
، چون بھ حسابھاي او رسیدگي )١٧٣٩(پس از مرگش . بدین سان از میزان دارایي خود پرده برداشت
چھار برادر پاري بانك . كردند، معلوم شد مبالغ ھنگفتي از ثروتش را بھ مصرف امور خیریھ رسانده است

را بیشتر از آنان ولتر رمز كامیابي مالي خویش . اي براي كسب قدرت سیاسي ساختھ بودند خود را وسیلھ
.آموخت، و در مقام فیلسوف میلیونر، اروپا را دچار شگفتي ساخت

دولت فرانسھ براي . بودند» مقاطعھ كاران مالیاتي«منفورترین كارگردانان امور مالي فرانسة قرن ھجدھم 
، ثبت، برات، بویژه مالیات اعانات -آنكھ بتواند مالیات را قبل از گردآوري آن خرج كند، تحصیل مالیات را

سپرد كھ بتواند معادل مالیاتي كھ در شش سال از مردم خواھد گرفت  بھ كسي مي ١۶٩٧از  -نمك، و تنباكو
افزایش مالیاتھا، ثروت و تورم در افزایش بھایي كھ براي این اقطاعات پرمنفعت . بھ دولت وام دھد

 ٠٠٠،٠٠٠،٩٢، ١٧٢۶لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،٨٠كاران مالیاتي  مقاطعھ: شد بازتاب یافتھ است پرداخت مي
سود بردند؛ ھیچ دولتي تاكنون دریافتن راھھایي براي  ١٧٧۴لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،١۵٢، و ١٧۴۴لیور در 

داد تحصیل مالیات را بھ دست  كسي كھ بھ دولت وام مي. خرج كردن پول اتباع خود معطل نمانده است
مقاطعھ . گرفت لیور ضمانت مي ٠٠٠،٠٠٠،١ن قبال سپرد و از ھر یك از آنا چھل مقاطعھ كار مالیاتي مي

تا  ١٧٢۶سود مقاطعھ كاران مالیات در فاصلة سالھاي . انباشتند توانستند كیسة خویش را مي كاران تا مي
بسیاري از آنان امالك و عناویني خریدند؛ كاخھاي  ٧٢. لیور تجاوز كرد ٠٠٠،٠٠٠،١۵۶از  ١٧٣٠

. بھ آسایش و تجمل رشك و حسد اشراف و روحانیان را برانگیختند باشكوھي برپا كردند، و با تن دادن
ھایي را بھ دور خویش جمع كردند؛  ھنرمندان و شاعران و معشوقھ. برخي از آنان آثار ھنري گرد آوردند

از ھمھ » فیلسوفان«الوسیوس، كھ در میان . ھاي خویش را بھ روي روشنفكران گشودند و درھاي خانھ
/ ولتر چندي مھمان مادام د. رفت گشاده دست ترین مقاطعھ كاران مالیاتي بھ شمار ميمحبوبتر بود، از 

كاران، بود؛ رامو و وانلو از مھمان نوازي آلكساندر دو ال پوپلینیر، كھ از  اپینھ، ھمسر یكي از مقاطعھ
نام و مقام كامیابترین بورژواھا، كھ در پي . بزرگترین صرافان مشوق ھنر و ادب بود، برخوردار گشتند

كوشیدند از  كردند و بدین سان مي با كلیسا و بعدھا با نجبا، پشتیباني مي» فیلسوفان«بودند، از پیكار 
شاید ھمین صرافان و بانكداران بودند كھ ھزینة انقالب . روحانیان و اشراف صاحب عنوان انتقام بگیرند

  .فرانسھ را فراھم ساختند

IV - دولت  

  ن در دولت صاحب قدرت ونفوذ بودند؛ زیرا ھمة مقامات دولتي را، جز مقامات افراد طبقة متوسط اكنو

اقتصاد بر ھوش و ذكاوتشان   آنان كاركنان دستگاه دیوانساالري بودند، و چون با انتخاب طبیعي در عرصة
كھ زندگي باشند  افزوده بودند، ثابت كردند كھ كاردانتر و شایستھ تر از فرزندان بیتحرك و بیحال نجبایي مي

ي پارلمانھا و دادگاھھا از نظر اصل و نسب و خوي وسیرت بھ بورژوازي »نجباي ردا«. نباتي داشتند
مسئولیت اداره كمونھا و والیات چھلگانة كشور، نظارت بر جنگ، ذخایر ارتش، . بستگي داشتند

. متوسط سپرده بودندھا، و بندرھا را بھ دست طبقة  ھا، پلھا، ترعھ ارتباطات، معادن، راھھا، خیابان
متوسط در پاریس   طبقة  ھاي جنگي آنان را كارشناسان نظامي ژنرالھاي ارتش از نجبا بودند، ولي نقشھ

  . قرن نوزدھم در قرن ھجدھم تشكیل یافت حكومت بورژواي فرانسة . كردند طراحي مي

ند؛ ولي این دستگاه نقایصي ا دستگاه اداري فرانسھ را در این زمان بھترین سازمان اداري اروپا دانستھ
دستگاه اداري فرانسھ چنان متمركز، پیچیده، و دقیق بود كھ رسیدگي بھ كارھاي والیات را . بزرگ داشت
گرفت، و در  انداخت و ھر گونھ ابتكار و سرزندگي را از دست مأموران محلي دولت مي بھ تعویق مي

در قیاس با دولت انگلستان، حكومت فرانسھ با . داد انتقال دستورالعملھا و گزارشھا وقت زیادي را ھدر مي
دادند، و ھیچ یك از پارلمانھا  مردم فرانسھ حق اجتماع نداشتند، رأي نمي. طرز خفقان آوري استبدادي بود

لویي پانزدھم با نادیده گرفتن وجود دولت بدان امكان داد كھ وضع خود . داشت شاه را از خودسري باز نمي
ولي اختیارات وزراي خویش را تا بدانجا وسعت داد كھ آنھا توانستند با نوشتن . ان بخشدرا اندكي سروسام
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این . كردند بر كشور حكومت كنند ، اما غالبًا وزرا از این قدرت سوء استفاده مي» ھاي سر بھ مھر نامھ«
لویي . كرد ع ميگاھي كارھاي دولت را در خارج از دستگاه پر پیچ و خم اداري تسری» ھاي محرمانھ نامھ«

ھاي سر بھ  نامھ«برخي از این . كمدي فرانسز را تأسیس كرد ١۶٨٠در » ھا نامھ«چھاردھم با یكي از این 
كھ در غیر این صورت موجد كینھ  -اي بدون دادرسي علني ، با بھ زندان افكندن عضو تبھكار خانواده»مھر

كھ ولتر براي  ؛ و برخي از آنھا ، چون ھنگاميھا را حفظ كردند آبروي خانواده -گشت و نفاق خانوادگي مي
بھ   برخي از آنھا. دومین بار بھ زندان افتاد، ابلھان قابل بخشش را از تكرار ابلھي غیر ضروري باز داشتند

براي سر بھ راه كردن فرزندان گمراه و نا ) چون میرابو مھین(اي  خواھش والدین نومید و درمانده
شد و مدت زندان او كوتاه بود، اما  ر این گونھ موارد، با زنداني مؤدبانھ رفتار ميد. فرمانبردار نوشتھ شدند

اي ھمراه بود؛ مثال دفورژ شاعر  در بسیاري موارد این زندان و بند با بیرحمیھاي وقیحانھ و مشمئز كننده
قفس در ) ١٧۵۶ - ١٧۵٠(از فرانسھ، شش سال »مدعي جوان « را، بھ گناه سرزنش دولت براي اخراج 

بپذیریم، دولت بھ پاس  –كھ سخنش معموال درست است  –ھرگاه گفتة گریم را. آھنین زنداني كردند
، بھ شارل فاوار شاعر فرمان داد كھ »ھا نامھ«پیروزیھاي جنگي موریس دو ساكس، در طي یكي از این 

  ھاي دو موریس  نام ھمسرش را در فھرست نام صیغھ

بدون دادرسي و بدون ذكر سبب، زنداني » ھاي سر بھ مھر نامھ«ز این گرفت، ممكن بود بھ حكم یكي ا مي
این فرمانھاي خودسرانھ قبل از پایان قرن ھجدھم ناخشنودي بسیاري در میان مردم فرانسھ پدید . شود

  .آورده بودند

. دبر خالف دستگاه اداري فرانسھ، كھ رو بھ پیشرفت داشت، قوانین این كشور عقبمانده و ابتدایي بودن
قانون ھر والیتي با قوانین والیتھاي دیگر تفاوت داشت، و این تفاوت پراكندگي و خودمختاري والیات 

. قانون وجود داشتند ٣۵٠در مناطق مختلف كشور نزدیك بھ .   آورد فرانسھ در ادوار گذشتھ را بھ یاد مي
 ١۶٧٠» قانون نامة كیفري«د و در ، كوشیده بود قوانین فرانسھ را تنظیم و تعریف كن ، بدون موفقیت كولبر

از قوانین نو و قرون وسطي، قوانین آلماني و رومي، و  ولي حتي قانون نامة او معجون درھمي. بگنجاند
اي وضع  شاه بھ مقتضاي زمان بھ خواست وزیرانش، با شتابزدگي، قوانین تازه. قوانین شرعي و مدني بود

  . ابند و با وضع خویش تطبیق دھندتوانستند قوانین را دری مردم نمي. كرد مي

پلیس . شد ، و در شھرھا بھ دست پلیس محلي اعمال مي قانون كیفري در خارج شھرھا بھ دست پلیس سوار
آرژانسون سازماندھي و تربیت كرده بود، كھ نھ تنھا پدر فرزندان /شھري پاریس را مارك رنھ دو ووایھ د

زیرا بھ  -گرفتھ بود » لعنتي«لقب  ١٧١٨ – ١۶٩٧پاریس در  ، بلكھ در مقام فرمانده پلیس نامداري بود
، زیرا با راھھا و  او در دل بزھكاران و جنایتكاران پاریس ھراسي افكنده بود.   شیطان شباھت داشت

روزگار قبل  ژوبرو » مردي با مروت«) بھ گفتة سن سیمون(،  نیرنگھاي آنان آشنایي داشت؛ با وجود این
  .   بود» بینوایان«از 

اینان ممكن .   ساختند متھمان را قبل از دادرسي در جایي كھ بھ زندان محكومان بي شباھت نبود زنداني مي
و پلیدي، و در خطر ، در كثافت  ، ماھھا از عمر خود را در زنجیر و شكنجة روحي بود، چون ژان كاالس

.   كردند كوشید از بازداشتگاه بگریزد، دارایي او را مصادره مي مي ھرگاه متھمي.   روزانة بیماري بگذرانند
دادند با وكیل  ھرگاه وي متھم بھ جنایتي بود كھ قانون براي آن كیفر مرگ تعیین كرده بود، بدو اجازه نمي

كردند، و ھنگام دادرسي ھیئت  جویي بھ دادگاه احضار نميمتھمان را براي باز.   مدافعي تماس بگیرد
ھرگاه دادرسي متھم را گناھكار . شد از گواھان در خفا و جداگانھ بازجویي مي.   اي وجود نداشت منصفھ

شناخت و براي محكوم ساختن او دالیل كافي در دست نداشت، اجازه داشت با شكنجھ از او اعتراف  مي
  . متروك نشد ١٧٨٠پانزدھم از كثرت و شدت شكنجة قانوني كاھش یافت، ولي تا  در زمان لویي.   بگیرد

كساني را كھ در .   كردند بزھكاران را بھ كیفرھایي از پرداخت جریمھ گرفتھ تا قطع دست و پا محكوم مي
دزدان و بزھكاران كوچك را بھ پشت ارابھ .   دادند شدند با پیلوري كیفر مي معامالت مرتكب نادرستي مي

كاراني را كھ از خانة ارباب دزدي خدمت.   زدند گردانیدند و تازیانھ مي بستند و در خیابانھاي شھر مي مي
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كردند كھ بھ چنین كیفري  كردند ممكن بود با مرگ كیفر دھند، ولي خدمتكاران معموال خطایي نمي مي
  رسمًا پایان ١٧۴٨محكومیت بھ كار اجباري در كشتیھا در .   رسند

، نزدیكي با جانوران،  بازي، ھمجنس  ، زنا با محارم بیشتر جرایم، و در آن میان جادوگري، كفرگویي.   یافت
؛ ولي كیفر محكومان بھ  سوزانیدند زدند و زنده نمي محكومان را دیگر گردن نمي.   دادند را با مرگ كیفر مي

بھ ویژه «، گویند كھ مردم،  ، پاھاي آنان را بشكنند اعدام را ممكن بود با قطع یكي از اعضاي بدن تشدید كنند
  .   »بردند  ي مجازات لذت ميھا ، از تماشاي صحنھ در پاریس

در روستاھا ھزاران دادگاھھاي فئودالي وجود .   ، چون خود قانون، در ھم و پیچیده بود ھاي دادرسي شیوه
این دادگاھھا تنھا بھ جرایم كوچك رسیدگي .   گزیدند و دادرسان این دادگاھھا را خاوندھا برمي.   داشتند،

، احكام این  اندك محكوم كنند ا بھ كیفري سنگینتر از پرداخت جریمةكردند و مجاز نبودند بزھكاران ر مي
ولي پیروزي رعیت بر ارباب دشوار و پر ھزینھ بود، باالتر از .   دادگاھھا ھمیشھ قابل استیناف بودند

بسیاري از شھرھاي فرانسھ داراي .   ، محاكم امناي صلح و مباشران اراضي قرار داشت دادگاھھاي خاوندھا
شاه .   دادگاھھایي كھ مجري قوانین شاه بودند بر ھمة این دادگاھھا برتري داشتند.   اھھاي محلي بودنددادگ
كلیسا روحانیان خود را با توجھ بھ .   توانست براي رسیدگي بھ دعاوي خاص دادگاھھاي ویژه تشكیل دھد مي

در دادگاھھا، و پیرامون آنھا، بھ وكالي دعاوي .   كرد قانون كلیسایي در دادگاھھاي كلیسایي محاكمھ مي
  .   آمدند انتظار فرانسوایان شیفتة دعوا گرد مي

سیزده شھر بزرگ فرانسھ ھر كدام یك پارلمان متشكل از دادرساني داشتند كھ در این شھرھا و اطراف آنھا 
ھر .   ن پاریس بودنزدیك یك سوم كشور فرانسھ از نظر دادرسي تابع پارلما.   كردند بمثابھ دیوانعالي عمل مي

، اعتبار قانوني  كرد كھ فرمانھاي شاه قبل از آنكھ بھ تصویب آنھا رسند و ثبت شوند پارلماني ادعا مي
، ھرگز این دعاوي را نپذیرفتھ  داد ولي شوراي شاھي، با آنكھ غالبًا بھ پارلمانھا حق اعتراض مي. ندارند

  .   ن فصل تاریخ فرانسھ استتضاد دعاوي شاه و پارلمانھا غم انگیزتری.   بود

دربار مركب .   دادند وزرا با ھم ھیئت دولت را تشكیل مي. وزرا و دربار رابط شاه و پارلمان پاریس بودند
؛ دستیاران و  بود از وزرا بھ اضافة نجبا، یا روحانیان، و یا عوام سرشناسي كھ بھ شاه معرفي شده بودند

، امتیازات، و وظایف درباریان بدقت  ، حق تقدم ، صالحیت مقام.   تندنوكران آنان نیز در دربار عضویت داش
، كھ دربارة آداب و مقررات دربار وجود داشت، از دستھ  و قوانیني دقیق و مبسوط.   ه بودند مشخص شد

ز تشریفات پر ھزینھ ا.   زدند و صدھا تن از درباریان متكبر و حسود را مھار مي   كردند بندیھا جلوگیري مي
،  سخن چیني.   ساختند و محیط خوشایندي براي شاه و وزیران او فراھم مي  كاستند، یكنواختي دربار مي

نھ «: سفیر كبیر ناپل نوشت.   ، و زنا بھترین تفریح درباریان بودند ، شكار ، قمار ، خورد و نوش شایعھ سازي
درباریان مبالغ ھنگفتي در قمار » اضمھ ، و یك دھم آنان از سوء ھ مردند دھم مردم پاریس از گرسنگي مي

باختند، و براي آنكھ وامھاي خود را پس دھند، نفوذ و قدرت خویش را بھ خریداري  بردند یا مي مي
توانست بدون رشوه دادن بھ یكي از درباریان بھ  كسي نمي.   داد فروختند كھ بیشتر بھ آنان پول مي مي

در میان . اي داشت، و ھر زني فاسقي ریبًا ھر شوھر درباري معشوقھتق.   رسد و بھ درآمدي دست یابد مقامي
تنھا دلگیري نجبا این بود كھ .   درباریان، كسي نبود كھ از سپردن ھمسر خویش بھ آغوش شاه خودداري كند

  چرا 

ي گرچھ لوی.  ، و این افتخار را بھ آنان نداده است كھ دختران خویش را بھ آغوش وي بسپارند ھمبستر شده
ریـــــاست .  رسمًا بھ سن قانوني رسید، ولي در آن ھنگام بیش از سیزده سال نداشت ١٧٢٣پانزدھم در 

  وي نخست كنت دو تولوز را، كھ از .  ، سپرد ، دوك دو بوربون دولت را بھ لویي ھانري

ــراي بازماندگان قانوني لویي چھاردھم بود، براي ریاست دولت در نظر داشت ولـــي چون وي را ب
مرد پاك سرشتي بود و » موسیو لو دوك«. ، از او چشم پوشید دانست مي» وزارت بیش از اندازه درستكار«

كرد؛ درصدد بر آمد با تثبیت اوزان و  براي سبك ساختن بار فقر و محنت مردم از ھیچ كاري فروگذار نمي
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او جرئت .  د وي را بر باد داد، ولي قانون عرضھ و تقاضا امی قیمتھا نیت خویش را جامة عمل پوشاند
؛ روحانیان بدان اعتراض كردند و  دو درصد درآمد بر ھمة مردم فرانسھ مالیات بست  ورزید و بر پایة

، ماركیز دو پري اجازه داده بود كھ بیش از اندازه از  اش ، دوك بھ معشوقھ براي برانداختن وي توطئھ چیدند
او براي .  رسید ، ولي تیز ھوشي او بھ زیباییش نمي ي زني با ھوش بودمادام دو پر.  نفوذ خویش استفاده كند

مادام دو .  كرد آنكھ سرپرست ملكة آینده شود، لویي پانزدھم را بھ زناشویي با ماري لشچینسكا ترغیب مي
او دوك را بر آن داشت كھ با معلم خصوصي لویي، .  ورزید و از روحانیان بیزار بود پري بھ ولتر مھر مي

ولي شاه این معلم را .  ، مخالفت كند كھ اسقف وي بود و وي را براي ریاست دولت بھ شاه پیشنھاد كرده بود
  .  ستود پسندید و مي بیش از ھر كسي در فرانسھ مي

معلم خصوصي شاه شد و نفوذ غالبي  ١٧١۵، در  اسقف فرژوس بود ١۶٩٨، كھ از  آندره اركول دو فلوري
، مھربان، ولي اندكي تنبل بود، و ھرگز  ، خوبرو وي مردي بلند باال.  م بھ دست آورددر اندیشة لویي پانزدھ

بوو عقیده داشتند كھ این اسقف  -میشلھ و سنت.  كوشید از نفوذ و مقام خویش بھ نفع خود استفاده كند نمي
؛ ولي  ساختھ است، سیرت شاه جوان را تباه كرده و او را بھ یسوعیان متمایل  ، بھ عنوان یك معلم فلوري

، بھ فلوري، ھم بھ عنوان معلم و ھم در مقام وزیر، بھ دیدة احترام  اي بھ روحانیان نداشت ، كھ عالقھ ولتر
  .  نگریست مي

كھ ) شاه( ، و پاكدامن بار آورد و در روزگار كودكي  ، رازدار فلوري كوشید شاگرد خویش را سختكوش
.  سن نیت نایب السلطنھ و احترام جامعھ را براي خود حفظ كرد، ح بود دربار غرقھ در آشوب و بي نظمي

ھا و دستھ بندیھاي  ھرگز در دسیسھ.  ھرگز خدمت خود را نستود و خدمات دیگران را ناچیز نشمرد
.  ، خویشتن را با مسائل داخلي و منافع خارجي كشور آشنا ساخت در نھان. …  درباریان شركت نكرد

و خوش سلوكي وي سبب شدند كھ ھمة فرانسویان آرزو كنند كھ روزي او را در  ، رفتار خردمندانھ خالصھ
  . رأس دولت ببینند

چون فلوري دریافت كھ نفوذ پایدار وي در تعیین سیاست دوك دو بوربون را بر آن داشتھ است كھ براي 
، واقع  ر ایسي، بدون مقاومت از دربار كناره گرفت و در صومعة سولپیسیان د طرد وي از دربار بكوشد

.  دوك بھ فرمان شاه فلوري را بھ دربار باز گردانید.  ) ١٧٢۵دسامبر  ١٨( ، عزلت گزید  در حومة پاریس
  ،  ، با توجھ بھ درخواست درباریان ، لویي پانزدھم ژوئن ١١در 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  )آرشیو بتمان(مجموعة واالس، لندن . كاردینال فلوري: یاسنت ریگو

» .بھ شانتیي برود و تا دستور ثانوي در آنجا بماند« ونت بھ دوك فرمان داد كھ روحانیان و مردم، با خش
اش از زندگي سر رفت و در  مادام دو پري نیز بھ كاخ خویش در نورماندي تبعید شد، و سرانجام حوصلھ

  ). ١٧٢٧. ( ھمانجا خویشتن را مسموم كرد

سر باز زد و شاه را بر آن داشت تا اعالم  ، از قبول مقام رسمي  فلوري، كھ نفوذ و قدرتش رو بھ فزوني بود
ولي شاه بھ قمار و شكار بیش از ادارة كشور .  كند كھ از آن پس خود او دولت را رھبري خواھد كرد

او اكنون .  )١٧٢۶ژوئن  ١١(د در نتیجھ، فلوري عمًال، نھ رسمًا، نخست وزیر فرانسھ ش.  مند بود عالقھ
، ھفده سال  فلوري، با آنكھ بسیاري از جویندگان جاه و مقام بھ آرزوي مرگش بودند.  ھفتاد و سھ سالھ بود

  .  بر فرانسھ فرمان راند

شد لغو  اكتبر دو درصد مالیات بر درآمدي را كھ از روحانیان گرفتھ مي ٨وي، كھ خود یك كشیش بود، در 
فلوري، براي .  لیور بھ دولت بخشیدند ۵‘٠٠٠‘٠٠٠،  ان، بھ پاس معافیت خویش از مالیاتروحانی.  كرد

، از  براي رسیدن بھ این آرزو.  آنكھ در شوراي دولت بر دوكھا تقدم جوید، در آرزوي كاردینالي بود
ن حقیقت كھ ، از افشاي ای)نوامبر ۵(پس از آنكھ بھ مقام كاردینالي رسید .  روحانیان فرانسھ یاري جست

  .  فرمانرواي واقعي كشور خود اوست خودداري نكرد

او با فروتني و سادگي خویش در مقام رھبر دولت و فرمانرواي كشور درباریان را دچار شگفتي ساختھ 
پركاري و بینیازي این درباري ھمھ را . عالیجناب رفتار خود را دگرگون نساختھ است«: ولتر نوشت.  بود

او نخستین وزیري است كھ از تجمل دوري جست و «: ھانري مارتن نوشت » .ھ استدچار شگفتي ساخت
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از . كرد بھ حد كمال درستكار بود و از مقامش بھ وجھ ناشایست استفاده نمي» .تھیدست درگذشت
كرد و اجتماعات خصوصي  با ولتر بھ مھرباني رفتار مي» .تر بود پیرامونیانش بسیار بردبارتر و آزادیخواه

  .  داد ولي بھ ژانسنیستھا آزادي نمي.  گرفت ستانھا را نادیده ميپروت

فلوري با شكیبایي ھمیشگي خود نھ تنھا بھ شكل گیري سیاست توجھ داشت بلكھ در ادارة دولت نیز نظارت 
وي با دوراندیشي و تشخیص صحیح براي خود دستیاراني برگزید و با قاطعیت و ادب و مھرباني .  كرد مي

آگسو كار طوالني خویش را براي اصالح و تدوین /در حكومت او ھانري فرانسوا د.  ھبري كردآنان را ر
.  ؛ و فیلیبر اوري دارایي فرانسھ را ثبات و استحكام بخشید دنبال كرد) ١٧۵١ -١٧٢٧(قانون فرانسھ 

  لحجویانة، تا روزي كھ خاندان شاھي فرانسھ را بلندپروازي بھ جنگ نكشانده بود، بھ سیاست ص فلوري
كامیابي .  خویش ادامھ داد و بھ فرانسھ امكان داد تا اقتصاد خود را در پناه صلح و آرامش سرو سامان بخشد

، كھ حكومت محدود  او در زمینة اصالح و تثبیت اقتصاد فرانسھ ظاھرًا این سخن فیزیوكراتھاي آینده را
كھ از تورم پول جلوگیري كند، و بھ وعدة خود  فلوري وعده داده بود.  كرد ، توجیھ مي بھترین حكومت است

بازرگاني داخلي و خارجي كشور در زمان حكومت او بسرعت گسترش یافتند و درآمد دولت .  وفادار ماند
  با استفادة صحیح از درآمد دولت و .  فزوني گرفت

سنگیني بار  و از) ١٧٢٧(توانست اخذ دو درصد مالیات از درآمد ھمة مردم فرانسھ را موقوف سازد 
بھ .  او حق برگزیدن كارمندان ادارات محلي را بھ شھرھاي فرانسھ باز گردانید.  دھقانان فرانسھ بكاھد

  .  ، اخالق درباریان با بیمیلي بھبود یافت انگیزة پاكي و درستي او

اجازه داده بود كھ كاران مالیاتي  فلوري بھ مقاطعھ.  اي پدید نیاورند توانستند مشكالت تازه این اصالحات نمي
براي پیش بردن طرح راھسازي كھ مباشران دولت ارائھ داده .  بدون دخالت دولت از مردم مالیات بگیرند

، مگر  گونھ پاداشي و این طرح دھقانان فرانسھ را بدون دریافت ھیچ - را باب كرد» بیگاري«، وي  بودند
تأسیس كرد؛  دان اشراف آموزشگاھھاي نظامياو براي فرزن.  ، در راھھاي كشور بھ كار واداشت خوراك

، بازرگاني و مستعمرات این كشور را در برابر  ناوگان فرانسھ  ولي با از یاد بردن لزوم تعمیر و توسعة
دالنھ بھ لیاقت و شایستگي خود براي حفظ مناسبات صلح  وي ساده.  نیروي دریایي انگلستان بھ خطر افكند

  .  آنچھ باید، اعتماد كرد، بیش از  آمیز با انگلستان

، با  این دو مرد.  ، سیاست كاردینال صلحجو موفق بود كھ رابرت والپول فرمانرواي انگلستان بود تا ھنگامي
ولي مشاوران .  آنكھ خلق و سیرتشان كامًال متفاوت بود، در برتري دادن صلح بر جنگ اتفاق نظر داشتند

، بر تخت شاھي  ي نشاندن پدر زن شاه ستانیسالس لشچینسكيوي را بر آن داشتند كھ برا ١٧٣٣دولت در 
لشچینسكي اعالم داشتھ بود درصدد است تا قانون اساسي .  لھستان با اكراه و دودلي دست بھ كار شود

روسیھ و اتریش، كھ براي .  لھستان را اصالح كند و دولت مركزي نیرومندي در این كشور تشكیل دھد
كردند، در جنگ جانشیني لھستان  در مجلس لھستان حمایت مي» حق وتو«از حفظ نفوذ خود در لھستان 

فلوري، براي جلوگیري از تصادم .  لشچینسكي را از ورشو، و سپس از دانتزیگ راندند) ١٧٣٨-١٧٣٣(
فرانسھ .  لورن در نانسي و لونویل اقامت كند  اسمي» شاه«، از ستانیسالس درخواست كرد كھ بھ نام  بیشتر

راي لھستان چندان زیان نبرد، زیرا لشچینسكي و قدرتھاي بزرگ توافق كردند كھ پس از مرگ او از ماج
بھ فرانسھ  ١٧۶۶لورن در .  ، بھ فرانسھ باز گردانیده شود لورن، كھ اكثر ساكنان آن فرانسوي بودند

  . بازگشت

شید فرانسھ را از جنگ كو فلوري، كھ اكنون ھشتاد و ھشت سالھ بود، با ھمة نیروي رو بھ ضعف خود مي
، ماركیز دو  فلیسیتھ دو نل.  ولي زني ارادة خود را بدو تحمیل كرد.  بر كنار دارد) ١٧۴٠(جانشیني اتریش 

ایل نوادة یك مختلس - ، كنت دو بل ونتیمیل، كھ چندي با شاه ھمبستر بود، بھ تحریك شارل اوگوست فوكھ
خلع كرده بود، كوشید شاه را از سیاست فلوري رویگردان ، نیكال فوكھ، كھ لویي چھاردھم وي را  زبردست

ایل بھ فلیسیتھ دو نل گفت كھ فلوري ابلھ سالخورده است و اكنون، كھ فردریك دوم، شاه  –بل .  سازد
، ماري ترز، را زیر فشار نھاده است، فرصت كم نظیري  پروس، بھ اتریش تاختھ و ملكة جوان اتریش
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فرانسھ باید با فردریك ھمدست شود و از غنایم .  ري اتریش فرا رسیده استبراي متالشي ساختن امپراطو
  او بھره

افسونگر این نغمھ را بھ گوش شاه خواند و از او خواست حكومت را از دست كاردینال   معشوقة.  برگیرد
ایل نھ  –ل فلوري بھ شاه گفت كھ پیشنھاد ب.  جبون بگیرد و شكوه و عظمت دیرین فرانسھ را بدان بازگرداند

آورد؛ انگلستان اجازه نخواھد داد فرانسھ با نابود كردن  اي دارد، و نھ آبرو و عزتي براي فرانسھ مي صرفھ
قدر بزرگ شود كھ براي آن كشور ایجاد خطر كند؛ در صورت جنگ با اتریش، فرانسھ نیز بھ  اتریش آن

، لویي بھ اتریش ١٧۴١ژوئن  ٧در .  تر استانگلستان اعالم جنگ خواھد داد؛ و فرانسھ در پناه صلح كامیاب
ایل پراگ را گرفت و بیشتر مردم فرانسھ را متقاعد ساخت كھ  –نوامبر، بل  ٢۵در .  اعالم جنگ داد

  .  فلوري ابلھي سالخورده است

گر فرانسھ را فرو گذاشت و، در خفا، با اتریش پیمان ترك مخاصمھ  پس از یك سال جنگ، فردریك حیلھ
ھیان اتریش، كھ اكنون از جانب پروس آسوده خاطر شده بودند، بھ بوھم تاختند و بھ سپا.  بست

، كھ پیش از  تن از مردانش را ٢٠‘٠٠٠ایل  –اكنون، زمان آن رسیده بود كھ بل .  پراگ پرداختند محاصرة
وري فل ١٧۴٢ژوئیة  ١١در .  این از مقاومت مردم پراگ بھ ستوه آمده بودند، وادار بھ تسلیم كنند

آمیز، براي كنت فون كونیگسگ، فرمانده سپاھیان اتریش  اي، با عبارات نرم و مداھنھ درخواست فروتنانھ
دانند كھ من با تصمیماتي كھ گرفتیم مخالف بودم و ناچار شدم با آن موافقت  بسیاري از مردم مي« : فرستاد 

فرانسویان براي .  مون آن را افشا كردفلوري را نزد ماري ترز فرستاد و او نیز مض كونیگسگ نامة» .كنم
 –در ماه دسامبر، بل.  ایل سپاھي بھ سوي پراگ فرستادند؛ این سپاه ھرگز بھ پراگ نرسید –استخالص بل 

دراگر، بھ مرز فرانسھ . ، سپاھیانش را از پراگ بیرون آورد و بیمار زخمي ۶٠٠٠ایل، پس از بر جا نھادن 
ستان، و با پشت سر گذاشتن صدھا كیلومتر راه كوھستاني و باتالقي رسانید؛ ولي این فرار در فصل زم

 ١۴‘٠٠٠از .  پوشیده از برف و یخ صورت گرفت؛ راھي كھ سپاھیان دشمن در طول آن كمین گرفتھ بودند
فرانسویان این رھایي شگفت آور از چنگال ادبار خفتبار .  تن در راه جان سپردند ١٢٠٠سرباز فرانسوي، 

 ٢٩(  ، فلوري از وزارت كناره گرفت، در ایسي عزلت گزید، و در نود سالگي درگذشت دندرا تحسین كر
  ).١٧۴٣ژانویة 

  .  شاه اعالم كرد كھ از آن پس خودش نخست وزیر خود خواھد بود

V -  لویي پانزدھم  

بر اندیشد؟ پسري كھ مقدر بود پنجاه و نھ سال  كسي كھ در پنجسالگي بھ شاھي رسیده باشد چگونھ مي
رفت كھ بھ  ناتوان داشت و انتظار مي شد؛ وي جسمي فرانسھ حكومت كند در اوان كودكي چندان توجھي نمي

، دوك و دوشس دو  ، بیماري آبلھ پدر و مادرش١٧١٢سپس ناگھان در .  زودي مرگ او را دریابد
لویي بر اورنگ  سھ سال بعد،.  بورگوني، را از پاي درآورد و لویي را وارث تاج و تخت فرانسھ ساخت

  . شاھي نشست
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  )آرشیو بتمان(كاخ ورساي . لویي پانزدھم در شش سالگي: یاسنت ریگو

سرپرستش، مادام دو .  كردند كھ او براي نشستن بر تخت شاھي شایستھ نخواھد بود ھمگان پیشبیني مي
یك كشیش .  داشت اه مي، سخت نگران سالمتي او بود و او را از ھر گونھ ھواي نامناسب دور نگ وانتادور

، خوشخو  فلوري در مقام معلم.  اقرار نیوش یسوعي ترس و احترام كلیسا را در دل وي جایگزین ساختھ بود
ولي .  اي داشتھ باشد اندیشید براي فرانسھ نعمتي است كھ شاه بیكاره و باگذشت بود؛ و گویا با خود مي

كھ شاه خردسال را در  او، ھنگامي.  كرد جاري ميمربیش، مارشال دو ویلروا، زھر دیگري در خون وي 
كھ براي اداي احترام بھ فرمانرواي خویش گرد آمده بودند، بھ پشت پنجره  تویلري براي دیدن مردمي

این مردم ھمگي از آن شما ھستند و بھ شما تعلق دارند؛ » سرورم«،  بنگرید«: كرد بدو گفت  رھبري مي
  .  رتي با بیكفایتي در آمیختھ بودقد» .شما فرمانرواي آنھا ھستید

لویي، كھ ستایش مردم و پیرامونیانش وي را تباه كرده و خودخواه و تنبل و خودسر بار آورده بود، جواني 
را با شیطنت قابل  -و بعدھا آداب و كرنش اطرافیان - ھاي مراقبان خویش توصیھ.  كمرو و كم حرف شد

، و بازي با  ، دوشیدن شیر گاو ، دوزندگي كنده كاري روي چوبگرفت و خویشتن را با  اغماضي نادیده مي
سنگدلي فطري، كھ در نھاد ھمة ما نھفتھ است، بھ واسطة بزدلي و ترس، در او .  ساخت سگان سرگرم مي

این ستمگري در جواني .  برد بیدار شده بود؛ گویند كھ در كودكي از آزردن، و حتي كشتن جانوران لذت مي
شاید شتابزدگي او در گرفتن كام دل از دختران جواني كھ .  ھ شكار در او نمایان گشتبھ صورت عشق ب

شدند، و سپس دل كندن از آنان، پدیدة دیگر این  براي ھمخواني با وي ترتیب مي» پارك گوزنھا«در 
اي حساسیت و مالحظھ كاري در رفتار او با دوستانش بھ چشم  ستمگري بوده باشد، با اینھمھ، گونھ

  .  خورد يم
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با حافظة .  آورد اي نیكو بھ بار مي شد ثمره اي نیز داشت كھ چنانچھ با سیرتي نیك ھمراه مي لویي اندیشھ
طبیعتًا، بازي و تفریح را بیش از مطالعھ .  نیرومند و تیزھوشي خویش ھمھ را دچار شگفتي ساختھ بود

آشنا  ، گیاھشناسي، و فنون نظامي ، تاریخ ، ریاضیات با وجود این، توانست با زبان التیني.  دوست داشت
مارشال .  اي پھن، و گیسوي زرین مجعد، بود ، شانھ باریك  ، با اندامي وي جواني بلند باال و خوبروي.  شود

اي كھ ژان باتیست وانلو در سیزده سالگي  تك چھره.  خواند مي» زیباترین جوان فرانسھ«دو ریشلیو وي را 
موزة «دھد، ھنوز در  از وي كشیده است، و او را با شمشیر و زره نشان مي لویي با شمشیر و زرھي

آرژانسون وي را / رنھ لویي د.  این شمشیر و زره تناسبي با سیماي كودكانة وي ندارد.  باقي است» ورساي
، ھمة )١٧٢٢(چون بر بستر بیماري افتاد .  باختند زنان در نخستین نگاه بدو دل مي.  كرد بھ اروس تشبیھ مي

كھ از دست  مردمي.  مردم فرانسھ برایش دعا خواندند؛ و چون بھبود یافت، مردم از خوشي اشك ریختند
شاھان خود آن ھمھ رنج برده بودند اكنون خویشتن را بدین دلخوش و امیدوار ساختھ بودند كھ این جوان 

  .  د آوردبزودي زناشویي خواھد كرد و براي خاندان نجیب خود وارثي بھ جھان خواھ

ماریا .  ، دختر دو سالة فیلیپ پنجم، شاه اسپانیا شد نامزد ماریا آنا ویكتوریا) ١٧٢١(لویي در یازدھسالگي 
اندیشید  ولي مادام دو پري مي.  را بھ پاریس آورده بودند تا پس از رسیدن بھ سن بلوغ با شاه زناشویي كند

، دختر شاه  و شاه را بھ زناشویي با ماري لشچینسكا كھ اگر این وصلت شتابزده و نامطمئن را بر ھم زند
وي سرانجام این نامزدي را بر ھم .  مخلوع لھستان، وا دارد خواھد توانست ادامة نفوذ خود را مسجل سازد

.  ، و دربار اسپانیا این توھین را ھرگز از یاد نبرد)١٧٢۵(ماریاي خردسال را بھ اسپانیا باز گردانیدند .  زد
.  زیست كھ شاه فرانسھ از دخترش خواستگاري كرد س در پناھگاه ویسمبورگ، در آلزاس، ميستانیسال

بیایید زانو «:  شد كھ ماري و مادرش در آن بودند، بھ آنان گفت ستانیسالس، ھمچنان كھ وارد اطاقي مي
  : دختر بھ شادي فریاد برآورد» .زنیم و خدا را سپاس گوییم

: ستانیسالس پاسخ داد» ؟ شما را براي شاھي بھ لھستان باز خوانده اند؟، مگر چھ شده است پدر عزیزم«
ماري در خواب ھم ندیده بود كھ » .خداوند بیش از آن بھ ما نیكي كرده، و تو را ملكة فرانسھ ساختھ است«

روزي بر بزرگترین اورنگ فرمانروایي اروپا تكیھ زند؛ ھمة تصاویري كھ او از لویي پانزدھم دیده بود، 
،  ، زیر دامن داري فرانسھ براي او پوشاك از خزانھ.  شاه را زیبا و نیرومند و شكوھمند نشان داده بودند

لیور بھ اضافة  ٢۵٠‘٠٠٠، دستكش، و جواھر فرستادند و وعده دادند كھ پس از ورود بھ ورساي،  كفش
جھ گرفت و خدا را براي ماري از شنیدن این خبر سرگی.  كراون طال مقرري ساالنھ بھ او دھند ٢٠‘٠٠٠

؛ او با )١٧٢۵اوت  ١۵( ماري در ستراسبورگ غیابي با لویي زناشویي كرد .  بخت بلندش سپاس گفت
، رھسپار پاریس شد؛ و  شادماني ایام محنت را پشت سر گذاشت و، از طریق جاده ھاي سیالب شستھ

  .  سپتامبر، در فونتنبلو بھ عقد شاه فرانسھ درآمد ۵سپس، در 

ولي . اي نداشت ماري از زیبایي چندان بھره.  ، و ماري بیست و دو سالھ بود ، لویي پانزدھسالھ این ھنگامدر 
  .  دختري برازنده بود

اي بھ زنان نداشت، ھمسرش را با چنان ولعي بھ آغوش كشید كھ پیرامونیانش را  لویي كھ تا آن روز عالقھ
ماري احترام و وفاداري .  آرام و با سعادتي داشت ؛ چندي در كنار ھمسرش زندگي دچار شگفتي ساخت

گویي  وي زني خونگرم بود و از ذوق بذلھ.  مردم فرانسھ را بھ خود جلب كرد، ولي ھرگز محبوبیت نیافت
شده بود،  بیبھره نبود؛ با اینھمھ، بھ دیدة درباریان، تیزھوشي و سرزندگي را، كھ براي زنان درباري الزامي

با اینھمھ، درباریان را نكوھش نكرد و خود را .  وخلق اشراف وي را مبھوت ساختھ بودندخوي .  دارا نبود
بدین دلخوش ساخت كھ با مھر و وفاداري خویش ھمسرش را خشنود سازد و برایش وارثي بھ جھان آورد، 

شتھاي شاه ا.  در عرض دوازده سال ده فرزند زایید، و در سالھاي نازایي بھ بیماري جنین افكني گرفتار شد
.  كرد كھ دست كم در اعیاد قدیسان بزرگ امساك پیش گیرد مشكلي براي ملكھ شده بود؛ از شاه خواھش مي

ماري بر اثر كار و زایمان بیمار گشت، و شاه براي فرو نشاندن آتش ھوس خویش، بھ سوي زنان دیگر 
  حقشناسي ماري از مادام دو پري و دوك دو .  روي آورد
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . ماري لشچینسكا: وانلوكارل 

كرد، او خاموش  كھ دوك از فلوري بدگویي مي ھنگامي.  ، اجازه نداد تا شاه را از گمراھي باز دارد بوربون
فلوري چون بھ قدرت رسید، دختران ملكھ را، براي صرفھ .  داد نشست و گوش فرا مي در كنار شاه مي

چون دلبستگي .  نفوذ او در دربار بھ زیان ملكھ بود.  بھ صومعة دوردستي فرستادجویي در ھزینة دربار، 
بافي،  ، فرشینھ ، ماري در میان جمعي از دوستان عزلت گزید و خویشتن را بھ ورقبازي شاه بدو كاھش یافت

ان او در می«. و نقاشي سرگرم ساخت، و با پرھیزگاري و دستگیري از نیازمندان خود را دلداري داد
  ».زیست ھا مي درباریان ھرزه چون راھبھ

،  با وجود این.  نیازمند بود، و مادام دو پري از این نظر براي او زني مناسب برنگزیده بود شاه بھ سرگرمي
تناوب چھار معشوقھ براي خود برگزید و تا  از آن پس، بھ.  اي نداشت تا ھفت سال پس از زناشویي معشوقھ

اي  العاده دار ماند، زیرا آنان با یكدیگر خواھر بودند ھیچ یك از آنان از زیبایي خارقاي بھ آنان وفا اندازه
. گري استاد بودند و ھمة آنان جز یكي، در عشوه. كننده بودند بھره مند نبود، ولي ھمگي دلفریب و سرگرم

( اغوا كرده است  بالید كھ ظاھرًا نخستین زني است كھ شاه را ، بر خود مي ، كنتس دو مایي لویز دو نل
ورزید؛ جز آنكھ شاه را خشنود سازد توقعي  او چون لویز دو ال والیر صادقانھ بھ شاه مھر مي). ١٧٣٢

خواھرش فلیسیتھ، كھ تازه صومعھ را ترك گفتھ بود، . خواست نداشت و براي خود ثروت و قدرتي نمي
ا در عشق لویي سھیم كرد و شمار ، لویز وي ر آغاز كرد براي راه جستن بھ بستر شاه با وي ھمچشمي

).  ١٧٣٩( كرد  زیرا لویي ھنوز از ملكھ دیدار مي –اعضاي این وصلت بدعت آمیز بھ چھار تن رسید 
شاه، كھ وجدانش آزرده بود، چندي از شركت در آیین قرباني مقدس خودداري كرد، زیرا از مرگ 
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دومین دلدار شاه، بھ .  اي ھراس انگیزي شنیده بوداند داستانھ كھ با دھان گناه آلود نان مقدس خورده مردمي
با وجود این » ، گردن درنا، و بوي میمون داشت؛ اندام سرباز نارنجك انداز«گفتة یكي از خواھرانش، 

لویي براي آنكھ جلوي رسوایي را بگیرد، براي او شوھري یافت و او را ماركیز دو ونتیمیل .  آبستن شد
یك سال بعد، براي پرستاري از رقیبش، .  مایي راه صومعھ را در پیش گرفت ، مادام دو١٧۴٠در .  ساخت

شاه گریست؛ مادام .  ، صومعھ را ترك گفت)١٧۴١( كھ بھ ھنگام زایمان در آستانة مرگ قرار گرفتھ بود 
  .  دو مایي نیز با او اشك ریخت؛ در آغوش لویي آرام گرفت، و بار دیگر معشوقة شاه شد

، ولي شوخ و چابك بود؛ شاه از او كام گرفت، براي او نیز  ئید دو نل، فربھ و زشتخواھر سوم، آدال
خواھر چھارم، مادام دو فال واكور، در برابر .  شوھري یافت، و وي را بھ آغوش مرد دیگري سپرد
 ولي خواھر پنجم، ماري آن دو نل دو ال تورنل، كھ از. خواھشھاي شاه پایداري كرد و بھ ملكھ تقرب جست

او نھ تنھا بھ دل شاه راه .  ھمة آنان تواناتر بود، مادام دو مایي را بر آن داشت كھ وي را با شاه آشنا سازد
، تھیدست و  مایي مھربان.  اي براي خود نجوید ، بلكھ پافشاري كرد كھ وي جز او معشوقھ)١٧۴٢( یافت 

؛  عزت بھ حضیض ذلت افتاد بدون دریافت پاداش، از دربار رانده شد و در عرض یك روز از اوج
  بدینسان، 

چندي بعد، كھ در كلیساي جامع نوتردام از كنار عبادت كنندگان بھ سوي صندلي خویش .  را بیرون كرد
مایي بھ » !این چھ غوغایي است كھ دربارة این زن روسپي برخاستھ است«:  رفت، یكي از آنان گفت مي

خدا باید خیلي راحت » .، لطفًا برایم دعا كن شناسي خوب ميآقا، چون مرا «:  سوي او برگشت و پاسخ داد
  .  از گناه او گذشتھ باشد

اي كھ ناتیھ از وي كشیده است شتابزدگي شاه را بیان  تك چھره. نل جدید از ھمة خواھرانش زیباتر بود
كي كھ پاھاي زیبایش ناز ، اندام دلفریب، و با دامن ابریشمي ، سینة برآمده ، نقاش وي را با روي زیبا.كند مي

از این گذشتھ، از ھوشي برخوردار بود كھ مثل چشمانش .  از پشت آن پیدا ھستند نمایش داده است
، او در پي زروزور بود و انحناھاي پیكرش را معادل بھاي دوكنشین شاتورو،  بر خالف مایي. درخشید مي

این ملك را با لقب دوشسي آن از آن  سرانجام،.  كرد فرانك ارزش داشت، ارزیابي مي ٨۵‘٠٠٠كھ سالي 
جناح نیرومندي در . ، و براي مدت یك سال قدم بھ داخل دروازة تاریخ گذاشت) ١٧۴٣( خود ساخت 

كرد، زیرا این جناح امیدوار بود كھ با استفاده از نفوذ وي شاه را بھ اتخاذ سیاست  دربار از او پشتیباني مي
سان رھبري دولت را از دیوانساالري بورژوازي بھ اشرافیت فعاالنھ تري وا دارد، و بدین  نظامي
داد؛  ، زحمت مشاوره با وزیرانش را بھ خود مي لویي بندرت، از سر وظیفھ شناسي. انتقال دھد نظامي

؛ ندرتًا با آنان دیدار، و كمتر تصمیماتشان را نقض  سپرد اختیارات و وظایف خویش را غالبًا بھ آنان مي
كرد كھ از سوي دستیاران رقیب، كھ سیاستھاي متضاد  ه فرمانھاي متناقضي صادر ميگاه گا.  كرد مي

.  گریخت از تشریفات خستھ كنندة دربار بھ نزد سگان یا اسبان خود بھ شكارگاه مي.  شدند داشتند، پیشنھاد مي
كھ مردي دالور لویي، با آن» .شاه امروز بیكار است« :  گفتند رفت، درباریان مي ھرگاه كھ بھ شكار نمي

  .  مند بود اي بھ جنگ نداشت و بھ رختخواب بیش از سنگر عالقھ بود، عالقھ

در بستر و اطاق خواب دوشس ھوس انگیز او، بھ شیوة آنیس سورل، وي را بھ پیش گرفتن نقشي فعاالنھ 
س و نامور لویي چھاردھم را در مون ؛ پیروزیھاي نظامي كرد تر در جنگ با بریتانیا و اتریش ترغیب مي

گشت و پرسید كھ چرا لویي پانزدھم، كھ چون جدش مردي خوبرو و دالور است، نباید  بدو یادآور مي
دوشس سرانجام بھ مراد خویش رسید و در آغوش پیروزي جان .  پیشاپیش سپاه خویش در جوشن بدرخشد

،  د بھ تحریك او بود كھ لویيشای. »اي از خواب گران بیدار ساختند شاه بیكاره را لحظھ« سخنان او .  سپرد
پس از كناره گیري فلوري مسالمتجو از سیاست، اعالم داشت كھ، از آن پس، ھم شاھي خواھي كرد و ھم 

مھ، اتحاد فرانسھ با فردریك،  ٢٢، فرانسھ بھ اتریش اعالم جنگ داد؛ در  ١٧۴۴آوریل  ٢۶در .  حكومت
لویي در میان .  مادام دو شاتورو سپاسگزاري كردفردریك بھ این مناسبت، از .  شاه پروس، تجدید شد

، بھ  ، ھمراه زنان دیگر دربار ، معشوقة او ؛ روز بعد خروش كوس و كرناي شاھي بھ میدان جنگ شتافت
  سپاه اصلي فرانسھ، بھ فرماندھي خود شاه، كھ نقشھ ھاي آن را.  جبھة كارزار روان شد
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  ة ھنرھاي زیبا، مارسيموز. مادام دو شاتورو: ژان مارك ناتیھ

، ایپر، و فورن بآساني بر سپاه  ، مینن آدرین موریس دو نواي و موریس دو ساكس كشیده بودند، در كورتره
  .  نمود كھ لویي چھاردھم و عصر او باز گشتھ اند چنین مي.  دشمن چیره شد

كھ فرانسویان بھ مناسبت این پیروزي بزمھایي برپا كرده بودند، خبر رسید كھ سپاه فرانسھ، كھ از  ھنگامي
مجارستاني فرصت داد كھ  –شد، بھ نیروھاي اتریشي  سوي متحدان باواریایي پشتیباني ضعیفي از آن مي

ي را رھا نساخت، ناگزیر شده ستانیسالس، كھ بدبختي ھرگز و.  قسمتھایي از آلزاس و لورن را اشغال كنند
لویي فالندر را ترك گفت و، بھ امید آنكھ سپاه شكست خوردة فرانسھ را با حضور .  بود از لونویل بگریزد

، اختالل دستگاه  ولي در اینجا، بر اثر آشفتگي خاطر، سنگیني كار.  ، بھ مس شتافت خود تشجیع كند
اوت اطرافیانش  ١١اریش چنان شدت یافت كھ در گوارش، و گرماي سخت تابستان بیمار شد، و بیم

اسقف سواسون از .  كرد اش، كھ بدو پیوستھ بود، از او پرستاري مي معشوقھ.  پنداشتند بزودي خواھد مرد
لویي ناگزیر معشوقھ اش را بھ .  ، خودداري كرد كھ معشوقھ اش او را ترك نگوید ، تا ھنگامي تدھین وي

ھنگام ترك شھر، مردم دوشس را ھو ). ١٧۴۴اوت  ١۴(ار تبعید كرد دویست و چھل كیلو متري درب
  .  كردند

.  ، براي اینكھ بر بالین ھمسرش حضور یابد، با شتاب از فرانسھ بھ راه افتاد در این میان، ماري لشچینسكا
و را ت«: شاه ملكھ را بھ آغوش كشید و گفت.  وي در راه بھ قافلة مادام دو شاتورو و ھمراھانش برخورد

: ملكھ پاسخ داد» خواھم كھ گناھم را بر من ببخشایي؛ ام كھ سزاوار تو نیست؛ از تو مي گرفتار اندوھي كرده
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چون بیماري شاه رو بھ » .اي داني كھ ھرگز نیازي بھ بخشش من نداري؟ تو تنھا خدا را رنجانده مگر نمي«
مردم » .تر است ر كسي در جھان نیكبختاو اكنون از ھ«:  ، ملكھ بھ مادام دو مورپا نوشت بھبود نھاد

.  فرانسھ از شنیدن خبر توبھ و تندرستي شاه بھ وجد آمدند؛ پاریسیان یكدیگر را در خیابانھا بھ آغوش كشیدند
خواند؛ ملت در نامیدن » لویي محبوب«شاعري شاه را .  برخي اسب چاپاري كھ مژده را آورده بود بوسیدند

ام كھ مرا  مگر چھ كرده« :  لویي از شنیدن این خبر دچار شگفتي شد و گفت.  داو بھ این عنوان ھماواز شدن
  .  وي در نظر ملت خویش بھ مثابھ پدر بود» این گونھ دوست دارند؟

مجارستاني از آلزاس  –، نیروھاي اتریشي  ، آلزاس را بھ فرانسھ بازگردانید فردریك، با لشكر كشي بھ بوھم
سپاه فرانسھ در .  لویي، با آنكھ ھنوز ناتوان بود، بھ سپاه خویش پیوست.  كنند عقب نشستند تا ازپراگ دفاع

.  ، لویي بھ ورساي بازگشت در ماه نوامبر.  برایسگاو را تصرف كرد –ایم  –آلمان پیش تاخت و فرایبورگ 
دسامبر،  ٨از مادام دو شاتورو دلجویي كرد و اسقف سواسون را بھ تبعیدگاه فرستاد؛ ولي معشوقة شاه در 

براي آنكھ مردم نتوانند بھ جسد او بیحرمتي كنند، او را در .  پس از چند روز تب و لرز شدید، درگذشت
شاه، كھ اكنون از روحانیون رنجیده بود، در عید میالد مسیح در آیینھاي مقدس .  شب بھ خاك سپردند

  .  شركت نجست و بھ انتظار دلدار دیگر نشست

  را یكچند از یاد مردم برد و فرمانده پروتستان » لویي محبوب«ناھان پیروزي سپاه فرانسھ گ

، برگزینندة ساكس و  موریس دو ساكس فرزند آوگوستوس نیرومند.  آلماني سپاه فرانسھ قھرمان فرانسھ شد
ھاي آوگوستوس چنان  ، كنتس ماریا آورورا فون كونیگسمارك، در میان معشوقھ مادرش. شاه لھستان، بود

موریس در   .خواند» نامدارترین زن دو قرن«ایي و ھوشمندي انگشت نما بود كھ ولتر وي را بھ زیب
، كنتس فون لوبن، كھ اخالقش چون اخالق پدر خود موریس سست بود،  ھجدھسالگي با یوھانا ویكتوریا

ا ترك گفت وي را بر باد داد، او را بخاطر بیعفتي نكوھش كرد، و سرانجام وي ر  اندوختة.  زناشویي كرد
موریس پس از آنكھ در جنگھاي بسیار رشادت و دالوري از خود نشان داد، براي تحصیل .  )١٧٢١(

پس از آنكھ تالشھاي ھمسر .  ، در ارتش فرانسھ بھ خدمت پرداخت١٧٢٠ریاضیات بھ پاریس رفت؛ در 
) ١٧٢١( ھنگام  پیشینش را براي مسموم كردن خود عقیم ساخت، در وجود آدرین لو كوورور، كھ در آن

اكنون ( ، براي آنكھ در كورالند ١٧٢۵در . اي وفادار یافت ، معشوقھ بازیگر برجستة كمدي فرانسز بود
، با آنكھ  بازیگر نامدار تراژدي.  ، پاریس را ترك گفت براي خود قلمرو شاھي تأسیس كند) بخشي از لتوني 

موریس با این .  ھمة جواھراتش را بھ وي بخشید جدایي از دلدار پیشین وي را سخت اندوھناك نموده بود،
تالري كھ مادرش گرد آورده بود، بھ كورالند رفت و بھ دوكي آن سرزمین رسید  ٧٠٠٠جواھرات، و با 

، و ھم پدرش در مخالفت با جلوس او بھ تخت شاھي با مجلس  ، ملكة روسیھ ولي ھم كاترین اول). ١٧٢۶(
، از  سپاھیان وي را، كھ در موارد دیگر سربازي شكست ناپذیر بودسرانجام .  لھستان ھمداستان شدند

، دید كھ بازیگر نامدار با وفاداري در انتظار )١٧٢٨( موریس پس از بازگشت بھ پاریس .  كورالند راندند
ولي او، كھ ناپایداري و سستي اخالق را از پدر بھ . اوست و امیدوار است كھ وي جز او بھ كسي دل نبندد

  .  ھاي بسیارش بر ھمھ مقدم ساخت رده بود، وي را در میان معشوقھارث ب

، بي توجھ بھ  مطمئن و پایدار نبود و از زني در پي زني دیگر موریس، با آنكھ از نظر اخالقي مردي 
گرفت، در میدان جنگ نابغة بیرقیب و راھبر سپاه بود و خیاالت متھورانھ  اخالص و وفاداریشان، كام مي

،  ، كھ یگانھ رقیب او بود فردریك كبیر.  پروراند و گوش بھ زنگ ھر خطر و فرصتي بود در سر مي
، پس از آنكھ بھ ١٧۴۵در بھار » .اروپا شود تواند سرمشق ھمة فرماندھان نظامي او مي«:  گفت مي

بھ سر  در آن ھنگام كھ در پاریس.  فرماندھي كل سپاه فرانسھ رسید، مأموریت یافت بھ میدان كارزار برود
با : ولتر از او پرسید.  برد برد، افراطكاریھا از پایش درآورده بودند و از بیماري استسقا سخت رنج مي مي

» .، نھ زیستن مسئلة اساسي عزیمت بھ جبھھ است«:  خواھد بجنگد؟ موریس پاسخ داد این حال چگونھ مي
لویي .  ند در فونتنوا بھ پیكار پرداختنفري انگلستان و ھل ۴۶‘٠٠٠سپاھي با سپاه  ۵٢‘٠٠٠مھ، با  ١١در 

موریس نیز، كھ بھ خاطر بیماري .  كردند اي این دو نبرد معروف را تماشا مي پانزدھم و دوفن از فراز تپھ
  .  كرد توانست بر اسب نشیند، از روي صندلي خویش عملیات را رھبري مي نمي
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  :  نویسد مي. ھاي ملي فرانسھ شده است كند كھ از افسانھ ولتر دربارة این پیكار داستاني نقل مي

، لرد چارلزھي، فرمانده سپاھیان انگلستان،  كھ پیادگان دشمن با صف تفنگداران رو در رو شدند ھنگامي
:  آنتروش از جانب فرانسویان پاسخ داد/ كنت د» كنید؟ آقایان فرانسوي، چرا شلیك نمي«:  فریاد برآورد

،  خودداري فرانسویان از آغاز حملھ. شما شلیك كنید:  شدستي نخواھیم كردآقایان ما ھرگز در شلیك كردن پی
 ٩در ھمان شلیك اول، .  ، برایشان بسیار گران تمام شد چھ معلول ادب بوده باشد و چھ معلول تدبیر جنگي

 پیادگان فرانسوي. سرباز زخم برداشتند ۴٣٠افسر و  ٣٠سرباز پیادة فرانسوي كشتھ شدند و  ۴٣۴افسر و 
موریس از شاه خواست كھ از نھانگاھش عقب نشیني .  برگشتند، و پشت بھ ھزیمت دادند  پاي سست كردند،

كھ سربازان فراري بدو رسیدند، از جایش تكان نخورد؛ و شاید كھ پایداري او  ولي لویي، حتي ھنگامي. كند
ر دیگر بر سپاھیانش فرمان ، موریس بر پشت اسب جست، با در این ھنگام.  آنان را شرمنده ساختھ باشد

دیدند شاه در خطر اسارت یا  سپاھیان فرانسھ كھ مي.  حملھ داد، و نگھبانان شاھي را بر دشمن فرود آورد
ھالكت است، و ملھم از رشادت متھورانة مارشال دو ساكس كھ در زیر آتش دشمن و در ھمھ جا حضور 

سرباز تا فرمانده، ھمچون قھرمانان، دیوانھ وار  سپاھیان دو طرف، از. یافت، جنگ را از سر گرفتند مي
عقب نشست و موریس بھ شاه پیغام داد كھ سپاه  سرانجام، سپاه انگلستان با بینظمي. بھ جان ھم افتادند

  .  فرانسھ در جنگ پیروز شده است

اندگان چون بازم.  سپاھي از دست دادند ٧٢٠٠، و فرانسویان ٧۵٠٠، انگلیسیان و ھلندیان  در این جنگ
ببین فرزندم « :  ، رو بھ دوفن كرد، و گفت گفتند، وي از شرمساري سر بھ زیر افكند سپاه بھ لویي تھنیت مي

پس از آنكھ شاه و » .  بكوش كھ خون اتباعت را بیھوده بر زمین نریزي.  كھ بھاي پیروزي چھ گران است
، اوستاند و بروكسل را  ، اودنارد ، بروژ ، موریس جنگ را دنبال كرد و گان ھمراھانش بھ ورساي بازگشتند

فردریك، با بستن پیمان صلح جداگانھ . . از دشمن گرفت؛ تا چندي، سرتاسر فالندر بھ دست فرانسویان افتاد
، ثمرات پیروزي نبرد فونتنوا را بر باد داد؛ از آن پس، فرانسھ بار جنگ را در  با اتریش) ١٧۴۵دسامبر ( 

شاپل بھ جنگ  –ال  –پس از آنكھ پیمان اكس .  ، بتنھایي بھ دوش كشید در تا ایتالیا، از فالن سرتاسر جبھھ
، پیاچنتسا، و  ، فرانسھ از فالندر چشم پوشید و خویشتن را بھ تسخیر دوكنشیھاي پارما)١٧۴٨(پایان داد 

 ١٧۵٠موریس دو ساكس تا .  اسپانیایي، قانع ساخت اینفانتة،  ، دون فلیپھ گواستاال براي داماد تازة لویي
ھایش،  ، ثروت، و امراض بسیار شد؛ و در فاصلة سرگرمیھاي خود با معشوقھ ؛ صاحب افتخارات زیست

  :  ، را بنویسد ، رؤیاھاي من فرصت یافت تا تخیالت فلسفي خود

، كھ  اي از انسانھا بھ بھاي دسترنج انبوھي از مردم بینیم كھ پاره مي! چھ تماشایي است دورنماي ملتھا 
ھستي آنان در گرو تواناییشان در فراھم ساختن خوشیھاي بیشتري براي اقلیت خوشگذران است، در 

  این مجموعة.  برند آسایش و خوشي و ثروت بھ سر مي

   .خوانیم كھ ما آن را جامعھ ميدھند  ستمگران و ستمبران چیزي را تشكیل مي

/ ، ماركي د رنھ لویي دو ووایھ.  اندیشید یكي دیگر از زورمندان این روزگار بھ نظام معتدلتر و انسانیتر مي
گفتاري بھ نام  ١٧٣٩وزیر خارجة لویي پانزدھم بود، در ) ١٧۴٧-١٧۴۴( آرژانسون كھ سھ سال 

آنان كھ زمین را «: وي نوشت.  نكرد آن را انتشار دھد مالحظاتي دربارة دولت فرانسھ نوشت، ولي جرئت
كارند گرانبھاترین افراد ملتند و باید از ھمة مالیاتھا و تعھدات خویش در قبال خاوندان فئودال آزاد  مي

  » .  براي آنكھ دھقانان كوچك بتوانند زمین را بكارند، دولت باید بھ آنان وام دھد.  شوند

، باید از ھمة عوارض داخلي  بازرگاني براي پیشرفت ھر ملتي داراي اھمیت حیاتي است؛ و از این روي
آنان، .  ارزشترین افراد ملتند نجبا بي.  و، در صورت امكان، باید از گمرك واردات و صادرات معاف شود

باید .  مانند در كندوي عسل ميباشند و در اقتصاد بھ زنبور نر بیكاره  بیكفایت مي چون دولتمردان، مردمي 
ھرگاه كسي بگوید كھ این اصول بھ سود دموكراسي است، و بھ برانداختن «.  از مقامات خویش برافتند
قانونگذار باید برابري ھر چھ بیشتر مردم را آرمان خود » .  ، خطا نرفتھ است اشرافیت نظر داشتھ باشد
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ولي قدرت . اند، د كھ بھ رأي كار بھ دستان محل برگزیده شدهكمونھا باید بھ دست افرادي اداره شون.  سازد
تواند ملت را از تعرض  مركزي و مطلق باید در دست شاه باشد، زیرا تنھا فرمانرواي مقتدر است كھ مي

، امید بھ اصالح جامعھ بھ دست شاھي روشنفكر »فیلسوفان«آرژانسون، قبل از / د.  قدرتمندان مصون دارد
، ھنگام از دست دادن امتیازات فئودالي خویش ١٧٨٩اوت  ۴ورانید؛ و آنچھ را نجبا در پر را در دل مي

ھاي وي یكي از منزلگاھھایي بود كھ فرانسھ در رسیدن بھ  اندیشھ.  شد دریافتند، از پیش بھ آنان یادآور مي
  .  روسو و انقالب پیمود

آرژانسون را از كار / ، د ادام دو پومپادور، كنت دو مورپا، و م ، لویي بھ اصرار دوك دو نو آي ١٧۴٧در 
 ١٧٨٩حوادث سال  ١٧۵٣ماركي از آن پس اعتقاد خویش را بھ شاھان از دست داد و در .  بر كنار ساخت

  :  را بھ روشني پیشبیني كرد

تبھكاریھاي حكومت مستبد و خودسر ما موجب شده اند كھ اروپا و فرانسھ این دولت را بدترین حكومت 
شود، و ممكن است سرانجام  یابد، و نیرومندتر مي ، گسترش مي رود این اندیشھ پیش مي… .  نندجھان بدا

مردم ناخشنود و … .  ھمة شرایط الزم براي جنگ داخلي فراھم شده اند. … .  مردم را بھ انقالب وادارد
دین و دولت  ، كشور را بھ انقالبي بزرگ در شوند؛ و اوضاع آن گونھ كھ پیداست نافرمانبردار مي

  .  كشاند مي

VI - مادام دو پومپادور  

زیبایي خیره كننده اش گناھان وي را از دیدة بسیاري از مردان پنھان .  او از جالبترین زنان روزگار بود
، ولتر را در پناه  اي چنان نیرومند داشت كھ توانست ده سال بر فرانسھ حكومت كند اندیشھ.  ساختھ بود

« دایرةالمعارف دیدرو را از نابودي باز دارد، و " FACE="Traditional Arabicخویش بگیرد، 
اي را كھ  دشوار است انسان تك چھره.  را بر آن دارد كھ وي را یكي از ھمفكران خود بدانند» فیلسوفان 

 بنگرد و حالت تاریخنویسي را نیابد كھ بھ ھنگام تحمیق) در مجموعة واالس(بوشھ از وي كشیده است 
  آیا او از شاھكارھاي طبیعت بود، یا شاھكار بوشھ؟ .  دھد مردم بیطرفي خود را از دست مي

، سي و ھشت سالھ بود و رفتھ رفتھ تندرستي خود  كھ بوشھ تصویر وي را كشید مادام دو پومپادور ھنگامي
یین نیاورد، در بوشھ زیبایي او را با شھوانیت سطحي زنان برھنھ و گلگون خود پا.  داد را از دست مي

، ظرافت و لطافت دستھا، و آرایش ویژة گیسوان  ، خوشپوشي ، ظرافت اندام ، حالتھاي نافذ چھره عوض
، روح مھربان، و بیش از ھمھ ذكاوت و نیروي منش  نقاش، با آنكھ لبخند بشاش. خرمایي او را تصویر كرد

ي خیال و ھنر خویش وي را زیباتر از آنچھ ، احتمال دارد بھ یار و قدرت ارادة وي را منعكس نساختھ است
  .  بود نمایش داده باشد

، ناچار بود سراسر  ولي چون راھي جز راه والدینش برگزید.  كھ پا بھ جھان نھاد، زیبا بود او از ھنگامي
 ، فرانسوا پدرش.  داشتند مبارزه كند عمر را با تحقیري كھ اشراف نسبت بھ خاستگاه طبقة متوسط او روا مي

وي .  خود را از خاطرة مردم بزداید »ماھيآقاي «پواسون، كھ بازرگان خواربار بود، ھرگز نتوانست نام 
بخشوده شد، بھ دار محكوم شد اما بھ ھامبورگ گریخت؛ و پس از آنكھ  بھ جرم تقلب بھ كیفر مرگ بر چوبة 

كھ پواسون در  كار خواربار نوانخانھ بود، ھنگامي مادرش، كھ دختر یك مقاطعھ). ١٧۴١(پاریس بازگشت 
ھامبورگ گرفتار ضعف و ناتواني بود، بھ فریفتن مردان پرداخت و چندي از شارل فرانسوا لونورمان دو 

آموزش دختر زیباي او را كھ  این مرد ھزینة.  ، كھ مردي ثروتمند بود، دل ربود ، مقاطعھ كار مالیاتي تورنئم
  .  زاده شده بود فراھم ساخت ١٧٢١در سال 

بزرگ  ، خوانندة  ژلیوت.  ، از بھترین مربیان آن روزگار استفاده كردند براي آموزش ژان آنتوانت پواسون
ك چندي در وي را با فن بیان آشنا ساخت؛ دختر) پدر(باریتون، بھ وي خوانندگي آموخت و كربیون 
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تنھا، آواي وي براي «. كرد ، رقص و بازیگري با بھترین ھنرمندان روزگار خویش رقابت مي خوانندگي
  طراحي و كنده كاري آموخت» .فریفتن مردم بس بود

   

  

  مجموعة واالس، لندن. مادام دو پومپادور: فرانسوا بوشھ

كھ ژان نھسالھ  ھنگامي.  بھ ستایش وا داشتنواخت كھ مادام دو مایي را  مي  و با چنان تردستیي كالوسن
شاه   گفت كھ او روزي معشوقة) كھ وي بعدھا براي پیشگویي درستش بدو پاداش داد ( ، پیر زني  بود

خواند  مي »لقمة شاھانھ « در پانزدھسالگي، چنان زیبا و شایستھ بود كھ مادرش وي را . خواھد شد
  .  كرد مي از ھمان زمان خون سرفھ » لقمة شاھانھ«ولي . اندیشید حیف است كھ وي ملكھ نباشد مي و

اتیول، / ، شارل گیوم لونورمان د ، آقاي دو تورنئم وي را بھ زناشویي با پسر برادرش چون بیست سالھ شد
شارل بھ ھمسرش دل باخت و مباھات كنان او را با خود بھ سالونھا .  فرزند خزانھ دار ضرابخانھ، واداشت

، دوكلو، و ماریوو آشنا شد و ھنر سخنوري را بر  ، فونتنل مادام دو تانسن با مونتسكیو خانة  ژان در.  برد
از زندگي .  كرد مي  ، مونتسكیو، و ولتر پذیرایي بزودي، خود مستقال از فونتنل.  محاسن دیگرش افزود

جز شاه وي را نسبت  دو فرزند بھ جھان آورد و سوگند یاد كرد كھ نخواھد گذاشت كسي.  خویش خشنود بود
  ! چھ پیشگویي درستي.  بھ ھمسرش بیوفا سازد

این پیشگویي را داد و وي را با درشكة زیبایي بھ جنگل سنار فرستاد؛ لویي معموال  مادرش ترتیب تحقق
بھ نوكران شاه .  دیدگان شاه بارھا بھ سیماي فراموش نشدني وي برخورد.  رفت مي این جنگل براي شكار بھ
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اي كھ بھ مناسبت  ، ژان در بالماسكھ١٧۴۵فوریة  ٢٨در .  دند تا زیبایي او را در نزد شاه بستایندرشوه دا
زناشویي دوفن در ھتل دو ویل برپا شده بود شركت جست و با شاه سخن گفت؛ لویي از او خواست كھ 

، بار  ماه آوریل ، ژان نقاب از چھره كنار كشید و رقص كنان دور شد، در اي نقاب از چھره برگیرد لحظھ
لویي چند .  بھ شاه برخورد.  شد مي ایتالیایي در ورساي بازي دیگر در یك نمایش كمدي كھ توسط یك گروه

ژان، با » وي را سرگرم كن؛« :  مادرش بدو گفت.  روز بعد وي را بھ مھماني شام در خانھ اش دعوت كرد
آقاي دوتورنئم بھ ھمسر ژان .  ورساي بدو داد اي در شاه خانھ.  تسلیم خود بھ شاه، وي را سرگرم ساخت

،  انداختن ، یا جنجال بھ راه مگذار با خشم گرفتن مثل یك بورژوا«: این وضع بنگرد گفت كھ فیلسوفانھ بھ
، ھمچنانكھ از پیروزي دختر  مادر.  اتیول را مقاطعھ كار مالیاتي ساخت/ شاه آقاي د» .مضحكة مردم شوي

در ماه سپتامبر، شاه ملكي بھ ژان بخشید، بھ وي عنوان .  چشم از جھان فرو بست،  شناخت سر از پا نمي
ژان با . ماركیز دو پومپادور داد، و ژان با عنوان جدیدش بھ كساني چون ملكھ و درباریان معرفي شد

ولي  .كرد ملكھ از گناه ژان گذشت و او را بھ شام دعوت مي.  اي خشم او را فرو نشاند دستپاچگي شرمگنانھ
دیدند زنان طبقة متوسط بھ خانھ و بستر شاه  مي اینكھ   درباریان از.  خواند مي »خانم روسپي « دوفن وي را 

.  شدند مي  زد بدو یادآور مي اند دلگیر بودند، و رفتار و گفتار مردم متوسط را كھ گاھي از شاه سر راه جستھ
این كھ در نزد مردم  ژان از.  ر سر زبانھا افتاده بودھایي در پاریس ب ھجاھا و لطیفھ» كنیزك شاه«دربارة 

  برد، ولي سرانجام توانست پیروزي خویش را تحكیم  مي  محبوبیتي نداشت در سكوت رنج

مند نیست، از خود  اینكھ لویي ھمچون خداي ماللت است و با داشتن ھمھ چیز بھ چیزي عالقھ  ژان با دیدن
، مھماني شام، گردش، و  ، اپرا ، كنسرت ، نمایش كمدي ا بھ رقصوي توجھ شاه ر.  ساخت نابغة سرگرمي

، گفتگوھاي ھوشمندانھ، و بذلھ گویي خود  این فواصل وي را با سرزندگي شكار معطوف داشت و در
آپارتمان را در ورساي برپا ساخت و درباریان را بر آن داشت كھ چون / تئاتر د پتي ز.  كرد شادمان مي

خود او در كمدیھاي مولیر بازي كرد و نقش خود .  ھم در صحنة نمایش ھنرنمایي كنندروزگار لویي چھارد
بزودي، اشراف براي گرفتن نقش در . ایفا كرد كھ شاه وي را دلفریبترین زن فرانسھ خواند  را چنان خوب

وتني بازي كرد و با فر» خانم روسپي«فرزند ترشروي لویي در نقش مخالف .  آغاز كردند نمایش ھمچشمي
شد، ژان  ھرگاه كھ اندیشة شاه متوجھ دین مي.  كوشید كھ، دست كم در جھان نمایش، وي را از خود نرنجاند

كرد كھ شاه ھراس خویش را  نواخت و با آواي خویش وي را چنان مدھوش مي براي وي موسیقي دیني مي
،  كرد ، بازي مي خورد با او غذا مي شاه در عالقھ مندیش بھ زندگي بھ او متكي بود؛.  برد از دوزخ از یاد مي

چند سالي پیش .  آورد ، و تقریبًا ھر شبش را با او بھ روز مي كرد ، شكار مي رفت ، سواري مي رقصید مي
  .  نگذشت، كھ پر كاري ژان را خستھ و ناتوان نمود

و ھزینة كمر  كردند كھ وي شاه را از پرداختن بھ كارھا و وظایف خویش باز داشتھ، درباریان گلھ مي
.  آراست ھا و گوھرھا مي او پیكر خویش را با گرانبھاترین جامھ.  شكني بر دربار تحمیل كرده است

این .  ، چین، و ژاپن آراستھ بود ، سور اطاقھایش را با اثاث خاتمكاري و بھترین گلدانھاي ساخت در سدن
ھاي دیواري  آینھ  ند كھ نورشان درساخت اي و بلوري پر شكوھي روشن مي اطاقھا را شمعدانھاي نقره

ژان .  سقفھا را بوشھ و وانلو بھ تصاویر ھوس انگیز االھگان عشق آراستھ بودند.  بزرگي منعكس شده بود
كھ حتي در آغوش چنین تجملي آسودگي نداشت، براي ساختن یا آراستن كاخھاي پر شكوھي كھ ادعا 

الزم دارد مبالغ ھنگفتي از شاه و خزانھ  شاه براي سرگرمي كرد اثاث گرانبھا و باغھاي پھناور آنھا را مي
كاخ پر ھزینة بلوو را در كنار رود .  تابستاني بود او خود در درو داراي ملك و خانة .  داري پول گرفت

، و كومپیني بھ وجود  ، فونتنبلو ھاي زیبایي در جنگلھاي ورساي و مودون، بنا كرد و كلبھ  ، میان سور سن
اونوره اقامتگاه شھري  –اورو را در خیابان فوبورسنت / ھتل دو پونشارترن و سپس كاخ كنت د.  آورد

لیور از دارایي فرانسھ را  ٣۶‘٣٢٧‘٢۶٨این زن دلفریب رویھمرفتھ  گونھ كھ پیداست،  خویش ساخت آن
  این مبلغ بھ صورت آثار ھنري  قسمتي از.  بر باد داد

مردم او را .  لیور افزونتر بود ٣٢‘٠٠٠ھزینة خانة او در سال از .  براي فرانسھ بھ یادگار مانده است
  .  كردند كھ ھزینة زندگیش براي فرانسھ بیش از ھزینة یك جنگ است نكوھش مي

pymansetareh@yahoo.com



  ،  خواستند از لویي پانزدھم مقام آنان كھ مي.  مادام دو پومپادور ھمراه ثروت قدرتي نیز كسب كرده بود

، كھ خود وي او را  ، آلكساندرین براي دختر خردسالش.  عناوین، و مقرري گرفت،  او براي بستگانش عطایا
خواست وي را ھمسر پسر لویي پانزدھم از  پرورانید و مي خواند، آرزوھاي بلندي در دل مي  مي» فانفان«

و برادر مادام د.  مادام دو ونتیمیل سازد؛ ولي فانفان در نھ سالگي درگذشت و مادر را داغدار ساخت
خواند و  مي» برادر كوچك«لویي وي را .  ، كھ جواني خوبرو و آراستھ بود، بھ شاه تقرب جست پومپادور

او .  ساخت» ناظر ساختمان«مادام دو پومپادور وي را ماركي دومارینیي . كرد  غالبًا بھ شام دعوت مي
پومپادور لقب دوكي بدو .  توظایف خود را با چنان كارداني پیش برد كھ ھمة مردم را از خود خشنود ساخ

  .  پیشنھاد كرد، ولي او نپذیرفت

و حتي ھنر  - مادام دو پومپادور بعضًا بھ یاري او، ولي بیشتر بھ ھمت خود، اثر پیگیري در ھنر فرانسھ
و ھر آنچھ . با آنكھ خود نتوانست ھنرمند شود، ھنر را بھ حد پرستش دوست داشت.  بر جاي نھاد -اروپا

ھنرھاي كوچك، و بھ ظاھر ناچیز، بھ تشویق وي رونق .  گرفت زد زیبایي بھ خود مي ميوي بدان دست 
قبل از آن، فرانسھ با .  او لویي را بر آن داشت كھ صنایع چیني سازي را در فرانسھ گسترش دھد.  گرفتند

ري وي چندان پافشا.  كرد لیور در سال ظروف چیني خود را از چین ودرسدن وارد مي ۵٠٠‘٠٠٠صرف 
اثاث .  كرد كھ سرانجام دولت تصمیم گرفت بھ ھزینة خود كارگاھھاي چیني سازي در سور تأسیس كند

، و آینھ، براي آنكھ با سلیقة او  ، جواھرات ، جعبھ ، بطري ، گلدان ، تختخواب ، بادزن ، ساعت ، ظروف خانھ
از پولھایي كھ بھ دست وي بر  بسیاري. او مظھر سبك روكوكو شد. سازگار شوند، زیباتر و ظریفتر شدند

كارھایي بھ .  ، مبلسازان و معماران گردیدند ، حكاكان ، مجسمھ سازان باد رفتند صرف حمایت از نقاشان
وانلو وشاردن را بر آن داشت كھ تصاویري از .  ، و صدھا ھنرمند دیگر سفارش داد ، التور ، اودري بوشھ

ھاي  ، افسانھ ھ ھنرمندان داستانھاي خود را ازتاریخ اروپازندگي روزمرة مردم بكشند و بھ روزگاري ك
اش  ھنگامي كھ التور براي كشیدن تك چھره. گرفتند پایان دھند ، و روزگاران باستان مي قرون وسطي

،  ، روسریھا نام او را بر بادزنھا. كرد آمد، با بردباري و تبسم، غرولندھا و گستاخیھاي نقاش را تحمل مي مي
، كھ چیني محبوب او »سرخ پومپادوري«، و چیني  ، روبانھا ، صندلیھا ، رختخوابھا ، نیمكتھا بشقابھا ، ھا جامھ

  .  در این دوره، مانند عصر لویي چھاردھم، نفوذ فرانسھ در تمدن اروپا بھ اوج كمال رسید.  بود، گذاشتند

 ٧٣٨جلد كتاب داشت كھ  ٣۵٠٠او  كتابخانة.  مادام دو پومپادور شاید با فرھنگترین زن روزگار خود بود
او .  اي نیز عشقي بودند ، بسیاري ھنري، و برخي سیاسي و حقوقي، و پاره جلد فلسفي ٢١۵،  جلد آن تاریخي

، و ھمكاري  ، دفع حمالت دشمنان شاه در ھمان ھنگام كھ وقت خویش را بھ فراھم ساختن وسایل سرگرمي
خود در زبان فرانسوي .  افت كھ كتابھاي مفید را بخواندی سپرد، فرصت مي امور كشور مي در ادارة 

  . باشند ھاي وي پر مایھ و جالب مي شیوا و توانا داشت، و نامھ قلمي

این داستان كھ  چون پومپادور با نقل.  داشتند این كار باز مي ، ولي دینداري و خست لویي وي را از كند
، شاه  مر تعیین كرده است كوشید لویي را شرمنده نمایدلیر حقوق مست ١٢٠٠آالمبر / فردریك كبیر براي د

اینجا بیش از پروس است؛ و من براي آنكھ با ھمة آنان مجلسي  در.. … < ادبا > شمار « :  پاسخ داد
،  موپرتویي«:  شمرد و سپس با انگشتـــانش آنان را بر» ، باید میز شام بسیار بزرگي فراھم سازم  بیارایم
اطرافیانش ادامھ » .. … .  ، كاردینال دو پولینیاك ، مونتسكیو ، دتوش ، پیرون ، فررون ، ولتر ، الموت فونتنل
پس بیست و پنج سال « :  شاه آھي كشید و گفت…… » ، پروو  )پسر(، كربیون  ، كلرو آالمبر/ د« :  دادند

  » .اینان با من شام و ناھار بخورند زمان الزم است تا 

، كارھایي بھ  ولتر را بھ دربار آورد.  مادام دو پومپادور بھ جاي لویي از ھنرمندان و ادیبان حمایت كرد
،  ، دوكلو ، مارمونتل مونتسكیو.  دست او سپرد، و كوشید وي را از ارتكاب اشتباھات سیاسي باز دارد

و دوكلو را بھ عضویت خود  را بر آن داشت كھ ولتر» فرانسھ آكادمي«. ، و روسو را یاري كرد بوفون
اي در  ، خانھ گرفتار تنگدستي شده است، براي او مقرري تعیین كرد) پدر(چون شنید كھ كربیون .  بپذیرد

این  ھاي شاھي را بر آن داشت كھ نمایشنامھ لوور بدو داد، بھ چاپ مجدد كاتیلیناي او یاري كرد، و چاپخانة 
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را، كھ از مدافعان فیزیوكراتھا بود، پزشك خصوصي خود ساخت  فرانسواكنھ.  مرد سالخورده را چاپ كند
،  ، الوسیوس ، دوكلو آالمبر/ ، د این خانھ از دیدرو وي در.  و در طبقة زیرین اقامتگاه خود در ورساي جا داد

) بھ گفتة مارمونتل(، و  ھایشان براي شاه خوشایند نبود پذیرایي كرد اندیشھ  ، و كسان دیگري كھ تورگو
آمد تا آنان را ببیند و با آنان  ، بھ زیر مي این فیلسوفان پذیرایي كند اش از  توانست در خانھ چون نمي«

  ».صحبت كند

، با بھت و  این كافران نازپرورده ، بھ بدیھي است كھ روحانیان و دینداران دربار، بھ سر كردگي دوفن
و پومپادور از اخذ مالیات از امالك كلیسا، و حتي ، شایع بود كھ مادام د این گذشتھ از.  نگریستند حیرت مي
این اموال، در صورتي كھ براي جلوگیري از ورشكستگي دولت ضرورت داشتھ باشد،   ازمصادرة

آیینھاي مقدس   یسوعیان بھ كشیش اقرار نیوش لویي توصیھ كردند كھ از بھ جاي آوردن. كند جانبداري مي
فرزندان شاه از .  وقة خطرناك را از خود نرانده است، خودداري كننداین معش كھ وي  براي شاه، تا ھنگامي

 –داشت  كھ لویي وي را بیش از ھمة فرزندانش دوست مي -كردند و دختر بزرگش  روحانیان پشتیباني مي
، بحراني براي  ھر سال در عید قیام مسیح.  انداخت تا مادام دو پومپادور را از پدر جدا كند نفوذش را بھ كار

براي ارضاي . آیین قرباني مقدس شركت كند  ، لویي خواست در١٧۵١در .  آورد شاه و پومپادور ھمراه مي
، پومپادور فرایض دیني را بھ جاي آورد، در مراسم قداس  ،كشیش پروسو لویي و كشیش اقرار نیوش او

  ، تظاھر كنان نماز خواند، و بھ كشیش اقرار  شركت كرد

پس از مرگ .  در آیین مقدس بھ دوري مادام دو پومپادور از دربار موكول ساخت، شركت شاه را  كرد نمي
، ولي  مادام دو پومپادور تسلیم نشد. ، نیز مردي سرسخت بود ، كشیش دماره ، جانشین او كشیش پروسو

او یسوعیان، را كھ گرایش وي را بھ پارسایي جدي . ھمچنان بھ پارسایي و خداترسي تظاھر كرد
شاید رنجش مادام دو پومپادور از یسوعیان در اخراج آنان از فرانسھ در .  ، ھرگز نبخشید دگرفتن نمي

  .  اندك نقشي داشتھ است ١٧۶٢

این   -كھ از دشمنان وي بود- آرژانسون / ، زیرا د گفت كھ دیگر با شاه رابطة جنسي ندارد شاید او راست مي
دیكش گفتھ بود كھ دیگر قادر نیست در شاه آتش ھوس پومپادور بھ دوستان نز  .ادعا را تأیید كرده است

آنكھ حرارت خود را  براي. برافروزد، و اضافھ كرده بود یكبار سردي او شاه را آشفتھ و ناتوان كرده است
. انداخت ، اما تندرستي او را بھ خطر اندك تاثیري داشت این دارو  بازیابد، بھ خوردن مھر دارو پرداخت؛ 

در .  ھاي خود را براي از میدان بھ در كردن او سر گرفتند از آن آگاه شدند و توطئھدشمنان درباریش 
رومانة ھوس انگیز را بھ آغوش شاه سپرد، ولي او پاداشي  –آرژانسون مادام دو شوازول / ، د ١٧۵٣

دار نامدار دل.  مادام دو پومپادور توانست وي را از دربار براند. مطالبھ كرد كھ متناسب با فداكاریش نبود
  .  راضي كرد» پارك گوزنھا«شاه اكنون خود را بھ ترتیب بزمھاي عاشقانھ براي لویي در 

  ، واقع در انتھاي ورساي، براي اسكان یكي دو زن جوان با خدمتگزارانشان خانة»پارك گوزنھا«در 
ت لھستاني در ھمانجا بھ كوچكي ساختھ بودند تا لویي آنان را در خانة خود بپذیرد یا غالبًا در جامة یك كن

اند كھ برخي از آنان نھ یا دھسالھ  سازان گفتھ این دختران بسیارند، و افسانھ  شایع بود كھ.  دیدنشان برود
داده است؛ اما دختران را بھ تناوب در  این كلبھ ھیچگاه بیش از دو زن را در خود جا نمي  ولي ظاھرًا.  بودند

شد  ھرگاه كھ یكي از آنان آبستن مي.  گرفت یكي، دیگري جاي او را مي كردند و پس از رفتن آن تربیت مي
گرفت تا با آن در یكي از والیات فرانسھ براي خود  لیور از شاه پول مي ١٠٠‘٠٠٠تا  ١٠‘٠٠٠از 

.  كردند لیور مقرري ساالنھ تعیین مي  ١١‘٠٠٠آورد، نزدیك بھ  براي كودكي كھ بھ جھان مي.  شوھري بیابد
او از . داد این حرمسراي باور نكردني آگاه بود، آرامش خود را از دست نمي و پومپادور، با آنكھ از مادام د

داد شاه  آیندة شاه وي را از دربار، یا شاید ھم از پاریس براند، ترجیح مي  ترس آنكھ مبادا معشوقة اشرافي
بھ مادام دو .  اینان كمتر است اتدانست كھ توقع خویشتن را با زنان طبقات پایین سرگرم سازد، زیرا مي

توانند آن را از  اند، نمي و این زنان جوان، كھ تحصیل نكرده  من از تسخیر قلب او بیمناكم« :  گفت اوسھ مي
  » .  من بگیرند
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  » پارك گوزنھا«این حرمسرا ظاھرًا دربار را دچار شگفتي نساختھ بود، زیرا چند تن از درباریان نیز در 

شاه پس از آنكھ پیوند جنسیش با .  كردند انستند دوران قدرت او سپري شده است، اشتباه ميد كھ مسلم مي
، او را رسمًا بھ دوشسي ارتقا داد و ١٧۵٢در . مادام دو پومپادور گسست، سالھا در دوستي او پایدار ماند

ور نزد ملكھ مادام دو پومپاد.  ساخت» بانوي كاخ ملكھ«وي را، بھ رغم اعتراضات ملكھ،  ١٧۵۶در 
اش وي را ناچار  چون مقام تازه.  شتافت داد، و ھمراه او بھ كلیسا مي رفت، او را در تھیة شام یاري مي مي
روحانیان نیز، . كرد در دربار بماند، یسوعیان از پافشاري خویش براي راندن او از دربار چشم پوشیدند مي

دختران شاه، كھ از .  آیینھاي مقدس پذیرفتند  ربا بھ فراموشي سپردن تحریمھاي گذشتھ، وجود وي را د
  .رفتند ورزیدند، در شوازي بھ دیدنش مي دیرباز بدو دشمني مي

كرد، و ھنوز از سخنان پر مغز و فریبندگي زوال  لویي ھمھ روزه ساعتھاي بسیاري را با او سپري مي
، اقدامات  ظراتش را دربارة انتصاباتگذاشت، و غالبًا ن وي ھمچنان بھ او احترام مي.  برد ناپذیرش لذت مي

، سفیران  داد مادام دو پومپادور اكنون بھ وزرا فرمان مي. بست ، و حتي سیاست خارجي بھ كار مي داخلي
گاھي از شاه و خویشتن چنان یاد . گزید پذیرفت، و فرماندھان ارتش را برمي خارجي را نزد خود مي

خواھیم « داند، و در سخنان خود جملة  ي شریك و ھمكار وي ميكرد كھ گویي خویشتن را در فرمانروای مي
آمدند؛ و وي با ادب و نزاكت آنان را  جویندگان مقام در اطاق انتظارش گرد مي.  برد را بھ كار مي» دید 
دشمنان بھ وسعت شگفت انگیز دانش سیاسي، و .  توانست سخنان مطبوع طبع آنان نگوید پذیرفت، و نمي مي

مادام دو پومپادور از دیر زماني بیكفایتي فرماندھان ارتش . ھایش اذعان داشتند طرفي نظریھدرستي و بی
، از لویي خواست كھ براي ١٧۵٠این روي، در  از.  دانست این كشور مي فرانسھ را مایة ضعف نظامي

اند،  تادهآموزش سپاھیگري، بھ فرزندان افسراني كھ در راه خدمت بھ وطن جان سپرده یا بھ تنگدستي اف
این پیشنھاد را پسندید،  شاه، با آنكھ .  تأسیس كند تا ھنر و دانش جنگ را در آنجا بیاموزند  آموزشگاه نظامي

مادام دو پومپادور یك سال ھزینة آموزشگاه را از درآمد خود .  كرد در پرداخت ھزینة آن سستي مي
.  رقبازي بودجة بیشتري براي آن فراھم ساختپرداخت، و با فروش بلیط بخت آزمایي و با اخذ مالیات از و

  .  انوالید شد/ و ضمیمة ھتل دز) ١٧۵٨(این آموزشگاه گشایش یافت   سرانجام

این وزیر مشاور بي مسند اكنون براي اصالح سیاست خارجي فرانسھ پیشنھادھاي تھورآمیزي بھ شاه تسلیم 
ھاي  را شاید بتوان مبتكر دستھ بندیھا و اتحادیھ ، سفیر كبیر اتریش در پاریس، كنت فون كاونیتس.  كرد مي

دوست خوب «، امپراطریس اتریش، كھ مادام دو پومپادور را  ؛ فروتني ماري ترز تازة اروپا دانست نظامي
دربار فرانسھ خوانده » دستمال كھنة«خواند، و توھین فردریك كبیر، كھ وي را  مي» ام عمو زاده«و » من

آرژانسون سیاست خارجي كشور را / مادام دو شاتورو و ماركي د.  ازه را تسریع كرداین دستھ بندي ت بود، 
  كاونیتس و مادام دو پومپادور .  بھ سود دوستي با اتریش رھبري كرده بودند

سرباز  ١۵٠‘٠٠٠كھ در جنگ جانشیني اتریش نیرومندتر شده است، سپاه نیرومندي با  - نو بنیاد پروس
شود كھ دوبار با  ، و نامطمئن اداره مي طلب ، جاه و بھ دست شاه و فرماندھي توانا ورزیده در اختیار دارد،

كھ اكنون سیلزي را  - براي فرانسھ بیش از اتریش - بستن پیمان صلح جداگانھ بھ فرانسھ خیانت كرده است
ید داشتھ تواند بھ حمایت از سوي اسپانیاي تحت فرمانروایي بوربونھا ام از دست داده است و دیگر نمي

محاصرة دیرین فرانسھ بھ دست دولتھاي عضو پیمان ھاپسبورك اكنون پایان یافتھ .  خطرناك است - باشد
پیمان  -دشمن تاریخي فرانسھ -استدالل ھواخواھان اتحاد با اتریش، پس از آنكھ پروس با انگلستان.  بود

اول مھ ( ا بستن پیمان اتحاد با اتریش شوراي دولتي فرانسھ ب.  ، مؤثر افتاد)١٧۵۶ژانویة  ١۶(اتحاد بست 
، كھ سي و پنج سال بیشتر نداشت و مقدر بود  ماركیز دو پومپادور.  بھ اتحاد پروس با انگلستان پاسخ گفت) 

  فصل ھشتمھشت سال دیگر 
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  اخالق و آداب

I  - آموزش و پرورش  

اي فرانسھ در قرن ھجدھم تالش كلیسا براي حفظ سلطھ و نظارت خویش بر  یكي از چند كشاكش ریشھ
این كشاكش با اخراج یسوعیان   .  این نظارت بوده است براي پایان دادن بھ» فیلسوفان « آموزش و كوشش 

انقالب فرانسھ  ، ملي كردن آموزشگاھھا، و پیروزي طرفداران آموزش غیر دیني در١٧۶٢از فرانسھ در 
  .  این خواستھ در نیمة اول قرن ھجدھم تنھا در آستانة شكل گرفتن بود .  بھ اوج شدت رسید

، مأموران دولت ١٧٨٩، حتي تا  در بسیاري از جوامع روستایي.  بیشتر دھقانان فرانسھ بیسواد بودند
بودند » آموزشگاه كوچك « یك اما بسیاري از بخشھاي كلیسایي داراي » .توانستند بنویسند بدشواري مي«

اي نا چیز از والدین، بھ فرزندان آنان، بویژه بھ  كھ در آنھا كشیش یا نمایندة او، در ازاي دریافت شھریھ
این  كودكان تنگدست را بھ رایگان در.  آموخت ، خواندن و نوشتن و اصول كاتشیسم مي فرزندان پسر

این  آموزش ھمة كودكان را اجباري ساختھ بود، ولي ١٧٢۴و  ١۶٩۴فرمانھاي .  پذیرفتند آموزشگاھھا مي
برخي بھ واسطة :  فرستادند بسیاري از دھقانان فرزندانشان را بھ مدرسھ نمي. كردند فرمانھا را اجرا نمي

آنكھ بھ فرزندانشان در كشت و كار نیاز داشتند، و برخي نیز از بیم آنكھ تحصیل براي كساني كھ 
توانست ارتقاي  درس خواندن نمي.  وي زمین است كار زاید پر دردسري باشدسرنوشتشان كار كردن ر

طبقاتي و اجتماعي كسي را ضمانت كند، زیرا در نیمة اول قرن ھجدھم سدھاي طبقاتي تقریبًا رخنھ ناپذیر 
خواندند كھ بھ كار روزمرة  ھایي مي در روستاھا و شھرھاي كوچك با سوادان كمتر كتاب و نوشتھ.  بودند

ھمة روستائیان با اصول كاتشیسم آشنا بودند، و تنھا در شھرھا بود كھ مختصر شناختي .  آنان بستگي داشت
  .  ، و تاریخ وجود داشت ، علوم از ادبیات

، راه  ایستادن ، رفت كھ ھنرھاي دشوار نشستن ؛ از معلمان رقص انتظار مي دادند رقص در خانھ تعلیم مي
.  سر و دست را با ادب و نزاكت، ھم بھ پسران و ھم بھ دختران بیاموزند ، و حركات ، سخن گفتن رفتن

كودكان، جز كودكان   تقریبًا ھمة.  آموختند برخي از دختران در نزد معلمان خصوصي زبان التیني مي
رفتند و  دختران براي ادامة تحصیل بھ صومعھ مي.  آموختند ، خوانندگي و نواختن كالوسن را مي تنگدست

  .  شدند ، رقص، و آداب زنان جوان و زنان شوھردار آشنا مي ، موسیقي ، گلدوزي نجا با دیندر آ

اي از  ولي پاره.  آموزش پسران در سطح مدارس متوسطھ تقریبًا بھ طور كامل در دست یسوعیان بود
جملھ  شكاكاني چون ولتر و الوسیوس از.  كردند مدارس متوسط را اوراتوریان و بندیكتیان اداره مي

گران، كھ بھ دست یسوعیان  –لو  –شاگردان برجستة بسیاري بودند كھ تحصیالت خویش را در كالج لویي 
، ادبیات  زبان(، استاد معاني و بیان  این كالج از كشیش شارل پوره شاگردان .  شد، بھ پایان رساندند اداره مي

اي یسوعي در طول دو قرن چندان برنامة درسي آموزشگاھھ.  ، خاطراتي شیرین داشتند)و سخنوري
این آموزشگاھھا، با آنكھ بیش از ھر چیزي بھ تعلیم دین و پرورش سیرت شاگردان  در.  تغییري نكرده بود

در ابتدا آثار نویسندگان روم .  شدند شد، شاگردان با علوم و ادبیات كالسیك نیز آشنا مي اھمیت داده مي
ھاي شرك آمیز زندگي  اندیشھ وان پنج یا شش سال در صلح و صفا با، و شاگردان ج شدند باستان مطالعھ مي

این  از .  اي متزلزل شود اندازه ایمان و معتقدات مسیحي آنان تا این روي، تعجبي نبود كھ   كردند؛ از مي
،  آنان شاگردان را بھ مناظره» .كردند یسوعیان براي افزایش ھوش شاگردانشان كاري نمي«گذشتھ، 

.  آموختند اندیشھ مي كردند و بھ آنان قواعدي براي پروراندن و بیان بازي در تئاتر تشویق مي سخنوري، و
ھاي درسي آموزشگاھھاي یسوعي  اي مرھون برنامھ  اندازه  بخشي از روشني و وضوح ادبیات فرانسھ تا

ھاي ارسطو و  اندیشھ گرفتند و با ، مابعدالطبیعھ و اخالق مي ، شاگردان درسھایي در منطق سرانجام.  است
آیین   با آنكھ ھدف اساسي مدرسان جایگزین ساختن معتقدات اصیل.  شدند فیلسوفان مدرسي آشنا مي

شاگردان را بدون توجھ بھ طبقة آنان تازیانھ .  گرفتند اندیشة شاگردان بود، شاگردان بھ استدالل خو مي در
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آینده   آینده و دوك دو بوفلة  آرژانسون/ ماركي د.  ودنداین تنبیھ مصون نب ، و حتي شاگردان فلسفھ از زدند مي
  .  را بھ گناه نخودپراني بھ معلمان در برابر ھمة شاگردان كالس بھ تازیانھ بستند

؛  كند این تعلیمات بھ پیشرفت دانش یاري نمي گفتند كھ گرفتند، و مي این برنامة درسي خرده مي كساني از 
، و اھمیت بسیاري كھ بھ  سازند شاگردان را براي زندگي عملي آماده نمياند و  اندازه نظري درسھا بي

، رئیس دانشگاه پاریس، در  شارل رولن.  كند شود ذھن شاگردان را منحرف یا خفھ مي تعلیمات دیني داده مي
كھ یكچند شھرت بسیار یافت، از آموزش كالسیك و تأكید بر ) ١٧٢٨-١٧٢۶(رسالھ دربارة آموزش 

  وي معتقد بود كھ ھدف اصلي آموزش بھتر .  یني دفاع كردتعلیمات د

.  كنند آنان بھ عمیقترین دانش اگر با فضیلت ھمراه نباشد اعتنایي نمي.  نھند ارج چنداني نمي. دھد انسان نمي
ایمان دیني  اما رولن گفت كھ انسان بدون» .  ایشان انسان درستكار ارزنده تر از انسان دانشمند است  در نزد

باید دین   ، ھدف ھمة تالشھاي ما و غایت ھمة آموزشھاي ما این روي از«.  تواند داراي سیرتي نیك شود نمي
ھا را مورد تردید قرار دادند و جدالي كھ بر سر  اندیشھ  این  ھمة» فیلسوفان«دیري نگذشت كھ » باشد

این بحث ھنوز  .  مھ یافتضرورت دین براي اخالق درگرفت در سراسر قرن ھجدھم و قرن پس از آن ادا
  .  ھم پایان نیافتھ است

II - اخالق  

دھقانان فرانسھ، كھ پایبند .  گرفت استدالل رولن گویا از اختالف موازین اخالقي طبقات فرانسھ ریشھ مي
این جھت بود كھ در روستاھا خانواده واحد تولید  این امر شاید از .  دین بودند، زندگي نسبتًا پاكتري داشتند

، و انضباط خانوادگي از انضباط اقتصادي قائم بر توالي فصول  این واحد بود ، پدر كارفرماي كشاورزي بود
  طبقات متوسط فرانسھ نیز دیندار بودند و اختیارات والدین را شالودة.  گرفت و نیازھاي مبرم خاك ریشھ مي

ھا پدید  نسلھاي بسیار از پیوند خانواده متوسط، كھ ملت در طي این تصور طبقة   .  شمردند نظم اجتماعي مي
زن طبقة متوسط نمونة پركاري و پاكدامني و .  این طبقھ را قوام و استحكام بخشیده بود ، اخالق آمده است

زایید و پس از آن بي درنگ بھ كار و تالش  بي آنكھ خللي در زندگیش پدید آید، فرزند مي.  مادري بود
گي و بھ معاشرت با ھمسایگان قانع بود، و بھ جھان پر زرق و برقي كھ در بھ زندگي خانواد.  پرداخت مي

ایم كھ زن  كمتر شنیده.  نھاد زدند بندرت پا مي منسوخ پوزخند مي آن بھ پاكدامني و وفاداري بھ عنوان رسمي
.  بودند ، پارسایي و مھر و عاطفھ پدر و مادر، ھر دو، نمونة پاكدامني.  طبقة متوسط بھ ھمسرش خیانت كند

، دوستدارانھ بھ بزرگداشتش  این ھمان زندگیي است كھ شاردن در تصویرھایي، چون دعاي پیش از غذا 
  .  كوشید

گرفت و  كلیسا از مردم اعانھ مي.  كردند ھمة مردم فرانسھ مھمان نواز بودند و از نیازمندان دستگیري مي
.  كردند ، انسانیت و نیكو كاري را تبلیغ مي ا دوستي، بھ جاي خد ضد دین» فیلسوفان«.  داد بھ نیازمندان مي

دادند، و  ھا گرسنگان را خوراك مي صومعھ.  انساندوستي معاصر از دین و از فلسفھ ریشھ گرفتھ است
، یا  ھا بھ وسیلة وجوه دولت ھا و یتیمخانھ ، نوانخانھ كردند؛ بیمارستانھا ھا از بیماران پرستاري مي راھبھ

ولي .  خودخواه و دنیاپرست بودند  برخي از اسقفان مردمي.  شدند ھاي صنفي اداره مي ادیھكلسیا و یا اتح
، و مارسي دارایي و جان خود را بھ نیازمندان  ، بولوني ، میرپوا گروھي از آنان چون اسقفان اوسر

ھیزم در میان  ، پول، و سودجو و انگل نبودند؛، شھرداران پاریس خوراك ھمة سران دولت مردمي.  دادند مي
  نیازمندان 

خواھند براي آتشبازي سالروز تولد دوك  چون شنید كھ مي.  لویي پانزدھم مردي دلسوز و مھربان بود.  داد
، دستور داد از آتشبازي چشم پوشند و با این پول براي  لیور خرج كنند ۶٠٠‘٠٠٠) ١٧۵١(تازة بورگوني 

این دستور سرمشقي براي دیگر .  عروسي بخرندتن از تنگدست ترین دختران پاریس جھیزیة  ۶٠٠
.  كرد زیست و بیشتر درآمد خود را بھ امور خیریھ خرج مي ملكة فرانسھ بسادگي مي.  شھرھاي فرانسھ شد
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ولي فساد و .  السلطنة بي بند و بار، بیشتر دارایي خود را بھ نیازمندان داد اورلئان، فرزند نایب/ دوك د
بارھا اتفاق افتاد كھ مدیران بیمارستانھا پولھایي را كھ .  یریھ را مختل كرده بودناپاكي كار سازمانھاي خ

  .  براي دستگیري از بیماران و نیازمندان بھ آنان داده شده بود بھ كیسة خود ریختند

اي بود كھ خونریزي را در میدان  ، سنگدل و بخشنده ، مھربان اخالق اجتماعي نمودار نھاد انسان خودخواه
در میان مردان و زنان طبقات فرودست و فرادست فرانسھ قمار رواج .  آمیخت زار با ادب در ھم ميكار

در فرانسھ، چون . فریبكاري امري عادي شده بود.  باختند مردم گاھي دار و ندار خود را در قمار مي.  داشت
زشت ترین .  برد ر سود ميھاي بخت آزمایي ملي از این عمل تمایل بھ قما انگلستان، دولت با فروش بلیط

سیماي حیات فرانسھ اسراف و ولخرجي بیرحمانة اشراف درباري بود كھ از درآمدھایي كھ بھ قیمت فقر و 
 ۴٠‘٠٠٠ھاي رختخواب دوشس دوالفرتھ  مالفھ.  كرد شدند زندگي مي سیھ روزي روستاییان حاصل مي

نادرستي در دستگاھھاي . ارزید اون ميكر ۴٠٠‘٠٠٠اگمون / ، مرواریدھاي مادام د كراون ارزش داشت
كردند و خریداران از آن براي پرداختھاي  مقامات اداري را خرید و فروش مي.  دولتي امري عادي شده بود

شدند ھیچ گاه بھ خزانة دولت  بیشتر مالیاتھایي كھ از مردم گرفتھ مي.  بردند غیر قانوني استفاده مي
میھن   فرانسویان ھمواره مردمي  این فساد، میھن پرستي نشو و نما كرد؛با اینھمھ، در میان .  رسیدند نمي

از این گذشتھ، مردم .  توانستند دیر زماني از شھر خود دوري گزینند پرست بودند، و مردم پاریس نمي
، مارشال دو ریشلیو براي آنكھ سربازانش را از  ھنگام محاصرة مائون.  فرانسھ دلیر و بیباك بودند

ھر سربازي كھ از این پس میگساري كند، از افتخار شركت در حملھ « :باز دارد، اعالم داشت  میگساري
با آنكھ دولت دوئل را منع كرده بود، مردم فرانسھ .  و میگساري تقریبًا متوقف گردید» محروم خواھد گشت؛

شود؛ و  نجد، تحقیر ميدر فرانسھ ھر كسي از دشنام نر«: لرد چستر فیلد گفتھ است .  كردند ھنوز دوئل مي
  » .  اگر برنجد، نابود

قانون براي ھمجنسگرایي كیفر مرگ در آتش تعیین كرده بود، ولي این قانون را تنھا در حق تھیدستان 
بھ اتھام  ١٧٢۵آبھ د فونتن، كھ پانزده سال در كالج یسوعي تدریس كرده بود، در .  كردند اجرا مي

یاري جست، ولتر از بیماري برخاست، خویشتن را بھ فونتنبلو و از ولتر . ھمجنسگرایي دستگیر شد
  رساند، و فلوري و مادام دوپري را بر آن داشت كھ در نزد شاه 

،  برخي از پیشخدمتان شاه از نظر جنسي منحرف بودند؛ یكي از آنان.  سرسخت ترین دشمنان ولتر شد
  . خود ساختھ بود گانومدسالترموي، گویا فرمانرواي شانزدھسالة فرانسھ را 

در شھرھا كارفرمایان بھ كارگران زن مزد ناچیزي .  فحشا میان فرودستان و فرادستان رواج داشت
كسي شمار . شبھا خودفروشي كنندكردند كھ براي فراھم ساختن ھزینة زندگي  دادند و آنان را ناگزیر مي مي

تن از زنان پاریس  ۶٠‘٠٠٠، با یك ارزیابي دیگر،  برآورد كرد ۴٠‘٠٠٠روسپیان پاریس را در آن ھنگام 
كردند؛ مردم دریافتھ  ھرگاه از طبقة متوسط بگذریم، دیگر مردم پاریس با این زنان مدارا مي.  روسپي بودند

گر رھبران جامعھ در بھ وجود آوردن وضعي كھ زنان را بھ ناپاكي ، روحانیان، و دی بودند بسیاري اشراف
؛ اما مردم این ذوق سلیم را داشتند كھ فروشندة بینوا را كمتر از خریدار توانگر  كشاند دست دارند مي

رسید، كاري با روسپیان نداشت، و، در صورت اعتراض  پلیس، ھرگاه شكایتي نمي.  نكوھش كنند
؛ روسپیان بازداشت  كوشید دولت را رو سفید كند بازداشت جمعي روسپیان مي با خصوصي یا عمومي، 

بردند و او آنان را معموال بھ زندان یا بستري شدن در بیمارستان، محكوم  شده را نزد دادرسي مي
شدند و  كردند، اما اندكي بعد از زندان آزاد مي تراشیدند و تنبیھشان مي ساخت؛ گیسوي آنان را مي مي

كردند و یا مرد زورمندي را  روسپیان را، ھرگاه مزاحمت بسیار فراھم مي.  رویید یشان دوباره ميگیسو
ھا و جواھرات خود را در گردشگاه  روسپیان گستاخ كالسكھ.  آزردند، ممكن بود بھ لویزیانا تبعید كنند مي

،  ر كھ در كمدي فرانسز یا اپرااینان اگ. دادند رن پاریس، یا میدان اسبدواني لونشان نمایش مي –ال  –كور 
برخي از آنان .  ماندند یافتند، غالبًا از تعقیب و كیفر مصون مي حتي بھ عنوان سیاھي لشكر، عضویت مي

برخي ھمسران توانگر یافتند و داراي ثروت و .  صرافان و اشراف توانگر شدند مدل نقاشان، یا معشوقة
  .  شامون بھ ھمسري خویش برگزید –عنوان شدند؛ یكي از آنان را بارون دو سن 
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این گونھ زناشویي، .  یافت زناشویي بھ انگیزة عشق، و بدون اجازة والدین، در تعداد و در ادبیات فزوني مي
ولي در میان بسیاري از .  رفت كردند، قانوني بھ شمار مي ھرگاه طرفین در حضور سردفتري سوگند یاد مي

گرفتند؛ آنان، بھ  یان، والدین دربارة زناشویي فرزندانشان تصمیم ميمردم فرانسھ، حتي در میان روستای
اي براي وصلت دو خانواده و ثروت آنھا  جاي آنكھ بھ دلخواه پسر و دختر توجھ كنند، زناشویي را وسیلھ

واحد اجتماعي خانواده بود، نھ فرد؛ از این روي، بھ پایداري خانواده و ثروت آن بیش از .  شمردند مي
از این گذشتھ، ھمان گونھ كھ .  شد زودگذر و یا عواطف ظریف جوانان عجول اھمیت داده مي خوشي

  » . بخت و اقبال بیناتر از عشق است«گفت، مردم عقیده داشتند كھ  دھقاني بھ دخترش مي

  سن قانوني زناشویي براي پسران چھارده، براي دختران سیزده بود؛ ولي ھر پسر و دختري

والدین، از .  توانست نامزد شود ، مي شناختھ بود» عقل«فلسفة قرون وسطي آن را سن  از ھفتسالگي، كھ
كوشیدند ھر چھ زودتر آنان را بھ خانة شوھر  ، مي»بترشند«ترس آنكھ مبادا دخترانشان در خانھ بمانند و 

و طبقات دختران طبقات متوسط .  بفرستند؛ از ھمین روي، ماركیز دو سووبوف در سیزدھسالگي بیوه شد
خانھ  داشتند؛ آنگاه، آنان را از راھبھ خانھ نگاه مي باال را تا زماني كھ برایشان شوھري یافت شود در راھبھ

در این رژیم فاسد، تقریبًا ھمة دختران .  بردند، و در راه بدقت مراقبشان بودند آوردند و بھ حجلھ مي در مي
  .  رفتند باكره بھ خانة شوھر مي

شمردند و درآمدشان از زمین با ھزینة ھنگفت زندگي  ون صنعت و بازرگاني را خوار مياشراف فرانسھ چ
، ولي فاقد زمین، وصلت  كوشیدند پسرانشان را با دختران بورژواي پولدار در دربار تناسبي نداشت، مي

دو چون پسر دوشس دو شولن از زناشویي با دختر پولدار بونیة بازرگان سر باز زد، مادرش ب.  دھند
» .زناشویي با دختر ثروتمند از طبقة فرودست مانند حمل پھن براي كود دادن زمین است« گوشزد كرد كھ 

كرد، اصل و تبار پست زن  در این گونھ زناشوییھا، پسر اشرافزاده، ھمچنانكھ از ثروت زنش استفاده مي
كھ طبقات  ھنگامي.  گزید رمياي براي خود ب كشید و براي تحقیر بیشترش معشوقھ را معموال بھ رخ او مي

  .  متوسط بھ پشتیباني از انقالب فرانسھ برخاستند، این نكتھ را نیز بھ خاطر داشتند

كشور منع كرده بود جانشیني  اشراف فرانسھ از زنا ننگ نداشتند و آن را براي طالق، كھ دین رسمي
آنكھ دلیلي قابل قبول براي گلھ و كرد، بي  شوھري كھ در ارتش یا والیات خدمت مي.  شمردند مطلوب مي

ھر یك از مرد و زن ممكن بود بھ واسطة .  گزید اي برمي شكایت بھ ھمسرش ارائھ دھد، براي خود معشوقھ
حضور در دربار، یا اقامت در ملك خاوندي، جدا از ھمسرش زندگي كند و ھمین امر سبب شود كھ مرد 

مردان طبقات فرادست فرانسھ چون ھنگام زناشویي بھ مھر بسیاري از زنان و .  در پي یافتن معشوقھ برود
زیستند و زناكاري یكدیگر  و عاطفة متقابل كمتر از دارایي اھمیت داده بودند، بسیاري اوقات جدا از ھم مي

گرفتند بھ شرط آنكھ ناپاكي خویش را با ظرافت از دیگران پنھان سازند و زن در یك زمان با  را نادیده مي
مردم پاریس ھر مردي را كھ « :مونتسكیو از زبان جھانگرد ایراني نوشت .  مرد بھ سر نبردبیش از یك 

كنند كھ بخواھد  شمـــارند و بــھ ابلھي تشبیھ مي زنش را تنھا از آن خود بداند مخل آسایش اجتماعي مــي
دیده بود، از دوك دولوزن، كھ ده سال ھمسرش را ن» .روشنایي خورشید را بھ خویشتن اختصاص دھد

برایش «: وي چون یك نجیبزادة قرن ھجدھم پاسخ داد. پرسیدند اگر بشنود زنش آبستن است چھ خواھد كرد
مواظب تندرستي .  از اینكھ خداوند وصلت ما را بركت داده است، بسیار خرسندم: گویم نویسم و مي نامھ مي

  .  ورزیدن رسم خوبي نبود حسادت» .  خود باش؛ امشب براي اداي احترام بھ نزدت خواھم آمد

  ، خواھر زادة كاردینال سختگیر، قھرمان  ، دوك دو ریشلیو لویي فرانسوا آرمان دووینیرو دو پلسي

اش وقتي كھ براي عقب ماندگي در  پسر دھسالھ.  ، با وي ھمبستر شدند بھ طمع ثروت و مقام و شھرت او
داند، ولي زیباترین زنان فرانسھ بھ او تعلق  پدرم زبان التیني نمي«:  شد، گفت درس زبان التیني تنبیھ مي

بیست و دو سال پیش از دوست  ، آن ھم»فرانسھ آكادمي«این مسئلھ مانع انتخاب دوك بھ عضویت » .دارند
كھ براي شاه بھ داللي محبت  ولي ھنگامي.  ، نشد و طلبكارش ولتر، كھ دو سال نیز از او بزرگتر بود
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پلسي نود .  از محفل خود راند» زبالة بدترین ناپاكیھا«مادام ژوفرن را بھ عنوان .  پرداخت، مردم برآشفتند
  .  از انقالب فرانسھ در گذشت، و از كیفر جان بھ در بردو دو سال زنده ماند و تنھا یك سال قبل 

اشراف فرزندانشان را مخل آسایش خود .  شدند پیداست كھ فرزندان چنین والدیني گرفتار چھ سرنوشتي مي
.  گرفتند سپردند و پس از آن سرپرست و معلم سرخانھ برایشان مي ، آنان را در كودكي بھ دایھ مي دانستند مي

گفت كھ ھیچ گاه با پدر و مادرش در زیر یك  تالران مي.  دیدند راف بندرت والدینشان را ميفرزندان اش
؛ صمیمیت و دوستي  شمردند اشراف فرانسھ دوري از فرزند را ضروري و سودمند مي.  سقف نزیستھ است

مادر را خواند و دختر دست  مي» سرورم « پسر پدر را .  در بین والدین و فرزندان بسیار كمیاب بود
رسیدند، بھ ارتش یا كلیسا، و یا یك راھبھ خانھ  فرزندان را پس از آنكھ بھ سن بلوغ مي.  بوسید مي
  .  رسید در فرانسھ، مانند انگلستان، تقریبًا ھمة دارایي خانواده بھ فرزند ارشد مي.  فرستادند مي

این روش .  زیستند نین ميچ ١٧٧۴نجباي درباري تا ھنگام جلوس لویي شانزدھم بر اریكة شاھي در 
دیگري از فقدان اعتقاد دیني در طبقات فرادست بود؛ مفھوم مسیحي ازدواج، مانند   زندگي نشاندھندة جنبة

پس از رومیان باستان، اشراف .  گري قرون وسطایي، بھ دست فراموشي سپرده شده بود آرمان شوالیھ
كتابھاي اخالقي .  دل بستھ بودند» مشركانھ  «بھ لذت و خوشي  فرانسة قرن ھجدھم بیش از ھر مردمي

یافتند  رسیدند، ولي ھمراه آنھا مطبوعات حاوي مطالب ھرزه نیز انتشار مي بسیاري در فرانسھ بھ چاپ مي
و بیش از ھمھ، مردم پاریس  - فرانسویان«:  فردریك كبیر نوشت.  گشتند و در نھان دست بھ دست مي

آرژانسون در حدود / ماركي د» . كاھلي آنان را سست كرده استخوشگذرانند و خوشگذراني و  مردمي
  :  سستي حساسیت اخالقي را سرآغاز بالیاي دیگر براي فرانسھ خواند ١٧۴٩

سپاریم در حالي كھ  دل نیرویي است كھ ما با بھ كار نینداختن آن ھر روزه خویشتن را بھ دست تباھي مي
روزي را .. … شویم  ا بیش از پیش بھ موجوداتي متفكر مبدل ميم.  شود مغز ما پیوستھ تیزتر و مھذبتر مي

ما دیگر .  گیرند اندیشة ما را نیز بھ نابودي بكشند كنم كھ نابودي نیروھایي كھ از دل ریشھ مي پیشبیني مي
. … توانیم بھ كشورمان مھر بورزیم ؟  ورزیم؛ پس چگونھ مي ھامان مھر نمي دوستي نداریم و بھ معشوقھ

عشق و نیاز بھ دوست .  دھند نامیم، از دست مي مھ روزه بخشي از این نیرو، را كھ حساسیت ميمردم ھ
كند؛ ھمھ چیز سوداگري  سود و صرفھ ھمواره ما را بھ خود جلب مي و محاسبة. … رود  داشتن از دل مي

دل ما فلج .  دمند، رو بھ خاموشي است آتش دروني، بھ واسطة آنكھ در آن نمي. … و دسیسھ شده است 
  .شود مي

، صداي ژان ژاك روسوست در یك نسل قبل از  خیزد روایال بر مي –این آواي پاسكال است كھ دیر پور 
بار دیگر این .  انسانھاي حساس است در ھمة روزگاران التھاب روشنفكري و آزادي  ، و نداي ھمة خود او

  .  صدا را خواھیم شنید

III  -  آداب  

، تنوع لذات، فریبندگي زنان،  ، ظرافت پوشاك و گفتار چ گاه این گونھ با پاكي آداببیپروایي در اخالق ھی
پیش از آن، نھ «. رعایت آراستگي و ادب در نوشتن و خواندن، و روشني ھوش و اندیشھ در نیامیختھ بود

و  اي چنین متفكر و پس از آن، بھ جامعھ. … در فرانسھ و نھ ھیچ یك از كشورھاي اروپایي آن عھد 
فرانسویان «: گفت ١٧۴١ھیوم در » .، بر نخورده ایم خوشگذران، چون جامعة فرانسة قرن ھجدھم

، ھنر اجتماع، و ھنر محاوره، را بھ مقیاس »ھنر زندگي كردن«سودمندترین و دلپذیرترین ھنرھا، یعني 
این واژه نھ در . وارد زبان شد» تمدن«در اواخر ھمین دوره بود كھ واژة » .اند وسیع بھ كمال رسانیده

در پاریس درسي جلد  ١٧۶٧جانسن آمده بود ونھ فرھنگ بزرگ، كھ در ) ١٧۵۵(فرھنگ زبان انگلیسي 
  . انتشار یافت
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  مردان در آرایش تن خویش با زنان ھمچشمي.  دانستند فرانسویان بیش از ھمھ پوشاك را نشان تمدن مي
كاله سھ گوش بزرگ با پر و حاشیة زرین بر سر نھند؛  مردان طبقات باال بنابراین ملزم بودند.  كردند مي

كالھگیس آنان در . گرفتند ولي براي آنكھ كالھگیس آنان پریشان نشود، معموال كاله را زیر بازوي خود مي
این موقع از كالھگیسشان در زمان لویي چھاردھم كوچكتر بود، ولي بیش از آن عمومیت داشت، چنانكھ 

در پاریس ھزار و دویست فروشگاه كالھگیس با شش . گذاشتند ھگیس بھ سر ميوران نیز كال حتي پیشھ
آن را در . گیسوي مردان معموال بلند بود. شد بھ مو و كالھگیس پودر زده مي. ھزار كارگر وجود داشتند

مردان بھ روي لباس روپوش بلندي كھ رنگ و جنس . بستند اي، مي پشت گردن با نوار، یا در داخل كیسھ
اما جلو سینة آن براي نمایش بھ گذاشتن پیراھن . پوشاند ھاي زیر را مي پوشیدند كھ جامھ ي داشت ميتجمل

شلوارھاي  - نیم.  شدند كمر باز مي كركي و كراوات پھن باز بود و آستینھا در محل چینھاي آراستة  ابریشمي
كفشھاي .  ھاي سیمین داشتند یرهپوشیدند؛ جورابھاي مردان از ابریشم سفید بود، و كفشھایشان گ الوان مي

برخي از درباریان، براي . درباریان، براي آنكھ آنان را از دیگر مردان متمایز سازند، پاشنة سرخ داشتند
گروھي از آنان . بستند آنكھ نیمتنھ شان از تنشان فاصلھ داشتھ باشد، استخوان آروارة نھنگ بھ خویشتن مي

، و برخي چوبدستي با خود حمل  آنان شمشیر  ھمة.  آراستند الماس ميھایي از  ھاي خود را بھ تكمھ جامھ
پوشاك بورژواھا ساده . ، شاگردان، و نوازندگان مجاز نبودند شمشیري با خود حمل كنند نوكران. كردند مي
  آنان از پارچة   نیمتنة. بود

ھاي  ن و خدمتگزاران خانھ جامھورا پیشھ. ھایي كوتاه داشتند كفشھایشان كفھاي كلفت و پاشنھ. بافتھ بودند
  .تواند آھنگر را از اشراف باز شناسد كرد كھ نمي گلھ مي میرابو مھین. كردند نیمدار توانگران را بھ تن مي

روحانیان زناني را كھ این دامنھا را . شان آزاد بود ساق پاي زنان ھنوز در میان دامنھاي فنري باد كرده
خواندند، ولي زنان این  مي» ھمنشین شیطان«و » میمون ماده«ھا را كردند و آن پوشیدند نكوھش مي مي

مادام دو كركي . بخشیدند دوست داشتند ھا را بھ خاطر اینكھ بھ آنان، حتي در زمان بارداري، شكوه مي جامھ
ز اگمون نجوا كنم زیرا دامنھایمان ما را از نزدیك شدن بھ یكدیگر با/توانستم با مادام د  نمي«: نویسد مي
اي  كفشھاي پاشنھ بلند زنان خوشپوش، كھ از چرم رنگین آراستھ بھ گلدوزي طالیي یا نقره» .داشت مي

كفاشاني كھ این كفشھاي . ساختند شدند، زیباتر مي دوختھ شده بودند، پاھاي آنان را، گرچھ دیده نمي
زیبایي كھ غالبًا در وصف پاھاي . دوختند خود را تا سطح بورژوازي باال بردند ھنرمندانھ را مي

اي نیز، كھ زنان  پاشنھ كفشھاي دمپایي بي. كفشھایشان زیبا بودند اشعار عاشقانھ بسیار نوشتھ شدند
دامنھا، روبانھا، با دزنھا، و یا  چین. پوشیدند، بھ ھمان اندازه زیبا و جالب بودند خوشپوش در خانھ مي

دادند نیز  دند و ھیئت ظاھري زنان را تغییر ميكر زینتھاي آرایشیي كھ نگاه سرگردان مردان را جلب مي
توانستند شكل آن را  سینھ بندھاي ساختھ از استخوان نھنگ چنان ساختھ شده بودند كھ مي. سودمند بودند

زنان، براي آنكھ برجستگي سینة خود را نمایش دھند، قسمتي از سینھ را . مطابق رسم روز تغییر دھند
ساده بود، بازوان، دستھا، چھره، و گیسوي زنان با پودر و مایعات  آرایش گیسو. ساختند عریان مي

زنان خوشپوش چھرة . كردند مي مردان در بھ كار بردن عطر با زنان ھمچشمي. گوناگون آرایش یافتھ بودند
ه دار، یا ستاره، كھ از ابریشم سیاه بریده شد خویش را با خالھایي بھ شكل قلب، ماه، قطرة اشك، ستارة دنبالھ

برخي از زنان ھفت یا ھشت قطعھ از این خالھا را بر پیشاني، گیجگاه، كنار چشمھا، یا . آراستند بودند، مي
ھاي  از ترس آنكھ مبادا برخي از این خالھا فرو ریزند، زنان در جعبھ. چسبانیدند ھاي دھانشان مي بر گوشھ

 -»ضروري«وت زنان توانگر از اشیاي اطاق خل. كردند اي یا طالیي خالھاي اضافي با خود حمل مي نقره
بازوان، . درخشید مي -نھادند اي، و یا الجوردیي كھ لوازم آرایش را در آنھا مي ھاي طالیي، یا نقره جعبھ

كھ خدمتكاران  زنان نجیبزاده بھ ھنگامي. آراستند گردن، گوشھا، و گیسو خود را با جواھرات گرانبھا مي
ھاي خود بھ بحث و گفتگو  كردند با ندیمھ اي روزانھ آماده ميآنھا را در اطاق خلوت براي كارھ

ھاي اشراف، مردان غالم زنان بودند، و زنان بندة مد، و مد را درباریان تعیین  در خانواده. پرداختند مي
ھاي شخصي برمد و طرز جامھ پوشیدن  دولت فرانسھ كوشید تا با وضع قانون تحدید ھزینھ. كردند مي

ملتھاي اروپاي باختري ھمگي مدھاي فرانسوي . كنار گذاشتھ شد ١٧٠۴این قانون پس از  نظارت كند؛ اما
  ولي گاھي نیز . كردند را تقلید مي
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 –پیكار لویي با سپاھیان اتریشي .  را در فرانسھ متداول ساخت» مد لھستاني«با ماري لشچینسكا 
، اینفانتاي  )١٧۴۵(را بھ فرانسھ آورد؛ و زناشویي دوفن با ماریا ترسا رافائال  ھونگرلین ، مجارستاني

  .  را در فرانسھ متداول ساخت مانتیال،  اسپانیا

خوراك فرانسویان چون پوشاكشان رنگارنگ نبود، ولي ھمچون علم دقیق و متنوع، و ھمچون ھنر ظریف 
بھ مردم فرانسھ ھشدار  ١٧۴٩ولتر در .  خوراك فرانسویان سرمشق و بالي عالم مسیحیت بود.  و نفیس بود

ھایي از  او نمونھ» سرانجام، نیروي دماغي آنان را مختل خواھد كرد؛«داد كھ خوراك سنگین و پرخوري، 
رفت، بر میزان  افراد باالتر مي  ھر چھ طبقة.  و فراست بھ آنان ارائھ داد  غذاھاي ساده، و زیركي

،  ، گوشت گوسالھ ،گوشت گاو سرخ كرده مثًال خوراك لویي پانزدھم شامل سوپ.  افزود خوراكشان نیز مي
كمتر روستاییي است كھ بتواند «:  گفت ولتر مي . ، میوه و مربا بود ، گوشت كبوتر ، گوشت كبك گوشت مرغ

رفت، زیرا تازه نگاه داشتن آن  سبزي در شھرھا تجمل بھ شمار مي» .بیش از یك بار در ماه گوشت بخورد
 ۵٠٠‘٠٠٠برخي از خاوندھاي بزرگ در سال .  شد مار ماھي از خوراكیھاي تجملي تلقي مي.  دشوار بود

.  لیور شاه و درباریان را بھ شام مھمان ساخت ٧٢‘٠٠٠از آنان با خرج كردند؛ یكي  لیور خرج خوراك مي
، شمشیر بھ  كرد گرانبھا بھ تن مي  ھاي توانگران، سر آشپز مرد با ابھت و با اھمیتي بود كھ جامة در خانھ
ازه آشپزان با ابداع غذاھاي ت.  گفتند از زنان آشپز بد مي.  بست، و انگشتر الماس بھ دست داشت كمر مي

جوجھ بھ «، )كاخ محبوب پومپادور(» فیلھ مرغ بھ سبك بلوو«.  كوشیدند نام اربابشان را جاویدان سازند مي
، از جملة این  شد ، كھ بھ مناسبت پیروزي ریشلیو در مائون پختھ مي»سوس مایونز«و، » سبك ویلروا

شام را در ساعت نھ یا ده شب غذاي اصلي روز را در ساعت سھ یا چھار بعدازظھر، و   .خوراكیھا ھستند
  .  خوردند مي

پیداست كھ میشلھ بھ قھوه عالقمند بوده است، .  كرد اكنون، قھوه بھ عنوان یك نوشابھ با شراب رقابت مي
، جزیرة بوربون و جزایر دریاي كارائیب بھ انبساط روح و  ، ھند اندیشید كھ ورود آن از عربستان زیرا مي

در ھمة داروفروشیھا .  نتیجھ بھ جنبش روشنگري كشور آنان، یاري خواھد كرد ، و در اندیشة فرانسویان
قھوه بود و یا بھ صورت نوشابھ، و در پیشخوان خود بھ مشتریان   فروختند، كھ یا بھ صورت دانة قھوه مي

ھاي شھرستانھا  خانھ شمار قھوه.  ششصد قھوه خانھ داشت ١٧۵٠سیصد و در  ١٧١۵پاریس در .  دادند مي
 - شد نیز خوانده مي» غار«كھ چون ھمیشھ تاریك بود،  –در قھوه خانة پروكوپ .  نیز با آن متناسب بود

اش بشنود،  گفت و ولتر، براي آنكھ سخنان وي را دربارة آخرین نمایشنامھ ھایش سخن مي دیدرو از اندیشھ
  با چھرة 

؛ زیرا با افزایش جمعیت شھرھا مردم گفتند كردند و با ھم سخن مي ، شطرنج یا دومینو بازي مي بودند
  .  كردند احساس تنھایي بیشتري مي

آنترسول / آیھ آالري باشگاه ل.  ، با اعضاي محدود و عالیق خاص بودند ھایي خصوصي  خانھ باشگاھھا قھوه
،  كھ در آن نزدیك بھ بیست تن از سیاستمداران) ١٧٢١حدود (اش تاسیس كرده بود  خانھ  را در نیم طبقة

.  آمدند مسائل روز، از جملھ مسائل دیني و سیاسي گرد مي  سران دولت، و نویسندگان براي بحث دربارة
، و بدین ترتیب این واژه را وارد زبان فرانسوي  را بالینگبروك بھ آن داده بود) باشگاه( Clubلفظ كلوب

اي  پاره.  ح پایدار فراھم ساختپیر طرحھایي براي اصالح اجتماع و صل –در این باشگاه، آبھ دو سن .  كرد
 ١٧٣١، باشگاه را بھ دستور فلوري در  از این روي.  از طرحھاي او كاردینال فلوري را ھراسان نمودند

.  انگلیسي نخستین لژ فراماسوني فرانسھ را در پاریس بنیان نھادند سھ ماه بعد، جكوبایتھاي پناھندة.  بستند
خداپرستان و توطئھ گران سیاسي این انجمن را مركز .  ن انجمن پیوستندمونتسكیو و چند تن از اشراف بھ ای

اي براي توسعة نفوذ انگلستان در فرانسھ شد، و راه را بھ  فعالیت سیاسي خود ساختند؛ این انجمن وسیلھ
  . گشود» فیلسوفان«روي 

،  ، تئاترھا لس رقص، مجا آمدند، بھ گردشگاھھا زنان و مردان فرانسوي، كھ از رنج زندگي بھ ستوه مي
بوا دو .  رفتند توانگران بھ شكارگاه، و بورژواھا بھ گردش و پیك نیك مي.  آوردند كنسرتھا و اپراھا روي مي
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یا آن گونھ كھ در آن زمان نام  - » باغ نباتات«، باغھاي تویلري و لوكزامبورگ، و  ، شانزلیزه بولوني
ھاي عید قیام مسیح   ، و رژه ، خلوت عشاق درشكھ سواري،  جاھاي مطلوبي براي گردش - »باغ شاه«داشت، 

، كنسرت و نمایش خصوصي  ، رقص ماندند خویشتن را با بازیھاي خانگي آنان كھ در خانھ مي.  بودند
شاه گاھي در اجراي .  بالھ ھنري پیچیده و باشكوه گردید.  بردند ھمھ از رقص لذت مي.  ساختند سرگرم مي

  ، محبوب مردم شھر و مایة ، چون ال گوسن و ال كامارگو اصان بالھجست؛ رق بالھ شركت مي
  . میلیونرھا بودند سرگرمي

IV -  موسیقي  

موسیقي فرانسھ، پس از آنكھ لولي در سرگرم كردن لویي چھاردھم از مولیر جلو افتاد، رو بھ انحطاط 
یتالیاییان انقیاد سیاسي خویش را از وار بھ موسیقي، كھ موجب شده بود ا از آن دلبستگي دیوانھ.  نھاده بود

آفرید، در اینجا  یاد برند، و از آن تالش شبانروزي كھ در آلمان مسھاي بزرگ و پاسیونھاي باخ را مي
موسیقي فرانسھ از سبك كالسیك بھ تزیینات باروك و ظرافت روكوكو، از كنترپوانھاي پیچیده .  خبري نبود

.  در تغییر بود -خوردند ھ بھ خلق و خوي فرانسوي بیشتر ميك -بھ ملودیھاي روان و تمھاي مالیم
، ھجایي، و غم انگیز اشتغال داشتند؛ اینان در  آھنگسازان عامھ پسند ھمچنان بھ سرودن تصنیفھاي عاشقانھ

  آثار خود دوشیزگان را بھ پایگاه 

   

  

  )آرشیو بتمان(از یك حكاكي در موزة آلبرتینا، وین . قصر و باغھاي تویلري

حمایت از موسیقي .  كردند طلبیدند، و بكارت و تعلل را تقبیح مي ، شاھان را بھ مبارزه مي رساندند خدایي مي
رسید، كھ براي  شد و بھ صاحبان ثروت و مكنت مي ، شروع مي شأن و شكوھشان بود از شاھان، كھ الزمة 

،  حبان قدرت و نفوذ جلسات كنسرتآنكھ در نزد دیگران بھ خست و لئامت متھم نشوند، براي قلیلي از صا
، مقاطعھ كار  ، در منزل ال پوپلینیر ، موزھاي مجلس آرا اپراي روسو.  دادند نمایش، و شعرخواني ترتیب مي

، كھ در »كنسرتھاي روحاني«.  برخي از ثروتمندان داراي اركسترھاي خصوصي بودند.  ، اجرا شد مالیاتي
كرد؛ كم كم شھرھاي دیگر  براي ھمگان اجرا مي ي موسیقي منظميھا تشكیل شد، در پاریس برنامھ ١٧٢۵

 –، اپراھایي در پالھ  معموال در آخرین ساعتھاي بعدازظھر.  تقلید كردند» كنسرتھا « فرانسھ نیز از این 

pymansetareh@yahoo.com



؛ پس از آن، تماشاگران با لباس شب در  شد كھ تا ساعت ھشت شب بھ طول انجامیدند روایال اجرا مي
گشتند و خوانندگان و نوازندگان با نواھاي خود در فضاي باز آنان را سرگرم  ي ميباغھاي تویلر

  .  ھاي آفرینندة زندگي پاریسي بود ؛ این یكي از جنبھ ساختند مي

آید، فرانسھ آھنگسازان و نوازندگان بسیاري در  ، برمي ، اثر دیدرو آن گونھ كھ از كتاب برادرزادة رامو
تنھا یك آھنگساز فرانسوي در .  د كھ اكنون نام آنان بھ فراموشي سپرده شده استدامان خود پرورش داده بو

ژان فیلیپ رامو انگیزة زیادي براي موسیقي .  این روزگار آثار جاویدان از خود بھ یادگار نھاده است
ان اتین، در دیژون بود، زندگینامھ نویسان پرشور بھ ما اطمین –پدر وي ارگنواز كلیساي سنت .  داشت

در كالج .  خواند نھادند بھ آساني مي دھند كھ ژان در ھفتسالگي نت ھر آھنگي را كھ در برابرش مي مي
اش را چنان متوجھ موسیقي ساخت كھ معلمان یسوعیش وي را از كالج اخراج كردند؛ ژان از آن  اندیشھ

نواخت كھ از  ، و ویولن مي ، گالوسن بزودي، با چنان مھارتي ارگ.  پس كتابي جز دربارة موسیقي نخواند
پدرش چون دریافت ژان بھ دختري دل باختھ است، براي .  دادند بینیاز شد تعلیماتي كھ در دیژون بھ او مي

  .  )١٧٠١(آنكھ استعدادش را بیھوده تلف نكند و با رموز موسیقي ایتالیایي آشنا شود، او را بھ ایتالیا فرستاد 

فران بھ ارگنوازي پرداخت و در دیژون جانشین پدر شد  –كلرمون پس از بازگشت بھ فرانسھ، ژان در 
؛ و سپس در )١٧١۶(، بدانجا بازگشت  ؛ براي نواختن ارگ در كلیساي جامع كلرمون)١٧١۴ –١٧٠٩(

قرن   ، برجستھ ترین نظریة موسیقیایي فرانسة ، در سي و نھ سالگي١٧٢٢در .  )١٧٢١(پاریس اقامت گزید 
رامو در این كتاب استدالل . ھ نام رسالھ دربارة اصول طبیعي ھارموني انتشار دادھجدھم را در كتابي ب

است كھ ھمة آكوردھاي باالتر از آن مشتق » اساسي پایة«كرده بود كھ ھر آھنگ صحیح موسیقي داراي 
ا بھ رامو این نظریھ ر. توان وارونھ كرد آنكھ اصلیت آنھا دگرگون شود، مي اند و این آكوردھا را بي شده

آالمبر ریاضیدان نظریة وي را در / د.  توانستند دریابند زباني نوشت كھ تنھا موسیقیدانان سرسخت مي
  ، قوانیني كھ رامو در زمینة آكورد شكلبندي نمود امروز بھ عنوان بھ زباني روشنتر بیان كرد ١٧۵٢
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  )آرشیو بتمان(موزة دیژون . ژان فیلیپ رامو: ژاك آندره آوه

    .اند ري تصنیف موسیقي پذیرفتھ شدهاساس نظ

.  رامو پس از آنكھ منتقدان نظریة وي را رد كردند، با تصنیف و نواختن آھنگھایي بھ آنان پاسخ داد
، او نیز براي موسیقي  سرانجام، ھمگي دانستند، ھمانگونھ كھ نیوتن ستارگان را تابع قانون ساختھ است

در .  با ماري مانگو ھجده سالھ زناشویي كرد) ١٧٢۶(سھ سالگي  رامو در چھل و.  قانوني كشف كرده است
، آھنگي ساخت، ولي مخالفان نمایش داستانھاي كتاب مقدس  ، شمشون ، براي نمایشنامة تغزلي ولتر١٧٢٧

-كروا- براي آنكھ از تنگدستي رھایي یابد، ناگزیر شد در كلیساي سن.  بدو امكان ندادند این اثر را اجرا كند
  .  آور گشت در پنجاھسالگي در جھان اپرا نام. برتونري ارگ بنوازد-ال- دو

آبھ پلگرن لیبرتویي بھ نام ایپولیت و آریسي را، كھ بر اساس نمایشنامة فدر راسین ) ١٧٣٣(در ھمان سال 
.  لیور از رامو ضمانت گرفت ۵٠٠،  ساختھ شده بود، بدو داد؛ و از ترس آنكھ مبادا اپرا موفقیتي كسب نكند

این اپرا، . ، پلگرن چنان مفتون آن شد كھ ضمانتنامھ را در پایان پردة اول پاره كرد ولي ھنگام تمرین اپرا
ھایي كھ از زمان لولي سنت مقدس موسیقي فرانسھ شده بودند، شنوندگان )مقام(با انحراف جسورانھ از مد 

آمیز، و  ازه، مدوالسیونھاي بدعتولي منتقدان از تیمھاي ت. دچار شگفتي ساخت» موسیقي آكادمي«را در 
كاریھاي اركستري خرده گرفتند؛ رامو چندي بھ این اندیشھ رفت كھ براي ھمیشھ از جھان اپرا كناره  ریزه

و اپراي . ، شنوندگان را مفتون خود ساخت)١٧٣۵(گیري كند؛ ولي دومین اپراي او، ھند مجلس آرا 
  .ري در تاریخ اپراي فرانسھ كسب كرد، موفقیت كم نظی)١٧٣٧(دیگرش، كاستو و پولوكس 
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تواند، اپرایي  كامیابي وي را چنان گمراه ساخت كھ ادعا كرد از ھر شعري، و حتي از ھر روزنامھ اي، مي
از دست » موسیقي آكادمي«پس از آنكھ سرپرستان . یك رشتھ اپراھاي بي اھمیت تصنیف كرد. جالب بسازد

یا مادام دو  –لویي پانزدھم . راي كالوسن، ویولن، و فلوت پرداختاو بھ تنگ آمدند، بھ ساختن آھنگھایي ب
با واداشتن رامو بھ ساختن آھنگھایي براي شاھزاده خانم ناوار، نوشتة ولتر، كھ با موفقیت  –پومپادور 

با وي بر سر   پس از آنكھ گردانندگان آكادمي. ، بھ یاري وي شتافتند )١٧۴۵(بسیاردر ورساي اجرا شد 
مردم پاریس، پس از آشنایي با سبك وي، لولي را از یاد بردند و . ند، رامو اپراھاي دیگري ساختمھر آمد

  .رامو را فروانرواي بیرقیب جھان موسیقي شناختند

، با ورود ھنرپیشگان و نوازندگان ایتالیایي بر خورد سختي میان موسیقي فرانسھ و موسیقي  ١٧۵٢در 
گروھي . با رقابت پیتچیني و گلوك بھ اوج شدت رسید ١٧٧٠دھة پس از این برخورد در . ایتالیا در گرفت

، را كھ از اپراكمیكھاي كالسیك است، در اپراي  از ھنرمندان ایتالیایي كلفت خانم شده، اثر پر گولزي
ھایي، و بھ یاري رامو، با آنان بھ مقابلھ  دوستداران موسیقي فرانسھ با نشر جزوه. پاریس اجرا كردند

  مادام دو پومپادور از موسیقي . درباریان بھ دو دستھ تقسیم شدند. ندبرخاست

اي  آخرین عبارت روسو در نامھ. شمرد ، و روسو موسیقي فرانسھ را موسیقي نمي)١٧۵٢(گرفت  خرده مي
  :نمودار عواطف نامتعادل اوست) ١٧۵٣(دربارة موسیقي فرانسھ

ھ موسیقي فرانسھ نھ مقیاس دارد و نھ آھنگ، زیرا زبان كنم توانستھ ام این نكتھ را روشن سازم ك گمان مي
آواز فرانسوي نالھ و فریاد یكنواختي است كھ براي گوش ناآشنا . آن را غیر ممكن ساختھ است] فرانسوي[

از ھمین روي، معتقدم كھ فرانسھ داراي . … آھنگ آن زبر، خشن، و بیمعني است.  ناخوشایند است
تواند صاحب موسیقي شود؛ یا اگر ھم صاحب موسیقي شود، بمراتب بدتر  نميموسیقي نیست و ھیچگاه نیز 
  .از خود فرانسویان خواھد بود

ھواداران موسیقي فرانسوي، با انتشار بیست و پنج جزوه و سوزاندن تمثال روسو در برابراپرا، بھ تالفي 
. اي استفاده شد ن حربھ، از رامو، برخالف میل شخصي او، بھ عنوا»جنگ دلقكان«در این . برخاستند

رامو در جنگ پیروز شد؛ تصدیق كرد كھ موسیقي فرانسوي خیلي چیزھا باید از موسیقي ایتالیایي بیاموزد 
گشت تا روش كار پرگولزي و سایر استادان ایتالیایي  و افزود كھ اگر پیر و درمانده نبود، بھ ایتالیا بازمي

  .را مطالعھ كند

محبوبیت رسیده بود؛ ولي دشمنان تازه و كھنة بسیار داشت با نشر گفتاري، رامو اكنون بھ اوج شھرت و 
ة المعارف را برشمرد، كسان " FACE="Traditional Arabicكھ در آن خطاھاي مقاالت موسیقي دایر 

دیگري را بھ صف دشمنان خویش پیوست، روسو كھ بیشتر این مقاالت را نوشتھ بود بر او خشمگین شد، 
ة المعارف بود، در برادرزادة رامو، با تبعیض " FACE="Traditional Arabicدر دایر و دیدرو كھ پ

  :احترام آمیزي بھ آھنگساز سالخورده حملھ كرد

كردیم،  آھنگساز نامداري كھ ما را از آوازھاي سادة لولي، كھ متجاوز از صد سال ھمچنان زمزمھ مي
ایق رمزي و یوحنایي دربارة موسیقي نظري، كھ نھ رھایي بخشید؛ كسي كھ آنھمھ مكاشفات نامفھوم و حق

آورند، نوشت؛ كسي كھ آثار اپرایي چندي براي ما بھ جاي  خود او و نھ دیگران ھرگز از آن سردر نمي
ھاي گسیختھ،  ھاي ترانھ و آواز، اندیشھ توان ھماھنگي، پاره گذاشتھ است كھ در آنھا، تا توان باقي است، مي

و … ھا و سرودھاي پیروزي، نیزه افكنیھا، و نام و ننگھا را جستجو كرد؛ ا، زمزمھھیاھو و غوغا، پروازھ
  .توان آھنگھاي رقصي را شنید كھ پایاني ندارند مي

، در ھفتاد و دو سالگي، ھنگام اجراي اپرایش، داردانوس، در لژ اپرا نمایان شد، از ١٧۶٠چون رامو در 
شاه بھ . ل بعد، ھنگام تجلیل از ولتر، مانند آن را بھ خود ندیداو تجلیلي بھ عمل آمد كھ پاریس تا ھجده سا

اش را براي ھمیشھ از  وي عنوان نجیبزادگي داد، و شھر دیژون، سربلند از فرزند خود، او و خانواده
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مردم . سپتامبر درگذشت ١٢رامو، در اوج اشتھار تیفوس گرفت و در . مالیاتھاي شھري معاف ساخت
  اوستاش بھ خاك سپردند، و مردم دیگر شھرھاي  -اي سنتپاریس وي را در كلیس

V- سالونھا  

آنان كھ درصد فرسنگي «: گفت دوكلو مي. پاریس بیشتر پایتخت فرھنگي جھان بود تا پایتخت فرانسھ
شاید ھیچ شھري در سراسر تاریخ این » .كنند در رفتار و اندیشھ صد سال از آن دورند پایتخت زیست مي

تربیت یافتھ و آراستھ، و ادبیات پیشرفتھ،  جامعة. گوناگون زندگي را در خود گرد نیاورده باشدھمھ تجلیات 
ترس از دوزخ از دل پاریسیان تحصیلكرده رخت . در صمیمیت ھیجان انگیزي، بھ یكدیگر پیوند یافتھ اند

چشم ندوختھ است،  از آسمانھا بر گناھان آنان بربستھ بود؛ و مردم، كھ دریافتھ بودند غول خون آشامي
این آزادي اندیشھ ھنوز لرزش سرماي . اي بھ خوشگذراني سرگرم ساختھ بودند خویشتن را بھ نحو بیسابقھ

ناچیزي و حقارت، و پیامدھاي نامطبوع جھاني كھ از خداپرستي و آرمانھاي اخالقي دور است را بھ بار 
گویي و شوخي سطحي  شت، و غالبًا بھ لطیفھگفتگوھا مطنطن بودند، بازار مطایبھ رونق دا. نیاورده بود

شایعات بي . ھا سطحي بودند؛ گویي بیم از آن داشتند كھ در عمق چیزي یافت نشود یافت؛ اندیشھ تنزل مي
اي بھ  اساس و غیبت از رسوایي این و آن رواج داشتند و بسرعت از باشگاھي بھ باشگاه دیگر، و از خانھ

ھاي  كردند و گفتگوھاي خویش را بھ زمینھ ولي مردم غالبًا جرئت مي. شدند خانة دیگر، بر زبانھا جاري مي
كنند بدانھا  ھایي كھ مردم امروز ندرتًا جرئت مي زمینھ - كشاندند خطرناكي از سیاست، دین، و فلسفھ مي

  .بپردازند

د كھ جامعھ آنان اینان خدایاني بودن. اي برجستھ بود، زیرا زنان جان و روان آن بودند جامعة فرانسھ جامعھ
اینان، با وجود عرف و عادت و موانع بسیار . كردند پرستید و خلق و خوي جامعھ را آنان تعیین مي را مي

ترین متفكران زمان كھ دوست داشتند از  دیگر، براي خود چندان دانشي اندوختھ بودند كھ بتوانند با برجستھ
راندند با مردان  جمنھایي كھ دانشمندان در آنھا سخن ميزنان با حضور در ان. آنان پذیرایي كنند سخن گویند

گذرانیدند و كمتر  از آنجا كھ مردان اكنون بیشتر وقت خویش را در شھر و دربار مي. كردند مي ھمچشمي
زیبایي حركت،  -بردند، بیش از پیش نسبت بھ فریبندگي لمس ناپذیر زنان بسر مي در اردوگاھھاي نظامي
حساس شده  –الكي روح، درخشش چشمان، ظرافت اندیشھ، و لطافت روح آنان آھنگ صدا، نشاط و چا

اي بھ  اند، ولي شاید ھیچ فرھنگ و جامعھ این ویژگیھا زن را در ھمة تمدنھا دوستداشتني ساختھ. بودند
اما این . اندازة فرانسة قرن ھجدھم بھ طبیعت، تربیت، جامھ، جواھر، و آرایش آنان فریبندگي نداده باشد

رفتار با مردم مستلزم قدرت اندیشھ بود؛ و اندیشة زنان . توانست قدرت زنان را نمایان سازد ریبندگي نميف
زنان بیش از آنكھ مردان آنان را . جست و گاھي بر آن برتري نیز مي. كرد با اندیشة مردان برابري مي

آنان را در فھم و ادراك پختھ سازد  ھایي كھ بشناسند با مردان آشنایي داشتند؛ مردان براي رسیدن بھ اندیشھ
  بسیار 

اما عقب نشیني شرمگنانھ، حتي از زنان ھوشمند، بھ آنان فرصت داد تا براي مبارزاتشان، مشاھده كنند، 
  .تجربھ نمایند، و برنامھ ریزي بھ عمل آورند

ارزار دالوري آنان كھ در میدان ك. چون قدرت اندیشة مردان عمق و وسعت یافت، نفوذ زنان فزونتر گشت
شاعران از یافتن . دادند در سالونھا، بھ اندازة دربار و اطاق خلوت، بھ انتظار پاداش بودند از خود نشان مي

دیدند زنان روشنفكر و بلندپایھ بھ  فیلسوفان از اینكھ مي. آمدند زن زیبا و گوش شنوا بھ شوق و ھیجان مي
ھاي نرم و خش  حتي فاضلترین دانشمندان نیز در سینھ .بالیدند دھند بر خود مي سخنانشان گوش فرار مي

خود، » آزادي«بدینسان، زنان قبل از . یافتند ھاي ابریشمین آنان محركي فكري و معنوي مي خش جامھ
لوبرن بعدھا  –مادام ویژه . قدرتي از خویش نشان دادند كھ روزگارشان را از زمانھاي دیگر متمایز ساخت

آنان را از سریر › انقالب فرانسھ‹راندند، اما  ن در آن روزگار فرمان ميزنا«آورد كھ  بھ یاد مي
ساختند، بلكھ آنان را در زندگي  آنان نھ تنھا مردان را با آداب زندگي آشنا مي. فرمانروایي بھ زیر كشید
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در دادند؛ چنانكھ مادام دو تانسن توانست ولتر را  راندند و تنزل مي سیاسي، و حتي آكادمیك، پیش مي
داشتن زن زیبا، رمز موفقیت بود؛ آن كس . برساند» فرانسھ آكادمي«بھ جاي ماریوو بھ عضویت  ١٧۴٢

  .كھ زني مردپسند داشت راه موفقیتش ھموار بود

كلودین الكساندرین دو تانسن، پس از مادام دو پومپادور، در میان زنان با نفوذ فرانسة نیمة اول قرن 
آالمبر بھ سر برد، در خیابان /پس از آنكھ صومعھ را ترك گفت و چندي با د وي. ھجدھم از ھمھ جالبتر بود

اي گرفت و در آن بتناوب از دلداران خویش، و در آن میان از بالینگبروك،  اونورة پاریس خانھ -سنت
ھاي  ، آبھ)كھ در سن ھفتاد سالگي خاموش و خونسرد، اما ھنوز داراي نیروي مردي بود(ریشلیو، فونتنل 

گفتند كھ برادرش، پیر، نیز با او سروسري  مردم پاریس مي. اگون، و فرمانده پلیس پاریس پذیرایي كردگون
ورزید و بر آن بود كھ وي را بھ وزارت، یا دست كم بھ  ولي كلودین ظاھرًا چون خواھر بدو مھر مي. دارد

  .نان فرانسھ شودتانسن قصد كرد بھ یاري او و دیگران از نیرومندترین ز. كاردینالي برساند

ال خرید، ولي بھ موقع آنھا را فروخت؛ كفالت دارایي شارل » سیستم«كلودین نخست پولي گرد آورد؛ با آن 
ال فرنھ خود را در اطاق او . ژوزف دو ال فرنھ را پذیرفت، ولي از استرداد آن بھ صاحبش سر باز زد

باستیل زنداني كردند، ولي بھ یاري  او را در. وي را دزد خواند) ١٧٢۶(اش  كشت، و در وصیتنامھ
بیشتر پول را براي خود نگاه داشت و شایعات شھر و دربار را ناشنیده گرفت و از . دوستان آزاد گشت

  .خطر آنھا جست

شامگاه ھر . اي براي كسب قدرت ساخت سالوني در خانھ اش دایر كرد و آن را وسیلھ ١٧٢٨در حدود 
خواند، در خانھ اش بھ شام  یا گلھ مي» جانوران«را، كھ وي آنان را  شنبھ، گروھي از مردان سرشناس سھ

در میان این مھمانان، فونتنل، مونتسكیو، ماریوو، پروو، الوسیوس، آستروك، مارمونتل، . كرد مھمان مي
  توان نام  انو، دوكلو، مابلي، و كوندورسھ را مي

كرد كھ رقیبانش  تانسن تحمل نمي. گي مرد بودندمھمانان او ھم. پیوست چسترفیلد ھم نیز گاھي بھ آنان مي
خود آزادي كامل داده بود و از روگرداني آشكار آنان از » جانوران«اما بھ . سر میز شام او حاضر شوند
آیندگان روایت . در خانة او برابر بودند مردم از ھر طبقھ و در ھر مقامي. شد مسیحیت رنجیده خاطر نمي

قرن، كھ كالم حد و مرزي نداشت، در این سالون روشنترین و كنجكاوانھ ترین  اند كھ در سراسر آن كرده
  .گرفتند بحثھا در مي

مادام دو تانسن نفوذ خود را بھ دست مھمانان و دلداران و كشیشان اقرار نیوش، از ورساي تا رم، گسترده 
وي را بھ اسقفي ولي خواھرش . برادرش جاھطلب نبود و سادگي زندگي ایاالت را دوست داشت. بود

تانسن مادام دو شاتورو را بھ آغوش شاه سپرد و او را . اعظم، كاردینالي، و سرانجام بھ وزارت رسانید
او سستي لویي را مایھ و . برانگیخت تا شاه را بر آن دارد كھ سپاه خویش را بھ میدان كارزار رھبري كند

یشید كھ ھرگاه خود وي را نخست وزیر سازند، اند شمرد؛ و شاید درست مي نشانة زوال سیاسي فرانسھ مي
در سالون او مھمانان با بیپروایي از انحطاط مقام شاھي و امكان . دولت جھت و تحرك بیشتري خواھد یافت

  .گفتند وقوع انقالبي سخن مي

ارزه مادام دو تانسن در سالھاي پیري خاطرة گناھانش را از یاد برد، بھ یسوعیان پیوست، با ژانسنیستھا مب
پاپ تصویر خود را براي او فرستاد و خدمات او . كرد، و با پاپ بندیكتوس چھاردھم مكاتبة دوستانھ داشت

چون . پوشاند، بھ اشكال گوناگوني تجلي كرده است بزرگي روح او، كھ گناھانش را مي. را بھ كلیسا ستود
ھاي آن را خرید و بھ رایگان در میان  ھخرند، تقریبًا ھمة نسخ دید كھ مردم روح القوانین مونتسكیو را نمي

مارمونتل جوان را تحت حمایت و راھنمایي خود گرفت و بھ او مادرانھ اندرز داد كھ . دوستان تقسیم كرد
در سالھاي پیري، نویسنده شد و با نیاوردن نام . براي پیشرفت در جھان با زنان بیش از مردان دوستي كند

منتقداني كھ با وي دوستي داشتند و داستان وي را با . ش گذاشتخود در كتاب برتجاسر خویش سرپو
  .اند شاھزاده خانم كلو، اثر مادام دوالفایت، برابر دانستھ
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فونتنل سالخورده چون از مرگ وي آگاه . ، در شصت و ھشت سالگي، درگذشت١٧۴٩مادام دو تانسن در 
: و سپس بھ خویشتن پاسخ داد» ورد؟پس این سھ شنبھ در كجا شام خواھم خ«: گشت، بھ افسردگي گفت

  .شاید بار دیگر در آنجا بھ فونتنل برخورد كنیم» .در خانة مادام ژوفرن«

. سالون مادام دو دفان تقریبًا چون سالون مادام دو تانسن قدیمي، و چون سالون مادام ژوفرن پایدار بود
اي شھرت آموزشي  یري كھ پارهو او را بھ د) ١٧٠٣(شامرون در شش سالگي یتیم شد  - ماري دو ویشي
در خردسالي، بھ استدالل پرداخت و پرسشھایي كرد كھ گواه بر شكاكیت وي بودند؛ . داشت، فرستادند

  رئیسة دیر متحیرانھ وي را بھ نزد ماسیون واعظ 

دانشمند بود، فرستاد؛ ولي ماسیون چون نتوانست بھ پرسشھاي بیمعني او پاسخ دھد، وي را بھ نام دختر 
در بیست و یك سالگي، از راه زناشویي، كھ بھ امید رسیدن بھ سود مادي . ات ناپذیر از سر خود راندنج

چندان نگذشت كھ شوھرش را سخت بیروح و كسل كننده یافت؛ . صورت گرفتھ بود، ماركیز دو دفان شد
ي با شور و در پاریس و ورسا. از او جدا شد و تعھد گرفت كھ ھزینة زندگي وي را تأمین خواھد كرد

ولي پس از سھ ماه، و باخت بسیار، » اندیشیدم؛ جز قمار بھ چیزي نمي«: مي گوید. شھوت بھ قمار پرداخت
چند صباحي معشوقة نایب السلطنھ شد؛ و پس از » .خویشتن ترسیدم و خویشتن را از ابلھي نجات دادم«از 

ئیس دادگاه تحقیقات، آشنا شد؛ شارل با شارل انو، ر. آن، با دشمن او، دوشس دو من، طرح دوستي ریخت
  .بدو دل بست و تا پایان عمر در دوستي وي پایدار ماند

اي در خیابان بون رفت، كھ مقدر بود ولتر در آنجا چشم از  پس از آنكھ چندي با برادرش زیست، بھ خانھ
ز سرشناسان او، كھ بھ زیبایي و چشمان درخشان و ھوش سرشار شھرت داشت، گروھي ا. جھان فرو بندد

و سالوني تشكیل داد كھ با سالون مادام دو تانسن برابري ) ١٧٣٩حد (پاریس را بھ دور میزش گردآورد 
آالمبر، مارمونتل، ومادام دو ستال دو لونھ از /انو، مونتسكیو، ولتر، مادام دوشاتلھ، دیدرو، د. مي كرد

سالھ و اندكي سربھ زیر شده بود، در  ه، كھ پنجا١٧۴٧در . كساني بودند كھ در خانة وي گرد مي آمدند
ھا بھ زنان شوھر  صومعھ. دومینیك، خانة زیبایي اجاره كرد –ژوزف، در خیابان سن  –صومعة سن 

این اطاقھا در . دادند نكرده، بیوه زنان، و یا زناني كھ از شوھرانشان جدا شده بودند اطاقھایي اجاره مي
ي كھ بھ این زن شكاك ثروتمند دادند در درون چھار دیوار صومعھ ا خانھ بودند، ولي خانھ خارج از راھبھ

. اي بود كھ بنیانگذار گناھكار صومعھ، مادام دو مونتسپان، در آن زیستھ بود جاي داشت، و ھمان خانھ
را » فیلسوفان«ولي محتمل است كھ محیط خانھ . مھمانان سالون ماركیز از پي او بھ این خانھ روي آوردند

دیدرو از آن پس بھ خانة او گام ننھاد، مارمونتل از رفت و آمد خویش بھ آن خانھ . ختھ باشدھراسان سا
مھمانان تازة او در . آالمبر نیز، پس از چندي، از آن دوري جست/ د. كاست، و گریم بندرت بدان سر زد

سرانشان، مارشال لوكزامبورگ، مارشال میرپوا، و ھم - صومعة سن ژوزف نوباوگان اشراف كھن بودند
اگیون، دوشس دو گرامون، دوشس دو / دوك و دوشس دو بوفلر، دوك و دوشس دو شوازول، دوشس د

اینان در ساعت شش گرد مي . ول، دوست دوران كودكي و تمام عمر مادام دو دفان-دو-ویلروا، و پون
ت روز و ادب و آمدند، در ساعت نھ شام مي خوردند، بھ ورقبازي و قماربازي مشغول مي شدند؛ از سیاس

رفتند  بیگانگان سرشناسي كھ بھ پاریس مي. ھنر سخن مي گفتند، و در ساعت دو بامداد پراكنده مي شدند
شبي را بھ یاد دارم كھ سخن بھ «: نوشت ١٧۵١لرد باث در . آرزو داشتند بھ این انجمن اشراف راه یابند

  از اینكھ دیدم حاضران . تاریخ انگلستان كشید

خودبین و . پاریس، مادام دو دفان داراي بھترین اندیشھ و بدترین شخصیت بود» ن دارانسالو«درمیان 
كھ الوسیوس در كتاب خود، دربارة  ھنگامي. ساخت بدبین بود و خودخواھیش را بیش از حد نمایان مي

 ھاي انسان از خودخواھي بشر ریشھ ذھن، بھ پیروي از نظریة الروشفوكو اظھار داشت كھ ھمة انگیزه
توصیفي كھ » .او كھ كاري نكرده است؛ تنھا راز ھمھ را آشكار ساختھ! بھ«: گیرد، مادام دو دفان گفت مي

او با ھمة . توانست یك ھجاگر لجوج و كینھ توز باشد دھد كھ وي مي كند نشان مي از مادام دو شاتلھ مي
تقد بود كھ تنگدستان، تا آنجا ھاي ساده و لطیف آن، آشنایي داشت؛ مع جوانب زندگي فرانسویان، جز جنبھ

او بھ آرزوھاي توأم با خوشبیني . دھد، در ھمة ناپاكیھاي توانگران شریكند كھ توانایي آنان امكان مي
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پرھیزید و  از نتیجھ گیري مي. بست نھاد و دل نمي ھاي تسلي بخش كھن ارج نمي فیلسوفان بیش از اسطوره
آالمبر /كرد؛ بھ د خواند و تحقیر مي تربیت مي رو را مردي بيدید. داد آداب پسندیده را بر آن ترجیح مي

كرد، زیرا او روشني اندیشھ و ظرافت ادب را در خود  ورزید؛ و ولتر را ستایش مي حب، و سپس كینھ مي
 ٧٣۶پس از آنكھ ولتر از فرانسھ گریخت، مادام دو دفان در . ، با ولتر آشنا شد١٧٢١در . گردآورده بود

ھاي او در باریك بیني، رسایي،  نامھ. اند نوشت كھ اكنون در زمرة آثار ادبي كالسیك فرانسھ ھایي بدو نامھ
  .ھاي ولتر را ندارند اما شیریني، سالمت، و ظرافت نامھ. كنند ھاي ولتر برابري مي زیبایي، و ھنر با نامھ

پس . شناخت؛ یاري جست از پزشكان، و از ھر شیادي كھ مي. در پنجاھسالگي بینایي او رو بھ كاھش نھاد
، بھ دوستانش گفت كھ اگر بخواھند در شب نشینیھاي او حضور )١٧۵۴(از سھ سال كھ كامال نابینا شد 

یافتند؛ ولتر از  ولي آنان ھمچنان در شب نشینیھاي او حضور مي. یابند، باید با پیرزني نابینا معاشرت كنند
ژولي دو لسپیناس، كھ زن . اند ز چشمان او در گذشتھنوشت كھ ھوش و اندیشة او تابناكتر ا ژنو بدو مي

او اكنون چون ھومر . كرد جوان خوبرو و زیبا و خوشزباني بود، ھنگام پذیرایي از مھمانان او را یاري مي
كرد، بیست و شش سال دیگر زنده ماند و ھمچنان با ابھت و پرجوش و  نابینا از مھمانان میزباني مي

  .او را نیز دوباره ببینیم امیدواریم كھ. خروش بود

ھاي تابناك خویش را بازیبایي  قرن ھجدھم عصر درخشاني بود، زیرا در این عصر زنان فرانسھ اندیشھ
بخشیدند و  از بركت وجود آنان بود كھ نویسندگان فرانسھ اندیشھ را با احساس گرمي. درھم آمیختھ بودند

توانست ولتر شود؟ حتي دیدرو گستاخ و خشك  بي آنان مي ولتر چگونھ. فلسفھ را با بذلھ گویي ظرافت دادند
ما یكبند با آنان . زنان بھ ما آموختند كھ از خشكترین مسائل بھ ظرافت و روشني سخن گوییم«: گفت مي

كنیم؛ انتظار داریم بھ سخن ما گوش دھند؛ و از اینكھ آنان را خستھ و بیزار كنیم، بیمناكیم؛ از این  گفتگو مي
  ھاي خاصي یافتھ ایم، و این شیوه از گفتگو  ھاي خویش شیوه بیان اندیشھ روي، براي

زنان، نثر فرانسھ روشنتر از شعر فرانسھ شد، و زبان فرانسھ چنان زیبایي مطبوع، عباراتي ظریف، و 
از بركت وجود زنان، ھنر فرانسھ از . گفتاري مؤدبانھ یافت كھ آن را بھ زباني شیرین و عالي مبدل نمود

  فصل نھمابت سبك باروك بھ غر

  

  پرستش زیبایي

I  - پیروزي سبك روكوكو  

، - » سبك لویي پانزدھم«عصر  - در روزگاري كھ دوران نیابت سلطنت را از جنگ ھفتسالھ جدا مي كند
زنان در طلب پرستش با خدایان ھمچشمي مي كردند و مردان بھ زیبایي بیش از پارسایي و جنگجویي دل 

. طبیعت داد در ھنر و موسیقي، ھمچون در علوم و فلسفھ، ماوراي طبیعت جاي خود را بھ. بستھ بودند
دلبستگي بھ لذت، . اي بھ احساس و ظرافت بخشیده بود سلطة یك زن بر شاه پرھوس و حساس اعتبار تازه

زیبایي قابل . اورلئان آغاز شده بود، در زمان مادام دو پومپادور بھ اوج خود رسید/ كھ از زمان فیلیپ د
چشمان و  –تصاویر برھنة پوشھ از چینیھاي سور گرفتھ تا  –لمس گشت واشكال گوناگون زیبایي 

سبك فاخر جاي خود را بھ سبك بشاش، فخامت جاي خود را بھ . سرانگشتان بیننده را بھ سوي خود خواندند
روكوكو ھنر مطلوب اقلیت پولداري بود كھ مي خواست از . ظرافت، و جسامت جاي خود را بھ لطافت داد

ك یكسره زمیني، خطوط و رنگھا مالیم و گلھا بي خار در این سب. ھمة لذتھاي ناپایدار جھان بھره گیرد
روكوكو . تا خوشیھاي زندگي بھ یاد انسان آورده شوند - بودند، و موضوعھا تراژدي را از یاد برده بودند
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با اینھمھ، . آخرین مرحلة سبك باروك، مظھر سركشي خیال علیھ واقعیت، و آزادي از بند نظم و قانون بود
با وجود این، از خطوط راست، زوایاي تند، . قانون برنمي تافت؛ منطق و قاعده داشتكامال سر از نظم و 

روكوكو، بھ رغم . و تقارن گریزان بود و نمي توانست بخشي از اثاث خانھ را حكاكي نشده باقي بگذارد
ندي نمي زیبایي عشوه گرانة خود، ھزاران اثر از خود بھ یادگار نھاد كھ در كمال و لطافت براي آنھا مان

  .روكوكو نیم قرن ھنرھاي كوچك، و بھ ظاھر كم اھمیت، را ھنر اصلي فرانسھ ساخت. توان یافت

  ھاي ھنري بھ ظاھر كم اھمیت ھیچ گاه اندیشھ و نیروي ھنرمندان را این  تا آنجا كھ مي دانیم، این زمینھ

وانستند زندگي در درون چون اروپاي قرون وسطي، دوباره ھنر و صنعتكار یكي شدند؛ و آنان كھ مي ت
ھا را زیبایي و ظرافت بخشند در نزد نقاشان، مجسمھ سازان، و معماران این روزگار ارج و اعتبار  خانھ
  .یافتند

» سبك لویي پانزدھم«اثاث خانھ در عصر . قبل از آن، اثاث خانھ چنین ظرافتي بھ خود ندیده بودند
ایان نبودند، ولي سازندگان آنھا بھ آسایش بیش از برخالف عصر لویي چھاردھم، اشیایي برجستھ و نم

زیبایي و ابھت توجھ مي كردند؛ و این پیچ و خمھاي زنانھ زیبایي بیشتري داشتند تا آن شكوه و جلوة 
طرح منحرف و افتادة صندلي دو نفره، براي آنكھ با زندگي و رفتار انسان این عصر تناسب داشتھ . شاھانھ

زنان، بي آنكھ «، »مردم امروز در رفتار آزادتر از گذشتھ ھستند«: مي گویدولتر . باشد، دگرگون شد
باالي تختخوابھا را » .كنند دوستان یا آشنایان خود را برنجانند، روي صندلي دو نفره مطالعھ مي

براي پاسخگویي بھ . ھایي ظریف گسترده بودند كھ دیركھاي آنھا با ظرافت حكاكي شده بودند آسمانھ
ترجیح مي نھادند، اسباب و اثاثي تازه ) جنگ(را بر مارس ) عشق(اي كھ ونوس  اي نسل تازهنیازمندیھ

كاري شده ، میز  صندلي راحتي فنردار بزرگ، نیمكت تشكدار، كاناپة كنده. ھا ساختھ شدند براي خانھ
بھ خود اي  تحریر، میزكار، كمد، زیرپایي، رف تزییني، قفسة كوچك كشودار، و بوفھ شكل و نام تازه

. كاري و تزیینات دیگر آنچنان فزوني یافت كھ در نیمة دوم قرن واكنشھایي پدید آورد كنده. گرفتند
با فلز و صدف، كھ در زمان لویي چھاردھم بھ ابتكار آندره شارل بول آغاز شده بود، بھ » خاتمكاري«

كاریھا بر چوبھاي روكشدار جال دست فرزندان مبلساز او تا زمان لویي پانزدھم ادامھ یافت؛ و انواع خاتم
اي از اثاث خانة چوبي فرانسة قرن ھجدھم را با اثاث مشابھي كھ از  ولتر پاره. خورده و جلوه مي فروختند

صنعتگراني چون كرسان، اوپنور، اوبن، كافیري، و مسونیھ . چین یا ژاپن مي آوردند برابر دانستھ است
ور شدند كھ مبلسازان خارجي براي آموختن فن و ھنر آنان بھ در طراحي یا تزیین اثاث خانھ چنان نام آ

ژوست اورل مسونیھ بیش . نزدشان آمدند و سبكھاي فرانسوي را از لندن تا سن پطرز بورگ اشاعھ دادند
خانھ مي ساخت، درون بناھا را تزیین مي كرد، اثاث خانھ طراحي : از ده ھنر را در خود جمع كرده بود

روف سیمین قالبریزي مي كرد، انفیھ دان و جعبة ساعت مي ساخت، و براي اشاعة مي كرد، شمعدان و ظ
  .بود» ذوفنون«ھنر خویش گفتارھایي مي نوشت؛ او مردي 

پس از آنكھ زندگي پرتصنع و پرتشریفات قرن ھفدھم جاي خود را در زمان لویي پانزدھم بھ سادگي و 
از این حیث . ربست و ظرافت جاي آن را گرفتھا رخت ب صمیمیت سپرد، شكوه و ابھت از درون خانھ

اثاث خانھ، فرش، رویة نرم صندلیھا، اشیاي ھنري، ساعت، . نیز، عصر مورد بحث اوجي را نشان داد
آینھ، قاببند، فرشینھ، شمعدان، و حتي قفسة كتاب در خدمت ھماھنگیھاي شادیبخش رنگ و سبك قرار 

در . ضمون و مطلب، بھ جلد و رنگ آن نیز توجھ داشتندگرفتند؛ مردم ھنگام خرید كتاب، گذشتھ از م
  - ، اطاق ناھار١٧۵٠فرانسة قبل از 
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  از كتاب ھنر قرن ھجده فرانسھ. اطاق پذیرایي ھتل دولودر، پاریس: آرایش داخلي بھ سبك لویي پانزدھم
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  )آرشیو بتمان(مجموعة واالس، لندن . كمد: گودرو. آر. ژاك كافیري و اي

ساختند كھ بھ ھنگام احتیاج بتوان آن را جمع یا باز  میز ناھارخوري را غالبًا چنان مي. نادر بودخوري 
اي نبودند كھ از  بخاریھاي دیواري دیگر چون روزگار لویي چھاردھم بخاریھاي بزرگ و برجستھ. كرد

یھا را با پیكرھاي زنانھ قرون وسطي بھ یادگار مانده باشند؛ ولي بسیار آراستھ بودند؛ و گاھي نیز پیش بخار
اطاقھا را . كردند تزیین مي) باشند ھاي نادري از بدسلیقگي در این دوره مي كھ نمونھ(و ستونھاي زن پیكر 

روي بخاري را گاھي با پنجرة فلزي زیبایي . كردند سوخت گرم مي با آتشي كھ در بخاریھاي روباز مي
یابیم كھ جدار بیروني آنھا را با لعابي كھ  لمان، بخاریھایي ميپوشانیدند؛ اما گاه در فرانسھ نیز، مانند آ مي

اي و یا مفرغي  ھا را با شمعھایي كھ در شمعدانھاي بلور، شیشھ خانھ. اند روي آن كار شده است پوشانده
توانستند مطالعھ  ممكن است تعجب كنیم كھ مردم در این روشنایي چگونھ مي. ساختند سوختند روشن مي مي
  .شدند كھ از تولید و مصرف اشیاي بنجل و كم ارزش كاستھ شوند ا شاید مشكالت سبب ميام. كنند

ھا را گرفتند؛ در این دوره، ھنر  قاببندھاي دیواري كمرنگ و ظریف در اواخر این قرن جاي فرشینھ
ھاي  چھاز حریر، پار –بافي بھ اوج شكوفایي خود رسیده بود، تقریبًا ھمة انواع منسوجات فرانسھ  فرشینھ

ھاي مشرق زمین رقابت و  در این زمان با زیباترین بافتھ -ھا دار تا زري دوزي فرشھا و پرده گل و بتھ
ابریشم تزییني لیون، . بافندگان آمین در بافتن مخملھاي نقشدار تخصص یافتھ بودند. كردند مي ھمچشمي

ھاي دیواریي  ئھ، و دیگران پردهتور، و نیم شھرت جھاني داشت؛ در لیون، ژان پیلمان، ژان باتیست او
. بافتند كھ با نقش و نگارھاي تزییني چیني و تركي خود مادام دو پومپادور رامفتون ساختھ بودند مي

ھاي فرانسھ را در كارگاھھاي ملي شدة پاریس و بووه، و در كارگاھھاي خصوصي اوبوسون و لیل  فرشینھ
فرشینھ اكنون . آوردند گیري از روشنایي یا دید بھ شمار نمياي براي جلو فرشینھ را دیگر وسیلھ. بافتند مي

بافندگان . شد وسیلة آرایش شده بود، و اندازة آن براي آنكھ با اندازة اطاقھا تناسب داشتھ باشد كوچكتر مي
. كردند كھ بزرگترین نقاشان زمان فراھم ساختھ بودند كارگاھھاي گوبلن و بووه از روي طرحھایي كار مي

اي ھستند كھ بھ دست برادران گوبلن از روي تصاویر  ھاي این روزگار پانزده قطعھ ین فرشینھزیباتر
بافندگان . ؛ این تصاویر را شارل آنتوان كواپل كشیده بود)١٧١٧(فكاھي كتاب دون كیشوت بافتھ شده اند 
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 –اھھاي ساوونري كارگ. ھاي زیبایي بافتند بووه، ھمچنان كھ خواھیم دید، از روي طرحھاي بوشھ فرشینھ
كارخانة شاھي براي بافتن فرش بھ سبك «بھ نام  ١٧١٢در  - كھ در اصل كارگاھھاي صابونسازي بودند

بافتند كھ براي نقشھاي دقیق،  در اینجا فرشھاي بزرگي مي. از نوسازمان داده شدند» ایران و خاور نزدیك
فرشھاي كركي فرانسة قرن ھجدھم اینھا ظریفترین . رنگھاي گوناگون، وكرك نرمشان شھرت داشتند

ھاي ظریف بافتھ  در كارگاھھاي فرشینھ بافي بود كھ براي روكش صندلیھاي توانگران پارچھ. باشند مي
بایست پوشیده از پینھ شوند تا سرینھاي مرفھ آسوده بر  بسیاري از دستھاي صبور و فروتن مي. شد مي

  .صندلي قرار گیرند

   

  

  )از كتاب ھنر قرن ھجده فرانسھ(مجموعة تیرار . ھمفرشینھ، دورة لویي پانزد

جنگھاي لویي چھاردھم فرصتي در اختیار آنان . نھادند سفالگران فرانسھ بھ عصر پرماجرایي گام مي
ھایش را گداختھ و سكھ زده بود، ظروف  شاه سالخورده، كھ براي تأمین دارایي لشكریانش نقره: گذاشت

. ساخت و اتباعش را بر آن داشت كھ از اشیاي بدلچیني استفاده كنندبدلچیني را جایگزین ظروف نقره 
براي پاسخگویي بھ تقاضاي روزافزون مردم،چندان نگذشت كھ صنایع چیني سازي روان، لیل، سو، 

ماري، و مارسي سرگرم برآوردن این تقاضاي تازه شدند؛ و پس از مرگ  - سنت -ستراسبورگ، موستیھ
اي از  وف و دیگر اشیاي بدلچیني، چیني سازان را بر آن داشت كھ پارهلویي، دلبستگي مردم بھ ظر

نامداراني، چون بوشھ، فالكونھ، و پاژو، براي . ظریفترین ظروف و اشیاي چیني تاریخ اروپا را تولید كنند
  .ھایي كشیدند، یا اشكالي طرح كردند اشیاي بدلچیني فرانسوي صحنھ
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از دیرباز، اشیاي چیني ظریفي در اروپا . رفت چیني اصل پیش ميدر این میان، فرانسھ بھ سوي تولید 
ولي اینھا تنھا . ساختند ، اشیاي چیني مي١۶٧٣، و در روان از ١۵٨١در فلورانس از . شدند ساختھ مي

، كھ در خاور دور )كائولین(این اشیا و ظروف را بھ جاي خاك چیني سازي . تقلیدي از چینیھاي چین بودند
ساختند كھ پخت آنھا مستلزم گرماي كمتري بودند، و  شود، از خاكھایي مي ار باال ذوب ميدر حرارت بسی

با وجود این، این چینیھاي كم دوام، بویژه آنھایي كھ در شانتیي، . گرفتند سپس روي آن را خمیر جال مي
ظروف . دشدند، داراي ظرافت و زیبایي خاصي بودن ساختھ مي) نزدیك پاریس(ویلروا  -ونسن، و منسي

مادام دو پومپادور براي توسعة صنایع  ١٧۴٩در . آوردند چیني سخت را ھمچنان از چین یا در سدن مي
در . لیور از دیگران پول گرفت ٢۵٠‘٠٠٠لیور از لویي پانزدھم، و  ١٠٠‘٠٠٠چیني سازي ونسن 

انتقال داد، و ) میان پاریس و ورساي(، صد تن از چیني سازان ونسن را بھ بناي جاداري در سور ١٧۵۶
  .در اینجا آغاز شد ١٧۶٩تولید چینیھاي سخت از 

كردند؛ و اینان شمشھاي طال  شاھان فرانسھ محصول زرگران و سیمگران آن كشور را ذخیرة ملي تلقي مي
ساختند كھ در وضع اضطراري امكان داشت آنھا را  و نقره را بھ سفارش آنان بھ اشیاي زیبایي مبدل مي

در زمان لویي پانزدھم، مردم متوسط فرانسھ براي خرید ظروف و اشیاي زینتي . كنندبار دیگر ذوب 
تقریبًا ھمھ گونھ كارد و چنگال و ظروف آشپزخانھ، كھ اكنون بھ كار . اي بھ بازار روي آوردند نقره
روند، در فرانسة قرن ھجدھم شكل یافتند؛ یعني چنگالھاي دستھ صدف، قاشقھاي بستني خوري،  مي

ھاي چایخوري، ظروف و لوازم شكار، اسباب سفر، چاقوھا و چنگالھاي تاشو، بھ اضافة نمكدانھایي قاشق
كھ با ظرافت بسیار تراشیده یا قالبریزي شده بودند، قوري، ظروف حمام، كوزه، اسباب آرایش، شمعدان، 

ھاي  ران جعبھزرگران و سیمگ. بود» پاكترین سبك فوانسوي«؛ در این زمینھ، سبك لویي پانزدھم … و
گذاشتند  ساختند كھ مردان و زنان در آنھا انفیھ، قرص، روغنھاي مو و پوست، و یا شیریني مي كوچكي مي

  پرنس . شدند كردند؛ و نیز صدھا نوع جعبة لوازم میز آرایش و خلوتگاه زنان تھیھ مي و با خود حمل مي

   

  

از كتاب ھنر قرن ھجده (مجموعة نیكولیھ . سوپ خوري بدل چیني از لونویل در لورن، دورة ستانیسالس
  )فرانسھ
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اي از ھشتصد جعبھ، ھمھ در اشكال گوناگون، ھمھ از فلزات گرانبھا، و ھمھ ظریف و  دو كونتي مجموعھ
شد، نظیر عقیق، صدف، سنگ الجورد،  از مواد بسیار دیگري نیز براي این مقاصد استفاده مي. زیبا داشت

  .اھر امتیاز سیصد و پنجاه استاد صنعتگر صنف زرگران بودبریدن و نشاندن جو. و غیره

طرحھاي پیچیده   پیش بخاري، بھ واسطة  سھ پایة. ظرافت سلیقة زمان در اشیاي فلزي نیز نمایان شده بود
صنعتگران فرانسھ . گرفت و بھ نقشھاي جانوران تخیلي آراستھ گشت اي بھ خود مي اشكال افسانھ  شان ،

استن سھ پایة پیش بخاري، مشعل، چلچراغ، شمعدانھاي چند شاخھ، و آرایش ساعت، براي ساختن یا آر
. قرن ھجدھم اوج رونق ساخت اشیاي مفرغي جدید بود. كردند ھواسنج، و چیني از مفرغ مطال استفاده مي

با توانستند  توانستند بسیار بزرگ بسازند و ساعتھاي مچي و جبیي را مي ساعتھاي دیواري و مجلسي را مي
نظیر آنچھ فالكونھ : مشعلھا گاھي شاھكار مجسمھ سازي بودند. مفرغ، مینا، طال و یا نقره مرصع سازند

نیز در این روزگار ) حكاكي نشانھاي افتخاري(مینیاتورسازي و نشانسازي . براي ورساي ساختھ بود
، با »شاھي ھنرھاي زیبا آكادمي«. خاندان روتیھ، در طول یك قرن، پنج نشانساز پرورش داد. رونق داشتند

توجھ بھ زیبایي خارق العادة این نشانھا، سازندگان آنھا را در كنار بزرگترین نقاشان و مجسمھ سازان بھ 
در ھمین اشیاي كوچك بود كھ فرانسة قرن ھجدھم بیشترین ثروت و بھترین ھنر . عضویت خود پذیرفت
نزیستھ اند، لذت و شیریني زندگي را  ١٧٨٩از  آنان كھ قبل«: گفت تالران مي. خود را بھ كار انداخت

  .توانست بھ مقام او برسد و از تیغة گیوتین جان سالم بھ در برد البتھ اگر كسي مي –» درنیافتھ اند

II - معماري  

سبك معماري ساختمان دیرتر از آرایش آن دستخوش . سبك رو كوكو در معماري چندان اثري نكرد
. براي استحكام و پایداري ضرورت دارد پایدارتر از سلیقة انسان است شود، زیرا آنچھ دگرگوني مي

بھ دست كولبر سازمان یافتھ بود، اكنون وارثان سنتھاي  ١۶٧١را، كھ در » آكادمي شاھي معماري«
مانسار را، كھ  –روبر دو كوت دنبالة كار ژول آردوئن . كردند معماري روزگار لویي چھاردھم رھبري مي

ورساي را بھ پایان رسانده بود، ادامھ داد؛ ژرمن بوفران شاگرد مانسار بود؛ ژاك ژول ساختمان كاخ 
گابریل و فرزندش، ژاك آنژ، از اعقاب سببي مانسار بودند؛ لذا جویبار ھنر و استعداد با سرسختي براي 

چھاردھم اینان معماري داخلي باروك، و حتي نیمھ كالسیك، بناھاي عصر لویي . خود بستري گسترده بود
را با ستونھا، سرستونھا، فرسبھا، و سقف گنبدي حفظ كردند؛ ولي در بسیاري از بناھاي خود براي آرایش 

  . داخل بنا از سبك رو كوكو استفاده بردند

را از نو  با سستي ایمان دیني مردم، كار احداث كلیساھاي تازه متوقف شد؛ ولي نماي دو كلیساي قدیمي
  روش را با ستونھاي كالسیك و سنتوري آرایش -ماي كلیساي سنروبر دو كوت ن. ساختند
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  كاخ ورساي. سھ پایة پیش بخاري، دورة لویي پانزدھم

   

  

  مجموعة واالس، لندن. ساعت، دورة لویي پانزدھم
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سولپیس رواق ورودي دو طبقة بزرگي با  - ، ژان نیكوال سرواندوني براي كلیساي سن)١٧٣۶(داد 
ولي سلیقھ و سبك زمان در ). ١٧۴۵-١٧٣٣(و یونیك، بھ سبك پاالدیو، بنا كرد  ستونبندیھاي دوریك

برخي از كاخھایي را كھ در این روزگار ساختھ شدند بعدھا بھ . ساختمانھاي غیردیني بیش از این نمایان شد
ست سفارتخانة اتریش، و سپس مقر نخ) ١٧٢١(ھتل دو ماتینیون : وزارتخانھ و سفارتخانھ اختصاص دادند

اختصاص یافت؛ ھتل دو سوبیز » مجلس نمایندگان«بھ ) ١٧۵٠- ١٧٢٢(بوربون  - وزیر شد؛ قسمتي از پالھ
  .تبدیل كردند» آرشیو ملي«تجدید شد، بھ  ١٧۴٢را ، كھ ساختمان آن در 

بود، كار معماران، مجسمھ » ادارة نظارت بر كار ساختمان«در زماني كھ ماركي دو مارینیي سرپرست 
معمار . او براي آنان مسكن و كار یافت و مزدشان را افزایش داد. شان، و طراحان رونق گرفتسازان، نقا

شاپل -ال- پس از پیمان صلح اكس. محبوب وي، ژاك آنژ گابریل، بھ سنت معماري كالسیك دل سپرد
ند ، كار ریختن مجسمة سوارة لویي پانزدھم را بھ ادمھ بوشاردون سپردند، و از گابریل خواست)١٧۴٨(

او در فضاي بازي در بین باغھاي تویلري و خیابان شانزلیزه، یك رشتھ . بناھاي پیرامون آن را بسازد
كنوني را » وزارت دریاداري«و چند باغ گود احداث كرد و در ضلع شمالي آن ھتل كریون فعلي و  طارمي

كھ پاریسیان آنھا را، بھ سبك كامال كالسیك ساخت؛ وي در این میدان چھار پیكر اساطیري برپا ساخت 
میدان «نام این میدان را . ھاي لویي پانزدھم، مایي، ونتیمیل، شاتورو، و پومپادور خواندند ھمنام معشوقھ
ناگفتھ نماند كھ وسایط نقلیھ . نامند گذاردند؛ و در روزگار ما آن را پالس دوال كونكورد مي» لویي پانزدھم

بناي كامال  ١٧۵٢ھمین ژاك آنژ گابریل در . ا كرده بودنددویست سال قبل در این میدان جنجالي برپ
را، كھ ستونھاي كورنتي آن بھ زیبایي ستونھاي میدان فوروم رم است، بنا » آموزشگاه نظامي«متناسب 

  .كرد

بھ دستور دوك دو بوربون، در شانتیي، ژان . تنھا پاریس نبود كھ سیماي آن در این روزگار دگرگون شد
در . ھاي دھقانان فرانسھ بودند و سگان او اصطبلھایي ساخت كھ بسیار باشكوھتر از كلبھ اوبر براي اسبان

در این . لورن، ستانیسالس لشچینسكي شھر نانسي را بھ صورت یكي از زیباترین شھرھاي فرانسھ درآورد
ود بھ پایان مانسار آغاز شده ب -شھر، بوفران ساختمان كلیساي جامعي را كھ بھ دست استاد او ژول آردوئن

در میان ). ١٧۵٧-١٧۵٠(را احداث كرد ) شھر جدید(نوو  -در نانسي، اما نوئل اره دو كورني ویل. رساند
، كھ » میدان ستانیسالس«، كھ بھ سبك رو كوكوست، و )تاالر شھر(» ھتل دو ویل«بناھاي این شھر، از 

امتداد دارد، ) كاخ دولت(و گوورنمان و طاق نصرتي تا پالس دوال كاریر و پالھ د از میان یك باغ عمومي
، كھ )١٧۵۵- ١٧۵١(ھاي شباك آھنین آراست  را با نرده» میدان ستانیسالس«توان نام برد؛ ژان المور  مي

، و در ھر یك از »میدان لویي بزرگ«در شھر لیون، . باشند ھا در جھان مي ھنوز زیباترین نوع این نرده
در تولوز، بناي دولتي باشكوھي بھ آسمان . میدان شاھي بنا شد شھرھاي نانت، روان، رنس، و بوردو یك

ھاي زیبایي ساختھ شدند؛ پلھاي باشكوه زینتبخش سانس، نانت، و بلوا  سربرافراشت؛ در روان، حوضچھ
، ژان ژاك گابریل شھر ١٧۶٠تا  ١٧٣٠در فاصلة سالھاي . گشتند؛ و در مونپلیھ، گردشگاھي ساختھ شد

میدانھاي باز، خیابانھاي پھناور، پاركھاي دلگشا، آبنمایي زیبا، و ساختمانھاي دولتي بوردو را، با احداث 
  .با شكوه بھ سبك رنسانس، بھ شھري تازه مبدل ساخت

  سرانجام، معماري فرانسھ از مرزھاي این كشور گذشت و در سویس، آلمان، دانمارك، روسیھ، 
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  از كتاب ھنر روكوو، ماكس آزبورن. نانسيھاي آھنین كاخ ستانیسالس،  دروازه: ژان المور

كھ  ھاي قرن ھجدھم، ھنگامي در نیمھ. ایتالیا، و اسپانیا بھ دست معماران فرانسوي بناھایي احداث شدند
و اعتبار سیاسي رو بھ زوال نھاده بودند، نفوذ این كشور در آداب و ھنر اروپا بھ اوج خود  قدرت نظامي

  .رسید

III  - سازي مجسمھ  

اي در جھان ھنر احراز كند، و از  كوشید براي خود مقام شایستھ سازي در این دوره با سرسختي مي مجسمھ
كار این ھنر از مدتھا پیش بیشتر جنبة تزییني داشت؛ در زمان لویي . ھاي اصلي ھنر بھ شمار آید شاخھ

ولي اكنون، كھ دلبستگي . سازان آراستھ بودند چھاردھم بناھاي بزرگ و باغھاي پھناوري را با آثار مجسمھ
سخت شاه پیشین بھ معماري فرانسھ را خستھ كرده و از احداث بناھاي تازه باز داشتھ بود، بھ مجسمھ 

ھاي  توانگران در ساختمانھاي كوچكتر از نظر پنھان شده بودند و مجسمھ. شد سازي كمتر توجھ مي
مجسمھ سازان از . ي براي خود نیافتندقھرمانان در اطاقھاي پذیرایي و اطاق خلوتھاي كوچك زنان جای

پیگال . داد دلگیر بودند بیشتر جوایز خود را بھ نقاشان مي» شاھي نقاشي و مجسمھ سازي آكادمي«اینكھ 
میشل  - پیشنھاد كرد گذشتھ از نقاش شاھي یك مجسمھ ساز شاھي نیز باشد و شخصًا بھ مبارزه با فرمان سن

برخي از . ان را، كھ با این فرمان سنت شده بود، درھم شكندبرخاست تا تنھا جایزه دادن بھ نقاش
برخي دیگر نیز . ھا سرگرم ساختھ بودند سازان با اكراه و دلسردي خویشتن را بھ تزیین درون خانھ مجسمھ

با عالقة بیشتر بھ كار دل سپرده بودند و ھمچنان كھ ھنوز بھ سنگیني و وقار خطوط كالسیك مھر 
  .سادگي، و شوخي روكوكو را نیز پذیرفتندورزیدند، ظرافت،  مي
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نیكوالكوستو ھنگام تزیین كاخھاي . ھایي معین شده بود سازي، مانند نقاشي و صنعت، پیشة خانواده مجسمھ
كرد؛ او پیكر بزرگي كھ نماد رودھاي  شاھي در مارلي و ورساي بھ استادش، آنتوان كوازووكس، كمك مي

پایین آوردن «یكي از آثار او، كھ . ون در ھتل دو ویل لیون قرار دارندباشند طراحي كرد كھ اكن فرانسھ مي
چوپان «نام دارد، ھنوز در كلیساي جامع نوتردام پاریس است؛ و اثر دیگر او، » مسیح از صلیب

برادر جوانتر . اند ، یكي از چندین مجسمة باشكوھي است كھ در باغھاي تویلري برپا ایستاده» شكارچي
نیرومند » اسبان مارلي«كوستو اول، ماري لشچینسكا را، بھ سان یونو، از مرمر تراشید، و نیكوال، گیوم 

این اسبان در اصل براي كاخ مارلي ساختھ شده بودند، اما اكنون با ھیبت رمیده  -)١٧۴۵-١٧۴٠(را آفرید 
ساي جامع پسر گیوم، گیوم كوستو دوم، در كلی. شان زینتبخش شرق و غرب پالس دو ال كنكورد ھستند

  .سانس براي دوفن آرامگاھي بنا كرد

ژاكوب سیژیسبر آدام ھنر مجسمھ . شھر نانسي خانوادة مجسمھ ساز دیگري در خود پرورش داده بود
المبر سیژیسبر آدام پس از دو سال كارآموزي در رم، بھ . سازي را براي ھر سھ فرزندش بھ یادگار نھاد
و آمفیتریتھ در باغھاي ورساي با برادر جوانترش، پاریس رفت و در طراحي حوضچة نپتونوس 

و   »شكار«از آنجا بھ پوتسدام رفت و براي فردریك كبیر دو مجسمة گروھي . نیكوالسباستین ھمكاري كرد
از پوتسدام بھ . را، بھ عنوان ھدیة لویي پانزدھم، در باغچة كاخ سان سوسي از مرمر تراشید» ماھیگیري«

  سكور، - بون - دو - امگاه كاتارین اوپالینسكا، در كلیساي نوتردامنانسي بازگشت و براي آر

  .برادر سوم، فرانسوا بالتازار گاسپار، در كار تزیین پایتخت ستانیسالس شركت جست. طرحي آماده ساخت

ایتالیا را ترك گفت تا با فرزندش،  ١۶۶٠فیلیپو در . سومین خانوادة مجسمھ ساز با فیلیپو كافیري آغاز شد
فرزند دیگرش، ژاك كافیري، نبوغ خانواده را بھ كمال . فرانسوا شارل، براي لویي چھاردھم كار كند

كاخھاي شاھي بر سر  تقریبًا در تمامي. رساند و در مجسمھ سازي با مفرغ بر ھمة معاصران پیشي جست
ا در ورساي تزیین با ھمكاري فرزندش، فیلیپ، بخاري دیواري آپارتمان دوفن ر. كردند جلب او رقابت مي

ھاي مفرغیي كھ ژاك  پایھ. اي مفرغي بھ سبك روكوكو ساخت معروف شاه پایھ كرد و براي ساعت نجومي
  .براي مبلھاي كاخ ساختھ است اكنون بیش از خود مبلھا ارزش دارند

خوانده است اصول كالسیكي را كھ از سوي مربي و » فیدیاس ما«ادمھ بوشاردون، كھ ولتر وي را 
كرد، تا آنكھ پیگال  وي سالھا با پیگال رقابت مي. ش، كنت دوكلوس، اعالم شده بود تمامًا پذیرفتمشوق

ھرگاه وارد كارگاه «دریافت كھ از او عقب افتاده است؛ دیدرو از زبان پیگال نوشتھ است كھ وي 
» عشق«و مجسمة دیدر. »برد آمد و تا یك ھفتھ از این نومیدي رنج مي شد، نومید بیرون مي بوشاردون مي

اي كھ ھنرمند در  حوضچھ. بوشاردون را اثري فناناپذیر شمرده است، اما جاذبة چنداني ندارد) »كوپیدو«(
، شھر پاریس كار ساختن مجسمة سوارة لویي ١٧۴٩در . خیابان گرنل پاریس ساختھ، از آن بھتر است

را از مفرغ ریخت، ولي قبل از بوشاردون پس از نھ سال تالش مجسمھ . پانزدھم را بھ دست او سپرد
، از مقامات شھر پاریس درخواست كرد تا اجازه )١٧۶٢(قبل از مرگش . نصب آن چشم از جھان بربست

رقابتي كھ از سالھا قبل در بین آنان در گرفتھ بود و سرانجام بھ . دھند كھ پیگال كار را بھ پایان رساند
برپا ساختند، ولي » میدان لویي پانزدھم«را سرانجام در مجسمة لویي پانزدھم . دوستي و ھمكاري مبدل شد

نمود، ویران  انگیز از شاھي مي اي نفرت آن را، كھ در نظرشان ھمچون نشانھ ١٧٩٢انقالبیون فرانسھ در 
  .كردند

كشانند، روي  ژان باتیست لوموان از قید و بندھاي كالسیك، كھ بھ گمان او مجسمھ سازي را بھ نابودي مي
پرسید كھ چرا مرمر یا مفرغ، و نیز رنگ لعابي یا روغن نقاشي، نتوانند مانند مجسمھ ھاي  مي. برتافت

یونان باستان حركت، احساس، خنده، شادي، و غم را نمایان سازند؟ با این روحیھ، لوموان براي كاردینال 
نیز كھ در » یومونتسك«در مجسمة . روش بنا كرد - فلوري و پیر مینیار نقاش آرامگاھي در كلیساي سن

را چون شكاكي شوخ و مالیخولیایي، كھ » روح القوانین«شھر بوردو ساختھ است، ھنرمند نویسندة 
و فیلسوفي والیتي است، نمایش داده است كھ بھ راه و رسم پاریسیان پوزخند   اي از یك سناتور رومي آمیزه
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كھ لوموان بھ فرمان لویي پانزدھم ساختھ  اي این لبخند زودگذر تقریبًا در ھمة مجسمھ ھاي نیمتنھ. زند مي
سبك اكسپرسیونیستي با روح لوموان بر . خورد است، تا یادگاري از مردان الیق فرانسھ باشند، بھ چشم مي

سبك كالسیك بوشاردون چیره شد، و بھ دست پیگال، پاژو، اودون، و فالكونھ یكي از درخشانترین 
  .وردسازي فرانسھ را پدید آ ھاي مجسمھ دوره

IV - نقاشي  

  برجستھ ترین ھنرمندان این روزگار نقاشان بودند، و تسلط بوشھ بر این شاخة ھنر نمودار نفوذ زنان در 

اندازة كفاف با قھرمانان رومي، شھیدان مسیحي، و خدایان یوناني گذرانده اند، و اكنون باید با زیبایي زنان 
و ھمة جوانب زندگي اقلیت توانگر را با خطوط و  زنده آشنا شوند و ویژگیھاي سیما، آداب، پوشاك،

زن ھنوز ھم عامل گناه بود، با این تفاوت كھ بیش از گذشتھ مرد را اغوا . رنگھاي خویش نمایش دھند
نمود؛ زن اكنون از قرون وحشت، كھ دستگاه دیني وي را بھ عنوان مادر و عامل گناه  كرد و گمراه مي مي

توانست در بھشت مخنثان راه یابد، انتقال  بھ سبب باكرگي مادر خداوند ميكرد و تنھا  اولیھ تحقیر مي
ھیچ چیز بیش از ناپدید شدن تصویر مریم عذرا از نقاشیھاي فرانسھ نتوانست این ھمھ جسورانھ . گرفت مي

  .زوال دین را در این كشور اعالم كند

، » قدیس لوقا آكادمي«. كردند حمایت مي اكنون، بھ جاي كلیسا، شاه، اشراف، بانكداران، و صرافان از ھنر
كرد و خاري  ، كھ سازماني محافظھ كار بود، رقابت مي»ھنرھاي زیبا  آكادمي«متعلق بھ نقاشان پاریس، با 

 –چون نانسي، مس، مارسي، تولوز، بوردو، كلرمون  –در چشم آن بود؛ و در دیگر شھرھاي فرانسھ 
دوازده  –، ده»جایزه رم«گذشتھ از . ي ھنري گشایش یافتھ بودندنیز آكادمیھا –فران، پو، دیژون و رنس 

جایزة و مسابقة دیگر جھان ھنر را بھ تحریك و التھاب افكنده بودند؛ و گاھي شاه، یا دیگر حامیان ھنر، با 
از خرید آثار ھنرمنداني كھ بھ اخذ جایزه نایل شده بودند، یا با فراھم ساختن ھزینة اقامت آنان در ایتالیا، 

  . كردند ھنرمندان دلجویي مي

اي از اعیاد دیني آنھا را از پنجرة رو بھ خیابان  دادند و در پاره نقاشان آثار خویش را در خیابانھا نمایش مي
، پس از »ھنرھاي زیبا  آكادمي«براي بازداشتن ھنرمندان از این شیوة ناپسند، . آویختند خانة دینداران مي

لوور نمایش آثار نقاشان و مجسمھ سازان معاصر را از » سالون كارة«در  ١٧٣٧سي و سھ سال وقفھ، در 
ھر دو سال یك بار  ١٧۵١كھ پس از  - از پایان اوت تا سپتامبر ھر سال» سالون«در این . سر گرفت

نمایشگاھي برپا بود كھ بھ رویداد پرھیجاني در حیات ھنري و اجتماعي، و نیز در جھان  -یافت گشایش مي
كشاكش ھواداران و مخالفان سنتھاي ھنري در داخل و خارج آكادمي، ھنر را بھ نبردي . مبدل شدادبیات، 

بازار انتقاد ھنري گرم . گشت مبدل ساخت كھ بیش از مسائل جنسي و جنگ بر زبانھاي مردم پایتخت مي
دسترس ھمة  ، نام داشت، در)١٧۴٧(ھایي پیرامون نقاشي  اثر كنت دوكلوس را، كھ اندیشھ  آكادمي. بود

اعضاي خود قرار داد؛ گریم دربارة نمایشگاھھاي ھنري براي خوانندگان آثارش مطالبي نوشت؛ و دیدرو، 
كلیشھ سازاني . پس از فراغت از پیكار خویش با مسیحیت، پرجنجالترین منتقد ھنري روزگار خویش شد

عروف، با مصور ساختن كتابھا، و با ھایي از آثار نقاشان م چون ژاك لوبلون و لوران كار، با ساختن كلیشھ
  .آغاز كرد ١٧٢٠سازي رنگي را لوبلون در  كلیشھ. زدند شاھكارھاي خویش این جنجال را دامن مي

  قبل از آن، جز در نقاشي دیني، دیده نشده بود كھ نقاشان این سان اندیشة مردم را بھ خود جلب كنند، و 

  در اطاق انتظار -١
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از این روي، توجھ خویش را بھ بوشھ، . كھ با ھمة نقاشان این روزگار آشنا شویمدر اینجا مجال آن نیست 
اي دیگر از نقاشان این روزگار را از یاد  ولي سزاوار نیست پاره. شاردن، و التور معطوف خواھیم داشت

  .بریم

. از داشتیكي از آنان ژان فرانسوا دو تروا است كھ زیبایي چھره اش وي را از پیشرفت در جھان ھنر ب
ستودند، و خودش اذعان داشت كھ در تابلو اندوه در میان باغ ویژگیھاي چھرة  ھمة مردم چھرة وي را مي

او فریفتن زنان را لذتبخشتر از كشیدن تك چھرة آنان . خود را بھ جاي ویژگیھاي چھرة مسیح نھاده است
او را با (فرانسوا لوموان . ھاده استاز این روي، دلھاي شكستھ و آثار ناقص بسیار در جھان ن. دانست مي

 ١۴٢را در ورساي با » تاالر ھر كول«طاق قوسي ) ساز نباید اشتباه كرد ژان باتیست لوموان مجسمھ
» معجون قھوه اي«را، بھ جاي » سرخ پومپادوري«تصویر بزرگ آراست و شیوة بھ كار بردن رنگ 

ل، كھ پدر و پدر بزرگش نقاش بودند، در كشیدن شارل آنتوان كواپ. رامبران، بھ شاگردش، بوشھ، آموخت
ھایي از زندگي روزمرة مردم پیشرو شاردن بود؛ در ذكر تاریخ دورا ن نیابت سلطنت با او آشنا  صحنھ

فردریك تابلو بانویي در برابر آینة او را در كاخ سان . سر نقاش لویي پانزدھم بود ،١٧۴٧ایم؛ در  شده
  بلن او كوپیدو و پسوخھ، كھ مجموعة با شكوھي از پارچة بافتھ و اندام آدميفرشینة گو. سوسي جا داده بود

  .باشد، ھنوز در موزة لوور است مي

را  توانست نقصھاي مردمي ساز روز بود و بھ یاري حالت و رنگ و روشنایي مي ژان مارك ناتیھ تك چھره
نان را كشیده است، جز یكي، خویشتن را ھمة زناني كھ او تك چھرة آ. كشید بپوشاند كھ تك چھرة آنان را مي

مادام دو پومپادور او با گیسوان . در تابلوھاي او بھ ھمان زیبایي و فریبندگیي یافتند كھ خود انتظار داشتند
شاھان . خورد، ھنوز در كاخ ورساي جا دارد زیبا با دیدگان مھربان، كھ سوداي قدرت در آنھا بھ چشم نمي

در تابلویي كھ از ماري لشچینسكا كشیده، وي را چون بورژوایي فروتن در . دندكر بر سر ناتیھ رقابت مي
ھنگام رفتن بھ تعطیالت خارج شھر نشان داده و زیبایي دختر ملكھ، آدالئید، را با بیطرفي كامل نمایان 

 .كھ پطر كبیر، تزار روسیھ، در پاریس بود، ناتیھ تك چھرة او و ھمسرش را كشید ھنگامي. ساختھ است
پطر وي را بھ روسیھ دعوت كرد؛ ولي ناتیھ این دعوت را نپذیرفت؛ و پطر، بي آنكھ مزدي بھ نقاش دھد، 

ھاي نقاشي  اي از جنبھ ژاك آندره آوه، كھ در فالندر زاده شد، پاره. ھا را با خود بھ روسیھ برد تك چھره
دید؛  چنان كشید كھ خود آن را ميگرایانة فالندري را با خود بھ پاریس برد و تك چھرة مردم را آن واقع

میرابو مھین باید از دیدن چھرة خویش، آن گونھ كھ آوه آن را دیده و ترسیم كرده بود، وحشت كرده باشد؛ 
  .ھاي بزرگ قرن بود ولي این اثر یكي از تك چھره

  .پسندیدند گریم و دیدرو كارل وانلو را از ھمة این نقاشان ـ حتي بوشھ و شاردن ـ بیشتر مي

در نیس زاده شد، ھمراه برادر  ١٧٠۵پس از آنكھ در . با نام نھ تن از نقاشان عضو خاندان او آشنایي داریم
جایزة «در پاریس، . نقاشش، ژان باتیست، بھ رم رفت و در آن شھر با سھ پایة نقاشي و قلم مو آشنایي یافت

با بھ كار بستن . دًا بھ فرانسھ بازگشتبار دیگر، مدتي در ایتالیا بھ سر برد و مجد). ١٧٢۴(را برد » رم
چون . این مركز را از خود خوشنود ساخت و بوشھ را از خود رنجاند» ھنرھاي زیبا  آكادمي«ھمة قواعد 

ھمة وقت خویش را بھ ھنر سپرده و مجال نیافتھ بود خویشتن را با خواندن و نوشتن و آداب رفتار و گفتار 
با وجود این، كشیدن تابلو . از خود راند» جانور مخوف«را بھ عنوان  آشنا سازد، مادام دو پومپادور وي
كارل چندي خویشتن را با سلیقة زمان سازش داد و تصاویري از . یك گفتگوي اسپانیایي را بدو سپرد

ولي مدتي بعد، خود را بھ زندگي خانوادگي در كناز زن و دختر دلبندش، كارولین، قانع . زنان، كشید
محبوبیت . كاخ فونتنبلو با بوشھ ھمكاري كرد» تاالر اجتماعات باشكوه«، ھنگام تزیین ١٧۵٣در . ساخت

وي بدانجا رسید كھ چون پس از بیماري سخت در تئاتر كمدي فرانسز فرانسھ نمایان گشت، ھمة حاضران 
  .یختھ بودبھ احترام وي برپاخاستند، برایش كف زدند، و نشان دادند كھ ادبیات در آن روزگار باھنر درآم

ھاي خود نمایش  ھا، تابلوھاي نقاشي، و فرشینھ ھایي از شكار شاه را در كلیشھ ژان باتیست اودري صحنھ
ھا و تصاویر وي  بافان فرانسھ صحنھ برخي از فرشینھ. ملكھ وي را معلم خصوصي خود ساخت. داده است
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با پشتكار و . در بووه برگزیده شد» بافي كارخانة شاھي فرشینھ«را تقلید كردند، و اودري بھ سرپرستي 
سرسختي وضع آشفتة كارخانھ را سروسامان داد، جدیت و پشتكار خود را بھ كارگران منتقل ساخت، و 

و نیز در . ھایي كھ مصور بھ جانوران دوستداشتني داستانھاي الفونتن بودند طراحي كرد براي آن فرشینھ
ي از مجموعة زنان و جانوران ساخت كھ امروزه با نام ا كننده اینجا بود كھ وي زیر طرح تصویر خیره

بافندگان كارگاھھاي گوبلن، كھ بھ اصالحات وي در این كارخانھ . پردة دیانا در موزة لوور آویختھ است
در اینجا اودري در . ورزیدند، شاه را بر آن داشتند كھ اودري را بھ كارخانة آنان انتقال دھد رشك مي

كرد، خود را خستھ و فرسوده  كارگران، براي قبوالندن رنگھایي كھ وي تجویز مي اي طوالني با مبارزه
  .او ھمچنین در پاریس و بووه برجستھ ترین ھنرمندان روزگار خویش را پرورش داد. كرد

  ١٧٧٠ – ١٧٠٣: بوشھ  -٢

  :كند بشنوید كھ دیدرو از تصاویر برھنة بوشھ چگونھ یاد مي

این مرد از ھر چیز، جز راستي، برخوردار ! ھایي  اویر و اندیشھچھ تص! چھ تنوعي! چھ رنگھایي 
این مرد … اند سلیقھ، رنگ، تركیب بندي، و شخصیت و شیوة بیان ھمراه اخالق بھ پستي گراییده. … است

تواند  گذراند چھ مي اش دارد چھ باید بكشد؟ و فردي كھ زندگي را در كنار زنان شھر مي جز آنچھ در مخیلھ
  .… خویش داشتھ باشد؟ در مخیلة
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  كاخ ورساي. فرانسوا بوشھ: روسلن

ھا را بھ من نشان دھد او از زیبایي بیخبر  این مرد تنھا براي آن قلم مو بھ دست گرفتھ است كھ كفلھا و سینھ
اي ھم طبیعت را ندیده است؛  او لحظھ. اند ظرافت، صداقت،معصومیت، و سادگي براي او بیگانھ… . است

طبیعتي را كھ روح من، تو، ھر كودك پاكزاد، و ھر زن صاحب احساسات را نشا ط و تازگي دست كم 
  ].١٧۶۵[و، براستي، در ھمین لحظھ است كھ او نقاش شاه شده است… .او فاقد سلیقھ است. بخشد مي

رده شاید بوشھ ھیچگاه این انتقاد را نخوانده باشد، زیرا دیدرو آن را بھ مشتریان خارجي گریم خطاب ك
  .بیایید بدون تعصب بر او بنگریم. بود

پدرش طراح بود و در نزدیكي لوور یك كارگاه ھنري . فرانسوا فرزند پاریس، و پیرو راه و رسم آن بود
چون بھ استعداد فرزندش پي برد، . سازي آشنا ساخت داشت كھ فرانسوا را در آن با اصول نقاشي و مجسمھ

. ساز، و سپس در نزد فرانسوا لوموان نقاش بھ كار آموزي گماشت كلیشھاو را در نزد لوران كار، ھنرمند 
ھاي اپرا پرداخت، بتناوب بھ دختران ھنرپیشھ و خواننده دل باخت؛ و  فرانسوا، پس از آنكھ بھ نقاشي صحنھ

ق گوید كھ یك بار عش مي. داد، از خوشیھاي دوران نیابت سلطنت بھره برد تا جایي كھ توانایي او اجازه مي
داشت؛ و این دختر را مظھر پاكي و سادگي  فروشي، بھ نام روزت، را در دل مي پاك دخترك میوه

از این روي، وي را مدل تابلو حضرت مریم خود ساخت، و آنچھ را از پاكي روزگار جواني در . شمرد مي
. ي را از سر گرفتولي قبل از آنكھ كار این تابلو بھ پایان رسد، ھرزگ. او مانده بود در آن مجسم ساخت

و این آمادگي دیگر . چون خواست تابلو را بھ پایان رساند، دریافت كھ اندیشھ و احساساتش آمادگي ندارند
  . بھ او دست نداد

در كارگاه نقاشي لوموان با عالقة كوردجو . استعداد ھنري وي بھ رھنمایي لومران بسرعت پرورش یافت
در كاخ لوكزامبورگ از . اي آشنا شد ي خوشتراش زنان تا اندازهبھ كشیدن پیكرھاي كالسیك و برجستگیھا

» جایزة رم« ،در بیست سالگي، ١٧٢٣در . روي تابلوھاي روبنس از زندگي ماري دو مدیسي مشق كشید
بھ اضافة ھزینة چھار سال  لیور حقوق مستمر، ٣٠٠را برد ـ كھ شامل ھزینة سھ سال زندگي در پاریس، 

  .گویند كھ دوستانش وي را بر دوش گرفتند و بھ گرد كاخ لوور گردانیدند مي. زندگي در رم بود

براي «: در رم نوشت» شاھي فرانسھ آكادمي«سرپرست . ، ھمراه كارل وانلو بھ ایتالیا رفت١٧٢٧در 
اندوھناكم كھ این اطاق بھتر از سوراخ . ام و او را در آن جا داده حفرة تنگي یافتھ،… جواني بھ نام بوشھ

از او یاد  ، آن گونھ كھ سرپرست آكادمي»جوان معصوم» «.؛ ولي دست كم پناھگاھي براي اوستنیست
كرده بود، ناچار نبود ھمیشھ در این حفره بخوابد، زیرا تختخوابھاي بسیاري در شھر رم در دسترس او 

  .دوست شداي نشان نداد و، بھ جاي آن، با تیپولو  در رم بھ آثار رافائل و میكالنژ عالقھ. بودند

اي بكشد  با اینھمھ، توانست تابلوھاي برجستھ. آشنایي دست اول با مدلھاي تابلوھاي خویش عالقھ مند نبود
كھ ربودن ائوروپھ یكي از آنھاست ـ و این یكي از تصاویر بیشماري است كھ وي در آن اندام زن را بھ 

باخت و ھر چند كھ عقیده داشت ژان بوزو، دل  ، بھ مدل نقاشي خود،١٧٣٣در . نمایش گذاشتھ است
چندي بھ ھمسرش وفادار ماند، و ھمسرش . اما با او زناشویي كرد» آید، ازدواج با من جور در نمي«

محتمل است ھنگام تصویر تابلو رنو و آرمید ، كھ موجب شد وي را بھ عضویت . متقابًال او را پاداش داد
در این ھنگام، لویي . سرش را مدل خود ساختھ باشدھم ، )١٧٣۴(بپذیرند » آكادمي ھنرھاي زیبا«كامل 

» سالون«با گشایش مجدد . انگیزي ترسیم كند پانزدھم بھ او دستور داد تا براي خوابگاه ملكھ تابلوھاي فرح
، بوشھ شھرت و حامیان بیشتري یافت؛ از آن پس، نھ روي تنگدستي دید و نھ بھ رقیبي ١٧٣٧لوور در 
  .برخورد

تا قبل از زناشویي، با زني چندان نزیستھ بود كھ وي را بیش از . اندامھاي برھنھ بود تخصص بوشھ كشیدن
یافت و گویي مصمم بود كھ آن را  پوستش بشناسد؛ ولي او در ھمین سطح خارجي تن جذابیتي بیكران مي
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بھ خود از تمام زوایا، و در ھمة حالتھا و شكلھا، از گیسوان بور ابریشمین تا پاھایي كھ ھرگز كفشي 
  .بوشھ روكوكو مجسم بود. اند، بكشد ندیده

با آنكھ منتقدان آینده ھنر وي را از نظر فني ناقص دانستھ اند، اما وي در . ولي بوشھ بیش از آن بود
. بندي، رنگامیزي، و خطاطي استاد بود؛ با وجود این، گاھي براي گرفتن مزد شتابزدگي كرده است تركیب

روشن و بشاش تصاویر، بارآوري خیال، و زیبایي و ظرافت مطبوع طرحھاي بسیاري از معاصران حالت 
كسي چون بوشھ با فن ترسیم سایھ روشن آشنا «: ستودند؛ و دیدرو، كھ دشمن وي بود، مي گفت وي را مي

ما، كھ تنھا با برخي از تابلوھاي نقاشي و . ھاي نقاشي را از یاد نبرده بود او ھیچ یك از شاخھ» .نیست
مجبوبیت بوشھ بھ اندازة تابلوھاي نقاشیش مرھون طرحھاي «شاید ندانیم كھ . ھاي او آشنایي داریم ھفرشین

طرحھاي بوشھ در زمان زندگي وي ارزش ھنري یافتند و ھنر دوستان براي گردآوري آنھا » .او بوده است
لبخندي را با   با نقطھ، كھ از شگفتیھاي ھنرند، نقاش چاه زنخداني را  در این طرحھا،. رقابت آغاز كردند

یك خط، و تمام درخشندگي و پیچ و خم دامنھاي ابریشمین را با یك تكھ گچ، بھ طرزي اعجازآمیز، تصویر 
  .كرده است

بوشھ، نھ بھ خاطر اجر مادي، بلكھ بھ انگیزة نبوغ و قدرت تخیل خویش كھ در وي موج مي زد، از 
كرد، و ھر  داخت روزي ده ساعت در كارگاھش كار ميچشمانش ساطع بود، و دستانش را بھ حركت مي ان

گذشتھ از ھزار تصویري كھ كشیده است، اشیاي . نھاد زد، اثري از خود بھ یادگار مي جا كھ دست مي
ھا، دیوارھا، و سقف  كالسكھ، و صحنھ بسیاري، چون تخم شتر مرغ، سفالینھ، نشان، پرده، اثاث منزل، 

ھ است؛ ھمة مردم ھنر دوست پاریس براي تماشاي دكوري كھ وي براي تئاتر، را با نقشھاي خود آراست
  ، اثر)١٧۵۴(اي از بالة بزمھاي چیني  صحنھ
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . ربودن ائوروپھ: فرانسوا بوشھ

مناظر اي بھ  آور آفرودیتھ در لوور بود، چندان عالقھ تھیھ كرده بود بھ تئاتر روي آوردند، او كھ پیام  نوور،
دادند، آنھا را در پشت  ھا و دشتھا نشان مي طبیعت نداشت؛ با اینھمھ، در تابلوھایي كھ افرادي را در بیشھ

داد و آفتابي سوزان، كھ  ھا، و یا زیر ابرھاي سفید آسمان آبي قرار مي تأللؤ آبھا، یا در پناه سایة ویرانھ
اند شاید گمان برند كھ  ن كھ صحنة خانوادگي او را ندیدهآنا. تاباند آورد، بر آنھا مي را بھ جوش مي خون آدمي

اي  ھاي زندگي روزمرة انسانھا نداشتھ است؛ گویي براي آنكھ خود را لحظھ اي بھ كشیدن صحنھ بوشھ عالقھ
از قید زیبایي برھاند، بھ تصویر مزرعھ، طویلھ، كبوترخان، چرخ دستي، زبالھ دان، و خراني كھ زیر بار 

  .باري، او را باید بزرگترین طراح فرشینة قرن نامید. سپردند دست زد سنگین راه مي

بوشھ نخست . ، اودري وي را براي تھیة طرحھایي براي بافندگان بووه بھ این شھر دعوت كرد١٧٣۶در 
چھارده دورنما از روستاھاي ایتالیا كشید؛ بافندگان این دورنماھا را چندان پسندیدند كھ قبل از مرگ بوشھ 

پس از آن، داستان پسوخھ را، كھ طرح آن را مادام بوشھ . كم دوازده بار از روي آنھا فرشینھ بافتنددست 
ھا از شاھكارھاي ھنري قرن ھجدھم  تھیھ كرده بود، كشید، كھ از روي آن پنج فرشینھ بافتھ شد؛ این فرشینھ

ھنر خود  اند،  یل نام گرفتھبوشھ با كشیدن تصاویري براي شش فرشینھ، كھ پاستورال اص. شوند محسوب مي
بینیم كھ از میان  را بھ كمال رساند؛ در یكي از آنھا، كھ شكارچیان پرنده نام دارد، دو دلباختة جوان را مي

ھاي اودري و بوشھ بسیار بھ نقاشي نزدیك  منتقدان گلھ داشتند كھ فرشینھ. ابریشم یا پشم بھ وجود آمده اند
لویي پانزدھم پس از مرگ اودري، بسیار . خورد در آنھا بھ چشم نمي شده اند و ذوق ھنري قابل تشخیص

  .دو دل بود؛ با اینھمھ، وي بوشھ را بھ مقام ریاست كارگاھھاي گوبلن ارتقا داد
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كرد، كاخ بلوو را آرایش داد و براي آن  ھنرمند كامیاب براي مادام دو پومپادور، كھ اكنون از او حمایت مي
دورنمایي كشید  شاه بر پا كرده بود، تئاتري كھ مادام دو پومپادور براي سرگرمي  براي. اثاثي طراحي كرد

گذشتھ از اینھا، وي چند تك چھرة دلكش از مادام دو پومپادور كشیده است، و . و لباسھایي طراحي كرد
پوست و  دراین تصاویر چنان بھ زیبایي و ظرافت روآورد كھ انسان با دیدن آنھا این پندار را كھ بوشھ جز

معشوقة شاه،  ھا، بیش از فریبندگي جسمي وي در این تك چھره. برد دیده است از یاد مي گوشت چیزي نمي
ھوش، مھرباني، عالیق فرھنگي، و زیبایي پوشاك وي را نمایش داده است ـ ھمان ھوش و مھربانیي كھ 

ساختھ » فیلسوفان«ي را االھة موجب شده بود تا شاه مھر وي را بھ دل بگیرد، ھمان عالیق فرھنگیي كھ و
بود، و ھمان پوشاكي كھ پس از سپري شدن طراوت جواني پیكر وي را ھمچنان زیبا و دلفریب ساختھ 

ھایي از التور، بھ شاه، بي آنكھ  ھا، و ھمچنین تك چھره مادام دو پومپادور با نشان دادن این تك چھره.بود
شود كھ گرچھ جواني و طراوت وي سپري شده است، اما توانست بھ وي یادآور  سخني بر زبان راند، مي

  شاید او از. ھوش و فریبندگي او ھمچنان پابرجاست

   

  

ھانتینگتن، سان . كتابخانھ و گالري ھنري اي. ھاي مجالس ایتالیایي از فرشینھ. ناھارخوران: فرانسوا بوشھ
  مارینو، كالیفرنیا

   

شگفت آور نیست كھ او بوشھ . كرده است نیز استفاده ميتصاویر ھوس انگیز بوشھ براي تحریك ھوس شاه 
  سازي آموخت، و دربارة اي بھ او داد، نزد او كلیشھ در لوور خانھ  را نقاش خصوصي خود ساخت،
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دو تابلو طلوع و غروب را . چگونگي تزیین كاخھاي خود، و توسعة ھنر، وي را راھنماي خود ساخت
  .اند ر ھر دو آنھا پیكرھاي زنان آفتاب را تحت الشعاع قرار دادهبراي مادام دو پومپادور كشید، كھ د

زنده ماند و تا شصت و  بوشھ تا پس از مرگ مادام دو پومپادور و جنگ مخرب با انگلستان و فردریك،
با آنكھ توانگر شده بود، با . سفارش بسیار گرفت. ھفتمین سال زندگي بھ تالش خود در جھان ھنر ادامھ داد

او . عالقة پیشین بھ كار ادامھ داد و، با بخشش سخاوتمندانھ، مالي را كھ اندوختھ بود پاك ساختشوق و 
كرد و  تندكار مي» .مردي نیكخواه، مھربان، با نشاط، با ادب، و بینیاز از پول و اغراض پست بود«اكنون 

نیروي خیال با چنان آزادیي وي از . یافت آثار خود را بھ آخرین مرحلة كمال رساند از این روي مجا ل نمي
گفت كھ بھ مدلي نیازمند نیست و مایل است  بھ رنلدز مي. افتاد جست كھ گاھي از واقعیت دور مي یاري مي

در نتیجھ، ھنگام ترسیم . جست از روي حافظھ نقاشي كند؛ ولي در عمل حافظة وي از واقعیت دوري مي
گیران  خرین سالھاي عمر، خویشتن را آماج انتقاد خردهدر آ. شد بیدقت، و ھنگام رنگامیزي مبالغھ كار مي

را بھ جاي زیبایي  گفتند كھ فریبندگي جسمي گرفتند و مي گریم، دیدرو، و دیگران از او خرده مي. ساخت
دیدرو از . واقعي نھاده، ھنر را از مقام بلند آن پایین كشیده، و اخالق معاصرانش را بھ پستي كشانده است

عي، ظاھرسازي، خالھاي مصنوعي، زنان سرخابدار سبكسر، مردان دیو خوي پر لبخندھاي مصنو«
بوشھ ھنگام تصویر تابلو آرایش ونوس، . بوشھ بیزار بود» ھوس، و كودكان ناپاكزادة باكوس و سیلنوس

دیدرو چون شنید . در كارگاھش در گذشت؛ گویي براي آنكھ دیدرو را بھ خشم آورد، این تابلو را ناتمام نھاد
خیلي از بوشھ بد گفتم، سخنان خود را دربارة او پس «: پشیمان شد و گفت  بوشھ مرده است، كمي

  .باید مطلب را در ھمینجا رھا كنیم» .گیرم مي

  ١٧٧٩ـ١۶٩٩: ـ شاردن٣

و تصورات آن دو از زیبایي تضادي   ذكاوت،  جھان شاردن غیر از جھان بوشھ بود، و میان سیرت، ھوش،
ھنر او مظھر پیكار طبقاتي و سركشي افراد متوسط طبقة متوسط علیھ خوشگذراني . بزرگ وجود داشت

ژان باتیست سیمئون شاردن بورژوازاده بود، بورژوا ماند، و . مسرفانة صرافان، اشراف، و درباریان بود
پدرش استاد مبلسازي بود كھ در صنف خود . آثار خویش را تا پایان عمر آینة زندگي طبقة متوسط ساخت

چون امیدوار بود . زیست نفوذ و اعتبار داشت و در خانة شخصي خویش، در كرانة غربي رود سن، مي
فرزندش پیشة او را دنبال كند، بیش از چند سالي وي را بھ آموزشگاه نفرستاد، بلكھ با كارھاي یدي آشنایش 

  شاردن در . كرد
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  )آرشیو بتمان(غروب، مجموعة واالس، لندن : فرانسوا بوشھ
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  )آرشیو بتمان(شلوس سان سوسي، پوتسدام : گئورگ ونتسسالوس فون كنوبلسدورف

ولي ھمین تحصیالت محدود ناتمام  سالھاي آینده از اینكھ تحصیالت خود را نا تمام گذارده بود اندوھناك بود،
بھ . ه ساختھاي ھنرمندان پیشین بازداشت و متوجھ پیرامونیانش در خانھ و كارگا وي را از پیروي شیوه

با اجازة پدر، در كارگاه نقاشي پیر ژاك كاز، . مند شد ورزید و بزودي بھ نقاشي نیز عالقھ طراحي مھر مي
  .نقاش دربار، كارآموز شد

شاردن جوان در این كارگاه رنج بسیار برد؛ مدلھاي كالسیكي كھ انتظار داشتند وي از روي آنھا نقاشي كند 
پدرش از ] دالك[چون دوست سلماني ـ جراح . دید تفاوت بسیار داشتند خود ميبا آنچھ او در جھان پیرامون 

او خواست تابلویي براي دكان او بكشد و افزارھاي كار او را نیز در آن نمایش دھد؛ شاردن، شاید بھ تقلید 
داد كھ در  این تابلو مردي را نشان مي. تابلو بزرگي نقاشي كرد از تابلویي كھ واتو براي ژرسن كشیده بود،

شده است، جراح با دستیارش در كنار او ایستاده است، پاسبانان گرد او را گرفتھ اند، زني از  دوئل زخمي
نگرد، و رھگذران با شگفتي از روي شانة یكدیگر بھ  پنجرة اطاقي سر درآورده است و این منظره را مي

ولي چون . و خواست از آن چشم پوشدسلماني ـ جراح این تابلو رانپسندید . این صحنھ چشم دوختھ اند
  .اطالعي از شاردن در دست نیست ١٧٢٨از آن پس، تا . ستایش مردم را دید، آن را بر دكانش نصب كرد

این دو تابلو در پالس دوفین نمایش داده شدند و . در این سال، دو تابلو سفره ماھي و بوفھ را تصویر كرد
» شاھي نقاشي و مجسمھ سازي آكادمي«گروھي از اعضاي . دتوجھ و ستایش مردم را بھ خود جلب كردن

اي از آثارش را، بدون ذكر نام  شاردن پاره: تقاضاي عضویت كند  از او درخواست كردند كھ از آكادمي
پس  آكادمي. تماشاگران این آثار را پسندیدند و بھ نقاشان فالندري نسبت دادند. نمایش داد خود، در آكادمي 

  . این آثار از شاردن است، وي را براي نیرنگش نكوھش كرد، ولي بھ عضویت خود پذیرفت از آنكھ دانست
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والدین مارگریت وعده داده بودند كھ جھیزیة . مارگریت سنتار را نامزد خود ساخت ١٧٣١شاردن در 
دي شایان توجھي ھمراه دخترشان بھ خانة شاردن بفرستند؛ ولي، از بخت بد، پدر و مادر در دوران نامز

دختر دارایي خود را از دست دادند، و ھر دو از جھان چشم بستند ومارگریت را بیچیز وتھیدست گذاشتند؛ 
اي را، كھ در تقاطع خیابان فور و  پدر شاردن طبقة سوم خانھ. با اینھمھ، شاردن با مارگریت زناشویي كرد
ھاي زندگي مردم و ھر  ھ بود صحنھشاردن، كھ تصمیم گرفت. خیابان پرنسس خریده بود، بھ او واگذار كرد

دید در آثارش منعكس سازد، كارگاھش را در آشپزخانھ دایر ساخت و میوه،  آنچھ را كھ پیرامون خود مي
  .دید مدل نقاشي خود ساخت سبزي، گوشت، نان، و ھر آنچھ را در كنار خود مي

این اشیا نوعي زیبایي و او در . فریفت دگرگوني اشكال و الوان اشیاي عادي چشمان شاردن را مي
ھاي دختران جوان، فریبنده  ھاي سیب بھ دیدة وي، چون گونھ گونھ. دید كھ دیگران ندیده بودند فریبندگي مي

توانست از تصویر آن  بود، و در خشش كارد بر روي سفره داراي چنان زیبایي زودگذري بود كھ وي نمي
  وي این اشیاي نجیب و فروتن . چشم پوشد

ان صداقت و بصیرت و چنان استادي در رنگ، طرح، و سایھ و روشن تصویر كرده است كھ از را با چن
نماید كھ  نگریم، چنان مي مي» طبیعتھاي بیجان«چون بھ این . این حیث در شمار نقاشان معدود قرار دارد

ال آنھا نشده ایم، جان دارند؛ پیش از این ھرگز بدقت در آنھا ننگریستھ ایم، متوجھ پیچیدگي و بیمانندي اشك
شاردن چون، نقاشان فالندري و ھلندي، در ھمة اشیاي . ھاي آنھا را درنیافتھ ایم و اختالف رنگھا و مایھ

گرد خویش، از دستة گل گرفتھ تا بشقاب انگور، پوست گردو، پوست پرتقال، و نان خشك، زیبایي و 
زیبایي . شاردن كسي این زیباییھا را ندیده بوددر فرانسة بوشھ و مادام دو پومپادور جز . دید فریبندگي مي

احسات و بینش عمیق و فقر و تنگدستي شاردن بود كھ موجب . اینھا در دیدگان و روح شاردن نھفتھ بود
  .شدند وي از گنجة آشپزخانھ تصویر غنایي، و از خوراك روي میز تصویري حماسي بدست دھد

شاردن روزي شنید كھ . وي را بھ كشیدن انسانھا شنیده ایمداستان ـ یا افسانھ؟ ـ چگونگي انعطاف توجھ 
شاردن كھ بھ مبالغ . لیور مزد سر باز زده است ۴٠٠اي در ازاي  دوستش، آوه، از كشیدن تك چھره

كني كھ  گمان مي«: آوه چون شگفتي او را دید، گفت. ناچیزتري خود گرفتھ بود،از كار او دچار شگفتي شد
شاردن، كھ از این استھزاي تلخ ولي » ساني كشیدن تصویر سوسیس است؟كشیدن تصویر انسان بھ آ

سودمند برآشفتھ بود، تصمیم گرفت بھ تصویر چھرة انسان بپردازد، و از آن پس بھ توانایي نھفتة خویش 
نخست تك چھرة خود آوه را، بھ نام دمنده، كشید؛ سپس تابلو خانة ورق را كشید كھ از اثر قبلي او . پي برد

در تابلو كودك و فرفره این نقص را . ولي در اینجا نیز پوشاك را بھتر از صورت كشیده بود. ر بودبھت
این تفاھم در . دستھاي كودك اندكي زشتند، ولي صورتش را نقاش با تفاھم كامل كشیده است. مرتفع ساخت

ھستند، بیشتر بھ » مجموعة روتشیلد«تصاویري كھ شاردن از دختران كشیده، و در شاھكارھاي او كھ در 
دختري سرگرم خوردن «كند؛ و در دیگري،  خورد، در یكي از این تصاویر، دختري بازي مي چشم مي

  ».خوراكي است

دید كھ خانواده  در زنان، بھ جاي فریبندگي جسمي، فضایل اخالقي مادراني را مي  شاردن، برخالف بوشھ،
او زن . ن زن طبقة متوسط را وارد جھان ھنر ساختشارد. اند را نگھبان ثبات و نیكبختي جامعھ ساختھ

شناخت و بھ او، با ھمة گرفتاریھایش ـ از خرید خوراك از بازار گرفتھ تا آب كشیدن از  طبقة متوسط را مي
چون (چاه، پوست كندن شلغم، ریسیدن پشم، پرستاري فرزندان بیمار، توبیخ كودك گریزان از مدرسھ، یا 

نگاه داشتن ظرف خوراك در برابر كودك خردسال تا ) ردن، دعاي پیش از غذادر معروفترین تابلوي شا
دید، بدون آرایش و  كھ او با انگشتان ظریفش آن را بگیرد ـ وي ھمواره زنان را در لباس خانھ مي ھنگامي

سپردند و از شوھر و فرزندانشان، از سپیدة صبح و  ھاي آراستھ؛ زناني كھ ھرگز تن بھ كاھلي نمي جامھ
در آثار شاردن با . كردند آرمیدند، تیمارداري مي دعاي بامدادي تا وقتي كھ ھمة آنان بھ سالمت در بستر مي

  شویم كھ مردم آن پاكتر و كوشاتر از درباریانند و ھنوز پایبند  پاریسي آشنا مي
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . دعاي پیش از غذا: ژان باتیست شاردن

آثار او از ھمة آثار ھنري جھان . دھد ایماني كھ با آنان تكیھ گاھي رازورنھ مي دینیند،  اخالق كھن و ایمان
  .سالمترند

انگیزند، در آن زمان محدود بود و شاردن با فروش  بازار این تصاویر، كھ اكنون تحسین ھمگان را برمي
توانست با مشتریانش چانھ  ياو نم. اي براي خود فراھم سازد توانست زندگي ساده آنھا بھ بھاي ارزان مي

كرد  خواست؛ برخالف بوشھ ـ كھ بھ شتابزدگي كار مي فروخت كھ خریدار مي بزند؛ آثارش را بھ بھایي مي
سپرد؛ و بدین سان، خویشتن را گرفتار فقر و بینوایي  ـ ھمة وقت و اندیشھ و دقت خود را بھ نقاشي مي

دوستانش با . زندگي وي را دچار نابساماني ساخت مرگ ھمسرش، چھار سال پس از زناشویي،. ساخت مي
. اش سروسامان بخشند دیدن این وضع پیشنھاد كردند زناشویي كند تا زني كاردان و دستاني صبور بھ خانھ

اي، بھ نام مارگریت پوژه، را بھ ھمسري خویش  او نھ سال از زناشویي مجدد سرباز زد، و سپس بیوه
اي نیز در خیابان  خانھ. این زن جھیزیة متوسطي بھ خانة او آورد. اسب بودكھ دقیقًا ازدواجي من  برگزید،

شاردن در این خانھ و در كنار ھمسر مھربانش، از تنگدستي و نابساماني رھایي یافت، . پرنسس داشت
شاردن رفتھ رفتھ آموخت كھ وي را با حق . مند بھ زندگي بود مارگریت زني خوب و ھمسري عالقھ

  .اردشناسي دوست بد

، و )١٧۵٢(لیور در سال حقوق مستمر تعیین كرد  ۵٠٠شاه براي او   تر زیست كند، براي آنكھ آسوده
او را بھ تعیین و ترتیب آثاري كھ  بزودي، آكادمي). ١٧۵۴(وي را بھ خزانھ داري خود برگزید  آكادمي
مارینیي را  كوشن دوم، دوست حكاكي، بھ نام شارل نیكوال  ،١٧۵۶در . رسیدند گماشت مي» سالون«براي 

بھ سفارش ھمین كوشن، مارینیي . اي مناسب و راحت بھ شاردن واگذار كند بر آن داشت كھ در لوور خانھ
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شاردن این تابلوھا را . كار تصویر سھ تابلو سر در را براي آرایش خانة خود بھ دست شاردن سپرد
تصویر دو تابلو مشابھ دیگر را نیز ). ١٧۶۵(ویژگیھاي ھنر، ویژگیھاي دانش و ویژگیھاي موسیقي خواند 

نتوانست  ١٧١١براي آرایش كاخ بلوو مادام دو پومپادور بھ او سفارش دادند؛ ولي بدبختانھ شاردن تا 
  .لیور بود، دریافت كند ۵٠٠٠اجرت خود را، كھ 

طبیعت «وح ر ١٧۵٩دیدرو، كھ آثار وي را در . داد ھنرمند سالخورده اكنون ھنرمندي خود را از دست مي
شاردن نقاش زبردستي است، ولي اكنون رو بھ «: با اندوه بسیار گفت ١٧۶٧خوانده بود، در » و راستي

التور اكنون با نقاشیھاي مداد رنگي خود پاریسیان را مفتون ھنر خویش ساختھ بود، بھ » .زوال نھاده است
د كشید، كھ اكنون از چشمگیرترین ھمچشمي با او، شاردن كاغذ و گچ بھ دست گرفت و دو تك چھره از خو

اي بر سر، عینكي بر بیني، و كراواتي آویختھ بر  یكي از آنھا وي را با گیسوپوش كھنھ. آثار نقاشي لوورند
بینیم پر از شگفتي و گویاي شخصیت، با كاله لبھ  دھد؛ و در دیگري ھمان چھره را مي یقة پیراھن نشان مي

  از آنھا جالبتر تك چھرة دومین ھمسر او در شصت. داختھ استداري كھ بر چشمان رنجورش سایھ ان

   

  

  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . دومین ھمسر نقاش: ژان باتیست شاردن
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . خودنگاره: ژان باتیست شاردن

دستي و عشق و ھفت سالگي است كھ با مداد رنگي نقاشي شده است؛ این صورت مھربان را، كھ با چیره 
  .توان بھ عنوان شاھكار شاردن برگزید كشیده شده است، مي

او نیز چون دیگران رشك . ستاییم، سزاوار نیست نقصھاي او را از یاد بریم كھ پاكي شاردن را مي ھنگامي
، حتي یك تن بھ بدي از او یاد )١٧٧٩(ولي پس از آنكھ در گذشت . راند ورزید و سخنان تند بر زبان مي مي

گویا حتي حكومت فرانسھ دریافتھ بود كھ شاردن ھنر خود را نمایشگر فرانسة اصیل و واقعي ساختھ . كردن
ھا یك قرن آشوب و  اي كھ در پناه تالش مردم ساده، و پایداري و وفاداري خانواده است ـ ھمان فرانسھ

و بزرگترین جادوگري است كھ ا«: گفت دیدرو مي. نابساماني را پشت سر نھاد و ھمچنان زنده و پایدار ماند
  ».ایم تا كنون داشتھ

  ١٧٨٨ـ١٧٠۴: ـ التور۴

از نظري، . شناسد ترین نقاش فرانسة قرن ھجدھم مي سلیقة روزگار ما موریس كانتن دو التور را برجستھ
شخصیت او از شاردن و بوشھ جالبتر بود؛ زیرا رذایل و فضایلش را با بیپروایي درھم آمیختھ بود؛ و چون 

او مال اندوزي طماع، شخصي از خود راضي،  .رودوجانس بھ یك شاه گفت كھ از سر راھش كنار دی
در عین حال،انساندوستي بذال، ساده لوحي خوش . گستاخ، و متكبر بود؛ دشمني تلخ و دوستي نامطمئن بود

شرب، وطنپرستي ستیزه جو بود؛ او تا آنجا بھ نام و مقام بي اعتنا بود كھ عنوان اشرافیي را كھ شاه م
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ترین  او بزرگترین طراح زمان، و برجستھ. ولي اینھا از بحث ما دورند. خواست بدو دھد نپذیرفت مي
  .ھنرمند نقاشیھاي مداد رنگي فرانسھ بود

ه اش در برابر وي نشستھ بود؛ از ستایش مكرر التور از لویي پانزدھم روزي براي كشیدن تك چھر
نھ، سرورم، من «: التور پاسخ داد» .كردم تو فرانسوي ھستي گمان مي«: بیگانگان، برآشفت و گفت

پدر بر آن بود كھ . موریس در سن ـ كانتن از پدر نوازندة توانگري زاده شد» .اھل سن ـ كانتن ھستم آدمي
. كرد فرزند بھ نقاشي بیش از تحصیل عالقھ مند بود، و پدرش وي را مالمت ميوي را مھندس سازد، ولي 

در پانزدھسالگي، بھ پاریس، سپس بھ رنس، و از آنجا بھ كامبره گریخت و با كشیدن تك چھره از این و آن 
در كامبره، سیاستمداري انگلیسي وي را بھ لندن دعوت، و مھمان خود . ھزینة زندگي را فراھم ساخت

موریس بھ لندن رفت، پولي گرد آورد، بھ خوشگذراني پرداخت، سپس بھ پاریس بازگشت، و بھ نام . دكر
  در پاریس بود و سرشناسان پاریس، ١٧٢١روز الباكاریرا در . یك انگلیسي نقاشي پیشھ ساخت

   

  

  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . دومین ھمسر نقاش: ژان باتیست شاردن

التور دریافت كھ . دادند ، بھ تصاویر مدادي او عالقھ نشان مي»ھا نوكیسھ«یدترین از نایب السلطنھ تا جد
پس از سالھا كوشش و . نقاشي مداد رنگي بیش از نقاشي رنگ روغن با طبع بیقرار وي سازگار است

ناكامي، سرانجام در كشیدن چھرة انسان با مداد رنگي چنان مھارت یافت كھ ھیچ یك از تك چھره سازان 
  .ان نتوانست با او برابري كندزم
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لوور، نقاشاني را كھ با » سالون«اي از نقاشیھاي مداد رنگي خویش در  ، التور با نمایش پاره١٧٣٧در 
جلب توجھ  ١٧۴٠سھ نقاشي مداد رنگي وي در نمایشگاه . كردند ھراسان ساخت رنگ روغن كار مي

شناختھ  ١٧۴١ تك چھرة پرزیدان دو ریو، با رداي سیاه و روپوش سرخ داوران، بھترین اثر نقاشي. كردند
بھ نمایش گذاشت، در نمایشگاه  ١٧۴٢تماشاگران تك چھرة سفیر كبیر تركیة عثماني وي را، كھ در . شد

كردند براي سفارش تصاویر خویش بھ او  بزودي ھمة كساني كھ از رسم روز پیروي مي. احاطھ كردند
كھ سرگرم ساختن  ھنرمند ھنگامي .توان گذشت در اینجا از گفتگوي تاریخي التور با شاه نمي. روي آوردند

خواھید در این فانوس  مي«: تابید و گفت تك چھرة شاه بود، بھ نوري اشاره كرد كھ از ھر سو بھ اطاق مي
: التور بدو گفت» .ام تا كسي مزاحم ما نشود من عامدًا این اطاق را برگزیده«: شاه پاسخ داد» چھ كنم؟

در یك مورد دیگر، التور از اینكھ فرانسھ » .خانة خود نیستیددانستم كھ شما فرمانرواي  سرورم، نمي«
دربارة تصاویر «: شاه زیركانھ پرسید. داراي نیروي دریایي نیرومندي نیست نزد شاه ابراز تأسف كرد

در موقعیت دیگري، . كشید ـ ورنھ دورنماي دریاھاي فرانسھ را با كشتیھاي بسیار مي» گویي؟ ورنھ چھ مي
چھ آسان است مردي «: اي مربوط بھ دولت آگاه نیست، بدو گفت فت كھ دو فن از مسئلھچون التور دریا

  » .چون شما بھ فریبكاران اجازه دھد كھ او را بفریبند

این پذیرش در حكم . پذیرفتند بھ عضویت كامل آكادمي ١٧۴۶التور را، با وجود رك گویي دل آزارش، در 
كردند،  مي، بر اثر فشار نقاشاني كھ با رنگ روغن كار ميآكاد ١٧۵٣ولي در . تأیید استادي وي بود

آقاي التور كار «: ، یك نقاش شكایت كرد١٧۵٣در . تصمیم گرفت از آن پس نقاشي مداد رنگي نپذیرد
اي از كمال رسانده است كھ ممكن است تصاویر رنگ روغن را از نظر  نقاشي مداد رنگي را بھ مرحلھ

پاسخ  خنان طعنھ آمیز، با كشیدن شاھكارھایي بھ ھمان شیوة قبلي بھ آكادميالتور، در برابر س» .بیندازد
  .گفت

لوموان، اودري، و دیگر اعضاي . كرد ژان باتیست پرونو در نقاشي مداد رنگي با وي رقابت مي
 پرونو. اي از او بكشد التور از پرونو خواست تك چھره. پسندیدند آثار پرونو را بیش از آثار وي مي آكادمي

التور دستمزد خوبي بھ او پرداخت، اما سپس تك . این تصویر را كشید و كار او شاھكاري از آب درآمد
با . اي از خود نقاشي كرد كھ یكي از دقیقترین تصاویري است كھ یك نقاش از خود كشیده است چھره

ني كھ این دو تك ھمة كسا. در كنار ھم نھند ١٧۵١شاردن قرار گذاشت تا ھر دو تصویر را در نمایشگاه 
  اي چھره را دیدند تك چھره
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . لویي پانزدھم: موریس كانتن دوالتور

یافت  التور چندان كار داشت كھ تقریبًا مجال نمي. را كھ التور از خود كشیده است بیش از دیگري پسندیدند
  . لبخند پیروزي بر لب دارد التور التور، ھنوز در موزة لوور. اي بپذیرد سفارش تازه

تصویر مدادیي كھ . تصویر مدادي دیگري نیز كھ التور با آن بوشھ را بھ مبارزه خوانده بود در ھمینجاست
: چون از او خواستند كھ معروفترین زن فرانسھ را تصویر كند، پاسخ داد. بھ نمایش گذاشت ١٧۵۵وي در 

التور براي » .روم راي نقاشي كردن از محل كارم بیرون نميلطفًا بھ مادام دو پومپادور بگویید كھ من ب«
اي از مادام دو  سرانجام، بھ خواھش دوستان، تصمیم گرفت تك چھره. كرد ھمیشھ چنین مي بازار گرمي

كھ او سرگرم كار است،از جا تكان نخورد و با كسي سخن  ھنگامي  پومپادور بكشد، بھ این شرط كھ مادام،
مادام دو پومپادور رسید، روپوش كفشھایش را كند، بند كفشھا را گشود، كاله گیس از  چون بھ خانة. نگوید

ناگاه، در گشوده شد و شاه بھ اطاق . سر برداشت، سر را با كالھي از تافتھ پوشاند، و سرگرم كار شد
خندید و از شاه » .مادام، بھ من وعده داده بودید كھ در بستھ خواھد ماند«: التور بر آشفت و گفت. درآمد

اطاعت از فرمان «: التور از دستور شاه سرباز زد و گفت. نقاش خواھش كرد تا بھ كار ادامھ دھد
خواھم كسي مرا از كار باز  نمي… وقتي مادام تنھاست بر خواھم گشت؛ . اعلیحضرت برایم مقدور نیست

  .شاه رفت و مادام دو پومپادور ھمچنان روي صندلي ماند» .دارد

ھاي او معروفترند، تصویري كھ التور كشیده  تك چھرة مادام دو پومپادور، از ھمة تك چھره در میان دو
است از تصویري كھ بوشھ كشیده است عمیقتر، و داراي رنگھایي تیره تر، و از نظر ریزه كاري و 

را، بي  التور مادام دو پومپادور. دستكاري نھایي ناقصتر است، ولي در بیان و تعبیر بر آن برتري دارد
. و دوستدار ھنر، ادب، موسیقي، و فلسفھ نمایش داده است گمان بھ سفارش خود او، بھ صورت حامي
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ماركیز در این تصویر چند ورق نت موسیقي بھ دست گرفتھ است، بر روي صندلي كنار اوگیتاري بھ چشم 
القوانین  ولتر، روح كاریھاي خود او، كرة جغرافیایي، كتاب ھانریاد خورد، بر روي یك میز كنده مي

  .خورد مونتسكیو، و جلد چھارم دایرةالمعارف دیدرو بھ چشم مي

مادام دو پومپادور، با ھمة ولخرجي و اسراف . لیور مزد خواست ۴٨.٠٠٠پس از پایان كار، التور 
خواست این  التور مي. لیور طال فرستاد ٢۴.٠٠٠این مبلغ را گزاف تشخیص داد و براي ھنرمند   خویش،

ول را پس دھد؛ شاردن از او پرسید كھ از ارزش مجموع نقاشیھاي كلیساي جامع نوتردام، كھ شامل پ
شاردن ارزش آنھا را . التور پاسخ داد كھ آگاھي ندارد. شاھكارھاي لوبرن و لوسوئور است، آگاھي دارد

دادن پول خودداري  ھنرمند با شیندن این سخن نظر خود را تغییر داد و از پس. لیور برآورد كرد ۶٠٠.١٢
نمودند، از  گرفت؛ و اگر اعتراض مي التور غالبًا از مشتریان خود متناسب با توانایي آنان مزد مي. كرد

/ ھاي ولتر، روسو، و د ولي ممكن است كھ ھنگام كشیدن تك چھره. ورزید كشیدن تصویرشان خودداري مي
  ورزید و مھر مي» فیلسوفان«بھ  آالمبر بھ توانایي مالي آنان توجھ نكرده باشد، زیرا كھ

   

  

  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . مادام دو پومپادور: موریس كانتن دوالتور

  .بیپرده بھ بیدیني خویش اذعان داشت

التور آیندگان را با سیماي . شاید باال بودن دستمزدش بود كھ بسیاري از مردم را طالب آثار وي ساختھ بود
نگارخانة او قبلة ھمة دوستداران . بسیاري از برجستھ ترین شخصیتھاي روزگار خود آشنا ساختھ است
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ین دلربا، و الكامارگو، رقاصة دو فن جوان و دوف ھاي زیبایي از ملكھ، تك چھره. نقاشي مداد رنگي شده بود
برجستة بالھ، كشید؛ او توانست روسو را دوستداشتني و تندرست تصویر كند؛ یكي از زیباترین تابلوھاي او 

تصویر دوستداشتني دوست نقاشش، ژان . تصویر موریس دو ساكس، قھرمان جنگ و زنبارگي، است
ي كھ از خود كشیده؛ جامة ابریشمین پوشیده، یراق ا در تك چھره. رستو، را با دیدگاني پرفروغ كشیده است

بیني  با وجود رفتار دل آزار، تلون مزاج، و حاالت غیر قابل پیش. بستھ، و كالھگیس بر سر گذاشتھ است
ھاي اشراف، محفل موسیو دو ال پوپلینیر در پاسي، و سالون مادام ژوفرن راه  خود، بھ مجالس خانواده

بردند،  ان زمان، حتي با نقاشان و مجسمھ سازاني كھ بھ موفقیت او رشك ميبا بزرگترین نویسندگ. جست
شاه براي او حقوق مستمر ھنگفتي تعیین كرد و در . چون وانلو، شاردن، گروز، پیگال، و پاژو، دوست بود

  .باھمة نقصھایش، باید مردي دوستداشتني بوده باشد. اي بھ او داد لوور خانھ

اي داشت، مادموازل فل، كھ با  معشوقھ. ود، بھ اندازة بوشھ بھ ھرزگي آلوده نشدبا آنكھ زناشویي نكرده ب
این زن با بیمھري خویش گریم را آزرده . آوازش موجب موفقیت اپراي غیبگوي دھكده، اثر روسو، شد

ھنرمند مھر وي را چنان بھ دل گرفتھ بود كھ حتي در . ساخت، ولي خویشتن را با ھمة دل بھ التور سپرد
وقتي كھ پیري نرمش انگشتان وي را گرفت و چشمانش را . نوشید شتاد سالگي جام خود را بھ یاد او ميھ

براي سالھایي كھ در اوج نبوغ و ھنر بود، . كم نور و ضعیف كرد، دلبستگي بھ او تسلي بخش دلش بود
از نبوغش زندگي التور بیش .تاوان گزافي پرداخت ـ كشیدن بار خفت زوال و انحطاط در سالھاي دراز 

  .گفتند بشنود كرد و مجبور شد خرده گیریھاي منتقداني را كھ از او ھمچون یك مرده سخن مي

اندكي قبل از ھشتاد سالگي، لوور را ترك گفت تا در اوتوي، كھ ھواي آزادتري داشت، مسكن گزیند؛ و 
ھا، و با تحسین و ھلھلة مردم سن ـ كانتن با شلیك توپ، صداي ناقوس كلیسا. سرانجام بھ زادگاھش بازگشت

التور چھار سال دیگر در این شھر آرام زندگي كرد، اندیشة متكبر و . از فرزند گریزپاي خود استقبال كرد
اي فلسفة وحدت  مغرورش رنگ باخت، و جاي خود را بھ جنوني مالیم و بي آزار سپرد؛ او از گونھ

دید؛ التور یك  ، و امیدوارانھ خواب انقالب ميكرد گفت، خدا و خورشید را ستایش مي وجودي سخن مي
بوسید، چشم  سال قبل از فرا رسیدن انقالب فرانسھ، در حالي كھ دست مستخدمانش را در دم آخر مي

  فصل دھم

  

  بازي اندیشھ

I  - ھنرھاي كالمي  

. المللي شده بود زبان فرانسوي اكنون زبان دوم تحصیلكردگان اروپا و رسانة پذیرفتھ در سیاست بین
گفت؛ گیبن نخستین كتابش را بھ زبان  فردریك كبیر با ھمھ كس، جز سپاھیانش، بھ زبان فرانسوي سخن مي

وم را نیز بھ ھمین فرانسوي نوشت و چندي بھ این اندیشھ رفت كھ تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري ر
براي كساني كھ بھترین گفتار را دربارة سبب جھانگیر شدن » برلین آكادمي«، ١٧٨۴در . زبان بنویسد

. ھایي تعیین كرد، و نشریات خود را نیز بھ زبان فرانسوي انتشار داد زبان فرانسوي بنویسند جایزه
برتري سیاسي فرانسھ در روزگار لویي : توان برشمرد موجبات اصلي رواج زبان فرانسوي را این سان مي

چھاردھم؛ اشاعة این زبان بھ دست سپاھیان فرانسوي در ھلند، آلمان، اتریش، و اسپانیا؛ برتري بي چون و 
چراي ادبیات فرانسھ در بر اروپا؛ محبوبیت جامعة پاریس كھ ھمة مردم اروپا آن را مدرسة نھایي 

پذیرتري براي بازرگاناني بین المللي  تر و انعطاف تن زبان زندهشمردند؛ تمایل بھ یاف برگزیدگان خویش مي
. »فرانسھ آكادمي«بھ جاي زبان التیني؛ و تنزیھ و یكسانسازي زبان فرانسوي با نشر یك فرھنگ بھ ھمت 

pymansetareh@yahoo.com



كشورھاي دیگر بھ چنین دقت و تنوع، بھ چنین لطف و زیبایي عبارات، و بھ  ھیچ یك از زبانھاي بومي
نثر فرانسھ سرراستي سادة : این پیروزي تلفاتي نیز داشت. روشني سبك نایل نایل نشده بودچنین ظرافت و 

. مونتني و سرزندگي خشن و نیرومند را بلھ را قرباني كرد؛ شعر فرانسھ در زندان قواعد بوالو فرو پژمرد
گرایي  شكل بھ عضویت آن انتخاب شد و بیدارش ساخت، بھ ١٧۴۶، تا زماني كھ دوكلو در  خود آكادمي

  . كارانھ فرو غلتیده بود روي احتیاط خوابزده و میانھ

ھاي فرانسھ را  آزادي نسبي اندیشھ و گفتار در دوران نیابت سلطنت، نویسندگان و ناشران و كتابخانھ
شد، ھمھ جا در كمین  ناشران و كتابفروشان، با آنكھ با گذشت قرن كارشان دچار ركود مي. افزایش داد

  تنھا . بودند مردم نشستھ

ھاي سیار بودند، و بسیاري  بسیاري از شھرھاي فرانسھ اكنون داراي كتابخانھ. تقریبًا ھمگي تنگدست بودند
اي بود  كمتر نویسنده. شدند ھایي داشتند كھ مردم با پرداخت چھل سو بھ آنھا آبونھ مي ھا قرائتخانھ از كتابخانھ

ناچار بود، گذشتھ از نویسندگي، بھ كار دیگري نیز اشتغال  نویسنده. كھ بتواند با نویسندگي زندگي كند
قلیلي از نویسندگان . كرد منشي دفترخانھ بود، و روسو نت موسیقي استنساخ مي) پدر(ورزد؛ كربیون 

ال وي را » سیستم«توانستند نوشتة خود را بھ بھاي مناسب بفروشند؛ ماریوو، كھ ورشكستگي  مشھور مي
ھا و زندگي ماریان زندگي خود را سر و سامان داد؛ و روسو، كھ  با فروش نمایشنامھ از ھستي انداختھ بود،

این . بود» پروانة شاھي نشر«تنھا حق تألیف موجود . لیور فروخت ۵٠٠٠ھمیشھ تنگدست بود، امیل را بھ 
ن در خارج ھاي آنا داشت، ولي از چاپ دزدانة نوشتھ پروانھ ناشران را از دزدیدن آثار نویسندگان باز مي

دادند كھ بھ تشخیص بازرسان دولت حاوي  این پروانھ را تنھا بھ كتابھایي مي. كرد از كشور جلوگیري نمي
نویسندگان مخالف دولت و كلیسا تنھا با نھفتن مطالب خویش . مطالبي زیانبخش براي دولت و كلیسا نبودند

اي بھ آنان داده  و ھرگاه پروانھ. نھ بگیرندتوانستند براي كتابھاي خود پروا در لفاف عبارات فریبنده مي
شد، كتابھاي خود را در آمستردام، الھھ، ژنو و یا دیگر شھرھاي اروپا بھ زبان فرانسوي چاپ  نمي
  .آوردند كردند و پنھاني بھ فرانسھ مي مي

 گسترش طبقة متوسط، توسعة آموزش، و تمركز اندیشھ در پاریس موجب پیدایي مشتاقان و گروھي ا ز
ناتواني دولت در روزگار لویي پانزدھم و سستي معتقدات . دادند نویسندگان شد كھ بھ این تقاضا پاسخ مي

اشراف، كھ ھم از شاه ناتوان و ھم . دیني، مردم فرانسھ را بھ بحثھاي سیاسي و دیني عالقھ مند ساختھ بود
مخالفان دولت و باورھاي دیني تمایل  كرد بیزار بودند، بھ شنیدن سخنان از كلیسایي كھ از او پشتیباني مي

دادند؛ فرا دستان طبقة متوسط، بھ امید آنكھ این سخنان اوضاع را دگرگون سازد و آنان را با  نشان مي
  .كردند اشراف برابر نماید، از سخنان مخالفان دولت و كلیسا استقبال مي

بود كھ مانند آن را قبل و پس از قرن در این حال و ھواي تازه، نفوذ و قدرت نویسندگان بھ جایي رسیده 
صرافاني چون پوپلینیر از . نویسندگان بھ یاري شیوایي خود بھ سالونھا راه یافتھ بودند. ھجدھم بھ یاد نداریم

توانگر  نویسندگان، با آنكھ مردمي. دادند كردند و گاه گاه آنان را در خانة خود مسكن مي آنان پذیرایي مي
، »خطة قدرت اندیشمندان«: گفت ١٧۵١دو كلو در . در فرانسھ بھ ھم رسانده بودند نبودند، نفوذ و قدرتي

توانند فرمان دھند، ولي اندیشمندان  زورمندان مي. بي آنكھ دیده شود، از ھمة امپراطوریھا پھناورتر است
  ».كردسرانجام ھر گونھ استبدادي را سركوب خواھد … زیرا در دراز مدت، افكار مردم. كنند حكومت مي

  .)در رھبري افكار مردم بھ یاري زر و زور ھنوز استاد نشده بودند ١٧۵١دولتھا در (

  دیني، و بھ انگیزة  ھاي جزمي  نویسندگان فرانسھ در پناه آزادي ناشي از سستي اندیشھ

بازار مطبوعات پدید آورده بود، با نوشتن نامھ، رسالھ، جزوه، خاطره، تاریخ،  شور و ھیجاني كھ گرمي
رمان، نمایشنامھ، شعر، االھیات، فلسفھ، و ھرزه نگاري سد سانسور مطبوعات را در ھم شكستند و اندیشھ 

. اي سراسر جھان، را دگرگون ساختند و ایمان مردم فرانسھ و سازمانھاي سیاسي این كشور، و تا اندازه
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یف، و با چنین لودگي تند و ادبیات جھان پیش از آن ھرگز با چنین شوخیھاي زیركانھ، با چنین ھزلھاي لط
ھاي تند و زھرآگیني كھ بیشتر بدون نام و نشان نویسنده بھ دست مردم  نوشتھ. درشت درھم نیامیختھ بود

  .ھاي قدرت دولت و كلیسا را متزلزل ساختند رسیدند پایھ مي

ھا آگاه رسانیدند، تا دیگران ھم از مضمون آن ھاي خصوصي خود را بھ چاپ مي مردم اكنون حتي نامھ
كردند، بھ امید آنكھ پیش چشمان  ھایشان را تجدیدنظر، بازنویسي، و ویرایش مي مردان و زنان نامھ. شوند

ھا در زمرة آثار  اي از این نامھ بیش از دو تن جلوه كنند؛ و گاه گاه چنان در این كار موفقیت یافتند كھ پاره
ھمان خصوصیتي كھ در میان دوستان معمول است، با  ھا، با ادبي فرانسھ جاي گرفتند؛ نویسندگان این نامھ

گفتند و ھمانند سخناني كھ بر سر میز  دوستان و دشمنان خویش از مسائل سیاسي، ادبي، و ھنري سخن مي
ھا صرفًا بھ مسائل مبتذلي چون خبرھاي  این نامھ. گشتند سرزنده و پرروح بودند سالونھا رد و بدل مي

. در بسیاري از موارد مباحثاتي در باب سیاست، ادبیات، و یا ھنر بودندپرداختند، بلكھ  خصوصي نمي
زدند و ساختن آنھا  كھ از قوافي موج مي –» شعر اجتماعي« –ھاي خود را بھ شعر  گاھي نیز، مردم نامھ

و صمیمیت  در زبان فرانسوي بسیار آسان است، و بھ امید برانگخیتن ستایش خواننده سرشار از گرمي
ھاي شاعرانھ، كھ از مخزن پایان ناپذیر ھوش سرشار و ھنر زودیاب  ولتر با نوشتن نامھ. نوشتند يبودند، م

  .ساخت جوشیدند، دوستان خود را خوشنود مي او مي

ھاي بوسوئھ خستھ  عصر وعظ و خطابھ بھ سر آمده بود، زیرا فرانسویان، حتي در قرن ھجدھم از خطابھ
ھنوز بازار نوشتن خاطرات گرم بود، زیرا . ب فرانسھ بازگشتشده بودند؛ این عصر ھمراه با انقال

. كشیدند خصوصي، مردم را با خود مي  ھاي ، مانند نامھ-ھایي براي آیندگان بودند كھ نامھ –خاطرات 
بھ چاپ ) ١٧۵۵(در گذشتھ بود، در پایان ھمین دوره  ١٧۵٠ھاي بارون دوستال دولونھ، كھ در  تذكره

گریم نثر این زن را . زنده ساخت» شب نشینیھاي سو«از دوران نیابت سلطنت و  رسید و خاطرات وي را
  . در شیوایي تنھا با نثر ولتر برابر دانستھ است

II - تئاتر  

  بھ مارمونتل  ١٧۴۵ولتر در . تئاتر با اھمیتي كھ در زندگي پاریسیان یافتھ بود سالونھا را پشت سر نھاد

تواند انسان را ھم توانگر سازد و ھم بلند  یك نمایشنامة موفق مي. دیك روز افتخار و ثروت بھ دست آور
ھایشان تئاترھاي خصوصي  تئاترھاي خوب در والیات فرانسھ بسیار بودند، توانگران در خانھ» .آوازه

ولي در پاریس بود كھ . كردند برپا كرده بودند، و در ورساي در حضور شاه و درباریان تئاتر اجرا مي
 - با آنكھ بھترین آثار نمایشي توسط كمدي فرانسز در تئاتر. آورد و التھابي در مردم پدید مينمایش شور 

  .آوردند كمیك روي مي -ایتالین و اپرا/ شدند، اما بیشتر مردم پاریس بھ تئاتر دز فرانسھ اجرا مي

ند ردیف صندلي ھمة این تاالرھاي نمایش، و در آن میان اپراي پالھ روایال، بناھاي جاداري با لژ و چ
تماشاگران كم پول در محل گود جلو ردیف صندلیھا، كھ ما آنجا را بخطا . براي اقلیت توانگر بودند

ایستادند؛ تا پس از انقالب فرانسھ، براي آنان در تئاترھا صندلي در نظر گرفتھ  خوانیم، برپا مي اركسترا مي
، كھ پول اضافي پرداختھ بودند، در لژھاي خود نزدیك بھ صدوپنجاه توانگر خودنما، یا عاشق نمایش. نشد

ولتر این رسم را مزاحم بازیگران و مانع دید تماشاگران . كردند سو صحنة نمایش را محاصره مي از سھ
آنچھ الزمة . بیشتر اجراھاي ما را چون سخنراني طوالني ساختھ است] وضع[این «: گفت دانست و مي مي

پرسید كھ چگونھ در  مي» .ت، یا اگر از میان نرفتھ، مھمل شده استعمل تئاتري است از میان رفتھ اس
اي چون سخنراني بروتوس و سپس آنتونیوس را براي مردم رم پس از  تواند صحنھ چنین مكاني بازیگر مي

تواند از میان این  بیچارة نمایشنامة ھملت چگونھ مي» روح«كشتھ شدن یولیوس قیصر ساختھ نمایش دھد؟ 
سخنان . ھاي شكسپیر را در این وضع نمایش داد توان یكي از نمایشنامھ بگذرد؟ بسختي ميمردم متشخص 
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تماشاگران را از گرد  ١٧۵٩ولتر، كھ دیدرو و دیگران ھم آنھا را تكرار كردند، سرانجام كارگر افتاد و در 
  .صحنة نمایش كنار راندند

بازیگران اكنون در . موفقیت بھ دست آوردتالش ولتر براي اعتالي مقام بازیگر در نزد اھل دین كمتر 
ھاي خود را بھ روي آنان گشوده بودند؛ و در موارد  اشراف درھاي خانھ. جامعھ قدر و حرمتي یافتھ بودند

دانست، بازیگران  ولي كلیسا ھنوز تئاتر را مدرسة رسوایي مي. دادند بسیار، آنان بھ فرمان شاه نمایش مي
تحریم  -كھ شامل ھمة گورستانھاي پاریس بود - نان را در زمینھاي تقدیس شدهكرد؛ و تدفین آ را تكفیر مي

  :خواند ولتر این عمل كلیسا را با روش شاه و اشراف ناسازگار مي. كرده بود

دھد كھ ھمھ شب  راند؛ شاه بھ آنان فرمان مي دھد، و كلیسا آنان را از خود مي شاه بھ بازیگران مزد مي
ھرگاه از دادن نمایش خودداري كنند، زنداني . كند ان را از رفتن بھ صحنھ منع ميو كلیسا آن. نمایش دھند
را، چون دست بھ اعتصاب زدند، بھ زندان » تئاتر اعلیحضرت«ھمانگونھ كھ بازیگران [خواھند شد 

ما بخرسندي با آنان زیست . افكنند بھ گندابروھا مي] پس از مرگ[اگر نمایش دھند، آنان را ]. افكندند
نشانیم، ولي درھاي  آنان را بھ گرد سفرة خویش مي. خواھیم با آنان بھ گور سپرده شویم كنیم، ولي نمي يم

  . بندیم گورستان را بھ رویشان مي

زندگي و مرگ آدرین لوكوورور، بزرگترین بانوي بازیگر این روزگار، نمودار رفتار ناسازگار جامعھ با 
چون در نزدیكي . زاده شد و در دھسالگي بھ پاریس رفت در رنس ١۶٩٢آدرین در . ھنرپیشگان است

زد و، پس از بازگشت بھ خانھ، حركات بازیگران را تقلید  زیست، غالبًا بھ تئاتر سر مي فرانسھ مي -تئاتر
ھاي خصوصي  در چھاردھسالگي گروھي از جوانان عالقھ مند بھ تئاتر را گرد آورد و در صحنھ. كرد مي

لوگران بازیگر وي را تعلیم داد و در گروه ھنرپیشگاني كھ در ستراسبورگ نمایش  .بھ ھنرنمایي پرداخت
آدرین، مانند مولیر، سالھا در ایاالت فرانسھ در نقشھاي گوناگون . دادند جایي براي او دست و پا كرد مي

زناشویي  بازي كرد و بي گمان بھ مردان گوناگون دل باخت؛ دو تن از آنان وي را حاملھ رھا كردند و از
. با او سر باز زدند؛ در ھجده سالگي دختري زایید و در بیست و چھار سالگي دختري دیگر بھ جھان آورد

ولتر جوان در اینجا بدو برخورد و صمیمیت و نزدیكي آنان از سرحد . ، بھ پاریس بازگشت١٧١۵در 
رة نوجواني و آرمان او بود، فرانسھ، كھ پاتوق دو –ترین بازیگر تئاتر  ، برجستھ١٧١٧در . دوستي گذشت

  .شد

تنومند و بیتناسب بود؛ ولي . اي از زیبایي نداشت آدرین، چون بسیاري از زنان بازیگر نامدار، چندان بھره
اي پرجنبش و نجیب داشت؛ ھر  آداب و رفتاري دلپسند، آوایي موزون و دلنشین، دیدگان سیاه نافذ، و چھره

ز سخن گفتن بھ شكل خطابھ، كھ در تئاترھاي فرانسھ سنت شده بود، ا. كرد حركت او شخصیتي را بیان مي
و از دیرباز در تئاترھاي مستطیل شكل نخستین معمول بود دوري جست و رفتار و گفتار طبیعي پیش 

گرفت؛ مگر در مورد تلفظ دقیق و رسایي بیش از اندازة صدا، كھ الزم بود كلمات وي را بھ گوش 
. انقالبي در جھان ھنر تئاتر پدید آورد. كرد در چند سالي كھ بر صحنھ ھنرنمایي مي. دورترین بیننده برساند

اي مرھون احساسات و توانایي وي در انتقال و اظھار عشق و محبت،  پیروزي او در جھان تئاتر تا اندازه
گران او در فن دشوار ابراز احساسات بھ ھنگام شنیدن اظھارات دیگران بر بازی. و درد و اندوه بود

  .روزگار خویش پیشي جست

/ شار او گوستن دو فریول، كنت د. دادند ستودند و جوانان با دیدن وي دین و دل از كف مي پیران اور ا مي
ولتر شد، مھر آدرین را چنان بھ دل گرفت كھ مادرش را ھراسان » فرشتة«آرژانتال جوان، كھ پیشكار و 

ین بازیگر زناشویي كند، سوگند خورد كھ وي را بھ مستعمرات مادر از بیم آنكھ مبادا فرزندش با ا. ساخت
و وعده داد كھ ) ١٧٢١مارس  ٢٢(آدرین چون این را شنید، بھ مادام دو فریول نامھ نوشت . خواھد فرستاد

  :جوان را از خود دلسرد كند
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نكنید كھ او را بھ اما تھدید . اگر بخواھید، دیگر او را نخواھم دید. آنچھ شما بخواھید برایش خواھم نوشت
تواند براي كشورش سودمند باشد و از معاشرت دوستانش خشنود شود؛  او مي. آن سر جھان خواھید فرستاد

او مایة خرسندي و سربلندي شما خواھد بود، استعدادھایش را پرورش دھید و بگذارید فضایل خود را 
  .بروز دھد

در ھشتاد و پنج سالگي، . پاریس برگزیده شد آرژانتال بھ عضویت شوراي پارلمان/ گفت؛ د راست مي
  .گشت، براي نخستین بار بھ این نامھ برخورد ھاي مادرش مي كھ در میان نامھ ھنگامي

تماشاگران مرد جواني را دیده بودند كھ ھرگاه . را چشید آدرین نیز طعم شادي و اندوه، و عشق و ناكامي
. این جوان ھمان شاھزاده موریس دوساكس بود. آمد يكرد، بھ تئاتر م آدرین در صحنة نمایش بازي مي

كسب نكرده بود، ولي چنان خوبرو و برازنده بود كھ چون بھ آدرین وعدة  موریس ھنوز افتخارات نظامي
عشق ابدي داد، آدرین عشق او را پذیرفت و وي را ھمان قھرماني دانست كھ سالھا چشم بھ راھش بوده 

آدرین وي را بھ دلداري .) پندارند كھ ھرگز نخواھند مرد دھند مي دي ميمردان وقتي وعدة عشق اب. (است
مردم پاریس، با توجھ بھ صمیمیت و وفاداري این دو دلداده، چندي آنان را بھ ). ١٧٢١(خویش برگزید 

ولي سرباز جوان در آرزوي شاھي بود؛ دیدیم كھ سرانجام در . كردند قمریھاي دلباختة الفونتن تشبیھ مي
  .از ھزینة این سودا اندوختة آدرین بود دیھیم شاھي بھ كورالند رفت، و نیمي سوداي

در غیاب او، آدرین سالوني تأسیس كرد و با پذیرایي از مردان و زنان سرشناس پاریس خویشتن رادلداري 
. ھاي مولیر آشنا، ویكي از روشنفكرترین زنان فرانسھ شد در این ضمن، با ذوق راسین و اندیشھ. داد

ستودند، و  ھاي وي را مي دوستانش ستایندگان اتفاقي نبودند، بلكھ زنان و مرداني بودند كھ اكنون اندیشھ
گروھي از . یافتند آرژانتال، و كنتل دوكلوس پیوستھ در مھمانیھاي شام او حضور مي/ مرداني چون ولتر، د

  .شدند دمان ميزنان سرشناس پاریس نیز از پیوستن بھ آن جمع پرجوش و نشاط انگیز شا

دوري از پاریس دلبستگي وي را بھ . بھ پاریس بازگشت ١٧٢٨سرباز ماجراجوي شكست خورده در 
آدرین كاھش داده بود؛ دریافت آدرین اكنون زني سي و شش سالھ است، و چھار سال از او بزرگتر؛ و 

آنان، لویز دولورن، یكي از . زنان توانگر بسیاري آماده بودند خویشتن را بھ آغوش موریس بسپارند
دوشس دو بویون، نوة دختري قھرمان ملي لھستان، یان سوبیسكي، بود و مانند خود موریس از خاندان 

كرد، این زن را دید كھ در لژ خود موریس را با  فرانسھ بازي مي -كھ در تئاتر آدرین ھنگامي. شاھي بود
  :از فدر راسین خواند گستاخي بھ رخ دیگران كشیده است، و بي اختیار این شعر را

  من از آن زنان گستاخ نیستم،

  از آن زناني كھ بھ ھنگام جنایت آرامش را حفظ كرده،

  اند چھ نقابي بر چھره زنند كھ از شرمساري بر نیفروزند؟ و آموختھ

، سیمئون بوره، آبھ و مینیاتورساز، بھ آدرین گفت كھ گماشتگان نقابدار یكي از زنان در ١٧٢٩در ژوئیة 
آدرین . لیور پاداش بگیرد ۶۶٠٠بدو بخوراند و بھ پاس آن  باري بدو پیشنھاد كرده اند كھ قرصھاي سمي

آبھ ھمین داستان را تكرار . دپلیس آبھ را گرفت و بھ دقت بازجویي كر. سخنان آبھ را بھ پلیس گزارش داد
  اي بھ فرمانده پلیس نوشت و  آدرین نامھ. كرد

  :آبھ را خواستار گشت

. وسخنان او را ھمواره ھوشمندانھ یافتھ ام. با او گفتگو كرده، و وادارش ساختھ ام بتفصیل با من سخن گوید
انگي این سخنان را بر زبان رانده نھ، مایلم او از روي دیو. خواھم سخنان او راست باشد گمان مبرید كھ مي
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ولي ھرگاه او بیگناه باشد، تصدیق كنید، ! آه، از خدا خواستارم كھ از گناه او بگذرد و او را ببخشاید. باشد
بھ پیشھ و تبارم ننگرید، . این ابھام برایم ناگوار است. توانم بھ سرنوشت او بي اعتنا باشم سرورم، كھ نمي

  .گوید خلوص و پاكي با شما سخن ميبھ روح من بنگرید كھ با 

آبھ حتي پس از رھایي خود از زندان، كھ . كرد ولي دوك دو بویون براي ادامة بازداشت آبھ پافشاري مي
دانیم كھ داستان او تا چھ اندازه راست  ھنوز نمي. چند ماه بعد اتفاق افتاد، ھمچنان این داستان را تكرار كرد

  .بوده است

بھ كار . ، مادموازل آدرین لوكوورور دچار اسھال شد، و بیماري او ھر روز شدت یافت١٧٣٠در فوریة 
مارس، با آخرین نیرویي كھ  ١۵در . نمایش ادامھ داد، ولي شبي در اوایل مارس بر صحنھ از ھوش رفت

. و خون استفراغ كرد دو روز بعد، بستري شد. در او مانده بود، نقش یوكاستھ را در اودیپ ولتر بازي كرد
آرژانتال در این لحظات دردناك و خفتبار بر / مارشال دو ساكس دیگر بھ دیدنش نرفت؛ تنھا ولتر و د

  .سپردمارس در آغوش ولتر جان  ٢٠آدرین در . بالینش حضور یافتند

درین آیینھاي نھایي كلیسا را بھ جا نیاورده بود، قانون كلیسایي اجازه نداد وي را در گورستاني چون آ
دوستي، دور از انظار، ھمراه دو مشعلدار پیكر بیجان وي را با درشكة . تقدیس شده بھ خاك سپارند

در . (، بھ خاك سپرداي بیرون برد و در كنار رودسن، در جایي كھ بعدھا خیابان بورگوني خوانده شد كرایھ
.) ، ان اولد فیلد، بازیگر انگلیسي، را با تشریفاتي پرشكوه در دیر وستمینستر بھ خاك سپردند١٧٣٠ھمان 

سرود، این تدفین خفت آور را با خشم و تندي  ١٧٣٠ولتر در شعر مرگ مادموازل لوكوورور كھ در 
  :نكوھش كرد

  سوزند، ھمة دلھا از درد جانكاه من مي

  شنوم، نالة ھنرھا را مي از ھر سو

  »!مرد ملپومن«: كھ گریان بانگ برداشتھ اند

  شما اي افراد نسل آینده،

  كنند، چھ خواھید گفت؟ ھنگامي كھ بدانید مردمان سنگدل چھ توھینھا بھ این ھنرھاي متروك مي

زیست، معابد و محرابھا برایش  مي] باستان[كنند كھ اگر در یونان  ان كسي را از كفن و دفن محروم ميآن
  .ساختند مي

  ام كھ غالم او بودند، من آناني را دیده

  .گشتند و پروانھ وار بھ گرد شمع وجودش مي

  !ولي این زن ھمینكھ مرد، جاني شد

  او جھاني را مسحور كرد،

  !دھید و را كیفر ميو شما از ھمین روي ا

  از این پس مقدس خواھد بود،) رودسن(نھ، این كرانھ 
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  زیرا خاكستر تو را دربر دارد،

  و این گور غم انگیز براي ما معبدي تازه است،

  كھ سرودھاي ما آن را محترم،

  !و حضور روح تو آن را مقدس خواھد داشت

رقباي متعددي داشت كھ پروسپر ژولیو دو وي . البتھ ولتر بزرگترین نمایشنامھ نویس این دوره بود
 ١٧١١تا  ١٧٠۵كربیون از . بایست سالھا پیش مرده باشد، از آن جملھ بود كربیون، بازماندة پیري كھ مي

و ) ١٧١۴(ھایي نوشت كھ مردم از آنھا استقبال كردند؛ پس از آنكھ دو نمایشنامة خشیارشا  نمایشنامھ
موجھ شدند، پذیرفت نبوغ ھنریش رو بھ زوال گراییده است؛ از مسلم  وي باناكامي) ١٧١٧(سمیرامیس 

نویسندگي كناره گرفت، گرفتار فقر و تنگدستي گردید، و در اطاق زیر شیرواني خویشتن را با ده سگ، 
، مادام دو پومپادور، با تعیین حقوق مستمر، وي را از ١٧۴۵در . پانزده گربھ، و چند كالغ سیاه تسلي داد

كربیون . چاپخانة دولتي نیز بھ دستور مادام دو پومپادور ھمة آثار كربیون را چاپ كرد. داد تنگدستي نجات
مادام دو پومپادور چون بیمار بود، در روي تختخوابش او را . براي سپاسگزاري از مادام بھ ورساي رفت

ویي پانزدھم بھ اي كھ كربیون براي بوسیدن دست معشوقة شاه خم شده بود، ل در لحظھ. بھ حضور پذیرفت
شاه ما را غافلگیر . خانم آبرویم ریخت«: پیرمرد، كھ سنش از ھفتاد گذشتھ بود، فریاد برآورد. اطاق درآمد
اش دربارة كاتیلینا،  شاه این شوخي را پسندید، و چون پومپادور كربیون را بھ تكمیل نمایشنامھ» .كرده است

  .یوستاش پ تشویق كرد، شاه نیز در این نظر بھ معشوقھ

كربیون ) ١٧۵٨(شاه و درباریان در شب اول اجراي كاتیلینا بھ تئاتر رفتند و نمایشنامھ را تحسین كردند 
ھشت سال . ، در ھشتاد سالگي ، آخرین نمایشنامھ اش را نوشت١٧۵۴در . بار دیگر توانگر و نامدار شد

  .ردھایش بخوشي سپري ك دیگر زنده ماند و زندگي را در كنار سگان و گربھ

و فراموشي سر درآورده بود، ولتر را  نویس، كھ پس از سالھا از جھان گمنامي زنده شدن این نمایشنامھ
او اكنون در صحنة كمدي نیز بھ رقیب متلون و پرجوش و خروشي بھ نام پیركارلھ دو . ناخشنود ساخت

اش در برابر آینھ  لھگریھاي معشوقة ھفدھسا ماریوو با دیدن عشوه. شامبلن دو ماریوو برخورده بود
اي بیش بھ شور نیاورد، زیرا پدرش مدیر توانگر ضرابخانة  این منظره او را لحظھ. نویس گشت ھجونامھ

ولي او بھ خاطر عشق زناشویي كرد و با . ریوم بود و دختران جوان بسیاري بھ آرزوي ھمسري او بودند
بھ سالون مادام دو تانسن پیوست . گفتي ساختبرگزیدن یك زناشویي توأم با آرامش مردم پاریس را دچار ش

  و 

  .خورند ھاي او بھ چشم مي رقیق، و عبارات متیني آموخت كھ در نمایشنامھ

دوازده شب متوالي با موفقیت بسیار در  ١٧٢٠نخستین نمایشنامة او آرلكن، صیقل خوردة عشق بود كھ در 
اش دریافت  ھ از پولي كھ بابت اجراي نمایشنامھك شامبلن درست ھنگامي. ایتالین نمایش داده شد/تئاتر دز

گویند با  مي. كرد، بیشتر دارایي خود را با ورشكستگي بانك ال از دست داد نموده بود امرار معاش مي
ھاي زیركانھ پاریسیان را سرگرم  نوشتن كمدیھاي بسیاري كھ با شوخیھاي ظریف و طرحھا و توطئھ

  . ن بخشیدساختند وضع مالي خود را سروساما مي

در این نمایشنامھ مردي با نوكرش براي آزمایش وفاداري . معروفترین آنھا بازي عشق و تصادف نام دارد
كنند و رفتار یكدیگر را  ھاشان را معاوضھ مي نامزدان ھنوز ندیدة خود، كھ یك بانو و كلفت اوست، جامھ

ستھ اند؛ و نمایشنامھ با یك سلسلھ اتفاقات، كھ كنند، غافل از آنكھ آنان نیز ھمین حیلھ را بھ كار ب تقلید مي
زنان پاریس بیش از مردان از پیچیدگیھا، تداخلھاي . رود پوچ و عبث است، پیش مي دزدیمونامانند دستمال 
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در جھان تئاتر نیز، چون كاخ ورساي، . بردند ھا لذت مي امھعشقي، و نیز احساسات لطیف این نمایشن
كردند و نفوذ كالم داشتند؛ و تجزیھ و تحلیل احساسات  سالونھا، و آثار واتو وبوشھ، اكنون زنان حكومت مي

كمدیھاي مردانة مولیر از برابر كمدیھاي زنانھ كنار . جانشین مسائل سیاسي و تھورات جنگي شده بود
، و ساردو بھ این گونھ )پسر(ھاي فرانسھ را تا زمان سكریب، دوما  صحنھ) استثناي بومارشھ بھ(كشیدند و 

  .كمدیھا سپردند

III – رمان فرانسوي  

، وي نخستین بخش رمان خود، زندگي ١٧٣١در . ھمین ماریوو در فرانسھ شكل و تركیبي نو بھ رمان داد
ن استقبال كردند؛ بھ دنبال آن، یازده بخش دیگر مردم پاریس از این داستا. ماریان، را بھ چاپ رساند

زنده ماند، داستان را بھ پایان نرساند، زیرا منظور  ١٧۶٣ولي با آنكھ تا . انتشار داد ١٧۴١داستان را تا 
سرآغاز رمان بسیار دلكش . بود، نھ داستانسرایي - بویژه زنان دلباختھ - اصلي او تحلیل خوي و سیرت زنان

اندازند و ھمة سرنشینان آن را، جز دختري بھ نام ماریان،  اھزنان دلیجاني را بھ دام مياي از ر دستھ. است
قھرمان داستان و نویسندة . كند ماند و در سالھاي پیري این داستان را نقل مي ماریان زنده مي. كشند مي

را با احتیاط بھ  راوي دستنویس داستان. شناسانند فرضي آن تا پایان داستان خویشتن را بھ خواننده نمي
خواھم جز تو  اي ھرگز نگویي من كیستم؛ مي فراموش مكن كھ وعده داده«: گوید سپارد و مي دوستي مي

  » .كسي مرا نشناسد

شوند، بورژواي نیكدلي  چون پدر و مادر ماریان، در میان سرنشینان دلیجان، بھ دست دزدان كشتھ مي
شود، و با زیبایي  ماریان در یك كتابفروشي فروشنده مي. كند دھد و بزرگ مي ماریان را پرورش مي

دو كلیمال براي او ھدایایي كوچك و كم ارزش و سپس ھدایایي . رباید دلفریبش از موسیو دو كلیمال دل مي
دختر درخواست وي را رد . خواھد كھ خویشتن را بدو تسلیم كند آورد؛ و سرانجام از او مي گرانبھا مي

، ھدایاي وي را برایش پس - دھد كھ ماریوو با فھم دقیقي شرح مي –ید و دودلي بسیار كند و پس از ترد مي
فرستد این نیز ناگفتھ نماند كھ ماریان در این ھنگام بھ موسیو دو والویل، برادر زادة كلیمال،  مي

صفحھ ماریان را  ١٠٠٠والویل در طول . دو والویل از عمویش جوانتر و كم پولتر است. خورد برمي
داستان در اینجا پایان . سازد دارد و خویشتن را با دختري دیگر سرگرم مي معطل و بالتكلیف نگاه مي

  .یابد مي

، )١٧٨٢(ترین رمان روانشناختي فرانسة قرن ھجدھم است؛ تنھا روابط خطرناك  زندگي ماریان برجستھ
مادام دو الفایت را ) ١۶٧٨(نم كلو رمان ماریو و شاھزاده خا. كند نوشتة شودرلو دوالكلو، با آن برابري مي

ھا و  رسد، ولي در تحلیل و موشكافي انگیزه آورد كھ در رقت احساسات و زیبایي سبك بدان نمي بھ یاد مي
قھرمان این داستان زني است كھ چون شخصیت پمال، اثر . احساسات قھرمانانش بر آن برتري دارد

داند كھ زنان  وي مي. اما تنھا بھ خاطر بازار گرمي - كند ریچاردسن، عفت و پاكدامني خود را حفظ مي
. براي بھ چنگ آوردن مردان پرھوس، و برخورداري از حمایت آنان، ارزشي زودگذر و ناپایدار دارند

ریچاردسن ھفت سال پس از انتشار زندگي ماریان، . این اثر موشكافتر و ظریفتر از اثر ریچاردسن است
؛ و دور نیست كھ با الھام گرفتن از آن، این داستان را نوشتھ باشد؛ )١٧۴٠(نگارش پمال را آغاز كرد 

  .روسو نیز ھنگام نگارش ھلوئیز جدید از كالریساي ریچاردسن الھام گرفتھ است

اندیشة خویش ) پسر(نمود؛ ولي كربیون  ماریو و اخالقیات سخت و احتیاط آمیز طبقة متوسط را منعكس مي
» كربیون شاد«كلود پروسپر ژولیو دو كربیون، یا . اشراف معطوف كردرا بھ بي بندوباري بیپرواي 

، در پاریس )نامید داشت و پسرش را بدترین اثر خود مي» كربیون غمگین«برخالف پدرش كھ شھرت (
. دوران نیابت سلطنت، كھ اخالق مردم آن با تربیت یسوعي خود وي بسیار ناسازگار بود، پرورش یافت

در بیست و ھفت . ھا، و كالغھاي او بھ سر برد ق زیر شیرواني پدر با سگان، گربھچند سالي را در اطا
با نشر رمان كفگیر نامدار شد؛ سزاوار بود كھ او ھمة كتابھا و قھرمانانش را بھ این نام ) ١٧٣۴(سالگي 
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. تنداش» تماس دو پوست«جز  عشق در نزد او مفھومي -ھمانگونھ كھ شامفور گفتھ است -بخواند، زیرا
شود، ولي نویسندة آن كلیسا، دولت فرانسھ، و دوشس دو من كوچولو  داستان در ژاپن آغاز مي

را چنان بیپرده ھجو كرد كھ كاردینال فلوري وي را پس از انتشار داستان بھ مدت پنج ) »خیارپریان«(
  .سال از پاریس تبعید كرد

افتد، ولي  داستان در آگره اتفاق مي. بعید شدنیمكت منتشر ساخت و بار دیگر براي مدتي كوتاه از پاریس ت
آمانزئي، در باري . خواھد داستاني بشنود خستھ شده است و مي» سلطان«. اخالق قھرمانان پاریسي است

سپس برخي از گناھان و . جوان، ملزم است بگوید كھ چگونھ در زندگي و تجسم قبلي یك نیمكت بوده است
افزاید، تفصیالت و  آورد؛ چون بر تعداد زناھا مي ي داده اند بیاد ميناپاكیھایي را كھ روي فنرھایش رو

این دو . برد لذت مي» مخلص«و » مھدي«كربیون بیش از ھمھ از داستان . جزئیات آنھا نیز افزایش میابند
نیز ھاي آنان  كنند كھ اندیشھ بالند، اعتراف مي گویند و بدان مي نفر، پس از آنكھ از پاكدامني خویش سخن مي

از ھمین . گیرند كھ كردار ناپاك بدتر از اندیشة ناپاك نیست چون افكار دیگر مردم ناپاكند؛ و نتیجھ مي
اما این یك مورد استثنایي بود؛ زنان كربیون ھمگي در . گیرند اندیشة خود را عملي سازند روي، تصمیم مي

د، و تنھا زماني خود را بھ او تسلیم شمار امینھ پولي را كھ از دلدارش گرفتھ است بدقت مي«. پي پولند
  » .یابد كھ دلدارش در شمارش پول اشتباه نكرده است كند كھ كامال اطمینان مي مي

شد، این كتاب با اقبال عامھ روبرو شد، بھ چند زبان ترجمھ گشت، در ھمھ جا مردم از  چنانكھ پیش بیني مي
الرنس سترن اذعان داشت كھ . آن استقبال كردند، و در ھر ترجمھ ترتیب بخشھاي آن را بر ھم زدند

ربیون را بیش از گفت كھ داستانھاي ك داستانھاي كربیون در او اثر كرده است؛ ھوریس والپول مي
اي  تا ابد داستانھاي تازه«تصور تامس گري پرھیزگار از بھشت این بود كھ . پسندد داستانھاي فیلدینگ مي

لیدي ھنریتاستفرد پس از خواندن داستانھاي كربیون، بھ فرانسھ شتافت و » .از ماریوو و كربیون بخواند
ھمسري «شود كھ او كربیون را بھ  ؛ گفتھ ميمعشوقة كربیون، مادر فرزند وي، و سرانجام ھمسر وي شد

را براي ) غار(، كربیون ھمراه آلكسي پیرون و شارل كولھ باشگاه كاوو ١٧۵٢در » .نمونھ مبدل ساخت
بازرس شاھي و  ، طي حكمي١٧۵٩در . طبع ، كھ در بي ادبي و مزاح شھره بودند، بنیان نھاد مردان شوخ

شاھنامھ . از مرگ دیر رس پدر، حقوق مستمر وي را بھ ارث بردمسئول سانسور كتابھاي ادبي شد؛ و پس 
  .استآخرش خوش 

ولي در ھمان ھنگام، . كتابھاي كربیون سالھا قبل از مرگ وي از نظر افتادند و بھ فراموشي سپرده شدند
كشد، زندگي و سرگذشت آنتوان  د داستاني نوشت كھ ھنوز زنده است و ما را بھ خود ميكشیشي دانشمن

شناسند، چون داستانھایش مغشوش و پر از  اگزیل، كھ جھانیان وي را بھ نام آبھ پروو مي/فرانسوا پروو د
ان بھ فرقة یسوعی. در آرتوا زاده شد و در نزد یسوعیان تحصیل كرد ١۶٩٧پروو در . دگرگوني بود

  ، یسوعیان را ترك گفت، در ارتش خدمت كرد، بھ )١٧١٣(پیوست 

گرچھ عجیب است، ولي از آن پس تقریبًا ھمة ھزینة زندگي را از راه قلم فراھم ). ١٧٢۶(راھب شد 
  .ساخت

حتي قبل از ترك زندگي رھباني، نگارش داستان خاطرات و ماجراھاي یك مرد با ارزش را آغاز كرده 
پروو پس از یك سال زندگي در انگلستان، بھ . چاپ رسید در پاریس بھ ١٧٢٨د اول آن در بود، كھ چھار جل

، بھ چاپ داستان دیگري پرداخت كھ فیلسوف انگلیسي، یا سرگذشت آقاي كلیولند، ١٧٣٠در . ھلند رفت
سال  پسر نامشروع كرامول نام دارد؛ این كتاب یكي از كھنترین رمانھاي تاریخي جھان است، و او در نھ

چاپ رساند؛  ، جلدھاي پنجم تا ھفتم خاطرات را در آمستردام بھ١٧٣١در . آینده آن را بھ ھشت جلد رساند
، جداگانھ در پاریس انتشار یافت .جلد ھفتم، با نام ماجراھاي شوالیھ د گریو و مانون لسكو، نوشتة آقاي د

حبوبیت ناگھاني آن گشت ـ كھ ھنوز دولت فرانسھ خواندن این كتاب را تحریم كرد، و موجب م). ١٧٣١(
  » .شكستند براي خرید آن، چون دیوانگان سرودست مي«گویند كھ مردم پاریس، . ادامھ دارد
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دوازده روسپي را در یك وسیلة نقلیھ، براي . داستان مانون در لفافي از تظاھر ناشیانھ پوشانیده شده است
نام و نشاني كھ بناست داستان را  بي» مرد باارزش«،   ــــ ماركي. برند تبعید بھ امریكا، بھ بندر لوھاور مي

در صفحات بعدي . شود ھا براي ما نقل كند، فریفتة زیبایي یكي از این دختران مي در ھر ھفت جلد تذكره
وي ھمچنین . گوید داستانھا مي» .جھان بازگرداند پرستي را بھ توانست بت مي«كتاب، از زیبایي دختر، كھ 

شود كھ چشمان اشكبارش را بھ مانون ـ دلدار پیشین خود ـ دوختھ است و  یھ د گریو نومید ميمتوجھ شوال
كند و  ماركي بر او دلسوزي مي. تواند او را تا تبعیدگاه ھمراھي كند سبب تنگدستي نمي اندوھناك است كھ بھ

دو سال بعد، ماركي در بندر . نددھد تا او بتواند مانون را تا لویزیانا ھمراھي ك اور بھ د گریو مي /لویي د ۴
  .كند از آن پس، داستان را خود د گریو نقل مي. برد خورد و او را بھ خانة خود مي كالھ بدو برمي

كرد و در درس و رفتار سرمشق شاگردان دیگر  اي بود كھ در كالج آمین تحصیل مي د گریو جوان شایستھ
دیدند  مرا مي«بپیوندد، و در مخیلة خویش » واران مالتشھس«والدینش امیدوار بودند كھ او بھ فرقة . بود

در آن ھنگام مانون . كند شود و ھمھ چیز تغییر مي ولي مانون وارد صحنھ مي» ام كھ صلیبي بردوش كشیده
این حس خفتھ ناگھان . »بھ اندیشة تفاوت جنسي زن و مرد نبود«پانزدھسالھ و او ھفدھسالھ بود، و ھرگز 

د گریو . اند تا راھبھ شود گوید كھ او را برخالف میلش بھ آمین فرستاده مانون بدو مي. دشو در او بیدار مي
عالقة متقابل گویي براي پیوند زناشویي . گریزند كند كھ او را نجات دھد، و با ھم بھ پاریس مي پیشنھاد مي

برادر د گریو او را » .مآنكھ خود بدانیم، زن و شوھر شدی ما از مراسم كلیسایي گذشتیم و، بي«. كافي بود
گوید كھ مانون معشوقة بانكداري، بھ نام آقاي  پدر بھ او مي. برد كند، و بھ نزد پدر مي یابد، دستگیر مي مي
دوستي، بھ نام . كند پدرش او را زنداني مي. گیرد بانكدار را بكشد د گریو تصمیم مي. ، شده است.ب

  است، و. آقاي ب د كھ مانون معشوقةكن آید و تأیید مي تیبورژ، بھ خانة آنان مي

ھا  رود و در سلك آبھ سولیپس ميـ  جوان بھ مجمع سن. ھاي دیني بپیوندد كند كھ بھ فرقھ بھ د گریو اصرار مي
دوسال بعد، براي شركت در » .ام اندیشیدم كھ براي ھمیشھ از شر عشق نجات یافتھ با خود مي«. آید درمي

رساند، بھ  مانون در میان مردم است؛ خود را بھ د گریو مي. رود مي مجلس سخنراني ھمگاني بھ سوربون
خورد كھ براي فراھم ساختن پول براي او ناگزیر بوده است  كند، ولي سوگند مي بیوفایي خویش اعتراف مي

  .مرتكب ناپاكي و گناه شود. با آقاي ب

گرفتھ . نكي را كھ مانون از آقاي بفرا ۶٠‘٠٠٠گیرند و  اي مي در شایو خانھ. گریزند بار دیگر، باھم مي
د گریو، كھ بار دیگر رھبانیت را كنار گذاشتھ و شوالیھ . دھند است با ولخرجي و خوشگذراني برباد مي

ھمچنین امیدوار است كھ پس از مرگ پدر . دست آورد شده است، امیدوار است بخشایش و پول پدر را بھ
آنكھ  آنگاه دانستم انسان بي«. شوند كنند و سخت تنگدست مي يدزدان آنان را غارت م. وارث دارایي او شود
ھرقدر ھم كھ در روزھاي … شناختم؛  مانون را مي… . تواند قدر پول را بداند خست پیشھ سازد مي

روي و  او بھ زیاده. تواند روي او حساب كند ھنگام تنگدستي نمي خوشي وفادار و بامحبت باشد، انسان بھ
اما مانون را بیش از » .القھ دارد كھ حاضر نیست بخاطر من آنھا را زیرپا گذاردخوشگذراني چندان ع

برد و اندكي  كار مي د گریو، بھ راھنمایي برادرش، ھنگام ورقبازي نیرنگ بھ. شرافت نفس دوست دارد
ھوسراني  نزد پیرمرد پولدار كند، بھ  مانون از او دل مي. كنند بار دیگر دزدان او را غارت مي. برد پول مي

» .كنم تا شوالیة خود را آسوده و توانگر سازم كار مي«: كند سان توجیھ مي رود، و عمل خود را این مي
مانون را بھ . شوند گریزند، اما دستگیر مي شوند، مي كنند؛ موفق مي براي ربودن پولھاي پیرمرد توطئھ مي

د گریو دربان . دارند اي گسیل مي بھ صومعھفرستند، و د گریو را  نام روسپي بھ یك بیمارستان ھمگاني مي
دھد تا  كند و بھ مراقبان بیمارستان رشوه مي گریزد، پول قرض مي كشد و از آنجا مي را مي  صومعھ

  .دھد مانون بدو وعدة عشق ابدي مي. بگذارند مانون از بیمارستان بگریزد

سپارد و  شتن را بھ وارثي پولدار ميشود، مانون خوی پس از آنكھ د گریو بار دیگر گرفتار تنگدستي مي
دارد كھ وي  شود، و پدر د گریو مقامات انتظامي را برآن مي شود؛ اما بار دیگر دستگیر مي معشوقة او مي

. رود تواند، با او بھ نیواورلئان مي كوشد وي را در راه برباید؛ چون نمي د گریو مي. را از فرانسھ تبعید كنند
دو دلداده دوباره دینداري و . گیرد با تنگدستي بسازد و بھ د گریو كامال وفادار بماند در اینجا، مانون یاد مي
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چون مانون . بازد سازند؛ ولي پسر فرماندار مستعمرة نیواورلئان بھ مانــون دل مـــي پارسایي پیشھ مي
ویش بھ او دستور رسمًا با د گریو زناشویي نكرده است، فرماندار نیواورلئان با استفاده از اختیارات خ

كشد و پیاده با مانون بھ بیابان  د گریو پسر فرماندار را در دوئل مي. دھد كھ با پسرش زناشویي كند مي
دوروز و «. میرد غلتد، و مي رود، بر زمین مي پس از راھپیمایي فرساینده، مانون از ھوش مي. گریزد مي

  دوشب در كنار مانون دلبندم نشستم و بر 

ولي دوست . خوابد و براي آنكھ با او بمیرد، در گور مي. كند كند، او را دفن مي نون ميگوري براي ما
برد تا  یابد و با خود بھ كالھ و بھ نزد ماركي مي خوبش، تیبورژ، كھ تازه از فرانسھ رسیده است، او را مي

  . داستان خود را براي او بازگوید

ھمة زنان، حتي زنان پاكدل، . شد» انگیز مانھاي رقتر«مانون لسكو طلیعة یك رشتھ رمانھاي معروف بھ 
پروو . اند بر سر گور مانون و در اندوه د گریو اشك ریختھ، و از ناپاكي و فریبكاري و آدمكشي او گذشتھ

با انتساب این ھمھ نقص و گناه بھ قھرمانان خویش، با تشریح دلبستگي عمیق مانون بھ خوشي، و با نقل 
و آدمكشي دلدار او كوشیده است داستان خود را درست و واقعي جلوه دھد؛ مانون  فریبكاریھا و دزدیھا

ھرگاه او بھ د گریو مجال . اي از مردان داستانھاست نمونة كھني از زنان داستانھا، و د گریو نمونة تازه
  .رفت ھم فراتر مي داد كھ در گور دلدارش جان سپارد، شاید اثر داستان از این مي

. ز آن جھت داستان را با چنین احساسي شرح كرده كھ خود تب و تابي چون د گریو داشتھ استشاید پروو ا
ولي باید متذكر شویم كھ او چون پروو مردي كاھل و تنپرور نبود و با . این كتاب زندگینامة خود اوست

ھا در  جمھاو سھ رمان بزرگ ریچاردسن را بھ فرانسھ برگردانید، و این تر. زیست دسترنج دیگران نمي
فرانسھ موجب چنان شور و شوقي نسبت بھ آثار ریچاردسن شدند كھ آنھمھ تعبیرات متفاوت را در آثار 

گذشتھ از این، او زندگي سیسرون، اثر میدلتن، و تاریخ انگلستان ھیوم را بھ . روسو و دیدرو پدید آورد
اي تاریخ عمومي سیاحتھا را تألیف فرانسوي برگردانده، و چند داستان كوتاه نوشتھ، و بسیاري از جلدھ

چون دریافت كھ فرقة بندیكتیان حكم . در آمستردام فریفتة معشوقة مردي دیگر شد ١٧٣٣در . كرده است
در لندن با تدریس خصوصي ھزینة زندگي را . بازداشت او را گرفتھ است، با دختر بھ انگلستان گریخت

پوندي  ۵٠ي از شاگردانش بھ اتھام جعل اسكناس دسامبر، وي را بھ شكایت یك ١۵در . فراھم ساخت
ولي پروو را، بھ دلیلي كھ دانستھ . بیني كرده بود قانون براي این جرم كیفر مرگ پیش. بازداشت كردند

در . و دوباره بھ فرقة بندیكتیان پیوست) ١٧٣۴(بھ فرانسھ بازگشت . نیست، پس از اندك زماني آزاد كردند
  .ژن برگزیدندـ  دوـ  ژرژـ  ر سن، وي را بھ نیابت دی١٧۵٣

اش آن را چون واقعیتي براي  اي را شایع ساخت كھ خواھرزاده سال پس از آن، افسانھ مرگ پروو، ده
گمان آنكھ  پزشك، بھ. گشت، سكتھ كرد پروو ھنگامي كھ در جنگل شانتیي مي: بوو نقل كرده استـ  سنت

ا كشف كند؛ پروو ھنوز زنده بود، و پزشك او را پروو مرده است، كالبد او را شكافت تا علت مرگ ر
  . كند این داستان را كسي باور نمي. كشت

روسو ھنگام نگارش ھلوئیز جدید، از پروو الھام گرفت؛ . پروو اثر پیگیري در ادبیات فرانسھ برجاي نھاد
داستانھاي او . اشتاحساساتي واد» انگیز ھاي رقت نمایشنامھ«القلب را بھ نوشتن  او دیدرو تیزذھن و رقیق

  در پل و 

، دوباره ظاھر شدند، و پیش از آنكھ فلویر مادام )پسر(گرفتند، در ال دام او كاملیا، اثر آلكساندر دوما 
، نقشي در نھضت رمانتیك بازي كردند؛ مانون ھنوز در صحنة اپرا )١٨۵٧(بوواري را معرفي كند 

  .میرد كند و مي زندگي مي

IV ـ فرزانگان كھتر  
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قبال دیدیم كھ شارل ایرنھ كاستل، . بار بیشتر با او آشنا شویم خوریم كھ جادارد این روحاني دیگري برميبھ 
پیر، با نگارش یادداشتھایي پیرامون صلح پایدار ـ كتابي كھ روسو و كانت را فریفتة خود ـ  آبھ دو سن

آنترسول  /ایم كھ بھ باشگاه ل ھمچنین دیده). ١٧١٢(سیاستمداران را در اوترشت بھ ھراس افكند ـ  ساخت
ھا و طرحھایي كھ براي اصالح جامعة یارانش ارائھ داد موجب شد كھ كاردینال فلوري،  پیوست و با اندیشھ

  ھا چھ بودند؟ این اندیشھ). ١٧٣١(براي نجات دولت، این باشگاه را تعطیل كند 

استھ بودند، تحصیلكردة مدرسة پا خ  او نیز، چون بیشتر كساني كھ براي برانداختن وضع موجود بھ
ولي آنچھ از یسوعیان آموختھ بود وي را تا بدانجا پیش نبرد كھ ایمان دیني مردم را متزلزل . یسوعیان بود

كھ چون نمایشنامة محمد ـ  دانست، با گفتار علیھ دین اسالم سازد؛ باآنكھ خویشتن را پیرو آیین كاتولیك مي
با . اندكي بھ معتقدات كاتولیكھا لطمھ زد ـ   مسیحیت اصیل آیین بسط داد توان بھ ھمة ولتر مضمون آن را مي

نگارش توضیح مادي معجزات مورد ادعاي پروتستانھا، شقاق افكنان، و مسلمانان اصالت معجزات 
  .كاتولیكھا را ھم مورد تردید قرار داد

چاپ  اي صلح پایدار بھ، كتاب خویش را بسط داد و بھ نام طرحي بر١٧٢٩، و بار دیگر در ١٧١٧در 
در این كتاب، از فرمانروایان اروپا، و در آن میان از سلطان عثماني، خواستھ بود كھ با تشكیل . رساند

المللي  اي براي رفع اختالفات بین اي مقدس متصرفات خود را تضمین كنند، جنگ را وسیلھ اتحادیھ
ھ نیروھاي مسلح آن ضامن اجراي مصوبات اتحادیھ كـ  نشمارند، و اختالفات خود را بھ یك اتحادیة اروپایي

پیر منشور و قوانیني نمونھ براي این اتحادیھ و مجمع آن نوشت، و دربارة ـ  سن. ارجاع كنند ـ  خواھند بود
توانست  او نمي. مقدار و چگونگي كمكھاي مالي كشورھاي اروپایي بھ اتحادیھ پیشنھادھایي ارائھ داد

را براي ابقاي » اتحاد مقدس«، برپایة این پیشنھادھا، )١٨١۵(گرة وین پیشبیني كند كھ روزي كن
دست آن سركوب  حكومتھاي فردي و نھادھاي فئودالي اروپا تشكیل خواھد داد و جنبشھاي انقالبي را بھ

  .خواھد كرد

ا ایمان او اعتقاد بھ پیشرفت را ب. نفس این آبة سرسخت را متزلزل سازد توانست اعتماد بھ ھیچ مشكلي نمي
سالھا قبل از كوندورسھ، در كتاب مالحظاتي پیرامون پیشرفت مداوم عقل . دیني خویش سازش داده بود

  ، اعتقاد )١٧٣٧(جھاني 

گفت كھ عمر نسل بشر، بھ تصدیق مراجع صالحیتدار،  مي. در پرتو عقل دانشمندان و دولتھا ابراز داشت
است؛ پس » كودكي عقل«روي، انسان اكنون در سن از ھفت یا ھشت ھزار سال بیشتر نیست؛ و از این 

چرا چشم امید خویش را بھ جواني او در شش ھزار سال دیگر، و شكوفایي باشكوه او در صد ھزار سال 
  . خواھد رسید» بلوغ خود«در آن ھنگام، انسان بھ سن . دیگر ندوزیم

گفت كھ اخالق و سیاست ھمدوش دانش پیش نخواھند رفت؛  مي. كرد پیر مسئلة كنوني ما را پیشبیني ميـ  سن
توان پیشرفت  چگونھ مي. زند كند، فساد را دامن مي دانش ھمچنان كھ بھ رشد شعور اخالقي ما یاري مي

تكیمل حكومت دولتھا  پیر در طرحي برايـ  دانش را در خدمت بھبود رفتار افراد ملتھا درآورد؟ سن
، متشكل از خردمندترین افراد ھر كشور، تأسیس شود »آكادمي سیاسي«پیشنھاد كرده بود كھ یك ) ١٧٣٧(

ھاي خویش براي اصالح اخالق و اجتماع با این آكادمي  و وزیران دربارة چگونگي پیشبرد طرحھا و نقشھ
ھمگاني شود، ) نھ كلیسا(ستي دولت او ھمچنین سفارش كرده بود كھ آموزش بھ سرپر. مشورت كنند

رواداري دیني رعایت گردد، روحانیان زناشویي كنند، براي سراسر فرانسھ قوانین یكسان وضع شوند، 
. دولت كارھاي خیریھ را بسط دھد و مالیاتھا را با اخذ مالیات تصاعدي از درآمد و ارث افزایش دھد

را بھ زبان فرانسوي افزود، تا انساندوستي را از ) نیكوكاري( bienfaisanceواژة  ١٧٢۵پیر در ـ  سن
و سالھا قبل از . داد متمایز سازد كمكھایي كھ رژیم پیشین از روي دلسوزي و ترحم بھ نیازمندان مي

ارزش ھر كتاب، قانون، سازمان و یا ھر كار «: الوسیوس و بنتم، او این اصل سودخواھانھ را مطرح كرد
ھاي  ـ پیر اندیشھ سن» .شود ر خیر یا لذتي كھ از آن دستگیر حداكثر مردم مياجتماعي برابر است با مقدا
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، حتي امید آنان را بھ شاه روشنفكري كھ اصالح جامعھ را وجھة ھمت خویش سازد، »فیلسوفان«اساسي 
  .او با تمام سادگي و پرگویي خویش از مغزھاي برجستة جنبش روشنگري بود. پرورانید درسر مي

دو كلو در دینان . پیر را مرد خیالپردازي دانست كھ قادر بھ درك واقعیات نبودـ  كلو سن شارل پینو دو
از آنجا . سري مردم برتاني را تا پایان عمر از دست نداد برتاني زاده شد و سرسختي، دوراندیشي، و خیره

جواني را  كھ فرزند بورژوایي توانگر بود و مادرش صدویك سال زندگي كرد، توانست سالھاي پرخطر
تحصیالت عالي را در نزد یسوعیان و دختران . بسالمت در پاریس دوران نیابت سلطنت سپري سازد

بھ یاري . ھا بھ ھرزگي و تیزكردن فھم خود پرداخت فرا گرفت و در كافھ) روسپیان(شادكامي 
گذشت بارون با نگارش رمان سر. حاضرجوابي خویش، در اندك زماني بھ اجتماعات و سالونھا راه یافت

بارون دو لوز زني است كھ ھمة . اي علیھ خداست، بر شھرتش افزود ، كھ چون ادعانامھ)١٧۴١(دو لوز 
  شایعات را دربارة ناپاكدامني و 

سپارد؛  اي علیھ شاه گرفتار شده است، خویشتن را بھ آغوش داوري تبھكار مي بھ اتھام شركت در دسیسھ
در لحظات . شود شود، و دوباره بھ او تجاوز مي اي كھ علیھ شاه چیده شده است كشیده مي پایش بھ توطئھ

د مستحق نفرت باشم؟ آیا ام كھ بای چھ كرده! اي خداي سنگدل«: آورد خشم و ازخود بیخودي، فریاد برمي
  » پاكدامني منفور توست؟

آكادمي «، بھ سفارش مادام دو پومپادور، بھ عضویت ١٧۴۶رغم مضمون و شھوانیت كتاب، دو كلو در  بھ
دو كلو باشور و عالقة بسیار بھ فعالیتھاي آكادمي گام نھاد، آن را سروسامان داد و با . پذیرفتھ شد» فرانسھ

آالمبر را بھ /د ١٧۵۴جاي ولتر وقایعنگار شاه شد؛ در   ، بھ١٧۵١در . ر آشنا ساختادبیات و فلسفة معاص
. دبیر دایمي آكادمي شد، و تا ھنگام مرگ فعالیتھاي آن را رھبري كرد ١٧۵۵عضویت آكادمي رساند؛ در 

ار تأسف احتیاطي اولباك، الوسیوس و دیدرو اظھ ولي از تندروي و بي. آزاداندیشي را در آكادمي رواج داد
  ».سوي اقرارگاه خواھند كشاند این گروه كوچك ملحدان سرانجام مرا بھ«: گفت مي. كرد

كلو  دو داریم؛آشنایي ) ١٧۵٠(در میان آثار او، بیش از ھمھ با مالحظاتي دربارة آداب و رسوم این قرن 
در كتاب، با آنكھ قبل از . كند در این كتاب اخالق و سیرت فرانسویان را بآرامي، و با قلمي نافذ، تحلیل مي

سر  زندگي را پشت«: خورد چشم مي سالگي دو كلو نوشتھ شده است، آرامش سالھاي پیري بھ وپنج چھل
و سپس از اینكھ » .كرد سودمند باشد ام؛ امیدوارم زندگي من براي كساني كھ در آینده زندگي خواھند نھاده

  .كند ابراز ناخرسندي مي» ترین مردم نیستند متمدنترین اقوام بافضیلت«

فضیلت را . ترین عصر ھنگامي خواھد بود كھ در آن فضیلت شایستگي و ھنر بھ شمار نرود با سعادت
كنند كھ تباھي اخالق بھ  مي ستایند كھ رفتار انسان بھ تباھي گراییده است، و ھنگامي ریشخند ھنگامي مي

  . اوج شدت رسیده باشد

عیب اصلي فرانسویان این است كھ خوي و سیرت آنان ھرگز از مرحلة جواني فراتر «بھ دیدة او، 
سن  گاه بھ رود؛ از این روي، سیرت فرانسویان دلپذیر، ولي ھمیشھ ناپایدار است؛ فرانسوي تقریبًا ھیچ نمي

. ـ و پاریس میدان بازي اوست» فرانسوي كودك اروپاست… جھد ي بھ پیري ميرسد، و از جوان بلوغ نمــي
كنم  گمان نمي«: چرخد، چندان دلخوش نبود كرد بھ دور سرش مي ، كھ حس مي»عصر خرد«دوكلو از 

  » .گیرد جا نضج مي براي عصر خویش احترامي قایل باشم، ولي پیداست كھ خرد در ھمھ

. میزان بسیار سركوب كرده باشیم كنیم، و شاید تاكنون آن را بھ  وھش مياین روزھا تعصبات را بسیار نك
  از این روي، … .اي قانون متعارف در میان مردم است تعصب گونھ

كھ ھرگاه بحث دربارة آن بھ سطح فلسفي محدود (توانم از نكوھش نویسندگاني كھ با یورش بر خرافات  نمي
ھاي  ھاي اخالق را متزلزل و رشتھ پایھ) بار آورد نبھایي بھتواند ثمرات شایان ستایش و گرا شود، مي
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اینان خوانندگان جوان آثار خویش را بھ افراد ناصالح و … . كنند، خودداري كنم اجتماع را سست مي
  . گردانند سازند، و پیران را ناخشنود مي جنایتكار مبدل مي

ت این اھانت ظریف بھ فلسفھ را از زبان گریم، رابط پاریسي مقامات خارجي، چون بسیاري دیگر نتوانس
اي تباه دارد  آن كھ دلي سرد و ذائقھ«: كسي كھ خود در آغوشھاي بسیار خفتھ بود تحمل كند، و نوشت

ولي ناگفتھ نماند كھ گریم در تالش خویش براي » .سزاوار نیست دربارة اخالق و ھنر مطلبي بنویسد
ھاي خود دو كلو را مرد خشن و  این زن در تذكره. كلو بودآپینھ رقیب دو  /دست آوردن دل مادام د بھ

ولي باز فراموش نباید كرد كھ این دفتر را گریم . سنگدلي خوانده است كھ تاب تحمل شكست را ندارد
اپینھ دو كلو را با  /انگیز را باور كنیم، مادام د ھرگاه مطالب این صفحات آتشین و غم. ویرایش كرده است

دانشمند عضو آكادمي از آن پس بھ آغوش زنان دیگر، و . اش رانده است ار از خانھنام وحشي خیانتك
  .سالگي بھ آغوش مرگ پناه برد وھفت سرانجام در شصت

سالگي بھ ارتش پیوست،  وي در ھجده. لوك دو كالپیھ، ماركي دو وونارگ، دوستداشتنیتر از دوكلو بود
در بوھم، در نبرد . خدمت بھ شاه افتخاراتي كسب كندپیرو مشرب پلوتارك بود، و تصمیم گرفت در راه 

؛ ھنگام عقبنشیني تلخ ارتش فرانسھ از پراگ، )١٧۴٣- ١٧۴١(ایل شركت جست ـ  نافرجام مارشال دو بل
شركت جست؛ ولي اندك زماني بعد سالمتیش چندان بھ خطر ) ١٧۴٣(پاھایش یخ بستند؛ در نبرد دتینگن 

وشید كار سیاسي بیابد؛ و بھ یاري ولتر نزدیك بود بھ مرادش برسد؛ ولي ك. افتاد كھ از ارتش كناره گرفت
بیناییش رو بھ كاھش نھاد و سرفة مزمن ناشي از بیماري سل . اش را ناخوشایند ساخت بیماري آبلھ چھره

  .وي را از فعالیت بازداشت

توان  ت؛ مغز ولتر را ميبھترین چیزھا عادیترین آنھاس«از آن پس، بھ كتاب پناه برد، سرانجام گفت، كھ 
حتي بھترین نویسندگان «. بھ مردم سفارش كرد كھ ارزش كتاب را با قطر آن نسنجند» .بھ یك كراون خرید

» .روشني سخن زینت اندیشة عمیق است«نویسند؛  و بسیاري سخنان مبھم و نامفھوم مي» كنند، پرگویي مي
چاپ رساند، ھفتادوپنج صفحھ بیشتر  بھ ١٧۴۶اي بر معرفت ذھن انسان، كھ خود او در  كتاب مقدمھ

یك سال بعد، در . ھا و اندرزھا را منتشر ساخت اي اندیشھ ازپي آن، كتاب صدوپانزده صفحھ. نداشت
او موتسارت و كیتس فلسفة فرانسوي . ھاي محقر پاریس درگذشت سالگي، در یكي از مھمانخانھ ودو سي
  .بود

ھاي  اندیشھ» .موسیقي، و معماري، داراي سبكھا و مدھایي استفلسفھ، چون پوشاك، «: گفت وونارگ مي
تنھا چند سال قبل از آنكھ روسو بھ طبیعت و برابري . خود گرفتھ بود خود او اندكي رنگ زمان را بھ

اي موھوم و  را صحنة پیكاري بیرحمانھ براي كسب قدرت، و برابري را اندیشھ» طبیعت«بندد، او  دل
  . كننده خواند گمراه

جانوران و . شمارد در میان شاھان، اقوام و افراد، آن كھ نیرومندتر است خویشتن را محقتر از ناتوانان مي
اي در جھان معلول تعدي و  كنند، تا جایي كھ ھر پدیده موجودات بیجان نیز از ھمین قانون پیروي مي

یترین و پایدارترین و كنیم، عموم این نظام، كھ ما آن را بھ نام عدالت نكوھش مي. زورگویي است
  . اساسیترین قانون جھان است

  . اند ھمچنین معتقد بود كھ مردم نابرابر و ناآزاد زاده شده

قانون حاكم برطبیعت . طبیعت چیزي را برابر نیافریده است. توان قانون طبیعت شمرد برابري را نمي
یكة شاھي نیز فرمانبردار خواھد ار آن كھ براي فرمانبرداري خلق شده حتي بر… . اطاعت و تبعیت است

  . بود
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اراده ھرگز نخستین علت فعل نیست، بلكھ آخرین «. اي بیش نیست نامیم اسطوره اش مي آنچھ آزادي اراده
بھ این مثال كالسیك دربارة آزادي اراده، كھ انسان در انتخاب عدد فرد یا زوج آزاد » .انگیزة آن است

د زوج را برگزینم، علت آن است كھ ، در لحظة گزینش، عدد زوج ھرگاه عد: دھد است، وونارگ پاسخ مي
در پناه این اعتقاد بود كھ . ناپذیر است ولي اعتقاد بھ خدا ضروري و اجتناب» .در ذھن من بوده است

وونارگ عقیده داشت براي زندگي و تاریخ مفھومي عالیتر از پیكار مداوم و شكست و تلخكامي نھایي 
  . توان یافت مي

بھ عقیدة او، شھوات را نباید . دھد فلسفة او را متمایز ساختھ است یت بسیاري كھ وونارگ بھ شھوات مياھم
  .اند نابود كرد، زیرا آنھا ریشة شخصیت، نبوغ و نیروي اندیشھ

روشنترین دلیل بھ ما . نیروي روح در دل است؛ یعني در شھوات. ذھن چشم روح است، ولي نھ نیروي آن
شاید ما براي … . گیرند ھاي بزرگ از دل ریشھ مي اندیشھ. … دھد ل و خواست نمينیرویي براي عم

. عقل و احساس مكمل و راھنماي یكدیگرند. … ترین پیروزیھاي اندیشة خویش مرھون شھواتیم برجستھ
 گیرد، خویشتن را ابلھانھ از سازد، و دیگري را ناچیز مي كسي كھ تنھا یكي از آنھا را راھنماي خویش مي

  . كند یكي از نیروھاي رھبري محروم مي

كرد، و عقیده داشت كھ خودخواھي نخستین ضرورت قانون طبیعت،  وونارگ خودپرستي را شر تلقي نمي
شمرد؛ آن را محرك  او جاھطلبي و بلندپروازي را نیز نقص اخالقي نمي. یعني صیانت نفس، است

و » .ددار دلبستگي بھ افتخارات است كھ ملتھا را بھ كارھاي بزرگ وامي«: گفت دانست و مي ضروري مي
با اینھمھ، معتقد بود » .چنانچھ كسي ارزش زمان را تشخیص ندھد، بھ افتخار نخواھد رسید«: افزود مي

   &موازینشرھایي وجود دارند كھ آنھا را با قوانین و 

سوي خیر و مصالح  كشورداري عبارت است از ھدایت این شرھا بھعلم «. اخالقي باید كنترل كرد
نخستین روزھاي بھاري بھ زیبایي و فریبندگي جواني نیست «فضیلتھایي نیز وجود دارند، و » .اجتماعي

  » .كھ بھ زیور فضیلت آراستھ باشد

گاه  دگي خودش، ھیچرغم تجربیات تلخ زن پذیرفت، و بھ با آنكھ برخي از عقاید ھابز و ال روشفوكو را مي
  :دوستش، مارمونتل، گفتھ است. ایمانش بھ انسان سست نشد

دوست انسانھا بود و رذیلت را ازجملھ بدبختیھاي . داشت گاه آن را خوار نمي شناخت و ھیچ او دنیا را مي
ھرگز كسي را تحقیر … . شمرد نھ جنایتش، و شفقت در دلش جایگزین خشم و نفرت شده بود بشر مي

براي تحمل بدبختي، . داشت آرامشي تغییرناپذیر دردھایش را از دیدگان دوستان پنھان مي… . ردك نمي
كردیم پیشش اندوھگین  دیدیم، جرئت نمي آموز بود؛ وقتي كھ ما آرامش روحي او را مي وجود او عبرت

  . باشیم

  . یاد كرده است» ترین و آرامترین موجود جھان بدبخت«عنوان  ولتر از او بھ

اي است كھ ولتر، حواري  ھاي ادبیات فرانسة قرن ھجدھم ھمدلي گرم و دوستانھ ي از دلكشترین جنبھیك
مردي را كھ «فیلسوف جوان . كرد ، داشت و ھمیشھ بھ او كمك مي»دل«عقل، با وونارگ، مدافع پاسكال و 

ورده، در لحظة و فرزانة سالخ. كرد تحسین مي» مایة سربلندي قرن ماست و از پیشینیانش كمتر نیست
» .یافتند ھاي من بیشتر ارزش مي ھرگاه چند سال زودتر بھ جھان آمده بودید، نوشتھ«: فروتني، بدو نوشت

  . اي است كھ وي در مرگ وونارگ سروده است در میان صد جلد اثر ولتر، از ھمھ دلكشتر مرثیھ

V ١٧۵۵- ١۶٨٩: ـ مونتسكیو   

pymansetareh@yahoo.com



   ھاي ایراني نامھ.١

ترین اثر فكري آن  القوانین را ھمگان برجستھ براي ولتر دشوار بود، زیرا روحدوست داشتن مونتسكیو 
ونھ سالھ بود؛ كتاب ثمرة پنجاه  چاپ رسید كھ نویسندة آن پنجاه این كتاب ھنگامي بھ. شمردند روزگار مي

  .سال تجربھ، چھل سال مطالعھ، و بیست سال تدوین بود

در ال برد نزدیك بوردو، در  ١۶٨٩ژانویة  ١٨تسكیو، در لویي دو سكوندا، بارون ال برد و مون شارل
خواند كھ پس از تسخیر  خویشتن را بھ شوخي بازماندة گوتھایي مي. جھان گشود زادگاه مونتني، چشم بھ

نجباي «ھرحال، وي ھم از  بھ» .جا حكومتھاي فردي و آزاد تأسیس كردند در ھمھ«امپراطوري روم 
پدرش سردادرس گویین بود كھ از راه زناشویي با مادر مونتسكیو : »ردانجباي «بود، و ھم از » شمشیر

اي كھ مونتسكیو زاده شد، گدایي بر دروازة قلعھ نمایان گشت؛  در لحظھ. مالك قلعھ و قلمرو ال برد شده بود
را پدر  او را بھ درون قلعھ بردند و خوراك دادند؛ و براي آنكھ كودك در آینده تنگدستان را از یاد نبرد، او

  .تعمیدي وي ساختند

   

  

  )آرشیو بتمان. (مونتسكیو: دوریا، حكاكي روي نقاشي

pymansetareh@yahoo.com



در یازدھسالگي وي را بھ كالج اوراتوریان در . سھ سال اول عمر مونتسكیو در میان دھقانان قریھ گذشت
بوردو در شانزدھسالگي براي تحصیل علم حقوق بھ . كیلومتري پاریس، فرستادند ژویي، واقع در سي

  .بازگشت؛ در نوزدھسالگي تحصیالت خود را در مدرسة حقوق بھ پایان رساند

وچھارسالھ بود، ملك و ثروت  درگذشت و براي او، كھ اكنون جواني بیست ١٧١٣پدرش در 
اشاره » رعایایم«و » قلمرو من«ارث نھاد؛ مونتسكیو از این پس در سخنان خویش بھ  اي بھ مالحظھ قابل
سال بعد، بھ نمایندگي . ھیم دید كھ تا پایان عمر با سرسختي از فئودالیسم پشتیباني كردكرد، و خوا مي

مقام و ثروتش را بھ او  ١٧١۶عمویش، كھ ریاست پارلمان بوردو را خریده بود، در . پارلمان بوردو رسید
ھاي داراي فروش مقام در كشور«: از آن پس، مونتسكیو از مدافعان فروش مقام شد و گفت. واگذار كرد

در  صورت، بھ آنھا تن دارد كھ در غیراین ھا را بھ قبول مسئولیتھایي وامي حكومت فردي خانواده
بھ آزمایشھایي دست زد، . ھنگام ریاست پارلمان، بیشتر وقت خود را بھ مطالعھ سپري ساخت» .دادند نمي

در نظر داشت تاریخ . تسلیم كرد و دربارة مسائل فیزیك و فیزیولوژي گفتارھایي نوشت و بھ آكادمي بوردو
شناسي بنویسد؛ این كتاب ھرگز نوشتھ نشد، ولي مونتسكیو مطالبي را كھ براي آن گرد آورده بود در  زمین
  .القوانین گنجاند روح

. ودوسالگي، با نشر درخشانترین اثر خود، پاریس دوران نیابت سلطنت را متوجھ خود ساخت در سي
ا بدون ذكر نام خود انتشار داد، زیرا كتاب حاوي مطالبي بود كھ با شأن رئیس ر) ١٧٢١(ھاي ایراني  نامھ

، اثر )١۶٨۴(طرح این كتاب را مونتسكیو ظاھرًا از جاسوس ارباب بزرگ . پارلمان تناسب نداشت
جاسوسي ترك، با اندكي مكر و ھرزگي، از بیھودگي معتقدات و كردار . جوواني مارانا، گرفتھ است

ادیسن در نشریة سپكتیتر . گوید ا و از ناسازگاري آنان با كردارشان براي سلطان داستانھا ميمسیحیان اروپ
شارل دوفرني در سرگرمیھاي . كار برده بود براي توصیف تمدن غربي از دیدگاه شرقیان شیوة مشابھي بھ

كوالگودویل، عادات آور عادات فرانسویان را از زبان یك سیامي مقیم پاریس شرح داده بود؛ نی جدي و خنده
شب   ترجمة ھزارویك. فرانسویان را از دیدگاه ھندیشمردگان امریكا تشریح كرده بود

FACE="Traditional Arabic) "ھاي  دست آنتوان گاالن، و سفرنامھ بھ) ١٧١٧-١٧٠۴) (لیلة ولیلھ الف
سفیر كبیر عثماني از . بودمند ساختھ  شاردن و ژان تاورنیھ، فرانسویان را بھ زندگي مسلمانان عالقھ ژان

پاریس در . با زیبایي پوشاك شرقي و رفتار خود مردم پاریس را فریفتھ بود ١٧٢١ماه مارس تا ژوئیھ 
  .این كتاب در یك سال ھشت بار بھ چاپ رسید. ھاي ایراني بود انتظار نامھ

كنند، بھ  فرانسھ سفر ميھایي است كھ دوتن ایراني، بھ نامھاي ریكا و ازبك، كھ در  كتاب مركب از نامھ
اخالقي فرانسویان، از بیھودگي   ھا، گذشتھ از تعصبات و ضعف نامھ. نویسند دوستان اصفھاني خود مي

  گویند؛ خواننده ھمچنانكھ از این عیبھا رفتار و معتقدات شرقیان نیز داستانھا مي

اما این كار با نرمي و . پذیرد نیت بیھودگي رفتار و معتقدات خود را نیز مي گیرد، با حسن اش مي خنده
ھایي كھ از  ھا و ظرایف ناآگاھانھ، این ضربھ توانست از این نكتھ چھ كسي ميـ  مالیمت صورت گرفتھ است
ھاي ازبك حاوي  اي از نامھ خاطر شود؟ ضمنًا پاره آمد، رنجیده دار وارد مي سر ادب با شمشیرھاي دكمھ

نویسد كھ دلش  زكي، صیغة محبوب او، مي. و در اصفھان استاي دربارة حرمسراي ا افشاگریھاي فریبنده
بھشت جایي : كند براي شور و ولع وي تنگ شده است؛ ریكا بھشت را از دیدگاه زن مسلمان توصیف مي

در اینجا، مونتسكیو . اي داراي حرمسرایي با مردان خوبرو و پرقدرت است است كھ در آن ھر زن شایستھ
  .پردازد شرح جزئیات مي گان فرانسوي دوران نیابت سلطنت بھپروایي نویسند سبك بي بھ

توانستند از خشم دولت مصون  ھاي ایراني مي تنھا در این دورة فترت بود كھ بدعتھاي سیاسي و دیني نامھ
السلطنھ مردي شوخ و روادار؛ در پناه رواداري  شاه پیشین مرده بود، شاه جدید خردسال بود، و نایب. مانند

ـ   بخنداند» جادوگر«ھاي جھانگردان ایراني را بھ فرمانرواي  توانست خوانندگان نامھ سكیو مياو، مونت
ال تازه ورشكست » سیستم«(ھمان فرمانروایي كھ موجب شده بود مردم فرانسھ پول را كاغذ تصور كنند 

. شور آشنا سازدو آنان را با فساد دربار، كاھلي و تنپروري اشراف، و نابساماني وضع مالي ك) شده بود
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توانست خوانندگان اثر خویش را برآن دارد كھ بھ جمھوریھاي كھن یونان و  مونتسكیو در پناه این وضع مي
اي  حكومت فردي پدیده«: نویسد ازبك مي. روم و جمھوریھاي معاصر ھلند و سویس بھ دیدة ستایش بنگرند

  .)شود ھید دید كھ نظر متفاوتي ابراز ميپایینتر خوا(» .كشد غیرعادي است كھ ھمواره بھ استبداد مي

كند كھ  یي وصف ميتروگلودیتھاھاي یازدھم تا چھاردھم، طبیعت بشر و مسئلة حكومت را با ذكر  در نامھ
اینان . اند عنوان قبایل وحشي مقیم افریقا یاد كرده ھا بھاز اعقاب اعرابي ھستند كھ ھرودوت و ارسطو از آن

كشند و در بھشت بھ آزادي زیست  كھ مخالف دخالت دولت در كارھاي مردمند، سران متفكر دولت را مي
چون مرد . دھد كند و بھاي اجناس را افزایش مي استفاده مي اي از نیاز مردم سوء ھر فروشنده. كنند مي

دزدد، قانون یا دادرسي نیست كھ بدو توسل جوید و از مرد ناتوان حمایت  واني را ميزورمندي زن مرد نات
ھنگامي كھ . كشي شخصي رسند، مگر با كینھ آدمكشان، متجاوزان، دزدان، و زورگویان بھ كیفر نمي. كند
ا از حال خود گذاشتند ت ھاي بارور آنان را بھ نشینان دچار قحطي و خشكسالي شدند، ساكنان جلگھ كوه

نشینان بھ یاریشان نشتافتند و گذاشتند تا از  نشینان گرفتار سیل شدند، كوه گرسنگي بمیرند؛ و چون دشت
  اما دو خانواده كوچ كردند و زنده ماندند؛. گرسنگي بمیرند؛ و بزودي قبیلھ از میان رفت

ھ یكدیگر چون افراد ب«اینان یكدیگر را یاري كردند، فرزندانشان را خداترس و پاكدامن بار آوردند، 
ولي چون افزایش یافتند، متوجھ شدند كھ » ھایشان را از ھم جدا نكردند؛ ھاي واحد نگریستند، و گلھ خانواده

. پس شاھي برگزیدند و سرسپردة قانون شدند. توانند بھ نیازمندیھایشان پاسخ دھند عادات و سنتھایشان نمي
رگاه متكي بھ فضیلت فرمانروا و فرمانبردار نباشد، دولت ضروري است؛ ولي ھ: گیرد ازبك نتیجھ مي

  .برد كاري ازپیش نمي

شود كھ سیاھان خدا را  ریكا متوجھ مي. ترند ھاي ایراني از بدعتھاي سیاسي آن تكاندھنده بدعتھاي دیني نامھ
ا را گوید كھ ھرگاه مثلث زبان بگشاید و خد مي) چون كسنوفانس(شمارند؛ پس  سیاه و شیطان را سفید مي

ازبك از كارھاي جادوگر دیگري كھ پاپ نام  .داردتوصیف كند، خواھد گفت كھ خدا سھ ضلع و سھ زاویھ 
در ) »یز دیگرو ھزاران چ«(دارد و مردم را وادار كرده است باور كنند كھ نان نان و شراب شراب نیست 

زند؛ و از دستگاه تفتیش افكار اسپانیا و  وي بر ناسازگاري یسوعیان و ژانسنیستھا پوزخند مي. شگفت است
بھ . ھراسان است» زنند، در پناه آن مردم را چون كاه آتش مي[ راھبان دومینیكي] درویشان «پرتغال، كھ 

در شگفت است كھ ملتھاي . خندد پوشند مي د ميھاي خو اي كھ راھبان روي جامھ ھاي دوتكھ تسبیح و پارچھ
توانند زنده بمانند، زیرا معتقد است كھ تحریم طالق و تجرد  كاتولیك در رقابت با پروتستانھا تا كي مي

جلوگیري ) چون ایرلند قرن بیستم(ھا از افزایش جمعیت كشورھاي فرانسھ، ایتالیا و اسپانیا  راھبان و راھبھ
ھمة « .ماندگوید كھ آیین كاتولیك بیش از پانصد سال در اروپا زنده نخواھد  ، مياز این روي. كنند مي

نظر  اینان چون كالغي تنگ. ثروت این كشورھا در دست راھبان تنپرور و بھ اصطالح پاكدامن است
ثروت و سرمایة . اي بیندوزند ره دست گیرنده دارند نھ دھنده، تا براي خویشتن سرمایھباشند و ھموا مي

ازبك از اینكھ » .ماند آید و از گردش در كارھاي صنعتي و بازرگاني بازمي كشور در كیسة اینان گرد مي
ي بھ دوزخ پرستند و از این روي ھمگ ، مسیح را مي[ ص] دینان اروپا، بھ جاي اهللا و محمد شنود بي مي

  . ولي ھنوز امیدوار است كھ اینان سرانجام بھ اسالم بگروند و نجات یابند. خواھند رفت، اندوھناك است

  : كند رساند، بھ الغاي فرمان نانت ھانري چھارم اشاره مي ازبك در تمثیلي، كھ بروشني منظور او را مي

دین امپراطوري  اعتقاد بھ اینكھ ارمنیان بيبا [ لویي چھاردھم] داني، میرزا، كھ وزیران شاه سلیمان  مي
از ایران بروند، ] ھوگنوھاي فرانسھ[دادند كھ یا ھمة ارمنیان  اند، فرمان مي را ناپاك ساختھ[ فرانسھ] ایران 

دست مسلمانان غیور ما، آنان را ناگزیر  شكنجة بیدینان بھ… . بگروند[ آیین كاتولیك] یا بھ آیین اسالم 
براي سرسختان … . تھ بھ ھند بگریزند و ایران را از ھنر و دسترنج خود محروم كننددس ساخت كھ دستھ

سقوط كرد و دیني [ ١٧١٣فرانسھ در ] در نتیجھ، امپراطوري . تنھا این مانده بود كھ صنعت را نابود كنند
  .را كھ امیدوار بودند پیشرفت كند با خود بھ نابودي كشید
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تاریخ … پرسم بھتر نیست چند دین در كشور باشد؟  میرزا، اگر بتوان بھ آزادي گفتگو كرد، از تو مي
ولي كثرت ادیان نیست كھ این جنگھا را … . جنگھاي دیني بسیاري را در صفحات خود ضبط كرده است

ا برتر از دیگران این اندیشة ناروادار ماست كھ موجب شده است تا یكي از ادیان خود ر. پدید آورده است
  . بپندارند

ولي ابراز این اندیشھ در آن روزگار براي وي . نمایند پاافتاده مي ھاي مونتسكیو اكنون كھنھ و پیش اندیشھ
پا افتاده است  كم خطر زندان و تبعید، بود؛ این اندیشھ از آن جھت اكنون پیش متضمن خطر مرگ، یا دست

ھاي ایراني راه آزادي اندیشھ  پس از آنكھ نامھ. پیروزي رسیده استكھ جنگ در راه آزادي بیان اندیشھ بھ 
این دو كتاب را . ھایي دربارة انگلیسیان را منتشر سازد را ھموار ساخت، ولتر توانست سیزده سال بعد نامھ

از آن روي مونتسكیو زنده و آزاد ماند، كھ از اشراف بود، . باید منادي عصر روشنگري در فرانسھ شمرد
وجود این، وي جرئت نكرد خود را نویسندة آن بخواند، زیرا از میان  با . السلطنھ سھلگیر ایبو ن

آرژانسون، كھ بعدھا از مخالفان دولت شد، سخنان /د. رسیدند گوش مي ستایشگران صدھا آواي مخالف بھ
ماریوو » .درسان چاپ نمي انسان دوراندیش این سخنان را بھ«: گفت شمرد و مي مونتسكیو را شوخي مي

مونتسكیو » .سزاوار نیست انسان با نوشتن چنین مطالبي وقت خود را برباد دھد«: گفت دوراندیش مي
ھنگامي كھ اندك احترامي در جامعھ یافتھ بودم، احترام «: گفت آورد، مي یاد مي بعدھا، چون آن روزھا را بھ

  » .اعتنایي بسیار برخوردم دولتمردان را از دست دادم و بھ بي

مادام دو تانسن، ماركیز . باوجود این، مونتسكیو بھ پاریس رفت تا در جامعھ و سالونھا از شھرتش لذت برد
مونتسكیو، كھ ھمسرش را در ال برد نھاده . دو المبر، و ماركیز دو دفان قلبھاي خود را بھ روي او گشودند

براي دلستاني از . دید در راه خود نميو تنھا بھ پاریس آمده بود، براي دلربایي از زنان این شھر مانعي 
. وزیري رسید، سخت تالش كرد بھ نخست ١٧٢٣ماري آن دو بوربون، خواھر دوك دو بوربون، كھ در 
را با عشقي شیدایي براي این زن سروده ) ١٧٢۵(گویند كھ مونتسكیو نثر شاعرانة كوتاه پرستشگاه گنید 

یوناني ترجمھ شده است، ھرزگي و بیعفتي آن را تطھیر  وي با شھرت دادن اینكھ این شعر از زبان. است
مونتسكیو براي عضویت در . دست آورد كرد و بدین ترتیب توانست موافقت شاه را براي چاپ آن بھ

بھ اعمال نفوذ پنھاني ـ بویژه توسط مادام دو پري ـ پرداخت؛ ولي شاه بھ بھانة اینكھ او » آكادمي فرانسھ«
  ویت ساكن پاریس نیست با عض

  .بھ آكادمي پیوست ١٧٢٨، بھ پاریس بازگشت، و در )١٧٢۶(پارلمان كناره گرفت 

طول انجامید و او را بھ سرزمینھایي از ایتالیا، اتریش،  سال بھ در آوریل، سفري آغاز كرد كھ سھ
 در انگلستان) ١٧٣١اوت   -١٧٢٩نوامبر (ھجده ماه . مجارستان، سویس، آلمان، ھلند، و انگلستان برد

برگزیده شد، بھ » انجمن شاھي لندن«با چستر فیلد و دیگر نامداران انگلستان دوست شد، بھ عضویت . ماند
فراماسونھا پیوست، نزد جورج دوم و ملكھ كروالین بار یافت، در پارلمنت حضور یافت، و شیفتة قانون 

انگلستان بھ فرانسھ بازگشت؛  وي نیز، مانند ولتر، با ستایش فراوان از آزادي مردم. اساسي انگلستان شد
پس از بازگشت بھ انگلستان، بھ ال برد رفت، . اما برخورد با دشواریھاي حكومت، آرام و معتدلش ساخت

كرد، تا پایان  گاه بھ پاریس مي شیوة انگلیسیان آراست، و ھمة وقت خود را، جز سفرھایي كھ گاه باغش را بھ
  .عمر بھ تحقیق و نوشتن سپرد

  سقوط كرد؟ چرا روم -٢

امضا اما شناختھ شدة مالحظاتي دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان  كتاب بي ١٧٣۴مونتسكیو در 
وي كتاب را قبل از چاپ بھ یك دانشمند یسوعي نشان داده، و بھ سفارش وي مطالبي را كھ . انتشار داد

رفت، از این  نانكھ انتظار ميممكن بود براي كلیساي كاتولیك ناخوشایند باشد از آن حذف كرده بود؛ ھمچ
این كتاب از مطالب غیراخالقي و منافي ادب عاري بود، اما . ھاي ایراني، استقبال نشد كتاب نیز، مانند نامھ
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كاري نسبي  از این گذشتھ، در بحثھاي سیاسي و االھي محافظھ. گفت از موضوعي پرت و پیچیده سخن مي
دانست، استقبال  ھ تباھي اخالق را سبب ضعف و فترت ملي ميتندروھا از نظریة او، ك. پیشھ ساختھ بود
اند  آنان كھ ترس از قدرت را از دل رانده«ھاي موجز و فشردة او را در جمالتي چون  نكردند و اندیشھ

این رسالة كوتاه را، كھ امروز پیشرو فلسفة تاریخ و . نپسندیدند» توانند بھ اختیارداران احترام نھند ھنوز مي
  .بھ اضافة سادگي و وقار. دانند، یادآور نثر بوسوئھ است ر كالسیك نثر فرانسھ مياز آثا

ـ فیلسوف جالب بود، زیرا نویسنده در این اثر بھ بررسي تمامي   موضوع این رسالھ براي یك تاریخنویس
ات حیطة یك تمدن بزرگ، از ھنگام پیدایش تا زمان مرگ آن، و بھ بحث گسترده و موشكافانھ در جریان

بنیادي تاریخ ـ فروریزي و اضمحاللي كھ ظاھرًا سرنوشت ھر فرد، ھردین، و ھر ملتي پس از رسیدن بھ 
این پندار اكنون بھ مردم فرانسھ دست داده بود كھ ملت . آخرین مرحلة رشد و كمال است ـ پرداختھ است

تثلیث . كرده استآنان پس از عصر لویي چھاردھم بھ ورطة انحطاط سیاسي و اخالقي وھنري سقوط 
  . نامقدس ولتر، دیدرو، و روسو ھنوز پدید نیامده بود تا بھ معاوضھ با برتري فكري قرن ھفدھم برخیزد

بوسوئھ، كھ ھمة رویدادھا را نتیجة ) ١۶٨١(زمیني را درنظر گرفت و برخالف گفتار در تاریخ عمومي 
مونتسكیو . آرامي كنار نھاد ت و بندگي، بھمشیت االھي دانستھ بود، وي عنایت االھي را مگر در مورد طاع

خواست ھمانگونھ كھ نیوتن قوانیني در مكان كشف كرده بود، بھ قوانین تاریخ دست یابد و رویدادھاي  مي
  : تاریخي را تابع قانون سازد

علل كلي، اخالقي یا مادي، است … . دھد، جھان تابع سرنوشت نیست گونھ كھ تاریخ رومیان گواھي مي آن
دھد معلول این علل  ھر آنچھ روي مي. افكندش دارد، و برمي در ھر حكومتي در كار است، برپایش مي كھ

باز ھمان . و ھرگاه عامل خاصي ـ چون نتیجة تصادفي جنگ ـ كشوري را بھ نابودي كشیده باشد. است
اي خاص بھ زبان دیگر، ھمة رویدادھ. عامل كلي و عمومي است كھ نابودي آن را میسر ساختھ است

  . باشند ھاي جریاني كلي و اساسي مي پدیده

نظر از عظمت نبوغ او، آلتي  فرد، صرف. گیرد سان، مونتسكیو اھمیت نقش فرد را در تاریخ كم مي بدین
اندازه در  جاي میزان تواناییش بستگي بھ این دارد كھ او تاچھ اھمیت او بھ. است» جریان كلي«در دست 

] ھرگاه قیصر و پومپیوس «. ، قرار گرفتھ است»تسایتگایست«تة ھگل در مسیر مسیر روح زمان، یا بھ گف
، دیگران [ كوشیدند اختیارات سناي روم را حفظ كنند مي] اندیشیدند  مي[ كھین] چون كاتو [ بزرگ
؛ و حكومت [ داشتند سناي روم را بھ انقیاد وامي] ساختند  ھاي قیصر و پومپیوس را عملي مي اندیشھ

  » .شد زوال بود، بھ دست دیگري نابود مي محكوم بھ [ بھ علل داخلي] كھ  جمھوري،

طبیعي، براي روم مقدر نساختھ بود؛ انحطاط روم  را دستي مرموز، یا قدرتي فوق» سرنوشت«ولي این 
از این روي، وظیفة اصلي فیلسوف . آوردند را پدید مي» جریان كلي«معلول یك رشتھ عواملي بود كھ 

از (انحطاط روم . است كھ این عوامل را بشناسد، تحلیل كند، و با عملكرد و رابطة آنھا آشنا شودتاریخ این 
از ھمھ معلول تحول حكومت جمھوري ـ كھ در آن تقسیم و توازن نیروھا وجود داشت  بیش) نظر مونتسكیو

حكومت را آنچنان در  توانست متصرفات را اداره كند،  امپراطوري، با آنكھ بھتر مي. ـ بھ امپراطوري بود
دست یك فرمانروا و در یك شھر متمركز ساخت كھ آزادي و شور و عالقة شارمندان و ایاالت را از میان 

سستي روزافزون تودة مردم؛ دلبستگي : با گذشت زمان، عوامل دیگري نیز بر این عامل افزوده شدند. برد
ني ثروت، آسایش، و ھرزگي؛ سرازیر شدن تنگدستان بھ كمك دولت؛ تباھي اخالق مردم در نتیجة فزو

بیگانگان ناآشنا با سنتھاي رومي، كھ حاضر بودند آراي خود را بھ پولدارترین خریدار بفروشند؛ فساد 
داران امور در مركز و ایاالت؛ كاھش ارزش پول رایج؛ سنگیني مالیات؛ ترك  كارگزاران و سررشتھ

یوع ادیان تازه و صلح دیرپا؛ از میان رفتن انضباط كشاورزي؛ ضعف روح سلحشوري مردم در نتیجة ش
مندي نظامیان بھ عزل و نصب امپراطوران بیش از  نظامي؛ تسلط نظامیان بر دستگاه حكومت؛ و عالقھ

  دلبستگي آنان بھ دفع تجاوز 
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مونتسكیو از دگرگونیھاي دیني، كھ بھ دیدة گیبن عامل اصلي انحطاط و زوال روم بود، سخني … . كشور
طبیعي داده  العمل او در برابر اھمیتي باشد كھ بوسوئھ بھ علل فوق خاطر عكس این شاید بھ. آورد ھ میان نميب

  . است

اش موجب اصلي انحطاط و زوال روم  گردد كھ بھ دیده ولي وي پس از ھر استداللي، بھ ھمان عاملي برمي
ھاي حكومت جمھوري  ول و شیوهرومیان در پناه اص. بود ـ تحول حكومت از جمھوري بھ امپراطوري
توانست  ولي پس از انجام این مھم، حكومت جمھوري نمي. صدھا ملت را شكستند و فرمانگزار خود كردند

ھاي حكومت جمھوري تفاوت داشت، روم را بھ انحطاط و  ھاي دولت تازه، كھ با شیوه پایدار بماند؛ و شیوه
ھایي را كھ رومیان، بھ گفتة مونتسكیو، بھ  و شیوه گردیم چون بھ ششمین بخش كتاب برمي. زوال كشید
: خوریم آور برمي اي شگفت گذرانیم، بھ مجموعھ را تابع خود ساختند از نظر مي» ھمة اقوام«یاري آنھا 

تفرقھ (فریبكاري، پیمانشكني، زورگویي، كیفرھاي سخت، پراكندن دشمنان براي چیرگي جداگانھ بر آنان 
جا كردن اجباري مردم، برافكندن دولتھاي مقاوم با تقویت شورشھاي داخلي، و  بھ، جا)بینداز و حكومت كن

رومیان دشمن را بھ دست دوست نابود «: نویسد مي. ھاي دیگري كھ سیاستمداران با آنھا آشنایي دارند شیوه
مرده ھایي كھ برش گویا بھ فراموشي سپردن شیوه» .بردند كردند، و آنگاه خود دوست را از میان مي مي

است، یا بھ پیروي از ماكیاولي، مونتسكیو، در فصل ھجدھم كتاب، عظمت روم را مرھون حكومت 
باوجود این، وي از فساد . شمارد داند و امپراطوري را مسئول انقسام و پراكندگي آن مي جمھوري مي

ي نروا، فرزانگ«اخالق در حكومت جمھوري آگاه است و بھ پیروزیھاي سیاسي امپراطوري، بھ یاري 
آنتونینوس پیوس و ماركوس (بزرگي ترایانوس، دالوري ھادریانوس، و پاكدامني دو تن از آنتونینھا 

مونتسكیو موجب شده است كھ گیبن و رنان این دوره را درخشانترین » اذعان دارد؛) آورلیوس آنتونینوس
شناخت و  ة اخالق رواقي ميفیلسوفان را مونتسكیو نمایند - این امپراطور. فصل امپراطوري روم بدانند

ستایش او از رومیان دورة جمھوري بھ . براي مكتب رواقي بیش از مسیحیت ارزش و احترام قایل بود
ھاي جنگي، و ھنر فرانسھ سھمي  شیفتگان فرانسوي انقالب انتقال یافتھ، و در دگرگوني حكومت، شیوه

  . داشتھ است

ثر شتابزدگي، و سائقة نوشتن اثري بزرگتر، از نویسنده اي نقایص علمي است كھ بر ا كتاب متضمن پاره
پذیرفت و بدانھا استناد  وچرا مي مونتسكیو روایات متنھاي كالسیك را گاھي بدون چون. سرزده است

جست؛ مثال سخنان لیویوس را دربارة نخستین ادوار تاریخ امپراطوري روم تاریخ تلقي كرده است، در  مي
وي ھمچنین اثر . ، ویكو، و پویي این سخنان را افسانھ شمرده، و رد كرده بودندحالي كھ واال، گالرئانوس

ولي این . اھمیت گرفتھ است عوامل اقتصادي را در سیاستھاي برادران گراكوس و قیصر ناچیز و بي
  نقصھا، در پرتو فصاحت و شیوایي سبك، عمق و تازگي اندیشھ، تالش پرتھور نویسنده براي 

یك بررسي، و بركشیدن تاریخ از محدودة ضبط وقایع بھ پھنة علم تحلیل سازمانھا و  یك تمدن كامل در
این مسئلھ میدان آزموني براي تاریخنویسان بود كھ ولتر و . نمایند پذیر مي منطق رویدادھا، ناچیز و گذشت

تسكیو را، پس بایست با آن مواجھ شوند؛ و ھمین دلبستگي بھ شناخت فلسفة تاریخ بود كھ مون گیبن نیز مي
  .القوانین واداشت از یك عمر تالش، بھ نوشتن روح

  القوانین روح -٣

. سال فاصلھ افتاد القوانین چھارده بین انتشار مالحظاتي دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان و روح
، كھ چھل سال داشت، آغاز كرده بود؛ وي در ھمان ھنگام ١٧٢٩مونتسكیو نگارش شاھكارش را در حدود 

، كھ ١٧۴٧در . ھ سرگرم نوشتن آن بود، مالحظاتي دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان را انتشار دادك
بارھا نوشتن را ازسر «: سالھ بود، از كار خستھ شد و وسوسھ گردید كھ كتاب را رھا كند وشش پنجاه

براي آنكھ بتواند » .ام ردهھزاران بار اوراقي را كھ نوشتھ بودم بھ دست باد سپ. ام گرفتھ، و بارھا رھا كرده
اندوه و خستگي نزدیك است مرا از . ام راه درازي را پیموده«: بھ كار ادامھ دھد، از موزھا یاري جست
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داشت، و اكنون از دلم رخت بربستھ  اي را كھ روزي مرا بھ كار و تالش وامي شور و عالقھ. پاي درآورند
برید،  سوي فرزانگي و حقیقت مي از راھي لذتبخش بھھنگامي كھ شما ما را . است، بھ من بازگردانید

پس از پایان . خدایان گویا خواھش وي را برآوردند، زیرا كار ادامھ یافت» .از ھمیشھ ملكوتي ھستید بیش
  : داد، و از روي غرورش پرده برداشت كار، مونتسكیو از روي دودلي، كھ در خالل كار بھ او دست مي

. شناختم، و نھ استثنایي اي مي نھ قاعده. كردم شتھ باشم، ھدف خویش را تعقیب مياي دا آنكھ طرح و نقشھ بي
ولي پس از آنكھ اصول كار خود را یافتم، آنچھ . بردم درنگ از یاد مي كردم و بي حقیقت را كشف مي

ثمر سال، كاري كھ آغاز كرده بودم ادامھ یافت، پیشرفت كرد، و بھ  و در طول بیست. جستم دستگیرم شد مي
. از ھمھ مرھون عظمت موضوع خواھد بود اگر از این اثر استقبال شود، موفقیت آن بیش… . رسید

چون آثار آن ھمھ مردان بزرگ را در … . بھره باشم كنم كھ من از ھوش و نبوغ بي بااینھمھ، گمان نمي
از دست ندادم و  خواندم غرق در تحسین شدم، ولي جرئت خود را) دربارة ھمین موضوع(فرانسھ و آلمان 

  » .من ھم نقاشم«: ھماواز با كوردجو گفتم

فونتنل سبك نگارش كتاب را نپسندید؛ و الوسیوس . دستنویس كتاب را بھ الوسیوس، انو، و فونتنل نشان داد
كاران مدارا شده است آوازة آزاداندیشي  ھاي محافظھ بھ او سفارش كرد با نشر كتابي كھ در آن با اندیشھ

از ترس سانسور . چاپ كتاب پرداخت مونتسكیو بھ این سخنان توجھ نكرد و بھ. خطر نیفكند خود را بھ
، در دو جلد، بدون ذكر نام مؤلف، بھ طبع ١٧۴٨دولت كتاب را بھ ژنو فرستاد؛ و كتاب در آنجا، در 

  ھنگامي كھ روحانیان فرانسھ بھ یافتن ارتدادھا و بدعتھاي آن . رسید

 FACE="Traditionalولي پس از آنكھ مالزرب ـ نجاتبخش آیندة . كرد آن را در فرانسھ ممنوع
Arabic "از . بھ ریاست ادارة سانسور رسید، ممنوعیت كتاب را از میان برد ١٧۵٠المعارف ـ در  دایرة

چاپ رسید، و بھ ھمة  ودوبار بھ القوانین در فرانسھ محبوبیت بسیار یافت، در دو سال بیست آن پس، روح
  . اروپاي مسیحي ترجمھ شدزبانھاي 

دھنده، براي آن  در زمان مونتسكیو، براي شناساندن كتاب نام و عنوان دقیق، و غالبًا دشوار و توضیح
القوانین، یا دربارة رابطة قوانین با وضع كشورھا،  از ھمین روي، وي كتاب را دربارة روح. گزیدند برمي

ویسنده، با بحث از رابطة عوامل طبیعي با اشكال گوناگون ن. آداب، اقلیم، دین، بازرگاني، و غیره خواند
نامیم  مي» علمي«شناسي  جامعھ و روابط متقابل اجزاي تمدن، كوشیده بود براي آنچھ ما امروز جامعھ

ـ براي شناخت جوامع كنوني و جوامع آینده   اي بریزد، و ـ پس از روش تحقیق در علوم طبیعي شالوده
تواند در خالل عمر كوتاه، خویش در ھر سھ زمینة  بدیھي است كھ یك تن نمي. اصول و قواعدي بیابد

  .قانون، و تاریخنگاري بھ كمال رسد  نژادشناسي، فلسفة

ـ یعني منشأ و ماھیت و گرایش قانون ـ در » روح قانون«: توان خالصھ كرد نظریة مونتسكیو را چنین مي
مل زیستي، سیاسي، اقتصادي، اخالقي، و تربیتي مردم وھلة اول تابع وضع محیط طبیعي، و سپس تابع عوا

قوانین، باتوجھ بھ ماھیت كلي و مشترك آنھا، «: دھد در آغاز بحث، نظریة خود را چنین شرح مي. است
جھان » قوانین طبیعي«خواست  ظاھرًا او مي» .گیرند روابطي ضروریند كھ از عوامل طبیعي ریشھ مي

ھم بپیوندد و در قالب مفھومي كلي و  ھ گمان خویش در تاریخ یافتھ بود بھاي را كھ ب مادي و نظم و قاعده
: مونتسكیو، مانند گروتیوس، پوفندورف، و دیگر پیشینیانش، قوانین را بھ چند دستھ تقسیم كرد. واحد بریزد

عقل انسان، تا جایي كھ حاكم بر مردم سراسر «: كرد قانون طبیعي، كھ وي آن را چنین توصیف مي) ١
قانون ملتھا، كھ حاكم بر روابط ) ٢مندند؛  ھمة مردمي كھ از عقل بھره» حقوق طبیعي«یعني » ھان باشد،ج

قانون مدني، كھ بر ) ۴قانون سیاسي، كھ حاكم بر روابط افراد با دولت است؛ ) ٣آنان با یكدیگر است؛ 
  .كند روابط افراد با یكدیگر حكومت مي

وضع طبیعي . جوامع بشري اساسًا تابع وضع طبیعي محیط بوده است بھ گمان مونتسكیو، قانون در نخستین
محیط چیست؟ جنگل است، زمین قابل كشت است، و یا زمین بایر؟ در كرانة دریاست یا دور از دریا؟ 
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آید؟ بھ زبان دیگر، اقلیم  دست مي دشت است یا كوھستان؟ خاك آن چگونھ است و چھ محصولي از آن بھ
بودن . (است» ویژگیھاي ملي«كنندة اقتصاد مردم، قوانین مردم، و  ترین عامل تعییناساسیترین و نیرومند

براي نمونھ، تفاوت اقلیم .) اند ھاي مشابھي ابراز داشتھ در قرن شانزدھم، و با كل در قرن نوزدھم نظریھ
  :شمال و جنوب و اثر آن را در مردم این سرزمینھا مالحظھ كنید

  این نیرومندي چند نتیجھ داشتھ… . نیرومندتر و فعالترندمردم در اقلیمھاي سردسیر 

تھور بیشتر، یعني جرئت بیشتر؛ احساس برتري بیشتر، یعني تمایل كمتر بھ انتقامجویي؛ و احساس : است
ھم در انگلستان بھ اپرا … . ایمني بیشتر، یعني راستگویي و كارداني و زیركي بیشتر و بدگماني كمتر

ولي اثر موسیقي یكسان در آن دو . اند در ھردو، نمایشھا یكي و بازیگران یكي بوده. الیاام و ھم در ایت رفتھ
ھرگاه بھ شمال … . زده است، و دیگري زنده و بانشاط یكي سرد و رخوت. ملت كامال متفاوت بوده است

مینھاي ھرگاه بھ سرز… . برویم، بھ مردمي برخواھیم خورد كھ رذایلشان كمتر، و فضایلشان بیشتر است
در اینجا، نیرومندترین شھوات انساني . ایم پنداریم كھ از حیطة اخالق بسیار دور افتاده جنوبي سفر كنیم، مي

كوشد ھمھ چیز در اختیار او باشد و امیالش را بر دیگران  باعث ھمة انواع جنایت است؛ و ھر كسي مي
  … . تحمیل كند

تن انسان ناگزیر . كند ق بدن بھ خارج تراوش ميدر سرزمینھاي گرمسیري، بخش مایع خون ھمراه عر
ھاي خون را، كھ  ھاي تند گویچھ نوشابھ. نوشند از این روي، مردم زیاد آب مي. است جاي آن را پرسازد

در سرزمینھاي سردسیر بخش مایع خون . كنند اند، منجمد مي پس از تراوش بخش مایع خون در آن مانده
كنند باید  این روي، مردمي كھ در سرزمینھاي سردسیر زندگي مي كند؛ از كمتر بھ خارج تراوش مي

از ھمین روي، شریعت … ھا، خون در بدن یخ خواھد بست؛  بدون این نوشابھ. ھاي الكلي بنوشند نوشابھ
قانوني كھ مردم كارتاژ را … . ، كھ میگساري را منع كرده است، مناسب اقلیم عربستان است[ ص] محمد

وھواي آنھا ظاھرًا  چنین قانوني براي سرزمینھاي شمالي، كھ آب. داشت قانون اقلیم بود از میگساري بازمي
میزان رواج میگساري در میان … . دارند، نامناسب است اعتدالي ملي وامي اي افراط و بي گونھ مردم را بھ

  . ملتھا بستگي بھ سردي یا گرمي اقلیم دارد

  : گوید ميببینیم دربارة اثر اقلیم در زناشویي چھ 

در بیست … . زنان در سرزمینھاي گرمسیر در ھشت، نھ، و یا ده سالگي براي زناشویي آمادگي دارند
ھنگامي كھ زیبایي . كند از این روي، خرد آنان ھمراه زیباییشان رشد نمي. شوند سالگي پیر و شكستھ مي

د؛ و چون خرد حاصل شد، ساز خواھد، نقصان خرد دعوي او را محال مي عالمي را در فرمان خود مي
از این روست كھ این زنان باید در حالتي از وابستگي باشند، زیرا خرد . دیگر از زیبایي اثري نمانده است

. اي را فراھم سازد كھ جواني و زیبایي نتوانستند آن را فراھم آورند تواند در دورة پیري آن سلطھ نمي
ھا، وقتي كھ قانون مخالفتي ندارد، یك مرد ھمسرش را بھ بنابراین، بسیار طبیعي است كھ در این سرزمین

  . قصد گرفتن ھمسري دیگر ترك گوید و رسم چندگاني متداول شود

رسند، دیرتر  سن بلوغ مي در اقلیمھاي مالیم، كھ زیبایي و فریبندگي زنان پایدارتر است، زنان دیرتر بھ
از زنان ھمسال (و چون ھنگام زناشویي . نھند ميزایند، و ھمراه شوھرانشان بھ سنین پیري گام  فرزند مي

باید با مردان برابر باشند؛ و این برابري … . خردمندتر و دانشمندترند) خود در سرزمینھاي گرمسیري
توانستھ ) با تجویز چندگاني(بھ ھمین دلیل است كھ اسالم … . سازد تكگاني را در این سرزمینھا قانوني مي

چرا مسیحیت در اروپا . و پیشرفت آن در اروپا بھ مشكالتي برخورده است است در آسیا پیشرفت كند،
اند و مسیحیان از  پایدار مانده، و در آسیا ناپدید گشتھ است؟ و چرا مسلمانان در چین پیشرفت بسیار كرده

  اند؟  این پیشرفت بازمانده
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این، خرد انسان تابع خالق متعال باوجود «: افزاید اش مي درنگ از روي دوراندیشي این جملھ را برگفتھ بي
یسوعیان این سخن » .سازد چیز را تابع ارادة خود مي بخشد و ھمھ است كھ خواست خود را تحقق مي

  .مونتسكیو را شوخي تلقي كردند و جدي نگرفتند

) تركیھ، ایران، ھند، چین، و ژاپن(» زمین مشرق«در : گیرد سپس تعمیمھاي بیپرواي خود را از سر مي
و در » كند، ھواي گرم تمایالت جنسي را تحریك مي«نشیني ساختھ است؛ زیرا  م زنان را ناچار بھ گوشھاقلی

گونھ كھ در كشورھاي شمالي ما معمول است ـ چندگاني را چون تكگاني بھ  صورت آمیزش زن و مرد ـ آن
ي آنان آرام است، و با در كشورھاي شمالي زنان طبعًا رفتار دلپسند دارند، تمایالت جنس«. افكند خطر مي

زندگي در جایي » «.توان آن را آرام ساخت راند كھ با اندك تدبیري مي چنان مالیمتي بر دل فرمان مي
خوشایند است كھ زنان آن آزاد باشند، آن كھ از جذبھ و فریبندگي بیشتري برخوردار است جامعھ را بھ 

  » .مرد سپرده است ـ ھمھ را سرگرم سازد زیور خویش بیاراید، و زن ـ ھمچنانكھ خویشتن را بھ یك

بھ موازات . رسوم بیش از قانون تابع اقلیم است؛ زیرا قانون گاھي ناچار است اثر اقلیم را تعدیل كند
شود ـ  ازپیش تابع قیود اخالقي و قانوني مي یابد و بیش پیشرفت تمدن، اثر عوامل طبیعي و اقلیمي كاھش مي

. را متعادل سازند» وامل طبیعيع«كوشند اثر  خردمندترین قانونگذاران مي. گیري زنان شرقي نظیر گوشھ
با درنظر . خود درست، یا نادرست، و یا بھترین نیست رسوم بھ خودي. رسوم تابع زمان و مكان است

گرفتن ھمة اینھا، رسوم خود بھترین قانون است؛ زیرا رسوم انطباق طبیعي خوي و سرشت آدمي با 
شي باید تغییر داد؛ آداب و رسوم را معموال با آنھا را بھ آرامي و با دوراندی. اوضاع و احوال محیط است

  . توان دگرگون ساخت قانونگذاري نمي

از آنجا كھ آداب و رسوم تابع اقلیم، و ویژگیھاي ملي تابع آداب و رسومند، اختالط این عوامل نوع و شكل 
سب حكومت جمھوري منا: شكل حكومت اساسًا، تابع وسعت قلمرو آن است. كند حكومت را تعیین مي

. جا گرد آیند توانند براي اخذ و اجراي تصمیمات مشترك در یك كشورھاي كوچكي است كھ رھبران آنھا مي
حكومت . كشور پھناور محتاج قوانین و جنگھاي بسیار است، و ناچار است حكومت فردي را گردن نھد

ت استبدادي است كھ گراید؛ زیرا تنھا حكوم فردي، وقتي قلمرو آن بسیار گسترش یافت، بھ استبداد مي
حكومت فردي ناچار است . تواند فرمانروایان محلي ایاالت دوردست را بھ انقیاد و فرمانبرداري وادارد مي
متكي باشد، یعني افراد آن بھ طبقاتي متمایز تقسیم شده باشند و شارمندان آن باید در مورد » شرافت«بر 

یكسان » فضیلت اخالقي«وري، مردم باید از در حكومت جمھ. تمایز و حق تقدم خود سختگیر باشند
  . داند مي» پرستي، یعني عشق بھ برابري، میھن«را مونتسكیو » فضیلت اخالقي«. برخوردار شوند

  دست گروھي از مردم اداره شود یا ھمة مردم، یا حكومت اشرافي است یا  حكومت جمھوري، بنابر آنكھ بھ

وي از حقیقت آگاه بود، ولي گویا . نگریست دیدة ستایش مي ـ بھ یونان باستان ـ كھ جمھوریھاي مردم بودند
وي ھمچنین نظام . شھري شارمندان آزاد اقلیتي بیش نبودندـ  از یاد برده بود كھ در این جمھوریھاي كشور

ویلیام پن را در امریكا، و، باشور و حرارتي بیشتر، حكومت دیني اشتراكي یسوعیان را در پاراگھ 
گفت كھ دموكراسي، براي آنكھ بھ تمام معني دموكراتیك باشد، باید براي تأمین برابري  مي ولي. ستود مي

اقتصادي و سیاسي كامل مردم بكوشد، و ارث، جھیزیھ، و مالیات بر درآمد را بھ سود ھمة مردم تعدیل 
د و سیاستھایي بھترین جمھوري آن است كھ مردم ناتواني خود را در تعیین سیاست خردمندانھ قبول كنن. كند

  .گیرند بپذیرند را كھ نمایندگان برگزیدة آنان پیش مي

ولي این دموكراسي ھرگاه بدانجا كشد كھ مردم . دموكراسي باید برابري ھمة مردم را آرمان خود سازد
ھرجا كھ … . پاشد اند برابر بدانند، فرو مي خویشتن را با كساني كھ خود آنان را بھ رھبري خویش برگزیده

مردم مایلند اختیارات رھبرانشان را بھ دست خود . م چنین كنند، فضیلت از میان رخت برخواھد بستمرد
یابد و مردم حرمت  در آن صورت، اختیار مجلس سنا كاھش مي. گیرند و حرمت آنان را لگدمال سازند

دیدة احترام  بھ ھرگاه مردم بھ سالخوردگان. برند سناتوران، و سرانجام ھمة سالخوردگان، را از یاد مي
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ننگرند، حرمت والدین را از یاد خواھند برد؛ در نتیجھ، اطاعت از شوھر و فرمانبرداري از بزرگان نیز 
شود كھ  جامعھ ھنگامي گرفتار این بیساماني مي… .نافرماني عمومیت خواھد یافت. از میان خواھد رفت

… . ندن تباھي خویش مردم را بھ تباھي كشنداند بخواھند براي پوشا كساني كھ مردم بھ آنان اعتماد كرده
فقر . مردم اموال عمومي را بھ یغما خواھند برد؛ و پس از آنكھ دستگاه رھبري برگزیده را بھ تباھي كشیدند

  . و تنگدستي خویش را با سرگرمیھاي تجملي درھم خواھند آمیخت

گوید كھ دموكراسي دچار  د و ميشو از دوھزار سال با افالطون ھمصدا مي از ھمین روي، مونتسكیو پس
  .شود جوید، و سرانجام نابود مي شود، از استبداد یاري مي ومرج و آشوب مي ھرج

كند؛ ولي چون از امكان  القوانین بارھا از جمھوري اشرافي بھ نیكي و احترام یاد مي مونتسكیو در روح
كوتاھترین فصل كتاب . بندد ن دل ميگرایش دموكراسي بھ استبداد نگران است، بھ حكومت فردي تابع قانو

وحشیان لویزیانا براي آنكھ میوة درختي را بچینند، درخت «: از سھ سطر ندارد دربارة استبداد است، و بیش
فرمانرواي مستبد براي تحكیم » .اي از رفتار حكومت استبدادي است این نمونھ. افكنند را از ریشھ برمي

توان گفت كھ مثالھاي مونتسكیو  با اطمینان مي. افكند ز ریشھ برميقدرت خویش خاندانھاي نیرومند را ا
اكنون كھ كاردینال ریشلیو و لویي چھاردھم قدرت . رسانند شرقي ھستند، ولي منظور او را بروشني مي

كن ساختھ بودند، او از این نگران بود كھ مبادا حكومت فردي بوربون بھ استبداد  سیاسي اشراف را ریشھ
توانست ببیند كھ  چون از اشراف بود، نمي. دانست مي» شیفتة قدرت استبدادي«و كاردینال را ا. بگراید

نیروھاي میانھ، «مونتسكیو وجود . اند اشراف قدرت خویش را از دست داده، و در دربار ندیم شاه شده
  شمرد، و  را براي حكومت فردي صالح واجب مي» مطیع، و متكي

از ھمین . ر و دادرسان موروثیي بودند كھ خود او بھ ھر دو آنان بستگي داشتاز این نیروھا اشراف زمیندا
. زند كند و نظم و یكنواختي كتاب را برھم مي از فئودالیسم دفاع مي) صفحھ ١٧٣در (روي، وي بتفصیل 

اژة او بود كھ و. كرد در میان فیلسوفان فرانسة قرن ھجدھم، تنھا او بود كھ از قرون وسطي بھ نیكي یاد مي
در جریان كشمكش شاه و پارلمان، كھ در سراسر دوران . را نشانة افتخار و سربلندي ساخت» گوتیك«

  .جستند القوانین استناد مي شاھي لویي پانزدھم ادامھ یافت، ھر دو طرف براي توجیھ نظر خویش بھ روح

موجب شده بود كھ وي  دانست، بیزاري مونتسكیو از حكومت مطلقة فردي، كھ وي آن را ھستة استبداد مي
بھ . فردي، اشرافي، و دموكراتیك ـ شاه، نجبا، و پارلمان یا اتاژنروـ ھواخواھي كند» حكومت مختلط«از 

انگیزة این تمایل، معروفترین و معتبرترین پیشنھاد خویش را عرضھ داشت و جدایي قواي مقننھ، مجریھ، 
باید قانونگذاري كند، ولي مسئول اجراي قانون نباشد؛ عقیده داشت كھ قوة مقننھ . و قضائیھ را خواستار شد

قوة مجریھ باید قانون را اجرا كند، ولي نباید در وضع قانون دخالت نماید؛ و قوة قضائیھ باید اختیار خویش 
. قوة مجریھ نباید ھیئت داوران را برگزیند، یا آنان را تحت نفوذ خود درآورد. را بھ تفسیر قانون محدود كند

یكي از این دو مجلس نمایندة طبقات . قننھ بھتر است از دو مجلس مستقل و جداگانھ تشكیل شودقوة م
  : باز سخن بارون دومونتسكیو را بشنویم. فرادست خواھد بود، و دیگري نمایندة تودة مردم

. سازد در این كشور، مردمي خواھند بود كھ تبار، دارایي، و یا شأنشان آنان را از دیگر مردم متمایز مي
ھرگاه آنان را در زمرة دیگر مردم نھیم و بھ آنان چون صاحب یك رأي بنگریم، آزادي براي آنان اسارت 

و بردگي خواھد شد و دلبستگي آنان بھ آزادي از میان خواھد رفت، زیرا بیشتر مصوبات مردم بھ زیان 
ور باید با شئون دیگرشان برابري آنان خواھد بود، از این روي، اختیارات و حقوق آنان در ادارة امور كش

گونھ كھ  و این ھنگامي میسر است كھ آنان براي بازداشتن مردم از خودسري متشكل شوند ـ ھمان. كنند
از این روي، قوة مقننھ متشكل از عوام و . مردم حق دارند با ھر دخالتي در آزادي خویش مخالفت كنند

وھریك داراي عالیق و . اع و مشاوره خواھند كردھریك از آنان جداگانھ اجتم. اعیان خواھد بود
  . ھایي خاص خواھند بود نظریھ
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از این طریق پیچیده . گانھ باید بر كارھاي دیگري نظارت كند و آنھا را متعادل سازد ھریك از قواي سھ
  . شود است كھ آزادیھاي شارمندان با خرد، دادگري، و زورمندي حكومت سازگار مي

گانة  اي خویش دربارة حكومت مختلط را از ارسطو گرفتھ بود؛ اما نظریة تفكیك قواي سھھ مونتسكیو اندیشھ
دولت را خود وي، پس از مطالعة آثار ھرینگتن، الجرنن سیدني، الك، و تجاربي كھ در انگلستان انجام داده 

برخورده  اي مطلوب، ولي ناقص، از حكومت فردي عقیده داشت در انگلستان بھ نمونھ. بود، پیش كشید
  دست نمایندگان خویش  است كھ مردم بھ

مونتسكیو بھ آنچھ با ھدایت و ھمراھي چسترفیلد در انگلستان . بر كارھاي شاه و پارلمنت نظارت دارند
اي  دیده بود شكلي آرماني داد؛ اما او نیز، چون ولتر، ستایش خویش را از نظام سیاسي انگلستان وسیلھ

دانست كھ دادگاھھاي انگلستان كامال مستقل از پارلمنت  گمان مي او بي. ھ بودبراي تحریك فرانسویان ساخت
خواست مردم  مي. شمرد ھاي دادرسي انگلستان را براي فرانسویان سودمند مي نیستند، ولي آشنایي با شیوه

یا در  فرانسھ بدانند كھ دادگاھھاي انگلستان ناگزیرند قبل از بازداشت متھم بھ اتھام او رسیدگي كنند،
صورت متھم را بھ قید التزام آزاد سازند، متھم را در حضور ھیئت داوراني كھ از افراد طبقة خود  غیراین

ولي او بھ این نیز معتقد بود كھ . او تشكیل شده است دادرسي كنند، و مجاز نیستند متھم را شكنجھ دھند
ني باید بھ اتھامات آنان رسیدگي كنند كھ اشراف را نباید در دادگاھھاي عادي دادرسي كرد، و ھیئت داورا«

  » .افراد طبقة خویش دادرسي شوند«دست  آنان نیز حق دارند كھ بھ» .بھ طبقةخود آنان بستگي دارند

كاري ویژگي و الزمة پیري  محافظھ. كار گشت مونتسكیو، چون بیشتر ما، در سالھاي پیري متزایدًا محافظھ
بنابراین، ذھن . روي موھبت و فایدة میانسالي است جواني، و میانھ ھمچنان كھ تندروي نقش سودمند. است

اي دارند  اي است كھ ھر یك از اجزا نقش و وظیفة جداگانھ و اندیشة ھر ملت تركیبي از اجزاي درھم آمیختھ
مونتسكیو آزادي را، با ھمة ستایشش از آن بھ مثابھ ھدف راستین . كنند و بر كارھاي یكدیگر نظارت مي

اگر . آزادي عبارت است از حق انجام ھركاري كھ قانون مجاز بداند«: ت، چنین تعریف كردحكوم
شارمندي بھ كاري دست زند كھ قانون منع كرده است، دیگر آزادي براي او نخواھد ماند، زیرا دیگر 

، او، چون ھمشھري گاسكونیایي خود، مونتني» .شارمندان نیز چون او قانون را نادیده خواھند گرفت
  : كرد انقالب را تقبیح مي

اند، تقریبًا ھمواره مصلحت آن  اي گرفتھ است و كارھا وضع ثابتي یافتھ وقتي كھ یك دولت شكل تثبیت شده
زیرا ھمان عوامل ـ غالبًا پیچیده و نامعلوم است ـ كھ بھ یك دولت امكان . حال خود بگذاریم است كھ آن را بھ

  . ان آن را برپا نگاه خواھند داشتدھند سالھا پابرجا بماند، ھمچن مي

مونتسكیو، با آنكھ با برابري دارایي و اختیارات مردم مخالف بود، دربارة انحصار مالكیت زمین چون 
  .اندیشید برادران گراكوس مي

ھاي  توانند براي خانواده مردم عادي نمي… توان خوراك ملتي را فراھم ساخت با آنكھ در این زمینھا مي
روحانیان، شاھزادگان، شھرھا، بزرگان، و برخي از شارمندان قدرتمند ھمة … . تھیھ كنندخود خوراك 

اند و  اند كشتزارھا را ترك گفتھ ھایي كھ از ھستي افتاده خانواده. اند زمینھا را تصاحب كرده، و بایر نھاده
ن را در میان باید زمی… [ طبقات حاكم] در چنین وضعي آنان . اند رنجبران گرفتار بینوایي شده

تا روزي . ھاي نیازمند تقسیم كنند و براي آیش و كشت زمین وسایل الزم را در دسترس آنان نھند خانواده
  كھ دھقان

pymansetareh@yahoo.com



. بیزمین وجود دارد، تقسیم باید ادامھ یابد

داري را باشور و  داران مخالف بود و برده دست سرمایھ مونتسكیو با سپردن كار گردآوري مالیات بھ
شمرد و با  ناپذیر مي جنگ را در مواردي اجتناب. كرد حرارتي اخالقي، و طنزي گزنده، نكوھش مي

  : پیشدستي در جنگ، براي حفظ امنیت ملي، موافق بود

سازد، كھ از آن جملھ  ستي در جنگ را براي دولت ضروري ميگاھي پیشد… حق دفاع بدیھي و مسلم
دھد خویشتن را براي نابود ساختن  است مثال ھنگامي كھ دولتي تشخیص دھد دوام صلح بھ دشمن امكان مي

  . طرف مقابل آماده سازد و پیشدستي در حملھ تنھا چارة جلوگیري از نابودي ملت است

  :ولي از مسابقة تسلیحاتي نگران بود

داري اروپا را فراگرفتھ است؛ این تندخویي بھ فرمانروایان ما نیز سرایت كرده، و آنان را  تندخویي دامنھ
دارد و  بسیج سپاه دیگران را بھ عمل متقابل وامي. برآن داشتھ است كھ نیروھاي انبوھي بسیج كنند

افزاید،  نیروھایش ميزیرا ھمینكھ یك فرمانروا بر شمار . شود ضرورت آن دامنگیر دیگران نیز مي
  . نشینند و این عمل سرانجامي جز نابودي و پریشاني ملتھا نخواھد داشت دیگران نیز بیكار نمي

شمرد گاھي فرصت  برابر مي» فضیلت«نھاد كھ آن را با  پرستي را چندان ارج مي مونتسكیو، با آنكھ میھن
  : یافت بھ مسائل اخالقي برتر بیندیشد مي

. ام زیانبخش است، آن را از ذھن خویش بیرون خواھم راند رایم سودمند و براي خانوادهاگر بدانم چیزي ب
و . ام سودمند و براي كشورم زیانبخش است، آن را بھ فراموشي خواھم سپرد اگر بدانم چیزي براي خانواده

خواھم  اگر بدانم چیزي براي كشورم سودمند و براي اروپا و مردم جھان زیانبخش است، آن را جنایت
  . شمرد

  : اخالق غایي و دین پنھان او اخالق و دین رواقیان عھد باستان بود

اي  اگر لحظھ… . ام تر از این ندیده براي طبیعت بشر و اصالح انسان، اصولي مناسبتر و شایستھ
شر را از بزرگترین بدبختیھاي ب[ كیتیوني] توانستم مسیحیت خویش را از یاد برم، نابودي مكتب زنون  مي
تنھا این مكتب بود كھ انسانھایي خوب آفرید، مرداني بزرگ پرورش داد، و امپراطوراني … . شمردم مي

اي حقایق دیني را كنار نھیم و بھ سراسر جھان نظر افكنیم، موجودي شریفتر  اگر لحظھ. وجود آورد الیق بھ
نھ، تاكنون ). ید دلیل ارتداد من شمرداین سخن را نبا(نخواھیم یافت [ كافر] از آنتونینھا، و حتي یولیانوس 

  . جھان نیامده است تر از او بھ براي رھبري بشر انسان صالحتر و شایستھ

  وي اعتقاد خود را . القوانین آشكارا توجھ داشت كھ با مسیحیت ازدر صلح و آشتي درآید مونتسكیو در روح

تعالي در نظام طبیعت متجلي است، و ولي عقیده داشت كھ این عقل م» .اندیشمند مخلوق سرنوشت كورند
مونتسكیو » .القوانین است خدا، بھ دیدة مونتسكیو، روح« :گفت فاگھ مي. تعارضي باقوانین طبیعت ندارند

« : گفت شمرد و مي اعتقاد بھ قدرت فوق طبیعي را براي بھبود اخالق و رفتار بشر واجب و سودمند مي
چون قرآن در نزد  - اي دیني مقدس در دسترس مردم باشندبراي تحكیم نظم و قانون بجاست كھ كتابھ

احكام » .اعراب، یا كتابھاي زردشت در میان ایرانیان یا ودا در دست ھندیان، و یا كتابھاي كالسیك چینیان
دولت و كلیسا باید بر . كنند مي] محدود[ دیني مكمل قوانین مدنیند و حدود حكومت استبدادي را تعیین

. ظارت كنند و اقدامات یكدیگر را متعادل سازند، ولي ھمیشھ باید از یكدیگر جدا باشندكارھاي یكدیگر ن
چون  -كرد، ولي دین را مونتسكیو در برابر پیربل از دین دفاع مي» .این جدایي ضامن آرامش ملتھاست«

  :شمرد تابع اقلیم و ویژگیھاي ملي مي - آداب و قوانین

pymansetareh@yahoo.com



مسیحیت است، و حكومت استبدادي سازگارترین حكومت با رو سازگارترین حكومت با حكومت میانھ
دیني كھ خود را با اقلیم كشوري سازش داده است با اقلیم كشوري دیگر سازگار نخواھد بود ودر … . اسالم

آیین كاتولیك با حكومت فردي سازگار … .و اگر رواج یابد، پایدار نخواھد ماند. آن رواج نخواھد یافت
ھاي كاتولیك و  بدبختانھ، بھ شاخھ« پس از آنكھ مسیحیت، … .با حكومت جمھوري است و آیین پروتستان

. پروتستان منشعب شد، مردم شمال بھ آیین پروتستان گرویدند و مردم جنوب در آیین كاتولیك پایدار ماندند
مردم مردم شمال داراي روح استقالل و آزادگیند و ھمواره چنین خواھند بود؛ ولي : دلیل آن روشن است
  . از این روي، دیني كھ داراي رھبري مشھود نیست مطلوبتر است. جنوب چنین نیستند

بھ . كند ھاي آن را نكوھش مي اي از جنبھ شمارد پاره ولي مونتسكیو در ھمان ھنگام كھ منافع دین را بر مي
دستگاه تفتیش افكار  اي مالمتبار و تحقیرآمیز از مفتشان كند و در نامھ ثروت روحانیان فرانسھ اعتراض مي

ھرگاه «كھ   داد بھ آنان ھشدار مي. خواھد كھ از بریان كردن بدعتگذاران خودداري كنند اسپانیا و پرتغال مي
اند، براي اثبات توحش آنان بھ شما  درآینده كسي جرئت كند كھ بگوید مردم اروپا در روزگار ما متمدن بوده

زد و عقیده  ناپذیري پاپ پوزخند مي پرست، بھ لغزش كانھاي میھنمونتسكیو، چون ھمة گالی» .شود استناد مي
وقتي كشوري « :دربارة رواداري دیني نظري معتدلتر داشت. داشت كھ كلیسا را مردم باید رھبري كنند

ولي ھرگاه پذیرفت، باید با آن مدارا . اي را بپذیرد یا رد كند، بھتر است آن را رد كند آزاد است كھ دین تازه
ھاي  خود از ھمة قوه« .با آنكھ با سانسور دولتي نشریات موافق بود، اما از خردگرایي عدول نكرد» .كند

  ذھني ما 

  تأثیر مونتسكیو -۴

ترین رویدادھاي ادبي فرانسھ شناختھ شد؛ ولي جناحھاي راست و  القوانین بزودي از برجستھ انتشار روح
یسوعیان، كھ معموال با ھم اختالف داشتند، در محكوم كردن  و ژانسنیستھا و. چپ آن را بھ باد انتقاد گرفتند

اخبار كلیسا، نشریة ژانسنیستھا، . كتاب ھماواز شدند و مطالب آن را مخالفت محیالنھ با مسیحیت خواندند
اي كھ نویسنده براي اثبات مسیحیت خود نوشتھ است گواه بر اعتقاد او بھ آیین  جملة معترضھ« : نوشت

منتقد سپس از مراجع غیر روحاني » .اگر جز این گوییم، بر سادگي ما خواھند خندید .كاتولیك نیست
یسوعیان مونتسكیو را بھ پیروي از فلسفة . كند كھ از نشر كتاب جلوگیري بھ عمل آورند درخواست مي

ون است، اسپینوزا و ھابز متھم ساختند و گفتند كھ او با اعتقاد بھ اینكھ تاریخ چون علوم طبیعي تابع قان
پدر برتیھ در نشریة یسوعي ژورنال دوتروو نوشت كھ راستي و عدالت . آزادي اراده را انكار كرده است

مطلقند، تابع زمان و مكان نیستند، و قوانین بشر باید مبتني بر اصول كلي خداداد باشند، نھ بر تمایزات 
القوانین را انتشار  داشتند كھ دفاع از روحاین سخنان مونتسكیو را بر آن . اقلیم، خاك، رسوم، و ویژگي ملي

سخنان . گرایي، و دترمینیسم خود را تكذیب و ایمان مسیحي خود را تأكید كند ، و الحاد، ماده)١٧۵٠(دھد 
  .او روحانیان را متقاعد نساختند

القوانین  ساختند، از مطالب روح ھاي خویش آشنا مي نیز، كھ اكنون مردم فرانسھ را با اندیشھ» فیلسوفان«
كاران شمردند و تظاھر گاھگاھي مونتسكیو را بھ دینداري و  رنجیده خاطر شدند و آن را سخنگوي محافظھ

اي كھ بھ  الوسیوس در نامھ. پیشنھادھاي مالیم وي را دربارة اصالحات اجتماعي و رواداري دیني نپسندیدند
ولتر چون . رگوني اجتماعي سرزنش كردگوییھایش دربارة زبانھاي دگ مونتسكیو نوشت وي را براي گزافھ

چندان توجھي بھ دستاورد . سرگرم نوشتن فلسفة تاریخ خود تحت عنوان رسالھ در آداب و رسوم بود
: فراموش نكرده بود» آكادمي فرانسھ « او مخالفت مونتسكیو را با عضویت وي در . مونتسكیو نكرد

با این » .ش نیز روزي وي را رسوا خواھد نمودندادن عضویت ولتر مایة رسوایي آكادمي است؛ و راه«
القوانین بھ مالیمت سخن گفت و خاطرنشان ساخت كھ مونتسكیو دربارة اثر اقلیم  مالحظات، ولتر از روح

گویي كرده است؛ مسیحیت، با آنكھ از یھوداي گرمسیر برخاست، ھنوز در نروژ سردسیر رواج  گزافھ
بولین بود، نھ سردي ھنري  روتستان را در انگلستان اشاعھ داد زیبایي اندارد؛ و بھ احتمال زیاد آنچھ آیین پ

كند، از سرزمینھاي كوھستاني برخاستھ باشد، آزادي  گونھ كھ مونتسكیو ادعا مي آزادي، آن اگر روح. ھشتم
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جمھوري ھلند سرسخت و استوار، و حق وتوي اشراف لھستان را چگونھ باید توجیھ كرد؟ و سپس، در 
اقلیم مؤثر است، ولي اثر «ھایي، كوشید تا ثابت كند كھ  خویش با ذكر نمونھ)  ١٧۶۴( لسفيفرھنگ ف
  حكومت 

چرا : باید پرسید] مونتسكیو چنین ادعایي نداشتھ بود[كند  از كساني كھ عقیده دارند اقلیم ھمھ كار مي
سیرت و وقار رفتار مردم نویسد كھ در پاریس علو  مي» متنفران از ریش« در ] كافر[امپراطور یولیانوس 

آنكھ اقلیمشان اندك  این شھر را بیش از ھر چیزي پسندیده است؟ پس چگونھ است كھ ھمین مردم، بي
اي كھ آنان را گوشمالي  مانند؟ دولت در ھمان لحظھ تغییري كرده باشد، اكنون بھ كودكان بازیگوش مي

  .كنند زنند و دولت را ریشخند مي ياي بعد لبخند م زند؛ وخود آنان ھم لحظھ دھد لبخند مي مي

  ولتر دریافت كھ 

بسیاري از اقوال و امثال رایج زاییدة خیال و توھمند و تقریبًا ھمواره حقیقت عكس آن چیزي است كھ گفتھ 
آیا ساكنان سرزمینھاي گرمسیري، چون پیران، بزدلند و ساكنان سرزمینھاي سردسیر، «   … . شود مي

باید دقیقًا مراقب باشیم كھ قضایاي كلي ما را فریب ندھند؛ كسي تاكنون » یباكند؟چون جوانان، پر دل و ب
نتوانستھ است الپالندیھا یا اسكیموھا را بھ جنگجویي وادارد، در حالي كھ اعراب در طول ھشتاد سال 

  . سرزمینھایي پھناورتر از امپراطوري روم را تسخیر كردند

  :ستاید و سپس مونتسكیو را مي

و فاقد طرح، نظام، و … متضمن اشتباھات بسیار» القوانین روح«آنكھ خود را متقاعد ساختیم كھ پس از 
اسلوب است، باید پرسید سبب ارزش و شھرت بسیار آن چیست؟ نخست آنكھ این كتاب بر خالف كتابھاي 

انویي مشابھ خود، كھ خستھ كننده و مالل آورند، بھ طنز نوشتھ شده است؛ بھ ھمین دلیل است كھ ب
پرداز بود، این كتاب راطنزي دربارة قانون  ، كھ بھ اندازة خود مونتسكیو ظریف و نكتھ] دودفان مادام[

از آن باالتر، اینكھ كتاب . توان یافت خوانده است؛ و براي توصیف كتاب، عبارتي بھتر از این نمي
… .تازد مالیاتھاي كمرشكن ميكشد و بر ستمگري، موھومپرستي، و گرفتن  اي پیش مي ھاي ارزنده اندیشھ

ولي . مونتسكیو تقریبًا ھمیشھ دربارة دانشمندان بھ نادرستي قضاوت كرده است، زیرا خود او دانشمند نیست
اروپا ھمیشھ سپاسگزار . اند داري ھمیشھ درست و بجا بوده متعصبان و مروجان برده  ھاي او دربارة اندیشھ

  . او خواھد بود

آدمیان حق برخورداري از آزادي را از دست داده بودند، و مونتسكیو این «: ویسدن و در جایي دیگر، مي
  » .حق را بھ آنان باز گردانید

القوانین با  اند، دربارة نقصھاي روح گوییھاي خود ولتر را از نظر دور نداشتھ منتقدان آینده، با آنكھ گزافھ
عیف دارد، موضوعات آن تدوین و توالي حقیقت اینست كھ كتاب ساختماني ض. اند وي ھمداستان بوده

عالقة مفرط مونتسكیو بھ . شود منطقي ندارند، و بارھا انسجام و پیوستگي مطلب بھ فراموشي سپرده مي
گاه ھنرمندي خود را نیز از دست  شوند كھ گاه دانشمند بودن و گردآوري و تفسیر حقایق علمي سبب مي

یق كلي بررسي كند و بھ ھم پیوند دھد، كل را فداي جزء ساختھ بھ جاي آنكھ جزئیات رادر پرتو حقا. بدھد
. ھا و معلوماتي را كھ در طول زندگي گردآورده بود در بیست سال بھ ھم پیوستھ است او یافتھ. است

ھا و شواھد اندك  وي بآساني از نمونھ. گویي او بھ وحدت و انسجام كتاب خدشھ زده است پراكنده
  گیریھاي  نتیجھ

مثال ھنگامي كھ از سرزمینھاي پروتستان . ھاي متفاوت سرباز زده است ه، و از شناخت نمونھكلي كرد
اصول اولیھ را «گفت كھ  وقتي مي. گفت، ایرلند سردسیر و كاتولیك را از یاد برده بود شمال سخن مي

طر بررسي خ» ھاي طبیعي این اصولند، ام كھ رویدادھاي خاص و تاریخ ملتھا پدیده شناختھ، و دریافتھ
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ھنگام گردآوري . اي كھ باید در پرتو حقایق تاریخي بھ ثبوت رسد از یاد برده بود تاریخ را بھ مدد فلسفھ
حقایق تاریخي، مونتسكیو با شتابزدگي روایات بھ ثبوت نرسیدة جھانگردان را پذیرفتھ، و گاھي حكایت و 

با آنكھ قوة . ي او گاھي درست نبودندحتي مشاھدات عین. است افسانھ را بھ جاي حقایق تاریخي گرفتھ
اي از تفكیك قوا برخورده  كرد كھ در این كشور بھ نمونھ مجریھ در انگلستان تابع قوة مقننھ بود، او گمان مي

  .است

. القوانین محاسني بوده است كھ اینھمھ تحسین و تأثیر برانگیختھ است گمان در روح با ھمة این نقصھا، بي
. گویي نویسنده است سبك آن خرده گرفت؛ اما این ضعف نیز ناشي از پراكنده ولتر حق داشت كھ بر

استبداد   »فصل«مونتسكیو خود را تسلیم تمایل بھ تقسیم كتاب بھ فصول كوتاه كرده است، كھ نمونة آن 
ب ولي ھمین شیوه بھ رواني و یكنواختي كتا. است، و گویا این شیوه را براي تأكید مطلب مناسب یافتھ است

اي معلول كاھش بینایي نویسنده بود،  گویي تا اندازه این پراكنده. لطمھ زده، و مانع سیالن اندیشھ شده است
ھنگامي كھ . ساخت مطالب كتاب را، بھ جاي اینكھ بھ دست خود بنویسد، دیكتھ كند كھ وي را ناگزیر مي

كردكھ سالست و  ر زبان جاري ميداد، چنان جمالت شیوا و پرمغزي ب كرد و داد سخن مي خود را رھا مي
القوانین بیش از آنچھ شایستة  ولتر عقیده داشت كھ كتاب روح. آورند ھاي ایراني را بھ خاطر مي رواني نامھ

در ونیز، مردم چنان بھ امساك «: گفت مونتسكیو مي. (كتاب قانون است متضمن نكتھ و مطلب است
با اینھمھ، سبك مونتسكیو ) ».را بھ خرج كردن پول وادارندتوانند آنان  اند كھ تنھا روسپیان مي خوگرفتھ

اي از مضامین كتاب مبھمند، ولي ارزش آن را دارند كھ خواننده براي  پاره. متین، مالیم، و با ابھت است
  .شكافتن آنھا و درك مطلب رنج برد

یافتن نظم و قانونمندي . اي مرھون موضوع و ھدف آن بداند نویسنده حق داشت كھ ارزش كتاب را تا اندازه
شوند، و آشنا ساختن فرمانروایان و  در قوانین، كھ بھ مقتضاي زمان و مكان دستخوش دگرگوني مي

رافیاي كشورھا ھا و حدود قانونگذاري، با توجھ بھ ویژگي مردم و موقعیت و جغ مصلحان با سرچشمھ
سال  ١۴٨ھربرت سپنسر در . سازد پذیر مي كاري است بس دشوار كھ ھرگونھ اشتباھي را موجھ و گذشت

خواست بھ  بعد، با آنكھ براي تحقیق دستیاران بسیار در اختیار داشت، از آن روي كھ مانند مونتسكیو مي
اند؛ اما  آنان بھ دانش بشر خدمت كردهبا اینھمھ، ھر دو . اصول كلي دست یابد، در تالش خویش ناكام شد

كسان دیگري قبل از او بھ بررسي تطبیقي  –وي آغازگر نبود . دستاورد مونتسكیو عظیمتر بوده است
  ،ولي- بودندقوانین پرداختھ 

ریزي فلسفة  مونتسكیو در پي. نتسكیو نتوانستھ بود این زمینة دانش را بسط دھدیك از آنان بھ اندازة مو یچ
بزرگترین «: ادمند برك از مونتسكیو چنین یاد كرده است. تاریخ، مستقل از فوق طبیعي، پیشرو ولتر بود

، و ترین دانشمندترین، فرزانھ«اپیولیت تن وي را » .اي است كھ روزگار مارا روشني بخشیده است نابغھ
القوانین بھترین كتابي است  روح«: گفت والپول مي ھوریس. خوانده است» )خود(متعادلترین انسان روزگار 
شك بزرگترین كتاب  القوانین بي شاید در این سخن مبالغھ شده باشد، ولي روح» .كھ تا كنون نوشتھ شده است

  . آن نسل بود

، بھ دوستي  ١٧۴٩در . مونتسكیو با تالش ممتد خویش براي نگارش این كتاب خویشتن را فرسوده ساخت
از این پس، استراحت خواھم كرد . كنم كھ این كتاب مرا بھ آستانة مرگ كشانده است اعتراف مي«: نوشت

مطالعة داروي نجاتبخش « .با اینھمھ، ھمچنان بھ مطالعھ ادامھ داد» .و خود را بیش از این رنج نخواھم داد
گاھي بھ » .اندوھي نیست كھ پس از یك ساعت مطالعھ از دلم رخت برنبندد. ھمة نومیدیھاي زندگي است

با شھرت ولتر برابر ) ١٧۴٨(برد؛ این شھرت در آن زمان  رفت و از شھرت خویش لذت مي پاریس مي
در ھمھ جا، از . خود ساختھ است القوانین ھمة مردم فرانسھ را متوجھ گفت كھ روح رنال مي. بود

ھاي دانشمندان گرفتھ تا روي میز آرایش بانوان و نزد جوانان پیرو مد روز، بھ این كتاب بر  كتابخانھ
زیست و بھ خاوند  بار دیگر، مونتسكیو بھ دربار و سالونھا راه یافت؛ ولي غالبًا در البرد مي. خورید مي

. مونتسكیو را چندان پسندیدند كھ از ملك او شراب فراوان خریدند انگلیسیان كتاب. بزرگ بودن خرسند بود
چنان كھ پیداست، اندك نوري كھ برایم مانده است «: گفت در آخرین سالھاي عمر، كھ نابینا شده بود، مي
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، بھ پاریس رفت تا  ١٧۵۴در » .آخرین سپیدة روزي است كھ شب تار ھمیشگي از پي آن خواھد رسید
، در  ١٧۵۵الریھ دچار شد، ودر دھم فوریة  در ھمین سفر بود كھ بھ ذات. جاره در آورداش را از ا خانھ

با آنكھ آیینھاي نھایي كلیساي كاتولیك را بھ جا آورده بود، دیدرو . شصت و شش سالگي، در گذشت
نفوذ اندیشة مونتسكیو سالھا . اي بود كھ در مراسم تدفین وي شركت جست خدانشناس تنھا نویسنده

گذرد، كتابي را بیش از این  القوانین مي در چھل سالي كھ از انتشار روح«: گیبن نوشتھ است . یدارماندپا
اند، و دلبستگي بھ تحقیق، كھ نویسندة آن در ما پدید آورده است ، تنھا  نخوانده، و بیش از این انتقاد نكرده

القوانین و  انگلیسیي ھستند كھ از روحگیبن، بلكستون، و برك از جملھ نویسندگان » .دین ما بھ او نیست
القوانین را، پس از شاھزادة  فردریك كبیر روح. اند مالحظاتي دربارة عظمت و انحطاط رومیان بھره برده

راھنماي «كاترین بزرگ عقیده داشت كھ این كتاب را باید . شناخت ماكیاولي، بھترین كتاب جھان مي
نین را استخراج كرد و راھنماي كساني ساخت كھ خود وي آنان القوا وي بخشھایي از روح. ساخت» شاھان

تدوین كنندگان قانون اساسي آمریكا، گذشتھ از تفكیك قواي . را براي اصالح قانون روسیھ برگزیده بود
  ھاي نوشتھ. اند دولت، لزوم جدایي وزیران از كنگره را نیز از مونتسكیو آموختھ

رو انقالب  القوانین كتاب مقدس رھبران میانھ روح. اند تسكیو گرفتھآنان متضمن عباراتي ھستند كھ از مون
. فرانسھ بود، و مالحظاتي دربارة عظمت و انحطاط رومیان آنان را ستایشگر جمھوري روم ساختھ بود

در طول عمر یك » .ھاي بزرگ عصر جدید با مونتسكیو پا بھ جھان نھادند ھمة اندیشھ«: فاگھ گفتھ است
  بود كھ بیانگر و قھرمان اندیشة  نسل، مونتسكیو

  فصل یازدھم

  

  ولتر در فرانسھ

I  - ١٧٣۴- ١٧٢٩:در پاریس  

لھ ،  - ن آ ژرمن - ، بي سروصدا در سن١٧٢٩، یا آغاز  ١٧٢٨ولتر پس از بازگشت از انگلستان، در پایان 
حكم تبعید او دوستانش را بسیج كرد كھ براي الغاي . كیلومتري شمال باختري پاریس، مسكن گزید ١٧در 

آنان، گذشتھ از ابطال حكم تبعید ولتر، حقوق مستمر وي را، كھ . از فرانسھ، و سپس از پاریس، اقدام كنند
ولتر در آوریل بار دیگر در پاریس بود و بھ ھر جا سر . در گذشتھ از شاه مي گرفت، نیز بدو باز گردانیدند

اب كرده است كھ اگر كسي ھمة بلیطھاي در محفلي شنید كھ الكوندامین ریاضیدان حس. كشید مي
درنگ دست بھ كار شد؛ از دوستان صرافش  ولتر بي. آزمایي شھر پاریس را بخرد، توانگر خواھد شد بخت

گونھ كھ ریاضیدان پیشبیني كرده بود، برندة ھمة جوایز   پول گرفت و ھمة بلیطھا را خرید؛ و ھمان
باز زد؛ ولتر بدادگاه شكایت برد، در دعوا  خت پول بدو سرآزمایي از پردا سرپرست بخت. آزمایي شد بخت

، پس از دوشبانروز راھپیمایي، )١٧٢٩(در پایان ھمان سال . پیروز شد، و سرانجام این پول را گرفت
امپراطور آیندة امپراطوري مقدس روم ، فرانسیس [خود را بھ نانسي رساند تا از وام دولتي دوك لورن 

گاه ولتر شاعر و فیلسوف  اكنون، ولتر توانگر تكیھ. كند؛ از آن نیز سود بسیار بردسھامي خریداري ] اول 
  .شده بود

غالبًا ھمزمان بھ نوشتن . خوریم كھ سخت سرگرم نوشتن است ، بار دیگر در پاریس بھ او بر مي١٧٣٠در 
ي و پرداختن بھ شد، چنانكھ گویي با كنار گذاشتن یك پرداخت؛ از یكي بھ دیگري مشغول مي چند كتاب مي

: آثاري كھ اكنون در دست داشت عبارت بودند از. كرد آنكھ وقتي تلف كند، نفس تازه مي دیگري، بي
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. ھایي دربارة انگلیسیان، تاریخ كارل دوازدھم، مرگ مادموازل لوكوورور، و مقدمات دوشیزة اورلئان نامھ
از ولتر در خواست كردند كھ  مھمانان دوك دو ریشلیو ھنگام بحث از ژاندارك، ١٧٣٠روزي در 

  ژاندارك ھنوز . سرگذشت او را بنویسد

   

  

  كاخ ورساي. ولتر: ھنرمند ناشناسي از مكتب قرن ھجده فرانسھ

ھاي فوق طبیعي افسانة ژاندارك پرداخت  براي ولتر آزاد اندیش، جنبھ. از قدیسان فرانسھ نشده بود
یید كرد؛ ولتر ھمان روز سرودن منظومة زندگي ژاندارك طلبیدند؛ ریشلیو نیز نظر وي را تأ طنزآمیزي مي

ولي دوست پر جوش و خروشش، . شعر ولتر دربارة لوكوورور ھنوز بھ چاپ نرسیده بود. را آغاز كرد
نیكوالتیریو، شعر را درگوشھ و كنار خوانده بود و زنبوران عرصة االھیات وز وز خود را در اطراف 

دسامبر داستان  ١١تراشي براي خویشتن است، در انند كسي كھ تشنة دشمنولتر، م. سر ولتر از سر گرفتند
لوكیوس یونیوس بروتوس را كھ، بھ گفتة لیویوس، شاه تار كوینیوس را از روم رانده بود و بھ تأسیس 

جمھوري روم یاري كرده بود بھ صحنة تئاتر كشید؛ در نمایشنامة بروتوس ولتر مصونیت شاھان را نادیده 
بازیگران از اینكھ نمایشنامھ . بھ مردم حق داده بود فرمانروایان خویش را از شاھي براندازند گرفتھ، و

متضمن داستاني عشقي نبود دلگیر بودند؛ مردم پاریس نیز نمایشنامھ را نوآوري پوچ و عبثي دانستند؛ پس 
را بار دیگر در پاریس  شصت و دو سال بعد، این نمایشنامھ. از پانزده شب، ولتر از نمایش آن چشم پوشید

  .ساخت  نمایش دادند، زیرا شھر پاریس اكنون خود را براي بریدن سر لویي شانزدھم با گیوتین آماده مي
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این كتاب، گذشتھ از اینكھ بھ لویي . كارل دوازدھم شاه سوئد پروانھ گرفتھ بود ولتر اكنون براي نشر تاریخ
ھ را نیز خشنود سازد، زیرا ولتر در آن از پدر او، بایست ملك خورد، مي پانزدھم و كلیسا بر نمي

نسخھ بھ چاپ رساند؛ ولي ناگھان پروانة نشر  ٢۶٠٠ولتر كتاب را در . ستانیسالس بھ نیكي یاد كرده بود
ولتر بھ مھردار . تنھا یك نسخھ در دست ولتر ماند. ھاي كتاب را توقیف كردند را از او گرفتند و ھمة نسخھ

گفتند كھ دگرگوني سیاست خارجي كشور و لزوم دلجویي از دشمن و قرباني كارل  .شاھي اعتراض كرد
، دولت ناگزیر بھ توقیف كتاب ساختھ -كھ ھم اكنون شاه لھستان بود - » نیرومند آوگوستوس«دوازدھم، 

در  »لرد انگلیسي«ولتر تحریم كتاب را نادیده گرفت، با جامة مبدل بھ روان رفت، پنج ماه بھ نام یك . است
، این كتاب آزادانھ دست بھ دست ١٧٣١در اكتبر. این شھر زیست، و كتاب را پنھاني بھ چاپ رساند

  .رسید گشت و علنًا بھ فروش مي مي

تاریخنویس دانشمندي . كردند كھ كتاب بیش از اندازه با افسانھ در آمیختھ است گروھي از منتقدان ادعا مي
ولي . تان آن بسیار جاندار و روشن ولي مضمونش نادرست استخواند و گفت كھ داس» رمان«كتاب را یك 

ھاي رسمي، براي  او گذشتھ از خواندن انبوه روزنامھ. اي نوشتھ بود ولتر كتاب را با دقت محققانھ
، مارشال دو )شاه مخلوع( گردآوري مطالب دست اول ، بر خالف روش خود، با كساني چون ستانیسالس

یك پزشك (، فونسكا )كھ در نبرد ناروا حضور داشت(ینگبروك، آكسل شپاره آومارلبره، بال ساكس، داچس
منشي (، و بارون فابریس )كرد پرتغالي، كھ ھنگام اقامت كارل در تركیة عثماني در آن كشور خدمت مي

از این گذشتھ، ولتر چندي با بارون فون گورتس، وزیر محبوب كارل، . مشورت كرده بود) پیشین كارل
  . بود  زندگي كرده

، ١٧۴٠در.واداشتھ باشد» شاه« ممكن است ولتر را بھ بررسي زندگي١٧١٩بارون فون گورتس در
اي از  نورد برگ، قاضي عسكر پیشین كارل،خاطرات خود را بھ چاپ رساند و در آن از روي پاره یوران

مطالب دیگر كتاب،  .برداشت؛ ولتر این اشتباھات را در چاپ آیندة كتاب اصالح كرد اشتباھات ولتر پرده 
منتقدان آینده گفتند كھ ولتر براي كارل بیش از حد . بویژه شرح جزئیات جنگھا، نیز خالي از نقص نبودند

ترین موجود روي زمین بوده است؛ خصایص  العاده او شاید خارق«است؛ بھ نظر ولتر،  ارزش قایل شده
دبختیش، این بود كھ این خصایص را بھ حد بزرگ پیشینیان را ھمھ در خود جمع داشت؛ تنھا عیبش، یا ب

وي بھ منتقدان توضیح داد كھ كارل در ابراز . ھاي قبلیش را تعدیل كرد سخن آخر او گفتھ» .افراط دارا بود
این صفات را وي «. این فضایل چندان زیاده روي كرد كھ سرانجام ھمانھا بھ نقص و گناه مبدل شدند

وي نشان داد كھ . »ي، و ناتواني در گذشت و بخشش دانستھ استولخرجي، شتابزدگي، سنگدلي، ستمگر
بھ جاي آنكھ «گرفتھ بود كھ كارل،  چگونھ این ضعفھاي شاه سوئد بھ این كشور لطمھ زده است، و نتیجھ

بھ ھر روي، این اثر نھ تنھا اثري تحقیقي بود، بلكھ از نظر » .العاده بود مردي بزرگ باشد، مردي خارق
تاریخ كارل دوازدھم بزودي بھ دست . رفت شكل، و سبك نیز اثري برجستھ بھ شمار مي ساختمان، طرح،

  .اي یافت ھمة تحصیلگردگان اروپا رسید و آوازة ولتر گسترش و بلندي بیسابقھ

مارتل، نزدیك پا لھ روایال،  -، در كاخ كنتس دو فونتن)١٧٣١اوت  ۵(ولتر پس از بازگشت از روان 
. در كاخش نگاه داشت ١٧٣٣ت باولتر را چندان دلنشین یافت كھ وي را تا مھ مھمان شد، كنتس مصاحب

ھایي  ولتر با سرزندگي بیمانندي مھمانیھاي ادبي كنتس را رھبري كرد و در تئاتر خصوصي وي نمایشنامھ
گویا از لژ ھمین كنتس در ). ١٧٣٢(در ھمین جا بود كھ ولتر لیبرتو شمشون رامو را نوشت . نمایش داد

اوت  ١٣(، و پیروزي تراژدي رمانتیك خود، زائیر )١٧٣٢(فرانسھ بود كھ ولتر شكست اریفیل -اترتئ
  : بھ دوستي نوشت. ، را بھ چشم دید)١٧٣٢

دیدي كھ  بودي و مي میل داشتم در اینجا مي. نمایش داده نشده است» زائیر«اي بھ خوبي  تا كنون نمایشنامھ
از شرمندگي خود را . ر لژ نمایان شدم، تماشاگران برایم كف زدندچون د. مردم از دوست تو نفرت ندارند

  . ولي اگر بھ تو نگویم چھ ھیجاني بھ من دست داده بود، دروغگو خواھم بود. پنھان كردم
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ھاي او اكنون بھ  نمایشنامھ. پسندید ھایش بیشتر مي ولتر تا پایان عمر این نمایشنامھ را از ھمة نمایشنامھ
ھا نقش  اند، ولي از آن میان ناچاریم دست كم بھ یكي اشاره كنیم، زیرا این نمایشنامھ دهفراموشي سپرده ش

زائیر دختركي مسیحي است كھ در جنگھاي صلیبي بھ . اساسي و ھیجان انگیزي در زندگي او ایفا كردند
داند  ميیابد؛ فرانسھ را فراموش كرده است، جز آنكھ  شودو پرورش اسالمي مي دست مسلمانان اسیر مي

  او اكنون دختري زیباست و در حرمسراي . اینجا زادگاه اوست

. در آغاز نمایشنامھ، زائیر نزدیك است ھمسر سلطان شود. سلطان عاشق او شده است، و او عاشق سلطان
گوید كھ آیا فراموش كرده است  كند و مي اسیر مسیحي دیگري، كھ فاطمھ نام دارد، او را سرزنش مي

  :كند در اینجا، ولتر عقیدة خود را دربارة اثر اقلیم در دین از زبان زائیر بیان مي. ده استروزي مسیحي بو

  افكار ما، رفتار ما؛ دین ما، ھمھ، 

  .مخلوق رسوم ھستند و تأثرات عمیق سالھاي اول زندگي

  ھاي رود گنگ متولد شده بود، اگر زائیر در كرانھ

  كرد، خدایان برھمنان و ھندوان را پرستش مي

  اگر در پاریس بودم، مسیحي بودم؛ و در اینجا،

  .یك مسلمان نیكبختم

  .آموزیم دانیم كھ مي تنھا چیزي را مي

  پدر یا مادر آموزگاراني ھستند،

  كھ بھ دست خود،

  كنند؛ نقشھایي بر دلھاي ناتوان ما حك مي

  ھاي ما، و نمونھ

  كنیم، ھایي كھ ما از آنھا تقلید مي نمونھ

  نھند كھ كسي قادر نیست، اندیشة ما مي چنان اثر پیگري در

  جز خدا،

  . از ذھن ما بزداید

كند كھ ھمة فضایل، مگر شكیبایي، در او  ولتر با رغبت آشكار سلطان اوروسمان را نیكمردي توصیف مي
تواند چون خود آنان پاكدل و مھربان باشد؛ و  مسیحیان در شگفتند كھ چگونھ یك مسلمان مي. اند جمع آمده

كند و  زائیر سرانجام از حرمسرا دل مي. از اینكھ بھ مسیحي پاكدلي برخورده ، در شگفت است سلطان
ولتر در وصف خصایص و منشھاي نیك مسیحي نیز . گیرد باقي عمر را با یك زن بھ سر برد تصمیم مي

شده است،  كند؛ مسیحي دیگري نیز، بھ نام نرستام، كھ در كودكي اسیر شده و با زائیر بزرگ كوتاھي نمي
گردد، و  المقدس باز مي رود، با ثروتش بھ بیت در قبال ده گروگان كھ وثیقة آزادي او ھستند، بھ موطنش مي
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سلطان با آزاد كردن صد اسیر بھ جاي ده . كند دارایي خود را در راه آزادي مسیحیان گروگان خرج مي
زینیان ، شاه پیشین مسیحي مملكت اورشلیم نرستام از اینكھ زائیر و لو. كند اسیر اقدام وي را تالفي مي

زائیر نیز از سلطان در خواست . ، در جمع این آزادشدگان نیستند سخت اندوھناك است)١١٨٧-١١٨۶(
شودكھ زائیر و نرستام  شاه سالخورده متوجھ مي. كند سلطان او را آزاد مي. كند كھ لوزینیان را آزاد كند مي

داند چھ كند؛ از یك سو خویشتن را مرھون سخاوت و بزرگواري سلطان  زائیر نمي. دختر و پسر او ھسنتد
كند كھ از  لوزینیان ازاو درخواست مي. تواند از پدر و برادر و ایمانش دل كند داند، و از سویي نمي مي

  :سلطان و اسالم دل كند

  بھ خون بیست شاه بیندیش كھ ھمھ چون من مسیحي بودند،

  !ین، بھ خون شھدابھ خون پھلوانان، مدافعان د

  اي؛ تو بھ سرنوشت مادرت بیگانھ

  اي كھ تو بھ جھان آمدي، داني، در ھمان لحظھ نمي

  اي، این وحشیان، كھ تو بھ آیین منفور آنان گرویده

  .او را از دم شمشیر گذراندند

  آن شھیدان عزیز، برادرانت،

  از آسمان دستھاي خود را پیش آورده،

  … در آغوش كشند و آرزومندند كھ خواھر خود را

  !آنان را فراموش مكن 

  ورزي، خدایي كھ تو بھ او خیانت مي

  بھ خاطر ما و بھ خاطر بشریت،

  …در ھمین مكان جان سپرد

  كوه مقدسي را بنگر كھ خون نجاتبخش تو،! ھان 

  بر فراز آن،

  :بر زمین فرو ریخت

  .و آن گوري را بنگر كھ وي پیروز از آن برخاست

  ھر جا كھ گام نھي؛

  .اثر گامھاي خداي خود را خواھي دید
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  …تابي؟  چرا از خالق خود روي بر مي

  اي پد ر، آفرینندة گرامي زندگي من،: زائیر 

  .بگو چھ باید كنم

  اي، اندوه و شرمساري مرا بزداي، درنگ، باواژه بي: لوزینیان 

  و بگو كھ مسیحي ھستي،

  …من مسیحیم : زائیر 

  .داري راز مھلك را نگاه ميسوگند یاد كن كھ این : لوزینیان

  .كنم سوگند یاد مي: زائیر

نرم . شود او را بكشد خواھد با سلطان زناشویي كند، وسوسھ مي برد كھ زائیر ھنوز مي چون نرستام پي
اي  نرستام نامھ. پذیرد زائیر این پیشنھاد را مي. خواھد كھ تعمید بگیرد شود، ولي بھ اصرار از او مي مي

سلطان، غافل از آنكھ نرستام برادر زائیر . كند رستد و وقت و محل آیین تعمید را تعیین ميف براي زائیر مي
برد كھ  آنگاه، پي مي.زند گیرد و زائیر را در محل موعود خنجر مي است، نامھ را بھ جاي نامة عاشقانھ مي

  . كشد دلباختگان خواھر و برادرند، و خود را مي

ستادي و مھارت بسیار در ذھن نویسنده ساختھ و پرداختھ شد، ساختماني اي است كھ با ا زائیر نمایشنامھ
با آنكھ بخشھاي احساسي . یكدست و نمایشي یافت و در قالب شعري روان و خوشاھنگ ریختھ شد

  نمایشنامھ امروز 

اشك مھر زائیر و سلطان را بھ دل گرفتند، و چرا ملكة نیكدل ھنگام اجراي زائیر در فونتنبلو متأثر شد و 
. دیري نگذشت كھ این نمایشنامھ را ترجمھ كردند و در انگلستان، ایتالیا، و آلمان نمایش دادند. ریخت

. دانستند اكنون، مردم اروپا ولتر را بزرگترین شاعر زندة فرانسھ، و خلف شایستة كورني و راسین مي
در بروكسل در تبعید بھ  شھرت و محبوبیت روزافزون ولتر شاعر فرانسوي، ژان باتیست روسو، را، كھ

» و آمیزة زشتي از پارسایي و ھرزگي … ناچیز، یكنواخت « او زائیر را . برد، نا خشنود ساخت سر مي
ولتر نیز متقابال در شعر بلندي، بھ نام پرستشگاه ذوق، روسو را تحقیر كرد و از مولیر بھ نیكي و .خواند 

  .احترام بسیار نام برد

در نزد قرباني  ١٧٣٣- ١٧٣٢در زمستان . ھرت رسیده بود، از تالش باز نایستادولتر، با آنكھ بھ اوج ش
ھاي نیوتن را آموخت؛ اریفیل، زائیر و تاریخ كارل دوازدھم را  اش، موپرتویي، ریاضیات و نظریھ آینده

ن ھایي دربارة انگلیسیان را براي آخری بازنویسي كرد؛ براي عصر لویي چھاردھم مطالبي گرد آورد؛ نامھ
كاریھاي زیادي انجام داد كھ ھمگي با  بار دستكاري كرد؛ نمایشنامة جدید ادالئید را نوشت؛ و پراكنده

ھا،  ھا، خوشگوییھا، دعوتنامھ نامھ -اند پردازي در قالب اشعاري روان و پیراستھ بیان شده ظرافت و نكتھ
مارتل، در  - بان نیكدلش، مادام دو فونتنپس از آنكھ میز. ھا، و سرودھاي كوتاه عاشقانھ گویي ھا، نكتھ لطیفھ

پوئن مسكن گزید و بھ كار  -ھاي خیابان لون گذشت، ولتر كاخ وي را ترك گفت و در یكي از خانھ
، با گابریل امیلي لو تونلیھ دو بروتوي، )١٧٣٣( در این ھنگام . بازرگاني در زمینة صدور گندم پرداخت
ا پایان عمر زندگي وي با زندگي این زن بیباك و بینظیر در ھم ماركیز دوشاتلھ، آشنا شد، و از آن پس ت

  .آمیخت
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ماركیز دو شاتلھ در این ھنگام بیست و شش سالھ بود، و ولتر سي و ھشت سال داشت و زندگي گوناگوني 
. وي، كھ دختر بارون دو بروتوي بود، از تحصیالت غیر عادي برخوردار بود. را پشت سر گذاشتھ بود

در . نواخت خواند و سپینت مي لگي، با زبانھاي التیني و ایتالیایي آشنایي یافت، بخوبي آواز ميدر دوازدھسا
پانزدھسالگي، ترجمة انئید ویرژیل را بھ شعر فرانسوي آغاز كرد؛ سپس، بھ آموزش انگلیسي پرداخت و 

ومون سي سالھ ل - كلود دوشاتلھ فلوران در نوزدھسالگي با ماركي. در نزد موپرتویي ریاضیات آموخت
. دیدند جز بھ خاطر كودكان، یكدیگر را بسیار كم مي. براي او سھ فرزند بھ جھان آورد. زناشویي كرد

گذرانید و درآنجا بھ قمارھاي  شوھر معموال در ھنگ خود بود؛ ماركیز بیشتر اوقات را در دربار مي
مادام دوشاتلھ از او دل كند، وي  پس از آنكھ نخستین دلدار. پرداخت بزرگ و تجربیات جدید در عشق مي

اي كھ اندوختھ  با تجربھ. را مسموم ساخت؛ ولي با خوراندن دارویي تھوع آور او را از مرگ نجات دادند
دو ریشلیو، را با آرامشي نسبي بر خود ھموار ساخت، زیرا ھمة   بود، فراق دومین دلدارش، دوك

  .فرانسویان از بیثباتي دوك باخبر بودند

  شناسي، كرد و از بحثھایش دربارة ریاضیات، ستاره ر سر میز شام با ماركیز مالقات ميولتر ب

   

  

  )آرشیو بتمان(گالري ھنرھاي زیبا، اوھایو . مادام دوشاتلھ: نیكوال دو الرژیلیر

 زنان زیبایي او را. فریبندگي جسمي او چنان نبود كھ مردان را بھ زانو در آورد. برد و شعر التیني لذت مي
… درشت و خشك، بدون كفل، با سینة ھموار«:گفت مادام دو دفان دربارة وي چنین مي. كردند ریشخند مي

ھایي زننده، دو چشم ریز بھ رنگ  بازوان كلفت، ساق پاي زمخت، پاھاي بزرگ، سر بسیار كوچك، گونھ
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با نیرویي … ودغولي ب« :ماركیز دو كركي نیز گقتھ است» .و دندانھاي زشت… سبز دریا، سیماي تیره
پوستش چون جوز ھندي بود، و رویھمرفتھ بھ سرباز نارنجك انداز . اي زشت بود اعجوبھ. آور شگفت

المبر زیبا، ھنگامي كھ  - سن» !گوید با اینھمھ، ولتر از زیبایي او سخن مي. زشت و بدقیافھ شباھت داشت
توان اعتماد  داوري خواھرانة این زنان نميولي بھ . ورزید سالھ بود، پنھاني بھ او عشق مي دو و ماركیز چھل

آن گونھ كھ از تصویر وي پیداست، ماركیز زن نیرومند بلند اندام، با پیشاني بلند، نگاھي پر نخوت، . كرد
، داشتھ است تسلي »انگیز، ولي سفت اي ھوس سینھ«و سیمایي نھ چندان نازیبا بوده است؛ و با شنیدن اینكھ 

  . یابیم مي

با وجود این، . كردند ھاي زنانة ولتر را تكمیل مي اي مردانة وي چنان نیرومند بودند كھ جنبھھ شاید جنبھ
رنگ و روغن، عطر، جواھرات، - براي اینكھ نواقص زیبایي خود را جبران كند، از ھمة تدابیر زنانھ

دانش و  كرد، ولي عالقة او را بھ ولتر دلبستگي وي را بھ آرایش ریشخند مي. جست یاري مي -وتوري
ھاي الك ونیوتن بھ خانھ  او توانایي آن را داشت كھ از پشت میز قمار براي آشنایي با اندیشھ. ستود فلسفھ مي
كرد؛ ھمو بود كھ اصول ریاضي نیوتن  خواند، بلكھ آنھا را درك مي ھاي نیوتن را مي تنھا نظریھ نھ. بازگردد

از . اش این زن ھم ھمشاگردي او باشد، و ھم معشوقھ براي ولتر خوشایند بود كھ. را بھ فرانسھ ترجمھ كرد
چھ نیكبختم كھ ! آغوشت چھ لذتبخش است! خدایا«: گفت شمرد و مي ، ولتر خود را دلدار وي مي ١٧٣۴

  » .توانم كسي را كھ دوست دارم ستایش كنم مي

II - ھایي دربارة انگلیسیان نامھ  

، ولتر پس از كشیدن سختیھاي بسیار، نخستین اثر خویش را كھ بھ جنبش روشنگري ١٧٣۴و  ١٧٣٣در 
این كتاب شامل بیست و چھار نامھ است كھ ولتر آنھا را از انگلستان بھ . فرانسھ یاري كرد منتشر ساخت

ستان، در لندن بھ چاپ رسید ھایي دربارة ملت انگل ھا، با نام نامھ ترجمة انگلیسي این نامھ. تیریو نوشتھ بود
از این روي، ولتر . ولي انتشار متن فرانسة آن ممكن بود آزادي نویسنده و ناشر را بھ خطر افكند). ١٧٣٣(

چون . ھا را كنار نھاد و كوشید براي چاپ آنھا از دولت فرانسھ پروانة چاپ بگیرد اي از مضامین نامھ پاره
  با آنكھ بھ ژور، . اب را پنھاني در روان بھ چاپ برساندنتوانست پروانھ بگیرد، تصمیم گرفت كت

اي از كتاب را بھ دست آورد  ھاي فلسفي، بھ پاریس رسیدند، چاپگر دیگري نسخھ نسخة از كتاب، با نام نامھ
در این ھنگام، ولتر ھمراه مادام دو شاتلھ براي . و، بدون آگاھي ولتر، با قطع بزرگتري بھ چاپ رساند

  .كیلومتري پاریس، رفتھ بود ٣٠٠زناشویي ریشلیو بھ كاخ مونژو، در شركت در جشن 

نویسد كھ اینان نھ سازمان كلیسایي  ولتر مي. شود كتاب با چھار نامھ دربارة كویكرھاي انگلیسي آغاز مي
دارند، نھ كشیش، و نھ آیینھاي مقدس؛ ولي فرایض مسیحیت را بھتر از ھر مسیحي دیگري كھ تا كنون 

  :او دیدار خیالي با یكي از آنان را چنین وصف كرد. آورند بھ جا مياست  دیده

  »اي؟ سرورم، آیا تعمید گرفتھ«: پرسیدم

  » .اند نھ، برادران من ھم نگرفتھ«: كویكر پاسخ داد

  »پس شما مسیحي نیستید؟! چگونھ ممكن است؟ اي شیطان«: فریاد بر آوردم

اي شویم؛  كوشیم مسیحیان برازنده ما مسیحي ھستیم و مي. كفر مگو، فرزندم«: بھ نرمي و آرامي پاسخ داد
  ».ولي بھ دیدة ما مسیحیت پاشیدن آب با اندكي نمك بر سر انسان نیست

  »اي كھ عیسي مسیح از دست یحیي تعمید گرفت؟ مگر فراموش كرده. كفر مگو«: من اعتراض كردم

pymansetareh@yahoo.com



ما پیروان مسیحیم، نھ . تعمید نداد دوستم، مسیح از دست یحیي تعمید گرفت، ولي خود او كسي را« - 
  ».یحیي

  … »!دریغا، مرد بیچاره، تو را در سرزمین تفتیش افكار آتش خواھد زد«: گفتم

  »اي؟ ختنھ شده«: پرسید

  .پاسخ دادم كھ این افتخار نصیب من نشده است

باشم،  آنكھ تعمیدگرفتھ بسیار خوب، تو بي آنكھ ختنھ شده باشي، مسیحي ھستي؛ من نیز بي«: گفت
  ».مسیحیم

كویكر گفت كھ تعمید، چون ختنھ، آیین روزگار قبل از مسیحیت، و انجیل جدید مسیح آن را كنار نھاده 
  :سخن را بھ جنگ كشید) یا ولتر(سپس او . است

بلكھ از آن روي كھ انسانیم، مسیحي … نھ از آن روي كھ از مرگ ھراسانیم. رویم ما ھرگز بھ جنگ نمي«
مسلمًا . خداوند ما، كھ فرمان داد دشمنانمان را دوست بداریم. سگ نیستیم - یا ببر، و یا گاوھستیم، و گرگ، 

ھاي  خواھد براي دریدن گلوي برادرانمان دریاھا را پشت سر نھیم؛ تنھا بھ این دلیل كھ آدمكشان جامھ نمي
دو چوبدستي بر پوست كشیدة اند، ھمچنانكھ كھ با  اند و كالھھایي بھ بلندي نیم متر برسرنھاده سرخ پوشیده

و پس از پیروزي، ھنگامي كھ سراسر لندن در نور چراغاني . برند كوبند، مردم را بھ سربازي مي خر مي
با صداي ناقوس كلیساھا، ارگھا، و ] مردم[درخشد و آتشبازي آسمان را برافروختھ است و آواي سپاس  مي

اي خونریزي و كشتاري كھ مردم را غرق در سرور اند، ما در خاموشي بر ھاي توپ درھم آمیختھ گلولھ
  . كنیم ساختھ است سوگواري مي

ولتر از آزادي نسبي دین . فرانسھ با تحمیل یك دین بر فرانسویان خود را گرفتارآشوب و نفاق ساختھ بود
خود انگلیسي، چون انسان آزاد، از راھي كھ . ھاست اینجا سرزمین فرقھ«. در انگلستان بھ وجد آمده بود

ولتر اخالق روحانیان انگلیسي را با خوي و سیرت ھمكاران فرانسوي آنان » .رود پسندد بھ بھشت مي مي
. فرستاد ھا نسپرده بودند، درود مي سنجید و بھ انگلیسیان، كھ عنان اختیار خویش را بھ دست آبھ مي
ھرزگي و گمراھي انگشتنما شنوند كھ در فرانسھ جواناني كھ بھ  چون مي] انگلیسیان[اینان «: گفت مـي

سرایند و تقریبًا ھر روز مھمانیھاي  ھاي عشقي مي اند نغمھ ھستند و با نیرنگ بھ مقام نخست كشیشي رسیده
دانند، خدا را شكر  كنند و در ھمان حال خویشتن را جانشینان حواریون مي پر ھزینة مجلل بر پا مي

  » .گویند كھ پروتستانند مي

  . شود لتر متوجھ دولت فرانسھ ميدر نامة ھشتم، نیش و

و، سرانجام، … تنھا ملت انگلستان توانستھ است با ایستادگي در برابر شاھان اختیارات آنان را تعدیل كند
ولتر . [دولت خردمندي بھ وجود آورد كھ دست شاه را براي نیكوكاري باز گذارد و از بدكاري كوتاه سازد

گمان آزادي را  مردم انگلستان بي… .] كند فنلون نقل مي» شت تلماكسر گذ« در اینجا جملة معروفي را از 
ولي مردم انگلستان عقیده . اند ور ساختھ اند؛ و بت استبداد را در دریاي خون غوطھ بھ بھایي گزاف خریده

ي اند، ولي خون ملتھاي دیگر نیز كمتر از این رنج نكشیده. اند دارند كھ قوانین خوب را چندان گزاف نخریده
  . ھاي بردگي آنان را استحكام بخشیده است اند پایھ كھ در راه آزادي خود ریختھ

دارد و دادگاھھا  قانون انگلستان مقامات انتظامي را از بازداشت متھم، قبل از رسیدگي بھ اتھام او، باز مي
بخواھند با  در فرانسھ، ھر كسي را. سازد كھ در حضور ھیئت منصفھ بھ اتھام رسیدگي كنند را ملزم مي

ي دولت   »تفكیك قوا«ولتر چھارده سال قبل از مونتسكیو از . افكنند بھ زندان مي» ھاي سر بھ مھر نامھ«
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نوشتھ بود كھ در . انگلستان، و از ھماھنگي اختیارات شاه، اعیان، و عوام با ستایش سخن گفتھ است
كسي، از آن لحاظ كھ از اشراف «بگیرد و تواند بدون تصویب پارلمنت از مردم مالیات  انگلستان دولت نمي

در انگلستان پسران جوان اشراف حرفة بازرگاني، و » .یا روحانیان است، از مالیات معاف نیست
  سازند؛ و در فرانسھ، ھاي دیگر، پیشھ مي حرفھ

دانم  مين. شوند گویند كھ بازرگانان ابلھانھ از پیشة خود شرمنده مي اشراف بھ چنان سبكیي از بازرگاني مي
اي كھ از ساعات بھ خواب رفتن و از خواب برخاستن شاه آگاه  كدام براي كشور سودمند است، نجیبزاده

افزاید، از  بر ثروت كشور مي]چون فالكنر میزبان لندني ولتر[یا بازرگاني كھ … بالد است و بھ نوكري مي
  . كند ري ميدھد، و بھ آسایش جھانیان یا اطاق كارش بھ قاھره و سورت دستور مي

در سایة قانون اساسي پیشرفتة انگلستان، مردم از حقوق طبیعي، كھ تقریبًا ھمة حكومتھاي فردي از مردم 
آزادي كامل انسان و دارایي او؛ آزادي نشریات؛ حق : این حقوق عبارتند از. اند، برخوردارند گرفتھ

آزاد؛ حق دادرسي در حدود نص دادرسي در دعواھاي جنایي در حضور ھیئت منصفة متشكل از افراد 
  . صریح قانون؛ و حق ابراز ھر عقیدة دیني بدون ترس از آزار و شكنجھ

بر » حقوق طبیعي«گمان از این حقیقت آگاه بود كھ تنھا گروھي از مردم انگلستان از این  ولتر بي
ابراز عقاید دانست كھ آزادي فردي در انگلستان از تعرض اوباش مصون نیست، آزادي  مي. خوردارند

خواري  دھند، و رشوه دیني و سیاسي محدود است، ناسازگاران و كاتولیكھا را بھ ادارات دولتي راه نمي
دانست، ولي امیدوار بود كھ با ستایش قانون  ولتر این را مي. دارد داوران را از اعمال كامل قانون بازمي

برخورداري مردم از این . ا بھ قیام وادارداساسي انگلستان فرانسویان را علیھ بیدادگري دولت و كلیس
  . حقوق ابتدایي در كشورھاي متمدن روزگار ما گواه بر پیروزي آزادیخواھان قرن ھجدھم است

ستایش ولتر از بیكن، الك، و نیوتن بھ اندازة سخنان از دریارة قانون اساسي انگلستان در اندیشة انسان 
كرد كھ بالینگبروك از دیوك آو مارلبره كرده  ب چنان یاد مياو از بیكن مغضو. معاصر اثر بخشیده است

توانم بھ ذھنم خطور دھم كھ او گناھي مرتكب  وي از چنان شأن واالیي برخوردار است كھ من نمي«: است
نھ براي آزمایشھایي كھ  -» این مرد بزرگ پدر فلسفة تجربي بود«: و اضافھ كرده است» شده است یا نھ؟

ھمین سخن ولتر . اي كھ بھ پیشرفت تحقیقات علمي كرده است بلكھ براي خدمت ارزنده بدانھا دست زده،
ة )" FACE="Arial (Arabicآالمبر را بر آن داشت كھ بیكن را بزرگترین الھامبخش دایر / دیدرو و د

  . المعارف خود بدانند

تھ از اینكھ دانش را جایگزین ولتر دریافتھ بود كھ الك گذش. تقریبًا سراسر نامة سیزدھم دربارة الك است
اسطورة روح ساختھ، با انتساب ھمة دانش انسان بھ حواس او اندیشة اروپاییان را از وحي منزل بھ تجربھ 

كھ شاید بتوان    وي این سخن الك را، . برگردانیده، و تجربھ را یگانھ پایھ و سرچشمة دانش شناسانده است
این جملة او بیش از ھمة مطالب كتاب برسینة بازرسان ادارة . ودماده را بھ اندیشیدن واداشت، ستوده ب

كردند كھ  گویا پیشبیني مي. كرد و براي توقیف آن كوشش زیادي كردند سانسور دولت فرانسھ سنگیني مي
گرا  ولتر ھیچ گاه خویشتن را ماده. این اندیشھ روزي شالودة ماده گرایي ال متري و دیدرو خواھد شد

من جسمي ھستم و «: بھ این بیان تغییر داد» اندیشم، پس ھستم مي«فتة دكارت را از نخواند، ولي گ
  ».دانم اندیشم؛ بیش از این چیزي نمي مي

ھاي نیوتن آشنا  در نامة چھاردھم بھ فرانسویان سفارش كرده بود كھ دكارت را كنار بگذارند و با اندیشھ
ولتر خدمات دكارت را بھ » .دانند ن را فرزانھ ميمردم انگلستان دكارت را خیالپرور، و نیوت«. شوند

  نھاد، ولي قادر  ھندسھ ارج مي

او خیالپردازیھاي نیوتن را نیز دربارة سالشماري كھن و مكاشفة یوحناي رسول . كیھانشناختي دكارتي نبود
برابر گفت نیوتن از آن روي اینھا را نوشتھ است كھ مردم از احساس حقارت در  در نظر داشت، ولي مي
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ھاي نیوتن براي او دشوار بود، ولي شركت سران دولت و  ھنوز درك اندیشھ» .او تسالیي یابند
ترین دانشمندان انگلستان در مراسم تشییع جنازة نیوتن وي را بر آن داشت كھ اصول ریاضیات را  برجستھ

 FACE="Arialر از این نظر نیز او بذر دای. بخواند و خویشتن را حواري نیوتن در فرانسھ سازد
)Arabic "( را كاشت» جنبش روشنگري«المعارف و  ة.  

. ھاي دیني را در فرانسھ بھ لرزه در آورد ھا، اثر پاسكال، اندیشھ گیري از اندیشھ و سرانجام، ولتر با خرده
ان از انگلست ١٧٢٨در این نامھ، كھ وي آن را در . ھاي فلسفي بگنجاند وي قصد نداشت این نامھ را در نامھ

ولي چاپگري كھ كتاب را دزدانھ بھ چاپ . بھ تیریو نوشتھ بود، سخن از انگلستان بھ میان نیاورده بود
كھ  - رسانده بود این نامھ را بھ نام نامة بیست وپنجم بدان افزوده بود؛ پس از انتشار این نامھ، ژانسنیستھا

در دشمني با ولتر،  -ن بھ دست داشتندپرستیدند و بیشتر كرسیھاي پارلمان پاریس را اكنو پاسكال را مي
. توانست با پاسكال موافقت كند ولتر ذاتًا نمي. سر نھادند پشت) اي بھ پاسكال نداشتند كھ عالقھ(یسوعیان را 

فیلسوف خردگراي سرسختي بود كھ ھنوز در فلسفة خود جایي ) ھایش مگر در نماشنامھ(وي در این ھنگام 
برد،  قیدي كھ در میان رنجھاي بزرگش از زندگي لذت مي ف جوان و الفیلسو. براي احساس نیافتھ بود

بر آنم كھ بشریت را از این مرد بیزار از «: گفت پسندید، و مي بدبیني و افسردگي نومید كنندة پاسكال را نمي
تر از انكار آن  شرط بستن روي ھستي خدا خردمندانھ«پاسكال را، كھ » قمار«او این » .بشر بیزار سازم

تمـایل من بھ اعتقاد بھ چیزي گواه بر ھستي آن «:گفت خواند و مي مي» بیجا و كودكانھ«سخن » است،
تواند جھان را  ولتر معتقد بود كھ انسان نھ مي.) دانست پاسكال این شرط را دلیل وجود خدا نمي(» .نیست

اوار است كھ انسان بھ دلیل این پرسید كھ آیا سز ولي مي. تبیین كند، و نھ قادر است بھ سرانجام خود پي برد
را دریابد و درست تلقي كند؟ از این گذشتھ، او در این سن جواني و شادابي » رسوالن«ناداني اعتقادنامة 

براي انسان … . بشر براي تالش آفریده شده است«: گفت ھیچ ھمدلي بھ آرامشجویي پاسكال نداشت و مي
  » .بیكاري با نیستي برابر است

ولتر این . ھاي ولتر نیستند ھاي پاسكال نام دارند، بھترین نامھ ھا را، كھ اشاراتي پیرامون اندیشھ این نامھ
از این گذشتھ، پیشامدھایي . نامھ را براي آن ننوشتھ بود كھ چاپ كند، و فرصت دست بردن در آنھا نداشت

ھرگاه از این پیوست . گرفتھ بودچون زمین لرزة لیسبون تازگي و شادابي جواني را از خوشبیني او 
ھاي تاریخ ادب و اندیشة فرانسة قرن  ترین پدیده ھاي فلسفي از برجستھ ارتجالي و تأمل نشده بگذریم، نامھ

ھاي  عبارات كوتاه نافذ، روشن، و پر كنایة كتاب در سالھاي آینده مردم فرانسھ را با نوشتھ. ھجدھم است
  رساند، آشنا  ي آنھا را بدون نام خود بھ چاپ ميدیگر ولتر، كھ وي از روي دوراندیش

ایراني اساس و زمینة لحن و آھنگ نثر فرانسة میان دوران نیابت سلطنت تا زمان انقالب فرانسھ را 
ھاي پیوند اندیشة فرانسویان  ھاي فلسفي را باید از نیرومندترین رشتھ از این گذشتھ، نامھ. گذاري كردند پایھ

خوانده » مھمترین واقعیت تاریخ قرن ھجدھم«با كل این پیوندھا را . ین روزگار شمردو انگلیــسیان در ا
روسو گفتھ است كھ . نمود این كتاب بھ منزلة اعالن جنگ بود و نقشة پیكار را نیز مشخص مي. است
ن گمان، ھزاران جوان فرانسوي نیز چو بي. ھاي فلسفي در بیداري اندیشة وي اثري قاطع داشتھ است نامھ

ھاي فلسفي وي را در  گفت كھ نامھ ال فایت مي. اند او بیداري اندیشة خویش را مرھون این كتاب دانستھ
لزومي نداشت كھ بازرسان ادارة سانسور این كتاب را «:گفت ھاینھ مي. نھسالگي جمھوریخواه ساخت

  ».خواندند آن عمل ھم، مردم آن را مي تحریم كنند؛ بي

توانند خاموش نشینند و اینھمھ زخمھا  لمان اكنون دریافتھ بودند كھ بیش از این نميكلیسا، دولت، شاه، و پار
حكم بازداشت ولتر را نیز » نامة سر بھ مھر« ناشر كتاب را در باستیل زنداني و با یك . را تحمل كنند
شارة ولي ولتر، گویا بھ ا. مھ، پاسباني با حكم بازداشت ولتر بھ مونژو رسید ١١در . صادر كردند

آرژانتال، پنج روز قبل آنجا را ترك كرده بود و اكنون در آن سوي مرزھاي فرانسھ بھ سر / موپرتویي و د
ھاي كتاب كھ بھ دست دولت افتاده بودند، بھ عنوان  ژوئن، بھ فرمان پارلمان، ھمة نسخھ ١٠در . برد مي
ستري بھ دست دژخیم دولتي بھ ، در حیاط كاخ دادگ»آور، مخالف دین و اخالق، و موھن بھ دولت ننگ«

  . آتش كشیده شدند
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با … دانم كھ او مي«: ماركیز دو شاتلھ، قبل از آنكھ از رسیدن ولتر بھ لورن آگاه شود، بھ دوستي نوشت
بینم كھ بھ دفاع از  در خود آن پایمردي را نمي… این تندرستي و قدرت اندیشھ بھ زندان افتاده است

كیز دو شاتلھ و دوشس دو ریشلیو براي عفو ولتر بھ زنان درباري متوسل مار» .ھاي او برخیزم اندیشھ
سرپرست ادارة سانسور وعده داد كھ ھرگاه ولتر نگارش كتاب را بھ دست خود انكار كند، فرمان . شدند

دانست كھ نویسندة كتاب كسي جز ولتر نیست، ولي تجاھل  او كامال مي. بازداشت وي لغو خواھد شد
. داشت گاه مالحظات خصوصي را بر احكام دولت مقدم مي ن بسیاري از مقامات دولتي، گاهنمود و، چو مي

این دروغي مصلحت آمیز و آشكارا قابل . ولتر حاضر شد نگارش كتاب را بھ دست خویش انكار كند
ین اگیون چن/ بھ دوشس د. بخشش بود؛ بھ عالوه فراموش نباید كرد كھ كتاب بدون اجازة او منتشر شده بود

  :نوشت

بسیار خوب، با كمال میل و رغبت اعالم خواھم كرد كھ سخنان پاسكال . گویند كھ باید عقب نشیني كنم مي
راھبان نھ خودبین و مغرورند، و … ھمیشھ درست بوده است، روحانیان ھمگي پاك، مھربان، و بینیازند؛

  .و آزادي بشریت است كار و متعفن؛ و دستگاه مقدس تفتیش افكار نمایندة پیروزي نھ دسیسھ

چندان دیندار و پرھیزگار بودند و نھ از حكومت مطلقة فردي دلخوشي داشتند، وي را با آغوش باز 
فرانك حقوق مستمر بگیرد؛  ٠٠٠،١٠بدو پیشنھاد شد كھ در دربار ھولشتاین بماند و سالي . پذیرفتند مي

واقع در شامپاني، بازگشت و بھترین سالھاي در ژوئیھ، بھ كاخ مادام دو شاتلھ در سیره، . ولتر نپذیرفت
پردازد، در كنار معشوقة خود و ھمسر او بھ سر  زندگي را، بھ صورت مھماني كھ مخارج خود را مي

  .آورد

III  - ١٧۴۴ - ١٧٣۴: نغمة عاشقانھ در سیره  

از لورن  مارن، در شمال شرقي فرانسھ كھ چند كیلومتر بیشتر - اي است در والیت اوت سیره اكنون دھكده
 ١٧٣٨مادام دني، خواھرزادة ولتر، اینجا را در . تن بیشتر نیست ٢٣٠فاصلھ ندارد و جمعیت كنوني آن از 

اي واقع است كھ آدمي در  كیلومتر فاصلھ دارد و در ناحیھ ٢٠كھ با نزدیكترین آبادي … گوشة مخوفي «
ستگي ولتر نیز بھ این گوشة دور افتاده آن شاید سبب دلب. خوانده است» بیند آن تنھا كوه و زمینھاي بایر مي

توانست در اینجا خویشتن را بھ مطالعة علوم و نوشتن تاریخ و فلسفھ سرگرم سازد، از خاطر  بود كھ مي
دولت فرانسھ بیرون رود، و ھر گاه كھ مأموران دولت در كمینش باشند، در عرض یك ساعت خود را بھ 

  .لورن رساند

د یادگاري كھنھ و ویران از قرن سیزدھم بود، ندرتًا مورد استفادة مادام دو شاتلھ كاخي كھ در آن اقامت كر
. كرد خانوادة دو شاتلھ گاھي از آن استفاده مي. گرفت، و تناسبي با زندگي انسان متمدن نداشت قرار مي

رانك، با ف ٠٠٠،۴٠ولتر براي تعمیر كاخ . ماركي نھ بھ فكر تعمیر آن بود و نھ پولي براي تعمیر داشت
با این پول . بھرة پنج درصد، بھ ماركي دو شاتلھ وام داد، و براي پس گرفتن آن ھرگز بھ وي مراجعھ نكرد

ولتر بھ آنجا نقل مكان كرد، . قسمتي از كاخ را مرمت كردند و چند اطاق آن را براي سكونت آماده ساختند
در نوامبر، . یر قسمتھاي كھنھ نظارت كرددستور داد قسمتھایي بر آن بنا بیفزایند، و خود بر كار تعم

بستھ اثاث از راه رسید و، پس از آنكھ دستكاریھاي ولتر را بھ سلیقة خود تغییر  ماركیز دو شاتلھ با دویست
وي، كھ ھمة سالھاي جواني را در دربار یا پیرامون آن سپري ساختھ بود، اكنون . داد، در آن مسكن گزید

ماركیز مھربان . بھ تحقیق و مطالعھ و عشق بھ دلدار و ھمسر اختصاص دھدبر آن بود كھ باقي عمر را 
كرد و از روي بزرگواري آپارتمان و ساعات شام و ناھارش  متناوبًا بھ این كاخ آمد و شد مي ١٧۴٠نیز تا 

فرانسھ، بیش . برد را از ولتر و ھمسرش جدا ساخت و، از آن پس، بیشتر ایام را در ھنگ خود بھ سر مي
  .خوشدلي و بزرگواري این شوھر، از پایداري و وفاداري دلدادگان در شگفت بود از
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زایمان دوشس دو ریشلیو بھ او كمك كرد و دولت را بر آن داشت كھ . در دسامبر، مادام بھ پاریس بازگشت
  ولتر نیز بھ پاریس ).  ١٧٣۵مارس  ٢( حكم تبعید ولتر را از پایتخت لغو كند

بخشھایي از . اي بھ دنبال وي بود ولي گذشتھ چون سایھ. چند ھفتھ در خانة دوشس مانداش  آمد و با معشوقھ
خود او نیز بخشھاي جالب آن را . كتاب دوشیزة اورلئان اكنون پراكنده شده، و بھ دست مردم افتاده بود

ھ وي آن را گذشتھ از این، ناشري در این زمان كتاب رسالھ بھ اورانیا را، ك. براي دوستانش خوانده بود
. پانزده سال قبل نوشتھ و اثري ضدمسیحي بود، دزدانھ بھ چاپ رسانده، و در میان مردم پخش كرده بود

ولتر این اثر را از آن خود ندانست، ولي مردم با توجھ بھ سبك و مفاھیم كتاب دریافتند كھ نویسندة آن كسي 
بھ لورن گریخت و از آنجا پنھاني بھ سیره  ولتر بار دیگر. جز ولتر نیست، و انكار او را باور نكردند

غیر مستقیم از دولت پیامي دریافت داشت كھ ھر گاه در آنجا بماند و دردسر دیگري ایجاد نكند، . بازگشت
مادام دوشاتلھ با پسر و دخترش و معلم آنان، در اینجا بھ ولتر پیوست؛ سومین فرزند . لطمھ نخواھد دید

  .اه عسل فلسفي آغاز شدسرانجام، م. مادام مرده بود

ولتر اطاق انتظار، كتابخانھ، و اطاق . زیست اي در دو طرف كاخ مي ھر یك از فیلسوفان در قسمت جداگانھ
در میان تابلوھاي گرانبھاي . ھاي مخملي و تابلوھاي نقاشي آراستھ بودند دیوارھا را با فرشینھ. خواب داشت

ھاي ونوس، كوپیدو، و ھركول، و  مجسمھ. خوردند شم مياو اثري از تیسین و چند كار از تنیرس بھ چ
این . چھرة بزرگ دوست تازة او، شاھزاده فردریك، ولیعھد پروس، نیز زینتبخش اطاقھاي وي بودند تك

» .توانست بر كف آنھا بوسھ زند انسان مي«: گفت اطاقھا چندان تمیز بودند كھ مادام دو گرافینیي مي
ز با رنگھاي زرد و آبي كمرنگ، و با تابلوھاي نقاشي ورونزه و واتو، آرایش آپارتمان مادام دوشاتلھ نی

كف این اطاقھا را با مرمر پوشانده، و سقف آنھا را نقاشي كرده بودند، و صدھا جعبة كوچك، . یافتھ بود
آن را در میان دو آپارتمان، تاالر بزرگي بود كھ . شیشھ، جواھر، و لوازم آرایش در اطاقش پراكنده بودند

آزمایش، كوره،  بھ آزمایشگاه فیزیك و شیمي مبدل ساختھ بودند، و ابزارھایي چون تلمبة ھوا، دماسنج، بوتة
چند اطاق كاخ را نیز براي پذیرایي . تلسكوپ، میكروسكوپ، منشور، قطبنما، و ترازو در آن گذاشتھ بودند

ھایي كھ آویختھ بودند،  با وجود فرشینھ. ودنداز مھمانان آماده كرده بودند، اما این اطاقھا چندان مجھز نب
خزیدند؛ در زمستان، براي گرم كردن كاخ،  ھا، و درھا بھ درون مي ھنوز بادھاي جنگلي از منافذ، پنجره

شمار  توان بھ از اینجا مي. سوزاندند در سي وشش بخاري دیواري، روزانھ دھھا خروار ھیزم مي
تئاتر كاخ را نیز نباید از یاد برد؛ ولتر بھ ھنرنمایي در این صحنھ،  در این میان. برد خدمتكاران آنان پي

نویسد كھ ماركیز دوشاتلھ بازیگري  مي. ھا نوشتة خودش بودند، عالقة بسیار داشت بویژه اگر نمایشنامھ
گاھي . كردند ھا، و خدمتكاران در اجراھاي نمایشي بازي مي زبردست بود؛ مھمانان، معلم خصوصي بچھ

در اینجا، نمایشھاي . داشت» آواي آسماني«كردند، زیرا مادام، بھ گفتة ولتر این صحنھ اپرا اجرا مي نیز در
نوشت حاضران  شدند و تفسیرھایي كھ ولتر دربارة آنھا مي عروسكي و فانوس سحري بھ اجرا گذاشتھ مي

  را از شدت خنده از پاي 

دلدادگان گاھي در . اي تھیھ كرده بودند روز، برنامھبراي ھمة ساعات . ولي اجراي تئاتر و اپرا اتفاقي بود
كردند؛ ولي سراسر روز را در آپارتمانھاي خود جداگانھ سرگرم كار و فعالیت بودند  آزمایشگاه نیز كار مي

مادام دو شاتلھ قبل از آغاز گفتگو میز ناھار . دیدند و، جز ھنگام ناھار، در طول روز بندرت یكدیگر را مي
وي در اطاق . گشت گذاشت و بھ اطاق كارش بازمي فت، و ولتر نیز معموال دیگران را تنھا ميگ را ترك مي

ولتر، با آنكھ سخنگویي چاالك . خورد اي داشت؛ زیرا گاھي بتنھایي غذا مي كارش سرویس غذاخوري نقره
از یادآوري «: گفت توانست محفلي را جان بخشد، از محافل كوچك گریزان بود و مي و زنده دل بود و مي

» .اي را نباید تلف كرد زمان گرانبھاترین سرمایة انسان است دقیقھ. گذرد ھراسانم زماني كھ بھ گفتگو مي
  .كرد گاھي نیز براي ورزش در پیرامون كاخ گوزن شكار مي

توانست خشن، سختگیر، و حتي بیرحم  مادام مي. این زوج آدمیاني فرشتھ خصال بودند نباید تصور كرد كھ 
كرد و  با خدمتكاران گاه بھ سختي و خشونت رفتار مي. كرد در دادن پول بھ خدمتكاران امساك مي. شدبا

داد، بھ او اعتراض  كھ ولتر از كیسة خود بھ آنان چیزي مي نسبت بھ آنان خسیس و ممسك بود؛ ھنگامي
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ساخت و از  ھنھ ميوي از حجب و حیا بویي نبرده بود؛ در حضور منشیشان، لونشان، تنش را بر. كرد مي
ھایي را كھ بھ  گاھي نامھ. كھ در حمام خوابیده است بھ رویش آب گرم بریزد خواست كھ ھنگامي او مي

. ایم این را تنھا از زني دیگر شنیده  خواند؛ ولي داشت، در خفا مي نوشت، یا از آنان دریافت مي دوستان مي
ولتر مانند شاعري خودپسند بود و . خواھد شدكھ بھ موقع آشكار  –بھ دیدة ولتر، وي صد عیب داشت 

شد و بارھا  بآساني بھ توھین و پرخاش متوسل مي. توانست مانند كودكان لب و لوچھ اش را آویزان كند مي
این كدورتھا چون ابرھاي زودگذري بودند كھ آسمان زندگي آنان را موقتًا در  ولي. اش نزاع كرد با معشوقھ

برد و ازخوشبختي، مھر، و دلبستگي پاك و  این كدورتھا را بسرعت از یاد مي تر ول. بردند تاریكي فرو مي
وي براي مادام دو شاتلھ دھھا شعر عشقي كوتاه . گفت غیر شھواني خود بدو براي دوستانش داستانھا مي

این شعرھا را بر انگشتري نوشتھ  یكي از. سرود كھ ھمگي از ظرافت و زیبایي بسیاري برخوردار بودند
  :بودند كھ تك چھرة ولتر بر آن حك شده بود

  .این نقش را براي چشمان تو حك كرده است باریھ 

  !لطف كن و بھ دیدة محبت بدان بنگر

  اما نقش تو عمیقتر در دل من حك شده است،

  .زیرا حكاك آن استاد بزرگي است

  ».دو ساعت دوري او برایم دردناك است«: گفت مادام دوشاتلھ نیز مي

  عصرلویي پرداخت، و با مكر و حیلة زنانھ دستنویس نا تمام  مي او بیش از ولتر بھ تحقیقات علمي

مادام دوگرافینیي، . گرداند دانست، برمي مي  بھ تحقیقات علمي، كھ آن را زمینة مطالعات درست انسان نوین
بیشتر «: تھ، و گفتھ بودمھمان آنان بود، وي را در تحقیقات علمي سختكوشتر از ولتر یاف ١٧٣٨كھ در 

میز مطالعھ را ترك  مي یافت،   بامداد ادامھ ٧یا  ۵روز و بیشتر ساعات شب را، كھ گاھي تا ساعت 
این  رفت؛ شاید  مي  موپرتویي براي تدریس ریاضیات وفیزیك بھ مادام دوشاتلھ گاھي بھ سیره» .گفت نمي

سادت ولتر حساس را برانگیخت و او را آمادة دیدارھا، و تحسین آشكار موفقیتھاي فكري موپرتویي، ح
  .نبرد با او در برلین ساخت

مي پرداخت؟ مادام دو  این كار آیا مادام دو شاتلھ پژوھشگري واقعي بود، یا براي ھمرنگ شدن با زمانھ بھ 
وزش آم«بھ دیدة ماركیز دوكركي، . اند دفان و زنان دیگر دلبستگي وي را بھ دانش بھ خودنمایي حمل كرده

آموخت وي را تحمل  مي  جبر و ھندسھ وي را نیمھ دیوانھ كرده بود و فضلفروشي او دربارة دانشي كھ
اما ببینیم مادام دوگرافینیي، كھ وي را در » .كرد مي  او آنچھ را آموختھ بود سرھم بندي. ناپذیر ساختھ بود

  :گفت مي این باره چھ  سیره دیده بود، در 

كتاب بھ زبان .… خواند مي  نھ محاسبة ھندسي یك خیالپرداز انگلیسي را برایمانبامداد امروز بانوي خا
  خواند مكث مي  اي كھ در ھر جملھ. خواند مي  التیني نوشتھ شده است، ولي او آن را بھ فرانسھ براي ما

او  ولي نھ،. دھد مي  این كار را براي درك محاسبات ریاضي انجام كردم كھ  مي كرد، و من گمان  مي
توانستند وي را از  اعداد، اصطالحات و ھیچ چیزي نمي. كرد مي اصطالحات ریاضي را بھ آساني ترجمھ 

  بازدارند شگفت آور نیست؟) كتاب(ترجمة 

ولتر بھ تیریو گفتھ بود كھ مادام دوشاتلھ بھ زبان انگلیسي مسلط است، با ھمة آثار فلسفي سیسرون 
یك بار، در بحثي پیرامون انرژي . عدالطبیعھ بسیار عالقمند استآشناست، و بھ ریاضیات و فلسفة ما ب

آثار سیسرون و ویرژیل . سینتیك، برتري خود را بر ژان ژاك دومران، فیزیكدان عضو آكادمي، نشان داد
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. خواند مي  ھاي الك و نیوتن را بھ انگلیسي ایتالیایي، و نوشتھ را بھ التیني، آثار آریوستو و تاسو را بھ 
گفت مادام دوشاتلھ كتابي در شش جلد،  مي  ایتالیایي با او سخن  مي كھ آلگاروتي در سیره بود، مادام بھھنگا

ھاي خداپرستان انگلستان  این كتاب بر پایة اندیشھ . بھ نام بررسي سفر پیدایش، نوشت؛ ولي بھ چاپ نرساند
اخالق، و بیدادگریھاي كتاب مقدس  استوار بود و از روي تناقض گوییھا، روایات نامحتمل، مطالب منافي

داشت در یكي دیگر از آثار خویش، رسالھ دربارة خوشبختي، بھ بحثي نومایھ و ابتكاري دربارة  پرده برمي
خوشبختي پرداختھ، و تندرستي، محبت، فضیلت، تناسایي خردمندانھ، و دلبستگي بھ دانش را ریشة سعادت 

این كتاب بھ دست  از زبان التیني بھ فرانسوي برگردانید؛ وي اصول ریاضیات نیوتن را . شناختھ است
  شش سال پس از مرگ مترجم، بھ  ١٧۵۶كلرو ویرایش شد، و در 

اي كھ بھ نویسندة آن داشت، از مباني فلسفة  این اثر را، شاید از روي مھر وعالقھ ولتر . اوست
ي نویسندة بھترین گفتار دربارة برا» آكادمي علوم«ھنگامي كھ . خویش برتر شمرده است) ١٧٣٨(نیوتن

و ولتر در مسابقھ شركت جست، مادام دوشاتلھ ) ١٧٣٨(اي تعیین كرد  ماھیت وچگونگي پخش آتش جایزه
آنكھ ولتر بدان پي  براي . پنھاني، و بھ طور ناشناس وبدون اطالع ولتر، گفتاري نوشت و بھ آكادمي فرستاد

» .مخالفت كرده بودم] ولتر[ھاي او  این گفتار با ھمة نظریھ  زیرا در«نبرد، گفتار را شب ھنگام نوشت، 
چاپ  ولي آكادمي گفتار او را، چون گفتار ولتر، .  جایزه بھ ھیچ یك از آنان تعلق نگرفت وبھ اویلرداده شد

  . با جذبة عشق عقالني، كار یكدیگر را ستودند دلدادگان ھریك، .  كرد

، بھ  ، شومون گري آبادي مجاور یشگاه خود ودر كارگاه ریختھاین گفتار، ولتر در آزما براي نوشتن 
در .  ، و بھ شناخت اكسیژن بسیار نزدیك شده بود تكلیس را بررسي كرده.  آزمایشھاي بسیار دست زده بود

اي بھ پاریس نوشت واز آبھ موسینو خواست براي او شیمیداني بیابد كھ حاضر باشد در قبال  ، نامھ ١٧٣٧
این شیمیدان باید بتواند مراسم  اضافھ كرده بود كھ.  وراك مجاني یكسال در سیره بھ سر برداكو و خ ١٠٠

خود اواكنون جز علم بھ .  قداس را نیز در یكشنبھ ھا و روزھاي مقدس در نمازخانة كاخ بجا آورد
یریم آنچھ را بینایي ما و ریاضیات مبرھن ساختھ است ناگز«: ، نوشت١٧۴١در .  ایمان نداشت چیزي

این ھنگام براي او  فلسفھ در» . ›دانم نمي‹: ، باید بگوییم این صورت در غیر.  بپذیریم و درست تلقي كنیم
  .  خالصة علم بود

این كتاب پروانھ  خواست براي نشر.  ، با ھمین معني بھ كاربرده است ، در مباني فلسفة نیوتن واژة فلسفھ را
خود او نیز كتاب را در .  )١٧٣٨(اطالع اودر آمستردام چاپ كردند كتاب را بدون .  ، اما نتوانست بگیرد

، نمونة عالي آن چیزي  صفحھ نداشت ۴۴٠، كھ بیش از این كتاب  .  در ھمین شھر بھ چاپ رساند١٧۴١
ھمھ فھم «، یعني كوشش در  ، آن را عوامانھ كردن ، بي آنكھ قصد تحقیر در میان باشد است كھ فرانسویان

در حدود فھم «: این عنوان فرعي را بھ كتاب افزوده بود ناشر . خوانند اي دشوار و پیچیده، مي مسئلھ» كردن
اینھمھ بیشتر مردم كتاب را   با. اي دربارة كتاب نوشت ؛ آبھ دفونتن شرح خصمانھ»ھمگان نوشتھ شده است

  . ھ نیكي یاد كردندپسندیدند و ستایش كردند؛ حتي یسوعیان در نشریة خود، ژورنال دو تروو، از آن ب

این  ولتر در. سرانجام كیھانشناخت گرانش نیوتن گردشارھاي دكارت را از ذھن فرانسویان بیرون راند
كتاب، از جملھ، بھ تبیین مبحث نورشناخت نیوتن پرداخت؛ در آزمایشگاه خود آزمایشھاي او را تكرار كرد 

  .آن افزوداي كھ خود بھ دست آورده بود را نیز بھ  و نتایج تازه

ھاي نیوتن با خداشناسي  این كتاب اندكي از راه خود منحرف شده بود تا ثابت كند كھ اندیشھ وي در
  .سازگارند؛ و درھمان ھنگام تأكید كرد كھ سراسر جھان مادي تابع قانون است

  گویند كھ وي .  با ھمة این تالشھا، ولتر نھ روحیة دانشمندان را داشت، و نھ شرایط آنان را

نتوانست دانشمند شود؛ اما بھتر است بگوییم كھ او توانگرترو بي نیازتر از آن بود كھ ھمة وقت و نیروي 
براي انعطاف اندیشة خویش از مسائل . خویش را چون دانشمندان بھ تحقیقات و آزمایشھاي علمي بدھد
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، بھ معني وسیع  ، فلسفھ مھ، نمایشنا و پس از آن، شعر. زد دیگر بود كھ گاھي بھ آزمایشھاي علمي دست مي
ھرچیز قابل ادراكي را بھ ھستي خویش «: گفت مي. گرفت آن، ومسائل مطرح روزگار خویش را از سرمي

تا روزي كھ مدركات ما تناقضي . راه دھیم و ھمة درھاي ذھن خویش را بھ روي دانش و احساس بگشاییم
  ».با ھم ندارند، ذھن ما براي آنھا جادارد

اي در باب انسان،  ھاي متضمن درمقالھ ین عشق بھ دانش بود كھ با پذیرفتن بسیاري ازاندیشھبھ انگیزة ھم
ھمھ چیزدرست «، و حتي با تأیید این سخن پوپ كھ  -ھاي قبلي او ناسازگار بود كھ با اندیشھ –اثر پوپ 

ئان را، شاید براي در ھمین سالھا بیشتر كتاب دوشیزة اورل. بھ نگارش گفتار دربارة انسان، پرداخت» است
. ھاي نیوتن، نوشت و با نگارش رسالھ در ما بعدالطبیعھ فلسفة خود را شرح داد رھایي از چنگ اندیشھ

  .ولي، با دركي ھوشمندانھ، از چاپ این كتاب خودداري كرد

ارة نویسنده مسافري است كھ از سی. رسالھ در ما بعدالطبیعھ مانند ھمة آثار ولتر در نوع خود بینظیر است
ھاي  اندیشد كھ آیا آدمیان از او نخواھند خواست كھ اندیشھ مشتري یا مریخ بھ زمین آمده است، و با خود مي

پس از آنكھ درمیان قبایل كافر آفریقاي جنوبي بر زمین پا . خویش را با مضامین كتاب مقدس سازش دھد
بیند  رود و مي از آنجا بھ ھند مي. ردپندارد انسان جانوري است كھ پوست سیاه و سر پرپشم دا نھد، مي مي

ھاي بسیارند و  رسد كھ آدمیان داراي تیره پس، بھ این نتیجھ مي. كھ انسان پوست زرد و موي صاف دارد
یابد كھ  با توجھ بھ نظم جھان و ھدف داشتن اندامھاي جانوران، درمي. اند ھا نیاكان مشترك نداشتھ این تیره

بیند كھ روح انسان فناناپذیر،  دلیلي نمي. كھ تدبیر ھمة ھستي اندیشیدة او استجھان آفرینندة ھوشمندي دارد 
سالھا قبل از ھیوم و ادم سمیث، او شعور اخالقي را . دھد كھ ارادة انسان آزاد است باشد ولي تشخیص مي

ك نیكي برد كھ مال داند، و سالھا قبل از الوسیوس و بنتم پي مي برخاستھ از احساس مشترك و ھمدردي مي
  .در باب این رسالھ در مابعدالطبیعھ بازھم سخن خواھیم گفت. است» سود و زیان جامعھ«و بدي 

ولي منظومة تاریخي ژاندارك، كھ ذوق بسیار در ساخت آن بھ كار رفتھ است، با این رسالھ تفاوت بسیار 
نسویان آن روزگار بیش از گشاییم، باید بھ یادآوریم كھ فرا ھر گاه كھ این حماسة طنزآمیز را مي. دارد

ھاي ایراني مونتسكیو  نامھ. اند ھموطنان خود در نیمة اول قرن بیستم از آزادي قلم و بیان برخوردار بوده
تر و بیپرواتر از آن  دیدرو در گوھرھاي رازگشا و ژاك جبري و اربابش حتي آزادانھ. گواه این مدعاست

بھ چاپ رساند، از اینھا مالیمتر  ١٧۵۶نجام آن را در دوشیزة اورلئان، كھ ولتر سرا. سخن گفتھ است
  شاید نسخة اولیة آن، كھ در میان دوستان توزیع شده بود، . است، و لحن گزندة آن بھ لحن رابلھ نزدیكتر

كرد و گویند كھ مالزرب، یكي از كار بھ  مي  این منظومھ دفاع  كوندورسھ، فیلسوف موقر، از. بوده باشد
جویندگان كنجكاو در برخي از قسمتھاي این منظومة . دانست مي دولت فرانسھ، آن را از بر دستان بلند پایة

ھاي  این مطالب را، چون مطالب مشابھ آنھا در نوشتھ  .اند انگیزي یافتھ بیست و یك بندي مطالب ھوس
ندي ھستند توان نادیده گرفت؛ وبندھاي بسیاري كھ داراي وصف گویا و جنبة روایي نیروم مي آریوستو، 

ولتر، چون بسیاري از فرانسویان روزگار خود، ژاندارك را . كنند مي قسمتھاي ھوس انگیز را جبران 
پنداشت كھ  مي شمرد كھ بھ موھومات دل سپرده بود و  مي دھقانزادة تندرست و ساده، و محتمال نامشروعي، 

ھاي  لعنت شده«ود، فرانسھ از سلطة كرد كھ حتي اگر او زاده نشده ب مي شنود؛ و گمان  مي یي »صداھا«
این روي، ولتر داستان وي را با  از . یافت مي رھایي ) كھ ژاندارك بھ مھاجمان انگلیسي داده بود نامي(» خدا

اي اشتباھات تاریخي، صادقانھ و بي كم و كاست، بھ شعر در آورد و تنھا نكتھ پردازي و  راه دادن پاره
  :ردطنزگویي خود را بھ آن چاشني ك

  شاه روي بھ ژان بیباك كرد،

  وبا لحني شاھانھ،

  برد، كھ بسا ھر كسي مگر ژان را در وحشت فرومي
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  ».اي، بگو اگر باكره. ژان، بھ من گوش فرا ده«: چنین گفت

  اي شاه بزرگ، ھم اكنون فرمان ده تا پزشكان خردمند عینكي،«: ژان پاسخ داد

  دھند؛كھ بر اسرار زنانھ آگاھند، بیایند و گواھي 

  ھاي آزموده فراخوانده شوند، و منشیان، داروگران، و قابلھ

  .این قضیھ را فیصلھ دھند تا 

  ».بگذار ھمگي بدقت معاینھ كنند و ببینند

  این پاسخ حكیمانھ،  از

  مند است، شارل دانست كھ وي از بكارت بھره

  .ھاي وي دوشیزگي اوست و الھامبخش واژه

  سماني،اي دختر آ بھ، بھ، «: شاه گفت 

  داني، مي حاال كھ ھمھ چیز را بدین خوبي

  كنم، مي  از تو خواھش

  فورًا بگویي كھ دیشب را با كھ در بستر گذراندي؟

  ».آزادانھ سخن بگو

  ».دیشب چیزي روي نداد«: ژان گفت

  :شاه از شگفتي زانو زد و فریاد برآورد

  »!معجزه است«

  .سجده افتادو سپس، با سرانگشت صلیب بر سینھ رسم كرد و بھ 

مادام دو شاتلھ . خواند مي مھمانان خود یكي دو بند از منظومھ را  ولتر در شبھاي زمستان براي سرگرمي
ولي ولتر بي . كرد مي  این منظومھ را، كھ اوراق آن رو بھ فزوني بودند، در جایي پنھان  ھمواره دستنویس

  احتیاط بخشھایي از آن 

نھ  –اینكھ دولت فرانسھ  ترس از . و درمیان مردم بي ادب پراكنده بودندقطعاتي از آن را رونویسي كرده، 
، پاپان، و  ، نخست كشیشان بخاطر بیپردگي و ھرزه درایي شعر، بلكھ براي ھجو اتفاقي راھبان، یسوعیان

  .وي را تحت تعقیب قرار دھد، تا پایان عمر، گریبان ولتر را رھا نساخت - دستگاه تفتیش افكار

، )١٧٣۶ژانویة  ٢٧(فرانسھ بخوبي و خوشي برگزار شد  –، كھ نخستین اجراي آن در تئاتر ولي آلزیر
ھاي مردم پرو ھنگام استیالي اسپانیا  جامھ(ھاي محلي بھ بازیگران  پوشاندن جامھ. جدیتر و باوقارتر بود
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یایي كشور تسخیر آلوارث، فرماندار اسپان. بھ آن رنگ تاریخي داده بود) این كشور و بھره كشي از آن بر
  :خواھد كھ از آزمندي و سنگدلي دست كشند اشغالگران مي شده، از 

  این دنیاي جدیدیم، ما تازیانة 

  …خودپسندو آزمند و ناجوانمرد

  اینجا وحشییم؛  تنھا ما در

  وحشي ساده دل،  بومي

  گرچھ طبعًا تند وآتشین مزاج است،

  ولي در دلیري ھمسنگ ماست،

  .ودر نیكي برتر از ما

ولتر آنچھ را از . این نمایشنامھ بیست و ھشت شب متوالي نمایش داده شد، و مردم پاریس آن را ستودند
  .لیوري اجرا دستگیر وي شده بود بھ بازیگران بخشید ۵٣‘۶۴٠درآمد 

اي دریافت داشت و از آن روز مكاتبات پرآوازه و  ، ولتر از فردریك، ولیعھد پروس، نامھ١٧٣۶اوت  ٨در 
اي بھ گفتار  وي در ھمان سال شعر دنیادار را، كھ در آن پاسخ پیشبینانھ. غم انگیز آنان آغاز شددوستي 

وحشیان ژولیدة «ولتر در برابر خیالپردازاني كھ . دربارة علم و ھنر روسو داده بود، منتشر ساخت
، و دوروییھاي را تنھا راه رھایي از فشارھا، نیرنگھا» بازگشت بھ طبیعت«ستودند و  را مي» مھربان

خود وي فشارھاي زندگي را با خوشرویي و شھامت . داد شمردند عنان اختیار از دست مي زندگي جدید مي
ساخت و عقیده داشت كھ باید دربارة تمدن بھ نیكي سخن گفت او در فقر را فضیلت  بر خویشتن ھمواره مي

گفت كھ شاید انسانھاي ابتدایي  مي. دید شناخت، و در میان ساس و محبت سازگاري و پیوندي نمي نمي
اند، ولي سبب آن فقر و تنگدستي آنان بود؛ و اگر ھشیار بودند، دلیلش آن بود كھ  اشتراكي داشتھ زندگي

  این روزگاري كھ منتقدان مالیخولیایي ما اندیشمند كھ مرا، در من بھ سھم خویش از طبیعت«. شراب نداشتند
این روزگار زشت و پلید براي راه و  . و ھستي بخشیده است سپاسگزارم اند، جان اینھمھ بي اعتبارش كرده

روش من بسیار مناسب است من بھ تجمل، و حتي بھ آسایش، بھ ھمة لذات، انواع ھنرھا، نظافت، سلیقھ، و 
  پدر دلبندم، آدم، «. نھاد اینھا را بیش از باغ عدن دوست داشت و ارج مي ولتر» .مندم لوازم آرایش عالقھ

اند باغ عدن را پیدا  محققان بیھوده كوشیده… .  اي ، از خاكروبھ، سیاه و چركین؛ و گیسواني ژولیده داشتھو
  ».بھشت خاكي آنجاست كھ من ھستم… كنند؛ 

روحانیان سخنان ولتر را دربارة حوانپسندیدند؛ آنان عقیدة راسخ داشتند كھ سفرپیدایش تاریخ معتبري 
دولت بار دیگر حكم بازداشت اھریمن . و موھاي حوا با ولتر موافق نبودند است، و در مورد ناخنھاي آدم
بھ سفارش دوستان بار دیگر از سیره و امیلي  ١٧٣۶دسامبر  ٢١ولتر در . خدانشناس سیره را صادر كرد

دوستدارانش بر چھرة مبدل او . بھ بروكسل رفت» روول بازرگان«دل كند و با چھرة مبدل و نام ساختگي 
ژان باتیست روسو بھ مقامات شھر بروكسل . ند و نمایشنامة آلزیر را بھ افتخار وي بھ صحنھ كشیدندخندید

مردم لیدن .  ولتر از بروكسل بھ لیدن رفت.  این شھر آمده است  گزارش داد كھ ولتر براي اشاعة الحاد بھ
این شھر  اني فلسفة نیوتن را در، از آنجا بھ آمستر دام رفت و مب سپس.  براي دیدن او در مسیرش گرد آمدند

تا دو «: آرژانتال نوشت/ بھ د ،  این روي از. ترسید كھ ولتر باز نگردد ماركیز دوشاتلھ مي.  بھ چاپ رساند
نوشتم وبھ  از اطاقم برایش نامھ مي.  برایم دردناك بود ،  دیدم گذشت و او را نمي اگر دو ساعت مي  ، ھفتة قبل

» .ام پریشان و افسرده… كند  دانم در كجاست و چھ مي نمي. ن دو ھفتھ گذشتھ استاكنو. فرستادم اطاقش مي
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، كھ  ، وبھ ماركیزاطمینان داد عشق اوست كھ وي را بھ فرانسھ )١٧٣٧مارس (ولي ولتر سرانجام بازگشت 
  .  ، كشانده است چون تازي در تعقیب اوست

، با استفاده از معلومات حقوقي و ھوش و  لتر در اینجاو و ،  دو دلدار با ھم بھ بروكسل رفتند ، ١٧٣٩در مھ 
، از آنجا ھمراه شوھر ماركیز بھ پاریس  سپس. ، در یك دعواي ملكي ماركیز را یاري كرد ذكاوت خویش

، ولتر دو نمایشنامة محمد و مروپھ را در كمدي فرانسز نمایش داد، و مادام درسھاي  در پاریس.  بازگشتند
، و  ، مادام از مونا دولوژي الیبنیتز پیروي كرده »درسھا«دراین .  را بھ چاپ رساند فیزیك سھ جلدي خود

، براي اقامت  در سپتامبر، بھ سیره بازگشتند؛ و سپس.  ھاي ولتر و نیوتن روي بر تافتھ است اندیشھ  از
دارش با فردریك براي نخستین دی ١٧۴٠از ھمینجا بود كھ ولتر در سپتامبر .  طوالنیتري بھ بروكسل رفتند

د .  ، از دعوت مادام دوشاتلھ خودداري كرده بود ، كھ اكنون شاه پروس بود فردریك.  بھ كلیوز شتافت
 ۶٠٠پس از پیمودن نزدیك بھ  ، ایفا كند ولتر بھ امید آنكھ براي كاردینال فلوري نقش دیپلومات را رنوامبر،

بازھم دراین باره سخن خواھیم گفت؛ مادام دو . رساند،خود را بھ برلین  كیلومتر راه و تحمل رنج و خستگي
شاتلھ از بروكسل بھ فونتنبلو بازگشت وبراي آزادي اقامت ولتر در پاریس تالش بسیار كرد؛ گویا زندگي 

  : آرژانتال چنین نوشت/ نوامبر بھ د ٢٣در .  آور شده بود در سیره براي آنان مالل

ام براي  توانستھ. ام ھا را گشوده ترین گره ، سخت نھ دریافت داشتھ امبراي تالشم در فونتنبلو پاداشي ستمگرا
نظر دولت را بھ او مساعد ساختھ ام و راه پذیرش وي را .  بازگشت علني آقاي ولتر بھ میھنش اجازه بگیرم

ھ ، درسھ ھفت آنچھ را او در شش سال با درد و رنج از دست داده بود.  ام ھموار ساختھ  بھ عضویت آكادمي
  .  ام بھ او بازگردانیده

  داند دل این صمیمت و جانبازي را چگونھ پاداش داده است؟ با آنكھ مي داني او  ولي مي

دھد كھ  ، بھ من تنھا اطالع مي سازد اي وصف ناپذیر مي كند و مرا گرفتار درد و شكنجھ دار مي مرا جریحھ
ھرگاه كھ … . دگي من بزودي بھ سرآیدسوزم و امیدوارم زن در آتش تب مي… .  بھ برلین رفتھ است

، از آن بیمناكم كھ مرگ من براي آقاي ولتر  این درد و رنج سرانجام مرا از پاي درخواھد آورد  اندیشم مي
ھمة .  اندوھناك سازد  برایم ناگوار است كھ خاطرة من روزي وي را دردمند و. … . دردناك باشد

  .  كنند دوستداران او باید از نكوھش وي خودداري

در .  ولتر براي آنكھ دوباره بھ دلدارش بپیوندد، از پوتسدام و ستایش شاھانھ دل كند وبھ پاریس بازگشت
  : ، بازگشت خود را چنین توجیھ كرد كھ از میان راه بھ فردریك فرستاد  پیامي

احترام  كند و گویم كھ ھنري را كھ من بسیار دوستش دارم ترویج مي فرمانرواي بزرگي را ترك مي
كتابي ] مفسر الیبنیتز[گردم كھ جز فلسفة مابعدالطبیعة كریستیان فون ولف  گذارد؛ و بھ نزد كسي برمي مي
.  گردم كھ مرا در آن بھ دادگاه خواھند كشید از دوستداشتنیترین دربار اروپا بھ جایي بر مي.  خواند نمي

دان سبكسر بر زانوان زني اشك ندامت دربار در خور ستایش شما را براي آن ترك نگفتم كھ چون مر
كنند بھ خاطر من  این زن ھر آنچھ را كھ زنان دیگر بھ خاطر آن از دوستانشان دل مي ،  ، سرورم ولي.  ریزم

، ولي دوستي بي  عشق غالبًا خنده آور است.  دانم خویشتن را از ھر نظر مرھون او مي.  از دست داده است
  .  آورتر است ر و الزامآالیش از فرمان شاه نیرومندت

.  این شھر را موطن دوم آنان ساختھ بود دعواي ملكي طوالني مادام.  در بروكسل بھ مادام دوشاتلھ پیوست
و تماشاگران آنان را   ، ، براي تماشاي اولین اجراي نمایشنامة محمد در لیل بھ تئاتر رفتند١٧۴١در مھ 

  .  كسل بازگشتندمانند فاتحان بھ برو.  غرق در تحسین ساختند

pymansetareh@yahoo.com



عشق مادام .  اندوھناك بودند  ، كردند آتش عشق و دلدادگیشان رو بھ خاموشي است اینكھ احساس مي ولي از 
بھ ولتر ھمچنان نیرومند بود، گرچھ روح تملك برآن حكومت داشت؛ ولي عشق و عالقة ولتر از قلم وي بھ 

  : ، از او پوزش خواست عشق خویشبراي فرونشستن  ، ١٧۴١در ژوئیھ . كرد بیرون تراوش مي

  ،  خواھي كھ بازھم دوستت بدارم اگر مي

  .  سن عشق و دلدادگي را بھ من بازگردان

  ،  اگر بشود

  ،  فلق عمر مرا بھ شفق آن بازگردان

  : میرد دوبار مي بینم كھ آدمي خوب مي

  ، و پایان محبوب بودن ؛  دوست داشتن] روزگار[پایان 

  ،  مرگي است تحمل ناپذیر

  . پایان زندگي چیزي نیست] كھ در برابر آن[

  ولتر براي . فرانسھ بھ پاریس رفتند –براي دیدن نمایشنامة محمد در تئاتر ١٧۴٢در اوت 

این نمایشنامھ از كاردینال فلوري اجازه گرفتھ بود؛ براي تماشاي اجرا، كھ برجستھ ترین رویداد   اجراي
ھمة مردم . ریس شناختھ شد، سران دولت، كشیشان، و شاعران بھ تماشاخانھ روي آوردندادبي سال در پا

این نمایشنامھ مسیحیت را  نمایش را ستودند، ولي گروھي از روحانیان بدان اعتراض كردند و گفتند كھ
شنامھ بھ ، دفونتن، و چند تن دیگر نیز در نكوھش نمای فررون. بیشرمانھ بھ باد ھجو و استھزا گرفتھ است

این انتقادات پاي اعتراض خصوصي در میان  كرد كھ در روحانیان پیوستند؛ و كاردینال، گرچھ احساس مي
. است، براي آنكھ روحانیان را خاموش سازد، بھ ولتر سفارش كرد از ادامة اجراي نمایشنامھ خودداري كند

ه مادام دو شاتلھ بھ بروكسل ولتر، پس از چھار شب، نمایش را متوقف ساخت و با خشم بسیار ھمرا
  .بازگشت

كرد،  اندیشي را نكوھش مي نمایشنامھ تعصب و جزم. آیا نمایشنامة محمد مخالف مسیحیت بود؟ نھ كامال
بایست  ولي از پیامبر اسالم چنان تصویر زشتي ارائھ داده بود كھ تماشاي آن مسیحیان ناآگاه از تاریخ را مي

ساده  مردي ھوشمند معرفي كرده بود كھ آیین تازة خود را بر مردميرا ] ص[ولتر محمد . خشنود سازد
كشاند، و با دستور قتل زبیر، شیخ  كند، با تحریك احساسات دینیشان آنان را بھ جنگ مي لوح تحمیل مي

چون سعید در كشتن شیخ درنگ . كند این شھر را فتح مي مدافع مكھ، بھ دست پیرو متعصب خود، سعید، 
وي را، بھ زباني كھ تماشاگران را بھ یاد كشیشان مسیحي ] ص[دھد، محمد لي نشان ميكند و دود مي
  .گیرد اندازد، بھ باد دشنام مي مي

  كني؟ و تو درنگ مي

  اي جوان گستاخ،

  .چند و چون كردن كفر است

  …. دور باد از محمد ھرآنكھ یاراي داوري دارد
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  كنند آنان كھ تعقل مي

  .ندارندغالبًا، تمایلي بھ اعتقاد 

  .وظیفة تو اطاعت كردن است

  ام خواست خداوند چیست؟ آیا بھ تو نگفتھ

  اینجا بھ دنیا آمد،  داني كھ ابراھیم خلیل در آیا مي

  -اینجا خاكستر مقدس او نھفتھ است و در 

  كھ، بھ نداي خدا، ابراھیمي 

  فریاد طبیعت را ناشنیده گرفت و فرزند دلبندش را تسلیم كرد؟

  خواھد، عال از تو جانبازي ميھمان قادر مت

  .خواھد از تو خون مي

  دھد، وقتي كھ خدا فرمان مي

  …آیا تو یاراي شك و تردید داري؟ 

  پس ضربتي بزن،

  خون زبیر،] ریختن[و با 

  .برازنده زندگي جاودان شو

منظور . فھمد كھ فرزند خود اوست شناسد و مي پیرمرد در دم مرگ قاتل را مي. كشد سعید پیرمرد را مي
ولتر چنین . برداري از دین براي تجویز آدمكشي و تحریك بھ جنگ بوده است اینجا انتقاد از بھره  ولتر در

، »ویلیام خاموش«این مسئلھ اشاره كرده، و قتل   ھاي خود بھ فردریك نیز بھ نظر داشتھ، و در یكي از نامھ
این ادعا  اما . از آدمكشي دیني خوانده استھایي  و ھانري سوم و ھانري چھارم، شاھان فرانسھ، را نمونھ

گفت كھ منظور او مسیحي  كرد و مي را كھ ولتر در نمایشنامھ دین را مورد حملھ قرار داده است رد مي
  . ساختن مسیحیت است

فلوري از او . ، از او دلجویي كرد)١٧۴٢سپتامبر(كاردینال فلوري، با سپردن مأموریت سیاسي بھ ولتر 
ھ با استفاده از دوستي خویش با فردریك وي را بھ نزدیكي با فرانسھ، و اتخاذ سیاست خواستھ بود ك

بالید، در آخن بھ نزد  ولتر، كھ بھ سیاستمدار شدن خود مي. این كشور، وادارد  تري نسبت بھ دوستانھ
ش پاریس، ولتر باردیگر بھ آغو. فردریك بھ منظور او پي برد و پاسخش را بھ شعر داد. فردریك بار یافت

ترین نمایشنامة او، مروپھ، در كمدي فرانسز بھ  ، كھ برجستھ١٧۴٣فوریة  ٢٠در . امیلي، و تئاتر بازگشت
  .اي مواجھ شد كھ یكچند زبان دشمنانش را بست اجرا درآمد، با چنان استقبال بیسابقھ

دند؛ او ریپید از روي آن ھایي ساختھ بو این مضمون نمایشنامھ قبل از ولتر، چند تن از نویسندگان بر اساس
اي ولتر خویشتن  قبال در نامھ. اند اي از آن بھ دست ما رسیده اي نوشتھ بود كھ تنھا بخشھاي پراكنده نمایشنامھ
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مافئي مروپة خود . را بیش از ھمھ مرھون ماركزه فرانچسكو شیپیونھ دي مافئي، اھل ورونا، دانستھ است
اندیشة تماشاگران را از عشق جنسي بھ مھر و   ھا ھمگي نمایشنامھاین  . بھ صحنھ كشیده بود ١٧١٣را در 

. گریستند گویند كھ ھنگام اجراي آخرین پردة آن، بسیاري از تماشاگران مي. گردانیدند عاطفة پدري برمي
براي نخستین بار در تاریخ تئاتر فرانسھ، تماشاگران از نویسندة نمایشنامھ خواستند كھ بر صحنھ نمایان 

اي بر جا نھاد كھ لسینگ آن را نكوھش كرده  این درخواست را پذیرفت و سابقھ بھ روایتي موثق، ولتر. شود
بھ روایت منابع دیگر، ولتر، با نادیده گرفتن خواھش دو نفر دوشسي كھ خود وي در لژ آنان نشستھ . است

اي بر پا  ن لحظھبود، از حضور بر صحنھ سرباز زد، و تنھا براي پاسخگویي بھ احساسات تماشاگرا
از بھترین تراژدیھایي است كھ تا كنون نوشتھ شده «: این نمایشنامھ را ستود و گفت  فردریك نیز. خاست

  .گیبن آخرین پردة نمایشنامھ را با ھر چیزي در آثار راسین برابر خواند» .است

بھ بن بست » رانسھف آكادمي«اندكي پس از اجراي موفقیت آمیز مروپھ، تالش دیرین ولتر براي عضویت 
از سالھا قبل آغاز كرده، و حتي اعالم داشتھ بود كھ  ولتر تالش خویش را براي عضویت در آكادمي. رسید

لویي پانزدھم » كند درستي آنھا را تأیید مي«است و كتابھایي نوشتھ است كھ دین » یك كاتولیك راستین«
  كرد،  نخست از عضویت وي پشتیباني مي

. این صندلي را بھ اسقف میرپوا دادند  سرانجام. كاردینال فلوري متوفي تكیھ زندچون او بر صندلي 
شمارند دل بركند و بیاید و  سان ناچیز مي این فردریك از ولتر خواست تا از كشوري كھ نبوغ وي را در آن 

كھ دعوت دولت فرانسھ نیز بدو سفارش كرد . مادام دوشاتلھ مخالفت كرد. با او در پوتسدام زندگي كند
ولتر كھ بھ بازي سیاست . فردریك را براي مدتي بپذیرد و در برلین بھ سود فرانسھ پنھاني فعالیت كند

این خواستھ را پذیرفت، بار دیگر فرانسھ را ترك گفت، و سفر خستھ كنندة عزیمت بھ بلژیك،  عالقھ داشت
) ١٧۴٣اكتبر  ١٢اوت تا  ٣٠(شش ھفتھ فعالیت سیاسي ولتر در برلین . و از آنجا بھ آلمان را از سر گرفت

فردریك بازھم برسیاستبازي او خندید و شعرش را ستود، ولتر در بروكسل نیز امیلي . بھ طول انجامید
، آنان بار دیگر در سیره مسكن گزیدند و كوشیدند عشق محتضر خویش را جاني ١٧۴۴در آوریل . برگشت

  .دوباره بخشند

اندیشید كھ عشق بھ دانش بیش از ھمة عواطف ما مایة  رة خوشبختي ميماركیز دوشاتلھ در رسالھ دربا
  :كند اینھمھ، از عشق چنین یاد مي با . دھد این عشق وابستگي ما را بھ دیگران كاھش مي است، چھ  شادكامي 

از ھر آنچھ در دسترس ماست ارزنده تر، و تنھا چیزي است كھ حتي لذت مطالعھ را باید فداي آن ) عشق(
گراید،  كمال مطلوب آن دو تني ھستند كھ آنچنان شیفتة یكدیگرند كھ عواطفشان ھرگز بھ سردي نمي. تساخ

؛ این  توان امیدوار بود كھ یك چنین ھماھنگیي میان دوتن پیدا شود گذرد؛ اما نمي اندازه نمي  و یا از
ي كھ چنین پابرجا و دلي كھ چنین عشقي را در خودجا دھد، و روح. ھماھنگي زیاده از حد كامل است

  .پرعطوفت باشد، شاید در ھرصدسال یك بار زاده شود

  :این امید را چنین خالصھ كرد  اي سوزناك، از دست دادن درنامھ

ده سال با عشق كسي كھ روح مرا تسخیر كرده بود سعادتمند بودم، و آن ده سال را در توافق و ھماھنگي 
الخوردگي و بیماري مھرو عالقة او را بھ من كاھش داد، سالھا پس از آنكھ س… .  كامل با او بھ سر بردم

اینكھ  سراسر عمر را با او گذراندم، و قلب امیدوار من، از جذبة عشق و پندار. سپري شدند تا بدان پي بردم
  این لذت را اكنون از دست داده ام … .  دوستش دارند، خوش و سرمست بود

دوستي بستھ و گسیختھ مبدل شود؟ ظاھرًا آنچھ را كھ دربارة  چھ عاملي موجب شد كھ عشق ولتر بھ او
  چون سبكسران بر زانوان زني«بینیم كھ  ولي یك سال بعد او را مي. گفت راست بود خود مي ناتواني جسمي

 –اي از زندگي و دلبستگي را بھ پایان برده بود  این است كھ او اكنون دوره  حقیقت» .ریزد اشك مي
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