢۶؛ بعد بھ ترتیب پیشگرو را در )فوریھ ١۵(دستگیر كرد پیدا و 
كادودال با افتخار اعتراف كرد كھ بھ منظور بركناري . مارس دستگیر كرد ٢٩فوریھ، و كادودال را در 

ات كند؛ ولي از بردن اي فرانسوي با او در پاریس مالق ناپلئون توطئھ چیده و امیدوار بوده است كھ شاھزاده
  .نام ھمكاران خود در این توطئھ امتناع كرد

در این ضمن یك عامل انگلیسي بھ نام دریك گروه دیگري از توطئھ كنندگان را در مونیخ یا حوالي آن، بھ 
منظور ایجاد شورش علیھ ناپلئون، در مناطق متصرفي جدید فرانسھ واقع در ساحل غربي راین گردآوري 

مھاجران [ انگلیس]بر طبق دستور شوراي سلطنتي «اگر بتوان بھ حرف منوال اعتماد كرد، . كرده بود
بایستي بھ سواحل راین بروند؛ و در غیر این صورت مستمري آنھا قطع خواھد شد؛ و بر  فرانسوي مي

سوسان ھنگامي كھ جا» .بایستي بھ ھرافسر و سرباز داده شود تعیین گشت اي، مبلغي كھ مي اساس آیین نامھ
ناپلئون او را از این جریانات آگاه كردند، وي نتیجھ گرفت كھ آن شاھزادة بوربون كھ توطئھ كنندگان لندن 

شد؛ ولي در شھر  آرتوا در میان آنھا یافت نمي/ كنت د.كشیدند جزو این مھاجران است انتظار او را مي
ھانري دو  -ن ناپلئون لویي آنتوانكوچك اتنھایم، حدود ده كیلومتري شرق راین در استان بادن، عامال

انگن، فرزند دوك دوبوربون، و نوة پرنس دوكنده را یافتند كھ بھ استثناي سفرھاي / كنده، دوك د -بوربون
  .اي را مي گذارنید اتفاقي و مشكوك بھ ستراسبورگ، ظاھرًا زندگي آرام وبي دغدغھ

فت كھ آن دوك سي و دو سالھ رھبري توطئھ را ھنگامي كھ این خبر بھ گوش ناپلئون رسید، چنین نتیجھ گر
اي در پاریس، آن سردار  افشاگریھاي كرل، و دستگیري اخیر عده. بھ منظور عزل او بھ عھده گرفتھ است

و او را بھ اخذ تصمیماتي واداشت كھ  -شاید از ترس و خشم - را كھ روزگاري بیباك بود بھ ھیجان آورد
. خورد رغم اعتراضات خود، شاید در نھاني از آن بابت تاسف مي لي، ع كرد ولي  ھمیشھ ازآن دفاع مي

باري بھ ژنرال اوردنر دستور داد كھ با قوایي مسلح بھ اتنھایم برود و پس از دستگیري دوك او را بھ 
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مارس در قلعة ونسن، حدود  ١٨گرفتھ و در در  ١٨٠۴مارس  ١۵- ١۴دوك را در شب . پاریس بیاورد
  .ریس، بھ زندان افكندندھشت كیلومتري شرق پا

مارس ناپلئون بھ یك دادگاه نظامي مركب از پنچ سرھنگ و یك سرگرد دستور داد كھ بھ ونسن  ٢٠در 
. بروند و دوك را بھ اتھام اینكھ از انگلیس پول گرفتھ و علیھ كشور خود قیام كرده است محاكمھ كنند

  درھمان زمان ژنرال ساواري 

انگن اعتراف كرد كھ از مقامات انگلیسي پول گرفتھ و . او اعزام داشتدر كار آن زنداني و محاكمة 
ھنگامي . دادگاه او را مجرم شناخت و بھ مرگ محكوم كرد. امیدوار بوده است كھ با قوایي بھ آلزاس برود

دادگاه نپذیرفت، ولي موافقت كرد كھ پیامي بھ ناپلئون . كھ وي اجازه خواست كھ با ناپلئون مالقات كند
  .ساواري این پیشنھاد را رد كرد وخواست تا حكم اعدام اجرا شود. رستد و طلب عفوكندبف

در این ضمن ناپلئون و دوستان نزدیك او در مالمزون، خانة ژوزفین، دربارة سرنوشت دوك بحث 
ي ولي آیا ممكن بود كھ بھ عنوان عالمت آشت - آنھا عقیده داشتند كھ وي مجرم شناختھ خواھد شد. كردند مي

بھ بازگشت خاندان بوربون كمك كرد، اعدام  ١٨١۴با سلطنت طلبان مورد عفو قرار گیرد؟ تالران، كھ در 
ھاي سلطنت طلبان پایان خواھد داد؛ وي با توجھ بھ  دانست كھ بھ آرزوھا و توطئھ را وسیلة سریعي مي

باراس نوشتھ است كھ . داشت سابقة خود در انقالب، از بازگشت بوربونھا، بر مال و شاید بر جان خود بیم
كامباسرس، كھ خونسردترین فرد در » .مایل بود كھ جویي از خون میان ناپلئون و بوربونھا جاري كند«او 

ژوزفین بھ . میان آن سھ كنسول بود وبیش از آنھا بھ قانون توجھ داشت، تعویق در اعدام را توصیھ كرد
، و دخترش اورتانس و كارولین خواھر ناپلئون تقاضاھاي پاي ناپلئون افتاد و خواستار حفظ جان انگن شد

  .او را تكرار كردند

در یكي از ساعات آن شب، ناپلئون از مالمزون اوگ ماره را با پیامي جھت پیررئال، عضو شوراي 
دولتي، بھ پاریس فرستاد و از او خواست كھ بھ ونسن برود، شخصًا از دوك بازجویي كند، و نتایج را بھ 

رئال این پیام را دریافت داشت، ولي چون براثر كارھاي روزانھ خستھ شده بود، در . ن گزارش دھدمالمزو
صبح در  ٣انگن درساعت . مارس نرسید ٢١صبح روز  ۵اتاق خود بھ خواب رفت و بھ ونسن تا ساعت 

براي ساواري، كھ ظاھرًا تصور كرده بود كھ خدمت خوبي . حیاط زندان بھ جوخة آتش سپرده شده بود
ناپلئون بھ آپارتمان . ارباب خود انجام داده است، بھ مالمزون رفت تا خبر را بھ گوش ناپلئون برساند

خصوصي خود رفت و در را بھ روي خود بست، و خواھشھاي ھمسرش را كھ مي خواست وارد اتاق شود 
  .نپذیرفت

كر قتل یكي از اعضاي خانوادة آنھا از ف. ھاي سلطنتني برخاست فریاد اعتراض سلطنت طلبان و خانواده
دولتھاي روسیھ و سوئد اعتراضات خود را بھ دیت . بوربون بھ دست فردي عادي بھ وحشت افتاده بودند

امپراتوري مقدس روم در رگنسبورگ فرستادند، و پیشنھاد كردند كھ حملھ بھ بادن بھ وسیلة قواي فرانسھ 
اسخي نداد، و برگزینندة بادن از رنجاندن فرانسھ امتناع دیت پ. المللي قرار گیرد مورد تحقیق ھیئتي بین

تزار آلكساندر اول بھ سفیر خود در پاریس دستور داد كھ دربارة آن اعدام توضیح بخواھد؛ تالران . كرد
شد كھ عامالن توطئھ در  چید، اگر معلوم مي زماني كھ انگلیس توطئة قتل پاول را مي«: چنین پاسخ داد

ویلیام پیت از » بایستي آنھا را با سرعت ممكن دستگیر كرد؟ اند، آیا نمي ین نشستھمجاورت مرز در كم
  شنیدن خبر

با این عمل ناپلئون، از زمان آخرین اعالن جنگ، بھ خودش بیشتر صدمھ «: اعدام آسوده خاطر شد و گفت
  ».زده است تا ما بھ او

شاتوبریان از مقام ناچیز خود در وزارت . فتر العمل معتدلتر از آن بود كھ انتظار مي درخود فرانسھ عكس
 - مارس ٢۴امور خارجھ استعفا كرد؛ ولي ھنگامي كھ وزیر آن وزارتخانھ یعني تالران تزلزل ناپذیر در 
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ضیافتي ترتیب داد، بیست تن از اشراف دیرین فرانسھ و نمایندگان ھمة  - سھ روز پس از مرگ انگن
اما فوشھ، كھ . اه بعد، ظاھرًا آن واقعھ از یاد مردم رفتھ بودسھ م. دربارھاي اروپا درآن شركت جستند

  ».این بیش از یك خطاست، این یك اشتباه بزرگ است«: معموًال ناظر دقیقي بود، دربارة آن اعدام گفت

این افراد «: گفت شاید ناپلئون كمي احساس پشیماني كرده باشد، ولي ھرگز بھ آن اعتراف نكرد، مي
ھ را دچار آشوب كنند و انقالب را با نابود كردن من از بین ببرند؛ وظیفة من این بود كھ خواستند فرانس مي

گر بود، و باید با او بھ ھمین  انگن ھم مثل دیگران توطئھ/دوك د… ھم از انقالب دفاع كنم و ھم انتقام بگیرم
را انتخاب كنم، و مجبور بودم كھ میان زجر و تعقیب مداوم و ضربة قاطع یكي … . ترتیب رفتار كرد

وي بھ آنھا » .ام و ھم ژاكوبنھا را من تا ابد ھم سلطنت طلبان را خاموش كرده. تصمیم من تردید بردار نبود
  ».او را نباید ناچیز بشمرند«نشان داد كھ 

اي حق داشت فكر كند كھ وحشت مرگ را در  وي تا اندازه. نیست» شریان حیاتي او«و ھیچ یك از آن دو 
تواند  توانند درك كنند كھ خون بوربونھا نمي گران سلطنت طلب قرار داده است، و آنھا اكنون مي قلب توطئھ

درواقع ھیچ توطئة دیگري از طرف سلطنت طلبان در كار نبود كھ بھ جان ناپلئون . آنان را نجات دھد
  .آسیبي وارد سازد

. یاط وجوسازي بیشتري رفتار كرددرمورد توطئھ كنندگاني كھ در پاریس دستگیر شده بودند وي با احت
اگر چھ بورین با اعدام . قرار شد محاكمات علني باشد و مطبوعات بتوانند آنھا را بھ تفصیل گزارش كنند

. انگن مخالفت كرده بود، ناپلئون از او خواست كھ در محاكمات شركت جوید و شرحي از جریان كار بدھد
او را در حالي كھ با كراوات خود را خفھ كرده بود در  آوریل جسد ۴پیشگرو منتظر محاكمھ نشد؛ در 

در موارد دیگر، نسبت بھ دیگران، یا جرم مورد اعتراف قرار گرفت یا آشكار بود؛ . سلول زندان یافتند
ولي دربارة مورو بیش از این ثابت نشد كھ وي علنًا با ناپلئون بھ مخالفت پرداختھ، و اطالع خود را از 

ژوئن  ١٠در . ه بود كھ پیشگرو و دیگران درصدد بركنار كردن او با زور برآمده بودندمقامات پنھان كرد
كننده بھ مرگ محكوم شدند، و مورو بھ دوسال حبس  نوزده توطئھ: ، دادگاه رأي خود را اعالم داشت١٨٠۴

اقیمانده، از ھجده نفر ب. ژوئن اعدام شد ٢٨كادودال، بدون اظھار پشیماني از عمل خود، در . محكوم گشت
مورو خواھش كرد كھ حكم او بھ تبعید . ناپلئون دوازه نفر، از جملھ دو عضو خانوادة پولینیاك، را عفو كرد

  كرد كھ مورو ھمچنان بھ توطئھ علیھ  مبدل شود؛ ناپلئون موافقت كرد، و حال آنكھ پیش بیني مي

اوت  ٢٩(پلئون در درسدن جنگید آنجا ماند؛ از امریكا مراجعت كرد و وارد ارتش روسیھ شد؛ علیھ نا
  . و در روسیھ بھ خاك سپرده شد) سپتامبر٢(؛ و بر اثر زخمھایي كھ برداشت در گذشت )١٨١٣

VI- ١٨٠۴: بھ سوي امپراطوري  

كرد كھ چرا باید كار خود را تحت تھدید مداوم كشتھ  اندیشید، تعجب مي ناپلئون، كھ دربارة این توطئھ مي
جورج سوم  -شدند آنكھ فرمانروایاني كھ پیوستھ علیھ فرانسھ با یكدیگر متحد ميشدن انجام دھد، و حال 

پادشاه انگلیس، فرانسیس دوم امپراطور اتریش و امپراطوري مقدس روم، فردریك ویلھلم سوم پادشاه 
توانستند تفوق خود را تا زمان مرگ طبیعي خود حفظ كنند، و  مي -پروس، و آلكساندر اول تزار روسیھ

توان گفت كھ  مسلمًا نمي. ي بھ اصل انتقال منظم قدرت خود بھ وارثان طبیعي یا تعیین شدة خویش باشندمتك
دادند؛  این وضع بھ سبب آن بوده است كھ آنھا سیاستھا و انتصابات خود را تحت نظارت مردم انجام مي

ب فرمانروایي موروثي یعني تصوی: آنھا بود» مشروعیت«چنین چیزي نبود، ظاھرًا راز امنیت آنھا در 
  .آنان بھ وسیلة مردمي كھ طي نسلھا و قرنھا بھ آن كار عادت كرده بودند

اندیشید كھ  اي مي ناپلئون بتدریج، و در ضمیر خود بھ قدرت مطلق، مقدس، و قابل انتقال و حتي بھ سلسلھ
دادن آنھاست نیاز بھ  كرد كھ اموري كھ مشتاق انجام وي احساس مي. شاید مستلزم مھر و ھالة زمان باشد
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چگونھ قوانین و تمدن روم را  - مثًال نگاه كنید بھ قیصر: گفت با خود مي. ثبات و دوام حكومت مطلق دارد
بھ گل انتقال داده؛ ژرمنھا را بھ آن سوي رود راین رانده؛ و لقب ایمپراتور یعني فرماندة كل قوا را بھ دست 

را انجام نداده بود؟ اگر قیصر را نكشتھ بودند، چھ كارھا كھ آورده بود؛ خوب، مگر ناپلئون این كارھا 
ببینید كھ آوگوستوس ظرف چھل و یك سال قدرت امپراطوري خود چھ اقداماتي كرد، در حالي ! كرد نمي

كھ از آشوب عوام كھ قیصر بھ آن خاتمھ داده بود، رھا شده بود، و مورد حمایت مجلس سنایي بود كھ با 
ناپلئون، فرزند ایتالیا، شیفتة رومیان . بحث و مذاكره را تابع نبوغ قرار داده بود درایت و جزم كافي،

مند  خواست كھ امپراطوران قرن دوم از آن بھره باستان، مشتاق چنین تداوم بالمانعي بود و امتیازي را مي
  .شده بودند، یعني حق انتخاب و تربیت یك نفر جانشین

زد، مردي كھ ظرف چھل و شش سال حكومت  كرد و حرف مي فكر ميناپلئون غالبًا درباره شارلماني 
نظم و ترقي را نصیب گل كرده؛ قوانین فرانكھا را بھ منزلة عامل تمدن بھ آلمان و ایتالیا ) ٨١۴- ٧۶٨(

برده؛ و بھ وسیلة پاپ یا با زور تقدیس شده بود؛ آیا ناپلئون ھمة این كارھا را نكرده بود؟ آیا در فرانسھ 
  ا دوباره برقرار نكرده بود كھ جلو آشوب كفار مذھبي ر

توانستند داوریھاي  آوگوستوس و شارلماني، آن مصلحان بزرگ، اعتقادي بھ دموكراسي نداشتند؛ آنھا نمي
نتیجة  دار خود را تابع انتقاد شدید و مباحثات بي ھا و سیاستھاي دامنھ مجرب و بررسي شده، و نقشھ

قیصر و آوگوستوس از دموكراسي روم در روزگار میلو و . ح قرار دھندنمایندگان فاسد مردم ساده لو
توانستند بھ اشارة  خبر یافتھ بودند؛ آنھا نمي - شد اء خرید و فروش مي عصري كھ در آن آر - كالودیوس

كرد كھ  دیده بود، و احساس مي ١٧٩٢ناپلئون دموكراسي پاریسي را در . جماعتھاي بیفكر حكومت كنند
وقت آن رسیده بود كھ پایان انقالب را . ھ دستور جمعیتھاي تحریك شده تصمیم بگیرد و كار كندتواند ب نمي

  .اعالم و دستاوردھاي اساسي آن را مستحكم كند، و بھ ھرج و مرج و نگراني و جنگ طبقاتي خاتمھ دھد

ھا را بپذیرد، بدین در این ھنگام، پس از تنبیھ سلطنت طلبان با یك اعدام، ناپلئون، حاضر شد كھ ادعاي آن
بعضي افراد، كھ تا «، بنا بھ گفتة خانم رموزا، ١٨٠۴در . مضمون كھ نوعي حكومت مطلقھ الزم است

اي با امور سیاسي آشنایي داشتند، شروع بھ اظھار این نكتھ كردند كھ فرانسھ نیاز بھ حكومت مطلقھ  اندازه
. بھ گفتگو دربارة ناپایداري كنسوال كردندسیاستمداران درباري و حامیان صدیق انقالب شروع . دارد

  . بتدریج افكار ھمھ بار دیگر متوجھ سلطنت شد

فرانسویان سلطنت را با ھمة تجمالت آن دوست «: عقیده بود، روزي بھ خانم رموزا گفت ناپلئون با آنھا ھم
  ».دارند

اسھاي رسمي براي كنسولھا، دستور داد كھ لب. از این رو از ابتدا این تجمالت را بھ آنھا ارزاني داشت
وزیران، و سایر كارمندان دولت تھیھ شود؛ مخمل در این لباسھا بیشتر بھ كار رفت، و قسمتي از این كار 

ناپلئون چھار ژنرال، ھشت آجودان، چھار استاندار، و دو منشي . براي تشویق صاحبان صنایع لیون بود
دربار كنسولي تشریفات و مراسم . د گماشترا بھ خدمت شخص خو) منوال تقاضاي كمك كرده بود(

كنت اگوست دو رموزا . كرد اي را برگزید كھ با تشریفات و مراسم سلطنت مستقر برابري مي پیچیده
نوكراني با لباس مخصوص و . متصدي تشریفات شد؛ و زنش كلر سرپرست چھار ندیمة ژوزفین شد

ناپلئون ھمة این ظواھر را در میان مردم . دندافزو ھایي مجلل بھ دبدبة مقرر زندگي رسمي مي كالسكھ
با وجود این، بھ . كرد، ولي پس از مدت كوتاھي بھ سادگي عادت خصوصي خود پناه برد رعایت مي

نگریست؛ در  جشنھاي درباري، لباسھاي تفنني یا بالماسكھ، و دیدارھاي رسمي از اپرا بھ چشم رضا مي
انگیز در  تن كند، یادآور ملكة مسرفي كھ اخیرًا بھ وصفي رقتتوانست لباسھایي بر اپرا بود كھ زنش مي

پاریس او را آزاد گذاشت، ھمانگونھ كھ او ژوزفین را آزاد گذاشت؛ مگر نباید زینت آالت و . گذشتھ بود
خرده ریزي نصیب این فرمانرواي جوان شود كھ سیاستمداري آوگوستوس را با پیروزیھاي قیصر یكجا در 

  . درآید) امپراطور(ود؟ بسیار طبیعي بود كھ ایمپراتور بھ صورت آمپرور خود جمع آورده ب
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  عجب آنكھ بسیاري از گروھھا در فرانسھ، بدون احساس خشم، بھ شایعات تاجگذاري قریب الوقوعي 

اي براي اسناد مالكیت خود جز در  مصادره شدة كلیسا یا اشراف را از دولت خریده بودند؛ و ھیچ وثیقھ
دیدند؛ اینان ادامة قدرت ناپلئون را بھترین حفاظ علیھ چنین  بازگشت خاندان بوربون نميممانعت از 
طبقة پرولتاریا تقسیم شده بود؛ مع ھذا . كردند كشاورزان بھ طرزي دیگر استدالل مي. دانستند مصیبتي مي

اي كھ،  و عالقھ -داد ھنوز بھ انقالب بھ منزلة كاري كھ بھ دست خودش صورت گرفتھ بود عالقھ نشان مي
رفت، و  كرد، بتدریج از میان مي براثر شغل ثابت و دستمزدھاي خوبي كھ در حكومت كنسوال دریافت مي

گرفت كھ از لحاظ  تحت تاثیر پرستش روز افزون جالل و شكوه، یا فریبندگي یك امپراطوري قرار مي
بورژوازي بھ . برتري داشتھ باشدكردند  جالل و رونق از كلیة امپراطوریھایي كھ با فرانسھ رقابت مي

امپراطوران بدگمان بود، ولي این امپراطور بعد از این، صادقانھ و بھ طرزي مؤثر مرد دلخواه آنان بھ 
حقوقدانان، كھ با قانون رومي خو گرفتھ بودند، تقریبًا ھمگي موافق بودند كھ فرانسھ بھ . رفت شمار مي

ر آوگوستوس و امپراطوران فیلسوف را از نروا تا ماركوس درآید كھ كا) امپراطوري(صورت ایمپریوم 
توانستند كھ افرادي مانند بوربونھاي اصل و نسبدار  حتي سلطنت طلبان، اگر ھم نمي. آورلیوس ادامھ دھد

روحانیون، . دانستند را در اختیار داشتھ باشند، برقراري مجدد سلطنت را در فرانسھ قدمي بھ پیش مي
آوردند، از استقرار دوبارة كلیسا سپاسگزاري  زگاري ناپلئون را سیاسي بھ حساب مياگرچھ تقوا و پرھی

تواند بر  تقریبًا ھمة طبقات، خارج از پاریس، عقیده داشتند كھ تنھا یك حكومت سلطنتي ثابت مي. كردند مي
  .رت كندكرد، نظا غرایز فردي و اختالفات طبقاتي، كھ در زیر قشري از تمدن مثل زمین لرزه صدا مي

پاریس، كھ انقالب را برپا كرده و روحًا و جسمًا بھ خاطر آن رنج . شد اما نغمھ ھاي مخالفي نیز شنیده مي
. توانست بدون تأسفي آشكار یا نھان آن را با نھادھاي كمابیش دموكراتیك در یك جا دفن كند كشیده بود، نمي

گیرد پایان یافتن نقش خود را در ھدایت فرانسھ رھبران باقیماندة ژاكوبن در تغییري كھ قرار بود صورت 
دانستند كھ  مرداني كھ رأي بھ اعدام لویي شانزدھم داده بودند مي. و شاید ھم پایان عمر خود را -دیدند مي

بایستي براي حفظ خود بھ فوشھ متكي باشند،  شمارد؛ آنھا مي ناپلئون آنھا را بھ عنوان شاھكش خوار مي
ژنرالھایي كھ انتظار داشتند قدرت ناپلئون را تقسیم كنند و در آن . فوشھ وجود داشتولي امكان عزل مجدد 

 ارغوانيكرس جامة » جوان خود بین جسور«خواست بر تن آن  گفتند كھ مي سھیم شوند بھ نھضتي بد مي
دیدند یكي از اعضایشان درصدد غرق كردن دموكراسي  فیلسوفان و دانشمندان انستیتو از اینكھ مي. بپوشد

  . خوردند در یك رفراندوم امپراطوري است، تأسف مي

  ژوزفین با ترس و لرز با ھر قدمي كھ . حتي در خانوادة تقریبًا سلطنتي، احساسات مختلفي وجود داشت

شد، زیرا انتظار كودك از او نداشت؛  استار وارث و در نتیجھ طالب طالق مينشست، بیش از پیش خو مي
برادران و . كنندة لباسھا و الماسھایش در یك لحظھ ممكن بود فرو ریزد از این رو ھمة دنیاي خیره

  خواھران ناپلئون از مدتھا پیش از او خواستھ بودند كھ ژوزفین را طالق گوید؛

دانستند، و در این ھنگام از  اي ھرزه و مانعي در راه تحقق رؤیاھاي خود مي فریبندهآنھا آن زن كرئول را 
ژوزف برادر . كردند حركت بھ سوي امپراطوري بھ عنوان قدمي در راه بیرون كردن ژوزفین حمایت مي

  :ناپلئون این دلیل را آورد كھ

اگر ناپلئون تا مدتي كنسول . است توطئھ كادودال و مورو تكلیف اعالم یك مقام موروثي را تعیین كرده
وي . كند باشد، ھر شورشي ممكن است او را واژگون كند؛ اگركنسول دائم باشد، ضربة قاتلي كفایت مي

دانست؛ دیگر كشتن او كافي نبود؛ مي بایستي ھمة دستگاه دولتي  مقام موروثي را بھ منزلة سپري مي
  .شد؛ و این خود ضرورتي بود ل موروثي متمایل ميحقیقت آنكھ طبیعت اشیاء بھ طرف اص. واژگون شود

مشاوران، سناتورھا، اعضاي مجلس تریبونا، و سایر اركان دولت، بھ سبب حاضر خدمتي، با امیال 
موافقت باعث كاھش آزادي آنان در مباحثات یعني چیزي : ناپلئون موافقت كردند، و علل این كار ساده بود
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ازآن برجاي مانده بود؛ مخالفت ممكن بود بھ انقضاي حیات سیاسي آنھا شد كھ تا آن زمان تنھا اثري  مي
، ھیئتھاي ١٨٠۴مھ  ٢در . منجر شود؛ حاضر خدمتي بموقع احتمال داشت كھ پاداشي مناسب بھ بار آرد

لقب  - ٢ناپلئون بونا پارت باید امپراطور جمھوري فرانسھ شود؛ - ١«:اي گذراندند ماده مقنن یك الیحة سھ
باید دقت كافي در حفظ  - ٣؛ و …، و اختیارات امپراطوري، باید در خانوادة او موروثي شودامپراطور

در . مھ سنا ناپلئون را امپراطور اعالم كرد ١٨در » .برابري، آزادي، وحقوق مردم بھ تمامي بھ عمل آید
انجام یافتھ رابا  مھ، رأي دھندگاني كھ نامنویسي كرده بودند با آرایي كھ شخصًا امضا كردند این عمل ٢٢

ژرژكادودال، پس از آنكھ در زندان . بھ تصویب رساندند» نھ« ٢‘۵۶٩در مقابل » آري« ٣‘۵٧٢‘٣٢٩

  فصل ھشتماینجا آمدیم كھ بھ فرانسھ پادشاھي بدھیم، ولي بھ او «: این خبر را شنید، گفت

  

  امپراطوري نوین

١٨٠۴ -١٨٠٧  

I -١٨٠۴دسامبر : تاجگذاري  

ھا  ، در زیر نامھ)١٨٠۴مھ (حتي پیش از رفراندوم . ناپلئون با خشنودي راه امپراطوري را در پیش گرفت
ساده  Nكرد؛ پس از چندي، جز در مورد اسناد رسمي، امضاي خود را بھ  فقط نام اول خود را امضا مي

اختمانھا، لباسھا، تبدیل كرد؛ و با گذشت روزگار آن حرف اول غرورآمیز بر روي بناھاي یادگاري، س
» اتباع من«كرد، بلكھ آنھا را  یاد نمي» شھروندان«وي از مردم فرانسھ دیگر بھ نام … ھا پدیدار شد كالسكھ

از درباریان خود انتظار احترام زیادتر و از وزیران خود انتظار موافقت بیشتري داشت؛ ولي با . نامید مي
كرد، و بذلھ گوییھاي خارج از نزاكت  بوسانھ تحمل مياین حال روشھاي اشرافي تالران را با سكوتي ع

گران كرده بود، ناپلئون او را  با توجھ بھ كمكي كھ فوشھ در كشف توطئھ. پذیرفت فوشھ را با كمي لذت مي
روزي كھ ناپلئون درصدد از بین ). ١٨٠۴ژوئیة  ١١(بھ عنوان وزیر پلیس بھ مقام سابقش بازگردانید 

المي او برآمد و بھ او گفت كھ در اعدام لویي شانزدھم رأي موافق داده است، بردن استقالل فكري و ك
اولین خدمتي بود كھ فرصت پیدا كردم براي اعلیحضرت . كامال صحیح است«: فوشھ در پاسخ گفت

  » .انجام دھم] ناپلئون[

یان، مورد تأیید عظمت و شكوه ناپلئون ھنوز یك چیز كم داشت، و آن این بود كھ، بر خالف سایر فرمانروا
بھ ھر حال، درآن فرضیة االھي قرون وسطایي . و تقدیس عالیترین نمایندة مذھبي ملت قرار نگرفتھ بود

دادند، تدھین فرمانرواي آنھا  در نظر ملتي كھ اكثریت عظیم آن را كاتولیكھا تشكیل مي: چیزي وجود داشت
فھوم بود كھ این فرمانروا در واقع بھ وسیلة دانست بھ این م بھ وسیلة پاپ كھ خود را نایب خداوند مي

براي تسھیل فرمانروایي چھ . گوید خداوند انتخاب شده است، و بنابراین باقدرتي تقریبًا االھي سخن مي
  فكري بھتر از این؟ آیا چنین تدھیني ناپلئون را با ھمة فرمانروایان اروپا، ھر قدر ھم كھ درگذشتھ ریشھ 

این رو دیپلوماتھاي خود را بر آن داشت كھ پاپ پیوس ھفتم را ترغیب كنند كھ با برابر نخواھد ساخت؟ از 
سابقھ بھ پاریس بر سر آن فرزند انقالب و عصر روشنگري تاج بگذارد تا پیروزي كلیساي  سفري بي

ترین  آیا براي جناب پاپ مفید نخواھد بود كھ برجستھ. كاتولیك را بر انقالب و عصر روشنگري نشان دھد
بارز اروپا را بھ عنوان مدافع جدید مذھب در اختیار داشتھ باشد؟ بعضي از كاردینالھاي اتریش این فكر م

آوردند، ولي بسیاري از ایتالیاییھاي زیرك تصور  را بھ طور آشكار توھیني بھ مقدسات بھ شمار مي
برتخت «: گفتند د؛ آنھا ميكردند كھ این عمل پیروزیي نھ تنھا براي مذھب بلكھ براي ایتالیا خواھد بو مي

pymansetareh@yahoo.com



انتقام خواھیم › گلھا‹اي ایتالیایي را براي حكمروایي بر آن بربرھا خواھیم گذاشت، و از  فرانسھ خانواده
با این امر موافقت خواھد كرد، بھ امید آنكھ ملتي نادم و پشیمان : احتماًال پاپ بیشتر اھل عمل بود» .گرفت

ندین قطعھ از امالك پاپي را كھ توسط ارتش فرانسھ گرفتھ شده بود را بھ اطاعت دستگاه پاپ درآرد، و چ
  .دوباره تصرف كند

. شود ناپلئون چنان تداركات دقیقي براي این پیروزي مشترك دید كھ گویي براي جنگي عمده آماده مي
. تشریفات تاجگذاري رژیم سابق مورد بررسي قرارگرفت و با اوضاع تطبیق داده شد و ساده تر گشت

ركات دستھ جمعي را طوري تنظیم كردند كھ گویي بھ توسط یك استاد رقص طرحریزي شده است، و ح
اي براي خانمھاي دربار طرح كردند؛ بھترین  لباسھاي تازه. براي ھر حركتي موقعي در نظر گرفتند

و ھمچنین  كالھسازان را در پیرامون ژوزفین گرد آوردند، و ناپلئون بھ او دستور داد كھ جواھرات خزانھ
زینت آالت خود را بر تن بیاویزد؛ و با وجود اعتراضات مادر، براردان، و خواھرانش، تصمیم گرفت كھ 

لویي داوید، كھ قرار شد آن واقعھ را در بزرگترین تابلو  –ژاك . ھم تاج بر سر خود و ھم بر سر او بگذارد
را برآن داشت كھ ھر حركت و ھر حالت  عصر ترسیم كند و بھ یادگار بگذارد، ژوزفین و ملتزمان ركابش

بھ اپرا دستور دادند كھ . بھ شاعران پول دادند كھ دربارة آن واقعھ بھ تمجید بپردازند. خود را تمرین كنند
ترتیباتي دادند كھ در خیابانھاي عمده نگھبان بایستد، و در . ھایي ترتیب دھند كھ در پاپ اثر بگذارد بالھ

شاھزادگان و . ھبانان كنسولي براي اتحاد واقعي قیصر و مسیح صف بكشنددام نگ-صحن كلیساي نوتر
جمعیتھایي از شھر و حومھ و استانھا وخارج وارد . مقامات عمدة سایر كشورھا دعوت شدند، و آمدند

دكانداران امیدوار بودند . كردند تا محلھاي مناسبي در كلیسا یا راھھا بھ دست آورند اینان كوشش مي -شدند
اي تماشایي مردم را  ھاي متعدد و جلوه سرگرمي. عواید ھنگفتي بھ دست آورند، و ھمین طور ھم شدكھ 

  .امپراطوري روم بھ بعد دیده نشده بود سیركطوري راضي كرد كھ شاید از زمان نان و 

   

  

  موزة لوور، پاریس. تاجگذاري ناپلئون: ویي داویدژاك ـ ل
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  موزة لوور، پاریس. پاپ پیوس ھفتم: ژاك ـ لویي داوید

ھاي فرانسھ و ایتالیا با  و از شھر) نوامبر ٢۵- ٢(پاپ پیوس ھفتم مھربان راه سفر را بآرامي طي كرد 
از آن لحظھ بھ بعد تا زمان تاجگذاري، ناپلئون از . تشریفات گذشت و در فونتنبلو با ناپلئون مالقات كرد

ور نباید نگران این باشد كھ ھرگونھ اظھار ادب نسبت بھ پاپ جز سر فرود آوردن خودداري نكرد؛ امپراط
آمدن پاپ را بھ  -شكاكترین مردم روي زمین در آن زمان -مردم پاریس. قدرتي مافوق خود او وجود دارد

اي سرباز و كشیش ھمراه او بھ حركت درآمدند و او را بھ تویلري  منزلة نمایشي بھ حساب آوردند؛ عده
ژوزفین بھ استقبال او رفت، و از این . اي دادندبردند، و در آپارتمان مخصوصي در پاوین دوفلور ج

موقعیت استفاده كرد و گفت كھ با ناپلئون ازدواج مذھبي نكرده است؛ پاپ قول داد كھ این نقص را قبل از 
نوامبر، او را دوباره بھ عقد ازدواج درآورد، و ژوزفین احساس  ٣٠-٢٩در شب . تاجگذاري بر طرف كند

  .سر برافراشتھ است طالققابل كرد كھ مانعي متبارك در م

دسامبر، دوازده دستھ، بھ منظور پیوستن بھ یكدیگر در نوتردام، از نقاط مختلف بھ  ٢در آغاز صبح سرد 
ھرھاي فرانسھ، از ارتش و نیروي دریایي، ھا مشتمل بود بر نمایندگاني از ش این دستھ. حركت درآمدند

آنان دیدند كھ كلیسا … مجالس قانونگذاري، قضایي واداري، لژیون دونور، انستیتو، اتاقھاي تجارت، 
تقریبًا پر از مدعوین غیر نظامي شده است، ولي سربازان راه را براي آنھا باز كردند و آنھا را بھ محلھاي 

: بح، از پاویون دوفلور پاپ و ملتزمان ركابش بھ حركت درآمدندص ٩در ساعت . مخصوص خود بردند
وبرقي سوار بودند  ھاي پرزرق در كالسكھ كوریاپاپ پیوس ھفتم و نوكرانش، كاردینالھا و اعضاي عالیرتبة 

سرپرستي این قافلھ با اسقفي بود كھ بر استري سوار، و صلیب . كشیدند با آنھا را ميكھ اسبھایي تنومند و زی
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ھا بھ سوي  ھا پیاده شدند و با آرایشي با شكوه از پلھ نزدیك كلیسا، از كالسكھ. پاپ را باالي سرگرفتھ بود
و پاپ  - تندصحن كلیسا، و از آنجا از میان صفوف سربازان دلیر و ورزیده بھ محلھاي مخصوص خود رف

در این ضمن، در نقطة دیگر تویلري، سواره نظام . بھ طرف تخت خود در دست چپ محراب روانھ شد
اول، مارشال مورا، فرماندر پاریس با كارمندانش؛ سپس چند ھنگ : امپراطوري بھ حركت درآمد

اي  كھھاي شش اسبھ؛ بعد كالس مخصوص و ممتاز ارتش؛ آنگاه اعضاي عالیرتبة دولت در كالسكھ
كھ ھشت اسب آن را  Nمخصوص برادران و خواھران بوناپارت؛ سپس كالسكة سلطنتي با عالمت 

كشید، وحامل امپراطور با لباس مخمل ارغواني و گلدوزي شده با جواھر و طال، و ملكھ در اعتالي  مي
اش را چنان خوب  چھره« –خود با جامة ابریشمي و درخشان و مزین بھ جواھر آالت متزلزلعظمت 

  كھ، اگر چھ » درست كرده بودند

آنگاه ھشت كالسكة دیگر حامل خانمھا » .نمود مثل دختري بیست و چھار سالھ مي«چھل و یك سال داشت، 
در آنجا ناپلئون و ژوزفین لباس . ھ كلیسا رسیدندھا ب یك ساعت طول كشید كھ این كالسكھ. و افسران دربار

تاجگذاري پوشیدند، و در قست راست محراب جاي گرفتند؛ ناپلئون روي تختي نشت و ژوزفین روي 
  .تختي كوچكتر پنج قدم پایینتر از او

تدھین  پاپ از محراب باال رفت؛ ناپلئون و ژوزفین نیز باال رفتند و در برابر پاپ زانو زدند پاپ ھریك را
آنگاه امپراطور و ملكھ پایین آمدند و بھ جایي كھ ژنرال كلرمان ایستاده و سیني حامل تاج را . و تقدیس كرد

سپس چون ژوزفین با حالت تقوا . ناپلئون تاج را گرفت و آن را روي سر خود نھاد. در دست داشت رفتند
تاجي جواھرنشان بر روي گیسوان پر  -»ھبا محبتي قابل مالحظ« –و حجب در برابر او زانو زد، ناپلئون 

پاپ  .بودندھیچ یك از این كارھا باعث تعجب پاپ نشد، زیرا ترتیب آن را قبال داده . جواھر او گذاشت
را بر زبان راند، و آھنگ » اتور تا ابد زنده بادامپر«شكیبا بر گونة ناپلئون بوسھ زد و جملة رسمي 

دستیارانش انجیل را نزد او آوردند و ناپلئون دست خود را بر روي آن نھاد و . مخصوص قداس را خواند
  :كرد سوگندي را ادا كرد كھ بیش از پیش او را بھ عنوان فرزند انقالب معرفي مي

نم، قوانین كنكوردا و آزادي عبادت را محترم بدارم خورم كھ تمامیت ارضي جمھوري را حفظ ك سوگند مي
و بھ مورد اجرا بگذارم؛ بھ تساوي در برابر قانون، آزادي سیاسي و مدني، و تغییرناپذیري فروش اموال 

ملي احترام بگذارم و آنھا را اجرا كنم؛ ھیچ حقوقي گمركیي وضع نكنم و ھیچ مالیاتي نگیرم، مگر بر طبق 
ن دونور را نگاه دارم؛ و تنھا بر طبق مصالح، سعادت، و افتخار مردم فرانسھ حكومت قانون؛ سازمان لژیو

  .كنم

گروھھاي مختلف در میان ھلھلة جمعیت و در زیر برف بھ سوي مبدأ خود . تا ساعت سھ تشریفات تمام شد
مشرب، كھ مسحور جالل و شكوه پاریس شده بود و انتظار مذاكرات مفیدي را  پاپ خوش. حركت كردند

جمعیتي كھ  داشت مدت چھار ماه در پایتخت و حوالي آن توقف كرد و مكرر روي بالكن ظاھر شد تا بھ
وي ناپلئون را مردي مؤدب، ثابت، و پایدار یافت، و ضیافتھاي غیرمذھبي را . زانو زده بودند بركت بدھد

ناپلئون . عازم رم شد ١٨٠۵آوریل  ١۵در . كرد شد صبورانھ تحمل مي كھ از طرف میزبانش برپا مي
ھ چون مانند ھر فرمانرواي ھا و روشھاي امپراطوري خود را از سر گرفت و اطمینان داشت ك برنامھ

تواند با قامت استوار در برابر دولتھایي كھ بزودي بھ قصد نابودي او با  دیگري تقدیس شده است، مي
  یكدیگر متحد خواھند شد 

II - ١٨٠۵: اتحادیة سوم  

، ھمة دولتھاي اروپایي غیر از انگلیس، سوئد، و روسیھ ناپلئون را بھ عنوان ١٨٠۴در اواخر سال 
وي . خطاب كرده بودند» برادر«بھ رسمیت شناختھ و بعضي از پادشاھان او را » امپراطور فرانسویان«

  :دوباره بھ جورج سوم پیشنھاد صلح كرد، و نامة زیرا را برایش فرستاد ١٨٠۵ژانویة  ٢در 
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  :آقا و برادر

ام، نخستین احساس من  ستھاز آنجا كھ بھ امر خداوند و نداي سنا، مردم، و ارتش برتخت سلطنت فرانسھ نش
  .عالقھ بھ صلح است

ممكن است قرنھا با یكدیگر كشمكش داشتھ باشند، ولي آیا . اند فرانسھ و انگلیس جلو پیشرفت خود را گرفتھ
دھند، و آیا وجدانشان آنھا را بھ سبب اینھمھ خون  دولتھاي آنھا مقدسترین وظیفة خود را بدرستي انجام مي

كند؛ من از اینكھ ابتكار عمل را بھ  گونھ ھدف معین ریختھ شده است مالمت نمي چكھ بیھوده و بدون ھی
… ترسم  كھ از تصادفات جنگ نمي… ام  كنم بھ اندازة كافي ثابت كرده فكر مي. دست گیرم شرم ندارم

از آن اعلیحضرت تقاضا . صلح آرزوي قلبي من است، ولي جنگ ھرگز برخالف شھرت من نبوده است
ھرگز فرصت بھتري وجود نداشتھ … . ود را از سعادت اعطاي صلح بھ جھان محروم نكننددارم كھ خ

اگر این فرصت از . كھ سكوت را بر احساسات تحمیل كنیم و بھ صداي بشر و خرد گوش فرا دھیم… است
توان براي جنگي در نظر گرفت كھ ھمة مساعي من ممكن است قادر بھ خاتمھ  اي مي دست برود چھ دوره

  …ن بھ آن نباشد؟داد

مستعمرات فرانسھ را از او … خواھید برسید؟ اتحادیة چند دولت اروپایي؟  با جنگ بھ چھ ھدفي مي
و آیا آن اعلیحضرت بیش از آن ندارد : بگیرید؟ مستعمرات براي فرانسھ در درجة دوم اھمیت قرار دارد

  …كھ بتواند آن را حفظ كند؟

ملت ما وسعت دارد، و قدرت منطق كافي است كھ ما را قادر كند كھ  ة كافي براي زندگي دو جھان بھ انداز
در ھر . بر ھمة اشكاالت فایق آییم، بھ شرطي كھ در ھر دوطرف، قصد و ارادة چنین كاري در میان باشد

امیدوارم كھ آن . دانم، و در قلبم عزیز است ام كھ آن را عادالنھ مي اي را انجام داده صورت، وظیفھ
داقت احساساتي را كھ بیان كردم و ھمچنین عالقة شدیدم را جھت نشان دادن دلیل آن باور اعلیحضرت ص

  .بفرمایند

  ناپلئون 

طلبي چھ پشتوانة تأمین خصوصي با خود داشتھ است؛ در ھر حال، پیشنھاد  داند كھ این نیت صلح كسي نمي
عادل قوا در اروپا، از راه تشویق ناپلئون مانع آن نشد كھ دولت انگلستان امنیت خود را متكي بر اصل ت

ژانویة  ١۴نبود، پاسخ نامة ناپلئون را نداد، ولي در » برادر«جورج سوم، كھ ھنوز. ضعیف علیھ غني بكند
اي براي تالران فرستاد كھ صریحًا شرایط انگلیس را  لرد مالگریو، وزیر امور خارجة او، نامھ ١٨٠۵

  :داشت براي صلح بیان مي

باالتر از این ندارند كھ از اولین فرصت استفاده كنند و بار دیگر اتباع خود را از  اعلیحضرت آرزویي
اعلیحضرت عقیده . صلحي برخوردار سازند كھ مغایر با امنیت دایم و مصالح اساسي سرزمینھایشان نباشد

  توان رسید كھ دارند كھ بھ ھدف وقتي مي

را تأمین كند و ھم جلو تجدید خطرھا و مصایبي را كھ ترتیبي داده شود كھ ھم امنیت آینده و آرامش اروپا 
  . دامنگیر اروپا شده است بگیرد

تر بھ سؤالي كھ از او شده است پاسخ دھند،  توانند قاطعانھ كنند كھ نمي بنابراین، اعلیحضرت احساس مي
یت و حسن كھ درا - مگر آنكھ فرصت داشتھ باشند كھ با متفقین اروپایي خود، مخصوصًا امپراطور روسیھ

مكاتبھ  -نیت خود، و ھمچنین عالقة عمیق خود را بھ امنیت و استقالل اروپا با اقوي دلیل ابراز داشتھ است
  .كنند
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وي، بھ عنوان ). ١٨٠۶ژانوایة  – ١٨٠۴مھ (ویلیام پیت جوان در این زمان نخست وزیر انگلیس بود 
این عده بر اثر . ھ تقریبًا تنھا برندگان جنگ بودندسنگر مالي جدید بریتانیا، نمایندة منافع بازرگاناني بود ك

استیالي فرانسھ بر مصبھا و مسیر رودخانة راین زیانھاي سنگیني دیده بودند؛ ولي از تسلط بریتانیا بر 
برد، بلكھ بریتانیا  این وضع نھ تنھا قسمت اعظم رقابت دریایي فرانسھ را از بین مي. بردند دریاھا سود مي

خت كھ مستعمرات فرانسھ و ھلند را تصرف كند، و كشتیھاي فرانسوي را ھر كجا یافت شود سا را قادر مي
. ، كشتیھاي انگلیسي چند كشتي اسپانیایي را كھ عازم اسپانیا بود تصرف كردند١٨٠۴اكتبر  ۵بگیرد، در 

در . سھ بپردازدساخت قسمت اعظم وام خود را بھ فران اي بود كھ اسپانیا را قادر مي این كشتیھا حامل نقره
غیر . انگلیس بھ اسپانیا اعالن جنگ داد، و اسپانیا ناوگان خود را در اختیار فرانسھ گذاشت ١٨٠۴دسامبر 

از این مورد، بریتانیا با دیپلماتھاي زبردست عالي و كمكھاي مالي عاقالنة خود بتدریج دولتھاي اروپایي را 
آلكساندر اول در این امر مردد . بھ طرف خود جلب كرد كھ از لحاظ نیروي انساني، نھ طال، غنیتر بودند

بود كھ آیا او مصلح آزادیخواه و مستبدي نیكوكار است یا جھانگشایي نظامي كھ سرنوشت او را براي تسلط 
مایل بود كھ مرزھاي باختري خود : اما در مواردي تردیدي نداشت و آن اینكھ. بر اروپا تعیین كرده است

بنابراین، . كھ بھ تركیة عثماني تعلق داشت توسعھ دھد) بوغدان(و مولداویا ) افالك(ا را با تصرف واالكی
ناپذیر، بر تركیھ غلبھ كند؛ و بوسفور و داردانل را بگیرد؛ و بموقع بر  مایل بود كھ، مانند كاترین سیري

م كھ روزگاري این ولي ناپلئون ھ. مدیترانھ مستولي شود؛ بر جزایر یونیایي ھم كھ قبًال دست یافتھ بود
پرورد؛ ھنوز مشتاق تصرف  جزایر را تصرف كرده بود، اكنون آرزوي تسخیر مجدد آنھا را در سر مي

در اینجا ھم . آورد مصر و غلبھ بر مدیترانھ بود، و سخن از بلعیدن تركیھ و نیمي از شرق بھ میان مي
الكساندر، بھ این علتھا و علل دیگر، . دبایستي تسلیم شو رقیب پر طمعي وجود داشت؛ یكي از آن دو نفر مي

در . اي با سوئد، متحد انگلیس، بست عھدنامھ ١٨٠۵در ژانویة . خواست كھ انگلیس با فرانسھ صلح كند نمي
لیره براي ھر  ١‘٢۵٠‘٠٠٠اي با انگلیس امضا كرد كھ بھ موجب آن بریتانیا ساالنھ مبلغ  ژوئیھ معاھده ١١

  .رانسھ وارد جنگ كند بھ وي بپردازدنفري كھ تزار علیھ ف ١٠٠‘٠٠٠

ناپلئون حاضر شد این ایالت . گرفتھ بود بھ قلمرو خود بیفزاید ١٨٠٣ایالت ھانوور را كھ فرانسھ آن را در 
را بھ پروس واگذار كند، مشروط بر اینكھ بین طرفین پیمان صلحي منعقد شود كھ، بھ موجب آن، پروس 

ضع موجود حمایت كند؛ فردریك، كھ میل نداشت كشتیھاي ھولناك متعھد باشد كھ فرانسھ را براي حفظ و
اي با روسیھ بست كھ، بھ موجب آن،  عھد نامھ ١٨٠۴مھ  ٢۴بریتانیا را در طول ساحل خود ببیند، در 

  .نسبت بھ ھر اقدام فرانسویان در شرق رودخانة وزر دو دولت مشتركًا اقدام كنند

پیوست، نخستین ضربة حملة فرانسویان  رگاه بھ اتحادیة جدید ميھ. اتریش نیز در اتخاذ روش تردید داشت
ھاي متوالي قدرت روز افزون  ولي اتریش، حتي بیش از انگلیس، پیشرفتھا و ضربھ. شد بر او وارد مي

؛ ملحق ساختن پیمونتھ بھ ١٨٠٢ریاست او بر جمھوري ایتالیا در ژانویة : ناپلئون را احساس كرده بود
؛ قبول ١٨٠٣؛ وادار ساختن سویس بھ پذیرفتن تحت الحمایگي فرانسھ در فوریة ١٨٠٢ر فرانسھ در سپتامب

، ناپلئون ١٨٠۵مھ  ٢۶در : و این پیشرفتھا وضربھ ھا ھمچنان ادامھ یافت. ١٨٠۴لقب امپراطوري در مھ 
جنووا را، مبني بر انضمام جمھوري  داجژوئن تقاضاي  ۶در میالن تاج آھنین لومباردیا را پذیرفت؛ و در 

پرسیدند كھ این شارلماني جدید چھ وقتي  اتریشیھا از خود مي. بھ خاك فرانسھ، پذیرفت) لیگوري(لیگوریا 
متوقف خواھد شد؟ اگر قسمت اعظم كشورھاي اروپایي جھت متوقف ساختن او متحد نشوند، مگر او 

ھي ناپل را تصرف كند؟ چھ مانعي او را از تصرف شھر تواند بآساني اول ایاالت پاپي وسپس پادشا نمي
باز  - افزود كھ بھ طرزي اطمینانبخش بھ عواید اتریش مي -ونیز و سراسر ناحیة ونتسیاي پرخیر و بركت

اي كرد، و روسیھ بھ  خواھد داشت؟ چنین بود حالت اتریش در زماني كھ بریتانیا پیشنھاد كمكھاي مالي تازه
 ١٧در . ھ، در صورت حملة فرانسھ، یكصد ھزار مرد جنگي در اختیارش بگذارداین كشور وعده داد ك

  .اتریش با انگلیس و روسیھ و سوئد و پروس پیمان بست و اتحادیة سوم تكمیل شد ١٨٠۵ژوئن 

III -١٨٠۵دسامبر ٢:اوسترلیتز  
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، و ورتمبرگ، در برابر این اتحادیة پنجگانھ، فرانسھ از حمایت نامطمئن ھسن، ناساو، بادن، باواریا
ناپلئون از نقاط مختلف قلمرو خود پول و سرباز گرفت و . وھمكاري ناوگان ھلند و اسپانیا برخوردار بود

ارتش راین، بھ رھبري داوو، مورا، سولت، و نھ براي مقابلھ باقواي اتریش تحت -١: سھ ارتش تشكیل داد
  ارتش ایتالیا، بھ رھبري - ٢رھبري ژنرال ماك؛ 

ناپلئون كھ قرار بود در حدود بولوني گرد آید، ولي مي توانست ناگھان علیھ اتریش بھ كار ) ارتش بزرگ(
اي كند؛ متفقین  امید او این بود كھ تصرف سریع وین اتریش را مجبور بھ امضاي عھدنامة جداگانھ. رود

  .اروپایي آن را از حركت باز دارد؛ و انگلیس را بدون یار و یاور در محاصره بگذارد

پراطور جوان از انگلیس تنفر داشت و آن را مایة ھالك خود و مانع عمدة تحقق رؤیاھاي خویش ام
شب و . دانست شمرد، و طالي بریتانیا را منبع عمدة مصایب خود مي مي خائنپنداشت؛ آن را آلبیون  مي

روز، عالوه بر صدھا طرح و نقشة خود، درفكر ساختن نیرویي دریایي بود كھ بر سیطرة بریتانیا بر 
ھاي دریایي مانند تولون و برست فرستاد، و ده دوازده ناخدا را  پول و كارگر بھ زرادخانھ. دریاھا پایان دھد

فكري . یروزي رھنمون خواھد شدآزمود تا بداند كدام دریاساالر قواي روز افزون دریایي فرانسھ را بھ پ
ترویل مرد این میدان خواھد بود، وكوشید با منظرة بریتانیایي كھ مورد حملھ قرار  - كرد كھ لویي دوالتوش

اگر بتوانیم ظرف شش ساعت بر دریاي مانش «: گرفتھ و مغلوب شده است او را الھام بخشد، و بھ او گفت
در گذشت و ناپلئون این اشتباه را مرتكب  ١٨٠۴توش ترویل در ولي ال» .مسلط شویم، آقاي دنیا خواھیم شد

  .شد كھ فرماندھي قواي دریایي فرانسھ را بھ پیر ویلنوو سپرد

. ویلنوو در واقعة شكست مصر سھم خود را خوب ایفا نكرده و از خود عالئم تمرد و جبن نشان داده بود
، و آن قدر در پاریس ماند كھ ناپلئون او را وي امكان استیال بر دریاي مانش را ظرف شش ساعت رد كرد

وي مي بایستي : دستورھایي كھ بھ او داده شد دقیق و پیچیده بود. بھ محل مأموریتش در تولون فرستاد
ناوگان خود را بھ طرف دریا ببرد؛ بگذارد كھ نلسن با قسمت عمدة ناوگان بریتانیا او را تعقیب كند؛ و او 

بھ طرف ھند غربي بكشاند؛ در میان جزایر از دست او بگریزد؛ و با سرعت را از طریق اقیانوس اطلس 
در اینجا بخشھایي از كشتیھاي فرانسوي، ھلندي، و اسپانیایي بھ او . ھرچھ تمامتر بھ دریاي مانش بازگردد

خواھند پیوست و با كشتیھاي انگلیسي آنقدر درگیر خواھند شد كھ ارتش فرانسھ با ھزار قایق، پیش از 
: ویلنوو قسمت اول وظیفة خود را بخوبي انجام داد. راجعت نلسن از كارائیب، خود را بھ انگلیس برساندم

اما در رسیدن بھ . نلسن را با نیرنگ بھ آمریكا كشاند؛ از دست او گریخت؛ و شتابان بھ اروپا بازگشت
انگلیسي دریاي مانش غلبھ  اسپانیا چنین پنداشت كھ كشتیھا و سربازانش در وضعي نیستند كھ بر محافظان

اش نقش بر آب شده  ناپلئون، كھ نقشھ. پناه برد) قادس(كنند؛ و در عوض بھ لنگر گاه متفق خود در كادیث 
اي نومیدانھ علیھ استیالي بریتانیا  بود، بھ ویلنوو دستور داد كھ بھ جستجوي ناوگان نلسن برآید و در مبارزه

  .بر دریاھا ھمھ چیز را فدا كند

ھزار سرباز خود دستور داد كھ مراجعت كنند و بھ جنوب و شرق، بھ سوي راین و فراتر از آن صد 
اسمي كھ خود ناپلئون بھ آن  - را» ارتش بزرگ«سراسر فرانسھ با امیدي آمیختھ بھ نگراني مسیر . بروند

حانیان در رو. تعقیب مي كرد، و شھرھاي سرراھش خواھان موفقیت و پیروزي براي آن بود -گذاشتھ بود
كردند كھ  كلیة كلیساھا از جوانان ملت مي خواستند كھ بھ زیر پرچم بروند؛ بھ وسیلة كتاب مقدس ثابت مي
ناپلئون . ناپلئون در این زمان تحت ھدایت و حمایت خداوند قرار دارد؛ كنكوردا بھ این زودي ثمر بخشید

راي تعویض سربازان ضمن عبور از فرانسھ ترتیبي داد كھ بیست ھزار كالسكھ در طول راه آماده شود و ب
خود او با ژوزفین، كھ در این ھنگام كامًال نگران و فداكار بود، بھ ستراسبورگ رفت؛ سعادت او . بشتابد

داد كھ ظرف چند ھفتھ بر وین مستولي  ناپلئون قول مي. شد نیز بھ ھر طاسي بستگي داشت كھ ریختھ مي
  .رموزا سپرد و خود بھ سوي جبھھ شتافتدر ستراسبورگ او را بھ . خواھد شد

استراتژي او، طبق معمول، این بود كھ قواي دشمن را تقسیم كند وخود فاتح شود؛ لشكرھاي اتریش را از 
بھ ھم پیوستن بھ یكدیگر باز دارد؛ قواي مسلح اتریش را قبل از ورود قواي روس كھ بھ كمك آنھا چشم 
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از دارد؛ و سپس بر روسھا ضمن یك پیروزي غالب آید و دشمنان دوختھ بودند در ھم شكند یا از حركت ب
انگیز و شبھاي  رغم روزھاي غم لشكر راین، علي. اروپایي خود را الاقل بھ صلحي موقت مجبور سازد

و این خودنشان  - تیره و باران وگل و برف، سھم خود را درجنگ با دقت و سرعتي فوق العاده انجام داد
ھزارنفر سرباز  پس از یك ھفتھ مانور، پنجاه. ا چھ حد مدیون سرداران نظامي خود بوددھد كھ ناپلئون ت مي

نظام زیر فرمان  نظام و پیاده ژنرال ماك دریافتند كھ دراولم، از سھ طرف، در محاصرة توپخانھ، سواره
ز موجود داوو، سولت، مورا، و نھ قرار گرفتھ و بر اثر عرض رود دانوب در پشت سر امكان عقبنشیني نی

بردند و از لحاظ مھمات ھم در مضیقھ بودند، تھدید  اتریشیھاي محاصره شده، كھ از قحطي رنج مي. نیست
اكتبر ١٧(ماك نیز سرانجام موافقت كرد . بھ شورش كردند مگر اینكھ بھ آنھا اجازه دھند كھ تسلیم شوند

ین پیروزي یكي از كم خرجترین و ا.ھزار تن از سربازانش اسیر و بھ فرانسھ فرستاده شدند ؛ سي)١٨٠۵
امپراطور فرانسیس دوم، و بعضي . در عین حال كاملترین و مؤثرترین پیروزیھاي تاریخ جنگ بود

و در این ضمن ناپلئون بدون . ازباقیماندگان نبرد اولم جھت پیوستن بھ روسھا بھ طرف شمال گریختند
  ).برنوام ١٢(مقابلھ یا مقاومت و بدون تظاھر وارد وین شد 

درخشندگي این پیروزي او بزودي بر اثر خبري بھ تیرگي گرایید، و آن اینكھ ویلنوو، در تعقیب 
دستورھایي كھ بھ او داده شده بود، بھ مقابلة نلسن شتافتھ و در نبردي شركت جستھ كھ براي ھر دو بھ 

ولي زخم برداشت و ، )١٨٠۵اكتبر  ٢١(نلسن در ترافالگار پیروز شد . منزلة دوئلي تا پاي جان بوده است
  . درگذشت؛ ویلنوو شكست خورد و خود را كشت

سوي پیروزي باز نماند اال اینكھ آنقدر در جنگ در خشكي پیروز شود كھ دولتھاي اروپا خود را مجبور 
ببینند كھ از فرانسھ پیروي كنند و بازارھاي خود را بر روي كاالھاي بریتانیایي ببندند؛ و، مآًال، بازرگانان 

  .یس دولت خود را مجبور بھ درخواست صلح كنندانگل

 ١٧ناپلئون ژنرال مورتیھ را با پانزده ھزار سرباز براي نگھداري وین در این شھر باقي گذاشت و در 
نوامبر از آن بیرون آمد تا بھ سربازان خود بپیوندد و آنھا را براي مقابلھ با دو لشكر روسي كھ بھ طرف 

یكي از این دو لشكر تحت فرمان كوتوزوف، فرماندھي ثابت قدم، بود و دیگري . آمدند آماده كند جنوب مي
در  –اي در موراوا  دھكده -خرس روسي با عقاب فرانسوي در اوسترلیتز. تحت فرمان خود تزار آلكساندر

  :پیش از نبرد، ناپلئون اعالمیة زیر راخطاب بھ لژیونھاي خود صادر كرد. مواجھ شد ١٨٠۵دسامبر  ٢

  :انسرباز

شود  لشكر روسھا، براي گرفتن انتقام شكست لشكر اتریشیھا از شما در اولم، در برابر شما ظاھر مي
كنند، جناح خود  مواضعي كھ ما داریم عالي است؛ ھنگامي كھ براي رفتن بھ طرف راست من حركت مي

  ….دھند را در معرض حملة من قرار مي

اگر شما، با شجاعت معمولي خود، صفوف دشمن را در . خود من آتشبارھاي شما را رھبري خواھم كرد
اما اگر پیروزي یك لحظھ نامعلوم باشد، . ھم بریزید، من خود را از آتش توپخانھ دور نگاه خواھم داشت

زیرا پیروزي نباید متزلزل و . خواھید دید كھ امپراطور شما جلوتر از ھمھ خود را بھ خطر خواھد انداخت
در چنین روزي افتخار پیاده نظام فرانسھ، كھ عمیقًا بھ شرافت ھمة ملت مربوط  نامعلوم باشد، مخصوصًا

شایستھ است كھ این مزدوران انگلیس را كھ از ملت ما سخت تنفر دارند مغلوب … .باشد، درگرو است مي
  …. كنیم

اني خود این پیروزي بھ مبارزه خاتمھ خواھد داد، و سپس ما قادر خواھیم بود كھ بھ اردوگاھھاي زمست
شود بھ ما خواھند پیوست؛ و سپس صلحي  بازگردیم، جایي كھ لشكرھاي جدیدي كھ در فرانسھ تشكیل مي

  .را كھ منعقد خواھم كرد شایستة ملت من، شما، و خودم خواھد بود
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اش امكان دھد كھ پیاده نظام روسھا را كھ  اي بود تا بھ توپخانھ او تصرف تپھ) تاكتیك(نخستین تدبیر جنگي 
اي از دلیرترین افراد  آن تپھ در اختیار عده. خواستند از طرف راستش بگذرند زیر آتش بگیرد مي

جددًا بھ جنگ پرداختند؛ و كوتوزوف بود؛ آنھا رو بھ فرار نھادند؛ دوباره صفوف خود را منظم كردند؛ م
لحظاتي بعد، توپخانة فرانسویھا روسھا را ضمن حركت بھ . سرانجام مغلوب قواي ذخیرة ناپلئون شدند

سوي دشتي كھ در پایین قرار داشت تار ومار كردند؛ قلب قواي دشمن، وحشتزده، رو بھ گریز نھاد و بدین 
یك قسمت با پیاده نظام داوو و سولت مواجھ شد، : ترتیب، سپاھیان روسیھ بھ دو قسمت نامنظم تقسیم شد

وقسمت دیگر با گردانھاي الن، مورا، و برنادوت؛ و ناپلئون قواي ذخیرة خود را بھ طرف قلب در ھم 
رسید  نفر مي ٨٧‘٠٠٠روسھا و اتریشیھا كھ تعدادشان بھ . شكستة دشمن فرستاد و ھزیمت او را تكمیل كرد

  ًا ھمة توپخانة آنھا اسیر دادند، و تقریب ٢٠‘٠٠٠

آلكساندر و فرانسیس با بقایاي قشون خود بھ مجارستان گریختند، . كشتھ بر روي صحنة نبرد بھ جاي نھادند
  .و در این ضمن متفق وحشتزدة آنھا فردریك ویلھلم سوم با كمال فروتني تقاضاي صلح كرد

افراد . نفر كشتھ یا زخمي دادند ٨‘٠٠٠نفري فرانسوي و متفقین آنھا  ٧٣‘٠٠٠در آن قتل عام، نیروھاي 
باقیماندة فرسوده، كھ از مدتھا پیش بھ مرگ ومیر خو گرفتھ بودند، از رھبر خود با شوق و ذوق استقبال 

ھنگامي كھ «:اي پاسخ داد كھ بزودي بھ آن وفا كرد دسامبر، وي بھ آنھا با وعده ٣در اعالمیة مورخ . كردند
. كشورمان الزم بود انجام گرفت، شما را بھ فرانسھ باز خواھم گرداند ھر چھ براي تضمین سعادت و ترقي

ملت من با خوشحالي از شما استقبال خواھد كرد، و فقط . در آنجا مورد توجھ كامل من قرار خواھید گرفت
  “.آن قھرمان را نگاه كنید”تا مردم فریاد بزنند “ من در جنگ اوسترلیتز شركت كردم”كافي است بگویید 

IV- ١٨٠٧- ١٨٠۶: نقشھ كش  

ھنگامي كھ ویلیام پیت خبر نتیجة جنگ اوسترلیتز را شنید، در بستر مرگ بود؛ و چون بھ نقشة اروپا كھ 
آن نقشھ را بپیچید؛ تا ده سال دیگر بھ آن «: روي دیوار بود نگریست، دستو داد كھ آن را بردارند و گفت

  .فق بود؛ الجرم نقشھ را تغییر دادناپلئون ھم با این فكر موا» .احتیاجي نخواھد بود

تالران را بھ وین خواست تا دستور آن امپراطور را بھ زبان . وي تغییرات را از پروس و اتریش آغاز كرد
تالران بھ وي توصیھ كرد كھ در مورد اتریش سختگیري نكند، بھ شرط آنكھ این دولت با . دیپلماتیك بنویسد
كھاي مالي انگلیس بھ سیاستھاي اتریش پایان بخشد؛ و در كشمكش با اي ببندد كھ بھ كم فرانسھ عھدنامھ

ھا اعتمادي  ناپلئون، كھ بھ ثبات عھدنامھ. پروس و روسیھ كمكي، ولو از لحاظ جغرافیایي، بھ فرانسھ بكند
نداشت، در فكر بود كھ اتریش را آنقدر ضعیف كند كھ دیگر نتواند با فرانسھ بھ معارضھ برخیزد، و با 

در این ضمن، بھ آلكساندر فرصت داد كھ با . د پیمان صلحي با پروس این دولت را از روسیھ جدا كندانعقا
  .السیف روسھا بدون مزاحمت عقبنشیني كند  بقیة

دسامبر  ۵(ناپلئون، پس از امضاي قرار داد صلح در اتاق كار ماریا ترزیا در قصر سلطنتي شونبرون 
آنسباخ را بھ  نشین ماركگرافارتش خود را متفرق سازد،  در اتریش، از پروس خواست كھ) ١٨٠۵

فردریك ویلھلم . اي استوار ببندد باواریا و شاھزاده نشین نوشاتل را بھ فرانسھ بدھد، و با فاتح خود عھدنامھ
  عوض، استان ھانوور را بگیرد، و ناپلئونسوم انتظار داشت كھ در 

ھم خوشحال بود كھ قول واگذاري آن استان را بھ او بدھد تا ھر گونھ احساس موافق با انگلیسیھا را در 
  .پروس از بین ببرد

ظالمانھ ) تكمیل شد ١٨٠۵دسامبر  ٢۶كھ در غیاب ناپلئون در (با اتریش ) براتیسالوا(عھدنامة پرسبورگ 
ھ مخاصمات را با حملھ بھ باواریا آغاز كرده بود، در این ھنگام مجبور شد ھمة متصرفات اتریش ك. بود
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با واریا و . خود واقع در تیرول، فورارلبرگ، و جنوب آلمان را بھ باواریا، بادن، و وورتمبرگ واگذار كند
ھیندوكنشیني شد وورتمبرگ كھ بدین ترتیب توسعھ یافتند بھ صورت كشورھایي سلطنتي درآمدند، و بادن م

اتریش، براي جبران خسارت فرانسھ از لحاظ نیروي انساني، پول، و مواد جنگي، ھمة . متفق فرانسھ
متصرفات خود واقع در ایتالیا، بھ انضمام ونیز و نواحي پشت ساحل آن را تحت حمایت فرانسھ قرار داد؛ 

ون با خوشحالي خبر یافت كھ قسمتي ناپلئ -فرانك بھ فرانسھ بپردازد ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠و حاضر شد كھ مبلغ 
گذشتھ از این، وي بھ خبرگان ھنري خود دستور داد كھ تابلوھا و . از این پول اخیرًا از انگلیس رسیده است

  .اي را از قصرھا و گالریھاي اتریش بردارند و بھ پاریس بفرستند ھاي زبده مجسمھ

لحاظ پول و ھنر، بھ روش رومي خود جزو آن جھانگشا ھمة این خراج را، چھ از حیث زمین و چھ از 
سرانجام دستور داد كھ یك ستون پیروزي در میدان و اندوم پاریس بر . آورد غنایم حقیقي جنگ بھ شمار مي

  .پا كنند و روي آن را با فلزي كھ از توپھاي دشمن در اوسترلیتز گرفتھ شده است بپوشانند

نھ بھ  - از رد توصیة خود مأیوس شده بود، نفوذ خود را ھا را امضا كرد، ولي چون تالران این عھدنامھ
بعدھا معذرت خواست كھ با عدم . براي جلوگیري از توسعة آتي قدرت ناپلئون بھ كار برد - منظور خیانت

  .خدمت بھ ارباب خود بھ فرانسھ خدمت كرده است، ولي كاري كرد كھ از ھر دو پول گرفت

ركت كرد تا بھ ژوزفین كھ در مونیخ بود بپیوندد، در آنجا در ، ناپلئون از وین ح١٨٠۵دسامبر  ١۵در 
با شاھزاده خانم آوگوستا، دختر بزرگ پادشاه ) السلطنة ایتالیا شده بود كھ نایب(مراسم ازدواج اوژن 
پیش از ازدواج، ناپلئون اوژن را رسمًا بھ فرزندي پذیرفت، و بھ او قول داد كھ تاج و . باواریا، شركت كرد

این خود ازدواجي سیاسي و بھ منظور تحكیم اتحاد باواریا با فرانسھ . تالیا را بھ ارث خواھد بردتخت ای
  .بود؛ اما آوگوستا عاشق ھمسر خود شد و، پس از سقوط پدر اختیاري او، جانش را نجات داد

ومي مواجھ شد امپراطور و ملكھ بھ فرانسھ رفتند، و در آنجا ناپلئون با چنان تشریفات رسمي و استقبال عم
آیا امكان دارد كھ بشري بر اثر این ھمھ ستایش سرمست «:كھ مادام رموزا تعجب كنان از خود پرسید

ناپلئون دریافت كھ در طي غیبتش سوء اداره، خزانھ را بھ افالس . حقایق باعث ھوشیاري او شد» نشود؟
  كشانده است؛ و اینجا بود كھ غرامت اتریش بھ 

بھ وسیلة چارلز جیمز فاكس، نخست وزیر وقت انگلیس، خبر یافت كھ باید  ١٨٠۶فوریة  ٢٠زیرا در 
فاكس آن . مواظب خود باشد، زیرا قاتلي حاضر شده است ناپلئون را با دریافت مبلغ مناسبي بھ قتل برساند

لیس در از آنجا كھ انگ. گرفتند مرد را توقیف كرده بود، ولي احتماًال میھن پرستان دیگري بودند كھ پول مي
آن زمان با فرانسھ در جنگ بود، اقدام آن نخست وزیر ھم مطابق اصول اخالقي عیسویت بود و ھم بر 

 ١٨٠۶در میان این گونھ كشتارھاي انفرادي و دستھ جمعي، فرانسھ در اول ژانویة . اساس آیین شھسواري
  .بھ تقویم گرگوري عیسوي بازگشت

اي تحت عنوان  مھ، پس از چھار ماه اصالح وضع اداري، امپراطور در برابر مجلس مقنن نوشتھ ٢در 
در این نامھ، بھ اختصار، شرح پیروزیھاي . را خواند» ١٨٠۶گزارش دربارة وضع امپراطوري در «

ده ارتش و بھ دست آوردن متفق و اراضي آمده و وضع در حال رشد كشاورزي و صنعت فرانسھ شرح دا
و این امري بود كھ در تاریخ فرانسھ تازه بھ شمار (داشت  شده بود؛ تشكیل نمایشگاه صنعتي را اعالم مي

ساخت كھ  و قرار بود كھ نمایشگاه در موزة لوور در پاییز گشایش یابد؛ ھمچنین خاطرنشان مي) آمد مي
ساختھ یا تعمیر  - كوھھاي آلپ قسمتي بر روي - كیلومتر راه ۵٣‘٠٠٠ھا، پلھاي بسیار و  لنگرگاھھا، ترعھ

كھ اكنون مادلن نامیده (» معبد پیروزي«مانند  –شده است؛ از ساختمانھاي عظیمي كھ در حال احداث بود 
كھ بعدھا تاجي شد بر » طاق نصرت اتوال«آورد، و  بورس، كھ پول را بھ صورت ھنر در مي). شود مي

نبخش بود كھ فرانسھ كوشش در راه تحقق آن را آغاز سرشانزلیزه؛ و در پایان حاكي از این نكتة اطمینا
. امپراطور در فكر پیروزي نیست، زیرا كھ قلمرو افتخارات نظامي را اشباع كرده است«: كرده بود
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افتخاري كھ نقطة نظر و ھدف اوست تكمیل سازمان اداري و در آوردن آن بھ صورت منبع سعادت 
  ».جاویدان و ترقي روز افزون ملت اوست

، امپراطور زودباور امپراطوري دیگري بھ عنوان ھدیھ ١٨٠۶ژوئیة  ١٢در . شھ كشي ادامھ یافتنق
پذیرفت كھ مركب بود از سرزمینھاي باواریا، ساكس، وورتمبرگ و وستفالن مھیندو كنشینھاي بادن، 

 - و وورتسبورگ، دو كنشینھاي آنھالت، آرنبرگ، مكلنبورگ - دارمشتات - برگ، فرانكفورت، ھسن
نشین  و ایمار، و پنج شش شاھزاده -گوتاو ساكس - كوبورگ، ساكس -رین، ناساو، اولد نبورگ، ساكسشو

» شاھزادة نخست كشیش«با ) بر طبق گفتة منوال(ابتكار این اتحاد قابل مالحظة دوست و دشمن . كوچك
بري او از رؤساي دولتھاي مختلف بھ رھ. كارل تئودورفون دالبرگ، سر اسقف اعظم سابق ماینتس، بود

) ھزارنفر وسھ مجموعًا شصت(ناپلئون خواستند كھ آنھا را تحت حمایت خود بگیرد، و تعھد كردند كھ قوایي 
 ٨٠٠كھ بھ توسط شارلماني در (براي ارتش او فراھم آورند، وجدایي خود را از امپراطوري مقدس روم 

محتمل است كھ این جھتگیري . كیل دادنداعالم داشتند، و كنفدراسیون راین را تش) میالدي برقرار شده بود
  بر اثر اشاعة زبان و ادبیات فرانسھ در میان) آلماني(جدید مناطق توتوني 

   

  

  )آرشیو بتمان(طاق نصرت اتوال، پاریس : متزروت. حكاكي اثر بي

اعتراض پروس علیھ تقویت بیش از . المللي داشت جامعة روشنفكري تقریبًا جنبة بین. آنھا تسھیل شده باشد
از آنجا كھ . حد فرانسھ طبیعي بود، ولي اتریش، كھ شكست خورده و بیچاره شده بود، این تغییر را پذیرفت

ي مقدس روم بھ صورت بسیار شد كھ امپراطور گیري شانزده شاھزاده و قلمروھاي آنھا موجب مي كناره
از لقب و امتیازات خود بھ عنوان  ١٨٠۶اوت  ۶كوچكي از وسعت اولیة خود درآید، فرانسیس دوم در 
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نامید چشم پوشید، و  مي» نھ مقدس، نھ رومي، و نھ یك امپراطوري«رھبر سازمان وسیعي كھ ولتر آن را 
  .یش، قناعت كرداز این تاریخ بھ بعد بھ لقب فرانسیس اول امپراطور اتر

نامة ناپلئون، عمًال از اقیانوس اطلس تا الب توسعھ  در این ھنگام امپراطوري فرانسھ، و كمي بعد قانون
امپراطوري مزبور شامل فرانسھ، بلژیك، ھلند، ایاالت مرزي واقع در غرب راین، ژنو، و تقریبًا . یافت

برد ظاھرًا اقدام شارلماني را در  رلماني حسد ميمردي كھ بھ شا. سراسر ایتالیا در شمال ایاالت پاپي بود
اما از اقیانوس اطلس گرفتھ تا الب، افراد . یعني بھ اروپاي غربي تكرار كرده بود» دادن قانون بھ غرب«

  »تا كي ادامھ خواد داشت؟) فرانسھ و آلمان(این اخوت گل و توتون «:پرسیدند متفكر از خود مي

V- ١٨٠٧ - ١٨٠۶: ینا، آیلو، فریدالند  

كشور، . و سي و ھفتسالگي تولد ناپلئون را جشن گرفت» روز ناپلئون مقدس«، فرانسھ ١٨٠۶اوت  ١۵در 
روز . برد در آرامش عمیقي بھ سر مي«، )گرفت كھ معموًال جنبة انتقادي بھ خود مي( بھ قول مادام رموزا 

كھ چون براي  - یكسان، و دقیق سازمان اداري محكم،. شد بھ روز امپراطور با مخالفت كمتري مواجھ مي
. كرد و ھم روش حمایت از آن را ھم اعمال قدرت را تنظیم مي -آمد ھمھ یكسان بود عادالنھ بھ شمار مي

ھاي اعتراض مردم ضعیف بود؛ فرانسویھا  شد، ولي تا این زمان زمزمھ قانون نظام وظیفھ بشدت اجرا مي
مھمتر از ھمھ آنكھ فاكس نخست وزیر انگلیس از » .ندھنوز احساس افتخار و شكوه را تحلیل نبرده بود

  .طرف این دولت، و كنت پتراوبریل از طرف روسیھ، مذاكرة صلح را آغاز كرده بودند

: اتحاد جنگي این كشور با فرانسھ بھ بھاي گراني تمام شده بود. شد اما پروس بھ طرف جنگ متمایل مي
د؛ ناوگان بریتانیا بنادر آن را محاصره كرده و كشتیھاي آن انگلیس و سوئد بھ پروس اعالن جنگ داده بودن

دانستند كھ چرا پادشاھشان چنان  دید؛ مردمش نمي را بر روي دریاھا گرفتھ بودند؛ اقتصادش آسیب مي
سیاستمداران كھنھ كارش، با مالحظة عظمت ارتشي كھ ھنوز با . عھدنامة زیان آوري را منعقد كرده است

فردریك كبیر استوار بود، و با توجھ بھ افرادي كھ تزار آلكساندر براي جنگي دیگر خاطرات غرور آمیز 
  گفتند كھ یك اتحادیة  مي-كھ ھنوز مردد بود- كرد، بھ فردریك ویلھلم سوم با فرانسھ تھیھ مي

ملكھ لویزه، كھ زني زیبا و پرشور بود، بھ . بود كھ مانع از بلعیدن پروس بھ وسیلة ناپلئون خواھد شد
نامید؛ و ھراسي را كھ شوھرش از آن  مي» ھیوال«ورزید؛ ناپلئون را  لكساندر خوش اندام ومؤدب مھر ميآ

كرد؛ ھنگامي كھ ملكھ با لباس سرھنگي خوش تركیب بر روي زمین  داشت مسخره مي» پسماندة جھنم«
پرنس لویي . كردند ميراند، از او بگرمي استقبال  شد اسب مي سان در برابر ھنگي كھ بھ اسم او نامیده مي

  .داشت فردیناند، پسر عموي پادشاه، جنگ را بھ عنوان راه افتخارآمیزي بھ سوي سلطنت دوست مي

، فردریك ویلھلم بھ آلكساندر اطمینان داد كھ عھدنامة پروس با فرانسھ ھرگز مانع ١٨٠۶ژوئن  ٣٠در 
ژوئیھ، وي از شنیدن خبري نگران شد  در. بستھ بود نخواھد شد ١٨٠٠اي كھ با روسیھ در  اجراي عھدنامھ

را كھ شامل چندین منطقھ بوده و سابقًا بھ پروس تعلق داشتھ و » كنفدراسیون راین«و آن اینكھ ناپلئون 
گذشتھ از این، سفیر . رفتھ تحت حمایت خود گرفتھ است ظاھرًا ھنوز جزو قلمرو نفوذ او بھ شمار مي

كھ بوناپارت در نھان قصد دارد كھ ھانوور را بھ عنوان قسمتي پروس در فرانسھ بھ پادشاه خود خبر داد 
از بھاي صلح بھ انگلیس واگذار كند؛ وي قول انضمام ھانوور را بھ پروس داده بود؛ از این رو پادشاه 

  .كرد كھ بھ او خیانت شده است احساس مي

یا  -دستور اعدام پالم اوت ناپلئون با صدور ٢۶در . اوت، وي بھ ارتش پروس دستور آمادگي داد ٩در 
اي  این شخص كتابفروشي بود اھل نورنبرگ كھ كتابچھ. پروس را بیشتر خشمگین ساخت -موافقت با آن

سپتامبر، فردریك ویلھلم در  ۶در . منتشر ساختھ و مردم را بھ مقاومت در برابر فرانسھ برانگیختھ بود
سپتامبر،  ١٣شركت جوید در » زنندة جھانبر ھم «اي خطاب بھ تزار عھد كرد كھ در حملھ علیھ  نامھ
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. یكي از حوادث ناگوار زندگي من بوده است«فاكس جوانمرد درگذشت؛ ناپلئون بعدھا گفت كھ این واقعھ 
بازگشتند، » جنگ، جنگ، تا مرگ«وزیران انگلیس بھ سیاست ." شد ماند، صلح برقرار مي اگر اوزنده مي

سپتامبر پروس اتمام  ١٩در . ریل با فرانسھ بستھ بود انكار كردو آلكساندر عھدنامة آزمایشي را كھ اوب
حجتي براي فرانسھ فرستاد كھ اگر قواي فرانسھ ظرف دو ھفتھ بھ طرف غرب راین حركت نكند، پروس 

كرد،  گري كھ در آن ھنگام بر اسپانیا حكومت مي گوذوي، مرد حیلھ. بھ آن كشور اعالن جنگ خواھد داد
ناپلئون ھرگز این حركت را از یاد . روس شد و اسپانیاییھا را بھ جنگ دعوت كردحاضر بھ اتحاد با پ

. تر در اسپانیا بر سر كار آرد نبرد، و تصمیم گرفت كھ ھر گاه فرصت مناسبي پیش آید، دولتي دوستانھ
مواجھ سپس با اكراه از پاریس بیرون آمد و با ژوزفین و تالران بھ ماینتس رفت تا دوباره با حوادث جنگ 

  .شود

احتمال دارد كھ ناپلئون در این موقع عالقھ بھ جنگیدن را از دست داده باشد، زیرا ھنگامي كھ مجبور شد 
شاید فھمیده بود كھ ھر قدر ھم تخت وجان . در ماینتس از ژوزفین جدا شود بھ ضعف اعصاب گرفتار آمد

مادام . بھ صلحي قابل قبول دست یابدتواند  خود را درجنگ بھ خطر بیندازد، بر اثر ھیچ پیروزیي نمي
  رموزا این منظره را كھ شوھرش براي او توصیف كرده 

  : بود چنین شرح داده است

. گریست ملكھ مي. وي با او ظرف چند دقیقھ بازگشت. امپراطور شوھرم را براي احضار ملكھ گسیل داشت
در آغوش خود نگاه داشت و بھ نظر  امپراطور كھ از اشكھاي او بھ ھیجان آمده بود، مدت درازي او را

از این بابت بسیار متأثر شد، و آقاي تالران نیز سخت تحت تاثیر . رسید كھ قادر بھ تودیع با او نیست مي
امپراطور كھ ھنوز ھمسر خود را بھ سینھ چسبانده بود، با دست باز بھ تالران نزدیك شد؛ . قرار گرفت

ترك این دو نفر كھ آنھا را بیش «:دو افكند وبھ آقاي رموزا گفت سپس بازوان خود را بي درنگ بھ دور ھر
ضمن اظھار این كلمات، تحت تأثیر نوعي ھیجان عصبي قرار » .از ھمھ دوست دارم بسیار سخت است

اختیار شروع بھ گریستن كرد؛ و تقریبًا بالفاصلھ تشنجاتي بھ او دست داد كھ  اي كھ بي گرفت، بھ درجھ
پس از آنكھ او را روي صندلي نشاندند، مقداري عرق گل پرتقال نوشید، ولي یك . دموجب استفراغ او ش

گریست، عاقبت بر خود مسلط شد و بسرعت از جا برخاست، با آقاي تالران  ربع ساعت تمام ھمچنان مي
ھا حاضر است؟  كالسكھ«: دست داد و آخرین بوسھ را بر چھرة ھمسر خود زد و بھ آقاي رموزا گفت

  ».را صدا بزنید و بیایید برویم ملتزمین

وي مجبور بود شتاب كند، زیرا استراتژي او مبتني براین بود كھ بھترین قواي خود را، پیش از رسیدن 
 ۵٠‘٠٠٠درجلو لشكر آنھا : پروسیھا ھنوز با یكدیگر متحد نبودند. روسھا بھ مرز، بھ مقابلة پروسیھا ببرد

سرباز بود تحت رھبري  ۶٠‘٠٠٠یگ ھوھنلوھھ؛ قدري عقبتر سرباز بود بھ رھبري پرنس فریدریش لودو
اي كھ پانزده سال قبل با خود عھد كرده بود كھ پاریس را  فردریك ویلھلم و دوك برونسویك ، نجیبزاده

سرباز ھانووري را افزود كھ بھ طور عادي بھ كمك پادشاه جدید خود  ٣٠‘٠٠٠ویران كند؛ بھ این عده باید 
سرباز داشت كھ بسرعت گردآوري شده  ١٣٠‘٠٠٠نفر بودند ناپلئون  ١۴٠‘٠٠٠رفتھ آمده بودند؛ رویھم

ھراسیدند؛ و در كمال اطمینان تحت  بودند؛ اینان در مانوورھا آزموده و تجربھ دیده بودند؛ از شكست نمي
در  الن و اوژرو با یك فوج پروسي. رھبري الن، داوو، اوژرو، سولت، مورا، و نھ آمادة جانبازي بودند

ھاي رود الب؛  و آن دشتي بود میان رودخانة زالھ و رودخانة ایلم، ھر دو از ریزابھ -زالفلد درگیر شدند
پروسیھا كھ بھ حركات سریع فرانسویھا عادت نداشتند، رو بھ ھزیمت نھادند، و در ھمین جا بود كھ پرنس 

  ).١٨٠۶اكتبر  ١٠(لویي فردیناند كشتھ شد 

و ینا مقر  - از افراد خود حملھ كرده در نزدیكي ینا بھ لشكر ھوھنلوھھ رسیدند نفر ۵۶‘٠٠٠فرانسویھا با 
دانشگاه معروفي بود كھ شیلر بتازگي در آنجا درس داده بود و ھگل نیز سال بعد در آنجا جھان را با فلسفة 

ن و ناپلئون قواي خود را بھ صورت گازانبري درآورد كھ، در نتیجھ، افواج ال. جدید خود مبھوت كرد
سولت را قادر بھ حملھ بھ قلب وجناح چپ دشمن كرد، و در این ضمن فوج اوژرو بھ جناح راست حملھ 

pymansetareh@yahoo.com



برد، و سواره نظام مورا چنان بشدت بھ میان پروسیھاي نامنظم تاخت كھ آنھا صفوف خود را ترك گفتند و 
  وردند كھ در آورشتت از ضمن گریز، بھ افواج در ھم شكستة دوك برونسویك برخ. از صحنة نبرد گریختند

. بھ رھبر ي خردمندانة داوو شكست یافتھ بودند؛ در آنجا بود كھ دوك برونسویك زخم برداشت و در گذشت
نفر اسیر دادند، وتقریبًا  ١٨‘٠٠٠نفر كشتھ یا زخمي، و  ٢٧‘٠٠٠پروسیھا  ١٨٠۶اكتبر  ١۴در آن روز، 

با ارتش «: عجوالنھ، پیام زیر رابراي ژوزفین فرستادناپلئون در آن شب، . ھمھ توپھاي آنان از دست رفت
در ».فشارم حالم خوب است، و تو را بھ سینھ مي. پروسیھا مواجھ شدیم و دیگر این ارتش وجود ندارد

نفر دیگر بھ اسارت گرفتند، داوو و  ٢٠‘٠٠٠روزھاي بعد، نھ، سولت و مورا، ضمن تعقیب فراریھا 
اكتبر، ناپلئون بھ پایتخت پروس  ٢٧تند؛ شھر بسرعت تسلیم شد؛ و در اوژرو مستقیمًا تا برلن پیش تاخ

  .درآمد

میلیون فرانك خراج از پروس و متفقین این كشور براي پرداخت  ١۶٠یكي از نخستین اقدامات او گرفتن 
ل گذشتھ از این، از برلن خواستھ شد كھ غذا و لباس و دارو در اختیار قواي اشغا. ھزینة ارتش فرانسھ بود

ھاي برلن و پوتسدام را بھ  بھ كارشناسان ھنري دستور داده شد كھ بھترین تابلوھا و مجسمھ. كننده بگذارد
  .پاریس بفرستند؛ شخص ناپلئون ضمن گردشي در پوتسدام، شمشیر فردریك كبیر را براي خود برداشت

د ھیچ كشتي كھ از از این تاریخ بھ بع«: ، فرماني تاریخي در برلن صادر كرد١٨٠۶نوامبر  ٢١در 
كھ در این زمان (آید حق ندارد وارد ھیچ یك از بنادر امپراطوري فرانسھ  بریتانیاي كبیر یا مستعمراتش مي

بشود؛ ھیچ كاالیي از بریتانیاي كبیر یا مستملكات آن نباید وارد ) شامل شھرھاي اتحایة ھانسایي بود
اشد؛ ھیچ فرد انگلیسي اجازه ندارد وارد آن سرزمیني شود كھ تحت ادارة فرانسھ یا متفق فرانسھ ب

تواند دولت انگلستان را بھ صلح  دید كھ ھمة پیروزیھاي نظامي او نمي ناپلئون چون مي» .سرزمینھا شود
اي را كھ تحت نظر فرانسھ باشد در  دانست كھ این كشور ھر منطقھ ترغیب و متقاعد كند، و چون مي

دامنة محاصرة دریایي را بھ ھمة سواحل از برست  ١٨٠۶در مھ  چنانكھ -محاصرة دریایي خواھد گرفت 
قرار شد قارة : از این رو درصدد بر آمد كھ آن سالح را علیھ خود او بھ كارگیرد -گرفتھ تا الب ادامھ داد 

اروپا بھ روي بریتانیا بستھ شود، كما اینكھ ناوگان بریتانیا فرانسھ و متفقین آن كشور را از تجارت دریایي 
وي انتظار داشت كھ شاید بھ این طریق بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیا بھ صلح . محروم ساختھ بود

  .راغب شوند

صاحبان صنایع اروپا كھ از رقابت بریتانیا آزاد شده . ھاي ضعف بسیار دیده مي شد در این نقشھ، نقطھ
دان محصوالت انگلیسي كھ بھ آن عادت بودند، بھاي كاالھاي خود را باال بردند، و مصرف كنندگان از فق

ھنوز ھیچ نشده، چندي نگذشتھ بود كھ (كار قاچاق و رشوه باال گرفت . خوردند كرده بودند تأسف مي
بورین، كھ ناپلئون او را بھ عنوان نمایندة خود در ھامبورگ منصوب كرده بود، با فروش اوراق معافیت 

) وري كھ ناپلئون مجبور شد او را براي بار دوم عزل كنداز محاصره، ثروت ھنگفتي بھ دست آورد؛ بھ ط
  توانست از طریق مرزھاي روسیھ وارد پروس  روسیھ ھنوز متفق انگلیس بود، و كاالھاي بریتانیایي مي

  .شد ، كھ ھنوز در دست قواي پروس بود، وارد مي)گدانسك(ھر روز بھ بندر دانتزیگ 

تر از  ن دیكتاتور شده بود، وضع نظامي اونگران كنندهاگر چھ ارتش پروس مضمحل و ناپلئون دربرل
قسمت اعظم لھستان در دست روسیھ و پروس بود، و میھن پرستان لھستان از . اوضاع اقتصادیش شده بود

كردند كھ بیاید و كشور آنان را كھ روزگاري سربلند و مغرور بود از این یوغھاي خوار  ناپلئون تقاضا مي
) ویسال(كري مجھز و مركب از ھشتاد ھزار روسي، كھ در غرب رودخانة ویستول كننده برھاند؛ ولي لش

بھ فرماندھي كنت لوین بنیكسن موضع گرفتھ بود، آمادة مقابلھ با ھر گونھ دخالت فرانسھ در امور لھستان 
ن طلبي نشا اي بھ چنان مبارزه ارتش فرانسھ، كھ بتازگي از جنگ ینا نفسي تازه كرده بود، عالقھ. بود
رسید  داد؛ و چون بھ ھواي سرد و مرطوب بالتیك عادت نداشت، با وحشت بھ زمستاني كھ فرا مي نمي
در این ضمن، ھیئتي از پاریس، ظاھرًا براي تبریك گفتن بھ . نگریست، و مشتاق دیدن یارودیار بود مي
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بود كھ از او بخواھد  ناپلئون بھ سبب پیروزیھاي درخشان او بھ برلن آمد؛ ولي منظور اصلي این ھیئت آن
تا با دشمن صلح كند و بھ فرانسھ بازگردد، زیرا كھ در آنجا در ھر پیروزي او لزوم پیروزیھاي دیگري 

تواند متوقف  ناپلئون بھ نمایندگان گفت كھ نمي. ھا بود شد و ھر كدام از آنھا در گرو سایر پیروزي دیده مي
و اگر نتواند كھ روسھا را با چاپلوسي یا زور با نقشة خود  شود؛ با مبارزه طلبي روسھا باید مقابلھ كند،

از این رو بھ ارتش خود دستور داد كھ وارد آن . موافق سازد، محاصرة بریتانیا بھ جایي نخواھدرسید
دسامبر  ١٩قسمت از لھستان شود كھ در دست پروس بود؛ ارتش او با مقاومتي فوري مواجھ نشد، و در 

  .ع و با شور و ھلھلة مردم قدم بھ شھر ورشو نھادناپلئون بالمناز ١٨٠۶

ھمة طبقات، از اشراف، كھ خواھان رأي آزاد بودند، گرفتھ تا كشاورزاني كھ ھنوز از گرفتاریھاي بردگي 
گانة كشورشان میان روسیھ و پروس  دیدند كھ بھ تقسیم سھ گري مي بردند، او را بھ صورت معجزه رنج مي

وي از . ، و دوباره لھستان را بھ صورت كشوري مستقل در خواھد آوردو اتریش پایان خواھد داد
زناني كھ بھ زبان فرانسھ (ھاي آنان ستایش كرد و از ملت، قھرمانان، و زنانشان بھ تمجید پرداخت  ھلھلھ

، و بھ یكي از آنھا بھ نام كنتس ماري الكزینسكا )گفتند خود بھ آساني سخن مي صفیريمثل زبان فریبنده و 
ھاي نخستیني كھ  تقاضاھاي او از این زن، از اول تا آخر، مانند نامھ. والوسكا دل باخت و با او ھمبستر شد

آغوش خود راه نداد،  اند كھ والوسكا او را بھ گفتھ. نوشت آمیختھ با فروتني و شور شوق بود بھ ژوزفین مي
، از او خواستند كھ خود را »در سندي بھ امضاي ھمة بزرگان لھستان«تا اینكھ گروھي از اشراف لھستان، 

فدا كند بھ امید آنكھ ناپلئون بر سررحم آید و تمامیت و استقالل كشورشان، را كھ سھ بار تقسیم شده بود، بھ 
استر اگر خود را بھ : كا چنین متذكر شده بودند كھدر سند مزبور بھ والوس. قرار اصل بازگرداند

  تسلیم كرد از عشق نبود، بلكھ براي نجات اخشوروش

  »!توانستیم ھمان حرف را بھ افتخار شما و بھ سود خود بزنیم اي كاش مي«. قوم خودش بود

گامي كھ ژوزفین از ناپلئون اجازه خواست كھ از ماینتس نزد او بیاید، وي راھھاي بد لھستان را بھانھ ھن
  ».خوش و سرحال باش؛ شاید بزودي آنجا باشم… بھ پاریس برگرد؛«: كرد وبھ ھمسر خود گفت

بھار مزاحم او كرد، امیدوار بود كھ روسھا قبل از  ناپلئون ضمن آنكھ زمستان را با والوسكا سپري مي
ژوزف لوفور براي تسخیر دانتزیگ اعزام - ولي ھنگامي كھ قوایي تحت فرمان مارشال فرانسوا. نشوند

ھاي لوفور  سرباز خودرا از رود ویستول گذارند، و ضمن آنكھ ستون ٨٠‘٠٠٠داشت، بنیكسن تقریبًا ھمة 
ه ساختن ناپلئون بشتاب بازگشتند؛ رابطھا براي آگا. اي دستھ جمعي بھ او كرد شد، حملھ نزدیك تورن مي

بھ نبردي دست ) جنوب كونیگسبرگ(در آیلو  ١٨٠٧فوریة  ٨نفر بھ شمال تاخت و در  ۶۵‘٠٠٠ناپلتون با 
آید، توپخانة روسھا نیرومندتر از توپخانة فرانسویھا بود؛  زد كھ یكي از جنگھاي پر تلفات او بھ شمار مي

او خواست كھ فرماندھي را از وي بگیرد، و اظھار داشت كھ اوژرو، سالخورده، زخمي، و مبھوت، از 
تواند بھ روشني فكر كند؛ سواره نظام مورا صفوف دشمن را در ھم شكستند، ولي این صفوف  دیگر نمي

نفر كشتھ و  ٣٠‘٠٠٠سپس بنیكسن دستور عقبنشیني داد، و . دوباره تشكیل یافت، و تا شامگاه مقاومت كرد
. جاي نھاد؛ ولي بھ تزار گزارش داد كھ بھ فتحي شكوھمند دست یافتھ است زخمي روي صحنة جنگ بھ

  ."تزار با شركت در مراسم قداس تھ دئوم در سن پطرز بورگ، آن پیروزي را جشن گرفت

دانستند كھ  زخمي یا كشتھ داده بودند؛ و افراد باقیمانده نمي ١٠‘٠٠٠فرانسویھا پیروز شده بودند، ولي 
ناپلئون نیز در . ست در برابر حملة مجدد آن اسالوھاي سرسخت و بیشمار مقاومت كنندچگونھ خواھند توان

این ھنگام دستخوش یك حالت افسردگي غیر عادي بود؛ آن معدة بیمار، كھ عاقبت باعث مرگ او شد، در 
وي ھرگزآن مواظبت دلسوزانة ماري والوسكا را در آن زمستان سخت . این زمان او را عاجز كرده بود

برد؛ دستور غذا و لباس و دارو براي  با وجود این، ھر روز رنج مي. در اردوگاه فینكنشتاین از یاد نبرد
در . فرستاد كرد؛ و دستورھایي براي دولت فرانسھ مي داد؛ بر تمرینات نظامي نظارت مي سربازان خود مي

در بارتنشتاین  ١٨٠٧وریل آ ٢۶این ضمن، تزار آلكساندر اول و فردریك ویلھلم سوم پادشاه پروس در 
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كھ امیداور بودند درآن ارتش  –اي را بھ امضا رساندند كھ، پس از نبرد بعدي  مالقات كردند، و موافقنامھ
  .اروپاي غیر فرانسوي را میان خود تقسیم كنند –فرانسھ را در ھم بشكنند 

ناپلئون گروه دیگري را  ھنگامي كھ آن لشكر ناقص تقویت شد و با فرا رسیدن بھار روحي تازه یافت،
بنیكسن، كھ او نیز افواج خود را سروصورتي . براي تصرف دانتزیگ فرستاد؛ و این كار صورت گرفت

داده بود، دستوري از آلكساندر مبني بر حركت بھ سوي كونیگسبرگ دریافت داشت، چھ قرار بود 
  سرباز پادگان پروسي در این محل بھ آنھا  ٢۴‘٠٠٠

نفر زیر دست خود دستور داد كھ در فریدالند  ۴۶‘٠٠٠پرداخت، ولي ضمن راه بھ  بنیكسن بھ پیشروي
توپخانة  ، بر اثر غرش)سالروز مارنگو( ١٨٠٧ژوئن  ١۴در آنجا، در ساعت سھ صبح . استراحت كنند

نفر فرانسوي بھ رھبري الن، كھ مردي بي پروا و شكست ناخورده بود، از خواب بیدار  ١٢‘٠٠٠نیروي 
ناپلئون با . سھا بسرعت بھ آتش او پاسخ دادند، وي امیدوار بود كھ قواي امدادي بھ كمكش بیایدرو. شدند

تمام قواي خود بسرعت وارد شد و روسھا را در ھمھ جھت، غیراز طرف رودخانة آلھ كھ مانع از 
روسھا  بعد از ظھر، فرانسویھا غالب شدند؛ ۵در حدود ساعت . شد، در محاصره گرفت عقبنشیني آنھا مي

نفر از آنھا بر روي صحنة  ٢۵‘٠٠٠بھ قایق نشستند یا بھ آب زدند و مأیوسانھ رو بھ گریز نھادند؛ جسد 
نفر از دست دادند، ولي بر آن لشكر روسي كھ تنھا لشكر موجود براي  ٨‘٠٠٠فرانسویھا . نبرد باقي ماند

اي در  تیلزیت گریختند، و بھ اندازه روسھا و پروسیھا بھ. مقابلھ با حملھ بود بھ طور قاطع پیروز شدند
. كنندگان فرانسوي كشتھ دادند كھ سردارانشان با اجازة آلكساندر تقاضاي صلح كردند نتیجة آتش تعقیب

ناپلئون موافقت كرد، و سپس ژنرال ساواري را براي نگھداري و ادارة كونیگسبرگ بھ جاي نھاد و خود 
خورده و تزاري تأدیب شده بھ سوي تیلزیت بھ حركت در  براي بستن عھدنامة صلح با پادشاھي شكست

  .آمد

VI-  ١٨٠٧ژوئیة  ٩ –ژوئن  ٢۵تیلزیت  

در تیلزیت، حدود صد كیلومتري جنوب شرقي كونیگسبرگ، ارتشھاي رقیب در كمال صلح و آرامش در 
؛ اما »جود آمدحسن تفاھمي دوستانھ میان آنھا بھ و«برابر یكدیگر در دو سوي رودخانة نیمن ایستادند، و 

امپراطوران رقیب، بھ پیشنھاد آلكساندر، از روي احتیاط در چادري كھ بر روي كلكي نصب و در وسط 
رودخانھ قرار داده شده بود با یكدیگر مالقات كردند؛ دو فرمانروا را با قایق بھ كلك رساندند ناپلئون پیش 

و وقت آن را پیدا  - انسوي انتظار آن را داشتو این امري بود كھ ھر سرباز فر –از دیگري بھ آنجا رسید 
دو امپراطور یكدیگر را در . كرد كھ از میان چادر بگذرد و در سوي دیگر بھ استقبال آلكساندر برود

: منوال كھ در آنجا حضور داشتھ گفتھ است. آغوش گرفتند، و لشكرھاي مخالف فریاد شعف بر آوردند
  ».اي زیبا بود منظره«

: آن دو فرمانروا عللي وجود داشت كھ در مذاكرات جنبة مھرباني و گذشت در پیش گیردبراي ھر یك از 
از لحاظ تعداد یا تجھیزات، یا امنیت پشت جبھھ یا از لحاظ كمكي كھ از طرف فرانسة  - ارتش ناپلئون 

فضا و در وضعي نبود كھ بھ سرزمیني ناشناختھ و تقریبًا نامحدود از لحاظ  -صلحجو انتظار آن را داشت
  كھ از ضعف متفقین و قواي  - مردم حملھ كند؛ و آلكساندر ھم

خواست، قبل ازآنكھ در صدد شكست  مي -بیم داشت؛ وسخت درگیر تركیة عثماني وقواي این كشور بود
گذشتھ از این، این مرد . ھرگز مغلوب نشده بود، نفسي براحتي بكشد) كھ جز در عكا(مردي برآید 

نبود كھ تزارینا و ملكة پروس توصیف » بربري«و » ھیوال«وپا بازي كرده بود فرانسوي كھ با نقشة ار
پس از آن . كرده بودند، بلكھ شخصي بود جالب توجھ و مؤدب كھ مھماندوستي او محجوبانھ ولي كامل بود

مالقات، آلكساندر فوري پذیرفت كھ مذاكرات بعدي آنھا در شھر تیلزیت و در محلھاي راحتي كھ بھ وسیلة 
غالبًا بر سر میز او و گاھي با پادشاه . ناپلئون ترتیب داده شود و نزدیك محل خود او باشد انجام گیرد
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تا مدتي تزار خود را بھ صورت شاگرد درآورد و از آن مرد . خوردند پروس و بعدھا با ملكة او شام مي
كھ در (د كھ لویي ھجدھم خواست كھ طرز حكومت را بھ او بیاموزد؛ و با او موافق بو) اھل كرس(كرسي 

ناچیزترین ناچیزھا در «فاقد صفاتي است كھ پادشاه باید داشتھ باشد، و ) زیست آن زمان در كورالند مي
  ».اروپاست

پس از مذاكراتي ظاھرًا دوستانھ، نھ . دانست ھر یك از آن دو امپراطور دیگري را فریبنده و فریب خور مي
قرار شد روسیھ متصرفات خود را دست نخورده نگاه دارد، . اي امضا كردند تنھا عھد نامھ بلكھ سند اتحادیھ

در نتیجة یك . فرانسھ بپیوندد ولي بھ ھمكاري خود با انگلیس پایان دھد، وجھت حفظ صلح در اروپا بھ
بھ بعد با فرانسھ خصومت ورزیده  ١٧٩٢كھ از ( موافقتنامة سري، توافق شد كھ روسیھ فنالند را از سوئد 

. بگیرد، و فرانسھ در فتح پرتغال، كھ بھ صورت پاسدار انگلیس در جنگ در آمده بود، آزاد باشد) بود
میان انگلیس و فرانسھ وساطت كند، و اگر این كار میسر آلكساندر تعھد كرد كھ براي صلحي رضایتخبش 

این تعھد موجب وجد و سرور . نشد، بھ منظور جنگ با انگلیس و محاصرة این كشور، بھ فرانسھ بپیوندد
  . دارد ناپلئون شد، زیرا بھ ھمكاري روسیھ در محاصرة انگلیس بمراتب بیش از تصرف زمین اھمیت مي

توانست بھ حد افراط با روسیھ، پروس، و اتریش  ردن این توافقھا نبود و نميناپلئون كھ حاضر بھ فدا ك
بجنگد از فكر بازگرداندن لھستان بھ حالت مرزھاي قبل از تقسیم این كشور منصرف شد و بھ این امر 

براي این . قناعت كرد كھ از سھم لھستاني پروس، مھیندوكنشین ورشو را تحت حمایت فرانسھ، تشكیل دھد
كھ بھ موجب آن بردگي از ) ١٨٠٧ژوئیھ  ٢٢(جدید دو میلیون نفري، یك قانون اساسي تنظیم كرد  كشور

شدند؛ محاكمات علني در برابر ھیئتھاي منصفھ  رفت؛ ھمة شھروندان در برابر قانون مساوي مي میان مي
رأي آزاد اشراف، . آمد نامة ناپلئون بھ صورت اساس قانونگذاري و عدالت در مي گشت؛ و قانون معمول مي

رفت؛ قرار شد اختیار قانونگذاري بھ  پوشالي از میان مي) مجلس قانونگدازي(عوارض فئودالي، ودیت 
سنایي مركب از اشراف و مجلسي مركب از صد نماینده محول شود؛ ولي قوة مجریھ عجالتًا، بھ پادشاه 

توجھ بھ شرایط زمان ومكان، این  با. ساكس، كھ از اعقاب فرمانروایان سابق لھستان بود، سپرده شود
  اي بھ  توان قانون اساسي روشنفكرانھ قانون اساسي را مي

ناپلئون، كھ دربارة تزار جوانمردي كرده بود، نسبت بھ پادشاه پروس كھ عھد خود را با فرانسھ شكستھ و 
اي پروسي واقع از فردریك ویلھلم سوم خواستھ شد كھ ھمة سرزمینھ. بھ دشمنانش پیوستھ بود سخت گرفت

در غرب رود الب را تسلیم كند؛ قسمت اعظم این سرزمینھا بھ صورت مھیندوكنشین برگ و كشور 
تقریبًا ھمة لھستان پروسي بھ مھیندوكنشین لھستان تعلق گرفت، با این تفاوت كھ . سلطنتي وستفالن درآمد

شد نیمة باقیماندة پروس  قرار. دانتزیگ زیر نظر یك پادگان فرانسوي بھ صورت شھري آزاد درآمد
ھاي خود را بر روي تجارت انگلیس ببندد، و در صورت لزوم علیھ این كشور اعالن جنگ دھد، و  دروازه

فردریك ویلھلم، كھ بھ جنگ رغبتي . تا ھنگام پرداخت غرامتي سنگین، تحت اشغال قواي فرانسھ بماند
الواقع جنگ را برپا كرده بود، از برلن  ویزه، كھ فيملكھ ل. نشان نداده بود، با شنیدن این شرایط مبھوت شد

، و با دلیل و عطر و تبسم و اشگ درصدد برآمد كھ تقاضاھاي ناپلئون را )ژوئیھ ۶(بھ شتاب حركت كرد 
آرام ) كھ در آنجا فصیح بودن دشوار است(ناپلئون شدت فصاحت او را با پیش كشیدن صندلي . تعدیل كند

ي باید ھزینة جنگ را بپردازد؛ و چرا این كار را دولتي نكند كھ براي شروع ساخت، و توضیح داد كھ كس
نقض كرده است؟ سپس او را با امتناعي مؤدبانھ روانھ  –بھ دستور این ملكھ  –جنگ، عھدنامة خود را 

. ساندھا را ھمان گونھ كھ قبال تنظیم شده بود بھ پایان بر كرد، و روز بعد بھ تالران دستور داد كھ عھدنامھ
  .ملكھ با دلي شكستھ بھ برلن بازگشت، و سھ سال بعد در سن سي و چھار سالگي درگذشت

كرد كھ معاملة خوبي  ژوئیھ دو امپراطور از یكدیگر جدا شدند، در حالي كھ ھر كدام احساس مي ٩در 
فنالند و  انجام داده است؛ آلكساندر روسیھ را در اختیار داشت؛ از طرف غرب در امان بود؛ و دستش در

سالھا بعد . اي گرانبھا بھ دست آورده بود ناپلئون برگ، وستفالن و عھدنامھ. تركیة عثماني باز شده بود
نامید و گفت كھ این » نیرنگي كھ بر سر آن میان سیاستمداران توافق شده«را » كنگرة دولتھاي مقتدر«

روز بعد عازم پاریس شد، و مورد » .تدر نتیجة قلم ماكیاولي و شمشیر اسالم بھ وجود آمده اس«كنگره 
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. سپاسگزاري و تمجید مردم قرار گرفت، ولي نھ بھ سبب پیروزیھایش بلكھ بھ سبب برقرار كردن صلح
اتریش تأدیب «: گزارش او بھ مجلس مقنن دربارة وضع كشور یكي از غرورآفرینترین گزارشھاي اوست

اي بھ فرانسھ افزوده شده؛  ه؛ سرزمینھاي تازهو پروس تنبیھ شده؛ روسیھ از خصومت بھ دوستي گروید
ھا بھ وسیلة مھاجمان شكست خورده پرداخت شده است،  نفر بھ اسارت درآمده؛ و ھمة ھزینھ ٠٠٠،١٢٣

  » .آنكھ مالیات در فرانسھ باال رفتھ باشد بي

انگ دیگر فر ٠٠٠،١٢٠این عنوان مبلغ . وي جزء ترفیعات بسیار، بھ تالران عنوان پرنس دوبنونتو داد
  حریص كرد، ولي مجبور شد از وزارت امور خارجھ استعفا كند، كشیشعاید آن 

اي دشوار حل شد، زیرا ناپلئون  بدین ترتیب مسئلھ. زیرا رسم بر این بود كھ وزارت دون شأن پرنس است
ھ آن دیپلمات درخشان ولي آب زیر كاه بدگمان شده بود، تردید داشت كھ با خلعش او را دشمن خود گرچھ ب

تالران پس از آنكھ راھھا و . مند شد كند؛ عمال ھم، ھمچنان از خدمات او در چندین مذاكرة مھم بھره
از زندگي آرام در  باتیست دوشامپانیي آموخت، توانست كھ - نیرنگھاي منصب جدید را بھ جانشین خود ژان

  .مند شود قصر باشكوھي كھ در واالنسھ، تا حدي با پول ناپلئون، خریده بود بھره

اوت، دربار پیروزي ناپلئون را جشن گرفت ـ جشني چنان باشكوه، كھ یادآور عظمت لویي  ١۵در 
شركت جستند،  چھاردھم بود؛ كنسرت، بالھ، اپرا، و ضیافتي كھ در آن پادشاھان و وزیران با لباس رسمي

چھار روز بعد، وي با منحل ساختن تریبونا، . كردند و خانمھا ثروتي را بر لباس و جواھر خود حمل مي
عظمت افزایش یافتة خود را نشان داد، زیرا در آنجا، طي سالھا، اقلیتي جرئت مقابلھ با عقاید و دستورھاي 

از نمایندگان بیضرر تریبونا را بھ مقامات براي آرام كردن این ضربھ، بعضي . او را در خود دیده بود
اداري گماشت، و بیشتر اعضاي باقیمانده را بھ مجلس مقنن، كھ در این ھنگام حق بحث در لوایح و 

مھاجران باقیمانده و بازگشتھ، در قصرھاي از نو جان . ھمچنین حق رأي را بھ دست آورده بود، فرستاد
آنھا از . كردند كھ گویي مردي با اصل و نسب شریف را تمجید مي ژرمن، چنان از ناپلئون - گرفتة فوبورسن

  فصل نھم» چرا بر حق نباشد؟«: پرسیدند یكدیگر مي

  

  قلمروفاني

١٨١١- ١٨٠٧  

I - خانوادة بوناپارت  

ناپلئون با افزودن بھ متصرفات خود بھ بار خود افزود، زیرا مناطق بسیاري كھ بھ امپراطوري ضمیمھ 
شد انتظار  و زبان و مذھب و آداب و اخالق با یكدیگر فرق داشتند؛ از آنھا نمي» نژاد«كرده بود از حیث 

اي اطاعت كنند كھ مالیاتشان را بھ پاریس و فرزندانشان  داشت كھ بدون چون و چرا از فرمانرواي بیگانھ
تھ باشد؛ وي مجبور بود كھ در خاك فرانسة شوریده و پرجنجال حضور داش. فرستاد را بھ جبھة جنگ مي
نشینھا را عاقالنھ و صادقانھ اداره كنند؟ وي بھ  توانست انتخاب كند كھ این شاھزاده پس چھ كساني را مي

توانست متكي باشد؛ از این لحاظ بود  عدة كمي از ژنرالھاي خود جھت ادارة بعضي از مناطق كوچك مي
؛ ولي بیشتر ژنرالھاي او فرماندھاني كھ برتیھ را فرمانرواي نوشاتل، ومورا را مھیندوك برگ و كلو كرد

اي نداشتند؛ و بعضي دیگر، مانند برنادوت  بودند كھ در ظرافتكاریھاي پیچیدة حكومت و سیاست تجربھ
  .شدند بردند، و جز بھ سلطنت بھ چیزي راضي نمي طلب، بھ تفوق او حسد مي جاه
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اي آن نیروي بومي را  شان بود، وتا اندازهآورد كھ وثیقة وفاداري آنھا خون از این رو بھ برادران خود روي
شاید ناپلئون در استعدادھا و امكانات آنھا مبالغھ . داشتند كھ در تدارك كنسوال وامپراطوري سھیم باشند

كرد، زیرا عرق خانوادگي نیرومندي داشت، و مساعي خود را در راه برآوردن انتظارات روزافزون  مي
داد، از آنھا انتظار  برد؛ و اگر چھ بھ آنھا پاداشھاي مناسب مي ر ميآنھا از لحاظ ثروت و قدرت بھ كا

بویژه در تحكیم محاصرة بري كھ بدان وسیلھ امیدوار بود انگلیس را  -موافقت با سیاستھاي خود را داشت
درھر (شاید نیز ھمكاري آنھا قدمي بود در راه وحدت اروپا تحت یك قانون و یك نفر . مجبور بھ صلح كند

ھا یا  تا باعث ترقي و پیشرفت ھمگان شود و بھ جنگھاي مربوط بھ سلسلھ) مورد منظور خود او بوددو 
  .ملتھا پایان بخشد

از برادر بزرگتر خود ژوزف آغاز كرد، چھ وي ضمن مذاكرات با اتریش و انگلستان نسبتًا خوب خدمت 
مردي خوش نیت است، «: وصیف كردكورنوالیس، پس از مذاكره با او در آمین، او را چنین ت. كرده بود

و . . . تعصب است،  منصف و بي. . . حساس، متواضع، آقامنش، . . . اگرچھ خیلي با كفایت نیست، 
اي كھ وزیر كشور  پیوستگي نزدیك او با كنسول اول شاید تا حدي مانعي باشد براي آن نیرنگبازي و دسیسھ

داشت كھ ناپلئون قدرت را؛  ف پول را آنقدر دوست ميژوز» .از آن بھ حد كمال برخوردار است] تالران[
توانستھ بود كھ در مورتفونتن، نزدیك پاریس، ملكي عالي بخرد و در آنجا از دوستان و  ١٧٩٨در 

بسیار میل داشت كھ . آمدند پذیرایي كند اي كھ بھ دیدنش مي نویسندگان و ھنرمندان و اعضاي عالیرتبھ
 ٣٠(گماشت  -یعني جنوب ایتالیا - و چون ناپلئون او را بھ پادشاھي ناپل برادرش او را ولیعھد خود كند،

فردیناند چھارم پادشاه مخلوع بوربون، با كمك ناوگان بریتانیا بھ سیسیل . چندان راضي نشد) ١٨٠۶مارس 
یا اش ماریا كارولینا، بھ منظور بازگرداندن او بھ تخت و تاجش، شورشي در خاك ایتال چسبیده بود، و ملكھ

ناپلئون چھل ھزار سرباز بھ رھبري ماسنا ورینیھ بھ آنجا فرستاد تا آن شورش را، بھ ھر . برپا كرده بود
. قیمتي كھ شده، فرونشانند؛ این عده چنین كردند، آن ھم با سبعیتي كھ خاطرة آن طي نسلھا باقي ماند

را جلب كند، ولي ناپلئون بھ ژوزف در صدد برآمد كھ با حكومت معتدل و مھربان خود وفاداري اتباعش 
فرمانروا، براي استقرار خود، باید كاري كند كھ مردم از او بیشتر بترسند تا دوستش «او اخطار كرد كھ 

  :با این حال، داوري نھایي او دربارة ژوزف مساعد بود» .داشتھ باشند

ارد و تردیدي ندارم كھ صادقانھ مرا دوست د. . . . ژوزف كمكي بھ من نكرد، ولي مرد بسیار خوبي است
اما صفات او فقط بھ درد زندگي خصوصي . براي خدمت بھ من حاضر است ھركاري در دنیا انجام دھد

خورد، طبیعتي آرام و مھربان دارد، داراي استعداد و معلومات است؛ رویھمرفتھ مردي دوست داشتني  مي
نیاتش خوب بود؛ . خود را بھ كار برددر انجام وظایف خطیري كھ بھ او محول كردم نھایت كوشش . است

  . و بنابراین، تقصیر عمده متوجھ من است كھ او را از حد امكانش باالتر بردم

تولد یافتھ بود، مزاجي دمدمي داشت، و اگرچھ ناپلئون داراي این  ١٧٧۵برادر دیگر بھ نام لوسین، كھ در 
ناپلئون از لحاظ رسیدن بھ مقام كنسولي تا . گرفت طلبي شدید خود مي خصلت نیز بود، جلو آن را با جاه

از » غاصب«نگذاشت كھ  حدي مدیون او بود، زیرا لوسین بود كھ بھ عنوان رئیس شوراي پانصد نفري
حمایت قانون محروم شود، و از سربازان خواست كھ شورا را متفرق كنند، و بدین ترتیب ناپلئون را بھ 

سپس، ھنگامي كھ پیشنھاد كرد برادرش بھ مقام سلطنت برسد، ھنوز موقع مقتضي نبود؛ . پیروزي رساند
در آنجا، لوسین تمام . وي را از صحنھ دور ساختالجرم ناپلئون، با اعزام او بھ اسپانیا بھ عنوان سفیر، 

  . وسایل ممكن را براي افزودن ثروت خود بھ كار برد، و تا مدتي از ناپلئون ثروتمندتر بود

بھ پاریس آن ازدواج سیاسي را كھ ناپلئون توصیھ مي كرد نپذیرفت، و با زن دلخواه خود ازدواج كرد، و 
در طي خطرھاي حكومت صد روزه بھ پاریس بازگشت تا . شور رفتبھ منظور اقامت در ایتالیا بھ این ك

اي طوالني دربارة  وي داراي استعداد ادبي و طبع شاعري نیز بود و حماسھ. در كنار برادر خود بماند
  .شارلماني سرود
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اي از كفایت و ثبات  ھمراه با درجھ –برادر دیگر، لویي، نیز خلق و خویي مخصوص بھ خود داشت 
ناپلئون ھزینة تحصیل او را پرداخت، . ھمین امر باعث مي شد كھ از تحكم برادرش ناراحت شود و - عقیده

درآنجا لویي از یك امتیاز سربازي استفاده كرد و سوزاك . و او را بھ عنوان آجودان خود بھ مصر برد
ژوزفین، ، بنا بھ تقاضاي ١٨٠٢در » .گرفت، وسپس بر اثر بیحوصلگي حاصر نشد كامًال معالجھ شود

لویي شوھري بي  .كندناپلئون لویي را وادار كرد كھ با اورتانس دوبو آرنھ، بر خالف میلش، ازدواج 
ر فرضي خود دیده تربیت بود، و اورتانس ھمسري بدبخت و بیوفا، كھ در نتیجة مھرباني و لطفي كھ از پد

، شایعاتي منتشر )شارل-ناپلئون(پسري زایید  ١٨٠٢دسامبر  ١۵بود قدري لوس شده بود ھنگامي كھ در 
شد مبني برآنكھ كنسول اول پدر آن كودك است؛ و این تھمت ناروا تا آخرین روزھاي حیات ناپلئون و 

اي بھ آن شایعات دامن زد، و از راه  ندازهناپلئون با قبول فرزندي آن طفل تا ا. اورتانس آنھا را رھا نكرد
در .اورتانس تا مدتي بھ جنون مبتال شد. نامید ولي آن كودك در پنجسالگي درگذشت» ولیعھد ما«مھر او را 

لویي ناپلئون بوناپارت را - شارل ١٨٠٨لویي نام نھادند و در  –پسر دیگري آورد كھ او را ناپلئون  ١٨٠۴
  .م شدزایید كھ بعدھا ناپلئون سو

طولي نكشید كھ وي بھ مردم . ، ناپلئون برادر سختگیر خود را بھ سلطنت ھلند رساند١٨٠۶ژوئن  ۵در 
دانست كھ چھ مقدار از پیشرفت ھلند متكي بھ تجارت با انگلیس و مستعمرات این  وي مي. ھلند دل بست

ي انگلیسي یافتند، لویي كشور است؛ و ھنگامي كھ ھلندیھا روشھایي براي نقض محاصرة بري علیھ كاالھا
از این رو قواي فرانسوي بھ ھلند تاخت؛ . از تعقیب آنھا خودداري كرد؛ از ناپلئون اصرار و از لویي انكار

؛ ناپلئون ھلند را بھ فرانسھ ضمیمھ كرد و آن را تحت نظارت مستقیم )١٨١٠اول ژوئیة (لویي استعفا كرد 
  .درگذشتدر لیوورنو  ١٨۴۶سندگي و شاعري پرداخت و در لویي بھ گراتس رفت و بھ نوی. خود قرار داد

فرانك از ناپلئون براي نگھداري  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠از لویي جدا شد، و ھر سالھ مبلغ  ١٨١٠اورتانس در 
، مبلغ دیگري در نتیجة رابطھ با كنت شارل دوفالئو ١٨١١بھ این مقدار، از سال . فرزندان خود گرفت

چقدر صادق، چقدر … وار داشت،  طبعي فرشتھ«افزوده شد؛ اما مادام دورموزا مي گوید كھ اورتانس 
پس از استعفاي اول ناپلئون، بھ مادر خود در مالمزون پیوست، و در » .پاكدل، چقدر از بدي بھ دور بود

با لویي ھجدھم در برابر چشمان وحشتزدة اعضاي خانوادة . ار آلكساندر واقع شدآنجا مورد توجھ كامل تز
ھنگامي كھ ناپلئون دوباره استعفا . در بازگشت ناپلئون از جزیرة الب، میزبان او شد. بوناپارت شام خورد

ود؛ پس فرانك خریده ب ٨٠٠‘٠٠٠كرد، اورتانس در نھان گردنبندي از الماس بھ او داد كھ آن را بھ مبلغ 
ژنرال دومونتولون آن را بھ اورتانس . از مرگ ناپلئون در سنت ھلن، این گردنبند را زیر بالش او یافتند

درگذشت و در كنار آرامگاه  ١٨٣٧اورتانس در . مسترد كرد و او بدان وسیلھ از فقر وفاقھ نجات یافت
  .ندگي چندین زندگي بوددر آن روزھاي بحراني، در ھر ز. مادر خود در روئھ بھ خاك سپرده شد

. ژروم بوناپارت، كھ جوانتر از سایر برادران بود، زندگیھا و ھمسرھاي خود را میان دو نیمكره تقسیم كرد
بھ دنیا آمد، در شانزدھسالگي بھ خدمت در گارد كنسولي فراخوانده شد، در دوئل جنگید،  ١٧٨۴وي در 

عشرت پرداخت و براي پرداخت ھزینة آن از بورین  زخم برداشت، بھ نیروي دریایي تبعید شد، بھ عیش و
ھنگامي كھ . بورین نیز براي وصول وامھاي دریافت نشده صورت حسابي براي ناپلئون فرستاد. وام گرفت

  :فرانك مطالبھ كرد، ناپلئون بھ او نوشت ١٧‘٠٠٠ژروم در برست مبلغ 

آموزید  اي مي كھ بر روي رزمنا و خود پیشھ آقاي ناوبان دوم، نامة شما را دریافت داشتم، و منتظرم بشنوم
داشت، ولي اگر بھ  بخشي خواھم اگر در جواني بمیرید، تفكرات تسلي. كھ آن را راه افتخار خود مي دانید

اي بھ جاي نھاده  شصت سالگي برسید بي آنكھ بھ میھن خود خدمتي كرده یا بي آنكھ خاطرات شرافتمندانھ
  . دگي نمي كردیدباشید، بھتر است كھ اصًال زن

در نوزدھسالگي  ١٨٠٣ژروم در ھند غربي از نیروي دریایي بیرون آمد، بھ بالتیمور رفت، و در آنجا در 
ھنگامي كھ او را بھ اروپا آورد، یك دادگاه فرانسوي . با الیزابت پترسن، دختر بازرگاني محلي ازدواج كرد

ن خودداري كرد، و ناپلئون جلو ورود آن زن را بھ دلیل صغیر بودن این زن و شوھر از تصدیق ازدواجشا
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الیزابت بھ انگلیس رفت و در آنجا كودكي زایید كھ او را ژروم ناپلئون بوناپارت نام . بھ فرانسھ گرفت
  سپس بھ آمریكا بازگشت و از طرف ناپلئون كمك ھزینھ دریافت داشت، و . نھاد

از خود دلیریھا نشان داد و چندین  ١٨٠٧ - ١٨٠۶مبارزات ژروم در ارتش فرانسھ بھ مقامي نایل آمد و در 
كھ تركیبي بود از مناطقي كھ -ناپلئون بھ پاداش این عمل پادشاھي وستفالن را. قلعة پروسیھا را تصرف كرد

آنگاه براي آنكھ شامة او را با عطر و بوي . بھ او بخشید –كاسل گرفتھ شده بود  - از پروس ھانوور و ھسن
 ١۵در . كند، شاھزاده خانم كاترین، دختر پادشاه وورتمبرگ، را براي براي او بھ زني گرفت پادشاھي آشنا

اي بھ ژروم نوشت كھ روحیة فرمانروایي است كھ ھنوز پایبند قانون اساسي مي  ناپلئون نامھ ١٨٠٧نوامبر 
  :باشد

ون شامل شرایطي است این قان. بھ ضمیمھ، قانون اساسي را كھ براي كشورتان تھیھ شده است مي فرستم
باید . ام، چشم مي پوشم ھایي كھ دربارة كشور شما داشتھ كھ براساس آن از ھمة حقوق پیروزي، و ھمة ادعا

بھ حرف كساني گوش ندھید كھ مي گویند اتباعتان آنچنان بھ بردگي … آن را صادقانھ رعایت كنید
در كشور سلطنتي . ما سپاسگزار نخواھند بوداند كھ بھ سبب سودھایي كھ بھ آنھا مي رسانید از ش خوگرفتھ

خواھند كھ شما باور كنید؛ و تخت شما ھرگز استوار  اي مي  وستفالن، آدم با ھوش بیش از آن است كھ عده
خواھند این است  آنچھ مردم آلمان بیصبرانھ از شما مي. نخواھد شد مگر بر پایة اعتماد و محبت افراد عادي

باشند، بھ طور متساوي  موروثي ھستند ولي داراي استعداد و كفایت قابل توجھ ميكھ مرداني كھ فاقد مقام 
از الطاف و شغلھاي شما بھره مند شوند، و ھر گونھ آثار سرفداري، یا سلسلھ مراتب فئودالي میان پادشاه و 

راري ھیئتھاي مزایاي قانون نامة ناپلئون، محاكمات، علني، و برق. پایینرین طبقھ اتباع شما از میان برود
براي بسط و تحكیم سلطنت شما من بیشتر متكي بھ این … ھاي حكومت شما باشد منصفھ، باید از جنبھ

اي از آزادي، برابري، و پیشرفت  مایلم كھ اتباع شما بھ اندازه. ھا ھستم تا بھ درخشانترین پیروزیھا جنبھ
چنین روش حكومتي سد محكمتري … اند ھبرخوردار شوند كھ تا این تاریخ مردم آلمان از آن خبر نداشت

  .ھا، و حمایت فرانسھ  میان شما و پروس خواھدبود تا رودخانة الب، قلعھ

وي كھ داري آن تسلط بر نفس و . ژروم در بیست و سھ سالگي خیلي جوان بود كھ قدر این نصایح را بداند
بھ منزلة افراد زیر دست و  داوري متین جھت حكومت نبود، شیفتھ عظمت و تجمل شد؛ وزیران خود را

پست دانست؛ سیاستي خارجي مخصوص بھ خود در پیش گرفت؛ و برادر خود را كھ معیار كارش قارة 
، ژروم )١٨١٣(ھنگامي كھ ناپلئون در نبرد اساسي الیپزیگ شكست خورد . اروپا بود آزرده خاطر ساخت

دارد؛ دولتش منقرض شد، و ژروم بھ  خود را جھت دفاع از امپراطوري وفادار نگاه» اتباع«نتوانست 
بعدھا بھ بردارش و واترلو دلیرانھ كمك كرد، و سپس نزد پدر زنش در وورتمبرگ . فرانسھ گریخت

اش، ناپلئون سوم، بھ ریاست سنا برسد، واین اقبال را  آن قدر عمر كرد كھ در زمان برادرزاده. پناھنده شد
  ).١٨۶٠(بدرود حیات گوید  داشت كھ در دورة اعتالي قلمرو فاني دیگري

  در زمان ازدواج ناپلئون با مادرش، جواني پانزدھسالھ و دوست . اوژن دوبو آرنھ شاگرد بھتري بود

ھنگامي كھ بھ عنوان آجودان آن جھانگشاي طوفان . مورد الطاف و توجھ روز افزون ناپلئون قرارگرفت
در زماني كھ از بیوفایي مادرش خبر یافت، . ردمانند بھ ایتالیا و مصر برده شد، در خود احساس غرور ك

احساساتش میان آن زن و شوھر تقسیم شد؛ اشكھاي او وحدت آنان را بھ قرار ساخت، و ازآن بھ بعد رابطة 
، ناپلئون اوژن را نایب ١٨٠۵ژوئن  ٧در . وفاداري میان پدر خوانده و فرزند خوانده ھرگز قطع نشد

دید كھ مسئولیتي برگردن آن جوان بیست و چھارسالھ گذاشتھ است، السلطنة ایتالیا كرد، ولي چون 
  :اي از نصایح و آداب ملكداري برایش فرستاد مجموعھ

ایم از احترامي كھ رفتار شما در ما  با سپردن كشور سلطنتي ایتالیاي خودمان بھ شما، دلیلي نشان داده
فساد قلب بشر را درك كنید؛ بنابراین بھ شما  توانید ولي شما ھنوز در سني ھستید كھ نمي. برانگیختھ است

تنھا راه حفظ . اتباع ایتالیایي ما طبیعتًا از اتباع فرانسوي ما مكارترند. توصیھ كنم كھ محتاط و مراقب باشید
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احترام آنھا و خدمت در جھت سعادتشان این است كھ بھ كسي كامًال اعتماد نكنید، و ھرگز عقیدة واقعي 
ریا و تقیھ، كھ طبیعتًا در سن بالغتري . یران و كارمندان عالیرتبة دربار بھ كسي نگوییدخود را دربارة وز

  …آید، باید درسن شما مورد تأكید قرار گیرد و بھ حساب آید در كار مي

توانید افتخار كنید كھ فرانسوي ھستید؛ ولي در این مقام باید  در ھر مقامي، غیر از نیابت سلطنت ایتالیا، مي
. فراموش كنید، و اگر مردم ایتالیا باور نكنند كھ آنھا را دوست دارید، باید بدانید كھ شكست خورده ایدآن را 

زبانشان را فرا گیرید؛ با مردم معاشرت كنید؛ بھ عنوان . دانند كھ عشق بدون احترام وجود ندارد آنھا مي
  .توجھ مخصوص، آنھا را براي وظایف عمومي برگزینید

بزنید بھتر است؛ براي شركت در مباحثات رسمي، بھ اندازة كافي تربیت نشده اید و بھ ھر چھ كمتر حرف 
طرز گوش دادن را یاد بگیرید، و بھ خاطر داشتھ باشید كھ سكوت غالبًا بھ اندازة . حد لزوم اطالعات ندارید

ریاست شوراي . از ھر جھت از من تقلید نكنید، احتیاج بھ خودداري بیشتري دارید. اظھار فضل مؤثر است
  … دولتي را بھ عھده نگیرید؛ بھ اندازة كافي تجربھ ندارید كھ این كار را بھ طور موفقیت آمیز انجام دھید

درنگ خواھند دید كھ براي بحث درباره امور كفایت  بي… . در حال، ھرگز آنجا بھ سخنراني نپردازید
رد، قدرت او نامعلوم است؛ ھرگز نباید حرف بزند دا تا زماني كھ فرمانروایي زبان خود را نگاه مي. ندارید

  …مگر آنكھ بداند كھ قادرترین فرد در جلسھ است

  …نادرستي را بیرحمانھ مجازات كنید: آخرین نكتھ

با كمك وزیران خود بھ اوضاع مالي سروساماني بخشید؛ خدمات : اوژن انتظارات امپراطور را بر آورد
نامة ناپلئون را بھ كار برد، و ارتش ایتالیا را با شجاعت معمول  نونعمومي را اصالح كرد؛ راه ساخت؛ قا

با او دیدار  ١٨٠٧امپراطور كھ از كار او راضي بود درسال . خود و مھارتي روز افزون رھبري كرد
استفاده كرد تا با مقررات سخت در برابر دستور شوراي » فرمان میالن«كرد، و از این فرصت با صدور 

كھ بر طبق آن كشتیھاي بیطرف باید، قبل ازآنكھ راه قارة اروپا را در پیش گیرند در یك  - تانسلطنتي انگلس
اوژن نھایت سعي خود را در راه دشوار اجراي . العمل نشان دھد عكس -بندر انگلیسي لنگر بیندازند

  محاصرة 

یاري خود درگذشت و استعفاھا، وفاداري خود را بھ ناپلئون حفظ كرد و سھ سال بعد از فوت پدر اخت
ستندال در كتاب صومعھ پارما بكرات ازخاطرة فراموش نشدني دوران سلطنت وي در ایتالیا یاد ). ١٨٢۴(

  .كرده است

بھ الیزا . ناپلئون كھ مقدار متصرفاتش بیش از تعداد برادرانش بود، بھ خواھرانش نیز زمینھایي بخشید
نشینھاي پیومبینو و لوكارا داد؛ وي در آنجا براي  ھزادهو شوھر مھربانش فلیچھ با تچوككي شا) ماریاآنا(

كارھاي عمومي پول خرج كرد؛ ادبیات و ھنر را سرپرستي نمود؛ وبھ تشویق پاگانیني پرداخت، بھ طوري 
ناپلئون او را مھیندوشس توسكانا كرد وآن زن در آنجا سرسختانھ نیكوكاري خود را  ١٨٠٩كھ در سال 

  .ھمچنان ادامھ داد

توانست زییاییھاي خود را  دانست، نمي ن بوناپارت، كھ ناپلئون او را زیباترین زن روزگار خود ميپولی
شاید  - با ژنرال شارل لوكلر ازدواج كرد؛ چھارسال بعد ) ١٧٩٧(در ھفدھسالگي . محدود بھ یك بستر كند

دومینیگ  – ناپلئون بھ او دستور داد كھ شوھرش را در سفر سن –براي جلوگیري از سبكسري او 
درجنگ علیھ توسن لوورتور ھمراھي كند؛ لوكلر در آنجا براثر ابتال بھ تب زرد درگذشت؛ پولین با جنازة 

با پرنس  ١٨٠٣در . او بھ اروپا بازگشت، در حالي كھ از زیبایي افسانھ وارش در نتیجة تب كاستھ شده بود
پیش گرفت، و كامیلو براي تسلي خاطر بھ كامیلو بورگزه ازداوج كرد، ولي بزودي راه و رسم بیوفایي 

ناپلئون از دایي خود و او بھ نام كاردینال فش خواھش كرد كھ بھ مالمت او . اي پناه برد آغوش معشوقھ
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از طرف من بھ او بگویید كھ مثل سابق زیبا نیست، و چند سال دیگر كمتر زیبا «: بپردازد، و بھ او گفت
  ».خوب باشد و سرتاسر عمر مورد احترام بماند تواند خواھد بود، در صورتي كھ مي

. پولین، كھ تأدیب نشده بود، از شاھزاده جدا شد، و خانة مجلل خود را بر روي افراد عشرت طلب گشود
كرد، ولي او ترجیح داد كھ مقر خود را در ) در ایالت ردجوامیلیا در ایتالیا(ناپلئون او را دوشس گواستاال 

تخطیھاي او را تحمل . ون كھ شیفتة قیافھ و روش و طبیعت خوب او شده بودناپلئ. پاریس قرار دھد
از این رو وي را بھ ایتالیا تبعید كرد، . آورد كرد؛ تا اینكھ در آینھ دید كھ اداي ملكھ ماري لویز را در مي مي

در . شتافت در مصایب بھ كمك او) چنانكھ خواھیم دید(بعدھا . و او در آنجا پس از چندي سالني دایر كرد
با این ھمھ، پولین مھربانترین «: وي گفتھ بود. بھ شوھر خود پیوست، و در آغوشش جان داد ١٨٢۵

  ».مخلوق عالم بود

اند كھ پوستش مثل اطلس  گفتھ. كارولین تقریبًا بھ ھمان اندازه زیبا، ولي در اواخر عمر زیانكارتر بود
ل؛ و از این بابت شبیھ ھمة اعضاي خانوادة بوناپارت بازوان، دستھا، و پاھایش در حد كما«. صورتي بود

با ژوآشم مورا، سرداري كھ پیش از آن در نبردھاي مصر و ایتالیا شھرتي ) ١٧٩٩(در ھفدھسالگي » .بود
بھ ھم رسانده بود، ازدواج كرد؛ وبھ سبب ھمین خدمات و اقدام حیاتي او در مارنگو ناپلئون او را مھیندوك 

  گامي كھ در پایتخت خود دوسلدرف سرگرم بود، ھن. برگ و كلو كرد

مورا براي باز یافتن ھمسر خود بھ پاریس مراجعت كرد، ولي جنگ، مورد عالقة . او را بھ بوردو فرستاد
كارولین در غیبتھاي مكرر او در صحنة جنگ، ادارة امور دوكنشین را بھ . او و خطر، كار ذوقي او بود

  .شد خوبي تمشیت داد كھ غیبت مورا غیر از لباسھاي مجللش احساس نمي عھده گرفت، و كارھا را چنان بھ

باالتر از این برادران و خواھران شھوتپرست، مادرشان لتیتسیا محكم و اغفال ناشده و تباھي ناپذیر نشستھ 
ناپلئون مبلغ  ١٨٠۶در . این زن، با غرور شدید و تاثر سخت، در پیروزیھا و مصایب آنھا سھیم بود. بود

اي زیبا با مستخدمان بسیار در پاریس  ھمچنین خانھ. العادة ساالنھ برایش معین كرد فرانك فوق ۵٠٠‘٠٠٠
گفت كھ با توجھ بھ بخت برگشتگي  زیست و مي جویي عادي خود مي در اختیارش گذاشت، ولي او با صرفھ

دند، و اگرچھ خودداري نفوذ كر خطاب مي) بانوي مادر(مر  بھ او مادام. كند احتمالي ناپلئون پس انداز مي
ھمراه پسر خود بھ جزیرة الب رفت و بازگشت، وبا اضطراب و دعا . گشت سیاسي بود بھ دنبالش نمي
از دولتھاي بزرگ خواست كھ مردي را، كھ در  ١٨١٨در . انگیز صد روزه بود خواندن ناظر واقعة ھیجان

ولي . ھلن آزاد كنند ولي جوابي بھ او داده نشد این زمان بھ سبب بیماري، خطري براي آنھا نداشت از سنت
 ١٨٣۶مرگ ناپلئون، الیزا، پولین و چند تن از نوادگان خود را با خونسردي عادي خود تحمل كرد، و در 

  !گویند زن بھ این مي. در سن ھشتاد و شش سالگي درگذشت

بود كھ بر نیازھاي اقوام تابع تكیھ اي معلول این واقعیت  علت اینكھ سلطة این خانواده دوام نیافت تا اندازه
تكرو بودند، و عقاید و امیال ) غیر از اوژن(نداشت، و ھمچنین بھ این سبب كھ ھر كدام از آن فرمانروایان 

ناپلئون، اول بھ فكر قدرت خود بود، و قوانیني وضع . ناپلئون بیش از ھمھ این طور بود - خود را داشتند
آمد؛ ولي با سختگیریھاي مالي  اثر شده بود عالي بھ نظر مي اي كھ بي ودالیتھكرد كھ در مقایسھ با دستگاه فئ

را از بین برد، فئودالیتة ) ملوك الطوایفي(اگر چھ فئودالیتھ . و نظامي خود آنھا را محدود و ضعیف كرد
رد، و شم برادران وخواھران خود را تیولداران عطاي خود مي. دیگري را بنیاد نھاد كھ ویژة خود او بود

خواست كھ رعایاي مطیعي باشند؛ درزمان جنگ، سرباز برایش تھیھ كنند؛ و در زمان  بنابر این از آنھا مي
داد كھ تقریبًا ھمة سرزمینھایي كھ بدین  وي عقیدة خود را دربارة این وضع چنین توضیح مي. صلح، مالیات

گ او را مجبور بھ شركت در آنھا كرده شد در جنگھایي بھ دست آمده بود كھ دولتھاي بزر ترتیب اداره مي
بایستي خود را خوشبخت بدانند كھ از  جنگي بودند، و مي» قوانین«بودند؛ بنابراین سرزمینھاي مزبور تابع 

اما در مورد . كنند قوانین كامًال جدید فرانسھ وحكومت مھربان مردي مستبد ولي روشنفكر استفاده مي
  :سنت ھلن اجماًال چنین بیان كرداش، موضوع را با تأثر در  خانواده
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  دربارة قدرت اخالقیم… كردند بسیار روشن است كھ خانواده ام بھ من زیاد كمك نمي

و آنھا از این وضع . ام ضعیف بودم اند، ولي من بھ طرز قابل مالمتي نسبت بھ خانواده حرفھاي زیادي زده
نشست، پشتكاري و سماجت آنھا ھمیشھ فائق  ميبخوبي خبر داشتند، پس از آنكھ اولین طوفان مقاومتم فرو 

كردند، در این مورد اشتباھات بزرگي كردم، اگر ھر یك از آنھا  خواستند مي آمد، و با من ھر چھ مي مي
توانستیم بھ اتفاق  ھایي داده بودند كھ ادارة امورشان را بھ آنھا سپرده بودم، مي انگیزة مشتركي بھ توده

توانستیم كھ صورت كره را  كرد؛ مي برویم؛ ھمھ چیز در مقابل ما سقوط ميیكدیگر تا قطبھاي زمین 
من سعادت چنگیزخان را نداشتم كھ داراي چھار پسر بود، و ھیچ یك از آنھا رقابتي بھتر از . عوض كنیم

را فورًا خود . رساندم ھرگاه یكي از برادرانم را بھ سلطنت مي. شناخت كھ بھ او صادقانھ خدمت كند این نمي
وي دیگر آن جانشیني نبود . دانست؛ و این عبارت كامًال مسري شده بود مي» براثر لطف خداوند«پادشاه 

كوششھاي او كمكي بھ . بایستي از او برحذر باشم كھ بتوانم بھ او اعتماد كنم؛ بھ صورت دشمني بود كھ مي
رانم در واقع مرا بھ منزلھ براد… آمد كرد ولي در جھت استقالل خود او بھ عمل مي كوششھاي من نمي

وقتي كھ شكست خوردم، دشمنان خلع آنھا را بزور نخواستند وحتي آن را ! ھا بیچاره… دانستند مانعي مي
؛ و حاال ھیچ یك از آنھا قادر بھ برانگیختن ]زیرا خلع آنھا خود بھ خود انجام گرفت[بر زبان نیاوردند 
مند شدند، بار  ه قرار گرفتھ بودند، از نعمتھاي سلطنت بھرهآنھا كھ با زحمت من در پنا. نھضتي ملي نیست

  .كشیدم را من بھ تنھایي مي

ناپلئون پس از آنكھ شاھزاده نشینھایي را فتح كرد كھ شمار آنھا از شمار شاھزاده و شاھزاده خانمھاي 
ن یا سایر ھمخونش بیشتر بود، محلھایي را كھ از لحاظ سوق الجیشي اھمیت زیادي نداشتند بھ سردارا

از این رو مارشال برتیھ استان نوشاتل را دریافت داشت؛ كامباسرس فرمانرواي . خدمتكاران خود سپرد
از سایر ایاالت ایتالیا، دو كنشینھاي كوچكي را جدا كردند؛ فوشھ دوك . پارما شد و لوبرون دوك پیاچنتسا

بود كھ قسمتھاي تجزیھ شدة ایتالیا را بھ سرانجام، ناپلئون امیدوار . اوترانتو شد و ساواري دوك روویگو
صورت یك كشور درآورد و آن را بھ منزلة واحدي در یك فدراسیون اروپایي، تحت رھبري فرانسھ 

كردند و بھ مقام  آن ھم بھ شرطي كھ آن واحدھا، كھ بھ اختالفات خود افتخار مي –وسلسلة خود، وارد كند 
شد در نوعي كلیت از  تصورات باطل را كھ موجب پایداري آنھا ميتوانستند این  بردند، مي یكدیگر حسد مي

بین ببرند و تا حدي آماده باشند كھ بگذارند دولتي دور دست و بیگانھ قوانین آنھا را بنویسد و تجارتشان را 
  !تنظیم كند

II - اوت  ٢١ – ١٨٠٧اكتبر  ١٨: جنگ اول شبھ جزیره
١٨٠٨  

بھ  ١٨٠٧اكتبر  ١٨اتریش در . كرد اطاعت مي» فرمان برلین«از تقریبًا ھمة قارة اروپا  ١٨٠٧تا سال 
تركیة . دسامبر آن را امضا كرد ١٢محاصرة بري پیوست؛ دستگاه پاپي زبان بھ اعتراض گشود ولي در 

. عثماني ناراضي بود،ولي بر اثر ھمكاري مداوم روسیھ و فرانسھ ممكن بود كھ مجبور بھ اطاعت شود
  د، ولي از طرف شرق محدود بھ پرتغال متحد انگلیس بو

كرد كھ شاید  امپراطور تصور مي. در اختیار ناپلئون قرار داشت) ظاھرًا(محاصره بود، و از لحاظ نظامي 
رغم كشتیھاي جنگي انگلیس  تا پرتغال را، علي -ولو اینكھ از طریق اسپانیا بگذرد - كاري بتوان انجام داد

كردند بھ  جود عمال بریتانیا كھ برتجارت آن كشور نظارت ميكھ بنادر آن را تحت نظر داشتند و با و
  .اطاعت خویش وادارد

، ناپلئون بھ دولت پرتغال اطالع داد كھ باید بنادر خود را بر روي كاالھاي انگلیسي ١٨٠٧ژوئیة  ١٩در 
اكتبر لشكري فرانسوي مركب از بیست ھزارتن، كھ بیشتر آنھا سربازان  ١٨در . پرتغال نپذیرفت. ببندد
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مردم و دولت . اسپانیا شدندتجربھ بودند، بھ رھبري آندوش ژونو از رودخانة بیداسوا گذشتند و وارد  بي
ازآنھا استقبال كردند، زیرا مردم امیدوار بودند كھ ناپلئون پادشاه آنھا را از دست وزیري خائن نجات 

  .خواھد داد، و آن وزیر انتظار داشت كھ ناپلئون در ازاي ھمكاري او وي را در تجزیة پرتغال سھیم كند

فرزندش . كارلوس سوم بھ پایان رسیده بود) ١٧٨٨( دورة درخشان عصر روشنگري در اسپانیا با مرگ
كارلوس چھارم كھ در این ھنگام شصت سالھ بود اگر چھ حسن نیت داشت، از لحاظ فعالیت و فراست 

اش، پادشاه بھ طور محسوس بھ  ضعیف بود؛ در تابلو معروف گویا بھ نام كارلوس چھارم و خانواده
. و ملكھ ماریالویسا بیشتر قیافة مردي را دارد تا صورت زني را مند است تا بھ تفكر، خوردن بیشتر عالقھ

ولي ماریا از آنجا كھ زن بود، و از شوھر مطیع خود رضایت نداشت، آغوش خود را بھ روي مانوئل دو 
مردم اسپانیا، كھ از لحاظ جنسي . گوذوي گشود و او را كھ افسرگارد سلطنتي بود وزیر اعظم كرد

پا ھستند، از این رابطھ بھ وحشت افتادند، ولي گوذوي كھ تأدیب نشده بود فكر تصرف اخالقیترین مردم ارو
. خواست كھ اگر بھ تخت و تاجي نرسد الاقل دو كنشیني بھ دست آرد پروارنید و مي پرتغال را درسر مي

ھ حاضر شده بود ب ١٨٠۶گویا فراموش كرده بود كھ در  - وي در فكر دریافت كمك از طرف ناپلئون بود
ناپلئون آرزوھاي گوذوي را تأیید و تشویق كرد، و . كمك پروس كھ درصدد جنگ علیھ فرانسھ بود بشتابد

بھ موجب این ). ١٨٠٧اكتبر  ١٧(بھ امضا رساند » فتح و اشغال پرتغال«اي براي  در فونتنبلو عھدنامھ
كة اسپانیا باشد؛ استانھاي عھدنامھ مقرر شد كھ نواحي شمال غربي بھ پرتغال، بھ انضمام پورتو، تیول مل

آلگاروا و آلنتژو در جنوب بھ گوذوي تعلق گیرد؛ قسمت مركزي، بھ انضمام لیسبون، تا اطالع ثانوي تحت 
شود كھ طرفین عالي مقام  چنین مفھوم مي«: عھدنامھ آمده بود ١٣در مادة . نظارت فرانسھ باقي بماند

ي پرتغال را بھ طور متساوي میان خود تقسیم خواھند متعاھد جزایر، مستعمرات، و سایر متصرفات دریای
بر طبق چند مادة سري تصریح شده بود كھ ھشت ھزار پیاده نظام وسھ ھزار سواره نظام اسپانیایي ».كرد

  .بھ نیروھاي ژونو، مأمور تصرف پرتغال، خواھند پیوست

  ود، بر كشتي سوار شده، بھ خانوادة سلطنتي پرتغال، كھ در برابر این قواي مركب قادر بھ مقاومت نب

فرانك بر اتباع  ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠وي براي پرداخت ھزینة عملیات لشكر كشي خود غرامتي بھ مبلغ . آمد مي
ناپلئون ظاھرًا بھ منظور كمك بھ ژونو در صورت لشكركشي انگلیسیھا بھ . جدید خویش تحمیل كرد

اسپانیا فرستاد، و آنھا را تحت فرماندھي واحد پرتغال، و باطنًا براي مقاصد بزرگتري، سھ لشكر دیگر بھ 
  .مورا گذاشتھ بھ او دستور داد كھ بعضي از نقاط سوق الجیشي مجاور مادرید را تصرف كند

ترسید  سالھ، كھ مي وسھ فردیناند، ولیعھد بیست. اختالفات در داخل دولت اسپانیا بھ سود ناپلئون تمام شد
اي بھ منظور سرنگون كردن آن وزیر مورد توجھ  خت شود، در توطئھگوذوي مانع از رسیدن او بھ تاج و ت

، و در )اكتبر ٢٧(گوذوي این نقشھ را كشف كرده، فردیناند و حامیان او را بھ زندان افكند .شركت جست
آید وممكن است  دوماه بعد، چون خبر یافت كھ مورا بھ پیش مي. صدد محاكمة آنھا بھ علت خیانت بر آمد

از این . ي زندانیان شود، آنھا را آزاد كرد، و آماده شد تا ھمراه شاه و ملكھ بھ آمریكا بگریزدخواھان آزاد
پادشاه مبھوت بھ . ؛ گوذوي اسیر و زنداني شد)١٨٠٨مارس  ١٧(رو مردم شھر سر بھ شورش برداشتند 
 ٢٣(رد مادرید شد مورا، بنا بھ دستور ناپلئون، باقواي فرانسوي وا. سود پسر خود از سلطنت كناره گرفت

كارلوس استعفاي . ، گوذوي را آزاد ساخت، و از شناسایي فردیناند بھ عنوان پادشاه امتناع ورزید)مارس
تالران بھ ناپلئون توصیھ كرد كھ تخت و تاج اسپانیا را متصرف . خود را لغو كرد، ھرج و مرج باالگرفت

  .شود

وي ھم از كارلوس چھارم . استفاده كرد -وجود آورده بودكھ احتماًال خود آن را بھ  -ناپلئون از این فرصت
، بھ )در حدود سي كیلومتري شمال مرز اسپانیا و فرانسھ( و ھم از فردیناند ھفتم دعوت كرد كھ در بایون 

آوریل وارد شد، و  ١۴امپراطور در . منظور بازگرداندن نظم و ثبات در دولت اسپانیا، با وي مالقات كنند
ناپلئون آن جوان و مشاورش، كانون خوان كانون خوان اسكوییكویز، را بھ ناھار . آوریل ٢٠فردیناند در 

دعوت كرد، و بھ این نتیجھ رسید كھ آن جوان از لحاظ احساسات و عقل آنقدر بالغ نیست كھ ھیجانات مردم 
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گیري را با  ھوي این نتیج. جلوگیري كند و اسپانیا را بھ صورت متحد سودمندي براي فرانسھ نگاه دارد
كنان گفت كھ  ولیعھد اعتراض. اسكوییكویز در میان نھاد، و او نیز با اكراه آن را بھ اطالع فردیناند رسانید

وي تاج و تخت را بر اثر استعفاي پدر خود بھ دست آورده است، وقاصداني بھ مادرید فرستاد تا بھ حامیان 
ین قاصدان را گرفتند و گزارشھاي آنان را نزد ا. خود بگوید كھ در برابر قدرت ناپلئون عاجز است

چون شایع شد كھ . امپراطور آوردند؛ با وجود این، اخبار مربوط بھ وضع فردیناند بھ پایتخت اسپانیا رسید
آوریل بھ بایون رسیده و موراكھ در مادرید بھ حكمروایي مشغول  ٣٠كارلوس چھارم ملكھ، و گوذوي در 

ر پادشاه و پسر جوانتر و دخترش را بھ بایون بفرستد، مردم بدگمان شدند كھ بود مأمور شده است كھ براد
روزي كھ از مدتھا  – ١٨٠٨مھ  ٢در . مبادا ناپلئون بخواھد بھ سلطنت سلسلة بوربون در اسپانیا خاتمھ دھد

  پیش در تاریخ اسپانیا بھ 

لطنتي گرد آمدند و كوشیدند گروھي خشمگین در برابر قصر س - شھرت یافتھ است ) دوم مھ(دوس دومایو 
اینان بھ طرف سربازان فرانسھ كھ از كالسكة . كھ از حركت شاھزاده و شاھزاده خانم جلوگیري كنند

كردند سنگ انداختند؛ گفتھ شد كھ بعضي از این سربازان را قطعھ قطعھ كردند، مورا  سلطنتي حفاظت مي
این [ نقاش]چنین كردند، و گویا . تا متفرق شوند بھ سربازان خود دستور دادكھ بھ مردم تیراندازي كنند

شورش در مادرید فرونشست، ولي در سراسر . منظره را با قدرت تمام نشان داده و بھ یادگار نھاده است
  .اسپانیا باال گرفت

، ھم كارلوس و ھم فردیناند را بھ حضور )مھ۵(ھنگامي كھ گزارش این شورش دربایون بھ ناپلئون رسید 
اند اسپانیا بر  با حالت عصباني ساختگي و حساب شدة خود آنھا را مالمت كرد كھ چرا گذاشتھ خواست، و

. اثر بیكفایتي آنھا بھ ھرج و مرجي گرفتار و تبدیل بھ صورت متحد غیر قابل اعتمادي براي فرانسھ بشود
ناپلئون بھ آن . كردند پدر و مادر، فرزند را بھ باد مالمت و ناسزا گرفتند و او را متھم بھ طرح قتل پدر

جوان وحشتزده تا ساعت یازده شب مھلت داد كھ استعفا كند، و در صورت امتناع، بھ پدر و مادرش سپرده 
فردیناند تسلیم شد، و تاج و تخت را بھ . خواھد شد تا او را بھ زندان اندازند و بھ سبب خیانت محاكمھ كنند

تاق امنیت و آرامش بود تا قدرت، سلطنت را بھ ناپلئون تقدیم كارلوس ھم كھ بیشتر مش. پدر خود بازگردانید
كرد، و او آن را بھ برادرش لویي واگذاشت كھ نپذیرفت؛ سپس آن را بھ ژروم بخشید كھ بھ این مقام 

. اي نداشت؛ و سرانجام آن را بھ ژوزف داد كھ در واقع اجبارًا آن را پذیرفت خطرناك چندان عالقھ
. و گوذوي را بھ مارسي فرستاند تا درجایي راحت و زیرنظر محافظان بگذرانند كارلوس، ماریالویسا،

فردیناند و برادرش را با عواید كافي آرام كردند، و تالران مأمور شد كھ آنھا را در قصر واالنسھ در رفاه و 
ي بھ پاریس كرد كھ معاملة سودمندي انجام داده است باتأن سپس ناپلئون چون احساس مي. امنیت نگاه دارد

  .گرفت بازگشت، در حالي كھ در ھر قدم، بھ عنوان فرمانرواي شكست ناپذیر اروپا، مورد استقبال قرار مي

مورا كھ انتظار داشت پادشاه اسپانیا شود با خشم وغضب براي تصدي جانشیني ژوزف بھ عنوان پادشاه 
وي . وارد مادرید شد ١٨٠٨وئن ژ ١٠ژوزف پس از توقف كوتاھي در بایون در . ناپل بھ این شھر رفت

كرد كھ در  بھ ناپل خوگرفتھ بود، و در اسپانیاي عبوس و پرھیزگار، فقدان آن لذت زندگي را احساس مي
اي بھ  آزادیخواھانھ وي یك قانون اساسي نیمھ. شد ایتالیا باعث آرامش روح قابل اشتعال مردمان جنوب مي

نامة ناپلئون بود،  م شده بود و داراي قسمت اعظم مواد قانوناسپانیا آورد كھ توسط ناپلئون بسرعت تنظی
عنوان تنھا مذھب اسپانیا  آیین كاتولیك بھ) ھمان گونھ كھ كارلوس چھارم اصرار كرده بود(ولي در آن 

بسیاري از آزادیخواھان اسپانیا از او . ژوزف نخست كوشید كھ فرمانروایي محبوب باشد. شناختھ شده بود
اي بھ مذھب  دانستند كھ واقعًا عالقھ د؛ اشراف كناره گزیدند؛ و روحانیان او را فردي ميطرفداري كردن

  ندارد؛ و عوام از این خبر 

بھ آن بركت داده بود، منقرض كرده و مردي را برجاي آن نھاده است كھ شاید یك كلمھ اسپانیایي نداند، و 
  . كامًال فاقد قدرت رھبري در آن زمان است
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كرد، بر  ھایي عبوس و درھم جلوه مي خشمي كھ ابتدا بھ صورت چھره: شد رعت تشدید ميخشم مردم بس
ھاي كشاورزان در صدھا محل قیام كرده، خود  دستھ. زبانھا جاري، و مآال بھ صورت شورشي ظاھر شد

را سالحھاي كھن و چاقوھاي تیزي مسلح كردند؛ ھر خانھ بھ صورت زرادخانھ، و ھر جبھ بھ صورت 
. دادند ماند ھدف قرارمي آنان ھر سرباز فرانسوي را كھ از سربازخانھ یا جوخة خود دور مي. رآمددامي د

افراشتند، و ژوزف را مردي  روحانیان اسپانیایي در برابر تفنگھاي فرانسوي صلیبھاي خود را برمي
مش، و یوسف بھ نام خداوند، مادر معصو«دانستند و جماعات مسیحي را » لوتري، فراماسون، و بیدین«

  .بھ شورش فراخواندند» مقدس

خشم مردم باال گرفت و منجر بھ قطع عضو، اختھ كردن، بھ صلیب كشیدن، گردن زدن، بھ دار آویختن، و 
لشكریان اسپانیا . چنانكھ گویا آن، را در تابلو معروف بھ مصائب جنگ نشان داده است -بھ میخ كشیدن شد

ورشیان پیوستند؛ آتشبارھاي آنان پادگانھاي پراكندة فرانسویان را صفوف خود را دوباره منظم كرده بھ ش
كردند، چھ ھم با  اینان بمراتب بھتر از افسران فرانسوي كار مي. كھ سربازاني اندك داشتند در ھم كوبیدند

 در(در بایلن . زمین آشنایي داشتند و ھم مواجھ با كمبود نفرات، تجھیزات و تازه كار بودن افراد نبودند
دو لشكر فرانسوي، كھ بھ اشتباه تصور مي كردند  ١٨٠٨ژوئیة  ٢٠در ) شمال شرقي قرطبھ یا كورذووا

 ٢٢‘٨٠٠: ان،د ضمن یكي از شرم آوررترین شكستھاي تاریخ تسلیم شدند در محاصرة قواي برتري درآمده
ثر كمبود غذا و شیوع نفر بھ اسارت درآمدند، و درجزیرة كوچك كابررا زنداني شدند؛ بسیاري از آنھا بر ا

ژوزف و بقیة نیروھا كھ از كمك نظامي عمدة قوایش محروم مانده بودند از مادرید . بیماري درگذشتند
كیلومتري شمال شرقي پایتخت مستقر  ٢۵٠عقبنشیني كردند و در خطي دفاعي در طول رودخانة ابرو در 

  .شدند

دة نیروي رو بھ زوال ژونو در لیسبون دیگر از در این ضمن دولت انگلیس، با این امیدواري كھ باقیمان
را با یك ناوگان و یك ارتش بھ ) دیوك آو ولینگتن آینده(طرف اسپانیا تقویت نخواھد شد، سر آرثر ولزلي 

سربازان خود را در مصب رودخانة موندگو پیاده كرد، و  ١٨٠٨وي در اول ژوئیة . پرتغال فرستاد
  . تغالي بھ او پیوستندبزودي گروھھایي از پیاده نظام پر

 ١٣‘٠٠٠ژونو، كھ بھ جاي آماده نگاھداشتن سربازانش بھ عیش و نوش و استراحت پرداختھ بود، با 
و ) ١٨٠٨اوت  ٢١(سرباز ولزلي مواجھ شد ١٩‘٠٠٠سرباز وظیفھ از لیسبون بیرون آمد و در ویمیرو با 

سھ بھ شبھ جزیرة ایبري ظاھرًا بھ پرتغال دوباره متحد انگلیس شد، و حملة فران. شكستي سخت خورد
  .صورت شكستي كامل درآمد

بھ پاریس رسید،  ١٨٠٨اوت  ١۴ناپلئون پس از دیدار پیروزمندانة خود ازایاالت غربي، ھنگامي كھ در 
  كنند، و در  دریافت كھ دشمنان سنتي او از شكستھاي فرانسھ اظھار شادي مي
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  موزة ولینگتن، لندن. آو ولینگتنآرثر ولزلي، اولین دیوك : سرتامس الرنس
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  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٨٢٧حدود (آرثر ولزلي، اولین دیوك آو ولینگتن : جكسن. جي

رسید تشكیل  صددند كھ اتحادیة دیگري علیھ این نابودكنندة ملتھا كھ خود اكنون قابل شكست بھ نظر مي
. ریخت گفت ولي طرح جنگ را مي از صلح سخن ميمترنیخ، سفیر اتریش در پاریس، با ناپلئون . دھند

فرایھرفوم اوندتسوم شتاین، صدر اعظم پروس، كشوري كھ سخت مشتاق آزاد شدن بود، درماه اوت این 
آید، و  ناپذیر مي در اینجا جنگ میان فرانسھ و اتریش بھ نظر اجنتاب«: سال بھ دوستي چنین نوشت

لئون، كھ عمالش آن نامھ را بھ دست آورده بودند، با این عقیده ناپ» .سرنوشت اروپا را تعیین خواھد كرد
  ».جنگ تا بھار بھ تعویق افتاد«: موافق بود، و بھ برادر خود لویي نوشت

خود را كھ ھرگز » ارتش بزرگ«آیا باید . بایستي در پیش گیرد مردد بود ناپلئون در انتخاب راھي كھ مي
ش را فرونشاند؛ ولزلي را مجبور بھ فرار بھ سوي كشتیھاي خود شكست نخورده است بھ اسپانیا ببرد؛ شور

كند؛ شكافي را كھ با توجھ بھ وضع پرتغال در محاصرة بري ایجاد شده است ببندد؛ و با این خطر مواجھ 
شود كھ اتریش و پروس، ضمن اشتغال بھترین سربازان فرانسھ در ھزاران كیلومتر دورتر، بھ فرانسھ 

اي ضمن گرفتاري او در اسپانیا جلوگیري  در، در تیلزیت، قول داده بود كھ از چنین حملھحملھ كنند؟ آلكسان
كند؛ ولي آیا تزار بھ قولي كھ تحت فشار داده بود وفا خواھد كرد؟ شاید بھ او بتوان امتیازات بیشتري 

ستارگان سیاسي  ناپلئون تزار را بھ كنفرانسي در ارفورت دعوت كرد تا او را تحت تاثیر كھكشاني از.داد
  .قرار دھد و بھ ایفاي قول مجبورش كند

III - ١٨٠٨اكتبر ١۴- سپتامبر ٢٧: جمع بزرگان درارفورت  
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ھمة . شود ناپلئون براي آن كنفرانس چنان خود را بھ دقت مجھز كرد كھ گویي براي جنگي آماده مي
از . خود در آنجا حضور یابند اي شاھانھ و با ملتزمین ركاب پادشاھان و دوكھا را دعوت كرد كھ بھ شیوه

. اي آمدند كھ در خاطرات چاپ شدة تالران نام آنھا سھ صفحة فھرست را دربرگرفتھ است این عده بھ اندازه
ناپلئون نھ تنھا خانواده بلكھ بیشتر سرداران خود را با خود آورد، و از تالران خواست كھ از گوشة عزلت 

ھمچنین بھ . ختن مذاكرات و نتایج با آیین و آداب ظاھري یاري دھدبیرون آید و بھ شامپانیي در منطبق سا
را با ھمة اسباب الزم براي  - از جملھ تالما -فرانسز - كنت دو رموزا دستور داد كھ بھترین بازیگران كمدي

خواھم كھ  مي«: در این باره گفت. آوردن بھترین تراژدیھاي كالسیك درام فرانسھ حاضر كند صحنھ روي
اي نیست كھ بر اثر آن آسانتر  زیرا ھیچ مذاكره. ر روسیھ را با منظرة قدرت خود ذخیره كنمامپراطو

  ».نشود

  آن ماه مسافت ھشت كیلومتر را سواره جھت استقبال  ٢٨سپتامبر بھ ارفورت رسید، و در  ٢٧وي در 

در شھري آلماني كھ  تزار آماده شده بود، جز اینكھ ناپلئون تردیدي باقي نگذاشت كھ میزبان است و آن ھم
آلكساندر فریب ھدایا و چاپلوسیھا را نخورد، اما . صورت قسمتي از امپراطوري فرانسھ درآمده است بھ

مقاومت آلكساندر در برابر افسونھاي ناپلئون . ناپلئون نیز از ھیچ گونھ راه و رسم دوستي فروگذار نكرد
بیشتر شد، و  - از اتریش حمایت كند نھ از فرانسھ كھ در نھان بھ وي نظر داد  - ھاي تالران براثر توصیھ

استدالل تالران این بود كھ اتریش كانون آن تمدن اروپایي است كھ، بھ عقیدة وي، ناپلئون درصدد تخریب 
گذشتھ از این، » فرانسھ متمدن است، ولي فرمانروایش متمدن نیست«ھمچنین گفت كھ . آن است، نھ فرانسھ

سود روسیھ خواھد بود؟ ھنگامي كھ ناپلئون در صدد تحكیم اتحاد بھ وسیلة ازدواج تقویت فرانسھ چگونھ بھ 
با خواھر تزار بھ نام گراند دوشس آنا برآمد، تالران بھ تزار توصیھ كرد كھ با این پیشنھاد مخالفت كند، و 

ناپلئون طفره  گر بھ بھانة اینكھ این كارھا در دست تزاریناست، در پاسخ دادن بھ پیشنھاد آن روسي حیلھ
تزار بھ پاداش این عمل زمینة ازدواج برادرزادة آن دیپلمات را با دوشس دینووارث دوكنشین . رفت

تالران بعدھا ازخیانت خود چنین دفاع كرد كھ اشتھاي ناپلئون بھ بلعیدن ملتھا نھ تنھا . كورالند فراھم آورد
شد؛ بھ عقیدة او خیانتش بھ  و تجزیة فرانسھ ميكرد، بلكھ منجر بھ اضمحالل  اروپا را با جنگ فرسوده مي

اما از این زمان بھ بعد آداب نیكوي او تأثیر بدي در ھمھ جا . ناپلئون بھ منزلة وفاداري بھ فرانسھ بوده است
  .باقي گذاشت

در . وایمار مشھورترین فرد از اتباع خودرا دعوت كرد تا بھ ارفورت بیاید -در طي كنفرانس، دوك ساكس
تامبر ناپلئون، چون نام گوتھ را در فھرستي از افراد تازه وارد دید، از دوك تقاضا كرد كھ موجبات سپ ٢٩

، زیرا ناپلئون را )اكتبر ٢(گوتھ باخشنودي وارد شد . مالقات او را با آن شاعر فیلسوف فراھم آرد
د ساختن اروپا زیر و، كامًال با متح» كھ جھان بھ خود دیده است«دانست  مي» بزرگترین مغز متفكري«

وي ھنگام چاشت خوردن امپراطور با تالران، برتیھ، ساواري، و ژنرال دارو . نظر چنین فردي موافق بود
تالران در خاطرات خود آنچھ را كھ مدعي بود خاطرة دقیقي از این دیدار مشھور . بھ حضور او رسید

اركھ ھمراه گوتھ بود، گزارشي داده است فلیكس مولر، یكي از قضات اھل و ایم. (باشد ذكر كرده است مي
  .)كھ با آن فقط قدري تفاوت دارد

ترین شاعر درامنویس آلمان  دانم كھ شما برجستھ مي… . آقاي گوتھ، از دیدن شما مشعوفم«:ناپلئون گفت
  ».ھستید

شیلر، لسینگ، و ویالنت مسلمًا معروف حضور … . كنید اعلیحضرتا، شما بھ كشور من ظلم مي«
  ».ضرت ھستنداعلیح

شما … . ام اثر شیلر را خوانده» جنگ سي سالھ«ولي تاریخ . شناسم كنم كھ آنھا را خوب نمي اعتراف مي«
  »!كنند كنید، جایي كھ مشھورترین ادباي آلمان با یكدیگر مالقات مي معموًال در وایمار زندگي مي
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تنھا یك مرد در وایمار است كھ در اعلیحضرتا، در آنجا تحت حمایت بیشتري ھستند، ولي در زمان حال «
  ».سراسر اروپا شھرت دارد، و آن ھم ویالنت است

  ».دیدم شدم اگر آقاي ویالنت را مي خیلي خوشحال مي«

  »….اگر اعلیحضرت بھ بنده اجازه بفرمایند كھ از او خواھش كنم، اطمینان دارم كھ بي درنگ خواھد آمد«

  »آید؟ از تاسیت خوشتان مي«

  ».آید ضرتا، از او بسیار خوشم ميبلي، اعلیح«

در وایمار بھ . بھ ویالنت بنویسید كھ اینجا بیاید. ولي من نھ؛ اما در این باره بعدًا صحبت خواھیم كرد«
  ».دوك مرا بھ آنجا دعوت كرده است. بازدید او خواھم رفت

  !د این استمر: شود كھ چون گوتھ از اتاق بیرون رفت ناپلئون بھ برتیھ و دارو گفت گفتھ مي

احتماًال از حافظھ و . چند روز بعد، ناپلئون در میان گروھي از بزرگان از گوتھ و ویالنت پذیرایي كرد
  :گفت كرد، مانند منتقدي ادبي، كھ بھ اطالعات خود اعتماد دارد، سخن مي خاطرات خود استمداد مي

ھستید ما بھ » ابرون«مؤلف آگاتون و شما . آقاي ویالنت، ما آثار شما را در فرانسھ بسیار دوست داریم«
  ».گوییم شما ولتر آلمان مي

  ».… اعلیحضرتا، اگر این مقایسھ درست ھم باشد، خوشامدگویي است«

شما بھ سبكي مبھم نوشتھ شده » پرگرینوس«شما و » اگاتون«شما » دیوگنس«بگویید ببینم، آقاي ویالنت 
ابر مردي مثل شما باید ھر سبكي را بھ طور واضح . ھ استكھ تخیل را با تاریخ و تاریخ را با تخیل آمیخت

ترسم كھ در این باره زیاد حرف بزنم، زیرا سر و كارم با مردي است  ولي مي… . از یكدیگر متمایز كند
  ».كھ بیش از من از موضوع اطالع دارد

شكاري درینا، و دیدن  پس از. كیلومتري و ایمار پیش راندند ٢۵اكتبر، ناپلئون و میھمانان تا حدود  ۵در 
نمایش مرگ قیصر در تئاتر وایمار، میزبانان و میھمانان در مجلس رقصي شركت كردند كھ عظمت محیط 

اي رفت و گوتھ  ولي ناپلئون بھ گوشھ. و فریبندگي زنان آن بزودي باعث شد كھ اشعار ولتررا فراموش كنند
ناپلئون دربارة دو موضوع مورد . خود آوردند آنھا ادیبان دیگري را با. و ویالنت را بھ حضور خواست

  :با آنھا، مخصوصًا با ویالنت، سخن گفت - تاریخ و آثار تاسیت -عالقة خود

از یك لحاظ این نوع درام . ترین مكتب افراد برتر تلقي شود انگیز خوب باید بھ منزلة شایستھ یك درام غم
وقتي كھ انسان تنھاست زیاد تحت تأثیر قرار . دبھترین تاریخھا تأثیر كمي دار. باالتر از تاریخ است

  .شوند شوند، تحت تاثیرات قویتر و پایدارتر واقع مي گیرد؛ وقتي كھ افراد جمع مي نمي

. كنید، ھرگز چیزي بھ من یاد نداد دھم كھ تاسیت تاریخدان، كھ از او ھمیشھ نقل قول مي بھ شما اطمینان مي
تر باشد؟ او در  بیشتر از او از نژاد بشر بدگویي كند و از او غیرمنصف توانید كسي را پیدا كنید كھ آیا مي

… شمارد ترین افراد مي بیند؛ امپراطوران را بھ منزلة پست ھایي جنایتكارانھ مي ترین اقدامات، انگیزه ساده
بھ اي از مدارك زندانھاي روم است، و ھمیشھ مربوط  ي او تاریخ نیست، بلكھ خالصھ»ھا سالنامھ«كتاب 

چقدر غامض ! اي چھ سبك پیچیده… زنند اتھامات، محكومان، و افرادي است كھ رگ خود را در حمام مي
ببینید تزار . ایم كھ دربارة تاسیت حرف بزنیم اینجا نیامده… گویم، آقاي ویالنت؟ ولي  راست نمي… !است

  .رقصد آلكساندر چھ خوب مي
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سوئتونیوس و «سخن گفت، و خاطر نشان ساخت كھ  ویالنت مغلوب نشد، و از تاسیت با شجاعت و ادب
گویند تا تاسیت، و آن ھم با بیاني نارسا، در صورتي كھ ھیچ  دیوكاسیوس از تعداد بیشتري جنایت سخن مي

با توجھ «: اي جسورانھ بھ ناپلئون اظھار داشت و سپس با اشاره» .انگیزتر از قلم تاسیت نیست چیز شگفت
اما وقتي از … .كند كھ او فقط جمھوري مردم را دوست داشت ان تصور مياثر نبوغ تاسیت، انس بھ 

گوید كھ بھ آن خوبي امپراطوري و آزادي را با یكدیگر تلفیق كردند، انسان احساس  امپراطوراني سخن مي
اعلیحضرتا، اگر واقعیت داشتھ … . او زیباترین كشف بر روي زمین است  كند كھ ھنر حكومت در نظر مي

شوند، واقعتر این خواھد بود كھ بگوییم ھرگاه  كند مجازات مي بگوییم جباراني را كھ او تصویر مي باشد كھ
  ».دھد مند سازد، بھ آنھا پاداش مي ھاي فرمانروایان خوب را ترسیم كند و آنان را از افتخار آینده بھره چھره

طرف من قویتر «: ھ گشت، و گفتشنوندگان از این حاضر جوابي تند مشعوف شدند، و ناپلئون اندكي آشفت
… اید از آن است كھ بتوانم با او مجادلھ كنم، آقاي ویالنت، و شما ھیچ یك از مزایاي خود را ازیاد نبرده

گردم،  فردا بھ ارفورت بر مي. دھم بھ این موضوع بھ اشكال تن در مي… .ام خواھم بگویم مغلوب شده نمي
  .از این مالقات بعدي آنھا گزارشي در دست نیست» .و مباحثات خودمان را ادامھ خواھیم داد

ناپلئون بھ گوتھ اصرار كرد كھ بیاید و در پاریس . اكتبر بیشتر مھمانان بھ ارفورت بازگشتھ بودند ٧تا 
در آنجا محیط بزرگتري براي مشاھدات و موضوعات بسیاري براي ابداعات «: زندگي كند، و بھ او گفت

اكتبر، امپراطور نشان لژیون دو نور را بھ گوتھ و ویالنت اعطا  ١۴در » .شتشاعرانة خودتان خواھید دا
  .كرد

ھاي خود را تجدید و  اي را تنظیم وعھدنامھ در این ضمن وزیران امور خارجة دو كشور موافقت نامھ
. بندمتقابًال تعھد كرده بودند كھ در صورتي كھ مورد حملة دولت ثالثي قرار بگیرند، بھ كمك یكدیگر بشتا

نیز قرار شد آلكساندر در تصرف واالكیا و مولداویا آزاد باشد، ولي نھ در تصرف تركیة عثماني؛ ناپلئون 
دو روز بعد . اكتبر عھدنامھ بھ امضا رسید ١٢در . توانست با دعاي خیر تزار بھ سوي اسپانیا برود نیز مي

راندند؛ پیش از جدا شدن، یكدیگر را در امپراطوران از ارفورت بیرون رفتند؛ مدتي نیز در كنار ھم اسب 
ناپلئون مطمئن تر از .) ولي دیگر مالقات نكردند. (آغوش گرفتند، وقول دادند كھ باز ھم با ھم مالقات كنند

را بھ اسپانیا ببرد و برادرش » لشكر بزرگ«زماني كھ آمده بود بھ پاریس بازگشت، ولي تصمیم داشت كھ 
  .ل اسپانیا بنشاندژوزف را دوباره برتخت نامقبو

IV- ژانویة  ١۶-١٨٠٨اكتبر  ٢٩:جنگ دوم شبھ جزیره
١٨٠٩  

  امپراطور . تند، پیروزمندانھ، و بیھوده: این جنگ، جنگي نمونھ از مصافھاي ناپلئون است

آنھا با . كرد كھ تسلسل بي پایان جنگھا موجب مخالفت روز افزون ملت فرانسھ شده است بخوبي احساس مي
او ھمعقیده بودند كھ جنگھاي او در جبھة شرق توسط دولتھایي برپا شده بود كھ بھ منظور از بین بردن 

وصًا از ریختھ شدن آن شود، ومخص كردند كھ خونشان كشیده مي چیدند؛ ولي احساس مي انقالب توطئھ مي
كرد، و بیم داشت كھ تسلط خود را بر ملت  وي این احساس را درك مي. در اسپانیا و پرتغال خشمگین بودند

را در برابر  جزیره شبھمحال بود كھ «) گفت ھمان گونھ كھ او با نظري بھ گذشتھ مي(از دست بدھد، ولي 
اگر اسپانیا بھ طور مطمئن » .ھا وآرزوھا و ادعاھاي بوربونھا، رھا كنم ھاي انگلیسیھا وتوطئھ دسیسھ

گرفت كھ از طریق پرتغال وكادیث  شد تحت استیالي سربازان انگلیس قرار مي وابستھ بھ فرانسھ نمي
توانست طال و نقرة  پس از مدت كوتاھي، انگلیس مي شد، تاختند؛ و اگر چنین مي برآن مي[ قادس]

آوري كند، و آن را بھ صورت كمكھاي مالي جھت ایجاد  مستعمرات امریكایي اسپانیا یا پرتغال را جمع
بایستي جنگھاي بیشتري مانند مارنگو،  اتحادیة جدیدي علیھ فرانسھ بھ كار ببرد؛ در آن صورت مي
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بھ وسیلة محاصرة شدید مرزھا بھ منظور جلوگیري از ورود كاالھاي  تنھا… اوسترلیتز، ینا بر پا شود
  .انگلیسي امكان داشت كھ بازرگانان لندن سخن از صلح بگویند

ناپلئون در چند قلعھ پادگانھایي براي جلوگیري از حمالت ناگھاني اتریش یا پروس بھ جاي گذاشت و بھ 
ھزار  وپنج كھ از طریق پیرنھ بگذرند و بھ شصت دستور داد» ارتش بزرگ«صد وپنجاه ھزار نفر سرباز 

اكتبر از پاریس در  ٢٩خود او در . سربازي كھ ژوزف در این ضمن در ویتوریا جمع كرده بود بپیوندند
كوشید كھ قواي ژوزف را محاصره  ارتش اسپانیا مي. حالي بیرون آمد كھ نقشھ جنگي خود را كشیده بود

اي پیش بیاید و  ر داد كھ از جنگ بپرھیزد، و بگذارد كھ دشمن در نیمدایرهكند؛ ناپلئون بھ برادر خود دستو
ناپلئون پس از رسیدن بھ نزدیكي ویتوریا، قسمتي از . قواي خود را پخش كند و از تمركز آن بكاھد

سربازان خود را براي حملھ بھ مركز قواي اسپانیا گسیل داشت؛ مركز دشمن درھم شكستھ شد و اسپانیاییھا 
؛ لشكریان )نوامبر١٠(یك لشكر دیگر فرانسوي بورگوس را بھ تصرف درآورد . بھ ھزیمت نھادندرو 

. اي ملزي شكست دادند دیگر، بھ رھبري نھ والن در توذالیك لشكر اسپانیایي را بھ رھبري خوسھ دپاالفوخ
وناپلئون » رگارتش بز«اسپانیاییھا چون دیدند كھ سربازان و سردارانشان قادر بھ مقاومت در برابر 

چون شنید كھ بعضي از . دسامبر امپراطور بھ مادرید درآمد ۴نیستند، دوباره در والیات پراكنده شدند؛ در 
  .سربازانش شروع بھ غارت كردند، دو تن ازآنان را اعدام كرد؛ و الجرم غارت متوقف شد

  گذاشت وخود در پنج  ناپلئون حكومتي نظامي در شھر برقرار و یك پادگان نیرومند در آن بھ جاي

. كھ، از جملھ، شامل یك قانون اساسي جدید براي اسپانیا بود) دسامبر ۴(یك سلسلھ فرامین صادر كرد 
  :دھد نشان مي» فرزند انقالب«بعضي از مواد آن ھنوز او را بھ صورت 

شخصي، تمام  تمام تعھدات. شود این فرمان، حقوق ملوك الطوایفي در اسپانیا ملغي مي از تاریخ انتشار
ھركس كھ از قوانین اطاعت كند . رود تمام انحصارات ملوك الطوایفي از میان مي… حقوق انحصاري

دادگاه تفتیش افكار، بھ سبب . آزادخواھد بود كھ ھرگونھ پیشھ و صنعتي را بدون قید و شرط برگزیند
اھد شد و بھ تصرف دولت این دادگاه ضبط خو اموال. شود تناقض آن باحاكمیت و قدرت مدني، ملغي مي

  .اي براي وامھاي تضمیني خواھد بود اسپانیا در خواھد آمد، و بھ صورت پشتوانھ

ھاي  صومعھ… اند ھاي مختلف راھبان بھ طرزي ناشایست افزایش یافتھ اینكھ اعضاي فرقھ با توجھ بھ
تقلیل … یك فرقھ بھ یك سوم تعداد كنوني آنھا، از طریق یكي كردن اعضاي چندین صومعة … اسپانیا

  …خواھد یافت

شود خطوط گمركي است  این حقیقت كھ سازماني كھ بیش از ھمھ مانع پیشرفت داخلي اسپانیا مي با توجھ بھ
  .سدي كھ میان استانھا وجود دارد باید از میان برود… كند ایاالت را از یكدیگر جدا مي كھ

ر مقابل مخالفت فعال اشراف متعدي، روحانیان توانست چنین قانون اساسي را د اي نظامي مي تنھا سلطھ
بودند اجرا  ھا، و مردمي كھ بر اثر گذشت روزگار بھ رھبري فئودالھا ومذھبي تسلي بخش خوگرفتھ صومعھ

» ارتش بزرگ«ولزلي ھنوز در پرتغال پیروز بود، و بھ محض آنكھ . ولي آن سلطھ متزلزل بود . كند
این، یك  گذشتھ از. برد شد، ولزلي بھ اسپانیا حملھ مي زه طلب احضار ميناپلئون براي مقابلھ با اتریش مبار

دسامبر ساالمانكا را ترك كرد  ١٣لشكر انگلیسي مركب از بیست ھزار سرباز بھ رھبري سرجان مور در 
این قصد كھ لشكر تحت فرمان سولت را، نزدیك بورگوس، در  و بھ طرف شمال شرقي بھ حركت درآمد با 

اي از فرانسویان  العمل نشان داد و قواي عمده درنگ عكس این مبارزه طلبي بي اپلئون در برابرن. ھم شكند
را از روي سیراد گواداراما عبورداده بھ طرف شمال رھبري كرد، بھ امید آنكھ بھ پشت ستونھاي مور 

یسیھایي كھ از توانست ھوش و نیروي انساني خود را علیھ آن انگل این عمل الاقل مي  حملھ كند؛ وي با
عبور از گردنة گواداراما در نیمة زمستان براي سربازانش عذابي . شدند بھ كار برد طرف دریا حمایت مي

كردند و تقریبًا نزدیك بھ  بردند و نالھ مي بود؛ آنھا رنج مي ١٨٠٠تر از رنج عبور از آلپ در  بمراتب سخت
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چون بیم  -مور از حركت او آگاھي یافت، و. ودشورش بودند، ولي ناپلئون حاضر بھ ترك تعقیب دشمن نب
قواي خود را با شتاب، از روي سرزمیني ناھموار و  -داشت كھ میان دو لشكر فرانسوي گرفتار شود

كیلومتر، بھ طرف غرب در جانب الكورونیا برد تا بتواند بھ ناوگان  ۴٠٠پوشیده از برف بھ طول 
  .انگلیسي پناه ببرد

این محل بر اثر اخبار نگران  ، در آستورگا بھ نزدیكي آنھا رسید، ولي در١٨٠٩ ناپلئون در دوم ژانویة
در اتریش، مھیندوك كارل لودویگ، با فعالیت، خود را : اي كھ از دو محل رسید مجبور بھ توقف شد كننده

  كرد؛ در  آمادة جنگ مي

موررا بھ سولت واگذاشت، و شتابان اي بودند تا مورا را بھ جاي ناپلئون بنشانند امپراطور كار تعقیب  نقشھ
سولت پس از رفتن امپراطور از سرعت عمل خود كاست، وھنگامي بھ الكورونیا . بھ فرانسھ بازگشت

اي قھرمانانھ دست  مور از پشت سر بھ حملھ. رسید كھ بیشتر انگلیسیھا بھ كشتیھاي خود سوار شده بودند
وي بسختي مجروح شد، ولي تازماني كھ سوار . كندزد تا بر آخرین مراحل سوار شدن بر كشتي نظارت 

اگر فرصت داشتھ بودم كھ «: ناپلئون با اظھار تأسف گفت. شدن بر كشتي بھ پایان نرسید جان نسپرد
آنھا نھ تنھا فرار كردند، بلكھ » .توانست جان سالم بھ در برد انگلیسیھا را تعقیب كنم، یك نفر از آنھا ھم نمي

  .بازگشتند

V- ١٨٠٩:الران و اتریشفوشھ ت  

ھایي نیز در حال  دریافت كھ در میان نارضایي عمومي توطئھ) ژانویھ ٢٣(ناپلئون پس از ورود بھ پاریس 
دادند كھ مقاومت  سربازاني كھ در جبھھ بودند با نامھ بھ صدھا خانوادة فرانسوي خبر مي. تكوین است

لزلي، پس از افزایش و تقویت قوا، بزودي جھت شود؛ و و اسپانیاییھا سرسختانھ است و دوباره تجدید مي
ظاھرًا جنگ ادامھ خواھد یافت، و جوانان فرانسوي ھر . طرد ژوزف از مادرید بھ حركت در خواھد آمد

سال احضار خواھند شد تا دولتي را بر اسپانیاییھا تحمیل كنند كھ دشمن كلیسا نیرومند آنھا و مخالف با 
ھاي  رغم اقدامات ناپلئون در جھت ارضاي آنھا، توطئھ ان فرانسھ، عليسلطنت طلب. غرور و خونشان است

گرفتار و اعدام شده  ١٨٠٨این توطئھ گران در  خودرا بھ منظور خلع او از سرگرفتھ بودند؛ شش تن از
بودند؛ یكي دیگر بھ نام آرمان دوشاتو بریان، كھ با وجود استمدادھاي برادرش رنھ كھ در آن وقت 

چندین نفر از ژاكوبنھا بھ علل مختلف در راه . اعدام شد ١٨٠٩یسندة فرانسوي بود، در مشھورترین نو
حتي در میان اعضاي دولت امپراطوري نارضایي علیھ ناپلئون . ھمان ھدف مشغول توطئھ چیني بودند

: گفت آورد، و دوكرس بھ طور آشكار، و مي فونتان آن را با احتیاط بھ زبان مي: یافت افزایش مي
فوشھ رئیس » .مپراطور دیوانھ است، كامًال دیوانھ؛ او بزودي خود و ھمة ما را بدبخت خواھد كردا«

ھاي قتل، بارھا مورد تشویق ناپلئون قرار گرفتھ بود، ولي بتدریج نسبت بھ  پلیس، بھ سبب كشف توطئھ
كرد كھ  احساس مي. شد و از آینده و سقوط اجنتاب ناپذیر خویش نگران سیاستھاي ارباب خود بدگمان مي

دیر یا زود دولتھاي مغلوب ولي مغرور اتریش و پروس، و دولت روس كھ ظاھرًا طرفدار فرانسھ بود، بھ 
این،  گذشتھ از. كنندة فرانسھ قیام كنند كمك طالي بریتانیا، دوباره متحد خواھند شد تا علیھ سلطة ناراحت

ر ممكن نیست كھ تیراندازي او را بیابد و بھ آینده كشتھ شود؛ مگ  ناپلئون ممكن است ضمن نبردي در
  زندگي او خاتمھ دھد، ھمچنانكھ تیراندازي در ھمان 

این كشور را در برابر دشمنانش  ناگھاني او، بدون وارث، فرانسھ را گرفتار ھرج و مرج نخواھد كرد، و
دیگران از مورا بخواھد  بالدفاع نخواھد گذاشت؟ شاید امكان داشت كھ تالران را ترغیب كنند كھ بھ اتفاق

فوشھ و تالران  ١٨٠٨دسامبر  ٢٠در . ماند بنشیند كھ برتختي كھ در نتیجة اسارت یا مرگ ناپلئون خالي مي
این خبر آگاه شد  اوژن دوبو آرنھ از. اینكھ مورا مرد مورد نظر آنھاست؛ و مورا پذیرفت توافق كردند كھ در
  .او نیز فرزندش را كھ در اسپانیا بود در جریان امر قرار داد رسانید و» بانوي مادر«و آن را بھ اطالع 
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كرد تا خطاي تالران را؛ نصایح فوشھ غالبًا در جھت نجات افراد  ناپلئون خطاي فوشھ را زودتر عفو مي
انگن و تصرف اسپانیا را توصیھ كرده بود، و احتماًال در مسئولیت سرد شدن /بود، ولي تالران اعدام دوك د

ناپلئون چون تالران را در شوراي دولتي دید،  ١٨٠٩ژانویة  ٢۴در . روزافزون آلكساندر سھمي داشت
: خشم خود را كھ مدتھا آن را پنھان نگاه داشتھ بود بھ صورت سرزنشي علني و شدید ابراز داشتھ گفت

چطور جرئت  دانستید؛ شما اید بگویید كھ دربارة مرگ انگن چیزي نمي آقا، شما چطور جرئت كرده«
اید كھ كتبًا بھ من توصیھ  مگر از یاد برده… !دانستید اید بگویید كھ ھیچ چیز دربارة جنگ اسپانیا نمي كرده

كردید كھ  ھاي خودتان بھ من توصیھ مي اید كھ در نامھ كردید كھ انگن را اعدام كنم؟ مگر فراموش كرده
آنگاه، در » ]ا برتخت سلطنت اسپانیا مستقر سازم؟یعني خانوادة خود ر[سیاست لویي چھاردھم را احیا كنم 

اگر : این حرف، خوب گوش كنید  بھ«: داد، فریاد زد حالي كھ مشت خود را در برابر چھرة تالران تكان مي
اید، اولین كسي خواھید بود كھ خرد خواھید  انقالبي برپا شود، شما بدون توجھ بھ سھمي كھ درآن داشتھ

. پس از آن، امپراطور بسرعت از اتاق بیرون رفت» .راب ابریشمي ھستیدشما كثافتي در جو… !شد
باعث تأسف است كھ چنین «: تالران لنگ لنگان بھ دنبال او حركت كرد و بھ اعضاي شوراي دولتي گفت

روز بعد، ناپلئون تالران را كھ رئیس تشریفات سلطنتي بود از » !مرد بزرگي چنین اخالق بدي داشتھ باشد
بعد ھم ھمچنانكھ عادت او بود، از خشم خود متأسف شد، و اعتراضي . ار و حقوقش را قطع كردكار بركن

تالران با كفایت ترین وزیري «: توانست بگوید ھنوز مي ١٨١٢در . بھ حضور مداوم تالران در دربار نكرد
  .تالران ھیچ فرصتي را جھت برانداختن ناپلئون از دست نداد» .ام است كھ تاكنون داشتھ

سراسر كشور از غني تا فقیر، ظاھرًا مشتاق كوششي بود تا خود را از . داد اتریش سھم خود را انجام مي
فقط امپراطور فرانسیس اول تردید داشت، و . صلح دشواري كھ ناپلئون بر كشور تحمیل كرده بود برھاند

كشاند، تالران  كستگي ميكشور ا بھ ورش. یابد گفت كھ پولي كھ براي ارتش اختصاص مي اعتراض كنان مي
ارتش بزرگ ناپلئون در اسپانیا در باتالق فرورفتھ است، مردم فرانسھ «: اي ارسال داشت كننده پیام دلگرم

  این  مترنیخ، كھ تا» .شدیدًا با جنگ مخالفند؛ وضع ناپلئون متزلزل است

اگر ھمچنان خود را مسلح ناپلئون بھ دولت اتریش اخطار كرد كھ . است كھ اتریش ضربھ را وارد سازد
اتریشیھا بھ مسلح . اي نخواھد داشت كھ لشگر دیگري بھ ھر قیمتي كھ شده است آماده سازد كند، وي چاره

بر رعایت  مبني  ناپلئون از آلكساندر خواست كھ بھ آنھا اخطار كند؛ تزار پیامي. كردن خود ادامھ دادند
ناپلئون دو لشكر را از اسپانیا احضار . ر را بھ تعویق بیندازنداین مفھوم كھ كا احتیاط نزد آنھا فرستاد، بھ 

و . سرباز نیز از اتحادیة راین خواست ١٠٠‘٠٠٠سرباز را بھ زیر پرچم فراخوند، و  ١٠٠‘٠٠٠كرد، 
این تعداد را نزد ناپلئون  شد، این اتحادیھ كھ در صورت غلبة اتریش بر فرانسھ، بھ حیاتش خاتمھ داده مي

اي ھم مركب  نیروي جداگانھ. سرباز در تحت فرمان داشت ٣١٠‘٠٠٠، ناپلئون ١٨٠٩آوریل فرستاد؛ تا 
السلطنھ در برابر لشكري اتریشي  ایتالیایي براي حمایت از اوژن نایب  ٢٠‘٠٠٠فرانسوي و  ٧٢٠‘٠٠٠از 

كارل لودویك  آوریل، مھیندوك ٩در . ایتالیا فرستاده شده بود تشكیل یافت  كھ بھ رھبري مھیندوك یوھان بھ
آوریل، انگلستان عھدنامة جدیدي با اتریش امضا كرد و  ١٢در . سرباز بھ باواریا حملھ برد ٢٠٠‘٠٠٠با 

قبل . آوریل، ناپلئون از پاریس حركت كرد وعازم ستراسبورگ شد ١٣در . اي داد قول كمكھاي مالي تازه
را مجبور بھ خلع سالح خواھم ظرف دو ماه اتریش «: از حركت، بھ اعضاي نگران دربار خود گفت

آوریل؛ بھ قواي عمدة خود در دوناوورت در كنار دانوب رسید، و دستورھایي نھایي براي  ١٧در » .كرد
  .آرایش نیروھا صادر كرد

در اكمیول ). آوریل ٢٠و  ١٩(فرانسویھا بھ پیروزیھاي مختصري در آبنزبرگ والنتسھوت نایل شدند 
این  اي كوبنده علیھ جناح چپ مھیندوك كارل لودویگ دست زد، و در ملھمارشال داوو بھ ح) آوریل ٢٢(

سرباز از دست داد، بھ  ٣٠‘٠٠٠حال لشكرھاي خود ناپلئون بھ قلب دشمن حلمھ برد؛ كارل پس از آنكھ 
مھ، پس از تحمل صدمات بسیار و  ١٢ناپلئون بھ سوي وین پیش رفت، و در . طرف بومن عقبنشیني كرد

كرد وارد  است دانوب كھ حدود ھزار متر عرض داشت و دشمن دلیرانھ از آن دفاع ميعبور از قسمت ر
در این ضمن، كارل قواي خود را دوباره منظم ساخت و آن را بھ طرف ساحل چپ رودخانھ . این شھر شد 

نبردي ناپلئون درصدد بر آمد كھ دوباره از آن عبور كند، بھ امید آنكھ آن مھیندوك را در . در اسلینگ برد
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اما آب دانوب كھ بر اثر سیالب در حال افزایش بود پلھاي عمده را با خود برد؛ قسمتي . قاطع شكست دھد
 ۶٠‘٠٠٠مھ  ٢٢بایستي برجاي گذاشتھ شود؛ الجرم، در  اي از مھمات مي از ارتش فرانسھ و بخش عمده

ناپلئون پس از آنكھ . ندسرباز اتریش یافت ١١۵‘٠٠٠سرباز ناپلئون خود را در صحنة نبرد در برابر 
نفر باقیمانده دستو داد كھ بھ  ۴٠‘٠٠٠بھ  -والن محبوب در میان آنھا بود - سرباز از دست داد ٢٠‘٠٠٠

این زد  سرباز از دست داده بودند، ولي ٢٣‘٠٠٠اتریشیھا . دانند دوباره ازدانوب بگذرند ھر طریقي كھ مي
پروس و روسیھ بھ نتیجة . ار براي ناپلئون تلقي شدو خورد در سراسر اروپا بھ منزلة شكستي مصیبت ب

  نگریستند، و حاضر بودند كھ اگر بیشتر تشویق شوند بھ  كار با اشتیاق مي

  .مدت از دست فرمانروایان فئودالیتھ گریختھ بود

رغم  پایگاه او در میالن، علي. السلطنھ در ترازوي حوادث متزلزل بود ایتالیا سرنوشت اوژن نایب در 
اوژن با . اش، بر اثر نارضایي روز افزون مردم از رفتار ناپلئون با پاپ، سست شده بود مت مردميحكو

وي در تالیامنتو در . اي با قواي خود جھت مقابلھ با مھیندوك یوھان بھ طرف شرق رفت العاده ھراس فوق
ل بھ امید بیھودة آوریل شكست خورد، و اگر یوھان، بھ محض شنیدن خبر پیروزي ناپلئون در اكمیو ١۶

اوژن براي تقویت نیروي پدرخواندة خود، ولو با . شد نجات دادن وین بازنگشتھ بود، وضع اوژن بدتر مي
ایتالیا، بھ طرف شمال بھ حركت درآمد، و در زماني بھ او رسید كھ توانست در نبرد   بھ خطر انداختن

  .واگرام شركت جوید

اي بر  لئون نیروھا و توپخانة خود را تقویت كرد؛ پلھاي تازهپس از طرد قواي فرانسھ در اسلینگ، ناپ
متر تا ساحل چپ فاصلھ دارد  ١٢٠دانوب بست؛ و جزیرة لوباي را كھ در آن رودخانھ واقع است و فقط 

ژوئیھ، بھ سربازان خود دستور داد كھ دوباره  ۴در . بھ عنوان اردوگاه و زرادخانھ كامًال مستحكم ساخت
كارل لودویگ چون شمار دشمن را بیشتر دید، بھ طرف شمال عقبنشیني كرد؛ ناپلئون . رنداز رودخانھ بگذ

نفر اتریشي و  ١٣۶‘٠٠٠نفر فرانسوي و متفقین آنھا با  ١٨٧‘٠٠٠بھ تعقیب او پرداخت، و در واگرام 
گیدند، و چند اتریشیھا بخوبي جن. متفقیق آنھا، در یكي از خونینترین نبردھاي تاریخ، با یكدیگر مواجھ شدند

بار بھ پیروزي نزدیك شدند؛ ولي برتري ناپلئون از حیث نیرو و تاكتیك كفة ترازو را برگردانید، وپس از 
نفر دستور عقبنشیني را  ۵٠‘٠٠٠دادن  مسابقة خودكشي، كارل با ازدست) ١٨٠٩ژانویة  ۶-۵(دو روز 

فر سرباز داشت، در صورتي كھ ن ١۵٣‘٠٠٠نفر از دست داد، ولي ھنوز  ٣۴‘٠٠٠ناپلئون . صادر كرد
. این ھنگام، برتري قوا دو بھ یك بھ سود ناپلئون بود نفر بود، در  ٨۶‘٠٠٠تعداد سربازان كارل تنھا 

  .مھیندوك نومید تقاضاي متاركة جنگ كرد، ناپلئون با خوشوقتي آن را پذیرفت

و بسیار شاد شد؛ دیگر چھ كسي وي در شونبرون با مادام والوسكا اقامت گزید و از شنیدن خبر آبستني ا
است؟ شوھر سالخوردة ) ناپلئون(توانست بگوید كھ اگر ژوزفین كودكي براي او نزایید، تقصیر او  مي

ماري آنقدر جوانمرد بود كھ بیوفایي آشكار ھمسر خود را ببخشد؛ وي او را بھ ملك خود در لھستان دعوت 
  .كرد و حاضر شد كھ كودك را از آن خود بداند

توانست  این بود كھ كارل لودویگ نمي اي  این تأخیر تا اندازه اكرات صلح سھ ماه طول كشید؛ علتمذ
این سبب كھ  برادرش، فرانسیس اول، را متقاعد سازد كھ مقاومت بیشتر امكانپذیر نیست؛ و تا حدي ھم بھ

اي منصرف ساختن ناپلئون بر. امپراطور فرانسیس امیدوار بود كھ پروس و روسیھ بھ كمك او بیایند
آلكساندر، قسمتي از گالیسي را بھ او بخشید، و قول داد كھ كشور سلطنتي لھستان را احیا نكند؛ در اول 

مذاكرات با اتریش . اش را با فرانسھ قطع كند سپتامبر، تزار بھ اتریش اطالع داد كھ حاضر نیست رابطھ
  اكتبرآن دو، عھدنامة شونبرون را كھ از  ١۴در . اینكھ ناپلئون اتمام حجت كرد  ھمچنان ادامھ یافت، تا

اینفیرتل و سالزبورگ را بھ باواریا داد كھ  اتریش. امال شده بود امضا كردند –قدیمي او خانوادة ھاپسبورگ 
بخشي از گالیسي نصیب روسیھ و بخشي دیگر، بھ جبران قسمتي از زمینھایي . بھ آنھا غالبًا حملھ كرده بود

فیوم، . ش در مراحل تقسیم لھستان تصرف شده بود، نصیب مھیندوكنشین ورشو شدكھ بھ وسیلة اتری
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، قسمت اعظم كارینتیا و كارنیوال بھ تصرف )ھرواتسكا(ایستریا، تریست، و نتسیا، بخشي از كرواسي  
روي ھم رفتھ اتریش سھ میلیون و پانصد ھزار تن نیروي انساني مشمول مالیات خود را از . فرانسھ درآمد

این ھمھ را بھ عنوان طلب خود  ناپلئون. فرانك غرامت بپردازد ٨۵‘٠٠٠‘٠٠٠ست داد، و مجبور شد كھ د
  .برداشت، وشش ماه بعد، بر اثر ازدواج با یك مھیندوشس اتریشي، غنایم خود را تكمیل كرد

VI- ١٨١١ – ١٨٠٩: ازدواج وسیاست  

در آنجا بھ خویشان . ماه بھ فونتنبلو رسیدآن  ٢۶از وین بیرون آمد و در  ١٨٠٩اكتبر  ١۵ناپلئون در 
آنان تقریبًا بھ اتفاق آراء نظر او را تأیید . ومشاوران نزدیك تصمیم خود را در مورد طالق ابراز داشت

. نوامبر ھنوز نتوانست شجاعت الزم را براي افشاي قصد خود بھ ژوزفین پیدا كند ٣٠كردند، ولي او تا 
ازدواج خود، كھ در نظر او بھ منزلة امتیاز مشروع یك جنگجوي مسافر  وي با وجود انحرافات خارج از

  .داشت، وجدایي از او باعث چندین ماه پریشاني خاطر ناپلئون شد  بود، ھنوز ژوزفین را دوست مي

رفتار سست و بیحال؛ آرایش بیدقت؛ افراط در لباس و جواھر؛ : امپراطور از خطاھاي او آگاھي داشت
ناپلئون . آمدند  جواب منفي بھ كالھدوزاني كھ براي عرضھ كردن كاالھاي خود مي ناتواني در دادن

رسید   دیون او بارھا بھ حدي مي» .خرد  آورند، قیمتش ھر چھ باشد آن را مي  ھر چھ را نزد او مي«: گفت  مي
انتقاد از او  كرد، بھ  شد، بھ طوري كھ فروشندگان زن را از اتاقھایش بیرون مي  كھ باعث خشم شوھرش مي

فرانك بھ  ۶٠٠‘٠٠٠این، مقرر داشت كھ ساالنھ مبلغ   گذشتھ از. داد  پرداخت، و قرضھایش را مي  مي
زیرا : فرانك دیگر براي اعانھ دادن و بخششھاي او ١٢٠‘٠٠٠عنوان ھزینة شخصي او پرداخت شود، و 

این لحاظ كھ  كرد، شاید از  س ارضا ميناپلئون عشق او را با الما. دانست كھ از این لحاظ در فشار است  مي
سراپا احساس بود، ولي از عقل و خرد . ساخت  ودوسال عمرش او را سحر انگیز مي الماس با وجود چھل

روزي ناپلئون بھ . نداشت -بھرة چنداني جز كیاستي كھ طبیعت بھ زنان براي تسلط بر مردان بخشیده است
داد كھ درباره مسائل   بندرت بھ او اجازه مي» .ي خالي داريا ژوزفین، تو قلبي عالي و كلھ«: او گفت

. كرد  ورزید، ناپلئون بزودي عقاید او را فراموش مي  سیاسي حرف بزند، و وقتي كھ ژوزفین اصرار مي
و بھ سبب زیبایي » شیریني تمام نشدني حالتش«ولي بھ سبب گرمي شھواني ھماغوشیھایش، بھ سبب 

  وحجبي كھ با آنھا 

پرستي صنم  ژوزفین او را بیش از آنچھ بت. داد، ناپلئون از او سپاسگزار بود عنوان ملكھ انجام مي را بھ
ھنگامي كھ مادام . كند دوست داشت؛ ولي مھر ناپلئون بھ او كمتر از میزان قدرتش بود خود را پرستش مي

» .من زنم را دوست دارم«: دوستال ناپلئون را متھم بھ این كرد كھ زنان را دوست ندارد، وي فقط گفت
ترین مرد  تسلطي كھ مھربانترین و تنبلترین فرد كرئول بر مستبدترین و با اراده«آرنو تعجب كرد از  آنتوان 

توانست در برابر اشكھاي این زن مقاومت  شدند، نمي تصمیم او، كھ در برابرش ھمة مردان خم مي. دارد
  » .ور بودم تسلیم شوممعموًال مجب«: ناپلئون در سنت ھلن گفت» .كند

ژوزفین از مدتھا پیش، از اشتیاق او براي داشتن كودكي بھ عنوان وارث مشروع و مورد قبول حكومتش 
اطالع یافتھ بود؛ و از این بیم او آگاھي داشت كھ بدون چنان انتقال سنتي قدرت، اسارت و مرگ یا بیماري 

جھت كسب قدرت خواھد شد، و در ھرج و مرجي كھ وار احزاب و سردارھا  شدید او منجر بھ تالش دیوانھ
پیش خواھد آمد فرانسة منظم و مترقي و نیرومندي كھ مشغول احداث آن بود گرفتار ترور سرخ یا سفید 

  .از آن نجات داده بود ١٧٩٩دیگري خواھد شد كھ ناپلئون آن را در سال 

شوند، ژوزفین از حال رفت، و بھ اندازة  سرانجام، ھنگامي كھ ناپلئون بھ او گفت كھ باید از یكدیگر جدا
 - ناپلئون او را بسوي اطاقھایش برد، دكتر خود ژان. كافي صادق بود كھ چندین دقیقھ بیھوش ماند

تا . نیكوالكورویزاردماره را بھ حضور خواند، و از اورتانس خواست كھ در آرام كردن مادرش كمك كند
دسامبر اوژن از ایتالیا وارد شد و او را بھ  ٧پس در یك ھفتھ ژوزفین از موافقت خودداري كرد، س
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: ناپلئون ھر چھ در قوه داشت براي آرام كردن او بھ كار برد، و بھ او گفت. رضایت متقاعد ساخت
قرار شد كھ ژوزفین حق كامل » .ھمیشھ تو را دوست خواھم داشت؛ ولي سیاست قلب ندارد؛ فقط سردارد«

ناپلئون بھ . راطریس، و مقرري ساالنة قابل توجھي داشتھ باشدقصر و اراضي مالمزون، لقب امپ
  .فرزندانش اطمینان داد كھ تا پایان عمر پدر مھربان آنھا خواھد بود

دسامبر سنا، پس از شنیدن تقاضاھاي امپراطور و امپراطریس براي بطالن ازدواجشان، دستور  ١۶در 
بسیاري از كاتولیكھا . و را ملغي اعالم داشتطالق را صادر كرد، و اسقف اعظم پاریس ازدواج آن د

اعتبار قانوني این الغا را مورد تردید قرار دادند؛ در بیشتر نواحي فرانسھ، مردم این جدایي را تقبیح 
طور منظم بھ  بیني كردند كھ از این زمان بھ بعد بخت و اقبال مساعدي كھ بھ كردند؛ و بسیاري از آنھا پیش

  . فراد دیگري را در سایة خود خواھد گرفتناپلئون روكرده بود ا

پس از آنكھ سیاست برعشق غلبھ كرد، ناپلئون درصدد جستجوي ھمسري برآمد كھ نھ تنھا امید مادر شدن 
را داشتھ باشد، بلكھ با خود پیوستگیھاي امپراطوري سودمندي براي حفظ امنیت فرانسھ و تثبیت حكومت 

  . او ھمراه بیاورد

ناپلئون بھ كولنكور سفیر كبیر خود در سن پطرزبورگ دستورداد كھ تقاضایي رسمي بھ ) طالق از ژوزفین
دانست كھ مادرش، كھ ناپلئون را  تزار مي. آلكساندر جھت خواستگاري خواھرش آناپاولوا بھ وي تقدیم كند

أخیر نامید ھرگز با چنین وصلتي موافقت نخواھد كرد با این حال ارسال جواب را بھ ت مي» آن كافر«
ناپلئون كھ از این مذاكرات . انداخت بھ امید آنكھ از ناپلئون در مقابل، چند امتیاز ارضي در لھستان بگیرد

بیتاب شده بود و از امتناع تزار ھم بیم داشت، بھ اشارة مترنیخ توجھ كرد كھ گفتھ بود اتریش چنین 
كامباسرس با این طرح . اھد كردپیشنھادي را در مورد مھیندوشس ماري لویز با نظر مساعد تلقي خو

بیني كرد كھ چنین عملي بھ اتحاد با روسیھ خاتمھ خواھد داد و منجر بھ جنگ خواھد  مخالفت ورزید، و پیش
  .شد

ھاي صورتي، گیسوان  ماري لویز كھ در آن زمان ھجده سال داشت زیبا نبود، ولي چشمان آبي، گونھ
بي با نیازھاي ناپلئون متناسب بود؛ ھمة عالئم حاكي از این ھاي سادة او بخو بلوطي، طبیعت آرام وسلیقھ

دانست  چندین زبان مي. اي داشت  معلومات قابل مالحظھ. بود كھ دوشیزة امروزي و مادر فردا خواھد بود
داراي تبحر در موسیقي و طراحي و نقاشي بود از زمان كودكي بھ او آموختھ بودند كھ از خواستگار خود 

ترین مرد اروپا تنفر داشتھ باشد، ولي ھمچنین آموختھ بود كھ یك شاھزاده خانم كاالیي بھ عنوان شریر
در ھر حال ازدواج با . بایست تابع مصلحت كشورش باشد ھاي او در مورد مردان مي سیاسي است كھ سلیقھ

حت نظر كنندة دختري ت انگیزي در زندگي یكنواخت و خستھ این ھیوالي بدنام مشھور شاید تغییر ھیجان
  .تر است باشد كھ مشتاق جھاني گسترده

در وین ماري لویز را رسمًا در غیاب ناپلئون بھ عقد و ازدواج او  ١٨١٠مارس  ١١بدین ترتیب در 
ماري لویز حركت دست . مارشال مارشال برتیھ سمت نمایندگي ناپلئون را بر عھده داشت -درآوردند 

رار كرد، و موكب عروسي با ھشتاد و سھ كالسكھ و درشكھ را تك) ١٧٧٠(جمعي ھمراھان ماري آنتوانت 
ناپلئون ترتیبي داده بود كھ او . مارس بھ كومپیني رسید ٢٧طي پانزده روز و بعد از شبھاي تشریفاتي در 

تا كورسل كھ در آن حدود بود  -خواه از لحاظ كنجكاوي خواه از لحاظ ادب  –را در آنجا مالقات كند، ولي 
  :ده بدھید احساساتش را در لحظة مالقات عروس، از قول خودش نقل كنیمپیش رفت؛ اجاز

بچة بیچاره نطقي طوالني از بر كرده بود كھ . بسرعت از درشكھ بیرون آمدم ماري لویز را بوسیدم
توانم شب  از مترنیخ و اسقف نانت پرسیده بودم كھ آیا مي… بایستي در برابر من زانو زده آن را بخواند مي

آنھا ھمة تردیدھاي مرا بر طرف كردند و بھ من اطمینان دادند كھ . ماري لویز زیر یك سقف بگذرانمرا با 
از او . اي جدا بودم من از اتاق خواب او فقط بھ وسیلة كتابخانھ… . وي اكنون ملكھ است نھ مھیندوشس

ھ پدرش و خانم وي در كمال سادگي جواب داد ك. پرسیدم وقتي كھ وین را ترك كرد بھ او چھ گفتند
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بھ محض آنكھ با امپراطور تنھا ماندي، باید مطلقًا ھر كاري «: الزانسكي این طور بھ او توصیھ كرده بودند
  .بچة لذتبخشي بود» .خواھد موافقت كني باید با ھر چھ از تو مي. خواھد بكني را كھ از تو مي

این زمان ازدواج  لي چون مسلمًا تاخواست كھ براي حفظ ظاھر از كنار عروس دور شوم؛ و مسیوسگور مي
  .دانستم؛ و بھ او گفتم كھ گورش را گم كند كرده بودم، راه و رسم كار را بھ خوبي مي

كلو انجام گرفت، و مراسم ازدواج مذھبي روز بعد در تاالر  -مراسم ازدواج مدني در اول آوریل در سن
سم امتناع ورزیدند، بھ دلیل آنكھ پاپ ازدواج با این مرا تقریبًا ھمة كاردینالھا از شركت در. بزرگ لوور

رویھمرفتھ، وي كامًال شاد و سر و . ایاالت تبعید كرد ژوزفین را ھنوز باطل نكرده بود؛ ناپلئون آنھا را بھ
محجوب، مطیع، سخي : زن خود را، چھ از لحاظ جنسي و چھ از لحاظ اجتماعي، خوشایند یافت. حال بود

گاه از  بھ عنوان ملكھ ھیچ. اینكھ او را ھرگز دوست نداشت، مونسي بشاش بود ا و مھربان؛ ماري لویز ب
لحاظ محبوبیت بھ پاي ژزوفین نرسید، ولي بھ سبب آنكھ مظھر پیروزي فرانسھ بر حكومتھاي سلطنتي 

  .آمد مورد قبول بود مخالف در اروپا بھ شمار مي

این  او بھ مالمزون رفت كھ ماري لویز ناراحت شد؛ وي آنقدر براي دیدن . ناپلئون ژوزفین را ازیاد نبرد
فرستاد و  ھاي تسلي بخشي براي ژوزفین مي بود كھ ناپلئون از آن كار صرف نظركرد، ولي باز ھم نامھ

ھا در ناوار در نورماندي  ا ین نامھ ژوزفین بھ یكي از. كرد خطاب مي» عشق من«تقریبًا در ھمة آنھا او را 
  :ین پاسخ دادچن ١٨١٠آوریل  ٢١در 

با چھ شوقي . پسرم ھمین االن نامة شما را آورد. اید كنم كھ مرا فراموش نكرده ھزاران بار ازشما تشكر مي
  ….اي در آن نیست كھ مرا بھ گریھ نینداختھ باشد؛ ولي آن اشكھا خیلي شیرین بود كلمھ… !آن را خواندم

بعد از آن ھم چھ قدر مایل بودم كھ برایتان نامھ اي بھ شما نوشتم، و  وقتي مالمزون را ترك كردم نامھ
  ….ترسیدم كھ مزاحم شوم كردم، و مي ولي علل سكوت شما را احساس مي! بنویسم

اید، سھمي كھ آن را  شما سھم سعادت مرا داده. سعادتمند باشید، سعادتمند باشید، زیرا كھ شایستة آن ھستید
ورزم، از شما صمیمانھ  ھمان اندازه كھ بھ شما عشق ميبھ . خداحافظ، دوستم… ام شدیدًا احساس كرده

  .سپاسگزارم

فرانك مقرري ساالنھ برایش  ٣‘٠٠٠‘٠٠٠ناپلئون . داد ژوزفین خود را با آرایش و مھمانداري تسلي مي
بعضي صورتحسابھاي خریدھاي  ١٨١۴خرج داشت؛ پس از مرگش در  ۴‘٠٠٠‘٠٠٠معین كرد، ولي او 

در مالمزون یك مجموعة ھنري گردآورد، و بدون . ناپلئون تا جزیرة الب رفت اش بھ دنبال پرداخت نشده
آمد بھ اندازة  دعوتھایي كھ براي ضیافتھاي او بھ عمل مي. توجھ بھ ھزینھ، شروع بھ مھمانداري كرد

این  كھ در -مادام تالین. دعوتھاي ناپلئون ھزینھ داشت و ھم نظیر دعوتھاي ناپلئون برازنده و مجلل بود
آمد، و با ھم خاطرات روزھایي را از  مي -ھنگام فربھ شده و لقب پرنسس دوشیمھ را بھ دست آورده بود

یافت؛ از او بخوبي  كنتس والوسكا نیز حضور مي. ھاي دورة ھیئت مدیره بودند گذراندند كھ ملكھ نظر مي
  .كشیدند والوسكا وژوزفین در سوگ عاشق ازدست رفتة خود آه مي. شد پذیرایي مي

  عھدنامة شونبرون بھ قلمرو او افزوده،. ناپلئون دو سال خوشبختي و آرامش نسبي داشت
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، و )١٨٠٩مھ  ١٧(ایاالت پاپي را ضمیمھ كرده وي. خزانة او را غني كرده، و اشتھاي او را برانگیختھ بود
سوئد كھ مدتھا دشمن فرانسھ بھ  ١٨١٠در ژانویة . ژوزف را دوباره برتخت سلطنت اسپانیا نشانده بود

جست؛ در ماه ژوئن، با این كشور عھدنامة صلح امضا كرد، و در محاصرة بري شركت  رفت با شمار مي
ھامبورگ، برمن، لوبك،   در دسامبر ناپلئون. موافقت ناپلئون، سوئد برنادوت را بھ عنوان ولیعھد پذیرفت
نگراني او در بستن ھمة بنادر اروپا بھ روي . برگ، و اولدنبورگ را بھ امپراطوري فرانسھ محلق ساخت

.سیري ناپذیري درآوردتجارت انگلیس او را در نظر دشمنانش بھ صورت فاتح 

اي  بالید؛ تنھا واقعھ كرد و بھ خود مي از لحاظ داخلي، اوضاع آرام و رضایتبخش بود؛ فرانسھ پیشرفت مي
ساواري بھ عنوان رئیس . كھ آرامش او را بھ ھم زد عزل نھائي فوشھ بھ سبب تجاوز از اختیاراتش بود

پرووانس گوشة عزلت گزید و در صدد -آن-كساین ضمن فوشھ در ا پلیس جانشین او شد، و در) وزیر(
  .این حد آرام نبود اوضاع خارجي تا. انتقام برآمد

نازید و از  اینكھ مقر پاپ بود بھ خود مي  ایتالیا بھ سبب  ھلند از منع ورود كاالھاي انگلیسي ناراحت بود؛
، بھ منظور حملھ بھ اسپانیا شد؛ ولینگتن مشغول تھیة قوایي در پرتغال دست ناپلئون اندك اندك خشمگین مي

، ایاالت آلماني كھ زیر سیطرة ناپلئون بودند، از تحمیالتي كھ برآنھا  بود؛ و در آن سوي رودخانة راین
كشیدند كھ امپراطور اشتباھي كند و بگذارد كھ آنھا فرمانروایان  نالیدند، و انتظار روزي را مي شد مي مي

  .دلسوزتري داشتھ باشند

مقارن وضع حمل . كشید ماري لویز آبستن بود، و امپراطور سعادتمند انتظار زاییدن او را مي این،  با وجود
قبًال اعالم . ملكھ، تشریفاتي نظیر آنچھ در مورد تولد یكي از اعضاي خاندان بوربون مرسوم بود، برپا كرد

سر باشد شلیكھا تا صدو كردند كھ اگر بچھ دختر باشد، بیست و یك تیر در پاریس شلیك خواھد شد، و اگر پ
رسید كھ جنین قصد دارد با پا وارد  زایمان بینھایت دشوار بود؛ چنین بھ نظر مي. یك تیر ادامھ خواھد یافت

دكتر كورویزار بھ ناپلئون گفت كھ یا مادر یا كودك بایستي قرباني شود؛ ناپلئون بھ او گفت كھ . جھان شود
پزشك دیگري ابزارھایي بھ كار برد و جنین را واژگون . یابد مادر باید بھ ھر قیمتي كھ شده است نجات
سرانجام كودك با سر بھ دنیا آمد، و ھم مادر و ھم كودك زنده . كرد؛ ماري لحظاتي نزدیك بھ مرگ بود

، صد و یك شلیك توپ پیام خود را بھ گوش مردم پاریس رسانید، و در سراسر )١٨١١مارس  ٢٠(ماندند 
. و در اروپا ھم تعداد كساني كھ از سعادت امپراطور ناراحت شدند چندان زیاد نبودفرانسھ طنین افكند؛ 

پادشاه «ھمة فرمانروایان آن قاره تبریكات خود را براي آن پدر مھربان و آن كودكي كھ ھنوز ھیچ نشده 
نسبتًا توانست  این زمان براي نخستین بار طي تصدي امور مي ناپلئون در. لقب گرفت ارسال داشتند» رم

اي تأسیس كرده بود كھ امید داشت از لحاظ شكوه و نیكوكاري بھ پاي ھر  احساس اطمینان كند؛ وي سلسلھ

  فصل دھم

  

  شخص ناپلئون

I - اندام  

پرچمي در یك دست و  - كشید ١٧٩۶نباید ناپلئون را طوري درنظر بیاوریم كھ گرو تصویر او را در 
ھ و كمربند رنگي و نشانشھاي رسمي، و موھاي دراز بلوطي شمشیري آختھ در دست دیگر، با لباس آراست

در دست باد و با چشمان و ابروان و لبھایي حاكي از تصمیم و اراده؛ این تصویر بسیار تخیلي است و نمي 
گویند گرو، كھ دو سال از ناپلئون جوانتر بود، قھرمان بیست و ھفتسالة خود را در  مي. تواند واقعي باشد
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توان انگیزة ترسیم آن را بت  كرد، ولي احتماًال مي آن پرچم را بر روي پل آركولھ نصب ميوقتي دید كھ 
با وجود این، دو سال بعد، گرن ھم . كرد پرستي پرشوري دانست یعني مرد ھنر مرد عمل را پرستش مي

د؛ ابروانش بر ھایش ریختھ بو موھایي كھ روي پیشاني و شانھ: تصویر ناپلئون را اساسًا با ھمان سیما كشید
روي چشمان تیره و مصمم او خم شده بود؛ بیني او مستقیم و شبیھ ارادة او بود؛ و لبھایش كامًال بستھ بود، 

یعني جنبة نظامي او؛  - این نیز یك جنبھ از ناپلئون است. مثل لبھاي كسي كھ تصمیم خود را گرفتھ باشد
آورد، مثًال در لحظاتي كھ از روي  ن ميحاالت دیگري داشت كھ خطوط سیمایش را از كشیدگي بیرو

» پادشاه رم«كشید یا شوق و ذوق پدرانة خود را از داشتن كودكي بھ نام  شوخي گوش منشي خود را مي
و تنھا یكي را باقي گذاشت كھ روي پیشاني او . ھاي دراز را چید آن طره ١٨٠٢در سال . داشت ابراز مي

گاھي براي  س از چھلسالگي فربھ شد، و گاھي شكم خود را تكیھپ. شد آویختھ بود كھ بھ عقب متمایل مي
اي  زد؛ این كار بھ اندازه غالبًا، مخصوصًا در حال قدم زدن، دستھایش را پشت كمر گره مي. كرد دستان مي

در . داد زدند او را لو مي عادي شده بود كھ تقریبًا ھمیشھ در مجالس رقصي كھ حاضران نقاب بر چھره مي
رفت  دگي، دستھایش بھ سبب لطافت پوست و زیبایي انگشتان، كھ ھرچھ بھ طرف ناخنھا ميسراسر زن

با وجود این، الس . نازید راستي را كامًال بھ چھار دست و پاي خود مي. شد، شھرت داشت باریكتر مي
  كازه، 

  .كندخودداري » دستھاي خنده آور زیبا«توانست از تبسم كردن بھ آن  دانست، نمي خدایي مي

رسید، الجرم  سانتیمتر نمي ١۶٧قدش نسبت بھ یك سردار، بھ طور نامتناسبي كوتاه بود، زیرا بھ بیش از 
كاردینال كاپرارا، كھ براي انعقاد كنكوردا آمده بود، . بایستي در چشمانش متمركز شده باشد فرماندھي مي

ژنرال واندام، كھ از . امان بماند برچشم زده بود تا از نگاھھاي خیرة ناپلئون در» عینك ضخیم سبزي«
كند و دلیلش را ھم  آن مرد عجیب مرا سخت مسحور مي«كرد كھ  ترسید، اعتراف مي ھیپنوتیزم مي

لرزم؛ او  ام مثل طفل مي ایستاده ترسم نھ از شیطان، وقتي در حضور او من، كھ نھ از خدا مي. فھمم نمي
چھرة امپراطور رنگپریده » .خودم را در آتش بیندازمتواند كاري كند كھ از سوراخ سوزن بگذرم و  مي

داد،  اي را بنا بھ دلخواه او بسرعت تغییر مي بود، ولي براثر عضالت صورتش كھ ھر احساس یا عقیده
ھایش پھن و قفسة  سر ناپلئون نسبت بھ تنش بزرگ بود، ولي شكلي متناسب داشت؛ شانھ. شد بشاش مي

پوشید و زرق و برق را  لباس ساده مي. داد ، و بنیة قوي او را نشان مياش بخوبي تكامل یافتھ بود سینھ
معموًال كتي  .نداشترنگ  گذاشت؛ كاله پیچیدة او زینتي جز یك گل نوار سھ براي مارشالھاي خود مي
بست  انفیھ داني ھم روي كمربند خود مي. پوشید مخصوص سرھنگ گارد بود مي خاكستري روي لباسي كھ
ھرگز . داد را بر شلوار بلند ترجیح مي نیم شلواري و جوراب ابریشمي. كرد و گاھي از آن استفاده مي

از لحاظ لباس و از لحاظ . و سگكھاي طال بود زد، ولي كفشھایش داراي آستر ابریشمي جواھر بھ خود نمي
  .فة سیاسي نھایي خود بھ رژیم قدیم تعلق داشتفلس

اي شدید بھ حمام گرم داشت، و گاھي دو ساعت در آنجا  عالقھ» .كوشید بھ حد افراط در پاكیزگي مي«وي 
ماند؛ شاید در آنجا ھیجانات عصبي، دردھاي عضالني خود، و ھمچنین یك بیماري خارش آور پوستي  مي

بر روي گردن و سینة خود و ھمچنین بر . ساخت بود تا حدي آرام ميرا كھ در تولون بھ آن مبتال شده 
؛ مانند »كرد العاده رعایت مي جانب اعتدال را فوق«از لحاظ غذا و نوشابھ . زد صورتش اودوكلن مي

در جنگھا . كرد ریخت؛ و معموًال ده تا پانزده دقیقھ صرف ناھار خود مي یونانیھاي قدیم، در شرابش آب مي
شد، و  ھاضمھ مي این عمل موجب سوء خورد، ولي غالبًا با شتاب؛ گاھي یافت غذایي مي ت ميھرگاه فرص

برد؛ و در  از یبوست رنج مي. آن ھم در بحرانیترین لحظات، مانند زمان نبردھاي بورودینو و الیپزیگ
منوال گفتھ . كرد كھ آن را با زالو معالجھ كرده است بواسیر ھم بھ آن افزوده شد؛ و خود ادعا مي ١٧٩٧

كرد، كھ آثار  فقط گاھي صفرا استفراغ مي«ولي عقیده داشتھ است كھ » ھرگز او را بیمار ندیدم،«: است
تا مدتي بیم داشت كھ بھ بیماري مثانھ مبتال شده است، زیرا سرماي شدید … گذاشت بدي بھ جا نمي

  بیماین  كرد؛ ولي معلوم شد كھ ایجاد مي كوھستان در او نوعي عسرالبول
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دھد وي در اواخر عمر گرفتار تورم دستگاه  اما دالیل كافي در دست است كھ نشان مي» .اساسي ندارد
اعصاب بیش از حد . شده است ادرار بوده و گاھي منجر بھ ادرار دردآور و مكرر و ناراحت كننده مي

صرعي بھ او دست  شد كھ تشنجاتي شبیھ حمالت باعث مي) در ماینتس ١٨٠۶مانند سال (منقبض او گاھي 
  .دھد؛ ولي امروزه بھ طور كلي عقیدة ھمگان بر آن است كھ وي صرع نداشتھ است

در «:بھ الس كازه گفت ١٨١۶سپتامبر  ١۶وي در . وجود ندارد  اي دربارة معدة امپراطور چنین عقیده
ھرگز نشنیدم كھ «: گوید منوال این حرف را تأیید كرده مي» .ام نھ دل درد سراسر عمرم نھ سر درد داشتھ

اما بورین گزارش داده است كھ چند بار ناپلئون را گرفتار دل دردي چنان شدید » .از دل درد شكایت كند
 ١٨٠۶در . دیده است كھ در آن حال او را بھ اطاق خوابش برده و مجبور شده است زیر بغل او را بگیرد

ھ بھ ھمان دردي كھ پدرش فوت كرده است در ورشو، پس از دل دردھاي شدیدي، ناپلئون پیش بیني كرد ك
تشریح كردند قبول داشتند كھ وي داراي  ١٨٢١پزشكاني كھ بدن او را در . یعني سرطان معده - خواھد مرد

بیمار وشاید سرطاني بوده است بعضي از محققان، سوزاك و سیفلیس را ھم بھ مصایب او  اي  معده
ناپلئون از . دارویي تا پایان عمر در بدن او باقي مانده بودافزایند، وعقیده دارند كھ بعضي از مواد  مي

خوگرفتھ  بھ عنوان ژنرالي كھ بھ دیدن سربازان زخمي . ورزید مداواي بیماریھاي خود با دارو امتناع مي
لزوم جراحي را قبول داشت؛ ولي درمورد دارو بھ تأثیرات جنبي آن بدگمان بود و در صورت . بود 

اد كھ چیزي نخورد، و فقط آبجو، لیموناد، یا آبي كھ داراي برگ پرتقال بود بنوشد؛ و د بیماري ترجیح مي
الس كازه چنین متذكر . براي تسھیل تنفس، بھ ورزشھاي شدید دست بزند، و بدن را بھ حال خود بگذارد

بھ ولي حافظة او شاید مایل » ، امپراطور یاد نداشت كھ دوایي خورده باشد؛١٨١۶تا سال «شده است 
بردند، وي بھ  وقتي كھ او را با كشتي نورثامبرلند بھ سنت ھلن مي. فراموش كردن خاطرات بد بوده است

بدن ما بھ صورت ماشیني است كھ ھدفش حیات است؛ براي ھمین مقصود درست شده «: پزشك كشتي گفت
بكند؛ اگر شما  كاري با حیات نداشتھ باشید؛ بگذارید خودش كار خودش را. ماھیت آن ھمین است -است

  ».داروھاي مختلف بارش نكنید و باعث فلج او نشوید بھتر كار خواھد كرد

گفت كھ دارو بیھوده  شد؛ بھ او مي وي ھر گز از سر بھ سر گذاشتن پزشك محبوبش كورویزار خستھ نمي
ي آخرین روز. است عاقبت ھم او را متقاعد كرد كھ رویھمرفتھ اثر بد آنھا از تأثیر خوبشان بیشتر است

معلوم » واپسین داوري«پزشك خود بھ نام فرانچسكو آنتوماركي را با این حرف بھ خنده انداخت كھ در 
  . خواھد شد كھ آیا ژنرالھا بیشتر آدم كشتھ اند یا پزشكان

ناپلئون با وجود بیماریھایش داراي منبعي از انرژي بود كھ تا زماني كھ مسكو دچار حریق شد، ھیچ گاه 
حكم انتصاب در خدمت او بھ صورت شغل راحت اداري نبود، بكلھ تقریبًا بھ . آن حاصل نشد فتوري در

  منزلة مرگ تدریجي بود؛ 

اینكھ  یكي از منصوبان او از. گرفتند پنچ یا شش سال بھ دنبال امپراطور دویدن، خستھ و فرسوده كناره مي
ناپلئون تا . میرم فرط كاردر آخر ماه مياز «: گفت كرد، و مي كارش در پاریس نبود اظھار خوشحالي مي

سختكوش بود كشتھ است؛ تریار وقت سرخاراندن نداشت،  حاال پورتالیس، كرتھ، و تقریبًا تریار را كھ آدمي
: گفت كرد و مي ناپلئون بھ كثرت مرگ و میر دستیاران خود اعتراف مي» دیگران نیز ھمین حال را داشتند

وقتي كھ از لویي » .ایاالت دور دست از نظر من پنھان است ي از خوشبخت كسي است كھ درگوشة یك«
گویند و سگور پاسخ داد كھ ھمھ اظھار تأسف  فیلیپ سگور پرسید كھ مردم پس از مرگش دربارة او چھ مي

آن » !الحمداهللا: این طور نیست؛ خواھند گفت اصًال «: خواھند كرد، ناپلئون حرف اور ا تصحیح كرده گفت
  .عمیق و دستھ جمعي ھم با نفسي

یك قرن . اش قویتر بود كرد ھم دیگران را؛ ماشیني بود كھ بھ نسبت جثھ ناپلئون ھم خود را فرسوده مي
میز كار  ساعت ھفت صبح پشت. فشرد حادثھ را در بیست سال فشرده كرد، زیرایك ھفتھ را در یك روز مي

بیا برویم كار «: گفت اشد؛ بھ بورین مينشست و انتظار داشت كھ منشي او ھر ساعت سركار حاضر ب مي
اي سھ یا  ھفتھ» .اینجا باش تا با ھم كار كنیم امشب ساعت یك یا چھار صبح«: گفت بھ منوال مي» .كنیم
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وقتي «: گفت بھ یكي از اعضاي آن بھ نام رودرر چنین مي. جست چھار روز در شوراي دولتي شركت مي
شوم وكار  كنم؛ نصف شب بیدار مي در تئاتر ھستم كار ميكنم؛ وقتي كھ  خورم كار مي كھ ناھار مي

  ».كنم مي

انگیز، شبھاي بیخوابي باشد، ولي بورین بھ ما  این روزھاي پر مشغلھ و ھیجان شاید تصور كنیم كھ نتیجة 
» .چرتي بعد از ظھرھا«ھفت ساعت در شب، و  -خوابید  دھد كھ امپراطور بھ اندازة كافي مي اطمینان مي

كھ بھ استراحت نیاز داشت بھ خواب » در ھر ساعت و در ھر جا«تواند  الف زده بود كھ مي كازه نزد الس
اي با چندین كشو  اش گویي در گنجھ دھد كھ قضایاي مختلف را در سر یا حافظھ وي توضیح مي. برود

وي آن است خواھم كاري را كنار بگذارم، كشویي را كھ حا وقتي مي«: خود ناپلئون گفتھ است. گذارد مي
اگر بخواھم بخوابم، ھمة كشوھا را … كنم بندم و كشو دیگري را كھ حاوي چیز دیگري است باز مي مي
  ».روم بندم و بزودي بھ خواب مي مي

II - ذھن  

این عقیده  لرداكتن با . بھ عقیدة گوتھ، مغز ناپلئون بزرگترین مغزي است كھ جھان بھ وجود آورده است
ز نزدیك بودن بھ مركز قدرت وشھرت دچار وحشت بود، ارباب خود را داراي منوال، كھ ا. موافق بود

تن، كھ از دشمنان برجستھ و خستگي ناپذیر ناپلئون . دانست كھ بھ فردي داده شده است عالیترین ھوشي مي
  پرستي بود، از قدرت ناپلئون دركار متمادي 

» .چنان نظارتي ھرگز دیده نشده استمغزي چنین منضبط و تحت «: كرد؛ وي گفتھ است فكري حیرت مي
ما ھم موافقیم كھ ذھن ناپلئون ازلحاظ ادراك وحدت وحافظھ و منطق قویترین ذھني بود كھ در مردي كھ 

را ذكر كند؛ و » عضو انستیتو«دوست داشت كھ با امضاي خود عنوان . بیشتر اھل عمل بود دیده شده است
ریان حوادث او را از دانشمند شدن باز داشتھ است؛ در آن كرد كھ ج  روزي نزد الپالس اظھار تأسف مي

در  .افزاید ميدانست كھ بھ قدرت بشر  افزاید باالتر از كسي مي لحظھ شاید مردي را كھ بھ دانش بشر مي
كھ خیاالت را واقعیت انگاشتھ، راز جھان را تأویل كرده، و  - ي انستیتو را»ایدئولوگھا«ھر حال، از اینكھ 

بھ مسخره گرفتھ  - بھ او پیشنھاد كرده بودند كھ آیین ملكداري و ادارة امور كشور فرانسھ را بھ وي بگویند
زة زد، این انگی فكر او گرچھ بیشتر در اطراف تصوراتي رمانتیك دور مي. توان او را بخشید است، مي

فعالیت مداوم ذھن او قسمتي از . واقع بینانھ را داشت كھ روزانھ با گوشت و خون حیات در تماس بود
  .رفت كھ در حد اعتالي سیاستمداري بود بھ شمار مي فعالیت مداومي

گوشھایش صداھا را زیادتر : برد از تیزي احساسات خود رنج مي. حساس بود مقدم بر ھر چیز، آدمي 
كرد، عوارض  كرد، چشمانش در سطوح و ظواھر رسوخ مي او بوھا را بیشتر احساس مي شنید، بیني مي

خواند،  صدھا كتاب مي. كرد كنجكاو بود و ھزاران سؤال مي. كرد ساخت و معاني را آشكار مي را دور مي
عالقة رفت؛ الس كازه از حدت  ھا و كشتزارھا مي كرد، بھ دیدن كارخانھ ھا و تاریخھا را بررسي مي نقشھ

اي داشت كھ بر اثر شدت و  حافظھ. كرد او، حدود اطالعات او دربارة كشورھا و قرنھا، تعجب مي
دانست چھ چیز را  ناپلئون مي. گزید خواست درست برمي خصوصیت ھدفھایش قوي شده بود و آنچھ را مي

ب امیالش نوعي وحدت وسلسلھ مرات: نظم و ترتیب داشت. فراموش كند وچھ چیز را در خاطر نگاه دارد
از . كرد كننده بر عقاید و اقدامات و سیاستھا و نحوة حكومت او اعمال مي كننده و روشن نظم ھدایت

وكمال مطلوبھاي  خواست نھ مركب از عقاید تجریدي فصیح ھایي مي  دستیاران خود گزارشھا و توصیھ
با توجھ بھ . و نتایج قابل محاسبھستودني، بلكھ مركب از ھدفھاي صریح، اطالعات واقعي، اقدامات عملي، 

در . داد كرد، و دستورھاي قاطع و صریحي مي تجربھ ومقاصد خود، این مواد را بررسي و طبقھ بندي مي
در . كار كرده باشد تاریخ، دولتي را سراغ نداریم كھ با چنین آمادگي و نظم براي چنان سازمان منظمي

  .كتاتوري نظم و ترتیب سپردمورد ناپلئون، شوق آزادي جاي خود را بھ دی
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  العملھاي ممكن و  ناپلئون، با استفاده از طرح خاطرات خود پیش از وقت مقرر، در محاسبة نتایج عكس

  مند شوم و براي مقابلة با آن آماده باشم، بھ توانم از فرصتي بھره رسد كھ مي كنم؛ و اگر بھ نظر مي فكر مي
و آنچھ را كھ ممكن است روي دھد درنظر … ام این سبب است كھ قبل از شروع بھ كار، مدتھا فكر كرده

بھ » بلكھ تفكر خود من است… دھد، جني نیست كھ از آنچھ باید انجام دھد یا بگویم ناگھان خبر. ام گرفتھ
ھمین ترتیب بود كھ جزئیات جنگھاي مارنگو و اوسترلیتز را آماده ساخت، و نھ تنھا نتایج بلكھ زمان الزم 

توانست مانع ازآن شود كھ آرزو جلو )١٨٠٧(در روز گاري كھ در حد كمال بود. را ھم پیش بیني كرد
بیني كند و براي مقابلھ با  مخاطرات، غافلگیر شدنھا را پیشكوشید كھ دشواریھا،  بصیرتش را بگیرد؛ مي

ھمة . شود ریزم، ترسوتر از من پیدا نمي وقتي طرح جنگي را مي«: گفت ھمچنین مي. آنھا تدبیري بیندیشد
بیني  قاعدة اول او در موارد ضرورتھاي پیش» .كنم امكانات بد را در مواقع خاص در نظرم بزرگ مي

وي چند دستور ثابت بھ بورین . درنگ بھ آنھا بپردازد در ھر وقت روز یا شب بياین بود كھ   نشده
ولي وقتي كھ خبر بد . اي نیست این مورد عجلھ  وقتي كھ خبر خوب داري، مرا بیدار نكن؛ در«:داد
كرد  ناپلئون تصدیق مي» .!آوري، فورًا بیدارم كن، چون درآن صورت نباید یك لحظھ را از دست داد مي

بالید كھ  اي غیرمنتظره غافلگیر شود، ولي بھ خود مي بینیھا، ممكن است براثر واقعھ رغم ھمة پیش عليكھ، 
را دارد یعني پس از بیدار شدن ناگھاني قادر است كھ بھ طور روشن فكر كند » شجاعت ساعت دو صبح«

بارھا بھ خود  كوشید كھ مواظب تصادفات باشد، و مي. درنگ و بھ طور مؤثر دست بھ كار شود و بي
  » .بیش نیست از فتح تا شكست قدمي «: گفت مي

بھ ظواھر یا اظھارات . داوري او دربارة افراد معموًال ھمان قدر رسا بود كھ محاسبة او دربارة حوادث
شود و حرف ھمان  اش ظاھر نمي بھ عقیدة او اخالق شخص تا زمان پیري در چھره: كرد جدي اعتماد نمي
این اساس  پرداخت، و بر ھمیشھ بھ بررسي خود مي. سازد كند آن را پنھان ھم مي آشكار ميقدر كھ حقایق را 

او كھ مورد آن ھمھ . كرد كھ ھمة مردان و زنان عمًال و فكرًا تحت تأثیر نفع شخصي قرار دارند فرض مي
ھ ضمن گرفتھ تا آن سربازاني ك… از دوزه دووگو، الن، منوال، الس گازه -اخالص و سرسپردگي بود

توانست بپذیرد كھ آن اخالص و سرسپردگي ممكن  نمي - »!زنده باد امپراتور«زدند  سپردن فریاد مي جان
در وراي ھر كلمھ و ھر عمل عمدي، نیروي . است مستقل از وجود خود شخص وجود داشتھ باشد

خودخواھي جاه طلبي نیرومند بشر، ترس و ھراس مرد ضعیف،  - »خویشتن«ناپذیر حس خودخواھي  پایان
دربارة عالقة شدید ھر فرد یا ضعف اخالق قابل انتقاد ھركس . كرد را مشاھده مي -یا نیرنگبازي زنان

داد كھ او را براي مقاصد امپراتوري خود بھ ھر  كرد، و آن را چنان مورد استفاده قرار مي تفحص مي
  .آورد خواست درمي شكلي كھ مي

مرتكب اشتباھات بسیار شد، ) با توجھ بھ پس بینیھاي ما(بینیھاي خود وي با وجود ھمة دوراندیشیھا و پیش
توانست پي برد كھ ژوزفین قادر نیست یك ماه  وي مي. ھم در قضاوت نسبت بھ افراد و ھم در محاسبة نتایج

  پاكدامن بماند؛ 

در تیلزیت و ارفورت مسحور كرده است، و حال  كرد كھ تزار آلكساندر را فكر مي. حفظ صلح وادار كند
با تصرف گستاخانة  ١٨٠٢اینكھ درسال  . داد آنكھ تزار با كمك تالران او را در كمال ظرافت فریب مي

اینكھ برادرانش را بر روي تختھاي  پیمونھ، لومباردیا، و سویس مخالفت بریتانیا را تشدید كرد اشتباه بود؛
اینكھ پنداشت دولتھاي آلماني كنفدراسیون راین، در  از مغز آنھا بود اشتباه بود؛سلطنتي نشاند كھ بزرگتر 

اینكھ با انتشار سندي قصد  صورت جدا شدن ازآن، سر بھ اطاعت دولت فرانسھ خواھند نھاد اشتباه بود؛ 
فرسوده  را در اسپانیا» ارتش بزرگ«اینكھ  خود را در مورد تسخیر تركیة عثماني نشان داد اشتباه بود؛ 

اشتباه بود؛ حملھ بھ كشور وسیع روسیھ و ماندن در آنجا تا فرا ) ھمان گونھ كھ خود او معترف بود(ساخت 
» ماھیت اشیاء«او كھ فرماندة آن ھمھ افراد بود، بھ قول خودش، فرمانبر . رسیدن زمستان اشتباه بود

: وي گفتھ است. ي نبودن قدرتیعني تابع حوادث ناگھاني، ضعفھاي ناشي از بیماري، و كاف -شد مي
با آنكھ سكان كشتي را با . ھاي بسیاري طرح كردم، ولي ھرگز آزاد نبودم كھ یكي از آنھا را اجرا كنم  نقشھ«
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دستي محكم گرفتھ بودم، امواج بمراتب قویتر از من بود، در واقع ھیچ وقت ارباب خود نبودم؛ ھمیشھ تحت 
  ».گرفتم تاثیر جریانات قرار مي

از یك سو نظریات : روح او بھ صورت صحنة نبردي بود. گرفت تأثیر تصورات خود نیز قرار ميتحت 
ساخت، و از سوي دیگر تصورات روشني كھ آن را با خیالبافي و حتي  دقیقي بود كھ خرد او را روشن مي
كھ بھ  گامي پرداخت ھن بیني مي كرد؛ گاھگاه نیز بھ فال گرفتن و طالع خرافھ پرستي خود تیره و تار مي

و تخیلي بسیاري با خود برد، مانند ھلوئیزجدید اثر روسو، ورتر اثر گوتھ،  مصر رفت، كتابھاي علمي 
اوشن اثر مكفرسن؛ بعدھا اعتراف كرد كھ ورتر را ھفت بارخوانده است؛ و در پایان نتیجھ گرفت كھ 

دید؛  واب تسخیر ھندوستان را ميكھ در مصر گرفتار بود، خ ھنگامي» .كند تخیل بر جھان حكمفرمایي مي«
پنداشت كھ قسطنطنیھ را با مشتي سرباز  زماني كھ در سوریھ مشغول كشمكش بود، خود را در حالتي مي

بھ ھمان نسبت كھ قدرت باعث بیرون . عازم وین شده است سلیمان،فتح كرده وسپس، شكست ناپذیرتر از 
را ) یعني تصدیق و شناسایي حدو مرز(شد، اخطار گوتھ در مورد انتزاگن  راندن احتیاط از وجودش مي

پیروزیھاي بیشمار او بھ منزلة مبارزه طلبي با خدایان و، بھ عبارت دیگر، عدم احتساب . گرفت نادیده مي
  .اي در دریا دید مگین و بیچاره و بستھ بھ صخرهمحدودیتھا بود؛ و در پایان، خود را خش

III - اخالق  

ھا درن كرس، و سپس علیھ   در جواني، این حس خودخواھي در تصادم میان افراد و خانواده. آغاز شد
حس مزبور حس خودخواھي . غرور طبقاتي و نژادي دانشجویان دربرین جنبة دفاعي بھ خود گرفت

شد؛ نیز  مي دي نسبت بھ مادرش، نسبت بھ ژوزفین و فرزندش، ظاھر خالص نبود؛ در فداكاري وجوانمر
رسید؛ و در اظھار لطف بیصبرانھ نسبت بھ برادران  مي بھ منصة ظھور » پادشاه رم«در محبت بھ 

بایستي آن را ناز بپرورند ونگاه  مي كھ آنھا ھم داراي حس خود خواھي بودند و  - شد وخواھرانش آشكار مي
یافت، قدرت و مسئولیت و غرور و در خود فرو رفتنش  مي ریج كھ پیروزیھاي او افزایش اما بتد. دارند

دانست، ولي دوزه دوو گووالن  مي تقریبًا ھمة پیروزیھاي ارتشھاي خود را منسوب بھ خویش . شد مي بیشتر 
خود یكي سرانجام، كشور را با . داشت، و از مرگشان متأسف بود مي ستود، آنھا را دوست  مي را ھم 

  .دانست، و حس خودخواھي او با توسعھ مرزھاي فرانسھ افزایش یافت

  :روزي بھ بورین گفت. كرد مي غرور او، یا آگاھي بھ لیاقتش، گاھي تا حد خودبیني یا خودستایي تنزل 

اسم منشي اسكندر را » «مگر منشي من نیستي؟» «چرا، ژنرال؟» «.بورین، تو ھم جاویدان خواھي شد«
السلطنة ایتالیا، چنین  بھ اوژن، نایب ١٨٠۶آوریل  ١۴در » .بد حرفي نزدي، بورین» «گوییدبھ من ب
اتباع ایتالیایي من باید مرا بھ اندازه كافي بشناسند و فراموش نكنند كھ انگشت كوچك من بیشتر از «: نوشت

بھ جاي  J درخشید، گاھي با حرف مي كھ در ھزار محل  Nحرف » .مجموع مغزھاي آنھا ارزش دارد
  .ھاي الزم فرمانروایي است  كرد كھ فن نمایشدھي از پایھ مي امپراطور احساس . شد مي ژوزفین آراستھ 

مي كھ ژوزف مایل بود كھ بھ مقام والیت عھد برسد، ناپلئون در این مورد بھ رودرر  ، ھنگا١٨٠۴درسال 
گذارم كسي آن را از  ام و نمي دهمعشوقة من قدرت است؛ براي بھ دست آوردنش زحمت بسیار كشی«: گفت

حاال اصًال . دیدم كھ با او بدرفتاري كنم دو ھفتة پیش حتي خواب نمي… دستم بگیرد، یا حتي درآن طمع كند
ولي اینجا ناپلئون (» .او با معشوقة من خوابیده است -زنم مي فقط با لبھایم بھ او لبخند . بخشم كسي را نمي

.) اي بود كرده است؛ اگر چھ عاشقي حسود بود، ولي مرد بخشایندهدربارة خودش منصفانھ داوري ن
بدین ترتیب، حس جاه » .قدرت را آنچنان دوست دارم كھ موسیقیدان ویولن خود را دوست دارد«: گفت مي 

بھ فكر رقابت با شارلماني و ایجاد وحدت اروپا و : پرید مي طلبي او چون مرغي از این شاخ بھ آن شاخ 
خواست بھ دنبال قسطنطنین از فرانسھ بھ میالن برود و از آنجا  مي اجباري ایاالت پا پي بود؛ ضمیمھ كردن 

اما . بھ تصرف قسطنطنیھ بپردازد، وطاق نصرتھایي بھ سبك باستان بھ یاد بود پیروزیھاي خود بسازد
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ر داشت كھ با دید كھ موش كور آن را بیرون ریختھ باشد، و در نظ مي » تودة خاكي«اروپا را بھ صورت 
  اگر چھ این فتح براي او و براي یك میلیون سرباز . فتح ھندوستان با اسكندر رقابت كند

. شد گرفت، بھ بھاي زیادي تمام نمي شد؛ و اگر ھم مرگ در ضمن راه گریبان آنھا را مي افتخار داده مي
» .وز مردن استمرگ چیزي نیست؛ ولي شكست خوردن و بي آبرو زیستن بھ منزلة ھر ر«: گفت مي
در نظر او افتخار بھ صورت شعاري بود كھ وجودش را مسخر كرده » .ام من فقط بھ خاطر پیشرفت زنده«

بود، و چنان سحرانگیز بود كھ مدت ده سال تقریبًا ھمة فرانسویان آن شعار را بھ عنوان ستارة راھنماي 
  .پذیرفتند خود مي

اینكھ بھ   تا - شد مگر براي آنكھ خیز بردارد كرد؛ ھرگز خم نمي اي آھنین تعقیب مي ھدفھاي خود را با اراده
ناپذیر او باعث تمركز فكر  جاه طلبي سیري. آنچھ كھ عالي بود دست یافتھ و چیزي دیگر باقي نگذاشتھ باشد

گفت كھ در  مي. بخشید داد و راھش را استحكام مي شد و ھر روز بھ او جھت و برنامھ مي اش مي و اراده
كردم  كھ انجام دھم، ھمیشھ احساس مي] كاري بھ من ارجاع نشده بود؟[حتي وقتي كھ كاري نداشتم «برین 

ھرچھ ھستم مدیون نیروي اراده و اخالق و «: بھ ژروم گفت ١٨٠۵و در » .كھ نباید وقت را از دست بدھم
را با عمل سریع و بیباكي جزو اصول استراتژي او بود؛ بارھا دشمنان خود » .پشتكار و بیباكي خود ھستم

این است كھ یكراست  ھدف من «: گفت مي. كرد قاطع خویش در مكانھا و زمانھاي غیرمنتظره غافلگیر مي
را یاد  المثل قدیمي این ضرب ؛ ده سال طول كشید كھ »اي نایستم بھ طرف مقصد بروم و بر اثر ھیچ مالحظھ

  .و نقطھ استبگیرد كھ در سیاست، خط مستقیم طوالنیترین فاصلھ میان د

اي آن را فرا  شد و پرده گاھي داوري و رفتار او بر اثر تندي احساسات، از حقیقت و انصاف منحرف مي
در خونش حرارت و . شد كرد، و با افزایش قدرتش كمتر مي حوصلة او از قدش تبعیت مي. گرفت مي

د، و آنھا كھ در پیرامونش توانست جلو خشم خود را بگیر سبعیت كرس وجود داشت؛ و اگر چھ معموًال مي
مواظب كلمات و حركات خود بودند كھ  -از ژوزفین گرفتھ تا مستحفظ قوي ھیكل او بھ نام رستم -بودند

از تناقض گویي، تأخیر، بیكفایتي یا بالھت و كندذھني كالفھ . مبادا مورد خشم و غضب او قرار گیرند
باد مالمت بگیرد؛ بھ اسقفي دشنام دھد؛ لگدي بر  شد ممكن بود سفیري را بھ وقتي كھ عصباني مي. شد مي

با وجود .شكم و لنة فیلسوف بزند، یا اگر چیزي بھتري بھ دست نیاورد، كندة اجاق را با چكمھ پرتاب كند
نشست؛ غالبًا ھم تصنعي بود، نظیر حركتي در  كشید فرومي این، آتش خشم او بھ ھمان سرعتي كھ زبانھ مي 

شد،  بندرت بیرحم مي. پرداخت ر موارد، یك روز یا یك دقیقة بعد بھ جبران آن ميشطرنج سیاست؛ در بیشت
مشرب بود، ولي ظرافت طبع وي بر اثر سختي و جنگ ضعیف شده  غالبًا مھربان و شوخ طبع و خوش

مردي . بود؛ وقت زیادي براي شوخي، یا یاوه گوییھاي درباري، یا بذلھ گوییھاي خاص سالنھا نداشت
و بعید است كھ مردي شتابزده  -ود؛ گروھي دشمن داشت؛ و امپراطوریي روي دستش مانده بودشتابزده ب

  .بتواند مؤدب باشد

  از آنجا كھ قسمت اعظم انرژي او صرف تسخیر نصف اروپا شده بود، وقت زیادي براي كار بیھوده 

ي است، حتي آن در میان مردم، ھمھ چیز قرارداد«: گفت مي. شود و كمتر موروثي است آموختھ مي
توانست ،بنابر سنت  مي» .بایستي تلقین شود كند فقط بھ وسیلة طبیعت مي احساساتي كھ انسان تصور مي

آورد  دیرینة بوربونھا گروھي معشوقھ داشتھ باشد، ولي بھ چند معشوقھ كھ در فواصل نبردھا بھ دست مي
ند جاودان خواھند شد؛ معموًال قضیھ را با زنان عقیده داشتند كھ اگر شبي او را سرگرم كن. كرد قناعت مي

گفت تا با  تربیتي سخن مي ھاي اخیرش بیشتر با بي كرد، و دربارة ھمخوابھ اي تمام مي شتاب سبعانھ
اگر (گفت  شد؛ ناپلئون بھ او مي بیوفاییھاي او باعث ساعتھا نگراني و پریشاني ژوزفین مي. سپاسگزاري

این سرگرمیھا امري طبیعي و الزم و معمولي است، و  كھ) ر كردبتوان حرف مادام دو رموزا را باو
گریست، ناپلئون او را دلداري  ھمسري كھ چیز فھم باشد باید آنھا را نادیده بگیرد؛ ھرگاه ژوزفین مي

این مورد، ناپلئون، تا آنجا كھ ناراحتیھا و سرگشتگیھا اجازه  غیر از. بخشید داد؛ ژوزفین ھم او را مي مي
  .شوھر خوبي بود داد، مي
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و شاید  - با وقاري تازه پذیرفت) دانیم تا جایي كھ ما مي(كھ با ماري لویز ازدواج كرد، تكگاني را  ھنگامي
عالقة او بھ ماري لویز زماني دو برابر . این سبب كھ مبادا زناكاري باعث از دست رفتن اتریش شود ھم بھ

نامة او  ھمیشھ بھ كودكان عالقھ نشان داده بود؛ در قانونناپلئون . شد كھ عذاب او را در زاییدن پسرش دید
كھ كودك بود بھ صورت بت و نماد آرزوھاي او » پادشاه رم«این ھنگام  بھ آنھا توجھ خاصي شده است؛ در

این كشور كھ براي اروپاي متحد  درآمد؛ او را طوري بھ دقت تربیت كردند كھ وارث فرانسھ شود و در
بدین ترتیب، دامنة حس خودخواھي عظیم او با عشق زناشویي . فرمانروایي بپردازد كرد بھ قانون وضع مي

  .و پدري بزرگتر شد

این، دوستي  چنان در كارھاي سیاسي غوطھ ور بود كھ مجال زیادي براي دوستان نداشت؛ گذشتھ از
اگر . بپذیرد توانست تساوي را، در ھر شكلي متضمن تساوي تقریبي دادوستد است، و ناپلئون بسختي مي

چھ نوكران و سرسپردگان وفاداري داشت كھ بعضي از آنھا جان خود را در راه افتخار او و خودشان فدا 
اوژن او را دوست داشت، ولي بیشتر بھ عنوان پسر . دانستند كردند، ھیچ یك از آنھا او را دوست خود نمي

  :داشت ناپلئون غالبًا اظھار مي ١٨٠٠سال  گوید كھ در مي) كھ چندان قابل اعتماد نیست(بورین . تا دوست

شاید ژوزف را . حتي برادرانم را دوست ندارم. ھیچ كس را دوست ندارم. بیش نیست دوستي نامي
را ھم دوست  دوروكاینكھ برادر بزرگ من است؛ و  دوست داشتھ باشم، آن ھم بھ سبب عادت و كمي
توانم ھر اندازه  تا زماني كھ ھمین طور بمانم، مي. دانم كھ داراي دوستان واقعي نیستم بخوبي مي… دارم

ولي افراد . حساسیت را بھ زنان واگذارید؛ كار آنھا ھمین است. دوستان مصنوعي كھ بخواھم داشتھ باشم
  .این صورت نباید با جنگ یا دولت كاري داشتھ باشند غیر باید قلب و عزم قوي داشتھ باشند، در

آنچھ كھ ذكر شد یك سیما از خصوصیات ناپلئون است، و كامًال با اخالص و فداكاري مرداني مانند دوزه 
  .دووگو، دوروك، الن، الس كازه و جمعي دیگر كھ عمري ادامھ یافت ھماھنگ نیست

و منوال، كھ » نبرد، بوناپارت قلبي مھربان و حساس داشت در خارج از صحنة«كند كھ  بورین تأیید مي
  :شود كھ مدت سیزده سال از نزدیكان ناپلئون بود، متذكر مي

انتظار داشتم كھ او را بي ادب و داراي خلق و خویي غیر ثابت بیابم، در صورتي كھ او را صبور و با 
غالبًا پر از سروصدا واستھزا بود و گذشت و خوشرفتار و سھلگیر و شاد دیدم، آن ھم نوعي شادي كھ 

این حال باقي ماندم، زیرا  من ھمیشھ بھ. ترسیدم دیگر از او نمي… گاھي حاكي از سادگي سحرانگیزي
آمیز بودن  رفتار دلپذیر و محبت آمیز او را با ژوزفین، اخالص و فداكاري ساعیانة افسرانش، محبت

  .دیدم را با سربازان مي روابطش با كنسولھا و وزیران و خصوصي بودن او

كرد؛  داد مھرباني مي كرد سختگیر بود، و وقتي كھ سیاست اجازه مي كھ سیاست اقتضا مي ظاھرًا ھنگامي
این،  افراد بسیاري را بھ زندان فرستاد؛ با وجود. بایستي قبل از ھمھ مورد توجھ قرار گیرد سیاست مي

گر چھ اقداماتي . ز محبت و گذشت او در دست استچنانكھ در مجالت فردریك ماسون آمده صدھا مورد ا
زندانھاي فرانسھ متناسب با كارآیي  ١٨١۴بھ منظور اصالح زندانھاي بروكسل بھ عمل آورد، در 

ھزاران تن از سربازان را در صحنة جنگ مرده یافت، و باز بھ جنگھاي دیگر . حكومت او نبود عمومي
یا دستگیري از او توقف  البًا براي تسلي دادن سربازي زخمياین، خبر داریم كھ غ پرداخت؛ با وجود مي
پس از آنكھ ناپلئون از كنار بستر مارشال الن، كھ در اسلینگ در «: گوید وري كنشتاین مي. كرده است مي

  ».ریزد شده بود، بازگشت، دیدم كھ ضمن خوردن صبحانھ اشك مي بسختي زخمي ١٨٠٩

. وي بارھا برنادوت و بورین را عفو كرد. بخشودن، تردیدي نیست دربارة جوانمردي، یا آمادگي او براي
كھ كارنو و شنیھ، پس از سالھا مخالفت با ناپلئون، از او خواستند كھ آنان را از فقر و فاقھ نجات  ھنگامي

ترك كرده  ١٨١۵یا  ١٨١٣در سنت ھلن براي كساني كھ او را در . دھد، وي بي درنگ بھ آنھا كمك كرد
تنھا بھ سبب خصومت دائم انگلیسیھا بود كھ كینة آنھا را ھمیشھ در دل داشت؛ در . ذیري تراشیدبودند معا
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دید، دربارة سرھادسن لو قدري غیرمنصف بود، و تعریف كردن از  پیت جز خشونت فردي مزدور نمي
  .دانست ولینگتن را امري محال مي

» .دانم من خودم را قلبًا آدم خوبي مي« :گفت مي. در مورد ارزشیابي خودش تا حد زیادي انصاف داشت
آید؛ ولي وري كونستان، كھ چھارده سال نوكر ناپلئون بود،  گویند ھیچ كس بھ نظر نوكرش قھرمان نمي مي

در حالي كھ نفسش از شدت ستایش بند «خاطرات خود را در مجلدات بیشمار ضبط كرده است، و آن ھم 
  ».آمده است

  اشخاصي كھ با آداب مھذب رژیم گذشتھ بھ بار آمده بودند گستاخي رفتار و گفتار ناپلئون را تحمل 

ایجاد  دانست كھ چگونھ در دیگران حالت راحتي نمي. داشت سخنان خویش آن قبیل اشخاص را بھ خنده وامي
كھ بھ عرض اھمیتي  اي بھ جوھر عالقھ داشت كرد؛ بھ اندازه این امر نمي كند و ظاھرًا توجھي ھم بھ

آن ھم یكي از ابداعات … كنندة آداب معاشرت را دوست ندارم آن عبارت مبھم و یكدست«: گفت مي. داد نمي
  .اینكھ خود را بھ سطح روشنفكران برسانند احمقھاست براي 

آنچھ كھ سبك نامیده … ندارد است كھ در نظر من مفھومي و سلیقة خوب ھم یكي از آن عبارات قدیمي
  ».دھم من فقط بھ نیروي فكر اھمیت مي… شود، چھ خوب چھ بد، در من اثر ندارد مي

پسندید؛ مایل بود كھ مورد تمجید اشرافي  كاري را كھ خاص نجبا بود مي  اما در نھان ظرافت و مالحظھ
آورد،  خواست كھ دلھا را بھ دست اگر مي. گرفتند ژرمن او را بھ باد انتقاد مي - قرار گیرد كھ در فوبورسن

  .این كار بپردازد  توانست با روش خودش بھ مي

مثًال بھ مادام . عقیدة بدي كھ دربارة زنان داشت شاید مربوط بھ عدم توجھ شتابزدة او بھ حساسیت آنھا باشد
و مادام دوستال را از آن لحاظ دشمن خود  - »!آیید در آن لباس سرخ، چھ زشت بھ نظر مي«: شارپانتیھ گفت
بعضي از زنان از خشونت او در مورد نكتھ . ن را بھ نسبت باروري آنھا طبقھ بندي كردساخت كھ زنا

آن خانم » !مویتان چھ قرمز است«روزي بر سر خانم شوروز داد زد كھ . كردند گویي خانمھا انتقاد مي
» !استاین طور بھ من گفتھ  شاید ھمین طور باشد، ولي اولین بار است كھ مردي! اعلیحضرتا«: پاسخ داد

وي بتندي پاسخ » .مادام، دوست ندارم كھ زنان در سیاست دخالت كنند«: ھمچنین روزي بھ زني زیبا گفت
خواھند علت آن را  شود زنان مي ژنرال، حق با شماست؛ ولي در كشوري كھ سرھاي مردان قطع مي«: داد

كرد  رانگیزي در ناپلئون مالحظھ ميدید، جذبة سح این، منوال، كھ تقریبًا ھر روز او را مي با وجود» .بدانند
  .توانست در برابر آن مقاومت كند كھ كسي نمي

. گفت تقریبًا ھمیشھ ھدفي داشت كرد، ولي در ھر چھ مي گاھي وراجي مي –حرف زدن را دوست داشت 
داد،  خواند، و آنھا را مورد لطف و عنایت قرار مي دانشمندان، نقاشان، و نویسندگان را بھ كنار میز خود مي

ایزابة مینیاتورساز، مونژ  .انداخت و با اطالعاتي كھ در زمینة تخصص آنھا داشت بھ حیرتشان مي
اند كھ ھمگي آنھا گواه  این مالقاتھا بر جاي نھاده ریاضیدان، فونتن مھندس، و تالماي ھنرپیشھ خاطراتي از

افكارش . داد بھ نوشتن ترجیح مي خود او حرف زدن را. مكالمھ با ناپلئون بود» لطف، دلپذیري، و نشاط«
نوشت كھ  اي تند مي خواست آنھا را بر روي كاغذ بیاورد، بھ اندازه تندتر از حرفھایش بود؛ و اگر مي

تا كنون . كرد این رو مطالب خود را دیكتھ مي از. قادر بھ خواندن خط بدش نبود –ولو خود او  –ھیچكس 
توانیم تا  اینجا مي ید ھزاران نامة دیگر نوشتھ شده است؛ ازنامة او انتشار یافتھ، وبدون ترد ۴١‘٠٠٠
بورین، كھ در . اي بفھمیم كھ چگونھ افتخار منشیگري او بھ منزلة محكومیت بھ اعمال شاقھ بوده است اندازه

  مرخص شد، و  ١٨٠٢این بخت بلند بود كھ در  بھ مقام مزبور رسید، داراي ١٧٩٧
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بورین قادر بھ تكلم و نوشتن بھ چندین . قت او را خواستند حاضر شودتمام روز كار كند، و شب ھم ھر و
زبان بود؛ با قوانین بین المللي آشنایي داشت؛ و با روش تند نویسي مخصوص خود، با ھمان سرعتي كھ 

  .نوشت كرد، مي ناپلئون امال مي

» .نویسي بلد نبودمتند«كرد، زیرا بھ قول خودش  جانشین بورین شد بیشتر كار مي ١٨٠٢منوال كھ در 
انداخت و سپس  كرد؛ ولي تقریبًا ھر روز او را از پا مي ناپلئون بھ او عالقمند بود وگاھي با او شوخي مي

بیچاره «: كند امپراطور در سنت ھلن خاطرات خود را چنین بازگو مي. گفت كھ بھ گرمابھ برود بھ او مي
تي او را مرخص كنم و براي اعادة سالمتش او را نزد منوال را تقریبًا ھالك كردم؛ مجبور بودم كھ تا مد

ناپلئون بھ او اجازه داد كھ یك نفر  ١٨٠۶در سال » .ماري لویز بگذارم، تا شغل بي دردسري داشتھ باشد
  .استخدام كند) فرانسوافن(دستیار 

ال از دست كھ منو این، ھنگامي با وجود. این شخص تا پایان دوره، و در ھمة جنگھا بھ كار مشغول بود
  .، كامًال خستھ و فرسوده شده بود)١٨١٣(فرمانرواي مستبد و مھربان خود گریخت 

IV- سردار  

در آنجا بود كھ دانست . در برین واقع شد جسم و روح و اخالق و خط مشي او تحت تأثیر تعلیمات نظامي
طور روشن و صریح چگونھ با ھر آب و ھوا و با ھر مكاني بسازد؛ چگونھ در ھر ساعت روز و شب بھ 

فكر كند؛ چگونھ واقعیت را از ھوس تشخیص دھد؛ چگونھ بدون چون و چرا اطاعت كند وآن را تربیتي 
ھا درنظر بگیرد؛  براي فرماندھي بدون چون و چرا بداند؛ چگونھ زمین را براي حركت علني یا مخفي توده

ده شود؛ چگونھ منتظر حوادث چگونھ حركات دشمن را پیش بیني كند و براي برابري با آنھا آما
طور  غیرمنتظره باشد و بدون غافلگیر شدن، بھ مقابلة آنھا بپردازد؛ چگونھ افراد را با خطاب بھ آنھا بھ

جمعي برانگیزد؛ چگونھ از شدت درد بھ وسیلة افتخار بكاھد، و جان دادن در راه میھن را بھ صورتي  دستھ
در  -آمد زیرا حیات یك ملت مي» العلوم علم«ر ناپلئون بھ منزلة اینھا در نظ ھمة : دلپذیر و عالي درآورد

وابستھ بھ میل و توانایي آن ملت در دفاع از خود در داوري  -آید صورتي كھ وسایل دیگر غلط از آب در
  ».گیرد است كھ سایر مطالعات را در بر مي ھنر جنگ، مطالعة عظیمي «: گفت مي. نھایي جنگ خواھد بود

تاریخ را براي . داد كھ بیش از ھمھ بھ علم دفاع ملي كمك كند را بیشتر پرورش مي ، آن علوميبدین ترتیب 
خواند؛ بعدھا دانشمندان را با اطالعات خود دربارة یونان و روم  درك طبیعت بشر و طرز رفتار دولتھا مي

صر و گوستا و آدولف جنگھاي اسكندر و ھانیبال و قی. قدیم و تاریخ قرون وسطي و جدید بھ حیرت انداخت
  بارھا و «و تورن و اوژن دو ساووا وفردریك كبیررا 

  ».نباشد بھ دور بیندازید

شاید از مادر شكیباي خود استعداد . از مدرسة نظام بھ اردوگاه رفت، و از اردوگاه بھ بازدید یك فوج شتافت
اینكھ  یلند دنبال رھبر بروند تاكھ بیشتر مردم ما: فرماندھي را بھ ارث برده بود و از راز آن خبر داشت

شجاعت آن را داشت كھ قبول مسئولیت كند، و بنابر . اینكھ رھبر واقعًا رھبري كند مشروط بر -رھبري كنند
زد از  داوري خویش بارھا موقعیت خود را بھ خطر انداخت؛و با نوعي بیباكي كھ بھ احتیاط خنده مي

. زد بندي مھمتري دست مي ھاي بشري بھ شرط رتب با مھرهم -پرداخت اي دیگر مي اي بھ مخاطره مخاطره
  .آخرین شرط بندي را پس از آن باخت كھ ثابت كرد الیقترین سردار تاریخ است

شد و بھ سابقھ و اخالق و آرزوھاي ھر  او با اقداماتي براي جلب مغزھا و قلبھا آغاز مي استراتژي نظامي
گاھگاه نیز با سربازان . داد رماندھي خود داشت عالقھ نشان ميیك از افسراني كھ مستقیمًا آنھا را تحت ف

كرد، و بھ  آورد؛ دربارة خانوادھایشان سؤال مي كرد؛ پیروزیھایشان را بھ یاد مي عادي معاشرت مي
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» غرغرو«كرد و آنھا را  با مھرباني، گارد امپراطوري خود راجمع مي. داد شكایاتشان گوش فرا مي
گاھي نیز از . جنگیدند كردند؛ ولي آنھا تا آخرین نفس در راھش مي شكایت مينامید زیرا ھمیشھ  مي

آیند كھ  افراد از آن لحاظ بھ دنیا مي«: كرد، چنانكھ روزي در سنت ھلن گفت سربازان پیادة ساده بدگویي مي
رفت و ولي ھمة فرزندان جنگجویان فرانسوي را كھ در اوسترلیتز كشتھ شدند بھ فرزندي پذی» .كشتھ شوند

در میان ملت فرانسھ، سربازانش بودند كھ بیشتر بھ او عالقھ نشان . وسایل راحتي آنھا را فراھم ساخت
  .دادند، بھ طوري كھ بھ عقیدة ولینگتن حضور او در صحنة نبرد ارزش چھل ھزار نفر را داشت مي

در جنگ، اخالق «: گفت مي. داد از استراتژي او را تشكیل مي  مطالب او خطاب بھ لشكریانش بخش مھمي
ھیچ سرداري از زمان عبور قیصر از رودخانة روبیكون بھ بعد آن » .و عقیده بیش از نصف نبرد است
ھاي مشھور را بر طبق امالي ناپلئون  بورین، كھ بعضي از آن اعالمیھ. ھمھ تسلط بر افرادش نداشتھ است

گوید؛  انستند درك كنند كھ ناپلئون چھ ميتو نمي«گوید كھ سربازان در بسیاري از موارد  نوشت، مي مي
این موضوع اھمیتي نداشت، زیرا با شوق و ذوق، پابرھنھ و بدون آذوقھ، بھ دنبال او بھ راه  ولي
فھمیدند، و  در چندین اعالمیھ كھ صادر كرد نقشة عملیات را برایشان شرح داد؛ آنھا معموًال مي» .افتادند مي

پیمودند تا بتوانند بر دشمن شبیخون بزنند یا از حیث شماره بر  ي را ميبا صبر و بردباري راھھاي دراز
» .بھترین سرباز آن نیست كھ خوب بجنگد، بلكھ كسي است كھ خوب راه برود«: گفت مي. آن برتري یابند

صفات عمدة سرباز عبارت از پایداري و «: صادر كرد چنین متذكر شد ١٧٩٩اي كھ در  در اعالمیھ
غالبًا رحم وشفقت داشت، ولي وقتي كھ انضباط بھ خطر » .جاعت در مرحلة دوم استش. انضباط است

كھ عمدًا بھ سربازان  ایتالیا، ھنگامي پس از پیروزیھاي نخستین در. داد افتاد تردیدي بھ خود راه نمي مي
  اجازه داد 

گذاشت كھ دیگر مورد  این دستور را بشدت بھ مورد اجرا این حركت را منع كرد و چنان جبران كنند، دیگر
وین، برلین، مادرید، و «: گوید منوال مي. غارت دیده نشد و دستور بزودي مورد اطاعت كامل قرار گرفت

سایر شھرھا، شاھد محكومیت و اعدام سربازاني، چھ از گارد امپراتوري و چھ از سایر قسمتھاي ارتش، 
  ».بودند كھ مرتكب غارت شده بودند

نیروي یك ارتش، مانند مقدار «: اي ریاضي در آورد راتژي خود را بھ صورت قاعدهناپلئون قسمتي از است
حركت سریع، روحیة . ضرب در سرعت است) افراد(حركت در مكانیك، عبارت از حاصلضرب جرم 

این گفتة موجز را بھ او   مأخذي در دست نداریم تا» .افزاید و بھ قدرت پیروزي آن مي. برد ارتش را باال مي
یعني متكي بر ذخایر غذایي خود است؛ عقیدة او  - »رود ارتش بر روي شكم خود راه مي«دھیم كھ  نسبت
در »فعالیت، فعالیت، سرعت«این بود  شعار او. آید این بود كھ ارتش با پاھاي خود بھ فتح نایل مي بیشتر

 ١٩٣٩بھ خط ماژنو سال ھا بھ عنوان وسایل دفاعي نداشت؛ اگر زنده بود،  نتیجھ، چندان اعتمادي بھ قلعھ
ماند ھمیشھ  بدیھي است كھ طرفي كھ در پشت خط مستحكم خود باقي مي«: گفتھ بود ١٧٩٣در . خندید مي

: این قرار بود عناصر استراتژي ناپلئوني از. تكرار كرد ١٨١۶این حرف را در  ؛ و»خورد شكست مي
بھ صورت ستون در آورد؛ استفاده كردن  انتظار كشیدن زماني كھ دشمن قواي خود را تقسیم كند یا آن را

از كوھھا و رودھا براي استتار و حفظ قواي خودي؛ تصرف مرتفعات سوق الجیشي كھ از آنجا توپخانھ 
بتواند صحنة نبرد را زیر آتش بگیرد؛ انتخاب زمیني كھ مانع تحرك پیاده نظام و توپخانھ و سواره نظام 

تا بتوان با تعداد بیشتري سرباز بر قسمتي از قواي  -كتھاي سریعمعموًال با حر - نشود؛ تمركز قواي خودي
  .تواند بھ موقع تقویت شود دشمن تاخت كھ، بھ علت دور بودن از مركز، نمي

آزمایش نھایي ھر سرداري در تاكتیك اوست، یعني در ترتیب دادن و بھ حركت درآوردن قوایش براي 
د كھ بتواند تا حد اطمینان ھر اندازه از عملیات را كھ ایستا ناپلئون در جایي مي. جنگ و در طي جنگ

ممكن بود زیر نظر بگیرد؛ و از آنجا كھ نقشة عملیات، و انطباق سریع آن با تحول اوضاع، متكي بر 
آمد و حتي سربازانش در  بھ شمار مي مراتب مداوم و متمركز او بود، حفظ و سالمت او مطلب بسیار مھمي

در  - چنانكھ در آركولھ دیده شد - دید این حال، ھرجا الزم مي با. ش عالقمند بودندحفظ جان او بیش از خود
ایم كھ بارھا مرداني كھ نزدیك محل دیدگاه با او بودند بھ قتل  كرد؛ و شنیده بھ خطر انداختن خود درنگ نمي
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پیاده نظام،  از ھمین محل بود كھ توسط گماشتگان سوارة خود دستورھایي براي افسران فرمانده. رسیدند
گشتند تا او را از تحول اوضاع در ھر  فرستاد؛ و آن گماشتگان بشتاب باز مي توپخانھ، و سواره نظام مي

بھ عقیدة او، سربازان در جنگ بیشتر بر اثر وضع و قابلیت تحرك خود ارزش . قسمت عملیات آگاه كنند
  زیر آتش تجمع افراد و  -اینجا نیز ھدف تمركز بود  در. كردند پیدا مي

رسد كھ دلیرترین سربازان، پس از نھایت كوشش، متمایل بھ فرار   اي فرا مي در ھمة جنگھا لحظھ«
كوشند یكدیگر را   شوند و مي  دو لشكر بھ منزلة دو شخص ھستند كھ با ھم روبھ رو مي… شوند   مي

اگر انسان در عملیات . كردرسد، و از آن لحظھ باید استفاده   اي وحشت ناگھاني فرا مي بترسانند؛ لحظھ
ناپلئون در استفاده از چنین » .دھد  بسیاري حضور داشتھ باشد، آن لحظھ را بدون اشكال تشخیص مي

فرستاد یا خط   شدند، قواي امدادي مي  كرد، یا اگر افراد خود او متزلزل مي  وضعي بسرعت عمل مي
، ١٨١٢پیش از . ھ در مارنگو پیروز شودداد؛ ھمین امر باعث شد ك  عملیات را ضمن نبرد تغییر مي

  .عقبنشیني در قاموس او وجود نداشت

طبیعي بود كھ مردي كھ چنان مھارتي در فرماندھي بھ دست آورده باشد باید لذتي خوفناك در جنگ 
داد تا بھ سربازان؛ در دربار خود سیاستمداران را   ایم كھ بھ شھروندان بیشتر اھمیت مي شنیده. احساس كند

داد، معموًال طرف   كھ اختالفي میان غیر نظامیان و نظامیان روي مي  داشت؛ و ھنگامي  ر مارشالھا مقدم ميب
و  -كرد بمراتب بیش از ادارة امور كشور  در صحنة نبرد نشاطي احساس مي. گرفت  غیر نظامیان را مي

و بھ ژنرال » درخطر لذتي است«: فتگ  مي. كرد نھ از دیگران  این امري بود كھ نھ آن را از خود پنھان مي 
دید   كرد كھ مي  ؛ بیشتر وقتي احساس خوشي مي»ھیجان جنگ را دوست دارم«ژومیني اعتراف كرد كھ 

. كند  دھد و تاریخ را تعیین مي  ھا را تغییر مي شوند كھ نقشھ  اي سربازان بنا بھ میل او وارد عملیاتي مي دستھ
قدرت من «كرد كھ   دانست، ولي بر طبق گفتة بورین، اعتراف مي  مي العمل حمالت مصافھاي خود را عكس

اگر قدرتم را با افتخارات جدید و . وابستھ بھ افتخار من است، و افتخار من وابستھ بھ پیروزیھایم
فتح مرا بھ صورتي كھ اكنون ھستم درآورده است، و فقط . پیروزیھاي تازه تقویت نكنم از بین خواھد رفت

در مورد یك اعتراف مھم و اساسي شاید نتوان بھ حرف بورین بدخواه . واند مرا سرپا نگاه داردت  فتح مي
ماس  ١٢(نگریست، از قول او گفتھ است   اعتماد كرد ولي الس كازه، كھ ناپلئون را بھ چشم خدایي مي

  ».یاز داشتمخواستم، و براي بھ دست آوردن آن، بھ قدرت نامحدود ن  امپراطوري جھان را مي«): ١٨١۶

نفر فرانسوي را بھ  ٢‘۶١٣‘٠٠٠ھم رفتھ  اند كھ روي بود؟ گفتھ» قصاب«آیا ناپلئون، بھ قول دشمنانش، 
آیا از كشتار   .زیر پرچم خود فرا خواند؛ كھ در حدود یك میلیون نفر از آنھا در خدمت او جان سپردند

كرد آورده است؛   اي بزرگ براي صلح مياین مطلب را در ضمن استمدادھایي كھ از دولتھ شد؟  ناراحت مي
اما، ھنگامي كھ كارش بھ پایان رسیده بود، و قضایا را . اند كھ از مشاھدة اجساد در آیلو بھ گریھ افتاد گفتھ

در جنگھایي فرماندھي داشتم كھ سرنوشت یك ارتش «: نظر آورد، بھ الس كازه گفت  با توجھ بھ گذشتھ بھ
اجراي عملیاتي را ناظر بودم كھ باعث مرگ . كردم  د، و ھیچ ھیجاني احساس نميكر  تعیین مي  را بھ تمامي

این فكر دلخوش باشند كھ  احتماًال سرداران باید بھ» .آمد  شد و اشك بھ چشمانم نمي  عدة زیادي از ما مي
  مرگ ومیر آن افراد 

  .مردند و با افتخار كمتري، و بدون بیھوش شدن در جنگ و كسب شھرت، نمي

كردند، او نیز چنین  احساس مي) رانكھ، سورل، واندال(این، ھمان گونھ كھ بسیاري از دانشمندان   ا وجودب
اینكھ او بھ دیگران ظلم كرده باشد؛ كھ تنھا در دفاع ازخود  كرد كھ بھ او بیشتر ظلم شده است تا احساس مي

و غاصب تخت و » فرزند انقالب«نوان جنگیده و آدم كشتھ است؛ كھ متفقین عھد كرده بودند كھ او را بھ ع
: گفت مگر او بارھا پیشنھاد صلح نكرده و با او مخالفت نشده بود؟ مي. تاج سلسلة بوربون از كار براندازند

اروپا ھرگز از جنگ علیھ فرانسھ، علیھ اصول او، و علیھ . من فقط براي دفاع از خود بھ جنگ پرداختم«
» .ھرگز متوقف نشد، چھ بھ طور مخفي چھ بھ طور علني] یھ فرانسھعل[اتحادیھ . خون من دست برنداشت

این مرزھا  فرانسھ را حفظ كند؛ اگر از» مرزھاي طبیعي«وي درھنگام تاجگذاري سوگند خورده بود كھ 
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عوام ھمیشھ جنگھاي مرا ناشي از حس «داشت كھ  گفت؟ وي اظھار مي دست برداشتھ بود، فرانسھ چھ مي
ولي مگر بھ دست من بود؟ مگر جنگ ھمیشھ بر اثر ماھیت اجتناب ناپذیر . اند جاه طلبي من دانستھ

وي ھمیشھ، پس از سالھاي پرنشاط » یعني بر اثر كشمكش میان گذشتھ و آینده؟ -آمد؟ اوضاع پیش نمي
رغم پیروزیھاي متعدد او، ممكن است یك شكست قاطع ھمة آنھا  این فكر ناراحت بود كھ، علي نخستین، از 

حاضر بود نصف جھان را بھ خاطر صلح بدھد، ولي . از بین ببرد و او را در اختیار دشمنانش بگذاردرا 
  .با شروط خود او

، ناپلئون حالت تدافعي )١٨٠٨(و حملھ بھ اسپانیا ) ١٨٠٧(توان نتیجھ گرفت كھ تا زمان عھدناةه تیلزیت  مي
واسپانیا، وسپس روسیھ، و اجراي محاصرة داشت، و پس ازآن، ضمن كوشش براي انقیاد اتریش و پروس 

اگر چھ نشان داد كھ مدیري . بري باعث تحمیل جنگھاي دیگري بر فرانسة فرسوده و اروپاي خشمگین شد
فرانسھ را بھ عنوان سردار فتح . برجستھ است، امور كشور را بھ خاطر افتخارات و لذت جنگ رھا كرد

  .شاھكارش سرنوشت او را تعیین كرد. ست دادكرده بود، ولي آن را بھ عنوان سرادر از د

V- فرمانروا  

عادت رھبري او . برد كھ براي سرداري تربیت شده است ھرگز از یاد نمي نظامي بھ عنوان فرمانرواي غیر
. بھ طرزي مرعوب كننده باقي ماند، مگر در شوراي دولتي و در برابر اعتراضات یا در مباحثات

عادت بھ رھبري داشتم؛ مقتضیات و نیروي اراده ام ] اجتماعي[بھ زندگي از ھمان بدو ورود «: گفت مي
شناختم و از ھیچ قانوني جز ابتكارات خودم اطالعات  طوري بود كھ بھ محض كسب قدرت ھیچ اربابي نمي

بھ شكل غیر  –چیدند  كھ ژنرالھا بھ منظور خلع او توطئھ مي ھنگامي - ١٨٠٠دیدیم كھ در سال » .كردم نمي
در آخرین تحلیل، براي «ادعا كرد كھ  ١٨١۶ولي در سال . داد حكومت خود بیشتر اھمیت مي نظامي

  حكومت كردن، الزم است كھ

بدین ترتیب، با » .توان حكمفرمایي كرد انسان مثل نظامیان رفتار كند؛ فقط با چكمھ و مھمیز است كھ مي
را مرد صلح و نابغة جنگي اعالم كرد، و نظري تیزبین بھ آرمانھاي نھاني و متناقض مردم فرانسھ، خود 

بدین سبب دموكراسي نسبي دورة كنسوال بھ صورت حكومت یكنفري امپراطوري و سرانجام بھ صورت 
بازگشتي است بھ شدت  - )١٨١٠(امور كیفري  - آخرین قسمت قانون نامھ ناپلئوني. حكومت مطلقھ درآمد

اندازه درخشید كھ در صحنة  در حكومت بھ ھمان این، وي با وجود. وحشیانة مجازاتھاي قرون وسطایي
كرد كھ اقداماتش در امور اداري در خاطرة بشر پیروزیھاي او را تحت الشعاع  ناپلئون پیش بیني مي. نبرد

كھ ربطي بھ (خود قرار خواھد داد، و قانون نامة اویادگاري است كھ بیش از فنون استراتژي و تاكتیك او 
آرزو داشت كھ ھم یوستي نیانوس عصر خود باشد و ھم قیصر . یدار خواھد ماندپا) جنگھاي كنوني ندارد

  .آن

روز در پاریس بود،ولي در  ٩۵۵تنھا ) ١٨١۴- ١٨٠۴(روز حكومت امپراطوري خود  ٣‘۶٨٠ضمن 
، بھ طور متوسط ١٨٠٨ھنگامي كھ در فرانسھ بود، و پیش از . ھمین روزھا فرانسھ را بازسازي كرد

كھ خودش عضو آن (گرفت؛ و سپس بھ قول الس كازه  ست شوراي دولتي را بھ عھده مياي دوبار ریا ھفتھ
ناپلئون مردي سختكوش بود؛ ضمن » .كردیم دادند، غیبت نمي ھیچ یك از ما، اگر ھم دنیا را بھ ما مي«) بود

را خواست تا كار روزانة خود  بعد از نصف شب بر مي ٣اشتیاقي كھ بھ انجام دادن كار داشت، ساعت 
آنان ھمیشھ حاضر بودند كھ آخرین . اندازه كار را ھم از دستیاران اداري خود انتظار داشت ھمان. آغاز كند

اي كھ در حوزة اختیارشان بود بھ او بدھند؛ و او نیز با توجھ بھ دقت  اطالعات دقیق را در مورد ھر قضیھ
دانست كھ  روز خود را وقتي تمام شده مي .كرد و نظم و آمادگي و كفایت گزارشھایشان آنان را ارزیابي مي

رسید خوانده باشد؛ شاید او را بتوان  یادداشتھا و اسنادي كھ روزانھ از دپارتمانھاي مختلف كشور بھ او مي
  .مطلعترین فرمانرواي تاریخ دانست
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رد، و آن ك ھا مردان با كفایت درجة یك مانند تالران، گودن، و فوشھ را انتخاب مي براي تصدي وزارتخانھ
رغم غرور مزاحمشان؛ در مورد بقیھ، معموًال براي مقامات اداري، مردان درجة دو را ترجیح  ھم علي

داد، كھ از طرف خود مطلبي نپرسند یا پیشنھادي نكنند؛ وقت یا حوصلة چنان مباحثاتي را نداشت؛ بنا  مي
ازمنصوبان خود انتظار داشت كھ . گرفت عھده مي كرد و مسئولیت و خطر را بھ بھ داوري خود انتخابي مي

نھ تنھا نسبت بھ او بلكھ بھ فرانسھ سوگند و فاداري یاد كنند؛ در بسیاري از موارد، آنان بزودي 
حس «: گفت مي. كردند شناختند، و عظمت مقاصد را احساس مي پذیرفتند، زیرا منش و خوي او را مي مي

گرفتم؛ و مرزھاي افتخار را توسعھ  پاداشي در نظر مي اي انگیختم؛ براي ھر كار شایستھ رقابت را بر مي
این روش انتخاب دستیار برایش گران تمام شد، زیرا بتدریج خدمتگذاراني را در پیرامون خود   ».دادم مي

كردند، بھ طوري كھ در پایان كار ھیچ  گردآورد كھ بندرت جرئت اظھار نظر در مورد عقایدش را پیدا مي
  كولنكور در. یا غرور او جز قدرت دشمنان خارجي باقي نماند مانعي در راه سلیقة

  .موردي استثنایي بود ١٨١٢

در مالمت، خشن و در تمجید، خونسرد بود؛ ولي خدمت : كرد وي دربارة زیردستان خود سختگیري مي
خاطر آسوده  براین عقیده نبود كھ زیردستان را با اطمینان. داد درنگ پاداش مي العاده را بي استثنایي و فوق

لزومًا . دانست اي تزلزل مقام را براي تشویق بھ سعي و كوشش الزم مي و بھ حال خویش بگذارد؛ تا اندازه
كرد، زیرا اینھا دستاویزي بود كھ  بھ وابستگیھاي آنان، یا بھ مسائل مشكوك در گذشتة آنھا اعتراض نمي

برد و سپس آنھا را با مستمري  تفاده مياز دستیاران خود بھ حد كمال اس. رفتار خوبي داشتھ باشند
بعضي از آنھا تا زمان . كرد اي، و گاه ھم با اعطاي ناگھاني یك لقب اشرافي، بازنشستھ مي سخاوتمندانھ

بازنشستگي زنده نماندند؛ ویلنوو، كھ در ترافالگار شكست خورده بود، خود را كشت تا مورد مالمت واقع 
قلب «: گفت گرفت، و مي شد قرار نمي عتراضاتي كھ بھ خشونت او ميناپلئون زیاد تحت تأثیر ا. نشود

بایستي با دخالت احساسات در سیاست موافقت كند؛ در ادارة  نمي» .سیاستمدار باید در سرش باشد
در مورد عدم حساسیت خود نسبت بھ قبول . مگر آنكھ ناپلئون باشد - امپراطوري، فرد ارزش زیادي ندارد

فقط افرادي را دوست دارم كھ بھ حال من سودمندند، و آن ھم تازماني كھ مفید «: گفت خدمت افراد مي
ولي شاید در این مورد اغراق گویي كرده باشد؛ وي ژوزفین را مدتھا پس از آنكھ مانعي در راه  - » .باشند
یشتر و مثل ب: گفت البتھ در صورت لزوم، مانند بیشتر ما، دروغ ھم مي. داشت ھایش شد دوست مي نقشھ

آثار ماكیاولي را مداد بھ . نوشت كھ روحیة مردم را تقویت كند ھاي جنگي خود را طوري مي دولتھا اعالمیھ
ھرچھ را كھ باعث . ایي از كتاب شھریار در كالسكة او در واترلو پیدا شد كرد؛ حتي نسخھ دست مطالعھ مي

بھ » ارادة معطوف بھ قدرت« صبر نكرد كھ نیچھ او را در. دانست شد خوب مي پیشرفت مقاصدش مي
، و تنھا محصول خوب انقالب »آن ذات واقعگرا«رھبري كند؛ از این رو نیچھ او را  »بدفراسوي نیك و «

ژوزف بھ «: گفت خورد و مي افسوس مي» .نیرومندان خوبند و ضعیفان بد«: گفت امپراطور مي. دانست مي
  .داشت ؛ ولي او را دوست مي»علت آنكھ آدم خیلي مھرباني است بزرگ نیست

كرد  اي داشت كھ آن را بارھا تكرار مي را در كرس و در جنگ آموختھ بود عقیدهشبیھ این نظریات كھ آنھا 
از این رو سال . گیرند آیند و تحت فرمان قرار مي مبني برآنكھ مردم فقط براثر نفع یا ترس بھ حركت درمي

، ھنگامي كھ ژنرال ادوویل ١٨٠٠در سال . بھ سال این احساسات بھ صورت اھرمھاي حكومت او درآمد
بھ عنوان سرمشقي سودمند، «: را براي سركوبي شورشي در وانده گسیل داشت، بھ وي چنین توصیھ كرد

را از میان آنھایي كھ رفتارشان بدتر از دیگران بوده است انتخاب و آنھا را ] شھر[دو یا سھ بخش بزرگ 
  ان با آن مواجھ است، تجربھ بھ من آموختھ است كھ یك اقدام شدید نظرگیر، در اوضاعي كھ انس. آتش بزن

داد كھ مجازاتھاي سنگیني  بھ منصوبان قضایي خود دستور مي» .باشد فقط ضعف نفس كھ غیر انساني مي
وي نھ تنھا » .ھنر پلیس در این است كھ بندرت ولي بشدت مجازات كند«: در نظر بگیرند بھ فوشھ گفت

دام كرد، بلكھ یك سازمان پلیس مخفي بھ وجود تعداد زیادي پلیس و كارآگاه تحت فرمان فوشھ یا رینیھ استخ
در عین حال، مراقبت و نظارت بر كار آنھا و دادن گزارش بھ  –آورد كھ وظیفة آن كمك بھ فوشھ و رینیھ 

ھا، سالنھا، كتابھا، ابراز  امپراطور بود دربارة ھر گونھ احساسات ضد ناپلئوني كھ در روزنامھ، تماشاخانھ
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فرانسھ بھ صورت كشوري  ١٨٠۴در سال » .روا باید بھ ھر چیزي بد گمان باشدفرمان«: گفت مي. شد مي
تعداد جدیدي باستیلھاي كوچك داشت كھ عبارت بود از زندانھاي دولتي  ١٨١٠در سال . پلیسي درآمده بود

» بازداشت«كھ در آنھا مجرمان سیاسي را بھ دستور امپراطور و بدون روش معمول در دادگاھھا 
فرمانھاي عفو . ما باید بگوییم كھ در ساعات امپراطور لحظات ترحم و بخشش نیز وجود داشتا. كردند مي

بسیاري، حتي دربارة كساني كھ توطئة قتل او را چیده بودند صادر كرد؛ گاھي نیز كیفرھاي شدید دادگاھھا 
  :بھ كولنكور گفت ١٨١٢در . داد را تخفیف مي

این كار مجبورم نخواھد ساخت كھ شھرت  –چھ بھتر . القلبم يكنند كھ آدمي خشن و حتي قس مردم فكر مي
زیرا این فكر . شكایتي از این بابت ندارم. كنند استواري مرا بھ جاي سنگدلي حساب مي. خود را توجیھ كنم

ھر چھ ھم مردم بگویند، من . ببینید، كولنكور، من انسانم… حاكي از نظم خوبي است كھ برقرار است
گیرم،  من تحت تأثیر اشكھاي یك دوشس قرار نمي. ولي دل پادشاه -و دل دارم ] حس ترحم[امعاء و احشاء 

  ».كند ولي مصایب مردم در من اثر مي

ناپلئون مسلمًا مستبد بود، غالبًا مستبدي روشنفكر و غالبًا مستبدي عجول، نزد الس كازه اعترف كرده 
ان بھ عنوان نظارت معمول دولت بر اقتصاد و تو قدري از استبداد او را مي» .كشور، من بودم«: گفت

ناپلئون قدرت مطلق خود را در تحول دشواري كھ از . ھا و انتشارات زمان جنگ موجھ دانست تماشاخانھ
تا نظم و ترتیب سازندة دورة كنسولي و امپراطوري پیش آمد  ١٧٩١آزادي لجام گسیختة انقالب بعد از 

روبسپیر و ھمچنین مارا نوعي دیكتاتوري را براي برقراري نظم و وي بھ خاطر داشت كھ . شمرد الزم مي
كرد  احساس مي. دانستند، زیرا نزدیك بود ھم خانواده و ھم كشور در ھم فرو ریزد ثبات در فرانسھ الزم مي

عوض كرده بود عبارت از حكومت جمعي  ١٧٩٩كھ دموكراسي را نابود نكرده است؛ آنچھ را كھ در سال 
ھا را از بین برده بود، ولي آن آزادي بر اثر فتنة عوام  اگر چھ آزادي توده. و بي وجدان بود فاسد و بیرحم

توانست  و بي بند باري اخالقي باعث از بین رفتن فرانسھ شده بود، و تنھا برقراري و تمركز قدرت مي
  .فرانسھ را دوباره بھ صورت كشوري متمدن و مستقل درآورد

  وفادار مانده  -  یعني برابري  -توانست احساس كند كھ بھ ھدف دوم انقالب  مي ، ناپلئون حقًا١٨١٠تاسال 

نبود بلكھ برابري  -یعني یك نوع برابري غیرممكن - آنچھ او برقرار كرده بود برابري شایستگیھا و قابلیتھا
اي كھ  ر جامعھبروز ھرگونھ استعداد، قطع نظر از محل تولد افراد را فراھم آورده بود تا افراد بتوانند د

امكانات تربیتي و اقتصادي و شایستگي انتخاب شدن بھ مقامات سیاسي براي ھمگي میسر باشد در پیشرفت 
اي بود كھ وي بھ  ، پایدارترین ھدیھ»باز بودن مشاغل بھ روي افراد با استعداد«خود بكوشند؛ شاید ھمین 

. تواند او را جاودان سازد این امر بھ تنھایي مي. دتقریبًا فساد را در زندگي اجتماعي از بین بر. فرانسھ داد
وي مردي را بھ جامعة فرانسھ عرضھ كرد كھ وقتي كھ در صحنة نبرد نبود خود را در امور اداري 

  .ناپلئون فرانسھ را از نو ساخت. كرد فرسوده مي

ي او طلب چرا شكست خورد؟ زیرا حرص و طمعش بیش از استطاعت او بود؛ قوة تصورش برحس جاه
بایستي دانستھ باشد كھ دولتھاي  مي. طلبي او برجسم و بدن و اخالقش مستولي بود غلبھ داشت؛ و حس جاه

اي موفق شد كھ سرزمین  تا اندازه. معظم ھرگز نخواھند گذاشت كھ فرانسھ بر نیمي از اروپا حكمروایي كند
اي كھ  ولي تبدیل پھنھ. قرن نوزدھم كندالطوایفي نجات بخشیده آن را وارد  راین را در آلمان از وضع ملوك

ھا، آداب، عقاید و نوع حكومت مختلف و رقیب تقسیم شده بود بھ  از مدتھا پیش بھ ایاالتي با سنن، لھجھ
تنھا با نام بردن آن قلمروھاي . اي پابرجا، بیش از حد توانایي او یا ھر فرد دیگري در آن عصر بود اتحادیھ

: برد توان بھ دشواري مسئلھ پي ا ویستول و از بروكسل گرفتھ تا ناپل، ميگوناگون، از راین گرفتھ ت
كشورھاي سلطنتي یا شاھزاده نشینھایي وجود داشت مانند ھلند، ھانوور وستفالن، شھرھاي اتحادیة 

كجا . ھانسایي، بادن، باواریا، وورتمبرگ، ایلیریا، ونیز، لومباردیا، ایاالت پاپي، سیسیلھاي دوگانھ
نست مرداني بیابد كھ بھ اندازة كافي مقتدر باشند و بتوانند در این نواحي بھ حكمروایي بپردازند، توا مي

برآنھا مالیات ببندند، و دست آخر ھم فرزندانشان را بھ جنگ ملتھایي ببرند كھ قرابتشان با آنھا بیشتر بود تا 
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في و ھشتادوشش دپارتمان فرانسھ، یا توانست میان آن چھل و چھار دپارتمان اضا با فرانسویھا؟ چگونھ مي
میان آن شانزده میلیون انسان مغرور و نیرومند اضافي و این بیست و شش میلیون فرانسوي مغرور و 

. شد دمدمي مزاج وحدتي ایجاد كند؟ شاید كوشش در این راه عالي بود، ولي مسلمًا با شكست مواجھ مي
ة عظیم چندزبانھ كھ برروي سري ناپایدار قرارداشت، آمد؛ آن مجسم  سرانجام، قوة تصور برعقل غالب

دارخصیصة ملي میل بھ قدرت آن دیكتاتوري را با ناكامي  دوباره گرفتار اختالف شد، و نیروي ریشھ
  .مواجھ ساخت

VI  ـ فیلسوف  

  توانست با داناترین دانشمندان در  بست، وي مي با وجود این، ھنگامي كھ قوة تصور بالھاي خودرا مي

كار نیاورد كھ با آن بتوان جھان را كھ ظاھرًا از ھر فرمول و قاعده گریزان است بھ بند آورد، فكر  در
پنداشتند و قصرھایي خیالي، بدون اتكا بر  كھ ایده را حقیقت مي» ایدئولوگھایي«واقعپرداز او بھ 

دان در مقامات اداراي، پس از آزمون الپالس و سایر دانشمن. ساختند، پشت پا زد شناسي و تاریخ مي زیست
اما علوم مختلف را تشویق و خواندن تاریخ » .توان كرد با فیلسوف ھیچ كاري نمي«بھ این نتیجھ رسید كھ 

پسرم باید تاریخ را زیاد مطالعھ كند و در آن باره بیندیشد، زیرا »  :در سنت ھلن گفت. كرد را توصیھ مي
  ».تنھا فلسفة واقعي ھمین است

اي نازك از عقاید شناور بودند، و حال آنكھ  ھایي كھ ایدئولوگھا در آن برروي پرده ینھمذھب یكي از زم
پردازد كھ  بھ عقیدة ناپلئون، تنھا یك منطقي بھ این سؤال مي. بایستي اساس كار خود را بر تاریخ بگذارند مي

چرا مذھب،   :پرسید كھآیا خدا وجود دارد؟ فیلسوف واقعي، كھ در مكتب تاریخ تربیت یافتھ باشد، خواھد 
ھمیشھ باقي مانده و چنان سھم مھمي در ھر تمدني   كھ غالبًا رد شده و مورد تمسخر قرار گرفتھ است،

  گفت كھ اگر خداوند وجود نداشتھ باشد باید او را ابداع كرد؟ داشتھ است؟ چرا ولتر شكاك مي

كند كھ اي  گاھي آرزو مي. دست دادخود ناپلئون ایمان و مذھب خویش را در ھمان سن سیزدھسالگي از 
ھمھ » .كنم مذھب باعث سعادتي عظیم و واقعي خواھدشد فكر مي»  :گفت كاش آن را حفظ كرده بود و مي

داند كھ وي در سفر مصر چون شنید كھ دانشمندان در مباحثات خود سخناني كفر  كس این حكایت را مي
آقایان، ھر قدر مایلید »  :د و بھ ستارگان اشاره كرده گفتآورند، آنھا را بھ مبارزه طلبی آمیز بر زبان مي

این امكان وجود دارد كھ عقاید متضاد او را دربارة مذھب و » ولي آنھا را كھ آفریده است؟  حرف بزنید،
و ما تاریخ آن را  داد،  زیرا عقاید و حاالت خود را با زمان تغییر مي  بسیاري موضوعات دیگر نقل كنیم،

گیریم؛ ولي كدام مرد متفكر است كھ در پنجاھسالگي اصولي را كھ در جواني بدان سوگند خورده  نادیده مي
اواسط عمر خود لبخند نزند؟ بطور كلي ناپلئون عقیدة » پختة«بود طرد نكند و در ھشتاد سالگي بھ عقاید 

طالع بر ماھیت یا ھدف ولي ادعایي درباره ا  خود را دربارة عقلي ماوراء جھان مادي یا در آن حفظ كرد، 
روم بھ  چھ ھستم، یا بھ كجا مي  ام،  گفتن اینكھ از كجا آمده«درسنت ھلن چنین نتیجھ گرفت كھ . آن نداشت
ھمھ چیز ماده «: گفت گاھگاه مانند فردي ماتریالیست كھ بھ تحول عقیده دارد سخن مي» .رسد عقلم نمي

روح جاویدان نیست؛ اگر بود، قبل » «.كند تدالل ميبشر جانوري است كھ كاملتر است و بھتر اس… است؛ 
اگر قرار باشد مذھبي داشتھ باشم، خورشید را خواھم پرستید، زیرا خورشید ھمھ » «.از تولد، وجود داشت

شدم كھ ازآغازجھان  در صورتي بھ مذھب معتقد مي» «.كند؛ خداي واقعي زمین اوست چیز را بارور مي
ھمة . شود خوانم، اعتقادم سلب مي ار سقراط وافالطون وكتابھاي مذھبي را ميولي وقتي آث.وجود داشتھ بود

  » .اینھا را بشر اختراع كرده است

دنیا مي آیند و با ھر پیشرفتي در فن وتخصص، نابرابرتر  زیرا ھمة افراد برابر بھ. آنان ازكشتن توانگران
ھا را بپرورد و پاداش دھد؛ در عین حال باید شوند؛ ھر تمدني باید استعدادھاي برتر را بیرون بكشد، آن مي

آمیز  افرادي را كھ استعداد كمتري دارند متقاعد كندكھ این نابرابري پاداشھا وداراییھا را بھ طور مسالمت
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. خواھدگرفت؟ با گفتن اینكھ ارادة خداوند است  این كار چگونھ انجام. بپذیرند و آنھا را طبیعي و الزم بدانند
جامعھ نمي تواند بدون . بینم راز نظم اجتماعي است نھ راز تجسم خداوند ھ درمذھب ميآنچ«: گفت مي

تواند بدون مذھب حفظ  دارایي وجود داشتھ باشد، واین نابرابري نمي] از حیث پاداشھا وبنابراین[نابرابري 
ودداشتھ باشد، ولي در دنیا باید فقیر وغني وج.ارادة خداوند این است: باید بتوان بھ مستمندان گفت.… شود

مذھب در مغز انسان فكر برابر شدن افراد را در » از این بھ بعد و تا ابد وضع بھ نحو دیگري خواھد بود
  » .عام شوند شود كھ توانگران بھ دست مستمندان قتل و این خود مانع ازآن مي. بھشت وارد خواھد كرد

اگر این موضوع درست باشد، پس حملة عصر روشنگري بھ مسیحیت وجلوگیري انقالب كبیرازتعالیم 
كھ با آن مواجھیم نتیجة ھرج ] اخالقي؟[ھرج ومرج عقالني «:گفت  مي. مذھب كاتولیك اشتباه بوده است

وجود داشتھ  كھ قبًال] عقادي[پیشتر است ـ یعني نابودي ایمان، وانكار اصولي] عقالني؟[ومرج اخالقي
ژاندارمري «شایدبھ این علت وھم براي استفادة سیاسي بود كھ ناپلئون كلیساي كاتولیك رابھ عنوان » .است

تعبیر » احكام عشره«و بھوي این اتحاد جدیدرا بھ معناي پیوستگي ا .كرداحیاء » ملت فرانسھ] پلیس[
شد، ولي بھ كشیشان حقوق داد تا آن اصول را براي نسلي موعظھ كنند  نكرد؛ گاھگاه از آن منحرف ھم مي

بیشترپدران و مادران وآموزگاران . كھ از ھرج ومرج خستھ شده وخواھان بازگشت بھ نظم وانضباط بود
شوند تا، بھ وسیلة یك  یت كودكان برخوردار ميخشنود بودند كھ ازكمك مذھب براي بھ بار آوردن یا ترب

طلبي جوانان مقابلھ  ومرج سلسلھ قواعد اخالقي متكي بر پرھیزگاري مذھبي و در خور فرزندان، با ھرج
كند، و آن قواعد را بھ نحوي عرضھ دارند كھ گویي از طرف خدایي توانا آمده است؛ خدایي كھ ناظر برھر 

بیشتر افراد طبقة حاكم از . دھد ترساند و پاداشھاي ابدي مي ي جاوداني ميعمل است و مردم را با عذابھا
قبوالنید كھ نابرابري استعدادھا و داراییھا امري طبیعي و اجتناب  كھ بھ اجتماع مي -این نظام آموزشي

كردند كھ ثروت خود را با آداب  نظر مي از اشراف دیرین از آن لحاظ صرف. خشنود بودند - ناپذیر است
كردند؛ اشراف جدیدي بھ وجود آمد؛ و انقالب در طي یك نسل صداي خود را خاموش و  سندیده تطھیر ميپ

  .توپھاي خود را پنھان كرد

  بایستي دوباره تقدیس شود، و دارایي، در این جامعة تازه احیا شده، ازدواج و مادري مي

براثر كشش و جاذبة بدني دختر و عشقي كھ . نھ عشق رمانتیك، بھ منزلة اساس و ھدف آن برقرار گردد
آید عارضة ھورمونھا و نزدیكي است؛ ایجاد ازدواجي پایدار براساس چنین شرط اتفاقي و  پسر بھ وجود مي
قسمت اعظم آن براثر ادبیات رمانتیك » .دھند حماقتي است كھ طرفین انجام مي«آمیز است؛  زودگذر مسخره

: گفت ناپلئون مي. سواد باشند احتماًال از بین خواھد رفت شود؛ اگر مردم با بھ طور مصنوعي القا مي
رساند تا نفع، و نعمتي خواھد بود اگر بتوان آن را  بیشتر ضرر مي] رمانتیك[اعتقاد راسخ دارم كھ عشق «

. العمر عمًال براي تربیت كودكان و كسب و انتقال دارایي متحد شوند از بین برد، تا زن و مرد مادام
  ».اند باید ممنوع شود افرادي كھ یكدیگر را كمتر از شش ماه شناختھ ازدواج براي«

گفت ھدف ازدواج باید داشتن كودكان  ناپلئون دربارة ازدواج، نظري اسالمي داشت، بدین معني كھ مي
مراسم ازدواج، اگر ھم مدني . بسیار تحت شرایط آزادي براي مرد و حمایت از ھمسري باوفا و مطیع باشد

زن . باید مقید بھ آداب و بھ طور رسمي انجام گیرد، چنانكھ گویي تأكیدي است در مورد تعھد طرفینباشد، 
تأثیري غریب در زندگي زناشویي دارد، وضع زن و «و شوھر باید در یك بستر بخوابند؛ این عمل 

كھ تصمیم ؛ ناپلئون تا زماني »شود كند و باعث حفظ صمیمیت و اخالق مي وابستگي شوھر را تضمین مي
  .كرد بھ طالق گرفت از ھمین رسم دیرینھ پیروي مي

بھ عقیدة من مضحك است «: گفت مي. با این حال، یك ھمسر، حتي ھمسري باوفا، براي یك مرد كافي نیست
وقتي كھ زن آبستن است، مثل این است كھ مرد اصًال زن . كھ مرد نباید بیش از یك زن مشروع داشتھ باشد

بھ زن فقط . پس از ده سال ازدواج، طالق باید ممنوع شود. ات بھتر از طالق یا زناستتعدد زوج» .ندارد
زنا از طرف . سال بعد نباید حق ازدواج مجدد داشتھ باشد یك بار باید اجازة طالق گرفتن داده شود، و تا پنج

در یك خانھ نگاه شوھر نباید دلیل كافي طالق بھ شمار آید، مگر آنكھ شوھر، معشوقة خود را با زن خود 
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شود، باید نزد او اعتراف و از عمل خود  ھنگامي كھ شوھري دربارة ھمسرش مرتكب بیوفایي مي«. دارد
بخشاید  شود و مي ھمسر خشمگین مي. رود اظھار تأسف كند؛ در آن صورت ھرگونھ اثر جرمي از میان مي

اما در مورد بیوفایي زن، قضیھ طور دیگري . برد غالبًا ھم در نتیجة این كار سود مي. كند و با او آشتي مي
داند كھ  البتھ براي او بسیار خوب است كھ اعتراف كند و تأسف خود را ابراز دارد، ولي چھ كسي مي. است

تواند ھرگز با شوھر خود بھ تفاھمي دست  در سرش یا در رحمش؟ بنابراین نباید و نمي - ماند چھ باقي مي
  .)فین را عفو كرده بودولي خود او دوبار ژوز(» .یابد

ما با «: گفت  مي. وي با پیروي از نظر مسلمانان در مورد زنان، خود را از فریبندگي آنان محفوظ داشت
با باالبردن آنھا در . ریزیم كنیم و بھ این طریق ھمھ چیز را درھم مي زنان خودمان خیلي خوشرفتاري مي

  سطح خودمان مرتكب خطاي 

درحقیقت طبیعت زن را بھ . دانند یشتر است، زیرا زن را ملك واقعي شوھر ميعقل و احساسشان از ما ب
… شود كھ براي او كودكاني بیاورد؛  زن از آن لحاظ بھ مرد داده مي… آفریده است صورت برده 

  ».طور كھ میوه درخت مال باغبان است بنابراین، زن ملك اوست، ھمان

شناسي است كھ، برطبق آن، معموًال  مًال مخالف نكات زیستكا(اي بدوي است  ھمة این تفكرات بھ اندازه
كھ باید نظر الس كازه ) شود كنندة غذا، و گاھي خود او خورده مي ماده جنس برتر است، و نر تابع و تھیھ

پایان مردي  آمیز است، یا زاییدة تخیالت بي گوید بیشتر آن حرفھا الف و گزاف مطایبھ را بپذیریم كھ مي
آیند؛ ولي كامًال با عقاید ھركوندو تیرة كرسي  ة سربازاني كھ از زھدانھایي بارور بیرون مينظامي دربار
عنوان عاملي الزم  نامة ناپلئون، برتري مطلق شوھر برزن خود و بردارایي او بھ در قانون. ھماھنگ بود

زن براي مرد «ناپلئون بھ ژوزفین نوشت كھ  ١٨٠٧در سال . براي نظم اجتماعي درنظر گرفتھ شده است
روز بعد از كشتار متقابلي كھ بھ جنگ » .آفریده شده و مرد براي كشور وخانواده و افتخار و شرافت

شھرت یافتھ است، ناپلئون برنامھ اي جھت مدرسھ اي تنظیم كرد كھ مي بایستي )١٨٠٧ژوئن ١۴(فریدالند
اند، و  ران خود را از دست دادهدختراني بود كھ ماد«دراكوان تأسیس شود؛ و ھدف از ایجاد آن تربیت 

  ».اي بھ بار آرند توانند آنھا را بھ نحو شایستھ اقوامشان بھ سبب فقر و فاقھ نمي

بھ دختراني كھ در اكوان خواھند بود چھ چیزي باید آموختھ شود؟ باید از مذھب با كمال دقت و شدت 
ت كھ دختران فكر كنند، بلكھ باید اعتقاد تربیت انتظار داریم این نیس و آنچھ كھ از تعلیم.   … شروع كرد

ھمة اینھا بھ وسیلة … نیاز آنھا بھ تسلیم شدن دائم… ضعف مغز زنان، ناپایداري عقایدشان،. باشند داشتھ
خواھم كھ این محل، زنان فریبنده بھ وجود نیاورد بلكھ زنان پاكدامن بپرورد؛  مي… شود آورده مي مذھب بر

گویي و  اند، نھ بھ علت بذلھ مند ند كھ از اصولي عالي وقلبي گرم بھرهاز آن لحاظ باید جالب باش
و  گذشتھ از این، بھ دختران باید نوشتن و ریاضیات و فرانسھ مقدماتي و مختصري تاریخ.… طبعي شوخ

بھ . … باید یاد بگیرند كھ ھمھ گونھ كار زنانھ انجام دھند… جغرافیا، ولي نھ التیني، تعلیم داده شود
حتي باغباني باید بھ وسیلة زنان انجام . … اي رئیس، ھمة مردان باید از ورود بھ مدرسھ منع شونداستثن
  . گیرد

متساوي  از آنجا كھ ھمة مردان بھ طور غیر. ناپذیر بود فلسفة سیاسي ناپلئون نیز بھ ھمان ترتیب سازش
كھ باید بر اكثریت با توپ یا حرف  شوند، ناگزیر بیشترین مغزھا در اقلیتي از مرداني قرار دارد متولد مي

بخش ضعفاست؛ تقاضاي  ھاي تسلي رو، تصورات بیھوده در مورد برابري، افسانھ از این. حكمروایي كنند
بودن از قید قانون و حكومت ھمانا افكار باطل مغزھاي نارس و خودخواه است؛ و  آنارشیستھا دربارة آزاد 

در واقع . رود داشتن حكومت متنفذان بھ كار مي یا براي پنھاناي است كھ از طرف اقو دموكراسي بازیچھ
بھ این . وران یكي را انتخاب كند بود كھ از میان اشراف موروثي و حكومت پیشھ  فرانسھ مجبور شده

بود  اگر بخواھید با نا. داشت در میان ملتھا و طي انقالبھا، طبقة اشراف ھمیشھ وجودخواھد«صورت، 
  وضعكردن اشراف از این 
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. باره برقرار خواھد شد ھاي متمول و مقتدر طبقة سوم دو درنگ بھ وسیلة خانواده شوید، حكومت اشرافي بي
شدو بھ میان رھبران كارگران و عوام پناه  اگر در آنجا آن حكومت را از بین ببرید، دوباره زنده خواھد

د كھ بھ ھر كس فرصتي مساوي براي بو  دموكراسي، اگر معقول باشد، محدود بھ این خواھد» «.خواھد برد
كرد كھ خود این وضع را با باز بودن مشاغل بھ روي  ناپلئون ادعا مي» .آوردن داده شود رقابت و بھ دست

  .ھا بھ وجود آورده است؛ ولي بارھا اجازه داد كھ از این قاعده عدول شود افراد با استعداد در ھمة زمینھ

شود  گفت كھ انقالبات باعث ایجاد ھیجانات شدید عوام مي مي. زد يدر مورد انقالبات قدري مبھم حرف م
» « .ھرگز انقالب بدون ترور وجود ندارد«و » كند، جمعي كسي را بھ جرمي متھم نمي جنایات دستھ«زیرا 

انقالب «)چنین نتیجھ گرفت١٨١۶در (، ولي بھ طوركلي »انقالبات علت واقعي اصالح رسوم عمومي است
شد كھ آن را بھ وجود  عذاب نسلي خواھد. شود ن مصایبي است كھ دامنگیر بشر ميیكي از بزرگتری

كند نخواھد توانست مصیبتي را كھ زندگي شركت كنندگان در آن  آورد؛ و ھمة مزایایي را كھ ایجاد مي  مي
  » .سازد جبران كند را تلخ مي

در مقابل ) یعني مال خودش( داد، و حتي از سلطنت موروثي سلطنت را بر انواع حكومتھا ترجیح مي
امكان بھ دست آوردن یك پادشاه خوب بر «عقیده داشت كھ . كرد اظھار تردیدھاي تزار آلكساندر دفاع مي

ترند تا در یك دموكراسي  مردم تحت چنان حكومت ثابتي سعادتمند» .اثر ارث بھتر است تا بر اثر انتخاب
در ادوار عادي و آرام، ھر فرد از «. خودش كاركند كھ ھمة درھا بر روي ھمھ باز باشد وھر كس براي

پینھ دوز در دكان كوچك خود بھ ھمان اندازه راضي است كھ پادشاه بر روي : شود مند مي سعادت بھره
  » .تختش؛ سرباز ھم كمتر از سردار خوشبخت نیست

خارجي آنھا از  اي از كشورھاي اروپایي بود كھ روابط  كمال مطلوب او در سیاست عبارت از اتحادیھ
ھمة كشورھاي تشكیل دھنده داراي » اتحادیة اروپایي«در آن . اداره شود» پایتخت جھان«پاریس بھ عنوان 

نقل و  و پول واوزان و مقیاسات و قوانین پایة واحد خواھند بود، و مرزھاي سیاسي از لحاظ سفر و حمل
معتقد شد بھ اینكھ در راه تحقق رؤیاي  ١٨١٢ ناپلئون پس از رسیدن بھ مسكو در. تجارت باید از بین برود

وي نیروي مركز گریز اختالفات ملي را كمتر . او چیزي جز صلحي عادالنھ با آلكساندر باقي نمانده است
از آنچھ بود ارزیابي كرده بود؛ ولي شاید دراینكھ قبول داشتھ كھ اگر اروپا بخواھد بھ وحدت برسد از راه 

اید در اینكھ قبول داشتھ كھ اگر اروپا بخواھد بھ وحدت برسد از راه استمداد از ارزیابي كرده بود؛ ولي ش
خرد نخواھد بود، بلكھ بر اثر تحمیل نیرویي برتر خواھد بود كھ یك نسل ادامھ پیدا كند، محق بوده  عقل و 

  . جنگ در آن صورت ادامھ خواھد یافت، ولي الاقل داخلي خواھد بود. است

  پرسید كھ آیا عاملي آزاد و مبتكر بوده است یا ابزار  شد از خود مي ن كارش نزدیك ميبتدریج كھ بھ پایا

موفقیت یا شكست، تندرستي یا بیماري، و ھمچنین صفت اختصاصي زندگي و لحظھ مرگ او بھ وسیلة 
؛ نیز بھ باشد، ناپلئون مردي جبري نبود شده  تعیین) خواھد بكند نظر از ھر كاري كھ مي قطع( نیرویي پنھاني

مینیست بدین معني نبود كھ حوادث از پیش بھ توسط قواي خارجي و برتر از ارادة  طور وضوح فردي دتر
اند كھ ھر چھ ھم آدمي بكند آن حوادث قطعًا و بي چون وچرا صورت خواھد  ما چنان تعیین وتثبیت شده

كھ قسمتي از آن با ارادة  گفت، یعني یك سلسلة مركزي حوادث سخن مي» سرنوشت«اما بارھا از . گرفت
. شود باشد زیرا از طبیعت ذاتي اشیاء منبعث مي بشر قابل تغییر است، ولي اساسًا غیر قابل مقاومت مي

تواند مسیر حوادث را  آورد كھ بھ اندازة كافي نیرومند است و مي گاھگاه سخن از ارادة خود بھ میان مي
وچون بھ سبب » .م كھ ارادة خود را بر سرنوشت تحمیل كنما ھمیشھ توانستھ«: گفت مي. قطع یا منحرف كند

اي ندارم؛ ھمیشھ بھ  وابستھ بھ حوادثم؛ اراده«:گفت توانست ثابت و منطقي باشد مي عدم اطمینان زیاد نمي
ھرچھ انسان بزرگتر باشد، یعني قدرت او بیشتر باشد، ارادة آزاد كمتري خواھد » «.نگرم نتیجة كارھا مي

انسان وابستھ بھ مقتضیات و « .كند زیادتر و شدیدتر خواھد بود قوایي كھ بھ او برخورد ميیعني » داشت،
حاالت مختلف خود را » .ام؛ ارباب من طبیعت اشیاء است در میان مردم، من بزرگترین برده. حوادث است

بھ منزلة  آمیخت، یعني سرنوشتي كھ با محسوب داشتن مغرورانة خود بھ عنوان ابزار سرنوشت در ھم مي
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كشاند  سرنوشت مرا بھ ھدفي مي«:گفت مي. كند انجام حوادث را تعیین مي طبیعت اشیاء است و مسیر و سر
ـ یعني با » تواند بھ من حملھ كند ناپذیرم و چیزي نمي ام زخم تا زماني كھ بھ آن ھدف نرسیده. كھ از آن غافلم
دھد، كافي است كھ  سیلة من انجام ميھنگامي كھ سرنوشت ھدف خود را بھ و« .شوم مسیر حمل مي

دانست كھ عالي ولي خطرناك بود؛ غرور و مقتضیات  خود را بستة سرنوشتي مي» .مرا از بین ببرد مگسي
  ».سرنوشت باید اجرا شود« راند؛ او را بھ پیش مي

ا در فكر آن كرد ی مانند ھمة ما غالبًا در فكر مرگ بود، و حاالتي داشت كھ ضمن آنھا از خودكشي دفاع مي
ویكسالگي این نكتھ را بھ  در جواني معتقد بود بھ اینكھ خودكشي حق نھایي ھر فردي است؛در پنجاه. بود

بھ فناناپذیري عقیده نداشت و » .بھ شرطي كھ مرگ آن فرد بھ كسي زیان نرساند« :اعتقاد مزبور افزود
زندگي بدون افتخار، بدون . … ماند ي مياي نیست كھ در اذھان افراد باق فناناپذیري جز خاطره« :گفت مي

  ».بھ جاي گذاشتن اثري از وجود خویش، مثل این است كھ انسان اصًال نزیستھ است

VII – كھ بود؟  

  آیا ناپلئون فرانسوي بود؟ بلي، اما فقط بر اثر تصادف روزگار؛ غیر از این، وي نھ از لحاظ جسم و فكر 

بھ سیماي روشن فردي از طایفة گلھا؛ فاقد نشاط و وقار و طنز مانست تا  بیشتر بھ سیماي رومي خشن مي
اي بود؛ بیشتر بھ مسلط شدن بر جھان تمایل داشت تا  شده طبعي و آراستگي و آداب فرانسوي تربیت و شوخ

لھجة خارجي خود را  ١٨٠٧در تكلم بھ زبان فرانسھ قدري دشواري داشت، و تا سال . بھ لذت بردن از آن
كند  آمد كھ در میالن بیشتر احساس راحتي مي زد، و بھ نظر مي یتالیایي بھ سھولت حرف ميحفظ كرد؛ بھ ا

امپراطور بھ « :الس كازه نوشتھ است. در چندین مورد از اخالق فرانسوي اظھار تنفر كرد. تا در پاریس
گردن كشندو ھمة فرانسویان : گفت زد، و مي ثبات و متغیر ما حرف مي تفصیل دربارة اخالق دمدمي و بي

  ».تواند در آنجا پایدار بماند فرانسھ آنقدر تغییر را دوست دارد كھ ھیچ دولتي نمي.… متمایل بھ بد دھني

اھل «دوست نداشت كھ او را . گفت غالبًا با تأكیدي نھ چندان مطمئن در بارة عشق خود بھ فرانسھ سخن مي
ترین عنوان در جھان آن است كھ انسان عالی«؛ »خواستم كامًال فرانسوي باشم مي« بنامند؛ » كرس

بھ رودرر عقیدة خود را در مورد عشق بھ فرانسھ آشكار  ١٨٠٩ولي در » .فرانسوي متولد شده باشد
ھرگز بھ من بیوفایي . خوابم با او مي. تنھا یك شور و تنھا یك معشوقھ دارم، و آن ھم فرانسھ است«: ساخت

اگر نیم میلیون نفر الزم داشتھ باشم، آنھا را بھ . كند صرف ميوگنج خود را در راه من  خون. نكرده است
داشت كھ ویولون نوازي، با ویولون خود را، یعني سازي  فرانسھ را بھ ھمان اندازه دوست مي» .دھد من مي

ولي ناپلئون سیمھاي این ساز را چنان . دھد العملي فوري نشان مي كھ در برابر نوازش و میل او عكس
  .و تقریبًا ھمة آنھا با ھم: ھ از جا در رفتمحكم كشید ك

خواستند  نامیدند؛ ولي بدین وسیلھ مي بود؟ گاھي متفقین او را بھ ھمین لقب مي» فرزند انقالب« آیا او 
خود . بگویند كھ مجرمیت جنایات انقالبات را بھ ارث برده و ھمچنان با طرد بوربونھا موافقت كرده است

مرج و زورگویي آن پایان بخشیده،  و نھ تنھا بھ ھرج  ب را بھ پایان رسانده است ـگفت كھ انقال او بارھا مي
توان فرزند انقالب دانست كھ  او را تا آنجا مي. بلكھ بھ ادعاھاي آن در مورد دموكراسي خاتمھ داده است

اد، و آزادي كشاورزان، آزادي كار و پیشھ، برابري در مقابل قانون، باز گذاشتن مشاغل بھ روي افر
ولي چون خود را كنسول دائمي و سپس امپراطور . تصمیم بھ دفاع از مرزھاي طبیعي را حفظ كرده بود

كرد، ھنگامي كھ بھ آزادي نطق و مطبوعات پایان داد، كلیساي كاتولیك را در دولت خود سھیم كرد، 
وقت، مسلمًا، دیگر فرزند اي بھ وجود آورد، و از اشراف قدیم و جدید طرفداري كرد ـ آن  باستیلھاي تازه

از بسیاري جھات در اراضي فتح شده نیز بھ ھمین صورت رفتار كرد؛ در آنجا بھ . انقالب نبود
نامة خود و بعضي از  الطوایفي، تفتیش افكار، و تسلط كشیشان بر زندگي خاتمھ داد؛ در آنجا قانون ملوك
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این مواحب را بھ آنھا ارزاني داشت، اما پس از آنكھ . ھاي عصر روشنگري را بر قرار ساخت جنبھ
  .پادشاھاني بر تختھاي آنھا نشاند

اش، قوة تشخیص براي جنگ، دفاع پرشورش علیھ دشمنان فرانسھ؛ ولي روحیة  نسبت بھ اعضاي خانواده
جویي خانوادگي كرسیھا را نداشت، و مطالبي كھ از آثار فیلسوفان فرانسوي خوانده بود او را از  كینھ

وي از لحاظ خون، كرسي بود واز لحاظ تعلیم . لیك قرون وسطایي جزیرة بومیش دور ساختاصول كاتو
  .وتربیت، فرانسوي و تقریبًا از سایر جھات، ایتالیایي

باوجود این پس از كوششھایي كھ براي پاسخ دادن بھ آن پرسشھا بھ عمل آوردیم، باید بھ حرف ستندال وتن 
اي بود از رنسانس ایتالیا، كھ از لحاظ قالب و نوع، بر اثر انزوا،  ندو تیرهباز گردیم و بگوییم كھ ناپلئون كو

سزار بورژیا بود با دو برابر مغز او، و ماكیاولي . ھاي خانوادگي، وجنگھاي كرس محفوظ مانده بود كینھ
بھ وسیلة ولتر مردي ایتالیایي بود كھ . اي صد برابر ارادة او كاري او و اراده بود با نیمي از توجھ و محافظھ

شكاك شده بود؛ بر اثر نیرنگھایي جھت زنده ماندن درانقالب كبیر، زرنگ؛ در نتیجة مبارزات روزانة 
ھنرمند و جنگجو، : ھمة صفات دورة رنسانس دروجود او جمع شده بود. روشنفكران فرانسوي،تیزھوش

شكننده از  ھم وش، قاطع و درفیلسوف و مستبد؛ ثابت از لحاظ غرایز و مقاصد، سریع و نافذ از لحاظ ھ
ترین فرد تاریخ از لحاظ تسلط  نظر از آن عیب مھم، برجستھ قطع. لحاظ عمل، ولي عاجز از متوقف شدن

ناپلئون تا آن حد كھ : تو كویل در مورد او چنین گفتھ است. بر اوضاع پیچیده و نیروھاي ھماھنگ كننده بود
تواند بدون حجب و  د بزرگ بود و تا آن پایھ كھ فردي ميتواند بدون تقوا و فضیلت بزرگ باش مردي مي

  فصل یازدھمبا وجود این، نظر نھائیش نسبت بھ ناپلئون این است كھ . حیا عاقل باشد عاقل

  

  فرانسھ در عصر ناپلئون

١٨١- ١٨٠٠۵  

I ـ اقتصاد  

ناپلئون اگر چھ براي سربازي تربیت شده بود، از واقعیتھاي اقتصادي بھ عنوان تعیین كنندة سرنوشت 
اي كھ  رغم عالقھ بھ طور كلي، علي. خانواده، زیر بناي فرھنگ، و ضعف و قوت یك كشور آگاھي داشت

توجھ زیادي .صي بودداد، طرفدار كار و پیشة آزاد، رقابت علني، و مالكیت خصو بھ تنظیم كارھا نشان مي
. جمعي كاال و توزیع عادالنة محصول نداشت ھاي سوسیالیستي شارل فوریھ براي تولید دستھ بھ نقشھ

اي اقلیت تواناتر بزودي بر اكثریت حكومت خواھد كرد و قسمت اعظم ثروت  مطمئن بود كھ در ھر جامعھ
تواند در دراز مدت جاي  یستي نميرا بھ دست خواھد آورد؛ گذشتھ از این، اندیشة كمال مطلوب كمون

پاداشھاي گوناگون را بگیرد و سختكوشي و رنجیري را درنظر افراد امري خوشایند و مطبوع جلوه دھد؛ 
گذشتھ » .آورد گرسنگي است كھ جھان را بھ حركت در مي« :پرده باید گفت با تجزیھ و تحلیلي صریح و بي

ضمن آنكھ یك مالك، با « .قیدي است مباالتي و ال بھ بي از این، مالكیت دستھ جمعي باعث تشویق دائمي
رساند، منافع  ھاي خود را بھ ثمر مي اي شخصي بھ ملك خود، ھمیشھ كامًال بیدار است، و نقشھ عالقھ
آورد، زیرا كار شخصي امري غریزي  جمعي و مشترك اساسًا غیر فعال است، و محصولي بھ بار نمي دستھ

از این رو » .شود بوط بھ روحیة عمومي یعني چیزي است كھ بندرت دیده ميجمعي مر است، و كار دستھ
ناپلئون ھمة درھا و ھمة شغلھا را بھ روي مردان، قطع نظر از ثروت و نسبي كھ داشتند، باز كرد، و تا 
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سالھاي آخر حكومت او فرانسھ از پیشرفتي برخوردار شد كھ صلح و آرامش را بھ ھمة طبقات ارزاني 
  . كاري از بین رفت و شورش سیاسي متوقف شدداشت؛ بی

  ».اند ھیچ كس بھ برانداختن حكومتي راغب نیست كھ در آن ھمھ بھ طور شایستھ بھ كار گماشتھ شده«

  یكي از اصول مھم ناپلئون این بود كھ امور مالي دولت اگر متكي بر روش خوب كشاورزي باشد ھرگز با 

گذاري قابل اعتماد، و تنظیم امر حمل و نقل  ھاي حمایتي، سرمایھ تعرفھداشت پي برد كھ  از نظر دور نمي
ھاي خوب، موجب تشویق كشاورزان بھ كار دائم، خرید زمین، استفادة تدریجي از  بھ وسیلة راھھا و ترعھ

تعداد زیادي از كشاورزان . بنیھ براي ارتش خواھد شد آن از لحاظ كشاورزي، و آماده ساختن جوانان قوي
كردند یا كارگر كشاورزي بودند، ولي در  نسھ، بھ امید دریافت محصول، بر روي اراضي مالك كار ميفرا

خانمي . افشاندند در تملك خود داشتند نیم میلیون نفر از آنھا زمینھایي راكھ در آن بذر مي ١٨١۴سال 
اند  پیشرفتي نایل آمده گفت كھ كشاورزان بھ چنان كرد مي انگلیسي كھ در ھمان سال در فرانسھ مسافرت مي

این كشاورزان ناپلئون را تضمین زندة . كھ سایر افراد آن طبقھ در نقاط دیگر اروپا از آن برخوردار نیستند
شمردند، و تا زماني كھ زمینھاي آنھا در غیاب فرزندان زیز پرچمشان از رونق افتاد  اسناد مالكیت خود مي

  .بھ او وفادار ماندند

ھا برود، و فرایند كار  دانست كھ بھ دیدن كارخانھ وظیفة خود مي. قة شدید ناپلئون بودصنعت نیز مورد عال
مشتاق بود كھ علم را . ھا را مورد پشتیباني و تشویق قرار دھد و محصوالت صنعتگران و مدیران كارخانھ

الید در زیر چادرھاي عظیمي در میدان انو ١٨٠۶در لوور و در  ١٨٠١بھ خدمت صنعت در آورد در 
مدرسة پیشھ وھنر را بھ وجود آورد و بھ مخترعان و دانشمندان پاداش . نمایشگاھھاي صنعتي تشكیل داد

اي نزدیك پاریس بھ  آزمایشھایي با قوة بخار با ماشیني ابتدایي بر روي یك كرجي در ترعھ ١٨٠٢در . داد
رابرت فولتن طرحي  ١٨٠٣در . عمل آمد؛ موفقیت آنھا قانع كننده نبود، ولي باعث كوششھاي دیگر شد

براي استفاده از قوة بخار در كشتیراني پیشنھاد كرد؛ ناپلئون آن نقشھ را بھ انستیتوي ملي فرستاد، ولي در 
تر پیش رفت تا در  آنجا، پس از دو ماه بھ عنوان طرحي غیر عملي رد شد، صنعت در فرانسھ آھستھ

ماري ژاكار - ژوزف ١٨٠١اما در . الت كمتري داشتانگلیس؛ زیرا فرانسھ بازار، سرمایھ، و ماشین آ
دولت فرانسھ آن اختراع را  ١٨٠۶دستگاه جدید خود را براي بافندگي بھ معرض تماشا گذاشت؛ در 

در نتیجھ صنعت نساجي فرانسھ توانست با صنعت مشابھ . خریداري كرد، و بھ تكثیر و توزیع آن پرداخت
دستگاه بافندگي  ٣۵٠٠داراي  ١٨٠٠ت ابریشم در لیون، كھ در صنع. خود در انگلیس بھ رقابت بپردازد

ھزار كارگر در  یك مدیر نساجي یازده ١٨١٠دستگاه شد؛ و در      ١٠‘٧٢٠داراي  ١٨٠٨بود، در 
در این ضمن، شیمیدانھاي فرانسوي براي مقابلھ با منع ورود شكر و چیت و . كارگاھھاي خود استخدام كرد

ھایي بھتر از چیت كردند؛ ھمچنین  بھ ساختن قند از چغندر، رنگ از وسمھ، پارچھنیل از انگلستان، شروع 
  .زمیني برندي ساختند از سیب

ھاي حمایتي و محاصرةبري بھ صنایع فرانسھ كمك كرد، و مشكالت مالي آنھا با  ناپلئون با ایجاد تعرفھ
محصوالت فرانسھ در اي براي  اعطاي وامھایي با شرایط آسان بر طرف ساخت؛ بازارھاي تازه

بعضي از . المنفعة پردامنھ از بین برد امپراطوري رو بھ توسعة خود باز كرد، وبیكاري را با كارھاي عام
  اینھا بناھاي یاد بودي بود كھ بھ افتخار ناپلئون و 

ستون واندوم، كلیساي مادلن، وطاق نصرتھاي كاروزل و اتوال؛ بعضي از آنھا استحكامات یا آمادگیھاي 
بخشي بود كھ با ھنرمندي  ھا و سدھا و بندر شربور؛ بعضي از آنھا ساختمانھاي سود نظامي بود، مانند قلعھ

و بھ طرزي زیبا انجام گرفتھ بود، مانند ساختمان بورس، بانك فرانسھ، ادارة پست كل، تئاتر اودئون، حتي 
منظور كمك بھ كشاورزي بود، بعضي از اقدامات او بھ ). ١٨١١(بازار سرپوشیده براي گندم یا شراب

ھاي جدیدي در  گشودن كوچھ. مانند خشك كردن باتالقھا؛ و برخي براي كمك بھ حمل و نقل و تجارت
اورسھ در طول / كوچھ ریوولي، كاستیلیونھ، دوالپھ و حدود سھ كیلومتر بارانداز، مانند كھ د: پاریس، مانند
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آنكھ پنجاه و چھار ھزار كیلومتر راه جدید در فرانسھ،  مھمتر از ھمھ. رودخانة سن باھمین نیت بوده است
ھا و  و پلھاي بیشماري ـ از جملھ پل اوسترلیتز و ینا ساختھ شد؛ بھ این كارھا باید گودكردن بستر رودخانھ

اي حفر شد كھ پاریس را بھ لیون، ولیون را بھ  ھاي عمده ترعھ. ھا را افزود توسعة شبكة عالي ترعھ
: ھا سقوط كرد حكومت ناپلئون قبل از تكمیل دو شبكة دیگر از ترعھ. ردو متصل ساختستراسبورگ و بو

بایست ونیز  اي كھ مي اي كھ مقرر بود رود راین را بھ دانوب ورون متصل كند، ودیگري ترعھ یكي ترعھ
  .را بھ جنووا بپیوندد

ھا بھ كار  در كارخانھ ساختند، یا كردند، یا طاق نصرتھا را مي ھا را حفر مي كارگراني كھ ترعھ
ھایي براي بحث در بارة شرایط بھتر كار یا  پرداختند اجازه نداشتند كھ دست بھ اعتصاب بزنند یا اتحادیھ مي

اما دولت ناپلئون توجھ داشت كھ دستمزدھا با قیمتھا متناسب باشد، ونانوایان و . حقوق بیشتر تشكیل دھند
ي در آیند و ـ مخصوصًا در پاریس ـ لوازم زندگي بھ حد قصابان و صاحبان صنایع تحت مقررات دولت

تا آخرین سالھاي فرمانروایي ناپلئون، دستمزدھا سریعتر از قیمتھا باال رفت، و طبقة . وفور تأمین شود
كردند، بیش از طبقة  كارگر، كھ در پیشرفت عمومي سھم بیشتري داشتند و بھ پیروزیھاي ناپلئون افتخار مي

دولت ناپلئون بندرت بھ مطالب آزادیخواھان بورژوا، مانند مادام دوستال یا . پرست شدند بورژوازي میھن
  .داد كردند، گوش فرا مي بنژامن كنستان، كھ آزادي را تبلیغ مي

ھمان نسبت كھ كار و پیشة آزاد بتدریج   بھ. رسید ھاي عدم رضایت بھ گوش مي با وجود این، منابع و نغمھ
كردند كھ برابري بر اثر آزادي از بین  اي افراد مشاھده مي ساخت، پاره مند ميافراد با ھوش را ثروت

  رود، و  مي

دھد كھ تمركز ثروت، نیمي از جمعیت را از  دولتي كھ اصل اقتصادي آزادي عمل را پذیرفتھ اجازه مي
تحت عنوان فرانسوا ـ ماري فوریھ رسالة خود را  ١٨٠٨در . بھره سازد ثمرات اختراع و مواھب تمدن بي

نظریة حركات چھارگانھ و مقدرات عمومي انتشار داد ـ و آن نخستین اثر كالسیك در مورد سوسیالیسم 
وي پیشنھاد كرده بود كھ افرادي كھ از سازمان صنعتي موجود ناراضي ھستند . رفت خیالي بھ شمار مي

  ھایي، ھر كدام با حدود چھارصد خانواده، )جوامع تعاوني(باید فاالنژ 

یگر را در صنایع خانوادگي با گروھي، و قسمتي دیگر را در استراحت یا كارھاي تفریحي بگذرانند، و د
ھر فرد باید انواع و اقسام وظایف را انجام دھد، گاھگاه نیز شغل خود را عوض كند ھر فاالنژ داراي یك 

ھ موجب الھام ایدالیستھاي این نقش. مركز جامعھ، یك مدرسھ، یك كتابخانھ، یك ھتل، ویك بانك خواھد بود
ھر دو نیمكره شد؛ و مزرعة بروك نزدیك بستن تنھا یكي از جوامع خیالپرستان بود كھ بزودي بر اثر 

  .فردگرایي طبیعي افراد از ھم پاشیده شد

گفت  دانست و مي مي» بازرگانان محض«امریكاییان را . داري عالقھ نداشت خود ناپلئون زیاد بھ سرمایھ
تجارت فرانسھ را از طریق حفظ و نگاھداري كلیة » .دانند افتخار خود را در پول در آوردن ميھمة «آنھا 

كرد،  ونقل و داد و ستد و نیز افزایش آنھا، و با تھیھ پول و حفظ ثبات و ارزش آن، تشویق مي راھھاي حمل
عاقبت ھم بھ . دولي با ھزار ویك مقرراتي كھ در مورد محاصرة بري بھ وجود آورد مانع از تجارت ش

جواز صدور بعضي از كاالھا را بھ انگلیس و براي ورود  ١٨١١ـ ١٨١٠شكایات تن در داد و در سالھاي 
شكرو قھوه و سایر محصوالت خارجي بھ فرانسھ صادر كرد براي این جوازھا قیمت گذاشت، و مقدار 

فروشان از  فرانسھ، وضع خردهبا پیشرفت صنعت در . زیادي رفیقبازي و فساد در صدور آنھا بھ كار رفت
ھا بھ طرزي بیسابقھ پر شد، و  ونقل مغازه فروشان بھتر شد؛ با توسعة كشاورزي و صنعت و حمل عمده
ھاي شلوغ با دكانھاي رنگارنگ آراستھ گشت؛ ولي شھرھاي مارسي و بوردو و نانت و لوھاور  كوچھ

  .اپلئون و محاصرة او بھ مخالفت پرداختندآنتورپن و آمستردام رو بھ انحطاط نھاد و بازرگانان با ن

جنگھاي او بیشتر پول وارد  ١٨١٢عجب آنكھ تا سال . بزرگترین پیروزي او مدیریت امور مالي بود
گذاشت، و  داشت ھمواره بار گناه شروع جنگ را بر دوش دشمنان مي مي كرد و كمتر خرج بر فرانسھ مي
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استادان «گرفت، آن ھم در ازاي درسي كھ بھ این  گین ميداد از آنھا غرامت سن چون آنھا را شكست مي
در سال . گرفت نظر خود مي العاده تحت قسمتي از این عواید را بھ عنوان اعتبار فوق! داد مي» كھنسال
از این مبلغ براي كمك بھ . فرانك طال در سردابھاي تویلري دارد ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠كرد كھ  ادعا مي ١٨١١

المنفعھ یا اصالح شھرداریھا، پاداش بھ  رناك بورس، اجراي كارھاي عامخزانھ، اصالح اوضاع خط
دادن بھ دوست و دشمن،  مند ساختن ھنرمندان و نویسندگان، كمك بھ صنایع، رشوه خدمات برجستھ، بھره

ماند كھ در تدارك جنگ بعدي مورد استفاده قرار دھد و    بھ اندازة كافي از آن پول نیز مي. كرد استفاده مي
  .نیز بتواند مالیات را بمراتب كمتر از سطح زماني لویي شانزدھم و انقالب نگاه دارد

فرانك بھ ارباب،  ١۴فرانك عایدي خالص،  ١٠٠، كشاورزان مالك از ھر ١٧٨٩قبل از «گوید كھ  تن مي
پس . ندما فرانك براي ھر یك مي ١٩یا  ١٨پرداختند، و تنھا  فرانك بھ دولت مي ۵٣فرانك بھ كشیشان،  ١۴

پرداختند و فقط مختصري  ، از صد فرانك عایدي خالص ھیچ مبلغي بھ ارباب یا كشیش نمي١٨٠٠از سال 
  فرانك بھ بخش و استان خود  ٢۵بھ دولت و فقط ھر یك 

پرداخت؛  معادل دستمزد از بیست تا سي و نھ روز از كار خود را در سال براي پرداخت مالیات خود مي
بر اثر معافیت تقریبًا كامل كساني كھ ملكي »  بھ شش تا نوزده روز در سال رسید، این مدت ١٨٠٠پس از 

اما مالیاتھاي غیر مستقیم » .گیرد ندارند، ھمة بار مالیات مستقیم تقریبًا بر دوش افراد پولدار قرار مي
د وبنا بر پرداختن یا مالیات فروش نیز وجود داشت كھ ھمة افراد بھ طور مساوي آنرا مي» بسیار ناچیز«

ھاي جنگي بھ  در حدود اواخر رژیم امپراطوري ھزینھ. كرد تا بر اغنیا این بر دوش فقرا بیشتر سنگیني مي
  .مراتب از عواید آنھا بیشتر شد؛ مالیاتھا و قیمتھا باال رفت، و نارضایي عمومي زیادتر شد

تحت  ١٨٠٠نك فرانسھ كھ در ناپلئون را بر آن داشت كھ در سازمان با ١٨٠۵بحراني در امور مالي در 
ضمن آنكھ براي حیات سیاسي خود در مارنگو مبارزه . نظر كند شد تجدید مدیریت خصوصي اداره مي

نظر خود  بازان بھ رھبري گابریل ـژولین اورار تھیة ملزومات ارتش را تحت كرد، گروھي از سفتھ مي
بانك استمداد كردند و مبلغ قابل توجھي وام داشتند از آنجا كھ این عده گرفتار مشكالتي شده بودند، از 

براي تھیة این پول، با اجازة خزانھ،بانك اوراق مخصوص خود را بھ عنوان پول قانوني انتشار . گرفتند
این اوراق در معامالت مورد قبول واقع نشد و نود درصد ارزش صوري خود را از دست داد؛ ھم . داد

ناپلئون پس از بازگشت بھ پاریس با قسمتي از غراماتي كھ . دندشركت و ھم بانك با ورشكستگي مواجھ ش
تحت «از اتریش دریافت داشتھ بود بانك را نجات داد، ولي اصرار كرد كھ از این تاریخ بھ بعد بانك 

آن را زیر نظر رئیس و دو نفر قائم مقام  ١٨٠۶آوریل  ٢٢در » .نظارت دولت در آید، ولي نھ خیلي زیاد
ھایي در لیون  این بانك جدید فرانسھ شعبھ. پانزده نماینده از طرف سھامداران قرار دادنداز طرف دولت و 

دولت ھنوز اقلیتي از سھام . و روان و لیل افتتاح و خدمتي طوالني را بھ اقتصاد و دولت فرانسھ آغاز كرد
  .بانك را مالك است

این . فروختند احترام چنداني قایل نبود يھا م ناپلئون براي افرادي كھ ملزومات را بھ ارتش و وزارتخانھ
برد؛ مبلغ را بیش از واقع  دانست كھ مقاطعھ كار در صورتحسابھاي خود دست مي نكتھ را مسلم مي

از این رو بھ . كردند نویسد؛ بعضي از آنھا ھم موادي از جنس پست را با قیمتھاي درجة اول عرضھ مي مي
. كرد بھا را بدقت بررسي كنند، و گاھي خود او این كار را ميمأموران خود دستور داد كھ ھمة صورتحسا

میلیونھا فرانك پول دارند و مغرورانھ در … كاران افراد متقلبي ھستند ھمة مقاطعھ«: روزي بھ بورین گفت
در وین » !خواھم این طور باشد نمي. برند، و حال آنكھ سربازان نھ نان دارند نھ كفش ناز و تجمل بھ سر مي

این  بر بنا. شكایاتي دربارة لباسھا و تجھیزاتي كھ بھ لشكریانش فروختھ شده بود دریافت داشت ١٨٠٩
كاران سودھاي كالن  دستوري براي تحقیق در این امر صادر كرد، و پس از رسیدگي معلوم شد كھ مقاطعھ

ھمھ گونھ . وم كرددادگاه نظامي مختلسان را بھ مرگ محك. اند و غیر مجازي در این فروشھا بھ دست آورده
  اعمال نفوذي براي نجات آنھا بھ كار رفت، ولي ناپلئون از عفو آنھا 

  .حكم بھ مورد اجرا گذاشتھ شد
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گونھ كھ منتقدان مخالف عقیده دارند، سیزده سال نخست حكومت ناپلئون باعث چنان  رویھمرفتھ، ھمان
نگامي كھ الس كازه، یكي از مھاجران ھ. پیشرفتي در فرانسھ شد كھ این كشور ھرگز بھ خود ندیده بود

فرانسھ در «از بازدید شصت دپارتمان بازگشت، گزارش داد كھ  ١٨٠۵صاحب عنوان و بخشوده شده، در 
در سال » .اي از تاریخ خود تا آن حد نیرومند و مترقي و سعادتمند نبوده وبھتر اداره نشده است ھیچ دوره

از بین رفتن «كرد كھ این ترقي مداوم بھ سبب  مي كنت دومونتالیوه، وزیر كشور، ادعا ١٨١٣
وتوزیع عادالنة بیشتر ثروت و وضوح و … ھاي راھبان الطوایفي و عوارض آن، موقوفات، و فرقھ ملوك

 ٣٠این رقم بھ  ١٨١٣میلیون بود؛ در  ٢٨جمعیت فرانسھ تقریبًا ١٨٠٠در . بوده است» سادگي قوانین
حتي اگر در (انگیزي باشد ولي اگر ھمان میزان افزایش  افزایش شگفتكھ . رسد بھ نظر نمي. میلیون رسید

میلیون  ۵٠ ناپلئونادامھ پیدا كرده بود، برادرزادة  ١٨٧٠تا ) این افزایش اصول ربح مركب بھ كار نرود
  .توانست با آلمان دورة بیسمارك بھ مبارزه بپردازد و مينفر در اختیار داشت 

II ـ آموزگاران  

نامة مدني نظم و ثبات را در فرانسة بعد از  دیدیم كھ ناپلئون در دورة كنسولي سعي كرد بھ وسیلة یك قانون
 وي در. انقالب برقرار كند، و توافقي جھت صلح وھمكاري میان دولت و مذھب سنتي مردم بھ وجود آرد

. نظر داشت تا بھ این عوامل اساسي عامل سومي، از طریق سازماندھي مجدد روش تعلیم و تربیت، بیفزاید
در میان ھمة دستگاھھاي اجتماعي، مدرسھ احتماًال موثرتر از ھمھ است، زیرا مدرسھ در «: گفت مي

ق استاد، دیگري از یكي از طری: زندگي جوانان محصل از سھ طریق نفوذ كرده آنھا را ھدایت خواھد كرد
اعتقاد داشت كھ یكي از علل از بین رفتن قانون » .طریق ھمشاگردان، و سومي از طریق قوانین و مقررات

و نظم در انقالب كبیر آن بوده است كھ در میان كشمكشھاي زندگي و مرگ در آن روزگار نتوانستد كھ 
. ربیتي شود كھ كلیسا سابقًا برقرار كرده بودتعلیم و تربیتي بنیان نھند كھ بطور كافي جانشین تعلیم و ت

ھایي عالي طرح شده بود، ولي براي تحقق آنھا پول و وقت كافي وجود نداشت؛ تعلیمات ابتدایي بھ  نقشھ
ھا، یا مدیران مدارسي بود كھ پدران و مادران یا بخشھا پول بخورو نمیري از اولیاء  عھدة كشیشان و راھبھ

  كردند؛ تعلیمات متوسط در دبیرستانھایي برقرار بود  مياطفال یا بخشھا دریافت 

وظیفة آن باید تربیت : داد كردند؛ ناپلئون تعلیمات عمومي را از لحاظ سیاسي مورد توجھ قرار مي نمي
با تشكیل گروھي «: گفت شود مي با صداقتي كھ در دولتھا كمتر دیده مي. شھروندان مطلع ولي مطیع باشد

تا زماني … عمدة من آن است كھ زمینة ھدایت سیاسي واخالق عمومي را فراھم كنماز آموزگاران، ھدف 
طلب، كاتولیك یا ال مذھب، باشد،  شود كھ جمھوریخواه یا سلطنت كھ انسان بدون این اطالع بزرگ مي

ھ گاه استحكام نخواھد یافت؛ بلكھ پیوست كشور ھرگز ملتي بھ وجود نخواھد آورد، و اساس و شالودة آن ھیچ
  ».نظمي و تغییر واقع خواھد شد در معرض بي

ناپلئون پس از آنكھ ھمكاري میان كلیسا و دولت را برقرار ساخت، بھ سازمانھاي نیمھ رھباني، مانند 
ھا بھ تعلیم دختران  اجازه داد كھ بھ كار تعلیمات ابتدایي بپردازند و راھبھ» برادران مدارس عیسوي«

با وجود این، سازمان . دوباره بھ فرانسھ بازگردند یسوعیانھاي مرفھ اقدام كنند؛ ولي اجازه نداد كھ  خانواده
چنین  ١٨٠۵فوریة  ١۶در . ستود دقیق آنھا را بھ عنوان صنف با اخالص و فداكاري از آموزگاران مي

بورین نقل » .یھ یسوعیان قدیم استمسئلھ مھم و اساسي عبارت از یك ھیئت تعلیماتي شب«نوشت كھ 
گفت كھ الزم است ھمة مدارس و دبیرستانھا و سایر  وقتي كھ با او بودم، غالبًا بھ من مي«كرد  مي

: ناپلئون نوشتھ بود ١٨٠۵در یادداشتي در » .سازمانھاي تعلیمات عمومي تابع انظباط نظامي باشند
ستلزم آن است كھ اوًال ھمة رؤسا و مدیران و استقرار یك نظم آموزشي و نظامي صحیح براي آن م«

استادان امپراطوري تحت فرمان یك یا دو نفر رئیس باشند، نظیر سرداران و رؤساي نواحي یسوعیان؛ و 
. ثانیًا اینكھ ھیچ كس نتواند بھ مقام باالتري در سازمان برسد مگر آنكھ از مراحل مختلف پایینتر گذشتھ باشد

تا شغل و حقوق «بود كھ آموزگار زن نگیرد، یا ازدواج خود را بھ تأخیر بیندازد، ھمچنین بھتر آن خواھد 
  ».براي تشكیل خانواده داشتھ باشد… كافي
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آنتوان ـ فرانسوادوفوركروا، مدیر كل تعلیمات عمومي، از مجلس مقنن دستوري ) ١٨٠۶مة  ١٠(سال بعد 
ي، ھیئتي تشكیل خواھد شد كھ كارش تحت عنوان دانشگاه امپراطور«موقتي گرفت بدین مضمون كھ 

تشكیل یافت بر اثر  ١١۵٠دانشگاه پاریس كھ در حدود (» .منحصرًا تعلیم در سراسر امپراطوري باشد
ھاي مختلف  اي از دانشكده قرار شد كھ این دانشگاه جدید فقط مجموعھ.) منحل شده بود ١٧٩٠انقالب در 

یات نباشد، بلكھ یگانھ مؤسسھ براي تربیت دبیر جھت مانند علوم االھي، حقوق، پزشكي، علوم، و ادب
ھا  این لیسھ. دھنده را در برگیرد التحصیلھاي زنده و تعلیم غ   دبیرستانھاي فرانسھ باشد وھمگي فار

اي بھ وجود آید كھ زبانھا و  بایستي در یك یا چند شھر ھر یك از دپارتمانھا، با برنامھ مي) دبیرستانھا(
  با علوم  ادبیات كالسیك را

بایستي  بایستي بودجة آنھا بھ وسیلة شھرداري تأمین شود، ولي ھمة آموزگاران آنھا مي تلفیق كند؛ مي
التحصیالن دانشگاه باشند؛ ھیچ كس ھم بھ مقام باالتري نرسد مگر آنكھ قبًال مقامات پایینتر را طي  فارغ

براي ترغیب . كند، اطاعت كرده باشد مي كرده باشد، و از مافوق خود، مانند سربازي كھ از افسر اطاعت
كننده، ناپلئون شش ھزار و چھارصد بورس كمك  جوانان فرانسوي بھ پذیرفتن این كار پر زحمت و خستھ

كردند و قول  كنندگان آن خود را متعھد بھ حرفة معلمي مي ھزینھ تحصیلي بر قرار ساخت، و دریافت
بھ عنوان پاداش نھایي قرار شد كھ . پنجسالگي بھ تعویق بیندازندو دادند كھ ازدواج را الاقل تا سن بیست مي
ناپلئون بھ فوركروا » .امید ارتقا بھ عالیترین مناصب دولتي را بھ طور واضح در برابر چشم داشتھ باشند«

  ».ھمة اینھا فقط مقدمة كار است؛ بتدریج كارھاي بیشتر و بھتري انجام خواھیم داد«گفت كھ 

در . اي از دانشگاه بود بھتري انجام داد و آن تشكیل دانشسراي عالي بھ عنوان شعبھ از نظر خودش كار
دانشسرا كھ دانشجویان منتخب، تحت انضباط نظامي، زندگي مشتركي خواھند داشت و بھ وسیلة ھیئتي 

ظار انت. برجستھ ـ شامل استاداني مانند الپالس، الگرانژ، برتولھ، و مونژ تعلیمات مخصوص خواھند دید
ھاي  التحصیالن دانشسراي عالي باشند؛ در برنامھ ھمة دبیران دبیرستانھا از فارغ ١٨١٣رفت كھ تا سال  مي

شد و روشنفكران طبقة تحصیل كردة فرانسھ از آن  دبیرستانھا، علوم بر مباحث كالسیك مقدم شمرده مي
نشكدة نظامي در آمد ودر آنجا فیزیك دارالفنون كھ در انقالب تشكیل یافت بھ صورت یك دا. گرفتند الھام مي

چنددانشگاه ایالتي تحت از فرمان نظامي امپراطور بر كنار ماندند،و بھ . بھ خدمت جنگ بھ كار گرفتھ شد
دبیرستانھایي خصوصي اجازه داده شد كھ، با اجازة دانشگاه، بھ كار مشغول شوند وامتحانات را نیز تحت 

شد، بھ سخنرانان مختلف اجازه داده شد كھ از  شدت استبداد كاستھ ميھر چھ از . نظر دانشگاه انجام دھند
توانستند در این كالسھا بنا  سالنھاي دانشگاه براي دادن درسھاي مخصوص استفاده كنند، و دانشجویان مي

  .بھ میل خود شركت جویند

منحل  ١٨٩٣در فرھنگستان فرانسھ، كھ . در رأس این ھرم فرھنگي، انستیتوي ملي فرانسھ قرار داشت
ناپلئون از عضویت در . انستیتوي جدید دوباره برقرار شد» كالس دوم«بھ عنوان  ١٧٩۵شده بود، در 

شروع بھ بحث  ١٨٠١بالید، ولي ھنگامي كھ قسمت علوم اخالقي و سیاسي آن در  انستیتو بھ خود مي
كالس دوم انستیتو بگوید «بھ  فیلیپ دوسگور دستور داد كھ-دربارة طرز كار دولتھا كرد، وي بھ كنت لویي

انستیتو در آن زمان شامل بسیاري از » .خواھم مسائل سیاسي در جلسات آن مورد بحث قرار گیرد من نمي
طرفداران شورشي عصر روشنگري و انقالب بود كھ در نھان، بھ علت برقراري مجدد و رسمي كلیساي 

دوتراسي كلمة ایدئولوژي را بھ معني بررسي تشكیل  كابانیس و دستوت. گریستند خندیدند یا مي كاتولیك، مي
نامیده بود، یعني مرداني كھ » ایدئولوگ«عقاید بھ كار برده بودند؛ ناپلئون این روانشناسان و فیلسوفان را 

  كردند در افكار و عقاید خود زیاد فرو رفتھ بودند و در امر استدالل اظھار خوشنودي مي

این روشنفكران، كھ عقاید خود را از طریق . تاریخ را درك و فھم كنندتا بدان وسیلھ حقایق زندگي و 
كساني كھ خوب « : گفت مي. دادند، بھ نظر ناپلئون مانع دولتھاي خوب بودند ھاي بیشمار نشر مي نوشتھ

وي بھ برادرش ژوزف كھ در آن ھنگام » .زنند داوري متقن و محكمي ندارند نویسند و خوب حرف مي مي
اما در مورد » .كنید شما خیلي زیاد با ادبا معاشرت مي«: كرد چنین نوشت مانروایي ميدر ناپل فر

گویان نظیر زنان طنازند؛ انسان باید  دانشمندان و بذلھ«: گفت زدند مي روشنفكراني كھ در سالنھا حرف مي
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انتخاب كند، یا از با آنھا معاشرت كند و با آنان حرف بزند، ولي نباید از میان چنان زناني ھمسر خود را 
  ».میان چنان مرداني وزراي خود را برگزیند

، ناپلئون انستیتو را بھ صورت چھار كالس در آورد و بخش اخالقي و سیاسي آن را ١٨٠٣ژانویة  ٢٣در 
در میان . بایستي بھ بررسي علوم بپردازد ، كھ در نظر او اھمیت بسیار داشت، مي»كالس اول«. حذف كرد

ادي بودند مانند آدرین لوژاندر، مونژ، بیو، برتولھ، گیلوساك، الپالس، المارك، شصت عضو آن افر
كھ چھل نفر عضو داشت و بھ مسائل مربوط بھ زبان و ادبیات » كالس دوم«. ژوفروا سنتیلر، و كوویھ

س را از سر گرفت؛ این كال) لغتنامھ(پرداخت، جانشین فرھنگستان فرانسھ شد، و كار دیكسیونر  فرانسھ مي
نویس معروف؛ گیزو، مورخ   ژوزف دوشنیھ نمایشنامھ-شامل افرادي بود مانند دولیل، شاعر كھنسال؛ ماري

. دوبیران جوان؛ شاتوبریان، شاعر و نویسندة رمانتیك؛ و فیلسوفاني مانند لنھ، دستوت دوتراسي، و من
پرداخت؛ در اینجا لویي  كھ چھل نفر عضو داشت بھ تاریخ قدیم و شرق، ادبیات، وھنر مي» كالس سوم«

اي را تعقیب كرد كھ قبًال بھ تشكیل  النگلس مطالعات مربوط بھ ایران و ھندوستان یعني ھمان رشتھ
آنس دو ویلوازون مفسران اسكندراني / باتیست د -؛ و ژان)١٧٩۵(انجامیده بود » مدرسة السنة شرقیھ«

رضیة فریدریش آوگوست ولف، دایر بر اینكھ آثار ھومر را كشف كرد، و بدین ترتیب راه را براي این ف
فرھنگستان ھنرھاي زیبا ـ شامل ده  - »كالس چھارم«. آثار ھومر كار چندین نفر است، ھموار ساخت

ساز،شش مھندس، سھ حكاك، و سھ آھنگساز بود؛ در میان آنھا داوید و انگر و اودون  نقاش، شش مجسمھ
  .درخشیدند مي

كرد، و مایل بود  علیھ ایدئولوگھا داشت، از انستیتو صمیمانھ حمایت مي ناپلئون صرف نظر از تنفري كھ
فرانك، و  ١‘۵٠٠اي بھ مبلغ  ھر عضو انستیتو از دولت مقرري ساالنھ. كھ آن را زینت حكومت خود سازد

در فوریھ و مارس، ھر كالس گزارشي . داشتند فرانك دریافت مي ۶‘٠٠٠ھا  ھر یك از اعضاي دائم كالس
بنا ( ناپلئون از مجموع كارھاي انستیتو خشنود بود، زیرا . كرد قسمت خود را بھ امپراطور تقدیم مياز كار 

داد كھ آگاھي بشر، گذشتھ از آنكھ بھ  نشان مي… بررسي كلي ادبیات و علم و ھنر   این«) بھ ادعاي منوال
» مداوم«است در كلمة ممكن » .شود رود، ضمن پیشرفت مداوم خود بھ سوي ترقي، متوقف نمي عقب نمي

اندركاران آنھا را  تردید كنیم، ولي شك نیست كھ سازماندھي مجدد علم و دانشمندي زیرنظر ناپلئون، دست
  تا نیم 

  .رأس ھوشمندان اروپا قرار داد

III ـ جنگجویان  

 ترشده براثر انقالب،جنگ كثیرالوقوعتر،آدمكشتر،و پرھزینھ.پس از تعلیم و تربیت، نظام وظیفھ بود
این قاعده را برقرار ساخت كھ جنگ دیگر براي تفریح  ١٧٩٣جمعي در   گیري دستھ سرباز:بود

آورند نیست، بلكھ كشمكش بین ملتھا و شامل ھر  فرمانروایاني كھ مزدوران را بھ خدمت خود در مي
ادي ھم اي است ـ گرچھ مدتي طول كشید تا سایر دولتھا از فرانسویان پیروي كردند و بھ افراد ع طبقھ

روسو این اصل را وضع كرده بود كھ خدمت . اجازه دادند كھ بھ درجة افسري و حتي مارشالي نائل شوند
فرانسھ . دھد باید خدمت كند ھر كس كھ رأي مي: وظیفة عمومي نتیجة منطقي رأي دادن ھمگاني است نظام 

و قبل از لویي چھاردھم بھ  كھ در كشمكشي براي حفظ جمھوري خود با پادشاھان اروپا مواجھ شده بود،
گونھ روحیة اجتماعي نداشت كھ ھمگي را بھ یكدیگر  اي از مناطق مغرور بود و ھیچ صورت مجموعھ

. العمل آن ملي و قاطع بود عكس. بر اثر وحشت مشترك، وحدت خود را بازیافت ١٧٩٣پیوند دھد، در سال 
یاز افتاد؛ سربازگیري آغاز شد؛ و ھنگامي كھ خواند ن بھ لشكري عظیم كھ ھمة مردان را بھ خدمت فرا مي

اي  اي بھ ھیجان آمدند و شروع بھ شكست دادن سربازان حرفھ ھایي از فرانسویان بھ طور بیسابقھ توده
وظیفة اجباري را برقرار ساختند، و جنگ بھ  الطوایفي كردند، این پادشاھان نیز نظام پادشاھان دورة ملوك
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گرایي جاي  افتخار ملي. كردند عام رقابت مي در آمد كھ با یكدیگر در قتل ھایي صورت كشمكش میان توده
  .ھا را بھ عنوان داروي تقویت جنگ گرفت غرور سلسلھ

مواجھ شده بود و انتظار جنگ با اتحادیة » نامة صلح آمین عھد«، ناپلئون كھ با نقض  ١٨٠٣در سال 
ھمة مردان از بیست سالگي تا : كرددیگري را داشت فرمان جدیدي در مورد سربازگیري صادر 

مردان جوان متأھل، : بسیاري از افراد از خدمت معاف بودند. وظیفھ شدند پنجسالگي مشمول نظام و بیست
مرده یا طالق گرفتھ، كسي كھ برادرش در خدمت بود، و مسنترین فرد از میان  دار زن طالب، مردان بچھ

توانست بھ فرد دیگري پول بدھد تا بھ جاي او  وظیفھ مي امگذشتھ از این، فرد مشمول نظ. سھ نفر یتیم
بیشتر ھم بھ این دلیل : آمد؛ ولي بعد با آن موافقت كرد نظر ناپلئون ظالمانھ مي خدمت كند در ابتدا این امر بھ

كھ بھ دانشجویان سالھاي باال باید اجازه داد كھ تحصیالت خود را ادامھ دھند تا خود را براي مناصب 
و شعفي كھ از طرف مردم   ضمن شور» مردن براي میھن شیرین و شایستھ است«شعار . آماده كنند اداري

شد؛ ولي ھنگامي كھ شكستھا آغاز  شد، صبورانھ تحمل مي فرانسھ براي پیروزیھاي ناپلئون نشان داده مي
  و ھزاران خانواده را سوگوار ساخت، مقاومت شدت گرفت و تعداد كساني كھ ) ١٨٠٨(شد 

گذشتند؛ نیم   ھ زیر پرچم خود فرا خوانده بود؛ درحدود یك میلیون از این عده بر اثر جراحت یا بیماري درب
میلیون دیگر را كھ از كشورھاي متفق یا تابع فرانسھ نامنویسي كرده یا بھ خدمت نظام در آمده بودند بھ این 

ھ میان فرانسھ و انگلیس بھ میانجیگري ناپلئون از تزار آلكساندر خواھش كرد ك ١٨٠٩در . عده بیفزایید
با توجھ بھ . بپردازد، و گفت كھ صلح عمومي بھ نظام وظیفة اجباري پایان خواھد داد؛ آن آرزو بر باد رفت

ھا و مصافھاي تازه  خاستند تا بھ تشكیل اتحادیھ مي ھاي خود بر خورده گویي از قبر اینكھ دشمنان شكست
داشت، و افراد  سربازان را بیش از دورة قانوني پنجسالھ در خدمت نگاه ميبپردازند، ناپلئون بسیاري از 

را  ١٨١۵مشموالن دورة  ١٨١٣خواند، تا آنكھ در سال  دیگري را قبل از موعد بھ زیر پرچم فرا مي
» مرگ بر نظام وظیفھ« سرانجام، شكیبایي پدران ومادران فرانسوي بھ پایان رسید وفریاد . احضار كرد

  .نقاط فرانسھ برخاستاز تمام 

روحیة آن را با دادن . بھ این ترتیب بود كھ ارتش بزرگ كھ مایة عشق و غرور ناپلئون بود بھ وجود آمد
جواني دلیر آن پرچم را براي رھبري و برانگیختن . كرد پرچمي رنگارنگ بھ ھر یك از فوجھا تقویت مي

گرفت  شتافت و پرچم را مي جوان دیگري بھ جلو مي افتاد، برد؛ و اگر بر زمین مي نبرد مي  افراد بھ صحنة
شد، و تقریبًا ھمیشھ  معموًال این پرچم بھ منزلة روح مرئي ھنگ خود محسوب مي. كرد و آن را حمل مي

شد، و سرانجام بھ عنوان غنیمت جنگي  ھاي پیروزي بھ تماشا گذاشتھ مي ھاي آن در رژه ماند و تكھ باقي مي
تقریبًا ھر فوجي داراي لباس و نام مخصوص خود بود كھ . شد اي انوالید آویختھ ميپاره ولي مقدس در كلیس

سرباز سواره نظام (انداز، اوسار  نارنجك: روزگاري از برست تا نیس و از آنتورپن تا بوردو شھرت داشت
گارد نفر بودند كھ  ٩٢‘٠٠٠كًال … )سرباز سواره و پیاده(دار، دراگون  ، تیرانداز، نیزه)سبك اسلحھ

شدند تا  دادند، و بھ عنوان ذخیرة حفاظتي در پیرامون امپراطور نگاه داشتھ مي امپراطوري را تشكیل مي
توانست بھ عضویت گارد نائل آید، و حتي  ھر سرباز وظیفھ مي. اگر بحراني پیش آید جان خود را فدا كنند

  .ا بھ دست گیردبھ عنوان یكي از ھجده مارشال فرانسة عصر ناپلئون عصاي مارشالي ر

شناسي، اقتصادي، سیاسي و اخالقي، رقم سابق یك میلیون و  از لحاظ زیست: نتایج جنگ بیشمار بود
ھزار نفر كشتة فرانسوي در آن نبردھا بر اثر محاسبات اخیر بھ یك میلیون نفر تقلیل یافتھ است؛  ھفتصد

ضعیف كرده باشد، تا آنكھ زھدانش این  الوصف، این مرگھاي ظاھرًا زودرس شاید فرانسھ را تا یك نسل مع
از لحاظ اقتصادي، جنگھا و انگیزة محاصرة بنادر و نیازھاي نظامي نمو صنعت . ضایعھ را جبران كرد

اي و وفاداریھا را تحت دولتي مركزي تقویت  از لحاظ سیاسي، وحدت حكومتھاي منطقھ. را تسریع كرد
را ھم بھ توسعة جنگھا و ھم بھ تنظیم قوانیني جھت كشتار  از لحاظ اخالقي، كشمكشھاي دائم، اروپا. كرد

احكام «ھا، و بعد در پایتختھا، فرمانروایان  در جبھھ. آشنا ساخت كھ از عھد حمالت بربرھا سابقھ نداشت
  را بھ طرفي» عشره
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 ».ھیچ چیزي ھرگز جز با شمشیر برقرار نشده است«: بھ ژنرال برتیھ نوشت ١٨٠٩ناپلئون در . نھادند
؛ بدون ارتش، كشور وجود »اي نظامي وجود داشتھ باشد در آخرین تحلیل، در دولت باید خصیصھ«و

  .نخواھد داشت

ناپلئون براي عادت دادن مردم فرانسھ بھ این اصل اخالقي نظامي از عالقة شدید آنھا بھ افتخار استمداد 
ي ایجاد كرد؛ بھ طوري كھ كرد، افتخار بھ صورت یك تب ملي در آمد كھ ھماھنگي و اطاعت پرشور

» .جنگھاي انقالب كبیر تمام ملت فرانسھ را شریف و محترم ساختھ است«توانست بگوید كھ  ناپلئون مي
بھ بیان آلفرد دوموسھ . آور نگاه داشت وي ظرف ده سال با كمك متفقین، ملت خود را در این جذبة خواب

  :ه است توجھ كنیدشرح داد ١٨١٠كھ در آنجا بوده و حالت فرانسھ را در 

درخشید و آنھمھ شمشیر برق  زیستند، و آنھمھ افتخار مي در زیر این آسمان صاف بود كھ جوانان مي
جمعي است، ولي مورا را  دانستند كھ سرنوشتشان كشتھ شدن بھ طور دستھ آنھا بھ خوبي مي. زد مي

ذرد كھ در آنجا مدام صفیر گلولھ گ شمردند، و چون امپراطور را دیده بودند از پلي مي ناپذیر مي شكست
بایستي بمیرند، چھ اھمیت  اگر ھم مي. پرسیدند شاید در برابر مرگ مصونیت دارد شد از خود مي شنیده مي

داشت؟ مرگ در كنار لباس ارغواني او كھ در جنگ سوراخ شده بود چھ زیبا و چھ عالي و چھ با شكوه 
شد، و  داشت كھ جھان جوان مي مي اي محصول رسیده بر زهگرفت، بھ اندا مرگ رنگ امید بھ خود مي! بود

ھاي فرانسھ و ھمچنین گورھاي آن مجھز بھ سپر بزرگ و كوچك  ھمة گاھواره. دیگر پیري وجود نداشت
  .شد؛ یا اجساد وجود داشت یا نیمھ خدایان بود؛ دیگر مرد كھنسال دیده نمي

و قمار بودند و براي آنكھ بتوانند از ترس آسوده در این ضمن، در جبھھ، سربازان ناپلئون مشغول دزدي 
دزدیدند؛ ماسنا  پرداختند؛ سردارانش بھ تناسب وضع خود مي شوند و بھ خواب بروند، بھ میگساري مي

داشتني، ژوزف مھربان،  ژوزفین دوست. آوري كرد، وسولت خیلي از او عقب نماند میلیونھا فرانك گرد
ھایي كھ كاالھاي پست بھ قواي فرانسھ  گذاري در كارخانھ ش با سرمایھف لوسین دلیر، و داییش كاردینال

پوشانید، خزائن  گفت و حقایق را مي ھاي جنگي اغراق مي ناپلئون در اعالمیھ. فروخت سود بردند مي
داد و در فكر راھھایي  كرد، آثار ھنري آنان را بھ خود اختصاص مي خورده را خالي مي ملتھاي شكست
  .اي اخالقي فرانسھ مؤثر باشدبودكھ در احی

IV - اخالق و آداب  

انقالب، با از بین بردن قدرت سیاسي و تسلط پدران و مادران و طرد عقاید مذھبي، غرایز فردگرایانة 
مركز قانون، خود را . آزاد ساختھ بود - كھ در ایاالت، معتدل و در پایتخت، مخرب بود –مردم فرانسھ را 

  ناپلئون،. و مرج و جنایت یافت سرگرم كشمكش یا مركز ھرج

كھ براي تجدید حیات  - كھ خود مردي سركش و متمرد بود، در صدد برآمد كھ ثبات را بھ اخالق و آداب
وي تصریح كرد . باز گرداند -فرانسھ و براي سالمت و رضایت مردم آن و پیروزي حكومت او الزم بود

درستي و تقلبي  ظري دقیق خواھد نگریست و ھر گونھ ناكھ بھ روابط بازرگاني با دولت یا در داخل آن با ن
با لباس خارج از نزاكت در جامعھ یا بر روي صحنھ بھ مخالفت .را كھ كشف كند شدیدًا تنبیھ خواھد كرد

ھاي خصوصي مقدار زیادي از  پرداخت، و برادرش لوسین و خواھرش الیزا را مالمت كرد كھ در تئاتر
د؛ و شبي كھ خود را با مادام دوستال كھ لباسي بایقھ باز وكوتاه بر تن داشت اندازن بدن خود را بیرون مي

ھمچنین اصرار كرد » !دھید ھایتان شیر مي كنم كھ خودتان بھ بچھ فكر مي«: در اتاقي تنھا یافت، بھ او گفت
لة انحناي كفل مادام تالین، كھ اخالق را در دورة ھیئت مدیره بھ وسی. اش ازدواج كند كھ تا لران با معشوقھ

خود اداره كرده بود، در ایاالت ناپدید شد؛ ژوزفین با زناكاري وداع كرد، و كالھسازان وحشتزدة او 
قانون نامة جدید بھ شوھر تقریبًا اختیاراتي شبیھ اختیارات . صورتحسابھاي خود را بھ نصف تقلیل دادند
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تبدیل جانور بھ شھروند بود از سرگرفت؛ و در داد؛ خانواده وظیفة خود را كھ  رومیھا بھ زن و فرزندان مي
  .ساخت توجھي نداشت این مورد بھ زیاني كھ این كار بھ آزادي شخصي وارد مي

محاباي زن و مرد و  شادي بي. انضباط جدید موجب آن شد كھ حالت آن عصر تا حدي بھ افسردگي بگراید
معاشرت متوسل شدند، و كارگران با رنج بورژواھا بھ آداب : طبقات مختلف در دورة انقالب دگرگون شد

كرد مبدل بھ  بندي و تثبیت مي مرزھاي طبقاتي كھ در دوران بوربونھا مردم را طبقھ. و خستگي خو گرفتند
ھایي انتقالي میان طبقات بھ وجود  پلھ» باز بودن درھاي مشاغل بھ روي ھمگان«رقابتي شدید شد، زیرا كھ 

پس از . ونسب از اھرام لغزنده باال بروند وخود را بھ قدرت برسانند اصل آورد، و باعث شد كھ جوانان بي
گیریھا، ناپلئون حق داشت احساس كند كھ در دورة حكومت او اخالق بھ فرانسھ باز گشتھ و  این نتیجھ

رفتار، آن ظرافتي را باز یافتھ است كھ موجب لطف زندگي قبل از انقالب در میان فرانسویان با سواد شده 
  .دبو

رغم تمام كوششھا جھت برقراري تساوي استفاده از فرصت و موقعیت  كرد كھ علي ناپلئون احساس مي
وي . براي ھمگان، ناچار نوعي تمایز طبقاتي بر اثر تنوع طبیعي استعدادھا و محیط بھ وجود خواھد آمد

اونور را بھ /  لژیون د ١٨٠٢اي از اشراف پولدار در نیاید، در  براي آنكھ این نتیجھ فقط بھ صورت طبقھ
وجود آورد و آن متشكل بود از مرداني كھ بھ وسیلة دولت انتخاب شده و بر اثر برتري مخصوص در 

قرار شد كھ لژیون … باشند مانند جنگ، قانون، مذھب، علم، استادي، و ھنرـ متمایز شده –ھاي خود  رشتھ
اعضاي آن ضمن . انتخاب شوند، ولي نھ زنان توانستند ھمة مردان مي: دموكراتیك باشد  اونور نیمھ/ د

خوردند كھ از اصول آزادي وبرابري حمایت كنند؛ ولي بزودي بر اساس شایستگي یا نفوذ  ورود سوگند مي
 ۵‘٠٠٠: گرفتند ھر یك از آنھا از دولت فرانسھ ساالنھ مواجبي مي. یا دورة تصدي بھ طبقات تقسیم شدند

  فرانك براي

. فرانك براي شھسوار ٢۵٠فرانك براي افسر،  ١‘٠٠٠فرانك براي فرمانده،  ٢‘٠٠٠افسري عالیرتبھ، 
ھنگامي كھ بعضي از اعضاي شوراي . قرار شد اعضا براي تمایز خود از نوار یا صلیب استفاده كنند

نشان، بیشتر رھبري  داد كھ افراد بھ وسیلة زدند، ناپلئون پاسخ مي بھا لبخند مي ھاي كم دولتي بھ این چیز
تواند با استمداد از حس افتخار افراد، ھمھ چیز از آنھا بھ    انسان مي«شوند تا بھ وسیلة قدرت یا زور؛  مي

  » .دست آرد

و بھ ) ١٨٠٧(برداشت » اشراف امپراطوري« امپراطور، براي ایجاد اشراف جدید، قدم دیگري با تشكیل
بنابراین، ظرف ھفت . و دانشمندان برجستھ لقبھایي عطا كرد خویشان و مارشالھا و بعضي از كارمندان

تالران شاھزاده بنونتو شد . شھسوار بھ وجود آورد ١۴٧۴بارون،  ١‘۵٠٠كنت،  ۴۵٢دوك،  ٣١سال بعد، 
 شھربانبوناپارت  ژوزف بوناپارت ناگھان برگزینندة بزرگ شد، و لویي) اوترانتو(اوترانت  و فوشھ، دوك

نظام، عنوان دریاساالر اعظم یافت و این موجب تعجب او شد؛ بھ مارشال داوو  كبیر؛ مورا، فرماندة سواره
نام جدید دوك آورشتت داده شد و بھ الن، لقب دوك دومونتبلو؛ ساواري، دوك دوروویگو نامیده شد؛ لوفور، 

با ھر . كنت شدند، و خواھران ناپلئون بھ عنوان شاھزاده خانم شھرت یافتند الپالس و ولنھ. وك دانتزیگد
گذشتھ از این ـ . لقبي لباس رنگارنگ و مشخصي ھمراه بود و یك مقرري ساالنھ، و گاھي ھم یك ملك مھم

بھ عقیدة ناپلئون، تنھا با . شدو در اینجا ناپلئون صریحًا بھ جمھوري پشت كرد ـ بیشتر این القاب موروثي 
ثروت و ملك قابل انتقال امكان داشت كھ اشراف جدید موقع و قدرت خود را حفظ كنند، و بنابراین بھ 

خود امپراطور براي آنكھ یك یا دو قدم از اشراف جدید ـ كھ پس از . عنوان پشتیبان فرمانروا خدمت كنند
دیگران كشیدند ـ جلوتر باشد، براي خود پیشكارھا و مھترھا  چندي القاب و لباس و قدرتھاي خود را بھ رخ

ھایي داد كھ لقبھاي آنان از  و رؤساي قصر و در حدود صد مستخدم دیگر ترتیب داد؛ و بھ ژوزفین ندیمھ
  .بوربونھا و غیر آنھا گرفتھ شده بود

نھ دامي براي جذب آنھا بھ ناپلئون كھ ھنوز قانع نشده بود بھ بازماندگان اشراف دیرین روي آورد و ھر گو
وي بسیاري از آنھا را بھ فرانسھ دعوت كرده بود تا اقدامات ژاكوبنھا را كھ ھنوز . دربار خود بھ كاربرد
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این عمل امكان نداشت، . اثر كند، و میان فرانسة قدیم و جدید نوعي پیوستگي بھ وجود آرد انقالبي بودند بي
كردند و از سیاستش بھ انتقاد  رسیده تحقیر مي نوان غاصبي نوزیرا مھاجران بازگشتھ ناپلئون رابھ ع

گرفتند و اشراف جدید او را ھجو  پرداختند و رفتار و ظاھر و سخن گفتن او را بھ باد تمسخر مي مي
اما بتدریج كھ اعتبار او با پیروزیھایش باال گرفت، و فرانسھ بھ چنان قدرت و ثروتي رسید كھ . كردند مي

آمیز آنان تعدیل یافت؛ فرزندان جوان  لویي چھاردھم بدان نایل نیامده بود، نظر غرورحتي در زمان 
  مھاجران 

نو دولت پذیرفتند؛ خانمھاي بزرگ بھ حضور ژوزفین آمدند؛ و سرانجام اشراف با سابقھ ـ خانوادة 
افزودند، و مونمورانسي، مونتسكیو، سگور، گرامون، نوآي، تورن ـ ھالة خود را بھ دربار امپراطوري 

اما قسمت . لویز، آشتي تكمیل شد پس از ازدواج با ماري. قسمتي از امالك مصادره شدة خود را پس گرفتند
دار را دوست  نامھ اعظم آن سطحي بود؛ فرزندان و دختران جدید انقالب رفتار و اعتبار اشراف شجره

از دیدن آشتي معبود خود با دشمنان دیرین مند بود  نداشتند؛ ارتش كھ ھنوز بھ آرمانھاي انقالبي خود عالقھ
طلبي كھ جسارت كرده  قدو دانشمندان عصبي و بوناپارتھاي جاه ناراضي شدند؛ اینھا نیز بھ ژنرالھاي بلند
  .نگریستند جاي آنھا گرفتھ بودند بھ چشم حقارت مي

ورزید كھ براي جلوگیري از جنگ علني با حرف یا شمشیر در این كنام شیران، ناپلئون اصرار 
اي از قوانین آداب معاشرت تنظیم شود، و بعضي از متخصصان را مأمور كرد كھ ازمیان بھترین  مجموعھ

اي حاوي این مطالب براي مقابلة مؤدبانھ با ھر وضعي ترتیب  نمونھ ھاي آداب معاشرت بوربونھا كتابچھ
اندازان آن را بررسي  نارنجك اي در ھشتصدصفحھ تنظیم كردند؛ فیلسوفان و دھند؛ آن عده نیز كتابچھ

بازي  درباریان ورق. تھي  اي شد براي لباسھاي فاخر و كلمات میان كردند؛و درباره امپراطوري نمونھ
. كردند، ولي چون ناپلئون بازي با پول را نھي كرده بود، ورق ارزش خود را از دست داد مي

؛ مراسم با شكوه و رقصھاي مجلل برپا دادند ھایي بر روي صحنھ آوردند؛ كنسرتھایي مي نمایشنامھ
نشست، اعضاي صمیمیتر دربار با  ھنگامي كھ ھیجان مقایسة لباسھا و بذلھ گویي متقابل فرو مي. كردند مي

العاده سرحال بودند بھ فونتنبلو،  رفتند، و چنانچھ فوق كلو، رامبویھ، تریانون مي -امپراطور و ملكھ بھ سن
  .كرد شد، و شكار، خونھا را گرم مي مي چھ در اینجا از رسمیت كاستھ

توانست از آن اجتناب  ھیچ كس براثر این تشریفات شاھانھ بھ اندازة ناپلئون ناراحت نبود، و تا آنجا كھ مي
نیاز مرا مجبور «: و بھ الس كازه اظھار داشت» .آداب معاشرت، زندان پادشاھان است«گفت؛  مي. كرد مي
خالصھ آنكھ آداب معاشرت  -ي را رعایت، و نوعي نظم تشریفاتي اتخاذ كنماي وضع ساخت كھ تا اندازه مي

اما در مورد » .دادم وگرنھ ھرروز خود را در معرض بدزباني طاعنان قرار مي. را برقرار سازم
دولتي كھ بتازگي برقرار شده است باید چشمھا را خیره و «: گفت ناپلئون مي: تشریفات، آن ھم دالیلي داشت

تظاھر و » «.كند بھ محض آنكھ آن دولت درخشندگي خود را از دست بدھد، سقوط مي. مبھوت كندمردم را 
آیا حقیقت نیست كھ مذھب كاتولیك » «.اندازه مھم است كھ تشریفات براي مذھب نمایش براي قدرت ھمان

قتي كھ و! كند تا عالي بودن اصولش بر اثر جالل و شكوه تشریفات خود بیشتر فكر را متوجھ خود مي
  » .ھا ھیجان برانگیزید، باید از چشمانشان استمداد كنید خواھید در توده  مي

  و آن واقعیتي  -شود یابد و دگرگون مي طبقات غیردرباري تقلیل مي معموًال آداب درباري ضمن رسیدن بھ

ت افرادي تنھا ده یا دوازده سال طول كشید كھ بزرگان دورة ھیئت مدیره بھ صور«: گوید مي» كتابدوست
البتھ  - كند این موضوع مخصوصًا دربارة لیون و بوردو صدق مي» .محجوب و مھذب و با تربیت درآیند

و … آمدند آن ھمھ مردان روشنفكر گرد مي«پاریس جاي خود دارد، چھ در آنجا، بھ قول مادام دوستال، 
گوید  الس كازه مي» .بیفزایندبسیاري از آنھا عادت داشتند كھ ھوش و روشنفكري خود را بھ لذات محاوره 

داد؛ بھ  ساخت مورد تحسین قرار مي ذوق و استعدادي را كھ اھالي پایتخت فرانسھ را ممتاز مي«كھ ناپلئون 
در صدھا كافھ مردمي اجتماعي نشستھ و مشغول » .شد قدر ظرافت و سلیقھ یافت نمي قول او ھیچ جا آن

اراده،  كردند در حالي كھ در برابر آنھا دنیایي متحرك، بي ينوشیدن و مبادلة اخبار بودند؛ حاضر جوابي م
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در دورة وحشت . گذشت و ھر حیوان كوچكي دنیاي مخصوص خود را داشت بھ صورت رژه مي
ھا  رستورانھاي عالي بستھ شده بود، ولي در دورة ھیئت مدیره دوبار باز شد و تسلط خود را بر سلیقھ

دورة كنسولي و امپراطوري بود كھ آنتلم بریا ـ ساوارن حقایق و  در. وجیبھاي فرانسویان مستقر ساخت
ھایي را در مورد خوراكیھا گرد آورد و كتاب كالسیك خود را تحت عنوان فیزیولوژي ذائقھ تدوین  افسانھ

  ).١٨٢۶(كرد كھ یك سال قبل از مرگش بھ چاپ رسید 

یعني ھمان عناویني » مادام«و » مسیو« كلمات» شھروند«بھ جاي كلمة . سبكھاي تكلم و لباس تغییر كرد
پوش بھ شلوار كوتاه و جوراب ابریشمي رو  مردان شیك. كھ پیش از انقالب رواج داشت، بھ كار برده شد

خانمھا سبك یوناني دورة ھیئت . آوردند، ولي شلوار بلند با كاھش قدرت امپراطوري دوباره تفوق یافت مي
باز با شانھ و بازوي عریان باقي ماند؛ ناپلئون  لباس یقھ. االتنھ پرداختندمدیره را ترك كردند، و بھ دامن و ب

اش  ھاي زیبا و سینة برجستھ پسندید؛ بازوان و شانھ كرد، ولي ژوزفین آن را مي با این سبك مخالفت مي
  . پیروز شد

اي بھ  عالقھ. ادد امپراطور با بالماسكھ موافق بود، زیرا بالماسكھ خبر از احیا شدن زندگي اجتماعي مي
این سالنھا پناھگاھھاي سیاستمداران، نویسندگان، و . یافت نداشت سالنھایي كھ در پاریس تشكیل مي

برادرانش ژوزف و . كردند شد انتقاد مي بود كھ از حكومت او كھ بتدریج مستبدتر مي» ئولوگھایي اید«
ومًا در طرفداري از امپراطور و معموًال دادند كھ در آنھا مباحثات لز لوسین ضیافتھاي بسیاري تشكیل مي

در مخالفت با ژوزفین بود؛ فوشھ و تالران نیز براي خود جلساتي داشتند و در آنجا مؤدبانھ بھ انتقاد 
انگیز خود در فوبورسن ـ ژرمن از تمام افراد خانوادة  نشینیھاي غم پرداختند؛ مھاجران بازگشتھ در شب مي

و مادام دوستال سالن معروف خود را بھ عنوان قسمتي از مبارزة كردند؛  بوناپارت عیبجویي مي
مادام دوژانلیس، كھ پس از ھفت سال بھ عنوان مھاجر بھ فرانسھ . پانزدھسالة خود علیھ ناپلئون نگاه داشت

  ھاي خود را وقف دفاع از  بازگشت، سالن و نوشتھ

V -  مادام ركامیھ  

مادام ركامیھ در . بندة این زن و ثروت بیحساب شوھرش بودموفقیت سالن ركامیھ مربوط بھ زیبایي فری
برنار نام نھادند كھ دوستانش بعدھا ژولي یا  در لیون بھ دنیا آمد؛ او را ژان فرانسواز ژولي ـ آدالئید ١٧٧٧

وي چھره و اندامي چنان دلفریب داشت كھ حتي پس از آنكھ ھفتاد سالھ وكور شد . خواندند ژولیت مي
مھرباني، دلسوزي،لطف، : تقریبًا داراي ھمھ گونھ جذابیت وفریبندگي زنانھ بود. باقي ماندھمچنان زیبا 

پذیري شھواني را افزوده بود كھ دھھا مرد را  و بھ این حاالت، نوعي انعطاف.… ذوق، زیبایي، سلیقھ
، با ژاك ـ ، در سن شانزدھسالگي ١٧٩٣در . برانگیخت بي آنكھ ظاھرًا آسیبي بھ بكر بودنش رسیده باشد

وي از دیدن روي زیباي این دختر، از شنیدن آوازش، . روز ركامیھ، بانكداري چھل و دو سالھ ازدواج كرد
كشید چنان  از مشاھدة دستھاي ظریفش كھ احساسات و عواطف را از میان پیانو یا چنگ خود بیرون مي

ھزینة سالن او را پرداخت، و  شد كھ ھمھ گونھ وسایل آسایش او را فراھم ساخت و محظوظ و مشعوف مي
و حال آنكھ خود آن زن شكارناپذیر (با اغماض و گذشتي پدرانھ پیروزیھاي او را در شكار دلھا تحمل كرد 

  .آورد و ظاھرًا اصراري در ایفاي حقوق زناشویي خود بھ عمل نمي) بود

ین معاملھ، ژولیت در ضمن ا.خانة ژاك نكر را در كوچة مون ـ بالن پاریس خریداري كرد ١٧٩٨در 
العمري  دوسالھ آشنا شد؛ این برخورد تصادفي آغاز دورة دوستي مادام و یكسالھ با مادام دوستال سي و بیست

آوري  ژولیت كھ از پیروزي آن زن مسنتر در گرد. بود كھ حتي بر اثر رقابت در عشق پایان نیافت
خانة جدید خود را  ١٧٩٩ھام گرفتھ بود، در ترین سیاستمداران و نویسندگان عصر در سالن خود ال برجستھ

دادند  بھ روي اجتماعاتي كھ گاھگاه مردان و زنان مشھور سیاسي و فرھنگي یا اجتماعي پاریس تشكیل مي
مادام . لوسین بوناپارت وزیر كشور در نخستین فرصت، عشق فناناپذیر خود را بھ او ابراز داشت. گشود

شوھر خود نشان داد، و شوھرش بھ او توصیھ كرد كھ با لوسین مدارا كند ھاي سوزان او را بھ  ركامیھ نامھ
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ناپلئون با فرستادن لوسین بھ عنوان سفیر در اسپانیا . مبادا بانك ركامیھ گرفتار خصومت سلسلة جدید شود
 دانستھ» اي در خور پادشاه لقمھ«شاید خود او بھ ژولیت چشم دوختھ و او را . آتش عشق او را فرو نشاند

رغم اخطارھاي شوھر و وضع ناپایدار پدرش بھ عنوان  علي: اي داشت ژولیت تمایالت كامًال جداگانھ. باشد
طلباني مانند ماتیودومونمورانسي، ژنرالھاي ضد  مدیر كل پست در حكومت كنسولي، ژولیت سلطنت

با روشھاي كنسول اول ناپلئون مانند برنادوت و مورو، و ھمچنین افراد دیگري را وارد سالن خود كرد كھ 
  .ورزیدند شد مخالفت مي تر مي كھ بتدریج آمرانھ

شدند كھ وي در برابر آنھا  مادام ركامیھ در این زمان در كمال زیبایي بود، و نقاشان برجستھ خوشحال مي
اي معمولي كشید كھ روي نیمكت  داوید تصویر او را در وضع مورد نظرش بھ صورت االھھ. بنشیند

  باسي گشاد بھ سبك یوناني بر تن دارد و بازوان و پاھایش آرمیده و ل

   

  

  موزة مالمزون، پاریس). ١٨٠١(بوناپارت در عبور از آلپ : ژاك ـ لویي داوید

كرد كھ داوید زیبایي مؤقر ھمسرش را خوب نشان نداده است؛ از این  آقاي ركامیھ احساس مي. برھنھ است
كرد كھ با او بھ رقابت بپردازد؛ ژرار در این كار چنان توفیقي  رو از فرانسوا ژرار شاگرد داوید دعوت

  .یافت كھ داوید ھرگز او را نبخشید

و ) پرینس آوویلز(ژولیت و مادرش از انگلستان دیدار كردند، و بزرگاني مانند ولیعھد انگلستان  ١٨٠٢در 
ر زیبایي او و احساسات ضد آودونشر او را با احتراماتي پذیرفتند كھ در خو  زیبارویاني مانند داچس

pymansetareh@yahoo.com



چندي پس از بازگشت او بھ فرانسھ، پدرش بھ سبب عدم افشاي مذاكراتي سري كھ میان . ناپلئوني او بود
طلبان پاریس و شوانھاي شورشي وانده صورت گرفتھ بود دستگیر شد، و در خطر اعدام قرار  سلطنت

اپلئون برود و در مورد رھایي آقاي برنار گرفت؛ و دختر شوریدة او برنادوت را بر آن داشت كھ نزد ن
دولت كامًال « : ژولیت اعتراف كرده گفت. ناپلئون پذیرفت، ولي او را از مقامش معزول كرد. شفاعت كند

  ». حق داشت كھ او را از كار بر كنار كند

 ١‘٠٠٠‘٠٠٠استمداد كرد كھ او را با پرداخت وامي بھ مبلغ » بانك فرانسھ« شوھرش از  ١٨٠۶در سال 
مدیره این تقاضا را بھ ناپلئون ارجاع كردند و او كھ از  اعضاي ھیئت. فرانك، از ورشكستگي نجات دھد

. مارنگو بازگشتھ بود دریافت كھ خود بانك گرفتار مشكالتي است، و از این رو با اعطاي وام موافقت نكرد
ت و جواھرات خود را بھ فروش آال ـ بالن فروخت؛ ژولیت ھم نقره ركامیھ خانة خود را در كوچة مون

ژانویة  ٢٠اما وقتي مادرش در . آنكھ لب بھ شكایت بگشاید تري را پذیرا شد بدون رساند و زندگي ساده
دادن از این وضع بود كھ  براي نجات. در گذشت، نزدیك بود اعصاب ژولیت بھ كلي خراب شود ١٨٠٧

. اقامت كند) در سویس(و در قصر نكر در كوپھ مادام دوستال از او دعوت كرد كھ مدتي نزد وي برود، 
ژوئیھ  ١٠در . آقاي ركامیھ، كھ براي بیرون آمدن از اعسار گرفتار كشمكش بود، بھ او اجازة مسافرت داد

تعدادي از عشاق او در آنجا مالزمش . ترین دورة حیات خود را آغاز كرد ژولیت بھ كوپھ رسید، و عاشقانھ
ژولیت از دلبستگي عشاق . نستان كھ در عین حال، عاشق مادام دوستال ھم بوداز جملھ بنژامین ك: بودند

) شود بھ طوري كھ گفتھ مي(كرد، و در این ضمن  برد و در عین حال آنان را تشویق ھم مي خود لذت مي
پروا رفتار  اند كھ با دلھاي مردم بي بعضي از منتقدانش او را متھم كرده. داشت عصمت خود را نگاه مي

ولي » !با سعادت و عمر من بازي كرده است؛ لعنت بر او«  :ده است، و كنستان با خشم نوشتھ استكر
شود  آ برانتس در خاطرات خود متذكر مي/ كرد، و دوشس د كنستان نیز با دلھا و عمرھاي مردم بازي مي

  :كھ ژولیت بدون عیب و نقص بود

ـ زني كھ مشھورترین مردان عصر خواھان دوستي با او  رود كھ در آینده زني مانند او پیدا شود انتظار نمي
است، و عشق او ھدف  اند بھ پایش افكنده زني كھ زیبایي او ھمة مرداني را كھ یك بار او را دیده -بودند

در … است، و با وجود این، تقوي و پرھیزكاري او ھچنان پاك و دست نخورده باقي مانده است ھمگان بوده
  و جاللشروزگار شادي وشكوه 
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  )آرشیو بتمان(موزة درسدن ). ١٨٠۵(امپراطور ناپلئون اول در لباس تاجگذاري : فرانسوا ژرار

ھر دوستي كھ گرفتار … این شایستگي را داشتھ است كھ ھمیشھ تفریحات خود را براي تسلیت دادن
كساني كھ سعادت در نظر جھانیان، مادام ركامیھ زن مشھوري است؛ در نظر . مصیبتي بوده فدا كند

اند، وي موجودي مخصوص و با استعداد بوده كھ مادر طبیعت او  آشنایي با او را داشتھ و قدر او را دانستھ
  .ترین حاالت خود آفریده است اي كامل ودر یكي از بخشنده را بھ عنوان نمونھ

پیدا كرد كھ ) كبیر برادرزادة فردریك(ژولیت چنان روابطي با شاھزاده آوگوست پروسي  ١٨٠٧در اكتبر 
آقاي ركامیھ بھ او خاطر نشان ساخت كھ طي . اي بھ شوھر خود نوشت و از او تقاضاي طالق كرد نامھ

آیا اشتباه نیست كھ . چھارده سال، ثروت خود را با او تقسیم كرده و تمام آرزوھاي او را برآورده است
ورد مادام ركامیھ وي را ترك كند؟ بدین آ ضمن كوششھایي كھ او براي بھبود وضع مالي خود بھ عمل مي

ترتیب، مادام ركامیھ بھ پاریس و نزد شوھر خود بازگشت و آن شاھزاده مجبور شد كھ خود را با 
  .ھایش تسلي دھد نامھ

ركامیھ دوباره توانگر شد، و ژولیت از مادر خود ثروتي بھ ارث برد و سالن خود را دوباره گشود و 
مھري امپراطور  ، ھنگامي كھ مادام دوستال مورد كمال بي١٨١١در . سر گرفت مخالفت با ناپلئون را از

رغم  بود، و ماتیو دومونمورانسي ھم بھ سبب مالقات با ژولیت تبعید شده بود، وي دل بھ دریا زد، و علي
 ناپلئون. اخطارھاي ژرمن، تصمیم گرفت كھ الاقل یك روز را با او در كوپھ بھ سر برد، و چنین ھم كرد

بود، بھ او قدغن كرد كھ از دویست كیلومتري پاریس  كھ بر اثر اخبار بد اسپانیا و روسیھ ناراحت شده 
ژولیت بازگشت و سالن خود را دوباره گشود و ) ١٨١۴آوریل  ١١(پس از استعفاي نخست او . جلوتر نیاید

ون از جزیرة الب بازگشت و ھنگامي كھ ناپلئ. از ولینگتن و سایر رھبران متفقین پیروزمند پذیرایي كرد
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فرانسھ را بدون زحمت دوباره تسخیر كرد، ژولیت آمادة ترك پایتخت شد، ولي اورتانس قول كمك بھ او 
) ١٨١۵ژوئن  ٢٢( پس از استعفاي دوم ناپلئون . داد و ژولیت نیز باقي ماند و بھ طور موقت آرام شد

با ژولیت مالقات كرده بود، اكنون دوباره  ١٨٠١شاتوبریان، كھ در . نوازي خود را از سر گرفت مھمان
  .انگیزي، او را جواني دوباره بخشید وارد زندگي او شد و در سرگذشت عاشقانھ و تاریخي و شگفت

VI - یھودیان در فرانسھ  

آزادي یھودیان اروپا نخستین بار در فرانسھ بھ تحقق پیوست، زیرا فرانسھ رھبري آزادي فكري را بھ 
داشت كھ  از آن رو كھ عصر روشنگري جوانان فرانسھ را بھ نحوي روزافزون بر آن مي عھده داشت، و

از بررسي در كتاب مقدس معلوم شده بود كھ مسیح . تاریخ را با عبارات غیر مذھبي تعبیر كنند
  كرده ولي بھ دین یھود داشتني بوده و از فریسیان انتقاد مي گري دوست موعظھ

انجیلھاي چھارگانھ نشان داده بود كھ ھزاران تن از یھودیان با خشنودي بھ كالم وفادار بوده است ؛ و خود 
پس چگونھ ممكن است كھ یك جمعیت تمام را در طي ھزاران سال، بتوان بھ سبب . اند داده او گوش مي

جنایت یك حواري و مشتي عوام ناچیز كھ خواستار اعدام او بودند مجازات كرد؟ دشمنیھاي اقتصادي با 
افزود؛ اما  ودیان بھ جاي خود باقي ماند، و ناراحتي طبیعي مردم را در برابر یك زبان و جامة بیگانھ ميیھ

یافت، و لویي شانزدھم، چون مالیاتھایي را كھ مخصوصًا بر یھودیان  ھمان خصومت ھم بتدریج كاھش مي
اي كھ ضمن آن منطق  ر رسالھمیرابو د. تحمیل شده بود از دوش آنھا برداشت، با مخالفت مردم روبرو نشد

گرگوار، بھ سبب  ، و آبھ)١٧٨٧(آمیخت، خواھان آزادي كامل یھودیان شده بود  گویي درھم مي را با بذلھ
اي تحت عنوان اصالح جسم و اخالق و سیاست یھودیان براي انجمن سلطنتي علم و ھنر در  تحریر رسالھ

نتیجة منطقي اعالمیة حقوق بشر بود كھ مجلس این خود ). ١٧٨٩(اي بھ دست آورده بود  مس، جایزه
ارتشھاي انقالب .حقوق كامل مدني را بھ ھمة یھودیان فرانسھ اعطا كرد ١٧٩١سپتامبر  ٢٧مؤسسان در 

 ١٧٩٨، بھ یھودیان ماینتس در ١٧٩٧، بھ یھودیان و نیز در ١٧٩۶آزادي سیاسي را بھ یھودیان ھلند در 
رسید آن آزادي را خود بھ  ن در ھر جا كھ دامنھ پیروزیھاي ناپلئون مينامة ناپلئو بزودي قانون. داده بود

  . ساخت خود برقرار مي

، ١٨٠۶در ژانویة . ناپلئون براي اینكھ صورتي اساسي بھ موضوع بدھد، خود بھ حل این مسئلھ پرداخت
ي كمك بھ گشت، در ستراسبورگ متوقف شد و درخواستھایي برا ھنگامي كھ از نبرد او سترلیتز باز مي

كشاورزان كھ ناگھان از بردگي فئودالھا آزاد . كشاورزان جھت رھا ساختن آنھا از فقر وفاقھ دریافت داشت
از این رو از بانكداران محلي ـ كھ . شده بودند براي زندگي كردن نھ شغلي در اختیار داشتند نھ زمیني

ي را كھ براي خرید زمین و ابزار و بذر الزم تقاضا كردند كھ مبالغ - بیشتر آنھا از یھودیان آلماني بودند 
بانكداران آن پولھا را . داشتند در اختیار آنھا قرار دھند تا بھ عنوان كشاورزان مالك زمین بھ كار بپردازند

این مقدار در نظر وام دھندگان بر اثر مخاطراتي كھ . رسید تھیھ كردند، ولي بھرة آن بھ شانزده درصد مي
ولي .) پردازند وام گیرندگان در امریكا در این روزگار نرخھاي مشابھي مي. (آمد يموجود بود موجھ م

بھ ناپلئون اطالع داده شد كھ اگر . توانستند ربح و بھاي استھالك را بپردازند بعضي از كشاورزان نمي
ار دخالت نكند، بسیاري از كشاورزان با از دست رفتن زمینھاي خود مواجھ خواھند شد، و بھ او اخط

اي علیھ یھودیان  كردند كھ ھمة اھالي عیسوي آلزاس بر سر این موضوع آمادة شورشند، و بزودي حملھ
  .آغاز خواھد شد

بعضي از مشاوران خواھان اقدامات شدید . پس از ورود بھ پاریس، قضیھ را در شوراي دولتي مطرح كرد
میالن، و آمستردام در جوامع خود در شدند؛ بعضي دیگر خاطر نشان ساختند كھ یھودیان مارسي، بوردو، 

كنند، و نباید بر اثر الغاي كلي حقوق یھودیان در مناطق تحت نظارت  صلح و صفا و با احترام زندگي مي
  ناپلئون موافقت كرد، و مقرر داشت كھ . فرانسھ مجازات شوند
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ولي در عین حال . بیفتد پرداخت مطالبات طلبكاران یھودي در بعضي والیات تا یك سال بعد بھ عھدة تعویق
از بزرگان یھود در سراسر فرانسھ دعوت كرد كھ در پاریس گرد آیند تا بھ مسائل مربوط ) ١٨٠۶مة  ٣٠(

بھ روابط عیسویان ویھودیان بپردازند، و روشھایي براي پراكنده كردن بیشتر یھودیان در فرانسھ پیشنھاد 
رار شد كھ فرمانداران، بزرگان یھود را انتخاب كنند، ولي ق. كنند، و آنھا را بھ كارھاي متنوعتري بگمارند

  ».رویھمرفتھ انتخاب آنھا خوب بود«

: در پاریس گرد آمدند ١٨٠۶خاخامھا و افرادي كھ بیشتر مورد احترام ھمكیشان خود بودند در ژوئیة 
اورانش مسائلي ناپلئون و مش. نفر بود؛ و تاالري در شھرداري جھت بحث بھ آنھا داده شد ١١١تعدادشان 

آیا یھودیان : را كھ امپراطور مایل بھ دریافت اطالعاتي در بارة آنھا بود براي آن گروه فرستادند، از جملھ
دانند؟ آیا خاخامھا حق دارند بدون رجوع بھ  چند زنھ ھستند؟ آیا ازدواج یھودیان و عیسویان را مجاز مي

شمرند؟ بزرگان یھود جوابھا را بھ نحوي  با را حالل ميمقامات مدني، افراد را طالق دھند؟ آیا یھودیان ر
تعدد زوجات در جوامع یھود ممنوع است؛ و طالق در صورتي : تھیھ كردند كھ ناپلئون را خشنود كند

شود؛ ربا بر خالف  مجاز است كھ بھ وسیلة دادگاھھاي مدني تأیید شود؛ ازدواج باعیسویان مجاز شناختھ مي
ئون كنت لویي مولھ را براي ابراز خشنودي خود بھ آنجا فرستاد؛ و كنت كھ سابقًا ناپل. قوانین موسي است

كیست كھ با دیدن این انجمن مردان روشنفكر، كھ از « : نظري انتقادي داشت با لبداھھ با زباني فصیح گفت
ند زنده شود، و اند، بھ شگفتي نیفتد؟ اگر فردي از قرون گذشتھ بتوا میان اعقاب قدیمترین ملتھا انتخاب شده

سپس چنین بھ سخن خود » اگر بھ این منظره بنگرد، آیا تصور نخواھد كرد كھ وارد شھر مقدس شده است؟
كھ  –امپراطور مایل است نوعي ضمانت اجرایي و تأمین براي اصولي كھ بھ وسیلة این انجمن : افزود

كھ بزرگان یھود، براي این قصد و سایر كند  بیشتر اعضاي آن غیر مذھبي ھستندـ در كار آید، و پیشنھاد مي
را در پاریس فرا خوانند ـ و آن عبارت از دادگاه عالي مذھبي و شرعي » سنھدرین بزرگ«مقاصد، 

میالدي بھ بعد  ۶۶یھودیان است كھ، بھ سبب پراكنده شدن یھودیان پس از ویراني معبد اورشلیم، از سال 
اكتبر دعوت امپراطور را مبني بر  ١۶كاري شدند، و در بزرگان یھود حاضر بھ ھم. تشكیل نیافتھ بود

ھاي عمدة اروپا ارسال داشتند تا وسایلي  انتخاب نمایندگاني جھت تشكیل سنھدرین بزرگ، بھ ھمة كنیسھ
مند ساختن یھودیان فرانسھ را از ھمة حقوق  براي تخفیف اختالفات میان عیسویان و یھودیان بیابند، و بھره

  : اي غرورآمیز و پر نشاط افزودند بزرگان یھود بھ دعوت خود اعالمیھ. رانسھ تسھیل كنندو مزایاي تمدن ف

اي عظیم در شرف تكوین است كھ طي قرنھا پدران ما حتي ما در عصر خودمان انتظار دیدن آن را  واقعھ
اي نیرومند اروپا در پایتخت یكي از مقتدرترین ملتھ» سنھدرین بزرگ«بیستم اكتبر براي افتتاح . ایم  نداشتھ

اي  پاریس منظره. كند در نظر گرفتھ شده است وتحت حمایت فرمانرواي جاویدي كھ بر آن حكومت مي
  العاده بھ جھان عرضھ فوق

خواھد داشت، و این واقعة فراموش نشدني درھاي نجات و ترقي را بر روي بقایاي پراكندة اعقاب ابراھیم 
  .خواھد گشود

ھشت روز پس از ارسال دعوتھا، ناپلئون و . این انتظارات پرشور را برآورد نتوانست» سنھدرین بزرگ«
در سراسر آن پاییز، وي یا در آلمان یا در لھستان باقي . سربازانش با پروسیھا در ینا بھ جنگ پرداختند

ماند؛ بھ تجزیة پروس پرداخت؛ دوكنشین بزرگ ورشو را بھ وجود آورد؛ مدام سرگرم سیاست یا جنگ 
در سراسر زمستان نیز در لھستان باقي ماند؛ بھ ارتش خود سروصورتي داد؛ با روسھا بھ طرزي  .بود
). ١٨٠٧(نتیجھ در آیلو جنگید؛ آنھا را در فریدالند شكست داد؛ و با تزار الكساندر در تیلزیت صلح كرد بي

  .نداشت» سنھدرین بزرگ«بنا بر این وقت زیادي براي 

چھل و پنج خاخام و بیست و شش یھودي عادي با ھم بھ . تشكیل یافت ١٨٠٧فوریة  ٩این انجمن در 
بعد بھ . مذاكره پرداختند؛ بھ سخنرانیھا گوش دادند؛ و پاسخھاي بزرگان بھ ناپلئون را تصویب كردند

بھ خصومت با عیسویان پایان دھید؛ : ھایي جھت یھودیان مبادرت ورزیدند، بدین مضمون صدور توصیھ
ھم اكنون دوست داشتھ باشید؛ خدمت نظام وظیفھ را براي دفاع از آن بپذیرید؛ از كشور خود را از 
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در ماه . خواري اجتناب كنید؛ و بیش از پیش وارد كشاورزي و صنایع دستي و كارھاي ھنري شوید   ربا
برد، ارسال داشت، و  اي دوردست بھ سر مي مارس، سنھدرین گزارش خود را براي ناپلئون، كھ در نقطھ

  . فتگو را بھ وقتي دیگر موكول كردگ

، ناپلئون تصمیمات نھایي خود را اعالم داشت كھ، بر طبق آنھا ١٨٠٨مارس  ١٨تقریبًا یك سال بعد، در 
برقرار ) غیر از آلزاس و لورن(آزادي مذھبي یھودیان و حقوق كامل سیاسي آنھا را در سراسر فرانسھ 

بایستي براي كم كردن ورشكستگیھا و دشمنیھاي نژادي  ساخت؛ در این نواحي ظرف ده سال آینده مي
گذشتھ از این وامھاي زنان و صغیران و سربازان لغو شد؛ بھ . بعضي محدودیتھا بر بانكداران تحمیل شود

دادگاھھا اجازه داده شد كھ بقایاي پرداخت ربح را لغو یا كم كنند، و مھلتي براي پرداختھا بدھند؛ ھیچ 
دون كسب اجازه از فرماندار بھ تجارت بپردازد؛ و مھاجرت یھودیان بھ آلزاس ممنوع بایستي ب یھودي نمي

  . شد

ھر فرد یھودي بایستي نام خانوادگیي اختیار كند، كھ : امپراطور تقاضاي دیگري بھ آنھا افزود ١٨١٠در 
  .مبین كیش و نژادش باشد

این حل نھائي مسئلھ نبود؛ ولي باید وضع فرمانروایي را ھم در نظر گرفت كھ مایل بھ تسلط بر ھمھ چیز 
كردند كھ  یھودیان آلزاس احساس مي. شد بود، و الجرم بارھا در سیلي از مشكالت و جزئیات آن غرق مي

یھودي در فرانسھ و سایر رساند؛ ولي بیشتر جوامع  مقررات امپراطور ظالمانھ است، و بھ آنھا آسیب مي
  نقاط، آن مقررات را بھ عنوان كوششي معقول در 

براي وستفالن تنظیم كرد اعالم داشت كھ ھمة یھودیان آن سرزمین از حقوق شھروندي برابر با سایر 
در فرانسھ بحران رفع شده و یھودیان وارد ادبیات و علوم و فلسفھ و . شھروندان استفاده خواھند كرد

  فصل دوازدھمھنر شدند و آثار  موسیقي و

  

  ناپلئون و ھنر

I  - موسیقي  

توانست وقت زیادي را بھ موسیقي اختصاص دھد؛ حتي  اي را اداره كند نمي بایستي قاره  ناپلئون كھ مي
آید؛ با  تجسم اینكھ وي ساكت وصامت در یكي از كنسرتھاي تئاتر ـ فدو نشستھ است بھ نظر دشوار مي

اند كھ از تكنوازیھاي  شد، و بھ ما اطمینان داده كھ كنسرتھایي در تویلري داده مي وجود این شنیدھایم
در ھر صورت، سباستین ارار . برده است داده لذت مي اي كھ ژوزفین در آپارتمان خود ترتیب مي دوستانھ

یكي از آنھا  ھاي افراد طبقات باال اي از خانھ ساختند، كھ در ھر خانھ و ایگناتس پلیل پیانوھاي خوبي مي
دادند كھ در آنھا، بھ قول برادران  اي ترتیب مي بسیاري از خانمھا جلسات موسیقي دوستانھ. وجود داشت

آلمانھا با . دادند، ولي بیشتر بھ مكالمات با روح عالقھ داشتند گونكور، میھمانان جوانمردانھ گوش مي
  .زیستند ون موسیقي ميموسیقي بدون كلمات سرخوش بودند، و فرانسویھا با كلمات بد

كرد، ولي از ظواھر سلطنت  بھ ترانھ و آواز توجھي نمي. ناپلئون بھ اپرا بیشتر عالقھ داشت تا بھ كنسرت
یكي ھم آن بود كھ فرمانروا گاھگاه در اپرا شركت كند، بھ تفكر بپردازد، و در معرض دید عموم قرار 

شھري » اي اپرا نیست كھ در خور آن شھر باشدپاریس داراي عمارتي بر«خورد كھ  وي تأسف مي. گیرد

pymansetareh@yahoo.com



و شارل گارنیھ  ناپلئونة  آمد؛ پاریس مجبور شد آن قدر صبر كند تا برادرزاد كھ پایتخت تمدن بھ شمار مي
با وجود این، در دورة او ). ١٨٧۵-١٨۶١( آن گوھر درخشان را كھ باالي خیابان اپراست بر پا دارند

آدرین بوالدیو، استاد اپرا  –پوش اثر فرانسوا  اپراي خانم سفید. صدھا اپرا ساختھ شد و بر روي صحنھ آمد
پلئون با اپراھاي ایتالیایي مساعد بود كھ طبیعت ایتالیایي نا. كمیك، طي چھل سال ھزار بار اجرا شد

  آھنگھایي شیرین و

برد او را دعوت كرد كھ بھ  وي چون از آھنگھاي جوواني پایزیلو لذت مي. انگیز داشت موضوعاتي ھیجان
پنجسالھ  و پایزیلوي شصت. فرانسھ بیاید و رھبري اپراي پاریس و كنسرواتور موسیقي را بھ عھده بگیرد

با استقبال اندكي روبرو ) ١٨٠٣(، ولي تنھا اپرایي كھ بھ نام پروزرپینا در پاریس رھبري كرد)١٨٠٢(آمد 
بھ ایتالیا بازگشت و در  ١٨٠۴روي آورد، و در  ھا موتترو بھ آھنگھاي مربوط بھ آیین قداس و  شد؛ از این

  .شد مورا، اداره مي بوناپارت و ژو آشمآمد كھ درناپل، زیر نظر ژوزف  خدمت شنوندگان دمسازتري در

بھ پاریس آمد و مورد حمایت  ١٨٠٣این شخص در سال . روابط ناپلئون با گاسپاروسپونتیني بھتر بود
امپراطور واقع شد، چون توانست موضوعات تاریخي را چنان مورد استفاده قرار دھد كھ باعث افتخار 

بود؛ و چون نتوانستند بازیكناني براي آن  وستالعنوان  مشھورترین اپراي اوتحت. امپراطوري جدید شود
تأثیر نمایان، عجیب، و پر سروصداي آن . بیابند، ژوزفین وساطت كرد و اپراي مزبور بر روي صحنھ آمد

ھنگامي كھ . ورت یكي از آثار موفق و پایدار در تاریخ اپرا در آیدھمراه با قصة عشق باعث شد كھ بھ ص
  .حكومت ناپلئون سقوط كرد، سپونتیني آھنگي براي بازگشت سلسلة بوربون تصنیف كرد

كروبیني كھ در طي انقالب بر اپراي پاریس تسلط داشت، استیالي خود را در زمان ناپلئون ادامھ داد؛ با 
داد، و پاداشي  ي آوازدار و سبك را بھ نمایشھاي با شكوھتر كروبیني ترجیح ميوجود این، امپراطور موسیق

، ولي )١٨٠۵ژوئیة ( این آھنگساز دعوتي را كھ از وین دریافت داشتھ بود پذیرفت. شایستھ بھ او نداد
در  نشیني ناپلئون ھنگامي كھ كروبیني را دعوت كردند كھ در شب. ناپلئون آن شھر را در ماه نوامبر گرفت

وي بھ پاریس بازگشت و در . قصر شونبرون رھبري اركستر را بھ عھده بگیرد، كروبیني زیاد خشنود نشد
و این پرنس ھمان كسي است كھ خانم تالین را، بھ  –نوازي قرار گرفت  دوشیمھ مورد مھمان قصر پرنس

ة گرفتاریھایش وقت آن در بازگشت از الب ناپلئون با ھم. دوشیمھ در آورد سبب ازدواج، بھ صورت پرنس
ولي تنھا در زمان لویي ھجدھم بود كھ آن . اونور كند/ را پیدا كرد كھ كروبیني را شھسوار لژیون د

تا  ١٨٢١از . آمد رضایتبخشي دست یافت  ایتالیایي غمگین مورد تقدیر و تجلیل شایستھ قرار گرفت و بھ در
. نسل كامل از آھنگسازان فرانسھ تأثیر گذاشتبھ عنوان مدیر كنسرواتور موسیقي پاریس بر یك  ١٨۴١

قیدو بند تقریبًا  در سن ھشتاد و دو سالگي در گذشت، و در آن دنیاي رنگارنگ بي ١٨۴٢كروبیني در سال 
  .فراموش شد
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  موزة لوور، پاریس. قسمتي از پردة ناپلئون بر پل در آركولھ: آنتوان ـ ژان گرو

II - ھاي ھنري  مجموعھ  

خواست افتخار و عظمت  كرد زیرا مانند او مي ناپلئون با لویي چھاردھم در سرپرستي ھنر بدقت رقابت مي
سلیقة خود او عالي . فرانسھ را اعالم كند، و امیدوار بود كھ ھنرمندان او را در خاطرة بشر زنده نگاه دارند

برد تا  ایت كوشش خود را بھ كار مينبود، زیرا براي سربازي تربیت یافتھ و بھ آن پایبند بود، ولي نھ
ھاي اصیل تاریخي را در اختیار ھنرمندان فرانسوي قرار دھد و آنان را تحت انگیزة خود بھ كار  نمونھ

و غنائم ) شود چنانكھ در این روزگار خریده مي(شاھكارھا را نھ تنھا بھ عنوان اموال قابل معاملھ . بگمارد
ھاي فرانسھ  بود، بلكھ آنھا را بھ عنوان مدل براي دانشجویان در موزهر جنگي و شواھد پیروزیھاي خود مي

آورد؛ بھ ھمین ترتیب بود كھ ونوس مدیچي را از واتیكان، تصاویر قدیسین اثر كوردجو را از  بھ شمار مي
پارما، ازدواج كانا اثر ورمیر را از ونیز، پایین آوردن مسیح از صلیب اثرروبنس را از آنتورپن 

؛ حتي اسبھاي مفرغي … ، صعود حضرت مریم اثر موریلیو را از مادرید بھ پاریس آورد)آنورس(
و  ١٧٩۶رویھمرفتھ، بین سالھاي . ماركو از راه خطرناك ونیز ـ پاریس عبور داده شدند كلیساي سان

اثر پس از سقوط او  ٢۴٩اثر ھنري را از ایتالیا بھ فرانسھ فرستاد كھ  ۵٠۶، ناپلئون تعداد ١٨١۴
بر اثر چنین غارتي بود كھ پاریس بھ عنوان پایتخت . اثر گم شد ٩اثر باقي ماند، و  ٢۴٨زگردانده شد، با

ھاي والیات نیز  یافت، غنائم موزه ھر چھ پیروزیھاي ناپلئون افزایش مي. ھنري جھان غرب جانشین رم شد
نسي، لیل، تولوز، نانت، روان، ھایي در نا شد؛ و بھ فرمان امپراطور، براي جادادن آنھا، موزه افزوده مي

ناپلئون كار نظارت . لیون، ستراسبورگ، بوردو، مارسي، ژنو، بروكسل، مونپلیھ، گرنوبل، و آمین بنا شد
دنون خدمات صادقانھ و متعددي براي . دنون سپرد ھا، و مخصوصًا برلوور را، بھ دومینیك بر این مجموعھ
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كرد كھ امپراطور شخصًا او را از دشتي كھ تحت آتش توپخانة  يناپلئون انجام داده بود و ھرگز فراموش نم
  .دشمن در نبرد آیلو قرار گرفتھ بود بھ محل امني كشاند

جایزة رم را تجدید كرد و . ھاي ھنري چندي برقرارساخت ناپلئون مسابقات و جوایز قابل توجھي در زمینھ
خواند و نقش منتقد  ندان را بھ كنار میز خود ميھنرم. فرھنگستان فرانسھ را در رم بھ حال اول بازگردانید

داد چھ اینان بھ طور مؤثري  بیشتر بھ نقاشان اھمیت مي. كرد،حتي در طي جنگھا ھنري را بازي مي
ساختند؛ و معماراني را كھ پاریس را بھ صورت زیباترین شھر و  اقدامات او را بھ رسم یادگار جاوید مي

سازان را مأمور كرد  مجسمھ. ستود آوردند مي نقطة اعتالي تاریخ در مي دورة فرمانروایي او را بھ صورت
  . كھ پانزده آبنما و فوارة جدید براي تزیین میدانھاي پاریس بسازند

  گونھ كھ سلیقة او در نقاشي بھ سبك كالسیك متمایل بود، در مھندسي نیز سبك با شكوه روم قدیم  ھمان

ارتش «براي تجلیل » معبد افتخار«تلمي وینیون را مأمور كرد كھ یك از این رو بار. یا فریبندگي جزئیات
این كار بھ . بسازد؛ بھ معماران آن بنا دستور داد كھ جز مرمر و آھن وطال چیزي بھ كار نبرند» بزرگ
آغاز شد، در زمان سقوط ناپلئون ھنوز بھ پایان ھنوز  ١٨٠٩اي پرخرج و دشوار بود كھ اگر چھ در  اندازه
تكمیل و بھ عنوان كلیسا وقف مریم مجدلیھ كرده  ١٨۴٢جانشینانش آن را در سال . ان نرسیده بودبھ پای

گاه این معبد را دوست نداشتھ است؛ نھ پرھیزگاري پاریس با آن نماي زننده  فرانسھ ھیچ. المادلن نامیدند
ر حال پیشروي است تا ستونھاي آن ساختمان بیشتر حاكي از لشكري د. تناسب دارد و نھ نشاط و شادي آن

. كھ از بلھوسي توبھ كرده و عشق خود را بھ وفور ارزاني داشتھ بود حساسنشان دھندة گناھكاري 
آغاز شد  ١٨٠٨ر در نیز ساختماني عظیم است كھ توسط تئودور برونییا) كاخ بورس(دوالبورس  پالھ

در جایي بھ این شكوه و جالل قرار نگرفتھ  ثروتادامھ داد؛ ھرگز مال و  ١٨١٣دوالبار آن را در  واتین
  .بود

این . فرانسوا لئونار فونتن –رش، پیر معماران طراز اول این دوره عبارت بودند از شارل پرسیھ و دستیا
رغم ناسازگاري طرح ساختماني لوور وتویلري، آنھا را با زحمات بسیار بھ یكدیگر متصل  دو، علي

نماي قسمت خارجي را تعمیر ). ١٨٠۶(كردند؛ و بدین ترتیب، جناح شمالي ـ حیاط مربع ـ لوور را ساختند 
ھمچنین طاق نصرت . و سنگین بھ یكدیگر متصل كردندھاي بزرگ  و تجدید، و صحن آنھا را با پلھ

طاق ). ١٨٠٨ – ١٨٠۶(كاروزل را با سبك و ابعاد طاق سپتیمیوس سوروس در رم ، طرحریزي كردند 
، ولي )١٨٠۶( فرانسوا شالگرن آغاز شد  –الیھ شانزلیره بھ وسیلة ژان  نصرت با شكوھتر اتوال در منتھي

، انجام گرفت؛ سھ سال ١٨٣٧كھ ناپلئون سقوط كرد، و تكمیل آن در سال  آورده بود تازه سر از شالوده بر
بعد بقایاي جسد او را، طي مراسم با شكوھي، از زیر آن عبور دادند و بھ آرامگاھش در ھتل دزانوالید 

و از  -طاق نصرت مزبور اگر چھ بھ طور واضح تقلیدي از طاق قسطنطنین در رم است، از آن . بردند
از لحاظ زیبایي برتر است، و قسمتي از آن زیبایي بھ سبب برجستگیھاي مرمرین آن -ي دیگرھر طاق روم

در قسمت چپ، ژان ـ پیر كورتو تاجگذاري ناپلئون را حجاري كرد؛ در قسمت راست، فرانسوا . است
 این خود یكي از). ١٨٣۶- ١٨٣٣(طلبانة انقالب را، با استفاده از مارسیز نشان داد  شور جنگ روده 

  .مظاھر عالي پیكرتراشي در قرن نوزدھم است

آن ھنر دشوار، در زمان ناپلئون پایة عظمتي را كھ قبل از روي كار آمدن امپراطور داشت مجددًا بھ دست 
اي از او ساخت كھ موجب عضویت آن ھنرمند در لژیون  زنده ماند و مجسمھ ١٨٢٨اودون تا سال . آورد

  ).در موزة دیژون استمجسمة مزبور اكنون ( اونور شد/ د
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  انوالید، پاریس/ آرامگاه ناپلئون در ھتل دز : تصویر عكس از ھاشت

ناپلئون كھ ھنوز امپراطوران روم، و مخصوصًا وصف حجاري شدة پیروزیھاي ترایانوس را بھ خاطر 
رجستگیھاي گوندوئن دستور داد كھ سرگذشت نبرد او سترلیز را با ب  داشت، بھ ژان ـ باتیست لوپر و ژاك
در كنار یكدیگر كھ بھ طور ) پالكھایي(بایستي با گذاشتن قطعاتي  مفرغي نمایش دھند؛ و این كار مي

 - ١٨٠۶( این كار صورت گرفت . حلزوني بر ستوني مشرف بر میدان واندوم باال رود انجام شود
كھ از توپھایي كھ از  آنتوان شوده بر روي ستون مزبور مجسمة ناپلئون را قرار داد ١٨٠٨، و در )١٨١٠

  .بندرت غرور پیروزمند تا این حد باال رفتھ بود. دشمن گرفتھ بودند ریختھ شده بود

سازي،  سازي، سوزندوزي، گلدانسازي، چیني سازي، تزیینات داخلي، فرشینھ ھنرھاي كوچك مانند فرنگي
ھاي كوچك در  و مجسمھ ھاي نقشدارو ظروف چیني كاري، گراوورسازي، جواھرسازي، و ساختن پرده آینھ

مدیره وضع آنھا بھبود یافت، و در عصر ناپلئون  در دورة ھیئت. دورة انقالب تقریبًا از میان رفتھ بود
ھنرمندان میز و صندلي و اثاثة منزل را بھ . در سور دوباره ظروف چیني عالي ساختھ شد. رونق گرفت

مینیاتورھایي كھ در . این مورد بھ كار بردندرا در » سبك امپراطوري«طرزي محكم و با دوام ساختندو 
ساخت در شمار بھترین نوع خود  آنھا ایزا بھ شخصیتھاي برجستة عصر را بھ صورتي ریز و درخشان مي

ھاي سفالي زیبایي از ژوزفین و مادام ركامیھ  ھاي نیمتنھ ژوزف شینار مجسمھ. شود در تاریخ محسوب مي
ركامیھ كھ یك پستان او عریان است بسیار زیباست و نمونھ و در خور ساختھ است؛ مخصوصًا نیمتنة مادام 

  .زني است كھ مصمم بود تا پایان عمر نیمھ باكره بماند

III  - نقاشان  
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توانستند دستمزد  در دورة ناپلئون نقاشي ترقي كرد، زیرا كشور در حال پیشرفت بود، و حامیان ھنر مي
خواست خود را محبوب قرون كند، و امیدوار بود  داد، زیرا مي ميھاي خوب  ناپلئون نیز دستمزد. بپردازند

توجھ شدید او بھ روم دورة آوگوستوس و پاریس عصر . كھ با تشویق ادبیات وھنر بھ این محبوبیت بیفزاید
طرح، سبك، تناسب، نقشھ، عقل، احتیاط  –ھاي ھنري كالسیك  لویي چھاردھم او را متمایل بھ معیار

احساس، حد تصور، و نیروي ھیجان باعث شد كھ نھضت رمانیتك را، كھ بتازگي براي ـساخت؛ ولي حدت 
آمیزي از بردگي سنت، مطابقت و قاعده، برآمده   آزادي فرد، احساسات، ابتكار، قوة تصور، و راز و رنگ

ي گوشة از این رو داوید را كھ متمایل بھ سبك كالسیك بود نقاش دربار خود كرد، ول. بود تا حدي درك كند
  .چشمي ھم بھ احساسات ژرار، تصاویر عشق ودلدادگي پرودون و رنگھاي درخشان گرو داشت

  نامید و تا مدتي برپایي ژاك لویي داوید طبعًا خواھان سرپرستي شد كھ خود را كنسول مي

 »كنسولتاسناتوس « كرد و فرمانھاي خود را تحت عنوان  كرسي خطابة سخنرانان محبوب را تحمل مي
ناپلئون با نامیدن او بھ . برومر با آن مرد كرسي پیروزمند مالقات كرد ١٨داوید پس از . ساخت پنھان مي

را درنگ طرفدار خود ساخت، ولي بآرامي او را مالمت كرد كھ چ عنوان آپلس فرانسھ وي را بھ بي
توان وقایع قابل ذكر  كند؛ آیا در تاریخ جدید ـ یا حتي معاصرـ نمي استعداد خود را صرف تاریخ قدیم مي

خواھید بكنید؛ قلم شما بھ ھر موضوعي كھ  با وجود این، ھر چھ مي« : یافت؟ سپس بھ سخن خود افزود
 ١٠٠‘٠٠٠بگیرید مبلغ براي ھر موضوع تاریخي كھ جھت نقاشي در نظر . بخشد انتخاب كنید شھرت مي

داوید با كشیدن تابلو ناپلئون در حال . این پیشنھاد ھنرمند را متقاعد ساخت» .فرانك دریافت خواھید داشت
اندام را با ساق پایي خوشتراش،  وي جنگجویي خوش). ١٨٠١(عبور از آلپ بھ این پیمان صحھ گذاشت

اي چھارنعل  اي صخره كھ بر روي كوھپایھ رسد دھد، و چنین بھ نظر مي سوار بر اسبي عالي نشان مي
  .این تابلو یكي از درخشانترین تصاویر آن عصر است. دود مي

داوید با اعدام لویي شانزدھم موافقت كرده بود؛ ھنگامي كھ ناپلئون خود را امپراطور نامید و ھمة شكوه و 
اما بھ دیدن تاجگذاري ارباب جدید . بایستي خود را كنار كشیده باشد قدرت سلطنت را باز گردانید، داوید مي

وقفھ، آن واقعھ را  پس از سھ سال كار صادقانة بي. خود رفت، و گیرایي آن منظره بر سیاست او غالب آمد
نشان ) ١٨٠٧(تقریبًا صد شخصیت در تاجگذاري ناپلئون . در شاھكار تصویري عصر بھ یادبود گذاشت

تصویر بیشتر آنھا عینًا و مطابق با واقع نشان . نجا حضور نداشتاند ـ حتي مادام لتیتسیا كھ در آ داده شده
كرد از اینكھ داوید سرطاس او را بدون  داده شده بود، غیر از تصویر كاردینال كاپرارا، كھ شكایت مي

ناپلئون پس از آنكھ آن تابلو را نیمساعت . گیس معمولي او نشان داده است ـ بقیة افراد راضي بودند كاله
داوید، خوب است، خیلي خوب، « : كرد، كاله خود را در برابر آن ھنرمند از سر برداشت و گفتبررسي 

  » .كنم بھ شما سالم مي

ھر كس اھمیت و . داوید نھ تنھا نقاش رسمي دربار بلكھ رھبر بالمنازع ھنر فرانسھ در روزگار خود بود
پاپ پیوس ھفتم، مورا، حتي كاردینال خواست كھ تصویرش را بكشد ـ ناپلئون،  اعتباري داشت از او مي

شاگردانش مخصوصًا ژرار، گرو، ایزابھ، انگر نفوذ او را ضمن . كاپرارا، ولي این بار با كاله گیس
جمعي از سیاحان انگلیسي كھ از موزة لوور  ١٨١۴در اواخر سال . انحراف از سبكش گسترش دادند

دارند بلكھ از  روي آثار استادان رنسانس كپي برنميكردند متوجھ شدند كھ ھنرمندان جوان از  بازدید مي
سال بعد، كھ بوربونھا دوباره بر . كنند ـ و این امر موجب نھایت تعجب آنان شد تصویرھاي داوید تقلید مي

  روي 

  .، پس از ھفتاد و ھفت سال تمام، در گذشت١٨٢۵سال 

كنیم؛ ضمن بررسي  را كھ از شاگردان او بود بھ سالھاي بعد موكول مي) ١٨۶٧ -١٧٧٠(شرح حال انگر
بھ آنتوان ـ ژان . آوریم احوال ژرار و گرن، با توجھ بھ تصاویر عالي و درخشان آنھا، سر تعظیم فرو مي

دیدیم كھ . كرده است گرو باید با نظر عمیقتري نگریست، زیرا بھ طرزي جالب از سبكھاي مختلف استفاده
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بیند؛ در اینجا نیز  كشد یا او را در عالم خیال چنین مي در میالن تصویر ناپلئون بر روي پل آركولھ را مي
اي كھ گرو براي ناپلئون قائل بود موجب شد  العاده احترام فوق. وارث كالسیك داوید با تخیل سروكار دارد

. ھاي جنگ را از نزدیك ببیند تد تا ھنرمند جوان بتواند صحنھكھ امپراطور او را بھ مأموریتي نظامي بفرس
اما او بیش از آنچھ بھ جنگ توجھ كند، نظرش معطوف بھ مصیبت جنگ بود ـ و این كیفیتي است كھ چند 

نشان داده است كھ ناپلئون بھ ) ١٨٠۴(زدگان یافا  در طاعون. سال بعد در مورد گویا ھم بھ حقیقت پیوست
زند؛ ھمچنین وحشت و بیچارگي مرد و زن و  قرباني آن بیماري شده است دست مي زخمھاي فردي كھ

جنگ را نشان نداده، ) ١٨٠٨(در جنگ آیلو . اند كودكي را نشان داده كھ گرفتار سرنوشتي نافرجام شده
وي حركت زندة رنگھاي جانبخش روبنس . اي را كشیده است پر از افراد مرده یا در حال مرگ بلكھ صحنھ

بخشید كھ روحیة رمانتیك فرانسة بعد از ناپلئون را باال  كرد، و بھ تصاویر خود حیاتي مي احساس مي را
كرد كھ بھ استاد تبعیدي خود خیانت كرده است، كوشید كھ در آثار خود  آنگاه چون احساس مي. برد مي

كھ شیفتة ھوگو، آرامش سبك كالسیك را نشان دھد، ولي در این كار توفیق نیافت؛ و چون در عصري 
برلیوز، ژریكو و دوالكروا بود، گم و فراموش شده بود، گرفتار مالیخولیایي شد كھ شیره و شور زندگي را 

در سن شصت و چھار سالگي خانة خود را ترك گفت و بھ  ١٨٣۵ژوئن  ٢۵در . در وجودش خشك كرد
  . اي از رودخانة سن غرق كرد سوي مودون رفت و خود را در شعبھ

نھضت رمانتیك را با ترجیح دادن زیبایي خیالي بر واقعیت، خدایان زن ) ١٨٢٣ـ١٧۵٨(پل پرودون  پیر ـ
بھ اتفاق داوید برتري خطوط را قبول داشت، . بر خدایان مرد، و كوردجو بر رافائل پیش برد) االھگان(

بھ زنان عشق خلق و خویي زنانھ داشت اال اینكھ . كرد كھ خط بدون رنگ بیھوده است ولي احساس مي
اش ھمة نقایصي را كھ در شكلي دلپذیر وجود داشت نادیده  ورزید؛ طبع فكور و نازك و احساس عاشقانھ مي
برد، و بھ كندي  جوانترین كودك در میان سیزده فرزند بود و در فقر وفاقھ در كلوني بھ سر مي. گرفت مي

كند، و اسقفي را بر آن داشتند كھ ھزینة  اما راھبان محلي دیدند كھ طراحي و نقاشي مي. كرد  رشد مي
در بیست سالگي با . پرودون در آنجا پیشرفت كرد. تحصیل پیر را در رشتة ھنر در دیژون بپردازد

بھ اخذ بورس . دختري زیبا ازدواج كرد كھ پس از مدت كوتاھي بھ زني بدخو و بد زبان تبدیل یافت
  نبال رافائل و تحصیلي نائل آمد؛ بدون ھمسرش بھ رم رفت؛ بھ د

مرج انقالبي یافت كھ  و بھ ھمسر خود پیوست، بھ پاریس رفت، و پس از چندي خود را در ھرج ١٧٨٩در 
نان تصویر آنھا را ولي با اصرار تمام ھمچ .نداشتاي بھ خدایان عشق و روح او  ضمن آن كسي عالقھ

از راه كشیدن تصویر . دھد آمیز كھ گویي قلم موي او گوشت را نوازش مي    كشید ـ آن ھم با لطافتي محبت مي
مدیره  پس از ده سال كار پر مشقت، از طرف ھیئت. خورد براي آگھیھاي تجارتي و ساختن مینیاتور نان مي

صویري بود كھ مورد توجھ ژنرال بوناپارت قرار مأمور كشیدن تابلو ھبوط عقل بر زمین شد و این ت
بعدھا كنسول اول عالقھ خود را بیشتر معطوف بھ داوید كرد، و فقط گاھگاه بھ پرودون اظھار . گرفت

در این ضمن، از داشتن یك . اما از ژوزفین تصویري كشید كھ اكنون در موزة لوور است. كرد لطف مي
  .بر سر جدایي توافق كردندبرد، زن و شوھر  رنج مي) تكگاني(زن 

در آن سال، رؤیاھاي شھواني خود . ، یعني در پنجاھسالگي بود كھ بھ شھرت رسید١٨٠٨پرودون تنھا در 
. را در تابلو ھتك ناموس پسوخھ مجسم كرد و سپس آن را با عدالت و انتقام در تعقیب جنایت متعادل ساخت

اونور درآوردو آپارتماني در سوربون بھ /عضویت لژیون دناپلئون كھ تحت تأثیر قرار گرفتھ بود او را بھ 
در آپارتمان مجاور، آن نقاش تشنة عشق، ھنرمند دیگري را یافت بھ نام كونستانس مایر كھ معشوقھ . او داد

خاطر شده  كونستانس كھ ظاھرًا بر اثر وسواسھاي مذھبي پریشان. دار و تسالي روزگار پیري او شد و خانھ
در حالي در گذشت كھ  ١٨٢٣این ضربة روحي پرودون را درھم شكست، و متعاقبًا در . تبود خود را كش

آنكھ وي را با بازگشت از داوید بھ واتو بھ   در جنب و جوش آن تحرك رمانتیك تقریبًا ناشناختھ ماند، حال
  .پیش برده و ستایش فرانسویان را براي زیبایي و لطف تجدید كرده بود

IV ـ تئاتر  
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بھ . با درام كالسیك فرانسھ كامًال آشنا بود، ولي با ادبیات دراماتیك یونان قدیم آشنایي زیادي نداشت ناپلئون
مند بود، زیرا آنچھ را بھ عقیدة او درك صحیحي از قھرماني و نجابت است در آثار   العاده عالقھ كورني فوق

خوب ھر روز ما را بھ سوي خود  تراژدي«: گفت در سنت ھلن مي. یافت كورني بھتر از آثار راسین مي
وظیفة پادشاھان آن است كھ عالقھ : نوع عالیتري از تراژدي عبارت از مكتب مردان بزرگ است. كشد مي

كرد بھ او لقب شاھزاده  اگر كورني در روزگار من زندگي مي. بھ آن را تشویق كنند و آن را تعمیم دھند
  كرد؛ تا لران بر  چھ نیازي بھ تفریح احساس نمي اي بھ كمدي نداشت؛ امپراطور عالقھ» .دادم مي

اما این مرد غیر قابل تفریح مبالغ زیادي در اختیار كمدي ـ . فراھم سازد» این مرد غیر قابل تفریح« براي
را بھ بستر  ژرژپذیرفت و مادموازل  داد، تا لما را بر سر میز خود مي قرار مي» ستارگانش«فرانسز و 

  .برد خود مي

فرانسز سازماني  -  ناپلئون تعداد تئاترھاي پاریس را بھ نھ تماشاخانھ محدود كرد، و بھ تئاتر ١٨٠٧در سال 
، در ١٨١٢ر اكتب ١۵در . تازه داد ـ و حق تقریبًا انحصاري نمایش دادن درام كالسیك را بھ آن اعطا كرد

] فرانسز آن روز و امروز  كمدي ـ[فرانسز  -  سوزي مسكو، وقت آن را یافت كھ براي تئاتر بحبوحة آتش
كمدي ـ فرانسز، كھ بھ این ترتیب تشویق شده بود، در طي . مقرراتي وضع كند كھ ھنوز برقرار است

تئاتر اودئون كھ . ي صحنھ آوردھاي كالسیك تاریخ فرانسھ را بر رو دوران امپراطوري بھترین نمایشنامھ
بر اثر حریق از بین رفتھ بود، بھ منظور تكمیل این فعالیتھا، در  ١٧٩٩ساختھ شده و در  ١٧٧٩در 

یك تئاتر درباري در تویلري تأسیس . ، بر طبق اصول كالسیك، بھ دست شالگرن از نو ساختھ شد١٨٠٨
  .آمد الي، بھ طور خصوصي، بر روي صحنھ ميھایي ع شد، و در بسیاري از منازل توانگران نمایشنامھ

از لحاظ اخالقي بھ . تالما پس از آنكھ سھم خود را در انقالب ادا كرد، در زمان ناپلئون بھ حد كمال رسید
توانست خود را از دست اخالقش  اي مغرور و منحصر بھ فرد، و جدي بود كھ احتماًال بسختي مي اندازه

ولي، براي اینكھ در این ھنر دقیق و ظریف استاد شود، ھمة . عھده بگیردآزاد ساختھ نقش دیگري را بھ 
كرد، و سازگار  گرفت، كنترل مي اعضا، عضالت، كیفیات چھره، و زیر و بم صداي خود را بھ كار مي

داد  ساخت تا با ھر احساس یا فكر یا ھر گونھ شگفتي و تردید یا قصد شخصیتي كھ او را نشان مي مي
بعضي از مشتریان تئاتر بارھا براي دیدن او در ھمان نقش . و آن را بھ بیننده انتقال دھدمتناسب باشد 

اي تئاتر رژیم گذشتھ را  وي سبك خطابھ. رفتند تا از ظرافت ھنرش لذت ببرند و آن را بررسي كنند مي
نھ بیان یا خواند كھ گویي نثر بدون وزن است، و ھر گو رھاساخت، و اشعار آلكساندرین را بھ طرزي مي

توانست مانند ھر عاشقي حساس، یا مانند ھر  با وجود این، مي. كرد احساس غیر طبیعي را طرد مي
مادام دوستال كھ بر اثر نشان دادن سیماي اتللو بھ و سیلة تالما تقریبًا وحشت كرده بود . كاري تندخو باشد تبھ
د ندارید، و ھیچ كس غیر از شما بھ آن درجھ شما در كارتان در دنیا نظیر و مانن«: بھ او نوشت ١٨٠٧در 

  ».از كمال نرسیده است كھ ھنر را با الھام تركیب كند و تفكر را با غریزي بودن، و خرد را با نبوغ

پرداخت و غالبًا او  داد و قروضش را مي ناپلئون نیز شیفتة آن بازیگر تراژدي بود، و بھ او مبالغ گزاف مي
شد كھ  در این موقع امپراطور آن قدر در بحث درام مستغرق مي. كرد ت ميرا براي خوردن صبحانھ دعو

  سیاستمداران و سرداران 

صبح آن شب كھ مرگ پومپیوس . داد آن جزئیات تاریخي را كھ در ارائة یك شخصیت الزم است شرح مي
ان این قدر در حركت پادشاھ. دھید بازوانتان را زیاد حركت مي. كامًال راضي نیستم«: را دید، بھ تالما گفت

دانند كھ یك حركت بھ منزلة دستوري است و یك نگاه مساوي با مرگ؛ از این  كنند؛ آنھا مي زیاده روي نمي
در ھر حال تا پایان عمر . اند كھ تالما از این پند سود برد گفتھ» .كنند لحاظ در حركات و نگاھھا افراط نمي

  .دبھ صورت سلطان صحنة نمایش فرانسھ باقي مان

اي  مادموازل دوشنواچھره. اي نیز بود گفت، صحنة نمایش فرانسھ داراي ملكھ ھمان گونھ كھ ناپلئون مي
وي بھ بازي كردن در نقش «: گفتھ است) پدر(گونھ كھ دوما بنابراین، ھمان. نقص داشت ساده و اندامي بي
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چنین صدایي /ھم. توانست بدن خود را تقریبًا برھنھ نمایش دھد مند بود و ضمن آن مي كامًال عالقھ الزیر
توانست آھنگھایي حاكي از مھرباني و شفقت یا نواھایي جانسوز را بھ نحوي اجرا كند كھ  داشت كھ مي

» .اند را بر مادموازل راشل ترجیح دادهاند وي  دیده» ماري استوارت«بیشتر كساني كھ او را در نقش 
معموًال او بود كھ براي بازي در نقش . كرد استعداد او در تراژدي بود، و در آن تقریبًا با تالما رقابت مي

فرانسز او را بر آن داشت  –مادموازل ژرژ زیبا روي ظریفتري بود كھ كمدي . شد مقابل تالما انتخاب مي
صدا و سیماي او كنسول اول را مسحور . نمایشنامة ایفیژني اثر راسین ایفا كند تا نقش كلوتایمنسترا را در

الطوایفي كھ داراي حق اربابي بود، وي را گاھگاه  كرد؛ بھ طوري كھ، مانند یكي از اشراف دورة ملوك
اگر چھ این رابطھ پس از یك سال خاتمھ یافت، ولي او نیز مانند تالما ضمن . كرد مجبور بھ بازي مي

فرانسز پس از سقوط  –بنا براین شغل خود را در تئاتر . افتخارات و شكستھاي ناپلئون بھ او وفادار ماند
  .ناپلئون از دست داد، ولي بعدھا بازگشت و در ھیجان صحنة رمانتیك شركت جست

ھ بھ فرانسز در عصر او ارزش نمایش را در فرانس –اي حق داشت معتقد باشد كھ كمدي  ناپلئون تا اندازه
وي چندین بار، براي نشان دادن كیفیت كمدي ـ فرانسز و شكوه و جالل . اي باال برده است طرز بیسابقھ

خود، بھ بازیكنان آن دستور داد كھ بھ خرج دولت بھ ماینتس و كومپیني یا فونتنبلو بروند و براي دربار 
. ابر انجمني از پادشاھان نمایش دھندگونھ كھ در ارفورت، و در سدن پیش آمد، در بر بازي كنند؛ یا، ھمان

  فصل سیزدھمبا آن شكوه كھ در خور )  الشأن پادشاه عظیم(حتي لویي چھاردھم 

  

  ادبیات ضد ناپلئوني

I – سانسور  

كرد؛ داوري  فرانسز توجھ دقیق مي - ھاي تئاتر بھ برنامھ. مند بود تا بھ ادبیات ناپلئون بھ تئاتر بیشتر عالقھ
. داشت؛ و در طرد ولتر و احیاي كورني و راسین بیش از ھمھ سھیم بود آنھا ابراز ميخود را در بارة 

خواند، و در جنگلھا داستانھاي بسیاري را كھ  قصھ را با اشتیاق مي. سلیقة او در ادبیات چندان جالب نبود
عضي انتقادات در سنت ھلن، صحبت او در ھنگام غذا شامل ب. برد بیشتر آنھا جنبة تخیلي داشت با خود مي

ادبي خوب بود و اطالع او را دربارة ھومر، ویرژیل، كورني، راسین، الفونتن، مادام دوسوینیھ، ولتر، 
محال است كھ بتوان «: گفت اي بھ شكسپیر نداشت، و مي اما مطلقًا عالقھ. داد ریچاردسن، و روسو نشان مي

در آنھا چیزي نیست كھ شبیھ آثار . ارزش است  ھاي او را تا آخر خواند؛ بسیار بد و بي یكي از نمایشنامھ
  .)ھاي آثار شكسپیر بھ زبان فرانسھ بسیار ناقص بود ترجمھ(» .كورني یا راسین باشد

كرد، و آنھا را عبارت  مانند بیشتر مردان پر مشغلھ، اعتنایي بھ اقتصاددانان یا عالمان علم سیاست نمي
بشر و محدودیتھاي او اطالعاتي چندان ندارند و راه اصالحي دانست كھ از واقعیت یا طبیعت  پردازاني مي

خواستند و بایستي  تواند آنچھ را كھ مردم فرانسھ مي وي اطمینان داشت كھ بھتر از آنھا مي. دھند ارائھ نمي
كفایت و درستي در امر دولت، عادالنھ بودن مالیات، آزادي كار و پیشھ، نظم و : داشتھ باشند درك كند

رساندن آذوقھ ، اطمینان بھ كار پر سود در صنعت، مالكیت كشاورزان، و جایي غرورآفرین  ترتیب در
دادند، مردم اصراري بھ دخالت در كارھا یا جنجالھاي  اگر اینھا را بھ آنھا مي. براي فرانسھ در میان دولتھا

و قدرت یا افتخار  –وي ضمن اینكھ براي تحقق این ھدفھا . انتخاباتي و كشمكشھاي لفظي نخواھند داشت
توانست این طبقھ را با  اگر مي. كرد كوشید، دخالت ارباب نطق و قلم را چندان تحمل نمي مي –خودش 

  جایزه و مستمري یا مناصب سیاسي 
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القلم شوند و بھ پاریس یا  بایستي ممنوع شدند مي افرادي كھ مخل آرامش دورة كنسولي یا امپراطوري مي
آزادي نامحدود مطبوعات بزودي ھرج و مرج را در «: نوشتھ بود ١٨٠٢در  ناپلئون. فرانسھ نیایند

  ».كشوري دوباره برقرار خواھد ساخت كھ در آن ھمة عناصر الزم براي چنین وضعي موجود است

ھا دستور داد  ناپلئون براي نظارت در عقاید عمومي و بھ پیروي از سوابق ھیئت مدیره، بھ رؤساي پستخانھ
صوصي را باز كنند؛ از عبارات خصمانھ یادداشت بردارند؛ سرپاكتھا را دوباره ببندند؛ و ھاي خ كھ نامھ

سپس بھ . در ادارة كل پست در پاریس بفرستند» قفسة سیاه«ھایي از مواد برگزیده را براي او یا بھ  نسخھ
ي موجود اي از مطالب سیاس خالصھ» ھر روز بین ساعت پنج و شش«كتابدار شخصي خود دستور داد كھ 

ھا یا كتابھاي منتشر شده  ھر ده روز تجزیھ و تحلیلي از جزوه«در مجالت رایج را تھیھ كند و نزد او ببرد؛ 
؛ دربارة محتویات و تمایالت سیاسي ھر نمایشنامھ كھ بھ روي صحنھ »در ده روز قبل را بھ من بدھید

روز اول و روز ششم «كنید؛ و آید، ظرف چھل و ھشت ساعت پس از نخستین نمایش، گزارشي تھیھ  مي
بین ساعت پنج و شش یادداشتي در بارة آگھیھاي معمولي و آگھیھاي دیواري یا اعالناتي  ]روزهاز ھفتة ده [

عي را كھ بھ اطالع شما رسیده و آنچھ را كھ كھ درخور توجھ باشد بھ من تقدیم دارید؛ ھمچنین ھر موضو
انجام گرفتھ یاگفتھ شده و ممكن است از لحاظ … در دبیرستانھاي مختلف، انجمنھاي ادبي، مجالس وعظ،

  » .سیاسي و اخالقي قابل توجھ باشد باید گزارش دھید

لو انتشار شصت رسم ھیئت مدیره ـ ناپلئون دستور داد كھ ج  ـ ایضًا در ادامة ١٨٠٠ژانویة  ١٧در 
تا آخر آن سال تنھا نھ . یافت گرفتھ شود اي كھ در فرانسھ انتشار مي روزنامھ از ھفتاد وسھ روزنامھ

از سھ روزنامة مخالف بیشتر باید «: گفت مي. روزنامھ باقي ماند، و ھیچ یك از آنھا اساسًا انتقادآمیز نبود
كرد؛  رسل بھ طور مرتب از سیاست ناپلئون دفاع ميروزنامة لومونیتور اونیو» .ترسید تا از ھزار سرنیزه

نوشت، كھ اگرچھ بدون امضا بود، ولي سبك آمرانة آنھا  ـ حتي انتقاد كتاب ـ براي آن مي گاھي خود او مقالھ
» اونیورسل[ دروغگو] لومانتور«ظریفي این روزنامة دولتي را . ساخت حقیقت نویسنده را آشكار مي

  .نامید

بنویسید ـ اینھا بھ عقیدة من » دوفرانس دبا و لوپوبلیسیست و الگازت ده لوژورنال« مایلم كھ بھ ناشر
روزگار انقالب بھ سر آمده … شود ـ و بھ آنھا بگویید كھ ھایي ھستند كھ بیشتر از ھمھ خوانده مي روزنامھ

مصالح من ھا علیھ  و تنھا یك حزب در فرانسھ وجود دارد؛ و من ھرگز اجازه نخواھم داد كھ روزنامھ
آگین منتشر كنند، ولي  توانند چند مقالة كوچك زھر چیزي بنویسند یا كاري انجام دھند؛ و اگرچھ اكنون مي

  .یك روز صبح شخصي دھان آنھا را خواھد بست

   

كرد كھ عقایدي كھ بھ طور انفرادي یا  دولت استدالل مي. سانسور بھ درام نیز راه یافت ١٨٠٠آوریل  ۵در 
شود ممكن است زیان اندكي برساند، ولي اگر ھمان عقاید در دھان یك شخصیت مشھور  خصوصي بیان مي

دد، بر اثر انعكاس پیشة محبوبي بیان گر تاریخي گذاشتھ شود، و از روي صحنھ با قدرت و فصاحت ھنر
چیان تئاتر خواھد  تأثیر منفجر شوندة زیادي در تماشا -  و در نتیجة عدم مسئولیت افراد   -متقابل احساسات 

ھاي عمومي  سانسور ھر گونھ انتقاد از سلطنت و ھر گونھ ستایش از دموكراسي را در نمایشنامھ. داشت
چیان، پس از سخنرانیھاي  ارج شد كھ تماشامرگ قیصر از آن لحاظ از پھنة تئاتر خ. ممنوع ساخت

  . بروتوس علیھ دیكتاتوري، كف زده بودند

بسیار مھم است كھ تنھا كساني كھ مورد « .سرانجام، دولت نظارت بر ھر گونھ نشریات را بھ عھده گرفت
كھ  نویسد مثل مردي است كسي كھ چیزي خطاب بھ مردم مي. اعتماد دولت ھستند اجازة چاپ داشتھ باشند

انگیز منتشر كند، و باید او را بھ منزلة  تواند موادي فتنھ ؛ مي» گوید بھ طور علني در انجمني سخن مي
رو ناشران باید ھر نوشتة مورد قبول را  از این. مردي كھ بالقوه حریق روشن خواھد كرد زیر نظر گرفت

اي آنكھ از دولت اجازة چاپ خواه پیش از چاپ و خواه ضمن آن بھ بازرس مطبوعات تقدیم كنند، و بر
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كند  بگیرند، باید بپذیرند كھ مطلب مورد اعتراض را حذف كنند، یا مطالبي را كھ دولت پیشنھاد مي
حتي، پس از آنكھ متصدي سانسور موافقت خود را ابراز داشت و اثر بھ چاپ رسید، . جایگزین آنھا سازند

نظر از  را توقیف و حتي آن را كامًال نابود كند، قطع شود كھ اثر منتشر شده بھ وزیر پلیس اجازه داده مي
  . زیاني كھ ممكن است بھ نویسنده یا ناشر وارد آید

قھرمانیترین كوشش از . كرد تا در دورة ناپلئون زنده بماند در این زندان فكري بود كھ ادبیات مبارزه مي
  .طرف زني بھ عمل آمد

II – ١٨١٧-١٧٩٩: مادام دوستال  

  ناپلئون توزي كینھ-١

مدیره این مجازات را بھ طرد او از پاریس  كمیتة نجات ملي آن زن را از فرانسھ تبعید كرده بود؛ ھیئت
نوامبر  ١٢( مدیره، مادام دوستال شتابان بھ پاریس بازگشت تقلیل داده بود؛ روز بعد از سقوط ھیئت

حكومت كنسولي . ن اجاره كردژرم –نشین فوبورسن  و دركوچة گرنل آپارتماني در قسمت اعیان) ١٧٩٩
  .اعتراضي بھ بازگشت او نكرد –یعني ناپلئون  –جدید 

گفت و شنید در « اي افتتاح كرد؛ از جملھ بدان سبب كھ بھ قول خودش  كمي بعد مادام دوستال سالن تازه
ارة و نیز بدان سبب كھ وي تصمیم داشت در اد» انگیزترین لذات بوده است، پاریس براي من ھمیشھ سحر

  حوادث سھمي بھ عھده 

ھم پول داشتھ باشد و ھم مغز؛ و ) مانند او(آمد اگر زني  در خور زن نیست؛ بھ نظر او شایستھ مي
تصادفًا .نكر بود ـ نكري كھ قھرمان انقالب بود ولي قدرش را كس ندانست مخصوصًا شایستة وارث ژاك

گرفتھ بود باز نپرداختھ بود؛ شاید این علت وام  ١٧٨٩فرانكي را كھ از وي در  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠دولت ھنوز
. ھم در كار بود كھ بتواند آن مبلغ را براي پدرش بازگیرد، و خود بھ عنوان ارث نھایي از آن استفاده كند

یك حكومت سلطنتي مشروطھ بود كھ در آن آزادي مطبوعات ) مانند كمال مطلوب پدرش(كمال مطلوب او 
بھ این . د، و از ثروت توانگران در برابر حسادت تھیدستان حمایت كندو مذھب و نطق و بیان تأمین باش

بھ دست داده وي بھ انقالب  ١٧٩١ـ  ١٧٨٩كرد كھ مطابق تعریفي كھ مجلس ملي  مفھوم، احساس مي
كرد، و ھمسایگان معنون و اشرافي فوبور را كھ ھر روز براي  شاھكشھا راتحقیر مي. وفادار مانده است
با وجود این، كانون اصلي اجتماع و . پذیرفت كردند بھ سالن خود مي ربونھا دعا ميبرقراري مجدد بو

انجمن، شخص بنژامن كنستان بود كھ با جمھوري كامًال موافق بود، و، بھ عنوان عضو تریبونا، با ھر 
ین مادام دوستال ھمچن. ورزید حركت ناپلئون براي سیر از مقام كنسولي بھ قدرت امپراطوري مخالفت مي

  .پذیرفت، زیرا آنھا نیز از قدرت روزافزون او ناراحت بودند برادران كنسول اول را نزد خود مي

نشینھاي او  در شب ١٨٠٠در حقیقت، بیشتر مردان برجستة جھان سیاست و فرھنگ در پاریس سال 
یس آن را از جستند تا بھ آخرین شایعات سیاسي گوش فرا دھند، یا سخنان زني را بشنوند كھ پار شركت مي

اگر ملكھ بودم، بھ مادام دوستال دستور «: مادام دوتسھ گفتھ است. زني از زمان مادام دودفان نشنیده بود
وسیلة  در فرانسھ لزوم محاوره بھ«خود ژرمن نوشتھ است كھ » .دادم كھ تمام اوقات با من حرف بزند مي

بلكھ … زدن فقط وسیلة ارتباط نیست؛  شود؛ در اینجا، مانند سایر نقاط، حرف ھمة طبقات احساس مي
  ».سازي است كھ مایلند آن را بنوازند

درنگ با ناپلئون بھ مخالفت نپرداخت؛ در حقیقت، اگر حرف بورین را باور كنیم، مادام دوستال در  وي بي
رفتن ولي نادیده گ. آمیز بھ او نوشت و حتي حاضر شد براي او خدمت كند آغاز دورة كنسولي چند نامة تملق

شد، انتقاد شدید او از  تر مي مداوم پیشنھادھاي آن زن، سانسور مطبوعات و انتشارات كھ ھر روز گسترده
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روشنفكران در امر سیاست، و عقیدة او دربارة زنان بھ عنوان تولیدكنندگان كودكان یا محسوب داشتن آنان 
عث شد كھ مادام دوستال پاسخي مشابھ بازیھاي زیبا و عدم اطمینان بھ رازداري آنھا با بھ منزلة اسباب

) گریز ایده(» ایدئوفوب«پس از آنكھ ناپلئون مھمانھاي او را ایدئولوگ نامید، مادام دوستال ھم او را . بدھد
بر  بورژوااي  زاده لقب داد یا نجیب» سوار روبسپیر اسب«گرفت، او را  نامید؛ و ھرگاه آتش خشمش باال مي

  .تخت

، مادام دوستال با خانواده و جمع كوچكي از ملتزمان باوفاي خود براي گذراندن تابستان بھ ١٨٠٠مة  ٧در 
ناپلئون روز قبل از پاریس بیرون آمده بود تا از آلپ بگذرد و بھ مقابلة اتریشیھا در مارنگو . كوپھ رفت

توانستم آرزو نكنم كھ بوناپارت شكست نخورد، زیرا بھ نظر  نمي«: ژرمن بعدھا اعتراف كرده گفت. تابدبش
در پاییز آن سال، مادام دوستال كھ از » .رسید كھ شكست او بھ مفھوم جلوگیري از پیشرفت استبداد است مي

ابستھ بھ حرف زدن بود و بالن خستھ شده بود بھ پایتخت بازگشت، زیرا زندگي او و مون كوپھ و كوه 
بزودي گروھي از نوابغ را » .مكالمھ بھ سبك فرانسوي در ھیچ جا غیر از پاریس وجود ندارد«گفت كھ  مي

: گفت ناپلئون با نارضایي مي. در سالن خود گردآورد؛ در آنجا موضوع اصلي سخن دیكتاتوري ناپلئون بود
ولي چطور . زند نھ از من كھ نھ از سیاست حرف مي گویند مي. این زن تركشي پر از تیر با خود دارد« 

خانة آن زن كامًال بھ «: ھلن گفت وي در سنت» دارد؟ بیند مراكمتر دوست مي است كھ ھر كس او را مي
رفتند تا در جھاد او علیھ من پرچم  مردم بھ آنجا مي. اي واقعي علیھ من در آمده بود صورت زرادخانھ

آموزد كھ  آن زن بھ مردمي فكر كردن را مي«كرد كھ  وجود این، اعتراف ميبا » .شھسواري را برافرازند
  » .قبًال بھ این كار عادت نداشتند، یا فراموش كرده بودند كھ چگونھ فكر كنند

خواھد فرانسھ را با سازماني فعال از ھرج و مرج بیرون آرد، و ضمنًا  كرد كھ چون مي وي احساس مي
ھاي مخالف بھ پیروزي برساند، حق دارد انتظار داشتھ باشد كھ در میان  یھارتش خود را در برابر اتحاد

مردم تا حدي وحدت اخالقي و ھماھنگي روحیة ملي با ارادة ملي جھت دفاع از جمھوري جدید و مرزھاي 
وجود داشتھ باشد ـ یا خود، در صورت لزوم، چنین وضعي را بھ وجود آرد؛ ولي این زن ھم » طبیعي«

انگیخت و  آورد و ھم ژاكوبنھا را، و ھمگي را علیھ او بر مي ن را در پیرامون خود گرد ميطلبا سلطنت
پدر ژرمن در این مورد با ناپلئون موافق بود؛ وي دختر خود را بھ سبب . كرد دشمنانش را تقویت مي

، قدري گفت كھ در زمان بحران یا جنگ كرد، و بھ او مي حمالت مداوم علیھ دیكتاتور جوان مالمت مي
گذشتھ از این، برنادوت را . داد كھ آزادي از پیروزي مھمتر است ژرمن پاسخ مي. دیكتاتوري الزم است

كرد، و بعضي از سخنرانیھایي را كھ كنستان در مجلس تریبونا علیھ  در مخالفتش با ناپلئون تشویق مي
ھم این زن و ھم ناپلئون دو فرد . نوشت كرد، وي مي سوءاستفادة ناپلئون از اختیارات مجلس مقنن ایراد مي

اي وسیع نبود كھ ھر دو را در خود جاي دھد و آنھا را  انگیز بودند، و فرانسھ بھ اندازه طلب و فتنھ توسعھ
  .آزاد نگاه دارد

برد، ولي زنش  آقاي ستال در كمال فقر وفاقھ بھ سر مي«: ناپلئون بھ برادرش نوشت ١٨٠١در بھار 
ژوزف این سرزنش را بازگو كرد، و ژرمن بھ اتاق شوھر » .كند قص برپا ميدھد و مجلس ر ضیافت مي

مدتي بھ پرستاري او پرداخت و در ماه مھ . خود در قصر كنكورد رفت و او را در آخرین مراحل فلج یافت
  شوھرش ضمن راه . او را با خود بھ سویس برد ١٨٠٢

، مادام دوستال كھ ھیجانش بتدریج باال در آن سال. درگذشت و در گورستان كوپھ بھ خاك سپرده شد
  .گرفت شروع بھ كشیدن تریاك كرد مي

  مؤلف -٢

. مادام دوستال بزرگترین نویسندة زن روزگار خود، و بزرگترین مؤلف فرانسھ بھ استثناي شاتوبریان، بود
اي تحت  در آن سال، كتاب عمده. پانزده كتاب نوشتھ بود كھ اكنون فراموش شده است ١٨٠٠وي قبل از 
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بھ رشتة ) ١٨٠٧(و كورین) ١٨٠٣(عنوان دربارة ادبیات نوشت، و پس از آن دو داستان بھ نامھاي دلفین 
بزرگترین نبرد  ١٨١٣و  ١٨١٠بین سالھاي . تحریر در آورد كھ او را در سراسر اروپا مشھور ساخت

در زمان . جام رسانیدعمر خود را جھت انتشار شاھكارش، تحت عنوان دربارة آلمان، با موفقیت بھ ان
انقالب فرانسھ و ده سال در تبعید بھ جاي … مرگ، كتاب عمدة دیگري تحت عنوان مالحظاتي دربارة

ھمة آثاري كھ در اینجا نام بردیم تألیفاتي معتبر و جدي است، و بعضي از آنھا تا حدود ھشتصد . گذاشت
نوشت؛  داشت؛ و با حالتي پرشور مي يكرد؛ با صمیمیت دوست م مادام دوستال سخت كار مي. صفحھ است

  .ترین مرد روزگار خود جنگید و جشن سقوط او را محزونانھ برپا كرد تا پایان كار با نیرومند

« : گوید مي. ھاي اجتماعي موضوعي وسیع و قھرمانانھ است كتاب دربارة ادبیات از لحاظ روابط آن با بنیاد
ا در ادبیات، و نفوذ ادبیات را در مذھب و اخالق و قانون قصد دارم كھ نفوذ مذھب و اخالق و قانون ر

آزادي فكر،فرد در برابر دولت، پیشرفت دانش و   - آید  ھنوز از آن بوي قرن ھجدھم مي ».كنمبررسي 
. یعي نیست، بلكھ ایمان بھ تعلیم و تربیت، علم، و فھم مطرح استاي فوق طب اخالق؛ در اینجا افسانھ

پس از آنكھ افكار بدین ترتیب آزاد . نخستین شرط الزم براي پیشرفت، آزادي فكر از استیالي سیاسي است
نباید انتظار . شد، ادبیات میراث روزافزون نژاد را در برخواھد گرفت و آن را توسعھ و انتقال خواھد داد

كھ ھنر و شعر مانند علم و فلسفھ پیشرفت كند، زیرا آنھا بیشتر وابستھ بھ قوة تصور است كھ در ھمھ داشت 
رود؛ بھ ھمین سبب  در تكامل یك تمدن، ھنر و شعر از علم و فلسفھ فراتر مي. دورانھا قوي و بارور است

و ھنر در زمان بود كھ عصر پریكلس جلوتر از عصر ارسطو، و قرون وسطي جلوتر از عصر گالیلھ 
پیشرفت فكر مداوم نیست؛ بھ سبب اختالل در طبیعت یا . لویي چھاردھم جلوتر از عصر روشنگري بود

آید؛ ولي علم و روش علمي حتي در قرون وسطي پیشرفت  ھاي قھقرایي نیز پیش مي تحوالت سیاسي، دوره
  .پذیر ساخت كرد، و ظھور كوپرنیك و گالیلھ و بیكن و دكارت را امكان

این را تفكركنان گفتھ (شاید فلسفھ . در ھر عصري، فلسفھ نمایندة تجمع و جوھر میراث فرھنگي است
براي ما بھ صورتي درآید كھ « اي در آینده بھ اندازة كافي جامع و در حد كمال باشد كھ  در دوره) است

دانست، و فقط  مي» دارزیابي اشیاء بر طبق خر«وي انوار فلسفي را » .مذھب عیسوي در گذشتھ بوده است
پیروزي نور ھمیشھ براي عظمت و اصالح «. در مقابل مرگ بود كھ اعتقادش بھ حیات خود متزلزل شد

  » .بشر مساعد بوده است

دھد كھ رشد عقل كافي نیست؛ دانش تنھا یك عنصر  چنین ادامھ مي) پس از خواندن آثار روسو و ولتر(اما 
بدون . حساسیت روح و ھمچنین حساسیت حواس در كار باشد باید. عنصر دیگر احساس است. فھم است

آن، روان آدمي یك دریافت كنندة راكد احساسات جسمي است؛ با بودن آن، روان وارد زندگي سایر 
جوید؛ روان را در داخل جسم و خدا را در  شود؛ در حیرتھا و رنجھاي آنھا شركت مي موجودات زنده مي

آلمان،  - آلود نظر، ادبیات رمانتیك اروپاي شمالي مھ از این نقطھ. كند پشت جھان مادي احساس مي
اسكاندیناوي، بریتانیاي كبیرـ بھ ھمان اندازه مھم است كھ ادبیات كالسیك اروپاي جنوبي آفتابي ـ یونان و 

ھاي ھومر، و ورتر بزرگترین كتاب عصر خود  ایتالیا؛ اشعار اوشن بھ ھمان اندازه مھم است كھ حماسھ
  .بود

كرد، ولي در این مورد حتمًا از نظر آن مؤلف  شاید با این ارزیابیھا موافقت مي) در جواني(ناپلئون ھم 
نویسندگان و ) بھ عقیدة مادام دوستال(دموكراسي . دربارة روابط میان ادبیات و دولت ناراحت شده بود

اي برگزیده  دارند كھ براي طبقھ كند؛ اشراف آنھا را بر آن مي پسند مي ھاي مردم ھنرمندان را تابع سلیقھ
برد، و  كنند؛ استبداد ھنر و علم را بھ پیش مي  روي در رفتار را تشویق مي بنویسند، و افكار سنجیده و میانھ

كند، ولي جلو فلسفھ و تاریخنگاري را  بدان وسیلھ خود را بھ وسیلة عظمت و قدرت بر مردم تحمیل مي
. آور است شود كھ بھ حال دیكتاتوري زیان عمق نظریاتي مي گیرد، زیرا این دو موجب وسعت و مي

كنند، ولي مانع   اندازد؛ اشراف سلیقھ را تحمیل مي  كند و ھنر را عقب مي   دموكراسي ادبیات را تشویق مي
اگر فرانسھ بتواند . كند شوند؛ دولت مستبد آزادي و نوآوري و فكر را خفھ مي   ابراز احساسات و ابتكار مي
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ھاي دموكراسي را با  باشد ـ نظم و آزادي را با ھم آشتي دھد ـ شاید بتواند انگیزه  ي مشروطھ داشتھدولت
  .محدودیتھاي عاقالنة حكومت قانوني تركیب كند

در این . رویھمرفتھ كتاب جالبي بود، آن ھم اثر زني سي و چھار سالھ، و داراي چندین میلیون فرانك تمول
رود احتمال دارد  شتباھاتي وجود دارد، زیرا فكر وقتي كھ از حد خود بیرون مياي البتھ ا اثر ششصد صفحھ

مادام دوستال در مورد تاریخ و ادبیات قدري . كھ سقوط كند ـ ولو آنكھ چند میوة اغفال كننده بر زمین بریزد
د حكومت مبھم سخن گفتھ است؛ ایرلندیھا را آلماني و دانتھ را شاعري كم بھا شمرده است؛ اما در مور

نیز ابراز » مالحظھ«آزادیخواھانھ و مسیحیت راستین دلیرانھ استدالل كرده است، و ضمن راه حدود صد 
  وي پیش بیني كرده كھ تكامل آمار ممكن است دولتھا را عاقلتر كند، و تربیت . داشتھ است

یشرفت اخالقي را پیشرفت علمي پ« ھمچنین، پیامبرگونھ، گفتھ است كھ . براي مشاغل ملي آماده سازد
دارد  اجباري خواھد كرد؛ زیرا اگر قدرت بشر افزایش یابد، موانعي كھ او را از سوءاستفاده از آن باز مي

ذكر نكند، و بندرت فكري ] آن كتاب[بندرت فكري مربوط بھ قرن ھجدھم است كھ » «.باید تقویت شود
  » .مربوط بھ قرن بیستم است كھ نطفة آن را در بر نداشتھ باشد

تمام نظم « در این جلد از شكایتي سخن بھ میان آورده كھ عمري آن را بر زبان داشتھ است، و آن اینكھ 
خواھد از حیث شھرت خود را در قلمرو فكر و ھنر  علیھ زني صف آرایي كرده است كھ مي… اجتماعي

در بھار «سال بعد نوشت مجبور بود استثنایي ھم قائل شود؛ زیرا كھ بیست و یك » .بھ پایة مردان برساند
اثر خود را دربارة ادبیات منتشر كردم، و موفقیتي كھ این اثر بھ دست آورد مرا كامًال دوباره  ١٨٠٠

افراد ترسویي كھ پس از حملة كنستان علیھ » .محبوب جامعھ ساخت؛ اتاق پذیرایي من دوباره پر شد
در كاخ تویلري » سر جوخة كوچك«گشتند؛ و دیكتاتوري از سالن آن زن گریختھ بودند نادم و متملق باز

  .مجبور شد اعتراف كند كھ دشمني نظیر خود، با جرئت ، یافتھ است

اي تحت عنوان آخرین نظریات در بارة سیاست و مالیھ نزد كنسول لوبرن  نكر جزوه ژاك ١٨٠٢در اوت 
دیكتاتوري ناپلئون مجاز در این جزوه، . فرستاد كھ حاوي آخرین عقاید او در بارة سیاست و پول بود

شمرده شده ولي عیب الزمي بھ حساب آمده است كھ شاید موقتي باشد؛ ضمنًا علیھ تمركز مداوم قدرت در 
نكر اظھار تأسف كرده بود كھ امور مالي دولت جدید تا آن اندازه وابستھ  ژاك. دست نظامیان زنھار داده بود

. آن شود» نگھبان«تري پیشنھاد كرده بود كھ ناپلئون  اھانھبھ غرامات جنگي باشد، و قانون اساسي آزادیخو
ژنرال كھ تا آن زمان نیمھ امپراطور شده بود از این فكر كھ باید . لوبرن آن اثر را بھ ناپلئون نشان داد

اختیارات خود را كاھش دھد از وي رنجید؛ و چون متقاعد شده بود كھ مادام دوستال قلم پدر خود را ھدایت 
ولي . انگیز او را بست ت، دستور اخراج او را از پاریس صادر كرد ـ یعني در واقع سالن فتنھكرده اس

را در  ١٨٠٣ـ ١٨٠٢وي زمستان . توانست بنویسد و ھم حرف بزند  فراموش كرده بود كھ آن زن ھم مي
امروزه . فتادژنو گذرانید، ولي در دسامبر با انتشار كتاب دلفین دوباره نامش در پاریس بر سر زبانھا ا

خواند؛ ھر فرد ادبي یا سیاسي آن را در آن زمان خواند، زیرا بخشي از كشمكشي  كسي این كتاب را نمي
  .مردانھ بود میان یك زن و روزگار او

دلفین دختري پرھیزگار است كھ مایل است خود را تسلیم كند ولي از این كار بیم دارد؛ بھ عبارت دیگر، 
اي است كھ دلفین را دوست دارد، ولي  مرد اشرافي و برازنده) ناربون(= لئونس .دوستال است ھمان مادام

تواند مقام اجتماعي   رو نمي  از این. كند زیرا كھ شایع است با افرادي روابط عاشقانھ دارد از او اجتناب مي
ھ مادرش كند ك سپس با ماتیلددوورنون ازدواج مي. خود را بر اثر ازدواج با آن زن بھ خطر بیندازد

  . پوشاند گویي مي جادوگر دسیسھ بازي است و دروغھاي خود را با بذلھ

. صفت جامة زنان ھم بر او پوشانده است و ھم بر خود تالران براي انتقام گرفتن گفت كھ آن نویسندة مرد
ھ تا گیرد ك كند و رئیسة دیربشتاب از او قول مي دلفین كھ طرد شده بود در دیري گوشة عزلت اختیار مي

احساس  برد، بھ فكر طالق دادن ھمسر بي ھنگامي كھ لئونس بھ بیگناھي او پي مي. پایان عمر عفیف بماند
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افتد، ولي از اینكھ زندگي خود را با نقض اصل اخالقي كاتولیك در مورد  خود و خواستگاري از دلفین مي
ماتیلد بھ نحوي كھ در . شود يداشتن یك زن و ناگسستني بودن ازدواج بھ خطر اندازد دستخوش دودلي م

دارد كھ با او بگریزد و تسلیم احساسات او  سپارد؛ لئونس دلفین را وا مي خور موضوع درام است جان مي
دلفین كھ عاشق . شود پیوندد، گرفتار و محكوم بھ مرگ مي گوید و بھ مھاجران مي شود؛ ولي او را ترك مي

رسد كھ او را تیرباران كرده بودند، و خود او ھم  لي وقتي ميشتابد، و  ستمكاري اوست، براي نجات او مي
  .دھد افتد و جان مي بر زمین مي

اي درآمد تا در آنجا دربارة  معني و اساسًا رمانتیك براي آن نویسنده بھ صورت سكوي خطابھ این طرح بي
؛ و )ث برده بود خود او مذھب پرتستان را بھ ار(مشروعیت طالق و تعصب كاتولیكھا بھ بحث بپردازد 

ھمچنین حقوق اخالقي زنان را در برابر اعمال تبعیض علیھ آنان، و اعتبار وجدان فردي را در مقابل 
دالیل او مورد قبول روشنفكران پاریس واقع . مقررات شرافتي یك طبقة مخصوص مورد بحث قرار دھد

كري و اخالقي فرانسھ روي آورده بود، شد، ولي ناپلئون را، كھ بھ آیین كاتولیك بھ عنوان داروي آشفتگي ف
دوستال دستور داد كھ تا چھل  فرماني صادر كرد و بھ مادام ١٨٠٣اكتبر  ١٣وي در . خشنود نساخت

  .فرسنگي پاریس جلوتر نیاید

بھ اندازة كافي زبان آلماني را فرا گرفتھ بود كھ . دوستال موقع را براي دیدار از آلمان غنیمت شمرد مادام
گویي و ایمار و انجمن  پس چرا اكنون از موسیقي وین، بذلھ. گفت واند، ولي بھ آن زبان سخن نميآن را بخ

نوامبر، با پسرش اوگوست و دخترش آلبرتین و دو نوكر و ھچنین  ٨مند نشود؟ در  سلطنتي برلن بھره
ین گذشت و كنستان كھ در این زمان نسبت بھ او عشق افالطوني داشت و در خدمت او بود در مس از را

  .وارد آلمان شد

  سیاح -٣

آمدند، براي خوردن  نخستین احساس او، در فرانكفورت، مطلوب نبود؛ ھمة مردان بھ نظر او فربھ مي
خوردند؛ و ھنگامي كھ نزدیك او بودند، نفس كشیدن برایش دشوار  زیستند و براي سیگار كشیدن غذا مي مي
مادر گوتھ بھ . تواند قدر پیپھاي آنان را بداند بودند كھ نميآنھا از كار این زن مغرور در شگفت . شد مي

توانستم، از او اجتناب  ھر جا كھ مي. آمد دوستال بھ نظرم مثل سنگ آسیا مي مادام«: فرزند خود نوشت
  گریختم؛ و ھر وقت محل  كردم؛ از رفتن بھ جاھایي كھ قرار بود برود مي مي

شھر تحت استیالي نویسندگان . ژرمن با ملتزمان خود بھ وایمار رفت و محیط را بر اثر شعر مھذب یافت
كارل آوگوستوس و ھمسرش دوشس  و ھنرمندان و موسیقیدانان و فیلسوفان بود؛ دربار زیر نظر دوك

اد تحصیل كرده بودند؛ این افر. شد لویزه، و مادرش آنا آمالي، بھ صورتي مدبرانھ و آزادیخواھانھ اداره مي
گذشتھ از این، بسیاري از . گفتند كشیدند و تقریبًا ھمة آنھا بھ زبان فرانسھ سخن مي بدون افراط سیگار مي

دیدند كھ آن زن  آنھا دلفین را خوانده بودند، عدة بیشتري از جنگ او با ناپلئون خبر داشتند؛ و ھمگي مي
افت شام، نمایش و مجلس رقص ترتیب دادند؛ از شیلر براي او ضی. كند پول دارد و آن را خرج مي

دوستال قسمتھاي طویلي از آثار  ھایي از ویلھلم تل خود را بخواند؛ آنان ضمن آنكھ مادام خواستند كھ صحنھ
گوتھ كھ در آن ھنگام در ینا بود، عذر آورد كھ سرما خورده است . دادند خواند بھ او گوش مي راسین را مي

دوك از وي خواست كھ با این وصف بیاید؛ گوتھ آمد و با مادام با حال ناراحت . اع ورزیدو از رفتن امتن
. ولي از اخطار صریح او مبني بر اینكھ قصد دارد مالحظاتش را چاپ كند بھ وحشت افتاد. گفتگو كرد

شده است  دید گوتھ دیگر ورتر نیست، و از حالت دلدادگي بیرون آمده و بھ اسقف بدل مادام از اینكھ مي
خودرایي شدید من غالبًا او «: گویي گیج كند و در این باره گفتھ است گوتھ كوشید او را با تناقض. نومید شد

شد، و سرعت فكري و لفظي خود را  كشانید، ولي در ھمین حال بود كھ بسیار مھربان مي را بھ نومیدي مي
خوشبختانھ از لحاظ من «ورده است كھ مادام در خاطرات خود چنین آ» .داد بھ طور درخشان نشان مي

دربارة شیلر با محبت و » .كرد زدند؛ شیلر سعي مي گوتھ و ویالنت در كمال خوبي فرانسھ حرف مي
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دربارة گوتھ با احترام سخن گفتھ است؛ گوتھ و ناپلئون تنھا افرادي بودند كھ وي پس از مالقات با آنھا بھ 
شد، ولي عاقبت تحت تأثیر او قرار  عت فكر و حرفش خستھ ميشیلر از سر. برد محدودیتھاي خود پي مي

شیطان مرا بھ زني فرانسوي و فیلسوف رھنمون شد كھ از ھمة «: وي بھ دوستي نوشتھ است. گرفت
ولي با فرھنگترین و . تر، و از ھمھ پر حرفتر است موجودات زنده باروحتر از ھمھ براي نبرد آماده

ھنگامي كھ مادام » .دادم اقعًا جالب توجھ نبود، بھ خودم زحمت نميتیزھوشترین زنان است؛ و اگر و
  .دوستال پس از سھ ماه اقامت در وایمار بھ برلن رفت، مردم نفسي بھ راحت كشیدند

آلود برلن را غم انگیز یافت، رھبران نھضت رمانتیك آلمان یا  وي پس از محیط درخشان وایمار، ھواي مھ
بردند ـ ھگل در ینا بود و  فان در دانشگاھھاي دوردست در انزوا بھ سر ميغایب یا مرده بودند؛ فیلسو

شلگل اكتفا كند كھ  شیلینگ در وورتسبورگ؛ مادام نكر مجبور شد بھ پادشاه و ملكھ و آوگوست ویلھلم فون
وي شلگل را استخدام كرد تا بھ . شد دانش وسیع او دربارة زبانھا و فرھنگھاي مختلف باعث نشاط او مي

عنوان معلم سر خانة فرزندش اوگوست با او بھ كوپھ برود؛ شلگل نیز پذیرفت، و در بدترین وقت ممكن 
  .عاشق او شد

این ضربھ او را بیش از دوئل با ). ١٨٠۴آوریل  ٩(از رسیدن بھ آنجا مطلع شد كھ وي در گذشتھ است 
وانة مالي او؛ بھ عقیدة مادام، پدرش پدرش ھم پشتوانةاخالقي او بود و ھم پشت. ناپلئون پریشان خاطر ساخت

از این . توانستند جاي او را بگیرند ھمیشھ حق داشتھ و ھمیشھ خوب بود؛ و ھیچ یك از عاشقانش ھم نمي
رو، براي تسالي خاطر، بھ نوشتن اثر كوچكي، تحت عنوان اخالق و زندگي خصوصي آقاي نكر، 

. شتن شاھكار خود كرد تحت عنوان دربارة آلمانآنگاه شروع بھ نو. پرداخت كھ سراسر در ستایش اوست
  .فرانك عایدي داشت ١٢٠‘٠٠٠وي بیشتر ثروت پدر خود را بھ ارث برد، و در این ھنگام ساالنھ 

در دسامبر در طلب ھواي آفتابي بھ ایتالیا رفت، و كودكان خود ـ اوگوست، آلبرتین ، و آلبر ـ و شلگل را 
د كھ مادام دربارة ھنر ایتالیا اطالع زیادي ندارد، سمت معلمي او را شلگل چون متوجھ ش. ھمراه خود برد

. ـ شارل لئونارد و سیسموندي بھ آنھا پیوست  در میالن، راھنماي بھتري بھ نام ژان. نیز بر عھده گرفت
سیسموندي كھ بتازگي شروع بھ نوشتن اثر عالمانة خود تحت عنوان تاریخ جمھوریھاي ایتالیا كرده بود، 

ق ژرمن شد ـ یا عاشق فكرش یا ثروتش ـ تا اینكھ سرانجام او نیز، مانند شلگل، پي برد كھ آن زن عاش
. سپس ھمھ با ھم از طریق پارما، مودنا، بولونیا، و آنكونا بھ رم رفتند. گیرد ھرگز فرد عادي را جدي نمي

ھترین مجامع نوشت و بھ او ھایي در معرفي او بھ ب مند بود نامھ ژوزف بوناپارت كھ ھمیشھ بھ او عالقھ
ھا و شاھزاده خانمھاي ایتالیایي مثل  گذاشتند؛ ولي دریافت كھ شاھزاده اشراف بھ او احترام بسیار مي.سپرد

كاردینالھاي درباري جالب توجھ نیستند، زیرا این كاردینالھا بھ عنوان مردان دنیوي با كتابھاي او آشنا 
ون خبر دارند و از اینكھ او پیرو مذھب پروتستان است ناراحت ھستندو از ثروت و مبارزة او با ناپلئ

در آنجا با استقبال عمومي و سرود و موسیقي وارد آكادمي آركادیا شد، و از آن تجربھ براي . شوند نمي
  .معرفي كورین استفاده كرد

نشمندان، بھ كوپھ بازگشت و پس از چندي دوباره محفلش مملو از عاشقان، دوستان، دا ١٨٠۵در ژوئن 
شد ـ حتي یك فرمانروا ) شاھزاده استرھازي از وین، كلوداوشھ عضو شوراي دولتي ناپلئون(سیاستمداران 

سالن او در كوپھ در این زمان از سالن او در پاریس . شد یعني برگزینندة با واریا در میان آن جمع دیده مي
ھمین االن از كوپھ بازگشتم، «: نوشتھ استویكتوردوبونشتتن در این مورد چنین  شارل. بیشتر شھرت یافت

گویي و ظرافت و  بذلھ. ام و كامًال بر اثر ظرایف و لطایف و سرگرمیھاي عقالني گیج و فرسوده شده
تعداد افراد و » .سنجي یك روز در كوپھ از نظیر آن در طي یك سال در اكثر كشورھا بیشتر است نكتھ

ھا را كامًال بر روي صحنھ بیاورند؛ خود ژرمن  كھ بتوانند نمایشنامھاستعداد آنھا بھ اندازة كافي زیاد بود 
ھاي صحنة  عھده گرفت، و بعضي از مھمانان عقیده داشتند كھ فقط ملكھ رھبري را در آندروماك و فدر بھ

. ھاي تكنوازیھاي موسیقي یا شعرخواني بود در موارد دیگر برنامھ. توانند از او بھتر بازي كنند پاریس مي
  شد، گاھي براي سي مھمان؛ پانزده  ر روز سھ بار میز غذا آماده ميد
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  .اي بیابند توانستند بھ گردش بپردازند و دوستان تازه در باغھا عاشقان مي

رفتھ رفتھ شور و ھیجان عشاق ژرمن ـ مونمورانسي، كنستان، شلگل، سیسموندي ـ بھ مقدار زیاد فرو 
چون و چرا خستھ شده بودند، و او بتازگي با  ي بر فداكاري بياین عده از تقاضاي او مبن. نشستھ بود

ونھسالھ، اما رفتار  بارانت جواني بود بیست و سھ سالھ، و ژرمن سي. پروسپرد و بارانت گرم گرفتھ بود
ژرمن بزودي او را خستھ كرد و براي آنكھ از دست ژرمن در امان بماند گوشة عزلت برگزید واز خود 

ھمین حالت است كھ ژرمن آن را در وجود اسوالد كھ در كورین آورده بھ باد تمسخر  تردید نشان داد ـ
مجلدات این داستان كھ روزگاري مشھور بود، اینك نزدیك بھ پایان رسیده بود؛ الجرم الزم . گرفتھ است

ندار پدر پروسپر، استا. اي فرانسوي اجازة چاپ مجدد آن را از پلیس ناپلئون بگیرد بود صاحب چاپخانھ
ژرمن اجازه . بوده است» دار و محتاط  خویشتن« استان لمان، بھ فوشھ اطمینان داد كھ سال گذشتھ مادام 

را در اوسر در دویست كیلومتري پاریس بگذراند؛ در آنجا ویالیي اجاره كرد؛ و  ١٨٠۶گرفت كھ تابستان 
در این شھرھا بھ دیدن او رفتند، و  چندین تن از دوستانش. در پاییز اجازه یافت كھ زمستان بھ روان برود

بعضي از آنھا اظھار امیدواري كردند كھ ناپلئون در جنگ دشواري كھ با آن درگیر است و باعث شده 
است كھ وي زمستان را بھ اتفاق لشكریانش در ھواي منجمدشمالي بگذراند سرانجام با شكست مواجھ 

. كرد گشود و او را از این احساسات با خبر مي يھاي ژرمن را م پلیس مخفي ناپلئون نامھ. خواھد شد
دوستال، بھ پاریس نزدیك  نگذارید آن سگ ماده، مادام« : دسامبر با خشم بھ فوشھ نوشت ٣١ناپلئون در 

ژرمن در نھاني و طي مدت كوتاھي در حدود بھار ( » .دانم كھ از این شھر زیاد دور نیست مي. شود
آوریل بھ  ٩دید در  ناپلئون ضمن تداركاتي كھ براي نبرد فریدالند مي. ) مخفیانھ وارد پاریس شد ١٨٠٧

  :فوشھ نوشت

توانید  اي است كھ از آن مي رسد، نامھ دوستال بھ دست من مي در میان ھزار و یك چیزي كھ در مورد مادام
ات احوال واقعًا مشكل است با دیدن تغییر. … استنباط كنید كھ با چھ زن فرانسوي عجیبي سرو كار داریم

ھایي این گروه  گویم چھ نقشھ نمي. این روسپي ـ آن ھم روسپي زشت ـ بتوانیم جلوي خشم خود را بگیریم
مضحك طرح كرده است كھ اگر بر اثر حادثة مساعدي كشتھ شوم چھ خواھد كرد، زیرا فرض بر آن است 

  .كھ وزیر پلیس باید از آن با خبر باشد

  :مھ دوباره بھ فوشھ نوشت ١١و در 

گوید ملكي در درة  مي. … اي نامفھوم براي من نوشتھ است دوستال دیوانھ یك نامة شش صفحھ این مادام
بھ شما . دھد كھ در پاریس مقیم شود گیرد كھ این عمل بھ او حق مي مونمورانسي خریده است و نتیجھ مي

اگر مدارك مبسوط . ایم شكنجھ دادهكنم كھ اگر این زن را در این امید باقي بگذاریم، بیھوده او را  تكرار مي
كارھایي را كھ در ملك خود در طي دو ماه اقامتش در آنجا انجام داده است بھ شما نشان دھم، غرق تعجب 

راستي عجیب است كھ من، با آنكھ در پانصد فرسنگي فرانسھ ھستم، بھتر از وزیر پلیس خودم . خواھید شد
  .گذرد دانم كھ در آنجا چھ مي مي

كنستان كھ با وجود بیوفایي او . ، ژرمن بر خالف میل خود بھ كوپھ بازگشت١٨٠٧آوریل  ٢۵ین، در بنابرا
ژرمن چون . پایدار مانده بود ھمراھش رفت، ولي در دول راه خود را كج كرد تا نزد پدر بیمار خود بماند

. ، خود را خواھد كشتبھ كوپھ رسید شلگل را فرستاد تا بھ كنستان بگوید كھ اگر بزودي بھ او نپیوندد
باز آمد و در سكوت، ولي  قو،ست نھ آواز ا سیرنھا اي از دانست كھ این تھدید با سابقھ نغمھ بنژامن مي

تواند  انسان چگونھ مي«داشت، ولي  وي از مدتھا پیش دیگر او را دوست نمي. مالمتھاي او را تحمل كرد
ژوئیھ، ژولیت ركامیھ آمد تا مدت  ١٠در» حقیقت را بھ كسي بگوید كھ تنھا پاسخش خوردن تریاك است؟
  .بماند درازي نزد او بماند؛ ژرمن شیفتة او شد و تصمیم گرفت زنده

اش شھرتي بخشید كھ  بھ نویسنده ١٨٠٧پلیس اجازه داد كھ كورین بھ چاپ برسد، و انتشار آن در بھار 
مجالتي كھ تحت نظارت دولت قرار . موجب تسالي خاطر او پس از پیروزي ناپلئون در فریدالند شد
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امروزه . دة خود را ابراز كردندداشتند با آن بھ مخالفت برخاستند، ولي ھزاران نفر آن اثر را خواندند و عقی
اي  كننده بریم ـ داستان تخیلي پرشوري است كھ در البالي آن مباحث خستھ از محتواي آن زیاد لذت نمي

چھرة «است در بارة مناظر طبیعي، اخالق، مذھب، عادات؛ ادبیات و ھنر ایتالیا؛ و ھیچ كس ھم از 
كھ در چشم قھرمان » برق آسماني«، یا )و جرئت است عزم شود بي كھ بعد معلوم مي(قھرمان آن » مردانة

، دربارة سرزمین ایتالیا آنقدرھا مطلب ١٨٠٧در سال . آید ، بھ ھیجان نمي» برتخت نشستھ است«زن 
در پاریس رمان بالھاي . ننوشتھ بودند و آن كشور از لحاظ تاریخ و ھنر بیش از كشور ما شناختھ نشده بود

كوشید خود را از تسلط پدران و مادران، قیود اقتصادي، و  نتیك ميگسترد؛ عشق رما خود را مي
كورین ھمة این . رسانید ممنوعیتھاي اخالقي رھا سازد؛ حقوق زن صداي خود را بھ گوش مردم مي

گفت و عودي مسحوركننده  گویي جمع شده بود كھ بالبداھھ شعر مي زیباییھا را داشت كھ در وجود بدیھھ
شالي ھندي در پیرامون گیسوان «جواني بھ طور محسوس ھمان ژرمن است كھ  كورین در. نواخت مي

گذشتھ » اش بیشتر مردانھ است؛ چھره… بازوانش بینھایت زیباست،… سیاه و درخشان خود انداختھ است؛
عجب »   .آنچھ را كھ طبیعي، تخیلي، درست، عالي، نیرومند و شیرین است با ھم دارد« از این، گفتارش

  ھلن گرفتار شده بود آن كتاب را بر دست گرفت و  احساس كھ در سنت راطور بيآنكھ امپ

  درك آلمان -۴

دوستال در این  طلب، مادام مشرب و لذت عالوه بر وظیفة براندازي ناپلئون و ادارة مجمعي از افراد خوش
كھ اثر  حتي در روزگاري. ھنگام كار حساس معرفي كردن آلمان را براي فرانسویان بھ عھده گرفت

كرد، مادام در ضمیر خود  جدیدش كورین، در برابر مطبوعات سرسپرده، براي حیات خود مبارزه مي
براي آنكھ از ھر لحاظ . داد طرح اثري پنھاني و جسورانھ را دربارة سرزمین ماوراء راین گسترش مي

  . آماده باشد، سفر دیگري بھ اروپاي مركزي در پیش گرفت

كوپھ را ترك كرد در ) ژوزف اوژینھ (آلبر، آلبرتین، شلگل، و نوكر خود اوژن  با ١٨٠٧نوامبر  ٣٠در 
طي سھ یا پنج ھفتھ . وین آثاري ازھایدن، گلوك، و موتسارت گوش كرد، ولي نامي از بتھوون نبرده است

شنھاد اي عاشقانھ با افسري اتریشي بھ نام موریتس اودونل برقرار ساخت، بھ او پی اقامت در آلمان، مكاتبھ
ھایي بھ كنستان نوشت و در آنھا مراتب دلباختگي و  پول و ازدواج كرد، ولي او را از دست داد؛ نامھ

قلبم ، زندگیم، ھر چھ دارم مال توست، اگر بخواھي و ھر گونھ « : وفاداري بینھایت خود را عرضھ داشت
در تپلیتس و پیرنا با . عت كرد؛ كنستان ھم بھ گرفتن مبلغي پول بھ عنوان وام از او قنا»  كھ بخواھي

نگاري مخالف ناپلئون بود بھ مذاكره پرداخت؛ ناپلئون چون از این  فریدریش فون گنتس كھ روزنامھ
در ماه (خواھد عھدنامة صلحي را بر ھم زند كھ اخیرًا  مالقاتھا خبر یافت، چنین نتیجھ گرفت كھ آن زن مي

نھ گوتھ ) فوت كرده بود ١٨٠۵كھ در (مادام نھ شیلر را یافت  در وایمار. در تیلزیت منعقد شده بود) ژوئیھ
  .گشت از آنجا بھ گوتا و فرانكفورت رفت، ولي چون ناگھان بیمار و پریشانحال شد، شتابان بھ كوپھ باز. را

اثر نبوده باشد؛ شلگل ھم در این گرایش سھمي داشت؛  شاید این احساس مرگ در گرایش او بھ رازوري بي
نویس  ورنر نمایشنامھ كرودنر متورع و زاھد و تساخاریاس فون بسیار قویتري از طرف یولي ولي تأثیر

در اكتبر آن سال، مھمانان، آلماني و . در كوپھ اقامت داشتند ١٨٠٨ھرزه و فاسق اعمال شد كھ ھر دو در 
ژرمن بھ . دزبان نیز بیشتر آلماني بود، و انوار عصر روشنگري، مذھبي رازورانھ بھ وجود آورده بو

بر روي این زمین ھیچ واقعیتي وجود ندارد مگر مذھب و قدرت عشق؛ باقي حتي «: اودونل چنین نوشت
  » .گریزپاتر از عمر و زندگي است

نزدیك بھ اتمام بود، و نویسنده  ١٨١٠این اثر در سال . در این حال بود كھ كتاب دربارة آلمان را نوشت
اي خاضعانھ بھ ناپلئون نوشت و بھ او گفت  از این رو نامھ. میل داشت كھ در زمان چاپ آن در پاریس باشد

» .آموزد یم را بھ انسان ميكند وسرنوشت، تسل بدبختي ھمة صفات را نرم مي] تبعید و [ھشت سال «كھ 

pymansetareh@yahoo.com



. قصد او این بود كھ بھ آمریكا برود؛ تقاضاي گذرنامھ كرد و اجازه خواست كھ موقتًا در پاریس بماند
  با خانوادة  ١٨١٠با وجود این، در آوریل. گذرنامھ را بھ او دادند، ولي اجازه را نھ

در اوت، بھ فوسھ كھ در . زیر نظر گرفترفت و از آنجا كار چاپ سھ جلد دستنوشتة خود را در تور ) بلوا
  .آن نواحي بود نقل مكان كرد

ھاي چاپي دو جلد اول توسط نیكول رئیس چاپخانھ ، براي سانسور، نزد بازرسھاي مطبوعات در  نمونھ
ھزار  نیكول پنج. اھمیت، موافقت كردند آنھا با انتشار كتاب، پس از حذف چند جملة بي. پاریس ارسال شد

ژوئن فوشھ، كھ مردي ھمدرد و ھمفكر  ٣در . ھاي اول را نزد افراد متنفذ فرستاد ار داد، و نسخھنسخھ انتش
ساواري گرفت كھ مردي خشن و سختگیر بود و  بود، از مقام وزارت پلیس معزول شد، و جاي او را رنھ

د بازرس ھاي چاپي جلد سوم را نز سپتامبر، ژولیت ركامیھ نمونھ ٢۵در . دوروویگو لقب داشت دوك
اي از مؤلف خطاب بھ امپراطور  ھاي كامل چاپي را نزد ملكھ اورتانس، ھمراه با نامھ مطبوعات و نمونھ

اي بھ حال فرانسھ و فرمانرواي آن  ساواري، ظاھرًا با موافقت ناپلئون، نظر داد كھ آن كتاب بھ اندازه. آورد
و بھ ناشر دستور داد كھ انتشار كتاب را از این ر. كشور نامساعد است كھ توزیع آن مجاز نخواھد بود

درنگ  بایستي بي دوستال فرستاد كھ مي آمیزي براي مادام اكتبر یادداشت خشونت ١٣متوقف سازد، و در 
اي ژاندارم وارد  اكتبر دستھ ١١در . قصد اعالم شدة خود را مبني بر رفتن بھ آمریكا بھ اجرا درآورد

ھاي موجود كتاب را با خود بردند؛  ه را درھم شكستند، و ھمة نسخھچاپخانھ شدند و فرمھاي حروفچیني شد
افسران دیگري خواھان دست نوشتھ شدند؛ ژرمن متن كتاب را بھ آنھا داد، ولي .و بعدھا آن را خمیر كردند

مؤلف زیانھاي صاحب چاپخانھ را جبران نمود و بھ كوپھ . پسرش اوگوست یك نسخھ را پنھان و حفظ كرد
  .گریخت

انتشار یافت كوششي واقعي بود تا بھ اختصار و با دلسوزي كلیة  ١٨١٣ب در بارة آلمان كھ در كتا
اینكھ زني با آن ھمھ گرفتاري و . سیماھاي مختلف تمدن آلمان را در عصر ناپلئون مورد بررسي قرار دھد

یھاي آن روزگار عاشقان بسیار، وقت و نیرو و شایستگي تألیف چنین اثري را داشتھ باشد، یكي از شگفت
شد با  المللي تلقي مي وي خون سویسي در رگ داشت ـ و سویس كشوري بین. شورانگیز است

پایان؛ الجرم آماده  ھولشتاین ازدواج كرده بود؛ از لحاظ مذھب پروتستان بود؛ و تنفرش از ناپلئون بي بارون
مستقیم از ناپلئون و استبداد  زلة انتقاد غیربود كھ آلمان را تقریبًا از ھر عیب مبرا بداند، فضایل آن را بھ من

بھ شمار آرد، و آن را بھ عنوان صاحب فرھنگي غني از لحاظ احساس، مھرباني، و مذھب بھ فرانسویان 
را كھ در  »شكاكیت«بدگماني و  »كلبيفلسفة «و  »گرایي لعق«نشان دھد، و شایستگي آن را داشتھ باشد كھ 

  .كند آن عصر میان فرانسویان با سواد رایج بود اصالح

  دوستال توجھي بھ وین نداشت، و حاآلنكھ این شھر مانند خود او ھم عجبآنكھ مادام

شاد بر اثر میگساري و سخنگویي، غمگین در نتیجة فناپذیري عشق و كثرت  –شاد بود و ھم غمگین 
؛ وغش غل  وین كاتولیك بود و جنوبیتر با موسیقي، ھنر ، و ایماني تقریبًا بي. پیروزیھاي ناپلئون

در وین سخن از كانت . اي متزلزل دوستال پروتستان بود و شمالي، پرخور و با احساس و با فلسفھ مادام
گویي جایي در آن شھر نداشت،  وذوق جدل در میان نبود؛ بذلھ شد؛ شوق نبود، بلكھ از موتسارت صحبت مي

كان، و گردش در پراتر و آالیش مصاحبت با دوستان و دوستداران، پدران و مادران و كود بلكھ لذت بي
  .تماشاي گذر آرام آب دانوب مطرح بود

جو ، بوي توتون بھ صورت جوي ضخیم و  بخاري ، آب«كردند؛  حتي آلمانھا او را بھ صورتي مشوش مي
بر » .رسید تمایلي بھ فرار از آن داشتھ باشند گرم افراد عادي را چنان احاطھ كرده بود كھ بھ نظر نمي

باس آلمانھا، سربزیري كامل مردان، و آمادگي آنھا براي تسلیم شدن بھ قدرت افسوس سادگي یكنواخت ل
خورد تا در سایر نقاط؛ ھمھ كس  بھ صورت طبقاتي درآمدن مردم در آلمان بیشتر بھ چشم مي«. خورد مي

وي در آلمان آن معاشرت اشراف، » .گویي مقام ثابت اوست… ماند، در مقام خود و در جاي خود مي
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یافت؛ در اینجا  سندگان، ھنرمندان، سرداران و سیاستمداران را كھ در جامعة فرانسوي دیده بود نمينوی
؛ طبقة حاكم بھ صورت »آورند اشراف عقاید زیادي ندارند، ادیبان تجربة زیادي در امور بدست نمي«

در . گذراند ر ھوا ميماند، طبقة روشنفكر وقت خود را بھ تفكرات بیھوده و ساختن قصر د فئودالي باقي مي
سیاست دریایي بھ انگلیس تعلق دارد؛ «: كند كھ گفتھ بود اینجا مادام طنزمشھور پول ریشتر را نقل مي

در این باره مادام دوستال سخني مناسب گفتھ است » .سیادت بري بھ فرانسویان، و سیادت ھوایي بھ آلمانھا
آنكھ آن را با عادت بھ كار و پیشھ و بھ  ، مگركند توسعة دانش در عصر جدید اخالق را ضعیف مي«كھ 

  ».كار بردن اراده قوي كنند

ستود، ولي از زبان آلماني، با تراكم حروف  دانشگاھھاي آلمان را بھ عنوان بھترین دانشگاھھاي جھان مي
 كشاند كرد، و از طول و ساخت جملة آلماني كھ فعل اصلي را بھ آخر جملھ مي بیصدایش، اظھار تأسف مي

از جنبة مباحثة . شد؛ بھ عقیدة او ، وقفھ حیات مكالمھ است كرد ناراحت مي و بدین ترتیب وقفھ را دشوار مي
دید؛ و این وضع در نظر او بھ سبب نبودن  پر حرارت ولي مؤدب سالنھاي پاریس چیز زیادي در آلمان نمي

سبب این عادت آلمانھا بود كھ  اي ھم بھ كند، و تا اندازه یك پایتخت ملي بود كھ ھوشمندان را بھ دور ھم جمع
. گذاشتند آمدند، زنھا را كنار مي چون مردھا درصدد سیگار كشیدن و صحبت كردن بر سر میز شام برمي

دھد  زنند؛ وضع نظامي نوعي خشونت بھ آنھا مي در برلن مردھا جز با خودشان با كسي دیگر حرف نمي«
اما در وایمار زنھا با فرھنگ و » .ت با زنان زحمتي بھ خود بدھندشود كھ در بارة معاشر كھ مانع از آن مي

اي از  كرد كھ شاعران گوشھ پیشھ بودند، سربازان بھ رعایت آداب توجھ داشتند، و دوك درك مي عاشق
  ادیبان آلماني از «. دھند تاریخ را بھ او اختصاص مي

و حتي نثر آلماني داشت؛ وي بھ صراحت و  راھنماي ما اشكاالتي در ارزیابي اختالفات جزیي شعر آلماني
اما در قیام رمانتیك آلمانھا علیھ . دید وضوح فرانسوي معتاد بود و گفتار آلمانھا را دشوار و دانشمندانھ مي

بھ عقیدة او سبك كالسیك متكي بر آثار كالسیك . گرفت قالبھا و محدودیتھاي كالسیك، طرف آنھا را مي
آمد، و در  ي ادبیات رمانتیك، برخالف، از االھیات مسیحي و احساسات پدید ميیونان و روم قدیم بود؛ ول

ھا و آھنگھاي شمالي در اوایل قرون وسطي  ھاي مربوط بھ شھسواران، اسطوره افسانھ تروبادورھا،اشعار 
كردند، و بھ  اساسًا، شاید اختالف در این بود كھ بھ طرز كالسیك نفس را تابع واقعیت مي. ددوان ریشھ مي

  .شیوة رمانتیك واقعیت را تابع نفس

پذیرفت، زیرا فلسفة آلماني مانند  رغم دشواري آن، مي دوستال فلسفة آلمان را ، علي بھ ھمین علت، مادام
دوستال  دید بھتر از ھمة انقالبات علمي، مادام اي مي ه عجزكرد، و در آگاھي، م خود او بر نفس تأكید مي

كرد، و  شود محدود مي روانشناسي الك و كوندیاك را ، كھ معرفت را بھ آنچھ از طریق حواس كسب مي
بھ عقیدة او این وضع ناگزیر بھ . كرد ھا را تأثیرات مواد خارجي دانست رد مي بدین ترتیب ھمة ایده

وي در یكي از طوالنیترین فصلھاي كتاب، با فروتني و بدون . شد و الحاد منجر مي) ایيگر ماده(ماتریالیسم 
فكر بھ عنوان یك عامل فعال در درك : ھیچ ادعایي، كوشید تا عصارة نقد عقل محض اثر كانت را بیان كند

مال است، و واقعیت، اھمیت خود را بھ دست آورده است؛ ارادة آزاد بھ منزلة یك عنصر فعال در تعیین اع
كانت با دستي قوي «دوستال عقیده داشت كھ بر اثر این فرضیات،  مادام. وجدان، یك جزء اساسي در اخالق

و بدین ترتیب اساس فلسفي مسیحیت را بھ عنوان یك » قلمرو روح و احساس را از یكدیگر جدا كرده است،
  .مجموعة اخالقي مؤثر نشان داده بود

تواند  را در ھم ریختھ بود، معتقد بود كھ ھیچ تمدني نمي» احكام عشره«شم از اگر چھ مادام دوستال حكم ش
بھ عقیدة او . نظر كند تواند از عقیدة مذھبي صرف بدون اخالق پایدار بماند، و ھیچ مجموعة اخالقي نمي

» دھد، گیرد سعادت نمي خرد بھ جاي آنچھ كھ مي«آمیز است؛  استدالل در بارة مذھب یك روش خیانت
دوستال  ؛ در این مورد، امپراطور و مادام»تسالي فقر، ثروت مستمندان، آیندة محتضران است«ذھب م

رو مادام آیین پروتستان فعال آلمان را بھ آیین كاتولیك غیرواقعي فرانسویان طبقة باال  از این. توافق داشتند
ھا بھ گوش  ھا و كوچھ خانھداد؛ از سرودھاي مذھبي با شكوھي كھ از گلوي ھمسرایان و از  ترجیح مي

  دربارة . كرد  آمد، و از توجھ فرانسویان بھ بورس و واگذاري فقرا بھ خداوند انتقاد مي رسید بھ ھیجان مي مي
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  . رازورانھ ـ یك احساس دروني نسبت بھ خدایي كھ ھمھ جا حاضر است» شور«دفاعي بود از 

دوستال و مقتضیات زمان  كھ بر اثر حالت و طبع مادامرویھمرفتھ كتاب در بارة آلمان با قبول محدودیتھایي 
در آن وجود دارد یكي از كتابھاي برجستة عصر است، و جھشي دشوار از كورین بھ كانت؛ اگر ناپلئون 

كتاب » .اي بھ مسائل دولتي ندارد كتاب خوبي است براي زني كھ عالقھ« ستود  آن را بھ این صورت مي
دوستال از بازرسي مطبوعات شدیدًا انتقاد كرده بود، ولي منع ورود  مادام .داد ارزش خود را از دست مي

وي در بسیاري از صفحات كتاب از . آن كتاب بھ فرانسھ بھ منزلة نشان دادن و تقویت نظریات او بود
ولي در غالب موارد از فرانسھ بھ زیان آلمان بھ ستایش پرداختھ بود و . آلمان بھ زیان فرانسھ تمجید كرد

از موضوعات پیچیده . در صدھا عبارت عشق خود را براي سرزمین بومي و ممنوع خود ابراز داشتھ بود
اعتناعي گذشتھ بود، ولي قصد داشتھ بود كھ توجھ عدة زیادي از خوانندگان را بھ خود  و انتزاعي با بي

ن فرھنگھا بود، این عمل وي مایل بھ پیوند داد. المللي را پیش ببرد جلب كند، و بدان وسیلھ تفاھمي بین
مطالب را ھوشمندانھ، . ممكن بود بھ وحدت كنفدراسیون راین با فرانسھ كھ موردنظر ناپلئون بود كمك كند

آراست كھ باعث افزایش معلومات  نوشت، و صفحات كتاب را با عقاید و افكاري مي آمیز مي و گاھي طنز
انكھ كولریج و كارالیل نیز، كمي بعد، آن را بھ انگلیس سرانجام، آلمان را بھ فرانسھ نشان داد، چن. شد مي

این كتاب باید بھ منزلة ماشین عظیمي تلقي شود كھ شكافي وسیع در آن «: گوتھ گفتھ است . نشان دادند
كرد بھ وجود آورده است؛ بھ طوري كھ در  دیوار چیني تعصب دیرینھ كھ دو كشور را از یكدیگر جدا مي

بھتر شناختھ شدیم ـ حقیقتي كھ مسلمًا نفوذ ]  آلمانھا[در آن سوي دریاي مانش ما آن سوي راین و بعدھا 
  .بود»  اروپایي خوبي«دوستال  مادام» زیادي در سراسر اروپاي غربي براي ما ایجاد خواھد كرد،

  پیروزي ناتمام – ۵

بایستي  زندگي و فكر او ميدید كھ حاصل  تواند بفھمد كھ ژرمن دوستال از اینكھ مي اي دیگر مي تنھا نویسنده
كرد و ظاھرًا مرده و عبث مانند كودكي بود كھ در ھنگام تولد  در زوایاي كوپھ پنھان بماند، چھ احساسي مي

اش بھ وسیلة عمال امپراطور محاصره شده است، و بعضي از  وي پي برد كھ خانھ. خفھ شده باشد
آید مورد انتقام  بدھند، و ھر دوستي كھ بھ دیدنش مياند كھ گزارشھایي در بارة او  مستخدمانش رشوه گرفتھ

اشرافي كھ زندگي و ثروتشان در طي انقالب بھ وسیلة او حفظ شده بود در این . شد امپراطور واقع مي
  . ھنگام مواظب بودند كھ نزدیك او نیایند

آن زمان قریب  روكا آشنا شد، كھ در با آلبر ـژان ١٨١١در . ژرمن در این زمان دو تسالي خاطر داشت
  بیست 

این زمان چھل و پنج  مادام در. وي عاشق ژرمن قھرمان شد. برد لنگ شده بود، و از بیماري سل رنج مي
نمود؛ و اخالقًا فاسد ولي از لحاظ فكري درخشان بود ولي از  سال داشت؛ از لحاظ جسماني جالب توجھ نمي

ژرمن از عشق جدید بھ عنوان عاملي كھ با . كردژان او را تصرف، و آبستن . ھا داشت افسون مالي بھره
این آرزو بود كھ اگر  تسالي خاطر دیگرش . اندازد استقبال كرد كند و آن را بھ تأخیر مي پیري مبارزه مي

توانست از  ولي نمي. بتواند بھ سوئد یا انگلیس برود، ممكن است ناشري براي شاھكار مخفي خود بیابد
این رو درصدد برآمد كھ دستنوشتة خود  از. طة ناپلئون بود بھ آنجا سفر كندطریق ھیچ كشوري كھ زیر سل

را در نھان بھ اتریش ببرد، و از آنجا از طریق روسیھ بھ سن پطرز بورگ، و سپس بھ استكھلم، رسانیده 
ي اي كھ او آن را بھ شھرت رسانده بود، برایش كار آسان ترك كردن خانھ. از شاھزاده برنادوت كمك بگیرد

چگونھ آرامگاه مادر خود را ترك گوید و از آرامگاه پدر خود كھ ھنوز در نظر او ھوشمندي سیاسي . نبود
پسر روكا تولد یافت، و او را  ١٨١٢آوریل  ١٧و مردي مقدس و متخصص مالي بود جدا شود؟ باري، در 

راه دختر خود ژرمن از دست ھمة جاسوسان گریخت، و ھم ١٨١٢مة  ٢٣در . نزد پرستاري فرستادند
آلبرتین، و دو پسر و عاشق دیرین خود شلگل و عاشق جدید خود روكا عازم وین شد، و امیدوار بود كھ در 

اي براي رفتن بھ روسیھ بھ دست آرد، و سپس بھ سن پطرزبورگ نزد تزار خوش اندام و  آنجا گذرنامھ
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ز از رودخانة نیمن گذشت و وارد ژوئن ناپلئون با پانصد ھزار سربا ٢٢در . جوانمرد و بخشنده برود
  .روسیھ شد بھ این امید كھ با تزار شكست خورده و توبھ كار مواجھ شود

ھا و  با توجھ بھ برخورد شگفت اراده. این سفر را در كتاب ده سال در تبعید آورده است ژرمن سرگذشت
احتماًال وحشي  مردمي كند كھ چگونھ از میان صدھا مانع و این زن تعجب مي حوادث، انسان از شجاعت

از . گذشت و بھ ژیتومبر در قسمت روسي لھستان رفت، و آن ھم ھشت روز پیش از حركت قواي ناپلئون
آنجا بھ كیف و سپس بھ مسكو شتافت تا سرنوشت را بھ مبارزه بطلبد، و مدتي درنگ كرد تا كرملین را 

آنگاه یك . زمینة علم و ادبیات مالقات كندھاي كلیسایي گوش دھد؛ و رھبران محلي را در  ببیند؛ بھ آھنگ
جا، در  ھمھ. پطرزبورگ رفت ماه پیش از ورود ناپلئون، مسكو را ترك كرد و از طریق نووگورود بھ سن

وي از تزار تملق . شھرھاي ضمن راه، او را بھ عنوان متفقي برجستھ در جنگ علیھ مھاجم پذیرا شدند
ھر دو با ھم نقشھ كشیدند كھ برنادوت را بر تخت سلطنت فرانسھ . میدگفت و او را امید لیبرالیسم اروپا نا

  .بنشانند

پس از . اي علیھ ناپلئون كند در ماه سپتامبر بھ استكھلم رسید و امیدوار بود كھ برنادوت را وارد در اتحادیھ
اھالي لندن از او بھ عنوان زن اول اروپا استقبال . ھشت ماه اقامت در سوئد، از راه دریا بھ انگلیس رفت

وي بدون اشكال با ناشر آثار بایرن بھ نام  كردند؛ بایرن و سایر بزرگان براي اداي احترام نزدش آمدند، و
  جان ماري قراردادي براي انتشار مجالتي كھ 

سپس در . ناپلئون را در الیپزیگ شكست دادند، بھ سوي پاریس رفتند، و لویي ھجدھم را بر تخت نشاندند
بعید باز ، مادام دوستال از راه مانش بازگشت و سالن خود را در پاریس پس از ده سال ت١٨١۴مة  ١٢

مانند تزار آلكساندر، و لینگتن، برنادوت، كنینگ،  -كرد، و مشغول پذیرایي از بزرگان ممالك مختلف
ژرمن از آلكساندر تقاضا . شد؛ كنستان نیز بھ او پیوست، و مادام ركامیھ دوباره درخشید –تالران، الفایت 
اندر و تالران لویي ھجدھم را ترغیب كردند ھاي آزادیخواھانة خود را بھ یاد بیاورد؛ آلكس كرد كھ اعالمیھ

» اعطا«شوند  كھ یك قانون اساسي با دو مجلس بر اساس نمونة كار انگلیسیھا بھ اتباعي كھ دوباره متحد مي
را دوست نداشت؛ مایل بود » اعطا«اما مادام كلمة . كند؛ سرانجام، مونتسكیو حرف خود را بر كرسي نشاند

پیروزمند و مغرور بھ كوپھ بازگشت، ولي  ١٨١۴در ژوئیة . بھ رسمیت بشناسد كھ پادشاه حاكمیت مردم را
  .كرد نزدیك شدن مرگ را احساس مي

با . انگیز او رو بھ زوال برود ماجراھا، نبردھا، حتي پیروزیھایش باعث شده بود كھ نیروي حیاتي شگفت
تیب ازدواج دختر خود را با دوك این، در كمال وفاداري بھ مواظبت از روكاي محتضر پرداخت، تر وجود 

اي خود تحت عنوان مالحظاتي  دوبروي داد، و شروع كرد بھ نوشتن آخر اثر درخشان و ششصد صفحھ
بخش اول كتاب دفاعي بود از ھمة سیاستھاي نكر؛ بخش دوم . دربارة حوادث عمدة مھم انقالب فرانسھ

وي زمام حكومت را بھ دست گرفت، ھر اقدام او  پس از آنكھ. اختصاص بھ انتقاد از استبداد ناپلئون داشت
ھایي براي استبداد بھ  بھ سوي استبداد بود؛ و جنگھاي او براي نمایش و بھانھ در نظر مادام دوستال قدمي

ایتالیایي قرون چھاردھم و  مستبدان«مادام پیش از ستندال، و مدتھا قبل از تن، ناپلئون را بھ . آمد شمار مي
آنكھ  ناپلئون كتاب شھریار اثر ماكیاولي را خوانده و اصول آن را پذیرفتھ بود، بي. كرده بودمانند » پانزدھم

اي بود براي  فرانسھ در واقع میھن او نبود، بلكھ وسیلھ. عشق مشابھي در مورد كشور خود احساس كند
ود، بلكھ ابزاري مذھب در نظر او بھ منزلة پذیرش خاضعانة موجودي متعال نب. رسیدن او بھ ھدفھاي دیگر

خونخوار . رفتند مردان و زنان انسان نبودند؛ ابزارھاي كار بھ شمار مي. بود براي بھ دست آوردن قدرت
سبعیت یك كوندوتیره را داشت، نھ رفتار . داد اعتنایي نشان مي نبود، ولي ھمیشھ بھ كشت و كشتار جنگ بي

اي كھ آخرین پناھگاه آزادي بود، و ھر  ر روزنامھھرگونھ نطق و اندیشھ، ھ. یك انسان مؤدب و با وقار را
تاجدار قرار  این فرد عامي رفت زیر نظر سالني كھ بھ مثابة قلعة افكار آزادیخواھانة فرانسھ بھ شمار مي

ناپلئون فرزند انقالب نبود؛ اگر ھم بود، بھ . كرد گرفت كھ بھ عنوان قاضي و بازرس مطبوعات رفتار مي
  . ر خود را بھ قتل رسانده باشدمنزلة كسي بود كھ پد
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اي براي كشتن امپراطور مخلوع در جریان است، با عجلھ برادرش  مادام دوستان چون شنید كھ توطئھ
ژوزف را از واقعھ آگاه كرد، و حاضر شد بھ جزیرة الب برود و دشمن شكست خورده خود را حفظ كند؛ 

  ناپلئون مختصري در تقدیر 

ت دوبار بر فرانسھ مستولي شد، مادام از تعجب دربارة دلیري او نتوانست از الب بازگشت و بدون زحم
وي آنچھ را كھ براي بازیافتن . من بھ رجزخواني علیھ ناپلئون نخواھم پرداخت«: خودداري كند و گفت

تخت و تاجش طبیعي بود انجام داده است، و حركت او ازكان بھ پاریس یكي از بزرگترین مظاھر تھور و 
  ».توان یاد كرد ت كھ در تاریخ از آن ميجرئت اس

وي از اشغال فرانسھ توسط قواي بیگانھ . پس از واترلو، مادام سرانجام از صحنة سیاست كناره گرفت
خشنود نبود؛ ھمچنین از شتاب اشراف رژیم گذشتھ براي بازیافتن اراضي و ثروت و قدرت خود اظھار 

فرانكي را كھ  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠اینكھ از دست لویي ھجدھم  ازاین، خوشحال بود  با وجود . كرد رضایت نمي
 ١٠در . این مبلغ را نكر بھ خزانة فرانسھ وام داده بود وي بھ نكر یا وارثانش بدھكار بود دریافت دارد؛

اكتبر، اگر چھ ھر دو بیمار بودند، بھ  ١۶در . ، مادام بھ طور خصوصي با روكا ازدواج كرد١٨١۶اكتبر 
مشھورترین . این فرصت، آخرین پیروزي او بود .ژرمن سالن خود را دوباره باز كردپاریس رفتند، و 

و لینگتن از انگلیس، بلوشر و ویلھلم فون ھومبولت از پروس، كانووا : افراد در پاریس بھ دیدن او آمدند
رستي ژرمن اما تند. در آنجا شاتو بریان روابط عاشقانة خود را با مادام ركامیھ از سرگرفت. ایتالیا از

رفت، و چون سلطنت طلبان درصدد برآمدند كھ ھرگونھ اثر انقالب را از زندگي  بسرعت از بین مي
این خود ھمان رؤیایي نبود كھ وي  .سیاسي فرانسھ محو كنند، سرخوردگي او از تجدید سلطنت افزایش یافت

مجریھ و قضائیھ در دست یك  كتاب مالحظات او استبداد را بھ معناي اجتماع قدرت. انتظار آن را داشت
فرد تعریف كرده، و در مورد یك مجلس ملي كھ كامًال بھ وسیلة یك ملت مستقل انتخاب شده باشد اصرار 

  .ورزیده بود

بدن او بر اثر شور و ھیجان ضعیف و در نتیجة . مادام دوستال عمرش وفا نكرد كھ انتشار كتاب را ببیند
این  از. رفت د او فقط بھ وسیلة مقادیر روزافزون تریاك بھ خواب مياستعمال دارو مسموم شده بود، و خو

فوریة  ٢١در . آورد موجب اضمحالل بدنش شد رو كوششي كھ وي براي تقویت فكر خود بھ عمل مي
، ضمن آنكھ در ضیافتي كھ بھ توسط یكي از وزیران لویي ھجدھم برپا شده بود از پلھ ھا باال ١٨١٧

تا سھ ماه بر پشت خوابید و قادر بھ . مین افتاد و در نتیجة سكتة مغزي فلج شدرفت، غش كرد و بر ز مي
بنا بھ اصرار او، دخترش وظیفة . توانست سخن بگوید، و گرفتار یك سلسلھ درد بود حركت نبود، ولي مي

ام،  ھمیشھ بھ یك صورت بوده«گفت كھ  مادام بھ شاتوبریان چنین مي. مھمانداري در سالن را بھ عھده گرفت
در سالروز سقوط باستیل  ١٨١٧ژوئیة  ١۴در » .خدا و پدرم و آزادي را دوست داشتھ ام. جدي و غمناك

چھارسال بعد، دشمن بزرگ او كھ پنجاه و دو سال . جان سپرد، در حالي كھ ھنوز پنجاه و یكسالھ نشده بود
  .بیش نداشت در گذشت

  و مشھورترین نام در ادبیات » بزرگترین زن عصر خود بود،«ایم كھ مادام دوستال  با مكولي ھمعقیده

با دشمن منتخب خود داراي صفات مشترك . مھمتر بود تا از لحاظ ھنري، و فكر او بیشتر نافذ بود تا عمیق
قدرت، و عدم تحمل شخصیت قوي، شجاعت در مقابل نابرابریھا، روحیة برتري جویانھ، فخر بھ : بود

شود، در   گرایانة او بود، و قوة تصور او، ھمانگونھ كھ در داستانھایش دیده مي مخالفت؛ اما فاقد فكر واقع
بگذارید كھ از دید ناپلئون در آن انزواي جزیرة . نمود  مقایسھ با وسعت رؤیاھاي سیاسیش، كودكانھ مي

اي  خانة مادام دوستال بھ صورت زرادخانھ«: ھ كنیمسنت ھلن، عقیدة او را دربارة مادام دوستال خالص
و . …رفتند تا در جھاد علیھ من پرچم شھسواري را برافرازند  مردم بھ آنجا مي. واقعي علیھ من در آمده بود

این است كھ وي زني بسیار با استعداد و بسیار ممتاز و داراي شخصیتي  این، رویھمرفتھ، واقعیت با وجود
  » .نامش پایدار خواھد ماند. ودمحكم و استوار ب
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III – ١٨١۶ -١٧۶٧: بنژامن كنستان  

یكي وري كنستان، نوكر او، كھ دربارة : در زندگي پرآشوب ناپلئون دو نفر بھ نام كنستان وجود داشتند
خط بطالن كشید؛   نوشت، و بر یك ضرب المثل قدیمي   زندگي خصوصي آن دیكتاتور كبیر خاطرات حجیمي

ن كنستان دوربك كھ در سویس بدنیا آمد، در چندین شھر تحصیل كرد، و سرانجام در فرانسھ دیگري بنژام
ھاي ترك  زندگي وي سراسر عبارت است از قرضھاي ناپرداختھ، معشوقھ. بھ صف جنگجویان پیوست

اینجا پرداختن بھ آنھا سودي ندارد، و فقط بھ سبب  شده، و رنگ عوض كردنھاي سیاسي؛ بھ طوري كھ در
زنان بسیاري دیوانھ وار او را دوست داشتند؛ و . نجالھایش است كھ نام وي در تاریخ ثبت شده استج

توانست معایب خود را با چنان فصاحت و زیركي و بیطرفي شرح دھد كھ ممكن است در فھم معایب 
  .خودمان بھ ما كمك كند

ست؛ بیست سال دوم را در داستان وي بیست سال اول عمر خود را بھ ترتیب تاریخ در دفتر سرخ آورده ا
را در دفتر روزنامة خصوصي كھ مطالب مربوط  ١٨١۶-١٨٠۴كوتاھي تحت عنوان آدولف؛ و سالھاي 

بھ پاریس و كوپھ و وایمار و لندن را با اشارات جالبي بھ تاریخ، ادبیات، روانشناسي، و فلسفھ در بر 
بھ  ١٨٨٧؛ دفتر روزنامة خصوصي تا )١٨١۶دن، لن(فقط آدولف در طي حیات او انتشار یافت . گیرد  مي

این مطالب پراكنده، با صدھا ذكري كھ   منتشر شد؛ ١٩٠٧صورت دستنوشتھ باقي ماند، و دفتر سرخ در 
  .دھد  شناسیم، نشان مي  معاصرانش از وي بھ عمل آورده اند كنستان را، بھ صورتي كھ امروزه مي

ون تعلق داشت كھ سلسلة نسب خود را بھ ھشتصد سال قبل اي سویسي و آلماني و معن وي بھ خانواده
ندارد كھ از حد پدرش فراتر رویم؛ وي چنان سرگرم ارتكاب گناھان بود كھ   اینجا لزومي در. رسانید  مي

ژوست كنستان دوربك افسري بود در یك - آرنولد بارون. فراغتي براي نظارت بر گناھان پسر خود نداشت
  روي ھلند خدمت فوج سویسي كھ در اتاژن

با ھانریت دوشاندیو، كھ یكي از  ١٧۶٧در اوایل سال . اندام و درس خوانده بود و از دوستان ولتر خوش
 ٢۵در . این زن بیست و پنجسالھ بود، و بارون چھلسالھ .ھاي ھوگنوھاي فرانسھ بود، ازدواج كرد خانواده

او نخستین زن از . ھفتة بعد مادرش در گذشت اكتبر ھمان سال، در شھر لوزان، بنژامن بھ دنیا آمد، ولي
پدر، كودك را بھ آموزگاران مختلفي كھ بدون توجھ آنھا . زنان بسیاري بود كھ فداي بي نظم و ترتیبي او شد

یكي از آنھا كوشید كھ با كتك زدن و نوازش كردن، آن كودك را بھ صورت . را انتخاب كرده بود سپرد
كھ تنبیھ بدني تندرستي بنژامن را بھ خطر انداخت، او را نزد   ھنگامي. آرداي در زبان یوناني در اعجوبھ

آموزگار سوم او را با موسیقي بھ . اي در بروكسل برد آموزگار دیگري فرستادند كھ او را بھ روسبي خانھ
من بنژا. خوبي آشنا ساخت، و در مورد بقیة موارد او را رھا ساخت تا با مطالعھ بھ تربیت خود بپردازد

یك . خواند، چشمان و تندرستي خود را براي ھمیشھ خراب كرد  چون روزي ھشت تا ده ساعت كتاب مي
انتقال یافت، و در آنجا آخرین ھیجانات ) ادینبره(سال در دانشگاه ارالنگن گذرانید، و سپس بھ ادنبورگ 

این كار پس از  در آنجا نیز بھ قمار بازي پرداخت، و. عصر روشنگري اسكاتلندي را احساس كرد
بعد از ماجراجوییھایي در پاریس و . بود كھ زندگي او را دچار اختالل ساخت  شھوتراني، عامل دومي

این نیت كھ برتري بت  بروكسل، در سویس رحل اقامت افكند، و شروع بھ نگارش یك تاریخ مذھبي كرد، با
  .پرستي را بر مسیحیت نشان دھد

اینكھ سرانجام پدرش  پرداخت، تا  از كازینویي بھ كازینوي دیگر ميوي ھمچنان از زني بھ زن دیگر و 
و سوار منتقدي ادبي بود با  - باتیست سوار زندگي كند- كھ او در پاریس با خانوادة ژان) ١٧٨۵(ترتیبي داد 

  .معلومات و با حسن نیت

قت بود، جنبة ھجوآمیز و ذھن من، كھ در آن ھنگام كامًال فاقد استحكام و د. خانوادة او مرا بخوبي پذیرفت
كھ بسیار نامربوط ولي برتر از معلومات اكثر ادیبان نسلي بود كھ بر - اي داشت؛ معلومات من كننده سرگرم

pymansetareh@yahoo.com



وقتي نوع چیزھایي را كھ … آمد  و غرابت طبیعت من، ھمھ بھ نظر تازه و جالب مي -آمدند  روي كار مي
آورم، متحیر   دادم بھ یاد مي  ر مورد ھر فرد نشان ميرا كھ د  گفتم، و حقارت مسلمي  در آن روزگار مي

  . كردند  شوم كھ چگونھ وجود مرا تحمل مي  مي

این زمان  نخستین زن فوق العاده با ھوشي بود كھ تا«با زني مالقات كرد كھ بھ قول خودش  ١٧٨٧در سال 
كتاب در ھلند او را لقمة چرب و  است كھ بازول در» زلید«ایزابالفان تویل یا ھمان  این زن » .شناختھ بودم

وي بازول و دیگران را طرد كرده بود تا با آموزگار برادر خود ازدواج كند، و . نرم توصیف كرده بود
. زیست  این ھنگام با او در حالت نارضایي و تسلیم در شھر كولومبیھ در مجاورت دریاچة نوشاتل مي در

آن زن . كرد  س بود و بر چاب داستان خود كالیست نظارت ميكھ كنستان بھ او رسید، وي در پاری  ھنگامي
چھل و ھفتسالھ بود، ولي براي آن جوان نوزدھسالة زنباره فریبندگي زني را داشت كھ ھنوز جسمًا محرك 

  و 

: گفت مي. نمود بود ولي بھ حدي بیشرم كھ كنستان، كھ چشم و گوشش كامًال باز بود، در نظرش كودكي مي
س شور، روزھا و شبھایي را كھ با یكدیگر گذراندیم، چاي نوشیدیم، و با حرارتي پایان ھنوز با احسا«

كھ زلید بھ كولومبیھ بازگشت، كنستان  ھنگامي» .ناپذیر دربارة ھر موضوع ممكني سخن گفتیم بھ یاد دارم
تالف سن آن دو پنداشت كھ اخ شوھر زلید بھ اشتباه چنین مي. در لوزان، كھ در آن حوالي بود، اقامت گزید

زلید با شور و شوق، نیرنگھاي زنان و . اي محدود خواھد كرد روابط زلید و كنستان را بھ دوستي ساده
  . آموخت دروغھاي مردان را بھ او مي

  ».كردیم یكدیگر را با شوخیھا و با تحقیر نژاد بشري سرمست مي«

برونسویك فرستاد تا كارمند دربار آن دوكي  این انحراف نیمھ روشنفكرانھ، او را بھ پدر كنستان، براي قطع
تشریفاتي، كنستان بھ  ضمن مراسمي. كرد شود كھ بزودي لشكري را علیھ انقالب كبیر فرانسھ رھبري مي

، زنداري را خستھ كننده تر )١٧٨٩مة  ٨(دام مھر و محبت خانم ویلھلمینافون كرام افتاد، با او ازدواج كرد 
را بیش » ھا، سگھا، پرندگان، دوستان، و یك عاشق گربھ« مینان نتیجھ رسید كھ ای از زنبارگي یافت، و بھ 

این موضوع فراغت یافت،  كنستان چون از. از ھمسر قانوني خود دوست دارد، و در صدد طالق برآمد
وي حاضر نشد بھ تقاضاي بنژامن تن در . ھاردنبرگ ھمسر بارون فون مارنھولتس شد شیفتة شارلوت فون

وي كھ از فكر ازدواج . ض طالق گرفتن از بارون، با او ازدواج خواھد كرددھد، ولي بھ او گفت كھ بھ مح
و كولومبیھ گریخت، و در آنجا زلید تعلیم و تربیت او را از ) ١٧٩٣(مجدد بھ وحشت افتاده بود بھ لوازان 

كرد كھ كنستان باید عشق بھ تنوع را  این ھنگام بیست و شش سالھ بود، و زلید احساس مي در. سرگرفت
اندازة  شناختم كھ تو را بھ اگر زن جوان و نیرومندي را مي«: داي استراحت در وحدت كند، و بھ او گفتف

و در برابر » !پیش او برو: این گذشت را داشتم كھ بھ تو بگویم داشت، و از من احمقتر نبود، من دوست مي
  .این زن جوان و نیرومند را پیدا كرد شگفتي و خشم زلید، كنستان بزودي

، در راه میان نیون و كوپھ، بنژامن با ژرمن دوستال بیست و ھشت سالھ مالقات ١٧٩۴سپتامبر  ٢٨در 
كرد، بھ كالسكة او رفت، و نقش كمدي پانزده سالة خود را با عھد و پیمان، نذر و گریھ، و حرف آغاز 

ن قدر قوي، و از لحاظ و وي ھرگز زني ندیده بود كھ از لحاظ فرھنگي آن قدر غني، از لحاظ اراده آ. كرد
این نیروھا، كنستان سراپا ضعف بود، زیرا جنبة اخالقي  در مقابل. شور و احساس آن قدر نیرومند باشد

خود را در نتیجة جواني لجام گسیختھ و نامنظم از دست داده و نیروي حیاتي طبیعي وي، بر اثر نبردھاي 
پیروزي سھل و سادة او در واقع شكستي بود، زیرا اینجا نیز  در. ارزش، كاھش یافتھ بود فیزیولوژي بي

این احساس را تلقین كرد كھ پدر آلبرتین است،  اگرچھ ژرمن او را بھ عنوان عاشق خود پذیرفت و بھ او
  ولي او را بر آن 
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این سوگند، بھ اضافة مبالغي كھ  داشت كھ بھ اتفاق وي، در تاریخي نامعلوم یك سوگند وفاداري امضا كند؛
من بدھكار بود، او را حتي در زماني كھ ھر دو دوستان دیگري اختیار كرده و با دیگري ھمبستر بھ ژر

  : اینك متن سوگند وفاداري .شدند در بردگي روحي نگاه داشت مي

كنیم كھ خود را بھ طور پایدار بھ یكدیگر  دھیم كھ زندگي خود را وقف یكدیگر كنیم؛ اعالم مي قول مي
بد و از ھر جھت داراي سرنوشت مشتركي باشیم؛ وارد ھیچ گونھ پیمان دیگري نشویم؛ وابستھ بدانیم؛ تا ا

  .روابط خود را تا جایي كھ در قدرت ماست مستحكم كنیم

پذیرم، ھیچ كسي را مانند مادام دوستال بر روي زمین شایستة  این تعھد را مي كنم كھ با دلي بیریا اعالم مي
ام، و سعادت زندگي  ترین مرد جھان بوده ام خوشبخت كھ با او گذراندهدانم، طي چھار ماھي  عشق خود نمي

در كنار او بھ پیري برسم، و  این خواھد بود كھ در روزگار جواني او را سعادتمند كنم، بھ آرامي  من در 
این جھان برایم ارزشي  كند و بدون حضورش زندگي در عمرم را با كسي بھ پایان برسانم كھ مرا درك مي

  .اھد داشتنخو

  بنژامن كنستان 

بھ دنبال او بھ پاریس رفت، سیاست خود را منطبق با سیاست او ساخت؛ از ھیئت مدیره  ١٧٩۵كنستان در 
كھ از طرف  بھ طرفداري پرداخت؛ كودتاي ناپلئون را بر اثر اوضاع فرانسھ الزم دانست؛ و ھنگامي

اما بھ محض آنكھ از . دام دوستال نیز شدناپلئون بھ عضویت مجلس تریبونا انتخاب گشت، سخنگوي ما
این دو عاشق متفقًا با او بھ مخالفت برخاستند؛ مادام دوستال   كنسول اول آثار میل بھ قدرت بھ چشم خورد،

، كھ ضمن آن تقاضا كرد مجلس )١٨٠٠ژانویة  ۵(در سالن خود، و كنستان در نخستین سخنراني خود 
وي بھ عنوان ناطقي نیرومند شھرت یافت، ولي او را تحت نظر . ھ باشدتریبونا حق مباحثة بالمانع را داشت

كھ عشاق جنگ  ھنگامي. گرفتند تا بھ محض آنكھ زمان پاكسازي ادواري تریبونا فرا رسد كنارش بگذارند
  .خود را علیھ ناپلئون ادامھ دادند، وي آنھا را از پاریس تبعید كرد

. طشان ظاھرًا بھ صورت عشق افالطوني سردي درآمده بودكنستان با او بھ كوپھ رفت، اگر چھ رواب
  ».من بھ زن احتیاج دارم، و ژرمن شھواني نیست«گفت كھ  كنستان بھ خود مي

آیندة زناشویي دخترش را بھ خطر  این امر مقام او و بھ او پیشنھاد ازدواج داد، ولي او نپذیرفت و گفت
ژوردان شد و از او دعوت كرد كھ بي آنكھ پولي  كاميژرمن دلباختة  ١٨٠٢در سپتامبر . خواھد انداخت

دارم، ھمھ چیز را  با تو، كھ تو را عمیقًا دوست مي«ایتالیا برود، و عھد كرد كھ  بپردازد ھمراه وي بھ
، كنستان عازم رفتن بھ ملكي شد كھ در نزدیكي مافلیھ ١٨٠٣در آوریل . ژوردان نپذیرفت» .فراموش كنم

در پاییز، ژرمن، علي رغم احتمال خشم و غضب ناپلئون، ھمراه . ریس خریده بوددر پنجاه كیلومتري پا
  این انتقال باخبر شد، بھ وي  كھ ناپلئون از ھنگامي. اي ییالقي در مافلیھ نقل مكان كرد خانوادة خود بھ خانھ

نستان، كھ از ك. ژرمن ترجیح داد كھ از آلمان دیدار كند. دور شدن تا دویست كیلومتري پاریس اطاعت كند
  .خشونت كنسول اول بیم داشت و از تأثر ژرمن بھ رقت درآمده بود، تصمیم گرفت ھمراه او برود

وایمار رسید اظھار   كھ بھ كنستان در طي دشواریھاي سفر ھم بھ او كمك كرد و ھم بھ كودكانش، و ھنگامي
نگارش دفتر روزنامة  ١٨٠۴ژانویة  ٢٢در . خوشحالي كرد، و بھ نوشتن كتاب تاریخ مذھب پرداخت

ایمار  بتازگي وارد و«: خصوصي خود را آغاز كرد، و با خاطري آسوده در صفحة اول آن چنین نوشت
ھایي وجود دارد، مكالماتي جدي مطابق ذوق و  اینجا كتابخانھ اینجا بمانم، زیرا در ام، و قصد دارم مدتي شده

مطالب بعد حاكي از نمو » .راي كارم آرامشي وجود دارداینكھ ب گیرد، و باالتر از ھمھ ام صورت مي سلیقھ
  :فكري اوست
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ظرافت، غرور، قدري حساسیت : كنم و آن ھم بد، ولي گوتھ را برخالف خود دیده ام كم كار مي: ژانویھ ٢٣
پس … بدني تا حد عذاب كشیدن؛ مرد عجیبي است، سیمایي زیبا دارد، و تركیبي كھ قدري خراب شده است

. روحي فرانسوي دارد، مثل فیلسوف، خونسرد و مثل شاعر، سبكروح است –یالنت حرف زدم از شام با و
  .… توان دید  است كھ در آن خوابھاي خوش مي ھر در مثل بستر گرم و نرمي… 

نقشة خود را براي تھیة یك تاریخ جھاني برایم شرح داده ] مورخ سویسي[یوھانس فن مولر : ژانویھ ٢٧
برطبق اینكھ چگونھ این سؤال را . خلقت یا عدم خلقت جھان: اي جالب پیش آمد مسئلھ] با او. […است

اگر خلقت باشد، فساد در كار است؛ اگر خلقت : آید جواب دھیم مسیر نژاد بشر بھ نظر كامًال معكوس مي
  .…نباشد، صالح 

نوع بشر و ھمة در مورد استھزاي . اثر گوتھ را دوباره خواندم» فاوست«] قسمت اول: [فوریھ ١٢
  .دھم را بر آن ترجیح مي» كاندید«یابند ولي من  آلمانھا در آن عمقي بیسابقھ مي. دانشمندان است

  .…مالقاتي با گوتھ: فوریھ ٢۶

  …شبي با شیلر: فوریھ ٢٧

شناسم كھ مثل گوتھ داراي آن ھمھ نشاط، ظرافت،  كسي را در جھان نمي. شام با شیلر و گوتھ: فوریھ ٢٨
  .سعة صدر باشدقدرت، و 

سھ ماه در كمال خوشي در . كنم ایمار را ترك مي فردا عازم الیپزیگ خواھم شد، و با تأثر و: فوریھ ٢٩
  …خواھم؟ این چھ مي ام؛ بیش از ام، كم رنج كشیده ام، در امن و امان زیستھ مطالعھ كرده: ام اینجا گذرانده 

اینجا نمانم و  چرا. …اي ھشتاد ھزار جلد كتاب استكتابخانھ دار… بھ دیدن موزة الیپزیگ رفتم: مارس ٣
  كار نكنم؟

  .ام كتاب آلماني خریده] دالر ١۵٠قریب [لویي  ۶معادل : مارس ١٠

وي مادام دوستال را در الیپزیگ بھ جاي گذاشت و براي دیدن خویشان عازم لوزان شد، و درست زماني 
، كھ مردي بسیار شریف و مھربان و پاك بود، این نكر خوب«بھ آنجا رسید كھ پدر ژرمن فوت شده بود 

سپس شتابان بھ آلمان » حاال دیگر چھ كسي دخترش را راھنمایي خواھد كرد؟. داشت مرا دوست مي
  بھ گوش او برساند؛  بازگشت تا خبر را بھ آرامي 

م سر از گریبان با او بھ كوپھ بازگشت، و آنقدر با او ماند كھ مادا. كھ این ضایعھ او را درھم خواھد شكست
  .تأثر برآورد

خواست از او جدا شود، و  مادام در آن روزھا بیش از ھمھ وقت بھ او نیاز داشت، و حال آنكھ كنستان مي
كرد  احساس مي. آزاد باشد تا كارھاي سیاسي و شخصي خود را، بدون وابستھ كردن آنھا بھ او ، تعقیب كند

در یادداشت روزانة . و در جنگ علیھ ناپلئون خراب كرده استكھ آیندة سیاسي خود را با ھمدست شدن با ا
بھ كرات متمایل بھ قطع رابطھ «: در مورد بیماري ارادة خود چنین تجزیھ وتحلیل كرده است ١٨٠۶آوریل 
در عین . دھد، روز بعد حال دیگري دارم ام، ولي ھرگاه چنین احساسي بھ من دست مي دوستال شده با مادام

باید از ھم جدا . كند دھد و در خطري دائمي گرفتارم مي احتیاطیھاي او مرا عذاب مي یھا و بيپروای حال، بي
: نویسد ماه بعد در خاطرات روزانة خود مي» .، این تنھا فرصت من براي یك زندگي آرام است… شویم

چگونھ بھ . من یا او دیوانھ است یا. انگیز داشتیم ـ كلماتي مخوف، بیمعني، بیرحم غروب، جریاني وحشت«
  » پایان خواھد رسید؟
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كنستان، مانند بسیاري از نویسندگان كھ قادر بھ دست و پنجھ نرم كردن با زندگي نیستند، متوسل بھ گفتن 
سرگذشت خود در ضمن داستاني شد كھ در آن گر چھ بھ دقت تغییر قیافھ داده بود اعترافات او آشكار 

من در خشم بود واز تردیدھاي ارادة ضعیف خویش در خود وي كھ از تسلط و مالمتھاي ژر. نمود مي
و طي صد صفحھ نخستین داستان )  ١٨٠٧ژانویة (كرد، ظرف پانزده روز  احساس عصبانیت مي

روانشناسي قرن نوزدھم را نوشت ـ داستاني كھ دقیقتر وبھتر از ھر كس موضوع را بررسي كرده ، و زن 
  .بودو مرد را مورد انتقاد شدید قرار داده 

اي و بیھدف، تعلیم و تربیت نامنظم، عشقھاي شتابزده و  داستان آدولف شرح ماجراھاي ایام جواني افسانھ
در این قسمت نوعي بدبیني جاي ایمان او را گرفتھ و باعث آزار در . سطحي و مطالعات مشتاقانة اوست

، كھ ضمن قصة النور بھ سپس داستان سرگشتگي عشقھاي نسنجیدة خود را. زندگي بیمعني او شده است
النور زني بود از طبقة اشراف كھ خانھ و شرافت و آیندة خود را فدا كرده بود تا . كند رسد، بیان مي اوج مي

دھد كھ چگونھ جامعھ ـ كھ نظم و ثبات خود را بر قوانین و  آدولف نشان مي. شود» پ « معشوقة كنت 
زدن، زني  اساس وتھمت گیرد ـ با شایعات بي ا ميعرف استوار كرده است و جلو امیال غیراجتماعي ر

ترحم او بر حال النور كھ بھ وسیلة . كند گیرد تنبیھ مي را كھ این اصول حفاظي را نادیده مي) كمتر مردي (
شود؛ یا شاید میلي پنھاني  جامھ طرد شده است، تمجید او از دلیري این زن، بسھولت مبدل بھ عشق مي

درست در زماني كھ آتش . آورد ر جھت تقویت غرور خود در او بھ وجود ميبراي تصرف زني دیگر، د
كند؛ كنت و ثروت او را ترك  شوق او سرد و در حال خاموش شدن است، آن زن خود را تسلیم او مي

  ھر چھ . كوشد كھ با مالقاتھا و پولھاي آدولف زندگي كند گیرد؛ و مي گوید؛ آپارتماني محقر مي مي

كند؛ سرانجام با  كوشد كھ از وي جدا شود؛ آن زن او را مالمت مي مي. شود كاستھ مي» قلعھ تسخیر شده
گوید، و در فقر و عدم عالقھ بھ  النور او را ترك مي. شوند پردازند و از ھم جدا مي یكدیگر بھ نزاع مي

زوانش جان پیوندد، كھ وي در میان با وي مجددًا ھنگامي بھ آن زن مي. رود زیستن، بتدریج تحلیل مي
  .سپارد مي

كنستان كوشیده بود كھ نگذارد ھویت اشخاص مجھول داستانش بھ عنوان ساكنان كوپھ برمال شود؛ وي 
قھرمان زن داستان خود را لھستاني و مطیع معرفي كرده و او را بھ صورتي جلوه داده بود كھ از یأس و 

او و نویسندة آن آشنایي داشتند، او را ھمان با وجود این، ھمة كساني كھ با كتاب . سپارد نومیدي جان مي
  .دانستند آدولف و مادام دوستال را ھمان النور مي

) برد چون غرور احتیاط را از بین مي(كنستان مدت نھ سال از انتشار كتاب خود امتناع كرد، ولي 
خواند كھ در  قسمتھایي و گاھي ھمة مطالب دستنوشتة خود را براي دوستان و عاقبت نیز براي خود ژرمن

  .پایان از حال رفت

آن زن كھ از شوھر اول خود . ھاردنبرگ، شوق و شوري پیدا كرد  كنستان، براثر بازگشت شارلوت فون
كرد، در این ھنگام رابطة قطع  جدا شده، و از وجود شوھر دوم، بھ نام ویكنت دوترتر، احساس خستگي مي

با یكدیگر ازدواج كردند، ولي ھنگامي كھ  ١٨٠٨ژوئن  ۵این دو در . شدة خود را با كنستان از سرگرفت
تا . بنژامن، براي آرام ساختن مادام دوستال، بھ حالت بردگي خود بھ كوپھ بازگشت، شارلوت بھ آلمان رفت

. كرد ، كنستان احساس آزادي نمي)١٨١١(زماني كھ مادام دوستال عاشقي بھ نام روكا بھ دست نیاورده بود 
وت بھ گوتینگن رفت و با كمك كتابخانة دانشگاه كار خود را دربارة تاریخ مذھب از وي بھ اتفاق شارل

  .از این ھنگام تا دوسال وي احتماًال خوشترین دورة عمر خود را گذرانید. سرگرفت

ازكنت دوناربون سرگذشت دقیق شكست  ١٨١٣ھنگامي كھ در ژانویة . اما خوشي با طبع او سازگار نبود
در . اش تجدید شد سیھ شنید، و نزدیك شدن سقوط ناپلئون را احساس كرد، ناآرامي دیرینھناپلئون را در رو

در زماني كھ متفقین پیروزمند » آیا ھمیشھ باید ناظر باشم؟«: اش از خود پرسیده است یادداشتھاي روزانھ
. مالقات كردراندند، كنستان بھ ھانوور رفت و در آنجا با برنادوت  ناپلئون را بھ طرف راین عقب مي
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اي تحت عنوان روحیة جھانگشایي بنویسد و  برنادوت او را مورد تشویق قرار داده از او خواست تا جزوه
در اوج  - ١٨١۴این جزوه كھ در ھانوور در ژانویة . در آن، سقوط ناپلئون را ناشي از استبداد او قلمداد كند

رھبران متفقین بھ صورت شخصیتي محبوب  انتشار یافت، كنستان را در نظر - حملة متفقین بھ فرانسھ
  ).١٨١۴آوریل (درآورد، و او بھ دنبال لشكرھاي آنان بھ امید بھبود وضع خود بھ پاریس رفت 

از آنجا كھ . اي بھ او ندارد آنگاه از سالن احیاشدة مادام دوستال بازدید كرد، و دریافت كھ وي ھیچ عالقھ
شارلوت ھم ھنوز در آلمان بود، كنستان در یادداشتھاي خود نوشت كھ عاشق مادام ركامیھ یعني زني شده 

  است كھ بكارت متزلزل 

دوبروي محرمانھ گفت كھ كوشیده است روح خود را در كنستان بھ دوك . پیش بھ باد استھزا گرفتھ بود
این زن چون از حامیان سرسخت بوربونھا بود، ھنگامي كھ . ازاي بدن ژولیت ركامیھ بھ شیطان بفروشد

ھم او بود كھ كنستان . از فرار ناپلئون از جزیرة الب و ورود او بھ كان اطالع یافت، برجان خود بیمناك شد
مارس  ۶(قیام كنند » غاصب«ورنال دوپاري از مردم فرانسھ بخواھد كھ علیھ را برآن داشت تا در ژ

. دھد، ولي حتي نام او نشان جنگ است ناپلئون وعدة صلح مي«در این مقالھ نوشتھ شده بود كھ ). ١٨١۵
مثل فردي ترسو وجبان  - در مصر و اسپانیا و روسیھ - دھد؛ با وجود این، سھ بار وعدة پیروزي مي

اي برافروختھ بود كھ گویي  ركامیھ در وجود كنستان آتشین مزاج شعلھ» .گوید ود را ترك ميلشكرھاي خ
مارس، در ژورنال ددبا اعالم داشت كھ آماده است  ١٩در . ھمة پلھا را در پشت سرش خراب خواھد كرد

) نگا(در آن شب لویي ھجدھم بھ گنت . در راه پادشاھي كھ دوباره برتخت نشستھ است جان بسپارد
گریخت؛ روز بعد ناپلئون وارد پاریس شد و كنستان خود را در سفارت آمریكا مخفي كرد؛ و تنھا پس از 

مارس، ژوزف بوناپارت بھ او  ٣٠در . صدور فرمان عفو عمومي ناپلئون از مخفیگاه خود بیرون آمد
ور پذیرفت و از او آوریل ناپلئون او را بھ حض ١۴در . اطمینان داد كھ امپراطور تمایل بھ عفو دارد

ناپلئون در این طرح تغییرات زیادي داد، و . اي را بریزد خواست كھ طرح یك قانون اساسي آزادیخواھانھ
  .گنجید كنستان از فرط افتخار در پوست نمي. سپس آن را بھ عنوان قانون اساسي دولت فرانسھ اعالم داشت

خواند، دوك دوروویگو وارد شد و  رتانس ميژوئن، ضمن آنكھ كنستان آدولف را براي ملكھ او ٢٠در 
ژوئیھ، لویي بھ تویلري بازگشت،  ٨در . گفت كھ ناپلئون دو روز قبل در واترلو شكست خورده است

مسئولیتي  پادشاه كھ او را جوان ولگرد و بي. آمیز نزد او ارسال داشت اي خاضعانھ و معذرت كنستان نامھ
ھمة . نویسد، فرمان عفوي صادر كرد كھ موجب شگفتي ھمگان شد شمرد كھ زبان فرانسھ را عالي مي مي

اي كھ بھ مادام  كنستان در نامھ. ھایي درباره او ساختند اھالي پاریس از او اجتناب كردند و طنزھا و ھجویھ
را خراب كرده است مورد عفو ] كنستان[او » كار و آینده و شھرت«ركامیھ نوشت او را بھ سبب آنكھ 

در آغاز سال . اكتبر از پاریس بیرون آمده بھ سوي بروكسل رفت، و بھ شارلوت پیوست در. قرار داد
درسپتامبر با ھمسرش . با شارلوت بھ انگلیس عزیمت كرد و او در آنجا دست بھ انتشار آدولف زد ١٨١۶

  .اي در پیش گرفت بھ پاریس بازگشت و وارد سیاست شد و كار تازه

IV - ١٨١۵-١٧۶٨: شاتوبریان   

  جواني.١

  .رنھ دوشاتوبریان در نظر معاصران فرانسوي خود بزرگترین نویسندة آن زمان بود -فرانسوا

رود، و امیل فاگھ، كھ  بھ شمار مي» مشھورترین نویسندة جدید ما « نوشت كھ وي  ١٨۴٩سنت ـ بوو در 
ر شاتوبریان عص« نوشت كھ ) بدون توجھ بھ ولتر ( ١٨٨٧نمونة دیگري از بزرگان ادب است، در حدود 

عمومًا . »شود بھ بعد محسوب مي)  ١۵۵٠حدود (  پلئیادبزرگترین دوره در تاریخ ادبیات فرانسھ از عھد 
تسلط او بر ادب فرانسھ بھ  شود؛ با این حال ، تردید نیست كھ نزدیك بودن زمان باعث جلب توجھ بیشتر مي
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گونھ كھ تفوق ولتر ناشي از غلبة  تفوق او حاكي از غلبة مذھب بر فلسفھ است، ھمان. رسد پایة ولتر مي
. اي عمر كرد كھ تولد مجدد المذھبي را بھ چشم خود ببیند آید؛ وي بھ اندازه فلسفھ بر مذھب بھ شمار مي

د و با شور و ھیجان ادامھ یابد، بتدریج حس قبول خود را از اصوًال ھر حالت فكري یا اجتماعي كھ پیش آی
آورد و بر اثر افراط بسیار نوع بشر بار دیگر احیا  دھد و حالت مخالف خود را بھ وجود مي دست مي

  .شود مي

سرباز و  ١٨٠٠از آغاز جواني تا . شود زندگي و عمر من بھ سھ پرده تقسیم مي «: شاتوبریان نوشتھ است
، در زمان كنسوال و امپراطوري ، زندگي من وقف ادبیات شد؛ ١٨١۴تا  ١٨٠٠جھانگرد بودم؛ از 

پردة چھارم و آرام » .زندگي من سیاسي بوده است)  ١٨٣٣(بازگشت خاندان بوربون تا روزگار كنوني 
اي زنده ولي  كھ ضمن آن، قھرمان سھ گانھ بھ صورت خاطره)  ١٨۴٨ـ ١٨٣۴( ود داشتھ دیگري نیز وج

  .گشت شد ولي در غبار زمان از نظر ناپدید مي لطیف ، بھ وسیلة زنان مھربان نگھداري مي

در حدود قرن یازدھم، خانوادة برین نام خود را بھ . نام من در آغاز برین بود و سپس بریان نوشتھ شد« 
ھنگامي كھ آن خانوادة مغرور  ».شدنشین شاتوبریان  در برتاني داد، و این قصر مركز بارون قصري

تقریبًا ھمھ چیز از قصر و غرور خود را از دست داد، پدر بھ آمریكا رفت، و ثروت مختصري بھ دست 
آپولین آنقدر برایش فرزند زایید كھ وي بھ صورت مردي . دوبده ازدواج كرد در بازگشت با آپولین. دآور

مادرش دردھاي . درونگرا و افسرده درآمد، و این حال بھ آخرین پسر و تنھا فرزند مشھور او انتقال یافت
سپتامبر  ۴( قبل از تولد رنھ چھارتن از كودكانش . زایمان و بیماریھا را با پرھیزگاري شدید تسكین بخشید

بعد از تولد، ھیچ مصیبتي را «وي بعدھا چنین گفت كھ . در سن ـ مالو در ساحل مانش درگذشتند) ١٧۶٨
  خواھرش لوسیل، كھ ھمیشھ مریض بود،» . دانم باالتر از بھ وجود آوردن بشر دیگري نمي

كردند و بیماري زیستن  با یكدیگر زندگي مياین دو چنان صمیمانھ  .برد مانند رنھ از بیماري زیستن رنج مي
آمد، و  مھي كھ از سوي مانش مي. چنان آنان را گرم در آمیخت كھ ھر دو را نسبت بھ ازدواج دلسرد كرد

اي ارزشمند بر جاي  افزود، ولي خاطره خورد بھ افسردگي آنھا مي امواجي كھ بر خانھ و جزیرة آنھا مي
  .نھاد

اش بھ ملكي در كومبور انتقال یافت و در نتیجھ لقب كنت را بھ دست  ت، خانوادهكھ رنھ نھ سال داش ھنگامي
این زمان او را بھ دول دو برتاني فرستادند، و كشیشاني كھ بھ او درس  در. آورد، و رنھ ملقب بھ ویكنت شد

براي او  این عده .دادند بنا بھ اصرار مادرش كوشیدند كھ در او عالقة بھ شغل كشیشي را برانگیزند مي
زمینة خوبي در تحصیالت كالسیك فراھم ساختند، بھ طوري كھ پس از چندي توانست قسمتھایي از آثار 

تصادفًا آثار ھوراس را كھ ھنوز … در سومین سال اقامتم در دول«. ھومر و گزنوفون را ترجمھ كند
جنس مخالفي كسب كردم كھ زیباییھاي ناشناختة … پاكسازي نشده بود بھ دست آوردم، و اطالعاتي دربارة 

ھم در اخالق و ھم در جسمم  ھاي جھنمي وحشت من از سایھ… شناختم از آن فقط مادر و خواھرانم را مي
در آن حالت بیگناھي، ھمچنان با طوفانھاي یك شور و ھیجان زودرس و نابھنگام و وحشتھاي . اثر گذاشت

با جنس مخالف،  ن ھیچ گونھ تماس معلومينیروي جنسي او، بدو» .كردم ناشي از خرافات مبارزه مي
تصویر زني خیالي و در حد كمال را در نظرش مجسم كرد كھ با شدتي كھ ممكن بود وي را مبدل بھ فردي 

  .منحرف كند او را بھ طرز مرموزي سرسپردة آن زن ساخت

پنھاني خود را این فكر بود كھ اضطرابات  شد، وي در آیین قرباني مقدس نزدیك مي  ھرچھ زمان نخستین
كھ آن شجاعت را در خود احساس كرد كھ بھ چنین كاري دست بزند،  ھنگامي. نزد كشیش اعتراف كند

روز «. كرد را احساس مي» شادي فرشتگان«وي در خود . كشیش مھربان او را دلداري داد و تبرئھ كرد
یھوده سعي در توصیف در مراسم عالي و ھیجان انگیزي شركت جستم كھ در كتاب روح مسیحیت ب… بعد

حضور واقعي قرباني آیینھاي مقدس در محراب در نظرم بھ ھمان اندازه آشكار بود كھ حضور . آن كردم
از فرط حمد و سجود . كردم كھ گویي فروغي در وجودم درخشیده است احساس مي… مادر در كنارم
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وزگاران گمنام ھمیشھ در نظرم این آم خاطرة «. سھ ماه بعد كالج دول را ترك گفت» .لرزیدم برخود مي
  » .خواھد بود گرامي 

ایمان در برابرش مطرح ساخت؛ الجرم  مطالعات مبسوط وي دربارة مسائل مذھبي سؤاالتي را در مورد
در . اي بھ حرفة كشیشي ندارد شوق و ذوقش كاھش یافت، و نزد پدر و مادر اعتراف كرد كھ عالقھ

دورة دوسالة آن را طي كرده براي خدمت در گارد دریایي در  ھفدھسالگي بھ كالج رن فرستاده شد تا
، در بیست سالگي، در آنجا براي دادن امتحان در گارد دریایي حضور یافت، ١٧٨٨در . برست آماده شود

  اي وي را وحشتزده كرد كھ  ولي مناظر زندگي و انضباط در نیروي دریایي فرانسھ بھ اندازه

. حاضر شد وارد كالج دینان شود و خود را براي پیشة كشیشي آماده كندتخفیف مالمتھاي آنان بود كھ 
سرانجام با درجة افسري وارد » .خواھم دانستم چھ مي كوشیدم دفع الوقت كنم، زیرا نمي حقیقت آنكھ مي«

با او بھ شكار رفت، و ناظر سقوط باستیل . سپس او را بھ حضور لویي شانزدھم معرفي كردند. ارتش شد
انقالب ھمة مناصب و القاب و حقوق فئودالي را ملغي  ١٧٩٠اینكھ در   انقالبیون ھمراھي كرد، تا بود؛ با
كرد، رأي بھ پیوستن بھ ارتش انقالبي داد، وي از مقام خود  پس از آنكھ ھنگي كھ در آن خدمت مي. ساخت

عازم امریكا  ١٧٩١ آوریل ۴چشم پوشید، و با دارایي مختصري كھ پس از مرگ پدرش باقي مانده بود در 
این ھنگام   در«. شد، و اعالم داشت كھ خواھد كوشید راھي از شمال غربي بھ قسمت قطبي امریكا بیابد

  » .فكري آزاد و وارستھ از مذھب داشتم

بھ بالتیمور رسید؛ تا فیالدلفیا پیش رفت؛ با رئیس جمھور واشینگتن شام  ١٧٩١ژوئیة  ١١شاتوبریان در 
ھاي عظیمش خنداند؛ بھ آلبني رفت؛ راھنمایي را اجیر كرد؛ دو رأس اسب خرید، و  قشھخورد؛ او را با ن

اي بود از كوه،  مجموعھ - وي از عظمت مناظر بھ شگفتي افتاد. مغرورانھ بھ سوي غرب پیش راند
ا را این فضاھاي آزاد و زیایي طبیعي آنھا بھ نشاط درآمد، و آنھ  از. دریاچھ، و جویبار در آفتاب تابستان

خاطرات خود را نیز در یادداشتھاي . پناھگاھي براي فرار از تمدن و نگرانیھا و اضطرابات آن دانست
این كتاب زیبایي دل   .اي ثبت كرد كھ بعدھا آن را با عنوان سفر بھ آمریكا تصحیح و منتشر كرد روزانھ

  :داد انگیز سبكش را نشان مي

كند، و بدون فكر  گذرم كھ در برابرم پرواز مي اي مي مانند پرنده! تماي آزادي ابتدائي، سرانجام تو را بازیاف
اینك من بھ صورتي ھستم كھ   .آید، و ھیچ ناراحتي جز انتخاب سایة درخت ندارد و قصد بھ حركت در مي

گذرم، در  كنم؛ با فتح و پیروزي از روي آبھا مي بر طبیعت فرمانروایي مي: خداي متعال مرا آفریده است
خوانند، و جانوران  كنند، و موجودات ھوا برایم سرود مي ھا مسیر مرا دنبال مي كھ ساكنان رودخانھ حالي

آیا بر روي . كنند گویند، و جنگلھا سرھاي درختان خود را ضمن حركتم خم مي زمین بھ من تھنیت مي
س بشتابید و در پیشاني فردي از اجتماع مھر جاوداني اصل ما رغم زده شده است یا بر پیشاني من؟ پ

شھرھاي خود پنھان شوید، بروید و از قوانین ناچیز خود اطاعت كنید، نان خود را با عرق جبین بھ دست 
اي و براي فرمانروایي یكدیگر را بكشید؛ وجود خدا را  آرید، یا نان تھیدستان را غارت كنید؛ بھ خاطر كلمھ

بپرستید؛ اما من در تنھایي بھ سرگشتگي خود ادامھ  مورد تردید قرار دھید، یا او را بھ صورتھاي خرافاتي
شود؛ حتي یك رشتھ از افكار من در زنجیر نخواھد ماند؛ مثل  دھم؛ حتي جلو یك ضربان قلبم گرفتھ نمي مي

طبیعت آزاد خواھم بود؛ ھیچ فرمانروایي نخواھم داشت جز كسي كھ شعلة خورشیدھا را برافروخت، و با 
  . ھ گردش درآوردیك ضربة دست افالك را ب

آزادي، طبیعت، عالقھ بھ ھمھ : خورد این عبارت ھمة اركان و اجزاي نھضت رمانتیك بھ چشم مي  در
اعتناھي بھ شھرھا و مبارزة بشر با بشر براي نان یا قدرت؛ طرد كفر و خرافات؛  موجودات زنده؛ بي

  پرستش خدا در طبیعت؛ فرار 

ایمان مذھبي خود را از دست بدھد یا بسیاري از توصیفھایش تخیلي   لحاظ ادبیات، مھم نبود كھ شاتوبریان
باشد نھ واقعي، یا صدھا اشتباه، اغراق، یا مطالب غیرممكن، بھ وسیلة منتقدان فرانسوي یا امریكایي، در 
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را بھ  -و ھم قلب بسیاري از مردان - خورد قلب زنان اینجا بھ چشم مي  اش كشف شود؛ نثري كھ در سفرنامھ
این حد شیوا و زیبا نبوده، و طبیعت آن   پیر تا- طپش انداخت؛ نثر فرانسھ از زمان روسو یا برناردن دوسن

نھضت رمانتیك اینك در انتظار آن بود كھ . آمد این قدر بیھوده بھ نظر نمي جالل و شكوه را نداشت، و تمدن 
وي مؤثر و قاطع، بھ عنوان فرمانرواي بھشت و مظھر دانایي جلوه كند، و فردا امریكایي سرخپوستي بھ نح

شاتوبریان اندكي بعد، یكي را در آتاال و رنھ، . مذھب بھ منزلة مادر اخالق و ھنر و رستگاري معرفي شود
  .و دیگري را در روح مسیحیت نشان داد

مند شد، بھ  آننداگا بھره ھندیشمردگانایالت نیویورك گذشت، از مھمان نوازي بعضي از  شاعر جھانگرد از
روز دیگر، . صورت بدوي در مجاورت آبشار نیاگارا روي زمین خوابید، و غرش كر كننده آب را شنید

اشتیاقي بي اراده داشتم كھ خود را در آغوش «: ایستاده بود، گفت كھ محسور در كنار رودخانة خروشاني
اي بزحمت پائین رفت و  ؛ و چون مشتاق تماشاي آبشارھا از پایین بود، از سراشیبي صخره»امواج بیندازم

ھندیشمردگان او را باال كشیدند و بھ جاي امني . پایش غلتید و افتاد و یكي از بازوانش شكست و بیھوش شد
آمد، از رؤیاي خویش در مورد كشف یك راه شمال غربي دست برداشت، بھ  پس از آنكھ بھ ھوش. بردند

گوید كھ  وي مي. شود مشكوك مي این نقطھ سفرنامھ كمي در . طرف جنوب رفت و بھ رودخانة اوھایو رسید
این رودخانھ نیز تا خلیج مكزیك و از آنجا پس طي  بھ دنبال رودخانة اوھایو تا میسي سیپي و بھ دنبال 

منتقدان با مقایسة مسافتھا و . كیلومتر راه و گذشتن از روي دھھا كوه تا فلوریدا پیش رفتھ استصدھا 
وسایط نقلیھ و زمان، قصة او را باورنكردني دانستھ، و شرح زیا و گیایي را كھ داده است كامًال برخالف 

ي را كامًال تغییر داده، اند؛ اما گذشت یك قرن ممكن است طبیعت وحش جانوران و گیاھان آن مناطق شمرده
  .و حتي بر اثر كشاورزي و استخراج معدن صورت زمین را نیز عوض كرده باشد

پس از مدتي اقامت نزد ھندیشمردگان سمینول، شاتوبریان بھ سوي شمال غربي و بھ طرف سرزمین 
انگلیسي از فرار  در آنجا بود كھ در یك روزنامة. ایلینوي كنوني در آن قرار دارد ایالت چیلیكوت رفت كھ

آگاه شد، و احساس ناراحتي كرد كھ ممكن است جان آن پادشاه ) ١٧٩١ژوئن  ٢٢(لویي شانزدھم بھ وارن 
بھ فرانسھ بازگرد؛ و بي درنگ بھ سفر خود : بھ خود گفتم«. اسیر ھر روز در معرض خطر قرار گیرد

  بازگشت، در ، پس از نھ ماه غیبت، بھ فرانسھ ١٧٩٢ژانویة  ٢در » .خاتمھ دادم

  تكامل -٢

شاتوبریان تقریبًا ھمة سرمایة خود را از دست داده، و در كشوري كھ مخالف ویكنتھا بود و بھ طرف جنگ 
خواھرانش بھ او توصیھ كردند كھ بھ . رفت، متحیر و متزلزل مانده بود و كشتارھاي ماه سپتامبر پیش مي

تند بھ نام سلست بویسون دوالویني، كھ ثروت خاطر پول ازدواج كند، و عروسي ھفدھسالھ برایش یاف
سلست محجوب در ھمة تغییرات . با یكدیگر ازدواج كردند ١٧٩٢فوریة  ٢١این دو در   .متوسطي داشت

ھاي بسیار شوھر، و ھمچنین ده سال كشمكش وي با ناپلئون كھ مورد ستایش  احوال و با وجود معشوقھ
سپس بھ پاریس رفتند تا نزد . عد بود كھ رنھ عاشق او شدسلست بود بھ رنھ وفادار ماند، و سالھا ب
قسمتي از ثروت زنش كھ در اوراق قرضة كلیسا سرمایھ گذاري . خواھرانش لوسیل و ژولي زندگي كنند

شده بود ضمن مصادرة امالك كلیسا بھ وسیلة دولت انقالبي از دست رفت؛ قسمت دیگر را رنھ در 
  . ھا بر باد داد قمارخانھ

مھاجران فرانسوي ھنگي جھت پیوستن بھ اتریش و . آوریل مجلس مقنن بھ اتریش اعالن جنگ داد ٢٠در 
خود را . این كار است شاتوبریان اگر چھ كامًال مطمئن نبود كھ مایل بھ . براي سركوبي انقالب تشكیل دادند

یس یعني شھري آنگاه ھمسر و خواھرانش را در پار. موظف بھ پیوستن بھ اشراف ھم طبقة خود دانست
گذاشت كھ بزودي صدھا تن از اشراف را زنداني و قتل عام كرد؛ بھ كوبلنتس رفت، در ارتش مھاجران 

چون رانش زخم ). ١٧٩٢اول سپتامبر (نامنویسي كرد، و در محاصرة بیھودة تیونویل شركت جست 
از طریق فرانسة مسلح بھ توانست  اینكھ نمي برداشتھ بود، با افتخار از خدمت ارتش معاف شد و نظر بھ 
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بیشتر راه را پیاده طي كرد؛ بھ جزیرة جرزي راه یافت، بھ  - ھمسرش بپیوندد، بھ طرف اوستاند روانھ شد
  .بھ انگلیس گریخت ١٧٩٣وسیلة یكي از عموھایش پرستاري شد و تندرستي خود را باز یافت، و در مھ 

آب و ھواي بیمار خیزي كھ گرفتار آن بودم، و «در آنجا بود كھ با فقر و فاقھ آشنا شد و ، علي رغم 
اي  وي از پذیرفتن اعانھ. ، آن را بخوبي تحمل كرد»پروردم خیاالت رمانتیكي كھ در بارة آزادي در سر مي

داد امتناع ورزید، و با تعلیم خصوصي زبان فرانسھ و با زیستن در  كھ دولت انگلیس بھ مھاجران مي
آیوز شد كھ در مقابل عشق او   عاشق یكي از شاگردان بھ نام شارلت. دروزي زندگي كر اي شبانھ مدرسھ

پدر و مادرش بھ او پیشنھاد كردند كھ با شارلت ازدواج كند، ولي او مجبور . عكس العمل مناسبي نشان داد
دراین ضمن خبر رسید كھ زن و مادر و خواھرانش در فرانسھ زنداني . شد كھ بھ داشتن ھمسر اعتراف كند

آوریل  ٢٢این زن بود در  اند؛ برادر بزرگش، زنش و مالزرب كھ مردي قھرمان و پدر بزرگ  بودهشده 
ھمسر خود او و خواھرانش تنھا در پایان دورة وحشت با سقوط . در زیر گیوتین جان سپرده بودند ١٧٩۴

  .روبسپیر رھا شدند

 ٢٣٨٣آغاز كرد بھ نام ناچز، و در  این مدت در انگلیس حماسة عظیم منثوري را در طي . كھ نویسنده شود
  .صفحة آن، رؤیاھاي رمانتیك و ستایش خود را از ھندیشمردگان آمریكایي شرح داد

تحت عنوان مقالة ) ١٧٩٧(از آنجا كھ مایل بود بھ عنوان فیلسوف شھرت یابد، در لندن كتابي منتشر كرد 
این اثر كھ از لحاظ نظم ضعیف، ولي از لحاظ  . تاریخي، سیاسي، و اخالقي دربارة انقالبھاي قدیم و جدید

شاتو بریان . رفت بھ شمار مي افكار گردآوري شده غني بود، براي جواني بیست و نھسالھ كار قابل توجھي
دھد كھ از  عقیده داشت كھ انقالبات بھ منزلة طغیانھاي ادواري است و ھمیشھ یك منحني را تشكیل مي

مثال، یونانیان پادشاھان خود را . گردد شود و از طریق ھرج و مرج بھ استبداد منتھي مي شورش آغاز مي
پس تسلیم اسكندر شدند؛ رومیھا نیز شاه خود را خلع كردند، حكومتھاي جمھوري تشكیل دادند، و س

این مورد نیز، دو سال قبل  برانداختند، یك جمھوري تشكیل دادند و سپس مطیع و منقاد قیصرھا شدند؛ در 
اي است یا  تاریخ بھ منزلة دایره. این وضع را دربارة ناپلئون پیش بیني كرد از ھجدھم برومر، شاتوبریان 

دھد؛ صفات  را نو جلوه مي دایره، با حواشي و تعلیقاتي اضافي كھ چیز قدیميصورت بزرگ شدة ھمان 
پیشرفت واقعي وجود ندارد؛ علم افزایش . ماند خوب و بد افراد علي رغم چنان تحوالت عظیم باقي مي

» كمال نامحدود بشر«ایمان عصر روشنگري بھ  .كنند یابد، ولي فقط براي خدمت غرایزي كھ تغییر نمي مي
عصر ) اي كھ بیشتر خوانندگان را تكان داد نتیجھ(این  با وجود . اي بیش نیست ر باطل كودكانھتصو

روشنگري موفق بھ تحلیل بردن مسیحیت شده بود؛ احتمال ندارد كھ مذھب روزگار جواني ھرگز بتواند 
ین مسیحیت پس چھ مذھبي جانش. خود را از تأثیر آن قرن صلحھاي سیاسي و جنگھاي روشنفكرانھ برھاند

آشوب عقالني و سیاسي، تمدن اروپایي را تحلیل ). بھ عقیدة آن شكاك جوان(خواھد شد؟ شاید ھیچ مذھبي 
كھ امروزه  خواھد برد، و آن را بھ روزگار بربریت كھ از آن خارج شده بود بازخواھد گرداند؛ اقوامي

ھند گذشت، و بھ نوبة خود بھ بربریت وحشي اند بھ تمدن خواھند رسید، از عظمتھا و انقالبات متوالي خوا
  . سقوط خواھند كرد

گفتند اشرافیت و مذھب یا  اي را كھ مي این كتاب باعث شھرت شاتوبریان در محافل مھاجران شد، ولي عده
این انتقادات اثر خود را در  . باید با ھم باشند یا در صورت جدایي، از بین بروند بھ وحشت انداخت

اي از  این ھنگام نامھ در .ھاد، زیرا آثار متأخرش بیشتر در دفاع از ھمین اصل بودشاتوبریان بھ جاي ن
این نامھ شاعر را سخت تكان داد  . نوشتھ شده بود ١٨٩٨خواھرش ژولي از پاریس رسید كھ در اول ژوئیة 

  :و در اندوھي عمیق فرو برد

كھ چقدر باعث اشگریزي مادر دانید  نمي. …دوست عزیز، ھم اكنون بھترین مادر را از دست دادیم
این اشتباھات در نظر كساني كھ نھ تنھا مدعي پرھیزكاري بلكھ اھل استداللند   اید، و چقدر گرامیمان شده

كرد كھ چشمانتان را باز كنید، و شما را بر آن  این قول بھ شما كمك مي  اطالع از -مایة تأسف است
  داشت كھ دست از نویسندگي بردارید؛  مي
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خدا از دعاھاي ما بھ رقت درآید و بھ ما اجازه دھد كھ بھ یكدیگر بپیوندیم، شما در میان ما تمام  و اگر
  . توانیم داشتھ باشیم خواھید یافت سعادتي را كھ در روي زمین مي

اینكھ خواھرش ژولي  اي دیگر ھمراه آن بود حاكي از  این نامھ را دریافت داشت نامھ كھ شاتوبریان  ھنگامي
این پیامھا  وي در مقدمة كتاب روح مسیحیت تغییر كاملي را كھ در كتاب آمده ناشي از . رگذشتھ استنیز د

اي بھ من وارد آورد؛  این مرگي كھ براي تعبیر مرگ بھ كار رفت، ضربھ این دو آوا از گور، «: داند مي
  ».ایمان آوردم گریستم و. …عیسوي شدم

این تغییر  عر دستخوش شك و تردید شود، ولي باید قبول كرد كھ این اعترافات شا ممكن است خواننده از 
احتماًال شاتوبریان، كھ در وجودش جنبة . ناگھاني و ھیجان انگیز با صداقت و صمیمیت قرین بوده است

ایماني بھ عیسویت گرایید  فیلسوفي ھرگز از جنبة شاعري متمایز نبود، فرایندي را كھ تحت تأثیر آن از بي
اینجا عیسویت را نخست زیبا، سپس اخالقًا مفید، و سرانجام، با وجود  در . ھ نسبت داده استبھ یك لحظ

در سالھاي آخر قرن ھجدھم، شاتوبریان . دانستھ است نقایص آن، سزاوار توجھ شخصي و حمایت عمومي
اي وي بر. ھایي قرار گرفت كھ از سوي دوستش لوئي دوفونتان دریافت داشتھ بود تحت تأثیر نامھ

شاتوبریان فساد اخالقي رایج در فرانسھ را در آن روزگار شرح داده، و عالقة روزافزون مردم را بھ 
این اشتیاق موجب  فونتان عقیده داشت كھ بزودي . بازگشت بھ كلیساھا و كشیشان خودشان یادآور شده بود

  .برقراري مذھب كاتولیك خواھد شد

ت باشد، و بر آن شد تا در دفاع از مسیحیت مطالبي نھ با شاتوبریان تصمیم گرفت كھ سخنگوي آن نھض
ھاي شیرین و  مھم نبود كھ آن قصھ. و فلسفي، بلكھ با اصطالحات اخالقي و ھنري بنویسد عبارات علمي

اي بود تا تاریخي؛ در ھر حال، باعث  گفتند بیشتر داراي جنبة افسانھ دلفریبي كھ در جواني بھ ما مي
موسي كھ نظم اجتماعي ما، و بنابراین تمدن » احكام عشره«اي ما را با  د، و تا اندازهش شیفتگي و الھام مي

اگر اعتقاداتي را كھ بھ مردم كمك كرده است تا . داد مسیحي، بر پایة آن بنا نھاده شده بود وفق مي
ا متحمل ھاي غیر اجتماعي خود را كنترل كنند و ستمگري، بدي، رنج، و مرگ غیر قابل اجتناب ر انگیزه

ایم؟ شاتوبریان در آخرین خاطرات خود ھم  آیا مرتكب بزرگترین جنایات نشده  شوند از آنان بگیریم
كند كھ بھ  روح من مرا متمایل بھ این مي«: تردیدھاي خود را بیان كرده و ھم ایمانش را شرح داده است

با چشم  - ، مردمان، پادشاھان راعظمت، بدبختي - ھیچ چیز، حتي خودم، عقیده نداشتھ باشم، و ھمھ چیز را
دھد كھ تسلیم آنچھ  این، بر روح من غریزة تعقل مستولي است، و بھ آن دستور مي حقارت بنگرم؛ با وجود 
  » .مذھب، عدالت، انسانیت، برابري، آزادي، و افتخار: كھ ظاھرًا زیباست بشود

  فونتان مورد محبت كنسول . بازگردد فونتان از شاتوبریان دعوت كرد كھ بھ فرانسھ ١٨٠٠در اوایل سال 

آیین كاتولیك بود؛ كتاب خوبي دربارة مزایاي عیسویت ممكن بود بھ او كمك كند كھ با   نیز در فكر برقراري
  .ھاي اجتناب ناپذیر ژاكوبنھا بھ مقابلھ بپردازد طعنھ

ادبي  بھ انجمني  فونتان او را. ، شاتوبریان بھ ھمسر خود و لوسیل در پاریس پیوست١٨٠٠مة  ١۶در 
- این زن نحیف ولي زیبا دختر كنت آرمان . شد معرفي كرد كھ در خانة كنتس پولین دوبومون تشكیل مي

وي پس . مارك دومونمورن وزیر سابق امور خارجة لویي شانزدھم بود كھ بعد در زیر گیوتین جان سپرد
بنا بھ تشویق او بود كھ شاتوبریان كتاب  این زن و در خانة ییالقي . از مدت كوتاھي معشوقة شاتوبریان شد

وي زمان را براي انتشار كامل كتابي كھ شكاكیت رایج در محافل . روح مسیحیت را بھ پایان رساند
اي از آن را در صد صفحھ تحت عنوان  خالصھ ١٨٠١دانست؛ ولي در  فرھنگي مخالفي بود مساعد نمي

این خالصھ  . شق رمانتیك در پاریس منتشر ساختاي دربارة فضیلت عیسویت و ع شرح مختصر و ساده
بي درنگ او را بھ صورت نقل محافل ادبي فرانسھ و معبود زنان و فرزند محبوب كلیساي احیا شده 

  .درآورد
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صحنھ نخستین در لویزیانا ترتیب شده است كھ . وي آن را آتاال، یا عشقھاي دو نفر وحشي در بیابان نامید
مردگان ناچز بود؛ قصھ گو، رئیس قبیلة شاكتاس است كھ مردي است سالخورده در آن ھنگام مسكن ھندیش

كند كھ در جواني بھ دست قبیلة مخالف افتاد و محكوم بھ سوختن شد، ولي بھ  شاكتاس حكایت مي. و نابینا
این دو از طریق باتالقھا و جنگلھا، كوھھا و  . اي سرخپوست بود نجات یافت وسیلة آتاال كھ دوشیزه

شوند؛  و بر اثر خطرھاي مشترك، دلباختة یكدیگر مي گریزند؛ در نتیجة مجالست و ھمدمي یبارھا ميجو
پذیرد، زیرا عھد كرده است كھ بكارت خود را تا  آید، ولي آن دختر نمي شاكتاس درصدد ازدواج با او بر مي

شود كھ  وي متذكر مي. ندكن سپس با یك مبلغ مذھبي پیر مالقات مي. ابد بھ خاطر مادر محتضرش حفظ كند
ترتیب با مسخره كردن عشق و  عشق نوعي سرمستي است، و ازدواج سرنوشتي بدتر از مرگ؛ و، بدین

آتاال كھ میان مذھب و میل جنسي گرفتار است، مشكل خود . كند ازدواج، از پرھیزگاري دختر حمایت مي
دھد كھ  آن مبلغ مذھبي بھ وي تذكر مي شود، ولي شاكتاس پریشان خاطر مي. كند را با خوردن زھر حل مي

  :اي از زندگي است مرگ، نجات فرخنده

ام كھ از رؤیاھاي سعادت فریب  ھرگز مردي را ندیده… این ھمھ سال كھ عمر كرده ام، علي رغم «
روحي كھ بھ ظاھر بسیار آرام است بھ . نھاني نداشتھ باشد نخورده، و ھیچ قلبي را نیافتھ ام كھ زخمي

آید، ولي وقتي كھ بھ عمق  سطح آنھا بھ نظر آرام و پاك مي: فلوریدا شباھت دارد ساواناھايچاھھاي طبیعي 
  » .كند بینید كھ از آب چاه تغذیھ مي كنید، تمساح بزرگي را مي آنھا نگاه مي

  توصیف شاتوبریان از مراسم تدفین آتاال و دست بھ دست ھم دادن كشیش و كافر براي 
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پوشاندن جسد او با خاك از زیباترین قطعات ادبیات رمانتیك است؛ ھمچنین موضوع یكي از تابلوھاي 
بھ  ١٨٠٨از اھالي پاریس را در  تریوزون، كھ نیمي- بزرگ دورة ناپلئون شد بھ نام تدفین آتاال، اثر ژیروده

شدید بود كھ مانع برانگیختن اي  ھنوز سنن كالسیك بھ اندازه ١٨٠١ولي در فرانسھ سال . گریھ انداخت
بسیاري از آنان بھ عبارات آراستھ بھ صنایع بدیعي آن لبخند . تحسین كامل منتقدان براي آن داستان شد

اینكھ از عشق و مذھب و مرگ براي تھییج قلبھاي شكستھ یا جوان استفاده شده، و طبیعت با  زدند؛ و از  مي
اي  اما عده. گرفتند ایراد مي ت و آالم بشري بھ كار گرفتھ شده حاالت مختلف آن بھ عنوان چیزي مالزم لذا

دیگر از كلمات ساده، آھنگ موزون، از صداھا، شكلھا، و رنگھاي زیاوگیا، از كوھھا و جنگلھا و 
كردند و جمع كثیري از خوانندگان از آنھا  ساخت، تمجید مي جویبارھایي كھ زمینة زندة داستان را فراھم مي

ناپلئون قصد داشت با . اینك فرانسھ براي شنیدن ستایش از مذھب و پاكدامني مساعد بود . دبردن لذت مي
.ظاھرًا فرصت مناسبي براي انتشار روح مسیحیت پیش آمده بود. كلیسا آشتي كند

  »روح مسیحیت« -٣

 ١٨۶۵ر ژول لومتر د. و در ھفتة اعالم كنكوردا انتشار یافت ١٨٠٢آوریل  ١۴این كتاب در پنج جلد در 
توانم داوري كنم، كتاب روح مسیحیت بزرگترین توفیق در تاریخ ادب فرانسھ  تا آنجا كھ مي«: نوشتھ است

اي  اي كھ در روزنامة مونیتور انتشار داد نسبت بھ آن كتاب نظر مساعد و دوستانھ فونتان در مقالھ» .بود
انتشار یافت كھ بھ ناپلئون اھدا شده  ١٨٠٣از آن در  چاپ دومي. ابراز داشت و آن را جزء آثار عالي شمرد

از آن لحظھ بھ بعد، مؤلف احساس كرد كھ بوناپارت تنھا مرد عصر است كھ خود باید بر او تفوق . بود
  .یابد

باشند،  بھ معناي روح مي Genieاست كھ كلمھ  Le Genie de Christianlsmeاین كتاب  عنوان اصلي 
اینجا  ان جنبة مشخص و روح خالق ذاتي مذھبي است، و در ولي داراي یك معني اصطالحي بھ عنو

شاتوبریان . ایجاد كرده و پرورش داده بود مقصود مذھبي است كھ تمدن اروپاي بعد از یونان و روم را 
این طریق خط بطالن بكشد كھ ثابت كند در مسیحیت  قصد داشت كھ بر عصر روشنگري قرن ھجدھم از 

ھاي مختلف داده  نیازھا و غمھاي بشر وجود دارد، آن قدر بھ ھنر انگیزهآن قدر حسن تفاھم نسبت بھ 
گیرد كھ ھمة پرسشھاي مربوط بھ  شود، و آن قدر اخالق شخصي و نظم اجتماعي مورد تأیید قرار مي مي

آیا   :این باشد كھ پرسش واقعي باید . شوند اعتبار اصول و سنتھاي كلیسایي در درجة دوم اھمیت واقع مي
  یت یك تكیھ گاه بیكران الینفك، و اجتناب ناپذیر تمدن غرب ھست یانھ؟مسیح

اگر كسي فكري منطقي تر از فكر شاتوبریان داشت، ممكن بود نخست بھ شرح فساد اخالقي و اجتماعي و 
  سیاسي فرانسة انقالبي بپردازد كھ از آیین كاتولیك جدا شده بود و سیماي آن 
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  موزة سن مالو). ١٨٠٩(اتو بریان فرانسوا ـ رنھ دوش: ژیروده

ولي شاتوبریان مردي احساساتي و عاطفي بود، و شاید حق داشت چنین فرض كند كھ اكثر . را توصیف كند
فرانسویان، از زن و مرد، بیشتر بھ او شباھت داشتند تا بھ ولتر و سایر فیلسوفاني كھ آنقدر زحمت كشیده 

خواند، و بھ  شاتوبریان خود را ضد فیلسوف مي» .رھم بشكنندد«یك مذھب مستبد را » رسوایي«بودند كھ 
داد و مادام دوستال را كھ از  عكس العمل نشان مي) خردگرایي(مراتب بیش از روسو علیھ راسیونالیسم 

این رو با استعداد از احساس و عاطفھ شروع  از . گرفت كرد بھ باد انتقاد مي عصر روشنگري دفاع مي
  .ت تا پس از آنكھ احساس راه را باز كرد، بھ راه بیفتدكرد، و خرد را گذاش

خداوند بھ عنوان پدر و : آیین كاتولیك یعني تثلیث بیان داشت  ایمان خود را بھ رمز اساسي وي در آغاز، 
. القدس روشنگر و پاك كننده از گناه آفریننده، خداوند بھ عنوان پسر و نجات دھنده، و خداوند بھ عنوان روح

ایمان بھ خدایي باھوش، زندگي بھ صورت   جا نباید نگران اعتبار موضوع بود؛ مھم آن است كھ بدوناین  در
شود؛ ازدواج جنبة شركتي سست بنیاد و  كشمكشي بیرحمانھ درخواھد آمد؛ گناه و تقصیر غیرقابل عفو مي

گ رنج و عذابي آید؛ و مر گیرد؛ پیري بھ صورت از ھم پاشیدگي غم انگیزي در مي متزلزل بھ خود مي
غسل تعمید، توبھ، آیین قرباني مقدس، تأیید، ازدواج، تدھین - آیینھاي مقدس. شود مكروه و اجتناب ناپذیر مي

مراحل رشد و نمو دشوار و مرگ و فناي نفرت انگیز بشر را بھ صورت مراحل -نھائي، رتبھ بخشان
تشریفاتي و قرو  ایت كشیشان و مراسميآورد، كھ ھر كدام از آنھا با ھد پیشرفتة تكاملي روحاني در مي

اي نیرومند و مطمئن و متشكل از افرادي  یابد؛ ھمچنین خرد ناچیز را، با عضویت در جامعھ كمالي مي
گناه و شفاعتگر، و خداي عاقل و  كند كھ بھ عیساي نجاتبخش و دوست داشتني، و مریم بي مؤمن، تقویت مي

ایمان، بشر از بدترین عذابھا كھ بیھوده بودن در  این  با . ن دارندایما قادر و ناظر و بخشاینده و بخشنده
  .یابد جھاني بیھوده است نجات مي
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دھد مقایسھ  كنند با آنچھ كھ مسیحیت تعلیم مي شاتوبریان سپس فضایلي را كھ فیلسوفان كافر توصیھ مي
ت فرد مھم است؛ از طرف كھ ھمگي از لحاظ پیشرف –از یك طرف، بردباري، اعتدال، و احتیاط : كند مي

اي كھ زندگي را عالي، و پیوستگي اجتماعي را مستحكم، و مرگ  عقیده –ایمان، امید، و دستگیري  دیگر، 
شاتوبریان نظریة فیلسوفان را دربارة تاریخ كھ عبارت از كشمكش و شكست . شمارد را رستاخیزي مي

گوید كھ مسیحیان تاریخ را بھ  كند، و مي مي افراد و گروھھاست با نظریة مسیحان دربارة تاریخ مقایسھ
باشد كھ از  دانند كھ مربوط بھ طبیعت بشري مي منزلة كوشش بشر براي جلوگیري از گناھكاري ذاتي مي

اینكھ  تا  دارند ميایمان داشتھ باشیم كھ آسمانھا عظمت خداوند را اعالم   پس بھتر است كھ. اصل شریر است
  توان  و چگونھ مي. بگوییم آنھا تراكمھاي تصادفي صخره و غبار، پایدار ولي بیمعني، زیبا ولي گنگند

زیبایي بیشتر پرندگان و بسیاري از چارپایان را دید و احساس نكرد كھ در نمو سریع و شكلھاي دلفریبشان 
  وجود دارد؟ نوعي الوھیت

اصول اخالقي ما باید بھ تصویب خداوند برسد، : در مورد اخالق، قضیھ در نظر شاتوبریان روشن بود
ھیچ اصولي كھ واقعًا اساسي بشري داشتھ باشد . وگرنھ در برابر طبیعت بشر درھم فرو خواھد ریخت

ترس از خدا آغاز تمدن  داراي آن قدرت كافي نیست كھ غرایز غیر اجتماعي را تحت كنترل قرار دھد؛
این عشق باید بھ وسیلة پدران و مادران  این، آن ترس و  گذشتھ از . است، و عشق بھ خداوند ھدف اخالقیات

پدران و مادراني كھ خدایي ندارند، آموزگاراني كھ مورد . و كشیشان از نسلي بھ نسلي دیگر انتقال یابد
اھند دید كھ خودخواھي و ھیجان و حرص، كھ از لحاظ حمایت كشیشان و داراي عقیدة مذھبي نیستند خو

اگر آینده و جھاني دیگر نباشد «سرانجام، . ابتكار نامحدود است، نیرومندتر از كلمات غیر ملھم آنھاست
جھان دیگري باید باشد كھ پاداش مشقات پرھیزگاري بر روي زمین را » اخالقیاتي ھم وجود نخواھد داشت

  .بدھد

مرھون حمایت آن؛ از  –تقریبًا بھ كلي مرھون كلیساي كاتولیك است ) بھ عقیدة شاتوبریان(تمدن اروپایي 
خانواده و مدرسھ؛ از تعلیم فضایل مسیحیت؛ از جلوگیري از خرافات و ارشاد مردم؛ از فرایند شفابخش 

قرون وسطي عاقالنھ از تعقیب  ھنرمندان. توبھ نزد كشیش؛ از الھام بخشیدن بھ ادبیات و ھنر و تشویق آنھا
اند، و در كلیساھاي جامع بھ سبك گوتیك نوعي  بدون نقشة حقیقت بھ خاطر خلق زیبایي چشم پوشیده

روم مزایاي بسیاري براي فكر و ذھن  ادبیات یونان و. بود پارتنونمعماري بھ وجود آوردند كھ برتر از 
كتاب مقدس از آثار ھومر بزرگتر است؛ پیامبران . كند دارد، ولي انسان را گرفتار محظورات اخالقي مي

اي از لحاظ لطافت و تأثیر با زندگي و تعلیمات عیسي قابل مقایسھ  الھامبخش تر از فیلسوفانند؛ و چھ افسانھ
  است؟

شد كھ، بر اثر زیاده رویھاي انقالب یا  سیحیت تنھا مورد توجھ كساني واقع ميظاھرًا كتابي مانند روح م
این رو ژوبر فیلسوف، دوست  از . ایمان آوردن را داشتند دشواریھاي زندگي، از لحاظ احساسات آمادگي

ب جوید از دست دنیاي انقالبي، كھ تحمل آن بھ سب گفت كھ در آیین كاتولیك پناھگاھي مي شاتوبریان، مي
این حكمت كودكانھ در مورد علل غایي لبخند  چنان خوانندگاني شاید بھ . وحشتناك بودنش دشوار است

علي رغم بیرحمي، دربارة آنھا، . …آواز پرندگان صریحًا براي گوشھاي ما خلق شده است«زدند كھ  مي
  اما آن » .جرا كنندكنند، زیرا مجبورند كھ فرامین خداوند را ا باز از محسور ساختن ما خودداري نمي

پوشیدند، یا بیم مالتوس را از افزایش جمعیت، براي دفاع از تجرد  چشم مي» تثلیت«براي بیان  رحمت
د داشت؛ حتي طبیعت، اگر پس اگر چھ دالیل كتاب گاھي ضعیف بود، لطف زیا. گرفتند كشیشان، نادیده مي

  .شد داد، شاد مي از زمین لرزه، سیل، یا طوفان، نداي شاتوبریان را دربارة زیبایي خود گوش مي

شده و  تا اواخر عمر نھ براي توبھ حاضر مي ١٨٠١شود كھ از  آیا شاتوبریان واقعًا ایمان داشت؟ گفتھ مي
سیسموندي . تقاضاي كلیساي كاتولیك از پیروانش بود كھ حداقل -كرده در آیین قرباني مقدس شركت مي  نھ

  :گوید انجام داده است چنین مي ١٨١٣اي كھ با او در دربارة مكالمھ
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این عالئم فساد را با   دید، و شاتو بریان انحطاط جھاني مذھب را ھم در اروپا و ھم در آسیا بھ چشم مي
گرفت كھ  این موضوع چنین نتیجھ مي  وي از .…كرد عالئم فساد شركت در روزگار یولیانوس مقایسھ مي

. …از دیدن روحیة آزاد او بھ شگفتي افتادم. ملتھاي اروپا ھمراه با مذھبشان از میان خواھند رفت
براي نگاھداري كشور الزم ] مذھب[وي اعتقاد داشت كھ … گفت؟ شاتوبریان دربارة مذھب سخن مي

  .ایمان داشتھ باشند  فند كھكرد كھ ھم خود او ھم دیگران موظ است؛ فكر مي

وي از آن بدبیني عھد . عجبي نیست كھ وي طي شصت سال، چنان بار تردید پنھاني را حمل كرده باشد
بایستي متولد  نمي«: گفت در زمان پیري مي. شباب كھ آن را در رنھ شرح داده است ھرگز رھایي نیافت

  ».شده باشم

  »رنھ«- ۴

را ) اگر نھ صدقھ(ایمان و امید   تیك در زمینة مذھبي بود، و بازگشتروح مسیحیت بیان عمدة نھضت رمان
كرد؛ و موجب احیاي معماري گوتیك در فرانسھ  داد؛ از شعر و ھنر قرون وسطایي تمجید مي نشان مي

این تعریف چھل   .، در پنج مجلد آن، نھ تنھا آتاال بلكھ رنھ نیز گنجانیده شده بود١٨٠۵تا سال . شد مي
كنندة یأس و نومیدي مھاجران و حاكي از شیفتگي جواني شاتوبریان بھ  از بدبیني، منعكساي  صفحھ

  .اثر مزبور بھ صورت منبع و معیار ھزاران نالة نومیدي خوش الحان درآمد. خواھرانش بود

رنھ یك جوان فرانسوي اشرافي است كھ از فرانسھ گریختھ و، بھ امید فراموش كردن عشقي غیر مجاز، بھ 
گوید،  اش، شاكتاس، پس از آنكھ قصة آتاال را براي او مي پدر خوانده. لة سرخپوست ناچز پیوستھ استقبی

  در حضور پدرم «: دارد كھ قصة خود را بگوید وي را برآن مي

   

   

   

   

» .كردم آزرد؛ و تنھا نزد خواھر محبوبم آملي احساس راحتي و رضایت مي حجب و آزرم مرا مي
كشد، براي تسكین خاطر خود را در میان جمعیت  كھ فھمید عشقش بھ خواھرش بھ جاي باریكي مي ھنگامي

ت و از خدا نشس انداخت؛ گاھي ساعتھا در كلیسایي خلوت مي» كھ بیابان وسیعي از آدم بود« -شھر پاریس 
در میان كوھھا و دشتھا خواستار تنھایي و . خواست كھ او را از خیانت عشقش یا از بار زندگي رھا كند مي

وي كھ شدیدًا . توانست فكر مھرباني و زیبایي آملي را از سر بیرون كند عزلت بود، ولي ھیچ جا نمي
زماني . ھ با شرمساري، خود را بكشدخواست نزد او برود و عشق خود را ابراز دارد، تصمیم گرفت ك مي

كھ مشغول تنظیم وصیتنامة خود بود، آملي بھ تصمیم او پي برد، و بھ پاریس شتافت، و او را باز یافت، و 
بھ دنبال آن، سھ ماه رفاقت و » .پیشاني مرا با بوسھ پوشاند«دیوانھ وار در آغوشش گرفت و بھ قول رنھ 

دستخوش مالمت وجدان شده بود، بھ دیري گریخت، و كلماتي تسلي آنگاه آملي كھ . سعادت ممنوع گذشت
رنھ بھ دنبال او رفت و از وي خواست كھ با او . آمیز بھ انضمام ھمة ثروت خود را براي او بھ جاي نھاد

كھ آملي در صدد تصمیم گیري براي راھبھ شدن  ھنگامي. حرف بزند؛ ولي آملي حاضر بھ دیدن او نشد
: گوید خانھ رفتھ نزدیك او زانو زد و دید كھ آملي در محراب بر روي زمین افتاده چنین ميبود، رنھ بھ نماز

این بستر تیره و غم انگیز برخیزم؛ و برادرم را كھ ھرگز شریك  اي خداي مھربان، اجازه نده كھ از «
بعد ھرگز یكدیگر این زمان بھ   از» .احساسات جنایتكارانة من نبوده است مورد الطاف بیكران خود قرار ده

. رنھ دوباره بھ فكر خودكشي افتاده، ولي تصمیم گرفت كھ رنج شدیدتر زندگي را تحمل كند. را ندیدند
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این عبارت بھ صورت یكي از (كردم  در رنج و عذاب خود نوعي رضایت خاطر احساس مي«: گفت مي
شف كردم كھ غم، برخالف با یك احساس شادي نھاني ك). مضامین كالسیك غم و اندوه رمانتیك درآمد

مالیخولیاي من جنبة مشغولیتي بھ خود گرفت كھ ھمة اوقات مرا بھ … شادي، حسي نیست كھ از بین برود
از آنجا كھ رنھ از تمدن » .و بھ طور طبیعي گرفتار مالل و بدبختي شد  خود اختصاص داد؛ قلبم بھ تمامي

كند و مانند فردي از قبایل ھندیشمردگان، زندگي  متنفر شده بود، تصمیم گرفت كھ خود را در امریكا گم
یكي از مبلغان مذھبي او را بھ سبب فرو رفتن در خود مالمت كرد، و بھ او گفت كھ . اي در پیش گیرد ساده

رنھ بعدًا، ھمراه با شاكتاس در قتل عام «اما . بھ فرانسھ باز گردد و با خدمت بھ نوع بشر خود را تطھیركند
  ».دیشمردگان ناچز در لویزیانا تلف شدفرانسویان و ھن

. اینكھ وقایع آن غیر محتمل و جنبة احساساتي آن مبالغھ آمیز است  داستان بھ نحو زیبایي بیان شده است، اال
دانستند،  لكن باید توجھ داشت كھ ده سالي بود كھ احساسات خفھ شده بود؛ مردم غم و اندوه را خطرناك مي

اینك كھ انقالب بھ پایان رسیده و امنیت برقرار شده بود،   شمردند؛ زم نميو آن را براي اشكریزي ال
  احساسات، آزادي خود را باز یافت و امكان 

در  ١٨١٣در اوبرمان اثر سنانكور منعكس شد، و نیز در  ١٨٠۴نیز بھ صورت حالتي درآمد، و در 
. این اثر ادا نكرده است كرد كھ حق او را در  ادامھ یافت؛ شاتوبریان بایرن را مالمت مي ھرلدزیارت چایلد 

انگیز  این كتاب كوچك یك نسل را گرفتار بیماري قرن كرد، و نمونة ھزار، و شاید صدھزار، قصة غم  
رمانتیك نام  شھرت یافت؛ و شاید ھم نھضت) قصھ گو(ھا بھ رومانسیھ  این قبیل قصھ شد؛ قھرمان ) رمان(

این زمان تا نیم قرن بعد، بر ادبیات و ھنر فرانسھ  این حالت از   .این كلمھ اقتباس كرده باشد خود را از 
  .مستولي بود

  شاتوبریان و ناپلئون -۵

. اثري ساختھ و پرداختة سرب و طالست، ولي طالي آن بیشتر است«روح مسیحیت، بھ قول ناپلئون، 
وي بھ سھم خود آن اثر را بھ » .ھ كھ جنبة عظمت و ملي داشتھ باشد برتري داردنبوغ شاتوبریان بر ھر چ

این رو ترتیبي داد براي مالقات با نویسندة آن، و او   دانست، و از طرزي شایستھ با كنكوردا ھماھنگ مي
اشت را بھ صورت فردي گرانقدر تلقي كرد، و وي را بھ عنوان دبیر اول سفارت فرانسھ در رم بھ كار گم

بھ نظر او اھمیتي نداشت اگر در «: است این مالقات را با فروتني و افتخار ثبت كرده شاتوبریان ). ١٨٠٣(
فاقد تجربھ بودم، و ھیچ اطالعي از دیپلوماسي عملي نداشتم؛ بھ عقیدة او بعضي از مغزھا  امور عمومي

این  ش بھ دنبال او بھ رم رفت؛ ولي در ا پس از چندي، معشوقھ» .قادر بھ فھمند، و نیازي بھ شاگردي ندارند
، در حالي كھ بھ شاتوبریان كھ در كنارش بود توصیھ كرده بود كھ بھ نزد )نوامبر ۵(شھر درگذشت 

  . ھمسرش باز گردد

پس از چندي، مورد توجھ پاپ و مغضوب سفیر كبیر فرانسھ قرار گرفت كھ دایي ناپلئون بود و كاردینال 
كاردینال مردي نبود كھ . كند كھ آن نویسندة برجستھ مانند سفیر كبیر رفتار مي گفت فش مي. فش نام داشت

ناپلئون نیز . این رو خواھش كرد كھ دستیارش را بھ جایي دیگر انتقال دھند این وضع تن در دھد، و از  بھ 
راي شاتوبریان ب. بھ كار گماشت) در سویس(شاتوبریان را بھ عنوان كاردار در جمھوري كوچك والھ 

انگن باخبر شد، استعفاي خود را از خدمت /بررسي اوضاع بھ پاریس رفت، ولي چون از اعدام دوگ د
  :گوید شاتوبریان مي. سیاسي بھ ناپلئون تقدیم داشت

  چون جرئت كردم كھ بوناپارت را ترك گویم، خود را در سطح او قرار دادم، و او با تمام 

ن برخاست، چنانكھ من با تمام نیروي وفاداري خود علیھ او نیروي پیمانشكني خود بھ مخالفت علیھ م
این فكر كھ شاھد تغییر جامعھ ھستم   انگیخت، و بر اثر گاھي بر اثر ستایشي كھ در من برمي. …برخاستم
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شدم؛ اما طبیعتھاي متقابل ما، كھ از بسیاري جھات  نھ تغییر محض سلسلة سلطنتي، بھ طرف او جذب مي
كرد،  گرفت؛ و اگر بھ طیب خاطر دستور تیرباران مرا صادر مي ود، ھمیشھ پیشي ميبا یكدیگر متضاد ب

  . كردم من ھم در مورد كشتن او احساس ندامت زیادي نمي

كھ علي رغم عشقبازیھایش مورد توجھ (وي در نتیجة بیماري ھمسرش . ولي آسیبي فوري بھ او وارد نیامد
این حال دلفین دو  در . الت در سیاست منصرف شداز دخ) ١٨٠۴(و مرگ خواھرش لوسیل ) او بود

بر آن شد تا ناتالي دونوآي را جانشین او  ١٨٠۶در . كوستین را بھ عنوان معشوقة خویش اختیار كرده بود
شاتوبریان ھمسر خود . كند، ولي ناتالي لطف خود را مشروط بھ سفري بھ مكانھاي مقدس در فلسطین كرد

ھ كورفو، آتن، ازمیر، قسطنطنیھ، و اورشلیم رفت، واز طریق اسكندریھ، را در ونیز بھ جاي نھاد و ب
این سفر پرمشقت، از خود   در. بھ پاریس رسید ١٨٠٧و اسپانیا بازگشت و در ژوئن ) قرطاجنھ(كارتاژ 

اي براي دو كتاب خود بھ دست آورد كھ شھرت ادبي  شجاعت و طاقت نشان داد، و ضمن راه مواد و مایھ
، و سفرنامة از پاریس تا بیت )١٨٠٩(این دو كتاب عبارت بود از شھیدان دیوكلسین   .ت كرداو را تقوی

  ).١٨١١(المقدس 

كھ در آن ھنگام مشغول مذاكرة (این دو مجلد، شاتوبریان مجادلة خود را با ناپلئون  ضمن آماده ساختن 
این مقالھ ظاھرًا  . ادامھ داد ١٨٠٧ ژوئیة ۴اي در مركوردوفرانس در تاریخ  با درج مقالھ) صلح تیلزیت بود

  :نمود ولي بسھولت دربارة ناپلئون و شاتوبریان قابل انطباق مي. دربارة نرون و تاسیت بود

كھ در سكوت حقارت و خواري چیزي جز صداي زنجیرھاي بردگان و سخنان جاسوسان بگوش  ھنگامي
اندازه  و مورد لطف او قرار گرفتن بھ ھمانلرزند،  كھ ھمگي در برابر جابر بر خود مي رسد؛ ھنگامي نمي

. شود خطرناك است كھ مورد بیمھري او واقع شدن، انتقام گرفتن از طرف ملت بھ تاریخنویس سپرده مي
كند، زیرا تاسیت در داخل امپراطوري بھ وجود آمده است؛ وي بھ طور ناشناس  نرون بیھوده پیشرفت مي

كند، و خداي عادل افتخار تسلط بر جھان را بھ دست كودكي  در كنار استخوانھاي گرمانیكوس رشد مي
اي عالي است، خطرھایي نیز در بردارد؛ ولي محرابھایي  گرچھ وظیفة تاریخنویس وظیفھ. سپارد گمنام مي

ھرگاه امكاني براي . …طلبند مانند محراب شرافت وجود دارد كھ اگر چھ متروكند، قربانیھاي بیشتري مي
باشد، در آزمودن آن ھیچ گونھ قھرماني الزم نیست؛ اقدامات بزرگوارانھ آنھایي است كھ  اقبال وجود داشتھ

  رویھمرفتھ، شكست چھ اھمیتي دارد اگر نام ما بر زبان. نتیجة قابل پیش بیني آنھا بدبختي و مرگ است
  آیندگان جاري شود و دو ھزار سال پس از ما دل جوانمردي را بھ طپش درآورد؟ 

این رو شاتوبریان از مدافعان  از . فرانس ھم اخطار كرد كھ مقاالت او را دیگر چاپ نكندبھ مركوردو
در شاتنھ خریده بود رفت، ) دره گرگھا(لو - او- آنگاه بھ ملكي كھ در والھ. سرسخت آزادي مطبوعات شد

ا كھ ممكن ولي از دستنوشتة خود عباراتي ر. واوقات خود را صرف آماده ساختن شھیدان براي انتشار كرد
برادرش آرمان را دستگیر ) ١٨٠٩(در ھمین سال . بود بھ عنوان توھین بھ ناپلئون تلقي شود حذف كرد

اي  رنھ نامھ. كردند، زیرا كھ پیامھایي از شاھزادگان مھاجر بوربون براي عمال آنھا در فرانسھ آورده بود
آن نامھ را بیش از حد گستاخانھ دانست، و  ناپلئون. بھ ناپلئون نوشت و از او براي آرمان تقاضاي عفو كرد

رنھ . مارس تیرباران كردند ٣١آن را در آتش افكند، آرمان را محاكمھ كردند و مجرم شناختند و در 
آرمان مرده بود، و صورت و : وي ھرگز آن منظره را از یاد نبرد. لحظاتي چند پس از اعدام وارد شد

این واقعھ،   تاریخ» .لیسید سگ قصابي خون و مغز او را مي«، و جمجمھ اش بر اثر گلولھ متالشي شده بود
  .بود ١٨٠٩روز جمعة مصلوب كردن عیسي و بھ سال 

شاتوبریان اندوه خود را در تنھایي دره بھ دست فراموشي سپرد و بھ تھیة خاطرات پس از مرگ مشغول 
كار ادامھ داد زیرا آن را مسكني  آغاز كرد، و بدون وقفھ بھ آن ١٨١١این خاطرات را در   وي نوشتن. شد

نوشت، و انتشار آن اثر را تا  ١٨۴١آخرین صفحھ را در . دانست در برابر كار، عشقبازي و سیاست مي
این خاطرات از   .این رو آن را خاطرات پس از مرگ نامید  پس از مرگ خود ممنوع اعالم داشت؛ از

مثًال در جایي رژة . و از لحاظ سبك، عالي استلحاظ فكري، گستاخانھ، از لحاظ احساسات، كودكانھ 
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كنند تا، پس از سقوط ناپلئون، نسبت بھ لویي ھجدھم سوگند  بینیم كھ عجلھ مي منصوبان ناپلئون را مي
آقاي تالران پاي بھ درون  - شرارت در حالي كھ بر بازوي جنایت تكیھ زده بود وارد شد«. وفاداري یاد كنند

در آن صفحات كھ سرفرصت نوشتھ شده است » .وشھ زیر بازوي او را گرفتھ بودنھاد، در حالي كھ مسیو ف
خورد؛ و وقایع جالب  شود، بھ چشم مي توصیفھایي از طبیعت، شبیھ آنھایي كھ در آتاال و رنھ دیده مي

  :و نیز صفحاتي پر از احساس وجود دارد. توجھي مانند حریق مسكو

در كودكي ما را با پستانھاي خود كھ پر از شیر . آییم بیرون مي زمین، مادر دلفریبي است كھ از زھدان او
ھاي خود را بھ ما ارزاني  در جواني و مردي، آب خنك و محصوالت و میوه. پرورد و عسل است مي

گشاید، و روپوشي از سبزه و  میریم، زمین دوباره آغوش خود را بھ روي ما مي كھ مي ھنگامي… دارد؛ مي
كند تا ما را دوباره بھ  این ضمن در نھان ما را بھ جنس خود تبدیل مي  افكند، و در ا ميگل بر روي بقایاي م

  .شكلي تازه و دلپذیر درآرد

تاریخ فقط تكرار ھمان حقایق است كھ «: درخشد انگیز است مي اي فلسفي كھ معموًال غم گاھگاھي نیز بارقھ
  .پس از مرگ شاتوبریان پایدارترین اثر اوستخاطرات » .رود در مورد افراد و اعصار مختلف بھ كار مي

این زمان پیروزیھاي ارتشھاي متفقین آنھا را بھ  و در . برد در آرامش روستا بھ سر مي ١٨١۴وي تا 
، بھ مقاومتي قھرمانھ برخواھد ١٧٩٢آیا پیشرفت آنھا مردم فرانسھ را، مانند سال . مرزھاي فرانسھ كشاند

اي مؤثر انتشار داد تحت عنوان دربارة  سالروز اعدام آرمان جزوهانگیخت؟ شاتوبریان در پنجمین 
مؤلف بھ ملت اطمینان . بوناپارت و بوربونھا كھ ھنگام عقبنشیني ناپلئون براي حفظ جان خود منتشر شد

حركت خواھد كرد و در شوراي پادشاھان خواھد ] متفقین[خود خدا علنًا در رأس ارتشھاي «داده بود كھ 
شكنجھ و قتل «انگن و كادودال و /اعدام دوك د: ناھان ناپلئون را بررسي كرده بودوي گ» .نشست

است داراي  آدمي) ایتالیایي بھ تلفظ(» دھد كھ بوئوناپارتھ نشان مي«اینھا  ؛ …و حبس پاپ» پیشگرو
یان آزادي بسیاري از فرمانروا. ؛ جنایات او را نباید بھ پاي مردم فرانسھ گذاشت»طبیعتي بیگانھ با فرانسھ«

این ھم فراتر رفتھ و بھ مطبوعات دستور  مطبوعات و نطق و بیان را از بین برده بودند، ولي ناپلئون از 
تمجید از او بھ عنوان مدیري شایستھ بجا نیست؛ مدیریت او . داده بود كھ او را بدون توجھ بھ حقیقت بستایند

اتگیري را بھ صورت مصادره انجام دھد، و مالی. آن بوده است كھ استبداد را بھ صورت علم درآورد
سرباز، پس از تحمل  ٢۴٣‘۶١٠در جنگ با روسیھ بھ تنھایي . سربازگیري را بھ قتل و عام مبدل كند

خورد،  سختیھاي بسیار، درگذشتند؛ و حال آنكھ رھبرشان كھ ھم بخوبي در پناه بود و ھم خوب غذا مي
! مقایسھ با او، لویي شانزدھم چقدر نجیب و با مروت بود در. ارتش خود را ترگ گفت و بھ پاریس گریخت

با فرانسھ كھ در زماني كھ شما را ترك كردم «از ھیئت مدیره پرسیده بود  ١٧٩٩ھمانگونھ كھ ناپلئون در 
  این ھنگام نیز تمام نوع بشر در » اید، آن قدر درخشان بود، چھ كرده

اید؟ در  كجا پریشاني بھ بار نیاورده. آزادي خواھان انتقامندكنند و بھ نام مذھب و اخالق و  شما را متھم مي
ایتالیا،  وجود دارد كھ از دست زیانھاي شما در امان بوده است؟ اسپانیا، كدام گوشة جھان خانوادة گمنامي 

 اید، و چادرھا و كوخھا و طلبند كھ شما آنھا را بھ قتل رسانده اتریش، آلمان و روسیھ از شما پسراني را مي
صداي جھانیان شما را بزرگترین . اید خواھند كھ شما آنھا را بھ آتش كشیده كاخھا و معابدي را مي

شما در قلب تمدن، در یك عصر … دارد كھ تا كنون بر روي زمین ظاھر شده است جنایتكاري اعالم مي
صاي سلطنتي اكنون ع. روشنگري، مایل بودید كھ بھ وسیلة شمشیر آتیال و پندھاي نرون حكومت كنید

ما ! اید پایین بیایید اي كھ آن را بھ صورت تخت خود درآورده آھنین خود را تسلیم كنید، از آن تودة ویرانھ
توانید، بھ عنوان تنھا  بروید، اگر مي. شما را طرد خواھیم كرد، ھمچنانكھ ھیئت مدیره را طرد كردیم

بھ ارمغان خواھد آورد، و ضمن آنكھ از  مجازات خود، شاھد نشاطي باشید كھ سقوط شما براي فرانسھ
  .ریزید، بھ تماشاي منظره سعادت مردم بپردازید خشم اشك مي
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یعني  - بھ جاي او چھ كسي را باید نشاند؟ پادشاھي را كھ در نتیجة تبارش تقدیس شده، و اخالقًا شریف است
» چشمپوشي از انتقامگیرياي كھ بھ سبب روشنفكري و بري بودن از تعصب و  شاھزاده«لویي ھجدھم را؛ 

  . شھرت دارد

اي فرانسویان و دوستان و ھمراھان   … ! است كھ تحت فرمان پدرانة سلطان مشروع خود بیارامیم
بدبختي، بیایید كشمكشھا و تنفرھا و اشتباھات خود را فراموش كنیم و میھن را نجات دھیم؛ بیایید بر روي 

ھانري چھارم و لویي چھاردھم را بھ  غوش گیریم، و وارثھاي كشور عزیزمان یكدیگر را در آ ویرانھ
آیا عجبي نیست كھ لویي ھجدھم بعدھا گفت كھ آن پنجاه   » و فریاد برآوریم جاوید شاه… كمك خود بخواھیم

  صفحھ بیش از صدھزار سرباز براي او ارزش داشتھ است؟ 

ایان نرسیده بود، و ھنوز سي و چھار سال وي مطلقًا كارش بھ پ. بگذارید تا مدتي شاتوبریان را ترك گوییم
بھ عھده گرفت؛ باز  در سیاست پس از بازگشت خاندان بوربون، سھم مھمي. عمر در برابر خود داشت

ھاي زیادي در پیرامون خود گرد آورد، و سرانجام بھ آغوش ركامیھ كھ از جلوه فروشي و دلربایي  معشوقھ
بیشتر اوقات خود را صرف نوشتن خاطرات خود كرد، و . ه بردبھ خیرخواھي و نیكوكاري گرویده بود پنا

توانست دربارة او مطالبي  اي دوردست در میان اقیانوس زنداني شده بود، مي اكنون كھ دشمن او در جزیره
صفحھ را در  ۴۵۶وي . بنویسد؛ آن ھم در حالتي كھ بر اثر گذشت روزگار و پیروزي معتدل شده بود

فصل را كھ در فرانسھ روي داد بھ  انقالبزندگي كرد و سھ  ١٨۴٨تا سال  .ھمان حالت نوشتھ بود
  چھاردھم

  

  علم و فلسفھ در زمان ناپلئون

I  - ریاضیات و فیزیك  

خود او از نخستین فرمانرواي . ادوار تاریخ بودیكي از بارورترین  عصر ناپلئون از لحاظ پیشرفت علمي
داشت؛ واحتماًال اسكندر شاگرد ارسطو چنان مایة كاملي كسب  دورة جدید بود كھ تعلیم و تربیتي علمي

دانستند كھ علم براي پیروزي در  دادند مي فرانسیسیان كھ در مدرسة نظام برین بھ او درس مي. نكرده بود
ت؛ آنھا ھمة مطالبي را كھ در ریاضیات، فیزیك، شیمي، زمین شناسي، و جنگ مفیدتر از االھیات اس

وي چون بھ قدرت رسید، روش لویي چھاردھم را در . دانستند بھ آن جوان كرسي آموختند جغرافیا مي
اعطاي جوایز قابل مالحظھ بھ سبب اقدامات فرھنگي برقرارساخت، و با دادن پاداشھاي ھنگفت بھ 

بھ بیگانگان نیز  ھمچنین از پرداخت جوایز علمي. خود را آشكار كرد  زمینة علميدانشمندان، مایھ و 
بھ اتفاق انستیتو، آلساندرو ولتا را دعوت كرد كھ بھ پاریس بیاید و  ١٨٠١از این رو در . خودداري نكرد

شركت  ولتا آمد و ناپلئون در سھ سخنراني او. ھاي خود را دربارة جریان الكتریسیتھ نشان دھد فرضیھ
جایزة مخصوص  ١٨٠٨در . ایتالیایي صادر كرد  جست و دستور اعطاي یك نشان طال را بھ آن دانشمند

وي براي دریافت آن بھ پاریس آمد، و حال . ھامفري دیوي در نظر گرفتھ شد براي اكتشافات الكتروشیمي
كرد كھ با او  ستیتو را دعوت ميگاھگاه ناپلئون دانشمندان ان. جنگیدند آنكھ فرانسھ و انگلیس با یكدیگر مي

. ھاي مخصوص خود بھ او گزارش دھند مالقات كنند و دربارة كارھاي انجام شده یا در جریان در زمینھ
، بھ عنوان منشي انستیتو با فصاحتي كالسیك نظیر ١٨٠٨فوریة  ٢۶در چنین دیداري بود كھ كوویھ، در 

كند كھ عصر طالیي نثر فرانسھ دوباره برقرار شده  توانست احساس و ناپلئون مي -بوفون سخنراني كرد
  .است
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  فرانسویان در علم محض برتري داشتند،و ملت فرانسھ را بھ صورت با فرھنگترین و شكاكترین ملتھا در 

در نخستین دھة آن . دادند، بھ طوري كھ در قرن نوزدھم بھ صورت پیشروان تاریخ درآمدند توجھ قرار مي
اي  مونژ با ناپلئون دوستي صمیمانھ. در،الپالس،و مونژ در ریاضیات پیشقدم شدندقرن، الگرانژ، لوژان

اینكھ ناپلئون از كنسولي بھ امپراطوري تنزل مقام یافتھ  وي از . برقرار كرد كھ تا پایان عمرش ادامھ یافت
 - ز موافقت كرداین تنزل مقام چشم پوشید، و با دریافت لقب كنت دوپلو بود اظھار تأسف كرد، ولي خود از 

كھ ناپلئون بھ جزیرة الب تبعید شد،  ھنگامي. در مصر بود كھ اكنون ویرانھ است و پلوسیوم شھري قدیمي
پس از بازگشت، خاندان . وي ماتم گرفت، و آشكارا از بازگشت شورانگیز آن تبعیدي اظھار شادي كرد

كھ مونژ در گذشت  ھنگامي . نیز پذیرفت بوربون بھ انستیتو دستور داد كھ مونژ را اخراج كند، و انستیتو
مایل بودند كھ در ) كھ با كمك او تأسیس شده بود(، شاگردانش در مدرسة پولیتكنیك یا دارالفنون )١٨١٨(

این كار منع شدند؛ روز بعد از مراسم دفن او، دستھ جمعي بھ  اش شركت كنند، ولي از  تشییع جنازه
  .ش گذاشتندگورستان رفتند و تاج گلي بر روي قبر

وي مدتي بھ . خواند تحت تأثیر مونژ قرار گرفت مزیره درس مي نظامي الزاركارنو در زماني كھ در آكادمي
 ١٧٩٧سپتامبر  ۴در كمیتة نجات ملي خدمت كرد، از كودتاي افراطي » سازمان دھندة پیروزي«عنوان 

اي تحت عنوان تفكرات  رسالھ ١٨٠٣در . جان سالم بھ در برد، و امنیت و سالمت خود را در ریاضیات دید
 ١٨٠۶در . در مابعدالطبیعة حساب بینھایتیك انتشار داد و، با دو رسالة دیگر، ھندسة تركیبي را بنیان نھاد

 ١٨١٢در . ، انقالبي بھ وجود آورد)در بانك فرانسھ(فرانسوا مولین، با معمول ساختن دفتر داري دوبل 
پیوست، اسیر شد، و ھم در » ارتش بزرگ«راي حملھ بھ روسیھ بھ ژان ویكتور پونسولھ، شاگرد مونژ، ب

  .دوران اسارت خود، در سن بیست و چھارسالگي، ھندسھ تصویري را بنیاد نھاد

. گراید شود و بھ معادلھ مي علوم با حساب شروع مي: ریاضیات ھم مادر علوم است و ھم نمونة آن
كند؛ و گاھي، مثًال در  ایجاد جھاني نو رھبري مي دراست كھ مھندسان را  فیزیك و شیمي توصیفات كمي

ایزر قانع نبود  ژوزف فوریة فیزیكدان بھ اداره كردن دپارتمان. آید معبدي یا پلي، بھ صورت ھنر در مي
وي در . خواست كھ ھدایت حرارت را بھ صورت قواعد دقیق ریاضي درآورد ، بلكھ مي)١٨٠١(

را عرضھ كرد كھ در حل بعضي مسائل » سریھاي فوریھ«ام داد آزمایشھاي مشھوري كھ در گرنوبل انج
اعالم داشت، ولي  ١٨٠٧رود، فوریھ اكتشافات خود را در  مربوط بھ معادالت دیفرانسیل جزئي بھ كار مي

یكي از «و آن  -)١٨٢٢(روشھا و نتایج كار خود را در كتاب تئوري تحلیلي حرارت رسمًا توضیح داد 
  :شود فوریھ در آن كتاب چنین متذكر مي» .در قرن نوزدھم انتشار یافتھ مھمترین آثاري است كھ

ھدف . آثار حرارت تابع قوانین ثابتي است كھ بدون كمك تحلیل و تجزیھ ریاضي قابل كشف نیست
  این است كھ قوانین مزبور را نشان دھیم؛  خواھیم بیان كنیم  اي كھ مي فرضیھ

این فرضیھ، ھمة تحقیقات فیزیكي دربارة انتشار حرارت بھ صورت مسائل حساب دیفرانسیل و  بر اساس 
اي استثنایي از  این مالحظات نمونھ .…شود آید كھ عناصر آن بھ وسیلة تجربھ داده مي انتگرال درمي

  . دھد كھ میان علم انتزاعي اعداد و علل طبیعي وجود دارد روابطي بھ دست مي

لویي گیلوساك براي اندازه گیري تأثیرات ارتفاع در قوة مغناطیس زمین و انبساط - یشھاي ژوزفآزما
. متري باال رفت ٧٠١۴با بالني تا ارتفاع  ١٨٠۴سپتامبر  ١۶وي در . گازھا فوق العاده جالب بود حجمي

ران علم مطالعة بھ انستیتو عرضھ شد او را در زمرة بنیانگذا ١٨٠٩و  ١٨٠۵تحقیقات او كھ بین سالھاي 
ھاي جوي قرار داد، و بررسیھاي بعدي او دربارة پوتاسیوم، كلور، و سیانوژن ادامة كار الووازیھ و  پدیده

  .نظري در خدمت صنعت و زندگي روزانھ بود برتولھ در جھت بھ كار بردن شیمي

این نكتھ غافل نبود كھ   خود او از. سیمون الپالس بود- جالبترین چھره در علوم طبیعي در دورة ناپلئون پیر
ترین عضو سناست، و پس از آنكھ بھ عنوان وزیر كشور با شكست مواجھ شده بود بھ عضویت  خوش قیافھ
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بھ صورتي مردم پسند ولي با سبكي عالي فرضیة میكانیكي جھان را تحت  ١٧٩۶در . آن مجلس درآمد
را دربارة پیدایش » فرضیة سحابي«قي عنوان بیان منظومة جھان عرضھ كرد و بعد ھم در یادداشتي اتفا

اما با فرصت بیشتري در یك اثر خود، در پنج جلد، تحت عنوان مكانیك سماوي . منظومة شمسي اعالم كرد
و ضمنًا -از پیشرفتھاي ریاضیات و فیزیك استمداد كرد تا نشان دھد كھ منظومة شمسي) ١٨٢۵-١٧٩٩(

  .است) قوة جاذبھ(رانش تابع قوانین حركت و اصل گ –ھمة اجرام سماوي 

دھد كھ، علي رغم كلیة مساعي  اي اختالالت در حركت سیارات روي مي نیوتن اعتراف كرده بود كھ پاره
بھ طور دائم ولي بھ آھستگي ) زحل(مثًال مدار كیوان . خود، ھنوز موفق بھ توجیھ و تبیین آنھا نشده است

ن نباشد، باید ظرف چند میلیارد سال، در فضاي یابد، بھ طوري كھ اگر مانعي در برابر آ انبساط مي
شود، بھ طوري كھ با گذشت  و ماه بتدریج منقبض مي) برجیس(نامحدود گم شود؛ و مدارھاي مشتري 

بایستي جذب خورشید شود، و ماه زیبا بھ طرزي فاجعھ آمیز بھ زمین  روزگار، آن سیارة بزرگ مي
د باید براي اصالح چنین امور غیرعادي دخالت كند؛ ولي نیوتن نتیجھ گرفتھ بود كھ خود خداون. بخورد

. دانستھ بودند این فرضیة نومیدانھ را خارج از قانون طبیعت و اصول علمي  بسیاري از اخترشناسان
نظمیھا بھ سبب تأثیراتي است كھ گاھگاه خود بھ خود اصالح  این بي الپالس قصد داشت نشان دھد كھ 

ھمھ چیز خود بھ خود بھ صورت نظم و  –سال  ٩٢٩در مورد مشتري،  –ي شود، و با اندكي شكیبای مي
ھاي شمسي و كوكبي خارج از  وي نتیجھ گرفت كھ علتي وجود ندارد كھ مجموعھ. ترتیب درخواھد آمد

  .قوانین نیوتن و الپالس باشند

م در پیشرفت عقیدة مزبور تأثیري عظی. كھ محكوم است تا ابد نمودارھاي واحدي را در آسمان طي كند
كار در جھت سست كردن االھیات مسیحي  نظریة ماشیني فكر و ماده داشت، و نظیر عقیدة داروین محافظھ

در «: ناپلئون پس از مشاھدة نسخھ كتاب مكانیك سماوي، الپالس را مورد اعتراض قرار داده گفت. بود
احتیاجي بھ «الس در پایان اظھار داشت و الپ» .سراسر این كتاب یك بار ھم نام خداوند بھ میان نیامده است

دانست، و خود الپالس گاھگاه دربارة عقیدة  ناپلئون آن فرضیھ را قدري مشكوك مي» .ام این فرضیھ نداشتھ
داد، كتابي ھم تحت عنوان  عالوه بر تحقیقاتي كھ در مورد ستارگان انجام مي. داد خویش تردید نشان مي

اي فلسفي دربارة احتماالت  اي دیگر تحت عنوان رسالھ و رسالھ) ١٨٢٠-١٨١٢(تئوري تحلیلي احتماالت 
دانیم  دانیم اندك است، آنچھ نمي آنچھ مي«در پایان عمر بھ ھمكاران علمي تذكر داد كھ ). ١٧١۴(نوشت 
  » .بسیار

II  ـ پزشكي  

وي ھرگز این . بعضي از پزشكان نیز ممكن بود در مورد درمان ھمان نظریة ناپلئون را قبول داشتھ باشند
كنند بیشتر زیان  امیدرا از دست نداد كھ پزشكان خود را متقاعد سازد كھ داروھایي كھ آنان تجویز مي

دكتر . ومیرھاي بیشتري خواھند بود تا ژنرالھا رسانند تا سود، و در روز رستاخیز آنان مسئول مرگ مي
كرد؛ دكتر آنتوماركي كھ براي  مي داشت، این شوخي را صبورانھ تحمل كورویزار كھ او را دوست مي

ھاي ناپلئون آمادگي داشت، در موقعي كھ حال امپراطور وخیم بود با دادن دستورھاي پزشكي مكرر  طعنھ
تردید نیست كھ وي از كار پزشكان دلسوز و . كرد و تجویز داروھاي گوناگون گفتار طنزآمیز او را رد مي

-١٧۶۶(فرانك بھ دومینیك الري  ١‘٠٠٠‘٠٠٠كھ  كرد؛ از جملھ وصیت كرد متخصص قدرداني مي
وي جراح با تقوایي بود كھ ھمراه ارتش فرانسھ در جنگھاي مصر و روسیھ و واترلو . بدھند) ١٨۴٢

را براي كمك رساندن سریع بھ زخمیھا معمول داشتھ؛ در نبرد » آمبوالنس پرنده«شركت جستھ؛ 
، و چھار جلد كتاب تحت عنوان خاطرات جراحي بورودینو، در یك روز دویست قطع عضو انجام داده

نیكوالكورویزار، بھ عنوان پزشك  - تعیین ژان. از خود بھ جاي نھاده بود) ١٨١٧- ١٨١٢(نظامي و جنگھا 
كورویزار استاد پزشكي عملي در كولژدو فرانس بود؛ . مخصوص امپراطور، انتخابي كامًال بجا بوده است

وي . شد دقیق و با احتیاط بود كھ در مداواھایش دستخوش تردید ميدر تشخیصھاي خود بھ ھمان اندازه 
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را بھ عنوان كمكي در تشخیص بیماري ) ضربھ زدن با انگشت(نخستین پزشك فرانسوي بود كھ دق زدن 
  این روش را در رسالة لئوپولدآونبروگر اھل وین تحت عنوان اختراع جدید  - قلب یا ریھ معمول داشت

رسالة او تحت . اي در آورد آن را بھ صورت یك كتاب درسي چھارصدوچھل صفحھخود بھ آن افزود، و 
باعث شد كھ او بھ عنوان ) ١٨٠۶(عنوان رسالھ دربارة بیماریھا و ضایعات عضوي قلب و عروق بزرگ 

سال بعد بھ عنوان پزشك مخصوص خانوادة . گذاران مسلم تشریح آسیب شناسي معرفي شود یكي از پایھ
گفت كھ اگرچھ بھ پزشكي معتقد نیست، بھ كورویزار  كارفرماي سختگییر او مي. كار پرداختامپراطور بھ 

ھلن رفت، كورویزار در دھي در گمنامي بھ سربرد و در  ھنگامي كھ ناپلئون بھ سنت. اعتماد كامل دارد
  .در كمال وفاداري در گذشت) ١٨٢١(سال مرگ اربابش 

در آغاز، این . یگري در زمینة گوش دادن بھ قلب یا ریھ انجام دادتئوفیل الئنك آزمایشھاي د - شاگردش رنھ
دادند و دیگري را پزشك  گرفت كھ یك طرف آنھا را روي بدن بیمار قرار مي كار با دو استوانھ صورت مي

بدین ترتیب صداھایي كھ از اعضاي  »دید مي«گذاشت و قفسة سینھ را با گوش خود  بر گوش خود مي
بوضوح و بدون صداي دیگر شنیده  - مانند نفس كشیدن، سرفھ كردن، عمل گوارش - خاست داخلي برمي

) ١٨١٩(الئنك با این دستگاه بھ تحقیقاتي پرداخت كھ نتایج آنھا در رسالھ درگوش دادن غیرمستقیم . شد مي
مھمترین رسالھ دربارة اعضاي قفسة سینھ كھ تا آن زمان «آن را ) ١٨٢۶(است؛ چاپ دوم آن خالصھ شده 

الریھ آمده است بھ صورت اثري كالسیك و معتبر تا  شرحي كھ در آنجا دربارة ذات. اند دانستھ» نوشتھ شده
  . قرن بیستم باقي ماند

در سال . كردن معالجة دیوانگان بوداقدام برجستھ در پزشكي فرانسھ در این دوره عبارت از انساني 
، ھنگامي كھ فیلیپ پینل بھ مدیریت پزشكي تیمارستان مشھوري كھ بھ وسیلة ریشلیو در بیستر در ١٧٩٢

حومة پاریس بنا شده بود منصوب گشت، از اینكھ دید حقوق بشر كھ توسط انقالب با قاطعیت اعالم شده 
. شود كامًال متحیر شد مان مشابھ سالپتریر در بندند رعایت نمياست دربارة دیوانگاني كھ در آنجا یا در ساز

گذاشتند تا مبادا بھ دیگران یا بھ خود آسیب برسانند؛ بسیاري  بسیاري از بیماران را در غل و زنجیر مي
و لزومًا دیوانھ نبود،  -شد كردند؛ ھركس را وارد مي دیگر را با حجامت مكرر یا داروھاي مخدر آرام مي

گذاشتند  انداختند و مي در میان تیمارستان مي - حیانًا مزاحمتي براي خویشان یا دولت فراھم كرده بودبلكھ ا
نتیجة این كار تشكیل گروھي دیوانھ بود . كھ، براثر تماس با دیگران، از لحاظ جسمي و روحي از بین برود

گاه در مقابل ورودیة ناچیزي در آمیز، نگاھھاي خیره، یا استمدادھاي نومیدانة آنھا گاھ كھ حركات مسخره
  پینل شخصًا بھ مجلس . گرفت معرض تماشاي مردم قرار مي

بھ حداقل تقلیل داد؛ بیماران را بھ میان ھواي نیروبخش برد؛ و بھ نگھبانان دستور داد كھ با دیوانگان بھ 
نند كھ با مواظبت صبورانھ عنوان جانیان پنھاني و مورد لعنت خداوند رفتار نكنند بلكھ آنھا را بیماراني بدا

اي با ارزش تحت عنوان  وي نظریات و طرز عمل خود را در رسالھ. توان حالشان را بھبود بخشید مي
عنوان كتاب نشان دیگري بود از ). ١٨٠١(رسالة پزشكي و فلسفي دربارة اختالالت رواني انتشار داد 

بدین  - یا در نظر داشت بھ مرحلة عمل درآورد - اینكھ پینل كمال مطلوب بقراط را بھ مرحلة عمل درآورد 
پزشكي كھ «بقراط گفتھ بود. معني كھ پزشك باید دانش عالم را با درك دلسوزانة فیلسوف در یكجا جمع كند

  ».دوستدار حكمت است با خدا برابر است

III  -  زیست شناسي  

  ) ١٨٣٢-١٧۶٩(كوویھ . ١

تان در سرزمیني كاتولیك بود، بھ حد اعتالي نوع خود رغم آنكھ فردي پروتس كوویھ، دانشمند بزرگ، علي
وي مانند بسیاري از دانشمندان دیگر فرانسة زمان ناپلئون بھ مقام سیاسي ارجمندي، حتي بھ . رسید
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در دوران بازگشت خاندان بوربون ھم آن مقام را حفظ كرد ). ١٨١۴(عضویت در شوراي دولتي، نائل آمد 
كھ وفات یافت  ھنگامي . را نیز بھ دست آورد »پر«عنوان  ١٨٣٠د و در و بھ ریاست شوراي مزبور رسی

اي  ، در سراسر فرانسھ بھ عنوان مردي مورد تجلیل قرار گرفت كھ دیرینشناسي و تشریح مقایسھ)١٨٣٢(
  .را بنیان نھاده، و زمینة زیست شناسي را براي تغییر فكر اروپاییان فراھم ساختھ است

شایستگي را در پنجاھسالگي دریافت داشتھ و با زني پدرش افسري در یك ھنگ سویسي بود كھ نشان 
- و روحي فرزندش ژرژ آمیزي مراقب تكامل جسمي این زن كھ با دقت محبت . جوان ازدواج كرده بود

كرتین بود كار او در زمان تحصیلش تحت نظر گرفت و او را بھ خواندن آثار ادبي و تاریخي - لئوپولد
. متنان و كرمھا اطالعات بسیار مبسوطي بھ دست آورده بودكوویھ در مورد نر. كالسیك آشنا كرد

اینجا   در. خوشبختانھ توانست وارد دانشگاھي شود كھ دوك وورتمبرگ در شتوتگارت تأسیس كرده بود
وي درآنجا تا مدتي شیفتة آثار لینھ بود ولي بھ . دادند ھشتاد استاد بھ چھارصد دانشجوي برگزیده درس مي

  .اریخ طبیعي بوفون شدطور دائم فریفتة ت

چون براي ادامة تحصیل دارایي موروثي نداشت، بھ . التحصیل شد یك بغل جایزه داشت كھ فارغ  ھنگامي
  زیست  اي كھ نزدیك فكان در كنار دریاي مانش مي عنوان آموزگار در خانواده

او را كامًال بھ خود ھایي كھ در آن محل از دل خاك بیرون آمد توجھ  بعضي از سنگواره. بھ كار پرداخت
ھاي زمینشناسي بھ منزلة نوعي چاپ سنگي از زندگي گیاھي و حیوان  جلب كرد و چنین پنداشت كھ جنبھ

آوري كرد، بر اثر تنوع اعضاي داخلي و  پیش از تاریخ است؛ و بعضي از صدفھایي كھ از دریا جمع
ي جدیدي از موجودات زنده براساس شكلھاي خارجي، چنان او را مسحور ساخت كھ پیشنھاد كرد طبقھ بند

این مقدمات، بر اثر كنجكاوي و كوششي كھ ھرگز  از . خصوصیت ساختماني و تنوع آنھا صورت گیرد
ھا و جانوران زنده بھ دست آورد كھ قبل از آن سابقھ نداشت، و  كاھش نیافت، اطالعاتي درباره سنگواره

  .دشاید از زمان او بھ بعد نیز كسي بھ پاي او نرسی

اخبار دانش و پشتكار او بھ پاریس رسید؛ ستایش رقیبان آیندة او یعني ژوفرواسنتیلر و المارك را 
بھ استادي تشریح تطبیقي در موزة ملي ) ١٧٩۶(برانگیخت؛ و باعث شد كھ وي در بیست و ھفتسالگي 

ن دروس تشریح در سي و یكسالگي یكي از آثار كالسیك علوم فرانسھ را تحت عنوا. تاریخ طبیعي برسد
بخش » منشي دائمي«رسید؛ سال بعد » باغ نباتات«تطبیقي انتشار داد؛ در سي و سھ سالگي بھ استادي 

بھ عنوان مأمور انستیتو جھت سازماندھي  ١٨٠٢در سال . علوم فیزیك و طبیعي در انستیتو ناسیونال شد
  .تعلیمات متوسطھ بسیار سفر كرد

د و مدیر بھ عھده داشت، تحقیقات خود را برطبق تصمیمش، با بعضي با وجود وظایفي كھ بھ عنوان استا
ھاي زمین حفظ شده یا درخشكي یا در آب  از ھمكاران، ادامھ داد تا ھر نوع گیاه یا جانوري را كھ در چینھ

پنج ) ١٨٣١-١٨٢٨(وي در كتاب خود تحت عنوان تاریخ طبیعي ماھیھا . بندي كند كند طبقھ زندگي مي
با كتاب دیگرش تحقیقات دربارة استخوانھاي فسیل شدة چھارپایان تقریبًا علم . ھي را شرح دادھزار نوع ما

  این كتاب حاوي شرحي بود دربارة فیل پشمدار؛ كوویھ بقایاي . دیرینشناسي پستانداران را بھ وجود آورد
ل در زیر یخ چنان خوب بدن فی. اي از خاك یخ زدة سیبري یافت و آن را ماموت نامید این فیل را در توده

این  كوویھ در یكي از . خوردند حفظ شده بود، كھ سگان گوشت آن را كھ از حالت انجماد بیرون آمده بود مي
خواست تركیب موجودي را  بیان كرد، و بدان وسیلھ مي» ارتباط قسمتھا«ھا نظریة خود را در مورد  مجلھ

  :رسي یك تكھ استخوان باقیمانده بسازدكھ دیگر مانند آن بر روي زمین وجود نداشت با بر

ھر موجود آلي داراي دستگاھي كامل و مخصوص بھ خود است، كھ ھمة قسمتھاي آن بھ طور طبیعي با 
العمل متقابل یا تركیبي در  این عمل بھ وسیلة عكس . یكدیگر مطابقت دارد تا در جھت معیني بھ كار رود

  كند مگر این قسمتھاي جداگانھ تغییر شكل پیدا نمي  یك از این لحاظ ھیچ  از. گیرد ھمان جھت صورت مي
این قسمتھا بھ طور  اینكھ تغییر مشابھي در سایر قسمتھاي ھمان جانور بھ وجود آید؛ و در نتیجھ، ھر یك از 
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این ترتیب، اگر امعا و احشاي  بھ . كند مجزا ھمة قسمتھاي دیگر را كھ بھ آن تعلق دارد مشخص مي
ھا طوري  آید كھ آرواره ساختھ شده باشد كھ فقط براي ھضم گوشت تازه باشد، الزم ميجانوري طوري 

  ساختھ شده باشد كھ براي بلع شكار بھ كار رود؛ دندانھا براي پاره

كردن و بلع گوشت آن؛ ھمة اعضا یا اعضاي حركت براي تعقیب و گرفتن آن؛ و عضو شعور براي یافتن 
ترتیب چنگ، استخوان شانھ، مھرة استخوان، استخوان پایا بازو، یا ھر بھ ھمین . …اي دور آن از فاصلھ

سازد كھ وضع دنداني را كھ بھ آن تعلق داشتھ  استخوان دیگري كھ جداگانھ بررسي شود، ما را قادر مي
این   بھ. توانیم معلوم كنیم است مشخص سازیم؛ و نیز متقابًال، شكل سایر استخوانھا را از روي دندانھا مي

كافي بر قوانین  رتیب، اگر تحقیقات با بررسي دقیق یك استخوان بھ تنھایي آغاز شود، شخصي كھ بھ اندازةت
   .بسازدتواند ھمة وجود جانوري را كھ استخوان مزبور بھ آن تعلق دارد از نو   ساختمان آلي تسلط دارد مي

بندي حیوانات بر اساس سازمان آنھا در رده  ، كوویھ در اثر عمدة دیگر خود تحت عنوان طبقھ١٨١٧در 
بندي جانوران را بھ صورت مھره داران، نرمتنان، بندپاییان و شعاعیان انجام داده و قصد داشتھ است نشان 

ود شدن ناگھاني صدھا جنس جانور بر اثر حركات ھا معلول ناب ھاي متوالي سنگواره دھد كھ پیدایش جنبھ
اما دربارة بنیاد انواع، كوویھ عقیدة رایج را پذیرفت كھ ھر یك از انواع . شدید و تخریبي زمین بوده است

موجودات با سایر انواع ھیچ گونھ ارتباطي ندارند، و از روز اول بھ ھمین شكل و وضع بھ وسیلة خداوند 
گفت كھ اگر ھم تغییري  كوویھ مي. بد ھم داراي وضعي ثابت و الیتغیر خواھند بوداند، و براي ا خلق شده

این تغییرات ھرگز نوع  روي دھد بر اثر ھدایت الھي، بھ منظور تطابق آن با محیط موجود زنده است؛ و
كرد كوویھ دو سال قبل از مرگش دربارة پیدایش انواع بحث مشھوري را آغاز . آورد اي بھ وجود نمي تازه

مخالف زندة او در آن بحث . بوده است ١٨٣٠كھ، بھ نظر گوتھ، مھمترین واقعھ در تاریخ اروپا در سال 
اتین ژوفر و اسنتیلر بود كھ نظریة خود را دربارة تغییرپذیري و اصل و تكامل طبیعي انواع براساس كار 

  .زیست شناس بزرگتري كھ یك سال قبل وفات یافتھ بود بنا نھاد

  )١٨٢٩-١٧۴۴(ك المار -٢

توان المارك را دوست داشت، زیرا در جواني با فقر و فاقھ دست بھ گریبان بود، در بلوغ با  بھ آساني مي
كردند بھ مبارزه پرداخت، و در پیري علیھ كوري و تنگدستي جنگید؛  كوویھ كھ ھمگان او را تحسین مي

مل برجاي نھاد كھ با اخالقي دوست داشتني اي از خود دربارة علتھا و روشھاي تكا این، فرضیھ گذشتھ از
    بیشتر سازگار بود تا با انتخاب طبیعي بیرحمي

  .داروین مھربان عرضھ كرد

. آنتوان دومونھ، شوالیھ دوالمارك -پیر- باتیست - ژان: وي مانند بیشتر فرانسویان بار سنگیني از نام داشت
دست و پا   خود غیر از آخرین آنھا مناصب نظامي بود كھ براي ھمة فرزندان  یازدھمین فرزند پدري نظامي

كرد، ولي او را بھ یك كالج یسوعي در آمین فرستاد و بھ او دستور داد كھ خود را براي كشیش شدن آماده 
برد، از كالج بیرون آمد، مقرري خود  ، كھ بھ سالحھا و اسبھاي برادرانش حسد مي…باتیست-اما ژان. كند

اگر چھ دلیرانھ جنگید، و كار . رده كرد و براي جنگ عازم آلمان شدرا صرف خرید اسبي سالخو
سپس بھ عنوان . اش در نتیجة، آسیبي كھ در بازیھاي سربازخانھ بھ گردنش وارد آمد خاتمھ یافت قھرمانانھ

منشي وارد بانكي شد؛ بھ تحصیل پزشكي پرداخت؛ با روسو مالقات كرد؛ راه جدیدي در پیش گرفت؛ بھ 
كتاب گیاي فرانسھ  ١٧٧٨ھشناسي مشغول شد؛ نھ سال بھ مطالعات گیاھشناسي پرداخت؛ و در تحصیل گیا

آنگاه چون بھ پایان منابع مالي خود رسیده بود، بھ عنوان معلم سرخانة فرزندان بوفون . را انتشار داد
پس . است شاید ھم نظرش بدست آوردن فرصتي جھت مالقات با آن دانشمند سالخورده بوده -استخدام شد 

را، كھ باغ » باغ شاھي«، المارك مقام بي ارزش تصدي موزة گیاھان بھ نام )١٧٨٨(از مرگ بوفون 
پس از چندي نام پادشاه از اعتبار افتاد، و بنا بھ پیشنھاد . دار شد نباتات سلطنتي در پاریس بود، عھده
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اي از جانوران بود، المارك  اي مجموعھاز آنجا كھ باغ مزبور دار. نامیدند» باغ نباتات«المارك آن باغ را 
  .لفظ زیست شناس را براي علم بررسي ھمة موجودات زنده انتخاب كرد

بتدریج عالقة المارك از گیاھان بھ حیوانات كشیده شد؛ الجرم كار تحقیق در حیوانات مھره دار را بھ 
د قرار داد و براي آنھا مھرة پست را جزء حوزة عملیات خو كوویھ واگذار كرده، بررسي جانوران بي

بھ نظریات ابتكاري چندي رسیده بود كھ آنھا را در رسالة  ١٨٠٩تا سال . را ساخت» بیمھرگان«عنوان 
علي رغم ضعف بینایي ھمچنان بررسیھا و . مجموعة جانوران بیمھره و فلسفة جانورشناسي شرح داد

مند  آندره التري بھره - بزرگش و ھمچنین پیراین كار از مساعدت دختر  ھاي خود را ادامھ داد و در  نوشتھ
بندیھا و نتایج نھائي خود را در كتابي قطور تحت عنوان تاریخ  طبقھ ١٨٢٢و  ١٨١۵بین سالھاي . شد

زندگي او مظھري بود از . پس از آن بھ كلي نابینا و تقریبًا تھیدست شد. طبیعي بیمھرگان منتشر ساخت
  .اي دولت اوشجاعت او، و روزگار پیریش ننگي بر

فلسفة جانورشناسي حاوي خالصة نظریات تكاملي اوست كھ با مشاھدة تنوع بي پایان و اصل اسرار آمیز 
ھر فرد با سایر افراد فرق دارد، و در داخل ھر نوع چنان درجھ بندي : گوید مي. شكلھاي حیات آغاز شد

ر مشابھ و نزدیك آن از لحاظ شكل و دقیق اختالفات وجود دارد كھ اگر بخواھیم نوعي را از انواع بسیا
جنبة «ندانستھ (المارك چنین نتیجھ گرفت . عملكرد جدا كنیم، كاري دشوار یا نادرست خواھد بود

  كھ نوع، تصوري ) آبالر را خالصھ كرد» تصوري

   

  

  )آرشیو بتمان(ژان ـ باتیست دو المارك : حكاكي
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موجودات یا اشیاء بھ صورت فردي وجود دارند، طبقات، پنداري است انتزاعي؛ در واقع فقط  -بیش نیست
و اقسام، و انواع فقط ابزارھایي ذھني براي در نظر گرفتن اشیاء مشابھي ھستند كھ بھ طور ثابت منحصر 

  .بھ فرد است

این  این گروھھا یا نوعھاي مختلف گیاھان یا جانوران چگونھ بھ وجود آمد؟ المارك با ارائة دو قانون بھ 
  :پاسخ داد سؤال

در ھر جانوري كھ از مدت تكامل خود فراتر نرفتھ باشد استفاده مكرر و مداوم از ھر عضو : قانون اول
بخشد متناسب با طول مدت  كند، و نیرویي بھ آن مي بتدریج آن عضو را تقویت، قابل استفاده، و بزرگ مي

كند، و باعث  طور مشھود آن را ضعیف مياي؛ و حال آنكھ عدم استفادة مداوم از آن عضو بھ  چنان استفاده
  .شود كھ آن عضو كوچك شود، بتدریج توانایي خود را از دست بدھد، و منجر بھ نابودي آن شود مي

ھرچھ را كھ طبیعت باعث شده كھ موجودات آلي بھ دست آرند یا از دست بدھند در نتیجة تأثیر : قانون دوم
ت مدتي طوالني در معرض آنھا بوده باشد، و در نتیجھ بھ كیفیاتي است كھ نژاد آن موجودات ممكن اس

وسیلة تأثیر استفادة بیشتر از چنان عضوي، یا بر اثر عدم استفادة مداوم از چنان قسمتي، طبیعت آن را در 
دھد، بھ شرط آنكھ  آید انتقال مي اي كھ از آن بھ وجود مي كند و آن را بھ افراد تازه نتیجة وراثت حفظ مي

شود در جنس مذكر و مؤنث، یا در آنھایي كھ موجودات آلي جدید را بھ  ي كھ بدین گونھ پیدا ميتغییرات
   .باشدآورند، مشترك  وجود مي

شود؛ و گردن زرافھ در نتیجة  دتر ميبازوي آھنگر بر اثر استفاده بزرگتر و نیرومن: قانون اول واضح بود
كوشش براي رسیدن بھ سطوح برگھاي مغذي درازتر، و موش كور از آن لحاظ نابیناست كھ در زندگي 

المارك در آثار بعدي خود قانون اول را بھ صورت دو بخش متمم . زیر زمیني، نیازي بھ چشم ندارد
ایجاد پاسخي  میل سازواره، موجب فعالیت آن دروضع یا دشواري محیط، و نیاز و : آورد یكدیگر در مي

شود كھ با آن نیاز و میل تطبیق یابد، مانند جریان خون یا شیرة گیاھي بھ طرف عضوي كھ بھ كار  مي
آید؟ كوویھ  تغییرات چگونھ پیش مي: این پرسش دشوار پاسخ دھد اینجا المارك سعي كرد كھ بھ  در . رود مي

كھ علت آن نامعلوم » بر اثر تغییرات اتفاقي«: داروین بعدھا گفت» ستقیم خدادر نتیجة عمل م«: جواب داد
تغییرات بر اثر نیاز و میل و اجابت موجود زنده بھ این نیاز و میل، و براي «: المارك پاسخ داد. است

 این توضیح با اصرار روانشناسان معاصر كھ در مورد عمل ابتكاري » .دھد مقابلھ با وضع محیط روي مي
  .ورزیدند، ھماھنگ بود اراده تأكید مي

  خواستند آن را با یادآوري فقدان  بعضیھا مي: اما قانون دوم المارك، كھ با ھزاران اعتراض مواجھ شد

تغییرات خارجي است و بھ ھیچ وجھ ) ختنھ و فشردگي پا(گیران البتھ غافل بودند كھ عملیات مزبور  خرده
گرفتند  را در نظر نمي» مدت طوالني«ضي دیگر از معترضان آن بع. شامل نیاز و كوشش داخلي نیست

این شرایط چارلز داروین و ھربرت  با . آورد بھ وجود مي» نژاد«كھ طي آن، وضع محیط تغییري در 
یعني عادات یا تغییراتي را كھ پس از تولد بھ وجود آمده باشد » خصایص اكتسابي«سپنسر نظریة وراثت 
این اصل موروثي را قبول كردند و معتقد بودند كھ  ماركس و انگلس . امل پذیرفتندبھ عنوان عاملي در تك

اگر محیط بھتري بھ وجود آید انساني بھتر ھم پیدا خواھد شد؛ دولت اتحاد جماھیر شوروي مدتھا 
در . دانست را جزء اصول مسلم خود مي) نظریة المارك مبني بر وراثت خصوصیات اكتسابي(الماركیسم 

ھایي كھ  این معني كھ گفت یاختھ این فرضیھ وارد كرد، بھ  اي بھ  ایسمان ضربھ ، آوگوست و١٨٨۵حدود 
كنند، و بنابراین تحت  ھاي موروثي را با خود دارند در بدني كھ آنھا را در برگرفتھ است تغییر نمي جنبھ

در ) حامالن وراثت(زومھا این ادعا با یافت شدن كرومو گیرند؛ ولي  تأثیر تجارب بعد از تولد قرار نمي
آزمایشھاي جدید بھ طور كلي نظریة المارك را مردود . ، رد شد)ھاي جنسي ھمانند یاختھ( ھاي جسمي یاختھ

و ) خیسھ(شناخت، ولي اخیرًا شواھدي براي تأیید نظریة وراثت خصوصیات اكتسابي در پارامسیوم  مي
بتوان آزمایشھایي را در مورد نسلھاي بیشتري ادامھ اگر . سایر جانوران سلسلة آغازیان بھ دست آمده است
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این  آزمایشگاھھاي ما گرفتار كمبود وقت است؛ . داد، احتماًال شواھد مثبت دیگري ھم بھ دست خواھد آمد
  .نكتھ دربارة طبیعت صادق نیست

IV - مغز چیست؟  

عكس العمل موجود زنده، با تأكید المارك دربارة نیاز محسوس و كوشش ناشي از آن بھ عنوان عواملي در 
كامًال غیر  این نظریھ ھماھنگي داشت كھ مغز بھ صورت مكانیسمي منصرف شدن روانشناسان انستیتو از 

این جویندگان دروني  . باشد ابتكاري در نشان دادن عكس العمل در برابر احساسات خارجي و داخلي مي
بردند؛ فلسفھ ھنوز كامًال از علم متمایز نبود؛ و  مي را بھ عنوان خالصة تحقیقات خود بھ كار» فلسفھ«كلمة 

آمیز، روشھا و  توان بدرستي خالصة علم دانست اگر علم بتواند بھ طور موفقیت در حقیقت فلسفھ را مي
فرضیة مخصوص خود، مشاھدة دقیق، تجربة نظارت شده، و قواعد ریاضي مربوط بھ نتایج قابل رسیدگي 

و روانشناسان اوایل قرن نوزدھم فیلسوفان . آن زمان ھنوز فرا نرسیده است. درا در مورد روان بھ كار بر
است بھ  دانستند كھ دربارة موضوعاتي كھ ھنوز بھ دور از دسترس علم و ابزارھاي علمي را مرداني مي

  .كنند طور آزمایشي بحث و استدالل مي

  اي كھ در انستیتو تعلیم  ي و فلسفھ، علي رغم مخالفت ناپلئون، تا ده سال بر روانشناس»ایدئولوگھا«

وي كھ . كرد در تمام دورة امپراطوري پیروي مي حواسانگیز و از عقیدة كوندیاك دربارة اصالت  فتنھ
دست ١٧٩١در تدوین قانون اساسي آزادیخواھانة  بھ عنوان نماینده بھ اتاژنرو فرستاده شده بود، ١٧٨٩در

بھ خشم آمد و از سیاست بھ فلسفھ » كمیتة بزرگ«براثر سبعیت جماعت و تروریسم ١٧٩٣داشت، ولي در 
در اوتوي حومة پاریس بھ محفل مسحوري ملحق شد كھ در پیرامون مادام ھلوسیوس، زیباي . آورد روي

آنگاه . بود كھ تحت نفوذ افراطي كوندورسھ و كابانیس قرار گرفتآمد؛ و در ھمین محفل  جاودانھ، گرد مي
پرداخت بھ  بھ عضویت انستیتو درآمد و در آنجا در كالس دوم كھ بھ كار فلسفھ و روانشناسي مي

  .ارجمند رسید مقامي

وي آن را بھ . آن را بھ پایان رسانید ١٨١۵ایدئولوژي را آغاز كرد و در  تألیف كتاب عناصر ١٨٠١در 
این نكتھ شاید دربارة  عنوان بررسي تصورات براساس اصالت حواس كوندیاك تعریف كرد و متذكر شد كھ 

تصورات كلي یا انتزاعي، مانند فضیلت، مذھب، زیبایي، یا خود انسان صدق نكند؛ اما در بررسي چنین 
كات ساده و بھ حواسي شود بررسي كرد و بھ ادرا تصورات ابتدایي را كھ از آنھا مجزا مي«تصوراتي باید 

چنین بررسي واقعي بھ عقیدة دستوت ممكن است علم ماوراء طبیعت » .شود پرداخت كھ از آنھا ناشي مي
اي قطعي برسیم،  این روش نتوانیم بھ نتیجھ اگر بھ وسیلة . را متزلزل كند، و بھ تسلط كانت پایان بخشد

دانیم چشم  كوشش جھت توضیح آنچھ كھ واقعًا نميباید صبر كنیم، موقتًا دست از داوري برداریم، و از «
  » .بپوشیم

این معتقدات خشونت آمیز الادري موجب نارضایي ناپلئون الادري شد، كھ در آن ھنگام در صدد عقد 
را بھ عنوان بخشي ) روانشناسي(ایدئولوژي  بھ خود راه دھد، آنكھ بیمي  دستوت، بي. كنكوردایي با كلیسا بود

وي وقوف را بھ معني درك حواس دانست؛ داوري را بھ عنوان احساس . طبقھ بندي كرداز جانورشناسي 
توانند  گفتند كھ حواس مسلمًا نمي ایدالیستھایي كھ مي اما در بارة . روابط؛ و اراده را بھ عنوان احساس میل

شامھ، و این موضوع را دربارة حواس باصره، سامعھ،   وجود یك دنیاي خارجي را ثابت كنند، دستوت
توانیم با حس المسھ، مقاومت، و حركت پي بھ  ورزید كھ مسلمًا مي ذائقھ قبول داشت؛ ولي اصرار مي

توانیم با لگد زدن بھ سنگي قضیھ را  گونھ كھ دكتر جانسن گفتھ بود، ما مي ھمان. جھاني خارجي ببریم
  .فیصلھ دھیم
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دوتراسي فاقد پایگاه و ناشر شد، و چون  ناپلئون كالس دوم انستیتو را منحل كرد، و دستوت ١٨٠٣در 
نتوانست اجازة انتشار كتاب تفسیري بر روح القوانین منتسكیو را تحصیل كند، دستنوشتة آن را نزد تامس 

. جفرسن بدون افشاي نام مؤلف دستور داد آن را ترجمھ و چاپ كنند. جفرسن رئیس جمھور آمریكا فرستاد
   دستوت تا ھشتاد سالگي عمر كرد، و

  .اي تحت عنوان دربارة عشق جشن گرفت را با انتشار رسالھ

فعالیت فلسفي خود را با شرح اصالت حواس بھ طرزي ) پیرگونتیھ دوبیران-فرانسوا-ماري(من دوبیران 
در آغاز وارد ارتش شد و در پایان بھ صورت رازوري  .شدچنان مبھم آغاز كرد كھ باعث شھرت او 

فوج بیرحم «بھ گارد شخصي و سلطنتي لویي شانزدھم پیوست، و از او در برابر  ١٧٨۴در . درآمد
از آنجا . محاصره كرده بودند بھ دفاع پرداخت ١٧٨٩اكتبر  ۶-۵كھ شاه و ملكھ را در ورساي در » زناني

بھ  ١٨٠٩در سال . ت افتاده بود، بھ ملك شخصي خود نزدیك برژراك بازگشتكھ بر اثر انقالب بھ وحش
دار مجلس  مخالفت كرد؛ در زمان لویي ھجدھم خزانھ ١٨١٣عضویت مجلس مقتن درآمد؛ با ناپلئون در 

ھایش مستقل از افكار و كارھاي سیاسي او بود، و باعث شد كھ وي رھبر مسلم  نوشتھ. نمایندگان شد
  .سوي آن روزگار شودفیلسوفان فران

مقالة . اي بھ سرپرستي انستیتو غفلتًا بھ شھرت رسید با بھ دست آوردن جایزة اول در مسابقھ ١٨٠٢در سال 
او تحت عنوان تأثیر عادت بر قوة تفكر ظاھرًا در دنبال نظریات كوندیاك در مورد اصالت حواس، و حتي 

ماھیت مھم، جز مجموع عادات «: ین نوشتھ بودوي چن. روانشناسي فیزیولوژیایي دستوت دوتراسي بود
؛ و عقیده داشت كھ انسان ممكن »عمدة دستگاه مركزي نیست، كھ باید آن را حس كلي قوة درك دانست

اما، » .شود تصور كند كھ در حقیقت ھر حسي بھ وسیلة حركت متقابل بافتي در مغز نشان داده مي«است 
آمد كھ  ت از مجموع حواس بدن است دور شد؛ بھ نظر او چنین مياین مفھوم كھ مغز عبار رفتھ رفتھ، از 

در كوششھاي ناشي از توجھ یا اراده، مغز عامل فعال و مبتكري است، و قابل تبدیل بھ ھیچ تركیبي از 
  .باشد حواس نمي

اي كھ تحت عنوان رسالھ در باب تجزیة فكر نوشت  با رسالھ ١٨٠۵در » ایدئولوگھا«این انشعاب از 
بھ عقیدة من دوبیران؛ كوشش اراده نشان . تر، و با برقراري مجدد مذھب توسط ناپلئون ھماھنگ شدشدید
دھد كھ روح بشر عبارت از حركات انفعالي حواس نیست؛ بلكھ قوة ارادة مثبت است كھ ماھیت نفس  مي

این نظریھ در  و این ارادي بودن را تأیید كرد   ١٨١٩شوپنھاور در (یكي ھستند » خویشتن«است؛ اراده و 
این ارادة فعال بھ سایر   .)میان فیلسوفان فرانسوي ادامھ یافت و با برگسون شكلي درخشان بھ خود گرفت

بخشد كھ بدون آن بشر بھ  را مي» ارادة آزاد«شود، و بھ آنھا آن  كند افزوده مي عواملي كھ عمل را تعیین مي
  مضحكي  اتوماتونصورت 
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  )آرشیو بتمان(» فیلسوف مضحك«ویلیام گادوین، : كاریكاتور اثر ماخزه

اي از حواس و خاطرات؛ و  آن نیروي دروني یك واقعیت معنوي و روحاني است، نھ مجموعھ. آید در مي
در واقع احتماال ھمة نیروھا نیز بھ : دھد ن چنین ادامھ ميمن دوبیرا. ھیچ چیز مادي یا فضایي در آن نیست

این نقطھ  از . ھمین صورت غیرمادي است، و درك آنھا فقط بھ وسیلة مقایسة با نفس اراده دار میسر است
نظر، الیبنیتز حق داشت كھ جھان را مجموعھ و صحنة نبرد جوھرھا بداند، كھ ھر یك از آنھا مركز نیرو، 

  .ت استاراده، و فردی

ھاي ھفتگي در انستیتو،  زندگي دوگانة من دوبیران در سیاست و فلسفھ، بھ انضمام شركت فعال در جلسھ
كوالر، آمپر، گیزو، و ویكتور كوزن امر پرزحمتي بود؛ سالمت او مختل، و -ھمراه با كوویھ، روایھ

ایمان  تفكرات خستھ كننده بھشد؛ از  اش بھ آخرین مراحل خود نزدیك مي زندگي كوتاه پنجاه و ھشت سالھ
گفت  مي. این جھان پردرد باال برد مذھبي آرامبخشي گروید، و سرانجام بھ رازوري روي آورد كھ او را از 

كھ بشر باید از مرحلة حیواني حواس، از طریق مرحلة انساني ارادة آزاد و آگاه، بھ مرحلة مجذوب شدن 
  .در عالقھ و عشق بھ خداوند ترقي كند

V - كاري وارد محافظھم  

بھ » استبداد منور«فیلسوفان قرن ھجدھم با تضعیف اعتبار و موقعیت اخالقي كلیسا و با طرفداري از 
. منظور تقلیل معایب جھل، بیكفایتي، فساد، ظلم، فقر، و جنگ، دولت فرانسھ را بھ ضعف كشانده بودند

را از طریق دفاع از لزوم مذھب، معقول » خیالبافان«این   فیلسوفان فرانسوي اوایل قرن نوزدھم پاسخ
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بودن سنت، اختیارات خانواده، منافع حكومت سلطنتي قانوني، و نیاز مداوم بھ حفظ سدھاي سیاسي و 
  .اخالقي و اقتصادي علیھ دریاي ھمیشھ متالطم جھل و حرص و زورگویي و بربریت مردم دادند

ھ تقاضاي متفكران قرن ھجدھم در مورد گرایش این دوره ادعانامة مفصل و خشم آلودي علی دو نفر در 
یكي از آنان بونال بود و دیگري مستر . ایمان بھ خرد، و از سنت گرایي بھ روشنگري، تنظیم كردند از

و در یك محیط آمیختھ با ) ١٧۵۴(اي مرفھ بھ دنیا آمد  آمبروازدوبونال در طبقھ -گابریل - ویكنت لوئي
از آنجا كھ بر اثر انقالب بھ شگفتي افتاده و مورد تھدید . تربیت یافت پرھیزگاري استوار و اطاعت آمیزي

قرار گرفتھ بود، بھ آلمان مھاجرت كرد؛ مدتي بھ ارتش ضد انقالبي پرنس دو كنده پیوست؛ از ھرج و 
وي در . ھایدلبرگ رفت تا جنگ را بھ وسیلة قلم تواناي خود ادامھ دھد آور آن بھ خشم آمد؛ و بھ مرج زیان

از سلطنت مطلقھ، اشرافیت موروثي، ) ١٧٩۶(اي تحت عنوان نظریة قدرت سیاسي و مذھبي  الھرس
. اختیارات پدر در خانواده، و برتري اخالقي و مذھبي پاپھا برھمة پادشاھان كشورھاي مسیحي دفاع كرد

پس از ). ١٧٩٧(ھیئت مدیره آن كتاب را محكوم كرد، ولي بھ خود او اجازه داد كھ بھ فرانسھ بازگردد 
  اي تحت عنوان رسالة تحلیلي  آمیز، حملة فیلسوفانة خود را با رسالھ مكثي احتیاط

ناپلئون از دفاع او از مذھب، بھ عنوان عاملي . از سرگرفت) ١٨٠٠(باره قوانین طبیعي نظام اجتماعي 
بونال . كرد ضروري و اجتناب ناپذیر براي دولت، خشنود شد، و شغلي در شوراي دولتي بھ او پیشنھاد

ایمان  و گفت كھ ناپلئون از طرف خداوند براي برقراري مجدد) ١٨٠۶(اول نپذیرفت، ولي بعد قبول كرد 
  . واقعي مأمور شده است

ھاي محافظھ  پس از بازگشت خاندان بوربون، وي متصدي چندین شغل دولتي بود، و یك سلسلھ اعالمیھ
بھ عنوان عوامل مخرب خانواده و » حقوق زن«الق و با ط. كارانة پرشور ولي خستھ كننده صادر كرد

نظم اجتماعي مخالفت ورزید؛ آزادي مطبوعات را بمنزلة تھدیدي علیھ حكومت ثابت دانست؛ از سانسور و 
رود مستوجب مرگ  اعدام دفاع كرد؛ و پیشنھاد كرد كھ ھتك احترام ظروف مقدسي كھ در كلیسا بھ كار مي

بھ شور و ھیجان او در مورد داشتن عقاید درست و منطبق با كلیسا لبخند  بعضي از محافظھ كاران. باشد
این نویسنده از سن پطرز  . شد زدند؛ ولي تسالي خاطر او بر اثر مكاتبھ با ژوزف دومستر حاصل مي مي

ساخت؛ و بعد مجالتي انتشار داد كھ  فرستاد و او را بھ حمایت كامل خود مطمئن مي ھایي مي بورگ نامھ
  .ل بر اثر كمال محافظھ كاري و درخشندگي سبك آنھا، ھم خشنود و ھم خشمگین شدبونا

این ھمان محلي است كھ بیست سال قبل مادام دو وارن ھنر  و  –) ١٧۵٣(مستر در شامبري تولید یافت 
آن شھر بھ عنوان پایتخت دو كنشین ساووا تابع پادشاھان ساردني . عشق ورزیدن را بھ روسو آموختھ بود

توانست بھ  كردند؛ و ژوزف مي خود استفاده مي ود؛ ولي اھالي ساووا از زبان فرانسھ بھ عنوان زبان بوميب
بھ  ١٧٨٧پدرش رئیس مجلس ساووا بود، و خود او در . این زبان تقریبًا بھ حرارت و قدرت ولتر بنویسد 

ژوزف از . وضع موجود داشتنداین دو، انگیزة بیشتري از دالیل فلسفي براي دفاع از  عضویت آن درآمد؛ 
لحاظ سیاسي فرزند پدرش بود و از لحاظ احساسات شبیھ مادري كھ اخالص پرشوري نسبت بھ كلیساي 

تواند جاي تربیتي را كھ مادر بھ ما  ھیچ چیز نمي«: گفت وي بعدًا چنین مي. كاتولیك را بھ او انتقال داد
و سپس در یك كالج یسوعي در تورینو تربیت یافت؛  ھا و كشیشان نخست بھ وسیلة راھبھ» .دھد بگیرد مي

این نظریة  از ارادت او بھ آنھا نیز ھرگز كاستھ نشد؛ و پس از آشنایي مختصري با دستگاه فراماسوني، 
  .یسوعیان را كامًال پذیرفت كھ دولت باید تابع كلیسا باشد، و كلیسا تابع پاپ

. اووا آمد، و در نوامبر، آن دو كنشین بھ فرانسھ ملحق شدیك ارتش انقالبي فرانسھ بھ س ١٧٩٢در سپتامبر 
این ارزشیابي مجدد ھمة ارزشھا، طبقات، قدرتھا، و اعتقادات، تنفري در مستر برانگیخت كھ او را  ضربة 

آنگاه با ھمسر خود بھ . منقلب ساخت؛ وي را بھ نوشتن كتابھایي مشغول داشت؛ و سبك او را آتشین كرد
با . كارلوامانوئلة چھارم، پادشاه ساردني، زندگي كرد  در آنجا بھ عنوان خبرنگار رسميلوزان گریخت، و 

  رفت و آمد بھ سالن مادام دوستال در كوپھ، كھ در آن نزدیكیھا 
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شدند بسختي آلوده بھ شكاكیت مشمئزكنندة رایج در فرانسة قرن ھجدھم  بنژامن كنستان كھ در آنجا دیده مي
اینكھ ضدیت  كھ در لوزان اجتماع كرده بودند گرفتار افكار ولتر شدند؛ آنان از حتي مھاجراني . ھستند

ھاي اخالقي، خانوادگي،  فیلسوفان با آیین كاتولیك ھمة سازمان زندگي فرانسویھا را، از طریق تضعیف پایھ
آنجا كھ بھ سبب از . شد این امر خود مایھ شگفتي مستر مي و دوستي، كامًال در ھم ریختھ است آگاه نبودند و 

توانست علیھ انقالب سالح بردارد، تصمیم گرفت كھ با كافران و انقالبیون با قلم خود مبارزه  كھولت نمي
تنھا ادمندبرك از . كلمات خود را با انتقاد سخت درآمیخت و اثر خود را در قرن نوزدھم باقي گذاشت. كند

  .فت با انقالب در آن عصر از وي پیشتر بودلحاظ تفسیر نظریة محافظھ كاران دربارة زندگي و مخال

وي . از طریق یك روزنامة نوشاتل رسالة مالحظاتي دربارة فرانسھ را انتشار داد ١٧٩۶این رو در  از 
كفایت بوده است و كلیساي فرانسھ بھ احیاي اخالقي نیاز  قبول داشت كھ حكومت لویي شانزدھم ناثابت و بي

بھ منزلة چیزي جز نشان  داشتھ است؛ اما تغییر شكل، سیاستھا، و روشھاي دولت بھ آن سرعت و قاطعیت
بھ عقیدة او ھیچ نوع حكومتي چنانچھ در سنت و . ھاي عمیق حكومت نیست دادن جھل جواني دربارة پایھ

انقالب . تواند زیاد بر سر كار بماند ھاي مذھبي و اخالقي نباشد نمي روزگار ریشھ ندوانده و داراي پایھ
داراي آن  ھرگز چنان جنایت عظیمي«. ھا را درھم شكست یھفرانسھ، با اعدام پادشاه و خلع ید كلیسا، آن پا

در برابر ھر قطره خون لویي شانزدھم در فرانسھ سیلي از خون ریختھ … ھمھ شریك جرم نبوده است
خواھد شد؛ شاید چھارمیلیون فرانسوي بھ سبب آن جنایت بزرگ ملي و شورش ضد مذھبي و ضد 

پیش بیني كرد كھ  ١٧٩۶وي در » .را با جان خود بپردازنداجتماعي كھ بھ شاھكشي منجر شد غرامت آن 
  » .از بین چھار یا پنج نفر یكي پادشاه فرانسھ خواھد شد«بزودي 

كارلوامانوئلھ، پادشاه ساردني، مستر را بھ خدمت خود در تورینوفراخواند؛ ولي پس از چندي  ١٧٩٧در 
بھ عنوان وزیر مختار ساردني در دربار  ١٨٠٢در . ناپلئون تورینو را گرفت، و آن حكیم بھ ونیز گریخت

كرد كھ مأموریت او كوتاه خواھد بود، خانوادة خود  از آنجا كھ تصور مي. تزار آلكساندراول منصوب شد
تبعید را با شكیبایي . در سن پطرزبورگ بماند ١٨١٧را بھ جاي نھاد، ولي خدمت پادشاه باعث شد كھ تا 

  .برد ا با نوشتن از یاد ميكرد و نگرانیھاي خود ر تحمل مي

. انتشار یافت ١٨١٠اثر مھم او تحت عنوان رسالھ در باب اصل مولد قوانین اساسي سیاسي است كھ در 
ھاي خوب و بد  داند كھ در نھاد فرد میان انگیزه وي قوانین اساسي مزبور را از كشمكشي ناشي مي

ایدار جھت حفظ نظام اجتماعي و بقاي گروھي ، و نیاز بھ یك قدرت متشكل و پ)اجتماعي و غیر اجتماعي(
ھر فرد طبعًا خواستار قدرت و . آید بھ وسیلة حمایت از تمایالت دستھ جمعي در مقابل فردي بھ وجود مي

  تمول است، و تا زماني كھ غرایزش رام نشود بالقوه فردي است زورگو، 

عقل انجام داده باشند؛ ولي در میان بیشتر  این كار را بر اثر آورند؛ ممكن است چند تن از فیلسوفان  درمي
تواند بر غرایز اساسي فایق آید؛ و اگر بگذاریم ھر فردي كھ مثال بالغ است، تمام  ما، تقوي بھ تنھایي نمي
بسنجد، این كار بھ مفھوم قرباني ) كھ در نتیجة عدم تجربھ ضعیف است و بردة آمال(قضایا را با خرد خود 
شود، و ھرج و مرج  این آزادي بي بندوباري و افسار گسیختگي مي . ي استكردن نظم در راه آزاد

  .كند اجتماعي قدرت جمعي را در جھت وحدت علیھ حملة خارج یا تجزیھ از داخل تھدید مي

وي آن را بھ . در نتیجھ، بھ عقیدة مستر، عصر روشنگري پرجوش و خروش اشتباھي عظیم بوده است
سالگي خیاالتي در سر پختھ یا طرحھایي براي نوسازي اساسي تربیت، جواني تشبیھ كرد كھ تا ھجدھ

اي از چنان معلومات وسیع توخالي بود؛  ولتر نمونة برگزیده. خانواده، مذھب، جامعھ، و دولت ریختھ است
طي یك عصر تمام، دربارة ھمھ چیز بھ طور سطحي سخن گفت، بي آنكھ یك بار بھ عمق مطلب «وي 

اگر » .براي اندیشیدن داشت وقت بسیار كمي«كھ » نان دائما مشغول تعلیم جھان بودچ«؛ ولتر »بپردازد
كرد، شاید  نژاد تعلیم بگیرد خاضعانھ بررسي مي  خواھد از تجربة یك تاریخ را بھ عنوان فردي گذرا كھ مي

ور ترین معیار ھر تص زمان غیر شخصي، آموزگار بھتري است تا فكر شخصي؛ كھ صحیح: برد كھ پي مي
از نتایج عملي آن در زندگي و تاریخ بشر است؛ كھ سازمانھایي را كھ قرنھا در سنت ریشھ دوانده است 
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یعني  - ننگنباید بدون ارزیابي صحیح و دقیق محاسن و مضار آنھا طرد كرد؛ و كھ مبارزه براي برافكندن 
تخریب قدرت اخالقي كلیسا، كھ باعث انضباط افراد بالغ شده و نظم اجتماعي را در اروپاي غربي بھ 

انقالب خونریز نتیجة . وجود آورده است، موجب فروریختگي اخالق و خانواده و جامعھ و دولت خواھد شد
؛ ھمة اعتماد و توكل »رب استفلسفھ اساسًا نیرویي مخ«. تمیز بوده است بي» عصر روشنگري«منطقي 

شود كھ تكرو است؛ و آزادي فرد از  بندد كھ وابستھ بھ افراد است و بھ ھوش متوسل مي خود را بھ خرد مي
این لحاظ نسل  از «. اندازد، و ھم خود تمدن را سنت سیاسي و مذھبي و قدرت، ھم دولت را بھ خطر مي

  » .بشر تا كنون دیده استحاضر شاھد یكي از مھیجترین كشمكشھایي است كھ 

كند كھ شایستگي امتحان كردن حكمت سنت را داشتھ باشد، باید بھ او  از آنجا كھ فرد آنقدر زیاد عمر نمي
كافي مسن شود و شروع بھ درك آن كند؛    اینكھ بھ اندازة آموخت كھ آن را بھ عنوان راھنماي خود بپذیرد تا 

باید دربارة ھر تغییري كھ در قانون اساسي یا اصول . خواھد شدن البتھ ھرگز قادر بھ فھم آن بھ تمامي
  شود شك و تردید نشان دھد؛  اخالقي پیشنھاد مي

  . قدرت مستقر را بھ منزلة فتواي سنت و تجربة نژادي، و بنابراین آن را صداي خداوند، بداند

ترین سنتھا را در بر بھترین نوع حكومت است، زیرا طوالنیترین و وسیع –موروثي و مطلقھ  -سلطنت
كند؛ در صورتي كھ در حكومت دموكراسي، ھم   دارد، و نظم و تداوم و ثبات و قدرت را برقرار مي

شود؛ گاه گاه جامعھ در معرض امیال و   رھبران و ھم عقاید، بھ طور مكرر، دستخوش تغییر اساسي مي
آورد و بھ مراحل   را فراھم مي  نظمي  این كیفیات موجبات نارضایي و بي گیرد؛ و   جھالت عوام قرار مي

ھاست؛ و خودكشي دولت اطاعت  ھنر دولت عبارت از آرام كردن توده. شود  منتھي مي  سخت و نافرجامي
  .از آنھا

انتشار یافت،  ١٨٢١مستر در مشھورترین اثر خود تحت عنوان مجالس شب نشیني سن پطرزبورگ در 
این كتاب با فراغت كامل نوشتھ شده و تدوین آن مدت    - رح داد ھاي فرعي فلسفة خود را ش بعضي از جنبھ

كند، زیرا نشان   بھ عقیدة او، علم وجود خدا را اثبات مي. بھ طول انجامیده است) ١٨١۶ -١٨٠٢(سال  ١۴
ما . دھد كھ در طبیعت نظم باشكوھي وجود دارد كھ مستلزم یك ھوش و فراست منظم و جھاني است  مي

خداوند اجازه . ایمانمان بر اثر پیروزیھاي اتفاقي بدان یا مصایب خوبان دستخوش فتور شود كھنباید بگذاریم 
دھد كھ خوبي و بدي، مانند نور آفتاب و باران، بدون تفاوت بر جاني مقدس فرو ریزد، زیرا میل ندارد   مي

یر دعا، بدعتي حاصل تأث كھ قوانین طبیعت را بھ حال تعلیق درآرد؛ اما در بعضي موارد ممكن است تحت
این، بیشتر بدیھا پاداشھاي خطاھا یا گناھان است؛ احتماًال   گذشتھ از. شود و جریان یك قانون را تغییر دھد

  .باشد  اي در وجود ما یا نیاكان ما یا گروه جامعة معاصر ما مي ھر بیماري و ھر رنجي، مجازات شایبھ

ھاي دستگاه تفتیش  اي جنایات، یا حتي شكنجھ ھ سبب ارتكاب پارهاگر چنین باشد، باید از تنبیھ بدني، اعدام ب
باید بھ جاي مطرود شمردن جالد، بھ او احترام گذاشت؛ كار او نیز كارخداست، و براي . افكار دفاع كرد

وجود بدي مستلزم مجازات است؛ اگر آن را سست بگیریم، جنایت افزایش خواھد . نظم اجتماع الزم است
نیست كھ عشق االھي   ھیچ مجازاتي نیست كھ انسان را تطھیر نكند، و ھیچ بي نظمي«این،  ز گذشتھ ا. یافت

  » .آن را علیھ اصل بدي برنگرداند

و از طرف خداوند در سراسر تاریخ مجاز شمرده  - » جنگ، امري االھي است زیرا كھ قانون جھان است«
آید و ھزاران ھزار  گاھگاه فرشتة جانستاني مي«. كنند  این قانون پیروي مي جانوران وحشي از . شده است

پیراید،   توان درختي دانست كھ دستي نامریي پیوستھ آن را مي  نوع بشر را مي» «.برد  از آنھا را از بین مي
» .قسمت اعظم خونریزیھا غالبًا با ازدیاد جمعیت مربوط است. …این پیرایش غالبًا ھم بھ نفع آن است و 
سرتاسر . شود  دي جبري موجودات زنده در ھمة موارد، از كرم گرفتھ تا بشر، اجرا ميقانون بزرگ نابو«

  اي باید  بیش نیست كھ در آنجا ھر موجود زنده  آشامد، محراب عظیمي  زمین كھ خون مي
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  » .وقفھ، بدون محدودیت، بدون استراحت، تا نابودي ھمة اشیاء، حتي نابودي مرگ، ادامھ یابد

اعتراض كھ مشكل چنین جھاني ما را بر آن دارد كھ خالق آن را بپرستیم، مستر در پاسخ این  در برابر 
این سنت پایدار و  اند، و  این باید او را بپرستیم زیرا كھ ھمة ملتھا و نسلھا او را پرستیده گفت كھ با وجود  مي

. واند فھم یا درك كندت ھمگاني مسلمًا داراي حقیقتي است كھ وراي ظرفیت عقل بشر است و آن را نمي
  .شود ایمان مي دھد، و خرد تسلیم  اینكھ فلسفھ اگر دوستدار حكمت است، تن بھ مذھب در مي نتیجھ 

پادشاه ساردني، كھ از نو بر تخت تورن نشستھ بود، مستر را از روسیھ احضار كرد؛ و در  ١٨١٧در 
آن حكیم عبوس، در طي آن دو سال، . او را با عنوان دادرس كل و مشاور دولتي بھ كار گماشت ١٨١٨

). ١٨٢١(آخرین اثر خود را تحت عنوان دربارة پاپ بھ وجود آورد، و اندكي پس از مرگش انتشار یافت 
كنندة  این كتاب بھ منزلة پاسخي قاطع بھ پرسشي بود كھ بر اثر ستایش او در كتاب از پادشاه بھ عنوان حفظ 

اگر پادشاه نیز، مانند قیصر یا ناپلئون، نظیر : اینكھ بود و آن  جامعھ از خردگرایي شھروندان مطرح شده
  ھر شھروند دیگري تكرو و خودپسند باشد، و بیشتر بھ قدرت بیندیشد چھ وضعي پیش خواھد آمد؟

مستر بي درنگ پاسخ داد كھ ھمة فرمانروایان باید از قدرتي كھنتر، بزرگتر، و عاقلتر از خود اطاعت 
قضایاي مربوط بھ مذھب و اخالق پیرو فتواي اسقفي باشند كھ قدرتي را كھ بھ پطرس باید در ھمة : كنند

كھ  ، ھنگامي)١٨٢١(درآن روزگار . اعطا شده بھ ارث برده است) عیسي(حواري از طرف فرزند خدا 
كوشیدند كھ خود را از خشونت انقالب فرانسھ و استبداد ناپلئون برھانند، رھبران  كشورھاي اروپایي مي

نھا قطعًا بھ یاد داشتند كھ چگونھ كلیساي كاتولیك از طریق مطیع و رام كردن بربرھایي كھ تعدادشان آ
روزافزون بود، بقایاي تمدن روم را حفظ كرد؛ چگونھ بھ وسیلة اسقفھاي خود یك روش نظم اجتماعي و 

و قرون وسطي، تمدني بر  ظلمتتربیت منضبطي برقرار ساخت كھ موفق شد، بھ آھستگي، در طي عصر 
ملتھا ھرگز جز با مذھب «. این اصل بھ وجود آورد كھ شھریاران، برتري معنوي پاپ را تصدیق كردند

تواند تكروي میل بشر  يبیند، م ، زیرا فقط ترس از خداوند قادر متعال كھ ھمھ چیز را مي»متمدن نشده اند
از . دارد مذھب با پیدایش ھمة تمدنھا ھمراه بوده است، و فقدان مذھب مرگ آنھا را اعالم مي. را كنترل كند

ھاي اخالقي و معنوي  این رو، پادشاھان اروپا باید دوباره پاپ را بھ عنوان فرمانرواي خود در ھمة زمینھ 
ز دست دانشمندان بگیرند و آن را بھ كشیشان بازگردانند، زیرا تفوق باید تعلیم و تربیت را ا. بھ شمار آرند

كند، در صورتي كھ برقراري مجدد مذھب، بھ ملت روح و آرامش  علم مردم را خشن و حیوان صفت مي
  .بخشد مي

اي را بھ سود دنیوي مقام خویش تمام كند، آنگاه چھ پیش  اگر پاپ نیز خودخواه باشد، و بكوشد كھ ھر قضیھ
شود، ھرگاه در  از آنجا كھ پاپ بھ وسیلة خداوند ھدایت مي: واھد آمد؟ مستر پاسخي آماده داشتخ

كلیسایي كھ بھ دست عیسي  ایمان و مذھب مسیحي یا دستورات اخالقي، بھ عنوان رئیس رسمي اصول
ن را بھ اینكھ خود كلیسا آ این رو نیم قرن پیش از   از. تأسیس شده است، فتوي دھد، مصون از خطاست

خود . عنوان یك بخش جدانشدني اصول كاتولیك اعالم كند، مستر اصل عصمت كلیسا را عرضھ داشت
در مورد را، كھ ادعاھاي عجیبي  »ماوراءآلپیھا«پاپ اندكي متعجب شد، و واتیكان صالح دانست كھ جلو 

  .قدرت سیاسي پاپ داشتند، بگیرد

توان با لبخندي گذشت، محافظھ كاران اروپا  قطع نظر از نكتة اخیر، و بعضي مبالغات دیگر كھ از آنھا مي
از دفاع قاطعي كھ مستر از نظریاتشان بھ عمل آورد خشنود بودند؛ و شاتوبریان، بونال، المنھ، و المارتین 

حسن نیت لویي شانزدھم؛ پستي : اپلئون در چند مورد با او موافق بود، از جملھحتي ن. بھ او تھنیت گفتند
شاھكشان؛ زیاده رویھاي انقالب؛ سست بودن استدالل؛ گستاخي فیلسوفان؛ لزوم مذھب؛ ارزش سنت و 
قدرت؛ نقایص دموكراسي؛ مطلوب بودن سلطنت موروثي و مطلقھ؛ و خدمات جنگ در زمینة زیست 

  …شناسي
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كردند كھ در فلسفة ساده و  آنان احساس مي: ورزیدند رد فرمانروایاني كھ با ناپلئون مخالفت مياما در مو
این وارث انقالبي را كھ  این فرد كرسي تازه بھ دوران رسیده و  پردة مستر عللي براي سرنگون كردن  بي

 –آنھا ھرگز قادر نبودند اینجا اصلي پنھاني بودكھ  در . موجب تھدید ھر پادشاھي در جھان است وجود دارد
چرا آنھا، پادشاھان و امپراطوران : كھ آن را براي اتباع خود بیان كنند؛ و آن اینكھ - شدند و ھرگز قادر نمي

و اشراف موروثي اروپا، بار سنگین، خطرات، و دشواریھاي حكومت را پذیرفتھ بودند، در صورتي كھ 
متھم كرده بودند كھ عوام معصوم را، كھ با اتكا بھ حق  افرادي نظیر مارا، روبسپیر، و بابوف، آنھا را

خواستار ھمة منافع اجتماعي و ھمة خوبیھاي روي زمین ھستند،  -درواقع كشتار و قتل عام –االھي 
اي وجود داشت كھ، بر پایة آن، فرمانروایان قانوني اروپا  این مورد نظریھ در . كنند بیرحمانھ استثمار مي

دیگر متحد شوند و نظم دیرین را بھ سرزمینھا و مردمان خود، و حتي بھ فرانسة وحشي، توانستند با یك مي
  نابخشودني، و شاھكش كھ بھ خدا خیانت كرده 

  كتاب سوم

  بریتانیا

   فصل پانزدھم

  

  شود انگلستان دست بھ كار مي

كھ دیگر  در رأس مقاومت در برابر ناپلئون، زماني - ١٧٩٢در صدر مخالفان انقالب، بعد از سال 
برانداز، از پاي  ھایي كھ بھ دلخواھشان نبود یا در نتیجة شكستھاي خانمان دشمنان، در اثر پیوستن بھ اتحادیھ

دولت و مردم انگلستان، صنایع و بازرگاني در حال گسترش آن، نیروي دریایي آن كشور و  -آمدند درمي
این  البتھ در آغاز، یكباره و ھمھ با ھم در . فرماندھش نلسن، و ھمچنین مغز و ارادة انگلستان قرار داشت

در شروع گسترش آن آتش بزرگ، رھبران جامعة انگلیس و آنان كھ گفتارشان بھ افكار . راه نبودند
بخشید، نامطمئن و در حال تفرقھ بودند، بعضًا بیم داشتند و بعضًا از انقالب ملھم گشتھ  شكل مي عمومي

شدند و حمیت و شھامت سپاھیان  آلیسم اولیة انقالب را با شوق پذیرا مي ایده شاعران و فیلسوفان،. بودند
نگریستند؛ ولي طولي نكشید كھ در اثر فصاحت خشم آلود برك در سخنرانیھایش  انقالب را با تحسین مي

اي  علیھ انقالب و نشر اخبار كشتارھاي دستھ جمعي و استیالي وحشت در مھد انقالب كھ چون مدینة فاضلھ
از  شد، ورق برگشت، و وقتي آنان كھ داعیة آزادیبخشي داشتند بدل بھ فاتحان گشتند و نیمي شتھ ميانگا

اروپا دستخوش جاه طلبیھاي فرانسھ شد، انگلستان، با توجھ بھ نتیجة منازعات، بر آن شد كھ باز بھ سیاست 
رنھا، براي حفظ امنیت و توازن قوا در قارة اروپا، یعني سیاستي متوسل شود كھ جزیرة كوچك در طول ق

  .آزادي خود، بر آن متكي بود

با آنكھ متحدان انگلستان تسلیم شده بودند و بازرگانیش در نتیجة . ملت بتدریج بھ اتحاد و ھمفكري گرایید
رغم ورشكستگي مؤسسات و سرمایھ  محاصرة دریایي ناپلئون دچار مضیقھ و دشواري شده بود، علي

رغم وسوسة ھر روزه براي آنكھ شروط آن مرد برجستھ و مھیب اھل  ، عليداران و فرسودگي زحمتكشان
  كرس را پذیرا شوند كھ قارة اروپا را بھ زیر 

یافت  اي مي كند، و با آنكھ انگلستان خود را در معرض بزرگترین مخاطره بھ عزم تسخیر جزیره عبور مي
ایستادند؛  تا آن زمان فرارویش قرار گرفتھ بود، پادشاه و پارلمنت قاطعانھ برجاي ١٠۶۶كھ از سال 

ھ جز تن و زور بازوي بزرگزادگان و بازرگانان براي پرداخت مالیاتھاي سنگین آماده شدند؛ آنان ھم ك
دریانوردان بیمانند انگلیسي دست از تمرد . خویش چیزي نداشتند، بھ خدمت ارتش و نیروي دریایي پیوستند
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از آن بینوایي و وضع » گوشة محبوب كرة ارض«و شورش برداشتند و بھ پیروزیھایي دست یافتند و آن 
ن تكاني خورد كھ، ظرف نیم قرن، بھ دچار بود چنا ١٨١١- ١٨١٠آمیختھ با گرسنگي كھ در سالھاي 

  .صورت نیرومندترین امپراطوري مبشر تمدن، پس از سقوط امپراطوري روم، درآمد

اي چند از ماجراھاي انقالب و منازعات آن بر كنار بایستیم و در منابع و خاك و نیروي كار  اینك باید لحظھ
كھ چنان پیروزي  عتقدات، و سیرت مردميكشور انگلستان، علوم و ادبیات و ھنر آن سرزمین و ذھن، م

  .شگرفي را میسر ساختند و موجب چنان دگرگوني شدند تأمل كنیم

I  -  انقالبي از نوع دیگر  

كھ  ھواي گرمي: باشد اقلیم انگلستان آن سان نبود كھ دلخواه آدمي. داشت این انقالب سھمي عامل جغرافیا در 
گشت، با بادھاي قطب شمال  اقیانوس اطلس شمالي پدیدار ميدر » گلف استریم«در نتیجة جریان دریایي 

ایرلند، اسكاتلند، و  این برخورد، مھ و نم و باران فراوان بر سراسر اي بي امان داشت و از حاصل  مبارزه
داشت؛ درختان را  ساخت؛ پاركھا را سبز نگاه مي آمد كھ خاك را حاصلخیز و بارور مي انگلیس فرود مي

نالید كھ  كرد تا بدان حد كھ یك لطیفھ گوي بدخلق چنین مي ت؛ و خیابانھا را تر و نمناك ميساخ پرشكوه مي
كند ھرگز در خود سرزمین انگلیس  گرچھ آفتاب ھرگز در كشورھاي مشترك المنافع بریتانیا غروب نمي

ت پزشك بریتانیایي گوییي دل داد تا آنجا كھ روزي بھ دكتر آرنو ناپلئون نیز بھ چنین گزافھ. آید نیز برنمي
این گفتھ   و آن پزشك نیز بي درنگ درصدد تصحیح. »شما در انگلیس از آفتاب نصیبي ندارید«خود گفت 

. »تابد بر انگلستان مي در ماھھاي ژوئیھ و اوت، خورشید بگرمي … اوه چرا، داریم«برآمد و پاسخ داد 
اي  ھالھ  و تیره ساختھ یا بر تابلوھاي نقاشي ترنر،این سرزمین، شاید اشعار بلیك را ابرآلوده   آلود ھواي مھ

گرچھ جزیرة محل . داشتھ باشد از غبار كشیده، چھ بسا در استحكام سیرت و نھادھاي مردم انگلستان سھمي
این مردم، آنان را تنگ نظر و منزوي ساخت، در ھمان حال، آنان را در برابر بادھاي متغیر   سكونت

عالم ھنر، دیوانگیھا و تندرویھاي ناشي از انقالبھا و كشتارھاي دستھ جمعي  عقاید، ھوسھاي زودگذر در
آنان بر . داشت، مصون و بر كنار داشت حاصل از جنگھایي كھ قارة اروپا را پیوستھ دستخوش خود مي

  .زمین خویش استوار برجاي ماندند

ھزاران گذرگاه آبي، مرداني . آیند خواند تا در پي ماجراھاي دور و دراز بر كرد، مردم را فرامي نوازش مي
حال، سكان  كنند، درعین توانستند با امواج دست و پنجھ نرم كردند كھ مي را دعوت بھ سیر و سیاحت مي

ھا  صدھا سرزمین دور دست در انتظار بودند، سرزمینھایي كھ فراورده. كشتي را ھمچنان استوار نگھدارند
كنند تا انگلستان از یك سرزمین كشاورزي بھ یك كشور صنعتي و  توانستند كمك و بازارھایي داشتند و مي

ھاي دریا، ھم براي آرام  پیچ و خمھاي بیشمار كرانھ. پایگاه بازرگاني و سرمایھ گذاري جھاني تبدیل شود
. كرد كھ كشتیھایي از سراسر دنیا در آن پھلو گیرند گرفتن اقیانوسھا مأمني بود و ھم لنگرگاھھایي تعبیھ مي

ھا را در گوشھ و  خود جزیره، چندین رودخانة قابل كشتیراني جریان داشت و صدھا كانال آن رودخانھ در
بیش از یكصد  -برد در ھر نقطة از جزیره كھ بھ سر مي -ھیچ فرد انگلیسي. دادند كنار بھ یكدیگر پیوند مي

  .د را بھ پھنة دریا برساندو بیست كیلومتر از یك رودخانھ یا گذرگاه آبي فاصلھ نداشت تا از آنجا خو

طلبي ناشي از موقعیت جغرافیایي خود، بھ مدد روي آوري بھ انقالب  این مبارزه بریتانیا در مصاف با 
ر بزرگي ساخت كھ تا آن زمان بیسابقھ كشتیھاي بازرگاني بسیا .دادصنعتي و تحقق بخشیدن بدان، پاسخ 

توانست تا  تا بدان حد مجھز بود كھ مي» رھروان ھند شرقي«برخي از این كشتیھاي كوه پیكر مانند . بود
داشت و آن را  اي تسلط جویانھ دوست مي انگلستان، دریا را بھ شیوه. ھند یا چین برود و ششماه در راه باشد

را تحت سلطة خویش » آفاق دیگر«كرد؛ و براي آنكھ آن  ر تلقي ميبھ عنوان گسترشي از قلمرو كشو
درآورد علیھ اسپانیاییھا و ھلندیھا تا سرحد بھ پیشباز رفتن مرگ جنگید، و اكنون علیھ فرانسویھا چنان 

ھاي دیگر و دور زدن آنھا، راھھاي دریایي تازه گشود تا بھ منابع و  براي راھیابي بھ قاره. كرد مي
افریقا، ھند، خاور دور، استرالیا، اقیانوس آرام جنوبي و دو قسمت شمالي و جنوبي قارة امریكا بازارھاي 
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كردند یا  آن دو قسمت از قارة امریكا گرچھ نسبت بھ دست اندازي انگلستان احساس بیزاري مي. دست یابد
گذرگاه شمال «فقط . دسر بھ شورش برداشتھ بودند، ولي نسبت بھ برقراري روابط بازرگاني اشتیاقي داشتن

این بریتانیائیھاي جستجوگر سیري ناپذیر نھاد و آنان را كھ از سرما بھ  بود كھ دست رد بر سینة  »غربي
  .ھ وطن بازگردندلرزه افتاده ولي ھنوز دست از طلب برنداشتھ بودند ناگزیر ساخت ب

بھ ھر حال آن ناوگان بازرگاني و نیروي دریایي پیوستھ درگشت و گذاري كھ از آن ناوگان پشتیباني 
سرزمینھاي مستعمره و . گشت بایست با الواري ساختھ شود كھ قسمت اعظم آن وارد مي كرد، مي مي

  مشتریان موجود در دیارھاي 

بایست چیزي  مي - و در اروپا ناآشنا بود - داشتند كھ عرضھ ميھاي رنگارنگي  ادویھ، مواد غذایي و میوه
در ھمان حال، بازرگاني ھمراه با رونق . ھاي صنعتي انگلستان بود دریافت دارند؛ و آن چیز ھمانا فراورده

بایست بھ مدد انقالب  روز افزون، تأمین سرمایة مورد نیاز آن، و انباشتن انبار كشتیھاي بازرگاني، مي
ویژه ناحیة  بتدریج، انگلیس، مخصوصًا قسمتھاي میاني و شمالي آن، و اسكاتلند، بھ. جام گیردصنعتي ان

جنوبي آن، زندگي اقتصادي خود را تجدید سازمان دادند بدین سان كھ جمعیت ساكن بخشھاي كشاورزي و 
را از درون ھا  ھا كشانیدند و افزارمندان و صاحبان حرفھ روستاھا را بیش از پیش بھ خدمت كارخانھ

ھا و كارگاھھا و از حلقة اصنافشان بھ درآوردند تا بھ صورت كارگر در گروھھایي در بند و  خانھ
آیند، مواظب و گوش بھ فرمان ماشینھا باشند، و براي دنیا  منضبطي از مردان و زنان و كودكان در

  .كاالھاي ماشیني تھیھ كنند

از حدود قرن دوازدھم . ایجاد چنین تحولي كمك كرد ھایي از زمین محصور در پرچین، بھ وجود محوطھ
این نتیجھ رسیده بودند كھ از زمینھاي زراعتي در صورتیكھ بھ   میالدي، انگلیسیان زرنگ و ھوشمند، بھ

توانند با سودآوري فزونتري بھره برداري كنند تا آنكھ زمین بھ صورت  شكل قطعات بزرگ باشد، مي
امالك «پا و ھمچنین  د كھ بتدریج كشتزارھاي متعلق بھ كشاورزان خردهبدین سان بو. قطعات خرد باشد

اي  غرض از امالك عمومي، مراتعي كھ دھقانان از زمانھاي پیشین، بھ شیوه. را خریداري كردند» عمومي
كردند  ھایي كھ ھیمھ و سوخت خویش را از آن تأمین مي چرانیدند یا بیشھ ھاي خود را در آن مي سنتي، رمھ

صاحبان . شد اجیر و تحت نظارت یك مباشر اداره مي» دستھاي«مزارع توسعھ یافتھ با كمك  .بود
این نتیجھ رسیدند كھ ھر آینھ بھ جاي شخم زدن زمین و كشت در آن،  كشتزارھاي وسیع در قرن پانزدھم بھ 

دي بس بھ تربیت احشام ھمت گمارند، یا از آن بھتر، كوشش خود را فقط مصروف دامداري كنند، سو
یافتند  این عمل بھ تعداد بسیار كمتري كارگر كشاورزي نیاز مي  بیشتر عایدشان خواھد شد، زیرا با

عاشق گوشت دارد، و ھمچنین در خارج از كشور، بازارھاي  مخصوصًا كھ بریتانیاي سردسیر، مردمي
ب زمین، زمینھاي بتدریج تعداد بیشتري از دھقانان صاح. مناسبي براي فروش گوشت و پشم موجود بود

طبقة خرده مالك سنتي در انگلستان كھ . خود را فروختند یا از دست دادند و بھ سوي شھرھا رانده شدند
براي خود ھیبت و سطوتي داشت، آھستھ آھستھ از صحنھ بیرون رفت و بخشي از استواري و غرور 

میلیون بود و در  ١۵گلستان جمعیت ان ١٨٠٠در سال . مشخص سازندة سیرت انگلیسي را نیز با خود برد
اي در آن زمان بر سر زبانھا بود كھ  لطیفھ. چرید میلیون گوسفند بر خاك این سرزمین مي ١٩ھمان سال 

ھمین امروز وقتي گذارمان بھ بخشھاي میاني و شمالي انگلستان . بلعند گوسفندان دارند آدمیان را مي
ھاي محصور در پرچین كھ تنھا جاندار  از وفور محوطھافتد از كمیاب بودن كشتزار و زمین زراعتي و  مي

  موجود در آنھا گوسفند است دستخوش حیرت 

  .بخشند و زمین را با كود حیواني خود پاداش مي

 ١٨١١اي كوتاه بھ سال  بھ جز دوره(این چند قرن  در سراسر . ولي نباید چندان ھم دستخوش اغراق شویم
كھ در اثر محاصرة اقتصادي انگلستان بھ حكم ناپلئون، وضعي نزدیك بھ قحطیزدگي و كمبود شدید مواد 

ھاي  و سرمایھشد  كشاورزي انگلستان بھ طرزي پرشتاب مكانیزه مي) این كشور گشت غذایي عارض 
یافت كھ بدون نیاز بھ كمك خارجي ساكنان جزیره را  داد، و توفیق آن را مي بزرگي بھ خود اختصاص مي
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قوانین «كشتكاران تا آن حد بھ نتیجة كوشش خویش اطمینان داشتند كھ پارلمان را وادار ساختند . تغذیھ كند
بست، از ورود  ي ارزانتر عوارض سنگیني ميرا بگذارند، و بھ موجب آن قوانین كھ بر غلة واردات» غلھ

در آن زمان، غرض از غلھ، در انگلیس، معموًال گندم بود، در حالي كھ در . (كاالي رقیب جلوگیري كردند
، مھاجرت دھقانھاي ١٧٩٠بھ ھر تقدیر، مقارن آغاز دھة .) شد این كلمھ جو دو سر مستفاد مي اسكاتلند از 

رھا، و بھ ھمراه آن، سرازیر گشتن سیل مھاجران تنگدست از اسكاتلند از زمین رانده شده بھ سوي شھ
  .ایرلند بھ سوي مراكز صنعتي، نیروي كار مورد نیاز كشور را فراھم ساخت و

ھا یا در كارگاھھاي كوچك تولید  ھایي بود كھ در خانھ تا آن زمان، صنعت بھ طور عمده محدود بھ فراورده
شد و در ھمان ناحیھ نیز بھ  البًا بر مبناي احتیاجات ھر ناحیھ تعیین ميھا غ این فراورده  نوع. شد مي

صنعت ھنوز تا بدان پایھ سازمان یافتھ نشده بود كھ نیاز بازارھاي متنوع و گسترده در . رسید مصرف مي
كرد،  زندگي صنعتگري كھ در خانھ یا در كارگاه كار مي. سرزمینھاي فراسوي دریاھا را برآورده سازد

فروختند و محصول كارش را  ھایي بود كھ مواد و مصالح مورد نیازش را بھ او مي ھ بھ وجود واسطھبست
شد بھ عرضھ و تقاضا در بازار بستگي داشت و نیز  میزان پولي كھ عاید چنین صنعتگري مي. خریدند مي
معموًال ھمسر و . اینكھ گرسنھ ترین و نیازمندترین رقیب، محصول خود را بھ چھ بھایي عرضھ دارد بھ 

این صنعتگر ناگزیر بودند از بام تا شام پا بھ پاي او كار كنند تا خود را از گرسنگي در امان  فرزندان 
اگر قرار بود نیازمندیھاي جمعیت رو بھ افزایش داخلي برآورده یا انبارھاي كشتیھاي بازرگاني . نگھدارند

دن طال عازم سرزمینھاي دور دست شوند، الزم پر شود تا بھ جستجوي كاالیي بیگانھ یا بھ دست آور
  .آمد كھ راھھاي عملیتر و كارآمدتري براي تأمین سرمایھ و سازمانبخشي بھ صنعت جستجو شود مي

گرفت، زنھارھاي حزم آلود آن را  صنعت انگلستان در عین حال كھ از رھنمودھاي ادم سمیث الھام مي
بخش خصوصي استوار و انگیزة سودطلبي مشوق و رونق  انگاشت؛ و الجرم، براساس فعالیت نادیده مي

سرمایھ . اي از مقید ماندن در چارچوب نظامات دولتي بر كنار ماند بخش آن شد و بھ میزان قابل مالحظھ
آورد یا از بازرگانان مرفھ و توانگر، از مالكاني كھ از  را از عواید بھ مصرف نرسیدة خود بھ دست مي

ستاندند، و سرانجام از  آوردند و از مستغالت شھري خویش اجاره مي ھ چنگ ميامالك خود درآمدھایي ب
  بانكداران . پاي حفظ پول درافزایش آن نیز كوشا باشند دانستند چگونھ پابھ بانكداراني كھ مي

بدین . گذاردند خویش، سرمایة مورد نیاز بخش صنعت را با نرخ بھرة كمتري بھ صورت وام در اختیار مي
گذاشتند  كھ افراد و مؤسسات، اعتبار مورد نیاز را در اختیار كارفرمایان سختكوش و مبتكري مي نحج بود

ھاي مراتع و مزارع را با خدمت ماشین و نیروي كار و مھارت مردان و زنان و  كھ آماده بودند فراورده
 - ودي كالن حاصل كننداین كار را در مقیاسي وسیع بھ انجام رسانند و س كودكان یكجا با ھم درآمیزند و 

كساني كھ . آمد مقیاسي و سودي وسیعتر و كالنتر از آنچھ تا آن زمان در سراسر انگلستان بھ تصور در مي
كردند و بر آن نظام  دادند برمصرف آن اعمال نظارت مي سرمایھ را در اختیار كارفرمایان قرار مي

رفت از آن پس دنیاي غرب را  كھ مي ند، نظاميسرمایھ در اختیار نھادن، عنوان نظام سرمایھ داري گذاشت
  .متحول سازد

اي در اثر سوء اداره، نوسانھاي قیمت یا تقاضا در  امكان داشت كھ سرمایھ. اي بود این بازي پرمخاطره
ھا و شیوة زندگي فنا شود؛ یا بھ خاطر تولید بیش از حد، براي مصرف  بازار یا دگرگوني در سلیقھ

پایین بودن سطح دستمزد و حقوق، قدرت خرید و مصرف ھمگام با تولید نداشتھ باشند كنندگاني كھ بھ علت 
بیم از زیان، . و سرانجام بھ خاطر بھ میدان آورده شدن یك اختراع جدید توسط یكي از رقیبان از بین برود

 دستمزد كارگران در حداقل. زد داشت و بر آتش حرص دامن مي امید سودجویي را فروزان نگاه مي
نمود، ماشین جایگزین انسان  شد؛ بھ مخترعان پاداشھایي اعطا، و تا آنجا كھ امكانپذیر مي نگھداشتھ مي

شد تا با آن ماشین آالت، كشتیھایي با بدنة پوالدین، پلھا و توپ  آھن استخراج یا بھ كشور وارد مي. شد مي
گدازي  ھاي آھن شد تا كوره خراج مياست) كھ خوشبختانھ در انگلستان فراوان بود(ذغال سنگ . ساختھ شود

ھرچھ . اي سخت سازد كھ پوالد شود را روشن نگاه دارد، سنگ معدن را تصفیھ كند، و آھن را با آمیزه
توانست باد، آب یا  آن منبع مي. نمود شد، نیاز بھ یك منبع نیرو محسوستر مي تعداد ماشینھا زیادتر مي
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نیدند یا پیچھا و استوانھاي بستھ بھ محوري را بھ حركت گردا حیواناتي باشد كھ چرخ عصاري را مي
در كارخانة  ١٧٧۴آوردند؛ ولي بھترین منبع نیروزا، ماشین بخار بود نظیر آنچھ جیمزوات بھ سال  درمي

گشت،  ھرگاه سرمایة كافي و سازماندھي دقیقي فراھم مي. ب كرده بوددر نزدیكي بیرمنگام نص مثیوبولتن
شد با یك یا چند موتور بھ كار انداخت و بر ھر ماشین، مرد ، زن یا كودكي را گماشت  چندین ماشین را مي

بدین سان بود كھ نظام كارخانھ داري شكل . تا براي امرار معاش، روزي دوازده تا چھارده ساعت كار كند
  .و استوار شد گرفت

طولي نكشید كھ ھزاران دودكش بلند در مراكز صنعتي برافراشتھ شد و از دھانة ھر یك دودي غلیظ بھ 
از جملھ در منچستر، بیرمنگام، شفیلد، لیدز، گالسگو و ادنبورگ، كھ در زمرة مراكز . آسمان برخاست

در سال . ھزار جمعیت وجود داشت فقط دو شھر با پنجاه ١٧۵٠در بریتانیاي سال . بزرگ صنعتي درآمدند
  این گونھ شھرھا بھ ھشت رسید و  ، شمار ١٨٠١

راھھا ھموار شد تا جا بھ جایي مواد و . از بیست و نھ فراتر رفت ١٨۵١افزون شد تا جایي كھ سال 
دلیجانھایي ساختھ شد كھ . ھا و بازارھا و بنادر آسان سازد ھا را بھ كارخانھ مصالح، سوخت و فراورده

، تامس تلفرد و ١٨٠٨در حدود سال . توانست ھشت مسافر حمل كند و ساعتي شانزده كیلومتر بپیماید يم
ھا  براي پوشش رویة جاده) ھر دو نفر مھندساني اسكاتلندي بودند(، جان مك ادم ١٨١١مقارن سال 

، ١٨٠١ال بھ س. اي ابداع كردند كھ از نظر اصولي، با پوشش شاھراھھاي امروزي شباھت داشت طریقھ
توانست قطاري مسافري را روي ریل حركت  جورج ترویثیك، نخستین لوكوموتیو بخار را ساخت كھ مي

، نخستین سرویس منظم ١٨٢۵، جورج ستیونسن، لوكوموتیو بھتري ساخت و در سال ١٨١٣در سال . دھد
ك كشتي كوچك ، ی١٨٠١در سال . راه آھن كشور را بین دو شھر ستاكتن و دارلینگتن بھ راه انداخت
، كارخانة بولتن و وات، ١٨٠٧بھ سال . بخاري بر روي یكي از كانالھاي اسكاتلند بھ رفت و آمد پرداخت

این كشتي كھ كلرمونت نام گرفت  . یك كشتي بخار مسافري بر اساس نمونة پیشنھادي رابرت فولتن ساخت
ھاریچ،  قارن ھمان زمان، در لندن،م. در ماه اوت ھمان سال در مسیر نیویورك بھ آلبني بھ راه افتاد

شد تا بازرگاني  نیوكاسل، بریستول، لیورپول و گالسگو بنادري با تجھیزات و امكانات گسترده تأسیس مي
نلسن ھم در ابوقیر و ترافالگار، سیادت دریایي را براي . اقیانوسھا و فراسوي دریاھا را میسر سازد

  .ساخت انگلستان محرز و مسلم مي

انگلیس، (را در سراسر بریتانیاي كبیر  ، دولت نخستین سرشماري مبتني بر اصول علمي١٨٠١در سال 
این اقدام بیمناك بودند زیرا ھجوم دولتیان را بھ  بھ عمل آورد در حالي كھ شھروندان از ) ویلز و اسكاتلند

. بیزار بودندخلوت خویش چون پیش درآمدي براي بھ صف درآوردن و انقیاد خود تلقي كردند و از آن 
در آن ھنگام . (نفر جمعیت دارد ۶۴۶،٩۴٢،١٠نتایج حاصل از سرشماري حاكي از آن بود كھ بریتانیا 

این جمعیت بھ  ، تعداد ١٨١١تا سال ). شد ایاالت متحده امریكا بھ شش میلیون بالغ مي جمعیت 
ان محصوالت غذایي، بھبود دھندة افزوني در میز این افزایش، نشان   احتماال. رسیده بود ١۴۴،۵۵٢،١٢

، ١٨١١در سال . خدمات پزشكي و درماني، و در نتیجھ كاھش در مرگ و میر نوزادان و سالخوردگان بود
نفر رسیده بود، ولي چشمگیرترین گسترش جمعیت در مناطق صنعتي شمال  ۵۴۶،٠٠٩،١جمعیت لندن بھ 

اي بریتانیایي كھ بھ كارھاي كشاورزي ھ ، شمار خانواده)١٨١١(در ھمین سال . و غرب كشور مشھود بود
ھاي بازرگاني و صنایع، رقم  ثبت شده بود، و براي بخش ٩٩٨،٨٩۵و دامداري سرگرم بودند 

ھاي  ایجاد محوطھ دولت با تصویب و تأیید. بود ١۶٨،۵١٩ھا رقم  و براي سایر حرفھ ٠۴٩،١٢٨،١
بھ ھمان نھج، توسعة . ال بپیمایدمحصور در پرچین بھ قصد دامداري، موجب شد كھ كشاورزي راه زو

ھاي حمایتي و نیز با قدغن كردن تشكیل  صنایع را با تشویق و حمایت بخش خصوصي و برقراري تعرفھ
  . باعث گشتھ بود) ١٨٠٠سال (ھاي كارگري بھ منظور دریافت دستمزد  اتحادیھ

ع و بانكداران ثروتي عظیم بازرگانان، صاحبان صنای. دریایي شكست ناپذیر، مورد عنایت قرار داده بود
  .اندوختھ بودند و برخي از آنان در پارلمنت، كرسیھایي بھ دست آورده یا خریده بودند
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اي اشرافي، گرچھ رو  داد كھ ھنوز برفراز جامعھ، طبقھ ، نشان مي١٨٠٠چھرة اقتصادي بریتانیا در سال 
ري از وجود پارلمنتي كھ تعداد نمایندگانش اینان از طریق مالكیت زمین و با برخوردا . بھ زوال، قرار دارد

این  فروتر از . شدند بھ میزان قابل توجھي از نجبیزادگان بودند، ھنوز ارباب اقتصاد كشور محسوب مي
اي از بورژواھاي سنگدل و بي شفقت ولي فعال و كارآمد، مركب از  طبقھ و در پیرامون آن، گروه فزاینده

اندوختند و رفتار نامطبوع خویش را  داشتند كھ پیوستھ ثروتھاي تازه مي بازرگانان و صاحبان صنایع قرار
در . آوردند كردند و بانگ برمي كشیدند و براي بھ دست آوردن قدرت سیاسي بیشتر تالش مي بھ رخ مي

كرده گرفتھ تا  ھاي مختلف، از پزشكان تحصیل اي باز ھم فروتر، گروھي مركب از ارباب حرفھ طبقھ
ترین طبقة اجتماع، ھمة  ران با شھامت و داراي قلم تند و كینھ توز، قرار داشت؛ و در فرودستنگا روزنامھ

شد و چشم بھ راه  كشاورزان و وابستگان بھ زمین جاي داشتند كھ بتدریج دستشان از زمینھایشان كوتاه مي
اعماق معادن، دل ماندند؛ و نیز كارگران معادن بودند كھ محروم از نور خورشید، در  احسان باقي مي

شدند  اي بھ نقطة دیگر كشانده مي شكافتند؛ و كارگران راھسازي كھ در گروھھاي سیار از نقطھ زمین را مي
و پر شمارتر و انبوه تر از ھمة این گروھھا، جماعت . ھا را ھموار سازند یا كانالھا را حفر كنند تا جاده

ھا بودند كھ فاجعة زندگي خویش  ھ و دلسرد كارخانھعظیم كارگران گرسنھ و بدون تشكل و سازمان نایافت
  .زدند آمد بر سینة آسمان رقم مي اي از دھانة دودكشھا بیرون مي را كھ بھ صورت دوده

II - در اعماق اجتماع  

مورد بررسي قرار دھیم  ١٨٠٠ھا را در بریتانیاي سال  ھرآینھ بار دیگر شرایط زندگي كارگران كارخانھ
احتمال زیاد . و بھ چشم خوردن آنان در تصویر كلي آن دوران دستخوش مبالغھ شویم نباید در برجستگي

كارگر كارخانھ . وجود داشتھ است» انگلستان شاد و سرخوش«ھاي دلپذیرتري نیز در  رود كھ صحنھ مي
ھاي صنعتي ھنوز در  قسمت اعظم فراورده. در آن زمان عامل و بازیگر اصلي در صنعت انگلستان نبود

ھاي روستایي و شھري و از كارگاھھاي بافندگي یا ماشینھاي خراطي و تراش اشخاص و كارگاھھاي  ھخان
نظام . شد آمد یا بھ دست صنعتگران و افزارمندان در كارگاھھاي مستقل آنان ساختھ مي كوچك پدید مي

این صنعت  كرد و  طوركلي در رشتة تبدیل پنبھ و كتان یا پشم بھ نخ و پارچھ فعالیت مي اي بھ كارخانھ
انداز كلي عصر، یكي از غم انگیزترین رویدادھاي تاریخ  نساجي با آنكھ بسیار محدود بود، نقش آن در چشم

  .سازد انگلستان را مي

جاھایي كھ بوي گندابھا، دودھا و  -ھاي زاغھ نشین ریشھ گرفتھ بودند ھا بھ طور كلي در محلھ كارخانھ
نمود و  ھا غالبًا غبارآلود و كثیف مي این كارخانھ داخل . سایھ افكنده بود بخارھاي بدبو بر سر آن چون كفني

این سال با نصب  در . از نظر تھویھ و نور وضعي بسیار ناھنجار و تحمل ناپذیر داشت ١٨٠۵تا سال 
ماشینھا با . ھا، وضع از نظر روشنایي اندكي بھتر شد اینجا و آنجا در بعضي از كارخانھ چراغ گاز در 

ساخت در سراسر دوازده تا چھارده  كرد كھ گماشتگان انساني خود را ناگزیر مي نان سرعتي كار ميچ
ساعت كار روزانھ، چشمان خود را ھمواره باز و دستھایشان را مشغول نگاه دارد و یك لحظھ از حال 

جویي  د، موجب صرفھآن ماشینھا نیز نظیر تمھیدات و اختراعاتي كھ بعدًا ابداع گردی. ماشینھا غافل نماند
. ستاند داشت مي در شمارة كارگر بود ولي در ھمان حال شیره و رمق ھمانھایي را كھ بھ خود مشغول مي

یافت و  شد و بھ دنبال آن، رنج و كار طاقت فرسا ادامھ مي یك ساعت براي صرف ناھار، استراحت داده مي
این احتیاج از  شد،  رگاه بھ كارگر نیاز پیدا ميو ھ. كشید در بسیاري موارد تا ساعت ھشت شب بھ درازا مي

  .ھاي سر راھي فراھم آمده بود گردید كھ یا از دھقانھاي بي زمین و آواره، یا بچھ اي تأمین مي ذخیره

توانستند بر سر پا بایستند، بھ عنوان كارگر  زنان در فاصلة بین دو وضع حمل، یعني موقعي كھ مي
شدند و كودكان نیز بر زنان مرجح بودند، زیرا بھ ترتیب دستمزد كمتري  مي كارخانھ بر مردان ترجیح داده

نفر  ١٠‘٠٠٠، از ١٨١۶در سال . شد دستمزد كمتري بھ آنان پرداخت یا در واقع، مي-كردند طلب مي
نفر زن  ۶‘٨۵۴نفر مرد و  ٣‘١۴۶كارگران مشغول بھ كار در چھل و یك كارخانة واقع در اسكاتلند، 

این نوع كارگران ھم  نوعي ارزانتر از . نفر كمتر از ھجده سال داشتند ۴‘۵٨١این عده،  كل بودند، و از 
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كارگراني كھ بھ صورت : دادند ھا بھ آنان رغبت بیشتري نشان مي در دسترس بود كھ صاحبان كارخانھ
داران گسیل  ھا بھ سوي كارخانھ كودكان یتیم و بینوا و تنگدست، توسط مدیران مؤسسات خیریھ و یتیمخانھ

تصویب شد، كوشش بھ عمل آمده بود معیارھاي ناچیزي  ١٨٠٢ھا، كھ بھ سال  در قانون كارخانھ. شدند مي
تعیین گردد؛ كھ از جملھ بھ كار مشغول داشتن آنان را » شاگردھا و نوآموزان«براي بھ كار گرفتن چنین 

نشد اعتبار الزم براي پرداخت حقوق بیش از دوازده ساعت در روز قدغن كرده بود، ولي پارلمنت حاضر 
ھاي  و بدین سان بود كھ استفاده از نیروي كار كودكان در كارخانھ. مأموران مجري آن قانون را تأمین كند

  . ادامھ یافت ١٨۴٢انگلیسي تا سال 

 ٢٣تقریبًا معادل . (شیلینگ در ھفتھ بود ١٨، میانگین دستمزد یك كارگر مرد بالغ در لندن، ١٨٠٠در سال 
این دستمزد تا میزان یك  در روستاھا و نقاط خارج از شھر، ) ١٩۶٠ایاالت متحده آمریكا در سال  دالر در

شد كھ آنان، براي حفظ  تعیین مي این اساس بھ طور كلي، دستمزد افراد یك خانواده بر . شد سوم كمتر مي
  نیروي كار خود، بھ چھ مبلغي نیاز داشتند و در 

ھا چنین استدالل  كارفرمایان و صاحبان كارخانھ. مجموع دستمزدھاي آنان، قوت الیموتشان تأمین گردد
چنین مدعي آنان ھم. كردند كھ دستمزد باید تا آن حد پایین نگھداشتھ شود كھ كارگران را بھ كار بكشاند مي

كردند و وقتي  بودند كھ بعضي از كارگران بھ عنوان تعطیل آخر ھفتھ از دو تا سھ روز تعطیل استفاده مي
گشتند از فرط میگساري، ھنوز آن مقدار الكل در خونشان  در پایان چند روز تعطیل بر سر كار باز مي

ھ بار دیگر آنان را بھ كنار ماشینھا فقط گرسنگي بود ك. جریان داشت كھ ھمچنان گیج و خواب آلود باشند
  .آورد مي

برخي از كارفرمایان اجارة مسكن و ھزینة . ساخت این بھتر مي البتھ مواردي ھم بود كھ وضع را از 
بھاي كاالھاي مورد نیاز معموًال نازل بود و تخمینًا بھ یك سوم . پرداختند سوخت كارگران خود را مي

دستمزدھا غالبا با پائین و باال رفتن قیمتھا كم و زیاد . رسید مي ١٩۶٠ال میانگین قیمتھا در بریتانیاي س
، یعني زماني كھ انگلستان با فرانسھ از در جنگ ١٧٩٣این وضع ھمچنان ادامھ داشت تا سال  شد و  مي

درآمد، و در نتیجة آن جنگ، ھمة طبقات از نظر درآمد دستخوش مضیقة فراوان شدند؛ ولي چون دستمزد 
  .ان ھمیشھ در حد بخور و نمیر بود میزان رنج و حرمان آنان بھ مراتب بیش از سایر طبقات بودكارگر

زیستند كھ  ھایي مي كردند كھ ھوایش آلوده و مسموم كننده بود؛ و در محلھ كارگران در شھرھایي زندگي مي
یعني در  - كردند مياي كوچك و گاھي در زیرزمینھاي مرطوب سكونت  بیماري زا بود؛ چندین نفر در خانھ
كرد بدانجا سر بكشد و در نتیجھ نور بسیار كم و ناكافي بود و پاكیزگي  جایي كھ خورشید كمتر رغبت مي

در چنین محیط زندگي، مشاجرات خانوادگي و بین ساكنان یك خانھ طبعًا بر اعصاب . نمود چون سرابي مي
شد؛ تنھا پناھگاه و ملجاء براي زنان،  ميكوفت؛ خلوت براي ھیچ كس مسیر ن اي مي آنان چون تازیانھ

. یافت مستي و بیخبري غالبًا در طول ھفتھ ادامھ مي. بود ھاي عمومي مراسم مذھبي، و براي مردان، میخانھ
كردند و  تأمین مي ھاي عمومي ھا، آب مورد نیاز خود را از چاھھا یا تلمبھ ھا و زاغھ این بیغولھ ساكنان 

و الزم   -  گرفتند  كشید، زنان بھ ناچار از نزدیكترین رودخانھ یا كنال آب برمي تھ مي این منابع زماني كھ آب 
. ھا و آدمھا آلوده بود ھا، خانھ ھا یا كانالھا بھ فضوالت صنعتي كارخانھ بھ گفتن نیست كھ آب رودخانھ

ثارلد راجرز در . خورد رعایت بھداشت در حدي بسیار ابتدایي بود و از گندابروھا كمتر نشاني بھ چشم مي
ام  این نتیجھ رسیده بھ «چنین نوشت ) زماني كھ استاد اقتصاد سیاسي در دانشگاه آكسفرد بود( ١٨٩٠سال 

ھاي تاریخ انگلستان، كھ از آن اسناد متقني در دست است، شرایط زندگي كارگراني  كھ در ھیچ یك از دوره
 -  . ناھنجارتر و نامطبوعتر نبوده است ١٨٢١تا  ١٧٨٢كردند از دوران چھل سالة بین  كھ با دست كار مي

دوراني كھ ضمن آن، كارخانھ داران با شتاب ھرچھ تمامتر ثروتي اندوختند؛ و طي آن درآمد حاصل از 
كارالیل كھ بین . ادامھ یافت ١٨۴٠این وضع تا سالھاي دھة   . »زمینھاي كشاورزي، مضاعف گشت

  گلیس بزرگ شده بود، وضع در اسكاتلند و ان ١٨۴٠تا  ١٧٩۵سالھاي 
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ایجاز توصیف كرده و بدان نتیجھ رسیده بود كھ بریتانیاییھا زماني كھ در دورة قرون  را در آن دوران با
پیشرفت صنعتي، براي . كردند سرنوشت و وضعي بھتر داشتند وسطي بھ صورت سرف زندگي مي

این طبقھ از نظر   تھ بود كھ افرادپرولتاریا چنان سھم ناچیزي از ثروت روزافزون كشور در نظر گرف
آلكسي دوتوكویل . رفتار و آداب، سلوك، لباس، سرگرمیھا و صحبت كردن بھ دوران توحش بازگشتھ بودند

انسان متمدن را . دھد اي نشان مي تمدن از خود چھ معجزه«: كرد چنین نگاشت وقتي از منچستر دیدار مي
  . »بھ ھیئت انسان وحشي عودت داده است

تھ حاال باید بگوییم افتخار بر منچستر و شھرھایي مثل آن باد كھ در قیاس با آن روزھاي تلخ و زشت، بھ الب
  .اند در جھت ارتقاي زندگي انساني نائل گشتھ چھ پیشرفتھاي عظیمي

وضع شد و پس از آن بارھا مورد تجدید نظر قرار گرفت،  ١۶٠١قانون گدایان كھ نخستین بار در سال 
این قانون توسط مقامھاي مسئول   مفاد. داشت كھ بھ درماندگان و تھیدستان كمكھایي مبذول گردد ميمقرر 

ھاي  اینان، كمك گیرندگان را در كارخانھ شد و  بھ مورد اجرا گذارده مي) قصبھ یا دھستان(ادارة ھر بخش 
این قانون،  از براي اجراي اعتبار مورد نی. گماردند مخصوص استفاده از خدمت گدایان تندرست بھ كار مي

پرداختند  گرفت؛ كساني كھ چنین مالیاتي مي ھا تعلق مي شد كھ بھ صاحبان خانھ اي تأمین مي از مالیات سرانھ
رسد كھ ھرگز آدم  ایشان بھ مصرف كساني مي كردند كھ مبالغ پرداخت شده توسط این بابت شكایت مي از 

در . ھایي موجب باروري و زاد و ولد بي پرواي آنان خواھد شد هشوند، و چنین كمكھایي بھ چنان بیكار نمي
آورند كھ در  ساختند كھ در برابر پرداخت چنان باجي، از آن جھت سر فرود مي پایان خود را دلخوش مي

در بسیاري از . نظمیھاي اجتماعي ناشي از طغیان آن تنگدستان خود را بیمھ سازند برابر آشوبھا و بي
شد تا كمبود دستمزدھا را كھ  میزان كمك و اعانھ بھ مستمندان طوري تنظیم مي ١٧٩۵سال مناطق، بعد از 

این میان، برخي از كارفرمایان از چنین تمھیدي  در . كرد جبران كند براي حداقل معیشت نیز تكافو نمي
  .داشتند كردند و میزان دستمزدھا را ھمچنان پایین و ناكافي نگاه مي سوء استفاده مي

شد، بھ نقطة  رغم چنین احسانھا و كمكھا، نارضایي كارگران، در زماني كھ قرن نوزدھم آغاز مي علي
از تشكل و سازمانیابي بھ خاطر دریافت دستمزد بھتر،  ١٨٢۴كارگراني كھ تا سال . خطرناكي رسید

صاب، بازداشتھ شده دادند؛ آنانكھ از توسل بھ اعت آمدند و تشكیل اتحادیھ مي ممنوع بودند، در خفا گردھم مي
مصلحان . كردند شد، دوباره اعتصاب مي كردند و وقتي اعتصابشان درھم شكستھ مي بودند، اعتصاب مي

ھا بھبود  آینھ وضع كارگران كارخانھ دادند كھ ھر اجتماعي، از جملھ رابرت اوون، بھ پارلمنت زنھار مي
، وقتي ١٨٠٣در سال . خواھد كرددرپي بروز  نیابد، طغیانھا و شورشھاي پرخرج و پردردسر پي

كھ جنگ  مخاصمات بین انگلستان و فرانسھ از سرگرفتھ شد، نارضاییھا اندكي كاھش یافت؛ ولي ھنگامي
بھ  ١٨١١بین دو كشور بھ درازا كشید، بر وسعت آن نارضاییھا بازھم افزوده شد تا بدانجا كھ در سال 

  صورت 
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  )آرشیو بتمان(رابرت اوون : طراحي

ھا انجام نگرفت بلكھ بافندگان  این طغیان بھ رھبري كارگران كارخانھ . اني ھمگاني آشكار گشتطغی
برافراشتھ و در داخل یا نزدیكي شھر ناتینگم دكانھایي » كارگاھھائي«ھایشان  جوراب و توري كھ در خانھ

ھا سرگرم بودند ھنوز لذت  فھاین حر مردان و زناني كھ بھ . این طغیان بودند برپا كرده بودند، بنیانگزاران 
زندگي در ھواي آزاد و بر روي كشتزارھا را بھ خاطر داشتند و شاید وقتي آن تضاد را با كار در محیط 

گرفتند، دلشان ھواي آن آزادي و فضاي باز و پاك گذشتھ  محدود و محبوس كارگاھھاي بافندگي در نظر مي
باشند كھ كارگاھھاي » خرازي«مطیع و منقاد و متكي بھ  این بیزار بودند كھ باید آنان از . كرد را مي

ھاي حاصل دسترنج آنان را بھ  فروخت؛ و فراورده داد؛ مواد خام بھ آنان مي بافندگي را بھ آنان اجاره مي
كرد یا بھ قیمتي كھ فراھم آورندگان سرمایھ و جنس براي دكان چنین  خرید كھ خودش تعیین مي قیمتي مي

اینھا گذشتھ، بافندگان جوراب و توري از آن بیم داشتند كھ با گسترش  از . ساختند معین مي» خرازي«
ھایي كھ در ھر یك دستگاھھاي بافندگي متعدد و مجھز بھ نیروي موتور كار  ھا، آن ھم كارخانھ كارخانھ

ري و در آن حال كھ از چنین بیزا. شد، بزودي ھمان حرفة موجود خود را نیز از دست بدھند گذارده مي
یافت، بر آن شدند كھ ھر جا دستشان برسد، ماشینھایي را  آینده، خشمشان افزوني مي  عدم تأمین خاطر براي

  .كھ نماد بردگي و بیگاري آنان بود خرد كنند

این بافندگان خشمگین را سازمان داد و براي   لودشاهیا » ند«اي، بھ نام  یك فرد گمنام و شاید ھم افسانھ
این طرفداران لودشاه بخشھا را  ، گروھھایي جداگانھ از ١٨١١در پائیز سال . ھا كشید ھجومھایشان نقشھ

این جنبش از  . یكي پس از دیگري مورد حملھ قرار دادند و ھرچھ كارگاه نساجي دیدند خرد و نابود كردند
اش بھ لنكشر، داربي شر، و لسترشر كشانیده شد و آتش آن در  اتینگم شر آغاز شد، گسترش یافت، و دامنھن

خردكنندگان ماشینھا از آزار رسانیدن بھ اشخاص خودداري . نیز ھمچنان فروزان ماند ١٨١٢سراسر سال 
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ر داده بود بر روي حملھ ورزیدند و فقط در یك مورد، كارفرمایي را كھ بھ كارگران و مأمورانش دستو مي
این طغیان بھ لرزه  از انگلستان از شنیدن اخبار   نیمي. كنندگان آتش بگشایند، بھ چنگ آوردند و او را كشتند

رابرت ساوذي شاعر انگلیسي چنین نوشت . ساخت افتاد زیرا كھ انقالب فرانسھ را بھ ذھن آنان متداعي مي
این  تواند ما را از فجیعترین بدبختیھا در امان نگاه دارد، زیرا كھ  این لحظھ، ھیچ نھادي جز ارتش نمي در «

اینكھ تا چھ اندازه بتوان روي ارتش تكیھ كرد، سئوالي است كھ  رستاخیز فقیران علیھ توانگران است؛ ولي 
، یك »ویلیام كابت«. »پاشد كشور زیر پاھاي ما از ھم مي… یابم براي خود مطرح سازم جرئت نمي

بایرن شاعر . این گروه حملھ كنندگان دفاع كرد نگار لیبرال با سري پرشور، در مجلس عوام ازروزنامھ 
  اي مؤثر  نامدار خطابھ

نخست وزیر وقت، لرد لیورپول، چند الیحة سخت و . ایراد كرد و آتشین بھ نفع آنان در برابرمجلس لردان
رھبران . داشت تا طغیان را سركوب كند خشن از تصویب پارلمنت گذراند و بھ دنبال آن، ھنگي را گسیل

در دادگاه شھر یورك برگزار شد و با  ١٨١٣طغیان دستگیر و در یك محاكمة دستھ جمعي كھ در سال 
شتاب بھ قضیھ رسیدگي كرد، جملگي آنان محكوم شدند، تني چند از محكوم شدگان نفي بلد و برخي دیگر 

، قوة مقننھ براي بھبود ١٨٢۴برابر افزوده گشت و تا سال بر شمار ماشینھا چندین . بھ دار آویختھ شدند
  .اي نیندیشید وضع كارگران بزرگسال انگلیسي چاره

III  - دانشي كھ چاره ساز نبود  

. بر ریش دل كارگران بنھند و براي درمان نابسامانیھایشان چاره بیندیشند اقتصاددانان نتوانستند مرھمي 
انتشار یافت، استدالل كرد كھ  ١٧٩٨در بیان اصل جمعیت كھ بھ سال اي بھ نام  تامس مالتوس در رسالھ

ھا  آورد زیرا كھ موجب افزایش افراد خانواده باال بردن سطح دستمزدھا بیھوده است و سودي بھ بار نمي
گردد؛ و، خیلي زود، فقري را بھ  شود، و در نتیجھ، فشار جمعیت بر عرضة مواد غذایي افزون مي مي

مالتوس در سال . كھ ، در نتیجة نابرابري طبیعي آدمیان، براي ھمیشھ مستمر خواھد ماند آورد وجود مي
اي از كتاب خود را منتشر كرد، ولي با سرسختي و بي جھت بر نقطھ  متن تجدید نظر شده ١٨٠٣

میزان دستمزد «: اینكھ خویش را مطرح ساخت مشعر بر » قانون آھنین دستمزد«نظرھایش، تأكید كرد، و 
در كتاب اصول » .گردد ارگران ھمیشھ با توجھ بھ تناسب عرضة كارگر بھ تقاضاي آن تعیین و تنظیم ميك

جویي ممكن است بھ افراط  ، ھمین نویسنده زنھار داد كھ صرفھ١٨٢٠اقتصاد سیاسي منتشر شده بھ سال 
او از . واھد شدگذاري و در نتیجھ كاھش در تولید خ كشانده شود زیرا كھ موجب كاھش در امر سرمایھ

مثابھ پاداش شھامت و «دفاع كرد و آن را بھ ) بازده سرمایھ گذاري در امالك و زمینھاي كشاورزي(اجاره 
و . كرد تلقي مي» كیاست زمان حاضر و ھمچنین پایمردي و استواري یا زیركي و حیلھ گري زمان گذشتھ

جھ و اثر خوب را در بردارد كھ براي افزارمندان این نتی این عقیدة ولتر موافق بود كھ تجمالت توانگران   با
اندیشید، توصیھ  اي لیبرال مي در یك وھلھ كھ بھ شیوه. آورد با استعداد و چیره دست، مشاغلي پدید مي

ھاي تقلیل  اي براي كاھش میزان بیكاري در دوره بھ عنوان چاره  كرد توسعة كارھاي ساختماني عمومي مي
  .شودو كمبود تولید، انگاشتھ 

 –. دیوید ریكاردو برھانھاي دوستش، مالتوس، را پذیرفت و بر مبناي آن نظرھاي خود را استوار ساخت
این اثر  .انتشار یافت ١٨١٧نظرھایي كھ در اثرش بھ نام اصول اقتصاد سیاسي و وضع مالیات بھ سال 

و دست اندركاران  براي مدت نیم قرن، بھ عنوان یك متن كالسیك و معتبر مورد استناد صاحبنظران
  دانشي كھ «اقتصاد باقي ماند و كارالیل از آن بھ عنوان 

ریكاردو فرزند یك یھودي ھلندي بود كھ پدرش در بازار بورس لندن ثروتي گرد . یاد كرد »نبودچاره ساز 
یا  دوستانبا دختري از انجمن . شد »اونیتاریانیسم«پیروریكاردو دین مسیحي را اختیار كرد و . آورده بود

این راه ثروتي  فرقة كویكرھا ازدواج كرد، شخصًا یك مؤسسة داللي و صرافي بھ راه انداخت، و از 
 سپس بھ نگارش چندین رسالة پیچیده و. از كار داد و ستد كناره گرفت ١٨١۵نصیبش شد، و در سال 
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بھ نمایندگي مجلس عوام انتخاب شد و در  ١٨١٩در سال . عمیق، بھ خصوص دربارة امور مالي، پرداخت
آن مقام بھ نكوھش فسادي كھ دامنگیر پارلمنت گشتھ بود پرداخت؛ از آزادي اجتماعات، آزادي نطق و بیان 

ار داد گوش بھ زنگ و ھاي كارگري دفاع كرد، وبھ سرمایھ داران زنھ آزادي بازرگاني، تشكیل اتحادیھ
را ) منظور اجارة امالك است(مراقب باشند تا مبادا مالكان انگلیسي كھ قدرت افزایش در آمد امالكشان 

در یكي از رساالتش كھ در زمان خود . دارند دیر یا زود منافع بخش صنعت را بھ سوي خود جذب كنند
ستدالل كرد كھ افزایش دستمزدھا ھرگز شھرت یافت و سر و صداي زیادي بھ پا كرد، ریكاردو چنین ا

معناي واقعي نخواھد داشت زیرا خیلي زود در اثر باال رفتن قیمتھا، كھ خود نتیجھ افزایش ھزینة تولید 
اینكھ دستمزد واقعي و اصلي كارگران مبلغي است  است، اثر چنین افزایش دستمزدي خنثي خواھد شد؛ و 

  .بدان نیاز دارد) بدون تولید مثل و افزایش شمار طبقة خود(و كار كھ او براي امرار معاش و ادامة حیات 

. كند آید تعریف مي با مقدار كاري كھ براي تولید آن كاال الزم مي) نھ قیمت آنرا(ریكاردو ارزش یك كاال را 
  .این نظریة ریكاردو استفاده كرده است كارل ماركس در نظریة ارزش خود در كتاب سرمایھ از 

او و مالتوس تا پایان عمر . نمود شوم و بدبختي آور نبود خصًا نظیر دانشي كھ بدان مجھز ميریكاردو ش
براي ھمدیگر دوستاني ثابت قدم باقي ماندند، گرچھ غالبًا در خلوت و یا در آثارشان با یكدیگر اختالف 

سر ) ١٨٣۴ھ سال و مالتوس ب ١٨٢٣ریكاردو بھ سال (زماني كھ ھر دو در گذشتھ بودند . عقایدي داشتند
دربارة آن دو نفر و سرچشمة ) ھاي بازمانده از عصر روشنگر اسكاتلندي یكي از بارقھ(جیمز مكینتاش 

ام؛ بھ احوال ریكاردو خوب آگاھي  آدم سمیث را اندكي شناختھ«:مشترك تغذیة فكري آنان چنین سخن گفت
  آیا دربارة یك دانش، بیان ھمین   .ام شتھو بسیار نزدیك دا ام؛ و با احوال مالتوس آشنایي صمیمي  یافتھ

اندركاران برجستة آن، كمابیش سھ نفر از بھترین مرداني  حائز اھمیت باشد كھ سھ نفر از استادان و دست
  »ام؟ شناختھ اند كھ مي بوده

IV -  ١٨۵٨-١٧٧١رابرت اوون   

اد بریتانیا را بھ صورت یك صنعتگر موفقي كھ كوشید اقتص - آوریم اینك با مسرت بھ رابرت اوون روي مي
  .داري و سوسیالیسم دآورد ماجراي عاشقانھ بین سرمایھ

ھاي زین سازي،  شھري كھ پدرش در آن، بھ ترتیب بھ حرفھ - در نیوتاون از شھرھاي ویلز زاده شد
در دوران كودكي، رابرت پسري . گدازي و ریاست ادارة پست اشتغال ورزیده بود مدیریت كارخانة آھن

و ضعیف بود ولي راه مراقبت از سالمت خویش را چنان آموخت كھ سال عمرش بھ ھشتاد و ھفت الغر 
در . از نھسالگي بھ كار گمارده شد و در دھسالگي شاگردي نزد بزازي را در ستمفرد پذیرفت. رسید

چھاردھسالگي دستیار یك بزاز در منچستر شد و در نوزدھسالگي بھ سمت مدیر یكي از بزرگترین 
 ٧۵٠٠مبلغي معادل (لیره بود  ٣٠٠این سمت،  اش در  ھاي لنكشر منصوب گشت؛ حقوق سالیانھ خانھكار

در . این سمت ھشت سال باقي ماند و بھ خاطر كارداني و صداقتش شھرتي یافت در ). دالر بھ نرخ امروز
؛ با شوق و انداز كرد؛ بھ تحصیل پرداخت حیني كھ بھ كار پرمسئولیت خود اشتغال داشت، مقداري پس

داشتند   ولعي آمیختھ با تمیز و بصیرت مطالعھ كرد؛ و با سرشناساني كھ در پرورش افكار وي نقش مھمي
وي، رابرت فولتن و كشتي بخارش، سمیوئل   جان دالتن و نظریة اتمي«: طرح دوستي ریخت، از جملھ با

كھ رابرت اوون  ، ھنگامي ١٧٩٩ل در سا. اش ھاي رادیكال و افراطي و اشعار جاودانھ كولریج و اندیشھ
ھاي نساجي  بیست و ھشت سالھ بود، از دیوید دیل، براي خود و دو نفر از شریكانش، یك مجتمع كارخانھ

این معاملھ، دختر دیل را نیز بھ  واقع در نیولنارك در نزدیكي گالسگو خریداري كرد و بھ عنوان جایزة 
  .اري گشت كھ براي شوھرش ھفت فرزند بھ دنیا آورداین دختر، ھمسر محبوب و وفاد زني گرفت و 
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ھا و  این عده پانصد نفر كودك بودند كھ از نوانخانھ شھر نیولناك در حدود دو ھزار نفر جمعیت داشت، از 
آنچھ را اوون از آن شھر در آغاز ورودش . ھاي گالسگو و ادنبورگ بھ آنجا اعزام گشتھ بودند خانھ یتیم

بطالت، فقر، و ارتكاب  ساكنان شھر زندگي خویش را بھ«: بدان، بعدھا در خاطراتش چنین نقل كرد
گذرانیدند و در نتیجھ دستخوش قرض، محروم از نعمت سالمت، و گرفتار  ھرگونھ جرم و ناروایي مي

این مردم موجب گشتھ بود كھ بھ مستي،  جھل و عدم آموزش و تربیت صحیح … بدبختي و بینوایي بودند
عصبات شدید ملي، ھم در سیاست و و بھ ت… دزدي، تزویر، نادرستي، و پلیدي جسم و مسكن دچار شوند

  ھم در مذھب، 

این شھر كوچك صنعتي در واقع فاقد   » .كردند بخشیدن بھ وضع زندگي آنان، ابراز بدبیني و بیزاري مي
رسید كھ  ھاي آن تاریك و كثیف بود و چنان بھ نظر مي بود؛ خانھ ھرگونھ وسایل و امكانات بھداشت عمومي 

بھ جرم و جنایت، فرجي ھیجان انگیز از یكنواختي و ماللت كار جستجو مردم در توسل و دست یازي 
اوون . گشت پناھگاه گرم و مطبوعي براي گریز از خانة ناراحت و پرستیز محسوب مي میخانھكردند و  مي

یي ماوراء الطبیعھ و فراتر از قدرت زمیني و انساني را از دست داده بود و با ھرگونھ اعتقاد بھ نیرو
چون از تركیب بندگي جدید . ایده آلیسم اخالقي مسیح چنگ انداختھ بود صمیمیت و اخالصي افزونتر بھ

كرد، بر آن شد كھ تلفیقي بین سرمایھ داري كامیاب و  صنعتي و االھیات مسیحي احساس بیزاري مي
  .یات مسیحي پدید آورداخالق

میزان . اي كھ در میان گذاشتھ بودند بسازند این قانع شد كھ بھ سود و بازدھي پنج درصد از سرمایھ اوون بھ 
این امور شریكانش را   - دستمزدھا را افزایش داد و بھ كار گماردن كودكان كمتر از دھسال را قدغن كرد

افزایش دستمزد موجب تشدید فشار جمعیت بر عرضة «كھ  این استدالل مالتوس را اوون . وحشتزده ساخت
شمرد و  ، مردود مي»مواد غذایي شده قیمتھا را باال خواھد برد و میزان واقعي دستمزد را تغییر نخواھد داد

كرد كھ مواد خوراكي بیحساب و بدون محدودیتي كھ از دریا و اقیانوسھا بھ  در مقابل، چنین استدالل مي
ترش در كشت و زرع و بھره برداري از زمین بھ یاري ھمان جمعیت افزایش یافتھ، ابداع آید، گس چنگ مي

این عوامل مردم را قادر خواھد ساخت تا تغذیھ كنند،  اختراعات متنوع و قدرت تولید كارگران، جملگي 
ومت، بھ زعم اوون ھمة اینھا در صورتي میسر خواھد شد كھ حك. رشد یابند و از رفاه برخوردار شوند

در نیولنارك یك فروشگاه وابستة بھ شركت . اصالحات پیشنھادي وي را بپذیرد و بھ مورد اجرا بگذارد
تا جایي كھ عمًال امكان داشت بھ قیمت  -نساجي دایر ساخت كھ در آن مواد غذایي و ضروریات زندگي را

ھاي تولید  را نھ تنھا در شیوه با شكیبایي فراوان، كارگرانش. داد در اختیار مشتریان قرار مي -تمام شده
آینھ بھ طور  داد كھ ھر بھ آنان اطمینان مي. آموخت داد بلكھ ھنر زندگي كردن را نیز بھ آنان مي تعلیم مي

متقابل رعایت ھمدیگر را بكنند و یكدیگر را یاري دھند، از چنان آرامش و رضاي خاطري برخوردار 
آید كھ اوون موفق شده بود بسیاري از  بھ نظر مي. ودندخواھند شد كھ تا آن زمان ھرگز درنیافتھ ب

وقتي شریكانش شكایت سردادند . كارگرانش را بھ رعایت نظم و پاكیزگي و اعتدال آشنا سازد و عادت دھد
كند، اوون  شود از آن سود بیشتري جست صرف امور خیریھ و آموزشي مي اینكھ وي پولي را كھ مي از 

این مؤسسة  شریكان وي در . مؤسسة جدیدي را بنیان گذارد ١٨١٣د و در سال شركتش را با آنان برھم ز
  تجربة او را .) بنتم بود از جملھ آنان یكي ھم جرمي(جدید 
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  )آرشیو بتمان(ارمندكین در نقش ھاملت : حكاكي بر روي چوب

گذاشتھ بودند رضایت دادند اي كھ در میان  ستودند و بھ برداشت پنج درصد بھ عنوان سود از بابت سرمایھ
  .و خرسند گشتند

مجتمع نساجي در شھر نیولنارك نھ تنھا در چارچوب ملي بلكھ در مقیاس بین المللي نیز شھرتي بھ ھم 
كشید تاكسي  با دلیجانھاي پستي، یك روز تمام طول مي. این شھر از سر راھھاي مھم بھ دور بود . رسانید

این  با ھمة . وھستاني و مھ آلود، خود را از گالسگو بھ آن شھر برساندبتواند، پس از عبور از راھھاي ك
آمدند تا پدیدة باورنكردني اداره یك كارخانھ را بر اساس  مند بھ آن شھر مي احوال، ھزاران دیداركنندة عالقھ

، ١٨٢۵تا سال  ١٨١۵دفتر مھمانان و بازدیدكنندگان از سال . اصول مسیحیت مورد بررسي قرار دھند
این جماعت شامل نویسندگان، اصالح طلبان اجتماعي،  .دھد امضاھایي از بیست ھزار نفر را نشان مي

سوداگران و كارفرمایان واقعپرداز، و شاھزادگاني از جملھ مھیندوك یوھان و مھیندوك ماكسیمیلیان اتریش 
ر نیولنارك فارغ گشت، وقتي از دیدا) كھ بعدًا تزار شد(، نیكوال، میھندوك روسیھ ١٨١۵بود؛ در سال 

ھایي مشابھ كارخانة  فعالیتھاي رابرت اوون و نتایج حاصل از آن را ستود و از اوون دعوت كرد كارخانھ
  . خود، با ھمان سازمان و شیوة اداره، در روسیھ برپا كند

تواند  این نتیجھ رسید كھ مي اوون پس از چھارده سال تجربھ در راھي كھ در پیش گرفتھ بود مسلمًا بھ 
روش ابداعي خود را بھ دنیا اعالم كند، زیرا یقین حاصل كرده بود كھ ھرآینھ، دنیا بھ روش وي بگرود؛ و 

» .آید، خوشبختي را تأمین خواھد كرد براي ھر یك از افراد بشر در طول نسلھایي كھ پیاپي یكدیگر مي«او
تحت عنوان كلي منظره جدید جامعھ را ، نخستین مقالھ از چھار مقالھ ١٨١٣بدین ترتیب بود كھ در سال 

این چھار مقالھ، در مجموعة آثار مربوط بھ اصالحات اجتماعي بھ صورت اثري شاخص و  منتشر كرد و 
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اي  جویانھ و پرخاشگرانھ اوون پیشنھادھا و نقطھ نظرھاي خویش را با روحیة مبارزه. كالسیك مقبول افتاد
این بابت خاطر جمع ساخت كھ  نایع انگلستان را از وي فرمانروایان و صاحبان ص. عرضھ نداشت

ھاي وي موجب  اینكھ برنامھ بھ تغییرات ناگھاني و حاد ندارد و  -و ھیچگونھ اعتقادي - ھیچگونھ تمایلي
ضرر و زیان ھیچ كس نخواھد شد و در واقع درست برعكس آن پندار، موجب انباشتن و افزودن عایدي 

ھ مھمتر آنكھ ممكن است انگلستان را از فروغلطیدن بھ ورطة انقالب كارفرمایان خواھدگشت؛ و از ھم
  .نجات بخشد

پیشنھادش مبتني . تواند ركن اصلي و پایة ھر اصالح انگاشتھ شود نخست پیشنھادي عرضھ داشت كھ مي
ھ كھ ظاھرًا از میراث رقابت و تنازع كھن و تغییر ناپذیر شكل یافت سیرت و منش آدمي: این نكتھ بود بر 

. پذیرد ھاي كودكي و باورھاي شخص در قالب ریختھ شكل مي است، بھ طور بنیادین از طریق تجربھ
برخالف » .سازند این گمان و باور است كھ افراد، خود سیرت و منش خویش را مي باالترین اشتباھات، «
  این نظر، سیرت و منش یك فرد در نتیجة ھزاران نفوذ و تأثیر كھ بر او وارد  

این نظر اولیھ و بنیادین سرانجام با شوق و حرارت  اوون پس از بیان . گردد ساختھ و پرداختھ مي –رگتا م
ھر سیرت و «: شود پردازد كھ براي طرفداران نظریة اصالح، اعتباري قائل نمي بھ چنان نتیجھ گیري مي

ھ ھر جامعھ یا بھ ھمة دنیا بخشید توان ب ترین، را مي منش، از نیكوترین تا پلیدترین، از نادانترین تا فرزانھ
گیرد كھ بھ میزان زیادي در اختیار، و  ھا صورت مي این عمل از طریق توسل بھ برخي وسایل و شیوه و 

این اصل كلي، اوون دو نتیجھ گیري  از » . زیر فرمان آن كساني است كھ حكومت ملتھا را در دست دارند
رنده و توانگر موجود نباید بھ خاطر رفتار و باورھایشان نخست آنكھ طبقات دا: كند اتخاذ و عرضھ مي

مورد سرزنش و نكوھش قرار گیرند زیرا آنان نیز محصول محیط و جو گذشتھ و حال ھستند، دیگر آنكھ 
ھر گونھ اصالح در جامعھ باید از كودكان آغاز شود واین كار ھم باید از طریق اصالح و افزایش مدارس 

این راه مصرف گردد كھ كودكان طوري بار بیایند و  ن، ھمة تالشھا باید در بھ زغم اوو. صورت گیرد
این نكتھ را دریابند كھ چون ھیچ فردي را نباید بھ خاطر منش و سیرتي كھ دارد، و یا بھ  تربیت شوند، كھ 

خاطر وضع موجود اجتماع و صنایع مورد نكوھش و خرده گیري قرار داد، پس ھر كس باید رعایت حال 
گران را بكند، با میل و رغبت از در ھمكاري و معاضدت درآید و بدون آنكھ یك لحظھ دستخوش نومیدي دی

بدین سان، در زماني كھ در سراسر انگلستان شمار مدارس براي . و دلسردي شود مھربان و شفیق باشد
یة كشورھا باید براي زمامداران كل«كرد كھ  فرزندان طبقات عادي مردم بسیار ناچیز بود، اوون پیشنھاد مي

ھاي ملي  توسعھ و ترویج آموزش و پرورش و ساختن و پرداختن كلي منش و سیرت اتباع خویش برنامھ
این كار نیز بدون، ھیچ گونھ استثنا و تبعیضي از نظر مذھب و سیاست و اقلیم، صورت  و … بریزند

  » .گیرد

پرورش كودكان در نیولنارك قبًال  دیوید دیل، پدرزن رابرت اوون، بھ سھم خویش براي آموزش و
اوون دنبالة آن كوششھا را گرفت و در یكي از ساختمانھایي كھ در . اي مبذول داشتھ بود كوششھاي مجدانھ

خویش را بنیان نھاد تا بھ گفتة خودش، فرشتگان و » مؤسسة آموزشي جدید« ١٨١۶اختیار داشت بھ سال 
بھ محض «خواست كھ كودكان  او مي. ھیات نباشند درآوردوحشیان را بھ صورت مسیحیاني كھ در بند اال

این نكتھ بیم  او ھم، نظیر افالطون از . تحت آموزش و پرورش قرار گیرند» آنكھ شروع بھ راه رفتن كنند
داشت كھ مبادا والدیني كھ خود از نظر اخالقي و تربیتي شكل پذیرفتھ یا بھ صورت زشت و ناپسندي تشكل 

اما او در برابر . اي پرخاشگري یا رقابت آمیز نظام موجود را بھ فرزندانشان انتقال دھندھ یافتھ اند جنبھ
گفتند كودكان در سالھاي نوباوگي خویش بھ مراقبت و محبت مادري نیاز  استدالل مادران كھ با اصرار مي

پذیرفت و تا آنجا  معموًال كودكان را از سھ سالگي در مؤسسة آموزشي جدید مي. دارند سر تسلیم فرود آورد
  داشت كھ  داد، دانش آموزان را مجاز مي كھ ھوا اجازه مي

شدند، ولي در كنار آن بھ ھنرھا و كارھاي دستي مورد نیاز براي  مند مي خواندن و نوشتن و حساب بھره
ان نیز گرفتند ولي، نظیر دختران، آن را فرا مي پسران فنون و تمرینات نظامي. یافتند زندگي نیز آشنایي مي

ھمة نتایج آموزشھا جنبة فرعي داشت و براي تأمین منظور . گشتند بھ آواز، رقص، و نواختن ساز آشنا مي
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در پروردن سیرت كودكان نیز . رفت اصلي كھ ساختن و پروردن منش اخالقي كودكان بود بھ كار مي
تنبیھ بدني در . شوند گشت تا بھ خصایل ادب، مھرباني و ھمكاري آشنا و مجھز كوشش خطیري مبذول مي

شدند، و تا بھ دھسالگي  گشتند یا بازگردانده مي درپایان ھر روز، كودكان بھ نزد والدینشان باز مي. كار نبود
  .شد رسیدند بھ آنان اجازة كار در كارخانھ داده نمي نمي

شد،  ه ميظاھرًا در مدرسة اوون یا در مجالس درس و سخنراني شبانھ كھ براي بزرگساالن ترتیب داد
نمود كھ مذھب  این باور راسخ مي اوون كھ فرزند عصر روشنگري بود در . تعلیمات دیني وجود نداشت

او سخت معتقد بود كھ ھوشیاري و . سازد كند و كند و تاریك مي مغز كودكان را با افكار خرافي انباشتھ مي
تنھا راه حل مسائل اجتماعي  بصیرت، باالترین تقواست؛ آموزش و پرورش در سطح گسترده و فراگیر،

شود؛ و ھر آینھ آموزش و پرورش بھ یاري بشتابد، حصول ترقي و پیشرفت بدون برو برگرد  محسوب مي
در مجتمع كارخانھ و در مدرسة اوون، ھیچ نوع تمایزي بین كارگران یا . و بدون محدودیت خواھد بود

خیرخواھي و شفقت استثنایي «د، بھ گفتة وي كودكان از نظر نژاد و عقیدة مذھبي یا سیاسي مشھود نبو
او معتقد بود روشھاي پیشنھادي كھ بھ مورد اجرا نھاده است كوششي است بھ منظور گام » .شناسد نمي

نھادن در مسیر دست یابي بھ اخالق مسیحي، و چون چنین باوري داشت با كمال شوق چشم بھ راه دیدار آن 
  . امید و انتظار كھ اصول مورد نظرش، آن را تحقق بخشداین  با  –مدینة فاضلة اخالقي بود 

السلطنة انگلیس تقدیم گشت، پیشنھادھایي  انتشار یافت و بھ نایب ١٨١۶در چھارمین مقالھ كھ بھ سال 
این پیشنھادھا از پارلمنت  در . مطرح ساخت و نظرش آن بود كھ مورد تصویب قوة قانونگذاري قرار گیرد

ھاي الكلي را كاھش دھد؛ بر مصرف آن مالیاتي بیشتر  اي تدریجي واردات نوشابھ تقاضا كرد كھ بھ شیوه
این تدابیر، میخوارگي و مستي،  ھا را ملغي سازد تا بھ بركت  وضع كند؛ و سرانجام پروانة كسب میخانھ

خالق توصیھ كرد بھ منظور بھبود ا. امري تجملي و پرخرج شود كھ فقط ابلھان پولدار از عھدة آن برآیند
با اصرار . نسل آینده، شمارة مدارس ابتدایي افزایش یابد واعتبار الزم براي ادارة آنھا را دولت تأمین كند

ھا وضع شود تا با بھ كار گماردن كودكان را پیش از رسیدن بھ دھسالگي  قانون كارخانھ«تقاضا كرد 
قانوني كھ براساس آن، ساعات و  - ممنوع اعالم كند و اشخاص زیر ھجده سال از كار شبانھ معاف باشند

ھا  اي برقرار شود كھ بازرسي مرتب كارخانھ اي درآید و شیوه ھا تحت نظم و قاعده شرایط كار در كارخانھ
  بھ پیشنھاد اوون، یك سازمان دولتي مسئول . را تضمین كند

. ان معمول دارداي در جھت كم كردن تعداد بیكار بر اساس اطالعات حاصل از آن آمارھا اقدام شایستھ
ضمنًا اوون درخواست كرد بخت آزمایي دولتي منسوخ گردد، زیرا بھ گمان وي برقراري آن بخت 

  . »بھ دام انداختن نامحتاطان و چاپیدن جاھالن بود«اي زشت و ناپسند جھت  آزمایي، نقشھ

نوایان را فقط درحد بخور قانوني كھ بیكاران و بی –گفت قانون گدایان  این نظر مالتوس موافق بود كھ مي با 
برخوردار شوندگان از آن احسان را بھ پستي و  - داشت از گرسنگي مردن نگاه مي و نمیر و در یك قدمي

پیشنھاد  ١٨١٧اوون در سال . سازد دھد و آنان را فقط براي تولید مثل و جنایت آماده مي زبوني سوق مي
یس گشتھ بود، دولت مجتمعھاي كوچكي ترتیب دھد كھ این قانون تأس كرد بھ جاي محلھاي كار كھ بھ موجب 

این عده را تعدادي كارگر متكي بھ خود و  آیند و  در ھر یك از آنھا پانصد تا یكھزار و پانصد نفر گرد ھم 
اي ھم براي آموزش و  خودكفا اداره كند تاغذا و لباس مورد نیاز افراد آن مجتمع را فراھم آورند و مدرسھ

  . ود داشتھ باشندپرورش كودكان خ

اي براي صاحبان  اطالعیھ ١٨١٨اي بھ دست نیاورده بود، در سال  اوون كھ از توسل بھ پارلمنت نتیجھ
صنایع انگلستان صادر كرد و ضمن آن از موفقیتھایي كھ بر اثر شیوة ابداعي خودش در نیولنارك، كسب 

دست از استخدام كودكان كمتر از دوازده كرده بود مشروحًا سخن گفت و از جملگي آنان مصرًا تقاضا كرد 
و اصوًال ھم چنین  - توانستند بھ خواستھاي اوون ترتیب اثري بدھند صاحبان كارخانھ كھ نمي. سال بردارند

تجزیھ و تحلیل اوون را از بحران اقتصادي ناشي از افزایش تولیدات ماشیني بھ  -كاري بھ سودشان نبود
ا بدان اندازه كھ از قدرت خرید مردم باالتر رود، مورد نكوھش و انتقاد یاري اختراعات و ابداعات فني، ت
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ھا، اوون را بھ عنوان رؤیا بین ملحدي كھ از مسائل مورد ابتالي  صاحبان كارخانھ. دادند شدید قرار مي
تواند آن را برآورده سازد  كارفرمایان ھیچ گونھ درك واقعي ندارد و از نیازھاي بشري كھ فقط مذھب مي

  .بي خبر است، مطرود شناختند

انتشار داد  ١٨١٩اي بھ طبقھ كارگر كھ در سال  سرانجام، اوون بھ سوي كارگران روي آورد و در خطابھ
كار دستي در صورتي كھ بھ «این نظر كھ  او با مطرح ساختن . خواستار ھمدلي و حمایت آنان گشت

باشد نظر مساعد كارگران را نسبت بھ » ماليمنبع ثروت و رفاه «تواند  مي» اي صحیح اداره شود شیوه
این كشور  ولي در ھمان حال وي بھ كارگران ھشدار داد كھ انگلستان و طبقات كارگر . خود جلب كرد

خواھد  این قصد و نیت را مورد تكذیب قرار داد كھ مي ھنوز براي پذیرش سوسیالیسم آمادگي ندارند، و 
اواز . تقیمًا بھ ھمة افراد آماده بھ كار كشور، كار و شغلي ارجاع كندپیشنھاد كند حكومت انگلستان باید مس

ریزي شده است تا ھمة  آن سان پایھ«این استدالل كھ  ھیچ گونھ اقدام شتابزده پشتیباني نكرده و انقالب را با 
  ھیجانات 

ھار عقیده تسلیم داشت چنین اظ) مركب از مالكان(در گزارشي كھ بھ شوراي بخش لنارك  ١٨٢٠در سال 
كرد كھ آنچھ انگلستان بدان نیاز دارد اصالحات خرده خرده و تدریجي نیست بلكھ نظام اجتماعي باید 

  .دستخوش تحول و دگرگوني اساسي شود

وقتي رابرت اوون از این ھمھ تالش در انگلستان بھ نتیجة مطلوب نرسید، با امیدواري بھ ایاالت متحد 
آن چندین فرقة مذھبي در زمینة تشكیل جوامع كوچك دست بھ كشوري كھ در . امریكا روي آورد

امریكائي قطعھ زمیني بزرگ بھ مساحت  - گروھي از كشیشان آلماني ١٨١۴در سال . ھایي زده بودند تجربھ
خریداري كردند و  »ھندیشمردگانمنطقھ «ھزار ایكر در كنار رودخانة وابش در قسمت جنوب غربي  سي

. با ورشكستگي مواجھ گشتند ١٨٢۵این گروه كشیشان در سال . بنا نھادند» ھارمني«در آنجا شھري بھ نام 
لیره  ۴٠‘٠٠٠سان كھ مبلغ  اوون آنان را از ورشكستگي نجات بخشید ولي خودش را مفلس ساخت، بدین

) ھارموني جدید(بزرگ و شھر احداث شده در آن پرداخت و آن را بھ نام نیوھارمني  بابت آن قطعھ زمین
مند و با حسن نیت دعوت كرد كھ در آنجا بھ وي ملحق شوند و  از مردان و زنان عالقھ. موسوم ساخت

بھ ھا را، بھ غیر از آنچھ مربوط  وي شخصًا كلیھ ھزینھ. اي براساس اتحادیة تعاوني بنیادگذارند جامعھ
ھزار . شد، تقبل كرد؛ پرداخت ھزینة اداره مدرسھ را شخصي بھ نام ویلیام مكلور برعھده گرفت مدرسھ مي

یك سالي بھ ھزینھ اوون تغذیھ شدند، رفتھ رفتھ خود را با . مندان پاسخ مثبت دادند و آمدند نفري از عالقھ
جره دربارة مذھب و سیاست كشانیده كار ھمراه با انضباط آشنا ساختند و سپس كارشان بھ مجادلھ و مشا

آن شھر و . اش را از دست داده بود لیره ۴٠‘٠٠٠، اوون در حالي كھ قسمت اعظم ١٨٢٧در سال . شد
  .ساكنانش را بھ مكلور واگذاشت و خود بھ بریتانیا بازگشت

رار نھضتي را براي استق. ولي ھنوز از نظر نیرو و توان روحي و مالي بھ پایان كار نرسیده بود
ھاي صنفي، كھ بتواند در صنایع تولیدي با بخش خصوصي بھ  ھاي كارگري بھ صورت اتحادیھ اتحادیھ

، كھ پیمانھایي جھت احداث »اتحادیة ملي سازندگان افزارمند«رقابت بپردازد، بھ راه انداخت، از جملھ 
جملگي آن  ١٨٣٣ر سال ھا نیز در این راه گام برداشتند؛ و د سایر اتحادیھ. ساختمانھایي منعقد كرد

سازمان داد و براین امید بود كھ آن » اتحادیة كارگري متشكل و بزرگ ملي«ھا را تحت پوشش  اتحادیھ
پارلمنت با . داري انگلیس شود و سرانجام برجاي دولت بنشیند اتحادیة بزرگ بتدریج جایگزین سرمایھ

شد بھ مداخلھ پرداخت تا مانع از تحقق  ده ميوضع قوانین سخت و بازدارنده كھ با شدت بھ مورد اجرا گذار
  ھاي اوون شود؛  یافتن نقشھ

  .بھ شكست خود اعتراف كرد ١٨٣۴در سال 

نمود، در این زمان بھ شكست و ناكامي  چنان قرین توفیق مي زندگي رابرت اوون كھ در عالم صنعت آن
 كالوینیستده بود زیرا ھمسرش یك اختالفات مذھبي، زندگي زناشویي وي را سیاه كر. كامل انجامیده بود

pymansetareh@yahoo.com



افزود تا  و وقتي متوجھ شد كھ اوون بھ معتقدات دیني پایبند نیست ھرروز برنگرانیش مي. متعصب بود
آن شد تا فرزندشان را، كھ او نیز رابرت نام ھمسر اوون بعدًا بر . ابدي دچار آید مبادا شوھرش بھ لعنت

نتیجة این مجاھدات آن شد كھ در پایة معتقدات . داشت، وادار سازد كھ پدر را بھ مذھب كالون معتقد گرداند
رابرت اوون پس از آنكھ از امریكا مراجعت كرد، درخانة . مذھبي پسر نیز تزلزلي شدید حاصل گشت

اوون بھ طالق معتقد بود، . اش را با وي حفظ كرد گرچھ روابط دوستانھدیگري جدا از ھمسرش سكنا گزید 
  .ولي در صدد برنیامد ھمسرش را طالق گوید ھمة اخالص و ارادتش مجذوب رسالتش گشتھ بود

كوشیدند  از آن پس بھ نحوي فعال در صدد تشویق و ترغیب چند مجتمع كوچك برآمد كھ اعضاي آن مي
این مجتمعھا در ناحیة اوربیستن واقع در اسكاتلند، در : پیشنھادي وي اداره كنندخود را بر مبناي اصول 

ناحیة راالھینھ واقع در ایرلند، و در ناحیة كوینوود واقع در انگلیس تشكیل شده بود، اولین مجتمع پس از 
درھمان حال  .دوسال از ھم پاشیده شد؛ دومین، بیش از سھ نپایید، و سومین توانست تا شش سال دوام آورد

عمرش . ھایش ادامھ دھد ھا ھمچنان بھ نشر اندیشھ ھا و نگارش مقالھ اوون كوشید از طریق ایراد خطابھ
با تالشي . آنقدر وفاكرد كھ شاھد تأسیس چندین تعاوني مصرف در سراسر جزایر انگلستان باشد

مؤسسات علمي و ھایي در جھت اصالحات، خطاب بھ انجمنھا و  ناپذیر بھ نگارش توصیھ خستگي
بھ اعتقاد بھ  ١٨۵٣سرانجام در سال . اختصاصي، مقامھاي حكومتي و شخص ملكة ویكتوریا ادامھ داد

ھاي احضار ارواح درآمد و  برداري واسطھ دل مورد بھره اصالت روح روي آورد و بھ صورت آدمي ساده
مس جفرسن، شكسپیر، شلي، از آن رھگذر با ارواح شخصیتھاي سرشناسي از جملھ بنجمین فرانكلین، تا

، در حالي كھ عمري ١٨۵٨در سال . نبي گفتگوھایي صمیمانھ و خودماني بھ عمل آورد ناپلئون و دانیال
بس طوالني كرده بود و دیگر با زمان خود پیوندي نداشت بھ شھر زادگاھش نیوتاون بازگشت و در 

  .سالگي بدرود حیات گفت ھشتادوھشت

نمود،  تا آن حد كھ از عھدة آدمي برآید از خودخواھي بھ دور مي. نفس بود كرابرت اوون مردي خوب و نی
البتھ نتوانست پاي بر سرنفس خود گذارد و از نفس خویش . دانست چون خودخواھي را واقعًا ناپسند مي

جست، تأسیساتش بر اداره و  از قدرت و موفقیت و ھوشمندي، لذت و غروري مرموز مي. فراتر رود
  ص خودش مستقر بود ولي در این درك سرپرستي شخ

بھ . یابد عقیده، حق با او بود كھ ھمكاري با ارزش و مثمرثمر، تنھا در سایة انضباط و اختیارات تحقق مي
تواند انجام دھد آن است كھ نفس خود را تا آن حد گسترش دھد كھ  نظر وي بھترین كاري كھ آدمي مي

یشي گسترده و فراگیر اند سان از نیكوكاري و نیك خویشان، وطن و ھمنوعان را نیز شامل شود و بدین
بھ ھر حال، این ھمان كاري بود كھ رابرت اوون كرد و این كار را بھ مقیاسي . رضایت خاطر حاصل كند

فصل گسترده و وسیع انجام داد؛ و ھمین كافي است تا او را در زمرة پیمبران الھامبخش یك 
  شانزدھم

  

  زندگي انگلیسي

I  -  طبقات  

ومت، بھ آنان قانون، مذھب، اخالقیات، آداب و سنن، آموزش و متمدن یعني مردمي كھ، توسط حك
  پرورش، و نظمي اجتماعي داده شده باشد، و این مردم بھ اندازةكافي آزاد باشند كھ اختراع و ابداع و تجربھ
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دوستي بنشانند، از در نیكوكاري و محبت درآیند، و در شكوفایي ھنر وادبیات و علوم و فلسفھ  كنند؛ درخت
 ١٨١۵و١٧٨٩ھاي اجتماعي نظم و آزادي در انگلستان بین سالھاي  اكنون ببینیم این جلوه. ق یابندتوفی

  یافت و چھ ثمراتي پدید آورد؟ چگونھ تجلي مي

آنان را در طبقاتي  - از نظر میراث، برخورداري از فرصتھا و استعدادھا - نخست، تنوع و چندگونگي مردم
در انگلستان . كردند جمعي جامعھ ایفا مي كل بخشیدن بھ زندگي دستھداد كھ ھریك سھمي مؤثر درش قرار مي

شود، وجود نداشت، زیرا فردي صاحب ثروت  شناسي از آن استنباط مي كاست بھ مفھومي كھ در جامعھ
قدر باال رود  اي بھ طبقة باالتر آمده باشد و آن گزاف یا برخوردار از تواناییھاي بسیار ممكن بود كھ از طبقھ

تي بھ مقام لردي نیز برسد؛ و، از طرفي، روابط یك لرد با یك دھقان غالبًا بر رفتاري دوستانھ مبتني كھ ح
بندرت نظیري در این كشور دیده [ در ھند] بود و از رابطھ یا رفتار یك برھمن با یك فرد از فرقة نجسھا 

كردند،  ي آن كشت و زرع ميباآنكھ فقط اقلیتي كوچك از دھقانان، صاحب زمیني بودند كھ بررو. شد مي
نجبا و . سرفداري بھ صورتي كھ ھنوز در كشورھاي دیگر رایج بود از انگلستان رخت بربستھ بود

بھ بازرگاني ) برخالف ھمگنان فرانسوي خویش(پرداختند و گاھي  بزرگزادگان نظیر سایر مردم مالیات مي
زاده در برخورداري از عناوین و امتیازات فقط مھمترین پسر ھر نجیب. ورزیدند و صنعت نیز اشتغال مي

  گرچھ نھ از لحاظ (نجیبزادگي با پدرش شریك بود و سایر فرزندان وي از نظر قانوني 

اي  اي قلیل بھ شیوه تمركز ثروت در دست عده. طبیعي ھنوز بر جاي بود بسیاري از نابرابریھاي غیر
لردان متھم را . زینة اقامة دعوي، عمًال منتفي بودبرابري در مقابل قانون، بھ خاطر ھ. نمود عادي مي غیر

اي از لردان براي رسیدگي بھ  در این مجلس، ھیئت منصفھ. (شد در مجلس لردان بھ محاكمھ كشانید فقط مي
پرواي  مردان بي. برقرار ماند ١٨۴١تا سال » امتیاز لردان«این .) شد اتھامات علیھ چنین لردي تشكیل مي

افراد طبقة . شدند فقط از سر ناچاري بود كھ بھ خدمت در نیروي دریایي پذیرفتھ ميبدون دودمان مشخص، 
عادي بندرت بھ مقامھاي باال در نیروي دریایي، ارتش، خدمات دولتي، دانشگاھھا یا بھ مناصب قضایي 

ان یك طبقة حاكمة مركب از نجیبزادگان و اشراف و ھمچنین مردمي كھ اندكي پایینتر از آن. رسیدند مي
قرار داشتند ولي باز از مردم عادي متمایز بودند، ھمة مناصب و مقامھا را در اختیار داشتند، و بندرت 

دادند كھ افرادي از طبقة فرودست و عاري از تشخص و امتیازات در برگزیدن اشخاص بھ  اجازه مي
  .مناصب كشوري و لشگري یا در تعیین خط مشي سیاسي كشور، سھمي داشتھ باشند

د بتوان گفت كھ توجھ بھ امتیازات طبقاتي و پافشاري در حفظ آن، در بورژوازي انگلستان از ھر شای
آمیز، خود را از  اي غرور افراد متعلق بھ بورژوازي انگلستان با شیوه. اي شدیدتر و چشمگیرتر بود طبقھ

كردند؛ و، در عین  ظ ميپنداشتند و آن فاصلھ را با تعصبي خاص حف دھقانان و كارگران دورتر و فراتر مي
در خود این بورژوازي نیز قشرھاي مشخصي وجود . یاي رسیدن بھ مقام لردي بودند حال، پیوستھ در رو

دار  صاحب صنعت سرمایھ: شد ھایي لجوجانھ حفظ مي داشت و تمایز و فاصلة بین این قشرھا نیز بھ شیوه
 .پنداشت ميا یك سروگردن از او برتر نگریست، و خود ر اش با نظر تحقیر مي بھ كاسبكار ھمسایھ

گرفتند و  بازرگانان معتبر كھ ثروت خود را با ماجراجویي آراستھ بودند، از صاحبان صنایع فاصلھ مي
چینیھاي  اي ثروتمند و خوشگذران كھ خوشھ در این میان، عده. براي خود، شان و منزلتي دیگر قائل بودند

ة خاصي را تشكیل مستعمراتي خویش را با ظواھر وطنپرستي و مذھب آراستھ بودند براي خود طبق
رسید كھ ھیچ كس از منزلت و نصیبي كھ بھ حكم  در انگلستان نیز مانند فرانسھ، چنین بھ نظر مي. دادند مي

ھر كس در تكاپوي باال رفتن . كرد تقدیر، استعداد و ظرفیت، یا بخت بدان رسیده بود احساس رضایت نمي
. غلطیدند جایي كھ قرار داشتند بھ فرودست مي اي نیز در این تالش از و فراتر شدن بود و چھ بسا عده

داران  تنازع و مبارزة اساسي بر سر این بود كھ سرمایھ. بیقراري و ناشكیبایي دوران جدید آغاز گشتھ بود
در فرانسھ این عمل در طول . خواستند براي در اختیار گرفتن زمام ادارة كشور جایگزین اشراف شوند مي

  .كھ در انگلستان، تحقق این وضع قرنھا بھ طول انجامید یك نسل عملي شد، در حالي

، قدرت فائقھ در اختیار طبقة نجیبزادگان قرار ١٨٣٢بینیم در انگلستان، تا سال  بدین سان است كھ مي
طبقة . زدند خاستند تبسمي تمسخرآلود مي داشت و آنان بھ كساني كھ بھ معارضھ با قدرت ایشان برمي
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لرد زن یا مرد  ٢٨٧مركب از  ١٨٠١ر معناي بسیار مشخص و دقیق آن در سال نجیبزادگان انگلستان د
این امتیاز را » لردھاي روحاني«اسقف كلیساي انگلیكان بود و این اسقفان بھ عنوان  ٢۶غیر روحاني و 

لردھاي غیر روحاني نیز بھ . توانستند در مجلس لردان یا مجلس اعیان انگلستان جلوس كنند داشتند كھ مي
ھا،  از نسل پادشاه یا ملكھ(  شاھزادگان بالفصل: شدند رتیب از باال بھ پایین بھ درجاتي تقسیم ميت

، بر جملگي اینان، بھ جز شاھزادگان و دیوكھا كھ ھمان )برنھا(ماركوئسھا، ارلھا، وایكاونتھا، و بارونھا 
شد و این لقب لردي نسًال  مي لقب را در اول نامشان داشتند عنوان لردي در خطاب كتبي یا شفاھي اطالق

داد كھ  اساس ثروت این لردان را قطعات وسیع امالكي تشكیل مي. یافت بعدبعد نسل بھ پسر ارشد انتقال مي
آمدھاي  كردند، و از این بابت در زارعان مستأجر یا كارگران اجیر كشاورزي بر روي آن كشت و زرع مي

آمد سالیانھ دوك آونیوكاسل بھ  توان از در عنوان مثال ميگشت كھ بھ  سرشاري نصیب ھر یك از لردان مي
. لیره نام برد ١٢٠٠٠لیره و یا از درآمد متوسط سالیانة ویكانت پالمرستن بھ میزان  ١٢٠‘٠٠٠مبلغ 

در . شد گانة بدفرد، نورفك و دونشر سراسر یك ایالت را شامل مي سھ  مساحت مجموعة امالك دیوكھاي
لردھاي غیر روحاني، در انگلستان چھارصدوپنجاه برنت و ھمسران آنان قرار  اي فروتر از این مرتبھ

داشتند و امتیاز این اشخاص در آن بود كھ در خطاب شفاھي و كتبي بر سر اسمشان بستھ بھ مرد بودن یا 
شد؛ و این لقب نیز در خانوادة ایشان بھ طور موروثي  بھ كار برده مي» لیدي«یا » سر«زن بودن، كلمھ 

و ھمسرانشان قرار ) شھسوار(پس از گروه برنتھا، گروھي مركب از سیصدوپنجاه تایت. ماند اقي ميب
نامیده شدن برخوردار بودند ولي حق نداشتند این لقب را در » لیدي«یا » سر«داشت كھ از ھمان امتیاز 

د ششھزار نفر از بعد از این دستھ نوبت بھ گروھي در حدو. خانوادة خویش بھ طور موروثي منتقل سازند
ھاي قدیمي و شناختھ شده  رسید كھ از خانواده مالكان عمده یا طبقة سرشناس و متعین پایینتر از اشراف مي

ھاي  ھمة این گروه. را با خود ھمراه داشتھ باشند» نشانھاي خانوادگي«برخاستھ بودند؛ و اینان حق داشتند 
گرفتند؛ ولي،  از نظر اشرافیت در منزلي پایینتر قرار مي دادند كھ تر از لردان كساني را تشكیل مي فرودست

  .كرد شدند كھ بر انگلستان حكومت مي محسوب مي» اشرافي«بھ ھر حال، جملگي اینان نیز در زمرة طبقة 

. كرد آمد كھ در مورد حكومت اقلیت بر اكثریت، كسي احساس ناروایي یا نادرستي نمي چنین بھ نظر مي
م، با خونسردي و متانتي پرھیزگارانھ، شاھد فقر و بینوایي دھقانان، خفت و خاري و افراد این اقلیت حاك

افراد اقلیت حاكم، بر این . آوردند ھا و غارت ایرلند بودند ولي بھ روي خود نمي حقارت كارگران كارخانھ
  باور بودند كھ فقر و بینوایي، تاوان 

بھ زعم اینان . وزیع تباه سازندة ثروت استوار باشدرا بھ یك دموكراسي بدل سازند كھ بر اساس پخش و ت
رغم رؤیا پردازان ھرج و مرج طلبي نظیر ویلیام گادوین یا پرسي شلي، وجود سلطة حكومت  علي

. آیند ن، مردم بھ صورت جماعتي خطرناك براي افراد و آزادي در مي ضرورت دارد، زیرا بدون وجود آ
ھلن  كرد ولي ھمین شخص در جزیرة سنت و عالقھ صحبت نمي ناپلئون نسبت بھ انگلستان از روي حب

الناس لندن محول گردد  اگر آریستو كراسي انگلستان نابود شود و اختیار و ادارة امور بھ عوام«چنین گفت 
ھر حكومتي یا در دست اقلیتي است، یا درچنگ یك فرد » .اي بھ بار خواھد آمد براي جامعة اروپایي فاجعھ

قلیت حاكم نیز یا مركب از اشراف موروثي است یا گروھي مركب از توانگران و دولتمندان خودكامھ؛ و ا
كند زیرا فقط  بدیھي است كھ در نوع اخیر حكومت دموكراسي بیشتر مصداق پیدا مي). توانگرساالري(

داخت و توان ھزینة مبارزات انتخاباتي را تأمین كرد، یا بھ مردم پولي پر ثروت است كھ بھ یاري آن مي
اشخاصي كھ صرفًا بھ شیوة . آنان را برانگیخت و تشویق كرد تا بھ نامزدھاي گروه اقلیت توانگر رأي دھند

شوند بندرت آدمھایي ھستند كھ از بركت تربیت خانوادگي یا آموزش و پرورش   دموكراتیك برگزیده مي
آمیز از عھدة حل مشكالت حكومت اي توفیق  دوران نوجواني، آن چنان مجھز و ورزیده باشند كھ بھ شیوه

المللي بھ كامیابیھایي  آنكھ بخواھند در سطح گشایش معضالت روابط بین  جامعھ برآیند تا چھ رسد بھ  و ادارة
كسي كھ در یك خانوادة اشرافي چشم بھ دنیا گشوده باشد چنان است كھ در یك مكتب . نایل شوند

التحصیالن چنین مكتبي ممكن  البتھ بعضي از فارغ. یابد داني تربیت شود و تعلیم سیاستمداري و سیاست
مانند، در نتیجة  خاصیت از آب درآیند ولي آنان كھ برجاي مي است از ھمان نوجواني، افرادي ولگرد و بي

تماس با مشكالت حشر و نشر با شخصیتھاي ھیئت حاكمھ، قدرت و ظرفیت سروكار یافتن با مسائل و 
كنند، بدون آنكھ در نتیجة خامدستیھا و سرھم بندي كردنھاي خود  را كسب مي موقعیتھاي حساس و بحراني
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از اینھا گذشتھ، یك آریستو كراسي كھ بھ نحوي شایستھ عمل كند، عادت . ملتي را دچار مخاطره سازند
كند، حس احترام مردم را بھ اعمال اختیارات  اطاعت و وفاداري مردم نسبت بھ خود را در آنان تقویت مي

انگیزد، و این ھر دو، یعني فرمانبرداري از دولت و احترام بھ قدرت آن، براي  قدرت خود برمي و
  .بركات است  برقراري نظم و امنیت، از جملة

گشت ولي مفھوم آن بھ طور روشن  ھاي زیركانھ و حساب شده عرضھ مي استداللھایي كھ با این گونھ جملھ
كنندگان این استداللھا  ولي عرضھ. ساخت ان را متقاعد ميشد، ظاھرًا اكثریت ملت انگلست درك نمي

توانستند بورژوازي را قانع سازند، زیرا افراد وابستھ بھ بورژوازي از قدرت مالكان ثروتمند كھ  نمي
كارگران عصیانزده نیز با خشم فراوان این . ھا و پارلمنت را در قبضة خود داشتند بیزار بودند وزارتخانھ

ھاي حكومت   شناختند؛ و گروه اندیشمندان و روشنفكران نیز كھ از مشاھدة شیوه مردود مياستداللھا را 
  نمود دستخوش حیرت و خشم گشتھ و  آریستوكراسي انگلستان كھ فقط در فكر حفظ منافع خود مي

كنندگان چنان استداللھایي را در معرض چون و  و ناھنجاریھاي چنین حكومتي را برمال سازند، عرضھ
  .دادند قرار مي چرا

II - حكومت  

  قوة مقننھ . ١

ھاي قضایي نقض ناگشتة  قوانین ملغي نشدة پارلمنت و رویھ  قانون اساسي انگلستان عبارت از مجموعة
) پادشاه یا ملكھ(اي، اختیار كامل حكومت در دست مقام سلطنت  با چنین سابقھ. دادگاھھاي آن كشور است

قوانیني را كھ   مقام سلطنت معموًال ھمة ١۶٨٧از سال . كند طنت، عمل مياست و پارلمنت بھ اتفاق مقام سل
ھیچ سند مدوني، قدرت پارلمنت را در وضع قوانیني كھ مورد موافقت . پذیرفت كرد مي پارلمنت وضع مي

ساخت مجلس اعیان یا مجلس لردان، شامل لردھاي روحاني و غیر روحاني  ھر دو مجلس باشد محدود نمي
اینان نیازي بھ . آوردند اي موروثي و بر اساس سنن بھ دست مي ت نمایندگي مجلس را بھ شیوهبود كھ سم

رسید  انتخاب شدن نداشتند؛ از آن قدرت برخوردار بودند كھ ھر قانوني را كھ بھ تصویب مجلس عوام مي
عمل كنند؛ و این شد بھ عنوان دادگاه عالي  رد كنند؛ در مواردي كھ از احكام دادگاھھا پژوھش خواستھ مي

دادگاه عالي موارد تعقیب و بازخواست از كارمندان دولت و ھرگونھ اتھامي علیھ اعضاي غیر روحاني 
بدین ترتیب، مجلس اعیان بھ صورت یك دژ مستحكم آریستو كراسي . گرفت مجلس اعیان را در بر مي

  .كرد بارزه ميانگلستان بود كھ بھ عنوان پسقراول، علیھ بورژوازي در حال پیشرفت، م

از ھر یك از دانشگاھھاي كیمبریج و آكسفرد دو نماینده، از ترینیتي كالج و : عضو داشت ۵۵٨مجلس عوام 
یافت؛ و بقیھ از چھل والیت و  وپنج نماینده بھ مجلس عوام راه مي از دابلین یك نماینده، و از اسكاتلند چھل

ند كھ حق انتخاب كردن آنان محدود بود و آن قدر شد بیست شھرستان توسط انتخاب كنندگاني برگزیده مي
گروھھاي زیر از حق انتخاب . توان در اینجا، ھمة آن گوناگوني را مشخص ساخت گوناگوني داشت كھ نمي

زنان، بینوایان، پیروان كلیساي كاتولیك رومي، كویكرھا، یھودیان، پیروان مذھب : كردن محروم بودند
توانستند نسبت بھ اختیارات كلیساي انگلستان و اصول مورد  كساني كھ نمي  الادریھ؛ و بھ طور كلي، ھمة

با در نظر گرفتن جملگي . گشتند قبول آن، سوگند وفاداري یاد كنند، از حق شركت در انتخابات محروم مي
نفر در زمرة  ٢۴۵‘٠٠٠میلیون جمعیت انگلستان در آن زمان، رویھمرفتھ  ٩این استثنائات، از مجموع 

آنجا كھ رأي دادن بھ طور علني و عمومي بود، كمتر رأي   از. آمدند كھ حق رأي دادن داشتند در مي كساني
  یافت كھ از نامزدي غیر از آنكھ  اي جرئت آن را مي دھنده

ھا با توافقي كھ بین  دادند؛ و انتخاب نماینده در بعضي از حوزه بھ شركت در انتخابات از خود نشان نمي
شمارة . گرفت بدون آنكھ اصًال نیازي بھ برگزاري انتخابات باشد آمد صورت مي يرھبران بھ عمل م
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سنتي تعیین و مشخص گشتھ بود، و الجرم، افزایش یا كاھش   نمایندگان ھر والیت یا شھرستان بھ شیوة
برخي از . شد جمعیت در آن والیت یا شھرستان در فاصلة دو انتخابات، بھ ھیچ روي در نظر گرفتھ نمي

داشتند  ھرستانھا كھ شمارة ساكنان با حق رأي در آنھا ناچیز بود یك نماینده یا بیشتر بھ مجلس گسیل ميش
مراكز جدید صنعتي . توانست چھار نماینده انتخاب كند در حالي كھ لندن با ششھزار رأي دھنده فقط مي

بسیار ناچیز بود منچستر، بیرمنگام، و  نمایندگان آنان  اي در پارلمنت نداشتند یا شمارة كشور یا اصًال نماینده
و دو نماینده بھ پارلمنت  اي انتخاب كنند در حالي كھ والیت قدیمي كورنوال چھل توانستند نماینده شفیلد نمي

در اینجا باید این نكتھ را خاطر نشان سازیم كھ در ھمان زمان، بسیاري از شھرھا و روستاھا . فرستاد مي
از اختیارات و خود مختاري قابل توجھي برخوردار بودند؛ و بدین سان بود كھ  در ادارة امور محلي خود

شھر لندن، گرچھ از نظر حق انتخاب نمایندگان براي مجلس عوام محدودیت زیادي داشت، مقامھاي 
گزید و در بسیاري از امور در برابر پارلمنت از استقالل و عدم وابستگي  مسئول ادارة شھر را خود برمي

  .كرد دار بود و این موقعیت را با غرور ھرچھ تمامتر حفظ ميبرخور

شد كھ از طریق برگزاري  در حدود نیمي از كرسیھاي مجلس عوام انگلستان توسط نمایندگاني اشغال مي
. این گونھ انتخابات كھ بخش مھمي از ساكنان كشور از شركت در آن محروم بودند، انتخاب شده بودند

نامزدھاي بدون رقیب مورد حمایت مالكان محلي یا مالكاني كھ از دور در آن حوزه نیمي دیگر توسط 
شد؛ این گونھ تعیین نامزد براي اشغال كرسي مجلس عوام در بسیاري از موارد  نفوذ داشتند اشغال مي

. شد باالترین قیمت را براي آن بپردازد گرفت كھ حاضر مي توسط والیات یا شھرستانھا بھ كسي تعلق مي
اي علني، نظیر  والیات یا شھرستانھا یا، بھ عبارت دیگر، كرسیھاي نمایندگي در مجلس عوام بھ شیوه«

گرفت؛ و شخص پادشاه  كاالیي كھ در بازار مورد داد و ستد واقع شود، در معرض خرید و فروش قرار مي
  ».در بسیاري از مواقع بزرگترین خریدار این گونھ والیات یا شھرستانھا بود

توریھا یا محافظھ كاران : شدند عضاي انتخاب شده مجلس عوام بھ طور نامشخصي بین دو حزب تقسیم ميا
این اشخاص بھ طور كلي مسائلي را كھ زماني موجب تقسیم آنان بھ دو دستھ شده بود . و ویگھا یا لیبرالھا

ي ویگھا نسبت بھ توریھا رھبران ھر دو حزب از اعضاي خاندانھاي اشرافي بودند ول. فراموش كرده بودند
تمایل بیشتري بھ شنیدن نقطھ نظرھاي اربابان توانگر بازرگاني و صنایع، كھ در حال رو آمدن بودند، 

كردند، و لیبرالھا با چنین  سنتي قدرت سلطنت دفاع مي» امتیازات ویژه«محافظھ كاران از . دادند نشان مي
  نفاق، دفاع از   مورد اختالف یا مایة  سئلةبھ ھر حال م. خاستند امتیازاتي بھ معارضھ برمي

اینكھ كدام یك از دو حزب، ھیئت وزیران را تشكیل دھد، مقامھاي پرمنفعت را تقسیم كند و بر دیوانساالري 
  .در حال گسترش و روز افزون نظارت داشتھ باشد

وجھي از اغلب اشرافي آن، از نظر وضع قوانین، بھ میزان قابل ت  رغم پایة حكومت انگلستان علي
از جملھ در فرانسھ بعد از سال (اروپا دموكراتیكتر بود، در حالي كھ در آن كشورھا   كشورھاي قارة

شد، در انگلستان، فرمانرواي واقعي  قدرت فائقھ و مسلط توسط یك امپراطور یا پادشاه اعمال مي) ١٨٠۴
منت مركب از دو مجلس اعیان و عوام، ، دیگر نھ پادشاه، بلكھ پارلمنت بود و در این پارل١۶٨٨از سال 

. از آن این مجلس بود» قدرت مالي«اختیارات بھ طور عمده در دست مجلس عوام قرار داشت، زیرا كھ 
. شد ھیچگونھ خرجي از اعتبارات عمومي و برداشتي از خزانة دولت بدون تصویب این مجلس میسر نمي

كند ولي در عمل جورج سوم » وتو«پارلمنت را توانست ھر قانون مصوب  از لحاظ نظري، پادشاه مي
با وجود این پادشاه اختیار . ھرگز نگذاشت كار بھ جایي برسد كھ بھ استفاده از این اختیار متوسل گردد

انحالل پارلمنت و مراجعھ بھ مردم را براي انتخابات جدید داشت؛ و، در این صورت، نامزدھایي كھ مورد 
جستند از لحاظ دستیابي بھ كرسیھاي مجلس عوام بخت  ر انتخابات شركت ميلطف او بودند و بھ خرج او د

بار ) دومبعد از دو پادشاه بیگانة جورج اول و جورج (مساعدتري داشتند زیرا كھ پادشاه بومي و خودي 
  .ملت درآمده و كانون وفاداري ناشي از میھن پرستي و افتخار گشتھ بود دیگر بھ صورت نماد
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  قضائیھ  قوة -٢

نظمي، و درعین حال كارآمد  قوة قضائیھ در انگلستان، در ھمان حد قوة مقننھ درھم و برھم دستخوش بي
فزوده شده اي از قوانین را كھ در طول صدھا سال، ھر روز بر حجم آن ا اول از ھمھ، باید مجموعھ. بود

گذشت كھ این مجموعة قوانین طبق شیوه و اسلوب صحیحي مدون  مدتھا مي. بود، بھ مورد اجرا بگذارد
شدند آن  نمود كھ قضات غالبًا ناگزیر مي نگشتھ بود، و از نظر كیفرشناسي سنتي تا آن اندازه بیرحمانھ مي

ھاي فئودالي خود و  آثار و بقایاي ریشھ این قوانین ھمراه با. قوانین را تعدیل كنند یا نادیده انگارند
لردان متھم ھنوز . آورده بود سنگین و طاقت فرسا گشتھ بود اصالحاتي كھ مسیحیت در آن بھ عمل 

تا (ھنوز » منافع و مصالح خاص روحانیت«خواستند توسط مجلس لردان بھ محاكمھ كشانیده شوند و  مي
  ، كشیشان و )١٨٢٧سال 

در مجموعة قوانین انگلستان ) … میھا و عیاشیھاي شبانھ، اجتماعات بدون مجوز قمار در مأل عام، سرگر
در این دوره، در وضع قوانین اصالحاتي بھ . شد وجود داشت، گرچھ بندرت بھ مورد اجراء گذارده مي

، كیفر مرگ تجویز ١٨٠٠كھ براي آنھا تا سال ) در حدود دویست فقره(كیفر تعدادي از جرایم : عمل آمد
اي مكرر و پي در پي مورد تعدیل و تخفیف واقع شد؛ و چنان مقرر گشت كھ ھر آینھ شخص  شد بھ شیوه مي

توانست از  داشت مي مقروضي، حساب راستین دارایي خویش را اعم از موجودي و بدھكاري عرضھ مي
و  وپا گیر بود كھ سوداگران ولي قانون ورشكستگي چنان سخت و دست. رفتن بھ زندان نجات یابد

انگاشتند و از استناد بدان خودداري  كاسبكاران، آن را راھي بھ سوي ورشكستگي مضاعف مي
مصوب سال (قانون مربوط بھ حكم احضار شخص توقیف شده بھ دادگاه براي بازجویي . ورزیدند مي

آن تا  - كھ منظور آن پایان بخشیدن بھ زنداني شدن ناروا و نامشروع شخص قبل از محاكمھ بود -)١۶٧٩
حد دستخوش تعلیق قرار گرفتھ بود كھ دیگر در مواقع بحراني، از جملھ بھ ھنگام جنگھاي انقالب فرانسھ، 

آمیز قوانین  نظمي، تناقضات و جنبة توحش ھرج و مرج و بي. شد از شمول قدرت آن استفاده كرد نمي
خود براي   و پیگیرانةانگلستان ھمچنان برقرار بود تا زماني كھ جرمي بنتم با درخواستھاي مشروح 

  .اصالح آنھا، نظام قضایي انگستان را سخت مورد انتقاد قرار داد

شد؛ در روستاھا كھ  دستگیري مجرمان بھ خاطر كمبود پلیس در شھرھا با دشواري بیشتري رو بھ رو مي
تماعات از وجود پلیس و مأموران انتظامي اصًال نشاني نبود، شھروندان، بھ حكم ضرورت، انجمنھا و اج

حتي در آن زمان كھ مجرمي یا جنایتكاري . دادند تا از جان و مال خود حفاظت كنند اي تشكیل مي داوطلبانھ
توانست از افتادن بھ زندان اجتناب كند یا زنداني شدنش را بھ تعویق اندازد و این عمل  شد مي دستگیر مي

توانستند دالیلي را براي پژوھش خواھي  داد كھ مي را از طریق روي آوردن بھ وكالي مدافعي انجام مي
. یا آنكھ جھت نجات دادن موكل خویش از البالي سطور قوانین بھ مفري دست یابند) یا جعل كنند(بیابند

  .»گفتند حتي یك قانون وجود ندارد كھ آنان نتوانند چھار اسبھ بر آن بتازند وكالي مدافع با خودستایي مي«

فة قضا و سازمان دادگستري، راھنمایان قضایي یا مشاوران حقوقي قرار در پایینترین سلسلھ مراتب حر
آورند  این اشخاص تحقیقات الزم بھ عمل مي. كردند قانوني موكل عمل مي  داشتند كھ بھ عنوان نمایندة

كردند و این وكالي مدافع، تنھا وكالیي بودند  وخالصة پرونده و عرضحال را براي وكالي مدافع تنظیم مي
از میان ھمین وكالي مدافع بود كھ پادشاه، معموًال بنا بھ توصیة لرد . ق حضور در دادگاه را داشتندكھ ح

  . كرد قضات را انتخاب مي چانسلر،

  كھ بر اساس قوانین غیرمدون سالي یك یا دوبار قضات دادگاھھاي عمومي یا دادگاھھایي

ھاي حقوقي و جنایي رسیدگي  پرداختند و در ھر محل بھ پرونده دادند بھ سیري در والیات مي رأي مي
و در بعضي موارد وضع  - چون درنگ اینان در ھر محل كوتاه و زودگذر بود، اجراي قوانین . كردند مي

یا رؤساي دادگاھھاي بخش » امناي صلح«عھده در ھر یك از والیات یا شھرستانھا بر  –قوانین جدید 
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این امناي صلح توسط حكومت مركزي از بین مالكان توانگرتر ھر منطقھ یا بخش برگزیده . شد محول مي
رفت بھ خاطر استطاعتي كھ داشتند از افتادن بھ ورطة  داشتند، ولي انتظار مي حقوقي دریافت نمي. شدند مي

از حب و بغض و تعصب طبقاتي بركنار نبودند، وبرخي از آنان بھ خاطر اینان . فساد مالي مصون بمانند
تعیین كیفرھاي شدید علیھ عناصر رادیكال و كساني كھ خواستار اصالحات اساسي بودند، شھرتي بھ ھم 

ولي رویھمرفتھ و با توجھ بھ كلیھ جوانب، این امناي صلح، ادارة امور قضایي بخشھاي خود را بھ . رسانند
رساندند و از این بابت تقریبًا برابر والیھا در دوران فرانسھ  عادالنھ و با كارآیي كافي بھ انجام مي اي شیوه

  .ناپلئون بودند

ظاھرًا این نھاد، . نیكوترین جلوة قضاي انگلستان، حق متھم بھ محاكمھ شدن در برابر ھیئت منصفھ بود
. زي نورمانھا بر انگلستان، بھ این سرزمین آمده بودیادگار سلسلة كارولنژیان و بھ شكل ابتدایي آن با پیرو

در این سال بود كھ تعداد آن دوازده نفر تعیین، . معین نشده بود ١٣۶٧شمار اعضاي ھیئت منصفھ تا سال 
اعضاي ھیئت منصفھ، كھ معموال از . اي ضروري تلقي گشت و اتفاق آراي ھیئت منصفھ، بھ عنوان نكتھ

دند، از بین چھل وھشت یا ھفتادودو نفري كھ اسامیشان در صورتي ثبت شده میان افراد طبقة متوسط بو
شدند و این كار پس از آنكھ ھمة كساني كھ نامشان در آن صورت بود در  بود بھ این سمت منصوب مي

این كسان حق مسلم خود   زیرا ھمة. (گرفت جستند صورت مي بحث و رأي گیري فعاالنھ شركت مي
گاه، امناي صلح در ھر والیت مورد استعانت یك ھیئت  بھ   گاه.) سمتي برگزیده شوند دانستند بھ چنان مي

رفت كھ دادگاه نیز معموًال بر اساس توصیة این ھیئت  گرفتند و معموًال انتظار مي منصفة بزرگ قرار مي
د؛ بھ شنیدن در ھر محاكمھ، اعضاي ھیئت منصفھ، شھادت گواھان را مي. منصفھ قضاوت كند و حكم دھد
كردند؛ سپس بھ  دادند؛ و سرانجام بھ خالصة اظھارات قضات توجھ مي دفاعیات وكیل مدافع گوش مي

جھت ودور از  از تأخیر بي«شدند و در آنجا بھ خاطر آنكھ  اطاقي در مجاورت تاالر دادگاه راھنمایي مي
مگر آنكھ در اختیار گذاردن (شدند  بدون غذا و آشامیدني و آتش و شمع نگاھداشتھ مي» اعتدال اجتناب شود

  .»تا آنكھ بھ اتفاق آراء در مورد نظر خود بھ توافق برسند«) یكي از آن وسائل را قاضي رخصت دھد

  قوة مجریھ -٣

اینان در . بایست كھ از نمایندگان پارلمنت باشند كرد و این وزیران مي پادشاه بود كھ آن قدرت را اعمال مي
خود بودند و براي تأمین اعتبار مورد نیاز وزارتخانة مربوط بھ خویش بر مقابل پارلمنت مسئول اعمال 

داشت ولي در عمل چنان  باز از لحاظ نظري، پادشاه، ھیئت وزیران را منصوب مي. پارلمنت اتكا داشتند
رفت رھبر حزب پیروز در آخرین انتخابات را بھ عنوان رئیس ھیئت وزیران  بود كھ از وي انتظار مي

یافت، از میان برجستگان حزبش كساني را بھ عنوان  و این شخص كھ مقام نخست وزیري مي برگزیند،
كرد تا آنان توسط پادشاه رسمًا بھ سمتھاي خود منصوب  ھاي مختلف نامزد مي وزیر براي ادارة وزارتخانھ

وزارت  –تصدي دومقام دیگر )  ١٨٠١-١٧٨٣(ویلیام پیت در نخستین دورة نخست وزیریش . شوند
را نیز بر عھده گرفت و بدین ترتیب بود كھ با تأیید و تصویب پارلمنت،  –دارائي و لرد اول خزانھ داري 

ھم در ھیئت . ھم جمع آوري و ھم بھ مصرف رساندن در آمد كشور را در دست خود متمركز ساخت
بزار اصلي وزیران و ھم در دستگاه حكومت بھ طور كلي، در دست داشتن اختیار خرج و دخل در حكم ا

  . گشت انضباط و فرمانروایي محسوب مي

، ١٧۶٠از ھمان زمان جلوس بھ تخت سلطنت در سال . جورج سوم حاضر بھ انقیاد از پارلمنت نشد
ولي . ھنگامي كھ جواني بیست و دو سالھ بود، در صدد بر آمد كھ اختیارات ویژة مقام سلطنت را اعمال كند

امریكا كھ براي انگلستان بسیار گران تمام شد و جنون ادواري  اضمحالل رھبري وي در جنگ استقالل
اش را ناتوان  جسم و روان و اراده) ١٨٢٠تا  ١٧١٠و سرانجام بین سالھاي  ١٨٠۴، ١٧٨٨، ١٧۶۵(وي 

داري  برده: ، حكومت ویلیام پیت را با در نظر گرفتن سھ شرط مجاز شناخت١٧٨٨ساخت و پس از سال 
؛ كاتولیكھاي انگلستان اجازة رأي دادن نداشتھ باشند؛ و با فرانسھ صلح برقرار نباید محكوم شناختھ شود

  .نگردد تا زماني كھ لویي ھجدھم بر تخت و مسند سلطنت قانوني خود قطعًا مستقر شود

pymansetareh@yahoo.com



ناپلئون در آن زمان كھ در . داد، مرد خوبي بود جورج سوم تا آنجا كھ معتقدات و بصیرتش اجازه مي
او صدیقترین فرد قلمرو سلطنتش «كرد  نگریست از او چنین یاد مي ھا مي ود و بھ گذشتھجزیرة سنت ھلن ب

نخست آنكھ از . ساخت جورج سوم با توسل بھ چند شیوه، خود را از پیشینیان ھانووریش متمایز مي» بود
گوید  كرد، دیگر آنكھ گرچھ دستور مندرج در سفر الویان را كھ مي جز فرمان پنجم اطاعت مي عشرهاحكام 

مردم انگلستان را . كرد خیلي كمتر از حد انتظار رعایت مي. »ات را مثل خودت دوست بدار ھمسایھ«
داشتند  وست ميرغم خطاھایش د داشت، و مردم ھم در مقابل او را بھ خاطر بدبختیھایش، و علي دوست مي

داشت و براي ملتش  زیرا كھ جورج سوم مذھب موروثي خود و نیز ھمسر و دخترانش را دوست مي
  تصویري

مھر مردم انگلستان نسبت بھ جورج . الھامبخش از یك زندگي ساده و آمیختھ با اخالص ترسیم كرده بود
ي در زندگي خانوادگي برجاي نھاده سوم آن زمان افزونتر شد كھ دیدند با آنكھ وي چنان سرمشقي از سادگ

آبرویي،  بود اغلب پسرانش عنوان شاھزادگي خویش را با داشتن یك زندگي زناشویي آشفتھ و آمیختھ با بي
پروا و با تباه ساختن آشكار جسم و شخصیت خود دستخوش  با قماربازي بیحد و حساب، با ولخرجیھاي بي

پسران جورج سوم گفتھ بود   عروف انگلیسي دربارةولینگتن سردار م. رسوایي و بدنامي ساختند
  . »منفورترین طوق لعنتي كھ بتوان تصور كرد بر گردن حكومتي افتاده باشد«

ارشدترین پسر جورج سوم كھ بھ نام و لقب پرینس آو ویلز موسوم بود، ناھنجارترین، پردردسرترین و 
بھ شیوة . دانست بود و خودش نیز این را مي وي مردي خوش سیما. آمد جذابترین فرزندان وي بھ شمار مي

. كرد بسیار مطلوبي تحت تعلیم قرار گرفتھ بود و بھ زبانھاي فرانسھ، آلماني و ایتالیایي با فصاحت تكلم مي
سرود؛ با ادبیات معاصر انگلستان از نزدیك  آوازي خوش داشت؛ بھ نواختن ویولنسل آشنا بود؛ شعر مي

ریچارد شریدن را در زمرة دوستان صمیمي خود داشت؛ و بھ نحوي سروكار داشت؛ تامس مور و 
در عمارت كارلتن ھاوس دم و دستگاھي شاھانھ . كرد ھوشمندانھ از ھنر و ھنرمندان تشویق و حمایت مي

بر پا كرد و آن را بھ ھزینة ملت بھ وضعي مجلل بیار است، بھ سیاست و مباحثات سیاسي عالقھ نشان داد 
ار چون رقیبي براي چارلز جیمز فاكس از كار درآمد؛ و پس از آنكھ بھ صورت بت و در عطش این ك

از اینھا گذشتھ، از جوانان جلف و متظاھري خوشش . مقبول حزب ویگ در آمد موجب وحشت پدرش شد
ریختند و  كردند، بھ پاي زنان مي ھاي پر زرق و برق خرج مي آمد كھ ثروت خود را در راه تھیة جامھ مي

بھ ھمراه چنین كسان، در . كردند تھیة اسب و سگ یا شركت در مسابقات اسبدواني صرف ميبراي 
پارلمنت در . جست یافت و در ولخرجي و قرض باالآوردن از ھمھ پیشي مي زني حضور مي مسابقات مشت

لیره را براي این جوان كھ ولیعھد بود تصویب كرد تا او را از  ١٠٠‘٠٠٠چندین نوبت، اختصاص مبلغ
توانست بگوید این فرزند ارشد پادشاه و ولیعھد انگلستان، این جوان  كس نمي زیرا ھیچ. اعسار نجات بخشد

رسید تا در آن زمان، بخشندة گشاده دست  معني چھ موقع بھ مقام سلطنت مي طینت ولي پرخرج و بي خوش
  .مقرریھا و مستمریھاي پر آب و نان باشد

از جملھ » .مند است بیش از اندازه بھ زنان و شراب عالقھ«كھ اذعان كند در ھفدھسالگي ابایي نداشت از این
در نمایشنامة » پردیتا«ھاي نخستین وي، یكي دوشیزه مري رابینسن بود كھ با بازي در نقش  معشوقھ

داستان زمستان اثر شكسپیر، جورج جوان را كامال فریفتھ و دلباختة خود ساختھ بود تا آن حد كھ جورج 
آنگاه شاھزادة . سال او را در وضعي آمیختھ با ناز و تجمل ناپایدار در اختیار خویش نگاھداشتمدت سھ 

نام ماریا ان فیتسھر برت افتاد كھ   جوان پا بھ ماجراي عشقي جدیتري نھاد و این بار سر و كارش با زني بھ
سال از جورج بزرگتر و  تا آن زمان دو شوھر را از سر گذرانده بود؛ پیرو كلیساي كاتولیك رومي و شش

  بھ وضعي رام نشدني منزه و 

شاھزاده در آید ولي بھ ھمسري با وي   این زن حاضر نشد بھ صورت معشوقة. عفیف و استوار بود
یعني قانوني كھ بھ موجب » قانون جانشیني«یكي : براي تحقق این امر دو مانع وجود داشت. رضایت داد

وور مستقر شده بود، و بھ استناد آن ھر شوھر یا ھمسري كھ وابستھ بھ آن سلطنت انگلستان در خانوادة ھان
 ١٧٧٢شد؛ و دیگري قانوني كھ بھ سال  كلیساي كاتولیك رومي بود از جانشیني مقام سلطنت محروم مي
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وپنج سال داشتھ باشد  تصویب شده بود و ازدواج ھر یك از اعضاي خاندان سلطنتي را كھ كمتر از بیست
، با خانم فیتسھربرت ١٧٨۵این احوال، جورج در سال   با ھمة. ساخت ادشاه قدغن ميبدون رضایت پ

لیره پرداخت  ۵٠٠ازدواج كرد و براي این كار بھ یك معاون كشیش جوان وابستھ بھ كلیساي انگلیكان مبلغ 
ھ جانشیني با آنكھ این ازدواج غیرقانوني بود، حق جورج ب. تا مراسم ازدواج غیر قانوني را بھ عمل آورد

، زماني كھ پدرش باز دستخوش عارضة جنون ادواري گشت، از این حق ١٧٨٨محفوظ ماند و او در سال 
استفاده كرد و انجام وظایف سلطنت را در قبضة اختیار خود گرفت و با ناشكیبایي منتظر مرگ پدر ماند، 

  .رسیدند ولي پدر و پسر بندرت بھ توافق مي

قرضھاي ) و در واقع پارلمنت(ك نكتھ بھ توافق رسیدند، و آن اینكھ اگر پادشاه با وجود این، سرانجام در ی
شد بپردازد، ولیعھد نیز در برابر، ھمسر خود را كھ  لیره بالغ مي ١١٠‘٠٠٠جدید شاھزاده را كھ بھ مبلغ 

ج از نظر طبقاتي فروتر از خودش بود طالق بدھد و با خواھرزادة پدرش، كروالین برونسویكي، ازدوا
آور فربھ  جورج، آن دختر را بھ نحوي نومید كننده زشت یافت و دختر، شاھزاده را بھ شكلي چندش. كند

كروالین بعدًا بھ . با یكدیگر ازدواج كردند ١٧٩۵آوریل  ٨دید؛ ولي، با ھمة این احوال، در تاریخ 
با وجود این در . استحالي خمارآلودي گذرانده  اطرافیانش اعتراف كرد كھ شب زفاف را در مستي و بي

اندك . براي شوھرش دختري بھ دنیا آورد كھ بھ نام پرنسس شارلت موسوم گشت ١٧٩۶ژانویة  ٧تاریخ 
زماني پس از آن تاریخ، جورج ھمسرش را ترك گفت و براي چند صباحي دیگر باز بھ آغوش خانم 

ي جورج درگذشت، زنجیري در وقت. (زني كھ ظاھرًا تنھا معبود و محبوب وي بود - فیتسھربرت پناه برد
  .). شد گردنش یافتند كھ در انتھاي آن تصویري مینیاتوري از این زن دیده مي

، كار جورج سوم، كھ در زیر فشار مخالفت پارلمنت، شرمساري بھ خاطر ١٨١٠سرانجام در نوامبر 
ن دایمي كشانیده اعمال پسر ارشدش و اندوه از دست دادن دخترش آملیا خرد و شكستھ شده بود، بھ جنو

اي زنجیري بود كھ مورد ترحم و محبت  از آن پس بھ مدت نھ سال، پادشاه انگلستان، بھ صورت دیوانھ. شد
اتباعش قرار داشت ونایب السلطنة انگلستان كھ از جملگي جالل و شكوه و قدرت مقام سلطنت با نصیب 

پروایي با دیگران سروسري داشت و  با بي نمود آدمي تباه شده، فربھ، پنجاھسالھ و رئوف بود كھ زنش مي
  .خودش مورد تحقیر مردم بود
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  )آرشیو بتمان(السلطنھ  پرنس اوژن دو بوآرنھ، نایب: ھانري شفر

III  - مذھب  

اي دربارة مذھب  حكومت و گروه روشنفكران و اندیشمندان انگلستان در این زمان بھ موافقت شرافتمندانھ
كھ فقط خداي یگانھ را قبول داشتند و براي اصول دین حرمتي قائل نبودند بر حمالت آنان . رسیده بودند

پیروان راشد و معتقد اصول مذھبي تخفیف یافتھ بود، زیرا شكاكان بھ این نتیجھ رسیده بودندكھ ھیچ چیز 
ام ویلی. دیگر ندارند كھ جانشین مذھب سازند تا بھ عنوان یاور اخالق فردي و آرامش عمومي بھ كار آید

گادوین، رابرت اوون، جرمي بنتم و جیمز میل، مثالھاي زندة ناباوري و عدم اعتقاد مذھبي بودند، ولي در 
آریستوكراسي انگلستان . تام پین در این میان مستثني بود. انداختند این باره سروصدا و تبلیغاتي بھ راه نمي

ت و وضوح فراوان مراسم سبت مسیحي را كھ در كالم ولتر جوان جذابیتي یافتھ بود در این موقع با دق
ھاي فرودست كلیسا، در  براي رتبھ«چنین آمده بود  ١٧٨٩در قسمتي از سالنامة سال . كرد رعایت مي

پیوست  دیدند روزھاي یكشنبھ راھھایي كھ بھ كلیساھا مي سراسر كشور انگلستان مایة تعجب بود كھ مي
  :چنین نوشت ١٨٣٨در سال  جان استوارت میل نیز» پوشیده از كالسكھ بود

در مغز انگلیسیان ھم از نظر اندیشھ و ھم از لحاظ عمل یك نوع احتراز بسیار سودمند از ھر گونھ 
. اصل موردپسند و مقبول آن روزگار بود» آرامش را مختل نسازید«شعار … روي مشھود بود،  زیاده

و اینكھ آن را بیش از اندازة معقول جدي  بنابراین بر اساس این شرط كھ دربارة مذھب زیاد سروصدا نشود
نگیرند، كلیسا حتي مورد پشتیباني فیلسوفان نیز قرار گرفت زیرا آن را بھ عنوان سد و حصاري در برابر 

دانستند تا این  مند بھ مذھب مي اي آرامش بخش براي ارواح عالقھ انگاشتند، و وسیلھ تعصب كوركورانھ مي
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ي جامعھ یا آرامش كشور باز دارد، كشیشان كلیساي رسمي انگلستان در این گروه را از برھم زدن ھماھنگ
  .اند و با وفاداري و جدیت بھ آن قرار پایبند ماندند اندیشھ بودند كھ بر اساس آن شرط، معاملة شیریني كرده

ونھ  ، سيبا آنكھ این كلیسا. بود» كلیساي متحد انگلستان و ایرلند«كلیساي رسمي انگلستان در این زمان، 
ھاي تشریفاتي و شعائر مذھبي كلیساي  ھا را پذیرفتھ بود، بسیاري از جلوه مادة مورد قبول كالوینیست
در این كلیسا، اسقفان و سراسقفان وجود داشتند ولي اینان معموًال ازدواج . كرد كاتولیك را نیز رعایت مي

شھا غالبًا توسط مالكان عمدة محلي كشیشان محلي بخ. شدند كردند و توسط مقام سلطنت منصوب مي مي
روحانیون انگلیكان، پادشاه . دادند شدند و آنان را در حفظ و برقراري نظم اجتماعي یاري مي برگزیده مي

این كشیشان در . دادند انگاشتند و مورد تكریم قرار مي انگلستان را بھ عنوان رئیس و فرمانرواي خویش مي
ھاي كلیسا، بر یاري و معاضدت  ھاي انگلیسي بھ منظور تأمین ھزینھ جمع آوري عشریھ از ھمة خانواده

كرد كھ در  المنافع مسیحي توصیف مي مشترك  ادمند برك، انگلستان را بھ عنوان جامعة. دولت متكي بودند
  با «آن، كشور و كلیسا 

شباھت  ارتباط بياین . كرد تلقي مي» بخشي از قانون اساسي انگلستان«كروكر نیز كلیساي وستمینستر را 
اي نبود كھ بین كلیساي كاتولیكي و حكومت فرانسھ در دوران لویي چھاردھم وجود داشت، با این  بھ رابطھ

  .نبودھیچ گونھ تعقیب و مجازاتي براي رفض   تفاوت كھ در انگلستان این دوران تقریبًا

ازجملھ  -كردند ھاي مذھبي كھ از كلیساي رسمي انگلستان تابعیت نمي پیروان سایر كلیساھا و فرقھ
، مستقالن طرفداران نظام آزادي كلیساھاي محلي، كویكرھا، و )باپتیستھا(متودیستھا، پرسبیترھا، باتیستھا 

. ند، بھ شرط اینكھ خود را مسیحي اعالم دارندمجاز بودند طبق اصول و عقاید خود رفتار كن -اونیتاریانھا
واعظان متودیست مستمعان بیشتري در پاي منابر . یافتند برخي از ناسازگاران حتي بھ مجلس لردان راه مي

كارگران بینوا تھیدست . آور برخوردار بودند آوردند زیرا از فصاحتي حتي تكاندھنده و ھراس خود گرد مي
ھاي این دنیا را از دست فروھشتھ بودند بار دیگر بھ ایمان دورة كودكي خود و سرخوردة شھرھا كھ امید

ھاي انقالبي از فرانسھ  روي آوردند، و این عمل را با چنان جدیت و حرارتي انجام دادند كھ وقتي اندیشھ
بر ھر برخاست، از فراز دریاي مانش گذشت و انگلستان را فرا گرفت، این كارگران ایمان بازیافتھ، در برا

، رھبران ١٧٩٢در سال . شد ایستادگي كردند جھد و تالشي كھ در جھت بھ طغیان واداشتن آنان مبذول مي
خواستند سوگند وفاداري و فرمانبرداري از پادشاه انگلستان یاد  متودیسم وزلي از ھر یك از پیروان خود مي

  . كنند

بسیاري از : شد» نھضت انجیلي«ھامبخش یك در درون خود كلیساي رسمي انگلستان نیز، نفوذ متودیسم ال
كشیشان جوانتر و مردم عادي و غیر روحاني مصمم گشتند در كلیساي انگلیكان روحي تازه بدمند بدین 

صورت كھ صمیمانھ بھ تعالیم انجیل روي آورند؛ زندگي خود را با سادگي، پرھیزگاري، پارسائي و 
یكي از اینان بنام ویلیام ویلبر . قعي كلیسا اصالحي پدید آورندنیكوكاري قرین سازند؛ و اصوًال در معناي وا

اي بود  دیگري بنام ھنامور، دوشیزه. داري پایھ ریزي و رھبري كرد فورس مبارزة انگلستان را علیھ برده
كھ با ایراد سخنرانیھا، نگارش كتابھا و تأسیس مدارس یكشنبھ، شور مسیحي بیشتري را در جامعھ 

  .برانگیخت

پروتستانھاي . كاتولیكھا و یھودیان: روه مذھبي از حلقة تساحل كامل جامعة انگلیس بركنار بودنددو گ
، ھنوز فراموش ١۶٠۵انگلیسي نھ تنھا گاي فاكس و اقدام او را در جھت منفجر ساختن پارلمنت بھ سال 

را با قدرتھاي  - دوم چارلز اول و چارلز دوم وجیمز -نكرده بودند بلكھ مماشات پادشاھان خاندان استوارت
  ،  ھا و با افكار كاتولیك كاتولیكي، با معشوقھ

نگریستند كھ وفاداري و انقیاد خویش را بھ جانب یك قدرت خارجي  اینان بھ كاتولیكھا بھ چشم كساني مي
در نظر پروتستانھاي انگلیس، پاپھا سالطین دنیوي و غیرروحاني بودند و قلمرو . (متوجھ ساختھ بودند
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پرسیدند چنانچھ بین یك پاپ در  این پروتستانھا از خود مي.) روایي آنان ھمان سرزمینھاي پاپي بودفرمان
  رم و یك پادشاه در انگلستان اختالف پدید آید، فرد كاتولیك جانب كدام یك از آن دو را باید بگیرد؟

اینان از تبار ایرلندي  بیشتر. كردند ھزار نفر كاتولیك زندگي مي ، در حدود شصت١٨٠٠در انگلستان سال 
قوانین در . اي ھم بومیان انگلستان و از اعقاب كاتولیكھاي انگلیس قبل از دوران اصالح دیني بودند و عده

 ١٧٩٣تا  ١٧٧۴چندین قانون كھ بین سالھاي . گیرتر شده بود این زمان در مورد كاتولیكھا بسیار سھل
آوردن مراسم مذھبي بھ شیوة خود، و انتقال عقایدشان وضع شده بود، حق تملك زمینھاي خودشان، بھ جاي 
ضمنًا با اداي یك سوگند كھ كلمات آنان بھ . ساخت را از طریق مدارس مخصوص آنان مجددًا مستقر مي

توانستند وفاداري خود را نسبت بھ پادشاه انگلستان ابراز دارند، بدون  مخصوصي تدوین شده بود مي  شیوة
این احوال، حق انتخاب كردن و   با ھمة. در طرد پاپ بر زبان جاري سازند آنكھ ناگزیر شوند سختي

  . انتخاب شدن بھ نمایندگي در پارلمنت را نداشتند

در اواخر قرن ھجدھم، نھضت آزادسازي كامل كاتولیكھاي انگلستان، بدانسان كھ بتوانند از كلیة حقوق 
پروتستانھاي برجستھ و سرشناسي نظیر وزلي، . داجتماعي برخوردار باشند، در آستانة بھ ثمر رسیدن بو

انقالب فرانسھ، در انگلستان . كردند كنینگ، ویبلر فورس و لردگري از این نھضت پشتیباني مي
العملھایي علیھ ولتر و عصر روشنگري برانگیختھ بود و نسبت بھ مذھبي كھ آن چنان در معرض  عكس

، مھاجران فراري ١٧٩٢بعد از سال . شد ي ھمدردي ميمخالفت حكومت انقالبي قرار داشت، احساس نوع
شدند و از دولت انگلستان  رو مي فرانسوي، از جملھ كشیشان و راھبان، در انگلستان با استقبال گرمي روبھ

ھایي از خود بنا كنند و  شد صومعھ بھ تبعیدیان اجازه داده مي. كردند كمكھاي مالي دریافت مي
فكر اینكھ یك كلیساي آنچنان ضعیف شده و محرومیت كشیده بتواند . زندآموزشگاھھاي مذھبي دائر سا

آمد؛ و نیز تصور اینكھ در جنگي علیھ فرانسھ، آن  براي انگلستان متضمن خطري باشد، بھ نظر ضعیف مي
وزیر وقت،  ، ویلیام پیت نخست١٨٠٠در سال . نمود كلیسا بتواند یك متحد با ارزش باشد قابل قبول مي

توریھا و مقامھاي . بھ منظور آزادي بخشیدن بھ كاتولیكھا در انگلستان، بھ پارلمنت تسلیم كرد اي الیحھ
. آنان ایستاد عالیرتبة كلیساي انگلیكان با آن الیحھ مخالفت ورزیدند، و جورج سوم نیز مصممانھ در كنار 

ادیبخشي بھ كاتولیكھاي زمان آز. پیت بھ ناچار آن الیحھ را مسترد داشت و از مقام خویش استعفا داد
  .فرا نرسید ١٨٢٩انگلستان تا سال 

  . بھ تحقق پیوست) ١٨۵٨در سال (رفع محرومیتھاي اجتماعي یھودیان انگلستان از این ھم دیرتر   مسئلة

اي از آنان در مراكز والیات اقامت داشتند، در حالي كھ تقریبًا ھیچ یك از  قسمت اعظم آنان در لندن و عده
جنگ طوالني، مھاجرت بیشتر یھودیان را از خارج بھ این كشور متوقف . روستاھا نبودند ایشان مقیم

ساختھ و بھ یھودیان مقیم فرصتي بخشیده بود تا خود را با راه و رسم زندگي انگلیسیھا منطبق سازند و 
ابات و رسیدن قانون ھنوز آنان را از حق شركت در انتخ. برخي از سدھا و موانع نژادي را از بین بردارند

اداي سوگند وفاداري بھ «داشت، زیرا براي دستیابي بھ آن مقامھا،  بھ مقامھا و مسندھاي عالي ممنوع مي
بایست طبق آداب كلیساي  نمود و ھمچنین برگزاري مراسم آیینھاي مقدس مي ضروري مي» آیین مسیحیت

توانستند بھ شیوة  ھا برخوردار بودند و ميغیر از این محدودیتھا، یھودیان از سایر آزادی. رسمي بھ عمل آید
چند نفر از یھودیان برجستھ بھ دین مسیح . ھایشان بھ عبادت بپردازند ھا یا در كنیسھ دلخواه خویش در خانھ

این نفر آخرین، . سمپسن گیدیون بانكدار، دیوید ریكاردوي اقتصاددان و آیزك دیزریلي نویسنده: گرویدند
اي  وزیر بینظیر و نامدار انگلستان بود، با نام مستعار و بھ گونھ ین دیزریلي نخستعالوه بر آنكھ پدر بنجم

ھایي از ادبیات گرد آورد كھ مطالعة آن  اي تحت عنوان طرفھ مجموعھ ١٨۴٣و  ١٧٩١تفنني بین سالھاي 
بخش و مند بھ مطالعھ، لذت تواند براي كساني بھ عنوان یك ادیب و فاضل یا بھ صورت یك عالقھ ھنوز مي

  .دلكش باشد

ھاي بانكداري و صرافي و وابستگیھاي خانوادگي بین یھودیان مقیم  تجربیات طوالني یھودیان در رشتھ
انگلستان و سایر كشورھاي قارة اروپا، آنان را قادر ساخت تا در جریان جنگھاي ھفتسالھ و درگیري 
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برادران بنجمین و آبراھام گولدسمید بھ . ندطوالني بین انگلستان و فرانسھ، بھ یاري حكومت انگلستان بشتاب
ویلیام پیت كمك كردند تا او بتواند حلقة صرافان رباخوار و غارتگر را كھ معامالت اوراق قرضة 

) ١٨٣٧-١٧٧٧(، ناتان روتشیلد ١٨١٠در سال . آورده بودند بشكند داري را در انحصار خود در خزانھ
مایر آمشل روتشیلد در شھر فرانكفورت بنیاد نھاده بود، در شعبة یك موسسة مالي و بانكي را كھ پدرش 

شد كھ خاندان روتشیلد را  ترین این نوابغ مالي محسوب مي آید كھ ناتان برجستھ بھ نظر مي. لندن تأسیس كرد
معتمد   ناتان بزودي بھ صورت واسطة. در طول چند قرن و در چند كشور، ممتاز و نامدار ساختھ بودند

انتقال مبالغ ھنگفت كمكھاي مالي انگلستان بھ . تان در معاملة با قدرتھاي خارجي درآمدحكومت انگلس
او یا   بھ وسیلة -كمكھایي كھ آنان را قادر ساخت تا بتوانند با ناپلئون بھ جنگ ادامھ دھند - اتریش و پروس

انگلستان بعد از نمایندگانش انجام گرفت؛ و باالخره ھمین شخص بود كھ در توسعة صنعتي و بازرگاني 
  .اي برعھده داشت نقش عمده ١٨١۵سال 

IV - آموزش و پرورش  

  تواند بدون رسید كھ انگلستان مصمم بود نشان دھد چگونھ یك حكومت مي چنین بھ نظر مي

طبقة اشراف جز بھ آموزش و پرورش پسران خود . اعزام كودكان بھ مدرسھ، بھ راه خود ادامھ دھد
آمد كھ بھ خاطر حفظ وضع موجود، دھقانان، كارگران و احتماًال طبقة  بھ نظر مي .داد اي نشان نمي عالقھ

بخصوص در چنین موقعي كھ گادوین، اوون، كابت، پین، كولریج،  -بورژوازي نیز قادر بھ خواندن نباشند
زي، آریستوكراسیھاي استثمارگر، كمونھاي كشاور  سراییھایي دربارة گوییھا و یاوه  و شلي چنان بیھوده

: چنین نوشت ١٧٩٣گادوین بھ سال . كردند ھا و ضرورت الحاد، چاپ و منتشر مي بردگان كارخانھ
اي با انتشار و انتقال سوادآموزي  مدافعان قاطع و مصمم نظام كھن بدون ھیچگونھ آینده نگري حساب شده«

اظھار نظر مشھورشان مبني در . اند آورترین بدعت انگاشتھ اند زیرا آن را بھ عنوان ھراس مخالفت ورزیده
اي،  یك خدمتكار و نوكر كھ سواد نوشتن و خواندن بیاموزد دیگر بھ صورت ماشین بدون اراده‹ -بر اینكھ

توان بآساني سرتا پاي  نطفة چنان اصلي مشھود است، كھ با آن مي -›ماند آنسان كھ الزم دارند، باقي نمي
كردند كھ طبقات فرودست  الي اشراف چنین استدالل ميطبقات با. »فلسفة اجتماع اروپا را تبیین كرد

ھا بھ آنان عرضھ  اجتماع قادر نیستند با كیاست و احتیاط مطالبي را كھ در سخنرانیھا، كتابھا و روزنامھ
ھاي جدید حكم مواد منفجره را خواھد داشت؛ و در  براي اینان، اندیشھ. شود مورد قضاوت قرار دھند مي

ابلھان و » آساي فوج ھیوال و غول«مدرسھ براي سراسر افراد ملت میسر گردد  صورتي كھ دسترسي بھ
خواھند آمد كھ مزایا و قدرتھاي الزم را از چنگ تنھا طبقاتي كھ  لوحان دستخوش رؤیا در صدد آن بر ساده
ودند و داران كھ نگران رقیبان ب كارخانھ. توانند نظم اجتماعي و تمدن را نگھداري كنند، بھ در آورند مي

خاستند، در آموختن حقوق بشر و شكوه مدینة  گذاران در جستجوي كارگر ارزان برمي تحت فشار سرمایھ
كاران كھ نامش  گادوین از قول یكي از محافظھ. یافتند فاضلھ بھ كودكان كارگر ھیچ سود و ارزشي نمي

ذیري در مغز عوام تولید فساد این اصول، سرانجام و بھ شیوة اجتناب ناپ«: كند معلوم نیست چنین نقل مي
اجرا در آورده شود، ھمھ نوع   و ھر آینھ كوشش بھ عمل آید تا این اصول بھ مرحلة… خواھد كرد، 

دانش و ذوق، پیشرفت و ترقي فھم و قوة ادراك، اكتشافات … . مصیبت و فاجعھ بھ بار خواھد آمد
  ».وحشیان بھ نابودي كشانیده خواھد شد خردمندان، زیباییھاي شعر و ھنر زیر پا لگدمال شده و توسط

، پاتریك كوھون رئیس پلیس سابق لندن برآورد كرد كھ دومیلیون كودك در انگلیس و ویلز ١٨٠۶در سال 
الگزاندرماري زبانشناس، در نتیجة تحقیقات  ١٨١٠در سال . نصیب ھستند از آموزش و پرورش بھ كلي بي

آمارھاي رسمي  ١٨١٩در سال . گران كشاورزي بیسواد ھستندخود بھ این نتیجھ رسید كھ سھ چھارم كار
رفتند و این رقم  كودك در انگلیس و ویلز بھ دبستان و دبیرستان مي ۶٧۴‘٨٨٣حاكي از آن بود كھ تعداد 

ویلیام پیت پیشنھاد كرد حكومت براي آموزش  ١٧٩۶وقتي در سال . داد یك پانزدھم جمعیت را تشكیل مي
س كند، عدة نمایندگان موافق با این الیحھ بھ حد نصاب الزم نرسید، و زماني كھ بھ اي مدارسي تأسی حرفھ
اي بھ پارلمنت تقدیم داشت كھ دولت در ھر یك از بخشھاي روستایي یك  ، سمیوئل ویتبرد الیحھ١٨٠۶سال 
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ویب كرد ولي مجلس عوام آن الیحھ را تص) این اقدام در اسكاتلند قبًال بھ عمل آمده بود(مدرسھ تأسیس كند 
مجلس لردان، بھ عذر آنكھ در آن الیحھ آموزش و پرورش بر اساس اصول مذھب قرار داده نشده است، از 

  . تصویب آن سر باز زد

اي امكان آموزش را فراھم  دانستند براي برخي از كودكان خود تا اندازه ھاي مذھبي بر خود واجب مي فرقھ
  اي را دایر نگھداشتھ بود رس خیریھ، مدا»انجمن ترویج دانش مسیحي«. آورند

آن مدارسي ھم كھ بھ ھمت . رفت فراتر نمي ١۵٠‘٠٠٠ھا از  آموزان در این مدرسھ ولي شمارة كل دانش
مجریان قانون حمایت از . پرداخت دوشیزه ھنامور تأسیس شده بود تقریبًا بھ چیزي جز تعلیمات مذھبي نمي

كودك كھ تحت سرپرستي و  ١٩۴‘٩١۴نفر از مجموع  ٢١‘۶٠٠بینوایان و فقرا موفق شدند فقط براي 
. ھا مجھز و آماده سازند اي تأسیس كنند تا آنان را براي اشتغال در كارخانھ ادارة خود داشتند مدارس حرفھ

این كتاب براي كودكان، . گرفتند و آن ھمان انجیل بود در مدارس مذھبي، كودكان یك چیز را خوب یاد مي
حكومتشان بود، و در میان مجموعة بدبختیھا، بیعدالتیھا، گمراھیھا، و سرگشتگیھاي  ایمان و ادبیات و

  .شد زندگي براي آنان در حكم مایملك با ارزشي محسوب مي

ابداع كرد كھ بھ » اي روش خلیفھ«، دكتر اندروبل، بھ خاطر تأمین كمبود آموزگاران، یك ١٧٩٧در سال 
دستیار آموزگار در دبستانھایي كھ مربوط بھ كلیساي انگلیكان  موجب آن از شاگردان بزرگسال بھ عنوان

مسیحیان   سال بعد، جوزف لنكستر شبیھ ھمین نظام را مبتني بر اصول مورد قبول ھمة. شد بود استفاده مي
ارباب كلیسا از اجراي این روش جدید كھ در نظر آنان خارج از چارچوب مشخص . معمول داشت

لنكستر را بھ عنوان یك ملحد و مرتد و ابزار دست شیطان مورد . امتناع ورزیدند نمود ھاي مذھبي مي فرقھ
، جیمز میل، ١٨١٠در سال . طعن و نكوھش قرار دادند و كولریج نیز بر این حكم محكومیت صحھ نھاد

را بنیان نھادند تا مدارس » انجمن سلطنتي لنكستري«لرد بروام، فرانسیس پلیس و سمیوئل راجرز 
اسقفان كلیساي انگلیكان كھ از پیشرفت . ھاي مذھبي مختلف را توسعھ دھند ي و غیروابستھ بھ فرقھغیرمذھب

انجمن آموزش فقیران بر اساس اصول «این انجمن دستخوش وحشت شده بودند بھ رقابت برخاستند و 
تدائي ملي ، نظام آموزش اب١٨٧٠تا قبل از فرا رسیدن سال . را تأسیس كردند» مورد قبول كلیساي رسمي

  .اي در سراسر انگلستان رواج پیدا نكرد و فارغ از وابستگیھاي مذھبي و فرقھ

آمدند توسط معلمان سرخانھ،  آموزش دبیرستاني و دورة عالي براي كساني كھ از عھدة مخارج آن برمي
بي، دبیرستانھاي ملي ایتن، ھارو، راگ. گشت ، سخنرانھا و دو دانشگاه میسر مي»ملي«دبیرستانھاي 

گرفتند، درھایشان بر روي پسران  وینچستر، وستمینستر و چارترھاوس، كھ جملگي از شاگردان شھري مي
توانستند  اي مي طبقة اشراف و نجیبزادگان گشوده بود و گاه بھ گاه از فرزندان بورژواھاي توانگر نیز عده

و از جملھ زبانھا و ادبیات یونان  برنامة دروس بھ طور عمده منحصر بھ مباحث كالسیك. بھ آنھا راه یابند
شد، ولي والدین  بعضي مواد مربوط بھ علوم نیز در كنار آن دروس كالسیك تدریس مي. و روم باستان بود

كردند میل داشتند اوالدشان براي تصدي كارھاي دولتي و  فرزنداني كھ در این دبیرستانھا تحصیل مي
جامعھ تربیت شوند و بر این اعتقاد بودند كھ یك نوجوان در  معاشرت با افراد طبقة مؤدب و منزه و باالي

صورتي كھ تاریخ و ادبیات یونان و روم باستان و ھمچنین فن سخنوري را بیاموزد براي تصدي آن گونھ 
. مشاغل در آینده، بھتر تربیت و تجھیز خواھد شد تا آنكھ فیزیك و شیمي و شعر و ادبیات انگلیسي فرا گیرد

  ، میلتن را در برنامة دروس این مدارس گنجانده بودند زیرا وي با وجود این

  .سرود انگاشتند كھ اشعار التیني را بھ ھمان آساني و فصاحت اشعار انگلیسي مي بھ عنوان یك رومي مي

خدمتگزاري شاگردان فرودست بھ شاگردان «اي از شالق و  انضباط در این مدارس ملي بھ كمك آمیزه
. خوردند شدند، توسط دبیران شالق مي شاگرداني كھ مرتكب خطاھاي عمده مي. گشت برقرار مي» فرادست

اگردان خدمت شاگردان بھ شاگردان دیگر عبارت از این بود كھ شاگردان كالسھاي پایینتر براي ش
ھا و پیغامھایشان را بھ  نامھ: كالسھاي باالتر كارھایي بھ صورت رایگان و بي چون و چرا انجام دھند
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مقصد برسانند؛ كفشھایشان را واكس بزنند؛ چایشان را حاضر كنند؛ چوگان و توپ كریكت آنان را حمل 
مت این روش بر این فرضیھ استوار حك. كنند؛ و تشرزدنھا و ایرادگیریھاي آنان را بشنوند و دم بر نیاورند

اي مشابھ  فرضیھ. (بود كھ یك جوان باید اول فرمان بردن را بیاموزد تا براي فرمان راندن شایستگي یابد
این، در ارتش و نیروي دریایي حكمفرما بود و در این دو نھاد نیز انضباط از طریق شالق زدن، خدمت 

توان گفت كھ  بدین سان مي. گشت سلیم و رضا برقرار ميكھتر بھ مھتر و اطاعت ھمراه با سكوت و ت
بلكھ در سالنھا و اطاقھاي » درمیدانھاي بازي و ورزش ایتن و ھارو«پیروزیھاي ترافالگار و واترلونھ تنھا 

زماني كھ یكي از این شاگردان كھتر كھ مدتي خدمت شاگردان مھتر .) ریزي شده بود مدارس ملي نیز پایھ
اي  آمد چنان روحیھ د بھ كالسھاي باالتري رسید و در زمرة شاگردان ارشد مدرسھ در ميرا كرده بود، خو

در این پرورشگاھھاي آریستو . بست كرد و آن را دقیقًا بھ كار مي یافتھ بود كھ خود از آن روش دفاع مي
برابر  خانوادگي  نامة ھمة كھتران صرفنظر از ثروت و شجره: كراسي، یك نوع دموكراسي برقرار بود

در صورتي كھ از گرویدن بھ رشتة بازرگاني و سوداگري (التحصیالن از این مدارس  فارغ  بودند؛ و ھمة
نگریستند و بر دیگران، ھر چند ھم با استعداد و  بر ھمدیگر چون ھمگناني برابر مي) ورزیدند اجتناب مي

  .كردند شایستھ بودند، بھ چشم زیردستان نگاه مي

بھ یكي از دو دانشگاه آكسفرد یا كیمبریج راه  - معموًال در ھجدھسالگي -ن دبیرستانھاالتحصیالن ای فارغ
این دانشگاھھا دیگر آن منزلت و رفعت . درآیند» دانشجو در طلب درجھ«یافتند تا در آنجا بھ عنوان  مي

حطاط و ادوارد گیبن مصنف اثر مشھور ان. دوران اواخر قرون وسطي و آغاز دوران رنسانس را نداشتند
سقوط امپراطوري روم، تنھا كسي نبود كھ از روزھاي دوران تحصیل خود در آكسفرد با افسوس و تلخي 

راند؛ چرا كھ بھ نظرش بیشتر آن اوقات گرانبھا را در راه مطالعات نامربوط بھ ھدر داده بود  سخن مي
و از ھمچشمي و رقابت ). ودگرچھ او از آموختن التین و یوناني در این دانشگاه سود فراواني برده ب(

. كرد دانشجویان در قمار، میخوارگي، معاشرت با روسپیان و منازعھ با شھروندان آكسفرد شكایت مي
آموزش دروس توسط استاداني . پذیرفتھ شدن در این دو دانشگاه منوط بھ تأیید كلیساي رسمي انگلستان بود

  شجو را بھ عھده داشت و معلومات خود را ازگرفت كھ ھر یك از آنان تعلیم چند نفر دان صورت مي

در این دو دانشگاه نیز . ساخت طریق ایراد سخنرانیھا یا آموزش در كالس بھ آن دانشجویان منتقل مي
اول اھمیت بود؛ ولي ریاضیات، حقوق، فلسفھ، و   تدریس زبان و ادبیات یونان و روم باستان در مرحلة

ھا استادان  در این رشتھ. یي در برنامة دروس دانشگاه یافتھ بودتاریخ دوران معاصر نیز براي خود جا
یافتند؛ و ھمچنین  كردند گرچھ عدة كمي از دانشجویان در محضر سخنراني آنان حضور مي سخنراني مي

  .شد ھاي نجوم، گیاھشناسي، فیزیك، و شیمي در این دو دانشگاه تدریس مي رشتھ

در . آمد بھ حساب مي) ویگھا(و كیمبریج در زمرة گروه لیبرالھا ) توریھا(كاران  آكسفرد جزو گروه محافظھ
و نھ گانھ فرقة كالوینیستھا بھ عنوان شرط ورود بھ دانشگاه، دیگر  دانشگاه اخیر، پیروي از مواد سي

شدند كھ پیرو كلیساي انگلستان  ضرورتي نداشت ولي فقط كساني موفق بھ دریافت درجة دانشگاھي مي
. ریشھ دوانیده و نضج گرفتھ بود) كیمبریج(در این دانشگاه  ١٧٨۵داري از سال  علیھ بردهمبارزه . بودند
ھاي علمي در دانشگاه كیمبریج نسبت بھ آكسفرد، از استادان بھتر و دانشجویان بیشتري برخوردار  رشتھ

. ن عقبتر بودندبود، ولي ھر دو دانشگاه از نظر منزلت علمي از دانشگاھھاي آلماني و فرانسوي در آن زما
كیمبریج در رشتة فلسفة خود، آثار الك، . شد در آكسفرد فلسفھ بر اساس تعلیمات و آثار ارسطو تدریس مي

یافتند؛ در  المللي مي كرد كھ شھرت و اعتبار بین كیمبریج فضالیي تربیت مي. ھارتلي و ھیوم را گنجانده بود
بھ فصاحت كالم و تدبیر و سیاستمداري جھت حالي كھ ھدف آكسفرد، تعلیم و تربیت مرداني مجھز 

ھا، با  نمایندگي پارلمنت بود بدین امید و اطمینان، كھ این مردان پس از گذشتن از فراز و نشیب تجربھ
  .برخورداري از ارتباطھاي سودمند خانوادگي، براي ایفاي نقش درحكومت انگلستان آمادگي حاصل كنند

V - اخالق  
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  زن و مرد . ١

اي كھ در آن حكومت طبقة اشراف مستقر بود، اقتصادي در حال تحول داشت، بین دولت و كلیسا  از جامعھ
اي كھ  نمود، و در جامعھ اتحاد برقرار بود، آموزش و پرورش از نظر محتوا و شمول آن چنان محدود مي

ت، انقالب و میراث ملي زماني بر اساس انزواطلبي استوار بود و قوام داشت و اكنون با گسترش ارتباطا
  جنگ، چنان میراثي مورد تنازع و تھدید قرار گرفتھ بود، چھ نوع اخالقیاتي ممكن بود بروز و ظھور كند؟

مند بھ  مردان و زنان بھ طور طبیعي موجوداتي پایبند اخالق نیستند، زیرا غرائز اجتماعي آنان كھ عالقھ
ھایي كھ در  انگیزه - رسد اي فردي ایشان نميھ ھمكاري است، از نظر نیرومندي و استواري بھ پاي انگیزه

  خدمت نفس است؛ و 

شود مگر آنكھ قانون، اراده و قدرت گروه و اجتماع را  اجتماعي تقویت یابد و این دو مقصود حاصل نمي
بر  »تابوھا«بیان دارد؛ و قوانین اخالقي از طریق خانواده، كلیسا، مدرسھ، عقاید عمومي، آداب و رسوم و 

با توجھ بھ آنچھ گفتھ شد، در آن زمان جرم و جنایت در انگلستان بین . رفتار و كردار مردم تأثیر بگذارد
موارد زیادي از نادرستي و سیلي از روابط . بھ نحوي اجتناب ناپذیر بسیار باال بود ١٨١۵تا  ١٧٨٩سالھاي

ھا و زنان  بول كنیم، روسپیخانھاگر سخنان ھوگارث و بازول را ق. جنسي قبل از ازدواج وجود داشت
طبقة اشراف، سروكار داشتن با روسپیان را . ولگرد خیاباني در لندن و شھرھاي صنعتي فراوان بود

دست ترنر وسایر ھنرمندان انگلیسي  لرد اگرمنت، میزبان گشاده. خرجتر از داشتن معشوقگان یافتھ بود كم
با … . ز طریق آنان پدر یك خیل از كودكان گشتھ بودشد گروھي از معشوقگان گرد آورده و ا گفتھ مي«

توانیم اخالق  ما مي» .افزود وجود این، چنین شایعاتي فقط بر عالقھ و دلبستگي دوستانش نسبت بھ وي مي
طبقات ممتاز جامعة انگلستان را از روي نرمش و خوش مشربیي كھ بھ كمك آن خود را با راه و روش 

این شاھزاده در میان شھوترانترین «. رنگ ساختند مورد قضاوت قرار دھیمپرینس آو ویلز ھماھنگ و ھم
توان حدس زد  مي» .ترین اشرافي كھ از قرون وسطي تا زمان انگلستان بھ خود دیده بود بزرگ شد و آلوده

م اند، زیرا ساخت خانوادة كشاورز و دھقان مستلز كھ طبقة كشاورزان بھ قوانین و اصول اخالقي پایبند بوده
وجود سلطة قوي و بي چون و چراي والدین بود، و مراقبت گریزناپذیر كھتران را از جانب مھتران 

با وجود این، طبقة كارگر در حال رشد، كھ از زیر پوشش چنان مراقبتي بیرون .كرد خانواده ایجاب مي
ختن بھ منھیات تقلید داد، از رفتار استثمارگران خویش در پردا جا كھ درآمدش اجازه مي آمده بود، تا آن

ھا و كارگاھھاي غیربھداشتي و خارج از  دستمزد قلیل كارگران در صنایعي كھ در كارخانھ«. كرد مي
ھا  زیرا زنان كارگر در این نوع كارخانھ. »ساخت نظارت دولت مستقر بود این وسوسھ را افزونتر مي

خود، پول بخور نمیري بر دستمزد بسیار  شدند كھ با در اختیار گذاردن تن دستخوش این وسوسھ و اغوا مي
  .ناچیز خویش بیفزایند

بھ . اناث دوازده سال بود  ذكور چھارده سال و براي طبقة  ، سن قانوني ازدواج براي طبقة١٩٢٩تا سال 
. رفت شد كھ در آن پول عامل اساسي بھ شمار مي طور معمولي و عادي، ازدواج یك دادوستد تلقي مي

از چھ   ا زن از نقطھ نظر ازدواج بر این اساس بود كھ ھر یك در حال حاضر یا در آیندهمقبولیت یك مرد ی
روز و شب در حال نقشھ ) خوانیم آن چنانكھ در داستانھاي جین اوستن مي(مادران . درآمدي برخودار باشد

نبة استثنا ازدواج بر مبناي عشق ھنوز ج. كشیدن بودند تا دخترانشان را بھ مردان پولدار شوھر بدھند
  ازدواجھایي كھ بر اساس عرف و . شد ھاي ادبي چنین ازدواجي ستوده مي داشت، گرچھ در نوشتھ

بایست با حضور یك كشیش  ازدواجھاي رسمي مي. شد گرفت از نظر قانوني بھ رسمیت شناختھ مي سر مي
در . شدند مغتنم شمرده مي ھا معموًال پرجمعیت بودند، زیرا فرزندان از نظر اقتصادي خانواده. انجام گیرد

جلوگیري از . كرد ھاي كشاورز مصداق پیدا مي ھاي كارگر، این موضوع اندكي كمتر از خانواده خانواده
میزان رشد جمعیت در حال افزایش بود ولي البتھ بھ خاطر مرگ و . دار شدن در مراحل ابتدایي بود بچھ

وسایل و مراقبتھاي درماني و بھداشتي، نرخ این  میر نوزادان و سالخوردگان، عدم تغذیة كافي، نبودن
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توسط زن گرفتھ ) ١٨٠١بعد از سال (طالق توسط شوھر یا . زناكاري رواج بسیار داشت. افزایش كند بود
از طرفي رعایت این چھارچوب قانوني . شد ولي فقط در چارچوب قانوني كھ از پارلمنت گذشتھ بود مي

حكم طالق صادر  ٣١٧، یعني زمان تعدیل قانون مزبور، فقط ١٨۵٩ چنان پرخرج بود كھ تا قبل از سال
آمد و ھر گونھ اموال منقول  ، اموال منقول زن پس از ازدواج بھ تملك شوھر در مي١٨۵٩تا سال . شده بود

زن تملك خود را . یافت ھم كھ پس از ازدواج در اختیار زن در آمد خود بھ خود بھ مالكیت شوھر انتقال مي
ھر آینھ زني قبل از شوھر . رسید كرد اما ھر گونھ در آمد حاصل از زمین بھ شوھر مي حفظ مي بر زمین
  . گرفت كرد كلیة اموال منقول و غیر منقولش بھ شوھر وي تعلق مي فوت مي

بنا بر سنت وقف، . شنویم ولي عدة چنین زناني اندك بود از وجود زنان ثروتمند در این دوران چیزھایي مي
امالك خود را براي  -كرد و در بسیاري موارد چنین مي -توانست پسري در قید حیات نداشت ميپدري كھ 

یكي از بستگان ذكورش بھ ارث بگذارد و دخترانش را وابستھ و بھ امید دوستي یا نزاكت و احسان چنان 
  .دنیاي آن روزگار، دنیاي مردان بود. قوم و خویشي رھا سازد

  مري وولستنكرافت -٢

عادت، اغلب زنان انگلیسي را بھ این نابرابریھا خو داده بود، ولي بادھایي كھ در این زمان از عرف و 
مري . انگیخت تا زبان بھ اعتراض بگشایند وزید، بسیاري از رنجدیدگان را بر مي فرانسة انقالبي مي

یكي از  كرد و صدایش را بھ صورت وولستنكرافت یكي از این زنان بود كھ نابرابریھا را حس مي
  .رساترین دادخواھیھایي كھ برا ي آزادي زنان بھ عمل آمده بود بلند كرد

ولي در این كار با شكست . پدرش یكي از اھالي لندن بود كھ تصمیم گرفت بھ كشاورزي مشغول شود
بھ میخوارگي افتاد و سھ دخترش را بھ حال خودشان رھا . رو شد و ثروت و ھمسرش را از دست داد بھ رو

اي گشودند؛ مورد تحسین سمیوئل جانسن قرار گرفتند؛  آن سھ خواھر مدرسھ. آورند تا نان خویش را در كرد
مري بھ عنوان یك معلم سرخانھ مشغول كار شد، ولي پس از . ولي سرانجام كارشان بھ ورشكستگي كشید

  ھا بچھ«یكسال از كار خود اخراج شد زیرا 
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  )آرشیو بتمان(مري وولستنكرافت : اوپيچاپ سنگي از روي تابلویي اثر جان 

در این بین، مري چندین كتاب نوشت و از جملھ در » .داشتند معلم سرخانھ را از مادرشان بیشتر دوست مي
  . كتابي تحت عنوان استیفاي حقوق زن نگاشت) ١٧٩٢(و سھ سالگي  سي

د، با این اشاره كھ چون مجلس اھدا كر» پریگور، اسقف فقید اوتون - آقاي تالران«مري این كتاب را بھ 
را صادر كرده از نظر اخالق موظف و ناگزیر است ) حقوق مرد(مؤسسان فرانسھ اعالمیة حقوق بشر 
مري در نگارش كتاب سخني بسیار متین بھ كار برد؛ اصول اخالقي . اعالمیة حقوق زن را نیز انتشار دھد

بھ كشور بیان داشت؛ و تقوا و خداوند را در رأس  را كامًال در مد نظر قرار داد؛ وفاداري خود را نسبت
در این كتاب وي . مخاطره باشد این ھمھ شاید بھ خاطر آن بوده است كھ راھش ھموارتر و بي - قرار داد

نظر بھ اینكھ «دربارة حق شركت در انتخابات براي زنان كمتر سخني بھ میان آورد زیرا بھ زعم وي 
گي پارلمنت در انگلستان بھ صورت دستاویز راحت و بي دردسري براي سراسر نظام انتخاباتي و نمایند

استقرار خودكامگي است، زنان نیازي بھ شكایت ندارند چون آنان نیز بھ عنوان یك طبقة پر جمعیت از 
توانند دھانھاي گرسنة  زنان نیز در حالي كھ نمي. آیند كارگران سختكوش و زحمتكش بھ حساب مي

ن خالي ببندند براي پشتیباني از خاندان سلطنت، سھمي از دستمزد و درآمد ناچیز خویش كودكانشان را با نا
كنم كھ زنان باید نمایندگاني در پارلمنت داشتھ باشند، نھ آنكھ  من تصور مي«با وجود این، » .پردازند را مي

ظر گرفتھ ھیچگونھ سھم مستقیمي در مذاكرات و مشاورات و تصمیمگیریھاي حكومت براي آنان در ن
مري بھ عنوان مثالي و شاھدي بر قانونگذاري بر مبناي جنسیت، بھ قوانین ارشدیت، نخست » .نشود

عرف و عادت حتي از قانون نیز بیرحمتر بود زیرا بر یك زن بھ خاطر یك . زادگي و وقف اشاره كرد
در «ماند،  ميگذاشت كھ در سراسر عمر بھ عقوبت آن گرفتار  لحظھ اعراض از عفاف لكة ننگي مي

  ».كردند شدند حفظ مي صورتیكھ مردان احترام و آبروي خود را حتي در آن زمان كھ مرتكب گناه مي
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شدند كھ  چھ بسا برخي از خوانندگان كتاب مري از خواندن این مطلب در كتاب وي دچار حیرتي شدید مي
. ي خاطر را بر زبان آوردیك زن حق دارد بھ ھنگام مقاربت، ارضاي خاطر جسمي حس كند و این ارضا

عشق در صورتي كھ بھ عنوان اشتھایي حیواني انگاشتھ شود «داد كھ  ولي او بھ ھر دو جنس زنھار مي
و واقعیت این است كھ آن » .رود تواند براي زماني دراز خود را تغذیھ كند بلكھ خیلي زود از بین مي نمي

عنوان یك رابطة جسمي باید بتدریج جاي  عشق بھ» .زودگذرترین شور و ھیجانھاست«ارضاي خاطر 
شود كھ  این كار نیز مستلزم احترام متقابل است و احترام نیز در صورتي تأمین مي. خود را بھ دوستي بدھد

بدین سان نخستین . ھر یك از دو زوج، در دیگري یك خصیصة فردي و در حال پیشرفت و شكوفایي بیابد
یافتن معایب و كاستیھاي اوست و توجھ بھ این واقعیت كھ آزادي  گام در راه آزادي زنان، تشخیص و در

  .زن منوط بھ آموزش مغز وي و پرورش رفتارش خواھد بود

انگیزد تا  آید و او را برمي اي كھ جنس مذكر را خوش مي تظاھر بھ ضعف و كمرویي یعني نكتھ: پردازد مي
بیني،  د؛ اعتیاد بھ قمار، غیبت، طالعتفوق و برتري خود را بر جنس مخالف حق مسلم خویش بینگار

  .سراییھاي ادبي و مجذوب لباس و خودآرایي گشتن احساساتي بودن، رغبت بھ خواندن ترھات و یاوه

طبیعت ، موسیقي، شعر، دلربایي از زنان، جملگي بدان جھت متمایل است كھ از زنان موجوداتي 
حد متعادل، طبعًا موجب سستي غیر فعال  و چنین حساسیت بیش از… احساساتي و شورانگیز بسازد، 

شود و قوة فھم و ادراك را از رسیدن بھ آن كمال واالیي كھ باید بدان  شدن سایر نیروھاي مغز و فكر مي
گیرد، كوشش در ارتقاي فھم و درك  زیرا، ھمچنان كھ سالھاي عمر فزوني مي… دارد،  نایل شود باز مي

  .دھد ساختن ھیجانات نشان ميتنھا راھي است كھ طبیعت براي آرام 

یافت، ناشي از نابرابري در امر  تقریبًا جملة این معایب و كاستیھایي كھ مري در زنان معاصر خود مي
چنانكھ یك بانوي  –آموزش و پرورش، و نیز ناشي از توفیق مردان در این بود كھ زنان را وادارند تا 

دلپذیرترین امپراطوري شما اینست كھ مایة عیش مردان  بھترین و«چنین بیندیشند كھ  -نویسنده گفتھ بود
  ».باشید

سراییھا و تظاھرات بیھوده بیزار بود، و با اندوه و حسرت بر آن زنان فرانسوي  مري از نیرنگھا، یاوه
آموختھ بودند   ورزیدند، و برخي از آنان نگریست كھ بر دستیابي بھ آموزش و پرورش اصرار مي مي

در «. ھاي مغز و فكر فرانسوي محسوب شود بنگارند كھ در زمرة زیباترین فرآوردهھا و آثاري  نامھ
اي مشھود و ملموس، بیش از قسمتھاي دیگر دنیاي اروپایي  فرانسھ، امكان توسعھ و انتشار دانش، بھ گونھ

مدتھا پیش دانم كھ از  اي مرھون آن ارتباط و تماس اجتماعي مي فراھم است، و من این امتیاز را تا اندازه
  :مري وولستنكرافت، یك نسل قبل از بالزاك چنین نوشت» .بین دو جنس از آن كشور وجود داشتھ است

سالھ را  دھند، زنان سي فرانسویان كھ در برداشتھا و تلقي خود از زیبایي، فكر و ذھن بیشتري دخالت مي
زندگي خود برسند، كھ   ن مرحلةدھند كھ زماني بھ كاملتری آنان بھ زنان مجال مي… . شمارند مرجع مي

آدمي بدھد كھ  سرزندگي و نشاط جاي خود را بھ منطق و خردمندي و بھ آن وقار و باشكوھي در منش 
سالگي  سالگي، بدن در حال شكوفایي است؛ تا سي در جواني، تا بیست… نشانة روشن رشد و بلوغ است 

شود و  عطاف پذیر چھره روز بھ روز محكمتر ميھاي ان شود؛ ماھیچھ استخوانھا نیرومندتر و محكمتر مي
زند و  بخشد، بدین معني كھ پویایي ذھن را با قلم آھنین تقدیر رقم مي بھ سیماي آدمي شخصیت و ھویت مي
اي را ھم كھ  دھد كھ درون شخص چھ نیروھایي نھفتھ است بلكھ شیوه بدین ترتیب نھ تنھا بھ بیننده نشان مي

  .كند گیرد، بازگو مي ر ميشخص آن نیروھا را بھ كا

  مري معتقد بود كھ معایب و كاستیھاي زنان معاصرش تقریبًا جملگي مربوط بھ محرومیت زنان از 

جنس مردان بینگارند؛ و ھمچنین آنان را بھ عنوان یك شيء   وادارند تا خود را قبل از ازدواج چون بازیچة
بھ نظر مري، براي . زایي بعد از ازدواج تلقي كنند تزییني و خدمتكاران گوش بھ فرمان و ماشینھاي بچھ
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آیند،  عالي جسم و مغز خود برآنكھ بھ ھر دو جنس فرصت و امكان برابر داده شود تا در صدد تقویت و ت
باید  - اي مناسب حال خود مشغول شوند تا زماني كھ بخواھند بھ آموزشھاي فني و حرفھ - پسران و دختران

در كنار ھم آموزش و پرورش بیابند و مواد درسي آنان، و تا جایي كھ میسر باشد، ورزشھاي آنان نیز 
ستھ و بایستھ از نظر بدني نیرومند شود و از لحاظ مغز ھر زن باید بھ اندازة شای. یكسان و برابر باشد

ولي، در عین حال، . پرورش یابد تا بتواند، در صورتي كھ ضرورت ایجاب كند، معاش خود را تأمین كند
سازد و از  آنچھ موجب تضعیف قدرت و سیرت مادر شدن باشد، زن را از قلمرو خاص خود دور مي«

یا زود وظایف زیست شناسي و تفاوتھاي مربوط بھ فیزیولوژي، نقش  دیر» .آورد مقام ممتازش فرود مي
در صورتي كھ مادري بر اساس وظایف خاص مادري . متمایز ھر یك از دو جنس را معین خواھند ساخت

رفتار كند براي سالمت جسم و جان خویش گام بزرگي برداشتھ است و توجھ بھ ھمین وظایف ممكن است 
ھا از نظر شمار افراد، كوچكتر ولي از نظر بنیة جسمي و روحي قویتر از آب  دهمنجر بدان شود كھ خانوا

اندیشھ و ھدف اساسي آزادي زن باید بھ وجود آوردن مادر تحصیلكرده و فھمیده باشد كھ با . در آیند
  . ھمسري تحصیلكرده و فھمیده در اتحادي برابر زندگي كند

كتاب خود را بھ زیور طبع آراست از دریاي مانش عبور كرد نویسندة جوان و ھوشیار و با استعداد وقتي 
انقالب در آن كشور شده بود ولي   و خود را بھ فرانسھ رسانید، زیرا از چندي قبل مجذوب سالھاي خالقة

در آنجا مري . جمعي آغاز شده بود وقتي پایش بھ خاك آن كشور رسید دوران وحشت و كشتارھاي دستھ
پاریس بھ نام كپتین گیلبرت ایملي شد و موافقت كرد، بدون آنكھ بینشان عقد  عاشق یك آمریكایي مقیم

آن مرد پس از آنكھ مري را حاملھ ساخت، . ازدواجي صورت گیرد، زندگي مشتركي را با وي آغاز كند
رسیدگي بھ امور بازرگاني و اشتغاالت دیگر براي   دیگر پاي ارادتش سست شد، و پس از چندي بھ بھانة

. كرد بھ سویش باز گردد اش تمنا مي ھاي مري كھ در آن از مرد مورد عالقھ نامھ. شد از او دور مي ماھھا
ھایي است كھ یك نسل قبل از وي  ثمر بودن، نظیر نامھ از نظر فصاحت و شیوایي و ھمچنین از لحاظ بي

دش را بھ دنیا آورد مري فرزن ١٧٩۴در سال . دولسپیناس، نگاشتھ شده بود توسط زني دیگر، بھ نام ژولي
ایملي كھ دیگر نزد . ولي زاده شدن این فرزند موجب آن نگشت كھ پدر را بھ مادر و فرزند پایبند سازد

اي بھ وي اطالع داد آماده است ھر سال مبلغي جھت تأمین معاش مادر و فرزند برایشان  مري نبود در نامھ
یك بار در . بھ انگلستان بازگشت ١٧٩۵د و در سال مري از قبول چنین پیشنھاد كمكي امتناع ورزی. بفرستد

آمد خود را در در رودخانة تمز غرق سازد ولي كساني كھ شاھد آن منظره بودند بھ نجاتش شتافتند  صدد بر
  .و او را از رودخانھ بیرون كشیدند

دو براي ھیچ یك از آن . عرفي وي در آمد  سال بعد مري با ویلیام گادوین آشنا شد و بھ صورت زوجة
با وجود این بھ خاطر فرزندي كھ . حكومت و دولت، در زمینة تنظیم امر ازدواج مردم حقي قایل نبودند

انتظار بھ دنیا آمدنش را داشتند، تصمیم گرفتند بھ برگزاري آداب مذھبي عقد ازدواج تن در دھند، و این 
تن ازدواج خود احساس شرم مري و گادوین كھ از قانوني ساخ. صورت گرفت ١٧٩٧مارس  ٢٩امر در 

كردند، این واقعیت را كھ دیگر روابطشان مبتني بر گناه نیست زیرا كھ بھ صورت شرعي زن و شوھر  مي
مري در جرگة یك عده نویسنده و اندیشمند . داشتند ستیز خود پنھان نگاه مي اند، از دوستان مذھب شده

وشامل گادوین، تامس ھولكرافت، تام پین،  - عصیانگر كھ بھ دور جوزف جانسن ناشر گرد آمده بودند
بلیك براي بعضي از كتابھاي (براي چند صباح درخششي پیدا كرد  - شد ویلیام وردزورث و ویلیام بلیك مي

، مري وولستنكرافت، در حالي كھ دستخوش رنج و درد ١٧٩٨اوت  ٣٠در تاریخ ). وي تصاویري كشید
ده روز بعد . ر بود ھمسر آیندة شلي شاعر نامدار انگلیسي بشودفراواني بود، دختري بھ دنیا آورد كھ مقد

  .نیز خود جان بھ جان آفرین تسلیم كرد

  اخالق اجتماعي -٣

علیرغم انسانھاي استوار و منزھي كھ تاریخ نام آنان را ثبت نكرده است، ھر یك از طبقات اجتماعي 
قماربازي عمومیت داشت و . سھمي داشتند انگلستان در این دوران كمابیش در فساد و زوال اخالق عمومي
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میخوارگي تا حد . آزمایي ملي، در این كار دست داشت ، با برپا داشتن بخت١٨٢۶حتي خود دولت تا سال 
مستي بھ صورت یك بیماري بومي در آمده بود و بھانة گریز از سرما، مھ و باران مداوم، فقر بیداد كننده، 

ویلیام پیت و فاكس، در عین حال از . كشھاي سیاسي و یأس فلسفي، بودنزاعھا و مشاجرات خانوادگي، كشم
حسي  لحاظ عقاید و روشھاي سیاسي با ھم بسي اختالف داشتند، در طرفداري از دوام این بیھوشي و بي

 ١١ھا اجازه داشتند سراسر بعدازظھر شنبھ، شب یكشنبھ و تا ساعت  میخانھ. جامعھ با ھم موافق بودند
بایست  ھا مي باز باشند، زیرا كھ شنبھ روز پرداخت دستمزد ھفتگي كارگران بود و این میخانھصبح یكشنبھ 
افراد طبقة متوسط با . یافتند كھ از این دستمزد ھفتگي ھر كارگر، لقمة چرب و نرمي بربایند فرصتي مي

ردند؛ از این ك نوشیدند در حالي كھ طبقة ممتاز و اشراف در میخوارگي افراط مي اعتدال بیشتري مي
گذشتھ، اینان یاد گرفتھ بودند ھمھ جا مشروبشان را ھمراه داشتھ باشند تا مدام بنوشند و بھ صورت تغاري 

  .كھ از آن نشت كند در آیند

یك نوع اغماض و سھل انگاري خاص این فرصت را فراھم آورده بود كھ فساد سیاسي در ھمة مراحل 
اي شد، در بسیاري از موارد، آرا، بخشھا، انتصابات، مقامھا و  چنانكھ قبًال اشاره. حكومت رسوخ یابد

شد  بھ طور علني در معرض خرید و فروش گذاشتھ مي - اي اوقات مقامھاي كلیسایي و در پاره -مناصب
  درست مثل آنكھ سھامي در بازار بورس مورد داد و ستد 

براي بدست آوردن آراء بیشتر در جورج سوم كھ از نظر اخالق دست كمي از اتباعش نداشت، در اینكھ 
دید، و بھ ھمین جھت از توزیع مقامھا و مسندھا جھت  پارلمنت بھ بذل و بخشش بپردازد، ھیچ عیبي نمي

، ھفتادوشش نفر از نمایندگان پارلمنت ١٨٠٩و در سال . برخورداري از پشتیباني سیاسي ابایي نداشت
نفوذ پادشاه بھ آن سمت رسیده بودند طبعًا جزو چنین وضعي داشتند و چون با پشتیباني از پول و 

اي مقرب كھ یا از طریق خویشاوندي یا بھ  عده«. خواران و افراد گوش بھ فرمانش درآمده بودند جیره
آنكھ،  گرفتند بي شدند حقوقھاي گزافي مي خاطر سھیم بودن در منافع بھ طبقة ثروتمند و متنفذ وابستھ مي

اي كھ واقعًا بار سنگین مسئولیت كارھا را بر دوش داشتند از  در حالي كھ عده گونھ كاري انجام دھند؛ ھیچ
قضات، مسندھاي فرودست خود را در حوزة قضائیة » .بردند حقوقي بسیار ناچیز و ناكافي نصیب مي

گرفتند سھمي از حقوق و مزایایي را  فروختند و از كساني كھ برآن مسندھا قرار مي خویش بھ دیگران مي
  .ستاندند پرداختند مي ر قبال خدمات رسمي بھ آنان ميكھ د

قبًال بھ سختي و . حكومت بھ ھمان اندازه كھ مادي و پولپرست بود، از بیرحمي نیز نصیب داشت
دریایي،   كشاندن اجباري رھگذران بھ خدمت نیروي. ایم اي كرده ناپذیري قوانین كیفري اشاره انعطاف

. شد ، غذاي نامطبوع و انضباط بیرحمانھ براي چنین كسان محسوب ميدرآمدي براي یك حقوق ناچیز پیش
داشتند؛ و در نتیجة یكي از اعتصابات خدمة كشتیھا،  در موارد متعددي، خدمة كشتیھا سر بھ شورش برمي

با ھمة این احوال، ملوانان انگلیسي بھترین . یك بار بندرگاه لندن براي مدت یك ماه دستخوش تعطیلي شد
  .اند دان و جنگجویان دریایي در طول تاریخ بودهدریانور

جورج سوم فرماني  ١٧٨٧در سال . شد در انگلستان كوشش بسیاري در جھت اصالح اخالق مبذول مي
، میخوارگي )ناسزاگویي بھ مقدسات(صادر كرد كھ بھ موجب آن، لغو مقررات و مراسم روز یكشنبھ، كفر 

نتیجة . ستھجن، وسرگرمیھاي منافي اصول اخالق قدغن شده بودتا حد مستي، انتشار كتابھا و نشریات م
جرمي بنتم با انتشار رسالة اصالح . صدور این فرمان و آثار مترتب بر آن در جایي ثبت نشده است

دوازده نفري از شاگردان و پیروان كارآمد خود را جلو انداخت و خود  - ده) ١٨٠٩(پارلماني كاتشیسم 
مواعظي كھ . گرفت تا مظاھر پستي و عدم صالحیت سیاسیون را برمال سازندرھبري آنان را بر عھده 

آمد در حد خود تأثیر مطلوبي داشت؛  توسط روحانیون متودیست و طرفدار نص صریح انجیل بھ عمل مي
و آن زمان كھ انقالب فرانسھ این نگراني را در دلھا پدید آورد كھ ملتي كھ تا آن پایھ از نظر موازین اخالق 

ست گشتھ باشد نخواھد توانست با موفقیت و قاطعیت در برابر ھجوم فرانسھ پایداري كند یا مانع شورش س
. طلبان و واعظان تأثیر و مقبولیت بیشتري در مستمعان پیدا كرد و طغیان داخلي شود، سخنان آن اصالح

  ھاي مستھجن  ھا و تصاویر و نوشتھ علیھ دوئل، روسپیخانھ» انجمن جلوگیري از ارتكاب گناه«
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در پاك كردن لولة بخاریھا، اوضاع وحشتبار زندانھا، و خشونت و نامردمي بودن قوانین كیفري حمالت 
موجي از بشردوستي و عواطف انساني كھ قسمتي از آن ناشي از مذھب و قسمتي . سختي را آغاز كردند

تي و نیكوكاري در سراسر دیگر در اثر افكار عصر روشنگري بود موجب شد كھ آثار و افكار نوعدوس
  .انگلستان گسترده شود

در شھر ھال در  ١٧٩۵در سال . ناپذیرترین مصلحان اجتماعي انگلستان بود ویلیام ویلبر فورس خستگي
بھ دانشگاه كیمبریج راه . ثروتمندي بھ دنیا آمد كھ ھم مالك بود و ھم در كار بازرگاني دست داشت  خانوادة

یلیام پیت بود؛ و بھ ھمین جھت، وقتي ویلیام پیت بھ نخست وزیري منصوب یافت؛ دوست و ھمشاگردي و
این شخص كھ نفوذ . ویلبر فورس بدون دشواري بھ پارلمنت راه یافت) ١٧٨۴یعني بھ سال (شد، سال بعد 

در » انجمن تھذیب آداب و رسوم«كرد در تأسیس  جنبش روحانیون طرفدار نھضت انجیلي را احساس مي
از اینھا مھمتر آنكھ وي با توسل بھ این استدالل كھ چگونھ ملتي كھ بھ طور . گماشت ھمت ١٧٨٧سال 

نگرد، بھ تجارت برده سخت  ھاي افریقایي با تساھل مي رسمي پیرو مسیحیت است ھنوز بھ تجارت برده
  .اعتراض كرد

كشتیھاي انگلیسي ، ١٧٩٠در سال . در این زمان انگلستان در داد و ستد برده از ھمة كشورھا جلوتر بود
، ١٠‘٠٠٠، پرتغالیھا ٢٠‘٠٠٠كشتیھاي فرانسوي . برده را از افریقا بھ امریكا حمل كردند ٣٨‘٠٠٠

ھر یك . نفر را از افریقا اسیر كردند و در امریكا بھ بردگي فروختند ٢‘٠٠٠، و دانماركیھا ۴‘٠٠٠ھلندیھا 
شاید بتوان آن را جنایتبارترین عمل در تاریخ از این ملتھا، در حد امكانات و توانایي خود، در كاري كھ 

اي  از بنادر لیورپول و بریستول، كشتیھا مشروبات الكلي، اسلحھ، منسوجات پنبھ. بشریت نامید سھیم بودند
» ساحل غالمان«بھ ) از جملھ جواھرات بدلي و زر و زیورھاي بي ارزش(و اجناس بنجل و خرت و پرت 

در آنجا، غالبًا با ھمدستي رؤساي بومي كھ پولي ستانده بودند، آن ھم رؤساي . كردند افریقا حمل مي  در قارة
دادند و در مقابل، سیاھان اسیر شده را تحویل  ھاي آن كشتیھا را تحویل مي بومي مسیحي شده، محمولھ

این سیاھان توسط ھمان كشتیھا بھ سرزمینھاي ھند غربي و مستعمرات جنوبي انگلستان در . گرفتند مي
آمده را در انبارھاي كشتیھا، در حالي كھ جا براي  سیاھان بھ اسارت در. شدند مریكاي شمالي منتقل ميا

دادند و در بسیاري موارد بھ خاطر مانع شدن آنان از توسل بھ شورش یا خودكشي،  جنبیدن نداشتند، جا مي
آن بخت برگشتگان را زنده  غذا و آب بدان اندازه بود كھ. بستند دست و پایشان را بھ غل و زنجیر مي

وقتي كشتي دستخوش . تھویة محل نگھداریشان بسیار ناكافي و از بھداشت اصال خبري نبود. نگھدارد
شد، براي آنكھ بار آن را اندكي سبك سازند، بردگان بیمار و رنجور را بھ  طوفانھاي سخت اقیانوسي مي

كردند، زیرا ھر برده بیمھ بود و چھ بسا  نھج رفتار ميافكندند و گاھي با بردگان سالم نیز بھ ھمین  دریا مي
  گفتھ شده است كھ از تقریبًا بیست . اش از زندة وي ارزش بیشتري داشت مرده

شدند تا بھ مستعمرات ھند غربي آورده شوند فقط بیست درصدشان از سفر دریایي جان سالم بھ در بردند و 
شان  دادند در سفر بازگشت، محمولھ را آورده بودند تحویل ميوقتي كشتیھا آنچھ . بھ خشكي مقصد پا نھادند

یا عرق » رم«نیشكر تبدیل بھ مشروبي قوي موسوم بھ   در بریتانیا، آن شیرة. شیرة نیشكر آن سرزمینھا بود
گشت تا بھ عنوان سوغاتي شوم دوباره در  شد و ھمین عرق نیشكر دوباره بر كشتیھا انبار مي نیشكر مي

  .برده شود» ساحل غالمان« سفر بعدي بھ

كویكرھاي مقیم دو قاره پیشقدم شدند تا تجارت برده را مورد حمالت شدید انتقادي قرار دھند و بدین سان 
اي كھ بھ این خاطر  چندین نفر از نویسندگان در مبارزه. داري برداشتند نخستین گام را در راه الغاي برده

جان الك، الگزاندر پوپ، جیمز تامسن، ریچارد ساویج، ویلیام  :در انگلستان آغاز شده بود ھماواز شدند
رمان . آنان بانویي بھ نام افرا بن كھ كوششھایش از ھمگنان ذكورش دست كمي نداشت  كوپر و مقدم بر ھمة

انتشار یافتھ بود از اقتصاد سرزمینھاي ھند غربي كھ  ١۶٧٨این بانوي نویسنده بھ نام ارونوكو كھ در سال 
، ١٧٧٢در سال . كرد ري بردگان افریقایي استوار بود تصویري وحشتناك و تكاندھنده ترسیم ميبر بیگا

گرانویل شارپ كھ ازكویكرھا بود از ارل آومنسفیلد، باالترین مقام قضایي انگلستان، فرماني دریافت كرد 
دم بھ خاك آن كشور اي كھ ق كھ بھ موجب آن ورود بردگان بھ سرزمین انگلستان قدغن گشتھ بود و ھر برده

pymansetareh@yahoo.com



، تامس كالركسن، یك كویكر ١٧۶٨در سال . شد گذاشت در ھمان لحظة ورود، خود بھ خود آزاد مي مي
داري و داد و ستد ابناء بشر انتشار داد و طي آن نتایج یك  اي تحت عنوان رسالھ در باب برده دیگر، جزوه

یر انساني بھ طرزي جامع و گویا عرضھ عمر تحقیقات و بررسیھاي خود را دربارة این تجارب شوم و غ
پدر مكولي، (، كالركسن، شارپ، ویلبرفورس، جوسیا و جوودوزاكاري مكولي ١٧٨٧در سال . داشت

اي بھ  ، ویلبر فورس الیحھ١٧٨٩در سال . را بنیان گذارند» انجمن الغاي تجارت برده«) مورخ مشھور
اندركاران، مانع از  تمھ داده شود اما منافع دستمجلس عوام تقدیم كرد تا بھ آن تجارت ننگین بكلي خا

، ویلیام پیت یكي از غراترین و مشھورترین سخنرانیھایش را در ١٧٩٢در سال . تصویب آن الیحھ شد
ویلبرفورس در سالھاي . پارلمنت دربارة ھمین موضوع ایراد كرد ولي نتوانست نتیجة مطلوبي حاصل كند

مقدر چنان . در این باره تالش كرد و ھر بار با شكست مواجھ شدمجددًا  ١٨٠۵و  ١٨٠۴، ١٨٠٢، ١٧٩٨
آن الیحھ را با پیروزي از تصویب ) ١٨٠٧-١٨٠۶(بود كھ چارلزجیمزفاكس در دوران كوتاه وزارتش 

بدین سان پارلمنت سر تسلیم فرود آورد و ھر گونھ مشاركت بازرگانان انگلیسي را در . پارلمنت بگذراند
دانستند كھ  كردند مي كھ از او پشتیباني مي» قدیسین«ویلبرفورس و آن . ن ساختامر تجارت برده قدغ

بدین سان در مبارزة خود پیگیري و سرسختي نشان دادند تا آنكھ . پیروزي او تازه در حكم شروع كار است
ز یك ماه بعد ا. در گذشت ١٨٣٣ویلبرفورس در سال . جملگي بردگان موجود در خاك انگلستان آزاد شوند

  ٢٨مرگ وي در تاریخ 

   

  

  )آرشیو بتمان(تامس پین : حكاكي اثر ویلیام شارپ از روي نقاشي جورج رامني

  .داري و تجارت بردگان در سراسر سرزمینھاي تحت قلمرو انگلستان ملغا شد ماه اوت ھمان سال، برده
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VI - آداب و رسوم  

، نخستین ظھور كاله سبلندر بود كھ ١٧٩٧آورترین و پر سروصدا ترین رویدادھاي سال  یكي از حیرت
ظاھرًا این كاله را اولین بار یك خرازي فروش لندني بر سر گذاشت چون . قسمت باالي آن ابریشمین بود

جمعیت . معتقد بود انگلیسیان ذاتًا و بطور مادرزادي حق دارند كھ در بسیاري چیزھا بینظیر و یكتا باشند
شود كھ تني چند از زنان با دیدن چنان كالھي از شدت ناراحتي و حیرت  گفتھ مي. زیاد گرد او جمع شدند

ناشي از دیدن یك چیز نوظھور دچار غش و ضعف گشتند؛ ولي ھیچ مبتذلي نیست كھ خرازان و خیاطان 
مدت كوتاھي نگذشت كھ ھمة مردان وابستھ بھ . نتوانند از آن مدھاي نوظھوري را بر مردم تحمیل كنند

  .اشراف لندن از آن نوع كاله كھ شبیھ لولة بخاري بود بر سر نھادندطبقات مرفھ و 

عده زیادي . شد ریشھا تراشیده مي. بستن شمشیر بر كمر و نھادن كاله گیس بر سر بسرعت از رواج افتاد
رسید، ولي برخي از  ھایشان مي كردند كھ تا روي شانھ از مردان موھاي سر خود را آن قدر بلند مي

ي آنكھ شخصیت مستقل خویش را نشان دھند و محفوظ نگھدارند، موھایشان را كوتاه جوانان، برا
بلندي پاچة شلوار بھ ساق پایشان  ١٧٨۵در سال . شد بتدریج پاھاي مردان در شلوار پوشیده مي. كردند مي
شد  بند كفش بھ سرعت جایگزین سگك و قالب مي. بلندتر شد و بھ قوزك پا رسید ١٧٩٣رسید و تا سال  مي

كتھا و باالپوشھا بلند بود ولي از برودري دوزي در آنھا بھ . ساخت و سلطة آزار دھندة خود را برقرار مي
اما در ھمان احوال ھنر طراحان و خیاطان و پول توانگران در پدید آوردن . شد تدریج صرفنظر مي

انسة دوران ھیئت مدیره ھمچنانكھ در این زمان در فر. رفت ھاي متنوع و گرانقیمت بھ ھدر مي جلیقھ
آرا و متظاھر  اشراف با مردم عادي موجب پدیدار گشتن اشخاص خود  مشھود بود، آمیزش و برخورد طبقة

آرا را بھ عنوان آدمھایي كھ جز  چنین اشخاص جلف یاخود. بھ سر و وضع در انگلستان نیز شده بود
- ١٧٧٨(آرا  جورج بر این برومل خود. شناختند وررفتن بھ سر و وضع و ظاھر خود كاري نداشتند مي

در آراستن خود تخصص و مھارتي داشت و نیمي از روز خود را بھ لباس پوشیدن و تعویض آن ) ١٨۴٠
نامیدند دوست صمیمي و  مي» خودآرا«در دبیرستان ملي ایتن، جایي كھ شاگردان او را . كرد صرف مي

ین باور بود كھ لباس پوشیدن و آراستن سر و وضع مقرب پرینس آو ویلز بود؛ و این شاھزادة ولیعھد بر ا
  لیره بھ  ٣٠٠٠٠برومل كھ ثروتي معادل . تواند نیمي از ھنر فرمانروایي و پادشاھي باشد مي

دوخت و چنان شد كھ وي خود را محك و معیار شیكپوشي براي مردان لندن  قسمتي از سراپایش لباس مي
د و ھمان اندازه كھ بھ انتخاب كراوات توجھ داشت متوجھ نظیف گو بو قلب و بذلھ آدمي خوش. درآورده بود

. داشت ولي عیبش این بود كھ قمار را حتي از آراستن سر و وضع نیز بیشتر دوست مي. نگھداشتن خود بود
در نتیجھ بزودي سخت مقروض شد و از ترس طلبكاران از دریاي مانش گذر كرد و خود را بھ فرانسھ 

اش ژولیده و درخور گدایان بود و  دت بیست سال در فقر و آلودگي گذراند، جامھاز آن پس، م. رسانید
  .ھاي بیماران رواني در فرانسھ جان سپرد ودو سالگي در یكي از نوانخانھ سرانجام در شصت

ھایشان را پر و برجستھ  بستند تا سینھ زنان دست از پوشیدن دامنھا برداشتھ بودند ولي ھمچنان كرست مي
ھا سخاوتمندانھ در  حد فاصل دامن و باالتنھ از كمر باالتر برده شده بود و سینھ و گردن و شانھ. ندنشان دھ

مد لباس زنان ) ١٨٢٠- ١٨١١(در دوران نیابت سلطنت . گرفت اي در معرض تماشا قرار مي لباس دكولتھ
ھا  استفاده ماند؛ جامھ كرست بھ كنار گذاشتھ شد؛ دامن زیر بي: جانبھ و چشمگیر تغییر كرد بھ وضعي ھمھ

بھ نظر بایرن، این . ساخت شد بدان حد كھ انحناي ران و ساقھا را نمودار مي ھایي بدنما دوختھ مي از پارچھ
كاست ونیروي پرواز تخیل را كاھش  دریھا، لطف و جذابیت و شوق كنجكاوي را مي گریھا و پرده جلوه
دوشیزگان «:دنیاي اخالق پرداخت چنین شكایت سر دادوي در یكي از موارد نادري كھ بھ سیر در . داد مي

چرا كھ خود را برھنھ . شوند ما، ھمچون مادرشان حوا، بدون بیم از سرزنش بھ پرسھ زدن سرگرم مي
  ».آبرویي ندارند اند و پروایي از بي كرده
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داد تا در غذا،  ميانگلیس در این زمان در لباس، سادگي و تعادل بیشتري نشان   با ھمة این احوال، جامعة
البتھ این ھمھ بھ خاطر پرخوري صرف نبود بلكھ سرماي اقلیم . غذاھا متنوع، فراوان و رنگارنگ بود

غذاي طبقة فقیر، بھ . دار بھ خاطر كمك بھ گرم نگھداشتن بدن ابا نكنند كرد از صرف مواد چربي ایجاب مي
ولي غذاي اصلي طبقات مرفھ و پولدار طي  .طور كلي، منحصر بھ نان و پنیر، آبجوي رقیق، و چاي بود

انجامید و  بعد از ظھر تا نیمھ شب بھ طول مي ٩روز، شام بود كھ صرف آن بعضي اوقات از ساعت  شبانھ
سوپ، ماھي، مرغ و پرنده، گوشت گاو یا گوسفند، گوشت گوزن یا : چنین شامي مركب از چند قسمت بود

پس از صرف دسر، خانمھا . شد نوع شراب مناسب نیز نوشیده ميشكار، دسر؛ و عالوه بر ھمة اینھا، چند 
رفتند تا آقایان بتوانند با آزادي و بدون تكلف  بھ قسمت دیگري از عمارت یا محل برگزاري مھماني مي

مادام دوستال اعتراض داشت كھ این گونھ دوبخش . دربارة سیاست، اسب و اسبدواني، و زنان صحبت كنند
مردان، انگیزة اصلي در تھذیب آداب و آراستگي رفتار و مطبوع ساختن معاشرت را  شدن اجتماع زنان و

در این دوران، آداب و رسوم بر سر میز غذا نشستن و صحبتھاي بعد از آن، در انگلستان . برد از بین مي
ي با آداب و رسوم و طرز رفتار اجتماعي بھ طور كل. رسید از نظر ظرافت و آراستگي بھ پاي فرانسھ نمي

  اي صمیمیت و صراحت و تا اندازه

   

  

  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٨١۴(جورج چھارم در دوران نیابت سلطنت : سرتامس الرنس

. شد ھاي كفرآلود چاشني زده مي بھ صحبتھا و سخنرانیھا معموًال با كلمات و كنایھ. با خشونت ھمراه بود
» .كند رھاي كفرآلود ھر روز دامنة وسیعتري پیدا ميسیل گفتا«كرد كھ  اسقف اعظم كنتربري شكایت مي

بوكس، ورزش مورد عالقة اغلب . مشتزني بدون دستكش بوكس در بین طبقات پایین جامعھ شیوع داشت
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شد و مسابقھ براي كسب جایزه، ھواخواھان پر حرارتي از ھمة گروھھاي اجتماعي  طبقات محسوب مي
دربارة عالقة مردم بھ این مسابقات و سودجویي  ١٨٠٧ھ تاریخ از رابرت ساوذي توصیفي ب. آورد گرد مي

  : برگزاركنندگان آن بھ شرح زیر بھ یادگار مانده است

ھا بھ اطالع  درنگ از طریق روزنامھ شود خبر آن بي زن گذارده مي اي بین دو مشت وقتي قرار مسابقھ
آید حاكي از اینكھ چگونھ دو حریف در  مي ھا بھ دنبال آن، گاه بھ گاه، چند خطي در روزنامھ. رسد عموم مي

شوند؛ و اینكھ چھ رژیم  سازي خویش ھستند؛ بھ چھ ورزشھا و تمرینھایي سرگرم مي حال تمرین و آماده
كردند تا نیرومندي و آمادگي  غذایي دارند، زیرا بعضي از این مشتزنان با گوشت خام گاو تغذیھ مي

بندي بودند حریف مورد نظر خود را  ان و كساني كھ اھل شرطدر این اثنا، ورزشدوست. بیشتري بیابند
چندان نادر و . شد ھا منتشر مي بندیھا بر روي دو حریف در روزنامھ گزیدند و وضع و میزان شرط برمي

این سروصداھا و زدوبندھا بر اساس یك نقشة پیش طرح شده باشد كھ ھمة   نمود كھ ھمة غیرعادي نمي
در آن دستي داشتھ باشند، و در نتیجھ، چند نفر دغلباز از شور و ھیجان مردم سوء برگزاركنندگان مسابقھ 

  دادند،  كردند و عدة زیادي را فریب مي استفاده مي

ھزار  آمد كھ گاھي شمارشان بھ بیست زني، جمعیت انبوھي گرد مي براي تماشاي این گونھ مسابقات مشت
ان، بدون آنكھ خودشان مستقیمًا در زد و خورد سھمي داشتھ ھایي ھم بود كھ تماشاچی مسابقھ - رسید نفر مي

طلبي خویش را از طریق مشاھدة زد و خورد دو حریف ارضا  توانستند حس توحش و خشونت باشند، مي
كرد زیرا آن را بھ عنوان وسیلة تصفیة  ھا را تأیید و توجیھ مي لرد آلثورپ برگزاري این مسابقھ. كنند

ھا بیشتر بھ عنوان  كنندگان از این مسابقھ انگاشت، ولي برگزار گرایي مردم مي غرائز حیواني و خشونت
  .كردند وسیلة تصفیة جیب و كیف پول مردم استفاده مي

آمدند، این ناراحتي رواني را بھ  زني برنمي ھاي مشت مردم فقیرتر كھ از عھدة پرداخت بھاي بلیت مسابقھ
بستند و حیوان را با  رسي را محكم بھ تیري عمودي ميگاو نر یا خ: كردند طریقي دیگر برطرف مي

كشید تا آن زمان كھ  آوردند و این شكنجھ گاھي دو تا سھ روز طول مي چوبدست یا بوسیلة سگھا بھ ستوه مي
بھ . فرستادند خانھ مي كشتند یا بھ سالخ بستة زجر دیده را مي كرد و حیوان زبان حس ترحمشان غلبھ مي

كھ رسمًا ممنوع اعالم شد، از سرگرمیھاي مردم محسوب  ١٨٢٢وسان نیز تا سال جنگ ھم انداختن خر
در انگلستان مرسوم بود در قرن ھجدھم تابع مقررات رسمي شد و بھ  ١۵۵٠كریكت كھ از سال . شد مي

انگیزترین ورزشھا و مسابقات در سراسر انگلستان درآمد، بھ طوري كھ ھواخواھان  صورت ھیجان
  بر روي  بیشماري داشت و

براي ارضاي خاطر قماربازان و تھي ساختن جیب تماشاچیان بود؛ ولي در این كار، لطفي نیز متصور 
داشت و عشق بھ تربیت و پرورش  بود، زیرا مھر و عالقة باستاني را نسبت بھ اسب ھمچنان زنده نگاه مي

شكارچیان با . ة توانگر بودشكار نقطة اوج ورزشھاي مورد عالقة طبق. بخشید اسبھاي اصیل را رونق مي
رسانیدند و سپس سوار بر اسبان بر دشت و تپھ و ماھور  ھاي مجلل، خود را بھ شكارگاه مي كالسكھ

دویدند  جستند و در آن حال كھ سگھا پیشاپیش آنان مي ھا، حصارھا و نھرھا مي از روي پرچین. تاختند مي
  .بردند س زدن در جستجوي آنان لذت ميآوردند و از شوق شكار و نف بھ سوي شكارھا ھجوم مي

ھا قرار  در یك سو میخانھ. ھر طبقھ براي خود محل و ترتیبات خاصي براي اجتماع و مصاحبت داشت
خواندند، و  مي  كشیدند، روزنامھ نوشیدند، پیپ مي آمدند، آبجو مي داشت كھ مردم عادي در آن گرد مي
سوي دیگر تفرجگاه و آالچیق مجلل سلطنتي در شھر كنار كردند، و در  دربارة فلسفھ و سیاست صحبت مي

ضیافتھایي « -جستند شد كھ در آنجا مردم پولدار و خوشگذران در ضیافتھا شركت مي دریاي برایتن دیده مي
ھا ترتیب داده  در گردھماییھایي كھ در خانھ» .كھ در زمستان ھمان اندازه شاد و مطبوع بود كھ در تابستان

. رقصیدند دادند، یا مي شدند، بھ موسیقي گوش مي بازي یا سایر بازیھا سرگرم مي ن بھ ورقشد، مھمانا مي
رقص والس كھ در آن زمان از آلمان بھ انگلستان راه یافتھ بود، از كلمة والتسن كھ بھ آلماني دور چرخیدن 

ن آن بھ رواجش بسي طرفداران اخالق با تاختن بر این رقص و محكوم شناخت. داد نام گرفتھ بود معني مي
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آلود دو حریف رقص تلقي  آنان، این رقص یك نوع صمیمیت و نزدیك شدن گناه  در نظر. كمك كردند
در ھر مجلس رقصي مھمانان «كرد كھ  ، كولریج با لحني قاطع شكایت از این مي١٧٩٨بھ سال . شد مي

بسیار از قبول دعوت بھ رقص آنان آورند كھ با آنان بھ رقص بپردازم و من ھم با تواضع  مرا بھ ستوه مي
در حدود . شوند كھ از عفاف بسي بھ دور است و والس نام دارد زنم، زیرا بھ رقصي مشغول مي سر باز مي

اندازد و  ھر مردي دست در كمر حریف رقص خود مي. آیند بیست زوج روي صحنة محل رقص گرد مي
كند و زانوھا ھم تقریبًا بھ ھم  شان با ھم تماس پیدا ميھا و بازوان گیرد بھ طوري كھ سینھ او را در آغوش مي

  ».پردازند نواي یك آھنگ شھواني بھ چرخیدن و چرخ خوردن مي چسبد و آنگاه بھ مي

آلماك، : دادند طبقات اشراف معموًال مجالس رقص یا میھماني را در یكي از باشگاھھاي مجلل ترتیب مي
در این باشگاھھا نیز بھ قماربازیھاي كالن سرگرم . عروف بوداین باشگاھھاي م  وایت، و بروك از جملة

شدند و دربارة آخرین ھنرنمایي بانو سیدنز ھنرپیشھ بر روي صحنة تئاتر، خوشگذرانیھاي ولیعھد،  مي
ھاي  رمانھاي جین اوستن، حكاكیھاي ویلیام بلیك، تابلوھاي نمایش دھندة طوفان اثر ترنر، یا منظره

مھمترین و مشھورترین محل گردن آمدن ویگھا . پرداختند و و اظھار نظر ميكاركانستبل بھ گفتگ
  در چنین شبنشینیھا شخص . داد ، ھلندھاوس یا قصر لیدي ھلند بود كھ شبنشینیھاي مجلل ترتیب مي)لیبرالھا(

رتن، اورلئان، تالران، مترنیخ، گ/ نظیر لرد بروام، فیلیپ دوك د - با آدمھاي سرشناس و برجستة آن دوران
یا سرشناسترین سیاستمدار لیبرال آن زمان یعني چارلز جیمز فاكس  - مادام دوستال، بایرن، تامس مور

ھیچیك از سالنھاي آن زمان فرانسھ از نظر مجلل بودن و اھمیت مھمانان، در آخر قرن ھجدھم . دیدار كند
  .رسید بھ پاي ھلندھاوس نمي

VII  - تئاتر در انگلستان  

شوقي كھ تا بھ امروز نیز،  -ًال متنوع انگلیسي، شوق مردم بھ تئاتر را نیز باید افزودبر این زندگي كام
در آن زمان نیز، مثل امروز، نمایشنامھ نویسان چندان اعتباري نداشتند و اھمیت . ھمچنان برجاست

یز ناپذیر اي گر رقابت با شكسپیر كھ امري اجتناب ناپذیر و مبارزه. بازیگران بر نمایشنامھ فزوني داشت
. ساخت نویسان را در خلق تراژدیھاي تازه دستخوش نومیدي و سرخوردگي مي نمود ظاھرًا نمایشنامھ مي

ھاي كمدي جدید در  پس از آنكھ چندي بازار شریدن و گولدسمیث رونق فراوان داشت، نگارش نمایشنامھ
اثر ) ١٧٩٢(اھي بسوي نابودي از جملھ نمایشنامة ر. حكم كوششھایي بود كھ امید جاودانھ ماندن نداشت

اثر الیزابت اینچبولد كھ بیشتر احساسات و ) ١٧٩٨(تامس ھولكرافت و نمایشنامة قول و قرارھاي دلدادگان 
كرد و از نیشخند مرگبار آثار مردانھ و با قدرت  عواطف سست و معمولي طبقة متوسط را ارضا مي

خورد این  ھ در این دوران بیش از ھرچیز بھ چشم ميآنچ. جانسن یا طنز فلسفي آثار شكسپیر نصیبي نداشت
یافتند و از  ھاي تئاتر مي دست مجال ھنرنمایي بر روي صحنھ بود كھ بازیگران بسیار با استعداد و چیره

  .شدند محبوبیتي فراوان با نصیب مي

خانواده  آور این دوران بھ یك نماید كھ جملگي ھنرپیشگان و بازیگران نام در نخستین نظر چنان مي
 ١٨٠٢توان نام برد كھ در سال  از جملة این برجستگان عالم تئاتر، راجر كمبل را مي. وابستگي داشتند

وفات  ١٩٠٧خوریم كھ یك قرن بعد در سال  درگذشت و بھ دنبال وي در ھمین خانواده بھ ھنري كمبل برمي
ز در آمد و در صحنة تئاتر بھ نام اي بھ نام سیدن راجر پدر سرا كمبل بود كھ بھ ھمسري ھنرپیشھ. یافت

دیگر از افراد این خانواده باید از جان فیلیپ كمبل یاد كرد كھ در . نظیر یافت شھرتي بي» میسیز سیدنز«
بھ مقام مدیریت آن گروه  ١٧٨٨پیوست و در سال » در وري لین«بھ گروه تئاتري معروف  ١٧٨٣سال 

  .مدیریت تئاتر ادنبورگ را بر عھده داشت ١٨٠٠تا  ١٧٩٢رسید؛ و ھمچنین ستفن كمبل كھ از 

بذر . واقع در بركن از نواحي ویلز بھ دنیا آمد» شانة گوسفند«در مھمانخانة موسوم بھ  ١٧۵۵سرا در سال 
وجود وي در نتیجة گذار اتفاقي دستة تئاتر پدرش بھ آن ناحیھ و برخورد كوتاھش با یكي از زنان آن دیار 
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اي مستعد  وقتي بھ دھسالگي رسید ھنرپیشھ. ازیگري یافت نقشي بھ وي محول شدھمینكھ توان ب. كاشتھ شد
  در ھمان حال كھ زندگي سخت و . بود

سان،  گذرانید از كار تحصیل و آموزش یافتن فارغ نماند و معلومات فراواني اندوخت؛ و بدین فرازي را مي
از نظر جذابیت  -ز بھ كمال دست یافتھ بودزني فھمیده و تحصیلكرده از آب در آمد كھ در كار ھنرپیشگي نی

در ھجدھسالگي بھ ھمسري ویلیام سیدنز یكي از ھنر پیشگان كم اھمیت . نمود نیز آیتي قابل تحسین مي
دو سال بعد گریك، ھنرپیشھ و مدیر سرشناس تئاتر . ھمان گروه تئاتري كھ سرا بدان بستگي داشت، در آمد

اي بھ بركن اعزام  وفقیت سرا در والیات با خبر گشتھ بود نمایندهانگلستان آن زمان، كھ از شھرت و م
گزارش . داشت تا شاھد ھنرنمایي سرا بر روي صحنھ باشد و نظر خود را در گزارشي براي او بفرستد

لین بپیوندد؛ و سرا براي  درنگ بھ سرا پیشنھاد كرد بھ دستة تئاتر در وري چنان مساعد بود كھ گریك بي
سپتامبر  ٢٩را برگزید و در تاریخ ] در تاجر ونیزي شكسپیر[ود در این تئاتر، نقش پورشا نخستین نقش خ

رفت، از  در این كار، چنانكھ انتظار مي.بر روي صحنة آن تئاتر معروف در لندن ظاھر گشت ١٧٧۵
 آن بود كھ وي دستخوش حالتي عصبي گشت و  این عدم موفقیت، قسمتي بھ خاطر. موفقیت برخوردار نشد

نتوانست تسلط خود را بر نقش خویش محفوظ نگھدارد؛ و قسمتي دیگر، شاید بدان جھت بوده است كھ 
در آن زمان كھ سرا بر روي صحنة تئاتر لندن ظاھر گشت، زني . بتازگي از زاییدن فرزندي فارغ شده بود

نت دوران كالسیك نمودار نمود، و در رفتارش آثاري از شكوه و متا الغراندام، بلندباال و باحالتي موقر مي
صدایش كھ بھ فضاي كوچك و محدود تئاتر شھرھاي كوچك خو گرفتھ بود آن رسایي الزم را نداشت . بود

پس از آنكھ یك فصل تئاتري را با آن گروه در . كھ بتواند در فضاي وسیع تئاتر مشھور لندن طنین افكند
گردد، بھ جرگة تئاتر پیشین شھرستاني بازگشت و لندن گذرانید، بدون آنكھ از موفقیتي دلخواه با نصیب 

، شریدن كھ بھ جانشیني ١٧٨٢در سال . مدت ھفت سال كوشید تا ھنرش را بھ مرحلة كمال نزدیك سازد
در دھم . گریك مدیریت تئاتر دروري لین را بر عھده گرفتھ بود، سرا را تشویق كرد تا بھ لندن بازگردد

شنامة موسوم بھ ازدواج نافرجام اثر تامس ساوذرن بر روي صحنة سرا در نقش اول نمای ١٧٨٢اكتبر 
این نمایشنامھ تا آن زمان از بیش از یك قرن شھرت و محبوبیت برخوردار بود و موفقیت . تئاتر ظاھر شد

و مقبولیت سرا از ھمان نخستین شب نمایش چنان تثبیت شد كھ از آن پس در راه شھرت روزافزون قدم 
از آن پس تا . عنوان درخشانترین ھنرپیشة زن در نقشھاي تراژدي تئاتر انگلستان درآمد نھاد و بزودي بھ

لین بود، بھ دنبال آن، ده سال دیگر نیز بھ عنوان ملكة  ویكسال، ستارة درخشان تئاتر دروري مدت بیست
نت گاردن وقتي در روي صحنة تئاتركاو. گري كرد رقیب صحنة تئاتر كاونت گاردن، خودنمایي و جلوه بي

كرد كھ  مندي حس مي شد ھر تماشاگر عالقھ در نقش لیدي مكبث در تراژدي مشھور شكسپیر ظاھر مي
فرصت دیدار عالیترین تجلي یك ھنرپیشھ عالیقدر را در ایفاي یكي از نقشھاي جاودان عالم تئاتر یافتھ 

  براي آخرین بار وھفت سالگي از صحنة تئاتر كنار رفت و  وقتي سرا سرانجام در پنجاه. است

پرداخت چنان بر سر شوق و ھیجان آمدند كھ  اي كھ در عالم خواب بھ راه رفتن مي از دیدار وي در صحنھ
ترجیح دادند بقیة شب را فقط بھ كف زدن و تحسین ھنرپیشة محبوب خود بپردازند و در بند ادامة نمایشنامھ 

گذرانید و با ھمسر  دوران بازنشستگي آرامي را ميتا نوزده سال پس از آن شب، سرا . تا پایان آن نمانند
چینان و دوستداران غیبت را  خود چنان زندگي آمیختھ با مھر و صفایي در پیش گرفت كھ جملگي سخن

دست انگلیسي، با پرداختن تصویري از سرا، شاھكاري  بره، نقاش چیره گینز. نومید و سرخورده ساخت
در » ھا گالري ملي چھره«تصویر بزرگ سرا كمبل یا میسیز سیدنز در جاوداني پدید آورد و تا امروز نیز 

  .بخشد لندن، دیدگان بینندگان را جال مي

ھاي بین راه بھ دنیا آمد، قرار بود  برادر سرا، جان فیلیپ كمبل كھ مثل خواھرش در یكي از مسافرخانھ
شاید نیت پدر و مادر جان . ر آیدطبق نیت و دلخواه والدینش بھ كسوت كشیشي در خدمت كلیساي كاتولیك د

گرفت كھ ھر آینھ یكي از فرزندان خانواده در جرگة قدس كلیسا درآید ھم  از این عقیدة رایج زمان ریشھ مي
او را بھ شھر دوئھ در فالندر . اي فراھم خواھد آورد اش در بھشت غرفھ براي خودش و ھم براي خانواده

جان كوچك . ج حوزة علمیة كاتولیك آنجا بھ تحصیل االھیات بپردازدفرستادند تا در آموزشگاه مذھبي و كال
در آن شھر بتدریج بھ تحصیالت كالسیك مرتب و جامع دست یافت و از وقار و متانتي روحاني برخوردار 
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گرفت مشھود  شد كھ پس از آن آثارش در ھمة نقشھایي كھ در سراسر دوران فعالیت ھنري بر عھده مي
شد، حرفة پر شور و ھیجان پدرش جذبة    اوقاتي كھ در آن محیط آرام تحصیلي سپري ميولي در ھمة . بود

، در ھجدھسالگي، جان شھر دوئھ را رھا كرد و بھ ١٧٧۵بھ سال . آورد مرموزي در دل او پدید مي
او را در نقش ھملت بر روي  ١٧٨١سال بعد بھ یك دستة تئاتري ملحق شد؛ در سال . انگلستان بازگشت

خواھرش سرا براي چند صباحي در آن شھر بھ او ملحق شد و . یابیم یكي از تئاترھاي دابلین مي صحنة
فعالیت ھنري وي در . لین پیوست سپس برادر را با خود بھ لندن بازگردانید؛ و جان بھ دستة تئاتر در وري

تماشاگران . داشتبا ظاھر گشتن در نقش ھملت آغاز شد، موفقیت چشمگیري ن ١٧٨٣آن تئاتر كھ در سال 
یافتند و منتقدان تئاتري او را مورد حملھ  لندني آرامش و متانت او را براي ذوق و سلیقة خود سنگین مي

شكسپیر را در آن قسمت كھ مربوط بھ نقش   قرار دادند، زیرا، بھ زعم آنان، وي نھ تنھا متن نمایشنامة
با ھمة این احوال . داشت حاتي نیز روا ميكرد بلكھ در آن بھ میل خویش اصال شد خالصھ مي خودش مي

، در نمایشنامة مكبث نقش مقابل خواھرش سرا یا میسیز سیدنز را بر عھده گرفت، ١٧٨۵وقتي بھ سال 
العاده و فراموش نشدني در تاریخ تئاتر انگستان، مورد  بازیگري آن خواھر و برادر بھ عنوان تجلي فوق

  . تحسین قرار گرفت

  لین شده بود، جان فیلیپ كمبل را بھ  یدن كھ تا آن موقع سھامدار عمدة تئاتر در وري، شر١٧٨٨در سال 

داد ولي خودكامگي ھوسبازانة شریدن و عدم اطمینان جان بھ  ھا بر روي صحنة آن تئاتر ادامھ مي نمایشنامھ
. ناخشنود ساختكسب درآمد كافي و مرتب در آن سمتي كھ بر عھده داشت، آن بازیگر حساس را نگران و 

گاردن را پذیرفت و یك ششم سھام آن تئاتر مشھور را بھ  پیشنھاد تصدي مدیریت تئاتر كاونت ١٨٠٣بھ سال
گاردن دستخوش حریقي  بناي تئاتر كاونت ١٨٠٨در سال . لیره در اختیار خویش درآورد ٢٣‘٠٠٠مبلغ 

جان دوران بیكاري  -ني بودكھ مدت آن طوال -در مدت تجدید بناي تئاتر. مھیب گشت و فرو ریخت
سپس بار دیگر مدیریت تئاتر از نو بنیانگذاري شده را پذیرفت، ولي وقتي درصدد . پرخرجي را گذرانید

برآمد كھ بھ منظور جبران مخارج تجدید بناي تئاتر، كھ بھ وضعي نامنتظر گران تمام شده بود، بھاي 
ر اجراي برنامھ را متوقف ساختند و جملگي یك صدا مندان بھ تئات بلیتھاي ورودي را افزایش دھد، عالقھ

بدین ترتیب جان فیلیپ كمبل نتوانست فعالیت تئاتر نوساز را » ! ھمان قیمتھاي سابق«: بانگ برآوردند
نورثامبرلند با  آو دیوك. آغاز كند مگر پس از آنكھ قول داد بھاي بلیتھا را بھ ھمان قیمت سابق باز گرداند

گاردن را از ورشكستگي نجات بخشید و جان  لیره گروه تئاتري كاونت ١٠‘٠٠٠ان اعطاي كمكي بھ میز
فیلیپ كمبل توانست روي پاي خود بایستد، در حالي كھ امكان ھنرنمایي خودش، با روي كار آمدن 

در آخرین حضور موفق وي بر روي صحنھ در . ھنرپیشگان جوانتر، در معرض تھدید واقع گشتھ بود
او را ھو كرده بودند با  ١٨٠٩، ھمان تماشاگراني كھ در سال ]اثر شكسپیر[النوس نمایشنامة كوریو

آنگاه جان فیلیپ كمبل از صحنھ . تشویقھا و كفزدنھاي شورانگیز خود بناي تئاتر را بھ لرزه در آوردند
یوة با خارج شدن جان فیلیپ كمبل از صحنھ، ش. كنار رفت و تاج افتخار خود را بھ ادمند كین واگذارد

كالسیك بازیگري و ھنرنمایي در تئاتر با او از انگلستان رخت بربست، ھمچنانكھ در فرانسھ با كنار رفتن 
گري  و بھ دنبال آن سبك و نھضت رمانتیسم در تئاتر مجال جلوه. دوست كمبل، تالما، ھمین وضع پیش آمد

  .وران رمانتیسم آغاز گشتھ بودآنچنانكھ در نقاشي، موسیقي، شعر و نثر نیز د. اي یافت پیروزمندانھ

زندگي ھنري ادمند كین با ھمة تغییرات و تحوالت حرفة پرماجرایش، و با ھمة فرازھاي مطبوع و 
ھاي لندن، بھ دنبال یك شب  در یكي از بیغولھ ١٧٨٧وي در سال . نشیبھاي فاجعھ بارش ھمراه بود

این زن . د با زني بھ نام آن كاري بھ وجود آمدكین كھ یكي از كاركنان تئاتر بو) یا ادمند(كامجویي آرون 
آورد و مبالغي كھ از كامبخشي در گشت  زندگي خود را با دستمزد ناچیزي كھ از كار در تئاتر بھ دست مي

پدر و مادر كین در ھمان دوران كودكي، او را بھ حال خود رھا . گذراند شد مي و گذار خیابانھا نصیبش مي
ھمین عمو   ن كھ حرفة خنیاگري داشت تربیت او را بر عھده گرفت و معشوقةساختند و عمویش موزس كی

لین،  این زن، در گروه تئاتري در وري. بھ نام شارلوت تیدزول در امر تحصیل كودك ھمتي مبذول داشت
آموخت و  ھمو، با عالقة فراوان، دقایق و رموز بازیگري را بھ كین مي. ھنرپیشة درجھ دومي محسوب شد

  كرد تا آثار شكسپیر را با شوق و رغبت مطالعھ كند و ایفاي نیز پسرك را تشویق ميعمویش 
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  )آرشیو بتمان(پطرزبورگ  كاخ زمستاني، سن: جكاكي

پسرك آنچھ را براي محبوبیت در بین تماشاچیان شھرستاني . نقشھاي شكسپیري را وجھة ھمت خود سازد
بدون حركت لب، مشتزني، و ایفاي نقشھاي ھملت و عملیات آكروباسي، صحبت كردن  -نمود الزم مي

بارھا پا بھ گریز : ولي خودسري و نااستواري را در خون خود داشت. بھ خوبي فرا گرفت -مكبث
اي بھ گردن پسرك بست كھ روي آن  سرانجام شارلوت لوحھ. پرداخت گذاشت و بھ پرسھ زدن مي مي

را براي ھمیشھ   ادمند كین بھ پانزدھسالگي رسید آن لوحھوقتي . نقش بستھ بود» لین تئاتر در وري«عبارت 
توانست از عھدة ایفاي ھر نقشي برآید بھ یك گروه تئاتري  اي كھ مي كنار گذاشت، و عنوان ھنرپیشھ

شیلینگ حرفة مستقل خود را ھمچون فردي كھ بر روي پاي خویش  ١۵اي  پیوست، و با دریافت ھفتھ
  .ایستاده بود آغاز كرد

كین، براي مدت ده سال زندگي پرتالطم و با فراز و نشیب و خستھ كنندة یك ھنرپیشة سیار را ادمند 
گرفت، ولي پیوستھ در  در این مدت تقریبًا ھمیشھ با بینوایي قرین بود و دستخوش تحقیر قرار مي. گذرانید

رقیبي پیشي گیرد و بھ تواند بر روي صحنة تئاتر انگلستان بر ھر  سوخت كھ مي آتش این اعتماد بھ نفس مي
چندي بعد از آن، بھ خاطر رھایي از درد و سوزش حرمان، بھ دامان . شھرت و محبوبیت دلخواه دست یابد

. الكل پناه برد تا خود را با رؤیاي اصل و نسبي برآمده از نجیبزادگي و امید پیروزیھاي آینده خوشدل سازد
این زن براي او دو . بھ نام مري چیمبرز ازدواج كرد با یكي از ھمكارانش در دستة تئاتر ١٨٠٨در سال 

. آویخت، بھ وي وفادار ماند پسر بھ دنیا آورد و در ھمة دوراني كھ كین بھ دامان ویسكي و زنان دیگر مي
پس از سالھا از این شاخھ بھ آن شاخھ پریدنھاي تحقیر كننده و آزار دھنده كھ ضمن آن زماني در نقشھاي 
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ساخت، سرانجام از او دعوتي بھ  شد و گاھي یك شمپانزة چست و چاالك را مجسم مي شكسپیري ظاھر مي
ادمند كین براي آن . لین ظاھر شود و ھنر خود را عرضھ كند عمل آمد تا در روي صحنة تئاتر در وري

انتخاب ] در نمایشنامة تاجر ونیزي شكسپیر[نقش دشوار شایالك را ) ١٨١۴ژانویة  ٢۶(گري نخستین  جلوه
وي ھمة بیزاري و تلخي ناشي از ناكامیھا و محرومیتھاي یك عمر را كھ در درون داشت در اجراي . كرد

وقتي شایالك با لحني آمیختھ با سرزنش و طعن بھ تاجر ونیزي مسیحي كھ از او طلب . آن نقش بھ كار برد
  :گوید كند مي وام مي

  ھزار دوكا وام بدھد؟ ك آدم فرومایھ سھتواند پول داشتھ باشد؟ آیا امكان دارد ی آیا یك سگ مي

نمود كھ كین فراموش كرده است كھ كسي جز شایالك است، و شور و طغیان  در نظر تماشاگران چنین مي
بر . و احساسي كھ وي در ایفاي این نقش و بھ خصوص در بیان ھمین دو مصراع خود ظاھر ساخت

ارد و بر روي صحنة تئاترھاي لندن دوران احساس، پایاني گذ  دوران بازیگري كالسیك در انگلستان نقطة
در آن شب نخستین ھنرنمایي كین بر روي صحنة تئاتر در . تصور و تخیل و رومانس را آغاز كرد

  اعتنایي لین، تماشاگران كھ بھ طور پراكنده دستخوش ناباوري و بي وري

اي كھ خود غرق در  ھنرپیشھ -ر گرفتندبودند، بتدریج تحت تأثیر جذبھ و ھنرنمایي این ھنرپیشة ناشناس قرا
افزود، تا  ھر صحنھ از آن نمایشنامھ، بر كف زدن و شور و تحسین تماشاگران مي. نقش خویشتن شده بود

جایي كھ در پایان نمایشنامھ كلیة تماشاگران كھ نیمي از سالن را انباشتھ بودند كامال مجذوب و شیفتة او 
رفت، با شتاب بھ دفتر كارش  ترین منتقد تئاتر بھ شمار مي ن زمان برجستھویلیام ھزلیت كھ در آ. شده بودند

كین آن شب در پایان برنامھ با شتاب بھ منزل . رفت تا نقدي سراپا تحسین براي آن ھنرنمایي بنگارد
مري، از این پس تو خواھي توانست در «: بھ اولي گفت. بازگشت و ھمسر و فرزندش را در آغوش كشید

  »! پسرم، تو بھ مدرسة ایتن خواھي رفت «: و بھ دومي گفت. »صي خود سوار شويكالسكة شخ

. شد وقتي ادمند كین، بار دیگر، در نمایشنامة تاجر ونیزي ظاھر شد در سالن تئاتر یك جاي خالي دیده نمي
ھ وي پس از برنامة سوم، سمیوئل ویتبرد كھ در آن زمان مدیریت تئاتر را بر عھده داشت قراردادي را ب

لیره ھمكاري  ٨اي  لین با دستمزد ھفتھ كرد مدت سھ سال با تئاتر دروي داد كھ، بھ موجب آن، كین تعھد مي
 ٨ویتبرد نسخة امضا شدة قرارداد را از دست كین گرفت و رقم . كین قرارداد را گرفت و امضا كرد. كند

ین در قراردادھایش براي ھر شب اجراي پس از آن زماني نیز فرارسید كھ ك. لیره تغییر داد ٢٠لیره را بھ 
ھاي شكسپیر را ایفا كرد و از  وي تقریبًا ھمة نقشھاي مھم نمایشنامھ. ستاند كرد و مي لیره طلب مي ۵٠نقش، 

ھملت، ریچارد سوم، ریچارد دوم، ھنري پنجم، مكبث، اتللو، : عھدة ھمھ آنھا بھ نیكوترین وجھي برآمد
گریھاي ظریف  ھا موفق بود جز نقش آخرین، زیرا ایفاي نقش رومئو جلوهیاگو، و رومئو، در ھمة این نقش
اي كھ در سالھاي عمرش در اثر نابرابریھاي اجتماعي  كرد و كین، ھنرپیشھ شخصیتي اشرافي را طلب مي

توانست بھ حالتي طبیعي و مقبول نقش رومئو  و زندگي دشوارش، طبیعتي سخت و تلخ پیدا كرده بود، نمي
  .ازدرا مجسم س

سپس زماني فرا رسید كھ، بھ روال معمول، ھنرپیشگان جوان با ناشكیبایي منتظر راه یافتن بھ صحنھ براي 
در چنین زماني، ادمند كین شروع بھ خرج درآمد و اندوختة خود در . جانشیني استادان سالخورده بودند

لعن و «ھ نھضتي پنھاني كھ ھدفش ب. ھا ریخت بھاي باده كرد و ھرچھ داشت بتدریج بھ پاي ساقیان میخانھ
بھ اتھام رابطة نامشروع با ھمسر  ١٨٢۵در سال . بود پیوست» محكوم شناختن جملگي لردان و اشراف

جریمة نقدي این محكومیت . یكي از اعضاي انجمن شھر مورد تعقیب قرار گرفت و در دادگاه محكوم شد
اش دیگر او  نة تئاتر بازیابد ولي مغز و حافظھرا پرداخت و باز سخت كوشید تا منزلت پیشین را در صح

گرفت بھ درستي ایفا كند و چند بار، آنچھ را بایست بر زبان  كرد تا نقشھایي را كھ بر عھده مي را یاري نمي
تماشاگران بھ ھمان اندازه كھ در دوران شكوفایي وي بانگ تحسین . ساخت، بھ خاطر نیاورد جاري مي

فریاد ناسزا بر سرش باریدن . ي در این زمان بیرحمي و سنگدلي نشان دادندداشتند، در نكوھش و برمي
  پرسیدند چرا آنسان  گرفت و ھمھ از او مي مي
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ھاي  ناگزیر انگلستان را ترك گفت و بھ ایاالت متحد امریكا رھسپار شد و در صحنھ. میخوارگي افتاده است
بار دیگر ثروتي اندوخت ولي باز آن را بھ ھدر  .تئاتر آن دیار با پیروزي و موفقیت چشمگیري مواجھ شد

گاردن در مقابل پسرش كھ در نقش  بھ انگلستان بازگشت و قبول كرد كھ در روي صحنة تئاتر كاونت. داد
تماشاگران پسر را در نقش یاگو ستودند . بود ١٨٣٣شد بھ نقش اتللو درآید و این بھ سال  یاگو ظاھر مي

ادمند كین كھ نھایت كوشش خویش را براي مجسم . نكردند و خاموش ماندندولي براي اتللو ابراز شوقي 
تفاوتي تماشاگران مواجھ شد، نتوانست تاب بیاورد،  ساختن اتللو بھ خرج داده بود وقتي با خاموشي و بي

شیفتگي ! بدرود «پس از آنكھ جملة . نیرویش را از دست داد و بھ حال ضعف افتاد و تقریبًا از پا درآمد
را بر زبان آورد در بازوان پسرش در غلطید و نجوا كنان بھ او گفت » ! تللو او را رھا ساختھ است ا

او را بھ خانھ بردند، و ھمسرش كھ كین » .تو بھ جاي من با آنان سخن بگوي. میرم چارلز من دارم مي«
واري از او زماني او را بھ دست فراموشي سپرده و رھایش ساختھ بود، ھمچنان با عطوفت و غمخ

وشش سال نداشت  در حالي كھ ھنوز بیش از چھل ١٨٣٣مھ  ١۵دو ماه بعد در تاریخ . پرستاري كرد
مھري دوران كودكي و جواني موجب شد كھ  زندگي آمیختھ با سختي و بي. زندگي را بدرود گفت

ش آن چنان كوتاه سال عمر - البتھ بھ استثناي گریك - بزرگترین ھنرپیشھ و بازیگر تاریخ تئاتر انگلستان
  .باشد

VIII - جان كالم  

نقاط ضعف فراواني در این . انگلستان در این دوران، رویھمرفتھ زندگي پرتوان و مثمرثمري داشت
طبقة خرده مالك از : خورد ھمچنانكھ ھر تصویر نزدیك بھ واقعیت زندگي چنین است تصویر بھ چشم مي

بود؛ میخوارگي و قمار موجب ھدر رفتن مال و تباه گشتن  ھم پاشیده شده بود؛ طبقة كارگر در بند اسارت
پوشي، در دست طبقة ممتاز بود؛ و قوانین توسط عدة معدودي وضع  شد؛ حكومت، بدون پرده ھا مي خانواده

ولي با ھمة این احوال و در كنار این خطاھا و . زنان از آن اطاعت كنند  شد تا سایر مردان و ھمة مي
كرد؛ كانستبل در تابلوھایش  گرفت و مجال اندیشیدن پیدا مي یافت؛ فلسفھ جان مي ميجنایات، علوم رونق 

كشید  ھایش خورشید را بھ زنجیر مي ساخت؛ ترنر در پرده اندازھاي انگلستان را جاودان مي مناظر و چشم
بایرن و  و گروھي از شاعران نامدار از جملھ وردزورث، كولریج،. زد و بر طوفانھاي اقیانوسھا مھار مي

جا،  آوردند كھ از دوران الیزابت اول تا آن زمان، در ھیچ شلي ارمغاني از شعر براي انگلستان فراھم مي
وراي ھمة آشوبھا و ناھنجاریھا، نظم و ثباتي نجاتبخش در كار بود كھ بسیاري . آن چنان پرمایھ و غني نبود

  شتر از آنچھ در سایر داشت، آزادیھایي بھ مقیاسي بس بی از آزادیھا را مجاز مي

جز  - جا شدن و مسافرت در انگلستان آن زمان، آزادي جابھ. بند و باري بھ خودكشي گراییده بود از فرط بي
وجود داشت؛ آزادي مذھب، تا آنجا كھ بھ كفر و الحاد نینجامد، برقرار بود؛ مطبوعات، تا  -در دوران جنگ

از آزادي برخوردار بودند؛ مردم از آزادي عقیده كامًال آنجا كھ مرتكب خیانت علیھ مصالح كشور نشوند، 
گونھ سوابق موجود،  با نصیب بودند، البتھ تا آنجا كھ در صدد برانگیختن انقالب نباشند كھ، با توجھ بھ ھمھ

  .قانوني و عدم امنیت ھمراه با سرگشتگي پدید آورد شد یك دھھ یا بیشتر، بي موجب مي

این نحوه افكار عمومي غالبًا بیان كنندة . و قرین با فھم مسائل اجتماعي نبود افكار عمومي كامًال پیشرفتھ
ھاي از رواج افتاده و منسوخ را ھمچنان معتبر »تابو«نظرھا و خواستھاي پیش پا افتاده بود و یا آنكھ  نقطھ
كھ یك اما، در عین حال، ھمین افكار عمومي جرئت و شھامت آن را داشت . داشت دانست و برپا مي مي

اي را كھ با بیرحمي از جانب وي طرد  شاھزادة منحرف و فاسد را رسوا سازد و ھمسر چنین شاھزاده
این افكار عمومي، از طریق صدھا انجمن و مجمع كھ در خدمت . گشتھ بود تحسین كند و بزرگ شمارد

ئل حیاتي جامعھ وقتي پاي مسا. گشت توسعة آموزش، علم، فلسفھ، و اصالحات اجتماعي بودند متجلي مي
آمد و نظر خود را  آمد، افكار عمومي در مجامع عمومي از جملھ در مجلس عوام بھ صدا درمي بھ میان مي

خواھي كھ بھ موجب قوانین انگلستان تضمین گشتھ بود استفاده  داشت و از حق دادرسي و پژوھش ابراز مي
یافت، از در  ا بیش از طاقت تحمل خود ميكرد؛ و آن زمان كھ سنگیني دست یك طبقة كوچك اما حاكم ر مي
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در تاریخ این دوران، . آمد و این عمل بھ عنوان آخرین چارة یك انگلیسي شكیبا بود مقاومت و ستیز در مي
چند بار شاھد شورشھایي ناشي از ھمین سرریز شدن كاسة صبر ملت در روستا و خیابانھاي شھرھا 

  .شویم مي

اي داشتند؛ خودشان مظھر  ولي حاكمان دست كم از ادب و متانت بھره اشراف بود  حكومت در دست طبقة
كوشیدند معیارھایي از حسن سلیقھ و  زدند و مي حسن سلوك و رفتار مطبوع بودند؛ بر بوالھوسان لگام مي

ھمین . ذوق پدید آورند تا عرصھ را بر غلبة توحش در ھنر و ھجوم خرافات در باورھاي مردم تنگ سازند
كم از چند كوشش بزرگ در جھت اصالح جامعھ حمایت كرد و نگذاشت شاعران دستخوش فقر و حا  طبقة

آمد ولي چنگالھاي چنین  گاه بھ گاه، پادشاھي فارغ از عقل و اندیشھ بر سركار مي. بینوایي شوند
اره و فرمانروایي را از ناخنھاي درنده عاري كرده بودند تا بدان حد كھ مردم او را بھ عنوان آدمي بیچ

بھ صورت كانون غیرت و  -داشتند، و او را بھ عنوان نماد وحدت ملي بر جاي خود محنتزده دوست مي
داشتند؛ و براي آنكھ چنین رئیس تشریفاتي بھ دردبخوري را از مقام خود خلع سازند  نگاه مي - غرور ملي

ر برابر ھیئت حاكمھ یكي دوبار یك انگلیسي ممكن بود، د. دانستند ریختن خون یك میلیون نفر را بیھوده مي
  توانست بھ دلخواه  ناچار بھ تعظیم و سر فرود آوردن شود ولي پس از آن مي

: ساخت مادام دوستال در این مورد چنین خاطرنشان مي. بركشور از سھم و حقي مساوي برخوردار باشند
نیكو تحت نظم و قاعده درآورده  اي ھا بھ شیوه در انگلستان، اصالت براي افراد، مجاز شناختھ شده و توده«

ھمین نظم غالب و تحمیل شده از جانب طبقة حاكمھ بود كھ بمحض شكوفایي آزادیھا مجال شایستھ » .اند شده
  .آورد اي فراھم مي و بایستھ

اكنون موقع آن رسیده است كھ آثار این تركیب و تلفیق را در ھنر، علوم، فلسفھ، ادبیات و سیاستمداري 
سان كھ  ، بدان١٨٠٠توانیم از انگلستان و جامعة انگلیس در سال  ط در این صورت است كھ ميفق. ببینیم

  فصل ھفدھمواقعًا بوده است، تصوري 

  

  ھنر در انگلستان

I  - ھنرمندان  

. شد و صنعت و صنعتكار اطالق مي  كلمات ھنر و ھنرمندان در روزگار رونق اصناف بھ ھر نوع حرفھ
ھاي مختلف داد، معناي  ھا و اصناف جاي خود را بھ صنایع و كارگران رشتھ حرفھدر قرن ھجدھم كھ 

كلمات ھنر و ھنرمند نیز تغییر كرد و از آن پس ھنر بھ موسیقي، تزیین، سفالگري، طراحي، حكاكي، 
ھاي ھنري  نقاشي، پیكرتراشي و معماري اطالق شد، و ھنرمند بھ مردان و زناني كھ بھ ھریك از این رشتھ

اي ذاتي و مكنون در منش بود یا  ھاي نبوغ و نابغھ كھ صفت و ممیزه پرداختند بھ ھمین نھج، كلمھ يم
اي روزافزون بھ یك قدرت  كرد، در این ھنگام بھ شیوه حكایت از روح و قدرتي فراتر از حد طبیعي مي

نبوغ نظیر . بودند شد یا بھ كساني كھ از چنین قدرتي برخوردار فطري باالتر از جھان مادي تعبیر مي
معجزه و مشیت خداوند، جانشیني مناسب و پذیرفتني براي بیان طبیعي و صریح یك شخص یا رویداد 

  .غیرعادي و واالتر از حد معمول شد

تحول و دگرگوني نظام و اقتصاد جامعھ بھ صنعت و بازرگاني و زندگي شھرنشیني موجب شد كھ در 
با ھمة این احوال، باید توجھ داشتھ . م كاستي و فتوري پیش آیدحمایت اشراف از ھنر و ھنرمندان بازھ
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كردند و لرد اگرمنت در خانة خود را كھ امالكش  باشیم كھ توانگران از وردزورث و كولریج پشتیباني مي
جورج سوم .واقع در پتورث قرار داشت برروي ترنر گشود تا ھنرمند دلزده از لندن در آنجا پناھگاھي بیابد

لیره و اختصاص قسمتي از سالنھاي سامرست  ۵‘٠٠٠با عطیة سخاوتمندانھ بھ میزان  ١٧۶٨در سال 
چھل عضو این آكادمي، نظیر ھمگنان خود در فرانسھ، . كمك كرد» آكادمي سلطنتي ھنر«ھاوس بھ تأسیس 

ان در در زمرة نجبا و بزرگ» اسكوایر«شدند؛ ولي با اعطاي لقب  خود جاویدان شناختھ نمي طور خودبھ بھ
  گرچھ . آمدند مي

توانستند بھ اعقاب خود انتقال دھند، داشتن چنان لقبي موجب  این لقب و شأن و مرتبة پرافتخار را نمي
آكادمي . شد كھ وضع و موقعیت اجتماعي ھنرمندان برجستھ در بریتانیا بھبود یابد و تثبیت شود مي

اي  چنین مؤسسھ. تراشي و معماري تشكیل دادھاي كالبدشناسي، طراحي، نقاشي، پیكر كالسھایي در رشتھ
ناپذیر، بدل بھ سنگر حمایت  اي اجتناب كار برخوردار بود طبعًا و بھ شیوه كھ از پشتیباني یك پادشاه محافظھ

كردند و برایش  ھنرمندان مبدع و نوآور آن را نكوھش مي. از سنتھا و پایبند بھ وقار و آبرومندي گشت
اي زیاد شد و از چنان احترام و تحسیني برخوردار  ار این گونھ ھنرمندان تا اندازهارجي قائل نبودند، و شم

مؤسسة «اي از نجبا و بانكداران ھمتي كردند و با بذل مساعدت مالي،  ، عده١٨٠۵گشتند كھ در سال 
ا این مؤسسھ گاه گاه، نمایشگاھي برپ. را بنیان گذاردند» انگلیسي براي توسعھ و ترویج ھنرھاي زیبا

كرد؛ و رویھمرفتھ موجبات رقابت پرتحركي را با آكادمي سلطنتي ھنر فراھم  داشت؛ جوائزي اعطا مي مي
آمد یا توان و  گرفت، بھ خشم مي ھنر انگلستان، در حالي كھ از این نیروھاي رقیب راھنمایي مي. آورد مي

  .ھا بھ وجود آورد یافت تا آثار برجستھ و نفیسي در ھمة زمینھ نیرو مي

نشدني و  در این میان فقط موسیقي مستثني بود و انگلیسیان در این دوره از خلق آھنگھایي كھ فراموش
انگلستان خود دقیقًا و بھ روشني از این كمبود آھنگسازان در جامعة خویش . جاودان بماند سترون بودند

سیقیداناني كھ از قارة اروپا آگاه بود، و براي جبران این كمبود، با تحسین و قدرداني سخاوتمندانھ از مو
مورد استقبال  ١٧٩۴و  ١٧٩٠بدین ترتیب بود كھ ھایدن در دو نوبت در سالھاي . كرد آمدند پذیرایي مي مي

بنیان گذارده شد؛ از دورانھاي  ١٨١٣در سال » انجمن فیالرمونیك سلطنتي«. گرم و پرشوري قرار گرفت
، دوناپلئون، و دوجنگ جھاني جان سالم بھ در برد، و بحراني و پرخطر انقالب صنعتي، انقالب فرانسھ

توان بآساني حتمي دانست،  ھنوز ھم بھ عنوان عنصر جاودانگي در گیرودار روزگاري كھ ثبات آن را نمي
  .دھد بھ حیات خود ادامھ مي

رونق  ھنرھایي كھ از نظر اھمیت در درجة دوم قرار داشتند بدون آنكھ بھ فراست خاصي نیاز پیدا كنند بھ
شد؛ ابزار و وسایل فلزي پرقدرت و تفنني ابداع  مبلھاي زیبا و محكمي ساختھ مي. خود ادامھ دادند

گشت؛ و سفالھایي با رنگھاي آرام و طرحھاي زیبا و متنوع از زیر دست ھنرمندان سفالگر بیرون  مي
پدید آورد تا از طرف شھر بنجمین سمیث با ریختن آھن گداختھ در قالب، چلچراغ پرجلوه و مجللي . آمد مي

جان فلكسمن عالوه برپدید آوردن و خلق طرحھاي كالسیك براي . لندن بھ دیوك آو ولینگتن تقدیم شود
ھاي مشھور بھ وجوود، طرح جام مشھور ترافالگار را نیز ابداع كرد تا بھ مناسبت یادبود و  سفالینھ

راش و ھم معماري مبدع و مبتكر بود كھ یك این شخص ھم پیكرت. بزرگداشت پیروزي نلسن برقرار بماند
  .بناي یادبود عظیم بھ خاطر نلسن در كلیساي جامع سنت پول برپا داشت
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كرد، یعني چیزي كھ با  این مطلب شاید بھ خاطر آن بود كھ پیكرتراشي بھ تراشیدن بدنھاي برھنھ توجھ مي
، زماني كھ تامس بروس، ملقب ١٨٠١در سال . نمود اقلیم و اخالق ملي كشور ناسازگار و دور از ذوق مي

مقامھاي دربار عثماني را . كرد ميعنوان نمایندة انگلستان در باب عالي خدمت  بھ ھفتمین ارل آوالگین، بھ
ھرقطعھ سنگي را كھ روي آن كلمات یا نقوشي «در آتن قانع كرد تا بھ او اجازه دھند از آكروپولیس آتن 

اي  لرد الگین پس از دریافت چنین رخصتي، لردوار رفتار كرد و گنجینھ» .كاري شده باشد بردارد كھن كنده
ھاي مرمرین  د كھ شامل كتیبة بزرگ پارتنون و بسیاري مجسمھعظیم از آن مكان بھ غنیمت بیرون كشی

بھ انگلستان حمل  ١٨١٢تا  ١٨٠٣این غنائم ذیقیمت، پیاپي، در كشتیھایي در فاصلة سالھاي . شد تنھ مي نیم
بایرن و دیگران او را بھ خاطر چنین كاري نكوھش كردند و دشمن غارتگر و نابودسازندة ھنر . گردید

میتة خاصي كھ از جانب پارلمنت مأمور رسیدگي بھ این كار لردالگین شده بود او را از خواندند؛ ولي ك
بسیار كمتر از (لیره  ٣۵‘٠٠٠از طرف دولت بھ مبلغ » مرمرھاي الگیني«جملگي اتھامات تبرئھ كرد و 

بریتانیا  خریداري شد تا بھ گنجینة موزة) آنچھ خود الگین در بھاي آنھا بھ مقامھاي عثماني پرداختھ بود
.سپرده شود) بریتیش میوزیوم(

II - معماري  

در پشتیباني از موج سبك معماري كالسیك در برابر چین و   ھاي معماري، ستونھاي مرمرین در نبرد شیوه
ھزاران ستون بھ سبكھاي دوریك، یونیك، و كورنتي بھ وجود آمد . شكنھاي سبك گوتیك سھمي مؤثر داشت

تیز و باروھاي برجدار خنثي  وبكفرد را براي نوسازي و بازسازي طاقھاي نوكتا كوششھاي ذوقي والپول 
. نمود طاقھا و باروھایي كھ تا آن اندازه براي شھسواران و قدیسین قرون وسطي عزیز و گرامي مي - سازند

عمارت  ١٧٧۵سر ویلیام چیمبرز وقتي در حدود سال . حتي در بناھاي غیرمذھبي، ستونھا پیش بردند
بسیاري از . اي شباھت داشت ت ھاوس را بنا نھاد اثري از كار درآمد كھ بھ پارتنون گستردهسامرس

اي از ستونھاي یوناني  عمارتھاي ییالقي بنا شده در امالك توانگران در خارج از شھرھا نظیر مجموعھ
تا  ١٨٠۶عمارت مجلل واقع در پارك اشریج كھ بین سالھاي . كند است كھ یك كاخ رومي را حفاظت مي

 ١٧٩٢در سال . توسط جیمز وایات بنا شده است نمونة باشكوه و جالبي از این نوع معماري است ١٨١٣
سون مشھور گردید بھ احداث مجدد بناي بانگ انگلستان  شخصي كھ فرزند یك بنا بود و بعدھا بھ سرجان

ت و بھ صورت مجموعة بنایي كھ در قسمت جلو آن رواقي بھ سبك معماري كورنتي قرار داش - آغاز كرد
  .تلفیقي از طاق نصرت قسطنطین با معبد خورشید یا ماه بود

  توسط) فرنگي تپة توت(احیاي سبك معماري گوتیك كھ با بناي معروف بھ سترابري ھیل 

آساي ستونھا، گنبدھا و  آغاز شد نتوانست خود را در برابر ھجوم بھمن) ١٧٧٣ – ١٧۴٨(ھوراس والپول 
. ویلیام بكفرد، قھرمان رمانتیك این جذبة قرون وسطایي بود. ھا حفظ كند باالي پنجرهآرایشھاي سنتوري 

تر از آنچھ  دورة تحصیالتي گسترده. پدرش مردي توانگر بود كھ دوبار بھ مقام شھرداري لندن رسید
دروسي در پیانو از موتسارت جوان فرا گرفت؛ تعلیمات معماري را از سر : تحملش را داشت گذراند

. یلیام چمبرز فرا گرفت؛ و تاریخ را در طي مسافرت گسترده و طوالني در كشورھاي قارة اروپا آموختو
سواییھاي بعد از از سرگذراندن ر. را خریداري كرد گیبنوقتي در لوزان بود كتابخانة متعلق بھ ادوارد 

جنسي كھ درآن پاي ھر دو جنس بھ میان كشیده شده بود سرانجام با لیدي مارگارت گوردن ازدواج كرد، و 
در این اثنا بكفرد . خواست نخستین كودك خود را بھ دنیا آورد چشم از جھان فروبست این زن وقتي مي

ماجراھایي در مشرق زمین بھ شمار داستان واثق را نوشت كھ از قویترین داستانھاي اسرار آمیز بر پایة 
در سالھاي (این داستان بھ زبانھاي انگلیسي و فرانسھ . آید و در آن، موج سبك رمانتیسم در اوج بود مي

بھ ساختن  ١٧٩۶بكفرد با مساعدت وایات در سال . انتشار یافت و بایرن آن را بسیار ستود) ١٧٨٧ - ١٧٨۶
وقتي كلیسا آماده شد . فونت ھیل واقع در ناحیة ویلتشر پرداختكلیسایي بھ سبك گوتیك در امالك خود در 

در آن معتكف شد و بھ حال  ١٨٢٢تا  ١٨٠٧درون آن را با نفایس ھنري و كتابھایي چند انباشت و از سال 
آنگاه از انزوا بھ در آمده آن بنا را فروخت و اندك زماني بعد كھ بنا فروریخت معلوم شد . انزوا زندگي كرد
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، در ١٨۴۴بكفرد در ھشتادو پنج سالگي، بھ سال . ختمان و طرح آن چھ خطاھاي اساسي رفتھ استدر سا
اي حاكي از ھمدردي  تصویري ھنرمندانھ و با روحیھ ١٨٠٠جان ھاپنر در حدود سال . شھر باث درگذشت

ار از شفقت اي شاعرانھ، رازوري، و سرش و ھمدلي با بكفرد از او ترسیم كرده است كھ مردي را با روحیھ
  .سازد انساني نمودار مي

اي از سنگیني و افسردگي  گریھاي سبك روكوكو توانست تا اندازه جان نش با افزودن اندكي از نشاط و جلوه
آرایي  وي در حالي كھ از ھمكاري نزدیك ھامفري رپتن كھ در رشتة محوطھ. سبك معماري انگلیسي بكاھد

اھاي مجلل ییالقي در امالك توانگران احداث كرد كھ در آن تخصص داشت، برخوردار بود، یك رشتھ بن
برداري از حیوانات شیرده بھ سبكھاي فرانسوي، ھندي و  ھا، آالچیقھا و جایگاھھاي نگھداري و بھره كلبھ

شد كھ از یكنواختي عمارتشان  این نوع بناھا موجب مسرت خاطر نجبا و توانگراني مي. چیني پراكنده بود
از این راه بود كھ نش ثروتي اندوخت و تحت حمایت و مورد تفقد ولیعھد پرخرج و . دخستھ شده بودن

از [» ریجنت ستریت«، نش مأمور شد حدود یك كیلومتر و نیم از ١٨١١در سال . ھوسباز قرار گرفت
  خیابانھاي 

مھتابیھا  نش مسیر خیابان را با احداث ھاللھا، ایوانھاي بھارخواب و. پیوست بھ روستاي حومة شھر مي
اي كھ بھ چمن و درختان بین  متنوع ساخت؛ و ھمچنین در طول مسیر، جابھ جا فضاھاي گشاده

از ستونھاي بھ سبك یونیك براي زیباتر جلوه دادن قوس . ھاي ساختماني آراستھ بود تعبیھ كرد مجموعھ
د خراب شده تا بھ از آن زمان تا كنون، قسمت زیادي از آنچھ نش ساختھ بو. (بزرگ خیابان بھره جست

این اقدام و طرح جالب نش، كوشش چشمگیر و بدیعي در .) جاي فضاھاي سبز، عمارتھایي احداث گردد
شھرسازي بود، ولي ھزینة گزاف آن براي ملتي كھ بھ زجر گرسنگي كشیدن تن در داده بود تا بتواند 

  .نمود فرسا مي ناپلئون را شكست دھد، طاقت

السلطنھ كھ از كار نش خیلي خوشش آمده بود بار دیگر او را مأمور كرد عمارت  با ھمة این احوال، نایب
این محل مورد توجھ مخصوص و تفرجگاه مورد نظر . كاله فرنگي را در شھر ساحلي برایتن نوسازي كند

تا  ١٨١۵لیره این كار را بین سالھاي  ١۶٠‘٠٠٠اي بھ میزان  نش با ھزینھ. شاھزاده و دوستانش بود
مغربي از نو ساخت و تركیبي بود از  –كاله فرنگي را بھ سبك معماري ھندي . ھ انجام رسانیدب ١٨٢٣

تاالر ضیافت كاله فرنگي با سقفي . ھایي قرار داشت گنبدھاي شبیھ خیمھ و خرگاه كھ در دو طرف آن مناره
دھا بود و براي محدب و با تزیینات چیني آراستھ شد كھ از جملھ چلچراغھایي بھ شكل نیلوفر آبي و اژ

گذاشت ناشي از نگریستن  اولین تأثیري كھ این بنا بر بیننده مي. لیره مصرف شده بود ۴‘٢٩٠ساختن آنھا 
نشست افراط در  بر اثري پرشكوه و جالل ولي عجیب و غریب بود؛ ولي وقتي بیننده بھ داوري نھایي مي

  .شناخت تزیینات و آن مخارج بیھوده را محكوم مي

اندكي بعد، نش را مأمور ساخت . السلطنھ بھ عنوان جورج چھارم بر تخت نشست ، نایب١٨٢٠در سال 
در حالي كھ كشور بھ دنبال پیروزي بر . ساختمان باكینگم ھاوس را بھ صورت یك قصر سلطنتي درآورد

شد، نش بھ كار خود  ناپلئون و در نتیجة جنگھاي چند سالھ بھ ورطة تنگدستي و ورشكستگي نزدیك مي
در  ١٨٣٠خاصیت بھ سال  دامھ داد و از صرف مخارج دریغ نكرد تا آنكھ پادشاه ولخرج و مسرف و بيا

آنگاه معمار پرتظاھر توسط دولت جدید احضار شده تا آن ھمھ مخارج گزاف را توجیھ كند و . گذشت
ان، انگلستان تا آن زم. شد توضیح دھد  ھمچنین دربارة ایرادھایي كھ از نظر فني بر ساختمان گرفتھ مي

  . بندرت تا آن حد مجلل و درخشان و تا آن اندازه فقیر گشتھ بود

III  - از كارتونھاي سیاسي تا دورنماھاي كانستبل  

  ھایشان را  در مدت بیست سال جنگ، صدھا نقاش انگلیسي تالش كرده بودند تا با تابلوھاي خود خانواده
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وجود . ازنظر پاداش مالي و شھرت ازاینان كمتر نبودند كردند، با كارتونھاي نشانگر اوضاع زمانھ پر مي
دو پاره «شد تا ھر روز دربارة این  صفت، بركتي محسوب مي ھاي جني و شیطان ناپلئون براي این نابغھ

. آمیز بكشند تصاویر ھزل -» اي دو رگة مدیترانھ«یا بنا بر تعبیر روزنامة مورنینگ پست، این  -»استخوان
ھمراه با » كوششھاي جنگي«اي در بازوي  و طنزآلود چند آمپول تقویت كننده این تصاویر فكاھي

  .آزرد آلود و رنجیده را مي فرسودگي انگلستان بود و نیشھاي خود غرور امپراطور خشم

كرد، تامس روالندسن  سوزني اثر مي بزرگترین این كاریكاتوریستھا كھ قلمشان چون سوزن جراحان طب
از ھمان كودكي . بندي بود مند بھ قمار و شرط درش مردي ثروتمند و عالقھپ. بود) ١٨٢٧ – ١٧۵۶(

پس از تحصیل در آكادمي سلطنتي ھنر، در مدرسة . استعداد وي در طراحي مورد تشویق قرار گرفت
آنگاه بھ انگلستان . پاریس ثبت نام كرد و مدتي بھ تحصیل در آنجا مشغول شد» آكادمي روایال«نقاشي 

زماني رسید كھ پدرش ھمة ثروت خود را . لي زود طرحھایش تحسین ھمگان را برانگیختبازگشت، و خی
در قمار از كف داد و پسر را تھیدست بر جاي گذاشت؛ ولي طولي نكشید كھ یك عمة مقیم فرانسھ بھ داداش 

تھ بود، روالندسن كھ بدین ترتیب از نظر مالي خاطري آسوده یاف. لیره برایش فرستاد ٣۵‘٠٠٠رسید و مبلغ
اش را در كاریكاتورھایش با  از آن پس ھم خویش را مصروف آن داشت كھ ابتذاالت و ریاكاریھاي زمانھ

بوسد تا بھ خاطر  از جملھ كاریكاتوري كشید كھ دوشسي دست یك قصاب را مي. تازیانة طنز و ھزل بكوبد
دھد كھ خوكي را بھ  نشان مي در كاریكاتور دیگري مردي فربھ را. رأي آن قصاب از او تشكر كرده باشد

كاریكاتور سومي، گروھي از افسران . دارد عنوان عشریھ از یك روستایي مفلوك و نیمھ گرسنھ دریافت مي
روالندسن ھمچنان بھ فعالیت . اند دھد كھ در ساحل، سر در پي روسپیھا گذارده نیروي دریایي را نشان مي

توان از باغھاي واكسھال  پرماجرا كشید كھ از آن میان مي ھنریش ادامھ داد و یك رشتھ تصاویر گسترده و
یك رشتھ از كاریكاتورھاي شادي انگیزش كھ در سراسر كشور شھرت و . و خوشیھاي باث نام برد

خشم . شد ھم رسانید، تحت عنوان سیرو سیاحتھاي دكتر سینتاكس بھ صورت پاورقي منتشر مي محبوبیتي بھ
اش او را بدانجا كشانید كھ دستخوش مبالغھ و  زنان و كودنھاي جامعھ ، الفپیشگان ھنرمند نسبت بھ سیاست

بسیاري از آثارش در این . ھایي كھ البتھ در عالم كاریكاتور بخشودني است مبالغھ –رویھایي شود  زیاده
طنز روالندسن در این دوران، شفقت درمانبخش خود . دوره در وضعي بود كھ باید آنھا را مستھجن نامید

را از دست داده بود و كارھاي آخرین وي انباشتھ از نكوھش و تحقیر نژاد آدمي بود، چنانكھ گفتي ھرگز 
  .یك مادر مھربان یا یك انسان بخشنده و با گذشت پا بر این كرة خاك نگذاشتھ است

  با  ھاي كتابفروشي مردم بر دكھ. بود) ١٨١۵ – ١٧۵٧(مشھورتر و مقبولتر از این ھنرمند، جیمزگیلري 

او نیز نظیر روالندسن بھ تحصیل در آكادمي سلطنتي ھنر پرداخت و بھ صورت . انتشار، بھ چنگ آورند
او . ھنرمندي كھ قوة تصور و تخیلي و قاد و دستي چیره و مطمئن داشت –ھنرمندي قابل ازكار در آمد 

ناپلئون را . ئون كردھنرش را تقریبًا سراسر وقف خدمت بھ جنگ و پیروزي كشورش در مصاف علیھ ناپل
چفت و بست ترسیم  بھ صورت مردي كوتاه قد و چاق، و ژوزفین را بھ شكل زني سلیطھ، با دھاني بي

داد كھ در یك  را بھ حالتي نشان مي) از طرفداران انقالب فرانسھ(فاكس، شریدن، و ھورن توك . كرد مي
 –ھاي چاپ شدة این كاریكاتورھا  نسخھ. بودند باشگاه لندن در التزام ركاب یك ژنرال انقالبي فاتح ایستاده

كھ از نظر مضمون خام و ناشیانھ ولي از نظر قالب بسیار استادانھ بود، در سراسر كشورھاي اروپایي 
وي ھفده روز قبل از . گشت و در پایین آوردن ناپلئون از اریكة اقتدار، سھمي داشت دست بھ دست مي

  .جنگ واترلو درگذشت

ان این دوره، شماري حكاكان زبردست نیز وجود داشتند،ولي از میان آنان، ویلیام بلیك در نسل ھنرمند
او . كرد كھ گذشت زمان نتوانست نام او را بھ دست فراموشي بسپارد چنان با قدرت و رسوخ حكاكي مي

ر ھاي بدیعي پدید آورد و تا آنجا پیش رفت كھ كوشید متن و تصاویر كتاب را د براي ھنر خود شیوه
صفحات مسین حك كند تا دیگر نیازي بھ حروف چاپ نباشد و ھمان صفحة حكاكي شده در چاپخانھ بھ كار 

  .ولي قلم او از حكاكیش پیشي گرفت و سرانجام، ھنرش بھ صورت شعر تجلي پیدا كرد. آید

pymansetareh@yahoo.com



ناختن او یك ھنرمند عصیانگر بود زیرا كھ از فقر خود احساس بیزاري داشت؛ آكادمي سلطنتي ھنر از ش
داد آثار حكاكان در نمایشگاھھا  ورزید، و اجازه نمي حكاكان بھ عنوان ھنرمند یا حتي افزارمند اجتناب مي

ویلیام بلیك با ھمة وجودش، دستورھاي امر و نھي آمیز آكادمي . راه یابد و در معرض تماشا گذارده شود
: اي نوشت خود رسالھ ١٨٠٨ر سال د. كرد را در مورد رعایت قواعد و سنتھا و آداب خاص ھنر رد مي

آید صحبت از آن نیست كھ آن شخص استعداد  در انگلستان وقتي پاي تحقیق در باب ھنرمندي بھ میان مي«
اراده، مصلحت اندیش،  رود كھ وي تا چھ اندازه آدمي منفعل و بي و نبوغي دارد بلكھ در این باره سخن مي

اگر آدمي با این اوصاف باشد آنگاه . اید نجبا دربارة ھنر باشدو یك حیوان سر بھ راه و گوش بھ فرمان عق
كنند؛ ولي اگر جز آن باشد باید رنج گرسنگي  انگارند و ھمھ گونھ حمایت و تكریمش مي او را مرد خدا مي

خودش بارھا بھ مرحلة گرسنگي رسید زیرا فقط پول بخور و نمیري از محل » .را بر جان تحمل كند
دالر  ١١٠‘٠٠٠بھ مبلغ  ١٩١٨ھمین آثار در لندن سال . آورد كاكیھایش بھ چنگ ميفروش طراحیھا و ح

داد بین  بیست و دو صفحھ حكاكي وي كھ داستان مصایب ایوب پیامبر را بر آنھا نشان مي. بھ فروش رفت
. داشت ساخت و از گرسنگي و نابودي محفوظش مي اي دولیره نصیبش مي ، ھفتھ١٨٢۵تا  ١٨٢٣سالھاي 

لیره بھ جان پیرپونت مورگن فروختھ شد و اكنون در زمرة  ۵‘۶٠٠بھ بھاي  ١٩٠٧مجموعھ در سال  ھمین
  ترین آثار در  زیباترین و استادانھ

   

  

  )١٨٠٧(ناپلئون اول : حكاكي

  .رود تاریخ ھنر حكاكي بھ شمار مي
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. و یك استاد رمانتیك بود، از یك ھنرمند كالسیك )پیوریتن(بلیك آمیزة بغرنجي از یك كافر و یك پیرایشگر 
او نیز . ھاي میكالنژ و نقاشیھاي وي بر سقف نمازخانة سیستین بود با ھمة وجودش مجذوب و اسیر پیكره

، بھ نام ١٧٨٠در یكي از حكاكیھایش، بھ سال . شكوه و فرھي بدن تندرست و شاداب آدمي را دریافتھ بود
اي شفاف و  دھد كھ تن او را جامھ جواني نشان ميروزخوش، تحسین خود را از كمال بدن آدمي بھ صورت 

امور جنسي در ھنر وي فقط سھم كوچكي . ظریف پوشانده و شور و سرزندگي در سراپاي وي متجلي است
. شود، و در زندگي شخصي خودش بھ صورتي متعادل دارد، در اشعارش بھ لختي قاطعتر مشھود مي

طرحھاي بلیك در آغاز . ساخت پذیر مي اي وي تحملھمسري مھربان و شفیق داشت كھ وفاداري را بر
انگاشت؛  سان كھ خط را برتر از رنگ و قالب را واالتر از جوالن تخیل مي كامال در سبك كالسیك بود بدان

اش نسبت بھ عھد قدیم عمیقتر شد، بھ قلمش رخصت داد تا  اما بتدریج كھ سال عمرش فزوني یافت و عالقھ
ھایشان  تصاویري كھ بدنشان كامال پوشیده بود و در چھره –لي جوالن دھد در پھنة خلق تصاویر تخی

  .معماھاي حیات شیار انداختھ بود

ساعاتي كھ در . در سالھاي آخر عمرش، ھفت قطعھ حكاكي براي مصور ساختن اثر جاوداني دانتھ آفرید
ند پرداخت كھ شد از خداو حكاكي دیگري كھ آخرین اثرش محسوب مي) ١٨٢٧سال (بستر مرگ بود 

از لحاظ قدرت تخیل و تصور . داد عنوانش روز ازل بود و خداوند را در حال آفرینش جھان نشان مي
آفریني بود كھ یك نسل بعد از در  فراتر از حد طبیعي و نیز بھ خاطر ظرافت و چیره دستي وي در نقش

در این كتاب باز ھم با او برخورد خواھیم . شناختھ شد »رافائلیانپیش از « گذشتش، پیشرو مسلم مكتب 
  .داشت

تا : شد، این بود در این دوران، در میان نقاشان، پرسشي حیاتي، كھ گاھي شامل تدارك آب و نانشان نیز مي
چھ حد باید خودشان را با نظر و ذوق و سلیقة استادان آكادمي وفق دھند؟ برخي از استادان آكادمي بھترین 

و نقاش شخصیتھاي . فتھ شده باشدآثار نقاشي را آثاري دانستند كھ موضوعشان از رویدادھاي تاریخي گر
استادان دیگر، صورتسازي را بھ . نشدني تاریخ ترسیم كند ھاي حساس و فراموش مشھور را در لحظھ

توانست شخصیتھا را بكاود و درونشان را برروي پرده آشكار  انگاشتند كھ مي عنوان وسیلة قابل تحسین مي
خواستند در  كردند كھ مي بھ نجبا و بزرگزادگاني تلقي ميآنھا این ھنر را وسیلة خوش آمدن و تقرب . سازد
شمار از استادان آكادمي تابلوھاي مجسم سازندة  اي انگشت عده. ھاي رنگ روغن جاودان بمانند پرده

  ھاي عادي زندگي  صحنھ
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آرشیو (كاخ ورساي : حكاكي از روي عكسي كھ بھ كمك نور خورشید بر صفحة فلزي انداختھ شده است
  )بتمان

ھاي دورنما و  كمتر از ھمھ، پرده. دانستند كردند، زیرا آنھا را مظھر زندگي تودة مردم مي را تأیید مي
یافت، و بھ ھمین سبب كانستبل كھ سخت شیفتة دورنماسازي بود ناگزیر شد تا پنجاه و  منظره مقبولیت مي

مھري  ماندن و مورد بي ج ناشناختھسھ سالگي، یعني زماني كھ عضویت كامل آكادمي بھ وي اعطا شد، رن
  . قرارگرفتن را تحمل كند

بدرود زندگي گفت و آكادمي سلطنتي ھنر براي ریاست خود یك امریكایي  ١٧٩٢سرجاشوا رنلدز در سال 
 ١٧٣٨این شخص كھ در شھر سپرینگفیلد ایالت پنسیلوانیا بھ سال . مقیم لندن را بنام بنجمین وست برگزید

ز ھمان نوجواني چنان استعداد و ھنرمندي از خود نشان داد كھ ھمسایگان سخاوتمند او را متولد شده بود، ا
وست، پس از آنكھ سنتھاي كالسیك را . براي تحصیل بھ فیالدلفیا فرستادند و از آنجا روانة ایتالیایش ساختند

در آنجا چندین تصویر . بھ لندن رفت ١٧۶٣ھاي آثار باستاني كامال جذب كرد، بھ سال  در گالریھا و ویرانھ
از آن زمان بھ . از بزرگزادگان كشید كھ عطایي وافر نصیبش ساخت و مورد تقرب جورج سوم واقع شد

ھاي نشان دھندة موضوعاتي تاریخي ھمت گماشت، از جملھ پردة مرگ ژنرال وولف، یعني  تصویر پرده
بھ پایان  ١٧٧١این تصویر در سال . بھ در آورده بود مونكالممردي كھ كانادا را از چنگ فرانسویان و 

ھاي معاصر را در  رسید، و دیدار آن موجب وحشت و رمیدن استادان آكادمي شد، زیرا ھنرمند چھره
تر اذعان كردند كھ یك نیم قاره  سالخوردهھاي باب روز ھمان زمان ترسیم كرده بود؛ ولي استادان  جامھ

  . ھاي شلوار پوش تابلو با تواضع و كرنش سرفرود آوردند ارزش آن را دارد كھ در برابر چھره) كانادا(

در نزدیكي بستن بھ دنیا آمده بود، بھ خاطر  ١٧٣٨امریكایي دیگري بھ نام جان سینگلتن كاپلي كھ در سال 
بھ  ١٧٧۵در سال . ك، سمیوئل ادمز و خانوادة كاپلي شھرتي بھ چنگ آوردترسیم تمثالھایي از جان ھنكو

بھ اوج شھرت و محبوبیت  ١٧٧٩لندن رفت و بزودي تا ترسیم تابلو مشھورش بھ نام مرگ چتم در سال 
ھاي تاریخي در سبك نئوكالسیك  رساني چھره این ھنرمند امریكایي براي آنكھ از بھ كمال مطلوب. رسید
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پرداخت كھ گر چھ استادان  ھایش را با واقعپردازي آمیختھ با شھامت و صراحتي مي ، پردهاجتناب ورزد
  .افتاد، در نقاشي انگلستان انقالبي پدید آورد آكادمي را ناخوشایند مي

آموزش در آكادمي سلطنتي توسط ھنرمند دیگري از اھالي زوریخ بھ نام یوھان ھاینریش فوسلي ادامھ 
رنلدز او را . فیوزلي در لندن مستقر گشت در بیست وسھ سالگي با نام ھنري ١٧۶۴وي در سال . یافت

وي شیفتة آن . تا براي مدت ھشت سال بھ ایتالیا برود و در آنجا بھ تحصیل ادامھ دھد) ١٧٧٠(تشویق كرد 
  ھاي تازه و ابتكاري بھ  بود كھ تخیالت خود را در زمینھ

الجرم، زماني كھ بھ لندن . اي كالسیك نتوانست او را اقناع كندجوالن درآورد؛ از این رو مدلھا و معیارھ
در . مشوش و ناآسوده ساخت) ١٧٨١(را با تابلو كابوس خود » زیبایان خفتھ«بازگشت، خاطر برخي از 

بیند دیوي زشت رو بھ او  دھد كھ در عالم رؤیا مي این تابلو، ھنرمند زن جوان و زیبارویي را نشان مي
رغم میل  فیوزلي علي.) یك كپیھ از این تابلو در اطاق كار زیگموند فروید آویزان بود(. شود نزدیك مي

خویش و مشرب آمیختھ با طنز و استھزایش، بھ استادي آكادمي سلطنتي برگزیده شد و در آنجا تعلیمات و 
  .موار ساختآوري ھنرمندان بھ رمانس و شیوة پیش از رافائلیان ھ سخنرانیھایش راه را براي تحول و روي

و جان ) ١٨١٠ – ١٧۵٨(ھاپنر  توان سرگذشت جان دشواري امرار معاش از راه ترسیم طبیعت را مي
ھاپنر كھ عاشق دورنماھا و چشم اندازھاي طبیعت بود تا زماني كھ . جستجو كرد) ١٨٢١ – ١٧۶٨(كروم 

روي آورد، كارش رونق  بھ این عشق خود پایبند ماند، گرسنگي كشید؛ و فقط آن زماني كھ بھ صورتسازي
گرفت و در این كار تا آن حد پیش رفت كھ از نظر میزان دستمزد و شخصیتھایي كھ در كارگاھش برابر 

نلسن از جملھ كساني بود كھ در . نشستند تا تصویرشان را بنگارد، رقیب و ھمتاي الرنس شد او مي
معي از لردان دیگر كھ چندان سرشناس ولینگتن و والتر سكات نیز چنین كردند، و نیز ج. برابرش نشست

كروم در شھر زادگاھش، . جیمز اكنون با میراث ھاپنر از غنایي فراوان برخوردار است    كاخ سنت. نبودند
مدتي بھ عنوان نقشنگار . وسھ سال عمر خویش در آنجا بود  ناریچ، باقي ماند و تقریبًا در سراسر پنجاه

شد، بھ مطالعة نقاشیھاي ھابما و دیگر استادان ھلند پرداخت و از آنان ھا بھ كار مشغول  تابلوھاي مغازه
چون فقیرتر از . ھاي عادي و سادة زندگي روزانة مردم را عزیز بداند و قدر بشناسد آموخت چگونھ صحنھ

ھم در . كرد ھایش را در مناظر روستایي ناریچ جستجو مي آن بود كھ از عھدة سفر برآید، موضوع پرده
زار كنام موشھا  اندازي را یافت كھ آن را در زیباترین پردة دورنماي خویش تحت عنوان خلنگ شمآنجا چ

  . ھنر و فلسفھ بھ چیزي برتر نیاز نداشتند. جاوداني ساخت

نیز ھمان راه لذتبخش صورتسازي را دنبال كرد، او كھ فرزند یك ) ١٨٣٠ – ١٧۶٩(الرنس  سرتامس
مسلمًا . موزش كافي برخوردار شود یا در ھنرآموزي فرصتي دلخواه بیابددار بود نتوانست از آ مسافرخانھ

یافتند كھ بدون برخورداري از مكتب  استادان آكادمي سلطنتي از اینكھ خود را در برابر چنین آدمي مي
دیدند چگونھ ضوابط مورد  نمودند، زیرا مي دست گشتھ بود، چندان خوشدل نمي چنان چیره واستاد، آن
محض آنكھ تصویر یا  بھ: الرنس، استعداد و فراستي خداداد داشت. ن نادیده انگاشتھ شده استاحترامشا

بھ ھنگام كودكي، در بریستول، با مداد و  -درنگ آن را روي كاغذ بیاورد توانست بي دید مي اي را مي چھره
اول بار بھ نقاشي با كھ بھ لندن آمده بود براي  ١٧٨۶در جواني، در شھر باث، با مداد رنگي؛ و در سال 

  شاید بھ . روغن پرداخت رنگ

درآن زمان كھ بیست سال بیشتر نداشت، بھ او مأموریت داده شد بھ كاخ وینزر برود و تمثال . او گشوده شد
اي نیكو برخوردار نبود ولي نقاش جوان چنان با تدبیر و  ھ از چھرهملك. را ترسیم كند سوفیاملكھ شارلت 

ودوسالگي بھ عنوان عضو وابستة آكادمي سلطنتي  فراست از وي تصویري زیبا پدید آورد كھ در بیست
در آن . وپنج سالگي رسید عضویت پیوستھ و دایمي او در آكادمي مسجل بود منصوب شد، و وقتي بھ بیست

آمدند تا فرصت نشستن در  ز سرشناسان و بزرگزادگان با یكدیگر از در رقابت در ميزمان صدھا نفر ا
از پذیرفتن اندرز . موي ھنرمند جوان مفتخر و شاد شوند كارگاه وي را بیابند و بھ داشتن تمثالي اثر قلم

امتناع كرامول مبني بر اینكھ گندمھ یا زگیل و چاه زنخدان چھرة اشخاص را در تابلوھایش نشان دھد 
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آمد و صاحب تصویر در اعطاي پاداش و دستمزد  ورزید، زیرا از كشیدن زگیل تصویري جالب پدید نمي
نشست تا تصویرش را  الرنس، چھرة ھركس را كھ در برابرش مي. گشت دستخوش تأمل و مالل مي

رگاه موضوع كردند؛ و ھ كرد و آنان نیز طبعًا اعتراضي نمي بپردازد مطبوعتر از آنچھ بود ترسیم مي
تابلویش صورت بانویي بود كھ از حسن خداداد نصیب چنداني نداشت، ھنرمند با ظرافت و ھوشیاري 

كرد؛ بدین ترتیب كھ چھره و اندام آن بانو را با پارچة بسیار لطیف نازكي  خاصي آن كمبود را جبران مي
بخشید؛ و از  حالت بھ او مي وشكشید و چشماني جذاب و خ پوشانید، برایش دستھاي مقبول و قشنگي مي مي

سازد اثري نفیس و مقبول  نشانید تا صورتي كھ مي ھمھ مھمتر، آنكھ آن بانو را در حالتي بسیار جالب مي
از  ١٨١۵یك نمونھ از كارھاي جالب وي، چھرة جذاب و گیرایي است كھ در سال . ازآب در آید

بخش گالري ھانتینگتن است، نقاش  اكنون زینت گاھي، نظیر تابلوي پینكي كھ. السلطنھ ترسیم كرد نایب
ولي در تمثالھایي كھ . اي دلپذیر از بوالھوسیھا و تلون خاطر خود را بھ تماشاچیان بنماید شد جلوه موفق مي

شویم كھ ھنرمند نتوانستھ است آن منش نیرومند و جذابي را كھ  از مردھا ترسیم كرده است متوجھ مي
بھ ھر حال الرنس، . بخشید، بیافریند یافت یا خود بھ آنان مي لوھایش ميرنلدز در اشخاص موضوع تاب

. ثروت زیادي بھ چنگ آورد و آن را سخاوتمندانھ بخشید؛ در دوران عمر خود از محبوبیت برخوردار بود
  .اش تا كلیساي سنت پول با تشریفات با شكوھي بھ عمل آمد وقتي ھم كھ درگذشت، مراسم تشییع جنازه

اندازھا و دورنماھا اصرار ورزید و پیگیري نشان داد و در  در ترسیم چشم) ١٨٣٧ -١٧٧۶(ستبل كان جان
پدرش آسیاباني اھل . نتیجھ از استطاعتي برخوردار نشد و نتوانست قبل از چھلسالگي ھمسر اختیار كند
حاضر شد نگریست و  ساسكس بود بھ استعداد و عالقة پسرش براي طراحي و نقاشي بھ دیدة اغماض مي

  : ھزینة دو سال تحصیل وي را در لندن تقبل كند

در ساعات فراغت ھمچنان بھ . بھ ساسكس بازگشت و در آسیاب پدرش بھ كار مشغول شد. باقي بماند
چند نمونھ از كارھایش را براي آكادمي سلطنتي فرستاد و در نتیجھ بھ او پیشنھاد كردند . پرداخت نقاشي مي

بار دیگر بھ لندن بازگشت در حالي كھ از كمك  ١٧٩٩بدین ترتیب در سال . ا شودوارد مدرسة نقاشي آنج
یكي از نقاشان . كرد مالي والدینش برخوردار بود و بنجمین وست، رئیس آكادمي سلطنتي، او را تشویق مي

  .گیرا و مقبولي از او ترسیم كرد ھمكارش، بھ نام ریچارد رنگل، در ھمان سال تمثال

تبل آثار وردزورث را كھ ضمن آن از زیبایي و شكوه مناظر پیرامون دریاچة ویندرمیر كانس شاید جان
، بھ سیر و ١٨٠۶در سال . یافت اي بیان داشتھ بود خوانده بود زیرا او نیز خدا را در ھر برگي مي شمھ

ه در ابر سیاحتي در منطقة دریاچھ سرگرم شد ودر ھمانجا بود كھ بھ مطالعھ در منظرة كوھستانھاي پوشید
وقتي بھ لندن بازگشت عزم خود را جزم كرده . و مھ و مزارع شاداب در زیر باران ریز و آرام پرداخت

گفت امیدوار  اندازھا و دورنماھایش مي دربارة چشم. بود كھ زندگي خود را وقف نقاشي مناظر طبیعت كند
شتابان وجودي جاوداني و آرام و مالیم گذران و  یك لحظة كوتاه را در زمان«است بتواند در ھر یك از آنھا 

كرد كھ ھزینة غذا و مسكن وي را تأمین  در این حیص و بیص گاه بھ گاه سفارشھایي دریافت مي» .بخشد
 - ، سرانجام نخستین تابلو خود را كھ چون شاھكاري مسلم تلقي گشت پدید آورد١٨١١در سال . ساخت مي

  .داد از ناحیة اسكس را در آفتاب نیمروز نشان مي اندازي وسیع یعني تابلو درة ددھام كھ چشم

دخترك نگاھھاي عاشقانة . كانستبل عاشق و دلباختة دختري بھ نام ماریا بیكل شد ظاھرًا در ھمان سال، جان
ھنرمند را با شوق و رغبت پاسخ داد ولي پدرش او را از سرفرود آوردن در برابر مردي كھ درآمدش آن 

فقط پنج سال بعد وقتي كھ پدر كانستبل در گذشت و براي او میراثي باقي . تچنان كم بود برحذر داش
كانستبل موفق شد . این بار پدر دختر رضایت داد. گذاشت، او توانست در خواستگاري خود اصرار ورزد

عروس دلخواه خویش را كھ با صرف مال ستانده بود بھ ھمراه خویش ببرد و درھمان زمان صورتي از 
از آن پس، . لندن است» تیت گالري«ھاي  ش بپردازد كھ اكنون روشني بخش یكي از غرفھھمسر محبوب

اندازھا و دورنماھایي پرداخت كھ در تاریخ نقاشي انگلستان  ترین چشم كانستبل بھ آفرینش زیباترین و نفیس
وي با دقت و  رسد ولي تابلوھاي كانستبل از نظرشور و ھیجان بھ پاي آثار ترنر نمي. بھ وجود آمده است

دھد، آرامش و خرمي و غناي روستاھاي  اي كھ ھر برگ را مورد تفقد قرار مي كاري عاشقانھ ریزه
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در آن دوران خوش و قرین . كند انگلستان را جاودان ساختھ است، و این حالت را بھ ذھن بیننده القا مي
، گاري یونجھ )١٨١٩(، اسب سفید )١٨١٧(آسیاب فلتفرد : باكامیابي، كانستبل یكایك تابلوھاي مشھور خود

. را بھ آكادمي سلطنتي عرضھ داشت) ١٨٢۶(و مزرعة گندم ) ١٨٢٣(، كلیساي جامع سالزبري )١٨٢١(
  . انگیخت ھریك از آن تابلوھا شاھكاري بود كھ البتھ در آن زمان تحسین زیادي در استادان آكادمي بر نمي

   

  

  لي، لندنگالري م) ١٨٢۴(گاري یونجھ : جان كانستبل

، تابلو ١٨٢۵، كانستبل تابلو گاري یونجھ را بمحل نمایش در سالن پاریس فرستاد و در سال ١٨٢۴در سال 
ھر یك از این تابلوھا موفق بھ دریافت مدال طال شد و منتقدان . اسب سفید را در شھر لیل بھ تماشا گذارد

لطنتي در لندن، كھ در این میان ناگھان از آكادمي س. فرانسوي كانستبل را بھ عنوان استادي مسلم ستودند
  .بھ عضویت دائمي پذیرفت ١٨٢٩خواب غفلت بیدار شده بود، سرانجام استاد را در سال 

افتخار و پیروزي دیرتراز آن بھ شراغش آمد كھ بتواند از آن لذتي ببرد، زیرا در ھمان سال ھمسرش كھ 
شاق ھواي دودآلود لندن بیماریش تشدید یافتھ بود، مبتال بھ بیماري سل بود و احتماال در نتیجة استن

اي در دره و پل واترلو پدید آورد  كانستبل بھ خلق شاھكارھایش ادامھ داد و آثاري از قبیل مزرعھ. درگذشت
در ھمة آثار این دوره، یعني دورة بعد از فقدان ھمسرش، رنگي پایا از غم و افسردگي نمودار   ولي تقریبًا

جامة سوگواري در مرگ ھمسرش را ھمچنان برتن داشت و سرانجام بھ مرگ ناگھاني كانستبل . است
  .درگذشت
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IV - ١٨۵١-١٧٧۵: ترنر   

عشق نافرجام و  جو یا یك داد یك منتقد ستیزه جوزف ملرد ویلیام ترنر چندان مغرور بود كھ ھرگز اجازه نمي
  .و چرا دستخوش تزلزل یا توقف سازد چون بھ ناكامي انجامیده، سیر او را بھ جانب مرحلة استادي بي

 .بودبھ دنیا آمد و از این نظر احتماال در روز و ماه تولد با شكسپیر شریك  ١٧٧۵آوریل  ٢٣وي در تاریخ 
توانست  ن، پشت كاونت گاردن بود، جایي كھ اصال نمياش واقع در میدن لی پدرش آرایشگري بود كھ مغازه

بر طبق آنچھ یكي از . اندازھا و دورنماھاي بدیع مناسب باشد براي رشد یك ھنرمند آفرینندة چشم
بود پوشیده از گل و الي و محل » گردنة تاریكي«لین  نویسان اولیة ترنر نوشتھ است، خیابان میدن زندگینامھ

در . آزرد یة پرسرو صدا، كھ درفضاي آن بانگ فروشندگان پیوستھ گوش را ميعبور و مرور وسائط نقل
قرار داشت كھ » سرداب شراب سیب«اي بھ نام آن سوي خیابان، روبھ روي مغازة سلماني، میخانھ

بر آنچھ گفتھ شد، این نكتھ را نیز باید افزود كھ ویلیام بزودي . خواندند مشتریان آن آوازھاي گوشخراشي مي
اما طبیعت و مقتضیات جبران كردند و بھ . رش را از دست داد و شاھد ابتالي مادرش بھ جنون شدخواھ

اي استوار، مغزي واقعپرداز، و اعتماد بھ نفسي تزلزل ناپذیر دادند، و  اي نیرومند و اراده پسرك كالبد و بنیھ
بر بحرانھا، منتقدان و ھمة این نكات مثبت دست بھ دست ھم داد و مدت ھفتادوشش سال او را در برا

  . جرثومة بیماریھا سر پا نگاه داشت

ویلیام را . آمد چندان جور در نمي» لین میدن«پدر در وجود پسر استعدادي یافت كھ با محیط كار خودش و 
در دھسالگي پیش یكي از عموھایش در برنتوود واقع در ناحیة میدلسكس فرستاد تا در آنجا بھ مدرسھ 

ل، ویلیام طرحھایي پدیدآورد كھ پدرش بانھایت سرفرازي آنھا را بر در و دیوار دكة ظرف دو سا. برود
كشیشي  یكي از مشتریان سلماني كھ در كسوت. سلماني خود آویخت و براي فروش بھ مشتریان عرضھ كرد

چیزي . بود خرید برخي از آن طراحیھا را بھ یكي از دوستانش كھ با آكادمي سروكار داشت توصیھ كرد
. اي از استعداد دارد نگذشت كھ از ویلیام دعوت بھ عمل آمد در آكادمي حاضر شود و نشان دھد چھ مایھ

نتیجة كارش آن قدر خوب بود كھ در چھاردھسالگي بھ عنوان یكي از ھنرآموزان آكادمي پذیرفتھ شد، و 
  .دسال بعد بھ او اجازه دادند یكي از تابلوھاي آبرنگش را در نمایشگاه عرضھ دار

مشق خود را زیر بغل  ھر بار دفتر طراحیھاي سیاه ١٧٩٢تا  ١٧٨٩در دورة تعطیالت، در طي سالھاي 
در این سیرو سیاحت دشت ودمن، گذارش بھ . پرداخت زد و بھ گشت وگذار در شھرھا و روستاھا مي مي

دریا بود كھ چشمان آكسفرد، بریستول و ویلز افتاد و ره آورد این سفرھا، طرحھایي از زمین، خورشید و 
پرداخت؛ و این طرحھا ھم  یافت و دستھاي چابكش بر صفحة كاغذ مي مشتاق و كنجكاو ھنرمند نوجوان مي
فروخت،  ھا مي در نوزدھسالگي نقاشیھا و طرحھاي خود را بھ مجلھ. اكنون در موزة بریتانیا محفوظ است

ًا در نمایشگاه آكادمي بھ معرض تماشا ھایش را مرتب و در بیست ویك سالگي آغاز بدان كرد كھ پرده
در بیست وچھار سالگي بھ عنوان عضو وابستھ و در بیست وھفت سالگي بھ عنوان عضو پیوستھ . بگذارد

چون موفق شد از راه فروش تابلوھایش استقالل مالي پیدا كند در سال . و دایمي، آكادمي برگزیده شد
جا بود كھ پدرش بھ وي پیوست  ه وسیعي گشود و در ھمینخیابان ھرلي لندن كارگا ۶۴، در شمارة ١٨٠٠

چون ھنرمند تمایلي بھ ازدواج نشان . تا در خدمتش باشد و سمت عامل فروش آثارش را برعھده گیرد
داد، دوستي پدر وپسر بھ وضع خوشي ادامھ یافت، ترنر از نظر بدني و چھره چندان جذاب نبود و از  نمي

او مردي مجذوب ھنر خویشتن بود، و جز بھ ھنرش بھ . نیز نصیبي نداشت حسن رفتار و برخورد دلپذیر
تقریبًا درمدت نیم قرن بر میدان ھنر انگلستان تسلط و فرمانروایي داشت و با . اندیشید ھیچ چیز دیگر نمي

كمال و درخشندگي ھنرش، ھم از نظر كمي و ھم از نظر كیفي، ھر گونھ رقابت از جانب ھمگنان را 
  .ساخت ياثر م بي

اند با تقسیم كردن دورة خالقیت وي بھ سھ دوره، كار خود را آسان  آنان كھ زندگینامة وي را نوشتھ
داد ولي آن  ترنر بھ موضوعھاي تاریخي عالقھ نشان مي) ١٨٢٠ – ١٧٨٧(در دورة نخستین . اند ساختھ
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یكي از چھار تن  ، او١٧٩٩در سال . موضوعھا را بدل بھ مطالعھ در احوال خورشید و دریا كرد
ھنرمنداني بود كھ در نمایشگاه آكادمي، نابودي نیروي دریایي ناپلئون را در خلیج ابوقیر بھ دست نلسن بر 

  براي نخستین  ١٨٠٢در سال . اي مجسم ساختھ و آن پیروزي را جشن گرفتھ بودند پرده

ترنر و تني چند از دیگر . دناخدا دریافت امواج سھمگینتر از آنست كھ وي بتواند در ساحل پھلو بگیر
درنگ  وقتي ترنر پایش بھ خشكي رسید بي. مسافران موفق شدند با كرجي پارویي خود را بھ ساحل برسانند

كرد بر  اش را در آورده و منظرة كشتي را كھ با امواج و طوفان دریا دست وپنجھ نرم مي دفترچة طراحي
اسكلة كالھ در لندن بھ معرض تماشا گذارد و در آن پرده، اي عظیم بھ نام  سال بعد پرده. صفحة كاغذ سپرد

ھمة شوق خود را براي نشان دادن ابرھاي تیره، دریاي خشمگین و مردان شجاعي كھ با طوفان دست بھ 
از فرانسھ با شتاب عازم سویس شد تا در آنجا . گریبان بودند بھ نیكوترین وجھي مجال تجلي بخشید

دفترچة طرحھاي وي . ستانھایي كھ با آسمان در ستیز بودند فراھم آوردچھارصد طرح و نقاشي از كوھ
  .شد حافظة دومش محسوب مي

اند از اینكھ وي رنگھا را خیلي  وقتي بھ لندن بازگشت، متوجھ شد كھ منتقدان آكادمي زبان بھ شكایت گشوده
ھاي مقبول و سالم را نادیده  نشاند؛ در تركیبات رنگ ھمة سابقھ پروا و درھم و برھم بر پرده مي غلیظ، بي

ھایش معیارھایي را كھ جاشوا رنلدز فقید در مورد پیروي از استادان كھن و رعایت  انگارد؛ و شیوه مي
داشت ولي از  ترنر خاطرة دیكتاتور مھربان آكادمي را گرامي مي. گذارد آموخت زیرپا مي قواعدسنتي مي

از این زمان بھ بعد در عالم ھنر، صداي ترنر بھ عنوان . كرد داد اطاعت مي آنچھ ذوق و سیرتش فرمان مي
صریحترین و روشنترین آواي طغیان رمانتیك علیھ موضوعھایي كھ سالھا مورد احترام بود، علیھ قواعد 

با بھ نمایش گذاردن . سازي تجربھ وتخیل از طریق تشبث بھ سنت و واقعیت، شناختھ شد منسوخ، علیھ خفھ
این پرده، تجسم . در كارگاه خود، بھ منتقدانش پاسخ گفت ١٨٠۴شكستگان بھ سال  اي بھ نام كشتي پرده

سال بعد، با جاویدان . پردة مزبور مورد تحسین فراوان واقع شد. بیرحمانة تسلط طبیعت بر انسان بود
كردن پیروزي نلسن در ترافالگار در یكي از شاھكارھایش، مھر مردم انگلستان را بھ سوي خود 

این پرده، مجموعة درھم برھمي از كشتیھا، عناصر طبیعت و انسان بود؛ راستي را كھ صحنة . تبرانگیخ
با ھمة این احوال، منتقدان حیرتي را كھ برھمگان از دیدار آن . واقعي آن جنگ معروف نیز جز این نبود

دیده نمیشد؛ حتي ترنر ھمھ رنگ بود و در تابلوھایش از خط نشاني : بود بھ زبان آوردند پرده دست داده
رسید كھ بدون شكل خاصي بر روي پرده پاشیده شده بود، ولي در ھمان   ھمان رنگ نیز چنان بھ نظر مي

ھاي ترنر  حال، ھمان رنگ بھ ظاھر پاشیده شده، موضوعي را پدید آورده بود؛ بناھا و انسانھا در پرده
اھمیت بودن را بھ ذھن  معني و بي رنگ، بي ھاي نمودند و لكھ ھاي رنگین بھ حالتي مبھم و نامشخص مي تكھ

ساخت چنانكھ گفتي ھنرمند در چنگال این واقعیت كھ انسان در برابر طبیعت خشم آلود، بیچاره  متبادر مي
خورد، از جملھ در  البتھ استثناھاي دلپذیري در این میان بھ چشم مي. و وامانده است، گرفتار و مجذوب بود

بھ نظر ) ١٨١٢(ولي در تابلوي ھانیبال درحال عبور از آلپ ) ١٨٠٧(ان مھ تابلو خورشید طالع از می
  گري و تجلي شھامت انساني، در  رسد كھ ھمة جلوه مي

آیا این ھنرمند وحشي، خصم نوع . پیچد، نا پدید گشتھ است از بیم و ھراس درھم مي  سرسربازان قوز كرده
  بشر بود؟ 

مویش را با نیرومندي و  بھ دل راه دھد بھ راه خود رفت وقلم ترنر بدون آنكھ از غوغاي مدعیان ھراسي
نمود كھ مصمم بود انسان و زندگي را از عرصة زمین بروبد و چیزي  ذوق بھ جوالن واداشت؛ و چنان مي

او موجودي بیزار از انسان نبود زیرا . برجاي نگذارد جز آفتاب و ابرھا و كوھستانھاي خشمگین و طوفاني
الرنس برقرار ساخت  و دوستیابي داشت و دوستي آرام و آمیختھ با صمیمیتي با سرتامسقدرت مھرورزي 

ولي جز براي نبوغ، براي ھیچ چیز دیگر از جملھ . شد كھ در عرصة عمل و نظر مخالف وي محسوب مي
. شد گاه دستخوش توھم و اغفال نمي اشراف و نجیبزادگان احترامي قائل نبود، و دربارة تودة مردم نیز ھیچ

اگر تنھا باشي، ھمھ «كرد كھ  نظیر لئوناردوداوینچي احساس مي.داشت و خلوت خویش را دوست مي
خداي او . ایمان متكي بھ یقیني بھ ھیچ دنیاي فراتر از دنیاي مشھود و ملموس نداشت» .خودخواھي بود
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ردزورث خرد و زیبایي كرد، ولي نھ اینكھ، مانند و طبیعت بود و او بھ شیوة خویش این خدا را ستایش مي
دانست كھ این قھر و قدرت طبیعت روزي خود  او مي. ستود او را بستاید بلكھ خودسري و قدرت آن را مي

او را نیز مقھور و درخود غرق خواھد ساخت، و بھ طور كلي با انسان نیز، وقتي زمانش برسد، رفتاري 
شوقھ داشت، ولي سروكار داشتن با آنھا را جزو یكي دو مع. چندان پایبند اخالق نبود. جز آن نخواھد داشت

چند . داشت گونھ تظاھر و سرو صدایي در این باب روا نمي كرد و ھیچ زندگي خصوصي خویش تلقي مي
درنگ  بي: راسكین افتاد طرح شھواني از اندام برھنة زنان تھیھ كرد، و این طرحھا، وقتي بھ دست جان

او . ستاند، و سرانجام ثروتي بر جاي گذاشت ، دستمزدھاي گران ميداشت ترنر پول را دوست مي. نابود شد
  .نظیر یك قطعھ الماس تراش نخورده، موجودي منزوي بود

. شود با سفري كھ در جستجوي آفتاب روانة ایتالیا شد آغاز مي) ١٨٣٣ – ١٨٢٠(دورة میاني خالقیت وي 
رداخت و ھنگامي كھ بھ لندن بازگشت، ماه كھ در آن سفر گذرانید یكھزار وپانصد طرح پ در مدت شش

برخي از آن طرحھا را بھ صورت آزمایشھاي جدیدي در استفاده از رنگ، نور و سایھ بھ كار برد، نظیر 
بار دیگر گذارش بھ فرانسھ افتاد . گویند ھا با بیننده سخن مي كھ در آن حتي سایھ) ١٨٢٣(تابلو خلیج بائیا

بھ گشت  ١٨٢۶ -١٨٢۵ظرف سالھاي . ي از رودخانة سن پدید آوردو در آنجا آبرنگھاي درخشان) ١٨٢١(
و گذار در بلژیك و ھلند پرداخت و طرحھایي از آن سفرھا بھ ارمغان آورد كھ برخي از آنھا بدل بھ 

در نیویورك » فریك«تابلوھاي نقاشي شد، از جملھ تابلوھاي كولوني ودیپ كھ در حال حاضر در مجموعة 
نوازي لرد اگرمنت در امالك وي در  گاه بھ گاه از مھمان ١٨٣٠ي نخستین دھة در سالھا. مضبوط است
ساخت،  البتھ در آنجا ھم كھ بود خود را در كارھاي خویش مغروق و سرگرم مي. شد مند مي پتورث بھره

  ولي با ترسیم پردة موسوم بھ دریاچھ در غروب آفتاب، بھ میزبان خویش فرصت 

  .جاویدان ماندن بخشید

ترنر خود را بیش از پیش تسلیم اغوا و ) ١٨۴۵ - ١٨٣۴(ورة سوم یا دورة آخرین خالقیت و باروري در د
فریبایي نور ساخت بدان سان كھ اشیاء قابل فھم و شناختھ شدن در تابلوھایش تقریبًا از بین رفت و آنچھ 

گاه بھ گاه . یھ بودآمیز و سرشار از شیفتگي در احوال رنگ، تشعشع، و سا برجاي ماند بررسیھاي جذبھ
داد كھ بعضي از اشیاء مشخص و آشنا نیز در صحنة تابلوھایش نقشي برعھده گیرند، از جملھ در  مجال مي

موضوع این تابلو از كار افتادگي ) ١٨٣٩. (شود تابلو تمرر جنگجو بھ آخرین لنگرگاھش كشانیده مي
تابلو دیگري بھ نام باران، بخاروسرعت  در. كشتیي بود كھ در پیكارھاي دریایي متعدد شركت كرده بود

وقتي . دارد شود كھ شروع قرن اسبھاي آھنین را اعالم مي فرازي نشان داده مي لوكوموتیو گردن) ١٨۴۴(
اي نزدیك بھ محل سانحھ  دستخوش حریق شد، ترنر در گوشھ ١٨٣۴بناي پارلمنت انگلستان در سال 

زماني دیگر، وقتي از ھاریچ . ن منظره تھیھ كرد فراھم آوردنشست و طرحھایي براي تابلویي كھ بعدًا از آ
. واري از زوزة باد و بوران برف دست بھ گریبان شد كرد، كشتي حامل وي با غوغاي دیوانھ عبور مي

داشت  ھنرمند سالخورده چھار ساعت تمام خود را بر عرشة كشتي در معرض تازیانة امواج و باد برپا نگھ
اندكي بعد، وقتي . دارد زا را در مغزش رسوخ دھد و ثابت نگاه خاطرة آن صحنة وحشتتا بتواند دقایق پرم

فرصتي یافت، آنچھ را از آن ھمھ درھم برھمي و غوغا بھ خاطره سپرده بود در تابلویي بھ نام كوالك برف 
بھ عنوان آخرین  ١٨۴٣سپس در سال ). ١٨۴٢(مویي خشمگین جاویدان ساخت  با رنگ سپید و با قلم

  .كند را بھ وجود آورد پیروزي، تابلو خورشید ونیز در دریا غروب مي

اي از انتقادھاي محكوم سازنده تیره شد؛ در ھمین حال، سخنان  سالھاي پایاني عمرش با انبوه فزاینده
آمیز یك استاد انگلیسي چون سرود پیروزي بھ صدا در آمد و از خشونت و غوغاي آن انتقادھا بسي  تحسین
كف صابون و «ارزش انگاشت و از آن بھ عنوان  كي از منتقدان تابلو كوالك برف را كامال بيی. كاست

: منتقد دیگري دوران آخرین خالقیت و باروري ھنرمند را با این سخنان توصیف كرد. یاد كرد» دوغاب
از مجلة معروف پانچ نیز عنواني طنزآمیز براي معرفي ھر یك . »پروا یك چشم بیمار و دستي بي«

طوفاني از باد سموم برفراز گردابي منشعب از گرداب مرگ در نروژ، با یك «: تابلوھاي ترنر بھ كار برد
رسید كھ، پس از نیم قرن  چنین بھ نظر مي» كشتي دستخوش حریق، یك خسوف و تأثیر رنگین كمان مھتاب
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ة ناشي از ذوق ھا، در نتیجة قضاوت بیرحمان رنج و پیگیري، آن مجموعة عالي و درخشان پرده
  .مھري و تحقیر قرار گیرد رفت كھ مورد بي كاران، مي محافظھ

جان راسكین، كھ در آن زمان بیست وچھارسالھ بود، نخستین مجلد از كتاب نقاشان  ١٨۴٣آنگاه در ماه مھ 
جدید را انتشار داد و در صفحات آن، كھ سراسر حاكي از شوق و صراحت بود، در باب تفوق ویلیام ترنر 

  بر كلیة نقاشان منظره 

ھاي ترنر بھ عنوان گزارشي از تجلیات طبیعت و دنیاي خارج ھمواره  در این باره سخن رفتھ بود كھ پرده
دید مؤلف او را واالتر از كلودلورن،  ترنر از اینكھ در آن كتاب مي. با درستي و صحت كامل قرین است

خاطر نگشت، ولي ھمچنان كھ بھ  بود، رنجیده یعني استادي انگاشتھ بود كھ در جواني الھامبخش وي
آمیزدر نھایت بھ  داد، برایش این سؤال پیش آمد كھ آیا آن ستایش اغراق خواندن صفحات آن كتاب ادامھ مي

منتقدان نثرراسكین را ستودند ولي : شود؟ در عمل، پس از چندي ھمین وضع پیش آمد زیان وي تمام نمي
دادند، و بھ او خاطر نشان ساختند كھ بھتر است نظر متوازنتري اتخاذ قضاوت وي را مورد تردید قرار 

در ھریك از مجلدات بعدي اثرش باز . البتھ راسكین كسي نبود كھ با این انتقادھا از میدان بھ در رود. كند
بھ دفاع و تفسیر آثار ترنر ھمت گماشت تا سرانجام نزدیك بھ یك سوم از دوھزار صفحھ مجلدات پنجگانة 

سرانجام راسكین در مبارزة خویش پیروز شد و عمرش . قاشان جدید با معرفي و ستایش از ترنر پرشدن
اش بھ عنوان یكي از صاحبان قدرت  قدر وفا كرد تا شاھد آن باشد كھ ھنرمند معبود و مورد عالقھ آن

  .خالقیت در گسترش ھنرجدید، از تحسین و تمجید ھمگان برخوردار گردد

در . پول بھ خاك سپرده شد درگذشت و در كلیساي سنت ١٨۵١دسامبر  ١٩نر در تاریخ در این اثنا تر
این مجموعھ شامل سیصد پردة رنگ . ھایش را بھ ملت انگلستان بخشید اش، مجموعة پرده وصیتنامھ

لیره از ثروت برجاي  ١۴٠‘٠٠٠ضمنًا مبلغ . شد ھزار طرح مي روغن، سیصدپردة آبرنگ و نوزده
و بستگان (ھ عنوان سرمایة بنیادي قرار داد تا از آن محل بھ ھنرمندان نیازمند كمك شود اش را ب مانده

ترنر، حكم ابطال این قسمت از وصیتنامھ را از دادگاه گرفتند و آن پول را بین خودشان و وكالي مدافع 
  .)تقسیم كردند

ن عصري كھ تامس یانگ در ھما. شاید واالترین میراث ترنر كشف وي در بھ تصویر كشیدن نور باشد
كوشید تا نظریة خویش را در باب نور در قالب فرمولھاي ریاضي بیان كند، ترنر بر سراسر پھنة  مي

نور : بخش و ھمچنین آبرنگھایي گسترانید كھ این پیام را بھ ھمراه داشتند اروپا نقاشیھاي درخشان و روشني
اشكال، رنگھا، تركیبات، و تأثیرات متنوع تجلي ھم شيء و ھم وسیلھ است و شایستگي آن را دارد كھ بھ 

این ھمان نھضت امپرسیونیسم بود كھ قبل از روي كار آمدن نقاشان امپرسیونیست . گري كند یابد و جلوه
از لندن دیدار كردند، برخي از تصاویر  ١٨٧٠گرفت و احتماال مانھ و پیسارو ھنگامي كھ در  شكل مي

ھفت سال بعد از آن، دگا، مونھ، پیسارو و رنوار . و تحسین كرده باشند العاده و غني ترنر را دیده فوق
در مطالعات خود دربارة «: اي بھ یك فروشندة آثار ھنري در لندن فرستادند كھ ضمن آن نگاشتھ بودند نامھ

ترنر اند كھ ھنرمند بزرگي از مكتب استادان انگلیسي، یعني  پدیدة گریزپاي نور، این نكتھ را فراموش نكرده
  .»نامدار از فضل تقدم برخوردار بوده است

   فصل ھجدھم

  

  علوم در انگلستان
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I  -  گذرگاھھاي ترقي  

نمود كھ انگلستان كھ در انتقال از مرحلة كشاورزي بھ مرحلة صنعتي پیشقدم شده بود بھ آن  طبیعي مي
و . ھ فرانسویھا واگذاردداشت، و علوم نظري را ب علومي روي آورد كھ امكانات علمي بھ انسان عرضھ مي

رفت فیلسوفان انگلیسي این عصر، یعني برك، مالتوس، گادوین، بنتم وپین، مرداني اھل دنیا  نیز انتظار مي
ھاي خود با مسائل زندة مربوط بھ اخالق،  مند بھ مسائل این جھاني از كار درآیند؛ در اندیشھ و عالقھ

نند؛ و پرواز اندیشھ در قلمرو منطق، ماوراءالطبیعھ و مذھب، جمعیت، انقالب و حكومت سرو كار پیدا ك
  .شناسي ذھن را بھ پروفسورھاي آلماني واگذارند پدیده

بنیان گذارده شده بود اعالم داشت كھ  ١۶۶٠كھ در سال » انجمن سلطنتي لندن براي توسعة دانش طبیعي«
اما این » .تشویق كند وتوسعھ دھدریاضي را   - دارالعلمي برپا سازد تا آموزش تجربي فیزیك «قصد دارد 

آموزان دبیرستان در  دارالعلم بھ صورت یك دانشسراي تربیت معلمان دورة متوسطھ جھت تعلیم دانش
وپنج  ھاي علوم در نیامد؛ بلكھ بھ نحوي توسعھ یافت كھ بھ صورت باشگاه محدودي با عضویت پنجاه رشتھ

آمدند تا با یكدیگر بھ  دانشمندان گاه بھ گاه دور ھم گرد مي این گروه پنجاه وپنج نفري. آقاي دانشمند درآمد
اي شامل كتابھاي علمي و فلسفي گردآورند؛ جلساتي ترتیب دھند كھ در آن  مشورت بیشینند؛ كتابخانھ

مندان خاصي گرد آیند؛ بھ سخنرانیھاي علمي گوش دھند و شاھد تجربیات علمي باشند؛ بھ كساني كھ  عالقھ
تلف علمي بھ كشف یا نكتة بدیعي دست یافتھ باشند، مدال افتخار را عطا كنند؛ وگاه گاه یك ھاي مخ در رشتھ

علومي كھ  - شد ھنوز علوم را شامل مي» فلسفھ«. شماره از مجلة رساالت و افاضات فلسفي انتشار دھند
ي كمي و شكفتند؛ علومي كھ بتدریج در قلمرو خود فرمولساز زدند و مي یكایك از كنار آن جوانھ مي

  انجمن . ساختند ھاي قابل رسیدگي راجایگزین منطق و اصول نظري مي تجربھ

، قسمتھاي وسیع و مجللي را ١٧٨٠دولت در سال . آورد كرد وبھ مرحلة اجرا در مي مختلفي را تنظیم مي
در آنجا مستقر بود و  ١٨۵٧انجمن تا سال . در عمارت سامرست ھاوس بھ انجمن سلطنتي اختصاص داد

. آن سال بھ عمارت فعلي خود واقع در برلینگتن ھاوس واقع در محلة پیكادلي، نقل مكان كرد در
ریاست این انجمن را برعھده داشت، قسمت اعظم ثروت  ١٨٢٠تا  ١٧٧٨بنكس، كھ از سال  سرجوزف

  .شخصي خویش را در راه ترویج وتوسعة علوم و حمایت وتشویق از دانشمندان مصروف ساخت

رسید ولي ھدف از تأسیس آن، توسعة بیشتر  كھ از نظر شھرت بھ پاي انجمن سلطنتي نمي مؤسسة دیگري
رامفرد   توسط كنت ١٨٠٠این مؤسسھ در سال . نام داشت» مؤسسة سلطنتي لندن«آموزش علوم بود، 

از طریق دایر ساختن دروس مرتبي شامل سخنرانیھاي فلسفي و «تأسیس شده بود بھ منظور آنكھ 
» .علمي، كاربرد كشفیات جدید علوم را براي اصالح و پیشرفت ھنرھا و صنایع رھبري كندآزمایشھاي 

این مؤسسھ در كنار خیابان البمارل یك سالن وسیع سخنراني تأسیس كرد و در این سالن، جان دالتن و 
 سرھامفري دیوي در رشتة شیمي، تامس یانگ دربارة ماھیت نور و شیوة انتشار آن، كولریج دربارة

ضمنًا مؤسسات و انجمنھایي علمي با محدودیت . راندند ادبیات، و سرادوین لندسیر دربارة ھنر سخن مي
این انجمن در سال . را باید نام برد »لینھانجمن «تخصصي بیشتر نیز بنیان گذارده شد كھ از جملة آنھا 

، انجمن جغرافیایي ١٨٠٧سپس در سال . رسمًا بھ صورت انجمن گیاھشناسي بھ كار پرداخت ١٨٠٢
ھاي جانورشناسي، باغداري و باغباني  طولي نكشید كھ یك رشتھ انجمنھاي دیگري در رشتھ. تأسیس یافت

شھرھاي منچستر . ارده شد و شروع بھ فعالیت كردعلمي، شیمي حیواني وھیئت یكي پس از دیگر بنیان گذ
و بیرمنگام، راضي و مسرور از اینكھ علوم رادر خدمت صنایع بھ كار گیرند، انجمنھاي فلسفي خود را 

بھ منظور مطالعھ دربارة خواص گازھا » مؤسسة ھوا وگاز«تأسیس كردند و ھمچنین در شھر بریستول 
در یكي . تأسیس شد تا علوم را براي قاطبة مردم توضیح دھد و تبیین كندآنگاه آكادمیھایي . بنیان گذارده شد

یك رشتھ سخنرانیھاي علمي ایراد ) ١٨١۶(از ھمین آكادمیھا بود كھ مایكل فاراده در بیست وپنج سالگي 
كرد و ھمین سخنرانیھا موجب شد كھ بھ مدت نیم قرن شوق تحقیقات و مطالعات در رشتة برق را در 

بھ طور كلي، در آموزشھاي علمي، جامعة صنعتگران و . انگیخت و زنده نگھداشتمستمعان بر
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راندند، تا بدان جا كھ بسیاري از پیشرفتھاي چشمگیر  داران از دانشگاھھا فعالتر بودند و پیشتر مي كارخانھ
ي افرادي كھ یا از خود استطاعت مال -شد و برجستھ در علوم توسط افراد و بھ طور مستقل حاصل مي

  .شدند داشتند یا از مساعدت مالي دوستان برخوردار مي

  دانشمندان بریتانیایي كھ ریاضیات را بھ فرانسویان واگذار كرده بودند ھم خود را در 

   

  

  )آرشیو بتمان(ویلیام وردزورث : ھیدن. حكاكي تامس لندسیر از روي طراحي بنجمین آر

علم ھیئت از حمایت . ھاي ھیئت، زمینشناسي، جغرافیا، فیزیك، وشیمي مصروف و متمركز ساختند رشتھ
مخصوص وكمكھاي مالي خاندان سلطنتي برخوردار بود، زیرا كھ این دانش از نظر فن دریانوردي 

كھ تھیة آنھا ترین تجھیزاتي  رصدخانة گرینویچ بھترین و پیشرفتھ. وسلطھ بر دریاھا اھمیتي فراوان داشت
. رفت شد، در زمان خود عالیترین رصدخانة دنیا بھ شمار مي با اعتبار مصوب پارلمنت میسر مي

اي دربارة زمین را انتشار داد؛ این  اثر خود بھ نام نظریھ ١٧٩۵جیمزھاتن، دو سال قبل از وفاتش، در سال 
كتاب، زندگي كلي و تحوالت زمین ما در این . شد اثر از كتابھاي كالسیك در رشتة زمینشناسي محسوب مي

شوید؛  شود، بدین سان كھ باران، خاك سطح زمین را مي اي تشریح مي بھ عنوان فرایندي متناوب و دوره
برند؛ آبھا ورطوبت زمین بھ  آیند یا آن رسوبات را بھ دریا مي ھا در نتیجة رسوبات خاك، باال مي رودخانھ

دھد، و این ابرھا بار دیگر بھ صورت باران بر  برھا را تشكیل ميشود و ا شكل بخار بھ ھوا متصاعد مي
دانشمند دیگري بھ نام ویلیام سمیث، ملقب بھ ستراتا ) ١٨١۵(چند سال بعد … ریزد سطح زمین فرو مي

نقشة بزرگ موسوم بھ نقشة زمینشناسي انگلیس و ویلز شھرتي فراوان بھ  ، با انتشار پانزده برگسمیث
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ھاي زمین بھ طور منظم بھ جانب شرق متمایل  شد كھ چینھ ھا، نشان داده مي در این نقشھ. دست آورد
رسد ودر  گیرد تا سرانجام بھ سطح زمین مي شود و این عمل با یك ترتیب باالرونده و آھستھ انجام مي مي

ھا ھمچنین درتوسعة دانش دیرینشناسي از طریق شناسایي و مشخص ساختن  این نقشھ. پذیرد ایان ميآنجا پ
دولت انگلستان بھ خاطر آنكھ ویلیام سمیث . ھا، با توجھ بھ رسوبات ارگانیك آنھا، سھم مؤثري داشت چینھ

یك مقرري بھ عنوان پاداش،  ١٨١٣چنان رازھایي را از درون زمین مكشوف ساختھ بود در سال 
بدرود حیات  ١٨٣٩این دانشمند در سال . لیره در سال در حقش برقرار ساخت ١٠٠العمر بھ میزان  مادام
  .گفت

از سوي دیگر، دریانوردان انگلیسي ھمچنان بھ یافتن و مشخص كردن پیچ وخمھا، فرورفتگیھا و 
رج ونكوور دریانورد ، جو١٧٩۴تا  ١٧٩١در سالھاي . برآمدگیھاي خشكیھا و دریاھا مشغول بودند

سرشناس انگلیسي، سواحل استرالیا، زالند جدید، ھاوایي واقیانوس آرام را در ناحیة شمال غربي امریكا 
برداري كرد؛ و وقتي بھ نقطة آخرین رسید، دور تا دور جزیرة بسیار زیبا و دلكشي را كھ  مساحي و نقشھ

  .كرد و ھمة فرازونشیبھاي آن را مشخص ساختاكنون بھ نام او موسوم است، با كشتي سیرو سیاحت  ھم

II - رامفرد و یانگ: فیزیك  

امریكا بھ دنیا آمد و در ھمانجا بزرگ شد؛ در انگلستان لقب گرفت؛ در باواریا بھ مقام كنتي رسید و بھ لقب 
ب در جنگھاي استقالل امریكا، جان. در فرانسھ بدرود زندگي گفت ١٨١۴كنت رامفرد ملقب شد؛ و درسال 

ھنگامي كھ بھ عنوان نمایندة بریتانیا در مستعمرة ) ١٧٧۶. (انگلستان را گرفت و از امریكا بھ لندن آمد
جورجیا بار دیگر بھ امریكا اعزام شد از سیاست بھ علوم روي آورد و دست بھ تحقیقاتي زد كھ مقام 

ومت انگلستان، بھ ، با كسب اجازه از حك١٧٨۴در سال . عضویت در انجمن سلطنتي را نصیبش ساخت
ظرف یازده سال از آن تاریخ درمقام . خدمت پرینتس ماكسیمیلیان یوزف، فرمانرواي ایالت باواریا در آمد

  وزیر جنگ و رئیس پلیس ایالت باواریا، سپاھان آن ایالت را تجدید سازمان داد؛ براي بھبود شرایط طبقة
آن ایالت پایان بخشید؛ و، در كنار ھمة این  كارگر اقداماتي معمول داشت؛ بھ گدایي و دریوزگي در

یافت كھ براي مجلة رساالت و افاضات فلسفي انجمن سلطنتي رساالتي  فعالیتھا، فرصت آن را نیز مي
او را  ١٧٩١ماكسیمیلیان یوزف كھ از خدمات وي بسیار خشنود بود بھ عنوان حقشناسي در سال . بنگارد

تخر ساخت و او براي لقب خویش، نام زادگاه ھمسرش در ایالت بھ مقام كنتي امپراطوري مقدس روم مف
ظرف یك سالي كھ در ). این محل اكنون بھ نام كنكورد موسوم است(ماساچوست، یعني رامفرد را برگزید 

براي بھتر ساختن تمھیدات گرمارساني و غذاپزي مردم كوششھایي مبذول ) ١٧٩۵(بریتانیا اقامت داشت 
ھاي معمول  نظرش بیشتر متوجھ این منظور بود كھ آلودگي ھواي حاصل از شیوهداشت و زحماتي كشید؛ 

پس از آنكھ یك سال دیگر بھ خدمت خود در دستگاه پرینتس . ھا و غذا پختن را كاھش دھد گرم كردن خانھ
باواریا ادامھ داد سرانجام بھ انگلستان بازگشت و با ھمكاري سرجوزف بنكس، مؤسسة سلطنتي را بنیان 

سپس . این شخص بنیانگذار مدال رامفرد در انجمن سلطنتي و خود نیز نخستین دریافت كنندة آن بود. اردگذ
اعتبار الزم را تأمین كرد تا از آن محل مدالھاي مشابھي از طرف آكادمیھاي ھنر و علوم در باواریا و 

اي تأسیس یك كرسي امریكا بھ ھنرمندان و دانشمندان اعطا شود؛ ھمچنین امكانات مالي ضروري بر
پس از درگذشت ھمسرش بھ سال . استادي را بھ نام رامفرد در دانشگاه ھاروارد امریكا فراھم آورد

پاریس برگزید؛ بیوة الووازیھ، شیمیدان » اوتوي«اي در محل  ، بھ پاریس نقل مكان كرد؛ خانھ١٨٠٢
ي مجدد مخاصمات بین انگلستان و رغم برقرار نامدار فرانسوي، را بھ عقد ازدواج خود در آورد؛ و علي

بنجمین رامفرد كھ تا آخرین روزھاي زندگي دست از تالش و كوشش . ماند فرانسھ، ھمچنان در پاریس باقي
كھ در نتیجة جنگ طوالني و  - برنداشت، در آخرین سال حیات، ھم خویش را مصروف تغذیة مردم فرانسھ

كرد؛ و این در زماني بود » سوپ رومفور«ا غذایي بھ نام ب - فرساینده دچار بینوایي و تنگدستي شده بودند
مانده بودند گرد آورده بود تا بھ سوي سرنوشت نافرجام  كھ ناپلئون آن تعداد از جوانان فرانسوي را كھ باقي

  .و آخرین شكست خود پیش براند
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را در مجموع در  بود كھ بتواند وضعي برجستھ وچشمگیر داشتھ باشد، ولي اگرھمة آن تالشھا و ابداعات
نظر بگیریم، آن ھم براي كسي كھ قسمت زیادي از اوقات و افكارش پیوستھ متوجھ ادامة یك زندگي آمیختھ 

اي داشتھ  توان گفت كھ در میدان توسعة علوم سھم قابل مالحظھ با مسئولیتھاي اداري و سیاسي بوده، مي
كرد  ان حرارت شدیدي كھ آن عمل ایجاد ميوقتي در مونیخ شاھد سوراخ كردن یك توپ بود از میز. است

گرفتن حرارت حاصل از این گاز  بھ منظور اندازه. بھ حیرت افتاد و فكري بھ مغز وقادش راه یافت
چرخید و  اي ابداع كرد كھ مركب از یك استوانة فلزي توپر بود كھ سر آن مماس با یك متة فوالدي مي وسیلھ

ناپذیر قرار داشت كھ خود ظرف نیز حاوي ھشت لیتر آب  دود نفوذھمة این مجموعھ در یك ظرف كامال مس
) درجة فارنھیت  ۶٠حدود (درجة سانتیگراد  ١۵حرارت آب درون ظرف كھ در آغاز آزمایش معادل . بود

 ١٠٠بود، ظرف مدت دو ساعت و سھ ربع كھ چرخش استوانة فلزي مماس با متة فوالدي ادامھ داشت، بھ 
رامفرد بعدًا در یكي از رساالتش چنین . یعني نقطة جوش رسید) درجة فارنھایت ٢١٢(درجة سانتیگراد 

دیدند مقدار قابل  بود كھ مي میزان حیرتي كھ در چھرة ناظران این آزمایش ظاھر گشتھ توصیف«نوشت 
» .رسد، بسیار دشوار است شود و بھ حد جوشیدن مي توجھي آب بدون آنكھ آتشي افروختھ شود، گرم مي

مایش ثابت كرد كھ حرارت ماده نیست بلكھ نوعي حركت مولكولي است كھ مقدار آن تقریبًا متناسب این آز
این عقیدة علمي از مدتھا پیش براي دانشمندان . با میزان كاري است كھ براي تولید آن انجام شده است

اثبات چنین  روشن و شناختھ شده بود، ولي تمھید و ابداع رامفرد نخستین تجربھ و آزمایش در جھت
ارز مكانیكي حرارت را بتوان  داد كھ ھم شد، و ھمچنین شیوه وروشي را بھ دست مي اي محسوب مي عقیده

  .یعني میزان كار الزم براي گرم كردن یك پوند آب بھ حدي كھ حرارتش یك درجھ باال برود - اندازه گرفت

از پدر و  ١٧٧٣در سال . و متنوعي داشتتامس یانگ نیز تقریبًا نظیر رامفرد ومونتني زندگاني پرنوسان 
نخست بھ تحصیالت مذھبي روي آورد و . مادري كھ كویكر بودند در ناحیة سامرست انگلستان بھ دنیا آمد
شود وي در چھارسالگي، دوبار كتاب مقدس  سپس با عالقھ و پشتكار، بھ علوم گرایید بھ طوري كھ گفتھ مي

  دربیست ویك. توانست بھ چھارده زبان بنویسد ر چھاردھسالگي ميرا از آغاز تا پایان خوانده بود و د
در بیست وشش سالگي بھ عنوان یك طبیب حاذق در لندن مستقر . سالگي بھ عضویت انجمن سلطنتي درآمد

در ھمین  ١٨٠١در سال . شد، و در بیست وھشت سالگي بھ تدریس فیزیك در مؤسسة سلطنتي آغاز كرد
زمایشھایي بھ عمل آورد كھ در نتیجة آن تصور و درك ھویگنس را از نور، مؤسسة سلطنتي یك رشتھ آ

مبني بر اینكھ نور عبارت از تموجات یك اثیر فرضي است، تأیید كرد، و آن درك را بھ نحو روشنتر 
جانشین نظریة  -گرچھ نھ بھ طور عام و جھاني -بعد از مباحثات فراوان، این نظر بھ طور كلي. توضیح داد

یانگ ھمچنین این فرض را . شد شد كھ، بھ موجب آن، نور، صدور و تجلي ذرات ماده انگاشتھ مينیوتن 
  كھ درك و دریافت  - فرضي كھ بعدًا توسط ھلمھولتز توسعھ وقوت پیدا كرد –عرضھ داشت 

باشد كھ بھ ترتیب در مقابل رنگھاي قرمز،  ما از رنگ نتیجة وجود سھ نوع عصب در شبكیة چشم مي
یانگ از این جھت نیز سزاوار تكریم است كھ نخستین . دھند سبز حساسیت و تأثرپذیري نشان ميبنفش و 

، فشار خون، جاذبة مویرگي، و جذر و مد عرضھ آستیگماتیسمتوضیح و تبیین علمي و روشن را دربارة 
ھمكاري بسیار مغتنم و با ارزشي نشان  »روزتالوح «در كشف رمز و خواندن  ١٨١۴داشت؛ و در سال 

گي، مفتاحي براي كشف رمز و خواندن خط با كشف رمز وخوانده شدن سنگنبشتة این لوح سن. داد
ترین  حاذقترین و پرمعلومات«بنا بھ گفتة یكي از مورخان تاریخ پزشكي، وي . ھیروگلیفي بھ دست آمد

یكي از روشنفكرترین و بصیرترین مرداني «: افزاید و ھلمھولتز بر این گفتھ مي» طبیب زمان خویش بود؛
  ».كھ تا آن زمان دنیا بھ خود دیده بود

III  -  دالتن و دیوي: شیمي  

دالتن با ارائة نظریة اتمي خود در شیمي انقالبي پدید آورد  در ھمان دھھ، در مؤسسة سلطنتي، جان
در روستاي ایگلزفیلد، نزدیك كاكرماوث در ١٧۶۶دالتن كھ پسریك نساج كویكر بود در سال ). ١٨٠۴(

این منطقھ چندي بعد . بھ دنیا آمد )ھا دریاچھ ناحیة(دیستریكت  آلود و دلكش لیك قسمت شمالي منطقة مھ
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بعدھا، دالتن در . وردزورث، كولریج، ساوذي را بھ سوي خود مجذوب كرد و در دامان خود پناه داد
ن نوجواني خود را بھ حسب توالي زماني و با نثري خاطراتي كھ نگاشت از زبان سوم شخص، وقایع دورا
طلبي سوزاني را كھ در وجودش براي انجام دادن  ساده شرح داد، ولي در آنچھ نگاشتھ نتوانستھ است جاه

  :ور بوده كامال پنھان سازد كارھاي بزرگ شعلھ

ھسالگي رسید، و تا آن زمان كھ بھ یازد… بھ مدرسة ابتدایي روستاي زادگاه خود رفت… نویسندة این
در حدود دوازدھسالگي، . گیري، مساحي، دریانوردي وغیره فراگرفتھ بود دراین مدت تعلیماتي در اندازه

در ھمان اوان براي یك سال یا اندكي بیشتر، بھ … خود بھ تعلیم كودكان در آن مدرسة روستا مشغول شد؛ 
مكان كرد و در آنجا بھ عنوان معاون یك كارھاي كشاورزي گماشتھ شد؛ در پانزدھسالگي، بھ كندل نقل 

آنگاه مدیریت . مدرسة شبانروزي مشغول انجام وظیفھ شد، ودر آن سمت سھ یا چھار سال برقرار ماند
از ھمان آغاز دوران . مسئولیتي كھ ھشت سال بردوش داشت - ھمان مدرسة شبانروزي را برعھده گرفت

  اقامت

تین، یوناني، فرانسھ، ریاضیات ھمراه با فلسفة طبیعي در كندل، ساعات فراغت را بھ فراگرفتن ال
، ازكندل بھ منچستر رفت، و در آنجا بھ سمت معلم ریاضیات و ١٧٩٣سپس، در سال . مصروف داشت

  . فلسفة طبیعي در یك آموزشگاه عالي بھ نام نیوكالج بھ كار پرداخت

شد و این فعالیتھا،  ایي مشغول ميداد بھ انجام و مشاھدة آزمایشھ ھرزمان كھ وقت وپولش اجازه مي
اي بود كھ اغلب آنھا را خود  و سروكار داشتن با وسایل خام و پیش پا افتاده رنگيرغم ابتالي بھ كور  علي
این فرصت را مغتنم شمرد كھ از بیست ویك سالگي در بین سرگرمیھاي علمي فراوان كھ داشت . ساخت مي

تعطیالت وي معموال . تا یك روز قبل از مرگش، اطالعات مرتبي دربارة جو و ھواشناسي تنظیم كند
آوري اطالعات و دانستنیھایي در ھمان  شد كھ با تالش و پیگیري بھ مشاھده و جمع صرف آن مي

پرداخت، با این تفاوت كھ  رث بھ گشت و گذار درآنھا ميكوھستانھایي بپردازد كھ چند سال بعد، وردزو
ولي دالتن بھ تحقیقات و تفحصات علمي . آمد وردزورث شاعر درجستجوي خدا و شنیدن كالم وي برمي

با ھمان  -گماشت گیري شرایط جوي در ارتفاعات مختلف ھمت مي پرداخت، و بھ عنوان مثال بھ اندازه مي
  .كرد وي، پاسكال در فرانسھ، چنان مي شوقي كھ یك قرن ونیم قبل از

) دموكریتوس(و ذیمقراطیس ) م ق ۴۵٠حدود (در آزمایشھایي كھ دالتن بھ عمل آورد نظریة لئوكیپوس 
ناپذیر ھستند، پذیرفت؛ و در  را، مبني بر اینكھ جملگي اجسام مركب از اتمھایي تجزیھ) م ق ۴٠٠حدود (

كھ ھمة اتمھا بھ یكي از چندین عنصر كھ درنھایت  - رت بویلھمان حال، برمبناي این فرض و نظریھ راب
دالتن در كتابي . بھ كار پرداخت -تعلق دارند… ناپذیر ھستند از قبیل ھیدروژن، اكسیژن، كلسیم  تجزیھ

كرد كھ وزن ھر اتم از عنصري در  چنین استدالل مي) ١٨٠٨(تحت عنوان نظام جدید در فلسفة شیمیایي 
دیگر باید مساوي وزن مقداري از عنصر اول در مقایسھ با ھمان مقدار از عنصر دوم  مقایسھ با اتم عنصر

بر این اساس كھ وزن اتم ھیدروژن یك انگاشتھ شود، دالتن بعد از آزمایشھا و محاسبات فراوان روي . باشد
 عناصر مختلف، وزن یك اتم ھر یك از آن عناصر را نسبت بھ وزن اتم ھیدروژن مرتب كرد و بدین

تا . عنصري كھ در آن زمان بدانھا آشنایي داشت، جدولي حاوي وزن اتمي آنھا فراھم آورد ترتیب براي سي
گیریھاي دالتن با توجھ بھ تحقیقات و  نتیجھ. ، شیمیدانھا بھ نودوشش عنصر معرفت یافتند١٩۶٧سال 

و نیز قانون بغرنج وي گیریھا  بررسیھاي بعدي، الزم آمد كھ مورد تصحیح قرار گیرد، ولي ھمین نتیجھ
در كلیة تركیبات عناصر، بھ پیشرفت علوم در قرن نوزدھم كمك » ھاي مضاعف قانون نسبت«موسوم بھ 

  .اي كرد شایان و قابل مالحظھ

زندگي، تحصیالت و اكتشافات سرھامفري دیوي، از آنچھ دربارة جان دالتن گفتھ شد بس متنوعتر و 
در یك خانوادة مرفھ طبقة متوسط ساكن شھر پنزانس در منتھاالیھ  ١٧٧٨وي در سال . انگیزتر بود ھیجان

توفیق تحصیالت خوب و مرتبي نصیبش شد، و در كنار تحصیالت منظم . ناحیة كورنوال دیده بھ دنیا گشود
مدرسھ، بھ سفرھاي اكتشافي نیز پرداخت كھ ضمن آنھا با زمینشناسي، ماھیگیري، طراحي و شعر نیز 
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توان  منش وطبیعت شاد وآرام وي برایش دوستان زیادي فراھم آورد كھ از جملة آنان مي. سروكار پیدا كرد
مؤلف وگردآورندة مبتكر، ھوشیار و خستگي ناپذیر گنجینة كلمات  -از كولریج، ساوذي و دكتر پیتر روژه

و فرصت داد یكي از دوستانش بھ ا. و نیزاز ناپلئون یاد كرد - و عبارات انگلیسي، معروف بھ گنجینةروژه
اظھار نظرھاي پرسرو صداي (تا بھ طور رایگان از امكانات و تجھیزات یك آزمایشگاه شیمي استفاده كند 

.) ھمین دوست، دیوي را چنان مجذوب ساخت كھ در برخورداري از این عطاي وي درنگ روا ندارد
ھر یك در آن آزمایشگاه  آنگاه آزمایشگاھي براي خود ترتیب داد؛ نمونة گازھاي مختلف را با استنشاق

فراھم آورد؛ كولریج و ساوذي دوستان شاعرش را نیز تشویق كرد تا بھ جمع استنشاق كنندگان گازھاي 
در این كار آن قدر پافشاري بھ خرج دادكھ نزدیك بود، در نتیجة تنفس گاز . مورد نیاز آزمایشگاه بپیوندند

  .كھ یك سم قوي است، بھ ھالكت برسد آب

، در بیست ودو سالگي، كتابي شامل شرح كلیة آزمایشھایش تحت عنوان بررسیھاي شیمیایي ١٨٠٠بھ سال 
در آنجا . عوت بھ عمل آوردند تا بھ لندن برودكنت رامفرد و سرجوزف بنكس از وي د. و فلسفي انتشار داد

ایراد كرد و با این عمل خود شھرت ) پیل ولتا(سخنرانیھایي ھمراه با نمایشھایي دربارة شگفتیھاي باتري 
ھاي  جفت ورقھ ٢۵٠ضمن آزمایشھاي خودپیلي بھ كار برد كھ از . جدیدي نصیب مؤسسة سلطنتي ساخت

گرفت، و بھ كمك آن،  عنوان یك عامل الكترولیز مورد استفاده قرارميفلزي ساختھ شده بود؛ این پیل بھ 
دیوي بسیاري از اجسام را بھ عناصر تشكیل دھندة آنھا تجزیھ كرد؛ و از این طریق، موفق شد سودیوم و 

اندكي بعد، با ھمان شیوة علمي، توفیق یافت باریوم، بور، . پوتاسیوم را بھ حالت خالص بھ دست آورد
م، كلسیوم، و منیزیوم را بھ دست آورد و آنھا را بھ مجموعة عناصر شناختھ شدة تا آن زمان، سترونسیو

دانشي كھ از نظر  -تحقیقات و آزمایشھاي چشمگیر وي موجب رونق دانش برقاشیمي گشت. بیفزاید
بھ گوش  اخبار فعالیتھاي علمي دیوي. دارد اي بیكران بھ دانشمندان عرضھ مي امكانات نظري و علمي پھنھ
، در عین حال كھ بین فرانسھ و انگلستان حالت مخاصمھ ھمچنان برقرار ١٨٠۶ناپلئون رسید و او در سال 

 ١٧٨۶برتولھ در سال . اي را كھ مؤسسة ملي فرانسھ بھ دیوي اعطا كرده بود برایش فرستاد بود، جایزه
چون انگلستان دربھ كار بردن  قدرت سفیدكننده و رنگزدایي كلور را براي جیمزوات توضیح داده بود و

  ھاي دانشمند فرانسوي توصیھ
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  )آرشیو بتمان(سرھامفري دیوي : حكاكي

علوم و صنایع در . ھا را با پیگیري فراوان از سرگرفت كندي نشان داده بود، دیوي كاربرد آن توصیھ
ي اقتصادي انگلستان اي را پدیدآورد كھ در تحول و دگرگون وجود سرھامفري آن شوق و انگیزة دوجانبھ

  .نقش اساسي ایفا كرد

مند در مؤسسة سلطنتي دست بھ آزمایشي زد، و طي  اي مستمع عالقھ ، دیوي در حضور عده١٨٠١در سال 
آن نشان داد كھ وقتي جریان الكتریسیتھ از یك افروزة كربن بھ افروزة دیگري منتقل شود تولید نور و 

  .ایش مطالبي بھ این شرح بیان كرددیوي ضمن انجام آن آزم. كند حرارت مي

میلیمتر بھ یكدیگر نزدیك كنیم بھ طوري  ۴,٢سانتیمتر و قطر  ٢.۵وقتي دو قطعھ ذغال چوب را، بھ طول 
آید وبیش از نیمي از حجم ذغال، آن  كھ فاصلة بین آنھا شش تاھشت دھم میلیمترباشد جرقة روشني پدید مي

با دور كردن نوك دو قطعھ ذغال از . گراید گش بھ سفیدي ميشود كھ شعلة حاصل رن اندازه فروزان مي
گیرد، و  یكدیگر، در ھواي حرارت یافتھ، یك تخلیة بارالكتریكي دائمي تا فاصلة ده سانتیمتري انجام مي

  ھرگاه جسمي در این كمان نور برده… ). قوس الكتریكي(آورد  كماني از نور درخشان و باالرونده پدید مي
شود كھ موم در  در چنین فضا و حرارتي، پالتین بھ ھمان آساني ذوب مي. شود افروختھ مي درنگ شود بي

  . شوند ضمنًا كوارتز، یاقوت كبود، اكسیددومنیزي و آھك نیزگداختھ مي. شمع معمولي

البتھ امكانات پدید آوردن نور و حرارت با چنین روشي تا موقعي كھ راھھاي ارزانتري براي ایجادجریان 
اختراع نشد مورد استفاده قرارنگرفت ولي از ھمان آزمایش جالب و درخشان دیوي، اساس تعبیة برق 

  .كورة بلند برقي و دگرگون ساختن شب بھ روز براي نیمي از جمعیت دنیا، گذارده شد
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سوخت، سرھامفري دیوي بھ اتفاق معاون  ، در آن زمان كھ سراسر اروپا در آتش جنگ مي١٨١٣در سال 
ایكل فاراده، با در دست داشتن تأمین نامة عبور صادره از طرف ناپلئون، بھ فرانسھ و ایتالیا جوانش، م

سفر كرد؛ از آزمایشگاھھاي آن دو كشور بازدید بھ عمل آورد؛ بھ آزمایشھایي دست یازید؛ خواص ید را 
ن بازگشت، در وقتي بھ انگلستا. كشف كرد؛ واین نكتھ را بھ اثبات رسانید كھ الماس نوعي كربن است

مورد علل انفجار در معادن مطالعاتي بھ عمل آوردو از حاصل آن مطالعات، چراغ اطمیناني براي 
در سال . السلطنة انگلستان، او را بھ لقب برنت مفتخر ساخت ، نایب١٨١٨در سال . معدنچیان اختراع كرد

، چون سالمتش ١٨٢٧سال  بھ. دار شد ، بھ جاي سرجوزف بنكس، ریاست انجمن سلطنتي را عھده١٨٢٠
مختل شده بود، از فعالیتھاي علمي كناره گرفت و بھ ماھیگیري سرگرم شد؛ ضمنًا كتابي دربارة ماھیگیري 

، در حالي كھ ١٨٢٩در سال . تألیف كرد كھ خود براي آن طراحیھا و نقاشیھاي زیبایي تھیھ كرده بود
  تة خودش قسمتي از بدنش دچار فلج شده بود بھ رم رفت تا بھ گف

پنجاه ویك سال بیشتر در نظر نگرفتھ بود، ولي در ھمان نیم قرن بھ اندازة چندین دوره زندگي، توفیق 
نفس و بزرگ، و یكي از مردان و زنان رھایي بخشي بود كھ عظمت  او مردي نیك. خالقیت و خدمت یافت

  .شود واقعي آنان در قیاس با جھل و گناه ما آشكار مي

IV -  ارزمس داروین: يشناس زیست  

شناسي نسبت بھ فیزیك و شیمي و جغرافي در انگلستان  تا این زمان كھ مورد بحث ماست، دانش زیست
پیشرفت چشمگیري نكرده بود، زیرا این دانشھا كھ برشمردیم بھ ھم ارتباط و نزدیكي زیادي داشتند و براي 

شناسي، ھم فاجعھ و ھم شكوه  زیستشدند؛ ولي دانش  توسعة صنعت و بازرگاني كمك مؤثري محسوب مي
  .كرد ساخت و باورھاي مذھبي را دچار تشویش ونگراني مي زندگي را آشكار مي

ولي در  ت،اسارزمس داروین، پدربزرگ چارلز داروین، قبل از این نیز مورد ستایش ما واقع شده 
 - ١٧٩۴(، زونومیا )١٧٩٢(درخشش این دوران كھ شاھد انتشار چند اثرش بھ نامھاي باغ گیاھشناسي 

جملگي این كتابھا با توجھ بھ . نمود اي فروزان مي بود، ھمچون جرقھ) ١٨٠٣(، و معبدطبیعت )١٧٩۶
آثار، با المارك دانشمند نظرھاي مندرج در این  ارزمس داروین در نقطھ. نظریة تكامل تدوین یافتھ بود

شناس معروف فرانسوي توافق داشت، بدین معني كھ تئوري تكامل را براین پایھ بنیان نھاده بود كھ  زیست
صفات مكتسب و انحصاریي كھ در نتیجة نیاز یا بھ كار بردن تكامل یافتھ باشد، در صورتي كھ در طول 

این پزشك . ود زنده بھ نسل بعدي منتقل شودچندین نسل تقویت شود، ممكن است بھ وسیلة ھمان موج
مشرب پیش از انتشار آن كتابھا نیز شھرتي داشت، و پس از آن از شھرت و آوازة بیشتري  خوش

كوشید تا بین نظریة تكامل و مذھب، تلفیقي پدیدآورد؛ و، با این تمھید، اعالم داشت  وي مي. برخوردار شد
آغاز شده، و آنگاه آن » كھ علت اولي در جھان حیواني دمیده استافروزة حیات «كھ حیات ھمة جاندران با 

با فعالیت ذاتي خویش نیروگیرد و تقویت شود، و این نیرو و قدرت تكامل را «را بھ حال خود واگذارده تا 
  » .سان جھاني پدیدار شد كھ براي آن پایاني متصور نیست بدین. در طول نسلھا بھ آیندگان انتقال دھد

انتھاي بین مذھب و علم، گرچھ در دوران مورد بحث ما اندكي بھ خاموشي  مباحثة دائمي وبي مناظره و
گراییده بود، دامنة آن بھ قلمرو دانش روانشناسي كھ تا آن زمان از چنان گفتگوھایي بركنار بود نیز كشانیده 

یھي فیزیولوژیك ارائھ توج» تداعي معاني«شد؛ و این امر در زماني رخ داد كھ ھارتلي و پریستلي براي 
  دادند، و نیز در ھمین زمان بود كھ دانشمندان كالبدشناسي
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  )كتابخانة نیویورك سوسایتي(ارزمس داروین 

، چارلز بل كتابي ١٨١١در سال . و تشریح، بتدریج، بستگي و ارتباط بین جسم وذھن را آشكار ساختند
ار داد و ضمن آن ظاھرًا این نكتھ را بھ اثبات رسانید ھاي نوین دربارة تشریح مغز انتش تحت عنوان اندیشھ

سازند، و  كھ بخشھاي مشخصي از سلسلة اعصاب، تأثرات حسي را بھ بخشھاي مشخصي از مغز منتقل مي
رسانند، و آن اندامھا با حركت  ھاي محرك را بھ اندامھاي مشخصي مي ھمچنین اعصاب مشخصي تكانھ

یافت، این مطلب را نشان  پدیدة ھیپنوتیسم، كھ بھ نحوي فزاینده رواج مي. ددھن ھا مي خود پاسخي بھ آن تكانھ
تریاك و سایر . دھد داد كھ تحوالت فیزیولوژیكي، از احساس بھ اندیشھ و سپس بھ عمل تغییر شكل مي مي

بخشد، و اراده را ضعیف  گذارد، قوة تخیل و تصور را نیرو مي آور، بر رؤیاھا اثر مي داروھاي خواب
؛ و آزادي اراده را بیش از پیش مورد پرسش و تردید قرار )مثال در مورد كولریج و دكوینسي(سازد  مي
در عصري كھ ارتقاي . سازد ھا بدل مي دھد، تا آنجا كھ آن را بھ حاصل جمع جبري تصاویر و تكانھ مي

شیشان كلیساي منزلت پزشكي و مجادالت علمي و موقع اجتماعي پزشكان در حال صعود و تعالي بود، ك
انگلیكان منزلتي فروافتاده و تواني روبھ سستي نھاده داشتند، و این خود ظاھرًا بازتابي است از گسترش 

  .ایماني در این دوران تفاوتي مذھبي و شكاكیت و بي مرموز بي

V -  جنر: پزشكي  

توانست تحقق یابد، زیرا واقعیت این بود كھ  اخوت و برادري در جامعة پزشكي انگلستان بھ زحمت مي
كالج سلطنتي پزشكان كھ بھ تأسیس . جامعة بریتانیا ھنوز بھ امتیازات طبقاتي و درجات تحصیلي پایبند بود

خود را » پیوستھ«عضاي ورزید ا توسط ھنري ھشتم پادشاه وقت انگلستان، افتخار مي ١۵١٨خود در سال 
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بھ پنجاه پزشك مرد كھ درجة خودرا از دانشگاھھاي آكسفرد یاكیمبریج دریافت داشتھ بودند محدود 
. پذیرفت ساخت؛ و عالوه بر آن، پنجاه نفر از پزشكان حاذق و ممتاز را نیز در سلك اعضاي وابستھ مي مي

ن و دانشجویان رشتة پزشكي در انگلستان این یكصد نفر در حكم نوعي مجلس لردان براي جامعة پزشكا
توانستند  نمي. رسید لیره مي ٢٠‘٠٠٠آورند كھ گاھي بھ سالي  آنان درآمدھاي معتنابھي بھ دست مي. بودند

را نیز در » برنت«اي از آنان امید اخذ لقب   بگیرند؛ عده» سر«توانستند لقب  بھ مقام لردي برسند ولي مي
قرار داشت كھ » كالج سلطنتي جراحان«الج سلطنتي پزشكان، در مقامي فروتر، بعد از ك. پروراندند دل مي

گرفتند  رسید كھ باز در مقامي فروتر قرار مي ھاي مرد مي سپس نوبت قابلھ. تأسیس یافتھ بود ١٨٠٠بھ سال 
در . دآمیز بیاورن و تخصصشان در این بود كھ جنینھا را از جاي گرم و امن بھ این دنیاي پرآشوب و رقابت

پایینترین درجة این مجوعة شفابخشان، داروفروشھا و عطارھا قرار داشتند كھ تقریبًا تأمین ھرگونھ 
  . مراقبت پزشكي ممكن در روستاھا، بر عھدة ایشان بود

  تنھا، گاه گاه، سخنرانیھایي توسط. داد ھیچ یك از دوكالج كھ برشمردیم آموزش پزشكي نمي

یك از دو دانشگاه آكسفرد یا كیمبریج داراي دانشكدة پزشكي نبود؛ و  یچھ. شد پزشكان مشھور ایراد مي
بایست در اسكاتلند بھ جستجوي آن  دانشجویاني كھ در طلب آموزش دانشگاھي در رشتة پزشكي بودند مي

سازي پزشكان انگلیسي برعھدة مدارس خصوصي پزشكي  در غیر این صورت، تعلیم و آماده. آمدند برمي
بیمارستانھایي كھ توسط  -یافت شد و گسترش مي اورت بیمارستانھاي بزرگ تأسیس ميبود كھ در مج

سرتامس برنارد قسمت اعظم ثروت خویش را در راه اصالح و . شد اشخاص نیكوكار بنیان گذارده مي
در شمال لندن مصروف داشت و با سایر ثروتمندان در » فاوندلینگز ھاسپیتال«تجھیز بیمارستان معروف 

این درمانگاھھا، . أمین اعتبار جھت تأسیس درمانگاھھاي رایگان در لندن و جاھاي دیگر، سھیم بودامر ت
ولي وضع نامطلوب بھداشت در شھرھا، بیماریھا را . براي درمان سرطان، بیماریھاي چشم، و فتق بود

آمد كھ علم  ش ميآورد؛ و این وضع بھ ھمان شتابي پی اي بھ وجود مي داد، یا بیماریھاي تازه گسترش مي
  .توانست از عھدة درمان برآید پزشكي مي

یك ھفتة متمادي سپري شده بود بدون آنكھ طي آن كسي : ، لندن رویداد عجیبي را شاھد بود١٨٠۶بھ سال 
كنندة چھره، و واگیر، كھ زماني  از بیماري آبلھ مرده باشد یعني ھمان بیماري تاولي و ھمراه با تب، ضایع

گیر شایع بود و ھر لحظھ احتمال داشت بھ صورت یك طاعون  ھ صورت یك بیماري ھمھدر انگلستان ب
  .مرگزا بار دیگر شیوع یابد

یك پزشك فروتن و بدون تظاھر انگلیسي بھ نام ادوارد جنر كھ بھ شكار، گیاھشناسي و شاعري عشق 
امر تلقیح در یك دھھ، ورزید و بھ نواختن فلوت و ویولن ھم آشنایي داشت، در نتیجة عملي ساختن  مي

كاري  پیگیري وي سرانجام بر محافظھ. سرانجام موفق شد رویداد عجیب آن ھفتھ را در لندن تحقق بخشد
جلوگیري از ابتالي بھ آبلھ بھ وسیلة تلقیح با مایة ضعیف شدة ویروس بیماري كھ . جامعة بریتانیا غلبھ یافت

. شد د، توسط چینیان دوران باستان معمول بود و تجویز مياز یك آدم مبتال بھ بیماري آبلھ گرفتھ شده باش
 ١٧١٧لیدي مري ورتلي مانتیگیو كھ با این نوع روش جلوگیري از ابتالي بھ آبلھ در قسطنطنیھ بھ سال 

آشنایي یافتھ بود، در بازگشت بھ انگلستان، سرمشق قراردادن آن را بھ جامعة پزشكي انگلستان توصیھ 
در . اي بھ عمل آمد ي جنایتكاران و سپس روي كودكان یتیم با موفقیت قابل مالحظھتلقیح، نخست رو. كرد

، دو نفر از پزشكان بھ نامھاي دكتر رابرت ساتن و دكتر دانیل ساتن چنین گزارش دادند كھ در ١٧۶٠سال 
شكي این پرسش در جامعة پز. اند ھزار مورد تلقیح آبلھ، یك ھزارودویست مورد منجر بھ مرگ داشتھ سي

  شد روشي مطمئنتر پیدا كرد؟ آن دوره مطرح بود كھ آیا مي

پرداختند، متوجھ شد كھ آن زنان در  جنر با مشاھدة زناني كھ در زادگاھش، گالسترشر، بھ دوشیدن گاو مي
شدند، ولي بعدًا از ابتالي بھ  نتیجة تماس دستشان با پستانھاي آلوده و مبتالي گاوھا، بھ آبلة گاوي مبتال مي

برگرفتھ (آنگاه این اندیشھ بھ خاطرش خطور كرد كھ شاید بتوان با تلقیح یك واكسن . یافتند بلھ مصونیت ميآ
  كھ در زبان التین بھ  vaccaاز لفظ 
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. ساختھ شده از ویروس گاو مبتال بھ آبلة گاوي، چنین مصونیتي را در اشخاص بھ وجود آورد) گاو است
اي را پیشنھاد كرد كھ شالودة پزشكي تجربي و  ر داد روش متھورانھانتشا ١٧٩٨اي كھ جنر در سال  رسالھ

  .شود مصونیت محسوب مي

اي سالم را كھ در حدود ھشت سال داشت برگزیدم تا تلقیح مایة آبلة گاوي را روي او امتحان  پسر بچھ… 
ھ بیماري آبلھ مایة مورد استفاده را از زخم روي دست زني كھ در نتیجة دوشیدن شیر گاو اربابش ب. كنم

روز ھفتم از … . ، مایھ را بھ بازوي پسرك تلقیح كردم١٧٩۶مھ  ١۴در تاریخ . مبتال شده بود گرفتم
و در روز نھم دستخوش تب و لرز شد، اشتھایش را از دست داد و سردرد … كرد، ناراحتي شكایت مي

  … . روز بعد حالش كامال خوب بود… . مختصري عارضش گشت

حصول اطمینان از اینكھ آن پسرك كھ بعد از تلقیح مایة آبلة گاوي دستخوش آن عوارض آنگاه بھ منظور 
مختصر گشتھ بود، آیا درمقابل شیوع و واگیري آبلھ نیز مصونیت یافتھ است یا خیر، روز اول ژوئیھ با 

كھ چند لحظھ قبل از تلقیح از یك تاول ) در زبان التین بھ معناي آبلھ است Variola(مایة آبلھ یا واریولوس 
گونھ  آثار ھیچ… .آبلھ از بدن یك شخص مبتال گرفتھ شده بود، پسرك بار دیگر مورد تلقیح قرار گرفت

گونھ  اي مورد تلقیح واقع شد ولي ھیچ چندین ماه بعد ھمین پسرك باز با مادة آبلھ… . بیماري ظاھر نشد
  .اي در وجود وي مشھود نشد عارضھ

جنر بھ دنبال انتشار آن رسالھ، از بیست و دو مورد دیگر از تلقیحاتي كھ بھ ھمان روش معمول داشتھ و 
زنده مورد یك  جمعي او را، بھ عنوان آنكھ انساني را زنده. جملگي با توفیق كامل مواجھ شده بود یاد كرد

راض و سرزنش گرفتند، یك بار كھ صغیري را كھ تن بھ آزمایش نوع تشریح قرارداده است، بھ باد اعت
اي از گل سرخ با دستھاي  داده بود مورد استفاده قرار داد، كوشید تا با ساختن یك كلبھ و ترتیب دادن باغچھ

پارلمنت انگلستان اعتباري بھ مبلغ  ١٨٠٧و  ١٨٠٢درسالھاي . خود براي آن پسر خردسال كفاره بپردازد
كوبي آبلھ را بھبود بخشد و در سراسر كشور گسترش  ره براي جنر تصویب كرد تا روش مایھلی ٣٠‘٠٠٠
كن شد و  در طول قرن نوزدھم، بیماري آبلھ تقریبًا از سراسر اروپا و امریكا رخت بربست و ریشھ. دھد

براي جلوگیري  رفتھ رفتھ استفاده از تلقیح. افتاد در اشخاص تلقیح نشده بود ھر آینھ موردي ھم مشھود مي
شناسي در برابر ابتالي بھ بیماریھا ھمراه با  از سایر بیماریھا نیز معمول شد؛ و دانش جدید ایمني

اگر  - پیشرفتھاي دیگر در زمینة پزشكي و گسترش بھداشت عمومي، سالمتي را بھ جوامع جدید عطا كرد
  .آثار فقر، ثمرات جھل، گرسنگي، و پیدایش بیماریھاي جدید بگذارد

   فصل نوزدھم

  

  فلسفھ در انگلستان

كھ مراد از آن » فلسفة طبیعي«. علم بر فلسفھ چندان نفوذي نداشت ١٨١۵تا  ١٧٨٩در بریتانیاي سالھاي 
صدر تلفیق شود، و حتي مفھوم  توانست با یك االھیات عاري از تعصب و ھمراه با سعة علوم طبیعي بود مي

. ي تكامل تلقي كرد»آیونھا«آفرینش را بھ عنوان » روز«تكامل نیز قابل توجیھ بود، بدین ترتیب كھ شش 
طبقة باالي جامعھ كھ، با بروز انقالب فرانسھ، دورة مباحثاتشان با ولتر و اصحاب دایرةالمعارف بھ پایان 

ھاي جدید حالت عدم اعتمادي یافتھ بود و آن را چون بیماري واگیر دوران  رسیده بود، نسبت بھ اندیشھ
ك بار در كلیسا را براي حفظ نظم اجتماعي و ثبات اي ی افراد این طبقھ عبادت ھفتھ. انگاشت جواني مي

دادند كھ چرا ویلیام  كردند، واز این بابت شكایت سر مي اي تلقي مي گذاري خردمندانھ سیاسي، چون سرمایھ
البتھ شماري از اسقفان نیز بودند كھ در خلوت بھ . یابد وزیر فرصت حضور در كلیسا را نمي پیت نخست

با . نگریستند ولي ھمین اسقفان نزد عامھ بھ زھد و پارسایي شھرت داشتند شك مي ھمة بساط كلیسا با نظر
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: ، دو نغمة مخالف آن تضاد را اعالم داشت١٧٩۴در ھمان سال . وجود این، تضاد و مبارزه ادامھ داشت
تامس پین در كتاب خود بھ نام عصرخرد و ویلیام پیلي در اثر خویش تحت عنوان نظري در دالیل صحت 

  .سازد ن مسیح نگاھي زودگذر بر محتواي این دو كتاب، نبض و طبع آن دوره را بر ما روشن ميدی

I  -  تام پین دربارة مسیحیت  

نامیدند، فردي انگلیسي بود كھ در شھرتتفرد  پین، آن چنانكھ ساكنان دو قارة اروپا و امریكا او را مي» تام«
ي كویكر بھ دنیا آمد؛ ولي بعدًا، بنا بھ توصیة بنجمین ا در خانواده ١٧٣٧واقع در ایالت نورفك بھ سال 

جورج . بھ امریكا مھاجرت كرد و در انقالب امریكا سھم فعالي برعھده گرفت١٧٧۴فرانكلین، در سال 
در «انتشار یافت با این توصیف ستود  ١٧٧۶واشینگتن، رسالة پین را بھ نام عقل سلیم كھ در ژانویة سال 

در طول جنگھاي استقالل، بھ عنوان آجودان . »غییري شگرف پدیدآورده استمغز بسیاري از مردم ت
مخصوص ژنرال نثنیل گرین سلسلھ مقاالتي تحت عنوان كلي بحران منتشر ساخت تا بدان وسیلھ روحیة 

ھا با این جملة معروف آغاز  یكي از ھمین مقالھ. ارتش شورشي و بسیاري از شھروندان را تقویت كند
 ١٨٠٢تا  ١٧٨٧از » .آزماید زند، و آنان را مي اي است كھ روح مردان را محك مي زمانھاین «: شد مي

قسمت اعظم زندگي وي در اروپا گذشت و طي آن مدت، ھم در فرانسھ وھم در انگلستان، براي پیشبرد 
لویي پین بھ تبدیل حكم مجازات  ما شاھد آن ھستیم كھ وقتي تامس. كرد اھداف انقالب فرانسھ مجاھدت مي

شانزدھم از اعدام بھ نفي بلد، رأي موافق داد دست بھ كار بسیار خطرناكي زد، زیرا نزدیك بود سرخودش 
، ظاھرًا براثر تحریك روبسپیر، كنوانسیون تصویب كرد كھ جملگي ١٧٩٣در دسامبر سال . را بر باد دھد

وقتي . پین  ارسیس كلوتس وتامساین خارجیان فقط دو نفر بودند آناك. خارجیان از عضویت آن اخراج شوند
تامس پین متوجھ شد كھ امكان دارد بازداشت شود، باشتابي ھر چھ تمامتر قسمت اول كتاب عصر خرد را 

  :نسخة دستنویس آن اثر را با این تقدیم نامچھ بھ امریكا فرستاد. نوشت و انتشار داد

این اثر شامل عقاید من . سپارم یت شما مياین اثر را بھ كنف حما: بھ ھمشھریانم در ایاالت متحد امریكا
شما این بزرگواري را در حق من مبذول خواھید داشت كھ بھ یاد بیاورید من ھمیشھ با . دربارة مذھب است

ام،  ناپذیر از حقوق ھر انسان دربارة عقیدة خودش پشتیباني كرده اصرار و حرارت و پیگیري خستگي
كند  اینت داشتھ باشد، كسي كھ چنین حقي را براي دیگري انكار ميھرقدر ھم آن عقیده با عقیدة خودم مب

سازد زیرا كھ حق تغییر آن عقیده را از خویشتن نیز  خویشتن را اسیر و بندة عقیدة خود در زمان حال مي
  .سلب كرده است

ام و  مؤثرترین و نافذترین حربھ علیھ ھرگونھ اشتباه، خرد است و من ھرگز حربة دیگري بھ كار نبرده
  .مند و صمیمي شما دوست وھمشھري عالقھ. اطمینان دارم در آینده نیز بھ حربة دیگري متوسل نخواھم شد

  تامس پین

  ١٧٩۴ژانویة  ٢٧پاریس، 

نھ براي آنكھ مذھب را : در آغاز كتاب، پین بھ نحوي نامنتظر شرح داده چرا آن كتاب را نوشتھ است
  ویران 

براي آنكھ مبادا درآن برھم ریختگي كلي ناشي از خرافات «ودش نظام اجتماعي شود، یا بھ گفتة خ
برخاستھ از نظامھاي تصنعي حكومت و االھیات ساختگي وغیر واقعي، از اخالق غافل بمانیم واز یاد 

افزاید من بھ یك  و سپس با لحني اطمینانبخش مي. »بشریت و از آن االھیاتي كھ واقعیت دارد فارغ شویم
  .یشتر، امیدوارم كھ بعد از زندگي این دنیا، سعادت نصیب شودخدا معتقدم ونھ ب

  :كشد را برمي آكميرود ناگھان تیغ  ولي وقتي اندكي در كتاب جلوترمي
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من بھ آن كیشي كھ دركنیسة یھودیان، كلیساي كاتولیك رومي، مساجد تركان، كلیساي پروتستان یا ھر 
ھمة نھادھاي ملي . ذھن من كلیساي من است. شود معتقد نیستم شناسم تبلیغ مي كلیساي دیگري كھ مي

اند تا بشر  شتھ شدهاین نھادھا برپا دا. بھ نظر من چیزي جز اختراع و ابداع افراد بشري نیست… كلیساھا
را بھ وحشت دچار سازند، بھ بندگي و اسارت بكشانند، و قدرت و سودجویي را در انحصار برپا كنندگان 

  . آن نھادھا در آورند

آن اخالقي «و » آدمي با فضیلت و مھربان و شفیق بود«كرد بھ خاطرآنكھ  تامس پین، مسیح را تحسین مي
ولي این . »داد بر نیكخواھي و خیراندیشي محض استوار بود ان ميكرد ودر عمل نش را كھ وي موعظھ مي

داستان كھ خدا پدر مسیح است چیزي جز رنگ و جلوة دیگري از اسطورة مقبول بین كافران و مشركان 
  .دوران كھن نیست

 اي كھ در دوران اساطیري شرك وجود داشتند بدین صفت مشھور بودند كھ العاده تقریبًا جملگي مردان فوق
طبق . مجامعت خدایان با زنان زمیني مطلبي حاكي از اعتقاد مقبول ھمگان بود… فرزندان خدایان ھستند

بنا براین، این داستان، ھیچ نكتة . روایات ھمان معتقدان اساطیري، یوپیتر با صدھا زن ھمبستر شده بود
كھ بر طبق آن مسیح [استاني بدیع، شگفتیزاي، یا آمیختھ با وقاحت و زشتي نداشت؛ بلكھ، برعكس، چنین د

و فقط … با عقایدي كھ در آن زمان بین مشركان رواج داشت، ھماھنگ بود.] فرزند خداوند تلقي گردد
یھودیان كھ در عقیده بھ یك خداي یكتا و نھ بیشتر . داشتند ھمان مردم بودند كھ چنین داستاني را باور مي

  . شمردند، ھرگز براي این داستان اعتباري قائل نگشتند يراسخ بودند و ھمیشھ اساطیر مشركان را مردود م

پین، اساطیر مسیحیت صرفًا ھمان اساطیر دوران شرك بود كھ سرانجام  بر پایة این استدالل، در نظر تامس
  .شد اي دیگر نمودار مي بھ جلوه

كثرت خدایان را كھ  مسئلة تثلیث یا سھ گانگي خداوند كھ پس از آن رواج یافت چیزي نبود جز آنكھ تعداد و
زیرا تا قبل از آن، طبق اساطیر كلیة اقوام ومللي كھ بھ . ھاي پیشین مورد اعتقاد بود تقلیل دھد در دوره

پیكره و تمثال مریم جانشین پیكرة دیانا . رسید ھزار مي خداي یكتا معتقد نبودند، شمار خدایان بھ بیست تا سي
. دن قھرمانان نیز جاي خود را بھ قانوني شناختن قدیسین دادبھ مرتبة خدایي رسان. در معبد افسوس شد

معتقدان بھ اساطیر براي ھر چیزخدایي داشتند؛ بھ ھمین نھج ھم پیروان مسیحیت براي ھرچیز، قدیسي 
  كلیسا ھمانقدر انباشتھ از این قدیسین بود كھ بانتئون سرشار از. پرداختھ بودند

پرستي اساطیري كھن ندارد ولي بھ رنگ و قالبي  كمتراز بتتئوري مسیحیت چیزي … خدایان اساطیري 
جدید درآمده تا بھ كار خواھندگان قدرت و سودجویي بھتر بیاید؛ فقط بر عھدة عقل وفلسفھ است كھ این 

  .حیلة دوزیستي را برمال سازد

ن بھ تمثیالت اي براي پرداخت آنگاه پین نورافكن عقل خویش را بر سفر پیدایش افكند و چون چندان حوصلھ
او نیز، نظیر میلتن، مجذوب . و پذیرفتن آنھا نداشت، حوا و سیبي را كھ از شیطان ستاند بھ باد حملھ گرفت

اي را  پین در وجود شیطان، فرشتھ تامس. و فریفتة شیطان، نخستین و سرآمد جملگي عصیانگران، گشت
بود بھ اعماق دوزخ فروافتاده بود تا در دید كھ چون در صدد پایین كشانیدن سلطاني از تخت برآمده  مي

رسد كھ ھمین شیطان  با ھمة این احوال، چنین بھ نظر مي. آنجا براي ابد دستخوش رنج و عقوبت باشد
ناشدني بگریزد، زیرا توانستھ بود بھ باغ عدن راه یابد و بھ  توانستھ بود گاه بھ گاه از آن اخگرھاي خاموش

. وعده بدھد مسیحو نیمي از جھان را بھ  حواتوانستھ بود معرفت را بھ نحو بدیعي درصدد اغوا برآید؛ 
د كھ اساطیر مسیحیت براي شیطان مقام واال و پرافتخاري قائل شده است پین از این نكتھ در شگفت بو تامس

زیرا، طبق این اساطیر، شیطان توانست خداوند قادر متعال را وادار سازد پسرش را بھ یھودیھ بفرستد تا 
بھ صلیب كشیده شود و از این طریق دست كم توجھ نیمي از ساكنان كرة ارض را كھ ظاھرًا عاشق شیطان 

رغم آن بھ صلیب كشیده شدن مسیح، شیطان ھنوز بر ھمة  بھ سوي خویش معطوف گرداند و علي بودند
  .راند ومیلیونھا تن بنده و خدمتگزاردر ھمان كیش مسیحي دارد قلمرو غیرمسیحي حكومت مي
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 گفت كھ ھمة این اساطیر رسمًا از زبان خود باریتعالي و از طریق یك دستھ پین شكاك و دیرباور مي تامس
پین ھمة اینھا را چون داستانھایي  تامس. كاتبان از موسي گرفتھ تابولس حواري بھ دست ما رسیده است

انگاشت مناسب حال كودكان و جھت سرگرم داشتن آنان یا آدمھاي بالغي كھ بیش از آن درغم نان و آب  مي
الھي را مورد چون و چرا ھاي پرنوید عرضھ شده بھ آنان توسط عالمان ا و بیماري و فنا بودند كھ سفتھ

داشت كھ نھ بھ قالب انسان باشد  پین براي ارواح واالتر و نیرومندتر، خدایي را عرضھ مي تامس. قرار دھند
  .بلكھ بھ عنوان جوھرزندگي در كائنات انگاشتھ شود

. ودتواند از اتحاد برخوردار ش ھا و ادراكات ما از خداوند مي فقط در آفرینش است كھ جملگي اندیشھ
و ھمین كلمة خداوندھمة آن چیزي را كھ دانستنش از … گوید؛  آفرینش با زباني جھاني و فراگیر سخن مي

  .سازد خداوند براي انسان ضروري باشد آشكارمي

آیا . توانیم در عظمت آفرینش شاھد این قدرت باشیم خواھیم دربارة قدرت خداوند بیندیشیم؟ ما مي آیا ما مي
توانیم با نظاره در نظم تغییرناپذیري كھ بر ھمة این  رة خردمندي خداوند بیندیشیم؟ ما ميخواھیم دربا ما مي

خواھیم دربارة بخشندگي وكرم خداوند  آیا مي. ناكردني حاكم است معرف بھ این خردمندي شویم كل درك
ین بخشندگي و كرم توانیم با نگریستن بھ غنا و فراواني كھ زمین را پوشانیده است شاھد ا بیندیشیم؟ ما مي

توانیم با نظاره در این واقیعت كھ  خواھیم دربارة بخشایش و رأفت خداوند بیندیشیم؟ ما مي آیا مي. باشیم
دارد، شاھد  آورند، دریغ نمي خداوند آن غنا وفراواني را حتي از كساني كھ شكر نعمتش را بھ جاي نمي

كتاب «انیم خدا چیست؟ براي این كار الزم نیست در خواھیم بد الغرض، آیا ما مي. بخشایش و رأفتش باشیم
  .را در معرض امعان نظر و تفكر قرار دھیم» كتاب آفرینش«بلكھ شایستھ است … كاوش كنیم » مقدس

در تاریخ . در زندان بھ سر برد ١٧٩۴ژوئیة  ٢٧تا سقوط روبسپیر در  ١٧٩٣دسامبر  ٢٨پین از  تامس
آنكھ تا حدي كھ در قدرتش بود بیعدالتي را كھ در حق من رفتھ بود  كنوانسیون براي« ١٧٩۴چھارم نوامبر 

و من ھم آن دعوت را … جبران كند، بھ اتفاق آراء و بھ طور علني از من دعوت كرد بھ آن بازگردم 
پین، بخش دوم  جا غلبھ داشت، تامس العمل ترمیدوریھا برھمھ آنگاه در زماني كھ اضطراب عكس» .پذیرفتم

سراسر آن مصروف نقدي سرسختانھ از كتاب مقدس بود كھ بر حاصل . را نوشت كتاب عصرخرد
در این باره،  - و بیشتر این كسان، در زمرة روحانیون بودند -مطالعات فاضالنة كسان دیگر، قبل از وي

ھم در انگلستان و ھم در امریكا، اظھارات جدي و حاكي از صمیمیت وي مبني بر . افزود چیز زیادي نمي
نمود و براي  اد بھ خداوند یكتا، در نتیجة انكار پرھیجان وي از كتاب مقدس كھ براي مردم عزیز مياعتق

پین خود را ھم در كشور  حكومتھا و دولتھا با ارزش و مغتنم بود، ناپدید مانده بود؛ وبدین سان، تامس
. حرمت یافت و بياعتبار  زادگاھش و ھم در سرزمیني كھ براي خویش چون وطن دوم برگزیده بود بي

این شھر چندي قبل خدمات وي را بھ مردم امریكا، با بخشیدن (بھ نیویورك بازگشت  ١٨٠٢وقتي بھ سال 
با استقبال سردي مواجھ شد و فقط .) ملكي بھ مساحت سیصد ایكر بھ وي در نیورشل، قدر شناختھ بود

ھفت سال پایاني عمر . را تسلي بخشید اي او دوستي آمیختھ با صداقت و وفاداري جفرسن بود كھ تا اندازه
در نیویورك  ١٨٠٩ھاي الكلي تاریك و تباه گشت؛ سرانجام در سال  وي با روي آوردن و اعتیاد بھ نوشابھ

در انگلستان، روحیة . پین را بھ انگلستان انتقال داد ده سال بعد ویلیام كابت استخوانھاي تامس. در گذشت
داري ایفا  كھ در كتابھایش متجلي شده بود، نقش مھمي در مبارزات دامنھ ناپذیر و دلسرد ناشدني وي آشتي

  .در آن كشور شد ١٨٣٢كرد كھ سرانجام منجر بھ تصویب قانون اصالحات سال 

  پین بھ جاي آنكھ مردي ملحد ومنكر خدا باشد فردي خداپرست بود كھ تنھا بھ پیغمبران و  گرچھ تامس

. پوشانید اي بود كھ انكارش را بھ یك خداي شخصي مي كردند كھ خداپرستي وي فقط سرپوش مؤدبانھ مي
ویرماث در كتاب خود بھ نام نظري در دالیل صحت دین مسیح كھ در  -ویلیام پیلي، كشیش بخش بیشاپ

سبت بھ منتشر گشت از ایمان خود ن] پین مقارن انتشار قسمت اول عصرخرد تامس[ ١٧٩۴ھمان سال 
یكي از شرایط  ١٩٠٠مسیحیت با چنان فصاحتي دفاع كرد كھ مطالعھ و آشنایي با كتاب وي تا سال 

از آن كتاب مشھورتر، كتاب دیگرش تحت . شد ضروري پذیرفتھ شدن در دانشگاه كیمبریج شناختھ مي
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بود این نكتھ را بھ  نویسنده در این كتاب كوشیده.انتشار یافت ١٨٠٢عنوان االھیات طبیعي بود كھ در سال 
اثبات برساند كھ یك معرفت و ھوشیاري اعلي و وراي فھم بشر وجود دارد و براي اثبات این نكتھ نیز از 

كرد كھ  پیلي چنین استدالل مي. خود علوم مدد گرفتھ بود كھ شواھد و قرائني از طرح و ساخت طبیعت بود
تي دست یابد وساز و كار آن را مورد بررسي اگر مردي كھ ھرگز در عمرش ساعت ندیده باشد، بر ساع

قراردھد آیا این امر را مسلم نخواھد دانست كھ موجودي ھوشیار و زیرك آن ساعت را طراحي كرده و 
گیرد كھ مبین تنظیم و آرایش وسایل براي ھدفي  ساختھ است؟ ولي آیا در طبیعت صدھا عمل انجام نمي

  مطلوب و مورد نظر باشد؟ 

و در سوي دیگر، … دارد؛  ینیم كھ قدرتي ھوشیار نظام كائنات و ستارگان را استوار ميب در یك سو مي
ھر یك از … .كند ساز و كار مناسبي براي بستن و گشودن تارھاي پرمرغ زرین پر تعبیھ مي… 

 شود شاھدي بارز موجودات طبیعي سازمان یافتھ در تھیھ و تداركاتي كھ براي تغذیھ وزادوولد آن فراھم مي
  . بردقت و توجھ از جانب خالق است و چنان تھیھ و تداركي، آشكارا بھ قصد تأمین ھمان منظورھاست

نیمي از جمعیت باسواد انگلستان شروع بھ بحث و تبادل نظر دربارة كتابھاي پیلي كرد؛ و شاھد مناظرة 
كتاب االھیات . ھ بودپرشوري در كسیك شد كھ بین كولریج، وردزورث و ھزلیت دربارة آن كتابھا در گرفت

طبیعي مدتھا مورد توجھ بود، و شخص چارلز داروین قبل از آنكھ بتواند نظریة خود را كھ رقیب و نقطة 
فرمولي كھ بر  -شد در قالب فرمولي عرضھ دارد، آن را بدقت مطالعھ كرد  مقابل دیدگاه پیلي محسوب مي

ھدفھاي مطلوب از طریق انتخاب طبیعي صورت اساس آن تعدیل و تطبیق اندامھا براي تحقق بخشیدن بھ 
یك قرن بعد از ویلیام پیلي، یك فیلسوف نامدار فرانسوي بھ نام ھانري برگسون در كتاب خود بھ . پذیرد مي

استدالل مربوط بھ اثبات صانع با تمسك بھ طرح و نظام عالم خلقت را، با ) ١٩٠۶(نام تطور خالق 
  .مناظره و جدل در این باره ھمچنان ادامھ دارد. عبارات جدیدتر و فصیحتري عرضھ كرد

II -  گادوین دربارة عدالت  

  كھ امروزه نامش كامال بھ فراموشي سپرده شده است) ١٨٣۶ -١٧۵۶(ویلیام گادوین 
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  )آرشیو بتمان) (١٨٣٠(تامس مالتوس : حكاكي اثر جان لینل

ھیچ «: نوشت ١٨٢٣ویلیام ھزلیت در سال . رفت با نفوذترین فیلسوف انگلیسي عصر خویش بھ شمار مي
اثري در زمان ما بھ اندازة كتاب مشھور تفحص در اصول عدالت سیاسي اثر ویلیام گادوین بر مغز و تفكر 

در ھمین اوان وردزورث بھ یك دانشجوي جوان گفت » .فلسفي مردم این كشور ضربھ وارد نیاورده است
و خود گادوین » ة در بیان ضرورت اثر گادوین را مطالعھ كنكتابھاي شیمي خود را بھ دور افكن ورسال«

در دوران سالخوردگي، آن زمان كھ دربارة حقانیت نظرھاي خویش دستخوش شك شده بود، دریافت كھ 
. یابد جا راه مي ھایش توسط دامادش، شلي، برفراز بالھاي شعرو آواز بھ پرواز درآمده است و بھ ھمھ اندیشھ

ز كتابھایش بھ گاه انتشار نخستین قیمت گزافي تعیین نكرده بود چھ بسا بھ خاطر اگر براي ھرنسخھ ا
  .شد مطالب آن گرفتار زندان مي

ھاي مؤمن ومعتقد بھ تقدیر و خواست ازلي بودند و این اعتقاد در گادوین بھ  والدین گادوین از كالوینیست
كرد و خود وي نیزبراي  ان تبعیت نميپدرش كشیشي بود كھ از كلیساي رسمي انگلست. گري بدل شد جبري

شد كھ بھ سلك و اعظان درآید وچندي ھم در كسوت كشیشي در شھرھاي مختلف بھ خدمت  آن تربیت مي
زماني كھ در ھمین سمت در شھر ستووماركت بھ كار مشغول بود، توسط یك جمھوریخواه . سرگرم بود

تحت تأثیر افكار . نایي ایمان او را دگرگون ساختجوان با افكار فالسفة فرانسوي آشنایي یافت و ھمین آش
ھولباخ بھ الحاد گرایید، گرچھ در سالھاي بعد با لطف وظرافت جایي نیز براي خداوند در كتاب حجیم 

اي  توان جامعھ از ھلوسیوس این اعتقاد را فرا گرفت كھ بھ یاري آموزش و خرد مي. خویش منظور داشت
ژاك روسو نیز این فكررا پذیرفت كھ انسان فطرتًا نیك است؛ ولي -از ژان .مطلوب و درحد كمال پدید آورد

آنارشیسم فلسفي را بر این اندیشة روسو كھ باید دولت متمركز و مقتدر در ھمة امور دخالت داشتھ باشد، 

pymansetareh@yahoo.com



د بھ لر. پس از آن از كسوت كشیشان بھ درآمد و برآن شد كھ نانش را از راه قلم بھ دست آورد. ترجیح داد
ستنپ و تامس ھولكرافت پیوست و با آنان باشگاه انقالبیون را بھ راه انداخت، ولي قسمت اعظم وقت و 

كرد كھ كاري بس دشوار بود و سرانجام در  تالش خویش را مجدانھ مصروف مطالعھ و نوشتن آثاري مي
ري دربارة در سي وھفت سالگي مھمترین اثر دوران خویش را، از نظر دربرداشتن افكا ١٧٩٣سال 

  .اصالحات اساسي اجتماعي، انتشار داد

گادوین بر كتاب مھم خود عنوان تفحص در اصول عدالت سیاسي و اثر آن در تقواي عمومي و نیكبختي 
این كتاب كھ ظاھرًا دربارة حكومت بود، تقریبًا جملگي مسائل فلسفي را از ادراك و مشاھده تا علم . نھاد

ھاي مربوط بھ  او افسانھ. آن از مقولة آفریدگارسخني بھ میان نیامده بودشد و فقط در  سیاست شامل مي
ھایي آشكار براي برانگیختن و تقویت روحیة فرمانبرداري در  بھشت و دوزخ را بھ عنوان تمھیدھا و حیلھ

  شمرد، زیرا بھ زعم او، از آن طریق،  انگاشت و آنھا را خوار مي مردم مي

پذیرفتند ولي وقتي بھ خلوت  گند، سي ونھ مادة مذھب رسمي انگلستان را مياو كشیشاني را كھ بھ قید سو
دانست و در مورد  گادوین ارادة آزاد را مردود مي. شناخت شمردند محكوم مي رفتند آن را مردود مي مي

در . شد ھمین نظر را داشت نفس اراده نیز چنانچھ از آن بھ استعداد و قدرت مشخص و مستقلي تعبیر مي
. ھا، حاالت یا امیال بود او، اراده صرفًا یك تعبیر مجرد براي بیان پاسخ وتأثر آگاھانھ در برابر انگیزه نظر

گیرد، باید خطاھاي  از آنجا كھ اعمال ما تحت تأثیر وراثت، تجربیات فردي و مقتضیات حال انجام مي
رامش تلقي كنیم؛ و ضرورت دارد دیگران را، بدون آنكھ دستخوش خشم شویم یا بھ فكر تالفي بیفتیم، با آ

كھ نظام كیفري جامعة خود را طوري اصالح كنیم كھ ھدف آن بھ جاي تنبیھ كردن، ھدایت و سالم سازي 
اي بھره  با ھمة این احوال الزم است كھ از تشویق وسرزنش و تنبیھ توأمًا بھ عنوان وسیلھ. خطاكاران باشد

ده باز دستخوش وسوسة گناه و خطا شود، خاطرة بھ كار بردن اي در آین جوییم تا اگر خطاكار ھدایت شده
  .آن وسیلھ، او را زنھار دھد و از ارتكاب مجدد خطا باز دارد

چھ چیزرا باید بستاییم و چھ چیز را نكوھش كنیم؟ آنچھ از نظر اخالقي نیك یابد است؟ و اما نیك چیست؟ 
كرد كھ  نیك را چنان امري توصیف مي) ١٧٨٩(و بنتم ) ١٧۵٨(گادوین بھ پیروي از افكارھلوسیوس 

جمعي را تأمین كند و افزایش دھد؛ و از خوشبختي نیز آن حالتي را مقصود داشت  خوشبختي فردي ودستھ
این فلسفة اخالقي، . كھ لذت و آرامش استوار و پیوستةبدن، ذھن، واحساس را توأمًا فراھم آورد

زندگي است استوار نیست، زیرا لذتھاي عقالني و  پرستي و اینكھ غایت مقصود لذت بردن از برنفس
ھمچنین این فلسفھ بر پایة خودپرستي و خودخواھي قرار . شمارد معنوي را فراتر از خواھشھاي نفساني مي

شماردكھ فرد جزوي از اجتماع است؛ نیكي و اصالح جامعھ مستلزم  ندارد، زیرا این اصل را مسلم مي
یك از افراد تشكیل دھندة آن جامعھ است؛ و از میان جملة خوشیھا و تأمین امنیت و فراغت خاطر ھر 

لذتھا، آن یك در واالترین مقام جاي دارد كھ یك فرد بتواند از تأمین خوشبختي ھمنوعانش عاید خویشتن 
شود كھ اعمالي مبتني بر خیرخواھي و نوعدوستي از ناحیة ما صادر  غرائز اجتماعي موجب مي. سازد

تواند لذتي نصیبمان سازد كھ بسي پایاتر و ژرفتر از شادیھاي حاصل از ارضاي نفس  مال ميشود و این اع
مھربان بودن یعني خوشبخت بودن، و نامھربان بودن بھ معناي با بدبختي . یا ارضاي فھم و خردمان باشد

كھ اخالق، یا علم فراھم سازي موجبات خوشبختي بشري، عبارت از اصولي است «. قرین بودن است
اي است كھ ما  شده ھاي كامال حساب شود و نیز عبارت از آن انگیزه موجب پیوستگي افراد با ھمنوعان مي

دارد رفتار خود را بر اساس سرمشقي قرار دھیم كھ نفع و صالح ھمگان را بھ نیكوترین وجھي  را وامي
  » .تأمین كند

سان كھ براي باالترین تعداد مردم،   دانبنابراین، عدالت عبارت از تنظیم رفتار فردي و گروھي است ب
ھدف آني و ضروري تأسیس حكومت این است كھ امنیت فرد و «. بزرگترین پایة خوشبختي را فراھم آورد

  از » .جامعھ را تأمین كند
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كھ با امنیت او مطابقت پیدا كند برخوردار باشد، مطلوبترین وضع براي ابناء بشر آن خواھد بود كھ امنیت 
رو  و از این» .جمعي با كمترین تخطي و تجاوز بھ استقالل فردي، برقرار نگاه داشتھ شود دستھ عمومي و
گیریم كھ ھیچ نوع نیازي بھ مقررات و ضمانتھاي اجرایي از جانب حكومت یا مذھب در امر  نتیجھ مي

تركي را خواھد با یكدیگر زندگي مش ازدواج نیست و فقط توافق دوجانبة دو آدم بالغ كھ دلشان مي
گذاري كنند، كافي خواھد بود؛ و چنین اتحاد و اشتراك در زندگي دو نفر باید بھ میل ھریك از دوطرف  پایھ

  .) این نكتة آخرین، بھ خصوص شلي را بیش از ھمھ خوش آمد. (نیز قابل برھم زدن باشد

شد، در عمل فقط بھ بھ نظر او شكل یا نظریة حكومت ھرچھ با. آمد گادوین از حكومت و دولت خوشش نمي
كاران را،  او این ادعا و جدل محافظھ. شود كھ تسلط اقلیت را بر اكثریت میسر سازد آن منظور تأسیس مي

ھاي مردم بھ طور ارثي و مادرزادي فرومایھ و پست ھستند و بالقوه در زمرة جانیان و  گفتند توده كھ مي
اسطوره، وحشت یا قدرت بر آنھا فرمانروائي كرد،  مجرمان قرار دارند و بنابراین باید بھ كمك افسانھ،

گادوین نیز نظیر اوون معتقد بود كھ قسمت بیشتر آن پستیھا و عقبماندگیھا بھ علت كمبود . شمرد مردود مي
او وقتي . امكان آموزش و پرورش، فرصتھاي محدود و ناچیز، و عوامل نامساعد موجود در محیط است

ھاي قانوني یا برخورداري از نظر  خطاكار توانگر، از طریق توسل بھ حیلھ دید كھ ھر روز یك مجرم و مي
او . خندید گریزد، بھ اعتقادتساوي ھمگان در برابر قانون مي لطف مقامھاي قضایي، از كیفرجرم وخطا مي

یك سوسیالیست نبود؛ اصل مالكیت و میراث را قبول داشت، و با نظارت دولت در امر تولید و توزیع 
كرد كھ اموال خصوصي باید بھ عنوان یك امانت ملي و  اما بر این نكتھ تأكید مي. ورزید ت ميمخالف

  . سازد داد كھ تمركز ثروت راه را براي انقالب ھموار مي و بھ ھمگان زنھار مي. عمومي تلقي شود

منش و سیرت  تا زماني كھ«. داشت اي نسبت بھ انقالب ابراز نمي با ھمة این احوال، گادوین، ھیچ عالقھ
قھر نظام موجود، ھرگونھ  ، ھرگونھ براندازي آمیختھ بھ»اي اصولي دگرگون نشود نوع بشر بھ شیوه
آمیز براي توزیع ثروت بر مبنایي جدید، موجب بروز یك آشفتگي و گسیختگي اجتماعي  كوشش خشونت 

بود كھ قصد زدودن آن در زیان آن براي رفاه عمومي، بسي بیشتر از آن عدم برابري خواھد «شود كھ  مي
ھا و باورھا، تنھا وسیلة رسیدن بھ ھدف توزیع عادالنة ثروت  یك انقالب در اندیشھ» «.بین بوده است

وتحقق این انقالب نیز نیازمند بھ مجاھدت و مداومت در طریق تعمیم آموزش و پرورش بھ » .خواھد بود
  .یاري مدارس و ادبیات خواھد بود

د، تعمیم آموزش و پرورش ھمگاني از طریق برپاسازي نظام مدارس دولتي نیز، در با وجود آنچھ گفتھ ش
شود، چنین ابزاري براي تقویت  حد خود خطایي خواھد بود؛ زیرا این مدارس كھ توسط دولت اداره مي

ا پرستي افراطي و كینھ ونفرت نسبت بھ سایر ملل بھ كار گرفتھ خواھد شد كھ نتیجتًا مردم ر احساسات میھن
  دھد، و دولت را بھ وسیلة  بھ جنگ سوق مي

بنابراین، امر . كند سازد كھ در افراد یك كشور حس اطاعت كوركورانھ را تلقین مي وسیعي مجھز مي
آموزان ھمیشھ واقعیت امور  آموزش و پرورش باید برعھدة بنیادھاي خصوصي نھاده شود؛ باید بھ دانش

خرد، یك اصل یا یك استعداد و قوة ذھني «. نطق آشنا شوند و خوگیرندگفتھ شود؛ و باید كھ آنان بھ تعقل و م
از نظر عملي، خرد صرفًا قیاس و ایجاد . گونھ تمایلي ندارد كھ ما را بھ عمل برانگیزد مستقل نیست، و ھیچ

آن چنان محاسبھ شده است كھ رفتار ما بر اساس ارزش … خرد . توازن بین احساسھاي مختلف است
اخالق «بدین تعبیر، » .شود تنظیم كند ھاي مختلف قائل مي اسي كھ براي ھیجانات و انگیزهتطبیقي و قی

. گیرد شود در برمي كھ از جملة نتایج و آثاري كھ عاید جامعھ مي» چیزي جز محاسبة نتایج و آثار نیست
ماعي خود توانیم بھ بھبود و پیشرفت شرایط اجت بنابراین ما از طریق بھبود و پیشرفت خردمان مي«

  ».امیدوار و متكي باشیم

رسیدن بھ آن جامعة مطلوب یا مدینة فاضلھ از طریق آموزش و پرورش، راھي طوالني و دشوار است، 
گونھ محدودیت آشكاري براي  ولي انسان در پیمودن این راه تا كنون با كامیابیھایي قرین بوده است و ھیچ

ف نھایي از پیمودن این راه، رساندن بشریت بھ آن ھد. پیشرفت بیشترش در این طریق، متصور نیست
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. اندیش گردد تا بتواند با آزادي و خردمندي رفتار كند مرحلھ است كھ بھ اندازة كافي آموزش یابد و عاقبت
اي بسیار دور قرار دارد ولي براي چندین نسل دیگر نیز بھ  غایت مطلوبي است كھ در فاصلھ آنارشیسم

صورت غایت مطلوب باقي خواھد ماند، زیرا ذات و فطرت بشرتا مدتھا ایجاب خواھد كرد كھ نوعي 
زه و ما باید ھمچنان این امید را در دل بپرورانیم كھ در اعقاب بسي دور ولي من. حكومت برقرار باشد

  .اي بشود مھذب ما، برخورداري از ھوشیاري و زیركي، تابع آزادي آمیختھ با نظم و قاعده

جوشید، زیرا در سال  اي غني از نیروي تفكر و خردمندي مي آید كھ در وجود گادوین سرچشمھ چنین بر مي
شر كرد كھ، بھ زعم اي منت ، فقط یك سال بعد از انتشار اثر خطیرش كھ از آن یاد كردیم، كتاب تازه١٧٩۴

شد و عنوان آن ویلیام فرمانبردار  اي در آن عصر محسوب مي العاده بسیاري از صاحبنظران، رمان فوق
داد چگونھ روح و منش حكومت و دولت، خود را بزور در ھریك از شئون جامعھ  بود و در آن نشان مي

  با مري ١٧٩٧وي در سال . فزودنویسنده، بر این رمان زندگي عشقي خصوصي خود را ا. كند وارد مي
وولستنكرافت ازدواج كرد ودخترش را كھ حاصل یك ماجراي عشقي و خارج از علقة ازدواج بود و فني 

ایملي نام داشت، بھ فرزندي خویش قبول كرد و با مري یكسال در مصاحبتي خوش و الھامبخش بھ سر 
  من «گفت  خودش مي. برد

دآوردن آن خوشبختي كھ ما ھر دو از آن برخوردار بودیم كافي بھ نرمخویي و مالطفت صرف، براي پدی
ایم، مري پس از زادن دختري كھ  ھمانطور كھ در صفحات پیشین این كتاب شاھد بوده» .رسید نظر نمي

  .گادوین شلي شناختھ شده چشم از جھان فروبست  بعدھا بھ نام مري

زني كھ دختر او از شوھر اولش بعدھا  - اج كردكلرمنت ازدو ، گادوین با میسیز مري جین١٨٠١بھ سال 
گادوین و زن جدیدش، زندگي خود و فرزندانشان را كھ از ھمسران پیشین و . یكي از معشوقگان بایرن شد

. كردند فعلي خود داشتند و درآن كانون خانوادگي گردآورده بودند، از طریق طبع و انتشار كتاب تأمین مي
 ١٨٠٧ن از داستانھایي از شكسپیر اثر چارلز و مري لم نام برد كھ در سال توا از جملة این كتابھا، مي

العملي كھ كولریج و وردزورث دردوستي خود با او نشان دادند در  گادوین در نتیجة عكس. انتشار یافت
. كاري دوران سالخوردگي بركنار نماند او نیز از محافظھ.زندگي خویش دستخوش سختي و مرارت شد

كھ خود دستخوش مضیقة مالي بود بھ كمكش شتافت؛ و طنز تاریخ بار دیگر دربارة وي  شلي دامادش
ناپذیر با  ، ھمان حكومتي كھ وي بھ عنوان یك عامل شر ضروري و اجتناب١٨٣٣تكرار شد، زیرا در سال 

رد؛ با مستمري مناسبي، منصوب ك» داري مالزم و مباشر وزیر خزانھ«كرد، او را بھ عنوان  آن مدارا مي
  .از ھمین ممر تأمین شد) ١٨٣۶(وزندگي گادوین تا سال مرگش 

III  - مالتوس و نظر وي دربارة جمعیت  

چاپ و انتشار كتاب تفحص در اصول عدالت سیاسي اثر گادوین موجب شد كتاب دیگري بھ چاپخانھ 
چاپخانھ در اثر فرایند رسیدن نسخة دستنویس این كتاب بھ . سپرده شود كھ شھرتي بس افزونتر حاصل كرد

  .العمل غیر عادي پسري در برابر فلسفة آزادیخواھانة پدرش صورت گرفت عكس

یك موجود مھربان ولي با رفتاري عجیب و غریب بود و از دوستان ) ١٨٠٠متوفي سال (دنیل مالتوس
وست او در شكاكیت دوست اسكاتلندي و بدبیني د. رفت ژاك روسو بھ شمار مي -نزدیك دیوید ھیوم و ژان

كرد و  در تحصیالت قبل از دورة دانشگاه پسرش شخصًا نظارت مي. سویسي خود دربارة تمدن سھیم بود
یك فرد رادیكال پایبند قانون، نظیر خودش و ) ١٨٣۴ -١٧۶۶(امیدوار بود كھ این پسر یعني تامس مالتوس 

در كسوت كشیش  ١٧٩٧در سال تامس دورة دانشگاه كیمبریج را بھ پایان رسانید و . گادوین، از كار درآید
وقتي كتاب معروف گادوین منتشر شد، پدر و پسر با یكدیگر دربارة . كلیساي انگلیان بھ كار پرداخت

پدر نسبت بھ آن كتاب، نظري آمیختھ با شوق و عالقھ داشت در . ھاي پرشوري داشتند محتویات آن مناظره

pymansetareh@yahoo.com



مس بر این باور بود كھ این پندار بیھوده دربارة تا. صورتیكھ پسر در این نظر با پدرش ھمداستان نبود
  اي كھ در اثرپیروزي خرد حاصل  مدینة فاضلھ

چون «: واقعیتي كھ چون كالم و لب مطلب در كتاب جامعھ بھ این مضمون بیان شده است -شود اثر مي بي
چون باروري زمین محدود است و ھیچ حد و مرزي براي  ».شوند مينعمت زیاده شود خورندگانش زیاد 

كھ در نتیجة ازدواج در (اشتھاي جنسي و جنون آساي مردان وجود ندارد، افزایش دھانھاي خواستار غذا 
یقینًا ) شود حاصل مي پروا، و كاھش مرگ ومیر نوزادان و سالخوردگان سنھاي نسبتًا پایین، زاد و ولد بي

پذیرفت؛ ولي از نیرو و  گیري پسرش را نمي پدر تامس این نتیجھ. آن مواد غذایي اضافي را خواھد بلعید
شد؛ و  گیري، از جانب پسر بھ كار رفتھ بود دستخوش تحسین مي استحكامي كھ در عرضھ داشتن آن نتیجھ

تامس این كار را كرد و نتیجةكارش در سال . اردباره بنگ در نتیجھ، از پسر خواست نظرھاي خودرا در آن
اي در بیان اصل جمعیت، آنچنانكھ بر پیشرفت آیندة جامعھ اثر  بھ صورت كتابي تحت عنوان رسالھ ١٧٩٨

  .گذارد انتشار یافت مي

خواھي صریحي نسبت بھ دو نویسنده كھ خوشبیني آنان مورد تأیید ومعارضة مؤلف واقع  كتاب با پوزش
  :شود روع ميشده بود ش

من برخي از … توانم دربارة استعدادھاي مرداني نظیر گادوین و كوندورسھ شكي داشتھ باشم  من نمي
ھاي آنان را دربارة اصالحپذیري انسان و جامعھ، با مسرت فراوان  تحقیقات نظري و حاصل اندیشھ

از صمیم قلب . ام و خوشدل شدهاند شادمان  ام، و از دیدار تصویر جذاب و فریبایي كھ ترسیم كرده خوانده
ولي، در عین حال، دشواریھایي بزرگ و، تا آنجا كھ بھ . آرزومندم چنین اصالح و پیشرفتي صورت پذیرد

بیان ھمین دشواریھا را . بینم ناشدني در سرراه آنان مي شود، دشواریھایي حل فھم و درك من مربوط مي
دارم كھ از برشمردن این دشواریھا بھ خاطر  اظھار مي ام، و، ھمین جا، اینك وجھة ھمت خود قرار داده

بخشد این است كھ  شوم، بلكھ آنچھ بھ من شادي بیشتري مي ام نھ تنھا شاد نمي آنكھ بر دوستانم پیروزي یافتھ
  .دریابم روزي آن دشواریھا بھ كلي از میان برداشتھ شده است

پذیرد میزان  وي، در عین حال كھ مي. یان دارداي ریاضي ب كوشد نظر خود را بھ شیوه آنگاه مالتوس مي
 ۵بھ  ۴بھ ٣بھ  ٢بھ  ١از (شود  عرضة مواد غذایي، ھر بیست وپنج سال بھ طور تصاعد حسابي افزوده مي

و اگر در نظر بگیریم كھ  - در ھمان حال، اگر جلو افزایش بیحساب جمعیت گرفتھ نشود) الي آخر ۶بھ 
در این صورت جمعیت، ھربیست وپنج سال بھ صورت تصاعد  -ندبراي ھر زوج چھار فرزند باقي بما

و اگر این نرخھاي افزایش تحقق یابد ) …  ٣٢بھ ١۶بھ  ٨بھ  ۴بھ ٢بھ  ١از (یابد  ھندسي افزایش مي
شود؛ بعد از سھ قرن ھمین نسبت  مي ٩بھ  ٢۵ظرف دو قرن نسبت میزان جمعیت بھ وسایل امرار معاش «

   ١٣بھ  ۴٠٩۶بھ 

كنترلھاي منفي بھ صورت . است كھ میزان زاد وولد با كنترلھایي مثبت و منفي محدود شده استنشده این 
و منظور مالتوس از گناه، اعمال (عقب انداختن ازدواج بھ علت فقر یا دالیل دیگر، گناه : پیشگیري بوده

و ) هھمجنسبازي، لواط وغیر(، شھوات غیرطبیعي و انحرافي )جنسي خارج از علقة ازدواج است
زماني كھ این . ھاي متنوع جلوگیري از آبستني در مقاربتھاي ناشي از امر از ازدوج یا خارج از آن شیوه

كنترلھاي منفي نتواند میزان جمعیت را درحدي نگاه دارد كھ با عرضة مواد غذایي در حال توازن باقي 
ن كساني كھ درحال زندگي ھستند اندازند و بھ جا بماند، طبیعت و تاریخ، كنترلھاي مثبت را بھ كار مي

كشتن كودكان نوزاد، بیماري، قحطي و جنگ؛ و این عوامل، با درد ورنج در نسبت میزان : افتند مي
  .آورند نوزادان بھ در گذشتگان، توازني پدید مي

نخست آنكھ ھیچ سودي . آورد آوري بھ دست مي انگیز نتایج شگفت مالتوس از این تجزیھ و تحلیل مالل
كنند  د كھ دستمزد كارگران افزوده شود، زیرا اگر دستمزدھا افزایش یابد، كارگران زودتر ازدواج ميندار

شود و،  یابد، تعداد مصرف كنندگان غذا سریعتر اضافھ مي آورند، جمعیت افزایش مي بار مي و بیشتر بچھ بھ
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خ مالیات ویژه بھ منظور كمك بھ بھ ھمین قیاس، سودي ندارد كھ نر. ماند در نتیجھ، فقر ھمچنان پایدار مي
بیكاران افزایش داده شود، زیرا این عمل موجب تشویق كارگران بھ تناساني و بیكاري و تشكیل 

شود؛ و، بدین ترتیب، باز شمارة روزیخواران سریعتر از میزان مواد غذایي  تر مي ھاي پرجمعیت خانواده
ھا  ھ فروشندگان بھاي مواد غذایي موجود در مغازهشود ك شود؛ رقابت بین خریداران موجب مي افزوده مي

كشد كھ فقیران بھ ھمان تنگدستي گذشتھ  و انبارھاي روبھ كاھش خود را بیفزاید و زمان زیادي طول نمي
  .گردند باز مي

» رؤیاي«براي آنكھ نابودي نظریة امیدبخش گادوین تكمیل شود، مالتوس بھ بررسي و تأمل دربارة 
ھركس «بنا برنظر مالتوس، اگر حكومت و دولت از بین برداشتھ شود . یز پرداختآنارشیسم فلسفي ن

، نظیرآنكھ »شود براي حفاظت و حراست از انبار كوچك خود بھ قدرت و خشونت متوسل شود ناگزیرمي
 ھاي خود را محكم ببندیم شویم درھا و پنجره وقتي نظم و قانون از عھده تأمین امنیت برنیاید، ما مجبور مي

و تعارض و مشاجره پایدار … خودخواھي پیروز خواھدشد «در چنین احوالي . و قفلي برآن بزنیم
و در صورتي كھ ھمة قیود و محدودیتھا از وصلت و مجامعت برداشتھ شود، تولید مثل از » .خواھدماند

را از تولید مواد غذایي سریعتر صورت خواھد گرفت، و در نتیجھ، جمعیت بیش از حد، سھم ھر فرد 
كاالھا كاھش خواھد داد و آن مدینة فاضلھ در نتیجة رقابت نومیدانھ، از ھم خواھد پاشید، قیمتھا و 

روزي فراگیر  ناپذیر و بدبختي و تیره دستمزدھا مدام باال خواھد رفت و، در پایان، ھرج ومرج اجتناب
  ر آید؛ مالكیت خصوصي آید حكومت و دولت برسركا آن زمان است كھ باز الزم مي. حاصل خواھد شد

ھاي طبیعت بنا بھ فطرت و  فرآورده: گردد تاریخ بار دیگر بھ فرمول سنتي خود بازمي. سركوب كند
  .شود طبیعت آدمي توزیع مي

ھا و  و این بار چاره. چندي بعد مالتوس رسالة خود را مورد تجدید نظر قرار داد، برحجم آن افزود
ھایي كھ اگر  صریحتر و خشنتر از گذشتھ، مطرح كرد؛ یعني چاره درمانھاي پیشگیرانھ را بھ وضعي بس

مالتوس در این . آمیز طبیعت و تاریخ را غیرضروري سازد ھاي درماني فاجعھ مؤثر افتد ممكن است شیوه
مورد پیشنھاد كرد كھ كمك بھ بینوایان متوقف شود؛ در كار بخش خصوصي دخالتي صورت نگیرد؛ و بھ 

داده شود رابطة بین تولیدكنندگان و مصرف كنندگان وكارفرمایان و كارگران را  قانون و تقاضا مجال
اجازه داده نشود، تا، بدین ترتیب، میزان ) زودتر از سن معیني(ازدواج در سنھاي پایین . تنظیم كند

 اي روشن براي تأمین وظیفة ما این است كھ قبل از فراھم آوردن آمادگي و آتیھ«. نوزادان كاھش یابد
از ھمة اینھا مھمتر، مردان باید بیاموزند چگونھ قبل و بعد از » .وسایل زندگي فرزندانمان، ازدواج نكنیم

حد فاصل بین سن بلوغ وزمان ازدواج باید با «. ازدواج، از نظر اخالق خود را مقید و پایبند نگاه دارند
گونھ جلوگیري از آبستني نباید  د ھیچشو ولي آن زمان كھ ازدواج عملي مي» .عفاف كامل و مطلق توأم باشد

اي نداریم جز آنكھ تن بھ كاھشھاي  اگر این تدابیر یا قواعد مشابھي رعایت نشود، چاره. صورت گیرد
  .متناوب جمعیت اضافي، از طریق قحطي، بیماریھاي واگیر كشنده، یا جنگ بدھیم

گر شد و  ون وحي واالي ملكوتي جلوهكار جامعة انگلستان چ رسالھ دربارة جمعیت در نظر عناصر محافظھ
پارلمنت و كارفرمایان خاطري آسوده پیدا كردند تا برابر درخواستھاي . مورد قبول قرار گرفت

عرضھ و تقاضا از طریق قانوني » قانونھاي«آزادیخواھاني چون رابرت اوون، مبني بر اینكھ در 
اي را كھ بھ پارلمنت برده بود تا قانون  م پیت الیحھویلیا. تعدیلھایي بھ عمل آورده شود، ایستادگي نشان دھند

اقداماتي كھ تا آن زمان توسط حكومت علیھ رادیكالھاي انگلیسي . كمك بھ بینوایان را تمدید كند، پس گرفت
گرد مدینة فاضلھ ارواح  صورت گرفتھ بود، با این اظھارنظر و مجاھدة مالتوس، كھ این فروشندگان دوره

پذیر و مقرون بھ  اساس و اسفبار شوند، توجیھ كنند تا دستخوش فریب و پندارھاي بي ساده را اغوا مي
صاحبان صنایع انگلستان در این باور خود راسختر شدند كھ دستمزدھاي كم از نظر . گر شد مصلحت جلوه

ریكاردو، نظریة . بھ وجود آوردن كارگران با انضباط و تقویت روحیة اطاعت، وسیلة مؤثري است
اكنون امكان آن بود كھ تقریبًا ھمة . ساز نبود یا دانشي شناخت كھ چاره» علم ماللتبار«وس را مبناي مالت

  .دستاوردھاي مصیبتبار انقالب صنعتي را بھ آساني بھ زادوولد بیحساب طبقة فقیرجامعھ نسبت داد
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یست سال طول كشید ب. در آغاز از رسالة مالتوس دستخوش وحشت و تزلزل شدند) لیبرالھا(آزادیخواھان 
  تا 

، بیشتر صفحات آن تكرار )١٨٢٠(ھم كھ كتابش بھ نام دربیان جمعیت، پاسخي بھ مالتوس منتشر شد 
دستھ بھ  مندان پیشرفت و اصالح را دستھ امیدھاي نویسنده و شكایت از این بود كھ مالتوس دوستان و عالقھ

وي در كتاب خود . شد استثنایي محسوب مي ویلیام ھزلیت در این میان. صورت مرتجعان در آورده است
انتشار داد، مالتوس، آن روحاني بیرحم را، بانیش قلم خود، بھ  ١٨٢۴بھ نام روح عصر كھ در سال 

توان امید داشت كھ باروري نباتات بر باروري  بھ زعم ھزلیت، مي. شدیدترین وجھي، مورد حملھ قرار داد
با . كند یابد و توسعھ پیدا مي نوع بشر افزایش مي ب سریعتر از بنيیك دانة غلھ بھ مرات«. زنان پیشي گیرد

اي را بذرپاشي كرد و ھمان مزرعھ، بذر مورد نیاز  توان سراسر مزرعھ گندم مي) كیلو ۴٠(یك بوشل 
  .در پیش است» انقالبات سبز» «.بیست مزرعة دیگر را فراھم خواھد آورد

اي از واقعیات ارائھ دادند تا بھ یاري آن از بیم و  رفتند، مجموعھنویسندگاني كھ بعدًا دنبال این مقال را گ
در اروپا، چین، و ھند، جمعیت بعد از مالتوس از دوبرابر نیز بیشتر شده است و . ھیبت نظر مالتوس بكاھد

تا  ١٨٠٠در ایاالت متحد امریكا از سال . كنند با وجود این مردم آن سرزمینھا بھتر از گذشتھ تغذیھ مي
ون، جمعیت چندین مرتبھ، دو برابر شده، با ھمة این احوال، و با آنكھ بھ طور مرتب از شمار آدمیان كن

ھاي كشاورزي نسبت بھ گذشتھ، از حد  مورد نیاز براي پرداختن بھ امر كشاورزي كاستھ شده، فرآورده
مازاد براي صدور در  مورد نیاز تغذیة مردم بمراتب باالتر رفتھ است، تا بدان حد كھ مقادیر معتنابھي

برخالف نظرمالتوس، افزایش دستمزدھا نھ تنھا میزان نوزادان را افزایش نداده بلكھ از . گذارد اختیار مي
كند كمبود بذر و مزرعھ نیست،  اي كھ اكنون در برابر بشرعرض اندام مي مسئلھ. میزان آن نیز كاستھ است
ساني جھت گردانیدن چرخھاي مكانیسم كشاورزي و یافتن بھ انرژي غیران  بلكھ فراھم آوردن و دست

  .باشد صنعت در روستاھا و شھرھا مي

البتھ پاسخ واقعي بھ استداللھاي مالتوس را باید در جلوگیري از آبستني، پذیرش این امر از نظر اخالقي و 
ن، جستجو مذھبي، گسترش آن بھ میزاني وسیعتر، و كارآیي و مؤثر بودن و ارزانتر تمام شدن كاربرد آ

اي قیود موجب آن شد كھ  كاھش پیوستگي مردم بھ كلیسا و تعلیمات دیني و آزادشدن افكار از پاره. كرد
انقالب صنعتي سبب شد كھ . ، شكستھ شود»نظارت بر والدت«سدھا و مرزھاي مخالف االھیون با 

بتدریج از نظر اقتصادي  شدند، در شھرھا اي محسوب مي فرزندان بیشتر كھ تا آن زمان در مزرعھ دستمایھ
ھا  مایة دست وپاگیري بھ شمار روند؛ و این وضع در حالي پیش آمد كھ بھ كارگرفتن كودكان در كارخانھ

ھاي زیاد بود، وجمعیت شھرنشین رو بھ  شد، آموزش و پرورش كودكان متضمن ھزینھ بتدریج محدود مي
افزایش یافت تا بدان پایھ كھ زنان و مردان ھوشیاري و بصیرت اندك اندك . گذاشت افزایش و ازدحام مي

حتي جنگھاي . ھاي پربچھ قرین بھ مصلحت نیست دریافتند كھ با تغییر اوضاع و احوال، داشتن خانواده
  جمعي  جدید نیز بیش از آنكھ بھ جوانان براي قرباني شدن و كشتار دستھ

  .ادي پیش افتد و برحریف پیروز شودكھ از طریق اخترعات وابداعات فني در مسابقھ و رقابت انھدام م

داده » مالتوزیان جدید«بدین ترتیب نظریات گادوین نتوانست پاسخ مالتوس را بدھد، بلكھ این پاسخ از جانب
فرانسیس پلیس كتابي تحت عنوان  ١٨٣٢درسال . كردند شد كھ از نظارت بر والدت سخت جانبداري مي

نویسنده، این اصل مالتوس را پذیرفت كھ نرخ افزایش . داد تصاویر و دالیلي دربارة اصل جمعیت انتشار
دار شدن ضرورت  با این نظر نیز كھ خودداري از بچھ. جمعیت بیشتر از نرخ افزایش مواد غذایي است

دارد موافقت داشت ولي نھ از آن راه كھ زمان ازدواج بھ تعویق افتد، بلكھ معتقد بود كھ باید وسایل ضد 
ن جانشیني مشروع و سازگار با موازین اخالقي در برابر باروري كور طبیعت و انھدام آبستني را بھ عنوا

خود فرانسیس پلیس صاحب پانزده فرزند شد كھ پنج تاي آنھا در . (جمعي از طریق جنگ بپذیریم دستھ
 در. ھایي را كھ بھ ھزینة خودش چاپ شده بود در سراسر لندن توزیع كرد وي جزوه!) كودكي در گذشتند
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ھا از نظارت و والدت پشتیباني و دفاع كرده بود؛ وي بھ این مبارزه تا زمان مرگش، در ھشتاد  آن جزوه
  .، ادامھ داد١٨۵۴وسھ سالگي بھ سال 

اي براي  مقالھ ١٨٢۴در سال . مالتوس آن قدر بزیست تا قاطعیت دالیل فرانسیس پلیس را شخصًا دریابد
رف بریتانیكا تھیھ كرد كھ در آن تجدید نظري در نقطھ المعا ة )" FACE="Arial (Arabicدایر 

آور اعراض كرده و  نظرھاپیشین خود بھ عمل آورده بودند، بدین ترتیب كھ از آن تناسبات ریاضي ھراس
در عوض بر این نكتھ تأكید ورزیده بود كھ جمعیت بیش از اندازه، چون عاملي در تنازع بقا عمل خواھد 

  :اي كھ بھ قلم خودش نوشتھ بود چنین گفت رلز داروین در زندگینامھچندین سال بعد، چا. كرد

، پانزده ماه بعد از آنكھ تفحصات منظم و اصولي خود را آغاز كرده بودم، بھ عنوان تفنن، ١٨٣٨در اكتبر 
را خواندم؛ و چون در آن زمان ذھنم كامال آمادة پذیرش و بھ » نظریة مالتوس دربارة جمعیت«كتاب 

واین نكتھ را من در نتیجة مشاھدات طوالني و پیگیر عادات جانداران … ن تنازع بقا بود حساب آورد
ناگھان خواندن كتاب مالتوس این فكر را بھ مغزم رسوخ داد كھ در تحت چنین  -ونباتات دریافتھ بودم

رایط جدید شرایطي، انواع مطلوب و قابل زیست برجاي خواھند ماند و انواع نامطلوب كھ آمادگي بقا در ش
بدین ترتیب، . نتیجة كلي چنین تحولي، پدیدار گشتن انواع جدید خواھد بود. را ندارند از بین خواھند رفت

  .اي دست یافتھ بودم كھ بتوانم بر اساس آن بھ كارم ادامھ دھم سرانجام بھ چنان نظریھ

مل آمد، داروین در بدین سان، تقریبًا بعد از یك نسل كھ طي آن تحقیقات و تفكرات بیشتري بھ ع
زنجیر . كتابي كھ نافذترین كتاب قرن نوزدھم بود - ، كتاب بنیاد انواع خود را انتشار داد١٨۵٩سال

  را » زنجیر بزرگ ھستي«ھا  اندیشھ

IV - گوید بنتم از قانون مي  

ضھ اي عر فھم سخن بنتم نسبت بھ گادوین و مالتوس دشوارتر است، زیرا گادوین غایت مطلوبھاي فریبنده
دربارة اقتصاد، ) ١٨٣٢ - ١٧۴٨(داشت و مالتوس ترس و وحشتي جادو كننده، در حالي كھ جرمي بنتم  مي

كھ ھیچ یك از این مقوالت چندان جذاب بھ نظر  -رباخواري، مذھب سودخواھي، قانون، عدالت وزندانھا
ھ چون غولي در انزوا از آن گذشتھ، شخص وي آدمي بود ك. ھایي نگاشتھ است اندیشیده و رسالھ - رسد نمي
كرد؛ و كمتر  ناپذیر غورمي اندازه تحصیلكرده و با سواد و فاضل بود؛ دربارة مطالب تأمل زیست؛ بي مي

خواست در ھمھ چیز تعدیل و اصالحي پدید آورد؛ و براي وصلت بین دو  داد، گرچھ مي چیزي انتشار مي
نفوذ و اثر وي كھ در طول زندگي ھشتاد با ھمة این احوال . خروشید مي -منطق و قانون - دیو بزرگ

اش پیوستھ رو بھ افزایش بود، بردوران وي چیره گشت و سراسر یك قرن را تحت تأثیر خود   وچھار سالھ
  .قرار داد

اند كھ  گفتھ. بنتم پسر یك وكیل دادگستري توانگر بود كھ او را در زیربار تحصیل و مطالعھ تقریبًا خرد كرد
از مطالعة دورة ھشت جلدي تاریخ انگلستان اثرپل دو راپن فراغت یافتھ وبھ  این پسردر سھ سالگي

این شیوة آموزش خفھ كننده بھ یكي از شاگردان بنتم بھ نام جیمز میل . (فراگرفتن زبان التین آغاز كرده بود
در مدرسة .) سرایت كرد و او نیز این شیوه را در مورد پسرش، جان استوارت میل، بھ كاربرد

مینستر، بنتم در پرداختن و سرودن اشعاري بھ التین و یوناني، استعداد و پیشرفت چشمگیري از خود وست
در دانشگاه آكسفرد، در رشتة منطق تخصص یافت، و در پانزدھسالگي از آن دانشگاه . نشان داد

ولي آشفتگي كتابھا و متون . بھ تحصیل حقوق پرداخت لینكنزاینآنگاه در انجمن حقوقي . التحصیل شد فارغ
حقوقي خشم وي را برانگیخت تا بدان حد كھ مصمم شد بھ ھر قیمتي كھ شده قانونشناسي و قانونگذاري را 

آمیز  ، در پانزدھسالگي، سخنراني ستایش١٧۶٣در دسامبر . در انگلستان با منطق و نظم قرین سازد
آمیز كھ مجال چون وچرا بھ  وانین انگلستان شنید و از آن بیانات مداھنھسرویلیام بلكستن را دربارة ق

توانست چیزي جز بھ  دید نتیجة آن سخنان نمي داد، دستخوش حیرت و بیزاري شد، زیرا مي ھیچكس نمي
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از آن زمان تا موقع مرگش، بنتم فقط در این اندیشھ . تأخیر انداختن اصالحات در نظام قضایي كشور باشد
او از . توان قوانین انگلستان را با استواري، سازگاري و انساندوستي آشنا وقرین ساخت ھ چگونھ ميبود ك

ھا و  از ھمة پیشھ. توانم بھ وجود آورم آیا من براي چیزي نبوغ دارم؟ چھ چیزي مي«خود چنین پرسید 
  ھاي این دنیا، كدام یك حرفھ

براي قانونگذاري از نبوغي برخوردارھستم؟ من خود آیا من . از ھمھ اھمیت بیشتري دارد؟ قانونگذاري
تواند  چنین غرور آمیختھ با آرزو مي» .آري: دھم پاسخ این پرسش را با حالتي بیمناك و لرزان مي

  .سرچشمة بسیار كارھاي برجستھ باشد

رد بنتم براي توفیق در كارخطیري كھ عزم آن را كرده بود، ذھني واقعپرداز داشت كھ فقط از نظم و خ
پیروي كرده و از مفاھیم مجرد و سخت وگران نظیر وظیفھ، شرافت، قدرت، وحق بیزار بود؛ دلش 

خواست آن مفاھیم را بشكند و بھ صورت واقعیتھاي مشخص وملموس درآورد و ھر بخش و جزء را با  مي
آیا یك پدیدة حق چیست؟ : پرسید بھ عنوان مثال، بنتم مي. توجھ دقیق بھ واقعیات مورد بررسي قرار دھد

چیزي كھ از بدو تولد با ماست، آن چنانكھ در اعالمیة حقوق بشر در انقالب فرانسھ اعالم  - است» طبیعي«
باشد؟ برابري چیست؟ آیا  گشتھ بود؟ یا آنكھ صرفًا یك آزادي فردي است كھ تابع خیر وصالح عموم مي

ري در استعداد، تملك وقدرت، سرنوشت چنین چیزي جز در یك مفھوم مجرد ریاضي وجود دارد؟ آیا نابراب
چیست؟ بھ عقیدة بنتم ھمة این مفاھیم » قوانین طبیعي«یا » عقل سلیم«ناپذیر ھر موجود زنده است؟  اجتناب
اي بازدارنده بھ قصد ایجاد مانع در  و بھ شیوه» جز سخناني بیھوده نیست كھ بر چوب پا سوار شده«مجرد 

  .خرامد دادگاھھا مي دانشگاھھا، مجالس قانونگذاري، و

توانیم تصور كنیم كھ این واقعپرداز ناشكیبا با االھیاتي كھ در دوران وي و در زادگاھش رایج بود  ما مي
وي در كوششھاي خود براي آنكھ با دیدگاني بیطرف دنیاي علوم، تاریخ، اقتصاد، . چھ رفتاري پیشھ كرد

بست پس كوشید تا  خداپرستي سنتي، ھیچ طرفي نميحقوق و حكومت را بنگرد و مورد تأمل قرار دھد، از 
كرد كلیساي انگلیكان نسبتًا خردگرا  زبان تند و تیزش را دربارة این مباحث نگاه دارد، زیرا احساس مي

ولي كشیشان و روحانیون، خصومت خاموش او . تواند نھادي سودمند و صاحب كرم باشد است و حتي مي
  . نامیدند» یك فلسفة بھ دور از خدا«او را بھ حق،  »سودخواھيمذھب «را حس كردند و 

بنتم در آغاز كوشید تا بلكستن را بھ عنوان آنكھ در نقش مداح قانون اساسي انگلستان، یك رشتھ دروغ و 
آن قانون اساسي یا موجود استعاري درنظر بنتم . از میدان بھ دركند كرد نكات دور از واقعیت برسر ھم مي

شدة حاصل از رویدادھاي ضمني و اتفاقي، سازشھاي  بھ عنوان یك مرقع یا چند تكة عتیق و كھنھ
كرد كھ با ھیچ منطقي توأم نبود و  آلود و الھامات گذرا، جلوه مي ضدونقیض، اصالحات و تعدیلھاي شتاب

زماني كھ مستعمرات امریكایي انگلستان، موافقت آن آقایان (بدین ترتیب . گرفت یشھ نمياز ھیچ اصولي ر
اي تحت عنوان  اي كھ از سندانش بیرون جھد، رسالھ بنتم بھ عنوان جرقھ) انگاشتند مالك را نادیده مي

ادیكالیسم ر«و این، در حكم نخستین ضربھ از جانب آن ) ١٧٧۶(گفتاري كوتاه دربارة حكومت انتشار داد 
  بود كھ » فلسفي

  .، بھ یك نیمھ پیروزي دست یابد١٨٣٢براي مدت نیم قرن تالش و پیگیري كرد تا آنكھ توانست در سال 

آموخت تا  علم قانونشناسي را مي«این مبارزطلب بیست وھشت سالھ از طرفي بلكستن را بھ خاطر آنكھ 
كرد، و از طرف دیگر ھم او را بھ  تایش مي، س»آنكھ بھ زبان فاضالن و آقایان صاحب فھم سخن گوید

. داد آورد مورد نكوھش قرار مي خاطرآنكھ شأن قانون اساسي را بھ عنوان قلمرو اختیارات پادشاه پایین مي
در نظر بنتم یك قانون اساسي سالم و منطقي، اختیارات حكومت را بین اجزاي تشكیل دھندة آن توزیع 

اصل رھنماي قانونگذاران . این اجزا را سھل ومیسر خواھد ساخت روي خواھد كرد و ھمكاري و میانھ
» باالترین خوشي و سعادت براي تعدادي ھر چھ بیشتر«نباید میل و ارادة یك مقام مافوق باشد بلكھ تأمین 

بھ ھمین نھج، . شود، باید بھ عنوان غایت مقصود مورد توجھ قرار گیرد از آنانكھ قانون براي آنان وضع مي
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بنتم در آنچھ بھ اصل . شود، تحقق آن سودمندي مورد نظر است رزش و خوبي قانوني كھ پیشنھاد ميمحك ا
معروف گشتھ است جوھر تعلیمات حقوقي و اخالقي خود را عرضھ » تأمین سود براي حداكثر مردم«

بدین سان . داین اصل، ھمتبار اعالمیة استقالل است كھ تامس جفرسن در ھمان سال انتشار داده بو. دارد مي
این  -بدون آنكھ بنتم بداند -فلسفھ و تاریخ براي چند صباحي یكدیگر را در آغوش گرفتند و سنتھاي مسیحیت

  .وصلت را گرم و متبرك ساخت

ھاي بعدي بنتم نگاشتھ شده  اي جاذبتر نسبت بھ رسالھ اي قابل فھمتر و با روحیھ این كتاب كوچك با شیوه
اي تحت عنوان  از روسیھ، رسالھ ١٧٨٧در سال . ا در سیرو سیاحت گذرانیداز آن پس بنتم مدتي ر. بود

بنتم در این رسالھ با حكم تقبیح االھیون دربارة اخذ بھره مخالفت ورزیده . دفاع از بھره بھ انگلستان فرستاد
دكھ و چنین استدالل كرد كھ در اقتصاد ھم نظیر سیاست، فرد باید بھ حال خود گذارده شود تا در آن ح

بنتم فردي . دھد دربارة اعمال و رفتارھاي خویش قضاوت كند و تصمیمھایي بگیرد صالح جامعھ اجازه مي
و با . گشت و بھ معني مدافع آزادي بود ولي بھ مفھومي كھ درقرن ھجدھم از این كلمھ مراد مي. لیبرال بود

داشت كھ دولت باید حداقل دخالت را وجفرسن دراین نكتھ موافقت ) طبیعیون(این طرز فكر، با فیزیوكراتھا 
خواست بھ ریشة ھر  از طرف دیگر، وي یك رادیكال بود بدان معني كھ مي. در آزادي فردي اعمال كند

، صنایع ھنوز بدان ١٧٨٧فراموش نشود كھ در سال . ولي طرفدار ملي كردن صنایع نبود - چیز دست یابد
  .ردن آنھا پیش آیدپایھ از وسعت و قدرت نرسیده بود كھ لزوم ملي ك

این اثر اصول . بنتم پس از بازگشت از روسیھ، ھم خودرا مصروف چاپ و انتشار مھمترین اثر خود كرد
كتابي .) ، مقارن انقالب فرانسھ، انتشار یافت١٧٨٩اثر مزبور در سال . (اخالق و قانونگذاري نام داشت

اي را كھ اھل فن نباشد  و بنابراین خواننده دشوار است كھ بھ سبكي خشك برپایة صدھا تعریف استوار شده،
  در پایان كتاب دستخوش سرگشتگي و ابھام 

اخالق مبتني بر االھیات را بھ اخالق طبیعي جایگزین سازد؛ رفتار آدمیان را براساس نیازھاي گروھي یا 
ا طبقة فرمانروا مقام ی  ملي استوار كند، نھ آنكھ آن را متكي و وابستھ بھ اراده و خواست یك مجري عالي

سو و از رؤیاھاي انقالبي از  آمیز از یك بشناسد؛ و ھمچنین قوانین و رفتار آدمیان را از احكام امر و نھي
گیرد استحقاق آن را دارد تا از این  مردي كھ چنین كار خطیري را برعھده مي. سوي دیگر رھایي بخشد

  .ھایش عدول كرده است، بخشوده شود گفتھگناه كھ از تعھد اخالقیش براي واضح و قابل فھم بودن 

داد، بدین معني كھ  اساس و مبناي نوین اخالق و قانون را، از این پس، اصل مذھب سودخواھي تشكیل مي
المللي براي  ھر عملي براي یك فرد، ھر رسم براي یك گروه، ھر قانون براي مردم و ھر موافقتنامة بین

انگاشت كھ ھر سازواره و ھر  بنتم این نكتھ را بدیھي مي. خش باشدجامعة بشریت باید مفید فایده و سودب
لذت را بنتم بھ این . پرھیزد موجود زنده یا ھر سازمان در جستجوي لذت است و در ھمان حال از رنج مي

دانست كھ  كرد كھ موجد ھرگونھ رضایت خاطر براي جسم و جان باشد، و رنج را آن مي بیان تعریف مي
سودمندي خاصیتي است كھ پدید آورندة لذت و دور نگھدارندة رنج . جسم و جان شود موجب ناخشنودي

سودمندي الزم نیست كامًال خاطر فردي را . شود خوشبختي از پایداري و سازگاري لذات حاصل مي. است
خشنود سازد، زیرا ممكن است قسمتي از آن و مقدم برھمھ، آن خشنودي را نصیب خانواده، اجتماع، كشور 

لذت را جستجو و از رنج دوري ) در اثر غرائز اجتماعي خود(یك فرد ممكن است . یا جامعة بشریت سازد
كند و این منظور را از طریق مربوط ساختن رضایت خاطرش بھ ارضاء خاطر گروھي كھ بدان وابستھ 

لگي اعمال نظر از منظور آني، غایت مقصود و محك اخالقي جم در نتیجھ، صرف. است انجام پذیر سازد
تواند این باشد كھ تا چھ اندازه بھ تأمین بزرگترین میزان خوشبختي براي باالترین تعداد مردم  و قوانین، مي

دارم بھ این نكتھ توجھ كنند كھ مصالح وي،  مي من عزیزترین دوستانم را وا«گفت  بنتم مي. رساند كمك مي
آن مصالح و خواستھا براي من ھیچ گونھ ارزشي چنانچھ با مصالح عامھ تباین و ناسازگاري پیدا كند، 

بدین ترتیب، من بھ دوستانم خدمتي خواھم كرد و بھ ھمین نھج از خدمت دوستانم برخوردار . نخواھد داشت
  ».خواھم شد
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داشت كھ  با ھمان صداقت ھمیشگي اعالم مي. كرد كھ سودخواھي را خود ابداع كرده باشد بنتم وانمود نمي
، برخورده )١٧۶٨(اي در اولین اصول حكومت  كتاب جوزف پریستلي، بھ نام رسالھ بھ آن مفھوم، در

توانست ھمان مفھوم را در كتاب فرانسیس ھاچسن، بھ نام تفحص دربارة خیرو شر از نظر  بنتم مي. است
انگارد كھ موفق شده  در این اثر نویسنده یك شھروند خوب را چنان آدمي مي. ، نیز بیابد)١٧٢۵(اخالق 

توانست با چنین  ضمنًا بنتم مي. پدید آورد» باالترین میزان خوشبختي را براي بیشترین تعداد مردم «باشد 
نویسنده در این . رو شود ، نیز روبھ)١٧۶۴(اي در باب لذت ورنج  اي در كتاب بكاریا، بھ نام رسالھ نكتھ

  كتاب 

و از آن » بختي براي بیشترین تعداد مردمتأمین حداكثر خوش«: كند ھدف اخالقي را بدین عبارت تبیین مي
سودخواھي و «: انتشار یافت ١٧۵٨روشنتر، در كتاب، ھلوسیوس بھ نام در بیان روح كھ در سال 

ھمة قوانین باید از یك اصل واحد … سوددھي اصلي ھمة فضایل آدمي است و بنیان ھمة قانونگذاریھایش 
بدین معني كھ باالترین شمارة مردمي كھ در لواي یك  تبعیت كند و آن ھم سودبخشي بھ عامة مردم است،

بنتم در واقع صرفًا یك صورت كمي بھ یك دستور » .كنند از آن قوانین متمتع شوند حكومت زندگي مي
  » .ھمسایة خود را مثل خویشتن محبت نما«: بخشید مندرج در كتاب مقدس مي

ن خوشبختي را در مورد قوانین انگلستان بھ اصل باالترین میزا«كار برجستھ و خطیربنتم این بود كھ 
ھاي خویش را دربارة مذھب سودخواھي درقالب  كاربرد و این آخرین و موجزترین فرمولي بود كھ نظریھ

ھاي خویش مفھوم  شناخت، و آن اینكھ براي اندیشھ در این موقع، بنتم یك تعھد براي خود مي. آن جاي داد
آمیز واعظان، اندرزھاي معلمان، اصول  د آن دستورھاي امر و نھي روشن و محك قاطعي بیابد تا بھ مد

مورد ادعاي احزاب، قوانین وضع شده توسط قانونگذاران، و فرمانھاي سالطین را مورد قضاوت 
اعم از طبیعي، ملي،  -»حق«بھ زعم بنتم، قانون نباید اجازه دھد ھیچگونھ ماھیت استعاري نظیر . قراردھد

چگونھ وحي و الھامي از جانب خداوند بھ پیامبران، و نیز ھیچگونھ تنبیھي كھ صرفًا بھ االھي و ھمچنین ھی
شود باید پاسخگوي این  ھر قانوني كھ وضع آن مطرح و پیشنھاد مي. خاطر انتقام باشد بھ خود راه دھد

شود؟ براي یك نفر، براي  این قانون بھ خاطر تأمین سعادت چھ كسي وضع مي: پرسش اساسي باشد
گروھي، یا براي ھمگان؟ قانون باید خود را با ذات ناآرام و ظرفیت محدود آدمیان تطبیق دھد؛ عمال بھ كار 

رفع نیازمندیھاي جامعھ بیاید؛ روشن و عاري از ابھام باشد؛ بھ مورد اجرا گذاردن آن عملي باشد؛ بھ 
دادرسان را تسریع كند؛ و سامان رساندن دادخواھیھا و محاكمات را ھرچھ زودتر ممكن سازد؛ قضاوت 

بنتم ده فصل آخر كتابش . كیفرھاي انظباطي اصالح كننده و شایستة شأن انساني را بھ مرحلة اجرا درآورد
  .كاري كھ سالھاي واپسین زندگیش را بر سر آن گذاشت -را بھ تشریح و تعیین این نظر مصروف داشت

مبتال بھ اجتماع معاصر خویش بھ كار  در عین حال، بنتم محك آزمایش خویش را در مورد مسائل
معموال و بھ . از اصل فیزیوكراتھا، مبني بر آزادي عمل در صنعت و سیاست، پشتیباني كرد. گرفت مي

آید و تا آنجا كھ از نظر اجتماعي میسر  طور كلي، فرد بھترین داور براي خوشبختي خویش بھ شمار مي
با . ا خوشبختي دلخواھش را بھ شیوة دلخواه خویش جستجو كندباشد باید آزاد و بھ حال خود گذاشتھ شود ت

انجمنھایي كھ اعضایش از  -این وجود، اجتماع باید تشكیل انجمنھا و اجتماعات داوطلبانھ را تشویق كند
بخشي از آزادیھاي خود بگذرند تا بتوانند كوششھاي ھماھنگ و متحدي براي رسیدن بھ غایت و ھدفي 

كرد كھ حكومتي كھ نمایندة مردم باشد و  بر اساس ھمین اصول، بنتم چنین استدالل مي. مشترك مبذول دارند
  بھ رأي مردم تشكیل شود با ھمة 

خطاھا و كاستیھایش، و با ھمة آنكھ ممكن است دستخوش فسادھاي فراوان گردد، بھترین نوع حكومت 
  . شود محسوب مي

ل و شیوة نگارش با دشواریھایي ھمراه بود، رسالة اصول اخالق و قانونگذاري با آنكھ از نظر شك
رفت، از تحسین و  و گرچھ انتظاري جز آن مي. اي انتقادآمیز و تمایالت شدیدًا غیرمذھبي داشت روحیھ

در . استقبال صاحبنظران و اندیشمندان در خارج از انگلستان بسي بیشتر بود. استقبال گرمي برخوردار شد
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بھ بنتم تابیعت فرانسوي اعطا  ١٩٧٢نده شد، و دولت فرانسھ در سال فرانسھ بھ زبان فرانسوي برگردا
ھا از پایتختھا و دانشگاھھاي مختلف قارة اروپا با او بھ مكاتبھ  رھبران سیاسي و صاحبان اندیشھ. كرد

كاران مذھب سودخواھي را بھ عنوان آنكھ برخالف اصول  در انگلستان، حزب محافظھ. پرداختند
بعضي از . گرایي است نكوھش كرد و محكوم ساخت ر با مسیحیت، و مبتني بر مادهپرستي، مقای میھن

از جملھ عشق دو جنس مخالف،  - نویسندگان، با حرارت چنین استدالل كردند كھ بسیاري از اعمال آدمیان
در برگیرندة ھیچگونھ محاسبھ و در  - محبت والدین بھ فرزندان، و فداكاري و از خودگذشتگي و تعاون

ھنرمندان از اینكھ آثار ھنري صرفًا از . گیري ترضیة خاطر مبتني بر خودخواھي و خودپسندي نیستنظر
ولي جملگي صاحبنظران و . بابت سودمندي آنھا مورد قضاوت و سنجش قرار گیرد امتناع ورزیدند

تظاھر و  اندیشمندان، غیر از صاحبان مناصب دولتي و حكومتي، در این نكتھ بھ توافق رسیدند كھ ھرگاه
مشي و مصلحت جملگي  شود كھ تأمین نفع شخصي، اصل اخالقي و خط فریبي دركار نباشد معلوم مي

  .دھد حكومتھا ودولتھا را تشكیل مي

اي بیاساید،  اش زیست و سالھاي دراز زندگیش را، بدون آنكھ لحظھ بنتم شخصًا با رعایت اصول فلسفھ
انتشار یافت و  ١٨٢۵یل منطقي شھادت قضایي كھ بھ سال در كتابي بھ نام دل. پرثمر و سودبخش ساخت

ھمچنین در دیگر آثارش، كوشید تا قوانین گذشتھ و قضایاي حقوقي ودعاوي زمان حاضر را روشن سازد، 
صفت و سعبانة قوانین كیفري سنتي را تعدیل كند، و از  رویھاي وحشي و در این امر توفیق یافت كھ زیاده

كھ ھفتادونھ سالھ بود، مدون ساختن قوانین انگلستان را  ١٨٢٧در سال . بكاھدشدت و خشونت مجازاتھا 
بنتم . آغاز كرد ولي بین مجلدات اول و دوم بود كھ اجل مھلتش نداد و نتوانست كارش را بھ فرجام برساند

انھ در تأسیس مجلة وستمینستر فعالیت داشت، و این مجلھ بھ منزلة ارگاني براي عرضة افكار آزادیخواھ
بنتم در پیرامون خود جمعي از شاگردان و طرفداران گردآورد و اینان، دلي مھربان و شفیق را در . بود

جیمزمیل . دومون رسول وي در فرانسھ بود اتین -پیر. آوردند پس و پشت ظاھر خشك و تند او بھ جاي مي
با ویراستاري فاضالنة خویش  كھ خود اندیشمندي گرانقدر بود، نسخة دستنویس آثار منتشر نشدة استاد را

جان استوارت میل نیز اھداف بنتم را در آثار خود بیش از پیش . براي ھمگان قابل مطالعھ و استفاده ساخت
  .متعالي و فراگیر ساخت

  تحت رھبري و پیشوایي بنتم، توفیق آن را یافتند كھ براي تأمین» رادیكالھاي فلسفي«این 

دھي بھ صورت مخفي، بازرگاني آزاد، تأمین  گیري و رأي ي ان بالغ، رأحق رأي و شركت در انتخابات مرد
وسایل بھداشت ھمگاني، اصالح زندانھا، تصفیھ و پاكسازي دستگاه قضایي، و تطھیر مجلس لردان و 

، دربارة عناصر فردیت و تمایل بھ ١٨۶٠تا سالھاي دھة . المللي گامھاي بزرگي بردارند توسعة قوانین بین
از آن پس سوسیالیسم كھ در البالي تز . شد فلسفة بنتم، توسط پیروان و ھواخواھانش تأكید ميآزادي در 

كمین كرده بود، جریان اصالحات را در مسیر » باالترین میزان سعادت براي بیشترین تعداد مردم«
نابسامانیھا برداري از حكومت بھ عنوان عاملي براي تحقق بخشیدن بھ میل و ارادة عموم در ھجوم بھ  بھره

  . و ناھنجاریھاي اجتماعي، انداخت

كشید، در این حیرت بود كھ چگونھ پس از مرگ،  آنگاه بنتم كھ ھر لحظھ مرگ خویش را انتظار مي
اش دستور داد جسدش در حضور  در وصیتنامھ. جسدش را نیز براي باالترین شمار مردم سودمند سازد

آنگاه كاسة سرش را پرساختند و صورتش را بھ سان . دبھ این وصیتنامھ عمل ش. دوستان تشریح شود
ھاي معمولي و بھ رنگ تیرة وي را  دوران حیات با موم از نو پرداختند و بر اسكلتس، یكي از جامھ

فصل اي واقع در یونیورسیتي كالج دانشگاه  پوشانیدند و سپس آن پیكر بیجان را در ویتریني شیشھ
  بیستم
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  ادبیات در مرحلة دگرگوني

I  - مطبوعات  

آیا . اگر در این دوران، فرانسھ صحنة سیاسي را در اختیار داشت، انگلستان در ادبیات پیشي جستھ بود
توان با وردزورث، كولریج، بایرن، و شلي  اي را درفرانسة این زمان مي جزنثر شاتوبریان، كدام چھره

آوریم، زیرا تاریخ پدید آوردن  میان نميسخن بھ ) ١٨٢١ -١٧٩۵(قیاس كرد؟ البتھ در این بین از كیتس 
بعد از دوران الیزابت اول، درتاریخ چھارصد سالة . شود شاھكارھاي وي از دورة مورد بحث ما خارج مي

  .توان درخشانترین زمان شكوفایي بھ حساب آورد شعر انگلیسي، این دوران را مي

وانست در زمرة ادبیات بھ شمار رود، زیرا ت نگاریھا مي رانیم، حتي نامھ در دوراني كھ از آن سخن مي
در آن روزھا . آیند ھاي بایرن وكولریج از نظر آنان براي ما آشناتر و بھ زبان ما نزدیكتر بھ نظرمي نامھ

اي كھ  پرداخت در مقابل انتظار داشت در نامھ وقتي گیرندة نامھ معموال ھزینة فرستاده شدن نامھ را مي
وة نگارشي مقبول بیابد، ولي دریافت داشتن نامھ از ارواحي چنان پرشور دارد مطلب و شی دریافت مي

  .اي براي زندگي بعد از مرگ باشد توانست گذرنامھ مي

معموال ھر روزنامھ یك . شدند با ھمة این احوال، روزنامھ و مطبوعات در زمرة مطالب ادبي محسوب نمي
نخستین و آخرین این چھار . آمد ھ در ميشد و بھ صورت چھارصفح ورق كاغذ بود كھ از وسط تا مي

اي از مذاكرات  در صفحة دوم مسائل سیاسي، از جملھ خالصھ. یافت صفحھ بھ درج آگھیھا اختصاص مي
ھا، تایمز  مھمترین این روزنامھ: در لندن چھار روزنامھ وجود داشت. شد پارلمنت در روز قبل، نگاشتھ مي

سپس روزنامة كوریر با ده . بود و درحدود پنجھزار خریدار داشت بنیان گذارده شده ١٧٨٨بود كھ بھ سال 
  رفت و درآن سر  ھزار خریدار، و روزنامة مورنینگ پست كھ ارگان ویگھا یا آزادیخواھان بھ شمار مي

اي مخصوص خود داشت و گاھي دو روزنامھ در یك  شھرھاي مركزي والیات نیز ھركدام روزنامھ. بود
شد كھ یكي براي حوزة خودشھر و دیگري براي شھرھا و بخشھاي آن والیت  مي شھر مركز والیت منتشر

نامھ ھم وجود داشت كھ مقبولترین آنھا بھ نام پولیتیكال رجیستر  ھا چند ھفتھ در كنار این روزنامھ. بود
و  از اینھا گذشتھ، چند مجلة سیاسي و اجتماعي. یافت موسوم بود و بھ سردبیري ویلیام كابت انتشار مي

بود كھ در سال ) مجلة ادینبورگ(اي بھ نام ادینبره ریویو  شد كھ متنفذترین آنھا، فصلنامھ ادبي نیز منتشر مي
ھاي مترقي  ا از اندیشھبنیان گذارده شده بود ت سیمث، توسط فرانسیس جفري، ھنري بروآم و سیدني ١٨٠٢

توسط جان ماري،  ١٨٠٧شد كھ در سال  فصلنامة كوارترلي ریویو ھم منتشر مي. دفاع و پشتیباني كند
  .كرد كاران جانبداري مي رابرت ساوذي، و والتر سكات تأسیس شده و از اھداف حزب توري یا محافظھ

این . خورد لستان بھ چشم ميقدرت مطبوعات، چون یك عنصر مشخص و برجستھ در صحنة حیات انگ
اي براي نقد مفاھیم و  مطبوعات، نظیر دوران خوش و آمیختھ با فراغت ادیسن و ستیل، دیگر وسیلھ

دھندگان و تبلیغ كنندگان كاالھا، و ھمچنین بھ  اي براي آگھي ھاي ادبي نبود بلكھ بھ صورت دریچھ شیوه
دھندگان برحسب تیراژ روزنامھ یا مجلھ  ھ آگھياز آنجا ك. صورت ارگان گروھھاي سیاسي در آمده بود

پرداختند، سردبیر و ناشر ناگزیر بودند افكار عمومي را در نظر بگیرند و این كار غالبًا بھ ھزینة  مبلغي مي
بینیم مطبوعات انگلستان فرزندان بیكاره و   از این روست كھ مي. گرفت كھ برسركار بود حزبي صورت مي

رغم كلیة كوششھایي بود كھ حكومت براي  گرفتند و این علي اد ھجو و استھزا ميخراج پادشاه را بھ ب
رفت، مطبوعات  بتدریج كھ قرن نوزدھم بھ پیش مي. داشت حمایت و سپر بال شدن آن فرزندان مبذول مي

دھنده، واجب و  نخست بدل بھ ابزاري مورد نیاز شد و سرانجام بھ عنوان یكي از عوامل تشكیل
  . ذیر دموكراسي درحال رشد درآمدناپ اجتناب
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II -  كتاب  

. گرفت شد انتشار كتاب نیز رونق مي بتدریج كھ برشمارة افراد طبقة متوسط و مردم كتابخوان افزوده مي
حرفة نشر كتاب بھ اندازة كافي سودآور شد و بھ عنوان یك رشتھ فعالیت مستقل در آمد و حسابش از حرفة 

خاستند و بھ نویسندگان  ت برميناشران براي دست یافتن بھ مصنفان و مؤلفان بھ رقاب. كتابفروشي جداگردید
. داشتند ھاي ادبي براي بزرگداشت آنان ضیافتھا برپا مي پرداختند و در سالن التألیف بیشتري مي حق
  سان بود كھ جوزف جانسن با گادوین، پین و بلیك  بدین

سكات شریك  ساخت، آرچیبالد كانستبل در بدھكاریھایش با والتر شد و آثار آنان را منتشر مي ھم پیالھ مي
شد؛ تامس نورتن النگمن، وردزورث را در اختیار خویش گرفت؛ و دربریستول، جوزف كاتل انتشار  مي

گسیختھ را در دست گرفت  دار شد و جان ماري، اھل لندن، عنان بایرن عنان آثار كولریج و ساوذي را عھده
 ٣٠٠‘٠٠٠مبلغ » ھا النگمن«تي كھنسال در این ضمن مؤسسة انتشارا. تا بتواند آثارش را مرتبًا انتشار دھد

المعارف چیمبرز در سي ونھ    دایرة" FACE="Traditional Arabicلیره براي انتشار چاپ جدیدي از 
المعارف   دایرة" FACE="Traditional Arabicدر ھمین دوران نسبتًا كوتاه، . جلد مصروف داشت

انتشار یافت، چاپ  ١٧٩٧- ١٧٨٨ده جلد بود كھ درچاپ سوم آن در ھج. بریتانیكا سھ بار تجدید چاپ شد
  .١٨١۵پنج جلد در سال  و ، و چاپ پنجم در بیست١٨١٠چھارم در بیست جلد بھ سال

پرداختند و  التألیف، مبلغي یكجا در بھاي نسخة دستنویس اثر بھ نویسنده مي ناشران معموًال بھ جاي حق
برآن ) رسید یافت و بھ فروش مي انتشار مي در صورتي كھ(گاھي مبلغي ھم از بابت چاپھاي بعدي 

از این میان تامس . كردند با وجود این، شمار كمي از نویسندگان بودند كھ از راه قلم ارتزاق مي. افزودند مي
ساوذي و ھزلیت از این رھگذر . گذشت مور در آمد خوبي از آثارش داشت و زندگیش بھ آسودگي مي

و والتر سكات از نظر درآمد ناشي از فروش كتابھایش فراز و نشیب وضعي متزلزل و ناپایدار داشتند 
ناشران، در حمایت از ادبیات، جایگزین طبقة اشراف . فراواني داشت كھ از فقرتا توانگري در نوسان بود

. دادند شده بودند، اما در ھمان حال برخي از توانگران ھنوز نویسندگان را مورد حمایت و اعانت قرار مي
توان از وجوودھا یاد كرد كھ درحق كولریج كمك مالي قابلي روا داشتند و ھمچنین از ریزلي  ھ مياز جمل

دولت نیز گاه بھ گاه براي . لیره براي وردزورث برجاي گذاشت ٩٠٠كالورت كھ میراثي بھ مبلغ 
الشعرا با  فرستاد و در ھر زمان شاعري را بھ نام ملك نویسندگاني كھ رفتاري مقبول داشتند پاداشي مي

شد بھ  رفت ھر موقع الزم مي الشعرایي انتظار مي داشت و از چنین ملك لیره در سال نگاه مي ١٠٠مستمري 
خاطر جشن گرفتن پیروزي نیروھاي مسلح، تولد نوزادي در خانوادة سلطنتي، برگزاري مراسم ازدواج، یا 

  .درنگ قطعھ شعري بسراید درگذشت یكي از افراد ھمان خانواده، بي

شد شمار مردم كتابخوان كاھش یابد گراني قیمت كتاب بود؛ ولي از سوي دیگر،  عاملي كھ موجب مي
. افزود دادند برشمار مردم كتابخوان بسي مي ھایي كھ كتاب بھ امانت مي وجود باشگاھھاي كتاب و كتابخانھ

پردند، یكي آتنائوم و دیگري س مند كتاب بھ اسم امانت مي ھا كھ بھ مردم عالقھ بھترین این نوع كتابخانھ
. ھزار جلد كتاب داشت و ھر دو نیز در لیورپول مستقر بودند لیسئوم بود كھ اولي ھشتھزار و دومي یازده

پرداختند،  ھا بودند حق اشتراكي بھ مبلغ یك تا دو و نیم لیرة طال در سال مي كساني كھ مشترك این كتابخانھ
ھر شھر، چنین . شد بھ امانت بستانند ھا عرضھ مي كھ در قفسھ توانستند ھر كتابي را و در برابر مي

وقتي بتدریج كتابخواني رواج یافت و از طبقة اشراف بھ طبقات مردم عادي . اي از خود داشت كتابخانھ
  كشانده 

گذر از سنتھاي كالسیك بھ احساسات رمانتیك، از این . شد باالبودن معیار كتابھا، كمبودھایي احساس مي
جماعت كتابخوان و از آزادي روزافزون عشق و دلدادگي جوانان در پرتو رھایي از قید وبند و  گسترش

سان بود كھ یك ماجراي عشقي جایگزین  بدین. گرفت سرپرستي والدین و تعلقات دارایي و امالك، نیرو مي
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ان را از چنگ افزاي ریچاردسن مید موضوعھاي اشكبار و غم. شد ھزاران طرح و ماجرا در یك داستان مي
  .گرفت عشاق شھوتران فیلدینگ و ماجراجویان دلیر و نیرومند سمالت مي

و اثر » راھب«نویسان این دوران، زنان برتري و درخشش بیشتري داشتند؛ البتھ مثیولویس  در جمع رمان
نویسندة . منتشر شد از این امر مستثناست ١٧٩۵آورش بھ نام آمبروزیو یا راھب كھ در سال  وحشت

دیگري كھ در نگارش داستانھاي پروحشت و اسرارآمیز بھ پاي او رسید میسیز ان رادكلیف بود كھ 
ماجراي یك عشق در سیسیل : شد رمانھایش یكي پس از دیگري با موفقیت سرشاري روبھ رو مي

ا مردم انگلستان چنین كتابھایي ر). ١٧٩۴(و اسرار یودالفو ) ١٧٩١(، ماجراي یك عشق در بیشھ )١٧٩٠(
و كلمة نوول .) آمد بھ معناي داستان مي romanكھ از كلمة فرانسوي (خواندند  مي)  romance(رمانس 

داد بھ كار  را براي شرح ماجراھایي كھ بھ طور طبیعي یا در زندگي عادي روي مي) داستان یا سرگذشت(
اثر والتر سكات چون پلي این دو  ویورليسلسلھ داستانھاي . بردند، نظیر آثار فیلدینگ و جین اوستن مي

در داستانھاي رمانتیك، بانوان نویسنده طبعًا برجستگي و درخشش . پیوست اصطالح و تعریف را بھ ھم مي
) ١٧٧٨(داستان اولینا ) ١٧٧٨( برني در بیست وشش سالگي با نگارش) فني(فرانسیس . كردند پیدا مي

و آواره ) ١٧٩۶(، كاملیا )١٧٨٢(سرو صداي فراواني پدیدآورد و بھ دنبال آن با نگارش داستانھاي سسیلیا 
درگذشت، خاطرات وي كھ دو سال  ١٨۴٠وقتي ھم در سال . از درخشش بیشتري برخوردار شد) ١٨١۴(

  .یك نسل دیگر از خوانندگان شدبعد انتشار یافت موجب انبساط خاطر و محظوظ ساختن 

و مالك غایب ) ١٨٠٠(ھاي قلعة راكرنت  ماریا اجورث نویسندة مشھورتري بود كھ رمانھایش بھ نام
دستي تشریح  كشي مالكان انگلیسي از مردم ایرلند را چنان با چیره اي واقعپردازانھ بھره با شیوه) ؟١٨١٢(

. اندركاران بر آن شدند تا رویة بھتري در پیش گیرند و دست كرد كھ در خود انگلستان مردم بھ ھیجان آمدند
فقط یك بانوي نویسندة دیگر در این دوران توانست از او فراتر رود و حتي از نویسندگان مرد نیز قدمي 

  .فراتر بگذارد و از شھرت و محبوبیت فزونتري برخوردار شود

III  - ١٨١٧ -١٧٧۵: جین اوستن   

آفریدو حتي در این قلمرو نیاز زیادي بھ ماجرا آفریني  بھ نمایندگي وي ميھمة ماجراھایش را قلمش 
نداشت، زیرا در زندگي معمولي و عادي زنان اصیل، تحصیلكرده، فاضل و حساس نظیر خودش، لطف و 

اي كھ در اختیار  جین در خانھ. پدرش كشیش بخش ستیونتن در ایالت ھمپشر بود. یافت جذابیتي كافي مي
برادرش  ١٨٠٩در سال . چشم بھ دنیا گشود و تا بیست وشش سالگي در ھمان جا بزیستپدرش بود 

جین تا آخرین روز زندگي در این . اي در چاوتن براي سكونت مادرو خواھران فراھم آورد ادوارد، خانھ
ن، اش، فقط با دیدارھاي كوتاھي از برادران و سفرھایي بھ لند خانھ بھ سر برد و در روال زندگي ساده

ژوئیة  ١٨جا در  براي درمان كسالتش بھ وینچستر رفت ودر ھمان ١٨١٧در ماه مھ . آورد تنوعي پدید مي
  .ھمان سال، در چھل ویك سالگي و بدون آنكھ ازدواج كرده باشد در گذشت

سازد بھ زندگیش شور و ھیجان و  ھاي وي را گرم و دلپذیر مي جین با محبت و عطوفتي خواھرانھ كھ نامھ
آمیز ھمراه بود، ابتذاالت، نگرانیھا، و  بخشید؛ با مشربي متین و نجیب كھ اندكي با طبیعتي كنایھ ا ميمعن

كرد؛ و بھ  كاوید و این نكات را بدون تلخي وتلخكامي ترسیم مي ھاي نھفتھ در زندگي مردم را مي دلشوره
شد، آثارش را رنگ  بش ميلطف لذتي كھ از مناظر روستایي و روال آرام و خوش زندگي شھرستاني نصی

اي  توانست نسبت بھ آنجا عالقھ از لندن، آن اندازه ناھنجاري و ناروایي دیده بود كھ نمي. بخشید و رایحھ مي
در دل احساس كند؛ و بھ ھمین جھت، ھیچ گاه تصویري آمیختھ با شوق از آن شھر بزرگ بھ دست 

پلید و تباھي ناشي از غایت توانگري در آن با ھم لندن، در نظر جین اوستن، جایي بود كھ فقر . دھد نمي
گرفتند  آمیخت؛ مكاني بود كھ دختران روستایي و شھرستاني در معرض وسوسھ و گمراھي قرار مي درمي

تر زندگي انگلیسي را باید در طبقات  كرد كھ نوع بھتر و منزه جین احساس مي. شدند واز راه بھ در مي
ھایشان، انضباط  اكن شھرستانھا و روستاھا جستجو كرد كھ در خانھتر اشراف و توانگران س فرودست
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در آن واحدھاي صلح و صفا، شخص بندرت از انقالب . آورد خانوادگي و سنن كھن ثبات وآرامش پدید مي
آدمي را از  نمود كھ مغز و حواس تر از آن مي شنید؛ و ناپلئون، غولي بسیار دوردست فرانسھ سخني مي

ھا، مذھب  در آن خانھ. ، از جملھ یافتن یك حریف رقص یا شریك زندگي، منصرف سازدتر كارھاي واجب
چنانكھ در خانة یك كشیش  - مقام خود را داشت، ولي این مذھب، از خوف و ھراسھاي پیچیده و مرموز آن

قات دامنة آثار انقالب صنعتي ھنوز بھ روستاھا كشانده نشده بود تا روابط طب. بركنار بود - رواج داشت
ما صداي رسا و اصیل جین اوستن . اندازھا را بھ پلیدي بیاالید جامعھ را تلخ و زھرآگین سازد و ھوا و چشم

دربارة دختري  -شنویم گوید مي از سرھمدردي و غمخواري سخن مي» پرایس فني«را در آنجا كھ دربارة 
  كھ 

زدن و  تا آن زمان ندانستھ بود كھ جوانھ… .براي فني، اندوھبار بود كھ ھمة شادیھاي بھار را از دست بدھد
در جسم و جانش چھ جوشش . ساخت رویش گیاھان در طبیعت تا چھ اندازه او را شاد و طربناك مي

توانست دوست  فصلي كھ با ھمة تلونھایش نمي - كرد گریھاي بھار احساس مي جانبخشي از نگرش در جلوه
اش  شد از نخستین گلھایي كھ در گرمترین بخش باغ عمھ اش را مي داشتني نباشد، چون زیباییھاي فزاینده

  . دادن كشتزارھاي عمویش ودر شكوه جنگلھا دید و لذت برد زدن و برگ شكفت تا جوانھ مي

اي آسوده وخوش، یك باغچة رنگارنگ و معطر، گردش شبانگاھي بھ ھمراه  خانھ -از چنین محیطي بود
ستود و ھم دست بھ دست در  ھایش را مي پدري كھ ھم نوشتھغم، سخنان تشویق آمیز  خواھران شاد و بي

كھ در داستانھاي جین اوستن، ھوایي پاكیزه و با طراوت از صلح و آرامش،  -پراكند بین دوستان مي
بخشید؛  شد، و بھ خوانندگان بردبار وي رضایت خاطر آرام و عمیق مي سالمت، و حسن نیت دمیده مي

جین اوستن دریافتھ بود كھ ھرروز . شد ثار داستانسرایان دیگري عاید ميرضایتي كھ بندرت از خواندن آ
  .از زندگي، بھ تنھایي بركتي است خداداد

بدین ترتیب بود كھ جین اوستن شش رمان خود را آفرید و با شكیبایي در انتظار ماند تا مردم بردبار بتدریج 
بود، اولین نسخة دستنویس رمان شعور و حس ، زماني كھ بیست سالھ ١٧٩۵در سال . قدر آنھا را بشناسند

ظرف دو سالي كھ از آن پس . تشخیص را نگاشت ولي خاطرش را خرسند نساخت و آن را بھ كنار نھاد
قرار داد و نسخة  نظرگذشت، براي تألیف رمان غرور تعصب زحمت كشید، چندین بار آن را مورد تجدید 

دستنویس آن را براي ناشري ارسال داشت، ولي ناشر آن را پس فرستاد زیرا بھ نظرش ازچاپ و انتشار 
ناشري بھ نام . رمان صومعة نورثنگر را نوشت ١٧٩٩و  ١٧٨٨در طي سالھاي . شد آن سودي حاصل نمي

آنگاه . یداري كرد ولي در انتشار آن شتابي بھ خرج ندادریچارد كرازبي نسخة دستنویس آن رمان را خر
چنین  نوبت بھ یك دوران درنگ و سترون رسید كھ طي آن جین اوستن، بھ خاطر دلسردي از نوشتن و ھم

نظمي و تشویش  دستخوش بي] و دوري از نواحي ییالقي و روستایي كھ ملھم او بودا[تغییر محل زندگي 
ھ نگارش رمان پارك منسفیلد كرد و در نوامبر ھمان سال رمان شعوروحس ، شروع ب١٨١١در فوریة . شد

سال  آنگاه جین اوستن در پنج. تشخیص، كھ مورد تجدیدنظر و بازنویسي واقع شده بود، بھ چاپخانھ راه یافت
براي رمان غروروتعصب، در  ١٨١٣در سال : آخرزندگي، از دوراني پرحاصل و كامیاب برخوردار شد

، پس از مرگش، ١٨١٧براي اما ناشر پیدا شد؛ و نیزدر سال  ١٨١۶پارك منسفیلد، و در براي  ١٨١۴
  .رمان صومعة نورثنگر انتشار یافت و اندكي بعد از آن رمان اغوا بھ چاپ رسید

میسیز بنت، مادر این دختران، روح پرتالطم بلھوسي است كھ دعاي . شویم مشتاق ازدواج ھستند، آشنا مي
مشغلة او در زندگي «. [باشد شة سراسر روزش فقط بھ یافتن شوھر براي فرزندانش ميبامدادي و اندی

داند كھ چگونھ از چنگ ھمسر  آقاي بنت مي] ».شوھردادن دخترانش بود، وتسكین خاطرش در وراجي
این مرد، اندیشة مشكل فراھم . جایي كھ كلمات سروصدایي ندارند -وراجش بھ كتابخانة منزل پناه برد

تا زماني كھ زنده است از خانة . پنج جھیزیھ، شامل زمین یا نقدینھ، را بھ كلي از خاطرزدوده است آوردن
كند؛ ولي، پس از مرگ وي، آن خانھ كھ در اختیار كلیساست بھ  سازماني متعلق بھ كشیش بخش استفاده مي

ك آن محل، بھ خدمت این شخص ھنوز ازدواج نكرده ودر یكي از شھرھاي نزدی. رسد عالیجناب كالینز مي
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توانست آن كشیش را بھ دام ازدواج  شد براي یكي از این پنج دخترمي چھ خوب مي. كلیسا مشغول است
  ! اندازد

جین، پیرترین و زیباترین این چند خواھر، عزم خود را جزم كرده است تا آقاي بینگلي توانگر و 
دھد،  كھ آن مرد، دختر دیگري را ترجیح ميرسد  سیما را بھ شوھري خود اختیاركند ولي بھ نظر مي خوش

پس از جین، خواھر دوم الیزابت است كھ بھ . تواند اندوه خود را از این بابت پنھان دارد و جین ھم نمي
براي .نازد بلكھ بھ استغناي طبع و اتكاي بھ نفس خویش پایبند است زیبایي چھره و تناسب اندام خویش نمي

. تري نیست كھ پدر و مادر بتوانند بھ ھركس دلشان بخواھد شوھرش بدھنداندیشد و چنان دخ خویشتن مي
سنجي حریف ھر مردي باشد، بدون آنكھ ھوشمندي و  تواند در سخنوري و نكتھ زیاد اھل مطالعھ است و مي

شود كھ نویسنده، این قھرمان اثر خود  بروشني معلوم مي. فضل وي حالتي تظاھرآمیز و غرورآلود پیداكند
خواھر سوم، مري، مشتاقانھ آرزومند شوھر كردن و سرو سامان گرفتن . كند صراحت تحسین مي را با

بیند باید درانتظار بماند تا اول دو خواھر بزرگترش بھ خانة شوھر روندو بعد نوبت بھ  است واز اینكھ مي
ھ است كھ اصوال لیدیا، كوچكترین خواھر، در این اندیش. كند حوصلگي مي او برسد ابراز بدخلقي و تنگ

آساي ازدواج بھ مددش بشتابد و قبل از آن اجازه نداشتھ باشد  چرا باید یك دختر منتظر بماند تا تمھید معجز
  . در عرصة پررمز و راز روابط جنسي گامي بردارد

ش یك روز، افراد خانوادة بنت از شنیدن این خبر كھ عالیجناب كالینز قصد دارد بھ دیدار آنان بیاید دستخو
اي غرورآمیز آگاھست ولي درھمان  او مردي است كھ از قدوسیت خود بھ شیوه. شود نشاط وھیجان مي

نویسنده . حال، دقیقًا مواظب است كھ حدود امتیازات و تفاوتھاي طبقاتي ومالي را بشناسد و احترام بگذارد
ل در طبقات اجتماع را در وجود این شخص، تصویري دقیق و كامل از فرمانبرداري چاپلوس مآبانة معمو

تر  ھاي فرودست كند، آن ھم چنان فرمانبرداري آمیختھ با چاپلوسي كھ رده نسبت بھ طبقات باالترترسیم مي
  در این صفحات رمان، ھجو وطنز بھ نھایت . كشیشان كلیساي انگلیكان بدان دچار شده بودند

س جین زیبا متوجھ جاي دیگري است و یابد كھ حوا رسد، و چون در مي عالیجناب كشیش جوان از راه مي
دارد و دست بھ سویش دراز  بھ او نظري ندارد، توجھش را بھ سوي خواھر دوم، الیزابت، معطوف مي

اش  زند و با این عمل، خانواده ولي الیزابت دست رد بھ سینة كالینز مي. كند تا او را بھ ھمسري برگزیند مي
ار است از اینكھ اسیر و زنداني بلندپروازیھا و كمالجوییھاي كشیش الیزابت بیز. كند را مبھوت و دلسرد مي

اي خواھد بود اگر از میان پنج جواھر،  كند چھ شوخي بامزه در این موقع، مري كھ احساس مي. جوان بشود
كند كھ  اولین كسي باشد كھ بتواند شوھر بھ چنگ آورد، نگاه و لبخند و دلبریش را متوجھ آن مرد جوان مي

رباید كھ ناگزیر مري را از آقا و خانم  كم تقدیر وارث آن خانھ و ملك شده بود، و چنان دل از كالینز ميبھ ح
  .كند بنت خواستگاري مي

رود تا آنكھ لیدیا، از ترس آنكھ سنش باال برود و ھمچنان  تا اینجا، ھمھ چیز بھ خوبي و خوشي پیش مي
پروا بھ نام آقاي ویكم در آید ھمراه او از خانة پدري  يباكره بماند، بدون آنكھ بھ عقد ازدواج مردي ب

شوند و تقریبًا ھمة  آبرویي و بدنامي مي جملگي افراد خانواده از این گناه لیدیا دستخوش بي. گریزد مي
: فرستد عالیجناب كالینز، یادداشت عتاب آلودي براي آقاي بنت مي. تابند ھمسایگان از آنان روي برمي

از این پس دیگر … .توانست درحكم خیر و بركت باشد آبرویي مي ر مقام قیاس با این بيمرگ دخترتان د«
اما در این موقع، الیزابت موجب نجات افراد خانواده » كند با این خانواده وصلت كند؟ چھ كسي رغبت مي

طبع  شود، بدین نحوكھ با رفتار موقر، بلندنظري و استغناي مھري اطرافیان مي آبرویي و بي از بي
مند  غرورآمیز خویش، آقاي دارسي توانگر را كھ بھ امتیازات و تفاوتھاي طبقاتي سخت پایبند است، عالقھ

گذارد؛ از نفوذ خود  دارسي میلیونھا لیره ثروت خویش را در اختیار الیزابت مي. سازد و فریفتة خود مي
گرداند؛  اش را مجددًا بازمي ي او و خانوادهسازد؛ آبرو كند؛ ویكم را بھ ازدواج با لیدیا مجبورمي استفاده مي

گشاید تا بدان حد كھ حتي  گر نویسنده، این دست غیبي، گره ھمة مشكالت را مي و سرانجام دست معجزه
  .شود دختردلخواھش، ھمیشھ ھمان جین بوده است آقاي بینگلي متوجھ مي
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رمان پارك منسفیلد از انسجام بیشتري برخورداراست، راه حل نھایي در ھمان آغاز داستان عرضھ شده 
شخصیتھاي . شود است و از آن پس، داستان قدم بھ قدم با رویدادھا و با ماجراھاي متنوع گسترده مي

ھ درعرصة زندگي سازند ك داستان در حكم عروسكھاي یك طرح و توطئھ نیستند بلكھ آدمھایي را مجسم مي
گفتاري كھ باید راھنماي (بخشند  بھ تكاپو سرگرمند، و بھ روشني این گفتار ھراكلیتوس را معني مي

، پارك مورد بحث در این »سازد منش ھر آدم سرنوشت وي را مي«كھ .) ھرداستان ھر داستانسرا باشد
ر رمان غرور تعصب، درحق رمان قلمرو مجلل و زیباي سرتامس برترم است كھ نسبت بھ آقاي بنت، د

شود؛ زیرا  آوري مرتكب مي ولي او ھم اشتباھات شگفتي. باشد فرزندانش پدري بسیار دلسوزتر و دقیقتر مي
  مجذوب و دربند 

ماند كھ  در این رھگذر چنان غافل مي: ھر چھ بیشتر بھ ثروت ونام و عنوان براي فرزندان خویش است
گذارد كھ  شود؛ دخترش را نیز آن قدر آزاد مي قي دستخوش فنا ميمھمترین فرزندش از نظر جسمي و اخال

آن ھم در مجالسي كھ اخالق و راه و رسم زندگي در  -دوران تعطیالتش را بھ عبث در مجامع لندن بگذراند
شھرستانھا و روستاھا را بھ جاي آنكھ چون ستون استواري براي زندگي آبرومند تلقي كنند، آماج تمسخر و 

ولي این نكتھ در زندگي برترم قابل تحسین است كھ دوشیزه فني پرایس را كھ . دھند رار مياستھزا ق
بخش  غرور تسلي. پذیرد دختري فروتن و حساس و خواھرزادة فقیر ھمسرش است در خانوادة خود مي

شود، پسري كھ با ایمان و اخالص بھ كلیسا روي  برترم در مشاھدة وجود پسر كھترش ادمند ارضا مي
ورده است و نویسنده او را درست نظیر آدمي كھ در آینده باید بھ كسوت كشیشان درآید ترسیم كرده و با آ

صفحاتي . این عمل، در واقع از خلق شخصیت كالینز در رمان غرور و تعصب پوزش خواستھ است
محبتي را كھ در یابد  شود كھ چگونھ ادمند، آھستھ آھستھ در مي فراوان از كتاب مصروف بیان این نكتھ مي

دغدغة داستان،  كند بیشتر از مھري برادرانھ است ودر مسیر آرام و بي دل نسبت بھ فني احساس مي
دلبستگي فزایندة این دو نفر بھ یكدیگر، یك ماجراي عشق و شوریدگي دلپذیر را در قالب داستاني كالسیك 

  .دارد بھ خواننده عرضھ مي

از شكوه و . بھ عشق یك كالسیك است و ھمیشھ نیز چنین بوده استجین اوستن حتي در بررسي و پرداختن 
در دوراني كھ داستانھاي اسرارآمیز برگرد . غنایي پایدار و از ذھني آرام و نجیب برخوردار است

شخصیت مرموز اودولفو و قصرھاي مجلل و پر از رمز و راز داستانھاي والپول رواجي فراوان دارد، 
شیوة نگارش و خلق . ماند اشاگر واقعپرداز و پایبند خرد در زمان خویش باقي مياوستن یك ناظر و تم جین

قھرمانانش بھ ھمان عفاف و پاكي شیوة درایدن است؛ زھد و پارسایي او نیز ھمان رنگ عاري از 
افق دید او محدود است ولي كاویدنش آمیختھ با . احساسات و ھیجانات ودور از تظاھر بھ زھد پوپ را دارد

یابد كھ منظر و ھدف اصلي زندگي این است كھ فرد خود را بھ خدمت  اوستن چنین در مي جین. ي استژرف
قدر  اجتماع وقف كند؛ بھ نظر او بحرانھاي حكومت، تعارض قدرتھا، و حتي بانگ عدالت اجتماعي آن

برداري قرار  بھرهاھمیت بنیادین ندارد كھ كوشش پیگیر و ناآگاھانة جواني كھ باید بھ بار بنشیند ومورد 
یابد كھ بیماریھایش  كند، و در مي او رمز و راز ھر دو جنس نرومادة انسان را بآرامي بررسي مي. گیرد

دارد ولي  جین اوستن ھرگز بانگ برنمي. خارج از توان معالجة او و ھدفش بیرون از حد بصیرت اوست
ھاي پرآب وپرخروش  تا آنجا كھ سراشیبشنویم و  گوید، مي ما صداي او را با ھمان آرامیي كھ سخن مي

امروزه در . شویم رویم و از آرامش و صفاي وي محظوظ مي دھد بھ دنبالش مي شط زندگي اجازه مي
  شود كھ در آن  سراسر انگلستان بندرت روستایي پیدا مي

IV - ١٨٢٧- ١٧۵٧: ویلیام بلیك   

و ده سال بعد از مرگ وي نیز حیات داشت، ویلیام بلیك كھ ھجده سال زودتر از جین اوستن بھ دنیا آمد 
شمرد؛  اش با رمزو راز قرین بود؛ علوم را مردود مي زندگي. دوران تحول بھ رمانتیسم را شاھد بود

چشمي  پرستید؛ كتاب مقدس را دگرگون ساخت؛ با پیمبران ھم كرد؛ مسیح را مي دروجود پرودگار شك مي
  .رمانشھري باحضور قدیسین خاكي نھاده شودكردو خواستار آن شد كھ مدینة فاضلھ یا آ
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نگریست دستخوش  اي بھ او مي در چھار سالگي از دیدن خداوندكھ از پنجره. وي فرزند یك خراز لندني بود
اندكي بعد فرشتگاني را در حال پرواز و اھتزاز برباالي درختي، و حزقیال نبي را در حال . ھراس شد

اي باشور  گونھ نظم و قاعده خاطر آنكھ قوة تصور و تخیلش بدون ھیچ شاید بھ. سرگرداني در كشتزاري دید
. اي سپرده نشد آمیخت، تا دھسالگي كھ بھ یك مدرسة نقاشي در سترند رفت بھ ھیچ مدرسھ و حالش در مي

كتابھاي فراواني . در پانزدھسالگي، یك دورة ھفتسالة كارآموزي را در محضر جیمزبسایر حكاك آغاز كرد
از جملھ كارھاي رمانتیك بزرگي نظیر یادگارھایي از شعركھن انگلیسي اثر پرسي و مجموعة خواند و 

سرود و ھم خود اشعارش را مصور  ویلیام بلیك ھم شعر مي. شعر اوشن اثر مكفرسن را مطالعھ كرد
یھ در بیست ودو سالگي بھ عنوان دانشجوي رشتھ حكاكي در آكادمي سلطنتي پذیرفتھ شد ولي عل. ساخت مي

آمیز رنلدز رئیس آكادمي، كھ بھ شیوة كالسیكھا دلبستگي داشت، عصیان كرد، و بعدھا  دستورھاي امرونھي
شور ونیروي جواني و نبوغش را در زیر كابوس و بختك سر جاشوار رنلدز و «نالھ و شكایت سرداد كھ 

ھایي كھ آنان  محدودیترغم  بلیك، علي» .گر وي بھ ھدر داده است دارودستة فرومایگان مزدور و حیلھ
آوردند، شیوة تخیلي و تصور خاص خود را در طراحي ابداع كرد، بھ حد كمال رساند،  برایش بھ وجود مي

  .و تا آن حد پیش رفت كھ توانست، با فروش تابلوھاي آبرنگ و حكاكیھایش معاش خود را تأمین كند

روزي بیاید كھ سكس از صفحة جھان «ردكھ زماني این امید را برزبان آو. از نظر جنسي چندان قوي نبود
باكج خلقھایش اغلب ھمسرش . باچر ازدواج كرد با وجود این،در بیست وپنج سالگي با كثرین» .معدوم شود

اما این زن صبور و مھربان چون بھ نبوغ . كرد آورد، و با نقل رؤیاھاي خود او را خستھ مي را بھ ستوه مي
. دگیش با وفاداري با او بھ سربرد و بھ مراقبت ودلسوزي از وي پرداختبرده بود تا پایان زن شوھرش پي

در سال . آمد خود را با فرزندان دوستانش سرگرم سازد ویلیام بلیك فرزندي نداشت، ولي بسیار خوشش مي
این . ، جان فلكسمن و عالیجناب مثیوز بھ سرمایة خود اشعار نخستین بلیك را بھ چاپ رسانیدند١٧٨٣

دوباره بھ چاپ رسید، در  ١٨۶٨ھ تحت عنوان طرحھاي شاعرانھ انتشار یافت، و در سال مجموعھ ك
  رواج شھرت 

  .رفت اي اصیل و بدیع بھ شمار مي ، در شعر انگلیسي نغمھ»بھ ستارة شبانگاھي«

بلیك نیز نظیرھر انسان با احساسي از انباشتھ شدن ثروت بیكران در دست جمعي اندك، و فقر فاسد  ویلیام
پین، گادوین، وولستنكرافت و  از این رو بھ تامس. برد و بیزار بود كنندة گروھي كثیر در كشورش رنج مي

جملگي اینان از شراب تند و قوي . سایر رادیكالھا پیوست كھ پیرامون جوزف جانسن ناشرگرد آمده بودند
ضع وي با روحي كھ در سرو و. دادند نوشیدند و آواز عدالت و برابري سر مي روشنفكري فرانسوي مي

اي  چھره«كوتاه و ستبر بود، با . داد كامال مناسبت داشت برابر ھرگونھ نظم تحمیلي حساسیت نشان مي
نمود وجعد فراوان و  اي مي موھایش زرد متمایل بھ قھوه. نجیب و سرشار از شور و حرارتي جانبخش

ھاي پیچان، رو بھ باال  ، نظیر شعلھجاي آنكھ فروریزد ھاي زلف وي بھ طره. درخشندگي مطبوعي داشت
آمد؛ و این جلوة زلفان پرجعد ھمراه با چشماني شرربار،  ایستاد و از دور چون تشعشعي بھ نظر مي مي

  ».آورد پیشاني گشاده، و سیمایي موقر و با نشاط از او ظاھري واقعًا گیرا و جذاب پدید مي

از برادر جوانش، رابرت، بھ عنوان دستیار در . كرد اي در برادستریت لندن افتتاح چاپخانھ ١٧٨۴در سال
اي  این كار كمك خواست؛ و ھمكاري این دوبرادر بسیار ثمربخش بود زیرا ھریك نسبت بھ دیگري عالقھ

در طبع وخلق  ١٧٨٧ولي رابرت بھ بیماري سل مبتال بود و مرگش در سال. آمیختھ با اخالص داشت
برایش . اش عمیقتر ساخت رجاي گذاشت و عنصر رازوري را در اندیشھاي از غم و افسردگي ب  ویلیام، رگھ

این گمان بھ یقین پیوستھ بود كھ روح رابرت را در لحظة مرگ بھ چشم دیده بود كھ بھ جانب سقف باال 
ابداع یك شیوة حكاكي شامل متن و تصویر را كھ » .كوفت دستھایش را از شادي برھم مي«رفت و  مي

تقریبًا ھمة كتابھاي بلیك با این شیوة حكاكي . قرارداشت، بھ روح رابرت انتساب داد ھردو بر لوحي فلزي
و از ھمین جاست كھ خریداران . رفت آراستھ بود و بھ بھایي از چند شیلینگ تا ده لیرة طال بھ فروش مي

  . اند آثار بلیك در دوران حیاتش بسیار معدود بوده
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. زده ترانة كوچك با عنوان آوازھاي معصومیت بود انتشار داد، اولین شاھكارش را كھ نو١٧٨٩در سال 
ھا و روایاتي  ظاھرًا وي از معصومیت، دوران قبل از بلوغ را در نظرداشت كھ طي آن دلپذیرترین افسانھ

یافت و راه رشد سالھاي بعد را روشن و ھموار  شد با شادماني مقبولیت مي كھ دربارة مسیح گفتھ مي
ال، بلیك وقتي این شاھكار را انتشار داد خود سي ودو سالھ بود؛ و وقتي ما آن اشعار بھ ھر ح. ساخت مي

كنیم كھ شاعردستخوش حالتي گشتھ است كھ دریغاگوي معصومیت از دست رفتھ بھ  خوانیم، حس مي را مي
گري كھ شاید بجا باشد قطعة مشھوري از وي را بھ یادآوریم و آن قطعھ را در برابر قطعة دی. آید نظر مي

  :پنج سال بعد خطاب بھ یك ببر سروده است قرار دھیم

  برة كوچك، تورا كھ آفریده؟ 

  داني تورا كھ آفریده؟ آیا مي

  بھ تو زندگي بخشیده، بھ تو خوراك رسانیده،

  در كنار جویبار، و برروي مرغزار

  بھ تو پوششي از شادي بخشیده،

  ھا، پشمینھ و براق؛ ترین جامھ نرم

  را كھ آفریده؟برة كوچك، تو 

  داني تو را كھ آفریده؟ آیا مي

  گویم، برة كوچك، بھ تو مي

  .گویم برة كوچك، بھ تو مي

   شود، مياو بھ نام تو خوانده 

  نامد  زیرا كھ خود را بره مي

  او فروتن و نرمخوست، 

  خود كودكي خردسال شد،او 

  من یك كودك،وتو یك بره

  .شویم ھمگي بھ نام او خوانده مي

  برة كوچك، خدا برتو رحمت آورد،

  .برة كوچك، خدا برتو رحمت آورد

در قطعة دوم . تر باشد نام دارد از این قطعھ زیباتر و دلنشین» پسرك سیاه خردسال«شاید قطعة بعد كھ 
كودك سیاھپوستي از این نكتھ بھ حیرت آمده كھ چرا پروردگار پوست وي را سیاه و تیره آفریده است، و 

pymansetareh@yahoo.com



یكدیگر بازي كنند بدون پروراند كھ كودك سیاھپوست و كودك سفیدپوست، با  رؤیاي زماني را در سر مي
لولھ «در دو قطعھ بعد از آن در شعري تحت عنوان . آنكھ سایة رنگ، بازي آنان را منغص و مشوش سازد

آید تا ھمة پسركان لولھ بخاري پاك  اي از آسمان فرود مي پندارد كھ فرشتھ شاعر چنین مي»  بخاري پاك كن
با زنھاري پایان » پنجشنبة مقدس«قطعة . خوابند بزداید كنند و مي كن را از پوشش سیاھي كھ در آن كار مي

  ».اي را از آستان خود براني پس رحم و شفقت را عزیز بدار، و مبادا كھ فرشتھ«. یابد مي

سالھایي كھ طي آن انقالب فرانسھ زبانھ كشید، آتش ایدآلیسم بھ روشني تابیدن گرفت : پنج سال سپري شد
در سال ). ١٧٩۴ - ١٧٩٢(جمعي و وحشت بدل شد  كشتار دستھ ، و سپس این آتش بھ دوزخ)١٧٩١(

، بھ موجب یك گزارش، ویلیام بلیك در مالء عام كاله سرخ نشانة انقالب برسر نھاد و بھ تامس پین ١٧٨٩
  در . پیوست تا ھردو بركلیساي رسمي انگلستان بتازند

كھ در آن بھ دنیاي آلوده بھ گناه پرداخت و سخنان ارمیاي نبي و ھوشع نبي را منعكس ساخت » پیشگویي«
خواندن این اشعار بھ كساني كھ از ابھامھاي تصنعي بیزارند توصیھ . داد و معصیت ھشدارھایي مشئوم مي

دھیم،  اي گذرا مورد بررسي قرار مي شود، ولي ھمچنانكھ این تراوشات فكري ویلیام بلیك را بھ گونھ نمي
شویم شاعر این قلمروھا را  متوجھ مي )استجو سودنبورگ كھ در حكم ھ(در قطعة وصلت بھشت ودوزخ 
یك نوع رادیكالیسم زودگذر » المثلھایي از دوزخ ضرب«برخي از . انگارد با معصومیت و تجربھ برابر مي

  :كند ري و افكار والت ویتمن، فروید، و نیچھ رابھ ذھن خواننده القا ميھاي مكتب گیاھخوا مبتني بر اندیشھ

  … .آید  ھاي سالم بدون تور یا دام بھ چنگ مي ھمة مائده

  … . واالترین كردار آن است كھ دیگري را برخود مقدم شماري

  … . اندام برھنة زن ساختة دست خداست… . غرور طاووس، شكوه خداوندي است

  … اش جان بسپارد تا آنكھ امیال پلید دروي پرورده شود ي در گھوارهبھتر است نوزاد

  ….كند و ھموست كھ در موجودات و آدمیان حضور دارد فقط خداست كھ عمل مي

  …. ھمة خداپرستیھا در سینة آدمي جاي دارد

را بھ و واالترین انسان … پرستش خداوند بدان معناست كھ موھبتھایش را در سایر آدمیان ارج بگذاریم
ورزند یا چنین مرداني را بھ اوج  آنان كھ بھ مردان بزرگ حسد مي. نیكوترین وجھي دوست بداریم

  .رسانند، از خداوند بیزارند، زیرا خداي دیگري در میان نیست مي

ھایي حاكي از شك و  ، شاعردر برابر آوازھاي معصومیت خویش، چكامھ)١٧٩۴(در آوازھاي تجربھ 
  :سراید اعتراض مي

  افروزي ببر، اي ببر كھ با درخشندگي مي اي

  در جنگلھاي شب،

  چھ دست و چھ چشم نامیرایي

  …؟  توانستھ است تقارن سھمگین تو را شكل بخشد

  اي و چھ ھنرمندیي، و چھ شانھ
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  تواند رگھا و پیھاي قلب تو را بھ پیچش آورد؟ مي

  كند،  و آن زمان كھ قلب تو بھ طپیدن آغاز مي

  آید؟ چھ پاھاي مھیبي بھ جنبش در ميچھ دستھاي مھیب و 

  ھاي خود را فرود آوردند آن زمان كھ ستارگان نیزه

  و آسمان را با اشكھاي خود آبیاري كردند،

  اش بھ تبسم در آمد؟ آیا او از دیدار آفریده

  آیا ھمان كس كھ بره را آفرید تو را ھم زندگي بخشید؟

یابد و با شادماني بھ دامان  بھ لطف خدا نجات ميدر حالي كھ در آوازھاي معصومیت، پسركي گمشده، 
شود، در آوازھاي تجربھ كھ در برابر آن قرار دارد، از كودكي سخن بھ میان  اش بازگردانده مي خانواده

. شود كند بھ ھیچ ایمان مذھبي پایبند نیست، سوزانیده مي آید كھ توسط كشیشان، بھ خاطر آنكھ اذعان مي مي
شود كھ  از مجموعة آوازھاي معصومیت، كلیساي جامع سنت پول توصیف مي»  قدسپنجشنبة م«در قطعة 

پنجشنبة «در قطعة . در آن جمعي از كودكان شاد و معصوم بھ خواندن آوازھاي مذھبي سرگرم ھستند
  :پرسد از مجموعة آوازھاي تجربھ شاعر این چنین مي» مقدس

  آیا دیدن این منظره چیز مقدسي است

  ني و پربار،در یك سرزمین غ

  كھ كودكان خردسال گرفتار بینوایي باشند، 

  با سرما ودستھاي رباخواران تغذیھ شوند؟

  شود آواز گفت؟ آیا این فریاد لرزان را مي

  تواند آواز شادماني باشد؟ آیا این مي

  در حالي كھ جملگي كودكان گرفتارفقرند؟

  .روزي است اینجا سرزمین فقر و تیره

زیرا . رسد اریھا و نارواییھا، انقالب، دیگر درمان و چارة مؤثري بھ نظر نميدر برابر چنین ناھنج
بلیك كھ از » .شد كرد و خود بھ جاي آن، ستمكار جبار دیگر مي آھنین، سر ستمكار جبار را خرد مي دست«

این در . جست آمیز دلسرد و نومید شده بود در آن باقیماندة معتقدات مذھبي خود تسالیي مي شورش خشونت
گرایي، ابزار تفوق زرنگھا علیھ آدمھاي  اعتماد شده بود زیرا آن را خدمتكار مادي زمان، وي بھ علوم بي

ھنر، درخت حیات است، علم «. انگاشت پیرایگي مي خوب و معصوم، و قدرتي در مقابل سادگي و بي
  »  .درخت مرگ، و خداوند ھمان مسیح است

شعر پرداخت، خوانندگان كمتري براي خویش فراھم آورد، و  ، بلیك كمتر بھ سرودن١٨١٨پس از سال 
از سن شصت سالگي بھ بعد زماني فرارسید كھ وي تا آن . زندگي را از راه ھنر خود در حكاكي تأمین كرد

pymansetareh@yahoo.com



. ھاي تبلیغاتي پرداخت ھاي وجوود بھ حكاكي آگھي اندازه دستخوش تنگدستي شد كھ اجبارًا، براي سفالینھ
ھمین شخص بود كھ مصور ساختن كتاب ایوب پیمبر و . ن لینل بھ حمایتش برخاست، جا١٨١٩در سال 

كار نھایي بھ پایان برسد، مرگ در سال  ولي قبل از اینكھ این. كمدي االھي دانتھ را بھ او سفارش داد
اي  بر گورش قطعھ سنگي ننھادند ولي درست یك قرن بعد از درگذشتش، لوحھ. بھ سراغش آمد ١٨٢٧

، از پیكرة مفرغي بلیك ساختة سرجیكب اپستاین پیكرتراش نامدار، ١٩۵٧نصب شد و در سال  برمدفنش
  دركلیساي 

نھضت رمانتیسم . زماني كھ ویلیام بلیك در گذشت، انتقال بھ دوران رمانتسیم بھ مرحلة تكمیل و نھایي رسید
مجموعة شعرتامسن تحت : ددر اوج قدرت نھضت كالسیسیسم آغاز شده بود و از جملھ شواھد آن اینھا بو

، مرثیة )١٧۴٧(، داستان كالریساھارلو اثرریچاردسن )١٧۴٧(، قصاید كالینز )١٧٣٠(عنوان فصول 
، داستان فینگال اثر مكفرسن )١٧۶١(، داستان ژولي ھلوئیز جدید اثرژان ژاك روسو )١٧۵١(تامس گري 

از شعر كھن انگلیسي گردآوري پرسي ، یادگارھایي )١٧۶۴(، داستان دژ اوترانتو اثر والپول )١٧۶٢(
و سرانجام داستان ورتر  چترتن،ھاي اسكاتلندي و آلماني، مجعوالت مشھور و قابل توجھ  ، چكامھ)١٧۶٨(

اي، ودر وجود ھر دختر و پسر  نھا، درھر خانھدر واقع، رمانتیكھایي كھ در ھمة دورا). ١٧٧۴(اثرگوتھ 
اي بوده و  كالسیسیسم یك ساخت پایدار متكي برقاعده و ضابطة بازدارنده. جواني وجود داشتھ است

  .كرده است ھا و شور و ھیجانھایي كھ نظیر آتش مذاب در خون جریان دارد سنگیني مي برانگیزه

آن زمان كھ دستخوش سقوط شد، آزادي را با خود بھ ارمغان  آنگاه انقالب فرانسھ از راه رسید، و حتي در
احساس، تصور و تخیل، . ھا و اشكال كھن قانون و نظم، اعتبار و توان خود را از دست داد شیوه. آورد

جوانان بھ آتش شعر و ھنر تحت . ھاي كھن تندي و صالبت، در كالم وعمل آزاد شد شوق و آرزو، انگیزه
ة ادبي، ھرگونھ ممنوعیت اخالق، ھرگونھ شعائر اجباري و در ھرسرزمین پوشیده ھرگونھ ضابطھ و قاعد

اي  ، وردزورث و كولریج متفقًا شروع بھ سرودن اشعار و نوشتن مقدمھ١٧٩٨درسال . از قانون دامن زدند
برنز و والتر سكات در بیان عشق و عصیان . ھاي غنایي مشھور شد كردند كھ مجموعًا تحت عنوان چكامھ

سپاھیان ناپلئون، آزمونھا و محكھا را با شتابي . جنگ در اسكاتلند بھ ترنم و منظومھ سرایي آغاز كردند و
در ھمھ جا، ادبیات بھ عنوان صداي . گسترد، درھم فرو ریختند بیشتر از آنچھ انقالب رؤیاي خویش را مي

  فصل بیست ویكمكمتر زماني . آزادي و عصیان در آمده بود

  

  دریاچھشاعران 

١٨- ١٧٧٠۵٠  

I  - حال وھوا  

دھیم، نھ بھ خاطر آنكھ این سھ  در اینجا ما وردزورث، كولریج وساوذي را خامدستانھ در یك فصل قرار مي
نھ، چنین نكردند؛ و نھ از لحاظ آنكھ در شخصیتھاي آثارشان روحي و  - نفر مكتبي را بنیان گذاردند

ادویي كولریج در رمز و راز و در ارواح و اسراري نظم ج. گر ساختھ باشند جوھري مشترك را جلوه
در حالي كھ وردزورث، در شعري آمیختھ با نثرمسجع با وضعي شاد و خرسند دربارة زنان . مستغرق بود

كولریج زندگیش با رمانتیسم توأم بود و چون . گفت و مردان و كودكان عادي و چیزھاي زندگي سخن مي
. موجودي سرشار از احساس، ھوسھا و توھمھا، امیدھاو بیمھا بود. بستیك رمانتیك نیز چشم از جھان فرو

رغم اظھارات  وردزورث بھ استثناي دورة كوتاھي در فرانسھ، كھ بھ رمانتیسم گرایش پیدا كرد، وعلي

pymansetareh@yahoo.com



كارانھ آرام و خونسردبود، آنچنانكھ  ، ذاتًا یك كالسیك و بھ وضعي محافظھ١٧٩٨اش در سال  عصیانگرانھ
اما ساوذي شعري رمانتیك داشت كھ درآمدي نیز نصیبش . نیز ھمین وضع را داشت جورج كراب

در سیاستمداري و . كرد ساخت، ولي نثرش آمیختھ با احتیاط و اعتدال بود و با نثر درایدن برابري مي مي
ش شمرد، و زندگی سیاستداني بھ آن حد از پختگي رسیده بود كھ وضع موجود زمانش را مغتنم و گرامي مي

كھ با ثبات زندگي زناشویي و دوستیھاي آمیختھ با اخالص و صمیمیت توأم بود كمابیش با سرگردانیھاي 
عاطفي، فلسفي، مالي و جغرافیایي شاعر دیگري شباھت داشت كھ با او زماني رؤیاي تشكیل مدینة فاضلھ 

  .پخت در سر مي ساسكوینھا،  ھاي رودخانة جمعي در كناره را براي زندگي دستھ

  دادند كھ چندین سال در ناحیة  توان گفت این سھ مرد مكتبي را فقط بھ آن معنا تشكیل مي  مي

اي از  آلود و باراني با مجموعھ اي مھ ناحیھ. بردند واقع در شمال غربي انگلستان بھ سر مي ھا، دریاچھ
آمبلساید، (گون كھ از منطقة كندل تا ویندرمیر  نقره» ھایي دریاچھ«كوھستانھاي رازآمیز پوشیده در ابر و

انگیزترین مناطق سیارة  را یكي از زیباترین و دل) رایدل واتر، گراسمیر، درونت واتر، كسیك تاكاكرماوث
فقط یك ھزار  -كھ چون برج شكوھمندي سر بھ آسمان ندارد -مرتفعترین كوھستان این منطقھ. سازد ما مي

اي است كھ براي گرفتاران بھ بیماري سل چندان مناسب نیست، زیرا در آنجا  متر ارتفاع دارد و ناحیھ
گیرد، و خورشید ھم  اي مھرآمیزدر بر مي رد؛ ولي مھ، كوھستانھا را بھ شیوهبا تقریبًا ھر روز باران مي

اند، تلون  ساكنان آن ناحیھ، كھ بدان گونھ آب وھوا خوگرفتھ. دھد دمد و خودي نشان مي تقریبًا ھر روز مي
اي توانند از صفا و آرامش روستاھا، درختان ھمیشھ سبز، وگلھ كنند زیرا در عوض مي ھوا را تحمل مي

لرزند، لذت ببرند و در ھمان حال، حضور  فراوان و پرشكوه كھ در زیر پوششي از ژالھ، شادمانھ مي
. ھا طنین افكن است احساس كنند ارواح كولریج دیوانھ و وردزورث استوار را كھ صدایشان در دره

طور متناوب در  كولریج بھ. وردزورث در كاكرماوث دیده بھ دنیا گشود و در گراسمیر بدرود زندگي گفت
در ادوار مختلف دكوینسي، . كرد، و ساوذي چھل سال از عمر خویش را در آنجا گذراند كسیك زندگي مي

تامس آرنلد و راسكین در آنجا بھ سر بردند و براي دوراني كوتاه، والترسكات وشلي، كارالیل و كیتس نیز 
و بزرگواري را كھ قبل از ایشان در آنجا درنگ اي از باغ عدن را بیابند و شاعران برجستھ  آمدند تا نمونھ

  .كرده بودند بھ خاطرآورند

II - ١٧٩٧ -١٧٧٠: وردزورث   

ھاي كتاني درشھر  كوكسان نام داشت دختر یك بزاز فروشندة پارچھ  مادرش كھ در زمان دوشیزگي آن
ر سمت نمایندة امور ھا بود و پدرش، جان وردزورث، وكیل مدافعي بود كھ د پنریث واقع درناحیة دریاچھ

آن و جان در خانة مرفھ خویش در كاكرماوث، . بازرگاني سرجیمز لوثر، بھ زندگي مرفھي دست یافتھ بود
دار   ریچارد كھ حرفة وكالت را برگزید و ادارة امور مالي برادر شاعرش را عھده: داراي پنج فرزند شدند

تند؛ جان كھ دریانوردي پیشھ كرد، بھ دریا رفت گشت؛ ویلیام و داروئي كھ در این بحث مطمح نظر ما ھس
و در یك سانحة كشتي شكستگي جان سپرد؛ و سرانجام كریستوفر كھ مردي محقق از كار درآمد و تا بدان 

بھ دالیلي كھ اكنون . پایھ رسید كھ ریاست ترینیتي كالج در دانشگاه كیمبریج بر عھدة وي محول شد
دیده بھ  ١٧٧١یا آمدن خواھرش داروثي، كھ یك سال بعد از او درسال فراموش شده است، ویلیام تا بھ دن

  . دنیا گشود، از غسل تعمید نصیب نیافت

خیز موجب شد كھ محبت سراسر عمرشان نسبت بھ یكدیگرتضمین شود  چنانكھ گفتي ھمین رویداد بركت - 
  .و دوام یابد

در مجذوبیت و شیفتگي برادرش . داروثي بیشتر از ھریك از برادرانش، دوست دوران كودكي ویلیام بود
ویلیام موجودي تیزھوش . گریھاي رنگارنگ طبیعي كھ آنان را در میان گرفتھ بود سھیم بود در برابر جلوه

رنگ گیاھان چابكتر  جست، و در دریافت شكل و و حساس بود؛ داروثي از این بابت از برادرش پیشي مي
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آوردنھاي   یافت حاالت ودم بر ھا و رنگھاي درختان و نباتات را درمي از وي بود؛ زیبایي و تنوع جلوه
برد و از مھتابي كھ  مقصد و آرام ابرھا لذت مي ستود، از سرگرداني و حركات ظاھرًا بي درختان را مي
شاعر ما از خواھرش برایمان چنین . شد ست ميپاشید سرم ھا با لطافت و نرمي نقره مي برپھنة دریاچھ

داروثي میل بھ شكار را در برادرش كھ سر در پي »  .بھ من دیدگاني داد، بھ من گوشھایي بخشید«گوید  مي
كشت، رام كرد؛ و براین نكتھ اصرار ورزید كھ او دیگر نباید ھرگز  گذاشت و آنھا را مي جانداران مي

  .جانداري را بیازارد

پدرشان سرگشتھ از این . او و برادرش در حرمان از دست دادن مادر گریستند. وثي، ھفتسالھ شدوقتي دار
خودش را در زیر انبوه كارھایش مدفون ساخت تا آن . رویداد، از اختیار كردن ھمسري دیگر سر باز زد

اي  وثي نصیب عمھدار. غم را فراموش كند و فرزندانش را بھ خانة بستگان فرستاد تا نزد آنان زندگي كنند
. توانست فقط در دوران تعطیالت برادرش را ببیند در ھالیفاكس در والیت یوركشر شد و بدین سان مي

در آنجا بھ . بھ مدرسة خوبي در ھاوكزھد نزدیك دریاچة ویندرمیر فرستاده شد ١٧٧٩ویلیام در سال 
» بافتن اشعار«ھ خود آن را تحصیل آثار كالسیك یوناني و التیني پرداخت و شروع بھ كاري كرد ك

  .نامید مي

ھاي حول و حوش مدرسھ در شكل بخشیدن بھ منش ویلیام و شعر  رسد جنگلھا ودریاچھ ولي بھ نظر مي
آدمي غیر اجتماعي و مردم گریز . خواند نقش مؤثري بازي كرد سرودنش از كتابھایي كھ در مدرسھ مي

كرد و گاھي در یك گردھمایي  وجوانان شركت مينبود، با سایر پسران مدرسھ در بازیھاي مخصوص ن
ولي بیشتر اوقات بھ تنھایي از . پیوست ھاي محلي بھ ھمكالسانش مي شبانة پرسر و صدا در یكي از میخانھ

ھا و در كنارة رودخانة استویت واتر یا دریاچة  افتاد، بر فرازو نشیب تپھ آمد؛ بھ راه مي مدرسھ بیرون مي
مند بھ مشاھدة تنوع آن،  اعتنا بھ وضع ھوا وعالقھ گاه بھ گاه، بي. شد مشغول ميزدن  ویندرمیر بھ قدم

گذرانید و با  توجھ بھ آنكھ ممكن بود گم شود و با مخاطراتي روبھ رو گردد، راھپیماییھایش را از حد مي بي
یابند، با آن  راه ميھاي اعماق اجتماع  پروا بھ گوشھ و كناره بیمھا و ھراسھایي آشنا شد كھ جوانان، وقتي بي

ولي بتدریج با روح پنھان در رشد گیاھان، با بازي وتالش حیوانات، با غرور . كنند آشنایي پیدا مي
. شد آمد آشنا مي كردنھاي آسمان كھ ھر لحظھ بھ رنگي و نقشي در مي كوھستانھا و با تبسمھا و رو ترش

  ابرھا با او بھ زبانگویي انواع صداھا از كشتزار و جنگل، و در قلة كوھھا و 

زباني كھ رمزآمیزتر و ظریفتر از آن بود كھ بھ قالب كلمات درآید، ولي ویلیام  -گفتند خاص خود سخن مي
بخشیدكھ تنوع وكثرت انبوه چیزھا در پیرامون  كرد و بھ او این اطمینان را مي شنید حس مي آنچھ را مي

اي از پروردگاریست كھ بزرگتر و نزدیكتر از آن  وي، یك ساز و كار كوركورانة ماده نیست، بلكھ جلوه
از حاصل این گردشھا و . خداي دور و خاموش و بیشكل است كھ در دنیاي نمازھا و دعاھایش وجود دارد

اختیار از وجودش بھ خارج تراوش  گرایي دلگیر و ستایشي كھ بي تأملھا براي ویلیام مشربي از درون
  .كرد، پدیدآمد مي

حساب وكتاب وي، مرافعھ و  براي روشن شدن تكلیف ماترك بي. اگھان پدر درگذشت، ن١٧٨٣در سال 
اي كھ سرجیمزلوثر بھ متوفي بدھكار  لیره ۴٧٠٠تشریفات طوالني و پرخرجي الزم آمد و پرداخت مبلغ 

و لیره نشد،  ۶٠٠بود آن قدر بھ عھدة تعویق افتاد كھ سھم نقدي ھر یك از فرزندان از ماترك پدر، بیش از 
ولي برادرش ریچارد بھ ھر . كرد این مبلغ بھ ھیچ روي تكافوي ھزینة ادامة تحصیل مرتب آنان را نمي

  .ترتیب بود امكاناتي فراھم آورد و توانست بھ ویلیام كمك كند تا وي دورة مدرسة ھاوكزھد را بگذراند

لج سنت جان بھ تحصیل و دركا» راه یافت«ویلیام وردزورث بھ دانشگاه كیمبریج  ١٧٨٧در اكتبر سال 
یكي از عموھا، بھ رئیس كالج قبوالند كھ یك بورس تحصیلي در اختیار ویلیام بگذارد؛ و امیدش . پرداخت

اي تحصیل كند كھ سرانجام در زمرة كشیشان كلیساي انگلیكان درآید و  آن بود كھ این برادرزاده در رشتھ
ام بھ جاي پرداختن بھ دروسي كھ او را براي كشیش اما ویلی. از نظر مالي، دیگر سربار بستگانش نباشد

شدن آماده سازد، آنچھ را مطبوع طبع و ذوقش بود برگزید؛ در آثار چاسر، سپنسر، شكسپیر و میلتن تبحر 
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ظاھرًا . و نسبت بھ حضور اجباري روزي دوبار در نمازخانة كالج بانگ اعتراض برداشت - پیدا كرد
توان چنین  ولي مي. اي پاي ایمان موروثیش را سست ساختھ بود ندازهآثاري كھ مطالعھ كرده بود تا ا

انگاشت كھ از آن ایمان موروثي ھنوز آثار زیادي برجاي بود زیرا افكار ولتر در ذھن ویلیام جوان 
  .نشست كرد و بھ دلش نمي سنگیني مي

اندازھایشان  و نفري پس، یك ھمشاگردي اھل ویلز را بھ نام رابرت جونز تشویق كرد تا د١٧٩٠در ژوئیة 
این دو، تا دریاچة كومو . لیره رسید پیاده قارة اروپا را بپیمایند ٢٠را روي ھم بگذارند و ھمین كھ بھ 

درشمال ایتالیا رفتند و از آنجا بھ جانب مشرق و بھ سویس روي آوردند؛ چون پولشان تھ كشید، خود را با 
كارقبل از آن عمل شد كھ كاسة صبر وخشم اولیاي دانشگاه  شتاب بھ انگلستان و كیمبریج رسانیدند و این

وردزورث غفلت یكسالة دیدار نكردن با . كھ بھ این ھردو فرصت تحصیل رایگان داده بودند لبریز شود
بھ منزل كشیش فورنست واقع در ناریچ رفت و . داروثي را در تعطیالت میالد مسیح آن سال جبران كرد

اي بھ دوستش جین پوالرد در این باره چنین نوشت  داروثي در نامھ. بھ سرآورد آن تعطیالت را با داروثي
  ما ھر روز صبح دوساعت «

تا وقتي در كنار او بودم ھرگز بھ سرماي ! آه، جین… گذراندیم  زدن در آنجا مي و تا ساعت شش را بھ قدم
زه دھد خانھ و زندگي را برایش داروثي امیدوار بود برادرش كشیش شود و بھ او اجا» .اندیشیدم ھوا نمي

  .مرتب نگاه دارد

جایي كھ « - التحصیل شد، با رفتن بھ لندن از دانشگاه كیمبریج فارغ ١٧٩١وقتي وردزورث در ژانویة 
در ماه مھ . بسیاري از امیدواران بھ خود را مأیوس ساخت - » چھارماه تمام در ابھام و گمنامي بھ سربرد

متر  ١٠٨۵بھ ارتفاع  سنودنآن دو از كوه . وگشت پیاده در ویلز آغاز كرد بار دیگر ھمراه جونز بھ سیر
نوامبر بھ تنھایي مجددًا از مانش عبور  ٢٧در . صعود كردند تا بتوانند از فراز قلھ ناظر دمیدن آفتاب باشند

  .د را بھ فرانسھ رسانیدكرد وخو

یك قانون اساسي براساس اصول : در آن زمان، انقالب فرانسھ در شكوھمندترین مرحلة خود بود
و در چنین احوالي ! آزدایخواھي تدوین شده بود؛ اعالمیة حقوق بشر را در سراسر دنیا انتشار داده بود

موده بود در برابر آن غریو نمود جواني حساس كھ ھنوز در فلسفة آدمي ناآز چگونھ ممكن مي
خواھي و برادري جھاني مجذوب نشود؟ در مورد فاضل تھیدستي كھ از برخي مھتران صاحب نام  عدالت

) اش را پس از مرگ پدر وردزورث نپرداختھ بود از جملھ سرجیمزلوثر كھ بدھي(وعنوان زجركشیده بود 
نام پیش درآمد مشتمل بر شرح حال خویشتن شد تصور كرد آن فرانسویاني را، كھ در اثري بھ  چگونھ مي

  : ستوده بود، محكوم شمارد؟ فرانسویاني كھ

  داشتند چیزي براي نگریستن عرضھ مي

  از جمھوریي كھ درآن جملگي مردمان 

  ایستادند، كھ در آن ھمة ما برابر بودیم، اي برابر مي بر زمینھ

  ند،ھمگي قرین شرف و سرفرازي، آن چنانكھ اعضاي یك پیكر باش

  از جملھ فاضالن و آدمھاي محترم؛ جایي كھ باالتر از ھمة اینھا

  دستیابي بھ امتیازات براي ھمھ میسر بود، 

  و احترام بھ مال و جاه آن قدر نبود
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  كھ احترام بھ استعداد، ارزش و صنعت بالنده

دست بھ  وقتي وردزورث بھ فرانسھ رسید، از شھامت و شور ملتي كھ بھ طیب خاطر بھ پا خواستھ و
 - اسلحھ برده بودند تا در برابر تھدیدھاي دوك برونسویك در جھت سركوب ساختن انقالب، ایستادگي كنند

سخت بھ  - آن ھم در برابر كسي كھ درصدد بود اگر پاریس مقاومت كند، آن شھر را با خاك یكسان سازد
این افسر گرچھ . وپویي آشنا شدوردزورث با یكي از افسران ارتش انقالبي، بھ نام میشل دوب. ھیجان آمد

كرد باید از فرانسھ در برابر  ، در آن موقع احساس مي»العاده اشرافي برخاستھ بود از خانداني فوق«
  مشاھدة آن ایمان و اخالص وارستھ از مالحظات طبقاتي در آن افسر فرانسوي، . مھاجمان دفاع كند

. تواند براي پیش بردن اھداف انقالب سودمند افتد زه مياو را بدین اندیشھ واداشت كھ خودش نیز تا چھ اندا
در ھمان احوال دریافت كھ وي ضعیفتراز آن است كھ بتواند سالح بردوش گیرد و بھ زبان فرانسھ نیز 

بنابراین در . كمتر از آن آشنایي داشت كھ موفق بھ انجام خدمتي در یك سمت غیر نظامي یا سیاسي بشود
زباني كھ شنیدن از لبان یك زن بسیار  - ند و بھ آموختن زبان فرانسھ ھمت گماشتاورلئان رحل اقامت افك

  .نمود آمیز مي اي گیج كننده فریب فریبنده و افسون كننده بود و از نظر امالء بھ شیوه

اي زائد و ناضروري یافت معلمش زن جوان  وردزورث، زبان فرانسھ را زباني بسیار جذاب ولي تا اندازه
با محبتي بھ نام آنت والون بود كھ نھ تنھا معلم زبانش بود بلكھ در تعلیم درس عشق نیز بھ  و خونگرم و

توانست چیزي بھ معلمش بدھد جزآنكھ او  در برابر این ھمھ، وردزورث نمي. داد شاگردش شوقي نشان مي
حالي كھ وردزورث در آن زمان بیست ویك سالھ بود در . را از شراب شور و جواني خود سیراب سازد

ھنگامي كھ حاصل آن عشق و كامجویي در دخترك ظاھر گشت، آنت بھ این . آنت بیست وپنج سال داشت
آیا : ولي براي وردزورث این پرسش پیش آمد. فكر افتاد كھ استحقاق دریافت یك حلقة ازدواج را دارد
ر در فرانسھ دوام بیاورد؟ توانست بھ عنوان یك شوھ خودش كھ بھ التیني بیشتر از فرانسھ آشنایي داشت مي

  توانست در انگلستان طرفدار نھضت پیرایشگري بھ سر برد؟ نمود، مي یا دخترك، كھ كاتولیك مشركي مي

، آنت را در اورلئان بر جاي گذاشت و خود بھ پاریس ١٧٩٢اكتبر  ٢٩بدین سان بود كھ وردزورث در 
داد  جب آن بھ شخصي بھ نام دوفور اختیار مياي را امضاء كرد كھ بھ مو قبل از حركت نامھ. عزیمت كرد

كشید  بھ عنوان نمایندة پدر غایب، در مراسم نامگذاري و غسل تعمید فرزندي كھ آنت انتظار آن را مي
  .دسامبر بھ دنیا آمد و كارولین نامیده شد ١۵این فرزند در تاریخ. حضور یابد

در . را در عوالم انقالب مستغرق ساختھ بودبرد، خود  در این زمان، وردزورث كھ در پاریس بھ سر مي
در میان ژیروندنھا براي : زد جست؛ بھ مجلس قانونگذاري سر مي  گردھماییھاي باشگاه ژاكوبنھا شركت مي

خود دوستاني گردآورد؛ تب آن روزھا بر وجودش غلبھ كرد تا آنجایي كھ خود را در مركز رویدادھاي 
  :داشت پنداشت و احساس خویش را چنین بیان مي تكاندھندة دنیا و سازندة تاریخ مي

  ر آن سپیده دم، سعادتي بود؛ زنده بودن د

  !نمود ولي جوان بودن، در بھشت بودن مي

داد دیگر حاضر بھ فرستادن پولي نیست و  اي از برادرش ریچارد رسید كھ در آن خبر مي آنگاه نامھ
نظر بھ آنكھ انقالب وسیلة تأمین معاش براي او . دددرنگ بھ انگلستان بازگر اصرار ورزیده بود ویلیام بي

  ساخت، بھ لندن  فراھم نمي

ریچارد درعین حال كھ ھمچنان برادري با محبت ودلسوز بود در تصمیم . كمكھاي خانوادگي را آب كند
عموي ویلیام كوكسان، كشیش بخش فورنست و میزبان . خویش سخت ایستاد و از كمك دریغ ورزید
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ھزینة تحصیل را بدین منظور پرداختھ بود كھ جوان بھ خدمت كلیسا درآید از پرداخت پول  داروثي ھم كھ
  .دست و پایي از كار درآمده بود و پذیرایي از او در خانة خود امتناع ورزید، چرا كھ در عوض ژاكوبن بي

، در مقام یك اي برگزیده بود او كھ شاعري را بھ عنوان حرفھ. ویلیام از بیمھري بستگانش سخت رنجید
كرد استحقاق آن را دارد كھ از محبت و پشتیباني مالي  مخلص خاص و سرسپردة موز االھة شعر، حس مي

از آن پس با جسارت مشھودي با رادیكالھایي كھ كتابفروشي جانسن را . برادر و عمویش برخوردارشود
در پنجاه . ب فرانسھ ادامھ دادكانون خویش ساختھ بودند درھم آمیخت و بھ پشتیباني علني خود از انقال

سرود و انتشار داد انقالب فرانسھ را  ١٧٩٣مصراع آخرین مجموعة طرحھاي توصیفي كھ آن را در سال
بھ طور خصوصي نیز، آن . نھ تنھا بھ عنوان رھاسازندة یك ملت بلكھ چون آزاد كنندة بالقوة بشریت، ستود

وستانش اعتراف كرد، در آن زمان از پیروزیھاي فرانسویان چنانكھ پس از پایان یافتن ماجراي انقالب بھ د
شدند و بدون  در آن زمان كھ انگلیسیان، ھزار ھزار دستخوش ھزیمت مي«كرد، حتي  احساس شعف مي

، فرانسھ رسمًا بھ انگلستان ١٧٩٣در اول فوریة » .افتادند برخورداري از افتخار در میدان نبرد بر خاك مي
اي از آنت بھ دست وردزورث رسید كھ از او تمنا كرده بود بھ سویش  ه مارس نامھدرما. اعالن جنگ داد

وردزورث، آنت را . بازگردد ولي در آن موقع، عبور از دریاي مانش براي غیرنظامیان ممنوع بود
كوشد دل  بینیم كھ مي نھ سال بعد، وردزورث را مي. داشت فراموش نكرد و اندیشة او وجدانش را رنجھ مي

طلب  در طول آن سالھا، آنت یك سلطنت. رك را بھ دست آورد و عذر بیمھریھاي گذشتھ را بخواھددخت
  .برد افراطي شد و وردزورث نیز بتدریج بھ فضیلتھاي نظام مشروطة انگلستان پي

، و گیوتین سر دوستاني را كھ در میان ژیروندنھا )١٧٩۴(ھنگامي كھ دوران وحشت در فرانسھ فرارسید
ن وردزورث بودند، بیدریغ درو كرد، ایمانش بھ انقالب فرانسھ روبھ زوال نھاد، در این زمان، مورد تحسی

مطالعة این كتاب، . تفحص دراصول عدالت سیاسي شده بود: وردزورث سخت مجذوب كتاب ویلیام گادوین
ذیھ شود برحذر رادیكالیسم را تقویت كرد ولي او را از تعلق خاطر بھ انقالباتي كھ از خون انقالبیون تغ

با گادوین مالقات كرد و مجذوب شخصیت وافكار و گفتار وي شد تا بدان حد كھ در  ١٧٩۵در سال . داشت
حتي زماني كھ وردزورث بھ صورت یك . آن سال ھفت بار براي دیدار فیلسوف نامدار بھ خانة وي رفت

داد و رشتة این دوستي فقط با مرگ  كار پرحرارت در آمده بود باز دوستي خود را با گادوین ادامھ محافظھ
  .گسستھ شد ١٨٣۶گادوین در سال 

وردزورث بدون . لیره براي وردزورث برجاي نھاد ٩٠٠، ریزلي كالورت، میراثي بھ مبلغ ١٧٩۵سال 
لیره از این میراث را بھ دوستش بزیل مانتیگیو كھ در  ٣٠٠آنكھ پروایي كند و احتیاط بھ خرج دھد مبلغ 

لیرة دیگر نیز بھ دوست صمیمي بزیل وام داد ودر ھر دو  ٢٠٠ي شھرتي داشت وام داد؛ اسراف و ولخرج
. در سال عایدش شود% ١٠اي كھ بھ رھن گرفتھ بود در آمدي معادل  مورد امیدش بر این بود كھ از وثیقھ

ھ كھ بھ طور بسیار نامرتبي پرداخت(لیره در سال  ۵٠اي بھ میزان  كرد كھ بھره وردزورث حساب مي
شد، كافي  لیرة داروثي برآن افزوده مي ٢٠لیرة باقي مانده، حتي اگر مستمري سالي  ۴٠٠بھ عالوة ) شد مي

اي دست وپا كنند و در آن حكومت شعر و محبت را برقرار  نبود تا رؤیاي خواھرش را براي آنكھ كلبھ
ھل بریستول بھ مدد آمد و ولي درست در ھمین موقع دوست دیگري بھ نام جان پیني ا. سازند، تحقق بخشد

این منزل بھ نام . منزل مھیا و مفروش خود را در دورست برایگان در اختیار آن خواھر و برادر نھاد
، وردزورث و داروثي در آنجا سكني گزیدندوتا ژوئن ١٧٩۵سپتامبر  ٢۶در . ریسداون الج موسوم بود

  .ردندزندگي آمیختھ با فراغت و سعادتي را در آن بھ سر آو ١٧٩٧

در این موقع وردزورث جواني بود بیست وپنج سالھ، با قامتي میانھ، الغرو با پشتي خمیده، موھایش با 
اعتنا و عاري از نظم بر روي گوشھا وپشت گردنش آویزان بود و چشمان تیره و اندوھگینش بھ  حالتي بي

پیچازي مرسوم بین شبانان و  شلواري از پارچة. اش اندكي تیزتر از حدمعمول سوي پایین نگران و بیني
. داد اي رنگ و دستمالي سیاھرنگ كھ در حكم كراوات بود، جامة وي را تشكیل مي سرداري گشاده و قھوه

نمود ولي موجودي قوي و پرانرژي، با روحي سرشار از قدرت و داراي  از نظر بدني نحیف و باریك مي
ویترین مھمانانش پیشي جوید و بھ یاري تبر و بازوانش، توانست از ق در راھپیمایي مي. اي استوار بود اراده
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آن قدر حساس بود كھ . آورد پیوستھ فروزان نگاه دارد شكست و گردمي بخاري منزل را با ھیزمي كھ مي
برد، بھ خصوص زماني كھ بھ سراییدن شعر  از سردرد رنج مي. شاعران، و آن قدر عصبي كھ زنان

شد؛ زماني بھ فكر افتاد كھ  خیلي زود اشكش جاري مي. وش مالیخولیا بودغالبًا افسرده ودستخ. پرداخت مي
ولي این اندیشھ جز یك الف دلیري نبود كھ در آن زمان بین ھنرمندان و شاعران رواج . خودكشي كند
آدمي بود زودفراگیرنده، مغرور، سرگرم و مجذوب كار خویشتن؛ مطمئن از حساسیت . فراوان داشت

ت درك و فھمش؛ در ھمان حال كھ خود را از اینكھ ازروي بیدقتي، در جایي بذري از العاده و قدر فوق
دانست، نسبت بھ اعتالي اخالقي خویش نیز  وجودش افشانده و فرزندي بھ بار آورده است قابل بخشش مي

ولي در برابر طبیعت، موجودي بس فروتن بود، خود را خدمتگزار در طبیعت . خاطري آسوده داشت
  .پنداشت انگاشت؛ و صداي طبیعت را براي آموزش بشریت الزم مي مي

  اندامي ظریف و شكننده و با سیمایي رنگ یافتھ و سوختھ از گردشھاي : داروثي نقطة مقابل برادرش بود

یك لحظھ . داشت كرد و اورا شاد نگاه مي شاید ھم این خدمت، خودخواھیش را از ھرجھت ارضا مي -بود
داشت؛ بھ  شان را براي وي پاكیزه و گرم و آسوده نگاه مي داد؛ آشیانھ بھ خود راه نمي در نبوغ برادر شك

گاه بیماري، پرستار و غمخوارش بود؛ ظریفترین زیباییھا و شگفتیھاي طبیعت را با آنچھ وردزورث 
یافت بردفتر  كرد و آنچھ را مي نامید، جستجو مي مي» پرتوھاي برجھنده از چشمان وحشي تو«

داروثي عالوه . برداري برادر قرار گیرد نگاشت تا ھم بھ یاد خودش بماند و ھم مورد بھره اشتھایش ميیادد
ازگوش ) بھ طور عیان(گاه  ھیچ. انداخت برچشمان، گوشھا و دستھایش را نیز در خدمت برادر بھ كار مي

ھاي برادر را بھ  كھ سرودهكرد و از این خواند، احساس خستگي نمي دادن بھ برادر كھ اشعارش را بر او مي
وردزورث نیز در مقابل نسبت بھ این خواھرفداكار احساس . نشست خطي خوانا یادداشت كند باز نمي

با ھمان چشماني كھ بھ عزیزترین و كم توقعترین ھواخواھان خود . داشت -شائبھ ولي بي -عشقي عمیق
شاخكي جانبي و لطیف و باارزش كھ  وردزورث این خواھر را چون: كرد نگریست بر او ھم نظر مي مي

  .انگاشت از وجود خودش رستھ بود، مي

 ۵٠وردزورث و خواھرش براي آنكھ بتوانند كاشانة خود را بھ صورت یك كانون خانوادگي در آورند و
لیره بردر آمد سالیانھ بیفزایند، بزیل سھ سالھ، فرزند بزیل مانتیگیو را تحت سرپرستي و نگھداري خود 

از یك نھال لرزان «دیدند آن كودك، تحت سرپرستي آنان،  و از این بابت بسیار شادمان بودند كھ ميگرفتند 
در بھار سال » .و نیم تشنھ بھ صورت پسركي بیباك، پرشور و درحال رشد و شكوفایي، متحول شده است

آنگاه در تاریخ . د، دوست داروثي بھ نام مري ھاچینسن از پنریث آمد تا پنجم ژوئن نزد آن دو بمان١٧٩٧
اي كھ خود عاشق شعربود، بھ نامة دعوتي كھ وردزورث برایش  ششم ژوئن، جوان بیست وپنجسالھ

فرستاده بود بھ شیوة فیض بخش خویش پاسخ داد، از روي دروازة كشتزار جھید، سراسر كشتزار را با 
  .این شخص كولریج بود. قدم نھادگامھاي بلند پیمود و شاد و پرتوان بھ زندگي ویلیام و داروثي وردزورث 

III  - ١٧٩۴ - ١٧٧٢: كولریج  

از نظراستعدادھا، جذابیتھا، افكار، رنجھا، . نماید از جمعي كھ مورد بحث ماست، كولریج از ھمھ جالبتر مي
مسیري را از ایدئالیسم تا مصیبت و بدبختي در قلمرو . دردھا و خطاھا از دیگران بسي متنوعتر است

ھایي ربود و بھ نام  اي كھ الھامبخش وي بود نكتھ از ھر نویسنده. در ادبیات و فلسفھ پیمود عشق و اخالق و
ایم و اداي حق مطلب بھ ھیچ روي در  اش بگوییم كم گفتھ خالصھ ھر چھ بخواھیم درباره. خود انتشار داد
  .گنجد یك فصل نمي

  آخرین فرزند جان كولریج  وي دھمین و. بھ دنیا آمد ١٧٧٢اكتبر  ٢١سمیوئل تیلر كولریج در 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٧٩۵(سمیوئل تیلر كولریج : واندایك. پس

جان كولریج در . بود كھ مدیر مدرسھ و سپس معاون اسقف شھر آتري سنت مري در والیت دونشر بود
ؤلف كتابي شد، و م ریاضیات مقامي داشت و در زبانھاي كالسیك و مشرق زمین مردي فاضل محسوب مي

نام و نام خانوادگي . سي.تي.پسرش كھ بعدھا با سھ حرف اول اس. بود بھ نام دستور انتقادي زبان التیني
یافت؛  تمكین مي كرد، در زیر فشار این میراث فضل و دانش پاھاي خویش را چوبین و سخت بي امضا مي

ھایش  ي و یوناني را در ھربند از نوشتھھایي از زبانھاي التین الجرم، براي رفع این نقیصھ اشارات و گوشھ
وقتي بزرگ شد بھ عنوان خاطرات دوران كودكي از دوران سھ تا ھفتسالگي خود چنین یاد . داد جاي مي

  :كرد

راندند، و پیوستھ آزارم  ھمشاگردیھایم مرا از بازیھاي خود مي. چین شده بودم زودرنج و ترسو و سخن
بردم، اما در عوض پیوستھ كتاب  ورزشھاي دوران بچگي چندان لذتي نميدادند، و از این روي از  مي
و شرح مھماني … .وقتي شش سالھ شدم سرگذشت بلیزاریوس، روبینسن كروزوئھ… . خواندم مي

دائمًا دستخوش ارواح و اشباح … . خوشگذرانیھاي عربي را در ماجراھاي ھزار و یكشب خوانده بودم
پرداز درآمدم، و نسبت بھ ھرگونھ فعالیت بدني حالت دلزدگي و بیزاري بھ صورت موجودي رؤیا… بودم؛

كاھل و مورد تنفر ھمشاگردیھا واقع شده بودم؛ زیرا … پیدا كردم؛ كج خلق، و بیش از حد تحمل تندخو، 
نمود  تر مي توانستم بخوانم و ھجي كنم و از حافظھ و قدرت دركي كھ از حد طبیعي بسیار زود شكفتھ مي

كردند و شگفتي خود را از كثرت معلومات و حافظة   ار بودم ھمة زنان سالخورده مرا تحسین ميبرخورد
و قبل از آنكھ بھ ھشت سالگي برسم … بدین سان، بسیار خودبین شده بودم، . داشتند نیرومندم ابراز مي

اشي حساسیت، قدرت تخیل و تصور، خودبیني، كاھلي و احساسات ن. براي خود شخصیتي شده بودم
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ازتحقیر تلخ و عمیق نسبت بھ جملگي كساني كھ بھ مدار فھم و درك من گام نھادند، از ھمان خردسالي در 
  .خورد وجود من كامال بھ چشم مي

براي پسرك  -داشت پدري كھ كولریج او را بیش از اندازه دوست مي -١٧٧٩در گذشت پدرش بھ سال 
بعد او را براي ادامة تحصیالت بھ كرایست ھاسپیتال كھ دوسال . اي بس ناگوار بود خردسال در حكم ضربھ

در آن مدرسھ، غذا كم و نامأكول ولي انضباط بھ . كرد فرستادند  یك مدرسة خیریھ را در لندن اداره مي
كرد كھ بھ خصوص در مورد پسركي  بعدھا، كولریج از تنبیھات تحقیرآلودي یاد مي. سختي حكمفرما بود

خواستند كھ  مي. نمود الواقع مضاعف مي ھ دست فراموشي سپرده بودند ناگوارتر وفياش او را ب كھ خانواده
اش   زماني كھ دیگر بھ حافظھ( ١٨٣٠در سال . كرد كفاش شود او كشیش بار بیاید، ولي خودش آرزو مي

» منصفانھ«از یك بار شالق خوردن خویش كھ درنظر اولیاي مدرسھ كامال ) شد چندان اعتمادي داشت نمي
  : نمود چنین یادكرد مي

كفاش كھ . وقتي تقریبًا سیزده سالھ بودم، بھ نزد كفاشي رفتم و از او خواھش كردم مرا بھ شاگردي بپذیرد
مدیر مدرسھ از . درنگ دست مرا گرفت و بھ نزد آقاي بویر مدیر مدرسھ آورد مردي شرافتمند بود، بي

و آنگاه از من … .نواخت كھ نقش زمین شدم سخت خشمگین شد، چنان سیلي سختي بر صورتم دیدن من 
ام؟ در پاسخ وي گفتم خیلي مایل ھستم كفاش شوم و از فكر  پرسید چرا آن گونھ مسخره بازي در آورده

آقا، راستش را بخواھید من پسر «و من پاسخش گفتم » چرا؟«مدیر مدرسھ باز پرسید . كشیش شدن بیزارم
  ایماني  بي

  . شنیدن پاسخ من، بدون آنكھ تأملي كند مرا بھ شالق بست مدیر مدرسھ بعد از» .ھستم

چیني از  ھاي ممنوعي چیده بود و شاید ھم این میوه نمود كھ كولریج در ھمان خردسالي، میوه واضح مي
بعدھا ازاین ماجرا با ھمان روش جالب و بدیھي خود چنین . ستریت صورت گرفتھ بود كتابخانة سیاركینگ

  : یاد كرد

ھایي را كھ در فھرست كتابخانة سیار موجود بود از اول تا آخرخواندم و كاري نداشتم  ھا ونشریھھمة كتاب
ساختم تا دوجلد كتابي  گونھ مخاطره مي خود را دستخوش ھمھ… فھمم یا نھ،  كھ آیا مطالب آن كتابھا را مي

ھمشاگردیھایم پنھان نگاه  را كھ ھرروز حق داشتم از آن كتابخانھ بھ امانت بگیرم ازدید اولیاي مدرسھ و
بردم؛ تقریبًا ھمیشھ دستخوش تب  شود تصور كرد در چھاردھسالگي در چھ حالي بھ سر مي حاال مي. دارم
كردم   گذشت بستھ بود، جمع و جور مي سراپاي وجودم را، درحالي كھ چشمانم برآنچھ در اطرافم مي. بودم

  .بخوانم و باز ھم بخوانماي آفتابي بخزم و در آنجا بخوانم،  تا در گوشھ

بھ ھر حال، در مدرسة كرایست . خورد اي ناشي از خودبیني بھ چشم مي البتھ در این نوشتھ، آثار مبالغھ
اش ترتیبي دادند تا بھ سال  ھاسپیتال، پیشرفت كولریج در تحصیل تا آن اندازه رضایتبخش بودكھ خانواده

ضمنًا موافقت شدكھ كولریج بھ صورت دانشجویي . وددر جیزس كالج دانشگاه كیمبریج پذیرفتھ ش ١٧٩١
كند در دانشگاه بھ تحصیالتش ادامھ دھد، و بدین ترتیب مخارج تحصیل خود  كھ ھم كار و ھم تحصیل مي

ھاي  در دورة دانشگاه، كولریج ریاضیات و ھمچنین دشوارترین متون یوناني را بھ عنوان رشتھ. را درآورد
ن در حال حاضر چون سگي دیوانھ سرگرم خواندن آثار پینداروس و سرودن م«. اش برگزید مورد عالقھ

در ھمین حال سرگرم … كنم  در ساعات فراغت آثار آناكرئون را ترجمھ مي… اشعار یوناني ھستم 
  » .آموختن نوازندگي ویولن ھستم

روي  پیوستھ با زیادهپردازیم باید در نظر داشتھ باشیم كھ زندگي وي  وقتي بھ تأمل در سرگذشت كولریج مي
در  ١٧٩٣بھ ھرحال تا آن حد در مراعات سالمت خویش غفلت روا داشت كھ در سال . توأم بوده است

براي تخفیف و تسكین دردش از تریاك . بیست و یك سالگي بھ تب رماتیسم مبتال شد و بھ بستر بیماري افتاد
ن و آرامبخش رواج داشت، ولي كولریج در آن زمان، بھ كار بردن تریاك چون معجوني مسك. مدد گرفت
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اش  مطالعات و بارآوریھاي فاضالنھ. روي كرد كھ بدان معتاد شد در استفاده از تریاك چندان زیاده
بھ ھرحال در نتیجة . مندي نشان داد دستخوش كندي شد و بیشتر از گذشتھ بھ اوضاع و احوال روز عالقھ

اش بسازد؛ دچار قرض شد، و طلبكارانش او را بھ ستوه  خانوادهاین اعتیاد، نتوانست با مقرري دریافتي از 
اي براي رھایي از چنگ آنان، ناگھان دانشگاه كیمبریج را ترك گفت  آوردند، و بھ عنوان كوشش نومیدانھ

، و در سپاھي كھ براي جنگ با فرانسھ بسیج شده بود داوطلبانھ بھ عنوان سرباز )١٧٩٣دسامبر (
  سكة طال توانست موجبات رھایي  ۴٠ش جورج، با پرداخت برادر. نامنویسي كرد

از دردسري كھ براي خود بھ وجود آورده بود فراھم سازد و سپس او را ترغیب كرد تا بھ كیمبریج 
اي  بدون آنكھ درجھ -التحصیل شد از آن دانشگاه فارغ ١٧٩۴كولریج بھ ھرترتیب بود در سال . بازگردد

  . ، زیرا در ھمان اوان مدینة فاضلھ را كشف كرده بود ت اصال ناراحت نشداما از این باب. دریافت دارد

كولریج با از دست دادن ایمان مذھبي خویش براي كشف این مدینة فاضلھ آمادگي یافتھ بود؛ چرا كھ درچاه 
بسیاري انقالب فرانسھ، كولریج را نیز، نظیر . امید، بھشت و مدینة فاضلھ در حكم دو كفة یك ترازو ھستند

، كولریج ١٧٩۴در بھار سال . از جوانان تحصیلكرده و تھیدست انگلیسي، بھ شور و ھیجان آورده بود
كرد دریافت داشت مبني بر اینكھ تني چند  خبري از دوستش رابرت آلن كھ در دانشگاه آكسفرد تحصیل مي

بھ . سي اصالحاتي بھ وجود آورنداز دانشجویان آن دانشگاه مشتاق آنند كھ در نھادھا و راه و رسمھاي انگلی
موجب گزارش آلن، یكي از آن دانشجویان، درخشش و برجستگي خاصي داشت و ھمین دانشجو اشعاري 

توانست بھ آكسفرد بیاید و با آن  آیا كولریج نیز مي. در بزرگداشت و تكریم عصیان اجتماعي سروده بود
  . این ندا پاسخ مثبت داد و روانة آكسفرد شدبھ  ١٧٩۴دانشجویان دیدار كند؟ كولریج در ماه ژوئن 

IV - ١٨٠٣ - ١٧٧۴: ساوذي  

. اي مورد گفتگوي ما، رابرت ساوذي، بدترین شاعر ولي نیكترین مرد بود از گروه سھ گانة شعراي دریاچھ
آن پسر مردي جامھ فروش بود، ولي الیزابت تایلر، عمة ثروتمندش، غالبًا اورا از . در بریستول بھ دنیا آمد

آورد تا در اجتماع مھذب نجیبزادگي در شھر باث پرورش  محیط سوداگري و بازاري بھ نزد خویش مي
اي  در چھاردھسالگي بھ مدرسة معتبر وستمینستر در لندن سپرده شده و در آنجا، بدون شك، بھ شیوه. یابد

ود و قطعات مثنوي با پنھاني آثار ولتر، روسو، گیبن، و ورترگوتھ را مطالعھ كرد؛ اشعاري حماسي سر
حملة انتقادآمیزش بھ رسم تنبیھ بدني كھ در مجلة مدرسھ بھ نام شالقزن . مضامین عصیانگري تصنیف كرد

آموزان  كرد دربرابر دانش درج گردید موجب برانگیختن خشم مدیر مدرسھ شد، زیرا آقاي مدیر حس مي
ي و ھنگام فراغت وي از تحصیل دورة درست در ھمان موقع كھ پایان سال تحصیل. خلع سالح شده است

در بالیول  ١٧٩٢رسید، رابرت از آن مدرسھ اخراج شد، ولي بھ ھر ترتیب بود در دسامبر  دبیرستان فرامي
اي تحت عنوان  حماسھ. در آنجا نیز بھ عملیات پنھاني خود ادامھ داد. كالج دانشگاه آكسفرد پذیرفتھ شد

وقتي كولریج از راه فرارسید، رابرت سرگرم تنظیم . ھ را ستودژاندارك سرود و ضمن آن انقالب فرانس
  .دھقانان درانگلستان، بود ١٣٨١یك درام منظوم دربارة وات تایلر، رھبر شورش 

ترین انقالبیون فرانسھ، از جملھ دانتون و دمولن را بھ دست گیوتین  ترین و با شھامت روبسپیر، سرزنده
پرسش دردناك پیش آمده بود كھ آیا پایان اعالمیة حقوق بشر بھ رقابت براي رابرت ساوذي این . سپرده بود

اروپا در حال زوال است و : انجامید؟ كولریج با این سخنان او را دلداري داد و آرام ساخت در آدمكشي مي
 در زیر فشار بار تاریخ از پا درآمده؛ ولي تقریبًا ھر ھفتھ از بریستول، شھر زادگاه ساوذي، یك كشتي بھ

چرا كولریج و ساوذي . امریكاي بسیار پھناور، حاصلخیز، و جمھوریخواه -صوب امریكا درحركت است
گروھي از پسران و دختران دلیر و باعزم انگلیسي تشكیل ندھند، آنھا را بھ وضعي آبرومند بھ ازدواج 

بھ شیوة زندگي اجتماعي ھمدیگر در نیاورند و با آنان بھ پنسیلوانیا مھاجرت نكنند و در آنجا یك كوچنشین 
اي كھ  انگیز رودخانة مصون از آلودگي ساسكویھنا بر پا نسازند؟ تنھا نكتھ ھاي دل جمعي در كرانھ دستھ

لیره بھ  ١٢۵نمود آن بود كھ ھر فرد مذكر این گروه مبلغ  براي تحقق بخشیدن بھ این نقشھ ضروري مي
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د نظر، ھر زوج رأیي برابر داشت و بھ ھمین صندوق مشترك گروه بپردازند، در ادارة آن جامعة مور
  . نامید»  پانتیسو كراسي«خاطر كولریج نام جامعة مطلوب خویش را 

بھ منظور فراھم كردن و پرداختن سھم خود بھ صندوق مشترك جامعھ، دو پدر بنیانگذار مشتركًا یك 
امة منظوم انتشار یافت ولي این نمایشن. نمایشنامة درام منظوم تحت عنوان سقوط روبسپیر تنظیم كردند

) ناشري در بریستول(سكة طال بھ كاتل  ۵٠ساوذي نمایشنامة منظوم ژاندارك را بھ . فروشي نداشت
التحصیل دانشگاه ولي فاقد درجة دانشگاھي بھ ایراد سخنرانیھایي در بریستول  آن دو یار فارغ. فروخت

ذي را قادر ساخت بھ خواستگاري دختر دلخواھش، قدر پول نصیبشان شد كھ ساو پرداختند و از این راه آن
بھ ھمسري یكدیگر در  ١٧٩۵نوامبر  ١۴ادیث پاسخ موافق داد و آن دو در تاریخ . ادیث فریكر، برود

خواھر ادیث بھ نام مري نیز قبال پیشنھاد ازدواج از جانب رابرت الول را ھمچنین گرویدن بھ . آمدند
آمد كھ اگر كولریج نیز بھ سرا،  در این موقع بھ نظر ساوذي چنین مي. ودجامعة پانتیسو كراسي را پذیرفتھ ب

  .خواھر سوم، دل ببازد و با او ازدواج كند عملي بسیار دلپذیر و شایستھ انجام خواھد گرفت

، او را بھ خاطر ازدواج با یكي از افراد طبقة فرودست وھمچنین بھ لحاظ  وقتي الیزابت تایلر، عمة ساوذي
ھاي خرابكارانھ، از جامعة بزرگزادگان و اشراف، مطرود قلمداد كرد، ساوذي دعوتي را كھ  دیشھداشتن ان

این عمو در دستگاه سفارت انگلیس در . از جانب عمویش براي سفر بھ لیسبون بھ او رسیده بود پذیرفت
در اكناف . یداین سفر افق فكري دانشمند فیلسوف و جوان مارا گسترش بخش. پرتغال سمت پیشنمازي داشت

بھ انگلستان بازگشت، احساس كرد  ١٧٩۶اسپانیا و پرتغال بھ سفرھایي پرداخت و ھنگامي كھ در ماه مھ 
دارد واندیشة تشكیل جامعة پانتیسوكراسي را با گذشت سالھاي پرشور جواني رو  كھ وطنش را دوست مي

ھ دست آورد، و در عین حال نگار شغلي ب بھ تحصیل حقوق پرداخت، درسمت روزنامھ. بھ افول نھاد
  ھا نماند، ولي چند فرصت آن را یافت كھ اشعار حماسي بیشتري بسراید كھ چندان در خاطره

، در آن زمان كھ ١٨٠٣در سال . چكامة مشھور از جملھ چكامة نبرد بلنھایم را درھمین اوان تصنیف كرد
لیره خیالي آسوده یافتھ بود، در  ١۶٠اي بھ مبلغ  از بركت سخاوت یك دوست با دریافت مقرري سالیانھ

شدتقدیر براي او چنان  روستاي گرتاھال واقع در ناحیة كسیك مستقر شد، در حالي كھ ھرگز باورش نمي
  . رقم زده باشد كھ تا پایان حیاتش در آن نقطھ رحل اقامت افكند

V - ١٧٩٧- ١٧٩۴: كولریج  

مري اونز را كھ دختركي اھل . تخوش تردید بوداي دس كولریج معجوني از اعصاب شاد و سرزنده و اراده
داشت، ولي از اینكھ او را در شرایط زندگي خاصي كھ بدان خوگرفتھ بود نگاه دارد  لندن بود، دوست مي

آمد ولي اصال اعتقادي  دخترك نیز بھ نوبة خود از روحیة غني و پرحرارت كولریج خوشش مي. سرباز زد
بنابراین از كولریج روي گرداند و او بھ ناچار بھ سرا . داشتھ باشد نداشت كھ وي بتواند درآمد مرتبي

. فریكر، خواھرسوم از سھ خواھري كھ باجمع این شاعران آشنا شده بودند، روي آورد و با او ازدواج كرد
توانست خانھ وكاشانة كولریج را مرتب نگاه دارد  سرا از مال وزیبایي وجمال نصیبي نداشت ولي مي

  .فرزنداني بھ بار آورد، گرچھ قادر نبود براي شوھرش منبع الھامي در سرودن غزلیات باشدوبراي او 

كولریج بھ منظور سروسامان دادن بھ ازدواجي كھ قول آنرا بھ سرا داده بود، و ھمچنین براي آنكھ رؤیاي 
سخنرانیھایي در بھ تأخیر افتادة تشكیل جامعة ایدآلي خویش را در امریكا تحقق بخشد ھمچنان بھ ایراد 

گرفت و  بھ عنوان بھاي بلیت ورودي ھر جلسة سخنراني، از ھر مستمع یك شیلینگ مي. بریستول ادامھ داد
پروا تند  اي بس بي ھایي براي مردم بھ شیوه این خطابھ. بھ درازا كشید١٧٩۵این كار از ژانویھ تا ژوئیة 

ن آنكھ درخدمت توانگران بود و ھیچ خدایي، جز بود، در این سخنرانیھا، كلیساي رسمي انگلستان بھ عنوا
جنگ با فرانسھ بھ عنوان . گرفت شناخت مورد نكوھش سخت قرارمي خاوند روستاھاي خاوندي نمي

دورة وحشت . شد كوششي در جھت سركوب كردن انقالب و بازگرداندن مسیرتاریخ، محكوم شناختھ مي
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بود موجھ و قابل بخشایش شمرده  »پیتجنگ «ي بھ مسلط بر فرانسھ در آن روزھا بھ عنوان آنكھ پاسخ
بھ عنوان كوششھایي از جانب دولت بھ منظور خاموش ساختن » بند قوانین دھن«قوانین موسوم بھ . شد مي

آتش اراده و خواست مردم، مطرود و ناصواب تلقي شد، مستمعان این سخنرانیھا از نظر شمار اندك بودند 
بھ ھر حال درآمد حاصل از این سخنرانیھا آن . نمودند مي مند یافتند بسیار عالقھ ولي آنانكھ حضور مي

شاھد جاري شدن  ١٧٩۵اكتبر  ١۴اندازه بود كھ كولریج را قادر سازد دست نامزدش را بگیرد و در تاریخ 
  .صیغة عقد ازدواج با وي باشد

دو سال از ویلیام وردزورث فقط . در پاییز ھمان سال كولریج براي نخستین بار با وردزورث دیدار كرد
سمیوئل بزرگتر بود ولي تجربة انقالب را از سرگذرانده و مدینة فاضلھ را در عالم واقع از نزدیك لمس 

ویلیام در بیم و نگراني دوست جوانش از بابت بازگشت خاندان بوربون سھیم بود ولي . كرده بود
. اي در قلب خویش احساس كند ھتوانست نسبت بھ پنسیلوانیا و تشكیل جامعة غایت مطلوب درآنجا عالق نمي

ھاي رودخانة ساسكوینھا درمد نظر  ھا، اروپا بود؛ چنانچھ شكوه كرانھ بھ نظر ویلیام، صحنة نبرد اندیشھ
ھاي انگلستان، منظور خود را عملي سازند؟  بود چرا نباید با برخورداري از جالل و زیبایي ناحیة دریاچھ

نع نشده بود اما در یادداشتھایش براي خود چنین انگاشت كھ ناظر كولریج از این استدالل دوستش چندان قا
و شاھد رشد این ویلیام باشدو شاید ھم بتواند از او بیاموزد چگونھ برفراز و نشیب تندابھاي شط زندگي 

  .قایق براند و جان سالم بھ در برد

گرفتند  كھ در دسترسش قرار ميچیني از كتابھا و نویسندگاني  صفحات فراواني از یادداشتھایش را با خوشھ
خواند؛ مطالعاتش دربارة انسان،  ھاي بسیار متنوع كتاب مي با اشتیاق و بھ فراواني و در زمینھ. انباشت مي

ذھن كولریج، پرعطشترین، . زد حیوانات، نباتات، علوم، مذاھب، فلسفھ، ملل، ادبیات و ھنردور مي
حافظة او بھ صورت محفظھ و انباري . توان تصور كرد كھ ميترین ذھني بود  كننده ترین و ضبط كننده جذب

ھا، استداللھا و حتي یك بند كامل از متني  ھا، جملھ درآمده بود كھ تا پایان عمرش از آن، تصویرھا، اندیشھ
ھاي خود استفاده كرده بود غفلت  اغلب اوقات در بیان مأخذ و منبعي كھ از آن در نوشتھ. كشید را بیرون مي

كرد، و بدون آنكھ زیاد دقیق و  زید یا با احساسي ناشي از لذت در این مورد فراموشي را بھانھ ميور مي
. آمیخت ھا و نظرھاي خویش را با آنچھ از دیگران بھ عاریت ستانده بود درھم مي دربند باشد اندیشھ

غیرقابل ادارة این  سرانجام كار بھ جایي رسید كھ وزن آنچھ در مخزن مغز و حافظھ انباشتھ بود و تنوع
  .نمود ھا براي ذھن او كھ با آزادي وصلت كرده و از نظم طالق گرفتھ بود بس سنگین مي اندوختھ

اي  شاید، بھ خاطر سبك ساختن بار حافظھ یا بھ خاطر معیشت ھمسرش، كولریج بھ این فكر افتاد كھ مجلھ
نام دوستان و آشنایان . نوشت را شخصًا مي اي كھ تقریبًا ھمة مطالب آن مجلھ - چاپ كند و بھ فروش برساند

خود را ثبت كرد؛ و عالوه بر آنان، نام جملگي مستمعان سخنرانیھایش را در زمرة مشتركان بالقوة چنین 
براي آنكھ ھمگان حقیقت را بدانند و حقیقت نیز «: یك پیش آگھي بدین مضمون منتشر كرد. اي نوشت مجلھ

بھ بھاي ھر (جنگي انتشار خواھد یافت  ، نخستین شمارة١٧٩۶م ماه فوریة ما را آزاد سازد، روز جمعھ پنج
نام . فروشان ظاھر خواھد شد بار بر بساط روزنامھ روز یك كھ بعد از آن نیز ھر ھشت) شماره چھار پني

ھایي براي مردم نگاشتھ خواھد  ة خطابھ كولریج نویسند. تي.است كھ بھ قلم اس) مراقب(این جنگ واچمن 
ھایش عمل كرده بود، بھ  ھاي مندرج در صفحات آن جنگ كولریج، ھمچنانكھ در خطابھ در مقالھ ».شد

  سر را  مثابھ مردي رادیكال كھ ھمة پلھاي پشت

تضییقات علیھ مطبوعات و بھ خصوص علیھ مالیات فروش كھ در آن زمان فشارش بیرحمانھ بردوش 
ما «. رأي براي كلیة زنان ومردان بالغ پشتیباني نكردولي از حق . شد قلمفرسایي كرد مردم عادي وارد مي

باید با جسارت وشھامت، حقیقت سیاست را فقط براي كساني كھ مغزشان حساسیت و آمادگي درك بحث 
منطقي و استداللي را داشتھ باشد توضیح دھیم، ولي ھرگز براي این منظور بھ سراغ جمع كثیري از مردم 

كنند،  و از روي ناگزیري، بھ انگیزة شھوات برافروختة خویش عمل ميكھ بھ علت جھالت و نیازمندي 
پس از انتشارچند شماره از مجلة واچمن، كولریج متوجھ شد كھ انباشتن سي ودو صفحھ، آن ھم » .نرویم

شد ھربار بیشتر از پیش  پس ناگزیر مي. ناپذیر است بار با قلم خود، كاري دشوار و تحمل ھر ھشت روز یك
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بعضي از . ھاي دیگران متكي باشد و مأخذ و منابع را اعالم ندارد چیني از افكار و نوشتھ بر خوشھ
فروش نشریھ روبھ كاھش گذاشت و بھ ھمان نسبت . خوانندگان دقیق و ھوشیار آن نشریھ اعتراض كردند

  .پس از انتشار ده شماره، چراغ مجلة واچمن خاموش شد. قروض كولریج افزایش یافت

كولریج براین فرزند كھ پسر . ، نخستین فرزند كولریج دیده بھ جھان گشود١٧٩۶ل سپتامبر در تاریخ او
بود نام دیوید ھارتلي گذاشت كھ نام یكي از طرفداران و مدافعان انگلیسي مكتب تداعي معاني در 

اید سیر شد كھ ب این فرزند گرچھ سیمایي دلپذیر داشت اما یك دھان اضافي نیز محسوب مي. روانشناسي بود
برد و بیش از پیش براي تسكین دردبھ  در این دوران كولریج خود از ناراحتیھاي قلب و ریھ رنج مي. شود

درآن ھنگام كھ نزدیك بود كولریج از نظر عدم استطاعت مالي براي ادارة زندگي از . شد تریاك متوسل مي
جاورت خانة خودش در نذرستووي، پول، خانة كوچكي در م پا درآید، یك آزادیخواه شفیق بھ نام تامس

لیره  ٧واتر، در اختیار كولریج قرار داد و براي اجاره بھاي آن، بھ طور صوري، مبلغ ناچیز  نزدیك بریج
، كولریج، سرا، و دیوید نوزاد بھ این خانة جدید نقل مكان ١٧٩۶دسامبر  ٣١در تاریخ . در سال تعیین كرد

كولریج در باغچة مجاور بھ كار سرگرم . داشت و آسوده نگاه ميسرا آن خانھ را بسیار پاكیزه . كردند
سرود كھ  كرد و اشعاري دلكش و فراموش نشدني مي پول نگھداري مي ھا و خوكھاي تامس از جوجھ. شد مي

  .شد رفت و پولي از آن عاید نمي البتھ بھ فروش نمي

تان قوبالخان را نگاشت كھ قسمت اعظم آن در ھمین ایام بود كھ با استفاده از حافظة انباشتھ وغني خود داس
در یك رؤیاي معجزآسا آفریده شد وپس از بیرون آمدن نویسنده از آن حالت رؤیا بر صفحة كاغذ نقش 

  :بست

، نویسنده كھ سالمتش مختل شده بود رخت عزلت بھ گوشة خلوت یك خانة روستایي ١٧٩٧در تابستان سال 
بھ خاطر رنج ودرد مختصري كھ عارضش شده … .تن واقع بودكشید كھ در بین روستاھاي پرالك ولین

دراثر خوردن آن مسكن، درھمان حال كھ برروي صندلي سرگرم خواندن . بود، مسكني برایش تجویز شد
در اینجا قوبالخان دستور داد «. نام داشت» زیارت پرچس«خواند  كتابي كھ مي… بود، بھ خواب رفت 

سان بود كھ چندین كیلومتر مربع از خاك  بدین. ل برگرد آن فراھم آیدقصري بنا نھاده شود و باغي مجل
  حاصلخیز 

نویسنده در حدود سھ ساعت ھمچنان در خواب سنگیني فرو . »آن منطقھ در درون دیواري محصورگشت
رفتھ بود، یا دست كم حواس خارجیش در آن چند ساعت غیر فعال بود؛ و ظرف ھمین مدت، با اعتمادي 

ن گمان بود كھ الاقل از دویست تا سیصد بیت در رؤیا سروده است، آن ھم بدون آنكھ دستخوش كامل بر ای
گران بھ درآمد، این احساس بھ او دست داد كھ از ھرچھ  وقتي از آن خواب. اي بشود شور و تالش آگاھانھ

ركب و كاغذ در در خواب برایش پیش آمده بود دقیقًا بھ وضوح آگاھي دارد، بدین ترتیب بود كھ قلم و م
  .مانده است بر صفحة كاغذ ثبت كرد اختیار گرفت و با شوق، اشعاري را كھ اكنون باقي

اي سرھم كرده است تا ھم خودش و ھم دیگران  اند كھ كولریج افسانھ این مقدمة مشھور را چنین تعبیر كرده
الخان بھ چھ عفاف و سادگي بھ را بفریبد و این نكتھ را بھ خود و دیگران بقبوالند كھ اندیشة نگارش قوب

اي، پس از  با ھمة این احوال، این مطلبي بیسابقھ نیست كھ نویسنده. تصور وي درآمده و دوام یافتھ است
ھایي در طول روز، شب ھم در عالم خواب بھ این كار ادامھ دھد، گرچھ، تقریبًا در  خلق و ابداع جملھ

شود، بھ گنجینة  آید، زماني كھ شخص از خواب بیدارمي ميبیشتر موارد، گوھرھایي كھ ھنگام خواب پدید 
شاید در این مورد تریاك نھ تنھا موجب بھ خواب رفتن كولریج شده بلكھ . یابد ضمیر ناخودآگاھش راه مي

بھ . حاصلي از رؤیاي وي بوده است»  تصنیف«این خیال واھي را نیز در وي پدید آورده باشدكھ آن 
سازي و تجانس حروف كھ از ممیزات وي بود، نثر زیارت پرچس  تعداد در قافیھھرحال، كولریج با آن اس

  .ترین آثار زبان انگلیسي درآورد را بھ صورت یكي از فریبنده
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، دعوتي بود كھ از وي بھ ١٧٩٧شاید رویداد مھمتري از نگارش قوبالخان در زندگي كولریج در سال 
درنگ بھ راه  ازسرا و دیوید پوزش خواست، بي. شتابدعمل آمد تا براي دیدار وردزورث بھ ریسداون ب

در تاریخ ششم . افتاد و چند فرسنگ فاصلة بین محل سكونتش و اقامتگاه وردزورث را پیاده طي كرد
سراسر كشتزاري را كھ برابرش گسترده بود با شوقي فراوان . ژوئن، چشمش بھ دیدار مقصد روشن شد

وقتي ویلیام و داروثي در را بازكردند و بھ دنبال آن . شاعرش رسید دوان دوان پیمود تا بھ آستان برادر
قلبھایشان را نیز براي پذیرایي از او گشودند، دوران جدیدي از زندگي براي این سھ تن آغاز شد و حاصل 

  .آن یكي از پرثمرترین ھمكاریھا در تاریخ ادبیات انگلستان بود

VI - ١٧٩٨ -١٧٩٧: یك گروه سھ نفري  

سراسر بدنش، علیرغم دردھا و سموم پنھاني در وجودش، . در آن ھنگام، كولریج در اوج جذابیت خود بود
چھرة مطبوع، دھان شھواني، بیني خوش تركیب، چشماني . داد بھ عالئق شاد و پرنشاط ذھنش پاسخ مي

وي گوشھا درخشید، و زلفان مجعد و مشكي كھ بر دور گردن و ر خاكستري كھ با شوق وكنجكاوي مي
  اختیار  ریخت، از او موجودي ساختھ بود كھ بي مي

زمان زیاد الزم نیامد تا داروثي بھ دام . كرد اش، و بھ خصوص داروثي، را بھ خود جلب مي دوستان تازه
كوشید موجب  داروثي با رفتار آمیختھ با آزرم خویش، در ھمان حال كھ مي. عشق كولریج گرفتار آید

از جانب برادرش ویلیام نشود، ھر روز بیش ازپیش عشق كولریج را در دل برانگیختن اعتراضي 
كولریج ھم از دیدار جثھ و اندام بسیار خرد و ظریف وي دستخوش حیرت شد ولي در ھمان . پرورد مي

در وجود . حال ھمدلي و ھمدردي و ابراز عطوفت خاموش دخترك، اورا سخت مجذوب خود ساخت
دست و پاییھایش را  دوستي كھ بي -پذیرفت را با ھمة خطاھا وكاستیھایش مي داروثي، دوستي یافت كھ او

آورش را  ھاي مرموز و شگفتي گرفت تا بتوانداز گرمي احساسش برخوردار شود، ھوسھا و سلیقھ نادیده مي
شاھدباشد، ناظر درھمشكستگي ایمان و گمگشتگي وي شود، و بیقراري ھراسناك یك شاعر را در عصر 

توانست پي بھ  بھ ھرحال، در آن روزھاي نخستین آشنایي، كولریج اصال نمي. ھا وجنگھا نظاره كند كارخانھ
  .این نكتھ ببرد كھ آن دخترك خجول و آرام آنچنان تحت تأثیر برادر و مستغرق در وجود وي باشد

چشماني فكور، اي موقر، پیشاني بلند و  كولریج در خانة جدید، در وجود وردزورث، این مرد آرام با چھر
شاعري كھ در برابر ھرگونھ ارتعاش و نوسان چیزھا و جانھا حساسیت  -یافت یك شاعر واقعي و زنده مي

كرد؛ بھ آرامي و فارغ از تظاھر، ھدف و وظیفة خود  داد؛ از گردابھاي خطیر اقتصادي پرھیز مي نشان مي
. ي براي بیان بینش و رؤیاھایش بیابدرا در زندگي، این نكتھ قرار داده بودكھ كلمات شایستھ و مناسب

ساخت و نسبت بھ دوستش شاعر  كولریج كھ خود در آن زمان، طرح منظومة مالح فرتوت را پیراستھ مي
یافت كھ وجود خود را وقف و پیشكش االھة  شد، در وجود وردزورث مردي را مي ممتازتري محسوب مي

انستھ بود عاري از ھرگونھ قید وبندي سراسر خورد كھ چگونھ تو برحال او غبطھ مي. شعركرده است
وجودش را بھ دست شعر بسپارد، وشاید ھم این اندیشھ بھ مغز كولریج خطور كرد كھ داشتن خواھري 

كمي پس از آنكھ نزد ویلیام و داروثي مستقر شده بود چنین . دلسوز و شفیق، از یك ھمسر بھتر تواند بود
نم موجود خردي ھستم؛ و با وجود این، خود را، از آنچھ قبال ك در كنار ویلیام، احساس مي«: نوشت

ویلیام واقعًا مردي بزرگ است، تنھا مردي كھ درھمة اوقات و در . انگارم پنداشتم، كمتر و ناچیزتر نمي مي
  » .یابم ھاي فضیلت و كمال، خود را نسبت بھ او فروتر مي ھمة جلوه

ھر یك از آن دو، اشعارش را براي . فعالیت متقابل آغاز شداي ھیجان و  بدین سان یك دورة سھ ھفتھ
گفتار او «داروثي . گفت خواند و كولریج افزونتر سخن مي وردزورث شعر بیشتري مي. خواند دیگري مي

كھ تا این پایھ نیكخواه، «آورد، گفتار مردي را  بود برروي كاغذ مي» سراسر روح و مغزو شور«كھ »  را
از تمامي احساس مغز پر شورش سخن … نفس و شوح طبع است، و چشمانش تا این اندازه نیك 

  » .گوید مي
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گذارد ولي  معموال چنین وحدت سھ گانة آمیختھ با عشق و تفاھم بعد از گذشت سھ ھفتھ رو بھ سردي مي
و  خواست اندیشة پایان یافتن آن دوران خوش را بھ مغزش راه دھد از ویلیام توانست و نمي كولریج كھ نمي

داروثي تمنا كرد بھ ھمراھش بھ منزل وي در نذرستووي بروند و بھ او مجال دھند بھ پاس آن ھمھ 
آن دو بھ ھمراه كولریج عازم شدند، با این . ازي، او نیز مدتي از لذت میزباني آنان برخوردار شود نو مھمان

اي  كھ دریافتھ بود اجارة خانھپول، دوست كولریج  گمان كھ ھرچھ زودتر بھ ریسداون بازگردند، ولي تامس
رسد و صاحبخانھ نیز حاضر بھ تجدید اجاره نیست، كلبة  كھ در اختیار وردزورث است بزودي بھ پایان مي

لیره در  ٢٣اي را كھ با اثاث الزم نیز آراستھ بود، با اجارة سالیانھ  روستایي راحت و خوش منظره
خانة جدید در یك فرسنگي خانة كولریج قرار داشت و  این. الفاكسدن براي ویلیام و داروثي تھیھ كرد

خواھر و برادر، ظرف مدت پانزده ماھي كھ از آن پس آمد، با اقامت در آن از آسودگي خاطر و منبع الھام 
  .خوبي برخوردار شدند

گاھي آن دو . در آن دورة خوش، بین دو كانون آن بیضي شاعرانھ، رفت و آمدھاي ھر روزه برقرار بود
یك نوع تبادل سھ جانبة . پرداختند ، زماني كولریج و داروثي و اوقاتي ھرسھ نفر باھم بھ راھپیمایي ميمرد

كرد نیروي  وردزورث، كولریج را تشویق مي. ھا بین آنان برقرار بود سنجیھا و اندیشھ احساسات، نكتھ
ا با فیلسوفان گسترش در مقابل، كولریج افق آشنایي وردزورث ر. تخیل و تصور را رھنمون خود سازد

سالھا بعد، وردزورث در . انگیخت تا بھ سرودن یك منظومة حماسي ھمت گمارد داد و او را برمي مي
چھ سبكباري دلنشیني نصیب ھر «: منظومة پیش درآمد بھ یاد دوست سرگشتھ و حیرانش چنین نوشت

داروثي حكم » .كاپو پرداختیمروزي ما بود، آن زمان كھ نخستین بار، ھر دو در قلمرو وحشي شعر بھ ت
اي بود تا آن دو را با ھم بیامیزد، بدون آنكھ خود در آن آمیزه  پیوند و رشتة ارتباط بین آن دو بود؛ وسیلھ

اي مشتاق، آن دو  ساخت، و بھ سان شنونده آن دو را با سخنان گرم وتحسین آمیزش دلگرم مي. تركیب شود
یزھوشي و ژرفاي نیروي احساس و دریافتش، قدرت خالقة آن با ت. آورد صاحب سخن را بر سر ذوق مي

داشت، و در نقش یك عروس معنوي آنان را با ھم یگانھ  طلبید و شكوفا نگاه مي دو را بھ مبارزه مي
  . گفت كھ او و دوستانش چون یك روح در سھ بدن بودند كولریج مي. كرد مي

اي كھ داروثي از تاریخ بیستم ژانویة  داشت روزانھھم كولریج و ھم وردزورث باید نگاھشان بھ دفتر یاد
این ھردو باید از خواندن سطري در صفحة دوم آن . داشت، افتاده باشد در الفاكسدن نگاه مي ١٧٩٨

ھا، آن صداي بیصدا كھ در فضاي تابستان  زمرمة حشره«: یادداشتھا سخت تحت تأثیر قرار گرفتھ باشند
اش كھ در روزھاي  گرآنچھ را داروثي در صفحات یادداشتھاي روزانھاما سرا كولریج، ا. »زند موج مي

  :شد آمد و آزرده خاطر مي خواند مسلمًا خوشش نمي سوم تا دوازدھم فوریھ نگاشتھ بود مي

  … . ھا پرداختم با كولریج بھ راھپیمایي بر روي تپھ: سوم فوریھ

  … . از راه را پیاده ھمراه بودم بھ قصد رسیدن بھ ستووي با كولریج قسمت زیادي: چھارم فوریھ

  … . تا ستووي با كولریج ھمراه و ھمگام شدم: پنجم فوریھ

  … . با كولریج تا نزدیكي ستووي قدم زدم: یازدھم فوریھ

  .تنھا تا ستووي رفتم وشب ھمراه كولریج بازگشتم: دوازدھم فوریھ

و با معصومیت قرین بودند و دست رسید كھ آن د بھ نظر مي. آمد سرا از این عشق پرسھ زن خوشش نمي
  شد؟ كردند ولي فرجام كارشان چھ مي از پا خطا نمي

VII  - ١٧٩٨: ھاي غنایي چكامھ  
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پسران و وارثان جوسیا  -جوسیا و تامس وجوود: محرك دیگري بھ سراغ كولریج آمد ١٧٩٨در ماه ژانویة 
كساني كھ چینیھاي محصول  ، یعني ھمان)١٧٩۵ -١٧٣٠(ساز مشھور  وجوود صنعتگر و ھنرمند چیني

بھ پول این زمان (لیره ١۵٠یك مقرري سالیانھ بھ مبلغ  - كارگاھش در سراسر اروپا مشھور و مقبول بود
براي شاعر تھیدست و پاكباختھ برقرار داشتند، مشروط بر آنكھ وي ھمة فعالیت ) دالر  ٣‘٧۵٠معادل 

ولریج امتنان و شادي خاطر خویش را از ك. خویش را مصروف فلسفھ سازد و بھ كاري دیگر نپردازد
ژانویھ ابراز داشت وسرشار از سرمستي خالقیت دست بھ  ١٧اي ضمن نامة مورخ  دریافت چنان عطیھ

  .كار بھ پایان رسانیدن منظومة مالح فرتوت شد

ھ كولریج كھ براي اثبات قدرت خالقیت خود با سالح بھ پایان رسانیدن منظومة مالح فرتوت مجھز بود، ب
وردزورث پیشنھاد كرد اشعار جدیدشان را روي ھم بگذارند و مشتركًا دیوانھایي فراھم آورند و انتشار 

كولریج براین . دھند، بھ امید آنكھ از فروش آنھا پولي نصیبشان شود و ھزینة سفرشان بھ آلمان فراھم آید
ندان آشنا خواھد شد كھ بتواند آثار امید بود كھ اگر سالي در آلمان بپاید، بھ زبان و فرھنگ آن سرزمین چ

اي برگیرد؛ شاھكارھایي  نویسندگان و اندیشمندان آلماني را بھ زبان اصلي بخواند و از آن شاھكارھا توشھ
چون و چرایي را در فلسفة اروپایي بخشیده و از نظرادبیات  كھ ازكانت تاگوتھ، بھ آلمان مقام رھبري بي

وردزورث دربارة رفتن بھ . رقابت با انگلستان و فرانسھ رسانیده بود نیز آن كشور را دست كم بھ مرحلة
آلمان نظیر كولریج، شوق چنداني نداشت، ولي چون فرانسھ و شمال ایتالیا درقلمرو انقالبیون بود، سرانجام 

  .با نقشة پیشنھادي دوستش موافقت كرد

  تا بھ دیدارشان بیاید و آخرین  از كاتل ناشر كھ در بریستول بود دعوت كردند ١٧٩٨در ماه آوریل 

خواست نام آن دو شاعررا بر یك  كاتل دلش مي. لیره بھ شاعران مساعده پرداخت ٣٠التصنیف مبلغ  حق
كس آشنا  نام وردزورث كھ براي ھیچ«دیوان بنگارد، ولي كولریج با این نظر مخالفت كرد و بھ وي گفت 

  ».نام من ھم لطفي ندارد. نیست

كولریج نظري را كھ دربارة ھمكاري خودش با وردزورث دربارة فراھم آوردن دیوانھاي ھجده سال بعد، 
  :مشترك داشت چنین توضیح داد

كم رمانتیك  چنین توافق شدكھ كوششھاي من بھ خلق اشخاص و منشھاي فراتر ازحد طبیعي یا دست
د كرد جذابیت و از طرف دیگر، آقاي وردزورث براي موضوع و ھدف خویش، پیشنھا… معطوف گردد؛ 

دلكشي نوآوري را بھ چیزھاي پیش پا افتاده و ھر روزي ببخشد واحساساتي برانگیزاند كھ مانند و ھمپایة 
چیزھاي فوق طبیعي بشود، و این كار را از طریق متوجھ ساختن اذھان بھ تباھي رسم و عادت، و 

با چنین نظر … .سترده است انجام دھدمعطوف ساختن آن بھ زیباییھا و شگفتیھاي دنیایي كھ در برابر ما گ
بانوي سیھ «ھاي دیگري از جملھ  را سرودم و سرگرم تھیة منظومھ» مالح فرتوت«و ھدفي، من منظومة 

  . ام ھایي كھ در آنھا تقریبًا بر دلخواه خود جامة تحقق پوشانیده منظومھ - شدم» كریستابل«و » چرده

ھایي سروده بودند شكل  رفت پس از آنكھ دو شاعر، منظومھاحتماال این نظر و تئوري كھ شرحش در باال 
ھاي  اي بر آغاز دیوان چكامھ اي نگاشت و بھ عنوان دیباچھ گرفت و بدین سان است كھ وردزورث نیز شمھ

  :غنایي افزود

این اشعار . ھایي انگاشتھ شود قسمت اعظم اشعاري كھ در این مجموعھ آمده است باید در حكم تجربھ
ھ این منظور سروده شده است كھ محقق سازد زبان مكالمھ در طبقات متوسط و پایین جامعھ تا مخصوصًا ب

فروشي و  خوانندگاني كھ بھ زرق و برق و جلوه. تواند براي پدیدآوردن لذت شاعرانھ بھ كار آید چھ حد مي
واندن این كتاب اند، در صورتي كھ بر خ پردازیھاي بسیاري از نویسندگان امروزي خو كرده پوچي عبارت

تا پایان، پافشاري كنند، شاید ناگزیر شوند بھ كرات با احساساتي كھ از غرابت و خامدستي مضامین و 
چنین خوانندگاني بھ ھواي یافتن شعر، . شود بھ كشمكش برخیزند قوالب این اشعار بر آنان عارض مي
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شوند كھ با معیار كدام ادب و  راغب ميخوانند و بھ این كنجكاوي  زنند و مي صفحات این دیوان را ورق مي
شایستھ است چنین خوانندگاني . نزاكتي، اجازه داده شده است برچنین كوششھایي، عنوان شعر نھاده شود

چون مانعي برسر  - اي كھ بر سر معنایش جاي بسي گفتگوست واژه - »شعر«اجازه ندھند واژة مجرد … 
  … . راه رضاي خاطرشان قرار گیرد

اي را كھ بسیاري از قطعات این دیوان  گاني كھ قضاوتي در سطح واالتر دارند، ممكن است شیوهاما خوانند
این زمره از خوانندگان چنین خواھند پنداشت كھ نویسنده، بھ … در آن شیوه تصنیف شده است نپسندند 

ھ بسیاري از خاطر اجتناب ورزیدن از خطاھاي شایع و متداول روز، گاھي بسیار فروافتاده است، و اینك
چنین گمان . ور نیست تعبیرات بیش از اندازه خودماني است و بھ میزان شایستھ از وقار و فخامت بھره

بھ شكایتھاي كمتري از این دست لب … رود كھ ھرقدر خواننده با نویسندگان پیشین ما آشناتر باشد  مي
  . بگشاید

نة الفاكسدن بھ وردزورث و خواھرش نوشت كھ مالك خا: در این زمان بود كھ نثر در شعرشان دخالت كرد
ژوئن، ویلیام وداروثي عازم بریستول  ٢۵در. قابل تمدید نخواھد بود ١٧٩٨ژوئن  ٣٠اجارة آنان از تاریخ 

در تاریخ دھم ژوئیھ بر كشتیي سوار شدند كھ آنان را از روي رودخانة . شدند تا باكاتل بھ مذاكره بنشینند
در نزدیكي . آن سھ فرسنگي در ناحیة ویلز راه پیمودند تا بھ دیر تینترن رسیدندسورن عبور داد، و پس از 

نویس شعري را سرود كھ بھ  و در راه بازگشت بھ بریستول، وردزورث نخستین پیش» این ویرانة زیبا«
  .ھاي غنایي برآن افزوده گشت عنوان آخرین قطعة چكامھ

عد از آنكھ دو سرایندة ناشناختھ براي خوانندگان، ، نوزده روز ب١٧٩٨اكتبر  ۴این دیوان كوچك در 
. ھاي غنایي شایستھ و مناسب بود عنوان چكامھ. انگلستان را بھ سوي آلمان ترك گفتھ بودند انتشار یافت

داستانھایي بھ شعر  - ھاي كھن انگلیس بود سھم اصلي كولریج در آن دیوان، در حكم اخالف موروثي چكامھ
تشكیل  -سھم وردزورث را نیز اشعارغنایي ساده در بیان زندگي ساده و روزمره آوازگونھ؛ و قسمت اعظم

دیوان با منظومة مالح . داد كھ تقریبًا جملگي آن با زبان تك ھجایي روستائیان انگلیسي سروده شده بود  مي
ن قطعات این قطعھ، بلندتری. داد فرتوت آغاز شد كھ پانزده صفحھ از یكصدوھفده صفحة كتاب را تشكیل مي

آمد، گرچھ انگلستان خیلي بكندي و آھستگي متوجھ این نكتھ شد  دیوان بود و شاید ھم بھترین آن بھ شمار مي
  .گاه نخواست و نتوانست اھمیت آن قطعھ را دریابد و وردزورث ھم ھیچ

ایب بر منظومة مالح فرتوت البتھ با خطاھاي بسیاري آمیختھ است ولي ما نباید از میان این خطاھا و مع
كولریج بھ قلمروي از رمز و راز و تخیل پاي نھاده بود كھ در آن ھمھ چیز . ابتذال داستان پابفشاریم

شاعر ناگزیر . توانست روي دھد، و رویدادھاي عظیم ممكن بود از سوانح و حوادث ناچیز نشئت گیرد مي
بایست كھ از  یده بود، و ميبود برقدرت تخیل و تصور خویش متكي باشد، زیرا ھرگز پایش بھ دریا نرس

با ھمة این احوال، . ھا، اصطالحات وحاالت مربوط بھ دریانوردي و مالحان را بھ وام بگیرد سفرنامھ
ھاي  كولریج توانست بھ خوبي آن ھالة استعاري داستانھاي كھن را مجسم سازد؛ وزن و سجع پویندة چكامھ

و الزم بھ گفتن . برد ما را تا بھ فرجام با خود ميسان است كھ مالح فرتوت،  كھن را جان بخشد و بدین
  .شود نیست كھ این منظومھ یكي از واالترین شاھكارھاي غنایي زبان انگلیسي محسوب مي

سھم وردزورث در این دیوان، بھ طور عمده شامل مثالھایي شد از آن خردي كھ وي در جانھاي ساده یافتھ 
از جانب منتقدان با لحن آمیختھ با نشاطي بھ » سایمن لي«و » ھپسرك ابل«برخي از این اشعار نظیر . بود

باد ھجو و مسخره گرفتھ شد؛ اما كدام یك از ما با مادري كھ با مھري آمیختھ با شكیبایي از كودك سبك مغز 
چمن «یك مصرع از آن شعر سرشار از تفاھم از (دھیم؟  كند ھمدردي نشان نمي آزارش پرستاري مي بي

  آیا . گوید سخن مي» شنوید روییدنش را مي كھ صداي -سبز

ھاي روستایي و مھم از زندگي مردم ساده  آنگاه، پس از آنكھ وردزورث، زماني با این مضمون) برده باشد؟
اشعاري كھ یكي دو فرسنگ باالتر از دیرتینترن سروده شده (اي تفكرآمیز  كند، دیوان را با قطعھ سر مي
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: یابد این اشعار، شاعر تعبیري بسیار عالي براي بیان احساساتش ميدر . رساند بھ پایان مي) است
. یكي ھستند) ھمان مفھوم وحدت خداوند و طبیعت اسپینوزا(احساساتي مبني بر اینكھ پروردگار و طبیعت 

راند بلكھ نیز از آن نیروھاي مھیب و بھ ظاھر ویرانگر  وي در این باب نھ تنھا از معجزة رشد سخن مي
ھمان نیروھایي كھ ترنر در تابلوھاي خود با رنگ  - دارد ھم صحبت مي) بصیرت قاصر انسان از لحاظ(

در راھپیماییھا وگشت و گذارھایش در جنگلھا و كشتزارھا، در پاروزدنھایش بر . در مقام ستایش آنھا برآمد
ر گوش فرادادنھایش ھاي عظیم د وپا باال رفتنھایش از صخره ھاي آرام، در تالطمھا و با دست پھنة دریاچھ

رسد، تأثیراتش  بھ ھزاران بانگ وزمزمھ از ھزاران جلوة حیات كھ حتي از عالم جمادات نیز بھ گوش مي
  :دارد را چنین بیان مي

  آن حالت خجستھ را،… شاید بھ آنھا مدیون باشم 

  كھ در آن بار رمز و راز،

  آور، كھ در آن سنگیني فرساینده و حزن

  میدني،سراسر این دنیاي نافھ

  … شود  سبك و آسان مي

  اي آرام یافتھ از نیروي ھماھنگي در آن حال كھ با دیده

  و از نیروي ژرف شادي،

  .نگریم بھ حیات درون چیزھا مي

  :رسد ترین مرحلة بیان ایمانش مي آنگاه وردزورث بھ واالترین و لطیف

  ام من آموختھ

  بھ طبیعت بنگرم، نھ آن سان كھ در ساعتھاي

  نگریستم، بلكھ بدان شیوه كھ ھرچھ افزونتر بشنوم از اندیشھ مي  فارغجواني، 

  آور بشریت را، موسیقي خاموش و حزن

  نھ گوشخراش ونھ جانفرسا، گرچھ با طنیني پرمھابت

  ام و من احساس كرده. سازد دارد و رام مي كھ مھذب مي

  سازد از شادي حضوري را كھ مرا مضطرب مي

  ادراكي واال: ھاي متعالي و از اندیشھ

  از چیزي ژرفتر از ژرف درھم آمیختھ،

  كھ مأوایش پرتو خورشیدھاي در حال افول است،
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  و اقیانوس دوار و ھواي سرشار از حیات،

  و آسمان الجوردي، و در مغز آدمي است؛

  راند یك جنبش و یك روح، كھ بھ پیش مي

  ھمة چیزھاي اندیشمند را، ھمة غایتھاي اندیشھ را،

  پس من ھمچنان. یابد ة اشیا سیالن ميو در درون ھم

  دلباختة مرغزارھا و جنگلھا ھستم،

  آورم، و بھ جاي مي… و كوھستانھا؛ 

  در طبیعت و در زبان ادراك وحس،

  راھنما و نگھدارندة دل و جانم را،

  و سراسر وجود نگھدارندة دل و جانم را،

  .و سراسر وجود معنویم را

وحدتبخش، ایمان آورده بود، زیرا در آن كیش، تعارضي با ایمان داروثي نیز بھ این كیش شفابخش و 
در پایان این ترانھ، وردزورث یك سرود پیروزي براي روح خواھرش . یافت مسیحي خویش نمي

  كھ: خواھد تا پایان در آن باور ایستادگي كند دھد و از او مي سرمي

  نگریم ایمان آمیختھ با نشاط ما، كھ برآنچھ مي

  بنابراین بگذار مھتاب. بركت استسرشار از 

  داري؛ ھایي كھ تنھا گام برمي بر تو بتابد در آن لحظھ

  آلود آزادانھ و بگذاركھ بادھاي كوھستان مھ

  و آن زمان كھ سالھا بگذرد،… بر تو بوزد؛ 

  آن زمان كھ این سرمستیھاي عنان گسیختھ رام شود

  ن و جان توو بدل بھ یك لذت آرام و پروقار شود، آن زمان كھ ذھ

  ھاي زیبایي باشد، مأوایي براي ھمة جلوه

  حافظة تو بھ سان آرامگھي باشد

  … براي جملگي آن صداھاي شیرین و نواھاي خوش آھنگ
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ھیچ كس این اشعار را «ھمسر كولریج چنین متذكر شد، . رو نشد ھاي غنایي با استقبال روبھ دیوان چكامھ
گوید باید بخشود، زیرا بھ االھة شعر معبود شوھرش حسادت  مياما زني را كھ چنین سخني » .دوست ندارد

منتقدان تا آن اندازه سرگرم برمالكردن پیوندھا و بندھاي سست و نااستوار در منظومة مالح . ورزد مي
ھاي وردزورث بودند كھ ظاھرًا ھیچ یك از آنان این فرصت  فرتوت و احساسات عنان گسیختھ در سروده

كھ منظومة مالح فرتوت اثري است كھ در آینده بخشي پایدار از ھر یك از جنگھا و  را نیافت تا دریابد
گلچینھاي اشعار انگلیس را خواھد ساخت، گرچھ برخي از این منتقدان متوجھ اعتقاد پارسا مآبانة شاعر بھ 

بھ  از آن دیوان كوچك، ظرف دو سال پانصد نسخھ. شده بودند» دیرتینترن«وحدت وجود مضمر در قطعة 
مالح «فروش رسید، و كولریج قسمتي از این فروش را بھ ملواني منسوب دانست كھ با دیدن عنوان 

در ھمان حال، وردزورث معتقد . اي از آوازھاي مالحان است گمان برده بود آن دیوان، دفترچھ» فرتوت
گنجانیده شده  در آن»  مالح فرتوت«بود كھ علت بھ فروش نرسیدن دیوان ناشي از این است كھ قطعة 

  .است

  برد، وردزورث زمینھ را براي چاپ دوم دیوان  ، زماني كھ كولریج در آلمان بھ سر مي١٧٩٩در سال 

. اي بردیوان بوده است در مجموع، چون لطمھ» مالح فرتوت«رسد كھ قطعة  ام بھ نظر مي استنباط كرده
ر باشد چاپ دومي از این دیوان فراھم آید، در بنابراین اگر قرا… .]تواند واقعیتي ھم باشد در این نكتھ مي[

با » .نظر دارم بھ جاي آن قطعھ، چند شعر كالسیك بگنجانم تا با ذوق خوانندگان عادي بیشتر سازگار افتد
بار دیگر در چاپ دوم گنجانیده شد و بھ ھمراه آن یادداشتي از » مالح فرتوت«ھمة این احوال، قطعة 

نده در آن خطاھاي آن قطعھ را خاطرنشان ساختھ ولي، در عین حال، بھ شد كھ نویس وردزورث دیده مي
  . غنا و واالیي آن نیز اذعان كرده بود

. بود» مایكل«شامل شعري جدید از وردزورث با عنوان ) انتشار یافت ١٨٠١كھ در ژانویة (این چاپ دوم 
ار سالھ سروده شده بود كھ داستاني كھ درسر فرصت و بھ صورت شعر آزاد دربارة یك چوپان ھشتادوچھ

افتد و در  پسري كھ گذارش بھ شھر مي -مردي بود زحمتكش، پایبند اخالق، و محبوب روستائیان و پسرش
دیباچة جدیدي كھ وردزورث بر این چاپ دوم نگاشتھ بود، بھ . شود آنجا بھ موجودي ھرزه و فاسد بدل مي

: داشت ت، نظریة اورا دربارة شعر اعالم ميھایي كھ اكنون مشھور گشتھ اس طور مشروح و با جملھ
تواند زایندة شعر بشود، در صورتي كھ چنین احساس و معنایي را در برداشتھ  اي مي ھرشيء یا اندیشھ

تواند شاعرانھ باشد، در صورتي كھ چنین احساس و معنایي را بھ ذھن  ھرگونھ سبك یا زبان نیز مي. باشد
شدن خود بھ خود و عاري از اختیار احساسات نیرومند است؛ سرچشمة  شعر، لبریز«. خواننده انتقال دھد

ھنرمند، خود باید عواطف خویش را، پیش از آنكھ » آن در عواطفي است كھ در آرامش بھ وجودآمده باشد؛
ولي چنین تأثرات و عواطف بھ باسوادان و تحصیلكردگان محدود . بتواند بدان شكلي بخشد، كنترل كند

ممكن است در آن روستایي سواد ناآموختھ نیز پدید آید، كما این كھ در یك آدم فاضل یا در شود؛ چون  نمي
پیرایھ، با درخشندگي و صفاي بیشتري  شود؛ و شاید كھ در یك روان ساده و بي یك اشرافزاده نمودار مي

نھ یا سبك خاصي ھاي شاعرا از سوي دیگر براي تعبیروتعیین چنین تأثر وعواطفي نیاز بھ واژه. تجلي یابد
ھا ھمانھاست كھ در اثر تظاھر و  ترین سبك است، وبھترین واژه نیست؛ زیرا نیكوترین سبك، ساده

غایت مطلوب آن است كھ شاعر بتواند بھ زبان مردم عادي سخن . فروشي چندان از جال نیفتاده باشند جلوه
نھ باشد، در صورتي كھ رساننده و تواند شاعرا ھاي فاضالنھ نیز مي گوید؛ اما دراین میان حتي واژه

  .دھندة احساس و نیروي اخالقي باشد انتقال

مھارت ما در فورم و . از این رو كھ در نھایت، مفھوم و معناي اخالقي است كھ در ھرھنري اھمیت دارد
بخش، شفابخش و  اي روشني آید اگر كھ این دو در جستجوي قبول آسان اندیشھ محتوي بھ چھ كار مي

یك شاعر واال باید، تا آن حد كھ میسر باشد، احساسات آدمیان را بھ راه راست «خش نباشد؟ ب رفعت
آن احساسات را سالمتر، پاكتر و پایدارتر سازد؛ ولب كالم آنكھ آن را با طبیعت … وصواب آورد، 

  سازگارتر كند، بدین معنا كھ با طبیعت جاویدان و با روح بزرگ مضمر درھمة چیزھا توافق و 
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شاعر، نقاش یا پیكرتراش كمال مطلوب، » .دارد دمیان بھ راه افتد، ھمچنانكھ در كنارشان گام برميآ
  . سازد پوشاند و بھ كمك فورم معنا و مفھوم را متجلي مي فیلسوفي است كھ برخرد جامة ھنر مي

كھ برزبان  انتشار این دیباچھ در تاریخ ادبیات انگلستان نقشي چشمگیر ایفا كرد، زیرا موجب آن شد
ھاي ناشي از تمایز طبقاتي، بر بازنگریھا و اشارات بھ نویسندگان  تصنعي و پرجلوه، برحب و بغض

خود پوشانیده آن در طالیيھاي اساطیري كھ شعر و سخنوري انگلیسي را در عصر  كالسیك، و بر پیرایھ
داشت و در سبكي كھ از ھر جھت عاري  این دیباچھ حق بیان احساس را اعالم مي. بود، نقطة پایاني بگذارد

خود وردزورث قالب و مشربي كالسیك . گفت نمود، بھ رمانس بھ زباني دیگر خوشامد مي از رمانتیسم مي
كرد، در حالي كھ كولریج  و آرامش زنده مياو خاطرات را با وقار . اي بود داشت كھ در بند تفكر و ضابطھ

  .ھمكاري این دو شاعر، بسیار عالي و پرثمره بود. تأثر و ھیجان و تخیل را بھ صحنة شعري آورد

VIII - ١٧٩٩ - ١٧٩٨: فاضالن آواره  

دو شاعر، بدون آنكھ منتظر بمانند تا دیوان مشتركشان انتشار یابد، در حالي كھ جوسیا وجوود عطیة 
اي براي برادرش وردزورث فرستاده بود بھ ھمراه داروثي در تاریخ  دیگري براي كولریج و ریچارد نقدینھ

در آنجا پس . كردندبركشتي سوار شدند و از بندر یارماث بھ سوي ھامبورگ عزیمت  ١٧٩٨سپتامبر  ١۵
كولریج : شاعر سالخوردة آلماني، دیداري عادي بھ عمل آوردند، از یكدیگر جدا شدند كلوپشتوك،از آنكھ با 

ویلیام و داروثي نیز بر دلیجاني سوار : دبھ دانشگاه گوتینگن رفت تا در آنجا بھ تحصیل زبان آلماني بپرداز
در آنجا، بر . گوسالر در دامنة شمالي كوھھاي ھارتس شتافتند» شھر آزاد امپراطوري«شدند و بھ دیدار 
خیابانھا را زیرپا . شان، چون از سرما قادر بھ حركت نبودند، بھ ناچار چھارماه ماندند خالف نقشة اولیھ

داشتن آتشدانشان كوشیدند؛ وشعر سرودند یا از روي اشعار دیگران  نھادند؛ براي روشن و گرم نگھ
كوشید خود را با خاطرات گذشتھ گرم نگھ دارد، كتاب نخستین  وردزورث كھ مي. رونوشت برداشتند

آنگاه، . اي در برگیرندة شرح زندگي خودش بود بھ رشتة تصنیف درآورد درآمد را كھ حماسھ مجموعة پیش
فوریة  ٢٣دند تا چھ اندازه انگلستان را دوست دارند، ویلیام و داروثي در یك روز سرد بر وقتي ناگھان پي

پیاده بھ راه افتادند تا بھ كولریج در گوتینگن بدرود گویند، و سپس با شتاب از دریاي پرتالطم شمال  ١٧٩٩
  گذشتند، خود را بھ یارماث رسانیدند

كشید تا بھ  مري ھاچینسن بھ آرامي انتظارشان را مي. شدندو آنگاه بھ شھر ساكبرن در كنار رود تیز وارد 
  .ھمسري ویلیام درآید

زبان آلماني را فراگرفت، و خود را . كوشید تا یك آلماني شود در این حال كولریج در گوتینگن سخت مي
روان گرایي نتوانست تعبیر و توجیھي براي ذھن و  وقتي در روانشناسي ماده. گرفتار فلسفة آلماني ساخت

فلسفة (اي مكانیكي داشت رھا كرد و بھ سوي ایدئالیسم  بیابد، نظریة تداعي معاني ھارتلي را كھ صرفًا جنبھ
كانت و االھیات شلینگ كھ طبیعت و ذھن آدمي را چون دوجلوه از ذات پروردگار عرضھ ) اصالت تصور

سپیرخواند و بھ بعضي از آنھا سخنرانیھاي آوگوست ویلھلم فون شلگل را دربارة شك. كرد، روي آورد مي
گوش داد و براي سخنرانیھاي خود كھ بعدھا دربارة درام در دوران الیزابت اول ایراد كرد از نظریات 

ھاي بدیع و مجردات ذھني سرمست شده  كولریج كھ در این زمان از بادة اندیشھ. شلگل الھام فراواني گرفت
ت ازدست داد و شعر را بھ خاطر روي آوردن بھ فلسفھ بود، آن فراست پیشین را براي احساس و تصورا

ام چگونھ  فراموش كرده. شاعري كھ در وجود من بود مرده است«: در ھمان زمان چنین نوشت. رھا كرد
  .آورنده و شناسانندة فلسفة آلماني بھ انگلستان ظاھرشد كولریج، در نقش» .اي بپردازم باید قافیھ

گفت وبھ نذرستووي بازگشت ولي یك سال دوري از زنش شوق ھمسري ، آلمان را ترك ١٧٩٩در ژوئیھ 
زن و شوھر، ھردو . انگیخت سراكولریج دیگر در اوعشق و ھوسي برنمي. را در وي خاموش ساختھ بود

از درگذشت باركلي فرزند دومشان كھ در ھمان اوان اتفاق افتاده بود دستخوش غم و افسردگي شدید شده 
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كولریج كھ بیقرار و ناآرام بود، بھ جانب شمال بھ ساكبرن، رفت تا با وردزورث  در ماه اكتبر،. بودند
. در آن دیدار، دست سراھاچینسن خواھر مري را بیش از اندازه دردست خود نگاه داشت. دیداري تازه كند

ر بھ مرد راه یافت كھ در نتیجة آن، كولریج براي سومین با زن بھ دست جریاني مرموز و ناگفتني از دست
این سرا كھ از تعھدات خود در قبال دیگران آگاه بود، محبت و . ماجراي عشقي نافرجام گرفتار آمد

پس از آنكھ كولریج دو سال در ابراز . عطوفت خویش را نثار كولریج كرد ولي از آن، قدمي بیشتر ننھاد
یش را با تسلیم و رضا عشق و دلباختگي خود نسبت بھ دومین سرا پیگیري نشان داد، سرانجام شكست خو

تصنیف كرد كھ در حكم آخرین فروزش » دلشكستگي«پذیرا شد و غزلي شورانگیز و مؤثر با عنوان 
  .چراغ شاعري او بود

ھا ھمراھي كرد در حالي كھ ھر  آنگاه در یك سیر و گشت پیاده، كولریج، وردزورث را در ناحیة دریاچھ
ریج بھ كسیك رسید چنین انگاشت كھ مكان مطلوبش را یافتھ وقتي كول. اي بودند كدام در جستجوي كاشانھ

پست راھش را بھ سوي لندن منحرف  است، ولي در ھمان زمان پیشنھاد شغلي از جانب روزنامة مورنینگ
  در این بین، وردزورث موفق شد یك كلبة . ساخت

ادر و خواھر، سفر ، بر١٧٩٩دسامبر  ١٧در . داروثي را براي نقل مكان بھ كلبة جدید بھ دست آورد
در این جابجایي، . طوالني خود را از ساكبرن بھ گراسمیر آغاز كردند كھ قسمت اعظم آن پیاده انجام گرفت

 ٢١سرانجام در . چندین كیلومتر را، كھ زیر یخ وبرف زمستاني سخت و ناھموار گشتھ بود، پیمودند
كلبة «نامید وبعدھا بھ نام  مي» تھ شھر«دسامبرتوانستند آتشدان خود را در جایي كھ وردزورث آن را 

ترین ودر ھمان حال خوشترین سالھاي حیات  در آنجا، این دوتن سخت. موسوم شد، بیفروزند» كبوتر
  .خویش را بھ سر آوردند

IX - ١٨٠٣ -١٨٠٠: نغمة عاشقانھ در گراسمیر  

از . نگاشت ا مرتبًا مير» یادداشتھاي روزانة گراسمیر«، داروثي ١٨٠٣ژانویة  ١۶تا  ١٨٠٠مھ  ١۴از 
توانیم زندگي روزانة خواھر و  خواندن آنچھ در آن یكصدوپنجاه صفحھ یادداشت نگاشتھ شده است، مي

برادر وسپس براي مدتي كوتاه، با زندگي روزانة خواھر و برادر و ھمسر این برادر آشنا شویم و آن را 
مساعد نبود زیرا تقریبًا ھر روز برف یا باران  اقلیم گراسمیر براي سالمت ساكنان آن چندان. احساس كنیم

. نمود بارید و سرماي زمستاني، چھ بسا ھمراه با ریزش برف، در ماھھاي ژوئن و ژوئیھ نیز رخ مي مي
آمد روزھاي نشئھ و سرمستي بود و رخ نمودن متناوب  روزھایي كھ خورشید از پس ابرھا بھ درمي

براي گرم نگھداشتن كلبھ، در بخاري و اجاق . شد بخش تلقي مي نياي روش مھتاب، در حكم الھام و مكاشفھ
توانستم از شدت  گاھي نمي«اما چنانكھ داروثي در یادداشتھایش نوشتھ است . سوزاندند آن، ذغال سنگ مي
كردند بھ  سوز و صالبت ھواي سرد زمستان را صبورانھ و پارسایانھ تحمل مي» .سرما بھ خواب روم
در یادداشتھاي روزانة داروثي مكرر . ا رسد و از باران لطیف و مالیم آن محظوظ شوندعشق آنكھ بھار فر

نماید كھ قلبم  گاھي گراسمیر آن قدر زیبا مي. بارد باران نم نم و مالیم مي«: خوریم ھایي برمي بھ چنین جملھ
  » .گنجد از شوق در سینھ نمي

رویھا گاھي در حدود دو كیلومتر و بھ قصد  این پیاده. كردند ھر روز، تنھا یا با ھم ساعتھا راھپیمایي مي
شد كھ نصف روز بھ طول    اي از پستخانة واقع در آمبلساید بود و گاھي ھم سفري مي دریافت نامھ

آید كھ  بھ نظر مي. انجامید تا بھ كسیك بروند وبا كولریج كھ در آنجا مستقر شده بود دیداري تازه كنند مي
نمود و او را چنین  ھر و مصاحب غمخواري در كنار داشت بسیار راضي ميوردزورث از اینكھ خوا

  :نامید مي

  مصاحب عزیزم در راھپیمایي دلتنگي آورم، 
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  امیدم، شادیم، خواھرم، دوستم،

  یا چیزي عزیزتر، اگر عقل بداند

  اي ارجمندتر، یا چیزي كھ در جوھرعشق، اندیشھ

  .براي آن نامي گرامیتر متصور است

یاد » عشق من«از خواھرش با عنوان ) سالي كھ وردزورث سرانجام ازدواج كرد( ١٨٠٢و تا سال 
  . خطاب كند» برادر نازنین«توانست وردزورث را  داروثي نیز از این بابت دلشاد بود كھ مي. كرد مي

 لیره بود كھ با ٧٠ھزار لیره در سال داشت و نصیب برادرش نیز ۴٠در این زمان، داروثي درآمدي معادل
 ١۴٠التألیف آثارش، عایدي سالیانة این خواھر وبرادر بھ   درنظر گرفتن درآمدھاي مختصر حاصل از حق

یكي دو خدمتكار نیز در اختیار داشتند، زیرا، در آن روزگار، ) دالر؟ ٣‘۵٠٠حدود . (شد لیره بالغ مي
غذا و محلي جھت خفتن،  شوھر حاضر بودند در مقابل فقرچنان دامنگیر مردم بود كھ بسیاري از زنان بي

داروثي معموال از لباس و حتي . ھاي وردزورث و خواھرش ساده بود جامھ. بھ خدمتگزاري مشغول شوند
پوشید و یا لباسھاي دست  اي روستایي مي ویلیام نیز جامھ. كرد دوخت استفاده مي از كفشي كھ خودش مي

آن دو براي خود یك باغچة سبزیكاري ترتیب  ولي. كرد فرستادند برتن مي دومي را كھ دوستان برایش مي
از اینھا گذشتھ، در یادداشتھاي روزانة داروثي چنین . كردند داده بودندو گاھي ھم از دریاچھ ماھي صید مي

» اي برسر میز آوردم نان تازه وكلوچة خوشمزه«، »دار پختم امروز نان مربایي و كلوچة میوه«: خوانیم مي
  .شد ویلیام بھ راستي بھ ناز پرورده مي» .یني و كیك آراستھ بودو امروز میزمان با شیر«

قسمتي از ساعات ھر روز عادي را در حالي كھ سرگرم راھپیمایي بود . كرد ولي ویلیام مرتبًا كار ھم مي
گشت، آنچھ را سروده بود بھ خواھرش دیكتھ  شد و، آنگاه كھ بھ خانھ باز مي بھ سرودن اشعار سرگرم مي

پس ساعاتي را نیز بھ فراھم آوردن چوب براي آتشدان یا كندن باغچھ و كاشتن نھالي، یا كارھاي س. كرد مي
امروز ویلیام راھي را ھموار و قابل عبور ساخت كھ سخت مورد نیاز «. داشت الزم دیگر مصروف مي

برھمة اینھا . منظور این است كھ از میان انبوه برف راھي از كلبھ بھ آبریزگاه خارج آن گشوده بود» بود
چند بطري خالي بھ امانت گرفتیم تا نوشابة رم «كرد و  باید افزود كھ داروثي در منزل آبجو تیز تھیھ مي

با آنكھ غذایشان بیشتر از سبزیجات بود، ویلیام از بواسیر رنج . »تھیھ شده را در آن بطریھا نگاه داریم
ز بر ناراحتیش افزوده شد و چھ بسا شبھا كھ ، ضعف بینایي و بیخوابي نی١٨٠۵برد و بعد از سال  مي

  . شد مدتي براي او كتاب بخواند تا بھ خواب رود داروثي ناگزیر مي

سان شیوة زیستن تئوكریتوس، با آرامش قرین بود ناگھان با در میان آمدن  آن روزھایي كھ زندگي ویلیام، بھ
آو لونزدیل، درگذشت  ل  سرجیمزلوثر، ار ،١٨٢٠مھ  ٢۴در تاریخ . پاي پول و ازدواج دستخوش اختالل شد

شخص اخیر درصدد . اش سرویلیام لوثر بھ میراث گذاشت و مكنت و لقب اشرافي خودرا براي برادرزاده
لیره بین فرزندان جان  ۴‘٠٠٠ظاھرًا مبلغ . برآمد بدھي عمویش را بھ بازماندگان جان وردزورث بپردازد

  بھ . بھ آنان نرسید ١٨٠٣تا سال تقسیم شد، گرچھ سھم ویلیام و داروثي 

  .میراث بھ تأخیر افتادة پدري اطمینان خاطر یافت دست خواستگاري بھ سوي مري ھاچینسن دراز كرد

آیا بھتر نبود نخست روابط خود را با آن دختر . كرد والون ھنوز بر وجدانش سنگیني مي اما خاطرة آنت 
ویلیام و  ١٨٠٢سري او درآید؟ در نھم ژوئیة خواست كھ بھ ھم ساخت و سپس از مري مي روشن مي

داروثي پیاده از گراسمیر بھ راه افتادند و قسمتي را نیز با كالسكة پستي پیمودند تا خود را بھ خانة مري در 
وقتي بھ لندن رسیدند، . ژوئیھ گالوھیل را با كالسكھ بھ قصد لندن ترك گفتند ٢۶در . گالوھیل برسانند

جالل و شكوه شھر در آن ساعات نخستین بامدادي از فراز پل وستمینستر، سخت  وردزورث كھ از دیدار
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زمین چیزي از این «: دستخوش اعجاب گشتھ بود، یكي از چندین غزل فراموش نشدني خویش را سرود
از آنجا بھ دوور رفتند، بر كشتي پستي سوار شدند، از دریاي مانش » .زیباتر براي عرضھ كردن ندارد

  .اش را در بندر كالھ درانتظار خویش یافتند ژوئیھ، آنت و دختر نھسالھ ٣١و در  عبور كردند

فقط بر این نكتھ واقفیم كھ چھارده سال بعد، وقتي كارولین . دانیم ویلیام و آنت بھ چھ توافقي رسیدند ما نمي
اي بھ  لیانھازدواج كرد، وردزورث كھ در آن زمان از وضع مالي نسبتًا خوبي برخوردار بود مقرري سا

آن گروه چھار نفري مدت چھار ھفتھ در كالھ . براي او برقرار كرد) دالر؟ ٧۵٠معادل (لیره  ٣٠میزان 
كرد بھ قدم زدن در ساحل  ماندند، وھر روز با وضعي كھ ظاھرًا از آشتي و توافق آنان حكایت مي

  :كش خویش را سروددر ھمین جا بود كھ وردزورث یكي دیگراز غزلھاي خوش و دل. پرداختند مي

  شبي زیباست، آرام وفارغ از ھرگونھ ھیاھو،

  اي خاموش است زمان مقدس نظیر راھبھ

  آورد، در حالي كھ از غایت ستایش بھ دشواري نفس بر مي

اوت، ویلیام وداروثي كالھ را بھ صوب  ٢٩در . و در پایان این غزل دعاي خیري نثاركارولین كرده است
داد زیرا خواھر و برادر قبل از  ظاھرًا وردزورث در بازگشت شتابي نشان نمي .دوور و لندن ترك گفتند

  .سپتامبر بھ گالوھیل بازنگشتند ٢۴

اي نرسید زیرا  گونھ ھدیھ براي عروس ھیچ. ویلیام و مري با یكدیگر ازدواج كردند ١٨٠٢در چھارم اكتبر 
داروثي كھ تا ھمان اواخر در . نبودندموافق » آدم خانھ بھ دوش«بستگان مري با ازدواج او با یك 

یاد كرده بود نتوانست خود را راضي كند تا در مراسم » محبوبم«اش از ویلیام بھ عنوان  یادداشتھاي روزانھ
بھ » .احساساتش بھ حدي تھییج شده بود كھ دیگر بر آن اختیاري نداشت«. ازدواج برادرش حضور یابد

بر بستر افتاد تا موقعي كھ سراھاچینسن او را صدا كرد و گفت » دھوشتقریبًا بھ حالت م«طبقة باال رفت و 
این خبر مرا «: داروثي در یادداشت آن روز بعداز ظھرش، چنین نوشت. »گردند دارند از كلیسا برمي«كھ 

  وادار كرد 

در آغوش او  فراتر از نیروي بدنیم بھ راه افتادم، بھ زیر آمدم، و در آنجا ویلیام محبوبم را دیدم و خود را
او و جان ھاچینسن مرا بھ داخل خانھ بردند، و من در آنجا ایستادم تا ورود مري، زن برادر . انداختم

  ».عزیزم را بھ خانھ خوشآمد بگویم

اي سوار شدند وراه طوالني  ھمان روز، شاعر، با ھمسر و خواھرش بركالسكة چھار چرخة تك اسبھ
تدریج خود را با آن وضع جدید كھ سھ نفري در زیر یك سقف زندگي داروثي ب. گراسمیر را در پیش گرفتند

مري . كنند منطبق ساخت و بزودي مھر مري را بر دل گرفت و او را چون خواھر و محرم رازي پذیرفت
وقتي سرانجام . لیره برآنچھ شوھر و خواھرشوھرش داشتند افزود ٢٠درآمد سالیانة خویش را بھ میزان 

از میراث لوثر، بھ دست آنان رسید، افراد این خانواده، از نظر مالي وضعي مرفھ و سھم خواھر و برادر 
بھ عضویت گروه داوطلبان گراسمیر . پرست پرحرارت مبدل شد ویلیام بھ یك میھن. بورژواوار یافتند

  .درآمد تا ھمراه نیروھاي انگلیسي از خاك انگلستان در برابر ناپلئون دفاع كند

، غزل »بھ یك پروانھ«ھاي غنایي وردزورث از جملھ قطعة  ي از دلكشترین سرودهچكامة گراسمیر بخش
كھ در آن شاعر خود را بھ خاطر »  عزم و استقالل«بسیار محكم و منسجم خطاب بھ میلتن، قصیدة 

) ١٨٠۶تا  ١٨٠٣در فاصلة سالھاي (دھد، و سرانجام  افسردگي خویش مورد سرزنش قرار مي
. است» اشاراتي بھ بقاي خاطرات دوران كودكي«رین تصنیفاتش تحت عنوان ت مشھورترین و پرآوازه

  . بندرت یك انگار و توھم فلسفي چنین زیبا و نغز بیان شده است
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  :شود اي بھ مالل خاطر شاعر بھ خاطر بینایي روبھ زوالش آغاز مي این قطعھ با اشاره

  آورم، بھ ھر جا كھ روي مي

  خواه روز و خواه شب، 

  .توانم ببینم ام، دیگر نمي دیده را كھ ميچیزھایي 

رود، بھ  شاعر بیان این نكتھ را چون نمادي براي رؤیاھاي ایدآلیستي ما، كھ با گذشت جواني از دست مي
آید كھ چھ بسا  و برایش این پرسش پدید مي» اكنون كجاست آن شكوه و رؤیاي دلفریب؟«. گیرد كار مي

اش دوران كودكي  چاره، وابستھ بھ مأواي ملكوتي باشد كھ خاطرهمعجزة والدت ما، بھ صورت كودكي بی
  :گراید شویم، آن روشني بھ خاموشي مي سازد و آن زمان كھ بزرگ مي ما را روشن و دلپذیر مي

  تولد ما چیزي نیست جز یك خواب و یك نسیان،

  خیزد، ستارة زندگي ما،  روحي كھ با ما برمي

  در جایي دیگر مقام داشتھ است،

  رسد؛  از جایي بس دور فرا ميو 

  نھ از فراموشي محض،

  و نھ از برھنگي كامل،

  رسیم، ولي در حالي كھ بھ دنبال ابرھاي پرشكوه روان ھستیم از راه فرا مي

  ماست؛از سوي خدا، از سوي او كھ مأواي 

  !دوران نوزادي، ملكوت در پیرامون ما گسترده است در

  كند خانھ تنیدن آغاز مي - ھایي از زندان سایھ

  برگرد كودكي كھ در حال بزرگ شدن است،

  شود، نگرد و بھ آنجا كھ روشنایي از آن ساطع مي ولي كودك بر روشنایي مي

  …بیند؛  ودر شادمانیش آن روشنایي را مي

  گراید، بیند كھ بھ خاموشي مي مي سرانجام، انسان آن نور را

  .بازد و در پرتو زندگي ھرروزه رنگ مي

  :گوید بنابراین، شاعر بھ كودك چنین خوشآمد مي

  داري تو، نیكترین فیلسوفي ھستي كھ ھنوز عزیز مي
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  … میراثت را، 

  تویي كھ بقایت بر پیرامون تو

  … نشیند  چون روز بھ اندیشھ مي

   -اما حتي ما آدمھاي بالغ نیز آگاھي مبھم و نامحسوسي از آن افق گمشده داریم

  توھمات بیپایة یك موجود

  … پردازد  كھ در دنیاھاي تحقق نایافتھ بھ سیر مي

  اند روحھاي ما از آن دریاي سرمدي منظري دیده

  از آن دریا كھ ما را بھ اینجا آورده،

  آنجا سفركنند،توانند در یك چشم برھم زدن بھ  و مي

  و ببیننند كھ كودكان در ساحل آن بھ بازي سرگرم ھستند،

  .غلتند بشنوند و صداي امواج عظیم را كھ بیشتر از ھر زمان برروي ھم مي

كودك، در آن زمان كھ ھنوز بھ صورت جانوري است، : این نوعي انسانشناسي آمیختھ با االھیات است
زادي جواني خویش، از ھر نوع جامھ وپیرایھ احساس بیزاري مشعوف از احساسات، دست وپا زدنھا و آ

نھد، و در درون خویش شوق برخورداري از آزادي جواني را  كند، بھ ھیچ منع و قیدي گردن نمي مي
پرورد؛ بدانسان كھ آزادانھ در كشتزارھا و جنگلھا بھ سیر و گشت بپردازد، برروي آب یا درھوا بپرد،  مي

ر خالف میل و ارادة خویش، بتدریج كھ از دوران كودكي بھ دوران بلوغ و جواني ولي آھستھ آھستھ، و ب
خواست  ولي وردزورث نمي. شود آورد و از آن آزادیھا محروم مي نھد در برابر تمدن سر فرود مي قدم مي

بود  جست كھ امیدوار آورد و در فلسفة او پلي مي او فیثاغورس را بھ یاد مي. بھ چنین سرنوشتي گردن نھد
گذارد، بھ  آدمي كھ روي بھ سالخوردگي مي. از روي آن بگذرد و باز بھ كیش دوران كودكي راه یابد

  خیزد تا در آن زندگي  جستجوي زھدان احساساتش برمي

X - ١٨١٠-١٨٠٠: عشق، رنج، و تریاك  

اقامتي سھ  ، كولریج كھ قراردادش با روزنامة مورنینگ پست بھ پایان رسیده بود، براي١٨٠٠در آوریل 
داروثي بھ او گفت كھ براي او و . اي نزد وردزورث و ھمسر و خواھر وي بھ گراسمیر آمد ھفتھ

. اش سرپناه دلپذیري در خانة بزرگي موسوم بھ گرتاھال، واقع در پنج كیلومتري كسیك، یافتھ است خانواده
دید، در یكي از اطاقھاي آن خانھ، كولریج بھ آنجا رفت، خانھ را كھ غرق در شكوه و زیبایي تابستاني بود 

دانست و  اي مشتمل بر پانصد جلد كتاب یافت كھ بسیاري را باب دندان و بھ حال خویش سودمند مي كتابخانھ
، ھمسرش سرا و پسرش ١٨٠٠در ماه اوت . بنابراین با كمال اشتیاق، سند اجارة آن خانھ را امضا كرد

ماه سپتامبر سرا فرزندي دیگر بھ دنیا آورد  ١۴در آنجا در . دھارتلي را از نذرستووي بھ خانة جدید آور
بزودي فرا رسیدن . اي در آن حوالي بود كھ نامش را درونت نھادند، و درونت نام دریاچھ و رودخانھ

سرما و بارندگي، حالت تنگي نفس و تب روماتیسمي . زمستان، اشتباھشان را برایشان آشكار ساخت
بعد فاصلة بین او و بستگانش، افسردگي ھمسر را افزون ساخت، ھمسري كھ كولریج را تشدید كرد و 
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ماند زیرا كھ شوھرش، ھم جسمش سیار بود، وھم فكر و روحش معطوف بھ مسائلي  غالب اوقات تنھا مي
  .دیگر

كرد تا بھ  روي مي نھاد و خود بیست وچند كیلومتر پیاده كولریج غالب اوقات، ھمسرش را تنھا برجاي مي
آمیز داروثي  انگیز وردزورث و توجھات محبت كسیك و گراسمیر برود و از گفتگوي لذتبخش و شوق

رفتند تا با حضور خود كاشانة كولریج را  ولي وردزورث و خواھرش كمتر بھ شمال مي. برخوردار شود
چند ماھي  ، سرا ھاچینسن از گالوھیل نزد مري، ویلیام و داروثي آمد تا١٨٠٠در نوامبر . روشن سازند
كولریج با سادگي . بھ سر برد و در آنجا كولریج بار دیگر سردرپي وي نھاد»  كلبة كبوتر«نزد آنان در 

اي كھ در آن ھیچگونھ تعمدي مشھود نبود بھ ھمسرش اعتراف كرد كھ عاشق این سراي دوم شده  بیرحمانھ
ب بود كھ از آن پس، سرا ھرروز بدین ترتی. است و از وي اجازه خواست كھ ھر دو سرا را دوست بدارد

جست و اوقات خود را وقف وظایف مادري و مراقبت از  بیش از روز پیش از شوھرش دوري مي
  .شد كولریج نیز بیش از پیش مستغرق افكار و كتابھایش مي. كرد فرزندانش مي

غاز كرده بود بھ آ ١٧٩٧را كھ در سال » كریستابل«گونة  در این اوقات كولریج كوشید تا منظومة داستان
والتر . را در خود نیافت و داستان را ناتمام برجاي گذاشت» شوریدگي ضروري«ولي آن . انجام برساند

سكات و بایرن كھ نسخة دستنویس آن اثر ناتمام را مطالعھ كردند آن را ستودند و شاید ھم از نظر مضمون، 
، در اثر ترغیب بایرن، ناشري بھ نام ١٨١۶ سرانجام، در سال. وزن و حالت از آن اثر الھاماتي گرفتند

اثري كھ اكنون بھ صورت یادگاري برجاي ماندني از یك  - را منتشر ساخت» كریستابل«ماري منظومة 
  .جذابیت رنگباختھ در اختیار ماست
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پس از یك سال درنگ در گرتاھال، در حالي كھ سالمت وكیسة كولریج ھر دو رو بھ زوال گذارده بود، 
قضا را در ھمان موقع از اودعوت . ھا دوام آورد حس كرد كھ نخواھد توانست سالي دیگر درناحیة دریاچھ

دیگر بھ آن روزنامھ بھ عمل آمد تا بھ عنوان یكي از اعضاي ھیئت تحریریة روزنامة مورنینگ پست بار 
اكتبر داروثي ومري با او  ٩بھ گراسمیر رفت تا با دوستانش بدرود گوید و در  ١٨٠١اكتبر ۶در . بپیوندد

روز دھم آن ماه عازم لندن شد وداروثي و مري نیز بھ گراسمیر . ھمگام شدند و ھمراھش بھ گرتاھال آمدند
كولریج روز خوشي را براي سفر در اختیار «: وشتاش چنین ن داروثي در یادداشتھاي روزانھ. بازگشتند

من از رفتن او … آورد، این موجود عزیز و نازنین ھر منظر و ھر صدایي او را بھ یاد من مي. داشت
اما سرانجام با گریستن از بار غم دل خویش . توانستم صحبتي كنم دستخوش افسردگي شده بودم و نمي

وه كھ . ولي چنین نیست - ن من ناشي از برافروختگي عصبي بودهگوید آن ھق ھق كرد ویلیام مي -كاستم
» .دالیل بیشماري دارم براي آنكھ نگران حال این دوست باشم

كاري  ھایي براي روزنامھ شد، و در آن محافظھ وقتي كولریج بھ لندن رسید سرگرم نگارش سرمقالھ
اي كھ ارگان  روزنامھ. آمد ر در ميمشي روزنامة مورنینگ پست كامال جو اش باسیاست و خط افزاینده

. كرد شد، با كشیشان مخالف بود، ولي از مالكیت طرفداري مي اصلي ویگھاي نیمھ آزادیخواه محسوب مي
اي را كھ بھ طور منظم نمایندگاني از حزب »والیات پوسیده«داري و آن  ھایش برده كولریج در سرمقالھ

داد بھ  دولت را مورد نكوھش قرار مي. كرد شتند محكوم ميدا بھ پارلمنت اعزام مي) كار محافظھ(توري 
رد كرده بود؛ و، با تجزیھ و تحلیلھاي دقیق و ) ١٨٠٠در سال (خاطر آنكھ پیشنھاد صلح ناپلئون را 

وزیر وقت بھ عنوان یك سیاستمدار ویك مرد، تقریبًا موجبات بدنامي و سقوط  بیرحمانھ در شخصیت نخست
با ھمة این احوال، كولریج از مالكیت خصوصي بھ عنوان یك بنیان و اساس . وردویلیام پیت را فراھم آ

كرد، و استداللش بر این  ضروري براي یك اجتماع در حال پیشرفت ولي توأم با نظم و ھنجار، دفاع مي
بھ  بتواند قدرت ھر فرد را با آنچھ متعلق«تواند بھترین باشد كھ  پایھ استوار بود كھ تنھا آن حكومتي مي

نوشت و در نتیجھ  كولریج با حرارت و پیگیري و با بیاني مؤثر مي» .اوست ھماھنگ و متناسب سازد
اي  مند بود بھ میزان قابل مالحظھ تیراژ روزنامة مورنینگ پست در آن زمان كھ از ھمكاري كولریج بھره

ت كولریج دستخوش اختالل ولي آن یك سال كار مداوم و توأم با بیقراري موجب شد كھ سالم. افزایش یافت
بدني . بھ گرتاھال بازگشت، از نظر جسمي و رواني كامال فرسوده شده بود ١٨٠٢وقتي در سال . شود

اش نھاده  نمود؛ عاشقي بود كھ معشوق دست رد برسینھ رنجور داشت؛ شوھري بود كھ ھمسرش بیگانھ مي
  . اش نیز در اسارت تریاك گرفتار بود بود؛ اراده

در آغاز آن را . ، یعني زماني كھ نوزده سال بیشتر نداشت بھ تریاك معتاد شده بود١٧٩١سال كولریج از 
ھایش  كرد و نیز براي تأمین خواب و اینكھ زوال قلب و ریھ براي تسكین اعصاب و تخفیف درد استعمال مي

  خواست شكست را با تسلیم  را بھ تعویق اندازد؛ و شاید ھم كھ مي

اي  آمد، میزبان مجموعھ گریخت بھ سراغش مي مان ھم كھ سرانجام خوابي كھ از او ميآن ز. و رضا بپذیرد
از آن  ١٨٠٣بھ سال » رنجھاي خفتن« اي تحت عنوان  كولریج در قطعھ. شد آور مي از رؤیاھاي ھراس

  .چنین یاد كرد

  آن ازدحام دیوسیرت،

  …؛    دادند ھایي كھ مرا شكنجھ مي اشكال و اندیشھ

  اي غریب با نفرت آمیختھ بود، شیوهمیلي كھ بھ 

  ؛ انگیزي متوجھ بود و بھ سوي اشیاي وحشي و نفرت

  !وار، قیل و قالي دیوانھ كننده شھواتي غریب و كابوس
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  .و شرم و وحشت برفراز ھمھ اینھا

كھ از ھر «شود  ھاي دستنویس وي صحبت از آدمیاني تصوري و تخیلي بر كرة ماه دیده مي در كتابچھ
خورند و در دھانشان سرگین  نًا شبیھ مردم این دنیا ھستند جز آنكھ با قسمت خلفي خویش غذا ميعی  جھت،

كولریج نیز نظیر بسیاري از ما دستخوش رؤیاھاي ھراسناك ».آنان زیاد در بند بوسیدن نیستند… ؛   جوند مي
دلخراش از خواب  چنان واضح و مخوف بود كھ گاھي با فریادي  شد ولي در مورد او، آن رؤیاھا، مي
  .ساخت جست و اھل خانھ را نیز از خواب بیدار مي مي

اش را  ساخت و اراده ھایش را دستخوش اختالل مي گرچھ گاھي اندیشھ –بسا كھ رنجوري و اعتیاد كولریج 
گشود كھ اذھان و  اندازھا و تصورات و پندارھایي در برابرش مي ھا و چشم عرصھ –كرد  ضعیف مي

در ھر حال این نكتھ شایان تأمل است كھ وسعت معلومات و اطالعات . ماند نامشكوف ميروانھاي عادي 
وردزورث از او  ؛ در این رھگذر،   توانست از او فراتر رود وي در نسل معاصرش ھمتا نداشت و كسي نمي

ت وردزورث بندر. داشت البتھ كولریج در برابر وردزورث جانب فروتني را نگاه مي. بسي عقبتر بود
حتي در آن زمان كھ از نظر  در حالي كھ كولریج،  توانست جز اشعارش درباره مطلبي سخن گوید، مي

انگیزي برخوردار بود كھ  سرزندگي و شوق  چندان از وسعت فكر،  جسمي و روحي دستخوش تباھي شده،
وره از میدان بھ در توانست مادام دوستال را نیز در محا داد و چھ بسا مي كارالیل را تحت تأثیر قرار مي

جمعیت   تمركز عزم،  انگیخت، ھراس آمیختھ با احترام كولریج را برمي  آنچھ در وجود وردزورث،. كند
ساخت و پندار را بر  كولریج خود بیش از پیش آرزو را جایگزین اراده مي. خاطر و استواري اراده بود

  .نشاند جاي واقعیت مي

دانست و  ولي در ھمان حال قویًا قدر خود را مي د در حیرت بود،كولریج از فروتني و شكستھ نفسي خو
و بھ طور پنھاني   پنداشت، جالبترین موضوعھا مي) نظیر وردزورث و خودمان  و در این نكتھ،(خودش را 
توجھ ھمگان را بھ صداقت خویش، بھ رفتار مھذب و پایبندي خود بھ اخالق و . آمیزي مغرور بود و تعرض

  داشت؛ ر مورد پول و شھرت معطوف مياعتنایي د بي

پروراند و با شادماني و خونسردي از آثار دیگران  ولي آرزوي برخورداري از افتخارات را در دل مي
گرفت و بازپرداخت آن را بھ دست  از دوستانش وام مي. داد كرد و بھ نام خود انتشار مي اقتباس مي

دار شوند خم  و از اینكھ دوستانش سرپرستي آنان را عھدهھمسر و فرزندان را رھا كرد . سپرد فراموشي مي
داشت تا  شاید اعتیاد بھ تریاك قدرت جنسي او را ضعیف ساختھ بود و او را بر آن مي. آورد بھ ابرو نمي

  .پندار بیھوده را با عمل مشتبھ گیرد

تنگي و تب  نھ، نفسھاي مدیترا ، درصدد برآمد كھ با پناه بردن بھ ھوا و آفتاب كرانھ١٨٠۴در آوریل 
اي از وردزورث پذیرفت و با كشتي  لیره ١٠٠براي این منظور یك وام . روماتیسم خود را تخفیف دھد

جایي كھ در آن زمان یكي از پایگاھھاي خطیر قدرت دریایي انگلستان و از جانب   عازم جزیره مالت شد،
 لودانومخالص و دویست و پنجاه گرم  ھمراه خود در حدود سي گرم تریاك. دشمنان در معرض تھدید بود

اي از غایت نومیدي بدین مضمون  اش استغاثھ مھ در دفترچھ ١٣در تاریخ   در طول سفر دریایي،. برداشت
  :نگاشت

چندان كھ در مالت قدم برخشكي  –از یك آزمون بھ درآیم بھ من قدرت روحي عطاكن تا ! اي خداي مھربان
اي  من بنده… سپاري بھ خماري نصیبم خواھد گشت با وجود ھمة رنج و وحشتي كھ از یك ماه تن –بگذارم 

! اما چھ كنم. توانم بدون آنكھ بھ عقوبتي بیندیشم مرتكب خطا شوم قلب ھستم و نمي دوست داشتني و خوش
خداي  –! ام و ھمیشھ براي ھمین لحظھ زیستھ –ام  از بچگي نیز چنین بوده –نده ھستم من بسیار بسیار درما

  !آور  بر من رحمت  آور، اي پدر مقدس بر من رحمت  مھربان،
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در ماه ژوئیھ بھ . رسد كھ كولریج موفق شد براي مدت یكسال بر نفس خویشتن تسلط یابد چنین بھ نظر مي
و در ژانویة ھمان سال بھ مقام  فرماندار كل جزیرة مالت،  ال،عنوان منشي مخصوص سر الگزاندر ب

در این سمت كھ ھمپایة وزیر . جزیره در دستگاه فرماندار كل ارتقا یافت  المنفعة سرپرست مسئول امور عام
آنگاه پس از . گیري و اجرایي شایان تحسیني نشان داد سخت كوشید و از خود قدرت قضاوت و تصمیم  بود،

مالت را   جزیرة. اي خستھ و فرسوده گشت كھ بار دیگر در دامان اعتیاد آویخت دمت، بھ اندازهیك سال خ
وقتي پایش بھ انگلستان ) ١٨٠۶(بھ سیسیل و ایتالیا سفر كرد و از آنجا بھ انگلستان بازگشت   ترك گفت،

  .جست از الكل مدد مي  آور تریاك، تریاك شده بود و براي از بین بردن اثر خواب  رسید بیش از پیش بندة

داروثي در ھمان زمان در . ، وردزورث را در یك میخانھ واقع در كندل مالقات كرد١٨٠۶اكتبر  ٢۶در 
  ھرگز دچار چنان اندوه و حیرتي كھ در نخستین دیدارش بھ من دست داد،«دفترچة یادداشتھایش نوشت 

  چنان چاق شده » .نشده بودم

تي سیمایش كھ در گذشتھ بدان آشنا بودم تنھا پرتو و فروغي زودگذر نمودار و از آن حالت ملكو  پیدا نبود،
ھمسرش امتناع . كولریج از آنجا بھ كسیك رفت و از ھمسرش خواست كھ با او متاركھ كند» .گشت مي

مقرري . اش درونت را با خود برد كولریج او را بھ حال خود رھا ساخت ولي پسر شش سالھ. ورزید
داشت بھ ھمسرش منتقل ساخت، ولي جوسیا وجوود از پرداختن  كھ از وجوود دریافت مياي را  سالیانھ

در  ١٨٠٣از طرف دیگر، ساوذي از سال . بھ بعد استنكاف كرد ١٨١٣سھم خویش در آن مقرري از سال 
 ١٠٠اي  كولریج بھ یاري عطیھ. گرتاھال رحل اقامت افكند و سرپرستي خواھر زنش را برعھده گرفت

كھ بھ طور ناشناس از جانب یكي از آشنایان معتادش بھ نام دكوینسي برایش فرستاده شد، و ھمچنین  اي لیره
بھ دست  ١٨١٠تا  ١٨٠٨از پولي كھ از طریق ایراد سخنرانیھایي در مؤسسة سلطنتي در طول سالھاي 

  .آورد توانست زندگي خود و فرزندش را تأمین كند مي

آغاز بر الھامبخشي شعر استوار شده بود و  بنیان آن دوستي از . رسید دوستي بزرگ بھ پایان  در آن سال،
  خواب آلودگیھاي ناشي از افیون،  ناتواني و نقاھت جسمي،  در نتیجة ١٨٠٠آن زمان كھ بعد از سال 

شعر كولریج خشك شد، دوستي بین   چشمة  بیگانگي با ھمسر و كانون خانوادگي و اسارت دربند فلسفھ،
وردزورث با القاي این نكتھ بھ كولریج كھ نبوغ او بیشتر متمایل بھ . كولویج نیز پایان یافتوردزورث و 

سپس زماني رسید . شعر بشوید و بھ سوي نثر روي آورد  تشویق كرده بود دست از االھة  نثر است وي را،
اده بودند بھ ھر سھ نفر بھ سرا ھاچینسن زنھار د  كھ كولریج دریافت وردزورث و ھمسر و خواھر وي،

. ؛ و كولریج از آگاھي بر این مطلب بسي آزرده خاطر گشت  ابراز عشق كولریج مجال پیشروي بیشتر ندھد
مھ  ٣١اختالف بین دو دوست زماني بھ صورت یك شكاف عمیق درآمد كھ وردزورث در نامة مورخ 

لة جدیدي نكند كھ كولریج بھ تامس پول را برحذر داشت تا بیش از اندازه خود را درگیر و آلودة مج ١٨٠٩
یكي از «وردزورث در آن نامھ بھ عنوان . ساخت منتشر مي ١٨١٠و  ١٨٠٩نام دوست در سالھاي 
  :چنین نوشت» ترین دوستان كولریج نزدیكترین و صمیمي

دگي خود را، كھ برمبناي دالیل تقویت شده در طي سالھا استوار  در اینجا عقیدة سنجیده و دور از شتابز
تواند و نھ خواھد توانست كاري با ارزش و سودمند و قابل  و آن اینكھ كولریج نھ مي  دارم، ابراز مي  ،است

با آنكھ ھر (نھ استعدادش و نھ نبوغش . اش، و براي بشریت انجام دھد براي خانواده  توجھ براي خودش،
او نخواھد آمد و دردي از او و نھ معلوماتش كھ بسیار گسترده است بھ كار ) دودرحد واالیي و عظمت است

ھاي مثبت در وجود وي در نتیجة آشفتگي سرشت و مزاج عقلي و اخالقي  ھمة این نكتھ. دوا نخواھد كرد
گونھ قدرت آزادي ذھن  در واقع او از ھیچ. نتیجھ مانده و دستخوش ستروني و بیحاصلي شده است وي بي

حت ھیچ گونھ الزامي بھ انجام وظیفھ یا تعھد اخالقي برخوردار نیست و ھمچنین توانایي آن را ندارد كھ ت
  .بھ كاري دست بزند

  ولي وردزورث  البتھ آنچھ وردزورث در این نامھ نوشتھ بیرحمانھ و آمیختھ بھ اغراق است،
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تر و عتاب آمیزتر مطالبي براي شخص كولریج نوشتھ  پرده اي از این ھم بي چند ھفتھ قبل از آن ضمن نامھ
وردزورث بھ بزیل مانتیگیو   بنا بھ گفتة كولریج،  وضاع از این ھم بدتر شد و آن موقعي بود كھ،بعدًا ا. بود

توصیھ كرده بود با كولریج ھمخانھ نشود زیرا بھ رغم وردزورث، كولریج در نتیجة میخوارگي خارج از 
. در آمده بود» يا موجود مزاحم و آزار دھنده«در گراسمیر بھ صورت   اندازه و اعمال ناپسند دیگرش،

بھ كولریج اطمینان داد كھ چنان سخناني نگفتھ و مانتیگیو گفتة او را ) ١٨١٢در سال (وردزورث بعدًا 
ولي   كولریج نیز چنان وانمود كرد كھ توضیح و توجیھ وردزورث را باور كرده است،. تحریف كرده است

  .پایان رسید شد رشتة گسستة دوستي را گره زد و دوستي تاریخي بھ دیگر نمي

XI- ١٨١٧-  ١٨٠٨:كولریج فیلسوف  

باید متوجھ این نكتھ باشیم كھ وي در بین . ایم شاید در بیان انحطاط و اضمحالل كولریج ما بھ اغراق رفتھ
. در بریستول و نیز در مؤسسھ سلطنتي در لندن بھ ایراد سخنرانیھایي پرداخت ١٨١۵تا  ١٨٠٨سالھاي 

اي با آشفتگي اندیشھ و بیان ھمراه بود باز ھم آن اندازه مقبول و پرمغز  اندازهاین سخنرانیھا گرچھ تا 
ولي ھانت را  سمیوئل راجرز، تامس مور، لرد بایرن،   نمود كھ مستمعاني فراوان از جملھ چارلز لم، مي

ستعمان این م  داد؛ گویي یك نوع روح یگانگي خارج از اختیار و ناشي از طیب خاطر، تحت تأثیر قرار مي
ھنري كراب . داشت تا بھ پشتیباني ھمقطار و ھمكار دردمند خود برخیزند و سایر نویسندگان را بر آن مي

  دوستان خویش داشت،  رابینسن كھ گروھي از سرشناسان و برجستگان انگلیسي و آلماني را در جرگة
و ھمین شخص . توصیف كرد »عالي و بسیار آلماني پسند«سومین سخنراني كولریج را در لندن با كلمات 

برداشت مطلب و بسط مقال بسیار آلماني پسند بود و   در سخنراني چھارم، شیوة«باز چنین نظر داد كھ 
كولریج در » .نمود براي مستمعاني كھ شمارشان چندان زیاد نبود بیش از اندازه تجریدي و خشك مي

كھ فرصت پرداختن و شكافتن عنوان اعالم شده انباشت  اندیشھ و تعصب مي  سخنرانیھایش آن قدر واقعیات،
پرید، ولي با ھمة این احوال كالمش الھامبخش و  محابا از این شاخھ بھ آن شاخھ مي بي. كرد را پیدا نمي
  ،»بزرگي كھ اندكي معیوب گشتھ  فرشتة«چارلز لم كھ در توصیف كولریج با عبارت مشھور . دلپذیر بود

كافي بود كھ در معرض «: بخشد قضاوت خود دربارة وي چنین پایان مي كند و بھ جان كالم را ادا مي
  ».دمیدن نفحة نبوغ او باشیم تا نتوانیم بیش از آن ارواحمان را آرام نگاه داریم

شد،  زماني كھ كولریج باز بھ مرحلة تباھي و از پا درآمدن نزدیك مي  ،١٨١٧تا  ١٨١۵در طول سالھاي 
در اثري . آراست ود را در سالھاي واپسین عمر خویش بار دیگر بھ زیور طبعگیریھا و استنباطات خ نتیجھ

  بھ نام نظریة حیات كھ در 

آشنایي وي با علم . اي دارد علوم، بھ خصوص دربارة شیمي، چھ اطالعات عمیق و گسترده  كھ دربارة
توضیح ذھن   در زمینةكوششھا را   ولي ھمة  دوستیش با ھامفري دیوي شیمیدان برجستھ بود،  شیمي نتیجة

شیمي نادیده و مردود انگاشت، نظر ارزمس داروین را مبني بر اینكھ -با عبارات و اصطالحات فیزیكو
  .مبتذل خواند» انسان از ھیئت اورانگوتان بھ ھیئت امروزي رسیده است«

بھ عنوان منتشر شد، كتاب مقدس را  ١٨١۶در اثر دیگري بھ نام كتاب راھنماي سیاستمدار كھ در سال 
  :پیشنھاد و عرضھ داشت» بھترین راھنما براي تفكر و دوراندیشي سیاسي«

… حتي مھمترین دگرگونیھا در روابط بازرگاني دنیا را  رویدادھاي بزرگ،  یابد كھ ریشة مورخ درمي
توان نھ در بھ ھم پیوستگي و گردھمایي سیاستمداران و نھ در دوراندیشیھاي عملي سوداگران و  نمي

. بازرگانان جستجو كرد بلكھ این ریشھ را باید در خلوت تئوریسینھا و در گوشة انزواي نوابغ سراغ گرفت
تحول و دگرگوني در عادات   و ھمراه آنھا،  انقالبھایي مذھبي،  ھمة انقالبھاي تاریخساز جھان مسیحت،… 

ھمزمان با اعتال و سقوط  و رسوم مدني و اجتماعي و محلي ملتھاي درگیر در آن انقالبھا، مقارن و
  .الطبیعھ بوده است نظامھاي ماوراء
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ھاي مسیح، كوپرنیك،  رود كولریج بھ ھنگام نگارش این سطور، بھ نتایج و پیامدھاي اندیشھ گمان مي(
اي  كولریج پس از آنكھ شرح جامع و موجز و منصفانھ.) اندیشیده است گوتنبرگ، نیوتن، والتر و روسو مي

كند كھ صداي  گیري مي دھد، در پایان چنین نتیجھ در پدید آوردن انقالب فرانسھ بھ دست مياز عوامل مؤثر 
پرواي خویش ھستند در  صداي خدا نیست؛ كھ مردم چون دستخوش احساسات و ھیجانات تند و بي  مردم،

ن طریق توان قدرت را بھ دست آنان سپرد؛ و بھتری اندیشند و از اینرو نمي نتیجھ بھ مفاھیم مطلق مي
. صورت گیرد  اصالح یك جامعھ آن است كھ با وجدان و عمل یك اقلیت تحصیلكرده و صاحب ملك و منال،

نظیر عوالم دیگر، بھترین راھنما براي اقدام صحیح و صواب، كتاب مقدس   بھ طور كلي در عالم سیاست،
از طبقات كارگر و رنجبر «. است، زیرا این كتاب آسماني شامل جملگي حقایق مھم تاریخي و فلسفي است

بھ عنوان آدمھایي كھ بھ … ولي شما … رود و شاید ھم بھ طور كلي مطلوب نباشد بیش از این انتظار نمي
پادزھر سیاستداني كاذب . باید بھ تاریخ و فلسفھ و االھیات نیز آشنا باشید» یابید طبقات فراتر اجتماع راه مي

دھد و آن دو را با یكدیگر تطبیق  شتھ را برابر ھم قرار ميكھ زمان حال و گذ«و تصنعي، تاریخ است 
یافتن وجوه شباھت بین رویدادھاي دوران خودمان با   اندیشمندانة  كند؛ و ھمچنین عادت و شیوة مي

  ».رویدادھاي دورانھاي گذشتھ است

» سط جامعھطبقات باال و متو«كولریج باز بھ   ،)١٨١٧(اي غیر روحاني  در اثر دیگري بھ نام موعظھ
اجراي اصالحات سالم و استوارترین نگھبان در   شود و افراد این دو طبقھ را نیكوترین وسیلة متوسل مي

در عین حال نویسنده در . انگارد مي» انگیزان مكتب انقالبي مغلطھ كنندگان و آتش افروزان و فتنھ«برابر 
  این كتاب خود را با برخي از واقعیات تلخ زمان خویش 

  غلتید، پرواي وامھاي دولت، طبقة كشاورز كھ بھ ورطة فقر در مي افزایش بي. دھد امًال آشنا نشان مينیز ك
كولریج در كتابش بھ ناھنجاریھاي . ھا، از جملة این واقعیات بود و بھ كار گرفتن كودكان در كارخانھ

پاشي كھ بھ دنبال گستاخي، ولخرجي و ریخت و   حماقت،«: كند كشورش در آن زمان چنین اشاره مي
بازي  حد و حساب براي سفتھ سابقة اخیر ما ظاھر گشت؛ اقدامات كوركورانھ و حرص بي دوران رفاه بي

ناشي از تظاھر و خودنمایي و ارتكاب گناھان ناشي از   در دنیاي سوداگري؛ خطر پنھانكاریھاي ابلھانة
پذیر بود  كھ اقتصاد سوداگري جدید آسیبخورد از این كولریج افسوس بسیار مي» .پرستي شھوتراني و نفس

در نتیجة آن نوسانات، ورشكستگیھا و از ھم   گرفت؛ و، و در معرض شكوفاییھا و كسادھا قرار مي
  .ساخت شد كھ ھمگان را دستخوش رنج و نكبت مي گسیختگیھایي حاصل مي

ر نظامات و ھنجارھا سر صاحبان صنایع ما باید در براب«: كند آنگاه چند اصطالح بنیاني را توصیھ مي
دولت . در بند ضوابطي باشند  ھا، و بھ خصوص در مورد بھ كار گرفتن كودكان در كارخانھ» فرود آورند

امرار  - ١«: باید تحقق بخشیدن چند نكتھ را بھ عنوان ھدفھاي مثبت و اساسي خویش مورد توجھ قرار دھد
امید بھتر ساختن شرایط زندگي   ز افراد جامعھ،در دل ھر یك ا - ٢. معاش را براي ھر فرد آسانتر سازد

آن استعدادھا و كارآییھایي را كھ براي انساني ساختن جامعھ ضروري  -٣. خود و فرزندش را تقویت كند
منظور از انساني ساختن جامعھ نیز، ھمراه ساختن جامعھ با اصول عقالني و اخالقي . باشد ارتقا دھد

د كھ سازماني مركب از رھبران ھر حرفھ و پیشھ تشكیل یابد تا مسائل شو كولریج خواستار آن مي» .است
ھایي بھ  توصیھ  اجتماعي را از لحاظ فلسفي مورد بررسي و مطالعھ قرار دھد و براساس آن بررسیھا،

  ».این كلیساي ملي را باید دولت بپردازد ھزینة «بھ نظر كولریج، . جامعھ عرضھ دارد

كند كھ ھیچ خردمند  اي غیر روحاني در برابر متألھین بھ این نكتھ اذعان مي ھكولریج در پایان كتاب موعظ
تواند مشكالت بشریت را حل كند و فقط یك مذھب فراتر از حدود طبیعي  غیر روحاني و بیگانھ با دین نمي

شر اندوزي ذاتي ب و یك دستورالعمل اخالقي كھ از جانب خدا آمده باشد قادر است بر آزمندي و حرص مال
بھ تنھایي كافي نیست … ھوشیاري بشري، «شر چنان در وجود ما ذاتي و مادرزاد است كھ . لگام بزند

خویش خواست كھ با فروتني و   كولریج از مردم زمانة» .وظیفة بازگردانیدن سالمت را بھ اراده انجام دھد
شریت را بھ رستگاري و سپارد تا ب خشوع روي بھ مذھب آورند و بھ مسیح بھ عنوان خدایي كھ جان مي

  .آزادي رھنمون شود، ایمان آوردند
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یادداشتھایي تحت عنوان   خود،  بھ قصد نگارش زندگینامة  كولریج،  ،١٨١۶و  ١٨١۵در طول سالھاي 
گاه بھ پایان نرسید و كولریج آن  این كتاب ھیچ. تصنیف و دیكتھ كرد» ام طرحھایي از زندگي و عقاید ادبي«

انتشار داد كھ اینك بھ ) ادبي  زندگینامة(بھ نام بیوگرافیا لیتراریا  ١٨١٧را در سال  طرحھاي فراھم شده
    برداري جھت پي عنوان یك مأخذ و منبع بھره

این اثر بھ وضع بسیار پسندیده، منسجم، و روشن نگارش یافتھ . آید ھاي فلسفي و ادبي وي بھ كار مي اندیشھ
ھ كولریج آن را در موقعي تصنیف كرده كھ دستخوش افسردگي ناشي نماید ك است و از این نظر جالبتر مي

گرفتار قرض رو بھ افزایش، و عدم استطاعت در فراھم آوردن وسایل تحصیل   از اعتیاد بھ تریاك،
  .پسرانش بوده است

و این ھمان اصلي است كھ قبًال او  –كولریج دست بھ كار مردود شناختن روانشناسي مبتني بر تداعي شد 
این تصور را كھ اندیشھ چیزي جز محصول مكانیكي احساسات نیست كنار گذاشت . ا مجذوب ساختھ بودر

یعني  –گذارد كھ نفس  بھ نظر او، احساسات صرفًا آن مواد خامي را در اختیار ما مي. و ناصواب شمرد
و عمل   تضمن ھدف،بھ صورت تخیل خالقھ، فكر م –مقایسھ كننده و ادامھ یابنده   شخصیت بھ یاد آورنده،

در حافظھ ضبط   چھ آگاھانھ و چھ ناآگاھانھ،  ھمة تجربیات ما،. ریزد ھمراه با وقوف از نو در قالب مي
مواد و  –آگاھانھ یا ناآگاھانھ  –آید كھ از آن ذھن  سان حافظھ بھ صورت مخزني در مي شود و بدین مي

البتھ . تبیین كند و گزینشھاي حال را روشن سازدكشد تا بتواند تجربة حال را تعبیر و  مصالحي بیرون مي
او در آلمان، نھ تنھا او را   اقامت ده ماھة. كرد كولریج در این راه كھ در پیش گرفتھ بود از كانت پیروي مي

آزاد پیرو كانت   گراي پیرو اسپینوزا بھ یك طرفدار ارادة از یك شاعر بھ یك فیلسوف، بلكھ از یك جبري
در این اثر، كولریج دیني را كھ نسبت بھ فیلسوف بزرگ آلماني داشت كامًال اذعان . دمتحول ساختھ بو

بیشتر از ھر اثر دیگر در نیرومند ساختن و … ھاي آن خردمند واالمقام كونیگسبرگ  نوشتھ«: كرد مي
  ».انضباط بخشیدن بھ فھم و درك من مؤثر افتاد

واالیي نفس را بھ عنوان تنھا واقعیتي كھ مستقیمًا شناختھ آورد كھ  آنگاه كولریج از كانت بھ فیشتھ روي مي
شود كھ تضاد و اتحاد طبیعت و نفس را مطمح توجھ قرار  انگارد؛ و از آنجا متوجھ ھگل مي مي  شود، مي
رسد كھ معتقد بھ تابعیت طبیعت از ذھن است و این امر را بھ صورت دو  دھد؛ سپس بھ شلینگ مي مي

كند در حالي كھ ذھن ممكن  در ھر حال ناآگاھانھ رفتار مي  ارد كھ در آن طبیعت،پند طرف یك واقعیت مي
. تعبیر و بیان خود برسد  بھ واالترین درجة  آثاري ناشي از نبوغ،  است آگاھانھ عمل كند و با خلق آگاھانة

از اینكھ مآخذ را  كند گیرد و غالبًا غفلت مي ھاي شلینگ را بھ عاریت مي وفور اندیشھ كولریج آزادانھ و بھ
  . توضیح دھد

براي من جاي بسي خوشوقتي و «افزاید كھ  كند و مي طور كلي اعتراف مي ولي دین خود را نسبت بھ وي بھ
براي ھموطنانم قابل فھم و درك ) نظام فكري شلینگ را(افتخار است اگر موفق شوم این نظام فكري را 

  ».شدني سازم

تخیل و تصور   ادبیات بھ عنوان محصول قوة  یا شامل بحثي فلسفي دربارةیازده فصل آخر بیوگرافیا لیترار
بھ گمان كولریج، توھم یك پندار بیھوده و ناشي از ھوس . گذارد كولریج بین توھم و تخیل تمیز مي. است

ا و بخشھ  سازي آگاھانة ؛ در حالي كھ تخیل، یكی   آورد است آنچنانكھ وجود یك پري دریایي را بھ تصور درمي
  نظیر   اجزا است در یك كل جدید،

یا ریختن علوم در قالب یك نظام   سازمان بخشیدن بھ یك كتاب، بھ وجود آوردن یك اثر ھنري،  یك رمان،
  بھ صورت ابزاري براي فھمیدن و سنجیدن ھرقطعھ شعر، كتاب، نقاشي،) تخیل(این مفھوم ذھني . فلسفي

توان تشخیص داد یك محصول ھنري تا چھ  مي  كمك این ابزار، بھ. آید درمي  عمارت،  سمفوني، مجسمھ،
اندازه داراي تركیب و ساخت منسجم یا عاري از آن است و تا چھ پایھ بخشھاي مربوط و بجا در یك كل 
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در این صفحات، كولریج یك پایھ و مبناي . سازگار و پایدار و حاوي معنا در یكدیگر تنیده و بافتھ شده است
  .دارد نبش رمانتیسم در ادبیات و ھنر عرضھ ميفلسفي براي ج

كولریج بیوگرافیا لیتراریاي خود را با انتقادي سخت و زیركانھ از فلسفھ و تجربیات شعري وردزورث بھ 
تواند در روشھا و  زندگي مي  آیا درست است كھ واالترین فلسفة: شود رساند؛ و چنین متذكر مي پایان مي

مان یافتھ شود؟ آیا زبان این مردمان، بھترین و نیكوترین مضمون شعري است؟ ترین مرد ھاي ساده اندیشھ
گونھ تفاوت اساسي وجود ندارد؟ در جملگي این نكات، شاعر ما كھ اكنون بھ ھیئت  آیا بین شعر و نثر ھیچ

. دارد مي اي مؤثر بیان منتقد درآمده است با لحني آمیختھ با نزاكت و ادب مخالفت خود را قاطعانھ و بھ شیوه
آنگاه با یك ستایش التیامبخش كھ ضمن آن از خردمند گراسمیر بھ عنوان بزرگترین و واالترین شاعر پس 

  .رساند مقال را بھ آخر مي  كند، از میلتن یاد مي

XII – ،١٨١۴- ١٨٠۴  :اوج  نقطة  وردزورث  

بھ » كبوتر  كلبة«از  سرانجام وردزورث با ھمسر و خواھرش  پس از چندي سر گردانیھاي كوتاه مدت،
در آنجا استعداد شاعر بھ صورت یك باغبان ). ١٨٠٨(بنك نقل مكان كردند  اي بزرگتر نزدیك الن خانھ
گیاھان و گلھایي محصور ساخت كھ   سراسر اطراف خانھ را در حلقة: پرداز تجلي كرد دست منظره چیره

این خانواده سرانجام   ،١٨١٣در سال . ندآمد در زیر قطرات مداوم باران گراسمیر بھ رقص و وجد درمي
این محل در حدود دو كیلومتري جنوب . در ملك نسبتًا كوچكي واقع در رایدل ماونت در آمبلساید مستقر شد

چند خدمتكار در . وردزورث در این زمان از زندگي مرفھي برخوردار بودند  خانوادة. گراسمیر واقع بود
لرد لونزدیل   در این سال،. حبت چند تن دوست صاحبنام برخوردار بودنداختیار داشتند و از دوستي و مصا

این مقام كھ . ترتیبي داد تا وردزورث بھ سمت موزع تمبر و مھردار والیت و ستمرلند منصوب شود
لیره در سال نصیب  ٢٠٠آن را در اختیار داشت درآمدي اضافي بھ میزان  ١٨۴٢وردزورث تا سال 

فرصت بیشتري را در باغ ملكش   ھ از سوداي مال و غم نان آسوده خاطر شده بود،اینك ك. ساخت شاعر مي
گلھاي آزالھ و دیگر نباتات پر گل   داشت تا بدان پایھ كھ آنجا را بھ صورت بھشتي از مجموعة مصروف مي

  در آورد و آن 

ومتري واقع بود دیدگان و رایدل واتر كھ در سھ كیل  اندازي الھامبخش از دریاچة چشم  دوم،  اطاقش در طبقة
  .داد روح وردزورث را نوازش مي

آغاز كرده بود بھ پایان  ١٧٩٨را كھ در سال ) پیش درآمد(پرلود   منظومة) ١٨٠۵سال (در این زمان 
ما را بھ یك ضیافت با شكوه فرا   ھر روز،«: اش چنین نوشت داروثي در یادداشتھاي روزانھ. رسانید

آنگاه داروثي و سرا ھاچینسن بھ نوشتن آنچھ او بر آنان . صبحگاھي او بودكھ حاصل گردش » خواند مي
. قافیھ بیندیشد شعر سفید و شعر بي  وردزورث آموختھ بود كھ بھ شیوة. شدند كرد سرگرم مي دیكتھ مي

: عنوان فرعي دیگري نھاده بود  خودش بر آن حماسھ كھ در سرفرصت و با فراغت كامل سروده بود،
ذھن شاعر باشد و بھ عنوان   شد كھ زندگینامة این اثر بدان منظور تھیھ مي. »یك شاعررشد ذھني «

اي كھ شاعر در مراحل  فلسفھ  وگذار، گشت  در منظومة. وگذار بھ كار رود گشت  اي براي منظومة دیباچھ
نگاشت،  يوردزورث بھ آنچھ در این اثر م. كرد اي مشروح تفسیر مي رشد خویش بدان رسیده بود بھ شیوه

از خودخواھي ظاھري . بخشید در حافظة خود رنگي از صمیمیت مي  درپي كولریج، با یادآوري پي
سابقھ است كھ انسان این ھمھ از خودش  این بي«كرد كھ  خواست؛ و خود اعتراف مي اشعارش پوزش مي

  .بود خودداري ورزید وگذار تا زماني كھ زنده گشت  از انتشار منظومة  شاید بھ ھمین خاطر،» .سخن گوید

بندي پرلود  چھارده  دلپذیرترین قسمتھاي منظومة. ھایي كوچك از این اثر كامًال مطبوع است نوشیدن جرعھ
گردشھاي تنھایش در جنگھا، و زماني كھ چنین   ،)بندھا یا كتابھاي اول و دوم(ھاي كودكي شاعر  صحنھ
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صداي   ھا، ھا و تپھ حتي در ھمنوایي صخره  تان،خش شاخ و برگ درخ پچ حیوانات و خش پنداشت كھ پچ مي
  نشست سان شاعر آن زمان كھ مي بدین. باشد شنود، مي یك خداي مرموز و پنھاني و متكثر را مي

  تنھا بر سر پیش آمدگي یك پشتھ،

  …دمید ھا كھ نخستین پرتو سپیده مي در آن لحظھ

  آرامشي بس مقدس   ھا، چھ بسا در آن لحظھ

  و آن دیدگان جسماني   گرفت، روح مرا فرا مي

  دیدم شد و سپس آنچھ مي سراسر بھ دست فراموشي سپرده مي

  یك رؤیا،  بھ ظاھر نظیر چیزي بود كھ در درونم وجود داشت،

  …انداز در ذھن یك چشم

  من در این ھنگام،

  …شد دیدم كھ بركت بھ سان دریایي پیرامونم گسترده مي مي

  ناگفتني با خوشي و بھجتي 

  آمد كھ در حال گسترده شدن ھستم این احساس برایم پیش مي

  .نمود حركت مي برآنچھ در حال جنبیدن بود و بر آنچھ بھ نظر خاموش و بي

  بر فراز آنچھ، دور از دسترس گمان و وھم بود،

  و فراتر از دانش بشري بود و در چشمان آدمي،

  زیست؛ لب مينمود و با وجود این در ق ناپیدا و نامرئي مي

   آن بانگھا و آوازھا،  ھمة  آن جست و خیزھا،  برفراز ھمة

  لغزد و آنچھ در فضاي سرور آمیز ضربان دارد؛ بر فراز آنچھ بھ سبكي مي

  آري، حتي در درون امواج،  در زیر امواج،

  عجب مدار. و ژرفاي سھمناك آبھا

  ،كھ دستخوش چنین سرمستي با شكوه و سروري اینسان عظیم گشتم

  و بدین شیوه از زمین و آسمان راز دل گفتم

  نمود، آنچنان كھ مي  اي از آفرینش، با ھر جلوه

pymansetareh@yahoo.com



  …بھ سوي ناآفریده، بھ سوي پروردگار

در اینجا ممكن است خطا و ناروایي بھ چشم آید، بدین ترتیب كھ بیت آخر سخن از تقسیم واقعیت بین (
دانیم كھ در بینش مبتني بر  گماني صواب نیست، زیرا ميولي چنین . آورد آفرینش و آفریدگار بھ میان مي

  .)خدا و طبیعت یكي بیش نیست  ھاي اسپینوزا مشھود افتاده، ھمچنانكھ در اندیشھ  وحدت وجود وردزورث،

كرد ولي  وردزورث گاھي در خوشیھا و تاخت و تازھاي ھمشاگردانش شركت مي) كتاب سوم(در كیمبریج 
پروایي و عاري از انضباطي كھ برفضاي زندگي دانشجویان مستولي بود، بھ  ا بياز آن كم مایگي آمیختھ ب

از حضور در كالسھاي مربوط بھ آثار ادباي كالسیك انگلستان یا از قایقراني برروي . افتاد وحشت مي
، آمد باز بھ مأواھاي نخستین خود باز مي) كتاب چھارم(در فصل تعطیالت . برد كم بیشتر لذت مي  رودخانة

خورد و در ھمان بستر دوران نوجواني خویش  بر سر میز خانوادگي و در كنار افراد خانواده غذا مي
  :غنود مي

  شنیدم آن بستر حقیر كھ از روي آن صداي باد را مي

  كوبید، جایي كھ بیشتر اوقات  و باراني كھ بھ شدت مي  غرید، كھ مي

  كشیدم تا بنگرم ميدر آن دراز   در شبھاي تابستان با چشماني بیدار،

  نشست ماه را كھ با شكوه تمام در كمین مي

  مان برافراشتھ بود؛ در میان برگھاي درخت زبان گنجشگ بلند باالیي كھ در كنار كلبھ

  ھا كرد، در آن لحظھ ماه را با چشماني خیره نظاره مي

  تاریك شاخسارھاي درخت مواج  كھ بر فراز قلة

  .رفت خورد و بھ پیش و پس مي ميبا ھر وزش نسیم رخسارش تكان 

سگي كھ صاحبش را آزاد  –توانست ھمراه سگ پیر خود راھپیمایي كند در كاكرماوث، وردزورث مي
» موجودي دیوانھ«گذاشت تا با صداي بلند بھ سرودن اشعارش سرگرم باشد، یعني كھ صاحبش را  مي
  انگاشت،  نمي

  دوست عزیز كھ لبالب  نیازي ھست بگویم،! آه

  بستم ولي عھدھا قلب من سرشار بود، من ھیچ عھدي نمي

  …كھ باید باشم… شد در آن زمان از بھر من بستھ مي

  روحي مشتاق و سرسپرده،

  .كند كھ براي شعر زندگي مي

تا شاعر شوریدگي ) كتاب ششم. (پرلود تفرج پنھاني بر روي دریاي مانش است  قسمتي دلپذیر از منظومة
  گردد، ستخوش انقالب را حس كند، عظمت و رفعت آلپ را بستاید و آنگاه كھ برميد  افزاي فرانسة بھجت

كھ در آن برك سالخورده در پارلمنت در ثناي   شد ببیند، ھیوالوار را كھ لندن نامیده مي  مورچة  باز آن النة
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را مردود ھا  نوخاستگان و نوكیسھ  با تحقیر و تكبر زیاد نظریة«دھد و  فضیلتھاي سنت داد سخن مي
؛ انبوه مردمان را بنگرد كھ در وكسال بھ تفرج و خوشگذراني مشغولند و یا در كلیساي جامع »شمرد مي

گفتگوھا، سر و   ھا، ھا، جامھ ؛ ازدحام جمعیت را در حال عبور، چھرھ سنت پول بھ عبادت سرگرم ھستند
دلربایي دختركان   نگ و جار فروشندگان،با  ؛ تبسم روسپیان، ھا را ببیند و بشنود ھا و درشكھ صداي كالسكھ

روھا  نقاشاني كھ با گچ رنگین برتختھ سنگ پیاده  گرد، آوازھاي سرشار از امید مغنیان خیابان  گلفروش،
ھمة این دیدنیھا و شنیدنیھا را . »آن یك جفت میمون بازیگر مسخره را بر كوھان شتر«آفرینند و  نقش مي

آید و بھ  كند اما از آنھا خوشش نمي شنید، حس مي دید و مي نگلھا را ميشاعر با ھمان حدت و شوري كھ ج
بخش پناه برد، جایي كھ عشق بھ  تا بھ آغوش مناظر آرامش) كتاب ھشتم(گریزد  ھمین خاطر از آنھا مي

  .طبیعت فراگیرنده بتواند بھ او بیاموزد چگونھ دریابد و چگونھ ببخشاید

رسید جباریت پیشین و بدبختي كھن، شورش  جایي كھ بھ نظر مي  ،)نھم كتاب(رود  بار دیگر بھ فرانسھ مي
تا آن حد كھ حتي یك بریتانیایي   بخشید، اي از شرافت مي ساخت و بدان ھالھ و عصیان را موجھ مي

  ):كتاب یازدھم(آن ببرد   توانست خود را بھ سرمستي عنان گسیختة مي

  اسر زمین،نھ تنھا در سرزمینھاي مورد لطف، بلكھ در سر

  …نوید پوشید  زیبایي جامة

  انداز بیدار نشود چھ طبعي است كھ از این چشم

  گنجد، بنگرد؟ تا آن خوشبختي را كھ در اندیشھ نمي

و وردزورث نیز با زباني كھ بھ نثر   جنایت و كشتار فروغلتید،  آنگاه از آن اوج شیفتگي، فرانسھ بھ ورطة
  :بیشتر گرایش دارد چنین سرود

  كنون، بھ نوبة خویش ستمكاراني شده بودند،ولي ا

  این فرانسویان جنگ دفاع از خویش را دگرگون ساختھ بودند،

  نمود، و در آن حال از یاد برده بودند بھ جنگي كھ قصدشان تسخیر مي

  …ھمة آنچھ را كھ بھ خاطر دستیابي بر آن تالش كرده بودند

در آن حال كھ دوستش را  –پرلود خویش را   ةشاعر منظوم  آھستھ آھستھ و با حالتي تردیدآمیز،
و در كوششھاي وي براي بازگردانیدن بشریت از جنگ و انقالب بھ  –خواند تا از مالت باز آید  فرامي

  دامان عشق و طبیعت و 

ھاي شعر، بیابانھاي  دانست برگرد آن واحھ نمود، زیرا مي از آنچھ سروده بود ناخشنود مي). چھاردھم
وردزورث بھ اعتراف خودش بین نثر و شعر تفاوت چنداني ندیده بود، و بس اتفاق . ده استبیكران گستر

كھ «او كاري كرده بود . آمیخت افتاد كھ در سیر پیوستھ و كسالتبار شعر سفیدش، آن دو را با یكدیگر مي مي
اي كھ در  طفھو این ھمان جوھر شعر بود، ولي شور و عا» .شور و عاطفھ در آرامش بھ خاطر آورده شود

معموًال خصوصیت مشخص یك . گردد چھارده بند بھ حد آرامبخشي برسد یك الالیي مقاومت ناپذیر مي
با ھمة . تر از آن است كھ بتواند حماسي باشد حماسھ، بیان یك اقدام واال و شریف است؛ و اندیشھ محرمانھ

پذیرش سالم یك واقعیت فناناپذیر برجاي  قدم را با حسي ناشي از ثابت  این احوال، منظومة پرلود خوانندة
كنند،  وردزورث گاھي با ھمان حالت بچگانھ، شبیھ سرودھایي كھ كودكان خردسال زمزمھ مي. گذارد مي
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ھاي استوار و  خواھد تا نظیر تپھ پاالید و از ما مي روان ما را با صفا و طراوت جنگلھا و كشتزارھا مي
  .نسردي از سربگذرانیم و تاب بیاوریمناپذیر، طوفانھا را با خو –تزلزل 

این منظومھ . منزوي را آغاز كرده بود  عازم آلمان شود، منظومة ١٧٩٨وردزورث پیش از آنكھ بھ سال 
بر این نظریھ استوار بود كھ فقط آدمي كھ زندگي را شناختھ و سپس از آن كناره گرفتھ است قادر خواھد 

ریج او را تشویق كرد تا این اندیشھ را گسترش دھد و از آن كول. بود دربارة آن منصفانھ قضاوت كند
دلم «: كولریج در این خصوص صریحًا چنین توصیھ كرد. خود بسازد  اي جامع و نھایي حاوي فلسفة بیانیھ

خواھد تو شعري آزاد و بدون قافیھ خطاب بھ كساني بسرایي كھ در نتیجة شكست كامل انقالب فرانسھ،  مي
خوشگذراني ناشي از خودخواھي فرو   اند، و در ورطة را بھ اصالح بشریت از دست دادهھمة امیدھایشان 

كولریج و وردزورث در آن زمان برسر این نكتھ توافق كردند كھ با وصلت فرخندة فلسفھ و » .اند رفتھ
  .اوج خود خواھد رسید  شعر، ادبیات بھ نقطة

كرد آمادگي درگیر شدن در چنان امر خطیري را احساس   وقتي وردزورث بیشتر دربارة مطلب اندیشید،
او با آغاز كردن سرایش منظومة پرلود كھ بھ گمان خودش تاریخ تحوالت و پیشرفتھاي ذھنش بود . ندارد

اثر   توانست پیش از بھ پایان رسانیدن آن مھم، اكنون چگونھ مي. اي دست یافتھ بود بھ پیشرفت قابل مالحظھ
  منزوي را كنار نھاد و منظومة  نقطھ نظرھایش باشد؟ بنابراین منظومة ھندةدیگري بنویسد كھ نمایش د

آنگاه دریافت كھ نیرو و اعتمادش رو بھ زوال . پرلود را بھ پایاني كھ براي آن در نظر داشت رسانید
منبع   زندگیش،  از صحنة –بخش بود  آن دوستي كھ زماني چنان فیض –گذارده است و كنار رفتن كولریج 

در این شرایط تھي . راند انگیخت و بھ جلو مي دة الھامبخشي را از بین برده بود كھ او را بدانسان برميزن
غاز  گشت و گذار را آ  شده از شور و نیرومندي، و زندگي آمیختھ با رفاه و آسایش بود كھ سرودن منظومة

  .كرد

  بھ كنار نھاده  احتماًال از منظومةكھ ( –شود، با شرح و وصفي  اي نیكو شروع مي این منظومھ بھ شیوه

كند  این شرح و وصف كھ زبان حال خود وردزورث است، آن كس را كھ بھ گشت وگذار آغاز مي. كند مي
كند كھ چگونھ  شود و این آدم منزوي تعریف مي كھ قھرمان منظومھ است رھنمون مي» آدمي منزوي«بھ 

بیزار شده، و بھ خلوت و آرامش كوھستان پناه آورده  از تمدن سیر و  ایمان مذھبي خود را از كف داده،
دارد و بر این باور است كھ دانش چیز  مذھب را بھ عنوان تنھا درمان نومیدي عرضھ مي» آواره«. است

» مرشد«آنگاه بھ » آواره«. افزاید خوبي است ولي بھ جاي آنكھ خوشبختي ما را تأمین كند، بر قدرتمان مي
آالیش و كانون  دارد كھ ایمان ساده و بي  شد، نظر خویش را بدین گونھ عرضھ ميآورد و این مر روي مي

دارد تا  تر از كوششي است كھ فیلسوف مبذول مي گرم خانوادگي روستاییاني كھ بر گرد اویند، خردمندانھ
ھر آواره بر زندگي تصنعي ش«. تار و پود استدالل روشنفكرانھ را جانشین خردمندي قرون و اعصار سازد

كند، و  آورد، از بسط آموزش و پرورش ھمگاني جانبداري مي و آثار زیانبار انقالب صنعتي رقت مي
مرشد كھ آخرین كالم با   با وجود این،. دھد نتایج و آثار شكوھمند آن مانند یك پیشگو، خبر مي  دربارة

  .دھد اوست، یك سرود پیروزي براي خدایي شخصي سر مي

طال منتشر   بھ بھاي ھر نسخھ دو لیرة ١٨١۴متي از منزوي، یك قصیده در سال گشت و گذار، قس منظومة
.) بھ چاپ نرسید ١٨۵٠پرلود در آغاز آن بیاید تا سال   اي كھ قرار بود بھ صورت منظومة دیباچھ. (شد

وردزورث از ھمسایگانش، خانوادة كالركسن، تقاضا كرد در فروش آن منظومھ بھ دوستان كویكر خود 
آن دوستاني كھ توانگرند و براي داشتن كتابھاي آموزنده اشتیاقي نشان «خودش   بھ گفتة –ند كمك كن

نویس داد بھ این شرط كھ آن كتاب  وردزورث یك نسخھ از آن منظومھ را نیز بھ چارلزلوید رمان» .دھند مي
انت دادن آن كتاب بھ بھ امانت داده نشود؛ خویش نیز از ام  خریدنش برآید،  بھ ھیچ كس دیگر كھ از عھدة

است زیاد » فقط از اصل اثر«یك بیوه زن ثروتمند كھ پرداختن دو لیره طال را دربھاي كتابي كھ 
  .آن بھ فروش رفتھ بود  فقط سیصد نسخة  ھشت ماه بعد از انتشار منظومھ،. دانست، امتناع ورزید مي
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لرد جفري در شمارة ماه نوامبر . بدشد ھم خوب بود و ھم  اظھارنظرھایي كھ بر این مجموعھ نوشتھ مي
؛ منظومھ  آغاز كرد» .این ھرگز بھ جایي نخواھد رسید«: ادینبره ریویو نظر خود را با جملة مشئوم ١٧١۴

قطعات دلنشین شامل توصیف مناظر «ھزلیت پس از ستودن و تحسین . را محكوم ساخت و ناچیز شمرد
تلقي » اثري مطول كھ با زحمت فراوان تصنیف شده«ر كلي منظومھ را بھ طو  ،»طبیعي و تفكر الھام یافتھ

مزه از  كند تا بدان حد كھ چیزي عاري از روح و بي گیریھا را پیوستھ تكرار مي ھمان نتیجھ«كرد و افزود 
بھ جاي پیشرفت و »  گشت و گذار،  كولریج ھم كھ انتظار شاھكاري را داشت، در منظومة» .آید آب در مي

ولي ھم او، در اثري كھ بعدًا بھ نام . یافت» اطناب، تكرار و چرخش بر گرد یك مطلباعتالي اندیشھ، 
: داشت چنین ستود» متروك  كلبة«ھاي اول و دوم منظومھ را كھ عنوان  گفتگو برگرد میز انتشار داد، كتاب

  . »یكي از زیباترین اشعار زبان انگلیسي«

جود طبیعت گرایانھ را رھا كرده و بھ مفھوم ذھني و اعتقاد بھ وحدت و  وي، وردزورث در این منظومھ،
اما كیتس آن منظومھ را بسیار الھامبخش یافت و وردزورث را در مجموع . تقلیدیتري از خداوند رسیده بود
  .زمانھ نیز نظر كیتس را مقبول یافتھ است. فراتر و واالتر از بایرن شمرد

XIII - ١٨٣۴-  ١٨١۶: ھایگیت  فرزانة  

در آن زمان كھ كولریج چھل و سھ سالھ بھ مرز درھم شكستگي جسمي و مغزي نزدیك   ،١٨١۶در آوریل 
كولریج ھر   در آن ایام،. ھایگیت لندن پاي نھاد  شد، بھ عنوان بیمار بھ مطب دكتر جیمز گیلمن در محلة مي

لریج را چنین وصف ساوذي مقارن ھیمن ایام، كو. كرد اي نزدیك بھ نیم لیتر لودانوم مصرف مي روز پیمانھ
كالبدش خرد و خمیر و خمیده، صورتش گرد و رنگپریده با پوستي سست و آویزان، نفسش كوتاه و : كند مي

تني چند از . توانست لیوان آبي را بھ لبانش برساند بریده، و دستھایش چنان لرزان و مرتعش كھ بزحمت مي
راب رابینسن ھنوز در پیرامونش بودند ولي كولریج مند و وفادار، از جملھ لم، دكوینسي، و ك دوستان عالقھ

شد و  ھاي دوستان تأمین مي دید و زندگیش اغلب از مستمري و عطیھ بندرت ھمسر و فرزندانش را مي
شاید آن پزشك جوان لندني شنیده . گرفت زندگیش در معرض گسیختگي بیشتري قرار مي  بتدریج شیرازة

ادب   كولریج، این مرد درھم شكستھ و تكیده، را واالترین چھرةبود كھ بایرن و والتر سكات ھر دو، 
بھ ھر حال متوجھ شد كھ نجات كولریج فقط در صورتي میسر است كھ تحت . انگلستان شمرده بودند

دكتر گیلمن، با جلب رضایت ھمسر خویش، كولریج را بھ . مراقبت و دلسوزي دائمي پزشكي قرار گیرد
بھ او آرامش بخشید؛ درمانش كرد؛ آسوده خاطرش ساخت؛ شفایش داد؛ و تا  خانة خود آورد؛ غذایش داد؛

  .زمان مرگ او را نزد خویش نگاه داشت

پزشك از وسعت دامنة معلومات و اطالعات بیمارش، از غناي . آور بود بھبود مغز كولریج شگفتي
اش را بر  خانھبخشي و درخشندگي صحبتش چنان دستخوش حیرت شد كھ در  ھاي وي، از فیض اندیشھ

گشود و براي این كسان بود   -شد  كھ ھر روز بر تعداد آنان افزوده مي  - روي محفلي از مردان پیر و جوان 
این صحبتھا بندرت با روشني كامل یا . كرد اي اتفاقي صحبت مي بھ شیوه» بزرگ آسیب دیده  فرشتة«كھ 

و بر مستمعان تأثیري مطبوع برجاي  نظمي منطقي ھمراه بود ولي سرشار از طنز و شوخ طبعي بود
مانده است ھنوز  ھایي از این گفتگوھا كھ تحت عنوان گفتگو برگرد میز انتشار یافتھ و باقي پاره. نھاد مي

یا ما روحي «و » .شود ھر آدم یا پیرو ارسطو یا پیرو افالطون زاده مي«: برخوردار از درخشندگي است
  فناناپذیر داریم 

  ».واقعي ھستیمھر حال حیواناتي 

بتدریج كھ بھ پایان عمرش نزدیك . واالترین و عاقلترین حیوانات باشد  كولریج راضي نبود كھ در زمرة
خواست از این سوداي خویش  و چنانكھ گفتي مي  كرد، شد، آرامش خاطر را در مذھب جستجو مي مي

سمي انگلستان، در آغوش مطمئن باشد، مذھب را بھ صورت اصیلترین وضع موجود آن، یعني كلیساي ر
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و ابراز امیدواري كرد   گرفت، آن را بھ عنوان ستون ثبات و استواري و مدار اخالقي انگلستان انگاشت،
اي تحت عنوان در تأسیس كلیسا و دولت كھ در سال  در رسالھ. كھ آن كلیسا حیات جاودان داشتھ باشد

و چیز الزم و ملزوم براي تأمین وحدت عرضھ انتشار یافت، كولریج این دو نھاد را بھ عنوان د ١٨٣٠
با آزادي سیاسي ) و وردزورث(او . كند بدانسان كھ ھریك دیگري را حمایت و معاضدت مي  كرد،

موجب افزایش تعارض وفاداري » پاپ بازي«با این استدالل كھ رشد   كاتولیكھاي انگلستان مخالف بودند،
  .شود ره انداختن دولت ميپرستي و مذھب و نتیجتًا بھ مخاط بین میھن

از رابرت اوون و  ١٨١٨در سال . كاري طبیعي سالخوردگي بسیار بھره جست كولریج از محافظھ
كرد، ولي در سال  سررابرت پیل در مبارزات آنان براي محدود ساختن بھ كارگیري كودكان پشتیباني مي

ري بر پارلمنت مطرح شده بود با الیحة اصالحي كھ بھ قصد محدود كردن تسلط اعضاي حزب تو ١٨٣١
كولریج كھ بیش از ھر فیلسوف دیگر . مخالفت ورزید، و علیھ الغاي بردگي در جزایر ھند غربي نظر داد

خودش ترجیح   تكامل را مردود شمرد و بھ گفتة  كرد، اندیشھ و نظریة بھ علوم آشنا بود و از آن پشتیباني مي
در فرجام كار، قدرت فھم » .ام باور كنم ان در كتاب مقدس یافتھآفرینش انس  داستاني را كھ دربارة«داد 

شگرف وسیع، پرگنجایش، و دورپرداز وي مقھور و مغلوب رنجوریھاي جسم و ضعف اراده، و دستخوش 
  .ھراسي آمیختھ با كمرویي از پذیرفتن ھرگونھ نوآوري در سیاست و مسایل عقیدتي شد

نصیب  اي تأمین وحدتي سازنده در آثارش ضرورت داشت، بيكولریج از آن پیگیري و استقامتي كھ بر
انتشار یافت، عزم و نیت خود را بھ این صورت اعالم داشتھ  ١٨١٧در بیوگرافیالیتراریا كھ در سال . بود

جمع جامع و   شد، این اثر، اگر نگاشتھ مي. خواھد یك شاھكار ادبي با عنوان كالم معرفت بنگارد بود كھ مي
  آشتي بین علم، فلسفھ، و مذھب بود؛ ولي آنچھ از روح و جسم رنجور و فرسودة  عرضةاوج و   نقطة

ھایي  ھا و تكھ اي درھم و برھم از قطعھ  كولریج در تحقق بخشیدن بھ این نیت حاصل شد چیزي جز مجموعھ
پر «در این زمان مغز كولریج، كھ دكوینسي آن را . نظم نبود كھ بزحمت انشا شده باشد غامض و بي

كرد، بھ  توصیف مي» مغزي كھ تاكنون در آدمیان پدید آمده است… گنجایشترین، زیركترین و نافذترین 
  .ناپذیر كشانیده شده بود بستي درمان بن

میرم اما بدون آنكھ انتظار داشتھ  من دارم مي«. ، كولریج بھ بدرود گفتن با زندگي آغاز كرد١٨٣۴در سال 
  كرد عمرش آن قدر  ھوكر آرزو مي. شوم باشم بتوانم ھرچھ زودتر راحت

من ھم بھ ھمین . بھ پایان برساند» طرز حكومت كلیسایي«بھ دنیا باشد تا بتواند اثر خود را تحت عنوان 
خود را بھ مرحلة   كنم آرزو دارم حیات و نیرویم تا آن اندازه دوام یابد كھ بتوانم تشریح فلسفة نھج اقرار مي
گواه است، آن میل و طرح اساسي و ھمیشھ پایدار در قلب من، این بوده است كھ  زیرا خدا. تكمیل برسانم

ولي مشیت خداوند جز این . نام او را متعالي سازم و بھ بیان دیگر در اصالح بشریت سھمي برعھده گیرم
  .بوده و این مشیت اوست كھ باید تحقق یابد

وردزورث از درگذشت . ي گفتدر شصت و دوسالگي بدرود زندگ ١٨٣۴ژوئیة  ٢۵كولریج در 
بسختي اندوھگین شد؛ و چارلز لم، بھترین دوست » .آورترین آدمي كھ در عمرش شناختھ بود شگفت«

  ».روح بزرگ و، ارجمند او ھمیشھ در كنار من است«كولریج، نیز گفت 

XIV- در حاشیھ  

اش بعد از سال  ر عمدهیكي از آن روانھاي حساس و پرشور متعددي است كھ آثا) ١٨٣۴-١٧٧۵(چارلز لم 
شاعران «با زندگي   شود ولي در عین حال كسي است كھ در دوران مورد گفتگوي ما، گر مي جلوه ١٨١۵
آن دو از . شد لم نزدیكترین دوست كولریج در لندن محسوب مي. با صمیمتي فراوان در آمیختھ» دریاچھ

در آن مدرسھ، لكنت زبان درمان ناپذیر لم . دوران مدرسھ در كرایست ھاسپیتال یكدیگر را شناختھ بودند
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در چھاردھسالگي مدرسھ را ترك گفت . موجب شد كھ وي نتواند بھ افتخارات و توفیقات تحصیلي نایل شود
در ھفدھسالگي بھ سمت حسابدار بھ استخدام ادارة . معاش خویش را تأمین كند  تا بھ كار بپردازد و ھزینة

  .ھسالگي كھ بھ بازنشستگي رسید، در ھمان جا بھ كارخود ادامھ دادامور ھند شرقي درآمد و تا پنجا

وي نوعي بیماري رواني را بھ ارث برده بود؛ مدت شش ھفتھ در یك آسایشگاه بیماران رواني گذرانید 
ھاي جنون ادواري،  در یكي از دوره) ١٨۴٧-١٧۶۴(خواھرش مري ان  ١٧٩۶در سال ). ١٧٩۶-١٧٩۵(

مري در چند نوبت عارضة جنون ادواري در آسایشگاه محبوس شد و . كشتمادرشان را بھ دست خود 
مند نبود، خواھرش را نزد خود نگاه  ولي، اغلب اوقات لم، كھ بھ ازدواج عالقھ  تحت مراقبت قرار گرفت،

زماني حال مري آن اندازه بھبودي یافت كھ توانست . داشت و این كار تا زماني كھ زنده بود ادامھ یافت مي
نظیري كھ چارلز فراھم آورد  اثر بي. ھمكاري كند) ١٨٠٧(بردارش در نگارش داستانھایي از شكسپیر  با

ایلیا نام مستعاري بود كھ . بتدریج انتشار یافت ١٨٢۵تا  ١٨٢٠ھاي ایلیا نام داشت كھ ظرف سالھاي  رسالھ
رش دلپذیر، فروتني و نگا  شیوة. چارلز لم در نگارش این رشتھ از رساالت براي خویش برگزیده بود

ھاي ادب  ترین چھره داشتني خورد، یكي از دوست ھنرمندي كھ در پرداختن این رساالت بھ چشم مي
  .سازد انگلستان را در دوراني كھ از این بابت چندان فیاض نبوده است بر ما متجلي مي

ست خواھر آرامش فاجعة كشتھ شدن مادر بھ د  ، درحالي كھ چارلز لم ھنوز از ضربة١٧٩٧در ژوئن 
دعوتي را از كولریج پذیرفت تا بھ دیداري در نذرستووي برود، بھ خاطر لكنت زباني كھ . نیافتھ بود

گرفت بندرت جرأت  قرار مي –وردزورث و كولریج  –گرفتارش بود، آن زمان كھ درحضور دو شاعر 
پنج . نمودند بیان بیرقیب ميیافت، آن ھم در حضور دو نفري كھ در رواني گفتار و سالست  سخن گفتن مي

او ما را بھ نیكوترین شیوة «. سال بعد او و خواھرش بھ دیدار خانواده كولریج در گرتاھال رفتند
با آنكھ چارلز لم خودش تا پایان كار آدمي شكاك باقي ماند، ھرگز نگذاشت » .نوازي پذیرا شد مھمان

در دوستي و تحسیني كھ در دلش نسبت بھ او احساس انحرافھا و از شاخھ بھ شاخھ پریدنھا مذھبي كولریج، 
رغم ھمة موجبات سرخوردگي، تا آخرین روز دوست باوفا و ستایشگر  علي  كرد خللي وارد آورد و، مي

  .كولریج باقي ماند

-١٧٧٨(در لندن، تمثالي ظریف از چارلز لم در كنار دوستش ویلیام ھزلیت » ھا گالري ملي چھره«در 
وي در . ترین منتقدان ادبي آن زمان بود ترین و صریح اللھجھ ھزلیت یكي از سرزنده. ودش دیده مي) ١٨٣٠
در دیدار بار دوم، وردزورث نیز بھ آنان . در گرتاھال با كولریج دیدار كرد ١٨٠٣و بار دیگر در  ١٧٩٨

كر شد، مقارن بھ طوري كھ ذ. پیوست و سھ نفري بر آن شدند كھ مسلم دارند آیا خداوند وجود دارد یا خیر
این احوال، ویلیام پیلي وجود خداوند را اثبات كرده بود و اساس استداللش در اثبات وجود خداوند بر این 

ھزلیت برضد این نحوة استدالل برخاست؛ . نكتھ استوار بود كھ ھر مصنوعي باید صانعي داشتھ باشد
بھ عنوان وجود خارجي و در وراي  وردزورث طریق میاني را برگزید و خداوند را تأیید كرد، اما نھ

كند؛ بلكھ او خدا را چون حیات و  كائنات، كھ آنچھ را در جھان آفرینش ھست از المكان ھدایت و اداره مي
ھزلیت خشم ھمسایگان را برانگیخت، زیرا درصدد اغواي یك دختر   در آن دیدار،. انگاشت ذھن كائنات مي

بدتر بیمناك بود بھ گراسمیر گریخت و در آنجا وردزورث براي  چون از توقیف و كیفري. اي برآمد مدرسھ
دلیجان را بپردازد و خود را بھ لندن   آن شب او را در منزلش جاي داد و روز بعد پولي بھ او داد تا كرایة

  .برساند

وقتي وردزورث و كولریج از انقالب فرانسھ روي گردان شدند و در اشعار پرشور و حرارت خود ناپلئون 
ا در معرض نكوھش قرار دادند، ھزلیت آن دو را بھ خاطر تغییر مسلك بھ باد سرزنش گرفت و خود ر

 ١٨٣٠تا  ١٨٢٨دست بھ كار نگارش اثري بھ نام زندگي ناپلئون بوناپارت شد و آن را در چھار جلد از 
. كند خویش ترسیم ميدر این كتاب، نویسنده ناپلئون را از دیدگاه خود و براساس نقطھ نظرھاي . انتشار داد

ھزلیت با ایراد سخنرانیھایي دربارة درام دوران الیزابت اول بھ عنوان یك منتقد، شھرتي بھ   ،١٨٢٠تا سال 
ھاي ادبي معاصر خود را  كھ در آن چھره) ١٨٢۵(ھم رسانده بود و ھمچنین با نگارش رمان روح عصر 

  بھ 
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  .آمد ادبیات، چندان خوشش نميدر » مكتب روستایي«آمیختھ بھ ھجو ھزلیت نسبت بھ 

داشت، زیرا دكوینسي  را بیشتر دوست مي) ١٨۵٩-١٧٨۵(ما، تامس دكوینسي   شاعر سالخوردة  كولریج،
شد و كسي بود كھ با  اي محسوب مي تامس خود درحد خویش نابغھ. ایستاد یك دم از تحسین وي باز نمي

او كھ . دستخوش وحشت ساخت ١٨٢١در سال  انتشار اعترافات یك تریاك خور انگلیسي، انگلستان را
چون كودكي اعجوبھ توجھ ھمگان را بھ خود معطوف ساختھ بود، در پانزدھسالگي زبان كالسیك یوناني 

گریخت بدین عذر كھ درس آنجا  كرد، و از مدرسھ و سپس از دانشگاه آكسفرد مي را با سالست صحبت مي
با این ھمھ، وي بدون شك از سادگي بدون تظاھر  .كندتر از آن است كھ شوق وي را سیراب سازد

اي براي وردزورث نوشت كھ  چنان نامھ ١٨٠٣در مھ . ھاي غنایي وردزورث دچار حیرت شده بود چكامھ
  :شاعر منزوي را از لذت سرمست ساخت

ھاي غنایي را  برم ھركس چكامھ اي ندارم جز آنكھ گمان مي من در تمناي دست دوستي تو، ھیچ انگیزه
آنچھ شادي و لذت از خواندن آثار ھشت یا نھ . وانده و احساس كرده باشد، ھمین حال مرا خواھد داشتخ

ام نصیبم شده است بھ پاي آن حظ و مسرتي  شاعر دیگر كھ از زمان پیدایش جھان تاكنون بدان دست یافتھ
شھ با مناظر فریباي نام تو در نظر من ھمی. رسد كھ این دو مجلد شعر جادویي بھ من بخشوده است نمي

توانم براي وابستگي بھ انجمني كھ تو بدان تعلق داري داشتھ باشم،  من چھ ادعایي مي… طبیعت ھمراھست
  درخشد؟ انجمني كھ از نبوغي چنین سركش و متعالي مي

افزاید كھ وردزورث ھرگز كسي دیگر را نخواھد یافت كھ  دكوینسي در قسمتي دیگر از ھمین نامھ، مي
حتي جانش را فدا سازد تا فرصتي نصیبش شود كھ شادماني و خوشدلي تو را … اندازه آماده باشداین «

  ».افزایش دھد

دوستي من در «: اش چنین نوشت او در نامھ. پاسخ وردزورث بھ این نامھ سرمشقي از تعلیم مھرآمیز بود
یك … آید ھیچ كس برنمي  عھدةاي است كھ اعطایش از  اختیار من نیست تا بھ كسي نثار كنم، این ھدیھ

اگر گذشت زمان . شود دوستي سالم و ثمربخش با گذشت زمان ودر تحت مقتضیات و شرایطي حاصل مي
شود و اگر ھم چنین امكاني مساعدت  این دوستي نظیر یك گل وحشي شكوفا مي  و شرایط مساعد باشد،

وردزورث درصدد برآمد آن جوان  آنگاه. »كاري بیھوده است  نكند، در جستجوي این دوستي بودن،
دست و پاترین  من تنبلترین و بي«: نگاري مرتب منصرف سازد ھواخواه خویش را از ادامة یك نامھ

مسلمًا از دیدار شما در گراسمیر بسیار محظوظ «اما در ھمان حال افزود » .نویسان در این دنیا ھستم نامھ
  ».خواھم شد

سھ سال درنگ كرد و سپس دعوت براي دیدار   و حرارت، دكوینسي با وجود آن ھمھ ابراز شوق
وردزورث افتاد، پاي طلبش سست شد و   آنگاه، زماني كھ از دور چشمش بھ كلبة. وردزورث را پذیرفت

  در خود آن شھامت را براي دیدار نیافت 

. بازگشت كسب فیض نشناختھ باشد، روي برگرداند و  رم نزدیك شده بود، چون آدمي كھ خود را شایستة
در بریستول بھ كولریج پیشنھاد كرد كھ زن و فرزندان او را تا كسیك ھمراھي  ١٨٠٧ولي در اواخر سال 

درنگ كرد و دكوینسي نیز » كبوتر  كلبة«كولریج پذیرفت، و در بین راه خانم كولریج چند روزي در . كند
ھمچنانكھ چندي بعد از آن،   دید،» رروشن و آشكا«با او ماند؛ و در اینجا بود كھ سرانجام وردزورث را 

نظیر برق از صاعقھ، مردي بلند باال را دیدم كھ در برابرم ظاھر شد، «. براونینگ باشلي روبھ رو شد
  ».اي مرا خوشامد گفت ترین شیوه دستش را دراز كرد، بھ سالمم پاسخ داد، و با صمیمانھ

XV- ١٨۴٣- ١٨٠٣: ساوذي  
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گرچھ . در لندن، ساوذي با جدیت ھرچھ تمامتر بھ نگارش مشغول بود مقارن این احوال، در گرتاھال و
توانست وسیلة امرار معاش ادیث و پنج دخترش را كھ بین سالھاي  دراین موقع منبع الھامي نداشت، اما مي

در دھسالگي چشم از  ١٨١۶از او یافتھ بود، و ھمچنین پسر بسیار عزیزي را كھ در سال  ١٨١٢تا  ١٨٠۴
پس از سفر كولریج بھ مالت، ساوذي سرپرستي ھمسر و فرزندان او را . بست، فراھم سازدجھان فرو 

وقتي . آورد شد و بھ سویش روي مي حتي وردزورث نیز گاه بھ گاه بھ كمك او نیازمند مي. برعھده گرفت
یر در دریا غرق شد، خبر آن فاجعھ چنان دوستان ما را در گراسم ١٨٠۵جان، برادر ویلیام، در سال 

دستخوش غم و اندوه ساخت كھ وردزورث بھ ناچار پیامي براي ساوذي فرستاد تا بھ نزد آنان بشتابد و 
آن چنان مھربان و نرمخو «ساوذي آمد و بھ نوشتھ داروثي . داروثي و مري را تسلي دھد و تسكین بخشد

بھ ھمان خاطر ھم گمان  او نیز در غم ما شریك شد و گریست و. اختیار مھرش را بر دل گرفتم بود كھ بي
  ».برم ھمیشھ باید او را دوست بدارم مي

ھایي سرود كھ ھریك جز  خودبیني موجب شد كھ ساوذي چند صباحي بھ راه خطا برود؛ پیاپي حماسھ
. از آن پس بھ نثر روي آورد و در این میدان نصیب نیكوتري یافت. اي بود زمانھ خود حماسھ. شكستي نبود

بھ قلم دون مانوئل آلوارز اسپریلال منتشر ساخت و از   :ھایي از انگلستان بھ نام نامھاثري  ١٨٠٧در سال 
ھاي  دھان این اسپانیولي خیالي، روش بھ كارگیري كودكان و سایر شرایط ناگوار مستولي بر كارخانھ

  :ھا چنین آمده است در قسمتي از این نامھ. انگلستان را بھ سختي مورد نكوھش قرار داد

كھ از … آیند تفحص كنم و دریافتم برآمدم دربارة اخالق مردمي كھ با چنین شیوة بیرحمانھ بار مي درصدد
وار انباشتن چنین شمار زیادي از مرد و زن، آن ھم مردان و زناني كھ بھ ھیچ روي در اصول  اثر گلھ

نگاه داشتن انسانھا در اند كھ از  اند، آنان چنان ھرزه و فاسد شده نخستین اخالق و مذھب آموزشي نیافتھ
مردان دستخوش مستي و میخوارگي و زنان . شود محیطي متأثر از این شرایط ناگوار، بناگریز حاصل مي

  بندوباري گرفتار بي

رفت، آنان مسرفتر و الابالیتر از آن بودند كھ سھمي از  و ھرزگي بودند؛ ھرقدر ھم كھ دستمزدشان باال مي
؛ ضمنًا دریافتم كھ گرچھ شوراي بخش مسئولیت آن  خویش كنار بگذارند آن دستمزد را براي روز مباداي

را نداشت كھ از این عده چون كودكاني سرپرستي و مراقبت كند، ولي بھ ھر حال مسئول آن بود كھ از آنان 
زندگي است و ھمچنین در مقابل از كار افتادگي   در برابر ابتالي بھ بیماریھایي كھ نتیجة قھري آن شیوة

  .حمایت كند  ودرس یا كھولت،ز

در بازرگاني، حتي بیشتر از دوران «: استنتاج این اسپانیولي اشرافزاده از اقتصاد انگلستان نیز چنین بود
آورند كھ بدون كمترین احساس تأسف و  جنگ، ھم انسان و ھم حیوان را صرفًا چون ماشیني بھ حساب مي

  ».شوند پشیماني قرباني مي

تواند زندگي خود را از راه قلم تأمین كند چھ رسد بھ آنكھ تكفل بستگانش  ریافت كھ نميساوذي خیلي زود د
این . تر در پیش گیرد كارانھ اي محافظھ دار شود، مگر آنكھ شیوه خصوص در زمان جنگ، عھده را نیز، بھ

درحقش   لیره، ١۶٠یك مستمري سالیانھ بھ مبلغ  ١٨٠٧تغییر روش ساوذي موجب شد كھ دولت از سال 
برقرار سازد و ضمنًا از او دعوت بھ عمل آمد تا براي مجلة كوارترلي ریویو وابستھ بھ حزب توري مرتبًا 

، با انتشار اثري بھ نام زندگي نلسن منزلت اجتماعي خویش را ھم بھ ١٨١٣در سال . مقاالتي تھیھ كند
روایتي روشن و با روح براساس  این اثر،. پرست باال برد عنوان یك نویسنده و ھم بھ عنوان یك میھن

  مرسوم در قرن ھجدھم بود كھ ساده،  تحقیقات و تفحصات پیگیر و آمیختھ با رنج فراوان و با نثري بھ شیوة
آمیزي كھ نویسنده نسبت بھ قھرمان اثر  رغم حب تعصب روشن و روان نگاشتھ شده بود و خواننده را، علي

در این كتاب، دلدادگي و شیفتگي نلسن . راند یان كتاب بھ پیش ميو میھن وي دارد، بآساني و آرامي تا پا
  .شود نسبت بھ اما ھمیلتن بھ جاي آنكھ یك دھھ طول بكشد، در یك بند بھ ایجاز برگزار مي
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بایرن، شلي و ھزلیت از اینكھ وي با آن عمل، شأن و   الشعرایي انگلستان را پذیرفت، وقتي ساوذي مقام ملك
الشعرایي از آن زمان كھ  مقام ملك. ي را پایین آورده بود شدیدًا ابراز تأسف كردندحیثیت شعر و شاعر
. آن را بھ ھنري پاي تفویض كرده بود، شأن وحشمت خود را از دست داده بود ١٧٩٠ویلیام پیت در سال 
آن درگذشت، دولت آن مقام را بھ والتر سكات اعطا كرد، ولي وي از پذیرفتن  ١٨١٣وقتي پاي در سال 

كشد و براي تصدي آن مقام  سرباز زد و ساوذي را بھ عنوان كسي كھ در كار شاعري زحمت بسیار مي
اش بھ  ساوذي آن مقام را پذیرفت و بھ عنوان پاداش، مستمري سالیانھ. استحقاق بیشتري دارد معرفي كرد

شد با بزرگواري و  ب ميبایست بھ آن مقام منصو وردزورث كھ قاعدتًا مي. لیره در سال افزایش یافت ٣٠٠
  ».ساوذي دنیاي كوچكي دارد كھ بھ كوشش پیگیر وي وابستھ است«: استغناي طبع چنین گفت

خوش سیماترین شاعر «: او را در ھلندھاوس دید، از وي بھ نیكویي یاد كرد ١٨١٣آنكھ در ماه سپتامبر 
اگر من ھم سرو گردن و «ن گفت وي چنی  و بھ تامس مور دربارة» .ام رامشگري كھ در این سالیان دیده

او مسلمًا آدمي جذاب و . نوشتم او را مي  اختیار ھمان معاشقات زنانة داشتم بي ھاي آن شاعر را مي شانھ
نثرش درحد كمال … رفتارش با لطف و اعتدال قرین است… گیراست و از استعداد نصیبي دارد

ند دارندگان زر و زور قرار گیرد، موجب شد كھ پردة ساوذي براي آنكھ خوشای اما اشتیاق بي» .نماید مي
اي كھ در این رھگذر بر ساوذي  ترین ضربھ سخت. با وي علنًا از درخصومت درآید ١٨١٨بایرن در سال 

دستنویس یك درام ابتدایي با مضموني   وارد آمد دست یافتن گروھي از عصیانگران عالم ادب بھ نسخة
این درام را كھ ). ١٨١٧(انتشار دادند ] اي افشاگرانھ[وجد و مسرت رادیكال از ساوذي بود كھ آن را با 

  .سروده ولي آن را بھ چاپ نرسانده بود ١٧٩۴نام داشت، ساوذي در  تایلروات 

این ھمسر تا آن زمان دو سھ . اش پناھنده شد كتابخانھساوذي در گوشة گرتاھال خلوت گزید و بھ ھمسر و 
مشاعرش را از دست  ١٨٣۴از دست دادن سالمت رواني نزدیك شده بود؛ تا آنكھ در سال   بار بھ مرحلة

دست از نبرد زندگي شست و آنگاه، با  ١٨۴٣خود ساوذي نیز در سال . جان سپرد ١٨٣٧داد و در سال 
لك الشعرایي انگلستان بھ وردزورث تفویض گردید؛ در این میان فقط موافقت جامعة شاعران، عنوان م

  .خودش نسبت بھ این اقدام معترض بود

XVI- ١٨۵٠-١٨١۵: آخرین فریاد وردزورث  

بھ  ١٨٠٧شعر بھ جواني و جوانان تعلق دارد، و وردزورث كھ سال عمرش بھ ھشتاد رسید، در حدود سال 
در . گذشت وھفت بھار از عمرش مي عنوان یك شاعر فراموش شده بود؛ در حالي كھ در آن زمان فقط سي

آخرین   ت نغمةدر آن زمان كھ والتر سكا. گوزن سفید رایلستن را تصنیف كرده بود این ھنگام منظومة
انتشار داده بود، وردزورث بر سبك روان و سلیس وي غبطھ برد، و  ١٨٠۵گرد را در سال  خنیاگر دوره

جنگھاي   داستاني دربارة  خویش مدد جست و یك چكامة» نغمة«سكات در سرودن   از وزن مورد استفادة
تقریبًا ھمة افراد یك . یف كردالیزابت اول تصن  مذھبي شمال انگلستان در سال دوازدھم سلطنت ملكة

امیلي، خواھر آن پسران، كھ تنھا . در یكي از این مبارزات جان سپردند –پدر و ھشت پسرش  –خانواده 
آمد تا او را  یك گوزن سفید ھر روز مي. عمرش را بھ سوگواري سر كرد  بقیة  خانواده بود،  فرد باقي ماندة

كلیساي   ز یكشنبھ وي از آرامگاه جوانترین برادران در باغچةدلداري دھد و امیلي را در دیدارھاي رو
  وقتي ھم كھ امیلي درگذشت، گوزن سفید آن سفرھاي . كرد بولتن ھمراھي مي

آرامید تا آن لحظھ كھ مراسم دعا و نماز  گرفت و در كنار آرامگاه امیلي مي تا بولتن بھ تنھایي در پیش مي
گذشت و  بھ آرامي از میان جنگل و از رودخانھ مي  خاست، آنگاه برمي رسید؛ یكشنبھ در كلیسا بھ پایان مي

اي دلكش است كھ با لطافت و خوش آھنگي فراوان  این، افسانھ. گشت بھ كنام خویش در رایلستن باز مي
  .سروده شده است
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گذشتھ از چند غزل كھ با كمترین . ھنر وي بود آخرین پیروزي وردزورث در عرصة   این منظومھ،
درحالي كھ از نظر بدني . شعر دیگر فعالیتي از وي ظاھر نشد  در پھنة  كرد، نگیزش در ذھنش تراوش ميا

نمود كھ پیوستھ  بلند باال و موقر و باشكوه مي  پنجاھسالھ بود، سراپایش انساني حكیم و فرزانھ،  و ظاھري،
موھایش كھ كم . پوشید ني ميبی اي گرم براي محفوظ داشتن خویش در برابر سرماي غیرقابل پیش جامھ

 –سرش بھ طرف پایین خم بود و چشمانش حالتي فكور و نافذ داشت . نمود پشت، و اغلب شانھ نخورده مي
گویي زندگي شلي و بایرن را از دورة كودكي تا سرمستي جواني و افتخار و سپس مرگ شاھد بود و اینك 

ھاي  كھ بنایي برجاي خواھد نھاد كھ از مدینھ برد؛ و اطمینان داشت در انتظار نوبت خویش بھ سر مي
  .تر خواھد بود دار، بسي جاودانھ پردازیھاي كنایھ پرشور و حرارت و قافیھ  فاضلة

وردزورث از برخي كاستیھاي اخالقي نیز بر كنار نبود، زیرا خودستایي و خودبیني زیاد باید تا آدم براي 
رین معبودش بود و وردزورث گاھي جرأت آن را میلتن بزرگت«: ھزلیت نوشت. بشریت موعظھ كند

شد، از  ناپذیر خشنود مي مندان بھ نحوي اجتناب از ستایش عالقھ» .یافت تا خودش را با وي مقایسھ كند مي
بسیار دوست داشت كھ اشعارش را . انتقاد و عیبجویي بیزار بود چون در نظرش نشاني از ناسپاسي بود

  آمیز، بھ دیدار او رفتھ بود با لحني شیطنت ١٨٣٣واند؛ و امرسن كھ درسال مندان بخ براي دوستان و عالقھ
ھاي  بریكي از مجموعھ ١٨١۵سازد، ولي وردزورث در پیشگفتاري كھ در سال  این نكتھ را خاطرنشان مي

اشعارش نوشت متذكر شد كھ اشعارش بدان منظور تصنیف شده است كھ با صداي بلند خوانده شود؛ و در 
سان یك قطعھ موسیقي است و یك شعر غنایي شایستگي آن را  ن اشعار عالوه بر دارابودن معني، بھواقع ای

  .دارد تا ھمراه چنگي خوانده شود

این مزیتي و شاید ھم اقتضاي دوران   -آورد  كاري روي مي شد بھ محافظھ ھرچھ بر سال عمرش افزوده مي
پي نبردند ممكن است از آن رو بوده باشد كھ در دوران  و اگر بایرن و شلي بھ این نكتھ –سالخوردگي بود 

زوال و فساد انقالب فرانسھ از تأسیس تا انحالل بھ . شور و جنون زودرس جواني خود از دنیا رفتند
رسد كھ بیرحمي و ددخویي  اي بخشید تا جانب احتیاط را رعایت كند؛ و چنین بھ نظر مي وردزورث بھانھ

كارخانھ بھ جاي مالكان » كارگران«كند كھ با جایگزین شدن  او را توجیھ مي انقالب صنعتي، این احساس
و بعد از آن،  ١٨٠۵در سال . پا و استوار چیزي سالم و گوارا و زیبا از انگلستان رخت بربستھ است خرده

» مالكانھ  بھرة«وردزورث مالك چند قطعھ ملك كوچك شده بود؛ و بھ عنوان یك مالك خرده پا، طبعًا از 
  پشتیباني 

وي قسمتي از این امالك را خود  –شمرد  كرد و آن را عامل استواري نظم اقتصادي و ثبات اجتماعي مي
اي  طلبي بھ عنوان اینكھ نقشھ از این رو با نھضت اصالح. خریده بود و بقیھ را بھ عنوان ھدیھ پذیرفتھ بود

نتیجھ از كارگر ارزانتر با نصیب شوند، از طرف صاحبان صنایع است تا بھاي غلھ را كاھش دھند و در 
عملي » قوانین غلھ«خویش را از طریق مردود شناختن   خواستند نقشة صاحبان صنایع مي. مخالفت ورزید

شد؛ قوانیني  ھاي سنگین، ورود غلة خارجي را مانع مي قوانیني كھ بھ موجب آن، با وضع تعرفھ –سازند 
  .نمود بھ سود صاحبان صنایع بود و حافظ منافع آنان مي  شد، زعم وردزورث اگر ملغا مي  كھ بھ

شد، در این موقع، فردگرایي آزاد  ستایندگان ویلیام گادوین محسوب مي  كسي كھ در طول سالھا، در زمرة
توانند بھ بقاي خود ادامھ دھند كھ  شمرد، با این استدالل كھ افراد فقط در صورتي مي گادوین را مردود مي

پس از سال . دستھ جمعي بھ سر برند كھ با احترام بھ سنت، مالكیت و قانون توأم باشددر یك وحدتي 
دولت پشتیباني كرد و، بدین ترتیب، داغ ارتداد از اھداف   ، از جملگي اقدامات بازدارندة١٨١۵

ولي وردزورث بر نظرھاي خویش، ھمچنان استوار ماند و با تشخیص . اش خورد آزادیخواھي بر پیشاني
دنیا با این گمان كھ باید «: داد شمرد، بھ مخالفان چنین پاسخ مي ، كھ بھ اقتضاي سالخوردگي صواب ميخود

جوییھاي سیاسي آسوده  از شر مصیبتھایش بھ مدد تغییرات سیاسي، درمانھاي سیاسي و طرحھا و چاره
و فقر و ذلت  شود، دستخوش جنون گشتھ است، در حالي كھ مصیبتھاي بزرگ، از جملھ تمدن، اسارت،

  ».تواند آن مصیبتھا را از بین ببرد چیز جز تقوا و مذھب نمي عمیقًا در قلب آدمیان جایگزین شده و ھیچ
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سان بود كھ وي بھ مردم انگلستان روي آورد و از آنان خواست از كلیساي رسمي كشور پشتیباني  بدین
در چھل و ھفت غزل بھ » زلیات كلیسایيغ«اي بھ نام  او قسمتي از تاریخ انگلستان را در مجموعھ. كنند

آورد و گاھي از  این غزلھا قھرمانان فراموش شدة تاریخ انگلستان را بھ خاطر مي) ١٨٢١. (شعر درآورد
گفت  وردزورث مي«ھنري كراب رابینسن   برحسب گفتة. دارد فرط زیبایي و جالل ما را بھ شگفتي وا مي

وردزورث در . د تا از كلیساي رسمي انگلستان دفاع كنداگر ضرورت باشد حاضر است خونش ریختھ شو
آوردند كھ وي در زمان پیشین اعتراف كرده بود كھ بھ یاد  بینان بھ یادش مي ھمان حال از اینكھ خرده

گونھ تشویشي بھ خاطر راه  آورد چھ موقع پایش بھ یك كلیسا در كشور خودش رسیده باشد، ھیچ نمي
  ».داد نمي

طلبي وردزورث از مذھب زماني پیش آمده باشد كھ دنیاي  جویي و آرامش   نیست كھ تسلياي در دست  قرینھ
داروثي بھ درد سنگ كلیھ مبتال گشت  ١٨٢٩در سال . محبت در پیرامونش شروع بھ فروریختن كرده باشد

  ةتشدید این درد بتدریج موجب آن شد كھ سلسل. كھ براي ھمیشھ جسم و روحش را دستخوش ناتواني ساخت
توانست راه برود و  كارش بھ جایي رسید كھ دیگر نمي ١٨٣۵اعصابش دستخوش اختالل شود؛ و در سال 

  اش نیز رو بھ ضعف گذاشت تا  حافظھ. بر روي پاھایش بایستد

بعد از آن، تا بیست سال، داروثي بھ صورت موجودي از . توانست با صداي بلند بخواند برادرش را نیز مي
پیوستھ خاموش روي صندلي . داد سروصدا سالمت رواني خود را از دست مي مد كھ بيپاي درافتاده درآ
سرا   ،١٨٣۵در سال . برد نشست و با شكیبایي در انتظار فرارسیدن مرگ بھ سر مي كنار بخاري مي

. ھاچینسن درگذشت و وردزورث با مري ھمسرش تنھا ماند تا از داروثي و فرزندان خویش نگھداري كند
، وردزورث ھنوز از قدرت بدني كافي برخوردار بود تا بتواند ھمراه رابینسن، دوستي كھ ١٨٣٧در سال 

در پاریس باردیگر . ماھھ در فرانسھ و ایتالیا دست یازد جا در كنارش بود، بھ یك سفر شش ھمیشھ و در ھمھ
رخوردار بود دیدار اي ب با آنت والون و دخترش كارولین كھ در آن موقع از داشتن ھمسر و زندگي آسوده

  .كرد

كلیساي گراسمیر در بین ھمسایگانش بھ   بدرود حیات گفت و درباغچة ١٨۵٠آوریل  ٢٣وردزورث در 
داروثي تا پنجسال بعد از برادرش نیز دوام آورد و در این مدت، مري با شكیبایي و . خاك سپرده شد

مري نیز در . بینایي خویش را از دست داده بوددلسوزي از او مراقبت كرد در حالي كھ خودش نیز تقریبًا 
در ھشتادونھ سالگي درگذشت، در حالي كھ یك زندگي طوالني و پر وظیفھ را با وفاداري  ١٨۵٩سال 

پشت سرنھاده بود، در وردزورث بایست چیزي واالتر از شعرش وجود داشتھ باشد كھ توانستھ بود عشق و 
آن دو زن و ھمگنانشان در ھزاران ھزار خانھ، باید بھ . ش جلب كندمحبت پایدار این زنان را نسبت بھ خوی

  .عنوان بخشي از سیماي انگلستان، ھمیشھ بھ یاد آورده شوند

   فصل بیست و دوم

  

  شاعران عصیانگر 

١٨٢- ١٧٨٨۴  

I  - ١٨٠٩- ١٠۶۶: تباري نھ چندان درخشان  
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براي آنكھ بایرن را بفھمیم و بشناسیم باید با احاطھ و وقوف كامل تاریخ و منش نیاكاني را كھ خون آنان 
بخشي از این خون، نظیر نامش، ممكن است از فرانسھ . جوشید دریابیم اي در رگھاي وي مي چون تبي نوبھ

خود بایرن . در تاریخ ثبت گشتھ است) Biron(نفر با نام خانوادگي بیرون  جایي كھ نام چندین  - آمده باشد 
از یكي از اجداد فرضیش بھ نام رادولفوس دو ) ٣۶قطعة دھم، بیت (با سرفرازي در منظومة دون ژوان 

 در قرن دوازدھم بورنھا بھ نام بایرنھا. برد كھ بھ ھمراه ویلیام فاتح بھ انگلستان آمده بود بورن نام مي
بھ نام سرجان بایرن در خدمت بھ ھنري ھشتم چنان توفیق یافت كھ،   یكي از این سرشناسان،. خوانده شدند

ھا و دیرھا در سراسر انگلستان، پادشاه در برابر دریافت مبلغي صوري، یك  پس از انحالل صومعھ
دیر و « - ل ساخت و زمینھاي آن را بھ وي منتق) بنا گذارده شده بود ١١٧٠كھ در حدود سال (صومعھ 
اعقاب بایرنھا كھ بھ مقام باروني » .كھ در قلمرو والیت ما ناتینگم واقع است… پیشین نیوستد   صومعة

تاریخ انگلستان بازي كردند؛ از پادشاھان استوارت   ارتقا یافتھ بودند از آن پس نقشھاي ناچیزي در صحنة
و آن زمان : رفتند؛ امالك نیوستد ابي را از دست دادندپشتیباني بھ عمل آوردند؛ ھمراه چارلز دوم بھ تبعید 

  .كھ بار دیگر نظام سلطنتي در كشور استقرار یافت، آن را باز بھ چنگ آوردند

  پروا بود كھ  ، مردي خوش سیما و بي)١٧٩٨-١٧٢٢(عموي بزرگ شاعر بھ نام ویلیام، پنجمین لرد بایرن 

قسمت اعظم ثروت خویش را بر باد داد، یكي از این شخص . اشتھار یافت» لرد شریر«شد، بھ  مي
بھ اتھام . اي بھ قتل رسانید مقدمھ در اطاق تاریك میخانھ بستگانش بھ نام ویلیام چاورث را در دوئلي بي

: و چنین رأي داد) ١٧۶۵(جنایت بھ زندان برج لندن فرستاده شد، مجلس لردان او را بھ محاكمھ كشانید 
از آن پس » شود بلكھ بھ خاطر ارتكاب قتل غیر عمد تقصیر كار است تھ نمياز بابت جنایت مقصر شناخ«

آور بھ سر  اي از نیوستد ابي در امالك موروثي پناھنده شد و تا زمان مرگش در انزوایي دلتنگي در گوشھ
  .آورد

دستخوش : نیروي دریایي بھ خدمت آغاز كرد  با سمت افسر جزء  ،)١٧٨۶- ١٧٢٣(برادرش جان بایرن 
و داستان آن كشتي شكستگي را در اثري بھ نام روایت انتشار داد و از ھمین روایت   تي شكستگي شد،كش

ژوان  زنده و مؤثر از كشتي شكستگي در دون  اش، شاعر معروف، الھام پذیرفت و یك صحنة بود كھ نوه
اي در  رانجام در خانھس. اقیانوسھا پیمود  جان در سمت ناخداي كشتي دولفین دور زمین را بر پھنة. آفرید

معروف شد زیرا در ھر یك از بنادر » دریانورد عاشق پیشھ«غرب انگلستان مأوا گزید و در آنجا بھ نام 
  .اي در كنار گرفتھ بود مسیر سفرش ھمسري را اختیار كرده یا معشوقھ

سالة و پنج  كھ پدر شاعر ماست، در دوران سي  ،)١٧٩١- ١٧۵۶(مھترین پسرش، ناخدا جان بایرن 
پس از آنكھ چند صباحي در . معروف شد» جك دیوانھ«اي شیطنت انباشت كھ بھ لقب  زندگیش بھ اندازه

ھایش را  مستعمرات امریكایي انگلستان خدمت كرد، مدتي را در لندن گذرانید در حالي كھ معشوقھ
خود برداشت و  ، مارشنس آوكرمارذن را ھمراه١٧٧٨در سال . داشت وامھاي او را مستھلك سازند وامي

ماركوئس، شوھر این زن او را طالق داد و ناخدا بایرن با او ازدواج، و از . راه گریز در پیش گرفت
این زن براي جان سھ فرزند بھ بار آورد و از این سھ فرزند، یكي بھ نام اوگاستالي، . ثروتش استفاده كرد

  .ناخواھري شاعر بود كھ زماني ھم در سلك معشوقگانش درآمد

پروایي و جذابیتي داشت،  یك سال بعد، جان كھ ھنوز بي. ، لیدي كرمارزن بدرود حیات گفت١٧٨۴در سال 
. لیره ثروت، بھ نام كثرین گوردن آوگایت ازدواج كرد ٢٣,٠٠٠با دختري اسكاتلندي بیست سالھ، داراي 

بود و نسبتش در  اندازه مغرور و گردن فراز این دختر از صباحت منظر چندان نصیبي نداشت ولي بي
وقتي شاعر را بھ دنیا آورد، او را . رسید داشت بھ جیمز اول پادشاه اسكاتلند مي اي كھ عرضھ مي نامھ شجره

بنیادي فرانسوي،   :دیگري از نشانھاي میراثي ممتاز ولي آمیختھ با فساد و تباھي قرین ساخت  با سلسلة
مادر، خود، . بھ راھزني، جنایت و دشمني آشكار بودسیرتي طوفاني و عاري از آرامش، كھ در آن تمایلي 

این زن چنین معجوني از عشق و نفرت را بھ پاي شوھر ریخت؛ . معجوني از عشق و نفرت شدید بود
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آنگاه نوبت آن رسید كھ . شوھري كھ پس از آنكھ ثروت ھمسر خویش را بھ باد داد خودش را نیز رھا كرد
  ھ این زن، آن معجون عشق و نفرت را ب

بر او، » لنگ پسرة«محبت بھ ناز پرورید، زیر بار انضباط سخت خرد ساخت و با نھادن عناویني نظیر 
بایست حدس زده باشم كھ از  من مي«: گوید مي) یعني بایرن(چایلد ھرلد . پسر را با خویش بیگانھ ساخت

  ».چنان تخمي چھ ثمري بھ بار خواھد آمد

پاي راستش از ھمان زمان تولد بھ خاطر . در لندن بھ دنیا آمد ١٧٨٨  ژانویة ٢٢جورج گوردن بایرن در 
انحراف بھ سمت داخل كف و نیز بھ خاطر كشیدگي پاشنھ بھ سوي باال، از حال طبیعي و عادي خارج 

احتماًال ممكن بود این بدشكلي پا را با معالجات و تمرینھاي روزانھ معالجھ كرد ولي مادر نھ آن . نمود مي
یبایي را داشت و نھ آن بیباكي را تا دست بھ كاري بزند كھ در نظر فرزندش بھ آزار و حوصلھ و شك

تا ھشت سالگي، آن . كردند اي را تجویز نمي چنین طریق معالجھ پزشكان ھم. شد رحمي تعمدي وانمود مي بي
ش معمولي توانست كفش معمولي بھ پاكند؛ این كف پاي معیوب بھ حدي بھبود حاصل كرده بود كھ كودك مي

پوشید كھ مخصوص وي ساختھ شده بود تا پاي معیوب را متوازن سازد و  را بایرن روي كفش دیگري مي
در زندگي روزمره و در میدان بازي و ورزش، بایرن با وجود آن نقص در پاي . كجي آن را كاھش دھد

بردارد بدون آنكھ خواست در یك سالن پذیرایي گام  نمود، ولي آنگاه كھ مي راست، چابك و جلد مي
در جواني ھرگاه كسي بھ . داد شد و این توجھ آزارش مي خودش باشد، حواسش متوجھ پاي لنگش مي دست

ھمین نكتھ موجب تشدید حساسیت و تندخویي . شد كرد بایرن بھ شدت برافروختھ مي آن نقص پا اشاراتي مي
آوریھایي   ر صدد كسب پیروزیھا و نامانگیخت كھ د ولي چھ بسا ھمین نقص نیز او را برمي  شد، وي مي

تا شاید اذھان را از توجھ بھ نقص پاي خود  –آن ھم پیروزیھایي در شناگري، عشقبازي و شاعري  -برآید
  .دور سازد

سال بعد، شوھر بھ فرانسھ گریخت و در آنجا . ، مادر با فرزندش بھ ابردین نقل مكان كرد١٧٨٩در سال 
خانم بایرن كھ در این زمان فقط از قسمت كوچكي از ثروت ). ١٧٩١(رد در تنگدستي و بدبختي جان سپ

داشت تا فرزندش چنان تحصیل كند كھ براي كسب مقام  مند بود بیشترین كوشش را مبذول مي خویش بھره
: كرد وقتي بایرن شش سالھ بود مادرش با محبت و شوقي فراوان از او چنین یاد مي. لردي شایستھ باشد

سالگي كودك  در ھفت» .دود رود و مي نظیر ھر كودك دیگر راه مي. و دوست داشتني است پسري مطبوع«
از آن . ابردین سپرده شد و در این مدرسھ، بایرن در زبان التین آموزشي اساسي یافت سكولبھ گرامر 
تحصیالت و سفرھاي فراوان در یونان، آسیاي صغیر، و ایتالیا، بایرن چنان بر ادبیات   ادامة  نتیجةپس، در 

تواند از نقل  دست و آشنا بھ آثار كالسیك باستاني مي التیني و یوناني تسلط یافت كھ فقط یك فاضل چیره
كند، سر درآورد  ذكر مي» ژوان دون«قولھا و اشارات تاریخي كھ در البالي شیرین بیانیھا و بذلھ گوییھاي 

  تاریخي كھ از ناسیونالیسم –داشت  بایرن تاریخ را دوست مي. و لطف آنھا را دریابد

از سوي دیگر، شلي تاریخ را . پنداشت انسان مي  زیرا آن را بھترین واقعیت دربارة –و اساطیر بري باشد 
  . خوبي نداشت  خ میانةانگاشت چون با ایدآلي قرین شده بود كھ با تاری نادیده مي

درگذشت » نیوستد«اشتھار یافتھ بود در دیر » لردشریر«عموي بزرگ بایرن ھمان كھ بھ   ،١٧٩٨در سال 
و لقب اشرافي خود، عمارت دیر، و سھ ھزار و دویست جریب زمین و امالك پیرامون آن و ھمچنین 

اندازه زیاد بود، ولي پس از  ن وامھا بيمیزان ای. وامھایش را براي بایرن دھسالھ بھ میراث باقي گذاشت
استھالك آنھا، درآمدي بھ آن میزان براي مادر بایرن باقي ماند تا با كمك آن بتواند از ابردین بھ دیر نیوستد 

در آنجا خانم . شد، بھ زندگیش ادامھ دھد متوسط مي  كوچ كند و در وضعي مرفھ، چنان كھ نصیب طبقة
بھ دبیرستان معروف ھارو  ١٨٠١اي در دالیج سپرد و بایرن از آنجا در سال  بایرن، فرزندش را بھ مدرسھ

آموزان ارشد  كھ دانش» خدمتگزاري رایگان«درمدرسھ از . كھ با لندن ھفده كیلومتر فاصلھ داشت، رفت
؛ و آموزان سالھاي نخستین انتظار داشتند سر باز زد و از تن دادن بھ آن كار اجتناب ورزید معموًال از دانش

» خدمت بیگاري«آموزان ارشد درآمد، یكي از ھمشاگردان فرو دست را بھ  زماني كھ خود در سلك دانش
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آموزي پر دردسر و ماجرا  بایرن دانش. گرفت ولي در این كار ادب و احترامي كامًال انقالبي بھ كار برد
یازید، و از انجام تكالیف و  زد، دست بھ شوخیھا و شیطنتھایي مي آفرین بود، نظم و انضباط را بر ھم مي

خواند و  كتاب مي  ؛ ولي، بھ طور منظم و فراوان، كرد شد شانھ خالي مي اش محول مي مطالعاتي كھ بر عھده
آثار بیكن، الك، ھیوم، و باركلي   گزید تا بدان جا كھ كارش بھ مطالعة غالبًا كتابھایي خوب و معتبر برمي

العات، ایمان مذھبي خویش را از دست داد، زیرا در ھمین احوال، یكي ظاھرًا بھ دنبال ھمین مط. انجامید
  .كند یاد مي» یك ملحد ملعون«از ھمشاگردانش از او با عنوان 

در آنجا اطاقي وسیع در اختیار . درھفدھسالگي، بایرن بھ ترینیتي كالج در دانشگاه كیمبریج وارد شد
اطاقي براي  سگ و یك خرس بھ عنوان ھمدم و ھم گرفت، خدمتكاراني چند بھ خدمتش مشغول شدند؛ یك

این حمایت شامل پزشكان . روسپیھاي آن شھر را مورد لطف قرار داد و تحت حمایت گرفت. خود برگزید
یافت؛ ولي گاه بھ گاه ھم بھ دیدار روسپیان گرانتر و پزشكان مجربتر  شد كھ بھ آنان نیاز مي محلي نیز مي

كھ گذارش بھ برایتن افتاد دختري را كھ خود را بھ  ١٨٠٧ز تعطیالت در سال در یكي ا. شتافت در لندن مي
شكل پسري درآورده بود ھمراه داشت؛ این امر او را در كیمبریج درگیر ماجرایي كرد كھ خود از آن چنین 

آالیش براي نوجواني خوش سیما كھ در  یك عشق و تعلق خاطر تند و سركش ولي پاك و بي«: كرد یاد مي
ھمچنین از بركت سرزندگي و نشاط، سخاوتمندي و جذابیتش، دوستیھاي پایداري » .دانشجویان بود  ةزمر

این شخص . آنھا نیكوتر و پرثمرتر دوستي با جان كم ھابھاوس بود  براي خویش فراھم آورد كھ از ھمة
  یكي از دانشجویان كیمبریج و تقریبًا دو سال از او مھتر بود و در 

رسید كھ شاعر جوان بر سر آن بود تا با استفاده از  كرد؛ زیرا چنین بھ نظر مي رن القا ميشعور را بھ بای
خواست  در آن روزگار بایرن در وضعي بود كھ نمي. بندوباري اخالقي، خود را تباه سازد یك آزادي و بي

  .تأمل كند تا رشد ھوشیاریش جایگزین زنھارھاي یك ایمان مذھبي از دست رفتھ بشود

اثر جورج   ، زماني كھ بایرن نوزدھسالھ بود، دیواني از اشعارش با عنوان ساعات بطالت،١٨٠٧وئن در ژ
بھ لندن رفت تا در آنجا براي معرفي دیوانش تالشي كند و نظر . گوردن، لرد بایرن، یك صغیر انتشار داد

ھا  از این دیوان با جملھ ١٨٠٨ادینبره ریویو در شمارة ژانویة . لطف منتقدان را نسبت بدان معطوف سازد
آمیز نسبت بھ عنوان دیوان و امضاي شاعر یاد كرد؛ نخستین را چون تظاھري  و اظھارنظرھایي تمسخر

بلوغ تأمل   چرا این لرد جوان در مرحلة: اي انگاشت و چنین افزود تلقي كرد و دومي را چون عذر و بھانھ
  اي از رشد و كمال دست یابد؟ اي فرا رسد كھ بھ مرحلھ نكرده است تا زمان شایستھ

بایرن بھ بیست و یكسالگي قدم نھاد و از نظر قانوني بھ سن رشد و بلوغ  ١٨٠٩ژانویة  ٢٢در تاریخ 
وامھایي را كھ مھلت پرداختشان رسیده بود پرداخت؛ و چون دست بھ قمار زد وامھاي بیشتري بھ . رسید

در زیر بار اجبار خاموشي گزیدن كھ بر لردان  بر مسند خویش در مجلس لردان جلوس كرد و. بار آورد
گشت، رنجي را بر جان پذیرا شد ولي سھ روز بعد از جلوسش در مجلس لردان  جوان و نوآموز تحمیل مي

اي با عنوان منظومھ سرایان انگلیسي و انتقاد نویسان اسكاتلندي بر ناقدان دیوانش سخت حملھ  در رسالھ
اي زیركانھ و كوبنده تصنیف شده، و در آن از اثر معروف پوپ بھ نام  مھاین رسالھ بھ صورت ھجونا. برد

بایرن در این رسالھ، . كرد تقلید كرده بود و از نظر غناي محتوا و سبك نگارش با آن برابري مي دانسید
نھضتي كھ چند صباحي بعد از آن، خودش رھبر (یختھ با احساسات را بھ ریشخند گرفت نھضت رمانتیك آم

و خواستار آن شد كھ ادیبان و شاعران بار دیگر بھ نیرومندي منسجم و سبك نگارش .) و مظھر آن شد
  :باز گردند) آن  دوران ملكة(كالسیك دوران عظمت ادبیات انگلستان 

  ور خواھي داشت؛تو میلتن، در ایدن، و پوپ را با

  …تو بساط وردزورث، كولریج و ساوذي را برپا نخواھي داشت، 

  ؛ »رود ھومر گاھي بھ خواب مي«آموزیم،  از ھوراس مي
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  .دارد كنیم كھ بدون او، وردزورث گاھي سر از خواب برمي احساس مي

زنان،   افكندن با مشتلیسانس در رشتة ادبیات از دانشگاه كیمبریج، طرح دوستي  آنگاه پس از دریافت فوق
ژوئیة  ٢ھمراه ھابھاوس در تاریخ   لندن،  فراگرفتن فن شمشیربازي و سرگرم شدن بیشتر با زندگي شبانة

  .عازم لیسبون شد تا از آنجا بھ مشرق زمین بشتابد ١٨٠٩

II - ١٨١١- ١٨٠٩بایرن، : سیر و سیاحتي بزرگ  

انگلستان در جنگ بود و ناپلئون فرانسھ،   :مودن سیر و سیاحت بایرن از لحاظ سنتي چندان گسترده نمي
بنابراین بایرن قسمت اعظم این سفر دو سالة خود را در . بلژیك، ھلند، آلمان و ایتالیا را در اختیار داشت

  آلباني، یونان و تركیھ گذارند و حاصل این سفر و گشت و گذار بر نظرھاي سیاسي وي، نظریاتش دربارة
لیره وام برجاي گذاشت  ١٣,٠٠٠مبلغ . اي داشت جام در مرگش تأثیر قابل مالحظھزنان، ازدواج، و سران

لیسبون را شھري آلوده با فقر یافت بدان حد، كھ حتي باتوجھ بھ جنگ . و ھمراه چھار خدمتكار بھ راه افتاد
داد و  ميدر آن شھر، ھریك از اھالي بومي حالتي خصمانھ از خود نشان . نمود جزیره، قابل قبول نمي شبھ

او و ھمراھانش سوار بر اسب بھ شھرھاي . داشت رفت دو طپانچھ با خود برمي بایرن بھ ھرجا كھ مي
  در آنجا بایرن ھمة(طارق رفتند  سویل وكادیث رسیدند و از آنجا با یك كشتي جنگي انگلیسي بھ جبل

و سپس عازم .) كرد خدمتگاران را جز پیشخدمت مخصوص خویش، بھ نام ویلیام فلچر، از خدمت مرخص
  عاشق و دلباختة) ١٨٠٩از اول تا ھجدھم سپتامبر (مالت   در دوران اقامت در جزیرة. جزیرة مالت شد

میسیزسپنسر سمیث شد و این دلباختگي چندان آشكار بود كھ یك ناخداي انگلیسي، بایرن را بھ خاطر 
مبارزه خواند و در یادداشتي با این لحن  بایرن او را بھ. پرواییش مورد نكوھش قرار داد شتابزدگي و بي

شوم باید در اولین تغییر جھت باد  از آنجا كھ كشتیي كھ بر آن سوار مي«: تیغ افشاني و خودستایي كرد
فردا، ساعت شش بامداد بھترین . حركت كند، ھرچھ اختالف بین ما زودتر تسویھ شود بھتر خواھد بود

  .سخ، پوزشخواھي كردناخدا در پا» موقع براي این كار است

پس از یك . موسوم بھ عنكبوت بھ راه افتادند  سپتامبر، بایرن وھابھاوس، بر عرشة كشتي دو دكلة ١٩در 
در آنجا براي چند ساعتي پا بھ ساحل نھادند بھ خاطر آنكھ قدم برخاك . ھفتھ دریاپیمایي بھ پاتراي رسید

سوار شدند، بھ راه خود ادامھ دادند و از شھر  یونان گذارده باشند ولي ھمان شب بار دیگر بر كشتي
.) گذرد ھمسر با وفاي ادوسئوس در آنجا مي(كھ داستان اساطیري پنلویھ  ایثاكيمسولونگیون و جزیره 

 .بودجایي كھ براي آنتونیوس و كلئوپاترا بسیار بدفرجام  –ند گذشتند در شھر پروزا نزدیك آكتیون فرود آمد
اپیروس گذشتند و بھ آلباني یعني سرزمیني رسیدند كھ از   از آنجا با اسب بھ سوي شمال روان شده از ناحیة

بھ نام علي پاشا با تكیھ بر شمشیر و با كبكبة فراوان آلباني و اپیروس را اداره  پایتخت آن، ترك قھاري
  نمود بھ جاي آورد علي پاشا نسبت بھ بایرن ھمھ گونھ احترامي كھ براي یك لرد انگلیسي الزم مي. كرد مي

تبار  از دیدن دستھاي كوچك و گوشھاي ظریفش فھمید كھ بایرن از) چنانكھ خودش بھ شاعر گفت(زیرا 
  .اشراف است

ھمان ماه بھ شھر یانینا پایتخت ایالت اپیروس  ٢٧اكتبر بایرن و ھمراھان از آلباني بازگشتند و در  ٢٣در 
سان، نگارش اثر  بایرن شروع بھ ثبت آنچھ در سفر تا آن زمان بر او تأثیر گذارده بود كرد و بدین. رسیدند

در سوم نوامبر . عي شرح حال خود شاعر بود آغاز شدمشھورش بھ نام زیارت چایلدھرلد كھ در واقع نو
گروھي ) پاشا بھ دستور علي(آیتولیا گذشتند در حالي كھ   مسافران بھ طرف جنوب حركت كردند و از ناحیة

از سربازان مزدور آلبانیایي كھ ھریك از ایشان بھ خاطر مھارت در جنایت و راھزني شھره بودند، بھ 
ارباب تازة خود شدند زیرا او را آدمي   این سربازان مزدور فریفتة. ھمراه شدندعنوان محافظان با بایرن 

در حین سفر، وقتي بایرن دچار تب شد و بھ بستر افتاد، آن سربازان، . ھراسد یافتند كھ از مرگ نمي مي
د و بایرن پزشك معالج را تھدید كردند كھ اگر بیمار بمیرد او را خواھند كشت، پزشك معالج پا بھ گریز نھا
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در آنجا با . نوامبر مسافران بر كشتي سوار شدند تا از مسولونگیون بھ پاتراي بروند ٢١در . بھبودي یافت
جزیرة پلوپونسوس و آتیك بھ راه افتادند، از دلفوي و تب دیدار  محافظان جدیدي، سوار بر اسب در شبھ

  .وارد آتن شدند ١٨٠٩كردند و روز عید میالد سال 

شواھد و قراین حاكي از . ن براي آن دو نفر زائر بایست روزي آمیختھ با شادي و اندوه باشدورود بھ آت
خورد و بھ خصوص قبول آمیختھ با فروتني   عظمت باستاني در كنار آثار تباھي دوران جدید بھ چشم مي

گري در  حیلھسلطة تركان عثماني از جانب ملتي كھ زماني بس سرفراز بود و اكنون از نیرومندي بھ 
نمود، موجب تفریح خاطر ھابھاوس  غلطیده بود و بھ داد وستد و بدگویي روزانھ از تركھا دلخوش مي

استقالل طلبي و   بایرني كھ خود تجسم روحیة –ساخت  شد در حالي كھ بایرن را سخت غمگین مي مي
یان درآورد و در این چایلدھرلد را بھ صورت بانگي براي طغ  شاعر، منظومة. سرافزاري نژادي بود

  .تواند بھ این وارثان عظمت دیرینھ كمك كند تا آزادي خویش را باز یابند اندیشھ شد كھ چگونھ مي

نمود زیبایي زنان یوناني بود كھ با چشمان پررنگ و  صرفنظر از این مطالب آنچھ در آن موقع مھم مي
بایرن و ھابھاوس . ربودند رار از بایرن ميخود، آرام و ق  انگیز خود و پیكر زیبا و مسحور كنندة فتنھ

این زن صاحب سھ دختر بود كھ ھر سھ كمتر از پانزده سال . اي بھ نام مكري فرود آمدند زن بیوه  درخانة
محبتي كھ از  –دانست چگونھ نسبت بھ آن دختران محبتي احساس كند  شاعر جوان و عیاش مي. داشتند

ظاھرًا این ترزاي دوازدھسالھ بود كھ بھ . ساخت را شاد مي گرفت و دلش معصومیت آنان سرچشمھ مي
) جان شیرین من، تو را دوست دارم(زبان یوناني سالم و خوشامدگویي خوش آھنگ زوئھ موساس آگاپو 

  :بایرن برگرد آن عبارت لطیف، آواز مشھوري تصنیف كرد. را بھ بایرن آموخت

  .آتني، پیش از آنكھ از ھم جدا شویم  دوشیزة

  !ه، آري قلبم را بھ من باز دهبد

، بایرن و ھابھاوس بار دیگر بھ راه افتادند تا از یكي از جالبترین و الھامبخشترین ١٨١٠ژانویة  ١٩در 
در این سفر یك خدمتكار و یك راھنما، و دو نفر براي نگاھداري اسبھا با خود . مناظر یونان دیدار كنند

بھ جایي . ارزید طول انجامید ولي لذت آنچھ دیدند بھ رنج سفر مي سفر با اسب چھار روز بھ. ھمراه داشتند
این معبد، در دوران قھرماني . اندازشان نمودار گشت در چشم پوسیدونمعبد   رسیدند كھ ستونھاي باقیماندة

بنا شده بود تا بھ دریانوردان مژده دھد ) كولونا  دماغة(رفراز سونیون پرومو نتوریون و پرشكوه باستان، ب
از یادآوري آن كمال و شكوه درھم فرو ریختھ و دریاي بھ . كھ چشمانشان بر خاك یونان روشن شده است

عدًا این را تصنیف كرد و ب» جزیرة یونان«كرد، بایرن قطعة  ظاھر آرام اژه كھ از دوردست دلربایي مي
از سونیون تا ماراتون فقط یك روز راه بود و وقتي بھ آنجا . قطعھ را در بخش سوم دون ژوان جاي داد

  :رسیدند شاعر ما دستخوش احساساتي شد كھ اندكي بعد در این ابیات مشھور تجلي یافت

  كنند، كوھھا بر ماراتون نظاره مي

  نگرد؛ و ماراتون بھ دریا مي

  در آنجا تنھا، در اندیشھ فرو رفتھ بودم،در آن حال كھ ساعتي 

  تواند آزاد باشد؛ بردم كھ یونان بازھم مي در این رؤیا بھ سر مي

  زیرا در حالي كھ برگور ایرانیان ایستاده بودم

  .اي بینگارم توانستم خود را چون برده نمي
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ن بھ صوب ازمیر راه در پنجم مارس، بایرن و ھابھاوس سوار بریك كشتي انگلیسي بھ نام پیالدس از آت
بایرن در ازمیر ناگزیر از اقامتي یكماھھ شد، و در آنجا بخش دوم زیارت چایلدھرلد را بھ پایان . افتادند

ھاي شھري را در برابر  اي بھ افسوس، ویرانھ رسانید، در ھمان دوران اقامت در ازمیر، سفر سھ روزه
ھابھاوس . حي و اسالمي را بھ خود دیده بودچشمان بایرن عرضھ داشت كھ اوج سھ تمدن یوناني، مسی

  ».شود آثار زوال سھ مذھب در یك نگاه در برابر چشمان نمودار مي«: چنین متذكر شد

بادھاي مخالف و . آوریل، سوار بركشتي جنگي سالست شدند و بھ قصد قسطنطنیھ بھ راه افتادند ١١در 
. آسیابي داردانل لنگر بیفكند  روز در كرانةموانع و محظورھاي سیاسي موجب شد كھ كشتي مدت پانزده 

شھر باستاني ایلیوم، كھ ھومر   بایرن و ھابھاوس از جلگة ترواده پیاده گذشتند بدین امید كھ بر بازماندة
آوریل، بایرن  ١۵در . در آن زمان ھنوز بھ دنیا نیامده بود لیمانشوصفش را نوشتھ بود، قدم گذارند، ولي 

  و یك افسر نیروي دریایي انگلیس

ھلسپونت یا دارد انل بگذرند و بھ ساحل اروپایي آن تنگھ   بھ نام ستوان ویلیام اكنھد ترتیبي دادند تا از تنگة
ولي فشار جریان آب و سردي   ند،و آنگاه درصدد برآمدند شنا كنان خود را بھ جاي اول برسان. بروند
بدین ترتیب . در سوم ماه مھ بار دیگر ھمین كار را از سرگرفتند. العادة آن از توانایي آنان فراتر بود فوق

اكنھد این . كھ شنا كنان خود را از سستوس در ساحل ارك پایي بھ آبودوس در ساحل آسیایي رسانیدند
دارانل در بین دو سال   تنگة  فاصلة. آن را در ھفتاد دقیقھ طي كردفاصلھ را در شصت و پنج دقیقھ و بایرن 

دوران جدید را  لئاندرھايچیزي اندكي بیشتر از یك كیلومتر و نیم نیست، ولي فشار جریان آب، این 
  .كیلومتر شنا كنند ۶, ۵ناگزیر ساخت در حدود 

ژوئیھ  ١۴مھ بھ شھر قسطنطنیھ رسیدند؛ زیبایي و عظمت مساجد شھر را ستودند؛ و در  ١٢سیاحان در 
كئوس لنگر انداخت و در این   ژوئیھ كشتي آنان در بندرگاه زئا واقع در جزیرة ١٧در . آنجا را ترك گفتند

ا در پیش گرفت و بایرن و پیشخدمتش فلچر، بر ھابھاوس راه لندن ر. نقطھ، آن دو از ھمدیگر جدا شدند
بار دیگر بایرن سوار بر اسب خود را بھ آتن . كشتي دیگري سوار شدند تا آنان را بھ پاتراي برساند

بایرن باز بھ ارضاي حس كنجكاوي فراوان خویش براي دریافتن تفاوت بین زنان   در شھر آتن،. رسانید
آوردن دل مھرویان غره شد؛ بھ بیماري سوزاك مبتال گردید؛ و  دست پرداخت؛ بھ پیروزیھاي خویش در بھ 

: اي بھ دوستش ھابھاوس نوشت نوامبر در نامھ ٢۶از . اي برگزید افسردگي و مالیخولیا را بھ عنوان حرفھ
بینم كھ امید بھ چنگ  بیش از این چیزي نمي… ام ھمھ گونھ لذتھا را آزموده… ام اكنون من دنیا را دیده«

نش را در دل بپرورانم و شاید اینك آغاز بدان كنم كھ مطلوبترین راه را براي بیرون كشیدن پاي از آورد
در ژانویة » .توانستم بھ اندكي از شوكران سقراط دست یابم آرزو داشتم كھ مي… زندگي بیابم  عرصة
چند از خدمتگارانش  آكروپولیس، براي خود و تني  ھاي كاپوسنھا، واقع در دامنة در یكي از صومعھ ١٨١١

  .اطاقھایي گرفت بھ امید آنكھ از آرامش حاكم بر محیط صومعھ برخوردار شود

یك ماه در جزیرة مالت ماند و از آنجا بھ انگلستان . آوریل براي آخرین بار آتن را ترك كرد  ٢٢در 
در ھمان . روز پس از ترك كشور، بار دیگر قدم بر آن نھاد ١٢ژوئیھ، دو سال و  ١۴در تاریخ . بازگشت

و شش سالگي در  حال كھ سرگرم تجدید دیدارھا و تماسھا در لندن بود خبر یافت كھ مادرش در چھل
جان مادر در سكوت و تاریكي  شبي را در كنار پیكر بي. شتابان خود را بھ دیر نیوستد رسانید. گذشتھ است
وقتي یكي از خدمتگاران از او خواھش كرد بھ اطاق خویش برود و بیاساید امتناع كرد و چنین . بھ سرآورد

ھا  بایرن ھمین جملھ. »كنون از دستم بھ در رفتھ استدر این دنیا فقط یك دوست داشتم و او ھم ا«: پاسخ داد
  را 

مرده و در  ١٨٠٨این سگ در نوامبر سال . براي سنگ مزار بتسوین سگ نیوفندلندي خود گفتھ بود
  :زیرزمیني در باغچة دیرنیوستد بھ خاك سپرده شده بود

  براي آنكھ از یادگار دوستي، نشاني برجاي بماند این سنگ برافراشتھ شده؛
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  .و او ھم در اینجا آرمیده –ام  ھیچ گاه دوستي جز این یكي، نداشتھ

دیر نیوستد را وقف پسر عمویش جورج بایرن كرد؛ براي . اي تنظیم كرد بایرن وصیتنامھ ١٨١١در اوت 
ھریك از خدمتگارانش ھدایا و عطایایي مقرر داشت؛ و دستورھایي براي بھ خاكسپاري خویش برجاي 

گونھ  ھ پیكرم در سردابة داخل باغ در دیر نیوستد بھ خاك سپرده شود بدون آنكھ ھیچمیل دارم ك«: نھاد
باز میل دارم كھ بر روي سنگ مزارم، جز نام و سنم چیزي حك نشود و . تشریفات و مراسمي انجام گیرد

بابت  آنگاه پس از آنكھ خیالش از» .جا نشود این وصیت من است كھ گور سگ با وفایم از آن سردابھ جابھ
  .آنچھ باید پس از مرگش انجام گیرد آسوده شد بھ عزم تسخیر لندن بھ راه افتاد

III – ١٨١۴-١٨١١بایرن، : شیر لندن  

صحبتش . بسیار آسان دوستاني دور خود گرد آورد زیرا كھ از لحاظ شخصي و رفتار، مردي جذاب بود
و جامعي داشت؛ وفاداري او بھ دوستانش نمود؛ در ادبیات و تاریخ اطالعات گسترده  مطبوع و دلنشین مي

خیابان سنت جیمز آپارتماني براي خود فراھم آورد و  ٨در شمارة . بیش از وفاداري او بھ معشوقگانش بود
آنان نیز . كرد در آنجا از تامس مور، تامس كمبل، سیموئل راجرز، ھابھاوس و دیگران بگرمي پذیرایي مي

مشھور و   از طریق راجرز و مور بھ جرگة. داشتند ش گرامي ميبھ نوبة خود مقدمش را در جمع خوی
سرشناس ھلندھاوس راه یافت و در آنجا با ریچارد برینزلي شریدن، كھ گرچھ از نظر نفوذ سیاسي رو بھ 

بایرن چنین بھ . رفت ھنوز فراست و نكتھ سنجي خویش را در صحبت از دست نداده بود، آشنا شد افول مي
و بدون آنكھ كوچكترین   شدیم، گشود، ما جملگي گوش مي وقتي او زبان بھ سخن مي«آورد كھ  یاد مي
اي بركشیم از ساعت شش بعدازظھر تا ساعت یك بعد از نیمھ شب از محضرش مستفیض  خمیازه

شد كھ  گاه بھ گاه نوبت من مي. افتاد شد و زود از پا در مي حیف كھ كامًال مست مي! آدم بیچاره… گشتیم مي
  ».بھ خانھ برم او را

بایرن كھ از معاشرت با این طبایع آزادیخواه بر سر شوق آمده بود بھ مسئلة كارگران طرفدار نھضت 
  ند كھ در والیت ناتینگم شر، والیت خود بایرن، دست بھ خرابكاري زده بود لودایت

ھا  عطف توجھ كرد و درصدد برآمد از آن كارگران كھ بھ خراب كردن كارگاھھا و ماشین آالت كارخانھ
اي را تصویب كرد كھ بھ  ، مجلس عوام الیحھ١٨١٢فوریة  ٢٠در تاریخ . مبادرت ورزیده بود دفاع كند

این الیحھ . رسید ميشد بھ كیفر اعدام  موجب آن ھر كارگر مرتكب خراب كردن كارگاھھا كھ دستگیر مي
فوریھ، بایرن در آن مجلس از جاي خویش برخاست تا علیھ آن  ٢٧بھ مجلس لردان فرستاده شد و در تاریخ 

وي خطابة خود را قبًال بھ انگلیسي بسیار فصیح و ممتاز انشا كرده بود و با لحني آمیختھ . الیحھ سخن گوید
رفت،  ایراد نخستین خطابھ و سخنراني خویش انتظار مي با فروتني كھ از یك نمایندة مجلس لردان در موقع

اي داشت، بایرن بھ این نكتھ اذعان كرد كھ  دفاعیھ  در آن سخنراني كھ جنبة. شروع بھ ایراد آن خطابھ كرد
برخي از آن كارگران بھ خاطر ارتكاب آن اعمال خشونت آمیز كھ حاصلش وارد ساختن خسارت ھنگفتي 

توانست در نھایت براي  نظر كھ ماشین آالت خرد و ویران شده توسط آنان مي بھ اموال بود، و از آن
اند؛ ولي، در ھمان احوال، ھمین ماشین آالت  بركتي باشد، مسلمًا مقصر و خطاكار بوده  اقتصاد ملي مایة

موجب شده بود كھ صدھا نفر از كارگران را از كار بیكار سازد، آن ھم كارگراني كھ با رنج و زحمت 
خود حاصل كرده بودند، ولي این كارآیي و   راوان در طول سالھاي متمادي كارآیي و مھارتي در رشتةف

خویش را   توانستند بھ یاري آن معاش خانوادة فایده شده بود زیرا دیگر نمي مھارت ناگھان براي ایشان بي
ند و امیدشان بھ صدقھ و تأمین كنند؛ و در نتیجھ، سرنوشتي آمیختھ با فقر و تنگدستي پیدا كرده بود
توان میزان نومیدي و تلخكامي  دستگیري مردم یا مؤسسات خیریھ معطوف شده بود؛ و بدین ترتیب، مي

سخنران جوان ھمچنانكھ بھ ایراد خطابة خویش ادامھ . العمل خشونت آمیزشان سنجید آنان را از روي عكس
مستمعانش را نیز از دست داد زیرا كھ بھ جنگ  داد، جانب احتیاط را فروگذاشت و پشتیباني و ھمدردي مي

انگلستان با فرانسھ تاخت و آن را سرچشمھ و منبع بدبختي بیسابقھ در میان طبقة كارگر انگلستان تلقي 
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آوریل، بایرن سخنراني دیگري  ٢١در . لردان اخمھا درھم كردند و آن الیحھ را بھ تصویب رسانیدند. كرد
بایرن در این . وایي و سلطة انگلستان را بر ایرلند مورد نكوھش قرار دادایراد كرد و ضمن آن فرمانر

لردان فصاحت او را . سخنراني ضمنًا خواستار آزادي جملگي كاتولیكھا در سراسر امپراطوري بریتانیا شد
ستودند، ولي درخواستش را نادیده گرفتند و او را بھ سان یك معصوم سیاسي كھ براي حزبش ھیچ سودي 

بایرن از آن پس دست از سیاست برداشت و تصمیم گرفت از نقطھ نظرھاي . ت برجاي خود نشاندندنداش
  .خویش بھ یاري شعر دفاع كند

دوازده روز پس از تاریخي كھ وي نخستین سخنراني خویش را در مجلس لردان ایراد كرد، دو بخش اول 
  و 

مصنف  –نصد نسخھ بود ظرف سھ روز نایاب شد چاپ اول كھ در پا –این اثر   موفقیت تقریبًا بدون سابقة
ھاي دفاعیھ در مجلس  ناپذیرتر از ایراد خطابھ اي استوارتر و خلل را در این باور راسخ ساخت كھ بھ رسانھ

در ھمین زمان بود كھ بایرن این جملة معروف حاكي از تظاھر و اطمینان فراوان . لردان دست یافتھ است
» .یك روز صبح از خواب برخاستم و خود را مشھور یافتم»  :جاري ساخت نسبت بھ خویشتن را بر زبان

اش در ادینبره ریویو زبان بھ تحسین او گشودند، و بایرن ھم، بھ عنوان حقشناسي،  حتي دشمنان دیرینھ
خویش بھ نام منظومھ   اي حاكي از پوزشخواھي براي جفري فرستاد، زیرا بھ این شخص در ھجونامة نامھ

  .نگلیسي و انتقاد نویسان اسكاتلندي سخت حملھ كرده بودسرایان ا

تقریبًا جملگي خانمھاي سرشناس لندن كھ . تقریبًا ھمة درھا بر روي بایرن گشوده شده بود  در این زمان،
دوازده زن، كھ شیفتھ و  –ده . كردند میزباني محافل و مجالس مھم شھر را برعھده داشتند او را دعوت مي

چرخیدند و ھریك امیدوار بودند با  اي بھ دورش مي طبوع و جذابش بودند چون پروانھمجذوب سیماي م
اینان از شھرت وي كھ در . نیروي دلربایي و رعنایي و طنازي خویش، شیر جوان را بھ دام خویش آورند

خوردند و عنوان لردیش، او را در نظر كساني كھ از میزان  امور جنسي بسیار حریص بود سر نمي
برد و  بایرن از بذل توجھ آنان لذت مي. ساخت گر مي اریھایش بي خبر بودند چون غنیمتي گرانبھا جلوهبدھك

در وجود من، چیزي است كھ «گفت  خودش مي. آمد از درخشندگي مرموز آنان بھ سادگي بھ ھیجان مي
توانم  یزي كھ نميیعني چ –نوعي نفوذ عجیب، حتي اگر عاشقشان نباشم  –سازد  زنان را بھ راحتي نرم مي

ولي با وجود ھوشمندي آمیختھ بھ » .مسائل جنسي نظر خوبي ندارم  از عھدة وصفش برآیم زیرا دربارة
شكاكیتش، بارھا مجذوب آن جاذبة مغناطیسي شد كھ ھر زن سالم در برابر ھر مرد سالم از خود ساطع 

  .كند مي

 ١٨٢٨- ١٧٨۵دگرفتار سازد لیدي كروالین لم یكي از نخستین كساني كھ توانست بایرن را در دام عشق خو
. این زن در بیست سالگي با ویلیام لم، دومین پسر لرد و لیدي ملبورن ازدواج كرد. دختر لرد بسبارو بود

آن دیدار كند، ولي نخستین بار   زیارت چایلدھرلد بر آن شد كھ با نویسندة  كروالین پس از خواندن منظومة
او را «تخوش ھراس گشت و با شتاب از او روي گرداند زیرا بھ زعم خودش كھ بھ بایرن معرفي شد دس
این روي برگرداني كروالین موجب برانگیختن شعلة شوق و كنجكاوي . یافت» براي آشنایي، آدم خطرناك

از من تمنا كرد اجازه دھم باز «بایرن شد و وقتي آن دوبار دیگر با یكدیگر دیدار كردند، بھ گفتة كروالین 
با ھمة . كروالین سھ سال از او بزرگتر و از شوھرش صاحب فرزندي شده بود. بایرن آمد» .مرا ببیند ھم

این احوال، خود را آراست و معطر ساخت و بھ استقبالش شتافت؛ درھمان حال كھ وارث ثروت ھنگفتي 
تاریھا و كارھاي شوھر كروالین كھ با گرف. بایرن بار دیگر آمد و این آمدن ھر روزتكرار شد. نیز بود

  سیاسي خویش سرگرم بود، ھمچنانكھ مرد ایتالیایي حضور یك مرد 

پرده بھ  از آن پس، كروالین روز بھ روز بیشتر شیفتھ و خاطرخواه بایرن شده بھ صورتي علني و بي
ھ ھاي شورانگیز عاشقان نامھ. آورد اي در مي رفت، گاھي خود را بھ جامھ و ظاھر غالم بچھ آپارتمانش مي

براي چند صباحي دل بایرن نیز بھ او سخت گرم شد تا بدان پایھ كھ پیشنھاد كرد با . نوشت براي بایرن مي
بھ ایرلند بردند،  ١٨١٢اما وقتي مادر و شوھر كروالین او را در سپتامبر . كروالین پا بھ گریز بگذارند
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اي با لیدي   ، درگیر روابط عاشقانھبایرن بھ آن پیشامد با خونسردي رضایت داد و اندك زماني بعد از آن
  .آكسفرد شد

آورد كھ بھ او  بایرن در كنار این ماجراھاي پرشور و عاشقانھ، نظم و ثباتي ھم در زندگي خویش فراھم مي
شد شامل یك  این آثار كھ بھ شعري بسیار نغز و روان سروده مي. در پي آثاري تصنیف كند داد پي مجال مي

این آثار ھیچگونھ ادعاي در . رشتھ از داستانھاي مشرق زمین، سرشار از ماجرا، خشونت و عشق بود
خورد، بلكھ حاصل قوة تخیل و تصوري رمانتیك و  عظمت و درخشندگي از جانب نویسنده بھ چشم نمي

در ضمن آنھا نویسنده كمتر فكر خود را . منعكس سازندة سفرھاي نویسنده در آلباني، اپیروس و یونان بود
رفت؛ از این رو  شتغال فكري از خواندن آن آثار نميگونھ ا انداخت؛ و از خواننده نیز انتظار ھیچ بھ كار مي

 ١٨١٣بود كھ در مارس  دین بينخستین داستان از این زمره، داستان . رفت بھ تعداد زیادي بھ فروش مي
از این داستان  –دسامبر، داستان عروس ابیدوس انتشار یافت  چند ماھي بعد از آن، در ماه. منتشر شد

در  ١٨١۴از آن موفقتر، داستان راھزن بود كھ در ژانویة . ظرف یك ماه شش ھزار نسخھ بھ فروش رسید
ھزار نسخھ از آن در ھمان روز اول انتشار بھ فروش رفت و ركورد  ویترین كتابفروشیھا ظاھر شد؛ ده

سپس نوبت . مان شكست زیرا چنان استقبالي از یك كتاب تا آن زمان بیسابقھ بودفروش كتاب را تا آن ز
ھاي طالي  ناشر این آثار سكھ. رسید ١٨١۶و محاصرة كورنت در سال  ١٨١۵انتشار داستان الرا در سال 

فراوان از فروش آنھا گرد آورد و سھمي از آن را در اختیار بایرن قرار داد؛ ولي شاعر، كھ از غرور 
  .ردي با نصیب بود، از دریافت پول در بھاي اشعارش خودداري ورزیدل

نگاشت، خود از داشتن زندگي  پروا بھ نظم مي حتي در آن زمان كھ بایرن این داستانھا را دربارة یاغیان بي
تواند آن سان بھ عیاشیھا و  دریافتھ بود كھ نمي. كرد نظمي احساس ماللت خاطر مي آمیختھ با آشفتگي و بي

او . زنبارگیھاي خود ادامھ دھد مگر آنكھ سالمت و اعتبار اجتماعي و مال و منالش را بر سر آن تباه سازد
گاه تن بھ ازدواج ندھند زیرا ازدواج را چون زنداني براي روح و  و دوستش ھابھاوس عھد كرده بودند ھیچ

تواند بھ صورت مھاري  اج نميپرسید آیا ازدو انگاشتند؛ ولي در این دوران بایرن از خود مي جسم مي
  بند و بار رھا  ضروري برامیال و ھوسھایش بھ كار آید، امیال و ھوسھایي كھ اگر ھمچنان بي

دھد؟ این احساس برایش پیش آمده بود كھ شاید صالح  شخص بلكھ جامعھ را نیز بھ فساد و تباھي سوق مي
ثبات و آرامش برخوردار شود؛ یا از طریق  آن باشد كھ آزادي را از دست بدھد، ولي در مقابل از نعمت

آورد دست  تر از آنچھ امالك در حال ویرانیش در دیر نیوستد برایش فراھم مي ازدواج، بھ درآمدي مطمئن
  .یابد

دختري صاحب جمال و . تواند ھمة این توقعات را برآورده سازد نمود كھ مي ظاھرًا آنا بالمیلبنك چنان مي
مارس  ٢۵وقتي بایرن نخستین بار در تاریخ . فرزند یك خانوادة بسیار ثروتمندتحصیلكرده بود و تنھا 

: اوموسوم بھ لیدي ملبورن دید، تحت تأثیر لطف و مالحتش قرار گرفت  عمة  ، او را در خانة١٨١٢
ترین وخوش رنگترین پوستي كھ  از لطیف. اش ظرافتي زنانھ داشت گرچھ بسیار شكیل نبود تركیب چھره«

اندامش باتوجھ بھ باالیش بسیار موزون و آراستھ بود و در مجموع حركات . درآید نصیب داشت بھ تصور
» .العاده مجذوب او ساخت و ھمین، مرا فوق… كرد و اطوارش یك نوع سادگي و فروتني موقرانھ تجلي مي

گشاید و بھ نخست سرصحبت را با دختر باز نكرد زیرا ھریك از آن دو منتظر بود تا دیگري لب بھ سخن ب
ھایش، مدتي را  ولي دختر نیز مجذوب بایرن شده بود زیرا دردفتر خاطرات و در نامھ. گفتگو آغاز كند

… … روحي دیر آشنا و رفتاري تند دارد«: مصروف موشكافي دربارة منش و سیرت بایرن كرده است
یمي و با استقالل رأي آدمي صم… .این رفتار، پنھان سازندة شدت تحقیري است كھ درچنین روحي نھفتھ

دانم زیرا كھ تجلیات مغز  ایمان است و من درستي این گفتھ را بعید نمي شود كھ آدمي بي گفتھ مي… . است
زیارت چایلدھرلد وي بخوبي و رسایي حاكي از   منظومة. كند اي حكایت مي وي در مجموع از چنین نكتھ
بت و شرافت داشتھ باشد ولي رفتارش موجب شده تواند احساسي ناشي از نجا این واقعیت است كھ وي مي

این عبارتھا حاكي از حدت ادراك نویسنده بود، و شاید ھم این » .است كھ محسناتش از نظرھا دور بماند
و آن اینكھ   اندیشھ بھ مغز دختر خطور كرد كھ دست بھ كاري بسیار جالب و در عین حال خطرناك بزند،
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نگال حواسش نجات دھد؛ آن فضیلتھاي پنھان مانده در زیر نقاب كمرویي بكوشد تا این مرد حساس را از چ
وي را آزاد سازد، اگر بشود، در این میان شیر جوان لندن را از چنگ جملگي آن زناني كھ اسیر و 

  .آورش شده بودند بیرون آورد و فقط براي خود نگاه دارد مجذوب شھرت رسوایي

آنگاه آن شعلة . عمل ھمچنان در دست لیدي كروالین لم بود ماھھا سپري شد و طي این مدت، ابتكار
فروغ ساخت، و  كرد، سرد و بي برافروختة عشق و شوریدگي را، دریایي كھ ایرلند را از انگلستان جدا مي

اي عجیب بھ لیدي ملبورن نوشت و ھمین نامھ در زندگي بایرن راھي  ، بایرن نامھ١٨١٢سپتامبر  ١٣در 
كھ با او … ام و ھستم و خواھم بود بیم دارم از اینكھ در بند سرزلف كسي بوده«: ه گشودمقدر و نابود كنند

داشتم  كسي كھ آرزو مي… !اش از نظرم دور نشده است گاه ھم چھره ام ولي، ھیچ ھرگز زیاد سخن نگفتھ
خویش معطوف  زني كھ نظرم را بھ… . بھ میان نیامده بود با او ازدواج كنم) كروالین لم(اگر این ماجراي 

  ساختھ، ھمان میس میلبنك

   

  

  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٨١٣(لرد بایرن : وستال. آر

لیدي ملبورن كھ از دریافت » .ام كھ این چنین احترام مرا برانگیختھ باشد ھرگز بھ زني برنخورده… . است
الع داد و از او پرسید كھ اي بسي مسرور گشتھ بود اعتراف بایرن را در عشق، بھ برادرش اط چنین نامھ

اكتبر، میس میلبنك پاسخي  ١٢در . اگر از او خواستگاري بھ عمل آید بدان ترتیب اثر خواھد داد یا خیر
تواند از قلم شخصي نظیر تالران بر كاغذ جاري شده  فرستاد كھ از نظر نكتھ سنجي و سیاستمداري مي

  :باشد
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حبت عمیقي با نصیب نخواھد بود تا مرا در زندگي قرین چون بر این باور ھستم كھ او ھرگز از چنان م
اي غیر مستقیم، احساسات فعلیش را مورد تأیید قرار  خوشبختي سازد، اگر كاري كنم كھ، حتي بھ شیوه

ام، این آمادگي برایم فراھم شده است كھ  از تأمل محدودي كھ در رفتارش داشتھ. ام دھم، در حقش خطا كرده
بھ نفع وي باور داشتھ باشم و این حالت خویش را كھ در پذیرا شدن عشق و دلبستگي شھادت مؤكد شما را 

دھم تا آنكھ  ام با كمال میل، بیشتر بھ نارسایي و نقص احساسات خود نسبت مي وي دستخوش تردید گشتھ
تأسفي پس از این مطلب كھ بیان آن از جانب من ھمراه با اندوه و . منش و سیرت وي را ناپسندیده انگارم

اي ندارم كھ ارتباط آیندة خودمان را بھ  چاره  آید كھ مبادا موجب رنجش كسي بشوم، واقعي، بھ عمل مي
ام باشم كھ از یك آشنایي پاي عقب كشم كھ موجب  توانم ھیچ گونھ دلیلي داشتھ نمي. قضاوت او واگذارم

فقط از این بیم دارم كھ مبادا، . دتواند مرا از بسي لذات عقالیي با نصیب ساز شود و مي سرفرازي من مي
  .برخالف میل و ارادة خود، با این آشنایي، موجب اغفال او شوم

بایرن كھ در دل خویش ھیچ گونھ شوقي اساسي نسبت بھ این بانوي فاضل و با وجدان حس نكرده بود، 
لیدي فرانسس درنگ و بھ آساني در آغوش كنتس آكسفرد، سپس  امتناع او را با خوشرویي پذیرفت و بي

چیز را بھ دست فراموشي سپرد و دم را  وبستر و ھمزمان با آن در آغوش خواھر ناتنیش اوگاستالي، ھمھ
در آن . متولد شده بود از برادر ناتنیش پنجسال بزرگتر بود ١٧٨٣واگاستا كھ در سال . بھ غنیمت شمرد

گذشت و از این ازدواج سھ  مي لي  شش سال از ازدواج وي با پسر عمویش سرھنگ جورج) ١٨١٣(زمان 
اش كھ در شھر سیكس مایل باتم در والیت كیمبریج  در آن ھنگام، اوگاستا از خانھ. فرزند بھ دنیا آورده بود

شر واقع بود بھ نزد بایرن آمده بود تا از او كمك مالي بخواھد زیرا وضع مالي آنھا در نتیجة باختنھاي 
ھاي طوالنیش از خانھ و  اي مسابقات اسبدواني كھ موجب غیبتھنگفت شوھرش و سرگرمي او در میدانھ

توانست كمك زیادي بھ این خواھر ناتني  بایرن نمي. شد، دستخوش دشواري و مضیقھ شده بود خانواده مي
بكند چون درآمد خودش در آن زمان متزلزل و ناكافي بود ولي با گرمي و عالقھ سر گفتگو را با 

  .ریافت كھ او ھم زني استناخواھري گشود و بزودي د

اي كھ مورد ستایش بالزاك بود زیرا كھ  سالھ سيسالھ بود، نھ از آن نوع زن  در آن موقع، اوگاستا زني سي
  نمود و از نشاط و سبكبالي نیز نصیبي نداشت؛ ولي  روشنفكري مي  فاقد زمینة

در عوض موجودي مھربان و شفیق وخوش محضر بود و شاید ھم اندكي از شھرت برادر ناتنیش 
. آمد در اختیار وي بگذارد اش برمي دستخوش ھراس شده بود و بدان متمایل گشتھ بود كھ ھرچھ را از عھده

سالھاي طوالني جدایي آن بردار و خواھر ناتني از یكدیگر و با در نظرگرفتن اینكھ شوھر اوگاستا نیز 
جاي و ھیچ كسي پایبند  چندان در بند رسیدگي و دلجویي از ھمسرش نبود، آن زن را از نظر عاطفي بھ ھیچ

بایرن كھ، با شتابزدگي، ھر گونھ قید و بند . كرد ميساخت و او از این بابت خود را آزاد احساس  نمي
نمود بھ دور افكنده بود، در این اندیشھ بود كھ  اخالقي را كھ با معیارھاي منطق جوانیش سازگار نمي

مصر در زمان خود چنین   اشكالي نخواھد داشت او با خواھر ناتني خود ھمبستر شود، چنانكھ فراعنة
یش آمد معلوم شد كھ وي از برقرار كردن روابط جنسي با اوگاستا، درنگي نكرده از آنچھ بعدًا پ. كردند مي
  .بھ فكر افتاد كھ اوگاستا را با خود بھ یك سفر روي دریاي مدیترانھ ببرد ١٨١٣در ماه اوت سال . بود

 ١۵در وقتي . ، بایرن واگاستا را با خود بھ دیر نیوستد برد١٨١۴این نقشھ عملي نشد ولي در ماه ژانویة 
اگر میموني زاده شده باشد تقصیرش «: ، اوگاستا دختري زایید، بایرن بھ لیدي ملبورن نوشت١٨١۴آوریل 

در ماه مھ . نوزاد مدورالي نامیده شد و بعدًا اطمینان یافت كھ دختر بایرن است» .بھ گردن خود من است
درماه ژوئیھ بار دیگر . سویھ كندلیره براي اوگاستا فرستاد تا وامھاي شوھرش را ت ٣,٠٠٠بایرن مبلغ 

مدتي را با او در، ھیستینگز گذراند و در ماه اوت نیز براي بار دوم او را با خود بھ امالكش در دیر 
  .نیوستد برد
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شد، میس میلبنك نیز براي  در آن زمان كھ بایرن بیش از پیش در ماجراي ارتباط با خواھر ناتني غرفھ مي
ھا، بایرن را بر آن داشت در  ھ لحن حاكي از صمیمیت فزاینده در آن نامھفرستاد ك ھایي مي او نامھ

  :چنین بنگارد ١٨١٣خود در تاریخ اول دسامبر   یادداشتھاي روزانة

دوستي و وضع ارتباط، با یكدیگر واقعًا . دیروز نامة بس زیبایي از آنابال بھ دستم رسید كھ پاسخش را دادم
و، آنكھ … آنكھ از جانب ھیچ یك از ما دو نفر برق عشقي بدرخشد بدون ! چھ اندازه غیر عادي است
او . نماید باشد، از بدي و فساد مطلقًا در او نشاني نیست؛ و این كامًال عجیب مي وارث ثروتي ھنگفت مي

دختري بیست سالھ است؛ درحد خود از عنوان و مزایاي اشراقي نصیب دارد؛ تنھا فرزند خانواده و یك 
بھ تمام معني است؛ كسي كھ ھمیشھ راه زندگیش را خود انتخاب كرده است؛ او یك شاعره بانوي فاضل 

است؛ در ریاضیات و علوم ماوراء الطبیعھ تبحري دارد؛ و، با وجود این، زني مھربان، بخشاینده و نرمخو 
ت جاي ھركس دیگري با چنین كثرت معلوما. شود است و از تظاھر و فضل فروشي در او نشاني دیده نمي

  .كرد او بود و یك دھم امتیازات او را داشت، خویشتن را گم مي

از طرفي ھم، آنابال میلبنك كھ ظاھرًا از این ھمھ تحسین و تعریف بایرن درباره خویش با خبر شده بود در 
گفت و خاطر بایرن را  اي فزاینده، با نرمي و لطف سخن مي بھ شیوه ١٨١۴ھایش در طول سال  نامھ

ساخت كھ ھنوز قلبش را بھ كسي نداده است و از بایرن درخواست كرد تصویري از خود براي  مطمئن مي
  دوستدار و «: اش نیز امضا كرد او بفرستد و در پایان نامھ

در   كرد، ھاي دخترك، روز بھ روز شوق بیشتري احساس مي بایرن كھ در پرتو گرما بخش نامھ» شما
دارم و ھمیشھ ھمچنان  داشتم، دوست مي تو را دوست مي«: وشتاي براي او ن اوت در نامھ ١٠تاریخ 

دختر نیز پاسخ داد كھ براي ازدواج شایستگي ندارد زیرا در عالم فلسفھ و شعر و » .دوست خواھم داشت
 ٩در تاریخ . كرد بایرن كھ این پاسخ دختر را یك نوع مبارزه طلبي تلقي مي. تاریخ مجذوب گشتھ است

ولي لحن این . گر برایش فرستاد و ضمن آن از او بار دیگر خواستگاري بھ عمل آورداي دی سپتامبر نامھ
اي  درست نظیر یك شطرنج باز كھ با خونسردي مھره –نامھ بھ عمد چندان آمیختھ با شور و بیقراري نبود 

ازدواج  بایرن مصمم بود كھ ھرگاه دخترك بار دیگر تقاضاي. كند تا حریف را بھ دام آورد جا مي را جابھ
  .ام میس میلبنك آن خواستگاري را پذیرفت. را نادیده انگارد، با ھابھاوس عازم ایتالیا شود

بیم آنكھ دارد آزادیش : شد بایرن با وضع آمیختھ با بیم و امید گام بھ گام بھ سوي سرنوشت خویش نزدیك مي
ھایش از آن سود  بیان اندیشھ دھد؛ آن آزادي كھ در دوستي، معاشرت با جنس مخالف، و در را از دست مي

آمیزشھا و ماجراھاي عشقي خطرناك و   جست؛ و امید آنكھ ازدواج او را از تار و پود گرفتار كنندة مي
البتھ كھ من باید اصالح شوم، سراپاي «: كرد براي دوستانش چنین استدالل مي. خواري آور نجات بخشد

خواھد آدمي  دلم مي«گفت  و بھ نامزدش مي» .ي استاین دختر چھ موجود نازنین… . خود را اصالح كنم
اي از من  خواھد موجود تازه من در اختیار توھستم تا ھرطور كھ دلت مي… نیك و سر بھ راه باشم 

 ۴و در تاریخ . میس میلبنك نیز این وظیفة خطیر را با احساس مسئولیتي پرھیزگارانھ پذیرفت» .بسازي
  :از دوستانش امیلي میلنر نوشتاي بھ یكي  ضمن نامھ ١٨١۴اكتبر 

سیرت و منش واقعي لرد بایرن را نباید در دنیاي بزرگ جستجو كرد بلكھ بھتر است از آنان كھ بھ او 
اي كھ وي درصدد دلجویي و  از آن موجود ناشاد و درمانده –اش سؤال شود  بسیار نزدیك ھستند درباره

كش شتافتھ و حاجتش را برآورده؛ از خدمتكاران و دلداریش برآمده؛ از آن آدم تنگدستي كھ او بھ كم
در مورد علت افسردگي و . وابستگاني كھ وي در حقشان چون بھترین ارباب تفقد و مھرباني كرده است

ام ولي اینك از یك  دلسردیش متأسفم كھ باید اذعان كنم، ظرف دو سال گذشتھ، من بیش از اندازه مقصر بوده
  .ام بھ خداوند و انسان ایمان و اعتماد پیدا كرده. ھ برخوردارمدغدغ آرامش خاطر عمیق و بي

برود و رسمًا از دختر ) نزدیك دارم(وقتي زمان آن فرا رسید كھ بایرن نزد خانوادة آنابال در سیھم 
در بین راه چند صباحي در منزل . خواستگاري كند، ناگھان پاي طلبش سست شد و شھامتش كاستي یافت

pymansetareh@yahoo.com



. اي براي نامزدش نوشت كھ در آن نامزدي خود را فسخ كرده بود و از آنجا نامھ اوگاستا درنگ كرد
اوگاستا او را ترغیب كرد تا آن نامھ را پاره كند، و ازدواج با آن دختر را چون ارتباطي كھ موجب 

ي ، بایرن بار دیگر بھ صوب سیھم بھ راه افتاد در حال١٨١۴اكتبر  ٢٩در . رستگاریش خواھد بود بینگارد
ھرگز ھیچ عاشقي این «: این دوست در دفتر خاطراتش چنین نوشت. كھ دوستش ھابھاوس ھمراه او بود

  چنین 

عروس را بسیار خونگرم و صمیمي یافت، كوشید تا مطبوعترین رفتار را از   داماد، خانوادة» .نداده بود
راب كلیسا در برابر كشیش نیز، در مح ١٨١۵ژانویة  ٢خود نشان دھد تا مقبول آنان افتد و در تاریخ 

  .حاضر شد تا بھ خطبة ازدواج خویش با آنابال گوش فرا دھد

IV – ١٨١۶- ١٨١۵بایرن، : آزمون ازدواج  

انگیز زمستاني عازم گذراندن ماه عسل  بعد از پایان یافتن مراسم ازدواج، عروس و داماد در یك روز غم
در این زمان، بایرن بیست و ھفت سالھ بود و ھمسرش . دارم رفتند  ھال در حومة خویش شدند و بھ ھالنبي
عشقي و عیاشیھاي آزاد و  بایرن ھشت سال یا بیشتر از عمر خود را با ماجراھاي. بیست و سھ سال داشت

بندوبار گذرانیده بود؛ و تا آن زمان در ماجراھاي خویش با زنان، عشق و محبت واقعي بندرت دخالت  بي
خاطراتي كھ (اي كھ در خاطرات بایرن خوانده بود،  از چند جملھ  بھ موجب گزارشي از تامس مور،. داشت

تا شب فرا رسد كھ بھ حجلة زفاف بروند و از وصل  ، داماد چندان صبر نكرد)سوزانیده شد ١٨٢۴در سال 
از لیدي بایرن روي نیمكت مبلي سالن كام «او در ھمان روز ازدواج و قبل از شام . عروس كامیاب شود

آورد اعتماد كرد، بایرن از ھمسرش  بعد از شام، اگر بتوان بھ آنچھ عروس بھ خاطر مي» .دل گرفت
من از اینكھ در یك «افزاید  تر كنار شوھرش بیارامد؟ و بر آن پرسش ميپرسد آیا میل دارد در ھمان بس مي

بایرن آن » .تواني در بستر كنار من بخوابي بستر با زني بھ خواب روم متنفرم ولي تو اگر دلت بخواھد مي
شب حاضر شد كھ با ھمسرش در ھمان بستر بخوابد ولي بعدًا بھ ھابھاوس گفت كھ در آن نخستین شب بعد 

دستخوش چنان افسردگي و مالیخولیایي گشتھ كھ نتوانستھ است دوام بیاورد و آن بستر و كنار «زدواج از ا
بایرن رفتاري حاكي از «) دارد ھمسر بایرن این چنین اظھار مي(روز بعد » .ھمسرش را ترك گفتھ

ري برجانم آمیز بر زبان راند كھ چون نیشت دلزدگي نسبت بھ من پیش گرفت و كلماتي نیشدار و طعنھ
در ھمان اوان » .حاال دیگر خیلي دیر شده، راھي رفتھ شده كھ دیگر بازگشت از آن میسر نیست: نشست

: اي از اوگاستا لي بھ دست بایرن رسید و بایرن خطاب سر آغاز آن نامھ را براي آنابال چنین خواند نامھ
آورد بایرن  از محفوظاتش بھ یاد ميبھ طوري كھ آنابال » .عزیزترین، نخستین و بھترین موجودات عالم«

شدم  اگر تو دو سال زودتر با من ازدواج كرده بودي، من گرفتار چنین وضعي نمي«شكایت سرداد از اینكھ 
تواند براي من چیزھایي درد دل كند  مي«ضمنًا بایرن اضافھ كرد كھ » .كھ نتوانم ھرگز برخود ببخشایم

آیا اوگاستا … از او پرسیدم«افزاید  آنابال مي…» یان خواھد آمدولي متأسفانھ پاي اسرار كسي دیگر بھ م
  خواھد بر زبان آورد اطالع دارد؟ از شنیدن این سؤال من، آثار نگراني و وحشت بر  نیز از آنچھ وي نمي

  .ظني پیدا نكرده و از ماجراي وي بایرن خبردار نبوده است

میلبنك بسر   اد، بھ سیھم بازگشتند تا مدتي با خانوادةھال عروس و دام پس از گذرانیدن سھ ھفتھ در ھالنبي
گیرد و مورد لطف و قبول ھمگان  در این موقع، بایرن بار دیگر رفتار مطبوع خویش را از سر مي. برند

پس از آنكھ شش ھفتھ از . شود گیرد و از جملھ ھمسرش نیز از آن خلق خوش وي برخوردار مي قرار مي
آنابال بھ . ، دل بایرن ھواي شور و ھیجان لندن و شنیدن صداي دوستانش را كرداقامت آنان در سیھم گذشت

پیكادلي تراس براي سكونت  ١٣در لندن، عمارتي مجلل واقع در شماره . بازگشت بھ لندن رضایت داد
در روز بازگشت زن و شوھر بھ لندن، ھابھاوس سر رسید و بایرن بار دیگر خلق و . خویش برگزیدند

براي مدت ده روز، از ھر زماني مھربانتر و «: كند ھمسرش نقل مي. ویش را باز یافتخوي خوش خ
خوش ھمسرش یا از ترس تنھا  شناسي از ھمین خلق شاید بھ خاطر حق» .آمد دوست داشتنیتر بھ نظرم مي
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. گذارندكند تا بھ نزد آنان بیاید و مدتي را نزدشان ب ماندن بود كھ آنابالي نازنین از اوگاستا دعوت مي
در بیستم ماه ژوئن، وقتي جورج تیكنر، مورخ . آمد و تا ژوئن در آنجا ماند ١٨١۵اوگاستا در آوریل 

امریكایي در ادبیات اسپانیولي، بایرن و ھمسرش را در منزل جدید آنان مالقات كرد، از طرز رفتار و 
ي آنابال با خوشحالي وارد در ھمان موقع یكي از عموھا. اخالق خوش و مطبوع بایرن شرحي مبسوط داد

  .»از این بابت بسیار متأسفم«بایرن گفت . شد و این خبر را آورد كھ ناپلئون در واترلو شكست خورده است

با ھمكاري دو آھنگساز یھودي آھنگھاي عبري  ١٨١۵در آوریل . بار دیگر سراییدن شعر را از سرگرفت
نتیجة این ھمكاري چنان . گھایش را پرداختھ بودندرا منتشر ساخت كھ شعرش را خود سروده و آن دو آھن

طال، ده ھزار مجلد در مدت كمي بھ فروش   توفیق آمیز بود كھ از آن مجموعھ، با بھاي ھر نسخھ یك لیرة
اي از آن آھنگھا را منتشر كرد كھ فقط حاوي اشعار بایرن بود و این اثر بھ شكل  ماري ناشر نسخھ. رفت

. در ماه اكتبر، بایرن داستان محاصرة كورنت را بھ پایان رسانید. ي بھ فروش رسیدجدید نیز بھ تعداد زیاد
بایرن بھ . دستنویس شوھرش پاكنویسي فراھم آورد تا در اختیار چاپخانھ گذارده شود  لیدي بایرن از نسخة

ھرگز  آنابال از چنان خویشتنداري و تمسك نفسي برخوردار است كھ«لیدي بلسینگتن در این باره گفت 
  ».شود این وضع ھمسرم موجب پدید آوردن اثري معكوس در من مي… ام  نظیرش را ندیده

براساس این تصور كھ معاملة . اي براي بدخلقي و تنگ حوصلگي پیدا كرده بود در این زمان، بایرن بھانھ
و ھمسرش  فروش امالكش در دیر نیوستد بھ مرحلة قطعي رسیده است، آپارتمان بسیار مجللي براي خود

فراھم آورده و براي مفروش ساختن و آراستن آن مبالغ گزافي خرج كرده بود؛ ولي بعدًا كھ آن معاملة 
یكي  ١٨١۵در نوامبر . طلبكاران و در وضع ناگوار یافت  فروش سر نگرفت، بایرن خود را در محاصرة

   ھایي از از مأموران اجراي دادگستري بھ آپارتمانش وارد شد، بر روي تكھ

بایرن انتظار . مورد تھدید قرارداد كھ ھرگاه صورتحسابھایش را تسویھ نكند شب را در آنجا خواھد ماند
داشت كھ والدین توانگر آنابال در مخارج فراھم آوردن آن آپارتمان و اثاث گرانبھاي آن سھم بیشتري 

  .برعھده گیرند

رده بود و ساعتھاي نرمخویي او را با تلخي نگراني بایرن در مورد بدھكاریھایش حتي در اخالقش اثر گذا
توانست ازدواج را براي من تحمل پذیر سازد، آن زن  اگر زني مي«گفت  بھ ھمسرش مي. آلود و اندوه مي

كنم تو آن قدر بھ دوست داشتن من ادامھ خواھي  تصور مي«افزود  ولي بھ دنبال این گفتھ مي» .بودي تو مي
كرد كھ امیدوار است شوھرش روزي او را دوست  ھرگاه آنابال اظھار مي ».داد تا دست روي تو بلند كنم

حال دیگر خیلي دیر شده است اگر تو دو سال پیش مرا بھ ھمسري قبول كرده «: گفت بدارد، در پاسخ مي
بایرن كھ در ھیئت » .ولي تقدیر من این است كھ بھ ھركس نزدیك شوم زندگیش را تباه سازم… بودي
كرد؛  روري لین، مقامي را پذیرفتھ بود بھ شریدن و سایرین پیوست، در میخوارگي افراط ميتئاتر د  مدیرة

آنابال بار دیگر بھ اوگاستا متوسل شد و از او تقاضا كرد نزد آنان . شد و با ھنرپیشگان آن تئاتر، ھمبستر مي
؛ برادرش را )١٨١۵امبر نو ١۵(اوگاستا آمد . بیاید و در سرو سامان دادن بھ كار بایرن بھ او كمك كند

اوگاستا براي زن برادرش «. مورد سرزنش قرار داد؛ و ھمراه آنابال در معرض خشم بایرن واقع شد
  ».دستخوش ترحم و ھمدردي شده بود

، دختري بھ دنیا ١٨١۵دسامبر  ١٠در . در جریان آن ماھھاي دشوار و ناگوار، لیدي بایرن باردار بود
بایرن از داشتن آن دختر مسرور و نسبت بھ وي بسیار . ًا ھمان آدا نامیده شدآورد كھ اوگاستا آدا و بعد

مند شد؛ و در نتیجھ، بھ مادر فرزندش نیز، بھ صورت گذرا، عطوفت و توجھ بیشتري مبذول  عالقھ
نیكوترین موجودي است كھ بر . ھمسرم مظھر كمال است«بایرن در آن ماه بھ ھابھاوس گفت . داشت مي

اندكي بعد از تولد آدا، » .ازدواج مكن: ولي این نكتھ را ھم ھمیشھ بھ یاد داشتھ باش. كشد مي این خاك نفس
در یكي از دفعاتي كھ وي دچار خشم و اوقات تلخي . بار دیگر خشم و غضب بروجود بایرن مستولي شد

نداخت و با سیخ اختیار شده بود، ساعت گرانبھایي را كھ از دوران كودكي بھ یادگار داشت در بخاري ا بي
، براساس آنچھ آنابال براي پدرش تعریف كرد، ١٨١۶ژانویة  ٣در . بخاري آنرا شكست و خرد ساخت
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دربارة ماجراھایش با زنان ھنرپیشة تئاتر براي او صحبت » العاده خشونتي فوق«بایرن بھ اطاق او آمد و با 
آن پزشك . رواني بایرن بھ مشورت پرداخت در ھشتم ژانویھ، آنابال با دكتر مثیوبالي دربارة سالمت. كرد

  .بھ منزل بایرن آمد و مدتي رفتار شاعر را تحت نظر گرفت ولي از اظھار نظر خودداري ورزید

در این اوان، ظاھرًا بایرن راضي شده بود كھ آنابال ھمراه فرزندش چند صباحي نزد مادرش، لیدي میلبنك 
آنابال صبح . وئل واقع در ناحیة كربي واقع در لسترشر برودبھ امالك ن –كھ نام دوشیزگیش نوئل بود  –

  زود روز پانزدھم ژانویھ آدا را 

اي عجیب حاكي از  وقتي بھ وبرن رسید در آنجا درنگي كرد و نامھ. بایرن ھنوز خواب بود بھ راه افتاد
  :نصیحت و در عین حال بیان شوق و محبت خویش نسبت بھ بایرن، براي شوھرش فرستاد

. آید رن بسیار عزیزم، كودكمان حالش كامًال خوبست و بھترین و آرامترین مسافران بھ شمار ميبای
خواھش دارم كھ خود را نھ تسلیم . باشي و دعاھا و سفارشھاي مرا بھ یاد بیاوري» خوب«امیدوارم تو ھم 

. و صواب نباشدحرفة وحشتناك شعرسرایي یا میخوارگي كني و نھ تسلیم ھیچ چیز یا ھیچ كس كھ مشروع 
اي از تو حاكي  ام امید آن دارم كھ نامھ گرچھ من با نوشتن این نامھ، از اطاعت دستورھایت سرپیچي كرده

  .فرستد و ھمچنین خودم آدا براي تو بوسھ مي. از اطاعت نصایح و راھنماییھایم در كربي بھ دستم برسد

اي بایرن نوشت و ضمن آن بھ او اطالع داد كھ اي آمیختھ با شوخ طبعي و محبت بر از كربي بار دیگر نامھ
كھ (اي ھم براي اوگاستا لي  در ھمان روز آنابال نامھ. والدینش مشتاق و چشم بھ راه تجدید دیدار با او ھستند

اي كرده بود كھ اوگاستا سعي كند شربت  وي در این نامھ توصیھ. فرستاد.) در آن موقع ھنوز نزد بایرن بود
  .بایرن را طوري رقیق كند كھ سھ چھارم ھر پیمانھ آب باشد )تریاك(لودانوم 

آنگاه آنابال آھستھ آھستھ ولي سرانجام بھ طور كامل رفتاري را كھ بایرین با او داشتھ است براي پدر و 
پدر و مادر كھ از شنیدن ماوقع دستخوش حیرت و خشم شده بودند اصرار ورزیدند كھ . مادرش شرح داد
لندن شد تا با یك بازرس پزشكي كھ رفتار   لیدي میلبنك با شتاب روانة. شوھرش جدا شود وي باید قطعًا از

تواند عدم سالمت  بایرن را از نزدیك تحت مراقبت قرار داده بود بھ مشورت بنشیند و دریابد كھ آیا مي
دخترش را باوي  رواني بایرن را ثابت كند و بدین ترتیب، بدون آنكھ نیازي بھ رضایت بایرن باشد، ازدواج

اختالل رواني در شاعر مشاھده نكرده، ولي   گونھ نشانة آن بازرس اعالم داشت كھ ھیچ. ملغا شده اعالم كند
ھا و حاالت غیرعادي ناشي از اختالل اعصاب  شنیده است كھ بایرن در چند مورد دستخوش برافروختگي

تئاتر در وي پدید آورده   ادمند كین در صحنةشده، كھ از جملھ یك بار از فرط شوق و ھیجاني كھ بازیگري 
آنابال یادداشتي براي مادرش فرستاد كھ ضمن آن او را از كشانیدن . تشنجي سختي شده است  دچار حملة

اوگاستا صادقترین و با «پاي اوگاستالي در دردسرھاي بایرن برحذر داشتھ بود زیرا كھ بھ زعم آنابال، 
اي وجود این زن را علت جدایي من و  بسیار بیمناكم از اینكھ مبادا عده… . وفاترین دوستان من بوده است

  ».اي در حق این زن خواھد بود شوھرم بپندارند و اگر چنین شود بیعدالتي بیرحمانھ

، پدر آنابال، سر رالف میلبنك، پیشنھادي براي بایرن فرستاد تا با وضعي دوستانھ و بي ١٨١۶فوریة  ٢در 
بیند ھمسري  شاعر با لحني آمیختھ با ادب و احترام پاسخ داد ھیچ دلیلي نمي. و جدا شودسروصدا از دختر ا

  كھ ھمان چندي 

اي فرستاد و از او پرسید كھ آیا واقعًا بھ میل خود با  براي آنابال نیز نامھ. بدین نحو كامًال تغییر كرده باشد
تشویش خاطر و «بایرن دستخوش   ن نامةآن اقدام پدرش روي موافقت نشان داده است؟ آنابال از خواند

اوگاستا نیز از آنابال و پدر و . شد، ولي پدر و مادرش مانع شدند كھ بھ آن نامھ بایرن پاسخي بدھد» رنج
من فقط باید این «: مادرش تمنا كرد در تصمیم خود تجدید نظر بھ عمل آورند و آنابال در پاسخ او نوشت

رم كھ تا چھ حد نسبت بھ زندگي زناشویي احساس بیزاري و انزجار نشان نكتھ را بھ خاطر لرد بایرن بیاو
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داد؛ كھ از ھمان آغاز زناشویي ما، چگونھ مصمم و مشتاق بوده است تا خود را از آن اسارت خالص  مي
  ».یافت زندگي زناشویي را كامًال تحمل ناپذیر مي  كند زیرا كھ ادامة

بایرن در بین راه از قسمتي شایعات و   قبل از رسیدن بھ خانة. رفتفوریھ، ھابھاوس بھ دیدار بایرن  ١٢در 
گفتگوھایي كھ در محافل اجتماعي و ادبي لندن در مورد بیوفایي و بیرحمي بایرن نسبت بھ زنش بر سر 

  :ھابھاوس در دفتر یادداشتھایش در آن روزھا چنین نوشت. زبانھا جاري بود با خبر شد

را دیدم و از آنان چیزھایي شنیدم كھ بیم دارم مبادا عین ) عموي شاعر پسر(میسیزلي و جورج بایرن 
واقعیت باشد؛ از جملھ اینكھ بایرن مرتكب ستمھاي بزرگي شده از قبیل تھدید كردن، خشمگین شدن، غفلت 

توجھي، و حتي وارد آوردن آزارھاي روحي بھ زنش و اعتراف صریح بھ اینكھ با زن دیگري بھ سر  و بي
  ھمة… از اینھا گذشتھ، درھاي اطاقھاي خانھ را قفل كرده، بھ روي زنش طپانچھ كشیده … . است برده مي

ولي آن دو او را . آنھا چیزھایي را كھ بھ نظر لیدي بایرن اعمال ناھنجار شوھرش بوده، مرتكب شده است
در آن … . یوانھ شده استگویند بایرن د چگونھ؟ بھ این ترتیب كھ مي. شمارند گناه مي كنند و بي  تبرئھ مي

شنیدم، میسیزلي بیرون رفت و وقتي باز آمد خبر آورد كھ برادرش در اطاق  موقع كھ این سخنان را مي
  …. موجود بیچاره، بیچاره. گرید خواب خویش بھ تلخي مي

كھ در  وقتي برایش تعریف كردم… . ام خود دانستم بھ بایرن بگویم نظرم را تغییر داده  در این موقع وظیفة
خودش شنیده بود كھ  –ام، سخت یكھ خورد و مبھوت شد  اش شنیده آن روزھا در خیابانھا چھ چیزھا درباره

او را ناگزیر ساختم اقرار كند  –كردند مردم او را بھ بیرحمي، مستي، و بیوفایي نسبت بھ ھمسرش متھم مي
بھ وضع وحشتناكي بر آشفتھ . تھ استقسمت زیادي از آنچھ آن روز صبح بھ من گفتھ شده بود واقعیت داش

در آن حالت برآشفتگي گفت كھ كارش بھ تباھي انجامیده است و مغز خود را داغان . و مضطرب شد
و اندكي بعد اظھار » با وجود این، ھمسرم زماني مرا دوست داشت«گوید  گاھي مي… . خواھد ساخت

بعد ھم گفت اگر من بھ سفر خارج بروم  – دارد كھ خوشحال است از شر چنان زني رھایي یافتھ است مي
  .درنگ از ھمسرش جدا خواھد شد بي

وي كھ بایرن براي خود و زنش خریده بود بھ   لیره بابت كالسكة ٢,٠٠٠در ھمین اثنا صورتحسابي بھ مبلغ 
لیره در اختیار  ١۵٠توانست از عھدة پرداخت آن بدھي برآید زیرا در آن موقع فقط  نمي. دستش رسید

 ١۶ھاي مشخص سیرت وي بود، در تاریخ  با وجود این، با سخاوتمندي عجیبي كھ یكي از نشانھ. شتدا
  صد لیره بھ عنوان كمك براي كولریج  ١٨١۶فوریھ 

فوریھ آنابال بھ لندن آمد و براي دكتر استیفن الشینگتن موضوعي را شرح داد كھ بنا بھ قضاوت  ٢٢در 
در ھمان ھفتھ در شایعات و غیبتھاي مردم اسم . ضرورت داشت شخص مزبور، جدایي آنابال از بایرن

در این موقع بود كھ بایرن متوجھ . ساختند میسیز اوگاستا لي شنیده شد و ضمنًا بایرن را بھ لواط متھم مي
شد كھ ھرگونھ امتناع از جدایي آرام و بي سروصدا از ھمسرش ممكن بود پاي دادگاه را بھ میان بكشد و 

مارس بھ جدایي رضایت داد و اعالم داشت براي  ٩در . شد شد، اوگاستا بدون شك فنا مي ان ميھر آینھ چن
لیره عاید  ١,٠٠٠گونھ حقي نسبت بھ دارایي ھمسرش كھ از محل آن براي زن و شوھر سالي  خویش ھیچ

. رداختھ شودھرسال بھ بایرن پ  ولي آنابال در مقابل موافقت كرد نیمي از آن در آمد،. شد قائل نیست مي
آنابال در ھمان حال قول داد كھ بھ طور علني دوستي خود را با اوگاستا لي از سر بگیرد و بھ آن قول 

  .بھ دنبال جدایي از بایرن، درصدد طالق گرفتن ھم برنیامد. خویش نیز پایدار ماند

  :دش اندكي بعد از خاتمة جریان جدایي از آنابال، بایرن شعري سرود كھ چنین آغاز مي

  گویم، ھر آینھ براي ھمیشھ ھم باشد، با تو بدرود مي

  .گویم باز ھم با توبدرود مي
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ھانت،  تني چند از دوستانش از جملھ ھابھاوس، سكراپ دیویز، لي. و سپس آن شعر را براي آنابال فرستاد
برھم خوردن بساط سمیوئل راجرز، لرد ھلند و بنژامن كنستان بھ آپارتمانش آمدند تا كاري كنند كھ اندوه 

در ھمین زمان، كلر كلرمنت، نادختري ویلیام گادوین، بي آنكھ از وي دعوتي . زناشویي را فراموش كند
شده باشد، تنھا بھ آپارتمان بایرن آمد و از شاعري رقیب بایرن، بھ نام پرسي شلي، پیام تحسین و تمجیدي 

. تا چون مرھمي بر زخمھاي روح او بھ كار آیدبراي بایرن آورد و خودش را نیز در اختیار شاعر گذاشت 
بایرن نیز این اظھار لطف دخترك را پذیرفت و با این كار، سر یك رشتة طوالني از دردسرھا و اندوھھاي 

، ھمراه سھ خدمتكار و یك پزشك شخصي ١٨١۶آوریل  ٢۵سرانجام در تاریخ . تازه را براي خود باز كرد
  .ند در بلژیك عزیمت كرد؛ تقدیرش آن بود كھ دیگر انگلستان را نبیندبر كشتي سوار شد و بھ صوب اوستا

V – ١٨١١- ١٧٩٢:جواني شلي  

نسبت بھ سھ ھمسرش بھ طرز خوبي «كرد بھ خاطر آنكھ  را تحسین مي» سربیش شلي«پرسي پدربزرگش 
لگي امیدھایش از لحاظ آنكھ یك خدانشناس تمام عیار است و جم«ستود  و ضمنًا اورا مي» .رفتار كرده بود

سربیش نام غیر عادي مسیحي خود را از نام دوران دوشیزگي » .دارد را برفنا و نیستي استوار مي
توانست  مي) مانند بایرن(اي طوالني داشت كھ  نامھ این شخص شجره. مادربزرگش بھ یادگار برده بود

  . تان، بر شماردنیاكانش را تا زمان پیروزي نورمانھا بھ سركردگي ویلیام فاتح بر انگلس

اي براي كشتن ملكھ الیزابت اول، سر  ریچارد دوم اعدام شده بود؛ یكي دیگر نیز بھ خاطر شركت در توطئھ
خود سر بیش، پدر بزرگ شلي، با زن دوم خویش گریخت، او را بھ خاك سپرد، و . خود را برباد داده بود

ثروت این زن از . دة سرفیلیپ سیدني بودبا زن سومي پا بھ گریز نھاد و این سومین ھمسر، از خانوا
بھ مقام  ١٨٠۶دارایي شوھرش افزون بود و بھ كمك ھمین ثروت ھنگفت موفق شد شوھرش را در سال 

سر بیش آنقدر زیست كھ سال عمرش بھ ھشتاد و سھ رسید در حالي كھ فرزندانش از آن . باروني برساند
دانشگاه   فرزندان، كھ بھ نام تیموثي شلي موسوم بود، مھمترین این. عمر دراز پدر چندان دلخوش نبودند

  آكسفرد را بھ پایان رسانید؛ بھ عضویت پارلمنت انتخاب شد؛ و در این مقام، در صف نسبتًا آزادیخواھانة
و او زني بود بھ غایت صاحب جمال، با  –با الیزابت پیلفلد ازدواج كرد  ١٧٩١در سال . داد ویگھا رأي مي
ھمة این ممیزات جسمي و روحي در . تاحدي پیرو مذھب الادریھ بود  وش؛ و در عین حال،خلق و خویي خ

  .پسر مھترش نیز متجلي گشت

وسیع و دلگشایي   در امالك خانوادگي موسوم بھ فیلد پلیس كھ خانة ١٧٩٢پرسي بیش شلي در چھارم اوت 
بعد از وي چھار خواھر نیز بھ . آمددر میان باغ و كشتزار، نزدیك ھرشم در والیت ساسكس بود، بھ دنیا 

پرسي دائمًا در كنار و در . ترتیب چشم بھ دنیا گشودند و چندین سال بعد برادري نیز نصیب شلي شد
شد؛ و شاید بھ ھمین خاطر از آنان عاداتي ناشي از  یافت و بزرگ مي مصاحبت خواھرانش پرورش مي

ن و قدرت تخیل و تصور را فراگرفتھ باشد و در رقت خیال و نازكي طبع، آمادگي براي بھ ھیجان آمد
  .ھمین حال براي مھترین خواھرش، محبتي عمیق و شدید بھ دل گرفت

آموزان ارشد تن بدھد،  در دبیرستان ایتن بھ خاطر آنكھ ناگزیر شد بھ خدمتگزاري رایگان براي دانش
یر از قایقراني روي ورزشھا غ  از ھمة. دستخوش تألمات روحي ناشي از سر كوفتگي غرورش شد

خیلي زود استعداد و تسلطش . گردانید و از ھمان نوجواني، تقدیرش این بود كھ ھرگز شناگري نیاموزد مي
در زبان التیني آشكار شد و از طریق كمك بھ ھمشاگردیھاي زورگو و گردن كلفتش در درسھایشان، آنان 

كرد شامل داستانھاي  رستاني مطالعھ ميآنچھ خارج از برنامھ دروس دبی. ساخت را با خود دوست مي
از : برد فراواني با مضامین اسرار آمیز و وحشتناك بود، ولي در عین حال از این كیفیات بسیار لذت مي

گرایي لوكرتیوس در اثر معروفش، بھ نام دربارة طبیعت اشیا؛ از معلومات پلیني در كتاب وي بھ نام  ماده
سھ در اثر وي بھ نام طرح یك نقشة تاریخي از پیشرفتھاي ذھن انساني تاریخ طبیعي؛ از خوشبیني كوندور

. و سرانجام از آنارشیسم فلسفي ویلیام گادوین در كتاب مشھورش بھ نام تفحص در اصول عدالت سیاسي
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تري  تر و گسترده ذھن مرا بھ نظرھاي تازه) منظورم كتاب گادوین است(این كتاب «: شلي بعدھا نوشت
رمنش و سیرت من بھ طور اساسي تأثیر گذاشت؛ پس از آنكھ از خواندن این كتاب فارغ رھنمون بود؛ ب

  و از آن پس… . شدم، انساني خردمندتر و نیكوتر از جاي برخاستم

  

  )آرشیو بتمان(پرسي بیش شلي : آبرنگ اثر ویلیام بلیك

  ».دریافتم وظایفي در پیش دارم كھ باید انجام دھم

اش، دختر  ، در آن زمان كھ شانزدھسالھ بود، عاشق شد؛ دختر مورد عالقھدر دوران تعطیالت مدرسھ
بین آن دو ارتباطي از . آمد عموي وي بھ نام ھریت گروو بود كھ غالبًا براي دیدار اقوامش بھ فیلد پلیس مي

ھد ، ھر دو با یكدیگر ع١٨٠٩ھا باعث شد كھ در سال  نگاري ایجاد شد و شور و حرارت این نامھ راه نامھ
اما شلي ضمنًا بھ دخترك اعتراف كرد كھ در . و میثاق ببندند تا براي ھمیشھ نسبت بھ یكدیگر وفادار بمانند

ھایي نوشتھ بود بھ  ھمین شك نكتھ  شلي را كھ در آن دربارة  دخترك نامة. مورد شناسایي خدا شك دارد
، ١٨١١  وقتي در ژانویة. خود رھا كندپدرش نشان داد؛ و پدر نیز بھ دختر اندرز داد كھ پرسي را بھ حال 

اي بھ دوستش تامس جفرسن ھاگ نوشت كھ  ھریت بھ جواني بھ نام ویلیام ھلیر قول ازدواج داد، شلي نامھ
او دیگر بھ من تعلق ندارد، او از من بھ عنوان آدمي «: نوشتن آن درخور سركشترین قھرمانان بایرن بود

كند و این ھمان  مسایل دین معتقد نیست، احساس تنفر و بیزاري مي كھ خداوند را قبول دارد ولي بھ سایر
  مسیحیت، آنگاه كھ سرانجام ببخشایم، این دردناكترین ضربة! اوه. باوري است كھ خودش درگذشتھ داشتھ

آیا خودكشي كاري خطاست؟ … ! كھ مرا نابود سازد) اگر خدایي در كار باشد(خواھم  تو را، از خدا مي
  ».اي پر و مقداري زھر بھ خواب رفتم ولي نمردم طپانچھ شب گذشتھ با
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در آنجا . ، شلي از دبیرستان ایتن بھ یونیورسیتي كالج دانشگاه آكسفرد راه یافت)١٨١٠سال (در این اثنا 
جز یكي دو شب كھ جنبة كسب خبر و اطالع داشت از شركت در عیاشیھا و ھرزگیھایي كھ در نظر 

گاه بھ . مردي بود اجتناب ورزید  قدم گذاردن بھ دورة  یك دوره درس، الزمة بسیاري از دانشجویان، چون
گاه بھ سخنرانیھاي مدرسان دانشگاه كھ از نظر آشنایي بھ زبانھاي التیني و یوناني فقط گامي از او فراتر 

ویس و داد و بزودي بھ سرودن اشعاري بھ زبان التیني آغاز كرد و ھرگز اشیل درامن رفتھ بودند گوش مي
اطاقش بھ وضعي آشفتھ و درھم انباشتھ از كتابھا، دستنویسھا، و . گذار درام یوناني را از خاطر نبرد پایھ

بھ . در یكي از آزمایشھاي علمي نزدیك بود اطاقش را منفجر سازد. طلسمھاي مربوط بھ علوم ذوقي بود
بھ تاریخ چندان توجھي مبذول . زدعلوم اعتماد داشت و امیدوار بود علم، جھان و انسان را از نو بسا

داشت زیرا این كالم ولتر و گیبن را بھ خاطر داشت كھ تاریخ صرفًا ثبت و گزارش جنایات و  نمي
. با وجود این آثار این دو اندیشمند شكاك را با شوق و عالقة فراوان مطالعھ كرد. ھاي بشر است دیوانگي

 FACE="Traditionalر لوكرتیوس و اصحاب اندیشید كھ پاسخي براي معماي كائنات، در آثا
Arabic"<ناپذیر  آن پاسخ، رقص آفریني اتمھا بود كھ از قوانیني اجتناب: المعارف فرانسھ یافتھ است دایرة

خدا  –آنگاه بھ آشنایي با آثار اسپینوزا توفیق یافت و پي برد كھ بھ عقیدة او حقیقت وجود . كردند تبعیت مي
  .باشد ذھن آماده، زمان، و ھرچیز دیگر كھ نمودي دارد تجلیات ھمان ذات یكتا مي. یكي است –یا طبیعت 

سرمیز كالس، درتختخواب و بھ خصوص … خواند  ھمة ساعات شبانروز كتابي در دست دارد و مي
ستریت، بلكھ در شلوغترین و پر  در ھاي… نھ تنھا در آكسفرد … پردازد مواقعي كھ بھ قدم زدن مي

تر از وي  ھرگز ندیدم چشماني، مندرجات اوراق كتابي را آزمندانھ… گذرگاھھاي لندن ترین  ازدحام
ترین  نمود؛ و ساده غذا خوردن در نظر شلي چنانچھ ھمراه با كتاب خواندن نبود تلف كردن وقت مي» .ببلعد

چندان انصراف  ھاي تازه و بدیع شد كھ او از درك اندیشھ آمد زیرا موجب مي غذا نیكوترین غذا بھ شمار مي
اي نان در یك جیب و مشتي كشمش  گیاھخواران در نیامده بود ولي تكھ  ھنوز در جرگة. خاطر حاصل نكند

با ھمة این احوال، از چیزھاي شیرین بسیار . نمود در جیب دیگر در نظر او غذایي كامًال متعادل مي
و دوست داشت آب آشامیدنیش را با برد،  آمد، از خوردن نان زنجبیلي آغشتھ بھ عسل لذت مي خوشش مي

  .جام شرابي در كنار آن مطبوعتر سازد

برد، بھ صورت نوجواني بلند باال، باریك اندام، فروتن،  در آن روزگار كھ در آكسفرد بھ سر مي سیماي او، 
ھا و استدالل ترسیم شده است؛ بھ جامھ و سر و زلف خود اھمیتي  اي از احساسات، نظریھ و مجموعھ

اش رنگ و حالتي زنانھ و دیدگاني   كرد؛ چھره اش باز بود بر تن مي یقھ كھ جلو سینھ داد؛ پیراھني بي نمي
شلي از سازوارة . داد رفتاري آمیختھ با كمرویي ولي مؤدب از خود نشان مي. درخشان و بیقرار داشت

آزاد و بدون لگام  از احساسات. داد مي بدني یك شاعر بانصیب بود بدین سان ھر عصبش حساسیت نشان 
پذیرفت ولي نسبت بھ تاریخ حالتي حاكي از  ھا را مي مدام در تھیج بود؛ مجموعة ھرج و مرجي از اندیشھ

كرد و  بھ اصول اخالقي یك شاعر پایبند بود، و طبعًا بر آزادي فردي تأكید مي. داد بیزاري از خود نشان مي
كند آن شبھایي در اطاق شلي  ھاگ براي ما نقل مي .نسبت بھ قیود و محدودیتھاي اجتماعي سوءظن داشت

پرداخت؛ بساط  عالي و فراموش نشدني بود كھ ھریك از آن دو بھ خواندن شعر و فلسفھ براي دیگري مي
گذاشتند؛ و این بحث  نوردیدند؛ واقعیات و مسلمات را با یكدیگر در میان مي قوانین و كیشھا را درھم مي
در طرح یك   چیز، در آن میان، مھمتر از ھمھ –دادند  عد از نیمھ شب ادامھ ميشورانگیز را تا ساعت دو ب

  آیا خدایي وجود دارد؟  :رسیدند پرسش بھ توافق مي

اي پدید آوردند كھ بر آن ضرورت انكار  در این موضوع، دو عصیانگر جوان با ھمكاري یكدیگر رسالھ
. عنوان آن رسالھ، در اجتماعات پایبند ادب و نزاكت، مورد نكوھش و تخطئھ قرار گرفت. خدا نام گذاردند

آمیز، بھ    داوند با لحني احترام نامیدند، و از خ آقایاني كھ بھ مذھب شكاكیت پایبند بودند خود را خداپرست مي
شود و در طبیعت مضمر است و در حكم حیات و جوھر آن است، یاد  عنوان روحي كھ شناختھ نمي

شلي نیز بعدًا بھ این نظر گروید ولي در آن سالھاي جواني آمیختھ با بیباكي و ناسنجیدگي، . كردند مي
دا اعالم كنند تا بدان وسیلھ متعصبیني را كھ آن گونھ دادند خود را منكر خ نویسندگان آن رسالھ ترجیح مي

  سخنان را ناصواب
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استدالل مندرج در . شمردند بھ مبارزه بطلبند و توجھ ھمگان را بھ سوي خویش معطوف دارند و كفر مي
. آن رسالھ براین نكتھ مبتني بود كھ نھ حواس ما، نھ خرد و نھ تاریخ، وجود خدا را روشن نساختھ است

وجود   خرد، اندیشة. دھد ما فقط ماده را در حال حركت، و آن ھم برحسب قوانین فیزیكي، نشان ميحواس 
تاریخ ھم ھیچ نشاني از یك عمل خدایي و . شمارد خالقي كھ كاینات را از نیستي پدید آورده باشد مردود مي

نویسندگان . دارد ھ نميزمین ظاھر شده باشد بھ ما عرض  اثري از یك شخص ملكوتي و آسماني كھ بر پھنة
بھ خاطر كمبود دلیل «آن رسالھ، نام خود را در پاي آن نگذاشتند و در صفحة عنوان رسالھ، نگارش آن را 

  .نسبت دادند» و مدرك، بھ یك ملحد

  یك آگھي دربارة ١٨١١فوریة  ٩نشریة روزانھ آكسفرد یونیورسیتي اندسیتي ھرالد در شمارة مورخ 
ھایي از  فوریھ انتشار یافت و شلي بدون درنگ نسخھ ١٣رسالھ در تاریخ . كرده بودمعرفي آن رسالھ چاپ 

عالیجناب جان واكر، یكي از . آنرا در پشت ویترین و برپیشخوان یك كتابفروشي شھر آكسفرد عرضھ كرد
مدرسان نیوكالج، آن رسالھ را در پشت ویترین كتابفروشي دید و از صاحب كتابفروشي درخواست كرد 

در این . این كار انجام شد. ھایي را كھ از آن رسالھ در اختیار دارد معدوم كند چھ زودتر كلیھ نسخھھر
  ھایي از آن رسالھ را براي بسیاري از اسقفان و تني چند از مقامھاي عالیرتبة حیص و بیص، شلي نسخھ

و استادان یونیورسیني كالج  یكي از این مقامھاي دانشگاھي، رسالھ را بھ نزد رییس. دانشگاه فرستاده بود
شلي در روز و و . اي در حضورشان حاضر شود مارس در جلسھ ٢۵برد و آنان بھ شلي دستور دادند روز 

آن رسالھ ھست یا خیر؟ شلي   ساعت موعود آمد، رسالھ را بھ او نشان دادند و از او پرسیدند كھ آیا نویسندة
بھ . كھ باید آزادي فكر و آزادي مطبوعات محترم شمرده شوداز پاسخ دادن امتناع ورزید ولي اظھار داشت 

وقتي ھاگ از این دستور با خبر شد اعتراف . او دستور داده شد تا صبح روز بعد دانشگاه را ترك گوید
كرد كھ در نگارش آن رسالھ باشلي ھمكاري داشتھ است و خواستار شد كھ در حق وي نیز ھمان تنبیھ 

صادر شده از یونیورسیتي كالج،   آن روز بعد از ظھر یك اعالمیة. ضا موافقت شدبا این تقا. معمول گردد
زیرا در امتناع از پاسخگویي بھ «اند  اعالم داشت كھ شلي و ھاگ ھر دو از دانشگاه آكسفرد اخراج شده

آنگاه رئیس » .برخي از سؤاالتي كھ از آنان بھ عمل آمده بود سرسختي و اصرار نشان داده بودند
یورسیتي كالج، بھ طور خصوصي براي شلي پیغامي فرستاد كھ اگر نتواند ظرف یك روز دانشگاه را یون

شلي آن پیغام . ترك گوید و تقاضا كند چند روز بھ وي مھلت داده شود، با چنان تقاضایي موافقت خواھد شد
سوار و عازم لندن پستي   مارس، شلي و ھاگ با كمال غرور بر روي كالسكة ٢۶روز . را نادیده انگاشت

  .شدند

VI – ١٨١٢-١٨١١شلي، : نخستین گریز با دلدار  

پدر شلي كھ براي شركت در . پولندستریت اجاره كردند ١۵وقتي بھ لندن رسیدند، آپارتماني واقع در شمارة 
. داجالس پارلمنت بھ لندن آمده بود بھ دیدار آنان آمد و از ایشان تقاضا كرد از نظریات خویش دست بردارن

اعتنا باقي مانده است، از او خواست ھاگ را بھ  وقتي متوجھ شد كھ شلي در برابر آن تقاضا، خونسرد و بي
عنوان ھمنشیني كھ بر او تأثیري شیطاني و نامطلوب گذارده است از خود براند؛ بھ خانھ و كانون 

  یي كھ خواھم گمارد، بھ ادامةو تحت نظر مرد فھمیده و با خدا«خانوادگي خویش باز گردد؛ در آنجا بماند، 
شلي از پذیرفتن این درخواست پدر امتناع » .دھد ادامھ دھد تحصیالت در طریق فكري كھ آن مرد نشان مي

او بھ استعدادھا و تواناییھاي فكري شلي آشنا . پدر با حالتي آمیختھ از قھر و نومیدي از پسر جدا شد. ورزید
. ھ پسرش تحصیالتي عالي كند و سرانجام پس از وي بھ پارلمنت راه یابدداد ك بود و بھ خود این امید را مي

شلي نیز بزودي بھ   ھاگ لندن را بھ صوب یورك ترك گفت تا در آنجا بھ تحصیل حقوق بپردازد اندوختة
خواھرانش كھ در آن موقع در مدرسھ میسیزفنینگ در بخش كالپم لندن مشغول تحصیل بودند، . پایان رسید
اي بھ  در ماه مھ، پدرش برسر لطف آمد و موافقت كرد مقرري سالیانھ. خود را براي او فرستادند پول جیبي

  .اش برقرار سازد لیره درباره ٢٠٠میزان 
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در بین ھمشاگردیھاي خواھرانش در مدرسة كالپم، دختري شانزدھسالھ بھ نام ھریت وستبروك وجود 
وقتي ھریت با شلي . ر گروسونورسكویر بوداي د داشت كھ فرزند مردي توانگر و صاحب میخانھ

اش   بار برخورد كرد از تبار سرشناس، فصاحت كالم، وسعت معلومات و شیطنت افسوس كننده نخستین
ھریت در اثر چنین حالتي، خیلي . دستخوش ھیبتي آمیختھ با احترام شد و شدیدًا تحت تأثیر او قرار گرفت

وجود ندارد و اینكھ قوانین چیزي جز دردسرھا و محظورھاي زود با این عقیده ھماھنگ شد كھ خدایي 
اي را كھ شلي  با شوقي آمیختھ با لرزش و رعشھ، متنھاي حاوي افكار عصیانگرانھ. غیر ضروري نیست

كرد كھ حكایت از تمدنھاي  اي را مطالعھ مي خواند و ھمچنین آثار كالسیك ترجمھ شده داد مي بھ او امانت مي
  آنگاه ھریت شلي را بھ خانة. داشت، تمدنھایي كھ ھرگز نام مسیح را نشنیده بودند مي درخشان و باشكوه

  بیشتر اوقاتم را در خانة«: اي براي دوستش ھاگ نوشت در نامھ ١٨١١شلي در ماه مھ . خود دعوت كرد
  ».او در حال حاضر سرگرم خواندن فرھنگ فلسفي ولتر است. گذرانم میس وستبروك مي

  دیھاي ھریت متوجھ شدند كھ دوست عجیب آن دختر، یك آدم منكر وجود خداست از ادامةوقتي ھمشاگر
ھمنشیني با چنان دوستي، بدن ھریت رایحة جھنم   آنكھ در نتیجة  معاشرت با وي اجتناب ورزیدند بھ بھانة

نگ از مدرسھ در اي از شلي در دست ھریت یافتند او را بي ھنگامي ھم كھ اولیاي مدرسھ، نامھ. گرفتھ است
  .اخراج كردند

اي بس ناگوار  پدر ھریت او را بھ شیوه«: اي براي ھاگ چنین گزارش داد در اوائل ماه اوت، شلي در نامھ
ھریت در . خواھد ناگزیرش سازد بار دیگر بھ مدرسھ برود و وحشتناك مورد آزار قرار داده است زیرا مي

ھ باید مقاومت نشان دھد در حالي كھ ھمزمان با این بھ او پاسخ دادم ك. این مورد نظر مرا جویاگشت
كوشیدم آقاي وستبروك را نرم سازم و متقاعد كنم كھ نظرش را  راھنمایي بھ ھریت، خودم ھم بیھوده مي

دیگري،   در نامة» .در نتیجة اندرزگوییھاي من، ھریت خود را تحت حمایتم قرار داده است! تغییر دھد
دخترك بھ طور آشكاري بھ من دلبستگي و تعلق خاطر پیدا »  :كند ین بازگو مينتیجھ این عمل ھریت را چن

تحت … . اي متقابًال پاسخ دھم كرده است؛ و از این بابت بیمناك است كھ من نتوانم بھ چنان ابراز عالقھ
یكي ام سرنوشتم را با سرنوشت وي  من قول داده. تأثیر ابراز مھر و عالقة وي قرار نگرفتن ناممكن است

ظاھرًا شلي بھ دخترك پیشنھاد كرد بدون آنكھ بھ قید ازدواج تن در دھند یكدیگر را دوست بدارند و » .سازم
ورزي كنند، ولي ھریت از پذیرفتن این پیشنھاد امتناع ورزید، و آنگاه كھ شلي پیشنھاد ازدواج  با ھم عشق

اوت،  ٢۵در . چنان ازدواجي سرباز زداما پدر دختر از رضایت دادن بھ . كرد ھریت بدون درنگ پذیرفت
اي شدند؛ بھ صوب ادنبورگ حركت كردند؛ و در آنجا طبق  زوج دلداده از لندن گریختھ؛ سوار بر كالسكھ

انجام  ١٨١١اوت  ٢٨و این ازدواج در تاریخ  –آداب و مراسم كلیساي اسكاتلند با یكدیگر ازدواج كردند 
اي بھ مبلغ  اي سر تسلیم فرود آورد و مقرري سالیانھ ام یافتھپدر ھریت در برابر چنان عمل انج. گرفت
در این موقع، خواھر مھتر ھریت بھ نام الیزا بھ یورك آمد تا چند . لیره براي وي برقرار ساخت ٢٠٠

كرد در انجام امور عملي و  چون شلي اعتراف مي(صباحي با خواھر و شوھر خواھرش زندگي كند و 
زندگي خانواده و نظارت بر دخل و خرج را برعھده   ھمین خواھر ادارة) اردزندگي مھارتي ند  ادارة

الیزا درآمد مشترك مرا و ھمسرم را در اختیار خود گرفتھ و از نظر »  :نویسد اي مي شلي در نامھ. گرفت
اش پنھان كرده است و بھ میزاني كھ  اي از جامھ رعایت امنیت آن را در سوراخي از خانھ یا در گوشھ

البتھ شلي از اینكھ الیزا ھمھ كاره و ارباب خانھ باشد چندان » .گذارد واھیم از آن در اختیارمان ميبخ
ساخت و آرامش  آمد، ولي در عوض، نرمش و سر بھ راھي ھریت او را خوشدل مي خوشش نمي

  ».ستھا و احساسات من شریك ا ھمسرم در اندیشھ»  :اي براي گادوین نوشت بعدھا در نامھ. بخشید مي

زیست در یورك باقي ماندند و شلي بھ لندن رفت تا پدرش را  ھریت و الیزا باھاگ كھ در ھمان نزدیكي مي
نسبت بھ خود نرم و مھربان سازد زیرا كھ آقاي شلي پس از شنیدن خبر گریز پسرش بھ ھمراه دختري، 

نو برقرار ساخت، ولي بھ  پدر شلي تسلیم شد، آن مقرري را از. پرداخت مقرري او را متوقف ساختھ بود
وقتي شلي بھ یورك بازگشت، با خبر شد . پسرش دستور داد دیگر بھ كانون خانوادگي والدینش پاي نگذارد

  ھمسر شلي از این . كھ دوست عزیزش ھاگ، درصدد اغواي ھریت برآمده است
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خواھر ھمسرش بھ  درماه نوامبر شلي و ھمسر و. اعتراف كرد، مورد بخشایش شلي واقع و از او جدا شد
این شلي «اي نوشت  ضمن نامھ ١٨١٢ژانویة  ۴ساوذي در . كسیك رفتند؛ و در آنجا شلي با ساوذي آشنا شد
… . بودم ١٧٩۴او عینًا آدمي است كھ من در سال . گذارد آدمي است كھ بھ سان شبح خودم بر من اثر مي

شلي » .نوزدھسالھ است و من سي و ھفت سالھ بھ او گفتم تنھا تفاوتي كھ بین ما وجود دارد آن است كھ وي
. نیز ساوذي را مردي مھربان و دلپذیر و گشاده دست یافت و اشعار آن آشناي مھتر خود را بالذت خواند

. نظرم نسبت بھ ساوذي نظیر روز اول چندان عالي و موافق نیست«آغاز آشنایي نوشت  چند روز بعد از 
آید كھ نوري از مھرباني و  بھ نظر مي… بینم اش مي بین افراد خانواده باید اعتراف كنم كھ وقتي او را در
بھ آداب و رسوم آلوده . چگونھ دنیا او را بھ فساد كشانده است… . پوشاند لطف از جانب اطرافیان او را مي

  ».آید توانستھ چگونھ آدمي بوده باشد دلم بھ شدت بھ درد مي اندیشم كھ وي زماني مي وقتي مي. شده است

وقتي با خبر شد كھ آن فیلسوف . با خواندن كتاب عدالت سیاسي گادوین مرھمي بر زخم قلبش نھاده شد
عالیقدر كھ زماني چنان مشھور بود اینك با تنگدستي دست بھ گریبان است و از گمنامي و بیكسي رنج 

  :اي حاكي از كمال ستایش و احترام خود نسبت بھ وي چنین نوشت برد، در نامھ مي

متأسف بودم از اینكھ شكوه و افتخار . مردگان نامدار و شریف ثبت كرده بودم من نام شما را در سیاھة
كنید و باقي ھستید و  شما ھنوز زندگي مي. ولي چنین نیست. زمین ما محوگشتھ است  حضورتان از صفحة

من . ت طرحي نو بیفكنیداید كھ براي رفاه بشری من در این باور خویش راسخ ھستم كھ شما در این اندیشھ
ام، ولي احساسات و نحوة تعقل و استداللم با آنچھ مربوط بھ  خود بھ تازگي پا بھ صحنة عملیات آدمیان نھاده

من جوانم اما براي تحقق بخشیدن آرمانھاي فلسفھ و حقیقت سراپاي … . شما بوده است مطابقت دارد
توانم خود  اطمینان دارم مي. وي شما برخواھم خاستوقتي بھ لندن بیایم بھ جستج… . وجودم بیقرار است

  …. را با چنان وضعي بھ شما معرفي كنم كھ شایستگي برخورداري از افتخار دوستي شما را داشتھ باشم

  .خداحافظ، با كمال اشتیاق در انتظار دریافت پاسخ شما ھستم

دیگري كھ در ماه   را براساس نامةتوانیم مضمون آن  پاسخ گادوین بھ این نامھ مفقود شده است ولي مي
توانم منش و سیرت شما را  تا آنجا كھ ھنوز مي«: توسط گادوین نگاشتھ شده است دریابیم ١٨١٢مارس 

اي از صفات مطبوع و مقبول را عرضھ  العاده فوق  یابم كھ این منش و سیرت مجموعة بكاوم، در مي
این كمبودھا ھمیشھ از این منبع . یر نیز نیستدارد كھ البتھ عاري از نقایص و كمبودھاي چشمگ مي

كافي   سرچشمھ گرفتھ است كھ شما ھنوز بسیار جوان ھستید و اینكھ در برخي از جھات اساسي بھ اندازة
آنگاه بھ شلي اندرز داده است كھ حاصل ھرگونھ فوران روح و ذھن » .آگاھي ندارید كھ چھ اندازه جوانید

  د و انتشاردرنگ بھ چاپ نرسان خود را بي

اثري (زندگي آدمي كھ چنین كاري كند «. ندھد و ھرگاه ھم چیزي منتشر سازد، نامش را در پاي آن نگذارد
  ».مستلزم یك رشتھ افكار خواھد بود) انتشار دھد و پاي آن امضا بگذارد

ھایي از  نسخھاي یا  شلي خود تا آن زمان در این مورد پرھیز و امساك نشان داده بود، از جملھ اینكھ نسخھ
این اثر را در «. چاپ شده یعني ملكة مب را ھمچنان نزد خویش نگاه داشتھ بود  نخستین منظومة

گویم كھ در موقع نگارش آن دستخوش طبع جواني و عاري از  و بھ جرأت مي –ام  ھجدھسالگي نوشتھ
ھنوز سخت تحت  ١٨١٠در سال » .نگارش این اثر بھ قصد انتشار نبوده است… ولي  –ام  اعتدال بوده

ننگ را «: المعارف بود و در آغاز آن منظومھ شعار خشم آلود ولتر را نوشتھ بود  تأثیر اصحاب دایرة
انتشار  ١٧٩١انقالبھاي امپراطوریھا كھ در سال   ھا یا تفكراتي دربارة و از اثر ولنھ بھ نام خرابھ» برافكنید

  .عاریت گرفتھ بود ھاي فراواني در آثار خویش بھ یافتھ بود اندیشھ

شود، دوشیزه یا نثھ بھ خواب رفتھ است، و در عالم رؤیا ملكھ مب كھ بھ  ملكھ مب آغاز مي  وقتي منظومة
برد، و از  شود، او را با خود بھ میان ستارگان مي آید، بر وي ظاھر مي جلوة پریان است از آسمان فرود مي
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انداز وسیعي از گذشتھ و حال و آیندة كره زمین را  اه، چشمخواھد كھ بھ تفكر و تأمل بپردازد؛ و، آنگ او مي
مصر، : گذرند یك ردیف امپراطوریھاي گذشتھ از برابر چشمان دخترك مي  :گستراند در برابرش مي

ملكھ مب پادشاھي . رسند زنند و بھ زمان حال مي آنگاه جھشي مي …، یھودیھ، یونان، روم)تدمر(پالمورا 
بھ وضوح معلوم است كھ شاعر قصدش نشان دادن (سازد  را در برابر چشمان دخترك مجسم مي

ملكھ مب در حیرت » .ترین امیال خویش گرفتار است دربند پست«كھ ) معاصر خود بوده است  السطلنة نایب
برند در آن حال كھ شاھزاده سرگرم تافتن  آن بدبختاني كھ از گرسنگي رنج ميرود كھ چرا یكي از  فرو مي

در اینجاست كھ آن نظر مشھور خود را » دارد تا او را از تخت بھ زیر آورد دستي برنمي«تنور شكم است 
  :دھد سر مي

  آدمي 

  .برد دھد و نھ فرمان مي كھ روحي سرشار از فضیلت داشتھ باشد، نھ فرمان مي

  گیر و نابود كننده، نظیر بیماریي ھمھقدرت، 

  .سازد بر ھرچھ دست یابد، آنرا آلوده مي

  ھماھنگي و خوشبختي جماعتي كثیر از مردمان،«: ملكھ مب، از سوداگري و ادم سمیت نیز بیزار است
چیزھا، حتي عشق، بھ معرض فروش گذارده   ھمة» «.شود موجب فراھم آوردن ثروت و غناي ملل مي

سازد؛ این  در اینجا، ملكھ مب سوزانده شدن یك مرد ملحد را در برابر چشمان یانثھ مجسم مي» .شود مي
  شود؛ ملكھ با بیان این نكتھ  منظره موجب ھراس یانثھ مي

آید و خداي سفر پیدایش را بھ خاطر تنبیھ كردن بیلیونھا مرد و زن و كودك در   سرگردان، بھ درون مي
احتمال . (دھد  معني یك زن، مورد سرزنش قرار مي اطر گناه نامفھوم و بيطول ھزاران سال، آن ھم بھ خ

رود بایرن با خواندن این اثر، براي نگارش اثر خویش بھ نام قابیل الھام گرفتھ باشد زیرا كھ شلي  مي
  سرانجام،.) ملكھ مب را كھ بھ طور خصوصي چاپ شده بود براي بایرن فرستاده بود  اي از منظومة نسخھ

نھد؛  عشق كھ دیگر قانون بر آن قیدوبندي نمي: كند كھ مب از آینده تصویري گلگون و امیدبخش ترسیم ميمل
زندانھایي كھ تھي مانده و دیگر بھ وجودشان نیازي نیست؛ روسپیگري از صفحة روزگار رخت بربستھ؛ 

دھد بھ زمین  دستور ميآنگاه ملكھ مب بھ یانثھ . شود و مرگ نیز بدون رنج و درد براي آدمیان میسر مي
باز گردد؛ عقیدة عشق و محبت فراگیر و عالمگیر را موعظھ كند و بھ گوش ھمگان برساند؛ و بھ پیروزي 

اي است بسیار  منظومھ. شود یانثھ از خواب بیدار مي. ناپذیر و قاطع داشتھ باشد نھایي محبت، ایماني خلل
وجواني است و گاھي سبك سرایش آن حالتي با ن  مستحكم و منسجم؛ و، با وجود آنكھ حاصل اندیشة

  وقتي منظومة. است  كند، بھ ھر حال اثري جالب توجھ از فكریك نوجوان ھجدھسالھ گویي پیدا مي گزافھ
بدون رضایت شاعر، انتشار یافت، رادیكالھاي انگلستان آن را بھ عنوان شكوة   ،١٨٢١ملكھ مب در سال 

ت سال، این منظومھ چھارده بار توسط مؤسسات انتشاراتي، كھ بھ ظرف بیس. دل و رؤیاي خویش ستودند
  .دادند، بھ چاپ رسید طور غیرقانوني بھ كار خود ادامھ مي

در ایرلند، با بیطرفي و بینظري شھامت آمیزي ) ١٨١٢در ماھھاي فوریھ و مارس (شلي در دورة اقامت 
. وشید؛ سپس، ھمراه ھریت، بھ ویلز بازگشتكارگر ك  بھ خاطر تحقق بخشیدن بھ اھداف كاتولیكھا و طبقة

در آنجا درحالي كھ از مشاھدة فقر و بینوایي مردم دستخوش غم و افسردگي شده بودند بھ لندن رفتند تا 
شلي از این فرصت استفاده كرد تا مراتب . آوري اعانھ بھ نفع درماندگان ویلز دست بھ كار شوند براي جمع

بھ گادوین ابراز دارد و گادوین از دیدار شلي چنان شاد و مسرور شد كھ  احترام و تكریم خویش را نسبت
پس از آنكھ شلي و ھریت سفرھاي كوتاه . دار شدند  از آن پس دو خانواده، بارھا میزباني یكدیگر را عھده

شلي و  ١٨١۴مارس  ٢۴در آنجا در تاریخ . دیگري بھ ایرلند و ویلز كردند، در لندن رحل اقامت افكندند
كردند اطمینان یا بند از نو با یكدیگر  ھریت بھ خاطر آنكھ از مشروعیت پسر یا وارثي كھ احتماًال پیدا مي
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. عقد ازدواج بستند، ولي این بار مراسم ازدواج در حضور كشیش كلیساي رسمي انگلستان بھ عمل آمد
وفاداري خود را با وي  اندكي قبل از آن زمان، در روز جشن تولد ھریت، شلي ضمن قطعھ شعري، میثاق

  :تجدید كرده بود

  ھاي فناشدني را از ھم بگسلد، رشتھ بگذار مرگ ھمة ! ھریت

  …!ھاي پیوند ما فناناپذیر خواھد بود اما رشتھ

  ثبات و شكیبایي خلل ناپذیر،! تقوي و عشق

  !آزادي، اخالص، و پا كدامني

  .سازد چنان زندگیي روح مرا وقف تو مي

VII – ١٨١۶-١٨١٢شلي، : دومین گریز با دلداري دیگر  

رسد كھ شلي در سراسر عمر ھرگز دربند این نبوده است كھ براي گذران زندگي خود و  چنین بھ نظر مي
شاید اوھم با این نظر وردزورث موافق بود كھ یك شاعر مؤمن و صدیق . اش در آمدي تحصیل كند خانواده

. ممكن است جوھر شعر را درخون وي بخشكاند بركنار نگاه داشتھ شود باید از رنجھا و نگرانیھایي كھ
انداخت و كوششھاي خود در  شلي بین تبلیغاتي كھ دربارة حقوق مساوي در یك حكومت جمھوري بھ راه مي

جھت بھ چنگ آوردن سھم خویش از ثروت پدر بزرگش كھ بھ پدرش بھ میراث رسیده بود، ھیچگونھ 
رسید، از طریق گرفتن  اي كھ از جانب پدر بھ دستش مي ه بر مقرري سالیانھعالو. یافت تضادي نمي

بدین ترتیب بود كھ . افزود بردرآمدش مي بود،وامھایي كھ وصول آنھا براي طلبكار منوط بھ مرگ دیگران 
اي كھ انتظار داشت بھ دستش   لیره از محل ارثیھ ٢,٠٠٠مقابل سند تعھد واگذاري  در ١٨١٣در سال 

  .لیرة نقد دریافت كرد ۶٠٠برسد، مبلغ 

آمد، بھ وام دادن بھ  شاید آن وامدھندگان از دیدار اندام نحیف و مرضي كھ ھرچند صباح بھ سراغ شلي مي
اعصاب شلي را چنان «ئمي در سمت چپ بدن بنابر گفتة ھمسر دوم شلي، دردي دا. شدند او تشویق مي

زندگي بانگرش فردي كھ داراي   داد كھ نگرش او را دربارة ساخت و تحت فشار شدید قرار مي  حساس مي
رفتار و طرز برخوردش كامًال مالیم و مطبوع و . ساخت احساسات آمیختھ با سالمتي بود، متفاوت مي

از تند مزاجي و بیحوصلگي و شاید ھم از ھیجان زیاد رنج ولي در ھمان حال  آمیختھ با شكیبایي بود،
برد و قدرت تحمل و بردباریش در برابر آن فشارھا و رنجھا تقریبًا در حد نھایي و گسیختگي  مي
  ».نمود مي

پنداشت كھ باروي آوري بھ یك رژیم گیاھخواري خواھد توانست آالم و رنجھاي خویش را تخفیف  شلي مي
اي  جان نیوتن در رسالھ  ین امید خویش مایة تقویتي یافت و آن تجربیات مورد توصیةدر ا. و تسكین دھد

، شلي و ھریت ھر دو در ١٨١٢در سال. تحت عنوان بازگشت بھ طبیعت یا دفاع از رژیم گیاھخواري بود
 نظام«آنچھ ھریت از آن بھ   ، شلي دربارة١٨١٣در سال . گیاھخواران ثابت قدم در آمده بودند  زمرة

ملكھ مب نگاشت،   منظومة  مند شده بود كھ در یادداشتھایي كھ بردیباچة كرد چنان عالقھ یاد مي »فیثاغورسي
  :ر شدخطاب بھ ھمة مردم از ھر رنگ و نژاد و ملت قسمتھایي را گنجانیده و ضمن آن خواستا

آنان كھ خوشبختي و حقیقت را   سوگند بھ آنچھ در امید ما براي بني نوع بشر مقدس است، من از ھمة
كنم بھ شیوة گیاھخواري توجھي مبذول دارند و آن را از سر حوصلھ مورد  دارند درخواست مي دوست مي

یوة گیاھخواري گونھ بیماري، چھ جسمي و چھ روحي، نیست كھ با توسل بھ ش ھیچ… ! آزمایش قرار دھند
در ھر مورد كھ آزمایش شده نتیجھ  –و نوشیدن آب پاك بھ طور یقین و مسلم تسكین و تخفیف نیافتھ باشد 
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شود، و بیماري جاي خود را بھ تندرستي  ضعف و سستي بتدریج بدل بھ نیرومندي مي. مثبت بوده است
  .بخشد مي

ھاي شیطاني و  انتشار داد ریشة انگیزه ١٨١٣سال  اي بھ نام در دفاع از پرھیز طبیعي كھ بھ شلي در رسالھ
زیانبار آدمي و اغلب جنگھا را مربوط بھ گوشتخواري انسان دانست و از خوانندگانش درخواست كرد از 

  :سوداگري و صنعت باز گردند و بھ كشاورزي روي آورند

ز ھند یا شراب از پرتغال و اگر ما یك نظام طبیعي تغذیھ براي خود فراھم آوریم نیازي بھ آوردن ادویھ ا
روح ملت كھ باید رھبري این اصالح بزرگ را برعھده … . اسپانیا و فرانسھ و مادیرا نخواھیم داشت

عیوب، ناھنجاریھا و  سوداگري با ھمة. گیرد، بھ طور نامحسوس و آھستھ بھ كشاورزي روي خواھد آورد
ھاي طبیعیتر، موجب پدید  نگاه عادات و شیوهپلیدیھاي ھمراه آن بتدریج رو بھ زوال خواھد گذارد و آ

  . تر خواھد شد آوردن آداب و رسوم لطیفتر و آبرومندانھ

آن ھمان روي آوري شلي بھ گیاھخواري بود،   یك رشتھ عجیب و نامنتظر از حوادث، كھ سرچشمة
نسبت بھ  شلي بھ خاطر تحسیني كھ در دل خویش. سرانجام منجر بھ برھم خوردن ازدواج نخستین وي شد

این زن در . كرد، سروكارش بھ دیدار میسیزجان بوینتن خواھر زن جان نیوتن افتاد جان نیوتن احساس مي
گیاھخواران و طرفداران جمھوري بود و با وجود موھاي سفیدش، ھنوز از جذابیتي نصیب داشت و   زمرة

، ھریت دختر ١٨١٣ماه ژوئن در . مطالب جالب و شنیدني صحبت بدارد  توانست بھ دو زبان دربارة مي
ملوسي بھ دنیا آورد و شلي او را یانثھ نامید و تابستان ھمان سال بھ اتفاق ھمسر و دختر نوزاد و الیزا 

اندكي پس از آن میسیز بوینتن . خواھر زنش بھ بركنل كھ محل زیبایي در پنجاه كیلومتري لندن بود رفتند
اي از مھاجران سیاسي فرانسوي و رادیكالھاي انگلیسي را  دهاي گرفت و بھ دور خود ع نیز در آنجا خانھ

از آن پس، روز . آمد نظریات این عده دربارة حكومت و پرھیز غذایي، شلي را بسیار خوش مي. گرد آورد
شتافت تا  میسیز بوینتن مي  كرد و بھ خانة اي ھریت و یانثھ را بھ امید الیزا رھا مي  بھ روز بھ وضع فزاینده

  .اش برخوردار شود ر وي، دوستانش و دختر شوھر كردهاز محض

ظاھرًا شلي چنین احساس . ھاي ناسازگاري افتاده بود بر روابط وي با ھمسرش، از چندین لحاظ سایھ
ھریت بھ صورت روزافزوني : كرد كھ در رشد فكري ھمسرش نوعي كندي و توقف حاصل شده است مي

اعتنایي  شد و نسبت بھ سیاست بیعالقگي و بي ت از وي ميمجذوب فرزندش، و سرگرم نگھداري و مراقب
  اي چشمگیر  ولي در ھمان حال، عالقھ  داد، نشان مي

حساس و بحراني از   در چنین مرحلة. گرانقیمت فراھم آورده بود  خواست ھریت بود كھ شلي یك درشكة
كرد مبني بر اینكھ اگر  اي از پدرش دریافت شلي نامھ ١٨١٣مھ  ٢۶زندگي عاطفي و مالي، در تاریخ 

دست از عقیده انكار خدا برندارد و از این بابت از رییس كالج پیشین خود در دانشگاه آكسفرد پوزشخواھي 
. نكند، نھ تنھا او را از ارث محروم خواھد ساخت بلكھ ھرگونھ كمك مالي و مقرري را نیز قطع خواھد كرد

و بلوغي كھ قانونًا بھ او فرصت ) ١٨١٣وات  ۴( شلي كھ بھ امید فرارسیدن سن بیست و یك سالگي
داد، قرض فراواني بھ بار آورده بود، اینك با آن وضع ناگوار و  ھنگفتي را مي  برخورداري از ارثیة

ھریت و الیزا از . یافت عمر و آیندة خود را در وثیقة طبلكارانش مي  نامنتظر كھ برایش پیش آمده بود، ھمة
ستخوش وحشت و اضطراب شدند و برایشان این سؤال پیش آمد كھ آیا بھتر نیست شنیدن تصمیم پدر شلي د

سفر بھ   شلي تن بھ قبول دستور پدرش بدھد؛ در مراسم عشاي رباني شركت جوید؛ و با آن كار برنامة
پاریس را كھ از چندي قبل طرح آن را ریختھ بودند عملي سازد؟ شلي از قبول دستور پدر استنكاف ورزید، 

در ھمین . نشیني آنان ادامھ داد مچنان بھ معاشرت با میسیز بوینتن و دوستانش و شركت در مجالس شبو ھ
موقع ویلیام گادوین براي او پیغامي فرستاد كھ طلبكارانش درصدد توقیف او ھستند و بھ طور ضمني بھ 

، ١٨١۴در ماه ژوئن . دشلي فھماند از ھرگونھ كمكي كھ از او برسد استقبال خواھد كرد و ممنون خواھد ش
ھریت بھ اتفاق دخترش بھ شھر باث رفت و ظاھرًا انتظارش این بود كھ شوھرش نیز بزودي در آن شھر 

اما شلي بھ جاي رفتن بھ نزد ھمسر و فرزند، بھ لندن شتافت، در آنجا اطاقي در . بھ وي خواھد پیوست
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آوري كند، و تقریبًا ھر روز  ین اعاناتي جمعفلیت ستریت اجاره كرد، كوشید تا براي كمك بھ ویلیام گادو
كرد و در ھمین خانھ بود كھ با  غذایش را در خانة آن فیلسوف كھ در اسكینرستریت واقع بود صرف مي

  .مري گادوین دیدار كرد و آشنا شد

مري، دختري بود كھ ھفده سال قبل مادرش، ھمان مري وولستنكرافت، مدافع سرسخت و با استعداد ولي 
جواني و شادابي این دختر، ذھن ھوشیار . بخت حقوق زنان جانش را برسر زادن او از دست داده بود شور

اینھا بیش از آن   رنگپریده و فكورش، احساس تحسین آشكارش نسبت بھ شلي، ھمة  و وقادش، چھرة
یكسال بیشتر تفاوت باقي بماند، آن ھم شاعري كھ ھنوز بیست و  نمود كھ شاعر بتواند در برابرش بي مي

مطالب زیادي دربارة . بار دیگر در مغز و روح شلي، احساس ترحم با میل و آرزو درھم آمیخت. نداشت
یافت كھ  مري وولستنكرافت و كتاب با ارزش وي شنیده بود و حاال، در برابر خود، دختر آن زن را مي

ا بھ تنھایي در كنار آرامگاه مادر چون در زیر سلطة یك نامادري خشن و بیمھر قرار داشت و غالبًا ساعتھ
دختري كھ میراثي دوگانھ از حساسیت و  –كرد كھ در وجود مري  نشست، شلي چنین احساس مي مي

ھنوز یك ھفتھ از . ذھن و روحي عالیتر و ظریفتر از ھریت وجود دارد –روشنفكري با خود داشت 
  چنان شوریدگي و نخستین دیدارش با مري سپري نگشتھ بود كھ شلي خود را اسیر 

در روز ششم ژوئیھ شلي بھ نزد گادوین رفت و رسمًا . دید كھ تا آن زمان ھرگز چنین احساس نكرده بود مي
از «فیلسوف حیرتزده، آن تقاضاي شلي را بھ عنوان عملي ناشي . دخترش را از او خواستگاري كرد

اش پا نگذارد و مري را تحت  خانھ مورد نكوھش قرار داد، بھ او امر كرد دیگر بھ» ھرزگي و ھوسراني
  .مراقبت و نظارت نامادریش قرار داد

اندكي پس از آن روز، تامس الوپیكاك، شاعر را در حال ھذیانگویي در اطاقش در فلیت ستریت یافت و 
تواند با آنچھ در برابر  ام نمي آنچھ تاكنون در داستانھا و در تاریخ خوانده«وضع او را چنین توصیف كرد 

موجودي دستخوش یك عشق شدید و ناگھاني و مقاومت ناپذیر، كھ در چنگال . كند دیدم برابري  یش ميخو
آنچھ دیدم موقعي بود كھ بنا بھ تقاضاي وي از روستا خود را بھ لندن و بھ كنار او رسانیده . برد آن رنج مي

وقتي چشمش بھ . ده بودنمود و لباس و سر و زلفش درھم ژولی چشمانش چون دو كاسة خون مي… . بودم
  ».›دیگر از این معجون جدا نخواھد شد‹من افتاد یك شیشھ لودانوم برداشت و بھ من گفت 

وقتي بھ مري گفت . موانع باز ترتیبي داد تا بتواند مري را در كنار گور مادرش ببیند  اما شلي با وجود ھمة
م رایان روابطي برقرار كرده است، ظاھرًا كھ ھریت نسبت بھ او بیوفایي در پیش گرفتھ و با مردي بھ نا

براي مدتي نیز تعلق فرزندي را كھ در آن زمان، ھریت . مقاومت مري را در برابر خود كاھش داده بود
ھریت .) البتھ بعدًا ادعا كرد كھ آن بچھ متعلق بھ خود اوست. (كرد در رحم داشت نسبت بھ خویش انكار مي

و دوستان شلي از جملھ پیكاك، ھاگ، ترالوني و ناشر آثارش بھ نام آن اتھام شوھرش را مردود شناخت 
  .گادوین نیز بعدًا آن اتھام را مردود شمرد. ھوكم از ھریت پشتیباني كردند

 ١۴ھریت در . اي نوشت و از او خواست بھ لندن بیاید نامھ) كھ ھنوز در شھر باث بود(شلي بھ ھریت 
شلي او را در آن خانھ مالقات كرد و دریافت كھ بسختي بیمار  .پدرش رفت  آمد و بھ خانة ١٨١۴ژوئیھ 

وقتي شلي بھ اطاق خویش در . از ھریت تمنا كرد با جدایي از وي موافقت كند ولي ھریت نپذیرفت. است
اي حاكي از بیقراري و ناآرامي خاطر براي ھمسرش نوشت و بھ خیال خود  فلیت ستریت بازگشت، نامھ

   :اي را عرضھ داشت بھیك نوع موافقت و مصاح

  دوست بسیار عزیزم

دانم فردا باز ترا در ساعت  ام و ضمن اینكھ مي با آنكھ از دیدار و گفتگوي امروزمان بھ كلي فرسوده شده
  .توانم از نوشتن این نامھ خودداري كنم خواھم دید، با وجود این نمي ١٢
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  …. ام ر گشتھاي، آرامتر و دلشادت از اطمینانھایي كھ امروز بھ من داده

محبتھا و   در میان ھمة. كنم ھریت بسیار عزیزم، بھ خاطر ھمین، از صمیم قلب از تو سپاسگزاري مي
. شاید این بزرگترین باشد –و ھنوز ھم امیدوارم نصیبم گردد  –الطافي كھ از جانب تو نصیبم گشتھ است 

و كراھتي عمیق و غیرقابل توصیف از نگریستن بر روشنایي روز بیزار بودم و بروجود خودم با نفرت 
كردم و در این  من بھ امید تشفي و دلداري و خوشبختیي كھ از جانب تو نصیبم شود زندگي مي. نگریستم مي

  .ام میان دستخوش فریب نشده

كھ تعلق خاطر و دلبستگي ) گویم خواھش دارم سخنم را باور كني زیرا از روي صمیمت مي(كنم  تكرار مي
عالقھ و ارتباطم با تو حتي   بھ نظر خودم رشتة  :من بھ تو دستخوش ھیچ گونھ كاھش و ضعفي نشده است

گر در معرض مستحكمتر شده و عمق و استواري بیشتري یافتھ است، و این ارتباط و دلبستگي دی
ھاي گذرا  ارتباط ما با یكدیگر صرفًا براساس شھوت و انگیزه. نوسانات، تخیالت و ھوسھا قرار ندارد

از . نبوده است، اساس آن بر دوستي استوار بوده و بر ھمین اساس، روز بھ روز وسعت و قوام یافتھ است
. اي حد نساختھ شور و ھیجاني بي این بابت، بر من سرزنشي وارد نیست كھ تو ھرگز قلب مرا سرشار از

 …  

آیا من براي تو بیشتر از یك دوست نخواھم بود؟ اوه، البتھ كھ خیلي بیشتر، بیشتر از برادرت و پدر 
  …. فرزندت، فرزندي كھ براي ما ھر دو چنین عزیز است

را در اختیارت اگر میل داري قبل از آنكھ باز تو را ببینم از بانك پولي دریافت داري، ھو كم دستھ چك 
  .خواھد گذارد

  .من باید بھ خاطر توھم كھ باشد او را دوست داشتھ باشم. خداحافظ، فرزند نوزاد ملوس مرا با خود بیاور

  شلي. بي.پي. مند بھ تو خواھم بود ھمیشھ دوستدار و عالقھ

رابطة خود با اي از  خطاب بھ دوستش، كثرین نیوجنت، شمھ ١٨١۴نوامبر  ٢٠اي بھ تاریخ  ھریت در نامھ
  :دھد شلي را چنین شرح مي

با صحبت كردن دربارة مادرش، قوة تخیل و … . مري مصمم بود او را اغوا كند و از راه بھ در برد… 
رفت تا سرانجام روزي بھ شلي  افروخت، و ھر روز ھمراه او بر سرگور مادرش مي تصور او را برمي

توانیم ھمگي با ھم زندگي  چرا نمي) مري پرسیده بودظاھرًا (… گفت كھ از عشق او بیچاره گشتھ است
كنیم؟ من بھ عنوان خواھر و ھریت بھ عنوان ھمسرت با تو باشیم؟ شلي آنقدر دیوانھ بود كھ چنین كاري را 

تواني تصورش را بكني وقتي بھ  تو مي. ممكن تلقي كرد و بھ دنبال من كھ در آن موقع درباث بودم فرستاد
. مدت پانزده روز بیمار و بستري بودم. رتباط شوھرم با مري با خبر گشتم چھ حالي شدملندن رسیدم و از ا

حال، دوست عزیز، من در انتظار ھستم تا … . شلي از من تقاضا كرد در لندن بمانم. بیچاره شده بودم
الي كھ ماه آینده موقع زایمان من است در ح. فرزند دیگري بھ این دنیاي پر از ادبارو بدبختي بیاورم

  .شوھرم در كنارم نخواھد بود

  ھریت شلي

این رویداد بھ دست   براي جان تیلر، اطالعات بیشتري دربارة ١٨١۴اوت  ٢٧اي بھ تاریخ  گادوین در نامھ
  :دھد مي

اي یافت  نھایت اعتماد را داشتم؛ بھ نظرم در وجودش احساسات بسیار نجیبانھ) شلي(من نسبت بھ این جوان 
 ٢۶روز یكشنبھ … . دار بود و سھ سالي با ھمسرش بھ خوبي و خوشي سركرده بود  نوادهشد؛ مردي خا مي
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رسد كھ در  بھ نظر مي… . ژوئن، شلي ھمراه مري و خواھرش جین كلرمنت بھ سرمزار مادر مري رفتند
آنجا این اندیشة ناپاك و دور از معصومیت براي از راه بھ در بردن مري، در سر شلي خطور كرد تا 

شلي … روز چھارشنبھ ششم ژوئیھ، … . نسبت بھ من مرتكب خیانت شود و ھمسرش را رھا سازد
گذشت با من در میان بگذارد و رضایت مرا در  مرتكب این دیوانگي شد كھ آنچھ را در خاطرش مي

  …با لحني دوستانھ او را مورد عتاب و سرزنش قرار دادم، . ازدواج با مري طلب كند

ولي بعد … . چنان مؤثر افتاد كھ شلي قول داد دست از آن عشق آمیختھ با ھرزگي برداردلحن عتاب آلودم 
من   ژوئیھ، مري و خواھرش جین از خانة ٢٧در شب . معلوم شد كھ آنھا ھر دو، مرا فریب داده بودند

  .دان اي یافتم كھ در آن برایم شرح داده بودند دست بھ چھ كاري زده گریختند و صبح روز بعد نامھ

نام اصلیش . او دختر ھمسر دوم ویلیام گادوین و از شوھر قبلش بود. جین كلرمنت تنھا ناخواھري مري بود
و ھمین نام بتدریج بدل  داد فقط كالرا نامیده شود،  را كالرا مري جین گذاشتھ بودند ولي خودش ترجیح مي

و در این موقع شانزده سال داشت و  بھ دنیا آمده بود ١٧٩٨آوریل  ٢٧كلر در . بھ كالره و سپس كلر گشت
دست، حساس و  دختري با استعداد، گشاده. شوھر را دارد  نمود كھ آمادگي رفتن بھ خانة كامًال واضح مي

. كشید برد و درد مي مغرور بود و از اینكھ تحت نفوذ و سلطة مادري مشوش و تندمزاج باشد رنج مي
ھاي زندگي و بدھكاریھایش خمیده بود كھ بتواند دستي از مھر ناپدریش نیز بیش از آن در زیر بار ناراحتی

آنان نیز چنین كردند . بنابراین از شلي و مري تمنا كرد او را نیز با خودشان ببرند. و تفقد بر سر وي بكشد
  .آن سھ نفر از لندن بھ سوي دورر حركت كردند و از آنجا عازم پاریس شدند ١٨١۴ژوئیة  ٢٨ودر تاریخ 

در آنجا شلي متوجھ شد كھ نھ پیغامي برایش . اوت مسافران ما بھ لوسرن در سویس رسیدند در بیستم
با اندوه و ناراحتي . لیره داشت ٢٨در آن موقع در كیفش فقط . گذارده شده و نھ پولي از لندن رسیده است

با كالسكھ و  .بھ ھمراھانش گفت ناگزیر است بھ لندن باز گردد تا بھ امور مالي خود سروصورتي ببخشد
از آن پس تا . بار دیگر در لندن بودند ١٨١۴سپتامبر  ١٣كشتي با شتاب بھ سوي شمال بازگشتند و در 

كوشید كھ خود را از چشم طلبكاران پنھان نگھدارد و قرض بیشتري باال بیاورد تا بتواند  بیست ماه شلي مي
گادوین گرچھ ھنوز از دیدار شلي امتناع . زندگي خود، مري، كلر و ویلیام گادوین را تأمین كند  ھزینة

در این اثنا، ھریت فرزند دوم خویش را بھ دنیا . پذیرفت ھاي نقدي او را با امتنان مي ورزید ولي حوالھ مي
كلر ھم بھ بستر بایرن . مري ھم نخستین كودكش را زایید و بر او نام ویلیام نھاد. آورد و او را چارلز نامید

شد،   بزرگ شاعر درگذشت و براي پدر شلي، كھ در آن زمان سرتیموثي شلي نامیده ميسرانجام پدر. خزید
شد؛ گرچھ پدر  شلي تنھا وارث قانوني پدرش محسوب مي. لیره بھ میراث نھاد ٨٠,٠٠٠امالكي بھ ارزش 

 شلي بھ پدرش پیشنھاد كرد در برابر یك مقرري سالیانھ بھ میزان. این نكتھ را بھ رسمیت قبول نداشت
پدر . رسید، صرف نظر كند لیره تا پایان عمر، از حقوق خود بر آنچھ بھ عنوان میراث بھ وي مي ١,٠٠٠

در چھارم ماه مھ . لیره از آن مقرري را براي ھریت منظور داشت ٢٠٠با این پیشنھاد موافقت كرد و شلي 
بایرن   نھ روز قبل از آن،. ند، شلي، مري، ویلیام و كلر بار دیگر عازم دورر شدند تا بھ فرانسھ برو١٨١۶

  » .گرد و غبار انگلستان را از پاھاي خویش زدوده بود«نیز 

VIII – ١٨١۶بایرن و شلي، : تعطیالت در سویس  

اي مستقل از یكدیگر، سویس را بھ عنوان پناھگاه خویش برگزیده بودند و ژنو را بھ  ھر دو شاعر، بھ شیوه
مھ بھ ژنو رسیدند و در ناحیة سشرون  ١۵لي و ھمراھانش روز ش. عنوان پایگاه و مركز عملیات خویش

بایرن و مالزمانش در اوستاند بر كالسكة مجللي كھ . واقع در حومة شھر براي خود مأوایي در نظر گرفتند
اي  لیره و بھ الگوي كالسكھ ۵٠٠این كالسكھ بھ بھاي . بھ دستور بایرن ساختھ و آماده شده بود، سوار شدند

ژماپ نزدیك واترلو بھ عنوان غنیمت   شد و سرانجام در ناحیة ه بود كھ ناپلئون بر آن سوار ميساختھ شد
اي تعبیھ شده بود  در این كالسكة مجھز، تختخواب و كتابخانھ. جنگي نصیب سپاھیان فاتح جنگ واترلو شد

اي  ترلو رسید، از منطقھبایرن وقتي بھ وا. گونھ تسھیالت براي غذا خوردن در آن فراھم آورده بودند و ھمھ
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كھ جنگ در آن رخ داده بود دیدار بھ عمل آورد و آثار باقیمانده از آن نبرد مشھور را تماشا كرد، و احتماًال 
زیارت چایلد ھرلد   سوم منظومة  را كھ بھ خصوص در قطعة ٢٨تا  ٢١ھمان شب در بروكسل بندھاي 

  .جاودانھ مانده است، سرود

آنگلتر كھ حدود یك كیلومترو نیم تا مركز ژنو فاصلھ / و ھمراھانش بھ ھتل د مھ بایرن ٢۵غروب روز 
الزم بود كھ در دفتر مشخصات مھمانان ھتل، سن خود را قید كند و بایرن در ستون . داشت فرود آمدند

كلر كلرمنت كھ با نھایت اشتیاق در جستجوي واردشدگان . را نگاشت» ١٠٠«مربوط بھ این پرسش عدد 
آمده بود وقتي آن عدد را در دفتر یافت، یادداشتي براي بایرن فرستاد كھ در آن بر سن وي دلسوزي  بھ ھتل

اي  مھ بھ سراغ شلي، مري و كلر در نقطھ ٢٧بایرن، روز . كرده و تقاضاي دیدارش را نیز افزوده بود
بایرن . عر در سویس بوداین نخستین دیدار دو شا. كنار دریاچة ژنو كھ كشتي در آن لنگر انداختھ بود آمد

اي مؤدبانھ دربارة دیدگاھھاي  ملكة مب را خوانده و ھنر شاعري شلي را ستوده بود ولي بھ شیوه  منظومة
بھ نظر بایرن، براي جواني بیست و چھار سالھ نظیر شلي ھنوز خیلي . سیاسي او سكوت اختیار كرده بود

رود آن دو بر سر این نكتھ با  ي ببرد، گرچھ احتمال ميزود بود كھ بتواند بھ فضیلتھا و مزایاي اشرافیت پ
شلي تا زماني كھ زنده . ھم بھ توافق رسیده بودند كھ اگر مال و منالي بھ میراث نصیب شود موھبتي است

  .شمرد بود بایرن را از نظر ھنر شاعري برتر از خود مي

  این محل در كرانة. نو اجاره كرداي در مونتالگر واقع در سھ كیلومتري ژ در چھارم ژوئن، شلي خانھ
را كھ ده دقیقھ » ویال دیوداتي«در ھفتم ژوئن، بایرن نیز ویالیي موسوم بھ . ژنو واقع بود  جنوبي دریاچة

آنگاه ھردو مشتركًا یك قایق شراعي كرایھ كردند و از آن . روي با خانة شلي فاصلھ داشت اجاره كرد پیاده
پرداختند و یا شب در ویال  با ھم بر آن قایق بھ گردش بر روي دریاچھ مي پس افراد ھر دو خانواده غالبًا

  در آنجا . شدند آمدند و بھ بحث و گفتگو سرگرم مي دیوداتي گرد مي

ولي مري . ھمگي كوشیدند و، جز مري، در پایان بھ عدم توانایي خویش معترف گشتند. بھ اشباح بنگارد
مشھورترین رمانھاي ھراس آور قرن نوزدھم را بھ نام فرانكشتاین كھ در آن زمان نوزدھسالھ بود یكي از 

انتشار  ١٨١٨اي كھ شلي بر آن نگاشتھ بود در سال  این كتاب با مقدمھ. یا پرومتئوس جدید بھ وجود آورد
داستان مورد بحث عالوه بر محسناتي كھ از نظر مضمون و شیوة نگارش دارد دو مسألھ را نیز كھ . یافت

تواند موفق بھ آفرینش حیات شود؟ و آیا  آیا علم مي: سازد اي اساسي دارد مطرح مي ر بشر جنبھھنوز از نظ
  تواند نیروھا و امكانات خود را از شر آفریني و ھمچنین از خبر آفریني باز دارد؟ علم مي

ژنو   دریاچةھاي  بایرن ھمچنین پیشنھاد كرد كھ او وشلي با قایق ساده و معمولي خودشان دور تا دور كرانھ
ژاك  –را بپیمایند و از نقاط تاریخي كنار دریاچھ، بھ خصوص آن جاھایي كھ در رمان معروف ژان 

شلي موافقت كرد، گرچھ ھنوز شناگري . روسوبھ نام ژولي یا ھلوئیز جدید سرمدي گشتھ است، دیدار كنند
یز ھمراھشان بود، شراع بر كشیدند ژوئن، آن دو در حالي كھ دو نفر قایقران ن ٢٢در تاریخ . نیاموختھ بود

اي درنگ كردند كھ  در آنجا در نقطھ. رسیدند) در ساووا(دو روز طول كشید تا بھ میري . و بھ راه افتادند
پرو كھ از ژولي بھ دور افتاده بود  –طبق مندرجات رمان روسو، یكي از قھرمانان داستان بھ نام سن 

وقتي بار دیگر سفر خود را از سر گرفتند، دو شاعر با طوفاني . ودظاھرًا نام وي را برتختھ سنگي نوشتھ ب
ریخت و  آمد و بھ درون آن مي امواج خروشان دریاچھ پیاپي از دماغة قایق باال مي. رو شدند ناگھاني روبھ

: آورد ھا را چنین بھ یاد مي آن لحظھ  بایرن بعدھا صحنة. كرد ھر لحظھ قایق را بھ واژگون شدن تھدید مي
ام را از تن بھ در آوردم، شلي را نیز وادار ساختم لباسھایش را در آورد و یكي از پاروھا را در  جامھ«

توانم جانش را نجات دھم،  اگر در آب بیفتیم مي… كنم دست گیرد و در ھمان حال بھ او گفتم تصور مي
اي در پاسخ گفت  العاده وقشلي با خونسردي ف… . گیرم تقالي بیھوده نكند مشروط بر آنكھ وقتي او را مي

شود پس بھتر است من سعي كنم فقط خودم را  كھ ھیچ اطالعي ندارد چگونھ جان یك غریق نجات داده مي
  ».نجات دھم و سپس با اصرار از من خواست بھ خاطر او خود را دچار دردسر نسازم
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رام گرفتند، صبح روز بعد از اي بر ساحل فرود آمدند، آ دقایقي بعد، طوفان آرام گرفت، شاعران در نقطھ
دیدار ) ١۵٣۶-١۵٣٠(اي كھ فرانسوا دو بونیوار بھ دست دوك لوزان در آن زنداني شده بود  شیلون و قلعھ

ژاك روسو را بھ عنوان راھنما در دست  –شلي در حالي كھ رمان ژان . وقتي بھ كالرن رسیدند. كردند
ز زمیني كھ بھ عنوان جایگاه مقدس رمانتیسم فرانسھ داشت و دو شاعر ا داشت، در كنار بایرن گام برمي

ژوئن در اوشي، بندرگاه واقع درجنوب لوزان و كنار دریاچة ژنو،  ٢٧در . مشھور شده بود، دیدار كردند
مشھور زنداني شیلون را سرود و طرح بندھایي را كھ باید   لنگر انداختھ و ھمان شب، بایرن منظومة

شاعران در   ژوئن، ٢٨در . گنجانید ترسیم كرد سرود و در چایلد ھرلد مي ژاك روسو مي –دربارة ژان 
  اي  لوزان از خانھ

. دیدار كردند كھ گیبن در آن اثر مشھور خویش را بھ نام انحطاط و سقوط امپراطوري روم پدید آورده بود
اي كھ از  ظرف دو ھفتھ. ھاي خود در مونتالگر و ویالدیوداتي بازگشتند در اول ژوئیھ، مسافران ما بھ خانھ

سرود  آن پس آمد، بایرن سومین بخش منظومة زیارت چایلد ھرلد را سرود و كلر كلرمنت آنچھ را وي مي
  .گذارنید ھاي زندگي خویش را در كنار بایرن مي كرد؛ و در این مدت خوشترین لحظھ تحریر مي

علني وي نسبت بھ بایرن،   عالقة اظھار شوریدگي و. سرنوشت كلر این بود كھ با خود شوربختي بیاورد
گویي سویسیھا را برافروخت كھ موجب رنجش شدید شاعران، و  پردازي و یاوه چنان آتش شایعھ
اي آمیختھ با ھرج و مرج   براساس آن شایعات و اراجیف، دو شاعر با دو خواھر بھ شیوه. ھمراھانشان شد

بعضي از این اشخاص . زیستند و روابطي داشتند ميو بدون رعایت اصول و قواعد مورد احترام جامعھ، 
انگاشتند و یك بانوي  تخیلشان را بھ كار انداختھ بودند، بایرن و شلي را بھ عنوان شیاطین مجسم مي  كھ قوة

كرد، چون بایرن را در سالن مادام دوستال در كوپھ  انگلیسي كھ در آن اوقات در سویس سفر مي  اشرافزادة
گوییھا بایرن را مصمم ساخت تا بھ روابط  شاید ھمین شایعات و یاوه. حتي از پاي درآمددید از فرط نارا

كلر كھ در آن . از شلي درخواست كرد نگذارد كلر بیش از آن بھ ویالدیوداتي بیاید. خویش با كلر پایان دھد
یدار بایرن برود ولي با زمان از بایرن سھ ماھھ حاملھ بود تمنا كرد بھ او اجازه داده شود یك بار دیگر بھ د

  .آن تمنا موافقت نشد

ژوئیھ، شلي، مري و كلر را براي سفر كوتاھي بھ شاموني واقع در ایالت ساووا در خاك فرانسھ  ٢۴در 
یخھاي دایمي در   خود را عملي كنند ولي روز دوم موفق شدند بھ منطقة  روز اول نتوانستند برنامة. برد

. شارتروز واقع در مونتانور دیدار كردند  گشتند از یك صومعة سویس باز ميوقتي بھ . كوھستان آلپ برسند
در دفتر بازدیدكنندگان از صومعھ، شلي نام خود را نگاشت ولي چون از مندرجات زاھدمنشانة سایر 

بازدیدكنندگان پیش از خود در آن دفتر، دستخوش كسالت و مالل گشتھ بود زیر امضاي خویش بھ یوناني 
وقتي اندكي بعد از آن تاریخ،  ».ھستممن یك دوستدار بشریت، یك دموكرات و یك ملحد «: نوشت چند جملھ

را از آنچھ شلي در دفتر نوشتھ بود زدود زیرا » ملحد»  بایرن نیز گذارش بھ آن صومعھ افتاد، كلمة
  . عاقبت ھمین طور ھم شد. ترسید مبادا آن نوشتھ در انگلستان علیھ شلي بھ كار رود مي

  دستنویس منظومة  بایرن نسخة. اوت، شلي و مري و كلر سویس را بھ قصد انگلستان ترك گفتند ٢٩در 
سلیم جان چایلدھرلد را بھ شلي سپرد تا در لندن ت  زنداني شیلون و ھمچنین بخشھاي سوم و چھارم منظومة

ستایش زیبایي «خود شلي، كھ گرفتار مري و كلر بود، از این سفر فقط قطعة . ماري ناشر آثارش كند
  ابیاتي كھ در درة : مون بالن»  و چكامة» معنوي

كوھستانھاي مشرف   اي كھ در دامنة این چكامھ مانند جویبارھا و نھرھاي كوچك یخزده. را بھ سوغات آورد
شلي تأثرات و احساسات خویش را چنان . و خمان جریان دارد، درھم و برھم است بھ دریاي یخ، پیچان

اي روشن و مستقیم پیش گیرد، و ھرگاه  فراوان و متنوع یافت كھ قادر نبود براي بیان و تعبیر آنھا شیوه
ث طبیعت وردزور –ھمان خدا   آساي یخ، بیان دارندة عظیم و غول  كرد كھ آن تودة اي تصور مي  لحظھ

نگرد كھ بھ  داد كھ بر ستبرایي عظیم و پھناور و سرد مي است، اندكي بعد برایش این احساس دست مي
  .ماند قضاوتھاي آدمي خاموش مي  اي آمیختھ با تحقیر و تكبر در برابر ھمة شیوه
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ھ ھایي ب اشاره«نمایاند، ولي  ھایي از نفوذ وردزورث را بر شلي، مي ستایش زیبایي معنوي نیز نشانھ
براي شلي این پرسش آمیختھ با . شود بازد و خاموش مي ھاي شلي بزودي رنگ مي در سروده» فناناپذیري

او این رؤیا را . شود كھ چرا در كنار نور، ظلمت و پھلو بھ پھلوي شر، خیر وجود دارد حیرت مطرح مي
طلب زیباییھا در پروراند كھ آدمي با وسعت و عمق بخشیدن بھ حس جمالشناسي خود و در  در سر مي

  :اندیشھ و كردار و ھمچنین در پیكر و كالبد، ممكن است بھ رستگاري دست یابد

  عھد بستم كھ نیروھایم را پیشكش سازم

  …ام؟ آیا بر سر میثاقم نایستاده –بھ تو و بھ آنچھ از آن تست 

  ھرگز شادي جبین مرا روشن نساخت… 

  اختاین امید از دست ھشتھ نشد كھ تو آزاد خواھي س

  این جھان را از اسارت تاریكش،

  اي دلربایي و صفاي بیكران،  - كھ تو

  .ھا نتواند بیان دارد كني آنچھ را كھ این واژه آیا بیان مي

در پایان، كوششھاي وردزورث، بایرن و شلي براي یافتن یك دولت مشفق و نیك اندیش در طبیعت، در 
وردزورث بھ دامان كلیساي انگلستان پناه برد، بایرن . برابر بیطرفي آرام و خاموش آن بھ شكست انجامید

  .و شلي نیز بھ نومیدي تسلیم شدند

IX – ١٨١٨- ١٨١۶بایرن، : تباھي در ونیز  

، ھابھاوس از انگلستان بھ دیدار بایرن آمد و در دیدار از سراسر منطقة ١٨١۶در سپتامبر سال 
در میالن . در ماه اكتبر از آلپ گذشتند و در ایتالیا فرود آمدند. كوھستانھاي آلپ در سویس با وي ھمراه شد

رن را بھ عنوان واالترین مورد استقبال گرمي قرار گرفتند، ایتالیاییھاي تحصیلكرده و فاضل، مقدم بای
انگلیس گرامي داشتند و از ابراز بیزاري علني وي نسبت بھ سلطھ و فرمانروایي اتریشیھا   شاعر زندة

ستندال كھ او را در آنجا دید . بایرن لژي در اپراي اسكاالي میالن گرفت. برلومباردیا سپاسگزاري كردند
  با حالتي سرشار از شور و جذبھ زبان بھ 

تر   ھرگز در عمرم، چیزي زیباتر و خوش حالت… از دیدن چشمانش از خود بیخود شدم«: گشود توصیفش
اندیشم كھ یك نقاش بزرگ باید بھ یك نابغھ بدھد، سر  وقتي بھ حالتي مي  حتي امروز،. ام از آن چشمان ندیده

اش را از یاد  كوتي چھرهگاه آن حالت مل من ھیچ… . شود موقر و باشكوه بایرن در برابر چشمانم نمودار مي
  ».آرام و با صفا كھ تجسم نیرومندي و نبوغ بود  نخواھم برد؛ آن چھرة

ھابھاوس او را برجاي گذاشت تا خود با شتاب از . بھ ونیز رسیدند ١٨١۶نوامبر  ١۶شاعر و دوستش در 
ب از میدان سان بایرن در یكي از خیابانھاي منشع. اي بردارد و سپس بھ رم برود دیدنیھاي ونیز بھره

با . اي پرداخت اش بھ نام ماریانا سگاتي براي خویش معشوقھ ماركو مأوایي برگزید و از ھمسر صاحبخانھ
، ١٨١٨مانفرد را بھ پایان برساند و در ماه سپتامبر   سرگرمیھایش، فرصت آن را یافت تا منظومة  ھمة

و برجستھ، از وادي سر بھ جیب تفكر فرو  ژوان را آغاز كند؛ در این اثر متعالي  غنایي دون  منظومة
آمیز و  گذرد و بھ طنز و ھجوي پرنشاط و طیبت آسایي مي بردنھاي دلتنگ كننده، رمانتیك و آمیختھ با تن

  .رسد واقعپردازانھ مي
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بدیھي است مانفرد بار دیگر خود بایرن است كھ این بار بھ عنوان فردي بیزار از آدمیان و دستخوش 
» كند روحش گرفتار لعنتي شدید شده احساس مي«مانفرد كھ . شود یك قصر گوتیك ظاھر ميافسردگي، در 

خواند تا از كنامھاي خود در كوھستانھاي آلپ بھ  گناھانش فرورفتھ، جادوگران را فرامي  و در اندیشة
ران بھ جادوگ. اینكھ بھ دست فراموشي سپرده شود: كند درآیند و از آنان فقط یك لطف و موھبت طلب مي

كند و  یونگفراو صعود مي  آنگاه مانفرد از قلة. شود دھند فراموشي فقط با مرگ حاصل مي مانفرد پاسخ مي
وي در  –كن شده است  صاعقھ سرنگون و ریشھ  ضربة  افتد كھ در نتیجة از آن بلندي چشمش بھ كاجي مي

اي نفرین شده كھ از دیدن  اده برصخرهدرختي از پاي درآمده و فروافت  تنة« - یابد  آن، نمادي از خویش مي
خواھد با جھیدن بھ درون پرتگاھي، خود را  در آن لحظھ مي» .شود آن احساس تباھي بر آدمي عارض مي

اي كوھستاني ھدایت  دارد؛ سپس او را بھ كلبھ تسلیم مرگ سازد، اما یك شكارچي او را از این كارباز مي
مانفرد، كھ آن جام . شود دارد، و از علت نومیدیش جویا مي ميانگیز عرضھ  كند، شرابي گرم و نشاط مي

توان آنھا را بھ اعتراف بھ زناي  دھد كھ مي انگارد، با كلماتي بھ شكارچي پاسخ مي شراب را چون خون مي
  :با خویشان نزدیك تعبیر كرد

  این مایع صافي و گرم! گویم این خونست من مي

  .داردكھ در رگھاي پدرانم و خودمان جریان 

  زماني كھ در دوران شباب بودیم و قلبمان را با خود داشتیم،

  كردیم؛ ورزیدیم، كھ نباید چنان مي و بھ یكدیگر عشق مي

  آید، جوشد و بر مي آن خون ریختھ شد، ولي ھنوز مي

  .دارد سازد كھ مرا از بھشت بھ دور مي و ابرھایي را رنگین مي

  :خورد رچي غبطھ و حسرت ميآنگاه مانفرد بھ زندگي آزاد و سالم شكا

  سازد، با وجود این بیگناھي؛ امید با خطر تو را محتشم مي  اي آنكھ مقابلة

  پروراني، بھ یك سالخوردگي ھمراه با سرور و شعف و آنگاه دستیابي بھ یك گور آرام را در سر مي

  گلي بر چمن سبز نھاده شده باشد، كھ بر روي آن صلیب و تاج

  ؛ گورت بنگرند  بر مزارت بیایند و بر كتیبة و نوادگانت با محبت

  –نگرم  و آنگاه بھ درون خویش مي  - بینم  من این چیزھا را مي

  .روح من مدتي است دستخوش آتش شده –ولي باكي ندارم 

آنگاه با توسل بھ دانشي كھ دارد ولي . شود دھد و از او جدا مي طالیي بھ شكارچي مي  سپس مانفرد سكة
. بیند عشق ممنوع خویش را مي  خواند و در وجود او چھرة را فرا مي آستارتھادة از آن نیست، مجاز بھ استف

آستارتھ، محبوب من، با من سخن « - شود  تمناي او از آستارتھ براي بخشوده شدن، كھ چنین آغاز مي
سرزمین   مانفرد، نظیر جنایتكاران عمدة. یكي از تجلیات متعالي شور و احساس بایرني است - » !بگوي

پندارد كھ این بزرگترین كیفر ممكن  گالیور، محكوم بھ فناناپذیري شده چنین مي  در سفرنامة الگناجیان
طلبد كھ بھ كمك نیروي مرموز و استعاري خویش، نعمت مرگ را  است؛ الجرم از آستارتھ با استغاثھ مي

» .پذیرد  مانفرد، فردا حیات خاكي تو پایان مي»  :كند آستارتھ با خواھش او موافقت مي. وي ارزاني داردبھ 
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  اش را تابع ارادة او برخویشتن مسلط است و شكنجھ«كند،  یكي از جادوگران شھامت مانفرد را تحسین مي
  ممكن است شیطان منظومة» .آمد بود، روحي مھیب از كار در مي سازد؛ اگر اویكي از ما مي خویش مي

رود تا او را بھ  مانفرد بھ راھب بزرگ دیر كھ شب بعد بھ جستجویش مي. میلتن در بایرن اثر گذارده باشد
  :افزاید دھد كھ دیگر بسي دیر شده است و مي سوي مسیح بازگرداند، پاسخ مي

  ھستند جماعتي

  شوند از آدمیان فناشونده بر روي زمین، كھ پیر مي

  میرند پیش از آنكھ بھ میانسالي برسند، شان، و مي نيدر جوا

  .آنكھ دستخوش خشونت مرگ جنگ آسا شوند بي

آمیز  راھب بزرگ بالحني دردناك و اسف  شود، و آنگاه كھ مانفرد بھ سوي آخرین میعادگاه روان مي
  :گوید مي

  شد؛ او بایست كھ موجودي شریف و بزرگوار مي این مي

  پرداخت دار بود كھ او را مياز ھمة نیروھایي برخور

  بھ صورت قالبي زیبا و نفیس از عناصري باشكوه،

  .آمیخت اي خردمندانھ درھم مي اگر آن نیروھا بھ شیوه

ظنھایشان دربارة وي،  ترین سوء خواند تا گمان برند تیره بایرن، چنانكھ گفتي مردم دنیا را بھ مبارزه مي
مانفرد را بھ انگلستان   دش عرضھ شده، دستنویس منظومةاي از سوي خو اكنون بھ صورت اعترافنامھ

انتقادي   یك مقالة  اي بعد از انتشار، نویسندة ھفتھ. منتشر ساخت ١٨١٧ژوئن  ١۶فرستاد و ماري آن را در 
ھاي لندن بھ چاپ رسید، از خوانندگان خواستار شد تا بھ ھرگونھ ھمدردي خویش با  كھ در یكي از روزنامھ

مانفرد … مانفرد را با خصوصیات شخصي خویش رنگین و مجسم ساختھ«بخشند، كسي كھ بایرن پایان 
ماند كھ نسبت بھ یك تبعیدي  خویشتن را از اجتماع تبعید كرده، بنابراین براي ما دیگر چھ موجبي باقي مي

محارم شفقت نشان دھیم؟ این موجود بسادگي مباشر یكي از مھوعترین جنایتھا گشتھ، او مرتكب زناي با 
ذوق . بایرن ونیز را ترك گفت تا با ھابھاوس ماھي را در رم بگذراند  ،١٨١٧آوریل  ١٧در » !شده است

ھا سري بزند، ولي از آثار عظیم باستاني در شھر رم دیدار كرد و سپس بھ  چنداني نداشت كھ بھ موزه
این جملھ از زبان چایلد ھرلد » .ام ھا ایستاده اي در میان ویرانھ من خود چون ویرانھ«تماشاي پمپئي رفت 

  .ماه مھ بار دیگر بھ ونیز بازگشت ٢٨در . شود شنیده مي

در ماه دسامبر ھمان سال، پس از گرفتاریھاي فراوان در دادگاه، سرانجام موفق شد عمارت و امالك 
صدي بانك بھ داگالس كینرد، مت. لیره بھ فروش برساند ٩۴‘۵٠٠موروثي خویش را در دیر نیوستد بھ مبلغ 

سالي . ماند آنچھ باقي مي  وامھایش را تسویھ كند و از بھرة طرف حساب خود در لندن، دستور داد ھمة
التصنیف  عالوه بر این درآمد، بایرن سرانجام موافقت كرد بابت حق. لیره برایش بفرستد ٣‘٣٠٠

وضع مالیش بھ ھیجان آمده آنگاه، درحالي كھ از سر و سامان یافتن . ھایش از ناشر وجھي بگیرد منظومھ
را ) كانال بزرگ(گرانده  درنگ عمارت مجلل موسوم بھ پاالتتسو موچنیگو واقع در كنار كانالھ بود، بي

؛ و عالوه بر آنھا، دو میمون و دو سگ بزرگ كھ   در آنجا چھارده نفر خدمتكار گردآورد. خریداري كرد
جدیدي بھ نام   اینھا، معشوقة  رد و بر ھمةداراي گوشھاي آویختھ بودند در آن عمارت فراھم آو

توانست كھ بھ یك زن  گاه نمي بایرن ھیچ. مارگاریتاكوگني كھ ھمسر مغرور یك بانكدار محلي بود، بیفزود
گفت در دوران اقامتش در ونیز، برسر دویست زن یكي پس از  سازگار باشد؛ با غرور و الفزني مي
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: اي بھ بانكدارش در لندن نوشت  ضمن نامھ ١٨١٨  ژانویة ٢٠در . دیگري، دست نوازش كشیده است
باز  ١٨١٨مھ  ٩و در » .كنم روي مي روم و ھمیشھ ھم درھماغوشي با زنان زیاده شبھا گاھي بیرون مي«

وقتي نیمة تابستان آن سال فرا رسید، » .ام دنیایي از روسپیگري براي خود ساختھ«: بھ ھمان بانكدار نوشت
وقار روحي كھ ستندال دوسال قبل بایرون را بھ داشتن آن ستوده بود، دیگر چیزي باقي  از آثار معنویت و

در این زمان، بایرن بھ صورت موجودي فربھ با موھایي خاكستري درآمده بود و از سي سالي . نمانده بود
ا چنان رو شد از اینكھ او ر وقتي شلي بار دیگر با بایرن روبھ. نمود تر مي كھ داشت بسي سالخورده

  سالخورده و نزار 

X – ١٨١٨-١٨١۶: شلي، ساالر خانواده  

مري، فرزندانش ویلیام، پرستاري سویسي بھ نام الیز فوگي و كلر كلرمنت بھ   ، شلي،١٨١۶سپتامبر  ٨در 
جملگي آنان جز شلي بھ شھر باث رفتند و او با شتاب عازم لندن شد بھ این امید و انتظار . انگلستان رسیدند

ھیچ پولي نرسیده بود و شلي ناگزیر شد از قولي كھ براي . لیره از پدر برایش رسیده باشد ۵٠٠آنجا  كھ در
گادوین سخت برآشفت، . اش داده بود عدول كند لیره بھ پدر معشوق تنگدست و در مضیقھ ٣٠٠پرداخت 

  .شلي نیز بھ سوي جفت نامشروع خویش در باث گریخت

ھاي پر مھر و لطفي از فني گادوین خواھر ناتني  اكتبر، مري نامھ ٣ سپتامبر و سپس در ٢۶در آنجا در 
كپتین » دختر نامشروع«در فرانسھ متولد شده بود،  ١٧٩۴این دختر كھ در سال . خویش دریافت داشت

وقتي ویلیام گادوین با مري وولستنكرافت ازدواج كرد این . شد ایملي و مري وولستنكرافت محسوب مي
با وجود آنكھ گادوین نسبت بھ این دختر مھر و تفقدي مبذول . فرزندي خویش پذیرفتدختر را نیز بھ 

برد و ناخشنود  اش میسیز كلرمنت رنج مي داشت، فني از سرپرستي عاري از لطف و دلسوزي نامادري مي
با یك روح لطیف و مھربان بود، موجودي كھ شوربختي و ناكامي را   ھاي این دختر نشان دھندة نامھ. بود

گرفت و با وضعي آمیختھ با كمرویي مشتاق  كس را از آن بابت بھ سرزنش نمي كرد، ھیچ شھامت تحمل مي
اي داشت ولي  مري نسبت بھ این خواھر ناتني دلسوزي و عالقھ. نمود كھ مقبول دیگران واقع شود آن مي

. كس شده بود  پناه و بي بي پس از آنكھ او و كلر ھمراه شلي از انگلستان رفتند، فني در برابر نامادریش
داد  وضع متزلزل و نابسامان مالي آنان اجازه نمي  ھنگامي ھم كھ گریزپاھا بار دیگر بھ انگلستان بازگشتند،

اكتبر، شلي براي مري و كلر  ١٢در . كھ فني را نیز در جمع خویش بپذیرند و متكفل مخارجش شوند
رفتھ، در یك اطاق ھتل معتكف گشتھ و در ھمان جا با  خبري ناگوار آورد، و آن اینكھ فني بھ سوانسي

  .تریاك بھ زندگي خویش پایان بخشیده است

گشت در وقتي بھ انگلستان باز. آوردند گونھ رحمي نمي برحال شلي ھیچ انتقامآمد كھ االھگان   بھ نظر مي
جستجوي ھمسرش برآمد، چھ از نظر قانوني ھنوز بھ وي وابستگي داشت؛ ولي با خبر شد كھ وي نزد 

. دارد لیره مقرري تعیین شده توسط پدر و شوھر را دریافت مي ۴٠٠كند و مرتبًا سالي  پدرش زندگي مي
 ١٢در تاریخ . پدید گشتھ استدر ماه نوامبر درصدد برآمد با او دیداري تازه كند ولي گفتھ شد كھ آن زن نا

جان ھریت وستبروك دو روز قبل از آن از  تایمز گزارش داد كھ پیكر بي  ، روزنامة١٨١۶دسامبر 
  .اي واقع در ھاید پارك بھ دست آمده است دریاچھ

عقد ازدواج   و پرخود بگیرد، با شتاب درصدد برآمد ارتباط خود را با مري از طریق جاري ساختن صیغة
رسیدگي بھ ادعایش براي . عملي ساخت ١٨١۶دسامبر  ٣٠و مشروعیت بخشد، و این كار را در رسمیت 

مري بھ شلي اطمینان داد كھ با . در اختیار گرفتن آن دو فرزند، مدت سھ ماه در دادگاه بھ درازا كشید
ت با ولي پدر و خواھر ھری» .ھاي عزیز را زیربال و پر خویش خواھد گرفت آن جگر گوشھ«خوشحالي 

بدین دلیل كھ او آدمي است كھ علنًا بھ خداناشناسي خویش اذعان دارد و . ادعاي شلي از در مخالفت درآمدند
براي ازدواج قانوني نیز احترام و اعتباري قائل نیست؛ كسي است كھ ھمسر خویش را رھا ساختھ و با یك 

ر و خواھر ھریت این طور استدالل پد. ازدواجي در بین باشد، گریختھ است  زن دیگر، بدون آنكھ علقة
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اي كھ شایستة زندگي در محیط  كردند كھ چنین آدمي از عھدة بار آوردن و تربیت فرزندان، بھ شیوه مي
دادگاه استدالل آن دورا در مورد خداناشناسي شلي رد كرد، ولي دالیلي دیگر . انگلستان باشد، برنخواھد آمد

ولي بھ ھر حال، دادگاه كساني را كھ بھ عنوان ). ١٨١٧مارس (را وارد دانست و علیھ شلي رأي داد 
والدین رضاعي از جانب شلي انتخاب شده بودند مورد تأیید و تصویب قرار داد و او نیز موافقت كرد سالي 

  .لیره بابت مخارج نگھداري آن دو فرزند بپردازد ١٢٠

مري از كلر كلرمنت   زندانش بود،در موقعي كھ شلي در لندن سرگرم امور دادگاه مربوط بھ وضع فر
دختري بھ دنیا  ١٨١٧ژانویة  ١٢سال داشت، در  كرد، و این دختر، كھ در آن زمان فقط نوزده مراقبت مي

بعد از آنكھ شلي و ھمراھانش سویس را ترك كرده بودند، ھمة . آورد كھ سرانجام براونام آلگرا نھادند
اینكھ بایرن   داد؛ و اندیشة ھاي شلي پاسخ مي ، گرچھ بایرن بھ نامھجواب مانده بود ھاي كلر بھ بایرن بي نامھ

شلي . ھرگز حاضر نشود انتساب آن كودك را بھ خود بپذیرد، موجب اندوه و نومیدي شدید كلر شده بود
اي از بایرن مصرانھ خواست دربارة آن كودك نظر و دستوري بدھد و مخصوصًا دقت كرد بر  ضمن نامھ

بایرن موافقت كرد بچھ را بپذیرد و تحت مراقبت خویش قرار دھد، مشروط بر . أكید بگذاردزیبایي آلگرا ت
فرزند دومش را بھ دنیا آورد كھ بر او نام  ١٨١٧وقتي كلر در سپتامبر سال . آنكھ او را بھ نزدش ببرند

نجور بودند و مادر و دختر نوزادش ھر دو علیل و ر. و بغرنج شد  كالرا اورینا نھادند، اوضاع پیچیده
بزودي ھمة آدمھاي بزرگ آن خانواده بھ این نتیجھ رسیدند كھ آنچھ آن خانواده بدان نیاز دارد گرماي آفتاب 

از فرانسھ گذشتند و با كالسكھ راه سفري طوالني  ١٨١٨مارس  ١١در . ھاي ایتالیاست و آسمان آبي و میوه
  .دند و سرانجام خود را بھ میالن رسانیدندرا در پیش گرفتند كھ ضمن آن مسافران دچار دل آشوب ش

بایرن از بیم اینكھ ممكن است . از آنجا، شلي دعوتي براي بایرن فرستاد تا بھ میالن بیاید و آلگرا را ببیند
این دیدار موجب برقراري روابطش با كلر شود، از رفتن بھ میالن امتناع ورزید و در مقابل توصیھ كرد 

ود بھ ونیز بیاورد و اگر این ترتیب پیشنھادي، یعني ماندن بچھ نزد پدرش، عملي و پرستار بچھ، او را با خ
  رضایتبخش از آب درآید، مادر نیز خواھد توانست گاه 

بایرن، دختر كوچكش . كلر از روي ناچاري و بیمیلي آن پیشنھاد را پذیرفت. بھ گاه سري بھ دخترش بزند
و را با خود بھ قصرش برد؛ ولي آلگرا از دیدن حیوانات و داشتني یافت كھ ا قدر زیبا و دوست را آن

معشوقگان رنگ بھ رنگ پدرش چنان وحشتزده شد كھ بایرن خیلي زود ناچار شد از ریچارد ھاپنر كنسول 
انگلیس در ونیز و ھمسرش خواھش كند در برابر دریافت مبلغي براي مخارج كودك، او را بھ خانة خود 

  .ببرند

ھا را در شھر لوكا در ایالت توسكانا باقي  وقتي شلي و كلر از این اقدام بایرن با خبر شدند، مري و بچھ
گذاردند و خودشان عازم ونیز شدند، و در آنجا دریافتند كھ از آلگرا بھ وضعي مطلوب و قابل قبول 

سوار شد و بھ  برگوندوالیيبایرن، شلي را با محبت و خونگرمي پذیرفت، ھمراه او . شود نگھداري مي
اش، از جملھ كلر و آلگرا، دعوت كرد بھ ویالي او موسوم بھ   بایرن از شلي و افراد خانواده. لیدو رفتند

مري با . ھر مدت كھ بخواھند در آنجا بماننداستھ در نزدیكي ونیز بیایند و   واقع در ناحیة» اي كاپوچیني«
در  ١٨١٨سپتامبر  ٢۴ھایش از لوكا آمدند ولي كالرا اورینا دختر دوم كلر در بین راه بیمار شد و در  بچھ

با آلگرا بدرود گفتند و عازم » اي كاپوچیني«اكتبر، پس از یك ماه اقامت در ویالي  ٢٩در . ونیز درگذشت
  .رم شدند

XI – ١٨٢١-١٨١٩اوج اشتھار،   :شلي  

) پیسا(و تجدید دیدار با بایرن در پیزا ) ١٨١٩(مھمترین رویدادھاي زندگي شلي در فاصلة ورود بھ رم 
ھایي از تعالي نبوغ شاعري وي در منظومة  پیش از این دوران، جلوه. ھایش بود ، خلق منظومھ)١٨٢١(

  قطعة –انتشار یافت، متجلي گشتھ بود  ١٨١٧در سال  ، كھ»اوزي ماندیاس«ملكھ مب و بعدًا در قطعة 
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ھاي  اشعاري كھ بر تپھ«اي تحت عنوان  قطعھ. اخیر غزلي سرشار از اندیشھ و نیرویي تكان دھنده بود
انتشار یافت از نظر تمركز اندیشھ و پیراستگي و روشني شكل، بھ  ١٨١٨، كھ در سال »یوگاني سروده شد

اشعاري كھ در دلشكستگي در نزدیكي ناپل سروده «دیگري با عنوان   قطعة. درسی پاي آثار قبلي او نمي
انتشار یافت ترحم شاعر را نسبت بھ خویشتن بیش از آن در بردارد كھ ھمدردي  ١٨١٨و در سال » شده

آخر مگر نھ این است كھ آدمي نباید اشك در آستین داشتھ باشد و ھر دم نالھ و شكایت . خواننده را برانگیزد
اي تقدیم بھ باد  چكامھ«سردھد؟ ولي از آن پس در مدت سھ سال، بھ ترتیب پرومتئوس از بندرستھ، 

نخست . كند گري مي و آذونائیس، یكي پس از دیگري، جلوه  ، اپیپسیچیدیون،»ابر»  ،»بھ چكاوك«، »مغرب
  كنیم كھ در سرودن آن، شلي با توفیقي كمابیش كافي كوشید  از تراژدي چنچي یاد مي

در پدید آوردن داستاني سیاه و خونبار از  جیمز  -وبستر و سایر نویسندگان و در امنویسان دوران الیزابت 
  . زناي با محارم و جنایت، بھ رقابت برخیزد

واقع در رم  كاراكاال، بر فراز حمامھاي ١٨٢٠مصنف بھ سال   چةپرومتئوس از بندرستھ، طبق دیبا منظومة
شلي با تصنیف تراژدي چنچي با درامنویسان انگلیسي در دوران ملكھ الیزابت اول بھ . سروده شده است

طلبي خویش را ارضا كند بھ مقابلھ با  اي فراتر از جاه اي آنكھ مرحلھمقابلھ برخاستھ بود اینك، بر
اشیل، در امنویس واالمقام یوناني، در پرومتئوس در زنجیر نشان . درامنویسان یوناني كمر بستھ بود

اي در كوھھاي  عصیانگري بر صخره تیتانبھ صورت » از غیب با خبر است  كسي كھ،«دھد چگونھ  مي
ضرورت بر انسان آشكار ساختھ   شود، چرا كھ از درخت معرفت بیش از اندازة قفقاز بھ زنجیر كشیده مي

زئوس نرم شده و پرومتئوس را از   در قسمت مفقود شده از پنج درام سھ بخشي، طبق سنت معمول،. است
و شبھا [خورد  و ھمچنین از چنگ عقابي كھ بھ دستور خداي خدایان، روزھا جگر او را مي آن صخره،

. رھا ساخت –نظیر شكي كھ پیاپي در باورھاي یك انسان عصیانگر پدید آید  –] رویید جگرش از نو مي
ون و آدمي بورب  سان یكي از افراد خانوادة زئوس را بھ) نامید چنانكھ خود آن را مي(شلي » درام غنایي«

اي بیرحمانھ مسئول بدبختیھاي نوع بشر و بدرفتاري زمین  كند كھ بھ شیوه سالخورده و تندخو ترسیم مي
آید دمار از روزگار زئوس  حرارت و غیرتي كھ از یك دانشجوي آكسفرد برمي  است؛ پرومتئوس، با ھمة

آنگاه تیتان از شدت و ژرفاي . خواند خدا فرا مي  آورد و اسقفان را بھ حضور در مراسم تشییع جنازة برمي
بعد از آن بھ رسالتي كھ » .خواھم كھ ھیچ جانداري رنج ببرد نمي»  :گوید شود و مي نفرین خود متأسف مي

بني نوع بشر از نعمت خرد و محبت   و آن با نصیب ساختن ھمة –گردد  براي خود برگزیده است باز مي
تو از خداوند واالتري، زیرا كھ «: گوید شود و بھ او خوشامد مي روح زمین نیز از این نكتھ شاد مي. است

  ».خردمند و مھربان ھستي

پذیر است، و اشعار غنایي ارواح مالزم، با قدرتي  اول منظومھ، گفتارھا تحمل  در سراسر و تا پایان پردة
نگي دلپذیر ادامھ درخشد؛ و با آھ اي داراي لذت و عطر آسماني مي آید؛ با استعاره بسیط بھ غرش در مي

ولي دیگر گفتارھا، چھ آنھا كھ از االھیات نشان دارد و چھ آنھا كھ الحادي است چون برقي در . یابد مي
شود،  ھا و غزلھا، آنگاه كھ با ترا كمي گیج كننده بر ذھن خواننده انباشتھ مي درخشد؛ چكامھ شعر نمي

آخر مگر نھ . دھد و گیرایي خود را از دست مي شود، و این جذبھ آن نازیبا مي: یابد صورتي دگرگون مي
  اینست كھ زیبایي پایان ناپذیر نیز مالل انگیز است؟ قسمت زیادي از اشعار شلي در این منظومھ، 

اي از ضعف وجود  كنیم در این اشعار مایھ رویم، احساس مي ھمچنانكھ پیش مي. آرامشي در پي آن فرا رسد
دازه براي كردارھایي بس اندك و ناچیز، تعدادي بیش از اندازه از حاالت ابراز احساساتي بیش از ان: دارد

ایست كھ بر  این جملھ» .میرد شبنمي ھستم كھ مي من قطرة«(و بیتھاي بسیار فراوان در وصف دلھا و گلھا 
م تواند یك قطعة غنایي را زیبا كند، ولي درا ایست كھ مي این سبك و شیوه). شود زبان روح زمین جاري مي

. آید، باید پیوستھ با عمل توأم و در حال تحرك باشد سازد؛ زیرا درام، آن چنان كھ از نامش برمي را كند مي
  .اصطالحي با تناقض لفظي است» درام غنایي«پس، 
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كھ سراسر آن ما را بھ ) ١٨١٩(است » اي تقدیم بھ باد مغرب چكامھ«مقابل آنچھ در باال گفتھ شد،   نقطة
در اینجا . آورد زیرا كھ الھامبخشي نیرومند آن در ھفتاد مصراع متراكم شده است يشور و ھیجان درم
سازد؛ تأثرات و  ھاي شلي آن اندازه فراوان است كھ یك لحظھ خواننده را سیر نمي غناي پرتنوع قافیھ
ر بود توان امیدوا اینكھ مي: نازكي گسترده نشده بلكھ برگرد یك اندیشھ متمركز گشتھ  عواطف چون الیة

این استعاره كھ ھمیشھ مقبول بوده، در اشعار . داشتھ باشد زمستان نارضایي ما بھاري از شكوفایي در پي
آمد دنیاي امیدھا و رؤیاھایش در  ھمین استعاره، در آن زمان كھ بھ نظر مي. شود شلي پیاپي نمودار مي

كرد  شلي آرزو مي. داشت نگاه ميریزد، شلي را دلگرم و استوار  برابر ھجوم تجربھ و واقعیت فرو مي
جادوي ظریف «نمود، پایدار بماند و بھ مدد  ھایش كھ نظیر برگھاي پراكنده شده در اثر وزش باد مي اندیشھ

  .و چنین نیز شد. گسترده شود» شعر

در جنگلي كھ در «گوید  ھاي شامخ شعر پا نھاده است، از قراري كھ شلي براي ما مي آن چكامھ كھ بر قلھ
ر رودخانة آرنو، نزدیك فلورانس گسترده شده، بھ ذھن من رسید و در ھمانجا سروده شد، آن ھم در كنا

» .آورد تا بھ صورت بارانھاي پائیزي فرو ریزد مھ و بخارھایي را گرد مي… روزي كھ یك باد طوفانزا 
ستھ است گوشة خوا چرا شلي روم را ترك گفتھ بود؟ از جھتي ممكن است بھ خاطر آن بوده باشد كھ مي

انزوایي بجوید یا آنكھ مجاورت جھانگردان انگلیسي را، كھ در او نھ بھ چشم شاعري گرانمایھ بلكھ بھ 
آن زمان كھ ویلیام پسر چھار سالة . نگریستند، برخود تحمل پذیر سازد عنوان آدمي خدانشناس و زناكار مي

وقتي نھ ماه بعد . تاب شدند یار بيدرگذشت، او ومري از داغ مرگ فرزند بس ١٨١٩ژوئن  ٧شلي در 
دخترشان نیز دیده از دنیا فرو بست، پدر و مادر، دیگر نتوانستند زیربار چنان فشار سھمگیني از غم و 

اي او، كھ در آن زمان فقط بیست و ھفت سال داشت، تارھاي سفید  در موھاي قھوه. حرمان كمرراست كنند
  .و خاكستري نمودار شد

اش بھ سوي شمال راه  م را در گورستان انگلیسیھا در رم بھ خاك سپردند، شلي با خانوادهپس از آنكھ ویلیا
زد، از  در آن شھر روزي شلي در حالي كھ در باغي قدم مي. افتادند تا در شھر لیوورنو اقامت گزینند

  پرواز ھراسان پرندگان 

از آن پرندگان بھ خصوص او  یكي. چنانكھ ھر شاعري ممكن است دستخوش چنین آزردگي خاطر بشود  - 
وقتي شلي بھ . اي نیز سر داد كشید چھچھھ را فریفتھ ساخت زیرا در ھمان حال كھ بھ سوي فضا پرمي

با مضموني  وتديرا سرود كھ بھ صورت شعري شش » بھ چكاوك»  اطاقش بازگشت، نخستین قالب چكامة
كند زیرا كھ  آن بندھاي ظریف و دلنشین از نظر قافیھ بر ذھن سنگیني نمي. اندیشناك و فراموش نشدني بود

  .اي ناب استحكام یافتھ است زند و از اندیشھ در ھر مصراع آن گرمي احساس موج مي

. نجا مري فرزند سومش را بھ دنیا آورداش بھ فلورانس رفتند و در آ ، شلي با خانواده١٨١٩در دوم اكتبر 
در فلورانس، كلر كلرمنت شغلي در سمت یك معلم سرخانھ پیدا كرد . پسري بود كھ او را پرسي نام گذارند

، از فلورانس بھ شھر پیزا ١٨٢٠اكتبر  ٢٩در . و سرانجام شلي را از كشیدن بار تكفل خود آزاد ساخت
ترین  قامت گزیدند؛ در ھمین شھر بود كھ شلي با جالبترین و عجیبرفتند و در آنجا در ھتل ترپاالتتسي ا

  .رو شد ماجراھاي زندگیش روبھ

ھاي  گاه حساسیت خویش را در برابر جاذبھ با آنكھ شلي پیاپي دستخوش كسالت و رنجوري جسمي بود، ھیچ
بخت نیز بود، آن كشش  خورد كھ نھ تنھا زیبا بلكھ شوریده جنسي از دست نداده بود؛ و چنانچھ با زني برمي

امیلیا ویویاني دختري از یك خانوادة بزرگ و سرشناس بود؛ او . ساخت مضاعف او را از خود بیخود مي
اي نزدیك پیزا سپرده بودند كھ بكارتش محفوظ بماند تا زماني كھ  را، و برخالف میل خودش، بھ صومعھ

رفتند و  و گاھي نیز كلر بھ دیدار آن دختر ميشلي و مري . برایش پیدا شود) از نظر مالي(شوھري مناسب 
جملگي مجذوب زیبایي اصیل چھره و اندام، رفتار آمیختھ بھ فروتني و سادگي عاري از ریا و اطمینانبخش 

كرد و شلي او را موضوع رؤیاھاي در  در نظر شاعر ما، آن دختر غایت مطلوب جلوه مي. وي شده بودند
بھ یك روح «(اي بھ نام اپیپسیچیدیون  ي از آن رؤیاھا را در قطعھحال بیداري خود قرار داد و برخ
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چند مصراع شگفتي . انتشار یافت ١٨٢١بھ شعر سرود و این قطعھ با نام مستعار شاعر درسال ) »ھمتا؟ بي
  :برانگیز از این قطعھ

  ھرگز نیندیشیدم كھ پیش از مرگ شاھد باشم 

  امیلي،. باشدتجلي جواني را كھ این چنین بھ كمال رسیده 

  دارم، گرچھ مردمان پروایي ندارند تو را دوست مي

  .اي از رونق عاري سازند آن عشق را با شرم ناشایستھ

  !اي كاش من و تو، توأماني از یك مادر بودیم

  یا، اگر نامي كھ قلب من بھ دیگري عاریت داده

  اي از خواھري براي او و تو باشد، توانست رشتھ مي

  آمیخت؛ تو از یك ابدیت را در ھم ميبدانسان كھ دو پر

  نمود، و باز در ھمان حال، یكي مجاز و دیگري واقعي مي

  تواند آن چنانكھ شاید، تصویر كند این نامھا گرچھ عزیز است، نمي

  !چگونھ در وراي ھرگونھ پناھي، من از آن تو ھستم، آه، من

  .اي از وجود تو ھستم من پاره: از آن تو نیستم

  :غلطد اي بھ جذبة دیگر مي وضع، شاعر از جذبھو با ھمین 

  .رھنماي سرنوشت! فرشتھ! ھمسر، خواھر

  اي كھ مسیرت این چنین عاري از ستاره است، اي آنكھ بسي دیر آمده

  !اي اي آنكھ بسي زود ستایش مرا برانگیختھ! محبوبم

  زیرا كھ در كشتزارھاي ابدیت

  اشدروح من از آغاز باید كھ روح تو را پرستیده ب

  .كھ حضوري ملكوتي در مأوایي ملكوتي است

برد كھ از پدید آوردن  واضح است كھ در آن زمان جواني بیست و ھشت سالھ در وضعي بھ سر مي
ھاي ما را كامًال تحت نظم و  توانند غده قوانین و اخالقیات نمي. برد تصوري از كمال مطلوب لذت مي

غھ یا شاعر ھم باشد، باید گریزگاھي و آرامشي بجوید، خواه بھ اي درآورند؛ و انسان، خالصھ كھ ناب قاعده
در این مورد بھ خصوص، روح رنجور و بیمار با شعري . صورت عمل و خواه بھ شكل تجلي ھنري

  :درمان یافت یا بھ رھایي رسید؛ شعري كھ بین ابتذال و تعالي در نوسان است

pymansetareh@yahoo.com



  …. روز فرا رسیده و تو با من پرواز خواھي كرد

  اكنون كشتي در بندرگاه شناور است،ھم 

  .بادي برفراز ستیغ كوھستان در ھیاھوست

  :اي در دریاي نیلگون اژه برساند تا شاعر و دلدارش را بھ جزیره

  ایست بین بھشت، فضا، زمین، و دریا، جزیره

  …كھ چنین گھواره در آرامشي كامل در اھتزاز است

  ام عھد كرده اي در آن از آن منست و من این جزیره و خانھ

  .تا تو را بانوي گوشة انزواي خود سازم

  :در آنجا، عاشق و معشوق، ھر دو معشوق یكدیگرند

  نفسھایمان در ھم خواھد آمیخت، آغوشھایمان بر ھم خواھد سایید،

  و رگھایمان ھمزمان خواھد طپید؛ و لبھایمان

  با فصاحتي در وراي واژگان، ھمدیگر را خواھد پوشانید 

  بین لبھا فروزانست و چاھھایي كھ روحي كھ در

  ھاي ذاتمان جوشانست، در درونیترین یاختھ

  چشمھ سارھایي از ژرفترین ژرفاي زندگیمان

  …در صفاي زرین شور و ھیجان ما فروخواھد ریخت

  !شوم لرزم و از خود بیخود مي ریزم، مي افتم، فرو مي بھ طپش مي

باشد؟ مري بیچاره كھ سرش با پرسي، كودك نوزاد، گرم بود و » پرده شلي عریان و بي«تواند  آیا این مي
خورد، تا چندي از این جوشش و فوران احساسات شوھرش در برابر  در رؤیاھاي خویش غوطھ مي

امیلیا . تخیل رو بھ زوال گذارد  اما در ھمین اوان، آن منبع الھام و برانگیزانندة. خبر بود دختري دیگر بي
شلي از گناه » .زندگي دوزخي فراھم آورد«براي شوھرش ) بنا بھ گفتھ مري(و  با مردي ازدواج كرد،

شیرین و پرلذت و خوش آھنگش توبھ كرد و مري نیز برخاطر پریش شوھرش با تفاھم و ھمدردیي 
  .مادروار، مرھم نھاد

انگیزتري  اش جوشش دل چشمة طبع شاعرانھ) ١٨٢١فوریة  ٢٣(وقتي شلي شنید كیتس در گذشتھ است 
» اي انتقاد بیرحمانھ«داشت ولي  شاید او بھ منظومة اندیمیون اثركیتس چندان توجھي معطوف نمي. پیدا كرد

شلي را چنان  كھ در مجلة كوارترلي ریویو دربارة آن كار با ارزش و برجستة كیتس درج شده بود،
شعر، تمنا كرد او را الھام بخشد تا   خود و كیتس، یعني از موز االھة  دستخوش خشم ساخت كھ از االھة

: ژوئن بھ ناشر لندني خود چنین نوشت ١١در . اي شایستھ براي آن شاعر جوانمرگ بسراید مرثیھ
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براي آنكھ از مقبولیتي . واھي كردبھ پایان رسیده است و تو آن را بزودي دریافت خ› آدونائیس›  منظومة«
نقصترین تصنیفاتم بھ شمار  ام ولي شاید كھ بتوان آن را بي برخوردار شود كوشش چنداني مبذول نداشتھ

كھ اندكي قبل از آن زمان، . شلي براي سرودن این قطعھ قالب دشوار اشعار سپنسر را برگزیده بود» .آورد
شلي بر . زیارت چایلدھرلد بھ كار برده بود ھا، آن را در منظومة اي سرشارتر از قافیھ بایرن با سرچشمھ

دقت و وسواس پیكر تراشي كھ مجسمة یادبودي براي یك دوست بپردازد، سرگرم   روي این مرثیھ با ھمة
تصنیف شد ولي ضرورت و قید آن قالب خشك و عاري از انعطاف بھ برخي از پنجاه و پنج بند این اثر 

. توانست از آن احتراز جوید حالتي كھ اگر ھنرمند كمتر دستخوش شتابزدگي بود مي  -  حالتي تصنعي بخشید
مضمون این اثر نیز بر این گمان استوار شده بود كھ كیتس در نتیجة آن انتقاد جان سپرده است و شاعر 

 لعن قابیل بر آن كسي كھ سینة معصوم تو را آماج تیر جفا«كرد  سوگوار در مرگ دوستش، دعا مي
  .ولي كالبد شكافي كیتس نشان داد كھ شاعر در اثر بیماري سل حاد در گذشتھ است» .ساخت

گوید چون موجب بھ ھم پیوستگي خجستة وي با آن  در سھ بند فرجامین، شلي بھ مرگ خویشتن خوشامد مي
  :درگذشتھ نامیرا خواھد شد

  گذرند؛ شوند و مي ماند، بسیاري دگرگون مي یكي بر جاي مي

  نھند؛ ھاي زمین روبھ گریز مي درخشد، و سایھ ي بھشت براي ھمیشھ ميروشنای

  زندگي، نظیر گنبد بلوریني رنگارنگ،

  گذارد، بر تابش سپید و پاك ابدیت، لكھ مي

  بمیر، –. پاره سازد تا آن زمان كھ مرگ آن را پایمال كند و پاره

  …!اگر خواھي در كنار آن كس باشي كھ در جستجویش ھستي

  شوي، قلب من؟ گردي، چرا درھم فشرده مي كني، چرا باز مي مي چرا درنگ

  امیدھاي تو چند گاھي است بر باد رفتھ؛ از ھمھ چیزھا كھ در اینجاست

  …!تو نیز باید اكنون روانھ شوي –امیدھاي تو زایل گشتھ 

  اوه، با شتاب بدانجا روان شو،! خواندت این آدونائیس است كھ فرا مي

  …. تواند پیوند دھد ندگي بگسالند آنچھ را مرگ ميمگذار بیش از این ز

  شوم؛ من در تاریكي و بیمناكي بھ جایي بس دور برده مي

  سوزم، در حالي كھ در درونیترین حجاب ملكوت مي

  سان اختري، روح آدونائیس بھ

  .از مأوایي كھ جاودانگان در آنجایند رھنمونم شود

  :این ندا با چند مصراع فراموش ناشدني خویش پاسخ گفتھ باشدتوان چنین پنداشت كھ كیتس بھ  در اینجا مي
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  نماید، اینك بیش از ھر زمان دیگر، مردن با شكوه مي

  كھ در نیمشب بدون ھیچ رنجي از ماندن باز ایستي،

  كني در آن حال كھ روحت را آزادانھ نثار مي

  !در چنان نشئھ و از خود بیخود شدني

XII – ١٨٢١- ٨١٨١بایرن، : عشق و انقالب  

رفتار مطلوب و آمیختھ با ظرافت  –شلي از آخرین دیدار خود با بایرن خاطرات متنوعي ھمراه داشت 
پرده  و رضایت خاطر بي –دستي  تزویر و آمیختھ با صداقت، شواھدي از سخا و گشاده وي، گفتگوھایي بي

زنان «. و روسپیان و ھویداي وي از گذراندن یك زندگي آمیختھ با آشفتگي حقارت آمیز در كنار مصاحبان
… . برند ترین زناني باشند كھ در زیر آسمان بھ سر مي آمیزد شاید فرومایھ ایتالیایي كھ وي با آنان در مي

ترین زناني از این گونھ آشناست؛ از آن قماش زنان كھ رانندگان گوندوالھاي ونیزي وي  بایرن با فرودست
دھد كھ بر سر بھاي دخترشان با وي بھ  و مادران مجال مياو بھ پدران . كنند از خیابانھا ھمراه خویش مي

ولي اینكھ وي شاعري توانا و واالست گمان دارم كھ در خطاب وي بھ اقیانوس … . زدن برخیزند چانھ
نمود از  ل اخالقي و آنچھ را بھ ذوق و سلیقة انگلیسي مطبوع ميبایرن خود از اینكھ اصو ».باشدمنعكس 

انگلستان او را از میان خود رانده و از مزایاي اجتماعي   قوانین جامعة. دست فرو ھشتھ است آگاه بود
بھ  ١٨١٩با وجود این، در سال . انگاشت محروم ساختھ بود؛ و او ھم بھ سھم خویش آن قوانین را نادیده مي

توانستم از آن  شدم اگر مي من از زندگیي كھ در ونیز داشتم خستھ و بیزارم و خوشحال مي«: فتدوستي گ
  بایرن در این » .روي برگردانم

  .نبرد با یاري و شكیبایي و اخالص ترزاگویتچولي پیروز شد

با  از راونا براي گردش بھ ونیز آمده بود، او و بایرن براي نخستین بار ١٨١٩وقتي ترزا در آوریل 
اي  زني بود نوزدھسالھ، كوچك اندام، زیبا، خودپسند كھ تحصیالتش را در صومعھ. یكدیگر مالقات كردند

پنجاه و   شوھرش، كنت آلساندرو گویتچولي،. نمود موجودي خونگرم و شورانگیز مي. بھ پایان رسانیده بود
دقیقًا بھ . یھاي خویش مستغرق بودھشت سالھ، قبل از آن دوبار ازدواج كرده بود و اغلب اوقات در سوداگر

خاطر ھمین موقعیت بود كھ قوانین و اصول اخالقي معمول و مرسوم در بین طبقة ممتاز ایتالیا زن را 
چنین مردي . در كنار داشتھ باشد) ندیم ملتزم ركاب(شمرد مردي را بھ عنوان كاوالي یره سرونتھ   مجاز مي

تا او را تحسین كند؛ موجبات تفریح خاطرش را فراھم آورد؛  ھمیشھ در دسترس زن مورد نظر قرار داشت
اي بر دست زن پاداش یابد، و گاھي پاداش از  او را ھمراھي كند؛ و در برابر آن خدمتھا، بھ نھادن بوسھ

كرد و  رفت و این در صورتي میسر میشد كھ زن كرم را با احتیاط و بصیرت توأم مي این حد فراتر مي
البتھ ھمیشھ این خطر نیز كمابیش متصور بود كھ . رفتار یا خستھ و از حال رفتھ بودشوھر نیز گیج و گ

شمرد و چند  كار بھ دوئل انجامد، ولي گاھي شوھر، كمك آن آقاي مالزم و ندیم ھمسرش را غنیمت مي
وب سان بود كھ خانم كنتس بھ خود اجازه داد مجذ بدین. كرد تا بھ سرگرمیھاي خود برسد صباحي غیبت مي

لنگ خرامیدن جذاب آن مرد انگلیسي بشود، یا چنانكھ  انگیز و لنگ مطبوع، سخنان وسوسھ  چھرة  و فریفتة
  :گفت خود بعدھا مي

سیماي نجیب و بسیار ظریف و مطبوع وي، لحن صدا، طرز رفتار، ھزاران افسونگري و فریبایي كھ او 
ت و برتر از دیگراني كھ تا آن زمان دیده بودم ساخ گر مي گرفت، او را بدان حد متفاوت جلوه را در برمي

از آن شب در ھمة مدتي كھ در ونیز بودم، ھر . داد كھ ممكن نبود ژرفترین تأثیر را بر من نگذارد قرار مي
  .كردم روز با او دیدار مي
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نا ترزا را بھ راو  پروایي زماني بھ پایان رسید كھ كنت آلساندرو، آن روزھاي خوشبختي آمیختھ با بي
 ٢٢  از جملھ در نامة. ھاي اطمینانبخش و سرشار از وعد و وعید براي ترزا فرستاد بایرن نامھ. بازگردانید

دھم كھ تو آخرین عشق و مایة شور و نشاط من خواھي  بھ تو اطمینان مي«: چنین نوشتھ بود ١٨١٩آوریل 
كردم ولي ھرگز ھوش و حواسم  ل ميپیش از آنكھ با تو آشنا شوم، نسبت بھ زنان بسیاري احساس تمای. بود

دیگر در دنیا زني جز تو براي من . توانم بگویم كھ تو را دوست دارم اكنون مي. شد معطوف بھ یك نفر نمي
  .تا آنجا كھ اطالع داریم بایرن این بار واقعًا بر سر قول خویش پایدار ماند» .وجود ندارد

خویش ونیز را بھ صوب راونا ترك گفت » وار ن ناپلئونمجھز و سنگی  آن كالسكة«در اول ژوئن بایرن با 
داشت، كنت  ترزا مقدم او را گرامي . آن ھم بھ عنوان جھانگردي كھ قصد دارد از مزار دانتھ دیدار كند –

در این دیار «: اي بھ یكي از دوستانش نوشت بایرن ضمن نامھ. ھم از خود مھرباني و خوشرویي نشان داد
  ورزند و كمتر بھ  شق ميبھ میزان فراواني ع

) در یازده كیلومتري جنوب ونیز(بھ او فرصت داده شد ترزا را ھمراه خویش بھ المیرا » .آالیند دست مي
ورزي آن دو بدون  در آن ویال، دور از چشم اغیار، عشق. جایي كھ بایرن در آن ویالیي داشت –ببرد 

آلگرا، دختر بایرن، در آن ویال بھ . ادامھ یافتھیچگونھ محظوري آغاز شد و حتي با وجود بواسیر ترزا 
تام مور در این زمان . پدرش و ترزا پیوست و با حضور خود بھ آن گردھمایي ظاھري احترام آمیز بخشید

را از بایرن » زندگي و ماجراھاي من«بھ آن ویال رسید، درنگي كرد و نسخة دستنویس اثري بھ نام 
  .وجب برانگیختن آشوب و ھیجان زیادي پس از مرگ نویسنده شداثري كھ انتشارش م –دریافت داشت 

بایرن ترزا را از المیرا بھ ونیز برد و در آنجا با ھم در عمارت مجلل مرسوم بھ پاالتتسو موچنیگو متعلق 
در این موقع پدر ترزا بھ سراغ دخترش آمد، او را با خود بھ راونا برد، و قدغن . بھ بایرن بھ سر بردند

وقتي ترزا بھ راونا رسید سخت بیمار شد و حالش تا آن اندازه بھ وخامت . رن بھ دنبالش روان شودكرد بای
. گرایید كھ شوھرش شتابزده بھ دنبال بایرن فرستاد؛ بھ امید آنكھ با حضور بایرن حال ترزا بھبودي یابد

جام بھ عنوان یك مستأجر بھ راونا آمد و پس از آنكھ مدتي سرگردان بود سران ١٨١٩دسامبر  ٢۴بایرن در 
بایرن در این منزل جدید، دو گربھ، شش سگ، یك گوركن، یك . در طبقة سوم قصر كنت سكونت گزید

در حالي كھ چنین زندگي با تعلقات خاطر . یك میمون و یك روباه بھ ھمراه آورد  آموز، قوش، یك زاغ دست
ادبي و   ژوان را تصنیف كرد، چند نمایشنامة ندو  اي از منظومة كرد قسمتھاي عمده گوناگون را دنبال مي

بھ عالوه نمایشنامة . شد آنھا را برروي صحنھ آورد ھاي ونیز نگاشت كھ نمي»داج«پراز لفاظي دربارة 
یك نمایش مذھبي را : ، درام منظوم قابیل١٨٢١سرانجام، در ژوئیھ   نوشت؛ و، سارداناپالوسجالبي دربارة 

  . پدیدآورد و این اثر زشتي و كراھت نام وي را در انگلستان بھ اوج رسانید

و ھابیل ) خواھر و ھمسرش(ر آنان، قابیل با عاده دھد و در كنا صحنة اول این درام، آدم و حوارا نشان مي
ھستند كھ جملگي آمادة بھ عمل آوردن مراسم قرباني و نیایش بھ درگاه یھوه ) خواھر و ھمسرش(نیز باظلھ 

كند و اینھا ھمان نكاتي است  ھایي از پدر و مادرش مي در این موقع قابیل شروع بھ پرسیدن نكتھ. نمایند مي
چرا خداوند مرگ را ابداع كرده؟ اگر حوا از میوة   :وران دانشجویي بھ حیرت افكنده استكھ بایرن را در د

اي كھ بھ چشم بیاید  درخت معرفت خورده، چرا خداوند آن درخت با میوة ممنوع را درباغ عدن در نقطھ
  كاشتھ است؟ و اصًال چرا باید میل و شوق براي معرفت بھ گناه تعبیر شود؟ چرا خداوند قادر 

قابیل با ھمان حالت .) تا آن زمان كسي مرگ را ندیده بود(موجودات زنده باشد؟ مرگ چیست؟   تقدیر ھمة
شود در حالي كھ دیگران بیرون   اش، مستغرق در افكار خویش، بھ حال خود گذارده مي عصیانگرانھ

شود و چنانكھ  ظاھر مي )نوآور یا شیطان(در این موقع لوكیفر . روند تا بھ كارھاي روزانة خود برسند مي
گیرد و با حالتي غرور آمیز  در منظومة مشھور میلتن نیز آمده است، ابتكار صحنھ را بھ دست خود مي

  :خواند، یكي از خود را چنین مي

  كنند برجبار قادر مطلق بنگرند، ارواحي كھ جرأت مي
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  جاویدانش، و بھ او بگویند  بر چھرة

  .شر او نیكو نیست

قابیل در آن روز سھم . كند بھ بستگانش در مزرعھ ملحق شود دد و از قابیل درخواست ميگر عاده باز مي
كند  خود را از كارھاي روزانھ انجام نداده است؛ عاده بھ جاي آن چنین كرده، واینك از قابیل دعوت مي

براي او عشق كند و  لوكیفر عاده را سرزنش مي. ورزي بپردازند ساعتي را در كنار ھم بیارامند و بھ عشق
كند كھ از آن پس قرنھا و قرنھا  را چون اغوایي جھت باروري و تولید مثل توصیف كرده و پیشگویي مي

كار و ستیزه و رنج و مرگ در انتظار میلیونھا مردي خواھد بود كھ سرمنشاء وجود خویش را در رحم 
ھابیل نخستین بره از رمة . زندسا سپس قابیل و ھابیل مذبح خود را آماده مي… . وي جستجو خواھند كرد

دارد در حالي كھ بھ جاي دعا و  سازد ولي قابیل مقداري میوه بھ عنوان نذر تقدیم مي خویش را قرباني مي
اي كھ ھابیل قرباني كرده ھمراه  پرسد چرا قادر مطلق، شر و بدي را مجاز شمرده است؟ بره نیایش، باز مي

شود و  ولي مذبح قابیل در اثر وزش بادي تند و سخت واژگون مي شود اي درخشان بھ آسمان برده مي شعلھ
قابیل كھ از این بابت دستخوش خشم شده است . شود ھایي را كھ نذر كرده بر روي خاك پراكنده مي میوه

اي  كند، و قابیل ضربھ ھابیل در برابرش ایستادگي مي. ھابیل را ویران سازد  آید كھ مذبح درصدد آن برمي
كند و او را منشاء اصلي گناه  آدم، حوا را سرزنش مي. آید آورد؛ و ھابیل از پاي در مي د ميبر او وار

مادر، او را نفرین مكن زیرا كھ او «خیزد  عاده بھ شفاعت برمي. كند شمارد؛ حوا نیز قابیل را نفرین مي مي
و دیگر بھ سویشان باز دھد آنان را ترك گوید  آدم بھ قابیل دستور مي» .برادر من است و نیز شوي من

از آنجا كھ ھابیل بدون پدید آوردن فرزندي مرده بود، . رود عاده نیز ھمراه قابیل با او بھ تبعید مي. نگردد
آیند و نشان و داغ او را در غرایز  از اخالف قابیل بھ شمار مي) رسد بایرن بھ این نتیجھ مي(ھمة ابناء بشر 

  .كند بھ صورت خشونت، جنایت و جنگ تجلي ميغرایزي كھ  –نھفتھ بھ ھمراه دارند 

نماید كھ  اي ملحد مي درام قابیل گاھي چون معارضھ و كوششي مخالفت آمیز از جانب یك شاگرد مدرسھ
ھایي دارد كھ این درام قدرت و شكوھي نظیر اثر  كتاب جامعھ را نخوانده باشد؛ ولي، در ھمان حال، لحظھ

ت كھ بایرن درام قابیل را بھ وي اھدا كرده بود، آن را ستود كما اینكھ گوتھ والتر سكا. كند میلتن را پیدا مي
  وار خویش را   انداز المپ اي چشم وقتي لحظھ

انتشار درام » .زیبایي این اثر چنانست كھ بار دیگر نظیرش را در جھان نخواھیم دید«كنار گذاشت گفت 
انگلستان   در نظر جامعة –رو شد  وغا و ابراز تنفر روبھقابیل در انگلستان، با انتقاداتي آمیختھ با خشم و غ

آمد كھ قابیل دیگري ولي از او جنایتكارتر نمودار گشتھ، جنایتكاري كھ ایمان بر پا نگھدارندة  چنین مي
  .یابد ماري بھ بایرن زنھار داد كھ خوانندگان آثارش بسرعت كاھش مي. دھد ھزاران نسل را برباد مي

از عاده شریك باوفاي زندگي قابیل ترسیم كرده است دلیل بر وجود عنصر لطف و تصویري كھ بایرن 
دھد حاكي از وجود  شفقت در سیرت خود اوست؛ ولي رفتاري كھ با آلگرا دخترش و مادر وي نشان مي

دختر بچة معصومي كھ زماني شاد بود و در آن موقع چھار . باشد عاطفگي درھمین سیرت مي شقاوت و بي
این . كرد یافت، احساس اندوه مي از اینكھ خود را چنان دور از محل اقامت ھریك از والدینش مي سال داشت

اند و دیگر تمایلي بھ  ھاپنر نیز از سرپرستي او خستھ شده  احساس برایش پیش آمده بود كھ خانوادة
اونا بیاورد، ولي بایرن كسي را فرستاد تا آلگرا را بھ نزد او در ر. نگھداري او در نزد خویش ندارند

آورده  توانست در آن شھر دختر خردسال را با خود و در كنار باغ وحش كوچكي كھ بھ گردخویش جمع نمي
آن ھم در خانة آدمي كھ بیش از آن حوصلة زیستن با بایرن را نداشت؛ مردي كھ در اثر  –بود نگاه دارد 

جویي، بایرن دخترش  مدتي اندیشیدن و چاره پس از. ارتباط با ھمسرش او را انگشت نماي مردم ساختھ بود
بھ دیري در باگنا كاوالو كھ در بیست كیلومتري راونا بود سپرد، با این گمان كھ  ١٨٢١را در اول مارس 

كاتولیك بودن . آلگرا در آنجا مصاحباني خواھد یافت، و از فرصتي ھم براي آموزش با نصیب خواھد شد
كرد، كھ اگر دخترك  اي نبود و برعكس چنین احساس مي براي بایرن مسئلھآن دیر   ھاي اداره كنندة راھبھ

اي خواھد بود، آن ھم در كشوري كھ ھر زن یك كاتولیك  در ایتالیا بدون مذھب بار بیاید در حكم فاجعھ
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در نظر . داد خداترس بود و این دینداري راحتي بھ عوالم عشقبازي و ماجراھاي عشقي خود سرایت مي
شد كسي مسیحي باشد چھ بھتر كھ مسیحي متدین و مؤمني از آب در آید؛  ھرحال اگر قرار مي بایرن، بھ

پایبند انجیل و طریقت حواریون مسیح باشد؛ در مراسم قداس حضور یابد، قدیسین را بشناسد؛ و خالصھ 
ارم آلگرا پیرو میل د«نوشت  ١٨٢١آوریل  ١٣اي بھ تاریخ  بایرن در نامھ. آنكھ یك كاتولیك تمام عیار بشود

بایرن نزد خویش چنین تصمیم گرفتھ بود » .مذھب كاتولیك رومي باشد كھ بھ نظر من بھترین مذاھب است
لیره بھ عنوان جھیزیھ ھمراه او كند تا دخترش براي پیدا  ۴,٠٠٠كھ وقتي آلگرا بھ سن ازدواج برسد، 
  .كردن شوھر با دشواري مواجھ نشود

نمود، ولي وقتي كلر كلرمنت مادر آلگرا از این امر با خبر شد شدیدًا  سب مياین ترتیب از نظر بایرن منا
شلي قبول . مخالفت ورزید، و از شلي خواھش كرد كاري كند تا بایرن بار دیگر آلگرا را بھ او بازگرداند

وارد راونا شد و بایرن با  ١٨٢١در ششم اوت . كرد بھ راونا برود تا دریابد وضع آلگرا چگونھ است
  اي براي ھمسرش  شلي در نامھ. صمیمت از او استقبال كرد

سالمت خویش را كامًال … او . حال لرد بایرن بسیار خوب است و از دیدن من ابراز مسرت كرد«نوشت 
بایرن براي شلي » .كند كھ با زندگیش در ونیز كامًال متفاوت است اي زندگي مي بازیافتھ و اكنون بھ شیوه

سازد ھرچھ زودتر بھ فلورانس یا پیزا برود، در آن  وضاع سیاسي او را ناگزیر ميتعریف كرد كھ چون ا
صورت آلگرا را نیز با خود خواھد برد و در آن حال دخترك نزدیك مادرش خواھد بود و دیدار آن دو 

شلي از این راه حل بایرن راضي شد و سپس توجھش معطوف بھ ماجرایي شد كھ مستقیمًا . آسان خواھد شد
  .داشت شد و خاطرش را سخت بھ خود مشغول مي بوط بھ خودش ميمر

از قرار معلوم الیزه پرستار سویسي آلگرا . وقتي در راونا بود خبري شنید كھ موجب حیرت و وحشتش شد
ھاپنر گفتھ بود شلي با مادر آلگرا،   بھ خانوادة) از خدمت اخراج كرده بود ١٨٢١كھ شلي او را در سال (

حاصل آن ارتباط را بھ صورت فرزندي بھ دنیا آورده   نھاني داشتھ است و كلر در فلورانس،ارتباط جنسي پ
از آن گذشتھ شلي و كلر . كند، سپرده است اي كھ از كودكان سرراھي نگھداري مي و آن بچھ را بھ مؤسسھ

درنگ  یشان حال بيشاعر متعجب و پر. اند اند و حتي او را بھ باد كتك گرفتھ آور داشتھ با مري رفتاري شرم
اي بھ مري نوشت و از او تقاضا كرد شرحي براي خانوادة ھاپنر بنویسد و ساختگي  اوت نامھ ٧در تاریخ 

اش را براي شلي فرستاد تا وي  مري نیز این كار را كرد ولي نامھ. بودن آن اراجیف را اعالم دارد
اد و ظاھرًا خیالش آسوده شد كھ بایرن آن نامھ شلي آن نامة مري را بھ بایرن نشان د. مضمون آنرا تأیید كند

در ھمان اوان، شلي دریافت كھ بایرن ھم از آن شایعات و اراجیف باخبر . ھاپنر خواھد داد  را بھ خانوادة
این موضوع موجب ناراحتي و تأثر خاطر شلي شد زیرا كھ از . بوده و ظاھرًا آنھا را باور داشتھ است

سان بود كھ آتش دوستي دیرین بین شلي و بایرن شروع بھ سردشدن كرد؛  بدین .بایرن چنان انتظار نداشت
و ھنگامي كھ بایرن از راونا عازم پیزا شد و آلگرا را ھمچنان در دیر باقي گذاشت، آن دوستي، بیش از 

  .مھري نھاد پیش روبھ سردي و بي

، ١٨٢٠در ژوئیة . با انقالب بودتغییر خاطر بایرن و تأثیرش بر دوستي وي با شلي، نتیجة اختالط عشق 
پدر ترزا موسوم بھ كنت روگروگامبا از شوراي كاردینالھا فرماني دریافت داشتھ بود كھ بھ موجب آن ترزا 

ھمسر را ھمچنان بپردازد، مشروط بر آنكھ ترزا با والدینش   توانست از ھمسرش جدا شود و شوھر نفقة مي
بایرن كھ ھنوز در قصر كنت . پدري رفت  فقت كرد و بھ خانةترزا نیز با این تصمیم موا. زندگي كند

در این میان، بایرن از پي بردن . كرد از آن پس مرتبًا بھ خانھ گامبا رفت و آمد داشت گویتچولي زندگي مي
كاربوناري . رھبران نھضت كاربوناري ھستند، خوشحال شد  بھ اینكھ گامبا و پسرش پیترو در زمرة

البي بود با ھدف براندازي سلطة اتریشیھا بر شمال ایتالیا، سلطة پاپ در ایتالیاي سازماني سري و انق
منظور از سیسیلھاي دوگانھ، (» قلمرو سیسیلھاي دوگانھ«وسطي و نفوذ بوربونھاي مستقر در ناپل بر 

 اي بھ نام ، در منظومھ١٨١٩بایرن قبل از آن تاریخ، در سال ). سیسیل است  جنوب ایتالیا و جزیرة
  گویي دانتھ از جملگي مردم پیش
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در سال . ایتالیا خواستار شده بود بھ پاخیزند و خود را از قید سلطة ھاپسبورگھا و بوربونھا آزاد سازند
اسلحھ براي   كردند وجوه الزم در تھیة ، جاسوسان اتریش بھ بایرن مظنون شدند زیرا تصور مي١٨٢٠

طلبان  اي كھ از طرف سلطنت در ھمان اوان، در اعالمیھكند؛ و  نھضت كاربوناري را بایرن تأمین مي
فوریة  ٢۴در . طرفدار اتریش بر در و دیوار راونا چسبانده شد، كشتن بایرن را نیز خواستار شده بودند

قیام سازمان كاربوناري بھ شكست انجامید و رھبرانش راه گریز پیش گرفتند؛ و از آن نواحي ایتالیا  ١٨٢١
بھ . كنت گامبا و پسرش بھ پیزا رفتند. ي اتریشیھا و پاپ و بوربونھا بود خارج شدندكھ تحت فرمانروای

خود بایرن نیز بھ پیزا وارد شد  ١٨٢١در اول نوامبر . تشویق و توصیھ بایرن، ترزا ھم بھ دنبال آنان رفت
لي نیز در آن براي و در ھتلي بھ نام كازاالنفرانچي در كنار رود آرنو مأوا گزید، این ھمان ھتلي بود كھ ش

در ھمین محل مقدر بود كھ دوستي آنان براي آخرین بار بھ محك . اش چند اطاق گرفتھ بود خود و خانواده
  .تجربھ سوده شود

XIII – تضادھا  

بایست چند بخش از منظومة  بایرن ھنوز مي. دو شاعر در این زمان بھ اوج تكامل ھنري خود رسیده بودند
ین بخشھا چنان با تلخي خصومت نسبت بھ انگلستان آمیختھ بود كھ حتي یك خوانندة ا. دون ژوان را بسراید

اثري دیگر از بایرن بھ نام رؤیایي از روز داوري كھ در . یافت باذوق فرانسوي آن را عاري از اعتدال مي
در اثر  ولي چون ساوذي،. اي بیرحمانھ، ھجوآمیز و طنزآلود بود انتشار یافت، نیز بھ شیوه ١٨٢١اكتبر 

دیگر بھ ھمین نام كھ در آوریل آن سال منتشر شده بود، بایرن را رھبر و پیشرو مكتب اھریمني در شعر 
انگلیسي خوانده بود، آن عملش حس انتقامجویي را در جان بایرن برانگیخت و بھ یاري ذوق و استعداد 

رین، از آن افسردگي رمانتیك بایرن در این اثر آخ. خاص خودش ساوذي را ادب كرد و برجاي خود نشاند
كالسیك بیشتري از   آمیختھ با ترحم بر حال خویش كھ در چایلد ھرلد نشان داده بود دوري جست و بھ جنبة

. طبعي در قضاوت دربارة دیگران، روي آورد، ولي ھنوز از مرحلة اعتدال بھ دور بود خردمندي و شوخ
تري  تر و جا افتاده طبع و حالت پختھ  ارش نوشتھ است،ھایش، بھ خصوص آنھایي كھ بھ ماري ناشر آث نامھ

اش با كنكاشي انتقادآمیز در درون خویش،  گویي تلخ و گزاینده ھا بذلھ دھد؛ زیرا در آن نامھ را نشان مي
  .گشاید چنانكھ گویي نویسنده دریافتھ است آزرم و فروتني راھي بھ خردمندي مي –مالیم شده است 

من بھ ھیچ روي، شعر و شاعران را از نظر ھوش «. داشت بایرن دربارة شعرش جانب فروتني را نگاه مي
شاید این امر نوعي تظاھر تلقي شود، ولي عقیدة راستین من چنین . دھم و خرد در ترازي واال قرار نمي

  من استعداد براي عمل … . است

شلي » .دھم تأمالت آنان كھ صرفًا رؤیابیناني ھستند، ترجیح ميرا بر ھمة تفكرات و   -سنا یا در پھنة علوم 
ستود ولي در نظرش، قسمت اعظم اشعار وي، اوھام و وسواسھاي كودكانھ جلوه  را بھ عنوان یك انسان مي

. خودش مشتاق آن بود كھ بیشتر بھ عنوان یك انسان، و نھ بھ خاطر شاعر بودنش، ارج و قدر یابد. كرد مي
پیمایي ترجیح  سوار شدن در كالسكھ را بر راه. زي دردناك از ظاھر خویش با خبر بودشخصًا بھ طر

. ساخت داد، زیرا لنگي پاي راستش نظر رھگذران را از سیماي مقبولش بھ پاي معیوبش معطوف مي مي
گذشت، بدین معني كھ  از نظر پرھیز غذایي، زندگي بایرن بین دو مرحلة افراط و تفریط در نوسان مي

كرد  گرایید، سپس براي مدتي آنقدر امساك مي آمد و بھ فربھي مي خورد كھ از دھانش برمي دتي چنان ميم
 ١٧۴با قدي در حدود  ١٨٠۶در اثر این نوسان، بایرني كھ در سال . آمد كھ از ضعف جانش برمي

با  ١٨١٨ل كیلوگرم رسیده بود و باز در سا ۶٢وزنش بھ  ١٨١٢كیلوگرم وزن داشت، در  ٨٨سانتیمتر، 
  ورزي مغرور بود، از پیروزیھایش در عشق. نمود كیلوگرم چون موجودي باد كرده مي ٩۴وزني در حدود 

بایرن مردي بود دستخوش . فرستاد  و از آن پیروزیھا گزارشھایي متكي بر ارقام براي دوستان مي
باري خویش را از دست شد و عنان اختیار و برد احساسات و عواطف؛ غالبًا برافروختھ و خشمگین مي

گوتھ در این باره چنین اظھار . ھوش و خردش درخشان ولي نااستوار و آمیختھ باعدم اعتدال بود. نھاد مي
  ».نشیند، كودكي بیش نیست در آن لحظھ كھ بایرن بھ اندیشھ و تأمل مي«: نظر كرده بود
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منظومة چایلدھرلد با ھمان حرارت  بھ ھنگام آغاز نگارش. از نظر مذھبي، بایرن در آغاز كالوینیست بود
  .كرد اظھار نظر مي» روسپي بابلي«و شوق پروتستانھاي نخستین دربارة نظام پاپي با عنوان یك 

داد و  آمد؛ ھیوم را بر او ترجیح مي از اسپینوزا خوشش مي. فلسفھ پرداخت  در دھة سوم عمر بھ مطالعة
 ١٨١١در سال » .دارم كنم ولي در ھمھ چیز شك روا مي چیز را انكار نمي من ھیچ«داشت  چنین اظھار مي

من بھ فناناپذیري شما اصًال اعتقادي «كوشید او را بھ مذھبي دیگر بگرواند نوشت  بھ دوستي كھ مي
تواند جاي  رسد كھ نمي دربارة عقیده بھ فناناپذیري روح بھ نظرم مي«؛ ده سال بعد چنین نوشت »ندارم

ر ایتالیا با اقلیم و مردم آن دیار سرسازگاري پیدا كرد، و بھ اندیشیدن در د» .ھیچگونھ شكي باقي باشد
آمد بایرن  در كلیساھا بھ صدا در مي آنجلوسوقتي صداي ناقوس . چارچوب معتقدات كاتولیكھا پرداخت

ارواح آن دیار مستولي   ھایي بر ھمة از آرامشي برخوردار شود كھ ظاھرًا براي لحظھكرد تا  آرزو مي
، نظیر )١٨٢٣در سال (در اواخر عمر » .آمدم ام كاش یك كاتولیك بھ دنیا مي غالبًا آرزو كرده«. شد مي

  .دوران كودكي، از تقدیر ازلي و از خداوند صحبت بھ میان آورد

قي نیافتھ بود، دیگر نقطة اتكایي در اختیار نداشت كھ بھ استظھار آن، در برابر گونھ پایبندي اخال  فلسفھ ھیچ
ھوش و نیروي ادراك . ساخت ایستادگي كند یا تمایالتي كھ او را منقلب و بیقرار مي  احساسات، عواطف،

ت؛ بھ یاف اي براي تسلیم شدن در برابر خواھشھاي نفس مي فارغ از تعصب و چاالك وي دالیل اغوا كننده
داد تا بھ حكمت موجود در وضع موانع و  گونھ فرصتي نمي بیان دیگر مزاج و فطرتش بھ عقل وي ھیچ

ظاھرًا بایرن توانست بر تمایالت ھمجنس بازي خود غلبھ كند و بر . اجتماعي بیندیشد  مقررات بازدارندة
ولي در مقابل . ري جایگزین سازدآنھا سرپوش بگذارد و آن تمایالت را با دوستیھاي گرم و آمیختھ با وفادا

پروایي و  جذابیت خواھر ناتنیش نتوانست مقاومت آورد؛ و در منظومھ چایلدھرلد، با وضعي حاكي از بي
  :گوید، عشقي براي گستاخي دربارة عشقش سخن مي

  یك سینة گرم و لطیف 

  كھ با سینة خودش با پیوند مستحكمتري بستگي داشت

  .داشت قرر مينسبت بھ پیوندي كھ كلیسا م

بایرن كھ توسط جامعة انگلیسي، بھ خاطر پا فراتر نھادن از حدود مجاز یا از آن جھت كھ نتوانستھ بود بر 
تزویر و دو «روي اعمال و گفتار خود سرپوش ظریفي از ریا بگذارد، محكوم شناختھ شده بود، علیھ 

: كرد لیسي بھ عنوان ھجو چنین یاد مياز طبقات ممتاز انگ. و زھدفروشي انگلیسي اعالن جنگ داد» رویي
كشي از كارگران را توسط صاحبان  استثمار و بھره» .تشكیل شده از دو قبیلة عظیم سرخران و ملوالن«

  :شد شمرد و گاھي خواستار انقالب مي ھا محكوم مي كارخانھ

  و شاھان را،» !خدا شاه را نجات دھد«

  .بیش از این حاضر شوند چنین كنندزیرا اگر چنین نكند، شك دارم از آنكھ مردم 

  خواند، شنوم كھ چنین مي كوچكي را مي  گمان دارم صداي پرندة

  …مردم اندك اندك نیرومندتر خواھند شد، 

  و انبوه جمعیت 

  …. سرانجام، جملگي از تقلید صبر ایوب بھ جان آیند
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  .»اف بر تو«گفتم  با طیب خاطر مي

  اگر در نیافتھ بودم كھ انقالب،

  .تواند زمین را از آلودگي دوزخ نجات بخشد ط انقالب، ميو فق

این احوال، پس از تأملي بیشتر، بایرن دریافت كھ تمایل و كششي نسبت بھ دموكراسي احساس   با ھمة
نسبت بھ تودة مردم اعتمادي نداشت، و از آن بیمناك بود انقالب، بھ دنبال خود، یك حكومت . كند نمي

اشراف كھ   در حكومت طبقة. راتب بدتر از وجود پادشاه یا پارلمنت خواھد بودآورد كھ بم خودكامھ مي
اصالت داشتھ باشد فضیلتي سراغ كرد و آرزوي روي كار آمدن یك آریستو كراسي از افراد خردمند تربیت 

  خودش. شده و كار آمد و مھذب در دلش پدیدار شد

خیلي زود جلو ھر گونھ فرض و التزام آشنایي و برد كھ یك لرد است، و  گاه ازیاد نمي  شخصًا، ھیچ
دانست كھ در روابط اجتماعي، رعایت فاصلھ، بھ  او مي. گرفت خودماني بودن برمبناي تساوي را مي

  .شد بخشید و موجب برقرار ماندن احترام مي كیفیات زندگي حالتي فریبنده مي

ماني كھ ناپلئون خود را امپراطور نخوانده و تا ز. ناپلئون بھ اقتضاي رویدادھا دگرگون شد  نظرش دربارة
برگزیده بین پادشاھان و   برگرد خویش القاب و عناویني فراھم نیاورده بود، بایرن او را بھ صورت واسطة

نخستین و آن ھجومھاي غیرمنطقي بھ   رغم آن كارھاي نسنجیدة حتي، علي. نگریست ھاي مردم مي توده
سپس امپراطور . كرد كھ ناپلئون بر حكومتھاي سلطنتي اروپا فایق آید اسپانیا و روسیھ، بایرن دعا مي

گیري از مقام سلطنت، چرا خودش را نكشتھ  داد كھ بھ جاي كناره شكست خورده را مورد سرزنش قرار مي
ولي وقتي ناپلئون از جزیرة الب بازگشت، بایرن بار دیگر دعا كرد وي در مصاف علیھ دول متحد . بود

برانداختن «شش سال بعد، وقتي از مرگ ناپلئون با خبر شد، با لحني سوگوار گفت . روز شوداروپایي پی
  ».ایم از آن زمان ما برده و اسیر احمقھا بوده. اي بود كھ بر سرم فرود آمد وي در حكم ضربھ

توانست بھ صورت  شد مي وقتي دستخوش خشم مي. آوري از خطاھا و فضایل بود بایرن ممزوج شگفت
خشن و بیرحم درآید؛ در حالت عادي، معموًال مردي مؤدب، با نزاكت، با مالحظھ، و سخاوتمند بود  آدمي

لیره را بھ نام رابرت داالس  ١,٠٠٠التصنیفي بھ ارزش  كرد؛ حق پروا بھ دوستان نیازمندش كمك مي بي
ترزا . یابدلیره دیگر موجب شد كھ فرانسیس ھاجسن از ورشكستگي نجات  ١,٠٠٠بخشش . انتقال داد

دید بایرن را در سراسر نھصد صفحة كتابش بھ  گویتچولي كھ ظرف چھار سال، تقریبًا ھر روز او را مي
یك فرشتة بزرگ «بایرن بھ مراتب بیشتر از كولریج مصداق . كند واقعي توصیف مي  عنوان یك فرشتة

این عیوب . كشید اه ميبود، زیرا كھ در گوشت و خونش لغزشھا و عیوب موروثي را ھمر» آسیب دیده
كرد و این كار را با گستاخي در رفتار، فیضان و  ساخت یا آنھا را جبران مي گر مي موروثي را جلوه

سالخورده را چنان   داد، تا بدان حد كھ گوتة فوراني در شعر و ناشي از یك اندیشھ عصیانگرانھ انجام مي
  .نامید» قرن ما بزرگترین نابغة ادبي«تحت تأثیر قرار داد كھ او را 

چھ كسي خواھد گفت : اثر نبود نامید؛ البتھ چندان ھم بي» اثر بي  فرشتة«در مقام مقایسھ، شلي را باید 
برگھاي گسترده و پراكنده از افسون و جادوي شعر وي، بخشي از آن بذرھایي را بر زمین نیفشاند تا از آن 

تصمیم حق رأي و اصالحاتي   تكنولوژي و فلسفھ،نھالھاي تساھل مذھبي، آزادي زنان، پیروزي علوم در 
» انگیز قرن شگفت«در نظام پارلماني بروید و تنومند شود و از بركت آن نھالھا قرن نوزدھم را بھ عنوان 

  در نیاورد؟

  جسمي داشت، و خواھشھاي آن دست كم . اي بھ صورت انسان بود از اینھا گذشتھ، شلي كامًال فرشتھ
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ي الغر اندام و پیوستھ گرفتار رنجوریھا و دردي در پشت بود كھ كمتر دست از سرش آدم. بھ میان آوریم
تر  ھاي بروني و دروني، حساس بود و حتي حساس البتھ بھ وضعي استثنایي در برابر انگیزه. داشت برمي

ن تو از م«: وي را بھ كلر كلرمنت بھ یاد بیاوریم ١٨٢١ژانوایھ  ١۶مورخ   نامة. نمود از بایرن مي
  آورم؟ در وزش باد، در نور، در ھوا، در رایحھ گلھا، و ھمة پرسي شادیھایم را در كجا بھ دست مي مي

  ».دھد اینھا مرا با ھیجاني شدید تحت تأثیر قرار مي

در این باب بھ ویلیام  ١٨١٢  ژانویة ٢٨  در نامة. نظیر ھمگي ما، ولي شدیدتر، شیفتة خویش بود  شلي نیز،
شلي با روي آوردن بھ » .آید كھ خودپرستي من پایان ناپذیر است بھ نظر مي»  :تراف كردگادوین چنین اع

گادوین و خواستار شدن از ھمسرش، ھریت، بھ قبول مقام خواھري در روابطش با وي، در جھت  مري
سفھ و داشت، و با بیان این نكتھ كھ ھریت از مري كمتر با فل ارضاي تمایالتش نظیر ھر آدم فاني گام برمي

  دربارة. داشت گذشت بیشتر پرده برمي ایدآلھاي وي توافق و سازگاري دارد، از آنچھ در درونش مي
در دوستي تا پایان وفادار و با . انگاشت اي فروتر از شعر بایرن مي شعرش فروتن بود، و آن را در مرتبھ

اي  شما جملگي بھ شیوه«: وقتي بایرن، مرگ شلي را بھ ماري گزارش داد، چنین نوشت. مالحظھ بود
این مرد، بدون شك نیكترین و خاكسارترین مردي بود كھ . شلي دستخوش اشتباه بودید  بیرحمانھ دربارة

شلي را آدمي   ھاگ،» .كس را سراغ ندارم كھ در مقام مقایسة با وي، جانوري بیش نباشد ھیچ. شناختم مي
كرد؛ كسي كھ خیلي زود مستغرق در تفكر  ميكند كھ قول و قرارھایش را فراموش  نامنظم معرفي مي

انگاشتند،  او را معموال آدمي غیرعملي و ناوارد مي. سپرد شد و زمان و مكان را بھ دست فراموشي مي مي
حقوق خود نسبت بھ میراث پدربزرگش   خورد، و دربارة ولي در مسائل مربوط بھ پول بسادگي فریب نمي

  . وردحداكثر كوشش و مجاھدت را بھ عمل آ

كامال عقالني باشد و كمتر از آن شوخ طبعي نصیب   شلي آدمي حساستر از آن بود كھ بتواند یك اندیشندة
فریفت و بھ  آنچھ او را دائمًا مي. ھاي خویش را مورد پرسش قرار دھد داشت كھ درستي یا نادرستي اندیشھ

ھاي كوچك  ایسھ با بھبودھا و نكتھكشانید تصور و تخیل بود؛ واقعیت از براي او در مقام مق اغوا مي
شد تا از آن بگریزد و بھ  كرد كھ متمایل بدان مي امیدبخش قابل درك، چنان دلتنگ كننده و ناھنجار جلوه مي
كرد شاھان، وكالي دادگستري  شلي پیشنھاد مي. كشتزارھا و باغھاي بھشتي پدید آمده از رؤیاھایش پناه برد

برد بھ سوي گیاھخواري كشانیده  نیایي كھ ھنوز در مرحلھ شكار بھ سر ميو كشیشان كنار گذارده شوند؛ د
شلي در این آزاد بودن عشق . قیدھا و موانع قانوني آزاد و رھا گردد  شود؛ و عشق بین زن و مرد از ھمة

. كرد گونھ مانع و اشكالي تصور نمي شناسي انسان، ھیچ زیست  بین زن و مرد از نظر فطرت آدمي یا سابقة
شلي بر این باور بود كھ «: گفت ھمسر بیوة شلي كھ ھنوز عشق وي را در دل داشت دربارة شلي چنین مي

گونھ اثري از شر و پلیدي نباشد و اگر چنین كند اثري از شر و  انسان فقط باید اراده كند و بخواھد تا ھیچ
  شلي این باور را با شوقي … . پلیدي بر جاي نخواھد ماند

انگاشت جز آنكھ یونانیان را جزء كساني كھ بھ  تاریخ را تقریبًا نادیده مي» .پروراند ميسوزان در جان 
ستود و در این مورد نیز بردگان را، كھ در ھمان دوران كمال مطلوب وجود  كمال مطلوب رسیده بودند مي

  .انگاشت داشتند، نادیده مي

بریم كھ مرگ ھرگز بھ او  شویم زیرا از یاد مي ميروي  اختیار دستخوش زیاده ما در ساده پنداشتن شلي بي
ھم بایرن و ھم شلي، بھ خاطر فرا رسیدن مرگ نابھنگام و زودرسشان، در . مجال نداد بھ حد كمال برسد

. شوند گر مي نظر ما بھ عنوان شاعران رمانتیك و چون مظھر خدایان نھضت رمانتیسم در انگلستان جلوه
كار از كار در  رسیدند احتماًال دو شھروند محافظھ بھ شصت سالگي مي كرد و چنانچھ عمرشان وفا مي

كردند كھ بسا از آنچھ مرگ رمانتیك زودرس  آمدند و در نظر ما در تاریخ ادبیات مقامي پیدا مي مي
  .نمود نصیبشان ساختھ بود فروتر مي

بھ صورت انساني راستي را كھ آتش دروني شلي در بیست و ھشت سالگي چنان فروكش كرده بود كھ 
اي اساسي و معتبر تحت عنوان نظري  ، رسالھ١٨٢٠در سال . نمود آمیز مي برخوردار از یك اعتدال احترام
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شاعران و »  :در آن رسالھ چنین اظھار نظر كرد. فلسفي دربارة اصالحات نوشت كھ سال بعد انتشار یافت
شاعران، بھ خاطر آنكھ صداي تصور و تخیل » .ددنیا ھستن  فیلسوفان، قانونگذاران بھ رسمیت شناختھ ناشدة

ھایي كھ گاه  آفریند؛ اندیشھ ھاي بدیھي مي تخیل و تصوري كھ در بین ابتذالھاي فراوان آدمیان اندیشھ. ھستند
فیلسوفان نیز بھ خاطر آنكھ بھ مسائل . انگیزد تا دست بھ تجربھ بیازند و پیش بروند بھ گاه آدمیان را برمي

اندازھاي سالھاي  سازند و چشم تعقل و استدالل آرام و آمیختھ با خونسردي را وارد مي اجتماعي، عادت
شلي نیز، نظیر بایرن و ھر موجود انساني و مھذب آن زمان، از . گسترانند آینده را در برابر مردم مي

تجویزھاي و ھمچنین از آن . ھا در انگلستان دچار طغیان و برآشفتگي شده بود شرایط كارگران كارخانھ
گفت چگونھ جلو ازدیاد جمعیت را بگیرند ولي  عاري از شفقت و انسانیت مالتوس سخت برآشفتھ بود كھ مي

یعني كھ ببینند چند نفر در جستجوي كار براي  –تعیین دستمزدھا را بھ دست عرضھ و تقاضا بسپارند 
م پروتستانھا و ھم كاتولیكھا را شلي ھ. آیند دست یافتن بھ شكلھاي موجود درصدد رقابت با یكدیگر برمي

داد زیرا بھ زعم وي این گروھھا ھر دو در بھ كار بردن روح مسیح در روابط بین  مورد نكوھش قرار مي
سبك سازند   پیشنھاد كرد وامھاي دولت را با وضع عوارضي براغنیا،. غني و فقیر دچار شكست شده بودند

ور پرداخت بھرة سالیانھ آن وامھا متوسل بھ مالیاتھاي سنگیني تا ناگزیر نشوند براي تأمین اعتبار بھ منظ
 ١۶٨٩شلي متذكر این نكتھ بود كھ افزایش جمعیت بین . آید شوند كھ فشارش بردوش عموم مردم وارد مي

نسبت رأي دھندگان را بھ آنان كھ حق رأي ندارند بسي دگرگون ساختھ است تا بدانجا كھ انتخاب  ١٨١٩و 
مردم را از برخورداري از   منت در اختیار اقلیتي باز ھم محدودتر قرار گرفتھ و عمال عامةنمایندگان پارل

ھاي آن را در قانون و زمان  بخشود زیرا كھ پایھ او آریستو كراسي را مي. چنان حقي محروم ساختھ است
  شاید با نظري بھ (یافت و  استوار مي

كرد؛ و، در   وع انتقال تدریجي و معتدل ثروت را تجویز ميیك ن) شدند كھ در آینده در خاندان شلي پیدا مي
صاحبان صنایع، بازرگانان و بانكداران بھ چشم حقارت   ھمان حال، در توانگرساالري افزاینده و رشدیابندة

كرد،  اعتنایي دولتھا و حكومتھا را بھ اصول اخالق، بدان صورت كھ ماكیاولي تجویز مي بي. نگریست مي
سیاست فقط آن زمان از صحت و عافیت برخوردار است كھ بر اصول »  :پذیرفت د و نميشمر مذموم مي

یك جمھوري كھ «كرد  درخواست مي» .سیاست در واقع اخالق ملتھاست. اخالق استوار باشد و اداره شود
در ھمان حال نظیر مربي و مرشدش، » .در آن فقط یك مجلس قانونگذاري وجود داشتھ باشد مستقر شود

كرد؛ ناپلئون كنسول  از انقالب فرانسھ دفاع مي. داد یام گادوین، علیھ انقالب ھمراه با خشونت اندرز ميویل
كرد؛ و از شكست فرانسویان در واترلو تأسف خود را ابراز  ستود؛ ناپلئون امپراطور را مذمت مي را مي

  .داشت مي

در . ناشري پیدا نشد ١٨۴٠، تا سال )١٨٢١(براي اثر منثوري كھ شلي تحت عنوان دفاع از شعر نگاشت 
این اثر، شاعري كھ بھ دست خویش خود را بھ عزلت و انزوا كشانیده بود، فیلسوفان را بھ كنار نھاده و 

وي این باور . برد ستاید و مقامشان را باال مي  مي» قانونگذاران واال مرتبة دنیا«شاعران را بھ عنوان 
ما دالیلي براي قبول «: پرومتئوس از بند رستھ چنین بیان داشتھ بود منظومة  آرامش دھنده را در دیباچة

این عقیده داریم كھ نویسندگان بزرگ دوران ما ھمراھان و پیشقدمان برخي از دگرگونیھاي غیر قابل 
عقایدي كھ موجب قوام و استحكام آن   تصور در اوضاع و احوال اجتماعي ما ھستند و یا بیان دارندة

برقھایي را كھ در آن گرد آمده و متراكم شده است از خود تخلیھ   ابر ذھن،. آیند بھ شمار ميدگرگونیھاست 
» .رود بزودي چنین شود كند و توازن بین نھادھا و عقاید اكنون در حال برقرار شدن است یا انتظار مي مي

مندانھ، دوراني فراموش دوران ما از نظر پیشرفتھاي ذھني و ھوش»  :افزاید در دفاع از شعر، شلي چنین مي
و شاعراني ] كانت، فیشتھ، ھگل، شلینگ، و گادوین[ناشدني است و ما ھم اكنون در بین چنان فیلسوفان 

كنیم، كھ از زمان آخرین تالش ملي براي بھ  زندگي مي] گوتھ، شیلر، وردزورث، كولریج، بایرن و شلي[
شعر و فلسفھ پدید آمده است در   كھ در زمینةھركس   ،)١۶۴٢سال (دست آوردن آزادیھاي مدني و مذھبي 

  ».رسد مقام مقایسھ بھ پاي فیلسوفان و شعراي زمان ما نمي

شاعران و فیلسوفان داشت، نقش علوم را كھ از نو بھ قالب ریختن   شلي، برعكس نظري كھ دربارة
دربارة پیشرفت علوم . آورد نمود بھ حساب مي ھا و نھادھا را آغاز كرده بود كمتر از آنچھ واقعًا مي اندیشھ
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داد مواظب باشند مبادا این  وي زنھار مي  داد،  شلي، صرفًا ابزارھاي انسان را ترقي مي  كھ بھ عقیدة
زیرا اگر . ادبیات و فلسفھ كھ ناظر بھ تعالي ھدفھاي انساني است پیشي گیرد  پیشرفت بر ترویج و توسعة

بھ كارگیري مطلق استعدادھا و «وید، نتیجھ آن خواھد بود كھ چنین شود و علوم بر ادبیات و فلسفھ پیشي ج
  شود كھ آن شمار اندك زیركھا بیش از پیش غني شوند و بھ  موجب مي» تواناییھاي مناسب

شلي كھ بار دیگر افالطون را . گادوین نیز تسري یافت  نارضایي شلي از وضع پدر زن دومش بھ فلسفة
، از تعبیر ناتورالیستي طبیعت )یون را از این فیلسوف ترجمھ كرده بودمھماني و ا  رسالة(كشف كرده بود 

در این زمان در اعتقاد بھ صالحیت جامع . و حیات بھ تعبیر معنوي و روحاني از آن دو دست یافت
. االطراف خرد شكي برایش حاصل شده بود و آن شوقي را كھ نسبت بھ الحاد داشت نیز از دست داده بود

كشید؛  بر مذھب استوار بر ماوراءالطبیعھ دست مي  شد، از حملة عمرش بھ سي نزدیكتر مي بتدریج كھ سال
اندیشید؛ بدین معني كھ طبیعت را شكل بروني یك  و در این موقع، تا حد زیادي شبیھ وردزورث جوان مي

توانست  مي آمد كھ حتي یك نوع فناناپذیري و خلود نیز بھ نظرش مي. انگاشت روح دروني شامل و نافذ مي
شود  دھد و بھ شكلي دیگر متجلي مي نیروي حیاتي در فرد، بھ ھنگام مرگ، تغییر جا مي: وجود داشتھ باشد

  .میرد ولي ھرگز نمي

XIV – ١٨٢٢- ١٨٢١: آنچھ در پیزا گذشت  

بایرن، زماني كھ بھ پیزا رسید دوران ماجراھاي عشقي و جنسي خود را پشت سر نھاده بود، مگر در 
انگاشت، از جملھ  برخي از آن ماجراھا را ھنوز در عالم تصور، درخشان و غایت مطلوب مي خاطره كھ

كرد ولي  دون ژوان، در پیزا، ترزا گویتچولي ھنوز با بایرن زندگي مي  در منظومة» ھایده«در داستانھاي 
ا دوستان خود یا بایرن در اینجا اغلب اوقاتش را ب. آن صمیمیت و نزدیكي گذشتھ رو بھ زوال گذارده بود

داد و در این مھمانیھا  براي این جمع دوستان ھر ھفتھ مھماني شامي ترتیب مي. گذرانید با دوستان شلي مي
كرد و در مواضع فكري  شلي در این مھمانیھا شركت مي. آمد از ھر در صحبت و بحث آزاد بھ میان مي

پرواي مھمانان  ، و آنگاه كھ نوبت میگساري بيماند خود بھ ھنگام استدالل، مؤدبانھ ولي استوار برجاي مي
ترزا كوشید بھ زندگي آرام و یكنواخت خود معنایي بخشد و بدین منظور . گفت رسید مجلس را ترك مي مي

با مري شلي طرح دوستي ریخت، و براي آنكھ مصاحبتش با این دوست تازه كھ اھل فضل بود مطبوع و 
بایرن از روي آوري بھ مطالعھ چندان راضي نبود، زیرا وي . داختتاریخ پر  قابل دوام باشد بھ مطالعة

  .داد كھ فھم و كمال روحیشان فروتر از جذابیت جسمي آنان باشد ھمیشھ زناني را ترجیح مي

كلر، مادر آلگرا، متضرعانھ از مري شلي . در این زمان بایرن آلگرا را بھ دست فراموشي سپرده بود
اي طرح كنند و بھ راونا بروند، دخترك را بربایند  اید تا از آنجا دو نفري نقشھدرخواست كرد بھ فلورانس بی

شلي اجازه نداد مري با این نقشھ ھمراھي . و او را بھ محلي با آب و ھواي سالمتر و زندگي متنوعتر ببرند
ري كھ در نتیجة ابتالي بھ ماالریا در دی ١٨٢٢آوریل  ٢٠سپس خبر آمد كھ آلگراي پنجسالھ در . كند

  این رویداد موجب. كرد در گذشتھ است زندگي مي

اندكي قبل از آن رویداد، در بھار ھمان سال، شلي در . شد كھ سردي دوستي شلي با بایرن افزایش یابد
تمایالت و مشربھاي خاصي در سیرت بایرن، صمیمیت نزدیك و «: ھانت نوشتھ بود اي براي لي نامھ

. سازد ناپذیر مي  براي من تحمل –یت و نزدیكي من نسبت بھ او است استثنایي با وي را منظورم صمیم
كنم و بھ حسن نیت و تشخیص صواب  دوست بسیار عزیزم، تا ھمین اندازه موضوع را بھ تو اعتراف مي

  ».تو اعتماد دارم

ھانت  شلي كوشید تا عدم رضایت خاطر خویش را پنھان نگاه دارد زیرا كھ بایرن را وادار كرده بود از لي
اي را بھ نام لیبرال كھ قرار بود شلي و بایرن بھ راه بیندازند  دعوت كند بھ پیزا بیاید و سردبیري مجلھ

كار كوارترلي ریویو  مجلة لیبرال را آن دو بدان منظور علم كردند كھ در برابر مجلة محافظھ. برعھده گیرد
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اش از لندن بھ  ھانت و خانواده. كستھ حوالھ كردھانت ورش لیره براي لي ٢۵٠بایرن مبلغ . بھ مقابلھ برخیزد
شلي نیز قول داد بھ پیشباز وي . بھ لیوورنو در ایتالیا برسند ١٨٢٢راه افتادند، بدان امید كھ تا اول ژوئیھ 

  .برود

از نظر ظاھر، ششماه اول آن سال سرنوشت ساز در دوستي دو شاعر، براي ھر دوي ایشان دوران 
زني با  در یك باشگاه طپانچھ. رفتند راني مي ھر روز بھ اتفاق ھم بھ گردش و كالسكھ تقریبًا. دلپذیري بود

شلي از نظر . پرداختند و از این بابت ھر دو ھمپایھ بودند یكدیگر بھ تمرین و مسابقة تیراندازي مي
سالمت «: اي براي پیكاك نوشت در ھمین اوان شلي ضمن نامھ. رسید گیري تقریبًا بھ پاي بایرن مي نشانھ

ام را درمان بخشد،  تواند ضعف كیسھ من بھتر است؛ از دلمشغولیھایم كاستھ شده؛ و گرچھ ھیچ عاملي نمي
. چنانكھ صاحب كیسھ نیز ھمین وضع را دارد –دھد  ام ھمچنان بھ یك زندگي در حال مرگ ادامھ مي كیسھ
نیست، این كیسھ ھمیشھ تھي است ولي ھرگز نھ آن اندازه تھي كھ  فورتوناتوس  شباھت بھ كیسة ام بي كیسھ

با آنكھ بایرن از (در ژانویة آن سال، مادرزن بایرن در گذشت و براي او » .چیزي در آن یافت نشود
لیره عایدي داشت و، بدین ترتیب،  ٣‘٠٠٠امالكي بھ میراث گذاشت كھ سالي ) ھمسرش جدا شده بود

درنگ سفارش ساختن یك  بایرن كھ از آن میراث بر سر شوق آمده بود بي. درآمدھاي بایرن فزوني گرفت
جان ترالوني را نیز بھ عنوان ناخداي آن . قایق تفریحي بزرگ و مجلل داد تا در لیوورنو برایش آماده كنند

نام گذارد و از شلي و دوستان » بولیوار«آن قایق را بھ افتخار انقالبي مشھور امریكاي جنوبي . رگزیدب
گامبا ملحق شوند و جملگي   اش بھ نامھاي ادوارد ویلیامز و تامس مدوین دعوت كرد تا بھ او و خانوادة تازه

ركًا یك قایق شراعي سفارش داده بودند شلي و ویلیامز مشت. در تابستان بھ سیر و گشتي با آن قایق بپردازند
این قایق شراعي داراي بیست و ھفت متر طول بود و دكل اصلي . لیره برایشان ساختھ شود ٨٠كھ بھ بھاي 

  آن

نامید ولي مري نام آن را بھ » دون ژوان«ترالوني آن قایق شراعي را . نزدیك سھ متر ارتفاع داشت
  .تغییر داد» آریل«

بود سراسر تابستان را بھ قایقراني روي دریا بگذراند، ویالي معروف بھ ویالي دوپوي بایرن كھ امیدوار 
ھایشان، منزلي را بھ نام  شلي و ویلیامز نیز براي خود و خانواده. را نزدیك لیوورنو در اختیار گرفت

جنوب كیلومتري  ۶۵خلیج سپتسیا در   این محل در كرانة. كازاماگني در نزدیكي لریچي اجاره كردند
ھایشان بھ منزل جدید نقل مكان كردند و  ، شلي و ویلیامز با خانواده١٨٢٢آوریل  ٢۶در . لیوورنو واقع بود

  .در آنجا منتظر ماندند تا قایق سفارشي حاضر و تحویل داده شود

XV – ١٨٢٢شلي،   :قرباني  

مكاني كھ تا . را برگزیند توانست موجب شود شلي مكاني چنان پرت و دور افتاده فقط یك جذبة شاعرانھ مي
اي بزرگ بود كھ ھر  كازاماگني، خانھ. آن حد براي گذراندن دوران تعطیلي، دور افتاده و ناسازگار باشد

توانستند در آن زندگي كنند، ولي از مبل و اثاث عاري بود، و از نظر ساختمان نیز كھنھ  دو خانواده مي
نگریست و  صور در جنگل بود و از جلو بھ دریا مياز سھ طرف مح. نمود و رو بھ ویراني داشت مي

بوران و تندباد، «: آورد مري شلي بعدًا چنین بھ یاد مي. رسید امواج خروشان دریا، گاه تا آستان در خانھ مي
تر و  بومیان ساكن این ناحیھ از خود مكان بیگانھ. نخستین چیزھایي بود كھ ورود ما را خوشامد گفت

اي دور افتاده در دریاھاي جنوب  حتي اگر كشتي ما شكستھ بود و بر روي جزیزه. دنمودن ناسازگارتر مي
  » .توانستیم خود را تا آن اندازه دور از تمدن و آسایش احساس كنیم افكنده شده بودیم، نمي

ویلیامز كھ در نیروي دریایي خدمت كرده بود و . ، از جنووا رسید»آریل«مھ قایق شراعي  ١٢در تاریخ 
ھ ھنوز شناگري نیاموختھ بود، از دیدار قایق بسي شاد شدند و از آن پس بسیاري از بعد از ظھرھا یا شلي ك

گاه آن چنان سالم  تا آن زمان شلي ھیچ. پرداختند ماندند و در امتداد ساحل بھ قایقراني مي سرشبھا در آن مي
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ھمسرانشان نیز بھ آنان ملحق گاھي . كرد و سرحال نبود و آن اندازه احساس خوشبختي و سبكباري نمي
كرد و از این بابت ناخشنود بود  شدند، ولي مري كھ بار دیگر حاملھ شده بود، غالبًا احساس رنجوري مي مي

  .را ببیند  ھاي حاكي از شكایت پدرش، گادوین، گذاشت نامھ كھ شلي نمي

ذرانید، بھ سرودن آخرین گ ماند و چھ در ساعاتي كھ برروي قایق مي شلي، چھ ساعاتي كھ در خانھ مي
مصرع آن، در  ۵۴۴كھ پس از سرودن » پیروزي حیات«اي بھ نام  منظومھ. پرداخت خویش مي  منظومة

اي از  خورد زیرا در آن سلسلھ در این منظومھ پیروزیي بھ چشم نمي. نتیجة سفر آخرین شاعر، ناتمام ماند
  ظھر شكستكند، كھ جملگي م آدمیان را با الگوھاي مختلف توصیف مي

خیزد تا بیھودگي و  اي از روسو برمي ، سایھ٨٢در مصرع . و تباھي ھستد و با شتاب بھ سوي مرگ روانند
افالطون، قیصر، قسطنطین،  –دھد  ھاي مشھور تاریخ را نشان مي شلي چھره. بالھت تمدن را بیان دارد

نگ آوردن ثروت یا قدرت گرفتارند وار براي بھ چ كھ چگونھ جملگي درھمان شتاب دیوانھ –ولتر، ناپلئون 
  .كند و آنگاه شاعر بھ عنوان تنھا گریزگاه رستگاري، بازگشت بھ یك زندگي ساده و طبیعي را توصیھ مي

اندیشة خودكشي بھ مغزش خطور  ١٨٢٢ژوئن  ١٨پس از آنكھ در . شلي ھنوز بھ سي سالگي نرسیده بود
  :نویسد اي بھ ترالوني مي كند، در نامھ مي

ا آدم اھل علمي برخورد كردي كھ بتواند اسید سیانیدریك فراھم كند یا روغن عصارة بادام تلخ را بھ اگر ب
در بھاي این … . دست آورد، كمال مھر و محبت تو خواھد بود مقدار كمي از آن برایم تھیھ كني و بفرستي

ل حاضر بھ ھیچ روي نیت و دانم بھ تو بگویم كھ در حا الزم نمي… . دارو ھر مبلغ الزم باشد خواھم داد
كنم برایم موجب بسي آرامش خاطر خواھد بود كھ آن كلید طالیي  قصد خودكشي ندارم ولي اعتراف مي

  .ورود بھ وثاق آسایش جاویدان را در اختیار داشتھ باشم

 شاید بھ خاطر كمك بھ ھمسر رنجورش بود كھ شلي از كلر كلرمنت دعوت كرد از فلورانس بیاید و تابستان
كلر در اوایل ماه ژوئن از راه رسید و این درست زماني بود كھ بھ . را نزد آنان در كازاماگني بگذارند

در . كاري كھ نزدیك بود بھ بھاي جان مري نیز تمام شود –كمك مري بشتابد تا او جنین خود را سقط كند 
دستخوش كابوسي چنان  ژوئن، شلي كھ اعصابش سخت درھم ریختھ و نزدیك بود از پاي درآید شبي ٢٢

  .كشید از اطاقش بھ سوي مري روي آورد اختیار در حالي كھ جیغ مي وحشتناك شد كھ بي

اند و در نظر دارند با یك كشتي مسافري  اش بھ جنوا رسیده ھانت و خانواده در اول ژوئیھ خبر رسید كھ لي
كھ مشتاق بود بھ دوست باوفایش  شلي. محلي از جنووا بھ لیوورنو بیایند و خود را بھ بایرن برسانند

خوشامد بگوید، و زحمت بایرن را در پذیرایي وي بكاھد و شوق رو بھ زوال شریكش را در بھ راه 
درنگ برآریل سوار شود و ھمراه ویلیامز عازم لیوورنو  انداختن مجلة جدید افزایش دھد، بر آن شد كھ بي

دو یا سھ مرتبھ شلي را «. مان اول بھ دلش بد آمده بودگرفت و از ھ مري آن سفر را بھ فال نیك نمي. شود
  ».وقتي ھم سرانجام بھ راه افتاد نتوانستم خودداري كنم و گریة تلخي سردادم… . صدا زدم تا برگردد

شلي و ویلیامز با قایق شراعي آریل ظھر روز اول ژوئیھ كازاماگني را ترك گفتند و ھمان روز ساعت نھ 
شلي با وجد بسیار بھ ھانت خوشامد گفت ولي از اینكھ دریافت . ھ لیوورنو رسیدندبعداز ظھر بھ سالمت ب

اند ھرچھ زودتر قلمرو آن والیت را ترك گویند و  مقامھاي والیت توسكانا بھ گامبا و پسرش دستور داده
ا در بایرن نیز چون مصمم بود بھ دنبال ترزا برود در نظر داشت در اولین فرصت لیوورنو را ترك كند ت

  –جنووا بھ ترزا ملحق گردد، افسرده 

ھانت گذاشتھ بود محترم بشمارد و بھ  با ھمة این احوال، بایرن موافقت كرد قراري را كھ با لي. خاطر شد
شلي نیز در . ھانت اجازه دھد در عمارت كازاالنفرانچي در پیزا فرود آیند و در آنجا سكنا گزینند خانوادة
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اش بھ پیزا رفت، خیالش از بابت استقرار و اسكان آنان آسوده شد و سپس روز ھفتم  معیت ھانت و خانواده
  . ژوئیھ بار دیگر بھ لیوورنو بازگشت

ویلیامز توصیھ كرد ھر . صبح دوشنبھ ھشتم ژوئیھ بھ خرید سوغاتي براي ساكنان كازاما گني سپري شد
كپتین . وزید استفاده كنند فق كھ در آن ساعت بھ جانب لریچي ميچھ زودتر برگردند تا از جریان باد موا

كرد  بیني ھوایي طوفاني در دریا مي رابرتس، ناخداي قایق تفریحي بولیوار براي بعد از ظھر آن روز پیش
ولي ویلیامز اصرار داشت . و بھ شلي و ویلیامز اندرز داد سفر بازگشت خود را یك روز بھ تأخیر اندازند

شلي پذیرفت و بعد از ظھر ھمان روز ھمراه با ویلیامز و چارلز و یویان ملوان با قایق . راه افتندزود بھ 
  .آریل راھي شدند

حدود ساعت شش و نیم بعد ازظھر آن روز طوفان سھمگیني ھمراه با رعد و برق و باران برخلیج سپتسیا 
. بھ بندرگاه رساندند و لنگر انداختندمستولي شد بھ طوري كھ صدھا قایق و كشتي كوچك شتابان خود را 

در كازاماگني، طوفان چنان مھیب بود كھ آن سھ زن چشم بھ راه بازگشت مسافران، خود را با این گمان 
اند بلكھ منتظر ھستند تا  ساختند كھ شلي و ویلیامز از لیوورنو راه نیفتاده دادند و آسوده خاطر مي تسلي مي

عذاب و «: مري بعدًا چنین نوشت. ھ، چھارشنبھ و پنجشنبھ سپري شدشنب سپس سھ. طوفان آرام گیرد
. رود اي با پربارترین قدرت تخیلي بنگارد فراتر مي ھا از ھر داستاني كھ نویسنده نگراني واقعي این لحظھ
دور افتاده، فطرت وحشي و عاري از ھمدردي ساكنان آن روستاي ھمسایھ، و   انزواي ما در آن گوشة

داد و روزھاي آمیختھ با بیقراري و  با دریاي خروشان و متالطم، دست بھ دست ھم ميمجاورت ما 
ھانت خطاب بھ شلي آمد  اي از لي روز جمعھ نامھ» .ساخت اطمیناني ما را دستخوش وحشتي عجیب مي بي

ارم خواھش د«: كھ در آن مطالبي نوشتھ شده بود كھ آن زنان چشم بھ راه و نگران را كامًال متوحش ساخت
گویند پس از آنكھ روز دوشنبھ عازم شدید ھواي  بھ ما خبر بدھید سفر بازگشت چگونھ انجام گرفت زیرا مي

جین ویلیامز و مري سواره بھ راه » .خبري از حال شما نگرانیم  دریا طوفاني شد و ما ھم بھ خاطر بي
د كھ بھ عمارت كازاالنفرانچي فرود نیمھ شب بو. افتادند و سراسر روز را در راه بودند تا بھ پیزا رسیدند

بایرن و ھانت را آنجا یافتند و دیگر برایشان شكي باقي نماند كھ شلي و ویلیامز روز دوشنبھ از . آمدند
ژوئیھ بھ لیوورنو  ١٣ھمان شب باز بھ راه افتادند و در ساعت دو بامداد شنبھ . اند لیوورنو حركت كرده

كوشیدند آن دو را با اشاره بھ این احتمال آرام سازند كھ قایق آریل در  در آنجا ترالوني و رابرتس. رسیدند
بایرن رابرتس را مأمور كرد . كرس یا جزیره الب رانده شده باشد  نتیجھ باد و امواج شدید بھ جانب جزیرة

و  ترالوني نیز با مري. سوار بر عرشة بولیوار، دریا را در امتداد ساحل لیوورنو تا لریچي جستجو كند
  جین در سشكي در طول ساحل بھ جستجوي 

ژوئیھ با آن زنان سوگوار در كازاماگني باقي ماند و آنگاه آنجا را ترك گفت تا  ١٨ترالوني تا روز . بیابند
بخشترین  ژوئیھ بازگشت و براي ھمسران سوگوار، با آرامترین و تسلي ١٩وي در . بھ تحقیقاتش ادامھ دھد

جان شوھرانشان را یك یا دو روز پیش از آن، امواج دریا بھ  ورد كھ پیكر بيتوانست، خبر آ لحني كھ مي
چارلز ویویان چند كیلومتر باالتر پیدا   ام ژوئیھ نیز بدن مثلھ شدة در حدود سي. (ساحل ویارجو افكنده است

جا بایرن از ترالوني، مري و جین را با خود بھ پیزا برد و در آن.) و در ھمانجا در ساحل بھ خاك سپرده شد
مري در . آنان دعوت كرد در كازاالنفرانچي اقامت كنند ولي آنان در منزلي در مجاورت آنجا ماندند

لرد بایرن نسبت بھ من بسیار مھربان است و ھمراه ترزا گویتچولي «: اي بھ یكي از دوستانش نوشت نامھ
  ».آمد مرتبًا بھ دیدار ما مي

. ھاي كنار دریا بھ خاك سپرده شده بود ن موقع توسط بومیان در ماسھآن دو پیكر بھ ساحل افكنده شده ھما
اي نبش قبر صورت گیرد یا دوباره  داد در مورد چنین اجساد بھ خاك سپرده شده قوانین توسكانا اجازه نمي

خواھد جسد شوھرش  دانست كھ میسیز شلي دلش مي در جاي دیگري بھ خاك سپرده شود، ولي ترالوني مي
بنابراین بھ مقامات توسكانا متوسل شد و با . رامگاه پسرشان ویلیام در رم بھ خاك سپرده شوددر كنار آ

اصرار از آنان خواست اجازه دھند قبر شلي را نبش كنند مشروط بر اینكھ جسد در ھمان ساحل سوزانده 
ولي در شد؛  آن دو جسد طوري ناقص و دگرگون شده بود كھ شناسایي و تشخیص آنھا میسر نمي. شود
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اي كھ متعلق بھ یكي از آن دو پیكر بود، در یك جیب، یك مجلد از آثار سوفوكلس و در جیب دیگر  جامھ
  .مجلدي از آثار كیتس بھ دست آمد

اوت، بایرن، ھانت و ترالوني ھمراه یكي از متصدیان ادارة قرنطینھ و یك افسر نیروي  ١۵در روز 
ھایي بودند كھ یك جوخھ سرباز، جسد ویلیامز را  لحظھدریایي انگلیس بھ نام كپتین شنلي، شاھد 

اي از ساحل، مقابل جزیرة الب، قبر شلي نبش شد؛ جسدش را بیرون  روز بعد در نقطھ. سوزانیدند مي
ترالوني . آوردند؛ و در حضور بایرن، ھانت، ترالوني و چند نفر ساكنان روستاي مجاور، سوزانده شد

تش ریخت؛ اورادي بر زبان جاري ساخت؛ و خاكستر جسد را بھ بخور و شراب و روغن معطر در آ
بایرن كھ تاب دیدن آن منظره را تا پایان نداشت خود را بھ دریا . سپرد» پرستید طبیعتي كھ شلي مي«

بعد از سھ ساعت، تقریبًا سراسر جسد سوختھ بود جز قلب كھ . انداخت و شناكنان بھ عرشة بولیوار پناه برد
ترالوني بدون آنكھ از سوختن دستش پروا كند، قلب شلي را از میان . خورد آتش بھ چشم ميھنوز در میان 

اي مخصوص تعبیھ و خاكستر شلي بھ رم برده شد، و در گورستان جدیدي در  جعبھ. ھا بیرون آورد شعلھ
قلب . شدمجاورت گورستان پروتستان، كھ آرامگاه ویلیام فرزند شلي در آنجا قرار داشت، بھ خاك سپرده 

چشم  ١٨۵١ھنگامي كھ مري، بھ سال . شلي نیز توسط ترالوني بھ ھانت و بھ دست او بھ مري سپرده شد
  از جھان 

XVI – ١٨٢۴- ١٨٢٢بایرن، : تغییر سیما  

بایرن از ھنگام . جنووا رفتند  از پیزا بھ آلبارو در حومة) پدر و پسر(، بایرن با گامباھا ١٨٢٢در سپتامبر 
اكنون بھ كرات در معرض تغییرات بدني، ذھني، آداب و اخالق، افكار و معتقدات خویش ترك انگلستان ت
تغییراتي كھ او را خستھ و فرسوده ساختھ بود تا بدان حد كھ بتدریج از عشق خستگي  –قرار گرفتھ بود 

زندگي چشمان تیزبین و روح شكاك و طنزآلود وي نقابھاي . شد خورد و خستھ مي ناپذیر ترزا نیز سر مي
گونھ واقعیتي برجاي نگذاشتھ بود تا موجب شود بھ ایدئالیسم یا ایمان و  را كنار زده بود، و ظاھرًا ھیچ

شد، ولي از شعر خویش  در آن زمان، بایرن مشھورترین شاعر زنده محسوب مي. اخالص روي آور گردد
بایرن، چیزي دور از  شكایتھاي تب آلود چایلد ھرلد در این زمان در نظر. كرد احساس غرور نمي

دون ژوان سراینده و خواننده را عریان در یك دنیاي وارستھ از   نمود و شكاكیت ھوشمندانة مردانگي مي
یك مرد باید براي بشریت «: كرد در این زمان بایرن چنین احساس مي. نھاد اغفال و شیفتگي برجاي مي

جنووا از پزشك مخصوص خود خواست بھ او در » .كاري بیشتر و با ارزشتر از شعر سرودن انجام دھد
  »بھترین و سریع التأثیرترین زھرھا كدامست؟«بگوید 

زیریوغ تركان عثماني در  ١۴۶۵این كشور از سال . یونان براي بایرن مرگ نجاتبخشي را عرضھ داشت
بخش دوم (د بایرن در منظومة چایلد ھرل. آمده و در اثر تسلط بیگانھ بھ حالت رخوت و خفگي فرورفتھ بود

  :از یونان و یونیان خواستھ بود بھ پا خیزند و سر بھ شورش بردارند) ٨۴تا  ٧٣بندھاي 

  دانید آیا نمي! زر خریدھاي موروثي

  خواھد خود را آزاد كند باید ضربة نخستین فرود آورد؟ آن كس كھ مي

بدون برخورداري از سر بھ طغیان برداشتھ بود ولي بدون داشتن پول و  ١٨٢١یونان یك بار در سال 
از آن پس بانگ استعانت بھ سوي ملتھایي سرداده بود كھ از میراث غني وي . وحدت و یكپارچگي

ھمین . اي را بھ لندن اعزام داشتھ بود تا از آن دولت كمك مالي دریافت دارد كمیتھ. برخوردار شده بودند
اھد اگر صداقتي دارد، از امكانات مالي خود كمیتھ، نمایندگاني بھ جنووا گسیل داشتھ بود تا از بایرن بخو

خواست، بھ یاري شعر، الھامبخش مردم یونان سازد  سھمي را بدان اختصاص دھد تا آن انقالبي را كھ مي
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، بایرن بھ فرستادگان گفت كھ خود را در اختیار دولت موقت یونان ١٨٢٣آوریل  ٧در . بھ ثمر برساند
  .دھد قرار مي

وجودش با عمل و تحرك ھمراه   ھمة: سراپا دگرگون شده و سیمایي دیگر یافتھ بوددر این زمان، بایرن 
نمود؛ شكاكیت جاي خود را بھ ایمان و اخالص و از خود گذشتگي سپرده بود؛ شعر بھ سویي نھاده شد؛  مي

پس از آنكھ مبلغي براي ھانت و از آن مھمتر، . رمانس از صورت قافیھ بھ شكل عزم و قاطعیت درآمد
  بلغي ھم براي ترزا برجاي نھاد، آنچھ از ثروت م

بھ نمایندگانش در لندن دستور داد آنچھ را در انگلستان بھ وي . وقف بھ ثمر رسانیدن انقالب یونان ساخت
قایق . گشت بھ فروش برسانند و حاصلش را براي وي حوالھ كنند متعلق بود و از فروش آن پولي عاید مي

نیم بھا فروخت و یك كشتي انگلیسي بھ نام ھركولس را در اختیار گرفت تا او،  تفریحي بولیوار را نیز بھ
عالوه بر آن مقادیري . پیتروگامبا و ترالوني را ھمراه چند فروند توپ و مقداري مھمات بھ یونان برساند

ولي ترزا گویتچ. لوازم و تجھیزات پزشكي ھمراه برد تا نیازھاي ھزار مرد را براي دو سال تأمین كند
بسیار كوشید تا بایرن را در كنار خود و براي خویش نگاه دارد، ولي بایرن با نرمي و محبت در برابر 

اصرار او ایستادگي كرد و از این بابت خیالش آسوده شد كھ سرانجام بھ ترزا و والدینش اجازه داده شد بھ 
برایم این احساس پیش از وقوع «تن گفت در ھمین اوان بایرن بھ لیدي بلسینگ. خود در راونا باز گردند خانة

امیدوارم مرگم در آن زمان كھ در حال عمل و تحرك . حادثھ حاصل گشتھ است كھ در یونان خواھم مرد
  ».ھستم پیش آید زیرا چنان پایاني براي یك حیات بسیار اندوھناك فرجامي شایستھ خواھد بود

بعد از تأخیرھاي خشم . قصد یونان ترك گفت ، كشتي ھركولس بندر جنووا را بھ١٨٢٣ژوئیھ  ١۶روز 
اوت در بندر آرگستولیون واقع در جزیره سفالونیا كھ  ٣آورنده و ناراحت كننده، سرانجام در تاریخ 
از آنجا تا خاك اصلي یونان ھنوز ھشتاد كیلومتر فاصلھ بود، . بزرگترین جزایر یونیایي است لنگر انداخت

ترین  وي امیدوار بود در مسولونگیون بھ برجستھ. رساینده در آنجا بمانداما بایرن ناگزیر شد چند ماه ف
رھبران انقالبي یونان بپیوندد ولي ماركو بوتساریس در حین عملیات جنگي كشتھ شده بود، بندر 

مسولونگیون نیز در دست تركان عثماني بود و كشتیھاي جنگي عثماني ھمة راھھاي نزدیك شدن بھ خاك 
در اوایل دسامبر، پرنس آلكساندروس . از جانب مغرب، زیر حراست خود داشتنداصلي یونان را 

دسامبر بایرن جزیزة  ٢٩ماوروكورذاتوس بندر مسولونگیون را از چنگ عثمانیان بھ در آورد و در تاریخ 
ي آوري كمك برا  یوناني كھ در انگلستان بھ جمع  سرھنگ لستر ستنپ نمایندة كمیتة. سفالونیا را ترك گفت

ھمھ در انتظار و چشم بھ راه ورود لرد بایرن «: انقالبیون یوناني سرگرم بود از مسولونگیون چنین نوشت
بعد از چندین ماجرا و تأخیر، ناجي جوان در » .ھستند چنانكھ گویي در انتظار ورود مسیح موعود باشند

جود او معدن طالیي سراغ بھ مسولونگیون رسید و از جانب پرنس و مردم كھ در و ١٨٢۴چھارم ژانویة 
  .كرده بودند با استقبال پرجوش و خروشي مواجھ شد

ماورو كورذاتوس از بایرن خواست سركردگي یك گروه ششصد نفري از سولیوتھا را كھ وحشیاني جنگجو 
 و نیمھ یوناني و نیمھ آلبانیایي بودند برعھده گیرد؛ مخارج آنان را بپردازد؛ و اسلحھ و سورساتشان را نیز

دانست كھ بیش از جنگجو بودن،  بایرن از ظاھر آن جنگجویان چندان خوشش نیامد؛ او مي. فراھم آورد
با وجود این، خوشحال بود از اینكھ مأموریت و نقش مھم و . پروراند ھا و ھدفھاي سیاسي در سر مي اندیشھ

  و  اش محول شده است، پرتحركي برعھده

لیره بھ شخص پرنس ماوروكورذاتوس  ٢,٠٠٠اي  فقط ھفتھ بنابراین در اعطاي كمك دریغ نورزید؛
در ھمان حال، . آنان را قوي نگاه دارد   پرداخت تا براي مردم مسولونگیون غذا فراھم آورد و روحیة مي

كرد جایي كھ بنا بھ گفتھ ترالوني در كنار  خودش در ویالیي واقع در شمال شھر و كنار دریا زندگي مي
آن جنگجویان سولیوت عمًال نشان . قرار داشت» ردابھایي كھ تا آن زمان دیده بودمماللت انگیزترین م«

انضباط و شورشي ھستند؛ بیشتر در بند بھ چنگ آوردن پولي از بایرن بودند تا آنكھ  دادند كھ افرادي بي
گي جوان براي دست یازیدن بھ عملیات جن» لوخینوار«امید . بخواھند تحت رھبري و فرماندھیش باشند
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  توانست تحقق یابد زیرا الزم بود كھ نخست در افراد تحت فرماندھیش نظم و انضباط و روحیة ھنوز نمي
گاه حوصلة انتظار نداشت از نزد بایرن رفت تا در جایي دیگر بھ  ترالوني كھ ھیچ. اطاعت مستقر شود
در حالي كھ سخت نگران احوال او فقط پیتروگامبا ھمچنان در كنار بایرن باقي ماند و . پیشواز حادثھ بشتابد

دید كھ بایرن چگونھ در اثر گرما، دلشوره و آن محیط ماالریا خیز زجر  كرد و مي بود از او مراقبت مي
  .كشید مي

روز پانزدھم فوریھ، وقتي بایرن بھ دیدار سرھنگ ستنپ رفتھ بود ناگھان رنگ از رخسارش پرید و در 
اندكي بعد بھ ھوش آمد، او . در حالي كھ از دھانش كف برآمده بودحال تشنج بیھوش و نقش بر زمین شد، 

پزشكان بھ گرد بالینش جمع آمدند و تجویز كردند براي خون گرفتن از . را بھ ویالي محل سكونتش بردند
فوریھ سولیوتھا بار دیگر سر بھ شورش برداشتند و تھدید كردند كھ بھ  ١٨در . وي زالو بھ كار برده شود

وي از بستر بیماري برخاست و . بیگانگان مقیم در آن را بھ قتل برسانند  ور شوند و ھمة یرن حملھویالي با
لپانتو   آنان را آرام ساخت ولي امیدش بھ آنكھ آن جنگجویان را در جنگ علیھ تركان عثماني در ناحیة

مر و شجاعانھ بود نابود رھبري كند مبدل بھ یأس شد و، ھمراه آن، رؤیایش نیز كھ دستیابي بھ یك مرگ پرث
اي از اوگاستالي بھ دستش رسید كھ ھمراه آن عكسي از آدا دختر بایرن بود و در آن   در این موقع نامھ. شد

خواندن آن نامھ موجب شد كھ بایرن . نامھ توصیف آنابال از عادتھا و طبع دخترك نیز نگاشتھ شده بود
تا آن زمان لذت . یك لحظھ خوشبختي درخشیدن گرفت اندكي تسلي یابد، چشمانش در اثر برخورداري از

  .ھر چیز عادي و طبیعي از او دریغ شده بود

در راه بازگشت باران شدیدي بارید، و بایرن آن شب . روز نھم آوریل ھمراه پیتروبھ اسب سواري رفت
یرویش رو بھ بستر پناه برد و احساس كرد ن. روز یازدھم تبش شدت یافت. دچار سرماخوردگي و تب شد

گاھي در آن ده روزة آخر عمر در . رود بھ زوال است و آنگاه دریافت كھ دارد بھ سوي مرگ پیش مي
براي من دانستن اینكھ چھ . راستش را بگویم«شد  رفت، ولي در ھمان حال متذكر مي اندیشة مذھب فرو مي

. نم چھ چیز را نباید باور بدارمچیز را در این دنیا باور داشتھ باشم ھمانقدر دشوار است كھ بخواھم بدا
بسیار دالیل موجھ و ظاھر پسندي وجود دارد كھ مرا اغوا كند بھ عنوان یك فرد متعصب سر بھ بالین 

  مرگ بگذارم، 
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دكتر پولیوس » .ھمان دالیلي كھ مرا واداشتھ است تا امروز بھ عنوان آدمي آزاداندیش زندگي كنم  بھ اندازة
 :كرد میلینگن كھ پزشك معالج اصلي بایرن بود چنین اظھار نظر مي

با نھایت تأسف باید اذعان كنم گرچھ در روزھاي واپسین بیماري بایرن ھرگز از كنار بسترش جدا نشدم، 
اي شنیدم كھ   یك بار در لحظھ. اي حتي كوچكترین سخني دربارة مذھب بر زبان آورد ھیچ گاه نشنیدم اشاره
نھ، «و بعد از مكثي طوالني افزود » آیا باید كھ خواستار رحم و بخشایش بشوم؟«: گفت بایرن با خودش مي

  ».بمانيبگذار تا پایان كار یك مرد باقي . نھ، سعي كن از خودت ضعف نشان ندھي

. خواھم كھ پیكرم بھ انگلستان فرستاده شود نمي«: كند ھمان پزشك در جاي دیگر از قول بایرن چنین نقل مي
اي كھ فراھم شود بدون تشریفات و  مرا در اولین گوشھ. بگذارید استخوانھایم در ھمین جا بپوسد و خاك شود

  ».مراسم بیھوده بھ خاك بسپارید

ز آنكھ بایرن بار دیگر دستخوش تشنج شد، بھ پزشكان اجازه داد از او خون روز پانزدھم آوریل، بعد ا
آنان در حدود یك لیتر از او خون گرفتند و دو ساعت بعد باز ھمان مقدار خون از بدنش بیرون . بگیرند
اي دور از معیارھاي  كالبدشكافیھایي كھ بھ شیوه. درگذشت ١٨٢۴بایرن روز نوزدھم آوریل . كشاندند
مبتال  –وارد شدن اوره در خون  –وي بھ عمل آمد نشان داد كھ بایرن بھ بیماري اورمي   دربارةصحیح 
  .بدین معني كھ آن مواد سمي كھ بایستي از راه پیشاب دفع شود، در خونش جمع شده بود. شده بود

كھ خون كرد  اي از سیفیلیس در بایرن مشھود نبود ولي ھمھ قرائن از آن حكایت مي گونھ نشانھ ھیچ
مغز بایرن از نظر بزرگي تا آن . نھایي مرگ وي بوده است  ھاي قوي علت گرفتنھاي مكرر و تجویز مسھل

وزني كھ از بزرگترین مغز انسان معمولي فراتر  –گرم قید شده بود  ٧١٠وزن آن : زمان سابقھ نداشت
پروا، نیرو و  داري بي وزهھاي متناوب پرخوري و ر شاید سالھا افراط در اعمال جنسي و دوره. رفت مي

بنیة او را براي مقاومت در برابر فشار و اضطراب و ھواي بدبو و ناسالم محل اقامتش در ماھھاي آخر 
  .زندگي، بھ شدت كاستھ بود

ھابھاوس آن خبر ناگوار را براي اوگاستالي آورد و ھر دو . مھ بھ لندن نرسید ١۴خبر مرگ بایرن تا 
. گاه حواس ھابھاوس بھ مشكل خاطرات محرمانھ و سري بایرن معطوف گشتسخت بھ گریھ افتادند، آن

رغم   علي –لیره بھ ماري ناشر فروختھ بود و شخص اخیر ھم  ٢,٠٠٠مور آن خاطرات را در بھاي 
شد مبني بر اینكھ  زنھارھایي كھ از جانب ویلیام گیفرد، سر مشاور مؤسسة انتشاراتیش بھ وي داده مي

نمود و ھر آینھ چاپ و منتشر  ھا مناسب مي آن خاطرات فقط براي روسپیخانھ«) ھاوسبراساس گفتة ھاب(
مند و مشتاق  ھمچنان عالقھ» .آبرویي و رسوایي محكوم ساخت گشت لرد بایرن را براي ھمیشھ بھ بي مي

آنگاه ماري و ھابھاوس پیشنھاد كردند نسخة . بود كھ ھرچھ زودتر آن خاطرات را بھ چاپخانھ بفرستد
  دستنویس آن خاطرات را معدوم سازند ولي مور 

دستنویس خاطرات   آن زن نیز تقاضا كرد نسخة. میسیز لي بگذارند  كھ اتخاذ تصمیم نھایي را برعھدة
  . لیره را بھ ماري مسترد داشت ٢,٠٠٠مورھم . سوزانده شود و بھ ھمین ترتیب ھم عمل شد

ورزید كھ اربابش، اندكي قبل از مرگ ابراز تمایل كرده  فلچر مستخدم قدیمي و با وفاي بایرن اصرار مي
مقامھاي یوناني و ساكنان مسولونگیون نسبت بھ این امر اعتراض . بود در انگلستان بھ خاك سپرده شود

رضایت خاطر آنان بدین ترتیب حاصل شد كھ پیش از حنوط و خوش بو كردن پیكر بایرن، قسمتي . داشتند
شد در  جسد بایرن كھ در یكصدوھشتاد گالن الكل نگھداري مي. یونان بماند از احشاي او در ھمان خاك

درخواستي بھ مقامھاي كلیساي وستمینستر رسید كھ ضمن آن تقاضا شده . ژوئن بھ لندن رسید ٢٩تاریخ 
با این درخواست موافقت . بود اجازه دھند جسد بایرن در گوشة مخصوص شاعران بھ خاك سپرده شود

ژوئیھ بھ مردم فرصت داده شد براي آخرین بار برجسد بایرن كھ در تابوتي  ١٠و  ٩اي در روزھ. نشد
اي از  عده. سرشناسان در بین آنان بسیار اندك بود  بسیاري آمدند ولي عدة. قرار داده شده بود نظر بیفكنند
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ژوئیھ جسد  ١۵تا  ١٢ھاي خالي ایشان در مراسم تشییع جنازه كھ در روزھاي  متنفذان اجازه دادند كالسكھ
از پنجرة ساختماني، كلر كلرمنت و مري شلي مراسم تشییع . برد، روان شود را از لندن بھ ناتینگم شر مي

شد كھ لیدي كروالین لم بر آن سوار  اي سرباز نیز دیده مي اندكي جلوتر كالسكھ. كردند جنازه را نظاره مي
م كسي را كھ در گذشتھ بود دریافت ولي تا چند روز راند نا شوھر كروالین كھ فراتر از وي اسب مي. بود

روز شانزدھم ژوئیھ، پیكر بایرن را در مقبرة . بعد از آن تاریخ، آن نام را براي ھمسرش فاش نساخت
نیاكانش، در كنار مادرش در گورستان كلیساي ھكنل تركارد، روستایي در مجاورت دیر نیوستد بھ خاك 

  .سپردند

XVII – برجاي ماندگان  

از آنان كھ در درام زندگي بایرن نقشي ایفا كردند بسیاري تا سالیان بعد زنده ماندند تا بھ دوران بعدي تاریخ 
كسي كھ زودتر از ھمھ از میان رفت، پیترو گامبا بود كھ پس از مشایعت پیكر بیجان . نیز قدم گذارند

در اثر  ١٨٢٧قالب وفادار ماند و در سال در آنجا بھ ان. اش بھ لندن، بھ یونان بازگشت قھرمان مورد عالقھ
لیدي كروالین لم نیز پس از آنكھ شوھرش بھ او گفت آن روز از كنار جسد بایرن . ابتالي بھ تب درگذشت

مورد ھجو  ١٨١۶این زن، بایرن را در زماني بھ نام گلناروون در سال . شد» بیمار«رد شده است سخت 
بسیار متأسفم از اینكھ «كھ از سرگذشت بایرن با خبر شده بود گفت و طعن قرار داده بود ولي در آن لحظھ 

. وي چھار سال بیشتر پس از مرگ بایرن زنده نماند» .كوچكترین سخني عاري از مھر علیھ وي گفتھ باشم
این (ثروتي را كھ از وي برجا مانده بود وارث شد   بایرن، تقریبًا ھمة  اوگاستا لي، بر حسب وصیتنامة

  قسمت اعظم این میراث را.) لیره بود ١٠٠,٠٠٠حدود ثروت در 

با  ١٨۵٢بدھیھاي شوھر و پسرانش كھ در راه قمار بھ وجود آمده بود كرد و خود در سال   صرف تسویة
لیدي بایرن تا روز واپسین براي مردي كھ شیطنتھا و ناھنجاریھاي موروثیش . فقر و تنگدستي جان سپرد

نفرین و لعنت ساختھ بود، احساسي آمیختھ با مھر و گذشت در دل داشت زندگي زناشویي وي را دستخوش 
من احتماًال این خواھد بود كھ نتوانم از او   تا زماني كھ زنده باشم دشواري عمدة«: اي نوشت و در نامھ

از  توانند باور داشتھ باشند ھر آینھ بگویم بعد آیا این سخن مرا نمي» «.بامھرباني و عطوفت بسیار یاد كنم
ام، باز ھم اذعان دارم كھ در وجود آن جانور، در سراسر عمرش، چیزي واالتر و بھتر  آنچھ فاش ساختھ

آمد ولي ھرگز نتوانست آن  چیزي كھ وي پیوستھ در صدد مخالفت و معاوضھ با آن بر مي… وجود داشت
میدھا بستھ بود با دخترشان آدا كھ بایرن در بزرگ شدن و رشد وي ا» .را در وجود خویش نابود سازد

بندي بر سراسبھا از دست داد؛ مادرش او را از بدبختي  ازدواج كرد؛ ثروتي را در شرط» ارل آو الولیس«
وشش  ناشي از ورشكستگي مالي نجات بخشید؛ امید و سالمتش را از دست داد، و نظیر پدرش در سي

كوشید با اشتغال بھ خدمات  ن ميلیدي بایرن كھ پس از آ. زندگي را بدرود گفت ١٨۵٢سالگي در سال 
  .درگذشت ١٨۶٠اجتماعي، زندگي خالي خود را پرسازد، در سال 

جان كم ھابھاوس، بھ عنوان فردي رادیكال بھ پارلمنت راه پیدا كرد و تا مقام وزارت جنگ ترفیع یافت 
لي پس ترزا گویتچو). ١٨۶٩(، عنوان باروني گرفت، و در ھشتادوسھ سالگي درگذشت )١٨٣٣-١٨٣٢(

مدت . از مرگ بایرن، بھ سوي شوھر خویش بازگشت ولي خیلي زود مجددًا از او درخواست جدایي كرد
زماني كوتاه با دوست لنگ بایرن بھ نام ھنري فاكس، ماجراھایي عاشقانھ داشت؛ ھمچنین چند صباحي با 

ز آغوش محبوبي بھ آغوش پس از مدتي كھ ا. المارتین، شاعر فرانسوي تأیید كنندة بایرن، نرد عشق باخت
محبوبي دیگر افتاد، سرانجام در چھل و ھفت سالگي با ماركي دو بواسي كھ مردي ثروتمند و مھربان بود 

نویسان انگلیسي كھ البتھ نظرشان اندكي با  بنا بھ گفتة برخي از شرح حال(ازدواج كرد و این شخص 
ھمسرم، معشوقة پیشین »  :كرد ن معرفي ميبا كمال سرفرازي و غرور ھمسرش را چنی) تعصب ھمراه بود

وقتي ماركي درگذشت، ترزا بھ احضار ارواح روي آورد، با روح بایرن و شوھر آخرینش گفتگو » !بایرن
» .برند و نظیر بھترین دوستان ھستند آن دو اكنون با یكدیگر بھ سر مي«: كرد و بعد چنین تعریف كرد

درگذشت حال آنكھ چندین كتاب در تصویر و ترسیم  ١٨٧٣ل سرانجام ترزا در ھفتادودو سالگي در سا
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كلر كلرمنت در . عیب و نقص بھ رشتة تحریر درآورده بود  سیماي بایرن بھ عنوان یك جنتلمن و نابغة بي
درگذشت، و تا آخرین لحظھ حیات از بایرن این نظر را با خود ھمراه  ١٨٧٩ھشتادویك سالگي بھ سال 

  خودبیني، دیوانگي، و وي معجوني از «داشت كھ 

لقبي كھ دوستان خیلي نزدیك (» آلبھ«ھاي خاطر نسبت بھ   مري شلي، با وجود برخي كدورتھا و رنجیدگي
آلبھ، این آلبة «: وقتي از مرگ بایرن با خبر شد چنین نوشت. نظري خوشتر داشت) بایرن بر او نھاده بودند

خدا كند من ھم در جواني از نعمت . را ترك گفتھ است عزیز و بوالھوس و فریبنده، این دنیاي چون بیابان
مري قسمت اعظم از بیست و ھفت سال بقیة زندگي خویش را با عشق و دلسوزي » .مرگ برخوردار شوم

  .بھ ویراستاري آثار شوھرش پرداخت و در این كار بھ فصاحت عاري از تظاھر خویش مجال تجلي داد

ي را بستاید، آن ھم در زماني كھ جملگي منتقدان، اشعار شلي را ھانت كھ جرئت یافتھ بود اشعار شل لي
شمردند، ھمچنان بر عقیدة خویش استوار ماند و نسبت بھ  چون بوالھوسیھاي یك بلوغ ناپختھ محكوم مي

آمیزي از بایرن انتشار داد؛ و عمرش تا  رادیكالیسم دوران جوانیش وفاداري نشان داد؛ خاطرات خصومت
ھاگ، پس از آنكھ ماجراھاي دلدادگي و شوریدگي متعددي را  تامس جفرسن. یا باقي بودبھ دن ١٨۵٩سال 

گذرانید سرانجام باجین، ھمسر بیوة ویلیامز ازدواج كرد و مدت سي و پنج سال تا پایان زندگیش با او بھ 
ي شلي وارد جالبترین این ھواخواھان شاعران ما، ادوارد جان ترالوني بود كھ در پیزا در زندگ. سر برد

شلي در آن زمان بھ پایان عمر خویش نزدیك . سالگي قدم نھاده بودند شد و این زماني بود كھ ھر دو بھ سي
سبزه و … این شوالیة سرگردان«اما . ونھ سال دیگر در پیش داشت شد در حالي كھ ترالوني ھنوز پنجاه مي
چنان درگیر ) او را ترسیم كرده است آن سان كھ ھانت(» چرده، خوش سیما، با سبیلھایي مردانھ سیھ

گاه احساس  ماجراھاي متنوع در كشورھاي مختلف شده بود كھ دوستانش از شنیدن مكرر خاطرات وي ھیچ
كارة اصطبل و قایق تفریحیش، بولیوار، ساختھ بود، باز ھم شلي،  گرچھ بایرن او را ھمھ. كردند مالل نمي

ترالوني، این مرد عمل و ماجراجو، او را بیشتر از ھمھ دوست بود كھ » طبع بدون ریش این پسرك مالیم«
تحرك شدن وي در  ترالوني پس از آنكھ شاھد ورود بایرن بھ مسولونگیون، و گیر افتادن و بي. داشت مي

آنجا شد، از آن دیار رفت تا سر بھ تقدیر خود بنھد درحالي كھ انتظار داشت در راه استقالل یونان جان 
 ١٨٨١ني چندي بعد شاھد آزاد گشتن یونان شد، سرگردانیھایش را با دیگر آغاز كرد، تا سال ترالو. بسپارد

فصل در كنار خاكستر شلي در گورستان انگلیسیھا در رم  ١٨٢٢اي كھ در سال  زنده ماند و در مقبره
  بیست و سوم

  

  ھمسایگان انگلستان

١٨١- ١٧٨٩۵  

I – اسكاتلندیھا  

انگلیسیان در آمده بودند، در چارچوب جزیره از   تحت سلطة ١٧٠٧اسكاتلندیھا بھ موجب قانون اتحاد سال 
مند بودند ولي ھرگز با حكومتي از جانب یك پارلمنت كھ در فاصلة  آزادي رفت وآمد و بازرگاني بھره

 ١,٨٠٠,٠٠٠اتلند با پارلمنتي كھ در مجلس عوام آن، اسك –دوري مستقر بود بر سرآشتي در نیامدند 
نفر ساكنان  ١٠,١۶۴,٠٠٠نماینده از جانب  ۵١٣جمعیت، تنھا چھل و پنج نفر نماینده داشت درحالي كھ 

از نمایندگان اسكاتلند در مجلس عوام، پانزده نفر از جانب . یافتند انگلیس و ویلز در آن مجلس حضور مي
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خویش دائمًا برمسند   كھ خود را بھ ارادة شدند؛ اعضاي این شوراھا، شوراھاي شھري فاسد منصوب مي
سي نفر . شدند نفر برگزیننده از سراسر والیات، انتخاب مي ١,٢٢٠داشتند، جمعًا توسط   خویش نگاه مي

باقیمانده نیز توسط ساكنان والیات و نواحي كشاورز نشین براساس حق انتخابي كھ محدود و منحصر بھ 
نفر رأي دھنده  ٢١نفر جمعیت،  ١۴,٠٠٠بدین ترتیب كھ والیت بیوت با  .شدند مالكان منتفذ بود انتخاب مي

مند  نفر از حق انتخاب كردن بھره ٢,۴٠۵و انتخاب كننده داشت و در سراسر این گونھ والیات رویھمرفتھ 
رسیدند توسط نجباي بزرگ و اشراف صاحب امالك  بودند اغلب نامزدھاي انتخاباتي كھ بھ پیروزي مي

رسمًا در سراسر اسكاتلند منسوخ شده بود،  ١٧۴٨فئودالیسم در سال . یع برگزیده شده بودندقدیمي و وس
اسكاتلندي نیز، . دھد ولي فقر ھمچنان بر جاي بود زیرا كھ آزمندي و نابرابري، ساخت آدمي را تشكیل مي

كرد،  ي مينظیر انگلیسي، رویھمرفتھ، این شیوة حكومت براساس پارلمنت را بھترین نوع حكومت تلق
توانست براي مردمي مستقر شود كھ مشتاقانھ بھ سنتھا پایبند بودند، و بیشتر از  بھترین نوع حكومتي كھ مي

  نمودند كھ بتوانند فرصت بھ دست  شان مي آن گرفتار و دربند نیازمندیھاي روزانھ

. ري گناھان بودروز یكشنبھ، روز عبادتي دلتنگ كننده و بھ یادآو. مذھب از دولت نیرومندتر بود
شد و خدایي منتقم، موعظھ  سقوط آدم از بھشت، شیطاني كھ در وجود ھر فرد یافت مي  روحانیان، دربارة

یافتند، از نظر عقاید و  سان، جماعتي كھ در مراسم روز یكشنبھ در كلیساھا حضور مي كردند؛ و بدین مي
دیوید دینز . آمدند رتر و متعصبتر از كار در مياخالقیات، در مقام مقایسھ با واعظان و آباء كلیسا، سختگی

كند كھ ھر آینھ دختري پاي بھ مجلس رقص بگذارد بھ جھنم راه خواھد  ابراز اطمینان مي میدلوثیندر قلب 
  .یافت

در اسكاتلند یك نظام ملي مدارس ملي برقرار . ي جھات از انگلیس پیش بودبا وجود این، اسكاتلند از بسیار
اي را دایر نگاه  ھر بخش مكلف بود مدرسھ. مدارسي كھ واقعًا در دسترس اكثریت مردم قرار داشت: بود

براي این آموزش، . دارد تا در آنجا پسران و دختران در كنار ھم بھ آموختن خواندن و حساب بپردازند
پرداختند؛ چنانچھ مبلغ دو شیلینگ اضافي  آموز، دو شیلینگ مي ن در ھر فصل براي ھر دانشوالدی
ھاي  التعلیم فرزندان خانواده حق. توانست مقدمات زبان التیني را نیز فراگیرد آموز مي پرداختند، دانش مي

  كھ بتواند ھمةتر از آن بود  شد، در صورتي كھ قلمرو بخش گسترده تنگدست توسط بخشداري تأمین مي
افتاد و آنچھ را بایست بھ كودكان آموختھ  سیار، بھ راه مي  ھا را دریك جا گردآورد، یك معلم مدرسة بچھ

معلمان، دقیقًا تابع كشیش بخش بودند، و از آنان . داد شود، بھ نوبت، در قسمتھاي مختلف بخش تعلیم مي
ت ھراس انگیزي بھ ذھن كودكان انتقال دھند؛ زیرا كھ رفت بھ مقامھاي كلیسا كمك كنند تا االھیا انتظار مي

توانست طریقي مقرون بھ صرفھ براي  مھتران قوم دریافتھ بودند كھ پیروي از اصول مذھب كالوینیسم مي
پروا و با شھامت بر جاي  گروه قابل توجھي از مردم بي. مستقر ساختن یك محتسب در ھر وجدان باشد

لندي را در نسل قبل از فرانسھ پدیدآورند و آنرا، ھرچند مقھور شده و رنگباختھ، مانده بودند تا تنویر اسكات
  . در نسل دوران ناپلئون نیز فروزان نگھدارند

، ابردین )١۴۵١(، گالسگو )١۴١٠تأسیس، (اندروز  دانشگاھھاي سنت –اسكاتلند بھ دانشگاھھاي خود 
این دانشگاھھا از بسیاري جھات خود را از . كرد بالید و افتخار مي مي –) ١۵٨٣(و ادنبورگ ) ١۴٩۴(

در . گذارند اي از فضالي جدید بر این ادعا صحھ مي دانستند و پاره دانشگاھھاي آكسفرد و كیمبریج برتر مي
مجلة ادینبره ریویو كھ . علوم پزشكي، دانشگاه ادنبورگ رھبریت و زعامتي بھ رسمیت شناختھ شده داشت

اي  ترین و درخشانترین نشریھ شده بود، بنابر رأي مورد قبول عموم، برجستھبنیان گذارده  ١٨٠٢در سال 
وكیل مدافع آزادیخواه و شجاع ) ١٨٢٣-١٧۵٠(تامس ارسكین . شد بود كھ در سراسر انگلستان منتشر مي

ا ب. داد یافتند تحت الشعاع قرار مي تقریبًا جملگي وكالي مدافعي را كھ در برابر دادگاھھاي لندن حضور مي
  این احوال، باید   ھمة

ھیچ قانوندان انگلیسي بھ  -كرد انقالبي طرفداري مي  بھ خصوص زماني كھ این آزادي اندیشھ از فرانسة - 
. ناپذیر، رقیب آنان شود توانست در صدور احكام سخت و انعطاف رسید و نمي پاي ھمتایان اسكاتلندیش نمي

ري در ادنبورگ و گالسگو ھمچنان از آن گونھ آزادي غیر از آنچھ گفتھ شد، فضاي آمیختھ با روشنفك
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توانست بھ امثال دیوید ھیوم، ویلیام رابرتسن، جیمز بازول و رابرت برنز و ادم  كرد كھ مي طرفداري مي
گویند كھ ھنگام سخنراني دوگلد استوارت دربارة فلسفھ نھ تنھا دانشجویان،  مي. سمیث مجال شكوفایي بدھد

  .داشتند آمدند و یادداشت برمي شنفكر ادنبورگ، در محضرش گرد ميبلكھ جملگي مردم رو

این استوارت استاد فلسفھ، امروزه دیگر در خارج از اسكاتلند شھرتي ندارد؛ ولي یكي از بناھاي بسیار 
. مجلل و فخیم در ادنبورگ، كھ یك معبد كوچك بھ سبك معماري كالسیك است، بھ یادبود وي بنا شده است

ھیوم و روانشناسي مكانیكي دیویدھارتلي   گیریھاي شكاكانة تعلیمات تامس رید پیروي كرد و نتیجھوي از 
وي ماوراء الطبیعھ را بھ كنار نھاد زیرا آن را كوشش بیھودة ذھن در . آموزد مي» عقل سلیم«را بھ محك 

تواند از بند  است كھ مي مونتنھاوزنفقط بارون . (انگاشت بردن بھ كنھ ذات و طبیعت ذھن مي  جھت پي
  .)كفش خود وسیلة نجات بسازد

كرد از روانشناسي قیاسي مدد گرفتھ شود زیرا این  استوارت بھ جاي توسل بھ ماوراء الطبیعھ پیشنھاد مي
پردازد بدون آنكھ ادعا داشتھ باشد خود  ة فرایندھاي مغز و ذھن ميدانش با شكیبایي و دقت تام بھ مشاھد

گو و فرزانھ بود كھ از ھوش و ادراك،  استوارت مردي شوخ طبع، بذلھ. ذھن را تبیین كند و توضیح دھد
داشت و شرحھاي دقیقي بیان  ھاي بدیعي عرضھ مي  رؤیاي تخیلي و استعداد و خالقیت شاعري نكتھ

ھایي كھ قلبھاي   ترین ترانھ آوازھاي عاشقانھ بود و برخي از لطیف  وي ھنوز سرچشمةسرزمین . (كرد مي
ھاي اسكاتلند  ھا و دامنة تپھ ھاي رودھا و دریاچھ آورد، از كرانھ ما را در جواني بھ طپش و ھیجان مي

  .)برخاستھ است

شخصًا آدمي با  –اشت روي روا د گرچھ در آموزش فرزندش اندازه را رعایت نكرد و زیاده –جیمزمیل 
او كھ فرزند كفاشي بود در رشتھ زبان و ادبیات یوناني در دانشگاه . حسن نیت و ذھن و ھوشي وقاد بود
التحصیل شد بھ لندن رفت؛ زندگي  پس از آنكھ از آن دانشگاه فارغ. ادنبورگ بھ مقام شامخي دست یافت

پیش گرفت؛ ازدواج كرد؛ خداوند پسري بھ او نگاري در  اي را از طریق پرداختن بھ روزنامھ پرمخاطره
تا  ١٨٠۶بین سالھاي . مجلس خود، جان استوارت نامید  داد كھ نامش را، از روي نام دوست نمایندة

اي مستند و متقاعد كننده از شیوة نادرست   ، كتاب تاریخ ھند بریتانیا را نگاشت و در آن بھ شیوه١٨١٨
فرمانروایي انگلیسیان درشبھ قارة ھند انتقاد كرد؛ و ھمین انتقادات موجب شد كھ در اصول فرمانروایي 

  اصالحاتي اساسي بھ 

این مذھب بر . با جرمي بنتم دیدار كرد و مذھب سودخواھي او را پذیرفت) ١٨٠٨بھ سال (در ھمین اوان 
ملگي آداب و مفھومھاي ذھني و سیاسي را باید از این نقطھ نظر مورد سنجش و قضاوت آن است كھ ج

میل كھ سرشار از نیرو و . قرار داد كھ تا چھ اندازه براي تأمین خوشبختي بشریت كارآیي و توانایي دارند
راي چاپھاي ب. ھاي بدیع بود خود را بھ صورت حواري و مبلغ بنتم براي انگلستان درآورد توان و اندیشھ

المعارفي كھ در  دایرة –المعارف بریتانیكا   دایرة) ١٨٢٠(، و ششم )١٨١۵(، پنجم )١٨١٠(چھارم 
ھایي دربارة حكومت، قانونشناسي، اصالح  جیمز میل مقالھ  -بنیانگذاري آن اسكاتلندیھا نیز سھیم بودند 

ھایي خارج از  صورت رسالھ ھا بھ زندانھا، آموزش و پرورش و آزادي مطبوعات نگاشت؛ این مقالھ
اي  المعارف نیز منتشر شد، خوانندگان فراوان و مشتاقي پیدا كرد، و بر افكار عمومي تأثیر عمده ة دایر

نوشت چون نیرویي مؤثر در  ھایي كھ وي براي وستمینستر ریویو مي ھا و نیز مقالھ این رسالھ. گذاشت
رادیكالھاي انگلیسي بھ . منجر شد ١٨٣٢در سال  نھضتي بھ كار افتاد كھ بھ تصویب قانون اصالحات

اي روي آوردند كھ  زعامت چنین رھبران فكري از توسل بھ انقالب روي گردانیدند و بھ اصالحات مترقیانھ
گشت كھ خود بر حق انتخاب گسترده و ھمگاني و یك فلسفة سودخواھي مبتني  بھ دست حكومتي عملي مي

انتشار یافت، میل چنین زنھار داد كھ جمعیت  ١٨٢١اد سیاسي كھ بھ سال در اثري بھ نام اركان اقتص. بود
دارایي انباشتھ شده بدون آنكھ حاصل «نباید مجال آن یابد تا از سرمایھ سریعتر رشد كند، و پیشنھاد كرد بر 

مالیات وضع شود و غرض میل از این گونھ دارایي، افزایشي بود كھ در قیمت زمین » كار و زحمتي باشد
ھاي ذھن  میل در اثر دیگري بھ نام تحلیلي در پدیده. شد بدون آنكھ روي آن كاري انجام شده باشد حاصل مي
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در سال . اعمال ذھني را با توجھ بھ تداعي معاني تشریح كند و توضیح دھد  كوشید تا ھمة) ١٨٢٩(بشري 
  . تاش انتشار داداي دربارة مكین نیز، یك سال قبل از مرگش اثر دیگري باعنوان قطعھ ١٨٣۵

پس از آنكھ بھ ابزارھاي . فكري اسكاتلندیھا ادامھ داد  سرجیمز مكینتاش، بھ آشنا ساختن انگلیسیان بھ شیوة
در آنجا از . بھ لندن مھاجرت كرد ١٧٨٨اندیشھ در دانشگاھھاي ابردین و ادنبورگ دست یافت، در سال 

. باستیل شده است كامًال مسرور و مشعوف شدشنیدن این خبر كھ یك شورش عمومي موجب تسخیر زندان 
آمیز ادمند برك نسبت بھ انقالب فرانسھ مندرج در اثر وي بھ  ، از اظھار نظرھاي خصومت١٧٩٠در سال 

آن انتقاد سخت تاریخي را با انتشار  ١٧٩١نام تأمالتي دربارة انقالب فرانسھ رنجیده خاطر شد و در سال 
این فیلسوف بیست و شش سالھ در مراحل نخستین آن . فرانسوي پاسخ داداثري بھ نام دفاع از دموكراسي 

شنید و  صداي شریف و میوة گواراي یك فلسفة بشر دوستانھ را مي) انقالب فرانسھ(تغییر بزرگ ناگھاني 
كرد، حكومتھاي سلطنتي در معرض تھدید، مبتني بر خردمندي آزموده  چنانكھ برك فرض مي. چشید مي

بیني  ھاي آمیختھ با ھرج و مرج نھادھاي تصادفي، رویدادھاي پیش بلكھ پسمانده: بھ نبودندشدة سنت و تجر
  .نشده، و اصالحات سرھم بندي شده، بودند

… . اند بھ طور تصادفي پدید آمده) جز ایاالت متحد امریكا(جملگي حكومتھایي كھ اینك در دنیا وجود دارد 
حكومتھاي اتفاقي و تصادفي فراتر از اقدامات و اعمال روشنفكران بھ یقین نباید چنین انگاشتھ شود كھ این 

ممكن كھ   زماني فرا رسیده است كھ آدمي باید بیاموزد كھ با ھیچ نكتة… . گیرند و اندیشمندان قرار مي
مورد تأیید و قبول خرد نباشد مدارا نكند و نیز از ھیچ نكتھ بدیع و نوكھ خرد آدمي بدان رھنمون گردد 

باید آغاز یك دوران جدید را در … زماني است كھ نیروھاي آدمي. رداند و خود را عقب نكشدروي نگ
سان كھ بھ ھنر تكامل و بھترسازي حكومت و افزایش خوشبختي مدني انسان  تاریخ مشخص سازد بدین
  .مجال دھد تا بھ وجود آید

ان، بھ ستم و ھرج و مرج مردان ھمچنانكھ انقالب فرانسھ از غایت مطلوبھا و آرمانھاي متعالي فیلسوف
كرد و خویشتن را  كرد، مكینتاش نیز در برھانھاي خود تجدید نظر مي دستخوش ھراس و وحشت سقوط مي

سخنرانیھاي وي تحت عنوان . داد گذارد سازش و تطبیق مي با آن نیروھاي اجتماعي كھ بر او اثر مي
ا و استداللھایي بود كھ احتماًال ادمند برك را نیز ھ نكتھ  در بردارندة) ١٧٩٩(» قوانین طبیعت و ملتھا«

تواند در روند رو بھ كمال نھادن فرد، عاداتي را  از جملھ اینكھ، چگونھ سازمان اجتماعي مي. آمد خوش مي
براي عمل و قضاوتھاي وجدانیش در او بھ وجود آورد كھ از ھمة ظواھر ذاتي و فطري بودن برخوردار 

كھ یك انسان بالغ، در پرتو برخورداري از تمدن نھ تنھا یك فراوردة طبیعت بلكھ سان است  باشد؛ و بدین
مكینتاش، در سالھاي واپسین عمر، با برخورداري از . شود محصول رشد و پرورش نیز محسوب مي

  ).١٨٣٢(تحقیقات و مستندات اصیل و بدیع، كتاب تاریخ انقالب در انگلستان را نگاشت 

وان چنین قضاوت كرد كھ تمدن اسكاتلند در آن برھة از زمان، كھ قرن ھجدھم را ت از روي این شواھد مي
كشاورزي این . اش متكي نبود نھاد، فقط بر افتخارات گذشتھ گذاشت و بھ قرن نوزدھم گام مي سر مي پشت

سرزمین درحال رونق و شكوفایي بود و آثار این شكوفایي بخصوص در مناطق كم ارتفاع و جلگھ بیشتر 
در آن نواحي، كارگاھھاي نساجي نیز بھ تعداد فراوان دایر و سرگرم كار بود و رابرت اوون . نمود مي

نازید و  گالسگو بھ دانشمندانش مي. گشود اي از ھمكاري انساني در برابر آدمیان مي اندازھاي تازه چشم
در رشتة خود افكاري بدیع  ادینبورگ از فعالیت وكالي مدافع، حقوقدانان، پزشكان و روحانیان، كھ ھركدام

پرداخت كھ  در ھنر، سر ھنري ریبرن تمثالھا و تصاویري مي. داشتند، درجوش و خروش بود عرضھ مي
زندگي سمیوئل  ١٧٩١در ادبیات بازول، در سال . ساخت او را چون رنلدز اسكاتلند مقبول و مشھور مي

در ابتسفرد، در كنار رود توید، . وي استاي تمام ناشدني از لذات معن جانسن را انتشار داد كھ چشمھ
وي درحالي كھ در بین . زیست ارجمندترین فرزند اسكاتلند و كریم الطبعترین ایشان، سروالترسكات مي

  سرود ھاي خوش مي سرودھا و نغمھ خت،پردا ميدشمنان كھن سرزمین اسكاتلند بھ میانجیگري 
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  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٨٣٢(سر والتر اسكات : ویلیام الن

داستانھایي  –نوشت تا وامھایي را كھ فقط بخشي از آن را خود وي گرفتھ بود تسویھ كند  و داستانھایي مي
  .كھ بعدًا در سراسر دنیا مشھور شد

تش كامًال شایستگي آن را داشت كھ در شكوفایي رمانتیك ادبیات والتر سكات بھ خاطر مزاج و طبیع
كسوتي داشتھ باشد، زیرا دوست داشت خود را چنین بینگارد كھ از اعقاب  انگلستان مقام رھبري و پیش

ھاي مھیج و تكان دھنده  ھا و جنگھاي آنان مایھ مرز داراني كھ ستیزه: رؤساي مرزنشین اسكاتلندي است
كرد و سیراب  آورد كھ در دوران كودكي روح و ذھنش از آن تغذیھ مي ھایي فراھم مي مھبراي سرودن چكا

بھ ھر حال والدینش عبارت بودند از پدري با حرفة وكالت دادگستري، و مادري كھ دختر یك استاد . شد مي
ه فرزند در ادنبورگ بھ دنیا آمد و یكي از دوازد ١٧٧١سكات در سال . پزشكي در دانشگاه ادنبورگ بود

وقتي ھجده ماھھ . اي بود كھ شش تاي آنان بھ رسم معمول در آن زمان، در كودكي درگذشتھ بودند خانواده
شاید نقص و عیب بدني . بود بھ فلج اطفال مبتال شد كھ پاي راستش را براي سراسر عمر بھ لنگي كشانید

تي كھ از نظر اخالقي و عقیدتي با رغم ھمة اختالفا مشابھي كھ در بایرن بود سكات را موفق ساخت، علي
  .وي داشت، دوستي خلل ناپذیري با شاعر جوان بھ ھم رساند

پنجسالة   التحصیل شد، یك دورة پس از آنكھ سكات بھ اولد كالج در دانشگاه ادنبورگ راه یافت و از آن فارغ
ر كانون وكالي بھ عنوان وكیل دادگستري د ١٧٩٢كارآموزي حقوق را نزد پدر آغاز كرد و در سال 

با دختري بھ نام شارلوت شارپانتیھ و میراثي كھ در سال  ١٧٩٧ازدواج وي در سال . اسكاتلند پذیرفتھ شد
سكات . پس از مرگ پدر، از جانب وي نصیبش شد، در آمدي كافي و مطمئن براي وي تأمین كرد ١٧٩٩

آورد، و   ان سرشناس و متنفذ جمعداشتني بود، و برگرد خود شمار فراواني دوست آدمي اجتماعي و دوست
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حقوقي كھ . بھ سمت منشي دادگاه شھر ادنبورگ برگزیده شد ١٨٠۶از طریق ھمین دوستان بود كھ در سال 
كرد و درآمدي كھ در وصیتنامة تني چند از بستگان براي وي اختصاص داده شده  از این بابت دریافت مي

لت منصرف شود و، بعد از چندي، آن را بھ كلي كنار گذارد تا وكا  بود او را بر آن داشت كھ از ادامة حرفة
  .بتواند با فراغت تام ھمة وقت و ذوق خویش را مصروف ادبیات سازد

اي كھ بھ اثر تامس پرسي بھ نام یادگارھایي از شعر  یك برخورد اتفاقي با رابرت برنز، ابراز شوق و عالقھ
لنوره اثر گوتفرید   كھن انگلیسي نشان داد و ھمچنین آشنایي با اشعار غنایي، بھ خصوص با منظومة

در . جاني تازه بخشیدھاي كھن انگلیسي  بورگر، شوق و رغبت دوران جواني سكات را نسبت بھ چكامھ
سكات كھ . اثري موسوم بھ خنیاگران مرزھاي اسكاتلند در سھ جلد انتشار داد ١٨٠٣و  ١٨٠٢طول سالھاي 

از استقبال مردم از آن داستانھاي دلكش بر سر شوق آمده بود درصدد برآمد طبع خویش را در پدید آوردن 
گرد  اي را بھ نام نغمة آخرین خنیاگر دوره مھمنظو ١٨٠۵آثاري بھ آن شكل بیازماید؛ و الجرم در سال 

وقتي در سال . اي تجلي كرد فروش این منظومھ در تاریخ شعر انگلیسي چون رویداد برجستھ. انتشار داد
  بھ لندن  ١٨٠٧

از آن پس تصمیم گرفت پرداختن بھ ادبیات را حرفة خویش سازد، . دید و در ھمة محافل برصدر نشست
آمیز، ھمة وقت و  ا از راه خلق آثار ادبي تأمین كند، از این رو، بھ وضعي مخاطرهمخارج و زندگي خود ر

  . نیرو و شوق و ثروت خویش را مصروف تصنیف و چاپ انتشار آثارش كرد

ھا و روایات بزمي ورزمي، و نقل داستانھاي پر از رمز و راز و مافوق طبیعي كھ  سكات براي بیان قصھ
اي را  گرفت و حالتي رمانتیك و بیقرار و پرتحرك داشت، وزن و قافیھ د مایھ مياز اساطیر و تاریخ اسكاتلن

آن وزن بھ صورت ابیاتي ھشت ھجایي و . كھ كولریج در منظومة كریستابل بھ كار برده بود، مقبول یافت
، بانوي دریاچھ )١٨٠٨(ھاي مارمیون  حاصل كوشش و آفرینش وي در این میدان، منظومھ. دار بود قافیھ

سكات ادعا نداشت كھ شاعري بزرگ و . بود) ١٨١۵(ھا  و ساالر جزیره) ١٨١٣(، ركبي )١٨١٠(
نوشت تا خاطر مردم را شاد سازد، آنان را خوش آید، و از این رھگذر درآمد جالبي  برجستھ است، او مي

ال از موزھایي كھ بھ ھر ح -نصیبش شود؛ ولي ھدفش آن نبود كھ مقبول موز شعر و ھنر قرار گیرد، 
صبري در  خوانندگان آثار سكات باشوق و ولع و بي. داستانھاي حماسي و اشعار شش وتدي ملول بودند

انتظار بودند تا آثار جدید و بدیع وي را یكي پس از دیگري بخوانند؛ از شھسواران بھ زنان زیباروي و از 
جا زینت بخش  آوزاھایي را كھ جابھ جوییھاي شھامت آمیز بپردازند و با میل و رغبت فراوان آنان بھ ستیزه

  :خواندند نظیر آواز سپردند و با صداي بلند مي آثار نویسندة محبوبشان بود بھ یاد مي

  ھان، لوخینوار جوان از غرب فرا رسیده،

  .در سرزمین پھناور بوردر، توسنش رھوارترین است

ھاي راھزن و  منظومھ ١٨١۴درسال ھاي بیدین و عروس آبیدوس، و  بایرن منظومھ  ،١٨١٣آنگاه، در سال 
گذرند تا آثاري را كھ  مندان آثارش از مرز مي سكات متوجھ شد كھ خوانندگان و عالقھ. الرا را انتشار داد

آید بجویند،  در آنھا، از اسرار مشرق زمین و ماجراھاي آدمیان گریزان از بشر و نومید، سخن بھ میان مي
تواند ارباب ابتسفرد را در  قع بود كھ دریافت لرد جوان دیر نیوستد ميدر آن مو. بھ دست آورند و بخوانند

با  ١٨١۴سان بود كھ در سال  پھنة شعر و ادب پشت سر بگذارد و میدان را از دست او بگیرد؛ و بدین
  .اي دست یافت انتشار رمان ویورلي، از شعر بھ نثر روي آورد و بھ معدن زر تازه

پولي  ١٨٠٢وي در سال . نویسي، اقدامي بسیار بھ موقع و شایستھ بود تانروي آوري سكات بھ نثر و داس
  دار مقیم كلسو بود خواستھ بود چاپخانة بھ عنوان مساعده بھ جیمز باالنتاین پرداختھ و از او كھ یك چاپخانھ

. ك شددر مؤسسھ چاپ و انتشار جیمز و جان باالنتاین شری ١٨٠۵در سال . خود را بھ ادنبورگ انتقال دھد
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یافت قطعًا در چاپخانة باالنتاین بھ چاپ  و از آن پس ترتیبي داد كھ آثارش توسط ھر ناشري كھ انتشار مي
  با درآمد امالك و آثارش و سودي كھ از بابت سھم . رسید مي

ابتسفرد در مجاورت ملرز ابتیاع كرد، بتدریج، وسعت آن را از یكصدوده جریب بھ یكھزار و دویست 
روستایي قدیمي واقع در آن ملك را با قصري مجلل كھ با فرشھا و اثاث و مبلھاي  داد؛ خانة جریب گسترش

این قصر با تزیینات آن، یكي از جاھاي بس . گرانقیمت بھ شیوة دلپذیري آراستھ بود، جایگزین ساخت
رشكستگي ، مؤسسة چاپ و نشر باالنتاین بھ مرحلة و١٨١٣در سال . دیدني و تماشایي در اسكاتلند است

اي بھ خاطر چاپ و انتشار بعضي آثار دیگران بود كھ  نزدیك شد و علت این ورشكستگي نیز تا اندازه
رفت و بنابراین جز ضرر چیزي بھ  سكات ویراستاري آنرا عھده داشت ولي بھ میزان كافي بھ فروش نمي

ورشكستگي نجات دھد و سكات سپس بر آن ھمت گماشت كھ ھرچھ زودتر آن مؤسسھ را از . آورد بار نمي
براي كمك بھ مؤسسھ، از دوستان توانگرش وامھایي گرفت، و . از نظر مالي دوباره سروسامان بخشد

، مؤسسة چاپ و نشر باالنتاین ١٨١٧سرانجام، در سال . درآمد آثارش را نیز در این راه مصروف داشت
در این زمان، سكات خود . پدید آوردتوانست بار دیگر روي پاي خود بایستد و در داخل و خرجش تعادلي 

  .را مستغرق در تصنیف یك رشتھ از معروفترین رمانھا در تاریخ ادبیات انگلستان ساختھ بود

قسمت . اش ساخت لیره عاید نویسنده ٢,٠٠٠با نام مستعار انتشار یافت و  ١٨١۴رمان ویورلي در سال 
سكات از . لك و عمارت ابتسفرد مصروف شداعظم این پول، در اندك مدتي در راه توسعھ و آراستن م

كرد براي یك شاغل مقامي  نھادن نام خویش بر آن رمان از این جھت خودداري ورزیده بود كھ احساس مي
بھ ھر حال قلمش . نمود حساس در دستگاه دیواني، نگارش داستان بھ قصد كسب درآمد، چندان زیبنده نمي

ظرف شش ھفتھ . آمد ست و چابكي خلق آثار منظوم بھ گردش در ميدر پدید آوردن آثار منثور بھ ھمان سال
شاھد انتشار رمان  ١٨١۶سال . انتشار یافت ١٨١۵گاي مانرینگ را تصنیف كرد كھ در سال  رمان 
) من  داستانھایي از صاحبخانة: زیر عنوان كلي( ١٨١٩تا  ١٨١۶آنگاه در فاصلة سالھاي . شناس بود عتیقھ
داستانھاي فناپذیري : اي از مناظر اسكاتلند در برابر خوانندگانش فراھم آورد تردهانداز دلكش و گس چشم

كھن، قلب میدلوثین، عروس المرمور، و افسانة مونت رز در طي این چند سال، یكي پس از دیگري پدید 
داستان دونیدزتي آھنگساز اپرا پرداز ایتالیایي براساس . آمد و ھزاران خواننده را مجذوب و مفتون ساخت

عروس المومور اپرایي بھ نام لوچیاري المرمور تضعیف كرد كھ درآمد سرشاري از آن بھ دست آورد؛ و 
اي در اسكاتلند و  از آن پس سكات بھ سفرھاي گسترده. رود ھم اكنون از اپراھاي مقبول بھ شمار مي

آنكھ یك داستانسرا بنامد یك او خودش را بیش از . انگلستان دست یازید و بھ جزایر اطراف نیز پاي گذارد
سان بود كھ بھ ھر یك از آثارش چنان رنگ و بوي  دانست و بدین شناس مي كاوشگر آثار باستاني و عتیقھ

سكات در . شد بخشید كھ موجب التذاذ فراوان خوانندگان اسكاتلندي وي مي بومي مي  تند لھجة  محلي و مزة
انتشار یافت، انگلستان  ١٨٢٠گ كھ جملگي در سال نگارش داستانھاي آیونھو، صومعھ و راھب بزر

ناگفتھ نماند كھ این كار بھ آن اندازه كھ  –ماجرا آفریني خویش برگزید   قرون وسطي را بھ عنوان صحنة
  در داستانھاي اسكاتلندي 

، سكات بھ عوالم مشرق زمین در دوران قرون ١٨٢۵در سال . نمود با واقعیت قرین نبود وي مشھود مي
اي از صالح الدین ایوبي  ایي قدم نھاد و در رمان موسوم بھ طلسم چندان تصویر جالب و فریبندهوسط

ترسیم كرد كھ خوانندگان خداترس و دیندار اسكاتلندي در استحكام و درستي اعتقادات مذھبي نویسنده 
مذھبي وي را  وقتي از جورج الیت پرسیده شد چھ عاملي براي نخستین بار، ایمان. دستخوش تردید شدند

  ».آثار والتر سكات«: دستخوش تزلزل ساخت پاسخ داد

اند، اكنون بیش از آن  لذت برده» داستانھاي ویورلي«از كساني كھ در دوران جواني از خواندن رشتھ 
دستخوش تب و تاب زندگي جدید با جو و حالت آمیختھ با شتابزدگي آن ھستند كھ بتوانند از خواندن آن 

 در داستان قلب آثار، امروز ھم محظوظ شوند؛ ولي حتي یك مرور تند و گذرا در یكي از آنھا، مثًال
توانست در طول یك دھھ، ھر  تواند بار دیگر این احساس را در آنان تازه كند كھ مردي كھ مي میدلوثین مي

. بایست یكي از شگفتیھاي دوران خویش بوده باشد سال یك داستان، آن ھم چنان گیرا و جاذب، بیافریند مي
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عنوان باروني یافت، و از  ١٨٢٠در سال (شود  مي بینیم كھ در نقش یك بارون ابتسفرد ظاھر سكات را مي
؛ ولي، در ھمان حال نیز، با ھمھ با مھرباني و سادگي رفتار )نامیدند آن پس او را سر والتر سكات مي

شد، و صیت شھرتش از ادنبورگ  زمان خویش محسوب مي  آن ھم كسي كھ نام آورترین نویسندة –كند  مي
كشیده شده ) داشت ن نویسنده و شاعر برجستة روس او را گرامي ميجایي كھ پوشكی(پطرزبورگ  تا سن

خندید  خواندند از تھ دل برآنان مي شنید كھ او را ھمطراز شكسپیر مي ولي وقتي از زبان اطرافیان مي. بود
اشعار و رمانھایش در نھضت . اي را سزاوار بداند انگاشت كھ چنان مقایسھ و خود را كوچكتر از آن مي

آمد؛ با این حال، وي بھ خود كمتر مجال  ران رمانتیك انگلستان، عاملي بسیار مؤثر بھ شمار ميادبي دو
ھا و رسوم  مردم بھ شیوه سكات در احیاي عالقة. داد كھ دستخوش اغفال و فریبندگي رمانتیك بشود مي

كرد آن ایدآلیسم  زندگي دوران قرون وسطي سھیم بود؛ با وجود این از ھمشھریان اسكاتلندي خویش تمنا مي
گذشتة آمیختھ با فئودالیسم خشن و پرماجراي خویش را بھ كناري نھند و فراموش كنند؛ و بكوشند تا خود را 

وقتي بھ . سازگار سازند  آورد، با آن اتحاد با انگلیس كھ بتدریج دو ملت را بھ صورت ملتي واحد درمي
نیز دلگرمي ) خاص وابستگان بھ حزب توري(انھ كار پرستي محافظھ دوران سالخوردگي رسید از آن میھن

  .كرد و نقصي در قانون اساسي انگلستان اذعان نمي گونھ عیب یافت تا آنجا كھ در پناه آن بھ وجود ھیچ مي

چاپ باالنتاین و مؤسسة انتشاراتي آرچیبالد كانستبل كھ آثار سكات را چاپ و نشر   در ھمین اوان، مؤسسة
، این دو مؤسسھ ھرچھ را در تملك ١٨٢۶در سال . شدند ورشكستگي نزدیك مي  حلةكردند، ھر دو بھ مر مي

داشتند در اختیار دادگاه قرار دادند و سر والتر سكات مسئول تسویة دیون مؤسسة چاپ باالنتاین شناختھ 
  سرانجام اروپا آگاه شد كھ نویسندة . شد

ز بھر خویش نگھدارد ولي جز آن ھرچھ ابتسفرد و نیز حقوق رسمي مقام دیواني خویش را ھمچنان ا
سكات با آنچھ برایش باقي مانده بود . باالنتاین توقیف شد  دارایي و امالك داشت، در قبال دیون مؤسسة

توانست بھ راحتي و آسودگي زندگي كند، ولي ھمچنان با تالش فراوان بھ خلق داستان ادامھ  ھنوز ھم مي
، نسخة ١٨٢٧در سال . از آنھا، دیون خویش را مستھلك سازدداد بدان امید كھ از درآمد حاصل  مي

دستنویس اثري را كھ با مرارت فراوان تصنیف كرده بود تحت عنوان زندگي ناپلئون براي چاپ و انتشار 
توصیف كرده » كفر و ناسزاگویي بھ مقدسات در ده مجلد«گوي نكتھ سنج  این اثر را یك آدم بذلھ. فرستاد

نویسنده قھرمان جزیرة كرس را از ھرگونھ فضیلتي عاري ساختھ بود ولي ھمین اثر در این اثر، . بود
  .اي كاست موجب تلذذ خاطر انگلیسیان شد و از بار وامھاي نویسنده تا اندازه

در طول سالھاي . شتاب و ناآسودگي خاطر وي بود  كیفیت آثاري كھ سكات از آن پس پدید آورد نشانة
سپس حالش بھبودي . وش تشنج و حمالت عصبي شد و بھ سكتھ گرفتار آمدچندبار دستخ ١٨٣١و  ١٨٣٠

یافت و دولت یك كشتي را مأمور ساخت تا او را براي سیر و سیاحت در آبھاي مدیترانھ و تفریح در زیر 
آسمان آبي آن خطھ ببرد، ولي سكتة دیگري كھ در حین آن سفر عارض شد او را چنان ناتوان ساخت كھ 

ناشر ) ١٨٣٢(گلستان مراجعتش دادند تا آنكھ براي ھمیشھ در ابتسفرد محبوبش بیارامد، باشتاب بھ ان
لیره برعھده گرفت و در قبال  ٧,٠٠٠دیگري بھ نام رابرت كدل پرداخت تتمة وامھاي سكات را بھ میزان 

ھا، بھ وام  آثار وي را نیز بھ خود اختصاص داد؛ و از این رھگذر، پس از تسویة  التصنیف ھمة آن حق
ثروتي دست یافت زیرا كھ داستانھاي سر والتر سكات تا پایان قرن نوزدھم ھمچنان از محبوبیت برخودار 

  ».زیست واالترین روحي كھ در نسل ما مي«گفت  وردزورث دربارة او چنین مي. بودند

II - ایرلندیھا  

نفر كاتولیك  ٣,١۵٠,٠٠٠نفر جمعیت داشت كھ از این عده،  ۴,۵۵٠,٠٠٠تخمینًا  ١٨٠٠ایرلند در سال 
 آلستركھ قسمت اعظم ایشان در ( ٩٠٠,٠٠٠نفر وابستھ بھ كلیساي پروتستان اسقفي و  ۵٠٠,٠٠٠رومي، 

بھ كاتولیكھا حق رأي  ١٧٩٣در سال . ھاي مختلف مذھب پروتستان بودند متعلق بھ فرقھ) سكونت داشتند
داده شد و آنگاه اینان حق آن را یافتند كھ بھ بسیاري از مسندھاي دولتي دست یابند ولي، ھمچنان از رسیدن 
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در واقع بھ كاتولیكھا . ماندندبھ مقامھاي عالي، اشتغال بھ قضاوت و عضویت در پارلمنت ایرلند محروم 
شد از بین نامزدھاي پروتستان، كساني را بھ نمایندگي پارلمنت برگزینند تا آنان بر ایرلند  اجازه داده مي

  پادشاه . كاتولیك حكومت كنند

السلطنھ منصوب  انگلستان یا وزرایش یك عضو عالیمرتبة پروتستان را بھ عنوان لرد نایب یا نایب
گذاشتند  بھ عنوان عالیترین قدرت مجریھ بر ایرلند حكومت كند و چنین شخصي را مجاز مي ساختند تا مي

زیادي بر پارلمنت ایرلند فرمان راند و این فرمانروایي را از   برنظام دیوانساالري آن سرزمین و تا اندازة
  دادن و توزیع یا فروش مقامھا و مناصب تحت حمایت خویش، اعمال كند، راه رشوه

پس از . سراسر امالك و اراضي ایرلند در تصاحب بریتانیاییھا یا ایرلندیھاي پروتستان بود ١٧٩٣سال تا 
بقیة ساكنان آن سرزمین . ، تعداد اندكي از كاتولیكھا نیز اجازه یافتند زمین و ملك خریداري كنند١٧٩٣سال 

شدند؛ یا آنكھ كارگراني  ميیا كشاورزان مستأجر بودند كھ در قطعھ زمین كوچكي بھ جان كندن سرگرم 
اجارة زمینھاي زراعتي و عشریھ، با خشونت . كردند ھا كار مي بودند كھ بر روي كشتزارھا یا در كارخانھ

اي  شد؛ نتیجة این روش آن بود كھ قسمت اعظم كشاورزان ایرلندي در فقر و فاقھ و قاطعیت وصول مي
ھایشان، كمتر و  و حس ابتكار و پیروي از انگیزه –دند آنان فقیرتر از آن بو. بردند وصف نشدني بھ سر مي

افزود  آالت جدیدي كھ بازده كشتزارھا را در بریتانیا بسي مي تا بتوانند از آن ماشین –ناچیزتر از آن بود 
بزرگترین و «. سان، كشاورزان ایرلند در حال در جازدن و ركود باقي مانده بودند بدین. خریداري كنند

گاه خود در ایرلند حضور نداشتند و ساكن انگلستان محسوب  كان، كساني بودند كھ ھیچترین مال عمده
شدند، و این اشخاص بدون آنكھ اصًال در بند رسیدگي بھ امالكشان باشند، یا كوششي در جھت باال بردن  مي

ھ یغما رسید از حاصل دسترنج كشاورزان ایرلندي ب بازده آن امالك بھ عمل آورند، ھرچھ دستشان مي
ھا بود، فقر و فاقھ نسبت بھ بخشھاي  در آن مناطق از شھر دابلین كھ محل استقرار كارخانھ» .بردند مي

خام   در نتیجة تحمیل عوارضي كھ مانع از وارد كردن پنبة. نمود زراعتي آن سرزمین، وحشتناكتر مي
شاورزي آن سرزمین، بھ شد، و ھم در اثر مقررات بازرگانیي كھ برحسب آن محصوالت صنعتي و ك مي

غیر از كتان و منسوجات كتاني، در قلمرو امپراطوري از رقابت با محصوالت بریتانیایي ممنوع شناختھ 
شلي كھ شرایط زندگي كارگران ایرلندي را در . شده بود، صنایع ایرلند دچار خفگي و عدم توسعھ شده بود

تا این زمان، از عمق بدبختي و «: چنین نوشت ١٨١٢ھاي آن كشور از نزدیك دیده بود، در سال  كارخانھ
  .»روزي انساني، درك و تصوري بجا نداشتم سیھ

پرداختند تا بھ مصرف نگھداري كلیساي  اي مي كاتولیكھاي ایرلند، نظیر جملگي ساكنان آن دیار، عشریھ
نات و كمكھاي رسمي پروتستان در ایرلند برسد؛ ولي این كاتولیكھا عالوه بر آن عشریھ، از طریق اعا

كردند و این روحانیون كساني بودند كھ از  داوطلبانھ، مخارج روحانیان كاتولیك خویش را نیز تأمین مي
كلیساي رومي طبعًا از نھضت استقالل ایرلند پشتیباني . ثروت پیشین خود محروم و بركنار مانده بودند

  كرد، و در نتیجھ، وفاداري آمیختھ بامھر و عالقة جمعیت  مي

كار مذھبي بود؛ و آزادیخواھاني نظیر تامس مور، گرچھ ممكن بود باشكاكاني نظیر بایرن  یك محافظھ
  .شدند دوست باشند، ھرگز بھ نحو آشكار، از معتقدات كاتولیكي خود رویگردان نمي

كشي از ایرلند را رھبري كرد فردي  دوم قرن ھجدھم، شورش و عصیان علیھ بھره  كسي كھ در نیمة
او بھ . بود –برك و شریدن  –ان بود كھ ھنري گرتن نام داشت و وابستھ بھ مكتب دو ایرلندي دیگر پروتست

اي مجھز بود  درحالي كھ بھ چنین حربھ. نیروي خردي كھ با فصاحت عرضھ شود اعتقاد داشت
داري لغو قانون آزمون، كھ اطاعت و فرمانبر: پیروزیھایي، گرچھ محدود ولي حائز اھمیت، بھ چنگ آورد

از كلیساي رسمي انگلستان را براي برگزیده شدن بھ عضویت پارلمنت الزامي و اجباري ساختھ بود؛ 
اي از محدودیتھاي خفقان آوري كھ در سر راه بازرگاني ایرلند وجود داشت؛ و بھ  برطرف ساختن پاره

د، حق دارد بھ رسمیت شناسانیدن اینكھ فقط پادشاه انگلستان، با رضایت و تصویب پارلمنت ایرلن
معناي ) سنجي بھ انجام رسانید و كار اخیر را در كمال دقت و نكتھ. (قانونگذاري در ایرلند اقدام كند
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. پیروزي اخیر این بود كھ لوایح پارلمنت ایرلند از آن پس دیگر نیازي بھ تصویب پارلمنت انگلستان نداشت
براي كاتولیكھاي ایرلند نیز حق انتخاب شدن بھ  این تالشھا، ھنگامي كھ گرتن درصدد برآمد  با وجود ھمة

نمایندگي پارلمنت ایرلند را تأمین كند، در كوشش خود با شكست مواجھ شد و، در نتیجھ ایرلند ھمچنان یك 
  .راند كشور كاتولیك باقي ماند كھ دولتي پروتستان بر آن حكومت مي

نیز كھ نظیر گرتن یك دانشجوي او . دنبالة پیكار را گرفت) ١٧٩٨- ١٧۶٣(ثئوبالدوولف تون 
وقتي بھ ایرلند . التحصیل ترینیتي كالج دابلین بود بھ لندن رفت تا در رشتة حقوق بھ تحصیل ادامھ دھد فارغ

ھدف اساسي این انجمن، ). ١٧٩١(گذاردن انجمن ایرلندیھاي متحد گماشت  بازگشت، ھمت بھ بنیان
با شور و نیرویي . ن بھ اصالحات سیاسي و اجتماعي بودھمكاري پروتستانھا و كاتولیكھا در تحقق بخشید

اقدامات این   برنامة. فراوان در راه نیل بھ این ھدف تالش كرد و از جملھ انجمني از كاتولیكھا ترتیب داد
كاتولیكھا نیز از  ١٧٩٣انجمن چنان موجب وحشت پارلمنت ایرلند شد كھ بھ موجب قانون مصوب سال 

  .با نصیب شدندحق شركت در انتخابات 

كھ، بھ طور مخفیانھ، نمایندگي  –با ویلیام جكسن  ١٧٩۴در سال . تون بھ این پیروزیھا قانع و خرسند نبود
وارد  –كرد برعھده داشت  نجات ملي را كھ در آن زمان برفرانسة در حال جنگ فرمانروایي مي  كمیتة

بھ ایاالت متحد امریكا گریخت و از آنجا تون . ظن قرار گرفت و دستگیر شد جكسن مورد سوء. مذاكره شد
اي از فرانسھ بھ ایرلند  در فرانسھ، الزار كارنو عضو آن كمیتھ را برآن داشت تا حملھ. بھ فرانسھ باز آمد

او . ژنرال الزار اوش بھ فرماندھي سپاه مأمور این حملھ منصوب شد. را بھ تأیید اعضاي كمیتھ برساند
  بھ صوب ایرلند عزیمت كرد درحالي كھ  ١٧٩۶دسامبر  ١۵ید، و در تاریخ تون را بھ آجوداني خود برگز

تون جان سالم . طوفان مھیبي مواجھ شد، و تقریبًا ھمگي كشتیھا درھم شكستھ، و سربازان غرق شدند
افراد این نیرو توسط . بدربرد و ھمراه یك نیروي اعزامي كوچكتر بھ قصد كمك بھ ایرلند عازم شد

دار برگردنش افتد در زندان گلوي   تون محكوم بھ اعدام شد، ولي قبل از آنكھ حلقة. ستگیر شدندبریتانیاییھا د
  ).١٧٩٨نوامبر (خویش را برید 

در این حیص وبیص، بیزاري ایرلندیھا از سلطة انگلیسیان بھ مرحلة شورشي ھمھ جانبھ و گسترده رسیده 
بھ . ریق آشتي جویي و مسالمت، آن جنبش را آرام سازدوزیر انگلستان بھ این فكر افتاد كھ از ط نخست. بود

اجازه داد تا ویلیام ) و امور ایرلندرا نیر برعھده داشت(دیوك آور پورتلند كھ در آن زمان وزیر كشور بود 
شخص . ایرلند منصوب سازد  ونتورث، ملقب بھ دومین ارل فیتز ویلیام را در سمت لرد نایب براي ادارة

ماه خدمت در سمت جدید  پس از سھ. داشت دي خود را نسبت بھ ایرلندیھا ابراز مياخیر آشكارا ھمدر
وزیر، صواب  كھ در طي آن امتیازھایي فراتر از آن حد كھ ویلیام پیت نخست) ١٧٩۵ژانویھ تا مارس (

پنداشت، بھ كاتولیكھاي ایرلند اعطا كرد، از جانب حكومت لندن احضار شد؛ و در نتیجھ، مقاومت  مي
براي چند صباح، پروتستانھاي ایرلندي نیز در حملھ علیھ سلطة . لندیھا بھ صورت جنگي علني درآمدایر

بیگانھ بھ كاتولیكھا پیوستند ولي در آلستر، جایي كھ پروتستانھا در اكثریت بودند، پروتستانھا خیلي زود 
وفیق آن شورش موجب شود دست از ھمكاري كشیده از در مخالفت درآمدند زیرا از آن بیمناك بودند كھ ت

، پروتستانھاي آلستر موجب شود آلستر انجمن ١٧٩۵در ماه سپتامبر . آلستر تحت تسلط كاتولیكھا درآید
ملحق شدند و بھ كمك آنان » پسران طلوع فجر«اي بھ نام  اورنج را تشكیل دادند، بھ ھواخواھان دستھ

صدھا نفر از كاتولیكھا، از ترس كشتار . اختندھا و كلیساھاي كاتولیكھا را سوزانیدند و ویران س خانھ
. از آن پس عدة بیشتري از پروتستانھا از انجمن ایرلندیھاي متحد گسیختند. جمعي، از آلستر گریختند دستھ

چند والیت را   كاتولیكھایي كھ در آن انجمن باقي مانده بودند بھ ناچار بھ اسلحھ متوسل گشتند؛ اختیار ادارة
گرتن كھ در آن زمان عضو . و بھ سوي استحكامات و ارگ دولتي در دابلین روي نھادند بھ چنگ آوردند؛

پارلمنت ایرلند بود درصدد برآمد با پیشنھاد اعطاي حق انتخاب شدن بھ نمایندگي پارلمنت بھ كاتولیكھا، 
شناختھ شد این پیشنھاد از جانب عدة زیادي از نمایندگان مردود . موجبات استقرار صلح را فراھم آورد

چنانچھ از حق انتخاب ) در آن زمان كاتولیكھا حق انتخاب كردن نماینده براي پارلمنت را داشتند(زیرا 
شدند، خیلي زود اختیار پارلمنت ایرلند بھ دست اكثریت  شدن بھ نمایندگي پارلمنت نیز برخوردار مي
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یروھاي كمكي كرد، و نیرو برایش اعزام ژنرال انگلیسي مستقر در آلستر تقاضاي اعزام ن. افتاد كاتولیك مي
شد؛ سپس حكومت نظامي برقرار ساخت و از آن پس تاچندین ھفتھ، شھر دابلین، پایتخت شاد و مفرح 

پیروزي نیروھاي دولتي با كشتار بیدریغ . توزي و كشتار گشت آلستر بدل بھ دوزخي از نفرت و كینھ
  .لندیھاي كاتولیك كامًال سركوب شده بود، شورش ایر١٧٩٨در پاییز سال . شورشیان مسلم شد

دانست كھ آن سركوبي، چارة اساسي كار نبود، و نارضایتي ایرلندیھا كھ در آن زمان بھ  ویلیام پیت مي
. شد صورت آتشي زیرخاكستر، ظاھرًا فرونشستھ بود براي انگلستان خطري جدي و حیاتي محسوب مي

فرانسھ بر سر جنگ بود، و در طي آن مدت از ھرج  ، ھفتمین سالي بود كھ انگلستان با١٨٠٠سال 
ولي، بھ ھر حال، اینك ناپلئون فرانسھ . ومرجي كھ در فرانسھ بھ دنبال انقالب پدید آمده بود، سود جستھ بود

ناپلئون در ھمان ایام سرگرم . را از نظم و آرامش برخوردار ساختھ و بھ ارتش فرانسھ قدرت بخشیده بود
اي بود كھ امكان داشت خیلي زود با سیطرة انگلستان بردریاھا بھ  دریایي قابل مالحظھ فراھم آوردن نیروي

عصیان و طغیان بود   یك ایرلند ناراضي و خصم انگلستان كھ پیوستھ در آستانة. مقابلھ و معارضھ بر خیزد
انش عبور دھد؛ توانست ھر روز موجب و انگیزة دعوتي براي ناپلئون باشد تا نیروھایش را از دریاي م مي
شدند، ممكن بود سراسر ایرلند را بھ صورت  چنانكھ كاتولیكھاي فرانسھ با كاتولیكھاي ایرلند ھمدست مي  و،

كرد باید بھ ھر ترتیب راه حلي  ویلیام پیت احساس مي. نیروي متخاصمي در یك جناح انگلستان درآورند
با انگلستان درآورد تا تحت فرمانروایي یك پارلمنت خطر بھ اتحاد  پیدا شود تا مردم ایرلند را بھ طریقي بي

حل مقبول، باید حق  كرد كھ براي تحقق این راه پیت پیشنھاد مي. و یك پادشاه بھ حیات خود ادامھ دھند
برخورداري كامل از انتخاب كردن و انتخاب شدن در پارلمنت و رسیدن بھ مناصب مھم بھ جملگي ساكنان 

تنھا در ایرلند بلكھ در سراسر انگلیس، اسكاتلند و ویلز اعطا شود؛ كاتولیكھا بھ یك  ذكور و بالغ كاتولیك، نھ
اي از صندوق  پارلمنت واحد در لندن راه یابند؛ و براي مقامھاي كلیسایي و كشیشان كاتولیك حقوق و وظیفھ

ین ترتیبي عملي اگر چن. دولت برقرار گردد، كما اینكھ درحق روحانیان كلیساي رسمي انگلستان مقرر بود
توانست بھ صورت یك عامل تھییج انقالبي بھ كار گرفتھ شود بلكھ بھ عنوان  شد، مذھب دیگر نمي مي

  .گرفت برداري قرار مي نیرویي در جھت استقرار اتحاد ملي و رضامندي عمومي مورد بھره

ساي كاتولیك مطرح شده ناپلئون با كلی ١٨٠١سیاستمدارانھ كھ یكسال جلوتر از كنكورداي سال   این نقشة
كاتولیكھاي ایرلند این نقشھ را چون طرحي با ظاھر فریبنده تلقي . بود، با مخالفتھاي گوناگوني مواجھ شد

توانست ھمچنان تسلط خود را بر ایرلند پایدار نگاه دارد؛ پروتستانھاي  كردند كھ براساس آن انگلستان مي
  د نقشة مزبور موجب خواھد شد آنان تحت سلطةكردن ایرلند نیز اعتراض داشتند چون تصور مي

كاتولیكھاي ایرلند و آنگاه كھ كاتولیكھاي ایرلند پیروز شدند چون حائز اكثریت ھستند درصدد انتقامجویي 
خواست موجودیت  از پروتستانھا و مصادرة اموال و امالكشان برآیند؛ پارلمنت ایرلند نیز بھ ھیچ روي نمي

یت امیدوار بود كھ در صورت عملي شدن آن نقشھ و تحقق وحدت ایرلند با پ. خود را از دست بدھد
. انگلستان، كھ از نتایج و مظاھر آن، آزاد شدن بازرگاني ایرلند با سراسر سرزمینھاي تابع امپراطوري بود

  در دراز مدت، سرانجام موجب 

در ایرلند بدان تمھید نرم شود، از  احتمال داشت اكثریت كاتولیك. متحدسازد كھ اسكاتلندیھا متحد شده بودند
آنگاه با صرف بیدریغ . دوستي درآید و تحت نفوذ و اختیار اكثریت عظیم پروتستان در انگلستان قرار گیرد

پول، برقراري مستمریھاي كلیسایي و اعطاي القاب و مناصب اشرافي، و با پشتیباني بازرگانان ایرلندي، 
از آن پس تا ). ١٨٠٠اول اوت (د كھ خود بھ نابودي خویش رضایت داد پارلمنت ایرلند بھ آنجا كشانیده ش

در این پارلمنت، چھار لرد . ، ایرلند محكوم بدان شد كھ زیر سلطة پارلمنت انگلستان در آید١٩٢١سال 
یافت و یكصد نفر نماینده  روحاني و بیست و ھشت لرد غیر روحاني از ایرلند در مجلس اعیان حضور مي

  .شد ین بھ عضویت مجلس عوام انتخاب مياز آن سرزم

اش، دستخوش تیرگي  توفیق ظاھري ویلیام پیت بھ علت عدم توانایي وي در جلب رضایت پادشاه با نقشھ
وقتي پیشنھاد كرد كھ قول و وعدة ضمني خویش را مبني براعطاي آزادي كامل سیاسي بھ كاتولیكھا . شد
بھ مرحلة عمل درآورد، جورج سوم پادشاه وقت انگلستان از  »مملكت متحد بریتانیاي كبیر و ایرلند«در 
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اعالم رضایت سرباز زد، دلیلش نیز آن بود كھ بھ ھنگام تاجگذاري سوگندي یاد كرده بود كھ او را بھ 
وقتي پیت درصدد برآمد با اصرار خود پادشاه را زیر . ساخت حمایت از كلیساي رسمي انگلستان ملزم مي

پیت بھ ناچار سرتسلیم فرودآورد و . دشاه آثاري ازعودت جنون ادواریش ظاھر شددر پا. فشار بگذارد
) ١٨٠١فوریة  ٣. (المصالحھ قرار گرفتھ است، از مقام نخست وزیري استعفا داد چون احساس كرد وجھ

ق این مھم بھ تحق ١٨٢٩مسئلة آزادسازي كاتولیكھا بار دیگر بھ بایگاني رفت و تا سال   سان، پروندة بدین
  .نپیوست

اند و ویلیام پیت ھرگز در صدد نبوده  قسمت اعظم رھبران ایرلندي بھ این نتیجھ رسیدند كھ فریب خورده
مقاومت در برابر وحدت كھ در واقع بھ صورت الحاق ایرلند بھ انگلستان بود . است تا بھ قول خود وفا كند

اي را بھ راه  رش متھورانھ و نومیدانھ، رابرت امت شو١٨٠٣در سال . افزایش یافت و بھ خشونت گرایید
وي در . انداخت كھ او را در تاریخ ایرلند و آوازھاي آن سرزمین بھ صورت محبوبترین چھره درآورد

وي . شد در دابلین بھ دنیا آمده بود و جوانترین فرزند پزشك مخصوص لرد نایب محسوب مي ١٧٧٨سال 
التحصیل شود، بھ عنوان اعتراض  عالي فارغ ك بود با درجةدانشجوي ترینیتي كالج بود، و ھنگامي كھ نزدی

علیھ تفتیش عقاید اولیاي دانشگاه دربارة معتقدات سیاسي دانشجویان، نام خود را از صورت دانشجویان 
بھ انجمن ایرلندیان متحد پیوست، كھ برادرمھترش، تامس، در . آماده براي گذرانیدن امتحانات حذف كرد

تامس با خشونت انقالبي موافق نبود، ولي رابرت بھ . كرد لي در آن انجام وظیفھ ميسمت دبیر شوراي عا
فرانسھ رفت، بھ ناپلئون دسترسي پیدا كرد و از او با الحاح خواست یك بار نیرویي از فرانسھ براي نجات 

گشت، مقادیري امت چون موفق نشد ناپلئون را بھ این امر متقاعد سازد، بھ دابلین باز. ایرلند اعزام دارد
وقتي . ور شود اسلحھ و شماري ھمدست گردآورد و درصدد آن برآمد كھ بھ قلعھ و استحكامات دابلین حملھ

  دریافت كھ مقامھاي حكومتي 

البداھھ یك نیروي ضربتي یكصدوشصت نفري تشكیل داد  اند، في كشف و دستور بازداشتش را صادر كرده
راه خود با لرد كیل واردن قاضي القضات ایرلند برخورد كرد؛  در سر. و بھ سوي قلعة دابلین عازم شد

امت در آن لحظھ متوجھ شد . جا كشتند اش جابھ گروه برآشفتھ و ھیجانزدة ھمراه امت، لرد را با برادرزاده
ھمراھانش مسلمًا با شكست مواجھ خواھد شد، پا بھ گریز نھاد و   آن عمل نسنجیدة  كھ كوششھایش در نتیجة

وقتي درصد برآمد خود را بھ منزل نامزدش، سراكارن . ند صباحي در كوھستانھاي ویكلو پنھان شدبراي چ
كھ دختر جان فیلپت كارن پروتستان مدافع اھداف و خواستھاي كاتولیكھا بود نزدیكتر سازد، خطر افشا 

و بھ اتھام  اندكي بعد محل اختفاي امت كشف شد، وي را دستگیر. گشتن محل اختفایش را بھ جان خرید
اش در برابر ھیئت منصفة دادگاه یكي از آثار كالسیك  نطق دفاعیھ. خیانت محاكمھ، محكوم و اعدام كردند
  :آید فصاحت در زبان ایرلندي بھ شمار مي

اینكھ دنیا خیرخواھي خود را بھ صورت : خواھم این دنیا را ترك گویم فقط یك تقاضا دارم اكنون كھ مي
اي بنگارد زیرا چون  كس از بھر من روي سنگ مزارم كتیبھ خواھم ھیچ نمي. داردسكوت، از من دریغ ن

نباید كھ تعصب و جھالت . ھا را ندارد ھاي من با خبر نیست، جرأت مدافعھ از آن انگیزه ھیچكس از انگیزه
ود ھا و خود من در گمنامي و آرامش بھ حال خ خواھم كھ آن انگیزه مي. ھا را بدنام سازد آن انگیزه

ام بھ دست فراموشي سپرده شود تا آنكھ در  خاطره. گونھ نشاني نباشد واگذاشتھ شویم و برگور من ھیچ
تا آن زمان كھ . روزگاري دیگر، مرداني دیگر برآیند و پاس سیرت مرا آن چنانكھ باید و شاید نگاه دارند

  .بة گور من نباید نگاشتھ شودكشور من مقام خویش را در بین ملتھاي زمین بیابد و نھ پیش از آن، كتی

   فصل بیست و چھارم

  

  پیت، نلسن و ناپلئون
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١٨١٢- ١٧٨٩  

I – پیت و انقالب  

. داري انگلستان منصوب شده بود بھ سمت وزیر دارایي و لرد اول خزانھ ١٧٨٣ویلیام پیت دوم در سال 
داشت، بھ منزلة ساالر كسي كھ در قلمرو كشور، اختیار گرد آوردن پول و خرج كردن آن را دردست 

  .شد جزایر و مشوق و گردانندة ائتالفھا تلقي مي

از . پیت تقریبًا از جملگي مزایایي كھ امكان داشت در اختیار یك فرد انگلیسي قرار گیرد برخوردار بود
اي معتبر و سرشناس برخاستھ بود؛ بھ سیاستھاي جھاني، امور مالي و بانكداري در مقیاسي وسیع  خانواده

اش و مصاحبان وي، از موھبت رفتاري دلپذیر و  شنایي داشت؛ و، در نتیجة معاشرت با پدر برجستھآ
پدرش، ارل آوچتم، خود از سرشناسان و برجستگان عالم سیاست انگلستان . نجیبانھ برخوردار شده بود

مستقیمًا تحت  آموزشي كھ قسمتي زیاد از آن –مند بود  پیت از نیكوترین شیوة آموزش خصوصي بھره. بود
ویك سالگي بھ پارلمنت راه یافت و در بیست و  در بیست. سرپرستي و بھ تصدي پدرش انجام یافتھ بود

آمیز و ھمراه با متانت و  پیت رفتاري مسالمت. چھار سالگي زمام امور انگلستان را بھ دست گرفت
ار بود؛ بھ جاي احساسات و خودداري داشت؛ از ھوشمندي و كیاست و معلوماتي بسیط و گسترده برخورد

كرد؛ قدرت و فصاحت سخنوري داشت؛ در چشمانش  ھیجانات، منطق بر رفتار و كردارش حكمفرمایي مي
شد؛ باالخره در باب امور مالي اطالعاتي وسیع داشت؛ و براي  العاده دیده مي نیرو و قدرت نفوذي فوق

بست؛ این ھمھ عوالم مادي و  یق بھ كار ميایجاد تعادل بین درآمد و ھزینة كشور تدابیري صحیح و دق
معنوي اعضاي حزب اقلیت را كھ در صف مخالف وي در پارلمنت قرار داشتند، سخت تحت تأثیر قرار 

فلسفة سمیث را در مورد آزادي تجارت . كتاب ثروت ملل ادم سمیث را با تحسین فراوان خوانده بود. داد مي
او كھ یك آریستو كرات بود، از ادعاي . پذیرفت اي تولیدي ميگذاري بخش خصوصي در فعالیتھ و سرمایھ

  طبقة پورژواي نوخاستھ، مركب از بازرگانان و صاحبان

صنایع، براي برخورداري از سھم بیشتري در نمایندگي پارلمنت و ادارة سیاست كشور پشتیباني كرد؛ و بھ 
ناپلئون از سرجنگ درآمد درحالي كھ یاري كمكھاي مالي بیدریغ و دست بھ نقد ھمین طبقھ بود كھ با 

آریستو كراسیي كھ ثروتش بھ صورت امالك غیر منقول بود، او را با راھنمایي و مشورت، دیپلماسي و 
پیت صندوقي از وجوه قابل استھالك ترتیب داد تا وامھاي ملي را تسویھ كند، و . كرد تشریفات یاوري مي

انقالبي و سپس با ناپلئون، ھریك شیلینگ را كھ   با فرانسة تا زماني كھ جنگ –در راه تقلیل آن وامھا 
اي مردانھ ولي در  با شیوه. توفیقھایي بھ دست آورد  -داد  شد از ملت حاصل كرد بھ خود اختصاص مي مي

را اصالح كند؛ گرچھ خود بھ یاري ھمان نظام بھ مقام » نظام فاسد والیات«نتیجھ كوشید تا آن  عین حال بي
كرد كھ در موارد افترا و توھین، حق اظھار نظر و صدور  اي پشتیباني مي از الیحھ. سیده بودو منزلت ر

نھاد، و این عمل بدان معنا بود كھ پیت  یك ھیئت منصفھ مي  آورد و برعھدة حكم را از دست قاضي در مي
مبارزه و كوششھاي پیت از . كرد از مطبوعات براي افشاي فساد و ناشایستگي مقامھاي دولتي پشتیباني مي

ناپلئون شخص او را شكست داد و . پیگیر ویلبرفورس براي لغو تجارت برده نیز پشتیباني بھ عمل آورد
اش را مقھور ساخت، ولي انگلستاني را كھ پیت بھ استواري رسانیده و از لحاظ مالي و اعتماد بھ  روحیھ

  .ئون شدنفس مردم قدرتمند ساختھ بود سرانجام موجب شكست دادن ناپل

اي براي كشورش درآمده  پادشاه انگلستان نیز نظیر كنسول اول فرانسة بعد از انقالب، بھ صورت مسئلھ
. جورج سوم نصایح و راھنماییھاي پیت را تقریبًا در جملگي امور جز آزادسازي كاتولیكھا پذیرفت. بود

احتمال داشت ھر لحظھ  برد كھ رفت در وضعي بھ سرمي ولي این پادشاه كھ رو بھ سالخوردگي مي
چنین شد؛ و ھر زمان كھ چنین  ١٧٨٩- ١٧٨٨دستخوش جنون ادواریش بشود، چنانكھ در فاصلة سالھاي 

اي بر پادشاه مستولي شد، پرنس آو ویلز، یعني شاھزادة ارشد كھ سمت ولیعھدي را داشت،  عارضھ
ل اعضاي حزب ویگ و دوست این شاھزادة ولیعھد كھ مقبو. كرد درنگ برگرد تخت و تاج طواف مي بي
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مندیش  وزیر كشور داشت، عالقھ اشتراكي كھ با ویلیام پیت نخست  نزدیك چارلز جیمز فاكس بود، تنھا نكتة
رفت كھ جورج سوم  براي چند صباحي، انتظار مي. آنكھ اعتدال را رعایت كند بھ شراب بود آن ھم بي

آن پس موجودي ضعیف و مردد و متزلزل  بھبودي یافت و از ١٧٨٧دستخوش مرگ شود، ولي در سال 
  .باقي ماند و در نتیجھ بھ فرمانروایي واقعي پیت بر كشور و ادارة امور تسلیم شد

وقتي سیاستمدار جوان، زمان امور كشور را بھ دست گرفت، انگلستان بتازگي از آثار و عواقب زیانبار و 
اي  بریتانیا در برابر فرانسھ. م كرده بودمخرب جنگ با مستعمراتش در امریكا رھایي یافتھ و قد عل

ورشكستھ ولي پیروزمند از نظر نظامي در وضعي نااستوار و خراب قرار داشت؛ حال آنكھ اسپانیا، در 
برد؛ و روسیھ، در دوران سلطنت  دوران سلطنت كارلوس سوم در رفاه و فارغ از نفوذ كلیسا بھ سر مي

  گذاشت، ارتشي عظیم  و مرزھایش پا فراتر ميكاترین دوم مرتبًا از ھر جھت از حدود 

در چنین . تا متصرفات اروپایي امپراطوري عثماني را بین خود و یوزف دوم امپراطور اتریش تقسیم كند
: در این حال نجات و بقاي انگلستان بھ دو عامل بستگي داشت. نمود موقعیتي، انگلستان كامًال ضعیف مي

چنانچھ ھریك از این . ر قارة اروپا از نظر سیاسي توازن قوا بھ وجود آوردبر دریاھا تسلط داشتھ باشد و د
شد، ممكن بود انگلستان را بھ زانو درآورد، بدین معنا كھ بازارھاي قارة اروپا بر روي  دو عامل فراھم نمي

 تھدید از جانب مشرق اروپا ١٧٩٠مرگ یوزف دوم امپراطور اتریش در سال . اجناس انگلیسي بستھ شود
را كاھش داد؛ كاترین دوم نیز دستخوش تردید شد، و پیت درصدد برآمد كھ توجھ خویش را از سیاست 

خارجي بھ مسائل داخلي كشور معطوف سازد ولي درست درھمین زمان، انقالبیون فرانسھ اعالم داشتند بھ 
ي ھمراه سازند یا اند كھ نظامھاي سلطنتي را با حكومت مشروطھ و قانون اساس خاطر آن برسر كار آمده

زندان : رسید آوري از آن سوي دریاي مانش بھ انگلستان مي ھر روز اخبار حیرت. آنكھ آنھا را براندازند
باستیل توسط گروھي از مردم شھر پاریس سقوط كرد؛ حقوق و امتیازات فئودالھا ملغا شد؛ اموال و امالك 

مد؛ گروھي از زنان بھ طرف ورساي راه افتاده و اي فارغ از دین بھ مصادره درآ كلیسا توسط ھیئت حاكمھ
لویي شانزدھم و ماري آنتوانت را ناگزیر ساختھ بودند ھمراه آنان بھ پاریس بروند و در آنجا تحت نظارت 

  .انقالبیون باشند

بھ ھر . دوستانش در طبقة ممتاز جامعة انگلستان سراسیمھ نشده بود  پیت در آغاز ماجراي انقالب بھ اندازة
ال، ھرچھ بود انگلستان كشوري داراي قانون اساسیي بود كھ بسیاري از فرانسویان سرشناس آن را ح

اگر فرانسھ اندكي دستخوش آشوب و اضطراب شد از یك جھت . خورده بودند ستوده یا نسبت بھ آن غبطھ
مسائل داخلي توانست با آرامش خاطر بھ حل  انگلستان مي  :نمود براي انگلستان چنین فرصتي مغتنم مي

نظمي شده بود بار دیگر بھ زندگي سیاسي خویش  خود بپردازد و در آن حال فرانسھ نیز كھ دچار بي
در آن زمان كھ آریستوكراتھا در اثر انقالب فرانسھ بھ لرزه افتاده بودند، مردان . بخشید سروساماني مي

ریج، ساوذي، كوپر و برنز از این گادوین، وردزورث، كول –كردند  عالم شعر و ادب انگلستان شادي مي
در » در انگلیس ١۶٨٨انقالب سال   انجمني براي بزرگداشت خاطرة« ١٧٨٩نوامبر  ۴در . جملھ بودند

نتیجة موعظة یك كشیش پیرو مذھب اونیتاریانیسم بھ نام ریچارد پرایس چنان بھ شور و ھیجان درآمد كھ 
: رسال داشت و در آن پیام ابراز امیدواري شده بود كھپیام تبریك و تھنیتي براي مجلس ملي در پاریس ا

حقوق غیرقابل «موجب تشویق و برانگیختن سایر ملتھا شود تا » سرمشق باشكوھي كھ فرانسھ داده است«
شوھر خواھر ویلیام پیت » ارل ستنپ«این پیام توسط رئیس انجمن مزبور . را تثبیت سازند» انتقال بشریت
اي در سراسر انگلستان توزیع شد در واقع  یچارد پرایس كھ بھ صورت نشریھر  خطابة. امضا شده بود

  :خواند چنان لحن و مضموني داشت كھ مردم را بھ انقالب فرامي

  زنید، برسر اي جملگي شما دوستان آزادي، و اي شما كساني كھ در دفاع از آزادي قلم مي
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ثمر نبوده  رنجھا و كوششھاي شما بیھوده و بي. استزمان، فرخنده و مساعد ! شوق آیید و امیدوار باشید
اند، چگونھ مردمان آن  بر آن كشورھاي داراي نظام سلطنتي بنگرید كھ مورد زنھار شما بوده. است

گسلند و از جباران و ستمكاران، پایبندي  خیزند، زنجیرھاي اسارت خویش را مي كشورھا از خواب برمي
كھ پس از آزاد ساختن امریكا، اینك بر  –اند بنگرید  قي كھ برگیتي جھانیدهبھ آن بر! طلبند بھ عدالت را مي

نشاند و  اي درآمده است كھ خودكامگي را بھ خاكستر مي فرانسھ منعكس شده و در آنجا بھ صورت شعلھ
  !بخشد اروپا را گرمي و روشني مي

شما پشتیبانان حكومتھاي درخور  زنھار بگیرید، اي جملگي! اي ھمة جباران و ستمكاران دنیا برخود بلزید
… . توانید دنیا را در ظلمت نگاه دارید دیگر نمي… !ساز بردگان و اي سلسلھ مراتبھاي فرومایھ و برده

ھا و تضییع حقوق دیگران جبران  حقوق افراد بشر را بھ آنان بازگردانید و رضایت دھید كھ سوء استفاده
  .د شویدگردد پیش از آنكھ آنان و شما با ھم نابو

او دیگر آن . پرواتر از آن بود كھ ادمند برك بتواند آنرا نادیده بینگارد مضمون این خطابھ خشنتر و بي
سخنور آتشین و پرشوري نبود كھ در برابر پارلمنت از اھداف ساكنان مستعمرات امریكایي انگلستان دفاع 

امالك وسیعش گذارده و بار دیگر در این زمان وي شصت سال داشت و ھمة وجودش را در گرو . كرد مي
مجلس عوام بحث و  ١٧٩٠فوریة  ٩برك در جلسة مورخ . بھ مذھب دوران جواني خویش گرویده بود

  :اي را آغاز كرد كھ بھ دوستي وي با چارلز جیمز فاكس پایان بخشید مناظره

ینكھ از طریق خطر ا  :از آنارشیسم و ھرج و مرج است… كند خطري كھ درحال حاضر ما را تھدید مي
رویھاي یك  تحسین یك فریب و خشونت توفیق یافتھ، بدانجا كشانیده شویم كھ درصدد برآییم از زیاده

دموكراسي نامعقول، دور از اصول، تبعید سازنده، مصادر كننده، غارتگر، درنده خوي، خونخوار و 
ھل نیست، بلكھ از الحاد ناشي از نقطھ نظر مذھبي نیز، خطر دیگر از ناحیة عدم تسا. ستمگر تقلید كنیم

رسد كھ  و بھ نظر مي –شأن و وقار و تسلي بشریت  یك شرارت شنیع و غیر طبیعي، دشمن ھمة  –شود  مي
اي تجسم یافتھ، معتبر شناختھ شده، و صورتي  این الحاد در فرانسھ از مدتھا پیش بھ صورت مرام دستھ

  .روشن و آشكار پیدا كرده بود

این تأمالت . انقالب فرانسھ انتشار داد  رك كتاب خویش را تحت عنوان تأمالتي دربارة، ب١٧٠٩در نوامبر 
ضمن . صفحھ بود ٣۶۵اي كھ در   درج ساخت، نامھ» یك جنتلمن در پاریس«اي بھ  را وي بھ صورت نامھ

ه، بھ نظر نویسند. این نامھ، دكتر پرایس و انجمن بزرگداشت خاطرة انقالب را مورد نكوھش قرار داد
روحانیون باید بھ كار خود بپردازند كھ ھمان موعظة آشنا ساختن مردم بھ فضیلتھاي مسیحیت است نھ آنكھ 

رسد كھ ھمان تمایالت شرارت آمیز  اصالحات سیاسي را تبلیغ كنند؛ فضیلتھا بھ قلب و كنھ مطلب مي
سازد زیرا قادر  ن ميھاي شرارت آدمي را دگرگو فطرت آدمي است؛ اصالحات فقط ظواھر اشكال و جلوه

  .جوید حق رأي براي عموم فریبي است كھ از اغفال بھره مي. نیست در ذات آدمي تغییري پدید آورد

نظم . گیریھاي مربوط بھ اعمال قدرت تأثیري نخواھد داشت شمارش سرانھ در توزیع قدرت و تصمیم
ھر فرد بھ خود حق دھد از ھر  اجتماعي براي تأمین امنیت فردي ضرورت دارد، ولي چنانچھ قرار باشد

وجود طبقة آریستوكراسي . آید سرپیچي كند، چنین نظم اجتماعي پایدار نخواھد ماند قانوني كھ خوشش نمي
بخشد كھ گروھي از مغزھاي تربیت   در حد خود مطلوب و پسندیده است زیرا بھ ملت این فرصت را مي

سلطنتي نیز نیكوست زیرا از نظر روانشناسي یك  نظام. شده و برگزیده زمام حكومت را در دست گیرند
آورد كھ در عمل دشوار آشتي دادن بین نظم و آزادي سودمند  نوع وحدت و نیز تداومي تاریخي فراھم مي

  . افتد مي

مجلس ملي   اي بھ یك نمایندة اي سھمگین بود، برك نامھ دو ماه بعد از آن كتاب تاریخي، كھ چون ضربھ
اي بھ یك لرد  اي مشروحتر، تحت عنوان نامھ مانند و در نامھ رسالھ در این نامة . دادفرانسھ را انتشار 

بھ عقیده برك، . منتشر شد، نویسنده براي محافظھ كاري، مبنایي فلسفي ارائھ داد ١٧٩۶شریف كھ در سال 

pymansetareh@yahoo.com



و  ھیچ فردي ھر قدر ھم ھوشمند، برجستھ و مطلع باشد، قادر نخواھد بود در مدت عمرش آن دانش
خردمندي را فراچنگ آورد كھ بھ او فرصت و امكان دھد بر مسندي بنشیند و از آن مسند، سنتھاي بغرنج، 

سنتھایي كھ در برگیرندة تجربھ و  –اي را مورد قضاوت و چون و چرا قرار دھد  دقیق، ظریف و پافشارنده
یشگاه بزرگ كھ تاریخ نامیده قضاوت جامعھ، ملت یا نژادي است آن ھم بعد از ھزاران آزمون در آن آزما

بھ جاي آوردن جملگي وظایف اخالق و ھمچنین بنیانھاي اجتماعي بر آن استوار باشد كھ «چنانچھ . شود مي
» .الزم آید دالیل وجودیشان براي ھریك از افراد روشن و اثبات شود، تمدن غیر ممكن خواھد بود

فرد جواني تفھیم شود كھ بھ دانش اندكي دست یافتھ  تواند فقط با دشواري فراوان بھ مذھب مي  سان، بدین
چنین جواني تا آن زمان كھ در مطالعة فطرت . خویش احساس دلشادي كند  باشد و از شعور از بند رستة

آدمي بھ تجربیاتي دست نیافتھ و بھ نیروي غرایز بدوي بشر پي نبرده باشد بھ قدر و ارزش نقش مذھب 
. تواند بھ جامعھ كمك كند تا فردگرایي جبلي و فطري آدمیان را كنترل كند نخواھد برد؛ مذھبي كھ مي پي
غرض آن است كھ بھ غرایز خود مجال دھیم بدون ھیچ گونھ قید (اگر ما پرده از عریاني خویش برداریم «

مذھبي كھ … و این عمل را از طریق كنار گذاردن مذھب مسیحیت انجام دھیم) و بندي بھ جوالن در آیند
بیم آن خواھد رفت كھ خرافاتي ناھنجار و … ھاي بزرگ تمدن در بین ما بوده است، از سرچشمھیكي 
تمیز و تعقل   بھ ھمین نحو، بھ نوجواني كھ تازه بھ مرحلة» .زاي جایگزین آن شود آور و خواري زیان

ھ یك فرد داراي برد، مشكل بتوان این نكتھ را فھمانید ك اش رشك مي رسیده و نسبت بھ مال و منال ھمسایھ
تواناییھا و استعدادھاي استثنایي، رنج، و مرارت آموزش و پرورش درازمدت و گرانقیمت را بر خود 

تحمیل نكرده است فقط بھ خاطر آنكھ بھ مھارتي دست یابد تا از نظر اجتماعي سودمند باشد یا آنكھ وادار 
  شود بخشي از درآمد حاصل از بھ كار  شود آن مھارت را بھ كار اندازد، مگر آنكھ بھ وي اجازه داده

از این گذشتھ، جامعة بشري صرفًا یك مجمع آدمیان در مكان نیست . موھبتي براي فرزندانش بھ سویي نھد
از مردم درگذشتھ، زنده یا ھنوز زاده نشده، در یك تداوم گوشت و  –بلكھ تداوم مردم در زمان نیز ھست 

دارتر از حضور و  مي در وجود ھریك از ما عمیقتر و ریشھچنین تداو. خون در طول نسلھاي پیاپي
این تداوم حتي در آن زمان كھ بھ صورت . وابستگي ما بھ مجمعي در یك گوشة معین از كرة ارض است

حال چگونھ ممكن است این نكتة كامًال ظریف و . ماند گذاریم بر جاي مي مھاجرت، پا از مرزھا فراتر مي
شناسند و با حالتي  طلبي فردي و غرور جواني سراز پا نمي شود كھ از غایت جاهدقیق بھ جواناني تفھیم 

  ھاي خانوادگي یا قیود اخالقي را بشكنند؟ شوند تا رشتھ پروا، آمادة آن مي بي

سرایي برك براي یك دنیاي درحال از ھم پاشیدن مورد سپاسگزاري و شادي خاطر رھبران  نوحھ
مي كھ داراي قدرت قضاوت آمیختھ با اعتدال بودند، آن سھ رسالھ را بھ كار انگلستان شد؛ و مرد محافظھ

كولریج در آن . عنوان كوششي پرارج و ممتاز در راه غناي فلسفة اجتماعي و سیاسي ستودند و پذیرفتند
 ھاي ادمند  نھاد، ھمانطور كھ زماني شیفتة انقالب شده بود، از مطالعة رسالھ سالھا كھ پا بھ سالخوردگي مي

توانم تصور كنم زماني فرارسد و اوضاعي پدید  نمي«: چنین نوشت ١٨٢٠برك بر سر شوق آمد و درسال 
رسد كھ بتوانم یك  بھ نظرم نمي… ھاي برك، ھمچنان از ارزش و واالیي برخوردار نباشد آید كھ نوشتھ

  ».مارمكلمھ بر آنچھ او نوشتھ است بیفزایم و یا آنكھ بخواھم یك كلمھ از آن را مردود ش

  :از طرف دیگر در میان جمعي از اندیشمندان موافق انقالب فرانسھ، دو نفر درصدد دفاع از آن برآمدند
سر جیمز مكینتاش كھ كتاب خود را در این باره تحت عنوان دفاع از دموكراسي فرانسوي انتشار داد و 

ر دسترس مردم د ١٧٩١تامس پین كھ كتاب معروف خود حقوق بشر را نگاشت و ھر دو كتاب در سال 
در آن زمان، از عمر انقالب فرانسھ فقط دو سال سپري شده بود ولي در ھمان فاصلة زماني . قرار گرفت

بھ فرانسھ قانون اساسیي بر مبناي : كوتاه انقالب، اقدامات اساسي مورد نظر خود را انجام داده بود
بود؛ آزادي بیان و مطبوعات و اجتماعات را آزادیخواھي بخشیده بود؛ بھ امتیازات نظام فئودالي پایان داده 
. در حال ورشكستگي كشور را نجات دھد  تأمین كرده بود؛ و ثروت كلیسا را مصادره كرده بود تا خزانة

در تحت چنین اوضاع و احوالي، مكینتاش . رویھاي ویرانگر انقالب ھنوز فرا نرسیده بود زمان زیاده
د كھ انقالب، یك اعتراض مشروع علیھ حكومتي ناعادالنھ و بیكفایت توانست بھ آساني بھ برك پاسخ گوی مي

توانست چنین استدالل كند كھ نباید بھ ھیچ رسم و سنتي اجازه داده شود مانع از  تامس پین نیز مي. است
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جملگي كوششھا در جھت اصالح جامعھ شود و حقوقي كھ در اثر انقالب اعالم شده منشور صواب و 
  .دید استشایستة یك كشور ج

او خواستار آن شد كھ نظامھاي سلطنتي و اشرافي جاي . ولي تامس پین پا را از این مرحلھ بسي فراتر نھاد
  خود را بھ نظام جمھوري بسپارد؛ یك شیوة مالیات بردرآمد تصاعدي

كن  بھ كار گرفتھ شود تا بھ یاري آن ثروتھاي متمركز شده از نو توزیع شود، و از ھمین ممر براي ریشھ
ساختن بیكاري و فقر استفاده بھ عمل آید؛ براي كلیة كودكان جامعھ امكان آموزش و پرورش فراھم آید، و 

ژاك  -تامس پین بھ ھمان سیاق و شیوة ژان. براي سالخوردگان و از كار افتادگان نیز مستمري برقرار شود
  :روسو، حقوق بشر را چنین توضیح داد و توصیف كرد

آیند و از نظر برخورداري از حقوق خویش ھمیشھ آزاد و برابر باقي   ھ دنیا ميانسانھا آزاد ب. ١
تواند برآن اساس استوار باشد كھ شخص تا چھ اندازه  بنابراین تمایزات مدني فقط مي. خواھند ماند

  . افتد بھ حال جامعھ سودمند مي

بیعي و سلب نشدني ھدف و غایت جملگي انجمنھا و نھادھاي سیاسي، حفظ و استمرار حقوق ط.٢
این حقوق عبارت است از آزادي، مالكیت، امنیت و مقاومت در برابر زورگویي و . انسان است

  .تعدي

ملت ذاتًا منشاء حاكمیت است؛ ھیچ فرد یا جمعي از افراد حق ندارند از اختیاراتي برخوردار . ٣
  .شوند كھ صریحًا و منجزًا از ملت ناشي نشده باشد

تواند مؤید  تامس پین ظرف چند ھفتھ پنجاه ھزار نسخھ بھ فروش رفت، این نكتھ مي از كتاب حقوق بشر
انجمنھایي كمابیش رادیكال از اینجا و . باشد ١٧٩١قدرت و محبوبیت نھضت رادیكالیسم در انگلستان سال 

انون قانون اساسي؛ انجمن انطباق با موازین ق  انجمن اطالعات دربارة: آنجا سربر آورد و رونق یافت
برخي از این انجمنھا . اساسي در لندن؛ جمعیت دوستان اسكاتلندي مردم؛ انجمن بزرگداشت خاطرة انقالب

مراتب تبریك و تھنیت خویش را بھ بانیان انقالب فرانسھ اعالم داشتند و دوتا از این انجمنھا در توزیع 
  .وسیع كتاب پین كمك كردند

ین و استقبال قابل مالحظة مردم از آن بود، از این بابت خاطرش پ ویلیام پیت كھ ناظر انتشار كتاب تامس
اش  بھ خواھر زاده. شخصًا و در خلوت تحت تأثیر فصاحت و استدالل پین قرار گرفتھ بود. مشوش شد

گوید حق با او باشد ولي اگر من آنچھ را او  شاید ھم در آنچھ مي. این تامس پین آدم ابلھي نیست«: گفت
لة اجرا درآورم ھمین فردا صبح ھزاران نفر راھزن بر سرم خواھند ریخت و شھر لندن طلبد بھ مرح مي

پین بھ . پس از این تأمالت بود كھ پیت حكم بازداشت تامس پین را صادر كرد» .دستخوش حریق خواھد شد
او بھ صورت غیابي بھ عمل آمد و بھ جرم خیانت محكوم شد   فرانسھ گریخت؛ در انگلستان محاكمة

  ).١٧٩٢سامبر د(

 ١٧٨٩انگلیسیان انقالب سال . روي نكند انگلستان دالیل زیادي داشت كھ در راه انقالب از فرانسھ دنبالھ
آنان عصیان روشنفكرانة خویش را قبل از فرانسویان آغاز كرده . آزموده بودند ١۶۴٢فرانسھ را در سال 

بھ یاري خداپرستي پیش از عصر  فرسایش عقاید قشري عقاید قشري و جزمي در انگلستان: بودند
، تأثیر مطلوب آن )١٧٢۶(روشنگري فرانسھ شروع شده بود؛ و تا ھنگامي كھ بھ خاك انگلستان پاي نھاد 

نھضت طرفداران كلیساي متدیست برخي از . در ایجاد متانت و اعتدال انگلیسیان مشھود افتاده بود
  كلیساي آنگلیكان در قیاس با كلیساھاي دیگر، . نارضاییھا را بدل بھ پارسایي و دینداري ساختھ بود
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فئودالیسم از مدتي پیش از . نیندوختھ بود كھ حسادت و خصومت عوام و غیر روحانیان را برانگیزد
قسمت اعظم كشاورزان مالك زمیني . انگلستان رخت بربستھ بود، و دیگر عوارض فئودالي وجود نداشت

طبقة متوسط نیز بھ پارلمنت راه یافتھ بود و در طرح و اجراي . دكشیدن شده بودند كھ برروي آن زحمت مي
وزیر در بسیاري از موارد بھ نظرھاي عرضھ  شخص نخست. سیاستھاي ملي از سھم مؤثري نصیب داشت

كارگران از جانب كارفرمایان و . داشت شده توسط نمایندگان طبقھ متوسط توجھ كافي مبذول مي
داشتند  دیدند؛ برخي از گروھھاي كارگري با خشونت سربھ شورش برمي ميقانونگذاري رفتاري ناشایستھ 

توانست براي سركوب آن شورشھا بر ارتش متكي باشد، و دستگاه قضایي براي بھ  ولي دولت مي
وقتي انگلستان و فرانسھ با یكدیگر از در . داد دارآویختن سران شورشي قدرت و شدت عمل بھ خرج مي

انقالب بھ صورت . پرستي، نفرت طبقاتي را بدل بھ شور وحمیت ملي ساخت نجنگ در آمدند، حس میھ
  .اصالحات فروكش كرد و آثار چنان اصالحاتي در سراسر قرن نوزدھم در انگلستان ظاھر شد

در این اثنا، انقالب فرانسھ از مرحلة نخستین و قانونگذاري خود بھ كشتار دستھ جمعي ماه سپتامبر متحول 
و ) ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠(انقالبي، نیروھاي پروسي و اتریشي را در والمي شكست داده بود  ارتش. شده بود

شھروندان ماینتس و دارمشتات كھ سلطة فئودالھا را . یافت تب انقالب بھ راینالند در آلمان گسترش مي
داشتند  برانداختھ و دولتي مردمي برپا داشتھ بودند چون از حملھ و تنبیھ قشون كشورھاي سلطنتي بیم

حكومت فرانسھ پس از . فرستادگاني بھ فرانسھ اعزام داشتھ بودند تا از حمایت فرانسھ برخوردار شوند
  :انقالبیترین فرمان خود را بھ شرح زیر صادر كرد ١٧٩٢نوامبر  ١٩مدتي بحث و تبادل نظر در 

ي ھمة مردمي كھ دارد كھ دست برداري و كمك بھ سو كنوانسیون ملي بھ نام ملت فرانسھ اعالم مي
كند، و از قوة مجریھ خواستار است بھ فرماندھان ارتش  خواھند آزادي خویش را بازیابند دراز مي مي

دستورھاي الزم را در جھت كمك رسانیدن بھ این گونھ مردم و دفاع از شھرونداني كھ بھ خاطر حفظ 
  .كند آزادیھاي خویش دستخوش محظور شده باشند یا دچار زحمتي بشوند، صادر

حكومت . پروا نصیب داشت جملگي نظامھاي سلطنتي اروپا را ھشیار ساخت این بیانیھ كھ از سخاوتي بي
بریتانیاي كبیر بخصوص از این بابت متوحش شد كھ نیروھاي فرانسوي در بلژیك شروع بھ پیشروي كرده 

سكلت را بھ روي بازرگاني بودند و در ھمان حال فرانسھ از ھلند خواستار شده بود كھ راه آبي رودخانة 
این رودخانة قابل كشتیراني بھ طول درحدود چھار صدوسي كیلومتر از . كلیة كشورھاي ذیعالقھ آزاد سازد

، بھ ھلند )گذرد از كنار شھر آنتورپن مي(كند،  گیرد، از بلژیك عبور مي نواحي شرقي فرانسھ سرچمشھ مي
ھلند بھ موجب موافقتنامة . ریزد و بھ دریاي شمال ميشود  رسد و در آنجا بھ دو كشندان منشعب مي مي

  ھر دو این كشندانھا را بر روي بازرگاني كلیة كشورھا، جز آنھا كھ بھ  ١۶۴٨صلح وستفالن در سال 

توانست از طریق این شاھراه آبي با اروپا بھ داد و ستد بپردازد در  در نتیجھ انگلستان مي. بستھ بود
شد  مكان محروم بود؛ و بدین ترتیب بود كھ بندر آنتورپن دستخوش انحطاط ميصورتي كھ بلژیك از این ا

حكومت فرانسھ انگلستان را از  ١٧٩٢نوامبر  ٢٧در . گرفت درحالي كھ ھمزمان با آن آمستردام رونق مي
سكلت بر روي سایر   تصمیم خود دائر بر مجبور ساختن دولت ھلند بھ بازگشایي شاھراه آبي رودخانة

از ھلند در برابر  ١٧٨٨ پیت پاسخ داد كھ دولت انگلستان بھ موجب عھدنامة . ، مطلع ساختكشورھا
ھایي در خاك  از آن گذشتھ، چون شط راین نیز از طریق مصب. ھرگونھ ھجوم خارجي حمایت خواھد كرد

فرانسھ بتواند شد كھ  یافتند نتیجھ آن مي چنانچھ فرانسویان بر ھلند تسلط مي. ریخت ھلند بھ دریاي شمال مي
شط راین نیز مسلط شود و در آن صورت بازرگاني انگلستان از طریق شاھراه آبي شط راین با   بر دھانة

دولت انگلستان پیام زیر را براي  ١٧٩٢دسامبر  ٣١در تاریخ . افتاد آلمان مركزي نیز بھ مخاطره مي
  :فرانسھ ارسال داشت

برخورداري از چنان حقوق   بھ میل خود و با توسل بھ بھانة انگلستان ھرگز رضایت نخواھد داد كھ فرانسھ
پندارد بھ اقداماتي متشبث شود  طبیعي كھ خود آن دولت، خویشتن را در استقرار آن حقوق تنھا قاضي مي

ھاي رسمي ایجاد شده و با رضایت كلیة  نظامي كھ براساس عھدنامھ –كھ نظام سیاسي اروپا را برھم زند 
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ضمنًا این دولت كھ بیش از یك قرن است از اصولي كھ خود . ركار تضمین گشتھ استكشورھاي دست اند
تفاوتي ناظر آن نخواھد نشست تا فرانسھ بھ طور  گاه با بي داند پیروي كرده است ھیچ را بدان پایبند مي

  .وپا بنشیندمستقیم یا نامستقیم سلطة خود را برھلند مستقر سازد یا آنكھ درمقام داور حقوق و آزادیھاي ار

خبر این واقعھ . حكومت فرانسھ لویي شانزدھم را تسلیم تیغة گیوتین ساخت ١٧٩٣ژانویة  ٢١در تاریخ 
ژانویھ بھ لندن رسید و جورج سوم را دستخوش حیرت و وحشت ساخت؛ و اندكي بعد قسمت  ٢٣روز 

نگلستان بھ وزیر ژانویھ حكومت ا ٢۴روز . اعظم مردم انگلستان در این حیرت و وحشت سھیم شدند
برناردوشوولن دستور داد خاك انگلستان را ترك  –مختار فرانسھ در لندن، موسوم بھ ماركي فرانسوا 

  .روز اول فوریھ فرانسھ بھ انگلستان و ھلند اعالن جنگ داد. گوید

پیت از . شود جورج سوم از جنگ استقبال كرد زیرا بر این عقیده بود كھ آن وضع موجب وحدت ملت مي
مذاكراتي را آغاز كرد . ناگزیر شدن بھ جنگ متأسف بود ولي ھمة نیرو و توان خود را مصروف آن داشت

ائتالف انگلستان، پرتغال، اسپانیا، ساردني، ناپل، اتریش، : منجر شد ١٧٩٣كھ بھ ائتالفیة نخستین در سال 
ن مالیاتھاي سنگیني وضع سپس بر جملگي طبقات و گروھھا در انگلستا. پروس، روسیھ در برابر فرانسھ

مقررات را علیھ ھرگونھ تبلیغات در . كرد، و براي متحدین انگلستان بھ طور مكرر كمكھاي مالي فرستاد
و ھمچنین قانوني را  ١٧٩۴آزادي مطبوعات را در سال . تر كرد  دفاع از فرانسھ و انقالب آن كشور سخت

حق داشت بخواھد ھرچھ زودتر در دادگاه بھ شد  ملغا ساخت كھ بھ موجب آن ھر شخصي كھ توقیف مي
  كارش 

توانستند، بدون آنكھ بھ دادگاه  بدین ترتیب از آن پس مظنونان سیاسي را مي. درنگ آزاد شود یا آنكھ بي
پس از یك رشتھ تظاھرات ضد جنگ از ). فرانسھ نیز ھمین كار را كرد. (بكشانند، در توقیف نگاه دارند

» انگیز قانون اجتماعات فتنھ«كھ ضمن آن سنگي ھم بھ جانب پادشاه پرتاب شد، جانب جمعي از انگلیسیان 
وضع شد، اجتماعات بیش از پنجاه نفر را ممنوع ساخت مگر آنكھ با اجازه و تحت  ١٧٩۶كھ بھ سال 

كردند بھ كیفر ھفت سال تبعید بھ منطقة  كساني كھ از قانون اساسي انگلستان انتقاد مي. نظارت دولت باشد
شناسي  رادیكالھاي سرشناس نظیر جان ھورن توك، كھ در لغت. شدند لیج باتني در استرالیا محكوم ميخ

ھاردي كفاش،  گشت، و تامس جواني كولریج محسوب مي  شھرتي داشت و جان تلوال كھ از دوستان دورة
ماه مھ (ھ كشانیده شدند كھ بنیانگذار انجمن انطباق با قوانین اساسي در لندن بود، بھ اتھام خیانت بھ محاكم

  .و آنگاه تامس ارسكین بھ دفاع از ایشان برخاست و آنان تبرئھ شدند) ١٧٩۴

ممتاز و حاكم بریتانیا دستخوش چھ وحشت و اضطرابي شده بودند زیرا   داد كھ طبقة این محاكمات نشان مي
شورش پرخرج مستعمرات یافتند، آن ھم درحالي كھ در زیر بار  خود را در برابر یك انقالب دیگر مي

پادشاھان و   رسید كھ دنیاي ھزار سالة چنان بھ نظر مي. امریكایي ھنوز كامًال كمر راست نكرده بودند
كشانیدند؛ و  آریستوكراتھا در شرف سقوط بود؛ دھقانھا، قصرھاي فئودالھا و اسناد مالكیت را بھ آتش مي

. ساختند زاده جدا مي داختند و سر از تن صدھا نجیبان سلطنتي را بھ زندان مي  جمعیتھاي شھري خانوادة
 FACE="Traditionalكردند كھ این ھمھ نتیجة الحاد اصحاب  مردم بریتانیا احساس مي

Arabic"<رفت كھ  احتمال مي. است –گاودین و پین  –ةالمعارف در فرانسھ و مقلدین انگلیسي آنھا   دایر
راینالند را تحت سلطة خود درآورند و ظرف یكي دوسال نیز بزودي نیروھاي خدانشناس فرانسوي ھلند و 

میلیون جمعیت و بدون داشتن یك  ١۵شاید بھ فكر حملھ بھ انگلستان بیفتند چگونھ ممكن بود انگلستان با 
میلیون جمعیت و ارتشي كھ بھ  ٢٨گرفت فرانسھ را با  السالح، در جنگي كھ در مي ارتش مجھز و تحت

  شكست دھد؟پیروزیھایش غره بود 

دانست ولي بیشتر از آنكھ مسألھ را از نظر نیروي انساني در نظر بگیرد از جنبة  پیت ھمة این نكات را مي
توانستند اگر نھ در انگلستان، از جاھاي دیگر، از اتریش،  سرباز را مي. داد مالي مورد تأمل قرار مي

ي كھ ھر روز از طریق بازرگاني، صنعت، انگلستان پول داشت، پول. پروس و روسیھ با پول فراھم آورند
زمین، مستعمرات، وامھا و مالیاتھایي كھ برھریك از اقالم كاالھاي مصرفي و ھرگونھ درآمد وضع شده 
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توانست ارتش كوچكي را براي دفاع از كشور و مقابلھ با  این درآمدھا مي. گشت بود، عاید خزانھ مي
ھاي انگلستان را دایر نگاه دارد؛ در  توانست كارخانھ ميھرگونھ ھجوم نامحتمل آماده و مجھز سازد؛ 

پرستي بدمد و بھ كاریكاتوریستھا مجال دھد بھترین ھنرنمایي خویش را بھ منصة  مطبوعات روحیة میھن
توانست بھ متحدان خود كھ از نظر مالي تنگدست ولي از نظر  با این درآمدھا، انگلستان مي. ظھور برسانند

  از. ساني گشاده دست بودند كمك كند تا سپاھیان بیشماري را مجھز سازندسرباز و نیروي ان

توانست كشتیھایي بسازد، بھ تعداد كافي دریانورد در آنھا بگمارد و  ھمھ مھمتر، با این درآمد انگلستان مي
 تجھیزات الزم را آماده كند تا آنكھ اقیانوسھا را تحت سیطره و حراست خویش درآورد؛ ھریك از بنادر

فرانسوي را در محاصرة اقتصادي گیرد؛ ھر كشتي فرانسوي را روي دریاھا بھ تصرف درآورد؛ و ھریك 
ھرماه برشمار . از مستعمرات فرانسھ را از چنگ آن دولت خارج، و بھ امپراطوري انگلستان ملحق سازد

شد؛ و  م افزوده مينظیر آن نیروي دریایي عظی پیكر و دریانوردان با انضباط و بي كشتیھاي ستبر و غول
  .یكي از بزرگترین دریاساالران تاریخ نیز در این نیروي دریایي حضور داشت

II – ١٨٠۴- ١٧۵٨:نلسن  

شاید از بدو تولد . برخاستھ بودند شرقانگلیاي  وایكینگھايخانوادة نلسن در اصل از نیلسنھا و از تبار 
دربرنم تورپ واقع در ایالت نورفك كھ  ١٧۵٨سپتامبر  ٢٩وي روز . ھوریشیو، كشتیراني درخون وي بود

با مادرش رابرت والپول یكي از . ودپدرش كشیش كلیساي بخش ب. در مجاورت دریاست بھ دنیا آمد
 ١٧٧٠كپتین موریس ساكلینگ در سال ) دائي ھوریشیو(وزیران انگلستان نسبتي داشت و برادرش  نخست

بھ فرماندھي كشتي موسوم بھ ریزنایبل منصوب شد؛ و این زماني بود كھ جنگ دریایي با اسپانیا انتظار 
اشت تمناكرد زیردست دایي خود در آن كشتي بھ خدمت ھوریشیو كھ در آن زمان دوازده سال د. رفت مي

  .این اجازه بھ او داده شد و از آن پس دریا حكم مدرسة این پسر سلحشور را پیدا كرد. گماشتھ شود

شد اما عزم آن را داشت  اغلب اوقات بیمار مي. ھوریشیو از نظر جسمي و بنیة بدني، آدمي نیرومند نبود
بر روي كشتیھاي مختلف و در . فتن، پیشرفت و كسب افتخار، مغتنم بشماردكھ ھر فرصتي را براي یادگر

افكند؛ و بدین ترتیب، قدم بھ قدم ارتقاء   مأموریتھاي گوناگون خدمت كرد و چندین بار جانش را بھ مخاطرة
ھمان  ھوریشیو بھ. بروك برگزیده شد چین درجھ یافت تا در بیست سالگي كھ بھ ناخدایي كشتي جنگي ھین

داشت  اندازة استعداد و كارآییش از خودبیني و خودستایي بھره داشت و ھرگز دراین نكتھ تردیدي روا نمي
كھ سرانجام روزي بھ عالیترین منزلت در نیروي دریایي خواھد رسید و از افتخارات چنان مقامي 

كرد كھ آن  رنگ ميوي در اطاعت از آنانكھ مافوقش بودند ھمان اندازه تأخیر و د. برخوردار خواھد شد
داشتند؛ لكن، نخست یك بازو، سپس یك چشم و سرانجام زندگیش  مافوقھا در تقدیر از خدماتش تأمل روا مي

  را در راه انگلستان فدا كرد، و بدین ترتیب، 

  .رسد براو بخشود بھ پاي بناي یادبودش مي

یلي زود تحت تأثیر زیبایي، العاده داشت خ ھوریشیو كھ نسبت بھ ھر منظره و ھر تماسي حساسیت فوق
، در آن ھنگام كھ در سمت ناخدایي كشتي ١٧٨٢در كبك در سال . گرفت ظرافت و مالحت زنان قرار مي

كرد نزدیك بود شغل و مقام خویش را ترك گوید و ھمھ سوابق خدمتش را از دست بدھد  آلبمارل خدمت مي
ن او را در آغوش خویش پذیرفتھ بود پیشنھاد بھ خاطر آنكھ بھ شھر بازگردد و بھ زني كھ شب قبل از آ

ازدواج بدھد؛ یكي از دوستانش كھ مصمم شده بود مانع این اقدام ھوریشیو شود بر سرراھش ایستاد و او را 
با سمت ناخدایي رزمناو بور آس در  ١٧٨٧در سال . دوباره بھ وظایفش و بھ سر نوشتش رھنمون گشت

یر ھند غربي چند صباحي درنگ كرد و زني را بھ نام میسیزفرانسیس الجزا جزیرة انتیگوا واقع در مجمع
ھوریشیو . این زن، بیوة جوان خوشگلي بود كھ عموي ثروتمندي داشت. نیزبت بھ ھمسري خویش درآورد

اي مستقر ساخت و دوران خوش مابین  ھمسرش را بھ انگلستان آورد، او را در ملك كوچك ولي آسوده
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ھنگامي كھ احتمال جنگ با فرانسھ بیشتر شد، وي بھ . گذرانید ي را با وي ميمأموریتھاي جنگي دریای
ترین و مجھزترین كشتیھاي نیروي دریایي انگلستان، منصوب  ناخدایي كشتي آگاممنون، یكي از پیشرفتھ

و بھ او دستور داده شد خود را بھ ناوگان تحت فرماندھي لرد ھود در مدیترانھ برساند، و ) ١٧٩٣(گشت 
نًا پیامي را نیز براي سرویلیام ھمیلتن، وزیر مختار انگلستان در دربار ناپل ببرد ھوریشیو پیغام را بھ ضم

  .صاحبش رسانید ولي در ھمان جا بھ لیدي ھمیلتن برخورد

در خانوادة یك آھنگر اھل ویلز بھ دنیا آمد، در جواني زندگي خویش را بھ بركت  ١٧۶١لیون در سال  امي
در آن سال . صباحت منظر تأمین كرده، در نوزدھسالگي صاحب دو فرزند نامشروع شده بودزیبایي بدن و 

عالي جناب چارلز گرویل، پسر دوم ارل آو وارویك در كنار او آرام گرفت و پایبند   بھ عنوان معشوقة
ت؛ بھ چارلز نام او را بھ اماھارت تغییر داد؛ راه و رسم یك بانوي متشخص بودن را بھ او آموخ. گشت

خرامیدن با ظرافت در یك سالن، و در جمع مھمانان بھ مجلس   ھارپسیكورد،  ھنرھاي آوازخواني، نواختن
آرایي و شیرین زباني و پذیرایي كردن آشنایش ساخت، چارلز پس از آنكھ موفق شد ھمھ چیز را در وجود 

ھ نقاشي پیكر نگار مشھور غیر ازروحش، دگرگون و نوسازد، او را بھ نزد جورج رامني ك  آن دخترك،
وقتي . زیباي اما، بھ طرحھاي مختلف پرداخت  زمان خویش بود برد، و این نقاش سي تصویر از چھرة

چارلز گرویل فرصتي یافت تا با یكي از دختران اشراف كھ ثروت معتنابھي بھ ارث برده بود ازدواج كند، 
لز دلبستگي پیدا كرده بود آشیانة دیگري جستجو ناگزیر شد براي این بانوي زیبا كھ دراین موقع بھ چار

خوشبختانھ در ھمان اوقات، عموي چارلز موسوم بھ سر ویلیام ھمیلتن كھ ھمسرش را از دست داده . كند
این شخص آدمي ثروتمند بود و برادر رضاعي . برد بود و فرزندي ھم نداشت در انگلستان بھ سر مي

  نتي شد؛ در انجمن سلط جورج سوم محسوب مي
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  تیت گالري، لندن. ویلیام پیت كھین: جورج رامني

ھم عضویت داشت؛ یكي از گرد آورندگان سرشناس آثار عتیقة ھركوالنئوم، شھر باستاني ایتالیا نزدیك 
وقتي چشمش بھ اما افتاد از او بسیار خوشش . مند بھ آثار ھنري یونان و روم باستان بود ناپل، و نیز عالقھ

اي براي  ھنگامي كھ بھ ناپل بازگشت دعوتنامھ. اش بردارد كرد بار او را از دوش برادرزاده آمد و موافقت
اما این . موسیقي بھ اتمام برساند  اما فرستاد تا بھ اتفاق مادرش بھ آنجا برود و تحصیالتش را در رشتة

دنبالش بھ ناپل خواھد دعوت را پذیرفت چون امیدوار بود كھ چارلز گرویل نیز اندك زماني بعد از آن بھ 
  .آمد ولي چارلز گرویل در انگلستان ماند

سر ویلیام در عمارت محل اقامت وزیر مختار انگلیس در ناپل، چھار اطاق در اختیار اما و مادرش قرار 
ترتیبي داد كھ اما . با ھدایاي تجملي و مدح و تحسین آمیختھ با تدبیر بتدریج دخترك را آرام ساخت. داد

ھ فراگرفتن موسیقي و زبان ایتالیایي ادامھ دھد، ھمھ گونھ مخارج مربوط بھ كفش و كاله و لباس اما بتواند ب
ھاي پرسوز عاشقانھ براي چارلز  اما در ھمان حال نامھ. را بدون كوچكترین چون و چرایي پرداخت

عي كن نسبت بھ س«نوشت  چارلز در پاسخ مي. كرد در ناپل بھ او ملحق شود نوشت و از او خواھش مي مي
شد تا  ھاي چارلز كوتاھتر و كمتر مي بتدریج نامھ» .سر ویلیام امتنان داشتھ باشي و دل او را بھ دست آوري

برد كھ  آنگاه اما معشوقة سر ویلیام شد زیرا كھ از عشق، فقط زماني لذت مي. روزي كھ بھ كلي قطع گردید
موضوع، اما زندگي را با سادگي و آمیختھ با نظر از این  صرف. كرد پرستیش را اقناع مي حس تجمل

مند شدند؛ و از  ھا بھ او سخت عالقھ یازید؛ راھبھ بھ كارھاي خیریھ دست مي. گذرانید نزاكت و آزرم مي
براي آنكھ تصاویري از وي كشیده شود در كارگاھھاي . تقرب بھ پادشاه و ملكة ناپل برخوردار گشت

. لوبرن حضور یافت –لھ رافائل منگس، آنگلیكا كاوفمان و مادام ویژه نقاشي چند استاد مشھور زمان از جم
بھ ھمسري خویش  ١٧٩١آمد سرانجام اما را در سال  سر ویلیام كھ روز بھ روز بیشتر از او خوشش مي

پرستي پرشور در آمد  وقتي فرانسھ علیھ انگلستان اعالم جنگ داد اما بھ صورت زني فعال و میھن. برگزید
  .شش خویش را مصروف آن داشت كھ ناپل را در حلقة ائتالف با انگلستان نگاه داردو ھمة كو

بھ نلسن دستور داده شد بندرگاه كالوي واقع در جزیرة كرس را كھ در اختیار  ١٧٩۴در تابستان سال 
نلسن آن بندرگاه را كھ بھ صورت قلعة مستحكمي بود بھ تصرف . فرانسویان بود تحت محاصره درآورد

اي از دشمن در نزدیك نلسن منفجر شده و در نتیجھ مشتي شن و ماسھ  رد؛ لیكن در حین نبرد، خمپارهدرآو
زخم ناشي از آن رویداد التیام پیدا كرد بدون . بھ ھوا پرتاب شد و با شدت بھ چشم راست وي اصابت كرد

  .آنكھ چھرة نلسن آسیبي ببیند، ولي آن چشم راست براي ھمیشھ نابینا ماند

زي در آن مأموریت در رابطھ با رویدادھایي كھ از آن پس پدید آمد چندان چشمگیر نبود چون طي دو پیرو
  ارتش . شد سال بعد از آن، مسیر رویدادھا اغلب بھ ضرر انگلستان تمام مي

ناپلئون بھ ایتالیا سرازیر شد، نیروھاي ساردني و اتریش را مضمحل ساخت، و حكومتھاي ساردني، 
را مجبور كرد از ائتالف نخستین با انگلستان سر باز زنند و بھ شرایط صلح با فرانسھ گردن  اتریش و ناپل

، اسپانیا كھ از اقدامات و تركتازیھاي بریتانیا در جزایر ھند غربي بھ خشم آمده ١٧٩۶در اكتبر سال . نھند
شد كھ بھ نیروي دریایي وقتي نیروي دریایي اسپانیا نیز آماده آن . بود علیھ انگلستان اعالن جنگ داد

  فوریة ١۴در تاریخ . خطرناكي درآمد  فرانسھ بگرود، دریاي مدیترانھ براي بریتانیا بھ صورت منطقة
، یك ناوگان بریتانیایي مركب از پانزده فروند كشتي تحت فرماندھي در یاساالر سرجان جارویس ١٧٩٧

ناپذیر یا آرماداي اسپانیا  ت، با جھازات شكستكھ در آن زمان فرماندھي ناوگان مدیترانھ را برعھده داش
سنت وینسنت در منتھا الیھ جنوب غربي   مركب از بیست و ھفت فروند كشتي در پنجاه كیلومتري دماغة

نلسن كھ در ھمین ناوگان فرماندھي كشتي موسوم بھ كپتین را برعھده داست . سواحل پرتغال برخورد كرد
ور شوند؛ سپس خود  دیگر بھ جناح محافظ در عقب ناوگان دشمن حملھدستور داد كشتي خودش و كشتیھاي 

و ملوانان كشتي تحت فرماندھیش بر عرشة یكي از كشتیھاي دشمن بنام سان ژوزف و سپس بر عرشة 
كشتیھاي اسپانیایي . نیكوالس فرود آمدند و آن دو كشتي را بھ تصرف درآوردند –كشتي دیگري بنام سان 

pymansetareh@yahoo.com



اي گماشتھ  و فرماندھي ضعیف بودند، و بر پشت توپھاي آنھا نیز توپچیان ناآزمودهكھ از نظر تجھیزات 
شده بودند؛ الجرم یكي پس از دیگري از در تسلیم درآمدند و در نتیجھ چنان پیروزي كاملي نصیب 

بدین . مفتخر شدند باثانگلیسیان ساختند كھ جارویس بھ لقب ارل آو سنت وینسنت و نلسن بھ مقام شھسوار 
  .ترتیب، بار دیگر نیروي دریایي انگلستان سیادت بر مدیترانھ را بھ چنگ آورد

، نلسن كھ اكنون مقام دریاداري داشت مأمور شد تا شھر سانتا كروز واقع درجزایر ١٧٩٧در ژوئیھ 
این شھر را اسپانیاییھا بھ صورت دژ مستحكمي درآورده بودند زیرا كھ . رف درآوردكاناري را بھ تص

امریكا بسیار خطیر   موقعیت آن از نظر استراتژیكي براي حفظ و حراست راھھاي بازرگاني اسپانیا با قارة
ن دریاي مواج و در این بی. مدافعان شھر از خود مقاومتي نامنتظر و شایان تحسین نشان دادند. و حیاتي بود

و پرطالطم نیز بھ یاري مدافعان برآمد زیرا كھ لنگر انداختن كشتیھاي انگلیسي و پیاده شدن سربازان را از 
ھا برخورد و درھم شكست؛ و چند قایق دیگر زیر  چندین قایق بھ صخره. ساخت قایقھا تقریبًا ناممكن مي

  نلسن نیز شخصًا در نتیجة. نلسن ناكام ماند  ملةاسپانیاییھا غرق شد؛ و بدین ترتیب، آن ح  آتش توپخانة
اي عاري از حذاقت قطع كردند و او را  بازوي او را با شیوه. اي بھ آرنج راستش مجروح شد اصابت گلولھ

  .بھ انگلستان فرستادند تا با برخورداري از پرستاري و دلسوزي ھمسرش بھبودي حاصل كند

  تصور اینكھ وزارت دریاداري. دید بودنلسن دستخوش افسردگي و آزردگي خاطر ش

   

  موزة ملي دریایي، لندن. نلسن پس از قطع دستش در تنریفھ: ابت. اف. ال

انگلستان او را بھ عنوان افسري كھ یك چشم و یك بازوي خویش را از دست داده است براي ھمیشھ در 
اش  ضا كرد مأموریت جدیدي برعھدهمصرانھ تقا. نمود ناپذیر مي معلولین بھ شھر آورد برایش تحمل  زمرة
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با مقام دریاداري بھ ناخدایي كشتي وانگارد برگزیده شد و مأموریت یافت بھ  ١٧٩٨در آوریل . محول شود
در تاریخ دوم ماه مھ فرماندھي . ناوگان تحت فرماندھي لرد سنت وینسنت در آبھاي جبل طارق ملحق شود

وي مأموریت داشت كھ . وي محول بود  ناوگان برعھدة عالي سھ كشتي بزرگ و پنج كشتي كوچك از آن
اندكي دورتر از بندر تولون در كمین بنشیند زیرا در آن موقع ناپلئون در پناه استحكامات آن بندر، نقشة 

كرد و خود را براي یك حملة دریایي برناوگان انگلستان آماده  عملیات جنگي مرموزي را طرح مي
، كشتیھاي تحت فرماندھي نلسن در نتیجة طوفان شدید دریا چنان دستخوش روز بیستم ماه مھ. ساخت مي

وقتي كشتیھا . طارق بازگشت تا در آنجا كشتیھا را مورد تعمیر قرار دھد آسیب شد كھ نلسن بناچار بھ جبل
نلسن اطالع یافت كھ . بار دیگر بھ محل مأموریت خود بازگشتند تا بندر تولون را زیر نظارت قرار دھند

اوگان فرانسوي مستقر در آن بندر، با استفاده از تاریكي شب، تولون را بھ طرف مشرق و بھ مقصد ن
تا مدتي . درنگ بادبان برافراشت و بھ تعاقب كشتیھاي دشمن پرداخت  نلسن بي. نامعلومي ترك گفتھ است

ذخایرش رو بھ  .كرد ردپایي از دشمن بھ دست آورده است مسیري نامطمئن در پیش گرفت زیرا تصور مي
اتمام بود؛ در پالرمو لنگر انداخت تا ذخایر را تجدید كند و كشتیھاي تحت فرماندھیش را از آمادگي 

این كار فقط با وساطت لیدي ھمیلتن نزد دولت ناپل میسر شد چھ در آن زمان ناپل با . برخوردار سازد
  . باین با بیطرفي بیازدفرانسھ از سر صلح درآمده بود و تردید داشت دست بھ كارھایي مت

نلسن كھ بار دیگر كشتیھایش بھ صورت آماده و مجھز درآمده بود، تعاقب كشتیھاي جنگي ناپلئون را در 
در . سرانجام در خلیج و بندرگاه ابوقیر نزدیك اسكندریھ بھ ناوگان فرانسھ برخورد. مدیترانھ از سرگرفت

بھ جملگي افسران دستور داد كشتیھاي  ١٧٩٨ژوئیھ  ٣١در شب . اي عظیم زد اینجا نلسن دست بھ مخاطره
فردا در «: بھ آنان چنین گفت. دم دست بھ حملھ برند خود را بھ حالت آماده باش جنگي درآورند تا در سپیده

جایي كھ بھ عنوان » ام ام یا در گوشة كلیساي و ستمینستر غنوده ھمین موقع، یا من بھ مقام لردي دست یافتھ
وقتي صبح روز بعد نبرد را آغاز كرد مثل ھمیشھ خودش در پیشاپیش . مشخص باشد گور یك قھرمان

او را بھ . اش اصابت كرد اي بھ پیشاني تكھ خمپاره. افسران و ملوانان و در معرض آتش دشمن قرار داشت
قسمت زیرین كشتي بردند بھ تصور آنكھ از ضربت آن خمپاره جان خواھد سپرد ولي معلوم شد آسیب 

از خمپاره سطحي بوده است زیرا كھ اندكي بعد از آن نلسن درحالي كھ سرش را نوارپیچ كرده بود  ناشي
كشتي آمد و در آنجا باقي ماند تا پیروزي انگلستان بر نیروي دریایي حریف در   بار دیگر بر روي عرشة

  .آن مصاف مسلم شد

  اي فرو رًا تا اندازهخطرناك ظاھ» كوچك  سرجوخة«در این ایام چون زبانة كشورگشایي 
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  موزة ملي دریایي، لندن. لیدي ھمیلتن: جورج رامني

نشستھ بود، پیت موفق شد ائتالفیة دومي، این بار با دولتھاي روسیھ، عثماني، اتریش، پرتغال و ناپل بھ 
این بابت  ناپل كھ خواھر ماري آنتوانت سر بھ زیر گیوتین رفتھ بود، از  ماریا كارولینا ملكة. وجود آورد
سلطنتي ھاپسبورك و كلیساي   نمود كھ قلمرو دستخوش ھرج و مرجش بار دیگر در كنار سلسلة مسرور مي

كاتولیك قرار گرفتھ است و بھ اتفاق فردیناند چھارم شوھر بیحالش، درصدد برآمد استقبالي شاھانھ از 
. در ناپل پھلو گرفت ١٧٩٨سپتامبر  ٢٢این ناوگان در روز . دیدة نلسن بھ عمل آورد ناوگان پیروز و آسیب

لیدي ھمیلتن كھ چشمش بر دریادار مجروح افتاد با شتاب بھ سویش دوید تا بھ او خوشامد بگوید، و وقتي بھ 
آنگاه لیدي ھمیلتن و شوھرش، نلسن را بھ عمارت پاالتتسوساسا كھ . نلسن رسید در آغوش او از حال رفت
بردند و از ھیچ كوششي براي راحت و خوش نگاھداشتن وي دریغ  محل اقامت وزیر مختار انگلستان بود

اما ھمیلتن ھیچ كوششي نكرد كھ شیفتگي خود را نسبت بھ دریادار قھرمان پنھان دارد؛ و . نورزیدند
در آن ایام، نلسن . قھرمان گرسنة عشق و دلجویي نیز، در پرتو تبسمھا و مالطفتھاي اما بتدریج دلگرم شد

البتھ اما دیگر آن طنازي و دلربایي پیشین را نداشت، ولي در آن . اما سي و ھفت سال داشتچھلسالھ بود و 
زمان كھ در اختیار نلسن قرار گرفت نلسن را از آن ستایش آمیختھ با چاپلوسي برخوردار ساخت كھ 

بادة نبرد، ستایش را نیز چون   آور قھرمان در كنار پیروزیھایش در عرصة مطلوبش بود زیرا كھ جنگ
سر ویلیام ھمیلتن كھ در این زمان پنجاه و ھشت سالھ بود، از وضع مالي . كرد گرمیبخش زندگي تلقي مي

وار، آنچھ را  وي فیلسوف. شد خوبي بھره نداشت و ھمة اوقاتش مجذوب و مصروف ھنر و سیاست مي
شتھ بود احساس آرامش انگاشت و شاید ھم از اینكھ اما او را آسوده گذا گذشت نادیده مي زیرچشمانش مي

. پرداخت  ، نلسن بود كھ قسمت اعظم مخارج اما را از جیب خویش مي١٧٩٩در بھار سال . كرد خاطر مي
وزارت دریاداري انگلستان پس از آنكھ عالیترین القاب و افتخارات را ھمراه مبالغ ھنگفتي پاداش نثار 
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باشد، دستور داد بھ یاري سایر دریاساالران بشتابد؛ نلسن ساختھ و بھ او اجازه داده اندكي بیاساید و خوش 
ھاي انقالب برایش اھمیت  ولي او بھ عذر آنكھ ماندنش در ناپل و حفظ آن سرزمین از گسترش شعلھ

  .بیشتري دارد از اجراي آن دستور معذرت خواست

. عازم ناپل شد ، آرثرپجت بھ عنوان وزیر جدید انگلستان بھ جاي سر ویلیام ھمیلتن١٧٩٩دراواخر سال 
، سر ویلیام و اما ناپل را بھ قصد لیوورنو ترك گفتند و نلسن نیز در آنجا بھ آنان ١٨٠٠آوریل  ٢۴در 

سپس جملگي از راه زمیني بھ سوي وطن عزیمت كرده، پس از عبور از دریاي مانش، قدم بھ . پیوست
اشتند ولي عقیدة عموم در مورد اینكھ مردم در سراسر لندن مقدم نلسن را گرامي د. خاك انگلستان گذاشتند

نمود و مردم آن عمل را محكوم  یافت حاكي از نارضایي مي ھمسر مردي دیگري مي  نلسن را دلباختة
در این موقع میسیز نلسن از راه رسید تا بار دیگر شوھرش را بھ آغوش خویش باز گرداند و . شناختند مي

ي نلسن از این تقاضا سر باز زد، ھمسرش او را ترك كرد و وقت. از نلسن خواست دست از سر اما بردارد
  .بھ حال خویش گذاشت

برد، دختري بھ دنیا  ، اما در آن حال كھ در امالك شوھرش سر ھمیلتن بھ سر مي١٨٠١ژانویة  ٣٠در 
  بارةدر» اظھار تفقد نلسن«آورد كھ او را ھوریشیا نلسن تامسن نامیده و این كودك بھ احتمال زیاد در نتیجة 

 –در ھمان ماه، نلسن كھ بھ درجة دریاباني ارتقا یافتھ بود عازم مأموریتي جدید شد . اما بھ وجود آمده بود
و چندي بعد او را در محل مأموریتش  –تا نیروي دریایي دانمارك را یا بھ تصرف آورد یا نابود سازد 

مرتن   مین، در امالك خویش در ناحیةوقتي از آن مأموریت بازگشت در دوران برقراري صلح آ. یابیم مي
واقع در والیت ساري بھ استراحت پرداخت و در ھمین دوران سر ویلیام ھمیلتن و ھمسرش نیز بھ عنوان 

، سر ویلیام در آغوش ھمسرش درگذشت درحالي كھ در ھمان ١٨٠٣آوریل  ۶در . مھمان نزد او آمدند
لیره در سال، با نلسن در  ٨٠٠با میراثي در حدود از آن پس، اما، . موقع دست نلسن را در دست داشت

ھمان امالك مرتن بھ زندگي ادامھ داد تا زماني كھ نلسن براي دست یافتن بھ بزرگترین پیروزیھایش و 
  .سپس رفتن بھ كام مرگ فراخوانده شد

III – ١٨٠۵: ترافالگار  

درنگ از انتصاب  ش استعفا داد بيوزیري خوی نخست  از نخستین دورة ١٨٠١  فوریة ٣وقتي پیت در تاریخ 
خوشي نداشت و   ادینگتن نظیر پیت با جنگ میانة. دوستش ھنري ادینگتن بھ جانشیني خویش پشتیباني كرد

متوجھ بود كھ مردم انگلستان، بھ خصوص طبقة بازرگانان صادر كننده، تاچھ اندازه از جنگ ناخشنود 
دوم را برھم   شكست از ناپلئون در جنگ مارنگو، ائتالفیةوي شاھد آن شد كھ چگونھ اتریش پس از . ھستند

دید كھ با كمكھاي مالي از چنان متحدان سست عنصري پشتیباني كند،  زده بود؛ و چون ھیچ منطقي نمي
، ١٨٠٢مارس  ٢٧در . حل آبرومندي پدید آید بھ جنگ پایان بخشد بنابراین مصمم شد بھ محض آنكھ راه

ھاي توپ بھ خاموشي  براي مدت چھارده ماه لولھ. آمین را امضا كردند پلئون، صلحنمایندگان ادینگتن با نا
طلبي ناپلئون در ایتالیا و سویس و امتناع انگلستان از ترك جزیرة مالت، این دوران  گرایید، ولي توسعھ

ادینگتن بھ . آغاز شد ١٨٠٣مھ  ٢٠آرامش و صفا را برھم زد و بار دیگر خصومت طرفین در تاریخ 
نلسن مأموریت داد ناوگاني گرد آورد و خود در مقام فرماندھي آن ناوگان عازم مأموریتي شود كھ ھدف آن 

قسمت اصلي نیروي دریایي فرانسھ را ردیابي كند و آن را تا آخرین كشتي منھدم : بسیار ساده و صریح بود
ھ، دنكرك، و اوستاند را با سرباز و ھاي بنادر بولوني، كال در این اثنا، ناپلئون اردوگاھھا و اسكلھ. سازد

انباشت و دست بھ كار ساختن صدھا فروند كشتي شده بود بھ قصد آنكھ آن  كاملي مي  تجھیزات و زرادخانة
ادینگتن كوشش فراوان كرد تا بھ این . نیروھا را از دریاي مانش عبور دھد و انگلستان را تسخیر كند

قاطعیت داشتھ باشد دستخوش تردید و تزلزل بود، زیرا سازمان  جویي پاسخ دھد ولي بیش از آنكھ مبارزه
  دفاع كشور دستخوش ھرج ومرج 

pymansetareh@yahoo.com



  

  گالري ملي، لندن. اسكلة كالھ: ترنر. دبلیو. ام. جي

نفر كاھش یافتند آمادگي خویش را براي  ١٠٧نفر بھ  ٢٧٠وقتي طرفداران حزبیش از . نظمي شده بود و بي
وزیري  پیت دوران دوم نخست ١٨٠۴مھ  ١٠ي اعالم داشت؛ و در تاریخ وزیر گیري از مقام نخست كناره

  .را آغاز كرد

با ھمكاري روسیھ،  ١٨٠۵پیت بھ محض آمدن برسركار دست بھ كار تشكیل ائتالفیة سوم شد كھ در سال 
ل اتریش، و سوئد تحقق یافت و با افزایش مالیاتھا بھ میزان بیست و پنج درصد افزایش یافت تا از آن مح

ناپلئون در پاسخ بھ این عمل پیت بھ سپاھیان فرانسوي مستقر . كمكھاي مالي در اختیار متحدان قرار گیرد
. دریاي مانش دستور داد فرانسھ را زیر پا بگذارند، و بھ اتریش درس عبرت دیگري بدھند  در بنادر كنارة

ي خویش را مأمور ساخت مجھزترین و در ھمان حال دریابان پیر دو ویلنو و عالیترین مقام نیروي دریای
كشتیھاي جنگي فرانسھ را آماده سازد تا بھ مصاف نلسن بشتابد و بھ عمر سیادت دریایي انگلستان پایان 

  .بخشد

نفر افسر و ملوان و خدمھ داشت كھ حد متوسط سن آنان  ٧٠٣كشتي فرماندھي نلسن موسوم بھ ویكتوري 
در حدود . ان دوازده و سیزدھسالھ و حتي چند نفري دھسالھ بودندبرخي از این. رسید بھ بیست و دو سال مي

بسیاري نیز محكومان در دادگاھھا . سربازگیري آورده شده بودند مخصوصنیمي از اینان توسط گروه 
. بودند كھ كیفرشان، بھ خاطر جرمھایي كھ مرتكب شده بودند، خدمت در نیروي دریایي تعیین شده بود
اي كھ  دستمزد این اشخاص ناچیز بود، ولي برحسب مقام و رتبھ و طرز رفتار و محل خدمتشان، از نقدینھ

. بردند شد، سھمي بھ غنیمت مي تصرف درآمده یا از انبارھاي گشوده شده نصیب مياز كشتیھاي بھ 
از نظر تأمین احتیاجات . رفت كھ پا بھ گریز بگذارند مرخصي در ساحل بسیار نادر بود چون خطر آن مي
 ٣٠٧زن با  ٣٠٩در بندر برست، یك روز صبح . شد مردان، قایقھایي پر از روسپیان بھ كشتیھا آورده مي

این مردان بھ خدمت نیروي دریایي درآمده، از . مرد بر كشتیھاي لنگر انداختھ درحال عشقبازي بودند
شد، خیلي زود آموختند كھ چگونھ خود را با شرایط جدید  طریق انضباط شدیدي كھ در حقشان معمول مي

دادند  ي كھ بھ خرج ميگرفتند و از شھامت زندگي خویش منطبق سازند، و معموًال از وظایفي كھ برعھده مي
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از قراري كھ گفتھ شده است نلسن مورد عالقھ و محبوب ملوانان كشتیھاي خویش . كردند احساس غرور مي
آمد مگر آنكھ ضرورت شدید تنبیھ آنان را اقتضا كند؛ و ھر وقت  بود زیرا ھرگز درصدد تنبیھ آنان برنمي

دانست كھ یك دریانورد چھ  نلسن بخوبي مي. بود زد با تأسف و دریغ آشكار ھمراه دست بھ تنبیھ كسي مي
ضمنًا نلسن فرماندھي . شد اي دارد و بندرت در تاكتیك یا شیوة فرماندھي خویش دستخوش اشتباه مي وظیفھ

گونھ جانبازي   داد و از این رو، زیر دستانش از ھیچ بود كھ خود را بیدریغ در معرض آتش دشمن قرار مي
بودند كھ ھرگز نباید از فداكاري براي او و در راه انگلستان دریغ ورزند؛ و اینكھ فروگذار نكرده و معتقد 

  ھرگز با شكست 

  .ساخت بود كھ آن محكومان را فریفتة او مي» ھنر نلسن«این ھمان . مواجھ نخواھند شد

ندر ، بھ ناوگان خویش مركب از یازده كشتي، در دریاي مدیترانھ، اندكي دورتر از ب١٨٠٣ژوئیة  ٨در 
  ھاي وسیع این بندر، ویلنوو و ناوگانش خود را تحت حمایت توپخانة در لنگرگاھھا و اسكلھ. تولون، پیوست

دریادار فرانسوي اخیرًا دستوري تازه از ناپلئون دریافت . مستقر در استحكامات ساحلي قرار داده بودند
طارق  توپخانة كشتیھایش از معبر آبي جبل داشتھ بود مبني بر اینكھ از بندرگاه تولون بگریزد؛ بھ یاري آتش

بگذرد؛ بھ جانب جزایر ھند غربي بشتابد؛ بھ ناوگان دیگر فرانسھ در آنجا ملحق شود؛ و سپس با كمك آن 
در آن ھنگام كھ كشتیھاي نلسن در . ناوگان معظم، ھرجا بھ ناوگان بریتانیایي برخورد كند بر آن حملھ برد

مارس  ٣٠كردند، ویلنوو در تاریخ  انبارھاي خود را از آب شیرین پرميیكي از بنادر جزیرة ساردني 
نلسن در آن حال كھ بسیار دیر شده بود . از بندر تولون بھ درآمد و باشتاب فراوان عازم امریكا شد ١٨٠۵

ویلنوو كھ از این ماجرا با خبر شده بود، . ژوئن بھ جزیره بار بادوس رسید ۴بھ تعقیب وي پرداخت و در 
ار دیگر پھنة اقیانوس اطلس را زیرپا گذاشت و در الكورونیا بھ ناوگاني مركب از چھارده كشتي ب

  .اسپانیایي، بھ فرماندھي دریادار فدریگود گراوینا پیوست

در این موقع دستور جدیدي از جانب ناپلئون صادر شد كھ، برحسب آن، ویلنوو راه شمال را در پیش 
نیروي دریایي فرانسھ مستقر در بندر برست بپیوندد و سعي كند كنترل دریاي گرفت تا بھ ناوگاني دیگر از 

ولي كشتیھاي ویلنوو پس از آن . مانش را، قبل از آنكھ نلسن از جزایر ھند غربي فرا رسد، در دست گیرد
آساي رفت و برگشت بھ آبھاي دریاي كارائیب، در وضعي نبودند كھ بتوانند بھ مصاف حریف  سفر برق

اوت، ویلنوو ناوگان تحت فرماندھي خویش را، كھ اینك پس از افزوده شدن كشتیھاي  ١٣در . دبرآین
اسپانیایي، گسترده شده بود بھ سمت جنوب روانھ ساخت و بھ بندرگاه مجھز بھ استحكامات نظامي كادیث 

ماه اوت، یك در اواخر . رسانید و در آنجا شروع بھ مرمت كشتیھا و تقویت نیرو و روحیة ملوانانش كرد
ناوگان كوچك از كشتیھاي انگلیسي تحت فرماندھي دریادار كاثبرت كالینگوود، مأموریت یافت ویلنوو و 

نلسن پس از پایان یافتن كمدي رفت و برگشت اقیانوس اطلس . ناوگان تحت فرماندھیش را زیر نظر گیرد
اي  خویشتن این اجازه را داد كھ چند ھفتھ اندیشید كھ خود و مردانش احتیاج بھ استراحت دارند و بنابراین بھ

سپتامبر او و كشتیھایش بھ ناوگان كالینگوود مستقر در آبھاي دور  ٢٨در . اش بھ تفرج بپردازد با معشوقھ
از كادیث پیوستند و با ناشكیبایي در انتظار ماندند تا ناوگان فرانسوي از آن پناھگاه بھ درآید و بھ میدان 

  .جنگ كشانیده شود

ویلنوو باید از كادیث بھ درآید؛ سعي كند رد خویش : ر این موقع ناپلئون بار دیگر دستوراتش را تغییر دادد
را برناوگان بریتانیایي گم كند و بگریزد، بھ قلمرو ژوزف بوناپارت بشتابد و با او در امر برقرار 

این دریابان فرانسوي كھ اكتبر،  ٢٠و  ١٩در روزھاي . نگھداشتن سلطة فرانسھ بر ناپل ھمكاري كند
  كرد، سي  میلي اطاعت مي دستورات امپراطور را این بار با بي

روز بیستم اكتبر، . كشتي تحت فرماندھي خویش را از بندرگاه كادیث بھ درآورده و عازم جبل طارق شد
 درنگ دستور داد بیست و ھفت كشتي تحت فرماندھیش عرشة نلسن طالیة كشتیھاي دشمن را دید و بي
اي را براي لیدي ھمیلتن آغاز كرد و  آن شب نلسن نگارش نامھ. كشتیھا را آمادة درگیري با دشمن سازند

  :صبح روز بعد آنرا بھ پایان رسانید
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اي بھ دست آمده كھ ناوگان متشكل دشمن از  اماي عزیز و نازنینم، دوست بھتر از جانم، اكنون نشانھ
ن نیست، و بنابراین امیدي ندارم قبل از رسیدن فردا بتوانم بھ آنان باد موافق چندا. بندرگاه خارج شده است

بھ ھرحال من نھایت سعي خود را . آرزو دارم خداوند جنگ، كوششھاي مرا با توفیق قرین سازد. برسم
خواھم كرد تا نام من براي تو و ھوریشیا ھمچنان عزیز و افتخارآمیز باقي بماند، شما دونفري را كھ بھ 

آرزو دارم خداوند متعال بھ ما توفیق دھد براین حریفان فائق آییم و … . جان خویش دوست دارم  اندازة
  .برصلح دست یابیم

  :در روز جنگ نیز در دفتر خاطراتش این سطور را نگاشت

آرزو دارم كھ خداوند متعال بھ كشور من و بھ خاطر مصلحت سراسر اروپا، پیروزي بزرگ و با … 
آرزو . دار سازد اي از جانب ھیچ كس نباید چنین پیروزیي را لكھ ھیچ رفتار ناشایستھ .شكوھي اعطا فرماید

سرنوشتم را بھ … خودم نیز، . دارم پس از این پیروزي، در ناوگان انگلستان انسانیت عامل مسلط باشد
مرا  سپارم، بھ دست كسي كھ مرا خلق كرده است؛ مسئلت دارم كھ الطاف پروردگار كوششھاي دست او مي

سپارم و وجود خویش را وقف  خودم را بھ دست او مي. بركت دھد تا بتوانم بھ كشورم صادقانھ خدمت كنم
  .آمین، آمین، آمین. سازم نیل بھ ھدف شایستھ و عادالنھ كھ مرا مأمور دفاع از آن كرده است مي

ھاي اسپانیا، كمي  نھ، اندكي دورتر از دماغة ترافالگار در كرا١٨٠۵اكتبر  ٢١دو ناوگان رقیب روز 
ویلنوو از روي عرشة كشتي فرماندھیش بھ نام بوسانتور . پایینتر از بندر كادیث برابر یكدیگر قرار گرفتند

گیرند بھ طوري كھ سمت چپ  بھ كشتیھایش اشارت داد بھ صورت یك خط واحد از شمال تا جنوب موضع
اي عاري از  شتیھاي مزبور كھ بھ شیوهك. كشتیھا بھ جانب حریف درحال پیشرفت و ھجوم قرار گیرد

شدند ھنوز این مانور را بھ پایان نرسانیده بودند كھ ناگاه خود را ھدف و در معرض آتش  مھارت اداره مي
 ٣۵و١١در ساعت . آمدند كشتیھاي بریتانیایي یافتند كھ درجھت شمال شرقي در دو ردیف پیش مي  توپخانة

فرماندھي ویكتوري پیام معروف خویش را بھ كلیة كشتیھاي تحت دقیقة آن روز، نلسن از عرشة كشتي 
در ساعت » .انگلستان انتظار دارد كھ ھر فرد بھ وظیفة خودش عمل كند»  :فرماندھیش مخابره كرد

دقیقھ، دریادار كالینگوود كھ پانزده كشتي زیرفرمان داشت، بھ كشتي فرماندھي خویش مرسوم بھ  ۵٠و١١
د مستقیمًا پیش برود، از شكافي كھ بین دو رزمناو دریاساالر گراوینا بھ نامھاي رویال ساورین دستور دا

  با این عمل، مردان . سانتاآنا و فوگو پیدا شده بود بگذارد و بدین ترتیب ابتكار حملھ را بھ دست گیرد

دند این رزمناوھا در آن موقعیت كھ بو. دو پھلوي كشتي، دو رزمناو اسپانیایي را زیر آتش بگیرند
شدند  رزمناوھا در آن زمان طوري طراحي و ساختھ مي. توانستند بھ آتش توپخانة انگلیسیان پاسخ دھند نمي

. شد یا اصًال در آن دو قسمت فاقد توپخانھ بودند كھ در سمت جلو و عقب آنھا فقط چند توپ تعبیھ مي
نستند توپھاي خود را با آتشزنھ آتش توا آنان مي: توپچیان انگلیسي از یك مزیت اضافي نیز برخوردار بودند

این ابداع، از نظر كاربري دو برابر سرعت شیوة فرانسویھا را داشت زیرا آنان توپھاي خود را با . كنند
از آن گذشتھ، ھمزماني آتش توپھا بھ شیوة انگلیسي . شد انداختند كھ بھ كندي آماده مي ھایي بھ كار مي فتیلھ

بقیة كشتیھاي تحت فرماندھي كالینگوود از ھمین سرمشق كشتي . شد مي در ھنگام چرخش كشتي بھتر ھم
دادند آتش توپھاي خود را  فرماندھي پیروي كردند؛ در صف دشمن نفوذ یافتند؛ و آنگاه كھ تغییر جھت مي

ملوانان و فرماندھان آن رو بھ ضعف و   ساختند، بركشتیھایي كھ روحیة بركشتیھاي گراوینا متمركز مي
در جناح شمالي عرصة نبرد، كشتیھاي فرانسوي با شجاعت در برابر آتش نلسن . ارده بودسستي گذ

زنده باد «آوردند  ورزیدند و برخي از ملوانان فرانسوي در آن حال كھ فریاد بر مي مقاومت مي
ود با ھمھ این احوال، آن چنان كھ در جنگ ابوقیر مشھ. سپردند ھا جان مي ، در زیر آتش گلولھ»امپراطور

افتاده بود، تربیت برتر و مھارت و چیره دستي ملوانان انگلیسي در دریانوردي و سر و كار داشتن با 
  . توپخانھ، مصاف آن روز را بھ سود انگلستان پایان داد

ولي ختم ماجرا در آنجا بود كھ یكي از تك تیراندازان از فراز باالترین دگل كشتي فرانسوي ردوتابل، نلسن 
دریاساالر انگلیسي نھ . شتي فرماندھي ھدف قرار داد و تیر مھلكي بھ جانب او رھا ساخترا برعرشة ك
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داد، بلكھ با امتناع ورزیدن از اینكھ  محابا در معرض دید دشمن قرار مي تنھا مثل ھمیشھ خود را بي
خود بردارد،   نشانھاي ممتاز افتخاري را كھ انگلستان بھ پاس خدماتش بھ او اعطا كرده بود از روي سینة

پر نشان، آماج روشن و خوبي براي تك تیرانداز   داد و ھمین سینة پذیري خویش را افزایش مي خطر آسیب
آجودان با وفایش، . نلسن را شكافت و ستون فقراتش را خرد كرد  گلولة تك تیرانداز سینة. فرانسوي شد

در آنجا دكتر بیتي . ن كشتي حمل كردكپتین تامس مستر من ھاردي، پیكر مجروح نلسن را بھ انبار زیری
نلسن چھار ساعت دیگر بھ . این نظر نلسن را تأیید كرد كھ چند ساعت بیشتر از عمرش باقي نمانده است

كرد تا از این نكتھ با خبر شود كھ ناوگانش بھ پیروزي كامل دست یافتھ  ھوش بود و این زمان كفایت مي
اند؛ و ھیچ یك از كشتیھاي انگلیسي تسلیم یا غرق نگشتھ  یم شدهاست؛ نوزده فروند از كشتیھاي دشمن تسل

از لیدي ھمیلتن عزیز من «: آخرین سخناني كھ نلسن قبل از خاموش شدن برزبان آورد این بود. است
ھاردي، مرا ببوس، من اكنون بھ «: و سپس» .ھاردي از لیدي ھمیلتن بیچاره مواظبت كن. مواظبت شود

  ».ام ام را بھ خوبي انجام داده خدا را شكر، وظیفھ. ام رضایت خاطر دست یافتھ

  جان فرمانده در آن جملگي كشتیھاي ناوگان نلسن كھ برگرد كشتي فرماندھي كھ پیكر بي

بیني وقوع آنرا كرده بود جان سالم بھ در بردند  قرار داشت، لنگر انداختھ بودند، از شر طوفاني كھ وي پیش
دند تا ملوانان خود را فرصت دھند در جشن و سرور ملي بھ خاطر و بھ سالمت بھ انگلستان رسی

آن بھ تأخیر افتد، در تابوتي در   پیكر قھرمان كھ در الكل غرقھ گشتھ بود تا تجزیة. پیروزیشان سھیم باشند
 اي كھ مردم انگلستان تا حال ایستاده بھ انگلستان حمل شد، و در آنجا عالیترین و باشكوھترین تشییع جنازه

بدرود واپسین عاشق لیدي ھمیلتن را بھ وي   كپتین ھاردي نامة. آن زمان بھ یاد داشتند از آن بھ عمل آمد
لیدي ھمیلتن آن نامھ را چون تنھا منبع تسلي خویش گرامي داشت؛ و در پایان آن نامھ، این دو . تسلیم داشت

  :خط را افزود

  اوه، اي اماي بیچاره و بینوا

  .و شادمان اوه، اي نلسن پرشكوه

امالك، دارایي، عطایا، و پاداشھایي را كھ از دولت نصیبش شده بود براي   نلسن در وصیتنامة خویش ھمة
نلسن كھ . واقع درمرتن را كھ ھمچنان براي لیدي ھمیلتن تخصیص داد  ھمسرش باقي گذارد، جز خانة

رسید براي تأمین  شوھر اما بھ دست او مياي كھ از بابت ارثیة  مبادا آن خانھ و مقرري سالیانھ. نگران بود
احتیاجات و آسایش وي كافي نباشد، بر وصیتنامة خویش در ھمان روز نبرد تاریخي ترافالگار، متممي 

سپارم بھ امید آنكھ امكان كافي  اما لیدي ھمیلتن را بھ عنوان میراثي از خود بھ پادشاه و كشورم مي»  :افزود
و دكتر سكات » .كند، ادامھ دھد ند بھ زندگي خویش چنانكھ شأنش اقتضا ميدر اختیارش بگذارند تا بتوا

نیز » از دخترم ھوریشیا«شود كھ نلسن در آن ساعات واپسین درخواست داشت كشورش  متذكر مي
، اما بھ ١٨١٣چندي بعد در سال . البتھ پادشاه و كشور اجابت این تقاضاھا را نادیده انگاشتند. نگھداري كند

مھایي كھ باالآورده بود دستگیر، ولي اندكي پس از آن آزاد شد؛ از شر طلبكارانش بھ فرانسھ خاطر وا
  .با فقر و بینوایي در بندر كالھ جان سپرد ١٨١۵ژانویة  ٢٠گریخت و در تاریخ 

دریاساالر گراویناي اسپانیایي، پس از یك مقاومت دلیرانھ و غرورآمیز با كشتي تحت فرماندھي خویش، بھ 
ویلنوو، . اسپانیا گریخت ولي چنان مجروح شده بود كھ چند ماه پس از ورود بھ اسپانیا درگذشتسوي 

وي نیز، . دریاساالر فرانسوي گرچھ بھ نحوي خردمندانھ فرماندھي نكرده بود ولي شجاعانھ جنگیده بود 
ھ دریافت ادامة نبرد پس از آنك. داد محابا در معرض دید و آماج تیر دشمن قرار مي نظیر نلسن، خود را بي

او . سودي ندارد و فقط زماني كھ نفراتش تا آخرین نفر بر عرشة كشتي كشتھ شدند كشتي خود را تسلیم كرد
رو شود، در  خواست با ناپلئون روبھ و چون نمي. را بھ انگلستان بردند؛ آزاد شد؛ و بھ فرانسھ بازگشت

خود از   در آخرین نامة. ندگي خویش پایان دادبھ ز ١٨٠۶آوریل  ٢٢ھتلي واقع در شھر رن در تاریخ 
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اینكھ ھمسرش را بھ حال خود رھا ساختھ بود پوزش طلبیده بود؛ و از اینكھ فرزندي از او باقي نمانده است 
  .كرد از سرنوشت خویش اظھار رضایت مي» تا بار نام مرا بردوش خویش كشد«

این نبرد براي مدت یك قرن، سیادت . بود تاریخ» ساز جنگھاي قاطع و سرنوشت«ترافالگار یكي از 
انگلستان را بر دریاھا مسلم ساخت؛ شانس ناپلئون را براي آنكھ فرانسھ را از قید كمربندي كھ نیروي 

ھایش كشیده بود نجات دھد، از بین برد؛ و فرانسھ را وادار ساخت  دریایي انگلستان برگرداگرد كرانھ
جنگ ترافالگار بھ آن معنا بود   نتیجة. اك انگلستان را از سر بھ دركندھرگونھ اندیشة پیاده كردن نیرو برخ

بایست بھ جنگھاي زمیني تن در دھد، جنگھایي كھ روز بھ روز پرخرجتر و  كھ ناپلئون از آن پس مي
اندیشید كھ شكست ترافالگار را  ناپلئون مي. آورد شد و ھر جنگ، جنگ دیگري را بھ دنبال مي كمرشكن مي

  ولي این پیروزي،) ١٨٠۵دسامبر  ٢در تاریخ . (زي چشمگیر و عظیم اوسترلیتز جبران كرده استبا پیرو
بورودینو، الیپزیگ و واترلو بھ دنبال خود داشت و سرانجام ثابت شد   نبردھاي ینا، آیلو، فریدالند، واگرام،

  .فاتح نھایي است  كھ قدرت دریایي تعیین كنندة

صدھا بحران را از سر گذرانده بود تا بتواند از پیروزي ترافالگار احساس این احوال، پیت كھ   با ھمة
شادماني كند، در این مورد با ناپلئون موافقت داشت كھ پیروزي اوسترلیتز برابر با پیروزي ترافالگار بود 

خارجي رویارویي با بحرانھاي داخلي و   ویلیام پیت كھ در نتیجة. ساخت و اثر فتح بزرگ نلسن را خنثي مي
در آنجا این خبر بھ او . سخت فرسوده شده بود براي اندكي استراحت در باث، خود را از لندن بیرون كشید

روحي ناشي   ضربة. اش، بار دیگر شكست خورده است گانھ ھاي سھ رسید كھ اتریش، محور اصلي ائتالفیھ
از غایت افراط در میخوارگي، از این خبرناگوار، چون تیر خالصي براي تني رنجور و وامانده بود كھ 

اش در پاتني  شخصي  پیت را بھ خانة ١٨٠۶ژانویة  ٩روز . دیگر از ھرگونھ توان و طاقتي تھي شده بود
، در چھل و ھفت سالگي زندگي را بدرود گفت در حالي كھ ١٨٠۶ژانویة  ٢٣در آن خانھ در تاریخ . بردند

م عمر خود، زمام امور انگلستان را در مقام نخست از زماني كھ بھ سن بلوغ رسیده بود، در قسمت اعظ
در آن نوزده سالي كھ بر مسند قدرت استوار بود موفق شده بود كشورش را بھ . وزیري در دست داشت

. اي استادانھ منظم سازد سوي تفوق صنعتي، بازرگاني و دریایي رھنمون گردد و نظام مالي آنرا بھ شیوه
اروپا   نسھ را تھذیب كند یا آنكھ توسعة قدرت خطرناك ناپلئون را در صحنةولي موفق نشده بود انقالب فرا

توازن قوا در قارة اروپا كھ از جملھ آزادي بیان و اجتماعات و مطبوعات كھ با كوشش و . كنترل كند
پیگیري فراوان براي انگلستان حاصل شده بود، در دوران جنگي كھ تا آن زمان دوازده سال بھ درازا 

  .اي از پایان یافتن آن مشھود نبود، بھ حكم اجبار رو بھ زوال گذاره بود  شده و ھیچ نشانھكشیده 

IV – ١٨١٢- ١٨٠۶: زند انگلستان در جا مي  

اوراق این كتاب بھ ما مجال آن را نخواھد داد كھ بھ تفصیل از چھار نخست وزیري كھ بھ جانشیني 
بھ جز یك سال زمامداري فاكس، نیرو و توان این . پیت بر مسند قدرت نشستند گفتگو كنیم  ویلیام

وزیران بھ جاي آنكھ بھ سیاستمداري و اتخاذ خط مشي صحیح صرف شود، بھ مشكالت شخصي و  نخست
سقوط از مرحلة : واحدي رسید  المللي، نیز جمعبندي دوران اینان بھ نتیجة حزبي توجھ داشت؛ و از نظر بین

نگدستي، و فرو غلطیدن از دوران سازندگي و پیشروي بھ ورطة تعلل رفاه و غنا بھ دوران بینوایي و ت
  .گرایي واپس

بھ طول انجامید در نتیجة  ١٨٠٧تا  ١٨٠۶كھ در فاصلة » وزیري جملگي استعدادھا نخست«دوران كوتاه 
كوششھاي چارلز جیمزفاكس با درخشندگي قرین بود، و او در مقام وزیر امور خارجھ، توانست ترتیب 

وي در دوران زمامداري سست و لرزان خود، با شكیبایي نام . پیمان صلحي را با فرانسھ بدھد انعقاد
كرد، و براي پذیرفتن واقعیت انقالب فرانسھ و حتي وجود ناپلئون، بھ عنوان  آزادیخواھي را تحمل مي

ھ نیروي متأسفانھ فاكس زماني بر سر قدرت آمد ك. غرابتھاي قابل تحمل تاریخ، ظرفیتي عظیم داشت
براي . رو بھ زوال نھاده بود  پرواي وي در صرف اطعمھ و اشربھ جسمي و روحیش در نتیجة افراط بي

pymansetareh@yahoo.com



براي تالران وزیر  ١٨٠۶فوریة  ١۶آغاز مذاكرات صلح، گام قابل توجھي برداشت بدین معنا كھ در 
وزارت امور خارجھ آمده پرست بریتانیایي بھ  امورخارجة ناپلئون پیامي فرستاد بدین مضمون كھ یك میھن

است با این نقشھ كھ ناپلئون را بھ قتل برساند و افزود كھ این آدم ابلھ و لوده كامًال تحت نظر و مراقبت 
امپراطور فرانسھ از این طرز فتح باب مذاكرات خوشش آمد ولي چنان از فتوحات خویش مغرور و . است

كھ  –كرد  روزي نلسن در ترافالگار احساس سرفرازي ميو انگلستان نیز بدان پایھ از پی –گردن فراز بود 
صلح بود   یك از دو حریف، بر سر میز مذاكرات حاضر بھ دادن امتیازاتي كھ الزمة رسیدن بھ مرحلة ھیچ

اي كھ براي پایان بخشیدن بھ تجارت برده بھ پارلمنت داد پیروزي  از طرف دیگر، فاكس در الیحھ. نشدند
داري از یك نسل پیش توسط ویلبرفورس و صدھا  وششھایي كھ براي الغاي بردهقاطعي بھ دست آورد؛ ك

ولي در این ). ١٨٠٧مارس (مرد آزاد اندیش دیگر مبذول شده بود و سرانجام آن را صورت قانوني داد 
پس از مرگ وي سیاست . گذشت وھفت سالگي مي فاكس در پنجاه) ١٨٠۶سپتامبر (موقع چند ماه از مرگ 

  .كرد، حالتي امیدبخش داشت ھ چرخشي تبدیل شد كھ گرچھ بھ كندي گردش ميبریتانیا ب

ھاي مقتدر كھ مقامھاي حساس انگلستان را در  تواند براي چھره آنچھ گفتھ شد بزحمت مي  با وجود این،
ھا، باید از ویلیام كوندیش  از جملة این چھره. برعھده داشتند، تعبیر صحیحي باشد ١٨٠٩تا  ١٨٠٧سالھاي 

جورج . وزیري را برعھده داشت نتینك، ملقب بھ دیوك آو پورتلند نام برد كھ در آن دوره مقام نخستب
  ناوگاني ١٨٠٧كنینگ وزیر امور خارجھ، در سال 

رابرت استوارت كھ لقب وایكاونت كاسلري را . را بھ دانمارك اعزام داشت تا كپنھاگ را بمباران كند
نیرویي بھ والگرن فرستاد تا بندر آنتورپن را تسخیر كند؛ ولي  ١٨٠٩داشت در مقام وزارت جنگ در سال 

این دو وزیر از نظر كارداني و استعداد و نیز از لحاظ ھیجان و . این لشكركشي با شكست مواجھ شد
خاست تا   احساسات رقیب و ھمتاي یكدیگر بودند و ھریك بر سر اقدامات خویش با دیگري بھ نزاع برمي

دیوك . كارشان بھ دوئل كشید، و در این دوئل، كنینگ جراحت مختصري برداشت آنجا كھ سرانجام
  .دار و بدنام شده بود سرانجام استعفا داد آوپورتلند كھ ھم از كمدي داخلي و ھم از تراژدي خارجي لكھ

وزیري نشست، از این شوربختي مضاعف  برمسند نخست ١٨١٢- ١٨٠٩سپنسر پرسیول كھ در سالھاي 
كھ ھم شاھد دوران حضیض قرن نوزدھم انگلستان باشد و ھم بھ خاطر رنجھایش بھ قتل بانصیب گشت 

اي بھ صنعت و بازرگاني انگلستان آسیب  ، محاصرة اقتصادي ناپلئون بھ اندازه١٨١٠در پاییز سال . برسد
بي از فقر رسانیده بود كھ ھزاران نفر از انگلیسیان دستخوش بیكاري بودند و میلیونھا نفر در وضع نامطلو

طغیان انقالبي رسیده بود؛ بافندگان   ناآرامي و نارضایي مردم بھ مرحلة. بردند و تنگدستي بھ سر مي
صادرات  ١٨١٠در سال . ، شروع بھ خردكردن ماشینھا كردند١٨١١طرفدار شورش لودایتھا در سال 
این رقم بھ  ١٨١١ي در سال لیره عاید كشور ساختھ بود، ول ٧,٧٠٠,٠٠٠بریتانیا بھ اروپاي شمالي، مبلغ 

، انگلستان بھ جنگ دیگري با امریكا كشانده شده بود و بھ ١٨١١در سال . لیره كاھش یافت ۵٠٠,٠٠٠,١
لیره در سال  ١١,٣٠٠,٠٠٠صادراتش بھ ایاالت متحده از   عنوان بخشي از ھزینھ و خسارات این جنگ،

نا مالیات افراد بریتانیایي مرتبًا در حال افزایش دراین اث. تقلیل یافت ١٨١١لیره در  ١,٨٧٠,٠٠٠بھ  ١٨١٠
رفت كھ نظام مالي انگلستان را از ھم بپاشد  ، فشار و سنگیني این مالیاتھا مي١٨١۴بود تا آنجا كھ در سال 

آوردند تا عوارض غلة  انگلیسیان گرسنھ فریاد برمي. و لیرة انگلیسي در خارج از درجة اعتبار ساقط شود
شود؛ و كشاورزان انگلیسي با چنین اقدامي مخالف بودند زیرا كھ از قیمت غلة تولیدي آنان وارداتي كاستھ 

بدین ترتیب كھ در سالھاي   ناپلئون این بحران را براي انگلستان اندكي تخفیف داد،. كاست در بازار مي
ل نیازمند بود تا او بھ این پو. فروخت جواز صدور غلھ بھ تولیدكنندگان غلھ در فرانسھ مي ١٨١١و  ١٨١٠

انگلستان   عازم تسخیر روسیھ شد، ١٨١٢وقتي كھ ارتش بزرگ ناپلئون در سال . صرف نبردھایش كند
دریافت كھ پیروزي ناپلئون در آن نبرد، بدان معنا خواھد بود كھ كلیة بنادر اروپایي بھ نحوي قاطع بر 

ونھ كاال از قارة اروپا بھ سوي بریتانیا روي كاالھاي بریتانیایي بستھ شود؛ و ناپلئون براي ارسال ھرگ
بدین سان بود كھ مردم سراسر انگلستان با نگراني شاھد روي آوري ناپلئون بھ . نظارت دقیقتري روا دارد

  .روسیھ و نتایج حاصل از آن بودند
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ین بار زیرا كھ براي آخر. نمود ھا بر كنار مي در این میان فقط جورج سوم پادشاه انگلستان از این دغدغھ
  .دستخوش جنون ادواري و ھمراه آن مبتال بھ ناشنوایي و نابینایي شده بود

اي بود كھ بر جسم و روح این  چون آخرین ضربھ  ،١٨١٠مرگ محبوبترین دخترش، آملیا در نوامبر 
اینك جورج سوم از . سلطان رنجور فرود آمد و ھرگونھ رشتة ارتباط بین ذھن وي و عالم واقع را گسست

گذشت بھ زندگي خویش  موھبت برخوردار بود كھ در دنیاي خویش و فارغ از آنچھ در پیرامونش مياین 
در این دنیاي جورج سوم، دیگر از مستعمرات سر بھ شورش برداشتھ، از ابراز قدرت فاكس . ادامھ دھد

او . خبري نبود گونھ آدمكشیھایش دیگر ھیچ  وزیري، از ناپلئون با رفتارھاي ناجوانمردانة در مقام نخست
كرد زیرا كھ در ھمان حال، سالمت  برد رضایت خاطري حاصل مي ظاھرًا از دنیایي كھ در آن بھ سر مي

مزاجش رویھمرفتھ رو بھ بھبودي بود، بدان سان ده سال دیگر زندگي كرد، دوراني كھ در آن، بدون آنكھ 
نمود و در  از گفتة خود دلشاد ميگفت و  خواست مي در بند منطق یا دستور زبان باشد ھرچھ دلش مي

گونھ وسایل آسایش و خدمتگزاري اطرافیان برخوردار بود، و این وضع مقارن  این احوال از ھمھ ھمة
 ١٨١٢- ١٨١٠تر از سالھاي  ایامي بود كھ انگلستان از نظر اقتصادي دستخوش ركودي بھ مراتب سخت

. شد وم بھ موازات بیماري و رنجوریش افزوده ميمحبوبیت جورج س. كرد بود، و براي ادامة حیات تقال مي
آوردند و برخي از آنان كھ ھنوز بھ  كشیدند برحال وي ترحم مي اتباعش در ھمان حال كھ گرسنگي مي

  .خداست  ھا اعتقاد داشتند، بر این باور بودند كھ وي آدمي مشمول الطاف و نظر كردة اساطیر و افسانھ

یك صراف ورشكستھ بھ نام  وزیر، بھ زخم دشنة  وام، پرسیول نخستدر تاالر مجلس ع ١٨١٢مھ  ١١در 
برد كھ وضع نابسامان سوداگریش نتیجة سوء سیاستھاي دولت  قاتل گمان مي. جان بلینگم از پاي درآمد

جدیدي را بر سر كار   ، ارل آو لیورپول بھ نخست وزیري رسید و كابینة١٨١٢درماه ژوئن . وقت بود
بر سر  ١٨٢٧بھ معجزة تدبیر و كارداني و فراھم آمدن اوضاع و احوال مساعد تا سال آورد؛ این كابینھ 

  در ھمان ماه ژوئن ایاالت متحده امریكا بھ انگلستان اعالن جنگ داد و ناپلئون . كار ماند

  كتاب چھارم

  پادشاھان در گیر و دار ستیز

   فصل بیست و پنجم

  

  ایبري

I – ١٨٠٨-١٧٨٩: پرتغال  

آور  اخبار انقالب كبیر فرانسھ ھنگامي بھ پرتغال رسید كھ این كشور، پس از كوشش سخت و افتضاح
م و اسپانیاي عصر كارلوس ماركس دپومبال براي رسانیدن كشورش بھ پاي فرانسة عصر لویي پانزدھ

كوھھاي پیرنھ . كرد بھ نظم و ترتیب آرام قرون وسطي بازگردد سوم از لحاظ فرھنگ و قانون، سعي مي
جزیرة ایبري بود؛ نفوذ عقاید و افكار از اسپانیا، در نتیجة اشتیاق  مانع انتقال عقاید میان فرانسھ و شبھ

منوع بود؛ و در ھر دو كشور عامالن تفتیش افكار مانند مكرر آن دولت براي بلعیدن كشور مجاور خود، م
خواستند كھ ھر كلمھ یا ھر فكري  رسیدند كھ در كنار دروازة قصري قرار داشتند، و مي شیراني بھ نظر مي

  .آورد طرد كنند را كھ دربارة آیین دیرین شك و تردید بھ وجود مي

افراد عوام و ساده دل كھ بیشتر آنھا بیسواد  : اشتندھرم اجتماعي، پاسداران دیگر گذشتھ قرار د  در قاعدة
دیني بودند كھ از كودكي با آن خوگرفتھ و   و شیفتة) و سربازان  وران، صنعتگران، پیشھ  مانند كشاورزان،(
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لرزیدند؛ و از  یافتند؛ از معجزاتش برخود مي ھاي آن تسالي خاطر مي بزرگ شده بودند؛ از افسانھ
در رأس ھرم اجتماعي، بارونھاي فئودال قرار داشتند كھ سرمشق آداب . آمدند مراسمش بھ ھیجان مي

رفتند و مالك اراضي بودند؛ سپس ماریا فرانسیشكاي اول، ملكة محجوب و  ورسوم بھ شمار مي
با عنوان ژان ششم   السلطنھ بود و سپس، نایب) ١٧٩٩(النفس، و فرزندش ژان قرار داشتند كھ ابتدا  ضعیف

كردند، و آن را كمكي  از آن حمایت مي. ھمة آنھا بھ كلیسا وابستھ بودند). ١٨٢۶- ١٨١۶( سلطنت كرد
  بسیار الزم براي 

دانستند كھ در نظر آنان حق الھي پادشاھان تلقي  اي مي اخالق خصوصي، نظم اجتماعي، و سلطنت مطلقھ
  .شد مي

دانشجویان، فراماسونھا،   :، ماننددر میان این نگھبانان مختلف، اقلیت كوچكي در انتظار فرصت بودند
اینان از استبداد گذشتھ . دانشمندان، شاعران، كاسبان، تني چند از كارمندان، و حتي یكي دوتن از اشراف

ناراحت بودند؛ در نھان با فلسفھ سروكار داشتند؛ و خواستار یك دولت ملي، تجارت آزاد، مجلس آزاد، 
  . در تعاطي افكار بین ملتھا بودند مطبوعات آزاد، فكر آزاد، و شركت مھیج

اخبار انقالب كبیر فرانسھ اگر چھ بر اثر تأخیر تازگي خود را از دست داده بود، براي آن اقلیت ترسو، آن 
بخش یا ترسناك را  عوام مرعوب، آن بزرگان و اعضاي وحشتزدة دستگاه تفتیش افكار، كیفیت الھامي نشاط

وري در پرتغال آن واقعھ را جشن كردند؛ لژھاي فراماسون پروا علنًا شادیھا مي بعضي از افراد بي. داشت
گرفتند؛ سفیر پرتغال در پاریس، كھ شاید آثار روسو را خوانده یا سخن میرابو را شنیده بود، از مجلس ملي 

فرانسھ بھ ستایش پرداخت؛ وزیر امور خارجة پرتغال بھ روزنامة رسمي اجازه داد كھ بھ سقوط باستیل 
بھ وسیلة كتابفروشان فرانسوي در پرتغال بھ  ١٧٩١سي انقالبي ھایي از قانون اسا احترام بگذارد؛ نسخھ

  . فروش رفت

از سلطنت خلع شد، مكلھ ماریا ) ١٧٩٢(اما ھنگامي كھ لویي شانزدھم در نتیجة شورشي در پاریس 
ژان . احساس كرد كھ تخت و تاجش لرزان شده است؛ الجرم زمام حكومت را بھ دست فرزند خود سپرد

و غضب بھ جان آزادیخواھان پرتغال افتاد، و رئیس پلیس خود را بر آن داشت كھ ھر  ششم آینده با خشم
مھم، ھر نویسنده و مدافع اصالحات سیاسي را دستگیر یا اخراج كند یا مدام تحت   فراماسون، ھر بیگانة

ر طرد شدند؛ فرانسیشكو دا سیلوا رھبر آزادیخواھان بھ زندان افتاد؛ اشراف آزادیخواه از دربا. نظر بگیرد
زنداني   شاعر برجستة زمان، كھ قطعة موثري علیھ استبداد سروده بود،  ،)١٨٠۵- ١٧۶۵(مانوئل دوبوكاژه 

دولت . خود، در زندان شروع بھ ترجمة آثار اووید و ویرژیل كرد  ، و براي تقویت روحیة)١٧٩٧(شد 
مانند اسپانیا، علیھ فرانسھ وارد جنگي ، ١٧٩٣پرتغال كھ براثر اعدام لویي شانزدھم بھ خشم آمده بود، در 

پس از چندي، . مقدس شد، و ناوگروھي براي پیوستن بھ كشتیھاي بریتانیا واقع در مدیترانھ گسیل داشت
؛ پرتغال نیز خواھان صلح مشابھي شد، ولي فرانسھ )١٧٩۵(اي دست زد  اسپانیا بھ انعقاد صلح جداگانھ

این كشمكش ادامھ یافت تا آنكھ . اقع مستعمره و متحدانگلستان استنپذیرفت و اظھار داشت كھ پرتغال در و
ناپلئون، پس از تسخیر نیمي از اروپا، بھ فكر تصرف آن كشور كوچك افتاد كھ حاضر نبود در محاصرة 

  .بري علیھ بریتانیا شركت جوید

ت ملي آن، مانند ثرو. در ماوراء وضع نظامي و سیاسي پرتغال، ساختمان متزلزل اقتصادي آن قرار داشت
این طال و نقره و نیز محصوالت داخلي، صرف . اسپانیا، متكي بھ ورود فلزات گرانبھا از مستعمراتش بود

خرید كاالھاي وارداتي، مطال كردن تخت سلطنتي، و ثروتمند ساختن توانگران، و خرید كاالھاي تجملي و 
  طبقة متوسط امكان آن را نداشت كھ با . شد برده مي

پس از آنكھ انگلیس بر دریاھا . برداري از منابع طبیعي بپردازد زي مترقي و صنعت ماشیني بھ بھرهكشاور
اسپانیا صالح كار . تسلط یافت، تھیة طال منوط بھ فرار ازدست ناوگان بریتانیا یا جلب موافقت آن دولت شد

عالي ) دریانوردي و روحیھ جز(خود را در مبارزه دانست، و براي تھیة یك نیروي دریایي كھ از ھر حیث 
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نیروي دریایي مزبور، ھنگامي كھ، با اكراه، بھ نیروي دریایي . منابع خود را از دست داد  بود، تقریبًا ھمة
فرانسھ پیوست، در ترافالگار شكست خورد، و اسپانیا وابستھ فرانسھ شد؛ پرتغال نیز براي احتراز از 

انگلیسیھاي متھور مقامات مھم را در . انگلستان وابستھ كردسلطة دولت فرانسھ یا اسپانیا، خود را بھ 
كاالھاي . ھا پرداختند كارخانھ  ھایي در آنجا تأسیس كردند یا بھ ادارة پرتغال بھ دست آوردند، و كارخانھ

موافقت  پورتوبریتانیایي در واردات پرتغال مقام اول را بھ دست آورد، و بریتانیاییھا با ورود شراب از 
  .كردند تا شراب قرمز و شیرین پورت را در خاك خود بنوشند

این وضع موجب خشم و تھییج ناپلئون شد، زیرا مخالف نقشة او در مورد مجبور كردن انگلیس بھ عقد 
اي براي تسخیر  كشور در بازارھاي اروپایي بود، و بھانھ صلح از طریق جلوگیري از عرضة كاالھاي آن

توانست بھ اتفاق این كشور، اسپانیا  آمد، مي اگر پرتغال بھ تصرف فرانسھ در مي. داد پرتغال بھ دست او مي
شد، تاج و تخت دیگري براي  سیاست فرانسھ نگاه دارد؛ و ھرگاه اسپانیا تابع فرانسھ مي  را در داخل حوزة

گونھ كھ دیدیم، ناپلئون دولت اسپانیا را  از این رو، ھمان. آمد اعضاي خانوادة بوناپارت بھ دست ميیكي از 
خانوادة سلطنتي پرتغال با یك كشتي انگلیسي بھ . ترغیب كرد كھ ھمراه با فرانسھ بھ پرتغال حملھ كند

یایي، بدون برخورد با ژونو در رأس یك لشكر فرانسوي و اسپان ١٨٠٧نوامبر  ٣٠برزیل گریختند؛ و در 
رھبران آزادیخواه پرتغال در پیرامون دولت جدید گردآمدند؛ و اینان امیدوار . مقاومتي بھ لیسبون وارد شد

بودند كھ ناپلئون كشور آنھا را بھ فرانسھ ملحق خواھد ساخت، و نھادھایي نمونھ در آن بھ وجود خواھد 
اعالم كرد  ١٨٠٨خندید؛ و در اول فوریة  ھان بھ آنھا ميرونو دل آنھا را بھ دست آورد، ولي در ن. آورد

  .و اندك اندك خود رفتار شاھان را در پیش گرفت» كند دیگر سلطنت نمي براگانزا  كھ خانوادة«

II - ١٨٠٨: اسپانیا  

  كشوري بود . داد ھمین حال را داشتھ باشد  برد، و ترجیح مي وسطي بھ سر مي اسپانیا ھنوز در قرون

و بخشوده شدن  آمرزشنامھافزودند؛ از دریافت  رفتند؛ بھ تعداد راھبان مي بھ زیارت اماكن مقدس مي
آوردند؛ ضمن ترسیدن از دستگاه تفتیش افكار، بھ آن احترام  ي خاطري بھ دست ميگناھان خود تسل

شد زانو   ھا حمل مي ھاي مرعوب یا مجذوب در كوچھ گذاشتند؛ در برابر نان مقدس كھ بھ توسط دستھ مي
را  ساخت، كودكان داشتند كھ خدا را در ھر خانھ متجلي مي چیز ایماني را دوست مي زدند؛ بیش از ھمھ مي

آورد، حافظ بكارت بود، و بھشت را در پایان آزمایشي پرمشقت، بھ نام زندگي، وعده  با انضباط بار مي
الاقل در (» ستاي شدید ا ھا بھ اندازه جھل توده«چنین متذكر شد كھ  بارویك نسل بعد، جورج . داد مي

كھ سحر و تعویذھاي چاپي علیھ شیطان و مریدان او، و علیھ ھرگونھ بدبختي، در دكانھا بھ فروش «) لئون
ناپلئون، فرزند عصر روشنگري، ضمن امضاي موافقتنامھ با كلیسا، بھ » .رسد، و خواھان فراوان دارد مي

ولي كشاورز » .كمتر از سھم روسھاست سھم كشاورزان اسپانیایي در تمدن اروپا«این نتیجھ رسید كھ 
  ».مانند یكي از اصیلترین دوكھا مغرور باشد«اسپانیایي، ھمانگونھ كھ بایرن گواھي داد، ممكن بود 

آمد؛ حتي  تعلیم و تربیت تقریبًا محدود بھ طبقات بورژوازي و نجبا بود؛ سواد داشتن امتیازي بھ شمار مي
اي نداشت؛ و، در ھر صورت، با  حاكمھ بھ فن چاپ عالقھ  طبقة. خواندند ھا بندرت كتاب مي اشرافزاده

بعضي از شھرھاي تجاري، مانند كادیث وسویل نسبتًا . سوادي ھمگاني در اقتصاد اسپانیا مورد نیاز نبود
بعضي » .زیباترین شھر اروپاست«عقیده داشت كھ كادیث  ١٨٠٩پیشرفتھ بودند، بھ طوري كھ بایرن در 

اما كشور بھ . نیز پیشرفتي كرده بودند؛ تولدو ھنوز بھ سبب شمشیرھایش شھرت داشتاز مراكز صنعتي 
نمود؛ راھھاي زمیني و  اي كوھستاني بود كھ تنھا یك سوم زمین از لحاظ كشاورزي قابل استفاده مي اندازه
ي ایالتي یا كننده، نامرتب، و چنان مشمول اخذ باج و خراجھا اي كم، ناراحت ھاي دریایي بھ اندازه  ترعھ

كشاورزان، كھ براثر خاك . شد فئودالي بود، كھ ورود گندم از خارج ارزانتر از كشت آن در كشور تمام مي
دادند؛ و  نامرغوب دلسرد شده بودند، استراحت و تناساني را بر ثمرات نامعین كشت و زرع ترجیح مي

انداز  برفراز این چشم. اش آن نامتناسب باشدشھرنشینان بھ امر قاچاق بیشتر تمایل داشتند تا بھ كاري كھ پاد
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كرد، و یك سازمان اداري  اقتصادي، بار مالیاتھاي سنگین قرار داشت كھ سریعتر از عایدات ترقي مي
آوري آن   وسیع، پلیسي سختگیر با تعداد نفرات بسیار، و دولتي فاسد بھ امر مطالبھ، وصول و جمع

  .پرداختند مي

  عالي ملت از بین نرفت، و بھ وسیلة سنتھاي فردیناند، ایسابل، فیلیپ   روحیةرغم این دشواریھا،  علي

ھنر اسپانیا از شھرتي برخوردار بود كھ با ھنر ایتالیایي و ھلندي رقابت . شد و خاور دور، تقویت مي
 و این –شد  پرادو نگھداري مي  سازي در موزة در این ھنگام، گنجینة ھنرھاي نقاشي و مجسمھ. كرد مي

- ١٧٨۵(اي بود كھ در مادرید بھ دست خوان د ویلیانوئوا و جانشینان و دستیاران او ساختھ شده بود  موزه
انگیز نقاش برجستة عصر  در آنجا، در میان بزرگترین تابلوھاي افتخارآمیز، شاھكارھاي حیرت). ١٨١٩

وینسنتھ لوپزاي پورتانیا تصویر  .داردقرار ) ١٨٢٨- ١٧۴۶(یعني فرانثیسكو خوسھ دگویا اي لوثینتس 
عبوسي از او كشیده است كھ تجلي روحیة نیرومند و افسردة ھنرمندي است كھ جنگ را با تمام توحش 

  .شمارد و پادشاھانش را خوار مي. دارد خونبارش نشان دھد؛ و در عین حال، كشور خود را دوست مي

تحت انگیزة دوگانة  –ملت را فرسوده كرد آن زماني كھ جنگھاي داخلي و خارجي –ادبیات اسپانیا 
كشیشي یسوعي بھ نام خوان فرانثیسكو . دانشمندي كاتولیك و عصر روشنگري فرانسوي رونق گرفت

اي، بھ صورت جزوه جزوه، تحت عنوان تاریخ انتقادي  كتاب عالمانھ ١٨٠۵تا  ١٧٨٣دماسدئو از سال 
ب تاریخي را از طریق ادغام تاریخ فرھنگي در تاریخ جوان اسپانیا و فرھنگ اسپانیا انتشار داد كھ ھمة

دبیركل دستگاه تفتیش  ١٨٠١تا  ١٧٨٩خوان آنتونیو لیورنتھ كھ از سال . گرفت تمدن عمومي در برمي
وي . كھ تاریخ آن سازمان را بنویسد) ١٨٠٩(افكار در اسپانیا بود از طرف ژوزف بوناپارت مأمور شد 

). ١٨١٨-١٨١٧(و چنین نیز كرد  –پاریس و بھ زبان فرانسھ انجام دھد صالح دانست كھ این كار را در 
گاسپار : رواج نظم و نثر، كھ عصر كارلوس سوم را شكوھمند ساختھ بود، با مرگ او بھ كلي از بین نرفت

لواي آزادیخواھي را در زمینة تعلیم و تربیت و حكومت كماكان ) ١٨١١-١٧۴۴(ملچور د خوولیانوس 
با كمدیھاي معروف خود سلطان تئاتر اسپانیا ) ١٨٢٨- ١٧۶٠(لئاندرو فرناندز دموراتین  افراشتھ داشت؛

، )١٨١۴- ١٨٠٨(طي جنگھاي آزادي . بود و بھ ھمین مناسبت ھم عنوان مولیر اسپانیایي بھ اوداده شد
 مانوئل خوزه كینتانا و كشیش خوان نیكاسیو گالیگو اشعار پرشوري در تھییج مردم علیھ فرانسویان

  .سرودند

تازماني كھ كشمكش باعث جدایي نویسندگان برجستھ از یكدیگر شد، بسیاري از نویسندگان طراز اول 
) فرانسھ زده(اسپانیا بھ فكر آزادي فرھنگي و سیاسي افتاده بودند؛ اینان بھ اتفاق فراماسونھا آفرانسسادوس 

بھ دست پادشاھان كھ روزگاري اسپانیا را در سراسر قلمرو خود فعال  كورتسشده بودند؛ آنان از تضعیف 
كردند؛ و ناپلئون را كھ از  خوردند؛ از انقالب كبیر فرانسھ تمجید مي و زنده نگاه داشتھ بود، افسوس مي

  خواست خود را از دست اسپانیا مي

در اینجا . دادند كلیسایي قرون وسطایي، و دولتي بیكفایت برھاند، مورد استقبال قرار مي اشراف فئودال،
اي درحال انقراض  اي مؤثر در مرگ سلسلھ بھتر است بھ سخن یك مورخ برجستة اسپانیایي كھ مرثیھ

  :سروده است توجھ كنیم

ساخت، وضع سیاسي و  ، ھنگامي كھ سلسلة بوربون زمینة انقراض خود را فراھم مي١٨٠٨بھ سال 
اي اشرافي، مخصوصًا درباریان، كھ دیگر براي  طبقھ: توان چنین خالصھ كرد اجتماعي اسپانیا را مي

پادشاھان احترامي قائل نبودند؛ سیاستي پوسیده، تحت نفوذ دشمنیھاي خصوصي و وحشتھاي متقابل؛ فقدان 
بع شھوت و آزمندي خود قرار داده بود؛ پرستي در میان طبقات باال، كھ ھمھ چیز را تا مطلق حس میھن

ھا بھ پادشاھي فردیناند نام، كھ قبًال نشان داده بود ھم متقلب است و ھم انتقامجو؛ و  امید ھذیان آمیز توده
  .المعارف و انقالب كبیر فرانسھ باالخره، نفوذ عمیق عقاید و افكار اصحاب دایرة
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كارلوس چھارم : دگاه ناپلئون شرح داده شده استدر فصلي دیگر، انقراض سلطنت در اسپانیا از دی
بھ ھمسرش ماریا لویسا و معشوقش گوذوي اجازه داد كھ زمام حكومت را از ) ١٨٠٨- ١٧٨٨سلطنتش (

دستش بیرون آرند، شاھزاده فردیناند ولیعھد، پدر را با نیرنگ وادار بھ استعفا كرد؛ طرفداران گوذوي با 
ناپلئون این آشفتگي . اش گرفتار ھرج و مرج شد داختند؛ و مادرید و حومھطرفداران فردیناند بھ مبارزه پر

جزیره و حصول اطمینان از محاصرة بري فرصتي  را براي استقرار استیالي خود بر سراسر آن شبھ
از این رو، مورا را با لشكري دیگر از فرانسویان بھ اسپانیا فرستاد و بھ او دستور داد كھ . مناسب یافت

و شورش مردم را در ) ١٨٠٨مارس  ٢٣(مورا وارد مادرید شد . رامش را درآنجا برقرار سازدنظم و آ
در عین حال، ناپلئون كارلوس چھارم و فردیناند، ھر دو را دعوت كرد كھ . روز تاریخي دوم مھ فرو نشاند

ه را با ارعاب بر آن در آنجا، آن شاھزاد. با او در بایون در خاك فرانسھ و نزدیك مرز اسپانیا مالقات كنند
داشت كھ تاج و تخت را بھ پدر خود بازگرداند؛ و سپس پدرش را متقاعد ساخت كھ بھ نفع شخص مورد 

نظر ناپلئون از سلطنت كناره گیرد، بھ شرط آنكھ آیین كاتولیك بھ عنوان مذھب ملي شناختھ و مورد حمایت 
ژوزف با آنكھ ناراضي . بر تخت اسپانیا بنشیندآنگاه ناپلئون بھ برادر خود ژوزف دستور داد . واقع شود

بود بھ بایون آمد، و از دست ناپلئون قانون اساسي جدیدي را دریافت داشت كھ قسمت اعظم آرزوھاي 
. شد كھ با كلیسایي تھذیب شده صلح كنند كرد، ولي از آنھا خواستھ مي آزادیخواھان اسپانیا را برآورده مي

تأثر خاطر پذیرفت، و ناپلئون، در حالي كھ از تصرف اسپانیا شادمان بود،  جدید خود را با  ژوزف وظیفة
  .بھ پاریس بازگشت

  .ھاي اسپانیا و ولینگتن را بھ حساب نیاورده بود اما توده

III – ١٨٠٧-١٧۶٩: آرثر ولزلي  

در دبلین تولد یافت؛ پنجمین ) روز قبل از ناپلئون ١٠۵( ١٧۶٩وي در اول مھ . زیاد فاصلھ داشت متودیسم
در سن . فرزند گرت وزلي، اولین ارل آومور نینگتن بود كھ ملكي در شمال پایتخت ایرلند داشت

دلیلي . واندنداو را فراخ» آمیز سھ سال تحصیل افتضاح«دوازدھسالگي او را بھ ایتن فرستادند، ولي پس از 
وجود ندارد كھ نشان دھد كارش در ورزش جدیتر و بھتر از تحصیل بوده باشد؛ و بعدھا اظھار داشت كھ 

نبرد واترلو بر روي «آن گفتھ كھ امروزه معلوم نیست از چھ كسي بوده از دھان او بیرون نیامده است كھ 
ارش بیشتر پیشرفت كرد، ولي با وجود این با معلمان سرخانھ ك» .زمینھاي بازي ایتن بھ پیروزي انجامید

از این رو او را بھ ارتش » .دانم با پسر ناشیم آرثر چھ كنم بھ خدا نمي«گفت كھ  كنان مي مادرش نالھ
در اینجا بود كھ فرزندان نجبا . در ھفدھسالگي بھ آكادمي سلطنتي سواركاري در آنژه اعزام شد: سپردند

قدري بیشتر اسب سواري و شمشیربازي، كھ براي افسران سودمند بود، ریاضیات، اندكي علوم انساني، و 
  .آموختند مي

بھ مقام  –یا بر اثر نفوذ خانوادگي یا از طریق خریداري و پرداخت وجھ  –پس از اتمام دورة آكادمي 
 آجوداني فرماندار كل ایرلند رسید، و نیز كرسي نمایندگي بخش تریم را در مجلس عوام ایرلند بھ دست

اي كھ یورك علیھ فالندر انجام داد فرماندھي سھ ھنگ را  سرھنگ دوم شد و در حملھ ١٧٩٩در سال . آورد
از این جنگ بیحاصل با چنان سرخوردگي برگشت و چندان از بیكفایتي افراد صاحب . برعھده داشت

نواختن ویولن را  .عنوان متنفر شد كھ تصمیم گرفت از ارتش بیرون آید و زندگي غیر نظامي در پیش گیرد
بھ بیماریھاي چندي دچار آمد؛ و در برادرش مورنینگتن چنان تأثیري گذاشت كھ   بھ سربازخانھ ترجیح داد؛

تصویري كھ جان ھاپنر در سن بیست و شش . پنداشت او استعدادي ندارد و انتظاري از وي نباید داشت
مانند . رسد ز لحاظ زیبایي بھ پاي بایرن ميسالگي از او كشید او را بھ صورت شاعري در آورده است كھ ا

. ورزي پرداخت بایرن از خانمي اشرافي خواستگاري كرد و تقاضایش پذیرفتھ نشد؛ و بھ ھوسبازي و عشق
و ریچارد در این  –با درجة سرھنگي و تحت فرمان برادرش ریچارد، بھ ھندوستان رفت  ١٧٩۶در سال 

نشینھاي  ولزلي، حاكم مدرس بود و سپس فرماندار بنگال شد، و تعدادي شاھزاده ماركوئسھنگام، با نام 
در این جنگھا ) خواند دیوك آینده اینك خود را چنین مي(آرثر ولزلي . ھندي را بھ امپراطوري بریتانیا افزود
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در بازگشت بھ انگلیس، كرسیي . بھ لقب سر مفتخر شد ١٨٠۴ي دست یافت، و در بھ پیروزیھاي سودآور
در پارلمنت بریتانیا بھ دست آورد؛ بار دیگر بھ كتي پاكنم پیشنھاد ازدواج داد؛ درخواستش مورد قبول واقع 

ت كھ بردند كھ صالح در آن اس گذشت تا اینكھ ھر دو پي زندگي زناشویي در كمال بدبختي مي). ١٨٠۶(شد 
  غالبًا از یكدیگر 

  .این زن براي او دو پسر زایید. جدا زندگي كنند

رفت، ولي دیگر مقامھا خریداري نبود، بلكھ با كسب شھرت از  وي ھمچنان از مقامي بھ مقام دیگر باال مي
را  ویلیام پیت در اواخر عمر خود او. آورد نظر تجزیھ و تحلیل مسائل و كفایت در عمل آنھا را بھ دست مي

كند، ولي وقتي كھ آن را  ھر دشواري را قبل از تعھد خدمت تشریح مي«بھ عنوان مردي معرفي كرد كھ 
آو پورتلند بھ  وزارت ایرلند را در كابینة دیوك ١٨٠٧در » .آورد تعھد كرد، سخني از دشواري بھ میان نمي

سرباز را جھت  ١٣,۵٠٠كھ  در ماه ژوئیھ مأموریت یافت. در سلك امرا درآمد ١٨٠٨عھده گرفت، و در 
  .طرد ژونو و فرانسویان از پرتغال رھبري كند

در اول اوت سربازان خود را از خلیج كوچك موندگو در صدوشصت كیلومتري لیسبون بھ خشكي پیاده 
اي از وزارت جنگ دریافت  سرباز متفق پرتغالي بھ او پیوستند، و نامھ ۵,٠٠٠در آنجا در حدود . كرد

نفر دیگر بزودي خواھند آمد؛ ھمچنین تذكر داده شده بود كھ  ١۵,٠٠٠وعده داده شده بود  داشت كھ در آن
سر ھیود لریمپل پنجاه و ھشت سالھ ھمراه این قواي امدادي خواھد آمد و فرماندھي كل قوا را در سراسر 

خوش  ولزلي قبًال نقشة جنگ را طرح كرده بود، و مرئوس بودن را. لشكركشي بھ عھده خواھد داشت
سرباز خود بھ سمت  ١٨,۵٠٠نفر نماند، بلكھ با  ١۵,٠٠٠از این رو تصمیم گرفت كھ منتظر آن . نداشت

ژونو كھ بھ لشكریان . شمال حركت، و جنگي را آغاز كند كھ براي ژونو و خود او سرنوشت ساز باشد
د براي مقابلھ با او بیرون سرباز خو ١٣,٠٠٠خود اجازه داده بود كھ از جمیع لذات پایتخت استفاده كنند با 

دلریمپل پس از این نبرد ). ١٨٠٨اوت  ٢١(آمد و در ویمیرو، نزدیك لیسبون، شكستي سخت خورد 
اي  فرارسید، رھبري را بھ عھده گرفت، از تعقیب دشمن دست برداشت، و باژونو در سینترا موافقتنامھ

ھایي را كھ فرانسویان در پرتغال بھ تصرف  ھشھرھا و قلع  ژونو ھمة  كھ طبق آن،) سپتامبر ٣(تنظیم كرد 
كرد، ولي موافقت او را براي خروج بالمانع بقایاي لشكرش بھ دست آورد، و  درآورده بودند تسلیم مي

ولزلي آن . انگلیسیھا موافقت كردند كھ براي كساني كھ مایل بھ بازگشت بھ فرانسھ ھستند كشتي تھیھ كنند
پنداشت كھ آزادي پرتغال بر اثر یك نبرد، آنقدر ارزش دارد كھ دولت  ین ميعھدنامھ را امضا كرد، زیرا چن

  .انگلستان قدري گذشت از خود نشان دھد

اي بود كھ وردزورث و بایرن، كھ ھیچگاه و در ھیچ امري باھم موافق نبودند، اكنون  این ھمان موافقتنامھ
دانستند؛ بھ عقیدة آنھا، آن سربازان آزاد  ني ميبر سر آن توافق داشتند و آن را بھ منزلة حماقتي باور نكرد

شدة فرانسوي، درصورت داشتن قدرت حركت، دوباره براي مبارزه با انگلیس یا متفقینش بھ كار گرفتھ 
زیرا از . وي از این احضار چندان ناراحت نشد. ولزلي را بھ دادگاه تحقیق در لندن احضار كردند. شدند مي

پس از . پل دل خوشي نداشت و، اگر چھ باورنكردني است، از جنگ متنفر بودخدمت كردن زیر نظر دلریم
  پیروزیھاي متعدد،

باور كنید، اگر یك روز جنگ را ببینید، از خداي متعال خواھید خواست كھ دیگر یك ساعت «روزي گفت 
منصرف ساختن دشمن از گویا موفق شد بردادگاه تحقیقي ثابت كند كھ عھدنامة سینترا، با » .از آن را نبینید

سپس بھ ایرلند بازگشت . مقاومت بیشتر، موجب نجات جان ھزاران سرباز انگلیسي و متفقین آنھا شده است
  .و در انتظار موفقیت بھتري نشست تا بھ كشور خود خدمت كند

IV – ١٨١٢- ١٨٠٨: جنگ سوم شبھ جزیره  
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كوشید تا محبوبیتي بیش از آنچھ از  ي ميو. ژوزف بوناپارت پادشاه اسپانیا گرفتاریھاي متعددي داشت
این عده خواھان ضبط و مصادرة دارایي كلیساي متمول . اي قلیل از لیبرالھا داشت بھ دست آورد لحاظ عده

دانست كھ ھر حركتي علیھ روحانیان موجب تشدید  بودند، ولي ژوزف كھ بھ خدانشناسي شھرت داشت مي
آن عده از سربازان اسپانیایي كھ از ناپلئون شكست . اھد شدمقاومت مردم در برابر حكومت خارجي خو

جنگ . انضباط ولي پرشور و ھیجان درآمده بودند خورده بودند بھ صورت واحدھایي پراكنده و بي
قواي . یافت پارتیزاني كشاورزان علیھ غاصبان، ھمھ سالھ بین موقع بذرافشاني و ھنگام درو، ادامھ مي

شد كھ بھ قسمتھاي مختلف تحت فرمان سرداران حسود تقسیم شود و در نبردھاي  فرانسھ در اسپانیا مجبور
پرھرج و مرجي شركت جوید كھ مانع از كوششھاي ناپلئون در جھت ھماھنگ كردن آنھا از پاریس 

اگر دولت اسپانیا مرده باشد، جامعة اسپانیا ھنوز پر از «كارل ماركس گفتھ بود كھ ناپلئون فھمید كھ . شد مي
جا  جا و در ھمھ  مركز مقاومت اسپانیا در ھیچ… . ات، و ھر قسمت آن سرشار از قدرت مقاومت استحی
اشراف اسپانیا بھ انقالبیون پیوستند و   پس از اضمحالل یك ارتش عمدة فرانسھ در بایلن، قسمت عمدة» .بود

ن بھ شورش موجب شد كمك فعاالنة روحانیا. مخالفت مردم را با خود بھ طرف مھاجمان معطوف داشتند
كھ نھضت از عقاید آزادیخواھانھ منحرف شود؛ و عجیبتر آنكھ پیروزي جنگ آزادیبخش باعث تقویت 

این حكومتھا . بعضي عناصر آزادیخواه در حكومتھاي ایالتي باقي ماندند. كلیسا و دستگاه تفتیش افكار شد
جزیرة  شبھ. ھیة قانون اساسي جدیدي بودنمایندگاني بھ كورتس در كادیث اعزام داشتند؛ كورتس مشغول ت

سوخت، در حالي كھ ژوزف آرزوي تصرف ناپل را داشت؛ ناپلئون  ایبري در تب شورش و امید و تقوا مي
كرد كھ بار دیگر از  كھ مردي كامًال مترقي بود خود را آماده مي –ولینگتن  –جنگید، و ولزلي  با اتریش مي

  .برد، كمك كند یي كھ گویي ھنوز در قرون وسطي بھ سر ميانگلیس بیاید و بھ احیاي اسپانیا

بھ دولت بریتانیا توصیھ كرده بود ) ١٨٠٩ژانویة  ١۶(سرجان مور، پیش از آنكھ در الكورونیا وفات یابد 
  كھ 

تواند وسایل نقلیھ،  فرانسویان دیر یا زود پرتغال را خراجگزار فرانسھ خواھند ساخت؛ و انگلیس چگونھ مي
فرانسوي در اسپانیا تھیھ كند؟ اما سر   سرباز كار آزمودة ١٠٠,٠٠٠اد كافي نفرات براي مقابلھ با و بھ تعد

آرثر ولزلي كھ در ایرلند قرار و آرام نداشت بھ وزیر جنگ گفت اگر بتنھایي فرماندھي بیست تا سي ھزار 
پرتغال را از تجاوز ھر ارتش سرباز بریتانیایي و قواي بومي را بھ عھده داشتھ باشد، تعھد خواھد كرد كھ 

 ٢٢و ولزلي در  دولت بریتانیا حرف او را پذیرفت،. نفر نباشد حفظ كند ١٠٠,٠٠٠فرانسوي كھ بیش از 
اراذل «: وي بعدھا این عده را چنین توصیف كرد. تبعة بریتانیا وارد لیسبون شد ٢۵,٠٠٠با  ١٨٠٩آوریل 

؛ ولي »شوند كنند، و فقط با شالق رام مي منویسي ميناس، مشتي بیشرف، جمعي كھ فقط براي میگساري نا
  . جنگیدند گرفتند كھ باید بكشند یا كشتھ شوند، با حرارت مي ھنگامي كھ در برابر این انتخاب قرار مي

سرباز فرانسوي را از طریق ساحل بھ پورتو  ٢٣,٠٠٠مارشال سولت، كھ انتظار ورود آنھا را داشت، 
. ھا بیشتر آشنایي داشتند تا با تاالرھاي پذیرایي اي بودند كھ با میخانھ فراد بیچارهاین عده بدون شك ا. فرستاد

  در این ضمن، از طرف غرب یك سپاه دیگر فرانسوي بھ رھبري مارشال كلودویكتور در طول رودخانة
آنكھ  ولزلي، كھ جنگھاي ناپلئون را بدقت بررسي كرده بود، تصمیم گرفت كھ، قبل از. آمد تاگوس پیش مي

آن دو مارشال قواي خود را متحد كنند و بھ لیسبون كھ در دست انگلیسیھا بود حملھ برند، بھ قواي سولت 
سرباز پرتغالي را كھ تحت فرمان ویلیام كار  ١۵,٠٠٠سرباز خود در حدود  ٢۵,٠٠٠آنگاه بھ . بتازد

دورو در   اي در كنار رودخانة  ھقرار داشتند بیفزود، و آنھا را بھ نقط) وایكاونت برسفرد بعدي(برسفرد 
از آن رودخانھ گذشت و از پشت بھ قواي سولت كھ انتظار  ١٨٠٩مھ  ١٢در . مقابل پورتو رھبري كرد

 ۶,٠٠٠چنین حركتي را نداشت حملھ برد، و فرانسویان را منھزم و مجبور بھ عقبنشیني كرد؛ فرانسویان 
لزلي بھ تعقیب آنھا نپرداخت، زیرا مجبور بود براي و. خود را از دست دادند  سرباز و جملگي توپخانة

متوقف ساختن ویكتور بھ جنوب بشتابد، ولي ویكتور كھ از شكست سولت آگاه شده بود، بھ تاالورا 
در مقابل . نفر رسید ۴۶,٠٠٠بازگشت، و در آنجا كمكھایي از ژوزف دریافت داشت تا تعداد سربازانش بھ 

دو گروه متخاصم در تاالورا . اسپانیایي تحت فرمان داشت ٣۶,٠٠٠یایي و بریتان ٢٣,٠٠٠این عده، ولزلي 
با یكدیگر مواجھ شدند؛ ولي سربازان اسپانیایي كھ از جنگ خستھ شده بودند از  ١٨٠٩ژوئیھ  ٢٨در 
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با وجود این، ولزلي حمالت مكرر فرانسویان را دفع كرد تا آنكھ ویكتور با كشتھ شدن . معركھ گریختند
كشتھ دادند، ولي از معركھ  ۵,٠٠٠بریتانیاییھا . باز و از دست دادن ھفده توپ عقبنشیني كردسر ٧,٠٠٠

  .ولزلي را تصدیق كرد و او را ملقب بھ وایكاونت ولینگتن ساخت  دولت بریتانیا رھبري دلیرانة. نگریختند

روزي ناپلئون در پی. شد با وجود این، در وزارت جنگ انگلستان از او حمایت و طرفداري چنداني نمي
بھ وفاداري اتریش در مورد ) ١٨١٠مارس (و ازدواج او با دختر امپراطور اتریش ) ١٨٠٩(واگرام 

  روسیھ ھنوز . انگلیس خاتمھ داده بود

مارشال آندره ماسنا قصد داشت . خدمت بودند  سرباز فرانسوي در اسپانیا آمادة ١٣٨,٠٠٠و، عالوه بر آن 
دولت بریتانیا بھ ولینگتن خبر داد كھ اگر . یا بھ فتح قطعي پرتغال بپردازدسرباز از اسپان ۶۵,٠٠٠با 

  .فرانسویان دوباره بھ اسپانیا حملھ برند، وي مجاز خواھد بود كھ با قواي خود بھ انگلیس عقبنشیني كند

دار  عقبنشیني ھرقدر ھم مجاز بود سابقة او را خدشھ. مشي ولینگتن بود اي بحراني در خط این خود لحظھ
از . اي بھ شكستھایش بدھد رفت، جلوه اي در آینده، كھ انتظار آن نیز نمي كرد، مگر آنكھ پیروزي عمده مي

در این . مشي و زندگي خود را بار دیگر بھ دست حوادث بسپارد این رو تصمیم گرفت كھ سربازان و خط
س ودراس استحكاماتي تا كنار تاگوس و از طریق تور  ضمن، بھ سربازان خود دستور داد كھ از رودخانة

  .، بسازند)در شمال پایگاه او در لیسبون(دریا، بھ طول چھل كیلومتر 

سرباز وارد پرتغال  ۶٠,٠٠٠پرتغالي سیوداد رودریگو آغاز كرد، و سپس با   ماسنا نبرد را با تسخیر قلعة
شمال (در بوساكو ) غاليیعني بریتانیایي، اسپانیایي، و پرت(سرباز متفقین  ۵٢,٠٠٠ولینگتن با . شد

كشتھ و زخمي داد؛ تعداد تلفات  ١,٢۵٠و در این جنگ ) ١٨١٠سپتامبر  ٢٧(با او مواجھ شد ) كویمبرا
تواند مانند ماسنا بھ قواي  كرد كھ نمي با وجود این، ولینگتن، چون احساس مي. نفر بود ۴,۶٠٠ماسنا 

  یني كرد، و دستور داد، ضمن عقبنشیني،امدادي متكي باشد، بھ طرف استحكامات تورس ودراس عقبنش
، ماسنا ١٨١١مارس  ۵در . مواد غذایي را بسوزانند، و در انتظار گرسنگي و نابودي سپاه ماسنا باقي ماند

  .خود را بھ اسپانیا باز گرداند و فرماندھي را بھ دست اوگوست مارمون سپرد  قواي گرسنة

آنگاه، ابتكار عمل را بھ . را بھ استراحت و تمرین بپردازندولینگتن دستور داد تا نفراتش سراسر زمستان 
سرباز مارمون در حوالي ساالمانكا حملھ  ۴٨,٠٠٠سرباز بھ  ۵٠,٠٠٠دست گرفت، بھ اسپانیا تاخت، و با 

نفر  ۴,٧٠٠نفر، و از آن متفقین  ١۴,٠٠٠در این عملیات تعداد تلفات فرانسویان ). ١٨١٢ژوئیھ  ٢٢(برد 
سرباز از مادرید بھ منظور  ١۵,٠٠٠ژوئیھ ژوزف پادشاه اسپانیا با  ٢١در . قبنشیني كردمارمون ع  بود؛

چون جرئت . ضمن راه، از شكست مارمون استحضار یافت  كمك رساندن بھ مارمون خارج شد؛ و،
قواي فرانسویان، تحت رھبري   بازگشت بھ پایتخت را نداشت، قواي خود را بھ والنسیا برد تا بھ عمدة

بشتاب ولي بھ صورتي » فرانسھ زده«نفر  ١٠,٠٠٠درباریان و كارمندان او با . شال سوشھ، بپیونددمار
اوت ولینگتن وارد مادرید شد و مورد استقبال پرشور جمعیتي  ١٢در . نامنظم بھ دنبال او حركت كردند

تن بھ دوستي چنین ولینگ. قرار گرفت كھ از زیبایي فرانسوي و قانون اساسي ناپلئون مصون مانده بودند
خدا كند كھ بخت مساعدم ادامھ داشتھ باشد، و . اند در میان مردمي ھستم كھ از شادي دیوانھ شده«: نوشت

  ».من بتوانم ابزار تھیة استقالل آنھا باشم

سرباز بھ مقابلة  ٩٠,٠٠٠ساماني بخشید، و ولینگتن در آنجا بھ محاصرة او پرداخت، ژوزف از والنسیا با 
 ۶,٠٠٠تافت، و ولینگتن بھ پشت ساالمانكا عقبنشیني كرد، بھ سیوداد رودریگو رفت، و ضمن راه متفقین ش

در . ژوزف در برابر نارضایي مخوف عوام و شادي طبقة متوسط دوباره وارد مادرید شد. نفر تلفات داد
یجة قمار او را براي یك لرزید، و اسپانیا مانند بقیة اروپا، انتظار نت این ضمن ناپلئون در مسكو از سرما مي

  .كشید قاره مي
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V – نتایج  

از لحاظ جغرافیایي، مھمترین . جزیره، نتایجي چند بھ دست آمده بود حتي در این آتش بس موقت جنگ شبھ
نتیجھ این بود كھ مستعمرات اسپانیا و پرتغال در امریكاي جنوبي خود را از كشور اصلي ضعیف شده رھا 

م داشتند؛ و سراسر اسپانیا در جنوب رود تاگوس از وجود سربازان فرانسوي ساختھ، خود را مستقل اعال
و احتماًال  –تواند پرتغال را بگیرد از لحاظ نظامي، ولینگتن ثابت كرده بود كھ فرانسھ نمي. پاك شده بود

ز دست راین را ا  متصرفات خود واقع در شرق رودخانة  مگر آنكھ ھمة –تواند اسپانیا را نگاه دارد  نمي
موفقیتي براي كشاورزان و  –اگرچھ توأم با ھرج و مرج بود  –از لحاظ اجتماعي، مقاومت عوام . بدھد

ھركدام   از لحاظ سیاسي، مجالس ایالتي قسمتي از اختیارات محلي را بھ دست آورده،. كلیسا كسب كرده بود
است خود را در بعضي از آنھا ارتش خود را تشكیل داده، سكة مخصوص خود را ضرب كرده، و سی

مھمتر از ھمھ . اي بستھ بودند صلح جداگانھ  موارد تعیین كردند؛ و حتي، در مواردي، با بریتانیا عھدنامة
آنكھ مجالس ایالتي نمایندگاني بھ كورتس اعزام داشتھ بھ آنھا دستور داده بودند كھ قانون اساسي جدیدي 

  .براي اسپانیاي جدید تدوین كند

، در ایسال د لئون تشكیل جلسھ ١٨١٠كھ از برابر قواي فرانسھ گریختھ بود، نخست، در  این مجلس عالي
، قانون ١٨١٢مارس  ١٩داده بود؛ ھنگامي كھ فرانسویان عقبنشیني كردند، بھ كادیث رفت؛ و در آنجا، در 

ا ایماني بودند، در از آنجا كھ بیشتر نمایندگان كاتولیكھاي ب. اساسي آزادیخواھانة پرافتخاري را اعالم داشت
. مذھب ملت اسپانیا كاتولیك، حواري، و رومي یعني تنھا مذھب واقعي است»  :چنین ذكر شده بود ١٢  مادة

؛ با وجود »ملت آن را با قوانین عاقالنھ و صحیح حفظ خواھد كرد، و جلو ھر مذھب دیگر را خواھد گرفت
كورتس تقریبًا در . داد جوامع مذھبي را محدود كرداین، قانون اساسي دادگاه تفتیش افكار را ملغي، و تع

) آزادیخواه(بیشتر آنھا خود را لیبرال . نمایندة طبقة متوسط را پذیرفت ١٨۴موارد دیگر رھبري   ھمة
تحت . و این نخستین استعمال شناختھ شدة این اصطالح بھ عنوان یك شاخص سیاسي است –نامیدند  مي

  .كرد فرانسھ انقالبي برابري مي ١٧٩١تنظیم شد كھ با قانون اساسي  ١٨١٢رھبري آنھا، قانون اساسي 

  قانون اساسي مزبور رژیم اسپانیا را سلطنتي اعالم داشت، و فردیناند ھفتم غایب را بھ عنوان 

بلكھ از آن ملت، از طریق نمایندگان   پادشاه قانوني بھ رسمیت شناخت؛ اما قدرت در دست پادشاه نبود،
ھا  خواه باشد، و از قوانین اطاعت كند؛ انعقاد عھدنامھ   قرار شد پادشاه فرمانروایي مشروطھ. منتخب آن بود

بایستي  ھر دو سال یك بار مي. بایستي یك مجلس باشد، خواھد بود فقط در رابطھ با كورتس ملي، كھ مي
. اي، و ایالتي طقھبخشي، من: اي تشكیل یابد كورتس جدیدي با آراي مردان، و از طریق انتخابات مرحلھ

بایستي در برابر قانون  بایستي در سراسر اسپانیا بھ صورت یكنواخت درآید؛ ھمة شھروندان مي قوانین مي
قانون اساسي خواھان . یكسان باشند؛ قوة قضائیھ مستقل، و ھم از كورتس و ھم از پادشاه مجزا خواھد بود

بایستي، جز در موارد مسائل  مطبوعات مي. دي شدلغو شكنجھ، بردگي، دادگاھھاي فئودالي، و حقوق خاون
  .بایستي میان مستمندان توزیع شود اي مي زمینھاي غیر مزروعي ناحیھ. مذھبي، آزاد باشند

فصل قانون اساسي  –گرفت  كھ سنتھاي مذھبي اسپانیا را در بر مي –این قانون اساسي در آن شرایط 
  بیست و ششم 

  

  ایتالیا و فاتحانش 
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١٨١٣- ١٧٨٩  

I – ١٧٨٩ایتالیا در   نقشة  

ھاي  این كشور، كھ بھ مناطق و لھجھ. داد بلكھ صرفًا یك آوردگاه بود در این دوره ایتالیا ملتي را تشكیل نمي
توانست بھ صورت نیروي واحدي علیھ حملة  اي بودن نمي جداگانھ و رقیب تقسیم شده بود، بھ سبب منطقھ

در آن  –ل بیش از حد از آفتاب و زمین حاصلخیز و پرآب برخوردار بود شمال ناپ. خارجي مقاومت كند
تا مردم بتوانند بھ كرات سالح بردوش  –شد  جریانھایي ثمربخش از كوھھاي آلپ یا آپنن سرازیر مي

  .آمد مداخلھ كنند بگیرند و در اختالفي كھ میان مالیاتگیران داخلي و خارجي پیش مي

تحت استیال یا نفوذ سلسلة ھاپسبورگ اتریش در ) ١٧١٣(قسمت اعظم ایتالیا در نتیجة پیمان صلح اوترشت 
آمده بود، و بر طبق آن میالن، مانتوا، ناپل، ساردني و سایر توابع آن بھ امپراطور شارل ششم تعلق 

پادشاھان ساردني قرار  جزیرة ایتالیا، ساووا و پیمونتھ تحت تسلط گرفت، در گوشة شمال غربي شبھ مي
بھ وسیلة جنگجوي   - ناپل و پالرمو   - با پایتختھایش » مملكت پادشاھي سیسیلھاي دوگانھ« ١٧٣۴در . داشت

قابل و فرمانروایي كھ بعدًا بھ عنوان كارلوس سوم اسپانیا مشھور شد از خانوادة ھاپسبورگ بھ بوربونھا 
فردیناند . رو ناپل خود را بھ فرزندش فردیناند چھارم واگذاشتوي پیش از رفتن بھ اسپانیا قلم. انتقال یافت

با مھیندوشس ماریا كارولینا ازدواج كرد؛ تسلط این زن بر روحیة شوھرش، سراسر كشور پادشاھي ناپل 
، فرزندانش )١٧٨٠(ھنگامي كھ امپراطریس ماریا ترزیا درگذشت . را تحت نفوذ اتریش درآورد

كردند؛ دخترانش بھ ترتیب ھمسران فرمانروایان ناپل و پارما  دنا حكمروایي ميبرلومباردیا، توسكانا، ومو
تنھا مناطق مستقل ایتالیا عبارت . الحمایة اتریش درآمدند شدند؛ وساووا، پیمونتھ، وساردني بھ صورت تحت

  بدین ترتیب، ایتالیا میان ھاپسبورگھاي . بودند از ونیز، لوكا، سان مارینو و جنووا

ھاي رقیبي كھ این امالك را از دو طرف احاطھ كره بودند؛ و نیز  ماند، زیرا رقابت متقابل سلسلھ پاپ باقي
توانست بھ تنھایي ایتالیا را بھ صورت سرزمیني واحد در آورد، جلو آنھا را سد  تورع كاتولیكي، كھ مي

  .كرد مي

اردیا از مالكان فئودال و كلیسایي در لومب. حكومت اتریشیھا در شمال ایتالیا در شرایط آن عصر عالي بود
اي كاھش یافتھ بود؛ حدود صد صومعھ بستھ  شد، و امتیازات آنھا بھ طور قابل مالحظھ مالیات گرفتھ مي

شد، تحت تشویق و اقدامات پیگیر چزاره  شده بود، و عواید آنھا مصروف تعلیم و تربیت یا امور خیریھ مي
؛ شكنجھ از میان رفت؛ و در زندانھا روشي )١٧۶۴(اصالح شد بكاریا اصول محاكمات و قوانین جزایي 

مھیندوك لئوپولد بھ سرزمین سابق مدیچیھا  ١٧٩٠و  ١٧۶۵در توسكانا، بین سالھاي . ترمعمول شد انساني
فلورانس پایتخت او در سراسر تموجات قدرت عقاید بھ . را اعطا كرد» احتماًال بھترین حكومت اروپا«

  . ماند صورت مھد تمدن باقي

ظاھرًا بھ عنوان یك دولت مستقل بھ پایان كار خود ) ١٧٨٩(ونیز ثروتمند و فاسد و زیبا در این ھنگام 
متصرفات شرقي آن از مدتھا پیش بھ دست تركان عثماني افتاده بود، ولي سلطة آن ھنوز از . شد نزدیك مي

اي اشرافي و  ًا جمھوري بود عمًال جامعھگرچھ رژیم آن رسم. آلپ تا پادوا، و از تریست تابرشا برقرار بود
و نیز بھترین جاسوسان جھان عیسویت . كرد بستھ بود، و حكومتي بیعالقھ، ظالم و بیكفایت آن را اداره مي

لذات و خوشیھا بود   زمین بازي اروپا شده بود؛ كانون سرگرمي،. را در اختیار داشت، ولي فاقد ارتش بود
از آنجا كھ ونیز میان اتریش در شمال و . نرم كردن دشمنان بودند دار و روسپیان سرشناسش عھده

لومباردیاي اتریشي در غرب گرفتار آمده بود، كامًال معلوم بود كھ ھرگاه فرانسھ از حمایتش دست بردارد 
  .اتریش آن را بھ تصرف در خواھد آورد
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 –د از ناحیة رومانیا و توابعش پو، ایاالت پاپي با محیط پرپیچ و خم خو  در جنوب توسكانا و رودخانة
شد سپس، در طرف  آغاز مي –كرد  پاپ اداره مي فرارا، بولونیا، وارونا، كھ ھریك از آنھا را یك نمایندة 

آنگاه . جنوب، ناحیة ماركھ یا اراضي مجاور دریاي آدریاتیك یعني ریمني، آنكونا، و اوربینو قرار داشت
گرفت؛ نیز از ناحیة  گذشتھ در اومبریا، پروجا و سپولتورا در برميخط محیطي ایاالت پاپي از فراز آپنن 

 –ھمة این منطقة تاریخي تحت تسلط پاپھا . شد التسیو گذشتھ اورویتو و ویتربو را شامل، و بھ رم ختم مي
این  ٧٧۴بھ آنھا داد، و شارلماني ھم در  ٧۵۴كھ پین كوتاه، اولین پادشاه فرانكھا، در » عطایایي«بر طبق 

بر تسلط خود بر ) ١۵۶٣- ١۵۴۵(پاپھا پس از پیروزي قاطع در شوراي ترانت . بود –امر را تأیید كرد 
 –و این روشي بود كھ پادشاھان نسبت بھ خاوندھاي فئودال در پیش گرفتھ بودند  –اسقفھا افزوده بودند 

  .قدرت باید در یك نقطھ متمركز شود

و فسادي تدریجي شد؛ و این امر و پیشرفتھاي علمي و نیز طولي نكشید كھ دستگاه پاپي دستخوش تباھي 
  حمالت فلسفي باعث آن شد كھ كلیسا بھ نحو خطرناكي حامیان خود را در میان طبقات

   

متنفذ اروپاي غربي از دست بدھد؛ كلیسا از این پس نھ تنھا مواجھ با مخالفت فرمانروایان پروتستان بود 
یوزف دوم، امپراطور اتریش و فردیناند چھارم، پادشاه ناپل، نیز با آن  بلكھ فرمانروایان كاتولیك، مانند

حتي در ایاالت پاپي یا ممالك كلیسا اقلیتي روز افزون از شكاكان در نھاني تسلط . ورزیدند مخالفت مي
تقریبًا بھ «) ١٧۶٨(بھ قول یوزف دوم ) دربار پاپ(كوریا . كردند روحانیان را برمردم تضعیف مي

برند و  از لحاظ داخلي، ساكنانش در نھایت فقر و فاقھ بھ سر مي. آوري در آمده است ضوع خندهصورت مو
ممكن است تصور » .اعتبار است حالند؛ ضمنًا اوضاع مالي داخلي آن مغشوش، مختل و بي سخت افسرده

باشد؛ ولي كرد كھ یوزف، چون آدم مؤمني نبود، در این اظھار نظر تحت تأثیر افراد دیگر قرار گرفتھ 
اوضاع داخلي دولت پاپ در نھایت آشفتگي است؛ و بتدریج «گزارش داد كھ  ١٧٨٣سفیر كبیر ونیز در 

رود؛ و دولت ھر روز قسمتي از قدرت و اختیار خود را  شود، و رو بھ تباھي و فساد بیشتري مي بدتر مي
وده بھ ماالریا، از اغماض كلیسا رغم فقر وفاقة خود و ھواي تابستاني آل مردم رم، علي» .دھد از دست مي

بردند و زندگي خود را قابل تحمل  در مورد عشقبازیھاي مداوم و جشنھاي كارناوال استفادة كامل مي
  . پرداختند ساختند، و خود روحانیان نیز گاه گاه زیر آفتاب ایتالیا بھ استراحت مي مي

  ،)١٧٩٩-١٧٧۵پاپ (پیوس ششم . بودندھر دو پاپ این دورة بحراني افرادي پرھیزگار و شرافتمند 
رغم سفر دشوارش بھ وین، نتوانست یوزف دوم امپراطور اتریش را مجبور بھ اطاعت از خود كند؛ و  علي

نیز ھمة معلومات و مھرباني و بزرگواري او مانع از آن نشد كھ آوینیون را بھ فرانسھ بدھد و بھ صورت 
نھایت سعي خود را در باز گرداندن ) ١٨٢٣-١٨٠٠پاپ (ھفتم پیوس . زنداني ھیئت مدیره در حبس بمیرد

آیین كاتولیك بھ فرانسھ بھ جا آورد، مدتي طوالني بھ فرمان ناپلئون در زندان بھ سر برد، و عمرش آنقدر 
  ).١٨١۴(طول كشید كھ در كمال خضوع از سقوط امپراطور اظھار مسرت و شادي كند 

انیایي بر اثر پیشرفت و ترقي گائتا، كاپوا، كازرتا، ناپل، كاپري و در جنوب ایاالت پاپي، بوربونھاي اسپ
شھرھایي مانند پسكارا، آكویال، . شد ولي ترقي ایتالیا بھ ھمین جا محدود مي. شدند سورنتو ثروتمند مي

امپراطور امپراطوري (فودجا، باري، بریندیزي، تارانتو، و كروتونا گرچھ یاد میلو، قیصر، فردریك دوم 
سوختند؛ بر اثر  داشتند، در آفتاب گرم مي ، حتي فیثاغورس را گرامي مي)»اعجوبة جھان«س روم، مقد

سپس تحصیلداران . یافتند شدند؛ و تنھا از ایماني كھ داشتند تسلي خاطر مي پرداخت مالیات، غارت مي
؛ و در آنجا )خاروبدیساز سكوال بھ (رفتند  گذشتند و بھ مسینا در سیسیل مي مالیاتي از ردجو كاالبریا مي

  واندالھا، نیز شھرھا براي ارج گذاشتن بھ فقر و فاقة خود از فنیقیان، یونانیھا، كارتاژیھا، رومیھا،
  مسلمانان، نورمانھا، 
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ھا،   لداران مالیاتي در پالرمو توقف كنند؛ نیازھاي پادشاھان و ملكھكردند تا اینكھ تحصی اسپانیاییھا یاد مي
چنین بود . بازرگانان عمده، راھزنان، و مقدسان را برآورند؛ و وسایل تجمل را در اختیار آنھا قرار دھند

وي بعدھا بھ صورت جوان . بھ ارث برد ١٧۵٩اي كھ فردیناند چھارم ھشت سالھ در  قلمرو بظاھر آراستھ
و الجرم، . داد شكار خوش اندامي درآمد كھ لذت و ورزش را بھ مشكالت اعمال قدرت ترجیح ميورز

  .سپرد بیشتر اوقات زمام حكومت را بھ دست ماریا كارولینا مي

وزیر و معشوق او بود گرایش سیاست ناپل را از اسپانیا بھ  ماریا تحت رھبري سرجان اكتن كھ نخست
در این ضمن، بارونھاي فئودال ھرگونھ حقوقي را . انگلیس معطوف ساختبھ  ١٧٩١اتریش متمایل، و در 

از كشاورزان فرسوده بھ عنف گرفتند؛ فساد در دربار و ادارات و دستگاه قضایي حكمفرما بود؛ مالیات 
آورد؛ ساكنان شھر بر اثر فقر وفاقھ بھ وحشیگري  سنگین بود، و بیشتر بردوش طبقات پایین فشار مي

اي روحاني و مخالف  ھ ھرج و مرج و جنایت خوگرفتھ بودند؛ با تعداد زیادي پلیس و عدهگراییده و ب
دریك نمازخانة كلیسا، از بقایاي قدیس (روشنفكري كھ در عوامفریبي و نمایش دادن معجزات تبحر داشتند 

ناھان بدني بھ طور معمول، كلیسا در مورد گ. گرفتند ، جلو آنھا را مي)چكید جانواریوس ھرسالھ خون مي
شد؛ و در روزھاي كارناوال،  كرد؛ در ھر حال، اینھا تجمالتي بود كھ بھ مستمندان اعطا مي سختگیري نمي

  .آمد جھت بر طبیعت بشر بھ شمار مي حكم ششم از احكام عشره بھ منزلة یك تحمیل بي

. برد ر داشت حسد ميبا وجود این، ملكھ بھ كاترین دوم امپراطریس روسیھ، كھ آن ھمھ فیلسوف در اختیا
دانست،  كرد؛ و احتماًال اگر چھ خود نمي از این رو از ھنرمندان و دانشمندان و اصحاب عقل حمایت مي

بسیاري از این . داشت» بیش از سایر شھرھاي ایتالیا مرد و زن درس خوانده و داراي افكار جدید«ناپل 
رسید مبني بر آنكھ مردم سر بھ  ھ از پاریس ميكردند ك مردان با امیدواري و سكوت اخباري را دنبال مي

  .اند شورش برداشتھ و قلعة باستیل را بھ تصرف در آورده

II – ایتالیا و انقالب كبیر فرانسھ  

اي از آزادیخواھان مؤثر و با نفوذ كھ در اطراف پراكنده شده بودند، طبقات تحصیل كردة ایتالیا را  عده
بكاریا و پاریني در میالن؛ تانوتچي، جانووسي، : سھ آماده كرده بودندبراي بعضي تغییرات اساسي در فران

این عده، قبًال، با نثر و نظم و قانون و فلسفھ طرحھاي . و فیالنجیري در ناپل؛ كاراتچولو در سیسیل
اقدامات و عملیاتي را آماده كرده بودند كھ در این زمان بھ وسیلة مجلس ملي فرانسھ بھ صورت قانون 

در توسكانا، مھیندوك لئوپولد شخصًا انقالب كبیر را بھ . شد و ظاھرًا مبتني بر حق و اعتدال بود وضع مي
  مفھوم قول اصالحات گرانبھا و مطلوب

  .كرد در كشورھاي اروپایي تلقي مي

، )١٧٩۶(ھنگامي كھ ناپلئون بھ عنوان فرزند و سردار انقالب مانند باد سركش غرب بھ ایتالیا ھجوم برد 
كرھاي ساردني و اتریش را از پیمونتھ و لومباردیا بیرون راند، تقریبًا ھمة جمعیت آن حدود از او بھ و لش

تا . كند عنوان مردي ایتالیایي استقبال كردند كھ قواي فرانسوي را جھت آزاد ساختن ایتالیا رھبري مي
نشینھاي  یاالت و شاھزادهجنووا و ورونا، وي توانست كار ا  رغم شورشھاي محلي در پاویا، مدتي، علي

از این . قید و شرطي بھ دست آورده است ایتالیایي را طوري تمام كند كھ گویي آنھا را بھ عنوان ھدایاي بي
، میالن، مودنا، ردجو امیلیا، بولونیا، و قسمتي از سویس را بھ ھم پیوست و ١٧٩٧رو در ژوئیھ و اوت 

مھوري سیزالپین نام نھاد، و قانون اساسیي شبیھ قانون اي درآورد، آن را ج آنھا را بھ صورت مجموعھ
  .اساسي فرانسة انقالبي براي آن پرداخت

رھبران . لیبرالیسم او در اوایل حكومتش در شمال ایتالیا تا مدتي رؤیاھاي آزادي را در محل آرام ساخت
اي  دیق كردند كھ در قارهبومي، كھ با مقام و دریافت مقرري در مقابل كار كم نرم و تسلیم شده بودند، تص

pymansetareh@yahoo.com



كھ میان گرگان تقسیم شده است یكي از گرگان باید بھ عنوان حامي پذیرفتھ شود؛ و چھ بھتر كھ گرگي باشد 
كھ بھ زبان ایتالیایي بھ طور عالي حرف بزند و وضع مالیات و حملھ بھ آثار ھنري را با قوانین 

الب كبیر علیھ كلیساي كاتولیك در فرانسھ این ھمدردي اما قانونگذاري پیشرفتة انق. روشنفكرانھ تسھیل كند
ایتالیاییھا را دگرگون ساخت؛ در نظر عوام ایتالیا، مذھب گرانبھاتر از یك آزادي سیاسي بود كھ بھ استناد 

  .آن، كشیشان تحت تعقیب قرار گیرند و از آن بوي قتل عامھاي سپتامبر بھ مشام برسد

جماعتي قرار گرفت، و چنان بشدت   مایندة سیاسي فرانسھ مورد حملة، یك ن١٧٩٢ژانویة  ١٣در رم، در 
این واقعھ بحران جدیدي براي پاپ پیوس ششم، كھ قبًال از صدور فرمان . كتك خورد كھ روز بعد درگذشت

وي اینك خود را با . یوزف دوم، امپراطور اتریش، لطمھ خورده بود بھ وجود آورد) ١٧٨١(آزادي مذھبي 
مواجھ ) ١٧٩٠ژوئیة  ١٢(ل كلیساي فرانسھ توسط انقالبیان، و قانون اساسي مدني روحانیان مصادرة اموا

العاده قائل بود،  پیوس كھ اعتقادات دیني بسیار محكم و اصیلي داشت و براي سنن احترامي فوق. دید مي
كوشیدند  بودند و ميانقالب كبیر را تقبیح كرد و بھ حمایت از پادشاھاني برخاست كھ بھ مبارزه طلبیده شده 

، بر اثر پیروزیھا و تھدیدات )١٧٩٧فوریة  ١٩(در عھدنامة تالنتینو . انقالب مزبور را از بین ببرند
 –رفت، بھ فرانسھ بدھد، و كشور  ناپلئون، مجبور شد كھ آوینیون و ونسن را كھ از ایاالت پاپي بھ شمار مي

  . ید التأسیس سیزالپین واگذار كندشھرھاي فرارا، بولونیا، و راونا را بھ جمھوري جد

ژنرال لویي . ، جماعتي از مردم رم ژنرال فرانسوي لئونار دوفو را بھ قتل رساندند١٧٩٧در دسامبر 
بھ فرماندھي سپاه ایتالیا منصوب شده بود، از این ) كھ در آن وقت در مصر بود(برتیھ، كھ بھ جاي ناپلئون 

  فرصت استفاده كرد و 

پاپ پیوس ششم اعتراض كرد؛ دستگیر شد؛ ابتدا بھ سینا، و سپس بھ فلورانس، و . ا داشتنفوذ فرانسھ برپ
). ١٧٩٩اوت  ٢٩(سرانجام بھ واالنس در فرانسھ برده شد؛ و بھ عنوان زنداني ھیئت مدیره درگذشت 

  .پرسیدند كھ آیا دستگاه پاپي بھ پایان رسیده است ناظران بیخبر از تاریخ از خود مي

سپاه جدیدي را كھ توسط : فرصتي سھ گانھ در اختیار فردیناند چھارم پادشاه ناپل قرار داداین وضع 
سرجان اكتن برایش تشكیل شده بود بیازماید؛ ثابت كند كھ فرزند وفادار كلیساست؛ و بخشي از اراضي پاپ 

یفتة اما ھمیلتون بود، دریاساالر نلسن كھ در آن ھنگام در ناپل مانده و ش. را بھ عنوان پاداش دریافت دارد
پادشاه فرماندھي سپاه خود را بھ سردار . موافقت كرد كھ با پیاده كردن قوایي در لیوورنو بھ كمك او بشتابد

افواج فرانسوي كھ در آنجا ). ١٧٩٨نوامبر  ٢٩(اتریشي كارل ماك داد، و با آن رم را بھ آساني فتح كرد 
  .الجرم، بزودي آن شھر را تخلیھ كردند  آیند، مام سپاه ناپل بر نميت  باقي مانده بودند دریافتند كھ از عھدة

كردند، نیروھاي فردیناند از آثار  ضمن آنكھ كاردینالھاي مناطق مختلف پاپ جدیدي در ونیز انتخاب مي
اتین شامپیونھ از  –در این ھنگام، سرداري برجستھ بھ نام ژان . شدند ھنري و زیبارویان رم محظوظ مي

؛ )١٧٩٨دسامبر  ١۵(اقوایي تازه نفس سر رسید؛ بر سپاه متالشي ماك در چیویتاكاستالنا فایق شد شمال ب
آنان را تا ناپل تعقیب كرد؛ شھر را بھ تصرف درآورد؛ شادي روشنفكران را برانگیخت؛ و جمھوري 

او، با  بواريلتن و اش، سرویلیام ھمی فردیناند و ملكھ). ١٧٩٩ژانویة  ٢٣(پارتنوپي را در آنجا بنیان نھاد 
  .كشتي نلسن بھ نام وانگارد بھ پالرمو گریختند

شامپیونھ و بسیاري از افرادش براي طرد اتریشیھا بھ شمال . دوام جمھوري جدید حتي بھ پنج ماه ھم نرسید
كاردینال فابریتسیو روفو با كمك سروان انگلیسي، ). ١٨٠٠(آن مصاف درگذشت  احضار شدند؛ وي در

اي براي فردیناند تشكیل داد، و ناپل را بھ یاري مردم شھر، كھ پادگان فرانسوي را  ادوارد فوت، سپاه تازه
یاساالر فرانسویان با مساعدت یك در. آوردند، دوباره تصرف كرد بھ عنوان خدانشناسان ملعون بھ شمار مي

كاردینال روفو و سروان فوت پیشنھاد . ناپلي، بھ نام فرانچسكو كاراتچولو، بھ دو قلعة آن بندر پناه بردند
فرانسویان . كردند كھ اگر فرانسویان تسلیم شوند، بھ آنھا اجازه خواھند داد كھ بدون مانع آنجا را ترك كنند

شود، نلسن و ناوگانش با پادشاه و ملتزمانش از پالرمو نیز پذیرفتند؛ ولي پیش از آنكھ این قرار داد اجرا 
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رغم اعتراض كاردینال بھ عھده گرفت و توپھاي خود را  درنگ فرماندھي را علي نلسن بي. سر رسیدند
كاراتچولو كھ قصد فرار داشت بھ اسارت . فرانسویان بدون قید و شرط تسلیم شدند. ھا كرد متوجھ قلعھ

  نظامي بر روي كشتي درآمد؛ فورًا در دادگاھي 

پادشاه و ملكھ ). ١٧٩٩ژوئن  ٢٩(دار آویختھ شد  گرفت، و از یكي از دكلھاي كشتي او بھ نام المینروا بھ
  .كھ دوباره برتخت نشستھ بودند صدھا تن از آزادیخواھان را دستگیر و رھبران آنھا را اعدام كردند

III - ١٨١٢- ١٨٠٠: ایتالیا تحت فرمان ناپلئون  

كوشید تا ملت فرانسھ را با تعریفي كھ وي از آزادي سیاسي  تا نھ ماه پس از بازگشت از مصر ميناپلئون 
بیني در جھت تصویب استبداد منور بھ  كرد آشنا سازد، و آن را با رفراندومھاي ادواري و قابل پیش مي

لھاي ایتالیا از فرانسھ از آزادي دموكراتیك خستھ شده بود، آن ھم در زماني كھ لیبرا. اجرا درآورد
پس چھ : پرسیدند از خود مي. بردند و خواھان آزادي دموكراتیك بودند برقراري مجدد تسلط اتریش رنج مي

وقت آن مرد ایتالیایي كھ فرانسوي شده بود دوباره بھ ایتالیا خواھد آمد تا اتریشیھا را بیرون براند و براي 
  كشور ایتالیا حكومتي ایتالیایي بھ وجود آورد؟

ھنگامي كھ . آن كنسول زیرك و زرنگ عجلھ نكرد، زیرا تدارك دقیق، نخستین اصل استراتژي او بود
از كوھھاي آلپ باال و پایین   :١٧٩۶  اي دست زد درخشانتر از حملة سرانجام بھ حركت درآمد، بھ حملھ

حملھ برده و آن را در رفت؛ اتریشیھا را بھ دو قسمت كرد؛ قسمت عمدة قواي آنھا را بھ عقب جبھھ كشانید؛ 
محاصره گرفت؛ و فرماندھان كھنسال آن را زنداني كرد تا آنكھ گرگ اتریشي ھمة متصرفات خود واقع 

ناپلئون دستاوردھاي خود را با فراست و زیركي ). ١٨٠١(درغرب ونیز را بھ روباه فرانسوي تسلیم كرد 
بھ جمھوري سیزالپین، در پیرامون . ردترتیب داده بود در آو ١٧٩٧بھ صورتي شبیھ تشكیالتي كھ در 

میالن، و جمھوري لیگوریا در جنووا استقاللي نسبي داد، و استانداراني ایتالیایي و تحت حمایت فرانسھ بر 
باكلیسا در جریان بود؛ ) كنكوردا(توافقھایي مذھبي . ولي بھ ایاالت پاپي ھنوز دست نزده بود. آنھا گماشت

، فردیناند چھارم فرمانرواي ١٨٠١مارس  ١٨ یده بود؛ در نتیجة انعقاد عھدنامةناپلئون دست از مسلماني كش
آمد،  از دست نلسن كاري بر نمي. ناپل موافقت كرد كھ بندرھاي ناپل را بر روي كشتیھاي انگلیس ببندد

ي كردند دست نیرومند مرد ایتالیاییھا كھ احساس مي). ١٨٠١آوریل  ٢(زیرا سرگرم حملھ بھ كپنھاگ بود 
  .ھاست، شادیھا كردند ایتالیایي در پشت این نقشھ

نماینده از  ۴۵۴، ھیئتي مركب از ١٨٠٢  در ژانویة. آنگاه این دست بھ صورت قبضة قدرت بستھ شد
جمھوري سیزالپین در لیون گرد آمدند؛ قانون اساسي جدیدي را كھ بھ وسیلة ناپلئون تنظیم شده بود 

. مبني بر انتخاب ناپلئون بھ عنوان رئیس جمھوري ایتالیاي جدید قبول كردندپذیرفتند؛ و پیشنھاد تالران را، 
  ولي براي كسي كھ خود را امپراطور فرانسھ 

، ناپلئون در میالن تاج آھنین دیرین و قابل احترام پادشاھان لومباردیا را پذیرفت و پادشاه ١٨٠۵مھ 
ایاالت ثروتمند را بر آن داشت كھ بھ   ا رواج داد؛ناپلئون را در آنج  نامة سپس قانون. ایتالیا شد) شمال(

ایاالت فقیر كمك كنند و، بدین ترتیب، فرصت و امكان تعلیم و تربیت را براي عموم یكسان ساخت؛ و قول 
پس از حركت از » .ملت ایتالیایي من كمتر از ھمة ملتھاي اروپایي مالیات بپردازند«داد كھ كاري كند تا 

السلطنھ و تضمین حسن اجراي  سر خویش، اوژن دوبو آرنھ، را بھ عنوان نایبآنجا، پسر محبوب ھم
  .مواعید خود نزد آنھا برجاي نھاد

از پیشرفت و رفاھي كلي، و حیات سیاسي ) عمدتًا لومبادریا(طي ھشت سال بعد، كشور پادشاھي جدید 
دولت ادعایي در مورد دموكراسي . دكردن ور بود كھ ایتالیاییھا مدتھا از آن بھ خوبي یاد مي نیرومندي بھره

الناس نداشت كھ بتوانند چھ در آنجا و چھ در جاي دیگر نمایندگان و  نداشت؛ ناپلئوني اطمینان بھ عوام
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ترین و الیقترین مدیران را  در عوض، بھ اوژن توصیھ كرد كھ با تجربھ. سیاست خود را عاقالنھ برگزینند
دستگاه اداري مدبر و . با ذوق و شوق و مھارت بھ او خدمت كردند این افراد،. در پیرامون خودگرد آورد

اي ـ یعني ایجاد راه، ترعھ، پارك، خانھ، و  المنفعة گسترده با كفایتي بھ وجود آورده، و بھ انجام خدمات عام
دست زدند؛ امور مربوط بھ بھداشت، زندانھا، و قوانین كیفري را سروصورتي دادند؛ بھ با سواد  –مدرسھ 

بھ  ١٨٠۵میلیون فرانك در  ٨٢میزان مالیات از . كردن افراد پرداختند؛ و موسیقي و ھنر را تشویق كردند
رسید، ولي قسمتي از این حاكي از تورم پول جھت تھیة جنگ بود، و قسمتي دیگر  ١٨١٢میلیون در  ١۴۴

  .توزیع ثروت متمركز شده در راه رفاه عامھ

پیمونتھ را بھ  ١٨١٢در سپتامبر . رم ناپلئوني كردن ایتالیا بوددر این ضمن، امپراطور ھمچنان سرگ
، دولت جنووا را مجبور ساخت كھ جمھوري لیگوریا را بھ ١٨٠۵در ژوئن . فرانسھ ملحق كرد

دوكنشینھاي پارما، پیاچنتسا، و گواستاال را بھ تصرف  ١٨٠۵در سپتامبر . امپراطوري فرانسھ ملحق كند
پس ازآنكھ قواي اتریش را در نبرد اوسترلیتز تقریبًا از بین برد، امپراطور  ،١٨٠۵در دسامبر . درآورد

و نیز از اینكھ امپراطور، بدین . فرانسیس دوم را بر آن داشت كھ ونیز را بھ قلمرو جدید اوژن بیفزاید
كھ  العاده سپاسگزار بود، الجرم وقتي كرد فوق را جبران مي ١٧٩٧وسیلھ، قسمتي از مبادلة ننگین سال 

، ناپلئون ١٨٠٨در مھ . بھ دیدن شھر مزبور رفت، مردم در جشن و سرور افراط ورزیدند ١٨٠٧وي در 
. مھیندوكنشین توسكانا را، كھ توسط اتریشیھا بھتر از سایر نقاط اداره شده بود، بھ تصرف درآورد

در . بھ توسكانا انتقال داد اي خوب فرمانروایي كرده بود كھ ناپلئون وي را خواھرش الیزا در لوكا بھ اندازه
آمیز این زن، فلورانس مركز ادب و ھنر، و یادآور روزھاي  اینجا، تحت حكومت عاقالنھ و مسالمت

  .حكومت خانوادة مدیچي شد

رسد  بھ نظر مي. او را با قواي فرانسوي براي طرد فردیناند چھارم سركش و ملكة سختگیرش گسیل داشت
را براي ژوزف مھربان در نظر گرفتھ و بھ دشواریھایي كھ در راه انجام  كھ امپراطور دشوارترین وظایف

ژوزف مردي با فرھنگ بود، و مصاحبت . وظیفة وي وجود داشت چندان بذل توجھي بھ عمل نیاورده بود
افراد تحصیل كرده و ھمنشیني زناني را كھ تحصیلشان موجب از بین رفتن زیباییشان نشده بود دوست 

تواند با موفقیت بر كشوري  كرد كھ ژوزف با این نحوة زندگي نمي ئون بھ خوبي احساس ميناپل. داشت مي
پس چرا باید او را بھ این كار گماشت؟ دلیل آن این است كھ قلمروھاي آن جھانگشا بیش از . حكومت كند

  .داشتھ باشدتواند اعتماد  پنداشت كھ وي جز بھ خویشان نزدیك خود نمي تعداد برادرانش بود، و چنین مي

الناس  اما عوام. ژوزف بآساني مورد قبول طبقات متوسط، كھ از فئودالیسم ناراحت بودند، واقع شد
فرمانروایي او را بھ عنوان فردي غاصب و كافر نپذیرفتند، و ژوزف براي درھم شكستن مقاومت آنان 

انك دولتي را بھ سیسیل انتقال ھاي موجود در ب ملكھ ھمة سرمایھ. مجبور شد دست بھ اقدامات شدیدي بزند
داده بود؛ یك كشتي انگلیسي بندر را محاصره كرده و جلو تجارت دریایي را گرفتھ بود؛ و قواي فرانسوي، 

داشت، بھ طور خطرناكي متمرد شده  كھ گرچھ بھ پیروزي دست یافتھ بود، چون مواجب كافي دریافت نمي
ناپلئون بھ او . تم پولي قابل اعتماد و اعتبار استمداد كردژوزف از بردار خود براي استقرار یك سیس. بود

ژوزف از بانكداران ھلندي وام گرفت، و بر . دستور داد كھ از مردم ناپل بھ سبب آزاد شدن پول بگیرد
سپس پیر لویي رودرر را كھ از اقتصاددانان . عواید اشراف و عوام و روحاني و غیرروحاني مالیات بست

د از پاریس خواست تا امور مالي را بھ عھده بگیرد؛ بدین ترتیب، پس از مدت كوتاھي، محبوب ناپلئون بو
سایر مدیران با تجربھ در ھریك از بخشھاي كشور دبستاني مجاني، و در . دارایي دولت سروساماني یافت

و طبقة ملوك الطوایفي ملغي شد؛ اراضي كلیسا ملي، و بھ كشاورزان . ھر ایالت دبیرستاني تأسیس كردند
در امور قضایي . قوانین را، براساس قانون نامة ناپلئون، ھماھنگ ساختند. متوسط روزافزون فروختند

ھایي انجام گرفت؛ در اصول محاكمات اصالحاتي بھ عمل آمد تا دادرسیھا زودتر پایان پذیرد؛ در  تصفیھ
  .زندانھا و قانون كیفري اصالحاتي بھ وجود آمد

وفقیتھایي نایل آمده و تقریبًا مقبولیت عامھ یافتھ بود، ناگھان او را براي كاري در موقعي كھ ژوزف بھ م
ناپلئون . تا بر تخت سلطنت اسپانیا جلوس كند) ١٨٠٨ژوئن  ١٠(دشوارتر و خطرناكتر احضار كردند 
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را و مو –چون برادر دیگري آماده نداشت، ژو آشم مورا را بھ جاي او بھ عنوان پادشاه ناپل منصوب كرد 
  .رفت در این موقع، از طریق ازدواج با كارولین بوناپارت، خواھر ناپلئون، از نزدیكان وي بھ شمار مي

باید . اش در جنگ بود كرد، لباسھاي پرزرق و برق و ابتكارات بیباكانھ آنچھ در مورا بیشتر جلب توجھ مي
  از 

یا سیاستمداري مآل اندیش باشد براي كشاورزان، غیر از شكیبایي، بود؛ و بیش از آنكھ دیپلماتي زیرك 
اي بھ  رویھمرفتھ شوھري بود مھربان، و بھ اندازه. وظایف قھرمانانھ و عملیات نظامي بیشتر مناسب بود

از محاصرة بري كھ مورد نظر ناپلئون . پنداشت برادرزن متكبر خود وفادار بود كھ وي او را دیوانھ مي
با وجود . اصره، زندگي اقتصادي ناپل را مختل خواھد ساختگفت كھ این مح بود، شكایت داشت، و مي

این، شاید بھ سبب عدم شكیبایي، وي بھ اتفاق دستیاران خویش كارھاي زیادي ظرف سلطنت چھارسالة 
این عده سیستم اخذ مالیات را اصالح كردند؛ بانكي ملي بھ وجود آوردند؛ قرضھاي ملي را . خود انجام داد

؛ عوارض تجارت داخلي را ملغي ساختند؛ و بھ انجام )طریق فروش امالك كلیسابیشتر از (پرداختند 
رویھمرفتھ، اقدامات ژوزف و مورا، . المنفعة اساسي پرداختند و كمكھاي مالي بھ عمل آوردند كارھاي عام

 كھ كمتر از ھشت سال بھ طول انجامید، حیات سیاسي و اقتصادي و اجتماعي ناپل را بھ صورتي تغییر داد
اصالحات فرانسویان را   ، تقریبًا ھمة١٨١۵كھ فردیناند چھارم، پس از بازیافتن تاج و تخت خود در 

  . پذیرفت

از لحاظ ژوآشم، مھمتر از این اقدامات تشكیل ارتشي بود مركب از شصت ھزار سرباز، كھ خود آن را بھ 
متحد كند و خود او نخستین پادشاه این وجود آورده و تربیت كرده بود؛ و امیدوار بود كھ با آن ایتالیا را 

او را فراخواندند تا بھ بردار  ١٨١٢ولي آن رؤیا و آن آفتاب درخشان ایتالیا چندان نپایید كھ در . كشور شود
  .زن خود براي فتح روسیھ بپیوندد

IV – امپراطور و پاپ  

ل در جنوب، قدمھاي مھمي كرد كھ با تشكیل جمھوري سیزالپین در شمال و سلطنت ناپ ناپلئون احساس مي
اما اتریشیھا، طي غیبت او در . در راه تبدیل ایتالیا از یك اصطالح جغرافیایي بھ یك ملت برداشتھ است

مصر، جمھوري رومي را كھ تنھا یك سال قبل بھ وسیلة فرانسویان تأسیس شده بود از بین برده بودند؛ پاپ 
مجمعي از كاردینالھا پاپ   ،١٨٠٠مارس  ١٣تھ بود؛ و، در پایتخت تاریخي و بیشتر ایاالت خود را باز یاف

، »قدرت دنیوي«كاتولیكھا از او انتظار داشتند از   جدیدي با نام پیوس ھفتم برگزیده بودند كھ تقریبًا ھمة
  .یعني از متصرفات ارضي پاپھا، قاطعانھ دفاع كند

دانست مذاكراتي با وي در رم و پاریس انجام داد كھ منجر بھ امضاي  ناپلئون كھ پیوس را مردي منطقي مي
گرچھ روزگاري ادعا . شد؛ نیز پیوس او را در پاریس بھ عنوان امپراطور ترك كرد ١٨٠١كنكورداي 

بوده است، حقیقت امر این است كھ این امالك بھ  قسطنطینكھ ایاالت پاپي عطیة  –ادعایي فرض  –شد  مي
  بھ ستفانوس دوم ٧۵۴وسیلة پین كوتاه، شاه فرانكھا، در 

در ایاالت پاپي بھ دخالت پرداخت و خود «این عطیھ را تأیید كرد، ولي  ٧٧۴شارلماني در . اعطا شده است
حتي در قضایاي مربوط بھ   بایستي از او، اي جھان عیسویت شمرد و اعالم داشت كھ پاپ ميرا فرمانرو

وي تصمیم گرفتھ بود كھ در مقابل . ناپلئون نیز در این باب داراي عقاید مشابھي بود» .االھیات، پیروي كند
ولي . گیري كندمحاصرة فرانسھ از طرف انگلیس، بھ وسیلة محاصرة بري از ورود كاالھاي انگلیسي جلو

  بایستي بر روي تجارت ھمة كوریاي پاپ، یا دستگاه اداري پاپھا، اصرار داشت كھ بنادر ایاالت پاپي مي
گذشتھ از این، ایاالت پاپي بھ منزلة سد مقسمي میان شمال و جنوب ایتالیا بھ شمار . كشورھا باز باشد

ت ایتالیا زیر نظر شخص وي بھ صورت نیرویي در این موقع، براي ناپلئون، عالقھ بھ ایجاد وحد. رفت مي
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بر طبق » .این عمل ھدف عمده و ثابت سیاست من است«غالب درآمده بود، الجرم بھ ژوزف گفت كھ 
الجیشي در  ، كھ بندري سوق)١٧٩٧(ھمین سیاست بود كھ قواي فرانسھ آنكونا را بھ تصرف درآوردند 

نوامبر  ١٣در . دة میان شمال و جنوب ایتالیا مشرف بودشد و بر راه عم كنار دریاي آدریاتیك محسوب مي
كرد، پیوس ھفتم، كھ از دستگاه اداري  چون ناپلئون خود را آمادة مواجھھ با اتریش و روسیھ مي ١٨٠۵

ما حق داریم كھ از آن «كھ : انگیز خود را بدین نحو بر ناپلئون اقامھ كرد خود غره شده بود، ادعاي شگفت
توانیم بفھمیم كھ این امر را  آنكونا را مطالبھ كنیم؛ و اگر با امتناعي مواجھ شویم، نمي  اعلیحضرت تخلیة

ناپلئون از تعیین وقت این اتمام حجت » .چگونھ با حفظ روابط دوستانھ با سفیر آن اعلیحضرت وفق دھیم
قامة دعواي متقابلي كھ آن را در شب قبل از نبرد اوسترلیتز در وین دریافت داشتھ بود بھ خشم آمد، و با ا

ناپلئون ھمچون شارلماني » .آن مقام مقدس پادشاه رم است و من امپراطور آن«: بھ پاپ چنین پاسخ داد
  .سخن گفت؛ مانند قیصر پیش رفت؛ و اتریشیھا و روسھا را در اوسترلیتز شكست داد

رلین تقاضایي براي ناپلئون، پس از شكست دادن ارتش پروس درینا، از ب) ١٨٠۶نوامبر  ١٢(سال بعد 
» كنفدراسیون ایتالیایي«پاپ فرستاد مبني بر آنكھ انگلیسیھا را از رم بیرون براند، و ایاالت پاپي بھ 

میان كشور سلطنتي ایتالیاي او و كشور سلطنتي ناپل «تواند تحمل كند كھ  بپیوندد، زیرا عقیده داشت كھ نمي
ت جنگ بھ تصرف انگلیس درآید، و امنیت كشورھا و ھایي وجود داشتھ باشد كھ در صور بنادر و قلعھ

وي نپذیرفت و بھ . مھلت داده شد كھ اطاعت كند ١٨٠٧بھ پاپ تا فوریة » .ملتھاي او را بھ خطر بیندازد
ناپلئون پس از بازگشت پیروزمندانة خود از تیلزیت، . سفیر انگلیس اجازه داد كھ كماكان در رم بماند

در . را از رم خواھان شد، و پیوس ھفتم بار دیگر آن درخواست را رد كرد دوباره اخراج عمال انگلیس
پاپ كھ بھ وحشت افتاده بود . اوت ناپلئون تھدید كرد كھ ایاالت پاپي را بھ تصرف درخواھد آورد ٣٠

ناپلئون در این ھنگام تقاضا كرد كھ پاپ با او علیھ . حاضر شد بنادر خود را بر روي انگلیسیھا ببندد
  ناپلئون بھ ژنرال  ١٨٠٨ژانویة  ١٠در . ان فرانسھ ھمدست شود؛ پاپ قبول نكرددشمن

  . دستور داد بھ سوي رم حركت كند) كھ در آن زمان در رأس یك لشكر فرانسوي در فلورانس بود(

 ٢در . از آن روز بھ بعد، وقایعي پیش آمد كھ كشمكش تاریخي دیگري را میان كلیسا و دولت پدید آورد
اي  میولي و سربازانش چیویتاوكیا را گرفتند؛ و روز بعد وارد رم شدند؛ و كویرینالیس را، كھ تپھفوریھ، 

پاپ  ١٨١۴از آن زمان بھ بعد تا مارس . گرفت، محاصره كردند بود كھ قصر و ادارات كوریا را در بر مي
اپي را بھ دولت سلطنتي ناپلئون دستور الحاق ایاالت پ ١٨٠٨آوریل  ٢در . پیوس ھفتم زنداني فرانسھ بود

میان  –اي میان كشور سلطنتي ناپل و كشور سلطنتي ایتالیا  در این وقت راھرو گسترده. ایتالیا صادر كرد
  . برقرار شد –ژوزف و اوژن 

، كھ پس از تصرف مجدد وین از این شھر باز ١٨٠٩مھ  ١٧در . سال بعد ناپلئون سرگرم كار اسپانیا بود
 ١٠در . پي را بھ امپراطوري فرانسھ و پایان اختیارات دنیوي پاپھا را اعالم داشتآمد، الحاق ایاالت پا

ژوئیھ ژنرال راده با تعدادي سرباز وارد مقرپاپ شد و از او  ۶در . ژوئن پاپ ناپلئون را تكفیر كرد
و بھ پیوس فقط كتاب دعاي خود را با یك صلیب برداشت، . خواست كھ یا استعفا دھد یا تبعید را بپذیرد
وي با این كالسكھ از طریق . كشید اي رفت كھ انتظار او را مي دنبال اسیر كنندگان خود بھ طرف كالسكھ

در آنجا در حبسي مؤدبانھ نگاه داشتھ شد تا اینكھ ناپلئون . سواحل ایتالیا از جنووا گذشت و بھ ساوونا رفت
 –اپ و بردن او بھ انگلیس چیده شده است اي كھ ادعا كرده بود بھ منظور ربودن پ  پس از افشاي توطئھ –

پیوس عھدنامة جدیدي با ناپلئون امضا  ١٨١٣فوریة  ١٣در . بھ فونتنبلو انتقال داد ١٨١٢او را در ژوئن 
زیست و حتي  وي در زندان كاخ مانند خویش بھ سادگي مي. مارس آن را ملغي ساخت ٢۴كرد، ولي در 

 ٢١كماكان در آنجا ماند تا آنكھ در  ١٨١٣و  ١٨١٢سالھاي طي وقایع . كرد پیراھن خود را وصلھ مي
در ماه آوریل، متفقین . ناپلئون كھ نزدیك بود خود زنداني شود او را بھ ساوونا بازگردانید ١٨١۴ژانویة 

مھ پیوس  ٢۴در . پس از تصرف پاریس و دستگیري ناپلئون، بھ پاپ پیغام فرستادند كھ آزاد شده است
تقریبًا ھمة جمعیت آن . ذابھاي جسمي و روحي فرسوده شده بود، دوباره بھ رم بازگشتھفتم، كھ بر اثر ع
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شھر از او با شوق و ذوق و ھلھلھ استقبال كردند و مقدمش را گرامي داشتند؛ جوانھاي رومي براي كسب 
  . اش تا كویرینالیس با یكدیگر بھ رقابت پرداختند امتیاز تعویض اسبان او و راندن كالسكھ

ران فرانسوي ناپلئون، طي ادارة كوتاه مدت ایاالت پاپي با كمك لیبرالھاي محلي، وضع اقتصادي و مدی
ملوك الطویفي و دستگاه . ناگفتھ نماند كھ این امر مستلزم دشواریھاي بسیار بود –سیاسي را تغییر دادند 

 –راھبھ را آزاد ساختند  راھب و ۵,٨۵٢مذھبي بستھ شد؛   تفتیش افكار از بین رفت؛ بیش از پانصد خانة
كارمندان فاسد از كار بركنار شدند؛ حسابھا بر اصول صحیحي . آزادیي كھ براي آنھا ناراحت كننده بود

تنظیم شد؛ راھھا تعمیر شد، و در آنھا پلیس راه بھ وجود آمد؛ راھزني تقریبًا از بین رفت خیابانھا و 
  از ماندابھاي پونتین زھكشي، و در آن ھا تمیز و داراي روشنایي شدند؛ یك چھارم  كوچھ

بھ تعداد . خود بیرون بیایند؛ لژھاي فراماسونري رونق یافت  توانستند بھ آزادي از محلة یھودیان مي
بیمارستانھا افزوده شد؛ وضع زندانھا اصالح و بھبود یافت؛ مدارسي تأسیس، و بھ كلیة وسایل مجھز شدند؛ 

اي  آمد، حفاري بقایاي آثار كالسیك ادامھ یافت؛ و كانووا متصدي موزهدانشگاه جدیدي در پروجا بھ وجود 
در مورد اخذ مالیات روش خشني وجود داشت و آن را . دادند شد كھ اشیاء بھ دست آمده را در آن قرار مي

گرفتند؛ جوانان را بھ وسیلة نظام وظیفھ بھ خدمت در ارتش ملي  با اصرار و ابرامي غیرعادي مي
بازرگانان از محدودیتھایي كھ فرانسویان براي تجارت با انگلیس قایل شده بودند اظھار نارضایي . بردند مي
آور با پاپ، كھ حتي مورد  بیشتر اھالي از تغییر ناگھاني سازمانھاي سنتي خود و از رفتار شرم. كردند مي

  ».كردند رت یاد ميمردم از حكومت آرام و سست پاپ با حس«. عالقة خدانشناسان بود، خشمگین بودند

انگیز بود كھ از طرف این  رویھمرفتھ، زنداني شدن پاپ پیوس ھفتم بھ فرمان ناپلئون، اشتباھي شگفت
پاپ باعث شده بود كھ نوعي آشتي   امضاي كنكورداھا و تاجگذاري بھ وسیلة. فرمانرواي زیرك بھ عمل آمد

جود آید؛ و حتي، تقریبًا و مسالمت میان كنسول قبلي و امپراطور بعدي با كاتولیكھاي سراسر اروپا بھ و
ھمة پادشاھان اروپا، حكومت او را بھ طور رسمي بپذیرند؛ اما رفتار اخیر او با پاپ تقریبًا ھمة كاتولیكھا 

خواست آن را بھ صورت  دستگاه پاپ بر اثر كوشش ناپلئون، كھ مي. و بسیاري از پروتستانھا را رنجانید
یعني ضد  »گالیكان«كلیساي كاتولیك فرانسھ، كھ تا روزگار او ابزار سیاسي خود در آورد، نیرومندتر شد؛ 

یسوعیان، كھ در نتیجة تھدید شدن پاپ از جنبة . آغاز كرد پاپ بود، در این ھنگام احترام و اطاعت پاپ را 
، ١٨١۴بھ وسیلة پاپ پیوس ھفتم، كھ در عین مھرباني قاطع و مصمم ھم بود، در  سیاسي، طرد شده بودند،

خود ناپلئون، در مدت زمان میان دو استعفا، بھ داوري . در سراسر جھان مسیحیت مقام خود را باز یافتند
س النف كردم كھ پاپ مردي بسیار ضعیف ھمیشھ فكر مي«: پیوس ھفتم اعتراف كرد و گفت  بد خود دربارة

از طرف دیگر، پاپ پیوس ھفتم ھرگز » .با او بھ خشونت رفتار كردم، اشتباه كردم، غافل بودم… . است
ستود؛ و ھنگامي كھ زندانبان سابقش خود بھ صورت  ناپلئون را ناچیز نشمرد؛ از جھات بسیار او را مي

اپ زبان بھ شكایت گشود در زماني كھ مادر ناپلئون نزد پ. زنداني درآمد، تا حدي بھ حالش دلسوزي كرد
كنند، پیوس از كاردینال كونسالوي خواست كھ بھ نفع  كھ انگلیسیھا با فرزندش در سنت ھلن بدرفتاري مي

، ١٨٢٣پاپ دو سال بیش از امپراطور زندگي كرد، و در . دشمن سقوط كردة او بھ وساطت بپردازد
  .درگذشت» ونتنبلوساوونا، ف«داشت  گفت و زیرلب اظھار مي درحالي كھ ھذیان مي

V – در وراي نبردھا  

نبرد بھ منزلة آتشبازي فني درام تاریخي است؛ در وراي آن، عشقھا و تنفرھاي زنان و مردان، رنجھا و 
قمارھاي زندگي اقتصادي، شكستھا و پیروزیھاي علم و ادبیات و ھنر، و شور و اشتیاقھاي نومیدانة ایمان 

  .قرار دارد

داد و آن  اي باشد، ولي با بنیة خوب خود بھ بقاي نوع ادامھ مي مرد ایتالیایي ممكن است عاشق شتابزده
. توان تقلیل جمعیت انبوه دانست كرد كھ یك بعد جنگ را مي جزیرة طالیي را چنان با امثال خود پر مي شبھ
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توانست مانع از  وسیلة تكثیر افراد ميكلیسا با جلوگیري از زاد و ولد بیش از زناكردن مخالف بود؛ زیرا بھ 
نگریست، و پارچة سیاه برجشن و سرور كارناوال  بھ چشم محبت مي) خداي عشق(بھ اروس   شقاق شود،

كردند، و نظارت قبل از ازدواج  ماندند، زیرا زود شوھر مي دختران تقریبًا ھمیشھ باكره مي. گسترد نمي
توانست یك ندیم  زن مي –وًال مبتني بر اصل پیوند داراییھا بود كھ معم –شدید بود؛ اما، پس از زناشویي 

ملتزم ركاب، یا حتي عاشقي داشتھ باشد، و ھنوز ھم مورد احترام قرار گیرد؛ اگر دو یا سھ عاشق بھ 
اما این نكتھ گوھي بر گفتار بایرن است كھ . آوردند مالحظھ بھ حساب مي گرفت، او را كمي بي خدمت مي

شاید ھدف او فقط زنان شھر ونیز بود، چھ در آنجا ونوس مخصوصًا . دانست بل تصرف ميھر زني را قا
شناختھ شده بود؛ ولي نباید فراموش كرد كھ ستندال تصویر مشابھي از آن در صومعة پارما بھ دست داده 

  .است

آمد، و  ننده ميبھ نظر مادام رموزا خستھ ك ١٨٠۵اي، زندگي میالنیھا در  با وجود چنین اخالق سھلگیرانھ
شكایت » فقدان كامل زندگي خانوادگي یعني بیگانگي مرد با زن خود و سپردن او بھ ندیم ملتزم ركاب«از 
درخشید و ھم در مصاحبت زنان، از آنچھ كھ بھ  كرد؛ و مادام دوستال، كھ ھم در مصاحبت مردان مي مي

ایتالیاییھا از خستگي تفكر «عقیدة او  بھ. آمد ناراضي بود نظر او سطحي بودن گفتگوي میان مردان مي
پسندد؛ و قسمت  توانستند بھ وي تذكر بدھند كھ كلیسا تفكر قابل شنیدن را نمي ایتالیاییھا مي» .كنند مي  اجتناب

اعظم آنھا با پاپ ھمعقیده بودند كھ مذھب، با اصول مسلم و عواید ماوراء آلپي، در ایتالیا نھاد سودمندي 
اي در میان اقلیت تحصیل كرده  ، حتي تفكر آزاد و پنھاني و مخالفت سیاسي قابل مالحظھبا وجود این. است

آلفیري، تا زماني كھ انقالب كبیر فرانسھ دارایي او را مصادره نكرده بود، شور و شعفي . وجود داشت
اي انجمنھاي فضل ایتالیا دار. داد؛ صدھا تن از ایتالیاییھا از خبر سقوط باستیل اظھار شادي كردند نشان مي

مانند آكادمیا دل آركادیا؛ و انجمن مشھور مردان و زنان بھ نام . و ادب بسیار مركب از مرد و زن بود
زني بھ نام كلوتیدا تامبروني در دانشگاه  ١٨٠٠در . مجددًا تشكیل یافت ١٨١٢آكادمیا دالكروسكا، كھ در 

  .بولونیا بھ تعلیم یوناني اشتغال داشت

اي آھن  اي را بھ قطعھ غھ نشان داد كھ اگر ساق پاي قوربا) ١٧٩٨- ١٧٣٧(یا، لویجي گالواني دانشگاه بولون
اي مس، جریاني الكتریكي بھ وجود خواھد آمد و باعث انقباض عضلة  وصل كنیم، و عصب آن را بھ قطعھ

ختراع كرد، و پیل ولتا را ا) ١٨٢٨- ١٧۴۵(، در دانشگاه پاویا، آلساندرو ولتا ١٧٩۵در . جانور خواھد شد
او را بھ پاریس دعوت كرد تا آن را در انستیتو نشان  ١٨٠١آن چنان موجب تعجب اروپا شد كھ ناپلئون در 

دربارة یكسان بودن جریان «نوامبر، در برابر جمعي كثیر، سخنراني جالبي تحت عنوان  ٧وي در . دھد
تحقیقات بسیار مھم خود را در مورد  ، لویجي روالندو١٨٠٧در . ایراد كرد» الكتریك و جریان گالواني
  . انقالبي را بھ اروپا تعلیم داد كھ مھمتر از انقالب فرانسھ بود» بیفكر«ایتالیاي . تشریح مغز منتشر ساخت

. ایتالیاییھا تبدیل حرف بھ آواز، و درام بھ اپرا، امري طبیعي بودتئاتر ایتالیایي فعالیتي نداشت، زیرا براي 
تر بھ تماشاي  رفتند؛ افراد فھمیده آرتھ مي/ ھاي شبیھ كمدیا دل مردم عادي دستھ دستھ بھ دیدن نمایشنامھ

ھ تنفر خود را از استبداد و اشتیاق خود را ب) ١٨٠٣-١٧۴٩(رفتند كھ در آن، ویتوریو آلفیري  درامھایي مي
ھاي او قبل از انقالب فرانسھ بھ  تقریبًا ھمة نمایشنامھ. داشت آزادي ایتالیا از حكومت بیگانگان اعالم مي

در  ١٧٨٧نوشتھ شده و در  ١٧٧٧استبداد كھ در   روي صحنھ آمد؛ ولي رسالة شورانگیز او بھ نام دربارة
ي از آثار كالسیك ایتالیا در فلسفھ و نثر انتشار یافتھ بود بھ صورت یك ١٨٠٠بادن و سرانجام در ایتالیا در 

در اواخر پایان عمر پر آشوب خود، از مردم ایتالیا خواست كھ ) ١٧٩٩(وي عاقبت، در میسوگاال . در آمد
این نخستین بازتاب . قیام كنند و ھرگونھ استیالي خارجي را از بین ببرند و بھ صورت ملتي واحد در آیند

  .ماتسیني و گاریبالدي بود جیمنتويآشكار فریاد ریسور 

این دورة . گرا، زبان خوش آھنگ، و استعداد موسیقي ایتالیاییھا براي شعر متناسب بود شوق و ذوق برون
صدھا شاعر داشت  –دي را وابستھ بھ آینده حتي اگر آلفیري را مربوط بھ گذشتھ بدانیم، و لئوپار –كوتاه 

نام داشت كھ دربارة ) ١٨٢٨-١٧۵۴(شادترین آنھا وینچنتسو مونتي . رفتند باال مي پارناسوسكھ از كوه 
از مذھب در مقابل انقالب كبیر ) ١٧٩٣(سویلیانا وي در با. ھر موضوع امیدبخشي سخني دلپذیر داشت
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از آزاد ) ١٨٠۶(در ایل باردودال سلوانرا . فرانسھ دفاع كرد، و این امر موجب قبول او در دربار پاپ شد
پس . شدن ایتالیا بھ دست ناپلئون اظھار شادي كرد، و بھ دستور این جھانگشا بھ استادي دانشگاه پاویا رسید

در سراسر این . بود كھ معایب فرانسویان و فضایل اتریشیھا را كشف و اعالم كرداز سقوط ناپلئون 
  جھشھا،

ایلیاد از این مقامات باالتر رفت؛ و ) ١٨١٠(وي با ترجمة . كرد ستایش مي »جھانزیباییھاي «ھمچنان از 
آن را كھ بھ نثر بود بھ شعر در آورد، بھ طوري كھ فوسكولو  دانست، و فقط ترجمة  گرچھ زبان یوناني نميا

  .ھاي ھومر خواند او را مترجم بزرگ ترجمھ

كھ چون شاعر بود بیشتر از . شاعري بزرگتر و مردي غمگینتر بود) ١٨٢٨- ١٧٧٨(اوگو فوسكولو 
امیال خود را آزاد گذاشت؛ از عشقي بھ عشق دیگر پرداخت؛ كرد تا از فكري منظم؛  احساسات پیروي مي
اما، در . دیگر روي آورد؛ و عاقبت مشتاق رؤیاھاي كھن شد  اي بھ كشور یا عقیدة از كشوري یا عقیده

حتي زماني كھ نھ تنھا قافیھ بلكھ وزن را بھ عنوان تزییناتي  –سراسر این مراحل اھل كار و عمل بود، و 
قالبي براي اشعارش  –نداخت و بھ دنبال كمال در زبان و موسیقي خاص خود رفت خوشنما بھ دور ا

  .كرد جستجو مي

در جزیرة یونیائي زانت بین یونان و ایتالیا، از پدري ایتالیایي و مادري  -وي در میان دو دنیا تولد یافت
د بھ معاشرت پرداخت؛ و پس از پانزده سال اقامت در زانت، بھ ونیز رفت؛ با زیبارویان سست عھ. یوناني

. جو و غاصب اظھار تنفر كرد عاشق فریبندگي منحط آن شد؛ و از سرزمین مجاور آن، اتریش سلطھ
ھنگامي كھ ناپلئون مانند سیلي از نیس بھ مانتوا آمد، وي مراتب شادي خود را ابراز داشت، و قھرمان 

مسلك ونیز را بھ اتریش داد، وي در داستاني  آركولھ را بوناپارت منجي نامید؛ ولي ھنگامي كھ آن منجي بي
این داستان بھ منزلة آخرین . ھاي جاكوپو اورتیس بھ او حملھ كرد  رومانتیك تحت عنوان آخرین نامھ

ھایي خطاب بھ دوستان این دو ضایعھ، افتادن معشوقھ بھ دست  ھاي یك ورتر ونیزي است كھ در نامھ نامھ
  .دھد را شرح مي توتونيرقیب و افتادن ونیز بھ دست غولي 

ھنگامي كھ اتریشیھا درصدد تسخیر مجدد شمال ایتالیا برآمدند، فوسكولو بھ ارتش فرانسھ پیوست؛ در 
براي حملھ بھ انگلیس فراھم آورده بود با بولونیا، فلورانس، و میالن دلیرانھ جنگید؛ و در قوایي كھ ناپلئون 

پس از ازبین رفتن آن رؤیا، فوسكولو بھ جاي سرنیزه قلم بھ دست گرفت؛ بھ . سرواني شركت جست  درجة
اي،  در این اثر سیصد صفحھ). ١٨٠٧(ایتالیا بازگشت؛ و بھترین اثر خود تحت عنوان مقابر را انتشار داد 

ھاي  انگیز است، وي از كتیبھ تنقیح شده و از لحاظ رومانتیك بودن ھیجانكھ باتوجھ بھ معیارھاي كالسیك، 
آور مردان بزرگ دفاع كرد، و از كلیساي سانتا كروچة فلورانس بھ سبب  روي قبور بھ عنوان یادبود الھام

 پرسید چگونھ ممكن است ملتي وي مي. دقت در حفظ بقایاي ماكیاولي، میكالنژ، و گالیكھ بھ ستایش پرداخت
كھ آن ھمھ قھرمانان فكر و عمل را طي قرنھا پرورش داده، و آن ھمھ شاھكارھاي فلسفي، ادبي، و ھنري 

آفریده است، بتواند بھ دستور اربابان بیگانھ تن در دھد؟ و از میراث مردان بزرگ، بھ عنوان جاودان بودن 
  واقعي آنھا، و بھ منزلة روح و زندگي معنوي 

فوسكولو بھ سویس و سپس بھ . اتریشیھا دوباره بر شمال ایتالیا مستولي شدند ١٨١۵- ١٨١۴ھنگامي كھ در 
در  ١٨٢٧كرد؛ و، سرانجام، در  انگلیس مھاجرت كرد؛ و، با درس دادن و نوشتن مقالھ امرار معاش مي

، بقایاي او را از انگلیس بھ فلورانس آوردند و در كلیساي ١٨٧١در . فقر و فاقة شدید درگذشت
  .بھ خاك سپردند بود، در ایتالیایي كھ سرانجام آزاد شده سانتاكروچھ

در ایتالیا مرد یا باید ندیم ملتزم ركاب بانویي باشد، یا «: داشت گفتھ است بایرن كھ ایتالیا را دوست مي
اپراي ایتالیایي، كھ مخصوصًا در ونیز و » یا در امر اپرا خبره باشد، واال ھیچھمراه كسي آواز بخواند، 

. ناپل بھ وجود آمد، بعد از درخشندگي كوتاه مدت گلوك و موتسارت؛ ھنوز بر تئاترھاي اروپا مسلط بود
، آھنگھاي گیرا و نواھاي تند و طوفاني روسیني صحنھ را، حتي در وین، اشغال )١٨١۵(پس از چندي 
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پیچیني، پس از مرافعھ با گلوك در پاریس، بھ ناپل بازگشت، و بھ سبب ھمدردي با انقالب كبیر . ردك
بعد از استیالي ناپلئون بر ایتالیا، وي دوباره بھ فرانسھ دعوت شد . اش محبوس ماند فرانسھ در خانھ

ركستر در سن پایزیلو بھ عنوان آھنگساز و رھبر ا. ، ولي دو سال بعد، درآنجا در گذشت)١٧٩٨(
پطرزبورگ، وین، و پاریس، و در ناپل در زمان فردیناند چھارم، و سپس در عھد ژوزف و بعد مورا 

دومنیكو چیماروزا بھ عنوان رھبر اركستر در وین جانشین آنتونیو سالیري شد، . پیروزیھایي بھ دست آورد
در ). ١٧٩٢(نمایش گذاشت  و در آنجا مشھورترین اپراي خود را تحت عنوان ازدواج مخفي بھ معرض

ھنگامي كھ فرانسویان ناپل را گرفتند، . فردیناند او را بھ عنوان رھبر اركستر بھ ناپل دعوت كرد ١٧٩٣
وي آنھا را بھ خوبي پذیرا شد؛ پس از آنكھ فردیناند دوباره برتخت نشست، آن آھنگساز را بھ مرگ محكوم 

چیماروزا بھ طرف سن پطرز پورگ بھ حركت . مبدل كندكرد، ولي حاضر شد كھ این دستور را بھ تبعید 
در این ضمن موتسیو كلمنتي آھنگھایي براي پیانو در ) ١٨٠١(درآمد، ولي بین راه در ونیز در گذشت 

نواخت، و مشغول تھیة گرادوس اد پارناسوم براي تعلیم پیانیستھاي جوان  ساخت و مي پایتختھاي مختلف مي
  . در نقاط مختلف بود

از . در ژنو كار متمادي خود را بھ عنوان ویولن نواز كنسرت آغاز كرد) ١٨۴٠-١٧٨٢(نیكولو پاگانیني 
اش بھ ویولن بیش از توجھ و عنایت او نسبت بھ زناني بود كھ قلبشان از شنیدن  آنجا كھ دلبستگي و عالقھ

اي تھیھ و اجراي آھنگھا آمد، امكانات آن آلت موسیقي را از لحاظ دشواریھ موسیقي او بھ طپش در مي
. وي بیست و چھار كاپریس از خود برجاي نھاد كھ از لحاظ ابتكار تكامل آنھا باعث شگفتي بود. توسعھ داد

، ولي قبول این سمت مانع از آن نبود )١٨٠۵(الیزا بوناپارت باتچوككي او را رھبر موسیقي پیومبینو كرد 
  سترتھایي بپردازد كھ جمعي تماشاچي كھ بھ سفرھایي برود و ضمن آنھا بھ اجراي كن

فرانك بھ برلیوز كھ با فقر وفاقھ دست بھ گریبان بود،  ٢٠,٠٠٠. در پاریس اقامت گزید ١٨٣٣در . آورد مي
كار و نوازندگي طاقت فرساي پاگانیني او را . داد و او را تشویق بھ ساختن آھنگ ھرلد در ایتالیا كرد

ت آن پایتخت را كھ پر از جنون نبوغ و شور و ھیجان انقالب بود تصمیم گرفت كھ ھیجانا. فرسوده كرد
در نیس درگذشت و غیر از كاپریسھاي خود ھشت كنسرتو و تعداد زیادي  ١٨۴٠وي در . ترك گوید

نوازي تنھا در این روزگار  ھنر ویولن. سونات بھ جاي نھاد و نوابغ ویولن قرن نوزدھم را بھ مبارزه طلبید
  .یابد ميآمیز رھایي  ي مسخرهاست كھ از شوخیھا

VI – ١٨٢٢-١٧۵٧: آنتونیو كانووا  

ایتالیا در عصر ناپلئون، چنان در جنگ و سیاست درگیر بود، و روحیة عمومي یا بشردوستي در آن چنان 
وانست از لحاظ ھنري و مخصوصًا معماري آثاري بھ وجود آورد كھ با آنچھ ت ضعیف و ناچیز بود كھ نمي

فرستادند موجب اعتال و سرافرازي  در عصري كھ سراسر اروپا نذورات سالیانة خود را نزد پاپھا مي
در آن . ایتالیا شده بود رقابت كند، فلورانس، ونیز، و میالن، نظیر رم و ناپل، ثروتمند و خودمختار بودند

-١٨٠۶(آركودال پاچھ در میالن، اثر لویجي كانیوال : ران تعدادي ساختمانھاي برجستھ بھ وجود آمددو
؛ پاالتسو براسكي در رم، اثر كوزیمو مورلي )١٧٩٢(؛ تئاتر و الفنیچھ در ونیز، كار سلوا )١٨٣٣

نقاشي جالب و قابل . ھاي مجللش؛ و نماي باشكوه تئاتر وسان كارلو در ناپل، كار نیكولیني با پلھ) ١٧٩۵(
سازان ایتالیا از حفاریھاي ھركوالنئوم الھام گرفتند و غرابتھاي سبك  ذكري بھ وجود نیامد؛ ولي مجمسھ

تحرك، و سادة  باروك و وفور زینتي سبك روكوكو را ترك گفتند و در جستجوي طرحھاي زیبا، بي
د بھ جاي نھاد كھ ھنوز دیده را خیره، و سازان اثري از خو ھاي كالسیك بر آمدند یكي از این مجسمھ مجسمھ

  .ماند ھا باقي مي كند، و یاد آن در خاطره حس المسة انسان را تحریك مي

ساز بود و ھم پدربزرگش؛ و  ھم پدرش مجسمھ. آنتونیو كانووا در پوسانیو در كنار آلپھاي ونیز تولد یافت
، )١٧۶٠(كھ پدرش درگذشت  ھنگامي. ھر دو در ساختن محراب و بناھاي مذھبي تخصص داشتند

آمادگي پسر براي كار و اشتیاق او بھ آموختن . پدربزرگ آنتونیو را بھ خانھ و سپس بھ كارگاه خود برد
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فالیر پولي براي تحصیل آنتونیو در . توجھ جوواني فالیر را، كھ از اشراف آرسولو بود، بھ خود جلب كرد
در . مالحظة آن جوان بھ نام اورفئوس وائورودیكھ بود ونیز فراھم آورد، و پاداش او نخستین اثر قابل

رفتھ . ، با موافقت فالیر، بھ رم رفت، و در آنجا بھ تحقیق و مطالعھ در آثار ھنر باستاني پرداخت١٧٩٧
  رفتھ بھ 

سازي یوناني كھ ھدف آن نشان دادن كمال زیبایي از طریق شكل، طرح، و خطوط كامل بود  دربارة مجسمھ
  .ترتیب، وي خود را وقف احیاي سبك كالسیك كرد بدین. گروید

دوكاتو طي سھ سال بعد  ٣٠٠دوستانش در ونیز دولت را ترغیب كردند كھ مستمري سالیانھ، بھ قرار 
ھاي كالسیك بھ تقلید   آشكارا از نمونھ. این امر نھ او را دلسرد كرد، و نھ از كار بازداشت. برایش بفرستد

زن  بھ این ترتیب، پرسئوس و مشت. كند كھ گاھي تقلیدش با اصل برابري ميرسد  پرداخت، و بھ نظر مي
بھ انجام رسید، تنھا آثار جدیدي بود كھ شایستگي آن را داشت كھ در تاالر بلودره  ١٨٠٠او كھ ھردو در 

س در یكي از آثار او بھ نام تسئو. در واتیكان در كنار آثار كالسیك كھ مورد تحسین جھانیان بود قرار گیرد
ھاي مرمري كھ اكنون در باغھاي سابق  ، و مجموعة عظیمي از مجسمھ)١٨٠۵(حال كشتن قنطورس 

امپراطوري در وین قرار دارد، بھ آساني ممكن است بھ جاي یك شاھكار باستاني محسوب شود؛ ناگفتھ 
نووا در زماني بھترین آثار كا. نماند كھ كانووا در نشان دادن عضالت وخشم قھرمانان مبالغھ كرده است

ساختھ شده كھ داراي حالت روحي آرامتري بوده و اخالقي سازگارتر داشتھ است، از جملھ ھبھ، در گالري 
جواني است كھ مجسمة زیباي او در حال حركت ساختھ   ملي در برلین؛ در اینجا دختر زئوس و ھر االھة

  .شده، كھ مشغول توزیع شراب در میان خدایان است

ونوس   ، كانووا ساختن مشھورترین مجسمة خود را آغاز كرد، و آن مجسمة)١٨٠۵(ثمر در این سال پر
وي پولین بورگزه خواھر ناپلئون را ترغیب . ویكتریس است كھ اكنون در گالري بورگزه در رم جاي دارد

 وي در آن زمان بیست و پنج سالھ و در كمال زیبایي. كرد كھ چنین حالت شھوت انگیزي بھ خود بگیرد
شود كھ آن ھنرمند فقط چھرة او را مدل قرار داد؛ در مورد جامھ و اعضاي بدنش وي از  بود؛ ولي گفتھ مي

انجام این مجسمھ مدت دوسال بھ طول انجامید؛ سپس . قوة تصور و رؤیاھا و خاطرات خویش الھام گرفت
رآمیز و پرداخت آنھا از زیبایي غرو. آن را در معرض دید و داوري مردم و ھمكارانش قرار داد

داشتني آن مجسمھ بھ شگفتي افتادند، چھ در اینجا با تقلید صرفي از بعضي شاھكارھاي باستاني  دوست
ساز، كھ بنا بھ عقیدة برادرش، زیباترین زن آن  مواجھ نبودند، بلكھ با زني زنده از عصر خود آن مجسمھ

  .یم كرداي بھ نسلھاي بعد تقد كانووا او را بھ صورت ھدیھ. عصر بود

اي با كنسول  پاپ پیوس ھفتم، كھ موافقتنامھ. ناپلئون از كانووا خواست تا از رم بھ پاریس بیاید ١٨٠٢در 
وي . اول امضا كرده بود، بھ كانووا توصیھ كرد فقط بھ عنوان یك ایتالیایي دیگر فاتح فرانسھ بھ آنجا برود

. ھمھ در موزة محقر ناپلئون در دماغة آنتیب است ھاي نیمتنة چندي از ناپلئون ساخت، كھ جالبتر از مجسمھ
اثري دیگر كھ بدون دلیل . كند در اینجا آن جوان جنگجو بھ صورت ارسطوي واقعي در حال تفكر جلوه مي

شھرت دارد مجسمة تمام قدي از ناپلئون است كھ كانووا از گچ تھیھ كرد، و پس از بازگشت بھ رم، از 
  ، بھ پاریس ١٨١١اي از آن پرداخت كھ، در  كارارا مجسمھ روي آن، با یك قطعھ سنگ مرمر

رسید كھ  ظاھرًا علت اعتراض وي این بود كھ چنین بھ نظر مي. اما ناپلئون بھ آن اعتراض كرد. شد
الجرم، بھ فرمان . خواھد از دستش بگریزد مجسمة بالدار پیروزي كھ در دست راست او قرار داده بود مي

دولت انگلیس آن را خریداري،  ١٨١۶در . اي پیچیدند و از نظر پنھان داشتند رچھوي، آن مجسمھ را در پا
متري خود، در كنار پلة قصر ولینگتن در لندن، بھ نام  ٣۵/٣و بھ ولینگتن تقدیم كرد؛ و اكنون، با ارتفاع 

. ویز بسازدل اي نشستھ از ماري دوباره بھ پاریس آمد تا مجسمھ ١٨١٠كانووا در . اپسلي ھاوس، قرار دارد
نتیجة این كار جالب نبود، ولي ناپلئون در حال عزیمت آن ھنرمند، پولي جھت تعمیر كلیساي جامع 

پس از سقوط ناپلئون، . در رم بھ وي داد) براي ھنرمندان(بودجھ براي آكادمي قدیس لوقا   فلورانس و تھیة
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ود آثار ھنري را كھ سرداران كانووا بھ ریاست ھیئتي منصوب شد كھ از طرف پاپ مأموریت یافتھ ب
  .فرانسوي بھ پاریس فرستاده بودند بھ صاحبان اصلي آنھا بازگرداند

بر او ) ١٨٢٨-١٧۴١(سازان ایتالیایي عصر خود قرار داشت و در اروپا فقط اودون  وي در رأس مجسمھ
 –جھان  –اروپا «كھ كرد، عقیده داشت  بایرن، كھ در ایتالیا بیش از فرانسھ احساس راحتي مي. تفوق داشت

احتماًال بخشي از تحسین و » .كانووا امروزه مانند بزرگان پیشین است«و » فقط داراي یك كانوواست
و  –آید بھ سبب موج نئوكالسیك بود كھ موجب شد رھبري كانووا، مانند داوید  ستایشي كھ از او بھ عمل مي

اما اروپا تا مدت زیادي بھ تقلید . گان واقع شودھنري مورد تصدیق ھم  در زمینة –ھر دو بھ كمك ناپلئون 
برداري از روي آثار ھنري باستان قناعت نكرد؛ طولي نكشید كھ، نھضت رومانتیك، طرح و  یا نسخھ

  .خطوط و شكل را تابع رنگ و احساسات قرار داد، و شھرت كانووا رو بھ زوال گذاشت

وا اصوًال مرد خوبي بود، و بھ سبب فروتني و مناسبت نباشد كھ بگوییم كانو شاید ذكر این نكتھ بي
كرد، و از آب و  زیاد كار مي. پرھیزگاري و صدقھ دادن و ارج گذاشتن بھ رقیبان خویش شھرت داشت

از رم  ١٨١٢در تابستان . برد ھاي یادگاري عظیم رنج مي ھواي ماالریاخیز رم، و نیز از تراشیدن مجسمھ
. ر و زندگیي آرامتر در شھر زادگاه خود پوسانیو رحل اقامت افكندبیرون رفت و بھ جستجوي ھوایي صافت

افراد   ، در شصت و چھارسالگي، دیده از جھان فروبست و ھمة١٨٢٢اكتبر  ١٣در ھمینجا بود كھ، در 
  .فھمیده ایتالیایي در مرگش سوگواریھا كردند

VII – والھ ایتروم ایتالیا  

براي ملتي كھ . ال بدي كھ فرانسھ در ایتالیا انجام داد چھ بودحال ببینیم مجموع جبري كارھاي خوب و اعم
ملتي بود كھ با خشم قیام   در نتیجة تسلط بیگانھ بھ سستي گراییده بود، فرانسھ مظھر فریاد مھیج و نمونة

  كرد و با اراده و 

نامة ناپلئون را رواج داد كھ سختگیرانھ، ولي  قانون. جدیدي در روابط میان شھروند و دولت در كار آورد
داد كھ گرفتار اختالفات طبقاتي  بود؛ و نظم و وحدت و تساوي حقوق را بھ ملتي وعده مي  سازنده و روشن

ھاي دولتي را اصالح و  ایندناپلئون و مدیران سختكوش وي فر. بود و بھ اطاعت از قانون عادت نداشت
المنفعھ افزودند، شھرھارا زینت دادند؛  تنقیح كردند، جریان كار را تسریع بخشیدند؛ بر كارھاي عام

ھا را ھموار، زھكشي، و الیروبي كردند؛ مدرسھ بھ  بولوارھا و پاركھا ساختند؛ راھھا، باتالقھا، ترعھ
ند؛ بھ تشویق كشاورزي و صنعت وعلم و ادبیات و ھنر وجود آوردند؛ بھ دستگاه تفتیش افكار پایان داد

حكومت جدید مورد حمایت قرار گرفت، ولي قدرت سركوبي ناسازگاران   مذھب مردم بھ وسیلة. پرداختند
و از طرف دیگر، ناپلئون . ھاي دولتي را بپردازد را از دست داد، و كلیسا مجبور شد كھ بخشي از ھزینھ

سراسر اصول محاكمات تسریع . راي تكمیل كلیساي جامع میالن اختصاص دادشكاك بود كھ مبالغي پول ب
- ١٧٨٩(در این دوره . و اصالح شد؛ شكنجھ از میان رفت؛ و زبان التیني دیگر در دادگاھھا الزامي نبود

ژوزف و مورا در ناپل، و اوژن در میالن، نعمتھا و بركاتي براي قلمروھاي خود بھ شمار ) ١٨١٣
  . گرفتند اگر ایتالیایي بودند، مورد محبت مردم قرار ميآمدند، و  مي

ناپلئون بھ راھزني خاتمھ . دزدیھاي ماھرانھ مالیاتگیري، و دلھ: طرف دیگر این چشم انداز عبارت بود از
ربود كھ اگر در كشوري مانند ایتالیا نبود كھ از شاھكارھاي  داد، ولي آثار ھنري را چنان استادانھ مي

ترین و  بھ عقیدة ناپلئون نظام وظیفھ عاقالنھ. شد شده باشد، شاید با حسن قبول تلقي نميمختلف اشباع 
ایتالیاییھا «: گفت وي مي. ترین روش حفظ ملتھاي جدید از بینظمي داخلي و استیالي خارجي بود منصفانھ

ھ جواناني كھ وقت آن رسیده است ك. باید بھ خاطر داشتھ باشند كھ سالح، حامي و حافظ اصلي كشور است
گذارنند دیگر از خستگیھا و خطرھاي جنگ بیمي بھ خود راه  در شھرھاي بزرگ عمر را بھ بطالت مي

رود كھ براي حفظ مصالح ناپلئون  اگر سربازان جدید ایتالیایي پي نبرده بودند كھ از آنھا انتظار مي» .ندھند
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ك داروي تلخ ولي ضروري مورد قبول قرار یا فرانسھ بھ ھرجا بروند، احتماًال نظام وظیفھ بھ عنوان ی
مشكوكي علیھ انگلیس بھ طرف   ، براي حملة١٨٠٣كما اینكھ، شش ھزار تن از آنھا را در . گرفت مي

دریاي مانش بردند؛ و ھشتاد ھزار نفر از آنھا را از آفتاب بومي خود بیرون كشیدند تا با دشتھا، برفھا، و 
  .قزاقھاي روسي دست و پنجھ نرم كنند

در این مورد دسترنج ایتالیاییھا نھ . پرستانة مالیاتگیري نیز با او ھمعقیده نبودند میھن  ایتالیاییھا دربارة جنبة
ھاي امپراطوریھاي  شد، بلكھ بھ ناپلئون براي مقابلھ با ھزینھ تنھا صرف حفاظت و اداره و تزیین ایتالیا مي

رفت كھ، ضمن خالي كردن جیب مردم  انتظار مي از اوژن. كرد روز افزون و متزلزل او نیز كمك مي
بھ  ١٨٠۵میلیون فرانك در  ٨٢در كشور كوچك او، مالیات از . میالن، مورد عالقة آنھا نیز واقع شود

  گفتند كھ، چنانچھ  ایتالیاییھا ھمچنین مي. رسید ١٨١٢میلیون در  ١۴۴

؛ و حال آنكھ حقوق گمركي صادرات و نمود انگلیس نشده بود شاید تحمل چنین مالیات سنگیني سھلتر مي
  . زد واردات بھ سود فرانسھ بود و بھ تجارت ایتالیاییھا با فرانسھ و آلمان صدمھ مي

از این رو، حتي پیش از بازگشت اتریشیھا، ایتالیاییھا از تحت الحمایگي ناپلئون خستھ شده بودند؛ و 
دھند، بلكھ دیگران ثروتي را كھ آنھا جمع  مي كردند كھ نھ تنھا آثار ھنري عظیمي را از دست احساس مي

این ھمان رؤیایي نبود كھ شاعران . برند تا فرانسھ بھ انگلیس حملھ ببرد و روسیھ را فتح كند كرده بودند مي
آنان قبول داشتند كھ كارمندان پاپ تا حدي فساد را در دستگاه اداري ایاالت . ایتالیایي در آرزوي آن بودند

اند، با این حال از بدرفتاري افسران فرانسوي با پاپ پیوس ھفتم ناراضي بودند، و حبس  پاپ رواج داده
دانستند، سرانجام حتي دیگر اوژن محبوبیت خود را از دست داد،  طوالني او را بھ دستور ناپلئون روا نمي

  ل شده بود؛ الجرم،زیرا بھ وسیلة او بود كھ بسیاري از فرمانھاي بسیار ناخوشایند ناپلئون بر مردم تحمی
، آنھا مانع از )١٨١٣(ھنگامي كھ ناپلئون پس از جنگ الیپزیگ در خطر شكست كامل قرار گرفت 

كوششھایي كھ براي رھایي ایتالیا از طریق سالحھا و تسلط . مساعي اوژن جھت ارسال كمك بھ او شدند
امل وحدت ملي از طریق ادبیات، ثمر ماند، و آزادي ایتالیا وابستھ بھ تك بیگانھ صورت گرفتھ بود بي

  .سیاستمداري، و اسلحھ شد

سالي كھ در آن  – ١٨٠۵در . بیني كرده بود خود ناپلئون، در میان محاسبات غلطش، این دشواریھا را پیش
  :بھ بورین چنین گفت –بھ عنوان پادشاه ایتالیا تاجگذاري كرد 

ایتالیا تحت قوانین مشترك ] ایاالت[تا ملتھاي وحدت ایتالیا با فرانسھ فقط موقتي است، ولي الزم است 
… . میالن، و ساكنان توسكانا، رم، و ناپل از یكدیگر تنفر دارند  اھالي جنووا، پیمونتھ، ونیز،. زندگي كنند

براي این . آید با وجود این، رم بھ سبب خاطراتي كھ بھ آن مربوط است، پایتخت طبیعي ایتالیا بھ شمار مي
توانم بھ فكر این موضوع  حاال نمي. ھ قدرت پاپ بھ حدودي كامًال روحاني محدود شودكار الزم است ك

ھمة این ایاالت كوچك بھ طور نامحسوس بھ قوانین … . آن فكري خواھم كرد  باشم، ولي بعد دربارة
واحدي عادت خواھند كرد؛ و ھنگامي كھ آداب و عادات یكسان شود و دشمنیھا از بین برود، در آن وقت 

اما براي این كار بیست سال وقت . ایتالیایي وجود خواھد داشت، و من بھ این كشور استقالل خواھم داد
  تواند بھ آینده متكي باشد؟ الزم دارم، و چھ كسي مي

شاید نتوان ھمواره بھ حرف بورین اعتماد داشت، ولي الس كازه، در این مورد، از قول ناپلئون در سنت 
ام كھ ھرگز ریشھ كن نخواھد  من در قلب ایتالیاییھا اصولي را گذاشتھ«: كند ل ميھلن مطلب مشابھي را نق

  فصل بیست و ھفتمدیر یا زود این تجدید . شد
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  اتریش

١٨١٢- ١٧٨٠  

I –  ١٧٩٢- ١٧٨٠مستبدان روشنفكر  

 نازید، و و بھ تاریخ و فرھنگ و قدرت خود مي  اروپا بود،  اتریش یكي از كشورھاي عمدة ١٧٨٩در سال 
بھ درستي مفھوم ) باد جنوب(آن نام، مشتق از آوستر . امپراطوریي داشت بھ مراتب عظیمتر از نامش

رسانید كھ خوش طبع و خوش مشرب، و مانند ایتالیا مشتاق تمتع از زندگي و  قومي توتوني و خشن را مي
یاد رومیھا درآمدند؛ و چنین مردم آن از قوم سلتھا بودند؛ اندكي پیش از مسیح تحت انق. موسیقي، بود  دیوانة

در . اند رسید كھ طي دو ھزار سال قسمتي از چاالكي و ھوش و زیركي سلتي را حفظ كرده بھ نظر مي
، رومیھا پاسگاھي براي حفظ تمدن خود در برابر بربرھاي مزاحم )كھ بھ صورت وین درآمد(ویندوبونا 

ان افكار عالي خود، توانست ماركومانھا را در تأسیس كردند؛ در ھمینجا بود كھ ماركوس آورلیوس، در می
میالدي شكست دھد؛ در ھمینجا بود كھ شارلماني مرز شرقي قلمرو خود را تعیین كرد؛ در  ١٧٠حدود 

، قلمرو شرقي خود را علیھ مجارھا تثبیت كرد؛ و در ھمینجا ٩۵۵، در )كبیر(ھمینجا بود كھ اوتوي اول 
- ١۶١٨در . ادامھ یافت ١٩١٨ھاپسبورگ را تأسیس كرد كھ تا   ، رودولف اول سلسلة١٢٧٨بود كھ در 

، باد جنوب با جنبة كاتولیك خود شدیدًا وزیدن گرفت و ضمن سي سال جنگ، مذھب قدیم را در ١۶۴٨
، ھنگامي تقویت شد كھ وین بار دیگر بھ صورت ١۶٨٣و آن مذھب، در  داد،برابر مذھب جدید قرار 

در این ضمن، سلسلة ھاپسبورگ تسلط اتریش . پناھگاه عیسویت قرار گرفت و تركان عثماني را عقب راند
، )روماني(، ترانسیلواني )چكوسلواكي(را بر دوكنشینھاي مجاور ستیریا، كارینتیا، كارنیوال، تیرول، بومن 

اي  چنین بود قلمرو پراكنده. برقرار ساخت) بلژیك(ان، گالیسي لھستان، لومباردیا، و ھلند اسپانیایي مجارست
  كھ اروپا در آن

ھاي شھر وین كوبید آن را بھ عنوان  ، ناپلئون براي نخستین بار بر دروازه١٧٩٧زمان كھ، بھ سال 
  .شناخت امپراطوري اتریش مي

ماري، زن . بھ كمال قدرت خود رسید) ١٧٨٠- ١٧۴٠سلطنتش (ا سلسلة ھاپسبورگ در عصر ماریا ترزی
اي نیرومند، كھ در میان فرمانروایان روزگار خود تنھا با كاترین دوم و  انگیزي بود داراي اراده شگفت

ز آن با اتباع و متفقین  منش داد، پس ا اگر چھ سیلزي را بھ فردریك ماكیاولي. كرد فردریك كبیر رقابت مي
سر گذاشت، آن  ز آنكھ آن كشمكش را پشت پس ا. با او بھ مبارزه پرداخت كھ او را فرسوده كردخود چندان 

یوزف را در وین؛ : قدر عمر كرد كھ توانست پنج تن از شانزده فرزند خود را برتختھاي مختلف بنشاند
. ري آنتوانت را در فرانسھلئوپولد را در توسكانا؛ ماریا آمالیا را در پارما؛ ماریا كارولینا را در ناپل؛ و ما

طلبي او چندان اعتماد و  بھ اكراه قلمرو خود را بھ فرزند ارشد خویش واگذاشت، زیرا بھ دینداري و اصالح
داشتند، بر اثر پیدایش ھرگونھ  كرد كھ اتباعش، كھ پیوستھ او را دوست مي بیني مي ایماني نداشت، و پیش

  .خت خواھند شداخاللي در عقاید و روشھاي سنتي خود، بدب

 ١٧۶۵یوزف از سال . داوري او را دربارة پسرش گرفتاریھایي را كھ موجب حیرت یوزف شد تأیید كرد
وي با آزاد كردن سرفھا . در سلطنت با او شریك بود و سپس ده سال دیگر مستقال سلطنت كرد ١٧٨٠تا 
ادي مراسم مذھبي بھ پروتستانھا و اشراف را وحشتزده كرد، و با اظھار توجھ بھ ولتر و اعطاي آز) رعایا(

در اواخر عمر، كارمنداني كھ در اطرافش . آزردن پاپ پیوس ششم كاتولیكھاي متعصب را نگران ساخت
بودند دست از حمایت او برداشتند، و خود اعتراف كرد كھ كشاورزان چون ناگھان از خاوندان فئودال جدا 

ھمچنین قبول كرد كھ اقدامات او اوضاع اقتصادي را بھ . شده بودند از آزادي خود سوء استفاده كردند
زده و موجب شورش طبقات باال در مجارستان، ھلند و اتریش شده است بھ طوري كھ نزدیك بوده  ھم
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از . كرد نیاتش خیرخواھانھ بود، ولي روشھایي نامتناسب اتخاذ مي. موجودیت امپراطوري را تھدید كنند
داد، ولي بھ تھیة وسایل  بیشمار؛ نتیجھ را مورد نظر قرار مي جملھ حكومت كردن با دستورھاي

وي پیوستھ گام دوم را پیش از برداشتن قدم اول «: فردریك كبیر دربارة او گفتھ است. پرداخت نمي
و از محافظھ . كرد ، از رفتار تند خود اظھار تأسف مي)١٧٩٠فوریة  ٢٠(در بستر مرگ » .دارد برمي

  .خود را دوست داشتند و حاضر بھ تحمل اصالح نبودند متأثر بودكاري مردمي كھ عادات 

اگر چھ در ھنگامي كھ عنوان . كرد برادرش لئوپولد در مقاصد او مشترك بود ولي مانند او شتاب نمي
ھجدھسالھ بود، قدرت خود را با احتیاط معتدل كرد؛ ) ١٧۶۵(مھیندوك توسكانا را بھ دست آورد 

را كھ با مردم و نیازمندیھاي آنھا و امكانات آن مھیندوكنشین آشنا ) مانند چزاره بكاریا(ایتالیاییھاي با تجربھ 
  بودند در پیرامون خود گردآورد، و با كمك آنھا بھ 

بعضي از اصالحات یوزف را تعدیل، و بعضي . بھ مقام امپراطوري، بیست و پنج سال تجربھ اندوختھ بود
یك مستبد روشنفكر را پذیرفت و امكانات فرھنگي و اقتصادي اتباع  دیگر را منسوخ كرد، ولي كامًال تعھد

با استفاده از قسمتي از   عثماني بازداشت؛ و،  ارتش اتریش را از حملة ناصواب بھ تركیة. خود را باال برد
با بھ رسمیت شناختن قدرت ملي دیت اشراف . آن نیرو، بلژیك را بھ بازگشتن بھ تابعیت اتریش واداشت

ھمچنین با بازگرداندن تاج پادشاھان قدیم بومن بھ پراگ، . تان و قانون اساسي، آنان را آرام ساختمجارس
دانست كھ در امر  مي. و قبول تاجگذاري در آنجا در كلیساي سن ویتوس، اھالي بومن را راضي كرد

  .توان جوھر را پس گرفت حكومت، اگر عرض حفظ شود مي

ران فرانسوي و پادشاھان اروپایي بھ منظور درگیر شدن او با فرانسة در این ضمن، در برابر كوشش مھاج
ترسید كھ جنگ با  سوخت، مي اگر چھ دلش بھ حال خواھر جوانش ماري آنتوانت مي. انقالبي، مقاومت كرد

با وجود این، ھنگامي كھ فرار . فرانسھ موجب شود كھ بلژیك، كھ ھنوز آشتي نكرده بود، از دست برود
ھم و ماري آنتوانت در وارن شكست خورد، و آنھا را بھ پاریس بازگردانیدند و جانشان در شانزد لویي

معرض خطر روزانھ قرار گرفت، لئوپولد بھ سالطین اروپا پیشنھاد كرد كھ براي جلوگیري از انقالب 
رد و بھ اتفاق فردریك ویلھلم دوم پادشاه پروس با لئوپولد در پیلنیتس مالقات ك. دست بھ اقدام مشترك بزنند

لویي شانزدھم با قبول . و تھدید بھ مداخلھ در فرانسھ كرد) ١٧٩١اوت  ٢٧(اي را منتشر ساخت  او اعالمیھ
با این حال، در فرانسھ ھرج ومرج ادامھ . قانون اساسي انقالبي، اقدام او را تضعیف كرد) سپتامبر ١٣(

لئوپولد دستور آماده باش ارتش اتریش . ر انداختیافت، تشدید شد، و باردیگر جان پادشاه و ملكھ را بھ خط
 ١(ولي پیش از رسیدن پیام، لئوپولد درگذشت . را صادر كرد، مجلس فرانسھ در این باره توضیح خواست

پسر و جانشین او، امپراطور فرانسیس دوم كھ بیست و چھارسالھ بود اتمام حجت فرانسھ ) ١٧٩٢مارس 
  .دولت اعالن جنگ داد آوریل، بھ آن ٢٠را رد كرد، و در 

II – فرانسیس دوم  

كردند؟ آنھا  موضوع را از زاویة دید فرانسویان باز گفتیم، ولي اتریشیھا چگونھ آن را تلقي و احساس مي
مورد  –كھ زیبایي او ادمند برك را از شوق بھ فضاحت كشانده بود  –شنیده بودند كھ مھیندوشس آنان 

الناس محبوس  ي بھ دست عوامتحقیر پاریسیھا قرار گرفتھ و اتریشي خوانده شده است، و در واقع در تویلر
آنھا قضیة قتل عامھاي سپتامبر را شنیده . مانده و سپس بھ وسیلة مجلس عزل و بھ زندان افكنده شده است

  بودند كھ چگونھ سر قطع شدة شاھزاده خانم المبال را بر روي نیزه 

زدند گذراندند و بھ  مي كھ چگونھ آن ملكة موي سفید و اسیر را با ارابھ از میان جمعیتي كھ بھ او طعنھ
ھیچ عاملي وجود نداشت كھ مردم اتریش را از گرد آمدن بھ دور امپراطوري . طرف سكوي گیوتین بردند

این نكتھ مھم نبود كھ وي فكري . خواست آنھا را علیھ آن قاتالن فرانسوي رھبري كند مانع شود كھ مي
گزید؛ و در جنگھا یكي پس  بیكفایت را برمي متوسط داشت؛ و مستبدي ناشي ولي نیكوكار بود؛ سرداراني
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داد؛ و پایتخت خود را در اختیار  خورد؛ و ھربار بخشي از اتریش را بھ دشمنان مي از دیگري شكست مي
بھ نظر آنھا، وي كسي . این شكستھا بیشتر موجب محبوبیت فرانسیس در میان اتریشیھا شد. گذاشت فاتح مي

یس پاپ و حق مشروع و بالمعارض دودمان سلطنتي بر تخت نشستھ بود كھ بھ موجب حق االھي و تقد
. كرد توانست، از آنھا در مقابل بربرھاي قاتل و سپس علیھ یك شیطان كرسي دفاع مي بود؛ و تا آنجا كھ مي

جست؛ كھ حقوق فئودالي و بیگاري را باز  شایع بود كھ او از ھراقدام آزادیخواھانة عم و پدرش دوري مي
ورزید؛ با  داد احتراز مي سوق مي –د؛ از ھر گرایشي كھ استبداد را بھ طرف حكومت مشروطھ گردانی مي

این ھمھ، پس از آنكھ، بھ دنبال شكست در اوسترلیتز و پرسبورگ، مأیوس و مغلوب وارد پایتخت خود شد 
اوفا با شوق كلیة آن اعمال و كردار و رفتار از طرف اتباعش بھ دست فراموشي سپرده شد و اتریشیھاي ب

در تمام حوادث جنجالي و پرتالطم ھشت سال بعد، آنھا فقط پیروزي افراد . و ذوق از او استقبال كردند
و، ھمان گونھ . دیدند كھ از طرف خداوند منصوب شده بود آور فرمانروایي را مي شریر و سرافكندگي شرم
سرفرصت از دشمنان اتریش انتقام دانستند كھ فرانسیس  شمردند، قطعي مي كھ وجود خدا را مسلم مي

  .خواھد گرفت، و با كمال افتخار متصرفات و اختیارات خود را باز خواھد یافت

III – مترنیخ  

تولد یافت، و  ١٧٧٣مھ  ١۵مردي كھ او را در تحقق آن امر راھنمایي كرد در كوبلنتس در كار راین در 
بزرگترین فرزند پرنس فرانتس گئورك كارل فون  وي. نام او را كلمنس و نتسل لوتارفون مترنیخ گذاشتند

امیران مزبور عنوان (تریر، ماینتس، و كولن بود  برگزینندةاتریش در دربارھاي امیران   مترنیخ، نمایندة
نام نخست خود را از نخستین فرد این فرمانروایان كلیسایي بھ آن كودك دو). اسقف اعظم داشتند –پرنس 

نھ در دوران جواني كھ طرفدار افكار ولتر بود، و نھ در دوران سیاستمداري كھ از روش . دست آورد
ھمچنین بھ او نام لوتار . كرد؛ ھرگز روابط و وفاداریھاي مذھبي خود را از یاد نبرد ماكیاولي پیروي مي

  وپا تذكر دھنددادند تا بھ ار
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كتابخانة نیویورك (پرنس فرانتس كلمنس ونتسل فون مترنیخ : حكاكي از روي تابلویي اثر سر تامس الرنس
  )سوسایتي

وینبورگ «گاھي . كھ یكي از نیاكان او بھ ھمان نام در تریر در قرن ھفدھم فرمانروایي كرده بود
اش تعلق داشتھ بود،  امالكي باشد كھ طي ھشت قرن بھ خانوادهافزود تا یادآور  را بھ نام خود مي» بایلشتاین

آنچھ . ساخت تا عنوان اشرافي فون بھ وي اعطا شود اي را فراھم مي و صدونود كیلومتر وسعت آن زمینھ
  .مسلم بود وي نھ انقالب را دوست داشت نھ براي رھبري آن ساختھ شده بود

. دة معلمي سپرده شد كھ او را با عصر روشنگري آشنا ساختتعلیم و تربیتي كھ متناسب با شأنش بود برعھ
ھنگامي كھ وضع این دانشگاه بر اثر سقوط باستیل . و سپس در دانشگاه ستراسبورگ بھ تحصیل پرداخت

متزلزل شد، كلمنس را بھ دانشگاه ماینتس انتقال دادند، و او در آنجا بھ تحصیل حقوق بھ عنوان علم دارایي 
فرانسھ كوبلنتس را كھ مركز مھاجران ناآرام بود بھ تصرف  ١٧٩۴در . شغول شدو سوابق قضایي م

كلمنس كھ . اش پناه و زندگي راحتي در وین یافتند خانواده. درآورد، و تقریبًا ھمة امالك مترنیخ را ملي كرد
این . آورد جواني بلند اندام و ورزشكار و ظریف بود شیفتة الئونوره فون كاونیتس شد و دل او را بھ دست

ھاپسبورگ اتریش را با خانوادة بوربون فرانسھ پیوند داده   دختر ثروتمند نوة سیاستمداري بود كھ خانوادة
گاه با تصدیق یا تكذیب قطعي  از عروس خود فنون ظریفي از دیپلماسي آموخت، از جملھ اینكھ ھیچ. بود

شش صواب و تقوي تزیین كند و بدین خود را گرفتار و ملزم نسازد؛ مصادره و ضبط اموال را با پو
  .ترتیب، خود را براي اجراي حیل جنگي و گرفتن غنایم آماده سازد

در آنجا با . ، در سن بیست و ھشت سالگي، بھ عنوان سفیر در دربار ساكس منصوب شد١٨٠١در سال 
او را با سال رایزن و سخنگوي مترنیخ شد، و  گنتس مدت سي. فریدریش فون گنتس آشنایي پیدا كرد
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از آنجا كھ بھ عادات و آداب رژیم . مؤثرترین دالیل براي استقرار وضع موجود قبل از انقالب مجھز كرد
اي ھجدھسالھ اختیار كرد بھ نام كاتارینا باگراتیون، دختر سرداري   مند بود، معشوقھ سابق فرانسھ عالقھ

دختري براي كلمنس زایید و  ١٨٠٢رینا در كاتا. روسي كھ بزودي بازھم ذكري از او بھ میان خواھیم آورد
وین كھ تحت تأثیر فعالیت و كارداني او قرار گرفتھ بود او را بھ سفارت . گفتھ شد كھ از ھمسر اوست

وي طي سھ سال اقامت خود در پروس با تزار الكساندر اول مالقات ). ١٨٠٣(اتریش در برلین گماشت 
كرد چھ  ناپلئون ھرگز چنین امري را تصور نمي. ادامھ یافت كرد، و دوستي آنھا تا زمان سقوط ناپلئون

كاونیتس شخصي را بھ عنوان سفیر بھ   وي، پس از اوسترلیتز از دولت اتریش خواست كھ از خانوادة
. كنت فیلیپ فون شتادیون كھ در آن زمان وزیر امور خارجھ بود، مترنیخ را نزد او فرستاد. فرانسھ بفرستد

  .بھ پاریس رسید ١٨٠۶اوت  ٢ة كاونیتس در وسھ سال داماد سي

در این ھنگام یك نبرد نھسالة ھوشھا میان دیپلوماسي و جنگ آغاز شد، كھ در آن، دیپلمات ما با ھمكاري 
براي آنكھ زیاد در معرض دید ناپلئون نباشد و با چشمان نافذ وي مواجھ . آن سردار بھ موفقیت دست یافت

  نشود، و از 

چھ ھمواره ھمان بود كھ بود؛  -را برانگیزد، نھ آنكھ از نظر جسماني لذتي بھ او ببخشدھوش و ذكاوت او 
اما فراموش . داشت الجرم مترنیخ خود را با خانم لورژونو، ھمسر استاندار وقت پاریس سرگرم مي

وي ھمة رفت كھ فكر ناپلئون را بیازماید؛ مقاصد او را كشف كند؛ و بھ جستج كرد كھ از او انتظار مي نمي
. كرد ھریك از آن دو دیگري را ستایش مي. امكانات در جھت سوق دادن آنھا بھ طرف مصالح اتریش برآید

ناپلئون نیز » .كند تنھا مرد اروپاست كھ اراده و عمل مي«ناپلئون : بھ گنتس چنین نوشت ١٨٠۶مترنیخ در 
ضمن، آن مرد اتریشي با بررسي رفتار در این . دید كھ مانند ھوش خود او نافذ بود در مترنیخ فراستي مي

  .ھا آموخت تالران نكتھ

با رضایتي پنھاني محاصره شدن اتریش . وي درحدود سھ سال در پاریس بھ عنوان سفیر كبیر بھ سر برد
درصدد برآمد كھ مسلح شدن مجدد اتریش را بھ منظور كوشش دیگري در راه . دید بزرگ را در اسپانیا مي

از پاریس بیرون رفت؛ بھ  ١٨٠٩مھ  ٢۵در . پنھان كند، ولي در این امر موفق نشدخلع ناپلئون از او 
فرانسیس دوم در جبھھ پیوست؛ شاھد شكست اتریش در واگرام بود، شتادیون چون در ماجراجویي نظامي 

 ٨خود با شكست مواجھ شده بود، زمام سیاست را رھا كرد، و فرانسیس آن مقام را بھ مترنیخ سپرد، و در 
ونھ سالة خود را بھ عنوان وزیر خانواده سلطنتي  وشش سالگي وظیفة سي مترنیخ در سن سي ١٨٠٩اكتبر 

  .و امور خارجھ آغاز كرد

نزدیك بود او را خفھ . عاشقانة مترنیخ را در میز ھمسر خود یافت ، ژنرال ژونو چند نامة ١٨١٠در ژانویة 
ناپلئون با اعزام آن . در ماینتس بھ مبارزه بطلبد كند، و سوگند خورد كھ آن سفیر سركش را در دوئلي

این واقعھ ظاھرًا زیاني بھ شھرت مترنیخ و ازدواج او و . ژنرال و ھمسرش بھ اسپانیا بھ مرافعھ پایان داد
وي در ترتیب دادن ازدواج ناپلئون با ماري لویز مھیندوشس اتریشي . مقامش در دولت اتریش وارد نیاورد

ین نزدیكي میان فرانسھ و اتریش كھ روسیھ را بر خشم آورد محظوظ شد؛ افزایش شركت جست، و از ا
ناراحتي میان آن دو كانون قدرت را در اروپا نظاره كرد، و انتظار داشت كھ تضعیف ھر دو امپراطوري 

بھ بازیافتن سرزمینھاي از دست رفتة اتریش كمك كند، و این كشور مقام ارجمندي را كھ روزگاري در 
  .ن قدرتھاي معارض داشتھ بود باز یابدمیا

IV – وین  

زیستند كھ مخلوط نسبتًا سازشكاري از  در وراي دیوارھاي جنگ، مردم صلحجو و دوست داشتني وین مي
  -مجارھا، چكھا، اسلوواكھا، كروآتھا، فرانسویھا، ایتالیاییھا، لھستانیھا، روسھا، و اھالي موراویا  آلمانھا، 

  د مجموعًا یكصد و نو
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توانستند بھ پرستش قدیس حامي شھر در كلیساي قدیس شتفان  كاتولیك رومي بودند، و ھر وقت كھ مي
. بیشتر خیابانھا باریك بود، ولي بولوارھاي وسیع و سنگفرش شدة چندي نیز وجود داشت. پرداختند مي

اش و بیشتر  وادهانبوھي از ساختمانھاي با شكوه در باغ شونبرون گرد آمده بود كھ امپراطور و خان
گذشت، و تجارت و لذت را بھ  از كنار شھر مي» آبي«دانوب . داد ساختمانھاي دولتي را در خود جا مي

شد و پراتر نام داشت  پاركي كھ بھ طرف آن رودخانھ متمایل مي. آمیخت طرزي دوست داشتني درھم مي
ھاي شھر، جنگلھاي وین  دروازه درست در خارج از. راني و گردش پیر و جوان محلي بود براي كالسكھ

حالي را كھ عاشق درخت و قرارگاه مالقات و بوي شاخ و برگ و  قرار داشت كھ گردش كنندگان فرخنده
  .خواند آواز و چھچة پرندگان بودند بھ سوي خود مي

دون كھ چھ در حال انقالب و چھ ب –رویھمرفتھ اھالي وین مردمي آرام و خوشرفتار بودند، و با پاریسیھا 
زیستند؛ از ازدواج گریزان بودند؛ از اشراف تنفر داشتند؛ بھ پادشاه خود  آن، در حال ھیجان و تحرك مي

در وین اشراف نیز وجود داشتند . كامًال تفاوت داشتند –كردند؛  بردند؛ و در وجود خدا شك مي گمان بد مي
گذاشتند؛ بھ ثروت و مقام  ھا احترام مي هخواندند؛ بھ پیاد رقصیدند و آواز مي ولي آنھا در قصرھاي خود مي

در مقابل جنگجویان تجارت پیشة ناپلئون ) اگرچھ بھ طور غیر مؤثر(كردند؛ و دلیرانھ  خود افتخار نمي
كھ با تھیة ملزومات ارتش،   - وقوف از امتیاز طبقاتي در میان افراد باالي طبقة متوسط . سپردند جان مي

رسوم ملوك الطوایفي غیر فعال و تھیدست شده بودند، قرض دادن بھ دولتي  وام دادن بھ اشرافي كھ بر اثر
  .شدید بود  - اندوختند  خورد، ثروت مي جنگید و شكست مي كھ ھمیشھ مي

بیش از صد كارخانھ در وین یا در  ١٨١٠در سال . تشكیل یك طبقة زحمتكش در این زمان آغاز شد
تقریبًا ھمگي با دستمزدھایي  –و ھفت ھزار نفر زن و مرد  پیرامون آن ساختھ شده بود كھ در حدود بیست

بھ بعد  ١٨١١از . در آنھا بھ كار اشتغال داشتند –كرد  كھ فقط براي زیستن و تولید مثل آنھا كفایت مي
ھاي روغنكشي و كارگاھھاي شیمیایي ھوا را آلوده  رسید حاكي از اینكھ كارخانھ شكایتھایي بھ گوش مي

بھ سبب دسترسي بھ دریاي آدریاتیك در تریست و بھ وسیلة رودخانة دانوب كھ از صدھا تجارت . كنند مي
پس از اقدام ناپلئون در . ریخت رونق گرفت گذشت و بھ دریاي سیاه مي شھر و از جملھ بوداپست، مي

تجارت بھ منظور جلوگیري از ورود كاالھاي انگلیسي بھ قارة اروپا، و تسلط فرانسویان بر ایتالیا،  ١٨٠۶
  .و صنعت اتریش بھ موانعي برخورد كرد و صدھا خانواده گرفتار بیكاري و فقر و فاقھ شدند

امور مالي بیشتر در دست یھودیان بود كھ چون از كشاورزي و قسمت اعظم صنایع محروم بودند، در كار 
شكوه بعضي از بانكداران یھودي در اتریش از لحاظ عظمت و . معاملة پول ورزیده شده بودند

كردند؛ برخي از آنھا بھ صورت دوستان محبوب  دستگاھھایشان با خانوادة استرھازي رقابت مي
  امپراطوران درآمدند، و باالخره جمعي بھ عنوان منجیان 

پرستي بعضي از بانكداران یھودي آنھا را در سلك اشراف  یوزف دوم براي قدرداني از میھن. قرار گرفتند
فون آرنشتاین برود و با ھمسر زیباي آن بانكدار  ناتان  ًا میل داشت كھ بھ خانةامپراطور مخصوص. درآورد

ھاي مختلف  ایتسیگ بود كھ در رشتھ این زن ھمان فاني. بھ بحث دربارة ادبیات و موسیقي بپردازد
  .كرد رفت؛ و یكي از خوشایندترین سالنھا را در وین اداره مي صاحبنظر بود و زني با فرھنگ بھ شمار مي

اي اندك  شد كھ از لحاظ كفایت در حد متوسط بودند و از شرافت بھره دولت بھ دست نجبایي اداره مي
كند  از فساد اخالقي كامل دولت اتریش اظھار تأسف مي ١٨١٧ژوئیة  ٧مورخ   جرمي بنتم در نامة. داشتند

مسلح یا در دولت بھ  توانست در قواي ھیچ فرد عادي نمي. مأیوس است» مردمي شرافتمند«و از یافتن 
در نتیجھ، سربازان یا كارمندان انگیزة زیادي نداشتند كھ براي نیل بھ مقام باالتر بھ خود . مقامي بلند برسد

صفوف ارتش بھ وسیلة داوطلبان تنبل یا از طریق . زحمت بدھند یا خود را با خطراتي مواجھ سازند
بنابراین، . شد ان و جانیان و افراد افراطي پر ميكشي یا وارد كردن اجباري گدای سربازگیري با قرعھ

كھ در آن ھر سرباز عادي ممكن بود بھ  –عجبي نیست اگر چنین ارتشي مرتبًا از نیروھاي فرانسوي 
  .شكست بخورد –رھبري برسد و حتي بھ گروه دوكھاي ناپلئون بپیوندند 
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فرمانروایان ھاپسبورگ اصالح دیني را  .شد ارتش، پلیس، و عقاید مذھبي حفظ مي  نظم اجتماعي بھ وسیلة
از . رد كردند؛ بھ كلیساي كاتولیك وفادار ماندند؛ و بھ روحانیان آن، كھ خوب تربیت شده بودند، اتكا كردند
این افراد براي تعلیم در مدارس، سانسور مطبوعات، و تربیت ھر كودك عیسوي با این اصل مذھبي 

االھي مقدس است، و فقر و اندوه با تسلیتھا و  ھ عنوان یك حقكردند كھ سلطنت موروثي ب استفاده مي
معابد بزرگ مانند كلیساي شتفان و كلیساي كارل مراسم عبادت را با آواز و . ھاي ایمان قابل تحمل وعده

كرد كھ پروتستانھایي  داشت، و آیین قداس را چنان عالي اجرا مي بخور و دعاي دستھ جمعي برپاي مي
ھاي مذھبي، در ادوار معین،  دستھ. اكاني مانند بتھوون حاضر بودند براي آن آھنگ بسازندمانند باخ و شك

كرد، و براي وساطت رحمت  افتاد، خاطرات مربوط بھ شھیدان و قدیسین را تجدید مي درخیابانھا بھ راه مي
ي تصاویر گذشتھ از ترس از عذاب جھنم و بعض. شد جشنھایي برپا مي) مریم عذرا(وین   آفرین ملكة

  .مقدسان، مذھب كاتولیك تسلي بخشترین مذھبي بود كھ بھ بشر عرضھ شده است  نامطبوع شكنجة

در دانشگاھھاي وین، اینگولشتات و اینسبروك . آموزش ابتدایي و متوسطھ بھ دست كلیسا سپرده شده بود
مطبوعات سخت تحت كنترل بود؛ ھرگونھ نوشتة ولتر در مرزھاي . دادند معلمان دانشمند یسوعي درس مي

: شدند درت یافت ميصاحبان افكار آزاد و وارستھ از مذھب، بن. شد ھاي شھر متوقف مي كشور یا دروازه
رغم مساعي ماریا ترزیا در راه نابودي آنھا، باقي ماندند؛ ولي آنھا  بعضي از لژھاي فراماسوني، علي

  فعالیتھاي خود را محدود بھ مخالفت آرام با روحانیان 

اصالحات   و بھ برنامة –مخالفتي كھ حتي یك فردكاتولیك مؤمن احتماًال بھ آن اعتراضي نداشت  –كردند 
بدین ترتیب، موتسارت كھ فرد كاتولیك متعصبي بھ . پذیرفت اجتماعیي توجھ داشتند كھ امپراطور آن را مي

اصول اصالحات را . رفت عضو فراماسون بود؛ و یوزف دوم نیز بھ آن انجمن مخفي پیوست شمار مي
بھ نام انجمن افراطي مخفي دیگري . تصویب كرد، و بعضي از آنھا را بھ صورت قانون در آورد

باقي  –تأسیس كرده بود  ١٧٧۶كھ آدام وایسھاوپت، از یسوعیان سابق، در اینگولشتات در  –ایلومیناتي 
  .لئوپولد دوم مانند مادر خود ھمة انجمنھاي سري را ممنوع اعالم كرد. ماند، ولي فعالیت چنداني نداشت

نظم اجتماعي و خودداري از امور كلیسا وظیفة خود را در تربیت مردم جھت میھندوستي و صدقھ دادن و 
مؤسسات … . بینید ھرگز گدایي نمي«: چنین نوشت ١٨٠۴مادام دوستال در . داد جنسي بھ خوبي انجام مي

چیز از دولتي مشفق، عاقل، و مذھبي نشاني  ھمھ. شود خیریھ با نظم و ترتیب و سخاوت زیاد اداره مي
 –نسبتًا مستحكمي مبتني بود؛ ولي در میان طبقات باال اخالق جنسي در میان مردم عادي برزمینة » .دارد

گوید كھ بتھوون بھ عنوان  ثایر مي. سست بود –كردند و زنان، عاشق  كھ مردان معشوقھ اختیار مي
در زمان ما غیر معمول نیست كھ مردي با زني ازدواج نكند؛ ولي با او بھ عنوان ھمسر «: اعتراض گفت

آداب و رسوم . اما وحدت خانوادگي معمول بود، و قدرت پدر و مادر محفوظ» .زندگي مشتركي داشتھ باشد
نوشت كھ  ١٧٩۴اوت  ٢بتھوون در . دلپذیر و مطبوع بود، و با احساسات انقالبي چندان سازگاري نداشت

  » .زند بھ عقیدة من مادام كھ فرد اتریشي آبجو سیاه و سوسیس در اختیار دارد دست بھ شورش نمي«

داد كھ بھ جاي آنكھ كسان در فكر اصالح او برآیند، وسایل سرگرمي و تفریحش  ویني ترجیح ميفرد نمونة 
وي بھ سھولت پشیزھاي خود را در راه سرگرمیھاي ساده از قبیل تماشاي نیكلوس روگر . را فراھم سازند

اگر . دكر ماند خرج مي كرد از آتش مصون مي كھ ادعا مي» آن اسپانیایي غیر قابل اشتعال«یعني 
ھاي  در وین و پیرامون آن كافھ. كرد توانست مختصري پول بیندوزد، آن را صرف بیلیارد یا بولینگ مي مي

اسم كافھ از قھوه گرفتھ شده كھ در این روزگار با آبجو، كھ نوشابة مورد نظر بود،  –بسیاري وجود داشت 
رفت سري  كھ وضعشان رو بھ بھبود مي افرادي. باشگاھھایي نیز براي فقیران وجود داشت. كرد رقابت مي

افراد متمول پول . زدند؛ این سالنھا داراي اطاقھاي زیبا و باغھایي مصفا بود بھ سالنھاي آبجوخوري مي
رفتند، چھ در  مي  -و بیشتر شاید بھ سالن ردوتن   - دادند یا بھ بالماسكھ  ھا از دست مي خود را در قمارخانھ

حتي پیش از روزگار یوھان . نستند در یك زمان بھ رقص و پایكوبي بپردازندتوا آنجا صدھا زن و مرد مي
رقص با احتیاط و . كردند ، زنان و مردان ویني براي رقصیدن زندگي مي)١٨۴٩- ١٨٠۴(شتراوس 

توانست از برخورد بدن زن در  در این زمان بود كھ مرد مي. شكوھمند مینوئت جاي خود را بھ والس داد
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ش ارتعاش لذت بخشي بشود؛ او را بھ حركت درآورد؛ و بچرخاند و از ھمین جاست حین رقص، دستخو
  كھ این 

  .آورد كرد، ولي چندان سختگیري ھم بھ عمل نمي البتھ كلیسا بھ جاي خود اعتراض مي

V- ھنر  

ھاي فوري گرفتھ تا درامھاي  از طرحھاي دوپشیزي بر روي صحنھ –تئاتر در وین در تمام مراحل 
قدیمیترین تماشاخانة منظم كارنتنرتور بود كھ بھ . پیشرفت كرد –مكانھا و دكورھاي مجلل  كالسیك در

، )١٧٢۶متوفا در (ساختھ شده بود، در اینجا بود كھ یوزف آنتون سترانیتسكي  ١٧٠٨توسط شھرداري در 
ایتالیایي، شخصیتي بھ نام ھانسوورست، یا یان بولوني، ساخت كھ دلقكي مضحك بود، و  آرلكنبراساس 

آور و دوست داشتني خود را در وجود او متجلي  آلمانیھاي شمال و جنوب شوخ طبعیھا، حركات خنده
ا زیر نظر یوزف دوم سرپرستي عالیة بورگ تئاتر ر ١٧٧۶در . دادند ساختند و مورد تمسخر قرار مي مي

گونھ  نماي كالسیك سردر این تئاتر مبین آن بود كھ در آن ھمھ. خود گرفت و كمكھایي بھ آن اعطا كرد
تئاتر (وین - در- ان –مجللتر از ھمھ، تئاتر . بھ موقع اجرا گذاشتھ خواھدشد –اعم از قدیم و جدید  –نمایش 

و وي ھمان كسي  –ساختھ شد  ١٧٩٣در در بود كھ بھ وسیلة یوھان امانوئل شیكان) در كنار رودخانة وین
. موتسارت را تھیھ، و خود نقش پاپاگنو را ایفا كرده است) ١٧٩١(اثر   است كھ متن اپراي ني سحرانگیز،

گردانھاي آن زمان از آن آگاھي داشتند مجھز ساخت، و  وي تئاتر خود را با كلیة وسایل مكانیكي كھ صحنھ
داشت؛ و ھمو بود  گذشت بھ شگفتي وا مي اي مھیجي كھ از حد واقعیت ميھ تماشاچیان را با مناظر و صحنھ

  .كھ اپراي فیدلیو اثر بتھوون را براي نخستین بار در تماشاخانة خود بھ معرض نمایش درآورد

 ١٧٨٩این ھنر، معماري نبود؛ زیرا كھ اتریش در حدود . كرد تنھا یك ھنر بود كھ بادرام در وین رقابت مي
ادبیات ھم نبود، زیرا كھ كلیسا بر بالھاي نبوغ بیش از . اروك خود را بھ پایان رسانده بودعصر طالیي ب
استاد شعر و نثر غنایي اتریش ھنوز فرا ) ١٨٧٢- ١٧٩١(كرد، و عصر گریلپارتسر  حد سنگیني مي

ھم در ؛ ھمانطور كھ امروز »كنند مردم زیاد مطالعھ نمي«در وین، مادام دوستال نوشت كھ . نرسیده بود
ساخت؛ و ھم  بعضي شھرھا مرسوم است، یك روزنامھ نیازمندیھاي ادبي جامعھ را برطرف مي

  .وینرتسایتونگ عالي بود و ھم وینر تسایتشریفت

ھمانگونھ كھ در خور مردمي بود كھ خانة خود را  –در اتریش و آلمان . این ھنر عالي وین موسیقي بود
اي تلقي شود، ھنري ذوقي و  بیش از آنچھ كاري در سطح افراد حرفھموسیقي  –دانستند  منبع و دژ تمدن مي

  خانگي بھ شمار رفت 

گاه براي  گاه. توانستند یك كوارتت اجرا كنند ھا مي اي داراي آالتي موسیقي بود؛ حتي بعضي خانواده شده
روي ھمگان در  شد؛ ولي كنسرتھایي كھ بھ پرداختند، كنسرتي تشكیل مي اي مي مشتریاني كھ قبًال ورودیھ

با وجود این، وین پر از موسیقیدانھایي بود كھ، بر اثر . شد قبال پرداخت ورودیھ باز باشد بندرت تشكیل مي
  .ماندند كثرت، تعداد زیادي از آنان گرسنھ مي

ماندند؟ بیشتر از راه قبول دعوتھاي خصوصي جھت نواختن در منازل؛  پس موسیقیدانان چگونھ زنده مي
بھ اشراف و روحانیان یا بازرگانان  –با یا بدون ترتیب دادن قبلي دستمزد  –اي آھنگھاي خود یا، با اھد

. عشق بھ موسیقي، نواختن، و حمایت از آن، طي دو قرن، سنت فرمانروایان ھاپسبورگ شده بود. متمول
د موسوم بھ سنت مزبور در این دوره شدیدًا بھ وسیلة یوزف دوم، لئوپولد دوم، و فرزند جوان لئوپول

خانوادة . ، كھ ھم شاگرد بتھوون و ھم حامي او بود، ادامھ یافت)١٨٣١-١٧٨٨(مھیندوك رودولف 
بھ طوري كھ ذكر شد، پرنس میكلوش یوزف . كردند استرھازي، در طي چندین نسل از موسیقي حمایت مي

نگاه » مجارستانورساي «سال بھ عنوان رھبر اركستر در قصر استرھازي  ھایدن را سي) ١٧٩٠-١٧١۴(
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بتھوون را استخدام كرد تا براي ) ١٨٣٣-١٧۶۵(او پرنس میكلوش نیكوالئوس استرھازي  نوة . داشت
دوست صمیمي و حامي ) ١٨١۴-١٧٣۵(پرنس كارل لیخنوفسكي . اركستر خانوادگي او آھنگ بسازد

خانوادة قدیمي بوھمي،  لوبكوویتس، از یك پرنس فران. بتھوون شد، و تا مدتي او را در قصر خود جاي داد
این افتخار را داشت كھ در رساندن كمك مالي بھ بتھوون تا زمان مرگ او با مھیندوك رودولف و كنت 

را بیفزاییم كھ وي بیش ) ١٨٠٣- ١٧٣۴(بھ این عده باید نام بارون گوتفرید فون شویتن . كینسكي سھیم باشد
ھمو . كرد مھارت خود شغل و حامي براي آنھا پیدا مياز آنچھ بھ موسیقدانان كمك مالي كند، با فعالیت و 

بود كھ راه لندن را بھ روي ھایدن گشود؛ و بتھوون سمفوني اول خود را بھ او ھدیھ كرد؛ سپس انجمن 
این انجمن متشكل از بیست و پنج تن از نجبا بود كھ متعھد شده بودند فاصلة . موسیقي وین را بنیاد نھاد

ھمت و اقدام چنین مرداني موجب آن شد كھ . ران موسیقي و شنوندگان را پركنندمیان آھنگسازان، و ناش
حتي بدخوترین آھنگساز از لحاظ تاریخ موسیقي جاودانھ شود، و بھ صورت استاد موسیقي بدون معارض 

  .قرن نوزدھم درآید

   

  

  موزة تاریخ طبیعي، پاریس. بارون ژرژ ـ لئوپولد كوویھ: پالك چیني

   ھشتمفصل بیست و 
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  بتھوون

١٨٢٧- ١٧٧٠  

I - ١٧٩٢-١٧٧٠: جواني او در بن  

كولن بود، و كولن یكي از  برگزینندةسر اسقف   - مقر امیر  بن. تولد یافت ١٧٧٠دسامبر  ١۶وي در 
رفت كھ قبل از آنكھ ناپلئون آنھا را از قلمرو روحانیون بیرون بكشد،  امیرنشینھاي راینالند بھ شمار مي

تحت تسلط سراسقفھاي كاتولیكي قرار داشت كھ غرق در حطام لذات دنیوي، و متمایل بھ حمایت از 
. فري بن وابستھ بھ تشكیالت امیر برگزیننده بودن ٩,۵۶٠قسمت اعظم جمعیت . ھنرمندان خوشرفتار بودند

خواند، و پدرش، یوھان وان بتھوون با  آواز مي پدربزرگ بتھوون در گروه ھمسرایان امیر با صداي بم
) Van(لفظ وان . اي نزدیك لوون مھاجرت كرده بود خانوادة او اصًال ھلندي بود، از دھكده. صداي زیر

عنوان اشرافي یا ) de(یا فرانسوي دو) Von(، و برخالف آلماني فون ھلندي حاكي از محل زادگاه است
ھم پدربزرگ متمایل بھ میگساري شدید بود و ھم پدرش، و بخشي از این عادات ھم . باشد نجیبزادگي نمي

  .بھ آھنگساز بھ ارث رسید

رش آشپزي در ارنتس یوھان وان بتھوون با بیوة جواني بھ نام ماریا ماگدالنا كوریخ الیم، كھ پد ١٧۶٧در 
وي چنان مادري شد كھ، بھ سبب قلب مھربان و رفتار خوش، مورد عالقة . برایتشتاین بود، ازدواج كرد

آنھا كھ . ماریا ھفت فرزند آورد كھ چھار تن از آنھا در كودكي درگذشتند. شدید پسر نامدارش قرار گرفت
و نیكوالئوس ) ١٨١۵- ١٧٧۴(، كاسپاركال باقي ماندند عبارت بودند از سھ برادر بھ نامھاي لودویگ

  ).١٨۴٨- ١٧٧۶(یوھان 

  و این تنھا ممر عایدي  –گرفت  فلورن حقوق مي ٣٠٠» تنورخوان دربار امیر برگزیننده«پدرش، بھ عنوان 

پدر . جوان طوري نبود كھ از او یك جنتلمن بسازد؛ و الجرم تا پایان عمر، خشن و سركش باقي ماند
اي از آن كودك افزایش دھد، فرزند چھارسالة  را با ساختن اعجوبھ  درآمد خانواده بتھوون كھ آرزوداشت

ظاھرًا آن . كرد كھ طي روز، و گاھي شبھا، بھ تمرین پیانو یا ویولن بپردازد خود را ترغیب یا مجبور مي
و را با انضباط بایستي ا مي) بنا بھ گفتة شاھدان متعدد(و . اي بھ موسیقي نداشت كودك، در بدو امر، عالقھ

این شكنجھ نتیجھ داد، و كودك بھ . شد شدیدي بھ كار بگمارند، چندانكھ گاھي اشك از چشمش سرازیر مي
در ھشت سالگي، با شاگرد دیگري در یك . باخت كھ بھ بھاي آن ھمة ساعات دردناك تمام شده بود ھنري دل

در ھر . الي آن معلوم نشده است، كھ نتیجة م)١٧٧٨مارس  ٢۶(كنسرت عمومي، بھ نواختن پرداخت 
صورت، پدرش تشویق شد كھ آموزگاراني استخدام كند تا لودویگ را بھ دقایق عالیتر موسیقي رھنمون 

  .شوند

رفتھ و آن اندازه الیتني آموختھ  اي مي شود كھ بھ مدرسھ گفتھ مي. گذشتھ از این، آموزش رسمي چنداني ندید
كھ (بھ اندازة كافي ھم فرانسوي یاد گرفت . ابتكارات بامزة التیني بھ كار بردھاي خود  كھ بتواند در نامھ

اما ھرگز یاد نگرفت كھ . توانست آن را بھ طور قابل فھم بنویسد و مي) زبان اسپرانتوي آن روزگار بود
اما . داد گذاري را بھ خود مي امالي كلمات را در ھیچ زباني درست بنویسد، و بندرت زحمت استعمال نقطھ

آمیز مطالعات خود  تعدادي كتاب خوب، از داستانھاي سكات گرفتھ تا اشعار فارسي، خواند و قطعات حكمت
دوست داشت كھ بالبداھھ بنوازد، . ھاي خود یادداشت كرد، تنھا ورزش او در انگشتانش بود را در دفترچھ

  .توانست با او رقابت كند و در این بازي فقط آپت فوگلر مي
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فرزند جوان ماریا ترزیا بھ نام ماكسیمیلیان فرانسیس بھ عنوان برگزینندة كلون تعیین شد، و در  ١٧٨۴در 
» ترین مرد اروپا فربھ«وي مرد مھرباني بود، بھ غذا و موسیقي عالقة بسیار داشت، و . بن اقامت گزید

ده سال داشت در آن بتھوون كھ در آن زمان چھار. در عین حال یك اركستر سي و یك سازي ترتیب داد. شد
در سال ) ؟٧۵٠(گولدن  ١۵٠با حقوق » زن دربار معاون ارگ«نواخت، و نیز بھ عنوان  اركستر ویوال مي

استعدادش «اند نوشتھ شده است كھ وي  بھ امیر برگزیننده داده ١٧٨۵در گزارشي كھ در سال . استخدام شد
  ».خوب، رفتارش خوب، اما فقیر است

رفتار خوب و لیاقت روزافزون آن جوان باعث شد كھ امیر  جنسي،بارة ماجراھاي رغم گفتگوھایي در  علي
تا بھ وین سفر كند و دربارة آھنگسازي تعلیمات الزم را ) ١٧٨٧(برگزیننده پولي در اختیار وي قرار داد 

  كمي پس از ورودش، موتسارت با او مالقات كرد، و بھ. فراگیرد

ALIGN="JUSTIFY"<نواختن او گوش داد، و از او ستایشي بھ عمل آورد كھ بیشتر نومید كننده بود .
بتھوون كھ بھ این بدگماني پي . چھ ظاھرًا چنین پنداشتھ بود كھ بتھوون آن قطعھ را مدتھا تمرین كرده است

موتسارت از شدت ابتكار و . بھ او بدھد اریاسیونوبراي   است كھ روي پیانو تميبرده بود از موتسارت خو
مواظب او باشید؛ روزي بھ دنیا چیزي «: حیرت افتاد، و بھ دوستان خود گفتقوت انگشتان آن جوان بھ 

ظاھرًا . ؛ ولي این قصھ بیشتر رنگ شایعھ دارد»عرضھ خواھد كرد كھ دربارة آن حرفھا خواھند زد
، و خبر ١٧٨٧مھ  ٢٨موتسارت درسھایي بھ آن جوان داده است، ولي مرگ لئوپولد پدر موتسارت در 

لودویگ شتابان بھ بن بازگشت، و در ھنگام مرگ مادرش . وون این رابطھ را قطع كرداحتضار مادر بتھ
  . بر بالین او بود) ژوئیھ ١٧(

اي بھ امیر برگزیننده نوشت و فقر و فاقة   پدرش كھ صداي زیر خود را مدتھا پیش از دست داده بود نامھ
داده باشد، اثري از آن برجاي نمانده اگر ھم امیر جوابي . شدید خود را شرح داد و از او كمك خواست

خود لودویگ با آموختن  ١٧٨٨در . ھمسرایان بھ یاري او شتافت  است؛ ولي آواز خوان دیگري در دستة
مادر بیوه و ثروتمند و تربیت . فون برونینگ و برادرش لورنتس درآمدي تحصیل كرد پیانو بھ الئونوره 

گونھ بھ وجود  در میان فرزندان خود پذیرفت؛ رفاقتھایي كھ بدین شدة آنھا آن معلم جوان را با تساوي كامل
  .ھاي تند اخالقي بتھوون را اصالح كرد اي جنبھ آمد تا اندازه

نیز بھ حال بتھوون مفید بود، زیرا كھ او، ھم خود ) ١٨٢٣-١٧۶٢(والدشتاین  مھرباني كنت فردیناند فون
وي چون از تھیدستي . نزدیك امیر برگزیننده بود رفت و ھم از دوستان موسیقیدان خوبي بھ شمار مي

كرد كھ از طرف امیر  فرستاد، و وانمود مي گاه ھدایایي بھ صورت پول نزد او مي بتھوون آگاھي یافت، گاه
، كھ نام او را بر تارك دارد، بھ وي )ماژور در سي ۵٣اوپوس (بتھوون بعدھا سونات پیانوي خود . است

  .اھدا كرد

ھنگام بیش از پیش بھ كمك نیاز داشت، زیرا پدر نومیدش تن بھ میگساري داده و بھ  لودویگ در این
بتھوون اگر چھ نوزده  ١٧٨٩در سال . زحمت از بازداشت، بھ جرم مزاحمت براي مردم، نجات یافتھ بود

بر طبق . سال بیش نداشت مسئولیت برادران جوان خود را تقبل كرد، و سرپرست قانوني خانواده شد
، یوھان وان بتھوون از خدمت معاف شد، و مقرر گشت كھ نیمي از )نوامبر ٢٠(ان امیر برگزیننده فرم

بتھوون ھمچنان مبلغ مختصري بھ . رایش تالر حقوقش بھ وي داده شود و نیم دیگر بھ پسر ارشدش ٢٠٠
  .داشت عنوان پیانیست عمده و ارگ زن دوم دراركستر امیر دریافت مي

را كھ تازه ساختھ بود بھ وي  كانتاتبتھوون یك . بر سر راه خود بھ سوي زادگاھش وین در بن توقف كرد
ساعد این شاید خبر این ستایش بھ گوش امیر رسید كھ وي با نظر م. تقدیم داشت، و ھایدان آن را ستود

پیشنھاد را پذیرفت كھ بتھوون جوان جھت تحصیل در وین ھمراه ھایدن بھ آنجا برود، و ھمچنان تا چند ماه 
احتماًال كنت فوق والدشتاین بود كھ این . حقوق خود را بھ عنوان نوازنده در دستگاه امیر دریافت دارد

م لودویگ این یادداشت خداحافظي را وي در آلبو. موقعیت را براي دوست جوان خود آماده ساختھ بود
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پروراندید عازم سفر بھ وین  بتھوون عزیز، شما براي تحقق آرزویي كھ آن را مدتھا در سر مي«: نوشت
گرید و  ھنوز بر مرگ محبوب خود مي] وفات یافتھ بود ١٧٩١دسامبر  ۵كھ در [نبوغ موتسارت . ھستید

دوست واقعي شما . را از دست ھایدن دریافت بدارید ساعیانھ بكوشید و روح موتسارت… . كند زاري مي
  ».والدشتاین

طولي نكشید كھ قواي . ترك كرد ١٧٩٢بتھوون بن و پدر و خانواده و دوستان را در حدود اوایل نوابر 
  .انقالبي بن را اشغال كردند؛ امیر برگزیننده بھ ماینتس گریخت؛ و بتھوون دیگر ھرگز بن را ندید

II – ١٨٠٢-١٧٩٢: اژديپیشرفت و تر  

بتھوون چون بھ وین رسید، شھري را دید پر از موسیقیداناني كھ در جستجوي حامي و شنونده و ناشر با 
كنند؛ و در جوان از بن آمده اثري از لطف و  یكدیگر در رقابتند و بھ ھر تازه واردي چپ چپ نگاه مي

رو بود؛  و آبلھ) خواند مي مورن استرھازي او را آنتو(چرده  بتھوون كوتاه قد، چاق و سیھ. بینند مھرباني نمي
پوشاند؛ بیني او پھن و مسطح بود و چشماني عمیق و مبارز  دندانھاي پیشین باالیش دندانھاي پایین را مي

قیافة وي طوري نبود . كشید را یدك مي» وان«گذاشت و عنوان  يبود و كاله گیس م» گرد كلھ«جوداشت؛ 
  .كھ باعث محبوبیت او نزد مردم یا رقیبان شود ولي بندرت بدون دوستي مساعد بود

  از آنجا كھ اشكاالتي از بابت سھم ). ١٧٩٢دسامبر  ١٨(پس از چندي خبر رسید كھ پدرش مرده است 

گذشتھ «: امیر با مضاعف كردن آن سھم بھ وي پاسخ داد و نوشت. اي نزد امیر فرستاد دریافت آن، عریضھ
یعني براي كارل و یوھان كھ آنھا (» .براي تحصیل برادرانش دریافت خواھد داشت… از این، سھ كیل غلھ

در  ١٧٩٣مھ  ٢٢بتھوون، سپاسگزار از این نعمت تصمیم خود را اتخاذ كرد، در ). ھم بھ وین رفتھ بودند
عیب  –آدم شریري نیستم «: چنین نوشت) اثر شیلر(كارلوس  استفاده از كلمات كتاب دونآلبوم دوستي با 

اگر چھ احساسات شدید و سركش ممكن … جنایتم این است كھ جوانم –من این است كھ خوني گرم دارم 
تا حد امكان خوبي كند؛ «وي تصمیم گرفت كھ . »است اسرار درونم را فاش سازد، ولي قلبم مھربان است

  ».آزادي را بیش از ھمھ چیز دوست داشتھ باشد؛ ھرگز حقیقت را، حتي در برابر پادشاه انكار نكند

براي ) دالر؟ ٣۵(چھارده فلورن  ١٧٩٢در ماه دسامبر : ھاي خود را صبورانھ بھ حداقل كاھش داد ھزینھ
غذا با «؛ )شش سنت( »كرویتسر ١٢خوراك، ھر بار «خانھ؛ شش فلورن براي كرایة یك پیانو؛  كرایھ

اشاره شده كھ برایش دو  Haidnدر یادداشت دیگري چندین بار بھ ). دالر؟؟ ١۶.٢۵(» فلورن ۶.۵شراب، 
داده پول كمتري  ظاھرًا ھایدن براي درسھایي كھ بھ وي مي. داشتھ است خرج برمي) چند سنت( گروشن

اما رفتھ رفتھ كھ . پذیرفت مي تا مدتي دانشجوي جوان اصالحات استاد را خاضعانھ. كرده است مطالبھ مي
درسھا ادامھ یافت، ھایدن دیگر نتوانست انحرافات گزارش شدة بتھوون را از اصول سنتي آھنگسازي 

، بتھوون استاد پیر خود را ترك گفت، و سھ بار در ھفتھ براي فراگرفتن ١٧٩٣در اواخر سال . بپذیرد
این شخص یوھان  –، نزد مردي رفت كھ بھ عنوان استاد موسیقي بیشتر مشھور بود تا آھنگساز آنكنترپو 

در ھمان زمان، سھ بار در ھفتھ نیز، براي تمرین ویولن، نزد ایگناتس . گئورگ آلبر ختسبرگر نام داشت
حساس كرد ھمة آنچھ را كھ الزم دارد از آلبرختسبرگر فرا ، پس از آنكھ ا١٧٩۵در . رفت شوپانتسیگ مي

گرفتھ است، از آنتونیوسالیري، كھ در آن زمان مدیر اپراي وین بود، تقاضا كرد كھ بھ وي تعلیماتي در 
بتھوون خود را بھ عنوان یكي از آنھا معرفي كرد . گرفت سالیري از شاگردان تھیدست پول نمي. آواز بدھد

چھارتن استاد او وي را شاگردي سختگیر دانستند كھ آكنده از عقاید شخصي بود، و از ھر . و قبول شد
تصور این موضوع سخت نیست كھ . شد اباداشت ھاي موسیقي كھ بھ او عرضھ مي قبول رسمیت نظریھ

كھ تا سال (» بابا ھایدن«ھایي بھ  ھاي غیر عادي و پر سر و صداي آھنگھاي بتھوون چھ ضربھ جنبھ
  .زده است) دگي كردزن ١٨٠٩
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بھ  ١٧٩۴وي در  –و شاید ھم بھ سبب ھمین انحرافات  –رغم انحرافات بتھوون از راھھاي معمول  علي
پیروز شده بود؛  ھارپسیكوردپیانو در نبرد با . عنوان یكي از جالبترین پیانو نوازان در وین مشھور شد

موتسارت نیز آن را . با پیانو در انگلیس شروع بھ تكنوازي كرده بود ١٧۶٨یوھان كریستیان باخ در 
.از او پیروي كرد؛ و موتسیو كلمنتي كنسرتوھایي براي پیانو ساخت ١٧٨٠پذیرفت؛ و ھایدن در 

امل برد، اگر چھ استفاده از نوازي استفادة ك بتھوون از قدرت پیانو و نیروي خود مخصوصًا در بدیھھ
: فردیناند ریس، كھ ھم شاگرد ھایدن بود و ھم شاگرد بتھوون، بعدھا گفت. شد چاپي ھم مانع سبك او نمي نت
نوازي بدان نایل آمد  اي كھ بتھوون در بدیھھ از ھنرمنداني كھ بھ كارشان گوش دادم ھیچ یك بھ مرتبھ«

دادند، بلھوسیھایي كھ خود را تسلیم آنھا  تحت فشار قرار مي در وي، انبوه عقایدي كھ او را. رسند نمي
  ».كرد، تنوع طرز عمل، و دشواریھا پایان ناپذیر بود مي

زندگینامة   بنا بر گفتة شیندلر، نویسندة. كردند حامیان موسیقي از او در آغاز بھ عنوان پیانیست تمجید مي
بتھوون را نزد «یتن، میزبان، پس از پایان برنامھ، بارون فوق شو  بتھوون، در یك كنسرت شبانھ در خانة

پرنس كارل » .باخ را بھ عنوان دعاي شب بنوازد فوگخود نگاه داشت و او را ترغیب كرد كھ چند 
اي بھ بتھوون عالقھ داشت كھ او را مرتب  بھ اندازه –ین اي برجستة و موسیقیدان غیر حرفھ –لیخنوفسكي 

اش  كرد، و مدتي ھم از او بھ عنوان مھمان در خانھ براي شركت در مجالس موسیقي جمعة خود دعوت مي
توانست خود را با اوقات غذاي پرنس منطبق سازد، و ھتلي را كھ در  اما بتھوون نمي. پذیرایي كرد

پرشورترین حامیان لقبدار آھنگساز، پرنس لوبكوویتس بود كھ خود . یح دادمجاورت خانة پرنس بود ترج
. كرد رفت، و تقریبًا ھمة درآمد خود را صرف موسیقي و موسیقیدانان مي پیانو نوازي عالي بھ شمار مي

اي كھ با بتھوون داشت، سالھا بھ او كمك كرد و اصرار بتھوون را در  رغم اختالف سبك و سلیقھ  وي علي
خانمھاي این نجباي نیكوكار و . آید بھ دل نگرفت ن كھ بایستي از لحاظ اجتماعي با او یكسان بھ شمار ميای

گرفتند و مورد عتاب و خطاب  بردند، از او درس پیانو مي حامیان ھنر از استقالل غرورآمیز او لذت مي
ھم . عشقبازي كند –ز طریق نامھ ا –دادند كھ با آنھا  شدند؛ و بھ آن مرد مجرد تھیدست اجازه مي واقع مي

پذیرفتند و تا حد اعتدال او را از پاداش  كرد مي آنان و ھم شوھرانشان آثاري را كھ بتھوون بھ آنھا ھدیھ مي
  .ساختند برخوردار مي

از پراگ و برلین بھ  ١٧٩۶تا این موقع شھرت او تنھا بھ عنوان پیانونواز بود، ولي در دیداري كھ بھ سال 
 ١٧٩۵اكتبر  ٢١در . ساخت در این ضمن، آھنگ ھم مي. بھ منزلة استاد موسیقي تلقي شد عمل آورد

انتشار داد كھ یوھان كرامر پس از نواختن آنھا تریو بزرگ  سھاوپوس شمارة یك خود را تحت عنوان 
بتھوون، كھ » .دھد این مردي است كھ وجودش سوگ مارا در مرگ موتسارت تسكین مي«: اظھار داشت

رغم ھمة  علي! باید شجاع بود«: تیجة این ستایش برانگیختھ شده بود، در دفتر یادداشت خود نوشتدر ن
نباید كاري ناتمام . امسال باید سرنوشت مرد كامل تعیین شود… . ضعفھاي بدني، روحم غالب خواھد شد

  ».بماند

وان، پس از طرد اتریشیھا این سردار ج. ناپلئون، پنھاني، نخستین بار وارد زندگي بتھوون شد ١٧٩٧در 
پایتخت ھنر و موسیقي . شد از لومباردیا، قواي خود را از فراز كوھھاي آلپ گذرانده، بھ وین نزدیك مي

در این زمان ھایدن سرود ملي اتریش را . غافلگیر شده دفاع خود را بالبداھھ با اسلحھ و سرود آغاز كرد
: ؛ و بتھوون سرود جنگي دیگري ساخت»را، حفظ كندخدا امپراطور فرانتس، امپراطور خوب ما«: ساخت

این تصانیف با روح بعدھا ارزش چندین فوج را پیدا كرد، ولي ناپلئون » .ما مردم آلماني بزرگي ھستیم«
  .آور را بھ زور بر اتریش تحمیل كرد را تكان نداد؛ والجرم صلحي شرم

ین آمد، و با برافراشتن پرچم سھ رنگ انقالبي سال بعد، ژنرال برنادوت بھ عنوان سفیر جدید فرانسھ بھ و
بتھوون كھ صریحًا عقاید جمھوریخواھانة خود را بر زبان . فرانسھ از بالكن خود، مردم را وحشتزده كرد

ظاھرًا . شد آورده بود علنًا ستایش خود را از بوناپارت اعالم داشت، و غالبًا در ضیافتھاي سفیر دیده مي
  .نیف آھنگي در ستایش ناپلئون را بھ بتھوون القا كردبرنادوت بود كھ فكر تص
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اثر سیزدھم خود تحت عنوان  ١٧٩٩لودویگ كھ در فكر پول درآوردن از منابع نزدیكتري بود در 
بھ  -یا در انتظار آن مراحم-براي سپاسگزاري از مراحم پرنس لیخنوفسكي» انگیز سونات بزرگ رقت«

تا شغل «: گولدن بھ بتھوون، عكس العمل نشان داد و اضافھ كرد۶٠٠پرنس نیز با اعطاي . وي اھدا كرد
. شد، و گویي بستگي مختصري با موتسارت داشت این سونات بھ سادگي آغاز مي» .مناسبتري پیدا كنیم

 ھامركالویرآمد كھ در مقایسھ با پیچیدگي و قدرت تقریبًا مھاجم سوناتھاي  سپس بھ صورت دشواري در مي
  .آید بھ نظر ساده مي» آپاسیوناتا«یا 

نیز در زمرة كارھاي سادة او ) ١٨٠١(دیزمینور » سي«در » سونات مھتاب«و ) ١٨٠٠(سمفوني اول 
ظاھرًا قصد . نامید» ھ فانتزيسونات نیم«بتھوون بھ قطعة اخیر این نام مشھور را نداد، بلكھ آن را . بودند

درست است كھ وي آن را بھ كنتس جولیا گویتچاردي، . نداشت كھ آن را بھ صورت آھنگي عشقي درآورد
  ھاي غیر  یعني بھ كسي اھدا كرد كھ در شمار االھھ

  .رؤیاھاي او بود، ولي آن را بھ مناسبت دیگري تصنیف كرده بود كھ بھ این االھھ اصال ربطي نداشت

اي  تعلق دارد، و آن وصیتنامھ ١٨٠٢انگیزترین و جالبترین اسناد تاریخ موسیقي بھ سال  از شگفت یكي
سري است كھ در ھایلیگنشتات تنظیم و پس از مرگ بتھوون در میان اوراق او دیده شد، و فقط با مقایسھ 

سبكروحي،  -داشت در جواني او، در اخالقش، صفات دلپذیر فراواني وجود. با اخالق او قابل فھم است
مانند آموزگارش (طبعي، عالقة زیاد بھ تحصیل، آمادگي جھت كمك؛ و بسیاري از دوستان او در بن  شوخ

رغم تلخي روز  علي) والدشتاین برونینگ، حامي او كنت فون كریستیان گوتلوپ نیفھ، شاگردش الئونوره فون
ن خود را یكي پس از دیگري رنجاند، تا آنكھ او در وین دوستا. افزون او در زندگي بھ او وفادار ماندند

با این حال، ھنگامي كھ شنیدند در حال مرگ است، بازگشتند و ھرچھ در قوه داشتند براي . تقریبًا تنھا ماند
  .تخفیف آالم او بھ كار بردند

آن نخستین محیط زندگي چنان او را رنجیده خاطر ساخت كھ ھرگز نھ آن را از خاطر برد، و نھ عامالن 
كنندة خود، یا شرمساري دیدن پدر خویش را بھ ھنگام تسلیم شدن او بھ  فقر پر زحمت و ناراحت. را بخشید

خود او نیز، بھ نسبتي كھ روزگار او را . توانست از یاد ببرد و ببخشاید ناكامي و میگساري ھرگز نمي
موجب ) سانتیمتر ١۶۴(او در وین قد. شد ساخت، بتدریج تسلیم فراموشي ناشي از شراب مي متأثر مي

صورتش تا نزدیك . انبوه، آشفتھ، و زبر داشت مویي. اش گیرا و مطبوع نبود شد، و چھره گویي مي لطیفھ
تراشید كھ بلندي آن بھ بیش از یك سانتیمتر  اش مودار بود، و گاھي ریشش را آنقدر نمي چشمان فرو رفتھ

  »!كشد ة نحسي مثل من دارد، چھ عذابي ميكسي كھ قیاف!خدایا«: فریاد زد ١٨١٩در . رسید مي

اي براي كارھاي بزرگ بود، ولي پس از چند سال اول زندگي در وین،  این نقایص جسماني احتماال انگیزه
آدم كثیفي ھستم، «: چنین نوشت ١٨٠١آوریل  ٢٢در . موجب بیدقتي در لباس و بدن و اطاق و رفتار او شد

بھ اندازة كافي پول » .كھ چیزھایم ھیچ وقت داراي نظم و ترتیب نیستشاید تنھا عالمت نبوغ من این است 
افتاد، و بندرت كسي را نگاه  آورد كھ مستخدماني داشتھ باشد، ولي پس از چندي با آنھا در مي بھ دست مي

گفت و گاھي با آنھا  بھ افراد طبقات باال گاھي تملق مي. با افراد زیردست خود خشن بود. داشت مي
شد  در ارزیابي رقیبان خود بیرحم بود، و پاداش این عمل آن مي. كرد ھ و حتي گستاخانھ رفتار ميمغروران

كرد، ولي بھ بعضي از آنھا بھ  دربارة شاگردان خودسختگیري مي. كھ آنھا تقریبًا ھمگي از وي تنفر داشتند
  .داد رایگان درس مي

دانست، ولي با مھر و شفقت، برادرزادة  ایھ مياز نوع بشر تنفر داشت و ھر فردي را اساسًا پست و فروم
بھ طبیعت مھر و محبتي . داشت كرد، و ھر شاگرد زیبارویي را دوست مي مزاحم خود كارل را عفو مي

  چون و چرا داشت، و حال  بي
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شد، ولي تقریبًا بھ ھمان اندازه حاالت شادي ناھنجاري  بیشتر اوقات گرفتار حاالت مالیخولیا مي. بست نمي
ھاي شمارة  مانند نامھ«كرد  اي مي مالحظھ غالبًا شوخیھاي بي. داد بھ او دست مي - با یا بي نشئة شراب- مھ

برد، گاھي القاب  كرد، و جناس لفظي بھ كار مي ، در ھر موقعیتي با الفاظ بازي مي» ٣٠،٢٢،٢۵،١۴
  .كرد تبسم نميخندید، ولي ھرگز  گاھي مي: كرد اي براي دوستان خود انتخاب مي زشت و زننده

 ٢٩در نامة مورخ . ساخت پنھان كند طي سالھاي پراضطراب كوشید تا آن محنتي را كھ زندگیش را تلخ مي
  :آن را براي فرانتس و گلر آشكار كرد ١٨٠١ژوئن 

رود كھ این حال بر اثر وضع  تصور مي. طي سھ سال گذشتھ، حس شنوایي من بتدریج ضعیفتر شده است
ده باشد كھ، حتي قبل از آنكھ بن را ترك گویم، خراب بود؛ ولي در وین بدتر شده است، ام بھ وجود آم معده

وضع من تا … . ام العاده رنج برده ام، و در نتیجھ از ضعفي فوق زیرا در اینجا پیوستھ گرفتار اسھال بوده
  .شدم پاییز گذشتھ چنین بود، تا جایي كھ گاھي تسلیم یأس و نومیدي مي

تقریبًا دو سال بود كھ ھیچ یك از وظایف اجتماعي خود را انجام . م كھ زندگي بدي دارمباید اعتراف كن
توانستم از عھدة  اگر شغل دیگري داشتم شاید مي. دادم، زیرا محال بود بھ مردم بگویم كھ كر ھستم نمي

من چھ  داند كھ بر سر فقط خدا مي. انگیزي است نقص خود برآیم؛ ولي با شغلي كھ دارم مصیبت وحشت
تقاضا دارم دربارة وضع من چیزي بھ كسي … ام ھم بھ خالق خود و ھم بھ زندگي خود بد گفتھ. خواھد آمد

  [ .فون برونینگ الئو نوره] نگویي، حتي بھ لووشن 

را در ھایلیگنشتات، كھ  ١٨٠٢ھاي گوگرد، قسمتي از سال  مند شدن از گرمابھ بتھوون، ظاھرًا بھ امید بھره
كرد، چوپاني  روزي كھ در یك جنگل مجاور دھكده گردش مي. بود نزدیك گوتینگن، گذرانیددھكدة كوچكي 

شنید، بھ این فكر افتاد كھ فقط صداھاي  از آنجا كھ صدایي نمي. نواخت را در آن حوالي دید كھ ني مي
بود، ھم در این زمان وي ھم رھبري اركستر را بھ عھده گرفتھ . بزرگتر اركستر بھ گوش او خواھد رسید

اشارات ضمني ني ناشنودة چوپان او را گرفتار یأس و نومیدي : ساخت داد، و ھم آھنگ مي كنسرت مي
معروف شده » وصیتنامة ھایلیگنشتات«و سندي را نوشت كھ بھ ) ١٨٠٢اكتبر  ۶(بھ اطاق خود رفت . كرد

ولي آن : گذاشت» ونبتھو… براي برادرانم كارل و «اگر چھ عنوان آن را . و وصیتنامة باروحي است
  :شود رئوس مطالب اصلي آن در اینجا نقل مي. سند را بدقت از انظار پنھان كرد

دارید، شما كھ از علت  دانید، چھ ستمي بر من روا مي اي كساني كھ مرا بدخواه و لجوج و ضد بشر مي
جھت نیكخواھي بوده از كودكي، قلب و فكرم متمایل بھ احساسي لطیف در . پنھاني رفتار من آگاه نیستید

ام كھ كارھاي بزرگ انجام دھم، ولي توجھ كنید كھ اینك شش سال است وضع نومید  است، حتي میل داشتھ
ام كھ  و سرانجام خود را مجبور دیده… اي دارم، و حالم بر اثر اقدامات پزشكان نادان بدتر شده است،  كننده

من كھ با طبعي پرشور و سرزنده بھ دنیا آمدم و حتي … . العمر مواجھ باشم با چشم انداز یك بیماري مادام
  گیري و تنھایي شدم، و حال آنكھ بھ انحرافات جامعھ حساس بودم، چھ زود مجبور بھ گوشھ

شنوایي نومیدم ساخت، و با  انگیز كم آه، چقدر تجربة سخت و غم. گاه گاه كوشیدم ھمة اینھا را از یاد ببرم
چگونھ . بگویم كھ بلندتر حرف بزنند، فریاد بكشند، چرا كھ من كر ھستموجود این، محال بود بھ مردم 

آه، قادر بھ … توانستم بھ نقص یكي از حواس خود اعتراف كنم كھ باید در من قویتر باشد تا در دیگران  مي
شما  كشم، در حالي كھ بھ طیب خاطر مایلم با بینید كھ خود را كنار مي بنابراین، ھرگاه مي. این كار نیستم

چھ تحقیري بود كھ آن كھ در كنار من قرار داشت صداي فلوتي را كھ … . معاشرت كنم، مرا معذور دارید
داد؛ اگر كمي  چنین حوادثي مرا بھ یأس و نومیدي سوق مي! شنیدم شنید و من ھیچ نمي آمد مي دوردست مي

نمود كھ قبل از  آه، محال مي. زداشتفقط ھنر بود كھ مرا با-بیشتر شده بود، بھ زندگي خود خاتمھ داده بودم
اي خداي بزرگ، تو ضمیر … . دانستم دنیا را ترك گویم خلق تمامي آنچھ خود را موظف بھ خلق آنھا مي

اي . تو میداني كھ عشق بھ بشر و میل بھ نیكوكاري در ضمیر من وجود دارد. بیني و از آن آگاھي مرا مي
و شما، برادرانم، كارل … . اید بھ یاد آرید كھ بھ من ستم كرده خوانید، مردم، روزي كھ این كلمات را مي
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بھ محض آنكھ جان سپردم، اگر دكتر شمید ھنوز زنده است، از طرف من از او بخواھید كھ بیماري … و
االمكان، الاقل جھانیان پس از  مرا شرح دھد و این سند را بھ سابقة بیماري من ضمیمھ كند، تا اینكھ، حتي

… . كنم كھ وارثان اندك ثروتم خواھید بود در ضمن بھ شما دو نفر اعالم مي. ن آشتي كنندمرگم با م
تقوي را بھ فرزندان خود . اي باشد كھ گرفتار آن بودم امیدوارم زندگي شما بھتر و فارغتر از پروا و اندیشھ

ربة شخصي این من با توجھ بھ تج. تنھا این صفت است كھ موجب خوشبختي است، نھ پول. توصیھ كنید
من این حقیقت را كھ با خودكشي بھ زندگي خویش . تقوي بود كھ مرا در ناكامي كمك كرد. زنم حرف را مي

  .خداحافظ -خاتمھ ندادم بعد از ھنرم مدیون این صفت ھستم

  .شتابم با خشنودي بھ سوي مرگ مي… یكدیگر را دوست بدارید

  ».اجرا گذاشتھ شودپس از مرگم قرائت و بھ مورد «: در حاشیھ نوشت

بتھوون قصد داشت كھ دشواري . این یك یادداشت مربوط بھ خودكشي نبود؛ ھم نومیدانھ بود و ھم مصممانھ
. را بپذیرد و بر آن فایق آید، و ھمة آھنگھایي را كھ در وجودش ساكت و نھفتھ بود بھ گوش دیگران برساند

، سمفوني دوم در )١٨٠٢نوامبر (در ھایلیگنشتات بود  كرد، و در زماني كھ ھنوز تقریبًا بدون وقفھ كار مي
فقط یك سال بعد از آنكھ از اعماق . را تصنیف كرد كھ در آن عالمتي از شكایت یا اندوه نیست» ر«

را نوشت، و با آن وارد دومین و پربارترین دورة  اروئیكاوجودش فریاد كشید سمفوني سوم خود بھ نام 
  .عمر خود شد

III  -١٨٠٩-١٨٠٣: رمانيسالھاي قھ  

اي كھ ذكري از آنھا در این صفحات كردیم، زندگي ھنري و بارور بتھوون را بھ  شناسان برجستھ موسیقي
در دورة اول، بتھوون بھ طور . ١٨٢۴- ١٨١٧، ١٨١۶-١٨٠٣، ١٨٠٢-١٧٩٢: اند سھ دوره تقسیم كرده

  آزمایشي بھ سبك ساده و آرام 

، چاالكي انگشتان، و قدرت، توقعات زیادتري از نوازندگان داشت؛ در تغییر تمپودر دورة دوم، از لحاظ 
راه خود را از لطف و نرمي تا صالبت و قدرت پیمود؛ ابتكار خود را در واریاسیون و  مدوالسیونمقام یا 

سونات و . سازي آزاد گذاشت، اما این ھر دو را تابع منطق ھمبستگي و تكامل كرد سلیقة خود را در بدیھھ
در . ھ سوق دادسمفوني را تغییر جنسیت داد و آنھا را از لطافت و احساسات زنانھ بھ اراده و جسارت مردان

سوم ) موومان(این زمان، بتھوون، كھ گویي قصد نشان دادن این تغییر را بھ وضوح دارد، در حركت 
نتھاي شاد آورد كھ سرشار از  سكرتسویك [ كھ معمول آن دوران بود] سمفوني یا سونات بھ جاي مینوئھ 

توانست خود  مي: در این زمان بتھوون در موسیقي جوابي براي بدبختي خود یافت. خندید بھ چھرة تقدیر مي
. اي گذرا درآورد را غرق خلق آھنگھایي كند كھ مرگ تنش را در یك حیات طوالني بھ صورت واقعھ

وي دیگر قادر بھ » .شود ت مزاحمم مينوازم، محنتم كمتر از سایر اوقا سازم یا مي ھرگاه آھنگي مي«
توانست آنھا را با چشمھاي خود بشنود، و بھ  شنیدن آھنگھایش با گوشھاي جسماني خویش نبود، بلكھ مي

ھا و خطھایي از مركب درآورد؛ و  كمك استعداد نھاني خود در موسیقي الحان تصوري را بھ صورت نقطھ
  .ھاي صامت گوش فرا دھد سپس، از روي اوراق چاپ شده، بھ این نشانھ

درپي در رپرتوارھاي اركستري  تقریبًا ھمة آثار این دوره بھ صورت كالسیك درآمده و طي نسلھاي پي
براي جورج بریجتاور  ١٨٠٣را، كھ در  ۴٧، اوپوس »سونات كرویستر«بتھوون . جلوه كرده است

ار موسیقي پاریس، اھدا كرد كھ ویولونیست نوشتھ بود، بھ رودلف كرویستر، استاد ویولن در كنسرواتو
اما كرویستر آن قطعھ را با سبك و حال و ھواي خود بیگانھ . در وین دیده بود ١٧٩٨بتھوون او را در 

ساختھ بود  ١٨٠۴-١٨٠٣بتھوون اروئیكا را كھ در . یافت، و ظاھرًا ھرگز آن را در برابر مردم اجرا نكرد
از جھانیان قصة مربوط بھ اھداي اصل آن را بھ ناپلئون نیمي . آورد بھترین سمفوني خود بھ شمار مي
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رغم دوستان لقبدار و اھداي عاقالنة كارھایش بھ آنھا، تا پایان عمر بھ صورت فرد  بتھوون علي. اند شنیده
-١٧٩٩جمھوریخواه مصممي باقي ماند، و تصرف و تجدید بناي دولت فرانسھ را توسط ناپلئون در 

تأسف  ١٨٠٢ولي در سال . سوي حكومت با مسئولیت، مورد ستایش قرار داد ، بھ عنوان حركتي بھ١٨٠٠
  حاال ھمھ چیز بھ مسیر «: خود را از امضاي كنكوردا با كلیسا ابراز داشت، و در این باره نوشت

اما در مورد اھداي آن اثر بھتر است بھ گفتار فردیناندریس كھ آن قصھ را بازگو » .گردد سابق خود باز مي
  :توجھ كنیم كند مي

بتھوون . بتھوون در این سمفوني بوناپارت را در نظر داشت، ولي در زماني كھ او كنسول اول بوده است
من و . كرد در آن زمان ارزش فراواني براي او قائل بود، و او را با بزرگترین كنسولھاي رومي مقایسھ مي

را دیدیم كھ روي میزش قرار داشت و در [ اروئیكا] اي از دستنوشت  چند تن از دوستان صمیمي او نسخھ
را، بدون » لویجي وان بتھوون«را نوشتھ بود و در پایین آن » بوئوناپارتھ«صدر صفحة عنوانش كلمة 

. من اول كسي بودم كھ بھ او خبر دادم كھ ناپلئون خود را امپراطور اعالم كرده است… . اي دیگر كلمھ
م بیش از یك فرد عادي نیست؟ از این پس حقوق بشر را زیرپا پس او ھ«: بتھوون در خشم شد و فریاد زد

خودش را باالتر از دیگران قرار خواھد داد و آدمي . كند طلبي خود را ارضا مي گذارد و حفظ حس جاه مي
بتھوون بھ طرف میز رفت و صفحة عنوان را از سر بھ دست گرفت و آن را » .مستبد و ستمگر خواھد شد

صفحة اول را بعدًا دوباره نوشت و فقط آن وقت بود كھ این سمفوني . ي زمین انداختدوپاره كرد و بر رو
  .را یافت» سینفونیا اروئیكا«عنوان 

سمفوني قھرمانانھ براي بزرگداشت «: ، داراي این عنوان بود)١٨٠۵(ھنگامي كھ این سمفوني منتشر شد
  ».خاطرة مردي بزرگ

رغم حس  بتھوون، علي. اجرا شد» وین-در- آن- تئاتر«در  ١٨٠۵آوریل  ٧سمفوني مزبور نخستین بار در 
ھیجان انگیز،  -سبك رھبري او با اخالقش سازگار بود. شنوایي معیوب خود، رھبري آن را بھ عھده داشت

گشت؛ و بعد، بھ  شد چندانكھ پشت میز رھبري پنھان مي بھ نرمي بسیار خم مي. متوقع، كامال بیقرار«
كرد و در تمام مدت در ھوا ضرب  یافت، بتھوون تدریجًا قد راست مي دت مينسبتي كھ صداي موسیقي ش

داد كھ گویي  جست و بازوان خود را چنان تكان مي گرفت، تا اینكھ در اوج شدت صدا بھ ھوا مي مي
ھاي  مدوالسیونھاي عجیب و تغییر پایھ«این سمفوني بھ سبب » .خواھد در میان ابرھا شناور شود مي
و طول بیش از اندازة آن مورد انتقاد قرار گرفت، و منتقدان بھ » گھاني و ابتكار نامطلوبرویھ و نا بي

بتھوون از ناراحتي بھ خود پیچید و غرید، . تر خود بازگردد بتھوون توصیھ كردند كھ بھ سبك پیشین و ساده
  .و ھمچنان بھ كار خود ادامھ داد

پیش اجراي  ١٨٠۵نوامبر  ٢٠اپرا آزمود؛ در وي سپس دست بھ قمار دیگري زد، و كار خود را در 
نوامبر وین را گرفتھ بود؛ امپراطور فرانسیس و اشراف  ١٣ولي قواي ناپلئون در . لئونوره را رھبري كرد

زدنھاي افسران  رغم كف اجراي آن، علي. درجة اول گریختھ بودند، و مردم حال شنیدن اپرا را نداشتند
بھ بتھوون گفتند كھ اپراي . از حاضران نشستھ بودند، شكستي فاحش بودفرانسوي كھ در میان تعداد كمي 

از این رو آن را كوتاه و در آن تجدیدنظر كرد، و براي بار . او بسیار طوالني است و ناشیانھ تنظیم شده
ھشت سال بعد، مقارن با . بھ معرض نمایش گذاشت؛ ولي باز ھم توفیقي نیافت ١٨٠۶مارس  ٢٩دوم، در 
نگرة وین، ھنگامي كھ شھر پراز جوش و خروش بود، اپراي مزبور با نام جدید فیدلیو براي بار تشكیل ك

  سوم بر روي صحنھ

نحوة آھنگسازي بتھوون بیشتر با سازھایي ھماھنگ شده بود كھ . اي با موفقیت روبھ رو شد آمد، و تا اندازه
دگان، ھرقدر ھم مشتاق بودند كھ پذیري بیشتري داشت؛ خوانن نسبت بھ صداي انسان قدرت و انعطاف

رفت بخوانند، و  توانستند بعضي از قسمتھایي را كھ آھنگ آنھا خیلي باال مي سدھاي جدید را بشكنند، نمي
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و با اصالحاتي كھ وي -این اپرا امروز گاه گاه بر بالھاي شھرت آھنگساز. تافتند عاقبت از خواندن سر مي
  .آید بر روي صحنھ مي - دتواند در آنھا تجدیدنظر كن دیگر نمي

چھارمین  ١٨٠۵در . پس از آن تجربة دشوار و بدون پاداش، از شاھكاري بھ شاھكار دیگر پرداخت
اي بعد از  را عرضھ كرد كھ از لحاظ اساتید موسیقي و ھنر در مرتبھ) ۵٨اوپوس (» سل«كنسرتو پیانو در 

جشن گرفت كھ بعدھا بھ ) ۵٧اوپوس (ور مین» فا«را با سونات در ١٨٠٩سال . سمفوني پنجم قرار دارد
ساخت و بھ كنت آندرئاس رازوموفسكي، سفیر ) ۵٩اوپوس (شھرت یافت، و نیز سھ كوراتت » آپاسیوناتا«

دوستان بتھوون شاید براي تسالي او در شكست اپرایش، كنسرتي بھ  ١٨٠٧در . روس در وین تقدیم داشت
و سمفوني جدید خود بھ شمارة ) اروئیكا(ي شمارة یك، دو، سھ نفع او ترتیب دادند كھ وي در آنجا سمفونیھا

دانیم كھ شنوندگان این زیاده روي را چگونھ تحمل  نمي. را عرضھ كرد) ۶٠اپوس (بمول » سي«چھار در 
  .كردند

- نامبراي مراسم قداس  مسپرنس میكلوش نیكوالئوس استرھازي بتھوون را مأمور كرد كھ یك  ١٨٠۶در 
سپتامبر  ١٣بتھوون بھ قصر استرھازي در آیزنشتات در مجارستان رفت و در . ھمسرش بسازد روز

ولي «: پس از پایان اجرا، پرنس بھ او گفت. خود را عرضھ كرد )٨۶اوپوس (» دو«مس در  ١٨٠٧
بتھوون این سوال را بھ نارضایي او تعبیر كرد، و » اید؟ بتھوون عزیز، این كار چیست كھ دوباره كرده

  .پیش از آنكھ ایام دعوتش بھ پایان رسد از قصر بیرون آمد

سمفوني : ختھ شده است مشھور ساخترا با دو سمفوني كھ امروزه در سراسر جھان شنا ١٨٠٨سال 
آید كھ این دو  بھ نظر مي. »فا«مینور و سمفوني شمارة شش یا سمفوني پاستورال در » دو«شمارة پنج در 

برد و سمفوني ششم كھ پراز  سمفوني، در تناوب حاالت میان سمفوني پنجم كھ آدمي را بھ فكر فرو مي
دسامبر  ٢٢ھردو نیز، بھ شایستگي، نخستین بار در . شندنشاط است، ھمزمان و طي چندسال ساختھ شده با

دیگر . تكرارھاي زیاد از لطف آنھا، حتي براي عاشقان موسیقي، كاستھ است. بھ اجرا درآمد ١٨٠٨
  یا زند ميتأثیر تقدیر كھ بر در  تحت

اما شاید كاھش شیفتگي ما بھ سبب فقد . گیریم قرار نمي اند چھچھھدگاني كھ در میان درختان مشغول پرن
ري اطالعات موسیقي است، وگرنھ ممكن بود كھ ما ھم بتوانیم منطق تضاد تمھا و گسترش آنھا، ھمیا

كنترپوانھا، رقابت شوخي آمیز سازھاي گوناگون، مكالمة سازھاي بادي و زھي، و حال و ھواي ھر 
اذھان بھ طرق مختلف قالب . حركت، و باالخره ساخت و جھت ھمة اثر را با ستایش و لذت دنبال كنیم

گل باید ھمانقدر فھمیدن بتھوون براي ھ. بعضي تحت تأثیر احساسات، و بعضي تحت تأثیر عقاید - گیرند مي
  .یا ھر شخص دیگري –دشوار بوده باشد كھ فھمیدن ھگل براي بتھوون 

را ساخت كھ بھ ) ٧٣اوپوس (بمول » مي«را  ۵، كنسرتو پیانوي شمارة ١٨٠٩- ١٨٠٨بین سالھاي 
در میان آثار او این اثر محبوبتر از ھمھ است و زیبایي پایداري دارد كھ . معروف شده است» امپراطور«

تأثیر شادابي  ھرقدر ھم زیاد آن را شنیده باشیم، بھ طور وصف ناپذیري تحت. شویم آن ھرگز خستھ نمياز 
در این كنسرتو . گیریم انگیز، سرچشمھ ھاي فناناپذیر احساسات و نشاط آن قرار مي پرجوش، ابتكار نشاط

سراید كھ بھ مراتب  اي در ستایش شادي مي مردي كھ پیروزمندانھ از مصیبتي آشكار برخاستھ قصیده
  .تر از صداھاي بلند ھمسرایان سمفوني نھم است تسكین دھنده

در . كنندة رفاه روز افزون بتھوون باشد و سمفوني پاستورال منعكس» كنسرتوي امپراطور«شاید شادي 
وي بھ عنوان مربي پیانو براي مھیندوك رودولف، جوانترین فرزند امپراطور فرانسیس،  ١٨٠۴سال 

گشت  اطتر ميبدین ترتیب، رفاقتي آغاز شد كھ بھ حال آن فرد جمھوریخواه كھ بتدریج محت. استخدام شد
آمیزي از طرف ژروم بوناپارت، پادشان وستفالن، دریافت داشت  پیشنھاد سخاوت ١٨٠٨در . سودمند افتاد

بتھوون . كھ بھ آنجا رود و بھ عنوان رھبر اركستر در گروه ھمسرایان و اركستر سلطنتي كاسل خدمت كند
ظاھرًا ھنوز مختصر اطمیناني بھ . رددوكاتن طال در سال بپذی ۶٠٠حاضر شد كھ این مقام را با دریافت 

pymansetareh@yahoo.com



ھنگامي كھ شایع شد با كاسل وارد مذاكره شده است، دوستانش بھ آنچھ كھ آن . گوشھاي محتضر خود داشت
وي پاسخ داد كھ شانزده سال در آن شھر بدون كسب مقام . كردند اعتراض كردند را خیانت بھ وین تلقي مي

اي رسمي براي او ارسال داشت مبني  ، مھیندوك موافقتنامھ١٨٠٩فوریة  ٢۶در . مطمئني رنج برده است
از این مبلغ، . فلورین بھ او پرداخت خواھد شد ۴‘٠٠٠بر آنكھ در ازاي ماندن بتھوون در وین، ساالنھ مبلغ 

فلورین خواھند پرداخت؛ گذشتھ از  ١‘٨٠٠، و كنت كینسكي ٧٠٠، پرنس لوبكوویتس ١۵٠٠رودولف 
در آن . وي پذیرفت و در وین ماند. آورد براي خود نگاه دارد آنچھ را بھ دست ميتواند  این، بتھوون مي

ALIGN="center"<IV -عاشق  

وي از . پس از آنكھ وضع اقتصادي او تثبیت شد، در جستجوي ھمسري برآمد كھ عمري در تمنایش بود
لي از مدتھا پیش نیاز لحاظ جنسي گرم و پرحرارت بود؛ احتماال با زنان گوناگوني ھم سروسري داشت، و

. »ھمیشھ عاشق«در بن، برطبق گفتة دوستش وگلر، وي مردي بود . بھ شریكي دائم را احساس كرده بود
عمومًا » .دارد و من نیز او را دوست دارم مرا دوست مي«نزد وگلر از دختري زیبا نام برد كھ  ١٨٠١در 

جولیا گویتچاردي بوده است كھ سرانجام با شود كھ این دختر شاگرد ھفدھسالة او كنتس  چنین تصور مي
بتھوون امید و آرزوي خود را در كنتس یوزفین فون دایم متمركز  ١٨٠۵در . كنت گالنبرگ ازدواج كرد

  :اي پرسوزوگداز براي او فرستاد كرد كھ بیوه بود، و نامھ

ما، در برابرتان دھم كھ ظرف مدت كوتاھي، بھ نحوي كامال شایستة خودم و ش ھم اینك رسمًا قول مي
منظورم دستیابي بھ شادي خود از طریق عشق  - آه، اگر فقط ارزشي براي این گفتھ قائل باشید- بایستم

كشاند، این فقط  آه، یوزفین محبوب، این میل بھ جنس مخالف نیست كھ مرا بھ طرف شما مي… . شماست
بر احترام واداشتھ و ھمھ این صفات مرا . شما ھستید، سراپاي وجودتان با ھمة صفات فردي شما

بھ من این امید را بدھید كھ قلب شما … . در اختیار شما نھاده است - ھمة قدرت عاطفي مرا-احساسات
  .قلب من تا زماني كھ از كار باز ایستد براي شما خواھد تپید. ھمیشھ براي من خواھد تپید

كرد كھ بھ حضور او برسد،  ز تقاضا ميدوسال بعد بتھوون ھنو. ظاھرًا وجھة نظر آن خانم جایي دیگر بود
  . ولي آن زن پاسخي نداد

، چنان اخالص و ارادتي قلبي نسبت بھ مادام ماري بیگو ابراز داشت كھ مورد اعتراض ١٨٠٧در مارس 
ارسال داشت و در آن » ماریاي عزیز، بیگوي عزیز«آمیزي براي  بتھوون نامة پوزش. شوھر او واقع شد

اي بیش از دوستي نداشتھ  اصول عمدة من این است كھ با ھمسر مردي دیگر رابطھیكي از «: اعالم كرد
  ».باشم

اي بھ فون گالیشنشتاین چنین  چون انتظار داشت كھ بھ فرایبورگ برود، در نامھ ١٨٠٩مارس  ١۴در 
  :نوشت

من بیابید،  ھمسري زیبا براي… توانید در  در واقع، مي. توانید در یافتن ھمسري بھ من كمك كنید حال مي
اما -اگر كسي را یافتید لطفًا مرا از پیش باخبر كنید… . كسي كھ شاید گاه گاه آھي براي آھنگھاي من بكشد

در غیر اینصورت، مجبورم كھ  - باید زیبا باشد، زیرا محال است چیزي را دوست داشتھ باشم كھ زیبا نباشد
  .خودم را دوست بدارم

  .ون بوده استاما احتماال این از شوخیھاي بتھو

  اي  نامھ. اي بود وي یكي دیگر از شاگردانش و دختر پزشك برجستھ. مالفاتي جدیتر بود رابطة او با ترزه 

مھ بتھوون تقاضایي فوري براي وگلر، كھ در آن  ٢در . دھد كھ مورد پسند و قبول واقع شده است نشان مي
كھ گواھینامة غسل تعمید او را پیدا كند و آن را  زمان در كوبلنتس بود، فرستاده، و از او تقاضا كرده بود
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بتھوون تشكري نكرد، و در . وگلر پذیرفت» .اند پیرتر از آنم كھ ھستم بھ من گفتھ«برایش بفرستد، چرا كھ 
كنم كھ نقشة ازدواج او بھ ھم خورده است، و بھ ھمین  فكر مي«: ژوئیھ شتفان فون برونینگ بھ وگلر نوشت

وي تا چھلسالگي » .اید تشكر كند پر شور را ندارد كھ از شما براي زحمتي كھ كشیده سبب دیگر آن عالقة
  .ثبت شده بود ١٧٧٠در گواھینامة غسل تعمید، سال تولد او . متولد شده است ١٧٧٢اصرار داشت كھ در

ھاي  پس از مرگش سھ نامھ در یك كشوي قفل شده بھ دست آمد كھ جزء لطیفترین و پرشورترین نامھ
از آنجا كھ نام و نشان مخاطب و سال . این نامھ ھا ھرگز فرستاده نشد. آید قانھ در تاریخ بھ شمار ميعاش

ژوئیھ، ۶«نامة نخست، بھ تاریخ . نگارش بر آنھا نیست، بھ صورت رازي درآمده كھ فقط ارزش ادبي دارد
تان براي مالقات با زني آمیز او از وین بھ محلي نامعلوم در مجارس حاكي از سفر سھ روزة ھیجان» صبح
  :بعضي از عبارات آن نامھ چنین است. است

تواند دوام یابد؟ از طریق این كھ  آیا عشق، جز از طریق ایثار مي… . فرشتة من، ھمھ چیز من، خود خودم
تواني این وضع را تغییر دھي كھ تو بھ تمامي از آن من نباشي و من بھ  مگر مي. ھمھ چیز را تقاضا نكنیم

عشق -بھ زیباییھاي طبیعت بنگر و خود را با آنچھ كھ باید باشد تسلي ده! ي از آن تو نباشم؟ آه، خدایاتمام
آه، لحظاتي وجود دارد كھ - قلبم پر از مطالبي است كھ باید بھ تو بگویم… . كند ھمھ چیز را طلب مي

با وفاي من،  - باششاد- سخن رویھمرفتھ چیزي نیست… . كنم بزودي یكدیگر را خواھیم دید احساس مي
  .تنھا گنج من، و ھمھ چیز من باش، چنانكھ من از آن توام

  وفادار تو لودویگ

! خدایا«: رسد ، و چنین بھ پایان مي»ژوئیھ۶غروب، دوشنبھ، «: تر است تاریخ نامة دوم كھ بسیار خالصھ
و اما » گنبد گردون نیست؟آیا عشق ما واقعًا یك بناي آسماني بھ استواري ! قدر نزدیك و این قدر دور این

  :نامة سوم این است

  ژوئیھ ٧خیر، در  صبح بھ

اي معشوق جاوداني من، اگرچھ ھنوز در بسترم، افكارم متوجھ توست و گاه با نشاط و گاه غمگنانھ در 
ي توانم زنده باشم، واال حیات تنھا با تو مي. شنود یا نھ انتظار آن است كھ بداند آیا سرنوشت صداي ما را مي

آري برآنم كھ آنقدر از تو دور شوم تا آنگاه بتوانم پروازكنان بھ میان بازوانت فرودآیم و بگویم  - نخواھد بود
خدایا، انسان … روحم را در وجود خود بگنجان و آن را بھ سرزمین معني بفرست. ام كھ براستي آسوده

عشق تو  –گذرد  بھ بدبختي مي[ وین] دارد؟ زندگي من در  چرا باید از كسي دور شود كھ او را دوست مي
در این سن و سال، من بھ زندگي . آورد ترین افراد درمي ترین و بدبخت درنگ بھ صورت خوشبخت مرا بي

توانیم بھ ھدفمان كھ با ھم زیستن  آرام باش، تنھا بھ اعتبار آرامش وجود خود مي… . ثابت و آرام نیازمندم
ھمھ  - عمرمن- چھ شوق پراشكي براي تو - دیروز -امروز -مرا دوست بدار -آرام باش -است برسیم

  - خداحافظ - چیزمن

  .محبوب خود داوري بد نكن» ل«آه، ھمچنان مرا دوست بدار ھرگز دربارة قلب بس با وفاي 

  .ھمیشھ از آن من باش، ھمیشھ از آن یكدیگر باشیم. ھمیشھ از آن توام

مھ نویسان بتھوون اختالف وجود دارد؛ گروھي كنتس در میان زندگینا. داند این زن كھ بود؟ ھیچ كس نمي
مسلمًا او كسي . شمارند گالنبرگ و جمعي كنتس ترزه فون برونسویگ را محبوب بتھوون مي-گویتچاردي

ظاھرًا آن خانم شوھر داشت؛ و اگر چنین باشد، بتھوون در عشقبازي با . تواند باشد غیر از یك كنتس نمي
اما نامھ ھا فرستاده نشد، زیاني . نوادة بیگو ابراز داشتھ بود از یاد برده استاو آن اصل عالي را كھ بھ خا

  .بھ كسي نرسید، و بسا كھ موسیقي از آنھا سود برده باشد
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V - ١٨١٢-١٨٠٩: بتھوون و گوتھ  

در ماه مھ گلولة توپھاي فرانسوي بر شھر وین . اتریش دوباره با فرانسھ وارد جنگ شد ١٨٠٩در 
شھر تسلیم شد، و فاتحان . بار و اشراف رو بھ گریز نھادند، و بتھوون بھ سردابي پناه بردفروریخت، و در

. یك دھم در آمد ساالنھ را بر مردم عادي مالیات بستند، مالیات طبقة مرفھ یك سوم درآمد ساالنھ بود
تكان داد و  اي دور و امن مشت خود را در برابر یك گشتي فرانسوي بتھوون نیز پرداخت، ولي از فاصلھ

اگر من بھ عنوان ژنرال آنقدر از استراتژي اطالع داشتم كھ بھ عنوان آھنگساز از تركیب «: فریاد زد
  »!كردم كھ انجام دھید الحان دارم، كاري بھ شما محول مي

. اي بود كھ ضمن آن بتھوون از روحیة نسبتًا خوبي برخوردار بود دوره ١٨١۵تا  ١٨٠٩گذشتھ از این، از 
رفت؛  سالھا غالبًا بھ خانھ فرانتس برنتانو، كھ بازرگاني ثروتمند و حامي ھنر و موسیقي بود، مي در آن

آنتونیھ ھمسر فرانتس گاه گاه بھ سبب بیماري در . كرد برنتانو گاھي ھم، با دادن وام، بھ لودویك كمك مي
آمد و پیانو نواخت، و سپس، ماند؛ چندبار طي این گونھ بیماریھا، بتھوون آرام بھ اطاقش  اطاق خود مي

در یكي از این موارد، ضمن . اي آنجا را ترك كرد، زیرا با زبان خود با او حرف زده بود بدون كلمھ
بتھوون چون بھ عقب نگریست، زن جوان . ھایش نھاده شد نواختن پیانو، ناگھان دستھایي بر روي شانھ

و حتي از خواندن  –نش از شوق پیانو نواختن او كھ چشما) در آن وقت بیست و پنج سالھ(زیبایي را دید 
كھ با موسیقي خودش » شناسي؟ آیا این سرزمین را مي«شعر غنایي مشھور گوتھ درباره ایتالیا تحت عنوان 

برنانتو خواھر فرانتس و كلمنس برنتانو بودكھ بزودي ) بتینا(این زن الیزابت . درخشید مي -خواند آن را مي
آمیز و ھنوز  ویسندة مشھور آلماني خواھیم دید، خود او نیز بعدھا تعدادي كتاب موفقیتاو را بھ عنوان یك ن

  یگانھ . جذاب نوشت كھ تركیبي از زندگینامة توأم با قصھ است
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  )آرشیو بتمان(لودویك وان بتھوون : حكاكي روي چوب

حادثة دیگري، كھ ضمن آن  منبع براي ماجراي دلپذیر عشق و شوریدگیي كھ در باال ذكر شد، و نیز براي
گرچھ - نمود  بتھوون در یك مجلس مھماني در منزل فرانتس، با نظم و نزاكتي كھ معموال از او بعید مي

الیزابت  ١٨١٠مھ  ٢٨در . ھاي ھمین زن است گفت، نوشتھ سخن مي - خورد ھایش بھ چشم مي گاھي در نامھ
اش با خانوادة وي  او نھ تنھا از طریق روابط دوستانھكھ با -اي دربارة بتھوون بھ گوتھ نامھ با شوق و ذوق

بعضي از قسمتھاي این . نوشت-در فرانكفورت، بلكھ از طریق مالقاتي با او در وایمار نیز آشنائي داشت
  :نامة مشھور چنین است

مقصودم … . ھنگامي كھ مردي را دیدم كھ دربارة اوبا شما سخن خواھم گفت، دنیا را فراموش كردم
وي … . خواھم با شما حرف بزنم، كسي كھ دنیا و شما را از یادم برد ن است كھ راجع بھ او ميبتھوو

تردید دارم، ولي بگذارید تا  –آیا ھرگز بھ پاي او خواھیم رسید؟ . بمراتب باالتر از فرھنگ نوع بشر است
كلید علم آسماني خود  آنگاه او مطمئًا… . زماني زندگي كند كھ رمزي كھ در روح اوست كامال تكامل یابد

  …. را در دست ما خواھد گذاشت

بینم مخالف مذھب من  كنم باید آه بكشم، زیرا آنچھ كھ مي وقتي كھ چشمانم را باز مي«: گفت خود او مي
داند موسیقي الھامي بزرگتر از عقل و فلسفھ است، شرابي است  است، و باید جھاني را خوار شمارم كھ نمي

ھستم كھ شراب عالي خود را براي  باكوسيانگیزد، و من  یندھاي خالق تازه اي بر ميكھ انسان را بھ فرا
با سرنوشت بدي -بیمي براي موسیقي خود ندارم… . كند سازد و روح او را سرمست مي نوع بشر مي

فھمند باید بدان وسیلھ از ھمة مصائبي كھ دیگران دامنگیر آنھا  كساني كھ آن را مي. مواجھ نخواھد شد
  . ...كنند آزاد شوند  مي
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آیا سخن  - مایلم با گوتھ در این باره حرف بزنم. اي است میان زندگي احساساتي و عقالني موسیقي واسطھ
ویید كھ بھ سمفونیھاي من گوش بدھد؛ بھ او بگ… با گوتھ راجع بھ من حرف بزنید؛ … مرا خواھید فھمید؟

گویم موسیقي تنھا مدخل معنوي براي ورود بھ جھان  آنگاه خود خواھد گفت كھ حق با من است كھ مي
  ».واالي معرفت است

با جواب سریعي مرا شاد «: ھاي بتھوون را بھ گوتھ اطالع داد و اضافھ كرد بتینا این شوریدگي و جذبھ
  :چنین پاسخ داد ١٨١٠ژوئن  ۶گوتھ در » .دانید ھ قدر او را ميكنید، تا بتھوون ببیند ك

اید تا طبیعتي بزرگ و  زحمات زیادي كشیده. نامة شما فرزند دلبند محبوب، در وقتي خوش بھ دستم رسید
میل ندارم برخالف مطلبي كھ از بیان … . زیبا را كھ در راه كمال و كوشش خود است برایم مجسم كنید

دھم توافقي میان طبیعت خودم  كنم چیزي بنویسم؛ برعكس، فعال ترجیح مي ت شما درك ميشتابزدة احساسا
ذھن معمولي بشر شاید تناقضاتي در آن . شود بھ وجود آید و آنچھ كھ از این بیانات چند جانبھ مستفاد مي

ي باید در كمال آید كھ داراي چنان نبوغي است، فرد عاد بیابد؛ ولي در برابر آنچھ از دھان كسي بیرون مي
درودھاي قلبي مرا بھ بتھوون برسانید، و بھ او بگویید كھ حاضرم براي آشنایي با او … . احترام بایستد

  شاید بتوانید او را ترغیب بھ آمدن بھ كارلسباد كنید، جایي… . فداكاریھایي بكنم

او گوش بدھم و از او  بسیار خوشحال خواھم شد كھ بھ حرفھاي. روم كھ تقریبًا ھرسال من بھ آنجا مي
  .چیزي یاد بگیرم

در تپلیتس  ١٨١٢بتھوون نتوانست بھ كارلسباد برود، ولي این دو ھنرمند عالي زمان خود در ماه ژوئیة 
گوتھ بھ محل اقامت بتھوون رفت و نخستین احساس . با یكدیگر مالقات كردند) مركز آب معدني در بومن(

ام كھ بیشتر از او فعال و  ھرگز ھنرمندي ندیده«: چنین بیان داشت اي خطاب بھ ھمسر خود خود را در نامھ
تواند  اي مي توانم درك كنم كھ نظر او بھ جھان تا چھ اندازه بخوبي مي. صمیمي و متوجھ نفس خود باشد

بسیار «ژوئیھ را با بتھوون گذرانید و بھ موسیقي او گوش فرا داد كھ  ٢٣و٢١وي شبھاي » .غریب باشد
  كردند، این مطلب اكنون مشھور است كھ در یكي از گردشھایي كھ باھم مي» .نواخت لذتبخش مي

بازویم را بگیرید، آنھا «: بتھوون گفت. و دوكھا بھ طرف آنھا آمدند[ اطریش] ھمة درباریان، امپراطریس 
. تي او شدگوتھ عقیدة دیگري داشت، و آن وضع باعث ناراح» .باید براي ما جا باز كنند، نھ ما براي آنھا

بتھوون دست بھ سینھ از میان دوكھا . اي قرار گرفت بازوي بتھوون را رھا كرد و با عصاي خود در گوشھ
گذشت و فقط كمي كاله خود را كج كرد، در صورتي كھ دوكھا كنار رفتند و برایش جا باز كردند، و 

تھ، كھ راه براي آن افراد باز بتھوون در طرف دیگر در انتظار گو. ھمگي با خوشرویي او را پذیرا شدند
ام، چون براي شما  من منتظر شما مانده«: كرده و سر خود را نیز فرودآورده بود، ایستاده آنگاه گفت

  ».احترامي قائلم كھ شایستة آنید، ولي شما بھ آن جماعت خیلي احترام گذاشتید

سپس بتھوون دوان دوان نزد ما «: گوید بعد مي. بنا بھ گفتة بتینا، این شرحي بود كھ خود بتھوون داده بود
بسا كھ باید دربارة این . شرحي را كھ گوتھ داده است در اختیار نداریم» .آمد ھمھ چیز را براي ما گفت

شك و تردید داشتھ باشیم كھ وقتي گوتھ آزردگي ) كھ بھ طور مختلف و متناقض نقل شده است(حكایت ھم 
ھا بھ خاطر تعارف عابران رخ داد، بیان داشت، بتھوون بھ وي خاطر خود را از خللي كھ در گفتگوي آن

  »!خودتان را ناراحت نكنید عالیجناب، شاید ھدف آن تعارفات، خود من بودم«: گفت

آید ولي با عبارات موثقي كھ آن دو نابغھ دربارة مالقاتھاي خود،  این دو حكایت اگر چھ مشكوك بھ نظر مي
اوت بتھوون بھ ناشران آثار خود در الیپزیگ بھ  ٩در . اھنگي دارداند ھم بھ طور خالصھ، شرح داده

بیش از آنچھ در خور شاعران : گوتھ بھ محیط دربار زیاد عالقھ دارد«: نامھاي برایتكوپف و ھارتل نوشت
  :سپتامبر گوتھ بھ كارل تسلتر چنین نوشت ٢در . »است

pymansetareh@yahoo.com



متأسفانھ شخصیتي است كامال سركش كھ . انداخت استعداد او مرا بھ حیرت. با بتھوون در تپلیتس آشنا شدم
داند، ولي با رفتاري كھ دارد دنیا را نھ براي خودش  كند كھ جھان را تنفرانگیز مي خیلي ھم اشتباه نمي

از طرف دیگر خیلي قابل بخشش است، زیرا حس شنوایي او دارد از بین . كند نھ براي دیگران لذتبخش مي
  رود، و این امر شاید مي

طبیعتي كم حرف دارد، و بھ علت نقص شنوایي، . موسیقي او كمتر لطمھ بزند تا بھ جنبة اجتماعي او بھ
  .ماند دوچندان خاموش مي

VI -١٨٢۴-١٨١١: آخرین پیروزیھا  

بمول شكل نھایي داد این اثر یك » سي«در  ٩٧بھ اوپوس  ١٨١١در . ساخت رفت آھنگ مي ھرجا كھ مي
عنوان اثر مزبور از نام . ویولنسل بود كھ آن را بھ مھیندوك رودولف اھدا كردتریو براي پیانو، ویولن و 

او گرفتھ شده است، و یكي از آثار درخشان و روشن و پاكیزة اوست كھ درھم و برھم نیست، و از لحاظ 
ر آخرین بار كھ در برابر پیانو ظاھر شد براي نواختن این اث. شكل ساختمان، كامال منقح و پیراستھ است

اي ناشنوا شده بود كھ از عھدة تنظیم دست و فشار  در این ھنگام بھ اندازه. بود ١٨١۴كالسیك و در آوریل 
آمد؛ در نتیجھ بعضي از قسمتھاي بلند آھنگ صداي سازھاي  مناسب پا بر پدال بھ قصد نواختن بر نمي

  .كرد، و طبعًا، قسمتھاي نرم ھم قابل شنیدن نبود زھي را محو مي

كرد، بتھوون  آوري مي ، زماني كھ ناپلئون نیم میلیون نفر را براي مردن در روسیھ جمع١٨١٢در مھ 
شود، اكنون بھتر از سمفوني پنجم و ششم مورد  سمفوني ھفتم خود را ساخت، كھ اگر چھ كمتر نواختھ مي

زوھاي شویم براي عظمت از دست رفتھ و آر اي مواجھ مي در اینجا با مرثیھ. توجھ و استقبال است
. مانده؛ و كوششي است براي تفاھم و صلح بربادرفتھ، ھمچنین دلسوزي براي عشقھاي پژمرده ولي در دل

پیش درآمدي براي شكست ناپلئون در » ١٨١٢اوورتور «گونھ كھ مارش عزاي آن ندانستھ چون  ھمان
قدرت ناپلئون  ھمزان بود با اضمحالل ١٨١٣دسامبر  ٨مسكو شد، بھ ھمان ترتیب اجراي نخست آن در 

استقبال پرشور از این سمفوني تا مدتي باعث خشنودي آن مرد بدبین كھنسال شد كھ . در آلمان و اسپانیا
سرودھاي «توان آنھا را با قصیدة شاھكار جان كیتس بنام  آورد كھ مي كماكان شاھكارھایي بھ وجود مي

  .دربارة یك كوزة یوناني قیاس كرد» آھنگ كوچك بي

اجرا شد، چندان مورد  ١٨١۴فوریة  ٢٧ساختھ، و نخستین بار در  ١٨١٢م كھ در اكتبر سمفوني ھشت
گو شود؛ سمفوني مزبور با حال  استقبال قرار نگرفت؛ استاد بھ استراحت پرداختھ و تصمیم گرفتھ بود بذلھ

در اما . دانست كامال سازگاري نداشت ملتي كھ سرنوشت خود را ھر روز وابستھ بھ تحوالت جنگ مي
بریم كھ آھنگھاي مقطع و مداوم آن ظاھرًا اختراع   توانیم از سكرتسوي پرھیجان و شادي لذت اینجا مي

  .داد جدید یعني مترونوم را مورد سخریھ قرار مي

  براي تجلیل از جنگي كھ  ١٨١٣دسامبر  ٨نام داشت كھ در  جنگ پیروزيموفقترین تصنیف بتھوون 

ب شادي پایتخت اتریش شد، چھ وین از دست آن مرد كرسي كھ بھ اخبار این جنگ موج. وین عرضھ شد
اكنون براي نخستین بار بتھوون در شھري كھ آن را از خود . آمد، اھانتھا دیده بود نظر شكست ناپذیر مي

. اند كھ موسیقي آن اثر بھ دشواري شایستگي چنین توفیقي را داشت گفتھ. شد دانست واقعًا مشھور مي مي
در كنگرة وین شركت  ١٨١۴قیت آن موجب محبوبیت بتھوون در میان بزرگاني شد كھ در موضوع و موف

دربار . آھنگساز بھ طرزي بخشودني از این فرصت براي تشكیل كنسرتي بھ نفع خود استفاده كرد. جستند
ي خود بتھوون دعوتھای. درخشید سالن وسیع ردوتن را در اختیار او گذاشت امپراطوري كھ از پیروزي مي

شش ھزار نفر در آنجا حضور یافتند؛ و بتھوون توانست پول قابل . براي مشاھیر كنگره ارسال داشت
  .اش كسب و پنھان كند اي براي آیندة خود و برادرزاده مالحظھ
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برادرش كارل، پس از آنكھ مبلغ مختصري براي لودویگ بھ ارث گذاشت و او را  ١٨١۵نوامبر  ١١در 
تا  ١٨١۵از سال . اش كارل منصوب كرد، در گذشت ن قیم پسر ھشت سالھبھ اتفاق ھمسرش بھ عنوا

اي با بیوة برادرش ترزیا براي  ھا و دادگاھھا مشغول مبارزة خستھ كننده بتھوون از طریق نامھ ١٨٢۶
اي  جھیزیھ و خانھ) شوھر خود(ترزیا براي كارل ارشد . نظارت در حركات و تربیت و روحیة كارل بود

لي بھ زناكاري پرداختھ بود، وحتي بھ این موضوع نزد شوھر خود اعتراف كرد و مورد عفو آورده بود، و
. دانست اما بتھوون ھرگز او را عفو نكرد و وي را براي سرپرستي كارل فاقد صالحیت مي. قرار گرفت

یان عمو و ، كارل كھ م١٨٢۶در . كنیم در اینجا آن ماجرا را با جزئیات خستھ كننده و كثیف آن دنبال نمي
آمیز خود را تعدیل  عاقبت، بتھوون سختگیري محبت. مادر خود گرفتار شده بود درصدد خود كشي برآمد

  .كرد؛ كارل بھبود یافت؛ وارد ارتش شد؛ و زندگي نسبتًا معقولي در پیش گرفت

در راه و  وي كھ مدتھا. ، بتھوون وارد مرحلة نھایي خالقیت و آفرینندگي خود شد١٨١٧با فرا رسیدن سال 
از ورود . رسم خصوصي خود انقالبي بود، در این زمان بھ جنگ آشكاري علیھ قواعد كالسیك پرداخت

تري داد كھ قواعد كھن  نھضت رومانتیك بھ پھنة موسیقي استقبال كرد، و بھ سونات و سمفوني تركیب ساده
روحیة سركشي و عصیاني  بخشي از. الشعاع آزادي بي بند وبار بیان عاطفي و شخصي درآورد را تحت

 درانگشتورم اوند كھ در فرانسھ از طریق روسو و انقالب ابراز شده بود در آلمان از راه نھضت ادبي 
جوان و سپس در اشعار لودویگ و رنجھاي ورتر اثر گوتة جوان یا راھزنان اثر شیلر ) غوغا و تالش(

  تیك و نووالیس و نثر شلگل 

ھاي فیشتھ و شلینگ وارد شده بود، بھ بتھوون رسید، و در پرورش احساسات شدید و غرور  و فلسفھ
نظام دیرینة بر ساختھ از قانون، عرف، و انضباط، ھم در ھنر از بین رفت . فردگرایانة او بسیار مؤثر افتاد

خواھد، بتواند احساسات و امیال خود را با درھم شكستن  این موجب شد كھ، آنكھ ميو ھم در سیاست؛ و 
بتھوون عوام را انعام و اشراف را نیرنگباز و . قواعد و ضوابط و فورمھاي كھن، آزادانھ بیان و ابراز كند

وي . كرد دانست، و ھمگي را مسخره مي مقررات و آدابشان را، از لحاظ ابداعات ھنري، نامربوط مي
حاضر نبود در قالبھایي زنداني بماند كھ مردگان ساختھ بودند، حتي آنھایي كھ بھ وسیلة آھنگسازان مردة 

او براي خود یك انقالب، و حتي یك . آوري ماند باخ، ھندل، ھایدن، موتسارت و گلوك ساختھ شده بود نام
را كھ خود ساختھ بود، حتي در زماني كھ در انتظار » قصیده در ستایش شادي«ساخت، و  وحشتدورة 

  .برد، بھ صورت اعالمیة استقالل خویش درآورد مرگ بھ سر مي

گانة ھامر كالویر پلي بود میان دوره ھاي دوم و سوم حیات ھنري او؛ حتي نام آنھا خود  سوناتھاي سھ
بعضي از اتریشیھاي خشمگین، كھ از تسلط ایتالیا بر زبان موسیقي و درآمد آن . شي و عصیان بودسرك

خستھ شده بودند، پیشنھاد كرده بودند كھ بھ جاي كلمات ایتالیایي براي نتھا و آالت موسیقي، كلمات آلماني 
ایتالیایي است باید جاي خود را اي  كھ كلمھ) قويآھستھ؛ فورتھپیانو(از این رو پیانو فورتھ . بھ كار رود

شود كھ بھ سیمھا  بدھد، زیرا آھنگھا با چكشھاي كوچكي ایجاد مي) پیانوي چكشي(بھ ھامر كالویر 
بھ زیگموند شتاینر سازندة آالت  ١٨١٧ژانویة  ١٣بتھوون این فكر را فورًا پذیرفت، و در . خورد مي

  ».ازید تا قضیھ براي ھمیشھ پایان یابدبھ جاي پیانو فورتھ، ھامركالویر بس«: موسیقي نوشت

- ١٨١٨است كھ در سالھاي ) ١٠۶اوپومس (جالبترین سونات در میان سوناتھاي ھامر كالویر، سونات دوم
بتھوون بھ چرني گفت كھ آن را . است» سونات بزرگ براي ھامر كالویر«نوشتھ شده و نام آن  ١٨١٩

این داوري بھ توسط پیانو  - او براي پیانو باقي بماند بدان سبب نوشتھ است كھ بھ عنوان بزرگترین اثر
انگیز بھ پیري، بھ بیماري، و بھ یك تنھایي  ظاھرًا این امر نوعي تسلیم غم. نوازان نسلھاي بعد تأیید شد

  .رساند آور بود؛ و با این ھمھ ، غلبھ ھنر را بر نومیدي مي مالل

، این ١٨١٨وي در سال . بھ منظور از بین بردن ھمین نومیدي بود كھ بتھوون سمفوني نھم را ساخت
سمفوني را شروع، و ھمزمان با آن میساسولمنیس را كھ قرار بود در زمان انتصاب مھیندوك رودولف بھ 
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، ١٨٢٣در سال اما این مس پیش از سمفوني نھم، . عنوان سراسقف اعظم اولموتس نواختھ شود، آغاز كرد
  .یعني سھ سال بعد از آن انتصاب، بھ پایان رسید

  اندازي بھ عنوان تأمین روزگار پیري اندوختھ بود، اینك، براي آنكھ میراث  بتھوون كھ سابقًا مختصر پس

ھایي نزد فرمانروایان اروپا فرستاد و از  براي این منظور، نامھ. پیش انتشار این مس را پیش فروش كند
بیش از ده  ١٨٢۵شد، ولي تا  پذیرش این پیشنھاد بتدریج واصل مي. نجاه دو كاتن طال مطالبھ كردھر یك پ

پذیرش از فرمانروایان روسیھ، فرانسھ، ساكس، توسكانا، شاھزاده گالیتسین، و شاھزاده راجیویل و انجمن 
  .كایكیلیاي فرانكفورت نرسید

انگیز فرم نھاییش را توجیھ  بودن و وضع شگفت، خود طوالني میساسولمنیستصور عمومي این است كھ 
در آن، اثري از كفرھاي عارضي و جسارتھاي مذھبي كھ ایمان كاتولیكي و موروثي او را . كرده است

شود، و در  ھر لحظھ از این مراسم عبادي با موسیقي متناسبي تفسیر مي. ساخت وجود ندارد دار مي خدشھ
اش در آغاز كلمة  توان دید كھ بر روي نتھاي دستنوشتھ ضر را ميآمیز مردي محت سراسر آن، ایمان یأس

موسیقي این اثر بھ » .خدا ھرگز مرا ترك نگفتھ است - خدا باالتر از ھمھ است«: شھادت نوشتھ است
توان آن را حاكي از فروتني عیسوي دانست؛ ولي تمركز موجود در ھر  اي نیرومند است كھ نمي اندازه

را بھ صورت ھدیة شایستھ و نھایي یك روح میساسولمنیس ت پایدار سراسر اثر، قسمت و عبارت، و عظم
  .آورد كھ بھ كنھ ذاتش پي نتوان برد در ھم شكستھ بھ پیشگاه خدایي در مي

 - در اینجا كوشش او براي بیان فلسفة نھایي خود. را بھ پایان رساند) كورال(سمفوني نھم  ١٨٢۴در فوریة 
ھمة قیود نظم كالسیك را در ھم ریخت، و آن سلطان پرشور -از روي نشاطیعني پذیرش سرنوشت بشر 

اجازه داد كھ غرور قدرتش او را بھ وجد و سروري بكشاند كھ مظھر نظم كھنسال را فداي مظھر آزادي 
در میان وفور محرابھاي درھم شكستھ، تمھایي كھ بایستي بھ عنوان ستونھاي معبد باقي بماند . جوان بكند

ھا بھ طرزي غیر شایستھ سخت و مكرر است؛  ر چشمان ھمگان، مگر اھل راز، ناپدید شد؛ جملھاز براب
گیرد كھ گویي با خشم بھ سوي جھاني   لحظات نادر مھر ورقت یا آرامش تحت آھنگي تند و قوي قرار مي

شفتگي دھد كھ چنین نیست؛ در این آ اما دانشمندي بزرگ پاسخ مي.شود دیوانھ و غیر حساس پرتاب مي
اي قرار دارد  شود كھ در سایة جزئیات كار استادانھ العادة فورم دیده مي یك سادگي فوق«سرشار از صالبت 

اي آرمانھاي ساده و  یابیم كھ آن صرفًا بھ كاربستن پاره اما سرانجام در مي. آور باشد كھ بسا در آغاز حیرت
  ».عي بودن خود فورمطبیعي تا نیل بھ نتایج منطقي است، بھ ھمان سادگي و طبی

شاید استاد عامدًا كوشش كالسیك را بھ منظور اعطاي فورمي فنا ناپذیر بھ زیبایي فناپذیر یا مفھومي 
او خود بھ تسلیم شدن خویش اعتراف كرد، و در غناي تخیل سركش و ذخایر . نشین ترك كرده باشد پرده

طلبي جواني خود را بھ دست آورده، و  مبارزهدر پایان، بخشي از. فراوان ھنر خود بھ اظھار نشاط پرداخت
اي از شیلر را در معبد موسیقي خود گذاشت كھ نھ تنھا در ستایش شادي، بلكھ در ستایش جنگي  قصیده

  :شادمانھ علیھ استبداد و وحشیگري بود

  با روحي مردانھ بھ مقابلة پادشاھان بپردازیم،

  !ولو بھ بھاي ثروت و خونمان

  ترین استعدادھا نیست؛تاج جز در خور شریف

  !نابود باد نسل دروغگویان
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كشید كھ آنھا  بتھوون پس از شاھكارھاي نھایي خود كھ در این ھنگام كامل شده بود انتظار فرصتي را مي
چنان اتریش را قبضھ كرده بود، و دوستداران موسیقي در  ١٨٢٣اما روسیني در . را بھ مردم عرضھ كند

كرد ثروت خود را صرف دو  تالیایي شده بودند كھ ھیچ مدیر اپرایي جرئت نميوین چنان شیفتة آھنگھاي ای
. یك مدیر اپرا در برلین حاضر بھ ارائة آنھا شد. اثر مشكل مانند میساسولمنیس و سمفوني كورال كند

درست در ھنگامي كھ بتھوون نزدیك بود موافقت كند، جمعي از عشاق موسیقي بھ رھبري خانوادة 
ھ نگران شده بودند مبادا آھنگساز برجستة ویني براي نخستین ارائة آخرین و لیخنوفسكي ك

انگیزترین اثر خود بھ یك پایتخت رقیب برود، حاضر شدند كھ اجراي آنھا را در تئاتر كارنتنرتور  شگفت
در برابر سالني انبوه و  ١٨٢۴مھ  ٧پس از مذاكرات مفصل از ھر دو طرف، كنسرت در . بھ عھده بگیرند

با  - ، چھار بخش از میساسولمنیس، و سمفوني نھم)تقدیس خانھ(یك اوورتور : اي سنگین برپا شد ا برنامھب
خوانندگاني كھ صدایشان بھ پاي . كھ سرگل برنامھ بود –صداي یك گروه از ھمسرایان بلندآواز آلماني 

شد و سمفوني با تحسین پر  مس میساسولمنیس با تجلیل پذیرفتھ. رسید آنھا را حذف كردند نتھاي مقرر نمي
شور بتھوون كھ پشت بھ شنوندگان بر سكوي رھبري ایستاده بود، كف زدنھاي آنان را نشنید، و براي اینكھ 

  .ببیند، او را رو بھ سالن چرخاندند

VII  -١٨٢٧-١٨٢۴: پایان كمدي  

فلورین عایدي  ٢٢٠٠كھ از ) فلورین ۴٢٠(وي با شیندلر و سایر دوستان خود دربارة سھم كوچكي 
الجرم آنھا ھم او را . اند كنسرت بھ او داده بودند بھ نزاع برخاست، و بھ آنھا تھمت زد كھ او را فریب داده

جام ) ١٨٢۶(یافت و قصد خود كشي او  اش كھ گاه گاه نزد او حضور مي تنھا گذاشتند، و غیر از برادرزاده
در ھمین سالھاي اخیر بود كھ . شتافت سي بھ دیدارش نميور از الھام را لبریز كرد، ك اندوه آن استاد بھره

  .پنج كوارتت آخر از شانزده كوارتت خود را نوشت

بود كھ حاضر شده بود اگر یك یا دو یا سھ  ١٨٢٣انگیزة این زحمات پیشنھاد پرنس نیكوالي گالیتسین در 
ون، از قرار پنجاه دو كاتن براي بتھو» .ھر مبلغي كھ مطالبھ شود بپردازد«كوارتت بھ نام او ساختھ شود، 

) ١٣۵و  ١٣١اوپوسھاي (و دوتاي دیگر ) ١٣٢و١٣٠، ١٢٧اوپوسھاي (آن سھ تا . ھر كوارتت، پذیرفت
اوپوس . دھند كھ غرابت اسرارآمیزشان باعث تضمین شھرتشان شده است آخرین كوارتتھایي را تشكیل مي

  ان را ، شنوندگ)١٨٢۶(اي خصوصي نواختھ شد  ، كھ در جلسھ١٣٠

مووماني كھ كنار گذاشتھ شد . تر كرد از حیطة قدرت آنان بیرون است؛ و بتھوون صورت نھایي آن را ساده
است كھ یكي از متخصصان آثار  ١٣٣شود، و آن ھمان اوپوس  عرضھ مي» فوگ بزرگ«اینك بھ عنوان 

گي و حقیقت از تضادھاي زند: كند بتھوون شجاعانھ آن را بھ منزلة فلسفة نھایي آن آھنگساز تعبیر مي
تشكیل شده است؛ و عقل، بھ مثابھ  -خوبي و بدي، شادي و اندوه، تندرستي و بیماري، تولد و وفات-الینفك

دیز » دو«در  ١٣١از میان این پنج كوارتت، اوپوس . دھد جوھر مسلم حیات، خود را با آنھا تطبیق مي
تكمیل شد، بزرگترین كوارتت خود  ١٨٢۶ اوت ٧بیشتر مورد تحسین است، و بتھوون آن را كھ در 

اخیرًا كھ آن را شنیدیم، » .ماند رؤیاي مرموزر بھ بھترین وجھي پایدار مي«اند  اینجاست كھ گفتھ. دانست مي
در موومان . انگیز جانوري است كھ زخمي مھلك برداشتھ است غم نمود كھ شیون غریب و نالة  چنان مي

آیا باید باشد؟ : شعاري بدین مضمون وجود دارد) ١٣۵اوپوس (كوارتت نھایي از آخرین كوارتت این پنج 
  .باید باشد: دھد و پاسخ مي

دو تن . اي شدید در عذاب بود پزشكان را بھ بالین خود فراخواند ، بتھوون كھ از سرفھ١٨٢۶دسامبر  ٢در 
اما پزشك سوم، بھ نام واوروخ، آمد، و نارا حتي او را ناشي . از پزشكان سابق او از آمدن خودداري كردند

یوھان براي مواظبت او آمد،  برادرش. بتھوون در بستر بھ استراحت پرداخت. الریھ تشخیص داد از ذات
ژانویھ، دكتر مالفاتي بھ دكتر  ١١در . اش كارل، بھ توصیة بتھوون، از ارتش مرخصي گرفت برادرزاده

. واوروخ پیوست، و تجویزكرد كھ براي تسھیل در خواب بیمار، بھ او مشروبي قوي و سرد داده شود
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استسقاء و یرقان عارض شد؛ پیشاب » .فرستاد بھ تجویز پزشك لعنت«بتھوون مزة الكل را در آن یافت و 
بھ جاي دفع در بدنش جمع شد؛ دوباره اوره را از بدنش خارج ساختند؛ و او خود را بھ آب فشان تشبیھ 

  .كرد

رسید استفاده نكند، زیرا آن را براي  فلورین مي ١٠‘٠٠٠بتھوون تصمیم داشت از سھام بانكي خود كھ بھ 
 ١٨٢٧مارس  ۶رفت مواجھ شد، در  ھایي كھ بھ سرعت باال مي چون با ھزینھ كارل ذخیره كرده بود؛ ولي

  :اي بھ سر جورج سمارت در لندن بھ این شرح نوشت نامھ

چھ برسرم خواھد آمد؛ تا زماني كھ قدرت از دست رفتة خود را بازیابم و دوباره بتوانم با قلم امرار معاش 
عي خود را بھ كار برید تا انجمن فیالرمونیك تصمیم قبلي خود كنم، با چھ زندگي كنم؟ استدعا دارم ھمھ مسا

  .بیش از این قدرت ندارم كھ چیز دیگري بگویم. را مبني بر دادن كنسرتي بھ سودمن بھ مورد اجرا بگذارد

  .انجمن صدلیره بھ عنوان پیش پرداخت عواید كنسرت مورد نظر براي او فرستاد

از این رو بھ اتفاق برادرش یوھان نظر . ھوون بزودي خواھد مردمارس، پزشكان متفق شدند كھ بت ١۶در 
آن روزگاري كھ » .این آرزوي من است«: وي پاسخ داد. او را در مورد احضار كشیشي خواستار شدند

مارس او حكایت از آمادگیش،  ١۴كرد، اینك سپري شده بود؛ نامھ مورخ  گاه با خدا زورآزمایي مي گاه
  .دھد، داشت فرمان مي» دا با حكمت االھي خودخ«براي پذیرفتن آنچھ 

بعدھا . رسید كھ حالتي مطیع دارد بھ نظر مي. مارس آخرین مراسم مذھبي را برایش اجرا كردند ٢٣در 
اندكي » .براي این آخرین خدمت، از تو متشكرم«برادرش اظھار داشت كھ مرد محتضر بھ او گفتھ بود 

اش بھ آن مراسم مذھبي نبود،  و ظاھرًا اشاره» كمدي تمام شد«: فتپس از آن مراسم، بتھوون بھ شیندلر گ
اي بود كھ در تئاترھاي روم باستان براي اعالم پایان نمایشنامھ بھ كار  بلكھ بھ خود زندگي بود؛ و این جملھ

  .رفت مي

لحظاتي پیش از مرگ درخشش سریعي از . ، پس از سھ ماه درد و رنج درگذشت١٨٢٧مارس  ٢۶وي در 
بتھوون بیدار شد و بازوي راست خود را . ق اطاقش را روشن ساخت و بعد صداي شدید رعد برخاستبر

ھرگز . اندكي بعد عذاب احتضار بھ پایان رسید. بلند كرد و مشت خود را، ظاھرًا علیھ توفان، تكان داد
  .نخواھیم دانست كھ معني آخرین حركتش چھ بود

تالالت دروني را نشان داد كھ زندگي و اخالق او را خراب اي از اخ آزمایشھاي پس از مرگ مجموعھ
شریانھاي گوشھایش در نتیجة ذرات چربي مسدود، و اعصاب . كبدش منقبض و بیمار بود. كرده بود

كرد و  سردرد، سوءھاضمھ، قولنج، و یرقان كھ غالبا از آنھا شكایت مي«. شنوایي او فاسد شده بود
دھد، طبعًا ھمگي ناشي از تورم مزمن  ھاي او را بدست مي سیاري از نامھافسردگي شدیدي كھ كلید معماي ب

شاید عالقة او بھ راه رفتن و ھواي آزاد این بیماریھا را تعدیل و قسمت » .كبد و عوارض سوءھاضمھ بود
  .اعظم ساعات بي درد زندگي او را تأمین كرده بود

نونواز و كرویتسر ویولن نواز جزء كساني بودند ھومل پیا. در تشییع جنازة او سي ھزار نفر شركت جستند
برسنگ قبر او . شوبرت، چرني، و گریلپارتسر در میان مشعلداران بودند. كھ نعش او را بھ دوش گرفتند

  ونھم فصل بیستو ) بتھوون(جز نام 
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  آلمان و ناپلئون

١٧٨۶ -١٨١١  

I  - ١٨٠٠: امپراطوري مقدس روم  

آلمان از زمان لوتر بھ بعد ھرگز «میھن پرست و مورخ بزرگ پروسي، بھ عقیدة ھاینریش فون ترایچكھ، 
نایل نشده است، چھ امروز بزرگترین قھرمانان و [ ١٨٠٠] در اروپا بھ مقامي چنین درخشان مانند امروز 

شاید فردریك فاتح مقامي فروتر از ناپلئون شكست خورده داشتھ » .شاعران عصر بھ ملت ما تعلق دارد
نظیر است و  شك مقام و عظمت گوتھ و شیلر در نظم و نثر، از ادنبورگ گرفتھ تا رم، بي يباشد، ولي ب

درخشد؛ و فیلسوفان آلماني از كانت گرفتھ تا فیشتھ و شلینگ، و از ھگل تا شوپنھاور،  جا مي پرتو آنھا ھمھ
  .رنسانس دوم آلمان بود این خود. تأثیر قرار داد  افكار اروپاییان را از لندن تا سن پطرزبورگ كامال تحت

اگر مفھوم این لفظ عبارت از ملتي تحت یك دولت و قانون  –آلمان مانند ایتالیا در قرن شانزدھم ملتي واحد 
كھ » كشور« ٢۵٠بھ صورت اتحادیة سست بنیادي بود مركب از  ١٨٠٠آلمان در. داد را تشكیل نمي - باشد

شت؛ بسیاري از آنھا داراي ارتش و مسكوكات و ھر یك قوانین و سیستم مالیاتي مخصوص خود را دا
گفتند كھ براي نیمي از جھان آلماني  اي سخن مي مذھب و آداب و لباس ویژه خود بودند؛ و بعضیھا بھ لھجھ

شود كھ نیمي از قارة اروپا بھ عنوان  با وجود این، زبانشان یكي بود، و ھمین امر باعث مي. نامفھوم بود
  .ه از نویسندگان آلماني تلقي شوندكنندگان بالقو استفاده

در اینجا باید متذكر شویم كھ استقالل نسبي ایاالت فردي، مانند ایتالیاي دورة رنسانس، موجب یك تنوع 
شد كھ در پایتخت متمركز یك  انگیز، یك آزادي اخالقي و تجربي و فكري مي بارز، یك رقابت محرك ھیجان

آیا شھرھاي قدیمي آلمان، كھ امروزه بھ صورت . رفت ز بین ميھا، ا كشور بزرگ، بر اثر سنگیني توده
  جالب توجھي در نوع خود منحصر بھ فرد 

و اگر ھمة این . دادند؟ كمااینكھ شھرھاي فرانسھ ھمین وضع را نسبت بھ پاریس داشتند یا دارند نمي
از لحاظ مواد و افراد غني  قسمتھاي آلمان ملتي واحد را تشكیل داده بود، آیا این سرزمین مركزي اروپا، كھ

  داد؟ است، بھ نحوي غیر قابل ممارست اروپا را مورد تاخت و تاز قرار نمي

امپراطوري مقدس «استقالل كشورھاي آلماني فقط از یك لحاظ محدود بود، و آن اینكھ آنھا عضویت در 
پاپ تاج را بر سر ، پس از آنكھ ٨٠٠و این امپراطوریي بود كھ ، در سال  - را پذیرفتھ بودند» روم

این  ١٨٠٠در سال . دانستند نھاد، آغاز شد شارلماني كھ آلمانھا او را كارل كبیر فرانكي خود مي
بود » كشور برگزیننده«ترین آنھا نھ  برجستھ. امپراطوري مشتمل بر ایاالت مختلف و گوناگون آلمان بود

لونبورگ، كولن، ماینتس، -كس، برونسویكاتریش، پروس، باواریا، سا: كردند كھ امپراطور را انتخاب مي
قرار داشت كھ تحت استیالي اسقفھاي » سرزمین روحاني«وھفت  بعد ازآن، بیست. ھانوور، و تریر

كاتولیك بود، و گویي براي یادآوري حكومت اسقفي در شھرھاي امپراطوري محتضر روم غربي در ھزار 
، )گذراند ھ موتسارت زندگي فرساینده خود را ميجایي ك(سراسقف نشین سالزبورگ . سال پیش از آن بود

، وورتسبورگ، بامبرگ، اوسنابروك، پادربورن، آوگسبورگ، )لویك(و اسقف نشینھاي مونستر، لیژ 
شاھزادگان غیر مذھبي برسي . ، كنستانس، ورمس، لوبك)راتیسبونا(ھیلدسھایم، فولدا، شپاپر، رگنسبورگ 

دارمشتات، ھولستاین، وورتمبرگ - كاسل، ھسن-ھسن: كردند، از جملھ و ھفت كشور حكومت مي
، )با مستبد روشنفكر آن، دوك ارنست دوم(گوتا - ، ساكس)باگوتھ(وایمار - )زاكسن(، ساكس)باشتوتگارت(

پنجاه شھر نیز عنوان شھرھاي … )بادن، كارلسروھھ -با بادن(و لفنبوتل، بادن  - )برونسویك(براونشوایگ 
ماین، برمن، ورمس، شپایر، نورنبرگ،  –ام -بورگ، كولن، فرانكفورتھام: آزاد امپراطوري داشتند
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، و سایر نمایندگان »شھسواران امپراطوري«از این شھرھا و سایر قسمتھاي آلمان، برگزینندگان، … اولم
برگزینندگان  ١٧٩٢در . آمدند رایشستاگ یا دیت امپراطوري در رگنسبورگ، بھ امر امپراطور، گرد مي

ماین كشاند تاج امپراطوري را بر سراو  -ام-كھ اشراف را از سراسر آلمان بھ فرانكفورتفرانسیس دوم 
  .بعدھا معلوم شد كھ او آخرین فرد از سلسلھ امپراطوران است. نھادند

 ١٨٠٠امپراطوري مقدس روم، این سازمان كھ روزگاري نھادي مؤثر و بھ طوركلي نكوكار بود در سال 
آنچھ در این عصر وجود داشت اثري بود باقیمانده . ندي خود را از دست داه بودتقریبًا ھمة كفایت و سودم

شد كھ خود تابع یك قدرت مركزي بود؛ آن قدرت  از فئودالیسم؛ ھر قسمت تحت تسلط خاوندي اداره مي
مركزي نیز، رفتھ رفتھ، بر اثر رشد كشورھاي عضو از لحاظ جمعیت و ثروت و مخالفت با تعلیم 

بر اثر » مقدس«وحدت مذھبي امپراطوري . الب دیني و قدرت نظامي تضعیف شده بودشرعیات و مط
شمال آلمان  ١٨٠٠بھ پایان رسیده بود؛ در  ١٧۶٣-١٧۵۶سالھ، و جنگ ھفتسالة  اصالح دیني، جنگ سي

  پروتستان 

روزگار كاتولیك؛ و آلمان غربي قسمتي از دیانت خود را براثر عصر روشنگري فرانسویان و تنویر افكار 
روح ناسیونالیسم، در سطح وسیع و كوچك، بھ تناسب كاھش مذھب رو بھ فزوني . لسینگ از دست داده بود

باید جامعھ را علیھ خودخواھي مركز گریز افراد  - سیاسي و یا اجتماعي –نھاد، زیرا بعضي اعتقادات  مي
  .آن حفظ كند

رھبري پروس، و دیگري در جنوب كاتولیك بھ یكي در شمال پروتستان بھ  –سویگري آلمان در دو قطب 
درینا علیھ ناپلئون  ١٨٠۶در اوسترلیتز یا در  ١٨٠۵بایست در  درشكست دوكانوني كھ مي - رھبري اتریش

مدتھا پیش از این ضربات، خود اتریش شروع بھ نادیده گرفتن دیت . متحد شوند نتایج شومي بھ بارآورد
تنھا چھارده  ١٧٨٨در . كشورھا نیز از اتریش پیروي كرده بودند امپراطوري كرده بود، و سایر) مجلس(

امیر از صد امیر شایستة انتخاب، و تنھا ھشت شھر از میان صد شھر عمدة شایستة انتخاب، دستور 
ھاي كامپوفورمیو  ناپلئون در عھدنامھ. حضور در دیت امپراطوري را قبول داشتند؛ اخذ تصمیم محال بود

اتریش را مجبور كرد كھ تسلط فرانسھ را بر ساحل چپ یا غرب رودخانھ ) ١٨٠١(و لونویل ) ١٧٩٧(
شامل شھرھاي شپایر،  -راین بھ رسمیت بشناسد؛ بدین ترتیب، یك قسمت پررونق امپراطوري مقدس روم

در . تحت استیالي فرانسھ درآمد -مانھایم، ورمس، ماینتس، بینگن، تریر، كوبلنتس، آخن، بن، و كولن
گونھ كھ ولتر گفتھ بود، عمومًا موافق بودند كھ امپراطوري مقدس روم دیگر نھ  طور كلي، ھمانبھ  ١٨٠١

مقدس است، نھ رومي، و نھ اصوال امپراطوري؛ ھیچ دولت مھمي قدرت آن یا قدرت پاپ را بھ رسمیت 
تھ یا تحمیل شناخت؛ و نوعي نظم و ھمكاري نوین باید در میان آن ھرج و مرج بھ وجود آورد، و پذیرف نمي
  .ناپلئون این مبارزطلبي را پذیرفت. شود

II -١٨٠۶: كنفدراسیون راین  

انگیز و خاطرات تاریخي كھ گاھي بھ وسیلة  این رودخانة بزرگ بھ منزلة تاالري بود از مناظر شگفت
ا رفت؛ زمیني مساعد ر در عین حال، براي اقتصاد، نعمت و بركتي ھم بھ شمار مي. شد مي  معماري مجسم

كرد؛ و ھرشھر را با چندین شھر دیگر كھ از لحاظ فرھنگ با آن رقابت و كاالھاي خود را با آن  آبیاري مي
در اینجا چون تجارت و صنعت موجب سكونت افراد در كنار ساحل شده . داد كرد پیوند مي معاوضھ مي

سریع، چھار مسئلة فسادانگیز اما ضمن این پیشرفت . بود، فئودالیسم رونق و نفوذ خود را از دست داده بود
سستي و تنبلي فرمانروایان كھ ناشي از روح لذت طلبي آنان بود، فساد دستگاه اداري، تمركز : وجود داشت

  .كشانید شد، و عدم تمركز قدرت نظامي كھ فاتحان را بھ سوي خود مي ثروت كھ موجب گسیختگي امور مي

  اینان بھ اشراف آلمان . اثر مواعید فرانسھ و اتریش باز شدراه تشكیالت جدید كشورھاي ناحیة راینالند بر 
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رسمیت بشناسد و بر اثر این شناسایي، اراضي و امالك آنان از دستشان خارج شود، بھ آنھا اراضي و 
خواستند  غوغاي كساني كھ اراضي خود را از دست داده بودند و مي. امالك جدیدي واگذار خواھد شد

دسامبر  ١۶(یابند منجر بھ تشكیل كنگره راشتات از طرف فرانسھ و اتریش شداعتبار سابق خود را باز
شود، و، بھ » ملك عام«در آنجا بعضي از امراي پرخاشگر پیشنھاد كردند كھ اراضي كلیسا ). ١٧٩٧

كنگره كھ قادر بھ . عبارت ساده تر، از اسقفھاي حاكم گرفتھ و بھ افراد غیر مذھبي جنجالي منتقل شود
موضوع بھ حال . سر این موضوع نبود، قضیھ را بھ دیت آتي امپراطوري مقدس روم احالھ كرد توافق بر

تعلیق درآمد تا اینكھ ناپلئون از مصر بازگشت؛ قدرت را در فرانسھ بھ دست گرفت؛ اتریش را در مارنگو 
مپراطوري در اي بست كھ بر طبق آن، نمایندگان دیت ا شكست داد؛ و با اتریش و پروس و روسیھ عھدنامھ

دستوري با عنواني پرآب و تاب صادر كردند و بدون تشریفات نقشھ و حكومت آلمان  ١٨٠٣فوریة  ٢۵
تقریبًا امالك ھمة اسقفھاي حاكم از آنھا گرفتھ شد؛ پروس تضعیف قدرت اسقفھا را با . غربي را تغییر دادند

بھ مقاومت بود، ولي كاري از دستش كرد و مایل  خونسردي پذیرفت؛ اتریش از این امر اظھار تأسف مي
  .آمد برنمي

فرمانروایان جدید دریافتند كھ اتریش نھ مایل و نھ قادر است كھ از لحاظ نظامي از آنھا حمایت كند؛ و 
كشورھاي . انتظار حمایت از طرف پروس پروتستان را نداشتند) كھ بیشتر كاتولیك بودند(خودشان نیز 

ئون، كھ در این زمان از لحاظ نظامي برتر از ھمھ و رسمًا كاتولیك بود، تازه یكي پس از دیگري بھ ناپل
، كارل تئودور فون دالبرگ اسقف اعظم و برگزینندة ١٨٠۵دسامبر  ٣٠در مونیخ، در . آوردند روي مي

ماینتس با ناپلئون كھ بتازگي در اوسترلیتز بھ پیروزي رسیده بود مالقات و بھ او پیشنھاد كرد كھ رھبري 
سال طول كشید كھ آن امپراطور پرمشغلھ تصمیم خود را در این  یك. رنشینھاي جدید را بھ عھده بگیردامی

دانست كھ اگر ملت فرانسھ یك سوم آلمان را تحت حمایت خود در آورد، بقیة آن  وي مي. مورد گرفت
. و برخواھد انگیختسرزمین با او بھ دشمني برخواھد خاست و دوباره مخالفت انگلیس و روسیھ را نیز با ا

دارمشتات، ناساو، برگ، و بسیاري از ایاالت دیگر - باواریا، وورتمبرگ، بادن، ھسن ١٨٠۶ژوئیة  ١٢در 
الحمایگي آن را بھ عھده  كنفدراسیون راین با ھم متحد شدند؛ و در اول اوت ناپلئون قبول كرد كھ تحت

كردند، حاضر شدند كھ  امور داخلي حفظ ميضمن آنكھ ایاالت تشكیل دھنده استقالل خود را در . بگیرد
سپس . سیاست خارجي خود را تحت نظر او بگذراند، و قواي نظامي قابل توجھي در اختیارش قرار دھند

اوت فرانسیس رسمًا  ۶در . بھ فرانسیس دوم و دیت امپراطوري خبر دادند كھ دیگر عضو رایش نیستند
لقب امپراطوري مقدس روم چشم پوشید؛ و تنھا بھ عنوان  امپراطوري مقدس روم را منحل اعالم كرد؛ از

  شكوه دولت ھاپسبورگ رو بھ زوال نھاد؛ و . امپراطور اتریش باقي ماند

قانون نامة ناپلئون . كنفدراسیون فوایدي حیاتي داشت و در مقابل بازتابھاي خطرناك و شومي با خود آورد
رواج یافت؛ آزادي مراسم مذھبي معمول شد؛ ) سایيھاي كلی الطوایفي و عشریھ با القاي حقوق ملوك(

برابري در برابر قانون رسمیت یافت؛ روش اداري فرانسھ در والیات با حالت تمركز و كفایت آن، و یك 
عیب عمده این دستگاه آن بود كھ بھ . گیري مصون بود در كارآمد دستگاه قضایي كھ بیش از سابق از رشوه

توانست دوام یابد كھ این حمایت خارجي بر ھزینھ داخلي آن  و تازماني ميقدرت خارجي وابستگي داشت، 
جوانان آلماني را براي مبارزه با اتریش بسیج كرد، از  ١٨٠٩ھنگامي كھ ناپلئون در . فزوني داشتھ باشد

ر الحمایگي سوء استفاده شد؛ پس از آنكھ وي ھزاران تن از افراد آلماني را براي مبارزه با روسیھ د تحت
وارد ارتش كرد و براي این جنگ كمك مالي سنگیني را خواستار شد، تحت الحمایگي بھ صورت  ١٨١٢

اي درآمد كھ زیان كلي آن بیش از منافع جزئي آن بود؛ باالخره ھنگامي كھ آلمانیھاي كنفدراسیون  بار عمده
یھ مزبور فقط منتظر بھ خدمت ارتش درآوردند، اتحاد ١٨١٣را براي مبارزه با آلمانیھاي پروسي در 

  .بنیاد را بر سر آن كرسي وامانده فرود آرد شكست سخت فرانسویان بود تا آن ساختمان سست

رفت كھ ترتیبي براي امنیت مضاعف مرز جدید فرانسھ  این خود نوعي پیروزي براي ناپلئون بھ شمار مي
صلخیز شرقي كھ دامنة آن حتي اراضي غربي راین جزء خاك فرانسھ شده بود، و سرزمینھاي حا. داده بود

و اگرچھ كنفدراسیون . تا رودخانة الب امتداد داشت، در این ھنگام متفق فرانسھ و وابستھ بھ این كشور بود
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اي براي بیسمارك بھ جاي نھاد،  تجزیھ شد، و خاطره ١٨١٣پس از شكست ناپلئون در الیپزیگ در 
  .اي براي ماتسیني، گاریبالدي، و كاوور برجاي گذاشت یزهطور كھ اتحاد ایتالیا بھ وسیلھ ناپلئون انگ ھمان

III  - ایاالت آلماني ناپلئون  

در شمال كولن دو منطقھ بود كھ اگر چھ بھ عضویت اتحادیة راین در آمد، بر اثر جریانات جنگ كامال بھ 
ھر خواھرش مھیندوكنشین برگ بھ دست شو: شد ناپلئون تعلق گرفت، و بھ توسط او یا خویشانش اداره مي

ھنگامي كھ مورا بھ سلطنت ناپل رسید . ژوآشم مورا افتاد، و سلطنت وستفالن نصیب برادرش ژروم شد
سال بھ سال روشھاي فرانسوي را در . ، ناپلئون آن دوكنشین را بھ وسیلھ مأموران خود اداره كرد)١٨٠٨(

ئودالیسم، كھ ھنوز اثري از آن باقي بھ ف. ساخت مورد اداره، اصول اداري، مالیاتگیري، و قانون معمول مي
اي در  بود، خاتمھ داده شد؛ صنعت و تجارت رونق یافت، بھ حدي كھ آن منطقھ بھ صورت مركز پیشرفتھ

  .استخراج و معادن و فلزكاري درآمد

  زادگاه چھارمین ھمسر(در منتھي الیھ غربي آن دوكنشین كلو . وستفالن متنوعتر و وسیعتر بود

از آنجا از طریق مونستر، ھیلدسھایم، برونسویك، و ولفنبوتل تاماگدبورگ بھ . ر داشتقرا) ھنري ھشتم
ھاي رور،  ، و از آن سوي رودخانھ)پایتخت(طرف شرق امتداد داشت، و از طریق پادربورن بھ كاسل 

  .ھاي زالھ و البھ امس، و لیپھ بھ طرف رودخانھ

ان بیست و سھ سال بیش نداشت و بیشتر بھ عیش بھ سلطنت رسید در آن زم ١٨٠٧ژروم بوناپارت كھ در 
ناپلئون چون امیدوار بود كھ مسئولیتھا موجب پختگي و آرامش او شود، . مند بود تا بھ قدرت و نوش عالقھ

بینانھ و در عین حال انساني بود، ولي درمقابل،  ھایي متضمن نصایحي عالي براي او فرستاد كھ واقع نامھ
و ژروم نتوانست تقاضاي برادر خود را در مورد تھیة پول برآورد و نیز خاطر مبالغي را مطالبھ كرد، 

با وجود این، براي ایجاد اصالحاتي كھ . خود را براي برپاساختن در باري باشكوه و پرجالل ارضا كند
. ساخت بھ طرزي مؤثر ھمكاري كرد ناپلئون معموال در دوره آفرینندگي پیروزیھاي خود آن را برقرار مي

افراد در تعیین آینده عاجزند؛ تنھا سازمانھاست كھ سرنوشت «ز نصایح حكیمانة ناپلئون یكي آن بود كھ ا
نظر، یك مجموعھ قوانین، یك دستگاه اداري مؤثر و نسبتًا  در اجراي ھمین» .كند ملتھا را معین مي

در مقابل قانون، شرافتمند، آزادي مذھبي، یك سازمان با كفایت قضایي، روش ھیئت منصفھ، برابري 
. سیستم مالیاتگیري واحد، و یك روش ادواري ممیزي ھمة عملیات دولتي را در وستفالن معمول ساخت

بایستي از  قرار شد یك مجلس ملي بھ وسیلة انتخابات محدود تشكیل شود؛ و پانزده تن از صد نماینده مي
میان دانشمندان و سایر اشخاصي كھ بھ میان بازرگانان و صاحبان صنایع انتخاب شوند، و پانزده تن از 

توانست لوایحي را كھ بھ  بھ این مجلس قدرت انشاي قانون داده نشده بود، ولي مي. امتیازاتي نایل آمده باشند
  .شد گشت مورد انتقاد قرار دھد؛ و توصیة آن غالبًا پذیرفتھ مي توسط شوراي دولتي بھ آن تقدیم مي

ھ فئودالیسم خاتمھ داده شد؛ آزادي عمل راه را براي ھرگونھ فعالیت و ب. اصالحات اقتصادي، اساسي بود
طلبي گشود؛ راھھا و طرق آبي نگاھداري وتعمیر شد؛ باجھاي داخلي از میان رفت؛ اوزان و مقیاسات  جاه

، ھربخشي مسئول ١٨٠٩مارس  ٢۴بر طبق فرمان مورخ . در سراسر آن كشور بھ صورتي یكسان درآمد
در این موقع مالیات دھندگان . بایستي براي آنھا شغل یا غذا تھیھ كند راي خود شد، و ميحفظ و تیمار فق

  .شكایت آغاز كردند

رفت، و حتي پیش از آنكھ كتابخانة  تر از سایر ایاالت آلمان بھ شمار مي وستفالن از لحاظ فرھنگي پیشرفتھ
ھان قرار دھد، بھ پرورش فرھنگ صومعة فولدا نسخ خطي كالسیك عصر رنسانس را در اختیار دانشپژو

در این زمان، شاه ژروم ھم از وجود یاكوب . الیبنیتز در ھیلدسھایم بود و لسینگ در ولفنبوتل. پرداختھ بود
كرد و گریم ھمان كسي است كھ بزودي او را بھ عنوان بنیانگذار زبانشناسي توتوني  گریم استفاده مي
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ئون، یوھانس فون مولر مورخ برجستة عصر، شغل خود را بھ ، بنا بھ دعوت ناپل١٨٠٧در . خواھیم دید
  ) ١٨٠٩-١٨٠٨(عنوان مورخ دربار سلطنتي در برلین رھا كرد و بھ عنوان وزیر امور خارجھ 

: وستفالن در آن روزگار پنج دانشگاه داشت كھ در زمان ژروم بھ سھ دانشگاه تبدیل یافت. وستفالن آمد
بھ طوري كھ قبال دیدیم، كولریج . ي آنھا در سراسر اروپا شھرت داشتنددوتا. گوتینگن، ھالھ، و ماربورگ

از نذرستووي یكسره بھ گوتینگن رفت و سال بعد، در حالي كھ از افكار آلماني گیج شده بود، بھ انگلیس 
  .بازگشت

وظیفة مالیات و نظام : كرد بار بر شانھ مردم سنگیني مي در مقابل این مزایا و محاسن، دو وزنة مصیبت
ناپلئون از ھر یك از سرزمینھاي وابستھ مبلغ قابل توجھي براي دولت و دربار مسرف و مخارج . اجباري

اگر اتریش یا یك دولت مرتجع دیگر او را شكست دھد یا از : دلیل او ساده بود. كرد ارتش خود مطالبھ مي
بھ ھمین علت، . ب خواھد شدكار بر كنار كند، نعمتھا و محاسني كھ با خود آورده است از مردم سل

بایستي با فرانسھ وظیفة تھیة مردان نیرومندي را براي انجام  كشورھایي كھ تحت حمایت او قرار دارند مي
اتباع ژروم بار  ١٨١٣تا سال . خدمت نظام بر عھده بگیرند و ، در صورت لزوم، جانشان را فدا كنند

رفت؛  جھ است كھ در ارتش ناپلئون شالق بھ كار نميمالیات را مردانھ تحمل كردند؛ این نكتھ جالب تو
 ١٨١٣توانست افسر و حتي مارشال شود؛ تا سال  پیشرفت بر اثر شایستگي بود؛ و ھر سربازي مي

نفر را براي خدمت بھ او در روسیھ اعزام  ١۶٠٠٠جوان را براي خدمت در اسپانیا و  ٨٠٠٠وستفالن 
  .نفر ٢٠٠٠گشتند و از روسیھ نفر باز ٨٠٠داشتھ بود، از اسپانیا فقط 

امیر برگزینندة آن عنوان  ١٧١۴در سال . در شمال شرقي وستفالن، حوزة برگزینندگي ھانوور قرار داشت
اینك، امیر برگزیننده . جورج اول پادشاه انگلیس را بھ دست آورده، و ھانوور وابستھ بھ انگلستان شد

از این رو، مالكان . كرد پرستي خود قلمداد مي ان میھنجورج سوم بود كھ عدم خروج خود را از انگلیس نش
ھمة مقامات . بھ سود طبقة اشرافي و انحصارطلب آلمان اداره كنند«ھانوور را آزاد گذاشت تا آن ایالت را 

یك از بارھاي مالیاتي بر دوش آنھا  كھ مواظب بودند ھیچ… و مناصب ارجمند در انحصار اشرافي درآمد
فئودالیسم باقي ماند، ولي بر اثر » .ن و كشاورز بیش از ھمگي مالیات بپردازندشھرنشی«و » نیفتد،
روش دولت محلي بیش از حد انتظار . اي تقریبا خانوادگي میان ارباب و رعیت تعدیل شد رابطھ

، پس از شروع مجدد جنگ با انگلیس، ناپلئون بھ نیروھا و مدیران خود ١٨٠٣در سال . شرافتمندانھ بود
ادكھ امور ھانوور را زیر نظر بگیرند؛ مواظب پیاده شدن احتمالي قواي انگلیس باشند؛ و مانع از دستور د

ناپلئون كھ  ١٨٠٧در . فرانسویان با مقاومت زیادي مواجھ نشدند. ورود ھرگونھ كاالي بریتانیایي شوند
  را بھ دست شاه گرفتار مسائل بزرگتري بود ھانوور را بھ وستفالن ملحق ساخت و امور مالیاتي آن 

برخالف ھانوور، مراكز پیشرفت و غرور بھ شمار ) ھامبورگ، برمن، لوبك(شھرھاي اتحادیة ھانسایي 
خود آن اتحادیھ از مدتھا پیش از میان رفتھ بود، ولي انحطاط آنتورپن و آمستردام در تحت تسلط . رفت مي

رسید كھ این شھر كھ  چنین بھ نظر مي. دفرانسھ باعث انتقال قسمت اعظم تجارت آنھا بھ ھامبورگ شده بو
بھ داشتن صدو پانزده ھزار نفر جمعیت بھ خود  ١٨٠٠و در سال  -در مصب رودخانة الب واقع است

شھر بھ وسیلھ . براي تجارت دریایي و ارسال مجدد و سریع كاالھاي وارداتي ساختھ شده است- بالید مي
ولي نحوه عمل چنان ماھرانھ و معتدل بود كھ انحصار را شد،  بازرگانان و متخصصان مالي عمده اداره مي

ناپلئون بسیار میل داشت كھ این شھرھاي تجارتي را تحت استیالي خود در آورد، و . ساخت قابل تحمل مي
نام آنھا را در فھرست شھرھایي وارد كند كھ ورود كاالھاي بریتانیایي بھ آنھا ممنوع است؛ و نیز از آنھا 

از این رو بورین و جمعي دیگر را براي جلوگیري از ورود . ھاي خود وام دریافت داردبراي ادارة جنگ
. این منشي سابق حریص با غمض عین ثروتي بھ ھم زد. كاالھاي انگلیس، بھ ھامبورگ اعزام داشت

، و چنان مردم را بھ ستوه آورد كھ انجمنھاي )١٨١٠. (سرانجام ناپلئون آن شھر بزرگ را تصرف كرد
  .راي ترور او تشكیل دادند، و ھر روز براي سقوط او توطئھ چیدندسري ب
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IV -ساكس  

در شرق وستفالن و جنوب پروس یك دولت آلماني وجود داشت كھ مردمش آن را زاكسن و فرانسویان آن 
مختلف در بریتانیا بھ  سكسھاياین دولت روزگاري از بومن تا بالتیك نام خود را در . نامیدند را ساكس مي

جاي نھاده، و اخیرًا بر اثر جنگ ھفتسالھ ویران شده بود، ولي اكنون بھ این قانع بود كھ حوزة برگزینندگي 
  .امتداد دارد) پاریس آلمان(اي است كھ در دوطرف رود الب، از ویتنبرگ لوتر گرفتھ تا درسدن  پیشرفتھ

) ١٨٠۶- ١٧۶٨(آن سرزمین در زمان فرمانروایي طوالني فردریك آوگوستوس سوم بھ عنوان برگزیننده 
آبادي و ترقي   بر اثر بركات رود الب دوباره راه) ١٨٢٧-١٨٠۶(و بھ عنوان شاه فردریك آوگوستوس اول 

پلھاي زیبا، پردة سیستین مادونا، درسدن بھ سبب سبك معماري روكوكو، معابر وسیع و . را در پیش گرفت
آن فرمانرواي جوان اگرچھ ھرگز سیاستمداري . ھاي مایسن رونق و تعالي خود را باز یافت و سفالینھ

برجستھ نبود، قلمرو خود را عاقالنھ اداره كرد؛ عواید خویش را بدقت بھ مصرف رسانید؛ قروض ملي را 
  خراج معادن، موسوم بھ آكادمي معدن، بھ وجود پرداخت؛ و در فرایبرگ مدرسھ مشھوري براي است

ترین انتشارات  در اینجا ناشران سراسر اروپا تازه. درسدن، تأسیس نمایشگاه ساالنة كتاب را از سرگرفت
  .كردند؛ ادبیات پررونق آلمان در صف مقدم این رژه فرھنگي قرار داشت خود را عرضھ مي

نقالبیون فرانسھ بھ پروس و اتریش پیوست و در شكست بھ منظور تأدیب ا» عادل«فردریك آوگوستوس 
اگرچھ از اعدام لویي شانزدھم كھ از خویشان او بود سخت ناراحت شد، در . سھیم شد ١٧٩٢والمي در 

ھنگامي كھ ناپلئون بھ قدرت رسید، فردریك ھمچنان روابط . بھ طیب خاطر با فرانسھ صلح كرد ١٧٩۵
ناپلئون بھ وي بھ عنوان مستبد روشنفكري كھ مورد محبت ملتش بود  دوستانة خود را با او حفظ كرد؛ و

بھ ینا نزدیك شد، فردریك بر سر  ١٨٠۶با وجود این، زماني كھ قواي ناپلئون در . گذاشت احترام مي
ناپلئون بھ او اخطار كرد كھ نگذارد قواي پروس از ساكس بگذرد؛ پروس اصرار : دوراھي گرفتار آمد
امیر برگزیننده تسلیم شد، و اجازه داد تا نیروي كوچك او بھ پروسیھا . آغاز كرد ورزید، و حملھ را

غرامتي بھ مبلغ : ناپلئون پس از پیروزي، با فردریك آوگوستوس نسبتًا بھ مدارا رفتار كرد. بپیوندند
فرانك از او گرفت؛ بھ او دستور داد كھ عنوان خود را بھ شاه ساكس تغییر دھد؛  ٢۵‘٠٠٠‘٠٠٠

ندوكنشین ورشو را بھ او واگذاشت؛ و پروس را مجبور كرد كھ ساكس را بھ كوتبوس، در ساحل غربي مھی
بدین ترتیب پروس میان لھستان در شمال و شرق، وستفالن در غرب، و ساكس در . رود شپره، واگذار كند

ھ پروس ھم، ھنوز وقت آن نرسیده بود ك. محصور شد- كھ ھمگي ھم نسبت بھ ناپلئون متعھد بودند- جنوب
  .مانند بقیة آلمان، بردگي ناپلئون را بپذیرد

V -١٧٨٧-١٧٨۶میراث فردریك : پروس  

ناحیة برگزینندگي : در زمان مرگ فردریك دوم ملقب بھ كبیر، كشور سلطنتي پروس شامل این نواحي بود
و - و مملباكونیگسبرگ، فریدالند،  -براندنبورگ؛ دوكنشینھاي سیلزي و پومرن؛ ایاالت پروس شرقي

از لھستان گرفتھ شده بود؛ و سرزمینھاي داخلي مختلفي در غرب آلمان،  ١٧٧٢پروس غربي، كھ در 
پروس، پس از مرگ فردریك، این مناطق را بھ متصرفات خود . شامل فریسالند شرقي، مونستر، واسن

تان را در ؛ ورشو و قسمت مركزي لھس)١٧٩٢(تورن و دانتزیگ را در دومین تقسیم لھستان : افزود
؛ و نوشاتل را در سویس در ١٧٩١؛ آنسباخ، بایرویت و مانسفلد را در )١٧٩۵(سومین تقسیم لھستان 

پروس ظاھرًا مصمم بود كھ سراسر آلمان شمالي را جذب كند؛ ولي در این موقع ناپلئون آن را از . ١٧٩٧
  .این كار بازداشت

  فردریك ویلھلم اول، گذشتھ . ر فردریك كبیر بودمردي كھ این توسعة پروس را امكانپذیر ساختھ بود پد
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تحمل كنند، بھترین ارتش كشورھاي عیسوي را در اختیار او گذاشت، و ملتي را نیز بھ او سپرد كھ براثر 
تعلیم و تربیت ھمگاني، سیستم مالیاتگیري عمومي، و نظام وظیفة ھمگاني بھ صورتي كامال متشكل درآمده 

سراسر اروپا، سراسر آلمان، سراسر پروس، از . ود درخور پادشاھي جنگجواي شده ب بود؛ پروس لقمھ
اندازان بلند  لرزید، با آن افسران آلماني پوالدین و سختگیر و آن نارنجك دیدن این پادشاه آدمخوار برخود مي

: معروف است كھ مادري بھ فرزند خود ھشدار داده گفت. متر بود١,٨٠قدي كھ طول اندامشان بیش از 
  ».بلند قد مشو، وگرنھ مأموران نظام وظیفھ تو را خواھند گرفت«

اي از نبوغ خود را كھ بھ وسیلة ولتر  بھ آن ارتش و دولت بھره) ١٧٨۶تا  ١٧۴٠سلطنت از (فردریك كبیر 
وي پروس را از . تشدید شده بود، و نوعي بردباري را كھ در وجود او ریشھ دوانده بود ارزاني داشت

ك و رقیب ساكس و باواریا در جھان ژرمني بھ قدرتي برابر با قدرت اتریش رسانید؛ صورت كشوري كوچ
كوشیدند تا بھ مرزھاي دیرین خود در  و بھ منزلة محكمترین سدي در برابر فشار مداوم اسالوھایي كھ مي

سبب  فردریك كبیر از لحاظ داخلي، یك دستگاه قضایي بھ وجود آورد كھ بھ. كنار رود الب برسند درآمد
. درستي شھرت داشت؛ گروھي مدیر تربیت كرد كھ بتدریج جاي اشراف را بھ عنوان كارمند گرفتند

اي آلماني  روش مدرسھ«ھمچنین آزادي بیان و مطبوعات و مذھب را برقرار ساخت، و تحت نظارت او 
ھ وي تنھا مرد روزگار خود بود ك» .بمراتب بر خواب روحاني عمیق تربیت كشیشي پیشي گرفت

فردریك كبیر قھرماني «: ناپلئون گفت ١٧٩٧در . توانست ولتر را مجاب كند و بھ ناپلئون درس بدھد مي
مشورت كنم؛ اصول او را در میان  -در جنگ و در اموري اداري -است كھ من مایلم با او در ھر كاري

  ».ھاي خصوصي او براي من درسھایي است از فلسفھ ام؛ نامھ اردوگاھھا بررسي كرده

الطوایفي را در  وي ضمن نبردھاي خود فرصت نیافت كھ ملوك. در اقدامات او ھم نقایصي وجود داشت
پروس بھ سطحي مردمیتر، نظیر ایاالت راینالند برساند؛ جنگھاي او ملتش را دچار نھایت فقر وفاقھ و 

فردریك . شد فرسودگي ساختھ بود، بھ طوري كھ ھمین فقر تا حدي موجب انحطاط پروس پس از مرگ او
ھاي عم بیفرزند خود بھ زنان و امور ھنري  بر خالف سلیقھ) ١٧٩٧تا  ١٧٨۶سلطنت از (ویلھلم دوم 

اي اختیار كرد كھ پنج كودك  بھ جاي ھمسر اول خود معشوقھ. بیشتر عالقھ داشت تا بھ حكومت و جنگ
دارمشتات - ه اھل ھسنطالق گفت و با فریدریكھ لوئیز ١٧۶٩براي او زایید؛ سپس ھمسر خود را در 

ازدواج كرد كھ براي او ھفت فرزند آورد؛ در دوران ھمین ازدواج، كشیشان درباري را ترغیب كرد كھ 
  زمینة 

وي ھمچنین فراغت آن را . كودكي زاییدآماده شد كھ زوفیھ بعدًا براي او ) ١٧٩٠(كنتس زوفیھ دونھوف 
نیز یافت كھ ویولنسل بنوازد؛ از موتسارت و بتھوون استقبال كند؛ و یك فرھنگستان موسیقي و یك تئاتر 

مجموعھ قوانیني را پرداخت كھ حاوي ) ١٧٩۴(گذشتھ از این، ھزینة تدوین و انتشار . ملي برپاسازد
ئلة مذھبي پرداخت و بھ یوھان فون ولتر، شخص مورد نظر سپس بھ مس. اصول آزادیخواھانة بسیار بود

كھ فرماني مذھبي تھیھ كند؛ ) ١٧٨٨(بود، دستور داد ) خردگرایي(خود كھ تربیت شدة مكتب راسیونالیسم 
در نتیجة ھمین امر، عدة زیادي از نویسندگان  - بھ رواداري مذھبي پایان بخشد؛ و سانسور را برقرار سازد

  .نداز برلین خارج شد

وي حاضر بھ ادامة جنبة تعرض سلف خود نشد، و پس از انحراف . سیاست خارجي او درخور دفاع است
اي در راه وحدت و امنیت آلمان، درصدد دوستي با اتریش  از یك قرن سابقھ، بھ منظور برداشتن گام عمده

افراد ملت ھمین حال را (اي نداشت؛ تمایلش بیشتر بھ سلطنت بود  بھ انقالب كبیر فرانسھ عالقھ. برآمد
اما خوشوقت بود كھ افراد ). ١٧٩٢(رو شد  ؛ و قوایي نیز بھ والمي فرستاد كھ با شكست روبھ)داشتند

قرارداد صلح بازل  ١٧٩۵در سال . باقیمانده را براي كمك در دومین تقسیم لھستان بھ میھن خود بازگرداند
  .صرف ورشو در سومین تقسیم لھستان باز شدرا با فرانسھ امضا كرد و بدین ترتیب، دستش براي ت

، میرابو پس از ١٧٨٩در . رغم این اكتسابات، كشورش از حیث ثروت و قدرت دچار انحطاط شد علي
تواند از عھدة  سلطنت پروس چنان تشكیل یافتھ است كھ نمي«: اقامتي طوالني در برلین چنین پیشگویي كرد
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د را از دست داد و بر اثر غرور گستاخ شد؛ دستگاه اداري بھ ارتش انضباط خو» .رفع ھیچ مصیبتي برآید
فقط «. چیني پرداخت؛ امور مالي كشور بھ ھرج و مرج گرایید و بھ ورشكستگي نزدیك شد فساد و توطئھ

فسادي -بصیرت آن فساد داخلي خودشان را نشان دھد توانست بھ این نسل بي سالح برنده و قاطع جنگ مي
  ».ساخت را بر اثر جادوي شھرت باستاني فلج مي ھرگونھ فعالیتي… كھ 

VI -١٨٠٧- ١٧٩٧: اضمحالل پروس  

در چنین اوضاعي بود كھ پادشاه درگذشت، و مواظبت از كشور بیمار بھ فرزندش فردریك ویلھلم سوم 
كردند كھ وي  ھمھ تعجب مي. محول شد، كھ بار سختیھا را طي دورة ناپلئون و مترنیخ بھ دوش كشید

وي داراي ھمة . اي ضعیف و احساسي رقیق داشت تواند تا آن اندازه دوام یابد، زیرا اراده چگونھ مي
شود كھ آنھا را درنفس خویش بپرورد و اعمال كند، از  فضایلي بود كھ بھ یك شھروند خوب تعلیم داده مي

ا در امالك وي سرفھا ر. ھمكاري، عدالت، مھرباني، حیا، وفاداري در زناشویي، و عشق بھ صلح: قبیل
شترلیتز ازدواج كرد، لویزه دختري بود ھفدھسالھ، - با لویزه مكلنبورگ ١٧٩٣در . سلطنتي آزاد ساخت

  زیبا، و 

بزودي مورد احترام و محبت ملت خود قرار گرفت؛ این دختر بھ صورت كانون سعادتي درآمد كھ پادشاه 
  .داد ظاھرًا ھمھ مصایب را بھ سوي آن سوق مي

فرانسویان ھانوور را كھ بیطرفي آن  ١٨٠٣در . رانھا یكي پس از دیگري بھ وقوع پیوستدر قرن جدید بح
بھ توسط پروس تضمین شده بود، بھ تصرف درآوردند؛ در افسران جوان ارتش پروس تحرك و ھیجان 

گیرد، الاقل با آن قطع  شد، و منظورشان این بود كھ اگر جنگي با فرانسھ صورت نمي خاصي دیده مي
داشت، نیروھاي فرانسوي مصبھاي دو  بھ عمل آید؛ ولي فردریك ویلھلم دست از صلح برنمي رابطھ

. زدند؛ فردریك صبر و شكیبایي را توصیھ كرد رودخانة وزر و الب را بستھ بھ تجارت پروس صدمھ مي
د، سوار ش ملكھ لویزه خواھان جنگ بود؛ ودر حالي كھ لباس ھنگي را بر تن داشت كھ بھ اسم او نامیده مي

كرد؛ شاھزاده لویي  بر اسب از سربازان سان دید و آن ارتش شكست نخورده را بھ جنگ تشویق مي
فردیناند پسر عم پادشاه مشتاق فرصتي براي نشان دادن دالوري و شھامت خود بود؛ دوك كھنسال 

ترلو از او برونسویك حاضر شد رھبري ارتش پروس را بھ عھده بگیرد؛ ژنرال بلوشر قھرمان آیندة وا
، اتریش كھ ١٨٠۵در . پرداخت كرد؛ فردریك ویلھلم بآرامي در برابر آنھا بھ مقاومت مي طرفداري مي

  .ناپلئون را بھ جنگ دعوت كرده بود، از پروس كمك خواست؛ ولي پادشاه حاضر بھ این كار نشد

شتند، كاسة صبر اما ھنگامي كھ فرانسویان، ضمن حركت بھ اوسترلیتز، از طریق بایرویت پروس گذ
در آنجا در . وي آلكساندر تزار روسیھ را بھ كنفرانسي در پوتسدام دعوت كرد. فردریك ویلھلم لبریز شد

برابر آرامگاه فردریك كبیر سوگند خوردند كھ بھ اتفاق یكدیگر در مقابل ناپلئون بایستند و بھ كمك اتریش 
ھنگامي كھ ارتش پروس مجھز شد، جنگ . دقواي آلكساندر بھ طرف جنوب رفت و شكست خور. بشتابند

اي مالیم  ناپلئون با فردریك ویلھلم عھدنامھ. بھ پایان رسیده و آلكساندر در حال فرار بھ سوي روسیھ بود
قرار شد پروس نوشاتل، كلو، و آنسباخ را ): ١٨٠۶فوریة  ١۵؛ ١٨٠۵دسامبر  ١۵(ولي تحقیرآمیز بست 

فردریك ویلھلم كھ از مدتھا پیش مشتاق چنین . دریافت دارد بھ فرانسھ بدھد و در عوض ھانوور را
اي بود حاضر شد كھ ھمة بنادر پروس را بر روي كاالھاي بریتانیایي مسدود كند، و یك عھدنامة  جایزه

  .در نتیجھ، انگلیس بھ پروس اعالن جنگ داد. تدافعي و تعرضي با فرانسھ منعقد سازد

بعضي  -را بھ پشت بستھ بود، درصدد تشكیل كنفدراسیون راین كھ نمسیستوزي، دست  ناپلئون كھ در كینھ
فردریك ویلھلم چون شنیده بود كھ ناپلئون در . برآمد- گرفت از ایاالت پروس را در آلمان غربي در بر مي

  اي انگلیس تقدیم كرده است، با روسیھ عھدنامھنھان ھانوور را بھ 
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، در اول اوت، ناپلئون سراسر آلمان غربي را تحت حمایت خود )١٨٠۶ژوئیھ (تدافعي علیھ فرانسھ بست 
سپتامبر بنادر پروس ۴اوت، فردریك ویلھلم بخشي از ارتش خود را آمادة جنگ ساخت؛ در  ٩در . درآورد

سپتامبر بھ نیروھاي خود دستور داد كھ داخل ساكس  ١٣یایي گشود؛ در را دوباره بر روي كاالھاي بریتان
سرداران او بھ اتفاق نیروھاي ساكس، و تحت فرماندھي دوك برونسویك، دویست ھزار سرباز در . شوند

دانست بھ خشم آمده بود بھ  ناپلئون چون از آنچھ كھ آن را نقص دو عھدنامھ و یك اتفاق مي. اختیار داشتند
. ن خود كھ در آن ھنگام در آلمان بودند دستور داد كھ بھ طرف مقابل و جناح متفقین روي آورندلشكریا

اكتبر  ١۴(خود او نیز بھ جبھھ شتافت و در نابودي پروسیھا و ساكسیھا درینا و آورشتت در یك روز 
  .اقدام كرد) ١٨٠۶

ترین تراژدیھاي تاریخ آن  از تیره از طرف دولت پروس، یكي. ایم موضوع را از نقطھ نظر فرانسویان گفتھ
شود، فردریك ویلھلم با دولت و خانوادة خود بھ پروس شرقي گریخت، و درصدد برآمد كھ كار  محسوب مي

ناپلئون از اطاقھاي كاخ پادشاه در برلین دستورھایي بھ قارة اروپا فرستاده . حكومت را از ممل اداره كند
پروسیھا را از لھستان بیرون راندند؛ روسھا را در فریدالند شكست قواي او . محاصرة بري را اعالم داشت

از ھمین جا بود كھ . دادند؛ و ھمراه ناپلئون تا تیلزیت یعني محلي رفتند، كھ وي با آلكساندر صلح كرد
پروس . آورد، آگاه شد فردریك ویلھلم از شرایط نھایي، كھ بر طبق آنھا پروس اجازة حیات را بھ دست مي

اي را كھ ضمن  ستي ھمة اراضي خود واقع در غرب رودخانة الب را بھ فرانسھ بدھد؛ و ھر ناحیھبای مي
بایستي ھزینة اشغال پروس را  ھمچنین مي. سھ تقسیم لھستان تصرف كرده است بھ این كشور بازگرداند

. ل كندمیلیون فرانك غرامت جنگي را نپرداختھ است، تقب ١۶٠توسط سربازان فرانسوي تا زماني كھ 
 ۵‘٢۵٠‘٠٠٠چھل و نھ درصد از اراضي سابق خود و ) ١٨٠٧ژوئیة  ٩(پروس در نتیجة این عھدنامھ 

ھمة عواید پروس  ١٨٠٨-١٨٠۶در سالھاي . نفر جمعیت پیشین خود را از دست داد ٩‘٧۵٠‘٠٠٠نفر از 
ستن بھ كشور آلمانیھایي بودند كھ با نگری. صرف ھزینة نیروھاي اشغالگر و پرداخت غرامت جنگي شد

  .كردند كھ پروس دیگر ھرگز در تاریخ آلمان نقش مھمي نخواھد داشت بیني مي ویران خود پیش

VII  -١٨١٢- ١٨٠٧:تولد مجدد پروس  

اي سخت وجود دارد كھ بر اثر قرنھا زندگي دشوار در میان اقوام بیگانھ و جنگجو  در اخالق آلمانھا ھستھ
. العمل بماند ورانھ تحمل كند و در انتظار نشان دادن عكستواند شكست را مغر محكم شده است و مي

گذاشتند  اي مانند شتاین و ھاردنبرگ، شارنھورست و گنایزناو داشت كھ نمي ھمچنین پروس رجال برجستھ
  مسلم بود كھ . روزي بگذرد و در فكر نجات پروس نباشند

وانستند از زیر یوغ بندگي موھن رھا ت برند، مي اگر میلیونھا نفر سرف، كھ در بندگي دیرین بھ سر مي
و . دادند شوند و بر روي زمین یا در شھرھا بھ كار آزاد بپردازند، چھ تحرك شدیدي بھ اقتصاد پروس مي

زیستند كھ تجارت را خوار  آن شھرھا نیز، كھ در این زمان بدون فعالیت و تحت فرمان اشرافي مي
توانستند، تحت انگیزه و تجارب ناشي از  راندند، مي يشمردند و از مراكزي دوردست بر ملت حكم م مي

فرانسة انقالبي سرفھاي خود را . آزادي، ابتكارات حیاتبخشي در صنعت و تجارت و دارایي داشتھ باشند
چرا پروس بر . آزاد كرده و بھ پیشرفت نایل آمده بود، ولي شھرھا را تحت انقیاد سیاسي پاریس گذاشتھ بود

  و شھرھا و ھمچنین سرفھا را آزاد نسازد؟ فاتح پیشدستي نكند

شتاین بھ معني صخره است؛ و شھر . اندیشید فرایھر ھاینریش فریدریش كارل فوم اوندتسوم شتاین چنین مي
اجدادي و خانوادگي او در كنار رود الن قرار داشت؛ این رود در باالي شھر كوبلنتس بھ رودخانة راین 

رایھر یعني آزادمرد بود، و بھ طبقة شھسواران امپراطور یعني گروھي وي بارون نبود، بلكھ ف. ریزد مي
نھ از صخره و نھ ( ١٧۵٧اكتبر  ٢۶شتاین در . تعلق داشت كھ متعھد بودند از ملك و قلمرو او دفاع كنند

. كرد پدرش بھ عنوان پیشكار در خدمت امیر برگزینندة ماینتس كار مي. بلكھ در ناساو متولد شد) در صخره
در آنجا آثار مونتسكیو . ین در شانزدھسالگي وارد دانشكدة حقوق و علوم سیاسي دانشگاه گوتینگن شدشتا

pymansetareh@yahoo.com



از این . اساسي انگلیس بھ تمجید پرداخت؛ و تصمیم گرفت مردي نامدار شود را خواند؛ مانند او از قانون
امپراطوري در  رو از كارآموزي قضائي در دادگاھھاي امپراطوري مقدس روم دروتسالر و در دیت

  .رگنسبورگ چشم پوشید

 ١٧٩۶در . وارد دستگاه اداري پروس شد و در ادارة صنایع و معادن وستفالن بھ كار پرداخت ١٧٨٠در 
استعداد او . در ادارة امور اقتصادي ھمة استانھاي پروس در طول رود راین مقامي واال بھ دست آورده بود

از او دعوت كند تا بھ عنوان وزیر بازرگاني  ١٨٠۴كھ برلین در در كار و موفقیت پیشنھادھایش باعث شد 
ھنگامي كھ بھ پایتخت خبر رسید كھ ناپلئون ارتش پروس را در ینا درھم شكستھ است، . بھ كار بپردازد

با ھمین پولھا بود كھ فردریك ویلھلم سوم . شتاین موفق شد محتویات خزانة پروس را بھ ممل انتقال دھد
احتماال ھیجان و شكستھاي جنگ خلق و خوي پادشاه و . دولت در تبعید خود را تأمین كند توانست ھزینة

كارمندي «فردریك ویلھلم سوم شتاین را بھ عنوان  ١٨٠٧ژانویة  ٣وزیرانش را تند كرده بود؛ چھ در 
فر و و بر اثر ھیجان و تن… نازد،  سركش و گستاخ، لجوج و متمرد، كھ بھ نبوغ و استعدادھاي خود مي

شش ماه بعد، شاه . شتاین بھ ملك خود در ناساو بازگشت. از كار بركنار كرد» .كند كینة شخصي عمل مي
  .ستاید، او را بھ عنوان وزیر كشور منصوب كرد چون شنیده بود كھ ناپلئون طرز ادارة شتاین را مي

  ت اصالحاتيآتشین مزاج براي پیشرف) فرایھر(این درست ھمان مقامي بود كھ آن آزاد مرد 

كار جدید خود را شروع كرد،  ١٨٠٧اكتبر  ۴در . شد از آن استفاده كرد كھ موجب فعالیت مردم پروس مي
اي را براي شاه تھیھ كرد كھ میلیونھا تن از كشاورزان و صدھا تن از آزادیخواھان  اكتبر اعالمیھ ٩و در 

ھریك از «داشت كھ  معتدل بود، وچنین اعالم ميمادة اول نسبتًا . پروسي از مدتھا قبل خواستار آن بودند
حقي كھ تاكنون از كشاورزان سلب  - حق دارد زمین بخرد و آن را براي خود نگاه دارد» ساكنین ایاالت ما

داد كھ بھ ھر صنعت یا تجارت قانوني بپردازد؛ بدین  مادة دوم بھ ھر فرد پروسي اجازه مي. شده بود
كار و شغل، بستھ بھ استعداد افراد، از ھر اصل و نسبي باز، و موانع   اهترتیب، مانند زمان ناپلئون، ر
كرد؛ و مادة دوازدھم  مادة دھم سرفداري را از این پس مطلقًا ممنوع مي. طبقاتي از اقتصاد برداشتھ شد

بھ بعد ھرگونھ رابطة ارباب و رعیتي در ھمة ایاالت، متوقف  مارتناز جشن سن «داشت كھ  اعالم مي
بسیاري از اشراف در برابر این فرمان ایستادگي » .و فقط افراد آزاد در كشور خواھند بود… خواھد شد 

  .كامال اجرا نشد ١٨١١كردند و بھ طور رسمي تا سال 

زحمات بسیار كشیدند تا شھرھاي پروس را از تسلط  ١٨٠٨شتاین و ھمكاران آزادیخواه او طي سال 
در . بارونھاي فئودال یا افسران بازنشستھ، یا مأموران مالیاتي كھ داراي اختیارات نامحدود بودند آزاد كنند

صادر » فرمان مربوط بھ شھرداري«پادشاه كھ دوباره بھ اصالحات گراییده بود یك  ١٨٠٨نوامبر  ١٩
مقرر داشت كھ شھرھا بھ وسیلة انجمنھاي محلي كھ اعضاي آن انتخابي خواھند بود كرد و بدان وسیلھ 

اداره خواھند شد؛ تنھا استثنا در مورد شھرھاي بزرگ بود؛ در این شھرھا شھردار بھ وسیلة پادشاه از 
حیات سیاسي محلي و سالمي كھ بدین ترتیب . میان سھ نفري كھ انجمن پیشنھاد كند منصوب خواھد شد

  .از شد بھ صورت سازمان برجستة شھرداري آلمان درآمدآغ

، كنت آوگوست نایتھارت )١٨١٣-١٧۵۵(گرھاردفون شارنھورست . شتاین در بازسازي پروس تنھا نبود
بھ منظور سازماندھي ) ١٨٢٢- ١٧۵٠(، شاھزاده كارل فون ھاردنبرگ )١٨٣١-١٧۶٠(فون گنایزناو 

شیدند، و ابتكارات مختلفي براي فرار از محدودیتھا و مجدد ارتش پروس با ھمكاري یكدیگر زحمت ك
اي بھ یك  نامھ ١٨٠٨اوت  ١۵پیشرفت این عمل چنان بود كھ شتاین در . سختگیریھاي ناپلئون بھ كار بردند

در . سپتامبر در روزنامة مونیتور بھ چاپ رسید ٨افسر پروسي نوشت كھ بھ دست فرانسویان افتاد و در 
  :ه بودبخشي از آن چنین آمد

خیلي مایلم . گیرد؛ باید آن را دامن بزنیم و مردم را آماده كنیم آتش خشم و غضب ھر روز در آلمان باال مي
كھ با ھسن و وستفالن رابطھ برقرار سازیم و خود را براي بعضي وقایع حاضر كنیم؛ با افراد فعال و 
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امور اسپانیا … . دیگران قرار دھیمنیت روابط خود را حفظ كنیم، و چنین افرادي را در تماس با  خوش
اشاعة . رساند كردیم، بھ اثبات مي تأثیر پایداري بر جاي نھاده است، و آنچھ را كھ از مدتھا پیش گمان مي

  این اخبار بھ طور احتیاط آمیز

این كشمكش . رود كھ جنگ میان فرانسھ و اتریش اجتناب ناپذیر باشد در اینجا تصور مي. مفید است
  .روپا را تعیین خواھد كردسرنوشت ا

اي در اسپانیا بود، بھ فردریك ویلھلم دستور داد شتاین را از كار بر كنار  ناپلئون، كھ درصدد مصاف عمده
كرد، تا آنكھ بھ او تذكر دادند كھ  برد، در دادن جواب موافق تأخیر مي شاه، كھ ھنوز در ممل بھ سر مي. كند

 ١٨٠٨نوامبر  ٢۴در . ن خاك پروس را در تصرف خواھند داشتتا زمان موافقت او فرانسویان ھمچنا
دسامبر ناپلئون از مادرید فرماني صادر كرد و او را از تحت  ١۶شتاین دوباره از كار بركنار شد؛ و در 

حمایت قانون خارجي ساخت؛ تمام اموال او را مصادره كرد؛ و دستور داد كھ او را در ھر قسمت از 
  .از این رو شتاین بھ بومن گریخت. سھ بیابند دستگیر كننداراضي تحت نظارت فران

ھاردنبرگ بھ عنوان صدراعظم و در واقع نخست وزیر ) ١٨١٠(زیاني كھ بھ پروس رسید با انتصاب 
وي پیش از این در امر حكومت شركت داشت؛ وزارت دارایي را سروصورتي داده بود؛ . جبران شد

سھیم بود؛ و بھ اصرار ناپلئون  ١٨٠۶د؛ در مسئولیت شكست آغاز كرده بو ١٧٩۵مذاكرة صلح را در 
در این ھنگام در سن شصت سالگي ضمن آنكھ ناپلئون گرفتار عشق امپراطریس ). ١٨٠٧(معزول شده بود

جدید خود بود، ھاردنبرگ شاه را بھ سوي حكومت مشروطھ سوق داد، و براي این كار او را ترغیب كرد 
از نمایندگان ملت با اختیارات مشورتي براي جلوگیري ) ١٨١٢(و سپس ) ١٨١١(كھ اول مجلسي از نجبا 

" FACE="Traditional Arabicھاردنبرگ كھ از شیفتگان اصحاب . از تندرویھاي شاه تشكیل دھد
المعارف فرانسھ بود امالك كلیسا را بھ امور غیر روحاني اختصاص داد؛ در مورد تساوي مدني   دایرة

وران مالیات بر درآمد  ؛ از اشراف مالیات امالك و از پیشھ)١٨١٢مارس  ١١(ید یھودیان اصرار ورز
  .گرفت؛ بھ انحصارات مزاحم اصناف خاتمھ داد؛ و آزادي كار و تجارت را برقرار ساخت

منبع نیروي نجاتبخشي را در خصیصة آلماني آشكار  ١٨١٢و  ١٨٠٧بازسازي سریع پروس میان سالھاي 
تاین و ھاردنبرگ، كھ جزء اشراف نبودند، تحت نظارت فرانسویان مخالف و در مرداني مانند ش. ساخت

زمان یكي از ضعیفترین پادشاھان پروس درصدد بازسازي كشوري شكست خورده، اشغال شده، و 
توانست بھ صورت  ١٨١٣ورشكستھ برآمدند؛ و ظرف شش سال آن را بھ قدرت و منزلتي رسانیدند كھ در 

اشراف براي رھبري ارتش بھ : اي بھ این كوشش پیوست ھر طبقھ. یبخش درآیدرھبر طبیعي جنگ آزاد
پیش آمدند؛ كشاورزان نظام وظیفة عمومي را پذیرفتند؛ بازرگانان قسمت اعظم عواید خود را بھ دولت 

دادند؛ مردان و زنان ادیب و دانشمند در سراسر آلمان خواھان آزادي مطبوعات، افكار، و مذھب شدند؛ و 
، در برلین، كھ تحت نظارت قواي فرانسھ بود، فیشتھ سخنان مشھور خود را تحت عنوان خطاب ١٨٠٧در 

بھ ملت آلمان ایراد كرد و ضمن آن از اقلیتي باانضباط خواست كھ مردم پروس را بھ سوي اصالح اخالقي 
  ، بعضي از اساتید دانشگاه ١٨٠٨در كونیگسبرگ، در ژوئن . و احیاي ملي سوق دھند

اي تشكیل دادند تحت عنوان اتحادیة اخالقي و علمي كھ بھ نام تو گنبوند یا جامعة فضیلت شھرت  دیھاتحا
  .یافت و وقف آزادي پروس شد

رفت كھ دستگیر یا  برد؛ ھر روز بیم آن مي در این ضمن شتاین در تبعید و فقر، بھ حال آوارگي بھ سر مي
كرد كھ بھ دربار امپراطوري در سن پطرزبورگ  الكساندر اول از او دعوت ١٨١٢در مھ . كشتھ شود

  ام فصل سياو نیز بھ آنجا رفت و بھ . بپیوندد
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  مردم آلمان

١٨١٢ - ١٧٨٩  

I  -اقتصاد  

مردمي بودند واقف بھ اختالف طبقاتي، و آن را بھ عنوان روشي در نظام اجتماعي  ١٨٠٠آلمانیھاي سال 
كھ جز از راه وراثت عنواني اشرافي بھ دست آورده  و تشكیالت اقتصادي پذیرفتھ بودند؛ تعداد افرادي

در آلمان ھركسي رتبھ و مقام خود را در جامعھ حفظ «مادام دوستال نوشتھ است كھ . باشند بسیار اندك بود
این امر در طول رودخانة راین و درمیان » .كند، و گویي منصب ثابت و پابرجاي اوست مي

خورد، ولي بھ طور كلي آلمانیھا بیش از فرانسویان صبور و  شم ميالتحصیالن دانشگاھھا كمتر بھ چ فارغ
  .فرانسویان رسیدند ١٧٨٩بود كھ بھ  ١٨۴٨شكیبا بودند؛ و فقط در سال 

آلمان داراي منابع طبیعي غني بود، ولي . تأثیر انقالب كبیر فرانسھ در ادبیات، مھیج و درصنعت، اندك بود
اي  ي فئودال در نواحي مركزي و شرقي مانع از پیشرفت طبقھدوام بقاي فئودالیسم و قدرت بارونھا

شد، حال آنكھ ممكن بود اینان، بر اثر یك اقتصاد آزاد و بدون طبقھ، تشویق  دار مي پیشھ و كارخانھ تجارت
. سنگ و فلزاتي را كھ در دل خاك نھفتھ بود استخراج و آنھا را در صنعت بھ كاربردند شوند تا زغال

كرد؛ ولي جدا بودن  ربركتي مانند راین، وزر، الب، زالھ، ماین، شپره، بھ تجارت كمك ميھاي پ رودخانھ
شد؛ و از این گذشتھ، در این راھھا حرامیان  ایاالت از یكدیگر موجب كوتاھي و محدودیت و بدي راھھا مي

اوزان، تجارت در نتیجة مقررات صنفي، مالیات گزاف و تنوع . و باجھاي فئودالي نیز در كار بود
  .كرد مقیاسات، مسكوكات و قوانین پیشرفت چنداني نمي

شد مواجھ  با رقابت كاالھاي بریتانیایي، كھ با جدیدترین ماشین آالت تھیھ مي ١٨٠٧صنایع آلمان تا سال 
انگلیس در زمینة انقالب صنعتي یك نسل از آلمان جلوتر بود، و از صدور فنون جدید یا خروج . بود

  د جلوگیري متخصصان ماھر خو

كرد، اقتصاد ملي را رونق  را، در عین حال، براي تھیة غذا و لباس مردم و ھم براي كشتن آنھا ترویج مي
شد بھ پیشرفت  ، محاصرة بري، كھ كم و بیش مانع از ورود كاالھاي بریتانیایي مي١٨٠۶پس از . بخشید مي

آلمان و مخصوصًا در دوسلدورف و  استخراج معادن و فلزكاري در غرب. صنایع قارة اروپا كمك كرد
كارگاھھاي ) ١٨٢۶- ١٧٨٧(فریدریش كروپ  ١٨١٠در اسن در . اسن یا در اطراف آنھا تكامل یافت

  .كرد فلزكاري مفصلي بھ وجود آورد كھ تا یك قرن نیاز تسلیحاتي آلمان را تأمین مي

نگریستند، وبھ ھیچ  مي رغم چنین اشخاصي، اشراف و پادشاه بھ مؤسسان شركتھا بھ چشم حقارت علي
. دادند كھ با طبقة اشراف ازدواج یا از امالك فئودالھا خریداري كند بازرگان یا صاحب صنعتي اجازه نمي

متخصصان مالي مانند ھوگنوھا، یھودیھا، و دیگران كھ اجازه داشتند بھ اشراف یا خانوادة سلطنتي وام 
لستان و فرانسھ پیروي كند و یك بانك ملي بھ وجود آرد؛ پروس از انگ: پیشنھاد كردند كھ  ١٨١٠بدھند، در 

اوراق قرضھ دولتي با سود كم انتشار دھد؛ و بدین ترتیب، بگذارد كھ وام ملي بھ امور مالي دولت كمك 
كند؛ لكن پادشاه و اشراف بھ این نتیجھ رسیدند كھ چنین روشي كشور را در اختیار بانكداران قرار خواھد 

داران رد كرد، و صالح در آن دانست كھ تحت رھبري یك طبقة  ملت را توسط سرمایھ پروس نظارت. داد
  .نظامي و یك طبقة اشرافي باقي بماند

II - مؤمنان و شكاكان  
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آلمان ھنوز از لحاظ مذھبي مانند دورة جنگ سي سالھ بھ دو قسمت تقسیم شده بود؛ و از بسیاري جھات 
اگر . رفت ھ تجدید نمایش ھمان تراژدي سي سالھ بھ شمار ميجنگھاي فردریك كبیر با اتریش و فرانس

از  ١۶٢٠فردریك شكست خورده بود، ممكن بود آیین پروتستان از پروس رخت بربندد، چنانكھ پس از 
  .بومن محل اقامت ھوس چنین وضعي پیش آمد

مالي بھ دست بتدریج كھ روحانیان پروتستان امالك اسقفھاي كاتولیك را در منطقة پروتستان نشین ش
شدند و، در قلمروھاي خود، آنان را  گرفتند، بھ حمایت نظامي از طرف شاھزادگان پروتستان متكي مي مي

پذیرفتند؛ بھ ھمین ترتیب بود كھ فردریك الادري در رأس كلیساي  بھ منزلھ رؤساي كلیساي پروتستان مي
اسقفھا -سراسر كنفدراسیونھاي راین اتریش، بومن، و تقریبًا –در كشورھاي كاتولیك . پروس قرار گرفت

اگر خودشان فرمانروا نبودند، بھ یك قدرت حامي نیاز داشتند، و تحت تسلط صاحبان قدرت غیر روحاني 
دادند، ولي بیشتر آنھا بھ طور منظم  ھاي پاپ زیاد اھمیت نمي بسیاري از آنھا بھ اعالمیھ. گرفتند قرار مي

كردند از روي كرسیھاي وعظ و خطابھ  ز آنھا حمایت ميدستورھاي مراجع غیرروحاني را كھ ا
ھاي خود  در خطبھ - خواه پروتستان خواه كاتولیك- ترتیب، در ایاالت آلماني ناپلئون، اسقفھا خواندند؛ بدین  مي

  دستورھاي

  .كردند ھاي نظامي او را قرائت مي اداري و اعالمیھ

ھاي  در میان بسیاري از خانواده. تورع و خردگرایي: داشت -و تقریبًا متناقضي-انقیاد كلیسا نتایج مختلف
آلماني، سنتھاي تورعي بھ مراتب قویتر از سیاستمداري و عمیقتر از شعایر مذھبي بود؛ آنھا از نمازھاي 

گرفتند؛ الجرم، بتدریج، از كلیسا،  اي الھام مي ھاي روحانیان یا االھیات حرفھ خانوادگي بیشتر از خطابھ
. آوردند ندند و مراسم عبادي خود را در گروھھاي محرمانة خصوصي و جدي بھ عمل ميگردا روي بر مي

تر از رازوران ھیجان بیشتري داشتند؛ از سنتھاي پیشگویاني مانند یاكوب بومھ پیروي  جمعي شوریده
بھ تجلي بینند یا درصدد این كارند؛ و نیز ادعا داشتند كھ  كردند؛ و مدعي بودند كھ خدا را رویاروي مي مي

گروھي دیگر از . اند كھ عمیقترین و تلخترین معماھاي حیات را حل كرده است و اشراقي دست یافتھ
ھاي صومعھ نرفتھ، دیر ندیده و سوگند نخوره نیز بودند بھ نام برادران موراویایي كھ  راھبان و راھبھ

و قھرماني آمیختھ با سكوت  كارشان از این لحاظ جالبتر بود كھ زجر و تعقیب را طي قرنھا، با شجاعت
این گروه، بھ سبب طرد شدن از بومن كاتولیك، در سراسر آلمان پروتستان پراكنده شدند . تحمل كرده بودند

مادام دوستال با برخي از آنھا مالقات كرد و تحت . و در حیات مذھبي آن تأثیري عمیق برجاي گذاشتند
ھاي روي قبر ھر یك از مردگانشان  بین خودشان و نوشتھ تأثیر عصمت قبل از ازدواج آنھا، تقسیم اموال

بارونین یولیھ » .وي در فالن روز بھ دنیا آمد و در فالن روز بھ زادبوم خود بازگشت«: قرار گرفت
، كھ از رازوران و دوست نزدیك مادام دوستال بود، بھ )١٨٢۴-١٧۶۴(فون كرودنر ) باربارا یولیانا(

و  - كرد كھ لویزه ملكة پروس ن را بھ نحوي مسحور كننده و جذاب موعظھ مياعتقادنامة آنان پیوست و آ
تحت نفوذ او در آمدند و كلیة نظرات و افكارش را، جز در مورد شركت در  - تامدتي آلكساندر تزار روسیھ

  .اموالشان، پذیرفتند

لسینگ تنویر افكار . نقطة مقابل رازوران شكاكان بودند كھ نسیم روشنگري فرانسھ را استشمام كرده بودند
ھرمان . كتابي تحت عنوان قطعاتي از یك ناشناس آغاز كرد) ١٧٧٨-١٧٧۴(را در آلمان با انتشار 

البتھ در . از داشتھ بودرایماروس در این كتاب شك و تردید خود را دربارة تاریخي بودن اناجیل اربعھ ابر
اند، ولي بیشتر آنھا، بھ مصداق آنكھ اگر حرف نقره است، سكوت طالست،  ھر نسلي شكاكاني بوده

اند؛ از این گذشتھ، آتش جھنم و پلیس  خاموشي پیشھ كرده از اظھار نظرات باطني خویش خودداري ورزیده
عقاید آنان در مجامع فراماسونري و طرفداران اما اینك . كرده است ھم از انتشار عقاید آنان جلوگیري مي

 ١٧٨١در سال . ھا راه یافت ، در دانشگاھھا و حتي در صومعھ)برادران صلیب گلگون(روزنكرویتسیان یا 
كتاب كانت تحت عنوان نقد عقل محض افراد تحصیل كردة آلمان را با توضیح دشواریھاي االھیات معقول 

از او، فیلسوفان آلمان كوشیدند كھ شك و تردیدھاي كانت را رد یا مخفي تا یك نسل بعد . بھ ھیجان واداشت
  پردازان زیرك، مانند فریدریش شالیر ماخر بھ  كنند، و بعضي از سخن
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، تقریبًا ھمة )سھ بار از آلمان دیدار كرد ١٧٨٨و  ١٧٨۶كھ میان سالھاي (بر طبق گفتة میرابو . آمدند
ن در نھان از عقاید سنتي خود دست برداشتھ و عیسي را بھ عنوان روحانیان پروتستان پروسي در آن زما

ناظر  ١٨٠٠در سال . الوقوع جھان را اعالم داشتھ بود كردند كھ پایان قریب رازوري محبوب تلقي مي
گئورگ » .دیگر عیسوي بودن باب روز نیست«پرھیجاني گزارش داد كھ مذھب در آلمان مرده است، و 

روزي خواھد آمد كھ ھرگونھ اعتقادي بھ خدا مانند اعتقاد «پیش بیني كرد كھ ) ١٧٩٩-١٧۴٢(لیختنبرگ 
  ».بھ اشباح شبانھ خواھد بود

تردید مذھبي اگرچھ در دل چند استاد و شاگرد راه یافت، . آمیز بود چنین گزارشھایي از لحاظ عاطفي مبالغھ
م را بھ پیوستگي بھ قواي فوق اصول عقاید مسیحیت ھمچنان احساس مرد. ھاي مردم اثر نكرد در توده

افراد، . ساخت كرد، و حتي دانشمندان را بھ استمداد از كمكھاي فوق طبیعي متمایل مي نفساني تقویت مي
كلیساي كاتولیك ھمچنان كانون . كردند اجتماعات پروتستان، دلھاي خود را با سرودھاي قوي گرم مي

شد كھ براثر سالھا  اي نھایي براي افرادي تلقي ميبود و لنگرھ-معجزه، اسطوره، راز، موسیقي، و ھنر
افراد . دریانوردي معنوي و روحي در میان طوفانھا و پایابھاي فلسفھ و شھوت فرسوده و خستھ شده بود

دانشمندي مانند فریدریش فون شلگل، زنان برجستة یھودي مانند دختران موزس مندلسون، سرانجام آغوش 
  .ماند ایمان ھمیشھ كارساز است، و شك و تردید باقي مي. شدند گرم كلیساي مادر را خواستار

III  -یھودیان آلمان  

با افزایش دانش، آزادي مذھبي از : بایستي ضعیف شده باشد، زیرا آزادي مذھبي زیاد شده بود ایمان مي
 فراز حصارھایي كھ در درون آنھا اعتقادات مذھبي پاكي و اصالت خود را محفوظ داشتھ بود جریان

توانست از یك فرد یھودي جدید بھ سبب یك اعدام سیاسي بھ  دیگر یك مسیحي تحصیل كرده نمي. یافت مي
خوانده ) ٨باب بیست و یكم، آیة (وسیلة دار، در ھجده قرن پیش، تنفر داشتھ باشد؛ و شاید در انجیل متي 

گش، بھ ھنگام ورود بھ باشد كھ چگونھ جمعي از یھودیان برگھاي درخت خرما را، چند روز قبل از مر
در ھر صورت یھودیان در اتریش بھ دست یوزف دوم، در راینالند در  .كردند  مياورشلیم، نثار مقدمش 

آنان شاد و خرم . نتیجة انقالب كبیر فرانسھ یا بھ توسط ناپلئون، و در پروس بھ وسیلة ھاردنبرگ آزاد شدند
بیرون آمدند؛ لباس و زبان و آداب زمان و مكان خود را اقتباس ) گتو(از میان محالت مخصوص خود 

احساسات ضد . كارگران ماھر و شھروندان وفادار و عالمان فداكار و دانشمندان مبتكري شدند كردند، و
  یھودي در میان افراد بیسواد باقي ماند، ولي در میان افراد باسواد جذبة مذھبي خود را از 

دست داد، و احیانًا ممكن بود آثاري از رقابتھاي فرھنگي و اقتصادي و روشھاي مرسوم در محالت 
  .نشین كھ آثار آن در میان مستمندان رنجبر ھنوز باقي بود بر جاي مانده باشد یھودي

در فرانكفورت كھ محل اقامت گوتھ بود، خصومت میان عیسویان و یھودیان مخصوصًا شدید بود، و مدتي 
ي طوالني ادامھ یافت؛ زیرا طبقة حاكمة بورژواي آنجا شدت رقابت یھودیان را در تجارت و امور مال

كھ بزرگترین بانك ) ١٨١٢- ١٧۴٣(در میان آنھا شخصي بود بھ نام مایرآمشل روتشیلد . كردند احساس مي
كاسل تأسیس كرد، و بھ عنوان یكي از - تاریخ را با وام دادن بھ شاھزادگان بي پول مانند فرمانروایان ھسن

 ١٨١٠با وجود این، ناپلئون در . یدرسان جنگیدند كمك مالي مي عمال انگلیس بھ پادشاھاني كھ با ناپلئون مي
نامة ناپلئون  اصرار ورزید كھ در مورد یھودیان فرانكفورت آزادي كاملي كھ بھ وسیلة مجموعة قانون

  .تضمین شده بود اجرا شود

بھ منزلة تجسم شكفتگي قدرت مالي یھودیان در جستجوي علوم و ) ١٨٠٣-١٧۴٧(ماركوس ھرتس 
بھ  ١٧۶٢وي كھ در برلین تولد یافتھ بود، در . رود بھ شمار مي ھنرھاي مختلف و حمایت از آنھا

كونیگسبرگ یعني محلي مھاجرت كرد كھ كانت و سایر آزادیخواھان دانشگاه آن شھر را ترغیب كرده 
ھرتس بھ عنوان دانشجوي پزشكي، نامنویسي كرد، ولي بھ سخنرانیھاي كانت . بودند كھ یھودیان را بپذیرند
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جست، و عالقة شدید او بھ فلسفھ او را  داد كھ در دروس پزشكي شركت مي اندازه گوش مي تقریبًا بھ ھمان
پس از اتمام دورة دانشكده پزشكي، بھ برلین بازگشت و پس از . بھ صورت شاگرد محبوب كانت در آورد

نمایشھاي او ھا و  خطابھ. چندي نھ تنھا بھ عنوان پزشك بلكھ بر اثر سخنرانیھایي دربارة فلسفھ شھرت یافت
، را بھ سوي او متمایل )پادشاه آینده(در فیزیك گروھي از شنوندگان برجستھ، شامل فردریك ویلھلم سوم 

  .ساخت

انگیز  زندگي او بر اثر ازدواج با ھنریتا دولموس، كھ یكي از زیباترین زنان آن عصر بود، ھم شاد و ھم غم
ھمچنین در . كرد با بھترین سالنھاي پاریس رقابت مياین زن خانة او را بھ صورت سالني درآورد كھ . شد

كھ دختر موزس مندلسون بود، وراشل  - بعدھا دوروتئا-سالن خود از سایر زیبارویان یھودي، شامل برندل
افراد برجستة مسیحي و یھودي در پیرامون این . كرد لوین ھمسرآیندة فارنھاگن فون انزه پذیرایي مي

دیدند كھ آن زنان ھم فكر دارند و ھم  آمدند، و عیسویان از اینكھ مي ي گرد مياالھگان رحمت و مظھر زیبای
میرابو براي بحث دربارة سیاست در این انجمنھا شركت . شدند  اي جسورند شاد مي جسم، و بھ طور فریبنده

این زن . نظرش بیشتر براي مذاكره در مورد موضوعات دقیقتري با ھنریتا بود جست، ولي نقطھ مي
داشت و با ویلھلم فون ھومبولت  آوردند دوست مي ایشي را كھ برجستگان مسیحي از وي بھ عمل ميست

در این ضمن دوروتئا را كھ . پیدا كرد» روابط مبھمي«معلم و سپس با فریدریش شالیر ماخر واعظ فلسفي 
انة خود دست باسیمون فایت ازدواج كرده و دو فرزند برایش زاییده بود برآن داشت كھ از شوھر و خ

  . بردارد و با فریدریش فون شلگل زندگي كند، در ابتدا بھ عنوان معشوقھ و سپس ھمسر او

از یك طرف، ایمان مسیحیان : بدین ترتیب اختالط آزاد یھودیان و مسیحیان تأثیري دوگانھ و مخرب داشت
كھ مذھب خود را بھ را تضعیف كرد، زیرا دریافتند كھ عیسي و دوازده حواري او قصد داشتھ بودند 

اي درآوردند كھ بھ ھیكل و قوانین موسي وفادار باشد؛ از طرف دیگر،  صورت دین یھودي اصالح شده
ایمان یھودیان را تضعیف كرد، زیرا دیدند كھ وفاداري بھ شریعت یھود مانع شدیدي در بھ دست آوردن 

طاط ایمان مذھبي بھ قوانین اخالقي درمیان ھردو گروه، انح. ھمدم و مقام در جامعة مسیحي خواھد بود
  .آسیب رساند

IV -اصول اخالقي  

كرد؛  انگیز كھ ھر تقاضاي خاضعانھ را اجابت مي كتاب شریعت متكي بھ خدایي بود مھربان و وحشت 
برد؛ و ھرگز از حق و اختیار خود در مورد  ناظر بر رفتار و پندار ھر فرد بود؛ ھیچ چیز را از یاد نمي

كرد؛ خداي عشق و انتقام بود و بھ صورت قرون وسطایي خود  نظر نمي ات یا عفو صرفداوري و مجاز
ھا باقي بود، و بھ  این عقیدة غم انگیز و شاید الزم ھنوز در میان توده. راند بر بھشت و دوزخ حكومت مي

زان، و ھا در نگاھداري مؤمنان، كشاورزان، سربا روحانیان، جوانان اصیل، سرداران و رؤساي خانواده
جنگ ادواري، رقابت بازرگاني، و نیاز بھ انضباط خانوادگي مستلزم در كارآمدن . كرد منازل كمك مي

رسوم اطاعت و پشتكار در پسران، حجب و فریبایي و ھنرھاي خانگي در دختران، و سرسپردگي 
  .آمیز براي رھبري در شوھران وپدران بود صبورانھ در ھمسران، و كفایت خشونت

دانست كھ در برابر  ولي آلماني اساسًا، الاقل در میكده، خوش مشرب بود؛ ولي صالح در آن ميمرد معم
كرد، و  سخت و جدي كار مي. اي سخت و جدي بھ خود بگیرد ھمسر، كودكان، رقیبان، و مستخدمان قیافھ

ة عقل و ستون بھ سنت بھ عنوان سرچشم. از كساني كھ مسئولیت آنھا با او بود نیز ھمین انتظار را داشت
ساخت كھ در وظایف روزانھ و تماسھاي خود خویشتن  گذاشت؛ آداب كھن او را قادر مي قدرت احترام مي

نگریست، و از كمك آن در راه عادت دادن  بھ مذھب خود بھ عنوان میراثي مقدس مي. را زیاد خستھ نكند
جب اختالل در فرانسھ شده بود، و انقالب كبیر را كھ مو. كودكان بھ ادب و نظم و ثبات سپاسگزار بود

پرواي روابط پابرجایي  پیدایش نھضت شتورم اوند درانگ را در بین جوانان آلماني بھ منزلة انحالل بي
زن و . كرد دانست كھ براي حفظ نظم و اعتدال در خانھ و كشور حیاتي بود؛ الجرم آنھا را طرد مي مي
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داشتني  توانست با رفتار سادة خود مھربان و دوست ولي مي داشت، كودكان خود را بھ حال انقیاد نگاه مي
  .كشید باشد؛ گذشتھ از این، بدون اظھار شكایت، براي تأمین نیازھاي جسمي و ذھني آنھا زحمت مي

  اي بزرگ در  پذیرفت، زیرا قبول داشت كھ ادارة خانواده ھمسرش این وضع را بدون مقاومت چنداني مي

ن شوھر و قانون، بھ منزلة راھنما و مرجع اختیار بود، و تقریبًا ھمیشھ از در خانھ و تحت فرما. است
باشد قناعت » واقعًا مادر كودكان«بھ اینكھ . شد مند مي محبت كودكان خود در سراسر زندگي زناشویي بھره

  .پرداخت كرد، و بھ بھره برداري از زمین و ادامة نژاد مي مي

تئودور فون ھیپل ھجده سال پیش از مري  ١٧٧۴در . یدرس اما نواھاي دیگري نیز بھ گوش مي
وي بھ اداي . وولستنكرافت كتابي منتشر ساخت تحت عنوان دربارة ازدواج كھ دفاعي بود از آزادي زنان

. سوگند اطاعت از طرف عروس اعتراض كرد، و گفت كھ ازدواج باید جنبة مشاركت داشتھ باشد نھ انقیاد
نھ تنھا از لحاظ رأي دادن بلكھ از لحاظ حق نیل مقامات و  –امل زنان از این رو خواستار آزادي ك
مانند  - شد در این باره از بعضي از زنان فرمانروا در آن عصر یاد كرد –مناصب، ولو عالیترین آنھا 

اگر آزادي كامل زن . كریستینا ملكة سوئد، كاترین امپراطریس روسیھ، و ماریا ترزیا امپراطریس اتریش
  .بنامند» حقوق مردان«را » حقوق بشر«ت قانون در بیاید، بھتر است كھ بھ صور

پایان  - تحت انگیزة انقالب كبیر فرانسھ و اشاعة ادبیات افراطي در آلمان-آلمان بھ حرف او گوش نداد، ولي
در  قرن ھجدھم و آغاز قرن نوزدھم شاھد عدة زیادي از زنان آزادشده بود كھ فقط نظیر آنھا از لحاظ تعداد

كرد، و ھیچ كس  شود، و فقط فرانسة قرن ھجدھم از لحاظ درخشندگي با آنھا رقابت مي روزگار ما دیده مي
نھضت رمانتیك در ادبیات، كھ انعكاسي از اشعار تروبادورھا در . رسید از لحاظ شیطنت بھ پاي آنھا نمي

داد، بلكھ  اي مانند مریم عذرا ارتقا نمي یا باكره دمترقرون وسطي بود، دیگر زنان را بھ پایة كساني مانند 
بدیھي است براي  –آورد  آنھا را بھ منزلة دستھ گلي مست كننده از زیبایي جسمي و شادابي فرھنگي درمي

در باب ھنریتا ھرتس و دوروتنا . آمد چاشني در كار ميتكمیل فریبندگي آنھا اندكي رسوایي ھم بھ عنوان 
اي انقالبي بود  را كھ بیوه) دختر یك شرقشناس از اھالي گوتینگن(مندلسون سخن گفتیم؛ كارولین میخائیلیس 

عقد ازدواج شلینگ فیلسوف  و بھ: فون شلگل ازدواج كرد؛ از او جدا شد وي با آوگوست. بھ آنھا اضافھ كنید
ین نام ترزه فورستر را بھ آنھا بیفزایید كھ از لحاظ شور انقالبي رقیب شوھرش بود، او را ھمچن. درآمد

ترك گفت تا با سیاستمداري از ساكس زندگي كند، و داستاني سیاسي نوشت تحت عنوان خانوادة زلفدورف 
اظ قدرت این زن از لح«كھ در راینالند ھیجاني بھ وجود آورد؛ ویلھلم فون ھومبولت نوشتھ است كھ 

باز نام راشل لوین فارنھا گن فون انزه را بھ آنھا اضافھ كنید » .فرھنگي جالبترین زنان روزگار خود بود
كردند، ھمچنین نام بتینافن آرنیم را بھ آنھا بیفزایید كھ  وآمد مي كھ دیپلوماتھا و روشنفكران بھ سالن او رفت

چرخید، و بعد آن زنان با فرھنگي كھ كامال انقالبي  سابقًا دیدیم چگونھ در پیرامون بتھوون و گوتھ مي
  درخشیدند مانند دوشس لویزه، شارلوتھ فون كالپ، و  نبودند و بیش از گوتھ در وایمار مي

  .شارلوتھ فون شتاین

فردریك ویلھلم دوم . این آزادي زنان در شھرھاي بزرگ آلمان طبعًا با سست شدن قیود اخالقي ھمراه بود
معشوقھ بازي را رواج داد؛ جانشینش، لویي فردیناند، در عصر سلطنت خود، از او پیش پادشاه پروس 

ازدواجھاي عشقي رو بھ فزوني نھاد، زیرا جوانان از فریبندگیھاي ثروت بھ سبب سرمستي . افتاد
گوتة سالخورده بھ زندگي با نشاط طبقات باال در برلین بھ چشم حقارت . پوشیدند عشقبازي چشم مي

در . پذیرفت زد، اخالق جدید را مي ھاي آب معدني كارلسباد سر مي ریست ولي وقتي كھ بھ چشمھنگ مي
ھاي جدیدي كھ نمونة آنھا را مادام تالین و مادام دوبوآرنھ در  اینجا زنان، با كمال افتخار، خود را در جامھ

  .دادند  بھ دست داده بودند در معرض تماشا قرار مي ١٧٩۵پاریس در 
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رشوه خواري ابزار مطلوب دیپلوماسي بھ شمار . كرد اسي با بیقیدي در مسائل جنسي رقابت ميفساد سی
رفت، و وجود مداخل، مشتاقانھ، دستگاه اداري را ھم در ایاالت كاتولیك و ھم در ایاالت پروتستان  مي
ي وقتي كھ با شد تا در سیاست؛ طبقة بورژاوزي، حت ظاھرًا در تجارت بیشتر درستي دیده مي. چرخاند مي

ورزیدند،  كردند، از پرسھ زدن در كنار رودخانة شپره اجتناب مي پروا ازدواج مي زنان بي مالحظھ و بي
كردند كھ  اما در این ضمن، دانشگاھھا عقاید مضمحل كنندة جواناني را وارد حیات و اخالق آلمانھا مي

  .خوب تربیت نشده بودند

V -آموزش و پرورش  

ش و پرورش بھ صورت عالقة عمده و كار مھم آلمان درآمد و شبیھ دلبستگي بھ جنگي در این ھنگام آموز
سخنان فیشتھ تحت عنوان خطاب بھ . بود كھ براثر نھضت ذھني و انساني علیھ ناپلئون بھ وجود آمده بود

د ایراد شد، اگر چھ بھ اطالع عدة معدودي رسید ولي حاكي از این اعتقا ١٨٠٧ملت آلمان، كھ در سال 
توان آلمان را از  روزافزون عصر بود كھ تنھا با اصالح امر آموزش و پرورش در كلیة سطوح مي

جستجوي لذت بازداشت و بھ سوي سرسپردگي شدید و پایمردي جدي در جھت رفع نیازھاي كشور كشانید 
در . كستھ استآنھم در سالھایي كھ تسلیم شدن سریع و سرافكندگي ملي تقریبًا روحیھ آلمانھا را در ھم ش

وي . بھ عنوان وزیر آموزش و پرورش بھ كار مشغول شد) ١٨٣۵-١٧۶٧(ویلھلم فون ھومبولت  ١٨٠٩
ھم خود را سخت مصروف این كار كرد، و تحت رھبري او در روش تعلیماتي آلمان اصالحاتي آغاز شد 

ن كشورھاي مختلف دانشجویا. كھ ظرف مدت كوتاھي آن را بھ صورت بھترین نوع خود در اروپا درآورد
آموزش و پرورش در بین كلیة . آمدند براي تحصیل در دانشگاھھاي گوتینگن، ھایدلبرگ، ینا، و برلین مي

در مورد مذھب اگرچھ بھ عنوان پایة . طبقات گسترش یافت، و از لحاظ موضوع و ھدف توسعھ پیدا كرد
  اخالقي تأكید 

نكھ ناپلئون ھم آن را در مدارس فرانسھ بھ عنوان كما ای -صورت مذھب جدید مدارس آلمان در آوردند
  .خداي جدیدي قبوالنده بود

دانشگاھھاي آلمان نیاز بھ آزموني سخت داشت كھ از عھدة این آزمون نیز بھ خوبي برآمد؛ حقیقت امر این 
در . آید آسیب دیده بودند  است كھ بسیاري از آنھا از غفلتي كھ معموال بر اثر سابقھ و قدمت پیش مي

، )١٣٧٩(، ارفورت )١٣٨٨(، كولن )١٣٨۶(در ھایدلبرگ : شھرھاي آلمان دانشگاھھایي تأسیس شده بود
در این ). ١۵٠٢(، ویتنبرگ )١۴٧٧(، توبینگن )١۴٧۶(، ماینتس )١۴١٩(، روستوك )١۴٠٩(الیپزیگ 

 ١۵۴۴كھ در دانشگاه كونیگسبرگ. بردند و نیازھاي فراوان داشتند زمان ھمة آنھا در مضیقھ بھ سر مي
تشكیل شده بود بھ صورت  ١۵۵٨دانشگاه ینا كھ در . تأسیس یافتھ بود با داشتن ایمانوئل كانت رونقي داشت

كانون فرھنگي آلمان درآمد، و افرادي مانند شیلر، فیشتھ، شلینگ، ھگل، برادران شلگل، و ھولدرلین با آن 
استقبال از انقالب كبیر فرانسھ تقریبًا رقابت  در آنجا ھیئت آموزشي با دانشجویان در. كردند ھمكاري مي

خود را ملزم بھ : رفت بھ شمار مي» نخستین دانشگاه جدید«از سھ لحاظ ) ١۶٠۴(دانشگاه ھالھ . كردند مي
دانست و از ھیئت آموزشي خود انتظار ھیچ گونھ تعھد درست مذھبي را نداشت؛  آزادي فكر و تعلیم مي

از كرد؛ و بھ صورت مركز پژوھشھاي ابتكاري و كارگاه تحقیقات علمي براي علوم و فلسفة جدید جا ب
» بزرگترین مدرسة اروپا« ١٨٠٠تأسیس یافت تا سال ) ١٧٣۶در (دانشگاه گوتینگن كھ، دیرتر . درآمد

در شمال آلمان بھ  ١٨٠۴مادام دوستال كھ در . كرد شده بود، و تنھا دانشگاه لیدن در ھلند با آن رقابت مي
  ».ترین دانشگاھھاي اروپاست سراسر شمال آلمان پر از عالمانھ«: غول بود گفتھ استگردش مش

رفت،  ویلھلم فون ھومبولت، كھ در این نھضت احیاي فرھنگي بھ منزلة فرانسیس بیكن آلمان بھ شمار مي
اگرچھ در میان اشراف تولد یافتھ بود، اشرافیت را چنین . یكي از بزرگترین ذھنھاي آزاد عصر را داشت

سي تاریخ بھ این نتیجھ از برر» .روزگاري عیبي بود الزم؛ و اكنون عیبي است غیر الزم«تعریف كرد كھ 
چھ «. رسیده بود كھ تقریبًا ھر سازماني، ھرقدر ھم معیوب و مزاحم بوده باشد، روزگاري مفید بوده است
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چھ چیز علوم را در عھد . روش ارباب و رعیتي –عاملي آزادي را در قرون وسطي زنده نگاه داشت؟ 
سال بعد . چھارسالگي متذكر شده بود وي این نكات را در سن بیست و» .رھبانیت- بربرھا حفظ كرد؟

بھ . بھ تصویب رسیده بود، بیان كرد) ١٧٩١(نظر خود را دربارة قانون اساسي فرانسھ، كھ در ) ١٧٩٢(
عقیدة او در قانون اساسي مذكور مسائل و مباحث قابل تحسین بسیاري وجود داشت، ولي مردم فرانسھ كھ 

ود كھ خود را با آن تطبیق دھند و، الجرم، كشور خود را تحریك پذیر و پرشور ھستند قادر نخواھند ب
یك نسل بعد، ھنگامي كھ با یكي از ھمكاران زبانشناس خود در صحنة . گرفتار ھرج و مرج خواھند كرد

  : كرد، چنین گفت گردش مي) شكست خورده بود ١٨١٣جایي كھ ناپلئون در (نبرد الیپزیگ 

العاده دشوار آن ترجمھ  بود كھ اشعارش را از صورت یوناني فوقشاید بھ فكر پینداروس » .ماند باقي مي
  .كرده بود

توانست  بھ عنوان دیپلمات از آن لحاظ با شكست مواجھ شد كھ بیش از حد شیفتة انقالب عقاید بود و نمي
نشیني  از آنجا كھ در صحنة سیاست ناراحت بود، تقریبًا بھ گوشھ. مجذوب تحوالت زودگذر سیاسي شود

شیفتة زبانشناسي بود، و دنبال تغییر و تحریف كلماتي بود كھ از كشوري . خت و بھ مطالعھ مشغول شدپردا
گفت كھ  اي نداشت، و مي بھ سودمندي دولت در حل مشكل اجتماعي عقیده. شد  بھ كشور دیگر منتقل مي

بھترین آرزوي بشر وي بھ این نتیجھ رسید كھ . گیرد طبیعت تغییر ناپذیر بشر جلو قوانین بھتر را مي
  .تربیت اقلیتي است كھ اخالص اجتماعي آن چراغي فرا راه جوانان، حتي در میان نسلي مأیوس، نگاه دارد

از این رو، در سن چھل و دوسالگي از گوشة خلوت بیرون آمد و بھ عنوان وزیر آموزش و پرورش بھ 
وي در آنجا روشھایي در . رلین كرددولت او را مأمور تشكیل دانشگاه ب ١٨١٠كار پرداخت؛ و در سال 

در انتخاب : كار آورد كھ در دانشگاھھاي اروپایي و امریكایي تا روزگار ما تأثیراتي برجاي گذاشتھ است
استادان بیش از آنچھ بھ قدرتشان در امر تعلیم توجھ كند شھرت یا آمادگي آنھا را در پژوھشھاي ابتكاري 

و رصدخانة ملي و باغ گیاھشناسي ) تأسیس شد ١٧١١كھ در (م برلین آكادمي علو. داد علمي مالك قرار مي
فیشتھ فیلسوف، شالیر ماخر عالم االھیات، و ساوینیي قانوندان و . و موزه و كتابخانھ جزء دانشگاه جدید شد

شخص اخیر، كھ دانشمندي . با این دانشگاه ھمكاري كردند) ١٨٢۴-١٧۵٩(فریدریش اوگوست ولف 
السیك بود، نظر عجیبي ابراز كرد كھ طرفداران فرھنگ یونان را بھ وحشت انداخت؛ و متبحر در آثار ك

آن اینكھ ایلیاد و اودیسھ اثر شاعري بھ نام ھومر نیست، بلكھ تعدادي آوازخوان بودند كھ بتدریج این دواثر 
كھ بھ  در دانشگاه برلین سخنرانیھایي كرد) ١٨٣١- ١٧٧۶(بارتولت گئورگ نیبور . را تألیف كردند

وي دانشمندان جھان را با این عقیده . درآمد و راھگشاي دیگران شد) ١٨٣٢-١٨١١(صورت تاریخ روم 
از این زمان بھ بعد، آلمان . باشد متحیر ساخت كھ فصلھاي نخستین اثر لیویوس تاریخ نبوده بلكھ افسانھ مي
ھنوز دورة . ن را بھ عھده گرفتدر علوم كالسیك، زبانشناسي، تاریخنگاري و ھمچنین فلسفھ، رھبري جھا

  .برتري آن كشور در علم فرا نرسیده بود

VI -علم  

طي قسمت اعظم این . علم در آلمان، بر اثر پیوستگي تقریبًا جدایي ناپذیر آن با فلسفھ، عقب افتاده بود
دانش،  آمد، و ھمراه با تحقیق و تاریخنگاري، تحت عنوان بررسي دوره، علم بخشي از فلسفھ بھ شمار مي

این پیوستگي با فلسفھ بھ علم زیان رساند، زیرا فلسفھ در آلمان در آن زمان بھ منزلة تمریني . جزء آن بود
  بود در منطق نظري، كھ مھمتر از تحقیق 

  .شد محسوب مي

یكي از آنھا كارل فریدریش . در این عصر دونفر مخصوصًا براي آلمان افتخارات علمي كسب كردند
اي  گاوس در كلبھ). ١٨۵٩-١٧۶٩(بود و دیگري آلكساندر فون ھومبولت ) ١٨۵۵-١٧٧٧(گاوس 
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پدرش، كھ باغبان و بنا و متصدي ترعھ بود، تعلیم و تریبت را بھ . آمد  روستایي نزدیك برونسویك بھ دنیا
ولي مادرش، كھ شوق و مھارت او را در اعداد مشاھده . دانست اي براي رفتن بھ جھنم مي مثابھ گذرنامھ

در آنجا پیشرفت سریع . سپرد ژیمنازیومرده بود، با خست پولي اندوخت و كودك را بھ دبستان و سپس بھ ك
او در ریاضیات آموزگارش را بر آن داشت كھ اجازة معرفي او را بھ حضور دوك كارل ویلھلم فردیناند 

تأثیر كودك قرار گرفت و خرج تحصیل او را در یك دورة  دوك تحت. فرمانرواي برونسویك بھ دست آرد
كارل فریدریش از آنجا بھ دانشگاه گوتینگن رفت . سھ سالھ در كولگیوم كارولینوم در برونسویك پرداخت

پس از آنكھ یك سال در آنجا گذرانید، مادرش كھ قادر بھ درك كار و بازي فرزندش با اعداد و ). ١٧٩۵(
آموزگار . نمودارھا نبود از آموزگارش پرسید كھ آیا امید موفقیتي در مورد فرزندش وجود دارد یا نھ

شاید مادرش قبل از مرگ حرف الپالس را » .اضیدان اروپا خواھد شدوي بزرگترین ری«جواب داد كھ 
در زمان ما او را با ارشمیدس و . بیني را بھ حقیقت رسانده است شنیده باشد دایر بر اینكھ گاوس آن پیش

  .دانند نیوتن برابر مي

اكتشافات دربارة تئوري  این. فھمیم یا قادر بھ تفسیر آنھا خواھیم بود ادعایي نداریم كھ اكتشافات او را مي
ھاي تربیعي روش كوچكترین مربعات، و حساب بینھایتیك بود كھ بدان  اعداد، اعداد موھومي، باقیمانده

وسیلھ گاوس ریاضیات را از آنچھ كھ در روزگار نیوتن بود بھ صورت علمي تقریبًا جدید درآورد، بھ 
ضیات را در چندین رشتة دیگر بھ كار بست و خود او ریا. نحوي كھ ابزار معجزات علمي در زمان ما شد

نخستین سیارك كھ در اول (مشاھداتش دربارة مدار سیارك سرس . نتایج مطلوب را از آن بھ دست آورد
او را بر آن داشت كھ روشي تازه و سریع جھت تعیین مدارھاي سیارات بھ دست ) كشف شد ١٨٠١ژانویة 

. اي ریاضي استوار كرد ة مغناطیس و الكتریسیتھ را بر پایھھمچنین تحقیقاتي انجام داد كھ نظری. دھد
  .دانشمندان پس از وي معتقد شدند كھ ھیچ چیز علمي نیست مگر آنكھ در قالب عبارات ریاضي بیان شود

. آمد كرد، نمونة فروتني بھ شمار مي ضمن آنكھ علم را بازسازي مي. خود او ھم مثل كارھایش جالب بود
مادر . كتشافات خود نداشت، بھ طوري كھ افتخار كشفیات او پس از مرگش معلوم شدشتابي در انتشار ا

اش زندگي كند؛ و در آخرین چھار سال عمر نود و  سالخوردة خود را دعوت كرد كھ با او و خانواده
سالة آن زن، ھنگامي كھ كامال نابینا شده بود، بھ پرستاري او پرداخت و بھ كسي دیگر اجازة خدمت  ھفت

  .داد ھ او نميب
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  )آرشیو بتمان(كارل فریدریش گاوس 

وي، پس از . قھرمان دیگر علم آلمان در این عصر برادر جوان ویلھلم فون ھومبولت بھ نام آلكساندر بود
فراغت از تحصیل از دانشگاه گوتینگن، وارد آكادمي معدن در فرایبرگ شد و با بررسي گیاھان 

س بھ عنوان مدیر معادن در بایرویت، نتایج مغناطیس زمین را بر تھ سپ. زیرزمیني مقامي برجستھ یافت
. بي. با اچ. اي كشف كرد؛ مدرسة معادن را بنیان نھاد، و شرایط كار را بھبود بخشید نشستھاي صخره

ھاي  سوسور سویسي بھ بررسي تشكیالت كوھھا پرداخت؛ و با آلساندرو ولتا در پاویا بھ تحقیق دربارة پدیده
و با داروین كھ (تصادفًا بھ گردشي طوالني بھ منظور اكتشافات علمي رفت  ١٧٩۶در . شغول شدبرقي م

نتایجي كھ بھ دست آورد، بر طبق لطیفة یكي از معاصرانش، او ). سواركشتي بیگل بود بھ رقابت پرداخت
  .ساخت» مشھورترین مرد اروپا پس از ناپلئون«را 

خود، از مارسي بھ امید پیوستن بھ ناپلئون در مصر حركت كرد؛  آنگاه با امھ بونپالن، دوست گیاھشناس
وزیر اسپانیا وي را بھ جستجو در  حوادث او را بھ مادرید كشانید و در آنجا حكایت غیر مترقبة نخست

سوار بر كشتي شدند و شش روز در تنریفھ،  ١٧٩٩این دو در . متصرفات امریكایي اسپانیا تشویق كرد
باال رفتند و ) متر ٣٧١۶بھ ارتفاع (الجزایر كاناري، گذرانیدند؛ از آنجا از قلة كوه  معبزرگترین جزیرة مج

ھایي را مورد  ناظر یك رگبار شھابي بودند كھ ھومبولت را بر آن داشت كھ ادواري بودن چنین پدیده
اھان و از كاراكاس در ونزوئال حركت كردند؛ چھارماه بھ بررسي زندگي گی ١٨٠٠در . بررسي قرار دھد

و جنگلھاي ناشي از باران در طول رود اورینوكو گذراندند، تا آنكھ بھ سرچشمة مشترك  ساواناجانوران 
كلمبیا، بھ بوگوتا و  از طریق كوھھاي آند از كارتاخنا بندري در ١٨٠١در . این رودخانھ و آمازون رسیدند

صعود كردند و، بدین ترتیب، ركوردي جھاني بھ ) متر ۵٧۵٨بھ ارتفاع (كیتو رفتند و از كوه چیمبورازو 
ھومبولت بعداز مسافرت در طول ساحل . جاي نھادند كھ طي سي و شش سال بعد بھ قوت خود باقي ماند
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شود، اندازه  نامیده مي» جریان ھومبولت«او  اقیانوس آرام تالیما، حرارت جریان اقیانوس را، كھ بھ اسم
بررسي شیمیایي بھ عمل آورد، امكانات  گوانودربارة . ھمچنین عبور سیارة عطارد را مشاھده كرد. گرفت

، و قسمتي از آن را براي تجزیة بیشتر بھ اروپا فرستاد؛ بدین استفاده از آن را بھ عنوان كود در نظر گرفت
محققان خستگي ناپذیر پس از رسیدن بھ . ترین صادرات امریكاي جنوبي آغاز شد ترتیب، یكي از غني

شیلي بھ طرف شمال بازگشتند؛ یك سال در مكزیك و مدتي كوتاه در ایاالت متحدة امریكا گذراندند؛ و در 
  .این مسافرت یكي از بارورترین گردشھاي علمي در تاریخ بود. اروپا گذاشتندقدم بھ خاك  ١٨٠۴

   

  

  )آرشیو بتمان(كومو، ایتالیا . مجسمة آلساندرو ولتا

ھومبولت قریب سھ سال در برلین گذراند و بھ بررسي انبوھي از یادداشتھاي خود پرداخت و كتابي تحت 
ھ پاریس رفت تا در كنار گزارشھا و دستیاران علمي سال بعد ب. عنوان نظریاتي دربارة طبیعت نوشت

نوزده سال در این شھر گذراند و از دوستي دانشمندان برجستة فرانسھ و ھمچنین از زندگي و ادبیات . باشد
آن آشوبھاي سطحي را كھ ترقي و . بود» اروپاییان خوب«وي در نظر نیچھ یكي از . مند شد سالنھا بھره

ھمراه فردریك ویلھلم سوم در  ١٨١۴در . شود با آرامش یك زمینشناس نظاره كرد سقوط دولتھا نامیده مي
  .سفر پادشاھان فاتح بھ لندن رفت، ولي بیشتر مشغول تكامل علوم دیرین یا ایجاد علوم جدید بود

یابد، علم  كھ شدت نیروي مغناطیسي زمین از قطبھا تا خط استوا كاھش مي) ١٨٠۴(وي كشف كرد
ھا، تشكیل كوھھا و توزیع جغرافیایي كوھھاي  با بررسي اصل آتشفشاني بعضي از صخرهزمینشناسي را 

ھاي قوانیني را كھ حاكم بر اختالالت جوي است بھ دست داد، و  نخستین سررشتھ. آتشفشان، گسترش داد
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بررسیھاي مھمي دربارة ھوا و جریانات . بدان وسیلھ اصل و مسیر طوفانھاي گرمسیري را روشن ساخت
این خطوط . كھ خطوط ھمدما را در جغرافیا تعیین كرد) ١٨١٧(نخستین كسي بود . قیانوسي انجام دادا

رغم اختالف عرض جغرافیایي، داراي حد متوسط حرارت  پیوندد كھ، علي مكانھایي را بھ یكدیگر مي
رت لندن، كھ دیدند بر روي نقشة ھومبولت حد متوسط حرا نقشھ كشھا از اینكھ مي. ساالنة یكسان ھستند

اي جنوبي واقع است،  اي شمالي قرار دارد، با سینسیناتي، كھ مانند لیسبون در نقطھ مانند البرادور در نقطھ
اثر او تحت عنوان رسالھ دربارة جغرافیاي گیاھان . یكسان است دستخوش نھایت شگفتي و اعجاب شدند

سي توزیع گیاھان تحت تأثیر اوضاع كھ عبارت است از برر- را) جغرافیاي زیستي(علم بیوژئوگرافي 
این تحقیقات و صدھا مباحث دیگر، كھ اگر چھ بھ ظاھر نسبتًا ناچیز است داراي . بنیان نھاد - طبیعي زمین

تحت عنوان سفرھاي ھومبولت و  ١٨٣۴تا  ١٨٠۵باشد و در سي جلد از سال  تأثیري وسیع و پایدار مي
  .ر یافتبونپالن بھ مناطق استوایي قارة جدید انتشا

سرانجام، چون ثروت خود را در راه تحقیقات علمي بر باد داده بود، شغلي موظف را بھ عنوان پیشكار 
پس از آنكھ مجددًا سروساماني یافت، سخنرانیھایي براي مردم برلین ایراد ). ١٨٢٧(دربار پروس پذیرفت 

و جزء مشھورترین ) ١٨۶٢-١٨۴۵(كرد كھ بعدھا اساس كتاب چند جلدي او را بھ نام كیھان تشكیل داد 
در مقدمة این كتاب، با فروتني ذھني كھ بھ حد كمال رسیده است، چنین . كتابھا در حد دانش اروپایي بود

  :نوشتھ شده بود

كنم كھ سیماي غیر دقیق آن در حدود نیم   در اواخر غروب یك زندگي فعال، اثري را بھ مردم آلمان تقدیم مي
دانستم؛ ولي ھرقدر ھم مایل بھ  غالبًا تكمیل آن را غیرعملي مي. معلق بوده استقرن در برابر چشم من 

اي كھ مرا  انگیزة عمده… . ام آن را از سر گرفتھ -شاید ھم از روي بي احتیاطي-ترك این كار بودم، دوباره
شان دادن ھدایت كرد كوششي مشتاقانھ بوده است، براي فھم پدیدة اشیاء طبیعي در رابطة كلي آنھا، و ن

  .گیرد آید و جان مي اي بزرگ كھ بر اثر نیروي دروني بھ حركت درمي طبیعت بھ منزلة مجموعھ

شد، و شامل  بھ انگلیسي ترجمھ شد تقریبًا مشتمل بردو ھزار صفحھ مي ١٨۴٩این كتاب بھ صورتي كھ در 
و پر از شگفتي، ولي تابع ھیئت، زمینشناسي، و علم آثار علوي، و جغرافیا بود؛ و جھاني طبیعي را زنده 

با وجود این، تصویر كلي عبارت از منظرة عظیمي . داد  قوانین ریاضي و انتظام فیزیك و شیمي نشان مي
است كھ در بھ وجود آمدن آن دستگاھي بیروح دخالت ندارد، بلكھ بھ وسیلة نیروي حیاتي فنا ناپذیر، 

  .گیرد گسترش، و زایندگي زندگي ذاتي شكل مي

ھنوز كامال در برلین مستقر نشده بود كھ دعوت . نیروي حیاتي خود ھومبولت الھام انگیز بودتحرك و 
ھیئت مزبور ). ١٨٢٩(تزار نیكوالي اول را براي رھبري یك ھیئت اعزامي بھ آسیاي مركزي پذیرفت

مدت یك سال بھ گردآوري اطالعات جوي و بررسي تشكیل كوھھا پرداخت؛ و در مسیر خود، بھ كشف 
در بازگشت بھ برلین از مقام خود جھت اصالح روش آموزشي . ادن الماس در كوھھاي اورال نایل آمدمع

ھنگامي كھ مشغول انجام جلد پنجم كیھان بود، مرگش در . و كمك بھ ھنرمندان و دانشمندان استفاده كرد
  .سپارنددولت پروس دستور داد جنازة او را با تشریفات رسمي بھ خاك ب. نودسالگي فرا رسید

VII  -ھنر  

جنگ، اعم از اینكھ در جریان بود یا . در آلمان آن عصر، زمان نھ براي علم مساعد بود و نھ براي ھنر
حمایت خصوصي از ھنر نادر و كم . برد رفت، شوق و ھیجان و ثروت را از بین مي اینكھ انتظار آن مي

فرانكفورت و، مخصوصًا، درسدن و برلین گالریھاي عمومي در الیپزیگ، و شتوتگارت، . مایھ بود
  .داد گذاشتند، ولي ناپلئون آنھا را بھ لوور انتقال مي شاھكارھایي را بھ معرض نمایش مي
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ھنگامي كھ . شود  با وجود این، در میان آن ھنگامھ و آشوب، در تھیة ھنر آلمان چند اثر قابل تذكار دیده مي
كارل گوتھارت . ساخت تاخانھ دروازة براندنبورگ را ميدر پاریس ھرج و مرج برپا بود، برلین گس

 -آن را با ستونھاي شیاردار و آرایش سنتوري مجلل بھ سبك دوریك برپا كرد) ١٨٠٨- ١٧٣٢(النگھانس 
اما بھ طور كلي آن بناي باشكوه عظمت . خواست مرگ سبك باروك و روكوكو را اعالم دارد گویي مي

. داشت  ا را، مبني بر اینكھ ھیچ دشمني نباید وارد برلین شود، اعالم ميخانوادة ھرھانزولرن و تصمیم آنھ
  .١٩۵۴وارد آن شھر شد و روسھا در  ١٨٠۶ناپلئون در 

از (سازي بھتر بود، چھ آن اساسًا ھنري است كالسیك و مربوط بھ خط و طرح و اجتناب  وضع مجسمھ
ال عجیب و غریب سبك روكوكو با آن غرابت اشكال سبك باروك و اشك. از رنگامیزي) زمان باستان
یوھان فون دانكر مجسمة سافو دختر با پرنده كاتولوس را براي موزة شتوتگارت، و مجسمة . بیگانھ است

  آریادنھ را براي موزة بتمان در فرانكفورت، و باالخره مجسمة

   

  

  )آرشیو بتمان(دروازة براندنبورگ : كارل گوتھارت النگھانس

، پس از )١٨۵٠-١٧۶۴(یوھان گوتفرید شادو . معروف نیمتنة شیلر را براي كتابخانة وایمار ساخت
مجسمة یك ارابة چھار اسبة  ١٧٩٣كارآموزي نزد كانووا در رم، بھ زادبوم خود، برلین، بازگشت و در 

این اثر . كرد رومي را برفراز دروازة براندنبورگ گذاشت كھ یك مجسمة بالدار پیروزي آن را ھدایت مي
. اي مرمرین از فردریك كبیر ساخت براي شھر شتتین نیز مجسمھ. مورد توجھ اھالي پایتخت قرار گرفت

سوزاند؛ دو جلد كتاب ضخیم در كنار پایش  این مجسمھ با لباس نظامي، و چشماني بود كھ دشمنان را مي
   .بودبود تا او را بھ عنوان نویسنده نشان دھد؛ ولي فلوت فراموش شده 

است كھ نیمي كھ از آن با پارچھ پوشیده شده ) ١٧٩٧(ظریفتر از آن مجسمة پرینتسینھا لویزه و فریدریكھ 
ملكھ ھنرمندان را . كنند  است و آن دو بازو در بازوي یكدیگر بھ آھستگي بھ سوي شادي و غم حركت مي
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اي  مقبره) ١٨١١-١٧۶۶(ھاینریش گنتس . پرستي پرشور، و مرگ خود الھام بخشید با زیبایي، میھن
در آن آرامگاه قبري، در خور ) ١٨۵٧- ١٧٧٧(انگیز در شارالتنبورگ وقف او كرد، و كریستیان راوخ  غم

  .روح و جسم او، برایش ساخت

این سبك متكي بود بر خاكسترھاي . برد یسیسم رنج مينقاشي آلماني ھنوز از بیرنگي سبك كالس
ھاي رنگ پریدة منگس و داوید، و خیالبافیھاي  رساالت لسینگ و وینكلمان، چھره پمپئي،ھركوالنئوم و 

اي در تاریخ یا  ھاي پاینده ھاي بیگانھ بود ریشھ كھ تقلیدي از شیوهرومي آنگلیكاكاوفمان ولي آن رنگزدایي 
نقاشان آلماني در این عھد سبك نئوكالسیسیسم را بھ دور انداختند؛ بھ مسیحیت قبل از . اخالق آلمانھا نداشت

فت اصالح دیني و مخالفت یا بیعالقگي آن نسبت بھ ھنر روي آوردند و این امر مدتھا پیش از آن انجام گر
كھ نقاشان انگلیسي پیش از رافائلیان بھ نواي افرادي نظیر واكنرودر و فریدریش شلگل كھ آنھا را دعوت 

یعني بھ عصري كھ  -كردند تا بھ دورة قبل از رافائل و بھ ھنر قرون وسطي بازگردند گوش فرا دھند مي
چون و چرا  در ایمان بيزدند، ضمن سادگي و سعادتي كھ  بردند، تیشھ مي ھنرمندان رنگ بھ كار مي

  . بھ وجود آمد) نازارنھا(بدین ترتیب بود كھ مكتب نقاشان معروف بھ مذھبي . ساختند یافتند تابلو مي مي

وي كھ در لوبك تولد یافتھ بود طي ). ١٨۶٩-١٧٨٩(رھبر این مكتب شخصي بود بھ نام فریدریش اووربك 
پس از آنكھ براي تحصیل ھنر . تجارت پیشھ كار كردھاي  ھشتاد سال عمر خود با جدیت پا برجاي خانواده

بھ اتفاق دوستش فرانتس  ١٨٠٩در . بھ وین فرستاده شد، نتوانست با سبك نئوكالسیسیسم مرسوم بسازد
این انجمن متعھد شده بود كھ با وقف ھنر در راه . پفور انجمني بنیان نھاد بھ نام انجمن اخوت قدیس لوقا

اي بھ ھنر  وجود داشتھ بود روح تازه) ١۵٢٨-١۴٧١(پیش از روزگار آلبرت دورر  اي كھ ایمان تجدید یافتھ
  آن دو بھ رم رفتند و بھ بررسي آثار پروجینو و سایر نقاشان قرن پانزدھم ) ١٨١٩(در . بدمد

و بعد فیلیپ فایت، ویلھلم فون شادو و گودنھاوس ویولیوس شنورفون ) ١٨۶٧-١٧٨٣(پترفون كورنلیوس 
  .بھ آنھا پیوستندكارولسفلد 

اووربك بعدھا . زیستند آنان مانند مقدسان گیاھخوار در صومعة متروك سان ایزیدورو در مونتھ پینچو مي
كردیم؛ ظھرھا بھ نوبت غذا  صبحھا با یكدیگر كار مي. ما یك زندگي واقعًا رھباني داشتیم«بھ یادآورد كھ 

آنان بھ نوبت از صورت یكدیگر تابلو » .ه نبودپختیم كھ بیش از سوپ و پودینگ یا سبزیجات خوشمز مي
دانستند و  آن را زیاد مي» پرستانة بت«نظر كردند زیرا جنبة ھنر  پیترو صرف از كلیساي سان. ساختند مي

» سن پل در خارج از دیوارھا«ھاي سن جان التران و كلیساي  بیشتر بھ كلیساھاي قدیمي و بھ صومعھ
بررسي آثار سینیورلي، بھ سینا براي دیدن آثار دوتچو و سیمونھ مارتیني و بھ اورویتو براي . روي آوردند

تصمیم گرفتند از پیكرنگاري یا . بیشتر از ھمھ بھ فلورانس و فیزولھ براي بررسي آثار فراآنجلیكو رفتند
ر كھ عبارت بود از نقاشي د-ھرگونھ نقاشي بھ منظور تزیین اجتناب كنند و ھدف دورة قبل از رافائل را
  .بازگردانند –جھت تشویق تقواي مسیحي و نوعي میھندوستي وابستھ بھ اصول مسیحیت 

. اس. فراھم شد، بدین ترتیب كھ كنسول پروس در رم بھ نام جي ١٨١۶فرصت مناسب براي این امر در 
بار تولدي آنان را مأمور ساخت كھ داستان یوسف و برادرانش را بھ صورت فرسكو بر ویالي او نقش 

از تبدیل نقاشي روگچ بھ نقاشي روي كرباس یا روغن اظھار تأسف كرده بودند؛ در این » نازارنھا«. دكنن
ھنگام از جنبة شیمیایي بھ بررسي پرداختند تا سطوحي پذیرا براي رنگھاي ثابت بسازند؛ و تا آنجا موفقیت 

ر دادند جزو غرور آفرینترین حاصل كردند كھ فرسكوھایي را كھ از رم برداشتھ و در تاالر ملي برلین قرا
گوتة سالخورده چون از این تصاویر شورانگیز آگاه شد آنھا را بھ عنوان . مایملك پایتخت پروس درآمد

تقلیدھایي از سبكھاي ایتالیایي قرن چھاردھم محكوم كرد، بدانسان كھ طرفداران سبك نئوكالسیسیسم از ھنر 
پیروان سبك نازارنھا آن انتقاد را نادیده گرفتند، ولي بھ . كردند يتقلید م) یونانیھا و رومیھاي قدیم(كافران 

  .نسبتي كھ علم، تحقیق، و فلسفھ بتدریج پایة ایمان را سست كرد آھستھ از صحنھ خارج شدند

pymansetareh@yahoo.com



VIII - موسیقي  

ھنگامي كھ . موسیقي بھ گاه پیشرفت آلمان مایة غرور این كشور بود و در ھنگام پریشاني مایة تسالي آن
بھ وایمار رسید، دریافت كھ موسیقي تقریبًا بخشي از زندگي ھرخانوادة تربیت شده  ١٨٠٣مادام دوستال در 

كردند كھ بتدریج  بعد سعي مي بسیاري از شھرھا داراي شركتھاي اپرایي بودند، و از زمان گلوك بھ. است
  كمتر متكي بھ آثار و آوازھاي ایتالیایي 

آلمان داراي ویولن نوازان بزرگي بود مانند لویي . شد علنًا با اپرا بھ رقابت پرداخت و ادوات نواختھ مي
فردریك ویلھلم دوم، ). ١٨٣٨- ١٧٧٨(، و پیانونوازان مشھوري مانند یوھان ھومل )١٨۵٩-١٧٨۴(شپور 

و گاھي نیز در اركسترھا شركت ) كوارتتھا(نواخت كھ در گروه  شاه پروس، ویولنسل را چنان خوب ميپاد
جست؛ و شاھزاده لویي فردیناند چنان در پیانونوازي مھارت داشت كھ فقط اصل و نسب سلطنتي او  مي

  .شد كھ با بتھوون و ھومل رقابت كند مانع از آن مي

ي بود كھ در سراسر اروپا آموزگار و آھنگساز و متخصص در نواختن آلمان نیز داراي یك استاد موسیق
) ١٨١۴- ١٧۴٩(گئورگ یوزف فوگلر ) رئیس صومعھ(این شخص آپت . كلیة آالت موسیقي شھرت داشت

از آغاز كار بھ عنوان نوازندة ارگ و پیانو شھرت یافت، نواختن ویولن را بدون استاد آموخت، و . بود
پس از آنكھ براي . تن با انگشت بھ وجود آورد كھ با انگشتان دراز او متناسب بودروش تازه اي براي نواخ

آموختن فن آھنگسازي نزد پادره مارتیني بھ ایتالیا فرستاده شد، علیھ استادان خود، یكي پس از دیگري، سر 
لمان، یك در بازگشت بھ آ. بھ عصیان برداشت؛ بھ مذھب گرایش یافت؛ و در رم مورد استقبال قرار گرفت

وي روشھاي . آموزشگاه موسیقي در مانھایم، و سپس در دارمشتات، و سرانجام در استكھلم تأسیس كرد
شد كنار گذاشت و قول داد كھ  دشوار و پرزحمت آھنگسازي را كھ بھ وسیلة استادان ایتالیایي تعلیم داده مي

شمردند؛ ولي بررسیھا  شارالتان مي موتسارت و بعضي دیگر او را. تر و سریعتر ابداع كند روشھاي ساده
و امعان نظرھاي بعدي افراد دیگر مقام ارجمند او را، نھ فقط بھ عنوان آھنگساز، بلكھ آموزگار و نوازنده 

وي بھ عنوان ارگ نواز در اروپا بھ گردش و سیاحت پرداخت؛ . ساز و انساني واقعي تثبیت كرد و ارگ
د؛ پول زیادي بھ دست آورد، و در ارگ نیز اصالحاتي انجام شنوندگان زیادي را بھ سوي خود جلب كر

وي استاد مورد احترام . نوازي بر بتھوون تفوق یافت سبك ارگ نوازي را تغییر داد و در مسابقة بدیھھ. داد
ھنگامي كھ درگذشت، اینان چنان در مرگش . وبر و مایربیر: تعدادي شاگردان مشھور بود، از جملھ

در ششم این «: وبر چنین نوشت ١٨١۴مھ  ١٣در . اند گویي پدر خود را از دست دادهسوگواري كردند كھ 
ولي ھمیشھ در دلھاي ما زنده … . ماه استاد محبوب، فوگلر ناگھان بھ وسیلة مرگ از دست ما ربوده شد

  ».خواھد ماند

فرانتس دوبار . یكي از فرزندان متعدد فرانتس آنتون فون وبر بود) ١٨٢۶- ١٧٨۶(كارل ماریافون وبر 
آلویشیا، بھ عنوان : شود از دختران یا دختران برادر آنتون، از دونفر در این بحث نام برده مي. ازدواج كرد

پسران . نخستین معشوقة موتسارت و آوازخواني مشھور؛ و كنستانتسھ، كھ بھ عقد ازدواج موتسارت درآمد
اي  م گرفتند، ولي پسر دیگر بھ نام كارل بھ اندازهفرانتس بھ نامھاي فریتس و ادموند نزد یوزف ھایدن تعلی

از این » .خواھي بشو، ولي موسیقیدان نخواھي شد كارل، ھرچھ مي«: كم استعداد بود كھ فریتس بھ او گفت
  رو كارل بھ نقاشي روي
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  كالج سلطنتي موسیقي، لندن). ١٨٢۶(كارل ماریافون وبر : جان كاز

كھ بیشتر از كودكانش  –ھبري یك گروه نمایشي و آھنگ نواز سیار را در حالي كھ فرانتس آنتون ر. آورد
بر عھده داشت، تعلیم موسیقي كارل توسط استادي فداكار بھ نام یوزف ھویشكل از سر -تشكیل یافتھ بود

گرفتھ شد، و آن كودك تحت نظارت استاد، چنان استعدادي از خود نشان داد كھ پدرش كامال دچار شگفتي 
ساخت و اركسترھاي علني  كارل چھاردھسالھ آھنگ مي ١٨٠٠در سال . را مأجور دانستشد، و خود 

اما در این ضمن حركت شتابزده از شھري بھ شھري دیگر، تأثیري در اخالق كارل بھ جاي . كرد برپا مي
مقارن این احوال، دوستش آلویس زنفلدر چاپ سنگي . بیقرار، عصبي، تحریك پذیر، و بي ثبات شد: نھاد

را اختراع كرد؛ وي چنان مسحور این اختراع شد كھ تا مدتي از آھنگسازي غافل ماند،و با پدر خود بھ 
سپس، در اوایل . فرایبرگ در ساكس رفت تا معامالت چاپ سنگي را در سطح تجارتي عھده دار شود

مد؛ و برنامة ، با آپت فوگلر برخورد كرد؛ آتش دروني در نھادش مشتعل شد؛ بھ شاگردي فوگلر درآ١٨٠٣
اعتماد فوگلر بھ او باعث تشویق وي شد، و چنان سریع پیشرفت . تحصیل و تمرین شدیدي در پیش گرفت

). ١٨٠۴(كرد كھ، بنا بھ توصیة فوگلر، از او دعوت كردند تا رھبري اركستر برسالو را برعھده گیرد
  .ا خود بھ پایتخت سیلزي بردگرچھ ھنوز ھفده سال بیش نداشت، آن شغل را پذیرفت، و پدر بیمار را ب

آن جوان ھنوز پختگي و درایت الزم براي تصدي مقامي را نداشت كھ نھ تنھا مستلزم اطالع كامل از 
موسیقي بلكھ متضمن سروكار داشتن با مردان و زناني با خلق و خوي مختلف، و شناختن روحیات آنھا نیز 

داد؛ افراد  ا اسراف تام پولھاي خود را بر باد ميب. دوستاني با وفا و دشمناني سرسخت پیدا كرد. بود
روزي جامي محتوي تیزاب را بھ جاي . آشامید پروا مشروب مي كرد؛ و بي بیكفایت را سخت سرزنش مي

از این روگلو . شراب برداشت، و پیش از آنكھ متوجھ شود كھ درجام چیست، قسمتي از آن را نوشید
توانست آواز بخواند  آسیبي كھ ھیچ گاه بھبود نیافت؛ دیگر نھ مي -یدوتارھاي صوتي او بھ طور دائم آسیب د
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پس از یك سال مقام خود را از دست داد، و براي تأمین معاش خود و پدر و . و نھ بآساني حرف بزند
نزدیك بود دستخوش یأس و دلسردي بشودكھ اویگن، دوك وورتمبرگ، ھرسھ . اش بھ تدریس پرداخت عمھ

ولي تجزیة امالك و ). ١٨٠۶(كھ بھ خود او تعلق داشت جاي داد ) درسیلزي(رلسروھھ نفر را در قصر كا
اراضي پروس توسط ناپلئون، و ركود وضع مالي، آن دوك را ورشكست كرد؛ و وبر، براي تأمین معاش 

خود و آن دونفر دیگر، مجبور شد تا مدتي دست از موسیقي بردارد و در شتوتگارت بھ عنوان منشي دوك 
وكارل . طلب و مسرف و بیشرف بود این دوك مردي عشرت. ویگ اھل وورتمبرگ بھ كار بپردازدلود

سخت فریفتھ و شیفتة مارگارت النگ آوازخوان شد؛ با از دست دادن او . تأثیر او بھ فساد كشانده شد تحت
ھ از خویشان مایربیر اي یھودي در برلین بھ نام بیر ك خانواده. انداز و تندرستي خود را نیز از دست داد پس

  ازدواج او را عاقل و سربھ زیر كرد، ولي . بودند او را از فسق و فجور رھانیدند

در طي جنگ آزادي، با ساختن آھنگ براي سرودھاي نظامي اثر كارل تئودور كورنر شھرتي بھ ھم 
را ) سرباز چریك(تس فرایشو: مبارزه علیھ اپراي ایتالیایي -اي دیگر شد پس از جنگ، وارد مبارزه. رساند

 ١٨این اثر، بار نخست در ) ١٨٢١(كھ بھ منزلة استقالل و جدایي از روسیني مغرور و پیروز بود ساخت 
پرستي حاضرین،  كھ سالروز جنگ واترلو بود، اجرا شد و ، با توجھ بھ احساسات میھن ١٨٢١ژوئن 

موضوع این . ر موفقیت كسب نكرده بودھرگز ھیچ اپراي آلماني آن قد. اي بھ دست آورد العاده شھرت فوق
ھاي ارواح گرفتھ شده، و پر از پریان شوخ و سرخوشي است كھ آن سرباز چریك را حفظ  اپرا از قصھ

، )١٨٢۶(پس از چندي . شد در آلمان گریم از پریان در موسیقي و اپرا بھ تعداد زیاد استفاده مي. كنند مي
اپراي وبر حاكي از پیروزي سبك رمانتیسم در . را ساخت مندلسون اوورتور رؤیاي نیمھ شب تابستان

  .موسیقي آلماني است

. اجرا شده بود تكمیل كند ١٨٢٣وي امیدوار بود كھ پیروزي خود را با اویریانتھ كھ بار نخست در وین در 
 این عدم موفقیت،. اما چون روسیني وین را تسخیر كرده بود، موسیقي لطیف وبر مردم را مسحور نساخت

بھ انضمام بیماري روزافزونش، چنان او را افسرده كرد كھ تا قریب دوسال از ساختن آھنگ خودداري 
لیره بھ او بدھد كھ اپرایي براي  ١٠٠٠سپس چارلز كمبل، مدیر تئاتر كاونت گاردن، حاضر شد . ورزید

د آن كار را انجام داد، و وبر با عالقة زیا. اوبرون اثر ویالنت بسازد و براي اجراي آن خود بھ لندن بیاید
توانست بھ آن زبان بخواند بلكھ حرف   انگلیسي را چنان بدقت آموخت كھ چون بھ لندن رسید نھ تنھا مي

اوبرون كمال موفقیت را داشت، و آن آھنگساز خوشبخت در ھمان ) ١٨٢۵مھ  ٢٨(نخستین نمایش . بزند
  :شب، واقعھ را براي ھمسر خود چنین شرح داد

وقتي كھ وارد اركستر شدم، سالن اپرا كھ … . بزرگرین موفقیت زندگي خود را بھ دست آوردمامشب 
در پایان . خورد كاله و دستمال بود كھ در ھوا تكان مي. سراسر پر بود با صداي تحسین بھ لرزه درآمد

خوشحال ھمھ چیز بخوبي برگزار شد؛ ھمة اطرافیان من … . نمایش مرا دوباره بھ صحنھ احضار كردند
  .بودند

عدم ) ١٨٢۶مھ  ٢۶(اما اجراھاي دیگر چندان مورد قبول واقع نشد، و كنسرتي كھ بھ نفع وبر دادند 
چند روز بعد آن آھنگساز افسرده و فرسوده بر اثر بیماري سل حاد بستري شد، و در . انگیز بود موفقیتي غم

شوند، زیرا ھفتاد سال عمر  جوانمرگ ميافراد حساس . ژوئن، دور از خانھ و خانوادة خود، درگذشت ۵
  .رسانند خود را طي چھل سال بھ پایان مي

IX -تئاتر  

  آمدند، تقریبًا ھر شھر آلمان تئاتري داشت، زیرا افراد، كھ طي روز از واقعیتھا بھ ستوه مي
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بن، مانھایم، ماینتس، فرانكفورت، وایمار،  - بعضي از شھرھا. گرفتند شب ھنگام با تخیالت آرام مي
اي بالبداھھ  شركتھاي تئاتري ثابت داشتند؛ بعضي دیگر بھ گروھھاي سیار متكي بودند، و صحنھ - الپیزیگ

تئاتر مانھایم بھ سبب بازي و بازیگران بیش از ھمھ شھرت داشت؛ . دادند براي مھماني اتفاقي ترتیب مي
  .برلین از لحاظ درآمد و دستمزد، و وایمار از لحاظ ھنر نمایشي كالسیك

نفر جمعیت داشت كھ قسمت اعظم آن كارمند دولت، و وابستھ بھ اطرافیان  ۶٢٠٠وایمار  ١٧٨٩در 
شركت براثر  ١٧٩٠پرداختند، ولي در  مدتي مردم شھر خرج یك شركت تئاتري را مي. اشرافي آن بودند

رد؛ مشاور خود دوك كارل آوگوستوس آن كار را ادامھ داد؛ تماشاخانھ را جزو دربار ك. بي پولي منحل شد
گوتھ را بر آن داشت تا ادارة آن را بھ عھده بگیرد؛ و درباریان را ترغیب كرد كھ ھمة مسئولیتھا، غیر از 

براي این منظور، مرد یا زني برجستھ را از تماشاخانھ ھاي مجاور كھ داراي . نقشھاي عمده، را بپذیرند
ایفالنت بزرگ، و كورونا شروتر مغرور : كرد، از این جملھ بودند ھاي آزاد بود دعوت مي»ستاره«
، كھ صدا و شكل و چشمان گیرا و درخشانش موجب شد كھ گوتھ دل از مھر شارلوتھ فون )١٨٠٢-١٧۵١(

خود این مرد شاعر و سیاستمدار و فیلسوف، بازیگر بدي نبود؛ . شتاین بگسلد و در دام عشق وي اسیر شود
كرد، و عجب  را در برابر نقش ایفیگنیا كھ بھ عھدة مادموازل شروتر بود بازي مي اورستسگاھي نقش 

وي بازیگران را بھ سبك . دار و حتي در نقشھاي مسخره موفقیت داشت آنكھ بھ عنوان بازیگر نقشھاي خنده
نقص او یكنواختي بود؛ مزیت . ي فن دكلمھ كردن را بھ آنان آموختسخنوري فرانسوي تربیت كرد، و حت

گفت كھ در  كرد، و تھدیدكنان مي دوك از این روش بھ شدت حمایت مي. آن، فصاحت و بالغت در گفتار
  .خود تئاتر، از میان لژ مخصوص خود، ھر نقص طرز تكلم را بھ باد انتقاد خواھد گرفت

از كارھاي سوفوكلس و ترنتیوس  - ھا زد، و آن تھیة فھرستي از نمایشنامھ تئاتر وایمار دست بھ كار عظیمي
ھاي معاصر اثر فریدریش و  گرفتھ تا آثار شكسپیر، كالدرون، كورني، راسین، و ولتر، و حتي نمایشنامھ

). ١٧٨٩(آوگوست ویلھلم فون شلگل، تا نمایشنامة والنشتاین اثر شیلر كھ بھ پیروزي غرورآفریني رسید
در این زمان . از ینا آمد تا در وایمار زندگي كند، و بنا بھ اصرار گوتھ عضو ھیئت مدیرة شركت شد شیلر

پس از مرگ . دوست درآورد آن تماشاخانة كوچك وایمار را بھ صورت قبلة ھزاران آلماني نمایش) ١٨٠٠(
اصرار معشوقة روز  ، گوتھ نسبت بھ آن تماشاخانھ بیعالقھ شد، و ھنگامي كھ دوك بنا بھ)١٨٠۵(شیلر 

خود خواست كھ شركت یك میان پردة نمایشي اجرا كند و ضمن آن سگي را بھ عنوان ستاره بر روي 
  صحنھ آورد، گوتھ از مقام 

) ١٨١۴- ١٧۵٩(در این عصر دوبازیگر بر صحنة نمایش آلمان مستولي بودند؛ آوگوست ویلھلم ایفالنت 
كھ كار و تراژدي ادمندكین ) ١٨٣٢-١٧٨۴(و لودویگ دورینت رسید،  كھ از لحاظ موفقیت بھ پاي تالما مي

رغم مخالفت پدر و مادر خود،بھ  ایفالنت كھ در ھانوور تولد یافتھ بود، در ھجدھسالگي، علي. را ادامھ داد
دو سال بعد در مانھایم در راھزنان . منظور پیوستن بھ یك شركت تئاتري در گوتا خانة خود را ترك گفت

این دورة حساس با ترقي او قرین بود، و ھم با مھاجران فرانسوي دوستي و ارتباط . ي كرداثر شیلر باز
كاران قرار گرفت و كعبة آمال آنان شد، و پس از یك دوره بازي در   بزودي وي مورد توجھ محافظھ. یافت

، و )١٧٩۶( تئاتر كھ در قسمت اعظم آلمان بھ انجام رسید، دعوت گوتھ را جھت رفتن بھ وایمار پذیرفت
 لیر،ولي در نقشھاي تراژیك مانند والنشتاین یا . تماشاچیان درباري را با كمدیھاي درجة دوم مسرور كرد

در . خود نیز چندین نمایشنامھ نوشت كھ طنز و نیت آن مورد تحسین مردم قرار گرفت. كارش خوب نبود
  .طلبي خود، كھ مدیریت تئاتر ملي برلین بود، رسید بھ ھدف جاه ١٧٩٨

مدت كوتاھي قبل از وفاتش بازیگري را استخدام كرد بھ نام لودویگ دورنیت، كھ ھمگي احساس و 
اسم فرانسوي او بخشي از میراث ھوگنوي . ك را در صحنة تئاتر آلمان متجلي ساختتراژدي عصر رمانتی

در . وي آخرین فرزند از سھ پسري بود كھ یك پارچھ فروش برلیني از دو ازدواج خود پیدا كرد. او بود
 در عالم. اي پرجمعیت بھ جاي نھاد خردسالي، مادرش چشم از جھان فرو بست، و كودك بینوا را در خانھ

از خانھ و مدرسھ . انگیزي فرو رفت؛ تنھا چھرة زیبا و موي مشكي او موجب تسلي خاطرش بود تنھایي غم
كوشش بسیاري بھ عمل آمد تا او ھم حرفة . گریخت، ولي او را گرفتند و نزد پدرش بازگرداندند
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را رھا كردند تا بھ فروشي پیشھ كند، ولي لودویگ در این كار چنان بیكفایتي از خودنشان داد كھ او پارچھ
با یك گروه تئاتري در الیپزیگ آشنا شد؛ نقشي كوچك بھ او سپردند؛  ١٨٠۴در . دنبال استعداد خود برود

از آنجا كھ نقش یك ولگرد . ولي، در نتیجة بیماري ستارة اول بازي بھ سوي نقشي عمده سوق داده شد
ي كرد كھ ظاھرًا بھ طور دائم محكوم شد بھ اي خوب باز مست را موافق ذوق خود یافت، آن را بھ اندازه

. صورت بازیگرگردان و سیاري درآید كھ ھم در روي صحنھ و ھم خارج از آن بھ میگساري پردازد
در برسالو خود را نھ در نقش فالستاف بلكھ در نقش كارل مور در نمایشنامة اصلي شیلر  ١٨٠٩عاقبت در 

گویي رئیس . بیدادگري و تنفر آموختھ بود بھ كار بستدر این نقش، ھرچھ از شرارت بشري و . یافت
دزدان در وجود او حلول كرد و در ھر حركت بدن و در تنوع متحرك حاالت چھره و نگاھھاي 

  تنھا . شود، برسالو ھرگز چنان ھنر زنده و نیرومندي ندیده بود آلودة چشمانش متجلي مي غضب

نر نمایش دست یابد از این پس اجراي كلیة نقشھاي توانست بھ آن عمق و عظمت ھ ھنرمندان بزرگ مي
در نقش لیر چنان خود را كامال تسلیم آن آمیزة لطیف عقل وجنون كرد . خواستند تراژیك را از دورینت مي

  .كھ شبي در وسط نمایش از حال رفت، بھ طوري كھ او را بھ خانھ یا میخانة مورد نظرش بردند

ھ بھ برسالو آمد؛ با دورینت بھ بازي پرداخت؛ نیرو و مھارت او را ایفالنت پنجاه و پنج سال ١٨١۴در 
تنھا جایي كھ درخور توست برلین «: و بھ او گفت. احساس كرد؛ و از او خواست كھ بھ تئاتر ملي بپیوندد

» .كنم كھ آن پست بزودي خالي خواھد شد، كھ بھ راستي براي تو حفظ شده است بخوبي احساس مي. است
در آنجا خود را با بازي خستھ . سپتامبر درگذشت؛ در بھار سال بعد دورینت جاي او را گرفتایفالنت در 

اي نزدیك تئاتر بھ  ھوفمان در میكده. اي. تي. كرد؛ و با شھرت و شراب زیست، و ساعات خوشي را با اي
وین  چون قرباني شھرت خود شده بود دعوتي را براي بازي كردن در ١٨٢٨در . قصھ گویي گذرانید

در چھل و ھشت  ١٨٣٢دسامبر  ٣٠پذیرفت، ولي با اعصابي خراب بھ برلین بازگشت؛ و سرانجام در 
با استعدادش، كھ ھمگي ھمنام او بودند، ھنر وي را تا پایان قرن ادامھ   سھ برادرزادة. سالگي درگذشت

  .دادند

X -درامنویسان  

) بھ بعد ١٧٩٨از (ز آثار شكسپیر بھ عمل آورد اي كھ آوگوست ویلھلم فون شلگل ا پس از ترجمة استادانھ
درامنویساني كھ از زمان . ھاي عصر الیزابت یافت اي براي اجراي نمایشنامھ صحنة تئاتر آلمان زمینة تازه

پسند  نوشتند، و موفقیتھاي مردم زیستند معموال براي افراد عوام و طبقة متوسط مي لسینگ تا كالیست مي
. تساخاریاس ورنر رازوري خود را بھ طور گذرا وارد صحنھ كرد. ز بین رفتآنھا با گذشت روزگار ا
ھاي خود مشعوف ساخت، و حتي در وایمار  نسلي را با نمایشنامھ) ١٨١٩-١٧۶١(آوگوست فون كوتسبو 

ولي آلمان از . اكنون غیر از واقعة قتلش خاطرة زیادي از او نمانده است. كارش از گوتھ و شیلر بھتر بود
  .كند یش ویلھلم فون كالیست با احساس تأثر براي شخص او و احترام براي قلمش یاد ميھاینر

، ھم از لحاظ خلق و خو و ھم از لحاظ زادگاه بھ )١٧٧٧(اودر تولد یافت  –در –آن - وي كھ در فرانكفورت
ار تأسف مانند یك مرد آلماني شریف، ھفت سال در ارتش خدمت كرد، ولي بعدھا اظھ. اسالوھا نزدیك بود

در دانشگاه محل بھ تحصیل علم و ادبیات و فلسفھ پرداخت، و . دانست كرد و آن سالھا را تلف شده مي مي
بھ دختر ژنرالي پیشنھاد ازدواج داد، ولي . ایمان خود را ھم نسبت بھ مذھب از دست داد و ھم نسبت بھ علم

اي بخرد و خود  بھ فكر افتاد مزرعھ بھ پاریس و سپس بھ سویس گریخت و. از فكر ازدواج برخود لرزید
  ثباتي ذھني را كھ بر اثر افكار مختلف بھ وجود آمده بود آرام  را بھ طبیعت بسپارد تا مگر فصول، بي

دوباره بھ ادبیات روي آورد و یك تراژدي تاریخي بھ نام روبرگیسكار نوشت كھ آن را ھرگز بھ پایان 
ر در وایمار بر روي صحنھ آورد تحت عنوان سبوي شكستھ كھ آو اي خنده نمایشنامھ ١٨٠٨نرسانید؛ در 

مورد ) ١٨٠٣-١٨٠٢(پس از مدتي اقامت در وایمار . نسل بعد آن را جزء آثار كالسیك و پایدار شمرد
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رفت كھ معتقدند كھ  ویالنت از زمره افرادي بھ شمار مي –تشویق دوستانة كریستوف ویالنت قرار گرفت و
باري، وي پس از شنیدن قطعاتي از گیسكار بھ آن . وان بھ وجود خدا پي بردت با حقایق نخستین نمي

را جمع كرده است، و نبوغ » روح اشیل، سوفوكلس، و شكسپیر«درامنویس جوان گفت كھ در وجود خود 
» .در تكامل درام آلماني نقصي را جبران خواھد كرد كھ حتي شیلر و گوتھ آن را جبران نكردند«كالیست 
  .ار كافي بود كھ سوفوكلس بیست و پنج سالھ را نابود سازدھمین مقد

كالیست بھ پاریس رفت؛ شور و ھیجان آن را احساس كرد؛ و نومیدانھ دربارة این شكاكیت كھ در فلسفة 
اگر دانش ما از جھان تنھا ھمین مقدار اندك باشد كھ با : ایدئالیستي آلماني وجود دارد بھ تفكر پرداخت

تنھا یك . رسیم، در آن صورت ھرگز بھ حقیقت دسترسي نخواھیم داشت فھم خود بدان ميھاي درك و  شیوه
فیلسوفان، دانشمندان، شاعران، قدیسین، گدایان، و دیوانگان ھمھ، بنا بھ تقدیر، خاك : چیز مسلم است

در كالیست شجاعت خود را . اي در ذھن چند تن آدم فاني درخواھند آمد خواھند شد یا بھ صورت خاطره
از دست داد،  - حتي بھ طرزي كھ بھ طور مشكوك از آن آگاھیم - مقابلھ و پذیرش واقعیت و لذت بردن از آن

در یك . ھایش نامربوط است و بھ این نتیجھ رسید كھ نبوغش خیال باطلي بیش نیست و كتابھا و دستنوشتھ
د ورود بھ سپاھي برآمد كھ ھایي را كھ با خود داشت در آتش افكند و درصد لحظھ خشم و نومیدي نوشتھ

این نامھ را بھ خواھرش كھ  ١٨٠٣اكتبر  ٢۶در . كرد ناپلئون آن را در حدود دریاي مانش گردآوري مي
  :بیش از حد مشروع مورد توجھ او بود نوشت

 آثار خود را دوباره. خواھم بھ تو بگویم شاید بھ بھاي جانت تمام شود، ولي باید این كار را بكنم آنچھ كھ مي
آلمان مرا از شھرت، كھ . بدقت خواندم و رد كردم و آنھا را سوزاندم؛ اكنون آخر كار فرا رسیده است

من ھم، مثل كودك بلھوسي، بقیھ را در مقابلش دور . كند بزرگترین نعمت روي زمین است، محروم مي
نم زندگي كنم؛ من مرگ توا توانم خود را شایستھ دوستي تو بدانم، و بدون دوستي تو ھم نمي نمي. ریزم مي

پایتخت این . در مرگ زیباي صحنة نبرد خواھم مرد! آرام باش، اي دوست بزرگوار. كنم را انتخاب مي
بزودي این . وارد خدمت فرانسھ خواھم شد. كشور را ترك كرده و بھ طرف ساحل شمالي آن در حركتم

در انتظار گوري افتخار آمیز . سپاه عازم انگلیس خواھد شد؛ مرگ ھمة ما بر روي دریا در كمین است
  . تو، محبوب من، آخرین فكر من خواھي بود. كنم دي ميشا

بنابھ اصرار سفیر پروس او را . نقشة او درباره ورود یك سرباز آلماني بھ ارتش فرانسھ باعث بدگماني شد
ناپلئون ارتش  ١٨٠۶در . اندكي پس ازآن فرانسھ بھ پروس اعالن جنگ داد. از فرانسھ اخراج كردند
  وس را از پروس و تقریبًا دولت پر

پناه برد، ولي سربازان فرانسوي او را بھ عنوان یك جاسوس مظنون دستگیر كردند، و او شش ماه در 
پرست، مركب از نویسندگان و ھنرمندان، پیوست و  در بازگشت بھ درسدن، بھ گروھي میھن. زندان گذراند

  .نوشت ھمكاري كرد اي كھ وي بھترین مقاالت خود را براي آن با آدام مولر در انتشار مجلھ

ست كھ پس از مرگ آمازونھاقھرمان زن آن، ملكة . درام تراژیكي بھ نام پنتسیلیا انتشار داد ١٨٠٨در 
آید؛ بھ  ر صدد كشتن اخیلس بر ميشتابد؛ د ھكتور بھ كمك ترواییھاي نومید در جنگ یونانیان علیھ تروا مي

بایستي با  برطبق رسم زمان آمازوني كھ ھریك از آنھا مي(شود؛ و سپس  دست او مغلوب، و عاشق او مي
زند، سگھاي خود را بھ  تیري بھ اخیلس مي) غلبھ بر عاشق خود در جنگ، از محك آزمایش روسفید درآید

افتد و  نوشد و بر زمین مي پردازد و خونش را مي ه كردن او مياندازد، بھ اتفاق این حیوان بھ پار جان او مي
این نمایشنامھ انعكاسي از ھیجان و شوریدگي باكوسي كھ ائوریپیدس دربارة آن در باكخاي . دھد جان مي

اي است از اساطیر و اخالق یوناني كھ ھلنیستیھا، قبل از نیچھ، راجع بھ آن  این جنبھ. گوید سخن مي
  .كردند اي نمي اشاره

بدون تردید، خشمي كھ بر اثر تجزیة بیرحمانھ پروس توسط ناپلئون بھ وجود آمد آن شاعر را از میان 
. كردند مصایبش بیرون كشید و او را در زمرة افرادي درآورد كھ آلمان را بھ جنگ رھایي بخش دعوت مي
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 آرمینوسكھ با شرح غلبة ) نبرد ھرمان(اي ساخت بھ نام ھرمانسشالخت  ، وي نمایشنامھ١٨٠٨در اواخر 
نمود، علیھ  میالدي در صدد تشجیع آلمانیھا در كشمكشي، كھ ظاھرًا نومیدانھ مي ۶بر افواج رومي در سال 

ھمسر : بھ تندرویھاي ناشي از عصبانیت كشاند پرستي كالیست او را در اینجا نیز شور میھن. ناپلئون برآمد
كند، و او را بھ آغوش  ھرمان بھ نام توسنلدا سردار آلماني ونتیدیوس را بھ آمدن بھ میعادگاھي تطمیع مي

  .اندازد مھلك خرس وحشي مي

درام منظومش با موفقیت در ھامبورگ، وین، و . دورة كمال نبوغ كالیست بود ١٨١٠- ١٨٠٩سالھاي 
انتشارداد او را بھ عنوان بھترین  ١٨١٠ھاي كوتاه كھ در  ھ روي صحنھ آمد، و دو جلد حاوي قصھگراتس ب

اش احتماال بھ علت وخامت تندرستي او  از این تاریخ بھ بعد روحیھ. نثرنویس عصر گوتھ معرفي كرد
ي داشت نزدیك یك میل غریب رنج كشیدن، او را بھ زني بھ نام ھنریتھ فوگل كھ بیماري العالج. خراب شد

  دھندة فكري  ھاي او خطاب بھ این زن نشان نامھ. كرد و سرانجام كارش بھ عشق كشید

چمنزار من، مجموعة زندگي من، عروسي من، غسل تعمید كودكانم، تراژدي من، شھرت من، فرشتة 
. را بكشد ھنریتھ پاسخ داد كھ اگر او را دوست دارد، باید او» !نگھبان من، كروبي من، و ملك مقرب من

، در سواحل وانزه در حوالي پوتسدام، كالیست نخست او را و سپس خود را با گلولھ ١٨١١نوامبر  ٢١در 
  .كشت

وي بھ مقتضاي روحیة رمانتیك خود شدیدًا دستخوش احساساتي غیر قابل كنترل بود؛ احساساتي كھ، خود 
نماید كھ او گاه گاه  چنین مي. رسید از لحاظ نیروي تصور و درخشندگي سبك، بھ باالترین درجة خود مي

نماید؛ و از این لحاظ، نقطة مقابل گوتھ و برادر بود لر یا رمبو بوده  بیش از آنچھ آلماني باشد فرانسوي مي
آنچھ كالسیك است «: گوتھ گفتھ بود. وي تقریبًا داوري گوتھ را، كھ بھ نفع او نبود، توجیھ كرد. است

  وي عمال این گفتھ را با » .ست بیمار استتندرست، و آنچھ كھ رمانتیك ا

  فصل سي و یكم

  

  ادبیات آلماني

١٨١- ١٧٨٩۵  

I  -العمل انقالب و عكس  

سركشي طبیعي جوانان؛ امواج : ادبیات آلماني در عصر ناپلئون تحت تأثیر عوامل چندي قرار گرفت
انگلیسي و رمانھاي ریچاردسن؛ ؛ بازتابھاي اشعار رمانتیك )غوغا و تالش(باقیماندة شتورم اوند درانگ 

آمیز مستعمرات انگلیس در  ھاي متأخر گوتھ؛ شورش موفقیت سنتھاي كالسیك در آثار لسینگ و نوشتھ
امریكا؛ كفر و الحاد عصر روشنگري در فرانسھ؛ و، بیش از ھمھ، تأثیر روزانة انقالب كبیر؛ و، سرانجام، 

 - لمانیھاي تحصیل كرده آثار ولتر، دیدرو، وروسو رابسیاري از آ. انگیز ناپلئون ترقي و سقوط ھیجان
خوانده و عدة كمتري طنز نیشدار ھلوسیوس، ھولباخ، و المتري را احساس كرده  -بعضًا بھ زبان اصلي

المعارف فرانسھ در تربیت فرمانروایاني مانند فردریك كبیر، یوزف دوم امپراطور  ة اصحاب دایر. بودند
وایمار مؤثر بودند؛ و  –اند دوك برونسویك، و كارل آوگوستوس دوك ساكس اتریش، كارل ویلھلم فردین

اگر ھم صرفًا ھمین افراد با افكار آن نویسندگان آشنا شده باشند، كافي است كھ تأثیر خود را در تمدن آلمان 
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رسید كھ انقالب فرانسھ تكامل منطقي فلسفة عصر  در آغاز چنین بھ نظر مي. بھ جاي نھاده باشند
آمیز براي فئودالیسم و امتیازات طبقاتي؛ اعالم پرشور حقوق جھاني بشر،  پایان سعادت: شنگري استرو

این عقاید، كھ بسیاري از آنھا بھ طور مستقل . آزادي نیروبخش نطق، مطبوعات، مذھب، رفتار، و افكار
گذشت، و از مركز اروپا  در آلمان تكامل یافت، بر بالھاي خبر یا ھمراه با ارتش انقالب از رودخانة راین

  .عبور كرد، وحتي بھ كونیگسبرگ دور دست نیز رسید

. از این رو، سازندگان ذھن و ادبیات آلمان از انقالب كبیر فرانسھ طي سھ سال نخست آن استقبال كردند
انجمنھاي فراماسونري، رازوران فرقة روزنكرویتسیان، افراد مغرور ایلومیناتي آن را بھ عنوان طلیعھ 

كشاورزان علیھ خاندان فئودال . عصري كھ مدتھا با كمال اشتیاق منتظر آن بودند مورد ستایش قرار دادند
  و فرمانروایان اسقفي تریر» شھسواران امپراطوري«خود یعني 

   

  

  )آرشیو بتمان(امپراطور یوزف دوم : اي اثر دروئھ نقاشي از روي چھره

ھامبورگ، كھ شھري بود در دست بورژواھا، از انقالب كبیر بھ منزلة . و شپایر سر بھ شورش برداشتند
كلوپشتوك، شاعر كھنسالي كھ در ھامبورگ اقامت . وران علیھ اشراف گستاخ ستایش كرد طغیان پیشھ

ود از شوق گزیده بود، اشعار خود را در یك جشنوارة آزادي قرائت كرد، و با خواندن آن اشعار، خ
یوھان فوس مترجم آثار . نویسان، شاعران، و فیلسوفان سرود ستایش سردادند دانشمندان، روزنامھ. گریست

ھومر، یوھانس فون مولر مورخ، فریدریش فون گنتس نویسندة سیاسي، فریدریش ھولدرلین شاعر، 
ي از انقالب كبیر فرانسھ بھ ھمگ –فریدریش شالیر ماخم حكیم االھیات، فیلسوفاني از كانت گرفتھ تا ھگل 
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باعث «: چنین نوشت) كھ ھمراه ناخدا كوك بھ گردش دور دنیا رفتھ بود(گئورگ فورستر . تمجید پرداختند
ھمھ جا، حتي » .اي در مغزھا بھ عمل آمده و در كشور تحقق یافتھ است بینم چھ فلسفھ افتخار است كھ مي

، آلمان طي یك دورة )انري برادر باقیماندة فردریك كبیرمانند شاھزاده ھ(ھاي سلطنتي  در ردة خانواده
در آن ھیجان و سرمستي، ادبیات آلماني، پس از آنكھ . آورد پرشور از فرانسة انقالبي ستایش بھ عمل مي

مدتھا از كشمكش مذھبي آسوده بود، انقالب كبیر را جزء پیروزیھاي فردریك دانست و طي سي سال 
و تنوع و درخشندگي دست یافت كھ با ادبیات پختة انگلیس و فرانسھ بھ  بھ چنان نیرو) ١٨٠٠-١٧٧٠(

انگیز بود، در تھییج آلمانھا جھت برانداختن یوغ  آن رستاخیز، كھ از لحاظ سرعت شگفت. رقابت پرداخت
فرانسویان اثر بخشید، و آن كشور را از لحاظ سیاست، صنعت، علم، و فلسفھ وارد غنیترین عصر تاریخ 

  .خود كرد

اخباري در مورد حملھ بھ قصر تویلري، قتل عامھاي . بدیھي است كھ آن حالت پرنشاط دیري نپایید
سپس موضوع اشغال ایاالت آلمان بھ دست . سپتامبر و دورة وحشت، حبس و اعدام پادشاه و ملكھ رسید

ادي رو بھ فرانسویان، سربازگیري و افزایش میزان مالیاتھا جھت حفظ امپراطوري و ھزینة جنگي آز
نھاد، و  روز بھ روز شور و ھیجان آلمانھا براي انقالب فرانسھ روبھ كاھش مي. گسترش دركار آمد

بھ صورت شكاكان سرخورده و بعضي از آنھا بھ صورت ) غیر از كانت(مدافعان آن یكي پس از دیگري 
  .آمدند دشمنان خشمگین در مي

II -وایمار  

ر دربار وایمار درآمده بودند، در طي تأثیرات زیانبخش انقالب نوابغي كھ بھ آرایش یك صورت فلكي د
خود دوك كارل . رفتند كبیر و ناپلئون، بھ منزلة پناھگاھي فرھنگي براي ھوشمندان آلمان بھ شمار مي

وي دوكنشین خود را در سن یكسالگي بھ . آوگوستوس آمیزة سبكروحي از استعدادھا و حاالت مختلف بود
تعلیمات عمومي را از معلم ). ١٧٧۵(دھسالگي فرمانروایي آن را بھ عھده گرفتارث برد، و در ھج

خانگي و تعلیمات دیگر را ضمن مسئولیتھاي اداري و بلھوسیھاي معشوقة خود و خطرھاي جنگ و شكار 
  سالن مادرش نیز بدون تأثیر. فرا گرفت
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  )آرشیو بتمان(ل فریدریش فون شلگ: حكاكي روي چوب از روي طرحي اثر یوھانس فایت

غیر . كرد در آنجا با شاعران، سرداران، دانشمندان، فیلسوفان، غیبگویان، و بازرگانان مصاحبت مي. نبود
شدند كھ بھ  از این عده، در سالن، بعضي از زنان تحصیلكرده ولي تغییر ماھیت دادة آلماني نیز دیده مي

زدند، و ھرگاه روزي را بدون عشقبازي  مي گویي و زیبایي خویش چاشني دانش اجدادي خود با لطیفھ
ژان پول ریشتر نوشتھ . آوردند گذراندند آن را جزو عمر ندانستھ و تلف شده بھ شمار مي محتاطانھ مي

آمیز است؛ اینكھ زني ازدواج كرده است  ھمھ چیز بھ طرزي انقالبي جسارت! آه، اینجا زناني داریم«: است
  ».مفھومي ندارد

كریستوف ویالنت محقق، شاعر، ) خود نمونة تقواي با روح و پرنشاط بود كھ(دوشس ١٧٧٢در 
وي وظیفة خود را  .بدھدنویس را دعوت كرد كھ بھ فرزندانش كارل آوگوستوس و كنستانتین درس  داستان

پنجاه و شش سالھ بود كھ انقالب فرانسھ . جام داد، و تا پایان عمر در وایمار باقي ماندبا فروتني و كفایت ان
از مجلس ملي فرانسھ ) ١٧٨٩اكتبر (» خطاب بھ ھمگي جھانیان«برپا شد، و او از آن ستایش كرد ولي در 
  :خواست كھ مواظب حكومت جماعت باشد

پاریسیھا، یعني مؤدبترین مردم جھان، تشنة خون شود  برد، تبي كھ باعث مي ملت از تب آزادي رنج مي
ھنگامي كھ مردم، دیر یا زود، بھ خود آیند، آیا نخواھند دید كھ ھزارودویست جبار … . اشراف شوند

توانید متقاعد شوید كھ ملت  اما شما بیشتر از من نمي… كنند؟  كوچك بھ جاي یك پادشاه آنھا را رھبري مي
ن حكومت بد را مدتھا تحمل كرد؛ كھ بھترین نوع حكومت عبارت از تفكیك و شما مرتكب اشتباھي شد كھ آ

تعادل قواي مجریھ و قضائیھ و مقننھ است؛ كھ ھر ملت داراي حقي بطالن ناپذیر نسبت بھ آن مقدار آزادي 
  .است كھ بتواند با نظم ھمزیستي داشتھ باشد؛ كھ از ھر فردي مالیات بھ تناسب عواید او گرفتھ شود
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نوشت كھ ھرگز انتظار نداشتھ بود كھ رؤیاي او درمورد عدالت سیاسي آنقدر بھ حقیقت نزدیك  ١٧٩١در 
وي را علیھ انقالب  ١٧٩٢اعدام این پادشاه در ژانویة . شود كھ در وجود لویي شانزدھم متجلي است
ر كرد و در آن را منتش» حرفھاي بھ موقع«در اواخر آن سال . برانگیخت، و دورة وحشت او را بیمار كرد

انسان باید ھمچنان بھ موعظھ ادامھ دھد تا افراد گوش دھند؛ تنھا راه خوشبختي «: چنین استنتاج كرده بود
اصالح نباید از سازمانھا بلكھ باید از افراد … . تر و اخالقیتر بشود نیز این است كھ ھرچھ بیشتر عاقالنھ

  ».شرایط سعادت در دست خود ماست. شروع شود

  گوتفرید فون ھر در آخرین فرد از گروه چھارنفري وایمار است كھ در آنجا اقامت گزید و نخستین یوھان 

كھ ملكھ با گیوتین اعدام نشده بود؛ از آن بھ بعد انقالب را بھ منزلة سقوط بیرحمانة كمال مطلوب انساني 
نقالب پیشرفتي محسوب در اواخر عمر باردیگر نظرش نسبت بھ آن تغییر یافت؛ احساس كرد كھ ا. دانست

شود كھ در تاریخ اروپاي جدید، پس از اصالح دیني مقام اول را حائز دانست؛ و بھ ھمان نحو كھ  مي
اصالح دیني نفوذ و قدرت پاپھا را بر اذھان پایان بخشیده بود، انقالب ھم مالكیت فئودالي بر جسم افراد را 

كمتر اھمیت خواھند داد؛ استعداد در ھر محیطي كھ  خاتمھ خواھد داد؛ دیگر مردم بھ اصل و نسب و رتبھ
اما این پیشرفت براي اروپا گران تمام خواھد شد، . بھ وجود آید آزاد خواھد بود كھ تكامل یابد و خالق باشد

و ھردر خوشوقت بود كھ این آزمایش در فرانسھ بھ مورد اجرا گذاشتھ شده است نھ در كشور محبوبش 
سوزند، بلكھ سرزمیني  گیرند و نمي دانست كھ مردم بھ آن زودي آتش نمي وري ميآلمان؛ چھ آلمان را كش

كھ ھمھ -كرد كھ در آن كار آرام و تحقیق علمي مدام پیشرفت جوانان را با پرتوي معتدل ولي ثابت تلقي مي
  .ھدایت خواھد كرد - شود جا گسترده مي

پس از  - كردند فردرمانتیكي كھ سھ نفر كالسیك دیگر از او با مھر و محبت محافظت مي - فریدریش شیلر
وي كھ . بھ وایمار آمده بود ١٧٩۵ھاي درام، شعر، تاریخ، و فلسفھ در  ماجراھاي شورانگیزي در زمینھ

د؛ در جواني در كرد، بھ طور دردناكي حساس بو مانند رمانتیكھا از قوة تصور و تخیل استفاده مي
داشتني نیافتھ بود، با اظھار عالقة شدید بھ روسو، نسبت بھ استبداد و ستمگري  وورتمبرگ چیزي دوست

كارل مور قھرمان نمایشنامة راھزنان از استثمار . اي انقالبي نوشت سیاسي واكنش نشان داد، و نمایشنامھ
دن مطالب استادانھ براي ماركس باقي بشر بھ دست بشر چنان بھ شدت انتقاد كرد كھ چیزي جز افزو

انقالبیتر بود؛ فساد و افراط و حفظ بیرحمانة ) ١٧٨۴(سومین نمایشنامة وي بھ نام توطئھ و عشق . نگذاشت
داد؛ و از زندگي بارور و پایدار و صبورانھ بورژوازي آلمان تمجید  امتیازات ناشایست را نشان مي

شنامة او قبل از انقالب است، شیلر كھ در این ھنگام بیست و در دون كارلوس كھ بھترین نمای. كرد مي
ھشت سالھ بود، بیش از آنچھ از خشم و غضب مستمندان مددگیرد، از اشرافي كھ احتماال قدرت را در 

وي اشعاري در دھان ماركي پوزا گذاشت كھ بھ فیلیپ دوم چنین توصیھ . گرفت دست داشتند كمك مي
جریان یابد، و فكر افراد در  نعمتد، بگذارید كھ سعادت از شاخ وفور پدر قوم خود باشی«: كرد مي

  ».امپراطوري شما رسیده و پختھ شود، و در میان ھزاران پادشاه، پادشاه واقعي باشید

در یونان . بھ اواسط عمر، طبعًا از رادیكالیسم بھ لیبرالیسم گراییدشیلر پس از گذشتن از جواني و رسیدن 
ھاي كانت را خواند، و شعر  نوشتھ. ھاي آن عمیقتر شد باستان غور و تعمق كرد؛ و فكرش بر اثر نمایشنامھ

 از وایمار دیدار كرد و از زیبایي زنانش بھ ھیجان آمد؛ ولي ١٧٨٧در . انگیز ساخت خود را با فلسفھ مالل
  گوتھ در آن . (ویالنت و ھردر او را آرام كردند

. تاریخ شورش ایاالت متحد ھلند را نوشت، و فلسفة خود را با تاریخ تطبیق كرد ١٧٨٨در ). در ایتالیا بود
در . وایمار، شیلر بھ استادي تاریخ در ینا منصوب شد - ، بنا بھ توصیھ گوتھ، بھ دوك ساكس١٧٨٩در 

نوشتن تاریخ یك ملت ھدف ناچیزي است؛ و براي فیلسوف چنین «: ي نوشتاكتبر ھمان سال، بھ دوست
تواند تا آن حد براي ملتي بھ ھیجان آید كھ عنصر اصل در  مورخ فقط مي… . سدي غیرقابل تحمل است

  ».پیشرفت تمدن باشد
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ید، محبوبیت ھنگامي كھ خبر انقالب كبیر فرانسھ بھ ینا رسید، شیلر در اواسط عمر خود بود و با ثروت، ام
مكاتبات او با گوتھ، علي رغم نوزده كیلومتر فاصلھ و ده سال اختالف . عامھ و حس تفاھم با دیگران قرین

بھ قریحة شاعري گوتھ كمك كرد تا، عالوه بر نثرنویسي اداري و رعایت : سن براي ھر دو سودمند بود
رورش دھد؛ و بھ شیلر نیز آموخت تا كارانھ براي پیشرفت، ذھن و قوة تصور خود را پ مقتضیات محافظھ

درك كند كھ طبیعت بشر در ضمن تاریخ چندان تغییر نكرده است كھ انقالباتي سیاسي بھ سود مستمندان 
در وارن دستگیر، در  ١٧٩١در ورساي گرفتار، در  ١٧٨٩دل او بھ حال پادشاه و ملكھ كھ در . برپا كند
چندي بعد، كنوانسیون انقالبي بھ اتفاق آراء . سوخت دند مياز قصر زندان مانند خود اخراج شده بو ١٧٩٢

یك ھفتھ بعد، در نتیجة كشتارھاي سپتامبر، حاكمیت یك . لقب شھروند فرانسوي اعطا كرد »ژیلآقاي «بھ 
شیلر درصدد نوشتن . دسامبر، لویي شانزدھم را بھ محاكمھ كشاندند در ماه. جمعیت مسلح برقرار شد

  .اي در دفاع از او برآمد؛ ولي پیش از آنكھ آن را تمام كند، پادشاه بھ وسیلة گیوتین اعدام شده بود جزوه

زد، ولي خود او بھ مراتب از معتقدات دوران جواني  گوتھ بھ تغییرات ایمان سیاسي دوست خود لبخند مي
، در سن بیست و شش سالگي، از او دعوت كردند كھ فرانكفورت را ترك ١٧٧۵در سال . شده بود دور

طي . گوید و، طبق معمول، بھ عنوان شاعر دوك كارل آوگوستوس و رفیق بزم او در وایمار زندگي كند
ھ طولي نكشید ك. دوازده سال بعد، واقعیتھاي اقتصادي و سیاسي را درك، و بھ سرعت پیشرفت كرد

در قالب عضو ھیئت وزیران وایمار مستحیل شد، و ) ١٧٧۴(نویسندة رمانتیك رنجھاي ورتر جوان 
ھرج و مرج و تباھي و . شود ، آغاز مي١٧٩٢دریافت كھ عصري جدید در تاریخ اروپا در والمي، در 

و تحت » ورمستبدان من«فساد انقالب در آن سال او را بھ این نتیجھ رسانید كھ اصالحات محلي زیر نظر 
و زیر نظر متصدیان محلي واجد آموزش وپرورش و افرادي با حسن نیت مانند دوك خود او  -تأثیر فلسفھ
ھاي متزلزل عادات نظام  كمتر بھ زیان مردم خواھد بود تا انقالبي ناگھاني كھ در آن پایھ- در وایمار

  ھاي ونیزي خود این  ز لطیفھوي در یكي ا. اجتماعي فرو ریزد و یك دھة ھیجان و زورگویي پیش آید

  فرمانروایان ما باید بھ ھنگام از مصیبت فرانسھ عبرت بگیرند؛

  .ولي شما افراد پائینتر باید بیشتر عبرت بگیرید

  شوند؛ ولي اگر جماعت خشن بازور مردان بزرگ ھالك مي

  بر ما حكمفرمایي كنند، چھ كسي از مردم حمایت خواھد كرد؛

ناپلئون با بھ دست گرفتن قدرت بھ ھرج و مرج خاتمھ داده و قانون اساسیي بھ وجود دید  وي از اینكھ مي
آنكھ در كار دولت قاطع و با كفایت  گاه از رفراندم برخوردار شوند، بي داد گاه آورده كھ بھ مردم اجازه مي

بھ  ١٨٠٧آمیز درارفورت در  ھنگامي كھ ناپلئون او را بھ طرزي مجاملھ. دخالت كنند، خوشحال بود
حضور پذیرفت، از نظر مساعد او نسبت بھ آن مرد كرسي چیزي كم نشد؛ و گزارش آن مالقات كمك 

  .المللي دست یابد زیادي كرد تا آن شاعر عضو كابینھ بھ شھرتي بین

با آنكھ از لحاظ نقد و مشرب در سبك كالسیك متعھد و استوار بود، گرایشھایي رمانتیك نیز از او دیده شده 
حاكي از داستان عشقي و نیز یك نمایش اخالقي قرون وسطایي بود؛ و بھ ) ١٨٠٨(بخش اول فاوست  .است

كند كھ در ازدواج  فریادروزافزون نسلي جدید را توجیھ مي) ١٨٠٩(آمد كھ كتاب ازدواج انتخابي  نظر مي
مورد توجھ قرار كشش و محبت متقابل را بر وابستگیھاي مالي كھ، بر حسب سنت، بھ وسیلة پدر و مادر 

آن شاعر عضو كابینھ كھ اینك بھ صورت . شمارند گرفت، یا پیوندھاي قانوني و شرعي مقدم مي مي
زد؛ و در شصت سالگي نیز در شور  فیلسوف درآمده بود ھمچنان چون پروانھ در پیرامون زنان پرپر مي

ة ھنر باستاني ایتالیا، عالقة اما بررسي او دربار. اش نسبت بھ جنس لطیف كاھش حاصل نشده بود و جذبھ
روزافزون او بھ علم، مطالعة آثار اسپینوزا، و نیروي جسماني رو بھ زوال او باعث آن شد كھ نسبت بھ 

اي كھ از  این تغییر در شرحي كھ دربارة زندگینامھ. تر شود و نظریة وسیعتري پیدا كند امور داوري سنجیده
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. نگرد وي در این اثر قھرمانش را با واقعیت قابل توجھي مي خورد؛ بھ چشم مي) ١٨١١(خود نوشتھ است 
ھاي طرفدار عشق آزاد،  بر اثر واكنرودر و نووالیس عاطفي و احساساتي، شلگل- آلمان رمانتیك كھ

بھ ھیجان آمده بود از انتقاد رو بھ  –ھولدرلین دیوانھ، وكالیست طرفدار خودكشي و قتل از روي ترحم 
فرانسھ خشمگین شد، و بھ دشواري دریافت كھ وي طبقة حاكمھ را نیز بھ باد انتقاد ازدیاد او از انقالب 

بخش آلمان، گوتھ بھ دشواري توانست از ناپلئون و فرانسویان اظھار  در طي جنگ رھایي. گرفتھ است
  :این موضوع را براي اكرمان چنین توضیح داد. تنفركند

توانم از ملتي متنفر باشم كھ جزو متمدنترین ملل  ونھ ميدھم چگ من كھ فقط بھ فرھنگ و بربریت اھیت مي
اي وجود دارد كھ در  دانم؟ مرحلھ و این ھمھ از دارایي خود را مدیون او مي. آید روي زمین بھ شمار مي
گیرد، و سعادت یا مصیبت ملت  رود، و انسان تا حدي باالتر از ملتھا قرار مي آن، تنفر ملي از بین مي

  .كند كھ گویي از آن خود اوست حوي احساس ميھمسایھ را بھ ن

و . نسل معاصر او در آلمان ھرگز او را نبخشید و بندرت آثارش را خواند؛ شیلر را باالتر از او دانست
آمد، و ناشرانش  ھاي گوتھ بندرت در وایمار بر روي صحنھ مي نمایشنامھ. كوتسبو را بر ھر دو ترجیح داد

مارینو  ١٨٢٠با وجود این، لرد بایرن در . كردند آثارش اظھار تأسف ميدر مورد فروش ناچیز مجموعة 
باالترین شخصیت ادبي است كھ در اروپا پس از مرگ «فالیرو را بھ او اھدا كرد، با این توضیح كھ وي 

  .وي تاب خواندن كانت را نداشت، ولي عاقلترین مرد عصر خود بود» .ولتر وجود داشتھ است

III  -صحنة ادبي  

آلویس  ١٧٩۶در . شد آلمان بھ طرزي بیسابقھ روزنامھ، مجلھ، و كتاب نوشتھ، چاپ، و منتشر ميدر 
جریان امر بدین نحو بود كھ وي روزي فھرست . زنفلدر در مونیخ تصادفًا چاپ سنگي را اختراع كرد

بعد بھ خاطرش رسید كھ كلمات و . رختھاي شستني مادرش را روي سنگي با خراشیدن آن ثبت كرد
اي فلزي حك یا بھ طور برجستھ  توان بر روي سنگ صاف یا صفحھ تصاویر را بھ رنگھاي مختلف مي

بدین ترتیب، مجموعة . ھاي بیشمار چاپ كرد ، و از روي آنھا نسخھ)معكوس، چنانكھ در آینھ(نقش كرد، 
  .بھ وجود آمد -از آثارگویا و ھیروشیگھ تاكوریر و ایوز و پیكاسو -عظیمي باسمھ

 ١٧٩٨آلگماینھ تسایتونگ كھ در توبینگن در . ھاي متعدد، كوچك، وابستھ و تحت سانسور بودند مھروزنا
تأسیس شده بود بھ شتوتگارت، سپس بھ اولم، بعدًا بھ آوگسبورگ و متعاقبًا بھ مونیخ انتقال یافت تا از دست 

ي را پیمود، زیرا تأسیس شد، دورة آرامتر ١٨٠۴كولنیشھ تسایتونگ كھ در . پلیس محلي فرار كند
برلین، وین، الیپزیگ، فرانكفورت، نورنبرگ از قبل . پرست و كاتولیك و سپس طرفدار ناپلئون شد میھن

مجلھ زیاد بود یكي از آنھا، بھ نام آلگماینھ . شود ھایي داشتند كھ ھنوز ھم منتشر مي از انقالب روزنامھ
تا انقالب ) ١٧٩۵(تكوپف و ھارتل از یك انقالب موزیكالیشھ تسایتونگ در الیپزیگ بھ وسیلة شركت برای

منتشر  ١٧٩٨درخشانتر از ھمھ آتنئوم بود كھ بھ توسط برادران شلگل در . یافت انتشار مي) ١٨۴٩(دیگر 
نمایش ساالنة محصوالت آنھا بازار كتاب الیپزیگ را بھ صورت رویداد ادبي . تعداد ناشران زیاد بود. شد

  .آورد سال در مي

خواندند، با توجھ بھ وابستگي  نویس مي مخصوص از نویسندگان، كھ آنھا را بھ طور كلي مقالھیك طبقة 
. آوردند اي بھ دست مي كردند، و در مسائل عصر، نفوذ گسترده خود، بحثھایي كامال عالمانھ مطرح مي

ون ھومبولت فردریش فون گنتس از سقوط باستیل اظھار شادي كرد، ولي ھنگامي كھ با فكر شكاك ویلھلم ف
آشنا شد و كتاب برك تحت عنوان تأمالتي دربارة انقالب فرانسھ را خواند و ترجمھ كرد، بھ سردي گرایید، 

  وي سپس پس از آنكھ از دستگاه اداري پروس بھ 
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مقام مشاور وزارت جنگ ارتقا یافت، نبردي ادبي علیھ عقاید افراطي نظیر حقوق بشر، آزادي و برابري، 
ناپلئون . از سركوب كردن انقالب توسط ناپلئون راضي نشد. آزادي مطبوعات آغاز كرد حاكمیت ملي، و

طلبي مورد حملھ قرار داد كھ پیروزیھایش تعادل قوا را كھ بھ عقیدة بیشتر دیپلوماتھا  را بھ عنوان جنگ
ین وي بھ صورت فصیحترین و شیواتر. زد صلح و نظم و سالمت عقل اروپا بر آن متكي بود برھم مي

اي درآمد كھ پادشاه پروس را بھ ایجاد جنگي صلیبي علیھ ناپلئون برانگیخت، و ھنگامي كھ فردریك  گوینده
پس از آنكھ ناپلئون اتریشیھا ). ١٨٠٢(ویلھلم سوم از خود تردید نشان داد، گنتس بھ خدمت اتریش درآمد 
بھ وین بازگشت و مردم را بھ  ١٨٠٩را در اوستر لیز شكست داد، گنتس بھ بومن پناھنده شد، ولي در 

بھ عنوان منشي و دستیار مترنیخ در كنگرة وین خدمت كرد و در . جنگ جدید علیھ ناپلئون تشویق كرد
انقالبات . سیاست بعد از جنگ مبني بر درھم شكستن ھرگونھ تكامل آزادیخواھانھ بھ یاري او شتافت

، و با این عقیده درگذشت كھ بھ مصالح بشر خوب را در حالي كھ پیر و بیمار شده بود بھ چشم دید ١٨٣٠
  .خدمت كرده است

یوزف فون گورس روحي حساستر، نیمھ ایتالیایي و سراپا احساس و عاطفھ بود، و براي اظھار وجود در 
وي كھ در . كردند آمادگي چنداني نداشت عرصة ناھمواري كھ صاحبان سالح قلم در آن تاخت و تاز مي

ھمچنین در تسخیر . بھ دنیا آمده بود كلیسا را بھ منظور حمایت از انقالب ترك گفت اي كاتولیك خانواده
ساحل غربي راین بھ فرانسویان كمك كرد، و تبدیل امپراطوري مقدس روم را بھ صورت اتحادیة راین 

د خوشام» رم آزاد شد«تصرف رم را بھ وسیلة فرانسویان با فریاد . توسط ناپلئون مورد تمجید قرار داد
در . اما گستاخي سربازان فرانسوي و اخاذیھاي مدیران فرانسوي خشم آن جوان انقالبي را برانگیخت. گفت

انتشار داد كھ منادي مردي جمھوریخواه بود كھ انقالب را  برگ سرخروزنامة سست بنیادي بھ نام  ١٧٩٨
بھ دست گرفتن زمام امور  كرد كھ ناپلئون با تصدیق مي. داشت ولي بھ فرانسویان بدگمان بود دوست مي

پس از . دولت فرانسھ بھ انقالب پایان بخشیده است، ولي خود ناپلئون اشتھایي خطرناك براي قدرت دارد
ھنگامي كھ آلمان براي جنگ رھایي بخش قیام كرد، . آنكھ ازدواج كرد، مدتي از سیاست كناره گرفت

ولي، چون پس از بركناري . بارزان پیوستبھ م راینیشھ مركوراي بھ نام  گورس با انتشار روزنامھ
ناپلئون، فاتحان سیاستي ارتجاعي در پیش گرفتند، گورس چنان بشدت بھ آنھا حملھ برد كھ مجبور شد بھ 

از آنجا كھ ھمھ درھا بھ روي . سویس پناھنده شود، و در آن كشور در كمال فقر و فاقھ بھ زندگي پرداخت
لودویگ اول دوك ). ١٨٢۴(ظھار ندامت بھ كلیساي كاتولیك بازگشت او بستھ شده بود، با حال تأثر و ا

گورس در آنجا اثر . باواریا با انتصاب او بھ عنوان استاد تاریخ در مونیخ وي را از تھیدستي نجات داد
روزھاي خود را با تحقیق و ). ١٨۴٢-١٨٣۶(انتشار داد  رازور مسیحيچھار جلدي خود را تحت عنوان 

  سي و چھار سال. كرد ساخت و شبھاي خود را با رؤیاي شیطاني غم انگیز مي ام ميتحصیل تخیلي آر

  . تا تحقیقات او را در تاریخ كلیسا ادامھ دھد) ١٨٧۶(پس از مرگش انجمن گورس تأسیس شد

ادبیات منثور تحت تسلط رمانتیكھا بود، ولي یك نویسنده خارج از قلمرو آنان بود، و بھ صورتي غیر قابل 
نام . در بایرویت تولد یافت ١٧۶٣این شخص ژان پول ریشتر بود كھ در . تعریف و منحصر بھ فرد ماند

پدرش . شد انس نامیده ميفقط ھ ١٧٩٣وي مأخوذ از نام یكي از نیاكانش، یوھان پاول كوھن است؛ تا سال 
در آنجا ھانس سیزده . آموزگار و ارگ نوازي بود كھ كشیش كلیسایي در یودیتس در كنار رودخانة زالھ شد

سال اول عمر خود را بھ خوشي گذرانید؛ خاطرات این مدت ھمیشھ در وجود او باقي ماند؛ آن محل سادة 
. وط بھ االھیات، در اخالق و منش او اثر گذاشتروستایي، طي كلیة نگرانیھاي اقتصادي و غوغاھاي مرب

اش بھ شوار تسنباخ در كنار ھمان رودخانة آرام نقل مكان كرد، وي از كتابخانة كشیشي  ھنگامي كھ خانواده
مند شد كھ استعداد آن كودك را درك كرد ولي بھ شك و تردیدھاي دروني او پي  در ھمسایگي خود بھره

و اعضاي بیشمار خانوادة خود را با كمبود مواد غذایي و ) ١٧٧٩(درگذشت  پدر ریشتر در ھمانجا. نبرد
ھانس در بیست سالگي وارد مدرسة االھیات الیپزیگ شد؛ ولي مطالعاتش ایمان . تنگدستي برجاي گذاشت

او را تضعیف كرده بود؛ از این رو از آنجا بیرون آمد و با تصمیم بھ اینكھ بھ وسیلة قلم خود زندگي كند 
در سن بیست سالگي شروع بھ انتشار آثار خود . ئولیتي را پذیرفت كھ ممكن بود گرفتاریھایي داشتھ باشدمس

بھ این كار پرداخت، و در ھر دو مورد ھجوي بھ كاربرد كھ دلسوزي را با  ١٧٨٩كرد، سپس دوباره در 

pymansetareh@yahoo.com



بھ سبب عالقھ بھ » ژان پول«مسكن نامرئي را تحت نام مستعار  ١٧٩٣در . آمیز چاشني داد طنزي طعنھ
این كتاب تعداد كمي از خوانندگان را خشنود كرد، ولي رمان ھسپروس موفقیت . روسو منتشر ساخت

شارلوتھ فون كالپ، دوست شیلر، آن نویسنده را، كھ ستارة اقبال و شھرتش در ). ١٧٩۵(چشمگیري داشت 
وي در آنجا داستان چھار . قة او شدحال طلوع بود، بھ وایمار دعوت كرد، و چنان بھ او دل بست كھ معشو

  .كھ قھرمان واقعي آن انقالب فرانسھ بود) ١٨٠٣- ١٨٠٠(جلدي خود را تحت عنوان تیتان انتشار داد 

در سالھاي اول برپایي انقالب فرانسھ، باشور و ھیجان از آن دفاع كرد، ولي مارا را متھم ساخت كھ آن را 
شانده است، و شارلوت كورده را بھ عنوان ژانداركي دیگر بھ صورت تسلط جماعت درآورده وبھ فساد ك

بھ قدرت رسیدن ناپلئون را بھ منزلة تجدید الزم نظم بخوبي پذیرا شد؛ وي . مورد ستایش قرار داد
توانست از ستودن این جوان سي سالھ، كھ چیزي جز ارادة آھنین و چشمان نافذ براي خم كردن قامت  نمي

ھشت سال بعد، ریشتر كامال خواھان آن بود كھ اتحاد اروپا را . ، خودداري كندبلند زیردستان خود نداشت
اي را در ذھن و دست خود جاي دھد، و از برلین و مسكو براي  توانست قاره بھ دست مردي ببیند كھ مي

ي اما ژان پول قلبًا جمھوریخواه باقي ماند، زیرا در ھر پیروزي نظامي بذر جنگ. فرانسھ قانون وضع كند
  ھایي كھ سوگوار شدند و خانواده بھ حال جواناني كھ بھ خدمت زیرپرچم احضار مي. دید دیگر را مي

   

  

  )آرشیو بتمان(یوھان كریستوف فریدریش فون شیلر 

فقط مردم باید در مورد جنگ تصمیم بگیرند، زیرا آنھا ھستند «آورد كھ  خورد، و دلیل مي بودند تأسف مي
یكي از كاریترین تیرھاي خود را علیھ فرمانروایاني بھ كار برد » .چینند كھ بھ تنھایي ثمرات تلخ آن را مي
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گفت كھ  سانسور را طالب بود، و ميرھایي از قید . فروختند كھ سربازان خود را بھ قدرتمندان خارجي مي
  .باید قدرتي غیر از خود دولت معایب كار دولت را آشكار سازد و امكانات پیشرفت را بررسي كند

پس از . در بایرویت اقامت گزید ١٨٠۴، و در )١٨٠١(ژان پول در سن سي و ھشت سالگي زن گرفت 
نا تألیف كرد كھ بھ صورت یكي از آثار تجاربي كامل، كتابي دربارة آموزش و پرورش تحت عنوان لوا

تعدادي داستان و مقالھ نوشت كھ بعضي از آنھا بھ توسط كارالیل بھ نحوي . كالسیك علم تربیت آزاد درآمد
برد باعث شد كھ مردم  اي كھ از ھجو واقعپردازانھ و احساس رمانتیك بھ كار مي آمیزه. شایستھ ترجمھ شد

اي ناتمام دربارة  درگذشت در حالي كھ مقالھ ١٨٢۵در سال . و شیلر بخوانند آثار او را بیشتر از آثار گوتھ
شھرت او بھ عنوان یكي از نویسندگان برجستة آلمان در اروپا تا نیمة . بقاي روح در دست تكمیل داشت

 قرن نوزدھم باقي ماند؛ پس از آنكھ شھرتش در آنجا روبھ زوال رفت، بھ امریكا رسید، و النگفلو یكي از
خواند؛ ولي تقریبًا ھر فرد  مشكل بتوان گفت كھ امروزه كسي، حتي در آلمان، آثار او را مي. مریدان او شد

دھد و عصر ناپلئون را   آلماني این ھجو معروف او را بھ یاد دارد كھ فلسفة آلمان را مورد انتقاد قرار مي
انگلیسیھا، زمین را بھ فرانسویھا، و  خداوند امپراطوري دریا را بھ«: كند بیش از این كتاب خالصھ مي

  ».امپراطوري ھوا رابھ آلمانیھا عطا فرموده است

كھ در  -)١٨٢٢-١٧٧۶(ارنست تئودور ویلھلم ھوفمان . دو قصھ پرداز دیگر خوانندگان بسیاري پیدا كردند
ز نادرترین یكي ا - تغییرداد» آمادئوس«بھ » ویلھلم«بھ سبب ارادت بھ موتسارت، نامش را از  ١٨١٣سال 

ساخت و آن را رھبري  كشید؛ آھنگ مي تصویر مي: افراد آلماني بود كھ در چند موضوع تبحر داشت
ھایي مرموز و  پرداخت؛ و قصھ ؛ بھ وكالت دادگستري مي)اوندینھ(كرد؛ اپرایي بر روي صحنھ آورد  مي

آدلبرت فون . شد) ١٨٨١(نوشت كھ الھامبخش ژاك اوفنباك در تھیة افسانھ ھاي ھوفمان  عاشقانھ مي
وي كھ در . اگر از لحاظ ادبیات یكتا نبود از لحاظ زندگي چنین صفتي را داشت) ١٨٣٨- ١٧٨١(شامیسو 
اي اشرافي بھ دنیا آمده بود از برابر انقالب گریخت؛ بیشتر ایام تحصیل خود را در آلمان گذرانید؛  خانواده

، چون از نداشتن میھن و تقسیم ١٨١٣در . كت جستدر یك ھنگ پروسي نامنویسي كرد، و در نبرد ینا شر
اي تحت عنوان ماجراي عجیب پتر  برد، بھ عنوان تمثیل، قصھ بخش رنج مي وفاداري خود در جنگ رھایي

بھ عنوان . شلمیلس نوشت، و آن سرگذشت عجیب مردي بوده است كھ سایة خود را بھ شیطان فروخت
ھمراه او ) ١٨١٨- ١٨١۵(توفون كوتسبو بھ دور جھان گیاھشناس مشھور و مسلمي، در سفر علمي او

. رفت، و تحقیقات خود را در كتابي، كھ روزگاري مشھور و تحت عنوان سفر بھ دور جھان بود، ذكر كرد
  باقي عمر را بھ عنوان متصدي باغ نباتات برلین 

وبرت شومان براي سرود؛ ھاینریش ھاینھ از اشعارش تمجید كرد، و ر اشعار رمانتیك نیز مي. گذرانید
  .مجموعة اشعار احساساتي او، تحت عنوان عشق زنان و زندگي، آھنگي ساخت

در آلمان، شاعران بسیاري وجود داشتند كھ بسیاري از آنان ھنوز مورد عالقة آلمانھا ھستند، ولي آنھا 
مین یا روزگار آوردند كھ انتقال آن كلمات را بھ زبان و سرز ھمراه كلمات خود موسیقي و احساسي را مي

شاعري قابل ترحم بود كھ ) ١٨۴٣- ١٧٧٠(در میان آنھا فریدریش ھولدرلین . سازد دیگر دشوار مي
پس از آنكھ جھت درس خواندن براي كشیش شدن بھ . اش براي سالمت عقلش زیاد بود حساسیت شاعرانھ

ان در مورد مسیحیت توبینگن فرستاده شد، دوستي و رابطھ ھیجان آوري با گئورگ ھگل، كھ در آن زم
خبر مربوط بھ انقالب كبیر فرانسھ آن جوان را بھ داشتن رؤیاھایي در . دچار تردید شده بود، پیدا كرد
، در ١٧٩٢را تصنیف كرد؛ و در » ستایش آزادي«آثار روسو را خواند و. مورد سعادت بشر برانگیخت

. دالت و اصالت را بھ چشم دیده استانگیز ع شد، چنین پنداشت كھ فجر شگفت اواخر قرني كھ سپري مي
براي فرانسویان كھ قھرمانان حقوق بشرند دعا «: ھنگامي كھ جنگ آغاز شد، وي بھ خواھر خود نوشت

  :ور شد، نومیدانھ بھ رؤیاي خود توسل جست وقتي كھ انقالب درخون غوطھ» .كن

امكانات . بینیم كھ غالبًا او را ميالبتھ نھ آن نوع فاسد و نوكرصفت و تنبلي  -عشق من متوجھ نوع بشر است
در زماني … . نژاد قرنھاي آینده را دوست دارم. عظیم وعالي را، حتي در میان قومي فاسد، دوست دارم
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این بذرھاي روشنفكري، این امیال و كوششھاي . رود كنیم كھ ھمھ چیز بھ طرف اصالح پیش مي زندگي مي
 -ھدف مقدس امیال و كوشش من ھمین است. ي خواھد دادثمري عال… پنھاني در راه تربیت نوع بشر، 

  .بذرھایي بیفشانم كھ در نسلي دیگر ثمر بدھد

ھاي یونان  مانند كیتس كھ معاصر او بود عاشق قھرمانان و االھھ. اي براي رؤیاھاي او بود گذشتھ نیز مایھ
. د انقالبي یوناني كردباستان شد، و شروع بھ نوشتن شعري حماسي تحت عنوان ھیپریون دربارة یك فر

را  وایمارسپس بھ ینا رفت؛ زیرنظر فیشتھ بھ تحصیل پرداخت؛ براي كانت احترام قائل شد؛ و خدایان 
شیلر شغلي براي او بھ عنوان معلم سرخانة . ھنگامي مالقات كرد كھ آنھا نیز بھ ھلنیسم روي آورده بودند

گوتھارد . اف. شغل مشابھ ولي پرسودتري در خانة جي ١٧٩۶در . فرزند شارلوتھ فون كالپ پیدا كرد
اي  دار شد، و این زن بھ اندازهدر آنجا عاشق ھمسر آن بانك. ماین بھ دست آورد - ام-بانكدار در فرانكفورت

بھ اشعارش عالقھ نشان داد، كھ بانكدار مزبور شاعر را از خدمت مرخص و او را مجبور بھ ترك شھر 
) ١٧٩٩(اي موجب اختالل حواس او شد؛ با وجود این، در این زمان  شیفتگي و تبعید تا اندازه. كرد

  اشعاري را

چندین سال از . رود كارھاي منظوم آلمان بھ شمار ميسرود كھ جزو شاھمرگ امپدوكلس تحت عنوان 
از شیلر خواست كھ او را براي . رفت شھري بھ شھري دیگر در تالش معاش و جستجوي موضوع مي

در ھنگامي كھ . دانشیاري ادبیات یوناني توصیھ كند، ولي شیلر او را براي كرسي استادي شایستھ ندانست
از این رو دست از . داد خبر رسید كھ مادام گوتھارد درگذشتھ است يھولدرلین در بوردو در منازل درس م

ناپذیري است  در آلمان، دوستانش دیدند كھ دیوانة عالج. كار خود برداشت و پیاده از فرانسھ بھ آلمان رفت
زنده ماند و حتي خودش اشعار خود را از مدتھا پیش  ١٨۴٣تا سال ). ١٨٠٢(و بھ مواظبتش پرداختند 

راینرماریا ریلكھ و شتفان . آن اشعار دوباره مورد توجھ مردم واقع شد ١٨٩٠در سال . كرده بودفراموش 
  .دارند گئورگھ از او تمجید كردند؛ و اكنون خبرگان مقام ادبي او را بعد از گوتھ و شیلر محسوب مي

فرزند ) ١٨١٣- ١٧٩١(كارل تئودور كورنر . گري كردند افراد بسیار دیگري در پھنة ادبیات جلوه
كریستیان گوتفرید كورنر كھ بھ شیلر كمكھاي بسیار كرده بود، با قلم و شمشیر وارد جنگ رھایي بخش 

 ١٨١٣اوت  ٢۶خود نیز در . علیھ ناپلئون شد، آلمانھا را برانگیخت تا سالح برگیرند و بھ جنگ بپردازند
سال عمر خود شاھد سھ  طي نود و یك) ١٨۶٠- ١٧۶٩(ارنست موریتس آرنت . در صحنة نبرد درگذشت

بھ ) ١٨٠٣(الطوایفي در پومران با نوشتن مقاالتي درباب تاریخ  با شرح واقعپردازانة ملوك. انقالب بود
چنان علیھ ناپلئون فریاد برآورد كھ مجبور شد از دست فاتح ) ١٨٠۶( روح زمانالغاي آن كمك كرد؛ و در 

پطرزبورگ فراخواند تا در برانگیختن روسھا جھت  ھ سنشتاین او را ب ١٨١٢در . ینا بھ سوئد پناھنده شود
كاران  ، در پروس، درصدد مقابلھ با ارتجاع محافظھ١٨١۵پس از . طرد مھاجمان فرانسوي كمك كند

. بھ نمایندگي مجلس ملي در فرانكفورت انتخاب شد ١٨۴٨در . برآمد، و مدت كوتاھي بھ زندان افتاد
یوزف . ش شد، وي قریحة شاعري خود را در راه تورع بھ كاربردھنگامي كھ آتش آن انقالب نیز خامو

درمرگ كودكم اي مانند  اي كاتولیك بود، اشعار غنایي ساده ، كھ نجیبزاده)١٨۵٧- ١٧٨٨(فون آیشندورف 
تواند آھنگ آن را حس كند و  در اینجا حتي یك فرد شكاك خارجي مي. سازد سرود كھ ھنوز مارا متأثر مي

  :ھیم باشد، و بھ آرزوي اورشك ببرددر احساسات آن س

  آید؛ از دور صداي زنگ ساعت مي

  چھ زود ظلمت محض فرارسید؛

  سوزد؛ چراغ با چھ نور كمي مي

  .بستر كوچك تو آماده است
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  فقط باد ھنوز در حركت است

  نالد؛ و در پیرامون خانھ مي

  ایم، تنھا در داخل نشستھ

  .دھیم و غالبًا بھ خارج گوش مي

   

  

  )آرشیو بتمان(اوگوست ویلھلم فون شلگل : ھامفري. اثر افحكاكي 

  اي گویي بھ آرامي كوشیده

  كھ در را بكوبي،

  اي گویي راه خود را گم كرده

  .اي و اكنون خستھ بازگشتھ

  !ما افراد سادة بدبخت و پریشانحال
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  سرگردانیم، آري، از وحشت

  -ایم تاریكي ھنوز بیچاره

  .اي یافتھتو مدتھاست كھ خانھ خود را 

IV -وجد رمانتیك  

درخشانترین نویسندگان اوج ترقي آلمان، كساني بودند كھ مردم زمان خود را بھ منظور رھایي غریزه از 
خرد، و احساس از ھوش، جواني از عصر، فرد از خانواده و دولت، با نواھا و فریادھاي خود بھ وحشت 

نیم، ولي زبان و قلم آنان، در زمان نسل خود، بھ صورت خوا اكنون ما بندرت آثار آنھا را مي. انداختند مي
ساختند، زیرا این عوامل بود  ھا و قیود اجتماعي خشك را طعمة حریق مي ھاي آتشیني بودند كھ فلسفھ زبانھ

  .كھ نفس را از لحاظ استفاده و عادت، تابو، دستورھا و قوانین در زندان افكنده بود

بود كھ ھر فرد بالغ و سرزنده از قیودي كھ پدران و مادران، منبع شورش عبارت از خشمي طبیعي 
برادران، خواھران، آموزگاران، واعظان، پلیسھا، استادان دستور زبان، اھل منطق، و معلمان اخالق بر او 

فیشتة فیلسوف در این زمان ثابت كرده بود كھ واقعیت اساسي براي ھریك . كرد كرد احساس مي تحمیل مي
یك از ما مفھومي نخواھد داشت  اگر چنین باشد، جھان براي ھیچ. از نفس فردي خودآگاه استاز ما عبارت 

تواند دربارة سنت، تحریم، قانون یا اعتقاد  گذارد؛ و ھریك از ما مي مگر در تأثیراتي كھ در ما بھ جاي مي
راني، بھ دستورھایي كھ از تواند، با نگ انسان مي! داوري كند و دلیل بخواھدكھ چرا باید از آنھا اطاعت كند

شود گردن نھد؛ ولي  طرف خداوند صادر و بھ وسیلة او یا مرد پرھیزگاري در كسوت الوھیت پشتیباني مي
آالمبر، ھلوسیوس، ھولباخ، المتري، خدا را بھ صورت قوانین غیر متعین جھان در /اكنون كھ دیدرو، د

  اند، چھ بر سر خدا آمده است؟ آورده

تقسیمات . نقالب كبیر فرانسھ نیز بھ عصر غرورآمیز و آزاد كنندة روشنگري افزوده شددر این ھنگام ا
كردند و مردم را بھ زور بھ اطاعت خود  اجتماعي از میان رفت؛ خداونداني كھ روزگاري قانون وضع مي

اظت داشتند در این زمان مشغول فرار بودند، و ھیچ سدي میان طبقات و ھیچ مترسك سنتي براي حف وامي
  قوانین بر جاي نگذاشتند، اینك ھر فرد آزاد بود 

آزادي در - قدر آزادي نداشتھ بود ھرگز در تاریخ تمدن، فرد این. مناصب بر روي استعدادھا و افراد باز شد
اگر چیزي جز ذوات . انتخاب شغل، عملیات اقتصادي و بازرگاني، ھمسر، مذھب، دولت، و قوانین اخالقي

ھاي افراد ممتاز براي ترساندن  اشد، كشور، ارتش، كلیسا و دانشگاه چیزي جز توطئھفردي وجود نداشتھ ب
و نظارت كردن، ساختن و ازبین بردن، حكومت كردن و مالیات گرفتن، سوق دادن افراد تلقین شده بھ 

ك تواند در تحت چنان قیودي بھ كمال برسد؛ و، با وجود این، ی بندرت نبوغي مي. كشتارگاه نخواھد بود
  ارزد؟ نبوغ بھ جمعي آموزگار، ژنرال، اسقف، پادشاه، یا صد فرد عادي نمي

كردند كھ  اما در مباحثة آزاد ھمگاني در میان افراد آزاد شده، اشخاص حساسي نیز بودند كھ احساس مي
ھاي مربوط  با افسانھ- عقل بود كھ بھ مذھب دیرین. عقل بھاي گزافي براي آزادي مطالبھ كرده است

حملھ  - ن، تشریفات پرطمطراق و آھنگھاي شورانگیز، تمثالھاي مریم شفاعتگر و مسیح نجاتبخش آنقدیسی
ھایي را بھ راه انداخت كھ بدون  اي وحشتناك از توده برده بود؛ عقل بود كھ بھ جاي این رؤیاي عالي، دستھ

ني كھ روزانھ در تماس پرداختند؛ و باز ھم عقل بودكھ بھ جاي تصویر مردان و زنا ھدف بھ ویرانگري مي
خود و از خود بیخود، بھ  ھاي انبوه زن و مردي را گذاشت كھ ھر روز، خودبھ با خداوند بودند منظرة توده

قوة تخیل نیز حقوقي دارد، ولو آنكھ بھ . كردند سوي مرگي دردناك، خواركننده، و تغییرناپذیر حركت مي
توانیم خود را ارواحي بدانیم كھ بر ماده  و بحق ميدرنگ  تصویب قیاسھاي صوري نرسیده باشد؛ و ما بي
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احساس نیز حقوق خود را دارد و . كند مستولي است، نھ اینكھ ماشینھایي كھ عملیات روح را اداره مي
تر از آنچھ كھ  سرگردان و حیران شاید عاقالنھ[ روسو] ژاك -كند؛ ژان بیشتر از ھوش غوررسي مي

  .پنداشت احساس كرده باشد مي فرنھشیطان باھوش 

مردم آلمان، كھ روسو و ولتر را شناختھ و آثار آنھا را خوانده بودند، روسو را برگزیدند؛ امیل و ھلوئیز را 
. دادند ترجیح مي[ از آثار ولتر] اندید خوانده و آنھا را درك و جذب كرده بودند، وبر دیكسیونر فلسفي و ك

كالریسا ھارلو، تریسترم . دانستند شكسپیر رمانتیك را، بھ پیروزي از لسینگ باالتر از راسین كالسیك مي
ة )" FACE="Arial )Arabicداشتند تا اصحاب دایر  اثر مكفرسن را بیشتر دوست مي» اوشن«شندي و 

ھمچنین از رعایت قواعدي كھ بوالو بھ عنوان قوانین سبك كالسیك المعارف و زنان سالندار فرانسھ را؛  
  .و اینھا با شور و ھیجان و رسیدن بھ شرق و بینھایت سازگاري نداشت. زدند عرضھ داشتھ بود سرباز مي

آمد؛ ولي بھ حقیقت علمي كھ چھرة  اگر حقیقتي بھ دست مي –گذاشت  رمانتیسم آلمان بھ حقیقت احترام مي
ھا محلي مناسب و دلپذیر باقي  براي اساطیر و افسانھ. كرد ساخت ابراز بدگماني مي یره ميزندگي را ت

  ماند، ھمان  مي

، و برادران )١٨٠۶- ١٨٠۵(ھا  آنھا را در بوق سحري بچھ) ١٨٣١-١٧٨١(و آخیم فون آرنیم ) ١٨۴٢
آوري گرد) ١٨١٢(ھا  ھاي بچھ در قصھ) ١٨۵٩- ١٧٨۶، و ویلھلم، ١٨۶٣- ١٧٨۵یاكوب، (گریم 

این انعكاسات اجتماعي و فردي كودكي، قسمتي از روح آلمانیھاي اصیل، و شاید قسمتي از نفس . كردند مي
  . ناخودآگاه آنھا، بود

رفت و بھ آیین كاتولیك قرون وسطایي   ھرگاه منشأ آن میراث قوة تخیل از انقالب كبیر فرانسھ فراتر مي
چون و چرا و صنعتگران خوش  ي جامع كھن و ایمان بيگویي آن را تا كلیساھا رسید، روحیة قصھ مي

گویي آن را تا دعاھا و سرودھا و  كرد؛ ھمچنین روحیة قصھ مشربي كھ آنھا را برافراشتھ بودند دنبال مي
كردند و فرد خستھ را بھ طرزي  ھاي نمایشي كھ خدا را ھر روز وارد زندگي بشر مي زنگھا و دستھ

رسانید؛ بھ قدیساني كھ زندگي آنھا تقویم مسیحي را بھ صورت  ساختند مي آرامبخش با دیگران محشور مي
كشانید؛ و، باالخره، بھ مریم عذرا، كھ عصمت عاقالنة دوشیزگان و  آورد مي قصة حماسي مقدسي در مي

ر البتھ ھمة اینھا بھ منزلة تصاوی. پیوست كرد مي فداكاري بانوان را در راه خانواده، ملت، و نژاد تقدیس مي
مبھم و پرشور از اعتقادات و وحشتھاي قرون وسطایي، از بدعت گذاردن مذھبي، و افراد و ارواح 

سرگردان بود؛ و بسیاري از رمانتیكھاي آلمان را بھ اوج ھیجان خود رسانید، و بعضي از آنھا را بھ آخرین 
  .ددرجة فرسودگي و توبھ و بھ پاي محراب و بھ داخل آغوش گرم كلیساي مادر كشانی

V -صداھاي احساسات  

سبك رمانتیك آلمان تقریبًا در كلیة سیماھاي زندگي ملت اثر گذاشت؛ در موسیقي بھ وسیلھ بتھوون، وبر، و 
نویسي بھ وسیلة ھوفمان وتیك؛ در فلسفھ بھ وسیلة فیشتھ و شلینگ؛ در مذھب بھ  فلیكس مندلسون؛ در رمان

پنج . مذھب دادند، مانند فردریش شلگل و دوروتئا مندلسونوسیلة شالیر ماخر و صدھا تن دیگر كھ تغییر 
مرد بخصوص این نھضت را در آلمان رھبري كردند؛ و نیز باید از زنان رمانتیكي یاد آریم كھ آنھا را در 
  .عشق آزاد یا غیر آزاد بھ دام افكندند، یا در مصاحبتي فرھنگي، از غرب بھ شرق آلمان با آنھا سھیم بودند

وي . كند بھ پرتو ضعیفي تجلي مي) ١٧٩٨-١٧٧٣(این نھضت، ویلھلم ھاینریش واكنرودر  در سرچشمھ
مردي بود نازك طبع و محجوب، ناراحت از حقیقت تعقل كھ بھ مذھب سخت پایبند بود، و با ھنر خود را 

. دید در قدرت تصور مفھوم ذھني و عمل ھنرمند، نیروي آفرینشي تقریبًا خداگونھ مي. دانست خوشبخت مي
. داشت آمیزي دربارة لئوناردو، رافائل، میكالنژ، و دورر ابراز مي مذھب خود را بھ صورت مقاالت احترام

در دانشگاھھاي گوتینگن و ارالنگن، مورد حمایت لودویگ تیك قرار گرفت؛ این ھمشاگردي پرشور 

pymansetareh@yahoo.com



پس از این . ستش پیدا كردھاي دو عنوان شاد تراوشھاي قلبي ھنردوستانة یك برادر عیسوي را براي نوشتھ
  نامگذاري،

لسینگ و كالسیسیسم ) خردگرایي(واكنرودر مذھب راسیونالیسم . بھ دست آورد ١٧٩٧ناشري در 
كرد كھ نفوذناپذیري روح بورژوایي آلمانھا را در برابر شور و وجد  وینكلمان را بھ ھمان اندازه مسخره مي

ت قرون وسطایي میان ھنرمند و كارگر را تحت نام خواست كھ اخو ھنري؛ و از مردم روزگار خود مي
بیماري حصبھ بھ زندگي واكنرودر در سن بیست و چھار . مشتركشان یعني صنعتگر دوباره تشكیل دھند

  .سالگي خاتمھ داد

طي ھشتاد سال عمر خود در بازي خطرناك احساس علیھ عقل، و تصور ) ١٨۵٣-١٧٧٣(دوستش تیك 
ھاي زمان الیزابت و ھنر دورة قرون  اتفاق واكنرودر بھ بررسي نمایشنامھ بھ. علیھ واقعیت، شركت جست

برخالف واكنرودر، داراي حس بذلھ گویي و .و از سقوط باستیل اظھار خشنودي كرد: وسطي پرداخت
ھا، اسقفھا  كرد كھ زندگاني بازي خدایان است با شاھان و ملكھ نویسي بود، و احساس مي استعداد نمایشنامھ

پس از بازگشت از دانشگاه بھ زادگاه خود . ارزش ھاي بي واران، قصرھا و كلیساھاي جامع، و مھرهو شھس
. رماني در سھ مجلد، تحت عنوان سرگذشت آقاي ویلیام لوول انتشار داد ١٧٩۶- ١٧٩۵برلین، طي سالھاي 

گیز، سرگشتگیھاي ان نگاري ریچارد سن است، و در آن با شرح جزئیات شھوت سبك این اثر مانند سبك نامھ
كند كھ اصول اخالقي مسیحي را با االھیات مسیحي خالي از محتوا  جنسي و عقالني جواني را بیان مي

گیرد كھ نفس تنھا واقعیتي است كھ بھ طور مستقیم بر ما  كرده بود، و از معرفت شناسي فیشتھ نتیجھ مي
  :شود و باید حاكم براخالق و متخصص قوانین باشد معلوم مي

اندیشم؛ تقوا وجود دارد زیرا دربارة آن فكر  ة چیزھا فقط از آن لحاظ وجود دارد كھ درباره آنھا ميھم
شعر و ھنر، حتي مذھب، ھمان شھوت است در . در حقیقت، شھوت راز بزرگ وجود ماست… . كنم مي

برابر آنھا بھ زانو سازان، صنایع بدیھي شاعران، نقاشیھایي كھ حتي پارسایي در  آثار مجسمھ. اي مبدل جامھ
  …. آید چیزي نیست جز مقدماتي براي لذات جسماني در مي

این افراد كور . گویند متأسفم بھ حال احمقاني كھ ھمیشھ دربارة انحراف احساسات ما سخنان بیھوده مي
را  نھ، من خود… . تواند قلب بشر را ارضا كند دارند كھ مواھبش نمي قربانیھایي بھ خدایي عاجز تقدیم مي
آورند، و در وجود  ام كھ ھمة طبیعت زنده دربرابرش سر تسلیم فرود مي وقف خدمت خداي بزرگتري كرده

تنھا در آغوش لویزا است … . خود ھر احساسي را كھ وجد، عشق و ھرچیز دیگري است جمع كرده است
مھ آلود بھ نظرم  اي دوردست، تاریك، و ام؛ خاطرة آملیا اكنون در فاصلھ كھ من معني عشق را فھمیده

  .آید مي

، نمایش قبلي پرماجراي قرن بدون اخالقي را )١٨٨٠(ھشتاد و پنج سال قبل از برادران كارامازوف 
اما لوول در پایان » .اگر خدایي وجود نداشتھ باشد، ھمھ چیز مجاز است«: آمد بینیم كھ بعد از آن مي مي

در مورد او این » .ب عاقبت مؤمني دیندار خواھد شدپرواترین فرد المذھ بي«: گردد عمر بھ مذھب باز مي
  .تحول درست بموقع صورت گرفت، چھ لوول مدت كوتاھي پس از این اعتراف در دوئل كشتھ شد

قصة كوتاھي  ١٧٩٧در . گوئي جواني بود كھ پیش از رسیدن بھ سن عقالیي آزاد شده بود این كتاب گزافھ
بھ دعوت آنھا بھ ینا رفت كھ . موجب تمجید برادران شلگل شدكھ » اكھرت موطالیي«منتشر ساخت بھ نام 

دوستي در  براي زیستن عازم ملك ١٨٠١اما تیك در . در این زمان بھ صورت كانون رمانتیكھا درآمده بود
ھاي عصر الیزابت كند؛ سپس، با  او در شد تا مدتي خود را وقف ترجمة نمایشنامھ- در-آن-كنار فرانكفورت
بعد از لسینگ، مدت . تقادي عالي، بھ چاپ آثار معاصرانش نووالیس و كالیست پرداختاظھارنظرھاي ان

شغل بي اھمیتي در تئاتر درسدن داشت، كھ عبارت بود از نقد آثار نمایشي و ) ١٨۴٢- ١٨٢۵(ھفده سال 
 مقاالت بي پردة او موجب خصومت بعضیھا شد؛ ولي، در عین حال، شھرتي ملي براي او. ادارة آن تئاتر

فردریك ویلھلم  ١٨۴٢در . كسب كرد كھ در زمینة نقد ادبي فقط پس از گوتھ و اوگوست فون شلگل بود
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كھ پس از ماجراي (تیك . او را بھ برلین دعوت كرد) كھ ھرگز دربارة لوول سخني نشنیده بود(چھارم 
  .پایتخت پروس گذرانید پذیرفت، و باقي عمر خود را بھ منزلة یك ركن ادبي در) لوول مدتھا زنده مانده بود

در مورد ادبیات، . آنقدر عمر نكرد كھ طي آن از عقاید جواني خود دست بردارد) ١٨٠١-١٧٧٢(نووالیس 
پدرش كھ تصدي معادن نمك را در ساكس بھ عھده : امتیازش آن بود كھ از تباري اشرافي بھ دنیا آمده بود

نام واقعي شاعر فرایھرگئورگ . پروس بودداشت، عم شاھزاده كارل فون ھاردنبرگ، از وزیران 
برد، و این اسم نام  را بھ عنوان نام مستعار بھ كار مي» نووالیس«فریدریش فیلیپ فون ھاردنبرگ بود؛ وي 

نووالیس ابتدا . اش بھ جامعة متورعین ھرنھوت تعلق داشت خانواده. واقعي نیاكانش در قرن سیزدھم بود
بود؛ ولي، در پایان، آشتي كاتولیكھا و پروتستانھا را بھ منزلة قدمي بھ سوي طرفدار تمایل مذھبي شدید آنھا 

در نوزدھسالگي وارد دانشگاه ینا شد؛ روابط دوستانة گرمي باتیك، شیلر، و . دانست وحدت اروپا مي
ھاي  فریدریش فون شلگل پیدا كرد؛ و احتماال در بعضي از جلسات درس فیشتھ، كھ بھ صورت جرقھ

  .ي از ینا تا وایمار گسترش داشت، شركت جستا پراكنده

در . پس از یك سال در دانشگاه ویتنبرگ، بھ دنبال پدر در آرنشتات در تورینگن وارد كار تجارت شد
زیبایي اندام و اخالق این دختر بھ . گرونینگن كھ در آن حوالي بود با سوفي فون كوھن آشنایي یافت

با سوفي رسمًا  ١٧٩۵در . كھ از پدر و مادرش او را خواستگاري كرد اي وي را تحت تأثیر قرار داد اندازه
. كمي بعد بھ یك بیماري غیر قابل عالج كبدي مبتالشد. نامزدشد، گرچھ آن دختر چھارده سال بیش نداشت

نووالیس ھرگز از این مرگ . درگذشت ١٧٩٧دو عمل جراحي او را ضعیفتر ساخت، بھ طوري كھ در 
انگیزي از  خاطرات غم) ١٨٠٠(شھورترین اشعار او كھ شش سرود ستایش شب است م. عشق بھبود نیافت

. فون شارپانتیھ نامزد شد، ولي این نامزدي نیز بھ ازدواج نینجامید) ژولي(با یولي  ١٧٩٨در . سوفي بود
  بیماري سل و اندوه، 

  .كھ بیست و نھ سال نداشت

عنوان ھاینریش فون اولتر دینگن كھ اشتیاق تحت ) ١٨٠٠- ١٧٩٨(نووالیس از خود اثري برجاي نھاد 
روزگاري ویلھلم مایستر اثر گوتھ را بھ عنوان یك شرح . داد شدید او را براي آرامش مذھبي نشان مي

گفت تطبیق مبتذلي  دانست، ولي در این ھنگام آن را محكوم كرده مي واقعبینانھ ولي مفید در تكامل خرد مي
قھرمان داستان خود او بھ صورت . توان كمال مطلوب بھ شمار آورد مياست با امور دنیوي، و آن را ن

است مصمم بھ تعقیب یك گل آبي  گلھديشود؛  شخصیتي تاریخي یعني سازندة واقعي نیبلونگنلید معرفي مي
مشتاق دیدن گل آبي «: گوید ھاینریش مي. باشد اي بھ فھم نامحدود مي بھ روزنھ رنگ، كھ نماد تبدیل مرگ

اي كھ   در اینجا، و در رسالھ» .توانم بھ چیزي غیر از آن بیندیشم ھمیشھ در فكر من است، و نمي. رنگم
را داشت، نووالیس قرون وسطي را كمال مطلوب » مسیحیت در اروپا«روزگاري مشھور بود، و عنوان 

و گفت كھ قرون مزبور آرزوي مكرر اروپا را، كھ عبارت ) حتي از دستگاه تفتیش عقاید دفاع كرد(دانست 
تر و  وي معتقد بود كھ براي كلیسا عاقالنھ. از وحدت سیاسي تحت یك ایمان مذھبي بود، عملي كرده است

ند؛ از این جنبھ، عصر گرا و فلسفة دنیوي مقاومت ك تر این است كھ در برابر پیشرفت علم ماده درست
شد، ھمة  نووالیس ھرچھ بھ آخر عمر نزدیكتر مي. انگیزي در راه روح اروپاییان بود روشنگري مانع غم

اي بودكھ در آن ھیچ بیماري و غمي وجود  كرد و بھ فكر دنیاي آینده مقاصد و لذایذ دنیوي را طرد مي
  .نخواھد داشت، و در آن عشق ھرگز بھ پایان نخواھد رسید

VI -برادران شلگل  

دو برادر جالب توجھ ) ١٨٢٩-١٧٧٢(و فریدریش فون شلگل ) ١٨۴۵- ١٧۶٧(آوگوست ویلھلم فون شلگل 
از لحاظ اخالق و عشق متفاوت، و از لحاظ تحصیل وعقیده متضاد بودند، ولي در مورد زبان : بودند

ر خانوادة كشیشي بھ دنیا آمدند در سن آنھا كھ در ھانوور د. اللغھ با یكدیگر متحد شدند سانسكریت و علم فقھ
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آوگوست ویلھلم در گوتینگن، براثر . بلوغ متألھ، و در بیست سالگي رافضي و بدعتگذار در دین شدند
سخنرانیھا و شخصیت كریستیان ھاینھ، مترجم آثار ویرژیل،مجذوب بررسي در تحریف كلمات، و 

شكسپیر و مؤلف اشعار لئونوره، شیفتة معلومات  ھمچنین، بھ وسیلة كارھاي گوتفریدبورگر، مترجم آثار
وي تحصیالت . ھمان دانشگاه فریدریش فون شلگل را پنج سال بعد از برادرش پذیرفت. عصر الیزابت شد

خود را با حقوق آغاز كرد و بھ طرف ادبیات و ھنر و فلسفھ گرایش یافت، و بسرعت بھ مرحلة پختگي 
  ود پیوست و با او در تشكیل ، در ینا، بھ برادر خ١٧٩۶در . رسید

نووالیس و شالیر ماخر . سخنگو و راھنماي نھضت رمانتیك در آلمان بود، شركت جست) ١٨٠٠-١٧٩٨(
ھاي خود را بر آن افزودند؛ و آن  كردند؛ تیك نیز آمد، و فیشتھ و شلینگ فلسفھ نیز بھ این مجلھ كمك مي

  .ظ ماجراھاي عاشقانھ آزاد بودند تكمیل كردندمحفل پرشور را بعضي از زنان با استعداد كھ از لحا

فریدریش فون شلگل راھنماي فرھنگي آن جمع بود، الاقل فقط از این لحاظ كھ در اتخاذ و طرد عقاید از 
رماني تحت عنوان لوسینده انتشار داد كھ بھ صورت پرچم  ١٧٩٩در . كرد  دیگران تندتر حركت مي

مانند دفاع (آن اثر از لحاظ تئوري . و تابلوھاي مزاحم آغاز كردسرخي درآمد و حملھ را بھ عقاید كھن 
اعتنایي شاعر در كسب ثروت تا    مثال، بي. استمدادي بود از شعر بھ عنوان ترجمان و ھادي زندگي) شلي

این كوشش مداوم و تنازع بدون استراحت و آرامش براي چیست؟ صنعت و «چھ حدعاقالنھ است؟ 
دارد، و  را نیز اعالم مي» انجیل آسماني شادي و عشق«قھرمان داستان » .دسودجویي دو فرشتة مرگن

ھنگامي كھ فریدریش درصدد مالقات با برادرش، . مقصودش لذت بردن از عشق بدون قیود ازدواج است
، مقامات ھانوور این دستور آمیختھ بھ نگراني را براي )١٨٠٠(كھ در آن زمان در گوتینگن بود برآمد 

ھرگاه برادر پروفسور، بھ نام فریدریش شلگل، كھ بھ سبب تمایالت ضد اخالقي «: گاه فرستادندرئیس دانش
ھایش شھرت دارد، بھ آنجا بیاید و بخواھد براي مدتي، ولو بسیار كوتاه اقامت كند، نباید بھ او اجازه  نوشتھ

  ».داد؛ لطفًا بھ او ابالغ كنید كھ باید شھر را ترك گوید

بھ دنیا آمده بود  ١٧۶٣وي كھ در . یز شلگل در لوسینده بود كارولین میخایلیس نام داشتانگ زني كھ الھام
؛ زندگیش با او تلخ بود، و بر اثر مرگش رھایي یافت، و تا چند )١٧٨۴(با یك استاد دانشگاه ازدواج كرد

گوست آو. اي كھ بھ سبب ھوش و زیباییش مشھور بود زندگي مرفھ و خوشي داشت سال بھ صورت بیوه
ولي كارولین، بھ بھانة آنكھ . فون شلگل ضمن تحصیل در گوتینگن عاشق او شد و بھ او پیشنھاد ازدواج داد

ھنگامي كھ شلگل براي تدریس بھ آمستردام . شلگل چھار سال از او جوانتر است این پیشنھاد را نپذیرفت
باردار شد؛ در ماینتس بھ یك گروه  ، كارولین وارد یك سلسلھ ماجراھا شد كھ در یكي از آنھا)١٧٩١(رفت 

سپس بھ الیپزیگ رفت تا بار عزیز خود . انقالبي پیوست؛ دستگیر شد؛ ولي پدر و مادرش او رارھا ساختند
در آنجا باردیگر آوگوست فون شلگل ظاھر شد؛ دوباره بھ او پیشنھاد ازدواج داد؛ او . را بر زمین بگذارد
  .ھ فرزندي پذیرفت؛ و با او بھ ینا رفت؛ كودكش را ب)١٧٩۶(را بھ زني گرفت 

. اش او را بھ صورت میزبان محبوب آزادیخواھان درآورد در آنجا تربیت، شادابي، و مكالمات ھوشمندانھ
گوتھ و ھردر از وایمار . دانست كھ مالقات كرده بود ویلھلم فون ھومبولت او را زرنگترین زني مي

فریدریش فون شلگل كھ در آن زمان با برادرش . حبت او لذت ببرندآمدند تا سرمیز او بنشینند و از مصا مي
  زیست بھ نوبة خود عاشق او شد، و او را بھ صورت  مي

در ). ١٨٠١(این ضمن آوگوست كھ آتش عشقش رو بھ سردي گذاشتھ بود، براي سخنراني بھ برلین رفت
با عشق جدید خویش شوھر خود را آنجا با سوفي برنھاردي روابط نزدیك پیدا كرد، و سوفي براي زیستن 

آوگوست، پس از بازگشت بھ ینا، مشاھده كرد كھ كارولین شیفتة شلینگ شده است، و بنابراین . ترك گفت
و با او تا زمان ) ١٨٠۴(كارولین با شلینگ ازدواج كرد . دوستانھ حاضر شد كھ آن زن را طالق گوید

ن گرفت، طي سالھا از تحت نفوذ فكري او رھا شلینگ گرچھ دوباره ز. زندگي كرد) ١٨٠٩(مرگ خود 
اگر نسبت و رابطة او با من ھمان نبود كھ آن را داشت، باز در مرگ آن انسان سوگواري «: گفت نشد، مي
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اي بود كھ با نیروي  خوردم كھ آن نمونة كامل ھوشمندي دیگر وجود ندارد؛ زن نادره  كردم و تأسف مي مي
  » .یار لطیف و زنانھ و محبت آمیز داشتمردي و ھوش تیز خود، قلبي بس

وي . ، با نام دوشیزگي برندل مندلسون، بھ ھمان اندازه برجستھ بود)١٨٣٩-١٧۶٣(دوروتئا فون شلگل 
با سیمون فایت بانكدار ازدواج كرد و كودكي براي او  ١٧٨٣براي خشنود ساختن پدر نامدار خویش در 
برندل چون پول فراواني داشت، عالقھ بھ . عد نقاش مشھوري شدزایید كھ فیلیپ فایت نام گرفت و در نسل ب

رفت؛ و بھ صورت  اي بھ شمار مي آن را از دست داد؛ وارد ماجراي فلسفھ شد كھ ھنوز مبحث تثبیت نشده
در آنجا فریدریش فون شلگل با او . یك ستارة تابناك فرھنگي در سالن راشل فارنھاگن در برلین درآمد

رنگ عاشق او شد؛ و آن زن كھ شیفتة عقاید او بود، او را كانون و منبع این عقاید، و د برخورد كرد؛ بي
در آن زمان بیست و پنج سالھ بود و او زني سي و دوسالھ؛ ولي آن نویسنده كھ درچند . غرقھ در آن دید

برندل چندان زیبا نبود، . و بیش از آن شد سالھموضوع مھارت داشت شیفتة افسونھاي بسیار این زن سي 
توانست در تجسسات فلسفي و  كرد؛ مي شد درك مي ولي فكر شلگل را بھ طرزي كھ موجب تقویت او مي

اقشات معمولي رغم من زبانشناسي او را ھمراھي كند؛ و فداكاري و اخالصي نسبت بھ او نشان دھد كھ، علي
كرد كھ او را از دست داده است، وي را  شوھرش چون احساس مي. خانوادگي، تا زمان مرگش باقي ماند

ثبت نشد با شلگل [ ازدواج] ، و برندل با رضایت خاطر ضمن وصلتي كھ در دفتر )١٧٩٨(طالق داد 
تئا را برخود نھاد، و در ھمراه او بھ پاریس رفت، غسل تعمید یافت، دوباره نام دورو ١٨٠٢زیست، در 

  .ھمسر قانوني فریدریش شد ١٨٠۴

ھاي جالبي از آثار  برادر فردریش بھ نام آوگوست تا آن زمان مشھورترین سخنور اروپا بود، و ترجمھ
ھا بھ حدي عالي و ممتاز بود كھ آن نویسندة بزرگ عصر الیزابت  شكسپیر بھ عمل آورده بود؛ این ترجمھ

مؤسس مكتب رمانتیك «آوگوست را اگرچھ . بوبیتي را یافت كھ در انگلستان داشتدر آلمان ھم ھمان مح
: دانستھ بودند، بسیاري از خصوصیات ذھن، فكر، و اخالق دورة كالسیك را داشت، از جملھ» در آلمان

  نظم، وضوح، تناسب، اعتدال، و پیشرفتي دائمي بھ 

كھ در شھرھا و سالھاي مختلف » بیات دراميدربارة اد«سخنرانیھاي او تحت عنوان . سوي ھدفي معین
ایراد شد داراي ھمان صفات و خصوصیات مذكور در باال است؛ و آنچھ دربارة شكسپیر گفتھ پر از 

 ١٨١٧ویلیام ھزلیت در . كند گاھي نیز از آن شاعر محبوب دلیرانھ انتقاد مي - تفسیرات روشنگر است
… . دھد  ھا را كھ تاكنون داده شده است بھ دست مي مایشنامھبھترین شرح ن«نوشت كھ این سخنرانیھا  چنین 

كھ منتقدي خارجي براي ایماني كھ ما انگلیسیھا بھ … كنیم  بھ دخالت مختصري حسادت اعتراف مي
  ».كند شكسپیر داریم دالیلي عرضھ مي

كھ ) ١٨٠۴( مادام دوستال، كھ در آلمان در جستجوي موادي براي كتاب خود بود، آوگوست را ترغیب كرد
المعارف مرجع  فرانك در سال ھمراه او بھ عنوان معلم فرزندانش و بھ عنوان دایر ة  ١٢٠٠٠در مقابل 

بعدھا با او در ایتالیا و فرانسھ و اتریش ھم بھ مسافرت پرداخت و سپس بھ . براي خود او بھ كوپھ برود
اولیاي سویس، بھ اطاعت از ناپلئون، بھ  در این زمان بود كھ. با این زن زندگي كرد ١٨١١كوپھ رفت و تا 

شلگل بھ وین رفت و با تعجب مشاھده كرد كھ برادرش در . او دستور دادند كھ خاك سویس را ترك گوید
  .آنجا دربارة قرون وسطي بھ عنوان عصر طالیي ایمان و وحدت اروپا مشغول سخنراني است

سالھا پیش . بھ آیین كاتولیك درآمده بودند ١٨٠٨در  وین پایتخت كاتولیك آلمان بود، و فریدریش و دوروتئا
كند كھ تصمیم دارم،  و آھنگھاي كاتولیك چنان در من تأثیر مي[ قدیسین] این تصاویر «: دوروتئا گفتھ بود

فریدریش فون شلگل تبدیل مذھب خود را نوعي رجحان » .اگر عیسوي شوم، بھ آیین كاتولیك بگروم
كھ آن قدر پذیراي تصور و احساس و زیبایي  –بسیاري جھات، آیین كاتولیك دانست؛ و از  ھنرمندانھ مي

كھ در برابر ) خردگرایان(راسیونالیستھا . آمد متفق طبیعي احساسات رمانتیك و مكمل آن بھ نظر مي -بود
اسرار و شعایر عاجز مانده و معماي مرگ و حیات آنان را درمانده كرده بود، از تعقل و استدالل اظھار 

اي  خرد كھ در ناامني نفس تنھا مانده بود بھ كلیسا بھ عنوان پناھگاه براي جامعھ و خانھ. كردند خستگي مي
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از این رو فریدریش فون شلگل جوان كھ زرنگترین استداللیان، پرشورترین . آرامبخش باز گشت
كرد و بھ اروپاي پرواترین عصیانگران بود، بھ ولتر ولوتر و كالون پشت  طرفداران اصالت فرد و بي

ھاي الھامبخش بھ علم پریشان كننده اظھار  از تبدیل افسانھ. قرون وسطي و كلیساي نیرومند آن روي آورد
شدیدترین نیاز و نقص ھمة ھنرھاي جدید این حقیقت است كھ ھنرمندان از «تأسف كرد و اعالم داشت كھ 

  ».مند نیستند اسطوره بھره

ھاي ھند باستان بھ  امي قائل بود و با تحقیقاتي كھ در ادبیات و افسانھوي اصوال براي علم اساطیر احتر
اي  درپاریس آغاز گشت، منتھي بھ رسالھ ١٨٠٢این تحقیقات، كھ در . عمل آورد، این احترام افزایش یافت

عالمانھ و ابتكاري تحت عنوان دربارة زبان و حكمت ھندوھا شد كھ در برقراري فیلولوژي تطبیقي 
  احتماال . ھند و اروپایي سھمي بسزا داشتزبانھاي 

آوگوست كھ ھمكاري خود را با كریستیان ھاینھ در مورد زبانشناسي بھ یاد ). ١٨١١(مورد بحث قرار داد 
داشت، عالقة خود را در آن زمینھ بازیافت؛ و شركت آن دو برادر در مطالعات مربوط بھ سانسكریت 

  .آنھا بوداستوارترین و پایدارترین نتیجة زندگي 

در دولت اتریش بھ عنوان منشي بھ . فریدریش مقام مھمي در حیات فرھنگي و سیاسي وین كسب كرده بود
كار پرداختھ، و در اعالمیة ضدناپلئوني كھ توسط مھیندوك كارل لودویگ، بھ عنوان بخشي از مبارزة سال 

اي جالبي دربارة تاریخ و سخنرانیھ ١٨١٢و  ١٨١٠در سالھاي . انتشار یافت شركت جستھ بود ١٨٠٩
ادبیات اروپا در وین ایراد كرد؛ در این سخنرانیھا نظریھ ھاي خود را در مورد نقد و استادي ادبي بیان 

ناشر روزنامة دست راستي و  ١٨٢٠در . داشت و تجزیھ و تحلیلي عالي از مكتب رمانتیسم بھ دست داد
كھ وي از آنھا طي اقامت خود در ینا با حرارت دفاع  كاتولیك كنكوردیا شد؛ در این روزنامھ، طرد عقایدي

آخرین سخنرانیھاي خود را در درسدن  ١٨٢٨در سال . كرده بود منجر بھ جدایي دایمي او از برادرش شد
دوروتئا خاطرة او را گرامي داشت، و با پندار و رفتار خود تا . ایراد كرد، و سال بعد در آنجا درگذشت

  .و پیروي كرداز ا) ١٨٣٩(پایان عمر 

بھ مادام دوستال پیوست، و او را از طریق اتریش و  ١٨١٢در مھ . آوگوست بیش از ھر دو عمر كرد
در آنجا، از طریق نفوذ مادام، بھ منشیگري . روسیھ تا سن پطرزبورگ ھدایت كرد و با او تا استكھلم رفت

دولت سوئد بھ . ون ھمراھي كردعلیھ ناپلئ ١٨١٣برنادوت ولیعھد سوئد منصوب شد، و او را در مصاف 
دوباره بھ مادام دوستال در كوپھ پیوست، و تا  ١٨١۴در . مناسبت خدماتش او را در زمرة اشراف درآورد

سپس، چون وفاداري قابل توجھ او بھ مادام دوستال بھ انجام رسید، مقام استادي . پایان حیات مادام با او ماند
نگاه مطالعات خود را در زبان سانسكریت از سرگرفت؛ یك چاپخانة آ). ١٨١٨(را در دانشگاه بن پذیرفت 

و رامایانا را تنظیم و منتشر كرد، و طي ده سال در مورد  گیتا-بھاگاوادسانسكریت بھ وجود آورد؛ متن 
اي از  در سن ھفتادو ھشت سالگي درگذشت و از خود گنجینھ ١٨۴۵وي در . ج بردكتابخانة ادبیات ھندو رن

ھمچنین در سخنرانیھاي خود . آثار شكسپیر بر جاي نھاد كھ با زحمت بسیار بھ آلماني ترجمھ شده بود
محصول خاطرات و عقاید خودش را براي كولریج بھ جاي گذاشت كھ وي از آنھا ضمن بررسي فلسفة 

  .زندگي پرثمري داشت. ده كردآلمان استفا

   فصل سي و دوم

  

  فلسفة آلماني

١٨١- ١٧٨٩۵  
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اخالقي، و  در مورد بي» ایدئال«ما بھ فلسفة ایدئالیستي كانت و جانشینانش، بر اثر تعبیر متقدم مرسوم كلمة 
ادراك اندیشیم و بندرت دربارة خود فرایند  بر اثر عادت ما، در عصر علم و صنعت كھ دربارة اشیاء مي

نظرھاي مخالفي در فلسفة یوناني با یكدیگر بھ رقابت پرداختھ بودند كھ ضمن . كنیم، مسدود است فكري مي
در فلسفة جدید، فرانسیس . شمرد، و افالطون مثل را آن ذیمقراطیس ذرات را نقطة شروع كار خود مي

ابز ھمھ چیز را از ماده دانست، و بیكن بر علم جھان مھر تأیید نھاد؛ دكارت با نفس فكر بھ كار پرداخت؛ ھ
شد كھ وظیفة اصلي فلسفھ  كانت بھ فلسفة آلمان مشخصھ آن را داد؛ وي چنین متذكر مي. باركلي از ذھن

وي واقعیت اشیاء خارجي را . یابیم بررسي فرایندي است كھ بدان وسیلھ بھ مفاھیم و تصورات دست مي
طور عیني چھ  ز نخواھیم دانست كھ اشیاء مزبور بھورزید در اینكھ ھرگ قبول داشت، ولي اصرار مي

شناسیم كھ براثر اعضا و فرایندھاي ادراك ما تغییر یافتھ  چیزھایي است، زیرا آنھا را فقط بھ این ترتیب مي
اي است كھ ھیچ چیز جز تصور  از این رو ایدئالیسم فلسفي نظریھ. وبھ صورت تصورات ما در آمده است

  .استو بنابراین ماده شكلي از ذھن  براي ما شناختھ نیست،

I  -١٨١۴-١٧۶٢: فیشتھ  

  طرفدار اصالحات اساسي-١

افتد، ولي بررسي روحي كھ از طریق  این كتابھا بر اثر وفور رسوم، عقاید، و اشكال از اعتبار مي. اوست
اي است  اي در فلسفھ است، و تصویر پایدار تجربھ یابد درس زنده ز زندگي راه خود را بھ دشواري ميدھلی

  .كند دھد و فكر را عوض مي كھ بھ اخالق شكل مي

پدرش در ساكس بھ . یوھان گوتلیب فیشتھ طي پنجاه و دو سال عمر خود تجارب بسیاري بھ دست آورد
كرد كھ پسرش كشیش شود؛ او نیز پذیرفت و پس از آنكھ  ا ميمادرش دع. شغل نواربافي اشتغال داشت

ھرچھ بیشتر درس خواند، بیشتر تعجب . مدتي بھ مدرسة محلي رفت، براي تحصیل االھیات عازم ینا شد
یك كشیش دھكده كتابي بھ او داد تحت عنوان رد اشتباھات اسپینوزا . شد كرد و گرفتار شك و تردید مي مي

با وجود این، از . باھات شد و بھ این نتیجھ رسید كھ شایستگي كشیش شدن را نداردفیشتھ مسحور آن اشت
تقریبًا با جیب خالي از ینا بھ زوریخ رفت تا مگر بھ عنوان تدریس . التحصیل شد دانشكدة االھیات فارغ

ند كھ تازماني در آنجا بھ یوھانا ماریا ران دل باخت و رسمًا با او نامزد شد؛ ولي موافقت كرد. شغلي بیابد
  .كھ فیشتھ وضع مالي خوبي نداشتھ باشد ازدواج نكنند

. كتاب نقد عقل محض اثر كانت را خواند و شیفتة آن شد: فیشتھ بھ الیپزیگ رفتھ شروع بھ درس دادن كرد
آن فیلسوف ). ١٧٩٢(اي بھ كانت داد تحت عنوان تحقیق در نقد وحي  از آنجا بھ كونیگسبرگ رفت و رسالھ

. اش بھ وي كمك كرد ده تقاضاي فیشتھ را در مورد وام نپذیرفت، ولي در یافتن ناشري براي رسالھسالخور
قضا را صاحب چاپخانھ در ذكر نام مؤلف غفلت كرد؛ و ھنگامي كھ منتقدي آن رسالھ را بھ كانت نسبت 

انجمن «بھ عضویت داد، كانت از مؤلف آن نام برد، و آن اثر را مورد تمجید قرار داد؛ و فیشتھ ناگھان 
زیرا . متألھین او را بھ آن خوبي نپذیرفتند. كھ كامال ساكت ھم نبودند درآمد» اخوت ساكت فیلسوفان

رساند، ما باید اصول اخالقي  استدالل رسالة او این بود كھ اگرچھ وحي و اشراق وجود خدا را بھ اثبات نمي
  .قبول و اطاعت بشر قرار گیردخود را بھ خدا نسبت دھیم، بھ شرط آنكھ آن اصول مورد 

نامزدش در . بنا بھ توصیة كانت، فیشتھ شغل پردرآمدي بھ عنوان معلم سرخانھ در الیپزیگ بھ دست آورد
ازدواج  ١٧٩٣انداز خود را بھ دارایي او بیفزاید، و بر ھمین اساس در  این ھنگام موافقت كرد كھ پس

در یكي از آنھا تحت عنوان برقراري . م منتشر ساختوي در آن سال دو رسالة مستدل ولي بینا. كردند
آزادي فكر بھ وسیلة فرمانروایان اروپا موضوع را با ستایش از بعضي از فرمانروایان روشنفكر آغاز 

كنند بھ باد انتقاد گرفت؛ و از استبدادي كھ پس  كرد؛ فرمانروایاني را كھ از پیشرفت فكر بشر جلوگیري مي
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ھمچنین اظھار داشتھ بود كھ اصالح بھتر از . یش آمد اظھار تأسف كرده بوداز مرگ فردریك كبیر پ
انقالب است، زیرا انقالب ممكن است انسان را بھ توحش بازگرداند؛ اما، با وجود این، یك انقالب موفق 

در  –سپس فیشتھ . تواند بشر را طي نیم قرن بھ ھمان اندازه بھ پیش ببرد كھ اصالح طي ھزار سال مي
بھ خوانندگان خود چنین خطاب  -ني كھ فئودالیسم ھنوز در قسمت اعظم آلمان بھ قوت خود باقي بودزما
  :كرد

   

  

  )آرشیو بتمان(یوھان گوتلیب فیشتھ ): ١٨٠٨(از روي تابلویي اثر دالینگ 

ارزیابي یكي از منابع بدبختي شما . از فرمانروایان خود تنفر نداشتھ باشید بلكھ از خودتان متنفر باشید
انگاري و خرافات سست  آمیزتان از این شخصیتھاست كھ ذھنشان بر اثر آموزش و پرورش، سھل مبالغھ
. شود تا جلو آزادي فكر را بگیرند اینھا افرادي ھستند كھ بھ آنھا اصرار مي… . اي منحرف شده است كننده
كھ آزادي فكري شما بھ وسیلة آنھا  فریادكنان بھ فرمانروایان خود بگویید كھ ھرگز اجازه نخواھید داد… 

  …. پایمال شود

ھاي اغنام  گفتند كھ شما گلھ یعني روزگاري كھ بھ نام خدا بھ شما مي… بھ پایان رسیده است،  تیرگيقرون 
شما . ر ببرید، بھ تعدادي افراد عالیرتبھ خدمت كنید؛ و مال آنھا باشیدو احشام روي زمین ھستید و باید با

خواھد بر  حال از فرمانروایي كھ مي… . مال آنھانیستید، حتي مال خدا ھم نیستید بلكھ مال خودتان ھستید
بھ چھ حقي؟ اگر جواب داد، در نتیجة توارث، بپرسید كھ سرسلسلة شما چگونھ : شما حكومت كند بپرسید

  .كند فرمانرواي شما تمام قدرت خود را از ملت اخذ مي… ن حق را بھ دست آورد؟ ای
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تر و شدیدتر  رسالة دوم تحت عنوان رسالھ در باب تصحیح داوري مردم دربارة انقالب كبیر فرانسھ سخت
ور مردم در آن ذكر شده بود كھ امتیازات فئودالي نباید موروثي باشد؛ بلكھ وجود آن بر اثر توافق جمھ. بود

بھ ھمین ترتیب در مورد اموال كلیسا، كھ با اجازه و حمایت . است، و بنا بھ میل آنان باید بھ پایان برسد
مجلس ملي . جمھور مردم وجود دارد؛ و ھرگاه نیاز و ارادة ملت اقتضا كند، باید آن اموال را ملي كرد

  .رسد در اینجا اثر بھ پایان مي. فرانسھ چنین كرد، و حق داشت

دسامبر (توان دانست كھ چگونھ از فیشتھ دعوت شد  با توجھ بھ اینكھ این اعالمیھ ھا بدون نام منتشر شد، مي
دوك كارل آوگوستوس ھنوز فرمانرواي . تا تصدي كرسي فلسفھ در ینا را بر عھده بگیرد) ١٧٩٣
وز بھ این نتیجھ نرسیده كرد ھن طلب وایمار و ینا بود، و گوتھ كھ بر كار اعضاي دانشگاه نظارت مي راحت

اي مقارن  بھ این ترتیب فیشتھ دروس خود را، در دوره. بود كھ انقالب فرانسھ یك بیماري رمانتیك است
وي استادي مؤثر و برانگیزنده، و سخنراني با حرارت بود كھ . ، در ینا آغاز كرد١٧٩۴عید پاك سال 

بیعھ را باالتر از ھمھ قرار دھد؛ اما طبع پرشور او توانست احساسات را وارد فلسفھ كند و علم مابعدالط مي
  .كامال با استادي مغایرت داشت، و بھ آشوبي فكري گرایش داشت

موضوع این . ھایي دربارة شغل و وظیفة دانشمندان بود تحت عنوان خطابھ ١٧٩۴پنج سخنراني قبلي او در 
خواھد رفت و بشر را واقعًا آزاد بر جاي آمیز از میان  اي سعادت سخنرانیھا این بود كھ دولت در آینده

گادوین تحت عنوان تفحص در اصول عدالت سیاسي، كھ سال قبل منتشر شده  خواھد نھاد؛ و نظیر نوشتة 
  :طلبانھ بود بود، ھرج و مرج

اي احتمالي براي تشكیل یك جامعة كامل  بلكھ وسیلھ. جامعھ سیاسي جزو ھدف مطلق زندگي بشر نیست
  یابد؛ زیرا ھدف پیوستھ بھ سوي نابودي خود گرایش مي باشد، دولت مي

شاید باید مدتھاي مدید صبر كنیم، ولي روزي . نھایي ھر دولتي این است كھ خود را غیر ضروري بنماید
  .ھمة تشكیالت سیاسي غیرالزم خواھد شد

یشتھ نظریة دیگري ف - كھ بھ سبب دوربودن ما با ذوق فرمانروایان سازگار شده بود- بھ این دورنماي آینده
این حرف انعكاس پرصدایي بود از عقیدة » .ھدف نھایي جامعھ تساوي كامل اعضاي آن است«: افزود

اش گرامي باد؛ زیرا  رحمت بر روسو باد؛ خاطره«: ژاك روسو، و فیشتھ انتساب آن را انكار نكرد-ژان
در ینا گرد آیند  ١٧٩۶رار بود در عصیانگران رمانتیكي كھ ق» .آتشھایي در جانھاي بسیاري افروختھ است

بزرگترین دانشمند «: فریدریش فون شلگل بھ برادرش نوشت. این دعوت بھ مدینة فاضلھ را خوشامد گفتند
. تواني این را در كتاب مشھورش دربارة انقالب كبیر ببیني مي. اي محبوب است علم مابعدالطبیعھ نویسنده

اي در  ھرجنبھ. ھاي شیلر مقایسھ كن را با خطابھ< حرفة دانشمندسخنرانیھایي دربارة > فصاحت واگیردار 
  »< .راستي كھ مرد است> : زندگي اجتماعي فیشتھ ظاھرًا مبین این حرف است

  فیلسوف-٢

كرد؟ موضوع اصلي آن این بود كھ فرد،  این مابعدالطبیعھ چھ بود كھ تا آن اندازه رمانتیكھا را مسحور مي
ھیچ چیز . مركز و مجموع كلیة حقیقتھاست -آن اراده و ارادة آن آزاد استكھ ذات - خویشتن خود آگاه

اما موضوع آنقدر ھم مثل لوسینده اثر فریدریش شلگل، خود . كرد رمانتیكھا را بیش از این خشنود نمي
بھ وسیلة ) ١٧٩٧(، الزم دید كھ آن را بعدھا )١٧٩۴(» ھاي آموزش دانش پایھ«فیشتھ، پس از انتشار 

وم و ھمچنین ارائھ جدید منقح سازد؛ و عجیبتر اینكھ ھر یك از این تفسیرات، بھ جاي روشنگري، مقدمھ د
بھ » ویسنشافتسلره«كلمة : خود مفتاح آن، نیاز، بھ مفتاح داشت. دشواریھا و ابھامات جدیدي بر آن بیفزود

  .است-شناسي یم، معرفتاي نامناسب را بھ كار بر یا اگر بخواھیم كلمھ- مفھوم بررسي تنة علم یعني ذھن
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آن . بھ نظر فیشتھ دو فلسفھ وجود دارد فلسفة اعتقادي یا واقعپردازي و فلسفة ایدئالیسم یا اصالت تصور
گوید كھ اشیاء مستقل از ذھن وجود دارند؛ و این بر آن است كھ تمام تجارب و ھمگي واقعیتھا ادراكات  مي

وي بھ . كننده است توانیم بدانیم، بخشي از ذھن درك ا كھ ميو، بنابراین، ھمگي حقایق، تا آنج: ذھني ھستند
شود، و آگاھي را  كشیده مي جبریگريواقعپردازي اعتراض كرده گفت كھ منطقًا خود بھ خود بھ طرف 

درصورتي كھ آزادي اراده جزء فوریترین و قویترین  -برد كند و مسئولیت و اخالق را از بین مي زاید مي
  گذشتھ از این، فیشتھ. اعتقادات ماست

تواند آگاھي را، كھ آشكارا غیرمادي است،  اي كھ با ماده شروع شود نمي اعتراض كرد كھ ھیچ فلسفھ
  .حال آنكھ مسائل عمدة فلسفھ مربوط بھ این حقیقت اسرارآمیز است كھ آگاھي نام دارد. توضیح دھد

وي دنیایي خارجي را قبول داشت؛ ولي فقط . كند شروع مي - خویشتن، من- بدین ترتیب، فیشتھ از خودآگاه
از طریق تعبیراحساسات  - اینھا، براثر فرایند خاص خود. شود  بھ صورتي كھ از طریق ادراكات شناختھ مي

بدین ترتیب، یك كلمھ بھ عنوان صدا با آن . (آورند شيء را بھ صورت بخشي از ذھن در مي -حافظھ و نیت
شود كامال فرق دارد؛ و یك طوفان، كھ از لحاظ حس   كلمھ كھ بھ وسیلة تجربھ، زمینھ، و ھدف تعبیر مي

از  -شود، از جنبة ادراك مي محض مخلوطي درھم و بیمعني از پیامھایي است كھ برحسھاي مختلف وارد
فیشتھ چنین نتیجھ .) آید اي براي عملي پرمعني در مي بھ صورت انگیزه - طریق حافظھ، موقعیت، و میل

را بھ عنوان علت احساسات خارجي خود فرض كنیم؛ ولي » جزمن«گیرد كھ باید چیزي خارجي یا  مي
از این لحاظ، . شود، بر ساختة ذھن است  بیر مي، بدانگونھ كھ بھ وسیلة اداراك و حافظھ و اراده تع»شيء«

  .تواند معلوم باشد است، و چیزي خارج از من نمي» من«ھم موضوع و ھم شيء قسمتھایي از 

» من«كند  بھ عنوان چیزي كھ درك مي» من«در ماوراء . ھمة اینھا فقط یك جنبھ از فلسفة فیشتھ است
ھاست؛ ماھیت  خویشتن عبارت از یك دستگاه تكانھ«. كند دیگري است بھ عنوان چیزي كھ میل و اراده مي

در اینجا فیشتھ (» .ھا و ارادة ماست ھمة دستگاه افكار ما متكي بر تكانھ» «.واقعي آن، تمایل بھ تكانھ است
شود كھ  و بھ نظر شوپنھاور متكي مي» .میل ھمان ذات بشر است«شود كھ  بھ نظر اسپینوزا نزدیك مي

این ارادة بیقرار بخشي از آن جھان عیني نیست كھ بردة جبریگري ) ».اده و فكر استجھان عبارت از ار«
این آزادي، ذات بشر است؛ زیرا او را بھ صورت . توان گفت كھ اراده آزاد است مكانیكي باشد؛ از اینجا مي

  .كند آورد كھ آزادانھ از یك قانون اخالقي اطاعت مي یك عامل مسئول اخالقي در مي

ر مورد اخالق، ستایش كانت را از نظام ھیئتي و اخالقي بھ صورت االھیات جدیدي درآورد مبتني فیشتھ د
دارد؛ ھمین موضوع  بر این فرض كھ یك قانون اخالقي وجود دارد كھ حاكم بر جھان است و آن را نگاه مي

بخش آن، اگر كھ ھر  -وي این نظم اخالقي جھان را. دربارة اخالق بشر و جوامع بشري نیز صادق است
با خدا یكي  -دارد دھد و بدان وسیلھ مجموع را نگاه مي تعبیر را منظور بدارید، وظیفة خود را انجام مي

آن نظم . ھدف و وظیفة فرد آزاد این است كھ ھماھنگ با این نظم اخالقي االھي زندگي كند. دانست  مي
پیشة «. امل اخالقي نوع بشر مشھود استاخالقي جھاني، شخص نیست، بلكھ فرایندي است كھ اساسًا در تك

ھمة اینھا بار دیگر نظر اسپینوزا را بھ یاد انسان . این است كھ ھماھنگ با آن نظم االھي زندگي كند» بشر
  آورد؛ ولي در  مي

  . باشد فناناپذیري آن مجموع خودھاي آگاه كھ خویشتن مطلق، فكر، یا روح است سھیم مي

شود كھ ایمان مذھبي موروثي خود را از دست داده و، با  حساس ميدر فلسفة فیشتھ موضع مردي ا
كوشد كھ براي خود و براي خوانندگان یا شاگردان خود حد متوسطي میان  اضطراب و در تاریكي، مي

دوباره این مسئلھ را در كتابي تحت عنوان اساس اعتقاد ما بھ ادارة االھي  ١٧٩٨در . اعتقاد و شك بیابد
صور خود را دربارة خدا بھ عنوان نظم اخالقي غیر متشخص جھان دوباره تأكید كرد، جھان مطرح، و ت

با . ولي پذیرفت كھ بعضیھا ممكن است بھ این خدا شخصیت بدھند تا عقیده و اخالص خود را زنده كنند
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بھ وجود این، اظھار داشت كھ خدا را بھ عنوان ظالمي تصور كردن كھ لذات آینده وابستھ بھ لطف اوست، 
  .پرستند باید خدانشناس خوانده شوند پرستي است؛ و كساني كھ چنین خدایي را مي منزلة بت

منتقدي گمنام آن رسالھ را مخالف مذھب دانست، و دیگران در این حملھ شركت جستند، و دولت ساكس 
ي خود با ھاي موجود رسالھ فیشتھ را ضبط و نزد دولت وایمار شكایت كرد كھ در قلمرو قانون ھمھ نسخھ

انجمن تربیتي وایمار كوشید كھ سرو صدا را با پاسخي مؤدبانھ بھ اولیاي . تدریس كفر موافقت كرده است
) ١٧٩٩(ساكس فرونشاند؛ ولي فیشتھ، كھ صلحجو نبود، دو جزوه جھت دفاع علني كتاب خود انتشار داد

ار آن كتاب را بھ منزلة نوعي انجمن وایم. كھ یكي از آنھا پژوھش خواھي از مردم بود بھ طور مستقیم
اي بھ گوش فیشتھ رسید مبني بر آنكھ  طلبي براي بحث و جدال در این قضیھ تلقي كرد؛ احتماال شایعھ مبارزه

فیشتھ، با استدالل اینكھ این امر . آن انجمن قصد دارد از اولیاي دانشگاه بخواھد كھ وي را علنًا توبیخ كنند
اي بھ یكي از مشاوران سلطنتي بھ نام فوگت در وایمار نوشت  كرد، نامھآزادي دانشگاھي را نقض خواھد 

واظھار داشت كھ اگر چنین توبیخي صادر شود وي استعفا خواھد كرد؛ ھمچنین نوشت كھ چند تن از سایر 
) با موافقت شیلر و گوتھ(انجمن وایمار . اند كھ در چنین موردي ھمراه او استعفا كنند استادان موافقت كرده

سپس با توجھ بھ تھدید و . اي براي اولیاي دانشگاه تھیھ كرد، و از آنھا خواست كھ فیشتھ را توبیخ كنند  نامھ
اي كھ توسط دانشجویان جھت لغو این فرمان تقدیم  دوعریضھ. طلبي فیشتھ، او را از كار بركنار كرد مبارزه

  .شد، مورد توجھ قرار نگرفت

برلین رفتند؛ و در آنجا توسط فریدریش فون شلگل، شالیر ماخر و فیشتھ و ھمسرش بھ  ١٧٩٩در ژوئیة 
اش را  سایر اعضاي انجمن رمانتیك، كھ لطف رمانتیك قوة تصور فیشتھ و خودپرستي قھرمانانة فلسفھ

با (جویي در ھزینة یك خانوادة جداگانھ، فیشتھ  بھ منظور صرفھ. احساس كرده بودند بگرمي پذیرفتھ شد
آن . دعوت شلگل را مبني بر زیستن با او و برندل مندلسون فایت قبول كرد) عدم رضایت ھمسرش

در این مورد . مند شد و پیشنھاد كرد كھ بھ تعداد اعضاي آن بیفزایند فیلسوف متبحر بھ گروه مزبور عالقھ
فقط اي تشكیل خواھیم داد و  اگر نقشة من سر بگیرد، برادران شلگل، شلینگ و خودمان خانواده«نوشت كھ 

نقشة او اجرا نشد، زیرا كارولین فون شلگل با برندل نساخت؛ در ھر بھشت » .یك آشپز خواھیم داشت
  سوسیالیستي ، فردیت بھ 

اي انتشار داد تحت عنوان  رسالھ ١٨٠٠در . فیشتھ تا پایان كار ھمچنان جنبة سوسیالیستي خود را حفظ كرد
جارت خارجي و دردست داشتن امور پولي، ملتھاي كشور تجارتي بستھ كھ در آن چنین متذكر شد كھ ت

بنابراین، دولت باید بر ھمة . غنیتر را قادر خواھد ساخت كھ ثروت فلزي ملتھاي فقیر را از آنھا بگیرند
تجارت خارجي نظارت كند،و تمامي شمش و پول بھادار را در اختیار داشتھ باشد، دولت بھ وسیلة این 

براي زیستن و سھمي عادالنھ را در تولید ملي تضمین كند؛ در عوض، فرد قدرت باید براي ھر فرد مزدي 
  .باید بھ دولت اختیار تعیین قیمتھا و نیز محل و نوع كارش را بدھد

تحت عنوان پیشة بشر كھ ) ١٨٠٠(اي مذھبي منتشر كرد  عجب آنكھ ھمزمان با این اعالمیة افراطي، رسالھ
  :یف كرده و در آن از وي با وجد و حال بھ ستایش پرداختھ بودخدا را بھ منزلة نظم اخالقي جھان توص

آن مشیت جاوداني … ایمان ما از لحاظ وظیفھ، ایمان بھ اوست، بھ خرد او، و بھ حقیقت او، … ایمان ما، 
  .ما جاودانیم زیرا او جاودان است… . مسلمًا خالق جھان است

ذھني كودكانھ و با … ! ري تو را احاطھ نكرده استاي مشیت عالي و زنده كھ كسي تو را نامي نداده و فك
  …. شناسد اخالص و ساده تو را بھتر از ھمھ چیز مي

ھرگز نخواھم دانست كھ … . گذارم كنم، و دستم را بر دھانم مي ام را در برابر تو پنھان مي چھره
ام در جھان موجودات  تو علم مرا دربارة وظیفھ و پیشھ… . آیي اي، و بھ نظر خود چگونھ مي چگونھ
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. دة روابطت با خودمدر مشاھ… . دانم، و نیازي ھم بھ دانستن ندارم اندازي؛ چگونھ، نمي معقول بھ كار مي
  .مانم  در سعادتي آرامبخش باقي مي… 

ظاھرًا فیشتھ چون براي تأمین معاش خود بھ سخنرانیھاي عمومي و انتشار آنھا متكي بود بتدریج بھ تورع 
او را براي تصدي كرسي فلسفھ در دانشگاه ارالنگن  ١٨٠۵در . مسیحي و میھندوستي آلماني متمایل شد

وي را ) ١٨٠۶(جا مشغول كسب شھرتي جدید بود كھ ورود ارتش ناپلئون بھ آلمان در آن. دعوت كردند
از این رو بھ پروس شرقي رفت و تا مدتي در كونیگسبرگ بھ . مجبور ساخت كھ شغل مطمئنتري بیابد

پس از چندي، نزدیكي قواي ناپلئون در فریدالند وي را مجبور كرد كھ این بار بھ كپنھاگ . تدریس پرداخت
، در حالي كھ از آوارگي خستھ شده بود، بھ برلین بازگشت؛ و فلسفھ را بھ كنار نھاد؛ ١٨٠٧در اوت . دبرو

  .و مساعي خود را صرف بازگرداندن غرور و روحیة ملتي متالشي و سرگشتھ كرد

  میھندوست-٣

 تئاتر آكادمي برلین، ، در آمفي١٨٠٨مارس  ٢٠تا  ١٨٠٧دسامبر  ١٣فیشتھ روزھاي یكشنبھ، از 
این سخنرانیھا استمداد . سخنرانیھایي ایراد كرد كھ بعدھا تحت عنوان خطاب بھ ملت آلمان انتشار یافت

پرشور او از ملتش بود تا مناعت و شجاعت خود را بازیابد؛ و اقداماتي براي بیرون آوردن خود از 
  طلبانة طبقة نظامي پروس،  پریشانیي كھ بر اثر غرور جنگ

و تجزیة بیرحمانة كشور پروس بھ دست آن مرد كرسي پیروزمند وجود آمده بود غیر انساني تیلزیت، 
در این ضمن، سربازان فرانسوي مانند پلیس بھ نظارت پایتخت تسخیر شدة پروس اشتغال . انجام دھد

  . داشتند، و جاسوسان فرانسوي مواظب ھرگونھ سخني بودند

رود، و ھنوز ھم احساسات پرشور فیلسوف  شمار مي خطاب بھ ملت آلمان پایدارترین بخش میراث فیشتھ بھ
در آنھا از لفاظي، صنایع بدیعي و خیاالت منطقي خبري نیست؛ . كند میھندوست سراپاي خواننده را گرم مي

وي نھ فقط با پروس، بلكھ با ھمة آلمانیھا سخن . ترین سال پروس منظور نظر است تنھا حقایق تلخ تیره
داد، ھمگي یك زبان بھ كار  نھاي پراكندة آنھا بھ دشواري ملتي را تشكیل ميگفت؛ و اگرچھ امیرنشی مي
- كوشید تا با یادآوري تاریخ آلمان و پیروزیھاي مشھورش وي مي. بردند؛ و بھ ھدف مشابھي نیاز داشتند مي

ز آنھا را تحت لواي واحدي در آورد؛ و در این راه، ا -و اقدامات آن در سیاست، مذھب، ادبیات و ھنر
اي كھ، بھ زعم او، در زندگي و اصول نظري انگلیسیھا وجود داشت، و تضعیف مذھب  گرایي نومیدانھ ماده

با غروري موجھ دربارة شھرھاي تجارتي . جست بر اثر عصر روشنگري و انقالب كبیر فرانسھ بھره مي
از شھرنشینان  از نورنبرگ زمان آلبرشت دورر، از شھر آوگسبورگ دورة خانوادة فوگر،- آلمان كھن

گفت كھ شكستھاي جاري را  فیشتھ بھ طبقھ و كشور خود مي. سخن بھ میان آورد -جھانگرد اتحادیة ھانسایي
تواند دوام یابد؛ مردم آلمان  اي درخشان دید؛ اسیرشدن ملتي بھ وسیلة ملت دیگر نمي باید در دورنماي گذشتھ

  .را دارند كھ بھ ذلت كنوني پایان دھند در صفت ویژة ملي خود آن منابع جسمي و فكري و ارادي

مند ساختن ھر كودك آلماني از آن  داد كھ با اصالح كامل آموزش و پرورش و بھره چگونھ؟ فیشتھ پاسخ مي
دیگر . بھ وسیلة كمك مالي و اجباري از طرف دولت؛ و تبدیل ھدف آن از موفقیت تجارتي بھ تعھد اخالقي

ا یك انقالب وجود دارد، و آن عبارت است از تنویر افكار و تطھیر دربارة انقالب نباید حرف زد؛ تنھ
پرورش داد؛ و این استعدادھا باید بھ سوي تحقق  پستالوتسياستعدادھاي كودك را باید با روش . اخالق

كشور باید تحت رھبري افراد تحصیل كرده . لت تعیین خواھد شد سوق داده شودآرمانھاي ملي كھ توسط دو
و فداكار اداره شود؛ قدرت ارتش نباید مطرح باشد، بلكھ ھدایت و اجراي ارادة ملي باید منظور نظر قرار 

تاكنون قسمت اعظم درآمد كشور «. ھر شھروندي باید خدمتكار دولت باشد و دولت خدمتكار ھمگان. گیرد
؛ و آموزش و پرورش كودكان بھ دست روحانیان سپرده شده »صرف نگھداري ارتشي ثابت شده است
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. كنند از خدا بھ منظور جستجوي سود شخصي در آن جھان پس از مرگ این بدن فاني استفاده مي«است كھ 
  ؛ و جاي آن را»در واقع باید با عصر گذشتھ مدفون شود… چنین مذھبي… 

  .ي باید بگیرد كھ متكي بر حس تعلیم یافتھ مسئولیت مشترك باشدیك مذھب آگاھي اخالق

اي  جامعھ«و » از جامعة مردان جدا شوند«فیشتھ معتقد است كھ براي ایجاد این نوع افراد، شاگردان باید 
ھاي مختلف، عالوه بر تكامل  كشاورزي، و پیشھ… ورزش، … . جداگانھ و كامل و خودكفا تشكیل دھند

  ».المنافع منظور خواھد شد علم، در این جامعة مشتركفكر بھ وسیلة 

شاگرداني كھ بدین ترتیب از فسادھاي گذشتة روبھ زوال جدا خواھند شد باید با كار و تحصیل برانگیختھ 
. شوند تا تصویري از نظم اجتماعي بشر، ھمانگونھ كھ باید باشد، و متناسب با قانون عقل، بھ دست دھند

مند  شود كھ محال خواھد بود بھ آن عالقھ ي، چنان سرشار از عشقي پرشور ميشاگرد براي چنین نظم
  ».نشود، و پس از رھایي از ھدایت تعلیم و تربیت، با تمام قدرت خود براي پیشرفت آن نكوشد

آورد، و حاكي از آمدن پیشوایان  این خود رؤیایي عالي است كھ جمھوري افالطون را بھ یاد انسان مي
آن مطلب در روزگار خود تأثیر . ست كھ آرزوھاي مردم را در قرنھاي بعد برانگیختندسوسیالیستي ا

. زیادي نداشت، و در باال بردن شور ملي علیھ ناپلئون زیاد مؤثر نبود اگرچھ در این مورد مبالغھ شده است
اصالح كوشید كھ براي  اما فیشتھ در اندیشة كاري عظیمتر از طرد فرانسویان از پروس بود؛ وي مي

در ھر صورت، . اخالق بشر، كھ در جھت خوبي و بدي، قسمت اعظم تاریخ را ساختھ است راھي بیابد
رؤیایي عالي بود، كھ در آن، شاید بھ تفوق و آموزش و پرورش بر وراثت اھمیت زیادي داده شده بود، و 

گفت كھ  فیشتھ مي ولي. استفادة حكومتھاي مستبد قرار داشت بھ طور بدي در معرض تصور غلط و سوء
و باید بعضي از … توانم دست از آرزوكردن بردارم  كنم، نمي چون بھ خاطر آن آرزو زندگي مي«

  ».تواند مارا نجات دھد را متقاعد سازم كھ فقط آموزش و پرورش است كھ مي… آلمانیھا

. كرد ائم ضعیف ميدشواریھاي فرار از ارالنگن بھ كونیگسبرگ، بھ كپھناگ، و بھ برلین او را بھ طور د
در . اي بھبود یافت بھ تپلیتس رفت و تا اندازه. پس از تكمیل خطاب بھ ملت آلمان سالمت او مختل شد

ھنگامي كھ پروس جنگ آزادیبخش خود را آغاز . بھ عنوان رئیس دانشگاه جدید برلین منصوب شد ١٨١٠
كرد كھ تقریبًا ھمگي آنھا در ارتش  كرد، فیشتھ شاگردان خود را چنان بھ احساسات میھندوستانھ ترغیب

فیشتھ . ھمسر فیشتھ بھ عنوان پرستار داوطلب شد؛ ظاھرًا بھ تب مھلكي گرفتار آمد. نامنویسي كردند
آن بیماري بھ او ھم سرایت كرد؛ و . داد پرداخت و شبھا در دانشگاه درس مي روزھا بھ مواظبت او مي

پنج سال بعد، آن زن نیز در كنارش دفن . درگذشت ١٨١۴ژانویھ  ٢٧اگرچھ ھمسرش زنده ماند، او در 
ولو بھ صورت  –شد، و این یكي از مراسم خوب تدفین قدیم بود كھ، طي آن، عاشقان و ھمسران دوباره 

  .اند اند و دوباره یكي شده پیوستند بھ عالمت آنكھ یكي بوده بھ ھم مي - موي و استخوان

II -١٨۵۴-١٧٧۵: شلینگ  

شد مگر  گرچھ وجود یك جھان خارجي مورد قبول بود، غالبًا از این موضوع احتراز ميدر فلسفة فیشتھ ا
رغم حرف اضافھ اشرافي  فریدریش ویلھلم یوزف فون شلینگ، علي. آنكھ بھ وسیلة ادراك متجلي شده باشد

ساخت و از آن حكومت مشتركي بھ وجود  پذیرفت، و آن را با ذھن متحد مي سھولت طبیعت را ميبھ  خود،
  .آورد موسوم بھ خدا مي

وي فرزند یك كشیش متمول لوتري در وورتمبرگ بود و تعھد كشیشي داشت، و در دانشكدة االھیات 
سھ نفرة افراطي پرشوري را در آنجا وي بھ اتفاق ھولدرلین و ھگل یك ھیئت . كرد توبینگن تحصیل مي

ھاي  پرداختند؛ و آمیزه كردند؛ و از نو بھ تعریف خدا مي تشكیل داد كھ از انقالب كبیر فرانسھ تمجید مي
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شلینگ شعري تازه بھ آن افزود تحت عنوان . ساختند فلسفي جدیدي از افكار اسپینوزا، كانت، و فیشتھ مي
ین كارھاي جواني، امكان داشت كھ با اطمینان خاطر تجدید یك با مشاھده ا. »طلب اعتقادنامة یك فرد لذت«

  . بیني كرد كارانھ را پیش عصر قدیمي محافظھ

مقالة او تحت عنوان من ، بھ عنوان . وي نیز، مانند فیشتھ و ھگل چندسالي بھ تدریس در منازل گذرانید
ھ فیشتھ قرار گرفت؛ در و در بیست سالگي او انتشار یافت مورد توج ١٧٩۵اصل فلسفھ كھ در سال 

تا مدتي بھ این قانع بود كھ . سالگي از وي دعوت بھ عمل آمد كھ در ینا بھ تدریس فلسفھ بپردازد و سھ  بیست
اما در ینا و بعدھا در برلین بھ رمانتیكھا . خود را پیرو فیشتھ بداند، و ذھن را بھ عنوان تنھا واقعیت بشناسد

  :توجھ شدپیوست و بھ وجود و لذت جسماني م

این حواسي كھ از آنھا  -باید حواسم را آزاد بگذارم. توانم تحمل كنم؛ باید بار دیگر زندگي كنم دیگر نمي
ام و آن ھم در نتیجة فرضیات عظیم متعالیي كھ در آنھا اثر بخشیده و براي تبدیل مذھب  تقریبًا محروم شده

تپد و خون گرم در رگھایم جریان  كھ چگونھ قلبم ميكنم  ولي من نیز حاال اعتراف مي. من بھ كار رفتھ است
مذھب من جز این نیست، من یك زانوي خوش تركیب، یك سینة فربھ زیبا، یك كمر باریك، … . دارد

اگر . خواھد دوست دارم گلھاي بسیار معطر، و ارضاي ھمة امیالم، و برآوردن آنچھ را كھ عشق شیرین مي
در آن صورت ) توانم زندگي كنم رچھ بدون آن در كمال سعادت ميو گ(مجبور شوم كھ مذھبي برگزینم 

مذھب كاتولیك را بھ شكلي كھ در روزگار گذشتھ مرسوم بود اختیار خواھم كرد؛ روزگاري كھ كشیشان و 
  .و در خانة خود خدا ھر روز بساط شادماني برپا بود… زیستند،  مردم با ھم مي

ملموس، ھالة ایدئالیستیي را كھ در پیرامون فیشتھ در ینا بود، و  شایستھ بود كھ چنین عاشق پرشور واقعیت
در نخستین طرح دربارة . در ھنگام عزیمت او بھ برلین در پشت سرش باقي ماند، از جاي خود بردارد

، شلینگ مسئلة اصلي فلسفھ را بن بست ظاھري )١٨٠٠(و در فلسفة برترین، ) ١٧٩٩(فلسفة طبیعت، 
  آمد  یف كرد؛ بھ نظر او محال ميمیان ماده و ذھن تعر

كھ بھترین راه ) در بازگشتي دیگر بھ عقیدة اسپینوزا(گرفت  از آنھا دیگري را بھ وجود آرد، و نتیجھ مي
اي،  ھر فلسفھ«. گریز از این معما این است كھ ذھن وماده را دو صفت یك واقعیت مركب ولي متحد بدانیم

اما آن فلسفھ بھ عقیدة شلینگ بھ » .پینوزایي است یا خواھد بودكھ بتنھایي متكي بر عقل مطلق باشد اس
مفھوم صیرورت طبیعت باید لزومًا یك تغییر «. شود  اي دقیقًا منطقي است كھ فاقد قوة حیاتي مي اندازه

فلسفة اسپینوزا را، از لحاظ دقت و صالبتي كھ دارد، … . اساسي در نظریات اسپینوزایي بھ وجود آورد
   .گرفتساخت، و حیاتي در آن دمیده شد در نظر  پیگمالیوناي كھ  مجسمھ باید مانند

وگانھ بیشتر قابل درك و فھم باشد، شلینگ پیشنھاد كرد كھ نیرو یا بھ منظور آنكھ این اصالت وحدت د
دانیم كھ این نیرو چیست؛ ولي  در ھر دو مورد نمي. انرژي را باید بھ منزلة ذات دروني ماده و ذھن دانست

توان نتیجھ گرفت كھ واقعیت  مي. گیرد بینیم كھ در طبیعت بتدریج شكلھاي دقیقتري بھ خود مي چون مي
، یعني خداي یگانھ و ھمھ جا حاضر، نھ ماده است نھ ذھن، بلكھ وحدت آنھا در یك دورنماي اساسي

شكلھاي دقیقتري كھ بھ آن اشاره شد عبارت است از راز حركتي كھ از . باورنكردني شكلھا و قدرتھاست
با گیرد، حساسیت گیاھان، یا كورمالي كردن و غذا گرفتن آمیب  طریق جذب یا دفع ذرات صورت مي

گفت و ھم نظریات  در این مورد شلینگ ھم شعر مي. پاھاي كاذب، و ھوش تند شمپانزه و خردآگاه بشر
كوشد ایماني جدید  دانستند كھ مي كرد؛ وردزورث و كولریج، ھردو، او را ھمكاري مي فلسفي عرضھ مي

  .براي روحھایي بھ وجود آورد كھ مستغرق علمند و مشتاق خداوند

وي . زم ینا شد تا در دانشگاه وورتسبورگ كھ بتازگي افتتاح شده بود تدریس كندعا ١٨٠٣شلینگ در 
ھمسر  ١٨٠٩در . او بود» فلسفة طبیعت«ھا فاقد رسالة  نوشت، ولي این رسالھ  ھمچنان رساالت فلسفي مي

رسید كھ نیمي از نیروي حیاتي شلینگ را با خود برده  مشوقش بھ نام كارولین درگذشت، و بھ نظر مي
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چیزي  ١٨٠٩، و بدون وقفھ بھ نوشتن پرداخت، ولي پس از )١٨١٢(شلینگ دوباره ازدواج كرد . است
  .گذشتھ از این، در این زمان ھگل بھ صورت ناپلئون بالمعارض فلسفھ درآمده بود. منتشر نكرد

شلینگ در اواخر عمر در رازوري و فلسفة برترین، براي تناقضات ظاھري میان خدایي مھربان و 
  بیعتي ط

) ١۶٢۴- ١۵٧۵(وي این فكر را از یاكوب بومھ . یافت براي مسئولیت اخالقي الزم است، تسلي خاطر مي
اقتباس كرد كھ وجود خود خدا صحنة نبردي است میان خوبي و بدي، بھ طوري كھ طبیعت میان كوشش 

. معقول وجود داردبراي نظم و بازگشت بھ ھرج و مرج در نوسان است؛ و در بشر نیز چیزي اساسًا غیر 
ھمة بدیھا از بین خواھد رفت و حكمت االھي موفق ) شلینگ بھ خوانندگان خود این وعده را داد(سرانجام 

  .خواھد شد كھ حتي حماقتھا و جنایتھاي بشر را تبدیل بھ خوبي كند

. حت بوددید ھگل ھمة تاجھاي افتخار فلسفھ را براي خود گرد آورده است سخت نارا شلینگ از اینكھ مي
وي بیست و سھ سال پس از ھگل زنده ماند، و در این مدت ھگلیھاي جوان بقایاي دیالكتیكي استاد خود را 

فردریك ویلھلم چھارم، پادشاه پروس، شلینگ را جھت  ١٨۴١در . میان كمونیسم و ارتجاع تقسیم كردند
كاري او جلو موج افراطي را  تصدي كرسي فلسفھ در دانشگاه برلین فراخواند، بھ این امید كھ محافظھ

افتاد؛  انقالبولي شلینگ نتوانست شنوندگان خود را جلب كند و بر اثر پیشامد حوادث، از فلسفھ بھ . بگیرد
  .در گل فروماند؛ مات شد

بھ اصالت حیات شلینگ را كھ مبتني بر وحدت وجود بود بھ نظمي عالي با وجود این، وردزورث اعتقاد 
را در فلسفھ بھ او نسبت [ كانتي] تكمیل و مھمترین پیروزیھاي انقالب «درآورد؛ و كولریج، با چند استثنا، 

یكي «نیم قرن پس از مرگ شلینگ، ھانري برگسون، احیاكنندة اعتقاد بھ اصالت حیات، شلینگ را » .داد
  .كرد اگر ھگل زنده بود، بھ این نكتھ اعتراض مي» .زرگترین فیلسوفان ھمة اعصار دانستاز ب

III  - ١٨٣١-١٧٧٠ھگل  

مردم مجبور شدند ببینند كھ آنچھ مبھم «شوپنھاور با خواندن آثار كانت نوشت كھ  ١٨١۶در حدود سال 
گویي سوءاستفاده  كانت در مبھمبھ عقیدة او، فیشتھ و شلینگ از موفقیت » .است ھمیشھ بدون معني نیست

  :دھد شوپنھاور بھ سخن خود چنین ادامھ مي. كردند

گوي كلمات، چنانكھ پیش از آن فقط در  ھاي بیمعني و گزافھ اما پرت و پالگویي و بھ ھم بافتن توده
كھ تاكنون اي شد براي عالیترین معمابافیھایي  تیمارستانھا شنیده شده بود، در ھگل بھ اوج خود رسید؛ وسیلھ

وار خواھد نمود، و ھمچون یادگاري از بالھت  اي كھ در نظر آیندگان افسانھ ارائھ شده است؛ با چنان نتیجھ
  .آلماني باقي خواھد ماند

  پیشرفت یك شكاك-١

اي از طبقة متوسط برآمده بود كھ غرق در  وي از خانواده. ، و سیزده سال دیگر ھم زنده ماند)١٨١٨(گرم 
در شتوتگارت اموال خانواده را بھ رھن گذاشتند تا گئورگ را براي تحصیل االھیات . ي بودزھد و دیندار

 ١٧٩٠ھولدرلین شاعر نیز آنجا بود، و شلینگ نیز در ). ١٧٩٣-١٧٨٨(بھ حوزة علمیة توبینگن بفرستند 
البي را بھ آنجا آمد، و ھمگي از ناداني آموزگاران خود اظھار تأسف كردند و پیروزیھاي فرانسة انق

اي مخصوص یافت، و ستایش او از میھندوستي یونانیان در آن  ھگل بھ درامھاي یوناني عالقھ. ستودند
  :اي از فلسفھ سیاسي ونھایي وي را برگرد خود داشت زمان ھالھ
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. كوشید در نظر فرد یوناني، ایدة كشور، یعني دولت، آن حقیقت عالي و ناپایداري بود كھ وي در راه آن مي
… . بود» آن«و حیات مداوم » آن«مقام مقایسھ با این ایده، فردیت خود او ھیچ بود؛ وي در طلب  در… 

  .گذشت تمایل بھ بقا یا زندگي جاویدان براي خویشتن بھ عنوان یك فرد از ضمیر وي نمي

رآید التحصیل شد از اینكھ بھ كسوت كشیشي د ھگل پس از آنكھ از حوزه علمیھ با مدركي در االھیات فارغ
وي با تدریس در برن در خانھ یكي از اشراف كھ داراي . سرباز زد و پدر و مادرش را مأیوس ساخت

گذرانید؛ در آنجا وسپس در فرانكفورت بھ مطالعة آثار توسیدید  كتابخانة معتبري بود روزگار مي
. انت و فیشتھ پرداخت، ماكیاولي، ھابز، اسپینوزا، الیبنیتز، مونتسكیو، الك، ولتر، ھیوم، ك)توكودیدس(

توانست در برابر چنین فوجي از شكاكان مقاومت كند؟ سركشي  ایمان ضعیف او بھ مسیحیت چگونھ مي
  .طبیعي طبعي جوان و پرشور، وي را بھ عیش و شادخواري كافرانھ كشاند

تاب بخشي از این اثر، پیشتاز ك. منتشر نشد ١٩٠۵كتاب زندگاني مسیح را نوشت كھ تا سال  ١٧٩۶در 
اي شدید بھ حكایت  بھ قلم داوید شتراوس، از پیروان ھگل، بود كھ در آن حملھ) ١٨٣۵(زندگاني مسیح 

ھگل عیسي را بھ عنوان فرزند یوسف و مریم توصیف كرد، و معجزات منسوب بھ . عیسي در انجیل كرد
ن نشان داد كھ از وي عیسي را چنا. عیسي را مردود دانست یا آنھا را بھ عنوان امري طبیعي شرح داد

دھد،  كند؛ و حكایت را تا تدفین آن یاغي مصلوب ادامھ مي وجدان فردي در برابر احكام كشیشان دفاع مي
دھد كھ تا  ھمچنین تعریفي از خدا بھ دست مي. آورد ولي دربارة قیام او پس از مرگ سخني بھ میان نمي

  ».ھمانا وجود خداوندي است عقل محض كھ حد و حصري نپذیرد،«: پایان بھ آن معتقد بود

اي بھ شلینگ نوشت و  فلورین براي او برجاي نھاد، ھگل نامھ ٣١۵۴پدر ھگل درگذشت و مبلغ  ١٧٩٩در 
شلینگ ینا را توصیھ كرد، و . اي خوب و آبجو خوب براي او بیابد از او نظر خواست كھ شھري با كتابخانھ

  حاضر شد كھ بھ او جا 

رانید، بھ عنوان استاد ذخیره بھ كار گماشتھ شد، و یك سال بعد، با پادرمیاني سھ سال كھ بھ این طریق گذ
وي ھرگز محبوب شاگردان خود . تالر بود دریافت داشت ١٠٠گوتھ، نخستین حقوق خود را كھ عبارت از 

نبود؛ ولي در ینا و بعد ھم در برلین چندین دانشجو چنان شیفتھ و مجذوب او شدند، كھ این وابستگي از 
  .سطح ناھموار بیان او گذشت و بھ قدرت اسرارآمیز فكر او رسید

اي مھم را آغاز كرد كھ آن را ناتمام و چاپ نشده باقي گذاشت؛ عنوان این رسالھ نقد قانون  رسالھ ١٨٠١در 
نگریست، امیرنشینھاي كوچكي را بھ  ھنگامي كھ بھ آلمان مي. انتشار یافت ١٨٩٣اساسي آلمان بود و در 

آورد كھ ایتالیاي زمان رنسانس را بین خود تقسیم كرده و آن را در معرض فاتحان خارجي قرار داده  یاد مي
ھاي پراكنده را بھ صورت  افتاد كھ خواھان شھریاري قدرتمند بود كھ این تكھ بودند؛ بھ فكر ماكیاولي مي

درس آن را پیش بیني وي اعتقادي بھ امپراطوري مقدس رم نداشت، و فروریختن زو. ملتي واحد درآورد
توانند خود را كشور بنامند كھ ھمگي  یك گروه بشري تنھا ھنگامي مي… . آلمان دیگر كشور نیست«. كرد

: از این رو خواھان وحدت آلمان بود، ولي گفت» .براي دفاع از تمامیت خاك آن دست بھ دست ھم دھند
… انبوه عامة مردم آلمان … خواھد بود اي ھرگز محصول اندیشھ نبوده، بلكھ نتیجة زور  چنین واقعھ«

  ».اي واحد درآیند باید بھ وسیلة قدرت فاتحي بھ صورت توده

، ھنگامي كھ ناپلئون ھم ١٨٠۵گاه قصد آن را نداشت كھ این عمل بھ دست ناپلئون انجام گیرد؛ ولي در  ھیچ
درخشیده باشد كھ چھ بسا  اتریشیھا و ھم روسھا را در اوسترلیتز شكست داد، شاید در ذھن ھگل این فكر

سال بعد كھ ارتش فرانسھ بھ ینا نزدیك . مقدر باشد كھ این مرد نھ تنھا آلمان بلكھ سراسر اروپا را متحد كند
گذرد، و  دید كھ از ینا مي ١٨٠۶اكتبر  ١٣ھگل ناپلئون را در . شد، بھ نظر آمد كھ آیندة اروپا نامعلوم است

  :بھ دوست خود نیتھامر چنین نوشت
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احساس واقعًا . گذرد را دیدم كھ سواره براي شناسایي ینا از این شھر مي - آن روح جھان -امپراطور
انگیزي است كھ انسان چنین فردي را ببیند كھ در اینجا، در یك نقطة جمع و جور، سوار بر یك  شگفت

رفتي در فرصتي چنین پیش… . اسب، باشد ولي بھ آن سوي دنیا دست داشتھ باشد و بر آن حكمروایي كند
اكنون ھمھ خواھان … . توان بھ ستایش او زبان نگشود كوتاه فقط براي آن مرد بیھمتا میسر است كھ نمي

  ».بختیاري ارتش فرانسھ ھستند

روز بعد ارتش فرانسھ پیروز شد، و بعضي از سربازان دور از چشم روح جھان شروع بھ غارت شھر 
اي صلیب لژیون  فیلسوف چون بر روي نیمتنة سرجوخھ. ھگل شدنداي  یك گروه وارد اطاق اجاره. كردند

. اي با یك دانشمند سادة آلماني بھ احترام رفتار كند دونور را دید گفت كھ امیدوار است چنان شخص برجستھ
مھاجمان براي نوشیدن بطري شرابي نشستند، ولي باال گرفتن دامنة تاراج باعث شد كھ ھگل از ترس بھ 

  .دانشگاه پناه ببرددفتر معاون 

  ، كریستینا بوركھارت، ھمسر صاحبخانة ھگل، پسري زایید كھ آن استاد گیج او را بھ ١٨٠٧فوریة  ۵در 

توانست بھ دانشكدة ینا كمك كند، ھگل فرصت را براي آزمون  وایمار از لحاظ مالي در مضیقھ بود و نمي
ینا را ترك گفت تا سردبیر بامبرگر تسایتونگ فوریھ  ٢٠در . بخت در شھر دیگر، با زني دیگر مناسب دید

ظاھرًا كسي انتظار نداشت كھ ). ١٨٠٧(شناسي ذھن را انتشار داد  در میان این آشفتگیھا، كتاب پدیده. شود
این اثر بعدھا بھ صورت شاھكار او درآید و بھ عنوان دشوارترین و بنیادیترین اثر قلمي در زمینة فلسفھ، 

  .ھاور، محسوب شوداز زمان كانت تا شوپن

تا ) ١٨٠٨(اش از طرف دولت خستھ شده بود، بامبرگ را ترك گفت  از آنجا كھ بر اثر سانسور روزنامھ
داد و ھم  كشید؛ ھم درس مي در این كار تازه بجد زحمت مي. رئیس یكي از دبیرستانھاي نورنبرگ شود

نشگاه برجستھ بود كھ مشكل وامھاي او را كرد؛ ولي در اندیشة لنگرگاه امن و مناسبتري در یك دا اداره مي
در سن چھل و یك سالگي باماري فون توخر، دختر بیست سالھ یك سناتور  ١٨١١سپتامبر  ١۶در . حل كند

اندكي بعد، كریستینا بوركھارت آن دو را با دیدار خود بھ شگفتي انداخت، زیرا . نورنبرگي، ازدواج كرد
ھمسرش با آن وضع با شھامت برخورد كرد و . بھ آنھا تقدیم كرد پسر چھارسالة ھگل بھ نام لودویگ را

  .كودك را بھ عنوان عضو خانواده پذیرفت

دعوت دانشگاه ھایدلبرگ را پذیرفت، و نخستین  ١٨١۶ھگل كھ در فكر یافتن شغلي در برلین بود در سال 
. پایان دوره بھ بیست نفر رسیدكالس او با پنج دانشجو آغاز بھ كار كرد، ولي پیش از . استاد فلسفة آن شد

این اثر ). ١٨١٧(المعارف علوم فلسفھ را انتشار داد  ة )" FACE="Arial )Arabicھمینجا بود كھ دایر 
خشنود  - در برلین منتشر شده بود ١٨١٢كھ در  –روشنفكران و دولت برلین را بیش از كتاب منطق او 

بزودي وزیر آموزش و پرورش پروس از او دعوت كرد كھ تصدي كرسي فلسفھ را، كھ از زمان . ساخت
ھگل كھ در این ھنگام چھل و ھفت سال داشت آنقدر . بود، بھ عھده بگیرد خالي مانده) ١٨١۴(مرگ فیشتھ 

تالر  ٢٠٠٠گذشتھ از : چانھ زد كھ حقوقي كھ سرانجام بھ او پیشنھاد شد جبران انتظار طوالني او را كرد
حقوق ساالنھ، مبلغي نیز براي جبران كرایھ خانھ و قیمتھاي گران برلین درخواست كرد؛ و ھمچنین براي 

رسید، و نیز براي ھزینة مسافرت بھ برلین با ھمسر و  ران زیاني كھ از فروش اسباب منزلش بھ او ميجب
پس از آنكھ با ھمة این . گذشتھ از این، مایل بود كھ مقداري كمكھاي غیر نقدي ھم بھ او بشود. كودكانش

رسي استادي را آغاز در دانشگاه برلین تصدي طوالني ك ١٨١٨اكتبر  ٢٢تقاضاھا موافقت شد، ھگل در 
آور اما در نھایت  طي آن سیزده سال، درسھایش، كھ بدجور مالل. كرد كھ تا زمان مرگش ادامھ یافت

 –پرمعني بود، رفتھ رفتھ عدة بیشتري را بھ جمع شنوندگان كشاند، تا بھ جایي كھ كمابیش از سراسر اروپا 
این زمان وي بھ كاملترین و جامعترین  - آمدند ميدانشجویان براي گوش فرادادن بھ سخنان او  -و فراتر آن

  . دستگاه فكري در تاریخ اروپاي بعد از كانت، شكل و نظم بخشید
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منطق بھ عنوان علم مابعدالطبیعھ-٢
كند، نھ بھ مفھوم جدید ما، یعني قواعد استدالل، بلكھ بھ مفھوم باستاني و كالسیك  وي با منطق آغاز مي

یا دلیل، یا معناي اساسي و عملكرد ھرچیز، چنانكھ زمینشناسي، زیست شناسي یا  عقلیعني بھ معني 
از این رو در نظر ھگل، منطق . بریم روانشناسي را براي معنا و عملكرد زمین، زندگي، یا ذھن بھ كار مي

معنا را گذارد، ھمچنانكھ علم  بھ طور كلي عملكرد را بھ علم وامي. پردازد بھ بررسي و عملكرد ھرچیز مي
قصد او تحلیل كلمات در استدالل نیست، بلكھ تحلیل دلیل یا منطق در واقعیتھا . كند بھ فلسفھ واگذار مي

یعني » لوگوس«نامند، ھمچنانكھ، رازوران قدیم خدا را با  سرچشمھ و مجموع این دالیل را خدا مي. است
  .دانستند ميدلیل و حكمت جھان یكي 

آورد یا در  ذھن دریابنده با بررسي وابستگیھایي كھ اشیاء در زمان و مكان یا سایر اشیایي كھ بھ یاد مي
كانت این روابط را مقوالت نامیده و فھرستي دوازده گانھ از . بخشد یابد دارند، بھ آنھا معناي خاص مي مي

وحدت، كثرت، كلیت، ایجاب، سلب، حصر، علت، : اھم كرده است كھ بھ طور عمده عبارتند ازآنھا فر
ھستي معین، حد، گوناگوني، : افزاید ھگل باز ھم بسیاري بھ آنھا مي. معلول، وجود، عدم، امكان، و وجوب

اي است از  ھر شيء در حوزة تجربة ما بھ منزلة تارو پود پیچیده… جذب و دفع، ھمانندي و ناھمانندي 
چنین وابستگیھا؛ مثال این میز داراي محل، عمر، شكل، استحكام، رنگ، وزن، بو، و زیبایي مخصوصي 

است؛ بدون چنین روابط معین، میز چیزي جز در ھم ریختگي دریافتھاي حسي مبھم و جداگانھ نخواھد 
این دریافت، كھ در نور . دآی بود؛ با آن روابط است كھ دریافتھاي حسي بھ صورت دریافتي یگانھ در مي

از این رو، براي ھر یك از ما جھان . گردد شود، بھ یك ایده بدل مي حافظھ روشن و با غایت جھتدار مي
یابد؛ بھ صورت  كھ بھ وسیلة مقوالت سامان مي  -بروني یا دروني   - عبارت از دریافتھاي حسي ماست 

  .كنند شود؛ و خواستھاي ما در آنھا دستكاري مي ط ميآید؛ با خاطرات ما مخلو ھا در مي دریافتھا و ایده

بخشند و دلیل  و بھ دریافتھاي حسي شكل و معنا مي. مقوالت اشیاء نیستند، بلكھ راھھا و ابزارھاي فھمند
ھمگي با ھم بنیان منطق، . دھند عقلي و منطق و ساخت ھر احساس و فكر یا چیز تجربھ شده را تشكیل مي

  .انگارد ، چنانكھ ھگل ميدلیل، ولوگوس عالمند

 -توانیم در پي فھم تجربة خود باشیم ھستي محض است اي كھ از طریق آن مي ترین و كلیترین مقولھ ساده
كلیت این مقولة بنیادي مایھ . رود، بدون تخصیص آن ھا بكار مي ھستي چنانكھ در مورد ھمة اشیاء یا ایده

ء یا ایدة موجودي  یا نام و نشان، نمایندة ھیچ شي صورت ممیز ھستي، بي: در ھم شكستن جبري آن است
  محض در » ھستي«از اینرو، مفھوم . نخواھد بود

از این رو، درجا با ھم در میآمیزند؛ آنچھ وجود ندارد بھ . »نیستي«مقولة مخالف آن است، یعني ھیچي یا 
چیزي ) نیستي(و عدم ) ستيھ(كند؛ وجود  بھره مي تعیني یا خلوص بي شود و آن را از بي ھستي اضافھ مي

اسرارآمیز، مقولة سوم است كھ مفیدتر از ھمھ است، زیرا » شدن«این . شوند، ھرچند بھ وجھ منفي مي
ھمة مقوالت بعدي از تركیبات . گیرد دھد یا شكل مي توان چیزي را چنان انگاشت كھ رخ مي بدون آن نمي

  .آیند ھاي بظاھر متناقض پدید مي ھمانندي از ایده

آورد، آن ایدة قرون وسطایي را بھ  از یك پیوند برمي) مانند آدم و حوا(بازي ھگلي كھ جھان را  ن شعبدهای
گوید كھ مقوالت او اشیاء  اما ھگل معترضانھ مي. آورد كھ خداوند جھان را از ھیچ آفرید خاطر ما مي

تار آنھا، چھ بسا قابل پیش راه ورسمھاي فھمیدني كردن رف. نیستند، بلكھ راه و رسمھاي تصور اشیاءاند
  .بیني كردن آنھا و گھگاه قابل اداره كردنشان

كھ الف   -بدھیم ) كھ در منطق كھن آن قدر مقدس بود(خواھد كھ تغییراتي در اصل تناقض  از ما مي
 تمامي. شود الف بشود، چنانكھ آب، یخ یا بخار مي- تواند نا بسیارخوب؛ ولي الف مي. الف باشد-تواند نا نمي
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است؛ و جھان، جھان ایستاي ھستي نیست، چنانكھ پارمنیدس » شدن«واقعیت، بھ گمان ھگل، در فرایند 
كرد، ھمھ چیز روان  چنانكھ ھراكلیتوس تصور مي» شدن«بلكھ جھاني است روان و در . كند تصور مي

نھ . ول دائم استبھ نظر ھگل، تمامي واقعیت، ھمة فكرھا و چیزھا، تمام تاریخ، دین، فلسفھ، در تح. است
براثر یك انتخاب طبیعي انواع، بلكھ بر اثر پدیدآمدن و حل تناقضات دروني، و پیشرفت بھ سوي یك مرحلة 

  .تر پیچیده

است، مركب از اصل ) اي سابقًا فیشتھ(مشھور ھگلي ) در لفظ بھ معناي فن مباحثھ(این ھمان دیالكتیك 
یك ایده یا وضع، بالقوه حاوي ضد خود است؛ آن : ع سنتزتز، و وضع جام وضع یا تز، وضع مقابل یا آنتي

. گذاري دیگري بھ خود بگیرد شود تا آنكھ شكل شود؛ سپس با آن متحد مي دھد؛ با آن درگیر مي را رشد مي
سنجش معنادار، یعني . كند یك بحث منطقي، مراحل ساخت دیالكتیكي فرانھاد، خالف، و توافق را طي مي

قطع مطلب، ھمانگونھ كھ مادام . كند كار را مي امیال بر روي ترازوي تجربھ، ھمینھا و  وزن كردن ایده
ولي اگر بحث مخالف درخور و جھت بخش نباشد،  - كرد، اساس حیات مباحثھ است دوستال پافشاري مي

یك سنتز واقعي نھ . جذب اصل مخالف راز حكمت و كمال پیروزي است. مایة مرگ آن نیز خواھد بود
كارل ماركس، از مریدان ھگل، عقیده . یابد كند نھ سلبي را؛ بلكھ براي ھر یك جایي مي رد مي ایجابي را

باید در  داري بذرھاي سوسیالیسم را در خود دارد؛ و اشكال ھماورد سازمان اقتصادي مي داشت كھ سرمایھ
لیتر وحدت آن دو یك نفر ھگلي اصو. جنگي تا پاي مرگ با ھم درگیر شوند؛ و سوسیالیسم غالب خواھد شد

  .شود كرد، چنانكھ امروزه در اروپاي غربي دیده مي بیني مي را پیش

  تا نشان دھد كھ چگونھ ھر  - كند» استنتاج«وي درصدد برآمد كھ مقوالت را . ھگل جامعترین ھگلیھا بود

خود را  دیالكتیك. بندي كند بندي كرد، و كوشید ھر یك از آثار خود را بھ صورت سھ پایھ بخش را طبقھ
فرایند مكرر تناقض، كشمكش، و سنتز در سیاست و اقتصاد و : ھا ھمانگونھ بر واقعیتھا بكار برد كھ برایده

كلي واقعیتر از ھر كدام از : وي بھ مفھوم قرون وسطي، مردي رئالیست بود. نماید فلسفھ و تاریخ رخ مي
اند و چھ كساني كھ براي  ندگاھي زندهبشر شامل ھمة افراد است، چھ آنھا كھ چ: اجزاء دروني خود است

زیبایي . كند دولت واقعیتر و مھمتر از ھر یك از شھروندان آن است و بیشتر دوام مي. اند ھمیشھ مرده
آورد، اگرچھ پولین بوناپارت مرده باشد  ھاي بسیاري پدید مي ھا و سروده نیروي فناناپذیري دارد و بازمانده

سرانجام، آن فیلسوف شیفتھ رژة مقوالت خود را تا حقیقیترین، . شدو یا آفرودیتھ ھرگز نزیستھ با
جامعترین، و نیرومندترین آنھا، یعني ایدة مطلق، كشاند كھ كلیت ھمة چیزھا و فكرھا یا خرد، ساخت، یا 

  .لوگوسي كھ تاج سر ھمھ و فرمانرواي ھمھ است. قانوني است كھ عالم را برپا میدارد

  ذھن -٣

شد؛ و  در ینا نوشتھ شد، نزدیك بھ زماني كھ ارتش بزرگ ناپلئون بھ آن شھر نزدیك ميپدیده شناسي ذھن 
یعني موقعي انتشار یافت كھ ویرانگري بیرحمانة پروس بھ دست فرزندان انقالب فرانسھ،  ١٨٠٧در 

ظاھرًا ثابت كرد كھ در آن حركت كورمال تاریخي از سلطنت بھ دورة وحشت، و بار دیگر بھ سلطنت، 
ھاي مختلف آن مانند احساس،  ھگل قصد داشت ذھن بشر را در پدیده. بشر راه آزادي را گم كرده است ذھن

ادراك، حس، آگاھي، حافظھ، تخیل، میل، اراده، خودآگاھي، و خرد مورد بررسي قرار دھد؛ شاید در پایان 
خواست  شده بود، ھمچنان مياز آنجا كھ از این برنامھ وحشتزده ن. آن راه طوالني، راز آزادي را ھم بیابد

محصول این جستجو شاھكار او . ذھن بشر را در جوامع و كشور، در ھنر و مذھب و فلسفھ، بررسي كند
بود كھ بلیغ و مبھم، مبارزه طلبانھ و مأیوس كننده بود، و بعدھا در ماركس، كیركگارد، ھایدگر، سارتر اثر 

  .گذاشت

دھد و ھم معناي ذھن و ھم جان و ھم  كھ ھم معناي شبح ميشود  آغاز مي Geistدشواري كار از كلمة 
ھا بھتر است آن را روح ترجمھ كنیم،  كنیم، ولي در بعضي زمینھ ما آن را معموًال ذھن ترجمھ مي. روان
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بھ معني ذھن، جوھري مفارق یا ذاتي در پس  Giest. كنیم را روح زمان ترجمھ مي Zeitgeistچنانكھ 
جدا از ھمي وجود ندارد؛ فقط ] نفساني[ھاي  یست، بلكھ خود آن فعالیتھاست، قوهفعالیتھاي روانشناسي ن

  .شود عملیات واقعیي وجود دارد كھ بھ وسیلة آنھا تجربھ تبدیل بھ عمل یا فكر مي

آگاھي البتھ راز . آن را با آگاھي یكي دانستھ است Giestھگل در یك از تعریفھاي بسیار خود از 
در عین حال، در . لة تفسیر تجربھ است بي آنكھ بتواند خود را تفسیر كندرازھاست، زیرا كھ وسی

  دسترسترین و ھمچنین توجھ 

رسد، اگرچھ كمتر بھ طور مستقیم معلوم  ممكن است وجھ خارجي ذھن باشد، كمتر اسرارآمیز بھ نظر مي
موضوع ادراك ذھن، شناسیم كھ ھمچون  ھگل با فیشتھ ھمرأي است كھ ما اشیاء را تا جایي مي. ما باشد

  .كند جزئي از ما بشوند؛ اما وي در باب وجود جھان خارجي ھرگز چون و چرا نمي

ھنگامي كھ شيء ادراك شده فرد دیگري باشد كھ بظاھر از ذھن برخوردار باشد از راه این تقابل آگاھي بھ 
شود كھ  ھشیار ميآید كھ با ناراحتي  شخصي آگاه بھ وجود مي» من«صورت خودآگاھي درمي آید؛ سپس 

بالقوه، سرانجام، و (» ھرفردي«سپس، بھ عقیدة فیلسوف درشتخوي ما، . رقابت اصل كار زندگي است
، تا آنكھ یكي از آن دو فرودستي خود را بپذیرد، »سر ویرانگري و ھالك دیگري را دارد«) بندرت آگاھانھ

  .یا بمیرد

دارد كھ باید خود را براي آزمونھاي زندگي مسلح یا  كند؛ گویي خبر از تجربھ تغذیھ مي» من«در این میان 
دریافتھاي حسي را بھ صورت دریافتھاي عقلي » من«اي كھ بھ وسیلة آنھا  ھمة آن فرایند پیچیده. تقویت كند

كند و براي روشن كردن، رنگ دادن،  ھا مي درمي آورد، اینھا را در حافظھ ذخیره، و آنھا را تبدیل بھ ایده
كانون، توالي و تركیبي از امیال است؛ » من«. برد سازد بھ كار مي یالي كھ اراده را ميو خدمت بھ ام
است كھ در » من«ھا، خاطرات، باریك بیني، مانند بازوان و پاھا، ابزارھاي خود یا  ادراكات، ایده

؛ نباید شود، چھ خوب چھ بد اگر میل، شور باشد بدان وسیلھ تقویت مي. جستجوي بقا، لذت، یا قدرت است
ھیچ كار بزرگي در جھان بدون شور انجام «شورھا را بدون فرق گذاري میانشان محكوم كرد، زیرا 

زندگي نھ . شور ممكن است رنج آفرین شود، اما چھ باك اگر كھ در نتیجة مطلوب یاري كند» .نگرفتھ است
  .براي خوشي است بلكھ براي بھ انجام رساندن كارھاي بزرگ است

آزاد است؟ آري، ولي نھ بھ مفھوم آزادي از علیت یا قانون؛ آزاد است بھ نسبتي ) عني امیال مای(آیا اراده 
كھ با قوانین و منطق واقعیت توافق داشتھ باشد؛ یك ارادة آزاد آن است كھ بھ وسیلھ فھم، روشن و بھ وسیلھ 

شود، و  قل میسر ميتنھا صورت آزادي حقیقي براي ملت یا فرد از طریق رشد ع. خرد، راھنمایي شود
باالترین آزادي، در دانش مقوالت و بكار . شده است  عقل ھمانا دانش است كھ ھماھنگ شده و بھ كار گرفتھ

  .بردن آنھا در فرایندھاي اساسي طبیعت، و اتحاد و ھماھنگي آنھا در ایدة مطلق است كھ ھمانا خداست

ھنر، دین، و : بھ این اوج فھم و آزادي راه جویدتواند  براي بشر سھ راه وجود دارد كھ از آن راھھا مي
فلسفھ، ھگل در پدیده شناسي بھ اختصار و در درسھایي درباره جمالشناسي، كھ پس از مرگش انتشار یافت 

ضمنًا . با تفصیل بیشتر كوشید كھ طبیعت و تاریخ ھنر را تحت فرمولھاي سھ پایة سیستم خود درآورد
سازي، نقاشي، موسیقي، و آشنایي مفصلي با  ھندسي، مجسمھاطالعات شگفت انگیزي دربارة م

 -ھنر، بھ عقیدة او كوشش ذھن است. ھاي ھنري برلین، درسدن، وین، پاریس و ھلند ابراز داشت مجموعھ
  براي نشان دادن محتواي معنوي از راه  - و نھ عقل) یعني ادراك مستقیم، شدید، مداوم(از راه شھود 

كوشید حیات روحاني و دیدارھاي رازوري را از طریق  ر آن معماري ميشرقي، كھ د) ١: (داد مي
دورة كالسیك یونان و روم، كھ ) ٢(شود، پشتیباني كند؛  معبدھاي عظیم، چنانكھ در مصر و ھند دیده مي

دورة رمانتیك مسیحي كھ ) ٣(داد؛ و  كمال عقل و تعادل و ھماھنگي را از طریق پیكرتراشي نشان مي
ھگل . كند ز طریق نقاشي و موسیقي و شعر، عواطف و شور و شوقھاي روان مدرن را بیان كوشیده است ا
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اي بذرھاي تباھي دید، و خاطر نشان ساخت كھ بزرگترین دورة ھنر رو بھ پایان  در این مرحلة سوم پاره
  .است

ي شخصیت در اواخر عمرش دین باعث زحمت و پریشاني او شد، زیرا كاركرد تاریخي آن را در قالبگیر
ولي دلبستگي او بھ عقل بیش از آن بود كھ بھ جست و جوھاي . و حمایت از نظم اجتماعي دانست

كوشید . كورماالنة االھیات و وجدھا و رنجھاي قدیسان و ترس از خداي شخصي و پرستش او اعتنایي كند
با نفوذترین پیروانش خداي  كھ آیین مسیحي را با دیالكتیك خود آشتي دھد، اما دلش در این كار یار نبود، و

كردند، و جاودانگي را پایداري آثار آنات ھر فرد  او را بھ عنوان قانون یا عقل غیرشخصي جھان تعبیر مي
  .دانستند بر روي زمین مي -شاید پایداري بینھایت

دیس كمال مطلوب او نھ ق. ھگل در پایان كتاب پدیده شناسي عشق واقعي خود یعني فلسفھ را آشكار ساخت
طبع جھان نیرویي در «. وي با شور و شوقي تمام حدي براي بسط فھم بشر در آینده قائل نبود. كھ حكیم بود

خود ندارد كھ بتواند ھمواره در برابر كوشش دلیرانة عقل مقاومت كند؛ باید سرانجام از ھم گشوده شود، 
پیش از رسیدن بھ آن اوج، فلسفھ در  اما مدتھا» .باید ھمة ژرفا و دارائیھاي خود را بر روح آشكار كند

بینیم، بلكھ روابط و سامانھایي است كھ بھ  كنیم و مي خواھد یافت كھ جھان واقعي، جھاني نیست كھ لمس مي
اي كھ خورشید و ستارگان را بھ حركت درمي آورد؛ و روح  بخشد؛ قوانین نانوشتھ آنھا نظم و اصالت مي

آن ایدة مطلق یا عقل كیھاني است كھ فیلسوف سوگند وفاداري یاد با . دھد غیرشخصي جھان را تشكیل مي
  .یابد كند؛ در اوست كھ وي پرستشگاه، آزادي و خرسندي خود را مي مي

  اخالق، قانون، دولت -۴

در زبان آلماني )  Recht(حق . ھگل اثر عمدة دیگري انتشار داد تحت عنوان كلیات فلسفة حق ١٨٢١در 
اي عالي است، در برگیرندة اخالق و قانون بھ عنوان تكیھ گاھھاي خانواده، دولت، و تمدن ھگل  كلمھ

  .دربارة آنھا، در كتابي استادانھ كھ در مردم آلمان تأثیري پایدار بھ جاي نھاده است، بھ بحث پرداخت

وي كھ بھ ثبات و آسایش خو گرفتھ و در  .شد فیلسوف ما در این ھنگام وارد ششمین دھة عمر خود مي
گذشتھ از این، اوضاع . آرزوي مقامي دولتي بود، با آساني تسلیم محافظھ كاري طبیعي عصر خود شد

  سیاسي، از زماني كھ 

گریخت دست بھ  پروس با خشم و غضب علیھ ناپلئون كھ از روسیھ مي: ستود، سخت تغییر كرده بود مي
لوشر جنگیده و آن غاصب را سرنگون كرده بود؛ و در این ھنگام پروس، بر اسلحھ برده و بھ رھبري ب

پایة ارتش پیروزمند و سلطنت فئودالي خود، ھمچون تكیھ گاھي استوار، بدانسان كھ فریدریش بنا نھاده 
ھاي پیروزي بھ فقر نومیدانھ، بینظمي  بود، دوباره بر سر پاي ایستاده بود؛ اما ملت در نتیجة ھزینھ

  .اعي، و بیم و امید انقالب گرفتار آمده بوداجتم

اي منتشر  یاكوب فریس، كھ در آن زمان كرسي فلسفھ را در دانشگاه ینا بھ عھده داشت، رسالھ ١٨١۶در 
كرد تحت عنوان دربارة كنفدراسیون آلماني و بنیان سیاسي آلمان كھ در آن طرح یك برنامة اصالحي را بھ 

اني را ترساند و وادار بھ صدور فرمانھاي سخت كنگرة كارلسباد كرد دست داده بود كھ دولتھاي آلم
  . ؛ فریس از مقام استادي بر كنار، و توسط پلیس یاغي اعالم شد)١٨١٩(

ھگل نیمي از مقدمھ كتاب خود را بھ طعن بر فریس بھ عنوان ساده لوحي خطرناك اختصاص داد، و این 
در میان مردمي كھ تحت یك «محكوم كرد كھ » كم عمقنمونة كامل تفكر «عقیدة فریس را بھ عنوان 

كنند، نیروي حیاتي براي انجام دادن ھمة امور اجتماعي باید از پایین و  روحیة اجتماعي اصیل زندگي مي
جھان اخالق «اي از این قبیل،  گفت كھ بر طبق نظریھ ھگل اعتراض كنان مي» .از خود مردم ناشي شود
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بدیھي است كھ با این روش درماني سادة خانگي » .ھوا و ھوس سپرده شودباید بھ دست عوارض ذھني و 
شود، خود را از زحمت دردسر بینش عقالني، و دانشي كھ تفكر نظري ھدایت  كھ بھ احساس متوسل مي

استاد خشمگین فیلسوفان گوشة خیابان را سخت سرزنش كرد كھ شب، » .كند كنندة آن است، خالص مي
در مقابل این افكار بلھوسانھ، وي بھ . كنند طالیي نوجوانانھ دولتھاي كاملي درست ميھمھ شب، با خوابھاي 

این اصل را اعالم داشت ) ھم فلسفة سیاسي و ھم فلسفة مابعدالطبیعھ(عنوان اساس واقعپردازانة فلسفھ خود 
دث آن را یعني آنچھ ھست منطق حوا(» .آنچھ عقلي است واقعي است، و آنچھ واقعي است عقلي است«كھ 

طلب  آزادیخواھان آلمان نویسنده را جاه.) بھ آن صورت در میآورد و در تحت مقتضیات باید آن گونھ باشد
  .و ابن الوقت دانستند، یعني فیلسوف درباري یك دولت مرتجع، ولي او بھ راه خود ادامھ مي داد

نوان شھروند و بنابراین در جامعھ تمدن ھم بھ اخالق نیاز دارد ھم بھ قانون، زیرا مفھوم آن، زیستن بھ ع
اخالق . ، محدود كند]از خود[تواند باقي بماند مگر آنكھ آزادي را براي تدارك حفاظت  است؛ و جامعھ نمي

  .باید بھ صورت یك پیوند ھمگاني باشد نھ تابع ھوا و ھوس

ال و در جامعھ اي است؛ آزاد بودن از قید قانون در طبیعت مح آزادي در تحت قانون، نیروي سازنده
محدودیتھایي كھ اخالق مرسوم بر . ویرانگر است، چنانكھ در بعضي از مراحل انقالب فرانسھ دیده شد

كھنترین و  - یابد یعني احكام اخالقي كھ در ضمن تحول یك جامعھ رشد مي- گذارد آزادي فردي مي
  ترین معیارھایي است  ترین و پایدارترین و دوراندیشانھ گسترده

اما از آنجا كھ این نظامات بیشتر بھ وسیلة خانواده و مدرسھ و كلیسا . گزیند م و رشد خود برميبراي دوا
  .دھد یابد، این سازمانھا براي جامعھ الزم است و اندامھاي حیاتي آن را تشكیل مي انتقال مي

دزیستي خویش میل جنسي داراي خر. بنابراین، تشكیل خانواده براساس ازدواج عاشقانھ كاري احمقانھ است
براي ادامة نوع و جامعھ است؛ ولي فاقد آن خرد اجتماعي است كھ با ادارة اموال و فرزندان، پشتیبان یك 

دارایي خانواده باید . ازدواج باید تكگاني باشد، و طالق دشوار. زندگي مشترك براي ھمة عمر است
مدة معیني دارد و در چارچوب زن در خانواده نقش ع«. مشترك باشد، ولي بھ دست شوھر اداره شود

  » .باید وقف خانواده باشد اخالقي ذھنش مي

از آزادي بت و بازیچھ  -شود ھھاي پستالوتسي و فیشتھ دیده مي چنانكھ در نوشتھ- باید آموزش و پرورش نمي
مقصود از تنبیھ كودكان نھ اجراي عدالت است؛ بلكھ «. بسازد؛ انضباط ستون فقرات شخصیت است

داشتن آنھا از آزادیي است كھ ھنوز در دام طبیعت است، و آشنا كردن وجدان و ارادة ایشان با مقصود باز
  » .اصول كلي

و . ما فقط از آن لحاظ برابریم كھ ھر یك از ما یك وجود خودآگاه است. ھمچنین نباید از برابري بت بسازیم
ظ استعداد بدني یا فكري برابر نباید بھ صورت ابزار شخصي دیگر درآید؛ ولي بدیھي است كھ از لحا

راند و تا  بھترین نظام اقتصادي آن است كھ در آن، استعداد برتر در جھت كمال دادن خویش مي. نیستیم
دارایي باید ملك . ھاي جدید را در قالب واقعیتھاي تولیدي بریزد  گذارد تا ایده حدودي آن را آزاد مي

خصوصي خانواده باشد، زیرا بدون آن پاداش امتیاز بخش، استعداد برتر خود را تربیت نخواھد كرد وجد 
  . وجھدي بھ كار نخواھد برد

بھ كل مربوط زیرا فرد را  - یعني تبدیل وحشیان بھ شھروندان - دین وسیلھ عالي براي تمدن بخشي است
  .سازد مي

كارد،  اي در پیكرة دولت است، و احساس وحدت را در عمق ذھن بشر مي كننده از آنجا كھ دین عامل یگانھ
تعلق بھ یك كلیسا تنھا حرفي . دولت باید خواھان آن باشد كھ ھمة شھروندانش بھ یك كلیسا تعلق داشتھ باشند
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تواند در  دولت نمي -ایمان فرد بر بنیاد عقاید شخصي اوست از آنجا كھ محتواي - توان زد، زیرا است كھ مي
  . آن دخالت كند

كلیساھا باید از دولت جدا باشند، ولي باید كار دولت را عبادت كامل بدانند، زیرا كھ از این راه است كھ 
  . آید ھدف دین، یعني ھدف وحدت فرد با كل تا آنجا كھ بر روي زمین ممكن است، بھ عمل در مي

دولت آن اندامي از جامعھ است كھ كارش حمایت و . براین، ایجاد دولت عالیترین دستاورد بشر استبنا
وظیفة دشواري كھ دولت برعھده دارد عبارت است از ھمساز كردن نظم اجتماعي . رشد دادن ملت است

دي فرد متمدن گریھاي حسادت آمیز گروھھاي داخلي، قانون بھ منزلة آزا با فردیت طبیعي مردمان و ستیزه
  است، زیرا در ازاي موافقت او با خودداري از آزار 

دولت، فعلیت یافتن آزادي مجسم «. رھاند بھ دیگر شھروندان، وي را از بسیاري از بیعدالتیھا و خطرھا مي
دولت براي تبدیل آشوب بھ آزادي منظم، باید قدرت داشتھ باشد، و گاھي باید زور بھ كار ببرد؛ » .است

زم خواھد بود، ھمچنین نظام وظیفة اجباري در زمان بحران؛ ولي اگر دولت بخوبي اداره شود، آن پلیس ال
توانیم دربارة دولت ھمان چیزي را بگوییم كھ دربارة عالم  بھ این معنا مي. توان سازمان عقلي دانست را مي

زیرا : تي مدینة فاضلھ نیستچنین دول» .آنچھ عقلي است واقعي است؛ و آنچھ واقعي، عقلي است«: ایم گفتھ
  .مدینة فاضلھ واقعیت ندارد

این نظریھ، برخالف آن . نیست؟ نھ یكسره ١٨٢٠آیا این نظریھ بھ مفھوم آرماني كردن دولت پروس در 
رژیم، خواھان موفقیت كامل اصالحات شتاین و ھاردنبرگ بود، و از مشروطة سلطنتي، حكومت بر طبق 

دانست، و آن  استبداد را محكوم مي. كرد و رھا ساختن یھودیان طرفداري ميقانون اساسي، آزادي مذھبي، 
آن وضعي از امور كھ در آن، قانون از بین برود، و ارادة خصوصي، خواه «: كرد را چنین تعریف مي

قانون بھ حساب آید یا جاي آن را بگیرد؛ حال آنكھ ) اوكلوكراسي(الناس  ارادة پادشاه، خواه ارادة عوام
ھگل » .رسد در دولت قانوني و مطابق قانون اساسي است كھ حاكمیت بھ حد كمال مطلوب مي درست

شھروند عادي را چنان توانائي نیست كھ فرمانروایان با كفایت : دموكراسي را یكسره مردود دانست
ت كھ را پذیرف ١٧٩١فیلسوف ما قانون اساسي انقالبي فرانسھ سال . برگزیند و سیاست ملي را تعیین كند

دادند نھ  در آن حكومت مشروطة سلطنتي را خواستار شده بودند و مردم براي تشكیل مجلس ملي رأي مي
كرد  بنابراین ھگل دولتي را توصیھ مي» بدترین نھادھا است«سلطنت انتخابي . براي انتخاب فرمانروا

ھ مسئول امور اجرایي و مركب از دو مجلس قانونگذار كھ مالكان آنھا را برگزینند؛ یك ھیئت وزیران ك
درآمدن دولت بھ صورت حكومت » «.اداري باشد؛ و یك پادشاه موروثي كھ تصمیم نھایي با او باشد

  ».مشروطة سلطنتي دستاورد جھان مدرن است

كاري معقول مونتني، ولتر،  منصفانھ نیست كھ این فلسفھ را ارتجاعي بدانیم، زیرا كامًال در خط محافظھ
پس از بررسي حكومتھاي فرانسھ (و توكویل ) داد كھ بھ ناپلئون اندرز مي(نژامن كنستان برك، و مكولي، ب

باید آن را با توجھ . فلسفة ھگل جایي براي آزادي فكر و رواداري مذھبي منظور داشتھ بود. بود) و آمریكا
ناپلئون خیال  بھ زمینة آن از لحاظ زمان و مكان در نظر گرفت؛ باید خود را در گرداب اروپاي بعد از

را دوباره برقرار » رژیم قدیم«كوشیدند  با ورشكستگي و بحرانش، و دولتھاي ارتجاعي آن كھ مي -كنیم
تر از آن بود كھ در عالم اندیشھ دست بھ  تا بتوانیم ارتجاع شخص متفكري را درك كنیم كھ سالخورده -كنند

ھد مزة شر و شور انقالب را بچشد؛ یا تن بھ خطر تر از آنكھ بخوا تر و جاافتاده ماجراجویي بزند؛ و آسوده
آن كتاب درآمدي شتابزده . جایگزیني تئوري با فان خام یا حكومت عوام الناس بھ جاي حكومتي كھن بدھد

فیلسوف سالخورده از سخنوري فریس و . كھ در خور شأن فیلسوف نبود - نھ كتابي بسامان و سنجیده -بود
  د، در ھراس كر شور و ھیجاني كھ ایجاد مي

حكومتھا الاقل توجھ خود را معطوف بھ این نوع فلسفھ «كرد، ولي از این امر متأثر و متأسف نبود كھ 
  .بسالمت داشتن كار پیرانھ سران است نھ در خطر افكندن» .اند كرده
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  تاریخ -۵

د؛ مطالبي را داشتند، زیرا پس از مرگش در یادداشتھاي او دقت كردن شاگردان ھگل حتمًا او را دوست مي
كھ ضمن سخنرانیھاي او نوشتھ بودند و بھ آنھا افزودند؛ نتیجھ را بھ صورت نظمي معقول درآوردند، و آن 

جمالشناسي، فلسفة : از این رو پس از مرگ ھگل، چھار كتاب او انتشار یافت. را بھ نام او منتشر كردند
ین مطالب اوست، شاید بھ سبب آنكھ پیچیدگي فكر این آثار، قابل فھمتر. مذھب، فلسفة تاریخ، و تاریخ فلسفھ

  .و سبك او در آنھا اثر گذاشتھ و كمتر جنبة ابھام یافتھ است

منطق و [كھ عقل : آورد مفھوم ذھني سادة عقل است تنھا فكري كھ فلسفھ با خود براي بررسي تاریخ مي«
» دارد ند معقول بھ ما عرضھ ميفرمانرواي جھان است؛ و بنابراین، تاریخ جھان یك فرای] قانون حوادث

ھگل غالبًا از عقل . یعني تنھا نتیجة منطقي و ضرور سوابق آن است- در این مورد نیز واقعي، عقلي است
گوید، ولي آن را با تلفیق مطالب اسپینوزا و نیوتن تعریف  فرمانرواي خود در عبارات مذھبي سخن مي

ر آن و بھ وسیلة آن ھر واقعیتي وجود جوھر خود را عقل، جوھر جھان است، یعني آنچھ كھ د«: كند مي
است؛ یعني مقوالت منطق او وسایل اساسي فھمیدن » انرژي نامحدود جھان«؛ و از طرف دیگر »دارد

  ».دھد پیچیدگي نامحدود اشیاء، و ذات و حقیقت آنھا را تشكیل مي«روابط مؤثري است كھ 

باید روشي در شگفتیھاي ظاھري  - نین ذاتي در طبیعت اشیاءتعبیر قوا -اگر عملكرد تاریخ، تعبیر عقل باشد
فرایند عقل در تاریخ، مانند . بیند ھگل ھم در فرایند و ھم در نتیجھ، روش مي. حوادث وجود داشتھ باشد

. كوشد یك وضع جامع بسازد ھر مرحلھ یا وضعي شامل وضع متقابل است كھ مي: منطق، دیالكتیكي است
ي كرد كھ اشتیاق بشر را براي آزادي از بین ببرد؛ اشتیاق بھ شورش گرایید؛ سنتز از این رو استبداد سع

پس آیا طرحي عمومي یا كلي در ماوراء مسیر تاریخ وجود دارد؟ نھ، . آن، حكومت مشروطة سلطنتي شد
اگر مفھوم این حرف عبارت است از نیروي عالي آگاھي باشد كھ ھمة علتھا و معلولھا را بھ سوي ھدفي 

، تا آنجا كھ جریان رو بھ گسترش حوادث، ضمن پیشرفت یك تمدن، بھ وسیلة  دھد؛ آري عین سوق ميم
كھ آزادي از طریق عقل  آید تا بشر را بتدریج بھ ھدف جاذب،  یا ذھن بھ حركت درمي Geistمجموع 

عقل بھ كمال اگر چھ بھ طور محسوس ممكن است ھنگامي پیش بیاید كھ  -است، برساند، نھ آزادي از قانون
این . رو تكامل دولت، براي آزادي خواھد بود بلكھ آزادي از طریق قانون؛ ازاین - و رشد خود برسد

  پیشرفت بسوي آزادي، مداوم نیست، زیرا در دیالكتیك تاریخ تناقضاتي است كھ باید حل شود، 

  .ده كشیده شودكھ باید بوسیلة خصوصیت عصر یا كار مردان استثنایي بھ طرف یك مركز متحد كنن

 - ھگل. كنند مقاومت ناپذیرند كھ با یكدیگر كار مي مھندسان تاریخند، و ھنگامي - زمان و نبوغ -این دو نیرو
نوابغ لزومًا افراد باتقوایي نیستند، گر . معتقد بھ قھرمان و قھرمان پرستي بود -كھ بھ كارالیل الھام بخشید

ھایش فقط فاتح  اپلئون بھ سبب جھانگشایين. چھ آنھا را خودخواه و طرفدار فردگرایي دانستن ھم خطاست
اما نابغھ . عامل نیاز بزرگتر اروپا بھ وحدت و قوانین پایدار بود. طور آگاه یا ناخودآگاه نیست؛ بلكھ وي، بھ

یعني روح زمانھا صورت خارجي بدھد و  Zeitgeistطور آگاه یا ناخودآگاه بھ  بیچاره است مگر آنكھ بھ
» .بصیر بودند -آنچھ براي تكامل رسیده و پختھ باشد –فرادي بھ نیازھاي زمان چنین ا«در خدمت آن باشد 

این خود عین حقیقت بود براي عصرشان و براي جھانشان؛ یعني، اگر بتوان گفت، براي دو نوع بعدي از 
ھ، مانند گالیل(ھرگاه نبوغ بر چنان كشندي متولد شود » .لحاظ ترتیب كھ در زھدان زمان تشكیل یافتھ بود

، نیرویي براي ترقي خواھد بود، ولو آنكھ براي تسلي بھ تمامي بدبختي بھ ارمغان )فرانكلین، یا جیمزوات
ھاي  دوره. تاریخ جھان صحنة سعادت نیست«. نبوغ براي تأمین سعادتھاي جزئي و فردي نیست. آورد

تز  ھنگامي كھ آنتي -است ھاي ھماھنگي سعادت بھ منزلة صفحات سفیدي در آن تاریخ است، زیرا آنھا دوره
  .و تاریخ بھ خواب فرو رفتھ است» .در حال تعلیق است
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یا بكلي نابود . مانع عمده در تفسیر تاریخ بھ عنوان ترقي این حقیقت است كھ تمدنھا ممكن است بمیرند
وي گذشتة بشر را . اما ھگل مردي نبود كھ بگذارد چنان عوارضي دیالكتیك او را مختل كند. شوند

رومي، و مسیحي، و ترقیاتي در توالي آنھا  - شرقي، یوناني: كرد بھ سھ دوره تقسیم مي) مانگونھ كھ گفتیمھ(
شد؛ در دورة قدیم كالسیك،  در دورة شرقي، آزادي بھ یك نفر، بھ عنوان فرمانرواي مستبد، داده مي. آید مي

بخشید و  سیحیت، بھ ھر فرد روحي ميكرد؛ و در دورة م شد كھ از بردگان استفاده مي اي داده مي بھ طبقھ
دورة اخیر، بھ سبب تجارت برده، با مقاومت روبرو شد، ولي این . آمد درصدد آزاد كردن ھمھ برمي

ھگل آن شورش یا دو سال اول )  ١٨٢٢در حدود ( در این زمان. كشمكش در انقالب كبیر فرانسھ حل شد
  : انگیز مورد ستایش قرار داد طرزي شگفت  آن رابھ

و رویھمرفتھ جلو فكر و عقل . كرد،  اي درھم از امتیازات ارائھ نمي وضع سیاسي فرانسھ چیزي جز توده
تغییر لزومًا ھمراه با زورگویي بود، . گرفت، و بزرگترین فساد اخالقي و روحي بر آن حكمفرما بود را مي

انیون و اشراف با آن مخالفت درباریان و روح[گرفت  سازي بھ دست دولت انجام نمي زیرا كھ كار دگرگون
توانست در برابر  و چارچوب كھنة بیعدالتي نمي فكر حق قدرت خود را بھ كرسي نشاند، … ]. كردند مي

. تمام افراد متفكر در جشن و پایكوبي شركت جستند. طلوع روحي با شكوھي بود. حملة آن مقاومت كند
  . ذوق و شوقي روحاني جھان را پر كرده بود

اندازة كافي طرفدار حكومت جھاني بود   ماند، و ھگل ھنوز بھ خون را شستند، آثار مھمي باقي ميھاي  لكھ
كھ تصدیق كند كھ انقالب فرانسھ منافع قابل توجھي براي قسمت اعظم آلمان بھ ارمغان آورده است، مانند 

رویھمرفتھ، تجزیھ و … .موالنامة ناپلئوني، الغاي امتیازات فئودالي، توسعة آزادي، تعمیم حق تملك ا قانون
كار  كند كھ آن شخص محافظھ تحلیل ھگل از انقالب فرانسھ، در آخرین صفحات فلسفة تاریخ ثابت مي

  .مرعوب ایدئالھاي جواني خود را كال طرد نكرده بود

مذھب « . بھ عقیدة او، نقص عمدة انقالب فرانسھ این بود كھ مذھب را بھ صورت دشمن خود در آورده بود
این حرف بیھوده است كھ بگویند كشیشان ومذھب را از راه . ھ منزلة عالیترین و معقولترین كار عقل استب

ھاي  در نتیجھ، تظاھر كردن بھ ابداع و اجراي اساسنامھ» .اند كالھبرداري براي مردم و بھ سود خود ساختھ
  . »طور مستقل از مذھب،عاقالنھ نیست سیاسي بھ

بنا براین، مفھوم ذھني … كند داند تعریف مي ر آن، ملت آنچھ را كھ حقیقت مياي است كھ د مذھب حوزه«
  » .دھد خدا اساس كلي اخالق یك ملت را تشكیل مي

دولت اگر بھ خوبي تكامل یابد، » ].است[گیرد دولت  صورت خارجیي كھ روح بھ خود مي«برعكس، 
داد كھ عبارت است از ھنر، قانون، اساس و مركز سایر عناصر ذاتي حیات یك ملت را تشكیل خواھد «

  .گیرد دولت اگر بوسیلة مذھب تأیید و توجیھ شود، جنبة االھي بھ خود مي» .اخالق، مذھب، علم

كرد یك سیستم فلسفي بھ دست دھد كھ بھ وسیلة یك ضابطة اساسي توضیح بھ صورتي  ھگل كھ آرزو مي
شاگردانش پس از مرگ او تاریخ فلسفة او . ار بردك ھاي مختلف بھ واحد درآید، دیالكتیك خود را در زمینھ

بھ عقیدة او، سیستمھاي فلسفي باستاني مشھور و ناظر بر تجزیھ و تحلیل عمومي، . اش افزودند را بھ فلسفھ
پارمنیدس در . تحول مقوالت در منطق خود او شباھت داشت اي منطقي بود كھ اساسًا بھ ناشي از نتیجھ

ذیمقراطیس مادة برون . ورزید، و ھراكلیتوس در مورد شدن و تكامل و تغییر ميمورد بودن و ثبات تأكید 
ھر سیستمي، مانند ھر . دید و افالطون مثال درون ذات را؛ ارسطو سنتز آن دورا بھ دست داد ذات را مي

 مقولھ و ھر نسلي، سوابق خود را بھ آنچھ از پیشینیان گرفتھ بود افزود، بھ طوري كھ فھم كامل آخرین
آنچھ كھ ھر نسلي بھ عنوان علم و ابداع روحي عرضھ داشتھ است، « . گیرد سیستم ھمة آنھا را در بر مي

از آنجا كھ » .دھد را، تشكیل مي  را، جوھر روحي آن این توارث، روح آن. برد را بھ ارث مي  نسل دیگر آن
امل ھمة عقاید و ارزشھاي رود، ش فلسفة ھگل در سلسلة عظیم تخیالت فلسفي، آخرین فلسفھ بشمار مي

  .رود ، و اوج تاریخي و نظري آنھا بھ شمار مي)بھ عقیدة مؤلف آن(سیستمھاي مھم پیشین است 
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  مرگ و رجعت -۶

شمارة . عصر او تا مدني تقریبًا ھمان ارزش را براي او قائل بود كھ خودش آن را در نظر داشت
كوزن و میشلھ از  - افراد برجستھ: فزوني نھادشاگردانش، علیرغم طبع خشن و سبك پیچیدة او، رو بھ 

آمدند تا تجزیھ و تحلیلي را كھ وي براساس مقوالتش از  از نقاط دور مي - فرانسھ، ھایبرگ از دانمارك
در پاریس مورد تجلیل قرار گرفت؛ و در بازگشت بھ وطن  ١٨٢٧در . آورد مشاھده كنند جھان بھ عمل مي

عقاید مسلم وثابت او، براثر گسترش نھضتھاي  ١٨٣٠در . مل آوردگوتھ از وي استقبال شایاني بھ ع
، از وراء ١٨٣١الجرم از آن آشوبھا بھ انتقاد پرداخت و در . افراطي و آشفتگیھاي انقالبي، متزلزل شد

. ، كھ حاكي از ارتقاي دموكراسي در انگلیس بود، استمداد كرد»الیحة اصالح«دریاي مانش، براي الغاي 
كرد كھ مورد قبول علماي مذھبي پروتستان  اي بیان مي د را بتدریج طوري با عبارات تازهوي فلسفة خو

  .قرار گیرد

 ١۴ویك سالھ و ظاھرًا در كمال تندرستي بود گرفتار بیماري واگیردار وبا شد و در  ھگل كھ ھنوز شصت
مگاه فیشتھ بھ خاك گونھ كھ خواستھ بود در كنار آرا در برلین درگذشت، و او را ھمان ١٨٣١نوامبر 
شاگردانش، گویي براي تأیید وجود ابھام در نظریات محتاطانة استاد، بھ دو گروه مخالف تقسیم . سپردند

ھاي چپ  ھاي راست، بھ رھبري یوھان اردمان، كونوفیشر و كارل روزنكرانتس؛ و ھگلي ھگلي: شدند
ھا از لحاظ فضل و دانش برتري  تراس. یگ فویر باخ، داوید شتراوس، برونوباوروكارل ماركس -ولود

ھا در حملھ بھ مذھب و  چپ. از كتاب مقدس باال گرفت، رو بھ زوال نھادند» انتقادعالیتر«یافتند، ولي چون 
ھا نظر ھگل را در باب یكي دانستن خدا و عقل بھ این مفھوم  چپ. درست اعتقادي سیاسي شھرت یافتند

فویرباخ از قول ھگل . ع قوانین تغییرناپذیر و غیرشخصي ھستندتعبیر كردند كھ طبیعت و بشر و تاریخ تاب
؛ یعني عقل »اندازه دربارة خدا اطالع دارد كھ خدا دربارة خود در وجود بشر دارد بشر ھمان«گفت كھ  مي

ماركس، كھ ھگل را از . تواند دربارة قوانین عالم بیندیشد شود؛ بشر مي جھان فقط در بشر از خود آگاه مي
شناخت، حركت دیالكتیكي مقوالت را بھ تفسیر اقتصادي تاریخ تبدیل كرد كھ  ھاي آن استاد مي شتھطریق نو

شد؛ و سوسیالیسم بھ صورت سنتز  در آن جنگ طبقاتي جانشین قھرمانان، بھ عنوان عامل عمدة ترقي، مي
  .داري و تناقضات داخلي آن درآمد ماركس در سرمایھ

. ھاور عرصة فلسفي را فراگرفت، شھرت ھگل مدتي روبھ كاھش نھادھنگامي كھ ھیجانات طنزآمیز شوپن
رسید كھ مكتب ھگل در آلمان از  بھ نظر مي. فیلسوفان تاریخ در پیشرفت تحقیقات تاریخي از نظر افتادند

مكتگرت، و . اي.ام.گرین، جي. اچ. بین رفتھ است، ولي در انگلیس، بھ وسیلة جان و ادوارد كیرد، تي
  ھنگامي كھ . ت، جاني تازه گرفتبرنارد بوزنك

در این ضمن، سورن كیركگارد، كارل . قدرتپرستي ھگل راه را براي بیسمارك و ھیتلر ھموار ساختھ باشد
یاسپرس، مارتین ھایدگر، وژان پل سارتر در پدیده شناسي ذھن در جھان ظاھرًا فاقد ھدایت خداوندي شده 

  .و ھگل بھ صورت پدر تعمیدي اگزیستانسیالیسم درآمد اي نیرومند از رقابت بشر یافتند، بود جنبھ

این كشور . رود رویھمرفتھ عصر گوتھ و بتھوون و ھگل یكي از عالیترین ادوار تاریخ آلمان بھ شمار مي
سالھ حیات  در رنسانس و اصالح دیني بھ اوج عظمت خود رسیده یا نزدیك شده بود؛ ولي جنگ سي

ریختھ و روح آلمان را طي صدسال دیگر تقریبًا تا حد نومیدي افسرده اقتصادي و فرھنگي مردم را درھم 
بتدریج نیروي بومي آلمان، شكیبایي و بردباري زنان، مھارت صنعتگران، تھور بازرگانان، و . ساختھ بود

قدرت و عمق موسیقي این سرزمین آن را آماده ساخت كھ تأثیرات خارجي مانند آثار شكسپیر و شاعران 
نگلستان و دورة روشنگري و انقالب كبیر فرانسھ را اقتباس و آن را با سلیقھ و اخالق خود رمانتیك ا

آلمان شور و عصیانگري ولتر را تعدیل كرد، و او را بھ صورت گوتھ و ویالنت درآورد، . سازگار سازد
ي كارھاي رھایي بخش پاسخ داد، و راه را برا و روسو را بھ صورت شیلر و ریشتر؛ بھ ناپلئون با جنگ
  .بزرگ و متعدد مردم خود در قرن نوزدھم ھموار ساخت
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تمدن ھم اشتراك مساعي است و ھم رقابت؛ بنابراین چھ بھتر كھ ھر ملتي داراي فرھنگ، دولت، اقتصاد، 
انواع تشكیالت و حاالت گوناگون الزم بوده است تا روحیة . لباس، و آوازھاي مخصوص خود باشد

  فصل سي و سومیف و اروپایي بھ این صورت لط

  

  در پیرامون منطقة مركزي

١٨١٢- ١٧٨٩  

I – سویس  

. كرد این سرزمین خوشبخت لرزشھاي انقالب فرانسھ را با كمال صمیمیت بھ عنوان یك ھمسایھ احساس مي
-١٧۵٢(یوھانس فون مولر  -آزادیخواھان سویس از آن انقالب بھ منزلة دعوتي بھ آزادي استقبال كردند

را بھ منزلة بھترین روز تاریخ اروپا پس  ١٧٨٩ژوئیة  ١۴مشھورترین مورخ آن عصر، روز ، )١٨٩٠
ھنگامي كھ ژاكوبنھا زمام امور را بھ دست گرفتند، وي بھ دوستي . از سقوط امپراطوري روم اعالم كرد

یم شك شما با من در این تأسف سھیمید كھ در مجلس ملي، فصاحت مؤثرتر از عقل سل بي: چنین نوشت 
است، و شاید شما بیم داشتھ باشید كھ بھ سبب اشتیاق فوق العادة آنھا بھ سبب آزادي زیاده از حد، مطلقًا آزاد 

با وجود این، ھمیشھ چیزي براي ارائھ وجود خواھد داشت، زیرا این عقاید در ھر سري موجود . نشوند
  ».است

تزارویچ آلكساندر از افكار آزادیخواھانھ،  ، پس از انباشتن ذھن١٧٩۶فردریك سزار دو الآرپ كھ در سال 
بھ سویس، سرزمین بومي خود، بازگشتھ بود، بھ منظور تشكیل كلوپ ھلوتیك بھ پتراوكس و سایر 

كردند براندازند،  كوشیدند حكومت متنفذان را كھ بركانتونھا فرمانروایي مي شورشیان سویسي، كھ مي
ھا را دید، و بھ  گذشت، این جرقھ در ایتالیا، از سویس ميناپلئون، كھ پس از نخستین جنگ خود . پیوست

ھیئت مدیره توصیھ كرد كھ اگر علیھ فعالیتھاي ضد انقالبي مھاجران فرانسھ كھ اشراف سویس آنھا را پناه 
ھیئت مدیره ارزش . داده و تحت حمایت خود گرفتھ بودند اقدام كند، متفقین بسیاري بھ دست خواھد آورد

حاظ استراتژي ، در كشمكش میان فرانسھ و شاھزادگان آلماني تشخیص داد، الجرم قوایي سویس را، از ل
بھ كانتونھا فرستاد؛ ژنو را بھ خاك فرانسھ ضمیمھ كرد؛ حكومتھاي متنفدان را برانداخت؛ و با حمایت 

  ).١٧٩٨(پرشور انقالبیون بومي، جمھوري ھلوتیا را بھ عنوان تحت الحمایة فرانسھ تشكیل داد 

ریختند، تا اینكھ، بھ سبب بیم از ھرج  كردند و طرح كودتاھایي را بھ رقابت یكدیگر مي یكدیگر مشاجره مي
خواستند كھ قانون اساسي جدیدي بھ آنھا ارزاني ) كھ در آن زمان كنسول بود(و مرج و جنگ، از ناپلئون 

علي رغم نقایصش، بھترین «را نزد آنھا فرستاد كھ » قانون اساسي مالمزون« ١٨٠١وي نیز در . دارد
گرچھ سویس را بھ صورت تحت الحمایة » توانست در آن زمان داشتھ باشد قانوني بود كھ آن كشور مي

پس از مشاجرات داخلي دیگر، فدرالیستھا دولت جمھوري را برانداختند؛ ارتشي جدید . آورد فرانسھ درمي
ناپلئون در این امر دخالت كرد و نیرویي مركب  .تشكیل دادند؛ و در صدد تجدید حكومت، متنفذان برآمدند

گروھھاي متحارب بار دیگر از . از سي ھزار نفر بھ منظور برقراري مجدد و تسلط فرانسھ بھ آنجا فرستاد
و این سندي بود كھ بھ جمھوري  - را تنظیم كرد» سند وساطت«وي نیز . ناپلئون خواستند كھ وساطت كند

یون سویس را اساسًا بھ صورتي كھ امروز وجود دارد بنیان نھاد، با این فرق ھلوتیا پایان داد، و كنفدراس
علي رغم این تحمیل، قانون . اي بھ كمك ارتش فرانسھ بفرستد كھ آن دولت ھمچنان موظف باشد ساالنھ عده

  .نامیدند» بازگردانندة آزادي«اساسي خوبي بود، و كانتونھا ناپلئون را 
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نھ وسایل فراھم بود، نھ تعداد : گاه خوبي براي نوابغ نبود لي خود، جلوهاما سویس با وجود مناظر عا
چند تن از نویسندگان، ھنرمندان و دانشمندانش درصدد یافتن خطھ و . مستمعین زیاد و چشمگیر

-١٧٧٨(یوھان فوسلي براي نقاشي بھ انگلیس رفت؛ اوگوستن دوكاندول . سرزمینھاي بزرگتري برآمدند
) ١٨٢٧-١٧۴۶(یوھان پستالوتسي . بندي گیاھان كمك كرد نسھ شد و بھ شرح و طبقھرھسپار فرا) ١٨۴١

در  ١٨٠۵در . در آنجا ماند و بھ سبب تجاربش در امر آموزش و پرورش توجھ اروپا را بھ خود جلب كرد
در این مدرسھ روش آموزش مبتني بر این اصل بود كھ، . روزي بھ وجود آورد اي شبانھ ایوردون مدرسھ

قل در مورد جوانان، عقاید فقط زماني مفھوم خواھد داشت كھ با اشیاء واقعي مربوط باشد، و تربیت الا
آن مدرسھ . كودك از طریق فعالیتھا و پس دادن درس بھ طور گروھي، بھترین نتیجھ را خواھد داد

ریكا اثر آموزگاراني را از چندین كشور بھ سوي خود جذب كرد، و در تربیت ابتدایي در اروپا و آم
  .گذاشت؛ فیشتھ آن را بھ صورت عنصري در نقشة خود براي تجدید جواني ملي درآورد

یوھانس فون مولر بیست و دو سال از عمر خود را صرف نوشتن كتاب عظیمي كرد تحت عنوان تاریخ 
و ھم رساند؛ این اثر، گرچھ ناقص است، ھم از لحاظ مفاد  ١۴٨٩كنفدراسیون سویس، و فقط آن را تا سال 

برتري آن باعث شد كھ نویسندة آن لقب تاسیت . از لحاظ سبك بھ صورت كتابي كالسیك باقي مانده است
سویسي داده شود؛ ستایش آن از كانتونھاي قرون وسطي، بھ انضمام پیروزیھاي نظامي، در ایجاد غرور 

نامة مشھوري را در اختیار اي نقش كرده است طرح نمایش اي كھ از ویلھلم تل افسانھ ملي مؤثر بود؛ و قصھ
، مولر در سن پنجاه و ھشت سالگي، شروع بھ نوشتن یك تاریخ عمومي كرد تحت ١٨١٠در . شیلر گذاشت

عنوان بیست و چھار كتاب راجع بھ تاریخ عمومي، محبوبیت كتاب نزد آلمانھا موجب آن شد كھ مولر بھ 
  آلمان

ھ كاتولیك بود درآمد؛ در دستگاه صدارت عظماي در اینجا بھ خدمت امیر برگزینندة ماینتس ك. برود
امپراطوري در اتریش كار كرد؛ و سرانجام، بھ عنوان مدیر آموزش و پرورش وستفالن، كھ زیر نظر 

: ھنگامي كھ درگذشت، مادام دوستال دربارة او نوشت. برد شد، بھ سر مي ژروم بوناپارت اداره مي
گویي بیش . … د این ھمھ حقایق و تواریخ را در خود جاي دھد توان تصور كرد كھ مغز یك نفر بتوان نمي«

  » .از یك نفر از میان، رفتھ است

را ) ١٨۴٢- ١٧٧٣(بعد از او، از لحاظ كوشش در راه تاریخنویسي، باید ژان شارل لئونار دوسیسموندي 
رھایي از مصایب و وي كھ در ژنو تولد یافتھ بود، براي . ذكر كرد كھ ندیم ملتزم ركاب مادام دوستال بود

خشونتھاي انقالبي، بھ انگلیس و سپس بھ ایتالیا گریخت و سرانجام بھ ژنو، كھ دوباره آرام شده بود، 
با ژرمن مالقات كرد و ھمراه او بھ ایتالیا رفت و بعدھا مكرر بھ سالن او در كوپھ كھ  ١٨٠٣در . بازگشت

كتاب شانزده جلدي او تحت . با وجدان دانشمندي نوشت، ولي زیاد مي. در آن حدود بود رفت و آمد مي كرد
در الھام بخشیدن بھ ماندزوني، ماتسیني، ) ١٨١٨-١٨٠٩(عنوان جمھوریھاي ایتالیا در قرون وسطي 

بیست و سھ سال در راه تألیف تاریخ فرانسویان . كاوور، و سایر رھبران نھضت ریسور جیمنتو مؤثر افتاد
  .كرد ي ویك جلدي مدتھا با اثر میشلھ، از لحاظ شایستگي رقابت مياین كتاب س. رنج برد) ١٨۴۴-١٨٢١(

، از انگلیس دیدار كرد؛ از وضع بیرحمانة اقتصادي آن چنان متأثر شد كھ كتابي تحت ١٨١٨بار دیگر، در 
وي . عنوان اصول جدید اقتصاد سیاسي، كھ از لحاظ پیشگویي بسیار جالب توجھ بود، نوشت و انتشار داد

كرد كھ علت اساسي بحران اقتصادي انگلیس عقب افتادن قدرت خرید مردم  اب چنین استدالل ميدر این كت
شد؛ بھ  رفت این عقب افتادگي ھم بتدریج زیادتر مي از محصول بود؛ و ھرچھ اختراع و صنعت پیشتر مي

تا زماني كھ نظام شد كھ ،  نیز متذكر مي. عقیدة او یكي دیگر از علل این عقب افتادگي مزد كم كارگران بود
  .اقتصادي تغییر نكند، بحرانھاي مشابھي در مورد كاھش مصرف پیش خواھد آمد

قوانین مخالف با . رفاه مردم باید ھدف عمدة دولت باشد. نظرات سیسموندي بھ طرز وحشتناكي افراطي بود
. استثمار بركنار بمانند كارگران باید در مقابل بیكاري بیمھ شوند و از. ھاي كارگري باید لغو شود اتحادیھ

ثروتمندان باید از … عمل ھمزمان حرص و طمعھا شود؛ «مصالح ملت یا جامعة بشري نباید قرباني 

pymansetareh@yahoo.com



سیسموندي، با وجود این ماركسیسم قبل از ماركس، سوسیالیسم » .حرص و طمع طبقة خود محفوظ بمانند
  ین نظام ھم قدرت رد كرد، زیرا در ا) شد كھ در آن زمان كمونیسم نامیده مي(را 

II – سوئد  

توانست از انقالب كبیر فرانسھ، الاقل در نخستین مراحل آن، استقبال كند؛ زیرا در سراسر دورة  سوئد مي
روشنگري سوئدي در قرن ھجدھم، افكار سوئدیھا با فرانسویان ھماھنگ، و خود پادشاه، گوستاوسوم 

اما گوستاو اعتنایي بھ . ران ولتر بودفرزند عصر خرد و از ستایشگ) ١٧٩٢- ١٧٧١سلطنت از (
كرد؛ یك حكومت سلطنتي نیرومند را در اوضاع و احوال آن روز تنھا شق دیگر حكومت  دموكراسي نمي

وي اتاژنروي فرانسھ . دانست كھ نسبت بھ امتیازات سنتي خود تعصب داشتند در برابر اشراف زمیندار مي
دانست، و در كشمكش روزافزون این ھیئت با لویي  رضي ميرا مجموعة متشابھي از مالكان ا) ١٧٨٩مھ (

دید، بدین ترتیب، گوستاو آزادیخواه و روشنفكر خود را  شانزدھم خطري اساسي براي ھمة پادشاھان مي
ھایي براي نجات جان  ھنگامي كھ سرگرم طرح نقشھ . رھبر اتحادیة اول علیھ انقالب كبیر معرفي كرد

او را با تیر  ١٧٩٢مارس  ١۶ز اشراف سوئد توطئة قتل او را چیدند، و در لویي شانزدھم بود، بعضي ا
ادامھ  ١٨١٠مارس درگذشت، و سوئد وارد یك دورة ھرج و مرج سیاسي شد كھ تا  ٢۶وي در . زدند
  .یافت

وي وارد اتحادیة سوم علیھ . براي سوئد سعادت آمیز نبود) ١٨٠٩-١٧٩٢(دورة سلطنت گوستاو چھارم 
اي بھ دست ناپلئون براي تصرف پومران و شترالزوند، آخرین  و این امر خود بھانھ) ١٨٠۵(فرانسھ شد 

یك ارتش روسي از خلیج بوتني از روي یخ گذشت و استكھلم را  ١٨٠٨در . متصرفات سوئد در اروپا، داد
گوستاو چھارم را از  ریكسداگ. تھدید كرد، و سوئد مجبور شد كھ فنالند را بھ ازاي بھاي صلح واگذار كند

سلطنت خلع و قدرت اشراف را دوباره برقرار كرد؛ و عم پادشاه را، كھ در آن زمان شصت و یك سال 
پادشاھي انتخاب  بھ) ١٨١٨- ١٨٠٩سلطنت از (النفس بود، با لقب كارل سیزدھم  داشت و مردي آرام و سلیم

مآال ریكسداگ از . بایست وارثي براي تاج و تخت انتخاب شود الجرم مي. كارل بدون فرزند بود. كرد
باتیست برنادوت اجازه دھد كھ بھ  - ناپلئون خواست كھ یكي از با كفایت ترین سرداران خود، بھ نام ژان

فقت كرد، احتماال بھ این امید كھ ھمسر ناپلئون با این درخواست موا. عنوان ولیعھد سوئد انتخاب شود
نفوذ فرانسھ را در سوئد  - برنادوت كھ روزگاري نامزد ناپلئون و اكنون خواھر زن ژوزف بوناپارت بود

  .با لقب كارل یان بھ ولیعھدي سوئد رسید ١٨١٠از این رو، برنادوت در . مستقر خواھد كرد

  وئد ھمچنان با پیشرفت آموزش و ھاي سیاسي و حكومتي، روح س صرف نظر از این جنبھ
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  موزة لوور، پاریس. لویي ھجدھم: نقاشي با مركب چین اثر ژان ـ باتیست ایزابھ

ھاي  دانشگاھھاي اوپساال، آبو، ولوند در زمرة بھترین دانشگاه. پرورش، علوم، ادبیات، و ھنر ھمگام بود
وي . یكي از پایھ گذاران شیمي جدید بود) ١٨۴٨- ١٧٧٩(یونس یاكوب برزلیوس . رفت اروپا بھ شمار مي

با بررسي دقیق حدود دو ھزار جسم مركب موفق بھ یافتن وزنھاي اتمي شد كھ بھ مراتب از وزنھاي اتمي 
ھمچنین . برقرار شد ١٩١٧دالتن دقیقتر بود، و فرق كمي با جدولي داشت كھ بھ طور بین المللي در 

در روش نامگذاري شیمیایي الووازیھ تجدید . بار مجزا كرد بسیاري از عناصر شیمیایي را براي نخستین
اي در كار آورد كھ  در عمل شیمیایي الكتریسیتھ بررسیھاي جالبي كرد و سیستم دو گانھ. نظر بھ عمل آورد

كتاب درسیي كھ در . در تركیبات شیمیایي، عناصر را از لحاظ الكتریسیتھ مثبت و منفي نشان مي داد
آغاز كرد تا یك نسل بعد بھ صورت  ١٨١٠و گزارش ساالنھ كھ انتشار آن را در منتشر ساخت  ١٨٠٨

  .انجیل شیمیدانھا بود

فوسفوریستھا، كھ نام خود را از : اي شاعر وجود داشت كھ بھ دو مكتب رقیب تقسیم شدند در سوئد بھ اندازه
دادند؛ و  لماني را اشاعھ ميمجلة خویش موسوم بھ فوسفوروس گرفتھ بودند، و افكار رازورانة رمانتیسم آ

  .كردند گوتیكھا كھ عودھاي خود را با موضوعات قھرماني ساز مي

اسیاس تگنر كار ادبي خود را در مكتب گوتیكھا آغاز كرد، ولي ضمن پیشرفت بھ اندازه اي حوزة خود را 
بود، ھفتسالھ تولد یافتھ  ١٧٨٢وي كھ در . گسترش داد كھ ھمة مكاتب شعري سوئد را در خویش گردآورد

وسھ سالھ بود كھ  بود كھ انقالب كبیر فرانسھ روشنایي و گرماي خود را در اروپا پخش كرد، و ھنوز سي
 ١٨١١وي بھ مقامات ارجمند رسید؛ و در . ویك سال دیگر عمر كرد تگنر سي. ھلن شد  ناپلئون عازم سنت

شاعر در این شعر . ھ وي اعطا كرداي بھ مناسبت شعر او بھ نام سوئا ب آكادمي سلطنتي سوئد جایزه
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سپس بھ اتحادیة . معاصران خود را بھ سبب قصورشان در حفظ رسوم نیاكانشان بھ باد انتقاد گرفتھ بود
در سي سالگي . گوتیكھا پیوست و فوسفوریستھا را بھ عنوان افراد ضعیف رمانتیك مورد مسخره قرار داد

ھل دو سالگي اسقف وكشر شد، و در چھل و سھ سالگي استاد زبان یوناني در دانشگاه لوند، و در چ
  .مشھورترین منظومة ادبیات سوئد را انتشار داد) ١٨٢۵(

بعضي از منتقدان . ھاي نورس كھن اقتباس شده است ساگاي فریتیوف یك سلسلھ داستان است كھ از افسانھ
ولي شكوه : م دست برداردتوانست از روش مرسو شاعر نمي - دانند حماسھ را آمیختھ با لفاظي زیاد مي

بیست و یك ترجمھ بھ انگلیسي و  ١٨٨٨اشعار غنایي باعث قبول پرشور آن حتي در خارج شد، و تا سال 
  .نوزده ترجمھ بھ آلماني از آن انتشار یافت

گفت  ظاھرًا تگنر سالمتي خود را در راه سرودن این منظومھ از دست داد؛ از آن پس ھم گاه گاھي شعر مي
در آغاز اگر چھ آزادیخواه بود، ولي روش . آنھا را بھ زني متأھل از ساكنان وكشر اھدا كرد و یكي از
در . كارانة شدیدي در پیش گرفت و وارد مباحثات پرشوري با اقلیت آزادیخواه ریكسداگ شد محافظھ
. دسرو پس از یك سكتة ناقص، گرفتار اختالل حواس شد، و در طي آن ھمچنان شعرھاي خوب مي ١٨۴٠

  .اتفاق افتاد ١٨۴۶وفات او در وكشر بھ سال 

   

  

  )آرشیو بتمان(اسیاس تگنر 
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السلطنھ كارھا را  در این ضمن، كارل سیزدھم چون دائمًا بیمار بود، ولیعھدش كارل یان بھ عنوان نایب
نسبت  -پس از چندي مجبور شد میان دو وفاداري. گرفت كرد و مسئولیتھاي دولتي را بر عھده مي اداره مي

از آنجا كھ دولتھا نیز . یكي را انتخاب كند -یا میھني كھ آن را برگزیده بود] فرانسھ[بھ كشور بومي خود 
دھند حریص ھستند و پاھاي كاذب چسبان خود، یعني ارتش را  ھمچون شھرونداني كھ آنھا را تشكیل مي

. نگریست ایة خود با چشم طمع ميفرستند، دولت سوئد نیز بھ نروژ ھمس براي ربودن اشیاء لذیذ بیرون مي
ولیعھد سوئد بھ . دانست بھ بعد آن سرزمین را متعلق بھ خود مي ١٣٩٧ناگفتھ نماند كھ دانمارك از سال 

ناپلئون القا كرد كھ چنانچھ موافقت فرانسھ با تصرف نروژ بھ دست سوئد اعالم دارد، دوستي میان سوئد و 
ًا ناپلئون نپذیرفت، زیرا كھ دانمارك یكي از باوفاترین متفقین او طبیعت. فرانسھ را استحكام خواھد بخشید

ناپلئون دوباره پومران سوئد را بھ این بھانھ كھ كاالھاي بریتانیایي را با نقض  ١٨١٢در ژانویة . بود
آورد  یان بھ روسیھ روي محاصرة بري وارد خاك خود كرده است، بھ تصرف خود درآورد ولیعھد كارل 

دولت ھم ممنوعیت كاالھاي مزبور را نادیده گرفتھ بود؛ روسیھ با تصرف نروژ بھ توسط سوئد كھ چھ این 
اي بست  سوئد با روسیھ عھدنامھ ١٨١٢در آوریل . موافقت كرد، و سوئد تسلط روسیھ را بر فنالند پذیرفت

  .و بنادر خود را بھ روي تجارت بریتانیا بازگذاشت

لئون ضمن حركت بھ مسكو مشغول پذیرایي از پادشاھان در درسدن این بود وضع سوئد در زماني كھ ناپ
  .بود

III – دانمارك  

رژیم  ١٧٧٢خبر مربوط بھ سقوط باستیل دانماركیھا را چندان تحریك و ناراحت نكرد؛ زیرا آنھا خود در 
 ارباب و رعیتي و شكنجة قضایي را از بین برده، قانون دادگاھھا و پلیس را اصالح كرده، فساد و

سوءاستفاده را از ادارات زدوده، آزادي ھمة مذاھب را اعالم داشتھ، و بھ تشویق ادبیات و ھنر پرداختھ 
دانماركیھا خانوادة سلطنتي خود را در كشمكشھاي طبقاتي و جریانات سیاسي موجب ثبات . بودند

ت آزادیخواھانھ حمایت كھ مانند پادشاھان خود آنھا از اقداما –دانستند؛ و ھنگامي كھ لویي شانزدھم  مي
مورد حملة عوام پاریس قرار گرفت و بھ وسیلة مجلس انقالبي بھ مرگ محكوم شد، دانماركیھا با  - كرد مي

ناپلئون بھ سبب متوقف ساختن انقالب و . خواھند پادشاه خود ھمعقیده شدند كھ چنین وجد و نشاطي را نمي
و دانمارك حاضر نشد در اتحادیة علیھ بوناپارت اعادة نظم بھ فرانسھ بزودي مورد عفو قرار گرفت، 

  .شركت كند

برعكس، دولت دانمارك با این ادعاھاي وزارت دریاداري بریتانیا، كھ ناخدایانش حق دارند وارد كشتیھاي 
ناخداھاي  ١٨٠٠و  ١٧٩٩در سالھاي . عازم فرانسھ شوند و بھ جستجوي قاچاق بپردازند، مخالفت كرد

  بریتانیایي در چندین مورد 

ر آنھا مقاومت ورزیده بودند دستگیر و در یك بندر فرماندة كشتي ھفت بازرگان دانماركي را كھ در براب
، تزار پاول اول پادشاھان پروس و سوئد و دانمارك را دعوت ١٨٠٠در اوت . انگلیسي نگاه داشتھ بودند

كرد كھ براي مقاومت در برابر تجسس كشتیھاي بیطرف از طرف انگلیسیھا، بھ اتفاق او در دومین اتحادیة 
، چھار دولت بالتیك اعالمیة اصولي را بھ امضاء ١٨٠٠دسامبر  ١٨- ١۶در روزھاي  .جویندمسلح شركت 

  .رساندند و موافقت كردند كھ بھ دفاع از آن بپردازند

تواند در سواحل ملتھاي متحارب از بندري بھ بندر دیگر آزادانھ رفت و آمد  كھ ھر كشتي بیطرف مي)  ١(
از [كاالھاي متعلق بھ اتباع دولتھاي متحارب، بھ استثناي قاچاق، بر روي كشتیھاي بیطرف، ) ٢(كند؛ 

..  .طنتي یا امپراطورياظھارات افسر فرماندة كشتي یا كشتیھاي نیروي سل) ۵..( .معاف است؛] بازرسي
  . مبني بر این كھ سفاین او حامل كاالھاي قاچاق نیست براي ممانعت از بازرسي كافي است
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پاول اول از فرانسھ دعوت كرد كھ بھ اتفاق روسیھ بھ . ناپلئون مسرت خود را از این اعالمیھ اظھار داشت
اي  كرد كھ كشمكش بھ نقطھ نگلیس احساس ميا. ھندوستان حملھ كند و تسلط انگلیسیھا را از آنجا براندازد

بحراني رسیده است، زیرا ناوگان مجموعة دولتھاي بیطرف و فرانسھ ممكن است بر سیادت بریتانیا بر 
دولت بریتانیا بھ این . دریاھا پایان دھد؛ و آن سیادت ظاھرًا تنھا مانع در راه حملة ناپلئون بھ انگلیس بود

گان دانماركي را تصرف یا خراب كند یا ناوگان روسي را؛ و ناوگان دانماركي نتیجھ رسید كھ یا باید ناو
اي مقدماتي بھ روسیھ ناوگان بریتانیا را در معرض حملھ خطرناكي از پشت سر  ارجح است زیرا حملھ

  .قرار خواھد داد

ستور ترك ، یك ناوگان بریتانیایي، تحت فرمان سرھاید پاركر، یارماث را با این د١٨٠١مارس  ٢١در 
كرد كھ بھ كپنھاگ برود و از دانمارك بخواھد كھ از اتحادیة بیطرفي مسلح بیرون آید؛ و چنانچھ این كشور 

دریابان ھوریشیو نلسن چھل و دو سالھ كھ بعد از او . امتناع ورزد، ناوگان دانمارك را تسخیر یا نابود كند
برد، مضافًا بھ اینكھ پاركر شصت و دو  ج ميمقام فرماندھي را داشت از اینكھ زیر دست پاركر بود رن

  .سالھ بسیار محتاط و محافظھ كار بود و این خصوصیات مطلقًا با خلق و خوي نلسن سازگار نبود

جزیره  مارس بھ ساحل غربي یوالن رسیدند، و با احتیاط بھ طرف شمال رفتھ خود را بھ گوشة شبھ ١٧در 
را اختیار كرده پس از عبور از خلیج بزرگ كاتگات خود را در سكاژراك رسانیدند؛ سپس مسیري جنوبي 

در (و ھلسینگور ) در سوئد(پس از گذشتن از تنگة باریك میان ھلسینگبورگ . بھ جزیرة شالن رسانیدند
  گذشتند، ) السینور در نمایشنامة ھملت اثر شكسپیر) (دانمارك

پیشرفتھ، خود را بھ نزدیكي كپنھاك و  بریتانیا از بین نرفت و بھ طرف جنوب در داخل تنگة اورسوند
رویاروي كشتیھاي دانماركي رسانید؛ این ناوگان عبارت بود از ھفده كشتي كھ از شمال تا جنوب صف 

  .كشیده بود و ھر یك بیست تا شصت و چھار توپ داشت

روند  فرو ميدریاساالر پاركر بھ این نتیجھ رسید كھ كشتیھاي بزرگتر او كھ بیش از كشتیھاي نلسن در آب 
. توانند وارد این تنگة كم عمق شوند، زیرا این خطر را خواھند داشت كھ بھ گل بنشینند و از بین بروند نمي

نلسن پس از آنكھ مركز فرماندھي خود را از كشتي سنت جورج بھ كشتي فیل انتقال داد، با بیست و یك 
نبرد . ھاي دانماركي قرار داد ابر كشتیھا و قلعھكشتي سبكتر وارد تنگھ شد، و آنھا را بھ طور مستقیم در بر

اي خرابي یا مرگ بھ  از فاصلھ اي چنان نزدیك صورت گرفت كھ تقریبًا ھر گلولھ) ١٨٠١آوریل  ٢(
دانماركیھا با دلیري معمول خود جنگیدند و انگلیسیھا با انضباط معمول و دقت تیراندازي . ھمراه داشت

وضع نلسن چنان خطرناك بھ نظر . شتي كھ در نبرد شركت جست درمانده شدتقریبًا ھر ك. تعلیم یافتھ خود
را براي نلسن فرستاد كھ خود را از » ٣٩عالمت شماره «آمد كھ دریاساالر پاركر عالمت مشھور بھ  مي

. بر طبق یك روایت انگلیسي، نلسن بھ آن عالمت نگریست. معركھ كنار بكشد و بھ اورسوند عقبنشیني كند
دوربین را بھ روي چشم كور خود نھاد؛ در ھر صورت بعدھا سوگند خورد كھ عالمت دستور  ولي عمدًا

  .باري وي مبارزه را ادامھ داد. عقبنشیني را ھرگز ندیده بود

نلسن پیشنھاد . بھ نتیجھ رسید؛ كشتیھاي دانماركي یكي پس از دیگري آسیب دیده غرق شدند» قمار بزرگ«
ھم بھ دیپلماسي متوسل شد و ھم بھ جنگ، بھ ) مانند ناپلئون(نلسن . ار گرفتآتش بس داد، و مورد قبول قر

این . السلطنة دانمارك كھ ولیعھد آن كشور ھم بود در میان نھد ساحل رفت تا شرایط صلح را با نایب
؛ اتحادیة بیطرفي مسلح در حال انحالل )١٨٠١مارس  ٢٣(شاھزاده خبر قتل تزار پاول اول را شنیده بود 

دولت بریتانیا توافق نلسن را تأیید كرد، و او با فتح و . فردریك حاضر شد كھ از آن كناره گیري كند. دبو
تا در ترافالگار ) ١٨٠۵(وي ھمچنان مورد احترام بود تا آنكھ ملت او را فراخواند . فیروزي جدید بازگشت

  .تسلط بریتانیا را بر دریاھا حفظ كند

طي شش سال بعد، . د، و انگلیس در محترم شمردن او بھ بقیة اروپا پیوستدانمارك بھ حیات خود ادامھ دا
كھ بر دریاھاي  -بریتانیاي كبیر و روسیھ -آن كشور سلطنتي كوچك كوشید كھ بیطرفي خود را میان ملتھا
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آمیز  سو، و قواي فرانسھ كھ در سرزمینھاي مجاور آن شبھ جزیرة مخاطره مجاور مسلط بودند از یك
بتدریج دانماركیھا بھ طرفداري از ناپلئون تمایل یافتند، ولي از . كرد از سوي دیگر، حفظ كند يپاسداري م

ناپلئون پس از عھدنامة . تقاضاي مكرر او در مورد یك جانبداري قاطعانة بیشتر، رنجیده خاطر بودند
  ي انگلیسي، و تیلزیت، پیامي براي دولت دانمارك فرستاد و در مورد ممنوعیت كامل از ورود كاالھا

، دولت بریتانیا تصمیم گرفت از موقعیت استفاده كند، و ناوگاني عظیم با ١٨٠١در این ھنگام، مانند سال 
ضمنًا مقاصد صلح طلبانة خود ). ١٨٠٧ژوئیة  ٢۶(بیست و ھفت ھزار سرباز بھ آبھاي دانمارك بفرستد 

را متقاعد ساخت كھ ناپلئون درصدد  اما جورج كنینگ وزیر خارجة انگلیس دولت خود. را ابراز داشت
است از نیروي دریایي دانماركي بھ عنوان بخشي از ناوگاني استفاده كند كھ در اسكاتلند یا ایرلند پیاده 

ژوئیھ، كنینگ بھ نمایندة بریتانیا در دانمارك دستور داد كھ ولیعھد دانمارگ را آگاه  ٢٨در . خواھد شد
بیر الزم است كھ دانمارك با انگلیس متفق شود و نیروي دریایي خود را سازد كھ براي امنیت بریتانیاي ك

كشتیھاي انگلیس بي درنگ شالن . ولیعھد نپذیرفت و درصدد مقاومت برآمد. در اختیار این كشور بگذارد
شھر از طرف . را در محاصره گرفتند، و قواي انگلیس حلقة محاصره را در پیرامون كپنھاگ تنگتر كرد

 ٧، با چنان نتیجة وحشت انگیزي كھ در )١٨٠٧ستامبر  ۵- ٢(یا مورد بمباران قرار گرفت خشكي و در
سپتامبر دانماركیھا ھمة ناوگان خود را، كھ عبارت بود از ھجده كشتي صف مقدم، ده كشتي جنگي بادبان 

ز آن پس تا اما دانمارك ھمچنان بھ مبارزه ادامھ داد، و ا. دار و چھل و دو كشتي كوچكتر، تسلیم كردند
  .با فرانسھ متحد شد ١٨١٣

دانماركیھا در علم و تحقیق و ادبیات و ھنر سھمي  -و غالبًا بر اثر الھام گرفتن از آنھا –در میان جنگھا 
كشف كرد ھرگاه جسمي حامل جریان برق بھ ) ١٨١۵-١٧٧٧(ھانس كریستیان اورستد . قابل توجھ داشتند

گیرد،  كند و در امتدادي عمود بر سیم قرار مي ، عقربھ حركت ميموازات یك عقربة مغناطیسي قرار گیرد
لفظ اورستد بزودي وارد ھمة زبانھاي اروپایي و آمریكایي شد تا واحد نیرو را در یك حوزة مغناطیسي 

  . نشان دھد، اورستد طي سي سال تجربھ، علم برقاطیس را بنیان نھاد

ز عھده برآمد كھ یك عالم االھیات آزادیخواه، یك نیكوالي گرونتویگ طي ھشتاد ونھ سال عمر خود ا
ھاي نورس و ادبیات  اسقف، یك فیلسوف، یك مورخ، یك معلم با ابتكار، و یك راھگشا در بررسي افسانھ

ایالتي در [اي حماسي و آوازھا و سرودھایي باشد كھ ھنوز در سكونھ  آنگلوساكسون، و مؤلف منظومھ
  .محبوبیت دارد] سوئد

این عصر برجستھ داراي تئاتري پرھیجان بود، كھ كمدیھاي آن ادعاھاي اجتماعي را بھ باد  دانمارك در
امتیازات طبقاتي را » فونھا و فانھا«در ) ١٨١۴- ١٧۵٨(انتقاد گرفت؛ از این رو پیتر آندریاس ھایبرگ 

و در آنجا در اي دشمن براي خود تراشید كھ مجبور شد بھ پاریس پناھنده شود،  مسخره كرد، و بھ اندازه
وي فرزندي براي آیندگان بھ جاي نھاد و بھ نام . وزارت امور خارجھ زیر نظر تالران بھ كار پرداخت

  .كھ در عصر بعد بر تئاتر دانمارك تسلط داشت) ١٨۶٠-١٧٩١(یوھان لوذوي ھایبرگ 

و زبان را نادیده در این زمان ادبیات دانماركي الاقل دو شاعر پرورد كھ عالقھ و شھرتشان مرزھاي ملیت 
ھم داراي اخالقي جالب بود و ) ١٨٢۶-١٧۶۴(ینس ایمانوئل باگسن . گرفت و در سراسر جھان پخش شد

  دوك آو . ھم سبكي دلپذیر

ینس باویالنت، شیلر، ھردر، وكلوپشتوك مالقات، تمایالت رمانتیك روسو را . بھ آلمان و سویس پرداخت
در مكتب كانتي كھ در آن موقع بر فلسفة آلماني سیطره . كرد احساس، و از انقالب فرانسھ اظھار مسرت

سرگشتگیھاي جسمي و روحي خود را در البیرنتھاي . داشت مستغرق شد، و نام كانت را بھ نام خود افزود
ھاي الرنس سترن رقابت  ، كھ از لحاظ طنز و احساس با نوشتھ)١٧٩٢(شاعري سرگردان نقل كرد 

از . ارك، شوق زندگي پرھیجان و ایمار و پاریس او را بھ فرانسھ كشانیددر بازگشت بھ دانم. كرد مي
در فرانسھ زیست، و ناپلئون را در حال تبدیل آزادي بھ نظم، و جمھوري بھ امپراطوري،  ١٨١١تا  ١٨٠٠
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اي پر روح تحت عنوان روح و خود او انتشار داد كھ در آن، با بذلھ گویي  منظومھ ١٨٠٧در . نظاره كرد
آلھاي كالسیك نظم، راستي، و اعتدال و شور رمانتیك، آزادي، تخیل،  ، سرگشتگي خود را میان ایدهزیركي

اي علیھ  دو سال بعد، وارد جنگ خستھ كننده. بھ استادي دانشگاه كیل رسید ١٨١١در . و میل بررسي كرد
  .بزرگترین شاعران دانمارك شد

پدرش سریدار . العاده سعادتمندي داشت فوق روزگار جواني) ١٨۵٠-١٧٧٩(آدام گوتلوب اولنشلیگر 
آن كودك بھ جاي زمین بازي، باغ و بھ جاي تاالر ھنر، گالري ھنري و بھ . قصري در حومة شھر بود

قوة تخیلش او را بر آن داشت كھ ھنرپیشھ شود، ولي دوستش ھانس . جاي مدرسھ، داراي كتابخانھ بود
ضمن بمباران ناوگان و پایتخت بھ توسط انگلیسیھا در . كشاند كریستیان اورستد او را بھ دانشگاه كپنھاك

) ١٨٠٢اشعار، (سرانجام با دیگتھ . زنده ماند، و تحت تأثیر ھنریك شتفنس فیلسوف نروژي واقع شد ١٨٠١
  .سبك رمانتیك را در ادبیات دانمارك برقرار ساخت

اي از اشعار غنایي بود كھ  آن مجموعھپیشرفت كرد، و ) ١٨٠٣(ھاي شاعرانھ  وي در پھنة ادبیات با نوشتھ
كلیساي رسمي این اثر را بھ عنوان مذھب . شمرد زندگي مسیح را با تغییرات ساالنة طبیعت ھمانند مي

وحدت وجودي و نوعي بدعت در دین دانست؛ ولي دولت دانمارك كمكي مالي جھت مسافرت بھ آلمان و 
قات كرد، و شاید از او سرمشق گرفت كھ جلو احساسات با گوتھ مال. ایتالیا و فرانسھ در اختیار گذاشت

. ، با شعري حماسي بھ اساطیر اسكاندیناوي روي آورد)١٨٠٧(در اشعار شمالي . رمانتیك خود را بگیرد
این شعر در تعریف مسافرتھاي تور، خداي نورسھا، با درامي دربارة ھوكون یارل است كھ در نروژ از 

ھنگامي كھ . نبردي بي نتیجھ علیھ گسترش عیسویت شركت جستحكومت كرد و در  ٩٩۵تا  ٩٧٠
  .، بھ عنوان بزرگترین شاعر دانمارك مورد استقبال قرار گرفت)١٨٠٩(اولنشلیگر بھ كپنھاگ بازگشت 

ینس باگسن . وي از محبوبیت خود براي انتشار یك سلسلھ آثاري كھ آنھا را بھ شتاب نوشتھ بود استفاده كرد
اي درگرفت كھ  مشاجره. عنوان تولیدات پست و ناشي از بي مباالتي محكوم دانست علنًا آنھا را بھ

اما دوستانش از او با حرارت دفاع كردند و باگسن را در دوئلي بھ . اولنشلیگر در آن زیاد شركت نجست
  در این ضمن،. صورت بحث بھ زبان التین بھ مبارزه طلبیدند
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  )آرشیو بتمان(آدام گوتلوب اولنشلیگر : ابلویي اثر ریپنھاوزنھانسن از روي ت. پي. حكاكي اثر اچ

اي از آن دو اثر شاد  اولنشلیگر دو اثر بھ نامھاي ھلگھ و دن لیلھ ھیرددرنگ انتشار داد، و باگسن بھ اندازه
تگنر تاج افتخار برگ غار را در لوند بر سر  ١٨٢٩در . شد كھ بازگشت آدام پیر را خوشامد گفت

، در سن ھفتادسالگي، بھ توسط شاعران معاصرش بھ عنوان ١٨۴٩نوامبر  ۴وي در . ذاشتاولنشلیگر گ
  .مورد تجلیل قرار گرفت» آدام پارناسوس ما«

دانمارك در زمینة ھنري پیكرتراشي را بھ جھان عرضھ كرد كھ در دورة اعتالي خود رقیبي جز كانووا 
كمك ھزینة تحصیلي دریافت كرد، و در  از آكادمي كپنھاگ) ١٨۴۴-١٧٧٠(برتل توروالسن . نداشت
در رم اقامت گزید؛ و رم در آن موقع ھنوز از لحاظ ھنري تسلیم سیطرة وینكلمان بود كھ  ١٧٩٧
توروالسن مورد توجھ كانووا قرار گرفت و در . دانست سازي یونان را كمال مطلوب ھنري مي مجسمھ

با حالت و جامة یوناني یا رومي از او پیروي ھایي از خدایان مشركان و مشاھیر معاصر  ساختن مجسمھ
وي . مجسمة نیمتنة عریاني از بایرن بھ صورت آنتینوئوس موقر ساخت ١٨١٧كرد؛ و بھ ھمین سبب، در 

اي گسترش  بھ عنوان رھبر مكتب كالسیك جدید، در پیكر تراشي جانشین كانووا شد، و شھرت او بھ اندازه
قامت كوتاھي در كپنھاگ ترك گفت، عزیمت او از شھرھاي وین براي ا ١٨١٩یافت كھ چون رم را در 

اي ساخت كھ  نمونھ ١٨١٩در . وبرلن و ورشو تقریبًا بھ صورت حركت دستھ جمعي پیروزمندانھ درآمد
لوكاس آھورن از روي آن مجسمة شیرلوسرن را، بھ یاد گارد سویسي كھ ضمن دفاع از لویي شانزدھم در 

ھنگامي كھ كپنھاگ را دوباره بھ قصد رفتن بھ رم ترك گفت، اھالي آن شھر . بھ قتل رسید، ساخت ١٧٩٢
از آنجا كھ تا این زمان . مراجعت خود را با افتخار جشن گرفت ١٨٣٨لب بھ شكایت گشودند، ولي در 

اي  در میان آنھا مجسمھ. اي كرد ثروتي بھم رسانده بود، قسمتي از آن را جھت نمایش آثار خود، وقف موزه
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 ١٨۴۴در . ز خود بھ جاي نھاد بیشتر شھرت دارد، اگرچھ از لحاظ فربھي كامال كالسیك نیستكھ ا
  .اش بھ خاك سپرده شد درگذشت و در باغ موزه

IV - لھستان  

لھستان كھ اساسًا بر اثر فردگرایي مغرورانة اشراف خود و ركود اقتصاد دایم ناشي از رژیم سرفداري 
. كردند نداشت ضعیف شده بود، قدرت مقاومت در برابر دولتھایي كھ خاك آن كشور را میان خود تقسیم مي

ایي از آن را روسیھ، پروس، و اتریش ھر یك قسمتھ ١٧٩۶-١٧٩۵، ١٧٩٣، ١٧٧٢الجرم، در سالھاي 
لھستان اگرچھ بھ عنوان دولت، دیگر وجود نداشت، ولي بھ صورت یك واحد فرھنگي غني . تصرف كردند

ھمة آنھا جز تعداد . از لحاظ ادبیات و ھنر، و مردمي كھ بھ شدت مصمم بودند كھ آزاد باشند، باقي ماند
  لھستانیھا پیرو . از نژاد اسالو بودندكمي آلماني در غرب و یك اقلیت یھودي در ورشو و در شرق تقریبًا 

بودند، و در این مورد شور و تعصبي داشتند، زیرا آنكھ مذھب مزبور آنان را در مصیبتھا یاري داده؛ در 
آرزوھا و رؤیاھا امید داده و الھام بخشیده؛ و در بحبوحة خرابي درھم گسیختگي كشورشان نظم اجتماعي 

دانستند، و در میھندوستي از ھیچ چیز فروگذار  را خیانت مي از این رو بدعت. را حفظ كرده بود
توانستند با یھودیان، كھ از لحاظ تجارت و شغل بھ  كرده و مرفھ آنھا مي تنھا افراد تحصیل. كردند نمي

این نكتھ در مورد یھودیان فقیر، كھ عالمت . پیشرفتھایي نائل شده بودند، نوعي برادري داشتھ باشند
بردند، كمتر صادق بود؛ اینان توانستند باور كنند كھ  سینھ حمل و درگتوھا بھ سر ميمخصوصي را بر 

  .كسي كھ بھ نام او مورد آزار قرار گرفتھ بودند عیسایي بوده است كھ بھ آنھا وعده داده شده بود

ز غلبة مسیحیان و یھودیان از خوارشدن اتریش و روسیھ بھ دست ناپلئون، در اوسترلیتز، و بیشتر از آن ا
، وي در ١٨٠۶او بر پروسیھا در ینا و آورشتت بھ طور یكسان بھ شگفتي افتاده بودند، و اكنون، در سال 

ناپلئون غارتگران لھستان را تنبیھ كرده . كرد برلن نشستھ بود و براي نیمي از قارة اروپا دستور صادر مي
پرسید كھ آیا ممكن است ضمن راه،  لھستاني میھن پرست از خود مي. و در صدد مبارزة با روسھا بود

لھستان را آزاد اعالم كند؛ پادشاھي با قانون اساسي بھ آن كشور ارزاني دارد؛ و بھ او وعدة حمایت پرتوان 
خود را بدھد؟ ھیئتي از لھستانیھاي برجستھ جھت تعداد استمداد از او حركت كردند، ولي ناپلئون آنھا را با 

دانید كھ در این زمان تا حد امكان بھ آنھا كمك خواھد كرد، ولي آزادي لھستان این اطمینان، مؤدبانھ بازگر
  .در گرو نتایج مواجھة آینده او با روسیھ خواھد بود

كوشچوشكو كھ از فعالترین میھن پرستان لھستاني بود، بھ ھموطنان خود یادآور شد كھ آرزوھاي خود را 
از ھر ملیت بزرگي . كند ناپلئون فقط دربارة خودش فكر مي«:  چندان بھ ناپلئون وابستھ نكنند، متذكر شد كھ

فرد مستبدي است، و تنھا ھدفش ارضاي حس جاه . تنفر دارد، و از آن بیشتر از روح استقالل بیزار است
ھنگامي كھ ناپلئون نماینده اي فرستاد تا دربارة نقشھ و ھدف كوشچوشكو سؤال كند، آن » .طلبي خود اوست

و لھستاني كھ از دانتزیگ تا : تشكیل دولتي شبیھ دولت انگلیس؛ آزاد ساختن سرفھا: پاسخ داد رھبر لھستاني
  . مجارستان و از ریگا تا اودسا حكومت كند

ھنگامي كھ . در این ضمن، لھستانیھا لشكري كوچك ترتیب داده و پروسیھا را از ورشو اخراج كرده بودند
عامة مردم از او با شور و شعف بسیار استقبال . این كشور شد وارد پایتخت ١٨٠۶دسامبر  ١٩ناپلئون در 

 - سربازان لھستاني كھ مشتاق بھ جنگیدن علیھ روسھا در تحت فرمان او بودند بھ ارتش او پیوستند. كردند
شاید امپراطور بھ زیبایي و وقار زنان . كما اینكھ قبًال ھم یك تیپ لھستاني بھ خاطر او در ایتالیا جنگیده بود

مادام والوسكا، كھ در آغاز بھ عنوان یك قرباني میھن پرستي خود را بھ او . نھاد لھستاني بیشتر ارج مي
  و در طي زمستان بسیار سردي كھ تقریبًا قواي او را . تسلیم كرد، سخت عاشق او شد
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در ھم  بھ ورشو بازگشت، و حال آنكھ ناپلئون بھ حركت خود ادامھ داد و قواي روسھا را در فریدالند
  .شكست

فردریك ویلھلم سوم را مجبور كرد كھ دست از ادعاھاي ) ١٨٠٧ژوئیة  ٩(ناپلئون در عھدنامة تیلزیت 
بر طبق مادة چھارم این عھدنامھ، دوكنشین بزرگ جدید ورشو بھ . پروس نسبت بھ مركز لھستان بردارد

ژوئیھ، ناپلئون بھ این  ٢٢در  .عنوان دولتي مستقل تحت فرمان پادشاه ساكس مورد شناسایي قرار گرفت
دوكنشین، یك قانون اساسیي اعطا كرد كھ متكي بر قانون اساسي فرانسھ بود، و تساوي در برابر قانون، 

كلیساي كاتولیك . ساخت آزادي مذھبي، نظام وظیفھ، مالیات بیشتر، و سانسور مطبوعات را برقرار مي
پذیرفت و  لیك را بھ عنوان مذھب ملت لھستان ميشد؛ دولت، مذھب كاتو تحت نظارت دولت گذاشتھ مي

ولي مقرر . ساخت مند مي قانون اساسي مزبور یھودیان را از حقوق كامل بھره. داد مورد حمایت قرار مي
ناپلئون كھ پیش بیني . داشت كھ ازدواجھاي آنان و خرید زمین بھ توسط آنھا باید با اجازة دولت باشد مي
ندر تا پاي جان بجنگد، قانون اساسي لھستان را براي حمایت لھستان از فرانسھ كرد كھ باید با آلكسا مي

  .تعدیل كرد

ھنگامي كھ مبارزة نھایي پیش آمد، ھمة طبقات لھستان . در این مورد، محاسبة او تا درجة زیادي موجھ بود
یپھاي لھستاني در ت. توانست از آنھا حمایت كند وي دیگر نمي ١٨١۴بھ ناپلئون كمك كردند تا اینكھ در 

  . ارتشھاي مختلف او بھ خاطر او تا آخرین نفس جنگیدند

بسیاري از لھستانیھا ضمن بازگشت از روسیھ در بزرگترین شكست نظامي تاریخ در فرو ریختن پلي بر 
  : زدند دادند فریاد مي روي رودخانة برزینا غرق شدند، بعضي از آنھا كھ در آب جان مي

  »!زنده باد امپراطور«

V - تركیة عثماني در اروپا  

دوران فعالیتھاي چشمگیر عثماني در زمینة حكومت و ادبیات و ھنر اینك بھ سرآمده بود؛ با این حال، در 
مصر، : اي سخت سست بنیان بود اي موارد سلطھ گرچھ در پاره - تركان بر این نواحي تسلط داشتند ١٧٨٩

نشینھاي  یونان، بلغارستان، آلباني، صربستان، و شاھزادهشرق نزدیك تا فرات، آسیاي صغیر و ارمنستان، 
كھ جزو قطعات مورد اختالفي بود كھ توسط ناپلئون  - )روماني كنوني(واالكیا و مولداویا  - حوزة دانوب

سالطین عثماني، كھ بر اثر . در عھدنامة تیلزیت بھ آلكساندر واگذار شد) كھ آنھا را در اختیار نداشت(
فساد اخالقي ضعیف شده بودند، بھ پادشاھان اجازه دادند كھ بر ایاالت حكمروایي كنند و ركود اقتصادي و 

اي از طرز  از آنھا مالیات بگیرند، بي آنكھ از طرف قسطنطنیھ دخالت زیادي در این امر بشود؛ بایرن شمھ
  حكومت 

  .علیھ باب عالي تندروي كرد، و سلطان محمود دوم او را بھ قتل رساند

ھنگامي كھ پاشاي محبوب آنھا بھ دست یني چریھا بھ قتل رسید، یكي . اي نیل بھ استقالل جنگیدندصربھا بر
درصدد ایجاد یك حكومت جمھوري، با  ١٨٠۴در ) قراجورج(از میھن پرستان صرب بھ نام كاراژرژ 

بھا سنا كاراژرژ را بھ ریاست موروثي صر ١٨٠٨مجلسي انتخابي، كھ سنا را برگزیند، برآمد؛ و در 
؛ )١٨١٣(سلطان محمود قواي عظیمي جھت برانداختن جمھوري جدید بھ بلگراد فرستاد . انتخاب كرد

شورش دیگري بھ رھبري امیر میلوش اوبرنوویچ . كاراژرژ و ھزاران تن از پیروانش بھ اتریش گریختند
ب و تعلیم و كھ، برطبق آن، آزادي مذھ) ١٨١۵(اي تن در دھد  سلطان را بر آن داشت كھ بھ مصالحھ

اي از سیاست و قتل، حكومت خود را استحكام  میلوش با آمیزه. تربیت و تجارب براي صربھا تضمین شد
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رقیب خودكاراژرژ را اعدام كرد، و سلطان را مجبور ساخت كھ حكومت موروثي او را بھ . بخشید
  .صربستان عمال بھ صورت دولتي مستقل درآمد ١٨٣٠تا سال . رسمیت بشناسد

اي طوالني  بھ دست تركان عثماني افتاده بود، و در این زمان دوران تسلط تركھا بھ اندازه ١۴۵٢ن در یونا
غلبة فرانكھا و مھاجرت اسالوھا، . شده بود كھ یونانیان نیمي از غرور باستاني خود را از دست داده بودند

م و مورد محاورة مردم اساسًا با تا اینكھ لھجة مرسو. ھا را در ھم آمیخت خونھا، خاطرات نژادي، و لھجھ
  . زبان یوناني روزگار افالطون اختالف پیدا كرد

-٣٩۵(اي خاطرة یونان باستان و آن یازده قرن  با وجود این، دانشمندان و شاعران و میھن پرستان تا اندازه
ن علم و را حفظ كرده بودند كھ طي آنھا یونانیان بر امپراطوري بیزانس حكومت كرده و ھمچنا) ١۴۵٢

خبر انقالب كبیر فرانسھ این خاطرات را برافروخت، و خواندن . فلسفھ و ھنر را توسعھ بخشیده بودند
، اثر بایرن، بسیاري از یونانیان را بھ این خیال انداخت كھ چرا یونان دوباره آزاد نشود؟ »چایلدھرلد«

زیست  ا آمده بود و در وین مياز اھالي واالكیا كھ در تسالیا بھ دنی) ١٧٩٨- ١٧۵٧(ریگاس فرایوس 
تأسیس كرد بھ ) انجمن اخوت(سرودي ساخت و آن را انتشار داد، و یك ھتایراي » مارسیز«براساس 

با  ١٧٩٧در . منظور آنكھ یونانیان وتركان را بھ وسیلة رشتھ اي از آزادي و برابري با یكدیگر پیوند دھد
. ولي در تریست گرفتار و در بلگراد اعدام شد. كرددوازده صندوق پر از اعالمیھ بھ طرف یونان حركت 

ھتایراي دیگري در اودسا تشكیل بافت، بھ یونان كشیده شد؛ و در آماده ساختن ذھن یونانیان براي شورش 
در پاریس  ١٧٨٨كھ از یونانیان ازمیر بود در ) ١٨٣٣-١٧۴٨(آذامانتیوس كورائیس . ابراز فعالیت كرد

. صروف بھ تصفیة زبان جاري و ھماھنگي نزدیكتر آن با موازین باستاني كرداقامت گزید و ھم خود را م
از انقالب كبیر فرانسھ مسرور بود؛ و با اشعار و رساالت گمنام و ھمچنین با انتشار آثار كالسیك یونان 

شد كھ انقالب ممكن است  گرچھ متذكر مي. عقاید جمھوریخواھانھ و ضد روحاني خود را گسترش داد
  بھ آزادي یونان  ١٨٣٠آغاز و در  ١٨٢١انقالب یونان در . ام باشدنابھنگ

توان ازطریق ابھام زمان و مكان، زبان و پیشداوري، قضاوت  رفتار دولت تركیھ با یونانیان، تا آنجا كھ مي
بایرن از مشاھدة . نبود ١٨٠٠تر از سایر دولتھاي سلطھ جوي اروپاي قبل از سال  كرد، بھ وضوح ظالمانھ

مھ  ٢١(اي جانیان كھ در دو سوي دروازة حرمسراي سلطان بھ تماشا گذاشتھ شده بود بھ وحشت افتاد سرھ
، ولي باید بھ این حقیقت توجھ كرد كھ در انقالب فرانسھ، دولت تعداد بیشتري زن و مرد را با )١٨١٠

ثروت در دست  مانند سایر كشورھا، قسمت عمدة. گیوتین اعدام كرد تا سالطین عثماني در ھمان مدت
منش و شاعر مسلك، در عین حال، جنگجو؛ نصیب و  تركان مردمي بودند فیلسوف. اي معدود بود عده

دانستند كھ با اظھار شكایت قابل تغییر نبود، و زنان زیبا را كھ بھ طرزي  قسمت روز را ارادة خداوند مي
تعدد زوجات را در . دانستند از طال مي شایستھ تربیت یافتھ و معطر شده بودند با ارزشتر از ھمھ چیز غیر

داشتند؛ آنھا كھ قابلتر از ھمھ بودند چرا فرزندان بیشتري نداشتھ باشند؟ نیازي بھ  صورت امكان دوست مي
ھایي براي عیسویان تشكیل داده بودند، ھنوز آثار ادبي و  كردند، ولي روسپیخانھ زنان روسپي احساس نمي

درخشید، احتماال استانبول در  داد زیادي شاعر داشتند و مساجدشان ميآوردند و تع ھنري بھ وجود مي
  .زیباترین شھر اروپا بود ١٨٠٠

اقتصاد و ارتش آن وضعي آشفتھ داشت، در . از لحاظ سیاسي، وضع تركیة عثماني، مخاطره آمیز بود
ھ از لحاظ پایتخت آن بر روي نقش. یافت حالي كھ منابع مادي و قدرت نظامي دشمنانش افزایش مي

كاترین كبیر . الجیشي بیش از ھمھ اھمیت داشت، و سراسر اروپاي عیسوي خواھان آن مروارید بود سوق
دست طمع بھ دریاي سیاه دراز كرده و كریمھ را از تاتارھا گرفتھ بود، و با دعاي خیر ولتر قصد 

  .اش كنستانتین را در قسطنطنیھ داشت تاجگذاري نوه

وي كھ ). ١٧٨٩(سلطان سلیم سوم در سن بیست و ھفت سالگي بھ سلطنت رسید  حال بدین منوال بود كھ
اي بھ  از آموزش و پرورش خوبي برخوردار بود، با سفیر فرانسھ روابط حسنھ برقرار كرده، و نماینده

  .فرانسھ فرستاد تا گزارشي در باب سیاستھا و عقاید و روشھاي اروپایي را بھ او بدھد
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تواند جلوه دشمنان را بگیرد مگر آنكھ در سازمانھاي تركیھ  ھ رسید كھ كشورش نميسرانجام بھ این نتیج
، و تسلط روسیھ را بر )١٧٩٢(از این رو با كاترین در یاشي صلح كرد . تغییراتي اساسي بھ وجود آورد

 سپس بھ فكر افتاد كھ براي متصرفات اروپایي. ھاي دنیستر و بوگ بھ رسمیت شناخت كریمھ و رودخانھ
با . عثماني یك نظام جدید عرضھ كند كھ در آن انتخاب شھرداران و نمایندگان بھ وسیلة مردم انجام گیرد

كمك افسران و متخصصان غربي مدارس دریانوردي و مھندسي بھ وجود آورد و بتدریج ارتشي جدید 
ئون بر مصر و حملة بھ ھاي او در مورد درگیري تالفي جویانھ با روسیھ بر اثر غلبة ناپل نقشھ. تشكیل داد

 ١٨٠٢با انگلیس و روسیھ علیھ فرانسھ اعالن جنگ داد، و اگرچھ صلح در  ١٧٩٨در . عكا عقیم ماند
حكام محلي و كارمندان . برقرار شد، ھزینة سنگین جنگ موجبات عدم رضایت مردم را فراھم ساخت

  گیر علیھ قانون اساسي جدید شورش كردند؛ سلیم حاضر بھ  رشوه

اش محمود دوم سلطنتي  پس از یكسال ھرج و مرج، طرفداران او بر روي كار آمدند، و برادرزاده .رسید
  .كھ تا سي و یك سال بعد بھ طول انجامید) ١٨٠٨(را آغاز كرد 

. كوشیدند كھ سیاستھاي باب عالي را با زر یا زور تحت كنترل خود بگیرند دولتھاي مسیحي رقیب مي
لت باقي ماند، زیرا ھیچ یك از آنھا حاضر نبودند كھ نظارت بر بوسفور را بھ تركیة عثماني بھ عنوان دو

از آنجا كھ . آلكساندر اول قوایي براي تصرف واالكیا و مولداویا اعزام داشت ١٨٠۶در . دیگري بسپارد
در . كرد، تركیھ بھ روسیھ اعالن جنگ داد سفیر ناپلئون در باب عالي سلیم را تحریض بھ مقاومت مي

متاركة ناشي از آن پیمان، بھ كرات نقض شد، . ناپلئون پیمان صلح تیلزیت را امضا كرد ١٨٠٧لزیت در تی
تا اینكھ آلكساندر حاضر بھ جنگ مجدد با ناپلئون شد و تصمیم گرفت كھ قواي خود را از جبھة جنوبي فرا 

ستن بھ قواي پراكندة خود ، یك روز پیش از آنكھ ناپلئون در سدن را بھ قصد پیو١٨١٢مھ  ٢٧در . خواند
در لھستان ترك گوید، روسیھ عھدنامة بخارست را با تركیھ عثماني منعقد ساخت و از ھمة ادعاھاي خود 

توانست ھمة افواج خود را براي  اكنون آلكساندر مي. نشینھاي كنار دانوب چشم پوشید نسبت بھ شاھزاده

فصل سي و كھ خود را  - غیر آنھافرانسوي و  - مقابلھ با نیروھاي چھار صد ھزار نفري
  چھارم

  

  روسیھ

١٧٩۶ -١٨١٢  

I – محیط  

اگر در قرن گذشتھ دولتي دیگر در شمال برنخاستھ بود، اكنون فرانسھ و «: تالران چنین نوشت ١٨١۶در 
انگیز و سریع آن دولت باید انسان را از این  پیشرفت وحشت. اتریش نیرومندترین كشورھاي اروپا بودند

اي است براي پیروزیھاي بعدي، كھ  بترساند كھ تجاوزات بیشماري كھ بدان دست زده است فقط مقدمھفكر 
  ».منجر بھ بلعیدن ھمھ چیز خواھد شد

) شناخت كھ كانت آن را بھ نام كونیگسبرگ مي(بھ نقشة جھان از كالینینگراد . تواند تاریخساز باشد فضا مي
س آرام بنگرید؛ سپس از قطب شمال تا دریاي خزر، كوھھاي در دریاي بالتیك تاكامچاتكا در اقیانو
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بگذارید كھ نقشھ . آنچھ كھ در میان آنھا قرار دارد روسیھ است: ھیماالیا، مغولستان چین، ژاپن را نگاه كنید
  :پطرزبورگ رفت  از وین بھ سن ١٨١٢یا بھ حرف مادام دوستال گوش دھید كھ در : سخن بگوید

انسان . فضا وجود دارد كھ ھمھ چیز در آن گم شده است، حتي قصرھا، حتي جمعیت اي در روسیھ بھ اندازه
. . . . اند كند كھ مردمش از آنجا بھ تازگي رخت بربستھ ممكن است تصور كند كھ در كشوري مسافرت مي

دشتھاي وسیع گندم را . . . . اوكرائین سرزمیني است بسیار حاصلخیز، ولي بھ ھیچ وجھ دلپذیر نیست
  .توان دید كھ گویي بھ توسط دستھاي نامرئي كشت شده است، مسكن و مسكون تا این اندازه نادر است مي

ھاي پراكنده بھ دور یكدیگر جمع شده بودند، زیرا خاطرة تاتارھایي كھ آنجا را غارت كرده  مردم در دھكده
اگرچھ آنھا رفتھ بودند، ولي شبیھ آنھا ممكن بود بیاید؛ . و با لذت آدم كشتھ بودند ھنوز از یادھا نرفتھ بود

نضباط آرام شده بودند، برجاي نھاده قدري ھم از زورگویي خود در آداب روسھا، كھ برا اثر زحمت و ا
  انتخاب طبیعي بیرحمانھ صورت . بودند

پطر كبیر بعضي از آنھا را بھ صورت سرباز یا دریانورد . و بھ طرزي خستگي ناپذیر رنج برده بودند
موفقیتھاي او آلمانیھاي متھور و چكھاي زیرك را جھت سكونت در دشتھا وارد روسیھ كرده . درآورده بود

كاترین كبیر ارتشھاي عظیم و سرداران چاق و فربھ خود را بھ طرف جنوب اعزام داشتھ بود تا  .بود
تاتارھا و تركھا را از مقابل خود برانند، كریمھ را بھ تصرف در آوردند، و با فتح و فیروزي در دریاي 

السكا مستقر شدند، در زمان آلكساندر، آن توسعھ ادامھ یافت؛ روسھا در آ. سیاه بھ كشتیراني بپردازند
  . فرانسیسكو بنا نھادند، و مستعمره اي در كالیفرنیا تشكیل دادند اي در مجاورت سان قلعھ

كھ بھ وسیلة جنگل یا كوه از ھواي سرد قطب شمال یا گرماي استوایي  - آب و ھواي سخت روسیة اروپایي
. ساخت كارھاي غیرممكن مي مردم را، در صورت داشتن نان و زمان، آمادة انجام دادن - محفوظ نیست

توانستند بیرحم باشند، زیرا زندگي بھ آنھا رحم نكرده بود؛ حاضر بودند زندانیان را شكنجھ دھند و  آنان مي
ولي این وحشیگریھا تا اندازه اي مربوط بھ تجارب و خاطرات خود آنھا در . یھودیان را بھ قتل برسانند

طور قطع در خون آنھا نبود، زیرا امنیت روزافزون زندگي این صفات بھ . مورد ناامني و خصومت بود
اجتماعي آنھا را مالیمتر ساخت، و دلشان را بھ رحم آورد، و مانند یك میلیون نفر كارامازوف از خود 

  .نگریستند ھمیشھ با تأثر بھ جھاني زورگو و غیرقابل فھم مي. پرسیدند كھ چرا آدم بكشند یا گناه كنند مي

در اینجا كشیشان مانند كشیشان . ان را آرام كرد و از زورگویي و خشونت آنھا كاستمذھب شگفتي آن
بھ منزلة بازوان روحاني بودند، و، با استفاده از  -ھاي اروپاي غربي كاتولیك رومي در مراحل اولیة جامعھ

ظ روشنگر، كننده، گاه در قالب الفا نیروھاي مخفي و متنوع اسطوره، گاه بھ صورت مطالب گیج و مبھوت
. كردند اي با تسلي و امید بخشیدن، اختیارات قانوني را تقویت مي زماني با تھدید و ارعاب و باالخره لحظھ

ھا براي نظم اجتماعي، كار صبورانھ، عملیات قھرماني فداكارانھ در  دانستند كھ این اسطوره تزارھا مي
دادند، و بھ روحانیان  ھ حقوق خوب ميبھ روحانیان عالیرتب. زمان جنگ و صلح تا چھ حد الزم است

كردند بھ شرط آنكھ نسبت بھ  شقاق مذھبي را تحمل مي. اي كھ زنده و میھن پرست بمانند پایینتر بھ اندازه
كرد؛ كاترین دوم و آلكساندر اول بھ لژھاي فراماسونري كھ با  ماند و صلح را حفظ مي دولت وفادار مي

  .نگریستند بھ چشم اغماض مي احتیاط خواھان اصالحات سیاسي بود

اي از زندگي  كردند؛ و تقریبًا بر ھر جنبھ اشراف روسي مدعي كلیة حقوق فئودالي بودند؛ از آنھا استفاده مي
توانستند سرفھاي خود را بفروشند، یا آنھا را براي كار در  اشراف فئودال مي. سرفھا نظارت داشتند

ند آنھا را بھ زندان اندازند؛ یا آنھا را با چوب یا تازیانھ یا طناب توانست ھاي شھري اجاره دھند؛ مي كارخانھ
دار تنبیھ كنند؛ مي توانستند آنھا را براي كار كردن یا زنداني شدن در سیبري، در اختیار دولــت قرار  گره
  فروش سرف بھ طور جدا . اي نیز وجود داشت جھات مخففھ. دھند
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مثال شنیده . گماشتند ھمت مي -لك مالك، گاھي ھم براي استفادة بیشترمعموال در زمینة كار فني بر روي م - 
سرفي بوده است كھ مدیریت یك كارخانة نساجي را با پانصد دستگاه  ١٨٠٠شود كھ در حدود سال  مي

برطبق یك آمار، روسیھ . ولي بیشتر آنھا در امالك وسیع خاوندان بزرگ بود - بافندگي بھ عھده داشتھ است
 ۶‘۶٧٨‘٢٣٩نفر مرد،  ١٢‘٨٣٨‘۵٢٩از . نفر جمعیت داشت ٢۵‘۶٧٧‘٠۵٨ي ھم رفتھ رو ١٧٨٣در 

شامل یك زن (یعني بیش از نصف جمعیت،  - نفر سرف بودند كھ بھ مالكان اراضي خصوصي تعلق داشتند
گرچھ سرفداري در این زمان بھ حد اعالي خود رسیده بود، در عصر كاترین كبیر وضع ). براي ھر مرد

  . آلكساندر اول از نخستین كوششھاي خود براي تخفیف آن دست برداشت بدتر شد، و

زیستند؛ این رقم شامل كشاورزاني ھم  ھا مي درصد از جمعیت روسیھ در دھكده ۵،٩۴برطبق ھمان آمار، 
جمعیت شھرھا كًال  ١٧٩۶شدند، و در  شھرھا بتدریج بزرگتر مي. كردند بود كھ در شھر كار و زندگي مي

ھاي بزرگ رو  تجارت رونق داشت و مخصوصًا در طول ساحلھا و ترعھ. نفر بود ١‘٣٠١‘٠٠٠بالغ بر 
ھاي شھري با كندي  صنعت در كارخانھ. رفت؛ اودسا مركز پرفعالیت تجارت دریایي بود بھ ترقي مي

جنگ طبقاتي . گرفت ھا انجام مي رفت، زیرا قسمت اعظم آن در دكانھاي روستایي و خانھ بیشتري پیش مي
كھ از مالیات (یان پرولتاریا و كارفرمایان بمراتب كمتر از آن بود كھ میان طبقة بازرگانان رو بھ ترقي م

  .و نجبا كھ از مالیات معاف بودند وجود داشت) شكایت داشت

اختالفات طبقاتي شدید، بھ وسیلة قانون تصریح شده بود؛ با وجود این؛ با توسعة اقتصادي و گسترش 
فرمانروایان قبل از پطر كبیر معموًال با گشودن مدرسھ روي . ز شدت آن كاستھ شدآموزش و پرورش ا

پطر . دانستند دادند، زیرا آن را راھي بھ سوي افراط كاري و بیدیني اروپاي غربي مي موافق نشان نمي
كرد مدارس دریانوردي و مھندسي چندي براي فرزندان اشراف، و مدارسي  كبیر كھ از غرب ستایش مي

نشین براي تربیت كشیش، و چھل و دو مدرسة ابتدایي توأم با آموزش كارھاي فني براي ھمة  نقاط اسقف در
یكي (شووالوف دانشگاه مسكو را با دو ژیمنازیوم .اي.پي ١٧٩۵در . طبقات غیر از سرفھا تأسیس كرد

 FACE="Traditionalكاترین با الھام گرفتن از اصحاب . بنیان نھاد) براي اشراف و دیگري براي عوام
Arabic "با تأسیس . ةالمعارف فرانسوي مدارس را تعلیم داد، و از تربیت زنان بھ دفاع پرداخت دایر

بنگاھھاي خصوصي انتشاراتي موافقت كرد؛ ھشتاد و چھار درصد از كتابھاي منتشر شده در قرن ھجدھم 
اي روشنفكر بھ وجود آمده بود كھ  در روسیھ طبقھ ١٨٠٠تا سال . در روسیھ در طي سلطنت او منتشر شد

چندین بازرگان، یا فرزندان بازرگانان، بھ  ١٨٠٠بزودي عاملي در تاریخ سیاسي ملت شد؛ و تا سال 
  .مقامات عالي و حتي بھ دربار راه یافتند

علي رغم االھیات متكي بر عذاب جھنمي اسقفھا و كشیشان محلي، سطح اخالق و آداب در روسیھ، جز در 
تقریبًا ھر فرد روسي . شد لیتي درباري بھ طور كلي پایینتر از آن بود كھ در اروپاي غربي دیده ميمیان اق

  قلبًا مھربان و 

زد، و  كنند؛ اما توحش در روحھا جوش مي عنوان زحمتكشان ھمكار در جھاني دشوار زندگي مي
میگساري، حتي در میان  .بایستي بكشد یا كشتھ شود آورد كھ آدم مي روزگاري را بھ خاطر انسان مي

اشراف، بھ منزلة فرار مشتركي از واقعیتھا بود؛ و زندگي مخاطره آمیز نویسندگان، چند تن از آنھا را بھ 
حیلھ، دروغگویي، و دلھ دزدي در میان عوام . صورت افرادي الكلي درآورد و بھ مرگي زودرس سوق داد

گیران جبار بھ كار  م و بازرگانان بیشرف یا مالیاتاي كھ علیھ صاحبكاران ظال رواج داشت، زیرا ھر حقھ
الاقل بھ اندازة آنھا كار . زنان بھ ھمان اندازه خشن بودند كھ مردان. شد رفت منصفانھ تلقي مي مي
داد، زمام حكومت را نیز بھ  جنگیدند، و ھرگاه تصادف بھ آنھا امكان مي كردند، مانند آنھا دلیرانھ مي مي

م یك از تزارھاي بعد از پطركبیر توانستھ است مانند كاترین دوم با موفقیت كدا. گرفتند دست مي
نظافت و پاكیزگي استثنایي و مخصوصًا در زمستان . فرمانروایي كند؟ زنا با افزایش درآمد باال گرفت

پولكي . از طرف دیگر، جمعي ھم بودند كھ بھ گرمابة داغ مشت و مال شدید اعتیاد داشتند. سخت بود
. از سرف گرفتھ تا اعیان، از كارمند دفتري گرفتھ تا وزیر امپراطور، در كمال شدت رواج داشت بودن،
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بھ یك مفھوم، . در ھیچ كشور دیگر فساد تا این اندازه عمومي نیست«: چنین نوشت ١٨٢٠سفیر فرانسھ در 
  ».فساد تشكیالتي دارد و شاید ھیچ كارمند دولت نباشد كھ او را نتوان با پول خرید

اي از تنعم و آراستگي رسید كھ پس از ورساي در زمان لویي پانزدھم و  در زمان كاترین، دربار بھ درجھ
لویي شانزدھم قرار داشت، ولو اینكھ در بعضي موارد در وراي تعظیمھا و مراسم وحشیگري ھم دیده 

گذر و عادي، ھمان در دربار كاترین، زبان رسمي فرانسوي بود، و عقاید، غیر از چیزھاي زود. شد مي
اشراف فرانسھ مانند پرنس دولیني تقریبًا بھ ھمان اندازه در سن پطرزبورگ . عقاید اشراف فرانسھ بود

ادبیات فرانسوي در پایتخت شمالي رواج داشت؛ اپراي ایتالیایي در . كردند كھ در پاریس احساس راحتي مي
گرفت كھ در وین یا ونیز؛ و زنان متمول  رار ميشد و مورد ستایش ق آنجا بھ ھمان اندازه خوب خوانده مي

داشتند و بھ ھمان اندازه مردان مختلف را   گیسھاي خود را بھ ھمان حد باال نگاه مي و اصیل سرھا و كاله
ھیچ چیز در جشنھاي ملي در كنار رودخانة سن برتر از شكوه . كردند كھ دوشسھاي رژیم قدیم مشعوف مي

كند  دید كھ در آسمان غروب درنگ مي مجلل كنار نوا، خورشید تابستاني را مي اجتماعاتي نبود كھ در قصر
  .و گویي اكراه دارد آن منظره را ترك گوید

II -  ١٨٠١- ١٧٩۶: پاول اول  

  فرزند كاترین دوم كھ نبوغ ) پاول پطروویچ(پاول : در اوج این عظمت درباري، مردي دیوانھ قرار داشت

ش تزار پطر سوم بر اثر توطئة آلكسي آرلوف برادر گریگوري آرلوف، ھشت سالھ بود كھ دریافت پدر
بنابر جریان طبیعي . پاول ھرگز از ضربة این خبر كامًال بھبود نیافت. معشوق مادرش، بھ قتل رسیده است

بایستي تخت و تاج پدر را بھ ارث برده باشد؛ كاترین او را نادیده گرفت و قدرت كامل  جانشیني، پاول مي
ھمسر اول پاول، با اطالع او طرح توطئة خلع كاترین و بر تخت نشاندن پاول را . خصًا قبضھ كردرا ش

امپراطریس او را . كاترین از توطئھ آگاه شد، و پاول و ھمسرش را مجبور بھ اعتراف كرد. تھیھ كرد
زنش . شتھ نشودولي پاول ھرگز مطمئن نبود كھ او نیز قبل از موقع از میان بردا. وارث قدرت خود ساخت

  .زیست، و ضمن زاییدن كودكي مرده، درگذشت در وحشت دائم مي

كاترین تا مدتي . كھ او را آلكساندر نام نھادند) ١٧٧٧(ھمسر دومش بھ نام ماریا فیودوروونا پسري زایید 
عمل  در فكر بود كھ او را جانشین خود كند و پاول را نادیده بگیرد؛ ولي ھیچ گاه این فكر را بھ مرحلة

كاترین  ١٧٨٣در . درنیاورد؛ ظاھرًا پاول موضوع را حدس زده و نسبت بھ فرزندش بدگمان شده بود
پاول در آنجا مشغول . ملكي در شھر گاتچینا واقع در پنجاه كیلومتري سن پطرز بورگ بھ او اعطا كرد

رد بھ طوري كھ تعلیم فوج خود شد و آن را بھ پیروي از پدر خویش، بھ سبك فردریك كبیر تربیت ك
كاترین از این بیم داشت كھ مبادا پاول . رفتند سربازان با قامت راست و بدون خم كردن زانو رژه مي

مشغول طرح توطئة دیگري نیز جھت سرنگوني بشود؛ الجرم جاسوساني براي مراقبت اعمال و رفتار او 
كرد كھ روح جد  شبھا خیال مي. ماشتمتقابًال پاول ھم جاسوساني براي مراقبت جاسوسان كاترین گ. فرستاد

، پس از چھل و دو سال زندگي ١٧٩۶نزدیك بود اعصابش خراب شود كھ در . بیند خود پطر كبیر را مي
  .مشقت بار، عاقبت بر تختي نشست كھ مدتھا آن را بحق از آن خود دانستھ بود

جملھ چند تن از قربانیھاي كرد، از  وي در كمال حسن نیت، فرامیني بھ منظور رفاه حال مردم صادر 
وحشتھاي دورة كاترین یعني نوویكوف، رادیشچف، و متفكران افراطي و كوشچوشكو و دیگران را كھ در 

از دیدن اوضاع بیمارستان مسكو چنان بھ وحشت . راه آزادي لھستان جنگیده بودند از زندان بیرون آورد
؛ در نتیجھ، بیمارستان جدید مسكو )١٧٩٧(كرد  افتاد كھ دستور نوسازي و سازماندھي مجدد آن را صادر

ھمچنین، وضع پول را اصالح و آن را تثبیت كرد؛ . بھ صورت یكي از بھترین بیمارستانھاي اروپا در آمد
حقوق گمركي را كھ تجارت خارجي را از بین برده بود پایین آورد؛ و راھھاي تازه اي بر روي تجارت 

  .داخلي گشود
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ھا، تعمیر لباسھاي نظامي، پودر  جال دادن دگمھ - دستوراتي براي آرایش ظاھري سربازاندر عین حال، 
و استفاده . و ھمچنین فرمانھاي دیگري جھت اتباع خود در مورد لباس آنھا صادر كرد -گیسھا زدن بھ كاله

ازاتھاي سنگین از لباسھا و سبكھایي را كھ پس از انقالب كبیر فرانسھ در اروپا رواج یافتھ بود تابع مج
  .قرار داد

  ورود كتابھاي خارجي را بھ خاك روسیھ منع كرد و جلو چاپ كتابھاي جدید را نیز در روسیھ  ١٨٠٠در 

جلوگیري بھ عمل آورد، و پانصد و سي ھزار رعیت را كھ سابقًا بھ عنوان سرفھاي دولتي از اوضاع 
گذشتھ از این، تنبیھ سرفھاي شورشي را مورد . مند شده بودند بھ مالكان خصوصي انتقال داد بھتري بھره

سربازان او كھ، روزگاري نسبت بھ او وفادار » .تا حدي كھ مالكانشان مایل باشند« - تصویب قرار داد
  .بودند، از نظارت سخت و انضباط آمرانھ اش بھ خشم آمدند

ھزار سرباز علیھ فرانسة  ھاي كاترین در مورد اعزام چھل نقشھ. سیاست خارجي او نامعلوم و بي ثبات بود
از تسلط ناپلئون بر مالت و مصر خشمگین بود و با تركیة عثماني و انگلیس علیھ او متحد . انقالبي لغو كرد

قواي . شد، و سلطان را برآن داشت كھ بھ كشتیھاي جنگي روسیھ اجازه دھد از بوسفور و داردانل بگذرند
ني جھت كمك بھ طرد فرانسویان از قلمرو سلطنتي ناپل بھ دریایي او جزایر یونیایي را گرفت، و سربازا

اما ھنگامي كھ بریتانیاي كبیر از تسیلم مالت بھ او بھ عنوان استاد اعظم شھسواران مالت . آنجا وارد كرد
بعد از . اي علیھ فرانسھ كناره گیري كرد و شیفتة ناپلئون شد خودداري ورزید، پاول از شركت در اتحادیھ

ون با اشارات حاكي از حسن نیت عكس العمل نشان داد، پاول ھرگونھ تجارتي را با انگلیس آنكھ ناپلئ
سپس با ناپلئون مشغول بحث . ممنوع ساخت و بھ ضبط كاالھاي بریتانیایي در انبارھاي روسیھ پرداخت

زوھاي ولي نھ آر. دربارة ھمكاري نظامي فرانسھ و روسیھ بھ منظور اخراج انگلیسیھا از ھندوستان شد
. نھاد شد و نھ ناسازگاریھاي داخلي در برابر وفور خواھشھایش رو بھ كاھش مي خارجي پاول برآورده مي

كرد؛ اشرافي كھ سیاستھاي او را  كوچكترین جرم را شدیدًا مجازات مي. شد الجرم خشم او پیوستھ بیشتر مي
كرد بھ  در اطاعت از او تأخیر مي راند؛ و ھر افسري كھ دادند از مسكو بیرون مي مورد تردید قرار مي

  .گرفت پسرش آلكساندر غالبًا مورد خشم وتوھین او قرار مي. فرستاد سیبري مي

ژنرال لوین بنیكسن . اي بھ منظور خلع او با یكدیگر ھمداستان شدند بتدریج، اشراف و افسران در توطئھ
ھ فرماندة پلیس و سربازان شھر بود بھ موافقت نیكیتا پانین وزیر امور خارجھ و كنت پطر فون پالن را ك

سپس در صدد جلب موافقت آلكساندر برآمدند و بھ این كار نیز موفق شدند، بھ شرط آنكھ آسیبي . دست آورد
عمل «دانستند كھ او را در برابر یك  آنان با این قرار توافق كردند، زیرا مي. بدني بھ پدرش وارد نشود

گران و گروھي از افسران  پالن توطئھ ١٨٠١مارس  ٢۴ر ساعت دو صبح د. قرار خواھند داد» انجام شده
این عده ھمة نگھبانان را از میان برداشتد و امپراطور را كھ قصد . را بھ طرف قصر میخایلوفسكي برد

  .مقاومت داشت خفھ كردند؛ چند ساعت بعد بھ آلكساندر خبر دادند كھ وي تزار روسیھ شده است

III – اطورتربیت یك امپر  

  كساني كھ سالھا فكرشان متوجھ سرگذشت شھاب ثاقبي بھ نام ناپلئون بوده است بھ دشواري

در روسیھ بھ ھمان اندازه محبوب ) ١٨٢۵-١٧٧٧آلكساندر پاولویچ (توانند درك كنند كھ آلكساندر اول  مي
وشنگري بود كھ بوناپارت در فرانسھ؛ كھ او نیز، مانند دوست و دشمن خود، بر طبق سنن عصر ر

فرانسوي تربیت شد، و استبداد خود را با عقاید آزادیخواھانھ تعدیل كرده بود؛ كاري را انجام داد كھ 
ارتش  -كوشید و نتوانست انجام دھد) زیرا باید بھ ھمپایة تزار احترام بگذاریم(بزرگترین سردار جدید 

ي كرد و اورا شكست داد؛ و در روسیھ را از طریق قارة اروپا از پایتخت خود بھ پایتخت دشمن رھبر
ساعت پیروزي با مالیمت و فروتني رفتار كرد، و در میان آن ھمھ ژنرال و نابغھ نشان داد كھ نجیبتر از 
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اي ممكن بود از روسیھ بیرون بیاید؟ آري ولي پس از یك دوره اشتغال طوالني،  آیا چنین نمونھ. ھمھ است
  .ویسيدر ادبیات و فلسفة فرانسھ توسط یك نفر س

دربارة جواني و تربیت یك  كوروپایدیاتربیت او در خور گزنوفون دیگري بود كھ آن را بھ صورت كتاب 
ن ولي غایب و اول، مادربزرگ نگرا. كردند عناصر متضاد بسیاري در این امر اخالل مي. پادشاه درآورد

مشغول او یعني خود كاترین كبیر، كھ او را از كنار مادرش برداشتھ و اصول استبداد منور را، قبل از آنكھ 
آنھا را از دست بدھد، با مطالبي مأخوذ از مؤلفان محبوب خود یعني ولتر و روسو و دیدرو بھ وي انتقال 

از ھمان آغاز كودكي با لباس كم و با پنجرة كامًال باز و شاید بھ پیشنھاد او بود كھ بھ او آموختند . داده بود
تقریبًا نسبت بھ ھوا مصونیت پیدا كرد و از تندرستي و نشاط . بر روي تشكي از تیماج آكنده از كاه بخوابد

  .العاده برخوردار بود، ولي در سن چھل و ھشت سالگي درگذشت فوق

را بھ عنوان آموزگار اصلي او از سویس ) ١٨٣٨- ١٧۵۴(سزار دوالآرپ  -كاترین فردریك ١٧٨۴در 
ةالمعارف فرانسھ،  دایر" FACE="Traditional Arabicاین شخص از مریدان پرشور اصحاب . آورد

وي طي نھ سال خدمت صادقانھ، آلكساندر را با تاریخ و ادبیات . و بعدھا از طرفداران انقالب كبیر بود
ھ بخوبي بھ زبان فرانسھ تكلم كند و تقریبًا مانند یك نفر بھ آن شاھزاده آموخت ك. فرانسھ آشنا ساخت

گفت، مانند یكي از افراد دورة رنسانس  ناپلئون بھ زبان فرانسھ بھ طور ناقص سخن مي. (فرانسوي بیندیشد
یكي از پرستاران آلكساندر زبان انگلیسي را بھ او آموختھ بود؛ و در این ھنگام میخائیل .) كرد فكر مي

سالتیكوف آداب و رسوم حفظ . جي.كنت ان. بان و ادبیات یونان باستان را بھ او تعلیم دادموراویوف ز
آموزگاران مخصوصي نیز جھت تعلیم ریاضیات و فیزیك و . قدرت و جبروت امپراطوري را بھ او یاد داد

ھ ھر جغرافیا داشت، و سومبورسكي، اسقف اعظم، اصول اخالقي مسیحي را بر این اساس بھ او آموخت ك
شاید باید بھ این عده » .ھر شخص دیگر را بھ منزلة ھمسایة خود بداند تا قانون خدا را اجرا كند«فردي باید 

بنا بھ تقاضاي كاترین، با  ١٧٩٣دورالخ را ھم بیفزاییم كھ در  - از آموزگاران آلكساندر، لویز الیزابت بادن
  او

زاوتا آلكسیونا احتماًال رفتارھاي شایستة مردي را با در سن شانزدھسالگي ازدواج كرد، و اكنون با نام الی
  .زني بھ او آموخت

این نحو آموزش و پرورش شاید براي بارآوردن یك نفر دانشمند و نجیبزاده مناسب بود، ولي براي تربیت 
ھنگامي كھ كاترین از پیشرفت انقالب . نمود باشد شایستھ نمي» فرمانرواي ھمة روسھا«كسي كھ باید 

؛ )١٧٩۴(ھ بھ وحشت افتاد، از پیروي ولتر و دیدرو سر باز زد، والآرپ را از خدمت مرخص كرد فرانس
آلكساندر متوجھ شد كھ واقعیتھا در دربار و در گاتچینا بھ . الآرپ نیز براي رھبري انقالب بھ سویس رفت

گي مسائلي كھ در برابر وي بر اثر پیچید. آلھاي روسو است كننده مغایر با بخشھاي فلسفي و ایده طرزي گیج
كرد، و دربارة مرگ  دولت وجود داشت بھ وحشت افتاده بود، و شاید فقدان خوشبیني الآرپ را احساس مي

  .اندیشد مادربزرگش مي

  :چنین نوشت  ١٧٩۶اي خطاب بھ دوست محرمش كنت كوچوبي در  در نامھ

زندگي راحت و آسوده را بھتر  درخشندگي فراوان آن با اخالق من، كھ. از وضع خود كامًال متنفرم
. كنم در جمع چنین افرادي احساس بدبختي مي. ام براي زندگي درباري ساختھ نشده. پسندد، مغایرت دارد مي

دوست عزیز، در یك كلمھ واقفم كھ براي مقام . اند اینان مناصب عالي امپراطوري را بھ دست آورده. . . 
ام، و حتي كمتر براي مقامي كھ در آینده در انتظار من است، و من  ارجمندي كھ اكنون دارم بھ دنیا نیامده

اوضاع كشور در كمال آشفتگي است؛ . . . . ام كھ بھ طریقي از آن چشم بپوشم پیش خود سوگند خورده
با وجود ھمة . . . . شود رشوه خواري و اختالس ھمھ جا شیوع دارد؛ ھمة ایالتھا بھ طرز بدي اداره مي

توانم كشور را اداره كنم، یا حتي دست بھ اصالح آن  بنابراین آیا مي. یابد ري فقط توسعھ مياینھا امپراطو
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بزنم و معایبي را كھ از مدتھا پیش وجود داشتھ است از میان بردارم؟ بھ عقیدة من، این امر از حیطة قدرت 
  .یك نابغھ خارج است چھ رسد بھ فردي مثل من كھ داراي استعدادھاي معمولي است

وسكونت در سواحل ) دانم كي نمي(نقشة من شامل استعفا . با مالحظة ھمة اینھا بود كھ بھ نتیجة فوق رسیدم
راین است تا مثل یك شھروند عادي زندگي كنم و عمر خود را در حضور دوستان و بررسي طبیعت 

  . بگذرانم

وي توانست . تطبیق دھدروزگار پنج سال در اختیار او گذاشت تا خود را با دشواریھاي وضع خویش 
ایدئالیسم و فداكاري ناشي از مسیحیت؛ آمادگي براي كمك : عناصر سازندة زندگي روسھا را ارزیابي كند

متقابل؛ بیباكي و شجاعتي كھ ضمن جنگ با تاتارھا و تركھا بھ دست آمده بود؛ قدرت و عمق قوة تخیل 
آورد؛ و غرور خاموشي كھ از وقوف بھ زمان  اسالو، كھ بزودي ادبیاتي عمیق و منحصر بھ فرد بھ وجود

، ھنگامي كھ آلكساندر شاعر و منزوي در نتیجة ١٨٠١مارس  ٢۴در . شد و مكان روسیھ ناشي مي
  ھا و رؤیاھاي خود فھم و شخصیتي یافت كھ قوم خود  مقتضیات، ناگھان وارد میدان مبارزه شد، در ریشھ

IV -  ١٨٠۴-١٨٠١: تزار جوان  

از . لن را كھ نقشة قتل پدرش را ترتیب داده بودند بي درنگ از خدمت خود مرخص نكردوي پانین و پا
ترسید و بھ بیگناھي خود زیاد مطمئن نبود و بھ پالن و پلیس او جھت آرامش مسكو، و بھ  قدرت آنھا مي

دانمارك  پانین جھت مقابلھ با انگلیس نیاز داشت چھ نیروي دریایي این دولت، پس از درھم شكستن ناوگان
بریتانیا ارضا شد؛ دومین اتحادیة بیطرفي . احتماًال روزي ممكن بود ھمان بال را بر سر روسھا بیاورد

  .استعفا كرد ١٨٠١پالن در ژوئن مرخص شد و پانین در سپتامبر . مسلح از میان رفت

. را صادر كردآلكساندر در نخستین روز فرمانروایي خود دستور آزادي ھزاران تن از زندانیان سیاسي 
. پس از چندي، مرداني را كھ در اقدامات تروریستي پاول مشاور و عامل او بودند از كار بركنار ساخت

احضار كرد و آنھا » دوازده كارمند عالیرتبھ را كھ كمتر از دیگران مورد سوءظن بودند«مارس،  ٣٠در 
. نگذاري و اداري بوددرآورد كھ كارش توصیھ در امر قانو» شوراي دایم«را بھ صورت یك 

خواند، از جملھ كنت ویكتور  بردند فرا  آزادیخواھترین اشراف را كھ بعضي از آنھا در تبعید بھ سر مي
كوچوبي كھ وزیر كشور شد؛ نیكوالي نوووسیلتسوف كھ بھ وزارت امور خارجھ رسید؛ كنت پاول 

یژي چارتوریسكي، كھ میھن  ستروگانوف كھ وزارت آموزش و پرورش را عھده دار شد، و پرنس آدام
ھا، مجموعًا یك كمیتة وزیران را تشكیل  این افراد، بھ انضمام سایر رؤساي وزارتخانھ. پرستي لھستاني بود

الكساندر الآرپ را بھ عنوان مشاوري دیگر . كردند دادند و بھ عنوان شوراي مشورتي دیگر خدمت مي مي
در زیر این . دادن و تنظیم سیاستھایش بھ وي كمك كند تا در شكل) ١٨٠١نوامبر (از سویس فرا خواند 

ھا یا »اوكاز«سازمان اجرایي، سنایي مركب از اشراف قرار داشت با اختیارات مقننھ و قضائیھ كھ 
حكم قانون را داشت مگر آنكھ از طرف تزار وتو ) نظیر سناتوس كنسولتھاي زمان ناپلئون(دستورھایش 

  .دست منصوبان دولت مركزي باقي ماندادارة ایاالت ھمچنان در . شود

ھمة اینھا شبیھ قانون اساسي امپراطوري در زمان ناپلئون بود، غیر از فقدان یك مجلس عوام كھ از طرف 
مشاوران آلكساندر در نخستین . مردم انتخاب شده باشد، و ادامة سرفداري كھ كامًال حقوق سیاسي بود

تابع طبیعت اشیاء «) بنا بھ گفتة ناپلئون(بیت یافتھ بودند، ولي سالھاي سلطنت او افرادي آزادیخواه و تر
عبارت بود از افكار تجریدي تفنني در برابر » حقوق«رسید كھ  بھ آن تعبیر چنین بھ نظر مي» .بودند

در میان ملتي كھ نود درصد آن را  - نظم اقتصادي و سیاسي، تولید و توزیع، دفاع و بقا - چیزھاي الزم
. رفت دورتر از دھكدة خود را ببیند دادند كھ از آنھا انتظار نمي د و بیسوادي تشكیل ميمردان نیرومن

آلكساندر تابع اشراف مقتدري بود كھ ، بر اثر تشكیالت خود و تسلط محلي بر امور كشاورزي و قضایي و 
  پلیس و صنایع 
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حملھ بھ آن را در خود  تزار از بیم بر ھم زدن نظم اجتماعي و از دست دادن تخت و تاج خود، جرئت
در بسیاري از موارد، مالكان خاطي «داشت و،  آلكساندر شكایاتي از طرف كشاورزان دریافت مي. دید نمي

شصت . اي براساس چنین مواردي طرح كند توانست برنامة آزادیخواھانھ ، ولي نمي»كرد را سخت تنبیھ مي
موفق بھ آزاد ساختن ) آزادگي بردگان بھ توسط لینكلندو سال قبل از اعالم (سال بعد بود كھ آلكساندر دوم 

گشت، در این مورد دشمن  ، مغلوب، از روسیھ باز مي١٨١٢ناپلئون كھ در سال . سرفھاي روسیھ شد
آلكساندر در رؤیا زیاد آزادیخواھانھ و براي «: دانست، و روزي بھ كولنكور گفت پیروز خود را مقصر نمي

بیشتر بھ درد پاریسیھا . آن ملت بھ دست نیرومندي نیاز دارد.. . .ست؛ روسھا بیش از حد دمكراتیك ا
رفتار عالي و ادب مفرط او . . . . در حضور زنان، مؤدب و نسبت بھ مردان متعلق است. . . خورد مي

   ».استبسیار خوشایند 

. كشاورز را آزاد كند ۴٧‘١۵٣موفق شد كھ . در این محدودیتھاي تحمیلي، آلكساندر بھ پیشرفتھایي نایل آمد
: در فرمان توضیحي او چنین آمده بود. دستور داد كھ قوانین را بھ صورت مرتب و ثابت و واضح درآورند

ایم و اعتقاد داریم كھ اقدامات  دادهاز آنجا كھ سعادت مردم را برپایة یكنواخت بودن قوانین خودمان قرار «
مختلف، روزگار خوشي براي سرزمینمان بھ بار خواھد آورد، آن ھم بھ این شرط كھ قانون آنھا را تا ابد 

  ».ایم كھ دربارة این رشتھ از امور كشوري رسیدگي كنیم تحكیم كند، از نخستین روز سلطنت خود كوشیده

ش معین و مقرري داشتھ باشد؛ جرایم سیاسي در برابر دادگاھھاي قرار شد اتھام، محاكمھ، و مجازات رو
برطبق مقررات جدید، پلیس مخفي از بین . عادي مورد رسیدگي قرار گیرد، نھ در برابر دادگاھھاي مخفي

؛ بھ )پاول آن را ممنوع كرده بود، ولي در دوران سلطنت او ھمچنان ادامھ داشت(رفت؛ شكنجھ ممنوع شد 
اجازه داده شد كھ آزادانھ حركت كنند و بھ خارج بروند؛ و بیگانگان اجازه یافتند كھ با  كشاورزان آزاد

سانسور . از دوازده ھزار نفر تبعیدي دعوت شد كھ بھ روسیھ بازگرداند. آزادي بیشتري وارد روسیھ شوند
ت بھ لكن زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت، با این قید كھ نسب. مطبوعات باقي ماند

ممنوعیت ورود كتابھاي خارجي لغو شد، ولي منع ورود مجالت خارجي . نویسندگان سختگیري نكند
، آزادي دانشگاھي زیر نظر شوراھاي دانشگاه بھ رسمیت شناختھ ١٨٠۴بر طبق قانون . ھمچنان باقي ماند

  .شد

  دي از مردم از آن حمایت كرد كھ ھیچ اصالحي بھ نتیجھ نخواھد رسید مگر آنكھ عدة زیا آلكساندر درك مي

ساخت كھ با كمك نوووسیلتسوف، چارتوریسكي، و میخائیل موراویوف روش جدي تعلیمات عمومي را 
روسیھ بھ شش منطقھ تقسیم شد، و مقرر گشت كھ ھر  ١٨٠٣ژانویة  ٢۶بر طبق قانون . ریزي كند پایھ

ر دو بخش یك منطقھ الاقل یك دانشگاه، ھر ایالت الاقل یك دبیرستان، ھر مركز بخش الاقل یك دبستان، و ھ
دانشگاھھاي جدید سن پطرزبورگ، خاركوف، و قازان بھ دانشگاھھاي . مدرسة سھ كالسھ داشتھ باشد
در این ضمن، اشراف آموزگاران سرخانھ و مدارس . افزوده شد) دورپات(موجود مسكو، ویلتا و تارتو 

ي خواستند كھ مدارس خصوصي براي كودكان خود داشتند؛ و خاخامھاي متعصب از پدران و مادران یھود
  . اي براي تخریب دین یھود تحریم كنند دولتي را بھ عنوان وسایل منحرف كننده

V - یھودیان در زمان آلكساندر  

و  - اي اصالح كرده بود كاترین دوم وضع یھودیان را در داخل محوطة سكونت بھ طور قابل مالحظھ
این  ١٨٠٠در . یھودیان اجازة سكونت داشتندمنظور از محوطة سكونت مناطقي از روسیھ بود كھ در آن 

و قسمت اعظم جنوب روسیھ، شامل . محوطھ شامل ھمة سرزمینھایي بود كھ سابقًا بھ لھستان تعلق داشت
در خارج از این محوطھ ھیچ فرد یھودي . گرفت كیف، چرنیگوف یكاترینوسالو، و كریمھ را در بر مي

بھ نھصد ھزار نفر  ١٨٠۴، یھودیان كھ تعدادشان در در داخل آن. صالحیت اقامت دائم را نداشت
: مند بودند تنھا یك استثنا در كار بود رسید، از ھمة حقوق مدني، شامل حق انتصاب بھ مقامات، بھره مي
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بایستي دو برابر مالیاتي  وران در شھرھا بودند مي یھودیاني كھ مایل بھ ثبت نام در طبقة بازرگانان یا پیشھ
كردند كھ رقابت بالمانع یھودیان آنھا را  شد چھ اینان ادعا مي وران تحمیل مي ھ بر سایر پیشھرا بپردازند ك

كاالھاي «شكایتي علیھ یھودیاني كردند كھ  ١٧٩٠از بین خواھد برد؛ از این رو بازرگانان مسكو در 
لي وارد فروختند و بدان وسیلھ صدمة شدیدي بھ تجارت مح خارجي را با تقلیل قیمتھاي واقعي مي

داران روستایي از رقابت آنھا خشمگین بودند، و از طرف دولت ھرگونھ  در این ضمن، میخانھ» كردند مي
 ١٧٩۵در . آمد ھا و محدود كردنشان بھ شھرھا بھ عمل مي اقدامي جھت دور نگاھداشتن آنھا از دھكده

  .را بھ دست آورندكاترین دستور داد كھ یھودیان فقط در شھرھا ثبت نام كنند و حقوق مدني 

را جھت بررسي مسائل آنھا و تقدیم پیشنھادھا بھ » كمیتة بھبود وضع یھودیان«آلكساندر  ١٨٠٢در نوامبر 
كمیتة مزبور كاھالھا را دعوت كرد كھ نمایندگاني براي مشورت با دولت دربارة نیازھاي . كار گماشت

راھاي اداري بود كھ از طریق آنھا جوامع كاھالھا عبارت از شو. (یھودیان بھ سن پطرز بورگ بفرستند
كمیتھ پیشنھاد خود را بھ این نمایندگان .) بستند كردند؛ و بر خود مالیات مي یھودي امور خود را اداره مي

  تقدیم داشت، و آنھا پس از بحث فراوان شش ماه مھلت خواستند تا 

اینان علیھ پیشنھادھاي كمیتھ در مورد  .در عوض، پیشنھادھاي خود را بھ طور مستفیم نزد كاھالھا فرستاد
مستثني كردن یھودیان از مالكیت زمین و فروش نوشابة الكلي لب بھ اعتراض گشودند، و تقاضا كردند كھ 

كمیتھ . این اقدامات تا بیست سال دیگر بھ تعویق بیفتد تا فرصت جھت تطبیقھاي اقتصادي دشوار فراھم آید
را اعالم » قانون اساسي یھودیان«لت روسیھ با تصویب تزار آلكساندر دو ١٨٠۴دسامبر  ٩نپذیرفت، و در 

  .داشت

حقوق مزبور داراي اھمیت بسیار . ھم بیلة حقوق بود و ھم فرمان محدویت شھري» قانون اساسي یھودیان«
كودكان یھودي آزادي ورود بھ ھمة مدارس عمومي، ژیمنازیومھا و دانشگاھھاي امپراطوري روسیھ . بود

 -توانستند مدارس مخصوص خود را تأسیس كنند، ولي یكي از این سھ زبان یھودیان مي. دست آوردند را بھ
اي  ھر جامعھ. باید در آنجا تدریس شود و در اسناد قانوني بھ كار رود - روسي، لھستاني، یا آلماني

ر كسي را صادر توانست خاخامھا و كاھال خود را انتخاب كند؛ ولي خاخام ھرگز حق نداشت حكم تكفی مي
از یھودیان دعو ت بھ . كند بایستي مسئول گردآوري ھمة مالیاتي باشد كھ دولت وضع مي كند، و كاھال مي

» خالصجات«یا بر روي » محوطة سكونت«صاحب در مناطق مخصوص  بعمل آمد تا با خرید اراضي بي
  .ف باشندبھ كشت و زرع بپردازند و طي چند سال اول از پرداخت مالیات دولتي معا

ھیچ فردي یھودي در ھیچ دھكده یا قریة كوچك اجازه ندارد كھ «اعالم شد كھ  ١٨٠٨اما در اول ژانویة 
ھا شراب بفروشد  یا در دھكده. . . اي داشتھ باشد، زمیني اجاره كند میخانھ و مشروب فروشي یا مسافرخانھ

بھ جا شدن شصت ھزار خانوادة یھودي از  این خود بھ مفھوم جا» .اي در آنھا زندگي كند یا تحت ھر بھانھ
صدھا عریضھ جھت بھ تعویق انداختن این تخلیة دستھ جمعي بھ سن پطرزبورگ . منازل روستایي خود بود

كنت كوچوبي بھ آلكساندر تذكر داد كھ . ارسال شد، و بسیاري از عیسویان بھ این پژوھش خواھي پیوستند
یك سنھدرین از خاخامھاي سراسر اروپاي غربي جھت  ١٨٠٧ ناپلئون در صدد است در پاریس در فوریة

از این رو آلكساندر دستور داد كھ آن برنامة جنجال . اتخاذ تدابیري در مورد آزادسازي یھودیان تشكیل دھد
شاید حس جاه ) ١٨٠٨(و ارفورت ) ١٨٠٧(مالقاتھاي او با ناپلئون در تیلزیت . برانگیز بھ تعویق افتد

وي بھ دولت  ١٨٠٩در . كرده باشد تا بھ عنوان مستبد كامًال روشنفكري در غرب جلوه كند طلبي او را احیا
اي ندارند تا  یھودیان، بھ سبب فقر وفاقھ، وسیلھ«خود اطالع داد كھ نقشة تخلیھ عملي نخواھد بود، زیرا 

ولت نیز قادر نیست اي بسازند؛ د بتوانند پس از ترك منازل فعلي خود در محیطھاي تازه ساكن شوند و خانھ
بالید كھ، با  مقارن حملة فرانسویان بھ روسیھ، آلكساندر بھ خود مي» .كھ آنھا را در مساكن جدید جاي دھد

  .مند بھ خویش و وفادار نسبت بھ دولت نگاه داشتھ است اقدام خویش، شھروندان یھودي را عالقھ

VI - ھنر روسي  
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شناخت، سن پطرزبورگ را در  ر اروپاي عصر خود ميپرنس دولیني، كھ ھر چیز و ھر شخص مھم را د
مادام دوستال آن را یكي از زیباترین شھرھاي . زیباترین شھر جھان توصیف كرده است ١٧٨٧حدود 

برد تزیین پایتخت جدید خود را آغاز كرد؛ كاترین كبیر  پطر اول كھ بھ پاریس حسد مي. جھان شمرد
داد كھ پایدارتر از عشق او بودند؛ و آلكساندر اول بھ  تسلي مي عاشقان مطرود خود را با اعطاي قصرھایي

این زمان دورة . تعداد ستونھاي كالسیك كھ با حالتي خشن در مقابل رودخانة نوا قرار داشت افزود
نئوكالسیك در اروپا بود، و تزار و ملكھ كھ ھر دو فرمھاي روسي را فراموش كرده و در فكر رم بودند، 

نبال مھندسان و مجسمھ سازان ایتالیایي و فرانسوي فرستادند كھ بیایند و غرور اسالو را با افرادي را بھ د
  .ھنر كالسیك تقویت كنند

آغاز شد و بھ دست جاكومو كارنگي  ١٧۵۵ساختمان قصر زمستاني، كھ بھ توسط بارتولومئو راسترلي در 
بود، بھ طوري كھ ورساي در  روسي بھ پایان رسید، باشكوھترین قصر سلطنتي در اروپا.جي.و سي

بیست و چھار كیلومتر راھرو، دو ھزار و : گرفت الشعاع آن قرار مي نمود و تحت مقایسة با آن حقیر مي
در طبقات تحتاني، دو ھزار مستخدم . پانصد اطاق، ستونھاي بیشمار مرمرین، و ھزار تابلو مشھور داشت

  . شد ود، مرغ و اردك و بز و خوك نگھداري ميبودند، و در یك جناح آن كھ كفش كاه ریختھ شده ب

آلكساندر اول، بویژه پس از مالقات با ناپلئون در تیلزیت، تشویق شد كھ نھ تنھا با او از لحاظ قدرت بلكھ از 
از این رو مھندسان فرانسوي و ایتالیایي را دعوت كرد كھ با . لحاظ عظمت پایتختش ھم بھ رقابت بپردازد

ھنرمندان غربي وابستگي خود . اي خود اشتیاق و مساعي سازندگان بومي را تقویت كنندھا و مھارتھ زمینھ
ھاي آن گذشتند و بھ جنوب ایتالیا و بھ سوي  ھاي كالسیك حفظ كردند، ولي از رم و خرابھ را بھ نمونھ

و زیبایي معبد این آثار بھ ھمان قدمت . رفتند) نزدیك سالرنو(بقایاي یونانیھا یعني معابد ھرا در پائستوم 
اي در وجد و نشاط  پارتنون بود؛ از این گذشتھ، استحكام و نیرومندي ستونھاي سبك دوریك آن روح تازه

  .دمید نئوكالسیك روسیھ مي

آلكساندر خروج تدریجي معماري روسي از قید و قیومیت سبكھاي » سبك امپراطوري«سیماي مشخصة 
بارتولومئو راسترلي،  - سھ نفر ایتالیایي) ١٧٩۶- ١٧۶٢(دوم سازندگان برجستة دورة كاترین . التیني بود

بودند؛ معماران عمدة زمان آلكساندر اول عبارت بودند از سھ تن  - آنتونیو رینالدي و جاكومو كارنگي
و یك تن ایتالیایي بھ نام  - آندري ورونیخین، و آدریان زاخاروف - تومادوتومون- روسي تحت نفود فرانسھ 

  .اواخر حكومت آلكساندر بھ شھرت رسید كارلو روسي كھ در

. تا كوششھاي طبقة مترقي بازرگانان و متخصصان مالي سن پطرزبورگ را تحت توجھات خود قرار دھد
كھ در ساختن آن از معابد پائستوم الھام ) بھ بعد ١٨٠٧از (آن معمار جاه طلب معبد عظیمي برافراشت 
- ١٨٠٨(كھ معاصر با آن توسط آلكساندر برونییار ساختھ شده گرفتھ بود؛ این بنا با ساختمان بورس پاریس 

شاھكار ورونیخین عبارت است از كازانسكي سوبور كھ این كلیساي جامع، كھ بھ . كرد برابري مي) ١٨٢٧
ستونھاي زیباي . ساختھ شده است ١٨١١ – ١٨٠١حضرت مریم اھدا شده، در قازان در ساحل نوا، در 

اي آن شبیھ شاھكارھاي برنیني و میكالنژ یا بیشتر شبیھ پانتئون ساخت سوفلو در  نیمھ مدور و گنبد سھ طبقھ
طول این بنا بالغ بر چھارصد . ساختمان وزارت دریاداري نیز بسیار عظیم و جالب است. پاریس است

ساختمانھاي ستاد ارتش ھم، كھ . باشد متر، و ستونھاي بھ سبك ستون زن پیكر، افریز، و برج نوك تیز مي
  .كنند اندكي پس از مرگ آلكساندر بھ وسیلة روسي، در میدان كاخ ساختھ شد با این حرم رقابت مي

شاید بھ یاد (بھ خواھش نیكوالي اول بود كھ ریكار دو مونفران عصر آلكساندر را با ستوني بلند و یكپارچھ 
تزاري بود كھ فرانسھ را این ستون بھ منزلة تمجیدي پایدار از . مفتخر ساخت) ستون و اندوم در پاریس

  .تسخیر كرده ولي ھرگز از احترام گذاشتن بھ ھنر آن كشور منصرف نشده بود

كھ خود از یونان تسخیر شده تقلید و اقتباس  -ھمانطور كھ ھنرمندان فرانسوي در برابر ھنرمندان روسي
گرچھ . پیروي كردندسازان روسي نیز از ھنرمندان فرانسوي تقلید و  زانو زدند، مجسمھ - كرده بودند
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دوم خود پیرو رسوم و سنن غربي بود، نفوذ مذھب بیزانس كھ بیشتر شرقي بود و از بدن آدمي  كاترین
ھایي  دانست روسھا را بر آن داشتھ بود كھ در آغاز از ساختن مجسمھ ترسید و آن را ابزار شیطان مي مي

یج و با كفرگرایي شھوت انگیز عصر داد احتراز كنند؛ بتدر كھ شكلي را از تمام جوانب نشان مي
روشنگري كھ در دورة كاترین وارد شد این ممنوعیت در برابر جنگ جاوداني و نوسان میان مذھب و میل 

بھ حجاري  ١٧٧٨او را بھ فرانسھ آورد، تا  ١٧۶۶اتین موریس فالكونھ كھ كاترین در . جنسي برداشتھ شد
نشان دادن مجسمة تاریخي پطركبیر نھ تنھا اسب و سواري  وي در. و پیكر تراشي در روسیھ اشتغال داشت

را از مفرغ بھ ھوا برافراشت، بلكھ نبردي را بھ خاطر اداي حق ھنر آغاز كرد تا ھنر بتواند پیام خود را 
  .بالمانع و فقط از طریق مفھوم ذھني زیبایي، واقعیت ، و قدرت بھ جھانیان برساند

وارد سن پطرزبورگ شد تا در آكادمي ھنرھاي زیبا كھ  ١٧۵٨ھ در سال فرانسوا ژیل -در ھمین حال نیكوال
یكي از شاگردان با استعداد این آكادمي . سال قبل از آن در این شھر افتتاح شده بود تدریس كند

این شخص چنان خوب پیشرفت كرد كھ . شچدرین، براي تكمیل معلومات بھ پاریس فرستاده شد.اف.اف
. كرد آلگرن رقابت مي/فرانسوي آن بھ نام تن شویي اثر استادش گابریل د ونوس ساخت او با نمونة

  شچدرین بود كھ ستونھاي زن پیكر دروازة اصلي وزارت

   

  

  موزة ویكتوریا و آلبرت، لندن. تزار آلكساندر اول: فرانسوا ژرار

بھ نام ایوان آخرین فرد از شاگردان مشھور ژیلھ شخصي بود . دریاداري اثر زاخاروف را حجاري كرد
ماركوس كھ مدتي با كانووا و توروالسن در رم كار كرد، و بھ ایدئالیسم كالسیك آنان مختصري از ھیجانان 
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كردند كھ او حتي مرمر را  منتقدان شكایت مي. گرفت بیفزود رمانتیك را كھ جاي عصر نئوكالسیك را مي
گورستانھاي لنینگراد ھنوز ھنر او را ارائھ . خورد و كارش فقط بھ درد گورستان مي. اندازد ھم بھ گریھ مي

  .كنند مي

 ١٧۵٠تا سال . نقاشي روسي، بر اثر نفوذ فرانسوي در آكادمي ھنرھاي زیبا، تغییراتي اساسي یافتھ بود
تمایالت . ھنر تقریبًا بكلي جنبة مذھبي داشت، و بیشتر شامل شمایلھاي رنگي یا فرسكو بر روي چوب بود

م، و وارد كردن ھنرمندان و نقاشیھاي ایتالیایي، بزودي روسھا را بھ رقابت واداشت؛ فرانسوي كاترین دو
از نقاشي چوب بھ نقاشي روي پارچھ پرداختند؛ از فرسكو بھ نقاشي روغني روي آوردند؛ موضوعات 

ھا، دورنماھا و آخر از ھمھ نقاشي  سرگذشتھا، چھره - مذھبي جاي خود را بھ موضوعات دنیوي سپرد
  .ھاي خودماني صحنھ

احتماال بھ . یكي والدیمیر بوروویكووسكي بود. چھار نقاش در دورة پاول و آلكساندر بھ حد كمال رسیدند
تعدادي از زنان جوان ) كرد در سن پطرزبورگ نقاشي مي ١٨٠٠كھ در سال (لوبرن  -اشارة مادام ویژه

ھاي برجستھ، و دامنھاي گشاد و  ھبا چشمان شاد یا متفكر، سین -درباري حاضر شدند وي تصویرشان را
ھاي سادگي و  بكشد؛ قضا را تصویري كھ از كاترین كھنسال كشیده مربوط بھ یكي از لحظھ -آویختھ شان

رفت؛ و نیز تصویري عاري از لطافت و نومیدكننده از زني  بیگناھي بود كھ از ملكة شھوتران انتظار نمي
تال باشد كھ در آن موقع براي فرار از ناپلئون در اروپا گردش گمنام با روسري را كشید كھ شاید مادام دوس

  .كرد مي

پس از بازگشت، یكي از . دیگري فیودور آلكسیف بود كھ براي آموختن فن تزیین بھ ونیز اعزام شده بود
یك سلسلھ تصویر و طرح از مسكو تھیھ كرد كھ بھترین  ١٨٠٠در . كش روسیھ شد بھترین نقاشان منظره

ا براي درك ظاھر آن شھر است و این نقاشیھا مربوط بھ قبل از آن است كھ یك سوم مسكورا راھنماي م
  .حریقھاي عمدي و میھن پرستانة راستاپچین در برابر ناپلئون از میان برد

وي طبیعت را . سازي بود كھ پیش از این از وي نام بردیم سیلوستر شچدرین، نقاشي دیگر، فرزند مجسمھ
براي تحصیل ھنر  ١٨١٨پس از آنكھ او را در سال . دانست تا زنان را شتر الھام انگیز ميبراي قلم خود بی

بھ ایتالیا فرستادند، عاشق آفتاب و خلیجھاي كوچك و ساحلھا جنگلھاي ناپل و سورنتو شد، و تصویرھاي 
  .داد مناظري را بھ سن پطرزبورگ فرستاد كھ حتمًا آن شھر را سردتر جلوه مي

، در میان نقاشان روسي روزگار خود )١٨٣۶- ١٧٨٢(باالخره فرد چھارم، اوریست آداموویچ كیپرنسكي 
  از 

یكي از . این زن بھ فرزندي پذیرفتھ شد و آزاد گشت، و براثر تصادف بھ آكادمي ھنرھاي زیبا راه یافت
در بیست و دو سالگي اش بود؛ و این تصویر را  نخستین و بھترین تصاویري كھ كشید تصویر پدرخوانده

آید كھ ھنرمندي بھ این جواني فھم و تسلط آن را داشتھ باشد كھ در  بھ نظر باورنكردني مي). ١٨٠۴(كشید 
یك تصویر، نیروي بدني و خصوصیاتي را كھ در سوووروف و كوتوزوف وجود داشت و روسھاي فاتح 

ري كھ كیپرنسكي از پوشكین شاعر تصوی. از مسكو بھ پاریس كشاند یكجا نشان دھد ١٨١٣-١٨١٢را در 
در اینجا پوشكین، زیبا و حساس و با تعدادي شاھكار . بكلي با سایر آثار او فرق دارد) ١٨٢٧(كشیده است 

بھ نام ) ١٨٠٩(ھمچنین تصویر تمام قد افسر سواري را كشیده است . در سرش نشان داده شده است
رور، و در حالي كھ یك دست را بر روي شمشیر با لباس نظامي مجلل و سیمایي مغ-یوگراف داویدوف

، در جھاني كامًال متفاوت، تصویر آلكساندر پاولوویچ ١٨١٣در . خود بھ عنوان دادگاه عالي گذاشتھ است
این باكونین ظاھرًا با میخائیل آلكساندروویچ باكونین، كھ یك نسل بعد با مباحثات انتزاعي  -باكونین را كشید

. ركس را بھ ستوه آورد، و نھضت نیھیلیسم را در روسیھ بنیان نھاد، نسبتي نداردگوناگون خود كارل ما
ھمدردي كرد؛ بھ عنوان یك شورشي  ١٨٢۵خود كیپرنسكي قدري آشوبگر بود؛ با توطئة دكابریستھا در 

ضد مردم معرفي شد؛ و بھ فلورانس یعني محلي پناه برد كھ گالري اوفیتسي تقاضاي تصویر خود او را 
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در گذشت، و این قضیھ را براي داوري نسلھاي بعدي روسیھ گذاشت  ١٨٣۶وي در ایتالیا در . بود كرده
  .كھ او را بزرگترین نقاش روسي در روزگار عصر خود بدانند

VII  - ادبیات روسي  

بندرت دیده شده است كھ . ادبیات روسي در زمان كاترین كبیر ھم ترقي كرد و ھم بھ انحطاط گرایید
فرمانروایي با آن ھمھ شور و اشتیاق تسلیم فرھنگي خارجي شده و چنان آشكارا رھبران زندة آن فرھنگ 

ة زیركانة او از این موضوع از توجھ شدید او بھ عصر روشنگري و نیز از استفاد. را مسخر كرده باشد
. شود ولتر و دیدرو و فریدریش فون گریم بھ عنوان مدافعان سرسخت روسیھ در فرانسھ و آلمان معلوم مي

اما ناگھان انقالب كبیر فرانسھ بھ وقوع پیوست؛ و ھمة تختھا لرزید، و خدایان عصر روشنگري بھ عنوان 
كردند،  نسھ را بھ سبك قرن ھجدھم تكلم ميدر دربار روسیھ ھنوز فرا. پدران تعمیدي گیوتین طرد شدند

صفات كر «ولي نویسندگان روسي زیبایي زبان خود را اعالم داشتند، و بعضیھا، بنا بھ گفتة مادام دوستال، 
جنگي سخت در گرفت، و در » .دانستند بردند كھ زبان روسي نمي و الل را در مورد افرادي بھ كار مي

در ادبیات و زندگي، و مدافعان اخالق، و آداب، موضوعات، و سخن  ھاي خارجي میان ستایشگران نمونھ
  این روح اسالووفیلي . و سبكھاي نویسندگي دوئلي ملي روي داد

قابل فھم و الزم روحیھ و شخصیت ملي بود، و راه را براي سیل نبوع ادبي روسي در قرن نوزدھم ھموار 
  .و ناپلئون جستجو كرد انگیزة اصلي آن را باید در جنگھاي آلكساندر. ساخت

وي نسبت بھ . رفت خود آلكساندر، از جنبة روحیھ و سرگذشت خویش، مظھر آن كشمكش بھ شمار مي
اي دوگانھ قائل  داد، و براي ھنر معجزه زیبایي، در طبیعت، ھنر، زن و خودش حساسیت بسیار نشان مي

بخشید؛ دیگر اینكھ واقعیتي  آسا مي یكي اینكھ ھنر بھ زیبایي یا شخصیتي ناپایدار بقایي معجزه: بود
) فرانسھ دوست(نفوذ الآرپ ودرباري فرانكوفیل . بخشید غیرمشخص را، با مفھومي روشنگر، بقا مي

اي درآید كھ از لحاظ ادب و تربیت با ھر فرد  موجب آن شد كھ نوة كاترین آلماني بھ صورت نجیبزاده
رامزین و دیگران در راه وارد ساختن زیباییھا و وي طبعًا از كوششھاي كا. كرد فرانسوي رقابت مي

تمایالت ) ١٨١٠-١٨٠٧(دوستي او با ناپلئون . كرد ظرافتھاي فرانسوي بھ زبان و آداب روسي حمایت مي
احساسات روسي او را برانگیخت و وي ) ١٨١۵-١٨١١(غربي او را تقویت كرد؛ كشمكش او با ناپلئون 

در ھر كدام از این مشربھا و گرایشھا، . و اسالووفیلي متمایل ساخترا بھ طرفداري از آلكساندر شیسكوف 
بھ دولت دستور . كرد تزار نویسندگان را با اعطاي مستمري، مشاغل بدون زحمت، نشان یا ھدیھ تشویق مي

ھاي آثار ادم سمیث، بنتم، بكاریا،  بخشي از ھزینة ترجمھ. داد كھ آثار ادبي، علمي، یا تاریخي را چاپ كند
ھنگامي كھ آلكساندر شنید كھ كارامزین مایل است تاریخ روسیھ را بنویسد ولي بیم . مونتسكیو را پرداختو 

روبل مقرري ساالنھ براي او تعین كرد، و بھ  ٢‘٠٠٠دارد كھ در جریان انجام كار از گرسنگي بمیرد، 
  .خزانھ دستور داد كھ ھزینة انتشار مجلدات كتابش را بپردازد

فرزند یك زمیندار تاتار در ایالت سیمبیرسك واقع در ) ١٨٢۶-١٧۶۶(لوویچ كارامزین نیكوالي میخای
خوب تربیت شد و آلماني و فرانسھ را آموخت؛ و در حالي كھ كامًال مجھز شده . قسمت سفالي ولگا بود

ھانة پس از بازگشت بھ روسیھ، مجلة ما. ماھھ بھ آلمان و سویس و فرانسھ و انگلیس كرد بود، سفري ھجده
ھاي یك  نامھ«مسكو وسكي ژورنال را انتشار داد كھ جالبترین محتویات آن را مقاالت خود او تحت عنوان 

سبك سبك و دلنشین او كھ نھ تنھا در تشریح اشیا مشھود بود، بلكھ مبین . داد تشكیل مي» مسافر روسي
تمایل روسھا را بھ احساسات شد، نفوذ روسو و  رفت كھ در او برانگیختھ مي احساساتي ھم بھ شمار مي

نوشت بھ سبك رمانتیسم گرایش ) ١٧٩٢(داد، كارامزین در داستاني كھ تحت عنوان لیزاي فقیر  نشان مي
این قصھ اگرچھ . زند دختري روستایي كھ فریب خورده و تنھا مانده بود دست بھ خودكشي مي: یافت

ود را در آنجا غرق كرد بھ صورت زیارتگاه ادعایي بیش از بودن یك افسانھ ندارد، استخري كھ لیزا خ
  .جوانان روسي در آمد
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  ھاي ادبي نشان داد، اشعارش كھ آشكارا بھ سبك  كارامزین استعداد خود را تقریبًا در كلیة زمینھ

خواست عبارات اخیر را جانشین اصطالحات یا عبارات  فرانسوي یا انگلیسي بھ وحشت انداخت، زیرا مي
شیسكوف او را بھ عنوان خائني بھ . آمد ش آن سفر كرده، ناشیانھ و غلط یا بدآھنگ ميروسي كند كھ بھ گو
زبان روسي را تطھیر كرد؛ آن را توسعھ داد؛ : كارامزین دست برنداشت و موفق شد. مملكت معرفي كرد

  .با موسیقي ھماھنگ ساخت؛ و وسیلھ اي پیراستھ و منقع و غني در اختیار پوشكین و لرمانتوف گذاشت

كرد خود آن را بھ اجرا  آنچھ را كھ تبلیغ مي: برتري كارامزین بر دیگران علت دیگري نیز داشت
دھد از این روش  آورد ، و سراسر اثر دوازده جلدي كھ بھ راستي نخستین تاریخ روسیھ را تشكیل مي درمي

داري خود را صرف آن كمك مالي از طرف دولت او را قادر ساخت كھ تقریبًا ھمة اوقات بی. مستثنا نیست
از تاریخنویسان نخستین عاقالنھ مطالبي اقتباس كرد؛ حقایق سرد آن را با احساسات گرم كرد؛ و . كار كند

ھنگامي كھ ھشت جلد اول در سھ ھزار نسخھ . آن داستان طوالني را با سبكي روشن و روان مزین ساخت
این اثر با تاریخھاي ولتر، . بھ فروش رفت ، ھمة آنھا ظرف بیست و پنج روز)١٨١٨- ١٨١۶(انتشار یافت 

كرد؛ بھ طور واضح میھن پرستانھ بود، و سلطنت مطلقھ را خاص ملتي  ھیوم، یا گیبن رقابت نمي
جنگید، و مجبور بود كھ  دانست كھ براي حیات خود علیھ آب و ھوایي سخت و مھاجماني بیگانھ مي مي

ر بھ صورت مخزن گرانبھایي از موضوعات براي اما اثر مزبو. ضمن گسترش خود، قانون وضع كند
. پردازان نسلھاي بعد درآمد؛ مثًال پوشكین اساس كتاب باریس گادونوف را در اینجا یافت شاعران و قصھ

در طرد ناپلئون از مسكو با برانگیختن روحیة روسھا كھ سھمي درخشان و منحصر بھ فرد در ادب و 
  .اي سھیم بود ا اندازهموسیقي قرن نوزدھم بھ عھده بگیرند ت

در این نھضت آلكساندري بمنزلة ازوپ بود، كما اینكھ ) ١٨۴۴-١٧۶٩(ایوان آندریویچ كریلوف 
كریلوف كھ فرزند افسري فقیر بود شاید از اردوگاھھاي . آمد ھرودوت آن عصر بھ شمار مي -كارامزین

نھا را در كمدیھاي تند و تیز خود بھ نظامي بخشي از سخنان با روح و جنبة طنزآمیزي را اقتباس كرده و آ
ھنگامي كھ مجبور شد خاموشي پیشھ . كار برده باشد، بھ حدي كھ وضع موجود را سخت بھ باد انتقاد گرفت

كند، از ادبیات دست برداشت و بھ كارھاي عملیتر پرداخت، مانند آموزگاري سرخانھ، منشیگري، ورق 
كتابي محتوي حكایات انتشار داد كھ ھمة افراد با سواد  ١٨٠٩سپس در . . . اي، قماربازي بازي حرفھ

ھا  بعضي از این حكایات، چنانكھ از قصھ. روسیھ را بھ مسخره كردن بشر، غیر از خود خواننده واداشت
از زبان شیر و فیل و كالغ  -بیشتر آنھا. آید، انعكاسي از قصھ پردازان پیشین، مخصوصًا الفونتن بود برمي

  .داد ن حكمت عامیانھ را با زبان عامیانھ و با ابیاتي بلند و كوتاه و با اوزاني مناسب شرح ميو سایر فیلسوفا

كھ تنھا حكمت قابل فھم، حكمت كشاورزان است،  - كریلوف راز آن قصھ گوي بزرگ را از نو كشف كرد
گري، و  ھكریلوف معایب، حرص، حیل. یابد و ھنرش در این است كھ خویشتن را در ماوراي چیز بدل مي

  پول پرستي بشر را برمال 

اي استثنایي چنین تصور  از آنجا كھ خواننده. دانست كھ یك ماه اقامت در زندان مردم آن قدر مؤثر مي
چھل ھزار نسخھ از . كرد كھ قصھ دربارة خود اوست، مردم آن كتاب كوچك را با ذوق و شوق خریدند مي

كریلوف گاه گاه . ادي امتیاز غرورآمیزي بود بھ فروش رسیدو آن ھم در سرزمیني كھ باسو - آن در ده سال
دولت . داشت مردم را مشغول مي ١٨۴٣و  ١٨٠٩با انتشار مجلدات نھ گانة دیگر قصھ، بین سالھاي 

روسیھ كھ از محافظھ كاري كریلوف سپاسگزار بود شغلي جھت حمایت از او در كتابخانة ملي بھ وي داد، 
و رضایت حفظ كرد تا آنكھ روزي در سن ھفتاد و پنج سالگي بیش از اندازه  و او این شغل را با تنبلي

  . گوشت كبك خورد و درگذشت

VIII -  ١٨١٢- ١٨٠۵: آلكساندر و ناپلئون  
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، ١٧٩٩نوامبر  ٩ناپلئون در : این دو نفر تقریبًا در یك زمان بھ روي كار آمدند، و ھر دو ھم با زور
. كرد آنھا از لحاظ زمان، دوري آنھا را از لحاظ مكان جبران ميقرابت . ١٨٠١مارس  ٢۴آلكساندر در 

اول در اوسترلیتز در نتیجة . مثل دو نیروي متقابل در یك یاختھ آنقدر قوي شدند كھ اروپا را از ھم دریدند
بر سر تركیة عثماني با یكدیگر بھ رقابت پرداختند، زیرا ھر یك از . جنگ و سپس در تیلزیت بر اثر صلح

ھر یك از آنھا بھ نوبة . در فكر تسلط بر قارة اروپا بود و كلید این تسلط در دست داشتن قسطنطنیھ بود آنھا
جنگ . الجیشي میان شرق و غرب بود زیرا این كشور پلي سوق. زد خود با لھستان دم از دوستي مي

تواند  و احتماال مياز آن رو درگرفت تا معلوم شود كدام یك از آن دو فرمانرواي اروپاست  ١٨١٣- ١٨١٢
  .ھندوستان را تسخیر كند

در برابر جنجال و بلندپروازیھاي دولتھاي مقتدر  ١٨٠١آلكساندر جواني بیست و چھار سالھ بود، در 
وي سخت در . اي طوالني داشتند گري و اعمال ضد و نقیض سابقھ اروپایي قرار داشت كھ ھر كدام در حیلھ

ولي، رفتھ . دانست كھ در سیاست خارجي خود چھ روشي اتخاذ كند برابر این ھنگامھ مردد بود و نمي
با تركیة عثماني گاھي جنگ و . رفتھ، بركارھا مسلط شد؛ نفوذ خویش را توسعھ داد؛ و بر قدرتش بیفزود

بھ تصرف درآورد؛ با پروس در  ١٨٠٣و آالسكارا در  ١٨٠١كرد؛ گرجستان را در  گاھي صلح مي
اش  وزیر امور خارجھ ١٨٠۴در . ، پیمان اتحاد بست١٨٠۵و با انگلیس در  ،١٨٠۴، با اتریش در ١٨٠٢

آلكساندر كار ناپلئون را بھ عنوان كنسول ستود؛ . طرحي جھت تقسیم امپراطوري عثماني براي او تھیھ كرد
بار علیھ آن  انگن بھ انتقاد پرداخت؛ با اتریش و پروس در جنگي مصیبت/از اعدام بدون محاكمة دوك د

؛ و با ھم بھ )١٨٠٧(؛ با او درتیلزیت مالقات كرد و او را بوسید ) ١٨٠۶-١٨٠۵(ب شركت جست غاص
  .این توافق رسیدند كھ نیمي از اروپا براي ھر یك از آنھا تا اطالع ثانوي كافي است

  ھر یك از آنھا با این اطمینان تیلزیت را ترك كرد كھ بھ پیروزي سیاسي بزرگي دست یافتھ

تزار را ترغیب كرده بود كھ انگلیس را رھا كند و فرانسھ را بھ عنوان متفق خود بپذیرد، و  ناپلئون. است
آلكساندر كھ پس از درھم شكستن قسمت عمدة . محاصرة بري را علیھ كاالھاي بریتانیایي بھ اجرا درآورد

ومند دیگر و بھ دست نیروي نظامیش در فریدالند بدون دفع مانده بود با ترك یك متفق و دوستي با متفق نیر
ارتش و . اي مخرب نجات داده بود آوردن آزادي عمل در مورد سوئد و تركیھ، كشور خود را از حملھ
آلكساندر در بازگشت بھ سن . پایتخت ناپلئون از پیروزیھاي نظامي و سیاسي او تمجید كرده بود

 - انیان، بازرگانان و افراد عادياعضاي خانواده، درباریان، اشراف، روح -پطرزبورگ تقریبًا ھمھ كس را
اي چنین ننگین با آن خدانشناس راھزن تازه بھ دوران رسیده امضا كرده است وحشتزده  از اینكھ عھدنامھ

مقاالتي  -)استاندار سابق مسكو(گلینكاو كنت فیودور راستاپچین . ان.مانند اف - بعضي از نویسندگان. یافت
اي بیش نبوده است، و قول دادند كھ جنگ  كھ صلح تیلزیت متاركھمنتشر كردند و در آنھا توضیح دادند 

  . علیھ ناپلئون در فرصتي مناسب از سرگرفتھ خواھد شد، و تا نابودي كامل آن ادامھ خواھد یافت

ور در محكوم كردن آن صلح نیز بھ آنھا پیوستند زیرا از نظر آنھا بھ مفھوم اجراي محاصرة  طبقة پیشھ
فروش محصوالت روسیھ بھ بریتانیا، و ورود كاالھاي بریتانیایي بھ روسیھ، . بودبري از طرف روسیھ 

رفت؛ حال آنكھ ممنوع شدن چنان تجارتي موجب  عناصري حیاتي در پیشرفت آنھا بھ شمار مي
در واقع، دولت روسیھ در . گسست شد و شیرازة اقتصاد ملي را از ھم مي ورشكستگي بسیاري از آنھا مي

  .شد ستگي نزدیك ميبھ ورشك ١٨١٠

بار دیگر آزادي گفتار و مطبوعات را تحت سانسور . آلكساندر اعتماد و پشتگرمي خود را از دست داد
 -وزراي آزادیخواھش. ھایي را كھ براي اصالحات طرح كرده بود معوق گذاشت قرار داد، و نقشھ

دو تن از آنان حتي خاك از سمتھاي خویش استعفا دادند و - كوچوبي، چارتوریسكي، و نوووسیلتسوف
اي كھ بھ  ، براي اینكھ خود را از بالمره از بذرھاي محافظھ كارانھ١٨٠٩سپس در . روسیھ را ترك گفتند

اي را بھ عنوان مشاور  رویید آزاد سازد، مصلح بي پروا و بي مالحظھ نحو روزافزون در اطرافش مي
  .ومت مشروطھ تن در دھدنزدیك خود برگزید كھ معتقد بود كھ تزار باید بھ یك حك
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مند  بھ علم عالقھ. در خانوادة یك كشیش روستایي بھ دنیا آمد ١٧٧٢كنت میخائیل میخایلوویچ سپرانسكي در 
شد، و ھنگامي كھ در مدرسة مذھبي سن پطرزبورگ بھ مقام استادي در ریاضیات و فیزیك نایل شده بود، 

بھ وزارت كشور كھ در آن  ١٨٠٢در : جلب كردكارھایش نظر و توجھ تزارویچ آلكساندر را بھ خود 
در آنجا چنان استعداد و پشتكاري از خود . شد انتقال یافت زمان زیر نظر كوچوبي اصالح طلب اداره مي

. نشان داد و گزارشھایش چنان دقیق و معقول و مستدل بود كھ تزار او را مأمور تدوین قوانین روسیھ كرد
  راي دومین مالقات با ناپلئون حركت كرد، سپرانسكي را بھ ب ١٨٠٨ھنگامي كھ آلكساندر در 

برطبق روایتي مشكوك، یك روز كھ آلكساندر از سپرانسكي پرسید كھ دربارة . با خود برد» روسیھ
ما افراد بھتري داریم، «اي دارد، وي این پاسخ ھوشمندانھ را داد كھ  دولتھاي تحت نظارت ناپلئون چھ عقیده

تزار پس از مراجعت بھ سن پطرزبورگ بھ مرد مورد نظر خود بتدریج » .ي بھتريولي آنھا سازمانھا
  .اختیارات بیشتري داد، تا آنكھ روزگار بازسازي كلي دولت روسیھ فرا رسید

 ١٨٠٩تواند در  كرد كھ این كار نمي سپرانسكي مایل بھ خاتمھ دادن بھ سرفداري بود، ولي اعتراف مي
دآوري حركت مشابھي از طرف شتاین در پروس، فرماني مقدماتي جھت خرید ولي شاید با یا. انجام گیرد

) شورا(سپس اعالم داشت كھ قدم بعدي انتخاب یك دوماي محلي . زمین بھ وسیلة تمامي طبقات آماده ساخت
این شورا بر امور مالي شھر نظارت . خواھد بود كھ بھ توسط كلیة مالكان ھر شھرستان انتخاب خواھد شد

ھایي بھ دوماي بخش خواھد  كرد؛ كارمندان محلي را بھ كار خواھد گماشت؛ و نمایندگان و توصیھخواھد 
دوماي بخش نیز كارمندان بخش را منصوب، و سیاستھاي مربوط بھ بخش را پیشنھاد خواھد كرد؛ . فرستاد

ھایي بھ  ندگان و توصیھدوماي ایالتي نیز نمای. ھایي بھ یك دوماي ایالتي خواھد فرستاد و نمایندگان و توصیھ
اختیار تعیین قانون فقط با تزار خواھد بود، ولي . دوماي ملي در سن پطرزبورگ گسیل خواھد داشت

میان دوما و تزار، یك ھیئت . دوماي محلي حق خواھد داشت كھ قوانیني جھت بررسي او تقدیم دارد
  .ري بھ او كمك خواھد كردشود در امور اداري و قانونگذا مشورتي كھ بھ وسیلة او منصوب مي

. شدند آلكساندر با این طرح بھ طور كلي موافق بود، ولي قدرتھاي دیگري در كشور مانع كار او مي
دیدند، و بھ سپرانسكي بھ عنوان فردي از طبقة عوام بدگمان بودند، و او را بھ  اشراف خود را در خطر مي

فھماندند كھ وزیر جاه  ردند، و بھ اشاره بھ آلكساندر ميك طرفداري از یھودیان و ستایش از ناپلئون متھم مي
كارمندان نیز بیشتر بھ این سبب در این حملھ . طلب او قصد دارد كھ قدرتي در پشت تخت سلطنت باشد

كھ، بھ موجب ) ١٨٠٩اوت  ۶(شركت جستند كھ سپرانسكي تزار را بر آن داشتھ بود كھ فرماني صادر كند 
. ي یا گذراندن امتحان سختي براي نیل بھ مناصب باالتر اداري الزم خواھد بودآن، داشتن درجة دانشگاھ

دھد كھ تغییرات مھمي، بھ  المللي اجازه نمي آلكساندر بھ اندازة كافي تحت این نفوذ قرار گرفت كھ وضع بین
  .صورت آزمایش، در امر حكومت انجام گیرد

روابط او با فرانسھ بر اثر ازدواج ناپلئون با یك مھیندوشس اتریش، و تصرف دوكنشین اولدنبورگ، كھ 
ناپلئون در این مورد توضیح داد كھ دوك . دوك آن پدرشوھر خواھر تزار بود، بھ سردي گراییده بود

بھ او پیشنھاد شده  مزبور از بستن بندرھاي خود بر روي كاالھاي بریتانیایي امتناع ورزیده، و غرامتي
آلكساندر از برقراري مھیندوكنشین ورشو در مجاورت قسمتي از خاك لھستان كھ بھ تصرف روسیھ . است

  وي بھ این نتیجھ رسید كھ براي ایجاد وحدت روسیھ . درآمده بود ناخشنود بود

راقي جعلي بھ وسیلة او -یا كاالھاي مستعمرات بریتانیا -دانست كھ براي ورود كاالھاي بریتانیایي وي مي
و بھ . شود دال بر اینكھ آن كاالھا آمریكایي و بنابراین مجاز است بازرگانان یا مقامات دولتي روس تھیھ مي

آلكساندر خود اجازة این كار را داده بود، و . شود این صورت، كاالھاي ممنوع بھ خاك روسیھ وارد مي
ناپلئون بھ وسیلة سفیر روسیھ . گذشت یر كشورھا ميقسمتي از آن كاالھا از طریق روسیھ یا پروس و سا

ورود  ١٨١٠دسامبر  ١٣آلكساندر با فرمان مورخ . در پاریس اعتراضنامة خشم آلودي براي تزار فرستاد
كاالھاي مستعمرات بریتانیا را مجاز شمرد، حقوق گمركي آنھا را تقلیل داد، و بر حقوق گمركي كاالھاي 

آن «: آمیز براي او فرستاد كھ در آن گفتھ بود اي شكایت ناپلئون نامھ ١٨١١ در فوریة. فرانسوي بیفزود
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» .اعلیحضرت ھیچ گونھ احساس رفاقتي با من ندارد؛ بھ عقیدة انگلیس و اروپا، اتحاد ما دیگر وجود ندارد
. آلكساندر پاسخي نداد، ولي دویست و چھل ھزار سرباز را در نقاط مختلف مرز غربي خود مجھز ساخت

امكان دارد و حتي محتمل است «: تن بھ جنگ داده و گفتھ بود ١٨١١برطبق گفتة كولنكور، وي از ماه مھ 
فضاھاي عظیمي داریم كھ بھ طرف . . . . كھ ناپلئون ما را شكست دھد، ولي بھ صلح دست نخواھد یافت

حاضرم بھ . . . . اھیم كردكار جنگ را بھ آب و ھوا و زمستان واگذار خو. . . . آنھا عقبنشیني خواھیم كرد
  » .كامچاتكا عقب بنشینم و قسمتي از متصرفاتم را واگذار نكنم

وي در این زمان با سیاستمداران انگلیسي در سن پطرزبورگ با شتاین و سایر فراریھاي پروسي در دربار 
رمان اوست ھمعقیده خود، كھ از مدتھا پیش بھ او گفتھ بودند كھ ھدف ناپلئون انقیاد سراسر اروپا در تحت ف

آلكساندر بھ منظور ایجاد وحدت در میان ملت، اصالحات و پیشنھادھاي اصالحي را كھ باعث . شده بود
كرد كھ مردم عادي آمادة پذیرش  ھا از او شده بود ترك گفت؛ حتي احساس مي جدایي متنفذترین خانواده

كرد، بلكھ او را از دربار و از سن  سپرانسكي را نھ تنھا خلع ١٨١٢مارس  ٢٩در . فرمان او نیستند
در . كار گوش فرا داد پطرزبورگ دور ساخت، و بیش از پیش بھ سخنان كنت آلكسي آراكچیف محافظھ

گذشتھ از . اي با سوئد بست و حاضر شد كھ از ادعاي سوئد نسبت بھ نروژ طرفداري كند آوریل عھدنامھ
اد كھ با تركیة عثماني صلح كنند، ولو آنكھ از ھمة این دستورھایي مخفي بھ نمایندگان خود در جنوب د

ادعاھاي روسیھ در مورد مولداویا و واالكیا چشم بپوشند؛ تمامي سپاھیان روسي باید براي دفاع علیھ 
  .مھ عھدنامة صلح را امضا كرد ٢٨تركیھ در . ناپلئون آماده باشند

گیري  ي در این روزھاي سخت تالش و تصمیماندازد، ول دانست كھ ھمھ چیز را بھ مخاطره مي آلكساندر مي
بھ دعا خواندن توسل جست؛ و ھرروز كتاب . بیش از پیش بھ مذھب، بھ عنوان حامي و پشتیبان روي آورد

. یافت مند خواھد شد تسلي و قدرتي مي از این فكر كھ حق با اوست و از كمك خداوند بھره. خواند مقدس مي
دید، و او را ھرج و مرج طلب و مردي شیفتة  ة اصل و تجسم شرارت ميدر این ھنگام ناپلئون را بھ منزل

  دانست كھ بھ طرزي سیري ناپذیر در جستجوي قدرت بیشتري  قدرت مي

توانست جلو این اھریمن ویرانگر را بگیرد؛ استقالل و نظم باستاني  خدا و با فضاي عظیم خدا داده مي
  .رد و دوباره بھ عیسي بسپارداروپا را نجات دھد؛ و ملتھا را از ولتر بگی

آلكساندر ھمراه با رھبران دولت خود و ضمن دعاي خیر ملتش سن پطرزبورگ را  ١٨١٢آوریل  ٢١در 
آوریل بھ آن شھر  ٢۶ترك گفت، و بھ طرف جنوب، بھ سوي ویلنا پایتخت لیتواني روسیھ، رفت؛ در 

  رسید، و در آنجا با یكي از 

  كتاب پنجم

  پایان

   فصل سي وپنجم

  

  بھ سوي مسكو

١٨١٢ - ١٨١١  
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I  -  محاصرة بري  

میان فرانسھ و روسیھ امتناع روسیھ از ادامة رعایت محاصرة بري بود كھ بر  ١٨١٢علت مستقیم جنگ 
منظور ناپلئون از صدور این . اعالم شده بود ١٨٠۶نوامبر  ٢١اثر فرمان برلین بھ وسیلة ناپلئون در 
ارة اروپا برروي كاالھاي بریتانیایي بود؛ و ھدف اینكھ بریتانیاي فرمان بستن ھمة بندرھا و ساحلھاي ق

كبیر مجبور شود از محاصرة ھمة بنادري كھ از برست تا الب زیر نظارت فرانسھ بود دست بردارد؛ بھ 
دخالت انگلیس در تجارت دریایي فرانسھ خاتمھ دھد؛ مستعمرات فرانسھ را كھ بھ تصرف انگلیس درآمده 

  .؛ و از كمك مالي انگلیسیھا بھ دولتھاي اروپایي در مبارزة آنھا با فرانسھ جلوگیري كندبود باز ستاند

این امر انگلیس را بھ بحران اقتصادي شدیدي گرفتار كرده  ١٨١٠محاصرة بري چگونھ اجرا شد؟ تا سال 
بھ لیره  ۴٠‘٨٠٠‘٠٠٠پس از فرمان برلین، صادرات بریتانیا از ) ١٨٠٨ - ١٨٠۶(ظرف دوسال . بود

یكي از نتایج آن این . لیره تقلیل یافت، و واردات پنبة خام نودوپنج درصد كاھش پیدا كرد ٣۵‘٢٠٠‘٠٠٠
شیلینگ  ٩۴شیلینگ بھ  ۶۶از  ١٨٠٨و  ١٨٠٧بود كھ بھاي داخلي گندم براي ھر پیمانھ در خالل سالھاي 

بیكاري را گسترش داد؛ و  رونق دستمزدھا را پایین آورد؛ در این ضمن، تجارت خارجي بي. افزایش یافت
بریتانیا بھ آھن سوئد براي صنایع خود ونیز بھ الوار روس براي . اعتصابات شدیدي بھ راه انداخت

این منابع را برروي انگلیس ) ١٨٠٧(جنگ با سوئد و اتحاد روسیھ با فرانسھ . كشتیھایش احتیاج داشت
میان . ھا از راھھاي تجارتي باقیمانده حمایت كندانگلیس كوشید كھ براي مقابلھ با این دشواری. مسدود كرد

حملة . صادرات آن بھ پرتغال و اسپانیا و تركیھ چھارصد درصد افزایش یافت ١٨١١و  ١٨٠۵سالھاي 
  .پرھزینة ناپلئون بھ شبھ جزیرة ایبري بھ ھمین سبب صورت گرفت

  ١٨١١ -١٨١٠با ادامة محاصره، وضع بریتانیا بدتر شد؛ صادراتش بھ شمال اروپا در 

آورش موجب باال رفتن پرداختھاي آن بھ اروپا با پول  موازنة تجارتي زیان. بیست درصد كاھش پیدا كرد
المللي لیره چنان پایین آمد كھ گرنویل و گري رھبران مخالف دولت خواھان صلح بھ  طال شد، و ارزش بین

حاصرة بري حداكثر تأثیر خود را ، یك سال پیش از جنگ ناپلئون با روسیھ، م١٨١١ھر قیمت شدند در 
  .در بریتانیاي كبیر بھ جاي گذاشتھ بود

. آور بود؛ ولي، در مقام مقایسھ با انگلستان، وضع فرانسھ بھتر بود محاصرة بري براي فرانسھ ھم زیان
چنان خراب شده بود كھ در دو شھر اخیر مردم دست  - لوھاور، نانت، بوردو، مارسي - شھرھاي بندري آن

اھراتي زده خواستار بازگشت خاندان سلطنتي بوربون شدند؛ ولي تجارت داخلي براثر از بین رفتن بھ تظ
ور كھ خزانة خود را با  رقابت بریتانیا، ورود مقدار زیادي طال، وفور سرمایھ، و كمكھاي مالي دولتي پیشھ

ھمچنین از تسھیل بازرگانان فرانسوي از این عوامل و . كرد رونقي بسزا داشت غنایم جنگي پر مي
 ١٨٠۶بافندگي با ماشین بین سالھاي . مند شدند نظارت ناپلئون بیشتر بھره دسترسي بھ بازارھاي اروپا تحت

اشتغال كامل و ثبات سیاسي در . چھار برابر شد، و انقالب صنعتي را در فرانسھ تسریع كرد ١٨١٠و 
فرانسھ در جنگھاي ناپلئوني پیروز شده  داخل مرزھاي گسترش یافتھ چنان رونقي بھ صنایع داد كھ اگر

  .بود، امكان داشت كھ از لحاظ تولید و تجارت جھاني بھ پاي انگلیس برسد

كشورھاي تابع ناپلئون، محاصرة بري بھ سود صنعت و تجارت داخلي و بھ زیان » اي منظومة قاره«در 
طبعًا از  - رگ، برمن، لوبكآمستردام، ھامبو - شھرھاي اتحادیة ھانسایي. شد تجارت خارجي تمام مي

محاصرة مضاعف آسیب دیدند، ولي سویس و شمال ایتالیا و جوامع كنار رودخانة راین بر اثر گسترش 
در طرف شرق، جایي كھ صنعت كمتر پیش رفتھ بود، در نتیجة . بالمانع مؤسسات ناپلئوني ترقي كردند

ار مزاحمي بود كھ موجب نارضایي جلوگیري از فروش محصوالت منطقھ بھ بریتانیا محاصرة بري ب
  .كرد شد؛ البتھ این نكتھ مخصوصًا دربارة روسیھ صدق مي روزافزون مي
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ضعف اساسي محاصرة بري در این بود كھ مخالف با عالقة بشري جھت آزادي و دسترسي بھ ھرگونھ 
خود را براي  بندرھا و شھرھاي ساحلي اروپا پر از افرادي بود كھ حاضر بودند جان. مدخل درآمد بود

كھ بر اثر ممنوعیت ورود آنھا بازار بسیار گرمي پیدا  - وارد كردن كاالھاي بریتانیا بھ طور قاچاق بھ اروپا
برعكس، صاحبان صنایع در اروپا كھ سابقًا از راھھاي تجارتي بیگانھ . بھ خطر بیندازند -كرده بود

ھاي  در ھلند، خشم خانواده. بریتانیا را از دست بدھند كردند كھ باید بازارھاي  مند شده بودند شكایت مي   بھره
اي بھ تزار  اي لویي بوناپارت پادشاه آن كشور را تحت تأثیر قرارداد كھ وي نامھ بزرگ بازرگان بھ اندازه

سرشار از خشم علیھ ناپلئون، كھ از كلیة نشریات دیگري كھ برضد او نوشتھ شده بود «آلكساندر نوشت 
  ».شدیدتر بود

در . نھان و تعداد بیشماري سرباز براي كشف نقضھاي محاصره و توقیف و تنبیھ و مصادره استفاده كردو 
حكم صادر كرد كھ بعضي از آنھا اعدام بود؛ ولي  ١٢۶، دادگاه گمرك ھامبورگ ظرف ھجده روز ١٨١٢

رساندند و بعضي  كاالھاي ضبط شده را بھ سود خزانة فرانسھ بھ فروش مي. شد این احكام بندرت اجرا مي
سوزاندند بھ طوري كھ تقریبًا ھمة تماشاچیان از این عمل روگردان  از آنھا را در جلو چشم مردم مي

  .شدند مي

اي براي تعدیل خصومت، باالبردن عایدي، یا رفع كمبودھا، چنانكھ پیش از اینھا گفتیم، در  ناپلئون تا اندازه
رسید، یا  جھت صنایع یا روحیة فرانسویان الزم بھ نظر مي براي ورود كاالھایي بھ بریتانیایي كھ ١٩٠٨

آمد شروع بھ فروش  دست مي براي صدور كاالھایي بھ بریتانیا كھ در مقابل آنھا قھوه و شكر یا طال بھ
  .جواز كرد

براي جلوگیري از  -١٨١٢و  ١٨٠٧جواز بین سالھاي  ۴۴‘٣۶۴یعني  - بریتانیا نیز قبال جوازھاي مشابھي
جواز  ۴٩۴فقط  ١٨١١نوامبر  ٢۵ھاي بازداشتي صادر كرده بود در مقایسھ با آن، ناپلئون تا لغو كاال

چھ ناپلئون طرد شدید كاالھاي بریتانیایي را از روسیھ  صادر كرد؛ اما آلكساندر خاطر نشان ساخت كھ اگر
  .كند  است، ولي نسبت بھ ورود آنھا بھ فرانسھ غمض عین مي  خواستار شده

رغم عدم محبوبیت آن و دشواریھا و   رسید كھ محاصرة بري، علي  چنین بھ نظر مي ١٨١٠رویھمرفتھ، در 
انگلیس نزدیك بھ ورشكستگي و حتي . اشتباھاتي كھ ضمن اجراي آن پیش آمده، با موفقیت توأم بوده است

كردند، ولي  شكایت ميدر آستانة بروز انقالب جھت تقاضا كردن صلح بود؛ دولتھاي متفق فرانسھ اگرچھ 
اي پیشرفت   طرز بیسابقھ  رغم ضایعات جاني و مالي جنگ در اسپانیا، بھ مطیع بودند، و فرانسھ، علي

فرانسویان از آزادي زیادي برخوردار نبودند، ولي پول در اختیار داشتند، و بھ سبب فرانسة . كرد مي
  . بردند مي پیروزمند و امپراطور بیمانندش، از افتخارات حاصلھ سھمي

II -  ١٨١١: فرانسھ در بحران اقتصادي   

كنند، بھ نظر رسید كھ  سپس ناگھان، چنانكھ گویي نیروھایي شیطاني مصایب را با یكدیگر ھماھنگ مي
شود و در گردابي از ورشكستگیھاي بانكي، اختالالت   تمامي آن اقتصاد ھمھ جانبھ بھ اضمحالل نزدیك مي

آن ھم در  -رود   ھا، بیكاري، اعتصاب، فقر، شورش، و خطر قحطي فرو مي  ھبازاري، مسدودشدن كارخان
زماني كھ امپراطور اعجازگر نقشة تھیة پول و سرباز و باالبردن روحیھ براي یك مبارزة حیاتي با روسیة 

  .كشید  دوردست و ناشناختھ و پھناور را مي

، كھ ١٨١١یم علل بحران فرانسھ را در توان چگونھ مي. تشخیص علل بحران اقتصادي اخیر دشوار است
ظاھرًا شدیدتر از بحرانھایي است كھ مسنترین فرد میان ما بتواند بھ خاطر بیاورد، تجزیھ و تحلیل كنیم؟ 

  تاریخنویس فاضلي آن را 
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ورشكستھ شدن یكي از بانكھاي ) ٢(نساجي فرانسھ بھ علت بھ دست نیاوردن مواد خام و سرمایة الزم؛ و 
سیاست حمایت . ھاي ریسندگي فرانسھ براي كارگاھھاي خود متكي بھ واردات پنبة خام بودند خانھكار. لوبك

عرضھ كاھش یافت و . بازرگاني دولت فرانسھ موجب تحمیل حقوق گمركي زیادي بر این واردات شده بود
د الزم جھت بھ ھاي بافندگي فرانسھ قادر بھ پرداخت این قیمت براي ھمة موا كارخانھ. بھاي آن باال رفت

اي را كھ بانكھاي فرانسھ  آمیز بھره توانستند نرخ مخاطره كارانداختن ھمة دستگاھھاي خود نبودند، و نمي
شدند كھ  ھا مجبور مي صاحبان این قبیل كارخانھ. كردند بپردازند گذاري مطالبھ مي براي وامھاي سرمایھ

ي بانك لوبك، كھ بزودي بانكھاي ھامبورگ و ورشكستگ. تعداد بیشتري از كارگران خود را بیرون كنند
آمستردام نیز دچار آن شدند، در بانكھاي پاریس اثر كرد، بھ طوري كھ ورشكستگي بانكي در فرانسھ كھ 

كمیابي وامھاي بانكي و . بھ شصت ویك مورد رسید ١٨١١ھفده فقره بود، در ژانویة  ١٨١٠در اكتبر 
از دیگري مجبور كرد كھ تعداد كارمندان خود را تقلیل دھند و حتي باالبودن ھزینة آن، شركتھا را یكي پس 

خواستند  ھاي پاریس پر از كارگران بیكاري شد كھ مي پس از چندي، كوچھ. عملیات خود را متوقف كنند
ھایي از بیكاران در  دستھ. بعضي از آنھا دست بھ خودكشي زدند. دارایي خود را بفروشند یا نان گدایي كنند

در شھرھا نیز بھ بازارھا و انبارھا . شمالي بھ كشتزارھا حملھ بردند و گندم آنھا را تصرف كردنداستان 
بھ . ھا از انتقال موادغذایي جلوگیري كردند و آن را بھ باد غارت دادند حملھ بردند، و در راھھا و رودخانھ

  .تجدید شده است ١٧٩٣رسید كھ ھرج ومرج سال  نظر مي

تي در مورد جنایات علیھ نظم عمومي مقرر كرد، و سربازان را براي جلوگیري از ناپلئون تنبیھات سخ
اوت، حدود بیست  ٢٨بر طبق فرمان . اعتصابات شدید گسیل داشت، و ترتیبي براي توزیع مواد غذایي داد

 در این. ودو میلیون و پانصد ھزار كیلو گندم و سي ھزار كیسھ آرد بھ مراكز بحراني قحطي فرستاده شد
ضمن، محاصرة بري را براي ورود غلة خارجي لغو كرد، و حقوق گمركي محصوالت خارجي را كھ با 

، بھ پیروي از سوابق دوران انقالب، یك بھاي ١٨١٢كرد باال برد، در ماه مھ  صنایع فرانسوي رقابت مي
خود را وقتي بھ  حداكثر براي گندم تعیین كرد، ولي این اقدام نیز سودي نبخشید، زیرا كشاورزان محصول

یك مؤسسة خیریة خصوصي بھ دولت . داشتند فرستادند كھ قیمت مورد نظر خود را دریافت مي بازار مي
بریتانیایي، كھ  - كنت رامفرد، دانشمند امریكایي. فرانسھ كمك كرد تا از بروز یك شورش ملي جلوگیري كند

د؛ و این غذایي بود كھ بیشتر از را عرضھ كر» سوپ رومفور«زیست،  در آن روزگار در فرانسھ مي
كرد بلكھ از فریاد مردم براي نان ھم  نخود و لوبیا ساختھ شده بود، و نھ تنھا پروتئین گیاھي را تأمین مي

  .كاست مي

  این بحران اقتصادي كھ ضمن تداركات ناپلئون براي حملة بھ روسیھ پیش آمد آزمایشي جھت اعصاب او 

فراوان خواھد  ١٨١٢رسید كھ محصول سال  چنین بھ نظر مي. كرد ك نمياما بخت بلندش ھنوز او را تر
بانكھا باز شد . نان ارزانتر شد، و افراد بیكار الاقل چیزي براي خوردن پیدا كردند. بود، و ھمینطور ھم شد

 یا جاي آنھا را بانكھاي دیگر گرفت؛ وامھایي در اختیار متقاضیان قرار گرفت؛ سرمایھ، آن تولید كنندة
مزد كار جھت كاالھایي كھ ممكن بود . ھا از سرگرفت نامرئي ولي ضروري، فعالیت خود را در كارخانھ

در این زمان . دوباره كاال در بازار فراوان شد. نیمسال طول بكشد تا بھ دست خریدار برسد، پرداخت شد
بر اثر رفتار ملتھا و  اي را بھ اجرا درآورد كھ توانست خود را وقف جنگي كند تا محاصره ناپلئون مي

  .طبیعت بشر از پیش محكوم بھ شكست شده بود

III  -  ١٨١٢- ١٨١١: مقدمة جنگ  

جمعي مردم، آمادة نبرد  دو امپراطور مخالف، بھ وسیلة اقدامات سیاسي، گردآوري نیرو، و جنبشھاي دستھ
آرمان دو كولنكور را،  ناپلئون. كوشید تا دیگري را متقاعد كند كھ طرفدار صلح است ھریك مي. شدند مي

كولنكور پس از . دار اھمیت داشت، بھ عنوان سفیركبیرخود برگزید كھ بیش از یك نجیبزادة اصل و نسب
، متوجھ این واقعیت شد كھ آلكساندر از صورت فرمانرواي )١٨٠٧نوامبر (پطرزبورگ  رسیدن بھ سن
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تزار نمونة سیماي خوب، . ن آمده استبا او در آنجا مالقات كرده بود بیرو ١٨٠٢جوان كمرویي كھ در 
كرد، و ھنوز نسبت بھ  آلكساندر خود را شیفتة ناپلئون اعالم مي. آداب دلپذیر و سخن گفتن دوستانھ شده بود

توافقي كھ در تیلزیت شده بود وفادار بود، بھ شرط آنكھ بعضي تغییرات جزیي كھ امپراطور زیرك فرانسھ 
  .افق مزبور بھ عمل آیدآن را معقول خواھد دانست در تو

. ناپلئون مھیندوكنشین ورشو را تحت قیمومیت فرانسھ بھ وجود آورده بود. لھستان باعث اختالف آنھا بود
آلكساندر معاملة بھ مثل كرد، بھ این ترتیب كھ درصدد جلب توجھ اشراف لھستان برآمد و بھ آنھا پیشنھاد 

ورت كشوري سلطنتي درآورد كھ از لحاظ داخلي كرد كھ حاضر است لھستان قبل از تقسیم را بھ ص
ھایي كھ  نامھ. خودمختار باشد، ولي تزار روسیھ را بھ عنوان پادشاه و رھبر روابط خارجي خود بشناسد

رو كولنكور را احضار كرد  از این. حاوي این پیشنھاد بود بھ دست ناپلئون افتاد و موجب خشم او شد
  .، ماركي دولوریستون آینده، را بھ دربار روسیھ گسیل داشتو بھ جاي او ژاك لو) ١٨١١فوریة (

در این ماه آلكساندر از اتریش بھ اصرار خواست كھ بھ اتفاق او بھ نیروي ناپلئون حملھ كند، و در مقابل 
. نیمي از مولداویا و ھمة واالكیا را بھ منزلة سود فرعي بھ اتریش عرضھ داشت؛ ولي این كشور نپذیرفت

اي سیاست خود را دربارة لھستان روشن ساخت و گفت؛  ر زماني كھ در سنت ھلن بود، تا اندازهناپلئون، د
  ھرگز فقط براي تأمین منافع اشراف لھستان، با «

ھرگز فراموش نخواھم كرد كھ وقتي كھ با «: ؛ ولي در مورد آزادكردن سرفھا گفت»شدم وارد جنگ نمي
ولي چھ كسي . البتھ خیلي مایلیم كھ آن را داشتھ باشیم: ھا گفتندسرفھاي لھستان دربارة آزادي حرف زدم، آن

  .شدند یعني درھر تغییر ناگھاني، بیچاره و بدبخت مي -» بھ ما غذا و لباس و خانھ خواھد داد؟

بھ پاریس رسید، و بسیار كوشید تا ناپلئون  ١٨١١ژوئن  ۵كولنكور، با ھدایاي فراوان از طرف تزار، در 
ت صلحدوستانة آلكساندر متقاعد سازد، و بھ او تذكر داد كھ حملة فرانسھ بھ روسیھ، بر را نسبت بھ نیا

ناپلئون بھ این نتیجھ رسید كھ كولنكور چون روش . اثرآب و ھوا و فضا، محكوم بھ شكست خواھد شد
میز را از آ دیپلوماسي درست را نقض كرده شیفتة تزار شده است؛ و از آنجا كھ ناپلئون امید بھ حلي مسالمت

كوشد پروس و اتریش را بفریبد، قوایي در پروس یا در  كرد كھ روسیھ مي دست داده بود و تصور مي
اي با فرانسھ  مجاورت آن گردآورد، و فردریك ویلھم سوم را ترسانید و او را مجبور بھ امضاي عھدنامھ

راي حملة فرانسھ بھ این امر پروس را موظف ساخت كھ بیست ھزار سرباز ب). ١٨١٢مارس  ۵(كرد 
قرار شد ھزینة غذا . روسیھ آماده كند؛ و، ضمن عبور قواي فرانسھ از طریق پروس، غذا براي آن تھیھ كند

مارس، اتریش وارد اتحاد اجباري  ١۴در . از مبلغ غرامتي كھ پروس ھنوز بھ فرانسھ بدھكار بود كسرشود
اي را پیشنھاد كرد كھ برطبق آن تركیھ  ثماني عھدنامھدر آوریل، ناپلئون بھ سلطان ع. مشابھي با فرانسھ شد

توانست كشمكش خود را با روسیھ بھ صورت جھاد درآورد، و با فرانسھ، در حركتي ھمزمان بھ سوي  مي
نشینھاي كنار دانوب را  مقرر شد كھ در صورت موفقیت این نقشھ، باب عالي شاھزاده. مسكو، ھمكاري كند

سلطان چون بھ خاطر . ت كامل بر كریمھ و دریاي سیاه را بھ دست آورددوباره متصرف شود، و نظار
داشت كھ ناپلئون با تركھا در مصر و سوریھ جنگیده، و در عھدنامة تیلزیت دست آلكساندر را علیھ تركیھ 

آوریل،  ۵در ). ١٨١٢مھ  ٢٨(باز گذاشتھ است، پیشنھاد ناپلئون را نپذیرفت، و با روسیھ صلح كرد 
اي را بھ  آوریل صلح و انعقاد عھدنامھ ١٨یك عھدنامة كمك متقابل با سوئد امضا كرد، ودر آلكساندر 

. مھ ھمة بندرھاي روسیھ را برروي كشتیھاي تمامي ملتھا باز كرد ٢٩در . بریتانیاي كبیر عرضھ داشت
  .گیري از محاصرة بري و دادن اعالن جنگ بھ فرانسھ بود در واقع، مفھوم این عمل، كناره

گرفت و در این  مزمان با این دوئل دیپلوماتیك، یكي از عظیمترین تداركات نظامي در تاریخ صورت ميھ
بایستي آن را از  تر از كار ناپلئون بود؛ وي تنھا یك كشور داشت كھ مي مورد، كار آلكساندر ظریفتر و ساده

روسیة مادر خود بھ خود : تاحساسات تقریبًا خود بھ خود صورت گرف. لحاظ نیرو و احساسات آماده كند
شور وھیجان . شد قیام كرد علیھ گروھھاي بربرھایي كھ علیھ او بھ وسیلة كافري وحشي متشكل مي

  اي كھ عھدنامة تیلزیت را محكوم كرده بود بھ صورت  پرستانھ میھن
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قویت شد، ارتش ترتیب ت آلكساندر چون بدین. بوسیدند ھایش را مي زدند، و اسب یا چكمھ پیرامون او حلقھ مي
خود را توسعھ داد، و از آن خواست كھ براي جنگ آماده شود، و دویست ھزارسرباز را در طول دوینا و 

ھاي عظیمي مستقر ساخت كھ روسیة روسي را از ایاالت لیتواني و لھستاني  دنیپر، یعني در كنار رودخانھ
  . كرد كھ در تقسیمات قبلي نصیب روسیھ شده بود جدا مي

نخستین اشكال این بود كھ سیصد ھزارسرباز فرانسوي، و حدود . و تجھیزات ناپلئون دشوارتر بود آمادگي
دوازده ژنرال فرانسوي، در اسپانیا پابند شده بودند، و حتي تعداد بیشتري ممكن بود الزم باشد تا مانع از 

وي انتظار داشتھ بود . حركت ولینگتن از طریق شبھ جزیرة ایبري و كوھھاي پیرنھ بھ داخل فرانسھ شود
خود را تكرار كند؛ ولي در این ھنگام مجبور بود یا اسپانیا و  ١٨٠٩كھ بھ اسپانیا بازگردد و پیروزیھاي 

پرتغال را از دست بدھد و از محاصرة بري چشم بپوشد، یا از اتحاد با روسیھ و محاصرة بري صرف 
دانستم كھ اسپانیا بھ صورت سرطان  يمن بھتر از ھر شخص دیگر م«: گفت ناپلئون مي. نظر كند
كھ نخستین نبرد آن  -انگیزي شویم اي درآمده است كھ باید قبل از آنكھ وارد چنین جنگ وحشت پیشرفتھ

  ».برطرف شود - بایستي در چھار ھزار كیلومتري مرز من صورت گیرد مي

یگ آغاز كرده، و بھ تعداد با تقویت آرام پادگان فرانسھ در دانتز ١٨١٠وي تداركات نظامي خود را در 
در . سربازاني كھ در پروس مشغول پاسباني بودند، در نھایت اختفا و بھ صورتي غیرمحسوس، افزوده بود

، مشمولین آن سال را بھ زیر پرچم فراخواند، و آنھا را در طول ساحل آلمان، از الب تا اودر ١٨١١ژانویة 
در بھار، بھ امراي كنفدراسیون راین . یا جلوگیري كنندتقسیم كرد تا از حملة جناحي روسھا از طرف در

در ماه اوت، بھ . دستور داد كھ سھمھاي تعھد شدة خود را از لحاظ سرباز براي خدمت فعال فراھم سازند
در دسامبر یك سلسلھ . بررسي پرمشقت زمین روسیھ پرداخت، و ماه ژوئن را بھترین ماه حملھ دانست

  . ا در روسیھ یا پیرامون آن بھ كار بپردازندشبكة جاسوسي آماده ساخت ت

سربازگیري فرانسویھا كاھش شدید . ھردو طرف تجھیزات خود را كامل كرده بودند ١٨١٢تا فوریة 
از سیصدھزار نفر كھ بھ زیر پرچم احضار شده بودند ھشتاد ھزار : محبوبیت ارتش را آشكار ساختھ بود

بسیاري از این سربازان . بھ عنوان یاغي مورد تعقیب قرار گرفتندنفر حاضر نشدند، و ھزاران نفر از آنھا 
كار رو بھ فرار نھادند، یا بھ صورت سربازان ناراضي درآمدند و نشان دادند كھ در لحظة بحراني بھ  تازه
 در نبردھاي پیشین، افراد تازه وارد با نمونة غرورآمیز و تشویقھاي پدرانھ از. وجھ قابل اعتماد نیستند ھیچ

شدند؛ ولي در این ھنگام بیشتر اعضاي آن اخوت جنگي  سربازان گارد امپراطوري مواجھ مي طرف كھنھ
. یا مرده یا در اسپانیا بودند، یا بیش از حد كھنسال بودند، كھ جز در خاطرات، بتوانند قھرمان باشند

پلئون از آنھا و از اتباع خود نا. كار از الھامبخشي ملتي متحد و پرشور نیز برخوردار نبودند سربازان تازه
  بدین طریق استمداد كرد كھ این اقدام را بھ 

موج روزافزون توحش اسالوي بدانند؛ ولي فرانسویان شكاك چنین حكایاتي را قبال شنیده بودند، و در ھر 
ناپلئون سپس كوشید كھ . صورت روسیھ دورتر از آن بود كھ بتواند موجب وحشت و ھراس آنھا بشود

ژنرالھاي خود را تحریض كند، ولي آنھا تا آخرین نفر و بدون اطالع او مخالف این جنگ جدید بودند و آن 
بسیاري از آنھا بر اثر سخاوت او ثروتمند شده بودند، و میل داشتند كھ . دانستند را دعوتي بھ تراژدي مي

  .وي بگذارد از آن در صلح استفاده كنند

. كافي شجاع بودند كھ شك و تردید خود را در برابر او بھ زبان آورند بعضي از دستیارانش بھ اندازة
بھ او خدمت  ١٨١۴كولنكور، اگرچھ ھمیشھ نسبت بھ او وفادار بود، و بھ عنوان میرآخور بزرگ تا سال 

كرد، بھ وي تذكر داد كھ جنگ با روسیھ مصیبت بار خواھد بود، و حتي جرئت كرد بھ او بگوید كھ 
كھ ھمان » شدیدترین عالقة خود را ارضا كند«مھ زحمت را از آن رو بھ خود داده است كھ ناپلئون این ھ

چیني مداومش از حضور امپراطور ظاھرًا طرد ولي احضار شده بود  ، كھ بھ سبب توطئھ فوشھ. جنگ باشد
ن روسیھ با كھ شكست داد) اگر حرف فوشھ را بتوان باور كرد(تا تحت نظر یا دربند باشد، بھ ناپلئون گفت 

امپراطور توضیح . توجھ بھ ھواي آن محال است، و ناپلئون بر اثر رؤیاي تسلط برجھان گمراه شده است
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داد كھ رؤیاي او فقط ایجاد كشورھاي متحد اروپا و اعطاي یك قانون نامة جدید، یك پول واحد، یك روش 
اي را،  و ارتش عظیم بیسابقھ. ة اوھمگي زیركاله سھ گوش -اوزان و مقیاسات، و یك دادگاه استیناف است

كھ در راه گردآوري و تجھیزش آنقدر بھ خود زحمت داده است، اكنون چگونھ آن را مرخص و در سراسر 
  بقیة عمرش سرافكنده زندگي كند؟

ھزار سرباز شامل یكصد سوار؛ البتھ مقامات دیپلوماتیك،  ۶٨٠در حقیقت ھم ارتش عظیمي بود مركب از 
نیمي از مجموع آنھا فرانسوي و بقیھ سربازاني بودند كھ . اند ھا در این ارقام منظور نشده مھنوكران، و ندی

: در حدود پنجاه ژنرال داشت. از ایتالیا و ایلیریا و اتریش و آلمان و لھستان بھ زور گرفتھ شده بودند
ون پونیا توفسكي لوفور، اودینو، نھ، مورا، ویكتور، اوژرو، اوژن دوبو آرنھ و شاھزاده یوزف آنت

ھمة این نیرو درنقاط مختلف راه روسیھ بھ صورت ارتشھاي . برادرزادة آخرین پادشاه جوانمرد لھستان
  .جداگانھ درآمد، و ھر ژنرالي دستورھاي مشخص داشت كھ كي و كجا گروه خود را رھبري كند

یبایي، و پول بود تا وظیفة تجھیز وتداركات براي چنان گروه عظیمي شاید بیشتر مستلزم نبوغ، شك
در واقع مراحل اول و آخر آن اقدام بزرگ اساسًا تحت تأثیر لجستیكي قرار گرفت؛ شروع . گردآوري آن

جنگ تا زماني كھ بھ اندازة كافي علف براي تغذیة اسبان روییده باشد امكان نداشت؛ خرابي وضع جنگ 
ان بازگشتھ و قحطیزدة فرانسوي انتظار براثر تصرف آذوقھ بھ توسط روسھا تقریبًا تكمیل شد؛ سرباز

وي ترتیبي . بیني كند ناپلئون كوشید كھ ھر چیزي را غیر از شكست پیش. داشتند كھ در سمولنسك غذا بیابند
  داد كھ مخازن مھمات و قسمتھاي مكانیكي و تعمیرات و غذا و لباس و دارو در ویزل، كولن، بن، 

ھاي مشابھي بھ وسیلة صدھا وسیلة نقلیھ، پیشاپیش  ر شد ذخایر و بنھقرا. مراكز تجمع ارتشھاي او فراھم آید
از نیرنگھاي . قدر بپردازد دانست از كجا ارزاق بخرد و چھ ناپلئون مي. مھاجمان، بھ روسیھ منتقل شود

كاران خبر داشت، و حاضر بود كھ بازرگاني را كھ عامدًا و عالمًا از ارتشھاي او پول زیادي گرفتھ  مقاطعھ
  .ا بھ آنھا كاالي بنجل فروختھ بود بھ جوخة آتش بسپاردی

كردند چگونھ  پول این مھمات و ھزینة حمل وانبارداري و مواجب افرادي را كھ از آنھا استفاده مي
گرفت، از بانك فرانسھ و بانكھاي خصوصي قرض  بست، از مردم وام تحمیلي مي پرداخت؟ مالیات مي مي
كرده بود، برداشت میلیون فرانك طالیي كھ در سردابھاي تویلري ذخیره  ٣٨٠گرفت؛ میلیونھا فرانك از  مي
كرد  گرفت؛ ژوزفین محبوب و مطلقھ را مالمت مي جلو اسراف و تبذیر را مي  توانست، ھر جا كھ مي. كرد

بعدھا گفت كھ . ستود جوییھایش مي كند، و ماري لویز را بھ سبب صرفھ كھ مانند امپراطریس خرج مي
اصولیترین نبردي بوده است كھ آن را  ترین و بھترین و ماھرترین و زیركانھ… نبرد روسیھ«رویھمرفتھ 

  » .ام رھبري كرده

آیا قابلیت رھبري آن را داشت؟ شاید بیش از سایر معاصرانش، ولي كم استعدادتر از آن بود كھ آن اقدام 
. در چھل وسھ سالگي، براي زندگي در اردو و وظایف جنگي، بیش از حد مسن بود. بزرگ الزم داشت

درد معده، تكرر : برد كھ در بورودینو و واترلو مانع كارش شد ماریھایي رنج ميتوان حدس زد كھ از بی مي
در زندگي خصوصي اگرچھ مردي مھربان و باانصاف و شوھرخوبي . و دشواري ادرار كردن، و بواسیر

براي ماري لویزو پدري مھربان براي پسر خود بود، پس از ھشت سال قدرت امپراطوري، بیحوصلھ، 
البتھ . زودخشم، و متمایل بھ تخمین زدن بیش از حد قدرت فكري و سیاسي خود شده بوددیكتاتورمنش، 

پذیرفت، و اشتباھات پرھزینة  انتقاد كولنكور را با خوشرویي مي: موارد استثنایي بسیاري ھم وجود داشت
فتھ است كھ منشي او گ. شد گرا مي دقایقي نیز نسبت بھ خودش واقع. بخشید برادران و سرداران خود را مي

كمان بیش از حد ‹: دھد شنیدم كھ ناپلئون در وسط تفكراتش وضع خود را با این جملھ شرح مي غالبًا مي«
بیني رسیده و براي خود حدي قائل  ولي بندرت شكست خورده بود تا بھ مرحلة روشن» .›كشیده شده است

راھي بھ ھندوستان ] سوي مسكو بھ[در ھر صورت، این راه طوالني «: روزي بھ ناربون گفت. شده باشد
  » .است
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ھمھ چیز در . كلو بیرون آمد و، الاقل براي رفتن بھ مسكو، عازم شد -از سن ١٨١٢مھ  ٩بدین ترتیب، در 
  .زندگي او بھ قمار شباھت داشت و این بزرگترین قمار او بود

IV -  ١٨١٢سپتامبر  ١۴ -ژوئن ٢۶: راه مسكو  

  كھ بگذارد تا درسدن ھمراه او برود و پدر و مادرش را دعوت كند كھ  ماري لویز او را ترغیب كرده بود

ناپلئون پذیرفت، و صالح در آن دانست كھ فردریك ویلھلم سوم پادشاه پروس و سایر . خود باشد
درة راین بھ   از ماینتس بھ طرف شرق، عبور او از میان. ھاي سلطنتي و اعیان را نیز دعوت كند خانواده

الرقاب  اي درآمد، زیرا فرمانروایان محلي براي استقبال از مالك جمعي پیروزمندانھ تھصورت حركت دس
در چند . رفت، بھ موكب او پیوستند خود از شھر خارج شده بودند، و ضمن آنكھ در ساكس پیش مي

یك . كیلومتري غرب درسدن، شاه فردریك آوگوستوس را مالقات كردند كھ آنان را بھ پایتخت خود برد
ھایي كھ از آنھا گذشتند پراز مردمي بود  كوچھ). مھ ١۶(عت بھ نصف شب مانده بود كھ بھ شھر رسیدند سا

كھ مشعل دردست داشتند و بھ او خوشامد گفتند؛ چندین توپ بھ شلیك پرداختند و زنگھاي كلیساھا بھ صدا 
  .در آمدند

ماري لویز پدر خود را با ھیجاني آشكار در . اتریش وارد شد امپراطریسمھ مترنیخ با امپراطور و  ١٨در 
؛ ولي از شنیدن این اخطار كھ آن سال آبستن حوادث ناگوار است از وجد و سرورش كاستھ  آغوش گرفت

توافق دوستانھ میان دشمنان تاریخي خود ناراحت پس از چندي، پادشاه و ولیعھد پروس، كھ احتماال از . شد
بودند، وارد شدند؛ اما تزار آلكساندر در نھان اطمینان داشت كھ ھم پروس و ھم اتریش براي شكست 

شاه فردریك آوگوستوس، بھ عنوان میزبان، سیاستھاي آنھا را با اپرا و درام و شكار و . كنند ناپلئون دعا مي
ھایي تعدیل كرد كھ ضمن آنھا فرمانروایان آلمان نسبت بھ ناپلئون اداي احترام آتشبازي و رقص و میھمانی

  .الرأس منحني سرنوشت خود درخشید كردند، و او ھم ظاھرًا با فروتني مدت دوازده روز در سمت

بھ سردارانش . مھ، براي پیوستن بھ یكي از ارتشھاي خود در تورن در كنار ویستول عزیمت كرد ٢٨در 
كرد، مالقات  ده بود كھ با او در سواحل رود نیمن، كھ مھیندوكنشین ورشو را از روسیھ جدا ميدستور دا

. التحریر و نقشھ و كتاب بود كرد كھ مجھز بھ چراغ و میز و لوازم اي حركت مي خود او در كالسكھ. كنند
را تھیھ و آنھا را بھ دادند كھ در آنجا دستورھایي  ھر شب در طي راه این اشیاء را بھ چادري انتقال مي

منوال، منشي . كرد تا براي عملیات صبح روز بعد بھ اطالع ژنرالھایش برسانند منشیان خود دیكتھ مي
سابق او، فرانسوافن منشي جدید او، و وري كنستان پیشخدمتش تمام راه را تا مسكو و ضمن بازگشت از 

دشمن بھ تحقیق پرداخت، و عالمتي از حضور ژوئن بھ نیمن رسید، در مورد  ٢٣در . آن شھر با او بودند
 ٢۶تا  ٢۴در مدت كوتاھي، سھ پل موقتي بر روي رودخانھ زدند، و از . او در آن سوي رودخانھ ندید

تقریبًا در ھمان زمان یك . رفتند) كاوناس(ژوئن حدود دویست ھزار نفر از سربازانش بھ شھر كوونو 
جایي كھ  - ) ساوتسك(لي پایینتر از آن رودخانھ در تیلزیت ارتش دیگر مركب از دویست ھزار نفر از مح

  ناپلئون و آلكساندر پنج سال پیش از آن با یكدیگر مالقات كرده و سوگند خورده بودند كھ تا زمان مرگ با 

چندین لشكر انتظار فرمان او . كیلومتري جنوب شرقي كوونو بود ٩١آلكساندر در این زمان در ویلنا، در 
نفر بھ رھبري شاھزاده میخائیل باركالي دتولي از اعقاب اسكاتلندي؛  ١۵٠‘٠٠٠در شمال، : ندكشید را مي

نفر تحت فرمان  ۴٠‘٠٠٠نفر بھ رھبري پیوتر باگراتیون اھل گرجستان؛ در شرق،  ۶٠‘٠٠٠در جنوب، 
ني نفري ناپلئون نبودند، ولي در یك عقبنشی ۴٠٠‘٠٠٠آنھا حریف ارتش . ژنرال آلكساندر تورماسوف

اي دور حمل  توانستند تمامي آذوقة قابل استفاده را بسوزانند یا از بین ببرند یا با گاري بھ نقطھ منظم مي
نفر كھ بر اثر صلح با تركیة عثماني آزاد شده بود از جنوب تحت  ۶٠‘٠٠٠یك لشگر دیگر روسي؛ . كنند

  .ید چندین روز راھپیمایي كندولي تا مقصد با. فرمان ژنرال پاول چیچاگوف از جنوب بھ حركت درآمد
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ژوئن، آلكساندر بھ عنوان مھمان افتخاري در یك جشن روستایي در ملك كنت لوین بنیكسن كھ با  ٢۴در 
در طي این جشن قاصدي خبر آورد كھ . نتیجھ كرده بود شركت جست جنگي بي ١٨٠٧ناپلئون در آیلو در 

. آلكساندر این خبر را پنھان داشت تا جشن بھ پایان برسد. اند فرانسویان از نیمن گذشتھ وارد روسیھ شده
پس از بازگشت بھ مركز فرماندھي خود، بھ لشكرھاي محلي دستور داد كھ در صورت امكان بھ ھم 

رفت  فرانسویان زودتر از آنچھ انتظار مي. بپیوندند، ولي در ھر صورت بھ داخل كشور عقبنشیني كنند
  .توانستند بھ ھم بپیوندند، ولي با نظم و ترتیب عقبنشیني كردوارد شده بودند؛ قواي روسھا ن

ژوئن، تزار بھ ناپلئون پیشنھاد كرد، كھ مذاكرات دوباره آغاز شود، ولي فقط بھ این شرط كھ  ٢۶در 
از آنجا كھ بھ پیشنھاد خود اطمینان نداشت، ویلنا را با ارتش . درنگ روسیھ را ترك كنند فرانسویان بي
در آنجا، بنا بھ پیشنھاد مصرانة افسرانش كھ بھ اندازة كافي . ي ترك گفت و بھ ویتبسك رفتباركالي دتول

مجھز نیست تا نقشة حركات سربازان را تعیین كند، عازم مسكو شد، و از شھروندان خواست كھ پول و 
العمل  ق عكسآنان نیز با ذوق و شو. خون خود را در راه میھنشان كھ مورد حملھ قرار گرفتھ است فداكنند

  .نشان دادند، و او دلگرم بھ سن پطرزبورگ بازگشت

ژوئن، ناپلئون و قسمت عمدة قواي او پیمودن راه طوالني ھشتصدو نود كیلومتري كوونو بھ مسكو  ٢٧در 
روزھا گرم و شبھا سرد بود، و باراني : حتي آن چند روز نخست در روسیھ عذابي بود. را آغاز كردند

كرد، ولي آنھا براي  ھرسربازي غذاي پنج روز خود را با خود حمل مي. خیس كردشدید ھمھ چیز را 
ھا را غارت كردند و دستور اكید امپراطور را در  كردن یا افزودن بھ آذوقة خود، كشتزارھا و كلبھ ذخیره

پلئون ژوئن بھ ویلنا رسید، و تا زمان ورود نا ٢٨ارتش او در . ممنوعیت از چنین اعمالي نادیده گرفتند
بعضي از . دھنده مورد استقبال قرار گیرد وي با این امید كھ بھ عنوان نجات. ھرچھ توانست غارت كرد

آلود با او  لھستانیھا و جمعي از اھالي لیتواني بھ او ھمین ترتیب خوشامد گفتند، ولي بعضیھا با سكوتي خشم
  مواجھ شدند و از 

ترسید دولتھاي پروس و اتریش  بھ دادن تعھد نبود، زیرا ميكھ سلطنت لھستان را احیا كند، ولي او حاضر 
دھندگان تقاضا كرد كھ این  رو از عریضھ از این. یا پروسیھا و اتریشیھاي ارتش خود را ناراضي كنند

  .قضیھ را تا بازگشت پیروزمندانة او از مسكو بھ تعویق بیندازند

گرفتار و مضمحل كند، ولي باركالي و افرادش بھ وي انتظار داشت كھ یكي از لشكرھاي تزار را در ویلنا 
دو ھفتھ طول كشید تا . سبب خستگي مفرط قادر بھ تعقیب آنھا نبود ویتبسك گریختھ بودند، و قواي ناپلئون بھ

وي برادرش . نومیدیھاي متوالي، اخالق امپراطور را تند كرد. حال اول بازگشت نظم و روحیة آنھا بھ
ژروم نتوانست شكار خود را . براي تعقیب با گراتیون بھ جنوب فرستاده بودژروم را با لشكري عظیم 

بگیرد، و نزد قواي عمدة فرانسھ بازگشت و بھ سبب روش كند و رھبري سستش مورد مالمت ناپلئون قرار 
  .گرفت و بھ دربار خود در وستفالن بازگشت

وي . شرقي ویتبسك برد كیلومتري شمال ژوئیھ، ناپلئون قواي خود را با خواربار تازه بھ چھارصد ١۶در 
. قصد داشت كھ آنجا بھ بار كالي دتولي برسد، ولي آن اسكاتلندي زیرك بھ طرف سمولنسك پیش رفتھ بود

توانست وي را تعقیب كند، زیرا دستور داده بود كھ قواي امدادي و تداركات در  ناپلئون بیش از آن نمي
چندتن از سردارانش بھ او توصیھ كردند كھ بھ جاي . یق افتاده بودویتبسك بھ او برسد، و این امر بھ تعو

ناپلئون پاسخ . رفتن بھ مسكو و بازگشتن از آنجا قبل از باریدن برف، زمستان را در ویتبسك در اردو بماند
داد كھ موقعیت این شھر طوري نیست كھ مناسب با استحكامات و دفاع باشد، و آن منطقھ بھ سبب اندك 

تزارھایش براي تغذیة ارتش او كافي نیست، و ھر تأخیري قبل از رسیدن بھ مسكو یا یك جنگ بودن كش
قطعي بھ روسھا فرصت خواھد داد كھ لشكرھاي بیشتري براي بھ ستوه آوردن فرانسویان ضمن راه تھیھ و 

مقدس و  مجھز كنند، یا آنھا را در ویتبسك در محاصره گیرند؛ و بھ عقیدة او ھیچ كاري جز تصرف شھر
  . پایتخت باستاني روسھا آلكساندر را بھ صلح وادار نخواھد كرد
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اوت، ارتش خود را بھ امید حملھ بھ باركالي در سمولنسك،  ١٣پس از پانزده روز اقامت در ویتبسك، در 
سمولنسك، مركز پرجمعیت منطقة حاصلخیزي بود كھ بر اثر قرارگرفتن در كنار دنیپر، از . بیرون برد

اي مستحكم شده بود كھ پس از آنكھ نیروھاي   جارت و صنعت موقعیتي مناسب داشت و بھ اندازهلحاظ ت
باركالي و باگراتیون در آنجا بھ ھم پیوستند، دو سردار تصمیم گرفتند كھ بھ مقاومت بپردازند و الاقل جلو 

  .پیشرفت ناپلئون را بگیرند

شده و در نتیجة مرگ   طي مسافتھاي طوالني فرسودهاوت وارد شدند، در حالي كھ براثر  ١۶فرانسویان در
ھزار نفر تقلیل یافتھ بود، با وجود این، حملة آنھا شدید و مؤثر   و فرار سربازان تعدادشان بھ صدوشصت

اوت، خواه براثر ناامیدي روسھا یا فعالیت توپخانة فرانسویھا، شھر آتش گرفتھ و موجب  ١٧در شب . بود
فكر «: س جمالشناسي ناپلئون شده بود، بھ طوري كھ از میراخور خود پرسیدوجد و سرور و تحریك ح

  كولنكور پاسخ » كني كھ منظرة زیبایي باشد؟ نمي

بھ خاطر بیاور كھ یك امپراطور رومي چھ ! بھ«: ناپلئون گفت» .اعلیحضرت، وحشت انگیز است«: داد
امپراطور بھ ماره وزیر امور خارجة  اوت، ١٨در › » .دھد بوي خوش مي جسد دشمن ھمیشھ‹ : گفتھ است

منظور این بود كھ بدین  - » .ایم سمولنسك را بدون از دست دادن یك سرباز تصرف كرده«: فرانسھ نوشت
برطبق یك ارزیابي كھ اخیرًا بھ وسیلة یك مورخ انگلیسي بھ عمل . وسیلھ روحیة پاریسیھا را تقویت كند

ضایعات فرانسویان . ر نفر از دست دادند و روسھا شش ھزار نفرآمده است، فرانسویان بین ھشت تا نھ ھزا
غیر قابل جبران بود؛ لشكرھاي روسي بھ طرف شھرھاي ھمدست خود و بھ سوي منبعي از افراد 

  .سربازگیري عقب نشستند

ژوئیھ، تزار آلكساندر كھ بر اثر نظریات تضادانگیز و روشھاي جنگي سرداران روسي متأثر شده  ٢٠در 
از این رو میخائیل ایالریونوویچ . ھ این نتیجھ رسید كھ قواي مسلح او نیاز بھ فرماندھي متحدي داردبود ب

را بھ آن مقام گماشت، زیرا وي بھ سبب قدرت فرماندھي و قاطعیت خود در ) ١٨١٣ - ١٧۴۵(كوتوزوف 
ل و بیحركت وي شصت وھفت سالھ و تنب. آمیز، شھرتي بھ دست آورده بود طي نبردھاي بسیار موفقیت

. بود، بھ طوري كھ مجبور بودند او را در اردو یا صحنة نبرد بھ وسیلة درشكھ بھ این سو و بھ آن سو ببرند
قدري ھرزه بود و با زنان رفتاري مناسب . یك چشمش در جنگ كور شده و چشم دیگرش معیوب بود

ز انتصاب او ابراز مسرت و نداشت؛ ولي ھنر جنگ را طي پنجاه سال عمل آموختھ بود؛ سراسر روسیھ ا
وي با اجتناب از درگیري و دستور عقبنشیني ھر چھ بیشتر، ھمھ، و حتي ناپلئون، را . كردند خوشحالي مي
  . مأیوس ساخت

پرسید آیا باید از تعقیب او دست بردارد؛ سمولنسك را بھ  ناپلئون كھ دچار وسوسھ شده بود از خود مي
د؛ زمستان را در آنجا بگذراند؛ و خط ارتباط مسلحي با اروپاي اي در وسط روسیھ درآور صورت قلعھ

ارتش او براثر : اما در این ھنگام خود را با وضعي كامال غیر منتظر مواجھ دید. غربي داشتھ باشد
اي گرفتار ھرج و مرج شده بود كھ خود او در حركت،  اختالفات نژادي و از دست دادن انضباط بھ اندازه

بھ ژنرال سباستیاني چنین . شد كرد، زیرا بیم از حملة دشمن موجب ھمبستگي مي حساس مياطمینان بیشتر ا
انسان ممكن . شود فقط حركت باعث استحكام آن مي… تواند متوقف باشد؛  این ارتش اكنون نمي«: گفت

نیمشب رو، اندكي پس از  از این» .است در رأس این ارتش بھ جلو برود، ولي نباید توقف كند یا بازگردد
اوت، فقط یك ھفتھ پس از تصرف سمولنسك، بھ اتفاق سپاھیان خود آن شھر را ترك گفت و از راھي  ٢۵

مورا و . مسافت سھ ھفتھ راه -و مسكو پیش راند… گرم و غبارآلود بھ طرف ویازما و گژاتسك
راوالن روسھاي ق پروایي و بشاشتي كھ در دفع حمالت پس و با بي  كردند، نظامش در جلو حركت مي سواره

ناپلئون بعدھا . ساختند بردند موجبات باال رفتن روحیة سربازان را فراھم مي در حال عقبنشیني بھ كار مي
  : دربارة او چنین گفت

  شجاعت . وي فقط در برابر دشمن دلیر بود؛ و در آن صورت دلیرترین مرد روزگار بود

pymansetareh@yahoo.com



  

  )آرشیو بتمان(نشیني از مسكو  عقب: است كلین، از روي طرحي كھ یك شاھد عیني زده . اي. جي

بعد ھم لباس زردوزي در بر و پرھایي روي سرداشت كھ . كشاند مي اش او را بھ وسط معركھ  متھورانھ
برد، زیرا با  اي ھمیشھ جان سالم بھ در مي آمد كھ براثر معجزه چنین بھ نظر مي. مثل برج كلیسا نمایان بود

رفت، و قزاقھا از او بھ  ھدف مرتبي براي دشمن بھ شمار مي. ص بودوضع لباسش بھ آساني قابل تشخی
  . كردند انگیزش تمجید مي سبب دلیري شگفت

داران فرانسوي  نزدیك شدند، طالیھ) یكصد وبیست كیلومتري مسكو(سپتامبر، چون بھ شھر بورودینو  ۵در 
ھم شاد و ھم غمگین كرد صدھا تن از  اي دیدند كھ آنھا را وقتي كھ برروي تپھ رفتند، در دشت مقابل منظره

روسھا مشغول تكمیل استحكاماتي بودند كھ توپخانة خود را در آنجا پنھان كنند، و در آن طرف دشتھا، 
  .شدند ھاي كاالچا و مسكوا، ھزاران سرباز دیده مي نزدیك ملتقاي رودخانھ

در آن شب سرد مرطوب . ختندسپتامبر، دو گروه رقیب خود را براي نبرد آماده سا ۶در سراسر روز 
اي انتشار داد كھ ترجمة آن براي لشكرھاي  صبح ناپلئون اعالمیھ ٢در ساعت . بندرت كسي خوابش برد

نبردي را كھ از مدتھا پیش خواھان ! سربازان«: وي در این اعالمیھ گفتھ بود. مختلف ارتش او خوانده شود
پیروزي بھ ما نعمت و . واجب و حتمي است. بھ شماستاكنون پیروزي وابستھ . اید مشاھده كنید آن بوده

» .ھاي زمستاني خوبي ارزاني خواھد داشت، و موجب بازگشتي زودرس بھ میھنمان خواھد شد سربازخانھ
را كھ از حریق » مریم سیاه«در آن شب، بھ دستور كوتوزوف، كشیشاني كھ ھمراه لشكر او بودند شمایل 

سربازان بھ زانو در آمدند، و عالمت صلیب را با . ن اردوگاه گرداندندسمولنسك نجات یافتھ بود در میا
، و »خدایا بھ ما رحم كن«اشاره نشان دادند، و با ذوق و شوق بھ این دعاي كشیشان پاسخ گفتند كھ 

  . كوتوزوف خم شد و شمایل را بوسید
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چندي پیش از پسر  اي از طرف ماري لویز، ھمراه با تصویري كھ در حدود ھمین زمان قاصدي نامھ
ھمچنین خبر رسید كھ ارتش او از ولینگتن در ساالمانكا . اش كشیده شده بود، براي ناپلئون آورد یكسالھ

وي قسمت اعظم آن شب را صرف صدور اوامري جھت افسرانش براي . شكستي سخت خورده است
پیشاب . داد البول او را رنج مياحتماال نتوانستھ بود بھ خواب برود، زیرا عسر. تدابیر جنگي روز بعد كرد

زد و  نبضش ضعیف مي. انگیز بیرنگ شده، و پاھایش از استسقا ورم كرده بود او بھ طرزي وحشت
با وجود این ناراحتیھا، در نخستین روز نبرد كھ طي آن از یك سوي لشكر بھ آن . ضربان آن نامنظم بود

  . رفت، سھ اسب را زیر پاي خود فرسوده كرد سوي دیگر مي

 ۵٨٧فرانسویان . نفر ١١٢‘٠٠٠سرباز كارآزموده تحت فرمان داشت، و كوتوزوف  ١٣٠‘٠٠٠وي 
سپتامبر ھزاران سرباز با بیم و تنفر یكدیگر  ٧در سراسر روز . عراده ۶۴٠عراده توپ داشتند و روسھا 

سان بود ھاي خود با قھرماني و سماجتي كھ در ھر دو طرف یك را كشتند و جان سپردند و با ھمپایھ
  كردند كھ سرنوشت اروپا بھ  جنگیدند؛ گویي احساس مي

كوشید  باگراتیون، ضمن رھبري نیروھاي خود، درجنگ كشتھ شد؛ كولنكور، كھ از آغاز مي. وابستھ است
از این جنگ جلوگیري كند، برادري محبوب را از دست داد؛ اوژن، داوو، مورا صدھا بار با مرگ روبرو 

در سراسر آن . آمیز شاھزادة مسكوا را دریافت داشت از دست ناپلئون لقب محبت شدند؛ نھ در آن جنگ
ھنگامي كھ شب فرارسید، روسھا . رفت تفاوتي از یك سو بھ سوي دیگر مي روز، االھة پیروزي با بي

فرانسویان تسلط خود را بر صحنة جنگ حفظ كردند، ولي ناپلئون دست یافتن بھ . بتدریج سست شدند
كوتوزوف پیامي غرورآفرین براي آلكساندر فرستادكھ كلیساھاي سن . دانست بعید مي پیروزي را

 ٣٠٠٠٠از طرف فرانسویان . پطرزبورگ را بر آن داشت كھ زنگ سپاس از خداوند را بھ صدا درآورند
  . نفر ۵٠‘٠٠٠نفر كشتھ و مجروح شدند و از طرف روسھا 

نگ بود، ولي چون ارقام ضایعات لشكري را دید، سپتامبر، كوتوزوف در آغاز درصدد تجدید ج ٨روز 
بنابراین سیاست عقبنشیني در . تواند افراد باقیمانده را در یك كشتار دیگر درگیر كند احساس كرد كھ نمي

سپتامبر دستور تخلیة مسكو را صادر كرد، و روز  ١٣در . پیش گرفت و این استراتژي را تا آخر ادامھ داد
  .سوي سرنوشتي نامعلوم بھ حركت درآمدبعد باقیافة گرفتھ بھ 

در آن روز ناپلئون، پس از ھشتاد و سھ روز حركت از كوونو، با نود و پنج ھزارنفر 
FACE="Traditional Arabic "ژنرال میلو . ھاي مسكو رسید السیف قواي خود بھ دروازه بقیة

كرد، پیامي براي او فرستاده و  مي رادوویچ، فرماندة پادگان مسكو، ضمن آنكھ افراد خود را از شھر خارج
وي انتظار داشت كھ اشراف شھر بھ حضورش . ناپلئون با این تقاضا موافقت كرد. بس شد خواھان آتش

ھنگامي كھ وارد شھرشد، مالحظھ كرد كھ جز چند . كس نیامد ولي ھیچ. بیایند و خواستار حمایت او شوند
بعضي از روسپیھا كھ انتظار دریافت پول را . انده استھزار نفر از طبقات پایین كسي در شھر باقي نم

ناپلئون باري از . ماندند، و بزودي حاضر شدند غذا و منزل در اختیار فرانسویان قرار دھند كشیدند باقي مي
اسكناسھاي تقلبي روسي با خود آورده بود؛ روسھا از پذیرفتن آنھا امتناع ورزیدند، و فرانسویان 

فاتحان در شھر بھ جستجو پرداختند؛ قصرھا را تاراج كردند؛ امالك . سوزاندند اسكناسھاي مزبور را
خارج از شھر را بھ باد غارت دادند؛ و بطریھاي شراب و اثاثة منزل را باركردند؛ ضمن عقبنشیني، این 

  .اثاثھ را یكي پس از دیگري رھا ساختند

عصر ھمان روز، . نھاد صلح آلكساندر نشستسپتامبر، ناپلئون وارد كرملین شد، و در انتظار پیش ١۵در 
  .حریق مسكو شروع شد

V -  ١٨١٢سپتامبر  ١٩-١۵: حریق مسكو   
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  مسكو از ھر لحاظ با ھر كدام از «: كازه گفت ناپلئون از زیبایي آن شھر متروك بھ حیرت افتاد، و بھ الس

ھاي برآمدة خود  با قبھ كلیسا داشت كھ ٣۴٠شھر روسیھ و شھر مقدس یا پایتخت روحاني كشور بود و 
ھا  خانھ. بیشتر این كلیساھا كھ با سنگ ساختھ شده بود پس از حریق باقي ماند. كرد آسمان را رنگین مي

» نسوز«تقریبًا ھمگي از چوب بود؛ یازده ھزار باب از این منازل از جملھ شش ھزار خانھ كھ از مواد 
  .ساختھ شده بود، ویران شد

آن شھر بعضي از مواضع آتشسوزي را دیدند و شتابان آنھا را خاموش كردند؛  فرانسویان ضمن ورود بھ
سپتامبر را بھ روز  ١۵یافت كھ شب  شد، وچنان سریع گسترش مي ولي ھر دم حریقھاي دیگري برپا مي

پس از . داشتند بیدار كرد مبدل ساخت، و بر اثر روشنایي خود، نوكراني را كھ خواب ناپلئون را پاس مي
صبح . او را بیدار كردند، دستور دادكھ توپخانة ارتش بھ شلیك بپردازد، و سپس بھ بستر خود بازگشتآنكھ 

اي باعث انفجار مخازن باروتي شود كھ ارتش در  ترسیدند كھ جرقھ روز دھم، مورا و اوژن چون مي
شدید، بھ اتفاق آنھا بھ پس از مقاومتي . كرملین قرار داده بود، از ناپلئون تقاضا كردند كھ شھررا ترك گوید

. ھایي كھ حامل مدارك و اسباب و وسایل بودند بھ دنبالش بھ راه افتادند شھر رفت، و ارابھ قصري در حومة 
  . سپتامبر، آتش پس از آنكھ دوسوم مسكو را از بین برده كاھش یافت، و ناپلئون بھ كرملین بازگشت ١٨در 

كت، زندانیان را آزاد كرده بودند، وممكن است این افراد، چھ كسي مسئول بود؟ اولیاي شھر، پیش از حر
چھ بسا بعضي از سربازان فرانسوي بھ ھمان ترتیب، . ضمن غارت، نخستین حریقھا را برافروختھ باشند

سپتامبر گزارشھایي بھ ناپلئون رسید مبني بر  ١۶در . مباالتي شده باشند طي تاراجھاي خود، مرتكب بي
رو دستور داد كھ  از این . كنند ًا حریق برپاي مي اند و عمد سراسر مسكو پراكنده شدهآنكھ مشعلداراني در 

یكي از . این دستور اجرا شد. افروزي را كھ دستگیر شود تیرباران كنند یا بھ دار بیاویزند ھر آتش
ت كھ زدن یكي از برجھاي كرملین دستگیر شد اظھار داش افروزان كھ دژبان روسھا بود و ضمن آتش آتش

ناپلئون شخصًا با وي گفتگو كرد؛ سپس او را بھ داخل . بنا بھ دستور مافوق خود بھ آن كار پرداختھ است
چند تن از روسھاي دستگیر شده گفتند كھ كنت راستاپچین، حاكم شھر، پس از . حیاط بردند و اعدام كردند

  .حركت دستور داده است كھ شھر را بسوزانند

  : بھ آلكساندر چنین نوشت سپتامبر، ناپلئون ٢٠در 

چھارصد . راستاپچین دستور سوزاندن آن را صادر كرده است. شھر مغرور و زیباي مسكو وجود ندارد
افروز ضمن این عمل دستگیر شدند، و ھمگي گفتند كھ بنا بھ دستور حاكم، رئیس پلیس، شھر را  نفر آتش
چنین اقدامي ھم بیھوده است … . خانھ سوختھ استاز ھر چھارخانھ، سھ . آنھا تیرباران شدند. اند آتش زده

ما در سردابھایي قرار   آیا ھدف از این كار محروم كردن ما از آذوقھ بوده است؟ آذوقة. و ھم بیرحمانھ
گذشتھ از این، چھ ھدف ناچیزي كھ بھ سبب آن یكي از زیباترین شھرھاي . رسید داشت كھ آتش بھ آنھا نمي
امكان ندارد باور كنم كھ شما با اصول ! تالش و سازندگي است خراب كنندجھان را كھ نتیجة قرنھا 

اخالقي، احساسات، و عقاید خودتان دربارة آنچھ كھ درست و برحق است اجازه داده باشید چنین 
  . شرارتھایي مرتكب شوند كھ شایستة فرمانروایي عادل و ملتي بزرگ نباشد

نامھ بھ تنھایي از طرف شما،  لیحضرت بھ جنگ پرداختم، یكگونھ احساس خصومت، با آن اع من بدون ھیچ
شد، و من با كمال میل از مزیت تصرف مسكو  قبل یا بعد از آخرین نبرد، مانع از ھرگونھ پیشرفتي مي

. اگر اعلیحضرت ھنوز قسمتي از احساسات دیرین خود را نسبت بھ من حفظ كرده باشند. پوشیدم چشم مي
ام آنچھ را كھ در  توانید قبول نكنید كھ حق داشتھ در ھر صورت نمي. نخواھند شد از این نامھ آزرده خاطر

  .دھد بھ اطالع شما برسانم مسكو روي مي

. آلكساندر بھ این نامھ پاسخي نداد، ولي با افسر روسي كھ مأمور ابالغ خبر حریق مسكو بود گفتگو كرد
آن افسر پاسخ داد كھ تنھا . آسیب رسانده است یا نھتزار پرسید كھ آیا این واقعھ بھ روحیة لشكر كوتوزوف 
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بھ سربازان دلیرم «: اند كھ آلكساندر چنین جواب داد گفتھ. بیم ارتش این است كھ تزار با ناپلئون صلح كند
بگویید كھ اگر یك سرباز ھم برایم مانده باشد خود را در رأس اشراف و كشاورزانم قرار خواھم داد؛ و اگر 

ام برسد، و بھ سیبري بروم وسیب زمیني  ام منقرض شود، حاضرم كھ ریشم بھ سینھ سلسلھ مقدر باشد كھ
  ».بخورم، ولي سند شرمساري كشور و اتباع خوبم را امضا نكنم

دار  مردم روسیھ بھ تصمیم او آفرین گفتند، زیرا كھ سقوط مسكو و سوختن آن شھر ایمان آنان را جریحھ
گذاشتند؛ وناپلئون را كافري  نوان دژ معتقدات و ایمان خود احترام ميآنھا بھ مسكو بھ ع. ساختھ بود

اند كھ آنھا را بھ روسیھ وارد  دانستند؛ وعقیده داشتند كھ شھر مقدسشان را وحشیاني سوزانده بیوجدان مي
ن گاه گاه نیز بیم داشتند كھ آ. شمردند آلكساندر را بھ سبب دوستي با چنین مردي گناھكار مي. كرده است

بعضي از اشراف كھ . پطرزبورگ را خواھد گرفت و میلیونھا تن از آنان را خواھد كشت دیو زنده سن
كردند ناپلئون ممكن است درھر لحظھ كشاورزان آنھا را آزاد سازد، حاضر بودند كھ براي  تصور مي

ھ مقاومت تحریض بیرون راندن او از روسیھ با وي مصالحھ كنند؛ ولي بیشتر اطرافیان آلكساندر او را ب
ھر روز با  - شتاین، آرنت، مادام دوستال، وتعدادي مھاجر -گروھي خارجي كھ با او بودند. كردند مي

با ادامة كشمكش، وي خود را نھ تنھا بھ مثابھ رھبر كشور خویش، بلكھ رھبر اروپا و . كردند اوگفتگو مي
از مسكو براي او فرستاد و در آنھا پیشنھاد  از پاسخ دادن بھ سھ پیامي كھ ناپلئون. دید عیسویت وتمدن مي

گذرد و از  ھا یكي پس از دیگري مي دیدند ھفتھ اشراف روسیھ كھ مي. ورزیدند صلح كرد، خودداري مي
گیرد، شروع بھ درك حكمت عدم فعالیت فرسایندة كوتوزوف  طرف ناپلئون اقدامي دیگر صورت نمي

دوباره قصرھاي پایتخت با كنتسھایي درخشید كھ . اختندكردند، و خود را براي جنگي طوالني آماده س
پوشیدند و ھمگي با  ھاي بلند جواھرنشان در بر داشتند و افسراني كھ لباسھاي نظامي غرور آفرین مي جامھ

كردند كھ ھرگز تحت تأثیر انقالب كبیر فرانسھ  اطمینان خاطر در رقصھاي مجلل و با آھنگھایي حركت مي
  .قرار نگرفتھ بود

زخمي یا تھیدست، از ھر نژادي، مواظبت كنند، و ترتیبي براي ذخیره یا مصرف منظم مواد خوراكي كھ 
آنگاه بھ پیامھا و سؤاالتي كھ قاصدان از طرف سرزمینھاي . شھروندان كوچ كننده بھ جاي نھاده بودند داد

كھ بھ  -نفر از قاصدانش زد كھ در طي اقامتش در مسكو حتي یك آوردند پاسخ داد بعدھا الف مي تابع مي
ارتش خود را از . ضمن راه بھ دست دشمنان گرفتار نشده بود - رسید طور متوسط ھر روز یكي از آنھا مي

ولي . نو سازمان بخشید و آن را دوباره مجھز كرد، و كوشید كھ با تمرینھاي مكرر آن را آماده نگاه دارد
داد كھ بھ وسیلة نوازندگان و  ھایي ترتیب مي شنامھكنسرتھا و نمای. این خودنماییھا دیگر اثر نداشت

شد، و وقت آن را یافت كھ اساسنامة مفصلي براي  بازیگران فرانسوي كھ در مسكو مقیم شده بودند اجرا مي
  .در پاریس تنظیم كند -فرانسز- سازماندھي و ادارة كمدي

ھربار روسھا را «: گفت كنان ميناپلئون شكوه . یك ماه سپري شد، ولي پاسخي از طرف آلكساندر نرسید
ماه سپتامبر گذشت، اكتبر فرا رسید، و ھوا سردشد؛ » .رساند دھم، ولي این كار مرا بھ جایي نمي شكست مي

طلبي  سرانجام، چون امید دریافت پاسخي از طرف تزار یا ھرگونھ مبارزه. شد زمستان روسیھ نزدیك مي
شود، بھ این تصمیم ناگوار تن  ھر روز وضعش بدتر مي از طرف كوتوزوف را از دست داد، و فھمید كھ

كدام . پاریس برود… بخش بھ سمولنسك، ویلنا، ورشو  دست خالي بازگردد، یا با چند غنیمت تسلي: در داد
  پیروزي قادر بود شرمساري این شكست را از بین ببرد؟

VI -  ١٨١٢نوامبر  ٢٨ -اكتبر ١٩: راه بازگشت  

كوتوزوف در كالوگا در صدوچھل وپنج كیلومتري جنوب غربي مسكو آذوقھ جمع . تنھا یك امید باقي بود
اگر . ناپلئون بھ فكر افتاد بھ آنجا برود، و آن سردار محیل را وادار كند كھ براي آذوقھ بجنگد. كرده بود

ضاي شدند، اشراف روسیھ ممكن بود آلكساندر را بر آن دارند كھ تقا فرانسویھا بھ طور قاطع پیروز مي
گذشتھ از این، كالوگا برسر راه دیگري بھ مقصد سمولنسك قرار داشت، كھ مھاجمان از آنجا . صلح كند

pymansetareh@yahoo.com



. كرد آمده بودند، و زحمت عبور از بورودینو را كھ آن ھمھ از ھمقطارانشان را بھ كشتن داده بود كم مي
  .خود را براي تخلیھ آماده كنید: دستور صادر شد

پشت سرھم  - نفر خارج از صف ۵٠‘٠٠٠سرباز،  ۵٠‘٠٠٠ -بر، ارتش ناپلئوناكت ١٩بدین ترتیب، در 
گاریھاي باري حامل آذوقھ براي مدت بیست روز بود؛ و در این مدت . خروج از مسكو را آغاز كردند

گاریھاي . توانستند بھ سمولنسك یعني جایي برسند كھ دستور تھیة آذوقة تازه براي آنھا صادر شده بود مي
  اران یا زخمیھا، بعضي غنایم سنگین، و ذخیرة دیگر بیم

. در مالویاروسالوتس در چھل كیلومتري شمال كالوگا فرانسویان با لشكر كوتوزوف تماس حاصل كردند
كھ براثر آن روسھا مجبور شدند بھ پشت استحكامات خود در كالوگا ) اكتبر ٢۴(نبردي سخت درگرفت 

نیست، و با اكراه بھ  اي طوالني آماده ناپلئون بھ این نتیجھ رسید كھ ارتش او براي محاصره. عقبنشیني كنند
آنھا نیز از . سربازان خود دستور داد كھ راه بورودینو را از طریق بورووسك و موژایسك در پیش گیرند

اما در این ھنگام كوتوزوف شیطان . راھي بازگشتند كھ در تابستان پر از امید خود از آن گذشتھ بودند
د و بھ طوري اغفال كننده از نظر آنھا پنھان شد، صفت لشكر خود را در راھي موازي با راه آنھا قرار دا

داشت؛  گر قزاق را براي بھ ستوه آوردن جناحھاي فرانسویان گسیل مي اي از سواران حیلھ ولي گاه گاه عده
ماندند  و كشاورزان خوشحال بھ طرف سربازاني كھ از صف نودوشش كیلومتري اردو بھ دور مي

  . كردند تیراندازي مي

بخوبي محفوظ بود، ولي فقط از خطرآني، در ضمن راه، قاصدان پیامھایي دربارة اختالف شدیدي ناپلئون 
كرد و ھمچنین دربارة شورشھایي كھ در سرزمینھاي تابع فرانسھ  كھ حكومت او را در پاریس تھدید مي

سید كھ آیا اكتبر، یك ھفتھ پس از خروج از مسكو، از كولنكور پر ٢۶در . آوردند شد برایش مي برپا مي
درنگ بھ پاریس باز گردد و جلو آن نارضایي را كھ براثر شكست او بھ وجود  بي) ناپلئون(الزم است وي 

آمده است بگیرد، و ارتشي جدید براي دفاع از قواي فرانسوي كھ در پروس و اتریش مانده بود فراھم 
فرانسوا دومالھ، از  -كھ كلود نوامبر خبر رسید ۶در . آورد؟ كولنكور بھ او توصیھ كرد كھ بازگردد

اكتبر سرنگون كرده و موافقت تني چند از افراد برجستھ را بھ  ٢٢سرداران ارتش فرانسھ، دولت را در 
رو ناپلئون تصمیم گرفت كھ بھ فرانسھ  از این). اكتبر ٢٩(دست آورده، ولي گرفتار و تیرباران شده است 

  .مراجعت كند

اكتبر، برف شروع بھ باریدن كرد، و بزودي  ٢٩در . شد ھوا بدتر ميكرد،  ھرچھ بیشتر عقبنشیني مي
شد كھ  و طي سرماي شب مبدل بھ یخي مي - پوششي ثابت بھ وجود آورد كھ زیبا ولي كور كننده بود

بعضي از آنھا بھ سبب خستگي . افتادند لغزیدند و بر زمین مي بسیاري از اسبان گاریھا بر روي آن مي
پس از كمي راھپیمایي، افراد . گذاشتند ستن نبودند؛ الجرم سربازان آنھا را برجاي ميمفرط قادر بھ برخا

بسیاري از افسران اسبان خود را با پوشش و مواظبت زنده نگاه . خوردند گرسنھ اینگونھ قربانیھا را مي
سھ بار در كرد، ولي دو یا  امپراطور گاھي با كالسكة خود و ھمراه مارشال برتیھ حركت مي. داشتند مي

  . رفت روز، یا بیشتر، بنا بھ گفتة منوال، با بقیة سربازان پیاده راه مي

نوامبر، ارتش او كھ بھ پنجاه ھزار نفرتقلیل یافتھ بود وارد سمولنسك شد، و از اینكھ دیدند بیشتر  ١٣در 
ز بین رفتھ است غذا و لباسي كھ ناپلئون دستور داده بود، براثر حمالت قزاقھا و اختالس افراد محلي ا

  مثال، . سخت خشمگین شدند

نظر گرفتھ شده بود بھ بازرگانان فروختھ شده بود، و آنان نیز حیوانات مورد بحث را بھ ھر خریداري كھ 
جنگجویان براي بھ دست آوردن آذوقة باقیمانده بھ مبارزه پرداختند و آنچھ را كھ . آمد فروختھ بودند پیش مي

  .اد بزور گرفتنددر بازار بھ دستشان افت
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ناپلئون انتظار داشتھ بود كھ بھ سربازان خود در سمولنسك استراحتي طوالني بدھد؛ ولي خبر رسید كھ 
در مقابل این عده، . شود كوتوزوف با ھشتادھزار روسي، كھ دیگر حاضر بھ عقبنشیني نیستند، نزدیك مي

نوامبر، بخشي از قواي  ١۴در . دید مي ناپلئون فقط بیست وپنجھزار تن از سربازان خود را آمادة جنگ
. خود را از راه كراسنویھ بھ سوي ویلنا برد، راه دیگري جزآنكھ تابستان از آن گذشتھ بودند اختیار كردند

راھي پراز تپھ و ماھور و . قرار شد كھ داوو در پانزدھم بھ دنبالش حركت كند و مارشال نھ در شانزدھم
ھا بھ پشت  راي زمستان روسیھ بھ طور مناسب نعل نشده بودند برروي تپھاسبھا كھ ب. پوشیده از یخ بود

پس از چندین بار از اینگونھ لغزشھا، صدھا رأس از آنھا در برابر ھر كوششي كھ جھت بلند . لغزیدند مي
كردنشان بھ عمل آمد مقاومت نشان دادند و مرگ را بھ عنوان یكي از الطاف زندگي پذیرفتند؛ بسیاري از 

مجبور بودیم كھ «: كار گفتھ است یكي از سربازان كھنھ. ازان نیز ھمان راه خروج را در پیش گرفتندسرب
ھاي پوشیده از یخ، كسي  ضمن پایین آمدن از آن تپھ» .پا برروي اجساد مردگان یا افراد محتضر بگذاریم

ھا پایین آمدند،  تھ از تپھجرئت سواري یا حتي راه رفتن را نداشت؛ ھمة آنھا، حتي امپراطور، بھ حال نشس
و این روشي بود كھ چندتن از آنان دوازده سال قبل، ضمن عبور از آلپ بھ طرف مارنگو، اتخاذ كرده 

ظاھرًا در ھمین نقطھ بود . آمد این ایام در عمر امپراطور و سربازان ھر روزش سالي بھ حساب مي. بودند
ي محتوي زھر بھ او بدھد تا، در صورت اسارت یا دلیل ا كھ ناپلئون دكتر ایوان را بر آن داشت كھ شیشھ

  .دیگر، شاید بخواھد بھ زندگي خود خاتمھ دھد

از آنجا كھ كوتوزوف با قوایي عظیم . نوامبر بھ كراسنویھ رسیدند، ولي نتوانستند استراحت كنند ١۵در 
ژن رھبري آنھا را بھ عھده او. شد، ناپلئون بھ سربازان خود دستور داد كھ بھ سوي اورشا بروند نزدیك مي

. امپراطور و داوو از پشت سر او بھ راه افتادند. نظم و ترتیب بھ جنگ پرداخت ھاي بي گرفت و با دستھ
پس از سھ روز حركت برروي یخ، بھ اورشا رسیدند، ودر آنجا بیصبرانھ منتظر مارشال نھ ماندند كھ قرار 

  . بود یك سوم نیروي فرانسھ را با خود بیاورد

آمد؛ در بورودینو چنان ابراز لیاقت و شجاعتي  در این زمان، مارشال نھ ستارة درخشان ارتش بھ شمار مي
وي بھ عنوان فرماندة پسقراوالن، ھفت ھزار سرباز . كرده بود كھ از آن پس چنین عنواني را داشتھ بود

الت مھاجمان كوتوزوف خود را طي چندین درگیري رھبري كرده بود تا ضمن عقبنشیني، ارتش را از حم
نوامبر وي بھ اتفاق لشكر خود وارد سمولنسك شد، ولي چون دید مختصري آذوقھ از  ١۵در . مصون دارد

  طرف سربازان تحت فرمان ناپلئون و داوو كھ حركت كرده بودند بیش نمانده است 

او، نیافتند، ولي با  در آنجا ناپلئون را، برخالف وعدة. كھ زنده بمانند، و بھ سوي كراسنویھ بشتابند
مارشال نھ، شب ھنگام . اش برآنھا بستھ بود كوتوزوف روبرو شدند، كھ راه را با شلیكھاي مھلك توپخانھ

اي منجمد تا دنیپر رھبري كرد و با از دست دادن  سربازان خود را در طول رودخانھ) نوامبر ١٩ - ١٨(
ن قزاقھا و از طریق باتالقھاي منجمد باز كرد و تعدادي سوار و پیاده از آن گذشت و راه خود را از میا

ناپلئون . در آنجا ناپلئون از آن قھرمانان گرسنھ با ستایش و غذا استقبال كرد. نوامبر بھ اورشا رسید ٢٠در
چھار میلیون فرانك طال در «: مارشال نھ را در آغوش گرفت و او را دلیرترین دلیران نامید، و بعدھا گفت

  » .دارم؛ حاضر بودم ھمة آنھا را بدھم و مارشال نھ را دوباره زنده ببینم سردابھاي تویلري

 -  رودخانة برزینا   - گرفتن از نیروھاي كندرو كوتوزوف، بھ سمت مانع بعدي  فرانسویان، بھ منظور پیشي
ژنرال  ، دریافتند كھ)نوامبر ٢۵(ھنگامي كھ، پس از چھار روز راھپیمایي بھ آنجا رسیدند . بھ راه افتادند
نفر و  ٣۴‘٠٠٠نفر از جنوب حركت كرده است؛ وقواي دیگري از روسھا بھ تعداد  ٢۴‘٠٠٠چیچاگوف با 

شتابد تا فرانسویان را میان دوآتش گرفتار كند؛ و آن  بھ رھبري مارشال لودویگ ویتگنشتاین از شمال مي
ت دادن آنھا از نابودي ھم درست درزماني كھ دستخوش چنان ھرج ومرجي بودند كھ رھبرانشان از نجا

  . كردند اظھار یأس مي

یك تیپ از . تمامي اخبار بد نبود، ناپلئون بزودي آگاه شد كھ دو نیروي موافق بھ كمك او آمده است
با  -اگرچھ تعدادشان یك سوم قواي دشمن بود - یان ھنریك دومبروفسكي لھستانیھا تحت فرمان ژنرال
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تن از  ٨‘٠٠٠نوامبر،  ٢٣روسھا را بھ تأخیر انداختھ بود؛ و در  چیچاگوف بھ مبارزه پرداختھ و پیشرفت
سربازان فرانسوي بھ رھبري مارشال اودینو، چیچاگوف را غافلگیر كرده ویكي از گردانھاي او را اسیر و 

باقي را مجبور بھ فرار كرده تا از روي پلي در بوریسوف واقع در سمت راست یا ساحل غربي برزینا 
  .آن پل را كھ تنھا پل آن رودخانھ در آن محل بود خراب كرده بودند  وسھا، قباللكن ر. بگذرند

 ٢۴‘٠٠٠سرباز و  ٢۵‘٠٠٠اكنون شامل  -خبر این عملیات در زماني بھ ناپلئون رسید كھ قواي فرسودة او
آمدن  شدند و امیدوار بودند كھ رودخانة مزبور جلو پیش بھ آن رودخانھ نزدیك مي -نفر خارج از صف

وي نیز در نتیجة فرار و بیماري و مرگ، تعدادي از سربازان خود را از دست . بیشتر كوتوزوف را بگیرد
نفر باقي مانده بود، و  ٢٧‘٠٠٠نفري كھ با او از كالوگا حركت كرده بودند تنھا  ٩٧‘٠٠٠داده بود، و از 

اي عبور از رودخانھ، اگر بر. اكنون در شصت وپنج كیلومتري پشت سر پسقراوالن ناپلئون قرار داشتند
  .قابل عبور بود، ھنوز وقت باقي بود

ناپلئون كھ دوباره امیدوار شده بود گروھي را بھ رھبري مارشال ویكتور مأمور رفتن بھ شمال و متوقف 
اي دیگر را، تحت فرمان مارشال نھ، جھت پیوستن بھ اودینو اعزام داشت تا  ساختن ویتگنشتاین كرد؛ عده

  د چیچاگوف از عبور مجد

ھنگام عبور از نیمن، ناپلئون مھندساني را كھ پلھایي در ماه ژوئن ساختھ بودند در ستاد خود نگاه داشتھ 
اي را در كنار برزینا بیابند كھ برروي آن بتوانند دو پل  بود؛ و در این ھنگام از آنھا خواست كھ نقطھ

پانزده كیلومتري شمال بوریسوف یافتند، و بھ  اي را در ستودنكي در آنان نیز چنین نقطھ. نظامي بسازند
شناور بھ  ھاي یخ از آنجا كھ توده. اتفاق دستیاران خود طي دوروز در آبھاي منجمد كننده بھ كار پرداختند

خورد، چند تن از آنان در آب غرق شدند، ولي در ساعت یك بعد از ظھر روز بیست وششم یك پل  آنھا مي
تا ساعت چھار، توپخانھ و سایر بارھاي سنگین از روي . از روي آن گذشتند را آماده كردند و سربازان

ناپلئون و سردارانش منتظر ماندند تا بیشتر سربازان بھ ساحل غربي رودخانھ . پلي دیگر عبور كردند
رسیدند؛ سپس خود عبور كردند، و قوایي را تحت فرمان ویكتور باقي گذاشتند تا بھ محافظت ھشت ھزار 

پیش از موفقیت آن عملیات نھایي، روسھا . بایستي از پل بگذرند بپردازند  افراد خارج از صف كھ ميتن از 
. اي در طول دو طرف رودخانھ زدند، ولي ویكتور و اودینو و نھ حملة آنان را دفع كردند دست بھ حملھ

را تاحد امكان سازمان كوشیدند زنده بمانند، ناپلئون عبور و مقاومت  ضمن آشفتگي ھزاران سرباز كھ مي
دوبار پلي شكست و صدھا نفر غرق شدند، و در این ضمن توپخانة ویتگنشتاین باران گلولھ برسر . بخشید

نوامبر، ناپلئون براي بھ  ٢٩در . كردند بارید كھ براي عبور از پل ھمھمھ مي اي مي ھزاران نفر باقیمانده
دار  شد بھ سربازان كلنگ  ن و كوتوزوف كھ وارد آنجا ميتأخیر انداختن تعقیب افرادش بھ وسیلة ویتگنشتای

خود دستور داد كھ ھردو پل را خراب كنند، و صدھا تن از افراد خارج از صف را كھ ھنوز تقاضا 
رویھمرفتھ، فرار از طریق برزینا . كردند فرصتي جھت عبور از پل بھ آنھا داده شود برجاي نھاد مي

ھ طي ھوسبازي پرھزینھ و محاسبة غلط شش ماھة یكي از بزرگترین اي بود ك  ترین واقعھ شجاعانھ
  .گرفت  سرداران تاریخ انجام مي

درجة حرارت . ھنگامي كھ افراد باقیمانده حركت خود را بھ سوي غرب از سرگرفتند، تراژدي ادامھ یافت
ت از روي باتالقھاي دوباره تا حد انجماد پایین رفت، ولي تغییر دما امتیازي ھم داشت، و آن اینكھ حرك

پس از آنكھ بیم از قزاقھا و كشاورزان مخالف كاھش . منجمد را میسر ساخت و فاصلة تاویلنا را كوتاه كرد
  .یافت، تعداد فراریان روبھ فزوني نھاد و انضباط از میان رفت

را پذیرفت  ناپلئون كھ در این ھنگام متوجھ شد كھ وجودش براي بقیھ زیاد سودي ندارد، الجرم نظر مورا
در توقفگاه عمدة بعدي، یعني در مالودچنو، . كھ بھ پاریس بازگردد تا مبادا فرانسھ دوباره دچار انقالب شود

این فرد غاصب سركوب شده بود، ولي سھولتي كھ با . جزئیات بیشتري دربارة قضیة مالھ دریافت داشت
ر بود كھ باعث از دست رفتن حس آن، مقامات رسمي را فریفتھ بود حاكي از وجود دولتي سست عنص

  ایمان و وفاداري نسبت بھ ناپلئون، كھ تا 
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طلبان و فوشھ و  ژاكوبنھا و سلطنت. آن اندازه غایب و ظاھرًا شكست خورده و شاید مرده بود، شده بود
  .چیني بھ منظور خلع كردن او بودند تالران مشغول توطئھ

دسامبر از سمورگونیھ اعالمیة شمارة  ۵حق خود و مطمئن ساختن مردم فرانسھ، در  ناپلئون براي دفاع از
در این اعالمیھ آمده بود كھ . ھاي پیشین از حیث بیان حقایق فرق داشت را صادر كرد كھ با اعالمیھ ٢٩

فرانسویان در ھر نبرد پیروز شده، ھر شھري را طي حركت خود بھ تصرف در آورده و بر مسكو 
آن اقدام عظیم را خراب كرده و فرانسویان متمدن را كھ بھ آب  اند؛ ولي زمستان سخت روسیھ  شده مستولي

شدن  وي در اعالمیة مذكور تلف. اند گرفتار عذاب و مرگ ساختھ است و ھواي سرزمین متمدن خو گرفتھ
وزوف شرح پنجاه ھزار نفر را تصدیق كرده ولي مغرورانھ سرگذشت فرار مارشال نھ را از دست كوت

انگیز آن را نادیده  داده و عبور از برزینا را از لحاظ جنبة قھرماني آن عرضھ داشتھ بود ولي سیماي غم
اعلیحضرت ھرگز حالش بھ «: در پایان آن پیام، گویي براي اخطار بھ دشمنانش، چنین آمده بود. گرفتھ بود

  .»این خوبي نبوده است

تسلط خودم را بر اروپا فقط از «: دار شده بود؛ و بھ كولنكور گفت با وجود این، غرور او سخت جریحھ
زمام امور ارتش متحرك خود را بھ . مورا، اوژن، داوو با او ھمعقیده بودند. »توانم حفظ كنم تویلري مي

دسامبر،  ۵در اواخر شب . دو بھ او گفت كھ در ویلنا منتظر آذوقھ و قواي امدادي باش  شاه مورا سپرد،
  . سمورگونیھ را ترك گفت و بھ سوي پاریس بھ حركت درآمد

كاروان كھ تعداد افرادش بھ سي وپنج ھزار نفر تقلیل یافتھ بود روز بعد عازم ویلنا در ھفتادوچھار 
ز در این ھنگام حرارت ھوا بھ سي وپنج درجھ زیر صفر رسید، و بھ قول یكي ا. كیلومتري آن محل شد

دسامبر بھ ویلنا  ٨زده چون در  سربازان قحطي. كرد افراد باقیمانده، باد گوشت و استخوان را قطع مي
ھاي موجود افتادند، و در آن آشفتگي مقدار زیادي غذا تلف  رسیدند، با ھرج و مرجي بدوي بھ جان آذوقھ

سي ھزار نفر بار دیگر از رود دسامبر، در كوونو، بھ تعداد  ١٣سپس راه خود را از سر گرفتند و در . شد
و این ھمان رودي بود كھ در ماه ژوئن چھارصد ھزار نفر از آن عبور كرده بھ تیلزیت  -نیمن گذشتند
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ژانویة  ١۶(مورا كھ نگران تخت وتاج خود بود، در پوزنان، فرماندھي را بھ اوژن سپرد . رسیده بودند
اوژن، كھ در این زمان سي سالھ و جوان و . و از طریق كوھھاي آلپ بھ سوي ناپل شتافت) ١٨١٣

تجربھ بود، فرماندھي بقیھ را بھ عھده گرفت، و روزھاي متوالي آن را صبورانھ بھ سواحل رود الب  بي
  .رھبري كرد، ودر آنجا منتظر فرمان پدرخواندة خود شد

اي نصب  سورتمھھر یك از آنھا روي . ناپلئون با اولین درشكھ از سھ درشكھ از سمورگونیھ حركت كرد
در یكي از آنھا دوستان و دستیاران ناپلئون بودند، و در دیگري . شد شده بود و بھ وسیلة دو اسب كشیده مي

  اي نگھبان  عده

تیر بھ  ناپلئون دو ھفت. رفت كرد و ژنرال ونسوویچ، كھ مترجم او بھ شمار مي بود كھ اسبھا را عوض مي
و چون از اسارت یا كشتھ شدن بیم » .مرا بكش تا اسیر نشوم  در صورت خطر واقعي،«: او داد و گفت

ضمن عبور از «آورد كھ  كولنكور بھ یاد مي  .، با پوشیدن جامة كولنكور قیافة خود را عوض كرد داشت
  » .لھستان، ھمیشھ من آن مسافر برجستھ بودم و امپراطور فقط منشي من بود

طوالنیترین توقف در ورشو بود كھ در آنجا . یافتحركت بھ سوي پاریس بھ طور شبانھ روزي ادامھ 
از «: المثل شده است، و آن اینكھ اي گفت كھ اكنون ضرب دوپرات، نمایندة فرانسھ، نكتھ ناپلئون بھ آبھ

مایل بود بار دیگر بھ دیدن كنتس والوسكا برود، ولي كولنكور او » .بلندپایگي تا مسخرگي قدمي بیش نیست
كولنكور . ساخت، و شاید ھم بھ یادش آورد كھ پدرزنش نیز امپراطور استرا از این كار منصرف 

ھمیشھ از امپراطریس ماري لویز تعریف «نویسد كھ ضمن حركت از ورشو تا درسدن، ناپلئون  مي
  .»بخش بود گفت كھ شنیدن آن لذت كرد، و از زندگي خانوادگي خود با چنان احساس و سادگي سخن مي مي

در درسدن سورتمة خود و ھمراھان لھستاني را رھا كردند و سوار كالسكة سفیركبیر  ناپلئون و كولنكور
ناپلئون . دسامبر بھ پاریس رسیدند ١٨پس از سیزده روز مسافرت تقریبًا بدون وقفھ، در . فرانسھ شدند

. مستقیمًا بھ تویلري رفت، و خود را بھ نگھبانان قصر معرفي كرد، و پیامي براي ھمسر خود فرستاد
قاصدي نیز » .بھ اتاق خواب امپراطریس شتافت و او را محكم در آغوش فشرد«درست پیش از نیمشب، 

فصل سي و نزد ژوزفین فرستاد و بھ او اطمینان داد كھ پسرش خوب است؛ و خود با دیدن 
  ششم

  

  بھ سوي الب

١٨١- ١٨١٣۴  

I  -  بھ سوي برلین  

ھر چھ ناپلئون بیشتر از روي برفھاي اروپا و از میان شھرھاي آن جھت تحكیم تخت متزلزل خود شتابان 
رسید كھ سراسر اروپا براي بازگشت بھ تقسیمات قرن ھجدھم خود تالش  گذشت، چنین بھ نظر مي مي
د بھ صورت شكافي اي كھ قدرتي بیگانھ در سرزمیني داده بو پایھ ھر مرز دیرینھ در تشكیالت بي. كند مي

گریستند كھ براي خدمت بھ ناپلئون در روسیھ، احضار شده  اھالي میالن، كھ در مرگ فرزنداني مي. در آمد
آماده  - السلطنة غایب پادشاھي غایب نایب -و ھرگز باز نگشتھ بودند، خود را براي خلع اوژن مھربان
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برد،  فونتنبلو در اسارت پرادباري بھ سر مي اھالي رم، كھ بھ پاپي عالقھ داشتند كھ ھنوز در. كردند مي
اي بودند كھ  شاھزادگان و اھالي ناپل منتظر لحظھ. خواستند بازگشت او را بھ مركز اقامتش از خدا مي

طلب در نتیجة خودخواھي بلغزد و در مقابل شاه بوربوني كھ از طرف پاپ تدھین شده و قانوني  موراي جاه
ر اثر جنگ تجزیھ شده و در نتیجة صلحي دشوار سرافكنده شده بود، اتریش، كھ ب. باشد، سقوط كند

كشید كھ مترنیخ او را با نیرنگي سیاستمدارانھ از اتحادي اجباري با دشمني سنتي  بیصبرانھ انتظار مي
كردند كھ بھ بھاي تسلیم  دولتھاي متحدة كنفدراسیون راین آرزوي پیشرفت و رفاھي را مي. رھایي بخشد

پروس، كھ نیمي از اراضي و منابع خود را بھ توسط . لتي بیگانھ و نبوغي سركش تمام نشودآنھا بھ دو
دشمني از دست داده بود كھ اكنون متحد ناخوشایند او شده بود، اضمحالل غارتگر خود را براثر مصیبتي 

فیشتھ را بھ  كشید؛ اكنون دعوت سرانجام، فرصتي فرارسید كھ از مدتھا پیش انتظارش را مي: دید عظیم مي
داد كھ آن قواي فرانسوي را كھ از آن كشور  آورد، و بھ تقاضاي شتاین تبعیدي گوش فرا مي یاد مي

  كردند و آن غرامتگیران فرانسوي را كھ خونش را  پاسداري مي

رسید كھ روسیھ نھ تنھا آن  انگیز بھ گوش مي در وراي این خواستھاي عصیانگرانة مشابھ، این اخبار شگفت
ناپذیر را شكست داده، و نھ تنھا ارتش فرانسھ را از خاك خود بیرون رانده، بلكھ   كرسي ظاھرًا شكست مرد

خواھد كھ در  از مرز گذشتھ و وارد مھیندوكنشین ورشو شده است، و از كشورھاي مركزي اروپا مي
مل وحشت در اروپا جنگي مقدس بھ او بپیوندند و غاصبي را از كار براندازند كھ فرانسھ را بھ صورت عا

  .در آورده است

آلكساندر سن پطرزبورگ را  -روزي كھ ناپلئون شكست خورده بھ پاریس رسید - ١٨١٢دسامبر  ١٨در 
. دسامبر بھ ویلنا رسید؛ و بھ اتفاق كوتوزوف و لشكر او در جشن پیروزي شركت جست ٢٣ترك گفت؛ در 

اند افتاده و بھ آنھا آسیب رسانده بود؛ از ارتش  كرده آن لشكر نیز طي راه بھ دنبال فرانسویاني كھ حركت مي
الكساندر علنًا . فرانسھ صدھزار نفر مرده و پنجاه ھزار زخمي و پنجاه ھزار نفر فرار كرده یا گم شده بودند

روزي بھ سر . از سردار خود ستایش كرد؛ ولي، بھ طور خصوصي رھبري او را مورد تردید قرار داد
آنچھ او علیھ دشمن انجام داد كاري بود كھ «، )ر حرف سررابرت را باور كنیماگ(رابرت ویلسن گفت 

رغم خودش،  وي، علي. توانست نكند، و بر اثر نیروي حوادث و مقتضیات، بھ آن طرف سوق داده شد نمي
خواھم آن را در معرض خطر چنین  من ارتش را دیگر رھا نخواھم ساخت، زیرا نمي… . پیروز شد

با وجود این، بھ آن جنگاور خستھ عالیترین نشان نظامي روسیھ را، كھ عبارت بود » .دھم فرماندھي قرار
  .اعطا كرد  از صلیب بزرگ فرقة سن ژرژ،

ھاي خود متقاعد شده بود كھ بھ طریقي از خداوند الھام گرفتھ  بیني از آنجا كھ آلكساندر براثر تحقق پیش
پیش برود، شك و تردیدھاي سردار خود را رد كرد و فرماندھي  با اتكاء بھ نیروي او، بھ  تواند، است و مي

. عالي لشكرھاي متحدش را خود بھ عھده گرفت و بھ آنھا دستور داد كھ بھ سوي مرز غربي حركت كنند
بھ راه خود از طریق ساحل نیمن   سپس، با اجتناب از رفتن بھ كوونو، كھ مقابل لھستان مخالف قرار داشت،

در اینجا ژنرال یوھان یورك فون وارتنبورگ، فرماندة قوایي از پروسیھا، بھ . ادامھ دادبھ طرف تاوراگھ 
كھ   شتاین،). ١٨١٢دسامبر  ٣٠(روسھا اجازه داد كھ از آن روخانھ بگذرند و وارد پروس شرقي شوند 

  اھند كرد،بھ امید آنكھ مردم پروس از او استقبال خو  پطرزبورگ حركت كرده بود، ھمراه آلكساندر از سن
تزار ھمة پروسیھایي را كھ علیھ او مبارزه كرده بودند مورد . از او خواست كھ بھ پیشروي خود ادامھ دھد

فردریك ویلھلم سوم، كھ . و از پادشاه و مردم پروس خواست كھ بھ جنگ صلیبي او بپیوندند  عفو قرار داد،
صویب اقدام یورك نشد، و از برلین بھ میان عقاب فرانسھ و خرس روسي گرفتار شده بود، حاضر بھ ت

آلكساندر از طریق پروس شرقي بھ پیش رفت، و از طرف مردم بھ خوشي و . سوي برسالو عقبنشیني كرد
  . مورد استقبال واقع شد» !زنده باد قزاقھا! زنده باد آلكساندر«با فریادھاي 

  پیامي براي رھبران  امپراطور پس از آنكھ بھ مرز میان پروس شرقي و لھستان نزدیك شد،
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لھستاني فرستاد و بھ آنھا قول عفو و قانون اساسي و حكومتي داد كھ در آن تزار روسیھ عنوان پادشاه 
شوارتسنبرگ فرماندة سربازان اتریشي در ورشو، ظاھرًا در نتیجة  شاھزاده كارل فیلیپ فون. داشتھ باشد

اولیاي لھستاني بھ استقبال . گالیسي عقبنشیني كردتفاھمي پنھاني میان روسیھ و اتریش، با آنھا بھ طرف 
مھیندوكنشین ورشو بھ این مرگ . وي بالمنازع وارد پایتخت شد ١٨١٣فوریة  ٧آلكساندر آمدند، و در 

پروس انتظار داشتھ بود كھ آن قسمت از لھستان را . نابھنگام گرفتار آمد، و تمامي لھستان تابع روسیھ شد
آلكساندر بھ عجلھ فردریك ویلھلم سوم را مطمئن ساخت كھ معادل . بود بازیابد از دست داده ١٧٩۵كھ در 

در این ضمن، بار دیگر از پادشاه و مردم پروس . آنچھ را از دستش رفتھ است بزودي باز خواھد یافت
  .خواست كھ بھ او علیھ ناپلئون بپیوندند

تي مغرور بودند و فردریك را ھنوز بھ یاد آنان مل. پروسھا از مدتھا پیش انتظار چنین دعوتي را داشتند
طبقات . آمیز اسپانیا تشدید شده بود روحیة ناسیونالیسم بر اثر توسعة سریع فرانسھ و شورش موفقیت. داشتند

متوسط علیھ محاصرة بري و مالیات سنگیني كھ براي پرداخت غرامت بھ فرانسھ وضع شده بود سخت 
مند، و در مورد اصول عقاید مذھبي خود  كلیساھاي خود عالقھمسیحیان پروس بھ . كردند اعتراض مي

متعصب بودند، ولي كلیة فرق دین مسیح بھ ناپلئون بھ عنوان خدانشناسي پنھاني بدگمان بودند، و در محكوم 
از ھمة آلمانیھا » جامعة فضیلت«توگنبوند یا . كردن رفتار او با پاپ، با یكدیگر توافق عقیده داشتند

پادشاه پروس، بھ بھانة دفاع پروس علیھ تجاوز . ھ براي میھن مشترك خود بھ یكدیگر بپیوندندخواست ك مي
روسھا . آلكساندر، بھ وزیران خود اجازه داده بود كھ ارتش پروس را از نو تشكیل و آن را توسعھ دھند

. برلین شدند مارس، بدون برخورد با مقاومتي، وارد ١١مارینبورگ را در ژانویھ گرفتھ بودند، و در 
اي تحت عنوان  مارس از برسالو اعالمیھ ١٧پادشاه صلحدوست كھ مجبور بھ اخذ تصمیم شده بود در 

در اعالمیة مزبور . صادر كرده بود كھ دعوتي مھیج بود براي قیام مسلحانھ علیھ ناپلئون» خطاب بھ ملتم«
  :چنین آمده بود

. شما واقفید كھ طي ھفت سال گذشتھ چھ كشیدید! انياھالي براندنبورگ، پروس، سیلزي، پومران، لیتو… 
انگیزي در انتظارتان خواھد  دانید چھ سرنوشت غم اي شرافتمندانھ نرسانیم، مي اگر این جنگ را بھ نتیجھ

نعمتھایي را كھ نیاكانتان بھ ! بھ انتخاب برگزینندة بزرگ فردریك كبیر -بھ روزگار گذشتھ بیندیشید. بود
آزادي وجدان،  -رھبران خود جنگیدند و بھاي آن را با خون خود پرداختند بھ یاد آورید خاطر آنھا بھ امر

بھ سرمشق بزرگ متفقین نیرومند خود، روسھا، بنگرید؛ بھ . افتخارملي، استقالل، تجارت، صنعت، دانش
  … . سویسیھاي قھرمان و اھالي ھلند را ببینید. اسپانیاییھا، پرتغالیھا نگاه كنید

شق دیگري . ، نبرد نھایي و قاطع است؛ استقالل ما، ترقي ما، و موجودیت ما بھ آن وابستھ استاین نبرد
  … . یا صلحي شرافتمندانھ یا مرگي قھرمانانھ: نیست

خداوند و تصمیم راسخمان پیروزي را نصیب ما خواھند . توانیم منتظر نتیجھ باشیم با اطمینان خاطر مي
  .آمیز را براي ما بھ ارمغان خواھند آورد مطمئن و روزگاري سعادت و، با آن، صلحي شكوھمند و. كرد

جنگي مقدس را  -مخصوصًا روحانیان پروتستان -روحانیون. ھمة طبقات دعوت پادشاه را اجابت كردند
شاگردان خود را مرخص كردند و گفتند  -از جملھ فیشتھ و شالیرماخر -استادان. علیھ آن كافر اعالم داشتند

ماند، ولي گوتھ بركت خود را بھ فوجي كھ  ھگل فوق این نبرد باقي. عمل است نھ درس خواندنكھ ھنگام 
احساسات پادشاه و  - شكندورف، اوالنت، روكرت –شاعران . ضمن عبور، بھ او سالم داد ارزاني داشت

؛ و بعضي مردم را بھ شعر درآوردند، یا قلمھاي خود را بھ كنار نھادند و تفنگ و شمشیر بھ دست گرفتند
ارنست موریتس آرنت كھ از تبعید در روسیھ باز . از آنھا، مانند تئودور كورنر، ضمن مبارزه كشتھ شدند

. در برانگیختن و ایجاد روحیة آلماني سھیم بود» میھن آلماني چیست؟«گشت با سرود خود تحت عنوان  مي
  . در آن جنگ آزادیخواھانھ آلمان جدیدي تولد یافتھ بود
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از . تواند بر داوطلبان متكي باشد افتد، نمي این، ھیچ كشوري، ھنگامي كھ موجودیتش بھ خطر ميبا وجود 
این رو فردریك ویلھلم سوم در روز استمداد از ملت خود دستور نظام وظیفة اجباري را در مورد افراد از 

 ١٨١٣ھنگامي كھ بھار . ھفدھسالھ تا چھلسالھ را صادر كرد و جانشیني براي ھیچ یك از آنھا را نپذیرفت
از چندین لشكري كھ . در رسید، پروس شصت ھزار فرد تمرین دیده و آماده براي خدمت در اختیار داشت

با این صدوده ھزار نفر آلكساندر و . از روسیھ آمده بود، حدود پنجاه ھزار نفر براي نبرد آماده بودند
  . پلئون و سازمان اروپا را تعیین كندبایستي سرنوشت نا فردریك ویلھلم وارد جنگي شدند كھ مي

كردند كھ این افراد كافي نیستند، و بنابراین درصدد یافتن متفقیني برآمدند كھ از لحاظ سرباز و  آنھا درك مي
اتریش بھ طور موقت مصلحت درآن دانست كھ نسبت بھ اتحاد خود با فرانسھ وفادار . پول بھ آنھا كمك كنند

اگر بھ اتحادیة جدید بپیوندد، نخستین كشوري خواھد بود كھ مورد حملھ قرار  ترسید كھ بماند، زیرا مي
شاھزاده . خواھد گرفت؛ و فرانسیس دوم بھ خاطر داشت كھ دخترش برتخت سلطنت فرانسھ نشستھ است

برنادوت قول سي ھزار سرباز بھ آلكساندر داده بود، ولي بیشتر آنھا را در راه تصرف نروژ بھ كار 
پروس بندرھاي . لیره صرف نبرد جدید كند ٠٠٠،٠٠٠،٢در پایان آوریل، انگلیس قول داد كھ . دگماشتھ بو

خود را بر روي كاالھاي بریتانیایي گشود، و پس از چندي این كاالھا بھ مقدار زیاد وارد انبارھاي كنار 
  .رود الب شد

بود كھ بھ كشور خود آوریل در سیلزي درگذشت، باز بھ روسھا توصیھ كرده  ٨كوتوزوف، كھ در 
آلكساندر، باركالي دتولي را دعوت كرد كھ بھ جاي كوتوزوف فرماندھي مستقیم ارتش . مراجعت كنند

در این ھنگام درصدد برآمد كھ در . روسیھ را بھ عھده بگیرد، ولي فرماندھي عالي را براي خود حفظ كرد
بھ سرزمین : جام دھد بھ اتمام برساندطرف غرب آنچھ را كھ ناپلئون امید داشتھ بود در طرف شرق ان

  دشمن حملھ كند؛ لشكرھاي او را شكست دھد؛ پایتخت او را بھ تصرف درآورد؛ او را 

II -  بھ سوي پراگ  

تقریبًا . جنگید اي كھ دیگر مسحور پیروزیھاي او نبود براي بقاي خود مي در این ضمن، ناپلئون در فرانسھ
طبقات متوسط ناپلئون را . بایستي در این زمان پسري یا برادري تقدیم كند مياي در آن كشور  ھر خانواده

تر از بوربونھا بود، و با  طلب بھ عنوان حامي خود تلقي كرده بودند، ولي در این ھنگام وي خود سلطنت
كشیشان بھ او بدگمان بودند، و . كرد چیدند خوش وبش مي طلباني كھ جھت خلع او توطئھ مي سلطنت

از آنجا كھ داراي شكمي فربھ و . خود او از جنگ خستھ شده بود. خواستند ران صلح را از خدا ميسردا
گیري ھم كند شده بود،  گرفتار بیماریھاي مختلف شده و از سن خود وقوف یافتھ و از لحاظ فكر و تصمیم

مرد فرسوده این . توانست از اكسیر پیروزي، شور جنگ یا میل بھ حكومت را بیرون آورد دیگر نمي
توانست در میان ملتي فرسوده، آن منابع انساني را بیابد كھ براثر حملة روزافزون دشمنان  چگونھ مي

  ضرورت پیدا كرده بود؟

كرد چھ  آن تزار بیوفا، آن رقاص خوبرو كھ نقش ژنرال را بازي مي. غرور، آخرین قدرت را بھ او داد
گ فردریك را بھ گروھي قزاق وابستھ كرده بود چھ النفس ترسو كھ ارتش بزر خواھد كرد؟ آن ضعیف

كاري انجام خواھد داد؟ آن مارشال فرانسوي كھ تغییر مسلك داده و حاضر بود با ارتش سوئد بھ كشور 
بومي خود بتازد چھ ارزشي داشت؟ اینھا ھرگز از عھدة شجاعت پرنشاط و مھارت سریع سربازان 

رزه طلبیده شده بود تا از آن مرزھاي طبیعي كھ بسختي بھ دست فرانسوي، و نیروي پرشور ملتي كھ بھ مبا
، در ١٨١٢ناپلئون در دسامبر . آمده و حافظ زیباترین تمدن اروپا بوده است دفاع كند، برنخواھند آمد

مجسمة بسیار  -از این زمان بھ بعد، اروپا فقط یك دشمن دارد«: استمدادي نومیدانھ از غرور نژادي، گفت
  » .بزرگ روسیھ
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. از این رو مالیات وضع كرد؛ براي گرفتن وام بھ مذاكره پرداخت؛ و از ذخیرة زیرزمیني خود برداشت
براي  ١٨١۴، و آماده ساختن طبقة مشمولین سال ١٨١٣دستوراتي براي زیر پرچم فرستادن مشمولین سال 

حاضر كنند، حال تمرین صادر كرد؛ نیز مقرر داشت تا جنگجویان غیرنظامي را براي خدمت در خارج 
آنكھ قبال مقرر بود كھ از آنھا فقط براي خدمت در داخل استفاده شود؛ ھیئتھایي براي مقاطعھ دادن مھمات 

ھمچنین ترتیبي داد تا ھنر و انضباط مشق و حركت . و لباس وسالح و اسب و غذاي ارتش تشكیل داد
ختن افواج تعلیم یافتھ در اردوگاھھاي ونبرد بھ سربازان تازه كار تعلیم داده شود؛ و براي مستقر سا

تا . مخصوص مستقر شوند؛ و ھمواره گوش بھ فرمان باشند تا در زمان و مكان معین بھ یكدیگر بپیوندند
ماري لویز را در غیاب خود در . نفر ٢٢۵‘٠٠٠، ارتشي تشكیل داده بود مركب از ١٨١٣اواسط آوریل 

آوریل  ١۵كارآزموده و خستة خود را بھ او داد، و در  ، و منوال منشي جبھھ بھ نیابت سلطنت گماشت
  ھاي  پاریس را ترك گفت، و براي پیوستن بھ لشكریان خود در كنار رودخانھ

اوژن با بقایاي سربازاني كھ از شكست در روسیھ نجات یافتھ بودند، بھ انضمام سربازاني كھ از 
ژنرال برتران نیز از جنوب . جنوب حركت كرد قرارگاھھاي خود در آلمان فراخوانده شده بودند، بھ طرف

ناپلئون با این مردان قابل اعتمادي كھ رھبري جناحھاي چپ وراست او را بھ عھده داشتند با لشكر . آمد
مھ در لوتسن نزدیك الیپزیگ با ارتش متفقین بھ رھبري ژنرال روسي  ٢ماین خود بھ پیش رفت، و در

 ١۵٠‘٠٠٠فرانسویان در این ھنگام. ك ویلھلم نیز ناظر صحنھ بودندویتگنشتاین مواجھ شد؛ تزار و فردری
امپراطور كھ بار دیگر لذت جنگ را احساس . نفر بودند ۴۵‘٠٠٠نفر، و پروسیھا ۵٨‘٠٠٠نفر، روسھا

خطر  كرد شاید براي تشویق سربازان تازه كار خود چندین بار در صحنة عملیات، جان خود را بھ مي
در تمام دورة خدمت او شاید این تنھا روزي بود كھ در معرض «نوشتھ است كھ  مارشال مارمون. انداخت

متفقین بھ شكست خود اعتراف كردند، و از طریق » .مستقیمترین خطرھا در صحنة نبرد قرار داشت
نفر  ٨‘٠٠٠-نفر سرباز از دست داده بودند ٢٠‘٠٠٠ولي فرانسویان فاتح. مایسن و درسدن عقب نشستند

ناپلئون بر اثر تصمیم فردریك آوگوستوس اول، پادشاه ساكس، و ھمسایة پروس . نان خودبیشتر از دشم
  . نفري خود بھ قواي فرانسویان پیوست، تا حدي تسالي خاطر یافت ١٠٠٠٠حریص، كھ با ارتش 

ناپلئون چون بیم داشت كھ اتریش براي تصرف مجدد شمال ایتالیا بھ متفقین ملحق شود، اوژن را بھ منظور 
مھ عازم  ١٨سپس خود در . ازمان دادن مجدد لشكر خود و نظارت بر انقالبیون ایتالیایي بھ میالن فرستادس

درسدن شد، بھ این امید كھ بھ طرز قاطعتري بر متفقین، كھ در باوتسن در چھل وھشت كیلومتري شرق 
اي آنھا را  رت نیمدایرهآنگاه مارشال نھ را گسیل داشت تا بھ صو. درسدن بھ ھم پیوستھ بودند غلبھ كند

محصور، و از پشت سر بھ آنان حملھ كند؛ قرار شد خود او با قسمت اعظم ارتشش از جلو دست بھ حملھ 
مارشال نھ در آمدن درنگ كرد، و دیرتر از آن بھ صحنة نبرد رسید كھ مانع شود متفقین، كھ از . زند

ناپلئون تا اودر . بھ سیلزي عقبنشیني كنند سرباز از دست داده بودند، ١۵‘٠٠٠ناپلئون شكست خورده و 
روژه دو . رفت، و پادگان فرانسوي را در گلوگاو آزاد ساخت، و افراد آن را بھ لشكر خود ملحق كرد پیش

امپراطوري فرانسھ با بحران مقابل شد و از آن «: آلوده نوشت داما، كھ یكي از مھاجران بود، خشم
  » .پیروزمندانھ بیرون آمد

دیدة  توانست از كنار اودر بگذرد و پادگانھاي دیگر را آزاد سازد، و افراد تمرین زمان، ناپلئون ميدر این 
بیفزاید، ولي بھ حرف مترنیخ گوش داد كھ وساطت اتریش را در فراھم آوردن صلح   آنھا را بھ لشكر خود 

اتھایش، از او تقاضا كردند برتیھ از طرف سرداران امپراطور، و كولنكور از طرف دیپلم. كرد پیشنھاد مي
اي كھ  پایان علیھ فرانسھ اي با منابع بي  كھ آن پیشنھاد را بپذیرد، زیرا از جنگي طوالني بھ وسیلة اتحادیھ

ناپلئون نیرنگي در این كار دید، ولي . گرفتار تفرقھ شده و منابع خود را از دست داده بود بیم داشتند
  و قوایي امدادي براي . فرصت دھد كھ تعداد دیگري سرباز بگیردجنگ بھ او   امیدوار بود كھ متاركة

یافت  اي ترتیب در پالیسویتس متاركھ. ترسید كھ امتناع او اتریش را بھ اردوگاه متفقین براند  آورد؛ و مي
ناپلئون قواي خود را بھ درسدن برد؛ دستورھایي . اوت تمدید شد ١٠كھ براي دو ماه بود و بعد تا ) ژوئن۴(

اي پركردن جاھاي خالي در گردانھایش صادر كرد؛ و بھ ماینتس رفت تا مدتي در كنار ماري لویز بر
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اي را حفظ كند كھ خود او در گرو  توانست پدر خود را وادار سازد كھ اتحادیھ شاید امپراطریس مي. بماند
را توسعھ داد و براي آن در این ضمن، مترنیخ، بھ بھانة آن كھ از متفقین بیم دارد، ارتش اتریش . آن بود

  .تجھیزات و سورسات تھیھ كرد

سرباز بھ  ٢۵٠٠٠برنادوت را بھ میان خود پذیرفتند كھ با . متفقین از متاركة جنگ استفادة خوبي بردند
طرفداري از آنھا پرداخت، ھمراه او مورو ھم رسید؛ او كھ متھم بھ داشتن روابط دوستانھ با توطئھ كنندگان 

ناپلئون شده بود اجازه یافتھ بود كھ بھ امریكا مھاجرت كند، در این ھنگام بھ عنوان  سوء قصد بھ جان
وي در مورد یك . داند خدمات خود را بھ متفقین عرضھ داشت شخصي كھ اسرار لشكركشي ناپلئون را مي

كھ او  ھرگاه ناپلئون فرماندھي را در دست دارد، از جنگ احتراز كنید؛ ولي وقتي: ورزید اصل اصرار مي
 ١۵وي در   سھم لرد كثكارت بیشتر باعث خشنودي متفقین شد، چھ. در صحنھ نیست، بھ جنگ بپردازید

لیره در اختیارشان گذاشت، بھ این شرط كھ تعھد كنند بدون موافقت  ۴‘٠٠٠‘٠٠٠ژوئن كمكي مالي بالغ بر
  . انگلیس با ناپلئون صلح نكنند

فتند، و موافقت كردند كھ ھر سھ دولت نمایندگاني براي ژوئن، متفقین وساطت اتریش را پذیر ٢٧در 
ناپلئون ناربون و كولنكور را فرستاد، و امیدوار بود كھ عالقة . دادن شرایط صلح بھ پراگ بفرستند ترتیب

در ھر صورت، . آلكساندر بھ شخص اخیر، و زیر نظر شخص ناربون، تزار را بھ مصالحھ متمایل سازد
لنكور و مترنیخ بھ ناپلئون پیشنھاد شد آنھایي بود كھ با توجھ بھ شكست او در شرایطي كھ بھ وسیلة كو

از او خواستھ بودند كھ ھمة . روسیھ و لھستان و شورش پروس، ممكن بود بھ نظرش معقول جلوه كند
سرزمینھایي را كھ از پروس گرفتھ بود بھ این كشور بازگرداند؛ از ھرگونھ ادعایي درمورد مھیندوكنشین 

. شھرھاي اتحادیة ھانسایي، پومران، ھانور، ایلیریا، و كنفدراسیون راین چشم بپوشد - شو، كشورور
توانست در حالي بھ فرانسھ بازگردد كھ مرزھاي طبیعي آن ھنوز محفوظ، و تخت و سلسلة او كامًال  مي

بود كھ  انگلیس این حق را براي خود محفوظ داشتھ: بالمنازع بود این پیشنھاد عیب بزرگي داشت
  .تقاضاھاي دیگري بكند، و ھیچ صلحي بدون موافقت او امكانپذیر نبود

 ٩پاسخ این تقاضا فقط در . ناپلئون تقاضایي براي تأیید رسمي این شرایط بھ توسط متفقین، بھ پراگ فرستاد
د رسید؛ اوت بھ پایان خواھ ١٠اوت بھ دست او رسید، با این اخطار مترنیخ كھ كنگره و متاركھ در نیمشب 

ناپلئون پذیرشي مشروط فرستاد كھ وقتي بھ پراگ . و موافقت ناپلئون باید پیش از آن وقت دریافت شود
اوت، اتریش بھ  ١١در . رسید كھ مترنیخ پایان كنگره و نیز پایان حالت متاركة جنگ را اعالم داشتھ بود

  . اتحادیة مخالف فرانسھ پیوست، و جنگ از سر گرفتھ شد

III  -   سوي راین بھ  

سرباز مسلح با  ۴٩٢‘٠٠٠متفقین كھ بدین ترتیب زیاد شده و پولي بھ دست آورده بودند در این زمان حدود
اي كمكي از دانمارك و ھمچنین ورود  ناپلئون پس از رسیدن عده. عراده توپ در اختیار داشتند ١٣٨٣

متفقین . عراده توپ بود ١٢٠٠و سرباز  ۴۴٠‘٠٠٠كشید داراي  كاري كھ انتظارشان را مي سربازان تازه
، »لشكر سیلزي«بھ رھبري برنادوت، متمركز در برلین؛ دوم » لشكر شمال«یكي : سھ لشكر ترتیب دادند

تحت فرمان بلوشر آتشین مزاج و مأیوس نشدني، متمركز در اطراف برسالو؛ و بزرگترین آن دو بنام 
رویھمرفتھ در پیرامون ناپلئون در . اگبھ رھبري فون شوارتسنبرگ، متمركز در پر» لشكر بومن«

. ھر یك از آن سھ لشكر آزاد بود كھ جداگانھ بسوي پاریس بھ راه افتد. اي تشكیل داده بودند درسدن نیمدایره
تحت فرمان اودینو براي مقابلھ با برنادوت؛ » ارتش چپ«یكي بھ نام : ناپلئون علیھ آنھا لشكرھایي آراست

زیر فرمان » ارتش راست«مارشال نھ براي نظارت در كار بلوشر؛ و یك بھ رھبري » ارتش مركز«یك 
توانست گروه كثیري از سربازان خود را از  خودش براي حفظ راھھایي كھ از طریق آنھا شوارتسنبرگ مي

: ناپذیري وجود داشت در وضع فرانسویان نقایص نومید كننده ولي ظاھرًا اجتناب. بومن سرازیر كند
انست طرح عالي ایتالیایي خود را، كھ عبارت بود از متمركز كردن ھمة قوایش علیھ یكي از تو ناپلئون نمي
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گذاشت؟ دو لشكر او  دشمنان در یك زمان بھ كار برد، زیرا این كار راه پاریس را بھ روي دیگران باز مي
  .بایستي بدون انگیزة حضور و تنوع مھارت جنگي او، از عھدة كار خود برآیند مي

را آغاز كرد و از برسالو بھ سوي غرب رفت تا بھ لشكرھاي تحت  ١٨١٣اوت، بلوشر نبرد پاییز  ١٢در 
سربازان مارشال نھ غافلگیر شدند، و وحشتزده . حملھ كند) در ساكس(فرمان مارشال نھ در كاتسباك 

واي مارشال ناپلئون با گارد امپراطوري و سواره نظام مورا از گورلیتس شتابان عزیمت كرد؛ ق. گریختند
. نفر از افراد بلوشر شد ۶٠٠٠نھ را بھ ھم پیوست؛ و آنھا را بھ پیروزي رساند كھ موجب از دست رفتن 

نفر سرباز خود را بھ شتاب بھ سوي شمال حركت داد تا  ٢٠٠‘٠٠٠اما در ھمان زمان شوارتسنبرگ 
تعقیب بلوشر دست برداشت،  ناپلئون از. مركز فرماندھي فرانسویان واقع در درسدن را بھ تصرف درآورد

و دریافت كھ اتریشیھا تقریبًا   كیلومتر و ظرف چھار روز رھبري كرد، ١٩٣سرباز را طي  ١٠٠‘٠٠٠
اوت، قواي فرانسھ تحت فرمان گارد  ٢۶در . ھمة مرتفعات پیرامون پایتخت ساكس را در اختیار دارند

بھ صفوف دشمن حملھ بردند و چنان با » !راطورزنده باد امپ«زدند  قدیم و گارد جدید ضمن آنكھ فریاد مي
شجاعت و بیرحمانھ جنگیدند كھ پس از دو روز نبرد، شوارتسنبرگ دستور عقبنشیني داد، در حالي كھ 

نظام خود را با  در این نبرد، مورا سواره. تن از افرادش كشتھ یا مجروح یا اسیر شده بودند ۶‘٠٠٠
  اش   پروایي دیرینھ بي

  . بھ طرف دشمن روانھ ساختھ بودبحبوحة شلیك 

اي كھ در معرض دید و تیردشمن بود آن درگیري را ھمراه شخص محبوب جدیدش  آلكساندر از فراز تپھ
چند روز بعد، . اي بھ پاھاي مورو خورد و آنھا را درھم شكست در این ھنگام گلولھ. كرد مورو نظاره مي

اي  من، مورو، مورد اصابت گلولھ«: اش این بود وي در میان بازوان تزار جان سپرد و آخرین جملھ
  » !میرم ام، و در میان دشمنان فرانسھ مي فرانسوي قرار گرفتھ

دنبال او  - برد كھ در این موقع از درد شدیدي رنج مي - ولي ناپلئون  واندام اتریشیھاي فراري را تعقیب كرد،
سرباز خود را بھ یكي از تیپھاي شوارتسنبرگ  ٧٠٠٠و   نرفت و بھ تقویت او نپرداخت؛ واندام بھ دام افتاد،

 ۶(سرباز در نبردي در دنویتس از دست داد  ١۵‘٠٠٠مارشال نھ   چندي بعد،). اوت ٢٨(تسلیم كرد 
اثر شدن پیروزي خود در درسدن متأسف شد، و دستوري براي سنا فرستاد كھ  ناپلئون از بي). سپتامبر

. را بھ خدمت احضار كند ١٨١۵نفر از مشموالن  ١۶٠‘٠٠٠و  ١٨١۴تن از مشموالن سال  ١٢٠‘٠٠٠
كھ بر اثر   نفر روسي، ۶٠‘٠٠٠در ھمان حال، . بایست چندین ماه تمرین كنند این عده جواناني بودند كھ مي

كھ پیش از   اكتبر، ارتش باواریا، ٨نبرد در لھستان نیرومند شده بودند، بھ ارتش آلكساندر پیوستند، و در 
  .كرد، بھ دشمنان او ملحق شد ون طرفداري مياین از ناپلئ

متفقین كھ بدین ترتیب تقویت شده بودند درصدد تسخیر الیپزیگ برآمدند، و خواستند تكلیف نبردي را معین 
نفر بھ  ١۶٠‘٠٠٠در اكتبر، . كنند كھ در آن، قواي متحدشان برھرگونھ ستراتژي ناپلئون غلبھ داشت

شوارتسنبرگ، اویگن دو وورتمبرگ و سایر سرداران بھ سوي آن شھر رھبري بلوشر، بنیكسن، برنادوت، 
  رسید، از شمال، نفر مي ١١۵‘٠٠٠ناپلئون ارتشھاي خود را، كھ رویھمرفتھ تعداد افرادش بھ . پیش رفتند

آلكساندر ماكدونال، اوژورو، برتران، كلرمان،   مركز، و جنوب فراخواند و آنان را تحت فرمان مارمون،
بندرت دیده شده بود كھ آنھمھ نبوغ نظامي، . مورا، نھ، و شاھزاده یوزف پونیاتوفسكي قرار داد  ویكتور،

گفتند، این  ھمانگونھ كھ آلمانھا مي. آنھمھ ملیتھاي گونان، در یك صحنة نبرد با یكدیگر مواجھ شده باشند
  .ملتھا بود) یا كشتار(جنگ عبارت از جنگ 

اكتبر  ١٩-١۶(ود قرار گرفت، و حركات آن را طي سھ روز عمل ناپلئون در محلي در پشت سرقواي خ
ولي در این   اكتبر برصحنھ مستولي بودند، ١٨برطبق نوشتة خود او، فرانسویان تا . ھدایت كرد) ١٨١٣

ھنگام سربازان ساكس بھ طرف متفقین رفتند و تفنگھاي خود را متوجھ فرانسویاني كردند كھ از این رفتار 
ناپلئون . روز بعد، سربازان كنفدراسیون راین بھ طرف متفقین رفتند. شده عقبنشیني كردندبیسابقھ مبھوت 
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شود، بھ آنھا  اي برآنھا وارد مي اند و تلفات عمده چون دید كھ سربازانش ظاھرًا با كمبود مھمات مواجھ شده
ا در این كار موفق شدند، بیشتر آنھ. ھاي پالیسھ والستر عقبنشیني كنند دستور داد كھ با عبور از رودخانھ

ولي یك مھندس ھیجانزده، ضمن عبور فرانسویان از روي رود الستر، پلي را منفجر كرد، در نتیجھ، عدة 
   -زیادي

 - اي خوب جنگیده بود كھ ناپلئون در صحنة نبرد بھ او لقب مارشالي داده بود پونیاتوفسكي دلیر كھ بھ اندازه
نفر بھ  ۶٠‘٠٠٠فرمان ناپلئون در الیپزیگ جنگیده بودند تنھا  نفري كھ تحت ١١۵‘٠٠٠از . غرق شدند

ھاي آلماني  فرانسوي كھ در حلقھ ١٢٠‘٠٠٠كنار رودخانة زالھ رسیدند؛ ھزاران تن از آنھا اسیر شدند، و 
آن عده از فرانسویان كھ عقبشیني كردند، پس از رسیدن بھ كنار رودخانة زالھ، . ماندند از دست رفتند  باقي
و لباس و سالح دریافت داشتند؛ سپس بھ طرف غرب و بھ سوي ماین در ھاناو رفتھ در آنجا بھ جنگ غذا 

نوامبر، پس از دو روز گریز، در  ٢در . پرداختند و قوایي مركب از اتریشیھا و باواریاییھا را شكست دادند
  .نیدندماینتس بھ رودخانة راین رسیدند و پس از عبور از آنجا خود را بھ فرانسھ رسا

IV -  تا شكست  

در این موقع ارتش او، . رسید كھ وضع ناپلئون خراب شده است و دیگر بار بھبود نخواھد یافت بھ نظر مي
سرباز شكست خورده و  ۶٠‘٠٠٠قطع نظر از افرادي كھ در آلمان غیرفعال مانده بودند، مركب از 

دادند بدون  اي ولگرد را تشكیل مي توده« فرسوده بود كھ در حدود راین بھ دور یكدیگر جمع شده بودند و
از ھر سو » .كردند گذاشتند آنجا را آلوده مي سالح و لباس، ناقل میكرب تیفوس، كھ بھ ھر محلي پاي مي

نفر آماده كرده بود، ولي در  ٣۶‘٠٠٠در ایتالیا، اوژن با زحمت فراوان . رسید خبرھاي مأیوس كننده مي
در ناپل، مورا مشغول طرح . یشي شد كھ در آن سوي رود آدیجھ بودنداتر ۶٠‘٠٠٠این ھنگام مواجھ با 

در ھلند، بر اثر شورشي داخلي و بھ . با رفتن بھ طرف متفقین، تخت و تاج خود را حفظ كند  اي بود تا، نقشھ
، وسربازان انگلیسي )١٨١٣نوامبر (كمك تیپ پروسي بھ رھبري بلوشر، تسلط فرانسویان از میان رفت 

ژروم از وستفالن . ر رودخانة سكلت را بھ عھده گرفتند، و سلسلة اورانژ دوباره برسر كار آمدنظارت ب
در ). اكتبر ٧(در اسپانیا، ولینگتن پیروزمند از بیداسوا گذشت و وارد خاك فرانسھ شد . گریختھ بود

  .دسامبر، بایون را در محاصره گرفت

از دست رفتن اسپانیا و قطع تجارت با . شود رسید كھ خود فرانسھ درھم شكستھ و تجزیھ مي بھ نظر مي
  در اكتبر، بستھ. ھا و ورشكستگي بانكھا شده بود شدن كارخانھ آلمان و ایتالیا موجب بحران اقتصادي و بستھ

 ۴٧بھ  ١٨١٣در ماه ژانویة  ٨٠بورس از . شدن بنگاه صرافي ژاباك یك سلسلھ ورشكستگي بھ دنبال آورد
ھا بھ ولگردي پرداختند، یا با فقر و فاقھ در  ھزاران تن از بیكاران در كوچھ. در ماه دسامبر سقوط كرد

مردم عادي علیھ سربازگیري بیش . پیوستند شدند، یا جھت غذا خوردن بھ ارتش مي ھاي خود پنھان مي خانھ
  علیھ مالیاتھاي سنگینتر لب بھ  از اندازه سربھ شورش برداشتند؛ طبقة متوسط

نوامبر بھ پاریس رسید، و مورد استقبال ملكة افسرده و فرزند خوشحالش قرار گرفت، و  ٩ناپلئون در 
. نفر بھ عنوان عامل الزم براي جنگ یا صلح برآمد ٣٠٠‘٠٠٠درصدد تشكیل لشكر جدیدي مركب از 

شد تعمیر كنند؛ دیوارھاي  ھاي جدید منتھي مي ھمھندساني را مأمور كرد تا راھھایي را كھ بھ سوي جبھ
شھرھا را دوباره برافرازند؛ استحكاماتي بسازند؛ و در صورت ضرورت، خود را آمادة شكستن سدھا و 

براي سواره نظام اسب تھیھ كرد؛ بھ . تخریب پلھا كنند تا از پیشرفت مھاجمان جلوگیري بھ عمل آید
بھ ھرنسبت كھ درآمد ملي، . سالح و مھمات براي پیاده نظام تھیھ كردگریھا دستور ساختن توپ داد؛  ریختھ

یافت، وي بھ ھمان نسبت از ذخایر  بھ علت فقر و مقاومت مردم در برابر پرداخت مالیات، كاھش مي
ملت با شگفتي و بیم ناظر این جریان بود و مقاوم بودن و . كرد برداشت مي] در تویلري[زیرزمیني خود 

  .ترسید ستود، ولي از یك سال دیگر جنگ مي ا ميكارداني او ر
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نوامبر یك پیشنھاد  ٩بردند در  متفقین كھ در برابر راین و با توجھ بھ فصل زمستان بھ حال تردید بھ سر مي
قرار شد كھ فرانسھ مرزھاي طبیعي خود یعني راین و : صلح غیررسمي و بدون امضا براي او فرستادند

دسامبر، ناپلئون بھ وسیلة  ٢در . آلپ و پیرنھ را حفظ كند، ولي از ھر چھ كھ در وراي آنھا بود چشم بپوشد
اما انقالب ھلند بر تسلط فرانسھ . كولنكور وزیر امور خارجھ رسمًا موافقت خود را ابراز داشت

برمصبھاي راین خاتمھ داد؛ متفقین بھ آن انقالب كمك كردند؛ و از قبول مرزھاي طبیعي براي فرانسھ 
بھ این » اعالمیة فرانكفورت«دادند تحت عنوان اي انتشار  دسامبر اعالمیھ ۵در عوض در . سرباززدند

اعلیحضرتھا مایلند كھ فرانسھ بزرگ و مقتدر و سعادتمند . متفقین با فرانسھ سرجنگ ندارند«مضمون كھ 
پذیرند كھ امپراطوري فرانسھ سرزمینھایي داشتھ باشد بیشتر از آنچھ كھ در زمان  متفقین مي… . باشد

  » .پادشاھان خود داشت

سنا و مجلس مقنن علنًا علیھ او سر بھ شورش . اكردن مردم از امپراطور ھمین اندازه كافي بودبراي جد
دسامبر، متفقین از راین  ٢١در . برداشتھ و خواھان یك قانون اساسي با تضمینھایي براي آزادي شده بودند

و حمایت خود مطمئن  دسامبر، سنا ناپلئون را از وفاداري ٢٩در . گذشتند و بھ خاك فرانسھ پاي نھادند
و . طلب بوردو گزارشي را در برابر مجلس مقنن قرائت كرد اما در ھمان روز لنھ نمایندة سلطنت. ساخت

روزگار خوش «رویھاي دستگاه امپراطوري را بھ باد انتقاد گرفت، و از  ضمن آن اشتباھات و زیاده
اھند ما را در محدودة مرزھاي سرزمین خو مي«ستایش كرد و بھ متفقین تبریك گفت كھ » سلطنت بوربونھا

اي را بگیرند كھ طي بیست سال اخیر براي ھمة ملتھاي اروپا  طلبانھ خودمان نگاه دارند، و جلو فعالیت جاه
رأي موافقت كرد كھ گزارش لنھ  ٣١رأي در برابر  ٢٢٣مجلس مقنن با » .تا این اندازه مخرب بوده است

  .ون دستور خاتمھ دادن بھ آن جلسھ را صادر كردغروب ھمان روز ناپلئ. بھ چاپ برسد

  پاسخ . ، مجلس مقنن ھیئتي را نزد او فرستاد تا بھ مناسبت سال نو بھ او تبریك بگوید١٨١۴در اول ژانویة 

مسلمًا در زماني كھ باید دشمن را از مرزھاي خود طرد كنیم، وقت آن نیست كھ از من قانون اساسي «
من بھ … . اید لت نیستید، شما فقط وكالیي ھستید كھ از طرف استانھا فرستاده شدهشما نمایندگان م. بخواھید

تخت سلطنت چیست؟ چھار قطعھ چوب مطال كھ رویش را با مخمل   از اینھا گذشتھ،. تنھایي نمایندة مردمم
ا نجات توانم فرانسھ ر بلي، تخت سلطنت عبارت از یك فرد است، و آن فرد، منم، منم كھ مي. اند پوشانده

شما . كند اگر قرار باشد حرف شما را گوش كنم، باید بھ دشمن بیش از آن بدھم كھ مطالبھ مي! بدھم، نھ شما
  » .رسید یا من از بین خواھم رفت یا ظرف سھ ماه بھ صلح مي

پس از عزیمت نمایندگان وحشتزده، ناپلئون چندتن از سناتورھاي منتخب را احضار كرد و سیاست خود و 
اي بھ پایان رساند كھ گویي  اتش را در مورد صلح توضیح داد، و مطلب خود را با اعتراف خاضعانھمذاكر

  : در برابر كرسي داوري تاریخ ایستاده است

خواستم امپراطوري  ھاي عظیمي كشیده بودم؛ مي نقشھ. ایم ترسي ندارم اعتراف كنم كھ خیلي زیاد جنگیده
مجبور . ھا متناسب با نیروي انساني كشور ما نبود شتباه كردم؛ آن نقشھا. جھان را در اختیار فرانسھ بگذارم

فھمم كھ پیشرفت جامعھ و خیر اخالقي و اجتماعي یك  شدم ھمھ را بھ زیر پرچم احضار كنم؛ و حاال مي مي
  .دولت با در آوردن تمام مردم در كسوت سپاھي سازگار نیست

صلح . ام؛ و كفارة آن را خواھم داد ھ بخت مساعد خود تكیھ كردهباید كفارة این گناه را بدھم كھ بیش از حد ب
. كند دار مي با شرایطي صلح خواھم كرد كھ اوضاع اقتضا كند، و این صلح فقط مرا جریحھ. خواھم كرد

اشتباه نكرده است؛ خون   فرانسھ ھیچ. ام؛ منم كھ باید رنج بكشم، نھ فرانسھ ام كھ خودم را فریب داده من بوده
  … .را بھ خاطر من ریختھ است؛ از دادن قرباني بھ من خودداري نكرده است خود

آقایان، بنابراین بروید و بھ استانھاي خود بگویید كھ من بزودي صلح خواھم كرد، و دیگر براي اقداماتم و 
بھ . مگر براي فرانسھ و براي حفظ تمامیت مرزھایش… براي خودم احتیاجي بھ خون فرانسویان ندارم، 
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بھ آنھا بگویید كھ . خواھم براي طرد دشمن خارجي از كشورمان اي مي آنھا بگویید كھ من فقط وسیلھ
خواھم بھ  بھ آنھا بگویید كھ از فرانسویان مي. گیرد كنتھ، ناوار، بئارن مورد حملھ قرار مي - آلزاس، فرانش

  . كمك آزادي بیایند

ھفتم را از فونتنبلو آزاد كنند، و ترتیب بازگشت او را ژانویھ بھ عمال خود دستور داد كھ پاپ پیوس  ٢١در 
پادشاه «ژانویھ، افسران گارد ملي را در قصر تویلري گردآورد، امپراطریس و  ٢٣در . بھ ایتالیا بدھند

بھ آنھا معرفي كرد، و حمایت از آنھا را بھ گارد مزبور ) كھ كودك زیبایي بود تقریبًا سھ سالھ(را » رم
ر دیگر ماري لویز را در غیاب خود بھ نیابت سلطنت برگزید، ولي این بار برادر خود، با. توصیھ نمود

ژانویھ بھ او  ٢۴در . ژوزف، را بھ عنوان قائم مقام امپراطور و مدیر كارھاي امپراطریس منصوب كرد
ھ طرد اوژن خبر دادند كھ مورا بھ متفقین پیوستھ است، و از ناپل با ھشتاد ھزار نفر بھ حركت درآمده تا ب

در آن روز، با ھمسر و فرزندش كھ دیگر او را ندید وداع كرد و از پاریس بیرون آمد . از ایتالیا كمك كند
  تا بھ ارتش سازمان یافتة خود بپیوندد 

V -  بھ سوي پاریس  

شد، دوباره بھ حركت درآمدند، و این بار ھدف شھر  مھاجمان مسیرھایي كھ فاصلة آنھا مداوم كمتر مي
: سرباز، از فرانسویان جلو افتاد ١۶٠‘٠٠٠شوارتسنبرگ با عبور از راین در شھر بازل با . ریس بودپا

سپس بسرعت از . گر چھ بیطرفي سویس را نقض كرد، متنفذان برن عملش را بھ دیدة اغماض نگریستند
كیلومتر  و در فرانسھ در محلي كھ صدوشصت  ؛ میان كانتونھا گذشت؛ شھر بیدفاع ژنو را تصرف كرد

غربیتر از جایي بود كھ فرانسویان انتظار آن را داشتند، سر در آورد؛ و شتابان بھ سوي نانسي رفت بھ 
ناپلئون بھ ارتشھاي فرانسھ . امید آنكھ بھ بلوشر بپیوندد و یا قواي خود را در آنجا با قواي او ھماھنگ كند

شرقي فرانسھ دست بردارند و براي جلوگیري از  دستور داده بود كھ از مبارزات محلي در ایتالیا و جنوب
ولي اوژن گرفتار اتریشیھا شده . حركت شوارتسنبرگ یا الاقل كم كردن سرعت پیشرفت او بھ شمال بروند

  .و سولت سخت سرگرم كار ولینگتن بود

نفر بود، در ماینتس، مانھایم، و  ۶٠‘٠٠٠كھ ھنوز مركب از » ارتش سیلزي«در این ضمن، بلوشر با 
فرمانروایان و مردم این نقاط از او و . كوبلنتس از راین گذشت، و تقریبًا بالمعارض تا نانسي پیش رفت

برنادوت كھ از نشستن . دھندگان آنھا از بیدادگري ناپلئون استقبال كردند قواي پروسي بھ عنوان نجات
دانماركیھا را شكست دھد و  برجاي بوناپارت نومید شده بود متفقین را پس از الیپزیگ ترك كرده بود تا

پس از آنكھ این كار انجام گرفت، بھ ). ١٨١۴ژانویة  ١۴(آنھا را مجبور بھ واگذاري نروژ بھ سوئد بكند 
  .اتفاق لشكر خود جھت حملھ بھ پاریس، بھ بلوشر پیوست

. نداشت قوایي كھ ناپلئون در شرق فرانسھ بھ جاي نھاده بود جرئت مواجھھ با بلوشر یا شوارتسنبرگ را
مارشال نھ از نانسي بھ طرف غرب عقبنشیني كرد، مورتیھ از النگر، و مارمون از مس؛ و در انتظار 

  .آمدن ناپلئون نشستند

) فقط در صدوپنجاه وسھ كیلومتري پاریس(مارن  - سور - ناپلئون بھ مركز جدید فرماندھي خود در شالون
نفر از بقایاي نبرد الیپزیگ تحت فرمان  ۶٠‘٠٠٠ با افزودن. سرباز تازه نفس آورده بود ۶٠‘٠٠٠حدود 

خواست با این عده از  نفر در اختیار داشت و مي ١٢٠‘٠٠٠مارشال نھ، مارمون، و مورتیھ، وي مجموعًا 
ناپلئون مجبور . نفر سرباز داشتند جلوگیري كند ٢٢٠‘٠٠٠پیشروي بلوشر و شوارتسنبرگ كھ رویھمرفتھ 

یوستن لشكرھاي متفقین را پیروي كند، و از روبھ روشدن با شوارتسنبرگ بود سیاست جلوگیري از بھ ھم پ
با كسب پیروزیھاي كوچك بر لشكرھاي متفقین كھ  -اجتناب ورزد، و از پیشرفت آنھا بھ طرف پاریس

توانست  شدند یا بھ اندازة كافي از مركز فرماندھي خود دور بودند، بھ طوري كھ ناپلئون مي غافلگیر مي
   ١٨١۴جنگ سال . ممانعت بھ عمل آورد - ري با قواي عمدة متفقین، بھ آنھا حملھ كندبدون درگی
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یكي از درخشانترین نبردھاي ناپلئون از لحاظ لشكركشي بود؛ ولي، درعین حال، بھ علت كمبود نیروي 
ي بلوشر نیز اشتباھات بسیار. رفت ترین نبردھا از لحاظ اشتباه بھ شمار مي امدادي، یكي از پرضایعھ

. مرتكب شد، ولي وي سركشترین و باتدبیرترین سرداري بود كھ در این زمان یا بعدھا با ناپلئون مواجھ شد
اي ھم  اي بھ سبب طبع و نھاد خودش بود، تا اندازه  و اتخاذ این روش تا اندازه - شوارتسنبرگ محتاطتر بود

  .دندمعلول آنكھ تزار آلكساندر و امپراطور فرانسیس دوم بھ دنبالش بو

روزي كھ سربازان بلوشر در . ناپلئون پیروزیھاي مقدماتي چندي كسب كرد كھ موجب اعتماد بیھودة او شد
و آنان را ) ١٨١۴ژانویة  ٢٩(برین مشغول صرف ناھار و استراحت بودند، ناپلئون بھ آنھا حملھ برد 

و ناپلئون ابلھ نبود كھ بھ  این عده عقبنشیني كردند؛. شكست داد، و نزدیك بود خود بلوشر را اسیر كند
نفر از دست داده بود، و خود او از خطري جان بھ سالمت  ۴٠٠٠تعقیب آنھا بپردازد، زیرا لشكر خود او 

شد كھ ژنرال گورگو آن مرد گستاخ را با  یكي از پروسیھا با شمشیر آختھ بھ وي نزدیك مي: بھ در برد
ثر جنگ بھ آن شھر و مدرسة مشھورش رسیده بود اظھار ناپلئون از آسیبي كھ برا. گلولھ از پاي درآورد

تأسف كرد؛ خود او تربیت علمي و تمرین نظامي خود را در شھر مزبور دیده بود؛ و قول داد كھ آنھا را 
  . پس از طرد مھاجمان از فرانسھ مرمت كند

د، و ناگھان شوارتسنبرگ براي تقویت بلوشر شتافتھ بو. وي وقت زیادي براي یادآوري گذشتھ نداشت
سرباز اتریشي، پروسي، و روسي در  ١٠٠‘٠٠٠سرباز فاتح ناپلئون خود را در محاصرة  ۴۶‘٠٠٠

اي جز جنگیدن نداشت؛ از این رو دستور حملھ را صادر كرد و  ناپلئون چاره). فوریھ ١(الروتیر دیدند 
ات متساوي براي نبرد بھ طور متساوي پایان یافت، ولي ضایع. فرماندھي را خود بھ عھده گرفت

بلوشر كھ از پیشرفت . فرانسویان گران تمام شد، و امپراطور بھ اتفاق آنھا بھ تروا عقبنشیني كرد
آمیز شوارتسنبرگ بیقرار شده بود از او جدا شد، و تصمیم گرفت ضمن آنكھ اتریشیھا از كنار بھ  احتیاط

اي از پیروزي خود  ران متفقین بھ اندازهافس. رفتند راه خود را از طریق رود مارن در پیش گیرد جلو مي
  . روایال با یكدیگر مالقات كنند-مطمئن بودند كھ قرار گذاشتند در ھفتة آینده در پالھ

ناپلئون پس از آنكھ لشكر زخم خوردة خود را یك ھفتھ استراحت داد، بخشي از آن را بھ ویكتور و اودینو 
گون، كھ راه - مرد جنگي از میان باتالقھاي سن ۶٠‘٠٠٠ا و خود ب  سپرد تا جلو شوارتسنبرگ را بگیرند،

در آنجا با دنبالة قواي بلوشر درگیر شدند، و مارمون . میانبري بود، گذشتھ، بھ سوي شامپوبر شتافت
رفتند، روز دیگر بھ بخش  ، و چون بھ پیش مي)فوریھ ١٠(فرانسویان را بھ پیروزي قاطعي رھنمون شد 

ناپلئون و بلوشر ھر دو حضور داشتند، ولي مارمون . مونمیراي برخوردنددیگري از قواي بلوشر در 
فوریھ دو نیروي عمده در نبردي بزرگتر در ووشان درگیر شدند، و ناپلئون  ١۴در . دوباره قھرمان شد

  قواي 

سرباز از دست داده  ٣٠‘٠٠٠ظرف چھار روز، بلوشر . بھ خود اعتماد پیدا كرده بود، بھ پیروزي رسانید
  . ھا رژه بروند تا روحیة شھروندان تقویت شود اسیر را بھ پاریس فرستاد كھ در كوچھ ٨٠٠٠ناپلئون . دبو

رانده بود؛ یك حملة تمام  با وجود این، شوارتسنبرگ در این میان اودینو و ویكتور را تقریبًا تا فونتنبلو عقب
ر آنھا خود را بھ جایي برسانند كھ تا عیار ممكن بود موجب آن شود كھ قواي اتریش و پروس و دو امپراطو

زیرا (ناپلئون كھ از گزارش این خبر بھ وحشت افتاده بود . پاریس بیش از یك روز راه فاصلھ نداشتھ باشد
، مارمون را بھ جاي گذاشت كھ الاقل با بلوشر درگیر شود، و )شد موجب ابطال ھمة پیروزیھاي او مي

با قوایي از متفقین بھ رھبري ویتگنشتاین در مونترو درگیر شد،  نفر بھ جنوب شتافت، و ٧٠‘٠٠٠خود با 
و آن را شكست داد، و در نانژي موضع گرفت، و ویكتور و اودینو را براي حملھ بھ شوارتسنبرگ از پھلو 

آن سردار اتریشي كھ خود را از سھ جھت در خطر دید، فرصت را براي پیشنھاد . و پشت سر اعزام داشت
بس بھ شرطي موافقت خواھد كرد  امپراطور پاسخ داد كھ با آتش. ناپلئون، مناسب دانست متاركة جنگ بھ

و بھ استناد آن فرانسھ مجاز بود مرزھاي  - كھ متفقین خود را نسبت بھ پیشنھادي كھ در فرانكفورت شده بود
آن سوي رود راین متفقین كھ از پیشنھاد او مبني بر عقبنشیني بھ . متعھد بدانند -طبیعي خود را حفظ كند
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مارس در شومون اتحادیة خود را تا بیست  ٩اعتنایي در  برآشفتھ بودند، بھ مذاكرات پایان دادند، و با بي
نفر را بھ عھده داشت، بھ  ١٠٠‘٠٠٠شوارتسنبرگ كھ ھنوز فرماندھي . سال دیگر تمدید و تأیید كردند

  .طرف تروا عقبنشیني كرد

در این ضمن خبر یافت كھ بلوشر قواي پراكندة . احتیاط او را تعقیب كردسرباز با  ۴٠‘٠٠٠ناپلئون ھمراه 
پس اودینو، . سرباز بھ طرف پاریس بھ راه افتاده است ۵٠‘٠٠٠خود را بھ ھم پیوستھ و دوباره با 

موریس ژرار را بھ منظور ایجاد مزاحمت براي شوارتسنبرگ برجاي نھاد، و افراد خود - ماكدونال و اتین
ھ سوي مارن برد، و بھ مارمون و مورتیھ پیوست، بھ امید آنكھ بلوشر را در كنار رود ان بھ دام را از سن ب

اما دو . گذشت اندازد، زیرا تنھا راه فرار پروسیھا بھ سوي سواسون از روي پلي بر روي این رود مي
و فرماندة  .سرباز، از شمال بھ طرف سواسون بھ حركت درآمدند ۵٠‘٠٠٠لشكر دیگر متفقین مركب از 

و بھ   قواي بلوشر از روي پل گذشت، آن را سوزاند،. آن را تھدید كردند كھ شھر و آن پل را تسلیم كند
نفر بھ  ۵٠‘٠٠٠ناپلئون با . نفر را تشكیل داد ١٠٠‘٠٠٠دھندگان خود پیوست و نیرویي بالغ بر  نجات

و در كشمكشي وحشیانھ در الن   داخت،دنبال آنھا شتافت، و بھ طور غیرقاطع با آنھا در كران بھ جنگ بر
  ).مارس ١٠-٩(كھ دو روز طول كشید از آنھا شكست خورد 

مارس، ھنگامي كھ یك لشكر پروسي را مسلط بر رنس یافت، مھاجمان را از آنجا بیرون راند و با  ١٣در 
سپس مارمون . ولي این پیروزي سودي بھ حال او نداشت. استقبال بسیار گرم و صمیمانة مردم مواجھ شد

  و مورتیھ را براي مواجھھ 

اوب، با خشم و غضب فراوان  - سور - مارس، در آرسي ٢٠دشمن بھ دشمن دیگر پرداخت، و در 
پس از . نفر بود بھ كار برد ٩٠‘٠٠٠سرباز خود را علیھ لشكر شوارتسنبرگ كھ ھنوز تعداد آن  ٢٠‘٠٠٠

و از رود اوب بھ منظور پیداكردن محلي براي عام قھرمانانھ، بھ شكست خود اعتراف كرد،  دو روز قتل
  .استراحت لشكر تقلیل یافتة خود گذشت

فرسوده شده بود؛ و بازتاب این فرسودگي بھ صورت تندي خلق و خو، و ھمچنین . دوباره مستأصل شد
چشم آلوده از افسراني كھ جان خود را در جنگھاي بسیار بھ خاطر او بھ خطر انداختھ بودند بھ  انتقاد خشم

كردند كھ نباید انتظار دریافت قواي امدادي از طرف ملتي را داشتھ باشد  آنان بھ وي اخطار مي. خورد مي
دولتي كھ در پاریس بھ جاي نھاده . كھ خونش گرفتھ شده و بھ بیحالي گراییده و از افتخار خستھ شده است

  .ت صلح كندكردند كھ بھ ھر قیم از او مكرر تقاضا مي - حتي برادرش ژوزف –بود 

در آن نومیدي تصمیم گرفت كھ ھمھ چیز را در یك لشكركشي تخیلي دیگر بھ خطر اندازد؛ بدین معني كھ 
بھترین سرداران خود را براي جلوگیري از پیشرفت متفقین بھ جاي بگذارد، و خود با قوایي معدود بھ 

راین محاصره شده بودند آزاد ھاي آلماني كنار  سوي شرق برود، و سربازان فرانسوي را كھ در قلعھ
سازد؛ و آن سربازان كار آزموده را بھ افواج درھم شكستة خود ملحق، و خطوط ارتباط و مھمات متفقین 

بدین ترتیب، پاریس براثر : و آنھا را مجبور بھ توقف كند  را قطع كند؛ از پشت سر بھ نگھبانان آنھا بتازد،
و در برابر مھاجمان خواھد   ساختن استحكامات خواھد پرداخت؛شجاعت او دوباره الھام خواھد گرفت؛ بھ 

الوقوع شود، دولت با  تري دستورھایي براي ژوزف فرستاد كھ اگر تسلیم قریب در لحظة عاقالنھ. ایستاد
جایي كھ ھمة قواي  -ماري لویز و پادشاه رم بایستي بھ محل امني، در پشت رودخانة لوار، انتقال یابد

  .توانند بھ منظور آخرین مقاومت گردآیند يموجود فرانسھ م

برد، متفقین روز بھ روز مقاومت  ضمن آنكھ ناپلئون قواي باقیمانده وسرگردان خود را بھ سوي شرق مي
فرانسیس دوم در . شدند شكستند و بھ پایان سفر طوالني خود نزدیكتر مي بقایاي ارتش فرانسھ را درھم مي

فردریك ویلھلم سوم كھ معموال آرام بود . خواركردن دخترش سھیم شود خواست در دیژون ماند، زیرا نمي
تواند بھ درستي انتقام اضمحالل ارتش خود و تجزیة كشورش و ھمچنین انتقام  كرد كھ مي احساس مي

آلكساندر كھ مردي مغرور و ھیجانزده بود و بھ كشتار روزانھ . سالھاي دوري از پایتخت خود را بگیرد
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روسیھ را از ملوث شدن : پنداشت كھ باید بھ عھدي كھ در ویلنا كرده بود وفا كند ت، چنین مياي نداش عالقھ
  .آمیز آن مرد كرسي آزاد سازد مسكو تطھیر، و اروپا را از قدرت جنون

مارس، مارمون و مورتیھ كوششي مأیوسانھ بھ منظور متوقف ساختن متفقین در الفرشامپنواز،  ٢۵در 
آنان كھ تعدادشان نسبت بھ دشمن یك بھ دو بود، با . ومتري پاریس بھ عمل آوردندواقع در صدو شصت كیل

  اعتنایي بھ مرگ  چنان بي

؛ و »!خواھم این شجاعان را نجات دھم مي«: و دستور توقف آن كشتار نابرابر را صادر كرد و فریاد زد
ون و مورتیھ بھ طرف پاریس مارم. پس از خاتمة نبرد، اسبھا و شمشیرھاي ژنرالھا را بھ آنھا پس داد

  .عقبنشیني كردند تا براي دفاع از پایتخت آماده شوند

غرش توپھاي آنان، و منظرة فرار . مارس بھ حوالي پاریس رسیدند ٢٩بلوشر و شوارتسنبرگ در 
جنگویان غیرنظامي  ١٢‘٠٠٠كشاورزان بھ شھر، در میان شھروندان تولید وحشت كرد، ولرزه بربدن 

و احضار شده بودند كھ بھ كمك ارتش باقیمانده  - چوبي بودند یشتر آنھا فقط مجھز بھ نیزة دستھكھ ب - انداخت
السلطنھ تقاضا  ژوزف از مدتھا پیش از امپراطریس نایب. ھاي پایتخت دفاع كنند ھا و تپھ بشتابند و از قلعھ

بچھ «ھنگام، وي پذیرفت؛ ولي كرده بود كھ ھمانگونھ كھ ناپلئون دستور داده بود شھر را ترك كند؛ در این 
  .شد بھ وحشت افتاد كرد تا اینكھ از ھمھمة نبردي كھ بھ آن حدود كشیده مي مقاومت مي »عقاب

نفر بھ  ٢۵‘٠٠٠و مورتیھ با مارمون . تن از مھاجمان دست بھ حملة نھایي زدند ٧٠‘٠٠٠مارس،  ٣٠در 
سربازان . خوبي از شھري دفاع كردند كھ ناپلئون مغرور ھرگز بھ فكر مستحكم كردن آن نیفتاده بود

انوالید و دانشجویان مدرسة پولیتكنیك و كارگران و سایر داوطلبان در دفاع شركت / كھنسال ساكن ھتل دز
كار بیھوده است وممكن است موجب بمباران و  ژوزف كھ ناظر این مقاومت بود، دید كھ این. جستند

اگرچھ آلكساندر ممكن بود كھ با ترحم و نیكوكاري . گرامي بود  تخریب شھري شود كھ در نظر فقیر و غني
رفتاركند، این احتمال ھم متصور بود كھ قزاقھا از تحت فرمان او خارج شوند؛ و بلوشر ھم مرد آن نبود 

از این رو ژوزف اختیارات خود را بھ مارشالھا داد، . م گرفتن كامل بازداردكھ گروھھاي پروس را از انتقا
مارمون پس از یك . و براي پیوستن بھ ماري لویز و دولت فرانسھ در بلوا در كنار رود لوار عزیمت كرد

مارس  ٣١صبح روز  ٢روز مقاومت خونین، ادامة آن را بیھوده دانست و سند تسلیم شھر را در ساعت 
  .امضا كرد ١٨١۴

سرباز بھ طور رسمي  ۵٠‘٠٠٠بعدًا در صبح ھمان روز آلكساندر، فردریك ویلھلم سوم و شوارتسنبرگ با 
مردم با خصومتي خاموش از آنان استقبال كردند، ولي تزار مردم را با اظھار ادب و . وارد پاریس شدند

پایان رسید، بھ سراغ تالران ھنگامي كھ تشریفات بھ . بدون دلسردي و با سالمھاي مكرر آرام ساخت
فلورانتن اقامت داشت، و در مورد چگونگي تغییر منظم دولت فرانسھ از او نظر  - فرستاد كھ در كوچة سن

آن دو توافق كردند كھ سنا دوباره تشكیل شود؛ قانون اساسي تنظیم كند، و دولتي موقت برسركار . خواست
انوني اساسي تنظیم و آزادیھاي اساسي را تضمین، و یك سنا در اول آوریل تشكیل جلسھ داد، و ق. آورد

آوریل، سنا خلع ناپلئون را اعالم  ٢در . دولت موقت منصوب كرد و تالران را بھ عنوان رئیس آن برگزید
  . داشت

VI -  بھ سوي صلح  

ن آن كھ متفقی) مارس ٢٧(كیلومتري پاریس بود كھ بھ او خبر رسید  ٢۴٠دیزیھ واقع در  -ناپلئون در سن
تري  صبح روز بعد با لشكر خود عزیمت كرد، و بعد ازظھر پیام مصرانھ. اند شھر را در محاصره گرفتھ

. حضور امپراطور الزم است اگر مایل باشد كھ پایتخت بھ دست دشمن نیفتد«: بدین مضمون دریافت داشت
اد و با وجود دردھایي كھ از این رو لشكر خود را در تروا بھ جاي نھ» .نباید یك لحظھ را از دست داد
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در رأس «: ، بھ كولنكور گفت)مارس ٣١(داشت باقي راه را سواره پیمود، و چون بھ پاریس نزدیك شد 
ولي وقتي كھ اطالع یافت » .گارد ملي و ارتش قرار خواھم گرفت، و كارھا را دوباره درست خواھیم كرد

آلكساندر » روسي«س فرستاد بھ امید آنكھ این مرد كھ دیر شده است، بھ وحشت افتاد، و كولنكور را بھ پاری
امپراطور چون بیم داشت كھ در صورت ورود بھ شھر دستگیر شود، بھ . را بھ مصالحھ ترغیب كند

 ٢در » .مرا نپذیرفتند«: عصر آن روز در آنجا این پیام را از طرف كولنكور دریافت داشت. فونتنبلو رفت
بھ «: اي اندیشید كھ تسلیم شدن چھ دلنشین است، و گفت لحظھ. ه استآوریل بھ او خبر دادند كھ خلع شد

اما ورود » .توانم بدون شكایت شھروند شوم ام مي من كھ براي سربازي آفریده شده. ام تخت و تاج نچسبیده
شد او را سر حال آورد، و بھ آنھا دستور داد كھ  نفر بالغ مي ۵٠‘٠٠٠لشكر او كھ ھنوز تعداد افرادش بھ 

مارمون بقایاي . چادر بزنند و آمادة دستورھاي بعدي باشند) ھاي رود سن از شعبھ(كنار رود اسون  در
  . لشكري را كھ از پاریس دفاع كرده بود بھ آن اردوگاه برد

صلحي «: آنھا گفت آوریل، ناپلئون از افراد گارد امپراطوري در حیاط قصر فونتنبلو سان دید، و بھ  ٣در 
ولي نپذیرفتھ … .ام كھ براثر قربانیھاي زیاد بھ دست آمده است آلكساندر پیشنھاد كردهرا بھ امپراطور 

در آغاز، » .اتكاي من بھ شماست. ظرف چند روز دیگر در پاریس بھ او حملھ خواھم كرد… . است
بھ ! زنده باد امپراطور«آنان فریاد زدند » گویم؟ درست مي«پاسخي ندادند؛ ولي ھنگامي كھ از آنھا پرسید 

و دستة موزیك سربازان ھنگ پیاده شروع بھ نواختن سرودھاي انقالبي دیرین یعني » !طرف پاریس
  .كرد» مارسیز«و » آھنگ عزیمت«

ناپلئون ضمن گفتگوي خصوصي با آنھا ھمگي را مخالف بازگشت بوربونھا دید، . سرداران تردید داشتند
آوریل، نھ، اودینو،  ۴در . نان ذوق و شوقي نیافتولي در مورد كوششي جھت طرد متفقین از پاریس، در آ

مونسھ و لوفور مارشالھاي او، بدون دعوت وارد اطاقش شدند و بھ او گفتند كھ چون سنا او را خلع كرده 
وي پاسخ داد كھ . توانند بھ دنبال او بھ راه بیفتند و بھ قواي متفقین و دولت موقت حملھ كنند است، دیگر نمي

ارتش از رھبران «: مارشال نھ حاضر جوابي كرد گفت. بدون آنھا بھ عھده خواھد گرفترھبري ارتش را 
  نھ و اودینو . خواھند ناپلئون از آنھا پرسید كھ از او چھ مي» .خود اطاعت خواھد كرد

یك استعفاي مشروط نوشت، و تخت وتاج را بھ پسرش و نیابت سلطنت را بھ ماري لویز سپرد، و كولنكور 
این سھ نفر ضمن راه در اردوگاه اسون . ل و نھ را براي تقدیم پیشنھاد خود بھ پاریس فرستادو ماكدونا

توقف كردند تا با مارمون مشورت كنند، و وحشت كردند از اینكھ دیدند وي بھ طور خصوصي با 
، مارمون )آوریل ۵- ۴(در شب ھمان روز . شوارتسنبرگ دربارة شرایط تسلیم مذاكره كرده است

آوریل،  ۵در . سرباز خود را از سنگرھاي شھر برطبق شرایط آسان شوارتسنبرگ بیرون برد ١١‘٠٠٠
رھبران متفقین بھ كولنكور اطالع دادند كھ با ناپلئون دیگر مذاكره نخواھند كرد مگر اینكھ بدون قید و 

  .داشتندة فونتنبلو و جلوگیري از فرار او گسیل  در این ضمن قوایي براي محاصر. شرط تسلیم شود

آلكساندر از راه مرحمت این سختگیریھا را تعدیل كرد و پاریس را از غارت محفوظ داشت، و از راه ادب 
. این فرد روسي، متمدنترین فرد در میان فاتحان بود. بھ مالقات ماري لویز و ژوزفین و اورتانس رفت

اي در مدیترانھ  بھ موجب آن، جزیره را امضا كنند كھ»  عھدنامة فونتنبلو«ھمكاران خود را برآن داشت كھ 
متن عھدنامھ . شد كھ از آسمان ایتالیا و عواید فرانسوي برخوردار بود بھ عنوان زنداني وسیع بھ او داده مي

  :چنین است

وامپراطور ھمة روسھا … اعلیحضرت امپراطور ناپلئون از یك طرف، و اعلیحضرتھا امپراطور اتریش، 
  … كنند  و سایر متفقین خود از طرف دیگر، تصریح مي و پادشاه پروس بھ نام خود

و چھ در … اعلیحضرت ناپلئون از ھمة حقوق سلطنت و مالكیت چھ در امپراطوري فرانسھ  -١مادة 
  .پوشند كشورھاي دیگر در مورد خود و جانشینان و اعقاب و ھمچنین ھمة اعضاي خانوادة خود چشم مي
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ناپلئون و امپراطریس ماري لویز القاب و مقام خود را در طي حیات خود اعلیحضرتھا امپراطور  -٢مادة 
مادر و برادران و خواھران و برادرزادگان و خواھرزادگان امپراطور در ھر كجا كھ . حفظ خواھند كرد

  .مقیم باشند القاب شاھزادگان خانوادة امپراطوري را خواھند داشت

اند در طي  ناپلئون آن را بھ عنوان محل اقامت خود پذیرفتھجزیرة الب كھ اعلیحضرت امپراطور  -٣مادة 
اي را تشكیل خواھد داد كھ از لحاظ سلطنت و ملكیت كامل در اختیار او  نشین جداگانھ حیات ایشان شاھزاده

  .خواھد بود

فرانك بھ عنوان عایدي شخص امپراطور ناپلئون از خزانة دولت  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠گذشتھ از این، ساالنھ مبلغ 
فرانك از این مبلغ بھ  ١‘٠٠٠‘٠٠٠رانسھ بھ ایشان پرداخت خواھد شد؛ و در صورت فوت ایشان ف

  . امپراطریس تعلق خواھد گرفت

آوریل امضا كرد، و سپس متفقین عھدنامھ را امضا  ١٣ناپلئون این سند و سند استعفاي اول خود را در 
دانست كھ  دگاه او در نظر گرفتھ شود، ولي ميوي انتظار داشتھ بود كھ جزیرة كرس بھ عنوان تبعی. كردند

انتخاب جزیرة الب بنا بھ میل شخص او . این محل كھ پرورشگاه شورش بوده است بھ او داده نخواھد شد
وي سعي كرده بود كھ در فونتنبلو بھ او بپیوندد، ولي . بھ ماري لویز اجازه ندادند كھ با او بھ آنجا برود. بود

  م را گرفتھ بودند، و خود ناپلئون ھم آن را متفقین جلو این اقدا

  .رامبویھ بیرون آمد و بھ وین رفت

. شاید علت اینكھ ناپلئون او را از آمدن بھ نزد خود منصرف كرد این بود كھ تصمیم بھ خودكشي گرفتھ بود
در شب . داي محتوي زھر بھ او داده بو چنانكھ گفتیم، دكتر ایوان پس از بازگشت ناپلئون از روسیھ شیشھ

ناپلئون اگرچھ متحمل درد شد، ولي . ظاھرًا تأثیر زھر از بین رفتھ بود. آوریل، زھر را سركشید ١٣-١٢
ادامة حیات خود را با این حرف توجیھ كرد كھ در نظر دارد شرح زندگي خود . بھبود یافت و شرمنده شد

آوریل،  ١۶در . بپردازد» دلیرانم« را بنویسد و وقایع را از نظر خود ذكر كند، و بھ ستایش از كارھاي
ھرگز كسي را كھ تو را فراموش نكرده و ھرگز از یاد نخواھد برد «: اي جھت تودیع با ژوزفین نوشت نامھ

آوریل با نوكرش كنستان و بارستم محافظ  ١٩در . مھ درگذشت ٢٩ژوزفین یك ماه بعد در » .فراموش مكن
ھمان ماه با سربازان گارد قدیمي، كھ تا پایان  ٢٠در . دشخصي خود كھ از ممالیك مصر بود تودیع كر
  :نسبت بھ او وفادر مانده بودند، چنین بدرود گفت

ھمیشھ . ام  ایم از شما كامال رضایت داشتھ طي بیست سالي كھ باھم بوده. كنم سربازان، با شما خداحافظي مي
اتفاق شما و افراد دلیري كھ ھنوز وفادار براي من امكان داشت كھ بھ … . ام شما را در راه افتخار یافتھ

پس بھ پادشاه جدید خود وفادار باشید، و . شد اند بھ یك جنگ داخلي بپردازم، ولي فرانسھ سعادتمند نمي مانده
  .از فرماندھان جدید خود اطاعت كنید و كشور محبوب خود را ترك نگویید

اگر … امكان داشت كھ بمیرم؛ . شما خوشوقتیدوقتي خوشوقتم كھ بدانم . بھ سرنوشت من تأسف نخورید«
دربارة اقدامات بزرگي كھ انجام . حاضرم زنده بمانم، ھنوز براي آن است كھ در جھت افتخار شما كار كنم

  .ایم خواھم نوشت داده

ژنرال پتي، جلو بیایید كھ . گیرم توانم ھمة شما را در آغوش بگیرم، ولي سردار شما را در آغوش مي نمي
آه، عقاب . را پیش من بیاورید كھ آن را نیز در آغوش گیرم] پرچم گارد[عقاب . ام بفشارم را بھ سینھشما 

خداحافظ؛ بھترین   فرزندانم،! زنم انعكاسي در آیندگان داشتھ باشد اي كھ بھ تو مي عزیز، خدا كند این بوسھ
  »!مرا فراموش نكنید. آرزوھاي قلبي من ھمیشھ با شما خواھد بود

  .یان افراد گارد، چھارصد نفر تصمیم گرفتند كھ با او بھ الب برونداز م
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براي اطمینان، چھار افسر . این شخص تا پایان نزد او ماند. اي شد سپس ھمراه ژنرال برتران سوار كالسكھ
ھمراه او حركت كردند و جھت حمایت از او یك دستة  -روسي، پروسي، اتریشي، انگلیسي - از میان متفقین

. گذشت، بھ حمایت نیاز داشت ضمن آنكھ از پرووانس مي. از سربازان فرانسوي با او بھ راه افتادندكوچك 
طلب بودند ضمن عبور او بھ وي اھانت  اي سلطنت مردم این ناحیھ كھ از كاتولیكھاي متعصب وتا اندازه

وھي از مردم او را تھدید گر. اند در اورگون، نزدیك آرل، مشاھده كرد كھ تمثالش را بھ دار آویختھ. كردند
  واو ھم پذیرفت، ھمانگونھ كھ لویي » !زنده باد شاه«كردند و بھ او دستور دادند كھ بگوید 

از آن بھ بعد براي امنیت، لباس نظامي و ردایي را برتن كرد كھ، براي تغییر دادن قیافة خود، . را زده بود
آوریل چون دید كھ خواھرش پولین در لولوك  ٢۶در . از افسران اتریشي و روسي بھ عاریت گرفتھ بود

این زن ریویراي فرانسھ و دعوت بھ رم را رد كرده و حاضر شده بود . اش بھتر شد منتظر اوست، روحیھ
امپراطور بزودي از «: اي بھ فلیچھ باتچوككي چنین نوشت در نامھ. در خانة روستایي كوچكي اقامت كند

ام بھ این سبب نبوده كھ امپراطور بوده است، بلكھ بھ این  ت داشتھاگر او را دوس… . اینجا خواھد گذشت
از این . آمیز در آغوش گیرد وي حاضر نشد ناپلئون را با آن لباس مبدل توھین» .سبب كھ برادرم بوده است

رو ناپلئون آن جامھ را از تن بیرون آورد، و مدت چھار ساعت از محبت گرم و صمیمانة او برخوردار 
  .شد

شد،  آوریل، در حالي كھ بیست ویك تیر توپ شلیك مي ٢٨در آنجا در . آوریل، بھ فرژوس رفت ٢٧در 
طي نھ ماه بعد از آرامشھاي شفابخش . شد و بھ طرف الب عزیمت كرد» پروا بي«سوار كشتي بریتانیایي 

  . صلح و آسودگي برخوردار بود
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فصل سي وھفتم

  

  بھ سوي واترلو

١٨١۴ -١٨١۵  

I  -  لویي ھجدھم  

تا سال . وي چھارمین فرزند لویي دوفن فرزند ارشد لویي پانزدھم بود، و لویي شانزدھم سومین فرزند او
اندام و  مردي خوش. ، كھ سي وشش سال داشت، ظاھرًا قانع بود كھ ھمان كنت دو پرووانس باشد١٧٩١
اش را با گفتار مھذب  كرد؛ و سالن معشوقھ برد، و از آن حمایت مي ادبیات لذت ميمشرب بود؛ از  خوش

، كنت نیز چنین كرد و )١٧٩١(ھنگامي كھ لویي شانزدھم درصدد فرار از فرانسھ برآمد . آراست خود مي
دھم، در زماني كھ لویي ھف. آرتوا در بروكسل پیوست/در این كار توفیق یافت و بھ برادر جوان خود كنت د

، كنت دو پرووانس، بھ عنوان )١٧٩۵(بر اثر مصایب زندان و غم و اندوه، در سن دھسالگي درگذشت 
وارث بعدي و قانوني تخت وتاج فرانسھ، بھ لویي ھجدھم ملقب شد، و در تمامي سالھاي انقالب و دورة 

ئون، لویي مجبور شد محل با گسترش نفوذ انقالب و بعدًا ناپل. دانست ناپلئون، خود را پادشاه فرانسھ مي
در ). ١٨١١(اقامت خود را پیوستھ تغییر دھد و مرتبًا در آلمان، روسیھ، لھستان، و انگلیس زندگي كند 

  .كشور اخیر بود كھ مورد حمایت دولت قرار گرفت و براي قانون اساسي بریتانیا احترام قائل شد

  :زیر را اعالم كرد، سناي فرانسھ بھ رھبري تالران تصمیم ١٨١۴آوریل  ١۴در 

بنا بھ پیشنھاد دولت موقت و گزارش یك كمیتة مخصوص ھفت نفري، سنا دولت موقت فرانسھ را بھ 
كھ  گزاویھ، - استانیسالوس - سپارد، تا زماني كھ لویي آرتوا با لقب جانشین پادشاه مي/ واالحضرت كنت د

  . اند، منشور قانون اساسي را بپذیرند براي سلطنت فرانسھ در نظر گرفتھ شده

  قانون اساسي كھ بھ وسیلة سنا تنظیم شده بود خواھان عفو براي انقالبیون باقیمانده، نھي حقوق 

اموال مصادره شدة كلیسا و (تأیید خریدھاي بھ عمل آمده با اموال ملي   ھاي كلیسایي، وعشریھ فئودالي
  .، حفظ یك مجلس نمایندگان و یك مجلس اعیان، و احترام بھ آزادي مدني و حاكمیت ملي بود)مھاجران

 ٢۴در . تلویي كھ از این دعوت خشنود و از شرایط آن ناراحت شده بود، براي بررسي آن مھلت خواس
مھ اعالم داشت كھ قسمت اعظم  ٢اوان در  - در سنت. آوریل از انگلستان بھ مقصد فرانسھ حركت كرد

قانون اساسي پیشنھاد شده را محترم خواھد شمرد، ولي مجبور است كھ حاكمیت ملي را رد كند، زیرا كھ 
وي پیشنھاد كرد كھ . ودخواھد ب» براثر موھبت االھي«مخالف با حقوق موروثي او بھ عنوان پادشاه 

سنا بھ صورت مجلس اعیان . بھ جاي قانون اساسي اعطا كند» منشور«حاضر است بھ فرانسھ و سنا یك 
مجلس مقنن بھ صورت مجلس نمایندگان درخواھد آمد و . خواھد بود و از طرف پادشاه انتخاب خواھد شد
شتر مالیات مستقیم بپردازند انتخاب خواھد فرانك یا بی ٣٠٠اعضاي آن بھ وسیلة رأي دھندگاني كھ ساالنھ 

مجلس اعیان و مجلس نمایندگان كھ . این دو مجلس بر عواید و مخارج دولت نظارت خواھند كرد. شد
مسحور قدرت پول شده بودند منشور را پذیرفتند، و پادشاه قول ھمكاري داد، و، بدین ترتیب، بازگشت 

  .)١٨١۴ژوئن  ۴(خاندان بوربون انجام یافت 
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فرانسھ را بھ ) ١٨١۴مھ  ٣٠(» عھدنامة اول پاریس«در اثناي این تعویض سلطنت، متفقین بھ وسیلة 
فرانسھ . بازگرداندند، و شامبري، آنسي، مالوز، و مونبلیار را بھ آن كشور دادند ١٧٩٢مرزھاي سال 

الیا پذیرفت، و از پیش با مستعمرات مھمي را بھ انگلستان و اسپانیا تسلیم كرد، تسلط اتریش را بر شمال ایت
بھ بعد بھ تصرف فرانسھ درآمده بود موافقت  ١٧٩٢ھر تصمیم كنگرة وین آینده دربارة سرزمینھایي كھ از 

  .كرد

لویي ھجدھم پس از استقرار در تویلري، احساس كرد كھ حق استراحت و ھمچنین حق لذت بردن از بھ 
سخن » سال نوزدھم سلطنت من«بھ عنوان  ١٨١۴دربارة سال . دست آوردن امالكش را كسب كرده است

وي در این زمان پنجاه ونھ سالھ، خوش مشرب، مؤدب، تنبل و كند، فربھ و مبتال بھ نقرس بود، و . گفت مي
بھ حكومت مشروطھ تن در داد، و با فروتني خود را با رأي . شد از قدرت سلطنت در او اثري دیده نمي

. مدیره وناپلئون بودند وفق داد ھایي كھ آزادتر از زمان ھئیت مھگرفتن، سخنراني، احزاب، و روزنا
مادام دوستال با فتح و فیروزي . سالنھایي كھ كارشان بحث دربارة ادبیات و سیاست بود رونق یافت

  . انجمنھاي خود را دوباره تشكیل داد و بھ پذیرایي از پادشاھان پرداخت

لویي ھجدھم قوانین ناپلئوني و . قیت اقتصادي رژیم جدید بودآنچھ مردم بیشتر از آن استفاده كردند موف
ھمان گونھ كھ ناپلئون این سعادت را . امور قضایي و اداري و اقتصادي را عاقالنھ بدون تغییر گذاشت

داشت كھ براي مقام مھم وزارت دارایي، مردي بسیار با كفایت و شرافتمند بھ نام فرانسوا مولین را پیدا 
   - دھم نیز براي ھمان منصب ژوزفكرد، لویي ھج

  .لویي را یافت، كھ ھمة وظایف خزانھ را پذیرفت، و در برابر نیرنگھاي مالي مقاومت كرد

در سال اول سلطنت او از . دربار پادشاه مظھر كوششھاي او براي تسھیل انتقال قدرت میان دو رژیم بود
مارشالھاي امپراطور، غیر از داوو، آزادانھ . ھ نشدكساني كھ بھ ناپلئون خدمت كرده بودند زیاد انتقام گرفت

اعضاي طبقة دوم نجبا مانند آقا و خانم رموزا كھ . شدند طلبان اصیل در دربار بوربون مخلوط مي با سلطنت
لطیفة . از افراد مورد نظر ناپلئون بودند براي پرستش زیارتگاھي كھ بتازگي برپا شده بود شتاب كردند

آرتوا / شاید در مورد كنت د» اند بوربونھا چیزي نیاموختھ و چیزي را از یاد نبرده«د تالران كھ گفتھ بو
كرد كھ خوش مشرب و خوش قیافھ ولي تا سرحد حماقت مغرور بود، لكن بھ درستي در مورد  صدق مي

خود ناپلئون در سنت ھلن تصدیق كرد كھ مردم فرانسھ بسرعت رژیم سابق . كرد لویي ھجدھم صدق نمي
چون از مدتھا پیش ریشھ دوانده   اي خو گرفتند كھ، ده را پذیرفتند، و گویي بسرعت بھ عادات دیرینھنوش

  .بود، كامال دگرگون نشده بود

كلیسا كنكوردا را قبول نداشت، و در مورد . با وجود این، چند عامل ناھماھنگي و نارضایي وجود داشت
از پادشاه فرماني . ورزید تعلیم و تربیت، اصرار ميبازگشت اختیارات قبل از انقالب خود، بویژه حق 

گرفتند دال بر رعایت دقیق مراسم مذھبي در روزھاي یكشنبھ و اعیاد؛ بستھ بودن كلیة دكانھا، غیر از 
گونھ حمل  كار مزددار و ھیچ داروفروشان و فروشندگان گیاھان طبي، از صبح تا غروب؛ و عدم انجام ھیچ

مزاحمتر از ھمھ، ادعاي . دانستن و عدم رعایت مراسم آن امري خطرناك شدخود را كاتولیك ن. ونقل
. بظاھر معقول كلیسا بود در اینكھ تمامي اموال مصادره شدة كلیسا در طي انقالب باید بھ او مسترد شود

این تقاضا بدون شورش صدھا ھزار نفر كشاورز و اعضاي طبقة متوسط، كھ اموال مزبور را از دولت 
بیم این خریداران از اینكھ ممكن است ھمھ یا بخشي از مالشان را ببرند . شد دند، برآورده نميخریده بو

باعث شد كھ بسیاري از كشاورزان، و بعضي از بورژواھاي متین، بھ این فكر بیفتند كھ بد نیست اگر 
  .ناپلئون بازگردد، بھ شرط آنكھ بیماري جنگي او معالجھ شده باشد

كردند، و براي احیاي آن، ولو در نھان،  ھنوز فعال بودند از اصول انقالب طرفداري مياقلیتي از مردم كھ 
كھ از طرف رژیم سخت در مضیقھ بودند عقیده داشتند كھ اگر ناپلئون » ژاكوبنھا«این . كشیدند زحمت مي

سیاري از افراد آنھا ب. شود» فرزند انقالب«بازگردد و بخواھد بوربونھا را از كار براندازد، باید دوباره 

pymansetareh@yahoo.com



مارشالھا مسحور مھرباني پادشاه شدند، ولي طبقة افسران، كھ امكان . ارتش را با این فكر موافق كردند
دیدند،  ترقي خود را با افتادن مجدد انحصار دیرین مناصب عالي بھ دست اشراف، در حال نابودي مي

لویي ھجدھم . نگ بھ دست آورندآرزوي روزگاري را داشتند كھ عصاي مارشالي را در صحنھ و روز ج
را مرخص كرد؛ ) درجھ سرباز بي(براي ایجاد تعادل در بودجھ، ھجده ھزار افسر و سیصدھزار نفر تابین 

  تقریبًا ھمة این افراد، 

  . و حتي مرگ را افتخارآمیز جلوه داده بود - گذاشت كھ افتخار و مرگ، ھردو را، در اختیار آنان مي

بھ . اي بود كھ راه را براي بازگشت آن مرد اسرافكار سحرانگیز باز كرد رین قوهنارضایي ارتش نیرومندت
كشاورزاني كھ از خلع ید یا تجدید حقوق فئودالي بیم : ارتشي ناراضي باید عوامل چند دیگري را نیز افزود

رضایي ھمگان، دیدند؛ نا  ھا، كھ از ورود بیش از حد كاالھاي بریتانیایي زیان مي داشتند؛ صاحبان كارخانھ
غیر از كاتولیكھاي متعصب از نفوذ روزافزون روحانیان؛ مرخص شدن دو مجلس بھ امر پادشاه در پایان 

نھاني مستمندان براي ھیجان و شكوه فرانسھ عصر  و تعطیل بودن آنھا تا ماه مھ؛ نوعي اشتیاق  ١٨١۴سال 
خبر آنھا بھ جزیرة الب رسید، روحیة آن اینھا عناصر ناپایدار و مشكوك تصادف بود، ولي چون : ناپلئون

  .گالدیاتور زنداني را كھ زخمي شده ولي نمرده بود، تقویت كرد

II -  ١٨١۵ژوئن  -١٨١۴سپتامبر : كنگرة وین  

اعضاي مھم آن طبعًا فاتحان عمده در جنگ . ترین تجمع سیاسي در تاریخ اروپا بود این كنگره برجستھ
اتریش، و بریتانیاي كبیر؛ ولي نمایندگاني از سوئد، دانمارك، اسپانیا، پرتغال، روسیھ، پروس، : ملتھا بودند

بایستي بھ حساب  خورده نیز مي نیز حضور داشتند؛ و فرانسة شكست… پاپ، باواریا، ساكس، وورتمبرگ 
با یكدیگر جریان كارھا دو اصل را كھ كامال . آید، ولو فقط بھ این سبب كھ تالران نیرنگباز نمایندة آن باشد

كھ صداي توپ رساتر از صداي منطق است؛ و نیروي مادي بندرت غلبھ : متضاد نبود آشكار ساخت
  .كند مگر آنكھ با نیروي فكري پیوند داشتھ باشد مي

. نمایندة روسیھ در وھلة نخست تزار آلكساندر اول بود كھ بزرگترین ارتش و زیادترین فریبندگي را داشت
و كنت كارل روبرت نسلرود پیشنھاد كرد كھ ) حامي بتھوون(س رازوموفسكي وي با كمك كنت آندرئا

چون روسیھ، متفقین را از مرحلة شك و تردید در كنار نیمن و شپره بھ مرحلة پیروزي در كنار سن 
رھبري كرده است، بھ پاداش آن، سراسر لھستان را دریافت دارد؛ و پرنس چارتوریسكي نمایندة لھستان با 

كساندر، از این پیشنھاد طرفداري كرد بھ آن امید كھ ایجاد وحدت لھستان قدمي بھ سوي استقالل اجازة آل
  .خواھد بود

ھاردنبرگ بیشتر كارھا را  نمایندگي پروس بھ طور رسمي با شاه فردریك ویلھلم سوم بود، ولي پرنس فون
آنان پاداشي . در دست داشت، و ویلھلم فون ھومبولت، بھ عنوان فیلسوف و مشاور مالزم حضور او بود

آلكساندر قبول كرد كھ، . كردند مناسب رھبري نظامي بلوشر پیشرو و از بین رفتن افراد پروسي مطالبھ مي
بھ شرط دست كشیدن پروس از ادعاي خود نسبت بھ متصرفات سابق خویش در لھستان، سراسر ساكس را 

  كھ پادشاھش بھ علت قراردادن ارتش خود در اختیار ناپلئون اینك در (

  .شتاین این نظر را راه حلي آقامنشانھ دانست

ین سرنوشت جنگ را تعیین كرده است، و بایستي در اتریش مدعي بود كھ اعالن جنگ او از طرف متفق
طرد اتریش از لھستان غیرقابل تحمل بود؛ و تصرف . اي داشتھ باشد ضیافت فاتحان، سھم سخاوتمندانھ

مترنیخ ھمة . زد ھم مي ساكس بھ دست پروس توازن قواي اروپایي را در شمال و جنوب كامال بھ
. را بھ كار برد تا اتریش بھ كشوري دست دوم تبدیل نشودكاریھاي صبورانھ و غیرمستقیم خود  ریزه
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. امپراطور فرانسیس دوم، با آرام كردن میھمانان بھ وسیلة ضیافت، بھ وزیر امور خارجة خود كمك كرد
اش در حالي از جنگ نجات یافتھ بود كھ یك پایش در گودال ورشكستگي فرو رفتھ بود؛ و بقیة  خزانھ

ن میھمانان با شراب و شامپاني و سنگین كردن آنھا با غذاھاي لذیذ غیرعادي كرد موجودي را ھم با مست
. درخشید تاالرھاي قصرھاي امپراطوري تقریبًا ھمھ شب با جشنھاي پرخرج مي. بھ خطر انداخت

شدند كھ پادشاھان مقتدر و مالزمانشان را  بازیگران زن و مرد و آوازخوانان و نوازندگان ماھر دعوت مي
بھ لرزه درآورد؛ زنان زیبا دار وندار خود را بھ » جنگ پیروزي«فریفتھ كنند؛ بتھوون شھر را با شیفتھ و 

، اعضاي نرم ولطیف خود را تا آن حد كھ احترام محضر كاردینال  لباس یا بھ گیسوان خود زده بودند
ھایي  نون معشوقھبراي صاحب ذوقان مع. دادند داد، در معرض دید میھمانان قرار مي كونسالوي اجازه مي

شایعاتي كھ در شھر پراكنده . آوردند در دسترس بود، و زنان روسپي نیازھاي اشراف درجة دوم را برمي
  . رسید پاي عشقھاي تزار نمي شده بود بھ

مترنیخ در میان نمایندگان دولتھاي كوچك، . آلكساندر بر زنان غالب و در نبرد دیپلوماسي مغلوب شد
وي عقیده داشت كھ اصل مشروعیت، تاراج كردن دارایي پادشاھي را، بدان . دست آوردمتفقیني علیھ او بھ 

دراین باره بھ . اند ممنوع ساختھ است نحو كھ روسیھ وپروس در مورد فرمانرواي ساكس پیشنھاد كرده
در اي سخن بگویند كھ پانصدھزار سرباز  توانستند راجع بھ اصول با روسیھ بحث پرداختند، ولي چگونھ مي

جبھة غربي خود مستقر ساختھ بود؟ مترنیخ از لرد كاسلري، نمایندة انگلستان، استمداد كرد و بھ او چنین 
آیا انگلیس ناراحت نخواھد شد كھ روسیھ بر لھستان مستولي شود و بھ پروس كھ ساكس را متصرف : گفت

؟ كاسلري معذرت خواست، شده دست اتحاد بدھد؟ این امر برسر تعادل قواي شرق و غرب چھ خواھد آورد
خواست وضع خود را در نتیجة مواجھھ با روسیھ بھ خطر  زیرا كھ بریتانیا با امریكا در جنگ بود و نمي

  .اندازد

آلكساندر آن مرد فرانسوي را بھ خشم آورده . از این رو مترنیخ بھ عنوان آخرین چاره بھ تالران متوسل شد
محروم » چھار كشور بزرگ«ك را از شركت در كنفرانسھاي زیرا فرانسھ و سایر كشورھاي كوچ  بود،

. موكول كرده بود ١٨١۴ساختھ و نخستین مجمع متحد ھمة كشورھاي شركت كننده را بھ اول نوامبر 
پس . تالران با سایر نمایندگان محروم متحد شد، و بزودي بھ عنوان سخنگوي آنان مورد قبول قرار گرفت

  حكام یافت، دربارة فرانسھ بھ نحوي سخن گفت از آنكھ بدین ترتیب وضعش است

اي امكانپذیر  مترنیخ كھ ممكن بود در این امر تھدیدي ببیند، آن را وعده. مركب از سیصدھزار نفر تھیھ كند
سپس این دو . یافت، و از تالران علیھ روسیھ كمك خواست، و تالران موافقت لویي ھجدھم را بھ دست آورد

 ٣در . م كھ انگلیس با امریكا صلح كرده بود كاسلري را با خود ھمعقیده كردندسیاستمدار در این ھنگا
را براي كمك بھ یكدیگر جھت حفظ » گانھ اتحاد سھ«، فرانسھ و اتریش و بریتانیاي كبیر ١٨١۵ژانویة 

شید؛ روسیھ كھ با این اتحاد مواجھ شده بود از ادعاي خود در مورد لھستان چشم پو. تعادل قوا تشكیل دادند
قسمت اعظم . و پروس پس از تصرف مجدد تورن و پوزنان حاضر شد كھ فقط دوپنجم ساكس را بگیرد

گفت كھ سیاست او باعث شده است كھ فرانسھ از صورت گداي  این اعتبار نصیب تالران شد كھ الفزنان مي
  .اي بیرون آید ودوباره از كشورھاي بزرگ شود شكست خورده

مورخ » منشور كنگرة وین«زدن، اشرافي كھ بھ دورھم گرد آمده بودند، بھ وسیلة  انھپس از تقریبًا نھ ماه چ
گیرد میان خود تقسیم  ، خاك اروپا را برطبق این اصل دیرینھ كھ غنایم بھ فاتحان تعلق مي١٨١۵ژوئن  ٨

مالت را بھ بریتانیا . كردند، البتھ بھ شرطي كھ فاتحان ھنوز آن قدر نیرومند باشند كھ غنایم را بگیرند
عنوان محل نگھباني در وسط مدیترانھ تصرف كرد؛ جزایر یونیایي را كھ بھ منزلة پاسگاھھاي آدریاتیك و 

را كھ از ) مخصوصًا سیالن و دماغة امیدنیك(الحمایة خویش ساخت؛ و قسمتي  شرق مدیترانھ بود تحت
ھمچنین . د براي خود نگاه داشتمستعمرات فرانسھ و ھلند بود و آنھا را در طي جنگ بھ دست آورده بو

نظارت خود را دوباره برھانوور برقرار ساخت، و بھ مملكت پادشاھي جدیدالتأسیس ندرالنت كھ در این 
  .زمان شامل ھلند و بلژیك و بنا براین شامل مصبھاي رود راین بود كامال نزدیك شد
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طراف پوزنان و دانتزیگ را پروس مناطق ا. لھستان دستخوش تقسیم جدیدي، با اصالحاتي چند، شد
روسیھ مھیندوكنشین ورشو را كھ در این ھنگام بھ مملكت . اتریش گالیسي را گرفت. دریافت داشت

اي شده  پادشاھي لھستان تبدیل یافتھ و تزار بھ عنوان پادشاه آن تعیین و داراي قانون اساسي آزادیخواھانھ
  .بود، تصرف كرد

عالوه بردریافت دوپنجم : كھ آن دولت را براي بیسمارك آماده ساخت پروس با منافعي از جنگ بیرون آمد
و نفوذ . از زمین ساكس، پومران سوئد و روگن، قسمت اعظم وستفالن و نوشاتل در سویس را تصرف كرد

فراواني در اتحادیة آلماني بھ دست آورد كھ در این ھنگام جاي كنفدراسیون راین را كھ توسط ناپلئون 
ساكس سھ پنجم اراضي سابق خود را بازیافت، و پادشاھش دوباره بر سریر . بود گرفتھ بودتشكیل یافتھ 

ونتسي را در  - اتریش سالزبورگ، ایلیریا، دالماسي، تیرول، و سلطنت لمباردي. سلطنت خود مستقر شد
  دانده ایاالت پاپ بھ وي بازگر. شمال ایتالیا بھ آنچھ قبل از تشكیل كنگرة وین در تصرف داشت افزود

  .تجارت برده را محكوم ساخت

مسلمًا . ، كنگره مشغول بررسي پیشنھادھاي بیشتري بھ ناپلئون بود١٨١۵ - ١٨١۴طي دسامبر و ژانویة 
كرد؛  آن مرد قابل تحریك مدتھا بھ سلطنت بر جزیرة كوچك الب قناعت نمي) بھ عقیدة بعضي از نمایندگان(

اگر . رفت الیا و فرانسھ بود، و این خود خطري عظیم بھ شمار مياز این گذشتھ، آن جزیره كامال نزدیك ایت
شد كھ قوایي بھ الب  پیشنھادھاي مختلفي بھ كنگره مي! او از آنجا بگریزد، چھ آشوبھا كھ برپا نخواھد كرد

تالران وكاسلري نیز چنین . بفرستد؛ ناپلئون را بگیرد؛ و بھ جایي دورتر و امنتر و مجزاتر گسیل دارد
  . اي داشتند، ولي تزار آلكساندر اعتراض كرد، و قضیھ بھ ھمین جا ختم شد عقیده

مترنیخ را با پیامي كھ روي آن ) مارس ٧(شد كھ یك روز صبح زود  كنگره بھ پایان كار خود نزدیك مي
این پیام از طرف كنسول اتریش در جنووا بود كھ بھ وي . از خواب بیدار كردند» فوري«نوشتھ شده بود 

نمایندگان پس از آگاه شدن از این خبر توافق كردند كھ ختم . داد كھ ناپلئون از الب گریختھ است ع مياطال
در . كنگره را بھ تعویق بیندازند و تا زماني كھ تصمیم واحدي در این امر اتخاذ نشده است، در وین بمانند

مارس، كنگره بھ  ١٣در . ه استشد] خاك فرانسھ[مارس باز خبر رسید كھ ناپلئون نزدیك آنتیب وارد  ١١
تواند او را بدون بیم یا  ناپلئون را یاغي اعالم داشت و متذكر شد كھ ھركس مي» كمیتة ھشت نفري«وسیلة 

اگر چھ نمایندگان در این  -ھاي خود را تكمیل كرده بود، ولي كنگره برنامھ. پیگرد قانوني بھ قتل برساند
سر كار بود، تا آنكھ بھ آن خبر دادند كھ ناپلئون در روز قبل در ژوئن بر ١٩عمال تا  -زمان متفرق شدند

  .این بود كھ كنگره پایان كار خود را رسمًا اعالم داشت. واترلو شكست خورده است

III  -  الب  

بھ پورتوفرایو از بنادر الب رسید، و صبح روز بعد در میان ھلھلة پرشور مردم  ١٨١۴مھ  ٣ناپلئون در 
كردند كھ وي میلیونھا فرانك با خود آورده است كھ خرج كند،  اھالي شھر تصور مي. قدم بھ خشكي نھاد

آنھا تا قصرحاكم، كھ . ولي ھشت روز بعد تمثال او را بھ عنوان مردي كھ عاشق جنگ است بھ دار آویختند
وبیست  طي نھ ماه بعد، وي امپراطور دویست. در این ھنگام داراي وقار امپراطوري شد، ھمراه او رفتند

شاید بھ سبب آنكھ عقیده داشت كھ تظاھر وشكوه و (سپس . وسھ كیلومتر مربع و دوازده ھزار آدم بود
لباسھاي نظامي، گارد سلطنتي،  - ھمة ابزارھا و آالت سلطنت) تشریفات نیمي از نمایش سلطنت است

مھ،  ٢۶در . رددر پیرامون خود گردآو -پیشكار، نوكر، نوازنده، صدرأس اسب وبیست وھفت كالسكھ
  در حدود . چھارصد عضو افراد گارد قدیم نزد او آمدند تا بھ عنوان ھستة یك ارتش كوچك بھ او خدمت كنند

رویھمرفتھ وي در حدود ششصد نفر . دویست داوطلب از فرانسھ و بعضي دیگر از ایتالیا یا كرس آمدند
كھ در نظر بعضي منفور بود و از لحاظ آماده داشت تا كوششي را بھ منظور آسیب رساندن بھ امپراطور 
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براي مصونیت بیشتر، بندرگاه را مستحكم كرد و ناوگاني تشكیل داد كھ . اي دیگر محبوب، خنثي كنند عده
  .وچھار كشتي كوچك، ھمھ مسلح) بھ نام ناپایدار(عبارت بود از یك كشتي دودكلي 

قداماتي كھ براي بھبود وضع جزیره و رفاه آیا ھزینة ھمة این تشریفات و نیز ھزینة كارھاي عمومي و ا
شد؟ برطبق عھدنامة فونتنبلو قرار بود كھ مبلغي ساالنھ از طرف  آمد چگونھ تأمین مي مردم بھ عمل مي

فرانك  ٣‘۴٠٠‘٠٠٠با وجود این، ناپلئون معادل . فرانسھ بھ او بپردازند، ولي این مبلغ بھ او پرداختھ نشد
لیره بھ صورت مالیات و سایر عواید  ۴٠٠‘٠٠٠توانست  ، و ھر سال ھم ميطال ونقره با خود آورده بود

پرسید كھ اگر چنانچھ مقرر باشد كھ وي بیش  از خود مي: پس از شش ماه دستخوش نگراني شد. كسب كند
  ھا را تأمین كند؟ تواند ھزینھ از یك سال در آنجا بماند چگونھ مي

مھ بھ  ٩در . و دلخواه خرج كند، بھ طور معقول خوشحال بودتواند بھ نح در آغاز با توجھ بھ اینكھ مي
حالم بسیار خوب … . ام خانة زیبایي ترتیب داده. پانزده روز قبل وارد اینجا شدم«: لویز نوشت  ماري

خداحافظ، … . است، جاي دلپذیري است، ولي از تو خبري نیست و اطمینان ندارم كھ حالت خوب باشد
  » .م را ببوسمحبوب من از طرف من پسر

ملوانان و . فرزند دیگري با مادرش كنتس والوسكاي با وفا جزء نخستین كساني بود كھ از او دیدار كرد
ناپلئون ناراحت شد، زیرا . شھروندان او را بھ جاي امپراطریس گرفتند، و از او شاھانھ استقبال كردند

یكي دو روز در آغوش والوسكا بھ . او بیایندبھ آن جزیره نزد » پادشاه رم«انتظار داشتھ بود كھ ھمسرش و 
شاید ماري لویز شایعات . استراحت پرداخت، و سپس او را با مھر و محبت بھ دالیل رسمي مرخص كرد

  . آمیز دربارة آن دو روز دریافت داشتھ بود مبالغھ

م داشت، و بھ سبب پولین جواھرات خود را بھ او تقدی. در اكتبر، مادر و خواھرش پولین بھ دیدن او آمدند
از او مادرانھ مواظبت كرد و او را تسلي داد، و ھمة » خانم مادر«. خیانت مورا از او عذرخواست

بخش  وي بھ اتفاق پولین نزد او ماند، و حال آنكھ از محیط گرم و نشاط. انداز خود را بھ او تقدیم داشت پس
  .زندگي ایتالیایي محروم شده بودند

اي  كرد كھ ناپلئون پس از چند ماه اول، براثر كوچك بودن آن جزیره و نبودن انگیزهتوان تصور  بخوبي مي
كوشید كھ خود را با فعالیت بدني از این . ، تا چھ اندازه افسرده حال بود براي بھبود روحیھ و رؤیاھایش

منوال، . افزود يرسید كھ بھ بیقراري او م اخباري از فرانسھ مي - افسردگي نجات دھد، ولي تقریبًا ھمھ روز
  كھ در وین در خدمت ماري لویز بود، از 

آگاھاني دیگر او را از وجود نارضایي در ارتش، . فوریھ پایان خواھد یافت ٢٠نوشت كھ كنگره احتماال تا 
در فوریة . كردند آگاه مي  ترس و بیم كشاورزان، ھیجانات ژاكوبنھا، اجراي اجباري مراسم مذھبي كاتولیك،

ماره، دوك باسانو، پیامي بھ وسیلة فلوري دوشابولون فرستاد و ھمة این گزارشھا را تأیید ، اوگ ١٨١۵
  . كرد

تر از مرگ براثر ضعف و  ناپلئون كھ در نتیجة خبرھاي آنان بھ ھیجان آمده و بھ امید پایاني شرافتمندانھ
كرد كھ اگر  مادرش چون تصور مي. ناتواني، برانگیختھ شده بود، فكر نھائي خود را بھ اطالع مادر رسانید

ر تا مدتي بھ صورت مادر باشم، و بگذا«: اكنون بگذارد كھ وي برود دیگر او را ھرگز نخواھید دید، گفت
دانست كھ پسرش تصمیم گرفتھ است در آخرین قمار  ولي مي» .بعد عقیدة خودم را بھ تو خواھم گفت

  » .فرزندم، برو، و سرنوشت خودت را بھ اتمام برسان«: رو بھ او گفت از این. شركت كند

اي نخواھد  ت بیشتر بگذارد، دیگر وسیلھكرد كھ باید زود اقدام كند، و اگر اندكي وق ناپلئون احساس مي
. بایستي آنھا را نگاه دارد، بپردازد داشت كھ حقوق آن ھزار نفر فرانسوي را، كھ در خدمت او بودند و مي

اوضاع براي كوششي در جھت بازیافتن تاج و تخت، دفاع از آن، و انتقال آن بھ فرزندش كھ مثل آدونیس 
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متفقین كنگره را بھ پایان . رسید دن تربیت كرده بودند مناسب بھ نظر ميزیبا بود و او را براي پادشاه ش
كردند كھ با قواي خویش بھ خانھ بازگردند، و شاید ھركدام براي انعقاد پیمان  رساندند و خود را آماده مي مي

نست در توا شبھا ھنوز طوالني بود، و ناوگان كوچك او ھنوز مي. دادند روي موافق نشان مي صلح جداگانھ 
  .شدن مصون بماند، و او دوباره بھ خاك فرانسھ قدم بگذارد پناه تاریكي، از كشف

آنكھ كسي از سرضمیرش آگاه شود، خود را  بیني و دقت معمولي خویش، و تا حد امكان بي ناپلئون، با پیش
دستور داد  -مجموعًا ھزاروصد نفر - بھ گارد امپراطوري و ھشتصد سرباز نارنجك انداز. ساخت آماده مي

فوریھ براي سفري چند روزه بھ مقصدي نامعلوم در بارانداز  ٢۶كھ اثاثة خود را جمع كنند و در غروب 
  .اند، و در دل خوشحال بودند زدند كھ عازم فرانسھ با وجود این، حدس مي. حضور یابند

در آغوش كشید، و ) كھ بزودي بھ ایتالیا نزد دوستان خود رفتند(در ساعت معین، مادر و خواھر خود را 
سپس بھ فوج كوچك خود پیوست و بھ اتفاق آنھا سوار كشتي ناپایدار و پنج كشتي دیگر شد و در تاریكي بھ 

داشت و گاھي آن را بیش  مي وزید، گاھي ناوگان بیچارة او را از حركت باز باد موافق نمي. حركت درآمد
آور بھ زندان  بیم داشتند كھ آنان را بشناسند و متوقف كنند و بھ طرزي شرم. كرد از حد بھ ساحل نزدیك مي

تا سھ روز در طول ساحل ایتالیا بھ طرف شمال رفتند و بعد بھ سوي غرب از كنار جنووا و . اندازند
  اي  میھ واد داشتند صدھا نسخھ از روي اعالضمن راه، كساني كھ س. ریویراي فرانسھ گذشتند

  فرانسویان؛

مشتاق حكومتي ھستید كھ خودتان انتخاب كنید، یعني تنھا : ھا و دعاھاي شما را شنیدم در تبعید، نالھ
دارایي : خطاب بھ ارتش. ام تا حق خود را كھ حق شماست بگیرم از دریا گذشتھ و آمده. حكومت قانوني

ھایي  ر شما، و دارایي و درجھ و افتخار فرزندانتان مخالفاني بزرگتر از آن شاھزادهشما، درجة شما، افتخا
كند؛ عقاب، با پرچمھاي ملي،  پیروزي بسرعت حركت مي… . اند ندارد كھ بیگانگان بر شما تحمیل كرده

واھید دھندگان كشور خود خ شما نجات. از برجي بھ برج دیگر پرواز خواھد كرد، حتي بھ برجھاي نوتردام
  . بود

IV -  ١٨١۵مارس  ٢٠-١: سفر باورنكردني  

دم اول مارس دماغة آنتیب را از دور  كرد در سپیده حمل مي» قیصر و بخت اورا«آن ناوگان كوچك كھ 
بعضیھا بھ : اندكي پس از نیمروز ھزاروصد سرباز، در خلیج ژوان، بتدریج از كشتي خارج شدند. دید

ناپلئون، كھ آخرین فردي بود كھ قدم بھ خشكي گذاشت، دستور . احل رفتندعمق پریدند و بھ س میان آب كم
سپس گروه . پیوندد، موقتًا اردو بزنند اي كھ آنتیب را بھ كان مي داد در یك باغ زیتون میان دریا و جاده

از  فرانك طال ٨٠٠‘٠٠٠وي . كوچكي را بھ كان فرستاد تا اسب و آذوقھ بخرند و پول آن را نقدًا بپردازند
بھ گروھي دیگر دستور داد كھ بھ آنتیب بروند و پادگان آنجا را ترغیب بھ پیوستن بھ . الب با خود آورده بود

ناپلئون از رفتن و آزادكردن . فرماندة پادگان قاصدان را سرزنش كرد و آنھا را بھ زندان انداخت. او كنند
  .ریس برسدقصد داشت بدون انداختن یك تیر بھ پا. آنھا خودداري ورزید

شنیدند مرد كوتاه قدي كھ در كنار میزي در ھواي آزاد   عابراني كھ مي. در آنتیب با استقبالي روبرو نشد
آن منطقھ كھ براثر . دادند كند امپراطور است، ذوق و شوقي از خود نشان نمي ھایي را بررسي مي نقشھ

. بود تمایلي بھ آن كارھا نداشت ھاي دوگانھ سخت آسیب دیده جنگ و نظام وظیفة اجباري و محاصره
داشتیم خوشحال و آرام «: شھردار آنتیب براي بررسي وضع مھاجمان حضور یافت و بھ ناپلئون گفت

آورد، بھ  ناپلئون كھ این واقعھ را در سنت ھلن بھ یاد مي» .شما ھمھ چیز را بھ ھم خواھید ریخت. شدیم مي
قاصدي كھ » .ن تأثیر كرد، و چقدر باعث ناراحتي من شدداني كھ این حرف چقدر در م نمي«: گورگو گفت
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الناس از پاریس تا كان طرفدار او  ارتش و عوام: اي مطمئن ساخت گذشت وي را تا اندازه از آنجا مي
  .ھستند، ولي مردم پرووانس با او مخالفند

ده ماه قبل، ھنوزبھ یاد ناپلئون از این نكتھ بھ خوبي واقف بود، زیرا تجارب تلخ خود را در اورگون در یاز
وي بھ جاي آنكھ شاھراھھاي مسلح كان . داشت، و اكنون این خاطرات راه او را بھ سوي پاریس تعیین كرد

تا تولون و مارسي و آوینیون تا پاریس را در پیش گیرد، و جان خود را ضمن درگیریھاي خونین بھ خطر 
  اندازد، راھھاي كوھستاني كان تا گراس، 

ھاي كوھستاني ھنوز پوشیده از برف بود؛ نگھبانان  گردنھ. شھودي با بوربونھا مخالف بودو بھ طور م
از این رو، . شدند اندازان ناراضي بودند، ولي ھرگز حاضر بھ ترك محل خدمت خود نمي قدیمي و نارنجك
فر از در حدود شصت ن. مارس، آن ھزارو صد نفر بھ سوي كان بھ حركت در آمدند ٢ - ١در حدود نیمشب 

آنھا توانستھ بودند اسب بخرند، ولي بھ منظور ھمگامي و دوستي با بقیھ در كنار اسبان حامل بار راه 
در وسط جمعیت بعضي از نگھبانان مواظب طالي . كرد ناپلئون معموال با كالسكھ حركت مي. رفتند مي

  . ندآمد تعدادي افراد تنومند از اھالي كرس بھ دنبال آنھا مي. ناپلئون بودند

. بستة كوھستان بسیار دشوار است در گراس احساس كردند كھ عبور توپھاي آنھا از روي راھھاي یخ
كار ناپلئون كھ عادت داشتند در جنگ بھ طور پیاده پیروز شوند، سرمشق خوبي براي  سربازان كھنھ
در المور، . مارس پس از طي دویست وچھل كیلومتر ظرف چھار روز بھ گپ رسیدند ۵در . دیگران شدند

  . در سي ودو كیلومتري جنوب گرنوبل، بھ نخستین مانع جدي برخورد كردند

وي . فرماندة لشگر پنجم ارتش، مستقر در گرنوبل، از پاریس دستور گرفتھ بود كھ ناپلئون را دستگیر كند
اي چون ستونھ. الوقوع اعزام داشت گرداني مركب از پانصد نفر براي متوقف ساختن شورشھاي قریب

مخالف بھ یكدیگر رسیدند، ناپلئون بھ مدافعان خود دستور داد كھ سالحھاي خود را برزمین بگذارند سپس 
آمدند رفت، و چون بھ آنھا نزدیك شد، ایستاد و  خود در جلو بھ حركت درآمد و بھ سوي افرادي كھ پیش مي

آنگاه پالتو نظامي خود را باز » سید؟شنا پنجم، من امپراطور شمایم؛ مرا مي] لشكر[سربازان «: بھ آنھا گفت
اگر در میان شما سربازي وجود داشتھ باشد كھ بخواھد امپراطور خود را بكشد، من «: كرد و پرسید

زنده باد : افراد آن گردان تقریبًا تا آخرین نفر سالحھاي خود را پایین آوردند و فریاد زدند» .حاضرم
كوشیدند تا دست  ان خشنود در پیرامون ناپلئون گرد آمدند و ميسرباز. گردان از ھم متالشي شد! امپراطور

ھمھ «: وي با آنھا بھ مھرباني سخن گفت، و نزد گروه خود بازگشت و بھ آنھا اظھار داشت. او را ببوسند
  » .چیز درست شد؛ ظرف ده روز در تویلري خواھیم بود

ھ استقبال او شتافتند؛ و ھنگامي كھ صدھا كشاورز و كارگر ب. غروب آن روز، بھ گرنوبل نزدیك شدند
سپس بھ . ھاي شھر بستھ است، آن را خرد كردند تا آن ارتش كوچك وارد شود دیدند یكي از دروازه

. سربازان فرسودة خود دستور داد كھ تاظھر دیگر استراحت كنند، و خود بھ مسافرخانة سھ ولیعھد رفت
صبح روز بعد، نمایندگان بیشتري . ي، بھ دیدن او آمدندشھردار، كارمندان شھرداري، حتي فرماندھان نظام

دانست كھ، در  ناپلئون مي. را بھ حضور پذیرفت كھ از او خواستند بھ حكومت مشروطھ وفادار بماند
وي بھ آنھا . انقالب، گرنوبل در صف مقدم قرار داشتھ، و ھرگز اشتیاق خود را بھ آزادي از دست نداده بود

  كھ حاكي  با عباراتي صحبت كرد

اعتراف كرد كھ قدرتي بیش از . از ترك روش خودكامة گذشتھ و نویدي براي اصالحات در آینده بود
اندازه بھ دست آورده بود؛ و جنگھاي او، كھ در آغاز جنبة دفاعي داشت، بھ صورت جنگ تجاوزكارانھ و 

تعھد كرد كھ دولتي ملي بھ  .جنگ براي حصول پیروزي درآمده و فرانسھ را تقریبًا از پاي درآورده بود
سپس گفت كھ گرامیترین آرزوي . وفادار باشد ١٧٩٢و  ١٧٨٩فرانسھ ارزاني دارد كھ بھ اصول سالھاي 

  . اي روشنفكر باشد او آماده ساختن پسرش بھ منظور آن است كھ رھبر شایستھ و آزادیخواه فرانسھ
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قرار شد وي یك روز بیشتر در . ركت درآیندبھ پیروان خود دستور داد كھ بھ ح) مارس ٨(ظھر ھمان روز 
گرنوبل بماند تا براي شھرھایي كھ رھبري او را قبول دارند دستوراتي صادر كند؛ وي قول داد كھ بھ موقع 

مارس بھ آنھا رسید و آنان را بھ  ١٠در . آمیزي نصیب آنھا كند بھ گروه خود بپیوندد تا پیروزیھاي صلح
  .لیون رھبري كرد

خبر فرار ناپلئون بھ لویي ھجدھم رسید در آغاز چندان اظھار نگراني نكرد، زیرا اطمینان ھنگامي كھ 
اما چون پیشروي ادامھ یافت و سربازان بھ گرنوبل، كھ . داشت كھ بزودي جلو آن مجرم گرفتھ خواھد شد

در كرد اي صا مارس اعالمیھ ٧از لحاظ خصومت با سلطة بوربون شھرت داشتند، نزدیك شدند، لویي در 
و بھ ھرشھروندي دستور داد كھ در گرفتن این جاني مزاحم شركت جوید و او را براي محاكمھ و اعدام بھ 

پادشاه . عین ھمان مجازات براي كساني در نظر گرفتھ شد كھ بھ او كمك كنند. دادگاه نظامي تحویل دھد
وایي علیھ ناپلئون را بھ عھده مارشال نھ را از گوشة انزوا بیرون آورد، و از او خواست كھ رھبري ق

مارشال نیز پذیرفت، ولي این نكتھ كھ گویند وي قول داد ناپلئون را در قفس آھنین بیاورد شاید . بگیرد
مارشال نھ بھ جنوب شتافت، فرماندھي گرداني را در بزانسون بھ عھده گرفت، و از ژنرال . درست نباشد

. بھ او پیوندند) شمال غربي ژنو(سونیھ  - لو -ود در لونبورمون و ژنرال لوكورب خواست كھ با قواي خ
: سپس براي تحریض شش ھزار سربازي كھ بدین ترتیب گردآمدند نطقي آتشین ایراد كرد و ضمن آن گفت

ولي »  .اي زد، چون آخرین اقدام از نمایشھاي ناپلئوني است خوب شد كھ آن مرد البي دست بھ كار احمقانھ«
  .العمل زیادي دیده نشد از طرف سربازان عكس

در اینجا صاحبان صنایع بھ طور كلي از . ، لیون از ناپلئون استقبال كرد)مارس ١٠(در ھمان روز 
ھاي سراسر اروپا را غیر از انگلیس بر روي  محاصرة بري سود برده بودند، زیرا این محاصره دروازه

كردند كھ گویي انقالبي  تھ و طوري رفتار ميكاالھاي لیون باز كرده بود بھ مھاجراني كھ بھ آن شھر بازگش
كارمندان ھم، بنا بھ علل مخصوص خودشان، در آن بیعالقگي سھیم . اي نداشتند روي نداده است، نیز عالقھ

اي از یك تشكیالت زیرزمیني  رفتند، و شاخھ بودند؛ بسیاري از آنھا از ژاكوبنھاي پرحرارت بھ شمار مي
 ١٧٨٩حنھ آمده بودند تا از ناپلئون بھ این امید استقبال كنند كھ آنھا را بھ سال بودند كھ در این ھنگام بھ ص

كشاورزان از این بیم داشتند كھ مبارزة روحانیان براي استرداد امالك ملي شده، مصادره شده، . بازگرداند
  و توزیع شدة 

تواند  نگریستند كھ مي جیي مينتیجھ برسد و آن اراضي از دستشان خارج شود؛ الجرم در ناپلئون بھ دیدة نا
و . مبارزات روحانیان را متوقف ساختھ آنان را بر اراضیي كھ سالھا در آن زحمت كشیده بودند تثبیت كند

  .ھاي خود ببینند سربازان پادگانھا عالقھ داشتند كھ دوباره نوار قرمز را بر روي سرنیزه

ئون ھنگ خود را بھ آن شھر رھبري كرد، ھاي خود را گشود، و ناپل بدین ترتیب چون لیون دروازه
كردندو  زدند؛ و كارگران و سربازان شادي مي طلبان رو بھ فرار نھادند؛ طبقة بورژوازي لبخند مي سلطنت

ناپلئون وعده داد كھ . كارمندان شھرداري، قضات، حتي بعضي از رھبران نظامي سر بھ اطاعت او نھادند
ھنگامي كھ دوباره بھ سوي . است صلحجویانھ در پیش گیردیك حكومت مشروطھ تشكیل دھد و یك سی

پاریس بھ حركت درآمد، تمامي پادگان، غیر از افسران كھ از خانوادة نجبا و اشراف قدیم بودند، بھ ارتش 
در این ھنگام دوازده ھزار سرباز آماده بھ جنگ داشت؛ با این حال، ھنوز . رو بھ افزایش او پیوستند

مارس،  ٢٠لویز نوشت قول داد كھ در  اي كھ بھ ماري در نامھ. ون شلیك تیري پیروز شودامیدوار بود كھ بد
سومین سالگرد تولد فرزندشان، در پاریس باشد؛ و بھ او متذكر شد كھ اگر بزودي بتواند در پاریس بھ او 

د؛ گویي ابري اي براي مارشال نھ فرستا ھمچنین یادداشت صمیمانھ. بپیوندد، او را بسیار شاد خواھد كرد
در این نامھ او را دعوت كرده بود كھ در شالون بھ مالقات او بیاید، . در آسمان دوستي آنھا پدیدار نشده بود

از وي » پرنس مسكو«و قول داد از او ھمان استقبالي را خواھد كرد كھ پس از نبرد بورودینو، بھ عنوان 
  .تجلیل بھ عمل آورده بود
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سونیھ بود، سربازان خود را احضار كرد و این اعالمیھ  - لو -ھنوز در لون مارس، مارشال نھ كھ ١۴در 
اي قانوني  سلسلھ. اند سربازان، بوربونھا تا ابد از بین رفتھ«: را براي آنھا خواند كھ بعدھا موجب مرگش شد

ز این بھ امپراطور ناپلئون، فرمانرواي ما، ا. كھ فرانسھ پذیرفتھ است نزدیك است دوباره بر تخت بنشیند
زنده باد «سربازان زمین را با فریادھاي مكرر » .بعد بر كشور با شكوه ما حكمروایي خواھد كرد

وي حاضر شد كھ رھبري آنھا را براي پیوستن بھ . بھ لرزه در آوردند» زنده باد مارشال نھ! امپراطور
مارس،  ١٨در . ارس در اوسر یافتم ١٧آنان پذیرفتند، و ناپلئون آنھا را در . قواي ناپلئون بھ عھده بگیرد

كس جرئت  از آن بھ بعد ھیچ. ناپلئون مارشال نھ را بھ حضور پذیرفت، و دوستي دیرینة آنھا تجدید شد
  .نداشت كھ مانع حركت آنھا بھ پاریس شود

مارس، لویي ھجدھم با لباس سلطنتي در مقابل دو مجلس در قصر بوربون ظاھر شد، وتصمیم  ١٧در شب 
. ام براي سعادت ملتم رنج بسیار كشیده«: ر مورد مقاومت در برابر ناپلئون اعالم داشت، و گفتخود را د

سپس دستور » توانم عمرم را جز در دفاع ملت بھ پایان برسانم؟ ام آیا بھتر از این مي من كھ شصت سالھ
  مجھز شدن تمامي قواي وفادار بھ مقام سلطنت را 

. ، و ھیچ رھبر شریفي ظاھر نشد كھ آنھا را رھبري كند یا الھام بخشدالعمل سریعي نشان نداد ارتش عكس
  .طلبان دوباره مھاجرت را آغاز كردند سلطنت

اي  مارس، ژورنال د دبا مقالھ ١٩در . سالن مادام دوستال پر از شایعھ بود، و خود او نیز قصد فرار داشت
دوباره بر حمایت او از لویي ھجدھم و بھ قلم عاشق نوبتي او یعني بنژامن كنستان منتشر ساخت كھ 

  .وي در شب ھمان روز خود را پنھان كرد. نھاد حكومت مشروطھ مھر تأیید مي

خود لویي كھ ھمیشھ از حركت اكراه داشت عزیمت خود را بھ تعویق انداخت تا اینكھ خبر رسید كھ ناپلئون 
اش از  شب، لویي و خانواده ١١ساعت  در. بھ فونتنبلو وارد شده و ممكن است روز بعد بھ پاریس بیاید

طلبان افراطي بودند؛ ولي با این  تویلري بیرون آمدند و بھ طرف لیل شتافتند، چھ مردم آن شھر از سلطنت
سفر مشابھي در پیش  ١٧٩١كرد كھ در حال، بدون تردید آن پادشاه گاھي بھ سرنوشت برادر خود فكر مي

  .ردانیده شدگرفت و بعد، بھ عنوان اسیر مردم، بازگ

مارس، بعضي از طرفداران پرشور ناپلئون چون خبر یافتند كھ تویلري خالي از پادشاه و سربازان  ٢٠در
در . قصر است، با نشاطي طبیعي وارد آن شدند و اطاقھاي شاھانھ را براي پذیرایي ناپلئون آماده كردند

بعدازظھر  ٢ن تا ساعتخود ناپلئو. سراسر آن روز، لشكر روبھ افزایش او بھ سوي ھدف خود راه پیمود
در فونتنبلو باقي ماند و مشغول امال كردن پیام و دستور شد، و احتماًال با عالقھ در قصري كھ آن ھمھ 

را دیده بود، بھ  -بایستي باطل و انتقام آن گرفتھ شود وقایع تاریخي از جملھ استعفاي او كھ در این زمان مي
آنان تقریبًا بدون آنكھ . برتران و كولنكور بھ پاریس رسیدشب، ھمراه با  ٩در حدود ساعت. گردش پرداخت

در آنجا جمعي از خویشان و دوستان از او با ذوق و شوق بسیار استقبال . دیده شوند تا تویلري پیش راندند
وي حاضر شد كھ یكي پس از دیگري او را در آغوش . ھا باال بردند كردند، و او را روي دست از پلھ

اورتانس . ھ فرسوده و حیرتزده در مقابل آنھا ایستاد، ولي تا حد اشك ریختن خوشحال بودبگیرند، تا اینك
اورتانس بھ دفاع از خود . نیز آمد، و ناپلئون او را بھ سبب روي خوش نشان دادن بھ آلكساندر مالمت كرد

تو این نكتھ  من پدرخوبي ھستم؛«: پرداخت، و ناپلئون بر او رحمت آورد و او را در آغوش گرفت و گفت
ضمن بدبختیھاي بسیار ما، مرگ او . و تو در وقت وفات ژوزفین بیچاره حضور داشتي… . داني را مي

  » .قلبم را آزرده كرد

كیلومتر از كان تا پاریس ظرف بیست روز، كھ  ١١۵٨: آن سفر باورنكردني بدین ترتیب پایان پذیرفت
بھ انجام رسید كھ طي تسخیر مجدد فرانسھ، تیري شلیك بیشتر آن را ھمراھانش پیاده پیمودند، و قول او 

اكنون دیگر این وظیفھ را در پیش داشت كھ صلح و وحدت را دوباره برقرار سازد، دولتي . نخواھد كرد
جدید تشكیل دھد، و خود را براي مقابلھ با پانصد ھزار سربازي آماده كند كھ روسیھ و اتریش و انگلیس 
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ة كوچكش یا جزیرة دورتري بازگردانند یا در برابر جوخة آتش قرار  بھ جزیر كردند تا او را حاضر مي
  .دھند

  .ناپلئون بوناپارت حكومت صد روزة خود را آغاز كرد ١٨١۵مارس  ٢٠ھر پایاني آغازي دارد؛ و در 

V - تجدید بنا  

دشمنان وظیفة برقراري مجدد حكومت و ارتش و ارادة ملي براثر غیرقانوني بودن وضع او، وحدت 
  .خارجي، و ناھماھنگي مردم سھ برابر دشوارتر شد

قبضھ كرده  - یا تھدید بھ زور - دولتي را كھ قانونًا برسر كار آمده بود با زور ١٧٩٩وي دوباره مانند سال 
خواست قدرتي را بھ زور بازستاند كھ بھ نیروي نظامي از او گرفتھ شده بود، ولي   درست است كھ مي. بود

ام خود را در نتیجة استعفا رسمًا از دست داده بود، و سنا تخت وتاج را بھ لویي ھجدھم تقدیم وي قدر و مق
بھ عقیدة . كرده، و او ھم آن را بھ عنوان حق قانوني خود پذیرفتھ، و اكنون از آن دست برنداشتھ بود

  .ناپلئون غاصب بود - اي از مردم فرانسھ و بھ گمان بخش عمده - متفقین

. ١٨١۴ - ١٨١٣او در این زمان بیشتر علیھ او متحد بودند تا در جنگھاي برجستة سالھاي  دشمنان خارجي
القول  نمایندگان ملتھاي بسیاري كھ در كنگرة وین گرد آمده بودند در اعالم داشتن او بھ عنوان یاغي متفق

ار نفر سرباز نھ تنھا روسیھ و پروس و اتریش و انگلیس تعھد كردند كھ ھر یك یكصدوپنجاه ھز. بودند
براي جنگ جدید بھ منظور طرد او از صحنھ بفرستند، بلكھ سوئد واتحادیة جدید آلماني و حتي دولت 

  .كوچك سویس قول داده بودند كھ در تھیة سرباز و پول علیھ او سھیم باشند

پاسخي اي جھت یك سازش بدون خونریزي براي آنھا ارسال داشت، ولي آنھا  ناپلئون پیشنھادھاي خاضعانھ
از این رو از پدر زن خود، فرانسیس دوم امپراطور اتریش، استمداد كرد كھ بھ خاطر او نزد سایر . ندادند

اي بھ ھمسر خود نوشت و از او خواست كھ دل پدرش را  سپس نامھ. باز پاسخي نرسید -متفقین وساطت كند
م داشتند كھ با فرانسھ سرجنگ مارس، متفقین اعال ٢۵در . نرم كند؛ ظاھرًا قاصد ھرگز بھ او نرسید

وارد  -خواه ناخواه -مبادا دوباره فرانسھ را. ندارند، ولي ھرگز با ناپلئون بوناپارت صلح نخواھند كرد
  .جنگي دیگر كند كھ اساس نظم اروپا را درھم ریزد

د تا از پادشاه طلبان در آنجا ماندن ھزاران تن از سلطنت. وجھ علیھ متفقین متحد نبودند مردم فرانسھ بھ ھیچ
مارس، صدھا تن از آنان از وي در لیل  ٢٢در . غایب دفاع كنند و سازماني را بھ ھمین منظور برپا دارند

ضمن فرارش از پاریس استقبال كردند، و چون بھ گنت رفت تا تحت حمایت انگلیس قرار گیرد، بھ حالش 
نیرومند بودند كھ بوردو ومارسي را تحت طلبان بھ اندازة كافي  در جنوب فرانسھ، سلطنت. تأسف خوردند

  در غرب، اھالي . نظارت خود بگیرند

كاتولیك منطقة وانده دوباره علیھ ناپلئون سالح برداشتھ بودند؛ آنھا او را خدانشناس و آزاردھندة پاپ 
دیده شمردند كھ از كلیسا دز كشان، و حامي سرسخت اموالي مي دانستند، و ژاكوبني پنھاني و متفق شاه مي

بعدھا . ، وي بیست ھزار سرباز براي فرونشاندن این آشوب پرھیجان اعزام داشت١٨١۵در مھ . شده بود
  . خورد كھ با این قواي اضافي ممكن بود در نبرد واترلو پیروز شود غالبًا تأسف مي

منان داخلي وي توانست بعضي از عناصر ملي را كھ با عقاید و اخالق او كامال موافق نبودند در برابر دش
رفت  سرسپردة او بھ شمار مي) جز در ناحیة بوردو و وانده(مناسبتر از ھمھ ارتش بود كھ . خود قرار دھد

كشاورزان، كارگران، و عوام  - طبقات پایین جامعھ. دانست دھندة پیروزي مي و او را سازماندھنده و پاداش
تواند از جنگ احتراز كند؛ آنان دیگر آن قدر حاضر بھ اطاعت از او بودند، ولي امیدوار بودند كھ ب -شھر

ھنوز در شھرھا ژاكوبنھاي بسیاري وجود داشتند . پروایي و غرور او شود پرستیدند كھ باعث بي او را نمي
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كھ مایل بودند خصومت او را نسبت بھ خود از یاد ببرند، بھ شرط آنكھ او وفاداري خود را بھ انقالب اعالم 
  . پذیرفت، ولي حاضر نشد با آنھا علیھ بازرگانان و كشیشان بھ مبارزه برخیزد وي حمایت آنان را. كند

دانست كھ از زمان  كرد و آن را اساس آن نظم اجتماعي و اخالقي مي ناپلئون طبقة متوسط را تحسین مي
كشتارھاي سپتامبر بھ صورت مركز فلسفة سیاسي او درآمده بود؛ ولي آن طبقھ دیگر حاضر نبود كمك و 

ھمچنین طبقة مزبور اگر چھ آزادي كار و تجارت و مطبوعات را . رزندان خود را در اختیار او بگذاردف
ترسید، و مایل بود  شمرد، آزادي رأي دادن و نطق و بیان را قبول نداشت، زیرا از افراطیون مي محترم مي

ود و تصمیم داشت از كھ حد رأي منحصر بھ صاحبان ثروت شود، و مجلس نمایندگان را انتخاب كرده ب
طبقة روبھ ترقي . حق آن مجلس در مورد نظارت برقدرت و سیاست پادشاه یا امپراطور حمایت كند

كامال نشان دادند كھ باتمام قوا علیھ  -نویسان، دانشمندان، فیلسوفان طبقة روشنفكر روزنامھ - بورژوازي
  . طوري مبارزه خواھند كردھرگونھ كوشش ناپلئون بھ منظور برقراري مجدد اختیارات امپرا

سخت كار . خود آن قھرمان كھ بھ مبارزه طلبیده شده بود در مورد قصد و ارادة خویش تردید داشت
ولي . كرد داد؛ گاھي یكصدوپنجاه نامھ در روز امال مي كرد؛ ھمھ چیز را زیر نظر داشت؛ دستور مي مي

بھ سرداران جدید، یا دو مجلس یا ملت، یا  ھمان چابكي و پركاري او را ضعیف كرد و بھ او فھماند كھ
بیماریھایي كھ شش سال بعد او را از پاي درآورد وي را . تواند زیاد متكي باشد حتي بھ خودش، نمي

مانند روزھاي شاد مارنگو و اوسترلیتز . شد كرد؛ بواسیر موجب خشم و شرمساري او مي ضعیف 
  بخش خود را بھ پیروزي تا حدي  ھدف، و اطمینان نشاط حضور ذھن و استواري. توانست زیاد كار كند نمي

. در ھمان شب ورود خود بھ پاریس، ھیئت وزیران جدیدي انتخاب كرد، زیرا بھ كمك فوري آن نیاز داشت
حاضر است با او علیھ دشمنانش بجنگد ) سازماندھندة پیروزي در طي انقالب(اینكھ دانست الزار كارنو 
الجرم او را بھ عنوان   شصت ودو سال داشت براي جنگیدن مناسب ندانست، شادمان شد؛ اما او را كھ

و ژوزف فوشة پنجاه   شخصي كھ مورد اعتماد ھمگان بود بھ وزارت كشور گماشت؛ شاید نھ بھ این دلیل،
 بھ -شاید ھم بھ عللي دیگر - ترسیدند وشش سالھ را شاید بھ این دلیل كھ ھمھ بھ او بدگمان بودند و از او مي

احزاب   تقریبًا با ھمة  كرد؛ فوشھ یك شبكة جاسوسي خصوصي را اداره مي. وزارت پلیس منصوب كرد
روابط پنھاني داشت؛ شاید ھم آن فرمانرواي شتابزده مقام سابق فوشھ را از آن لحاظ بھ او سپرد كھ وي را 

. داد را مورد تردید قرار نميكس كفایت فوشھ  این حقیقت را ھم نباید نادیده گرفت كھ ھیچ -تحت نظر بگیرد
بعدھا در . اي قابل انعطاف داشت در بیشتر گرفتاریھایي كھ پیش آمد، فوشھ نظري روشن و روحیھ

در چشم من، امپراطور بازیگري خستھ بیش نبود كھ نمایش خود را دوباره «: خاطرات خود نوشت
بیش از سھ «بیني كرد كھ  س چنین پیشحتي ضمن خدمت بھ ناپلئون، در پایان مار» .توانست اجرا كند نمي

  » .تواند دوام بیاورد ماه نمي

لویي ھجدھم احساس كرده بود كھ نیازي بھ آن جز براي حفظ نظم . قدم دیگر ناپلئون تشكیل ارتش بود
در نتیجھ، سربازگیري را موقوف كرده قواي نظامي خود را بھ یكصدوشصت ھزار نفر . داخلي ندارد

ولي این جوانان خوش اقبال تا   پلئون سربازگیري را دوباره در ماه ژوئن برقرار ساخت،نا. كاھش داده بود
ھمچنین از گارد ملي خواست كھ خود را . زماني كھ واترلو بھ جنگ پایان بخشید ھنوز بسیج نشده بودند

یكصدوپنجاه  آماده كند؛ بسیاري از افراد آنان امتناع كردند و -از جملھ خدمت در خارج -براي خدمت كامل
توانست  ناپلئون با افزودن این عده و بعضي از افراد داوطلب بھ ارتش موجود خود، مي. ھزار نفر پذیرفتند

وي بیشتر آنھا را در استانھاي شمالي مستقر ساخت، و بھ آنھا . در ماه ژوئن سیصدھزار نفر بسیج كند
خود را در  ١٨١۴و  ١٨١٣اقدامات نمایان در این ضمن، . دستور داد كھ منتظر دستورھاي دیگر او باشند

 - در نھان از دشمن دیرین خود. تھیھ و تخصیص آذوقھ و تجھیزات براي ارتش جدید خود تجدید كرد
توانست استفاده كند، زیرا بعضي از آنھا بھ  از ھمة مارشالھاي سابق خود نمي. توپ و تفنگ خرید - انگلیس

وز مارشال نھ، داوو، سولت، گروشي و واندام را در اختیار خدمت لویي ھجدھم در آمده بودند؛ ولي ھن
نقشة راھھا و زمینھا و ھمچنین گزارشھاي مربوط بھ حركات دشمن را مورد بررسي قرار داد، و . داشت
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كشي، كمال استعداد خود را نشان  در این گونھ نقشھ. كلیة سیماھاي عمدة نبرد آینده را طرحریزي كرد
  .شد قت شاد ميداد وبیش از ھمھ و مي

رغم قبضھ كردن حكومت، بیش از كارھاي  در سومین كار خود، یعني بھ دست آوردن حمایت مردم علي
خواستند كھ وفاداري خود را بھ  طلبان، از او مي تقریبًا ھمة طبقات، غیر از سلطنت. دیگر زحمت كشید

  قانون اساسي اعالم دارد كھ 

این امر با طبیعت او سازگار نبود، زیرا از مدتھا پیش بھ . بشناسدخود را در قبال پارلماني منتخب مسئول 
نیت مانند خود او براي  كرد كھ دیكتاتوري الیق و با حسن حكومت استبدادي خو گرفتھ بود، و احساس مي

با وجود این، بھ منظور ارضاي . كشور بھتر است تا یك پارلمان پرگو و شماري رأي دھندگان یا نمایندگان
تا قانون اساسیي تنظیم كند كھ بدون محدود ) آوریل ۶(نان، كسي را نزد بنژامن كنستان فرستاد خاطر آ

دانست كھ كنستان مطالب شدیدي علیھ او نوشتھ  وي مي. كردن سلطنت، آزادیخواھان را راضي سازد
سرنوشت كنستان در حالي كھ بھ . دانست پذیر مي عیب و فكري انعطاف است، ولي او را داراي سبكي بي

خواھد این است  خود اعتماد نداشت حضور یافت؛ و پس از این كھ فھمید تنھا چیزي كھ امپراطور از او مي
خیالش راحت   كھ بالبداھھ یك قانون اساسي آماده سازد كھ ھم ناپلئون را راضي كند و ھم مادام دوستال را،

و   كارفرماي خویش عرضھ داشت،كنستان نیز یك ھفتھ زحمت كشید و ھرروز محصول خود را بھ . شد
  .آوریل نتیجھ را بھ شوراي دولتي تقدیم كرد ١۴در 

كنستان یك سلطنت مشروطھ پیشنھاد كرده بود كھ در آن، فرمانرواي موروثي كشور اختیارات اجرایي 
مركب (وسیع داشتھ باشد، ولي در مقابل یك مجلس اعیان، منصوب بھ وسیلة فرمانروا، و یك مجلس مقنن 

بر طبق مواد . از نمایندگان منتخب مردم از طریق انجمنھاي واسطھ، مسئول باشد) ششصد نفر از
امپراطور و دبیر او با این . مخصوصي، سانسور دولتي ملغا و آزادي مذھبي و مطبوعاتي تضمین شد

كردند كھ مزایاي حكومت مردم، حكومت اشراف وسلطنت مطلقھ را درھم  روش كامال سنتي احساس مي
  .اند میختھآ

ناپلئون پس از قبول ھمة اینھا اصرار ورزید كھ قانون اساسي جدید بھ مردم عرضھ شود نھ بھ منزلة طرد 
كھ ) بھ عقیدة ناپلئون(بھ منظور تصدیق آزادیھایي » قانون الحاقي«حكومت گذشتة او، بلكھ بھ عنوان یك 
 ٢٣در . لش اعتراض كردند و تسلیم شدندكنستان و مشاوران لیبرا. در زمان امپراطوري وجود داشتھ بود

طلبان  سلطنت. آوریل، قانون الحاقي جھت تصویب ھمة رأي دھندگاني كھ نامنویسي كرده بودند عرضھ شد
وتعداد  ١‘۵۵٢‘۴۵٠تعداد موافقان . از رأي دادن امتناع ورزیدند، و عدة زیاد دیگري نیز خودداري كردند

مارس، كھ ضمن یك تشریفات  - دو - مھ در شان ٢۶ر داد كھ مردم در ناپلئون دستو. نفر بود ۴٨٠٠مخالفان 
مجلل و عظیم رسمي شان دومھ نام گرفتھ بود، شركت جویند تا اتخاذ قانون اساسي و آغاز عصرجدید را 

تشكیل مجلس بھ روز اول ژوئن محول شد، . جشن بگیرند و در مورد قوا و عزیمت سربازان دعا كنند
وي در حالي كھ بھ لباس امپراطوري ملبس و در كالسكة چھاراسبة : ھانھ ظاھر گشتناپلئون در ھیئتي شا

خود كھ در روز تاجگذاري در آن سوار شده بود، نشستھ بود و در پیشاپیش او برادرانش بھ عنوان سران 
كرد  مجمع از مشاھدة آنچھ كھ خاطرة گذشتھ را زنده مي. كردند حضور یافت امپراطوري حركت مي

  برسر قانون اساسي جدید چھ آمده بود؟. نشدخشنود 

  اعتنایي پذیرفت؛ ظاھرًا  ملت آن قانون اساسي را با قدري شك و تردید ومقدار زیادي بي

خود ناپلئون شھادتھاي متناقضي در این باره . بسیاري از مردم در مورد صداقت یا دوام آن تردید داشتند
  : كرد كھ تردید در مورد صداقت او موجھ نیست احساس مي بنا بھ گفتة الس كازه، امپراطور. داده است

توانستند تصور كنند كھ  توانستند این را باور كنند، و نمي مردم نمي. بھ صورت مرد جدیدي از الب بازگشتم
مردي آن قدر نیروي فكري داشتھ باشد كھ بتواند اخالق خود را تغییر دھد یا در برابر قدرت حوادث، 
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داند  كیست كھ نمي. اما دالیلي از این امر بھ دست داده بودم و قولھایي بھ ھمان ترتیب. دپذیر باش انعطاف
توانستم ھمان اندازه صادقانھ بھ منزلة پادشاھي موافق با قانون اساسي وطرفدار  ام؟ مي من اھل مصالحھ

  . صلح باشم كھ فرمانروایي مستبد و اھل كارھاي بزرگ

اشتباه كردم «: گوید  ولي گورگو كھ معموال قابل اعتماد است و بھ ناپلئون ارادت داشت از قول او چنین مي
را بھ ] نمایندگان[كھ وقت گرانبھایي را در مورد قانون اساسي از دست دادم، بدتر آنكھ قصد داشتم آنھا 

  » .ھایشان روانھ كنم محض پیروز شدنم بھ خانھ

اي نزد آنھا  كننده دومجلس را فقط پس از جنگ احضار كند، تا بتواند با پیروزي قانعنقشة او این بود كھ 
اما الفایت، كھ از انزواي روستایي خود در پنجاه وھشت سالگي بیرون آمده بود تا سھمي در آن . بیاید

ن بھ جریان مھیج بھ عھده بگیرد، اصرار داشت كھ مجلس نمایندگان، قبل از حركت ناپلئون جھت پیوست
ژوئن تشكیل شد، و در اولین اجالس، با انتخاب  ٣ناپلئون پذیرفت، و آن مجلس در . قوایش، تشكیل شود

. دني النژوینھ، كھ از دشمنان سرسخت امپراطور بود، مسلك و مشرب خود را تا حدي نشان داد - كنت ژان
اي چنان  لس مركب خطابھبوربون رفت و در برابر دومج - ژوئن، ناپلئون با جامة ساده بھ پالھ ٧در 

  . ایراد كرد كھ ھمة نمایندگان بھ قانون اساسي جدید و امپراطور سوگند وفاداري یاد كردند  خاضعانھ

  .صبح، ضمن آنكھ شھر پاریس در خواب بود، ناپلئون عازم جبھھ شد ٣ژوئن، در حدود ساعت  ١٢در 

VI -  آخرین نبرد  

  بلژیك: ١٨١۵ژوئن  ١۵پنجشنبھ  -١

جنگي ناپلئون متكي بر اطالعات او دربارة تعداد نفرات، تقسیمات، رھبري، محل، و استراتژي آیندة نقشة 
حركت آنھا بھ طرف غرب بھ تعویق افتاده بود تا بھ روسھا مھلت داده شود كھ برسند . نیروھاي متفقین بود

از رسیدن روسھا بھ  و در نبرد شركت جویند؛ ولي پیشرفت سریع ناپلئون موجب آن شد كھ متفقین قبل
  .راین تصمیم خود را اتخاذ كنند

  سرباز پروسي نزدیك نامور در بلژیك وتحت فرمان مارشال بلوشر ھفتادوسھ  ١٢٠‘٠٠٠تا اول ژوئن، 

 ٩٣‘٠٠٠بھ رھبري قوایي، متشكل از) آمیز مأموریتش در پرتغال و اسپانیا پس از پایان موفقیت(ولینگتن 
دانست؛  مي» ارتشي رسوا«ھلندي و بلژیكي وآلماني منصوب شده بود كھ آن را كار انگلیسي و  سرباز تازه

ولینگتن مجبور بود كھ . دانستند، و براي آن فرماندة انگلیسي معمایي بودند بیشتر آنھا فقط یك زبان مي
از یك لحظھ مشاھدة تصویري كھ الرنس . تجربگي آنھا از تصمیم و تجربة خود استفاده كند براي جبران بي

فھماند كھ ناپلئون خستھ  بھ ما مي -با آن حالت غرورآمیز، سیماي ظریف، نگاه ثابت و آرام - او كشیده است
  .بایستي مواجھ شود ژوئن با چھ شخصي مي ١٨و رنجور كھ از لحاظ جسمي پیرتر از سن معمولي بود در 

براي . شھر برجاي نھاده بودناپلئون بخشي از قواي خود را براي حفظ پاریس و خط ارتباطي خود در آن 
نفر در ارتش شمال  ١٢۶‘٠٠٠نفري كھ تحت فرمان بلوشر و ولینگتن بودند، وي  ٢١٣‘٠٠٠مقابلھ با 

آنگاه، بعد   البتھ امیدوار بود كھ یكي از دو ارتش دشمن را قبل از پیوستن بھ یكدیگر شكست دھد، و. داشت
راه عمدة میان قواي متفقین از نامور و از . بسازداز استراحت و سازماندھي مجدد، كار دیگري را ھم 

رسید، و از آنجا از راه عریضتري بھ طرف غرب از مرز فرانسھ و  برا مي - طریق سومبرف بھ كاتر
نخستین ھدف ناپلئون . شد گذشت و از طریق واترلو بھ بروكسل منتھي مي بلژیك در شارلروا در شمال مي

  .بدان وسیلھ راه میان دو ارتش متفقین را ببنددبرا را بگیرد و -این بود كھ كاتر
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ژوئن در كنار رود سامبر در مقابل  ١۴وي بھ سھ ستون از ارتش شمال خود دستور داده بود كھ در 
 ٣خود او بھ یكي از این ستونھا پیوست، و بھ ھرسھ دستور داد كھ در ساعت . شارلروا بھ یكدیگر بپیوندند

آنھا پس از چنین عملي شارلروا را از . كنند و وارد خاك بلژیك شوندژوئن از رودخانھ عبور  ١۵صبح 
اما مقارن ھمان زمان ژنرال لویي دوبورمون بھ متفقین . دست پادگان كوچك پروسي آن بیرون آوردند

ھاي او را بھ  آن سردار پیشرو و آگاه نقشھ. ھاي ناپلئون را بھ اطالع افسران بلوشر رساند ملحق شد و نقشھ
ریافتھ بود، و بخشي از قواي خود را بھ طرف غرب بھ سومبرف فرستاده و خود در حدود ساعت حدس د

  . چھار صبح پانزدھم بھ آنھا پیوستھ بود

در این ھنگام ناپلئون جناح راست لشكر خود را تحت فرمان گروشي نھاد وجناح چپ آن را بھ مارشال نھ 
ارلون گذاشت تا در صورت / فرمان دروئھ د سپرد، و یك قواي ذخیره را در حدود شارلروا تحت

قرار شد گروشي براي مقابلھ با بلوشر بھ شمال شرقي و بھ سوي . ضرورت بھ كمك گروشي یا نھ بشتابد
برا را بگیرد و در ھر صورت مانع پیوستن  - سومبرف برود، و مارشال نھ بھ شمال حركت كند و كاتر

تظار تصادم شدیدي را با بلوشر داشت، ھمراه گروشي حركت خود ناپلئون كھ ان. ولینگتن بھ بلوشر شود
  .كرد

آمیزي در پیش گرفت كھ  ژوئن سیاست احتیاط ١۶و  ١۵از این بھ بعد، مارشال نھ، دلیرترین دلیران، در 
وي پس از حركت بھ شمال از شارلروا، پروسیھا را از گوسلي . ھاي ناپلئون را بھ ھم زد بھ طور بدي نقشھ

  و سپس توقف  بیرون راند،

. برا اعزام داشت - از آنجا یك دستھ سوار براي بررسي و كشف وضع دشمن در كاتر. ترسید ولینگتن مي
 ٣٠٠٠از این رو با . این عده پس از بازگشت اعالم كردند كھ در آن شھر از قواي دشمن خبري نیست

آن منظور كفایت خواھد كرد، كرد كھ این عده براي  سرباز بھ قصد تسخیر آن بھ حركت درآمد، تصور مي
 - برا را از دور دید، این منطقھ بھ تصرف شاھزاده برنھارد فرمانرواي ساكس -اي كھ كاتر ولي در لحظھ

مارشال نھ بھ گوسلي بازگشت و . سرباز و ھشت توپ در اختیار داشت ۴٠٠٠وایمار درآمده بود كھ 
 -فرستاد كھ قسمت اعظم قواي خود را بھ كاتربرنھارد پیامي براي ولینگتن . منتظر دستورھاي بعدي شد

  .برا بیاورد، مبادا بخش عمدة لشكر مارشال نھ آن را بزودي محاصره كند

ژوئن، ولینگتن در بروكسل خبر یافت كھ لشكر ناپلئون وارد بلژیك شده است،  ١۵بعدازظھر  ٣در ساعت 
ھ طلیعة لشكر خود یا انتھاي دیگر آن كرد كھ ناپلئون از شیوة خود پیروي خواھد كرد ب و چون تصور مي

دستور خواھد داد كھ از پھلو بھ دشمن حملھ كند، قواي خود را نزدیك پایتخت بروكسل بھ حال آماده باش 
كھ مردان شجاعي بودند و بھ زنان زیبا  -غروب آن روز، بھ اتفاق بسیاري از افسران خود. نگاه داشت

وي بآرامي بھ . كھ بھ توسط داچس آو ریچمند برپا شده بوددر مجلس رقصي شركت جست  - عالقھ داشتند
افسران خود دستور داد كھ خود را براي حركت در اوائل صبح روز بعد آماده كنند، و براي آنكھ جشني 

  . بعد از نیمشب در آنجا ماند و بھ پایكوبي پرداخت ٣مجلل را بھ ھم نزند، تا ساعت 

  لینیي: ژوئن ١۶جمعھ   -٢

ژوئن، مارشال سولت رئیس ستاد ناپلئون دستورھاي نھایي زیر را  ١۶بعداز ظھر روز  ٢عت در حدود سا
  : براي مارشال نھ فرستاد

امپراطور مرا فرموده است كھ بھ شما اطالع دھم كھ دشمن قوایي میان سومبرف و بري آماده ساختھ است، 
  چھارم بھ او حملھ خواھد كرد، بعدازظھر مارشال گروشي بھ اتفاق سپاھھاي سوم و ٢.٣٠و در ساعت 

رو دارید حملھ برید، و پس از آنكھ آنھا  كھ در پیش] دشمن[قصد اعلیحضرت این است كھ شما بھ ھرقدر 
  . را پیروزمندانھ بھ عقب راندید، بھ طرف ما باز گردید و جھت محاصرة دشمن بھ ما ملحق شوید
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نبرد در حدود . نفر سرباز خود را براي مقاومت در برابر فرانسویان گرد آورد ٨٣‘٠٠٠بلوشر ھمة 
بعدازظھر نزدیك شھر لیني درگرفت، با حمالت ھمزمان میمنة لشكر گروشي تحت فرمان واندام،  ٣ساعت 

یات این عدة تحت فرمان خود گروشي؛ ناپلئون عمل -سواره نظام - مركزش تحت فرمان ژرار، و میسرة آن
انگیز كار آساني  ولي بزودي معلوم شد كھ مقابلھ با بلوشر وحشت. كرد نفري را رھبري مي ٧٨‘٠٠٠

  بخورند، نقشة جنگي آنان عقیم خواھد ماند، در   نیست؛ و اگر فرانسویان در آنجا شكست

بنابراین در سرنوشت فرانسھ در دست شماست . اگر بھ شدت حملھ كنید، ارتش پروس مضمحل خواھد شد(
آمان و بري بپیچید تا -اجراي حركتي كھ بھ شما پیشنھاد شده است یك لحظھ درنگ نكنید، و بھ طرف سنت

  .)در فتحي شركت جویید كھ ممكن است سرنوشت ھمھ چیز را تعیین كند

بعدازظھر قسمت اعظم قواي خود را  ٣وي در حدود ساعت . ولي مارشال نھ نیز گرفتار دشواریھایي بود
زیرا كار ارتباطات كھ بھ عھدة سولت بود (ناپلئون چون از این واقعھ خبر نداشت . برا آورده بود -ھ كاترب

ارلون كھ در شالروا بود دستور داد كھ با قواي ذخیره خود بھ شمال بشتابد و بھ /بھ دروئھ د) مختل شده بود
د كھ قاصدي دستوري فوري از مارشال نھ دروئھ تقریبًا تا لینیي پیش رفتھ بو. جناح راست بلوشر حملھ كند

دروئھ تصور كرد كھ نیاز مارشال . برا بھ كمك او بشتابد- آورد كھ، با توجھ بھ قواي بیشتر ولینگتن در كاتر
برا رفت، ولي مشاھده كرد كھ مارشال نھ، پس از كوششھاي  -نھ شدیدتر است و با قواي خود بھ كاتر

  .رپایش، نتوانستھ است ولینگتن را از جا بكندنومیدانھ و كشتھ شدن دو اسب در زی

: یكي از افسران پروسي بعدھا چنین گفت. در لینیي، طي شش ساعت كشتار، طرفین بھ یكدیگر امان ندادند
ھایي مانند  دھكده» .كشتند كھ گویي بر اثر كینة شخصي برانگیختھ شده بودند سربازان یكدیگر را چنان مي«

گشت؛ خود لینیي  اري آرام بود در جنگي نومیدانھ و تن بھ تن دست بھ دست ميآمان و الاي كھ روزگ-سنت
با فرا رسیدن شب و ریزش باران، ناپلئون بھ گارد قدیم خود دستور داد كھ بھ مركز . سوخت در آتش مي

باران بھ صورت طوفان درآمد؛ مركز قواي پروس فرو ریخت؛ بلوشر كھ ھنوز . قواي پروس حملھ برد
فرانسویان چون زیاد فرسوده شده بودند . كرد از اسب افتاد، و او را از معركھ بیرون بردند يمقاومت م

نشیني كردند و  پروسیھا بھ طرف شمال و بھ سوي واور عقب. نتوانستند شكست را بھ ھزیمت بدل سازند
ي عصبي خود را خود ناپلئون تقریبًا آخرین منابع نیرو. دوازده ھزار كشتھ و زخمي در پشت باقي نھادند

برا حركت كند، شاید جنگ واترلو پیش - اگر ولینگتن توانستھ بود در آن وقت از كاتر. از دست داده بود
  .آمد نمي

  باران: ژوئن ١٧شنبھ -٣

. اي را غیر ممكن ساخت، از لحاظ ناپلئون بد نشد ژوئن وقوع جنگ عمده ١٧اینكھ ریزش باران در روز 
. نگاه داشتن آنھا بر روي آن زمین خمیر مانند و لغزنده امكان نداشت زمین گلي بود و حمل توپھا یا

صبح قاصدي از طرف  ٧ھنگامي كھ ناپلئون در فكر ھوا و وضع طبیعي ارضي و سماوي بود، در ساعت 
برا را در تصرف دارد، و ضمنًا بھ این - مارشال نھ پیامي براي او آورد بدین مضمون كھ ولینگتن كاتر

 -یا تعبیر مبھم آن- پاسخ ناپلئون. تواند او را از جاي بكند ده بود كھ تنھا ارتش كامل فرانسھ مينكتھ اشاره كر
ولي اگر این كار … . برا موضع بگیرید- در كاتر: (باید مارشال نھ را بیش از پیش حیرتزده كرده باشد

پسقراولھا مانده …  اگر فقط. درنگ گزارش دھید و امپراطور سپس عمل خواھد كرد بي… امكانپذیر نباشد
  باشند؛ بھ آنھا حملھ كنید 

ولي در آنجا عالوه بر پسقراولھا افراد دیگري ھم بودند، و مارشال نھ حاضر بھ تجدید .) و محل را بگیرید
ولینگتن چون از شكست بلوشر آگاھي یافت، لشكر خود را بھ سوي شمال و بھ دشتي قابل دفاع . حملھ نبود

  .، و بھ مركز فرماندھي خود در واترلو كھ در آن نواحي بود عقب نشستژان برد-بھ نام مون سن
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ژوئن بھ تعقیب پروسیھا  ١٧سرباز در سراسر روز  ٣٠‘٠٠٠ناپلئون بھ گروشي دستور داد كھ با 
تن از بقایاي  ۴٠‘٠٠٠خود او نیز با . بپردازد، و در ھر صورت آنان را از پیوستن بھ ولینگتن بازدارد

بعدازظھر؛ بھ  ٢ھنگامي كھ، در حدود ساعت . منظور پیوستن بھ مارشال نھ بھ حركت درآمدنبرد لینیي بھ 
فرانسھ را از دست (آن منطقھ رسید، از شنیدن این خبر كھ ولینگتن در آنجا نیست مأیوس شد، و فریاد زد 

ھ عھده گرفت، ارلون رھبري را ب/سپس فرمان تعقیب را صادر كرد و خود بھ اتفاق نھ و دروئھ.) ایم داده
شب، سراپا خیس، چند كیلومتر بھ عقب بازگشت ٩در ساعت . ولي باراني شدید او را از تعقیب بازداشت

تا شب را در كایو استراحت كند؛ لشكر فرسودة او، پس از قطع شدن باران، در آن شب بر روي زمین تر، 
  .بھ طور موقت، اردو زد

  واترلو: ژوئن ١٨یكشنبھ   -۴

ح، بلوشر پیامي براي ولینگتن فرستاد و بھ او قول داد كھ یك سپاه پروسي تحت فرمان صب ٢در ساعت 
ژنرال فریدریش ویلھلم فون بولو، واور را در سپیده دم بھ منظور پیوستن بھ او در جنگ علیھ فرانسویان 

اپلئون كھ صبح، ن ١٠در ساعت . ترك خواھد گفت، و دو سپاه دیگر پروسي بزودي بھ دنبال او خواھند آمد
  .از این جریان خبر نداشت بھ گروشي دستور داد كھ بلوشر را تا واور دنبال كند

صبح آغاز كند، ولي افسران توپخانھ وي را ترغیب  ٩وي قصد داشتھ بود كھ عملیات جنگي را در ساعت 
عي در در این ضمن، ولینگتن قواي خود را بر روي زمین مرتف. كردند كھ تا خشك شدن زمین تأمل كند

عراده توپ در اختیار داشت و ناپلئون  ١٨۴سرباز و  ٧٠‘٠٠٠وي . ژان مستقر كرده بود-جنوب مون سن
ھریك از آن دو رھبر سرداراني داشتند كھ جایي در تاریخ بھ دست آورده . توپ ٢۶۶سرباز و  ٧۴‘٠٠٠

ند دوكي كھ در نبرد فرز(بودند یا در اینجا بھ دست آوردند؛ شاھزاده فریدریش فرمانرواي برونسویك 
، دورنبرگ، آلتن، كمپت، سامرست، )والمي شكستھ خورده و در آورشتت زخم برداشتھ و مرده بود

ھمگي تحت فرمان ولینگتن كھ مانند زبانش خشن، و مانند دوكھا مغرور -اكسبریج، ھیل، پانسنبي، پیكتن
از طرف فرانسویان نھ، گروشي، . زودبود؛ بھ این عده باید بولو، تسیتن و پیرك تحت فرمان بلوشر را اف

  .واندام، ژرار، كامبرون، كلرمان، ري، لوبو و ناپلئون

  ناپلئون براي جبران سالھاي پرمشغلة خود، تغییري در زندگي خصوصي خویش بھ وجود

داد؛ چھ بر تخت امپراطوري و چھ بر صحنة  ھمبستري را بسرعت انجام مي! خورد تند غذا مي: آورده بود
برد؛ و اخیرًا براي تسكین اندوھھاي خود بھ غذا  ھمواره با منتھاي ھیجان و اضطراب بھ سر مينبرد، 

شش سال بعد، بررسي بعد از مرگ اندامھایش، تعدادي بیماري و عوارض غیرعادي را . روي آورده بود
. بنشینداكنون در واترلو مجبور بود، ضمن رنج كشیدن از بواسیر، ساعتھا بر پشت اسب . آشكار ساخت

كننده بود؛ و شاید  سنگ مثانھ داشت، و عسرالبول او مستلزم ادرار كردن مكرر و غالبًا نابھنگام و ناراحت
این اختالالت، قدرت و . برد سرطاني كھ موجب مرگ او و پدرش شد قواي او را در این زمان تحلیل مي

دیگر در خود آن «: چنین نوشتدر این مورد . شجاعت و شكیبایي و اعتماد بھ نفش او را كاھش داد
با وجود این، » .كردم كھ بخت از من روگردان شده است حس مي… . احساس پیروزي نھایي را نداشتم

اگر دستورھایم بخوبي «: گفت ظاھرًا براي ایجاد اعتماد در سرداران نگرانش، بھ آنھا اطمینان داده مي
  ».توانیم امشب در بروكسل بخوابیم اجرا شود، مي

سولت بھ او توصیھ كرد كھ بھ گروشي دستور دھد كھ . دیدند ارانش وضع را با وضوح بیشتري ميسرد
سرباز خود را ھرچھ زودتر بھ غرب بیاورد، و در حملھ شركت جوید؛ در عوض، ناپلئون بھ  ٣٠‘٠٠٠

ند؛ شاید آنھا اجازه داد كھ وقت و جان خود را در تعقیب بلوشر بھ طرف شمال و بھ سوي واور بھ ھدر بدھ
امیدوار بود كھ اگر پروسیھا براي كمك رساندن بھ ولینگتن بھ طرف غرب روي آورند، گروشي از پشت 

بعدھا معلوم شد كھ ولینگتن نیز مرتكب اشتباھي كامال خطرناك شد و آن اینكھ . سر بھ آنھا خواھد تاخت
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فرانسویان بر مواضع حیاتي سرباز خود را نزدیك بروكسل باقي گذاشت تا مواظب حملة جناحي  ١٧‘٠٠٠
  .نقاط دسترسي او بھ دریا باشند

صبح، ناپلئون بھ ارتش خود دستور داد كھ حملھ بھ مركز دشمن را كھ اسكاتلندیھا و  ١١در ساعت 
مارشال نھ با شدت و شجاعت دیرین جنگ را رھبري . دادند آغاز كنند انگلیسیھاي خشن آن را تشكیل مي

ھا، توپھاي مخفي شده، فرانسویان وحشتزده را مانند  از پشت تپھ. ار برجاي ماندندكرد، ولي انگلیسیھا استو
باني دوردست خود در جنوب  بعدازظھر، ناپلئون از محل دیده ١در حدود ساعت . برگ بر زمین ریختند

غربي صحنة عملیات، درشرق، و درمسافتي دور، سواد سپاھیاني را دید كھ بھ سوي میدان جنگ در 
ناپلئون . آیند یك اسیر آلماني بھ وي گفت كھ آنھا طلیعة لشكر بلوشرند كھ بھ كمك ولینگتن مي. ودندحركت ب

گرداني را تحت فرمان ژنرال لوبو اعزام داشت تا جلو پروسیھا را بگیرد؛ و، ضمنًا، پیامي براي گروشي 
در جنگ علیھ ولینگتن فرستاد كھ بھ بولو حملھ كند و سپس، براي كمك بھ عمدة قواي ارتش فرانسھ، 

صبح، گروشي كھ میان ژامبلو و واور بھ سوي شمال در حركت  ٣٠،١١در حدود ساعت . شركت جوید
ژنرال ژرار بھ او اصرار ورزید كھ دست از تعقیب بلوشر . بود، صداي غرش توپھا را در غرب شنید

  وشي بھ بخشي ازسرباز خود بھ كمك ناپلئون بشتابد، گر ٣٠‘٠٠٠بردارد، و از وسط دشت با 

قواي بلوشر برخورد كرد؛ آن را شكست داد؛ وارد واور شد؛ بلوشر را آنجا نیافت؛ و بھ استراحت 
  .پرداخت

زدو خورد گروه عظیمي از افرادي كھ : ، نبرد واترلو در كمال شدت خود بود)بعداز ظھر ۴(تا آن وقت 
دادند، با سواران مھاجم  كردندیا از دست مي الجیشي را فتح مي اي سوق شدند، نقطھ كشتند یا كشتھ مي مي

افتادند و جان  كشیدند، بر روي گل مي شدند، از ضربات شمشیر خود را بسرعت كنار مي رو مي روبھ
ولینگتن بخشي از وقت خود را سواره در پشت خطوط . از ھردو سو، ھزاران نفر فرار كردند. سپردند مي

زد؛ چھار اسب  مارشال نھ بھ حمالت متعدد دست مي. خود بازگرداند گذراند و فراریان را با تھدید، بھ محل
ردیف (بعدازظھر، دستوري از ناپلئون دریافت داشت كھ الاي سنت  ۶در حدود . در زیر پایش كشتھ شد

اي بھ آخرین صف  وي در این كار موفق شد و تصور كرد كھ روزنھ. را بگیرد) ھاي پرچین مقدس بوتھ
ناپلئون . از این رو از ناپلئون تقاضاي پیاده نظام اضافي كرد و بھ طرف جلو پیش راند .ولینگتن یافتھ است

توانست بفرستد، درخشم  گونھ كمكي بدون تضعیف نقشة كلي نمي از پیشرفت بیباكانة او، كھ براي آن ھیچ
داد كھ با از بین برود، بھ كلرمان دستور ) بدبخت(كرد كھ نباید بگذارد این  ولي چون احساس مي. شد

ھنگامي كھ فرماندة آخرین خط بریتانیایي از ولینگتن . دار بھ كمك مارشال نھ بشتابد سرباز زره ٣٠٠٠
اند كھ آن افسر  گفتھ. تقاضاي نیروي امدادي كرد، دوك در جواب گفت كھ چنین نیرویي در اختیار ندارد

آمد صف  در لحظاتي كھ بھ نظر مي» .بسیار خوب تیمسار، تا آخرین نفر مقاومت خواھیم كرد«: پاسخ داد
یكي . انگلیسیھا شكستھ خواھد شد، بخشي از سواره نظام فرانسویان براي شركت در پیروزي بھ پیش تاختند

یك تیپ » .كنم كھ كارمان ساختھ شده است فكر مي«: از افسران انگلیسي بھ نام سرھنگ گولد اظھار داشت
جنگ را «: ھ بروكسل گریخت و در برابر دیگران فریاد زدھانوري در این وقت صحنھ را ترك گفت و ب

  »!آیند ایم و فرانسویان دارند مي باختھ

بولو مقاومت لوبو را درھم شكستھ بود، و بسرعت بھ بخش . شد قواي پروسیھا بود اما نیرویي كھ نزدیك مي
ن دید كھ این لحظھ آخرین ناپلئو. آمدند شد، و دو سپاه دیگر پروسي بھ پیش مي عمدة فرانسویان نزدیك مي

از این رو از گارد سابق خود خواست . شانس او براي درھم شكستن انگلیسیھا قبل از دخالت پروسیھاست
یكي از فرانسویان فراري بھ حضور ولینگتن راه یافت و بھ . كھ براي حملة قاطع بھ دنبال او حركت كنند

در ھمین زمان یك تیرانداز » .شما حملھ خواھند بردساعت دیگر بھ  نگھبانان ظرف نیم«او اخطار كرد كھ 
. كنم بتوانم او را بزنم فكر مي. سركار، آن ناپلئون است«: ماھر انگلیسي ناپلئون را از دور دید و گفت

نھ، نھ، ژنرالھایي كھ بھ ارتشھا فرمان «: دوك او را از این كار بازداشت و گفت» دھید آتش كنم؟ اجازه مي
  ».ري غیر از كشتن یكدیگر دارنددھند كار دیگ مي
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  دانستند، فریادي بھ گوش ناپلئون و نگھبانان و  در لحظاتي كھ فرانسویان خود را فاتح مي

مرج در  و  اند و ایجاد وحشت و ھرج ور شده نفر پروسي بھ فرانسویان حملھ ٣٠‘٠٠٠مارشال نھ خورد كھ 
دست بھ حملھ زد، صف انگلیسیھا مقاومت كرد و ھنگامي كھ مارشال نھ دوباره . اند نیروي فرانسھ كرده
ولینگتن فرصت را مناسب یافت، و پس از آنكھ سواره از سراشیبي باال رفت تا . مارشال عقب نشست

شود، كاله خود را بھ عنوان عالمتي كھ براي پیشرفت ھمگاني مورد قبول واقع شده بود در ھوا  بیشتر دیده 
ن پیام را رساند، و چھل ھزار نفر انگلیسي و اسكاتلندي و بلژیكي و طبل و شیپور ای. بھ حركت درآورد

روحیة . آنكھ برجاي خود بلرزند بھ پیش تاختند از دفاع بھ حملھ پرداختند و بي -  میمنھ، قلب، میسره  -آلماني
. دحتي گارد سابق اسبان خود را بازگرداندن. فرانسویان متزلزل و خراب شد، و ھمگي رو بھ فرار نھادند

شنید، و دود جنگ بھ اضافھ  ناپلئون فریاد زنان دستور توقف داد، ولي در آن آشوب كسي صداي او را نمي
وي نیز . رفت باعث شد كھ وي در میان انبوه سربازان غیرقابل تشخیص شود ھوایي كھ روبھ تاریكي مي

مل عقبنشیني تجویز شده بود بھ این آراء عمومي تسلیم شد و دستور داد بھ صورتي كھ در كتابچة دستورالع
بودند   عقبنشیني كنند، ولي فرانسویان كھ از جلو و پھلو مورد حملة تعداد بیشماري سرباز قرار گفتھ

بھ صورت شعار آن » !تواند فرار كند ھركس مي«ھاي منظم را نداشتند و عبارت  فرصت تشكیل دستھ
رفتند بلكھ آدم محسوب  بھ شمار نمي ارتش مضمحل درآمد، و ورد زبان كساني شد كھ دیگر سرباز

برا جسمًا و روحًا ضعیف شده بوده، آن قھرمان قھرمانان - در آن ھزیمت، مارشال نھ، كھ در كاتر. شدند مي
پاره شده بود، و شمشیري  واترلو، بدون اسب و حیرتزده ایستاده و صورتش از باروت سیاه و لباسش پاره

نفري  ۴٠‘٠٠٠سپس او نیز بھ اتفاق ناپلئون بھ . یروزي نایل آمده بوددر دست داشت كھ تقریبًا با آن بھ پ
اي از  گریختند و با ھر وسیلھ برا، شارلروا، مي- پیوست كھ از راھھا و كشتزارھا بھ سوي ژماپ، كاتر

  .رفتند گذشتند و بھ فرانسھ مي روي رودخانة سامبر مي

سرباز از دست  ١۵‘٠٠٠ولینگتن . ي نھادندنفر اسیر بر جا ٨‘٠٠٠نفر كشتھ و زخمي و  ٢۵‘٠٠٠آنان 
این دو فاتح در راه نزدیك البل آلیانس با ھم برخورد، و یكدیگر را در . سرباز ٧٠٠٠داده بود و بلوشر 

ولینگتن كار تعقیب را بھ پروسیھاي پرشور واگذاشت؛ و بلوشر، بھ سبب پیري، آن كار را . آغوش گرفتند
بھ اتفاق «: كرد، و از آنجا پیامي بھ این مضمون براي ھمسر خود فرستادبھ عھدة گنایزناو در ژناپ محول 

لرزد،  ھمة اعصابم مي«: ولي بھ دوست خود كنزبك نوشت» .دوستم ولینگتن ارتش ناپلئون را نابود كردم
ولینگتن موضوع را با لرد اكسبریج، بھ روش صادقانة خود، چنین در میان » .كوشش عظیمي بوده است

  ».دیگر كاري جز دارزدن خود ندارد. ھ نھایي را بھ ناپلئون وارد آوردیمضرب«نھاد؛ 

ناپلئون ضمن عقبنشیني، بھ یكي از افواج نسبتًا منظم خود پیوست، از اسب پیاده شد، و با دیگران بھ 

  وھشتم فصل سي

  

  سوي سنت ھلن بھ

I  -١٨١۵ژوئن ٢٢: استعفاي دوم  

سھ روز بود . كامال فرسوده بودم«: بعدھا گفت. ژوئن بھ پاریس رسید ٢١صبح  ٨ناپلئون در حدود ساعت 
سپس بھ قصر الیزه رفت و با حالتي زار، بھ كولنكور اظھار » .كھ نھ چیزي خورده بودم و نھ خوابیده بودم

شكیل یافت، و اعضاي آن در این ضمن، مجلس نمایندگان ت» .بھ دو ساعت استراحت احتیاج دارم«: داشت
ناپلئون چون از این خبر آگاه شد، بھ دوستان خود پیشنھاد كرد كھ تشتت . جدًا خواھان استعفاي او شدند

pymansetareh@yahoo.com



عقاید در كشور، و نیاز بھ عملي واحد جھت دفاع از فرانسھ و پایتخت آن علیھ ھرگونھ عمل یا حملة متفقین 
  .یك دیكتاتوري موقتي استبھ منظور استیال بر ملت یا دولت آن، مستلزم 

ھنگامي كھ مردم پاریس از شكست نظامي آگاه شدند، بسیاري از آنھا در برابر كاخ الیزه گردآمدند؛ و با 
ایمان مداوم خود را بھ ناپلئون ابراز داشتند، و براي دفاع از شھر » !زنده باد امپراطور«فریادھاي 

بینید، اینھا مردمي  مي«: شنید، بھ بنژامن كنستان گفتناپلئون چون این تقاضا را . خواھان اسلحھ شدند
مدیون كدام خدمت من ھستند؟ من آنھا را فقیر یافتم و آنھا . نیستند كھ برسرشان باران پول و افتخار باریدم

ولي … . اگر اراده كنم، مجلس سركش ظرف یك ساعت از میان خواھد رفت… . را فقیر بھ جا گذاشتم
از الب نیامدم تا پاریس . شوم شورشيمیل ندارم كھ پادشاه كشاورزان . این بھا نیستحیات یك نفر شایستة 

  ».غرق خون شود

. حتي طي فرار از واترلو بھ فكر افتاده بود كھ لشكري دیگر این بار مركب از سیصدھزار نفر، تشكیل دھد
خوردة او در الن، در صدو بیست و چھار كیلومتري شمال  ژوئن، بقایاي لشكر شكست ٢۴و  ٢٢بین 

  شرقي پاریس گردآمدند و 

اما در این ضمن بلوشر كھ . آنھا پیوستژوئن پس از یك عقبنشیني درخشان با سي ھزار سرباز بھ  ٢۶
آوري كرده بود آنھا را بھ سوي پاریس برد، و با دقت و احتیاط كامل از  نیروھاي پیروزمند خود را جمع

ولینگتن كھ ارتشش سخت آسیب دیده بود ابتدا در پیوستن بھ آن پروسي . راھھاي فرعي از كنار الن گذشت
در . بزودي بھ راه افتاد و مانند بلوشر از گذشتن از الن احتراز كردپرشور درنگ كرد، ولي بعدًا او نیز 

ارتشھاي اتریش، باواریا، وورتمبرگ از راین گذشتند و بھ سوي پاریس ) ژوئن ٢۵-٢٢(ھمان زمان 
  .تاریخ دوباره تكرار شد. حركت كردند

متفقین عملي نخواھد بود، مجلس نمایندگان پس از بحثھاي پرشور بھ این نتیجھ رسید كھ مقاومت در برابر 
ناپلئون بود با » وزیر پلیس«فوشھ كھ ھنوز . و آنھا در مورد استعفاي ناپلئون اصرار خواھند ورزید

كھ «وي قبل از واترلو پیش بیني كرده بود . روشھاي زیركانة خود كوشید كھ این استعفا را بھ دست آورد
سوم شكست خواھد خورد؛ در آن لحظھ نقش ما امپراطور در یك یا دو جنگ فاتح خواھد شد؛ در جنگ 

لوسین برادر ناپلئون با عجلھ بھ مجلس رفت تا از . قدر صبر نكرد اما فوشھ آن» .شروع خواھد شد
فوشھ با او بھ مخالفت پرداخت، و الفایت پرسید كھ آیا . نمایندگان بخواھد كھ اقدام خود را بھ تأخیر اندازند

موفق شده بود، اكنون بھ شكست خود  ١٧٩٩نكشتھ است؟ لوسین، كھ در ناپلئون بھ اندازة كافي آدم 
فرسودگي . اعتراف كرد، و از ناپلئون خواست كھ دو مجلس را با زور براندازد، ولي ناپلئون نپذیرفت

ناشي از جنگ و شكست، ارادة او را ضعیف ولي بینش او را روشن كرده بود؛ و ھنگامي كھ جمعیت در 
) ١٨١۵ژوئن  ٢٢(وي استعفاي دوم خود را » !زنده باد امپراطور«زد  ان فریاد ميخارج از قصر ھمچن

  : ضمن خطاب بھ دو مجلس، بھ لوسین امال كرد

و توافق ھمة ھیئتھاي حاكمة ملت را … ضمن شروع بھ جنگ براي استقالل ملي، اشتراك ھمة مساعي
ا قرباني تنفر دشمنان فرانسھ من خود ر… . آید كھ وضع عوض شده است بھ نظرم مي. منظورداشتم

خواھند، صادق  آرزومندم كھ در بیانات خود ھمچنین در این كھ چیزي بیش از شخص مرا نمي. كنم مي
پسرم را با لقب ناپلئون … . ھمة شما در جھت نجات ملي و اقدام مستقل باقیماندة خودمان متحد شوید. باشند

  .كنم دوم معرفي مي

ولي فوشھ اظھار . و موافقت كردند، غیر از كارنو كھ بھ گریستن پرداختھمة وزیرانش با استعفاي ا
  . مسرت كرد

نادیده گرفتند، و ) كھ در آن وقت در وین بود(اش را  دو مجلس استعفا را پذیرفتند، انتصاب فرزند چھارسالھ
وانسیون عضو كن(، و اویینت )ژنرالي گمنام(فوشھ، كارنو، كولنكور، گرونیھ - پنج تن از اعضاي خود
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. و یك دولت موقت انجام وظیفھ كنند» كمیسیون اجرایي«را انتخاب كردند كھ بھ عنوان  - )انقالبي سابق
  فوشھ كھ بھ ریاست آن كمیسیون برگزیده شد 

در . فرماندة نظامي پایتخت را وارد ساخت كھ ناپلئون را بھ ترك پاریس و رفتن بھ مالمزون ترغیب كند
برتران، گورگو، كنت دوالس كازه، و كنت دو مونتولون بھ سوي مالمزون  ژوئن، ناپلئون ھمراه ٢۵

وي ضمن قدم زدن با . در اینجا اورتانس در خانة مادر متوفاي خود بھ او خوشامد گفت. حركت كرد
ام  راستي كھ او از ھر زن دیگر كھ دیده«: اورتانس در باغ، با مھر و محبت از ژوزفین یاد كرد و گفت

  ».ھربانتر بودفریباتر و م

در این زمان بھ فكر یافتن پناھگاه آرامشي در امریكا افتاد، و از برتران خواست كھ چند كتاب دربارة 
كتاب آلكساندر فون ھومبولت عنوان سفرھایي بھ مناطق استوایي قارة جدید . ایاالت متحده برایش پیدا كند

كند؛ پس چھ بھتر كھ بھ قارة امریكا برود؛ را خوانده بود؛ قصد داشت كھ باقي عمر خود را صرف علم 
ژوئن تقاضایي نزد حكومت  ٢۶در . گیاه و زبان آن را، از كانادا تا دماغة ھورن، مورد بررسي قرار دھد

درنگ بھ وزیر  فوشھ بي. موقت براي عبور از روشفور فرستاد؛ نظرش این بود كھ از آنجا بھ امریكا برود
و كشتي در روشفور جھت حمل ناپلئون بوناپارت بھ ایاالت متحده آماده كھ د«نیروي دریایي دستور داد 

كھ ھمگي تصمیم بھ ترك فرانسھ  - یعني ژوزف و لوسین و ژروم- در ھمان روز، برادران ناپلئون» .كند
شاید آنھا بودند كھ پیامي از . ژروم قصد داشت كھ بھ امریكا برود. گرفتھ بودند، با او مالقات كردند

ناپلئون از او . بھ ناپلئون بدھد» ھرچھ را كھ دارد«وي حاضر شده بود . راي او آوردندمادرشان ب
ھنوز مبلغ قابل توجھي نزد ژاك الفیت بانكدار داشت، . سپاسگزاري كرد، ولي از پیشنھاد او استفاده نكرد

  .كھ شخصًا براي سروسامان دادن بھ وضع مالي ناپلئون بھ مالمزون آمد

اند و  ي از گارد ملي حضورش آمد و اطالع داد كھ پروسیھا بھ نزدیكي مالمزون رسیدهژوئن، افسر ٢٨در 
حقیقت آن كھ بلوشر بھ یك ستون تندرو دستور داده بود . اي را براي دستگیري او بفرستند ممكن است عده

ان یاغي ابراز كھ ناپلئون را زنده یا مرده دستگیر كنند، و قصد خود را بھ منظور تیرباران كردن او بھ عنو
اگر ببینم كھ ناپلئون بھ دست پروسیھا «: گورگو چون این خبر را شنید، با خود عھد كرد و گفت. داشتھ بود

جایي كھ ھراطاق و ھرگردشگاه - با وجود این، ناپلئون در ترك مالمزون» .افتد او را با تیر خواھم زد مي
اي  وشھ ژنرال بكر را مأمور كرد كھ با دستھژوئن، ف ٢٩در . اكراه داشت - آن پر از خاطرات خوش بود

  .سرباز بھ مالمزون برود وناپلئون را مجبور بھ رفتن بھ روشفور كند

كھ آن را در كمربندي - اورتانس او را راضي كرد كھ گردنبند الماس ملكھ را. ناپلئون حاضر بھ رفتن شد
ناپلئون با چند تن سربازي كھ از . بردبردارد و با خود ب - فرانك ارزش داشت ٢٠٠‘٠٠٠پنھان كرده بود و 

اي چھاراسبھ شد، و با  ژوئن سوار بر كالسكھ ٢٩بعدازظھر  ۵در ساعت . او حفاظت كرده بودند تودیع كرد
  عدة كمي از ملتزمان نظامي مالمزون را ترك 

II -١٨١۵ژوئیھ  ٧: دومین بازگشت خاندان بوربون  

شدند، بھ جنگ بپردازند   ردند كھ آیا با متفقین، كھ نزدیك ميك دو مجلس و دولت موقف در این باره بحث مي
داوو حاضر شد كھ اگر متفقین در مورد بازگشت لویي . یا براي بھترین شرایط قابل حصول مذاكره كنند

نمایندگان از این . ھجدھم اصرار ورزند، جنگجویان غیرنظامي شھر را علیھ ولینگتن و بلوشر رھبري كند
. مقاومت و شكست بھ تجزیة فرانسھ منتھي شود، و خود آنھا تقریبًا بھ ھمان وضع گرفتار آیندبیم داشتند كھ 

ناپلئون براي واترلوي دیگري آماده نبودند، زیرا كھ بھ اندازة كافي سالح در اختیار » ارتش شمال«بقایاي 
  .نداشتند، و دشمنان بین الن و پاریس بھ ھم پیوستھ بودند
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را بھ جاي او ) اورلئان/دوك د(ه بودكھ یك دستھ از متفقین درنظر دارند لویي فیلیپ لویي ھجدھم چون شنید
و قول ) ژوئن ٢۵(اي منتشر ساخت  كامبرزي رفت و در آنجا اعالمیھ-بنشانند، با نگراني از گنت بھ كاتو
ایط ژوئن دولت موقت و متفقین شر ٣٠دو مجلس شاد شدند، و در . آشتي و حكومتي آزادیخواھانھ داد

قرار شد ھمة سربازان فرانسوي بھ آن سوي لوار عقبنشیني كنند، . مقدماتي تسلیم پایتخت را امضا كردند
ژوئیھ، لویي  ٨در . ژوئیھ متفقین وارد پاریس شدند ٧در . ولي امنیت و اموال شھروندان تضمین شد

استاندار . انسھ نشستھجدھم سواره از شانزلیزه با تشریفات رسمي گذشت و دوباره بر تخت سلطنت فر
بھ كار برد تا دورة میان  -ظاھرًا براي نخستین بار- را» صد روز«استان سن ضمن خوشامدگویي، عبارت 
  .و بازگشت آن پادشاه را مشخص كند) مارس ٢٠(دومین روي كار آمدن غاصبانة ناپلئون 

پذیرفتند كھ بر اثر درھم بیشتر مردم حفظ از آغاز تا پایان را بھ عنوان تنھا راه حل عملي مسائلي 
اما بلوشر، با اعالم این كھ از مھندسان خود خواھد . فروریختن ناگھاني حكومت ناپلئون بھ وجود آمده بود

این پل بھ یادبود غلبة فرانسویان بر پروسیھا، در (خواست كھ پل ینا را منفجر كنند، غوغایي برانگیخت 
اد كرد كھ ھمة بناھاي یادگاري را كھ بھ افتخار ناپلئون برپا گذشتھ از این، پیشنھ.) ساختھ شده بود ١٨٠۶

ولینگتن بھ اتفاق لویي ھجدھم از بلوشر تقاضا كرد كھ از این فكر منصرف شود؛ . كرده بودند نابود شود
بلوشر اصرار ورزید؛ ولي تزار آلكساندر اول، فردریك ویلھلم سوم پادشاه پروس، و امپراطور فرانسیس 

پرست كھنسال دستور دادند كھ خشم  سھا و اتریشیھا و قواي پیمونتھ وارد شده بودند بھ آن میھندوم كھ با رو
  .خود را فرونشاند

بایستي بھ آنھا غذا  قواي بیگانھ در فرانسھ در این زمان بالغ بر حدود ھشتصدھزار نفر بود، و مردم مي
كرد كھ فقط تغذیة اشغالگران براي فرانسھ كاسلري چنین محاسبھ . بدھند و بھ ترتیب از آنھا مواظبت كنند

بایستي غرامت  اي مي عالوه بر این، ھر ناحیھ. فرانك ھزینھ در بر خواھد داشت ١‘٧۵٠‘٠٠٠روزانھ 
  لویي ھجدھم بھ رھبران متفقین گفت كھ . سنگیني بپردازد

ھ را ترك خواھد مارس اتباع او را بھ عنوان دشمن تلقي كنند، وي فرانس ٢۵بر خالف اعالمیة خود در 
فرانك محدود كنند، و  ۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠متفقین پذیرفتند كھ غرامات را بھ . گفت و بھ اسپانیا پناھنده خواھد شد

دلیل آوردند كھ كارشان بر اثر قوانین جنگي و سوابقي كھ ناپلئون در پروس و اتریش بھ وجود آورده است 
  .موجھ است

روي كردند تا انتقام  زیاده» ترورسفید«شھرھاي فرانسھ در بھ ھمین ترتیب، سلطنت طلبان در بعضي از 
در . شده بود بگیرند ١٧٩۴-١٧٩٣طلبان در  را كھ موجب ھالك تعداد زیادي از سلطنت» ترور سرخ«

طلب در  مثال ھنگامي كھ حزب سلطنت: رسید مواردي ھم دستاویزھاي آنان تا حدي موجھ بھ نظر مي
تن لویي ھجدھم شد، بعضي از سربازان پادگان محلي كھ ھنوز بھ مارسي در تظاھراتي خواھان بازگش

فرماندة آنھا بزودي جلو این كار را گرفت، و كوشید كھ . ناپلئون وفادار بودند بھ سوي آنھا شلیك كردند
قواي خود را از آن شھر مخالف بیرون برد؛ ولي ضمن راه در حدود صد تن از آنھا بر اثر تیرھایي كھ از 

در آن روز و روز بعد، ) ژوئن ٢۵. (شد بھ قتل رسیدند یا بامھا بھ طرف آنان شلیك ميھا  پنجره
. طلبان مسلح در شھر بھ دویدن پرداختند و بھ سوي طرفداران ناپلئون و ژاكوبنھا تیراندازي كردند سلطنت

طلب  ان سلطنتزن» زنده باد امپراطور«زدند  دویست نفر قرباني شدند، در حالي كھ تا آخرین دم فریاد مي
طلبان ھمھ طرفداران ناپلئون را  در آوینیون، سلطنت. در پیرامون اجساد با خوشحالي بھ پایكوبي پرداختند

گیوم  –آنھا مخصوصًا در جستجوي مردي . كھ بھ اسارت درآورده بودند بھ زندان افكندند و بھ قتل رساندند
بر نیزه كرده و در خیابانھا  ١٧٩٢مبال را در بودند كھ متھم شده بود كھ سر شاھزاده خانم ال - برونھ

جمعیت او را یافت و تیرباران كرد و جسدش را . وي در ھتلي در آوینیون پنھان شده بود. حركت داده است
ھا بر روي زمین كشاند و با ذوق و شوق برآن ضربھ وارد آورد، و پس از آنكھ جسدش را بھ  در كوچھ

در نیم، مونپلیھ، و ). ١٨١۵اوت  ٢(رد با شادي بھ رقص پرداختند میان رودخانة رون افكند، زن و م
  .تولوز مناظر مشابھي دیده شد
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وي اساسًا مردي با گذشت بود، اما . توان بھ لویي ھجدھم نسبت داد این عملیات وحشیانھ را بھ دشواري مي
نھ، بھ جاي . اورد عفو كندتوانست مارشال نھ را، كھ قول داده بود ناپلئون را زنده یا مرده بی ھرگز نمي

ژوئیھ از  ۶مارشال نھ در . دستگیري ناپلئون، بھ طرف او رفتھ و موجب آن ھمھ كشتار در واترلو شده بود
. گشت تا اینكھ او را شناختند و دستگیر كردند پاریس گریخت، و با جامة مبدل از شھري بھ شھري مي

وي از ھیچ یك از كشیشان . و بھ خیانت متھم كردتن از بزرگان او را محاكمھ  ١۶١دادگاھي مركب از 
  .توسط جوخة اعدام تیرباران شد ١٨١۵دسامبر  ٧كمك نخواست، و در 

. رفتند، پیروز ولي ناخشنود بودند فوشھ و تالران كھ اكنون از وزیران لویي ھجدھم بھ شمار مي
كردند كھ او را  پادشاه توصیھ مي ورزیدند و بھ كش احتراز مي طلبان كابینھ از فوشھ بھ عنوان شاه سلطنت

  لوئي مسئلھ را بدین نحو حل كرد كھ او را بھ عنوان سفیر فرانسھ. منفصل كند

   

  

  )آرشیو بتمان(موزة لوور، پاریس ). ١٧٩۴ژوئیة (خودنگاره : ژاك ـ لویي داوید

فوشھ . كرد؛ ولي سھ ماه بعد او را احضار و از فرانسھ اخراج )سپتامبر ١۵(در ساكس منصوب كند 
ناخواستھ از پراگ بھ لینتس و از آنجا بھ تریست رفت و در شصت و یك سالگي، پس از یك عمر شیطنت 

  .در تریست درگذشت ١٨٢٠باورنكردني، در 

لویي ھجدھم دربارة او ھمواره با . كرد بیش از او دوام آورد تالران كھ از لحاظ نیرنگبازي با او رقابت مي
اي بھ من خوبي كرده است كھ نباید از او بد بگویم، و  بھ اندازه«: كرد كھ گفتھ بود يابیاتي از كورني یاد م
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ظاھرًا تالران بود كھ دربارة بوربونھا » .اي بھ من بدي كرده است كھ نباید از او بھ خوبي یاد كنم بھ اندازه
ري دربارة لویي ھجدھم اما این مطلب بھ دشوا» .اند آنھا چیزي نیاموختھ و چیزي را از یاد نبرده«: گفت

كرد كھ طرز رفتار با مجالس منتخب را آموخت، بھ سرداران ناپلئون خوشامد گفت، و قسمت  صدق مي
كش  وزیران سلطنت طلب از تالران تنفر داشتند، زیرا او را نھ تنھا شاه. اعظم قوانین ناپلئوني را حفظ كرد
سپتامبر  ٢۴(تسلیم آنھا شد و او را بركنار كرد  لویي نیز. دانستند و مرتد بلكھ خائن بھ طبقة خود مي

پس از . ولي بیش از لویي ھجدھم زیست. تالران از بین نرفت، بلكھ بار دیگر بر سركار آمد). ١٨١۵
ھم زنده ماند، و در ھفتادو شش سالگي بھ سفارت فرانسھ در بریتانیاي كبیر ) ١٨٣٠(استعفاي شارل دھم 

مي كھ ماركوس آوالندن دري در مجلس اعیان از تالران انتقاد كرد، ھنگا). ١٨٣۴ – ١٨٣٠(منصوب شد 
ولینگتن بھ دفاع از او پرداخت، و گفت كھ در بسیاري از موارد با تالران سروكار داشتھ و كسي را نیافتھ 

تر از او حفظ كرده، و ضمن رفتار با سایر كشورھا  است كھ منافع كشور خود را شدیدتر و ماھرانھ
تالران چون این مطلب را خواند، نزدیك بود اشك از . تر از او رفتار كرده باشد شرافتمندانھتر و  درست

بیشتر از این لحاظ از دوك سپاسگزارم كھ وي «: دانست، و گفت دیدگان ببارد، زیرا آن را زیبندة خود نمي
كیل اتحاد چھارگانھ وي پس از آنكھ در تش» .تنھا سیاستمدار جھان است كھ از من بھ نیكي یاد كرده است

در ھشتادو چھار سالگي درگذشت، در حالي كھ ھركس، حتي خود  ١٨٣٨شركت جست، در  ١٨٣۴در 
  .عزرائیل، را فریب داده بود

بھ موجب این عھدنامھ . ، لویي ھجدھم دومین عھدنامة پاریس را با متفقین امضا كرد١٨١۵نوامبر  ٢٠در 
فرانسھ . موافقت با تجدید حكومت ناپلئون تحمل كند تصریح شد بایستي بھ سبب مجازاتھایي كھ فرانسھ مي

مجبور شد كھ ناحیة سار و ساووا و چھار شھر مرزي، از جملھ فیلیپویل و مارینبورگ، را واگذار كند؛ 
فرانك بھ انضمام  ٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠آثار ھنري را كھ بھ وسیلة سردارانش گرفتھ شده بود باز گرداند؛ مبلغ 

بت ادعاھاي خصوصي بپردازد؛ مدت سھ تا چھارسال در اشغال نمایندگان و نیروھاي با ٢۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠
  تالران از امضاي این سند خودداري كرد؛ جانشین . متفقین بماند، و ھزینة نگاھداري آنھا را بپردازد

III  -١٨١۵اوت  ٨-ژوئیھ ۴: تسلیم  

وزف، و ھمنبردش گورگو در نیور رفت، برادرش، ژ در حیني كھ ناپلئون از مالمزون بھ سمت جنوب مي
رسیدند، و دیدند كھ )كیلومتري جنوب الروشل ٢١در (ژوئیھ بھ روشفور  ٣در اواخر روز . بھ او پیوستند

در بندر لنگر انداختھ است ولي در پشت آنھا یك ناو گروه از كشتیھاي  - زالھ و مدوز –كشتیھاي مورد نظر 
  .كرد خروج كشتیھاي بدون اجازه جلوگیري مي بریتانیایي بندر را مسدود كرده بود و از

تواند اطاقھایي براي او و  ژوئیھ، ناپلئون از ناخداي كشتي زالھ سؤالي بھ این مضمون كرد كھ آیا مي ۴در 
تواند از سد محاصره بگذرد؟ بھ وي گفتھ  بعضي از دوستانش جھت سفر بھ امریكا آماده كند، و آیا زالھ مي

با توجھ بھ خطر متوقف شدن -توانند بكوشند كھ شبانھ از دست كشتیھاي جنگي شد كھ كشتیھا حاضرند و مي
فرار كنند؛ اگر این كار را انجام دھند، سرعت زیادتر آنھا باعث خواھد شد كھ بزودي  - باران شدن یا گلولھ 

ناپلئون اكنون بھ دورنماي تاریك آیندة خود پي برد؛ مدت نھ روز در . رندكشتیھاي جنگي را پشت سر بگذا
كشید، و با ھمراھان و مالزمین خویش بھ مشورت  ھایي براي فرار مي شك و تردید بھ سر برد؛ مرتبًا نقشھ

ژوزف كھ از حیث ظاھر بھ او شباھت داشت حاضر شد كھ خود را بھ صورت امپراطور . پرداخت مي
گذارد كھ انگلیسیھا او را بازداشت كنند، و در این ضمن ناپلئون با لباس غیرنظامي اجازه درآورد و ب

ناپلئون حاضر نشد كھ جان برادر خود را بھ خطر . بگیرد كھ با یكي از كشتیھا بھ سفري ظاھرًا عادي برود
  .خود ژوزف بعدًا با یكي از آن كشتیھا بھ امریكا حركت كرد. اندازد

اپلئون پانزده سال جنگ را از یاد برد و بھ این فكر افتاد كھ اگر شخصًا تسلیم شود، انگلیس در این ھنگام ن
او را بھ عنوان اسیري برجستھ و با شخصیت تلقي خواھد كرد؛ زمین مختصري در اختیار او خواھد 

وك د(ژوئیھ الس كازه و ساواري  ١٠در . گذاشت تا بھ صورت مالك صلحدوستي بر روي آن زندگي كند
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ھایي براي رفتن  را نزد فریدریك میتلند ناخداي كشتي بلروفون فرستاد تا بپرسند آیا گذرنامھ) روویگو
سپس الس كازه . اي نداشت بدیھي است كھ آن ناخدا گذرنامھ. ناپلئون بھ امریكا دریافت داشتھ است یا نھ

. ولي مردم انگلیس مواجھ خواھد شد یا نھپرسید كھ اگر ناپلئون تسلیم بریتانیاییھا شود، آیا با جوانمردي معم
میتلند پاسخ داد كھ حاضر است ناپلئون را بپذیرد و او را بھ انگلیس ببرد، ولي اختیاري ندارد كھ در مورد 

  .پذیرایي او در آنجا قولي بدھد

آن ھنگام كھ در (اندكي قبل یا بعد یا ضمن آن گفتگو، ناخدا میتلند از فرماندة خود دریابان سرھنري ھاثم 
پیامي دریافت داشت بدین مضمون، كھ ناپلئون در روشفور یا در ) در سواحل شمال غربي فرانسھ بود

نھایت سعي خود را بھ «: دریابان مزبور دستور داده بود كھ. حوالي آن است، و قصد دارد بھ امریكا برود
  …. كار برید تا از سوار شدن او بھ كشتي جلوگیري كنید

   

  

  )كلیشھ از موزة ملي فرانسھ(ناپلئون در مالمزون اطاق كار 

اگر بخت آن را داشتید كھ او را اسیر كنید، او را خوب تحت نظر نگاه دارید، و با سرعت و دقت بسیار بھ 
  ».سوي بندري در بریتانیا بروید

ست كھ بھ ژوئیھ ناپلئون استحضار حاصل كرد كھ لویي ھجدھم بھ ژنرال بونفور دستور داده ا ١۴در حدود 
ناپلئون در این . بونفور تا آنجا كھ جرئت داشت در این كار تأخیر كرد. روشفور برود و او را دستگیر كند

یا تسلیم لویي ھجدھم شود، كھ كامال حق داشت از او متنفر : ھنگام مجبور بھ اتخاذ یكي از این تدابیر شد
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یا، بھ امید جوانمردي انگلیسیھا، . ت، اقدام كندباشد؛ یا بھ فرار از محاصرة انگلیسیھا بھ بھاي خطر اسار
اي خطاب بھ  ژوئیھ در نامھ ١۴در . این بود كھ شق آخر را انتخاب كرد. تسلیم ناخدا میتلند شود

  :السلطنة انگلیس چنین نوشت نایب

  :واالحضرتا

ھ با عدم وحدت دولتھاي اند، و از آنجا ك ام كھ كشورم را آشفتھ كرده از انجا كھ در برابر احزابي قرار گرفتھ
ام كھ مانند تمیستوكلس در كنار اجاق  ام و آمده ام؛ بھ دوران سیاسي خود پایان داده بزرگ اروپا مواجھ شده

دھم، و از آن واالحضرت بھ عنوان  من خود را تحت حمایت قوانین آنھا قرار مي. مردم بریتانیا بنشینم
  .خواھم كھ این حمایت را از من دریغ نفرمایند انم مينیرومندترین، مصممترین، و جوانمردترین دشمن

   ناپلئون

ناپلئون این نامھ را بھ گورگو سپرد، و از او خواست كھ اجازه بگیرد تا آن را با كشتي بعدي بھ لندن 
كرد مدتھا در قرنطینھ ماند، و درست معلوم نیست  ولي كشتیي كھ گورگو حمل ميمیتلند پذیرفت، . بفرستد

  .كھ آیا آن نامھ ھرگز بھ مقصد رسید یا نھ

ژوئیھ، ناپلئون و ھمراھانش سوار كشتي بلروفون شدند، و داوطلبانھ خود را تسلیم بریتانیاي كبیر  ١۵در 
تي شما شدم كھ خودم را تحت حمایت قوانین انگلیس از آن لحاظ سوار كش«: ناپلئون بھ میتلند گفت. كردند

دربارة پیام دریابان ھاثم . ناخدا آنان را بھ ادب پذیرفت و حاضر شد آنان را بھ انگلیس ببرد» .قرار دھم
تواند ضمانت دھد كھ در انگلیس از آنھا بخوبي  چیزي بھ آنھا نگفت، ولي بھ آنھا اخطار كرد كھ نمي

  .ژوئیھ بلروفون بھ مقصد انگلستان حركت كرد ١۶ روز. پذیرایي خواھد شد

  :میتلند بعدھا در یادداشتھاي خود از اسیر برجستة خود بھ خوبي یاد كرده است

گفت، و  ھاي بیشمار مي جست، قصھ در ھر گفتگویي شركت مي. آمیز بود نھایت دلپذیر و محبت رفتار او بي
داد كھ كامال خودماني رفتار  مالزمان خود اجازه ميبھ . كوشید كھ حاضران را شاد كند بھ ھر طریق مي

نیروي رواني عجیبي داشت، و . گذاشتند ولو آنكھ آنھا بھ طوركلي بھ او احترام بسیار مي… كنند، 
  .شدند تأثیر خوبي بگذارد انگیز، در كساني كھ با او وارد گفتگو مي توانست، بھ نحوي شگفت مي

  .كردند ودند، و دركمال احترام با او رفتار ميكاركنان كشتي انگلیسي مشعوف شده ب

بزودي دو كشتي . ژوئیھ، بلروفون بھ خلیج كوچك تور در دریاي مانش در ساحل دونشر رسید ٢۴در 
دریاساالر وایكاونت كیث . مسلح در دوسوي كشتي او قرار گرفت؛ ناپلئون بھ طور واضح بھ اسارت درآمد

گورگو بھ دنبال او آمد و بھ ناپلئون گفت : ا ادب بھ او خوشامد گفتبھ درون كشتي قدم نھاد و بسادگي و ب
السلطنھ برساند بلكھ مجبور شده است آن را بھ كیث بدھد، كھ  اش را بھ دست نایب كھ نتوانستھ است نامھ

كیث بھ میتلند دستور داد كھ كشتي خود را در بندرگاه پلیمث در پنجاه . نامي از آن بھ میان نیاورد
در طي آن مدت، مورد كنجكاوي انگلیسیھا قرار . اوت آنجا ماند ۵بلروفون تا . ري آنجا ھدایت كندكیلومت

شدند و در انتظار  رفتند و سوار قایق مي گرفت؛ از ھر گوشة جنوب انگلیس، مرد و زن بھ پلیمث مي
  .ماندند كھ غول امپراطوري گردش روزانة خود را بر روي عرشة كشتي آغاز كند لحظاتي مي

غالب عقیده داشتند كھ با او بھ عنوان . گیري بود كھ با او چھ كند دولت بریتانیا روزھا مشغول تصمیم
متمردي رفتار شود كھ بر طبق اعالمیة رسمي متفقین بھ ھمین اسم نامیده شد، و بھ مثابھ كسي تلقي شود كھ 

قول خود را در مورد رعایت آن  اند ولي او در نتیجة عھدنامة فونتنبلو با وي بھ مالیمت رفتار كرده
عھدنامھ نادیده گرفتھ و بدان وسیلھ اروپا را گرفتار جنگي دیگر ساختھ كھ ضایعات جاني و مالي بسیار 
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. بایستي سپاسگزار باشد كردند، مي وي ظاھرًا مستوجب اعدام بود، و اگر فقط او را زنداني مي. داشتھ است
شاید بھ سبب آنكھ . آن مجرم نتواند بگریزد و جنگ را از سرگیرداما این بار زندان باید طوري باشد كھ 

خود را آزادانھ تسلیم و زحمت متفقین را كم كرد، قدري درخور ترحم بود؛ ولي این ترحم نبایستي امكان 
از این رو دولت بریتانیا بھ وسیلة كیث بھ او اطالع داد كھ از این بھ بعد . فرار او را دربرداشتھ باشد

این جزیره، . ھلن در حدود ھزارونھصد و سي كیلومتري غرب افریقا ساكن شود در جزیرة سنت بایستي
شد كھ آن زنداني و نگھبانانش از لزوم  بایستي چنین باشد، و دوري آن باعث مي بسیار دور بود، ولي مي

متفقین خود ھنگامي كھ انگلیس با . بایستي بشدت مورد نظارت قرار گیرد آسوده شوند حبس دقیق كھ مي
مشورت كرد، آنھا این نظر داوري را پذیرفتند و فقط تصریح كردند كھ حق دارند نمایندگاني بھ آن جزیره 

  .بھ منظور شركت در امر نظارت اعزام دارند

با ابراز . ناپلئون چون شنید كھ بھ حبسي محكوم شده كھ بھ منزلة مرگ تدریجي است تقریبًا از پاي درآمد
بھ مبارزه پرداخت، ولي چون دید كھ اعتراضات او با تصمیمي خاموش مواجھ شد، بھ  اعتراضات پرشور

بھ او اجازه دادند كھ پنج تن از ھمراھان موافقش را با . با وي در چند مورد موافقت كردند. قضا رضا داد
و مقام قصر خود، را ذكر كرد؛ ھمچنین كنت و كنتس د وي ژنرال برتران، پیشكار عالي. خود ببرد

با (؛ ژنرال گورگورا كھ حامي سرسپردة او بود؛ و )كھ آجودان ناپلئون در واترلو بود(مونتولون را 
 ١۶٠٠بھ ھریك اجازه داده شد كھ چند مستخدم و . كنت دوالس كازه و پسرش را) احتساب بھ جاي یك نفر

  فرانك با خود 

الماس اورتانس را در كمربند الس كازه  گردنبند. انتخاب كرد و توانست مبلغ قابل توجھي با خود بردارد
ھریك از آن گروه را مجبور كردند كھ شمشیر . فرانك را در لباسھاي نوكرانش ٣۵٠‘٠٠٠پنھان كرد و 

خود را تسلیم كنند؛ ولي ھنگامي كھ دریاساالر كیث پیش آمد تا شمشیر ناپلئون را بگیرد، امپراطور تھدید 
  . از نیام خواھد كشید، و كیث دیگر اصراري نكرد كرد كھ آن را بھ منظور دفاع از خود

و در آنجا زنداني خود و . اوت، بلروفون از پلیمث بیرون آمد و بھ سوي پورتسمث حركت كرد ۴در 

  ونھم فصل سي

  

  بھ سوي پایان

I  -سنت ھلن  

تند سخن گفتن  ناپلئون كھ بھ. اكتبر ادامھ یافت ١۵اوت تا  ٨سفر از انگلیس بھ سنت ھلن طوالني بود، و از 
دریاساالر سر جورج كاكبرن براي تسھیل آن . كرد و عمل عادت داشت یكنواختي را بھ دشواري تحمل مي

كرد كھ با او و بعضي از افسران غذا  وضع ھر روز ناپلئون و یك یا چندتن از ھمراھانش را دعوت مي
ھنگامي كھ میگساري آغاز . دپرداختن ولي انگلیسیھا حدود دو ساعت و نیم بھ صرف غذا مي. بخورند

» امپراطور«از اینكھ او را بھ جاي . داشت كھ او را معذور دارند شد، ناپلئون آنھا را بھ سھولت وا مي مي
دوستانش پیشنھاد كردند كھ . شد، ولي از تواضع آنان خوشحال بود كردند ناراحت مي خطاب مي» ژنرال«

بھ . خود مربوط بھ حكومت و جنگ را بھ آنھا دیكتھ كندبھترین راه براي وقت كشي آن است كھ خاطرات 
نوشتند، و چون  این ترتیب شرح ماجراھایي آغاز شد كھ اومارا، الس كازه، گورگو، یا مونتولون آنھا را مي

پس از مرگش آن را منتشر ساختند یكي از عواملي شد كھ در ایجاد خاطرة ناپلئون بھ عنوان نیرویي زنده 
  .سھمي عمده داشت[ نوزدھم] اسر قرن در فرانسھ در سر
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بایستي  اي سنت ھلن را دید مي مردان دریانورد مشتاق خشكي ھستند، و حتي ناپلئون وقتي كھ ساحل صخره
توانست قسمت اعظم آن جزیره را ببیند، زیرا كھ محیطش سي و دو   انسان با یك نگاه مي. شاد شده باشد

ساكنانش در بندر جیمزتاون گردآمده بودند كھ یك خیابان و پنج ھزار نفر كیلومتر بیش نبود، و تقریبًا ھمھ 
شد؛ آب و  اي مرتفع منتھي مي داراي زمیني سخت و ناھموار بود كھ در النگوود بھ جلگھ. جمعیت داشت

 ھوایي استوایي داشت، و ھمراه با گرما، مھ و باران؛ فصول آن نامنظم، و ھوا، بھ تناوب، باراني یا آفتابي
اي از  نقطھ. آمد زمیني نامساعد داشت كھ از كشت و زرع در آن بزحمت محصول غذایي بھ دست مي. بود

نمود؛ ولي در عین حال،  رفت كھ براي جلوگیري از فعالیت یك آشوبگر مناسب مي كرة زمین بھ شمار مي
  براي 

گاھي واقعي بھ شمار  شكنجھاي جھت صحنة فعالیت خود نیاز داشت،  كھ زندگیش سراپا كار بود و بھ قاره
  .رفت  مي

ناپلئون و ھمراھانش در كشتي ماندند، دریاساالر كاكبرن در جستجوي محلي موقتي براي آنان برآمد تا كار 
. جمعي آنھا در نظر گرفتھ بود تكمیل شود ساختمان خانة بزرگي كھ دولت بریتانیا براي اقامت دستھ

فرزندش جاي دلپذیري یافت كھ صاحبش، ویلیام بالكومب، از اینكھ دریاساالر براي ناپلئون و الس كازه و 
دو دخترش بھ . كرد كند خود را بسیار خوشبخت احساس مي امپراطوري را در خانة خود پذیرایي مي

آنھا كمي بھ زبان فرانسھ حرف . بخشیدند سنھاي شانزده و چھاردھسالھ بھ آن منزل روح و نشاطي مي
مند شدند كھ وقتي وي مجبور شد بھ  خواندند، و چنان بھ ناپلئون عالقھ و آواز مي كردند زدند، بازي مي مي

  .النگوود نقل مكان كند، دختر كوچكتر شروع بھ گریستن كرد

در اطاقھاي . اي روستایي و قدیمي بود كھ در حدود ده كیلومتري جیمزتاون قرار داشت این محل، خانھ
بر طبق نقشة بسیار خوبي كھ الس كازه كشیده بود، بھ . شتھ بودنداي ساده ولي كافي گذا بسیار آن اثاثھ

یك اطاق نشیمن، یك اطاق » سرسرا و اطاق انتظار براي دیداركنندگان«: ناپلئون شش اطاق داده شد
دیوارھاي داخلي بھ طور زشتي با پارچة . خواب، یك اطاق كار، یك كتابخانھ و یك ناھارخوري وسیع

ناپلئون در آغاز جاي خود را بدون شكایت پسندید، . ھاي بسیار داشت بود، ولي پنجرهقیراندود پوشیده شده 
الس كازه گزارش . نامید» اي بدبخت تجملي نامنتظر در جزیره«و حتي از گرمابة آن لذت برد و آن را 

در یك ضلع دیگر ساختمان، اطاقھایي براي الس » .امپراطور از ھمھ چیز راضي است«داده است كھ 
زه و پسرش و ھمچنین براي كنت و كنتس دو مونتولون، ژنرال گورگو، و دكتر اومارا پزشك ناپلئون كا

براي مستخدمان ناپلئون و مستخدمان كارمندان او اطاقھاي بزرگ مشتركي آماده . ترتیب داده شده بود
یكي جیمزتاون اي در نزد ژنرال برتران، ھمسرش، و مستخدمان آنھا در خانة روستایي جداگانھ. كردند

  .ساكن شده بودند

پیاده، سواره، -توانست تا شعاع پنج كیلومتر از مسكن خود، ناپلئون از آزادي حركت برخوردار بود، و مي
شد كھ بھ  رفت، مجبور مي رفت و آمد كند؛ ولي ھنگامي كھ از جلگة النگوود بیرون مي - یا با كالسكھ

اپلئون و ملتمزمانش روزانھ از طرف حاكم جزیره فرستاده غذاي ن. نظارت سربازان بریتانیایي تن دردھد
معموال امپراطور تا ساعت ھشت . توانستند نوع غذاي خود را سفارش دھند شد، و آنھا تا حدودي مي مي

ناپلئون یك . شد كرد و آمادة خواب مي خورد؛ سپس با كارمندانش بآرامي غذا صرف مي شب كم غذا مي
با ارزش از فرانسھ با خود آورده بود كھ از آن بھ طور مرتب استفاده دست ظروف غذاخوري نقره و 

ظرفھا بیشتر از ظروف چیني . ایم ھمچنین مطالبي دربارة كارد و چنگال و قاشق طالي او شنیده. كرد مي
  مستخدمان . سور بود

وستان باوفاي ناپلئون بھ د. شد تشریفات تویلري در النگوود رعایت مي. گرفت قرار مي» طرز چیدن آنھا
آنھا ھمیشھ ضمن . داد كھ بھ صراحت سخن گویند، ولي نھ بھ طور خودماني خود تا اندازة زیادي اجازه مي

ھایي را كھ براي او بھ عنوان  نامھ. كردند گفتند و او را اعلیحضرت خطاب مي اشاره بھ او امپراطور مي
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ستي او را امپراطور خطاب كنند یا بھ حضور او گشودند؛ دیداركنندگان یا بای  ژنرال فرستاده شده بود نمي
  .نیایند

موشھاي صحرایي جاي گرم و نرمي پیدا كرده بودند، . ناراحتیھاي زیاد و سختیھاي چندي وجود داشت
دویدند؛ كك و  ھاي میز مي خورد، در پیرامون پایھ حتي در كاله امپراطور؛ و ضمن آنكھ ناپلئون غذا مي

» .كامال خورده شدیم«: گفت الس كازه شكایت كنان مي. كردند اد توجھي نميساس بھ مقام و شخصیت افر
شد، و امپراطور از گرمابة داغ محروم  گاھي آب كم مي. یك روز درمیان، ھوا مھ آلود و مرطوب بود

اي را  گرفت و مؤدبانھ بود، معموال نوعي عفاف راھبانھ مراقبت دائم، اگرچھ از دور صورت مي. ماند مي
شد، ولي در ھیچ جا  كرد، كما اینكھ آسایش بیش از اندازه موجب اغوا و وسوسة بیشتر مي آور مي  الزام

. خواست در اختیار نداشت فردي زنداني آن ھمھ دوست، نوكر، اسب، كالسكھ و ھمة كتابھایي را كھ مي
ملي بود، مخصوصًا توانست انتظار داشتھ باشد، زندان قابل تح رویھمرفتھ تا آنجا كھ یك نفر زنداني مي

اینكھ، پس از فرار از حبس قبلي اسارت مجدد او بھ بھاي میلیونھا لیره و بھ كشتن دادن ھزاران فرد تمام 
  .گذشت تا آنكھ سرھادسن لو آمد امور بھ طرزي معقول مي. شده بود

II -سرھادسن لو  

دولت . زیره بگیردوارد شد تا جاي سرجورج كاكبرن را بھ عنوان حاكم ج ١٨١۶آوریل  ١۴وي در 
سرھادسن كارمندي با وجدان : بریتانیا عقیده داشت كھ انتخابش بھ خوبي مورد بررسي قرار گرفتھ است

ھرگونھ آزادي «بھ او دستور داده شده بود كھ بھ آن زنداني . داد بود كھ ھر دستوري را صادقانھ انجام مي
  ».كھ متناسب با امنیت كامل شخص او باشد داده شود

دوھزار كتاب بھ زبان فرانسھ با خود آورد و آنھا را دراختیار . دسن كار خود را بخوبي انجام دادسرھا
پیام فرستاد كھ شنیده است در النگوود تعمیراتي الزم است، و بزودي افرادي . ناپلئون و ھمراھانش گذاشت

دیدار كند، و از سلف خود بھ فكر افتاد كھ با زنداني برجستة خود . را براي این كار گسیل خواھد داشت
دانست كھ ناپلئون، بھ عنوان جلوگیري از  شاید نمي. دریاساالركاكبرن خواھش كرد كھ ھمراه او برود

كس را جز با اجازة برتران و ھمراھي او  دیداركنندگان و فضولھا، بھ برتران دستور داده است كھ ھیچ
ون خبر قبلي آمدند و اذن دخول خواستند، ناپلئون سرھادسن و دریاساالر بد. نگذارد كھ بھ مالقاتش برود

تواند دوباره بیاید، ناپلئون در  لو پرسید كھ چھ وقتي مي. تواند آنھا را ببیند پاسخ داد كھ بیمار است و نمي
  جواب گفت، 

ناپلئون او را بسردي پذیرفت و از . روز بعد ھمراه برتران حضور یافت. دار شد غرور لو جریحھ. فردا
اند و شبھا گاھي  از ناراحتیھاي خود سخن بھ میان آورد؛ نگھبانان خیلي نزدیك منزل او مستقر شده بعضي

تواند در آن حركت كند بسیار كوچك است، مگر آنكھ افسري  اي كھ مي كنند؛ منطقھ از پنجره نگاه مي
پس از رفتن او، . ردلو قول داد كھ نھایت سعي خود را در این راه مبذول دا. انگلیسي بھ دنبالش بیفتد

ام كھ تا این اندازه شبیھ قیافة یك آدمكش ایتالیایي  اي ندیده ھرگز قیافھ«: ناپلئون بھ ھمراھان خود گفت
  ».باشد

وي پس از بازگشت . برخورد باشد، مغرور و با نخوت بود سرھادسن بیش از آنچھ خوش مشرب و خوش
ضییقاتي كھ وي از آن شكوه دارد برحسب تصمیم دولت بھ دفترش، براي آجودان ناپلئون پیام فرستاد كھ ت

نیز اضافھ كرد كھ، . گونھ تغییر و تبدیلي در این زمینھ بدھد تواند ھیچ متبوع وي اتخاذ شده و او نمي
برحسب دستورھایي كھ بھ وي رسیده، ھرگونھ ارتباط بین النگوود و دنیاي خارج باید دقیقًا مورد بازرسي 

داشت » امپراطور ناپلئون«ھایي كھ عنوان  نوشتة الس كازه، فرماندار از تسلیم نامھبنابر. او قرار گیرد
روزي دعوتي براي صرف ناھار براي ژنرال برتران و ژنرال ناپلئون فرستاد؛ ولي . كرد خودداري مي

  .ناپلئون از قبول این دعوت خودداري كرد
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اي كھ باید  اد كھ دولت بریتانیا از اینكھ ھزینھاختالف ھنگامي بھ اوج خود رسید كھ لو بھ برتران اطالع د
العاده ناراضي است، و آن را گزاف  جھت نگاھداري ناپلئون و پنجاه و یك نفر ھمراھانش متحمل شود فوق

 ١٨‘٠٠٠لیره را براي این كار اختصاص داده بود؛ ھزینة واقعي سال اول بھ  ٨٠٠٠دولت ساالنھ . داند مي
لیره باید توسط شخص  ٨٠٠٠ھاي مازاد بر  نگلستان اطالع داد كھ در آینده ھزینھشد؛ دولت ا لیره بالغ مي

و حاضر شد كھ . امپراطور بھ مونتولون دستور داد كھ ظروف نقرة او را بفروشد. ناپلئون پرداخت شود
براي  -كندبدون اینكھ آن را باز  - مازاد ھزینة اھل خانة خود را بپردازد مشروط بر اینكھ لو نامة ناپلئون را

خانوادة ناپلئون حاضر شدند پولھایي براي او بفرستند؛ وي از . بانكدار پارسي او بفرستد؛ ولي لو نپذیرفت
آنھا پیشنھاد كردند كھ بیایند و با او . تواند از عھدة كار برآید آنھا سپاسگزاري كرد، ولي گفت كھ خود مي

توانند مدت زیادي در آن آب و ھوا و  گفت كھ نمي ناپلئون آنھا را از این كار بازداشت و. زندگي كنند
لیره در سال  ١٢٠٠٠لو براي تسھیل اوضاع بھ فكر افتاد كھ مقرري امپراطور را بھ . تنھایي زنده بمانند

ھنگامي كھ لو بار دیگر بھ دیدن . ھایش پیش آمد درخشم شد برساند، ولي ناپلئون از بحثي كھ دربارة ھزینھ
، ناپلئون، بنا بھ گزارش الس كازه، ھمة پلھا را پشت سر خود خراب كرد، )١٨١۶ژوئیة  ١۶(او رفت 

كنیم كھ شما قادر بھ ھر  دھید كھ عقیدة خودمان را دربارة شما بگویم؟ فكر مي اجازه مي«: زیرا فریاد زد
من  شكایت من از این نیست كھ بدترین اقدام وزیران دولت شما فرستادن… . كاري ھستید؛ بلھ، ھر كاري

  بھ سنت ھلن بوده است، بلكھ شكایت من از این است كھ 

امپراطور «گوید كھ  مي  الس كازه» .انگیز بیشتر باعث مصیبت ما ھستید بدبختیھاي این صخرة وحشت
: امپراطور بھ وي گفتھ بود» .تصدیق كرد كھ طي این گفتگو چندین بار سرھادسن را آزرده خاطر ساخت

… !سر ھادسن لو یك جالد واقعي است! اند آدمي بدتر از زندانبان برایم فرستاده. ام سخت عصباني شده«
  ».كردم بایستي عصباني شده باشم، زیرا ارتعاشي در ساق پایم احساس مي خیلي مي

  .دیگر با ھم حرف نزدند. سرھادسن كھ خرد شده بود از اطاق بیرون رفت

III  -ھمراھان بزرگ  

ندان عبارت از وفاداري پابرجا و شدید دستیاراني بود كھ ھمراه ناپلئون بھ جالبترین جنبة این زندگي در ز
كنندة شھرت در برانگیختن خدماتشان سھمي داشتھ باشد، ولي  شاید ھالة سرمست. سنت ھلن رفتند

رغم موانع و دلتنگي تبعید، نزاع برسر كسب الطاف امپراطور، و  اصرارشان در خدمتگزاري، علي
انگیز و حاكمي ناسازگار، بھ سابقة آنان تقریبًا صفت یك افسانة  از آب و ھوایي ماللناراحتیھاي ناشي 

اي عالي رسیده  بخشد، كھ بر اثر حسادت تیره شده ولي در نتیجة اخالص و وفاداري بھ درجھ را مي آرثري
  .بود

وي بھ عنوان مھندس نظامي زیرنظر . بود) ١٨۴۴-١٧٧٣(شریفترین آنھا كنت ھانري گراسین برتران 
در لشكركشي بھ مصر، فرماندھي گرداني را در نبرد . ناپلئون در نخستین نبرد ایتالیا، وارد تاریخ شد

ي دانوب ساخت بر رو ١٨٠٩پلھایي كھ در جنگ . اھرام برعھده داشت؛ و در پیروزي ابوقیر مجروح شد
طي . رئیس كل تشریفات قصر شد ١٨١٣در . بھ عقیدة ناپلئون بھترین پلھا از زمان رومیھا بھ بعد بود

سالھاي تلخ عقبنشیني از برابر متفقین، بھ ناپلئون وفادار ماند؛ ھمراه او بھ الب رفت؛ طي دورة صدروزه 
در آنجا ھمچنان . یس و سنت ھلن حركت كردبا او ماند؛ با او بھ روشفور رفت؛ و ھمراه او بھ سوي انگل
گرفت؛  كرد؛ جلو خشم و عصبانیت را مي رئیس كل تشریفات بود؛ بھ كار بازدیدكنندگان رسیدگي مي

كرد؛ و با شكیبایي عفوآمیز خود كوششي را كھ بھ  روابط میان ناپلئون و حاكم را تعدیل و اصالح مي
  وي یك كرئول انگلیسي و خواھرزادة لرد دیلن و  .كرد ميگرفت تحمل  منظور فریفتن ھمسرش صورت مي

انزواي خود را در سنت ھلن و دوري از زندگي اجتماعي پاریس را با وفاداري و . از خویشان ژوزفین بود
خود برتران سھ جلد . ماه پس از درگذشت ناپلئون بھ پاریس بردبرتران او را پنج . بیصبري تحمل كرد

pymansetareh@yahoo.com



، یك قرن پس از ١٩۵٩- ١٩۴٩در . یادداشت در سنت ھلن تھیھ كرده بود، ولي حاضر بھ انتشار آن نشد
او را در انوالید، نزدیك آرامگاه ناپلئون . مرگش، رمز آن یادداشتھا را كشف و آنھا را منتشر كردند

  .كردند دفن

وي . جراح ایرلندي نیز، مانند برتران، از خود فداكاري و اخالص نشان داد) ١٨٣۶- ١٧٨۶(ارا بري اوم
گفت؛ با  بھ عنوان پزشك كشتي نورثامبرلند از ناپلئون مراقبت كرد؛ بھ فرانسوي یا ایتالیایي با او سخن مي

اي بھ او دلبستگي پیدا كرد كھ از دولت بریتانیا اجازه  و بھ اندازه بود؛عقیدة او دربارة پزشكان موافق 
سر ھادسن لو با برقراري چنین صمیمیتي میان یك پزشك . گرفت كھ در سنت ھلن از ناپلئون مراقبت كند

و پنداشت كھ مشغول طرحي براي انگلیسي و یك جاني فرانسوي موافق نبود، و بھ اومارا بدگمان شد 
اومارا . فراردادن ناپلئون است؛ و، با اصرار تمام، سربازي را تعیین كرد تا ھمیشھ با آن جراح ھمراه باشد

 ١٨٢٢در ). ١٨١٨ژوئیة (بھ این رفتار اعتراض كرد، و لو از دولت انگلیس خواست كھ او را فرا خواند 
وضمن آن، با ھیجان و  ئون در تبعید، یا صدایي از سنت ھلن؛ناپلاومارا كتابي منتشر كرد تحت عنوان 

آن كتاب دو جلدي بھ تعداد زیاد بھ . العاده درخواست رفتاري بھتر با امپراطور معزول را كرد شوري فوق
در این كتاب اشتباھاتي وجود دارد، زیرا از . فروش رفت، و باعث دلسوزي انگلیسیھا بھ حال ناپلئون شد

ارا دفاع كرد، و ظاھرًا ھمة كساني كھ در پیرامون حافظھ نوشتھ شده است، ولي الس كازه از نوشتة اوم
  .گذاشتند ناپلئون بودند بھ اومارا ھم بھ عنوان پزشك و ھم مردي معقول و باتربیت احترام بسیار مي

، و كتاب او یعني )١٨۴٢- ١٧۶۶(دیودونھ دو الس كازه  - اوگوستن- وفاداري پرحادثة كنت امانوئل
رمانان اشخاص نمایشنامة آن جزیره، بعد از ناپلئون و لو قرار داده او را در میان قھ ھلن، خاطرات سنت

است، وي از اشراف درجة دوم بود؛ در لشكر كنده با انقالبیون جنگید؛ بھ انگلیس مھاجرت كرد؛ در 
كوشش بعضي از مھاجران براي حملھ بھ فرانسھ در كیبرون شركت جست؛ بھ خشكي نرسید؛ بھ انگلیس 

تھیھ كرد كھ بعدھا مورد تحسین  اطلس تاریخيیك . دادن تاریخ بھ زندگي پرداخت بازگشت؛ و با تعلیم
ناپلئون را بھ . اندكي پس از ھجدھم برومر، جرئت آن یافت تا بھ فرانسھ بازگردد. ناپلئون قرار گرفت

كرد؛ و بھ عضویت  دانست؛ و از ھر فرصت جھت خدمت بھ او استفاده مي منزلة داروي واقعي انقالب مي
شكست واترلو از تحسین او براي امپراطور نكاست؛ براي كمك او بھ مالمزون . شوراي دولتي نایل آمد

  روي آورد؛ و بھ دنبال او بھ روشفور و انگلیس و 

داد؛  ھاي او شور و شوق نشان مي از ھمة ھمراھان امپراطور بھ او نزدیكتر بود؛ بیش از ھمھ در ثبت گفتھ
ھمة مطالب . گذاشت شد، بھ او كمال احترام را مي ر خشم، ھیجان و غضب ميدر لحظاتي كھ ناپلئون اسی

كرد، و برخالف كرامول اعتقادي بھ برجستھ و جاودان  مربوط بھ ناپلئون جز معایب او را، یادداشت مي
گزارشھاي او دربارة خاطرات و مالحظات ناپلئون ھمیشھ صددرصد دقیق . كردن نقایص افراد نداشت

كرد،  امپراطور بسرعت امال مي«: نویسد ھمان طور كھ مي. بسا گفتة او تحریف شده استنیست؛ و چھ 
تقریبًا بھ ھمان تندي حرف زدن معمولي خود؛ و، بنابراین، مجبور بودم نوعي خط رمزي و عالمتي 

ضمن آنكھ پسرم حرفھاي «؛ یا »كردم اختراع كنم؛ و من ھم بھ نوبة خود آن را براي پسرم امال مي
ھمیشھ آنچھ را كھ امپراطور روز قبل امال كرده بود برایش … . نشستم نوشت، كنار او مي راطور را ميامپ
اما زباني كھ با آن » .كرد آورد و باز ھم مطالبي امال مي خواندم، و او تصحیحاتي در آنھا بھ عمل مي مي

دھد كھ  كھ بھ ناپلئون نسبت مياي شبیھ زباني است  كرد بھ اندازه الس كازه عقاید شخصي خود را بیان مي
توانیم گزارش او را با ھمان بیطرفي بپذیریم كھ یادداشتھاي فوري و واضح گورگو ناپلئون را بھ ما  نمي
  .نمایاند مي

برد، شرحي از آن  الس كازه، كھ مشتاق بود اروپا را از دشواریھایي آگاه سازد كھ ناپلئون از آن رنج مي
مي خطاب بھ لوسین بوناپارت نوشت، و آن را بھ مستخدمي سپرد كھ قصد اي ابریش را بر روي پارچھ

سر ھادسن لو، الس كازه . ضمن بازرسي لباسھاي آن مستخدم، پیام را پیدا كردند. داشت بھ فرانسھ بازگردد
تاون تبعید  را ضبط و الس كازه و پسرش را بھ كیپ) شامل مكالمات با ناپلئون(را دستگیر و ھمة اوراق او 

معموال تحت  –از آن نقطة دور دست، الس كازه یك دورة سرگرداني را ). ١٨١۶نوامبر ٢۵(كرد 

pymansetareh@yahoo.com



اي از طرف مادر  عریضھ ١٨١٨در اكتبر . در انگلیس و بلژیك و آلمان آغاز كرد - نظارتھاي خصمانھ
ود تقدیم كھ بھ وسیلة متفقین تشكیل یافتھ ب) آخن(شاپل -ال- ناپلئون براي آزادي فرزندش بھ كنگرة اكس

خود او تقاضاھایي در ھمین زمینھ براي فرمانروایان روسیھ و پروس و اتریش و انگلیس فرستاد، . داشت
). ١٨٢٢(پس از مرگ ناپلئون، بھ او اجازه داده شد كھ بھ فرانسھ بازگردد . ولي پاسخي بھ دستش نرسید
یرد، و تقریبًا ھمة آنھا را در ھاي ضبط شدة خود را از دولت بریتانیا بگ سپس موفق شد كھ دستنوشتھ

ترین كتاب جالب و ادبي سال  مجلدات آن بھ صورت برجستھ). ١٨٢٣(ھلن منتشر ساخت  خاطرات سنت
شھادت پرشور او دربارة رفتاري كھ . كازه و وارثانش از فروش آن ثروتي بھ دست آوردند درآمد، و الس

درآمد؛ و ھم باعث شد » افسانة ناپلئوني«اري در بھ عقیدة او موجب مرگ ناپلئون شد بھ صورت عامل پاید
بھ مقام سناتوري  دومكھ ناپلئون سوم بیش از عمویش فرمانروایي كند؛ و ضمنًا پسر او را در امپراطوري 

  .برساند

رسید و بیشتر با او صمیمي شده  زه بیش از دیگران بھ حضور ناپلئون ميكا سایر ھمراھان از اینكھ الس
كھ انتظار الطاف بیشتري از ناپلئون داشت ) ١٨۵٢-١٧٨٣(بردند، مخصوصًا ژنرال گورگو  بود حسد مي

وي در خدمت امپراطور در اسپانیا و اتریش و روسیھ و فرانسھ جنگیده و . برد از این بابت بسیار رنج مي
تر از ھمھ بود؛ در دوستي  در میان تبعیدشدگان، پرتظاھرتر و با حالت. را در برین نجات داده بودجان او 

كرد و ناپلئون را چنان حسودانھ  با حرارت و در دشمني پرشور بود؛ مونتولون را بھ دوئل دعوت مي
دارد كھ  ميمرا طوري دوست «: گفت ناپلئون مي. كرد داشت كھ سایر عاشقانش را تحمل نمي دوست مي

ناپلئون براي استقرار صلح در آن اردوگاه، او را با پیامي نزد تزار » .عاشقي معشوقة خود را دوست دارد
جالبترین و واقعیترین ) ١٨٩٩(ھلن  یادداشتھاي منتشر نشدة سنتبا وجود این ). ١٨١٨(آلكساندر فرستاد 

  .رود ھلن بھ شمار مي ھمة انعكاسات سنت

بیھوده مورد تنفر گورگو بود، زیرا مؤدبترین و ) ١٨۵٣- ١٧٨٣(دو مونتولون تریستان  - كنت شارل
مخصوصًا از این غره بود كھ در . رفت سازگارترین فرد از خاصان چھارگانة امپراطوري بھ شمار مي

سن دھسالگي از یك سروان توپخانة جوان بھ نام بوناپارت ریاضي آموختھ بود، و ھمواره بدین امر افتخار 
. بعدھا در ترقي و زوال ناپلئون بھ دنبال او بود؛ و اصرار ورزید كھ ھمراه او بھ سنت ھلن برود. دكر مي

ھمسرش آلبیني دو واسال دوبار ازدواج كرده و طالق گرفتھ بود و ھمسران سابقش ھنوز حیات داشتند، بھ 
شت مبني برآنكھ آن زن ھلن وجود دا شایعاتي در سنت. طوري كھ مونتولون ھرگز در مورد او مطمئن نبود

نمایندة روسھا در جمیزتاون این قضیھ را با خشونتي . بھ ناپلئون در گرم كردن بسترش كمك كرده است
ھنگامي كھ » .این زن اگرچھ پیر و ھرزه است، امروزه معشوقة آن مرد بزرگ است«: بیان كرده است

ن كار باقي ماند، و ھمراه برتران از آن مونتولون تا پایا. ، ناپلئون بگریست)١٨١٩(جزیره را ترك گفت 
پس از . قھرمان محتضر مواظبت كرد، و بھ عنوان مجري دیگر وصیتنامة امپراطور منصوب شد

بازگشت بھ فرانسھ، ھفت سال با برادرزادة ناپلئون در زندان گذرانید و بھ او كمك كرد كھ امپراطور 
  .دیگري شود

IV -دیكتاتور بزرگ  

این افراد كھ بھ عمل خو گرفتھ و با . تبعیدشدگان اول زمان بود؛ و، بعد، فرزندش ماللدشمن بزرگ ھمة 
مرگ آشنا شده بودند در این زمان مجبور بودند كھ از جسم و نفس شخصیتي جھاني مواظبت كنند كھ از 

ھمة شكوه و جامة امپراطوري محروم و گرفتار زندان شده بود، در حالي كھ ھمة زخمھایش چرك كرده و 
  : گفت خود او مي. معایب انساني او آشكار شده بود

ھاي خود بھ وقت بیشتري نیاز  قھرماني كھ در روزگار گذشتھ براي مقابلھ با وظایف منتخب یا اجراي نقشھ
. دانست كرد، و شب را بھ منزلة داروي مسكن وقت مي داشت، در این زمان سنگیني ساعات را احساس مي
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و در جستجوي از خود بیخود شدن از . رفت ندادن كاري، بدشواري بھ خواب ميبعد ھم بھ سبب انجام 
  .كرد بستر بھ تختخواب سفري یا صندلي یا برعكس نقل مكان مي

كرد، ولي چون ھیچ حریفي جرئت نداشت او را شكست دھد، از پیروزي  بازي مي تقریبًا ھر روز شطرنج
ولي چون مشاھده كرد . كرد سوار بر اسب راھپیمایي ميدر نخستین سال تبعید، چند كیلومتري . خستھ شد

  .كھ بعضي از افسران بریتانیایي ھمیشھ مواظب او ھستند، بزودي از این كار دست برداشت

ھمیشھ بھ كتاب عالقھ نشان داده و حتي در روزھاي كار مقداري كتاب خوانده و صدھا جلد در جنگھاي 
چھارصد جلد از . »كھ ھفتاد جلد از آنھا اثر ولتر بود«و برد ھشتصد جلد بھ واترل- خود ھمراه برده بود

فرانسھ آورده بود؛ ضمن توقف نورثامبرلند در مادیرا تقاضایي براي دولت بریتانیا جھت تعدادي كتاب 
اي دیگر را سال بعد  بھ دست او رسید، و بستھ ١٨١۶محققانھ ارسال داشتھ بود كھ این كتابھا در ژوئن 

دربارة نبردھاي اسكندر . سرھادسن لو نیز تعدادي كتاب از كتابخانة خود برایش فرستاد دریافت داشت، و
ھاي كورني و راسین را چندین بار خواند، و گاھي كھ  نمایشنامھ. كبیر، ھانیبال، و قیصر تخصص پیدا كرد

بھ صداي بلند  داد كھ با ھم ھا را بھ ھر یك از آنھا مي با ھمراھان خود بود بخشھایي از آن نمایشنامھ
اي انگلیسي بھ او یاد بدھد  مند بود، و از الس كازه خواست كھ بھ اندازه بھ ادبیات انگلیس عالقھ. خواندند مي

اعلیحضرت ھمیشھ با من بھ زبان انگلیسي «: كھ بتواند بخواند، و حتي حرف بزند، گورگو نوشتھ است
  ».زند حرف مي

نست حال را در گذشتھ غرق كند، بدین معني كھ تاریخ كشور توا مي: یك مزیت بر سایر زندانیان داشت
تقریبًا بھ تمامي از بر نقل كند، و آن ھم از موضع مساعد  ١٨١۵تا  ١٧٩۶خود و نیمي از اروپا را از 

توانست حرف  ولي مي. زیاد حوصلة نوشتن نداشت. كسي كھ خود از عوامل عمدة آن حوادث بوده است
د كھ بھ او پیشنھاد كرد كھ با امال كردن خاطرات خود بھ یكي از مالزمانش كازه بو ظاھرًا الس. بزند
یافت كھ   ولي شاید این ابیات دانتھ را زیاد با حقیقت مطابق نمي. تواند ھر روز را جالب و با ارزش كند مي

بھ یاد ھیچ رنجي باالتر از این نیست كھ انسان در روزگار بدبختي، ایام خوشبختي خود را « : گفتھ بود
روزي ناپلئون فریاد . یادآوري خاطرة گذشتھ ممكن است ضمن تشدید اندوه كنوني آن را آرام كند» .آورد

ھشتاد و سھ میلیون آدم تحت فرمان خود داشتم، كھ نیمي از جمعیت اروپا ! امپراطوري خوبي بود«: زد
  ».بود

رد كھ آن را بھ تناوب طي چھار سال در اي را در كشتي نورثامبرلند آغاز ك  بدین ترتیب دیكتاتوري تازه
كھ سرعت  - ١٧٩۶شروع بھ نقل ماجرایي دربارة جنگھاي خود در ایتالیا در سال . ھلن ادامھ داد سنت

  گیري و قدرت عملش  تصمیم

كازه  الس ھنگامي كھ . كازه كرد براي الس- او را براي فرانسھ بھ صورت مردي اجتناب ناپذیر درآورده بود
شم لو گریخت امپراطور مطالب را گاھي براي گورگو و زماني براي مونتولون، و احیانًا براي از برابر خ

در این زمان این دو مرد جنگجو شمشیرھاي خود . كرد برتران، و گاھي براي ھردو در یك روز، امال مي
اي كھ دوباره  نسھھاي خود را در فرا ھاي كاغذ بھ راه افتادند تا نوشتھ را با قلم عوض كردند، و با دستھ

تحت فرمان بوربونھا درآمده بود و ھمچنین در دادگاه تاریخ، در راه حفظ اثر و شھرت امپراطور خود 
كرد كھ این خود آخرین  تر شدند، زیرا ناپلئون احساس مي اما بزودي از او فرسوده. مورد استفاده قرار دھند

نویسان و كاریكاتوریستھایي كھ  نامھفرصت اوست جھت دفاع از خویش در مقابل سخنوران و روز
دشمنانش را قادر ساختھ بودند كھ او را بھ صورت آدمي بیعاطفھ و دیوي خون آشام مجسم كنند؛ و چون 

ھا و  دانست كھ نویسندگان خاطراتش انگیزة شخصي زیادي در كار خود ندارند، حق كامل دستنوشتھ مي
اي پس از انتشار موجب ثروتي براي  واقع ھر دستنوشتھ عواید آن را بھ ھریك از آنھا اعطا كرد؛ و در

  .نویسنده یا وارثان او شد
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طبعًا مؤلف این دفاع را بھ بھترین وجھ جلوه داد؛ ولي رویھمرفتھ دفاع مزبور بھ ھمان اندازه منصفانھ 
ن آموختھ ناپلئون تا این زما. توان انتظار داشت كرد مي بوده است كھ از مردي كھ از حیات خود دفاع مي

اشتباه كردم كھ با تالران دعوا «: گفتھ است. بود كھ بھ اشتباھات جدي خود در سیاست و جنگ اعتراف كند
اگر صریحًا بھ او اجازه داده بودم كھ در عظمت من شریك . تالران صفاتي داشت كھ من فاقد آن بودم. كردم

اعتراف كرده است كھ » .مردم نت ميتوانست بھ من خدمت كند، و من بر روي تخت سلط شود، بخوبي مي
. خیلي زود از الب حركت كردم«. دشواریھاي فتح اسپانیا و تسخیر روسیھ را بمراتب دست كم گرفتھ بود

ھنوز علت » «.یان بھ خانة خود بازگشتھ باشندمنحل شده و فرمانروا كنگرهبایستي صبر كرده باشم كھ  مي
  ».بایستي در واترلو كشتھ شده باشم مي» «.كنم شكست واترلو را درك نمي

منشیان او، اگرچھ زیربار خاطراتش تقریبًا فرسوده شده بودند، ھنوز نیروي الزم را جھت ثبت گفتار او 
گار او از لحاظ وسعت و ھیجان ماجراجویي البتھ گفتارش جالب توجھ بود، زیرا چھ كسي در روز. داشتند

اي  كرد، و براي ھر موضوعي قصھ در سھ قاره، توانست با او رقابت كند؟ در كمال خوبي صحبت مي
توانست دربارة ھر موضوعي از  پردة خویش، بھ منزلة فیلسوفي بود، و مي بنا بھ روش بي. داشت

اي تاریخ خوانده بود كھ  بھ اندازه. سخن بگوید كشاورزي گرفتھ تا زئوس بھ طرزي منطقي و قابل قبول
نظام استعمار براي ھر كس بھ «: گفت مي. آمیز بود پیشگوییھایش دربارة آینده تا حد قابل قبولي موفقیت

ھم براي انگلیس كھ ھمة مستعمرات را تصاحب كرده است و ھم براي سایر دولتھا، كھ  -پایان رسیده است 
  چیزي در

   

  

  )كتابخانة نیویورك سوسایتي(مارشال میشل نھ : حكاكي
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آلمان بزودي وحدتي را از سر . مردم فرانسھ بزودي یوغ بوربونھا را برخواھند انداخت» .دست ندارند
قرن نوزدھم قرن انقالب خواھد بود؛ اصول انقالب فرانسھ، بھ . آغاز كرده است خواھد گرفت كھ آن را 

از این سھ پایھ، «ر امریكا، فرانسھ، و انگلیس پیروز خواھد شد؛ و رویھاي آن، د استثناي بعضي زیاده
نظام كھن منقرض شده، و نظام جدید ھنوز استحكام نیافتھ است؛ و » «.روشنایي بر جھان خواھد تافت

روسیھ كشوري است كھ مسلمًا » «.آگین چنین وضعي پیش نخواھد آمد مگر پس از تشنجات طوالني و خشم
: یكي از حدسھاي ناصواب او این بود» .بلند بھ سوي تسلط بر جھان پیش خواھد رفتبا گامھاي بسیار 

اكنون بالمعارض بھ طرف قدرت … اختیارات سلطنتي در انگلیس كھ ھر روز در افزایش است، «
  ».رود استبدادي و مطلق بھ پیش مي

  :الصھ كردو آن را بھ طور مناسبي چنین خ. در پایان بھ بررسي خدمت سیاسي خود پرداخت

انقالب را تطھیر، ملتھا را محترم، و پادشاھاني . نظمي را از میان برداشتم بھ ھرج و مرج پایان دادم و بي
ھرگونھ رقابتي را برانگیختم، ھر نوع شایستگي را پاداش دادم، و حدود افتخار را وسعت . را مستقر كردم

توان ثابت كرد  ام؛ مي كھ من آزادي را محدود كردهتوان گفت  آیا مي. دیكتاتوي مطلقًا الزم بود… . بخشیدم
توان مرا متھم بھ  آیا مي. كھ ھرزگي، آنارشي و بزرگترین بي نظمیھا ھنوز در آستانة آزادي قرار داشت

توان  آیا مي. گرفتم توان نشان داد كھ من بودم كھ ھمیشھ اول مورد حملھ قرار مي طلبي مفرط كرد؟ مي جنگ
خود دشمنانم مرا قدم بھ قدم بھ سوي این تصمیم رھنمون … ت جھاني بوده است؟ گفت كھ ھدف من سلطن

ام، و  طلبیم مالمت كرد؟ مسلمًا باید پذیرفت كھ این میل را داشتھ توان مرا بھ سبب جاه در پایان آیا مي. شدند
بوده كھ وجود طلبي من از بھترین و شریفترین نوعي  آن ھم نھ بھ مقدار اندك ولي، در عین حال، حس جاه

خواستم تسلط خرد و اعمال كامل ھمة استعدادھاي بشري و برخورداري تمام از  در این كھ مي - داشتھ است
در اینجاست كھ مورخ احتماال خود را مجبور خواھد دید از این امر اظھار . آن را برقرار و تقدیس كنم
  .مة سرگذشت من در چند كلمھاین است ھ… . طلبي اقناع و راضي نشد تأسف كند كھ این حس جاه

. غرورآمیز شھرت بعداز مرگ خود گرم ساخت  ، قلب نومید و سردش را با رؤیاي ١٨٢١مارس  ٩در 
ظرف پانصدسال، نیروي تصور فرانسویان آكنده از من خواھد بود، آنھا فقط دربارة شكوه نبردھاي «

بھتر از این » .یي از مرا داشتھ باشدخدا بھ كسي رحم كند كھ جرئت بدگو. درخشان ما سخن خواھند گفت
  .شد با مرگ مقابلھ كرد نمي

V -آخرین نبرد  

تعدادي اختالالت داخلي، و فقدان ورزش و فعالیتھاي جسمي ناپلئون را، در حالي كھ ھنوز بین چھل و 
اصرار لو در این كھ سربازي بریتانیایي ضمن خروج ناپلئون . پنجاه سال سن بیش نداشت بھ پیري كشاند

  از حدود النگوود بھ 

نگھباناني كھ در نزدیكي . دداري كردآورد كھ از ھرگونھ سواري، چھ با اسب و چھ با كالسكھ، خو
عالقگي او بھ اطالة  اطاقھایش مستقر شده بودند انگیزة دیگري بود كھ بیشتر در داخل منزل بماند؛ و بي

صد روز «: چنین گزارش كرد ١٨١٨برتران در . زندگي او را بیش از پیش بھ عدم فعالیت متمایل ساخت
كازه نوشتھ است كھ گردش خون امپراطور منظم  الس» .ون آمداز آن زمان گذشتھ است كھ وي از خانھ بیر

  .رسید  شد كھ شمار آن بھ پنجاه و پنج ضربان در دقیقھ مي قدر ضعیف مي و نبض او گاه آن. نبود

ھمة . بھ باغباني پرداخت، و در مسائل مربوط بھ آن با شجاعت و انضباط نظامي اقدام كرد ١٨٢٠در 
در این كار بھ او بپیوندند، و آنان با طیب خاطر از روش یكنواخت و دیرین  گروه خود را بر آن داشت كھ

سر . خود دست برداشتند و بھ كارحفر كردن، با گاري بردن، كاشتن، آب دادن و وجین كردن پرداختند
باغ . لو، بھ عنوان یك حركت جدید دوستانھ، تخم گیاه، نشا، درخت و ابزار براي زنداني خود فرستاد ھادسن
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تندرستي . خورد شد بزودي سبزیجات تازه بھ بارآورد كھ ناپلئون با لذت از آن مي  آنھا كھ بخوبي آبیاري مي
ولي ھنگاي كھ محصول آن باغ صرف و ھواي بد آغاز شد، ناپلئون دوباره . او بھ ظاھر رو بھ بھبود نھاد

  .تنبلي سابق خود را در خانھ از سرگرفت

درد، سردرد، جوش،  دندان: را آغاز كردند، و آن ھم در چندین جبھھ بزودي بیماریھاي او حملة خود
كھ در  -اش رو بھ وخامت گذاشت؛ بیماري سرطان استفراغ، اسھال، سردي دست و پا؛ وضع زخم معده

این رنجھاي بدني در رفتار، و حتي در . داد او را تقریبًا بالانقطاع آزار مي - تشریح بعداز مرگش آشكار شد
رنجید  خلق شد؛ مراقب شأن و مقام خود بود؛ زود مي افسرده، تندمزاج، و كج. یة او اثر گذاشتفكر و روح

اش سخاوتمندانھ بذل و بخشش كرده  شمرد ولي در وصیتنامھ كرد؛ پشیزھاي خود را مي ولي زود عفو مي
  :وضع خود را نومیدانھ چنین شرح داد ١٨٢٠در . است

در حالت ! شد حدي نداشت و سرم ھرگز بر بالش راحت نھاده نمي من، كھ فعالیتم! ام چقدر سقوط كرده
روزگاري بود كھ عقاید خود را دربارة . باید براي گشودن پلكھایم تقال كنم. ام كرختي سنگیني فرورفتھ

ولي در . نوشتند زدم مي كردم كھ آن را با سرعتي كھ حرف مي مطالب مختلف بھ چھار یا پنج منشي امال مي
  .ھیچ فعالیتي ندارم، دیگر زنده نیستم… ام ناپلئون بودم؛ امروزه ھیچكاره آن زمان من

تعدادي پزشك مختلف داشت كھ ھیچ یك از آنھا بھ اندازة كافي نزد او نماند تا آثار بیماریھاي او را بھ طور 
بود، ولي  دكتر اومارا نخستین و بھترین پزشك او. منظم بررسي كند، یا دستور رژیم غذایي ثابتي را بدھد

دو پزشك بریتانیایي بھ نامھاي ستوكوه، وآرنوت جاي او را گرفتند، كھ . اقامت او در النگوود دیري نپایید
  ھردو افرادي خوب و صبور و با 

پزشكان بریتانیایي . اي از طرف كاردینال فش دایي ناپلئون آمده بود پزشكي سي و نھ سالھ بود، و با توصیھ
آنتوماركي سؤالي را كھ ناپلئون از او كرده بود كامال بجا . ر خود را آغاز كندموافقت كردند كھ وي كا

نالید، آنتومارلي  ھنگامي كھ ناپلئون از درد شكم مي. اند یا پزشكان دانست كھ آیا ژنرالھا بیشتر آدم كشتھ
. د بھ او بدھندآوري با لیمونا حالتي غرورآمیز و گستاخ و بدون ترحم بھ خود گرفت و دستور داد داروي قي

پنداشت مسموم شده   پیچید و نزدیك بود جھان را بدرود گوید؛ و از آنجا كھ مي ناپلئون از درد بھ خود مي
ولي یكي دوروز بعد آنتوماركي با . است آنتوماركي را مرخص كرد و بھ او دستور داد كھ دیگر بازنگردد

مات ركیك و غیر قابل چاپ بھ وي دشنام داد، داروھا و شربتھاي خود بازگشت، و امپراطور اگرچھ با كل
  .مجبور شد با او بسازد

تقریبًا بدون وقفھ رنج . ، ناپلئون بستري شد و از آن بھ بعد بندرت آن را ترك گفت١٨٢١در اواسط مارس 
 ٢٧در . كوشیدند درد او را با مقادیر كمي تریاك تسكین دھند كشید، و آنتوماركي و آرنوت مكرر مي مي

ام،  بارھا مرگ را آرزو كرده. اگر حاال حرفة سیاسي من تمام شود، لذت بزرگي خواھد بود«: گفتمارس 
دادند استفراغ  در آخرین ماه حیات خود، تقریبًا ھمة غذایي را كھ بھ او مي» .و بیمي از مردن ندارم

  .كرد مي

  :مواد برگزیدة آن چنین است. آوریل وصیتنامة خود را تنظیم كرد ١۵در 

آرزوي من این است  - ٢… . میرم ام مي با اعتقاد بھ مذھب كاتولیك كھ در آغوش آن زاده شده -١
ام قرار  كھ استخوانھایم در كنار سواحل سن و در میان مردم فرانسھ كھ آنھا را بسیار دوست داشتھ

تا آخرین لحظھ نسبت بھ او . ام  ھمیشھ از ھمسر عزیزم ماري لویز راضي بوده -٣. گیرد
كنم مواظب پسرم باشد تا او را از  از او خواھش مي. آمیزترین احساسات را خواھم داشت محبت

میرم، در حالي كھ بھ دست  نابھنگام مي - ۵… . شود حفظ كند دامھایي كھ در طفولیتش گسترده مي
  . شوم خودكامگان انگلیسي كشتھ مي
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فرانك  ۵‘٣٠٠‘٠٠٠. الفیت داشت بدھد فرانكي را كھ بھ عنوان سپرده نزد ۶‘٠٠٠‘٠٠٠بایستي ترتیب   مي
فرانك نیز نزد اوژن دو بوآرنھ دارد، مبالغ  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠كرد  فكر مي. آن مبلغ، اصل و بقیھ فرع بود

كازه و بھ سر پیشخدمت خود، مارشان و منشي خود منوال، و بھ  معتنابھي را بھ برتران و مونتولون و الس
اجناس گوناگوني براي تعداد زیادي از افرادي كھ بھ او خدمت یا . سرداران خود یا فرزندانشان واگذار كرد

فرانك بھ  ١٠‘٠٠٠«ھمچنین . كس را فراموش نكرد بھ نحوي بھ او كمك كرده بودند بھ ارث گذاشت؛ ھیچ
كانتیون . كانتیون افسر، كھ بھ علت كوشش در راه قتل لرد ولینگتن محاكمھ و بیگناھي او اعالم شد بخشید

دانست كھ مرا بھ روي  بیش از آنچھ ولینگتن خود را محق مي. ھ آن خودكامھ را بكشدحق داشت ك
  ».ھلن بفرستد كھ ھالك شوم اي در سنت صخره

باید ھمیشھ خاطرة آنچھ را كھ انجام . پسرم نباید در فكر انتقام خون من باشد، بلكھ باید از آن درسي بیاموزد
باید بكوشد كھ در صلح و صفا . مثل من، با تمام وجود فرانسوي باشد باید ھمیشھ،. ام بھ یاد داشتھ باشد داده

اگر قرار باشد جنگھاي مرا دوباره، فقط بھ منظور تقلید از من از سر بگیرد، بدون آنكھ . حكومت كند
از سر گرفتن كار من بھ این معني است كھ من . اي بیش نخواھد بود مطلقًا نیازي بھ آن داشتھ باشد، بوزینھ

ھاي آن و توضیح نقشة كامل  از طرف دیگر، تكمیل آن بھ منزلة تحكیم شالوده. ام ي انجام ندادهكار
من . شود كاري مانند كار من در یك قرن دوبار انجام داده نمي. ام ساختماني خواھد بود كھ آن را آغاز كرده

انقالب را . را باید متقاعد كرد مجبور بودم كھ جلو اروپا را با اسلحھ بگیرم و آن را رام كنم؛ امروز اروپا
درخشید در  جنایات آن را محو كردم، و آن را در حالي كھ از شھرت مي. در حال احتضار نجات دادم

من باعث الھام عقاید جدیدي در فرانسھ و اروپا شدم كھ ھرگز فراموش . برابر مردم، سربلند نگاه داشتم
و ھمة عناصر ترقي را كھ در خاك فرانسھ ! ام شكوفا كند بشود كھ پسرم ھرآنچھ را كھ كاشتھ. نخواھد شد

  .پنھان است پرورش دھد

براي رسیدن بھ عقیدة مذھبي، مدتھا وقت صرف . آخرین تدارك مربوط بھ تطھیر و آمرزش روح او بود
از  گویي آثار گیبن را خوانده بود كھ ھمة ادیان را از لحاظ فیلسوفان بھ یك درجة غلط و باطل، و. كرده بود

دانست؛ براي تسخیر مصر مسلمان شده بود، و براي نگاھداري  لحاظ سیاستمداران نیز بھ یك پایھ مفید مي
خواھید، بگویید ھمھ چیز  ھرچھ مي«: گرایي ساده و بسیط سخن گفتھ بود با گورگو از ماده. فرانسھ، كاتولیك

دستور دادم شكم گوزني را باز  روزي كھ مشغول شكار بودم. ماده است كھ كم یا بیش متشكل شده است
اي مثل معدة من دارد، و  بینم كھ خوك معده وقتي كھ مي. كنند، و دیدم كھ درون آن شبیھ درون بشر است

گورگوي ›» «.اگر من روحي دارم، او ھم باید داشتھ باشد‹: گویم كند بھ خود مي نظیر من غذا را ھضم مي
بسیار «: مارس، شش روز قبل از مرگش، بھ برتران گفت ٢٧در » .ایم عزیز، وقتي مردیم، كامال مرده

دانم، زیرا كھ وحشتي خیالي ندارم، و از آینده  این كار را باعث تسالي بزرگي مي. خوشوقتم كھ دیني ندارم
توانیم خوشبختي بدكاران و بدبختي اولیا را با وجود خدایي عادل  و پرسید كھ چگونھ مي» .ترسم نمي

  ».گاه كنید بھ تالران؛ مسلمًا در بستر راحت خواھد مردن«سازگار بدانیم؟ 

تنھا آدم دیوانھ است «: یافت، و بھ گورگو گفت شد، موجباتي براي ایمان مي ھمچنانكھ بھ مرگ نزدیك مي
در ھر » .تواند آن را توضیح دھد  داند، و نمي قدر چیزھا وجود دارد كھ آدم نمي آن. میرد  كھ بدون مذھب مي

  :ه داشت كھ مذھب بخشي از میھندوستي استصورت، عقید

اي مقدس را تشكیل  مذھب نیز مانند خاك، قوانین، و رسوم، مجموعھ. مذھب بخشي از سرنوشت ماست
ھنگامي كھ در دورة . نامیم، و مصالح آن را ھرگز نباید از نظر دور بداریم دھد كھ آن را میھن مي مي

قدر ناراحت شدم كھ  واستند كھ فرانسھ را پروتستان كنم، آنكنكوردا، بعضي از انقالبیون سابق از من خ
  .گویي از من خواستھ باشند از عنوان فرانسوي بودن خود چشم بپوشم و خود را انگلیسي یا آلماني بدانم

شد تن  از این رو تصمیم گرفت كھ خاضعانھ بھ تشریفات مذھبي كھ در زمان مرگ فرانسویان برپا مي
. یدا كرد و ترتیبي داد كھ ھر یكشنبھ مراسم عشاي رباني را در النگوود برپا داردكشیشي محلي پ. دردھد

بیني پذیرایي از خود در  سپس بھ سھولت و راحتي بھ ایمان كودكي خود بازگشت، و دوستان خود را با پیش
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ھ دیدنم ھمھ ب. نھ مالقات كنم… روم كھ باكلبر، دوزه دووگو، الن، ماسنا،  مي«: بھشت بھ خنده انداخت
دربارة حرفة خود با فردریك، تورن، كنده، . ایم حرف خواھیم زد از كارھایي كھ كرده… خواھند آمد

  ».قیصر، و ھانیبال گفتگو خواھیم كرد

. آوریل چنان ضعیف شده بود كھ براي نخستین بار دستور پزشكان خود را بدون چون و چرا پذیرفت ٢۶تا 
مونتولون كھ در . فرانك بھ پسرش بدھد ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠شد كھ در آن شب مدتي ھذیان گفت، و حاضر 

آوریل بھ او  ٢۶صبح  ۴این زمان شب و روز با او بود گزارش داده است كھ ناپلئون در حدود ساعت 
آنجا نشستھ بود؛ گویي كھ او را شب قبل . اي مشاھده كردم العاده ژوزفین مھربان را با ھیجان فوق«: گفت

بھ من گفت كھ . ھمیشھ ھمان بوده است، ھنوز كامال بھ من وفادار است -كرده استتغییري ن. دیده بودم
  »او را دیدید؟. بھ من قول داد. دوباره یكدیگر را خواھیم دید و ھرگز یكدیگر را ترك نخواھیم گفت

در آن روز، دو پزشك دیگر بھ آرنوت و آنتوماركي . مھ در مراسم عشاي رباني شركت جست ٣در 
مقدار زیاد و غیرعادي این «و ھر چھار نفر موافقت كردند كھ ده حب كلومل بھ بیمار بدھند، پیوستند، 

و ھمة عالئم … انگیز رودة او شد،  داروي نامناسب موجب بیھوشي و تغییر بزرگ ناگھاني و وحشت
  ».اي در او آشكار گشت خونریزي معدي و روده

  .جان بھ جان آفرین تسلیم كرد» س ارتشدر رأ«: گفت در حالي كھ زیر لب مي ١٨٢١مھ  ۵در 

مھ آنتوماركي در حضور شانزده نفر دیگر، شامل ھفت جراح انگلیسي و برتران و مونتولون، بھ  ۶در 
زخمھاي سرطاني : درنگ علت ناراحتي ناپلئون معلوم شد بررسي علل مرگ پرداخت، و پس از تشریح بي

میلیمتري در دیوارة  ۶.۵زخم یك سوراخ . شود منتھي ميیعني آن قسمت از معده كھ بھ روده - المعده باب
آنتوماركي تورم كبد را تشخیص داده بود، ولي كبد اگرچھ از . معدة او ایجاد كرد و باعث عفونت شده بود

بافت چربي نھ تنھا در پوست و در صفاق بلكھ در قلب . حد معمول بزرگتر شده بود عالمت بیماري نداشت
مثانھ . امر ممكن است موجب كندي ضربان و غیرعادي كار كردن آن شده باشد و ھمین - نیز دیده شد

كوچك شده بود و چند سنگ ریز داشت؛ و این خود بھ اضافة كلیة چپ كھ تغییر شكل داده بود شاید باعث 
. توجھي او در مسیر جنگ بورودینو و واترلو ھمین بود تكرر ادرار امپراطور شده باشد، و شاید دلیل بي

كنندگان گزارشي دربارة سیفیلیس ندادند، ولي اعضاي تناسلي او كوچك و ظاھرًا خشك  یك از امتحان چھی
  .شده بود

بر روي تابوتش شنلي را كھ در . تشییع كردند؛ خود ناپلئون این محل را انتخاب كرده بود» درة شمعدانیھا
اس رسمي او را تشكیل داده و نشاني مارنگو پوشیده بود، و ھمچنین شمشیري را كھ بخشي غرورآمیز از لب

در آنجا جسدش نوزده سال بھ حال امانت بود تا اینكھ فرانسھ . رفت قرار داده شد از زندگاني او بھ شمار مي

  فصل چھلمدوباره با او از سر مھر درآمد، و او را بھ 

  

  ١٨۴٠- ١٨١۵بعدھا 

I  -خانواده  

اي از  زندگي او تقریبًا خالصھ. مادرش پانزده سال بعد از او زنده ماند و در ھشتادو شش سالگي درگذشت
ثبات، كودكان بسیار، شادیھا و اندوھھا، موفقیت و  شوھر بي: زندگي مادري در طي اعصار بود
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نش را دید، و ھمة پیروزیھا و ثروتھا و بدبختیھاي فرزندا. محرومیت، وحشت و تنھایي، حیرت و امید
كیست كھ نداند روزي من باید خرج «: گفت مي. انداز كرده بود براي روزي كھ بھ او نیاز داشتھ باشند پس

تا پایان كار با امساك زیست و مورد حمایت و احترام پاپي بود كھ پسرش با » ھمة این پادشاھان را بدھم؟
  .رین ھمة بوناپارتھا بوداز لحاظ نژادي، قویترین و سالمت. وي بدرفتاري كرده بود

ژوزف فرزند ارشد او بھ كتاب و پول عالقھ داشت و زندگي زناشویي او با ژولي كالري در كمال خوشي 
وي نیز تا آخرین حد استعداد . مند بود و كارھاي زیادي بھ او سپرده بود ناپلئون بھ او عالقھ. گذشت مي

وري بھ امریكا پناه برد؛ بھ اروپا بازگشت؛ و در پس از اضمحالل امپراط. محدود خود بھ او خدمت كرد
 ١٨۴۴آرامش روستایي نزدیك جنووا بھ زندگي پرداخت؛ در فلورانس، در سن ھفتادو شش سالگي، در 

  .درگذشت

لوسین، پس از رسیدن بھ مقام در زمان ھیئت مدیره و كمك بھ برادر خود در جھت براندازي آن ھیئت، با 
رغم میل او ازدواج كرد؛ از كشمكش بھ خاطر قدرت چشم پوشید؛  فت پرداخت؛ علياستبداد ناپلئون بھ مخال

از امراي دربار پاپ شد؛ بھ امریكا رفت؛ بھ اسارت یك كشتي بریتانیایي درآمد؛ در انگلیس تحت مراقبت 
پس از . نگاه داشتھ شد؛ طي حكومت صدروزة ناپلئون بھ پاریس آمد؛ از او در دو مجلس دفاع كرد

  .درگذشت ١٨۴٠اي دوم او بھ رم گریخت، و در ویتربو در استعف

اتریش و ایتالیا بھ زندگي پرداخت؛ و شش سال قبل از آنكھ پسر سومش امپراطور ناپلئون سوم شود، 
  .درگذشت

ژروم از ثروت سلطنت خود در وستفالن برخوردار شد، در نخستین ماه نبرد در روسیھ شكست خورد؛ بھ 
از دست داد؛ در واترلو دلیرانھ جنگید؛ و  ١٨١٣بازگشت؛ آن را بھ سود متفقین در تخت و تاج خود 

پس از استعفاي دوم ناپلئون، از كشوري بھ . تقریبًا، آخرین فرد فرانسوي بود كھ صحنة نبرد را ترك گفت
ئون در زمان ناپل. اش بود بھ فرانسھ بازگشت؛ شاھد ارتقاي برادرزاده ١٨۴٧كشوري دیگر گریخت؛ در 

در عصري كھ ھرسال آن از لحاظ  -در ھفتادوشش سالگي ١٨۶٠سوم رئیس مجلس سنا شد، و در 
  .درگذشت - آمد حوادث، ده سال بھ شمار مي

موفقیت او را بھ عنوان فرمانرواي . ترین خواھر ناپلئون بود الیزا بوناپارت باتچوككي مسنترین و باكفایت
تواند در برابر متفقین پایداري  ھنگامي كھ معلوم شد كھ برادرش نمي. توسكانا، مركز فرھنگي ایتالیا، دیدیم

  .كند، بھ ناپل رفت و بھ خواھر خود، كارولین، جھت كمك بھ مورا در راه حفظ تخت و تاجش كمك كرد

مورا پس از آنكھ سواره نظام را از طرف ناپلئون درالیپزیگ رھبري كرد، بھ ناپل بازگشت؛ با اتریش 
، و بھ متفقین قول داد كھ لشكر خود را، در ازاي حمایت اتریش از قدرت )١٨١۴ژانویھ  ٨(عھدنامھ بست 

ھنگامي كھ ناپلئون از . متفقین از تصویب این عھدنامھ امتناع ورزیدند. او در ناپل، علیھ ناپلئون بھ كار برد
قالل علیھ ھرگونھ الب گریخت، مورا با استمداد از سراسر ایتالیا در جھت پیوستن بھ او در جنگ است

ھمسرش كارولین و خواھرزنش الیزا ). ١٨١۵مارس  ٣٠(حكومت خارجي، ھمھ چیز را بھ خطر انداخت 
؛ بھ فرانسھ و )مھ ٢(مورا در تالنتینو از اتریشیھا شكست خورد . او را ترك گفتند و بھ وین پناھنده شدند

پس از نبرد واترلو، مورا . اپل نشستسپس بھ كرس گریخت؛ و فردیناند چھارم دوباره بر تخت سلطنت ن
كھ در این ھنگام مردي بدون وطن شده بود با مشتي سرباز از كرس بھ كاالبریا رفت؛ اسیر و در دادگاه 

برد او را از  ھلن بھ سر مي ناپلئون در روزگاري كھ در سنت). اكتبر ١٣(نظامي محكوم و تیرباران شد 
نظیر در صحنة  دلیرترین فرد در برابر دشمن؛ مردي بي«: راه محبت ولي بیرحمانھ چنین توصیف كرد

  ».عقل در كارھایش در جاھاي دیگر جنگ؛ ولي بي

سرنوشت او را براي ایجاد خوشبختي . بود) ١٨٢۵- ١٧٨٠(جالبترین فرد خاندان ناپلئون خواھرش پولین 
دید ھرگز  كھ او را مي آمد؛ مردي وي زیباترین زن روزگار خود بھ شمار مي. و مزاحمت تعیین كرده بود
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براي داشتن یك شوھر ساختھ نشده . بخشید دید ھرگز او را نمي كرد؛ و زني كھ او را مي فراموشش نمي
داشت، و در مصایب او در سن دومینیك  بود؛ ولي ظاھرًا ھمسر نخستین خود، ژنرال لوكلر، را دوست مي

، وي بھ )١٨٠٢(كھ ژنرال لوكلر در گذشت ھنگامي . و در تب زردي كھ وي بھ آن گرفتار آمد سھیم شد
پاریس بازگشت؛ و پس از یك دورة سوگواري كافي، گیسوان پرپشتي گذاشت، و ھر روز در پنج گالن شیر 

  .كرد تازه استحمام مي

ناپلئون كھ . سالوني گشود، و شوھران را با زیبایي خود و بعضي از آنھا را با سخاوت خویش مسحور كرد
اي است كار  اندامي كھ گویي مجسمھ(ر، تحت تأثیر اندام زیباي او قرار گرفتھ بود خود، با پاكي نظ

اندام بود  ، با عجلھ او را بھ عقد ازدواج پرنس كامیلوبور گزه درآورد كھ مردي توانگر و خوش)فیدیاس
)١٨٠٣.(  

. رش بنشیندكانووا از او خواست كھ براي ساختن مجسمة دیاناي شكارچي در براب) ١٨٠۵(در فلورانس 
حاضر شد قبول كند، ولي چون شنید كھ دیانا از ژوپیتر خواستھ بود كھ بكارت جاودان را بھ او ارزاني 

اما حاضر شد كھ كانووا مجسمة تقریبًا عریان او را بھ صورت . دارد، پیشنھاد كانووا را با خنده رد كرد
بھ صورت شلوغترین محلھاي رم  ونوس ویكتریكس بسازد، و این مجسمھ باعث شد كھ گالري بورگزه

خود بورگزه كھ از بیكفایتي خویش آگاھي داشت بھ عنوان خدمت در ارتش ناپلئون بھ عنوان افسر، . درآید
اي بھ تندرستي  آور شروع بھ خوشگذراني كرد و تا اندازه پولین بھ طرزي افتضاح. خانة خود را ترك گفت

  .د كھ نشان دھد وي بھ سیفیلیس مبتال شده باشدخود آسیب رساند، ولي دلیل روشني وجود ندار

این االھة افتضاح برانگیز نمونة مھرباني نیز بود، جز درمورد ژوزفین، كھ علیھ او ھمة افراد خانوادة 
بخشید، و نسبت بھ ناپلئون با وفاتر از  جنگیدند، بھ وفور پول مي بوناپارت، غیر از ناپلئون، پیوستھ مي

برخالف عادت خود، جھت مالقات با برادر بدبختش . وناپارت بھ استثناي مادرش بودسایر افراد خانوادة ب
. ، و تسلي دادن او بھ حركت درآمد، و بزودي بھ دنبال او بھ الب رفت١٨١۴ضمن سفر او بھ فرژوس در 

در آنجا بھ صورت میزبان او درآمد، و زندگي او و آن جزیره را با ضیافتھا و عیش و نوش خود پراز 
. ھنگامي كھ ناپلئون بھ آخرین قمار خود دست زد، پولین زیباترین گردنبند خود را بھ او داد. شاط كردن

پولین در فكر رفتن بھ آن جزیره بود كھ از خبر مرگ . ھلن بفرستد مادرشان موفق شد كھ آن را بھ سنت
ل و چھار سالگي درگذشت تنھا چھارسال پس از او زنده ماند، و بر اثر سرطان در چھ. ناپلئون آگاه شد

ھمسرش گناھان او را بخشود، و در آخرین سال حیات او بھ وي پیوست، و چون ). ١٨٢۵ژوئن ۵(
  .درگذشت، چشمان او را با دست خود بست

، در نتیجة سرماخوردگي، ضمن پذیرایي از تزار آلكساندر در مالمزون، ١٨١۴مھ  ٢٩ژوزفین در 
پس از جدایي از لویي بوناپارت تحت حمایت ) ١٨٣٧-١٧٨٣(رنھ دخترش اورتانس دوبوآ. درگذشتھ بود

. عمرش آن قدر وفا نكرد كھ پسرش را بھ عنوان ناپلئون سوم ببیند. امپراطور و بعد تزار قرار گرفتھ بود
پنج روز بعد، با ھمسر خود بھ . اوژن برادر اورتانس تا زمان استعفاي اول بھ پدرخواندة خود وفادار ماند

ھنگامي كھ درگذشت . ت و بھ خوبي مورد استقبال پدرزن خود كھ پادشاه باواریا بود قرار گرفتمونیخ رف
  .القول بودند ھا در تمجید از او متفق ھمة فرقھ) ١٨٢۴فوریة  ٢١(

  ماري لویز، كھ برخالف میلش از فرانسھ بیرون برده شده بود، در وین بھ عنوان شاھزاده 

بھ او اجازه دادند كھ منوال . باني نجات یافتھ بود مورد استقبال واقع شدتقصیر كھ از محراب قر خانمي بي
را در خدمت خود نگاه دارد، و او نھایت سعي خود را مبذول داشت تا جلو افراد بانفوذي را بگیرد كھ ھر 

 گوید كھ ماري لویز ظرف پنج ھفتھ منوال مي. كوشیدند از وفاداري او نسبت بھ ناپلئون بكاھند روز مي
اقامت در وین چندین نامھ از ھمسر خود دریافت داشت، و راھي براي ارسال جواب نیافت، ولي در نھان 

شھري كھ خود را براي  –پدرش كھ نگران سالمت او در وین . كرد كھ در الب بھ او بپیوندد آرزو مي
بن فرستاد؛ و -ل- ني بھ اكسبود، او را براي استفاده از آبھاي معد -كرد كنگرة پیروزمندانة متفقین آماده مي
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وي اگرچھ سي . كنت آدام فون نایپرگ را بھ عنوان آجودان شخصي او منصوب كرد ١٨١۴در اول ژوئیة 
و نھ سالھ و ماري لویز فقط بیست و دوسالھ بود، ولي نزدیكي آن دو بھ یكدیگر كار خود را كرد، و ماري 

ئون از میان رفتھ است، نایپرگ را بھ عنوان عاشق لویز چون دید كھ ھرگونھ امكان پیوستن مجدد بھ ناپل
نایپرگ . كنگرة وین دوكنشینھاي پارما، پیاچنتسا، و گواستاال را بھ او اعطا كرد ١٨١۵در . خود پذیرفت

ماري لویز دختري زایید، ناپلئون از این خبر در  ١٨١٧در . ھمراه او رفت، و در حكومت شركت جست
صویر او را از اطاق خود در النگوود برنداشت، و چنانكھ دیدیم، در ھلن آگاه شد، ولي ھرگز ت سنت

پس از مرگ ناپلئون، ماري لویز بھ عقد ازدواج نایپرگ درآمد، و . وصیتنامة خود از او بھ محبت یاد كرد
دوباره  ١٨٣۴سپس در . با او زیست) ١٨٢٩(ظاھرًا در وصلتي صادقانھ و از روي وفاداري تا مرگش 

رفت و  با توجھ بھ ھمة جھات، ماري لویز زن خوبي بھ شمار مي. درگذشت ١٨۴٧در  ازدواج كرد و
  .مستحق تھمتھایي نبود كھ بعدھا بھ او زدند

داشت » بچھ عقاب«و ) لقب سنتي وارث امپراطور مقدس روم(» پادشاه رم«پسري كھ از ناپلئون بھ نام 
ي دوك رایكشتات ملقب شده و در دربار وین ھنگام ترك پاریس، از مادرش جدا شده و بھ نامي دیگر یعن
وي نسبت بھ خاطرة پدرش وفادار ماند، در . تحت نظارت مداوم و سنتي خانوادة ھاپسبورگ قرار گرفت

دچار بیماریھاي مكرر شد، و بر اثر سل . فكر این بود كھ روزگاري كشوري مخصوص خود را داشتھ باشد
  .در سن بیست و یك سالگي درگذشت ١٨٣٢ژوئیة  ٢٢ریھ در قصر شونبرون در وین در 

II -بازگشت بھ خاك وطن  

از خاطرة فرانسویان محو شد، تصویر خود ناپلئون در یاد و تصور آنھا  زیباحتي پس از آنكھ آن چھرة 
  ھنگامي كھ روزگار زخمھاي دیرین را. رفتاي بھ خود گ شكل تازه و زنده
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ھا و كشتزارھا و دكانھا بھ جنگ رفتھ و  التیام بخشید، و جاي میلیونھا نفري را پر كرد كھ از میان خانواده
جھان سابقھ نداشت روشنتر و دیگر بازنگشتھ بودند، تصویر عصر ناپلئون بھ طرزي كھ در تاریخ 

  .تر شد قھرمانانھ

قبل از ھمھ چیز، سربازان قدیمي بھ یاد كارھاي برجستة خود افتادند؛ غرولندھاي خود را فراموش كردند؛ 
یك از شكستھا را بھ پاي او نگذاشتند؛ او را طوري دوست  ھایي بر پیروزیھاي او بستند؛ و ھیچ پیرایھ

سرباز كھنسال . فت ھیچ فرماندھي تا آن اندازه مورد محبت قرار نگرفتھ استداشتند كھ شاید بتوان گ مي
نارنجك انداز در دھكدة خود بھ صورت مردي غیبگو درآمد، و در ھزاران شعر،قصھ، و آواز مورد تمجید 

ناپلئون و ) ١٨۵٧- ١٧٨٠(و صدھا آواز دیگر، پیر دو برانژه » پرچم كھنھ«در . و ستایش قرار گرفت
را بھ طرزي عالي جلوه داد، و اشراف گستاخ و اسقفھاي زمینخوار را با چنان شدتي ھجو كرد جنگھایش 

ویكتور ھوگو شعري كھ تحت عنوان ). ١٨٢٨و  ١٨٢١(كھ دولت بوربون دوبار او را بھ زندان انداخت 
سرود، و در آن از ستون واندوم و برجستگیھاي تاریخي آن و مجسمة » اي تقدیم بھ ستون چكامھ«

از روي آن ستون برداشتند و  ١٨١۵این مجسمھ را در . امپراطور كھ برفراز آن قرار داشت ستایش كرد
یك سرباز قدیمي مغرور را ) ١٨٣٣(پزشك دھكده بالزاك در . آن را بھ جاي نخست بازگرداندند ١٨٣٣در 

كند؛ و عقیده دارد  د ميبخوبي نشان داده است كھ از بوربونھا بھ سبب منتشر ساختن خبر مرگ ناپلئون انتقا
» .او فرزند خدا بود، و براي آن بھ وجود آمد كھ پدر سربازان شود«گوید  كھ ناپلئون ھنوز زنده است و مي

زندگي ناپلئون را  ١٨٣٧ھایي از داستانھاي خود از ناپلئون ستایش كرد، بلكھ در  ستندال نھ تنھا در گوشھ
عشق ناپلئون تنھا شوري است كھ ھنوز «: این صورت آمده بوداي بھ  منتشر ساخت كھ چكیدة آن در دیباچھ

  » .جھان از قیصر بھ بعد دیده است«دانست كھ » بزرگترین مردي«؛ و ناپلئون را »در من باقي است

گاه این امید را از دست نداده بود كھ فرانسھ روزي از او یاد خواھد كرد؛ و، در تبعید، خود را  ناپلئون ھیچ
. ھ خشم فرانسویان علیھ زنداني شدن او دوباره آنان را نسبت بھ او وفادار خواھد ساختداد ك تسلي مي

شھید شدن من … . العملي بھ سود من برپا خواھد شد  وقتي كھ بمیرم، عكس«: روزي بھ اومارا چنین گفت
وقتي كھ  قبل از آنكھ بیست سال بگذرد،… ام باز خواھد گرداند است كھ تخت سلطنت فرانسھ را بھ سلسلھ

ھردو این پیشگوییھا بھ تحقق » .ام، شاھد انقالب دیگري در فرانسھ خواھید بود ام و دفن شده من مرده
  .پیوست

كرد، و این خود براي ھدفي كھ وي  از این رو خاطرات خود را بھ منظور زنده ساختن تصویرش امال مي
ن او دربارة جنگ واترلو، كھ آن را براي توضیح و بیا. درنظر گرفتھ بود بخوبي مورد استقبال قرار گرفت

در پاریس انتشار یافت؛ الس كازه  ١٨٢٠ھلن بیرون برده شد و در  گورگو نقل كرده محرمانھ از سنت
   ١٨٢٢-١٨٢١در . گوید كھ این شرح ھیجاني برپا كرد مي

كھ امپراطور سرگذشتي . شش جلد دیگر از شرح حالش كھ خود آن را امال كرده بود در فرانسھ منتشر شد
اي كھ او را پس از مرگش بھ  دربارة خویش بیان كرد، بسرعت براي خود جا باز كرد، و در تركیب افسانھ

  .صورت نیرویي زنده در فرانسھ درآورد مؤثر افتاد

اومارا در كشور نیرومندترین دشمنانش از اوبھ دفاع پرداخت . ھمراھانش بھ صورت حواریون او درآمدند
كھ بھ صورت انجیل ) ١٨٣٢(ازه او را بھ صورتي بیگناه در اثري چھارجلدي نشان داد الس ك). ١٨٢٢(

ھاي گورگو و  منتشر شد و نوشتھ ١٨۴٧شرح مفصل كنت دو مونتولون در . اصول الھامبخش جدید درآمد
مك ك[ نسبت بھ ناپلئون] برتران تنھا پس از مرگ خود آنھا؛ ولي در این ضمن شھادت زندة آنھا بھ ایمان 

را آورد كھ در آن ناپلئون فضایلي را توصیھ » دستورھایي در بستر مرگ بھ فرزندش«مونتولون نیز . كرد
احتیاط، اعتدال، حكومت بر طبق قانون : كرده بود كھ احتمال داشت گذشتة امپراطور را جبران كند

یحتي كھ مورد نظر خود در اینجا نیز نص. آمیز در قبال دنیا اساسي، آزادي مطبوعات، و سیاستي مسالمت
بگذارید كھ پسرم غالبًا تاریخ را بخواند و دربارة آن فكر كند؛ این خود تنھا فلسفة واقعي «: او بود آمده بود

  » .است
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حتي بھ گواھي ھمراھان باوفایش، آن امپراطور بزرگ، در میان ناراحتیھاي ناشي از حبس و بیماري، 
طبیعي است؛ ولي این نقایص اكنون با توجھ بھ پیروزیھاي نظامي عیوبي پیدا كرده بود كھ در پیري امري 

وي در واقع قسمت اعظم . و میراث اداري او و ذھن تیز و وقادش بھ دست فراموشي سپرده شده است
اي كھ از او بھ  انقالب را طرح كرده و بھ جاي آزادي، استبداد را نشانده بود؛ اما در تصویر از نوجالیافتھ

ي دوباره بھ صورت فرزند انقالب درآمد، و ژاكوبنھا كھ روزگاري از دشمنان سرسخت و دست دادند، و
اما ضمن آنكھ ناپلئون سابقة . داشتند اش را گرامي مي رفتند در این ھنگام خاطره زجردیدة او بھ شمار مي

داد؛  يكرد، حكومت بوربون آن مقبولیت را كھ در آغاز داشت از دست م خود را با مجازات تطھیر مي
آمد و تحت تأثیر عصر روشنگري قرار گرفتھ بود اجازه  لویي ھجدھم كھ خود مردي منطقي بھ شمار مي

نظر كنند، بلكھ  چیز صرف طلباني درآید كھ حاضر نبودند از ھیچ داده بود كھ دربارش تحت تسلط سلطنت
را كھ گرفتار نھادھاي انتخابي  خواستند، از جملھ، امالك اختیارات دیرین، و ھمچنین دولتي چیز را مي ھمھ

آنان در نتیجة ترور سفید بھ كمك جاسوسان، و براثر تعقیبھا و نیز اعدامھاي شتابزده، . و ملي نباشد
. توانستند تعقیب و تیرباران مارشال نھ را فراموش كنند سربازان قدیمي نمي. مقاومت را از بین برده بودند

كار در پیرامون آتش  ة سرجوخة كوچك را، كھ با سربازان تازهدر مقابل ھمة اینھا، ارتش ھنوز خاطر
كسي كھ، بدون درنظر گرفتن امتیازات طبقاتي یا  –داشت  پرداخت گرامي مي اردوگاه بھ گفتگو مي

تأخیرات اداري ارتقاء درجھ داده و ارتش بزرگ را، كھ مایة وحشت پادشاھان و موجب افتخار فرانسھ بود 
  آوردند كھ ناپلئون از آنھا دربرابر تقاضاھاي اشراف و روحانیان  كشاورزان بھ یاد مي. سازمان بخشیده بود

طبقة كارگر در دوران حكومت او بھ پیشرفت نایل آمده بود؛ طبقات متوسط از لحاظ ثروت و قبول 
دادش اصول پنداشتند كھ ناپلئون با تمام استب میلیونھا تن از فرانسویان چنین مي. اجتماعي ترقي كرده بودند

پایان بخشیدن بھ فئودالیسم، و باجگیرھا و حقوق مزاحم آن؛ گشودن راه ترقي بر : انقالب را حفظ كرده بود
روي استعدادھاي ھمة طبقات؛ برابري ھمگان در مقابل قانون؛ اجراي عدالت برطبق قانون صریح و 

  .مدون و از لحاظ ملي یكسان

از مرگش دوباره متولد و دوباره بر اذھان و تصورات مردم بدین ترتیب، ناپلئون ظرف بیست سال پس 
وي در زمان حیات خود نتوانست … جھان بھ ناپلئون تعلق دارد؛ «: شاتوبریان نوشتھ است. مستولي شد

بھ كمك احساسات  ١٨٣٠انقالب متوسط » .آورد جھان را بگیرد؛ پس از مرگ، آن را بھ تصرف در مي
با استعفاي شارل دھم سلسلة مستقیم خاندان بوربون منقرض شد؛ . وع پیوستطرفدار بوناپارتي جدید بھ وق

اورلئان بود، /ژوزف، دوك د-فیلیپ-پادشاه جدید یعني لویي فیلیپ از شعبة اورلئاني بوربونھا فرزند لویي
كمك  پادشاه جدید تا مدتي طالب. اگالیتھ نامیده و رأي بھ اعدام لویي شانزدھم داده بود- كھ خود را فیلیپ

گرفتن از بوناپارتھا بود؛ وي عالئم سھ رنگ حكومت امپراطوري را انتخاب، و دستور بازگرداندن 
  .مجسمة ناپلئون را بھ روي ستون واندوم صادر كرد

در این ضمن وصیتنامة آن مرد متوفي انتشار یافتھ بود، و مادة دوم آن بھ نظر بھ منزلة آخرین فرمان 
ن این است كھ استخوانھایم در كنار سواحل سن و درمیان مردم فرانسھ كھ آرزوي م«: آمد امپراطور مي

درسرتاسر فرانسھ، ابتدا بھ طور مخفي، خصوصي و آرام، و » .ام قرار گیرد آنھا را بسیار دوست داشتھ
فرانسھ بگذارید » !او را بھ خانھ بازگردانید«شد كھ  رفتھ، آشكارا و باصداي بلند این نوا شنیده مي بعدًا، رفتھ

جنازة قھرمان خود را بھ طرزي تشییع كند كھ درخور چنان مردي است؛ بگذارید كھ جشن پیروزي براي 
این فریاد بھ گوش دولت رسید، وزیر امور خارجة وقت، ! كننده را جبران كند خاكسترھا، آن حبس خستھ

بھ  ١٨٧١ناپلئون را نگاشت و در  تاریخكھ بعدھا بزرگترین   -) ١٨٧٧- ١٧٩٧(آدولف تیر- موسوم بھ لویي
ظاھرًا كسي بود كھ ابتدا بھ دستیاران  - عنوان نخستین رئیس جمھور در جمھوري سوم فرانسھ برگزیده شد 

اجازه بدھید موافقت بریتانیاي كبیر را براي بازگرداندن بقایاي : خود و سپس، ھمراه آنان بھ پادشاه گفت
یلیپ پذیرفت، زیرا با چنین نھضتي ھمراھي كردن موجب بھ دست لویي ف. ناپلئون بھ پاریس جلب كنیم
درنگ  لرد پالمرستن بي. ھیئت دولت نظر بزرگان دولت بریتانیا را پرسید. شد آوردن دلھاي فرانسویان مي

دولت علیا حضرت ملكة بریتانیا امیدوار است كھ این پاسخ سریع در فرانسھ بھ «: و جوانمردانھ پاسخ داد
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شود كھ در طي حیات   عالقة این دولت بھ محو آخرین اثر آن خصومتھاي ملي محسوب  منزلة دلیل
  امپراطور، انگلیس و فرانسھ را علیھ یكدیگر

   

  

  )آرشیو بتمان(» پالمرستون، یك كمدي دوسالھ«تالران، مؤلف : طرح اثر آلفرد كروكي

  ».مجھز ساخت

ھلن برود و بقایاي ناپلئون را بھ  مور كرد كھ بھ سنتپادشاه فرزند خود فرانسوا، پرنس دو ژوئنویل، را مأ
پول، ھمراه با ژنرال برتران، ژنرال  ، با كشتي بل١٨۴٠ژوئیة  ٧شاھزاده نیز در . فرانسھ بازگرداند

این افراد . گورگو، كنت دوالس كازه و مارشان، صمیمیترین مستخدم ناپلئون، از تولون حركت كرد
ھلن رسیدند، و پس از تشریفات  اكتبر بھ سنت ١٨در . د را تشخیص دھندبایستي درست بودن ھویت جس مي

  .نوامبر ھمراه آن بھ شربور رسیدند ٣٠زیاد، در نبش قبر نظارت كردند و جسد را شناختند و در 

تابوت را بھ روي كشتي . در اینجا تشریفاتي آغاز شد كھ مسلمًا بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بود
از آنجا جسد . ي انتقال دادند، كھ آن را بھ وال دوالاي در كنار رود سن پایینتر از روان بردبخاري نورماند

در چھارگوشة آن، برتران، گورگو، . را بھ درون یك كرجي بردند، كھ روي آن معبدي ساختھ بودند
و در  كازه، و مارشان بھ عنوان نگھبان ایستاده بودند؛ جسد را بآرامي از روي سن حمل كردند الس

در كوربووا، در . شھرھاي عمده براي شركت در جشنھایي كھ در كنار آن رودخانھ برپا شد توقف كردند
شش كیلومتري شمال پاریس، آن را بھ یك كالسكة بسیار مجلل و مزین مخصوص حمل جنازه انتقال دادند، 
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نصرت  د و از زیر طاقو ھمراه جمعیتي مركب از سربازان و ملوانان و بزرگان مختلف از نویي گذشتن
در . كنان ایستاده بودند عبور كردند زنان و شادي اتوال و از شانزلیزه كھ در دو سوي آن گروھھایي كف

، جسد سرانجام بھ مقصد خود، یعني كلیساي ھتل دزانوالید )١٨۴٠دسامبر  ١۵(اواخر آن روز بسیار سرد 
. پر از ھزاران فرد تماشاچي خاموش بود كلیسا راھروھا و صحن. كھ داراي گنبدي مجلل بود، رسید

در اینجا پرنس دو ژوئنویل خطاب بھ . وچھار ملوان تابوت سنگین را بھ سوي محراب حمل كردند بیست
» .كنم جسد امپراطور فرانسھ را بھ شما تقدیم مي! اعلیحضرتا«: پدرش، پادشاه فرانسھ چنین گفت

برتران شمشیر ناپلئون را برروي » .دارم سھ دریافت ميآن را از طرف فران«: فیلیپ نیز پاسخ داد لویي
بھ ھمین مناسبت دعاي عشاي رباني ھمراه با موسیقي موتسارت در . تابوت گذاشت، و گورگو كاله او را

آن مراسم یادبود خوانده شد؛ و امپراطور سرانجام در جایي قرار گرفت كھ اظھار تمایل كرده بود بقایایش 
  .ب پاریس، در كنار ساحل سندر قل -در آنجا باشد

III  - انداز چشم  

رسانیم كھ گفتھ  بیني او را بھ كمال مي ایم، پیش  ما نویسندگان و خوانندگان نیز، كھ از دست او رھایي یافتھ
اي  كننده، پدیده وي نیرویي جھنده و فوران. بود جھان مرگ او را با آسودگي نشاط بخشي تلقي خواھد كرد

  از انرژي 

روح   در تاریخ، ھیچ. سوزاند گرفت مي ونده بود كھ ھركس را كھ با او از نزدیك تماس ميخاموش ش
آن اراده، كھ در . ایم كھ بھ آن شدت و تا آن اندازه طوالني، ملتھب، سوزان و فروزنده باشد دیگري را نیافتھ

پروا،  ذ یافت؛ گستاخ، بيپسند بود، اسلحھ و وسایل خود را در فكر و چشمي ناف آغاز مردد و بیمناك و مشكل
ھاي  متكبر، حریص، و غرقھ در سلطھ و قدرت شد، تا اینكھ خدایان چون حدوحصري در او ندیدند، اراده

ھایش  اي متحد ساختند تا شراره گذاشتن، گرفتن، و بستن او بھ صخره ضعیفتر را جھت تعقیب، در مضیقھ
در انتظار اشیل خود است تا آن را بھ صورت  این خود یكي از درامھاي تاریخ بود و ھنوز. فرونشیند
  .ھاي راستین تاریخ درآورد ترین نمایشنامھ برجستھ

مرزھا كور نشده بود و در او [ محدودیت] اما حتي در حیات خود ھگلي داشت كھ چشم بصیرتش براثر 
ھومي مؤثر آورد و ھرج و مرج را مبدل بھ مف دید كھ اجزا را بھ صورت واحد در مي نیرویي جھاني مي

در اینجا، . گفت این نیروي جھاني عبارت از جبر حوادث و پیشامدھا بود كھ از دھان او سخن مي. كرد مي
نیاز بھ نظم : شویم یعني روح زمان مواجھ مي Zeitgeistنخست در فرانسھ و سپس در اروپاي مركزي، با 

بھ این مفھوم، . طلبانة آزادي فردي و تسلطھاي انفرادي پایان دھد رویھاي تجزیھ و فرماندھي، كھ بھ زیاده
ناپلئون نیرویي مترقي بود كھ ثبات سیاسي را برقرار ساخت؛ اخالق را بھ حال اول بازگردانید؛ شخصیتھا 

رد؛ قانون را متجدد و صریح و مدون كرد؛ جان و مال را محفوظ داشت؛ بھ را با انضباط بھ بارآو
الطوایفي پایان بخشید یا آن را معتدل ساخت؛ كشاورزان را دوباره مطمئن كرد؛ بھ حمایت از صنعت  ملوك

پرداخت؛ پول سالم را رواج داد؛ امور اداري و قضایي را تطھیر و اصالح كرد؛ بھ تشویق علم وھنر 
، مدرسھ بھ وجود آورد، شھرھا )ولي جلو ادبیات را گرفت و مطبوعات را بھ زنجیر كشید(ورزید مبادرت 

در طي پانزده سال فرمانروایي خود، براثر . را زیبا ساخت و بھ تعمیر بعضي از خرابیھاي جنگ پرداخت
  .ھاي خویش اروپا را بھ اندازة نیم قرن بھ جلو برد انگیزه

قویتر از او انقالب صنعتي بود كھ بریتانیاي كبیر را . ن نیروي زمان خود نبودوي مقتدرترین و پایدارتری
اي غني ساخت تا بتواند با تجھیزات و پول موجبات سقوط ناپلئون را فراھم  از لحاظ آھن و طال بھ اندازه

اي كاردان   هاي قوي كرد كھ بر جھان مستولي شود؛ آنگاه امریكا را بھ انداز سازد؛ سپس اروپا را بھ اندازه
انقالب فرانسھ فقط از انقالب صنعتي … ساخت كھ اروپا را نجات دھد و آن را دوباره پركند، سپس 

در فرانسھ  ١٧٨٩ضعیفتر ولي بمراتب نیرومندتر و پایدارتر از فرزند انقالب بود؛ انقالب كبیر كھ در 
فردي بھ جاي عالئق و حقوق رفتھ نتایج خود را در سراسر اروپا در برقراري حقوق  آغاز شد رفتھ
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بھ ھمان صورت كھ در انقالب كبیر فرانسھ بھ منصة ظھور  -فئودال، و در اقدام عالمگیر آرزوھاي مختلف
آزادي حركت، ترقي، كار، مذھب، فكر، نطق، مطبوعات؛ و  -آرزوي داشتن آزادي: نشان داد -رسید

  یعني دسترسي بھ فرصت، تربیت، و عدالت  - آرزوي برابري

آرزوي آزادي بھ زیان برابري؛ در اروپا و امریكاي قرن نوزدھم : تاریخ بشر كنوني غلبھ كرده است بر
بارھا تجلي كرده است؛ و آرزوي برابري بھ زیان آزادي، جنبة برجستة تاریخ اروپا و امریكا در قرن 

ا بھ حد افراط كشانید؛ انقالب كبیر فرانسھ و انقالب امریكا، بھ تعبیر جفرسن، آزادي ر. بیستم بوده است
فردگرایي را بھ جایي رساند كھ بھ صورت ھرج و مرجي مخرب درآمد؛ و استعدادھاي عالیتر را چنان 

ناپلئون انضباطي را برقرار كرد كھ جلو . آزاد ساخت كھ موجب بحرانھاي مكرر ثروت تمركز یافتھ شد
ھیچ انضباطي در روزگار ما جلو ھرج و  نظمي سیاسي و اقتصادي را در فرانسھ بعد از انقالب گرفت؛ بي

  .مرج مشابھي را نگرفتھ است

نظم را بھ حد افراط كشاند، و سیاستمداري را تابع ) ١٨٠٧(ھنگامي كھ ناپلئون پس از صلح تیلزیت 
وي از فرمانروایان مستبد اروپایي كھ با آنھا . طلبي قرار داد، خود دیگر نمایندة روح زمان نبود قدرت

نگریستند و بھ منظور  تقلید كرد و بھ آنھا پیوست؛ بھ اشرافي كھ بھ وي بھ چشم حقارت مي جنگیده بود
چیدند حسد برد و با آنھا مماشات كرد؛ و ھنگامي كھ فرانسھ دوباره تشنة آزادي و   براندازي او توطئھ مي

  . خواھان دموكراسي شد، بھ صورت نیرویي ارتجاعي درآمد

ھ ناپلئون اگرچھ در طي زندگي كوشیده بود كھ مظھر نیاز كشور خود براي دیگر از شوخیھاي تاریخ آنك
دوباره بھ  -و بر اثر افسانة سازندة دنیاي نوین –استقرار نظم پس از آشوب آزادي شود، بعداز مرگ 

صورت فرزند انقالب و دشمن استبداد و اشرافیت و نمونة شورش درآمد و سخنگوي مطیع كساني شد كھ 
فرصت مناسب و شخصیت خودش او را بھ صورت  ١٧٩٩در . زدند ادي فریاد ميبراي كسب آز

و زنداني شدن او، و مخصوصًا پس از  ١٨١۵دیكتاتوري تقریبًا بزرگتر از تاریخ، درآورده بود؛ پس از 
عدة . ، قوة تصور مردم او را تا نیم قرن بھ صورت مؤثرترین منادي آزادي درآورد١٨٢١مرگش در 

اند كھ در زمان حیات خود  اند كھ پس از مرگ ھم بھ ھمان حالت باقي مانده ان بزرگ بودهمعدودي از مرد
  .اند داشتھ

آیا او شیفتة جنگ بود؟ آیا مسئول آن ھمھ جنگھاي متوالي و مخرب بود؟ آیا مسئولیت خون میلیونھا جواني 
كاست،  ساعات قبل از مرگ ميمردند، و تنھا حالت بیھوشي بود كھ از آالمشان در   كھ در میدانھاي جنگ 

و نیز مسئولیت میلیونھا زن پریشاني كھ آن جوانان بھ سویشان بازنگشتند با او بود؟ بھ سخنان خود او 
ولي بارھا . برد، زیرا در فن جنگ تعلیم دیده بود كرد كھ از سرداري لذت مي وي اعتراف مي. گوش دھید

دیگري بپردازد، یعني ھنر اداره كردن، ھنر تبدیل ھرج و آرزو كرده بود كھ از جنگ فارغ شود تا بھ ھنر 
اي بسا كھ حاضر شده بود براي عقد صلح . مرج بھ نظم و ترتیب با سازمان نیرومندي از قانون و اخالق

 ١٨٠٠و ھم در  ١٧٩۶ایتالیاییھا ھم در ! بھ بحث بپردازد، ولي مورد اھانت و بي اعتنایي قرار گرفتھ بود
نجي استقبال كرده بودند؛ اتریشیھا ضمن اقامت او در مصر آنان را دوباره مطیع خود از او بھ عنوان م

  ساختھ بودند؛ اتریش ضمن

  اشتغال او در كنار دریاي مانش بھ وي حملھ برده بودند؛ و پروس و روسیھ بدون آنكھ وي بھ آنھا آسیبي 

رساندن بھ او در  خود را، در مورد كمك مبارزات او در اسپانیا، دوباره بھ او حملھ برده بود؛ روسیھ تعھد
چنان وضعي، نقض كرده بود؛ روسیھ در تیلزیت متعھد شده بود كھ محاصرة بري را در مورد كاالھاي 

توانست محاصرة بنادر فرانسھ را توسط بریتانیا، و  كھ تنھا راھي بود كھ بدان وسیلھ فرانسھ مي- بریتانیایي
رعایت كند؛ طالي بریتانیا  -بھ دست انگلیسیھا، جبران كند تصرف كشتیھا و مستعمرات فرانسھ را

ھاي متعددي علیھ او، حتي در زماني كھ سایر دشمنانش متمایل بھ صلح بودند، بھ وجود آورده بود؛  اتحادیھ
اش، بھ عنوان یك نفر جاني شناختھ بود، در صورتي كھ خود  رغم تسلیم داوطلبانھ دولت بریتانیا او را، علي
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دشمنانش كمر بھ قتل او بستھ بودند زیرا . شھ با انسانیت و ادب با افسران اسیرشده رفتار كرده بوداو ھمی
  .تاج و تخت را بھ وسیلة خدمات خود بھ دست آورده بود نھ بر اثر اصل و نسب

و تاریخنویسان انگلیسي معموال منصف، تاریخنویسان آلماني معموال دقیق، . این بود دفاع ناپلئون از خود
؛ با این حال، )مانند میشلھ، النفره، تن، لوفور(بسیاري از تاریخنویسان فرانسھ معموال میھندوست ھستند 

وي غاصبي بود كھ از اعدام لویي . القولند این ھر سھ گروه مورخین در محكوم كردن آن مرد كرسي متفق
دھم تعلق داشت استفاده كرده شانزدھم و سقوط ھیئت مدیرة فاسد براي تصرف تاج و تختي كھ بھ لویي ھج

زد كھ در نظر ھمة ملتھاي اروپایي  بود؛ این گونھ غصبھا قابل تحمل نبود، زیرا ثباتي سیاسي را بھ ھم مي
شد؛ زیرا كھ تقاضاھاي غیرقابل تحملي درآن   دعوتھاي او بھ مجالس صلح، جدي تلقي نمي. گرانبھا بود

مھارتش در . یس و ایتالیا و بعدھا برسرزمین راین در آلمانمانند تصدیق تسلط فرانسھ بر سو. پنھان بود
كرد، بھ طوري كھ نھ تنھا براي تعادل قوا و حفظ صلح، بلكھ براي ھمة  جنگ او را بھ جنگ ترغیب مي

غرامات بسیار سنگیني كھ پس از پیروزیھاي . آمد سازمان سیاسي حیات اروپا خطري مداوم بھ شمار مي
انگیز او مبني بر  تھاي شكست خورده را از تھیة پول براي تحقق رؤیاي شگفتكرد دول خود مطالبھ مي

از این رو كامال . ساخت  متحد كردن سراسر اروپا تحت تسلط فرانسھ و فرمانروایي شخص او عاجز مي
تصرف مستعمرات فرانسھ جھت ضربھ زدن بھ این كشور . حق داشتند كھ كمكھاي مالي بریتانیا را بپذیرند

آیا دولتھاي كاتولیك مانند دولت اتریش . با روش معمول در جنگھاي قرن ھجدھم ھماھنگ بودكامال 
توانستند موافقت كنند كھ تحت استیالي خدانشناس مشھوري باشند كھ بیرحمانھ پاپ را دچار زحمت  مي

فقین، پس از مت. ساختھ بود؟ و حال آنكھ پاپ او را تقدیس كرده بود و جز تقوا و پرھیزگاري سالحي نداشت
استعفاي اول ناپلئون، با او جوانمردانھ رفتار كرده بودند؛ ولي او عھد خود را نادیده گرفتھ بود، زیرا از 

جزیرة الب بیرون آمده و اروپا را مجبور ساختھ بود كھ مبالغي گزاف و ھزاران جان را بر باد دھد تا او 
كھ او را زنداني كنند تا دیگر احتمال این كھ او صلح  را مطیع و اسیر كند؛ انگلیس و متفقین او حق داشتند

  .اروپا را دوباره بھ ھم زند پیش نیاید

صدیق اي وجود داشتھ است كھ در آن ملتي حقانیت برتر دشمن را ت بھ بعد، جنگ عمده آشوكاآیا از زمان 
ھیچ سازمان مافوق . كند؟ این جزو طبیعت بشر است كھ خدا را در جنگھاي كشورش شریك جرم خود بداند

بھترین راھي . تواند این مسئلھ را حل كند، زیرا بعضي از جنگھاي بزرگ ما داخلي بوده است كشوري نمي
رغیب كنیم كھ منازعات خود را بھ توانیم بھ آن امیدوار باشیم این است كھ بتدریج زنان و مردان را ت كھ مي

اي را  المللي یا یك مجمع اتفاق ملل ارجاع كنند؛ ولي نباید انتظار داشتھ باشیم كھ ملتي قضیھ یك دادگاه بین
صیانت از خویش بھ صورت قانون اصلي . كھ برایش جنبة حیات و ممات دارد بھ حكمیت واگذار كند

  .زندگي باقي خواھد ماند

ھا،  یلسوف ممكن است كار خود را، كھ عبارت است از فھمیدن و تجزیھ و تحلیل پدیدهدر آن محدوده، ف
مثال وضع امپراطور فرانسیس دوم را مورد توجھ قرار دھید، كھ نیمي از متصرفاتش بھ دست . ادامھ دھد

مورد  گشت، كھ اگرچھ ھنوز ناپلئون افتاده و خود از كشورش طرد شده بود؛ و در حالي بھ سوي آن باز مي
یا در روحیة یك نفر كاتولیك واقعي دقیق شوید كھ . عالقة مردمش بود، ولي سرافكنده و غارت شده بود

پاپي كھ بعدھا از متفقین خواست كھ  - چگونھ از رفتاري كھ با پاپ مھربان كرده بودند وحشتزده شده بود
رد تجزیھ و تحلیل قرار دھید كھ حاضر اكراه تزار آلكساندر را مو. كنندة او را بھتر كنند شرایط حبس تعقیب

انگلستان را درنظر آورید كھ در دفاع از آن تعادل . نبود تجارت كشور خود را فداي محاصرة بري كند
و باالخره بھ دفاع فرانسھ از مردي توجھ . كرد قوا، كھ امنیت قدرت خارجي او بر آن استوار بود، تالش مي

و مرج نابود كننده رھایي بخشیده؛ مرزھاي آن كشور را با  كنید كھ دولت و اخالق او را از ھرج
  .اي برایش كسب كرده بود پیروزیھاي درخشان خود توسعھ داده؛ و افتخارات بیسابقھ

كسي بود كھ بھ وسیلة میل بھ قدرت، . خیر، این مرد سحرانگیز فقط غولي نبود كھ باعث قتل و انھدام شود
شد؛ مرد مستبدي بود كھ اطمینان داشت كھ بھتر از شھروندانش  و عظمت بالمعارض رؤیایش، ھدایت مي

اي بود كھ افراد را زود  اما او نیز، بنا بھ روش خود، بخشنده. دھد صالح فرانسھ و اروپا را تشخیص مي

pymansetareh@yahoo.com



كرد و در نھان مردي دلسوز بود، و پیش از آنكھ ژوزفین سست عنصر را طالق گوید سالھا از  عفو مي
توانیم بگوییم كھ از بیماریھاي گوناگون و از دست پزشكان  و در دفاع از او مي. داده بودخود تردید نشان 

خود و ھمچنین در عقبنشیني از روسیھ و در مرگ تدریجي خود در سنت ھلن رنج كشید و كفارة گناھان 
  .خود را پس داد

اي عالي وجود دارد  وي بھ صورت شخصیت برجستة زمان خود باقي خواھد ماند، و در پیرامونش جنبھ
رغم خودخواھي او در زمان قدرت و سقوطھاي ضمني او از عظمت بھ شكست، از میان نخواھد  كھ، علي

امیدواریم چنین نباشد؛ و با وجود این بد . عقیده داشت كھ نظیر او را تا پانصد سال دیگر نخواھیم دید. رفت
  كھ بتوانیم، یك بار در ھر  -و كافي است - نیست
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اي وجود داشتھ است كھ در آن ملتي حقانیت برتر دشمن را تصدیق  بھ بعد، جنگ عمده آشوكاآیا از زمان 
ھیچ سازمان مافوق . كند؟ این جزو طبیعت بشر است كھ خدا را در جنگھاي كشورش شریك جرم خود بداند

ھي بھترین را. تواند این مسئلھ را حل كند، زیرا بعضي از جنگھاي بزرگ ما داخلي بوده است كشوري نمي
توانیم بھ آن امیدوار باشیم این است كھ بتدریج زنان و مردان را ترغیب كنیم كھ منازعات خود را بھ  كھ مي

اي را  المللي یا یك مجمع اتفاق ملل ارجاع كنند؛ ولي نباید انتظار داشتھ باشیم كھ ملتي قضیھ یك دادگاه بین
صیانت از خویش بھ صورت قانون اصلي . كھ برایش جنبة حیات و ممات دارد بھ حكمیت واگذار كند

.زندگي باقي خواھد ماند

ھا،  در آن محدوده، فیلسوف ممكن است كار خود را، كھ عبارت است از فھمیدن و تجزیھ و تحلیل پدیده
مثال وضع امپراطور فرانسیس دوم را مورد توجھ قرار دھید، كھ نیمي از متصرفاتش بھ دست . ادامھ دھد

گشت، كھ اگرچھ ھنوز مورد  خود از كشورش طرد شده بود؛ و در حالي بھ سوي آن باز ميناپلئون افتاده و 
یا در روحیة یك نفر كاتولیك واقعي دقیق شوید كھ . عالقة مردمش بود، ولي سرافكنده و غارت شده بود

است كھ پاپي كھ بعدھا از متفقین خو - چگونھ از رفتاري كھ با پاپ مھربان كرده بودند وحشتزده شده بود
اكراه تزار آلكساندر را مورد تجزیھ و تحلیل قرار دھید كھ حاضر . كنندة او را بھتر كنند شرایط حبس تعقیب

انگلستان را درنظر آورید كھ در دفاع از آن تعادل . نبود تجارت كشور خود را فداي محاصرة بري كند
و باالخره بھ دفاع فرانسھ از مردي توجھ . كرد قوا، كھ امنیت قدرت خارجي او بر آن استوار بود، تالش مي

كنید كھ دولت و اخالق او را از ھرج و مرج نابود كننده رھایي بخشیده؛ مرزھاي آن كشور را با 
  .اي برایش كسب كرده بود پیروزیھاي درخشان خود توسعھ داده؛ و افتخارات بیسابقھ

كسي بود كھ بھ وسیلة میل بھ قدرت، . شود خیر، این مرد سحرانگیز فقط غولي نبود كھ باعث قتل و انھدام
شد؛ مرد مستبدي بود كھ اطمینان داشت كھ بھتر از شھروندانش  و عظمت بالمعارض رؤیایش، ھدایت مي

اي بود كھ افراد را زود  اما او نیز، بنا بھ روش خود، بخشنده. دھد صالح فرانسھ و اروپا را تشخیص مي
ود، و پیش از آنكھ ژوزفین سست عنصر را طالق گوید سالھا از كرد و در نھان مردي دلسوز ب عفو مي

توانیم بگوییم كھ از بیماریھاي گوناگون و از دست پزشكان  و در دفاع از او مي. خود تردید نشان داده بود
خود و ھمچنین در عقبنشیني از روسیھ و در مرگ تدریجي خود در سنت ھلن رنج كشید و كفارة گناھان 

  .خود را پس داد

اي عالي وجود دارد  وي بھ صورت شخصیت برجستة زمان خود باقي خواھد ماند، و در پیرامونش جنبھ
رغم خودخواھي او در زمان قدرت و سقوطھاي ضمني او از عظمت بھ شكست، از میان نخواھد  كھ، علي

د؛ و با وجود این بد امیدواریم چنین نباش. عقیده داشت كھ نظیر او را تا پانصد سال دیگر نخواھیم دید. رفت
ھر ھزار سال، قدرت و محدودیتھاي فكر بشر را ببینیم و بھ كھ بتوانیم، یك بار در  -و كافي است - نیست

  آن تن در دھیم
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