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I ١٧١۵- ١۶٩۴: ـ ولتر جوان   

نوامبر  ٢١در . آروئھ نام داشت فرانسوا ماري) ١٧١٨(او ھنوز ولتر نبود؛ تا ھنگام رھایي خود از باستیل 
پدر احتمالي او، فرانسوا آروئھ، وكیل . عصاره و چكیدة آن گشت ١٧٧٨در پاریس زاده شد و تا  ١۶٩۴

توانگري بود و با بوالو شاعر و نینون دوالنكلو فاحشھ، كھ فرانسوا وصیتنامة وي را نوشت، و ھمچنین با 
كھ در ھمة عمر دیده یاد كرده » آورترین موجودي مالل«نویس، كھ وي از او چون  پیر كورني نمایشنامھ
دومار، تبار نسبتًا اصیلي داشت و دختر كارمند پارلمان و  رگریتمادرش، ماري ما. است، آشنایي داشت

سرزندگي و . خواھر بازرس كل گارد شاھي بود؛ ولتر بھ كمك اینان بھ دربار لویي چھاردھم راه یافت
ولتر بر آن بود كھ مادرش تمام ھوش و . اش را بھ سالون كوچكي مبدل ساخت گویي پرنشاط او خانھ بذلھ

ویش را صاحب است، چنانچھ عقیده داشت پدرش نیز تمام كارداني مالي را؛ خود وي ذكاوت دودمان خ
فرزند . مادرش در چھلسالگي، ھنگامي كھ فرانسوا ھفتسالھ بود، درگذشت. ھردو موھبت را بھ ارث برد

فرزند كوچكش، . بزرگ او، آرمان، از بین پنج فرزند بھ االھیات یسوعیان و ملك موروثي دل بست
وي تا . كرد زنده بماند ماري، در كودكي آنچنان ضعیف و رنجور بود كھ كسي گمان نمي فرانسوا

  .ھشتادودوسالگي، كھ ھمچنان بھ انتظار مرگ زودرس خود و اعالم آن بود، بھ زندگي ادامھ داد

الق این عنوان، كھ بھ معني پدر بود، بھ ھر روحانیي اط. در میان دوستان خانوادة ولتر چند تن آبھ بودند
ھا ھمچنانكھ جامة روحاني بھ  بسیاري از آبھ. بخشان قرار گرفتھ بودند یا نھ شد؛ اعم از اینكھ مورد رتبھ مي

برخي از آنان بھ محافل بدنام بستگي داشتند و برخي . تن داشتند مرد دنیا شدند و در جامعھ درخشیدند
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دوشاتونوف آخرین دوستدار نینون دوالنكلو  آبھ. زیستند واقعًا، ولي در نھان، موافق عنوان روحاني خود مي
  او كھ مردي بافرھنگ. و اولین معلم ولتر بود

   

  

  كاخ ورساي. ولتر در جواني: دوران بعد از نیكوال دوالر ژیلیر

بھ روایت یك داستان كھنھ، . وسیع و آزاده بود؛ شاگرد خویش را باكفرنینون و شكاكیت مونتني آشنا ساخت
گردانیدند، بھ  دست مي بھ نامھ را، كھ مردم نھاني رونوشت كرده و دست ولي مشكوك، حماسة ھجایي موسي 

اي  باري تعالي بگذریم، وسیلھمضمون حماسھ این بود كھ دین، ھرگاه از اعتقاد آن بھ . آن پسربچھ رساند
  . كردن مردم است در دست فرمانروایان براي ارعاب و رام

روسپي معروف . آموزش ولتر ھنگامي پیش رفت كھ آموزگار آبھ او را براي دیداري از نینون نزد او برد
ي ، ول»خشك چون یك مومیایي«فرانسوا وي را موجودي . ھشتادوچھارسالھ بود) ١٧٠۴(در آن ھنگام 

برایش خوشایند بود كھ «: ولتر چندي بعد دربارة وي چنین نوشت. سرشار از مھر و عواطف زنانھ، یافت
اندكي بعد او » .فرانك ارث نھاد كھ با آن كتاب بخرم ٢٠٠٠اش منظور كند؛ برایم  مرا در وصیتنامھ

  .درگذشت

نوان دانشجوي شبانروزي وارد ع براي آنكھ تعادل این خوراك فكري بھ ھم نخورد، او را در دھسالگي بھ
این كالج بھترین آموزشگاه فرانسھ . كالج یسوعي لویي ـ لوـ گران كردند كھ بر ساحل چپ پاریس واقع بود

شاگرد این كالج، گروھي كھ یاراي تحمل آموزش را داشتند، اشرافزاده  ٢٠٠٠در میان . شناختھ شده بود
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د، با بسیاري از اشرافزادگان دوست شد و دوستي آنان تا پایان سالي كھ در این كالج بو ولتر، در ھفت. بودند
وي در آثار كالسیك، ادبیات، و بویژه درام بخوبي آموزش دید؛ در نمایشھاي كالج بازي . عمر پایدار ماند

در تحصیل پیشرفت نمود، جوایز بسیار گرفت، و . اي نوشت كرد و در دوازدھسالگي خودش نمایشنامھ
» خوابگاه بزرگ جھان«موجودیت دوزخ را انكار كرد و بھشت را . د و ھراسان كردمعلمانش را خشنو

بیني كرد كھ این جوان ھوشمند پرچمدار خداپرستان  یكي از معلمان ولتر با اندوه بسیار پیش. خواند
. شد كرد ـ در فرانسھ خواھد ـ یعني پیروان كیشي كھ ھمة االھیات را، جز اعتقاد بھ خدا، رد مي) دئیستھا(

در عوض ولتر در . كردند ھاي وي را تحمل مي معلمان ولتر با بردباري و شكیبایي معمول خویش اندیشھ
اند بھ نیكي و  آمیز خویش از یسوعیاني كھ اندیشة وي را روشني و انتظام بخشیده ھاي بدعت ھمة نوشتھ

  :ودوسالگي چنین نوشت در پنجاه. احترام بسیار یاد كرده است

ناپذیري را براي پرورش اندیشھ و اصول  پاداش و خستگي مرداني كھ زحمت و رنج بي سال نزد ھفت
آنھا ذوق ادبي و احساساتي در من پدید آوردند … . ساختند تحصیل كردم اخالقي جوانان بر خود ھموار مي

ت، ھرگز خاطرة پدر پوره را، كھ در نزد ھمة شاگردانش عزیز اس. كھ تا پایان عمر مرا دلداري خواھد داد
از این … . ھیچ كس چون او مطالعھ و فضیلت را برایم مطبوع و دلپسند نساخت. از دل نخواھم زدود

در . مند بودم كھ بھ دست بیش از یك یسوعي، كھ ھمھ خوي پدر پوره را داشتند، تربیت شوم نیكبختي بھره
مة وقت خویش را بین پرورش ھ. ھفت سالي كھ با یسوعیان بودم چھ دیدم؟ زندگي پرتالش و ساده و منظم

اند، گواه  ھزاران تن را، كھ چون من در نزد آنان تحصیل كرده. كشي خود تقسیم كرده بودند ما و ریاضت
  . یكي ھم گفتة مرا انكار نخواھد كرد. آورم مي

. دفرانسوا پس از آنكھ تحصیالت خود را در این كالج بھ پایان رساند، برآن شد كھ فعالیت ادبي پیشھ ساز
ولتر سھ سال، بھ . دانست، وي را بھ تحصیل حقوق واداشت ولي پدرش، كھ نویسندگي را مایة بینوایي مي

بھ تحصیل مجموعة قوانین تئودوسیوس و یوستینیانوس » ورسم پاریس براي آشنایي با راه«گفتة خود، 
ا با آنھا پر كنند بیزار خواستند مغز مر از بسیاري مطالب بیجا و ناسودمندي كھ مي«: نویسد مي. پرداخت

بھ جاي آنكھ خویشتن را غرق مطالعة مجموعة قوانین » .دانش باید سودمند باشد: شعار من این است. بودم
ـ بقایاي صومعة » پرستشگاه«یوستینیانوس و سوابق قضایي سازد، بھ انجمن چند تن شكاك اپیكوري كھ در 

رھبر آنان فیلیپ دو واندوم، روحاني . ند راه یافتآمد قدیمي شھسواران پرستشگاه در پاریس ـ گرد مي
آبھ سروین، آبھ دوبوسي، آبھ دو . بزرگ فرانسھ، بود كھ درآمد كلیسایي سرشار و اعتقاد دیني ناچیز داشت

. دوكونتي، و چند تن سرشناس پولدار و خوشگذران دیگر نیز با او بودند شو لیو، ماركي دو ال فار، پرنس
شمرد كھ طبیعت خردمند و نیكوكار بھ انسان ارزاني  راب را لذتبخشترین مواھبي ميآبھ دوشولیو زن و ش

ولتر بآساني خویشتن را با این مردم ھمرنگ ساخت و با گذراندن وقت خویش با چنین عیاشان . داشتھ است
  .ردماندند، پدر خود را رنجھ ك تا ساعت ده شب، كھ تا آن وقت تنھا از خدا بیخبران از خانھ دور مي

جھانیان ھمھ ). ١٧١٣(ولتر، ظاھرًا بھ درخواست پدر، بھ خدمت سفیر كبیر فرانسھ در الھھ درآمد 
دانند كھ چگونھ این جوان پرشور بھ اولمپ دونوایھ دل باخت، با سرودن اشعار دنبالش افتاد، و بدو  مي

، زیرا تاكنون كسي ھرگز عشقي با عشق من برابري نكرده است«: بھ او نوشت. وعدة پرستش ابدي داد
سفیر بھ پدر آروئھ اطالع داد كھ فرانسوا براي كارھاي دیپلوماتیك » .چون تو شایستة عشق نبوده است

پدر، فرزندش را بھ خانھ خواند، از ارث محروم كرد، و تھدید نمود كھ وي را بھ جزایر . ساختھ نشده است
نوشت كھ ھرگاه بھ نزد او نیاید، خود را خواھد  »پمپت«فرانسوا از پاریس بھ . ھندغربي خواھد فرستاد

او، كھ دوسال از ولتر خردمندتر بود، پاسخ داد كھ بھتر است با پدر آشتي كند و حقوقدان خوبي . كشت
و ! اي خدمت كند یا وكیل بماند، حاضر شد از گناه او درگذرد پدر، بھ این شرط كھ ولتر در دارالوكالھ. شود

او . این گویا آخرین ماجراي عشقي ولتر بوده است. پمپت با یك كنت زناشویي كرد. او نیز موافقت كرد
بعدھا با زني مراودة . اي نداشت چون ھمة شاعران حساس و عصبي بود، ولي از نیروي جنسي چندان بھره

اش تراوش  نیروي او از خامھ. ولي این بیشتر یك پیوند ذھني بود تا كشش جسماني معروفي پیدا كرد،
. تر است دوستي ھزار بار از عشق ار زنده«: سالگي بھ ماركیز دومیمور نوشت وپنج در بیست. كرد مي
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و برآنم كھ … یابم عشق را اندكي مھمل و مضحك مي. ام ظاھرًا من ھیچ براي شور و شھوت آفریده نشده
  » .راي ھمیشھ از عشق چشم بپوشمب

، لویي چھاردھم درگذشت و با مرگ خود اروپاي پروتستان و فرانسة كاتولیك را ١٧١۵در اول سپتامبر 
، كھ »قرن بزرگ«با مرگ لویي، شاھي ھفتادودوسالة او، و ھمراه آن عصري بھ سرآمد؛ . آسوده ساخت

جالل ھنر باروك آغاز شد، با انحطاط ھنر و ادب، با شكوه پیروزیھاي نظامي و تابش شاھكارھاي ادبي و 
مردم با شك و امید چشم بھ دولتي . خستگي و بینوایي مردم، و شكست و سرافكندگي فرانسھ پایان یافت

دوختند كھ پس از مرگ لویي چھاردھم، شاه شكوھمندي كھ مرگش كسي را سوگوار نكرد، زمام امور 
  .گرفت فرانسھ را بھ دست مي

II ١٧١۵: ـ پیكار براي نیابت سلطنت   

پدر بزرگ، پدر، مادر، . شاه تازه، لویي پانزدھم، كھ نتیجة لویي چھاردھم بود، بیش از پنج سال نداشت
السلطنة او  بایست نایب پس چھ كسي مي. برادران، خواھران، و پس از ھمھ پدر جد او از جھان رفتھ بودند

  باشد؟

دو بور گوني، در  اش، دوك و نواده ١٧١١فرزندش، لویي، در : مرده بودند» شاه آفتاب«دو دوفن پیش از 
پوشي از حق خود بر تاج و تخت  نوادة دیگرش، بھ شرط چشم. رخت از جھان بربستھ بودند ١٧١٢

او . یشین زنده بودنددوتن از پسران نامشروع شاه پ. فرانسھ، بھ نام فیلیپ پنجم بھ شاھي اسپانیا رسیده بود
اي، شاھي فرانسھ بھ یكي از  آنان را مشروعیت بخشیده و فرمان داده بود كھ، در صورت نبودن شاھزاده

شد،  وپنج سال از عمرش سپري مي دو من، كھ اكنون چھل پسر مھتر، لویي اوگوست، دوك. آنان سپرده شود
بر كمرویي و حجب او افزوده بود؛ ھرگاه ھمسر مرد ناتوان و مھرباني بود كھ آگاھیش از انحناي پاھایش 

كرد، ممكن بود بھ زندگي آسوده و  بلندپروازش وي را براي رسیدن بھ نیابت سلطنت بھ رقابت ترغیب نمي
. بسازد و بیش از آن نخواھد) بیرون پاریس(لیوري خود در سو  ٩٠٠‘٠٠٠پرتجملش در ملك 

اش در سو از ھنرمندان و  در دربار تقریبًا شاھانھ. گ استكرد كھ نوادة كندة بزر دومن فراموش نمي دوشس
كرد و، مانند كسي كھ خویشتن را براي شاھي آماده  شاعراني كھ ولتر نیز در میان آنان بود حمایت مي

آالیش بود و با اندام باریك و  پاكیزه و بي. سازد، دوستان وفادار و خوشگذراني بھ دور خود گرد آورده بود
. باھوش و زیرك، داراي تحصیالت كالسیك، و حاضرجواب بود. مانست ختران ميكوتاھش بھ د

اطمینان داشت كھ ھمسرش بھ . رسید ناپذیر بود و از این حیث كسي بھ پاي او نمي سرزندگیش پایان
با چیرگي بر اطرافیان شاه محتضر، وي را برآن داشت . اي شایستھ خواھد گشت السلطنھ راھنمایي وي نایب

مسئولیت نظارت تحصیالت، نگھبانان شاھي، و شخص لویي ) ١٧١۵اوت  ١٢(وصیتنامة خود كھ در 
  ولي . دومن بسپارد و در شوراي نیابت سلطنت مقامي بدو تفویض كند جوان را بھ دوك

، برادر دوجنسي شاه پیشین، و از دومین ھمسر او شارلوت الیزابت )»موسیو«(فیلیپ فرزند فیلیپ اول 
آموزش آن جوان را بھ یك آبھ سپرده بودند كھ ھم در . كاخنشین، بود بین، پرنسس سرسخت و واقع

ھاي سن ـ سیمون و ھم در یادداشتھاي پنھاني دوران نیابت سلطنت دوكلو بھ صورت مظھر پلیدي و  تذكره
گیوم دوبوا كھ فرزند یك داروفروش شھرستاني بود بسختي تحصیل كرد، ھزینة . رذیلت ذكر شده است

ي را با تدریس فراھم آورد، زناشویي كرد، و ھمسرش را بھ رضاي او ترك گفت تا در كالیج زندگ
پس از فراغت از . دادن بھ كارھاي پست فراھم ساخت شھریة كالج را با تن. میشل پاریس تحصیل كند سن

خود را  ظاھرًا با بھ فراموشي سپردن زنش، سر. ، شد»موسیو«تحصیل، دستیارسن ـ لوران، پیشكار منزل 
السلطنة آینده بھ دوبوا سپرده  پس از مرگ سن ـ لوران، آموزش نایب. تراشید و منصب روحانیت گرفت

آبھ دریافت كھ ھرگاه شاگردش را تباه «: نویسد دوكلو، كھ روایات او بندرت خالي از غرضند، مي. شد
كاري فروگذار نكرد و  براي تباه ساختن او از ھیچ. نسازد، شاگرد بزودي وي را تحقیر خواھد كرد
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گونھ  اصل و نسب بیزار بود، دوبوا را این سیمون، كھ از استعداد بي-سن» .بدبختانھ بھ منظورش رسید
  : توصیف كرده است

اي شبیھ راسو، كھ اندكي ھوش و  انگیز، چروكیده، با موي مصنوعي انبوه، و چھره مردي بود ریزه؛ رقت
ھمة پلیدیھا در او بھ خاطر . خودماني، مردي بود پست و فرومایھ بھ زبان. ذكاوت آن را روشن كرده بود

آز، ھرزگي، و بلندپروازي . جنگیدند، چندانكھ غوغایي ھمیشگي ذھن وي را آكنده ساختھ بود برتري مي
خدایان او بودند و چاپلوسي، پیمانشكني، و پابوسي وسائل عمل وي؛ ناپاكي كامل دین او بود؛ او بھ این 

ھایي واھي و فاقد وجود خارجیندكھ  ن اصلي بزرگ اعتقاد داشت كھ راستي و درستي، اندیشھعقیده ھمچو
خواست خویشتن را  او مردي باھوش، دانشمند، و جھانشناس بود و مي… . آرایند مردم بدانھا خود را مي

او  ولي بوي كذبي، كھ بھ رغم خودش، از سراپاي. جا جا دھد و پیش ھمھ كس خوشایند افتد در ھمھ
ناشناس بود؛ در بدترین تبھكاریھا استاد،  پیشھ، و حق خیانت… شریر. كرد خاست ھمھ چیز را تباه مي برمي

نگریست، و  خواست، بھ ھمھ چیز بھ دیدة رشك مي ھمھ چیز مي. و ھنگام لو رفتن بسیار بیشرم بود
  . خواست ھمھ چیز را بھ چنگ آورد مي

با اینھمھ، . د و، از این روي، نباید در تكذیب سخنانش شتاب كنیمسیمون بھ خانوادة فیلیپ نزدیك بو - سن
باید افزود كھ این آبھ مردي دانشمند، دستیاري شایستھ، و سیاستمداري خردمند و موفق بود، و فیلیپ كھ 

  .شناخت تا پایان عمر بدو وفادار ماند وي را خوب مي

برده بود، تعلیمات آموزگار خود را بآساني  شاگرد، كھ از نیاكان پدري خود تمایالت ناپسندي بھ ارث
او با حافظة نیرومند، ھوش سرشار، اندیشة نافذ، و . پذیرفت و آنھا را با ھوش و ناپاكي خویش درآمیخت

دوبوا براي آموزش علوم بھ . ساخت قدرت شناخت و درك ادبیات و ھنر، آموزگار خود را خوشنود مي
فیلیپ، چون چارلز دوم، شاه . بعدھا. ي از ھومبرگ یاري جستشاگردش از فونتنل، و براي تعلیم شیم

  انگلستان، و ولتر ھنگام اقامت در سیره،
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  كاخ ورساي. السلطنھ اورلئان، نایب/فیلیپ د: میشل كورني

. براي خود آزمایشگاھي دایر كرد و اندیشة خود را چندي از زناكاري بھ آزمایشھاي شیمي معطوف نمود
ساخت، و با سلیقة بسیار آثار  نواخت، گراورھایي براي كتابھا مي كرد، چنگ مي ي مينسبتًا خوب نقاش
العاده نیافت، زیرا تمایالت گوناگون داشت و  ھا مھارتي فوق در ھیچ یك از این رشتھ. آورد ھنري گرد مي

آور  یدیني ننگبھ ب«گونھ عقیدة دیني نداشت، و حتي در نزد مردم  ھیچ. اوقاتش در اختیار سرگرمیھایش بود
  .بندوباري جنسي سرمشق و مشوق كشور و مردم روزگار خویش شد وي در بیدیني و بي» .كرد تظاھر مي

آمیز  بھ ھنگام نیاز، یا ھوس، بآساني و با لذتي شیطنت. چون بیشتر ما، طبایع گوناگون و ناسازگار داشت
با . ھدفھاي شخصي خود ساخت گفت؛ میلیونھا فرانك پول مردم بینوا را مصروف خوشي و دروغ مي

بود، و » ذاتًا خوب، انسان، و دلسوز«) ـ سیمون بھ گفتة سن(اینھمھ، مھربان، بخشنده، خوشخو، سھلگیر و 
سان كھ گویي  شبھا، قبل از آنكھ سر بھ بالین نھد، آن. ھایش بھ دوستانش بیشتر وفادار بود تا بھ معشوقھ

از «: داد كرد، پاسخ مي ھرگاه كھ مادرش وي را سرزنش مي. كرد آورد، مست مي اي بھ جا مي مراسم شبانھ
ساعت شش بامداد تا شب بھ كار طوالني و فرساینده اشتغال دارم؛ ھرگاه پس از آن خود را سرگرم نسازم، 

  » .توانم این بار را بردوش كشم؛ از افسردگي خواھم مرد نمي

او بھ مادموازل دو سري، . رجام وي بوده باشدرویھاي جنسي فیلیپ معلول نخستین عشق ناف شاید زیاده
براي او شعر گفت، آواز خواند، روزي دوبار بھ دیدنش رفت، . اي كھ ندیمة مادرش بود، دل باخت نجیبزاده

لویي چھاردھم بھ خشم آمد و بھ فیلیپ پیشنھاد كرد كھ با دختر نامشروع خود . و خواست با او زناشویي كند
، ولي پیوند خویش را با مادموازل دوسري )١۶٩٢(فیلیپ اطاعت كرد . ویي كندد وبلوا، زناش او، دوشس

فیلیپ پول . وسري را از پاریس بیرون راند  د شاه خشمگین مادموازل. نگسست و از او داراي فرزندي شد
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این زن . فراوان براي او فرستاد و، در ھمان ھنگام، با اندك موفقیتي، كوشید بھ ھمسرش وفادار ماند
  .شس دوبري آینده را براي او بھ جھان آورد كھ شیرینترین عشق و تلخترین تراژدي او شددو

گونھ مسئولیتي  فیلیپ را صاحب عنوان دوك و ثروت سرشار ساخت و براي او ھیچ) ١٧١٠(مرگ پدر 
ا او قبال ب. فراھم نیاورد، جزآنكھ از زندگي در صلح بھره برد و ھستي خویش را در جنگ بھ خطر افكند

اكنون با . جنگیده و زخمھاي سختي برداشتھ بود)١۶٩٧- ١۶٩٢(بزرگدالوري بسیار با نخستین اتحاد 
چون از جنگ . شھرت بیشتري یافت) ١٧١٣-١٧٠٢( اسپانیادالوري و بیباكي خویش در جنگ جانشیني 

  زنده بیرون آمد، بزمي بیاراست و با

ادب وي با ھمة گناھان و ناپاكیھاي خود رفتاري دلپسند، و سخني آراستھ و با. نان مربایي بھ خود پاداش داد
  .آورد را بھ یاد مي» شاه آفتاب«داشت كھ جواني خوش 

تنھا پس از آنكھ وارثان مستقیم خاندان شاھي درگذشتند ـ یا بھ تراضي از حق خود برتاج و تخت فرانسھ 
شایع شد كھ وي شاھزادگان را . تواند مدعي نیابت سلطنت شود چشم پوشیدند ـ بھ خاطر فیلیپ گذشت كھ مي

ولي آیندگان، و نیز لویي چھاردھم، این . تا راه خود را بھ سوي نیابت سلطنت ھموار كندمسموم كرده است 
دومن، داراي  كم معتقد شدند كھ وي، در قیاس با دوك و دوشس چند گروه از مردم كم. اند بھتان را رد كرده

بودند، ژانسنیستھا  پروتستانھاي فرانسھ كھ بھ جبر و اكراه بھ آیین كاتولیك گرویده. بدنھادي كمتري است
بردند، آزاداندیشاني كھ فرمانروایي مرد  كھ از جفاھاي شاه و توقعیات پاپ رنج مي) پیروان آیین یانسن(

شد، مردم پاریس كھ از زھد دیرھنگام شاه پیشین بھ تنگ آمده  آزاداندیشي بر فرانسھ موجب شادي آنان مي
یلیپ كمك مالي وي را نپذیرفت ـ ھمگي آرزو داشتند بودند، و ھمچنین جورج اول، شاه انگلستان، ـ كھ ف

بیش از ھمھ . السلطنھ شود مردي چون فیلیپ، كھ بھ رواداري و آزادیخواھي گرایشي زیاد داشت، نایب
ھاي سرشناسي كھ لویي چھاردھم و ریشلیو آنان را، با محروم كردن از قدرت  ـ خانواده» نجباي شمشیر«

بار ساختھ بودند ـ امیدوار بودند كھ، بھ یاري فیلیپ، ننگ اطاعت از نشانده و انگل در پیشین، دست
سن ـ سیمون، كھ خود از . داران سوداگر را از دامان خود بزدایند فرمانروایان زنازاده و سررشتھ

عالیمقامترین نجبا بود، فیلیپ را بھ اصرار واداشت كھ كاھلي و عیاشي را كنار نھد و براي رسیدن بھ 
  .ت، كھ حق قانوني او بود، بھ پیكار برخیزدنیابت سلطن

ولي . میل نبود كھ كاري بھ كارش نداشتھ باشند فیلیپ بھ لذت بیش از قدرت دل بستھ بود، و شاید بي
دومن نگھبانان  او یا دوستان او در جلو چشم دوك. سرانجام، بھ انگیزش دوستان، با شتاب دست بھ كار شد

بزرگان سیاسي و نظامي را با دادن وعدة مقام، و پارلمان . ود ھمراه كردندكاخ شاھي را با دادن رشوه با خ
ـ درست روز بعد از مرگ ١٧١۵سپتامبر  ٢در . را بھ امید تجدید اختیارات پیشین پشتیبان خود ساختند

كاخ «لویي چھاردھم ـ فیلیپ نمایندگان پارلمان پاریس، رھبران طبقة نجبا، و بزرگان دولت را بھ 
دوك دومن، بھ امید آنكھ بھ نیابت سلطنت برگزیده خواھد شد، در این مجمع حضور . فراخواند» يدادگستر

فیلیپ بھ . اورلئان بھ یاري گستاخي، دروغگویي، و نیروي بیان بر او چیره شد/ ولي دوك د. یافت
ة كشور را ھدفي نخواھیم داشت جز اینكھ براي مردم آسایش فراھم سازم، مالی«: حاضران چنین وعده داد

براي . ثبات بخشم، صلح را در داخل و خارج كشور حفظ كنم، و وحدت و آرامش كلیسا را بدان بازگردانم
اند بھ من یاري  نیل بھ این منظور، راھنماییھا و توضیحات كساني كھ در این انجمن گرانمایھ گرد آمده

  بھ زبان دیگر او وعده داد كھ » .كنم خواھد داد و من این راھنماییھا و توضیحات را از شما درخواست مي

. این حركت ماھرانھ فیلیپ را پیروزمند ساخت. پیشین انكار كرده و نادیده گرفتھ بود، بھ پارلمان بازگرداند
پارلمان تقریبًا بھ اتفاق آرا او را بھ نیابت سلطنت اعالم نمود و اختیار تام شوراي نیابت سلطنت را بدست 

ي پارلمان را مخالف وصیتنامة شاه متوفا خواند و گفت كھ با چنین وضعي كھ پیش دومن رأ دوك. او سپرد
تواند مسئولیتي در برابر شاه جوان بھ دوش گیرد، و درخواست كرد او را از انجام این  آمده است او نمي

، و توفان دوك دومن خشمگین و درمانده بھ سو. فیلیپ و پارلمان قول او را سند دانستند. وظیفھ معاف دارند
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ودوسالھ بود، بھ مدت ھشت سال  اورلئان، كھ اكنون چھل/ فیلیپ د. توبیخ و طعنة ھمسرش، بازگشت
  .السلطنة فرانسھ شد نایب

III ١٧٢٠-١٧١۶: ـ بازارگرمي و ورشكستگي   

اي با  او دولت ورشكستھ. نخستین كار فیلیپ این بود كھ سامان و ثبات مالي را بھ كشور بازگرداند
كھ در دست » اسكناس دولتي«لیور  ۵٩٠‘٠٠٠‘٠٠٠لیور بدھي بھ ارث برده بود،  ٢‘۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

، ١٧١۵در . ساخت سوم كاھش یافتھ بود، وام دولت را سنگینتر مي مردم بود، و ارزش واقعي آن بھ یك
بیشتر درآمد احتمالي دولت در . لیور بود ١۴٧‘٠٠٠‘٠٠٠و ھزینة آن  ۶٩‘٠٠٠‘٠٠٠درآمد خالص دولت 

  . قبال بھ مصرف رسیده بود ١٧١۶

دونوآي با  آدرین موریس دوك. كنده اعالم ورشكستگي كند ـ سیمون توصیھ كرد كھ دولت رك و پوست سن
السلطنھ سرانجام با گزینش حالت بینابین كنار آمد و بھ اصالحات و  نایب. اعالم ورشكستگي مخالف بود

سربازان . تن كاھش داده شد ٢۵‘٠٠٠افراد ارتش بھ  شمار. اقداماتي براي بھبود وضع اقتصادي دست زد
مرخص شده تا شش سال از مالیات معاف شدند، و مالیات آناني كھ ھشت فرزند داشتند براي ھمیشھ 

استفاده در گردآوري این  سوء. مالیات نمك، مالیات سرشماري، و مالیاتھاي دیگر كاھش یافتند. بخشوده شد
صدھا تن از كارمندان غیرضروري دولت كنار . رخي از آنھا اصالح گردیدندمالیاتھا جرم شناختھ شد، و ب

تأسیس شد و ھمة » اطاق دادگستري«یك . كارمند را كنار نھاد ٢۴٠٠تنھا در پاریس دولت . نھاده شدند
. سازان، و كسان دیگري كھ بھ اغفال دولت متھم بودند بدانجا احضار شدند داران، بازرگانان، اسلحھ سرمایھ

» اطاق دادگستري«. وآي، كھ بھ روشھاي نظامي خوگرفتھ بود، در این دستگاه بر دل مردم ھراس افكندن
پنجم  بھ خبرچینھا قول داد كھ یك. بھ كساني كھ پرده از روي اختالس ھمكاران خود بردارند وعدة ارفاق داد

كار خبرچینھا دخالت كنند  براي كساني كھ در. وجوھي كھ بھ كمك آنان اخذ شود از آن خودشان خواھد شد
دادند بھ  آنھایي كھ دربارة دارایي و منابع درآمد خود گزارش نادرست بھ دولت مي. كیفر مرگ تعیین شد

برخي از محكومان را دار زدند، و برخي را . شدند ضبط اموال، یا بھ زندان ابد با اعمال شاقھ محكوم مي
  در برابر مردمي 

داران كھ از تبرئة خود ناامید شده بودند  چند تن از سرمایھ. ھ پیلوري بستندكردند ب كھ شادي و ھلھلھ مي
بسیاري از متھمان با . شد توافق نداشت ولي نتایج حاصلھ با روشھایي كھ بھ كار گرفتھ مي. خودكشي كردند

ز رنج ھاي وي، ا السلطنھ، و یا بھ معشوقھ یا بھ دوستان نایب» اطاق دادگستري«دادن رشوه بھ مأموران 
فساد و رسوایي بدانجا كشید كھ بھ جاي آنكھ متھمان و محكومان در . بازپرسي یا محكومیت رستند

داري كھ  یكي از درباریان بھ سرمایھ. دادن پیشگام شوند، درباریان از آنان رشوه خواستند رشوه
ور ترتیب لی ٣٠٠‘٠٠٠لیور جریمھ شده بود وعده داد كھ در ازاي دستمزدي بھ مبلغ  ١‘٢٠٠‘٠٠٠

اي؛ ھم اكنون با زن تو  كنت عزیز، دیر آمده«: دار پاسخ داد سرمایھ. معافیت او را از پرداخت جریمھ بدھد
، با )١٧١٧مارس (» اطاق دادگستري«در فرمان انحالل » .ام قرار مشابھي با نصف ھمین مبلغ گذاشتھ

فساد آنچنان گسترش یافتھ و ھمة «: خورد، گفتھ شده بود صراحتي كھ كمتر در بیانیة دولتھا بھ چشم مي
آنكھ بازرگاني و نظم عمومي و كشور  خود آلوده بود كھ مجازات عادالنة ھمة گناھكاران، بي طبقات را بھ

سود خالص دولت، ھنگامي كھ » .نمود دستخوش آشوب و بیساماني خطرناكي شوند، غیرممكن مي
  . فرانك رسیده بود ٧٠‘٠٠٠‘٠٠٠بازپرسي از متھمان پایان یافت، تقریبًا بھ 

اي را كھ نظام مالي  السلطنھ كھ از نتیجة اقدامات خود نومید گشتھ بود، اندرز اسكاتلندي برجستھ نایب
در خانوادة بانكداري در ادنبورگ زاده  ١۶٧١ال در   جان. كرد بھ كار بست اي براي كشور پیشنھاد مي تازه

بود، بر سر عشق با مردي دوئل » بانك انگلستان«شایش شاھد گ ١۶٩۴شد، در لندن بانكداري آموخت، در 
ال مردي خوشرو، . كرد، رقیبش را كشت، و پس از آنكھ حكم مرگش صادر شد، بھ بر اروپا گریخت

در معامالت ارزي بھ قمار دست زد و برنده شد؛ و با توانایي خود در شمارش و . خوشخو، و حسابدان بود
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فعالیت بانكھا را در آمستردام، . ست در سرزمینھاي گوناگون كامیاب شودبھ یاد سپردن تركیب كارتھا توان
این . در آمستردام، بخصوص، جادوي سیستم اعتبار را دریافت. ھامبورگ، ونیز، و جنووا از نزدیك دید

قة گولدن را با وثی سیستم بھ بانكھا امكان داده بود كھ بھ اعتبار اندوختة طالي خود اسكناس منتشر سازند، ده
ال . سان، فعالیت صنعتي و بازرگاني را تشویق و تسریع، و چندبرابر كنند یك گولدن بھ كار اندازند و، بدین

آنكھ نیازي بھ  جا كردن موجودیھا، و بي دیده بود بانكي كھ بازرگانان بدان اعتماد كنند قادر است تنھا با جابھ
از خود پرسید كھ چرا یك چنین بانك ملي . پیش بردحمل و مبادلة طال و نقره باشد، معامالت بازرگاني را 

ال نام » سیستم«گونھ روشي صورتبندي كرد كھ بعد  وي بدین. و سیستم اعتبار نباید در فرانسھ تأسیس شود
  .گرفت

نیت اصلي وي آن بود كھ، با نشر اسكناس بھ اعتبار دولت، استفاده از نیروي انساني و مصالح را افزایش 
دوختة طال و نقره و بھاي زمینھاي ملي را دوبرابر سازد، و با كاھش بھرة وام بازرگانان دھد تا ارزش ان

معتقد . گذاري و اجراي طرحھاي تازة صنعتي و بازرگاني تشویق كند را بھ استقراض پول براي سرمایھ
  بود كھ، از این راه، پول كار ایجاد خواھد 

اندوختة ملي فزوني خواھد یافت، پول بیشتري بھ جریان  مردم و تولید را افزونتر خواھد ساخت، درآمد و
ھرگاه بتوان با داده بھره مردم را برآن . خواھد افتاد و، در نتیجھ، این مارپیچ سودمند توسعھ خواھد یافت

انداز آنان بر  انداز خود را در یك بانك ملي ذخیره كنند، پس جاي اندوختن فلزھاي بھادار پس داشت كھ بھ
خواھد افزود، و افزایش ذخایر ملي نشر اسكناس بیشتر را امكانپذیر خواھد ساخت؛ اندوختة  ذخایر ملي

  .بیكار مردم بھ كار خواھد افتاد و اقتصاد كشور رونق خواھد یافت

. ھاي خود را با دولت فرانسھ در میان نھاد؛ لویي چھاردھم طرح او را نپذیرفت ، ال اندیشھ١٧٠٨در 
خود » سیستم«السلطنة فرانسھ شد، ال پیشنھاد كرد آماده است با اجراي  ئان نایباورل/ ھنگامي كھ دوك د

ال در شگفت بود كھ چرا در میان ملتھاي بزرگ اروپا تنھا در . مالیة ورشكستة فرانسھ را سروسامان بخشد
مي باھوش و فرانسھ، اسپانیا، و پرتغال فاقد بانك ملي ھستند، و چرا فرانسھ با یك چنین زمین بارور و مرد

صورت یك مؤسسة خصوصي،  ، بھ»بانك عمومي«فیلیپ با تأسیس . استعداد گرفتار ركود اقتصادي است
پرداخت، و اسكناسھایي بھ ارزش ده،  داد، وام مي این بانك بھ اندوختة مردم بھره مي). ١٧١۶(موافقت كرد 

بر مقدار معیني نقره بود، بزودي ارزش ثابت این اسكناسھا، كھ مبتني . صد، و ھزار فرانك منتشر ساخت
این اسكناسھا نخستین پول كاغذي رسمي فرانسھ . آنھا را وسیلة مناسبي براي مبادلة در دادوستد ساخت

. ھاي خود در والیات نخستین سیستم اعتباري منظم را در فرانسھ متداول ساختند بودند، و بانك ال با شعبھ
  . این بانك را ھنگام اخذ مالیات پذیرفت ، دولت فرانسھ اسكناسھاي١٧١٧در آوریل 

سیپي كھ در آن  برداري از سراسر درة میسي براي بھره. تري دست زد در ماه سپتامبر، ال بھ كار متھورانھ
از سھام این شركت، . السلطنھ گرفت را از نایب» شركت غرب«زمان مستعمرة فرانسھ بود، امتیاز تأسیس 

چھارم  توانستند سھ گران بود، ولي خریداران مي  بھاي سھام. فروخت لیوري بھ مردم ۵٠٠سھم  ٢٠٠‘٠٠٠
برابر ارزش واقعي آنھا  بھاي اعتباري این اسكناسھا سھ. بپردازند» اسكناسھاي دولتي«صورت  آنھا را بھ

ارزش با سھام سودآور پیش آمده بود ھمة سھام  مردم شادمان از فرصتي كھ براي مبادلة اسكناسھاي كم. بود
ال كھ از این كامیابي غرق در خوشبیني شده بود انحصار دولتي تنباكو، و ھمچنین ھمة . خریدند را

دست داشتند، براي بانك خود خریداري كرد؛ و این  شركتھاي فرانسویي را كھ تجارت خارجي را بھ
، كھ قرار بود بازرگاني خارجي كشور را بھ »شركت ھند«را با تأسیس » شركت غرب«شركتھا و 

گروھي از بازرگانان كھ سوسیالیسم بازرگاني خارجي را پیش درآمد . نحصار خود درآورد، بھ ھم پیوستا
  .پنداشتند با ال بناي مخالفت نھادند سوسیالیسم تولید و توزیع داخلي مي

مبدل شد؛ اسكناسھاي آن پول رایج كشور گشت و اختیار » بانك شاھي«، بانك ال بھ ١٧١٨دسامبر  ۴در 
لیور، براي  ۵۵٠اي، ھریك بھ بھاي  ال سھام تازه. طور كامل، بھ آن سپرده شد رانسھ، تقریبًا بھمالیة ف

  شركت ھند منتشر ساخت كھ 
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شوري از معامالت قماري مردم را فراگرفتھ بود، سھام با . تحصیل سود فراوان بھاي سھام را افزایش داد
لیور، یعني نھ یا ده برابر ارزش اعتباري  ۵٠٠٠ گشت، تا آنكھ بھ قیمت دست مي بھ بھاي روزافزوني دست

، بر فرانسھ، كھ اقتصاد و ١٧١٨مانتیگو، ھنگام عبور از پاریس در  لیدي مري ورتلي. خود، مظنھ شد
در ال نیروي تخیل بر عقل و قوة تمیز پیشي . دست یك انگلیسي سپرده بود، پوزخند زد مالیة خود را بھ

آوري مالیات، مسئولیت پرداخت دیون دولت را  تصدي ضرابخانھ و جمع، گذشتھ از »بانك شاھي«. داشت
شركت «لیور ارزش اعتباري از قروض ملي یك سھم از سھام  ۵٠٠٠دست گرفت و در برابر ھر  نیز بھ

ال عقیده داشت كھ بدین نحو سرمایة راكد در معامالت متنوع او بھ كار . را بھ طلبكاران دولت داد» ھند
السلطنھ پیشكش كرد و، در نتیجھ، توانایي مالي بانك  سھم از سھام شركت را بھ نایب ٢۴٠٠و ا. خواھد افتاد

  .را بیش از پیش بھ خطر افكند

فزوني یافت و » شركت ھند«شور و عالقة مردم بھ . با ھمة اقدامات تند ال، اطمینان مردم بدو متزلزل نشد
وردن سھام جعلي بھ بازار بر آتش این شور و جاعالن با آ. سھام آن بھ بھاي بیشتري بھ فروش رسید

ال در آن جاداشت، دوسالي » سیستم«كوچة تنگ و چركین، كنكامپوا كھ ادارة مركزي . ھیجان دامن زدند
خریداران و فروشندگان سھام ـ از دوشسھا گرفتھ تا زنان ھرزه، و از . استریت پاریس بود منزلة وال بھ

برخي در زیر . كردند نگان ـ ھمھ روزه در این كوچھ با ھیجان ازدحام ميپاریسیان تا مردم والیات و بیگا
مارشال دوویالر سالخورده كھ با . رفتند ھاي اشرافي مي سپردند، و برخي زیر كالسكھ دست و پا جان مي

 ھاي كرایة ماھانة دكھ. گذشت باز ایستاد تا براي این مردم آزمند سخن گوید كالسكھ از نزدیك این كوچھ مي
كردند كھ  ساكنان كوچھ شكایت مي. ھاي آن در بیست سال فزونتر بود چوبي این كوچھ از كرایة ھمة خانھ

ناپذیر است؛ ولي خریداران ھمچنان، در رقابت با یكدیگر، پیشنھادھاي خود را  سروصدا برایشان تحمل
، ١٧١٩در پایان .یافت بھاي سھام ھر روز و گاھي ھر ساعت فزوني مي. داشتند فریادزنان عرضھ مي

در آن ھنگام بھاي مجموع سھام مھم در بازار بھ . لیور رسید ١٢‘٠٠٠اي از سھام ھر كدام بھ  بھاي پاره
دھم بھاي اسمي سھام  از آنجا كھ خریدار تنھا یك. ھشتاد برابر بھاي طال و نقرة موجود فرانسھ رسیده بود

گشت و او در یك روز ثروت ھنگفتي  بازمي پرداخت، بھاي سھام زود بھ او را ھنگام خرید آنھا مي
اي  لیور، و خدمتگزار مھمانخانھ ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠صرافي در عرض یك روز . اندوخت مي

  . آشنا شدند» میلیونر«مردم نخستین بار با واژة . لیور پول درآوردند ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠

ان پر طمطراق فرانسھ براي بزرگان و بانو. بھ مدیریت كل مالیة فرانسھ رسید ١٧٢٠در . ال مرد روز بود
ھاي درباري، در اطاق انتظارش با بیصبري  مشاورة مالي، و براي جلب پشتیباني او در خدعھ و توطئھ

گذرد و دوكھا،  خود من او را دیدم كھ از سرسراھاي پالھ روایال مي«: آورد ولتر بھ یاد مي. آمدند گرد مي
  ينجیبزادگان، مارشالھاي فرانسھ، و اسقفان از پ

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  )آرشیو بتمان. (١٧١٨كوچة كنكامپوا در : ھنرمند ناشناس

  . دوشسي با فروتني دست او را بوسید» .او روانند

براستي بھاي گزافي كھ . ظاھرًا پیروزي طرحھا، و یا باال گرفتن قدرت شخصي ال، او را فاسد نكرد
او ھرگز نخواست با استفاده از . آزمندي مردم روي سھام شركت او گذاشتھ بود وي را بھ ھراس انداخت

  :او مخالف بود، اعالم داشت» سیستم«سن ـ سیمون، كھ با . موقعیت ثروت و دارائي خود را افزون سازد

او مرد نجیب، نیكخو، و شایان احترامي بود كھ . در سرشت او نھ آزمندي وجود داشت، نھ فرومایگي
لوازم، و میز و اثاث وي كسي را آزرده و منزجر  رفتار،. اعتبار و ثروت روزافزونش او را تباه نكرد

او، باشكیبایي و پایداري استثنایي، بار ھمة آزردگیھاي ناشي از اقدامات خود را بھ دوش كشید، . ساخت نمي
  .زودرنج و تندخو گشت… تا آنجا كھ سرانجام

. رویي بدو بنگرندداشتن آیین پروتستان و خارجي بودنش موجب شدند كھ برخي از نجیبزادگان با تروش
ال، براي . اند ورزند، رسمًا زناشویي نكرده گفتند او و زن انگلیسي او، با آنكھ بھ یكدیگر مھر مي آنھا مي

  .كاستن این دشمني، بھ تابعیت دولت فرانسھ درآمد و بھ آیین كاتولیك رومي گروید

مالیات را كاھش . ویش یاري جستوي براي آنكھ اقتصاد میھن تازة خود را رونق بخشد، از ھمة توانایي خ
آنچنان بھ تودة مردم دلسوزي و . ھاي كند و فاسد مالیاتگیري سازمانھاي خصوصي پایان داد داد و بھ شیوه

زمینھاي پھناوري را كھ در . نماید اي غیرعادي مي داد كھ در كارشناسان امور مالي پدیده ھمدلي نشان مي
پس از آنكھ بھ مدیریت كل . ي كشت در بین دھقانان تقسیم كرددست كلیسا یا سازمانھاي صنفي بود برا

تصاحب كرده  ١۶٠٠مالیة فرانسھ رسید، تا آنجا پیش رفت كھ پیشنھاد كرد كلیسا ھمة امالكي كھ پس از 
با الغاي عوارض حمل خوراك و . بود ـ یعني نیمي از تمام داراییش در خاك فرانسھ ـ را بھ دولت بفروشد

. بھ كار احداث و مرمت راھھا، پلھا، و كانالھا سروسامان داد. رانسھ، پیشگام تورگو شدكاال در درون ف
با كاھش بھرة وام، گسترش صنایع . براي ایجاد صنایع تازه، صنعتگران ماھر بیگانھ را بھ فرانسھ آورد

، )١٧٢٠-١٧١٩(در دو سال پس از رسیدن او بھ مدیریت كل مالیة فرانسھ . فرانسھ را تشویق كرد
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او با گسترش بازرگاني فرانسھ با آسیا، افریقا، و . درصد افزایش یافت گذاري در فرانسھ شصت سرمایھ
شمار كشتیھاي بازرگاني فرانسھ از . امریكا كشتیراني بازرگاني فرانسھ را از نو ایجاد و چندبرابر نمود

بازرگاني خارجي فرانسھ  .افزایش یافت ١٧٢٠بھ سیصد فروند در ژوئن  ١٧١٩شانزده فروند در مارس 
گذاري در  او اشراف فرانسھ را بھ سرمایھ. بھ رھبري ال بھ اوجي رسید كھ درزمان كولبر رسیده بود

كشتزارھاي قھوه و تنباكوي لویزیانا واداشت و سرمایة اجراي طرحھاي آباداني درة رود آركانساس را 
  .السلطنھ خوانده شد ام خانوادگي نایبشھر نیواورلئان تأسیس یافت و بھ ن ١٧١٨در . خود پرداخت

بیشتر درة . با ھمة تالشھاي چندجانبة ال و فیلیپ، طرحھاي اقتصادي فرانسھ در امریكا بھ ثمر نرسیدند
براي اسكان مھاجران فرانسوي در این سرزمین تالش . نخورده مانده بود صورت بیابان دست سیپي بھ میسي

چون معلوم شد كھ . ایكر زمین داده شود ۴۵٠خانوادة مھاجر جھیز و  ال پیشنھاد كرد كھ بھ ھر. بسیار شد
جاذبة معاملھ در سھام بیش از مھاجرت است، زندانیان و آوارگان و روسپیان را بھ لویزیانا فرستادند، و 

. با نیرنگ یا بزور بھ این سرزمین كشاندند) لسكو در رمان پروو مانند مانون(زنان و مردان جوان را 
فرمانھاي ماه مھ . سپردند این قربانیان آنچنان ناچیز و بد بود كھ بسیاري از آنان در راه جان مي خوراك
در خود مستعمرة لویزیانا، ادوات ناقص، نظام اداري . بھ این مھاجرت اجباري ستمگرانھ پایان داد ١٧٢٠

آنچنانكھ (» سیپي يشركت میس«نامطلوب، و شورش و طغیان طرحھاي آباداني را عقیم كردند و درآمد 
امید استخراج . گران بازار سھام فرض كرده بودند را كمتر از آن ساخت كھ معاملھ) خواندند مردم آن را مي

  .طال، یا سنگھاي گرانبھا، نقش برآب شد، ھرچند كھ خود ال نیز چنین رؤیایي را در سر پرورانده بود

گران بھ فراست دریافتند كھ سھام  ركترین معاملھزی. شاید مردم فرانسھ از این مشكالت آگاه شده بودند
اینان با فروش بیدرنگ سھام . شركت بیشترین ارزش خود را یافتھ و اكنون ھنگام فروش آنھا رسیده است

خویش سود بسیار بردند؛ ھزاران تن دیگر كھ چون آنان آزمند بودند ولي اطالعات و وقتشناسي آنان را 
آمیزتر  ، فروش سھام تندتر و رقابت١٧١٩در دسامبر . خود از ھستي افتادند نداشتند، با دیر فروختن سھام

لیور و پرنس  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠در عرض یك ماه، دوك دوبوربون سھام خود را بھ . از خرید آنھا شد
لیور بھ فروش رساندند؛ ال براي حمل طالیي كھ بھ اسكناسھا و سھام پرنس  ١۴‘٠٠٠‘٠٠٠دوكونتي بھ 

 ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠گر پروسي سھام خود را فروخت و با  یك معاملھ. سھ واگن نیازمند بود گرفت بھ تعلق مي
دیگران سھام خود را نقد كردند و با بھاي آن زمین، خانھ، جواھر، و اشیاي . لیور طال بھ میھنش بازگشت

طاق ا«داراني كھ  آن دستھ از سرمایھ. دیگري خریدند كھ ارزش آنھا مبتني بر غرور و نیاز بشر بود
بھ كیفر رسانده بود با تبدیل اسكناسھاي خود بھ طال و انتقال آنھا بھ خارج از فرانسھ انتقام خود » دادگستري
السلطنھ بھ صدور فرمانھایي كھ مردم را از نگاھداري، خرید و فروش، یا  ال با واداشتن نایب. را گرفتند

ساخت دارایي طال و نقرة خود را،  ملزم مي كرد و آنان را صدور فلزات بھادار بھ خارج از كشور منع مي
بسپارند، كوشید از خروج طال از خزانھ جلوگیري » بانك شاھي«لیور بود، بھ  ۵٠٠كھ ارزش آن بیش از 

ھاي مردم درآیند و آنھا را براي یافتن فلزات بھادار مورد كاوش  مأموران بانك مجاز بودند بھ خانھ. كند
ھاي مردم و آسایش آنان  سان بھ خلوت خانھ ھرگز جرئت نكرده بود كھ اینحتي لویي چھاردھم . قرار دھند

  كردند كھ گنجھاي  بھ گفتة سن ـ سیمون، بسیاري از مردم پول خود را با چنان تردستیي پنھان مي. بتازد

  . مردند اختفاي دفینھ را آشكار كنند مي

با پول (لیور  ٩٠٠٠را بھ بھاي براي جلوگیري از كاھش مداوم بھاي سھام، ال حاضر شد ھر سھمي 
اما نشر زیادة اسكناس براي خرید سھام بھاي آن را نیز كاھش داد و بھاي كاالھا افزایش . بخرد) كاغذي

، ترقي كرده ١٧١۶درصد، نسبت بھ  بھاي كاالھا صددرصد و دستمزدھا ھفتادوپنج ١٧٢٠تا ماه مھ . یافت
تورم پول مردم را ھراسان كرده . مي بھ چھل لیور رسیدبود؛ در ماه ژوئیھ، بھاي یك جفت جوراب ابریش

دوك دو ال فورس شمع اندوخت، و . كردند بود؛ مردم براي تبدیل اسكناس و سھام خود بھ كاال شتاب مي
ال براي آنكھ مردم را از تبدیل پول بھ كاال . استره انبارھاي خود را با قھوه و شكالت انباشت/ مارشال د

این خطاي فاحش شاید ). مھ٢١(مي اسكناسھا و سھام شركت را پنجاه درصد كاھش داد باز دارد، بھاي رس
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السلطنة ھراسان بوده باشد كھ فشار دشمنان اشرافي و روحاني ال را بر دوش خود  معلول فشار نایب
  . فیلیپ با پس دادن ھمة سھام خود بھ بانك كوشید بحران را كاھش دھد. كرد احساس مي

در ماه ژوئیھ، بانك ناگزیر شد كھ پرداخت وجھ . انستند مردم را از فروش سھام باز دارنداین تدبیرھا تنو
دارندگان اسكناس بانك را محاصره و . اسكناسھایي كھ بیش از ده فرانك ارزش داشتند را معلق گذارد

معیت در پاریس ج. فریادكشان درخواست كردند كھ بھاي اسكناسھاي آنان بھ طال یا نقره پرداخت شود
اجساد سھ تن از این زنان را مردم خشمگین از . آنچنان انبوه بود كھ ده زن در زیر دست و پا جان سپردند

آمیزشان  مردم كھ معامالت قماري جنون. السلطنھ بر دوش خود گذراندند ھاي اقامتگاه نایب زیر پنچره
دشمنان كوشیدند وي را . شمردند شده بود ال را مسئول ھمة این گرفتاریھا مي» سیستم«موجب فروریختن 

. دستگیر سازند و بكشند؛ ولي چون بر او دست نیافتند، كالسكة او را در حیاط پالھ روایال درھم شكستند
پندارند كھ  دانند و مي درپي نشان دادند كھ خویشتن را قرباني نیرنگھاي مالي مي مردم با شورشھاي پي

فیلیپ . ھا بھ دشمنان ال پیوست پارلمان ھم در این حملھ. اند طبقات توانگر بھ زیان آنان سود اندوختھ
  .مردم بھ دفاع از پارلمان برخاستند). ژوئیھ ٢٠(اعضاي پارلمان را بھ پونتواز تبعید كرد 

لیور و  ٢٠٠٠لیور رسیده بود، بھ  ١٢‘٠٠٠، كھ روزي بھ »سیپي شركت میسي«در ماه اوت، بھاي سھام 
در ماه اكتبر این خبر درز كرد ـ و دھان بھ دھان . اصلي خود كاھش یافت دھم ارزش بھاي اسكناس بھ یك

 ٣‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠اسكناسھایي بھ ارزش اسمي » بانك شاھي«السلطنھ ھنگام رونق كار  گشت ـ كھ نایب
در ھمان ھنگام، یكي . ھاي خود بخشیده است فرانك از آن بیرون كشیده و بیشتر آن را بھ دوستان و معشوقھ

شركت «ارزش سھام . وقداران بانك با مقدار زیادي طال، كھ از بانك ربوده بود، بھ پروس گریختاز صند
السلطنھ بانك را برچید، ال را از كار بركنار  در ماه دسامبر نایب. لیور كاھش یافت ٢٠٠بھ » سیپي میسي

  ساخت، و پارلمان را
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  )بتمان آرشیو(ھنري فیلدینگ : حكاكي بر روي طرح ویلیام ھوگارث

» شركت ھند«او اندوختة شخصي خود را بھ . ھمان ماه، ال با فرزندش از فرانسھ رفت ١۴در . فراخواند
او براي خود پولي در خارج . سپرده، و خویشان را در سرنوشت دیگر سھامداران شریك ساختھ بود

در بروكسل . گفت ترك ميارزش فرانسھ را  لیور پول و چند قطعھ جواھر كم ٢۵٠٠اكنون با . نیندوختھ بود
پطر از او خواستھ بود كھ بھ روسیھ برود و سرپرست مالیة آن . اي از پطر كبیر دریافت داشت دعوتنامھ

ال این دعوت را نپذیرفت، بھ ونیز رفت، زن و دخترش در اینجا بدو پیوستند، و سرانجام در . كشور شود
  .فروبستبا گمنامي و تنگدستي در این شھر چشم از جھان  ١٧٢٩

ھرگاه آزمندي باور ناكردني . اصولي كھ ال بانكش را بر پایة آن نھاد از لحاظ نظري درست بود
توانست اقتصاد فرانسھ را رونق بخشد  السلطنھ نبود، این اصول مي گران و اسراف و ولخرجي نایب معاملھ

لوم شد كھ او بھ سود چون بھ حساب ال رسیدگي كردند، مع. و بھ پرداخت وامھاي خود توانایش سازد
كساني كھ اسكناس و : اقتصاد فرانسھ در ظاھر موقتًا دچار ركود شده بود. خویش حسابسازي نكرده است

كردند؛ پول از گردش بازمانده بود؛ صنعت مختل  سھام در دست داشتند پرداخت ناممكني را مطالبھ مي
. نیروي خرید را از مردم بازستانده بودگشتھ و بازرگاني خارجي از رونق افتاده بود؛ و گراني كاال 

آنھا ھمة . السلطنھ براي آنكھ بھ این وضع آشفتھ سروسامان دھد، از برادران پاري یاري جست نایب
مردم . اسكناسھا را از شانزده تا نودوپنج درصد بھ زیان دارندگان این اسناد، از محل درآمد ملي، خریدند

  .یي بھ این ورشكستگي واقعي تن در دادندكھ دیگ خشمشان سررفتھ بود، باشكیبا

كشاورزي فرانسھ با استفاده از گراني محصول و كاھش . این سقوط و فروپاشي نتایج مثبتي نیز داشت
صنعت فرانسھ، كھ موقتًا دچار ركود شده بود، در نتیجة ارزاني بھرة . ارزش پول از این بحران سود برد
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. موقع اجرا نھاده شدند در ھمھ جا طرحھاي اقتصادي تازه بھ .وام و گراني محصول دوباره رونق گرفت
بازرگاني خارجي، پس از رفع بحران، رونق و گرمي . كاھش عوارض داخلي بازرگاني را رونق بخشید

طبقة متوسط، كھ سودجویي برایش امري طبیعي و ضروري بود، از این بحران آسیب . خود را بازیافت
اشراف با پرداخت دیون . گذاران فزوني یافت شماره و نیروي سرمایھ. آمدنادیده و گسترش یافتھ بیرون 

خود بھ پول ارزان سود فراوان بردند، ولي در تب معامالت سھام، با نشان دادن آز و شھوتي كھ در ھر 
فراموشي  السلطنھ با بھ نایب. قدر پر ھنگامھ است، آبرو و حیثیت خویش را برباد دادند طبقة دیگر ھمان

جاگیر، لكة ننگي  دن تعھدات مالي خویش، و با زندگي آسوده و پرتجمل خود در میان مصیبت ھمھسپر
براي از میان بردن مفاسدي كھ ال با خو دادن مردم بھ «گیر گمنامي شكوه كرد كھ  خرده. بردامن خود نھاد

كار جسماني، و با  تجمل و آسایش، با ناخشنود ساختن آنان از وضع خود، با افزایش دادن بھاي خوراك و
ولي ھمین روح سوداگري، ھمچنانكھ . وران بھ سودجویي رایج ساخت قرنھا وقت الزم است واداشتن پیشھ

  اخالق فرانسویان را تباه ساخت و بھ پستي كشاند، اقتصاد و

دان السلطنھ توانست با وج اقتصاد فرانسھ چنان بھبود یافت كھ نایب ١٧٢٢تا . اندیشة آنان را تحرك بخشید
ھاي پیشین حكمراني مالیم و زناكاریھاي فراوان خود را از سر  آسوده بھ كار ادارة كشور بازگردد و شیوه

  .گیرد

IV السلطنھ ـ نایب  

آدم بھتر است مھربان باشد تا اینكھ «. مادر آلمانیش بھ وي ھشدار داده بود كھ جلوي مھرباني خود را بگیرد
مطمئنًا ھر كسي . خشن؛ ولي دادگري، ھم مستلزم پاداش دادن است و ھم متضمن تنبیھ و بھ كیفر رسانیدن

فرانسویان كسي را كھ آنان را از كھ فرانسویان را از خود نترساند، بزودي از آنان خواھد ترسید؛ زیرا 
ھاي مونتني الھام گرفتھ بود آزادیخواھي انگلیسیان را  فیلیپ كھ از اندیشھ» .شمارند خود نترساند خوار مي

گفت كھ دوست دارد رعایایش كوركورانھ از او فرمان نبرند، بلكھ آنچنان  ستود و از روي خوشبیني مي مي
او با ترك ورساي و منزل كردن در پالھ . خود را برایشان توضیح دھدھوشمند باشند كھ او دالیل قوانین 

از تشریفات درباري بیزار بود و از آنھا چشم . روایال، واقع در قلب پاریس، روح رژیم خود را نشان داد
تر زیست كند، اقامتگاه وي را از ورساي بھ دژي در حومة ونسن انتقال  براي آنكھ شاه جوان آسوده. پوشید

گاه نخواست شاه را مسموم كند، ھمواره با او مھربان بود و  برخالف آنچھ شایع بود، فیلیپ ھیچ. داد
لویي پانزدھم در سراسر عمر توجھات بیدریغ . داشت فرمانبرداري خود را از او، چنانكھ باید، ابراز مي

  . یاد داشت شناسي بھ السلطنھ را با حق نایب

را بھ خاك سپردند، فیلیپ ھمة زندانیان باستیل را، جز زندانیاني كھ بھ دو روز پس از آنكھ لویي چھاردھم 
ھاي  نامھ«صدھا تن از این زندانیان را شاه پیشین با . جامعھ خیانت كرده بودند، از زندان آزاد ساخت

بسیاري از آنان یسوعیاني بودند كھ گناھي جز ناسازگاري خویش با . خود بھ زندان افكنده بود» مھر سربھ
كس، و حتي خودشان، علتش را  قدر در زندان مانده بودند كھ ھیچ سایرین آن. معتقدات دیني جامعھ نداشتند

وپنج سال از عمر خود را در زندان گذرانده بود نھ محاكمھ كرده، و  یكي از زندانیان را كھ سي. دانست نمي
زندان آزاد گشت، از آزادي بھتزده شد؛ او چون در پیري از . نھ با دلیل زنداني شدن خود آشنا ساختھ بودند

بھ خواھش او، وي را بھ زندان بازگردانیدند كھ . شناخت و یك پول سیاه ھم نداشت كسي را در پاریس نمي
  .تا پایان عمر در زندان بماند

. كرد، از پاریس تبعید شد میشل لوتلیھ، كشیش اقرارنیوش شاه پیشین، كھ ژانسنیستھا را تعقیب و آزار مي
او گروھھاي . ھاي عقیدتي پایان دھند السلطنھ بھ جناحھاي مخالف كلیسا توصیھ كرد كھ بھ مناقشھ ایبن

وي بر آن بود كھ . گرفت و چند تن از پروتستانھا را بھ مقامات اداري گماشت مخفي پروتستان را نادیده مي
  را زنده كند، ولي یسوعیان و ژانسنیستھا» فرمان نانت«
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اري ھمداستان شدند و وزیر او، دوبوا، كھ در آرزوي رسیدن بھ كاله كاردینالي ھیچ در تحریم آن رواد
عدالتي كھ ھر دو جناح كلیسا از » «.گذاشت، وي را از این كار باز داشت اي را فرو نمي نیرنگ و دسیسھ

او عقیدة . ودالسلطنھ قبل از ولتر ولتري ب نایب» .داشتند بھ مدد فلسفھ نصیب آنان شد پروتستانھا دریغ مي
دیني روشني نداشت؛ در زمان لویي چھاردھم پرھیزكار، كتاب رابلھ را در كلیسا خوانده بود؛ او اكنون بھ 

عنوان كتابھایي كھ  ولتر، فونتنل، و مونتسكیو اجازه داد كتابھایي منتشر سازند كھ نشر آنھا تا چندسال قبل بھ
  . اندازند ممنوع بود مسیحیت را بھ خطر مي

پ از نظر سیاسي، و حتي ھنگامي كھ ولتر را روانة باستیل كرد، فرمانروایي روشنفكر و آزادیخواه فیلی
داد، منادي  میشلھ مالیمت و صداقت وي را، ھنگامي كھ فرمانھاي خود را براي مردم توضیح مي. بود

السلطنھ،  ایبافراد شایستھ را، بدون درنظر گرفتن خصومتشان با ن. دانستھ است ١٧٨٩» مجلس مؤسسان«
السلطنھ را بھ  را بھ مردي سپرده بودند كھ روزي نایب» شوراي مالي«بھ مناصب دولتي گماشتند؛ ریاست 

ماند؛ تا  طلب بود، تا ساعت پنج بعدازظھر پارسا و پرھیزگار مي فیلیپ، كھ طبعًا لذت. كرد مرگ تھدید مي
ھاي كشوري و پذیرایي وزیران، اعضاي ھمة وقت خود را بھ كار«این ھنگام، بھ گفتة سن ـ سیمون، 
خورد، مگر بین ساعت دو و سھ كھ  داشت؛ در طول روز خوراك نمي شوراھا، و دیگران مصروف مي

نزدیكي و صمیمیت وي با … . در این وقت ھمھ كس حق داشتند بھ اطاق وي درآیند. خورد شكالت مي
در «: ولتر گفتھ است» .كردند استفاده مي مردم ھمھ را سخت خشنود ساختھ بود، ولي بسیاري از آن سوء

اورلئان در بیباكي، نیكدلي، صراحت لھجھ، / خانوادة ھانري چھارم ـ یعني در میان بوربونھا ـ فیلیپ د
خوشدلي، خوشخویي، نزدیكي بھ مردم، و فھمي كھ بھتر پرورش یافتھ بود، از ھر كس بھ آن پادشاه 

است، و داوري خردمندانة خویش وزیران فرانسھ و سفیران فیلیپ با وسعت دانش، فر» .نزدیكتر بود
با اینھمھ، از ضعف فیلسوفان بر كنار نبود و بھ یاري اندیشة تواناي خویش . ساخت خارجي را مبھوت مي

شد و اجراي عمل قطعي پس  پرداخت كھ اوقاتش صرف بحث مي چندان بھ جوانب چندگانة قضایا مي
  .افتاد مي

. نمود ناپذیر مي آزادیخواه بود، ھرگونھ كاھش اختیارات سنتي مقام شاھي برایش تحمل فیلیپ، با آنكھ مردي
اي از  ھنگامي كھ پارلمان، با استفاده از حق اعتراضي كھ فیلیپ بدان وعده داده بود، از تصویب پاره

از زد، سر ب) بھ این معني كھ آنھا را در زمرة قوانین بھ رسمیت شناختة كشور جا دھد(فرمانھاي وي 
در این مجمع، شاه بر ). ١٧١٨اوت  ٢۵(فراخواند » بستر عدالت«فیلیپ پارلمان را بھ مجمع معروف بھ 

. داوري نشست و، با استفاده از اختیارات خویش، یك فرمان شاھي را بھ تصویب رساند» بستر«
. پیاده رھسپار تویلري شدندھاي ارغواني ھیئتي موقر بدانھا داده بودند،  وسھ تن نماینده، كھ جامھ صدوپنجاه

  السلطنھ را تصویب كنند و آنھا نیز شاه جوان، بھ راھنمائي فیلیپ، بھ آنان فرمان داد كھ فرمانھاي نایب

السلطنھ ھمچنان  ھاي خود، با نایب چون دوك و دوشس دومن در شورا، و بھ وسیلة دسیسھ. اطاعت كردند
ھاي در باري را از مقام شاھزادگي  و این حرامزاده نمودند، فیلیپ فرصت را غنیمت شمرد مخالفت مي
ترین كار  دوكھاي قانوني بھ خشنودي دوك دو سن ـ سیمون، كھ این اقدام را برجستھ. محروم كرد

ھاي خود از آن چون بھترین خاطرة خویش یاد كرده است، برتري و حقوق  السلطنھ شمرده و در تذكره نایب
  .پیشین خود را بازیافتند

نویس را برآن داشت كھ  دومن، كھ حاضر نبود بھ شكست تن دھد، با صرف پول، چند ھجویھ دوشس
ام،  السلطنھ این نیشھا را بھ استثناي فیلیپیكھا و چیزھایي كھ دیده نایب. السلطنھ را بھ باد ھجو گیرند نایب

، ١٧١٨در دسامبر  .منتسب بھ ولتر، با شكیبایي و بردباري قدیس سباستیانوس تحمل كرد و نادیده گرفت
وزیر اسپانیا، و با كاردینال ملكیور دوپولینیاك  دومن با چالماره، سفیر اسپانیا، با آلبروني، نخست دوشس

بر تخت شاھي فرانسھ با . براي برانداختن فیلیپ از نیابت سلطنت و نشاندن فیلیپ پنجم، پادشاه اسپانیا
شد، سفیر اسپانیا از فرانسھ اخراج شد و دوك و این توطئھ كشف . دومن توطئھ كرد وزیري دوك نخست

. دوك ادعا كرد كھ از توطئھ آگاه نبوده است. در زندانھاي جداگانھ زنداني شدند ١٧٢١دوشس دومن تا 
  .ھاي خود را از سر گرفت دوشس بھ دربارش، در سو، بازگشت و دسیسھ

pymansetareh@yahoo.com



اي اصالحات مالیم  ت خویش بھ پارهدر خالل این گرفتاریھا، فیلیپ در حدود عرف و عادت و خوي و سیر
در زمان تصدي كوتاه او بیش از دوران فرمانروایي لویي چھاردھم، كھ نیم قرن بھ طول . دست زد

او با رھا ساختن مارلي و ورساي، و با كاھش دادن تعداد كارمندان دربار میلیونھا . انجامید، راه ساختھ شد
جویانھ و مالیم مالیاتھا و  آوري صرفھ ي ال، بھ صورت جمعبسیاري از نوآوریھا. جویي كرد فرانك صرفھ

بندي  فیلیپ بھ اندیشة درجھ. بركناري تحصیلداران مالیاتي متھم بھ فساد و تباھي، ھمچنان پایدار ماندند
مالیات بردرآمد بود و آن را در نورماندي، پاریس، و الروشل آزمایش كرد؛ ولي مرگ زودرس او 

فیلیپ با ھمة توانایي خود كوشید فرانسھ را از جنگ دور نگاه . زمینھ عقیم نمود اقدامات وي را در این
دارد؛ ھزاران تن از سپاھیان را از حالت بسیج درآورد و در اراضي كشت نشده نشاند و باقي را، بھ جاي 

تابخانة ك«با نظربلندي درھاي دانشگاه پاریس و . ھا جاداد آنكھ در میان مردم منزل دھد، در سربازخانھ
با . پرداخت را برایگان بھ روي دانشجویان شایستھ گشود؛ شھریة این دانشجویان را دولت مي» شاھي

آكادمي شاھي «، و »ھا و ادبیات آكادمي شاھي كتیبھ«، »آكادمي شاھي علوم«بودجة دولت بھ حمایت از 
و ھنرھاي صنعتي، بھ نشر آثار علمي كمك مالي كرد؛ براي پیشبرد اختراعات . پرداخت» معماري

براي تشویق دانشوران، پژوھشگران، و ھنرمندان، . را در لوور تأسیس كرد» آكادمي فنون مكانیكي«
داد و با عالقة بسیار با آنان دربارة كار و  پرداخت، آنان را در كاخھاي شاھي جا مي مستمري بھ آنان مي

  صالحات وي اقدامات و ا. نشست ھاي گوناگونشان بھ بحث و گفتگو مي حرفھ

  . السلطنھ عقیم ماندند و تمامًا بھ ثمر نرسیدند عیوب جسمي و اخالقي خود نایب

انگیز تاریخ فرانسھ این است كھ مردي با آن ھمھ فضایل فكري و قلبي را ھرزگي  یكي از تراژدیھاي غم
، و در نزد وي كھ فرزند مردي مبتال بھ انحراف جنسي بود. طبقھ و زمانش بھ آلودگي و سستي كشانید

پرستي موجودي تقریبًا عاري از ھرگونھ  اي تحصیل كرد، در ھواوھوس و شھوت روحاني ھرزه
توانست بدون اصول اخالقي صاحب فضیلتي  ھرگاه كسي مي«: گفت دوكلو مي. بار آمد خویشتنداري بھ

ویي كرده بود و وي، كھ بھ اجبار با دختر نامشروع لویي چھاردھم زناش» .شد شود، او ھم صاحب آنھا مي
ھاي  در نزد ھمسرش از عشق و آسایش محروم بود، بھ میگساري پناه برد و آنچنان خویشتن را با معشوقھ

. درپي سرگرم ساخت كھ ھیچ فرمانروایي، جز در حرمسراھاي جھان اسالم، بھ پایش نرسیده است پي
كرد؛ اینان ثروت ھنگفتي  انتخاب مينامید  مي» شھوترانان«دوستان مردش را از میان عیاشاني كھ آنھا را 

انگیز  ھایشان را با آثار ھنري گرانبھا و اشیاي ھوس كردند و خانھ در راه خوشگذراني جنسي خرج مي
فیلیپ در پالھ روایال، یا در ویالي خود در سن ـ كلو، بھ دوستانش ـ كھ بیشتر نجباي جوان . آراستند مي

شدند ـ در صرف  ، چون لردسترو لردستنپ، در میان آنان دیده ميبودند و چند تن انگلیسي تربیت شده نیز
در اینجا زنان بافرھنگي، چون مادام دو دفان، با زنان بازیگر و خواننده و . پیوست مي» شامھاي دوستانھ« 

سن ـ سیمون، شاید با . پردازي آن مردان را برانگیزند گویي و نكتھ آمیختند تا ذوق لطیفھ ھا در مي معشوقھ
  :كند نمایي، این انجمنھا را چنین توصیف مي قدسم

در این ضیافتھا خوي و سیرت ھركسي، از وزیر گرفتھ تا سوگلي، با چنان آزادیي كھ چیزي جز ھرزگي 
داستان زنبازیھاي گذشتھ و حال شھر و دربار، ھمة . شد گسیختھ نبود، بھ معرض نمایش گذارده مي لجام

ماند؛  ریختند؛ ھیچ كس جا نمي و سخنان پوچ ولغو از دھانھا بیرون مي داستانھاي كھن، دعواھا، شوخیھا،
ریخت؛ ولي بندرت این سخنان  دل داشت، چون دیگران، بیرون مي اورلئان نیز آنچھ را بھ/ موسیو دوك د
شدند، بیدریغ سخنان  كردند، متورم مي گساري مي توانستند باده اینان چندان كھ مي. بخشیدند در او اثر مي

شدند و  پس از آنكھ سرمست مي. كردند راندند، و در توھین بھ مقدسات با ھم رقابت مي اپاك بر زبان مين
  . رفتند تا فردا باز ھمین زندگي را ازسر گیرند كردند، بھ خواب مي غوغاي بسیاري مي

، ولي جاي كشاند اي بھ آغوشي دیگر مي السلطنھ، وي را ھردم از آغوش معشوقھ روح سركش و ناآرام نایب
ھاي  نوكران، و حتي دوستانش، معشوقھ. شدند تا نوبتشان دوباره فرارسد پرداختگان منتظر فرصت مي

زنان سرشناسي چون كنتس دو پارابر، ماجراجویاني چون مادام دو تانسن، . آوردند اي براي او مي تازه
اصیلزادگي و زیبایي و «كھ (ابران ھاي كامل زیبایي مانند مادام دو س خوانندگان و رقاصان اپرا، و نمونھ
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خویشتن را بھ خاطر افسون مقام ) فریفت ـ سیمون را مي حتي مرد با فضیلتي چون سن» بیھمتایي پیكر او
  السلطنھ  پادشاھي، و براي مقرري، كمكھاي مالي، و جواھر بھ آغوش نایب

احتیاط بود، ھرگز بھ این  قت و بيبا آنكھ مردي بید. بخشید خزانة خالي كشور، ھدایاي بسیاري بھ آنان مي
داد كھ اسرار دولتي را از او بیرون بكشند، یا دربارة مسائل كشور با او سخن گویند؛ چون  زنان اجازه نمي

السلطنھ وادارش كرد كھ بھ آینھ نگاه كند، و سپس  مادام دو سابران در این باره از او پرسشي كرد، نایب
اندكي » .خواھد رة زیبایي دربارة كار صحبت كرد؟ من كھ اصال دلم نميتوان با چنین چھ آیا مي«: پرسید

  .بعد، فیلیپ از او نیز دل بركند

رفت، و سرزنشھاي  ورزید، روزي دوبار بھ دیدنش مي ولي ھمین مرد ھوسران بھ مادرش مھر مي
آورد، و  ميجا  ھمسرش را دوست نداشت، ولي حرمت وي را بھ. نمود اندوھبار وي را بر خود ھموار مي

فرزندانش را دوست داشت، و چون جوانترین دخترش راه . فرصت یافت كھ از او داراي پنج فرزند شود
خانھ را در پیش گرفت، اندوھناك گشت، روزي نبود كھ در كاخ لوكزامبورگ از دختر بزرگش، كھ  راھبھ

  .زندگي او نیز تقریبًا چون زندگي خودش پراز غم و بدنامي بود، دیدن نكند

. دوبري وضعي پیدا كرد كھ ھمیشھ بین جنگ و متاركھ در نوسان بود زناشویي این زن با شارل، دوك
شوھرش را در آغوش زني دیگر گرفت، حاضر شد كھ در برابر بیوفاییھاي او مخالفتي   ھنگامي كھ مچ

آنھا «: وده استنگاري معاصر افز نشان ندھد، بھ شرط آنكھ او نیز از بیوفاییھاي وي چشم پوشد؛ واقعھ
و از فرزندان یك خاندان » آقاي شاھدباز«وي، كھ نوادة دختري » .تعھد كردند كھ یكدیگر را حمایت كنند

باواریایي بود كھ خون آغشتھ بھ جنون در رگھایش جریان داشت، ثبات روحي و اصول اخالقي را فراتر 
شد ھمة  زد و باعث مي وي را دامن ميدید؛ آگاھي وي بھ گناھانش آتش طبع مغرور  از توانایي خود مي

اي در  ونسب خویش، چون ملكھ او، با استفاده از اصل. شوند بھ ھراس افتند كساني كھ وارد زندگیش مي
پس . زیست كردند، مي تن در آن خدمت مي ٨٠٠گشت و در كاخ باشكوه لوكزامبورگ، كھ گاھي  پاریس مي

با میگساري و شھوتراني، زبان ناپاك، و . برگزیداز مرگ شوھرش عشاق بسیاري بتناوب براي خود 
كرد؛ و گاه و بیگاه، بتناوب، تقوایي ناگھاني و زودگذر وارد  آمیز ھمھ را از خود بیزار مي غروري اھانت
  . شد اش بھ دین مي حمالت شكاكانھ

در ھوش . ورزیده است گویا ھرگز كسي را چون پدر دوست نداشتھ و پدرش نیز بھ كسي چون او مھر نمي
گویي و اصول اخالقي شبیھ پدر بود، و زیبایي او در زمان جواني با زیبایي  و حساسیت و بذلھ

سازان پاریس، كھ نھ وجدان داشتند و نھ قانون  شایعھ. كرد ھاي پدر برابري مي ترین معشوقھ برگزیده
السلطنھ با ھر سھ دخترش  گفتند كھ نایب برخي مي. شناختند، پدر و دختر را بھ ھمخوابگي متھم كردند مي

سن ـ سیمون، كھ از ھر . دو من پراكنده بود اي از این شایعات را شاید محفل مادام پاره. ھمبستر شده است
كسي بھ آنان نزدیكتر بود، این شایعات را از سختدلي فرومایگان دانستھ است؛ فیلیپ ھرگز بھ خود زحمت 

ھاي  ورزید و نھ دختر بھ معشوقھ بھ عشاق دخترش رشك مي ولي نھ او. نداد كھ این شایعات را تكذیب كند
  او؛ و از اینجا 

  . رفتھ است پیداست كھ عشق آنان از مھر و عاطفة پدر و فرزندي فراتر نمي

او با مردانگي . تنھا یك مرد توانست او را از پدر جدا سازد؛ و او سروان ریون، افسر نگھبان كاخ او، بود
با تني چند از  ١٧١٩السلطنھ در  دختر نایب. را مجذوب و بردة خود ساخت السلطنھ خویش دختر نایب

اندكي بعد، سروان پنھاني با او . مالزمانش در لوكزامبورگ عزلت گزید تا دختر سروان را بھ دنیا آورد
از پدرش درخواست كرد كھ اجازة اعالم این زناشویي را بھ او بدھد؛ پدر خودداري كرد؛ و . زناشویي كرد

دختر بیمار شد، از مواظبت خود اھمال ورزید، بھ سختي . ین عشق سرانجام بھ آزردگي سخت مبدل گشتا
ژوئیة  ٢١(وچھارسالگي، از مسھلي كھ پزشك بدو خورانده بود، درگذشت  تب كرد، و سرانجام در بیست

قفي حاضر نشد ھیچ اس. كالبدشكافي نشان داد كھ ناھنجاریھایي در ساختمان مغزي او بوده است). ١٧١٩
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براي او آیین تدفین برپا كند؛ راھبان سن ـ دني با بھ خاك سپردن وي در مقبرة شاھي كلیساي دیر خود، 
السلطنھ را سپاسگزار ساختند؛ مادرش از مرگ دختر خرسند شد، و پدر نیز خویشتن را در خالء  نایب

  .قدرت مدفون كرد

V ـ جامعة فرانسھ در دوران نیابت سلطنت  

، تجمع مردم در )١۶٨۵(تازمان الغاي آن ) ١۵٩٨(» فرمان نانت«ثروت فرانسھ از ھنگام صدور  افزایش
ھاي ژانسنیستھا اشراف این كشور را،  شھرھا، و تزلزل معتقدات دیني مردم پس از جنگھاي دیني و ستیزه

زناشویي شاه . داعتنا ساختھ بو چون لویي چھاردھم در نخستین سالھاي فرمانرواییش، بھ اصول اخالقي بي
، گرایش او بھ تكگاني و پاكدامني، و اثر ھشیاركنندة مصایب نظامي وضع )١۶٨۵(با مادام دومنتنون 

كم از حیث ظاھر دیگرگون نمود؛ روحانیان با اصالح خویش كلیسا را در طول یك نسل  دربار وي را دست
گماشتھ بودند، و مردم خوشگذران آزاداندیشان خود بھ سانسور انتشاراتشان ھمت . از ضعف بازداشتند

كار جاي خود را بھ  ولي پس از آنكھ شاه سختگیر و توبھ. داشتند عیاشیھاي خود را از نظر مردم پنھان مي
السلطنة شكاك، شھوتران و روادار سپرد، این محدودیتھا از میان رفت و غرایز واپسزده و سركش،  نایب

متعاقب چیرگي یك نسل پیرایشگر پیش » شت خاندان استوارتبازگ«ھمچنانكھ در جامعة انگلستان دوران 
اكنون فساد اخالق . آمده بود، چون موجي از بیدیني، عصیان جنسي، و ارضاي نفس سربھ طغیان نھادند

  » .صورت نوعي آدابداني درآمد ھرزگي بھ«نشان آزادگي و خردمندي بود؛ 

تازد، و حتي پیش از آنكھ ولتر نیش قلم خود را متوجھ المعارف بر آن ب مسیحیت از سالھا قبل از آنكھ دایرة
گرایان در پاریس زبان بھ  از فزوني ماده ١٧١٧دوپویي در . آن سازد، روبھ سستي و انحطاط نھاده بود

  خدانشناسي اكنون«: نوشت ١٧١٨ماسیون در . شكایت گشود

دھد كھ بھ  مردم گمنام امكان ميخدانشناسي بھ … . مایة فخر و تشخص و وسیلة تقرب بھ بزرگان شده است
باور «: نوشت ١٧٢٢مادر ھمین فرمانروا، اندكي قبل از مرگ خود، در » .فرمانرواي مردم نزدیك شوند

كنم كھ در پاریس، چھ در میان روحانیان و چھ مردم عادي، صد نفر داراي ایمان مسیحي راستین و  نمي
معدودي از جوانان بھ فكر » .ھراسان كرده استمؤمن بھ منجي ما عیسي مسیح باشند؛ این وضع مرا 

. آوردند افتادند؛ بیشتر آنان بھ الحاد، كھ ایمنتر بود، روي مي گروش از آیین كاتولیك بھ آیین پروتستان مي
  .ایمان شده بود ، میعادگاه ھوشمندان بي»پرستشگاه«ھاي پروكوپ و گرادو، چون  كافھ

از اصول اخالقي روگردان كرده بود، فقر نیز بھ ھمدستي طبع  ھمچنانكھ بیدیني طبقات باالي جامعھ را
الكرواي دانشمند حساب كرد كھ . سركش بشر در میان طبقات فرودست پاریس آشوب اخالقي پدید آورد

توان چنین  و مي» .باشند ششم مردم افرادي خطرناك، گدا، ولگرد، و فریبكار از ھمھ نوع مي شاید یك«
میان شھرنشینان تنگدست، ھمچنانكھ میان مردم توانگر، از سختي كارھاي پنداشت كھ زناكاري در 

بري در پاریس گرفتھ تا راھزني در خارج از شھرھا، رواج یافتھ  جرایم، از جیب. كاست توانفرسایشان مي
توانست از جنایت جلوگیري كند، و گاھي  پاریس داراي نیروي منظم پلیس بود، ولي این نیرو نمي. بودند
موفق شد كھ  ١٧٢١وزارت جنگ سرانجام در . كرد ود را با گرفتن سھمي از غنایم خشنود ميھم خ

فرانسھ را دستگیر، و پانصد تن از اعضاي پراكندة دستة وي را، كھ راھھاي كشور را  شپرد جك، كارتوش
تنھا روستاییان و طبقات متوسط نگھبان ثبات اخالقي . حتي براي پادشاھان ناامن ساختھ بودند، تبعید كند

  .فرانسھ بودند

ھایي كھ از طرف  و آبھداران،  ولي اشراف پاریس، طبقات متوسط شھرنشین، اصحاب ھنر و ادب، سرمایھ
از مسیحیت تنھا روزھاي . رسید گویا احكام اخالقي را بكلي از یاد برده بودند پاپ عوایدي بھ آنھا مي

اي كھ براي حفظ میراث خانواده پدید آمده بود  قانون دوگانھ. كردند یكشنبھ و ھنگام اجتماع در كلیسا یاد مي
شمرد، در جاھایي چون پاریس و ورساي بھ فراموشي  د ميو بیوفایي زن را گناھي بدتر از بیوفایي مر
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شمار  سپرده شد؛ در اینجا، زني كھ خویشتن را تنھا بھ شوھرش سپرده بود یادگار روزگاران گذشتھ بھ
زناشویي تنھا وسیلة حفظ خاندان، نام، و . كرد كندن با مرد ھمچشمي مي بستن و دل زن در دل. آمد مي

در قرون وسطي . از آن، رسوم عصر و طبقھ خواستار وفاداري از زن و مرد نبوددارایي آن بود و، فراتر 
اكنون، نھ عشق و . ساخت مند مي شمردند كھ مرد و زن را بھ یكدیگر عالقھ اي مي زناشویي را وسیلھ

  دلدادگي بھ زناشویي

عشق تظاھر انجامید و نھ زناشویي بھ عشق و دلدادگي؛ حتي ھنگام ارتكاب زنا، كسي چندان بھ  مي
با وجود این، مردان و زنان پاكدامن و باوفایي بودند كھ چون ستارگان فروزان در آسمان تیره . كرد نمي
درخشیدند؛ از آن جملھ بودند دوك و دوشس دو سن ـ سیمون، كنت و كنتس دوتولوز، موسیو و مادام  مي

،زنان بیپرواي بسیاري چون بھ مقام دولوین، موسیو و مادام دوپونشارترن، و موسیو و مادام دوبل ـ ایل
سر آمد،  مادر بزرگي رسیدند، پاكدامني پیشھ ساختند؛ و برخي دیگر چون دوران زیبایي و فریبندگي آنان بھ

  .ھاي راحت كناره گرفتند و بھ پخش خیرات و خردمندي پرداختند در صومعھ

وسھ سالگي از  وي در سي. دوتانسن بودیكي از بیپرواترین زنان دوران نیابت سلطنت، كلودین آلكساندرین 
براي این كار عذرھایي . كننده در سراشیب فسق و فجور افتاد خانھ بیرون، و با سرعتي گیج راھبھ

گري ھوسران، و خود او  اي موفق و رئیس پارلمان گرونوبل بود، مادرش عشوه پدرش زنباره: تراشید مي
تنھا خواھر بزرگش مادام دوگرولھ اندكي پاكدامنتر بود؛  .از زیبایي و فریبندگي پرخریدارش آگاھي داشت

جوان و زیبا بودم؛ مردان بھ من «: وي در بستر مرگ، بھ سن ھشتاد و ھفت سالگي، چنین اقرار نمود
پیر، برادر بزرگ » .كردم؛ باقي را خودتان حدس بزنید گفتند و من نیز گفتة آنان را باور مي چنین مي

كرد و، بعد از گذار از زنان بسیار، بھ كاردینالي رسید و مسئول حوزة اسقف كلودین، روحانیت پیشھ 
اي در  پدر كلودین، براي آنكھ متحمل ھزینة جھیز عروسي نشود، وي را بھ صومعھ. نشین لیون شد اعظم

ودو  ، در سي١٧١٣در . در آنجا، وي شانزده سال تقدس و پاكدامني اجباري پیشھ ساخت. مونفلوري فرستاد
آالمبر / لگي، از صومعھ گریخت و در اطاق شوالیھ دتوش، افسر توپخانھ، پنھان شد و با كمك او مادر دسا

المعارف خواھد شد، وي را در  غافل از آنكھ روزي این كودك از اصحاب دایرة). ١٧١٧(فیلسوف شد 
رنھ دو و  نگبروگ، و مارككلودین از مثیو پرایر، لردبالی. رون نھاد پاریس بر پلكان كلیساي سن ـ ژان ـ لوـ

اي شده بود ـ خویشتن را  آرژانسون دل ربود و سپس ـ بنا بھ قولي، پس از آنكھ مدل مجسمة برھنھ/ وایھ د
ماندنش در آنجا دیري نپایید؛ كوشید تا دلربایي خویش را وسیلة تحصیل درآمد . السلطنھ افكند بھ آغوش نایب

بدو گفت از زني كھ در رختخواب از كار حرف بزند بیزار  فیلیپ. كلیسایي براي برادر محبوبش سازد
وجور نمود و سپس قلب  كلودین خود را جمع. است؛ دستور داد كھ درھاي منزلش را بھ روي او ببندند

  .باز ھم از این زن سخن خواھیم گفت. دوبوا را مسخر كرد

ي را، كھ ھمان گردآوردن در خالل این آشوب اخالقي، برخي از زنان پاریس فضیلت برجستة فرانسو
ترین جمع پایتخت در  آراستھ. دادند سرشناسان، روشنفكران، و زیبارویان در سالونھایشان بود، ادامھ مي

سیاستمداران، كارشناسان امور مالي، و شاعران ـ فونتنل در . آمد بناي شكوھمند ھتل دوسولي گرد مي
سالھاي بیپرواي میان بیست و سي سالگي ـ بھ آنجا سالھاي خاموش میان شصت و ھفتاد سالگي، و ولتر در 

  گروه دیگري، كھ. رفتند مي

ساژ در یك لحظة خشمگین نام آن را جاویدان ساختھ است، گرد  آسانگزارتر بود، در ھتل دوبویون، كھ لو
 .لو ساژ كھ براي خواندن نمایشنامة خود توركاره، بھ اینجا دعوت شده بود یك ساعت دیر رسید. آمد مي

لو ساژ پاسخ .»یك ساعت وقت ما را تلف كردي«: دوشس دوبویون با تبختر سرزنشش كرد و بدو گفت
قبال از سالون دوشس دومن » .دو برابر آن را بھ شما پس خواھم داد، و بیدرنگ خانھ را ترك گفت«: گفت

ة دوشس بود، و در كوردیھ دولونھ، كھ بعدًا بارون دوستال شد، ندیم مارگریت ژان. ایم در سو یاد كرده
و » جشنھاي شبانھ«بھ توصیف كمدیھا، بدایع شگرف، ) انتشار یافت ١٧۵۵كھ در (ھاي تابناك خود  تذكره

فرصت چنداني براي گفتگو باقي » سرگرمیھاي سو«ھایي در آن سالون پرداخت كھ در میان  بالماسكھ
  .گذاشت نمي
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شد،  برپا مي) كتابخانة ملي كنوني(در ھتل دو نور ولي در سالون آن ترز دو كورسل، ماركیز دوالمبر، كھ 
او كھ زني توانگر ولي سختگیر بود آداب متین و باشكوه . گذشت بیشتر وقت حاضران بھ بحث و گفتگو مي

با ورقبازي، شطرنج، و . زوال لویي چھاردھم را تا روزگار پرفتنة نیابت سلطنت حفظ كرد سالھاي روبھ
مانند ماركیز دوشاتلھ بھ علوم و فلسفھ . اندیشید چیزي جز فضل و دانش نمي حتي موسیقي مخالف بود و بھ

راند؛ اما او مغزي  سخناني بیش از گنجایش مغز خود بر زبان مي) بھ گفتة ولتر(مند بود و گاھي  عالقھ
شنبھ دانشمندان و اشراف، و  روزھاي سھ. ساخت اي را فرحبخش مي متفكر و پرھیجان داشت، و ھر فلسفھ

وزھاي چھارشنبھ نویسندگان، ھنرمندان، و دانشوران را ـ كھ فونتنل، مونتسكیو، و ماریوو نیز در میان ر
راندند، نویسندگان آثار منتشر نشدة خود  در انجمن او دانشمندان سخن مي. پذیرفت آنان بودند ـ نزد خود مي

زبان بخشنده و بلندپرواز، براي آنكھ این می. آمدند خواندند، و شھرتھاي ادبي در ھمانجا بھ دست مي را مي
او . بھ جنگھاي بسیاري دست زد» مركز اندیشھ«كند، از آن » آكادمي فرانسھ«پروردگان خود را وارد 
بخش، بافرھنگ، و متمدني است كھ تاریخ فرانسھ را گیراترین داستان جھان  یكي از صدھا زن فیض

  .اند ساختھ

VI   ـ واتو و ھنر  

پس از شكست سیاست امپریالیستي لویي . انگر دگرگوني وضع سیاسي و اخالقي بودانقالب ھنري نمای
طلبي باز  ، روح فرانسویان از ماجراجویي و عظمت)١٧١٣ـ١٧٠٢(چھاردھم در جنگ جانشیني اسپانیا 

دید و  مشرب آن عصر نیازي بھ كلیساھاي جدید نمي. ایستاد و بھ لذتھاي صلح و آرامش دل بست
، بیشتر بھ كارش )١٧٢٢ـ١٧٢١(بوربون  اني شھري بزرگ، چون ھتل ماتینیون و پالھمجتمعھاي ساختم

ھا و اطاقھاي فرانسویان كوچكتر، ولي تزیینات آنھا ظریفتر  از این بناھاي بزرگ كھ بگذریم، خانھ. آمد مي
  اندك جاي سبك باروك اندك. شدند

سوي ظرافتي  نات فراوان، كمابیش، بھیعني سبك اشكال نامنظم و تزیی: خود را بھ سبك روكوكو سپرد
شوق بھ پرداخت . شكننده روي آورد و، از سر تفنن و ھوس، راه تخیالت بیشماري را در پیش گرفت

سبك دوران نیابت «انگیز طرحھا نشان  ظریف و استادانھ، استعمال رنگھاي روشن، و بسط شگفت
سیك را در زیر خود ناپدید كرد؛ زوایا از سیماي شادمان خمیدگیھاي پرظرافت، نظمھاي كال. شد» سلطنت

سازان شكوه و جالل اولمپي ورساي را رھا كردند و بھ  مجسمھ. بین رفتند و گچبریھا بھ افراط گراییدند
سازان  مبل. اي عاطفي در آنھا دمیده شده بود ساختن اشكال كوچكتري پرداختند كھ حركتي اثیري و جاذبھ

در این . جستند و ھدفشان بیشتر راحتي بود تا وقار و سنگیني م دوري مياز زوایاي قائمھ و خطھاي مستقی
كرسان، استاد  شارل. براي دوستان و عشاقي كھ تاب فراق نداشتند ساختھ شدند» صندلیھاي دونفره«زمان 

ھاي خاتمكاري شده با صدف،  السلطنھ، با ساختن صندلیھا، میزھا، میزھاي تحریر، و گنجھ سازان نایب مبل
  .را بنا نھاد» سبك دوران نیابت سلطنت«نمود،  بسیار سرزنده و دلربا مي كھ

او با انتقال مقر . خود فیلیپ با كردار، سلیقھ، و شخصیت خود مظھر تحول از سبك باروك بھ روكوكو بود
حكومت از ورساي بھ پاریس وقار كالسیك ھنر دوران لویي چھاردھم را تا سطح روح سبكتر پایتخت 

بھ «و » بھ حكم مقام خویش«او . رد و ثروت طبقة بورژوا را بھ راه تشویق و حمایت از ھنر كشاندپایین آو
خود توانگر بود و با دستي گشاده بھ ھنر و ھنرمندان یاري . كرد از ھنرمندان حمایت مي» تمام معني

ن كھن، درپي اي، و تاریخي بامضامی او بھ جاي آثار ھنري باعظمت و تصاویر دیني، افسانھ. كرد مي
ساختي بود كھ انگشتان را بھ وسوسھ اندازد و چشمان را بگشاید ـ چون  شاھكارھاي كوچك و خوش

آالت شگرف، و تصاویر زنان برھنة  ھاي كوچك جواھرنشان، ظروف سیمین، جامھاي زرین، چیني جعبھ
فیلیپ . نزه ترسیم شده بوددلربائي كھ بھ دست روبنس و تیسین، و یا با لباسھاي باشكوه تابدار بھ دست ورو

مجموعة آثار ھنري خویش را براي تماشاي اشخاص آبرومند در پالھ روایال نھاده بود، و این آثار ھرگاه 
توانست با بھترین مجموعة آثار ھنري  گرفتند، مي اي از آنھا را از او نمي السلطنھ پاره ھاي نایب معشوقھ

آمدند و فیلیپ براي  برداري در اطاق وي گرد مي و نسخھ نقاشان براي تمرین. مشابھ خود برابري كند
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كواپل، نقاش  آنتوان  بھ شارل. یافت تماشاي كار ھنرمندان، و آشنایي با آثار آنان، در كارگاھشان حضور مي
توانم از درسھا و راھنماییھاي شما استفاده كنم  آقا، از اینكھ مي«: گفت اول دربار، باادب خاص خود مي

داشت، از متمدنترین مردان  فیلیپ ھرگاه آن عطش سركش را بھ زیبایي نمي» .بالم بر خود ميخشنودم و 
  . بود روزگار مي

نقاشان چون واتو، پاتر، النكره، . سلیقة زمان آشكارتر از ھمھ در نقاشي این روزگار خودنمایي كرده است
تھ رھایي یافتھ بودند، قواعدي را كھ لو السلطنھ و حامیان خود از بندسنتھاي گذش ولوموان، كھ بھ دست نایب

برن در آكادمي شاھي ھنرھاي زیبا وضع كرده بود دور انداختند و بھ تصویر تابلوھایي پرداختند كھ 
  السلطنھ بھ زیبایي و خوشگذراني، وجاھت اشتھاي نایب

   

  

  كاخ ورساي. بندي دیوار سبك رژانس تختھ

ھاي كاخ نیابت سلطنت، بزمھاي پرنشاط بوا دوبولوني،  پردهھایش، رنگھاي تند اثاث و  سرزندة معشوقھ
ھا را منعكس  ھاي دربار سو، و ھمچنین سستي اخالق زنان و مردان بازیگر و رقاصھ بازیھا و بالماسكھ

اساطیر مشركان جایگزین داستانھاي تیرة قدیسان افسرده گشت؛ تصویرھاي ناآشناي چیني، . كردند مي
كشاند؛  زمین مي ھاي رھیده را بھ گردش در رؤیاھاي شگفت مشرق دي اندیشھتركي، ایراني، و یا ھن

ھاي خریداران جایگزین  چھره ي قھرماني نشست؛ تك»سرگذشتھا«ھاي عاشقانة شباني بھ جاي  نغمھ
  .دادند تابلوھایي شدند كھ عظمت پادشاھان را نشان مي
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ر گشتھ بودند در دوران نیابت سلطنت نیز آو گروھي از نقاشان فرانسوي كھ در زمان لویي چھاردھم نام
كواپل، پس از تزیین ورساي بھ سبك با قاعدة دربار  آنتوان. شھرت و اعتبار خویش را از دست ندادند

نیكوال دو . انگیزي بھ تن دارند آراست سابق، پالھ روایال را با تصاویر زناني كھ لباسھاي خواب ھوس
پنجاه و نھ سالھ بود، سي سال دیگر بھ كار ادامھ داد؛ تصویر او  »لویي بزرگ«الرژیلیر، كھ ھنگام مرگ 

آلكساندر فرانسوا دپورت، كھ . اكنون با كالھگیس، ھمراه زن و دخترش، با غرور در لوور آویزان است
انداز ایل ـ دوـ فرانس  بھ سن ھشتاد و دو سالگي درگذشت، اكنون دورنماھایي بزرگ، مانند چشم ١٧۴٣در 

، كلیساي )١٧٣٧(فرانسوا لوموان، كھ در چھل و نھ سالگي خودكشي كرد . كشید مپیني، ميدر موزة كو
انگیزي كھ  را در ورساي با اشكال شھوت» تاالر ھركول«سن ـ سولپیس را بھ پارسایي تزیین كرد و سپس 

رنماھا و ساز دو ھاي صحنھ و كلیشھ و كلود ژیلو، كھ طراح مناظر و جامھ. بوشھ بھ ارث برد گرمي بخشید
  .تابلوھاي تئاتري بود، سبك بزم روستایي را، كھ با نام شاگرد وي آنتوان واتو ھمراه گشت، پدید آورد

نخست تحت تأثیر نفوذ ھنري ). ١۶٨۴(وجود آمد  آنتوان اھل فالندر بود و در واالنسین از پدر سفالگري بھ
. ژرن، نقاش محلي چنین آموزشھاي ژاكفالندر قرار گرفت ـ نقاشیھاي روبنس، اوستاده، و تنیرس، و ھم

نان خود را با كمك بھ یك نقاش، كھ . ، واتو با دست خالي بھ پاریس رفت)١٧٠٢(پس از مرگ ژرن 
ھاي كوچك و  ھاي نمایش بود، و سپس با اشتغال بھ كار در كارخانة سازندة تك چھره كارش آرایش صحنھ

گرفت كھ زنده بماند و بھ بیماري  و آن قدر خوراك مياي سھ فرانك مزد  ھفتھ. آورد تصاویر مذھبي درمي
شبھا و روزھاي تعطیل . آوري و بزرگي بود آتش دیگري در او نھفتھ بود و آن عشق بھ نام. سل گرفتار آید

یكي از این طرحھا توجھ ژیلو را، كھ . ساخت را صرف كشیدن تصویر اشخاص و مناظر طبیعت مي
آنتوان آمد و . كرد، جلب نمود؛ واتو بھ دعوت ژیلو بدو پیوست نقاشي مي قاببندھایي براي كمدي ـ ایتالین

عاشق بازیگران شد؛ حوادثي از زندگي بیقرار آنھا، عشقھاي بیپروا و ناپایدارشان، بازیھا و گردشھا، و 
م ھمچنین ترس و وحشتشان را ھنگامي كھ مادام دو منتنون از ھجو آنان رنجید و آنان را بھ نمایش پانتومی

  انگیز واتو حالتھاي رقت. ھاي نقاشي خود كشید مقید كرد، در پرده

بخشید  ھاي عجیب و غریب آنان را تجسم مي تزلزل روحي، حالتھاي مضحك سیماھا، و چین و تاھاي جامھ
بھ ھر . انگیخت داد كھ شاید احساس حسادتي در ژیلو برمي و چنان بافت تابناكي بھ این تصاویر مي

شاگرد كارشان بھ نزاع و جدایي كشید و آنتوان بھ كارگاه نقاشي كلود اودران، در كاخ صورت، استاد و 
در آنجا، با ترس آمیختھ بھ احترام، دید كھ چگونھ روبنس با كشیدن تصویر . مكان كرد لوكزامبورگ، نقل

ابرھا  در باغھاي كاخ بھ مناظري از درختھا و. ماري دو مدیسي او را بھ پایگاه خدایي رسانده است
در آن سالھاي تلخ، جوانان فرانسھ . طلبید مویش را مي اي فریبا، مداد و قلم برخورد كھ، چون وسوسھ

ھاي آمیختھ بھ احساسات  رژه. شتافتند دستھ براي شركت در جنگ جانشیني اسپانیا بھ میدانھاي نبرد مي دستھ
واتو آنان را با چنان شیوه و احساس لطیفي وطني، و وداعھاي دردناك آنان، مقدمة كشتار این قربانیان بود؛ 

، آنتوان واتو بھ امید ١٧٠٩در . در عزیمت سپاھیان توصیف كرد كھ اودران نیز نتوانست بر او تفوق یابد
شركت جست؛ آنتوان تنھا توانست » سازي آكادمي شاھي نقاشي و مجسمھ«در مسابقھ » جایزة رم«اخذ 

پس از چند كوشش ناچیز، با . بھ عضویت آكادمي پذیرفتند ١٧١٢جایزة دوم را برباید، ولي او را در 
ھاي لوور است، بھ اوج شھرت  ، كھ اكنون از گرانبھاترین گنجینھ)١٧١٧(تصویر عزیمت بھ جزیرة سیترا 

السلطنة شادمان او را نقاش رسمي دربار ساخت و  ھمة مردم پاریس آن را ستودند؛ نایب. و كامیابي رسید
آنتوان با چنان عالقھ و حرارتي بھ كارش دل . تزیین قصر ال موئت را بھ او سپرد دوشس دوبري كار
كروزا، كھ در حمایت از ھنرمندان  آنتوان. دانست بیش از چھار سال زنده نخواھد ماند سپرد كھ گویي مي

اي كھ  عھرقیب فیلیپ بود، واتو را در كاخ پرآسایش خود جا داد؛ آنتوان در آن بھ مطالعة زیباترین مجمو
پس از چندي، از زندگي . براي كروزا چھار تابلوي تزییني فصول را كشید. كروزا گرد آورده بود پرداخت

؛ ولي دود زغال و )١٧١٩(پرتجمل در این كاخ خستھ شد؛ از جایي بھ جایي دیگر، و حتي بھ لندن، رفت 
د ژرسن، فروشندة آثار ھنري، ماند و آلود لندن وي را بھ پاریس بازگردانید؛ در پاریس یك چند نز ھواي مھ

اي ترسیم كرد كھ در آن پاریسیان  براي او طي ھشت بامداد بر دو روي تابلو سر در فروشگاھش صحنھ
گرایي اتفاقي صحنھ، پرتوي از  خوشپوش سرگرم تماشاي آثار ھنري در فروشگاھي ھستند؛ برفراز واقع

ھایي كھ از سینة مسلول او بیرون  سرفھ. ویژة واتو بودتابید كھ از نشانھاي  تارھاي ظریف لباس زني مي
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اي در نوژان،  بھ امید آنكھ ھواي پاك روستایي كمكي بھ او بكند، خانھ. شدند تر مي آمدند ھر روز سخت مي
ژوئیة  ١٨(وھفت سالگي در آغوش ژرسن و كلیسا جان سپرد  در آنجا در سي. نزدیك ونسن، گرفت

١٧٢١.(  

با آنكھ بیمار و ناتوان و عصبي بود، زود خستھ . ان در خوي و ھنر وي اثر بخشیدبیماري طوالني آنتو
آنتوان غم و اندوه خود را در آثارش منعكس نساختھ، و . آورد شد، بندرت شاد بود و لبخندي بھ لب مي مي

ده و دیدند نمایش داده است ـ جلوة رنگارنگ بازیگران سرزن گونھ كھ آرزوھایش آن را مي زندگي را آن
  او. اي بھ شادي حسرتبار زنان چابك، قصیده

   

  

  )آرشیو بتمان(موزة لوور، پاریس . عزیمت بھ جزیرة سیترا: آنتوان واتو

ناتوانتر از آن بود كھ خواھشھاي جنسي را برآورد، و از این روي، در میان شھوتراني دورة نیابت 
چند پیكر برھنھ كشیده است كھ فاقد . منعكس نمودسلطنت، پاكدامن زیست و این پاكدامني را در كار خود 

فریبندگي جنسیند؛ سایر زنان او لباسھاي درخشاني بھ تن دارند و خرامان خرامان در راھروھاي عشق 
ورزي، و جلوة پرنقش و نگار و  مویش بین فراز و نشیب زندگي بازیگران، مراسم عشق قلم. خرامند مي

اعتنا را با گرانبھاترین و توردارترین پوشاكي كھ در اندیشة وي  ر بيپیك. گوناگون آسمان در نوسان بود
تصویر بازیگران كمدي فرانسھ را در یك صحنھ از نمایش، و جوزپھ بالتي، . گنجیده آرایش داده است مي

بازیگر ایتالیایي، را بھ صورت ژیل دلقك ، پریشان احوال و با شلوار گشاد سفید تصویر كرد؛ یك نوازندة 
ار را بھ ھنگام غم عشق غافلگیر كرد؛ و در یك مجلس موسیقي مھماناني را نمایش داده است كھ با گیت

سارھاي فرحبخش،  زمینة رؤیایي تصاویر خود را با چشمھ. اند شنیدن نواي لوت از خود بیخود شده
پوسن را بھ یاد  آراست كھ درختاني پرپیچ و تاب، و ابرھاي سبكبال، و اینجا و آنجا با مجسمة كالسیكي مي
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او چون مرداني كھ جرئت ندارند عشق خود را با . اند تابلوھاي بزم عشق و شانزلیزه  از این گونھ. آورد مي
معشوق در میان نھند، و با تمام اشتیاق كسي كھ، از فرط ضعف، توانایي عشق ورزیدن ندارد، از دور بھ 

اج زنان بیش از تماشاي تن گرمابخش آنان بھ ورزید؛ و با دیدن تابش گیسو و پوشاك مو زنان مھر مي
دانست كھ زن با  تمام جادوي رنگھاي خود را بر روي لباسھایشان فرو ریخت؛ تو گویي مي. آمد ھیجان مي

چنین پوشاك بھ آن رازي مبدل شده است كھ، گذشتھ از نوع بشر، نیمي از ھوشمندي و شعر و ستایش 
  .جھان را پدید آورده است

ت بود كھ تمام روح خود را درون مشھورترین تصویرش، یعني عزیمت بھ جزیرة سیترا، با این كیفی
شوند و ھمراه دلداران خویش با كشتي بھ  در این تابلو، زنان خوبرویي تسلیم ھیجان مردان مي. ریخت
كنند كھ گویند ونوس در آن پرستشگاھي داشتھ و در حالي كھ قطرات زیبایي از  اي عزیمت مي جزیره

اینجا جامة مردان باشكوھتر از پوشاك زنان است؛ ولي . ریختھ از دریا پدیدار شده است كرش فرو ميپی
آنچھ آكادمي را مجذوب خود كرد، عظمت درختان سربركشیده و قلة پوشیده از برف جزیرة دوري است 

مند بود  حنھ عالقھواتو چنان بھ این ص. كھ اشعة خورشید بر آن تابیده و بھ میان ابرھا سربرافراشتھ است
و مردم پاریس با برگزیدن واتو براي حمل پرچم نیابت . كھ سھ بار آن را با دگرگونیھایي ترسیم كرد

سلطنت، و جشن گرفتن خوشیھاي زندگي در رژیمي كھ مقدر بود بھ محض گذراندن جواني عمرش سرآید، 
نقاش عشاق شھرنشین كھ بساط بزم در : یافت» نقاش بزمھاي عاشقانھ«واتو رسمًا عنوان . بدو پاداش دادند

نسیمي اندوھناك . آمیختند گستراندند و اروس و پان را در تنھا آیین آن عصر بھ ھم مي گوشة آرام صحرا مي
  اندام اندكي طعم رنج كشیده بودند، اینھمھ  گذرد؛ اگر این خوبرویان نازك ھاي پرآرام مي از فراز این صحنھ

این كیفیت واتو است ـ پرداخت ظریف لحظات كاملي كھ باید سپري . س بزنندایام پرستش دلداران را حد
  .شوند

پس از مرگ، خبرگان ھنر طراحیھاي او . واتو قبل از آنكھ مزة شھرت را بچشد، چشم از جھان فروبست
را یافتند، و گروھي این طراحیھا را بیش از تصاویر رنگ روغني وي پسندیدند، زیرا گچ و مداد جزئیات 

زنان پاریس كھ . گري را بیشتر از رنگ و روغن نمایانده بود ستھا و گیسوان، حالت نگاه و پیكر، و عشوهد
مندتر شدند؛ اعیان و اشراف مانند آدمھاي  سان خود را در آرزوھاي واتو دیدند بھ خویشتن عالقھ این

كردند، و اطاقھاي خواب  قلید ميپوشیدند، بھ ھنگام راه رفتن و لمیدن شیوة آنان را ت تصاویر واتو لباس مي
بھ » سبك واتو«. آراستند و سالونھا را بھ رنگھا و شكلھایي كھ واتو در رؤیاھاي خود پرورانده بود مي

ھنرمنداني . طراحي اثاث خانھ، نقش و نگارھاي روستایي تزیینات، و آرابسكھاي اثیري روكوكو وارد شد
ھا، گفتگوي  ھایي چون بزم روستایي ند و صحنھچون النكره و پاتر از تخصص واتو پیروي كرد

نیمي از . ھا، مجالس ساز و آواز در باغ و رقص در چمنزار، و اظھار عشقھاي جاودان را آفریدند عاشقانھ
نفوذ واتو از بوشھ بھ فراگونار، دالكروا، و . آثار نقاشي فرانسھ، در طول صدسال بعد، از واتو الھام گرفتند

ھاي آنان را دربارة سایھ و  ھایي برخوردند كھ نظریھ یونیستھا در شیوة وي بھ نمونھرنوار رسید و امپرس
شاعر «اند،  واتو، ھمچنانكھ برادران مجذوب گونكور گفتھ. روشن و حالت ذھني جامة عمل پوشانده است

  . بود» بزرگ قرن ھجدھم

VII ـ نویسندگان  

ني دورة نیابت سلطنت رونق یافت، و بدعتگذاري ادبیات فرانسھ در زمان اخالق نااستوار و رواداري دی
تئاترھا و اپراھا از سختگیریھاي شاه پیشین و مادام دو . جاپایي براي خود یافت كھ ھرگز از دست نداد

ـ   اش، تقریبًا ھمھ شب، در تاالرھاي اپرا، اپرا منتنون رھایي یافتند؛ فیلیپ و یا برخي از افراد خانواده
تئاتر ـ فرانسھ با آنكھ ھنوز كورني، راسین، . یافتند ایتالین حضور مي/ ھ، و یا تئاتر دزكمیك، تئاتر ـ فرانس

ولتر ـ كھ در آن  اي، مانند اودیپ ھاي تازه اش را بھ روي نمایشنامھ و مولیر را حفظ كرده بود، صحنھ
  .شد ـ گشود صداي عصري جدید و عصیانگر شنیده مي
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. پرورش یافتھ بودند» لویي بزرگ«كاراني بودند كھ در زمان  ھبزرگترین نویسندگان این عصر، محافظ
زیست، از نظر اندیشھ و سبك  ١٧۴٧چشم بھ جھان گشوده بود، با آنكھ تا  ١۶۶٨لوساژ، كھ در  رنھ آلن

لو ساژ در وان، نزد یسوعیان، پرورش یافت و سپس بھ پاریس رفت و . نگارش بھ قرن ھفدھم تعلق داشت
  اش ینة تحصیل او را معشوقھعلم حقوق آموخت، ھز

داران بیزار كرد، ھزینة  پس از مدتي كار در خدمت یك محصل مالیات، كھ وي را از ھمة سرمایھ. داد مي
لیور بھ او كمك  ۶٠٠زندگي زن و فرزندش را با نوشتن كتاب فراھم آورد؛ ھرگاه آبة مھرباني سالي 

كیشوت، نوشتة  در آن میان دنبالة سرگذشت دون چند نمایشنامھ، و. مرد كرد، شاید از گرسنگي مي نمي
لنگ، اثر ولث د گوارا،  با الھام گرفتن از شیطان. آولیاندا، را از زبان اسپانیایي بھ فرانسھ ترجمھ كرد

این رمان . با انتشار این اثر بھ ثروت ناگھاني رسید. نوشت ١٧٠٧در ) لنگ شیطان(رماني بھ ھمین نام 
كند كھ بر برجي در پاریس نشستھ، با چوبدستي  بھ نام آسمودئوس، را تصویر ميطنزآلود شیطان بدجنسي، 

ورزیھاي نامشروع مردم  كند، و اسرار زندگي خصوصي و عشق سحرآمیزش سقفھا را بدلخواه از جا مي
ھا، ریاكاریھا،  این رمان با لحني شوخ از دسیسھ. سازد از ھمھ جا بیخبر را براي دوستانش آشكار مي

بانویي كھ ھمسرش مچ وي را با نوكرخانھ در رختخواب . دارد و نیرنگھاي پست بشري پرده برمي مفاسد،
جویي  سان براي چندین مشكل چاره كنند و بدین آورد كھ دارند بھ او تجاوز مي گرفتھ است فورًا فریاد برمي

د و ھم جانش را؛ و كن كشد و، در نتیجھ، زن ھم پاكدامني خود را حفظ مي كنند؛ شوھر نوكر را مي مي
مردم پاریس براي خرید، یا بھ امانت گرفتن، این كتاب سرودست . توانند داستان بگویند مردگان ھم نمي

شكستند، چون بھ آشكار شدن اسرار دیگران سخت اشتیاق داشتند؛ ژورنال دو وردن در شمارة دسامبر  مي
اي آنكھ آخرین نسخة چاپ دوم را بھ چنگ دو تن از آقایان درباري در فروشگاه باربن بر«: نوشت ١٧٠٧

سنت ـ بوو یكي ا زسخنان آسمودئوس را، كھ دربارة نزاع میان » .آورند با شمشیر بھ جان ھم افتاده بودند
ما «: آن سخن چنین بود. اي از آن عصر و مردمانش دانست خود و برادر شرورش گفتھ بود، بیان خالصھ

  » .روز بھ بعد دشمن خوني یكدیگریمھمدیگر را در آغوش گرفتیم و از آن 

داران را ھجو كرده بود تقریبًا بھ  دو سال پس از آن، لو ساژ با نوشتن یك نمایشنامة كمدي كھ در آن سرمایھ
برخي از این كسان، كھ قبال از مضمون نمایشنامة توركاره خبردار شده بودند، كوشیدند . مرتبة ولتر رسید

 ١٠٠‘٠٠٠گفت كھ آنان كوشیدند تا با دادن  ؛ یك داستان احتماال برساختھ ميكھ از اجراي آن جلوگیري كنند
فرانك نویسنده را از نمایش نمایشنامھ باز دارند؛ بھ دستور دوفن، پسر لویي چھاردھم، این اثر سرانجام 

توركاره پیمانكار، بازرگان، و صرافي است كھ در كشوري ویران از جنگ بھ تجمل و . نمایش داده شد
نوشند ـ ھمچنانكھ او خون مردم را  ھایش كھ خون او را مي برد، و تنھا نسبت بھ معشوقھ سر مي سایش بھآ

گر را  از زندگي آدمیان در شگفتم؛ ما زن عشوه«: گوید فرونتن نوكر مي. نوشد ـ مھربان و بخشنده است مي
كند؛ و ھمة اینھا  ا غارت ميبلعد، و مرد بازرگان مردم ر گر مرد بازرگان را مي فریبیم، زن عشوه مي

  » .مفرحترین زنجیرة دنائتھاست كھ بتوان تصور كرد

لو ساژ در معروفترین رمان فرانسة . توزي نویسنده باشد شاید این داستان ھجایي، نامنصفانھ و زادة كینھ
  بیني بیشتري تر و درھمتري را با واقع قرن ھجدھم توانستھ است شخصیت پیچیده

ر ماجراھاي ژیل بالس دو سانتیان، با الھام گرفتن از داستانھاي اسپانیایي و بھ سبك او د. ترسیم كند
در این جھان، . كند دزدي، فریبكاري، و سیاست را توصیف مي پیكارسك، جھان راھزني، میگساري، انسان

و ژیل جواني است بیگناه . بخشد زیركي برترین فضیلت و ھنر بشري است و كامیابي ھر گناھي را مي
بھ دست راھزنان . حساس، داراي آرمانھاي بلند و عشق بھ مردم، اما خوشباور و پرحرف و مغرور است

شود، از نزد آنان بھ دربار اسپانیا  ھاي كار آنان آشنا مي پیوندد، با نیرنگھا و شیوه افتد، بھ آنان مي مي
كھ بھ دربار درآیم، دلسوز و نیكخواه قبل از آن«: گوید مي. شود رود، و دستیار و واسطة دوكھ د لرما مي مي

. تر گشت در نتیجھ، دل من از سنگ سخت. شد ولي قلب رئوف در آنجا ضعف اخالقي ناپسند تلقي مي. بودم
ژیل از » .زدود انگیزي بود كھ احساسات رمانتیك دوستي را از دل انسان مي اینجا آموزشگاه تحسین
افتد، و تصمیم  گردد، بھ زندان مي بخت از او برمي. كند يشود و كمكي بھ آنان نم والدینش روگردان مي
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كند، و  گزیند، زناشویي مي اي اقامت مي شود، در دھكده گیرد خود را اصالح كند؛ از زندان آزاد مي مي
یابد، بھ دربار و نظام و  ناپذیر مي آور و تحمل چون این كار را چندان مالل. كوشد شارمند خوبي شود مي

ماند كھ ھمسرش  كند، و در شگفت مي گیرد، بار دیگر زناشویي مي عنوان مي. گردد زميقوانین آن با
: گوید دربارة فرزندانش مي. پاكدامن، و خودش از داشتن فرزنداني كھ آن زن برایش آورده خوشبخت است

كمیت و  ، كھ از نظر)١٨۶٢(ژیل بالس تا ھنگام انتشار بینوایان ھوگو » .قلبًا معتقدم كھ پدرشان ھستم«
مند بود كھ  لوساژ آنچنان بھ داستان خود عالقھ. كیفیت بر آن برتري داشت، دلپسندترین رمان فرانسوي بود

، و جلد چھارم در ١٧٢۴، جلد سوم در ١٧١۵دو جلد اول كتاب در . در طول بیست سال آن را بسط داد
ھزینة زندگي را . ي جلد اول بودكیشوت سروانتس، آخرین جلد آن بھ خوب انتشار یافت و، نظیر دون ١٧٣۵

رمان دیگري بھ نام  ١٧٣٨در سالھاي پیري با نوشتن كمدیھاي كوتاه براي تئاتر دوالفوار فراھم آورد؛ در 
در چھلسالگي تقریبًا كر شد، ولي بھ . باشلیة ساالمانكایي منتشر ساخت كھ از اثر دیگري اقتباس كرده بود

توانست ھرگاه بخواھد گوشھاي خود را ببندد،  د نیكبختي بود كھ ميشنید؛ مر یاري گوشي شیپورمانندي مي
در آخرین سالھاي عمر نیرو و توانایي ذھني خود را از دست داد، . بندیم ھمچنانكھ ما چشمانمان را مي

تو گویي كھ ذھن او با خورشید طلوع و «: گفت ؛ چنانكھ یكي از دوستانش مي»ھاي روز مگر در نیمھ«
  .، در ھشتادسالگي، درگذشت١٧۴٧در  ».كند غروب مي

اكنون كسي . ھاي لویي دو رووروا، دوك دو سن ـ سیمون خواننده دارد امروزه ژیل بالس كمتر از تذكره
او . توانست، مانند مردم كمرو و فروتن، غرور خویش را نھان دارد دوك را دوست ندارد، چون او نمي

فرانسھ، و در مقام پس از افراد خاندان شاھي آن كشور، ھرگز فراموش نكرد كھ یكي از دوكھا و اشراف 
جاي اشراف بھ بورژواھا سپرده بود و در  است؛ او لویي چھاردھم را، از آن روي كھ مقامات دولتي را بھ

  مراسم دربار و وراثت شاھي، حرامزادگان

  :گوید بھ ما مي ١٧١۵در روز اول سپتامبر . داشت، ھرگز نبخشید مقدم مي» دوكھا و اشراف«دربار را بر 

چون سر از بالین برداشتم، از مرگ شاه آگاه شدم؛ بیدرنگ براي اداي احترام بھ فرمانرواي جدید بیرون 
وعده داده بود بھ دوكھا . اي كھ بھ من داده بود بدو یادآور شدم اورلئان رفتم و وعده/ نزد دوك د… . رفتم

  .ر نھنددادن كاله خود را برس اجازه دھد كھ ھنگام رأي

داشت؛ در شوراي دولتي وي را خدمت كرد، بدو اندرز داد كھ شمار  السلطنھ را صادقانھ دوست مي او نایب
او كھ پنجاه سال از نزدیك . داد ھایش را كاھش دھد، و بھ ھنگام شكست و ناكامي او را دلداري مي معشوقھ

این خاطرات از تولد او . طبقة خودش كرد، شروع بھ نوشتن آنھا از دیدگاه ١۶٩۴شاھد رویدادھا بود، در 
زنده ماند و مزة پیري  ١٧۵۵خود او تا . شود ختم مي ١٧٢٣السلطنھ در  آغاز و بھ مرگ نایب ١۶٧۵در 

. توصیف كرد» سوزد كالغ پیر بیماري كھ در آتش رشك و غرور مي«ماركیز دو كركي وي را . را چشید
  .توانست مداومت لجوجانة دوك را تحمل كند يولي او نیز بھ نوشتن تذكره مشغول بود و نم

كرد و وقایع را گاھي سرسري و  دوك مردي بود پرگو و متعصب، بیشتر اوقات بھ انصاف داوري نمي
برد و عنان اختیار را گاھي بھ دست  نوشت؛ ھمھ چیز را، جز سیاست، از یاد مي گاھي، بھ عمد، غلط مي

با اینھمھ، در اثر گرانبھا و بیست جلدي خود رویدادھاي زمان را سپرد؛  شایعاتي بیھوده دربارة اشراف مي
این اثر، بھ ھمان . با خامة رسا و نگرشي آگاه و عمیق و بتفصیل و دقت بھ رشتة نگارش كشیده است

ھایي چون مادام دو منتنون،  شناساند، چھره روشنیي كھ بورین ناپلئون را بھ خوانندگان كتاب خود مي
براي آنكھ تعصباتش را مصون بدارد، . نماید اورلئان، و سن ـ سیمون را بھ ما باز مي /فنلون، فیلیپ د

ھیچ كدام . كوشید كھ خاطراتش را پنھان دارد، و انتشار آنھا را تا یك قرن بعد از مرگش منع كرد ھمیشھ مي
اطرات مدوني كھ در میان ھمة خ. ، بھ چاپ نرسیدند١٨٣٠، و بسیاري از آنھا تا پیش از ١٧٨١از آنھا تا 

  .ھاي رووروا بیھمتا و مقام نخستین را داراست سازند تذكره تاریخ فرانسھ را روشن مي
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VIII انگیز ـ كاردینال شگفت  

ھرگاه سخن سن ـ سیمون را باور كنیم، گیوم دوبوا بھترین و الھامبخشترین شعارھاي دوران جواني ما را، 
مظھر ھمة پلیدیھاي جھان بود و بھ ھمة آرزوھایش، مگر قدر و او . با شیوة زندگي خویش، زیرپا نھاده بود

  :بار دیگر بھ سخن سن ـ سیمون دربارة ھمكارش در شورا گوش فراداریم. منزلت اجتماعي، رسید

فروش بود، گفتارش  پا افتاده بود، توانایي ناچیز داشت، خودنما و فضل ھوش عادي داشت، معلوماتش پیش
. چیزي برایش مقدس نبود… . ناراستي در ھمة وجناتش نمایان بود. نامطمئن بود ناپسند و بیربط و ھمواره

برد؛ شھوتپرست  كردنشان لذت مي شمرد و از مسخره ایمان، قول شرف، راستي، و حقیقت را خوار مي… 
 بھ آساني. پذیر و چاپلوس، و ستایشگري كاذب بود با ھمة اینھا، مردي نرم و انعطاف… . و بلندپرواز بود

آور  با ھمة این عیبھا، شگفت… . اختیار نادرست بود قضاوتش بي… . آورد خویشتن را بھ ھر شكلي درمي
اورلئان را، با آنھمھ ھوش و تعادل فكري و توانایي شناخت سریع / است كھ توانست مردي چون دوك د

  . خوي و سیرت مردم، بفریبد

باید نویسندة ترشرو را برآن داشتھ باشد كھ در السلطنھ  آگاھي بھ ھمین توانایي و تشخیص درست نایب
ولي باید اعتراف كنیم كھ دوكلو در این باره با سن ـ سیمون ھمداستان . آمیز خود شك كند فراست حسادت

  . است

با آنكھ بیماریھاي آمیزشي وي را اندكي . السلطنھ وي را بھ قدرت رساند دوبوا شصت سالھ بود كھ نایب
السلطنھ خارج شد، نگھداري  توانست از مادام دوتانسن، پس از آنكھ از آغوش نایب ميناتوان ساختھ بودند 

از . پیداست كھ مردي نیزھوش بود، زیرا روابط خارجي كشور را با شایستگي و تردستي رھبري كرد. كند
ا نھادن ویگھا در انگلستان براي زیرپ. انگلستان رشوة ھنگفتي گرفت تا بھ خیال خود بھ فرانسھ خدمت كند

فیلیپ . پیمان اوترشت، و تجدید جنگ با فرانسھ، با امپراطور شارل ششم در اتریش ھمدست شده بودند
پنداشت كھ  پروراند، مي پنجم، كھ بھ تاج و تخت اسپانیا خشنود نبود و آرزوي پادشاھي فرانسھ را درسر مي

سپانیا، اتریش، و ھلند اتریش ھرگاه انگلستان، ا. دوستي با انگلستان راھش را ھموار خواھد ساخت
افتاد و سیاستھا  پیوستند، فرانسھ بار دیگر بھ محاصره مي در اتحاد بزرگ دیگري بھ یكدیگر مي) »بلژیك«(

اي، دوبوا  براي جلوگیري از تشكیل یك چنین اتحادیھ. شدند و پیروزیھاي ریشلیو و لویي چھاردھم نیست مي
این پیمان بھ سود . پیماني امضا كردند) »ھلند«(ن و ایاالت متحده با انگلستا ١٧١٧ژانویة  ۴و فیلیپ در 

فرانسھ، بھ سود توازن نیرو در اروپا، و بھ سود بریتانیا بود؛ زیرا ھرگاه فرانسھ و اسپانیا بھ دست یك 
 این پیمان، ھمچنین. افكند افتاد، ناوگانھاي مشتركشان سیادت دریایي انگلستان را بھ خطر مي فرمانروا مي

ساخت كھ از آن پس بھ مدعیان  بھ سود خاندان شاھي ھانوور انگلستان بود، زیرا فرانسھ را متعھد مي
  .استوارت تاج و تخت انگلستان كمكي نكند

السلطنھ و  وزیر اسپانیا در توطئة برانداختن نایب آلبروني نخست. دولت اسپانیا از این اغفال ناخرسند بود
دوبوا توطئة آنان . مانروایي فرانسھ با چالماره و دوشس دومن ھمدست شدنشاندن فیلیپ پنجم بر تخت فر

. از انگلستان پیروي كند) ١٧١٨(را كشف كرد و فیلیپ بیمیل را بر آن داشت كھ در اعالم جنگ بھ اسپانیا 
  . بھ این مناقشات پایان داد) ١٧٢٠(پیمان الھھ 

ژانویة  ٩پیمان این زناشوییھا در . ي اسپانیا دادالسلطنة فرانسھ را بھ پسران فرمانروا و دختران نایب
از آنجا كھ اینفانتاي . اي مرزي در بیداسوا جشن گرفتھ شد در جزیره فھـ   دا  ، با اجراي یك اوتوـ١٧٢٢
بایست بگذرد تا براي لویي پانزدھم و  ماریا آنا ویكتوریا، در این ھنگام سھ سالھ بود و سالھا مي اسپانیا،

السلطنھ  گذشت، نایب از تولد ولیعھد درمي وتخت فرانسھ وارثي بھ جھان آورد؛ ھرگاه لویي پانزدھم قبل تاج
  .شد رسید و دوبوا وزیر ھمیشگي او مي انسھ ميبھ شاھي فر
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بھ اسقفي اعظم كامبره رسید؛ از شوخیھاي  ١٧٢٠ھاي نردبان ترقي را بزیركي پیمود، و در  دوبوا پلھ
السلطنة شكاك خواست كھ پاپ را بھ تفویض این  تاریخ آنكھ جورج اول، شاه پروتستان انگلستان، از نایب

ا وادارد؛ فنلون بتازگي براي این حوزة روحاني آبرویي بسیار اندوختھ نشین مشھور بھ دوبو اسقف اعظم
اسقفان فرانسھ، و در آن میان ماسیون پارسا، در مراسم سپردن این مقام بھ مردي كھ بسیاري از . بود

اي براي  دوبوا این مقام را پاداش برازنده. شمردند شركت جستند فرانسویان وي را مظھر شر و فساد مي
از این روي، با صرف پول فرانسھ، مردي را بھ پاپي رساند كھ وعده . دانست خود بھ فرانسھ نميخدمات 

پاپ اینوكنتیوس سیزدھم با خاطري اندوھگین بھ وعدة خود . داده بود كاله سرخ كاردینالي را بر سر او نھد
 ١٠٠‘٠٠٠دوبوا با یك سال پس از آن، ). ١٧٢١ژوئیة  ١۶(وفا كرد و كاردینال دوبوا، اسقف اعظم شد 

 ١٢٠‘٠٠٠درآمد ساالنة او، با توجھ بھ اینكھ . وزیري كشور فرانسھ رسید لیور حقوق ساالنھ بھ نخست
وزیري،  لیور براي مقام نخست ١٠٠‘٠٠٠لیور از ھفت دیر،  ٢٠۴‘٠٠٠نشین خود،  لیور از اسقف اعظم

لیور  ١‘۵٠٠‘٠٠٠گرفت، از  ميلیور مستمري از دولت انگلستان  ٩۶٠‘٠٠٠و با برآورد سن ـ سیمون 
ھاي او، پرده از  تنھا نگراني وي اكنون آن بود كھ ھمسرش، كھ ھنوز زنده بود، با نپذیرفتن رشوه. گذشت

 ۵در . ولي سرانجام زمان گرفتارش كرد. وجود خود بردارد و مقامھاي روحاني او را بھ خطر اندازد
شاه، كھ ھنوز . سر آمد دوران نیابت سلطنت فیلیپ بھ، لویي پانزدھم بھ سن قانوني رسید و ١٧٢٣فوریة 

آسود، از فیلیپ خواست كھ ھمچنان كشور را اداره كند، و دوبوا نیز  سیزدھسالھ بود و در ورساي مي
ولي در روز اول ماه اوت مثانة كاردینال تركید و كاردینال با خروارھا . ھمچنان دستیار اصلي او بماند

. فیلیپ بار ادارة كشور را تنھا بھ دوش كشید، ولي روزگار بھ او نیز وفا نكرد. پول بھ زیر خاك فرورفت
او نیروي خود را مصروف زنان ساختھ، و ھوش و خرد خود را با میگساري برباد داده بود؛ و اكنون 

ًا با كرد كھ تقریب آگاه خفت رژیمي را تحمل مي او نیمھ. داد بینایي، و حتي رفتار دلپذیر خود را از دست مي
پزشكان بدو ھشدار دادند . نیت ھمگاني آغاز شده، و بھ خوارشدن مقام او و تحقیر مردم انجامیده بود حسن

  ولي. كھ روش زندگیش وي را ازپا در خواھد آورد

فیلیپ در دسامبر . او بادة عمر را سخت آزمندانھ نوشیده و اكنون بھ درد آن رسیده بود. داد او اھمیتي نمي
وي در این . انداخت، جان سپرد اش مي رد و، در حالیكھ خود را بھ آغوش موقت معشوقھسكتھ ك ١٧٢٣

  .ونھ سالھ بود ھنگام چھل

مسرف و میگسار : گناھان او بیشتر جسمي بودند تا روحي. اورلئان با ھمة گناھانش مرد بدي نبود/ فیلیپ د
او مملكتي . وز، شجاع و مھربان بودمردي دلس. و شھوتران بود، ولي خودخواه و ستمگر و فرومایھ نبود

ثروتش فرصتھاي بسیاري در دسترس او . دستي تسلیم نمود را با قمار بھ چنگ آورد و با سبكدلي و گشاده
چھ اندوھناك است كھ مردي آزاداندیش و ھوشمند، كھ بھ ترمیم . نھاد، و قدرتش وي را پایبند انضباط نكرد

كوشید، ھدفھاي متعالیش را در مستیھاي بیمعني غرق كند  مي» گلویي بزر«ویرانیھاي ناشي از تعصبات 
  .و عشق و محبت را بھ گرداب ھرزگي سپارد

دین، كھ ھنوز در روستاھا . دورة نیابت سلطنت، از نظر اخالقي، ننگینترین فصل تاریخ فرانسھ بود
دوبوا و تانسن خود را رسوا سودمند بود، در قشرھاي باالي اجتماع با سپردن مقامات عالي بھ كساني چون 

فرانسویان از آزادي نسبي . رو، احترام و اعتبار خود را در نزد آزاداندیشان از دست داد كرد و، از این
ولي، بھ جاي استفاده از این آزادي در راه اشاعة خردي آزاده و شایستة مقام . اندیشھ برخوردار شدند

شكاكیت، اپیكور را از یاد برد و اپیكوري . ارش گرفتندانسان، بیشتر براي رھانیدن غرایز بشري بھ ك
دولت فاسد بود، ولي صلح و آرامش را تا آنجا حفظ كرد كھ فرانسھ از ویرانیھاي دوران . شد) طلب لذت(

ال فرو ریخت و سرانجامش ورشكستگي بود، ولي اقتصاد » سیستم«گرچھ . عظمت و جنگ رھایي یابد
در طول این ھشت سال، آموزش رایگان گسترش یافت و ھنر و ادب از  .فرانسھ را نیرو و تحرك بخشید

ھاي  بالس، اودیپ، و نامھ سلطھ و قیمومیت پادشاه پیشین رھایي یافت؛ عزیمت بھ جزیرة سیترا، ژیل
ولتر در دوران نیابت سلطنت بھ باستیل فرستاده شد، ولي . ایراني مونتسكیو در ھمین سالھا پدید آمدند

  .ي بدو داد كھ وي مانند آن را، حتي بھ ھنگام پیروزي و مرگ خود، در فرانسھ بھ چشم ندیدآنچنان آزادی
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IX ١٧٢۶ـ ١٧١۵: ـ ولتر و باستیل  

اي  رسیده  دوران بھ  ھاي خود، بھ توصیف جوان تازه سن ـ سیمون، در یك بخش اختصاصي در تذكره
  : پا كرد پردازد كھ در دورة نیابت سلطنت سروصداي زیادي بھ مي

براي [ ١٧١۶] در این ھنگام … آروئھ، فرزند سردفتري كھ تا پایان عمر در خدمت من و پدرم بود
اگر ھمین آروئھ، كھ تحت نام ولتر . و بسیار گستاخانھ بھ تول تبعید شد سرودن شعرھاي بسیار ھجایي

و در نزد مردمي معین ارج . شد اي نمي شاعري بزرگ و عضو آكادمي شد، در جھان ادبیات مرد برجستھ
  یافت، خویشتن را بھ نوشتن و اھمیت نمي

  . ساختم این سطور سرگرم نمي

توصیف » كفل الغر، بلند، و بي«ویك سالھ بود، خود را  ون بیستدوران رسیده، كھ اكن بھ این جوان تازه
رفت و، بھ خاطر  سبب ھمین ناتواني بود كھ از نزد میزباني بھ نزد میزباني دیگر مي شاید بھ. نمود مي

نوازیھاي خویش، حتي در انجمن بزرگان بھ  آمیز، و زن گوییھا، سخنان فراوان بدعت اشعار سرزنده، بذلھ
چون فیلیپ . دومن را خشنود ساخت السلطنھ، دوشس بویژه در سو، با ھجو كردن نایب. گفتند مياو خوشامد 

اسبان خود را در اصطبل بھ نصف كاھش داد، آروئھ بھ طنز گفت كھ بھتر این بود كھ بھ جاي این كار 
ي دربارة بدتر از آن، گویا شعر. ریخت اند بیرون مي نیمي از خراني كھ دربار واالحضرت را انباشتھ

این شعر، كھ ولتر آن را از خود . دوبري سرود و بھ سر زبانھا انداخت وضع اخالق و كردار دوشس
وي تدبیر انكار را تقریبًا تا پایان حیاتش، بھ مثابھ . ندانست، بعدھا در مجموعھ آثار وي بھ چاپ رسید

توانست  السلطنھ مي نایب. مھ دادكرد، ھمچنان ادا اي كھ وي را از سانسور خطرناك محافظت مي نامھ امان
نوشت ببخشاید، چون اغلب بناحق بودند؛ ولي از ھجویات وي دربارة  ھجویاتي را كھ دربارة خود او مي

فرماني براین مضمون  ١٧١۶مھ  ۵در . آزرده گشت، زیرا كھ بیشترشان حقیقت داشتند دخترش سخت دل
كیلومتري جنوب پاریس بود و  ۴٨٠این شھر در  ».آقاي آروئة كھین بھ تول فرستاده شود«: صادر كرد

ھاي لطیفي كھ نام این شھر را بھ خود گرفت در  در آن ھنگام پارچھ. بخاطر دباغي متعفنش شھرت داشت
السلطنھ خواست كھ فرزند وي را بھ جاي تول بھ سولي ـ  پدر آروئھ بھ اصرار از نایب. شدند اینجا بافتھ نمي

ولتر بھ این شھر فرستاده شد، و در آنجا . لومتري جنوب پایتخت بود، بفرستدكی ١۶٠ـ لوار، كھ در  سور
ـ وي را در خانة خود مھمان   دوسولي ـ از بازماندگان ماكسیملین دوبتون، رایزن بزرگ ھانري چھارم دوك

  .ساخت

/ د  دوكبزودي شعري، بھ نام رسالھ بھ عالیجناب . وي در اینجا از ھر چیزي، جز آزادي، برخوردار بود
. السلطنھ سرود و در آن، ضمن تأكید بر بیگناھي خود، درخواست آزادي نمود اورلئان، خطاب بھ نایب

چندي در پاریس گشت و اشعاري گاه . درخواستش برآورده شد، و در پایان سال بھ پاریس بازگشت
ھاي  ھ در كافھدر نتیجھ، مردم ھر شعر ھجاییي را ك. مستھجن، اغلب سطحي، و ھمیشھ زیركانھ سرود

، شعر بویژه انتقادي و تندي بر سر ١٧١٧در آغاز . دادند افتاد بھ آروئھ نسبت مي پاریس بر سر زبانھا مي
  :براي نمونھ. آغاز شد» ام دیده«زبانھا افتاد كھ ابیات آن با 

  .اند نباشتھباستیل و ھزاران زندان دیگر را كھ در آنھا شارمندان دلیر و با ایمان را بر ھم ا» ام دیده«

  .اند مردم نگونبخت را كھ گردن بھ زیر یوغ بردگي داشتھ» ام دیده«

  . شوند و خشم نابود مي… سربازان را كھ از گرسنگي، و تشنگي» ام دیده«

  … . راند بر كشوري فرمان مي… دیوي را كھ بھ شكل زن» ام دیده«
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  … شود روایال را كھ ویران مي پالھ» ام دیده«

  … . كنند اند ـ كھ بر یك یسوعي سجده مي ھمھ دیدهـ و » ام دیده«

  . ھمة این تباھیھا را، با آنكھ ھنوز بیست سال ندارم» ام دیده«

دومنتنون است؛ و گویندة آن باید یكي از دشمنان ژانسنیست  منظور شعر آشكارا لویي چھاردھم و مادام
. نویسندة واقعي شعر، آ .تپید مي» من عیسيانج«یسوعیان بوده باشد، نھ شكاك بیدیني كھ ھنوز دلش از مھر 

ولي مردم . لوبرن بود كھ بعدًا از ولتر، كھ بار مالمت آن شعر بر دوش وي افتاده بود، پوزش خواست. ال
خواستند كھ شعر را  كردند؛ در انجمنھاي ادبي بھ اصرار از او مي آروئھ را بھ خاطر این شعر تحسین مي

گزارشھایي . كرد كھ این شعر از ولتر نیست ، باور نميبراي آنان بخواند، و كسي، جز گویندة واقعي شعر
رسیدند ولتر را بھ سرودن این شعر و ھمچنین ـ ظاھرًا بحق ـ بھ سرودن یك شعر  السلطنھ مي كھ بھ نایب

راند؛ مردي كھ بھ  فرمان مي[ لویي پانزدھم] پسري «ـ … راند التیني متھم ساختند، بھ نام پسري فرمان مي
] بھ ایمان مردم تجاوز شد … كند؛  نما شده است حكومت مي و زنا با محارم انگشت خاطر مسموم كردن

كشور بھ امید تاجي قرباني گشت؛ بھ فرومایگي چشم بھ راه مرده ریگند؛ فرانسھ در … ؛ [ شكست بانك ال
ستیل آروئھ دستگیر و بھ با«دستور داد كھ » مھر اي سربھ نامھ«، ١٧١٧مھ  ١۶در » .آستانة نابودي است

اي كھ بھ تن داشت چیز  اش غافلگیر كردند، و اجازه ندادند جز جامھ شاعر را در خانھ» .فرستاده شود
  .دیگري با خود بھ زندان برد

دولیوري وداع گوید؛ دوستش، لوفور دو ژنویل، جاي وي را در  اش، سوزان ولتر مجال نیافت با معشوقھ
چند » .باید این مسائل ناچیز را تحمل كرد«آنان گذشت ـ آغوش سوزان گرفت؛ آروئھ فیلسوفانھ از گناه 

اي است از استعداد عصیانگري جوان در  سال بعد، لوفور درگذشت و ولتر شعري بھ یاد او گفت كھ نمونھ
  .سرودن اشعار زیبا، و نشانگر احساسات لطیفي است كھ در روح او جایگاه ژرفتري از شكھایش دارند

  آید، بھ یادت مي

  وزھاي خوش عمر،كھ در ر

  داشتیم؟ ي محبوب، ھرسھ، ھمدیگر را دوست مياگریامن، تو، و 

  عقل، جنون، و عشق، آن افسون لطیفترین اشتباھات، 

  . پیوستند ھمھ و ھمھ دلھایمان را بھم مي

  !ما چھ خوشبخت بودیم

  حتي تنگدستي، این ھمنشین ناخجستة روزھاي خوش،

  . نتوانست زالل شادیمان را زھرآگین كند

  غم، و فارغ از اندیشة فردا بودیم، ما را كھ جوان، شاد، خشنود، بي

  و جز لذات امروز ھوایي در دل نداشتیم، 

  حاصل چھ نیازي؟ بھ وفور بي
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  . چیزي باالتر داشتیم، لذات ازآن ما بود

دوگوورنة توانگر زناشویي كرد و، ھنگامي كھ ولتر براي دیدار بھ منزلش رفت، از  با ماركيسوزان 
ھمة الماسھا و مرواریدھایي كھ اكنون «ولتر خویشتن را با این اندیشھ تسال داد كھ . پذیرفتن او سر باز زد

آروئھ تا پنجاه و یك سال » .ھایش در روزگار گذشتھ ارزش ندارند اند بھ اندازة یكي از بوسھ او را آراستھ
دیگر، كھ بھ پاریس بازگشت و مرد، دیگر او را ندید؛ در این ھنگام، كھ ھشتادوسھ سالھ بود، تصمیم 

زیست، ولي مھربانترین دلھا  درون ولتر اھریمني مي. گرفت كھ ماركیز بیوه و ھشتادوچھار سالھ را ببیند
  .تپید اش مي نیز در سینھ

بھ او اجازه داده بودند كھ براي خود كتاب، اثاث، . ناپذیر نبود لتر چندان تحملزندگي در باستیل براي و
خورد و با زندانبانان و  كاله، و عطر بخرد؛ بیشتر اوقات با رئیس زندان خوراك مي جامة زیر، شب

 ایلیاد ھومر از. پرداخت؛ در ھمین زندان، وي ھا نریاد را نوشت بازي مي زندانیان بھ بیلیارد و گوي
كتابھایي بود كھ ولتر از بیرون خواستھ بود؛ چرا او نباید بھ رقابت با ھومر برخیزد؟ و چرا حماسھ را بھ 

شناخت كھ مردي شاد، بیباك، قھرمان،  افسانھ محدود سازد؟ در تاریخ زنده، ھانري چھارم را نیز مي
اي  ز نتواند در خور حماسھآمی شھوتران، روادار، و بخشنده بود؛ چرا آن زندگي ماجراجویانھ و فاجعھ

منظوم باشد؟ زنداني اجازه نداشت كھ كاغذ در اختیار داشتھ باشد؛ زیرا این كاغذ ممكن بود در دست وي بھ 
  .اش را میان سطور كتابھایش نوشت سالح مرگباري مبدل شود؛ از این روي، نیمة اول حماسھ

از شاتنھ، نزدیك سو، . پاریس براي او منع شداز زندان آزاد شد، ولي ماندن در  ١٧١٨آوریل  ١١ولتر در 
السلطنھ بار دیگر او را بخشید، و  السلطنھ نوشت و درخواست عفو و بخشش كرد؛ نایب ھایي بھ نایب نامھ
تواند بھ پاریس  آقاي آروئھ دو ولتر، ھرگاه كھ مایل باشد، مي«اي صادر كرد كھ  نامھ اكتبر اجازه ١٢در 

  » .بازگردد

. ظاھرًا در حدود زمان حبس باستیل نام ولتر گرفت. كھ آروئھ كي و چگونھ ولتر نامیده شددانستھ نیست 
» ولتر«آمدن نام  اند تا پدید بعضي كسان كوشیده. خوریم نخستین بار در فرماني كھ نقل شد بھ این نام برمي

ك پاریس بود، را كشف نمایند؛ ماركیزدوكركي این نام را مشتق از وتر، كھ نام مزرعة كوچكي نزدی
دانست؛ ولتر این مزرعھ را از عموزادة خود بھ ارث برده بود؛ این مزرعھ حقوق و لقب اربابي  مي

اربابي را بھ حق نبوغ اتخاذ كرد؛ و نام خود را، مثال » دو«دربرنداشت؛ ولي آروئھ، مانند بالزاك لفظ 
دیري . امضا كرد» ئھ دو ولترآرو«اش نوشت،  زماني كھ خطي بھ رسم اھدا براي نخستین نمایشنامھ

  نگذشت كھ 

  . گرفت صورت مي[ ولتر] در ھمة اروپا فقط از روي یك نام 

وچھار سالھ با نگارش این  جوان متھور بیست. نمایشنامة اودیپ از رویدادھاي مھم تاریخ ادبیات فرانسھ بود
مایش آمده بود، بلكھ سوفوكل را بھ صحنة ن ١۶۵٩نمایشنامھ نھ تنھا كورني را، كھ نمایشنامة اودیپ او در 

بھ عالوه، این نمایشنامھ . سال قبل از میالد اودیپ جبار را نوشتھ بود، بھ مبارزه خواند ٣٣٠نیز، كھ 
السلطنھ با دخترش شمرد ـ درست  شد آن را انعكاسي از روابط نایب داستاني دربارة زنا با محارم بود، و مي

اش را در دربار او در  دومن، كھ شاعر نمایشنامھ دوشس. افكنده بودھمان اتھامي كھ آروئھ را بھ زندان 
ولتر با گستاخي ھمیشگي خویش از . كرد و سخت شادمان بود اندیشھ پرورده بود، آن را چنین تعبیر مي

السلطنھ مدتي مردد بود، و سپس بھ ولتر  السلطنھ اجازه خواست كھ این اثر را بھ او اھدا كند؛ نایب نایب
. اعالم شد ١٧١٨نوامبر  ١٨داد كھ آن را بھ مادرش اھدا كند؛ نخستین اجراي نمایشنامھ براي اجازه 

اي ھواخواه  كردند و دستھ السلطنھ ھواخواھي مي اي از نایب تماشاگران پاریسي دو دستھ شده بودند ـ دستھ
كشاند ولي نویسندة رفت كھ دوئل ھو و جنجال آنان نمایش را بھ مسخرگي  دومن بودند؛ انتظار مي دوشس

السلطنھ با  دوستداران نایب. ھوشمند ابیاتي براي راضي كردن ھر دو دستھ وارد نمایشنامھ كرده بود
نگھبانان پرھزینة كاخ خود را مرخص ) چون فیلیپ(تماشاي آن صحنھ از نمایش كھ در آن شاه الیوس 
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نمایشھاي كالج لویي ـ لو ـ گران بھرة كافي  یسوعیان از اینكھ دیدند شاگرد آنان از. كرده بود، آرام گرفتند
برده است خشنود شدند؛ ولي آزاداندیشان دو بیت از نخستین صحنة پردة چھارم را با شور و ھیجان 

  :خوشباش گفتند ـ دو بیتي كھ نغمة اصلي زندگي ولتر شد

  پندارند؛ كشیشان ما نھ آنند كھ مردمي سبك مغز مي

  .اوري ماستدانایي آنان ھمھ از بركت خوشب

طبق یك سنت قدیمي، پدر . كردند، و در پایان ھمگي آن را پسندیدند ھر دو دستھ نمایش را تحسین مي
او ھنوز نسبت بھ . سالخوردة ولتر، كھ پایش بھ لب گور رسیده بود، در نخستین شب نمایش حضور یافت

یروزي نمایشنامھ غرق ارزش و رسوایش خشمگین بود، ولي آن شب چنان از ابھت گفتار و پ پسر بي
  .غرور شد كھ اشك از دیدگانش روان گشت

حتي فونتنل سالخورده، برادرزادة كورني، آن را . وپنج شب روي صحنھ بود سابقھ چھل طرزي بي اودیپ بھ
جوان گستاخ بھ طرزي » .بسیار تند و آتشینند«اي از اشعار آن  پسندید و ستود، گرچھ بھ ولتر گفت كھ پاره

پاریسیان اصرار » .براي اصالح خودم باید پاستورالھاي شما را بخوانم«: اخوشایند پاسخ داددوپھلو و ن
. السلطنھ، و یوكاستھ را با دختر او یكي بدانند داشتند اودیپ را كھ مرتكب زناي با محارم شده بود با نایب

. ستادگي كرددوبري، با چند بار حضور در نمایش این اثر، شجاعانھ در برابر شایعات ای دوشس
  السلطنھ ترتیبي داد كھ نمایشنامھ نایب

  .در تئاتر كاخش اجرا شود، و در دربار خود مقدم نویسنده را گرامي شمرد

ھاي تند و تلخ، فیلیپ  چند ماه بعد، شاعري بدگو و ناشناس اثري بھ نام فیلیپیكھا منتشر كرد؛ در این خطابھ
ھمھ . وتخت فرانسھ را در سر داشتھ است متھم بھ این شد كھ نیت مسموم كردن شاه جوان و غصب تاج

د دفاع كرد؛ ولي چون چندبار، بردند؛ او با شدت از بیگناھي خو ھا را بھ ولتر مي گمان نوشتن این خطابھ
شك كردن . در موارد ھمسان، آشكارا دروغ گفتھ بود؛ كسي، جز گویندة واقعي، سخن وي را باور نكرد

تنھا اندرزش داد كھ چندي از خوشي و نعمت پاریس دور . فیلیپ در این شایعھ احساني در حق ولتر بود
ز یك سال، بھ او اجازه داده شد بھ پایتخت ، پس ا)١٧١٩مھ (ولتر بھ شاتو دو سولي بازگشت . شود

  . در آنجا مدتي دردانة اشراف بود. بازگردد

با بانكداران . ھاي مالي سپرد دانست پول كیمیاست، ھوش سرشار خود را بھ امور و حقھ از آنجا كھ مي
خوبي جست و با گرفتن امتیاز تھیة آذوقھ و ساز و برگ ارتش براي برادران پاري پاداش  دوستي مي

ال روي برتافت، سرمایة خود راخردمندانھ بھ كار » سیستم«از . برد گرفت؛ قھرمان ما از جنگ سود مي
، پدرش مرد، و ولتر پس از اندكي مرافعھ و دادخواھي یك ١٧٢٢در . انداخت، و پولش را با بھره وام داد

لیور پاداش  ٢٠٠٠السلطنھ  یبدر ھمان سال، از نا. فرانك، بھ ارث برد ۴٢۵٠مستمري سالیانھ، بھ مبلغ 
ما نباید او را، جز در مسائل . گرفت؛ ولتر اكنون مردي توانگر شده بود و مقدر بود بزودي میلیونر شود

  .دیني، فردي انقالبي بپنداریم

ولتر از جایگاه خود بھ روي ). ١٧٢٠فوریة  ١۵(دومین نمایشنامة او، آرتمیر، با استقبال مردم مواجھ نشد 
و دربارة محاسن نمایشنامھ بھ استدالل پرداخت؛ مردم براي نطقش كف زدند، ولي از نمایش  صحنھ جست

چندي بعد، در ھمان سال، وي . بار تالش، از نمایش این اثر چشم پوشید ولتر، پس از ھشت. استقبال نكردند
یرژیل، دستنوشتھ را در قسمتھایي از نمایشنامة ھانریاد را در انجمني خواند؛ انتقادھایي از آن شد؛ مانند و

آتش افكند؛ انو كاغذھا را از شعلة آتش قاپید و كار خود را بھ عمل آوگوستوس، ھنگام نجات دادن انئید، 
شاعر، پس از آنكھ . مدیون اوست» جفتي آستین چیندار«تشبیھ كرد و گفت كھ ولتر اكنون یك حماسھ و 

رفت قسمتي از  ھرجا كھ مي. رفتة خود را باز یافت السلطنھ قسمتي از شعر او را شنید، غرور ازدست نایب
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، لرد بالینگبروك و ھمسر فرانسوي او را در ویالیشان، بھ نام ١٧٢٣در . خواند منظومھ را براي مردم مي
از ھمة آثار منظوم «السورس، نزدیك اورلئان، مالقات كرد؛ آنھا بھ ولتر اطمینان دادند كھ حماسة او 

  . ر وانمود كرد كھ بھ درستي این سخن شك داردولت. »فرانسھ بھتر است

ھاي خداپرستاني كھ  در ھمان ھنگام با آن شكاك اشرافي بھ تبادل نظرھاي فلسفي پرداخت و با اندیشھ
  بھ این اندیشھ افتاد. مسیحیت را در بریتانیا بھ آشوب كشانده بودند آشنا شد

ولي او حتي قبل از خواندن آثار خداپرستان . تكھ انگلستان در فلسفھ و دانش از فرانسھ پیشي جستھ اس
دو  ، دعوت كنتس ماري١٧٢٢در . انگلیسي و قبل از برخورد با بالینگبروك بھ بدعتھاي وي رسیده بود

وھشت سالھ،  زني سي كنتس بیوه. روپلموند را براي ھمراھي كردنش در سفر بھ فروبومان پذیرفت
در بروكسل بھ ژان . شت سال داشت، دعوت را قبول كردوھ ولتر كھ بیست. روشنفكر، ولي زیبا بود

روسو اودیپ را ستود، ولي ولتر را بھ خاطر بیدیني . باتیست روسو برخورد كھ در شاعري رقیبش بود
توانست انتقاد مردم را با شكیبایي تحمل كند، دربارة قصیده بھ آیندگان،  ولتر، كھ كمتر مي. سرزنش كرد

این دو » دانید كھ بھ عقیدة من این قصیده بھ مخاطب خود نخواھد رسید؟ تاد، مياس«: اثر روسو، چنین گفت
در راه ھلند، كنتس شكھاي دیني خود را براي . پریدند نفر، تا ھنگام مرگ روسو، ھمیشھ بھ یكدیگر مي

جوشید، در شعر  ولتر، كھ طبع شعرگویي در روحش مي. ولتر آشكار ساخت و عقاید او را جویا شد
انتشار نیافت، و ولتر تا چھل سال بعد  ١٧٣٢بھ نام رسالھ بھ اورانیا بدو پاسخ گفت؛ این شعر تا  مشھوري

خورد كھ  ھا و احساساتي برمي ھر جوان مسیحي حساسي در این شعر بھ اندیشھ. آن را از آن خود ندانست
  .خود در جریان رشد افكار دینیش آنھا را پیموده است

  ي زیباچھر،اورانیاپس اي 

  خواھي كھ بھ فرمانت بر جایگاه لوكرتیوس تكیھ زنم،  از من مي

  و با دست تھور در برابر تو نقاب از رخ خرافات برگیرم؛

  و تصویر خطرناك دروغھاي مقدس را، 

  كھ زمین از آنھا آكنده است، 

  شمانت آشكار كنم؛ پیش چ

  خواھي كھ حكمت من بھ تو درس دھد،  و مي

  .كھ چگونھ وحشت گور و ھول زندگي آن جھاني را بھ ھیچ گیري

كنم خدا را دوست بدارم و بھ او چون پدر  آرزو مي«. دھد بھ سخنش ادامھ مي» گامي محترمانھ«شاعر با 
ستمگري كھ باید از «د چگونھ خدایي است؟ دار ولي خدایي كھ االھیات مسیحي بر ما عرضھ مي» بنگرم؛

تا آنان را شریر و پست نماید؛ او بھ ما دلھاي گناھكار  آفریدصورت خود  او آدمیان را بھ. او نفرت داشت
… ا را دوستدار خوشي ساختھ است تا بھ دردھاي وحشتناكبخشیده است تا بتواند ما را كیفر دھد؛ او م

او بھ آب فرمان داد . ھنوز ما را بھ این جھان نیاورده بود كھ بھ فكر نابودیمان افتاد» .ابدي گرفتارمان كند
و فرزندش را فرستاد تا كفارة گناھان ما را بدھد؛ مسیح مرد، ولي ظاھرًا بھ ا .گیردكھ زمین را در بر 

  عبث، زیرا بھ ما

ستایند، را  ایم؛ و فرزند خدا، كھ وي را براي رحم و شفقتش مي گویند كھ ما ھنوز بھ گناه آدم و حوا آلوده مي
شترین ما، و ھمة آن مردم جویي منتظر روزي است كھ بی نمایند كھ گویي وي از روي كینھ چنان فرا مي
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در این تصویر ننگین، آن خدایي را كھ باید «. اند، را بھ دوزخ روان كند بیشماري كھ حتي نام او را نشنیده
با اینھمھ، ولتر آن شرف و » .كنم آمیز بدتر بھ او بیحرمتي مي بینم؛ من با این ستایش اھانت ستایش كنم نمي

  : كرد بود حس مي» منجي«حیان از اي را كھ دربر داشت مسی الھام زنده

كند، و پیروزمندانھ از  مرگ را در زیر گامھاي پیروزمندش سركوب مي… اینك مسیح توانا و پرشكوه
دلھایي را كھ از او روشني . كردار او مقدس، و سیرتش خدایي است. شود ھاي دوزخ ظاھر مي دروازه

ھا، نگھدار آنان است؛ اگر ھم آیین خود را بر توھم ترین تنگی بخشد؛ در سخت گیرند، پنھاني، آرامش مي مي
  .و فریب استوار ساختھ باشد، بركتي است كھ انسان بھ دست او اغفال شود

كند كھ خود دربارة دین تصمیم بگیرد و اطمینان محض داشتھ باشد  در پایان، شاعر از اورانیا دعوت مي
آالیش دلگیر نخواھد  ساختھ است از روح پاك و بيدین طبیعي را در قلب تو جایگزین «كھ خداوندي كھ 

بدان كھ ھمیشھ و ھمھ جا روح انسان دادگر در پیشگاه او ارجمند است؛ بدان كھ راھب فروتن بودایي . شد
و پاپ بلندپرواز التفات بیشتر [ گرا تقدیر] و درویش مھربان مسلمان در نظر او از ژانسنیست سنگدل 

  ».یابد مي

كنوني، مسكن گزید » كھ ولتر«گشت بھ پاریس، در ھتل دوبرنیر، واقع در خیابان بون و ولتر، پس از باز
كیلومتري  ١۴(در ماه نوامبر بھ انجمن گروھي از مردان و زنان سرشناس، در شاتو دو مزون ). ١٧٢٣(

ر، جا آدرین لوكوورور، بزرگترین بازیگر زمان، نمایشنامة تازة ولت قرار بود در این. ، رفت)پاریس
این (ماریان، را بخواند؛ ولي قبل از آنكھ نمایشنامھ خوانده شود، ولتر كھ بھ بیماري آبلھ مبتال شده بود 

جاي آورد، و  وصیت كرد، مراسم اقرار بھ. ازپا درآمد) كشت بیماري در آن روزگار بیشتر مبتالیان را مي
دكتر ژروه را از پاریس بھ بالین  مھمانان ھمگي گریختند، ولي ماركي دو مزون. بھ انتظار مرگ نشست

لیتر لیموناد  ١٠٠دھند  جاي داروھایي كھ معموال در این نوع بیماري مي او بھ«: گوید ولتر مي. ولتر خواند
ماھھا گذشت تا » .مرا از مرگ نجات داد«لیتر، شاید كمتر و شاید بیشتر،  ١٠٠این » .بھ من نوشاند

كرد و از تن نحیفش، كھ روح  ولتر با خویشتن چون بیمار رفتار ميتندرستي خود را باز یافت؛ از آن پس، 
  .كرد آتشیني در آن نھفتھ بود، پرستاري مي

اي سیاسي در  این منظومھ بیانیھ. دست گشت بھ دست روشنفكران افتاد و دست ، ھانریاد بھ١٧٢۴از سال 
ـ بارتلمي است، جنایتھاي ولتر در این منظومھ، كھ موضوع اصلي آن كشتار سن . مقیاسي حماسي بود

سپارند؛  مادران فرزندانشان را در مذبح مولك بھ كام آتش مي: دیني را در ادوار گوناگون برشمرده است
  آگاممنون براي اندكي نسیم آماده است دخترش را قرباني خدایان

گام كشتن رسانند و بدعتگذاران را مسیحیان؛ دینداران متعصب ھن سازد؛ مسیحیان را رومیان جفا مي
طلبند؛ ھواخواھان متعصب براي كشتن پادشاھان فرانسھ از خدا الھام  برادران خود از خدا یاري مي

از جنگ ایوري، و . ستاید دوناوار را كمك كرده بود، مي این منظومھ الیزابت را، كھ ھانري. گیرند مي
دست او سخن  محاصرة پاریس بھ استره، و ھمچنین از/ نرمي و گذشت ھانري، رابطة ناپاك او با گابریل د

كند، ولي دستگاه پاپ را ھمچون قدرتي  ھانریاد از گروش ھانري بھ آیین كاتولیك بھ نیكي یادمي. گوید مي
خدمت، و بھ مقتضاي منافع خود جمعي را  نسبت بھ مغلوبان سختگیر است و در برابر غالبان خوش«كھ 
  . گیرد زنش ميكند، بھ باد سر آمرزد و گروھي را تكفیر مي مي

ولتر امیدوار بود ھانریاد بھ عنوان حماسة ملي فرانسھ پذیرفتھ شود، ولي آیین كاتولیك چندان در نزد 
از این گذشتھ، . منزلة حماسة روحشان بپذیرند توانستند آن منظومھ را بھ میھنانش گرامي بود كھ نمي ھم

ھاي  آشكار از ھومر و ویرژیل ـ در صحنھ تقلید. معایب اثر براي دانشوران و پژوھشگران چشمگیر بود
شیوة  یافتھ در اعمال انسان و رویدادھا بھ نبرد، دیدار قھرمان از دوزخ، و دخالت موجودات شخصیت

آورد، اما  ـ گیرایي ابداع و اصالت را فداي خود كرد؛ و گرچھ این سبك نثر خوبي را پدید مي خدایان ھومر
چنان از چاپ و نشر اثر خویش سرمست شده بود كھ این نقصھا را ولتر . فاقد صنایع بدیعي نظم بود
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براستي كھ او » .سرودن حماسة منظوم ھنر من است، یا آنكھ سخت در اشتباھم«: بھ تیریو نوشت. دید نمي
  .سخت در اشتباه بود

برتر از انئید منتقدي فرانسوي حماسة وي را . پنداشتند رغم این اشتباه، دانایان گویي سخنش را درست مي بھ
چاپ » .غرض ھانریاد را بر شعر ھومر ترجیح خواھد داد خواند و فردریك كبیر برآن بود كھ ھر انسان بي

فروش رسید، و چاپ دوم آن مخفیانھ در ھلند بھ طبع رسید و بھ فرانسھ فرستاده شد؛   اول كتاب زود بھ
ھانریاد بھ ھفت زبان ترجمھ شد و، چنانكھ  .خریدند پلیس كتاب را تحریم كرد؛ با این وصف، ھمھ آن را مي

. حماسة ولتر محبوبیت ھانري چھارم را زنده كرد. وجوش آورد خواھیم دید، مردم انگلستان را بھ جنب
چنان  فرانسھ را از جنگھاي دیني شرمنده نمود، و فرانسویان را واداشت تا االھیاتي كھ آدمیان را بھ

  .انتقاد گیرندباد  خویي برافروختھ بود بھ درنده

بھ دربار . او بزرگترین شاعر زندة فرانسھ شناختھ شد. مند بود ولتر زماني از شھرت و اقبال بیشایبھ بھره
لیور از محل درآمد شخصي  ١۵٠٠ھایش گریست، و  لویي پانزدھم پذیرفتھ شد؛ ملكھ در اجراي نمایشنامھ

وشتھ، از زندگي درباري خود گلھ كرده و ھایي كھ در آن ھنگام ن ولتر، در نامھ). ١٧٢۵(بدو بخشید 
بیگمان او زیاد . گفت با اشراف شریف یا پست بھ زباني خودماني سخن مي. ھمچنین بر آن بالیده است

، )١٧٢۵دسامبر (شبي در اپرا . و این از آسانترین كارھاي آدمي در این جھان است. كرد صحبت مي
  شوالیھ دو روآن ـ شابو او را دید كھ در جمعي

. از پاسخ شاعر آگاه نیستیم» آقاي ولتر، آقاي آروئھ، براستي نام شما چیست؟«: راند؛ از او پرسید سخن مي
. دو روز بعد این دو نفر بار دیگر در كمدي فرانسز بھ ھم برخوردند؛ روآن پرسش خود را تكرار كرد

سي كھ درپي نام نیست، ولي ك«: اند؛ بھ روایتي پاسخ داد پاسخ ولتر را بھ شكلھاي گوناگون نقل كرده
نام من با من آغاز «: بھ روایت دیگر، او بتندي گفت» داند چطور بھ آنچھ دارد بزرگي و جالل بخشد؛ مي
نجیبزاده با شنیدن این سخن چنان برآشفت كھ چوبدستي خود را » .یابد شود، و نام شما با شما پایان مي مي

آدرین لو كوورور، كھ حضور داشت، خود را . بھ شمشیر بردبراي كوبیدن ولتر بلند كرد؛ شاعر نیز دست 
  .بھ بیھوشي زد؛ سرانجام آنھا از منازعھ دست كشیدند

خورد، پیام رسید كھ كسي دم در كاخ منتظر  فوریھ، كھ ولتر در خانة دوك دو سولي ناھار مي ۴در روز 
روآن، كھ از . ضروبش كردندچون بھ در كاخ رسید، شش تن اوباش برسرش ریختند و بیرحمانھ م. اوست
سرش را نكوبید؛ ممكن است چیز «: كرد، ضاربان را چنین ھشدار داد اي عملیات را اداره مي كالسكھ

ولتر شتابان بھ كاخ بازگشت و براي اقدام قانوني علیھ روآن از سولي یاري » .خوبي از آن بیرون آید
ه گرفت و بھ تمرین شمشیرزني پرداخت؛ شاعر بھ حومة شھر كنار. جست؛ سولي یاریش را دریغ كرد

شاه . شمرد قانون دوئل را از جنایتھاي برزگ مي. سپس براي انتقامجویي از شوالیھ بھ ورساي رھسپار شد
در ھمان شب، پلیس ولتر . زد روآن از مالقات با ولتر سر باز مي. بھ پلیس دستور داد كھ مراقب ولتر باشند

در باستیل زنداني شد؛ ھمة كساني كھ دلواپس آن ماجرا بودند نفسي  را دستگیر كرد و شاعر بار دیگر
اي كھ مرد جوان  تمام خانوادة زنداني فرمان عاقالنھ«: فرمانده پلیس پاریس گزارش داد. راحت كشیدند بھ

اي كھ بھ مقامات دولتي نوشت از  ولتر در نامھ» .را از ارتكاب حماقتي جدید بازداشتھ بود را تحسین كردند
. كردة خود دفاع كرد، و اظھار داشت چنانچھ آزاد شود، بھ میل خویش تبعید بھ انگلستان را خواھد پذیرفت

  .مانند گذشتة مالحظة حالش را كردند، وسیلة آسایش در اختیارش قرار دادند

اھش پیشنھادش پذیرفتھ شد؛ پانزده روز بعد از زندان آزاد شد؛ ولي نگھباني بر او گماشتند تا كالھ ھمر
و ملكة فرانسھ حاضر . عنوان رجال انگلیسي بدو دادند ھایي بھ نامھ اعضاي دولت معرفینامھ و توصیھ. برود

مھ، با در  ١٠در روز . در كالھ، تا رسیدن كشتي، نزد دوستانش ماند. شد مستمري وي را ھمچنان بپردازد
مندي بھ دیدن كشوري كھ  و با عالقھ اختیار داشتن كتابھایي كھ براي آموختن زبان انگلیسي ھمراه داشت،

  .بیایید در این دیدار ھمراه وي باشیم. شنیده بود مردم آن از آزادي اندیشھ برخوردارند بر كشتي نشست
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  كتاب اول

  انگلستان

   فصل دوم

  

  مردم 

   ١٧۵۶ـ ١٧١۴

ھزینة خویش بر مردم انگلستان، ھنگامي كھ ولتر بھ سرزمین آنان گام نھاد، پس از یك نسل پیروزیھاي پر
فرانسھ، مدت یك ربع قرن بود كھ از آرامش نسبي برخوردار شده بودند؛ بر دریاھا، و در نتیجھ بر تجارت 

كردند؛ و بر خاندان  و پول جھان، تسلط داشتند؛ اھرم و توازن نیرو را در بر اروپا بھ سود خویش حفظ مي
بیاورد، و ھمچنین بر شاھان خاندان ھانوور، كھ استوارت، كھ كوشیده بود آیین كاتولیك را بھ انگلستان 

انگلستان بود كھ بھ . دست آورده بودند آمیزي بھ خدمتگزاران كیسة پر پول پارلمنت بودند، پیروزي افتخار
ھاي انقالبي در دامان خود پرورانده، و  یاري نیوتن در دانش سرآمد كشورھاي جھان شده، الك را با اندیشھ

رفت تا الگزاندر پوپ را بھ جاي  ھ برانداختن بنیان مسیحیت پرداختھ بود؛ و اكنون ميبا سالح خداپرستي ب
این ھمان انگلستاني بود . قرار دھد، و با ناراحتي شاھد اعمال مخرب دیوید ھیوم شود رمھمة پونتیفكسھاي 

كاریھاي خود، تجسم  ورزید و عشق و دلبستگي خود را بھ زیباییھاي آن، در كنده كھ ھوگارث بدان مھر مي
استاد «گئورگ فریدریش ھندل در این كشور پرورش یافت و در موسیقي آن عصر، با عنوان . بخشید مي

در دژي كھ طبیعت در «ا، و در اینج. الشعاع خود قرار داد ، ھمة موسیقیدانان خاندان باخ را تحت»استادان
انقالب صنعتي » در انگلستان،… در این سرزمین خجستھ… مقابل آلودگي و فساد براي خود ساختھ بود

  .آغاز شد تا ھمة شئون زندگي انسان را، جز خود او، دگرگون سازد

I درآمد انقالب صنعتي ـ پیش  

  ـ دھقانان١

ترین كشور  آبادترین و پربركت«پرستانھ از  ، تصویري میھن١٧٢٢دفو، ھنگام گردش در انگلستان در 
ترسیم كرد ـ با كشتزارھاي سرسبز و لبریز از غلھ، با چراگاھھایي كھ گوسفندان با پشم زرین در » جھان

ا دھقاناني كھ پرورانند، ب آنھا بھ چرا سرگرمند، با علفزارھایي كھ گاوھاي فربھ را درخود مي
دھند،  كھ دھقانان را سازمان مي سپردارانياند، با  ورزشگاھھاي روستایي را با فریاد و ھلھلة خود انباشتھ

آورند، و  و نظم بھ روستاھا ميبخشند، با خاونداني كھ قانون  با نجبایي كھ بھ سپرداران سازمان مي
شعربافان، بھ شرطي كھ از آزارھا، . برند سرزمیني كھ ھرچندگاه شاعران و فیلسوفان بدان پناه مي

  .دھند اي آرماني جلوه مي دلتنگیھا، حشرات، و رنج كار روستاھا معاف باشند، آنھا را چون صحنھ

ھر دھكده ـ تقریبًا ھر خانوار ـ . پیش از آن بود بسیار شبیھ ھزار سال ١٧١۵زندگي روستایي در انگلستان 
كرد، و از  رویانید، پوشاكش را خود تھیھ، مي واحد اقتصادي خودكفایي بود كھ خوراكش را خود مي

پخت گوزن شكار  اي نان مي ھر خانواده. ساخت ھاي پیرامونش ھیزم و چوب ساختماني فراھم مي بیشھ
بھ كار نخریسي، بافندگي و خیاطي . ساخت و كره و مربا و پنیر مي كرد، سود تھیھ مي كرد، گوشت نمك مي
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. ساخت دوخت، بیشتر ظروف، ادوات، و ابزار را خود مي كرد و كفش مي پرداخت؛ پوست دباغي مي مي
پدر، مادر، و فرزندان تابستان را در كشتزار، و شبھاي بلند زمستان را در خانھ سرگرم كار و تالش 

زن كدبانوي محترم و ھنرمندي بود كھ ھمة كارھاي خانھ را، . ن كشاورزي و صنعت بودبودند؛ خانھ، كانو
عھده داشت،  از پرستاري شوھر و بزرگ كردن ده ـ دوازده فرزند گرفتھ تا دوختن لباس و ساختن آبجو، بھ

انھا كرد؛ از باغ، خوكھا، و ماكی ساخت و بموقع بھ اھل خانھ تجویز مي داروھاي خانگي را فراھم مي
رفت و،  شمار مي ازدواج، پیوند دو یار بود؛ خانواده نھادي ھم اقتصادي و ھم اجتماعي بھ. كرد مواظبت مي

  .در نتیجھ، دلیل و بنیاد محكمي براي وحدت، افزایش، و دوام داشت

ي ھاي قدیمیشان را در مزارع حفظ كنند، شاید آنان از سرزندگ یافتند كھ شیوه چنانچھ دھقانان اجازه مي
آوردند تا دامھاي خود را در  یاد مي دھقانان زماني را بھ. كردند ھاشان احساس رضایت مي گوناگون در خانھ

ھاي آن آزادانھ ماھي بگیرند، و از جنگلش چوب ببرند؛  زمینھاي عمومي خاوند بچرانند، از رودخانھ
را حصار » زمینھاي عمومي«تر اكنون، در نتیجة فرایندي كھ از قرن شانزدھم آغاز شد، خاوندان دور بیش

سرفداري و عوارض فئودالي رسمي : توانستند با درآمد خود زندگي كنند كشیده بودند و دھقانان بسختي مي
كشاورزي آنان در مقیاس . كردند گذاري مي مالكان و بازرگانان شھري روي زمین سرمایھ. از بین رفتند

  ادتر، و بازارھايوسیع، با سرمایة بیشتر، وسایل بھتر، مھارت زی

یك از این  ھیچ. كردند مالكاني، كھ زمینھاي كوچك خود را كشت مي خرده. گرفت وسیعتر، صورت مي
، حدود ١۶٨٨امكانات و مزایا را در اختیار نداشتند؛ گر گوري كینگ شمارة آنھا را، در انگلستان 

ستان دھقانان بسیاري ھستند در انگل«: گزارش داد ١٧٣٠ولتر در حدود . تن حساب كرده بود ١٨٠‘٠٠٠
فرانك ارزش دارد و از ادامة كشت زمیني كھ آنھا را توانگر ساختھ است،  ٢٠٠‘٠٠٠كھ كشتزارھاي آنھا 
؛ ولي این تبلیغ را ولتر ممكن است براي تحریك فرانسویان كرده »زیند، عار ندارند و در آن آزادانھ مي

زمینداران توانگر زمینھاي . ر انگلستان كاھش یافتھ بودمالكان د شمارة خرده ١٧۵٠بھ ھرحال، تا . باشد
ھا بودند و محصوالت آنھا براي توزیع در  خریدند؛ امالك كوچك، كھ وسیلة معیشت خانواده كوچكتر را مي

توانستند از روشھاي  شد، جاي خود را بھ مزارع بزرگتري دادند كھ مي بازارھاي محلي درنظر گرفتھ مي
از این . شدند مزدور مبدل مي» كارگر«كم بھ یك مستأجر یا  مند شوند؛ دھقانان كم ر بھرهبھتر و ابزار كاملت

زمین روستاھا را، برحسب استعداد و باروري آنھا، بھ  ١٧١۵گذشتھ، نظام كشاورزي حاكم در انگلستان 
ھمكاري  داشت؛ كرد؛ ھر زارع یك یا چند قطعھ زمین در مناطق مجزا دریافت مي مناطق مختلف تقسیم مي

آنان كھ دور . رفت شد؛ و كار تولید بكندي پیش مي ضروري بود؛ از فعالیت انفرادي جلوگیري مي
كردند كھ كشاورزي وسیع و تحت مالكیت واحد بر میزان  امالكشان را حصار كشیده بودند استدالل مي

پرسود خواھد بود؛  كند، و محصول پشم افزاید، چراي گوسفندان را تسھیل مي ھاي كشاورزي مي فراورده
جا شدن  كم، یك چشم خود را بھ روي مشقت ناشي از جابھ پیشرفت اقتصادي، دست. بیگمان حق با آنھا بود

  . بست و انتقال انسانھا مي

انگیزة سودجویي . پیشرفت ابزار كشاورزي بیشتر روي ھمین مزارع گسترش یافتھ صورت گرفت
ایي كارگران افزود، اختراع وسایل جدید و روشھاي نو را زمینھاي بایر را بھ زیر كشت آورد، بر كار

تحرك بخشید، سطح پرورش دامھا را باال برد، مردابھا را خشكاند، از سایش زمین زراعتي جلوگیري 
مساحت كشتزارھاي انگلستان و ویلز دو  ١٧٩۵تا  ١۶٩۶از . ھا را بھ كشتزار مبدل ساخت كرد، و بیشھ

اي چرخش محصول را، بھ جاي  ، چارلز تاونزند سیستم چھار دوره١٧٣٠ در. میلیون ایكر فزوني یافت
تاونزند در سال اول جو دوسر یا گندم كاشت، : سوم زمین، عرضھ داشت طرح زیانبخش آیش ھرسالة یك

در سال دوم جو یا جو دوسر رویاند، در سال سوم شبدر، چاودار، ماش، انواع شلغم و كلم، و در سال 
سپس گوسفندان را در كشتزار بھ چرا واداشت تا از شلغم تغذیھ كنند و آنھا را پا بزنند،  چھارم شلغم كاشت؛

سان، زمین براي برداشت  داخل زمین بكنند، و ھمچنین با فضوالت خود زمین را بارور سازند؛ بدین
 »تاونزند شلغمي«ھمسایگان ریشخندش كردند و او را . محصول پربركت گندم در سال بعد آماده شد

تاونزند . درصد افزایش یافتھ است، شیوة وي را تقلید كردند خواندند؛ ولي پس از آنكھ دیدند محصول او سي
برداري بیشتر از كشتزارھاي خود شیوة  وایكاونت بود؛ و از ھمین روي، اشراف دیگر انگلستان براي بھره
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نگلستان شد، و در امالك وي را بھ كار بستند؛ عالقھ و توجھ شخصي بھ كشاورزي مرسوم خاوندان ا
  . خاوندي گفتگو از شكار و سگ بھ صحبت در بارة شلغم و كود رسید

داد، بھ مزرعة پدر بازگشت؛ ذھن تیز او  بھ جثروتال حقوقدان بود؛ چون تندرستي خود را از دست مي
رمایة مجذوب معجزه و سودھاي رویش گیاه شد؛ ولي شیوة كار كشاورزان را، كھ قسمتي از دسترنج و س

دھقانان چھار تا پنج كیلوگرم بذر را در زمیني بھ وسعت یك ایكر چنان از . داد، نپسندید آنان را برباد مي
  سوم شد، و در یك در دوسوم زمین بذر ریختھ نمي«پاشیدند كھ  روي بیدقتي مي

فرانسھ و ایتالیا تال ھنگام گردش در . آمد دست نمي گشت كھ نتیجة مطلوب بھ آن بذر چنان برھم انباشتھ مي
در سفر بھ فرانسھ و ایتالیا، روشھاي كشاورزي را » .ھاي كار كشاورزان این سرزمینھا آشنا شد با شیوه

اي خرید و با ساختن دستگاھھا و ادواتي كھ محصول را  مطالعھ كرد؛ پس از بازگشت بھ انگلستان، مزرعھ
كھ ) ١٧٣٠حد (اي ساخت  گاوآھن چھار تیغھ. تداد، ھمسایگان را دچار شگفتي ساخ بھ دوبرابر افزایش مي

یك ) ١٧٣٣حد (اما مھمترین اختراعش . كرد كند و در زیر خاك مدفون مي علفھاي ھرز را از ریشھ مي
دار، در فواصل و عمق معین، بین دو ردیف  دستگاه بذرپاش اسبي بود كھ بذر را از میان قیفھاي دندانھ

این . پوشانید را بھ وسیلة مازویي كھ بھ دستگاه وصل بود ميپاشید و سپس روي بذر  موازي فرو مي
كرد، بلكھ شخم، آبیاري، وجین، و ھواخوري زمین  ھدر رفتن بذر و كار جلوگیري مي دستگاه نھ تنھا از بھ

این دگرگوني بھ ظاھر ناچیز در . ساخت را نیز در فاصلة بین ردیفھایي كھ بذرافشاني شده بود امكانپذیر مي
افشاني و بھبود گاوآھن، در آنچھ كھ بعدھا انقالب كشاورزي نامیده شد سھیم بود؛ اثرات این روش بذر
توان از روي ده برابر افزایش بھاي زمینھایي  در قرن ھجدھم مي) حتي با منظور كردن تورم(انقالب را 

مزارع براي  باال رفتن نیروي تولید خاك موجب شد كھ. رفتند سنجید كھ روشھاي نو در آن بھ كار مي
كارگران بیشتري در شھرھا خوراك فراھم آورند و ازدیاد جمعیت شھرنشین را، كھ بدون آن انقالب 

  .آمد، امكانپذیر سازد وجود نمي صنعتي ھرگز بھ

رقابت شدید دست رعایاي . كدام، از این ثروت فزاینده سھمي نداشتند دھقانان و كارگران شھري، ھیچ
كرد كھ بھ مزد كمتري  ساخت و ترس از بیكاري، دھقانان مزدور را ناچار مي بیشتري را از زمین كوتاه

  :ببینیم ترولین دانشمند واالتبار در این باره چھ گفتھ است. بسازند

زمین بھایي بود كھ جامعھ بھ این سود اقتصادي  كاھش شمارة كشاورزان آزاد و افزایش دھقانان مزدور بي
شد، مردم  ضروري بود، و ھرگاه سود متزاید كشاورزي عادالنھ تقسیم مياین تا حدود زیادي یك شر . داد

بردند، ولي چون كرایة زمین، عشریة اراضي متعلق بھ كلیسا، و منافع  از این تحول جبري كمتر زیان مي
پاي ھم فزوني یافتند، كارگر مزرعھ، كھ حقوق ناچیز خود را در اراضي  كشاورز مالك زمین و دالل پابھ

از دست داده و خانوادة او از فرصت اشتغال بھ كارھاي صنعتي متفرع از كشاورزي محروم شده مشترك 
  . گرفت و در ایاالت جنوبي بھ بینوایي و دریوزگي افتاد بود، دستمزد اندكي مي

توانگران انگلستان، بھ عكس . اي از تمركز طبیعي ثروت كاست اخذ مالیات و اقدامات خیریھ تا اندازه
قانون «. پرداختند داشت مي ان فرانسھ، قسمت اعظم مالیاتھایي را كھ دولت را سرپا نگاه مينجیبزادگ

كرد از مردمي كھ گرسنگي،  بھ موقع اجرا گذاشتھ شد، ھر بخشي را ملزم مي ١۵٣۶، كھ از سال »گدایان
وي كار، و بیكاران بیكاراني كھ توانایي كاركردن داشتند بھ ارد. كرد دستگیري كنند ھستي آنان را تھدید مي

ھا فرستاده شدند؛ كودكان را بھ شاگردي كساني گماشتند كھ حاضر بودند بھ آنان جا و  ناتوان بھ نوانخانھ
  ھاي بخش كلیسایي با پرداخت  ھزینة این اقدامات خیریھ را مالكان خانھ. دھند خوراك

ر اردوھاي كار بھ جھان آمده، یا د ١٧۶۵تا  ١٧۶٣از كودكاني كھ د رسالھاي : كمیتة پارلمنت گزارش داد
قرن سختي . درصدشان زنده مانده بودند تنھا ھفت ١٧۶۶ھا پذیرفتھ شده بودند، در  در كودكي در این خانھ

  .بود
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  ـ صنعت٢

ھاي روستایي خودبسنده، چھ خوب و چھ بد، تخصصي شدن كار و انقالب صنعتي را بھ تعویق  خانھ
ریسیدند و پارچھ  دار نخ مي ھاي خودشان براي سرمایھ در خانھ خانوار كارگري كھ ١٠٠با . انداختند

در . دید گذاري جھت احداث كارخانھ نیازمند نمي دار نوخاستھ خویشتن را بھ سرمایھ بافتند، سرمایھ مي
توپ پارچھ براي بازار تولید  ١٠٠‘٠٠٠، در منطقة رایدینگ غربي یوركشر، ھمین صنعت خانگي ١٧۴٠

ھاي پشمي یوركشر در  ، ھنوز نیمي از پارچھ١٨۵۶رسید؛ در  ١۴٠‘٠٠٠ن عدد بھ ای ١٧۵٠كرد؛ و در 
رئیس خانواده : ھاي بدوي بودند ھا كارخانھ ولي ھمین خانھ. شد ھا بافتھ مي ھا، و نیم دیگر در كارخانھ خانھ

گي و كرد؛ اطاقھاي اضافي با چرخھاي ریسند مستخدمان و دیگر مردم را بھ ملحق شدن در كار دعوت مي
چون حجم كار این صنعت خانگي افزایش یافت، و بازار نیز با احداث . شدند كارگاھھاي بافندگي مجھز مي

نخستین . راھھاي بھتر و با تسلط بر دریاھا گرمي گرفت، كارگاھھاي خانگي بھ ادوات بھتري نیازمند شدند
ھا نصب  كي در خانھ د ماكو جھندة جانشد مانن اختراعات بیشتر ادوات و ابزار بودند تا ماشین؛ آنھا را مي

كرد؛ تنھا ھنگامي صنعت خانگي جاي خود را بھ سیستم كارخانھ سپرد كھ مخترعان ماشینھایي ساختند كھ 
  .نیروي مكانیكي الزم داشتند

بھ طول انجامید؛ از ) ١٨٣٠ - ١٧٣٠(انتقال صنعت از خانھ بھ كارخانھ تدریجي بود و نزدیك بھ یك قرن 
گسیختن از گذشتھ، برخالف نظر . بھ این تغییر كند شاید نامناسب باشد» انقالب«اطالق نام این روي، 

برخي از تاریخنویسان خیالپرداز، چندان شدید نبود؛ صنعت بھ قدمت تمدن است؛ اختراع از قرن سیزدھم 
عران بود؛ در ھا بھ فراواني شا با گامھاي سریع پیشرفت كرده بود؛ در فلورانس روزگار دانتھ، كارخانھ

اما اگر دگرگوني صنعتي . كرد داران با شمارة ھنرمندان برابري مي ھلند روزگار رامبران، تعداد سرمایھ
در مراحل تكاملي صنایع بخار، الكتریسیتھ، نفت، الكترونیك، و ) ١٩۶٠ـ ١٧۶٠(را طي دو قرن گذشتھ 

ییر اقتصادي در اروپاي پیش از بینیم كھ در مقایسھ با میزان تغ انرژي اتمي در نظر آوریم، مي
كلمب یك انقالب واقعي بود، و نھ تنھا كشاورزي، ترابري، ارتباطات، و صنعت، بلكھ سیاست،  كریستوف

  .آداب، اخالق، فلسفھ، و ھنر را نیز از بنیان دستخوش دگرگوني ساخت

نگھایي كھ پس از ج. دردست ھم دادند تا صنعت را ناگزیر بھ تغییر و تحول كنند عوامل بسیاري دست
درگرفت جامعة انگلستان را بھ تولید و ) ١٧۴٢(وزیري انگلستان  والپول از مقام نخست سقوط رابرت

  . توزیع سریعتري نیازمند ساخت

فزوني خوراك، بازار وسیعي در درون كشور براي محصوالت كشاورزي و صنعتي فراھم ساخت و 
برداري از ماشین مستلزم كارگران متخصص بود، و  بھره. سازي را گسترش داد فعالیت راھسازي و ماشین

ھوگنوھا، و دیگر . در نتیجھ صنعت بھ سوي تخصصي شدن و تقسیم كار براي افزایش تولید پیش رفت
مھاجران، اندوختة از خطرجستھ و ھنر خویش را با خود بھ انگلستان بردند؛ نخستین ماشین ریسندگي بھ 

منظور حمایت  ھاي گمركي توسط پارلمنت بھ وضع تعرفھ). ١٧٣٨(شد دست یكي از اخالف ھوگنو ساختھ 
) كرد بھ كار بردن كالیكوھاي وارداتي را تحریم مي ١٧٢١در » كالیكوقانون «: مثال(از صنایع داخلي 

و بازار داخلي را بتمامي در اختیار صنعت نساجي انگلستان گذاشت؛ نفوذ  رقابت خارجي را محدود ساخت
. روزافزون بازرگانان در مراكز قانونگذاري نیز از عواملي بود كھ اقتصاد انگلستان را گسترش داد

جویي را  پیرایشگر ـ كھ بزودي نھضت متودیسم بھ تقویتش برخاست ـ فضایل كار و كوشش و صرفھ سنت
شد،  اندوزي پسندیده شمرده مي شد، مال كرد؛ سرمایھ گردآوري مي وسط و فرودست تشویق ميدر طبقات مت

  .و توگویي كھ بورژوازي از لطف خاص خداوند برخوردار بود

در این میان، توسعة استخراج معادن باعث شد كھ مقادیر زیادي زغالسنگ براي سوخت در اختیار صنایع 
ھاي انگلستان  ھا، دكانھا، و كارگاھھا بود، اما اكنون بیشھ ت عمدة خانھتا این زمان، چوب سوخ. قرار گیرد

از شصت و نھ جنگلي كھ در قرون وسطي در انگلستان بود، در پایان قرن ھجدھم . رفتند روبھ نابودي مي
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ن كردند؛ گراني روزافزو الوار را ناچار از اسكاندیناوي و امریكا وارد مي. بیش از چھار جنگل باقي نماند
برداري از معادن زغالسنگ ھنوز در مرحلة  چوب تقاضاي سوخت ارزانتري را باعث شد؛ ولي بھره

گرفت، و گازھاي متان و انیدریدكربونیك  ابتدایي بود؛ عمق معادن كم بود، تھویھ با وسایل ابتدایي انجام مي
ن ساختھ شوند، مسئلة تخلیة كرد؛ قبل از آنكھ ماشینھاي بخاري سیوري و نیوكام كارگران معادن را خفھ مي

. آب معادن با تلمبھ حل ناشده مانده بود؛ براستي ھمین مسئلھ انگیزة اصلي تكامل چنین ماشینھایي بود
دود  ١٧۵٠برداري از معادن زغالسنگ، با ھمة دشواریھاي موجود، چندان گسترش یافت كھ در  بھره

  . را تیره نمودسوخت آسمان لندن  ھا و كارگاھھا مي زغالي كھ در خانھ

آھن و تبدیل آن  زغالسنگ بیشتر از آن روي در انقالب صنعتي اھمیت یافت كھ از آن براي گداختن سنگ
شد؛ این عمل با جداكردن مواد معدني چسبیده  بھ صورت آھني خالصتر، محكمتر، و چكشخوار استفاده مي

ت آن را ذوب كرد، و این كار بایس معدن، مي براي جدا كردن آھن از سنگ. گرفت بھ فلز صورت مي
مستلزم حرارت بسیار زیاد بود؛ چنین حرارتي را از قرن چھاردھم بھ بعد با سوزاندن زغال چوب در 

  ھاي بلند مجھز بھ ھواكشھاي نیرومند ایجاد كوره

سایمن ستورتونت  ١۶١٢در . كردند؛ ولي اكنون، با كاھش ذخیرة چوب، بھاي زغال فزوني یافتھ بود مي
ادعا كرد كھ با استفاده از زغالسنگ  ١۶١٩عنوان سوخت گدازنده توصیھ كرد؛ دادلي در  نگ را بھزغالس

كردند،  آھن را بھ نصف كاھش داده است؛ ولي ھمكاران او، كھ ھنوز از زغال چوب استفاده مي ھزینة ذوب
پس از استقرار در  داربي اول، ایبرھم) ١٧٠٩حد (سرانجام . در كنند ھمدست شدند تا او را از میدان بھ

آھن را با حرارت دادن  جویي سنگ كولبروكدیل، كھ زغالسنگ فراوان داشت، توانست با موفقیت و صرفھ
كوك زغالسنگي است كھ، براي از بین بردن عناصر فرارش، بھ حد كافي . بھ وسیلة كوك ذوب كند

دوم كاربرد زغالسنگ یا كوك را  داربي ایبرھم. شناختھ شده بود ١۵٩٠كوك از . یا سوزانیده شود» پختھ«
كرد بھبود بخشید؛ و  ھاي بلند را بھ وسیلة دمي كھ با چرخ آبگرد كار مي آھن توسعھ داد؛ كوره در ذوب

نخستین ماشین غلتكدار  ١٧٢٨در . بزودي توانست بیشتر از سایر تولیدكنندگان انگلستان آھن بفروشد
گذشت تا با دیدن فشار بھ شكلھاي دلخواه  اي این ماشین ميانگلیسي برپا شد؛ آھن از میان یك رشتھ غلتكھ

ھایي از  اي را اختراع كرد در این روش، در بوتھ ھانتسمن روش تھیة فوالد بوتھ ، بنجمین١٧۴٠در . درآید
ھمین مراحل تكاملي پیوند . آمد نسوز، با گرم كردن و پاالیش فلز، فوالد بسیار مرغوبي بھ دست مي گل

  .پذیر ساخت بود كھ پیدایي ماشینھاي انقالب صنعتي را امكان زغالسنگ و آھن

  ـ اختراعات٣

نیمة اول قرن ھجدھم، در قیاس با دو قرن قبل از آن، اختراع چشمگیري بھ خود ندید؛ برشمردن 
ساعت . كشد، و تنھا ذكر یك نمونھ كافي است اختراعاتي كھ این عصر از گذشتھ بھ ارث برد بھ درازا مي

دقت  ١٧۵٨لوم، صنعت، و دریانوردي ضرورت تام داشت تقریبًا در قرن ھفدھم كامل شد؛ در كھ براي ع
خود . كاملتر از آنچھ بود نشد ١٨٧٧آن بھ آنجا رسید كھ در ششصد روز تنھا یك دقیقھ اختالف داشت، و تا 

عتي، از آنھا استقبال كارگران، كھ غالبًا منبع اختراعات بودند، از بیم بیكاري ناشي از پیدایش ماشینھاي صن
، و اجازه نداد )١۶۶٣(برداري از نخستین ماشین اره شد  كردند؛ دشمني كارگران انگلیسي مانع بھره نمي

از این گذشتھ، راھھاي بد . آمیز مورد استفاده قرار گیرد طور موفقیت این ماشین بھ ١٧۶٧كھ تا قبل از 
شتند؛ تا روزي كھ دشواریھاي ترابري بازار را دا كشور اختراعات صنعتي را از پیشرفت سریع بازمي

یافت؛  با این وصف، ترابري دریایي بھبود مي. اي بھ افزایش تولید وجود نداشت كرد، انگیزه محدود مي
خریدند؛ گرمي بازار  مستعمرات، كھ تقریبًا بتمامي كشاورزي بودند، كاالھاي صنعتي را با ولع مي

كرد، انگیزة سودجویي نیز در  ع ماشینھاي صنعتي را تشویق ميمحصوالت صنعتي در مستعمرات اخترا
این میان سھم داشت؛ پارلمنت بھ افراد امتیاز حقوق انحصاري اختراع و استفاده از آن را بھ مدت 

  رقابت خارجي در تجارت. كرد چھاردھسال اعطا مي
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كرد؛ بدین ترتیب،  ميكاالھاي صادراتي انگیزة دیگري بود كھ اختراع ماشینھاي صنعتي را تشویق 
شد سازندگان انگلیسي را برآن داشت  ھاي ھندي كھ بھ دست كارگران ورزیده، ولي كم مزد، بافتھ مي پارچھ

بینیم كھ اختراعات تازه، در  پس مي. كھ، با بھبود وسایل و تجھیزات ماشیني، تولید را سروسامان بخشند
  . ردندبافي، دیگرگونیھاي شگرفي پدید آو ماشینھاي پارچھ

؛ )١٧٣٣(كي نخستین اختراع شایان توجھي بود كھ در صنعت بافندگي پدیدار گشت  جان» ماكوي جھندة«
قبل از آن، جز چند استثناي جزئي، پھناي پارچھ . توان سرآغاز انقالب صنعتي شمرد كي را مي اختراع جان

خھاي پود را از میان نخھاي تار آلتي كھ ن(بایست ماكو  محدود بھ بلندي بازوي بافنده بود، زیرا او مي
را با یك دست از این سوي دستگاه بافندگي بیندازد، و با دست دیگر آن را در سوي مقابل ) گذراند مي

افتاد  كي دستگاھي مركب از چند چرخ و چكش و میلھ درست كرد كھ با یك ضربة دست بھ راه مي. بگیرد
ایستاد؛ حسن دیگر  پرید و خود بھ خود در نقطة معین باز مي سو مي و ماكو، با پیمودن پھناي دلخواه، از این

ھاي  ھنگامي كھ كي خواست اختراع خود را در یكي از كارخانھ. جویي زیاد در زمان بود دستگاه، صرفھ
. كولچیستر نصب كند، بافندگان او را بھ جرم اینكھ قصد دارد آنھا را از نان خوردن بیندازد محكوم كردند

، و حق استفاده از اختراعش را، در ازاي دستمزدي، در اختیار تولیدكنندگان )١٧٣٨(ریخت كي بھ لیدز گ
االمتیاز اختراع او سرتافتند؛ كي عارض  پارچھ گذاشت؛ آنان اختراع را از او گرفتند، ولي از پرداخت حق

ر آنجا نیز ولي د. از آنجا بھ زادگاھش، بري، رھسپار گشت. شد، ھزینة سنگین دادخواست نابودش كرد
حال، زني با  با این. اش را تاراج، و خودش را بھ مرگ تھدید كردند ، خانھ)١٧۵٣(مردم علیھ او شوریدند 

انگیز است؛ ولي كار انسان از  كار خدا شگفت«: شور و شعف از اختراع او استقبال كرد و فریاد برآورد
دولت فرانسھ اختراعش را پذیرفت و براي كي در فرانسھ استقبال بیشتري یافت؛ » !انگیزتر است آن شگفت

نتوانست بر ھمة مخالفتھا چیره شود و  ١٧۶٠با اینھمھ، ماكو جھنده تا . خود او پاداش مستمر تعیین كرد
  .جاي خود رادر صنعت بافندگي بگیرد

داشت آن بود كھ بافندگان نخ را زودتر از آنكھ  مي عامل دیگري كھ صنعت بافندگي را از پیشرفت باز
ریسیدند، كھ  نخ را با دوكھاي دستي مي ١٧٣٨تا . رسانیدند توانستند بریسند بھ مصرف مي ریسندگان مي

پول،  در آن سال، لویس. نگرند ھایي است كھ بھ گذشتھ بھ صورت خیالي و آرماني مي ھنوز زینتبخش خانھ
ًا از روي طرح پیشنھادي فرزند یكي از مھاجران ھوگنو، یك دستگاه ریسندگي را بھ ثبت رسانید كھ ظاھر

ھم پیچیدة پنبھ یا پشم را بھ صورت  ھاي بھ دستگاھي مركب از چند غلتك رشتھ: وایت درست شده بود جان
. گرفت پیچید؛ و این كار با حداقل زحمت انجام مي آورد و آن را دور دوك مي نخي با ضخامت دلخواه درمي

كیو در . ادواردكیو، دوست دكتر جانسن، فروختندپول و وایت حق انحصار اختراع این دستگاه را بھ 
  ھاي نورثمتن بھ كار انداخت؛ این ماشینھا پنج دستگاه ریسندگي را در یكي از كارخانھ ١٧۴٢

  .نخستین دستھ از یك رشتھ طوالني ماشینھاي ریسندگي در انگلستان و انگلستان جدید بود

ط اقتصادي نیز خواستار تولید در مقیاس وسیع شد از آھن ماشینھاي محكم ساخت، و شرای اكنون كھ مي
اي ارزان جایگزین نیروي بازوي مردان، و  توان وسیلھ بود، این مسئلھ ھمچنان باقي ماند كھ چگونھ مي

در صدھا كشور جھان، از . حل، استفاده از نیروي آب بود نخستین راه. صبر وشكیبایي زنان كرد
داد،  آبگرد، كھ با چرخش مالیمي كھ جریان رودخانھ بدان مي روزگاراني كھ انسان بھ یاد ندارد، چرخ

این . ماشینھاي سنگین آھني را بھ حركت درآورده بود ١۵٠٠ھا، دمھا، غلتكھا، چكشھا، و حتي از  تلمبھ
وسیلھ در تمام طول قرن ھجدھم ھمچنان منبع اصلي انرژي مكانیكي بود؛ ماندگاري آن تا قرن بیستم كشید؛ 

. ولیك روزگار ما نیز ھمان نیروي آب است كھ بھ الكتریسیتة قابل انتقال تبدیل شده استتأسیسات ئیدر
شد،  اعتماد نبود؛ در سرزمینھاي آرام جنوب استفادة نسبتًا كمي از آن مي نیروي محركة بادھا چندان قابل

» بادبانھا«توانستند  در این آسیاھا مي. آورد گردش مي ولي در نواحي شمالي جریان ھوا آسیاھاي بادي را بھ
این دستگاه بد ساختھ و . را بھ وسیلة گردونة اھرمداري كھ در قاعده قرار داشت در معرض باد بنشانند

بیثبات و نااستوار در قرن ھجدھم در ایاالت متحدة ھلند بھ اوج تداول خود رسید، و آنگاه روبھ افول نھاد و 
  .تنھا زیبندة تابلوھاي دورنماسازان شد
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تاریخچة طوالني . كوشیدند تا ماشین بخار را بھ سطح كارآیي سودمندي برسانند مخترعان مي اكنون
ھاي ھرون اسكندراني كھ با نیروي بخار بھ حركت  بخار از قرن سوم میالدي و با درھا و بازیچھ ماشین
لومون دو كو ، سا)١۶٠١(، جامباتیستا دال پورتا )١۵۵٠(شد و از جرونیموكاردان  آمدند، آغاز مي درمي

، كریستیان )١۶٧۵(، سمیوئل مورلند )١۶۶٣(، ماركوئس آو ووستر )١۶٢٩(، جوواني برانكا )١۶١۵(
گذشت و سرانجام بھ ماشین بخار  مي) ١۶٩٨(، و تامس سیوري )١۶٨١(، دني پاپن )١۶٨٠(ھویگنس 

را  ١٧١٢نیز، سال در اینجا . این داستان ھزار بار نقل شده است. رسید ، مي١٧١٢تامس نیوكامن، در 
نیوكامن بھ پیستون، دستة پیستون، و » ماشین آتشین«توان احتماال سال تولد انقالب صنعتي شمرد؛ زیرا  مي

ھاي بخاري دیگري كھ از آن  تلمبھ. كرد دریچة اطمینان مجھز بود و آب را از قعر معادن عمیق تخلیھ مي
  .كامن بودندپس در طول سھ ربع قرن ساختھ شدند براساس تلمبة نیو

  ـ سرمایھ و كار۴

چون حجم و ھزینة ماشینھاي صنعتي فزوني یافت و این ماشینھا بھ نیروي مكانیكي نیازمند شدند، صاحبان 
ھا را بھ جاي صنعت خانگي بنشانند؛ بدین ترتیب، افراد و ماشینھا  صنایع سودمندتر آن دیدند كھ كارخانھ

ھا، ھم انرژي الزم را فراھم  ھا برپا بودند؛ رودخانھ یك رودخانھدر ساختمانھایي گردآمدند كھ ترجیحًا نزد
گونھ كھ دیدیم، تازگي نداشتند و در  ھا، ھمان كارخانھ. كردند ساختند و ھم كار حمل ترابري را تسھیل مي مي

  انگلستان عصر الیزابت و

ه آن را بھ منزلة یك ـ ھرگا» سیستم كارخانھ«فرانسة روزگار كولبر صدھا كارخانھ وجود داشتند؛ ولي 
ھا متمركز ساختھ است ـ قبل از قرن نوزدھم  اقتصاد صنعتي تعریف كنیم كھ تولید را اساسًا در كارخانھ

پس از اختراع ماشینھاي كي و پول، كار ریسندگي و بافندگي بیش از پیش و . شد بندرت در جایي دیده مي
اي بھ طول  تامس لومب، كارخانھ ١٧١٧در . یافت ھا انتقال ھا بھ كارخانھ با سرعتي روزافزون از خانھ

بزودي . چرخ سرگرم كار بودند ١۶‘٠٠٠كارگر با  ٣٠٠متر در داربي، احداث كرد كھ در آن  ٢٠٠
  .ھاي بزرگ دیگري در ستاكپورت، لیك، بیرمنگام، لمنستر، و نورثمتن احداث شد كارخانھ

گر و مدیر، و ترابري محصول و فروش آن مستلزم خرید و جادادن ماشینھا، تھیة مواد خام، استخدام كار
اي كھن بود؛ ولي چون نیاز بھ سرمایھ  كنندة سرمایھ ـ نیز پدیده كننده یا اداره دار ـ تھیھ سرمایھ. سرمایھ بود

. فزوني یافت، مرداني كھ آماده بودند براي تھیة آن دل بھ دریا بزنند اھمیت اقتصادي و قدرت سیاسي یافتند
كوشیدند تولید  داراني كھ مي طور نظري حاكم بر صنایع اروپا بودند، در برابر سرمایھ ھنوز بھ اصناف، كھ

دستي  ولي سیستم صنفي بیشتر بر بنیان صنایع. كردند و توزیع را بھ انحصار خود درآورند ایستادگي مي
اي بازار ملي، و خیلي قرار گرفتھ بود تا ماشین؛ نظام آن در سطح نیازمندیھاي محلي بود و با نیازمندیھ

المللي، تناسبي نداشت؛ تولید اصناف كمتر از آن بود كھ بھ تقاضاھاي روزافزون  كمتر از آن با بازار بین
ارتشھا، شھرھا، و مستعمرات پاسخ گوید؛ وفاداري بھ روشھا و ضوابط سنتي سد راه این سیستم بود، و 

. كردند، وضعش را بدتر ساختھ بود ستثمار ميتشكیل گروھي استادكار، كھ كارگران و شاگردان را ا
توانست كمیت تولید را افزایش دھد و محصول را در سرزمینھاي دوردست توزیع كند؛  دار بھتر مي سرمایھ

او زیركانھ یاد گرفتھ بود كھ چگونھ از پول پول بسازد؛ از این گذشتھ، او از پشتیباني پارلمنت نیز، كھ بھ 
  .داد برخوردار بود یاجات ارتش بھ ھنگام جنگ اھمیت ميبازرگاني پردامنھ و احت

از این پس، . داري، رابطة كارگر با كارش دستخوش دگرگوني گشت ھا و رشد سرمایھ با گسترش كارخانھ
سھم او در تعیین میزان . كارگر مالك ابزار كارش نبود و حق تعیین ساعات و شرایط كار را از دست داد

اش نبود و صنعت او دیگر بخشي از  كارگاه او دیگر در راھرو خانھ. ناچیز بود درآمد، یا كیفیت محصول،
توانست با احساس آمیختھ بھ غرور مراحل  او چون گذشتھ نمي. رفت شمار نمي زندگي خانوادگیش بھ

آور و بیروح تنھا  گوناگون ساختن شیئي را طي كند؛ تقسیم كار باعث شد كھ كارگر بھ تكرار خستگي
داد؛ و این ھمان چیزي است  اش ھنرمندي او را نشان نمي یافتھ یك فراگرد بپردازد كھ بازده پایانبخشي از 
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میزان مزد . مبدل شد» دست«صنعتگر از مقام خود تنزل كرد و بھ . تأثیر گرفت سمیث را شدیدًا تحت كھ ادم
طور  كارگر معدن، بھ. كردند او تابع گرسنگي مرداني شد كھ در كاریابي با زنان و كودكان رقابت مي

  كش سھ متوسط، روزي یك شیلینگ و شش پني، كارگر ساختمان دو شیلینگ، و لولھ

كارگر بافندة مرد . اندكي متغیر بود ١٧٧٠تا  ١٧٠٠گرفت؛ میزان مزد كارگر در فاصلة  شیلینگ مزد مي
وشش  نده دوشیلینگوشش پنس، و كودك باف اي شش شیلینگ، كارگر بافندة زن پنج شیلینگ ھفتھ ١٧۵٠در 

زنان ریسنده از دو تا پنج شیلینگ و دختران ریسندة شش تا دوازده سالھ از یك شیلینگ . گرفت پني مزد مي
. تغییري نكرد ١٧۶٠ولي ھزینة زندگي ارزان بود و تا . گرفتند تا یك شیلینگ وشش پني درھفتھ مزد مي

شد و بیشتر كارگران معدن،  تمزد اضافھ ميالعاده براي نان و آبجوي ھنگام كار بھ دس گاھي یك فوق
  . كردند زغالسنگ خود را برایگان دریافت مي

گفتند آنان بیش  شمردند و مي اعتماد، و بیدین مي كارفرمایان كارگران را مردمي كاھل، میخواره، غیرقابل
واداشتن كارگران بھ تالش كرد كھ تنھا راه  استدالل مي ١٧٣٩كارفرمایي در . از این استحقاق پاداش ندارند

آنان را ناچار سازند تا براي تحصیل نیازمندیھاي معمولي زندگي از خواب و «و اعتدال این است كھ 
اي  تنگدستان براي كار كردن انگیزه«: گفت ١٧١۴اي در  نویسنده» .استراحت خود بزنند و بیشتر كار كنند

كرد؛  روز، و روزي یازده تا سیزده ساعت، كار مي اي شش طور عادي ھفتھ كارگر بھ» .جز احتیاج ندارند
شد؛ از كساني  آسایش او در این زمان طوالني ھمان یك ساعت و نیمي بود كھ صرف خوردن غذاھایش مي

. شد چھارم مزد روزانھ، بھ عنوان جریمھ، كم مي دادند یك كھ بیجھت خوردن غذاھایشان را طول مي
كشند تا بھ تماشاي بازارھاي مكاره، مسابقات،  ران دست از كار ميكردند كھ كارگ كارفرمایان شكایت مي

داران، براي آنكھ از این  كارخانھ. داركشیدن محكومان، و شركت در جشنھاي كوچھ و بازار بروند مراسم بھ
دست داشتند و آنھا را بھ ھنگام  اي كارگر بیكار دم بیقاعدگیھا و نظایر آن در امان بمانند، ھمیشھ عده

ھنگام ركود كار، . كردند رفت، وارد میدان كار مي رت، یا در زمانھایي كھ سطح تقاضا باال ميضرو
  .كردند تا بھ ھزینة سوداگران محلي زیست كنند كارگران را اخراج مي

قانوني كھ در زمان ادوارد ششم وضع شده بود . اندك یك پرولتاریاي وابستھ در شھرھا پدیدار شد اندك
این قانون را زنده  ١٧٢٠كرد؛ پارلمنت در  ي و پیوستگي بین طبقة كارگر را منع ميبند ھرگونھ دستھ

باوجود این، كارگران مزدور متشكل شدند و براي افزایش مزد خود از پارلمنت یاري طلبیدند؛ . ساخت
اتحادیة (ھاي جنبش سندیكاھاي كارگري  اتحاد این كارگران ـ و نھ اصناف ـ را باید نخستین جوانھ

، بھ درخواست كارگران ١٧۵۶در . دانست كھ در پایان قرن ھجدھم در انگلستان آغاز شد) ارگريك
باف گالسترشر، مجلس عوام بھ دادرسان دستور داد كھ میزان دستمزدھا را در حداقل قانوني خود  پارچھ

س گرفتھ شد و نگاه دارند، و از كاھش مزد كارگران صنایع جلوگیري كنند؛ ولي یك سال بعد این دستور پ
عصر آزادي عمل و عدم . پارلمنت دستمزد كارگران را براساس عرضھ و تقاضاي بازار كار مقرر داشت

  .داران فرا رسیده بود دخالت دولت در كار سرمایھ

  ـ ترابري و بازرگاني۵

ني و ھاي طوال انگلستان، با كرانھ. رشد اقتصاد ھر كشوري مستلزم وسایل ارتباط و ترابري پیشرفتھ است
رودھایش، از این نظر بر بسیاري از كشورھا برتري داشت؛ نیمي از مردم انگلستان در نزدیكي كرانة 

كردند؛ رودھاي انگلستان نیز، كھ تا داخل كشور امتداد  زیستند و براي حمل كاال از دریا استفاده مي دریا مي
ھاي انگلستان جراحتي در پیكر  سب جادهولي وضع نامنا. وجود آورده بودند داشتند، راھھاي آبي طبیعي بھ

ھا، در زمستان، سخت و عمیق بود؛ و  خاك آنھا نرم و شیارھاي حاصل از چرخ ارابھ. این كشور بود
ھاي پراز گل و الي چسبناك مبدل  بارندگي در بھار و تابستان بسیاري از آنھا را بھ جویبارھا و چالھ

ھا را بھ یاري اسبان و گاوان  بردند؛ در این ھنگام، ارابھ ھا را در خود فرو مي كرد كھ چرخ ارابھ مي
تنھا . گذشتند كشیدند و مسافران، ناچار، پیاده از میان مزارع اطراف یا جنگلھا مي اضافي از گل بیرون مي
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با  ١٧۴۵در ) »مدعي جوان«چارلز ادوارد استوارت، معروف بھ (پس از آنكھ شاھزاده چارلي خوبروي 
داشت ـ  بي راھھاي كشور ـ كھ دولت را از اعزام سپاھیان شاھي براي مقابلھ با او بازمياستفاده از خرا

ھایي براي ھدفھاي نظامي ساخت كھ  شورشیان اسكاتلندي خود را تا داربي پیش راند، دولت راھدار خانھ
ھنوز راھھا  با وجود این، راھزنان). ١٧۵١(» ھا در ھمة فصول بود ویژة عبور سپاھیان، اسبان، و ارابھ«

  .را ناایمن نموده بودند و ھزینة باركشي سنگین بود

در سفرھاي دور، مسافران . كردند ھاي شخصي سفر مي آناني كھ توانایي داشتند با اسب یا كالسكھ
نفس كرایھ كنند، در ھمھ جاي اروپاي  ي بین راه اسبھاي تازه)مكانھا یا منزلھا(» پستھا«توانستند در  مي

ھا اطالق  از آن رو بعدھا بھ ارسال نامھ» پست«واژة . خوردند ھا بھ چشم مي گونھ چاپارخانھ غربي از این
ھا را تحویل دھند یا تحویل بگیرند، و  توانستند در چنین منزلھایي نامھ شد، چون حامالن مراسالن مي

با وجود . پیمودند مياسبھاي خود را عوض كنند؛ آنھا با استفاده از این سیستم، روزي صدونود كیلومتر راه 
رسند، یا اغلب ھرگز بھ  ما نامرتب بھ مقصد مي» ھاي نامھ«كرد، كھ  گلھ مي ١٧۴٩این، چسترفیلد در 

سعي و كوششي «اي در ھشت روز از ورونا بھ لندن حاكي از  نظر او رسیدن نامھ بھ» .رسند مقصد نمي
شد، شش مسافر حمل  یا چھار اسب كشیده مي كردند ـ كھ با دو بیشتر مردم با دلیجان سفر مي. بود» كمیاب

اي دو یا سھ بار  ھا، طبق یك برنامة منظم، ھفتھ كالسكھ. شد كرد، و توسط نگھبانان مسلحي محافظت مي مي
طور متوسط،  ھا، بھ گفتند؛ این كالسكھ سوي شھرھاي عمدة جنوب انگلستان ترك مي بامدادان لندن را بھ

  . كردند یمودند و فاصلة لندن تا نیوكاسل را در شش روز طي ميپ ساعتي یازده كیلومتر راه مي

. ھمان صورت ابتدایي و زیباي خود نگاه داشتھ بود راھھاي نابسامان كشور بازرگاني داخلي را بھ
كردند؛ و  بازرگانان عمده فروش معموال یابوھاي حامل كاالیشان را از شھري بھ شھر دیگر ھمراھي مي

  دكانھا. داشتند متاع خود را خانھ بھ خانھ بھ مردم عرضھ ميگرد  فروشندگان دوره

دادند، و براي نمایش  ھا متمایز بودند؛ كاالھا را در درون دكان قرار مي بیشتر با تابلوھاي رنگین از خانھ
پوشاك و » خرازي فروش«. شد در ھر دكاني ھمھ نوع كاال فروختھ مي. آنھا معموال ویتریني وجود نداشت

ز، از میخ تا شكر، بھ فروش ھنري كاورد، ھمھ چی» خواربارفروشي«فروخت؛ در  دارو و اجناس آھني مي
ھاي  داد، بازرگانان نمونھ ھر شھري روز بازاري داشت كھ در آن، ھرگاه وضع ھوا اجازه مي. رسید مي

كاالھاي خود را در معرض تماشاي مردم مي نھادند ولي بزرگترین مراكز بازرگاني داخلي بازارھاي 
ه، بورلي، و بیش از ھمھ در ستاوربریج برپا اي بودند كھ در شھرھاي لندن، لین، بستن، گینزبر مكاره

گشتند، در حقیقت خود  این بازارھاي مكاره، كھ ھمھ سالھ در ماھھاي اوت و سپتامبر برگزار مي. شدند مي
ھاي صنعتي انگلستان  شھرھایي بودند با پلیس، سازمانھاي اداري، و دادگاھھاي ویژه؛ تقریبًا ھمة فراورده

سازندگان سراسر جزیرة بریتانیا براي سنجش قیمتھا، كیفیات اجناس، و مصیبتھاي  شدند، و در آنھا پیدا مي
  . آمدند كسب گردھم مي

در نیمة اول قرن ھجدھم . تسلط بریتانیا بر دریاھا بازرگاني خارجي این كشور را رونق بخشیده بود
ز بندرھاي انگلستان حمل صادرات انگلستان، ازنظر حجم و بھا، بیش از دوبرابر افزایش یافت؛ باري كھ ا

تن در سال  ١‘۴٠۵‘٠٠٠و بھ  ١٧۵١تن در  ۶۶١‘٠٠٠بھ  ١٧٠٠تن در سال  ٣١٧‘٠٠٠شد از  مي
از دھھا سرزمین . یافتند شھر و لنگرگاھھاي لیورپول ھر بیست سال دوبرابر وسعت مي. رسید ١٧٨٧

آرایش بانوان را با زینتھاي  رسیدند تا ھوسھا و معدة دولتمندان را ارضا كند و میز جھان محموالتي مي
با خرید كاال از ھند بھ بھاي ارزان و فروش آن در اروپا بھ بھاي » شركت ھند شرقي«. دلفریب بیاراید

سان پانزده دوك و ارل، دوازده كنتس، ھشتاد و دو صاحب عنوان، و  گران سود كالن اندوخت و بدین
اشراف انگلستان، چون نجباي فرانسھ، از . تبیست وشش روحاني و پزشك را بھ سھامداران خود پیوس

ولتر، كھ خود از . گذاري در كارھاي بازرگاني سود سرشار اندوختند بازرگاني روي برنتافتند و از سرمایھ
: گفت ١٧٣۴ستود و بھ فرانسویان در  طبقة متوسط بود، دلبستگي نجباي انگلستان را بھ بازرگاني مي

سر نھاده است و  اند لندن پاریس را، ازنظر وسعت و جمعیت، پشت ھچون انگلیسیان بھ تجارت پرداخت«
  » .رزمناو داشتھ باشد و بھ شاھان متحد كمك مالي كند ٢٠٠تواند  انگلستان مي
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بازرگانان بزرگ اكنون در ثروت و قدرت با اشرافیت زمیندار در رقابت بودند؛ روابط خارجي كشور را 
بازرگانان شكر و . كردند نابع ثروت و راھھاي تجاري جنگ برپا ميتعیین، و براي تسلط بر بازارھا و م

دست داشتند؛ صاحبان كشتیھا بر لیورپول و بازرگانان زغالسنگ  تنباكو و برده زندگي مردم بریستول را بھ
شركت «پوند، از سھام  ۵٠‘٠٠٠ثروت سر جوسایا چایلد بازرگان، كھ . راندند بر نیوكاسل فرمان مي

كرد؛ باغھاي او در وانستد از  داشت، با دارایي بسیاري از لردھاي انگلستان برابري ميرا » ھندشرقي
در بیشتر كشورھاي اروپایي ثروت «: نوشت ١٧۴٨ھیوم در . معروفترین جاھاي دیدني انگلستان بود

، ولي كرد، مایة تشخص است ، كھ پادشاه با القاب و عناوین اعطایي نشاندار مي-  خانوادگي ـ یعني موروثي
  در

اختالط طبقات باال و متوسط فزوني یافتھ . شود انگستان بیش از ھرچیزي بھ دارایي كنوني شخص توجھ مي
كردند، پسران بازرگانان امالك آن  دختران بازرگانان توانگر با پسران نجباي زمیندار زناشویي مي: بود

افراد طبقة متوسط بھ تجارت و كارھاي خریدند، و  گروه از اشرافي را كھ بھ پول نیازمند شده بودند مي
سپرد و قدرت پول  حكومت اشرافي جاي خود را بھ توانگرساالري مي. آوردند حقوقي و اداري روي مي

  .گشت جایگزین قدرت اصل ونسب مي

  ـ پول ۶

گرفتند و از  ھاي مردم را مي بانكداران اروپا اكنون بیشتر فعالیتھاي مالي را در دست داشتند؛ سپرده
گذاران را تنھا با انتقال از حساب این یك بھ  كردند؛ پرداختھاي بین سپرده تشسوزي و دزدي حفظ ميآ

كردند كھ بھ ھنگام مطالبھ قابل پرداخت بھ طال و نقره  دادند؛ و اسكناسھایي نشر مي حساب آن یك ترتیب مي
كردند، بانكھا توانستند پنج یا ده  از آنجا كھ ھمة دارندگان اسكناس پول خود را در یك وقت مطالبھ نمي. بود

یافت براي  سان فزوني مي جریان پولي كھ بدین. برابر اندوختة متقابل خود اسكناس منتشر سازند
. بخشید ساخت و اقتصاد اروپا را رونق مي گذاري در كارھاي تولیدي سرمایة بیشتري فراھم مي سرمایھ

یا جنسي یا اعتبار شخصي، فعالیتھاي صنعتي را گسترش  بانكداران با پرداخت وام، در برابر وثیقة ملكي
گذشت،  ھاي بانكي، كھ حتي از مرز كشورھاي متخاصم مي انتقال سرمایھ با اسكناسھا و حوالھ. دادند مي

  .كرد كار بازرگاني را تسھیل مي

شركتھا، كھ مؤسسان این . در انگلستان نیز، چون ھلند و ایتالیا و فرانسھ، شركتھاي سھامي تأسیس شدند
ساختند، و بھ  كردند، سھام منتشر مي شركتھاي بازرگاني یا صنعتي تأسیس مي. شدند خوانده مي» طراح«

ھاي سھام قابل انتقال بودند؛ از ھمین روي، براي خرید و فروش آنھا، در  گواھینامھ. دادند سھام بھره مي
مالت قماري سھام شركتھا ناگھان در آغاز قرن ھجدھم بازار معا. بورسي در لندن تأسیس شد ١۶٩٨

دفو در . دادند این معامالت بھاي سھام را بھ دلخواه خویش ترقي و كاھش مي» دالالن«گرمي گرفت و 
  :دربارة یكي از آنان چنین گفتھ است ١٧١٩

داد خویشتن را افسرده و دلتنگ  خواست سھم بخرد، بھ عمالش تعلیم مي ھرگاه كھ سرجویاساچاپلد مي
، شاید ھم ١٠‘٠٠٠و آنان عمال … سر تكان دھند، و از ھندوستان خبرھاي بدي بپراكنند؛  بنمایند،

خواستند سھامشان را  از كساني كھ مي… درنگ بورس بي. فروختند ، پوند از سھام خود را مي٢٠‘٠٠٠
یا خرید، تا آنكھ بھاي سھام شش، ھفت،  گشت؛ دیگر كسي حتي یك شیلینگ سھم نمي بفروشند انباشتھ مي

داشت كھ  گر عمال دیگري را برآن مي سپس دالل حیلھ. یافت درصد، و گاھي بیشتر، كاھش مي ھشت
پوند سھم با چھار یاپنج  ١٠‘٠٠٠سان، با فروش  بدین. سروصدا، و با احتیاط، سھام مردم را بخرند بي

اي، بھ  ھفتھخرید؛ پس از چند  پوند سھم را ده یا دوازده درصد ارزانتر مي ١٠٠‘٠٠٠درصد زیان، 
داشت و با فروش سھامي كھ از خود مردم خریده بود ده یا  نیرنگي دیگر مردم را بھ خرید سھم وامي

  . برد دوازده درصد سود مي
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پس از گشایش بورسھا، عالقة مردم بھ تحصیل سود بیرنج آنان را بھ تب خرید سھم گرفتار كرد پس از 
» شركت دریاي جنوب« فرانسھ، نوبت تورم و نابودي  جان ال در» سیپي شركت میسي«تورم و نابودي 

دولت انگلستان بر اثر شكایتھاي بالینگبروك، سویفت، و دیگران، مبني بر اینكھ . انگلستان فرارسید
ـ براي كشور  ١٧١۴پوند در سال  ۵٢‘٠٠٠‘٠٠٠پوند بھرة وام ملي ـ  ٣‘۵٠٠‘٠٠٠پرداخت ساالنة 

» شركت دریاي جنوب«پوند از این وام را بھ  ٣١‘٠٠٠‘٠٠٠اي كمرشكن است، تصمیم گرفت  ھزینھ
تأسیس شده، و امتیاز بازرگاني انحصاري انگلستان را با مستعمرات  ١٧١١این شركت در . انتقال دھد

از دارندگان اسكناسھاي دولتي درخواست شد . اسپانیا در امریكا و جزایر اقیانوس كبیر از دولت گرفتھ بود
مدیرة شركت  جورج اول، شاه انگلستان، ریاست ھیئت. سھام این شركت مبادلھ كننداسكناسھاي خود را با 

را بھ عھده گرفت و براي قبوالندن بھ مردم، كھ حق انحصاري شركت سود سرشار دربر دارد، كوشش 
ال در فرانسھ مردم را فریفتھ بود، » سیستم«ھمانگونھ كھ كامیابي ظاھري و زودگذر . زیادي مبذول شد

در ظرف شش روز، . بیتابي آغاز كردند» شركت دریاي جنوب«انگلستان نیز براي معاملھ در سھام مردم 
بسیاري دیگر نیز . دوسوم دارندگان اسكناسھاي دولتي اسكناسھاي خود را با سھام شركت مبادلھ كردند

یداري كردند پوند افزایش یافت، خر ١٢٣, ۵پوند بھ  ٧٧سھام شركت را، كھ بھاي ھر سھم در یك ماه از 
گردانندگان شركت، براي آنكھ از ھمكاري مداوم دولت اطمینان بیشتر حاصل كنند، سھام ). ١٧١٩(

رابرت والپول، كھ ھنوز بھ . ھاي شاه، بخشیدند گرانقیمتي را بھ اعضاي كابینھ، و دو تن از معشوقھ
ي بھاي سھام با تھییج و و ترقي مصنوع» زیانبخش… بازي سھام«عضویت كابینھ نرسیده بود، علیھ این 

شیفتن مردم و امیدوار ساختن آنان بھ تحصیل سود ھنگفتي كھ امكان پرداخت آن نیست بھ پارلمنت اعالم 
او با دقت شایان توجھي نافرجامي این طرح را پیشبیني كرد و گفت چنانچھ بھ ھمھ اجازة . خطر كرد

وي . یي خطرناك مردم را دربرخواھد داشتشركت در این معاملھ داده شود، شكست احتمالي طرح نارضا
پارلمنت بھ ھشدار او توجھ . كم، حدي در افزایش بھاي سھام شركت تعیین شود اصرار داشت كھ، دست

  .پیشنھادھاي شركت را تصویب كردند ١٧٢٠آوریل  ٧نكرد، و مجالس عوام و اعیان در 

درنگ بھ  نتشر ساخت كھ ھمگي بيپوند م ٣٠٠اي، ھر یك بھ ارزش  آوریل شركت، سھام تازه ١٢در 
اي كھ دولت براي اسكناسھاي موجود خود در  آوریل، شركت با دلگرمي بھ بھره ٢١در . فروش رفت
استقبال مردم . درصد افزایش خواھد داد پرداخت اعالم داشت كھ سود سھام را در تابستان بھ ده شركت مي

؛ این سھام )آوریل ٢٣(پوند منتشر كند  ۴٠٠ھ ارزش اي ب از این سھام، شركت را برآن داشت كھ سھام تازه
مھ بھ  ٢٨استقبال بیمانند مردم از سھام شركت، ارزش سھام را در . نیز در چند ساعت بھ فروش رفت

 ١٠٠٠پوند افزایش داد؛ در ماه ژوئیھ، سھام تازة شركت ھر یك بھ بھاي  ٨٩٠ژوئن بھ  ٢پوند و در  ۵۵٠
ردم، از دوكھا گرفتھ تا كشیشان، سیاستمداران، موسیقیدانان، و شاعران، بسیاري از م. پوند فروختھ شد

  . سھام شركت را خریدند

فروختند، آنچنان ازدحام آمیختھ بھ شوروھیجان برپا بود كھ  در كوچة بورس، كھ سھام شركت را در آن مي
خورد؛ در ھر دوسوي مرز،  مانند آن، و تقریبًا ھمزمان با آن، تنھا در كوچة كنكامپواي پاریس بھ چشم مي

ھا، و  خانھ ھا، قھوه دامنة معامالت بازار سھام شركت بھ میكده. ساخت انسان ماھیت خود را آشكار مي
ھمھ شب مردان و زنان بھ حساب ثروتي كھ نصیبشان شده بود . فروشیھاي زنانھ نیز كشیده شده بود كاله
زودتر و بیشتر سھم خریده بودند، چقدر پولدارتر از كردند كھ اگر  پرداختند، و نیز پیش خود حساب مي مي

  .این شده بودند

شركت كوچكتر نیز براي خود سھام منتشر  ٨۶با استفاده از بیتابي مردم براي تحصیل سود بیرنج، 
توان نام برد كھ براي تبدیل فلزات بھ نقره، براي تأسیس بیمارستان  در این میان از شركتھایي مي. ساختند

گیري از تربچھ، براي ایجاد كار و فعالیت دایمي، و براي وارد كردن  ان نامشروع، براي روغنجھت كودك
براي كار بسیار پرسودي كھ مردم بعدًا از «مؤسسي اعالم داشت كھ . نر از اسپانیا تأسیس شده بودند االغ

 ٢ھریك بھ بھاي سھم را  ١٠٠٠شركتي تأسیس كرده است؛ این مرد تا نیمة روز، » آن آگاه خواھند گشت
  . پوند فروخت و سپس در بعدازظھر ھمان روز ناپدید شد
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فعالیت مخالفان ) شد نامي كھ در آن زمان بھ این گونھ شركتھا داده مي(فزوني این حبابھاي كوچكتر 
والپول و دیگران بار دیگر علیھ شركت بھ پارلمنت اعالم خطر . را شدت بخشید» شركت دریاي جنوب«

ژوئن، شاه فروش سھام ھمة شركتھا را، جز شركتھایي كھ با اجازة  ١١در . شان را فروختندكردند و سھام
بسیاري از شركتھاي كوچك برچیده شدند و با شكست . پارلمنت تأسیس شده بودند، غیرقانوني اعالم كرد

اھھاي شایع شد كھ دولت اسپانیا فعالیت تجاري شركت را در ماندگ. آنھا تب معامالت قماري فرونشست
جان ال بھ » سیپي شركت میسي«در ماه ژوئیھ خبر ورشكستگي . امریكایي خود شدیدًا محدود كرده است

پنھاني سھام خود را با سود » شركت دریاي جنوب«سر جان بالنت و دیگر گردانندگان . انگلستان رسید
پوند مظنھ  ٧٠٠مبر سپتا ٢در ماه اوت، ارزش سھام شركت كاھش یافت، تا اینكھ در . ھنگفت فروختند

  .براي آن دادند

راھھایي كھ . مانند اسبان رمیده شده بودند» شركت دریاي جنوب«مردم در شتاب خود براي فروش سھام 
پوند،  ۵٧٠ارزش سھام شركت بھ . رسیدند، تا سرحد خفقان، از مردم انباشتھ بودند بھ كوچة بورس مي

صدھا خانوادة انگلیسي . پوند كاھش یافت ١٣۵بھ  سپتامبر ٢٩پوند، و سرانجام در  ١۵٠پوند،  ۴٠٠
ھر روز داستانھایي از ورشكستگي و خودكشي مردم بھ . اندوختة خود را از دست دادند و از ھستي افتادند

، وام داده بودند »شركت دریاي جنوب«بانكھایي كھ، بھ اعتبار سھام مردم در . افتاد سر زبانھا مي
مدیرة شركت را خواستار شدند؛ ولي  راسر انگلستان مجازات ھیئتاجتماعاتي در س. ورشكست شدند

دار  خزانھ. شاه بھ شتاب از ھانوور بازگشت و پارلمنت را فراخواند. خودبیني و آز مردم را بخشودند
  شركت، با اسنادي كھ از خیانت 

این اسناد، . آوردپس از رسیدگي بھ دفترھاي شركت، اسنادي از خیانت و تبھكاري گردانندگان آن بھ دست 
مدیران . حتي در روزگاري كھ فساد عمومیت یافتھ و بھ پارلمنت نیز سرایت كرده بود، مردم را تكان داد

  . پوند از سرمایة شركت را بھ سران دولت رشوه داده بودند ۵٧۴‘٠٠٠شركت ظاھرًا 

ن پیشنھاد كرد مدیران برخي از نمایندگان پارلمنت خواستار مجازاتھاي شدید و جدي شدند؛ یكي از آنا
بحث و مشاجره آنچنان باال گرفت كھ نمایندگان . اي بگذارند و زنده در رود تمز بیندازند مقصر را در كیسھ

مدیران . یكدیگر را بھ دوئل خواندند؛ یكي از نمایندگان بھ تشنج عصبي گرفتار شد، و روز بعد درگذشت
جان ایزلبي، وزیر دارایي، در . رلمنت احضار شدندو وزیران براي محاكمھ بھ پا» شركت دریاي جنوب«

مدیرة شركت، و درآن میان ادواردگیبن پدربزرگ گیبن تاریخنویس،  برج لندن زنداني شد؛ امالك ھیئت
اند سر جان بالنت، كھ مؤسس اصلي  گفتھ. دھم دارایي آنان در دستشان نماند مصادره شد و بیش از یك

را فروخت، مردي بسیار دیندار بود و ھمیشھ علیھ دزدي و فساد شایع شركت بود، و قبل از ھمھ سھامش 
  . راند در آن عصر، و آزمندي توانگران، با حرارت سخن مي

بیني كرده بود، مخالفان را از دست زدن بھ  رابرت والپول، كھ عواقب ناگوار معامالت قماري را پیش
بھ » شركت ھند شرقي«و » بانك انگلستان«داشتن اقدامات شدیدي علیھ گردانندگان شركت بازداشت و با وا

از . از نابودي كامل این شركت جلوگیري كرد» شركت دریاي جنوب«پوند از سھام  ١٨‘٠٠٠‘٠٠٠خرید 
این شركت، كھ . وسھ درصد بھاي سھامي را كھ در دست مردم بود پرداختند بازماندة سرمایة شركت، سي

  .فروشي موجودیت خود را حفظ كرد با برده ١٨۵٣د، تا اھمیت و اعتبار خود را از دست داده بو

II    ـ سیماي لندن  

در حدود  ١٧۵٠و در  ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠نزدیك بھ  ١۶۵٠احتیاط جمعیت اروپا را در  آمارگران بي
، جمعیت آلمان و ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠جمعیت فرانسھ را  ١٧۵٠ولتر در . زنند تن تخمین مي ١۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠

، جمعیت سرزمین اروپایي ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠معیت بریتانیاي كبیر و ایرلند را ، ج٢٢‘٠٠٠‘٠٠٠اتریش را 
، ۶‘٠٠٠‘٠٠٠، جمعیت لھستان را ٨‘٠٠٠‘٠٠٠، جمعیت اسپانیا و پرتغال را ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠روسیھ را 
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، ایاالت متحدة ھلند، و تركیة اروپایي را )بھ اضافة نروژ(و جمعیت ھر یك از كشورھاي سوئد، دانمارك 
یك حقوقدان آلماني افزایش جمعیت اروپاي شمالي را بیش از ھمھ معلول . برآورد كرد تن ٣‘٠٠٠‘٠٠٠

باید مجسمة لوتر «ورزید كھ  ھا پس از اصالح دیني پروتستان دانستھ، اصرار مي زناشویي راھبان و راھبھ
قرون ولي فراموش نباید كرد كھ راھبان » .را، بھ پاس آنكھ نوع بشر را حفظ كرده است، برپا داشت

  وسطي آنچنان ھم كھ

افزایش جمعیت محتمال معلول بھبود وضع . اند پنداشتھ است مردمي پرھیزگار نبوده این حقوقدان مي
كشاورزي و وسایل ترابري و توزیع خوراك، و ھمچنین مرھون كاھش تلفات كودكان و بزرگساالن در 

 ١۵٠٠لز، كھ بھ گمان بسیار در سال جمعیت انگلستان و وی. نتیجة پیشرفت پزشكي و توسعة بھداشت بود
 ١٨٠٠، و در ۶‘٠٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧٠٠، در ۴‘٠٠٠‘٠٠٠بھ  ١۶٠٠كرد، در  تجاوز نمي ٣‘٠٠٠‘٠٠٠از 
تقریبًا ھمة افزایش جمعیت نصیب شھرھا شد كھ بر دامنة صنعت و تجارت . نفر رسید ٩‘٠٠٠‘٠٠٠بھ 
نفر جمعیت  ٧٢۵‘٠٠٠لندن بھ داشتن حدود  ١٧۴٠در . یافتند افزودند و بر اثر آن خود نیز گسترش مي مي

بزرگي بیش از « ١٧٢٢ترین شھر جھان بود؛ دفو در  كرد؛ این شھر، در آن زمان، پرجمعیت فخر مي
  . آن را محكوم داشت» اندازة

دومین شھر بزرگ جھان بود؛ پس از این دو شھر، آمستردام،  ١٧۵٠نفر جمعیت در  ۶٧۵‘٠٠٠پاریس با 
جمعیت لندن ده برابر جمعیت بریستول، دومین شھر بزرگ . و، و رم قرار داشتندناپل، وین، پالرم

مادر شھرھا سررشتة حیات . انگلستان، و ھجده برابر جمعیت ناریچ، سومین شھر پرجمعیت كشور، بود
دست داشتند و محصول كار مردم و تولید كشتزارھا، معادن، و كارگاھھا را زیركانھ بھ  اقتصاد ملي را بھ

  .كردند د مادي تبدیل ميسو

دوش بازرگاني و مستعمرات انگلستان  بھ موقعیت جغرافیایي لندن بھ این شھر امكان داده بود كھ دوش
توانستند در آن لنگر  نمي ١٧٩۴رفتند و، با آنكھ تا  پیما در رود تمز پیش مي كشتیھاي اقیانوس. گسترش یابد

ق باربري از كشتي بھ ساحل، گیرند، لشكري از باربران شریر محموالت را بھ كمك انبوھي از سیصد قای
وجوشي شد كھ كاالھاي انگلیسي  كردند؛ از این روي، لندن بارانداز پرجنب یا بھ كشتیھاي دیگر، حمل مي

كرانة رود تمز . رساند ساخت و كاالھاي سرزمینھاي دوردست را بھ انگلستان مي را بھ بر اروپا روان مي
گو با  ، ملوانان محرومیت كشیده، روسپیان پست و ھرزهچون روزگار ما پاكیزه نبود؛ باربران شھوتران

زیستند و در خشونت و میگساري با ملوانان ھمچشمي  ھا مي ھا و میخانھ لباسھاي جلف، كھ در دخمھ
  . كردند، اینجا را جوالنگاه خود ساختھ بودند مي

اندازي  گشودند، چشم مي رود تمز با قایقھاي ماھیگیري و كشتیھاي جنگیش، كھ بسختي از میان دیگران راه
وآمد بھ  پادشاه، شھردار، و دیگر سرشناسان انگلستان كرجیھایي در آن داشتند كھ براي رفت. باشكوه داشت

رویي بود كھ شمال  پل لندن یگانھ راه پیاده ١٧۵٠تا . كردند وینزر، و دیگر كاخھایشان، از آنھا استفاده مي
پل  ١٧۵٧آن سال ساختمان پل وستمینستر پایان یافت و در  پیوست، ولي در و جنوب لندن را بھ ھم مي

  .ھا و دكانھا را از دوش خود برافكند لندن بار سنگین خانھ

وخروش  ھاي پرجوش فریفتة صحنھ. از لندن دیدن كرد ١٧۵١و  ١٧۴۶آنتونیوكانالتو، نقاش ونیزي كھ در 
  ز را، آنگونھھاي معروف نقاشي خود رود تم رود تمز شد؛ وي در برخي از پرده
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  )آرشیو بتمان. (منظرة تمز از ریچمند ھاوس: آنتونیو كانالتو

  . بستھ بودند، ترسیم كرده و براي ما بھ یادگار نھاده است شناختند و بدان دل كھ پوپ و جانسن آن را مي

ھنگام ناھموار ورزید، گرچھ این خیابانھا در آن  جانسن گویا بھ خیابانھاي لندن بیش از رود تمز مھر مي
با آویختن فانوسھاي  ١۶٨۴در . شست رفتند، و تنھا باران آنھا را مي بودند، شبھا در تاریكي فرو مي

خانھ، معابر لندن را روشن ساختند؛ ولي این فانوسھا را تنھا در شبھاي بدون  شمعي، در فاصلة ھر ده
در . افروختند شب، مي عید بشارت ـ تا نیمھ مارس ـ یعني از عید میكائیل تا ٢۵سپتامبر تا  ٢٩مھتاب، و از 

چراغ روغنسوز در سرتاسر لندن، و افروختن آنھا از غروب تا  ١۵‘٠٠٠مسئوالن شھر بھ نصب  ١٧٣۶
شمار بود و بھ برقراري  اي در زندگي مردم پایتخت بھ طلوع خورشید، رأي دادند؛ این رویداد جشن فرخنده

  .فراوان كرد ھا و خیابانھا در شب كمك ایمني كوچھ

، بیشتر با سنگھاي گرد كوچك مفروش شدند، و تا قرن ١۶۶۶روھاي لندن، پس از آتشسوزي بزرگ  پیاده
ھا  ریخت و زبالھ در وسط ھر خیابان آبرویي بود كھ آب باران بدان مي. نوزدھم بھ ھمین وضع باقي ماندند

ا بھ پھناي دومتر، با ردیفي از دیركھا براي خیابانھا لبھ نداشتند و كنار آنھا ر. كردند را در آن خالي مي
ھاي  ھا از سروصداي گاریھا، باركشھا، درشگھ خیابانھا و كوچھ. روھا جدا ساختھ بودند استفادة پیاده

كرد؛ فروشندگان  تلق صدا مي ھاي شخصي پر بودند و سم اسبان آنھا روي سنگفرش تلق اي، و كالسكھ كرایھ
فروختند؛ صنعتگران سیار براي  در خیابانھا دھھا رقم خوراك و پوشاك مي گردي كھ بیشتر زن بودند دوره

كردند، گدایان از  رانان با یكدیگر چون و چراھا داشتند، سگھا پارس مي كار تعمیر آماده بودند، كالسكھ
م خواندند، و نواي ارگ با ھیاھوي خیابانھا درھ گرد چكامھ مي خواستند، خنیاگران دوره رھگذران كمك مي
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. داشتند رغم شكایت از این ھیاھو، آن را، كھ وسیلة حیاتي زندگیشان بود، دوست مي مردم، بھ. آمیختھ بود
  .بران و روسپیان بھ آرامي و بي سروصدا سرگرم كار و فعالیت بودند در این میان، تنھا جیب

كارھاي . آب كشیده شد لولة ١٧۵٠گذاري كردند، بھ بیشتر خانھ ھا تا  شماره ١٧٠٨ھاي لندن را از  خانھ
ھاي شھر را بھ دوش مالكان آنھا نھاده بود  رو برابر خانھ قانون، نظافت پیاده. بھداشتي در شھر توسعھ یافتند

آبریزگاھھا بیرون خانھ و در حیاط یا . آوردند ھا را گرد مي و ھر بخشي از شھر رفتگراني داشت كھ زبالھ
برخي از بخشھاي شھر مجراي فاضالب داشتند و . ه شده بوداي كشید باغ قرار داشتند و دورشان پرده

. دودكشھا را كودكان پاك مي كردند. طول انجامید  بھ ١٨۶۵ساختن مجراي فاضالب براي تمام شھر تا 
كودكان بینوا با فشردن بازوان و زانوان خویش بر دیوارة سنگي یا آجري درون دودكشھا از آنھا باال 

  . ادامھ داشت ١٨١٧ر حق كودكان تا رفتند؛ این بیرحمي د مي

بسیاري از مردم شھر در محالت فقیرنشین چركیني كھ پراز آشغال و زبالھ، و كانون بیماریھاي گوناگون 
  در بخشھاي واپینگ و الیمھاوس لندن تقریبًا از ھردو. زیستند بودند مي

گرفت، و یا با دزدي و  ریھ ميكرد و مایحتاج خود را از سازمانھاي خی تن یكي دست بھ دھان زندگي مي
پوش با پاھاي برھنھ در معابر شھر سرگردان بودند و تنھا آموزشي كھ  كودكان ژنده. زیست فحشا مي

دادند، و  در محالت فقیرنشین شھر مردان و زنان بندرت بھ زناشویي تن درمي. دیدند بزھكاري بود مي
در این محالت . شناخت د كھ قانون و آییني نمياي زودگذر و كاالیي قابل فروش بو روابط جنسي حادثھ

بران و آدمكشان  دزدان و جیب. خورد، ولي میكده و آبجوفروشي فراوان بود بندرت كلیسا بھ چشم مي
بسیاري از آدمكشان در . اي محالت فقیرنشین را، چون بخشھاي شھر، آشیانة خود ساختھ بودند حرفھ
یك دستھ از . زدند ي نگھباناني را كھ مانع جنایات آنان بودند چاك مياینان بین. ھایي متشكل شده بودند دستھ

زدند،  ریختند، عابران را با نوك شمشیرنیش مي ھا مي بھ كوچھ. نام داشتند »موھوكھا«این آدمكشان، كھ 
كردند بھ روي سر بایستند، و دیدگان قربانیان نافرمانبردار خویش را از حدقھ بیرون  زنان را وادار مي

 ١٧٣٠سمالت در . آزارتر كافي بود ھاي مردم براي تبھكاران كم شكستن پنجرة دكانھا و خانھ. كشیدند مي
» .یده استخود ند از آغاز تمدن، جھان مردمي وحشیتر از دزدان و راھزنان امروزي بھ«: چنین متذكر شد

ھاي افراد تبھكار و شریر  دستھ«: شھردار و اعضاي انجمن شھر لندن بھ شاه گزارش دادند ١٧۴۴در 
مسلح بھ چماق، طپانچھ، شمشیر، و سالحھاي خطرناك دیگر نھ تنھا بھ گذرگاھھاي خصوصي، بلكھ بھ 

ھوریس والپول در » .انندرس شوند و بھ رعایاي اعلیحضرت تعدي مي ور مي خیابانھا و اماكن ھمگاني حملھ
  » .رود انسان در نیمة روز ھم ناچار است آنچنان سفر كند كھ گویي بھ جنگ مي«: گفت ١٧۵٢

پارلمنت انگلستان و كاخھاي شاھي در این شھر جا . این مادر شھر بزرگ فقط كانون فقر و جنایت نبود
س، ھنرمند، موسیقیدان، مربي، نوی نگار، شاعر، رمان داشتند و صدھا حقوقدان، بازرگان، روزنامھ

توانیم از كاخھا،  آوریم، نمي ھنگامي كھ لندن قرن ھجدھم را بھ یاد مي. زیستند روحاني، و درباري مي
آمدند، از شكاكان، دانشمندان، فیلسوفان،  اخالق، و آداب طبقات باسواد، از مردمي كھ در كلیساھا گرد مي

باالي اجتماع، از باغھاي تفریحي واكسھال و رینال، از مردمي  گویان، و مردان و زنان خوبروي قشر بذلھ
ھاي قایقراني و جشنھا و كرجیھاي شناور در رود تمز، از  گشتند از مسابقھ كھ در پاركھا و گردشگاه مل مي

وران و دوزندگان و جواھرسازان، از  ھا و باشگاھھا، از دكانھاي پیشھ خانھ گفتگوھاي درون قھوه
ھاي با  ھا و از بازیھاي میداني، و از ازدحام مردم در جنگ خروسھا، مسابقھ م در خانھسرگرمیھاي مرد

  .بازیھا، تئاترھا، و اپراھا یاد نكنیم شب جایزه، خیمھ

III ـ مدارس  

ونھ  پنجاه: مردند در انگلستان نیز، چون دیگر سرزمینھاي آن روزگار، بسیاري از نوزادان در كودكي مي
وچھار درصد قبل از دھسالگي چشم از جھان فرو  بل از پنجسالگي، و شصتدرصد كودكان لندن ق
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ماندند، با  نھادند؛ دولت از این عده آنھایي را كھ زنده مي بسیاري از نوزادان را بر سر راه مي. بستند مي
ر اثر بسیاري از كودكان ب. سپرد تا بعدًا در كارگاھھا بھ كار گماشتھ شوند دست پرستار مي ھزینة خود، بھ

  .نھادند ھا با نقایص جسمي پا بھ جھان مي غفلت مادران یا قابلھ

براي تحصیالت ابتدایي پسران و دختران ھمة . ماندند ھاي تنگدست از تحصیل باز مي فرزندان خانواده
 ١٧۵٩طبقات، آموزشگاھھاي خیریة رایگان تأسیس شده بودند؛ ولي تعداد شاگردان این آموزشگاھھا در 

ران شھري را شاگردان این آموزشگاھھا بیشتر روستازاده بودند و فقی. كرد تجاوز نمي ٢٨‘٠٠٠از 
بھ گفتة یك مقام انگلیسي، . پذیرفتند را در آنھا نمي »ناسازگاران«بزحمت در آنھا راه بود و فرزندان 

كردن كودكان بھترین  در میان طبقة صنعتگر، شاگردي» .خفتند بیشتر انگلیسیان بیسواد در گور مي«
ھاي طبقة متوسط در آموزشگاھھایي تحصیل  فرزندان خانواده. رفت شمار مي آموزش و پرورش یھ

برخي از . گشت كھ دستشان از كارھاي دیگر كوتاه شده بود  دست ورشكستگان یا كساني مي كردند كھ بھ مي
پسران و دختراني كھ والدینشان توانایي  در این آموزشگاھھا بھ. كردند آموزشگاھھا را نیز زنان اداره مي

در ھمة آموزشگاھھا مؤكدًا . شد پرداخت شھریھ داشتند خواندن، نوشتن، حساب، و تعلیمات دیني آموختھ مي
آموختند كھ بھ مقام اجتماعي خود قناعت كنند و چنانچھ باید و شاید مطیع طبقات باالتر از  بھ شاگردان مي

  . خود باشند

در دبیرستانھا، آموزگاراني كھ حقوق اندك بدانھا . یافتند ردان بھ دبیرستان راه ميمعدودي از شاگ
آموخت كھ مقام خود را در مدارج اجتماعي حفظ كنند كمي التین و یوناني بھ معلومات ابتدایي شاگردان  مي
تا شاگردان دبیرستانھا تابع مقررات انضباطي سخت بودند و ساعات درسشان از شش . افزودند مي

بھترین دبیرستانھاي انگلستان . انجامید طول مي ونیم بعدازظھر بھ ونیم بامداد، و از یك تا پنج یازده
پوند در سال، خود  ٢۶اي، در حدو  دبیرستانھاي ملي بودند كھ در آنھا شاگردان برگزیده با پرداخت شھریھ

ا، از ایتن، وستمینستر وینچستر، در میان این دبیرستانھ. ساختند را براي ورود بھ دانشگاه آماده مي
ھاي  از آنجا كھ در این دبیرستانھا، تنھا فرزندان خانواده. توان نام برد شروزبري، ھرو، و راگبي مي

شدند، ناسازگاران ـ باتیستھا، پیروان نظام پرسبیتري،  وابستھ بھ كلیساي رسمي انگلستان پذیرفتھ مي
رھا، پیروان نظام آزادي كلیساھاي محلي، و متودیستھا ـ براي استقاللیان، پیروان اونیتاریانیسم، كویك

در این آموزشگاھھا، چون وابستھ بھ طبقات متوسط . فرزندانشان آموزشگاھھاي دیگري بنیاد نھاده بودند
بودند، بھ آموزش زبانھاي زنده، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، و دریانوردي پیش از تدریس دانشھاي 

  .شد ميكالسیك اھمیت داده 

بیشتر دانشجویان دانشگاھھاي انگلستان فرزندان . پذیرفتند ناسازگاران را در دانشگاھھاي انگلستان نمي
  ھاي توانگر بودند؛ گروھي دانشجوي تنگدست نیز بھ یاري افراد خانواده

و ھر د. كردند اي ھمچون نیوتن با اشتغال بھ كار، تحصیل مي نیكوكار، یا سازمانھاي خیریھ، و پاره
كاري در مواد درسي، روشھا، و  از محافظھ دانشگاه آكسفرد و كیمبریج در این ھنگام دچار ركود ناشي

كیمبریج بیش از آكسفرد بھ توسعة بررسیھاي علمي دانشجویان بھ زبان آموزش االھیات و . ھا بودند اندیشھ
در اعماق «خواند كھ  گاھي ميداد؛ با این حال، چستر فیلد كیمبریج را دانش علوم كالسیك رغبت نشان مي

بستھ بود و پادشاھان  آكسفرد بھ االھیات قدیمي و خاندان سقوط كردة استوارت دل. »تاریكي فرو رفتھ است
گفت  كرد، مي در آكسفرد تحصیل مي ١٧۴۵داد ادم سمیث، كھ در  خام و خشن ھانوور را بھ خود راه نمي

خواند، آموزگارانش را  در آن درس مي ١٧۵٢د گیبن، كھ در این دانشگاه بردانش او نیفزوده است؛ و ادوار
بسیاري از . خورد شمرد و بر سالھایي كھ در این دانشگاه تلف كرده بود حسرت مي میخوارگاني جاھل مي

  . ھاي توانگر براي فرزندانشان مربیان خصوصي گرفتھ بودند خانواده

خواندن، نوشتن، دوزندگي، بافندگي و ریسندگي دختران در آموزشگاھھاي ابتدایي روستایي و خیریھ با 
برخي از دختران معلم سرخانھ داشتند و . آموختند شدند و اندكي حساب و تعلیمات دیني بسیار مي آشنا مي

لیدي . آموختند معدودي از آنان، چون لیدي مري ورتلي مانتگیو، در نھان ادبیات و زبانھاي كالسیك مي
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شود كھ  ابلھي آنچنان برازندة زن شمرده مي. عھ معموال براي زن جایز نیستگونھ مطال این«: گفت مري مي
یا كمترین اثري از ھوش و . كنند، ولي ھرگاه اندكي مطالعھ كنیم روي در آن نكوھش نمي مارا براي زیاده

كھ چون زن … توان موجودي در جھان یافت بسختي مي… . گذرند خرد در ما پیدا شود، از گناه ما نمي
دارند كھ با  خواست بگوید مردان از آن روي زنان را نگاه مي او مي» .شمند مورد ریشخند ھمگان باشددان

یاد آوریم، خواھیم دید كھ  ھاي پادشاه را بھ ھرگاه درآمد معشوقھ. خرج كمتر آنان را بفریبند و گمراه كنند
اي آنكھ در فن دلبري و بازي عشق توانستند كامیاب شوند، و بر زنان بدون آشنایي با علوم كالسیك ھم مي

  .اند ھاي اووید نداشتھ ورزیده شوند نیاز بھ خواندن نوشتھ

IV ـ اخالق  

رواج داشت، ) ١٩۶۵(رابطة جنسي قبل از زناشویي در میان زنان آن روزگار شاید كمتر از روزگار ما 
یك ناظر . ا بھ خود ندیده استولي فحشا آنچنان دامنگیر گشتھ بود كھ مانند آن را جھان تا قبل از زمان م

ھاي كنار راھھا،  ھا، مسافرخانھ روسپیان در میكده. برآورد كرد ۵٠‘٠٠٠خارجي شمار روسپیان لندن را 
شدند؛ در خیابان اكستر و در سترند  باغھاي شھر، مجالس رقص ھمگاني، كنسرتھا، و تئاترھا یافت مي

گي، در چكامة تریویا، چنین سروده است كھ در . نشستند ھا مي براي تشویق مشتریان مردد لب پنجره
  دروري لین،

  :زند این اوست كھ شبھا خوش خوشك پرسھ مي

  .كند سري براي در آغوش كشیدن اندام تسلیم شدني او درنگ نمي ھیچ خیره

  زیر نور چراغ، نوارھاي جلف كاله او،

  …زنند باالپوش رنگ و رو رفتة او، و شلختگیش توي چشم مي

  : نوازد با كلمات چرب و نرم گوش خوشباوران را مي

  » !عزیز دلم! آفرین عشق! افسونگر! سرور نجیب من«

شدند،  روسپیان را، ھرگاه بھ ھنگام گستردن دامي براي مردان دستگیر مي. كرد قانون بھ آنان رحم نمي
مھ  ۶جورنال در شمارة  ستریت بنشریة گرا. بستند زدند و بھ پیلوري مي كردند، تازیانھ مي روانة زندان مي

  : را چنین توصیف كرد» خانم«سرنوشت یك  ١٧٣١

جیمز، بھ پیلوري بستھ بودند و مردم  معروف را در پارك پلیس، نزدیك خیابان سنت» مامان نیدم«دیروز 
چنان بیمار بود كھ در پیلوري برزمین غلتید و بسختي مضروب شد؛ . كردند بھ خشونت با او رفتار مي

  . رود بیش از یكي دو روز زنده بماند گمان نمي

دیگر روسپیان، با پرداخت رشوه، از . بستند ترین روسپیان را بھ پیلوري ميترین و ناتوان ولي تنھا تنگدست
ساخت؛ برخي از مجریان قانون نیز، چون  شان با ضمانت آنان را آزاد مي خانھ رستند، یا صاحب كیفر مي

با  داد شناختند، با زناني كھ قانون آنان را براي ھوسراني مردان كیفر مي میزبانان پیشین خود را باز مي
. نبودند» پسر«رفتند، شاید ده نفر  از صد مردي كھ در لندن بھ بستر زناشویي مي. كردند دلسوزي رفتار مي

نوشتة، ) ١٧۴٩(خاطرات زن خوشگذران . كرد جامعھ ناپاكي را در ظاھر، و پاكي را در نھان محكوم مي
خورده است، در آن روزگار  یبھیل معروف شد و شرح حال مفصل زني فر كللند، كھ بعدھا بھ نام فني جان

  . نیز چون امروز از مستھجنترین و محبوبترین كتابھاي قرن بود
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و  ٢٣جورنال در روزھاي  الندن. گروھھایي از مردان براي ارضاي یكدیگر بھ دور ھم گرد آمده بودند
تن بھ مھ نوشت كھ سھ  ١۴اند؛ و در  گزارش داد كھ ھفت مرد ھمجنسباز توقیف شده ١٧٢۵آوریل  ٣٠

بیست خانھ یا باشگاه [ پلیس] شنویم كھ آنان  مي«: این روزنامھ افزوده بود. اند جرم لواطگري اعدام شده
اند و اجتماعات شبانھ را، كھ این جانوران پلید را در  را، كھ محل اجتماع لواطگران بوده است، كشف كرده

: ژوئیة ھمان سال چنین نوشت ٧ر روزنامة نامبرده د» .اند آوردند، زیر نظر گرفتھ خود گرد مي
ھایي در وستمینستر براي پذیرایي از دوستداران این  ھورنر، بھ جرم دایر ساختن خانھ ویل و یورك رابرت«

كلپ، بھ  مارگریت«ژوئیھ نیز، ھمین روزنامھ اعالم داشت كھ  ٢٣در روز » .اند عمل ننگین، محكوم شده
شیلینگ  ١٢٠٠دو سال زندان، و پرداخت … زات با پیلورياي براي لواطگري، بھ مجا جرم ادارة خانھ

  » .محكوم شده است

آنكھ قانونًا زناشویي كرده باشند، با ھم  شنویم كھ بخش اعظمي از مردم لندن، بي از منبع موثقي مي
ولي . یافت كم در داستانھاي ریچاردسن و فیلدینگ فزوني مي زناشویي بھ انگیزة عشق دست. زیستند مي

زناشوییھا را ھنوز والدین، پس از تطبیق جھیزیة عروس با درآمد كنوني یا آیندة داماد، ترتیب بیشتر 
  ، قانوني زناشویي پسران و دختران كمتر از١٧۵٣در . دادند مي

چون این قانون تنھا در انگلستان . ویك سال را، بدون اجازة والدین یا سرپرستان آنھا، ممنوع نمود بیست
رفتند، و در دھكدة گرتناگرین زناشویي  گذشتند، بھ اسكاتلند مي از دلدادگان از مرز مي نافذ بود، بسیاري

در خود انگلستان نیز روحانیان آزمندي در . كردند تري پیروي مي كردند؛ روحانیان اینجا از قوانین ساده مي
كھ زندان بدھكاران  خیاباني(ھا، اطاقھاي زیرشیرواني، و در اطراف و خود فلیت  خانھ ھا، فاحشھ میكده

اي در آن نزدیكي داراي یكي از این  تقریبًا ھر میخانھ. كردند دلدادگان بیقرار را پنھاني عقد مي) درآن بود
یكي . كرد روحانیان بود كھ، در مقابل دستمزد، ھر زوجي را بدون سؤال یا جواز ازدواج براي ھم عقد مي

پیمان زناشویي بھ گرمي بستھ . آور شده بود در یك سال، نامپیمان زناشویي  ۶٠٠٠از این كشیشان، با بستن 
. ھزاران مرد ھمسران خود را ترك گفتھ و متواري شده بودند. گسیخت شد و بھ سردي از ھم مي مي

كندند و بھ سفر  كردند و، پس از یك روز، از ھمسر خویش دل مي دریانوردان در كرانة دریا زناشویي مي
اعالم داشت كھ پیمان زناشویي ھمة مردم،  ١٧۵٣ادن بھ این نابساماني، پارلمنت در براي پایان د. رفتند مي

جز یھودیان و كویكرھا، ھنگامي معتبر خواھد بود كھ، پس از سھ ھفتھ آگھي در كلیساي انگلیكان بخش، بھ 
  .ھند شددست كشیش ھمان كلیسا بستھ شود؛ كساني كھ از این قانون سرپیچي كنند بھ مستعمرات تبعید خوا

، و ھزینة آیین دادرسي آن تنھا بھ )١٨۵٧قبل از (طالق در انگلستان تنھا با تصویب پارلمنت مجاز بود 
زنا در میان ھمة گروھھاي مردم انگلستان، جز . داد كھ از ھمسران خود جدا شوند توانگران امكان مي

 ١٧٠٠زنا بودند؛ كانگریو در  جورج اول و دوم خود سرمشقھاي درباري. طبقة متوسط، فزوني یافتھ بود
ناپاكي  ١٧٢٨گویا در » .در این جامعھ ھركسي براي آن زاده شده است كھ زنش بھ او خیانت كند«نوشت، 

زنان انگلستان اندكي كاھش یافتھ بود، چرا كھ در این سال گي، در اپراي گدایان، خانم پیچم را واداشت 
دخترمان پولي، كھ خدا لعنتش كند، از دیگر مردم متمایز  چرا باید«: دربارة دخترش از شوھر خود بپرسد
ھمة مردان دزد ناموسند و زني را بیشتر دوست دارند كھ مال مرد … باشد و تنھا بھ شوھرش مھر ورزد؟

با این وصف، زنان انگلستان پاكتر از زنان فرانسھ بودند؛ و در میان افراد طبقة متوسط، » .دیگري باشد
تھاي پیرایشگر بودند، پاكي بر ناپاكي غلبھ داشت و زنان آنچنان بودند كھ مردان كھ ھنوز پایبند سن
ھاي فیلدینگ  شنیدندو نوشتھ زنان پاكدامن سخنان ناپاك بسیار مي. بردبار، كوشا، و باوفا: آرزویش را دارند

یك دم بتوانند رفت كھ بھ طرز فریبنده سرخ شوند و در  خواندند، ولي از آنھا انتظار مي و سمالت را مي
  .غش كنند

حتي . دانستند ناپذیر مي شمردند و این واقعیت را اجتناب تر از مرد مي در ھمة طبقات زن را طبیعتًا پست
  : زن مغرور و سركشي چون لیدي مري بھ برتري مرد، ھرچند با زباني گزنده، اذعان داشت
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د و طبیعت ما را در مرتبة پایینتري شكي ندارم كھ خداون. خواھم از برابري زن و مرد سخن گویم نمي
. اند؛ ما بھ مرتبة پایین آفرینش تعلق داریم و بھ مرد كھ برتر از ماست، سرسپردگي و اطاعت مدیونیم نھاده

  اندیشي جز این ھر زني كھ از روي نخوت و كوتھ

  . زند گوید، از قانون آفرینش و نظام انكارناپذیر طبیعت سر باز مي

دانشجویي نتیجھ گرفتھ است كھ . ن را از مقامشان در عصر الیزابت پایین كشیده بودنھضت پیرایشگر زنا
مقام زن در انگلستان آنچنان تنزل یافتھ بود كھ با مقام او در قرن دوازدھم تناسب  ١٧۵٠در حدود «

  » .نداشت

م كرده بود، قمار، كھ ملكھ آن، آن را تحری. اخالقیات اجتماعي، اقتصادي، و سیاسي در حضیض خود بود
مسئولیت نظارت بر قماربازي درباریان بھ . در زمان جورج اول و جورج دوم از سرگرمیھاي شاھان شد

گرفت و غالبًا با فریبكاري ھمراه  ورقبازي، كھ بندرت بدون پول انجام مي. صاحبمنصب خاصي سپرده شد
 ٢٠٠یك نشست و برخاست اشراف ولخرج در . بود، دلپذیرترین سرگرمي توانگران و تھیدستان گشت

باختند؛ دیوك آو دونشر ملكي را در یك قمار باخت، و لردچسترفیلد، در فاصلة  بردند یا مي گیني مي
در روزگار جورج اول، قماربازي آنچنان رونق . كرد داد، با بیپروایي قمار مي درسھایي كھ بھ فرزندش مي

كراس، لسترفیلدز،  ھایي در وایتزكالب، چرینگ ارخانھقم. یافت كھ مانند آن شاید از آن پس دیده نشده باشد
در یك كلیشھ از ھوگارث، در مجموعة سیر زندگي یك ھرزه، مردان . گولدن سكوئر، و باث گشایش یافت

بایست تا نتیجة  بینیم كھ، بدون توجھ بھ آتشسوزي وایتزكالب، سرگرم قمارند؛ بازي را مي و زناني را مي
آغاز شد و تا  ١۶۵٩آزمایي دولتي را، كھ در  ھا را برچید، ولي بخت جورج دوم قمارخانھ .دادقطعي ادامھ 

فروختند، و طمع مردم  آزمایي را با ھزار نیرنگ بھ مردم مي بلیطھاي بخت. دوام یافت، تجویز كرد ١٨٢۶
آزمایي برنده شوند، كارفرمایان  حریك شده بود كھ نوكران و منشیان، بھ امید آنكھ در مسابقة بختآنچنان ت

  . چاپیدند خود را مي

ھر مرد لندني صد گالون در سال، یا . آبجو نوشابة ملي بود. میگساري بیش از قمار متداول شده بود
ھواي . شمرد اراتر و پاكتر از آب مينوشید، و این نوشابھ را گو چھارم گالون در روز، آبجو مي یك

مرطوب، بازار مشروباتي چون روم، پانچ، برندي، جین، لیكور، وویسكي را گرمي بخشیده بود، و مردم 
در . خورد فروشي بھ چشم مي در ھمھ جاي كشور میخانھ و نوشابھ. پنداشتند شراب را داروي سودمندي مي

خاوندان ـ و از آن روي . فروختند ورن مشروب ميخانة بخش كلیسایي ھولب ٧‘٠۶۶خانھ از  ١٣۵٠
پارلمنت ـ از گرمي بازار ویسكي خشنود بودند، چرا كھ مصرف روزافزون این نوشابھ براي جو و گندم 

پس از . شد سوم از كشتزارھاي انگلستان جو كاشتھ مي آنان بازار اضافي فراھم آورده بود؛ در نزدیك یك
ھ انگلستان را از دادوستد با بوردو و اوپورتو بازداشت و ھلندیھا و آلمانیھا درپي با فرانس آنكھ جنگھاي پي

  پسندیدند بھ انگلستان آوردند، طبقات باالي انگلستان ویسكي را جایگزین ھاي تندتري كھ خود مي نوشابھ

 وزیر ملكھ گویند كھ ھارلي نخست. در میگساري نیز، چون قمار، دولت سرمشق مردم شد. شراب ساختند
والپول  رساند؛ و رابرت آن، مست بھ نزد ملكھ رفتھ بود؛ بالینگبروك گاھي شب را با میگساري بھ صبح مي

  . از پدري میگساري آموخت كھ تصمیم گرفتھ بود ھنگام مستي پسر ھوشیارش او را نبیند

شد از  عرقي كھ در انگلستان گرفتھ مي. عالقة شدید و روزافزون مردم بھ جین، دولت را مضطرب كرد
افزایش یافت؛ در این مدت، نھ تنھا  ١٧٣۵گالون در  ۵‘٣٩۴‘٠٠٠بھ  ١۶٨۴گالون در  ۵٢٧‘٠٠٠

دادند نوشیدن  گونھ كھ پزشكان بھ دولت ھشدار مي جمعیت كشور بھ این نسبت فزوني نیافتھ بود، بلكھ آن
ي مردم و جنایتھاي سكس نیز تنگدست ھیئت دادرسان میدل. ومیر را در لندن افزایش داده بود جین مرگ

دانست، فروشندگان جین آگھیھایي بیرون دكانھاي  رایج در پایتخت را بیش از ھمھ معلول نوشیدن جین مي
دادند كھ مشتریان خود را با یك پني مست خواھند كرد و در زیرزمین  خویش آویختھ بودند و وعده مي

  .بستري رایگان از كاه در اختیارشان خواھند گذاشت
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قانوني . از وضع ھراسان شده بود، با بستن مالیات بھ جین كوشید مردم را از میگساري باز دارد دولت، كھ
شیلینگ مالیات بست و براي صدور پروانة فروش  ٢٠از پارلمنت گذشت بھ ھر گالون جین  ١٧٣۶كھ در 

ول پیشبیني گونھ كھ والپ ھمان. میگساران تنگدست سربھ شورش برداشتند. پوند در سال مطالبھ كرد ۵٠
فروشیھا بھ  شمارة جین. كرده بود، این تحریم بھ قاچاق، تقطیر مخفیانھ، و خرید و فروش پنھاني منتھي شد

دولت ناگزیر دست . گالون در سال رسید، و جنایت فزوني یافت ٧٠٠٠‘٠٠٠و محصول جین بھ  ١٧‘٠٠٠
ر گالون جین را بھ یك پني كاھش پوند و مالیات ھ ٢٠از تحریم خود برداشت، بھاي پروانة فروش را بھ 

دولت با یك سلسلھ اقدامات  ١٧۵١در . داد؛ مردم از نرمش دولت خشنود شدند و بھ میگساري پرداختند
این ) اي كھ نتوانند قانونًا دیونشان را بپردازند فروشان بھ گونھ مانند بدھكار ساختن نوشابھ(مالیم و زیركانھ 

بار كلي طبقات باال را، كھ با میگساري خود سرمشق بدي براي فیلسوف . وضع را اندكي تعدیل كرد
ملتي كھ از ھر دو سو روشن شده باشد بزودي تمامًا «: طبقات پایین بودند، بھ باد سرزنش گرفت و گفت

  » .خواھد سوخت

گروھي با قاچاق، راھزني، شكار، و فروش برده ثروت ھنگفت . اخالق بازرگانان نیز بھ پستي گراییده بود
ھاي بشري آب رود تمز را آلوده  كردند كھ ناپاكیھاي بازرگانان چون زبالھ مردم شكایت مي. اندوختھ بودند

شد كھ شراب را با عرق سیب و عرق ذرت، و نان را با زاج و گچ درھم آمیختند و  گفتھ مي. اند كرده
دادند و بھ مردم  جلوه ميآور است تازه  گوشت كھنھ را با مواد شیمیایي كھ براي تندرستي انسان زیان

چون دولت خواست براي جلوگیري از این فریبكاریھا اقدام كند، سوداگران آزمند بھ نام دفاع . فروختند مي
بدون دخالت دیگري بھ شیوة خود زندگي … ھركس حق دارد«پا كردند و گفتند كھ  از آزادي غوغایي بھ

  » .كند

پس از آنكھ . خاطر واداشتن مردھا بھ سربازي بود ر بھكرد، ولي این بیشت دولت در آزادي دخالت مي
را » گروھھاي سربازگیري«دولتیان نتوانستند مردان را با پول بھ خدمت در نیروي دریایي وادار كنند، 

براي بھ دام انداختن، چیزخور كردن، یا واداشتن مردم بھ خدمت در كشتیھاي ) بعد بھ ١٧۴۴از (
ردن آسانترین روش بود، زیرا در این وضع مردان را بھ امضاي مست ك. اعلیحضرت گسیل داشتند

بھ گفتة دریاساالر ورنون، ھمینكھ . گرفت داشتند كھ یك یا چند سال از عمرشان را از آنھا مي اي وامي ورقھ
شوند، چون اجازه ندارند بھ خشكي پا نھند و  عمال بھ مرگ محكوم مي«این جوانان بھ كشتي پا نھادند، 

از یك كشتي بھ كشتي دیگر انتقال … آنكھ كسي بھ زندگي جانفرساي آنان توجھ كند ر را، بيسراسر عم
كسي كھ بتواند خویشتن را بھ زندان افكند ھرگز دریانورد نخواھد شد، «: سمیوئل جانسن گفت» .یابند مي

وي دریایي كساني را كھ بھ نیر. »زیرا زنداني از محل زندگي، خوراك، و یاران بھتري برخوردار است
كردند تن و جان ناتوان داشتند، ولي انضباط سخت و كیفیت بیرحمانة برگزیدن دریانوردان، كھ  ناگزیر مي

كھ در رودریك رندوم سمالت وصفش آمده و (با آزمایشھاي دشوار توأم با آتش و تازیانھ ھمراه بود، 
  .ساخت غرورترین جنگاوران دریا ميدریانوردان زنده مانده را خشنترین و م) آمیز است گمان مبالغھ بي

گرفت، با قوي شدن نیروي دریایي  دریازني، كھ ھنوز بھ عنوان نوعي بازرگاني مورد اغماض قرار مي
دست  فروشي رونق داشت و كشتیھاي انگلیسي، فرانسوي، ھلندي، و پرتغالي در بھ برده. روبھ كاھش نھاد

بھ موجب پیمان اوترشت . امریكا با ھم بھ رقابت برخاستندآوردن امتیاز فروش سیاھان افریقا بھ مسیحیان 
برده را در سال بھ مستعمرات خود، كھ بھ موجب قرارداد آسینتو بھ  ۴٨٠٠، اسپانیا امتیاز حمل )١٧١٣(

اي كھ تنھا در  برده ٧۴‘٠٠٠از . دولت فرانسھ داده شده بود، از آن دولت گرفت و بھ انگلستان سپرد
تن را دانماركیھا،  ٢٠٠٠تن را ھلندیان،  ۴٠٠٠تن را فرانسویان،  ٢٠‘٠٠٠شدند،  بھ امریكا برده ١٧٩٠

یك . از نیمي از ھمة بردگان را، انگلیسیان بدانجا بردند تن، یا بیش ٣٨‘٠٠٠تن را پرتغالیھا، و  ١٠‘٠٠٠
یاه س ٢‘٠٠٠‘٠٠٠تنھا انگلیسیان بیش از  ١٧٨۶تا  ١۶٨٠در سالھاي «: مقام موثق انگلیسي گفتھ است

. گماشتند ھاي انگلیسیان بھ كار مي برخي از بردگان سیاھپوست را در خانھ» .افریقایي را بھ امریكا بردند
براي «اي  دادند؛ روزنامھ ھا پیوستھ بھ كساني كھ بردگان فراري را دستگیر كنند وعده پاداش مي روزنامھ

فروختند، و  برده مي ١٧۶٢پاریس نیز تا در . آگھي چاپ كرده بود» اي فروش غالمبچة تقریبًا دوازدھسالھ
، براي بازداشتن ١٧٢٧كویكرھا از . حتي پاپھا از قرن شانزدھم تا قرن ھجدھم بردگان پاروزن ترك داشتند
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كردند؛ متودیستھا این  ستیل و پوپ از آنان پشتیباني مي. فروشي، جنبشي آغاز كردند انگلیسیان از برده
نتیجة  ١٧٧٢فروشي آغاز شده بود تا قبل از  كھ براي پایان دادن بھ برده جنبش را پیش بردند؛ ولي پیكاري

  .بار نیاورد شایان توجھي بھ

كمتر ممكن بود كھ بدون پرداخت . اصول اخالقي سیاستمداران بازتاب پیروزي روح بشدت سوداگر بود
دولتي و آراي مقامات . رشوه كاري از پیش رود، و تقریبًا ھر صاحبمنصبي براي خود قیمتي داشت

نمایندگان پارلمنت امتیازات . شدند نمایندگان پارلمنت چون كاالي بازرگاني خرید و فروش مي
ھر تالشي را براي «فروختند، و  اشراف مقامات خانوادگي را مي. فروختند بخش خویش را مي مصونیت

با جمعیت » شھرھاي پوسیده» «.كشاندند بست مي جلوگیري از خرید نمایندگي پارلمنت یا مجلس عوام بھ بن
اندك، بھ اندازة ایالتھایي كھ جمعیت و صنایع كشور را در خود جا داده بودند، بھ پارلمنت نماینده 

زیست، دو نماینده بھ پارلمنت فرستاده بود؛ و اعیان و  ، كھ یك تن در آن نمي»اولدسرم«. فرستادند مي
بازرگانان كھ درپي نفوذ سیاسي متناسب با . گرفتند ت ميگونھ شھرھا را بھ دس توانگران بآساني اختیار این

پوند  ١۵٠٠قدرت اقتصادیشان بودند، آراي مردم و نامزدھاي پارلمنت را ھر یك بھ بھاي تقریبًا 
این نیم قرن رویھمرفتھ فاسدترین و بیرحمترین دوران تاریخ انگلستان است، و تاریخنویسان . خریدند مي

آن عصر فساد و تباھي چگونھ بدانجا رسید كھ درستي بازرگانان و دولت آن  درشگفتند كھ انگلستان از
  .زبانزد مردم جھان گشت

براي . خورد ھاي چندي از احساسات انساندوستانھ بھ چشم مي در میان تباھي اخالق و سیاست، نشانھ
ھا خوب  این نوانخانھ ھایي تأسیس شده بودند؛ گرچھ نگاھداري سالخوردگان، تھیدستان، و ناتوانان نوانخانھ

كردند؛  وران با شاگردان خود چون پدري رفتار مي اصنافي بودند كھ در آنھا پیشھ. شدند اداره نمي
دادند و فرصت آموزش در دسترس آنان مي نھادند؛ انجمنھایي براي یاري  ھایي یتیمان را پناه مي خانواده

ین نمونة چشمگیر انساندوستي، بھ مقیاس بھ نخست. متقابل در روزھاي درماندگي تأسیس شده بودند
لرزة  دیدگان زمین انگلستان براي دستگیري از آسیب. خوریم المللي در تاریخ جھان، در این ھنگام برمي بین

تا  ١٧٠٠در سالھاي . پوند استرلینگ بھ متفق اقتصادي خود، پرتغال، كمك كرد ١٠٠‘٠٠٠لیسبون  ١٧۵۵
بیمارستان در  ۴انگاه تازه در بریتانیا گشایش یافتند كھ در آن میان بیمارستان و درم ١۵۴، تعداد ١٨٢۵

ھزینة نگاھداري بیشتر این سازمانھا را مردم . در لندن تأسیس شدند) ١٧۵۴ـ ١٧٠٠(طول عمر یك نسل 
در میان بیمارستانھایي كھ در نیمة قرن ھجدھم تأسیس شدند، از ھمھ بھتر پرورشگاه كودكان . پرداختند مي

از كورم  ١٧۴٠ھوگارث در تصویري كھ در . یي بود كھ بھ دست ناخدا تامس كورم بنیاد یافتھ بودسرراھ
اي فربھ و مھربان، گیسوان سفید، فرمان شاه بھ  عنوان ھدیھ بھ بیمارستان بدھد، وي را با چھره كشید، تا بھ

ا ناخدایي در كشتیھاي دست راست، و كرة زمین بھ زیر پا نمایش داده است؛ زیرا او دارایي خود را ب
ومیر كودكان  كورم بھ آستان بازنشستگي رسیده بود كھ با آگاھي بھ فزوني مرگ. بازرگاني گردآورده بود

گذارند یا  لندن، و با دیدن كودكاني كھ مادرانشان از روي تنگدستي و نداشتن نام پدري آنان را سرراه مي
  را برآن داشت كھگروھي از زنان نجیبزاده . كنند، برآشفت ترك مي

درخواستنامة او را براي تأسیس بیمارستاني جھت كودكان سرراھي امضا كنند؛ او فرمان تأسیس چنین 
دلي نامنتظر بھ درخواست او پاسخ  پوند از جورج دوم گرفت؛ مردم نیز با گشاده ٢٠٠٠بیمارستاني را با 

پوند  ١٠‘٠٠٠و رھبري كنسرتھایي كھ ھندل بزرگ با دادن ارگ و نت اوراتوریو پرارج مسیحا، . دادند
، ھیئت امنا بھ ثیودور جیكبسن مأموریت ١٧٣٩در . گردآورد، سھم خود را در تأسیس بیمارستان ادا كرد

این ساختمانھا بعدھا از باشكوھترین . دادند تا طرح چند ساختمان بزرگ و محوطة مربوط بھ آنھا را بریزد
  .ھاي لندن شدند منظره
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جان بودند كھ بھ سختي و خشونت خو گرفتھ بودند؛ پیشامدي  انگلیسیان قرن ھجدھم مردماني خشن و سخت
دو سرجوخھ با مشتھاي برھنھ چنان بھ جان ھم افتادند كھ . توانست آنان را از پاي درآورد جز مرگ نمي

. خمھاي كشنده برداشتندھردو از پاي درآمدند؛ دو گروھبان آنقدر بھ دوئل خود ادامھ دادند كھ ھر دو ز
سربازي را كھ اجازه خواستھ بود تا با روسپي ارتش ازدواج كند صد تازیانھ زدند؛ ھمین سرباز فردا با 

طبالي . این بار درخواست او را پذیرفتند. پشت كبود نزد افسر خود رفت و درخواست پیشین را تكرار كرد
او در سال . ضربھ تازیانھ خورده است ٢۶‘٠٠٠بالید كھ در طول چھارده سال سربازي  بھ خود مي

چنان سرزنده بود كھ گویي ھمھ را «ضربھ تازیانة دیگر خورد و پس از آنكھ بھ حال آمد،  ۴٠٠٠، ١٧٢٧
  » .از یاد برده است

لغو شد، زني را  ١٧٩٠بھ موجب قانوني كھ در . ساخت خو مي عام مردم را درنده كیفرھاي وحشیانھ در مأل
داد كھ قبل  ولي عرف و عادت اجازه مي. سوزانیدند شد زنده مي ا كشتن شوھرش محكوم ميكھ بھ خیانت ی

شدند ھنگام اعدام، كھ ھنوز جان  شكم مرداني را كھ بھ جرم خیانت محكوم مي. از سوزانده شدن خفھ شود
آنان را سر سوزانیدند؛ سپس  دریدند و امعا و احشاي آنان را در برابر دیدگانشان مي بھ تن داشتند، مي

ھاي دار برپا شده بود و بر بسیاري از آنھا  در ھمة محالت لندن چوبھ. كردند تكھ مي بریدند و تكھ مي
كشید تا محكومي بر  گاھي نیم ساعت طول مي. آویختند تا طعمة پرندگان شوند ھاي محكومان را مي الشھ

نوشانیدند؛ و مأمور اعدام،  عرق مي بھ محكومان، براي آنكھ كمتر درد كشند، گاھي. چوبة دار جان دھد
  .كشید تا زودتر بمیرند اگر خوشخو و مھربان بود، پاھان آنان را مي

شد چون روزھاي جشن  سنگدلي تماشاگران و جنایتكاران روزھایي را كھ محكومي بھ دار كشیده مي
ند در راھھا صف رفت ساخت؛ مردم براي تماشاي محكوماني كھ سوار بر ارابھ بھ سوي چوبة دار مي مي
فروختند؛ آوازخوانان  ھا و دستفروشان جین و نان زنجبیلي، و گردو و سیب، بھ جمعیت مي بستند؛ دكھ مي

  اي كھ اما نھ بھ خوبي چكامھ. خواندند گرد چكامھ مي دوره

 مردم، كھ بھ قانون و مأموران انتظامي دلبستگي نداشتند، از. خواند ناخدا ماچیث در اپراي گدایان مي
بزھكاراني كھ در كار خویش كامیاب بودند و بھ ھنگام گرفتاري با لبخند و تحقیر با محاكمھ و مرگ 

، دیك ترپین، و )گرگور یا رابرت مك(» روي راب«جك شپرد، . ساختند شدند قھرماناني مي رو مي روبھ
را در لندن و پیرامون جك پس از آنكھ چندي . جانثن وایلد ھمگي در این ھنگام بھ جرگة قھرمانان پیوستند

آن تقریبًا ھر روزه بھ دزدي و راھزني گذراند، بھ خیانت جانثن وایلد، بھ دست مقامات انتظامي گرفتار 
دوباره گریخت و پس از آنكھ بار دیگر در حین . گشت؛ از زندان گریخت و بار دیگر بازداشت شد

مردمي كھ منتظر بودند طناب را از گردن ودوسالگي در برابر ھزاران تن  میگساري گرفتار شد، در بیست
و . دفو و اینزورث داستان او را گفتند و سود فراوان بردند. بگسلد و بار دیگر بگریزد بھ دار كشیده شد

سرایان پول داد تا ارابة حامل او را تا چوبة  ترپین بھ نوحھ. چھرة وي را كشیده است سرجیمز ثورنھیل تك
اي است كھ اینزورث دربارة سفر  آورتر نموده، روایت برساختھ وي را نامدار مشایعت كنند؛ ولي آنچھ 

ھمچنین، زندگاني آقاي جانثن وایلد بزرگ، اثر فیلدینگ، نام این مرد . پرخطر دیك از لندن تا یورك نوشت
 اگرچھ بیشتر این ھجونامة پرمایھ برساختھ و جعلي است، ولي. فرومایھ را تا روزگار ما زنده داشتھ است

داد  او دزدان را سازمان مي. جانثن چون یانوس دو رو داشت. نماید بھ اندازة یك داستان واقعي دلچسب مي
خواست از آنان  كرد، اشیاي دزدیده شده را بھ بھایي كھ خود مي كشي مي نمود، از آنھا بھره و رھبري مي

در ھمان . سپرد قامات انتظامي ميكردند، بھ م خرید، و یاران خود را، ھرگاه از فرمان او سرپیچي مي مي
اي دایر ساخت و مردمي كھ داراییشان ربوده شده بود را در آن  ھنگام، او براي خود دفتر آراستھ

اي بھ آنان  داد كھ اشیاي دزدیده شده را با دریافت پاداش قابل مالحظھ پذیرفت؛ بھ آنان وعده مي مي
ر خویش گرد آورد و نزدیك پانزده سال در آسایش و تجمل ھایي بھ دو بازگرداند؛ با درآمد كالنش، معشوقھ

احتیاطش ساخت؛ او را بھ جرم رھبري دزدان گرفتند و در برابر جمعیت  ولي كامروایي بي. زیست
اي براي آقاي پیچم در اپراي  او شاید نمونھ). ١٧٢۵(كردند، بھ دار كشیدند  عظیمي، كھ شادي و ھلھلھ مي

  .گدایان بوده باشد
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كنندگان با نام و نشان، قانون را  فروش و دوئل بران گرفتھ تا بازرگانان قاچاق دم انگلستان، از جیبھمة مر
صدھا تن از مردم لندن در خیابانھا، ھایدپارك یا باغھاي كنسینگتن، و بیش از ھمھ در . نھادند زیرپا مي

در این دوئلھا . كردند دوئل مي )كھ اكنون موزة بریتانیایي است(در پشت خانة مانتگیو » پلھ میدان چھل«
توانست  رفتند چندان دقیق نبودند و كمتر كسي مي ھایي كھ بھ كار مي شد، زیرا طپانچھ بندرت كسي كشتھ مي

كردند كھ  كنندگان ھم شاید چنان شلیك مي گیري كند؛ بسیاري از دوئل قدمي نشانھ با آنھا از فاصلة سي
دوئل . كردند بھ ھرحال، طرفین پس از نخستین خونریزي، آشتي ميگذشت؛  اي از باالي سر رقیب مي گلولھ

  اي براي واداشتن مردم بھ احتیاط و رعایت ادب در ھنگام سخن گفتن را قانون منع كرده بود، ولي وسیلھ

كردند، مگر ھنگامي كھ كسي را كشتھ  بندرت كسي را براي شركت در دوئل دستگیر مي. رفت شمار مي بھ
كرد قوانین دوئل را بھ كار بستھ است، پس از اندك  ین صورت، پس از آنكھ ثابت ميباشد؛ حتي در ا

  .شد زماني، از زندان آزاد مي

فیلدینگ، كھ دادرس بود، اثري بھ نام پژوھش دربارة علل افزایش اخیر دزدان و غیره؛ و  ١٧۵١در 
و تبھكاري را نھ معلول فقر، بلكھ او فزوني دزدي . پیشنھادھایي براي چارة تبھكاري روزافزون انتشار داد

دانست؛ تودة مردم، كھ اكنون پولي بھ دست آورده بودند، بھ » تجمل«مربوط بھ دلبستگي مردم فرودست بھ 
آوردند؛ و در اینجاھا بھ بزھكاران و  ھا، تفرجگاھھا، تئاترھا، مجالس بالماسكھ، و اپراھا روي مي میخانھ

نویس بزرگ، مصرف  ر فزوني تبھكاري، ازنظر این رمانسبب دیگ. خوردند مردم ھوسران برمي
  .روزافزون جین بود

تن از ساكنان این مادر شھر  ١٠٠‘٠٠٠اصلي بیش از ) اگر كھ بتوان آن را خوراك خواند(جین خوراك 
كشند؛ از بخت بد،  وچھار ساعت چند لیوان از این زھر را سرمي روزان در بیست بسیاري از این سیھ. است

  . انگیز آن را ببینم و ببویم اید ھمھ روز آثار ھراسمن ھم ب

كفایتي قانون بود كھ بازداشت  چھارمین سبب گسترش تبھكاري، بي. عامل سوم فزوني تبھكاري، قمار بود
  . بزھكاران را بھ نگھبانان سپرده بود

اخ، تنومند، ھاي تبھكاران جوان، گست ھاي اتباع اعلیحضرت، در برابر تعرض دستھ حراست جان و خانھ
نومید، و مسلح، بھ دست كساني سپرده شده است كھ از میان مردم تھیدست، سالخورده، و ناتوان برگزیده 

  . توانند بلندش كنند سالح آنان چوبھایي است كھ بندرت مي. اند شده

ازند؛ توانستند با دادن رشوه وي را خاموش س ھراسید، دزدان مي حتي اگر نگھبان از شدت عمل دزدان نمي
 ۴٧۴پاسبان،  ١٠٠٠انتظامات لندن بھ دست . كالنتران و سران دادگاھھا نیز بھتر از نگھبانان نبودند

در فاصلة زمان دستگیري و محكومیت كار متھمان با . نگھبان سپرده شده بود ٧۴٧مأمور انتظامات، و 
اي بیسواد و  ستكار، و پارهحقوقدان لندن بود؛ برخي از آنان داراي اطالعات حقوقي و مردماني در ٢٢١۴

این مرد بھ . »گفت در پشت سر مردم از آنان بد مي«كند كھ  دكتر جانسن از مردي یاد مي. نادرست بودند
  . نظر او وكیل دعاوي بود

ھرگاه ھمة فرزانگان جھان را در یك جا گرد آوردند، دانایي آنان بھ رفعت «: گفت فیلدینگ با كوك، كھ مي
توانست این واقعیت را نادیده گیرد  با وجود این او نمي. ، ھمعقیده نبود»ستان نخواھد بودقانون اساسي انگل

كھ، ھمانگونھ كھ ولتر و مونتسكیو بتازگي گفتھ بودند، قانون اساسي انگلستان توانستھ بود جان و مال مردم 
ي كھ قبل از بازداشت بھ ھای را بھ نحو شایان ستایشي از زورگویي پادشاه حفظ كند؛ او قطعًا بھ احضاریھ

دادند، بھ دادرسي متھمان در برابر ھیئت منصفھ، و بھ آموزشگاھھاي بزرگ حقوق در اینس آو  متھمان مي
  كورت لندن
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مصونیت قانوني مردم انگلستان، از بازداشت پیش از دریافت اخطار . نگریستھ است بھ دیدة ستایش مي
اي متشكل  ز كیفر دیدن قبل از محكومیت بھ وسیلة ھیئت منصفھقانوني، از زنداني شدن قبل از دادرسي، و ا

توانست بدون اجازة پارلمنت از  دولت انگلستان نمي. توان ناچیز گرفت از ھمگنان خود آنان، را بحق نمي
كرد،  پا نمي مردم مالیات بگیرد؛ مردم انگلستان از حق اجتماع، تا زماني كھ اجتماع آنان آشوبي بھ

توانستند بر زبان برانند، غیر از سخنان  پسندیدند مي د و ھر سخني را كھ خود ميبرخوردار بودن
ولي قانونگذاران انگلستان آنچنان بھ حمایت از . آشوبگرانھ، افترا، حرفھاي زشت، و توھین بھ مقدسات

ستگاھي د. بستھ بودند كھ نتوانستند جامعھ را از تعرض افراد مصون دارند حقوق افراد در برابر دولت دل
  .ریخت یافتة روزافزون، درھم مي بایست مجري قانون باشد، در برابر تبھكاري سازمان كھ مي

احكام آنان براي استیناف بھ داوراني . دادرسان، یا رؤساي دادگاھھاي بخش، مجري قانون عرف بودند
این . دادند ا تشكیل ميشد كھ در وستمینستر جا داشتند، یا سالي شش ماه دادگاھھایي در شھرستانھ ارجاع مي

دادگاھھاي كلیسایي ھنوز پابرجا . داوران، كھ براي ھمة عمر استخدام شده بودند، مردمي درستكار بودند
بودند، ولي تنھا بھ اختالفات غیرجنایي روحانیان، یا اعتبار پیمانھاي زناشویي، یا بھ چگونگي اجراي 

دادگاه عالي قضایي . كردند بھ دعاوي دریایي رسیدگي ميدادگاه دریایي تنھا . كردند نامھ رسیدگي مي وصیت
در رأس ھمة نھادھاي قضایي خود . شد بر تمامي دادگاھھا تفوق داشت تشكیل مي چانسلركھ بھ ریاست لرد 

كرد؛ مجلس عوام بھ اتھامات عوام، و مجلس  الي كشور را ایفا ميپارلمنت قرار داشت كھ نقش دیوان ع
برابري مردم در قبال قانون ھنوز بھ مرحلة . كرد اعیان بھ اتھامات اشراف و بزرگان كشور رسیدگي مي
چھارمین ارل آو فررز بھ گناه كشتن . رسیدند كمال نرسیده بود، و بزرگان كشور معموال بھ كیفر نمي

بھ جرم داشتن دو شوھر  ١٧٧۶اعدام شد، ولي داچس آو كینگستن، پس از آنكھ در  ١٧۶٠ پیشكار خود، در
التیني بود؛ از  ١٧٣٠زبان دادگاھھا تا . در مجلس اعیان محكوم شد، با پرداخت تاوان از كیفر رھایي یافت

  .آن پس انگلیسي زبان دادگاھھا شد، و این دگرگوني بلكستون را سخت اندوھناك كرد

، متھم حق )و بیشتر جنایات كیفر مرگ درپي داشتند(ھنگام رسیدگي بھ جنایاتي كھ كیفرشان مرگ بود 
داشت در صورت توانایي مالي مشاور حقوقي بگیرد؛ مشاور حقوقي بھ دالیل تعقیب متھم رسیدگي 

ھرگاه متھم . دكرد، ولي مجاز نبود در دادگاه از متھم دفاع كند؛ وظیفة متھم بود كھ از خود دفاع كن مي
گرفتند،  گردانیدند تا دیون خود را بھ زندانبانان، كھ حق خدمات مي شد، او را بھ زندان بازمي تبرئھ مي

در . لغو شود، چند تن از زندانیان تبرئھ شده در زندان درگذشتند ١٧٧۴بپردازد؛ قبل از آنكھ این قانون در 
  دید  صورت محكومیت، متھم كیفري مي

  .آن را قانون كیفري جھان كمتر بھ یاد داردتر از  كھ سخت

قانون كیفري انگلستان، در قیاس با قانون كیفري این كشور در گذشتھ، یا قانون كیفري بر اروپا، كھ مجرم 
داد بیني محكومان  تر و انسانیتر بود و اجازه نمي بستند، پیشرفتھ كردند و بھ چرخ مجازات مي را شكنجھ مي

از این كھ بگذریم، قانون كیفري انگلستان ھمة وحشیگریھایي را كھ . نان را قطع كنندرا بدرند و یا گوش آ
ھرگاه . شمردند تجویز كرده بود انگلیسیان سرسخت براي جلوگیري از قانونشكني فطري بشر الزم مي

زد زدند، تماشاگران بھ جالد م بستند و در خیابانھاي شھر تازیانھ مي اي مي محكومي را بھ پشت ارابھ
ھر زنداني را كھ متھم بھ یكي از جرایم بزرگ بود و از خود دفاع . تر تازیانھ بزند دادند تا سخت اضافي مي

اش  خواباندند و سنگ یا آھن سنگیني بر سینھ كرد، بھ حكم قانون، در اطاق تاریكي برزمین مي نمي
  .لغو شد ١٧٧٢س از متروك، و پ ١٧٢١نھادند تا در زیر آن بمیرد؛ اما این قانون پس از  مي

اي در پارلمنت انگلستان شمارة جرایمي كھ قانون براي  در قرن ھجدھم با بھ تصویب رسیدن قوانین تازه
بھ  ١۶٨٩مورد در  ۵٠جرایمي كھ كیفر آنھا مرگ بود از . آنھا كیفر مرگ تعیین كرده بود فزوني یافت

تجاوز بھ عنف، لواطگري، دریازني،  آدمكشي، خیانت، قلب سكھ، آتشزني،. رسید ١٨٢٠مورد در  ١۶٠
فروشي مسلحانھ، جعل اسناد، تخریب و آتش زدن كشتیھا، تظاھر بھ ورشكستگي با پنھان ساختن  قاچاق

شیلینگ از مغازه، دزدیدن  ۵شیلینگ از خانة مردم، دزدیدن بیش از  ۵٠دارایي، راھزني، دزدیدن بیش از 
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مالیات، قطع درخت در پارك یا خیابان، آتش زدن كشتزار  یا فلج كردن احشام، تیراندازي بھ سوي محصل
فالت، فرستادن نامة تھدیدآمیز، پنھان داشتن مرگ شوھر یا فرزند، شركت در شورش، تیراندازي بھ سوي 

صد بزه  خرگوش، شكستن دروازة راھدارخانھ، گریز از زندان، توھین بھ مقدسات ـ ھمة اینھا بھ اضافة 
ل، جورج دوم، و جورج سوم از جرایمي بودند كھ قانون براي آنھا كیفر مرگ دیگر در زمان جورج او

تعیین كیفر مرگ براي این جرایم نمودار تمایل پارلمنت انگلستان بھ حراست دارایي مردم . تعیین كرده بود
قوانیني كھ بھ این منظور وضع شد ممكن است معلول ـ و بعضًا نیز علت ـ قانونشكني و وحشیگري . بود

مردم بوده باشد؛ شاید ھم این قوانین بھ پدید آمدن عاداتي كھ مردم انگلستان را پایبند قانون ساختھ است 
دادرسان یا ھیئت داوران بسیاري اوقات با خودداري از صدور حكم محكومیت، با از . یاري كرده باشند

یده شده بھ یاري محكومان میان بردن اتھام از راھھاي فني، و یا با تعیین بھاي كم براي اموال دزد
در زمان جنگ، محكوماني كھ بھ ارتش یا نیروي دریایي . كاستند سان از حدت قانون مي شتافتند و بدین مي
  .پیوستند ممكن بود بخشیده شوند و بھ كیفر نرسند مي

ن بھ جرایم سبكتر را با زندان، پیلوري، تازیانھ، كارھاي سخت در ندامتگاه، و یا با فرستادن محكوما
بھ تصویب رسید، بزھكاراني را كھ بھ زندان  ١٧١٨بھ موجب قانوني كھ در . دادند مستعمرات كیفر مي

  محكوم شده بودند بھ یك 

برد و آنان را تا سرآمدن مدت محكومیتشان، معموال از راه  را بھ ھزینة خود غالبًا بھ مریلند یا ویرجینیا مي
زندگي جانفرساي زندانیان در طول سفر بسیاري از آنان . روختف حراج، بھ مالكان كشتزارھاي توتون مي

ساخت كھ پس از رسیدن بھ مقصد  ماندند آنچنان ناتوان مي آورد و زندانیاني را كھ زنده مي را از پاي درمي
. اند یك زندانیان او تلف شده گفت كھ در یك سفر ھفت پیمانكاري مي. آمد تا مدتي كاري از دستشان برنمي

  .نگ استقالل امریكا بود كھ بھ این سوداگري پایان دادتنھا ج

وضع غیرانساني و آلودگي زندانھا موجب شده بودند كھ زندانیان رانده شدن بھ مستعمرات را بیش از 
بستند و سنگیني زنجیر  ھر محكومي را، پس از رسیدن بھ زندان، بھ زنجیر مي. زندگي در زندان بپسندند
خوابیدند، و ھرگاه  زندانیان روي كاه مي. پرداخت شت كھ زنداني بھ زندانبانان ميبستگي بھ مقدار پولي دا

اگر از زندان نیوگیت بگذریم، . كیلو نان در روز بسازند رسید، ناچار بودند با نیم از خارج پولي بھ آنان نمي
گي و میكروب آلود. گرفت در دیگر زندانھاي انگلستان اقدامي براي پاك نگاه داشتن زندان صورت نمي

بھ گمان جانسن، . كرد ـ كھ معموال تیفوس یا آبلھ بود ـ گرفتار مي» تب زندان«تقریبًا ھمة زندانیان را بھ 
تن زندانیان آنچنان چركین و . آورد وپنج درصد زندانیان محكوم بھ حبس ابد را از پاي درمي تیفوس بیست

ردند، دادرسان، ھیئت منصفھ، شھود، و تماشاگران آو متعفن بود كھ ھرگاه یكي از آنان را بھ دادگاه مي
صد  ١٧۵٠در ماه مھ . شدند بھ یاري كافور، سركھ، و یا گیاھان خوشبو تعفن را از خود برانند ناچار مي

تبي كھ . ، بزرگترین دادگاه جنایي لندن، آوردند»اولدبیلي«زنداني را از زندان نیوگیت براي دادرسي بھ 
تن از كاركنان دادگاه و ھیئت منصفھ را از پاي  ۴٠تن از دادرسان و  ۴كشنده بود كھ آنان پراكندند آنچنان 

درآورد؛ پس از این درس، دادگاه دستور داد ھر زنداني را قبل از آنكھ بھ دادگاه آورده شود، با سركھ 
  . بشویند و در كنار او در دادگاه گیاھان خوشبو بنھند

توانست، بدھي خود را پس بدھد در یكي از این زندانھا زنداني  يخواست، یا نم ھر بدھكاري را كھ نمي
قانون طلبكار را ملزم ساختھ بود . كردند تا بدھي خود را بپردازد، یا طلبكار از تعقیب او چشم پوشد مي

توانست این پول را بپردازد،  پني براي نگاھداري زنداني خود بھ زندان بپردازد؛ ولي ھرگاه نمي ۴روزي 
بدھكار، ھرگاه . اي جز آن نداشت كھ وي را بھ محاكمھ كشد، و محاكمة او مستلزم پول بود چاره بدھكار

توانست با رشوه دادن بھ نگھبانان و كاركنان زندان از خوراك،  رسید، مي پولي از خارج زندان بھ او مي
بدھكار . رددآزادي، و زن خود برخوردار شود، و حتي گاھي در روزھاي تعطیل آزادانھ در شھر بگ

بدھكار  ٢٠‘٠٠٠بھ تخمین سمیوئل جانسن، از . دادند بسازد تھیدست ناچار بود با ناني كھ بھ او مي
. آمدند تن در طول سال بر اثر محرومیت از پاي درمي ۵٠٠٠شدند،  اي كھ در یك سال زنداني مي ورشكستھ

  ن رسیده ازانگلستان نتوانستھ بود براي بازداشتن طبقة بازرگان تازه بھ دورا
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  .باال كشیدن وام یا ورشكستگي عمدي راھھاي مالیمتر و انسانیتري بیابد

جانسن، كھ مردي احساساتي نبود، . كساني علیھ این قانون كیفري زبان بھ اعتراض مالیمي گشوده بودند
نھادن دزدي در ردیف «: تعیین كیفر مرگ را براي بسیاري از جرایم خطرناك دانست و گفت ١٧۵١در 

» .در حكم ترغیب مردم بھ ارتكاب جرایم بزرگ براي جلوگیري از كشف جرایم كوچك است… آدمكشي
ترین انتقادات از وضع ناپسند زندانھا در رمانھاي فیلدینگ و سمالت، و تصاویر ھوگارث نمایان  كوبنده
ون و پرفعالیت این مشي گوناگ خط. اي بھبود یافت بھ ھمت جیمز اوگلثورپ، وضع زندانھا تا اندازه. گشتند

، كھ جواني ھجدھسالھ بود، دانشكده را ١٧١۴اوگلثورپ در . دھد بول را نشان مي شخص جنبة شریفتر جان
پس از . ترك گفت، بھ ارتش پرنس اوژن دو ساووا پیوست، و در پیكارھاي او با تركان شركت جست

ستان بدھكار او از بیماري آبلھ در یكي از دو. بازگشت بھ انگلستان، بھ نمایندگي پارلمنت برگزیده شد
اي را بھ ریاست خود او براي رسیدگي بھ  بھ درخواست اوگلثورپ، مجلس عوام كمیتھ. زندان درگذشت

گزارش این كمیتھ از آلودگي، بیماري، تبھكاري، و ستمگري رایج در زندانھا . وضع زندانھاي لندن برگزید
زندانھا مقررات بھتري وضع شد، و گروھي از زندانبانان  براي. اي تكان داد وجدان انگلستان را لحظھ

بدكار از كار بركنار شدند؛ ولي بیشتر پلیدیھا باقي ماندند و اصالح اساسي وضع زندانھاي انگلستان تا ربع 
اوگلثورپ، كھ مھاجرت مردم را تنھا چارة كاھش . آخر قرن ھجدھم و زمان جان ھاوارد بھ تعویق افتاد

خود فرمانداري آن را چندي بھ : دانست، مھاجرنشین جورجیا را در امریكا تأسیس كرد يفشار تنگدستي م
وزلي، و  عھده گرفت؛ از ورود بردگان بھ این مھاجرنشین جلوگیري كرد و مقدم موراویاییھا، جان

لیسي پناھندگان پروتستان اتریش را بھ مھاجرنشین خود خوشامد گفت، در مقام نمایندة پارلمنت، افراد انگ
دوست صمیمي جانسن، . فرقة برادران موراویایي را از اداي سوگند و خدمت سربازي معاف كرد

  :پوپ با یك دوبیتي او را ستود. گولدسمیث، و برك شد، و تا ھشتادونھ سالگي زنده ماند

  آنكھ دلش سرشار از نیكخواھي است،«

  . مانند اوگلثورپ، از این سو بھ آن سوي جھان پرواز خواھد كرد

VI ـ آداب  

گشتند ھنوز ـ مانند عصر الیزابت و دوران بازگشت  مرداني كھ در مل، یا دیگر گردشگاھھاي لندن، مي
سر  گوشي را یكبري بھ جز در خانھ و ھنگام كار، كالھھاي سھ. خاندان استوارت ـ مردمي خوشپوش بودند

گیسو خویش را در پشت گردن بھ شكل ھاي  طره. مي نھادند كھ معموال منگولھ، روبان، و نشان داشتند
  زدند و یا كالھگیسي، كھ پودر بھ آن زده شده بود، بھ جالبي حلقھ مي

ھایي آراستھ بودند كھ آنھا را براي  رسیدند، بھ تكمھ ھاي زیبایشان، كھ بھ زانو مي نیمتنھ. نھادند سر مي
ھاي زرق و  جلیقھ. درآمد آنان بودند زیبایي بدانھا دوختھ بودند، و آستینھاي زربافتشان نمودار طبقھ و

برقدارشان، با رنگھاي زرد، نارنجي، سرخ، صورتي، و آبي، و با زنجیري زرین كھ بھ ساعتي زرین 
اي كھ از  پوشیدند، و كراواتشان از پارچھ پیراھن چیندار مي. كردند وصل بود، انظار را بھ خود جلب مي

لوارھایشان را با سگكھایي در زانو، سھ تكمھ در كمر، و سھ ش. شد ساختھ شده بود الن فرانسھ آورده مي
جورابھایشان معموال قرمز، و در محافل رسمي از . بستند تكمة پنھان در شكاف جلوي شلوار محكم مي

با اینھمھ، مردان خوشپوش لندن . بھ رنگ سرخ بود ١٧٣٠پنجھ و پاشنة كفششان در . ابریشم سفید بودند
پس از آنكھ طبقة متوسط سر برافراشت، شمشیر جاي . اند پنداشتند كھ برھنھ یر ميبدون ھمراه داشتن شمش

كاري شده بود؛ ولي چون خیابانھاي لندن  خود را بھ عصا سپرد كھ سرش مزین بھ جواھري گرانبھا و كنده
 بھ دست گرفتن چتر، كھ از پایان قرن. ھنوز خطرناك بودند، عصاھا اغلب شمشیري نیز در خود داشتند

سواري یا ھمراه داشتن سگ تازي در . ھفدھم آغاز شده بود، تا پایان قرن ھجدھم عمومیت نیافت
العاده و رنگھاي  با آرایشي فوق) »ماكارونیھا«(گردشگاھھا مستلزم لباسھاي خاصي بود؛ مردان خودساز 
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ھایي درھم  جامھ) »ھا شلختھ«(سوي خود بكشند، و گروھي دیگر  كوشیدند نگاھھا را بھ عجیب و غریب مي
اینان، براي انكھ نشان دھند مردمي مستقل و . پوشیدند و در رفتار پایبند آداب و رسوم نبودند و نامنظم مي

بستند و كفشھایشان را بھ گل  ساختند و شلوارھایشان را محكم نمي آزاداندیشند، موي سرشان را پریشان مي
  .آلودند مي

آراستند ـ روزگاري كھ زن موجودي  چون روزگار جواني ما مي زنان بھ ھنگام خودنمایي پیكر خویش را
كردة زنان باد  ھایي بھ دامنھاي پف معموال حلقھ. نمود و نگریستن بدو ارزش داشت اسرارآمیز مي

شدند كھ ھنگام راه رفتن كمي باال روند و قوزكھاي درخشان و پاھاي خرامان را در  انداختند و باعث مي مي
رسید، چون برج و  متر مي ٨ھا، كھ پیرامون آنھا گاھي بھ  این حلقھ. ه قرار دھندمعرض نگاھھاي خیر
كردند، و گشودن آنھا مستلزم شھسوار  اي، زنان را محافظت مي بندھا، چون زره بارویي بودند و سینھ

 دالوري بود كھ بخواھد سنگري را درھم بكوبد و جوشني را ازھم بشكافد؛ ھمة این ممانعتھا براي شعر
افراشتند كھ شكوه و زیبایي طبیعي آن تا  زنان با وسایل گوناگون گیسوشان را آنچنان برمي. بھتر بود

كرد بآرامي در اطاق گام بردارند تا از چھلچراغ آتش  رفت و آنان را ناگزیر مي اي از میان مي اندازه
و ابروان مصنوعي  زنان چھرة خویش را با مایعات، خمیرھا، نقابھا، گردھاي گوناگون،. نگیرند

. آراستند زمین مي پوشاندند و موھا، گوشھا، گردن، بازوان، جامھ، و كفشھایشان را با جواھرات مشرق مي
مانند تا جعدھاي معطر و كفشھاي ابریشمي جواھرنشان، ھرگونھ تردید و دودلي  آرایش زنان، از كاله برج
ن آنچنان سحرآمیز و فریبنده شد كھ پارلمنت براي ، ھنر آرایش زنا١٧٧٠در . برد را در مردان از میان مي

  صیانت مردان در برابر وسوسة زنان قانون زیر را 

  :بشادماني تصویب كرد

ھر زني در ھر سن، مقام، شغل، مرتبھ، چھ باكره و دوشیزه و چھ بیوه، ھرگاه پس از تصویب این قانون، 
س، پشم اسپانیایي، كرستھاي آھني، حلقة باعطر، رنگ و روغن، آبرنگ، مو و دندان مصنوعي، كالھگی

بلند، و وسایل دیگر رعایاي مرد اعلیحضرت را بفریبد و بھ زناشویي وادارد، مشمول  دامن، كفش پاشنھ
كیفرھایي خواھد شد كھ قانون براي جادوگري و جرایم ھمانند آن پیشبیني كرده است، و زناشویي او، در 

  .ختھ خواھد شداعتبار شنا صورت محكومیت، باطل و بي

ھاي ھنگفت براي پوشاك بازدارد؛  كوشید مردم را از صرف ھزینھ ھاي شخصي مي قوانین تحدید ھزینھ
داشت كھ در سالروز تولد ملكھ كروالین خویشتن را  ولي عرف و عادت ھمة انگلیسیان وفادار را برآن مي

جامھ و جواھراتي بھ ارزش ھاي نو بیارایند؛ خود ملكھ، ھنگام تاجگذاري، خود را با  بھ جامھ
  . پوند آراستھ بود كھ بیشتر آنھا را بھ امانت گرفتھ بودند ٢‘۴٠٠‘٠٠٠

توانست ھر چیز بھ  افكندند؛ در آنجا، شخص مي زنان و مردان بار سنگین پوشاك را در خانھ از دوش برمي
ي ھر خانھ پنج پنجره تعیین قانون برا. ھا را از انظار پنھان ساختھ بود ھا درون خانھ قلت پنجره. تن كند

كننده  ھا تاریك و دلتنگ درون خانھ. شدند، مالیات بستھ بود ھاي اضافي، كھ تجمل تلقي مي كرده، و بھ پنجره
افروختند؛  كردند، و بیش از یك شمع در خانھ برنمي ھا را معموال با شمع روشن مي خانھ. آور بود و خفقان

ھاي توانگران از الوار  دیوار خانھ. ساختند عل، یا چلچراغ روشن ميھایشان را با مش ولي توانگران خانھ
مرمر ساختھ شده بودند روكش صندلیھا  ھا از چوب سفت، و بخاري دیواري از سنگ بلوط، پلكانھا و نرده

كاري شده و  شدند و كنده ساختھ مي» جورجي«مبلھا بھ سبك . كردند از چرم بود و داخلشان را با مو پرمي
چوب ماھوگاني از جزایر ھند غربي بھ  ١٧٢٠در حدود . پوشاندند د بودند و كف آنھا را با چرم ميزراندو

دشوار بود، افزارھا را تیزتر كردند و بھ   انگلستان رسید؛ چون تراشیدن این چوب با افزارھاي آن روزگار
  . ھاي انگلیسیان ساختند یاري آنھا اثاث زیباتري براي خانھ

ریختند، و یا با چوبي كھ در آتشدانھاي  غالسنگي كھ در بخاري و یا بخاري دیواري ميھا را با ز خانھ
ھا از غبار و دوده كاري  پاك كردن خانھ. ھواي لندن ھمیشھ دودآلود بود. كردند سوزاندند گرم مي بزرگ مي
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ن، بیش از ھر بھ نظر فرانسویان، دشمنان انگلیسي آنان، پس از ھلندیا. ناپذیر بود دشوار، ولي اجتناب
  :نوشت ١٧٢۶نیكوال دو سوسور در . كردند ھایشان را جارو مي مردمي خانھ

ھا، پلكانھا،  ھاي پاكیزه را دوبار از سر تا تھ نشویند؛ و حتي بسیاري از آشپزخانھ گذرد كھ خانھ اي نمي ھفتھ
زخانھ، را بدقت بسیار تمیز اثاث خانھ، و بویژه لوازم آشپ. كنند شویند و پاك مي و راھروھا راھر بامداد مي

  . سایند كھ بدرخشند حتي قفلھا و چكشھاي سنگین درھا را چندان مي. دارند نگاه مي

معدودي از . دادند رغم كمیابي آب و گراني صابون، انجام مي داران لندن نظافت منزل را، علي خانھ
  .كردند و بھ حال ایستاده حمام مي ھایشان گرمابھ داشتند؛ بیشتر مردھا و زنھا در طشت توانگران در خانھ

كردند؛ آنان در  تودة مردم اوقات بیكاري خود را در آشپزخانھ، و در كنار اجاقھاي بزرگ، سپري مي
زیرا آشپزخانھ . رفتند كردند، و گاھي در ھمانجا بھ خواب مي خوردند، گفتگو مي آشپزخانھ خوراك مي

ھمة طبقات غذاي اصلي را بعد . شد قع خاص استفاده مياز اطاق ناھارخوري در موا. بزرگ و جادار بود
خوردند؛ مردم متوسط در ساعت دو یا سھ، و توانگران در ساعت پنج یا شش بعد از ظھر  از ظھر مي

نشستند؛ و مانند روزگار خودمان، آن كھ پول بیشتر  براي خوردن خوراك اصلي روز بھ دور سفره مي
ھاي توانگران، زنان پس از صرف خوراك سفره را ترك  در خانھ. نشست داشت بیشتر منتظر ناھار مي

ناھار خوراك . گذاشتند گفتند و مردان را براي میگساري، كشیدن سیگار، و روایت داستان تنھا مي مي
اصلي انگلیسیان بود، و بریتانیاییھاي شھرنشین قبل از ناھار صبحانھ، و در ساعت یازده بامداد خوراك 

بیشتر . كردند فرانسویان از پرخوري مردم انگلستان، در یك وعده، تعجب مي. خوردند مختصري مي
خوراك مردم طبقات متوسط و باال گوشت بود؛ سبزیجات جنبة تزییني داشتند، پودینگھاي درشت یك دسر 

. نوشیدند شیلینگ ارزش داشت، اما ھمة مردم چاي مي ١٨با آنكھ چاي كیلویي . آمدند شمار مي مطلوب بھ
  .رسیدند صرف شام در ساعت نھ، كارھاي روز بھ پایان ميبا 

بردند و خویشتن را با گفتگو،  سر مي بیشتر مردان انگلیسي شب را در آغوش شاھد امن و امان خانھ بھ
. ساختند نرد، بیلیارد، و ورقبازي سرگرم مي میگساري، بگومگو، مطالعھ، موسیقي، رقص، شطرنج، تختھ

كنم از كتاب با من سخن مگویید؛ من كتابي جز مردان و ورقھاي  خواھش مي«: گفت داچس آو مارلبره مي
اسقفان و كشیشان بخش، حتي واعظان موقر ناسازگاران، و نیز فیلسوفان، ورقبازي » .شناسم بازي نمي

، ادمندھویل در یك رسالة ١٧۴٢در . رفت كردند؛ ھیوم بندرت قبل از آنكھ بریج بازي كند، بھ خواب مي مي
. كردند پیروي مي» قواعد ھویل«، ورقبازان از ١٨۶۴تاه قواعد بریج را مدون ساخت، و از آن پس، تا كو

آموز در خانھ از ضروریات زندگي شده بود، و مردم گاھي، گذشتھ از سگ  نگاھداري حیوانات دست
ھا  دند و بیشتر خانھدا تقریبًا، ھمة زنان گل پرورش مي. داشتند وگربھ، یكي دو میمون نیز در خانھ نگاه مي

  .باغچھ داشتند

بندي باغھا را بھ یك  انگلیسیان، كھ فراواني باران آنان را بركت داده و بھ ستوه آورده بود، طرح باغچھ
در زمان چارلز دوم، انگلیسیان باغھاي خود را بھ سبك باغھاي فرانسھ ـ بویژه . شور و شوق مبدل ساختند

علم «و از روي قواعد » زیبا انداز چشم«ورساي ـ با خطوط ھندسي راست، شعاعي، شكستھ، و منحني، با 
ھاي تزییني، و حصارھا در ردیفھاي مستقیم قرار داشتند و  آراستند؛ درختان، بوتھ ، مي»ژرفانمایي

  ھاي كالسیك، بھ شكل متقارن، باغھا را  مجسمھ

 گونھ آرایش یافتھ بودند؛ ھمتن كورت آرایش منظم باغھاي تفریحي در واكسھال و رینال این. دادند زینت مي
با آنكھ این سبك آرایش باغ با ادبیات نو كالسیك . و متقارن آن روزگار را تا زمان ما حفظ كرده است

ھاي سلیقة آن روزگار در  ترین نمونھ سازگار بود، جوزف ادیسن و پوپ، كھ برجستھ» عصر آوگوستوس«
باغ «بانھ خواستار جھان ادبند، بھ سبك آرایش و تقارن آرایش باغھاي انگلستان اعتراض كردند و مؤد

داشت و، با  نخورده و وحشي نگاه مي كم بخشي از فراواني طبیعت را بھ شكل دست شدند ـ كھ دست» طبیعي
. نفوذ شیوة چیني وارد این طغیان شد. آورد حفظ بینظمي عظیم طبیعت، منبعي سرشار از فریبندگي پدید مي
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اي  ند؛ دیوك آوكنت در باغھاي خود در كیو خانھھا را گرفت ھاي چیني جاي مجسمھ در بعضي باغھا، بتكده
العاده دقیق و  باغھاي طبیعي، بیش از آنكھ نمودار ادیسن پاكدامن و پوپ فوق. براي كنفوسیوس ساخت

، در برابر »رمانتیك«زیر  این باغھا در آھنگ. پیراستھ باشند، مظھر تامسن و كالینز احساساتي بودند
پوپ و تامسن ھردو باغھایي را كھ بھ سبك باغ ریچارد . پیوستند» حساسشاعران ا«آھنگ بم كالسیك، بھ 

این باغ، كھ بھ دست چارلز بریجمن . ستودند كابم، در ستو آرایش یافتھ بودند مي تمپل، معروف بھ وایكاونت
 كنت و النسلوت براون آن را آرایش طبیعي داده بودند، بھ سبك منظم و متقارن احداث شده بود، و ویلیام

  .ژاك روسو قرار گرفت زبانزد باغبانان انگلستان و فرانسھ گشت و مورد ستایش ژان

كردند و ماھیگیران تنبل در كنار  در پشت باغھا، رودھایي روان بودند كھ پاروزنان در آنھا قایقراني مي
ان وحشي سوي باغھا، شكارچیان قرقاول، كبك، و ماكی ھاي آن در بیشھ. نشستند آنھا بھ انتظار صید مي

كردند، و یا شكارچیان سرخپوش با سگھایشان بھ دنبال روباه در تنگنا افتاده و خرگوش خستھ  شكار مي
بازي،  انگلیسیان كم پول خویشتن را با بازیھا و سرگرمیھایي چون كریكت، تنیس، ھندبال، گوي. بودند

زني، كھ زنان نیز در آن خروس، انداختن سگ بھ جان خرس و گاونر، و مسابقات مشت اسبدواني، جنگ
ھمة گروھھاي مردم انگلستان قھرمانان مشتزني، چون فیگ و پاپیر، . ساختند جستند، سرگرم مي شركت مي

، ١٧۴٣تا . آمدند پرستیدند و بھ ھنگام مسابقات مشتزني جمعیت عظیمي بھ دور آنان گرد مي را مي
س، برخي از مشتزنان از دستكشھاي خاص افتادند؛ از آن پ مشتزنان با مشتھاي برھنھ بھ جان ھم مي

استفاده كردند؛ ولي، تا سالھا بعد، بسیاري از تماشاگران این دستكشھا را برازندةمردان انگلستان 
گاونر «: شدند گونھ دعوت مي ھایي از این مردم لندن بھ تماشاي صحنھ ١٧٣٠و  ١٧٢٩در . شمردند نمي

بندیم و بھ روي آن  مي  ن رھا خواھیم كرد، سگي را نیز بھ فشفشھبندیم و در میدا اي را بھ فشفشھ مي دیوانھ
در » .اي را بھ دم گاونر خواھیم بست خواھیم افكند، در ھمان ھنگام خرسي را رھا خواھیم كرد، و گربھ

بستند و چوبھایي را بھ سوي آن پرتاب  نام داشت، خروسي را بھ دیركي مي» افكني خروس«تفریحي كھ 
مردمپسندترین جنگ جنگ خروسھا بود كھ در آن تا شانزده خروس را بھ جان . تھ شودكردند تا كش مي

  انداختند تا یك دستھ از آنھا شانزده خروس دیگر مي

افكندند تا یك دستھ كشتھ شوند؛ و  از پاي درآیند؛ سپس خروسھاي فاتح را در دو دستة مخالف بھ جان ھم مي
والیات، شھرھا، و روستاھا خروسھایشان . ماند ك خروس زنده ميگونھ ادامھ داشت تا فقط ی این جنگ ھمین

اي این بازیھا و سرگرمیھا را معادل اخالقي جنگ  نویسنده. فرستادند را با غرور ملي بھ میدان كارزار مي
  . ھا با شرطبندي ھمراه بودند تقریبًا بازیھا و مسابقھ. تعریف كرد

اشتند خویشتن را در سایةدرختان واكسھال و رینال، با پرداخت گونھ سرگرمیھا دلبستگي ند آنان كھ بھ این
بران  ساختند، ولي ناگزیر بودند جیب خود را از جیب یك شیلینگ، با تفریحات مالیمتري سرگرم مي

پرداختند، یا در زیر فانوس نشستھ چاي  محافظت كنند؛ مردم در واكسھال بھ رقص و بالماسكھ مي
كردند؛ بھ  گذشتند تماشا مي ھاي تئاتر را كھ از برابر آنان مي نواز، و ستاره زن خانمھا، مردان. نوشیدند مي

دادند، شكوھمندانھ شام  پسند گوش مي شدند، بھ نواھاي موسیقي عامھ آتشبازي و آكروبات خیره مي
در . گشتند خوردند، و یا در خلوتگاھھاي عشاق، كھ بدلخواه تاریك بود، دنبال ماجراھاي عشقي مي مي

توانستند بھ نواھاي موسیقي بھتري گوش دھند و با مردم  رینال، در زیر گنبد ساختمان گرد بزرگ، مي
روم، كھ واكسھال را  ھمھ شب بھ رینال مي«: نوشت ١٧۴۴ھوریس والپول در . اي بیامیزند تربیت شده

واكسھال » .برود روند و كسي نیست كھ بھ جاي دیگري سر نھاده است؛ ھمة مردم بھ آنجا مي بتمامي پشت
بستند و ورزشھاي زمستاني آغاز  شدند؛ ولي در این ھنگام رودھا یخ مي و رینال در زمستان بستھ مي

، حتي رود تمز نیز یخ بست و اھالي لندن كارناوال رقص ١٧٣٩یك بار، در عید میالد مسیح . شدند مي
لة لمبث تا پل لندن را با كالسكھ ترتیب دادند و بر روي یخ ناھار خوردند؛ گروھي از مردم لندن فاص

در این . شدند پس از این سرگرمیھا، بھ بازارھاي مكارة بزرگي باید اشاره كرد كھ در لندن برپا مي. پیمودند
خورد و از نمایشھاي بسیاري، چون  اصل ونسب برمي بازارھاي مكاره، انسان بھ مردم دنیاي بي

  . برد شھرفرنگ و انسانھاي پرنده، لذت مي
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ھوگارث زندگي مردم عادي . رگاه از چند محفل ھنري بگذریم، آداب انگلیسیان ناھنجار و زشت بودھ
روسپیان و ھرزگان، . انگلستان را بھ تصویر كشیده است، ولي ما را با سخنان ناپاك آنان آشنا نساختھ است

فروشان  بودند، و ماھي رانان، و سربازان و دریانوردان در ھرزگي و بدزباني استاد رانان و كرجي گاري
در . اند بدیلشان نسبت بھ مقدسات نام بازارشان را جاویدان ساختھ بیلینگزگیت، با زشتگوییھاي بي

مردان حتي در . ھا سخنان كمتر تند و خشن، اما ھنوز با زشتگویي آمیختھ بودند مھمانسراھا و میكده
. ساختند گام میگساري، زنان را ھراسان ميھاي خود با سخنان و داستانھاي ناپاك، و شعارھاي ھن خانھ

  .زنان خود، در شوخیھاي زشت و بدزباني، كمتر از مردان نبودند

ستیل، سویفت، فیلدینگ، كوپر، و جانسن در . ھا و باشگاھھا سخنان مردم پاكتر بودند خانھ در قھوه
  ھا خانھ در قھوه. اند عنوان یك ھنر ظریف یاد كرده ھاي خود از سخن گفتن بھ نوشتھ

كشیدند، و از  نوشیدند، پیپ مي آمدند، قھوه یا آبجو و مشروب مي و باشگاھھا مردان بھ دور ھم گرد مي
آن » سگان فرانسوي«مذاكرات پارلمنت، خرید آراي مردم توسط رابرت والپول، و از سیاست ناشایست 

ي اخالقگرایاني چون شافتسبري و مردم انگلستان با نادیده گرفتن پندھا. كردند سوي دریاي مانش گفتگو مي
كردند آھستھ بخندند و بھ لبخند قناعت  ضداخالقاني چون چسترفیلد، كھ بھ ھموطنان خویش سفارش مي

  . خندیدند دل و با صداي بلند مي كنند، از تھ

كھ  پنداشتند از آن نام برده شد، از آداب زنان و مردان شده بود؛ مردم مي ١۵٨٩كشیدن انفیھ، كھ نخست در 
كند،  ، چون قھوه، خاصیت طبي دارد، عطسة ناشي از بوییدن آن منافذ بیني را پاك مي)گرد توتون(انفیھ 

برد، و اعصاب را آرام و ھوش را افزون  آلودگي را از میان مي سردرد و سرماخوردگي و كري و خواب
، جواھرسازان، میناكاران، و داني ھمراه نداشتھ باشد؛ زرگران زن و مرد خوشپوشي نبود كھ انفیھ. كند مي

  .بستند كار مي دانھا بھ مینیاتورسازان ظریفترین ذوق ھنري خود را روي انفیھ

خواندند، و بھ گفتگو  آمدند، مجلھ و روزنامھ مي خانة این شھر گرد مي قھوه ٣٠٠٠مردم لندن در 
در دسترس مشتریان خود  ھا، گذشتھ از روزنامھ و مجلھ، قلم و كاغذ و مركب خانھ قھوه. پرداختند مي
رسیدند بھ آنان  ھایي را كھ براي مشتریان مي فرستادند، و نامھ ھاي آنان را بھ پستخانھ مي نھادند، نامھ مي
ھا یا كاكائوفروشیھا، چون وایتز كافي، در این دوره بھ باشگاھھاي انحصاریي  خانھ اي از قھوه پاره. دادند مي

در . وانست بھ فراخور سلیقة خود مصاحبي بیابد و در خلوت قمار كندت مبدل شدند كھ در آنھا ھركسي مي
فراماسونھاي . ھاي این شھر در گذشتھ برابر شد خانھ پایان قرن ھجدھم، تعداد باشگاھھاي لندن با تعداد قھوه

باشگاھھا . ـ در لندن تأسیس كردند» لژبزرگ«نخستین باشگاه خویش را ـ ١٧١٧انگلیسي ظاھرًا در 
كردند، بھ آنان  ھاي سیاسي تشویق مي گونھ كھ بھ میگساري و قماربازي و دسیسھ خود را ھمان مشتریان

آموختند؛ زیرا باشگاھھا پناھگاه مردان مجرد بودند، و نیمي  كم نیمي از ھنر سخن گفتن را نیز مي دست
ھھاي مردانھ دیگر از ھنر سخن گفتن، یعني ادب و ظرافت، كھ مستلزم حضور زنان است، در این باشگا

انگلستان سرزمین مردان بود؛ زنان در زندگي فرھنگي آن سھم ناچیزي داشتند؛ از . اي نداشت انگیزه
سالونھاي ادبي خبري نبود؛ و چون لیدي مري مانتگیو خواست چنین سالوني تأسیس كند، مردم او را زني 

  . نھد خواندند كھ پا از گلیم خویش فراتر مي

شدند، از  ھایشان برپا مي جالس پذیرایي، رقص، و موسیقي، كھ در دربار یا خانھزنان طبقات باال در م
ھاي مطبوع زندگي  ھاي ییالقي از جنبھ گذراندن تعطیل آخر ھفتھ در خانھ. كردند ھنرھاي خود استفاده مي

مانان مھ. كاست انگلیسي بود، كھ تنھا چشمداشت انعامھاي زیاد براي مستخدمان اندكي از شادماني آن مي
ھنگام بازگشت بھ خانھ از برابر صف نوكران، آبداران، پادوان، پیشكاران، باربران، كلفتھا، آشپزان، و 

  در ایستاده بودند،  دیگر گماشتگان مھماندار، كھ در دو ردیف دم

در نیمة اول قرن ھجدھم از وفاداري و فرمانبرداري معروف نوكران انگلیسي چندان اثري . كشیدند مي
اعتنا، گستاخ، و نافرمانبردار بودند و براي دریافت  خورد؛ بیشتر نوكران و خدمتگزاران بي م نميچش بھ
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شد، آقا و خانم و مھمانان را  رفتند؛ بیشترشان، تا آنجا كھ مي اي بھ خانة دیگر مي مزد بیشتر از خانھ
  .كردند مينوشیدند و از زیورھاي بانوي خود استفاده  چاپیدند، شراب آقایشان را مي مي

در آنجا . رفت شمار مي گرم تشخص بھ ھاي آب پس از باریافتن در دربار، اقامت در نواحي داراي چشمھ
اي  شد، با افراد برگزیده جور آدم در آن پیدا مي جاي شناي در دریا، كھ ھمھ نوشیدند یا بھ آبھاي معدني مي

. ولي مشتریان آن از ھمة طبقات مردم بودند ھایش معروفیت داشت، خاطر چشمھ تانبریج بھ. كردند آبتني مي
جستند، با  شنیدند، در رقصھاي جمعي شركت مي ھاي اپسم، مردم نواھاي موسیقي مي در كنار چشمھ

ھا، تحت نام نمك اپسم، در آن  خوردند؛ مواد معدني آن چشمھ كردند، و آب ملین مي سگھایشان بازي مي
ني در دریا ھنوز معمول نشده بود، گرچھ چسترفیلد در سكاربره آبت. ھنگام ھنوز بھ بازار نیامده بودند

اي، و استفاده از آب  غده كتاب ریچارد راسل، سل ١٧۵٣كردند؛ در  كساني را دیده بود كھ در دریا آبتني مي
ھاي ساحلي، چون برایتن  دریا در مداواي بیماریھاي غدد، مردم را چون سیل بھ كنار دریا كشاند و دھكده

رفتند  ھاي ماھیگیران تھیدست بود، از مردمي كھ براي آبتني بھ كنار دریا مي از آن مسكن خانواده كھ قبل
  .انباشتھ گشتند

متشخصترین بیماران خیالي . دادند ھاي معدني دیگر ترجیح مي ھاي باث را بھ چشمھ اشراف انگلستان چشمھ
بردند معالج ھمة بیماریھاي ناشي از  گمان مينوشیدند و در این آبھا، كھ  انگلستان در اینجا آبي بدبو مي

، و نخستین ١٧٠۴این چشمة معدني كوچك نخستین استخر خود را در . كردند پرخوري است، آبتني مي
خود را، كھ فیلدینگ و » تاالر اجتماعات«باز نمود و پس از یك سال، نخستین  ١٧٠٧تئاترش را در 

در آینده خواھیم . گرمابة بزرگ رومي كشف شد ١٧۵۵در  .اند، بھ روي مردم گشود سمالت آن را ستوده
، یك »خودآرا«نش  ١٧٠۵در . دید كھ جان وود و فرزندش این شھر را بھ سبك كالسیك نوسازي كردند

او حمل شمشیر را در تفریحگاھھاي ھمگاني . حقوقدان و قمارباز، فرمانرواي زندگي اجتماعي آن گشت
. جاي چكمھ كفش بپوشند مردم را برآن داشت كھ بھ. ئل در باث بازداردمنع كرد و توانست مردم را از دو

شد  اي مي كرد، سوار كالسكھ اي بھ تن مي تنة گلدوزي شده خود وي كاله سفید بزرگي برسر مي نھاد و نیم
نش ساختمانھا و . داشت كشیدند، و با شیپور آمدن خود را اعالم مي كھ شش اسب خاكستري آن را مي

شھر را اصالح نمود، باغھاي زیبایي احداث كرد، دستة موزیك تھیھ دید، و ھمة مردم شھر، جز  خیابانھاي
آوردند،  اشراف انگلستان بھ قلمرو او روي مي. معدودي از آنان، را فریفتة مزاح و رفتار دلپسندش ساخت

پس از آنكھ . ده بودھایي نیز در دسترس آنان نھا معدني، قمارخانھ زیرا نش در اینجا گذشتھ از استخرآب
  قانون قمار را منع كرد، نش بازیھاي

سرانجام، جورج دوم، ملكھ كروالین، و . دادند اي آفرید كھ بھ قماربازان فرصت برد و باخت مي تازه
. شاھزاده فردریك لویس بھ این شھر روي آوردند و باث براي مدتي دومین دربار انگلستان محسوب شد

گمان توصیف خویش را از دیگر دربارھا بھ  داشت، بي ن شھر را دوست ميارل آو چسترفیلد، كھ ای 
از یاران، دوستي، از دشمنان، «كرد كھ در آن  داد و از آن چون جایي یاد مي بزرگان این شھر بسط مي

خصومت، و از مردم شریف، پاكدامني نباید انتظار داشت؛ مردم تظاھر و خودنمایي پیشھ ساختھ، و راستي 
اند  اند؛ تبھكاري و پاكدامني آنچنان خود را در پشت سیماي مبدل و فریبندة آنان پنھان ساختھ پا نھادهرا زیر 

  » .انسان در نخستین برخوردش در دربارھا ھیچ یك از آنان را نخواھد شناخت… كھ

VII ـ چسترفیلد  

او مانند دیگر اشراف انگلستان بود، جز . بیایید نیم ساعتي از وقت خویش را با این ارل فرزانھ بگذرانیم
ھایي بھ پسرش، كھ معموال ناچیز شمرده شده است، گنجینة حكمت و راھنماي  نامھ: آنكھ كتاب خوبي نوشت

كش كھ تیزھوشي و ظرافت كتابي است دل. آداب و آرمانھاي طبقة اوست كھ بھ نثري شیوا درآمده است
  . سازد نویسنده را نمودار مي
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چسترفیلد بھ نام فیلیپ دورمر ستنپ، فرزند فیلیپ ستنپ، سومین ارل آو چسترفیلد، و لیدي الیزابت سویل، 
مكار دربارھاي گذشتھ، تعمید گرفت » الوقت ابن«دختر جورج سویل، ماركوئس آو ھالیفاكس، آن 

درگذشت؛ پدرش در توجھ از او غفلت ورزید؛ مارشنس آو ھالیفاكس او مادرش در كودكي وي ). ١۶٩۴(
را بزرگ كرد؛ در نزد معلم سرخانھ علوم كالسیك و زبان فرانسھ را بخوبي آموخت و فرھنگ دوران 

بھ  ١٧١۴شكوفان روم و فرانسھ را ملكة ذھن خود ساخت؛ یك سال در كیمبریج تحصیل كرد؛ در 
بالغ ھنگفتي قمار كرد؛ در پاریس زنان را با دقت برگزید؛ از پاریس نوشت جھانگردي پرداخت؛ در الھھ م

  ):١٧١۴دسامبر  ٧(

پندارند؛ و  نباید عقیدة خود را دربارة فرانسویان با شما در میان نھم، زیرا بسیاري مرا یكي از آنان مي
آقا، شما درست بھ ما «: اند اند از من تعریف كرده، و گفتھ برخي از فرانسویان با بھترین سخناني كھ یافتھ

گویم، و ھنگام راه رفتن  كنم، آمرانھ سخن مي تنھا باید بگویم كھ من مردي گستاخم، پرگویي مي» .مانید مي
رقصم؛ و باالتر از ھمھ، پول زیادي براي مو، پودر، پر، و دستكشھاي سفید خرج  خوانم و مي آواز مي

  . كنم مي

) آینده دوم جورج(دار خوابگاه پرینس آو ویلز وقت  ن بھ سمت پردهچسترفیلد پس از بازگشت بھ انگلستا
پس از آنكھ براي برگزیدن وي . جیمز ستنپ، وزیر محبوب جورج اول، از خویشان فیلیپ بود. گماشتھ شد

  اي پیدا شد، چسترفیلد بھ نمایندگي مجلس عوام حوزة انتخابیھ

   

  

  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  ملي چھرهگالري . چھارمین ارلي او چسترفیلد: الن رمزي
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آو چسترفیلد، پس از مرگ پدر   چھارمین ارل. یازده سال نمایندة حزب ویگ در مجلس عوام گشت
» ناپذیر مجلس عالج«چسترفیلد بعدھا این مجلس را . ، بھ نمایندگي مجلس اعیان برگزیده شد)١٧٢۶(

در این مقام چنان شایستگي از خود نشان داد  بھ سفارت انگلستان در الھھ رسید، و ١٧٢٨وي در . خواند
، ١٧٣٢در . كھ وي را بھ مرتبة شھسوار گروه زانوبند و ریاست تشریفات تاجگذاري ارتقا دادند

. ھا براي او نوشتھ شد اش، مادموازل دو بوشھ، پسري بھ نام فیلیپ ستنپ برایش آورد كھ نامھ معشوقھ
اونتس آو والسینگم، دختر نامشروع جورج اول از داچس آو كندل، چسترفیلد یك سال پس از تولد فیلیپ با ك

راه جھیز شاھي بوده است؛ و چون زنش چنین جھیزي ھمراه  پیداست كھ چسترفیلد چشم بھ. زناشویي كرد
  .نیاورد، زناشویي آنان بھ تلخكامي انجامید

كرد، بیش از این  الفت نميچسترفیلد، ھرگاه با الیحة والپول براي افزایش مالیات تنباكو و شراب مخ
وي بھ كساني پیوست كھ پارلمنت را از تصویب این الیحھ بازداشتند، و اندك . توانست پیشرفت كند مي

وي از آن پس براي ساقط كردن والپول از ). ١٧٣٣(زماني پس از آن مقام دولتي خود را از دست داد 
، در بروكسل ولتر )١٧۴١(د، بھ اروپا رفت وزیري بھ تالش پرداخت، تندرستي خود را از دست دا نخست

پس از بازگشت بھ انگلستان، دشمني با والپول . را مالقات كرد، و در پاریس با فونتنل و مونتسكیو آشنا شد
سرا، . مقاالتي در مجلة تازه بنیاد اولد انگلند منتشر ساخت» برودباتم جفري«را ازسر گرفت و بھ نام 

در . پوند ارث نھاد ٢٠‘٠٠٠این مقاالت خوشش آمد كھ براي نویسندة آنھا  داچس آو مارلبره، چندان از
چسترفیلد بھ دولت پلم ملحق شد و، براي ترغیب ھلند بھ ھمكاري . او پیروز شد» برودباتم«، حزب ١٧۴۴

او در این مأموریت با مھارت و كارداني . با انگلستان در جنگ جانشیني اتریش، بھ الھھ فرستاده شد
سالي كھ در ایرلند گذراند درخشانترین ). ١٧۴۵(شد، و بھ پاس آن بھ نیابت سلطنت ایرلند رسید  كامیاب

آموزشگاھھا و كارگاھھایي تأسیس كرد، دست تبھكاران و سودجویان را . سال دوران خدمت دولتي اوست
تعقیب و آزار  بھ. از دستگاه دولت كوتاه كرد، و امور دولت را بھ كارداني و بیطرفي سروسامان بخشید

كاتولیكھا پایان داد، چند تن از آنان را بھ مقامات بلند دولتي گماشت، و تا بدانجا احترام كاتولیكھا را بھ خود 
از اسكاتلند بھ انگستان لشكر كشید و انگلیسیان انتظار داشتند » مدعي جوان«جلب كرد كھ ھنگامي كھ 

  .حاضر نشدند علیھ چسترفیلد قیام كنندشورش ھمزماني در ایرلند روي دھد، مردم ایرلند 

ولي مردي كھ كارداني و . ، چسترفیلد را بھ لندن فراخواندند و بھ وزارت امورخارجھ ارتقا دادند١٧۴۶در 
شایستگي خویش را بھ ثبوت رسانده بود مرتكب اشتباھي شد كھ بھ نابودیش انجامید؛ بھ جاي ملكھ، با 

، از ١٧۴٨در . سقوط خویش را بھ دست كروالین فراھم ساختمعشوقة شاه نرد عشق باخت و موجبات 
جورج دوم خواست یك . بازگشت» اسبم، كتابھایم، و دوستانم«اجتماع كناره گرفت و، بھ گفتة خود، بھ نزد 

  دوكنشین بھ او دھد، اما چسترفیلد

، و از این روي، ، براي قبوالندن تقویم گرگوري بھ ملت انگلستان بھ فعالیت پرداخت١٧۵١در . نپذیرفت
بر  ١٧۵۵در  .شدیازده روز از سال ملت انگلستان متھم » دزدیدن«در نزد مردم بھ ھمدستي با پاپ براي 

  .راي پرغوغا را شرح خواھیم دادما بعدًا این ماج. سر اھداي كتاب فرھنگ زبان انگلیسي با جانسن درافتاد

عشق چسترفیلد بھ این فرزند، كھ ثمرة . ھایي براي فرزندش آغاز كرد بھ نوشتن نامھ ١٧٣٧چسترفیلد از 
نخستین مأموریت وي در ھلند بود، نمودار قلب پرشفقتي است كھ وي در سراسر دوران خدمتش از مردم 

اي، بھترین آرزوي من این بوده است كھ  و ھستي یافتھاز روزي كھ ت«: بھ فرزندش نوشت. ساخت پنھان مي
او برنامة آموزش فیلیپ را چنان تنظیم » .دھند كامل سازم تو را تا جایي كھ نقصھاي سرشت بشر اجازه مي

. كرده بود كھ وي را براي سیاست و زمامداري آماده سازد، نھ اینكھ وي یك مسیحي خوب از آب درآید
. نوشت ھایي متضمن اساطیر و تاریخ یونان و روم باستان بدو مي د كھ وي نامھھنوز فرزندش پنجسالھ بو

  :ھاي او آمده است اي نوشت كھ مضمون آن بارھا در نامھ دو سال بعد، نامھ

منظورم آداب درباریان است كھ باوقارترین . ام ام دربارة آداب مردم با ادب مطالبي نوشتھ در آخرین نامھ
انگیز مردم پست و  كلف و طبیعي است، و تو باید آن را از آداب مصنوعي و ماللادب آنان بیت. مردمند
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كوشد رفتارش را خوشایند سازد، و از رفتار  شده ھمیشھ مي انسان تربیت… . روستاییان بازشناسي
كمتر فرد انگلیسي ادب كامل دارد؛ آنان یا كمرو ھستند، یا بیشرم؛ در صورتي كھ . پرھیزد انگیز مي مالل

از آنجا كھ نیمي از وجود تو فرانسوي است، امیدوارم . یشتر فرانسویان رفتارھاي بیتكلف و مؤدبانھ دارندب
تو در كشوري كھ با ادبان اندكند بھ ادب تشخص خواھي . كم بھ نیمي از زیور ادب آراستھ باشي كھ دست

  . یافت

معلوماتش در آداب معاشرت بھ از این روي، وقتي فیلیپ چھاردھسالھ شد، پدرش وي را براي تكمیل 
فیلیپ براي آنكھ . دانست كھ پاریس نیز اخالق وي را تباه خواھد كرد پاریس فرستاد، گرچھ بخوبي مي

بھترین درس براي . بتواند بھ دولت انگستان خدمت كند، ناگزیر بود با راه و رسم این جھان آشنا شود
ھاي پدر، با  در نزد معلمان سرخانھ، و با خواندن نامھ پس از آنكھ فیلیپ. زمامدار، آشنایي با انسان است

علوم كالسیك و دانشھاي ادبي آشنا شد، ارل وي را برآن داشت كھ توجھ خویش را از كتاب بھ انسان 
  .معطوف دارد

  دوست عزیز

ة انداز كم بھ مرحوم دیوك آو مارلبره، كھ دست… . اند معدودي از مردان كامیاب و سرشناس دانشمند بوده
  یك فرمانده سپاه كاربر بود، با كتاب ھیچ آشنایي نداشت، ولي مردم

شناخت؛ در صورتي كھ گروتیوس دانشمند نشان داد، ھم در سوئد و ھم در فرانسھ، وزیر  را خوب مي
  . مختار خامدست و ناتواني است

آداب، اخالق، و مقاصد فیلیپ براي آنكھ بھ دستگاه دولت راه یابد، ناگزیر بود پیش از ھمھ چیز، پیشینھ، 
بایست تنھا بھترین آثار ادبي را بخواند تا با  مي. طبقات حاكم، و راھھاي دستیابي بھ آنھا را مطالعھ كند

بھترین سبكھاي نویسندگي آشنا شود، زیرا نویسندگي نیز بخشي از ھنر فرمانروایي است؛ ھمچنین ناگزیر 
بایست  مي. كھ بھ این فكر بیفتد كھ نویسنده یا موسیقیدان شودبود با موسیقي و ھنر آشنا شود؛ ولي خدا نكند 

مالي، و  تاریخ دولتھاي تازة اروپا را بدقت بخواند و خویشتن را با شاھان، وزیران، قوانین، سازمانھاي
بایست آثار ال روشفوكو و ال برویر را دربارة سرشت آدمي بخواند؛ گرچھ اینان  مي. سیاست آنھا آشنا سازد

كم در سیاست مردم را خودخواه بدانیم و بگوییم كھ  ني بدبینند، ولي اشتباه بزرگي نیست كھ، دستمردما
در . ھمة مردم در اندیشة پیش بردن مقاصد خویشند؛ بھ ھر سیاستمداري كھ جز این گوید، باید ظنین بود

منتھاي مراتب، ھاي ما، و خرد، در  تعصبھا معشوقھ«. انسان خردمندي مجو و تعصبھاي او را بپذیر
چاپلوسي فراگیر است، زیرا » .ایم ایم، ولي كمتر بدان توجھ كرده اش بسیار شنیده ھمسر ماست، كھ درباره

روي، چاپلوسي تو باید ظریفتر  تنھا فرزانگان و قدیسان بزرگ از چاپلوسي بركنارند؛ اما ھرچھ باالتر مي
را بخوان؛ زیرا مردم بھ نسب خویش بیش از نسبنامة خاندانھاي بزرگ و زورمند . تر باشد و پیچیده

باز تا از پشتیباني آنان برخوردار شوي؛ زیرا نیرومندترین  با زنان نرد عشق. نھند فضایلشان ارج مي
  .زمامداران نیز از نفوذ زنان ضعیف بركنار نیستند بویژه ھنگامي كھ این زنان ھمسر آنان نباشند

او . وابط جنسي، فرانسویان را خوش آمد و انگلیسیان را تكان دادپندھاي چسترفیلد بھ فرزندش، دربارة ر
خواست  دانست؛ ولي مي پیوند جنسي با زنان بیگانھ را بھترین وسیلة بلوغ و آمادگي مرد براي زناشویي مي

. دكند، بھ پاالیش آداب و رفتار او ھم بپردازن ھاي فیلیپ زناني با ادب باشند تا آنگاه كھ گناه مي كھ معشوقھ
. بود، دلدار خویش برگزیند» زاده و باادب زني نجیب«بھ فرزندش توصیھ كرد مادام دو پن را، كھ 

  گفت كھ امتناع را نباید جدي گرفت، زیرا  ساخت و مي ھاي فریفتن زن آشنا مي فرزندش را با رموز و حیلھ

شود ـ، بھ جاي آنكھ برنجد، پاكدامنترین زن، از اظھار عشق ـ ھرگاه بھ زباني دلپسند و مؤدبانھ اظھار 
ھرگاه سخن تو را بشنود و اجازه دھد كھ آن را تكرار كني، بدان كھ اگر جرئت باقي … . شود خشنود مي
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جایي . ھرگاه بار اول گوش ندھد، بار دوم و سوم و چھارم بكوش… . را نداشتھ باشي بر تو خواھد خندید
  . توان بدستش آورد كھ روزي مي را كھ ھنوز تسخیر نشده است، امیدوار باش و بدان

  :ارج بھ فرزندش شناسانده است ارل، كھ در زناشویي خوشبخت و باسلیقھ نبود، زن را چون موجودي كم

خواھم از رازي پرده بردارم كھ دانستن آن برایت سودمند است، ولي باید آن را از دیگران پنھان سازي  مي
گویي، و گاھي با ظرافت خویش  ني با اندام درشتند كھ با یاوهزنان كودكا. و وانمود نكني كھ از آن آگاھي

ام كھ توانستھ باشد  سازند؛ ولي، از حیث تعقل و شعور، در سراسر عمر زني ندیده مردان را سرگرم مي
كند و  مرد ھوشمند آنان را ناچیز تلقي مي. وچھار ساعت درست بیندیشد و از عقل و منطق پیروي كند بیست

ولي دربارة مسائل جدي و … گوید كند و تملقشان را مي نگرد، با آنان شوخي مي بازیچھ ميبھ آنان چون 
كند كھ بھ آنان  باوجود این، ھمواره وانمود مي. كند و بھ آنان اعتماد ندارد بااھمیت با آنان مشورت نمي

زنان . بالد يجویي مرد بیش از ھرچیزي در جھان برخود م اعتماد دارد، زیرا زن از اعتماد و مشورت
طرف مشورت قرار ) كھ دردست آنان سرانجامي نامطلوب دارند(بسیار دوست دارند در كارھاي جدي 

بلعد و  زن چاپلوسي زیاد را حریصانھ مي. چاپلوسي، كم و زیادش، براي زن یكسان است… . گیرند
ي سلیقة عالیش در انتخاب توان با ستایش ھوشش، یا حت پذیرد؛ ھر زني را مي چاپلوسي كم را با امتنان مي

  .شوند زناني كھ بسیار زیبا یا بسیار زشتند از ستایش ھوش و درایتشان دلخوش مي. بادبزن، فریفت

آنھا در دربار موجب : ارل معتقد بود كھ در فرانسھ بھ دو دلیل باید با پشتكار و كارداني بھ زنان تملق گفت
ظرافت . توانند ظرافت زندگي را بھ او بیاموزند نین ميشوند، و ھمچ ترقي یا زبوني و نگونبختي مرد مي

دھد، نھ زیبایي؛ زیبایي بدون ظرافت و مالحت  حركات، آداب، و سخن است كھ بھ زن فریبندگي مي
توانند  تنھا زنان مي«. رؤیت نیست، ولي ظرافت و مالحت بدون زیبایي نیز ممكن است فریبنده باشد قابل

توانند برآن بیفزایند، ولي آن را آرایش و جال  ایند؛ درست است كھ نميشایستگي و ھنر مرد را بپیر
كرد كھ از زنان بھ بدي یاد نكند و بداند كھ بدگویي از زنان كاري  ارل بھ فرزندش سفارش مي» .دھند مي

ھ، از این گذشت. اند ابلھانھ، سبك، نامنصفانھ، و مبتذل است؛ زیرا زنان در جھان كمتر از مردان بدي كرده
افراد گاھي مخالفان خود را «بدگویي از یك گروه، جمعیت، و طبقھ ھمیشھ دور از خردمندي است؛ 

  » .گذرند بخشند، ولي گروھھا ھرگز از گناه آنان نمي مي

  . چسترفیلد ھرگز از تعلیم آداب پسندیده بھ فرزندش بازنایستاد

یك از آنھا  ھیچ. گونھ كھ پول واسطة سوداگري است آداب پسندیده واسطة زندگي اجتماعي است، ھمان
دھند بھ خرس ھم احترام  گونھ كھ پول خود را بھ سوداگر ورشكستھ نمي ماند؛ مردم ھمان اجر نمي بي

  . گذارند نمي

كمترین وقت و نیرو، بھ ما  استاد رقص الزم است تا شیوة نشستن و ایستادن و راه رفتن را، با صرف
دانست و ناآگاھانھ، و شاید  مي» نجیبزادگان«ارل، كھ از اشراف بود، آداب پسندیده را از آن . بیاموزد

آنكھ در خانواده و انجمني پرورش یافتھ باشد،  برده بود كھ براي انسان بسیار دشوار است، بي بدرستي، پي
  دستان نجیبزاده با زیر«. با آداب خوب آشنا شود

  .دستي تصادفي خویش برخود ببالد چیره

كند، و از آن نوكري كھ كفشھایت را  اطمینان دارم تو خود را ذاتًا از آن ساوواییي كھ اطاقت را پاك مي
شماري و حق نداري برتر بشماري؛ ولي از مزیتي كھ ثروت برایت فراھم كرده  كند برتر نمي تمیز مي
حقیر كساني كھ از این مزیت محرومند، و بدون دست زدن بھ كارھایي كھ بدون ت. بري تواني بھره است مي

من در برخوردم با نوكران، و آنان كھ . اندازند، از این مزایا بھره برگیر آنان را بھ یاد محرومیت خود مي
ا شوند، بیش از ھنگام برخورد با كساني كھ با من برابرند مواظب رفتار خویشتنم، زیر زیردست خوانده مي
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خواھم آنان را متوجھ تفاوتي سازم كھ بخت، شاید بناحق، در میان ما پدید آورده  ترسم گمان برند مي مي
  . است

  .آداب پسندیده بھ تن و مغز تعلق دارند، و معاشران ما در ھردو مؤثرند

گروھي كھ مركب از كساني است كھ بھ دربارھا و محافل آراستة اجتماع : اند معاشران خوب دوگونھ
شوند؛ و گروه دیگر از كساني تشكیل شده است كھ با  بستگي دارند و مردم شایستھ و حسابي خوانده مي

خود من . اند شوند، یا در ھنرھا و دانشھاي خاصي انگشتنما شده لیاقت و شایستگي خاص خویش ممتاز مي
م از خود من بھترند، و دانستم كھ معاشران كردم مي ھنگامي كھ با آقاي ادیسن و یا آقاي پوپ معاشرت مي

  . كنم وبرخاست مي پنداشتم كھ با شاھزادگان اروپا نشست چنین مي

. گویي افراط مكن ھنگام معاشرت با ھر یك از این دوگروه، احتیاط را از دست مده و در سخن گفتن و رك
ي، خویشتن كن و ھمچنانكھ در سخن گفتن امساك مي» گویي، از گفتن حقیقت خودداري كن؛ آنكھ دروغ بي«

  .را راستگو بنما

تواني  و ھرگاه كھ مي… حتي ھنگامي كھ بھ درستي نظر خویش اطمینان داري، خویشتن را مطمئن منما؛ 
دانش خود را چون ساعتت در جیب … . دیگران را مجاب كني، بھ دیگران مجال ده كھ تو را مجاب كنند

  .ن بكوش كھ دربارة خود سخن مگویيو بیش از ھمھ، تا سرحد امكا… . پنھان ساز و نمایش مده

از دین سخن مگو؛ ھرگاه از دین بھ نیكي یادكني، روشنفكران برتو خواھند خندید، و اگر بھ بدي یادكني، 
، »فیلسوفان«خواندن كتابھاي تاریخي ولتر برایت سودمند است، ولي از . مردم كامل رنجیده خواھند گشت

  .گزین اند، دوري كھ دین رابھ باد حملھ گرفتھ

تازند، بستایي یا تشویق و  ھاي مردم نادان و فرزانگان بیمایھ را، كھ بھ دین مي بھ ھیچ روي نباید اندیشھ
خندند چندان خردمندند كھ بھ خصایل و سجایاي  گوییھاي آنان مي حتي كساني كھ ابلھانھ با لطیفھ. تأیید كني

اي كمتر از فضایل اخالقي نھیم، باز  را در پایھ آنان بدگمان باشند و از آن نفرت كنند؛ زیرا ھرگاه دین
گاه بیش از یكي دل خواھد  گاھي چون فضیلت بشماریم؛ و انسان دوراندیش بھ دو تكیھ ناگزیریم آن را تكیھ

كنند، یا در جمع ھرزگان بیفكري  روي، ھرگاه در میان كساني باشي كھ ادعاي روشنفكري مي از این. بست
خندند تا ھوشمندي خود را بھ رخ كشند، مگذار كمترین اثري از تحسین سخن  مي بیفتي كھ بھ ھمة دینھا

  برعكس،. آنان دركالم یا نگاھت پدیدار شود

بكوش تا با خاموشي موقرانھ ناخشنودي خود رانمایان سازي، در بحث آنان شركت مكن، و از این مباحث 
  . بیسود و ناشایست دوري گزین

كنم  پیشبیني مي«. شوند سرآغاز انقالب اجتماعیند حمالتي كھ بھ دین مي دریافت كھ ١٧۵٢چسترفیلد در 
، ١٧۵٣و در » .كھ، قبل از پایان این قرن، بازار شاه و روحاني نیمي از گرمي امروز را نخواھد داشت

المعارف ، مخالف روحانیان بھ فرزندش  دایرة" FACE="Traditional Arabicدوسال پس از انتشار 
  : نوشت

. شاه تحقیر شده است. افزاید گراید و بھ عقیدة من ھر روز بر این وخامت مي ع فرانسھ بھ وخامت مياوضا
كنند و ھمة تعصبات گذشتھ را كنار  اي تعقل مي مردم فرانسھ دربارة دین و حكومت با آزادي بیسابقھ… 
تاریخ، پیش از دگرگونیھا  ھایي كھ در طول كنند؛ خالصھ، ھمة نشانھ اند؛ سران دولت ھم جز این نمي نھاده

اند اكنون در فرانسھ وجود دارند و ھر روز بر شمارة آنھا افزوده  و انقالبھاي بزرگ، در حكومتھا پدید آمده
  . شود مي
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اي چسترفیلد لذت بردند و او را شخصي با اندیشة بزرگ، ھرچند نھ  صفحھ ٨٠٠دو تن از خواندن اثر 
ھاي وي را نخوانده بودند، فورًا وي را در  گلیسي چسترفیلد، كھ نامھمعاصران ان. آدمي با اخالق، شمردند

آنان از سخني كھ چسترفیلد در مجلس اعیان گفتھ بود لذت . شمار ھوشمندان نھادند، نھ در زمرة فیلسوفان
نان آ» .عالیجنابان من، خدا را شكر گزاریم كھ چیزي برتر از مغز خود داریم تا بدان اكتفا كنیم«بردند ـ  مي

گونھ كھ بھ فرزندش  ھمان(دانستند كھ او  كند، و مي دیدند كھ چون ھرزگان و ابلھان قمار مي چسترفیلد را مي
ھا را مروج  جانسن، بھ ھنگام خشم، نامھ. چندان در بند عفت و پاكدامني نیست) اعتراف كرده است

ر از سخنان جانسن، اندكي این سخن، چون بسیاري دیگ. خواند» اخالق روسپیان و آداب معلمان رقص«
یكطرفھ بود؛ چسترفیلد اخالق روزگار و طبقة خویش، و آداب سیاستمداران مؤدب را بھ فرزندش 

داد، و ھیچ سیاستمداري  آموخت؛ فراموش نباید كرد كھ او فرزندش را براي امور سیاسي پرورش مي مي
  .ر بنددجرئت آن را ندارد كھ در آن سوي مرزھا آموزشھاي مسیح را بھ كا

ھاي گذشتھ غالبًا  در نامھ«: با اینھمھ، بسیاري از تعلیمات چسترفیلد بھ فرزندش داراي ارزش اخالقیند
تواند تو را در نزد مردم ارجمند و  كھ تنھا شرف و پاكدامني مي) و این سخن كامال راست است(ام  گفتھ

اي برگزیند، شاید  ي خود معشوقھكرد برا چسترفیلد ھنگامي كھ بھ فرزندش سفارش مي» .سربلند سازد
بندوباري جنسي، و از آمیزش با زنان بسیار، بازدارد؛ بھ این ھشدار او توجھ  خواست وي را از بي مي
حتي » .بسا سوراخ شدن بدن، است تنھا نتیجة گناه تعقیب زنان از دست دادن بیني و تندرستي، و چھ«: كنید

ھایي بھ پسرش لرد چسترفیلد  اندیشید كھ نامھ ل رانده بود، ميجانسن، ھنگامي كھ كینة چسترفیلد را از د
  تواند كتاب جالبي شود؛ مي

توان در دسترس ھرجوان نجیبي قرار  ھرگاه پندھاي منافي اخالق آن را بیرون آوریم، این كتاب را مي
مده باشد، ولي ھا، چندانكھ باید، بھ القاي شرافت، پاكي، شھامت، و وفاداري برنیا ممكن است نامھ» .داد

او بھ میلتن، نیوتن، و الك، . اینكھ چسترفیلد ثروت و مقام را با فضیلت یا خرد اشتباه گرفت حقیقت ندارد
. دیدیم كھ با بھترین نویسندگان زمان خود دوست بود. نھاد بیش از ھمة سیاستمداران روزگار خود، ارج مي

نثر . برد فھمید و از آنھا لذت مي را خوب ميحتي اگر شیفتة فرھنگ جانسن نشد، آثار ادبي باارزش 
ساده، محكم، روشن، و چندان روان كھ سنگیني : انگلیسي خود او در میان نثر معاصران بینظیر بود

داد با  با آنكھ با چند زبان و ادبیات كالسیك آشنایي داشت، اما ترجیح مي. ساخت ھایش را سبك مي اندیشھ
بھترین كتاب آموزشیي «: ھا گفتھ است ولتر دربارة نامھ. انگلیسي بنویسد ھاي كوتاه، و با روح زبان واژه

اي از  كتابي است غني كھ صفحھ«: سنت ـ بوو نیز از آن چنین یاد كرده است. »است كھ تاكنون نوشتھ شده
  » .اي سرورانگیز خواند توان بدون یادآوري خاطره آن را نمي

فیلیپ ستنپ . ھا توفیقي نیافت ن بسنجیم، باید بگوییم كھ نامھاي را با ثمرات فوري آ ھرگاه ارزش نوشتھ
بندوباري، آداب ناھنجار، و دودلي بھ ھنگام سخن گفتن دوري جوید؛ بھ  جوان ھرگز نتوانست از كاھلي، بي

» .ام بھتر نبود از نظر ادب و تربیت از مردم دیگري كھ دیده«گفتة فني برني، وي، پس از آن ھمھ اندرز، 
نھ بیم از گرسنگي . و زندگي آسوده و مطمئن فیلیپ اثر آن ھمھ دستورات و احكام را خنثي كردند بینیازي

گونھ كھ پدر  طلبي و كارھاي بزرگ برانگیزد، و نھ كراھت از زیردست شدن؛ ھمان قادر بود او را بھ جاه
درخشیدن، و برتري یافتن آن نیروي روحیي بود كھ جوانان را بھ خوشایند افتادن، «گفت، او فاقد  ناكام مي

. سان نتایج ناچیزي بارآورند اي این ناگوار است كھ اندرزھا و عواطف پدري ارل سالخورده» .دارد وامي
بدان تا ھنگامي كھ شایستگي داري، تو را از تھ دل دوست «: وقتي فرزندش چھاردھسالھ بود، بدو نوشت

ودوسال بعد نوشت، ھمچنان لبریز از  ش، كھ آن را بیستا بینیم كھ آخرین نامھ با اینھمھ، مي» .خواھم داشت
وشش سالگي در پاریس  یك ماه پس از وصول این نامھ، فیلیپ در سي. محبت و غمخواري پدرانھ است

فیلیپ گرچھ بدون اطالع پدر . جا نھاد اش در پاریس بھ و دو فرزندش را با زن بیوه) ١٧۶٨(درگذشت 
نوشت كھ  ھایي مي ارل اكنون بھ بیوة داغدار نامھ. از گناه او درگذشت زناشویي كرده بود، اما چسترفیلد

  . نمونة مھر و محبتند
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با سھ پا در «: برد زیست و از نقرس و ناشنوایي رنج مي خود چسترفیلد در این ھنگام غالبًا در باث مي
رین بخش معماي سفینكس دھند؛ آخ كنند و دلداري مي ام مرا یاري مي خزم، ولي پیرامونیان خزنده اینجا مي

ام، بر  وپا آغاز كرده گونھ كھ بر چھار دست شود؛ و بزودي زندگي را، ھمان نزدیك مي) ابوالھول(
  چسترفیلد در این ».رساندوپا بھ پایان خواھم  چھاردست

پس از . كشد خوش كرد؛ اخگر امید ابدي در دلھاي سالخوردگان زبانھ مي ھایش دل نواده روزگار بھ آموزش
ھا و سیبھاي خود  ھیث، بھ سفارش ولتر بھ كشت زمین پرداخت و بھ خربزه بازگشت بھ ملك خویش در بلك

رایش ھاي تسلیبخشي ب ولتر نامھ. دلخوش ساخت» گذراندن عمر در كنار آنھا«فخر كرد و خویشتن را بھ 
. بھتر از گوشھاي سالم است) مند بود كھ ارل ھنوز از آن بھره(نوشت و متذكر شد كھ دستگاه گوارش سالم 
گو شد؛ دربارة خود و دوستش لرد تیرولي، كھ چون خود او  در سالھاي آخر عمر، مردي با مزاح و بذلھ

خواستیم كسي از  بودیم، ولي نمي تیرولي و من در این دو سال گذشتھ مرده«: سالخورده و ناتوان بود، گفت
، در ھفتادونھ سالگي، درگذشت؛ غافل از آنكھ فرزندش ١٧٧٣مھ  ٢۴چسترفیلد در » .آن آگاه شود

ھا، یك سال پس  این نامھ. ھایش را، كھ او انتشارشان را نھي كرده بود، گرد آورده و بھ ارث نھاده است نامھ
ترین استادان نثر انگلیسي، و  درنگ در زمرة برجستھ را بياز مرگ چسترفیلد، بھ چاپ رسیدند و نام وي 

  .در شمار خردمندان، جاي دادند
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 فصل سوم

  

  فرمانروایان

I ١٧٢٧- ١٧١۴: ـ جورج اول   

گونھ كھ ولتر و مونتسكیو چندي بعد دریافتند، در كشورداري با ھوشتر از فرانسویان  انگلیسیان، ھمان
مردم انگلستان، پس از آنكھ شاھي را سر بریدند و شاه دیگري را بر آن داشتند كھ ھراسان بھ آن . بودند

جا  بگریزد، مردي را فرمانرواي خویش ساختند كھ دل و روح خویش را در آلمان بھسوي دریاي مانش 
گرفت؛ مردي كھ عنان اختیار خود را  نھاده بود و براي رفتن بھ میھنش، ھانوور، مرخصیھاي طوالني مي

  .فھمید گاه نمي بھ پارلمنتي سپرده بود كھ زبان و روشھاي آن را ھیچ

وسطي، دوكھاي برونسویك ـ لونبورگ، و سرانجام بھ ھانري شیر و نیاكان  خاندان ھانوور بھ آلمان قرون
نخستین . نشین امپراطوري مقدس روم شد برگزیننده ١۶٩٢خود ھانوور در . رسد او مي) ولف(گوئلف 

برگزینندة آن، ارنست آوگوستوس، سوفیا را كھ نوادة جیمز اول، شاه انگلستان، بود بھ ھمسري خویش 
، با تصویب قانون جانشیني، بیوة وي را وارث ١٧٠١مرگ ارنست، پارلمنت انگلستان در  پس از. برگزید

  .وتخت انگلستان شناخت تاج

. فرزند او جورج لویس، دومین برگزینندة ھانوور، این وراثت فرخنده را با زناشویي خود بدفرجام نمود
میم گرفت با معشوقش كنت فیلیپ فون تنگ آمده بود، تص ھمسرش سوفیا دور وتئا، كھ از بیوفایي شوھر بھ

كونیگسمارك، سرھنگ خوبروي نگھبانان دربار، از خانھ بگریزد؛ جورج توطئھ را كشف كرد؛ كنت 
سوفیا دور وتئا دستگیر و محاكمھ شد، پیمان زناشویي ). ١۶٩۴(براي ھمیشھ ناپدید گشت، و گویا كشتھ شد 

  ودو او فسخ گشت، و باقي عمر را تا سي

سوفیا براي شوھرش دختري زایید كھ مادر فردریك كبیر شد، و پسري . لعة آلدن زنداني شدسال در ق
  .جھان آورد كھ بھ نام جورج دوم بھ پادشاھي انگستان رسید بھ

، دو ماه قبل از مرگ ملكھ آن، درگذشت و از این روي فرصت ١٧١۴سوفیا، بیوة برگزینندة ھانوور، در 
درنگ، پس از مرگ ملكھ آن، بھ نام جورج اول، بھ  نیافت بھ فرمانروایي انگلستان برسد؛ ولي فرزندش بي

رسید و، با جلوسش بر اریكة  سپتامبر بھ انگلستان ١٨وي در روز . فرمانروایي بریتانیا و ایرلند اعالم شد
او پسر، عروس، گروھي از دستیاران . اي در تاریخ این كشور آغاز شد فرمانروایي انگلستان، فصل تازه

كیلمانسكھ، كاونتس آو  دو، یكي شارلوتھ فون این. ھایش را ھمراه خود برد آلماني، و دو تن از معشوقھ
بورگ نام داشت كھ جورج او را داچس آو كندل، و شاید دارلینگتن، و دیگري كنتس ملوزینا فون در شولن

انگلستان ممكن است رفتار جورج را با این زنان با موازین اخالقي زمان سازگار . ھمسر خود، ساخت
ملوزینا نفوذ . شمردند یافتھ و بدان تن داده باشد، ولي انگلیسیان ھر دوي آنان را زشت و پرھزینھ مي

فروخت كھ حتي والپول، كھ خود مروج ناپاكي و فساد بود، بدان  فتي ميخویش را بھ بھاي چنان ھنگ
اعتراض كرد و جورج را برآن داشت كھ بپرسد آیا خود والپول در ازاي واگذاري مناصبي بھ مردم مبالغ 

  . ھنگفتي پاداش نگرفتھ است

؛ مردي كھ بود» ساده، و كودن«وچھارسالھ، بلند قامت، دلیر،  مردي پنجاه ١٧١۴جورج اول در 
لیدي . كوچكترین ارزشي براي كتاب قایل نبود؛ ولي بیباكي خویش را در چند جنگ بھ ثبوت رسانده بود
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نمود خرفت نبود؛ با وجود این،  خواند؛ ولي او آنچنانكھ مي مي» مرد درستكار خرفت«مري مانتگیو او را 
خواھد ھمة مردم، ھرگاه كاري با  ياو ناخواستھ مردي نیكخوست و م«لیدي مري مانتگیو اذعان داشت كھ 

چنین  توانست در یك چنین محیط ناآشنا، یا یك او نمي» .كار او نداشتھ باشند، از نیكبختي برخوردار شوند
اولیگارشي بریتانیایي براي آن وي را بھ شاھي برگزیده بود كھ . مقام نامطمئن، آسوده و خسنود باشد

وتخت انگلستان  ، یا ادعاي شخصي، بر تاج»االھي حق«جورج بازگشت خاندان استوارت را احیا كند؛ 
راندند بر آن بودند  نداشت؛ او دریافتھ بود كھ این انگلیسیان استادي كھ با آن تردستي بر پارلمنت فرمان مي

او آنان را از . كھ بر خود او نیز فرمان رانند؛ براي او دشوار بود از گناه انگلیسي سخن گفتن آنان بگذرد
جیمز گوشھ گزید؛ تقریبًا ھمھ سالھ بھ  روي، در كاخ سنت از این. شمرد تر مي تان ھانووري خود پستدوس

جست؛ و براي آنكھ با پول و سیاست انگلستان حوزة برگزینندگي محبوب خود،  میھنش ھانوور پناه مي
  .كرد ھانوور، را حفظ كند، از ھیچ كوششي فروگذار نمي

جورج آوـ گوستوس، كھ در این . شمرد و از او نفرت داشت دي جنایتكار ميبد، فرزندش او را مر از بخت
ھاي پدرش اعتراض  زمان پرینس آو ویلز بود، بھ زنداني بودن مادر و قدرت روزافزون و تكبر معشوقھ

سرانجام، شاه ناچار شد . داشت خاست، و عقایدش را صریحًا بیان مي كرد، با وزیران شاه بھ نزاع برمي مي
  شاھزاده و ھمسرش . ا از دربار براندوي ر

كروالین، كھ بھ فرمان شاه از فرزندان خود دور افتاده بودند، در لسترھاوس براي خود درباري برپا 
نیوتن، چسترفیلد، ھاروي، سویفت، پوپ، و زنان دلرباي ). ١٧١٧(ساختند و با شاه بناي رقابت نھادند 

  . آورتر از شاه یافتند اھزاده را تندخوتر و ماللبسیاري بھ دربار آنان روي آوردند، ولي ش

وبیش با انقسام اقلیت فرمانروا و پارلمنت بھ دو جناح توریھا و ویگھا سازگار  پراكندگي خانوادة شاھي كم
ولتر تخمین زد كھ حكومتھاي شھري، انتخابات پارلمنت، و امور قانونگذاري، اداري، و قضایي . بود

اي دربارة  كننده دیگر سخنان ناراحت. گشت تن از مردم این كشور مي ٨٠٠ انگلستان بھ دست تقریبًا
شدند، بھ گوش  دموكراسي، نظیر آنچھ در گذشتھ از زبان استقاللیان و مساواتیان زمان كرامول شنیده مي

. دندگزی تن بیشتر نبودند ـ برمي ١۶٠‘٠٠٠نمایندگان پارلمنت را مالكان ـ كھ در این زمان از . رسیدند نمي
. پذیرفتند كردند بھ نمایندگي پارلمنت مي اینان معموال نامزدي را كھ خاوندان و سپرداران محلي توصیھ مي

مسئولیت ادارة كشور بھ مقتضاي طرفداري ویگھا و توریھا از اشراف و خاوندان بزرگ و كوچك، یا 
پیروان كلیساي «. شد ميحمایت آنان از منافع طبقة بازرگان، بھ دست یكي از این دو جناح سپرده 

توریھا با سرسپردگي شاه بھ پارلمنت . كردند از توریھا، و ناسازگاران از ویگھا ھواخواھي مي» انگلستان
االھي قائل بودند؛ در آخرین روزھاي   كردند و، مانند كلیساي رسمي كشور، براي شاه حق مخالفت مي

اندان تبعیدشدة استوارت را بھ فرمانروایي بازگردانند؛ سلطنت ملكھ آن، توریھا بھ این اندیشھ افتادند كھ خ
پس از آنكھ فرمانروایي انگلستان بھ خاندان ھانوور سپرده شد، ویگھاي مخالف جكوبایتھا دست توریھا را 

شد، جورج اول تنھا ویگھا  با آنكھ مقامات دولتي قبل از آن بھ ھردو جناح سپرده مي. از قدرت كوتاه كردند
و چون ناآشنایي وي بھ زبان . سان، دولت را تنھا بھ دست یك حزب سپرد ت بلند گماشت و، بدینرا بھ مقاما

شد » وزیر نخست«داشت، با نفوذترین عضو دولت  انگلیسي او را از ریاست بھ جلسات ھیئت دولت بازمي
  .اندك وظایف و اختیارات شاه را از او گرفت و اندك

از نخستین و مردمپسندترین اقدامات او یكي آن بود كھ ھمة . ردجیمز ستنپ ھفت سال دولت را رھبري ك
منصبھاي پیشین ـ بویژه سمت فرماندھي كل ارتش ـ جان چرچیل، دیوك آو مارلبره، را كھ توریھا از وي 

گوشھ گزید؛ در آنجا ) بلیندھایم(دیوك پس از بازگشت از تبعیدگاه در كاخ بلنم . گرفتھ بودند بدو بازگردانید
ملت انگلستان . ، چشم از جھان فروبست١٧٢٢ژوئن  ١۶بیماري طوالني رنج برد؛ و سرانجام، در  از یك

آورد، داوري  درپي او را بھ یاد مي اندوزي او را فراموش كرده بود اما پیروزیھاي پي كھ آزمندي و مال
یا گناھي از او سرزده او چنان مرد بزرگي بود كھ من بھ یاد ندارم آ«بالینگبروك را دربارة وي پذیرفت ـ 

ودو سال خویشتن  سال بر ملكة انگلستان فرمان رانده بود، بیست بیوة او، سرا چرچیل، كھ ده» .است یا نھ
  چون دیوك آو سامرست از او خواستگاري كرد، پاسخ. را بھ یاد شوھرش دلخوش داشت
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توانستي  ام، و تو مي ه شدهاگر چون گذشتھ جوان و زیبا بودم، نھ چون امروز كھ پیر و پژمرد«: شنید
توانستي در قلب و دستي كھ از آن چرچیل بود شریك  امپراطوري جھان را بھ زیر پاھاي من نھي، باز نمي

ھاي عاشقانة  سال قبل از مرگش، بھ سن ھشتادوچھارسالگي دستور داد نامھ ، یك١٧۴٣سرا در » .شوي
، »یاراي این كار را ندارم«را خواند، احساس كرد كھ  ھا قدیم او را بسوزانند؛ ولي چون بار دیگر این نامھ

سان در عشق پایدار بوده، و در مردي كھ توانستھ است قلب  در زني كھ این. و از سوزاندن آنھا چشم پوشید
  . چنین زني را برباید، باید نیكي بسیار بوده باشد

الینگبروك ـ كھ جورج اول دست وي را ب. جاي دیوك آو مارلبره بھ تبعیدگاه رفت از این پس بالینگبروك بھ
از حكومت كوتاه ساختھ بود، در مظان سازش با خاندان شاھي پیشین قرار داشت، با نیش سخنش ویگھا و 

شمردند ـ بھ  ناسازگاران را از خود متنفر كرده بود، و اھل كلیسا نیز وي را مخالف االھیات مسیحي مي
وتخت شد، بھ  تاج پیوست، وزیر امور خارجة این شاه بي ، بھ جیمز سوم)١٧١۵مارس (فرانسھ گریخت 

سازمان بخشیدن شورش جكوبایتھا در انگلستان كمك كرد، و پیشنھاد كرد كھ از فرانسھ بھ انگلستان 
پارلمنت انگلستان وي را بھ جرم خیانت بھ وطن بھ مرگ محكوم، و اموالش را مصادره . لشكركشي شود

  .كرد

. اندان استوارت بھ سلطنت پدید آمد، جورج اول را تقریبًا از تخت برانداختجنبشي كھ براي بازگشت خ
ھاي وفاداري در مردم بسیار  شمردند؛ علقھ توریھا از ھانووریھا متنفر بودند و آنان را غاصب و دھاتي مي

از دادن یك كردند؛ طبقات باال و پایین اسكاتلند  شدید بودند و در نھان بازگشت سلسلة تبعیدشده را آرزو مي
كردند و از قانون اتحاد، كھ بھ پارلمنت اسكاتلند خاتمھ داد،  پادشاه اسكاتلندي بھ انگلستان مباھات مي

ھمة این كسان آماده بودند كھ حملة جیمز را، كھ لویي چھاردھم وي را تنھا شاه قانوني . خاطر بودند آزرده
  .شناخت، یاري دھند انگلستان مي

) ١٧١۵(شناسد، اكنون  مي» مدعي پیر«استوارت، با آنكھ تاریخ وي را بھ نام جیمز فرانسیس ادوارد 
او در فرانسھ پرورش یافتھ بود، و مربیان صومعھ و رنجھاي پدر، آنچنان وي . سالھ بود وھفت جواني بیست

ن پروتستان را در آیین كاتولیك پابرجا ساختھ بودند كھ نتوانست پیشنھاد بالینگبروك را، كھ با گرویدن بھ آیی
بالینگبروك معتقد بود كھ اسكاتلندیھاي . شور و احساسات جكوبایتھاي انگلستان را تقویت بخشد، بپذیرد

اند، بھ بازگشت شاه  پرسبیتري و توریھاي انگلیكان، كھ یك قرن براي برانداختن آیین كاتولیك رنج برده
دھد كاتولیكي  داد كھ ترجیح ميجیمز، كھ مردي سرسخت بود، پاسخ . كاتولیك یاري نخواھند كرد

بالینگبروك با ایمان و پایبند . وتخت بماند، ولي بھ نام یك شاه پروتستان بر انگلستان فرمانروایي نكند تاج بي
اوت (در این ضمن . تر از شاھي است بھ اصول نبود، و از این روي گفت كھ جیمز براي رھبانیت شایستھ

شدن در خاك انگلستان دستگیر كند  كھ جیمز را پس از پیاده ، پارلمنت انگلستان براي كسي)١٧١۴
  .پوند پاداش تعیین كرده بود ١٠٠‘٠٠٠

ارسكین، ارل  جان. برگرداند» مدعي«نماید كھ یك عامل شخصي مسیر حوادث را بھ سوي ھدف  چنین مي
وي پس . نگلستان بودآو مار، در آخرین سالھاي فرمانروایي ملكھ آن وزیر امورخارجة اسكاتلند در كابینة ا

از آنكھ بھ فرمان جورج اول از كار بركنار شد، نقشة شورش جكوبایتھاي انگلستان را طرح كرد، بھ سوي 
). ١٧١۵سپتامبر  ۶(اسكاتلند عزیمت كرد، و از اسكاتلندیھا درخواست كرد كھ زیر علم طغیان او فراآیند 

سوار افزایش دادند؛ ولي  ۶٠٠پیاده و  ۶٠٠٠ا بھ چند تن از نجباي اسكاتلند بدو پیوستند و نیروي وي ر
دولت انگلستان اعالم داشت كھ . ادنبورگ گالسگو، و لولندز جنوبي بھ خاندان ھانوور وفادار ماندند

سرباز را براي سركوبي  ١٣‘٠٠٠شورشیان را با مرگ و مصادرة اموال كیفر خواھد داد؛ دولت 
ایي افزود، و بھ دیوك آو آرگایل كھ فرماندھي پادگانھاي تن بھ نیروي دری ۶٠٠٠شورشیان بسیج كرد، 

سربازان دیوك آو آرگایل در . ادنبورگ و سترلینگ بھ دست او بود فرمان داد تا شورش را سركوب كند
، و در جنگي كھ در گرفت ھیچ یك از )١٧١۵نوامبر  ١٣(شریفمیور بھ ارتش ارل آو مار برخوردند 

گروھي از شورشیان اسكاتلند، كھ بھ عبث امیدوار بودند جكوبایتھا . شود طرفین نتوانست بر دیگري چیره
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. وھشت كیلومتري داخل لیورپول پیش تاختند شھرھاي انگلستان را بھ قیام وادارند، با بیپروایي تا چھل
  ).نوامبر ١۴(قیدوشرط وادار كردند  سربازان دولتي آنان را در پرستن محاصره، و بھ تسلیم بي

دسامبر با كشتي از دنكرك حركت كند، باید از این وقایع آگاه بوده  ٢٧قبل از آنكھ در روز  جیمز سوم،
با ایمان بھ حقانیت » مدعي«. بالینگبروك بھ او گفتھ بود كھ جكوبایتھاي انگلستان قیام نخواھند كرد. باشد

كھ از واتیكان كراوني  ٣٠‘٠٠٠كراون كمك مالي دولت فرانسھ و  ١٠٠‘٠٠٠االھي ھدف خویش، و با 
وي پس از پیاده شدن در اسكاتلند، در پرث بھ ارتش ارل آو مار پیوست و . گرفتھ بود، رھسپار اسكاتلند شد

تصمیم گرفت با شكوه خاصي در سكون تاجگذاري كند؛ ولي خاموشي، سیماي افسرده، و شكایت وي، 
ر اسكاتلندیھا نكرد؛ اسكاتلندیھا نیز خوردگي و ناآگاھي خویش از دامنة محدود شورش، اثري د دربارة فریب

اند؛ از این گذشتھ، او از  مند بودند كھ ھرگز او را با روي خندان ندیده، و سخنش را بندرت شنیده از این گلھ
ارل آو مار، كھ . توانست تحمل كند پیچید و سرماي زمستان سرزمین شمالي را نمي تب و لرز بھ خود مي

نشیني كنند و، با آتش  ي جنگي ندارد، بھ سربازانش فرمان داد بھ مانتروز عقبدریافتھ بود ارتش او شایستگ
جیمز از . ھا، و كشتزارھا، راه را بھ روي سربازان و دیوك آو آرگایل ببندند زدن شھرھا، دھكده

. ویرانیھایي كھ جنگ پدید آورده بود اندوھناك بود؛ از این روي، قسمتي از خسارت مردم را بھ آنان داد
پس، چون ارتش برتر دیوك آو آرگایل بھ مانتروز نزدیك شد، جیمز، ارل آو مار، و دیگر رھبران س

در ھمھ جا شورشیان پراكنده، یا ). ١٧١۶فوریة  ۴(شورش سورا كشتي شدند و شتابان بھ فرانسھ گریختند 
  .تسلیم شدند

تن از نجبا، كھ بھ فرانسھ  ١٢ تن اعدام شدند و ۵٧بیشتر اسیران را براي بیگاري بھ مستعمرات بردند؛ 
اورلئان براي نجات او سپاھي / جیمز امیدوار بود كھ فیلیپ د. پناه برده بودند، غیابًا بھ مرگ محكوم شدند

بھ اسكاتلند گسیل خواھد داشت؛ ولي فرانسھ، كھ اكنون بھ اندیشة اتحاد با انگلستان بود، بھ جیمز دستور داد 
  .جیمز چندي در آوینیون، كھ از آن پاپ بود، ماند و سپس در رم اقامت گزید. تا خاك آن كشور را ترك كند

در فرانسھ ماند و، چون بھ زبان فرانسوي آشنایي كامل داشت، خویشتن را در  ١٧٢٣بالینگبروك تا 
او، كھ در ھر كاري جز سیاست باھوش . سالونھاي ادبي، و میان فیلسوفان، از رنج غربت آسوده ساخت

او . سود ھنگفت برد) »سیستم«قبل از ورشكستگي (ال خرید و با فروش آنھا » سیستم«در  بود، سھامي
ھمسر خویش را در انگلستان گذاشتھ بود؛ در فرانسھ با ماري دشان دو مارسیي، ماركیز دو ویلت بیوه، 

وھشت سال  يماري دشان در این ھنگام چھلسالھ بود و بالینگبروك س. اي پیدا كرد رابطة تقریبًا محترمانھ
داد،  مانند بسیاري از زنان فرانسھ، این زن، حتي اكنون كھ بخشي از زیباییش را از دست مي. داشت

سخني او بود كھ بالینگبروك را بھ  فریبندگي خود را حفظ كرده بود؛ شاید مھرباني، سرزندگي، و شیرین
، با او زناشویي كرد؛ و با او بالینگبروك بھ ماركیز دل باخت؛ پس از مرگ ھمسرش. كشید سوي خود مي

فیلسوف جوان ). ١٧٢١(چنانكھ دیدیم، ولتر جوان در اینجا بھ دیدن او رفت . در السورس مسكن گزید
این انگلیسي برجستھ فرزانگي ملت خویش و ادب ما را بھ حد كمال در خود گردآورده «: اش نوشت درباره

  » .است

. د داد، ولي از محبوبیت جكوبایتھا در انگستان نكاستسركوبي شورش سرھاي گروھي از نجبا را بربا
از این . سال محدود كرده بودند عمر ھر دورة پارلمنت را بھ سھ ١۶٩۴و  ١۶۴١سال » سالة قوانین سھ«

، با دورنماي انتخاباتي كھ احتماال توریھا و جكوبایتھا را بھ ١٧١٧روي، نخستین پارلمنت جورج اول در 
قانون «با تصویب  ١٧١۶براي جلوگیري از این پیشامد، پارلمنت در . رو بود روبھگردانید،  قدرت بازمي

ترین خلف   برجستھ. ھاي آینده را بھ ھفت سال افزایش داد چھار سال بر عمر خود افزود و دوره» ھفتسالھ
ستان ترین و كاملترین سند حاكمیت پارلمنت، كھ انگل گستاخانھ«دیوك آو مارلبره این عمل پارلمنت را 

ترسید، این قانون را تصویب  جورج اول، كھ از پیروزي توریھا مي. دانستھ است» تاكنون شاھد آن بوده،
  .كرد؛ در حقیقت پادشاھان ھانوور براي حفظ پادشاھي ناچار بودند از اختیارات خویش چشم بپوشند
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پس از ). ١٧١٧(تشكیل داد  گانھ براي حمایت بیشتر از سلسلة جدید، ستنپ با فرانسھ و ھلند یك اتحاد سھ
تشكیل این اتحاد، فرانسھ از پشتیباني جكوبایتھا و انگلستان از حمایت اسپانیا، كھ با فرانسھ درگیر بود، 

، اسپانیا پیمان صلح انقیادآمیزي امضا كرد و جورج اول توانست كھ ھفت سال ١٧٢٠در . دست برداشتند
  وایيآیندة عمرش را با خیال آسوده بر تخت فرمانر

، ھمسر جورج، كھ ھنوز زنداني بود، نامة تلخي بدو نوشت و از او خواست كھ ١٧٢۶در . بیگانھ تكیھ زند
اندكي پس از آن، وي از تب مغزي . رو شود در ظرف یك سال در برابر تخت داوري آفریدگار با او روبھ

ش، بیش از یك سال زنده گویند، فالگیري پیشگویي كرده بود كھ جورج اول، پس از مرگ ھمسر. درگذشت
در ماه ژوئن، وي انگلستان را ترك گفت تا از . زوال نھاد  ، تندرستي شاه روبھ١٧٢٧در . نخواھد ماند

اي بھ درون كالسكة او افكندند؛ این  در نزدیكي اوسنابروك، نامة تاكرده. زادگاه دلبندش، ھانوور، دیدن كند
ژوئن  ١١با خواندن آن، شاه بیھوش شد و در روز . ھ بودمرگ نوشت اي بود كھ ھمسرش در دم نامھ نفرین

  . درگذشت

II ـ جورج دوم و ملكھ كروالین  

چون . دلیل بھ تأخیر افتاده بود فرزند و دشمن جورج مرگ پدر را كیفري از جانب پروردگار دانست كھ بي
آوگوستوس داد، وي آن را بھ  جورجویك، اسقف اعظم كنتربري، وصیتنامة پادشاه فقید را بھ فرزندش  ویلیام

اند كھ او از آن روي از افشاي  برخي گفتھ. جیب نھاد و ھرگز مردم را از مضمون آن آگاه نساخت
وصیتنامة پدر خودداري كرد كھ جورج اول پیشنھاد كرده بود ھانوور و انگلستان بھ دو فرمانرواي 

لویس، براي معشوقھ  اش، فردریك اول براي نواده كردند كھ جورج جداگانھ سپرده شوند؛ برخي نیز ادعا مي
یا ھمسرش، داچس آو كندل، و براي دخترش، كھ ملكة پروس بود، پولھاي چنان ھنگفتي بھ ارث گذاشتھ 

  .تاریخ از آن آگاه نیست. داد بود كھ اجراي وصیتنامة خزانة شاھي را برباد مي

اوژن  نج سالگي، با دالوري بسیار در ارتش پرنسوپ در بیست. جورج دوم، مانند پدرش، سربازي دلیر بود
؛ و در شصت سالگي سپاه خویش را در دتینگن بھ )١٧٠٨(دو ساووا و دیوك آو مارلبره در اودنارد جنگید 

برد، سخنان تند  او خوي و خصلت سپاھیگري را غالبًا با خود بھ دربار مي). ١٧۴٣(پیروزي رساند 
ولي . كرد نثار وزیرانش مي» دلقكھا«، »كلھ پوكھاي متعفن«، »اراذل« راند، و دشنامھایي چون برزبان مي

دانست، ولي بھ لھجة غلیظ وستفالیایي سخن  انگلیسي را خوب مي. كرد بھ شایستگي و توانایي شاھي مي
با ناشكیبایي، ولي بدقت ناظر اقدامات پارلمنت در جھت تحدید اختیارات و درآمدش بود؛ براي . گفت مي

را آرام و قادر بھ پرداخت دیون خود نگاه دارد، سیزده سال از رابرت والپول سخت پشتیباني  بول  آنكھ جان
مانند  بھ. تندساخ رفت و این غیبتھا پیرامونیانش را خشنود مي ـ او نیز چون پدر غالبًا بھ ھانوور مي  كرد

  كرد، زیرا بھ گفتة پدر، با پرینس آو ویلز مشاجره و تندزباني مي

ھایي  جورج دوم، چون پدر، معشوقھ» .دشمني با فرزند بزرگ عادت این خاندان بود«ھوریس والپول 
دل بھ  دور خویش گردآورد، ولي شاید این كار بھ خاطر رعایت رسم تشخص بود؛ او، برخالف پدر، ازتھ بھ

  .ورزید ھمسرش مھر مي

كروالین، دختر فردریك، ماركگراف براندنبورگ ـ آنسباخ، در دربار سوفیا شارلوتھ، خواھر جورج اول 
او در آنجا بھ الیبنیتز برخورد، از بحثھاي . و نخستین ملكة پروس، در شارلوتنبورگ پرورش یافتھ بود

آمده  آوري آزاداندیش و روادار بار طرز ننگ ن بھمند شد، و در دی فیلسوفان، یسوعیان، و پروتستانھا بھره
، قلب و معتقدات دیني خود را بدو عرضھ داشت؛ »امپراطوري مقدس روم«شارل ششم، امپراطور . بود

ھانوور، زناشویي » سرخروي«كروالین ھر دو را رد كرد و با جورج آوگوستوس، برگزیننده و شاھزادة 
ھاي وي،  اده و رویدادھاي ناگوار بسیار، و با نادیده گرفتن معشوقھوخوي بد خود و شاھز كرد؛ باوجود خلق

كرد و دربارة روابط ناپاكش با زنان دیگر  جورج بخشونت با او رفتار مي. تا پایان عمر بدو وفادار ماند
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ھا و منش او آنچنان احترامي قایل بود كھ ھنگام  نوشت؛ ولي براي اندیشھ ھاي مفصلي بھ او مي نامھ
كشور را اداره كند؛ و پس از ) بھ یاري والپول(داد  ي طوالني خویش از انگلستان بھ او اجازه ميغیبتھا

  .سپرد بازگشتش، رھبري سیاست خود را بھ دست او مي

پس از گذشت طراوت جواني و پژمردن بدن گوشتالود، جز دستھاي زیبا و ظرافت گفتار و كردار، اثري 
بدان وسیلھ شوھرش را براي خود حفظ كند؛ با اینھمھ، شوھرش سینة زیبا  از فریبندگي در او نمانده بود تا

كروالین پس از ھر . خواست كھ آن را ھرچھ بیشتر بھ نمایش گذارد ستود و از او مي و خوشتراش او را مي
و گلو بود، و بھ توطئھ  اش را لكھاي آبلھ پوشانده بود، صدایش بلند و از تھ شد؛ چھره زایماني، چاقتر مي

مند شدند؛ آنان دریافتند  كم بھ شوخیھاي شیرین او عالقھ باوجود این، انگلیسیان كم. قدرت عالقة بسیار داشت
اي شود، از تندرستي و آسایش خویش دست شستھ است؛ و  كھ این زن براي آنكھ ھمسر نیك و ملكة شایستھ

ھر كودن قادر است ادبیات، علوم، بردند كھ این براندنبورگي بظا متفكران انگلستان نیز باحیرت پي مي
  .فلسفھ، و موسیقي زمان را درك و تحسین كند

كروالین دربارش را تقریبًا بھ سالوني مبدل كرده بود كھ در آن از كساني چون نیوتن، كالرك، باركلي، 
كوبي  او از ابتكار لیدي مري در آبلھ. كرد باتلر، پوپ، چسترفیلد، گي، و لیدي مري مانتگیو پذیرایي مي

یكي از دختران میلتن را از تنگدستي رھایي بخشید؛ در خالل دگرگونیھایي كھ در وضع . استقبال كرد
ھزینة تحصیل جوانان بااستعداد تنگدست را از كیسة . جامعھ و حالت شاه پدید آمد، از ھندل پشتیباني نمود

داد؛ جكوبایتھاي اسكاتلند را از خود فراھم كرد؛ با اعطاي حقوق بازنشستگي، ویستن بدعتگذار را نجات 
بھ جاي اصیل آییني، دانش استفان انگلیكان را مالك شایستگي آنان براي . آزادي دیني برخوردار ساخت

  ـ او خود خداپرست بود و بھ بقاي روح بھ دیدة شك و تردید مي. پیشوایي كلسیا قرار داد
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  )آرشیو بتمان(ادنبورگ . ھاي اسكاتلند گالري ملي چھره. كروالین آنسباخي: جاكوبو آمیگوني

نگریست؛ ولي از آنجا كھ كلیساي رسمي انگلستان را دستیار دولت در تحكیم اخالق مردم و نظم اجتماعي 
این شاھزاده خانم «: ولتر گفتھ است. شمرد، عقیده داشت كھ دولت باید ھزینة این كلیسا را فراھم سازد مي

او یك فیلسوف دوستداشتني است كھ بر تخت شاھي تكیھ … . شده است براي ترویج ھنر و نیكخواھي زاده
  » .زده است

داد كھ، حتي در ساعتھاي واپسین عمر، مصیبتھاي زندگي را  عمق بینش فلسفي كروالین بدو امكان مي
برد، بھ شاه، كھ  ھنگامي كھ از نوعي فتق كشنده ـ كھ كسي جز شاه از آن آگاه نبود ـ رنج مي. جدي نشمرد

پاسخي كھ وي از روي . اكنون پنجاھسالھ بود، سفارش كرد كھ پس از مرگ او با دیگري زناشویي كند
و » .ھایم خواھم زیست نھ، من با معشوقھ«: صداقت و اندوه داد نمودار روحیة مردم آن روزگار است

گ ھمسرش شاه در مر» .دارد آه، خداي من، این تو را از داشتن ھمسر بازنمي«: كروالین پاسخ داد
وسھ  بیست» .ام كھ لیاقت بستن بندكفشھاي او را داشتھ باشد ھرگز زني ندیده«: اي كرد سابقھ سوگواري بي

سال بعد، بھ پیروي از وصیتنامة او، تابوت كروالین را در دیر وستمینستر گشودند تا جسد شاه را در 
  .كنارش نھند

III  ـ رابرت والپول  

افروز، والپول  آن زن، و بھ رغم كارشكني انبوه دشمنان جاھطلب و جنگ در سایة دفاع و حمایت شجاعانة
او قدیس نبود؛ شاید . توانست بیست سال انگلستان را از كامیابي و صلح و آرامش برخوردار سازد
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شمار  فاسدترین وزیري بود كھ انگلستان تا آن زمان داشت؛ ولي یكي از بھترین زمامداران انگلستان نیز بھ
  . توانست حكومت كند در آن روزگار تباه، خرد تنھا از راه فساد مي .رفت مي

خواستند وي را براي  والدینش مي. ھاي كھن نورفك بود رابرت والپول جوانترین فرزند یكي از خانواده
خدمت در كلیسا پرورش دھند، از این روي، وي را در كالج ایتن بھ تحصیل علوم دیني واداشتند؛ در آنجا 

مرگ برادران ارشد وي را وارث دارایي . خواند با دشمن آیندة خود، یعني بالینگبروك، درس ميھمزمان 
ھاي انتخابي كشور بودند، تسلط داشت، براي  خانواده ساخت؛ و چون خانوادة او بر سھ شھر، كھ از حوزه

وپنج سالگي بھ  در بیست. او دشوار نبود توجھ خویش را با كامیابي از االھیات بھ سیاست معطوف دارد
بھ یاري نفوذ بستگان، ھوش و دارایي، و نفوذ و ). ١٧٠١(نمایندگي حزب ویگ بھ مجلس عوام راه یافت 

، توریھاي فاتح ١٧١٢در ). ١٧٠٨(توانایي خویش در ادارة امور مالي بزودي بھ مقام وزارت جنگ رسید 
بوي پول آنچنان زمامداران آن روزگار  وي را بركنار، و بھ اتھام فساد در برج لندن زندانیش كردند؛ ولي

  كرد كھ چندي بعد وي را از زندان را سرمست مي

داري  والپول، پس از آزادي، بار دیگر بھ نمایندگي پارلمنت برگزیده شد و بھ ریاست خزانھ. آزاد ساختند
گیري  رهوي را ناگزیر ساختند از این سمت كنا ١٧١٧ولي مشكالت سیاسي در ). ١٧١۵(انگلستان رسید 

و بھ ثبوت رسیدن درستي نظرات قبلي والپول حتي » شركت دریاي جنوب«، ورشكستگي ١٧٢٠در . كند
تواند ثبات مالي را بھ انگلستان  دشمنان وي را بھ این نتیجھ رساند كھ او الیقترین مردي است كھ مي

چنانچھ دیدیم، با سپردن  ؛ و،)١٧٢١(داري انگلستان برگزیده شد  بار دیگر بھ ریاست خزانھ. بازگرداند
بھ بانك انگلستان بھ بحران مالي پایان داد؛ بدھي شركت، كھ » شركت دریاي جنوب«مسئولیتھاي 

ودو  قماربازان حقشناس زمام امور كشور را بیست. پوند بود، تدریجًا بھ مردم پرداختھ شد ٧‘٠٠٠‘٠٠٠
  .سال بھ دست والپول سپردند

شاه جدید دشمن سوگند خوردة ھمة كساني . را از قدرت كوتاه كرد جلوس جورج دوم چندي دست والپول
بود كھ پدر وي را خدمت كرده بودند؛ از این روي، والپول را كنار گذاشت و سر سپنسر كامپتن را مأمور 

ولي كامپتن بیكفایتي خویش را زود آشكار و تصدیق كرد؛ كروالین بھ شاه اندرز داد . تشكیل دولت ساخت
والپول، با وعدة پرداخت مستمري بیشتر بھ . ادارة كشور را بار دیگر بھ دست والپول بسپارد كھ مسئولیت

نشیني را پذیرفت و والپول زمامداري را دوباره  سر سپنسر با امتنان ارل. شاه و ملكھ، بحث را فیصلھ داد
مانند عنوانھاي (بار بھ او داده شد، و این لفظ در اصل  اولین» وزیر نخست«عنوان . بھ دست گرفت

وزیري بود كھ  درضمن او اولین نخست. آمد دشنام بھ حساب مي) »متودیست«، و »پیرایشگر«، »مسیحي«
  .داونینگ ستریت را خانة رسمي خود ساخت ١٠شمارة 

او بیش از یك سال در دانشگاه . سازد خوي و منش والپول تا حدي فن موفقیت سیاسي او را روشن مي
اي نداشت؛ در  وزیران انگلستان دارا بودند چندان بھره از معلوماتي كھ معموال نخستتحصیل نكرده بود و 

ھرگاه كھ از بحثھاي سیاسي دست «: مكولي گفتھ است. خورد رفتار و گفتار او نیز وقار كمي بھ چشم مي
ده سخن توانست سخن گوید؛ و دربارة این موضوع مورد عالقة خویش چنان بیپر كشید، تنھا از زنان مي مي
فرزندش، ھوریس، وي را از آن » .داد گفت كھ حتي نسل گستاخ و بیمالحظة زمان خود را تكان مي مي

ھایشان  او انسانھا را بیش از نوشتھ«: شمرد روي كھ با كتاب آشنایي نداشت فاقد صالحیت زمامداري نمي
اي  او بھ اندازه» .جست مي شناخت، و بھ جاي دستگاھھاي فكري مردم از خواستھا و عالیق آنان یاري مي

دانست و والپول با  كھ بتواند با شاه سخن گوید بھ زبان التیني آشنایي داشت؛ زیرا جورج اول انگلیسي نمي
: او ھمة ویژگیھاي جان بول را، جز جنگجویي، دارا بود. زبانھاي آلماني و فرانسوي آشنایي نداشت

برد، ولي بھ ھنگام كار  ود؛ از خوراك و نوشابھ لذت ميگو، نیكخو، و مرد عمل ب بنیھ، رك تنومند، قوي
آورد و، از این حیث، شاید بھ جان بول  كوشید؛ بھ جاي شمشیر، كیسة پولش را بھ صدا درمي سخت مي

  .شباھت داشت
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سالھاي بسیاري را آشكارا بھ زناكاري گذراند؛ او براي آداب . والپول تقریبًا فاقد ھرگونھ اصول اخالقي بود
با ملكھ . كردند كمترین ارزشي قایل نبود افتي كھ اشراف در ارتكاب فساد و ھرزگي رعایت ميو ظر

كرد؛ پس از مرگ ملكھ، براي آنكھ اندیشة شاه سوگوار را از  ھاي شاه شوخي مي كروالین دربارة معشوقھ
و بھ دین پوزخند ا. ھا را بھ نزد شاه بیاورند مرگ ھمسر منحرف كند، بھ دختران او اندرز داد كھ ندیمھ

بگذارید این بازي «: وقتي كروالین در بستر مرگ بود، او پي اسقف اعظم كنتربري فرستاد و گفت. زد مي
توان بھ او دستور داد كھ كارش را  مي. اسقف اعظم خوب از عھدة آن برخواھد آمد. آور اجرا شود خنده

اجراي این مراسم ھمة ابلھان خردمند و نیكو . رساند و نھ خیري او نھ گزندي بھ ملكھ مي. زود انجام دھد
والپول بھ » .را، كھ ھرگاه تظاھر نكنیم چون آنان ابلھیم ما را ملحد خواھند خواند، خشنود خواھد ساخت

ھاي متعالي و ازخودگذشتگي در بشر اعتقاد نداشت؛ و مانند مارلبره، مقام دولتي را وسیلھ  انگیزه
راه پیشرفت و كامیابي سیاسي فرزندش، ھوریس، و دیگر خویشان را او . اندوزي ساخت سودجویي و مال

پوند بنا كرد و آن را با نقاشیھایي زینت داد  ٢٠٠‘٠٠٠براي خود در ھوتن كاخي بھ ارزش . ھموار ساخت
پوند ارزش داشتند؛ او در اینجا در خانة خود را بھ روي ھمة مردم ایالت  ۴٠‘٠٠٠كھ بھ تخمین ھوریس 

در ) ھرگاه سخن دشمنان او را بپذیریم(دست بود؛ زیرا  او بھ اندازة جان بول بخشنده و گشاده. نورفك گشود
  .توانست تفاوت بگذارد بین دارایي خود و ثروت جان بول نمي

خرید، و یا ھانري  گونھ كھ ریشلیو با آن ارتشھا را مي خرید؛ ھمان او نمایندگان پارلمنت را با پول مي
والپول، پس از آنكھ نتوانست مقاصد خویش را از راھھاي . را خلع سالح كرده بودچھارم با آن دشمنان 

فساد پارلمنت، كھ از زمان چارلز دوم آغاز شده بود، اكنون بدانجا . دیگر پیش برد، این وسیلھ را برگزید
آراي  والپول براي خرید كرسیھا و. رفت رسیده بود كھ در مجلس عوام جز بھ زور پول كاري از پیش نمي

اند كھ  ھا بودجة محرمانھ، و حتي یك اطاق محرمانھ، در اختیار داشت؛ گفتھ پارلمنت و سردبیران روزنامھ
والپول در . داد پوند بھ صاحبان آنھا مي ۵٠‘٠٠٠ھا با مقاصد خویش سالي  او برا ي ھمراه ساختن روزنامھ

كند كھ شامل شاه مھین سرور، و  را تأسیس» شھسواران باث«جورج اول را برآن داشت كھ فرقة  ١٧٢۵
والپول، چون ناپلئون، دریافتھ بود كھ فرمانروایي بر مردم، با دادن نشان و مدال، . وشش شھسوار باشد سي

  .تر از واداشتن آنان بھ فرمانبرداري بھ زور پول است باصرفھ

اھداف او . جست اري ميھاي پلید ی والپول، براي آنكھ انگلستان را كامروا و آرام سازد، از این شیوه
او مرد نیكخواھي . كردند، ولي نمودار جنبة پاكتر منش او بودند گرفت توجیھ نمي وسایلي را كھ بھ كار مي

رغم آشفتگیھاي سیاسي، تضاد منافع طبقاتي، و فریادھاي گروھھاي شووینیست،  كوشید كھ، بھ بود و مي
گرچھ » .بگذارید فتنھ خوابیده باشد«: ش این بودشعار. میھن خویش را از صلح و آرامش برخوردار سازد

  این شیوة كشورداري دوران حكومت او را

بھ فتوحات نظامي یا اصالحات داخلي ممتاز نساخت، اما براي او در نزد خردمندان احترام بسیار فراھم 
ز كساني كھ توز و انتقامجو نیست، و در مقام دوست بیش ا كردند كھ او كینھ دشمنانش اعتراف مي. آورد

او . كند چون او با طبایع پست بشري آشنایي دارند قابل اعتماد است و، یا حتي، بھ دیگران اعتماد مي
ھاي دور و درازي براي عظمت كشور نداشت، ولي با ھر مشكلي كھ پیش آمد با چنان زیركي،  نقشھ

او، جز عشق بھ صلح، چشم كرد كھ انگلستان سرانجام از ھمة گناھان  بردباري، و كارداني مقابلھ مي
  .پوشید

او مالیات زمین را كاھش داد و كیفر . ھم نزدیك ساختند قوانین اقتصادي او خاوندان و بازرگانان را بھ
با اعطاي جایزه بھ . داري را تشویق كرد تجاوز بھ دارایي مردم را تشدید كرد؛ در ھمان ضمن رشد سرمایھ

نماید كھ  چنین مي. ، بازرگانان و تولیدكنندگان را مساعدت نمودصادركنندگان، و با اخذ گمرك از واردات
رشد شھرھا توجھي نداشت؛ او ظاھرًا بر این عقیده بود كھ  زمین و پرولتاریاي روبھ بھ تنگدستي دھقانان بي

ھرگاه از . ناپذیر توزیع نابرابر توانایي مردم بھ دست طبیعت است توزیع نا برابر ثروت نتیجة اجتناب
سمیث و  ز صادراتي و گمرك واردات بگذریم، او طرفدار آزادي تجارت بود؛ او سالھا قبل از ادمجوای

 ١٠۶سال، حقوق گمركي  ورزید؛ تنھا در یك فیزیوكراتھاي فرانسھ با دخالت دولت د رتجارت مخالفت مي
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ي انگلستان را نوع كاالي وارداتي را كاھش داد؛ تجارت با مستعمرات امریكای ٣٨نوع كاالي صادراتي و 
از محدودیتھاي بسیاري آزاد ساخت، و استدالل كرد كھ اقتصاد انگلستان با كمترین دخالت مقررات دولتي 

گذشت زمان درستي نظر وي را بھ ثبوت رساند؛ ثروت ملي، با آنكھ درست توزیع . بھتر رشد خواھد كرد
پول، با بھ كار بردن درآمد دولت با سرعت افزایش یافت و درآمد دولت افزونتر شد؛ وال نشده بود، بھ

  . جویي و كارداني، بھترین وزیر تجارتي شناختھ شد كھ انگلستان بھ خود دیده است صرفھ

والپول را بھ چشمگیرترین شكست دوران زمامداري خود گرفتار ) ١٧٣٣(الیحة مالیات كاالھاي داخلي 
دادند و در نتیجھ مالیات دارایي را سنگینتر  فروشان شراب و توتون مقامات گمرك را فریب مي قاچاق. كرد
براي جلوگیري از آن، والپول پیشنھاد كرد كھ از این كاالھا، در ھرجاي انگلستان كھ . ساختند مي

اي را، ھر وقت كھ  مأموران مالیات اجازه یافتند ھر خانھ. نگاھداري یا فروختھ شوند، مالیات گرفتھ شود
كردند بھ  كھ كاالھاي مشمول حقوق گمركي و عوارض دیگر را پنھان ميبخواھند، بازرسي كنند؛ كساني 

فروشان، و فروشندگان، و خریداران  واردكنندگان، قاچاق. شدند پرداخت جریمھ یا بھ زندان محكوم مي
شراب و توتون در سراسر كشور بھ اقدام دولت اعتراض كردند و مخالفان والپول در مجلس عوام اخذ این 

حكوم كردند و شیوة اقدام وي را خودسرانھ، ظالمانھ، و تجاوز آشكار بھ آزادیھاي مردم مالیات را م
تواند  نمایندگان پارلمنت بھ والپول گوشزد كردند كھ او با پول مي«بھ گفتة فردریك كبیر، . انگلستان خواندند

  آنان را بھ ھرگونھ تبھكاري عادي وادارد، ولي تصویب این الیحھ مستلزم فسادي

. شاید ھم، آنھا امیدوار بودند كھ مسئولیت امور مالي را از دست وي بگیرند» .بیش از تبھكاري آنھاست
. جزواتي كھ در ھزاران نسخھ در سراسر كشور پخش شدند والپول را با سخنان زشت بھ باد دشنام گرفتند

تھ بودند آتش زدند، و مردم تاالر وستمینستر را محاصره كردند، آدمكھایي را كھ بھ شكل والپول ساخ
شد دار بزنند؛ ملت تا لبة انقالب  ستیون خارج مي وزیر را، ھنگامي كھ از كلیساي سنت كوشیدند نخست
ملكھ كروالین از وفاداري ارتش و سرنوشت خاندان شاھي ھراسان گشت، والپول، با . برافروختھ شد

روبھ زوال نھاد و دشمنان براي كشتن اذعان بھ شكست خویش، الیحھ را پس گرفت؛ از آن پس، قدرت او 
  .او ھمدست شدند

IV ـ بالینگبروك  

چیدند و  توطئھ» مدعي پیر«گروھي از آنان، كھ از جكوبایتھا بودند، با . دشمنان او بسیار و گوناگون بودند
گروھي دیگر بھ دور . شدند) »مدعي جوان«(چارلي خوبروي  چندي بعد فریفتة افسون فرزند او، شاھزاده

بزرگترین نویسندگان انگلستان ـ .فردریك لویس، پرینس آو ویلز، دشمن و وارث شاه انگلستان گرد آمدند
سویفت، پوپ، فیلدینگ، آرباثنت، تامسن، ایكنساید، و گي ـ با والپول دشمن بودند؛ آنان از رفتار ناشایست 

براي قطع كمك دولت بھ نویسندگان، كردند، و او را  داشتند، از اشتباھات سیاسیش انتقاد مي او پرده برمي
توریھا نیز كھ تشنة قدرت بودند، با . كردند كھ از زمان ویلیام سوم و ملكھ آن معمول شده بود، نكوھش مي

پولتني، چسترفیلد،  ویلیام. نمودند تحریك شاعران و مخالفان والپول در پارلمنت، موقعیت وي را متزلزل مي
  .كرد د و بالینگبروك با خامة مھلك خویش سرسختانھ از آنان پشتیباني ميو پیت با آنان ھماواز شده بودن

از طرف شاه بخشیده شد، و اجازه یافت بھ انگلستان و ملك خویش بازگردد؛ ولي  ١٧٢٣بالینگبروك در 
نفوذ والپول دست وي را از دولت و پارلمنت، بھ عنوان آدمي خیانتكار و كسي كھ در صداقتش تردید 

روشنفكران انگلستان، كھ مجذوب . با اینھمھ، او ھمچنان قدرت خویش را حفظ كرد. كرد است، كوتاه
او در آنجا، و . شدند سیماي زیبا و خردمندي و آوازة بلند او شده بودند، در خانة شھریش بھ گرد او جمع مي
كامھ ردوبدل نیز در خانة ییالقي خود، با سویفت، ھجویات، با پوپ، سخنان بدعتگذارانھ، و با گي، چ

نشده را در ضدیت با والپول با  كوشید تا توریھاي گرسنھ و ویگھاي سیراب كرد؛ در آنجا، سخت مي مي
این مجلھ ـ كھ . اي را طرح ریخت و نویسندگاني براي آن برگزید یكدیگر متفق سازد؛ در آنجا، برنامة مجلھ

اي بر اعمال  ده سال، ھرھفتھ، ضربھكانتري جنتلمن، و سپس كرافتسمن نام گرفت ـ طي ) ١٧٢۶(نخست 
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ھا، پس از  نوشت و این مقالھ ھاي مجلھ را خود بالینگبروك مي تندترین مقالھ. و ھدفھاي والپول وارد آورد
  .رفتند شمار مي افول سویفت، بھترین نثر سیاسي در زبان انگلیسي بھ

مجلھ انتشار یافتند از روي استھزا ، بھ نام رسالھ دربارة احزاب، در ١٧٣۴و  ١٧٣٣نوزده گفتاري كھ در 
قبل از آنكھ اینھا را بخوانم از وسعت و قدرت زبان «: چسترفیلد بھ فرزندش نوشت. بھ والپول اھدا شدند
  » .انگلیسي آگاه نبودم

، ھرگاه كھ )كھ تنھا اصل اخالقي او بود(رفتار مالیم و دلپسندش . سیرت بالینگبروك مایھ شكست او بود
، با ١٧٣۵در ژوئن . گفت خوردند، وي را ترك مي بست یا مخالفان برمي ھاي وي بھ بن یشھاراده یا اند

در آنجا با ماركیز خود . پولتني، كھ رھبر اسمي مخالفان والپول بود، درافتاد و با خشم بھ فرانسھ بازگشت
ربارة بررسي و ھایي د در نامھ. نزدیك فونتنبلو اقامت گزید و با فلسفھ بر زخمھاي روحیش مرھم نھاد

نوشت، تاریخ را آزمایشگاه بزرگي دانست كھ رویدادھاي تاریخي در آن، بھ  ١٧٣۵كاربرد تاریخ، كھ در 
از این روي، او تاریخ را بھترین وسیلة . اند دفعات بیشمار، انسان، نظامھاي اقتصادي، و دولتھا را آزموده

اي است كھ  تاریخ فلسفھ«: گوید مي. انستشناخت طبیعت بشري، تعبیر زمان حال، و پیشبیني آینده د
تاریخ را با بینش «باید » .دھد تاریخ، تمام عمر بشر را نشان مي… . آموزد درسھاي خود را با نمونھ مي
و نھ تنھا خویشتن را با علتھا، معلولھا، و رشتھ حوادث ھمانند آشنا كنیم، » فلسفي راھنماي خود سازیم؛
دشواري بررسي تاریخ . كھ ثابت شده است كھ ضامن تعالي و نیكبختي بشرند بلكھ در راھھایي گام برداریم

اند از خطا  بیشتر روایتھاي آن با دروغ ھمراھند، و روایتھایي نیز كھ با دروغ درنیامیختھ«این است كھ 
ولي پژوھندة » دروغگویي از سران كلیسا بھ دیگر تاریخنویسان سرایت كرده است؛… . اند مصون نمانده

سوي حقیقت  رو كند و راه خویشتن را از میان آن دو بھ تواند دروغگو را با دروغگو روبھ برجا ميپا
  .بگشاید

او در این . پرستي بھ جھان سیاست بازگشت ھایي دربارة روح میھن با نگارش نامھ ١٧٣۶بالینگبروك در 
  .در سیاست انگلستان شدكتاب بھ فساد دولت والپول حملھ كرد و خواستار روحیة تازة ازخودگذشتگي 

پرست حقیقي را، كھ در راه نیكبختي و سربلندي میھن از ھمة فھم و اندیشھ و كار خود  وجد و سرور میھن
خویش، نھ دكارت ھنگام آفریدن جھانھاي نو، و نھ » رساالت«جوید، نھ مونتني ھنگام نگارش  یاري مي

نھاد  كرد و بنیاد مي ش و ھندسة عالي كشف مينیوتن ھنگامي كھ قوانین حقیقي طبیعت را براساس آزمای
  . احساس كرده است

، با ١٧٣٨ھنگام دیدار خود از انگلستان در . او چشم امید خویش را بھ نسل جوان دوختھ بود
بالینگبروك اكنون . كرد، آشنا شد لویس، پرینس آو ویلز، كھ اكنون مخالفان والپول را رھبري مي فردریك

. پرست را خطاب بھ منشي مخصوص فردریك نوشت ا بھ نام مفھوم یك پادشاه میھنمشھورترین اثر خود ر
درگذشت، ولي فرزند او، كھ بعدھا بھ نام جورج سوم بھ پادشاھي انگلستان رسید،  ١٧۵١فردریك در 

بالینگبروك در این رسالھ . ھاي نویسندة این رسالھ را شالودة ایمان سیاسي خویش ساخت اي از اندیشھ پاره
  رزو كرده بود كھ حكومت بھ دست فرمانروايآ

فرانسھ، در نسل بعد، در » فیلسوفان«این ھمان آرزویي است كھ ولتر و . صالح و نیكخواھي سپرده شود
تواند آن  كرد كھ انگلستان آنچنان بھ پستي گراییده است كھ كسي نمي وي چنین استدالل مي. پروراندند دل مي

دست گیرد،  ھا، و حتي پارلمنت، قدرت را بھ اچیرگي بر احزاب و دستھرا نجات بخشد، مگر شاھي كھ ب
ولي این شاه . كند بر كشور نیز حكومت كند خواري را بھ سختي كیفر دھد، و ھمچنانكھ شاھي مي رشوه
االھي، ودیعة ملت بشمارد؛ بداند كھ قدرتش مطلق نیست و  جاي حق پرست باید قدرت خویش را، بھ میھن

سازد؛ و باید ھر  ، آزادي مردم و مطبوعات، و آداب و رسوم كشور آن را محدود ميقوانین طبیعت
بازرگاني را، كھ سرچشمة اصلي ثروت ملي . اي را در ترازوي مصالح و نیكبختي ملت ارزیابي كند مسئلھ
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رو است، رونق بخشد، در انگلستان، شاه باید نیروي دریایي را، كھ ضامن استقالل این كشور و تعادل نی
  . در اروپاست، تقویت كند

ھاي جكوبایتھا و  پرست بر آن بود كھ براي طرد اندیشھ بالینگبروك با نگارش رسالھ مفھوم یك شاه میھن
دست  سازش دادن زمین با بازرگاني، امپراطوري با آزادي، و خدمات اجتماعي با ثروت خصوصي، بھ

این رسالھ، پس از  .دھداي با اصول ویگھا تشكیل  توریھاي رانده شده و ویگھاي ناخشنود حزب توري تازه
ظھور یك فرمانروا را براي زدودن » رفقاي شاه«، مظھر آمال جواناني شد كھ با نام )١٧۴٩(انتشار 

مھین، و  ین رسالھ بھ تشكل فلسفة سیاسي سمیوئل جانسن، پیتا. كردند پلیدیھا از سیماي انگلستان آرزو مي
پاس ھمین خدمت  بھ. كاري آزادیخواھانة بنجمین دیزریلي شد پیت كھین نیز یاري كرد و الھامبخش محافظھ

انتشار یافت، از  ١٨٣۵است كھ دیزریلي در اثر خویش، دفاع از قانون اساسي انگلستان، كھ در 
با تجھیز افكار عمومي، بھ قدرت رسیدن حزب «دموكراسي توري، و كسي كھ بالینگبروك بھ نام پدر 

تالش و نفوذ بالینگبروك و دیزریلي بود كھ . ستایش كرده است» .توري را در آینده امكانپذیر ساخت
  .پیشرو انگلستان معاصر مبدل ساخت» كاران محافظھ«توریھاي شكست خورده را بھ 

V ؟توان وارد جنگ شد ـ چگونھ مي  

تبلیغات بالینگبروك، ھمراه با روحیة جنگجویي پارلمنت پولدوست، بھ دوران طوالني فرمانروایي والپول 
توانست از گرفتاري خارجي  وزیر دوراندیش، با سیاست حفظ آرامش، تا آنجا كھ مي نخست. پایان داد

ل فلوري كھ با سیاست دوري جست، براي حفظ صلحي كھ پیمان اوترشت بھ ارمغان آورده بود، با كاردینا
  نظر یافت و كرد اتفاق مشابھي فرانسھ را اداره مي

. دست تواناي برادرش ھوریشیو سپرد ھاي دیگر، بھ مسئولیت ادارة روابط خارجي كشور را، در زمینھ
ده آین  طارق، و رقابت این كشور با اسپانیا براي تسلط بر امریكا و دریاھا، سالھاي ولي تسلط بریتانیا بر جبل

بھ فیلیپ  ١٧٢١وزیرش، ستنپ، در ژانویھ و ژوئیة  جورج اول و نخست. را با تشنجاتي فزاینده مواجھ كرد
پنجم، شاه اسپانیا، وعده داده بودند كھ پس از بھبود وضع مالي كشور و فرونشستن خشم پارلمنت، دولت 

اكنون . ین تسلیمي مخالف بودندطارق دست خواھد شست؛ اما مردم انگلستان با چن انگلستان از مالكیت جبل
داستان بھ جنگ كشانده شدن انگلستان را از زبان خود انگلیسیان بشنویم؛ این داستان نمودار جنگ طلبي 

  . پرستي افراطي مردم انگلستان و راستگویي تاریخنویسان آنھاست ناشي از میھن

كھ دولت اسپانیا بھ بریتانیا داده بود  از امتیازاتي» شركت دریاي جنوب«اند،  چنانكھ خود انگلیسیان گفتھ
» دنیاي جدید«كم یك كشتي بازرگاني بھ مستعمرات اسپانیا در  كرد؛ سالي دست استفاده مي گستاخانھ سوء

اسپانیا، با بازرسي . داري را با این سرزمینھا آغاز كرده بود فرستاد، و دادوستد غیرقانوني دامنھ مي
رابرت جنكینز ادعا كرد كھ در یكي از این . چاق، در مقام تالفي برآمدكشتیھاي مظنون بھ حمل كاالي قا

یكي از گوشھایش را از دست داده است؛ او این گوش را نگاه داشت، در انگلستان نمایش ) ١٧٣١(موارد 
ا اي از كشتیھاي انگلیسي ر اسپانیاییان پاره. داد، و از مقامات انگلیسي خواست كھ از اسپانیا انتقام بگیرند

كھ سرگرم بازرگاني مجاز بودند توقیف كردند و زندانیان انگلیسي را بھ زنجیر بستند؛ دریاستیزان 
حمل قاچاق . بردگي فروختند انگلیسي نیز متقابال اسپانیاییان را اسیر كردند و در مستعمرات انگلستان بھ

شركت دریاي «خواست درآمد  والپول، كھ نمي. كرد ادامھ داشت و دولت اسپانیا بھ این عمل اعتراض مي
را كھ براي حفظ ھستي خویش در تالش بود كاھش دھد، براي جلوگیري از فعالیت نامجاز آن » جنوب

ھاي انگلستان بھ دادوستد كاالي قاچاق اشتغال داشتند بسختي  اقدامي نكرد، ولي با كشتیھایي كھ در كرانھ
نیروي دریایي خویش و مصونیت انگلستان در برابر بازرگانان انگلیسي با اطمینان بھ برتري . رفتار كرد

. تعرض خارجي، و باامید بھ گشودن بازارھاي تازه و گسترش بازرگاني خویش، خواھان جنگ بودند
رسیدند آنان را بھ  خویي اسپانیاییان بھ گوش مردم انگلستان مي داستانھاي واقعي یا ساختگیي كھ از درنده

كردند بھ نام  ان اكنون كساني را كھ از شدت عمل طرفداري ميجوش آورده بودند؛ مردم انگلست
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جنكینز گوش خود . خواندند زدند بزدل مي ستودند، و آناني را كھ از مالیمت دم مي پرستان شجاع مي میھن
، و بھ دنبال آن پولتني، پیت، و دیگر )١٧٣٨مارس (را؛ كھ در بطري نھاده بود، بھ پارلمنت نشان داد 

مردم اسپانیا نیز انگلیسیان را بھ نام  .دادندول دربارة لزوم دفاع از شرف بریتانیا داد سخن مخالفان والپ
  سگان

اسپانیایي را برآن داشتھ بدعتگذار بھ باد دشنام گرفتھ بودند و این افسانھ را كھ ناخداي انگلیسي یك نجیبزادة 
  .كردند است كھ بیني خود را بریده و ببلعد باور مي

وزیر اسپانیا، براي ارضاي مردم نامة  ال كاذرا، نخست. اي پیش گرفتھ بودند ھر دو دولت رفتار معقوالنھ
یق مذاكره تندي بھ والپول نوشت، ولي در خفا بھ او اطالع داد كھ اسپانیا از رفع اختالفات دو دولت از طر

 ١۴(دولت انگلستان، با نادیده گرفتن داد و فریاد مردم، عھدنامة پارذو را با اسپانیا بست . كند استقبال مي
؛ ھر دو دولت امتیازھایي بھ دیگري دادند و براي رفع اختالفھاي مھم خود كمیسیوني )١٧٣٩ژانویة 

ولي تقریبًا ھمة مردم انگلستان بدان اعتراض نیمي از مردم اسپانیا این عھدنامھ را پذیرفتند، . برگزیدند
ادعا كرد كھ این عھدنامھ درآمد و سود سھام شركت را شدیدًا محدود » شركت دریاي جنوب«. كردند

از این گذشتھ، قرارداد . بود» شركت دریاي جنوب«كند؛ سفیر كبیر انگلستان در مادرید نیز از عمال  مي
مھ  ۶ه را در مستعمرات امریكایي اسپانیا بھ انگلستان داده بود، در آسینتو، كھ امتیاز فروش بردگان سیا

باوجود این، والپول در تعقیب سیاست . بھ سر آمد و فیلیپ پنجم از تمدید آن خودداري كرد ١٧٣٩
طلبي خویش ناوگان بریتانیا را از مدیترانھ فراخواند؛ ولي اندكي بعد، بھ گمان اینكھ اسپانیا  صلح
مضاي یك اتحاد پنھاني با فرانسھ است، دستور خود را لغو كرد و بھ ناوگان بریتانیا فرمان اندركار ا دست

طلبي پارلمنت و مردم شده  ال كاذرا اعتراض كرد؛ والپول كھ تسلیم خوي جنگ. طارق دفاع كنند داد از جبل
مردم، كھ ھنوز  .بھ اسپانیا اعالم جنگ داد ١٧٣٩اكتبر  ١٩بود، مذاكرات را قطع كرد و انگستان در 

. خواندند، ابراز خوشنودي كردند و ناقوس كلیساھا در سراسر انگلستان بھ صدا درآمد والپول را بزدل مي
را سرود و در آن گفت كھ انگلیسیان ھرگز بھ ! جیمز تامسن چكامة شورانگیز فرمان بران، اي بریتانیا

  .بردگي تن نخواھند داد

بخشد، زیرا جنگ مخالفان پاكدل دولت را برآن  را نیرو نميمعموال چیزي چون اعالم جنگ دولتي 
دشمنان . ولي دولت والپول از این قاعده مستثنا بود. دارد كھ شمشیرھاي خویش را در غالف فرو برند مي

والپول بدرستي دریافتھ بودند كھ وي با رزمندگان انگستان ھمدل نیست؛ دشمنان دولت ناكامیھاي ارتش را 
بھ نبوغ ) در تنگة پاناما(  نھادند و پیروزي نیروي دریایي را در پورتوبلیو یھاي والپول ميحساب كوتاھ بھ

سمیوئل سندز بھ پارلمنت  ١٧۴١در فوریة . دادند دریاساالر ورنون، كھ از مخالفان دولت بود، نسبت مي
با جلب پشتیباني والپول، . وزیري بركنار كند پیشنھاد كرد از شاه خواستھ شود كھ والپول را از نخست

جكوبایتھاي پارلمنت، مخالفان را شكست داد و یك سال دیگر بر مسند قدرت باقي ماند؛ ولي دریافت كھ 
  .دوران او سپري گشتھ است و كشور بھ تغییري نیاز دارد

او كھ در سالھاي گذشتھ پس از سر نھادن بھ بالین «: فرزندش نوشت. والپول اكنون سخت فرسوده شده بود
  تواند بیاساید؛  اكنون بیش از ساعتي نمي… رفت اب آرامي فرو ميدرخو

تر  وزیر كشور است و از ھمة پیرامونیانش سرزنده كرد نخست و كسي كھ ھنگام خورد و نوش فراموش مي
اند یك ساعت خاموش برجاي  اختیار بھ نقطة نامعلومي دوختھ شده و بیخیالتر بود اكنون با دیدگاني كھ بي

انتخابات تازه كرسیھاي پارلمنت را بھ دشمنان والپول سپرد؛ والپول، پس از آنكھ برسر » .ندنشی خود مي
او . وزیري كناره گرفت از نخست ١٧۴٢فوریة  ١٣رو شد، در  اي ناچیز با مخالفت پارلمنت روبھ مسئلھ

و از این روي جورج دید كھ با پارلمنت دست و پنجھ نرم كند،  تر و ناتوانتر از آن مي خویشتن را سالخورده
او، . بدینسان، والپول بھ عضویت مجلس اعیان درآمد. دوم را برآن داشت كھ وي را ارل آو اورفرد سازد

  .وزیري، بار خود را بستھ بود براي دوران سقوط از نخست
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سالگي، چشم از جھان  وھشت ، در شصت١٧۴۵مارس  ١٨والپول پس از بیماري دردناك طوالني، در 
وزیري ویلیام پیت مھین و كھین بھ جھانگشایي  گلستان با صلح وداع گفت و در ایام نخستان. فروبست
  .پرداخت

VI ١٧۵۶ -١٧١۴: ـ ایرلند   

ھمراه پیروزیھاي مكرر . شود كھ بھ اندازة ملت ایرلند ستم كشیده باشد بندرت، در تاریخ، ملتي پیدا مي
ي وضع شدند كھ تن و روان مردم ایرلند را دربند ارتش انگلستان در راه سركویي شورشھاي محلي، قوانین

تقریبًا تمام زمینھا در دست پروتستانھایي بود . زمینشان ضبط و تنھا مشتي خاوند كاتولیك ماند. كشیدند مي
رفتار خاوندان با مردم تنگدست «: گفت چسترفیلد مي. كردند كھ با دھقانان مزدور چون برده رفتار مي

این مسئلھ در ایرلند غیرعادي «: لكي نیز گفتھ است» .داران با بردگان سیاه است برده ایرلند بدتر از رفتار
نبود، زیرا بسیاري از خاوندان ایرلندي براي مجازات رعایا زندانھاي درست و حسابي در امالك خویش 

آمد زمیني را سوم در یك) بھ تخمین سویفت(زیستند و  بیشتر خاوندان ایرلند در انگلستان مي» .ساختھ بودند
كرایة زمین، عشریة كلیساي . كردند گرفتند در آنجا خرج مي داران ایرلندي امالك خود مي كھ از اجاره

داران ایرلندي را از ھستي انداختھ بود؛ آنان  رسمي منفور، و پرداخت عوارض بھ كشیشان خودي اجاره
عریان بودند و بر لبة ورطة  مواره نیمھكرد؛ ھ زیستند كھ از سقفھایشان آب چكھ مي ھاي گلیي مي در كلبھ
تر از زندگي گدایان انگلستان  داران ایرلند سخت زندگي اجاره«میري قرار داشتند؛ بھ عقیدة سویفت،  گرسنھ

با خورد و نوش، . زیستند و نمایندگان خاوندان غایب بودند گروھي از خاونداني كھ در ایرلند مي» .بود
توزي مردم پیرامون  دوئل، و قمارھاي كالن، پریشاني و بینوایي و كینھمھمانیھاي پرھزینھ، مشاجره، 

  .بردند خویش را از یاد مي

پارلمنت انگلستان، كھ بر ایرلند تسلط كامل داشت، ھر صنعت ایرلندي را كھ با صنایع انگلستان رقابت 
  ، با منع١۶٩٩ایم كھ چگونھ قانون  قبال دیده. كشاند كرد بھ نیستي مي مي

. كن ساخت ھاي پشمي ایرلند بھ ھر كشور خارجي، پشمبافي جوان این كشور را ریشھ پارچھصدور 
سان، بازرگاني خارجي ایرلند نیز، كھ توانستھ بود در خالل آشوبھاي سیاسي و ویرانیھاي جنگ  ھمین بھ

رات ایرلند، بستن حقوق گمركي سنگین بر صاد. دست قانونگذاران انگلیسي با بیرحمي خفھ شد دوام یابد، بھ
بسیاري از . دست بازرگانان ایرلندي را تقریبًا از ھمة بازارھاي جھان، جز بازارھاي انگلستان، كوتاه كرد

و  ١۶۶۵زیستند؛ قانونھایي كھ در  مردم ایرلند با گاوداري و صدور احشام و گوشت بھ انگلستان مي
، گوشت، و حتي پنیر و كره را از از تصویب پارلمنت انگلیس گذشتند ورود گاو، گوسفند، خوك ١۶٨٠

 ١۶۶٣فرستاد؛ قانون  ایرلند محصوالت خود را بھ مستعمرات بریتانیا مي. ایرلند بھ انگلستان منع كردند
مگر آنكھ این كاالھا از . ورود كاالھاي اروپایي را، جز چند كاال، بھ مستعمرات انگلستان ممنوع نمود

از آن پس، ناوگان . ركنان آنھا انگلیسي باشند، فرستاده شوندانگلستان و با كشتیھاي انگلیسي، كھ كا
دستي بھ  بندرھا و لنگرگاھھاي خوبي كھ طبیعت با این گشاده«: سویفت گفت. بازرگاني ایرلند از میان رفت

نشین از زیبایي آنھا بھره  آیند، جز آنكھ مردم سیاھچال این كشور ارزاني داشتھ است اكنون بھ كاري نمي
   ».گیرند

كرد پروتستانھاي ایرلند را نظیر  قانونھایي كھ دولت انگلستان براي اتباع ایرلندي خود وضع مي
كاتولیكھاي این كشور بھ ستوه آورده بودند؛ یك بار، پروتستانھاي ایرلند براي برانداختن سلطة بریتانیا بھ 

دچار  ١٧٢٢ستان ایرلند را در صدور پول بھ نام كرایة زمین بھ خاوندان مقیم انگل. كاتولیكھا پیوستند
والپول براي مقابلھ با این وضع دستور داد مسكوكات مسي در ایرلند رواج . كمبود مسكوكات فلزي كرد

امتیاز ضرب مسكوك تازه : نقشة والپول، كھ خردمندانھ بود، در عمل بھ فساد زمان آلوده گشت. داده شوند
وود . پوند بھ ویلیام وود آھنساز فروخت ١٠‘٠٠٠بھ بھاي بھ داچس آو كندل داده شد؛ او این امتیاز را 

پني و  پوند سكة نیم ١٠٠‘٨٠٠براي آنكھ بھاي امتیاز را بھ اضافة سود خود تأمین كند، پیشنھاد كرد معدل 
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پوند تجاوز  ۴٠٠‘٠٠٠از آنجا كھ مجموع مسكوكات رایج ایرلند در آن ھنگام از . پني ضرب شود ربع
اعتراض كردند كھ مسكوكات مسین در پرداختھا نیز، مانند دریافتھا، بكار برده شوند؛ كرد، ایرلندیان  نمي

بھا  ھاي خاوندان غایب بھ نقره یا اسكناس تسویھ گردد؛ وجود مسكوكات كم حسابھاي خارجي، ازجملھ اجاره
د؛ و سبب خواھد شد كھ مسكوكات باارزش، یا ازدور خارج شده، ذخیره شوند، یا از كشور خارج گردن

براي ارضاي مردم . چندان نخواھد گذشت كھ ایرلند چیزي جز مسكوكات مسي پردردسر نخواھد داشت
پوند كاھش داد، و در گزارشي كھ بھ امضاي  ۴٠‘٠٠٠ایرلند، دولت انگلستان مقدار مسكوكات تازه را بھ 

ھاي وود، از نظر  پني مآیزك نیوتن، رئیس ضرابخانة انگلستان، انتشار یافت بھ مردم اطمینان داد كھ نی
ھمان خوبیند كھ در امتیازنامھ قید شده است، و بسي بھتر از مسكوكاتیند كھ از روزگار  تركیب فلزي، بھ

  .اند شاھان گذشتھ در دست مردم مانده

پتریك در دوبلن، وارد جنجال شد و  سویفت، سرپرست انگلیكان كلیساي جامع سنت در این ھنگام، جانثن
او، با تمام حرارت ذاتي و نیروي طعنھ، مسكوكات تازه . دریپیر انتشار داد .بي .نام ساختگي امھایي با  نامھ

ادعا كرد كھ . را بھ باد حملھ گرفت و رواج آن را نیرنگي تازه براي فریب دادن مردم ایرلند خواند
ھاي  یشتر سكھھاي خاصي ھستند و ارزش ب اند سكھ ھایي كھ براي آزمایش نزد نیوتن فرستاده شده سكھ
پني وود كمتر از ارزش اسمي آنھاست؛ درواقع، برخي از اقتصاددانان ھم ادعاي او را تأیید كردند و  نیم

. برد پوند زیان مي ۶٠‘۴٨٠گونھ كھ قبال پیشنھاد شده بود  گفتند كھ ایرلند با رواج مسكوكات تازه، آن
یرلند سخت حملھ كرده و این اصل را بیان سویفت در چھارمین نامة خود بھ فرمانروایي انگلستان در ا

شود، در حكم بھ بردگي كشیدن مردم  ھر حكومتي، بدون موافقت مردمي كھ بر آنھا حكومت مي«: داشت
و در آن میان بسیاري از پروتستانھاي این كشور، با اشتیاق بھ این سخن جسورانھ . مردم ایرلند» .است

یي خواندند كھ در آنھا از ایرلندیھا تقاضا شده بود در برابر حكومت ھا پاسخ گفتند؛ مردم در خیابانھا چكامھ
ھاي مردم ایرلند را نادیده گرفتھ بود، اكنون در  انگلستان ایستادگي كنند؛ دولت انگلستان، كھ قرنھا خواستھ

ن نامھ مقامات انگلیسي براي كسي كھ نویسندة ای. نشیني نیافت اي جز عقب ھاي قلم یك نفر چاره برابر حملھ
دانستند نویسندة  ولي، با آنكھ صدھا نفر از مردم ایرلند مي. پوند پاداش تعیین كرده بودند ٣٠٠را بشناساند 

ھیچ ایرلندیي نیز . ھا كسي جز سرپرست افسردة كلیسا نیست، كسي جرئت نكرد علیھ او اقدام كند نامھ
والپول سرانجام بھ . تن خشمگین سازدھاي تازه مردم را بر خویش یاراي آن نداشت كھ با پذیرفتن سكھ

ھاي بیھوده و  ھاي تازه را از جریان خارج كرد، و بھ وود بابت ھزینھ شكست خود اعتراف نمود، سكھ
  .پوند خسارت داد ٢۴‘٠٠٠منافع ھدر رفتھ 

سازمان سیاسي ایرلند قدرت ایستادگي در برابر حكومت انگلستان را، جز اقدام جمعي یا خشونت فردي، 
توانست جز از راه وابستگي بھ كلیساي رسمي  چون كسي نمي. براي مردم این كشور ناممكن كرده بود

شد، و الجرم اكنون  كال از پروتستانھا تشكیل مي ١۶٩٢انگلستان بھ مقامي برسد، پارلمنت ایرلند پس از 
ایرلند از نو تأكید  پارلمنت انگستان حق قانونگذاري را براي ١٧١٩در . كامال سرسپردة انگلستان بود

و » ھبیس كورپس«كردند ـ مانند  قانونھایي كھ در انگلستان از آزادي پارلماني و فردي حمایت مي. كرد
مانند انگلستان، در ایرلند اثري بھ  شدند؛ از آزادي نسبي مطبوعات، بھ ـ در ایرلند اجرا نمي» بیلة حقوق«

كنندگان و نمایندگان بھ ھم شباھت  نھا از نظر فساد انتخابپارلمنتھاي انگلستان و ایرلند ت. خورد چشم نمي
نفوذ عمیق اسقفان انگلیكان در مجلس اعیان ایرلند نیز این مجلس را از مجلس اعیان انگلستان . داشتند

  .متمایز نموده بود

شریھ صورت ع ھفتم مردم ایرلند بھ كلیساي رسمي این كشور بستگي داشتند، ولي ھزینة كلیسا بھ نزدیك یك
  با شمار كمي. شد، كھ تقریبًا ھمگي كاتولیك بودند از دھقانان این كشور گرفتھ مي

شد، اما آنھا حق نداشتند بھ خدمات دولتي  از مردم نیز كھ پرسبیتري یا ناسازگار بودند اندكي مدارا مي
ز حق اشتغال بھ تنھا دستشان از مشاغل دولتي كوتاه بود، بلكھ ا كاتولیكھاي ایرلند نھ. اشتغال ورزند

مشاغلي كھ مستلزم دانش و تخصص بود، جز پزشكي محروم بودند، و ھمة راھھایي كھ بھ آموزش عالي، 
كاتولیكھا مجاز نبودند زمیني خریداري كنند، یا بھ . رسیدند بھ رویشان بستھ بودند ثروت، نفوذ، و قدرت مي
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توانستند بھ عضویت ھیئت  آنان نمي. كنند اي را براي مدت طوالني اجاره رھن گیرند، و یا ملك ارزنده
كاتولیكھا حق نداشتند در آموزشگاھھا . منصفھ درآیند، مگر ھنگامي كھ افراد پروتستان در دسترس نبودند

تدریس كنند، یا در انتخاب مقامات شھري و ملي شركت جویند؛ زناشویي كاتولیك با پروتستان ارزش 
بایست از دولت اجازه  داشت مي راي كاتولیكھا آیین نیایش برپا ميھر كشیش كاتولیك كھ ب. قانوني نداشت

گرفتھ و سوگند خورده باشد كھ بھ خاندان استوارت وفادار نیست؛ كشیشان كاتولیك كھ بدون اجازة دولت 
اي  كمیتھ ١٧٢٣. بندرت اجرا شد ١٧٢۵ولي این قانون پس از . شدند داشتند زنداني مي مراسم دیني برپا مي

كلیساي كاتولیك، و  ٢٢٩كشیش كاتولیك،  ١۴۴۵یندگان پارلمنت ایرلند گزارش داد كھ در آن سال از نما
، با كاھش تعصب و سختگیري انگلیسیان، ١٧۵٣پس از . آموزشگاه كاتولیك در ایرلند وجود داشتند ۵۴٩

  .وضع كاتولیكھاي ایرلند بھبود یافت

نومیدي آنان از پیشرفتھاي اجتماعي، اخالق ایرلندیھا  نابساماني زندگي دیني، ھمواره با تنگدستي مردم و
توانستند بھ پیشرفت فكري و اخالقي جامعة  ترین و تواناترین كاتولیكھا ـ كھ مي برجستھ. را بھ پستي كشاند

بسیاري از مردم براي رھایي از . خویش یاري كنند ـ بھ فرانسھ، اسپانیا، و امریكا مھاجرت كردند
گرفتند،  دزدان و راھزنان در خارج شھرھا كمین مي. جنایت روي آوردند گرسنگي بھ گدایي و

شدند، و برخي از خاوندان با نادیده گرفتن  ھاي دریا پنھان مي فروشان و غارتگران كشتي در كرانھ قاچاق
 ھزاران گاو و گوسفند، ظاھرًا بھ. كردند قانون براي پیش بردن مقاصد خویش گاه تا ھشتاد آدمكش اجیر مي

شدند، مردم ایرلند  بھانة انتقامجویي كاتولیكھا از خاوندان پروتستان، بھ دست گروھھاي سیار كشتھ مي
چھارم جمعیت  رسیدند، و كاتولیكھا را ـ كھ سھ توانستند بھ قوانیني كھ بھ تصویب پارلمنت این كشور مي نمي

  .دخواندند، احترام گذارن مي» دشمن مشترك«دادند  ایرلند را تشكیل مي

طلب مردم، در  مشرب بشاش و سھلگیر و شادي. ھا روشنتري ھم وجود داشتند در زندگي ایرلندیھا جنبھ
ھا زندگي خود را با شعر و جادو  خالل ھمة مشقتھایشان، از بین نرفت؛ آنان بھ یاري موھومات و افسانھ

ونت تعقیب و اعدام جادوگران مرحلة پرخش آنكھ این جادوگري، مانند آلمان و اسكاتلند، بھ درآمیختند، بي
، فیلسوفي )چون آشر، اسقف آرما(منتھي شود، در میان روحانیان انگلیكان ایرلند دانشوراني خوب 

سویفت سرپرست كلیساي جامع سنت پتریك و بزرگترین  و جانثن ) جورج باركلي، اسقف كلوین(برجستھ 
   ١٧٣١، كھ در »انجمن دوبلن«. دخورن نویسندة انگلیسي زبان ربع اول قرن ھجدھم بھ چشم مي

پروتستانھایي بودند . و براي تشویق مخترعان و ھنرمندان، تالش بسیار كرد. كشاورزي و صنعتي ایرلند
كوشیدند قوانین كیفري بسیار شدید  كردند، و دادرساني بودند كھ مي كھ از كاتولیكھاي بینوا دستگیري مي

  . كار بندند را با نرمش بھ) دراكوني(

فقر فاسد كننده؛ آشفتگي و . آورترین فصول تاریخ است ولي رویھمرفتھ این فصل از تاریخ ایرلند از شرم
فرادستي  گدا، دزدان و راھزنان بیشمار، طبقات ٣۴‘٠٠٠نابساماني ناشي از فقدان قانون، خانھ بدوشي، 

زیستند، گرسنگي ناشي از خرابي وضع محصول،  كھ در كنار دھقانان گرسنھ بھ اصراف و میگساري مي
مردند و  سالخوردگان و بیماراني كھ از سرما و قحطي در میان كرمھا مي«) بھ گفتة سویفت(و 

در قحطي سخت . شندھاي وحشتناك باید در برداشت ما از بشر جایي داشتھ با ھمة این صحنھ» .گندیدند مي
درصد مردم ازپاي درآمدند  در رسید، بھ یك تخمین، بیست ١٧٣٩، كھ از پي یخبندان شدید ١٧۴١ - ١٧۴٠

در سال  ١۴‘٣۴۶دھندگان از  در ایالت كري شمارة مالیات. ھا از سكنھ خالي شدند و بسیاري از دھكده
ملت شاید تا یك قرن بعد نتواند «پنداشت كھ  باركلي مي. كاھش یافت ١٧۴۴در سال  ٩‘٣٧٢بھ  ١٧٣٣

زنان ایرلند با شكیبایي كودكاني زادند كھ جاي رفتگان را پر . كرد ولي اشتباه مي» جاي رفتگان را پر كند؛
ولي ایمان كاتولیكھا، كھ با تالش ملت . با گسترش آموزش، تعصب دیني پروتستانھا سست شد. ساختند

اد و ولد بسیار، كھ حربة مخفي كلیساي كاتولیك براي پیكار با ز. براي آزادي ھمراه شده بود، نیرو گرفت
. دشمنان بود، بزودي جاي مردمي را كھ قحطي، بیماري، و جنگ ازپاي درآورده بودشان پرساخت

سرانجام، . تن رسید ٢‘٣٧٠‘٠٠٠بھ  ١٧۵٠در سال . بود ١٧٠٠تن در  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠جمعیت ایرلند كھ 
  .و طمع فاتحان چیره گشتایمان و باروري ستمكشان بر زور 
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VII ١٧۵۶ - ١٧١۴: ـ اسكاتلند   

  چرا اسكاتلند بھ سرنوشت ایرلند گرفتار نشد؟

تنھا ھرگز مغلوب نشده بود، بلكھ، برعكس یك شاه اسكاتلندي نیز بھ انگلستان داده  براي آنكھ اسكاتلند نھ
اسكاتلندیھایي كھ بدفعات انگلستان را رؤساي قبایل ھایلندز، كھ ھنوز مغلوب نشده بودند، براي . بود

نژاد مردم لولندز آنگلوساكسون بود و با . كردند دادند افراد جنگجویي فراھم مي وتاز قرار مي عرصة تاخت
. زمینھاي اسكاتلند در دستھاي مصمم افراد این كشور مانده بود. انگلیسیان خاستگاه قومي مشتركي داشتند

انگلیكان، ثمرة جنبش اصالح دیني بود، نھ میراث كلیساي قرون وسطي؛ و این آیین اسكاتلندیھا، چون آیین 
پس از بھ تصویب رسیدن قانون . آیین بھ جاي آنكھ مردم اسكاتلند را پراكنده كند آنان را بھ ھم پیوستھ بود

  اتحاد

ن ـ ویلز ـ انگلستا(، اسكاتلند متناسب با جمعیت خود در انتخاب نمایندگان پارلمنت بریتانیا )١٧٠٧(
مردم اسكاتلند پس از آنكھ امتیازھاي بازرگاني از انگلستان گرفتند، از حكومت . شركت جست) اسكاتلند

كوشید براي  ھر بخش كلیسایي در اسكاتلند مي. لندن تبعیت كردند، و این امتیازات آنان را ثروتمند نمود
ھترین دانشگاھھاي جزایر بریتانیا در آن ایام كودكان خود آموزشگاھي دایر كند، و چھار دانشگاه اسكاتلند ب

را پدید آورد؛ » عصر روشنگري اسكاتلند«ھمین دلبستگي بھ آموزش بود كھ در قرن ھجدھم . بودند
سمیث كھ در این عصر در آسمان ادب و دانش اسكاتلند  مرداني چون ھیوم، ھاچسن، رید، رابرتسن، و ادم

  .بخشیدنددرخشیدند، اندیشة انگلیسیان را تحرك 

، اسكاتلند ھنوز ١٧١۴در . براي آنكھ اتحاد با انگلستان بھ ثمر رسد، اسكاتلند بھ پنجاه سال وقت نیازمند بود
ھر بخش بیرون از شھري را نجیبزادة بزرگي بھ دست واسالھاي وابستھ و . اي اساسًا فئودالي بود جامعھ

ولي اتحاد . كردند ه كردن زمینھا در آنھا كار ميكرد و دھقانان وفادار و بیسواد با اجار تابعھ اداره مي
اشراف بر پارلمنت اسكاتلند تسلط . ساخت سیاسي با انگلستان اكنون بسرعت این ساختار را دگرگون مي

داشتند؛ پس از آنكھ عمر این پارلمنت بھ سر آمد، نمایندگان اسكاتلند در پارلمنت بریتانیا خویشتن را در 
كردند؛ اینان عقاید و تكنولوژي  داران با خاوندان رقابت مي بازرگانان و كارخانھ محیطي یافتند كھ در آن

داران اسكاتلند  بازرگانان و كارخانھ ١٧۵٠انگلیسیان را پذیرفتند و در اندك زماني بدانجایي رسیدند كھ در 
كوبایتھا، كھ ج ١٧۴۵ماجراي . رھبري ملي خاندانھاي آرگایل، اثل، ھمیلتن، و مار را بھ خطر افكندند

آخرین تالش فئودالیسم اسكاتلند براي حفظ موجودیت خود بود، بھ شكست انجامید؛ پس از سپري شدن دورة 
. فئودالیسم، حیات اقتصادي اسكاتلند با اقتصاد انگلستان درھم آمیخت و حكومت طبقات متوسط آغاز شد

، نخستین ١٧١٨انان اسكاتلند گشود؛ در اتحاد با انگلستان دروازة مستعمرات انگلستان را بھ روي بازرگ
كشتي اقیانوس پیماي اسكاتلندي در گالسگو بھ آب انداختھ شد؛ و اندكي پس از آن، بازرگانان اسكاتلندي بھ 

ومیر كاھش یافت، و  ھاي كشاورزي و بھداشت شھرھا بھتر شدند، مرگ شیوه. سراسر جھان گام نھادند
تن  ١‘۶۵٢‘٠٠٠رسید، در پایان قرن ھجدھم از  تن مي ١‘٠٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧٠٠جمعیت اسكاتلند كھ در 

نفر جمعیت پس از لندن و بریستول، بزرگترین شھر بریتانیاي  ۵٠‘٠٠٠با  ١٧۵١ادنبورگ در . گذشت
  .كبیر بود

روزھاي یكشنبھ، مردم ـ گاھي . كلیساي پرسبیتري اسكاتلند تقریبًا با تعصب بھ االھیات كالون وفادار ماند
رسیدند كھ از ھرگونھ آرایش مبرا بودند، و ساعتھا از  ودن چند كیلومتر راه ـ بھ كلیساھایي ميپس از پیم

وقت خویش را با نیایش، یا شنیدن سخنان واعظ كلیسا دربارة سرنوشت بشر و وحشت دوزخ سپري 
اف گفت بھ گز ١٧۶٣ھاي اسكاتلندي بود؛ ھیوم در  كتاب مقدس الھامبخش روزانة ھمة خانواده. كردند مي

  كھ در این كشور براي ھر مرد و زن و
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. سواد، ولي صادق و تقوابرانگیز بودند واعظان مرداني كم. كودك اسكاتلندي دو كتاب مقدس موجود است
زیستند و زندگي و تعلیمات آنان در استواري و درستي منش مردم اسكاتلند تأثیر  اینان با سادگي زاھدانھ مي

و كشیشان كلیساھا بشدت مواظب رفتار و گفتار مسیحیان بخشھاي كلیسایي خود بزرگان . نافذي داشتھ است
حرمت در روز سبت، وھرگونھ  بودند و سوگند، بدزباني، مشاجره، جادوگري، زنبارگي، زنا، ھتك

كشیشان رقصیدن، برپایي جشن عروسي، و . دادند انگیز خویش را كیفر مي انحرافي از معتقدات ھراس
كشیدند ـ ولي بندرت كسي را بھ جرم  شمردند و جادوگران را بھ محاكمھ مي ا گناه ميحضور در تئاتر ر

، مادر و دختري را بھ جرم جادوگري بھ مرگ محكوم ١٧٢٧در . كردند جادوگري بھ مرگ محكوم مي
قیر آتش زدند وقتي كھ پارلمنت اسكاتلند كیفر مرگ را  ولي مادر را در چلیك. كردند؛ دختر از كیفر رست

، كلیساي پرسبیتري اسكاتلند اقدام پارلمنت را نقض فرمان صریح كتاب )١٧٣۶(براي جادوگري لغو كرد 
  . مقدس دانست

شاگردان را براي ورود بھ دانشگاه آماده » آموزشگاھھاي شھري«آموزشگاھھاي بخشھاي كلیسایي و 
، از مزارع و كارگاھھا، و نیز جوانان پرشور دانشپژوه از میان ھمة گروھھاي مردم اسكاتلند. ساختند مي

اندروز، و گالسگو روي  از كاخھاي بزرگان و خاوندان براي ادامة تحصیل بھ ادنبورگ، ابردین، سنت
بسیاري . دادند عشق بھ دانش آنچنان دلھاي این جوانان را آكنده بود كھ بھ ھر سختي تن در مي. آوردند مي

ند و با خوراك جو، كھ از كشتزارھاي خانوادگي بھ آنان زیست از آنان در اطاقھاي سرد زیرشیرواني مي
در دانشگاھھا بیش از . كرد پوند در سال تجاوز نمي ۶٠حقوق استادان پرھیزكار از . ساختند رسید، مي مي

شد، اما درضمن ادبیات كالسیك و اندكي علوم  آموزشگاھھاي بخشھاي كلیسایي بھ االھیات اھمیت داده مي
ھاي دھري اروپاییان در اندایشة مردم اسكاتلند اثر بخشیده  ي گنجانده شده بودند؛ اندیشھنیز در برنامة درس

، بحثھاي )١٧۴۶ -١٧٢٩(كرد  ھاچسن، كھ در دانشگاه گالسگو فلسفة اخالق تدریس مي فرانسیس. بود
شجویان در استادان و دان. جزمي را كنار نھاده، علم اخالق خویش را بر اصول طبیعي استوار ساختھ بود

دانشگاھھاي اسكاتلند اكنون رنگي از بدعت آریوسي پدید آمده بود؛ آنھا عقیده داشتند كھ مسیح با آنكھ االھي 
ھاي  اندیشھ«: نوشت ١٧١۴یك نویسندة اسكاتلندي در . است، اما با آفریدگار برابر و، چون او، ابدي نیست

ھاي كوچكي از جوانان مست از  دستھ» .اند دهھابز و اسپینوزا در میان دانشجویان و جوانان ما شایع ش
گرد آمده بودند و » سواران دمیریپ«، و »آتش دوزخ«، »انجمن گوگرد«در انجمنھایي چون : رستگاري

كردند؛ این جوانان گویا بھ جكوبایتھاي ناخشنود پیوستھ بودند؛ زیرا ھمة مردم  باغرور بسیار تبلیغ الحاد مي
كھ با عالیق اقتصادي خویش بھ انگلستان بستگي داشت، ھنوز از خاندان اسكاتلند، جز طبقھ بازرگان 

كردند و بھ انتظار روزي بودند كھ جیمز سوم، یا فرزند او، آنان را براي استقرار  استوارت ھواداري مي
  .سوي مرزھا رھبري كند اي اسكاتلندي برتخت شاھي بریتانیا بھ آن سلسلھ

VIII ۴۵١٧: ـ شاھزاده چارلي خوبروي   

در . تالشھاي بیھوده و نافرجام جیمز سوم براي لشكركشي بھ انگلستان یا اسكاتلند وي را از پاي درآورد
ثمرة این زناشویي . ، جیمز با ماریا كلمنتینا سوبیسكا، نوادة نامدارترین شاه لھستان، زناشویي كرد١٧١٩

ین حیث بھ ماري استوارت رفتھ بود ـ اي دلفریب و سرزندگي ـ كھ شاید از ا تلخ فرزندي بود كھ با چھره
» مدعي جوان«انگلستان چارلز ادوارد استوارت را بھ نام . مایة سربلندي و گرفتاري پدر و مادرش شد

اي ناسازگار پرورش  چارلز، كھ در خانواده. خواند» شاھزاده چارلي خوبروي«شناخت و اسكاتلند وي را 
و پروتستانش آشنا شده بود، مردي القید بارآمد؛ ولي سیمایي  یافتھ و با معتقدات ناجور مربیان كاتولیك

، چشمان »العاده زیبایي خارق«دوك لیریا مفتون . كرد فریبنده داشت و سرش براي تاج شاھي بیتابي مي
دست،  خرمایي سرزنده، و گیسوي خرمایي روشن او گشت و چارلز را، كھ سواري بیباك، تیراندازي چیره

سانتیمتر  ١٨٠پیكر و جنگجویي با اندامي رشید بھ بلندي  اي توانا، رقاصي خوش ازندهبازي ماھر، نو گلف
چارلز از محسنات خویش آگاه بود و . اي خواند كھ در تمام عمر خود دیده است ترین شاھزاده بود، برازنده

زه یافت تا ، كھ ھنوز پسري چھاردھسالھ بود، اجا١٧٣۴در . نمود ھمین آگاھي گاھي وي را رام نشدني مي
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توانست براي  وي، كھ با این آتش تعمید یافتھ بود، بسختي مي. در ارتش اسپانیا در گائتا جنگ را بیازماید
  . تسخیر انگلستان بھ انتظار فرصتي مناسب بماند

نمود كھ این فرصت مناسب  با تسلط یافتن پارلمنت بریتانیا بر والپول و آغاز دشمني آن با اسپانیا، چنین مي
بھ جنگ جانشیني اتریش منتھي شد؛ ) ١٧۴٠(حملة فردریك كبیر بھ سیلزي ). ١٧٣٩(ارسیده است فر

وتخت انگلستان  انگلستان سپاه عمدة خود را بھ بر اروپا فرستاد؛ آیا جكوبایتھا براي بازگردانیدن تاج
وجود آوردند  نظور بھتوانستند فرصتي بھتر از این بیابند؟ جكوبایتھا در اسكاتلند سازماني براي این م مي

؛ براي تحریك مردم و برپا ساختن شورشي بھ نفع خاندان استوارت عمالي بھ انگلستان فرستادند )١٧٣٩(
كشتي سربازبر فرانسوي  ٢١ناو جنگي و  ٧لویي پانزدھم بھ . و از فرانسھ پول و اسلحھ و سرباز خواستند

د جنگي، بھ فرماندھي مارشال دو ساكس، از مر ١٠‘٠٠٠فرمان داد كھ در برست گرد آیند و براي حمل 
شاھزاده چارلز در ایتالیا با دلنگراني و اشتیاق بھ انتظار دعوت دولت . دنكرك بھ انگلستان آماده شوند

رم را ترك  ١٧۴۴ژانویة  ١٠اما چون دعوتي نرسید، وي در . فرانسھ بود تا بھ لشكركشي ملحق شود
وار  شت و بھ جنووا رسید؛ از جنووا با كشتي بھ آنتیب رفت و دیوانھگفت؛ شتابان از فراسكاتي و لریچي گذ

شاه فرانسھ چارلز را بخوبي . اش، كھ در رم مانده بود، دیگر او را ندید پدر سالخورده. بھ پاریس شتافت
  .پذیرفت و پولي در اختیار وي نھاد

   

  

ھا، لندن  گالري ملي چھره). »جوان مدعي«ملقب بھ (چارلز ادوارد استوارت : منسوب بھ ژان مارك ناتیھ
  )آرشیو بتمان(
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چارلز از پاریس بھ گراولین رفت و با بیصبري بھ انتظار فرمان دیگري نشست تا ھمراه مارشال دو 
  . ساكس، كھ منتظر ناوگان فرانسوي بود، بھ انگلستان حملھ كند

كرد؛ ولي ناوگان  وزش باد و امواج دریا چون ھمیشھ فرانسویان را براي حملھ بھ انگلستان تشویق مي
در ھمان . ، گرفتار طوفان و باد مخالف شد)فوریھ۶(فرانسھ، پس از آنكھ از برست بادبان افراشت 

. شودند سي نزدیك ميناو انگلی ۵٢غوغایي كھ كشتیھا درھم شكستھ و دكلھا فرو ریختھ بودند، شنیده شد كھ 
ناوگان فرانسھ بھ برست گریخت، ولي بسیاري از كشتیھا در دریا گم شدند و باد و طوفان بھ كشتیھاي 

اند و، در  در این ھنگام، از انگلستان خبر رسید كھ جكوبایتھا پراكنده و دلسرد شده. دیگر آسیب رساندند
لویي بھ مارشال دو ساكس دستور داد كھ از  .صورت آمدن فرانسویان، كسي بھ آنان یاري نخواھد كرد

انگلستان، كھ رسمًا با فرانسھ وارد جنگ نشده بود، بھ حضور چارلز در خاك . طرح تعرض چشم بپوشد
چارلز با جامة مبدل در پاریس پنھان شد و سوگند . فرانسھ بھ عنوان نقض تعھدات عھدنامھ اعتراض كرد

پدرش بھ وي پیغام داد تا . ا یك قایق، بھ انگلستان حملھ خواھد كردتنھایي، و ب خورد كھ در صورت لزوم بھ
در این ھنگام، در میان . خودداري كند» افكند كھ جان تو و یارانت را بھ خطر مي«از دست زدن بھ كاري 
دست آوردن نفوذ و برخي درآمدھا، نفاق افتاد؛ یاران او در برابرش پشت یكدیگر  یاران چارلز، برسر بھ

  ). ١٧۴۴فوریة  ١۶(» ام از زندگي بھ تنگ آمده«: كردند و چارلز بنومیدي نوشت ي ميبدگوی

چارلز سرانجام با نادیده گرفتن ھمة ھشدارھا، و بدون مشورت با دربار فرانسھ، تصمیم گرفت بخت 
ادارد، عمال براي آنكھ قبایل اسكاتلند را بھ قیام و» .میرم كنم یا مي یا فتح مي«: گفت خویش را بیازماید؛ مي

خود را بھ اسكاتلند فرستاد؛ قبایل اسكاتلند، كھ چندان آمادگي نداشتند كھ بھ چارلز كمك كنند، كوشیدند وي 
جكوبایتھاي انگلستان اكنون بھ راھنمایي بالینگبروك . را از لشگركشي بھ این سرزمین باز دارند

لیور وام گرفت و با دو ناو جنگي كھ  ١٨٠‘٠٠٠با اینھمھ چارلز . كوشیدند با جورج دوم آشتي كنند مي
در نزدیكي لندز اند، گروه كوچك . بھ اسكاتلند رھسپار شد ١٧۴۵ژوئیة  ١۵دولت فرانسھ بدو داده بود در 

چارلز بھ یك كشتي جنگي بریتانیایي برخورد؛ یكي از كشتیھاي چارلز آنچنان آسیب دید كھ ناگزیر شد بھ 
 ٣ري اسكاتلند را از شمال بھ سوي باختر انگلستان دور زد و در چارلز با كشتي دیگ. برست بازگردد

رھبر یكي از قبایل اسكاتلند بدو . اوت، در اریسكا نزدیك جزایر ھبریدیز بروني، در خاك اسكاتلند پیاده شد
بھ وي ھشدار داده شد » .ام بھ میھن خویش بازگشتھ«اندرز داد كھ بھ میھنش بازگردد؛ شاھزاده پاسخ داد، 

پوند  ٣٠‘٠٠٠دولت انگلستان در اول اوت اعالم داشتھ است بھ كسي كھ او را زنده یا مرده تحویل دھد  كھ
در . پاداش خواھد داد؛ چارلز در پاسخ آنھا كشتي خود را پس فرستاد و راه بازگشت را بھ روي خود بست

  .مة جكوبایتھا یاري جستاوت، چارلز درفش خود را در گلنفینان، واقع در ھایلندز، برافراشت و از ھ ٩

اي از ھواداران شناختھ شدة وي بدو خیانت  بیشتر سران قبایل اسكاتلند از چارلز روي برتافتند و پاره
سرباز چارلز را  ٢٠٠٠تن از  ١٢٠٠كردند؛ پنج شش تن از بزرگان ھواداري خود را از او اعالم داشتند؛ 

چارلز پس از گریز از دست سپاھیان دولتي، كھ سركردة  .قبایل مكدانلد و كمرن در اختیار وي نھاده بودند
سپتامبر وارد  ١٧این سربازان در . آنان سر جان كوپ بود، سربازان خویش را بھ جنوب پیش راند

ھا را متصرف شدند، و سركردة خود را در ھالیرود مستقر كردند؛  ادنبورگ شدند، پاسدارخانھ و دروازه
در ھمین مكان ماري استوارت با جان ناكس بھ بحث پرداختھ، و جیمز  ھالیرود زماني كاخ شاھي بود و

وپنج سال داشت، با  شاھزاده، كھ اكنون بیست. مادرش را فراموش كرده بود) جیمز ششم اسكاتلند(اول 
لباس ھایلندي خود، شلوار مخمل قرمز و كاله مخمل سبز با نشان سفید، صحنة دلربایي براي مردم پدید 

ي از اسكاتلندیھا بھ گمان آنكھ افتخارات ملي آنان در این شاھزادة خوبروي تجسم یافتھ است بسیار. آورد
كردند و برایش دعا  بوسیدند، و زنان براي پیروزي او آرزو مي زدند دست وي را مي زانو بر زمین مي

مرد جنگي  ٢٠٠٠گذشت كھ شنید كوپ با  چند روزي از لذت بردن چارلز از این پذیرایي نمي. خواندند مي
سرباز بود  ٣٠٠٠سپتامبر چارلز با سپاه خویش، كھ اكنون شامل  ٢١در روز . شود بھ ادنبورگ نزدیك مي

در پرستن پنز بھ ارتش كوپ برخورد، سربازان وي راتارومار كرد، بسیاري از آنان را بھ اسارت گرفت، 
نمود كھ  چنین مي. لیرود بازگشتبا اسیران بھ مھرباني رفتار كرد، و سرمست از بادة پیروزي بھ ھا

  .اسكاتلند بھ چنگ آمده است
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سر آورد و، در ضمن، قبایل دیگري را بھ صف  چارلز یك ماه را با تدارك خوراك و پوشاك سربازانش بھ
نوامبر شاھزادة  ٨در . لویي پانزدھم از فرانسھ برایش پول واسلحھ فرستاد. طرفداران خود پیوست

نگي، پیاده وارد انگلستان شد؛ كارالیل را محاصره و تسخیر كرد؛ در منچستر مرد ج ۴۵٠٠نیكبخت، با 
با این پیشروي، امیدوار بود كھ انگلستان را بھ استقبال از خود . از او استقبال شد؛ و بھ داربي تاخت

كھ اي قول داد  عنوان شاه قانوني بر تخت بنشاند؛ در اعالمیھ برانگیزاند و وادارش سازد تا او را بھ
انگلیكانھا و پرسبیتریھا در پناه فرمانروایي شاه كاتولیكي چون او بیش از زمان شاھي جورج اول، كھ 

مردم انگلستان سخن او را باور نكردند و اجازه . لوتري بود، از آزادي و آسایش برخوردار خواھند شد
نگلستان كسي بھ مخالفت با چارلز ھرچند در ا. ندادند پیكار فرسایندة آیین نو و ایمان كھن ازسر گرفتھ شود

جكوبایتھاي انگلستان احتیاط و . برنخاست، اما جز مشتي تازه سرباز نیز كسي بھ یاري وي نشتافت
  .دوراندیشي را از دست ندادند

جورج دوم براي نجات تخت فرمانروایي خود، كھ اكنون بھ خطر افتاده بود، شتابان از ھانوور بھ انگلستان 
چارلز، با نادیده گرفتن سپاھھاي . ھ سپاه انگلستان فرمان داد كھ بھ سوي داربي حركت كنندبازگشت و بھ س

  سوي لندن پیش تازد؛ سرباز بھ ۶٠٠٠كوشید با  انگلستان، مي

ولي سران قبایل اسكاتلند حاضر نشدند وي را ھمراھي كنند و بدو گفتند كھ از قیام جكوبایتھا، كھ او قولش 
مرد جنگي است  ١٠‘٠٠٠یست؛ و، ا زاین گذشتھ سپاھھاي انگلستان كھ ھر یك شامل را داده بود، اثري ن

ورزیدند كھ  آنھا اصرار مي. توانند سپاھیان وي را از پشت سر بھ خطر اندازند و بزودي بر او فایق آیند مي
ران وي دادند كھ در این صورت قبایل بیشتري را بھ صف طرفدا چارلز بھ اسكاتلند بازگردد، و وعده مي

سرانجام، چارلز اندرز آنان را پذیرفت و با . خواھند پیوست، و ممكن است دولت فرانسھ نیز بھ او كمك كند
سربازي كھ ھمراه داشت نیروي  ٩٠٠٠در فالكرك با . اندوه از داربي بھ سوي گالسگو عقب نشست

ولي این پیروزي از ). ١٧۴۶ژانویة  ١٧(نفري، بھ سركردگي ھالي، را شكست داد  ١٠‘٠٠٠انگلیسي 
ارتش او با ازبین رفتن بسیاري از سربازان، یا فرار آنھا، ضعیف شد؛ ذخایر . بود پورھوسينوع پیروزي 

شد؛ سركردگان سپاه، مانند رؤساي  جاي حقوق، خوراك جو بھ سپاھیان داده مي آن نیز رو بھ پایان بود؛ بھ
درخواست  شاھزاده. قبایل، با ھم بھ نزاع برخاستھ بودند و دوباره بھ چارلز توصیھ كردند كھ بازگردد

دید؛ چرا آنان باید از  نشیني بیشتر، چیزي جز ویراني و ازھم پاشیدگي نمي ایستادگي كرد، او، در عقب
دشمني بگریزند كھ قویتر از آنچھ كھ قبال شكست داده بودند نبود؟ بار دیگر تسلیم شد؛ ولي او اكنون 

بدبیني و نومیدي سران سپاه . قب نشستسوي ھایلندز ع سپاه چارلز بھ. دریافتھ بود كھ جنگ را باختھ است
بھ سربازان سرایت كرد و سربازان ھزارھزار پا بھ فرار نھادند؛ سرانجام از سپاه چارلز جز مشتي سرباز 

  .انضباط اثري برجاي نماند نومید و بي

ر كرانة در این ھنگام، نیروي عمدة ارتش انگلستان، بھ فرماندھي دیوك آو كامبرلند، بھ اسكاتلند تاخت و ب
نفري از اھالي ھسن آلمان، كھ جورج دوم آنان را  ۵٠٠در لیث یك گروه . خاوري این سرزمین تسلط یافت

كامبرلند با . از اتریش بھ انگلستان آورده بود، بھ سپاه دیوك آو كامبرلند پیوستند و آن را تقویت كردند
 ٧٠٠٠مور با  ، چارلز در كالدن١٧۴۶آوریل  ١۶در . سوي ایالت اینورنس پیش تاخت سرباز بھ ٨٨٠٠

سربازان چارلز با وجود وضع بد اسلحھ، غذاي اندك، و فرماندھي بدي . سپاھي بھ ارتش كامبرلند برخورد
بھ گفتة یك (كھ داشتند با دالوري خاص اسكاتلندي جنگیدند، ولي در برابر توپھاي نیرومند كامبرلند كھ 

چارلز، براي آنكھ سربازانش را از . از پاي درآمدند» كردند آنان را چون علف درو مي«) شاعر اسكاتلندي
كردند و ھر یك  تاخت، اما آنان توجھي نمي سو مي سو و آن وار در میدان كارزار بھ این فرار بازدارد، دیوانھ

چارلز، با . یارانش افسار اسبش را گرفتند و او را از میدان كارزار بیرون كشیدند. گریختند از سویي مي
  ي شكستھ، بھ اتفاق چند تن از یارانش گریخت، از نھانگاھي بھ نھانگاهروح

 ٢٠سرانجام، در . رفتھ داستان چارلز دوم را تكرار كرد دیگر پناه برد، و در حسرت شوكت ازدست
  .سپتامبر كشتیي یافت كھ وي را بھ فرانسھ بازگردانید
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دست سپاھیان  ھر اسكاتلندي یاغیي كھ بھ. ددا اش زینھار نمي خورده دیوك آو كامبرلند بھ دشمنان شكست
گشتند و افراد مسلح را یكجا تیرباران  ھا را مي خانھ. درنگ كشتھ شود بایست بي آمد مي كامبرلند گرفتار مي

كردند؛ بھ قبایلي كھ بھ جورج دوم وفادار مانده بودند، در رفتار با قبایل یاغي طرفدار چارلز، آزادي  مي
با رفتار مالیم كاري «: دیوك آو كامبرلند گفت. خانھ را بھ آتش كشیدند و ویران كردندعمل داده شد؛ صدھا 

ایم، اندكي خونریزي بوده است كھ دیوانگي را كمي كاھش داده  رود؛ تنھا كار خیري كھ كرده از پیش نمي
. برپا كنند قبایل یاغي، از آن پس بارھا كوشیدند شورش دیگري. گفت راست مي» .ولي بھبود نبخشیده است

دھھا سال گذشت و ھنوز جكوبایتھاي اسكاتلند بھ امید جبران شكستھاي گذشتھ و پیروزیھاي آیندة خود 
  .بودند، و سرانجام، با تباھي و فساد شاھزادة خوبروي در رم، امید و ایمان خویش را یكباره ازدست دادند

بستھ شد، خروج چارلز را از خاك فرانسھ ، كھ میان انگلستان و فرانسھ )١٧۴٨(شاپل ـ  الـ  پیمان اكس
چارلز چون بھ این پیمان تمكین نكرد، بھ دست سربازان فرانسھ از این كشور رانده شد؛ با . خواستار شد

بھ لندن رفت و وعده داد  ١٧۵٠امید تجدید داعیة جكوبایتھا، در  ظاھر مبدل بھ پاریس بازگشت و حتي، بھ
سرانجام چون بھ شكست خود اعتراف كرد، آنچنان بھ میگساري و . ستكھ از آیین كاتولیك دست خواھد ش

، در ١٧٨٨چارلز در . قدرتھاي بزرگ كاتولیك وي را طرد كردند ھرزگي افتاد كھ ھمة
سال قبل از آن، بھ یاد دومین قیام جكوبایتھا، چنین نوشتھ  ٣٠ولتر . سالگي، در رم درگذشت وھشت شصت

  :بود

ماجرایي سرآمد كھ در روزگار شھسواران ماجراجو [ ١٧۴۶لز بھ فرانسھ در با بازگشت چار] بدینسان 
ممكن بود بھ پیروزي بینجامد؛ ولي در روزگاري كھ انضباط سربازي، توپخانھ، و بیش از ھمھ پول 

  . توانست بھ نتیجھ برسد كنند، نمي سرنوشت جنگ را تعیین مي

IX ١٧۵۶-١٧٠٨: ـ برآمدن ویلیام پیت   

اھمیتي سپرد كھ در آشوب سیاسي و جنگھاي  دست وزراي نسبتًا كم حكومت انگلستان را بھسقوط والپول 
ھنگامي كھ جورج دوم با دالوري نمایشي، اما نھ غیرواقعي، در دتینگن . زدند نتیجھ دست و پا مي بي
نروایي داري در انگلستان فرما ، لرد ویلمینگتن در مقام نخستین وزیر خرانھ)١٧۴٣ژوئن  ٢٧(جنگید  مي
دست، یا  در سراسر جنگ، شاه انگلستان شمشیر بھ«: فردریك كبیر نوشتھ است). ١٧۴٣-١٧۴٢(كرد  مي

با » جنگید؛ پاي چپ بھ عقب و بازوان گشاده، چون قھرمان شمشیرزني، در رأس گردان ھانووري خود مي
  دالوري خویش سربازان را تشجیع 

- ١٧۴٣(پلم  بست دولت ھنري كار مي سرداران ارتش را بھكرد و، در ھمان ھنگام، با فروتني دستور  مي
. صلح و آرامش را بھ انگلستان بازگرداند، ولي سیاست خرید آراي مردم و پارلمنت را دنبال كرد) ١٧۵۴

ویژگي . برادرش، دیوك آو نیوكاسل فھرستي از بھاي روز شخصیتھاي بریتانیا را فراھم ساختھ بود
وجود آورد و در روزگار  نھا با مردي است كھ امپراطوري بریتانیا را بھمشترك این دو دولت ھمكاري آ

  .عنوان یكي از نیرومندترین شخصیتھاي تاریخ خودنمایي كرد آشفتة خود بھ

پیت، ثروت ھنگفتي در ھندوستان  پدربزرگش، تامس). ١٧٠٨(پیت در خانوادة توانگري زاده شد  ویلیام
او در یك كشتي بازرگاني بھ عنوان ملوان استخدام شد، در بنگالھ . بودخود تامس آدم مھمي . گرد آورده بود

ـ كھ انحصار بازرگاني با ھند را از  »شركت ھندشرقي«با » غیرقانوني«اقامت گزید، از راه دادوستد 
پوند از او جریمھ گرفتند، بھ رقابت ادامھ داد،  ١٠٠٠با آنكھ . پارلمنت گرفتھ بود ـ بھ رقابت پرداخت

و دوازده سال سمت فرمانداري مدرس را . را با خود ھمراه ساخت، بدان ملحق شد» ھندشرقي شركت«
را بھ بھاي » الماس پیت«جایي رسید كھ توانست الماس معروف بھ  ، ثروت وي بھ١٧٠١در . دار بود عھده
این . بفروشدالسلطنھ فرانسھ،  اورلئان، نایب/ پوند بھ فیلیپ د ١٣۵‘٠٠٠پوند بخرد، و بھ بھاي  ٢٠‘٠٠٠

پوند ارزش دارد ـ دلیل روشن كاھش ارزش پول ـ در میان جواھرات دولت  ۴٨٠‘٠٠٠الماس، كھ اكنون 
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تامس، با پولي كھ در ھندوستان اندوختھ بود، امالكي در . شود فرانسھ در موزة لوور نگاھداري مي
» شھر پوسیدة«را نمایندة خود  ١٧١۵تا  ١٧١٠انگلستان و یك كرسي براي خود در پارلمنت خرید، و از 

ویلیرز زناشویي كرد  رابرت با ھریت. پیت سپرد امالكش را بھ بزرگترین فرزندش رابرت. اولدسرم خواند
  . پیت دومین آنھا بود و از او صاحب ھفت فرزند گشت، كھ ویلیام

ن زیاني نبرده پنداشت سختكوشي براي روحیة دانشجویان زیانبخش است، و با آنكھ خود از آ ویلیام كھ مي
كرد، در  ھنگامي كھ در دانشگاه آكسفرد تحصیل مي. بود، بھ انضباط سخت كالج ایتن اعتراض كرد

بھ امید آنكھ در اقلیمي گرمسیر شفا خواھد یافت، قبل از اخذ . ھجدھسالگي بھ بیماري نقرس گرفتار شد
اخت؛ ولي نقرس چون صلیب رنج در دانشنامھ، دانشگاه را ترك گفت و در فرانسھ و ایتالیا بھ سیاحت پرد

با اینھمھ، وارد ارتش شد، چھار سال درآن ماند، جنگي ندید، ولي با اعتقاد . ھمة پیروزیھا با او ھمراه بود
، كسانش، با ١٧٣۵در . كند ارتش را ترك گفت بھ اینكھ جنگ مسیر تاریخ و سرنوشت ملتھا را تعیین مي

داشتند، آراي اولدسرم را براي او خریدند و، از آن پس،  اه ميآنكھ وي را بھ عنوان جواني تنگدست نگ
  . پیت دوران سیاسي خویش را در پارلمنت آغاز كرد ویلیام

پیت تواناترین سخنوري بود كھ  بزودي عقایدش را در پارلمنت بھ گوش نمایندگان رساند، زیرا ویلیام
  ت بسیار سخنباشور و حرار. پارلمنت پرجنجال انگلستان بھ خود دیده است

   

  

  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. ویلیام پیت مھین: از استودیو ریچارد برامپتن
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قدرت، برانداختن والپول، تسلط بر پارلمنت و شاه، و تغییر شكل اروپا  گفت و در راه وصول بھ مي
براي نیل بھ مقصد، از منطق، فن نمایش، نیروي . كار بست دلخواه خویش ھمة نیرو و ارادة خویش را بھ بھ

یق فردي و ملي، و پرستانھ و عال گویي، دشنام، ھجو، طعنھ، تحریك احساسات میھن تخیل، شعر گزافھ
با گذشت زمان، توانایي وي در سخنوري بدانجا رسید كھ تمام ھنر دموستن و . جست افتخار یاري مي

كند، و گاھي غرشي  گفت كھ گویي نجوا مي گاھي چنان آھستھ سخن مي. سیسرون را در خود گنجانید
و روش دموستن را دنبال كرد و ا. آورد آورد و با یك سخن دشمن را بھ زانو درمي سھمناك از سینھ برمي

حركت را روح سخنوري ساخت؛ ھر سخن او با حركتي ھمراه بود و ھر احساسي در چھرة چون بازش و 
ھا  آمد ـ توگویي كھ واژه حركت درمي گشت؛ و سرانجام، سرتاپاي او بھ اش نمایان مي ـ چشمان فرورفتھ

  . جست ري بود كھ ھمیشھ از صحنة تئاتر دوري مياو بزرگترین بازیگ. اند صورت گوشت بدن او در آمده بھ

جاھطلبي دگل شخصیتش بود و بادبانھایش؛ این جاھطلبي تمام انگلستان را دربر گرفت و . او قدیس نبود
او، كھ خویشتن را نمایندة . ناخواه، بھ فرمانروایي بر دریاھا و برتري جھاني كشانید این كشور را، خواه

ھاي والپول توجھ نداشت، داوري در اخالق حكومتھا را بھ خود  ر شاه و رشوهشناخت و بھ اوام كشور مي
گفت كھ نیرنگ، بھتان، تھدید،  اختصاص داد و برآن بود كھ امر خیر آن است كھ بھ سود دولت بینجامد؛ مي

ن باید برد، چون اینھا ھمھ ابزار سیاستمدارند، و شاھا دسیسھ، ناسپاسي، پیمانشكني، و خیانت را بھ كار مي
ھایي كھ پیشتر با تمام تعالي  شیوه مراحل پیشرفت، بھ در مورد آنھا داوري كنند، نھ واعظان، در ھمة

آمد كھ براي توضیح دادن یا عذرخواھي  كرد؛ كم پیش مي احساسات اخالقي از آنھا دفاع كرده بود پشت مي
و موفقیت او ـ كھ موفقیت انگلستان تاخت؛  از حركت بازایستد؛ با ھمة عزم و اراده بھ سوي ھدفش پیش مي

درعین حال، غرور او از . افروخت كرد و ھالة قدسي بھ گرد سرش برمي بود ـ گناھانش را تقدیس مي
دست آورد؛ او در میان  مند بود؛ پیت ننگ داشت كھ پیشرفت را بھ بھاي خفت كشیدن بھ عنصر بزرگي بھره

  .قدم و ناسازشكار، بھ ھدفھاي خود نایل آمد یتي ثابتفساد، فسادناپذیر باقي ماند و، با نیروي شخص

با ناسپاسي و پیمانشكني بھ «دیدة وي مردي بود بزدل و صلحجو و در برابر شاھي كھ  او والپول را ـ كھ بھ
چاپلوسي و » شمرد ارزش خود مي انگلستان را ایالتي از حوزة انتخابي بي«و » ھانوور دل سپرده بود
سخنور پرشور سیاست . د ـ برآن داشت كھ بھ خطر جنگ با اسپانیا تن دردھدبردگي پیشھ ساختھ بو

پوند براي  ١٠‘٠٠٠) ١٧۴۴(جنگجویانة خویش را تا آنجا پیش برد كھ داچس آو مارلبره بھ ھنگام مرگ 
وزیري  پس از آنكھ پلم بھ نخست. او ارث نھاد؛ زیرا سرا عشق بھ جنگ را از ھمسرش بھ ارث برده بود

شاه خواست پیت را بھ وزارت جنگ بگمارد؛ شاه، كھ بر پیت خشمگین بود، این درخواست را  رسید، از
  او مردي است بسیار درست و . پیت از ھمة ما الیقتر و تواناتر است«: پلم پافشاري كرد و گفت. رد كرد

داري ایرلند  بھ نیابت خزانھ ١٧۴۶شاه سرانجام درخواست پلم را پذیرفت و پیت را در » .شایان احترام
این مقام در انگلستان آن روز . گماشت، و چندي بعد مسئولیت پرداخت بودجة نیروھاي نظامي را بدو سپرد

اي را كھ پارلمنت براي كمك بھ شاھزادگان و  مسئول پرداخت، نیم درصد بودجھ. وسیلة تحصیل ثروت بود
نده را، كھ مقدارش متغیر بود و داد، و بازما كرد بھ خویشتن اختصاص مي امیران خارجي تصویب مي

پیت جز حقوق قانوني خویش پولي . داد بایست بھ نظامیان داده شود، بھ سود خود با بھره وام مي مي
. برداشت نكرد؛ چون شارل امانوئل اول، شاه ساردني، بھ اصرار خواست پاداشي بھ او دھد، پیت نپذیرفت

عادي تلقي كرده بود، درستي خارق العادة پیت را ستود و بھ  انگستان، كھ سالیان دراز این گونھ درآمدھا را
  . نمودند، گوش فرا داد پیشنھادھاي او، كھ انگلستان را برجھان مسلط مي

. ، فرانسھ و انگلستان، بي آنكھ بھ ھم اعالم جنگ داده باشند، در آمریكا دشمني آغاز كردند١٧۵۵در ژوئن 
در ماه مھ ھمان سال، فرانسھ و اتریش پیماني دفاعي . پروس بست، انگلستان پیماني با ١٧۵۶در ژانویة 

كھ نقشة اروپا را تا  -در ماه نوامبر، پیت، در مقام وزیر امورخارجة انگلستان، در جنگ ھفتسالھ . بستند
  .سخنگو و بازوي كشور خویش شد –انقالب فرانسھ مشخص و معین نمود 
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   فصل چھارم

  

  دین و فلسفھ

I  - وضع دین  

نابودي فئودالیسم كھن، و نابودي : داستان اروپاي باختري در قرن ھجدھم داراي دو ماجراي اصلي بود
دین و دولت آنچنان بھ ھم پیوستھ . قریب الوقوع مسیحیت، كھ پشتیبان روحي و اجتماعي نظام فئودالیسم بود

  .كرد بودند كھ سقوط یكي، دیگري را نیز بھ ھمان سرنوشت گرفتار مي

در عرصة . جنبة این دگرگوني بزرگ در انگلستان زودتر از كشورھاي دیگر اروپا آغاز شدندھر دو 
سال بعد بود كھ اشرافیت  ١۴٧انگلستان پیش درآمد انقالب فرانسھ در  ١۶۴٩- ١۶۴٢سیاست، جنگ 

كھ در قلمرو دین، خداپرستان انگلستان، نیم قرن زودتر از آن. فئودالي را برانداخت و شاھي را سربرید
ھابز یك قرن زودتر از  ولتر در فرانسھ بھ مسحیت بتازد، مسیحیت را بھ باد حملھ گرفتند؛ ماده گرایي 

، و مقالة دربارة )١٧٣٩(گرایي المتري پا بھ جھان نھاد؛ رسالھ دربارة طبیعت انسان، اثرھیوم  ماده
 FACE="Traditionalاو زودتر از آنكھ فیلسوفان فرانسھ در ) ١٧۴٨(معجزات 
Arabic"<ولتر پیش از آنكھ بھ انگلستان برود، . بھ مسیحیت بتازند نوشتھ شدند) ١٧۵١(المعارف  دایرة

زیست، آموختھ بود؛ ولي آنچھ در  شكایت خود را بعضًا از بالینگبروك، تبعیدي انگلیسي كھ در فرانسھ مي
در انگلستان دید . انداختدید، وي را بھ شگفتي ) ١٧٢٨- ١٧٢۶( طول اقامت سھ سالة خود در انگلستان 

ھاي سست و بیجان  كھ دین رسمي رو بھ سستي نھاده، آیین كاتولیك خوارگشتھ، و آیین پروتستان بھ فرقھ
 - اند منشعب شده است؛ و خداپرستان نیز ھمة اصول مسیحیت را، جز اعتقاد آن بھ خدا، بھ باد حملھ گرفتھ

گویند كھ  در فرانسھ مي«: ولتر گفت . ر فرانسھ آغاز شددقیقًا ھمان پیكاري كھ چندي بعد بھ دست ولتر د
  » .گویند كھ بسیار دیندارم من تقریبًا بیدینم، ولي در انگلستان مي

  در انگلستان اثري از دین «: گفتھ بود ١٧٣١مونتسكیو ھنگام دیدار خود از انگلستان در 

گویي بیازماید؛  طبع خود را در اغراقخواستھ است كھ  البتھ مونتسكیو در اینجا مي» .خورد بھ چشم نمي
ولي . كردند گذاري مي چرا كھ در ھمان ھنگام، جان و چارلز وزلي جنبش متودیسم را در آكسفرد پایھ

گشت، و در میان این اجماعات، بھ گفتة  مونتسكیو، كھ خود را از اشراف بود، در میان نجبا واھل قلم مي
نماید؛ پس ببینیم  این نیز گزاف مي» .خندیدند آمد، ھمھ مي ھرگاه كھ سخن از دین بھ میان مي«او، 

  : لردھاروي، كھ با ھمة زنان و مردان طبقھ ممتاز آشنایي داشت، در این باره چھ گفتھ است

درانگلستان، چنان بي اعتبار شده است كھ مردمي كھ داراي نام و ) ١٧٢٨(این افسانة مسیحیت، اكنون 
حتي زناني . ن اندازه شرم دارند كھ در گذشتھ از مسیحي نبودن شرم داشتندمقامند از مسیحي بودن بھ ھما
كوشند بھ مردم بفھمانند كھ از تعصبات و نظرتنگیھاي مسیحي  بالند مي كھ بھ فھم و دانش خویش مي

  .بیزارند

گار ھاي ناساز فرقھ» نشئة«در نزد این طبقات ممتاز و اذھان برجستھ، دین جز رخوت جامعة انگلیكان یا 
با حضور خدا در درون  –» اعتقاد بیھوده بھ الھام دروني«مفھومي نداشت؛ و این نشئھ را دكتر جانسن 

كلیساي رسمي انگلستان، با پشتیباني از خاندان استوارت علیھ شاھان ھانوور و . خوانده است -انسان
م دولت شده بود و روحانیان آن این كلیسا اكنون تسلی. ویگھاي فاتح، آبرو و نفوذ خود را از دست داده بود
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كشیش روستایي آماج مطلوب ھجویات یا ریشخندھاي عامیانھ بود؛ ولي . نانخوار حقیر طبقة حاكم بودند
امتیازات طبقاتي در كلیسا نیز حاكم بودند؛ . گذارد فیلدینگ بھ محسنات استثنایي كشیش آدمز احترام مي
نشستند، نیمكتھاي بازرگانان در پشت نیمكتھاي  ود ميتوانگران در صدر كلیسا بر نیمكتھاي مخصوص خ

ایستادند؛ در پایان مجلس، مردم بي  نشستند و یا برپا مي آنان جا داشتند؛ و مردم عادي در عقب كلیسا مي
دربرخي از كلیساھاي . ماندند تا فرادستان آنھا، با وقار و شكوه، كلیسا را ترك گویند حركت برجاي خود مي

یافت، اعضاي كالھگیس بھ سر، جایگاه خود را قفل  ارة تھیدستان در كلیسا فزوني ميلندن، چون شم
  . رفتند تا ھواي تازه استنشاق كنند كردند، و با شتاب از كلیسا بیرون مي مي

برخي ازاسقفان انگلیكان، چون باتلر، باركلي، و واربرتن، مرداني دانشمند بودند و دو تن از آنان سیرتي 
ھاي دربار بھ  ولي بسیاري از كشیشان براي پیمودن مراتب كلیسایي با شكاكان و معشوقھ نیك داشتند؛

. رساندند ھاي كلیسایي را بھ مصرف عیاشي و تجمل خود مي سیاستبازي مشغول بودند و درآمد حوزه
. دادپوند رشوه  ٩٠٠٠اسقف ادوارد چاندلر، براي آنكھ از اسقفي لیچفیلد بھ اسقفي دارم برسد، : گویند

در كمال «ویلیس، اسقف وینچستر، پاتر، اسقف اعظم كنتربري و گیبسن و شرالك، اسقفان لندن، 
ثكري ھیچ . پوند دارایي از خود بھ جا نھادند ١٠٠‘٠٠٠مردند، و برخي از آنان تا » شرمندگي، توانگر

  . تحمل این روحانیان را نداشت

پوند بھ یك روحاني  ۵٠٠٠وزة اسقفي را بھ بھاي یك ح] معشوقة جورج دوم[ام كھ لیدي یارمث  خوانده
  آیا او تنھا نخست كشیش زمان خود بود كھ با چنین دستھایي . ... فروخت

نگرم، خش خش رداي  آورد؟ چون دزدانھ بھ نمازخانة سنت جیمز جورج دوم مي مراسم تقدیس بھ جا مي
ھاي پر از زر را  روند و كیسھ باال ميھاي پشتي آپارتمان زنان دربار  شنوم كھ از پلھ كشیشاني را مي
بینم كھ بھ آلماني باشاه سالخورده مشغول گفتگو و  افكنند؛ در ھمان ھنگام، روحانیي را مي بردامان آنان مي

كشد كھ روحاني  شاه، كھ در نمازخانة سلطنتي نشستھ است، آنچنان بھ صداي بلند خمیازه مي. وراجي است
بیند كھ بھ  ھاي اسقفي را مي زیرا نگھبان دین و ایمان و بخشنده حوزه... ؛ آورد از سر منبر فریاد بر مي

  .سخن او بي اعتناست

كلیساي رسمي انگلستان، چون مردم آن روزگار، دربارة االھیات گوناگون و شعایر دیني متفاوت رواداري 
پاپي، و  لیتوژري،الوني، بااعتقاد نامة ك«بھ دیدة پیت، كلیساي انگلستان كلیسایي بود . بي اندازه داشت

بھ زبان دیگر، نظریة تقدیر ازلي عقیدة رسمي كلیسا، و مناسك آن برداشت نیمبندي » روحانیت آرمینیوسي
ن انگلیكان اجازه داده بود تا دترمینیسم از مناسك كلیساي كاتولیك رومي بود؛ ولي روح رواداري بھ كشیشا

كالون را دور اندازند و تعلیمات بدعتگذارانة آرمینیوس ھلندي را، كھ مبتني بر ارادة آزاد و ) جبرگرایي(
ھاي ھیوم، كھ انگلستان  بدعتھایي چون اندیشھ. باسستي ایمان، رواداري نیروگرفت. اختیار بود، اتخاذ كنند

نمود كھ بررود اندیشة انگلیسیان نمایان شده  انداخت، اكنون خیزاب ناچیزي مي ميقرن ھفدھم را بھ وحشت 
از ھر كشوري در جھان بھ مسایل دیني بي اعتناتر «بھ گفتھ خود ھیوم، انگلستان در این ھنگام . باشد
  ».بود

اي ھر بار غیبت قانون انگلستان بھ جا آوردن آیین نیایش انگلیكان را برھمة انگلیسیان واجب شناختھ، و بر
از كلیسا در روز یكشنبھ یك شیلینگ جریمھ تعیین كرده بود؛ كساني كھ غایبان از كلیسا را در خانة خود جا 

پوند در ماه جریمھ تعیین كرده بود؛ ولي این قانونھا  ٢٠شدند كھ قانون براي آن  دادند مرتكب گناھي مي مي
ھ عمال، از حق برپا داشتن مراسم عبادي محروم بودند، و كاتولیكھا قانونًا، ولي ن. شدند بندرت اجرا مي

قانون . داشت كیفرزندان ابد پیش بیني شده بود براي ھر كشیش كاتولیك كھ آیین نیایش دیني بر پا مي
كرد و ھر پدر و مادر كاتولیك كھ فرزند خود  مشابھي حق دایر ساختن آموزشگاه را از كاتولیكھا سلب مي

تنھا، . پوند جریمھ ملزم بودند ١٠٠موزشگاه كاتولیك بھ خارج گسیل دارد بھ پرداخت را براي تحصیل در آ
داشتند  ، و اعالم مي)شناختند شاه انگلستان را رھبر كلیسا مي(كردند  انگلیسیاني كھ سوگند وفاداري یاد مي

ھر فرد . ودندكھ بھ نظریة قلب ماھیت اعتقاد ندارند، از حق خریدن یا بھ ارث بردن زمین برخوردار ب
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كرد، از حق اشتغال بھ خدمات كشوري و لشكري، از  كاتولیكي، كھ از یادكردن این سوگند خودداري مي
چنین . شد كیلومتري محروم مي ١۶اشتغال بھ وكالت، از حمایت قانون، و از حق اقامت در لندن تا شعاع 

  كاتولیكي ھر آن ممكن بود از انگلستان رانده شود، و در 

با این وصف، كاتولیكھاي انگلستان در زمان سلطنت جورج . زگشت، بھ كیفر مرگ محكوم شودصورت با
ھا و  دادند و در خانھ اول و جورج دوم عمال ایمان و دارایي خویش را بھ فرزندانشان انتقال مي

توجھ  داشتند؛ بسیاري ازكاتولیكھا سوگندھاي ضروري را، بدون ھاي خود آیینھاي دیني برپا مي نمازخانھ
  . ذھني بھ مفھوم آنھا، یادكردند

ھاي منفصل از كلیساي رسمي انگلستان پیوستھ  تقریبًا ھمھ پروتستانھاي پرشور انگلیسي اكنون بھ فرقھ
: ساخت عبارت بودند از  و خشنود مي. داشت ھا، كھ كثرت آنھا ولتر را بھ خنده وامي این فرقھ. بودند

ھا، باتیستھا، پیروان نظام آزادي كلیساھاي محلي، كویكرھا، و ، پرسبیتری)پیرایشگران(استقاللیان 
پرسبیتریھا، كھ دستشان از قدرت سیاسي كوتاه شده بود، ھواخواه ). پیروان اونیتاریا نیسم(سوكینوسیان 

گرفتند، و بسیاري در نھان با اعتقاد بھ وجود  رواداري بودند؛ آنان اعتقاد بھ تقدیر ازلي را دیگر جدي نمي
رأي موافق در برابر  ٧٣انجمني از كشیشان پرسبیتري با  ١٧١٩در . كردند اني عیسي دل خوش ميانس
تعداد . رأي مخالف اعتقاد اصیل آیین بھ تثلیث را از شرایط صالحیت نامزادن مقام كشیشي حذف كرد ۶٩

د، بیشتر با رفتن و ثروت كویكرھا رو بھ فزوني بود؛ اینان ھر چھ بیشتر از مدارج اجتماعي باال مي
تمایل بھ افسردگي بھ ھمة ناسازگاران، حتي در میان . یافتند ھاي زندگي و گناھان بشر سازگاري مي شیوه

طبقات متمكن، سرایت كرده بود؛ در جایي كھ طبقات باال در روز یكشنبھ را روز سرور و خوشي ساختھ 
یكشنبھ را، چون پیرایشگران،  –تھ بودند كھ ناسازگاران بیشتر از میان آنان برخاس –بودند، طبقات متوسط 

بھ یك مجمع دیني . در میان این طبقھ، افراد خانواده پس از خواندن ادعیة بامدادي. شمردند مي» روزعزا«
انجامید، پس از بازگشت بھ خانھ، پدر براي زن و  رفتند كھ مناسك آن معموال دو ساعت بھ طول مي مي

خواند،  نشستند كتاب مقدس یا كتابھاي دیني دیگر مي ي بالش ميفرزندانش، كھ بركف برھنة اطاق رو
رفتند، بار دیگر بھ سخنان  ھا، پس از نیمروز و شامگاه، بار دیگر بھ مجامع دیني مي معموال ھمة خانواده

. ساختند خواندند، و خویشتن را بھ خواندن سرودھاي دیني سرگرم مي دادند، با ھم دعا مي واعظ گوش مي
از مردم انگلستان خواندن آوازھاي غیردیني، ورقبازي، و بھ طور كلي ھر تفریح و خوشگذراني  این دستھ

كردند و، از این رو، راھزنان  مردم در روز سبت از سفر پرھیز مي. شمرند را در روز یكشنبھ ناپسند مي
  . اي یك روز بیاسایند یافتند كھ ھفتھ مجالي مي

  ولتر وضع دیني انگلستان را براي ھموطنان فرانسوي خود، كھ ھنوز بھ آزادي و رواداري دیني خو نكرده
  : بودند، این گونھ بازگو كرده است

كنند كھ گویي ھمگي  یھودي، مسلمان، و مسیحي چنان با ھم دادوستد مي... بورس شاھي لندن را بنگرید 
خوانند؛ در این جا پرسبیتري بھ آنا باتیست اعتماد  یدین نميیك دین دارند، و كسي را جز ورشكستگان ب

روند و برخي راه  اجتماع آزاد، برخي از آنان بھ كنیسھ مي... در پایان این . بندد و اھل كلیسا بھ كویكر مي
گیرد؛  این یكي از ظرف بزرگي، تحت نام پدر، پسر، و روح القدس، تعمید مي. گیرند میكده را در پیش مي

  یكي براي  و آن

] كویكرھا[دیگران . فھمد خواند كھ خود معني آنھارا نمي فرزندش،كھ ختنھ شده، اورادي بھ زبان عبري مي
  .ایستند؛ ھمگي خشنودند گردند و كاله بھ سر بھ انتظار الھام آفریدگار برپا مي بھ كلیساي خویش باز مي

گرایید؛ ھر  ، دولت بھ گمان بسیاربھ استبداد ميشد ھر گاه تنھا یك دین در انگلستان از آزادي برخوردار مي
دریدند، ولي از بركت آزادي و كثرت ادیان، مردم  گاه دو دین وجود داشت، مردم گلوي یكدیگر را مي

  .بردند بخوشي و آرامش در كنار یكدیگر بھ سر مي
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II - پیكار خداپرستان  

ھمراھي كلیسا با : سیحي دست بھ ھم دادند عوامل بسیاري در انگلستان براي متزلزل ساختن اعتقاد نامة م
ھاي  ترقي و تنزل احزاب سیاسي، فزوني ثروت و دلبستگي طبقات باال بھ لذت و شادي، آشنایي با اندیشھ

بیگانگان در خالل گسترش بازرگاني و جھانگردي، آشنایي روزافزون با ادیان و مردم غیرمسیحي، 
یكدیگر، پیشرفت علوم، اعتقاد رو بھ تزاید مردم بھ علتھاي طبیعي ھاي مسیحي و انتقاد آنھا از  فزوني فرقھ

و قوانین ثابت، بررسي تاریخي و انتقادي كتاب مقدس، واردكردن یا ترجمة كتابھاي دورانساز آن عصر 
، رھایي مطبوعات از سانسور )اسپینوزا(و رسالة االھیات و سیاست ) بل(چون فرھنگ تاریخي و انتقادي 

فزوني اعتبار عقل، كوششھاي تازة فیلسوفاني چون بیكن، ھابز، و الك براي تبیین طبیعي  ،)١۶٩۴(دولت 
پیكار خداپرستان كھ ھمة مسیحیت را،  –اگر بسیاري از این عوامل را خالصھ كنیم  –جھان و انسان، و 

  .جز اعتقاد آن بھ خدا و بقاي روح، آماج حمالت خود ساختھ بودند

با انتشار دربارة حقیقت، اثر لرد ھربرت آو چربري، آغاز شده بود، در  ١۶٢۴جنبش خداپرستان، كھ در 
قرن ھفدھم و اوایل قرن ھجدم بھ دست چارلز بالنت، جان تولند، و آنتوني كالینز گسترش یافت؛ اكنون 

كساني چون ویستن، و ولستن، تیندل، میدلتن، چاب، انت، و با لینگبروك این جنبش را با ھم رھبري 
ویلیام ویستن، جانشین نیوتن و استاد ریاضي دانشگاه كیمبریج، چون بھ عقیدة تثلیث بھ دیدة . ندكرد مي

از آریانیسم ) ١٧١٢(؛ وي در رسالة احیاي مسیحیت ابتدایي )١٧١٠( نگریست، از كاربركنار شد تردید مي
زماني كھ . نشده استاي بھ مسیح  خود دفاع كرد، و كوشید ثابت كند كھ در پیشگوییھاي عھد قدیم اشاره

مدافعان مسیحیت استدالل برمبناي پیشگویي را رھا كردند و الوھیت مسیح را برپایة معجزات نقل شده در 
بھ ) ١٧٣٠-١٧٢٧(عھد جدید استوار كردند، تامس و ولستن درشش گفتار پیرامون معجزات منجي ما 

» .این بیباكي بھ مسیحیت نتاختھ است ھیچ مسیحیي تاكنون بھ«: ولتر گفت. معجزات منتسب بھ مسیح تاخت
  اي از معجزات منتسب بھ عیسي  و ولستن استدالل كرد كھ پاره

اي از گوسفندان پشم  ھر گاه عیسي گلھ: پرسد مي .باشددرخت انجیري را براي بارنیاوردن نفرین كرده 
نمودند؟  كرد، اینان با او چگونھ رفتار مي نابود مي جرجسیان،فروشان انگلستان را، چون گرازان سرزمین 

، زیرا قانون انگلستان براي این جرم كیفر مرگ تعیین كرده »كشیدند وي را بھ دار مي«آنان : دھد پاسخ مي
و ولستن عقیده داشت كھ داستان قیام پس از مرگ مسیح را حواریون او براي فریب دادن مردم با . است

در ھمة گفتارھا ادعا كرده بود كھ با وجود انكار اصالت معجزات، . اي برساختھ بودند نیرنگ زیركانھ
ولي ھریك از گفتارھا را بھ اسقفي اھدا . »چون صخره، پا برجا و استواراست«قاد او بھ مسیح، ایمان و اعت

كرد و خودبیني و آزمندي اسقفان را چنان بھ باد دشنام گرفت كھ آنھا علیھ افتراھا و كفرگویي او 
كوم كرد و، پوند جریمھ مح ١٠٠دادگاه وي را بھ پرداخت ). ١٧٢٩(دادخواستي بھ دادگاه تسلیم كردند 

چون و ولستن نتوانست این پول را فراھم سازد، . اي خواست براي تضمین خوش رفتاري اودر آینده، وثیقھ
تردید  بي. یك سوم پول را ولتر پرداخت، باقي تھیھ شد، و ولستن از زندان آزاد گشت. روانة زندان شد

نسخھ از آن بھ فروش  ۶٠‘٠٠٠دادرسي و ولستن موجب اشتھار گفتارھاي وي شد، در عرض چند سال 
گوید روزي كھ وي در میدان سنت  ، مي)١٧٣٣(نویسندة گمنامي، كھ زندگي وولستن را نوشتھ است . رسید

  رفت، جورج راه مي

آقاي «اي رذل پیر، ھنوز بھ دارت نیاویختھ اند؟ «: ... زن جوان و شوخ و شنگي او را دید و از او پرسید 
زن جواب » ام؟ شناسم؛ لطفًا بگویید چھ بدي بھ شما كرده زنین، من شما را نميخانم نا«: وولستن پاسخ داد 

ام  اي؛ اگر بھ خاطر منجي عزیزم نبود، چھ بر سرروح پر گناه بیچاره علیھ منجي من مطالبي نوشتھ«: داد
  ».آخر منجي من بھ خاطر گناھكاران شریري چون من مرد –آمد؟  مي

. كالج دانشگاه آكسفرد بود، تبلیغات خداپرستان را بھ اوج شدت رساند مثیو تیندل، كھ آموزگار آل سولز
وي، پس از آنكھ عمري را بھ عزت و آرامش بھ سرآورد و در این مدت چند بار بھ آیین كاتولیك گروید و 
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رسد،  از آن برید، در ھفتاد و سھ سالگي جلد اول اثر خود را، بھ نام قدمت مسیحیت بھ آغاز خلقت مي
دستنویس جلد دوم این كتاب، سھ سال بعد، پس از مرگ تیندل، بھ دست اسقفي افتاد ). ١٧٠٣(نمود منتشر 

نفر درصدد برآمدند بدان پاسخ گویند؛  ١۵٠توان دریافت كھ  اثر شگرف این كتاب از اینجا مي. و نابود شد
  اسقف باتلر، و توان از قیاس دین با جریان طبیعت  در میان پاسخھایي كھ بھ تیندل داده شد، مي

چرا باید خداوند وحي خود را بھ : پرسید مي. تیندل اوھام االھیات مسیحي را با بیرحمي بھ باد انتقاد گرفت
سال در انحصار خود نگاه دارند؟  ۴٠٠٠قوم كوچكي چون یھودیان داده باشد و روا دارد كھ این وحي را 

سال  ١٧٠٠رستاده باشد و این وحي، پس از چرا باید فرزند خویش را با وحیي دیگر نزد ھمان قوم ف
ھاي خام  ھمچنان در انحصار اقلیت كوچكي از مردم جھان مانده باشد؟ این چگونھ خدایي است كھ این شیوه

گرفت؟ این چھ خداي ستمگري بود كھ آدم و حوا را براي پژوھش  را با چنین نتایج كند و ناكافي بھ كار مي
قاب آنان را بھ گناه زاده شدن مجازات كرد؟گویند كھ الطایالت كتاب دانش كیفر داد و، سپس، ھمة اع

اما چھ سخن . مقدس معلول این است كھ خدا خواستھ است كالم خود را با زبان و اندیشة بشر سازگار سازد
 چرا او حقیقت ساده را بھ زباني كھ براي بشر قابل فھم باشد با او در میان ننھاده است؟ چرا او! اي بیھوده

بھ جاي آنكھ مستقیمًا با روح ھركس سخن گوید كشیشان را واسطھ ساختھ است؟ چرا روا داشتھ است دیني 
گري قرار دھند؟ چرا، پس  را كھ بھ وحي ممتاز كرده است وسیلة تعقیب و آزار، وحشت آفریني، و ستیزه

، چگونھ است كھ پس از از گذشت قرنھا از رواج دین، نتوانستھ است اخالق بشر را بھبود بخشد؟ و تازه
خوتراز بت پرستان ساختھ است؟ آیا اصول اخالقي كنفوسیوس و  این مدت آنان را سنگدلتر و درنده

سیسرون بھتر از اصول اخالقي مسیحیت نیست؛ وحي راستین در خود طبیعت و در خرد خداداد انسان بھ 
خدایي كھ نیوتن بھ . كار ساختروشني تجسم یافتھ است؛ خداي واقعي ھمان خدایي است كھ نیوتن آش

انگیزي است كھ باقانون ثابت خویش شكوھمندانھ در حركت است؛ و كمال  ماشناساند طراح جھان شگفت 
ھركسي تمایالت طبیعي خویش را آنچنان منظم «. اخالقي بشر عبارت است از ھماھنگي عقل او با طبیعت

كھ كال خوشبختي اورا تشكیل (لذتھاي حواس كند كھ ھر چھ بیشتر در جھت كاربرد عقل، تندرستي، و 
تواند اطمینان یابد كھ از خواست آفرینندة خویش سرپیچي نكرده است؛ زیرا  گام بردارد مي) دھند مي

راند از موجودات داراي شعور خویش  آفریدگاري كھ برھمة موجودات، مطابق طبیعت آنھا، فرمان مي
این است اخالق راستین، و این است » .خویش رفتار كنند انتظاري جز این ندارد كھ بھ مقتضاي طبیعت

  . »رسد بھ آغاز خلقت مي«مسیحیت واقعي كھ قدمت آن 

وي پس از بھ پایان رسانیدن تحصیالت خویش در كالج . كونیرز میدلتن حملھ را از جھت تاریخي ادامھ داد
ھ معتقدات مسیحیان را آماج حمالت در ھمان ھنگام ك. ترینیتي دانشگاه كیمبریج، وارد مراتب روحانیت شد

اي از آثار او در شمار  پاره. آورد پي در پي خویش ساختھ بود، فرایض ظاھري مسیحیت را بھ جاي مي
، با آنكھ بیشتر مضامین آن از پیشینیان گرفتھ )١٧۴١(بھترین آثار منثور آن روزگارند، و زندگي سیسرون 

بھ انگلستان، ھمكاران ) ١٧٢٩(ھایي از رم  او با فرستادن نامھ. انگیزي است شده، ھنوز زندگینامة تحسین
ھا، كوشیده است ثابت كند كھ بسیاري از آیینھا و  میدلتن، در این نامھ. روحاني خویش را خشنود ساخت

  اعتقادات كلیساي

سوزاندن كندر، آب مقدس، بزرگداشت آثار منتسب بھ قدسیان، باور معجزات، نذركردن و  - كاتولیك رومي
بھ جاي پونتیفكس ماكسیموس روزگار ) پاپ(افروختن شمع در برابر زیارتگاھھا، و نشاندن پونتیفكس رم 

یدلتن را ستود، ولي بزودي ھاي م انگلستان پروتستان نامھ. اند از عصر شرك بھ مسیحیت راه یافتھ –باستان 
دریافت كھ استداللھاي تاریخي او، بھ ھمان اندازه كھ براي االھیات كاتولیك زیانبخشند، بھ االھیات 

  . رسانند پروتستان نیز زیان مي

چون دنیل واترلند در پاسخ بھ حمالت تیندل خواست از حقیقت و وحي كتاب مقدس دفاع كند، میدلتن در 
ھاي كتاب مقدس بھ  بھ روحانیان پروتستان ھشدار داد كھ تلقي ھمة افسانھ) ١٧٣١(واترلند اي بھ دكتر   نامھ

ھا را از اعتبار  عنوان واقعیت تاریخي در حكم خودكشي است؛پیشرفت دانش بشر، دیریا زود، این افسانھ
. ني كنندخواھد انداخت و مدافعان مسیحیت ناگزیر خواھند شد كھ شرمگین بھ سنگر پایینتري عقب نشی
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او . نمود سپس، میدلتن بھ استداللي روي آورد كھ اثر بررسیھاي تاریخي را در ایمان دیني وي خنثا مي
گفت، حتي اگر االھیات مسیحي باورنكردني باشد، شارمند نیك سرشت از مسیحیت و دستگاه دیني مسیحي 

  .ریت پنھان در وجود بشرندپشتیباني خواھد كرد، زیرا این دو ضامن نظم اجتماع، و بازدارندة برب

شود در طول  سرانجام، میدلتن مھمترین اثر خویش، بررسي آزاد نیروھاي اعجاز آسایي كھ تصور مي
این اثر را، ھیوم بعدھا از ).١٧۴٨(اند، را منتشر نمود  اعصار متوالي در كلیساي مسیحي وجود داشتھ

بحث خویش را با اذعان بھ درستي و اعتبار میدلتن . ، برتر خواند)١٧۴٨(رسالة خود، دربارة معجزات 
كند؛  آغاز مي - نسخة مورد پذیرش كلیسا –معجزات منتسب بھ مسیح و حواریون او در كتاب عھد جدید 

گوید بر آن است كھ تنھا بیھودگي و بیپایگي معجزاتي را كھ پس از قرن اول بھ آبا، قدیسان، و شھیدان  مي
نویسد كھ تنھا یادآوري این معجزات براي اثبات مھمل بودن آنھا  مي. ازداند آشكار س كلیسا نسبت داده شده

گوید كھ برخي از آباي كلیسا با علم بھ بیپایگي این معجزات، درستي آنھا را تأیید  مي. كند كفایت مي
FACE="Traditional Arabic"<اند؛ وي براي اثبات مدعاي خویش، سخن موسھایم، تاریخنویس  كرده

ھاي بزرگترین و مقدسترین   آنان كھ با اندك دقتي نوشتھ«: آورد؛ موسھایم گفتھ است شاھد مي روحاني، را
اند كھ ھمة اینھا، بدون استثناء، بھ اقتضاي مصالح  اند متوجھ شده عالمان االھي قرن چھارم را بررسي كرده

  ».اند دین، براي فریب دادن مردم، نوشتھ شده

نویسنده فراموش كرد كھ خود او ھم فریبكاري رندانھ و نامشخص را  .كتاب میدلتن خالي از نقض نبود
، و »بیرون راندن شیطان«ھایي چون  براي حفظ مسیحیت تجویز كرده، و ظاھرًا از یاد برده است كھ پدیده

ممكن است معلول توھم یا تلفیق بوده، و بھ دیدة  آنتونیوس،یا شنیدن صداي شیطان از پشت در توسط قدیس 
  اند چون  كساني كھ با صداقت آنھا را نقل كرده

بھ ھر جھت، تأثیر بررسي آزاد براي از اعتبار انداختن معجزات عھدقدیم، و . گر شده باشند معجزه جلوه
دشمنان كاتولیك میدلتن راست . استفاده قرار گرفت سپس براي اثبات بیپایگي معجزات عھد جدید، مورد

شاید میدلتن . گفتھ بودند كھ سخنان او سرانجام زیربناي فوق طبیعي مسیحیت را سست خواھد كرد
  . ولي او مناصب روحاني را تا پایان عمر حفظ كرد. منظوري جز این نداشت

. ماند و بھ ھمة آنان سرایت كردگروش بالینگبروك بھ خداپرستي چون رازي در میان اشراف باقي 
ھایي كھ در زمان حیاتش از انتشار آنھا خودداري كرد ھمة فیلسوفان را، جز بیكن و  بالینگبروك در نوشتھ

افالطون را پدر االھیات دروغپرداز، بولس حواري را . ھاي اھانت آمیز خود قرارداد الك، آماج حملھ
دیوانگان «عالمان مابعدالطبیعھ را . خواند» ي با سخنان واھيحقھ باز«خیالپرداز متعصب، و الیبنیتز را 

عھد قدیم . وصف كرد» دیوانگان بي مغز«، و ھمة كساني را كھ بھ جدایي تن از روان عقیده داشتند »دانا
كرد كھ بھ خدا معتقد است، ولي دیگر  ادعا مي. را، بھ عنوان مشتي یاوه و سخن دروغ، مسخره كرد

از «: گفت  مي. اعتقاد داشت كھ تمام دانش بشر نسبي و نامطمئن است. ا قبول نداشتمعتقدات مسیحیان ر
در دین، سیاست، و فلسفھ، باید ھمة چیزھاي وضع شده را با چشم بي اعتمادي . ... اعتقاد باید دوري جست

كھ جوامع گفت  او اعتقاد بھ پیشرفت را نیز، كھ آخرین تسالي شكاكان است، پشت سر نھاد؛ مي» .بنگریم 
  ».از كون بھ فساد، و از فساد بھ كون در حركتند«بشري، در طي حركات دوراني خویش، 

ملك خانوادگیش را در بترسي بھ ارث برد؛ پس فرانسھ را ترك گفت تا باقي عمر را  ١٧۴۴بالینگبروك در 
تاه شد و خلقش پس از آنكھ دستش از قدرت كو. در ملك خویش با بیماري و نومیدي دست و پنجھ نرم كند

وي را یكباره بھ مسائل بشري ) ١٧۵٠(مرگ دومین ھمسرش . بھ تندي گرایید، دوستانش وي را ترك گفتند
گذرد، بیشتر در این دنیا تنھا  ھرسال كھ مي«: شود بیعالقھ ساخت؛ مكافات خودپرستي با این گفتھ معلوم مي

اش را چون آدمي خداترس تنظیم كرد، ولي  وصیتنامھ. بھ بیماري سرطان گرفتار شد ١٧۵١در » .شوم مي
پس از آنكھ شش ماه را با درد و رنج سپري كرد، بي . اجازه نداد ھیچ روحانیي بھ بالین وي آورده شود

در ھمان زمان، . دسامبر چشم از جھان فرو بست ١٢آنكھ بھ آیندة خود یا دیگر مردم امیدوار باشد، در 
  .شد ي است، از میان زوال اعتقاد دیني، پدیدار ميبدبیني، كھ بیماري پنھان بشر امروز
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III  - تكذیب دینداران  

مدافعان مسیحیت در برابر حمالت خداپرستان تن بھ تسلیم شكست ندادند؛برعكس، با ھمان حرارت، وسعت 
  دانش، و سبك، و سخنان زھرآگین تیندل، میدلتن، و بالینگبروك بھ 

ي چون چاندلر و نیوتن، اسقفان لیچفیلد و لندن، از استداللھاي پیش پا مدافعان ناتوان. جنگ با آنان پرداختند
اي یاري جستند و گفتند كھ یھودیان در آستانة ظھور عیسي با بیتابي چشم بھ راه مسیحا بودند، و  افتاده

 بسیاري از پیشگوییھاي پیامبران یھود در زندگي عیسي بھ حقیقت پیوستھ اند؛ یا چون شرالك، اسقف لندن،
شرالك و . و پیرس، اسقف راچیستر، براي اثبات قیام پس از مرگ مسیح دالیل بیشماري گرد آوردند

كردند كھ براي اثبات درستي معجزات مسیح دالیل بسیاري وجود دارند كھ براي نشان  دیگران اصرار مي
ب و معلومات ما گفت نپذیرفتن رویدادھایي كھ با تجار شرالك مي. دادن الوھیت مسیح و مسیحیت كافیند

بر این اساس، . ناسازگارند، ولي درستي آنھا تأیید شده و بھ ثبوت رسیده است، كار مخاطره آمیزي است
توانند جز آني  تصور اینكھ واقعیات نمي. كردند ساكنان سرزمینھاي گرمسیر واقعیت وجود یخ را رد مي

آید  و شعور ماست؛ و نتیجھ اي كھ بھ دست ميایم در حكم انكار توانایي ھوش  باشند كھ ما دیده یا آزموده
ثمرة پیشداوري و تعصب است، نھ عقل و درایت با وجود تجارب وسیع ولي در واقع محدود خودمان، ما 

شگفتیھاي بسیاري را بھ . تواند زنده شود و از گور برخیزد توانیم با قطعیت بگوییم كھ انسان مرده نمي نمي
  !گنجیدند و اكنون از واقعیات زندگي ما شده اند انسان نمي یاد آورید كھ روزي در اندیشة

آثاري در فلسفھ برجاي نھاده بود، با فرستادن آلكیفرون، یا خرده  ١٧١٣تا  ١٧٠٩جورج باركلي، كھ از 
این دیالوگ از اندیشھ اي جسورانھ و سبكي . از رود آیلند سھم خود را در مباحثھ ادا كرد) ١٧٣٣(فیلسوف 

كند كھ از رواداري  آلكیفرون، در این كتاب، خویشتن را مرد آزاد اندیشي توصیف مي. رخشدد با روح مي
دین را دور انداختھ است و  در مسائل دیني بھ خداپرستي، و سرانجام بھ الحاد رسیده است؛ اكنون او تمامي

یزي، جز حواس، شناسد؛ و بھ چ اي، در دست كشیشان و دادرسان، براي فریب دادن مردم مي آن را وسیلھ
در این مكالمھ، ائوفرانور، كھ سخنان خود بار كلي را منعكس . شھوات، و تمایالت بشر، اعتقاد ندارد

دھد كھ آیین آنان مردم را بھ الحاد خواھد كشاند، و الحاد پایة اصول  كند، بھ خداپرستان ھشدار مي مي
خوب باشند، اما تعالیم آنان چنین نیستند؛ اگر شاید چندتن از ملحدان شخصًا . اخالقي را متزلزل خواھد كرد

اینان كھ در مورد دین . عامة مردم این تعالیم را بپذیرند، كارشان بھ ھرزگي و قانونشكني خواھد كشید
از جملھ در ریاضیات  - توانند بھ علوم نیزشك روا ندارند، زیرا بسیاري از اقوال دانشمندان  شكاكند نمي

بي گمان عقیدة تثلیث نامفھومتر از جذر منھاي یك . ت حواس و فھم ما خارجنداز توانایي دریاف -عالي
  .نیست

اي سست استوار  ویلیام واربرتن كسي نبود كھ ایمان یا درآمد كلیسایي خویش را، چون بار كلي، برشالوده
بتكار و او، كھ علم حقوق تحصیل كرده و بھ مقام كشیشي كلیساي انگلیكان رسیده بود، با قدرت ا. سازد

شاید سربازي . تدبیر یك حقوقدان زبردست راه خویش را از میان جنگل االھیات بھ سوي مقصد گشود
  براي او برازنده تر ازوكالت یا روحانیت 

گفت كھ  مي. یافت كرد، شب خواب بھ چشمانش راه نمي برد، و اگر در روز دشمني را سركوب نمي لذت مي
كھ بھ  ر است؛ جنگ با مردم متعصب، ھرزه، و افسار گسیختھ، مردميجنگي پایان ناپذی«زندگي براي او 

او تیرھاي خود را » .ام، ھمچنانكھ ھانیبال در مذبح بھ روم اعالم جنگ داده بود آنان اعالم جنگ ابدي داده
گذاردند، دوستان وي را از پاي در  كرد؛ این تیرھا ھرگاه دشمني باقي نمي بھ ھر سو و ھمھ جا پرتاب مي

جانسن، الفزني خطرناك و گستاخ؛ گریك، : از برخي از معاصرانش بھ اجمال یاد كرده است. آوردند مي
گوییش ده ھزار  افتد؛ ولگرد اسكاتلندیي كھ یاوه شود، بھ یاوه گویي مي وقتي از شعور خود منحرف مي

  . لولد برابر بیشتر است؛ ولتر، رذلي كھ در گودال ناپاك آزاداندیشي مي
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رسد،  جلدي بزرگ او، رسالت آسماني موسي در پرتو اصول یك خداپرست دیندار بھ ثبوت مي شاھكار دو
اعتقاد بھ پاداش و : استدالل این كتاب اصیل و بیھمتاست. انتشار یافت ١٧۴١تا  ١٧٣٧در خالل سالھاي 

ت؛ ولي الزمة نظم اجتماعي اس) ھمان گونھ كھ بسیاري از خداپرستان بدان اذعان دارند(كیفر اخروي 
موسي بدون چنین اعتقادي توانست زندگي یھودیان را سروسامان بخشد و تابع موازین اخالقي سازد؛ این 

كرده است؛ از این روي،  معجزه قابل توجیھ نیست، جز آنكھ بگوییم خداوند موسي و یھودیان را رھبري مي
ن معتقد بود كھ این استدالل واربرت. رسالت و قوانین موسي آسماني بودند و كتاب مقدس كالم خداست

این سخن واربرتن، كھ خداوند یھودیان را بي آنكھ از بقاي » .از ایقان ریاضي ندارد چندان دست كمي«
قانون رھبري كرده است، براي عالمان االھي ھمكار  ۶١٣سال با  ۴٠٠٠روح آگاھشان سازد در طول 

اي دربارة ماھیت  ویش را آنچنان با مطالب عالمانھوي زیاد خوشایند نبود؛ ولي نویسندة تواناي كتاب اثر خ
موازین اخالقي، لزوم وحدت كلیسا و دولت، راز و باطن ادیان و آیینھاي دنیاي باستان، ریشة خط و 

كتابت، معاني خط ھیروگلیفي، وقایع تاریخ مصر، زمان و تاریخ كتاب ایوب، و اشتباھات آزاداندیشان، 
یخنویسان، سوكینوسیان، تركان، و یھودیان آراستھ بود كھ مردم انگلستان از باستانشناسان، دانشوران، تار

باكروزا، ثیوبالد،  - واربرتن پس از جنگ چند طرفة خود. عمق و وسعت دانش وي دچار شگفتي شدند
  .بھ سوي حوزة اسقفي پر سود و پر آسایش گالستر پیش رفت - بالینگبروك، میدلتن، وزلي، ھیوم

از اینكھ . او مردي مھربان، فروتن، و نیك سرشت بود. كمتر، و ظرافتش بیشتر بود خشونت جوزف باتلر
دید دیني كھ روزي تمدن اروپا را از توحش رھایي بخشیده بود اكنون بھ بوتة آزمایش افتاده است،  مي

چون  .دلبستگي طبقات باالي انگلستان بھ ماده گرایي ھابز وي را اندوھگین نموده بود. برد سخت رنج مي
خواستند مقام اسقف اعظم كنتربري را، كھ عالیترین مقام كلیساي انگلیستان بود، بدو واگذار كنند، 

 ١٧۵١در » .زمان نجات كلیسایي كھ بھ آستانة نابودي رسیده، دیر شده است«: ، و گفت)١٧۴٧(نپذیرفت
  كھ  و از افزایش مردمي. . .  از كاھش نفوذ دین در اندیشة مردم. . . از انحطاط دین در میان انگلیسیان «

كرد اگر  گویي احساس مي. رود ابراز نگراني كرد و با افزایش شمار آنان، شور و حرارتشان نیز باال مي
دوستش تاكر را با این . ملتي دست از دین و میراث اخالقي خود بشوید، دچار نسیان روحي خواھد شد

  نیز، چون یك فرد، دیوانھ شود؟آیا ممكن نیست یك ملت : پرسش بھ شگفتي انداخت

با وجود این، وي عمر خویش را وقف آن كرد تا راھي یابد كھ اعتبار معنوي ایمان مسیحي را بھ آن 
اي بود، كتابي بھ نام پانزده موعظھ انتشار  ، كھ ھنوز كشیش جوان سي و چھار سالھ١٧٢۶در . بازگرداند

ھات بسیار شریر آفریده شده، ذاتًا موجودي است اجتماعي، داد؛ و در آن اظھار نمود كھ بشر، با آنكھ از ج
اخالقي، و با توانایي فطري تمیز نیكي از بدي؛ او بدین سان تحلیل بدبینانة ھابز را از طبیعت بشري تعدیل 

رسند و ھمھ بازتابي از نداي  در اصل بھ خدا مي كرد كھ عناصر شریف سرشت آدمي باتلر استدالل مي. كرد
اي پدید آورد كھ بر طبق آن طرح و نقشة خداوندي در تمام جھان ساري  ؛ بر این اساس، نظریھآفریدگارند

  .خود كرد» منشي خاص« ١٧٣۶ملكھ كروالین این استدالل را پسندید و باتلر را در . است

ني در ھمان سال، باتلر كتاب دیگري نشر نمود كھ تا یك قرن نیرومندترین حربة مسیحیان در پیكار با بیدی
قیاس دین طبیعي و وحي شده با جریان وسیر طبیعت، دیباچة كتاب نمودار روحیة مردم آن روزگار  - شد

  :است 

دانم این پندار چگونھ بھ بسیاري از مردم دست داده است كھ مسیحیت سرتاپا ساختگي است و نیازي بھ  نمي
صاحبنظران این روزگار با آنان كنند كھ گویي ھمة  در نتیجھ، از مسیحیت چنان یاد مي. تحقیق ندارد

خواھند  اند، چنانكھ گویي از راه مي مسیحیت را موضوع ریشخند و استھزاي خود قرار داده. ھمداستانند
  . خوشیھایي را كھ گویا سالیان دراز مسیحیت از جھانیان گرفتھ است تالفي كنند

دین «. خدا را محقق دانستھ استباتلر در قیاس، كھ براي پاسخگویي بھ خداپرستان نوشتھ بود، ھستي 
پذیرد، ولي خداي بظاھر بیدادگر  را كھ طراح و صانع جھان است مي» خداي طبیعت«خداپرستان » طبیعي
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كوشد  باتلر مي. داند ناسازگار با مفھوم واالي خداي طبیعت مي كند و آن را بھ تمامي كتاب مقدس را رد مي
دگري یھوة عھد قدیم نیست، و در میان خداي طبیعت و خداي ثابت كند كھ بیدادگري طبیعت كمتر از بیدا

كتاب مقدس تناقضي وجود ندارد؛ آنان كھ یكي از این دو خدا را پذیرفتھ اند منطقًا باید خداي دیگر را نیز 
چون جیمز (منشي خاص ملكھ گویا ھرگز بھ ذھنش خطور نكرد كھ برخي از شكاكان سرسخت . بپذیرند

  .تدالل او نتیجھ بگیرند كھ ھیچ یك از این خدایان درخور پرستش انسان متمدن نیستممكن است از اس) میل

. دارد كنیم؛ احتمال براي ایمان كافي است؛ احتمال اعتقاد ما را بھ ھستي خدا و ابدیت روح استوار نگاه مي
ت كھ روح بدیھي اس. روح آشكارا از جسم برتر است، زیرا اندامھاي جسماني ابزار و خدمتگران روحند

جوھر انسان است، و نیازي ندارد كھ با تن بمیرد و نابود شود؛ شاید پس از مرگ و نابودي تن، روح ابزار 
آیا براي طبیعت راحت تر آن نیست كھ موجود زنده . اي باالتر براي خویش جوید دیگري در مرتبھ

ھا كھ  آورند و شفیره ھ بال در ميچون خزندگان ك - اي عالیتر رسد تغییرشكل دھد و از مرتبة پست بھ مرتبھ
شوند؟ این احتمال نیز، كھ انسان پس از مرگ بھ سزاي كردار خویش رسد، گواه بر  بھ پروانھ مبدل مي

دھیم،  ھستي آفریدگار است؛ زیرا، ھمان گونھ كھ ما انسان را بھ جرم تجاوز بھ حقوق جامعھ كیفر مي
دھد؛ ولي از آنجا كھ نیكي و بدي  ار ناپسندش كیفر ميطبیعت نیز در موارد بسیار انسان را براي كرد

رسند، سزاوار است بگوییم كھ خداوند در آن جھان براي ھر كسي  ھمیشھ در این جھان بھ سزاي خود نمي
وجدان یا شور اخالقي ما را، تنھا خدایي دادگر . سرنوشتي مناسب با كردار این جھانیش تعیین كرده است

  .داشتھ باشد ممكن است بھ ما ارزاني

در پاسخھاي او بھ خداپرستان نكات . استدالل باتلر نمودار یكي از مراحل رشد اندیشة انسان معاصر است
آنان كھ بھ ھستي خداي طبیعت معتقدند و بھ آثار و تدبیر وي در طبیعت : خورند شایان توجھي بھ چشم مي

خداي عھد قدیم خدایي ستمگر است،  پي برده اند سزاوار نیست خداي كتاب مقدس را، از آن روي كھ
باتلر . این شیوه اي اصیل در دفاع از مسیحیت بود. زیرا خداي طبیعت ھم چون او ستمگر است. نپذیرند

گویا بھ این اندیشھ نبود كھ استدلھاي او ممكن است مردم را بھ راھھایي نومید كننده تر از الحاد بكشند، و 
ھا كسلي، بگویند نیروھاي حاكم بر كاینات شعور اخالقي ندارند و با  بر آنشان دارند كھ، چون تامس ھنري

شعور اخالقي بشر و استنباط او از راست و ناراست، كھ باتلر چون كانت االھیات خویش را بر آن بنیان 
بھ ھر جھت، قیاس باتلر، دست كم از نظر مالیمت لحن آن، نمودار پیشرفتي در . نھاده بود، ناسازگارند

دین بود؛ زیرا باتلر پرخاشگریھا و ناسزاگوییھاي عالمان االھي پیشین را كنار نھاده و صادقانھ  بحثھاي
ملكھ كروالین . دادند پاسخ گوید كوشبده بود بھ كساني كھ بھ دیدة او گرانبھاترین امیدھاي انسان را بر باد مي

وشتھ شده بود، و بھ ھنگام مرگ این كتاب را بھترین اثري دانست كھ در دفاع از اعتقاد نامة مسیحي ن
سفارش كرد باتلر را بھ مقامات بلند كلیسایي بگمارند، جورج دوم وي را اسقف بریستول و سپس سرپرست 

باتلر در اینجا بھ سادگي زیست، بیشتر .كلیساي جامع سنت پول ساخت و سرانجام بھ اسقفي دارم گماشت
  .اي براي ھمكاران خود ساخت نمونھدرآمدش را بھ نیازمندان داد، و زندگي خویش را 

قیاس باتلر آنچنان راه را بھ روي بي ایماني گشود كھ بسیاري از پیشوایان دیني ناگزیر از بحث و استدالل 
روي برتافتند و بھتر آن دانستند كھ ایمان دیني را، بھ جاي دلیل و برھان، بر نیازھا و احساسات انسان 

  . استوار سازند

استدالل را در مسائل روحي جایز نشمرد و گفت كھ استدالل ما ) ١٧۴٢(مسیحیت مبتني بر برھان نیست 
استدالل فقط رقص لھ و علیھ است كھ بھ . را نھ بھ سوي حقیقت رھبري مي كند و نھ بھ سوي نیكبختي

دادول مي گفت  .كسي ایمانش را بر چنین شالودة سستي استوار نخواھد ساخت. كوفتگي اعصاب مي انجامد
كھ استداللھاي كالرك، واربرتن، باتلر، و سایر مدافعان مسیحیت ایمان مسیحیان را بیش از آنچھ استحكام 

اگر سخنرانان و استادان بنا بھ وصیت بویل، ھمھ سالھ بھ رد الحاد نمي . بخشد متزلزل نموده است
ستدالل كند، مثل كسي كھ داراي صالحیت مسیح بھ جاي آنكھ ا. كوشیدند، الحاد این سان گسترش نمي یافت

اگر بھ مردان با ایمان بنگرید، خواھید دید كھ اعتقاد دیني آنان بر ایمان . و مرجعیت است، تعلیم مي داد
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روح ساده ایمان را، چون سنتي قبولشده، مي پذیرد؛ و روح . دروني استوار است، نھ بر استنتاج عقالني
  .ر مستقیم، واقعیت فوق طبیعي را احساس مي كندبالغ نیز، بدون میانجي و بھ طو

ویلیام ال، پس از آنكھ مدتي را با بحث و گفتگو با خداپرستان سپري كرد، با خواندن نوشتھ ھاي یاكوب 
بومھ از استدالل بھ رازوري روي آورد؛ در نیم قرني كھ شاھد گرایش مردم بھ ماده گرایي و مكتب كلبي 

سیار، مقاالتي دربارة حضور خداوند در درون انسان، و محبت نجاتبخش بود، با حرارت و اطمینان ب
ال، با خودداري از اداي . كھ خواننده را بھ یاد نوشتھ ھاي توماس آ كمپیس مي اندازند - مسیح، نوشت

سوگندي كھ جورج اول را رھبر كلیساي انگلستان مي شناخت، ھمة راھھاي پیشرفت را بھ روي خود 
از آن پس، ویلیام . نشگاه كیمبریج بیرون راندند و ھمة دانشنامھ ھایش را باطل نمودندبست؛ او را از دا

معلم سرخانة پدر ادوارد گیبن تاریخنویس شد، و چندان با این خانواده زندگي كرد كھ تاریخنویس شكاك 
یست، بھ ھر او در خانة ما پرھیزكارانھ ز«: گیبن دربارة وي چنین نوشتھ است. ھرگز وي را از یاد نبرد

جانسن دعوت جدي بھ یك » .آنچھ مي گفت معتقد بود، و كارھایي كھ خود مقرر مي داشت بجاي مي آورد
بھترین اثر در زمینة االھیات پندآمیز موجود ««وي را ستود و آن را ) ١٧٢٩(زندگي پارسایانھ و مقدس 

رؤیاھاي دوزخي و بھشتي فوق  مسلمًا رازوري آن سالمتر از رازوري مبتني بر. شمرد» در ھمة زبانھا
رستگاري ما از نیروھا و اعمال . در نظام رستگاري ما چیزي فوق طبیعي نیست«: نویسد مي. طبیعي است

دوزخ یك » .طبیعت ریشھ مي گیرد، و ھنگامي نصیبمان مي شود كھ نابساماني از طبیعت رخت بربندد
حالتي خارجي و «یك مكان نیست، بھشت  مكان نیست، بلكھ حالت یك روح مضطرب و آشفتھ است؛ بھشت

. بلكھ نیكبختي روحي است كھ بھ آرامش و نظم رسیده باشد» جدا از بشر نیست كھ بر او تحمیل شده باشد،
ال با آنكھ عضو وفادار كلیساي انگلستان بود، در آرزوي آن بود كھ نظام رھبانیت بھ دست پروتستانھا 

  :زندگي را از سر گیرد

رگاه مردان و زنان طالب كمال در جوامع كوچك گردآیند، بھ دلخواه خویش فقر، پاكدامني، از این روي، ھ
  عزلت، و عبادت پیشھ سازند، بھ نیكخواھي از نیازمندان دستگیري كنند،

گمراه و . . . چنین مردمي را . . . و با دعاھا و زندگي پاك و بي آالیش خویش مردم را رھبري نمایند
اینان را مردمي باید شمرد كھ با پرھیزگاري خویش شكوه و سرفرازي . . . ان خواندموھوم پرست نمي تو

  . روزگار قدیسان بزرگ را بھ كلیسا بازگردانیده اند

آرمان و نثر شیواي ویلیام الھسترگیبن، عمة ادواردگیبن، را بر آن داشت كھ با بیوه زن توانگري در 
این دو زن بیشتر درآمد خود را براي . ر، عزلت گزیندزادگاه، ال، كینگز كلیف واقع در نورثمتن ش

ال، كھ روزي دانشوري پرشوق بود و جز دانشمندان و . دستگیري از نیازمندان در اختیار ال قرار دادند
افراد تربیت یافتھ با كسي نشست و برخاست نمي كرد، اكنون، با توزیع خوراك و پوشاك در میان 

، بھ خوشبختي رسید؛ او تا بدانجا ریاضت پیشھ ساخت كھ ھمة لذات جھان تنگدستان و بیماران و محرومان
یا دست كم » خانة شیطان«را محكوم نمود؛ مانند پیرایشگران اجراي نمایش را تحریم كرد و تئاتر را 

منش انگلیسي و مشرب زمانھ از رازوري ال استقبال نكرد؛ ال بگمنامي چشم از . خواند» ایوان دوزخ«
  .بست كھ جان وزلي بفروتني در برابر او زانو زد جھان بر مي

IV -  ١٧٩١-١٧٠٣: جان وزلي  

براي فھم مقام تاریخي وزلي، باید بھ یاد آوریم ھنگامي كھ او و برادرش، چارلز، جنبش متودیسم را در 
، دین بیش از ھر زماني در تاریخ معاصر نفوذ و قدرت خود را در )١٧٢٩(آكسفرد پي ریزي مي كردند 

  . از نمایندگان مجلس عوام تنھا پنج یا شش تن بھ كلیسا مي رفتند. امعة انگلستان از دست داده بودج
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. روحانیان انگلیكان بھ خرد گرایي متمایل بودند و نوشتھ ھاي خود را بر مباني عقلي استوار مي ساختند
تماعي بیش از آخرت آنان بندرت از بھشت و دوزخ سخن مي گفتند و در گفتارھاي خویش بھ فضایل اج

بھ گفتارھایي خشك و جامد مي «بھ گفتة ولتر، وعظھایي كھ در كلیسا ایراد مي شدند . دادند اھمیت مي
دین تنھا در میان ناسازگاران، كھ » .ماندند كھ كسي بدون شور و لحن و حركات خاص براي مردم بخواند

ان انگلیكان كارگران شھرھا را از یاد برده روحانی. از طبقات متوسط برخاستھ بودند، رونق و گرمي داشت
تودة فرو دست بھ آموزش یا تعلیمات دیني دسترسي نداشتند، و كسي آنان را با دین آشنا نساختھ «بودند؛ 

در چنین . اینان با فقر دست بھ گریبان بودند و تنھا امید دیني بر دل آنان اندكي پرتو مي افكند» بود؛
و جورج و ایتفیلد معتقدات و موازین اخالقي پیرایشگر را زنده ساختند و بھ روزگاري بود كھ جان وزلي 

  .تأسیس كلیساي متودیست ھمت گماشتند

  پدر پدر بزرگ او، بارثالومیو وستلي، چون پس از . زندگي خاندان وزلي آكنده از االھیات و طغیان بود

پدربزرگ جان، جان وستلي، نیز . شد ناسازگاران باز نایستاد، از كشیشي كلیساي بخش در دورست رانده
كتاب دعاي (» كتاب دعاي عمومي«خواست  وي را چون نمي. كشیش كلیساي بخش در دورست بود

جان وستلي چندي بعد . را بھ كار برد، بھ زندان افكندند و از كار بر كنار كردند) كلیساي انگلستان رسمي
پدر جان، سمیوئل وزلي، نام خانوادگي خود، . كشیش گروھي از ناسازگاران در كلیساي بخش پول شد

وستلي، را بھ وزلي برگرداند، از ناسازگاران روگردان شد، از راه تحصیل در دانشگاه آكسفرد راه خویش 
را بھ سوي مقصد گشود، كشیش كلیساي انگلیكان شد، باسوزانا انزلي، كھ دختر یك واعظ بود، زناشویي 

از نوزده فرزند او، ھشت تن در . ر بھ كشیشي كلیساي بخش رسیدكرد، ودر اپورث، واقع در لینكن ش
و این خود نمودار درد و رنج مادران، آزاد بودن عنان میل جنسي روحانیان، و كیفیت علم  -كودكي مردند

سمیوئل وزلي كشیش و پدري سختگیر بود؛ فرزندانش را چنان پرورش داده . پزشكي در قرن ھجدھم بود
ي انتقامجو بترسند، زني از اعضاي كلیسایش را بھ زنا محكوم نمود، وي را مجبور بود كھ از خشم خدا

كھ  ھنگامي. زنش در سختگیري و پرھیزگاري كمتر از او نبود. ساخت تا با جامة توبھ دركوچھ ھا بگردد
  :جان بیست و نھ سالھ بود، وي فلسفة تربیت اخالقي خویش را این گونھ براي او بیان داشت

ھ امیال كودكان را باید بموقع منكوب كرد، زیرا این یگانھ شالودة استوار و خردمندانة آموزش معتقدم ك
بي آن، فرمان و سرمشق خوب در كودك اثر نخواھد كرد؛ ولي وقتي چنین شد، پدر و مادر . دیني است
. را راھنمایي كنندكھ فھم كودك بھ مرحلة بلوغ برسد، با عقل و پرھیزگاري آنان  یابند، تا ھنگامي مجال مي

بگریند؛  یكسالھ شدند، بھ آنان آموختم كھ از چوبدستي بترسند و با آرامي] فرزندان خود وي[چون آنان . . . 
  . بدین سان، آنان را از تأدیب زاید، كھ در غیر این صورت بدان محتاج بودند بینیاز ساختم

و كشیش انگلیكان شد، متودیسم برادرانش را بزرگترین فرزند او، سمیوئل وزلي دوم، كھ شاعر و دانشمند 
سرود نیایش یاري  ۶۵٠٠ھجدھمین فرزند او چارلز وزلي بود كھ برادرش را در موعظة . كرد نكوھش مي

شش سالھ بود كھ خانة پدرش . در اپورث زاده شد ١٧٠٣جان، كھ پانزدھمین فرزند خانواده بود، در . داد
رافیان دست از جان او شستند، ولي او بھ پنجرة طبقة دوم شتافت و اط. آتش گرفت و او در میان آتش ماند

آتشپارة «از آن پس، خویشتن را . اي كھ بر دوش دیگري ایستاده بود از مرگ رھایي یافت بھ دست ھمسایھ
در خانة پدري، ھر . خواند، و ھرگز نتوانست ترس از آتش دوزخ را از خود براند» از آتش گرفتھ شده

  .دادند را بھ موجودي فوق طبیعي، چون شیطان یا خدا، نسبت مي يصداي نامعلوم

چارتر ھاوس، و در ھفدھسالگي بھ كالج كرایست چرچ » ھمگاني«در یازدھسالگي جان را بھ آموزشگاه 
جان در اینجا با پیاده روي، اسب سواري، و شنا از ناتندرستي رھایي یافت و . دانشگاه آكسفرد فرستادند

. داشت خواند و از آنچھ خوانده بود بدقت یادداشتھایي برمي زیاد كتاب مي. ل زندگي كردھشتاد و ھشت سا
  در میان كتابھایي كھ خوانده بود، زندگي 

١۴٩-٨  
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در سالھایي كھ در . مرگ مقدس، اثر جرمي تیلر، و تقلید مسیح توماس آ كمپیس را بیش از ھمھ پسندید
سي، بھ نوشتن دفتر خاطرات خود پرداخت، كھ اكنون از آثار كالج تحصیل مي كرد، بھ طور رمز یا تندنوی

، معلم كالج ١٧٢۶در . رود اي از پرھیزگاري پروتستاني بشمار مي كالسیك ادبیات انگلیسي، و نمونھ
  .، بھ سمت كشیش كلیساي انگلیكان منصوب شد ١٧٢٨لینكن، و در 

بودند مسیحیت را با روش منظم بھ كار برادرش، چارلز، گروھي از دانشجویان و معلمان را، كھ مصمم 
و اعضاي آن » باشگاه مقدس«یكي از دشمنان این گروه را ریشخند كنان . بندند، در آكسفرد گرد آورده بود

اینان متن یوناني عھد جدید و آثار كالسیك را با ھم مي خواندند؛ . خواند) روشگرا(» متودیست«را 
د؛ ھفتھ اي یك بار آیین عشاي رباني بجاي مي آوردند؛ روزھاي چھارشنبھ و جمعھ روزه مي گرفتن

. زندانیان و مفلوجان را دلداري و امید مذھبي مي دادند؛ و محكومان را تا پاي چوبة دار ھمراھي مي كردند
جان وزلي در ساعت . جان وزلي، كھ پرشورتر از برادرش بود، رھبري این گروه را بھ دست گرفت

براي كارھایي كھ مي . عادتي كھ تا سالھاي پیري آن را از دست نداد -خاست چھار بامداد از خواب برمي
پوند در سال براي خود خرج مي كرد، و  ٢٨تنھا . بایست در ھر ساعت روز انجام دھد، نقشھ مي كشید

بر اثر زیاده روي در روزه، یك بار چنان بیمار شد كھ دوستانش . باقي درآمدش را بھ نیازمندان مي داد
پیاده نزد ویلیام ال مي رفت تا از سخنان و اندرزھاي . شتند دیگر تندرستي خویش را باز نخواھد یافتپندا

جان . او بھره برگیرد؛ دعوت جدي بھ یك زندگي پارسایانھ و مقدس ال را راھنماي روحي خود ساخت
ھمھ چیز برایم تازه در پرتو نوري كھ از این كتاب بر من تابید، «: وزلي در دفتر خاطرات خود مي نویسد

  ».و دگرگون شد

، ژنرال اوگلثورپ از جان و چارلز وزلي خواست كھ براي تبلیغ مسیحیت ھمراه او بھ جورجیا ١٧٣۵در 
: مادر گفت.این دو برادر چون پدرشان مرده بود، دعوت ژنرال را با مادرشان در میان نھادند. بروند

دیگر آنان را نخواھم دید، از عزیمت ھمگي آنان یھ این ھرگاه بیست فرزند مي داشتم و مي دانستم كھ «
اجتماعات خود را بھ وقت دیگري موكول ساخت، و جان و چارلز » باشگاه مقدس» «سفر خشنود مي شدم؛

در كشتي با . اكتبر، ھمراه دو متودیست دیگر، با كشتي سیمندز بھ سوي سونا رھسپار شدند ١۴وزلي در 
ان موراویایي كھ از آلمان بھ آمریكا مھاجرت مي كردند، آشنا شدند و تحت گروھي از افراد فرقة برادر

چون كشتي كوچك آنان گرفتار باد و طوفان شد، برادران . تأثیر تقواي سرشار از شادماني آنھا قرار گرفتند
لي برادران وز. موراویایي ھراسي بھ خود راه ندادند و با خواندن سرودھاي نیایش بھ طوفان پاسخ گفتند

  .اكنون بھ كساني برخورده بودند كھ ایمانشان پابرجاتر از ایمان خود آنان بود

  چارلز منشي : ، جان و چارلز ھر یك بھ كاري سرگرم شدند)١٧٣۶فوریة  ۵(پس از رسیدن بھ جورجیا 

ان در آغاز كار، او ھندیشمردگ. زیستند رفت كھ در آن نزدیكي مي تبلیغ مسیحیت بھ نزد ھندیشمردگاني مي
پسندید و امیدوار بود كھ آنان بزودي مسیحیت را خواھند پذیرفت، ولي دو سال بعد آنان را  را مي

شود كھ تالش او در راه  خواند؛ گفتھ مي» پرخور، دزد، دروغگو، و قاتل پدر و مادر و فرزندان« مردمي
  . اشاعة مسیحیت در میان ھندیشمردگان بھ بن بست رسید

صدھا تن از جنایتكاران تبعید شده در میانشان بودند، از لھجة آكسفردي، تحكم و  سفیدپوستان جورجیا، كھ
ریاست مآبي، و از پافشاري وزلي براي رعایت مقررات و آیینھاي دقیق و انضباط سخت او دل ناخوش 

خواستند تعمید بگیرند انتظار داشت كھ سھ بار بھ طور كامل در آب فرو  وزلي از كساني كھ مي. بودند
وند، و چون پدر و مادري حاضر نشدند كودكشان را بھ طور كامل در آب فرو برند، او از تعمید كودك ر

گفت از ناسازگاران  بود، مرد محترمي، را كھ مي» كشیش اعظم متعصب«وزلي كھ ھنوز . خودداري كرد
مرة جورجیا، است از سفرة آیین تناول عشاي رباني كنار راند و حاضر نشد براي یكي از مؤسسان مستع

كھ از فرقة ناسازگاري خود دست نكشیده بود، آیین تدفین برگزار كند؛ وزلي زنان كلیسایش را از پوشیدن 
ھاي فاخر و گرانبھا، و آرایش تن خود را با طال بازداشت؛ و فرماندار جورجیا را بر آن داشت كھ در  جامھ

توانستند  بھ تنھا روزي بود كھ اھل كلیساي او ميیكشن. روز یكشنبھ مردم را از شكار و ماھیگیري باز دارد
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ولي . جان در سونا بھ سوفیا ھاپكي، برادرزادة ھجدھسالة قاضي شھر، دل باخت. شكار و ماھیگیري كنند
دختر كھ از دو دلي جان . دوستانش در میان برادران موراویایي او را از زناشویي با این دختر بازداشتند

چون سوفیا براي اجراي آیین تناول عشاي . مردي بھ نام ویلكینسن زناشویي كردوزلي خستھ شده بود، با 
رباني بھ كلیسا آمد، وزلي، بھ عذر اینكھ وي در سھ ماه گذشتھ بیش از سھ بار در آیین تناول عشاي رباني 

از شركت نكرده و كشیش خود را بموقع آگاه نساختھ است تا قرار زناشویي وي را اعالن كند، دختر را 
شوھر سوفیا از وزلي بھ خاطر بدنام كردن زنش بھ دادگاه شكایت كرد؛ دادگاه . اجراي آیین باز داشت

رفتار وزلي را ھنگام خواستگاري از دختر و سختگیریھاي او را در امور دیني محكوم نمود؛ وزلي بھ 
بھ چارلز تن و از جان وزلي . ورزیدند صالحیت دادگاه اعتراض كرد؛ اكنون مردم شھر بر او خشم مي

  ).١٧٣٧دسامبر  ٢٢(آنجا بھ انگلستان گریخت 

ولي كشیش فرقة . جان وزلي، بھ امید آنكھ اعتماد خویش را بازیابد، بار دیگر در لندن ریاضت پیشھ كرد
گذشت، بھ او گفت كھ ایمانش كافي  برادران موراویایي، پتربولر، كھ در راه خود بھ آمریكا از لندن مي

ا با اصول اخالقي كامل، پارسایي، و دینداري بھ مراد خویش دست نخواھد یافت، بلكھ نیست و تنھ
میسر است كھ خداوند در پرتو معرفت خویش، كھ از ھر تعقلي برتر است، او را  رستگاري او ھنگامي

 را داده است؛ تنھا در این صورت» او«جان سپرده و كفارة گناھان » او«مطمئن نماید كھ مسیح در راه 
جان وزلي در دفتر خاطرات . تواند از گناه مبرا شد و بھ رستگاري خویش اطمینان یابد است كھ او مي

  خویش 

  :فرجامین بھ سراغش آمد، روز بزرگ نامید و چنین بھ بزرگداشت آن كوشید 

رسالھ «در اینجا كسي دیباچھ اي را كھ لوتر بر . شامگاھان با اكراه بھ انجمني در خیابان آلدرزگیت رفتم
یك ربع بھ ساعت نھ مانده بود و او ھمچنان از تازگي ودگرگونیي كھ . خواند نوشتھ است مي» بھ رومیان

در دل خویش حرارتي غیرعادي احساس كردم . گفت آورد سخن مي خداوند در دل مؤمنان بھ مسیح پدید مي
اطمینان یافتم كھ او . اعتماد بندم و دریافتم كھ بھ مسیح اعتماد دارم و براي رستگاري خود تنھا بھ او باید

با ھمة . را از مرگ، كھ ثمرة گناه است، رھایي بخشیده است» من«برداشتھ و » من«بار گناه را از دوش 
سپس . توانایي خویش، براي كساني كھ بھ من كینھ ورزیده و مرا زجر و شكنجھ داده بودند، دعا خواندم

  . كرده بودم با حاضران در میان نھادم آنچھ را براي نخستین بار در عمرم احساس

جان وزلي اكنون ھمة مراحل تكامل مسیحیت را از رستگاري ار طریق ایمان و كردار نیك، تا رستگاري 
را پشت ) عقیدة كویكرھا(، و تا رستگاري در پرتو اشراق شخصي و خدایي )عقیدة لوتر(بھ مدد ایمان تنھا 

بھ  ١٧٣٨دانست، در تابستان  ویش را مرھون رھنمایي بولر مياز آنجا كھ رستگاري خ. سر نھاده بود
آلمان رفت و چند ھفتھ را در دھكدة ھرنھوت، در ساكس، و در كنار برادران موراویایي، كھ در ملك 
  .گراف نیكوالوس لودویگ فون تسینتسند ورف جامعھ اي براي خود تأسیس كرده بودند، سپري ساخت

ام بازگشت بھ انگلستان ھمان دگرگوني روحي را در خود احساس كرده برادرش، چارلز وزلي، نیز ھنگ
نھادند  بود؛ او با روش مالیمتري در زندان نیوگیت براي زندانیان، و از ھر منبري كھ در اختیار وي مي

درخشید كھ تنھا از خود وزلي  اكنون چھرة دیگري در جنبش متودیسم مي. كرد براي مردم موعظھ مي
از پدر مھمانخانھ داري در گالستر زاده شد؛ یك سال را با دادن  ١٧١۴جورج وایتفیلد در  .ناتوانتر بود

در كالج پمبروك دانشگاه آكسفرد تحصیل كرد و یكي از نخستین . نوشابھ از مھمانان پدر پذیرایي كرد
ي در نیمة از پي برادران وزلي بھ جورجیا رفت، ول ١٧٣٨در . پیوستند» باشگاه مقدس«كساني بود كھ بھ 

و ایتفیلد بھ . دوم ھمان سال براي آنكھ بھ كشیشي كلیساي انگلیكان منصوب شود و بھ انگلستان بازگشت
از . خواست كھ الھام ایمان خویش را بھ روح توده ھاي مردم برساند سخنراني از منبر كلیسا قانع نبود و مي

كھ در عمر خود بندرت جرئت یا عالقة براي كارگران معادن زغالسنگ،  ١٧٣٩این روي، از فوریة سال 
. پانھادن بھ كلیسا را پیدا كرده بودند، در فضاھاي باز نزدیك بریستول اجتماعات سخنراني برپا داشت

رسید، و سخنش آنچنان بر  نفر مي ٠٠٠/٢٠صداي او بھ حدي روشن و رسا بود كھ بھ آساني بھ گوش 
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دیدم كھ بر  قطره ھاي سفید اشك را مي«: گوید مي نشست كھ خود وي دلھاي سخت و خستة این مردم مي
آوازة واعظ جدید، و گزارش وعظھاي فضاي باز او، بھ گوش مردم » .غلتیدند گونھ ھاي سیاه آنان مي

  ھاي  رفت توده انگلستان رسید، و ھرجا كھ او مي

مدعي بود كھ در  كشید، ولي وایتفیلد فضل و دانش خود را بھ رخ مردم نمي. وعظ او فراموش نشدني بود
، و »شیرین و دلنشین«گفت كھ زبان وي  وزلي مي. حضور خداوند بوده، و صمیمانھ با او سخن گفتھ است

در آتش خشم خداي پدر بریان شده، و «گفت كھ  با مثلھاي زنده وتكاندھنده ھمراه بود؛ او از مسیح سخن مي
  » .بھ مفھوم كامل كلمھ برة خدا شده است

توانست بھ  جست؛ مي ھنگام سخنراني در میدانھا، چون پیت در پارلمان، از فن نمایش یاري ميوایتفیلد بھ 
ھنگام لزوم، و ظاھرًا از روي صداقت، بگرید و شنوندگان ساده دلش را بر آن دارد كھ گناھكاري خویش، 

لد، شكاكاني سخنوراني چون بالینگبروك و چسترفی. وحشت از دوزخ، و مھر مسیح را یكباره احساس كنند
او براي آنكھ با مردم . شمردند چون فرانكلین وھیوم، و بازیگراني چون گر یك وي را سخنوري توانا مي

سخن گوید، ھمھ جا را زیر پا نھاد؛ سراسر انگلستان، ویلز، اسكاتلند، ایرلند، و آمریكا بخش كلیسایي او 
اقیانوس اطلس گذشت، و دوازده بار بھ  سیزده بار از. شده بود، و ھمھ جا مورد استقبال قرار گرفت

اكنون كھ . در پنجاھسالگي فرسوده شد. كرد ھفتھ اي دست كم چھل ساعت سخنراني مي. اسكاتلند سفر كرد
كار از كار گذشتھ بود، براي خود برنامھ اي تنظیم كرد وفعالیت خویش را بھ یك سخنراني در روز، و سھ 

براي ھفتمین بار بھ مستعمرات بریتانیا در آمریكا  ١٧۶٩در  .سخنراني در روز یكشنبھ، محدود ساخت
  .رفت و سال بعد در نیوبري پورت واقع در ماساچوست در گذشت

جان وزلي پس از بازگشت از ھرنھوت، روش ناصحانة وایتفیلد را نپسندید و بھ این اندیشھ رفت كھ آیا 
. چون گذشتھ از منبر كلیسا با مردم سخن گوید اجتماعات دیني خود را چون او بھ میدان و خیابان كشد، یا

من كھ در سراسر عمر ھرآنچھ را مربوط بھ نظم و انظباط است با دقت و وسواس بسیار رعایت «
آوریل (ولي سرانحام » .شمردم گرفت، گناه مي نجات مردم را، اگر كھ در كلیسا انجام نمي… كردم مي

من این «: دان و خیابان بھ گوش مردم رساند؛ وي گفتبراكراھش غلبھ كرد و پیامش را در می) ١٧٣٩
). ١٧٣٩آوریل (» كنند شرارت بیشتري دارند آمدوشد مي كھ در معابر عمومي نظر را پذیرفتم كھ مردمي

گفت، ولي  سخن او شور و حرارت سخن وایتفیلد را نداشت، بھ زبان دانشوران و نجیبزادگان سخن مي
رسید زندگي روزانة مردم عادي  وي چنان كرد كھ بنظر مي. زد حرف ميچون وایتفیلد با احساسات مردم 

اي از یك نمایش طوالني و باشكوه است كھ در آن روحشان رزمگاه شیطان و مسیح است؛ آنان ھمراه  پرده
. شنودند نھادند؛ بھ گفتة خودش، مردم نداي خداوند را در او مي او بھ جھان شگفتیھا و معجزات گام مي

شتافت، جان وزلي پیروان خویش را در شھرھاي  ایتفیلد كھ پس از وعظ بھ شھر دیگر ميبرخالف و
این انجمنھا محافل دوستي و محبت مسیحیان اولیھ را . داد ، سازمان مي»انجمنھاي كوچك«انگلستان، در 

آنھا چاره كردند، براي  ساختند؛ اعضاي انجمن، گناھان خویش را نزد یكدیگر اعتراف مي در یادھا زنده مي
  جستند، و بھ اتفاق ھم دعا و سرودھاي نیایش  مي

، ١٧۴٠در . كرده بود، و چارلز وزلي تحقیق گستردة خود را در زمینة سرودھاي نیایش آغاز كرده بود
چارلز وزلي عیسي، دوستدار جانم را، كھ درمیان انبوه سرودھاي نیایش دلنشین او از ھمھ معروفتر است، 

  .تصنیف كرد

انجمنھاي پرشور، جان وزلي و اعظاني پرورش داد كھ بشارت نوین را در غیاب رھبران خود بھ  در این
كھ رسمًا واجد ھیچ رتبة مقدسي نبودند و بخش كلیسایي ثابتي نیز » دستیاران«این . داشتند مردم اعالم مي

طبقات كارگر را با بیم و  نداشتند، با یا بدون منبر، در سراسر انگلستان، ویلز، و اسكاتلند پراكنده شدند؛
امیدھاي االھیات پروتستان آشنا ساختند واندیشة مردم را براي پذیرش سخنان وزلي و وایتفیلد آماده 

وزلي خود پیاده، یا سوار بر اسب، و یا با كالسكھ بھ دورترین نقاط بریتانیا سفر كرد و در طول . ساختند
در زندانھا با : كرد او در ھر فرصتي وعظ مي. اه پیمودكیلومتر ر ۶۴٠٠چھل سال، بھ طور متوسط، سالي 
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كھ با كشتي بھ ایرلند یا از بندري بھ  زندانیان، در كالسكھ با ھمسفران، در مھمانخانھ با مسافران، و ھنگامي
در اپورث، چون منبري كھ روزي از آن پدرش . گفت رفت، با ھمراھان از دین سخن مي بندر دیگري مي
  .شد، در خارج كلیسا برگور پدرش ایستاد و بھ موعظھ پرداختبود از او دریغ 

رسید  كرد؟ پیام او اساسًا مبتني بر اعتقاد نامة پیرایشگري بود كھ بھ نظر مي او چھ چیز را موعظھ مي
) برخالف وایتفیلد(وزلي . درخالل آشوب اخالقي دوران بازگشت خاندان استوارت بسختي آسیب دیده است

معتقد بود  نظریة تقدیر ازلي را قبول نداشت و مانند جناح پیرو آیین آرمینیوس كلیساي رسمياعتقاد لوتر بھ 
او با توسل . كھ انسان آزاد است كھ با رد یا قبول فیض و بركت خدا دربارة رستگاري خویش تصمیم بگیرد

مان باطني استوار گفت كھ دین در وراي منطق بشر جا دارد و بر وحي االھي و ای بھ عقل مخالف بود و مي
نھاد و انسان را بھ نیكوكاري  است؛ ولي از رازوري كھ بھ دیدة وي ھمة مسئولیتھا را بھ دوش آفریدگار مي

بھ ارواح اعتقاد : او بیشتر موھومات زمان و طبقة خود را پذیرفتھ بود. كرد، روگردان گشت ترغیب نمي
، و جادوگري را واقعیت ولي عملي جنایتكارانھ داد داشت، صداھاي غریب وناآشنا را بھ شیطان نسبت مي

بھ معجزه اعتقاد . دانست سلب اعتقاد از جادوگري را با سلب اعتقاد از كتاب مقدس برابر مي. شمرد مي
مدعي بود كھ دعاھاي او و . دھد گفت كھ در میان پیروان خود او ھمھ روزه معجزه روي مي داشت و مي

دھند؛ از دختري  دردناك، شكستگي پا، و زخمھاي سخت را شفا مي انجمنھاي متودیست سردرد، دملھاي
كرد كھ ھنگام خواندن كتاب دعاي مراسم قداس كاتولیك، نابینا شد و ھنگام خواندن عھد  كاتولیك یاد مي

اند  گفتند فرشتگان، مسیح، بھشت، و دوزخ را دیده سخنان زناني را كھ مي. جدید، بینایي خود را بازیافت
كند كھ مخالفان متودیسم بھ كیفرھاي اعجاز آسایي  كرد؛ در دفتر خاطرات خود از مواردي یاد مي باور مي

گفت دچار ھیستري یا  كھ او سخن مي موعظة او چنان نافذ بود كھ بسیاري از مردم ھنگامي. رسیدند مي
  كند كھ ھنگام  دفتر خاطرات از گناھكاراني یاد مي. شدند تشنج مي

زدند و براي رھایي آنان از روح  غلتیدند، و مؤمنان در كنار آنان زانو مي ر زمین ميشدند و ب شدیدي مي
  :، چنین یاد كرده است١٧٣٩وزلي از اجتماعي در خیابان با لدوین لندن، در . خواندند شیطاني دعا مي

ناگاه، . . . بود كویكري كھ در كنارم ایستاده. . . . شد صداي من در میان فریاد و نالة مردم بسختي شنیده مي
آزرد؛ از خدا خواستیم كھ  حتي تماشاي درد و رنج او ما را مي. چون اشخاص صاعقھ زده، بر زمین غلتید

  ».اكنون دانستم كھ تو پیامبر خدایي«او ناگاه سربلند كرد و فریاد برآورد؛ . از گناه او درگذرد

، ١٧۵٩عات متودیستھا در اورتن، در ناظري، كھ وزلي روایت او را نقل كرده است، از یكي از اجتما
  :كند چنین یاد مي

بیشتر حاضران، چون كسي كھ در شرف . . . . غریدند آوردند و برخي بھ صداي بلند مي برخي فریاد برمي
ماند كھ  زدند؛ فریاد آنان بھ نالة كساني مي خفھ شدن باشد و براي زنده ماندن خود تالش كند، نفس نفس مي

من بر . . . . غلتیدند گریستند، و دیگران چون مرده بر زمین مي بسیاري آھستھ مي. رندبا دردي شدید بمی
این . روي نیمكتي ایستاده بودم، و جوان روستایي تندرست و نیرومندي برنیمكت رو بھ رو ایستاده بود

. . . . غلتیدرسید دربارة چیز دیگري بیندیشد، با صداي مھیبي بر زمین  جوان، در لحظھ اي كھ بھ نظر نمي
چھرة ھمة كساني كھ … . چنان تشنجي بھ او دست داده بود كھ پنداشتم با پاھایش نیمكت را خواھد شكست

ناشناس خوشپوشي، كھ در برابر من . . . . نمود خداوند دست خود را بر آنھا نھاده بود سرخ یا كبود مي
فشرد و چون گاو نر  ھایش را بر ھم ميایستاده بود، از پشت بھ روي دیوار افتاد؛ سپس، ھمچنانكھ دست

اي بعد از زمین برخاست و بھ سوي دیوار دوید؛ آقاي  لحظھ. . . . غرید، بھ جلو خم شد و بھ زانو درآمد مي
» براي قطره اي از خون مسیح چھ كنم؟«: آورد كیلینگ و یك نفر دیگر بازوي او را گرفتند؛ فریاد برمي

خداوند روح او را آزاد ساخت؛ او دانست كھ از گناه مبرا شده است و وجد آورد،  كھ او فریاد برمي ھنگامي
  . و بیخودي او بیش از آن بود كھ انسان بتواند تحمل كند
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شاید شرایطي این قربانیان را قبل از حضور در اجتماعات متودیستھا براي حملھ ھاي ھیستریك آماده 
رساند كھ آنھا  نیدند اثر آن شرایط را بھ اوجي ميش كرد و موعظاتي كھ اكنون دربارة آتش دوزخ مي مي

وزلي این حملھ ھا را معلول رھایي آنان، بھ یاري خدا، از اسارت . نتوانند در برابرش ایستادگي كنند
او بر آن بود كھ گاھي این حملھ ھا تحولي پایدار در سرشت و رفتار آنان پدید نیاورده . دانست شیطان مي

  .اند د بود كھ آنان از اسارت شیطان رستھ، و زندگي نوي آغاز كردهاست، ولي غالبًا معتق

كم دانش، با بیان و  واعظان متودیست مردمي. متودیسم، بیش از ھمھ، تنگدستان را بھ سوي خود كشید
آنان پیام خویش را . احساساتي ساده، بودند و از نظر طبقاتي یا فرھنگي امتیازي بر شنوندگان خود نداشتند

رسانیدند؛ ایمان آنان، با آنكھ بھ جاي  گناه و توبھ بھ گوش دھقانان، كارگران معدن، و مجرمان مي دربارة
  محبت بر ترس استوار بود، با عرضھ داشتن 

این قانون متضمن . مردم انگلستان بھ تحوالت اخالقي این كشور در نیمة دوم قرن ھجدھم یاري كرد
د كھ انسان روزگار ما سخت در برابرش واكنش نشان داده ارزشھا و آرمانھاي اخالقي پیرایشگري بو

ورقبازي را تجویز كرد، ولي رفتن بھ بازار . وزلي با ھرگونھ تفریح و خوشگذراني مخالف بود. است
در . شمرد مكاره، پوشیدن جامة فاخر، آرایش تن با جواھر، حضور در تئاتر و مجالس رقص را گناه مي

داد، زیرا معتقد بود كھ  أسیس كرد، بھ شاگردان فرصت بازي كردن نميآموزشگاھي كھ در كینگزوود ت
ولي قوانین اخالقي » .آنان كھ در كودكي بازي كنند در بزرگي نیز از آن دست بردار نخواھند بود«

توانستند تحملش كنند؛ این  پیرایشگر با طبع انگلیسیان سازگار بودند؛ مردان نیرومند و زنان بردبار مي
بخشید و آنھا را از وجود  خالقي بھ طبقات كارگر انگلستان احساس غرورآمیز برگزیدگي ميقوانین ا

شد با ھر طغیاني كھ  داشت و موجب مي ساخت؛ و ھمة اینھا در میان فقر بر پایشان مي سرنوشت مطمئن مي
پاسگزار محافظھ كاران انگلستان بعدھا از تالش وزلي س. مسیحیت را مورد شك قرار دھد دشمني ورزند

شدند، زیرا او تنگدستان انگلستان را از گرایش بھ خداپرستي و آزاداندیشي باز داشتھ، و آمال آنان را از 
  . انقالب اجتماعي بھ رستگاري فردي، و از مدینة فاضلة زمیني بھ بھشت پس از مرگ معطوف ساختھ بود

كرد؛ و از این  اجتماعي پشتیباني مي اي اصالحات از پاره. كاري بود وزلي در سیاست متمایل بھ محافظھ
بھ نمایندگي پارلمنت، نابرابري » شھرھاي پوسیده«انتخاب نمایندگان . نظر، پیشروتر از طبقة خود بود

حقوق مردم انگلستان در انتخاب نمایندگان پارلمنت، تباھي سیاست انگلستان، برده فروشي ظالمانھ، و 
كرد؛ ولي ساختمان طبقاتي جامعھ را طبیعي و عادالنھ  كوم ميوضع وحشتنناك زندانھاي انگلستان را مح

شمرد؛ با ھرگونھ تعدیل قانون بھ نفع كاتولیكھا مخالف بود؛ و مقارن انقالب مستعمرات آمریكایي  مي
  .كرد بریتانیا، كامال با جورج سوم ھمدلي مي

نظریة كلیساي انگلیكان را در این  او تا پایان عمر از لحاظ اعتقاد نامھ پیرو كلیساي انگلیكان ماند، ولي
خود او كساني را براي . توانند افراد را بھ مقام كشیشي منصوب كنند نپذیرفت باره كھ تنھا اسقفان مي

» سراسر جھان بخش كلیسایي من است،«كھ گفت  ھنگامي. خدمت در اسكاتلند و آمریكا بھ كشیشي گماشت
و تا  - نھاي دیني در ھمھ جا، بدون تجویز اسقفان، آشكار ساختتمایل خود را بھ تبلیغ دین و بجاآوردن آیی

با وجود این، پیروانش را بھ حضور در مجامع دیني كلیساي . فاصلھ گرفت این حد از كلیساي رسمي
انگلیكان، بھ روگرداني از مجامع و معتقدات ناسازگاران، و بھ اجتناب از دشمني با كشیشان انگلیكان 

، برخي از كلیساھاي انگلیكان منبرھاي خود را در اختیار كشیشان متودیست قرار ابتدا. كرد ترغیب مي
دادند، ولي پس از آنكھ واعظان وزلي اجازه یافتند تا آیین مقدس را بجا آورند و متودیستھا بھ شیوة 

  مسیحیان قرون وسطي اندیشة خویش را در 

ھمان گونھ كھ  - از متودیسم دریغ داشتندعنصر گناه پرداختند، كشیشان انگلیكان پشتیباني خویش را 
ودست كشیشان متودیست را از منبر كلیساھا كوتاه  - اراسموس پشتیباني خود را از لوتر دریغ داشتھ بود

  .ساختند
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