
، تالران را بھ تورن فرستادند كھ تا آمدن ١٧٩۶در . بزرگترین ریاضیدان زماني را بھ گیوتین نسپرده است
كھ پیمون بھ / فرزند تو«: رو شد، بگوید پدر سالخوردة الگرانژ بھ ایالت منتظر بماند و چون با او روبھ

ناپلئون، در فاصلة » .بالند، با نبوغ خویش جھانیان را سربلند ساختھ است ھ بھ داشتن او ميزادن، و فرانس
  . داشت با ریاضیداني كھ فیلسوف شده بود صحبت كند نبردھا، دوست مي

عالقة پیرمرد در سالھاي پیري بھ ریاضیات، ھمزمان با تجدیدنظر و بسط مكانیك تحلیلي، كھ آن را براي 
ولي مثل ھمیشھ جدي و كوشا بھ كار ). ١٨١٣-١٨١٠(ساخت، بار دیگر جان گرفت  ميچاپ دوم آماده 

از . روزي، ھمسرش وي را بیھوش بر زمین یافت. پرداخت، بر اثر پركاري ناتوان شد، و سرگیجھ گرفت
زوال نھاده  الگرانژ، از آن پس، دریافت كھ نیرویش روبھ. چكید سرش كھ بھ گوشة میز خورده بود خون مي

  :بھ مونژ و دیگران، كھ بھ دیدنش رفتھ بودند، گفت. ست؛ ولي ضعف تدریجي خود را عادي دانستا

نیروي جسمي و . اندك ناتوان گشت تنم اندك. پنداشتم كھ خواھم مرد دوستانم، دیروز سخت بیمار بودم؛ مي
دون ترس و نگراني، و با ب. رود اندك تحلیل مي دیدیم كھ نیرویم اندك مي. زوال نھاد رفتھ روبھ فكریم رفتھ

از مرگ نباید ترسید، بویژه ھنگامي كھ بدون درد . تمكیني آرام، خویشتن را براي مرگ آماده ساختم
  . مرگ آسایش مطلق جسم است… . رسد فرامي

ھنگام مرگ، تنھا نگراني . سالگي، بھ خواب ابدي فرورفت ، در ھفتادوپنج١٨١٣آوریل  ١٠سرانجام، در 
رسید ھمة  گذاشت ـ جھاني كھ بھ نظر مي مسر باوفایش را در این جھان پرمخاطره تنھا ميوي آن بود كھ ھ

  . اند دست گرفتھ ملتھاي آن براي نابودي فرانسھ اسلحھ بھ

دوستانش گاسپار مونژ و آدرین لژاندر بررسیھاي ریاضي را، كھ اساس پیشرفتھاي صنعتي شدند، تا قرن 
اضیدانان روزگار پس از انقالب فرانسھ است؛ از این روي، بیش از این لژاندر از ری. ھجدھم ادامھ دادند

وقتي این . كرد ھا براي مردم كارد تیز مي مونژ فرزند دستفروشي بود كھ در كوچھ. كنیم از او یاد نمي
فرستد، تصور ما از بینوایي  بینیم كھ سھ فرزندش را براي تحصیل بھ دانشگاه مي كارگر ساده را مي

كرد بھ او  ھمة جوایز آموزشگاھي كھ گاسپار در آن تحصیل مي. شود ن دستخوش دگرگوني ميفرانسویا
در شانزده سالگي دعوت آموزگاران یسوعیش را . سالگي ماشین بخار ساخت وي در چھارده. تعلق گرفت

. ر شددر مزی» آموزشگاه نظامي«براي پیوستن بھ فرقة آنان رد كرد، و بھ جاي آن استاد فیزیك و ریاضي 
دھد ـ را  در اینجا اصول ھندسة ترسیمي ـ روشي كھ اشكال سھ بعدي را بر یك سطح قابل ترسیم نشان مي

ارتش فرانسھ اصول وي را در برآوردن استحكامات و دیگر بناھا چنان سودمند شناخت كھ . تدوین كرد
  ، ١٧٩۴سرانجام، در . پانزده سال وي را از افشاي آن برحذر داشت

دانستم  تا قبل از آنكھ سخنان مونژ را بشنوم، نمي«: مولیر چنین گفت ژوردنھ بود، با شگفتي حضور یافت
مونژ بھ جمھوري جنگدیدة فرانسھ با شایستگي خدمت كرد و بھ » .كھ با ھندسة ترسیمي آشنایي دارم

پس از بازگشت خاندان بوربون، . ناپلئون مأموریتھاي سري بسیار بھ او سپرد. ارت دریاداري آن رسیدوز
اجازه » آموزشگاه پولیتكنیك«، بھ شاگردانش در )١٨١٨(مونژ گرفتار ناامني و تنگدستي شد؛ ھنگام مرگ 

ن رفتند و دستھ گلي بر فرداي آن روز، شاگردان ھمگي بھ گورستا. ندادند در مراسم تدفین او شركت كنند
  .آرامگاه وي نھادند

III ـ فیزیك  

   ماده، حركت، حرارت، و نور.١

ریاضیات از آن روي پیشرفت كرد كھ ابزار اساسي و ضروري ھمة علوم بود؛ ریاضیات تجربھ و 
كرد و این عمل پیشگویي دقیق و كنترل عملي را امكانپذیر  آزمایش را بھ فورمولھاي كمي تبدیل مي
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كشف نظم و ترتیب و : نخستین گام، بھ كار بردن ریاضیات در مورد ماده، بھ طوركلي، بود. ساخت مي
انرژي، حركت، حرارت، صوت، نور، مغناطیس، و الكتریسیتھ؛ ھمة اینھا رازھایي براي » قوانین«وضع 

  . پویش دانشمندان در خود داشتند

گرفت تا ھمة عمر خود را بھ پژوھشھاي علمي پیر لویي مورو دو موپرتویي از سپاه فرانسھ كناره 
او، قبل از ولتر، نیوتن را بھ فرانسھ شناساند؛ و قبل از او، مادام دو شاتلھ را شناخت، او را . تخصیص دھد

گیري طول جغرافیایي در رأس ھیئتي بھ  چنانكھ بعدًا خواھیم گفت، براي اندازه. تعلیم داد، و بدو دل سپرد
، بھ دعوت فردریك دوم بھ برلین رفت؛ وي، كھ ھمراه فردریك بھ میدان ١٧۴٠در  .الپالند عزیمت كرد

، بھ ١٧۴۵در . ، بھ دست اتریشیان گرفتار آمد، اما بزودي آزاد شد)١٧۴١(نبرد مولویتس رفتھ بود 
، با ١٧۴۴را در » اصل كمترین نیرو«. پیوست، و یك سال بعد بھ سرپرستي آن رسید» آكادمي برلین«
ھرگاه كھ «: اصل وي چنین است. در میان نھاد» آكادمي برلین«با  ١٧۴۶، و در »علوم پاریس آكادمي«

» .دھد، نیرویي كھ این دگرگوني را پدید آورده، كمترین مقدار ممكن است دگرگوني در طبیعت روي مي
ردمند این اصل را وي نمودار وجود نظمي بخردانھ در جھان، و، از این روي، گواه بر ھستي خدایي خ

اصل وي، كھ بھ ھمت اویلر و الگرانژ بسط یافت، در روزگار ما بھ پیدایش نظریة كوانتوم . دانست مي
خود بدعتگذاري فناناپذیري را از نو ) ١٧۵٠(موپرتویي در مقالھ دربارة كیھانشناخت . یاري كرده است

یشیده پدید آمده است، اما با وجودي كھ قبول داشت كھ طبیعت با طرح و تمھید از پیش اند: مطرح ساخت
  معترف بود كھ در جھان 

نزدیك . خورند، چنانكھ گویي دیوي براي رھبري و ادارة جھان با خداي مھربان در جنگ و ستیز است مي
بود مانند دشمن سرسختش، ولتر، اعتراف كند كھ بھتر بود قدیس آوگوستینوس ھمچنان مانوي باقي 

  . ماند مي

پلیس . اي پیشین بود دیدیم، ثمرة ناخواستة عشق زودگذر یك افسر توپخانھ بھ راھبھآالمبر ھمچنانكھ / د
؛ كودك را، پس از )١٧١٧(رون یافت  ـ  لوـ  ژانـ   پاریس وي را، چند ساعت پس از تولد، بر پلكان كلیساي سن

شوالیھ دتوش،  ولي پدرش،. آنكھ با نام ژان باتیست لو رون تعمید گرفت، بھ یك پرستار روستایي سپردند
آرامبر نام داد، و بھ مادام روسو، ھمسر یك / د) بھ دلیلي كھ روشن نیست(وي را پس گرفت، او را 

مادام روسو ثابت كرد كھ نمونة عالي یك نامادري است، و . گر پول داد تا او را بھ فرزندي قبول كند شیشھ
ان چون ھفتسالھ شد، پدر وي را با ژ. ژان نمونة كامل پسري بود كھ از ھوشي پیشرس برخوردار است

ولي مادام دو تانسن، كھ سرگرم دلبري و پذیرایي از . غرور و مباھات بھ مادرش، مادام دو تانسن نشان داد
دانیم، مادر بھ  تا آنجا كھ ما مي. معشوقان و دوستان خود در سالونش بود، از پرستاري كودك سر باز زد

لیور براي  ١٢٠٠اي برابر  ، مقرري ساالنھ١٧٢۶پیش از مرگ در زندگي فرزند كمكي نكرد؛ ولي پدر، 
  .او تعیین كرد و بھ ارث گذاشت

رفت، و از ھمانجا » دانشگاه پاریس«ناسیون بھ تحصیل پرداخت و سپس بھ ـ  ژان در كولژ د كاتر
س از آنكھ از پ. آالمبر تغییر داد/ آرامبر بھ د/ ، نامش را از د١٧٣٨حدود . التحصیل رشتة حقوق شد فارغ

سالھا . حقوق خستھ شد، بھ پزشكي روي آورد؛ اما عالقة اتفاقي او بھ ریاضیات بھ عشق بھ آن مبدل شد
ژان تا » .ریاضیات معشوقة من بود«: گفت آورد، مي بعد، ھنگامي كھ این دلبستگي را بھ یاد مي

آور است كھ آدمي بكلي  ننگ كرد كھ مادام روسو تصور مي. سالگي در خانة مادام روسو زیست وھشت چھل
وي با تأسف . خود را فراموش كند، تمامًا بھ مطالعھ پردازد، و ھیچ تمایلي بھ مسائل مالي نشان ندھد

اي است  داني فیلسوف كیست؟ دیوانھ اما مي«: افزود و مي» تو بھتر از یك فیلسوف نخواھي شد؛«: گفت مي
  » .اش سخن گویند از مرگ، مردم درباره دھد تا، پس كھ در سراسر عمر خویشتن را رنج مي

بخشید آرزوي آوازة پس از مرگ نبود، بلكھ رقابت غرورآمیز با  آالمبر الھام مي/ اي كھ بھ د شاید انگیزه
ومرج  دانشمندان صاحبنام، و آن غریزة حیواني لذت بردن از ساختن و نظم بخشیدن بھ آشفتگي و ھرج

آكادمي «ودوسالگي مقاالتي بھ  در بیست. داشت را بھ این كار وامي ھا، بود كھ وي اشیاي مادي و اندیشھ
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در مقالة ). ١٧۴١(، و دیگري دربارة انكسار نور )١٧٣٩(یكي دربارة حساب انتگرال ـ  داد» علوم پاریس
دوم، وي براي نخستین بار در تاریخ فیزیك چگونگي انكسار نور را ھنگام عبور از مایع چگالتر پیش 

آالمبر / دو سال بعد، د. خود پذیرفت» وابستة«آكادمي، بھ پاس این كشف، وي را بھ عضویت كشیده بود؛ 
ودوسال قبل از انتشار  ترین اثر علمي خویش را، بھ نام كتابي در دینامیك، منتشر ساخت، و چھل برجستھ

  مكانیك تحلیلي

   

  

  )آرشیو بتمان. (آالمبر/ د: حكاكي روي نقاشي التور

آالمبر در این اثر / د. مسائل مربوط بھ ماده و حركت را در معادالت ریاضي بگنجاند الگرانژ، كوشید
از این قضیھ، كھ . معروف است، شرح داده بود» آالمبر/ اصل د«اي را، كھ اكنون بھ نام  تاریخي قضیھ

 /، د١٧۴۴در . كنند شرح آن از حوصلة این بحث خارج است، اكنون در محاسبات مكانیك استفاده مي
آالمبر اثر دیگر خود را، رسالھ دربارة تعادل و حركت مایعات، انتشار داد و آكادمي علوم پاریس بھ پاس 

  .بایست دھان مادام روسو را بستھ باشد لیور حقوق مستمري تعیین كرد كھ مي ۵٠٠آن براي او 

بھ فورمولي براي  آالمبر، بھ یاري این اصل و یك معادلة ابتكاري در حساب دیفرانسیل و انتگرال،/ د
، را بھ )١٧۴٧(ھایي پیرامون علت كلي بادھا  سپس، اثر تازة خویش، اندیشھ. حركت بادھا دست یافت
آالمبر، / آالمبر خواست كھ در برلین زندگي كند، ولي د/ فردریك بھ پاس آن از د. فردریك كبیر اھدا كرد

. سالھ بود، این دعوت شاه پروس را نپذیرفت وشش سالگي خردمندتر و دوراندیشتر از ولتر پنجاه كھ در سي
آالمبر كوشیده است براي / ، د)١٧۵٢(در اثر دیگري، بھ نام مقالھ دربارة نظریة جدید مقاومت مایعات 
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این فورمول را نیافت، ولي در . كند فورمولي بیابد مقاومت آب در برابر جسمي كھ در آن حركت مي
بوسو بھ آزمایشھایي دست زده بود، مقاومت مایعات را  ورسھ و آبھ، كھ بھ دستور تورگو ھمراه كوند١٧٧۵

در اواخر عمر، دربارة ارتعاشات زه مطالعھ كرد و . در برابر اجسام شناور در معادالت ریاضي گنجاند
چارلز برني، . ، فرضیة رامو را تعدیل كرد)١٧٧٩(در كتابش، مباني موسیقي نظري و عملي 

آالمبر، از ھر نظر، یكي از تیزترین اذھان قرن / د. كتاب را ستوده است شناسي نامدار، این موسیقي
  .ھجدھم را دارا بود

آالمبر / ، فردریك كبیر جاي وي را بھ د»آكادمي برلین«گیري موپرتویي از سرپرستي  پس از كناره
" FACE="Traditional Arabicشناس، و  آالمبر ریاضیدان، فیزیكدان، ستاره/ پیشنھاد كرد، ولي د

وي بھ آزادیش، بھ  ـ  نویس، با آنكھ تنگدست بود، مؤدبانھ از قبول این مقام سر باز زد  المعارف  دایرة
ھاي او احترام گذاشت و با اجازة  با وجود این، فردریك بھ انگیزه. دوستانش، و بھ پاریس دلبستگي داشت

، كاترین ١٧۶٢در . غ نسبتًا كمي بودلیور حقوق مستمر تعیین كرد، كھ مبل ١٢٠٠لویي پانزدھم براي او 
آالمبر، كھ اكنون / د. بھ روسیھ دعوت كرد» پطرزبورگ آكادمي سن«آالمبر را براي ھمكاري با / كبیر د

آالمبر   /كاترین، با آگاھي از این ماجرا، بھ د. بھ زني در پاریس دل سپرده بود، این دعوت را ھم رد كرد
/ با آنكھ د. فرانك حقوق تعیین كرد ١٠٠‘٠٠٠ھ برود، و براي او سالي پیغام داد كھ با دوستانش بھ روسی

گاه بھ روسیھ نرفت، كاترین، با پاسخھاي منفي او برخوردي مؤدبانھ كرد و بھ مكاتبھ با او ادامھ  آالمبر ھیچ
در . نھاد گفت و مسائل و مشكالت دولت خود را با او در میان مي داد؛ از خلق و خویش با او سخن مي

  وي این بار دعوت شاه . كم از پوتسدام دیدن كند آالمبر خواست كھ دست/ ، فردریك از د١٧۶٣

آالمبر باز ھم / امیداواریم دربارة د. و فردریك را برآن داشت كھ مزد اویلر پرفرزند را افزایش دھد
  .صحبت كنیم

گونھ  را این» شیب سرعت اصل«یوھان اول . اند افراد خانوادة شگفتاور برنویي بھ مكانیك خدمت كرده
در ھر مجموعة متعادل نیروھا، ھرقدر كھ باشند و بھ ھر طریقي كھ بھ كار برده شوند، «: تعریف كرد

خواه مستقیم خواه غیرمستقیم، و در ھر جھتي كھ بر یكدیگر عمل كنند، مجموع انرژي مثبت برابر است 
در » نیروي زنده«كھ مقدار ) ١٧٣۵(اشتند یوھان و فرزندش، دانیل، اعالم د» .با مجموع انرژي منفي
اصل بقاي «این اصل را در قرن نوزدھم بار دیگر بھ فورمول درآوردند و . جھان ھمیشھ ثابت است

اي بسیار  ، كھ اثر كالسیك نویني در زمینھ»ئیدرودینامیك«در كتابش،  ١٧٣٨دانیل در . خواندند» انرژي
وي در این كتاب نظریة حركتي گازھا را . سبي بھ كار برددشوار است، این مفھوم را براي مقصود منا

مطرح ساخت، و گفت كھ ھر گازي مركب از ذرات بسیار ریزي است كھ با شتاب بسیار در حركتند و، با 
حرارت فشار این ذرات و، در نتیجھ، فشار گاز . آورند برخوردھاي مكرر، بھ جدار محفظة خود فشار مي

، متناسب با كاھش حجم گاز، افزایش )گونھ كھ بویل گفتھ است ھمان(گاز  دھد، و فشار را افزایش مي
  .یابد مي

وي، كھ پدرش اسكاتلندي متولد . جوزف بلك نامدارترین دانشمند قرن ھجدھم در فیزیك حرارتي بود
وشش سالگي  و در بیست. بلفاست بود، در بوردو چشم بھ جھان گشود، در دانشگاه گالسگو شیمي آموخت

بھ آزمایشھایي دست زد؛ این آزمایشھا از ) اكسایش(براي درك چگونگي فرسودگي یا زنگزدگي ) ١٧۵۴(
داد كھ با ھواي عادي فرق داشت؛ وي وجود این گاز را از راه توزین نمایان ساخت و  وجود گازي خبر مي

خت اكسیژن بسیار بلك بھ شنا. خواند» ھواي تثبیت شده«آن را، كھ اكنون گاز انیدریدكربونیك نام دارد، 
كرد،  ، ھنگامي كھ در دانشگاه گالسگو شیمي، كالبدشناسي، و پزشكي تدریس مي١٧۵۶در . نزدیك شده بود

رھنمون شد، و گفت كھ وقتي جامدي بھ مایع، » حرارت نھاني«مشاھداتي را آغاز كرد كھ او را بھ فرضیة 
توان بھ  گیرد كھ از روي تغییر دما نمي مي شود، از اتمسفر مجاور خود حرارتي و مایعي بھ گاز تبدیل مي

جیمز وات، بھ . گردد وجودش پي برد، و این حرارت نھاني ھنگام تبدیل بھ مایع یا جامد بھ اتمسفر برمي
بلك، چون بیشتر دانشمندان روزگار قبل از پریستلي، . یاري این فرضیھ، ماشین بخار را تكمیل كرد

ھنگام افزایش یا كاھش گرما، جسمي بر آن افزوده یا از آن كم دانست كھ،  حرارت را جوھر ماده مي
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اي تازه پیش كشید و گفت حرارت جوھر ماده  ، بنجمین تامسن، كنت رامفرد، فرضیھ١٧٩٨در . شود مي
  .دھندة ماده است نیست، بلكھ ناشي از حركت تسریع شدة اجزاي تشكیل

ھاي بلك، فرضیة مشابھي دربارة  ھي از اندیشھ، بدون آگا١٧٧٧ویلكھ، اھل استكھلم، در   یوھان كارل
گزارش آن را  ١٧٧٧دانشمند سوئدي در یك سلسلھ آزمایشھا، كھ در . عرضھ داشت» حرارت نھاني«

را متداول ساخت، كھ منظورش حرارتي بود كھ از اجسام گرم » حرارت تابان«منتشر ساخت، اصطالح 
ھایي  و مسیر حركت و انعكاس و تمركز آن را با آینھوي حرارت را از نور متمایز ساخت . شود ساطع مي

ترین دمایي  پست(» صفر مطلق«بلك، ویلكھ، الووازیھ، الپالس، و دیگران ارزش تقریبي . مشخص نمود
بریتانیاییان حرارتي را كھ دماي یك پوند آب را یك درجة . را تعیین كردند) كھ ممكن است بھ آن رسید

  د حرارت شناختند، و فرانسویان و دھد واح فارنھایت افزایش مي

  . دھد ملتھاي دیگر اروپا حرارتي را كھ دماي یك لیتر آب را یك درجة سانتیگراد افزایش مي

اي عرضھ نداشت، زیرا تقریبًا ھمة فیزكدانان آن روزگار بھ پیروي  قرن ھجدھم دربارة نور نظریة پیشرفتھ
. شوند از ذراتي است كھ از جسمي بھ چشم پرتاب مي پنداشتند نور مركب نیوتن مي» اي فرضیة ذره«از 

گفت كھ  اویلر، در رأس معدودي از دانشمندان، پیرو نظریة موجي بود و، بھ پیروي از ھویگنس، مي
اي كھ بھ سبب رقت  است ـ ماده» اتر«در بین اجرام سماوي و دیگر اجسام مرئي مملو از » خالي«فضاي 

كنند، اما بھ كمك پدیدة گرانش، مغناطیس، و الكتریسیتھ قویًا  حساس نميبسیارش حواس و ادوات ما آن را ا
او . گونھ كھ صدا موجي از ھواست دانست، ھمان اویلر نور را موجي از اتر مي. دھد خود را نشان مي

دانست و دریافتھ بود كھ طول موج رنگ آبي  تفاوت رنگھا را معلول اختالف طول موج آنھا مي
پیربوگر فرضیة كپلر را با آزمایش ثابت كرد و . موج رنگ سرخ بلندترین آنھاست كوتاھترین، و طول

گیري  یوھان المبرت براي اندازه. گفت كھ شدت نور با مربع فاصلة آن تا منبع تابش نسبت عكس دارد
. بار بیش از درخشندگي ماه است ٢٧٧‘٠٠٠شدت نور راھھایي یافت و ادعا كرد كھ درخشندگي خورشید 

  .خن را ناچاریم چون االھیات روزگار كودكي خویش از سر ایمان بپذیریماین س

  الكتریسیتھ -٢

انسان از روزگاران دیرین . بوده) برق(بزرگترین پیشرفتھاي فیزیك در قرن ھجدھم در زمینة الكتریسیتھ 
بود كھ ھرگاه دریافتھ ) ق م ۶٠٠مط (طالس ملطي . با چگونگي تولید الكتریسیتھ از راه مالش آشنایي داشت

ویلیام گیلبرت، پزشك ملكھ الیزابت، این ربایش را الكترون . كھربا را مالش دھند، پر یا كاه را خواھد ربود
بشر اكنون برآن بود كھ براي ھدایت الكتریسیتة . خواند، و آن را بھ التین الكتریكا گفتند) نام یوناني كھربا(

گریكھ و ھاوكسبي، در قرن ھفدھم، در پي چنین راھھایي . برداري از آن، راھھایي بیابد ساكن، و بھره
  ).١٧٢٩(گري شد  ولي پیروزي قاطع در این راه نصیب ستیون. بودند

اي را كھ بر  زیست، چون یك لولة شیشھ ھاي لندن مي گري پیرمرد تندخویي بود كھ در یكي از نوانخانھ
وي یك . كشند پنبھ، پر را بھ خود مي داد، دریافت كھ لولھ و چوب دوسر آن چوب پنبھ نھاده بود مالش مي

و برد؛ و چون لولھ را مالش ھا، سر دیگر آن را در گوي عاج فر پنبھ اي چوبي را در یكي از چوب سر میلھ
را از خود گذرانده و بھ گوي » الكتریكا«میلة چوبي . ھا، پري را بھ خود كشیدند پنبھ داد، گوي، و چوب

پنبھ ـ بھ جاي میلة چوبي ـ توانست  گري با پیوستن نخ ضخیم یا ریسمان بلندي بھ چوب. رسانده بود
ولي چون بھ جاي ریسمان از تار مو، ابریشم، . ال دھدوپنجاه متري انتق الكتریسیتھ را بھ فاصلة دویست

سان، گري اجسام ھادي  بدین. گذرد از آنھا نمي» الكتریكا«صمغ، و شیشھ استفاده برد، دریافت كھ 
توان براي ذخیرة  الكتریسیتھ را از اجسام عایق الكتریسیتھ متمایز ساخت و دریافت كھ از اجسام عایق مي

  ھنگامي كھ . ردبار الكتریكي استفاده ك
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تا انتھاي ریسمان ) خواند وي آن را بھ این نام مي(الكتریكي »خاصیت«رسید، آویخت و  از دویست متر مي
  .رسانید، در واقع در اختراع تلگراف سھیم شد

ژان دزاگولیھ، كھ بھ آزمایشھایي ھمانند آزمایشھاي گري دست زده . فرانسویان آزمایش وي را دنبال كردند
پس از آلودگي بھ . ، اجسام را بھ دو گروه ھادي و عایق تقسیم كرد و دریافت كھ اجسام عایق)١٧٣۶(بود 

را از » آكادمي علوم پاریس«شارل دوفھ نیز آزمایشھایي كرد و . گذرانند آب، الكتریسیتھ را از خود مي
چنین نوشت  »انجمن شاھي لندن«اي بھ  ؛ وي در نامة فروتنانھ)١٧٣٧-١٧٣٣(نتیجة آنھا آگاه ساخت 

)١٧٣۴:(  

و آن اینكھ ، دوگونھ الكتریسیتھ وجود دارند كھ با ھم … تصادف اصل دیگري بر سر راھم نھاده است؛ 
شیشھ، كریستال، . »الكتریسیتة صمغي«است، و دیگري » اي الكتریسیتة شیشھ«یكي : فرق بسیار دارند

نة اولند، و كھربا، سندروس بلوري، سنگھاي بھادار، موي جانوران، پشم، و اجسام بسیار دیگر از گو
صمغ، ابریشم، نخ، كاغذ، و اجسام بسیار دیگر از گونة دوم؛ ویژگي این دو الكتریسیتھ آن است كھ 

اند دفع، و اجسامي را كھ داراي  ھمة اجسامي را كھ داراي ھمان الكتریسیتھ… اي  الكتریسیتة شیشھ
  . كند الكتریسیتة صمغي ھستند جذب مي

بسیاري از ما دو . كنند فتھ بود كھ دو جسمي كھ داراي بار الكتریكي یكسانند یكدیگر را دفع ميدوفھ دریا
اي از ھم دور  اي آویزان بودند و پس از تماس با میلة شیشھ گوي توخالي كھ با ریسمانھایي عایق از نقطھ

» اي شیشھ«داد كھ اجسام  آزمایشھاي بعدي نشان. ایم و ھنوز بھ یاد داریم شدند را در آموزشگاه دیده مي
فرانكلین این دو . تولید كنند» اي الكتریسیتة شیشھ«نیز » صمغي«، و اجسام »الكتریسیتة صمغي«توانند  مي

دوفھ با آویختن مردي از یك ریسمان عایق، دادن بار الكتریكي بھ . نام داد» منفي«و » مثبت«واژة دوفھ را 
آنكھ آسیبي بھ او رسد، معاصرانش را دچار شگفتي  از بدنش، بيھاي الكتریكي  تن او، و سپس گرفتن جرقھ

  .ساخت

، در گفتن اینكھ شفق شمالي ١٧۴٢گئورك بوزه حدود . دامنة آزمایشھاي الكتریكي بھ آلمان نیز كشیده شد
، كریستیان لودولف در ١٧٧۴در . ت، از برخي جھات بر فرانكلین پیشي داشتمولود الكتریسیتھ اس

وي، با منفجر . تواند مایع قابل احتراقي را آتش بزند ثابت كرد كھ جرقة الكتریكي مي» آكادمي برلین«
  ساختن باروت با جرقة الكتریكي، راه را براي 

، ١٧۴۵در اكتبر . تریسیتھ استفاده كندكراتزنشتاین در صدد برآمد براي معالجة بیماریھا از الك
اي را از مایعي پر كرد و  توان یك ظرف شیشھ كالیست، كشیش پومرانیایي، كشف كرد كھ مي فون.جي.اي

میخي را كھ یك سر آن بھ دستگاه تولید الكتریسیتةمالشي وصل است در آن فرو برد و، بدین ترتیب، بار 
. قطع شد، مایع بار الكتریكي را چند ساعت در خود نگاه داشت زماني كھ اتصال. الكتریكي را ذخیره كرد

آنكھ از آزمایش كالیست آگاه باشد، مانند او بار  چند ماه بعد، پیتر وان موسنبروك، استاد دانشگاه لیدن، بي
الكتریكي ذخیره كرد و، از تماس با آن، چنان شوكي بھ وي دست داد كھ بھ حال مرگ افتاد؛ دو روز طول 

آزمایشھاي بعدي در لیدن نشان دادند كھ در یك بطري خالي، ھرگاه تھ آن را از . جا آمد تا حالش بھكشید 
دنیل گراالث چند . توان ذخیره كرد بار الكتریكي بیشتري مي. اي از قلع بپوشانند درون و برون با ورقھ

تواند جانوران كوچك را  اي است كھ مي را بھ ھم پیوست و دریافت بار الكتریكي آنھا بھ اندازه» لیدبطري «
  .نابود كند

در لندن آنچھ را كھ واتسن براي نخستین بار  ١٧۴٧در پاریس، و ویلیام واتسن در  ١٧۴۶لویي گیوم در 
ي بھ بلندي چھارصد متر را بھ روي پل و ستمینستر واتسن سیم. نامید بھ ثبوت رساندند» مدار«آن را 

در . كشید؛ در كرانة رود تمز مردي یك سر سیم را بھ دست گرفت و دست دیگرش را در آب فرو برد
را بھ دست دیگر؛ چون مرد » بطري لید«كرانة دیگر رود، مرد دیگري سر سیم را بھ یك دست گرفت و 

» مدار«یگر سیمي را كھ تا زیر آب امتداد داشت لمس كرد، و با دست د» بطري لید«سومي با یك دست 
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، گرومرت، اھل درسدن، دریافت در خالء ١٧۴٧در . بستھ شد و ھر سھ نفر دچار برق گرفتگي شدند
  .ھایي ایجاد كرد كھ پیرامون خود را روشن سازند توان با الكتریسیتھ جرقھ نسبي مي

نام وي را در تاریخ علم، چون تاریخ سیاست، زنده و  ١٧۴٧آزمایشھاي الكتریكي بنجمین فرانكلین در 
فرانكلین یكي از بزرگترین ذھنھا و قلبھاي تاریخ است كھ كنجكاوي خالق او از طرحھایي . پرآوازه ساختند

جویي در روشنایي روز، ساختن صندلي متحرك،  نظیر بھ كار گرفتن شیوة ساعت فصلي، بھ منظور صرفھ
دانشمند نامدار عصر ما، . یافت برقگیر تا فرضیة سیال بودن الكتریسیتھ بسط ميعینك دوكانونھ، و میلة 

اي از  ھاي فرانكلین در روزگار اولیةالكتریسیتھ با پاره ھمانندي اندیشھ«سرجوزف تامسن، گفتھ است كھ 
  » .ترین بررسیھاي علمي وي را دچار شگفتي ساختھ بود ھاي ناشي از تازه نظریھ

. كنند را جذب یا دفع مي» آتش الكتریكي«تیز  فیات فرانكلین این بود كھ اجسام نوكیكي از نخستین كش
فرانكلین دریافتھ بود كھ یك سنجاق باریك و بلند، از فاصلة دوازده یا پانزده سانتیمتري، از گلولة حاوي بار 

  الكتریكي الكتریسیتھ 

. ھ فاصلة دو یا سھ سانتیمتري گلولھ آوردنوك را، براي آنكھ الكتریسیتة گلولھ را جذب كند، باید ب بي
پنداشت كھ این آتش زادة بھ ھم خوردن تعادل سیالھاي  خواند، ولي مي فرانكلین الكتریسیتھ را آتش مي

عقیده داشت كھ ھمة . كرد سركش است كھ وي آن را الكتریسیتھ تصور مي» سیالة«یك » منفي«و » مثبت«
، كھ سیال الكتریكي آنھا بیش از اندازه عادي است، »مثبت«سام اج: اجسام حاوي سیال الكتریكي ھستند

دھند كھ سیال الكتریكي آنھا بھ  ھستند و بار اضافي خود را بھ اجسامي مي» مثبت«داراي بار الكتریكي 
، كھ سیال الكتریكي آنھا كمتر از مقدار عادي است، »منفي«مقدار عادي یا كمتر از آن است؛ و اجسام 

ھستند و الكتریسیتھ را از اجسامي كھ بار الكتریكي آنھا بھ مقدار عادي یا » منفي«كتریكي داراي بار ال
اي  براساس این اندیشھ، فرانكلین باطریي مركب از یازده ورقة شیشھ. كنند بیشتر از آن است جذب مي

» باطري«این زماني كھ . ھاي سربي حاوي بار الكتریكي بسیار پوشاند ھا را با ورقھ بزرگ ساخت و شیشھ
بھ گفتة (گرفت، قسمتي از بار خود را، با نیرویي كھ  با اجسامي كھ بار الكتریكي آنھا كمتر بود تماس مي

  . داد ، بھ آنھا مي»آذرخش عادي بود«گاه شدیدتر از  و گاه» شناخت حد و حصري نمي«) فرانكلین

ھمانندي جرقة الكتریكي و آذرخش پي  چند تن از پژوھشگران ـ وال، نیوتن، ھاكسبي، گري، و دیگران ـ بھ
چنین » انجمن شاھي لندن«اي بھ  در نامھ ١٧۵٠وي در . فرانكلین ھمانندي آنھا را ثابت كرد. برده بودند

  : نوشت

بر بلندترین نقطة بنا یا دكل كشتي، و از طریق پیوستن آن با … تیز توان با نھادن یك میلة آھني نوك آیا نمي
ھا، كلیساھا، كشتیھا، و غیره را در برابر  زمین و از خارج بدنة كشتي بھ آب، خانھ سیمي از خارج بنا بھ

تیز آتش را، قبل از آنكھ بھ ما زیان رساند، از ابر نخواھد گرفت و ما  آذرخش حفظ كرد؟ آیا این میلة نوك
  . را از این بالي ناگھاني رھایي نخواھد داد

انجمن اندیشة . عمل آید ود كھ براي ثبوت مدعاي وي آزمایشي بھخواستھ ب» انجمن شاھي لندن«فرانكلین از 
ولي دو دانشمند فرانسوي ـ دولور و . فرانكلین را موھوم و بیھوده خواند و ازنشر نامة وي خودداري كرد

تیزي بھ بلندي بیش از پانزده متر، مدعاي  آلیبار ـ در باغي واقع در مارلي، با برپا ساختن میلة آھني نوك /د
آنان بھ نگھبان سپرده بودند كھ در غیبت آنان، ھرگاه كھ ابري بر فراز میلھ ). ١٧۵٢(رانكلین را آزمودند ف

تنھا با سیم، بلكھ با دست نیز میلھ  ولي نگھبان نھ. نمایان شود، میلھ را با سیم برنجي عایقكاري شده لمس كند
. گرفتگي بھ نگھبان دست داد رقاي برخاست، صداھاي مقطعي بیرون آمد، و ب را لمس كرد؛ جرقھ

آكادمي علوم «بھ . دانشمندان نامبرده، پس از آنكھ با آزمایشھاي بیشتر ادعاي نگھبان را بھ ثبوت رساندند
  ».اندیشة فرانكلین دیگر حدس و گمان نیست و حقیقت است«: نوشتند» پاریس

  گرفت با گرفتن برق از این روي، تصمیم. دانست ولي فرانكلین این آزمایشھا را كافي نمي
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از خود ابرھاي غرنده، بھ كمك چیزي كھ آن را بتوان بھ آسمان فرستاد، ھمانندي آذرخش و الكتریسیتھ را 
كھ در برابر باد و باران (، روزي كھ آسمان غریدن گرفت، بادبادك ابریشمیي را ١٧۵٢در . ثابت كند

سانتیمتر بر روي آن جاي داد، و بھ  بھ بلندي سيتیزي  ، بھ نخ محكمي بست، سیم نوك)مقاومتر از كاغذ بود
كننده بود، كلیدي با نوار ابریشمي بستھ شده بود؛  در ابتداي نخ، كھ در دست آزمایش. سوي ابر فرستاد

  : نتیجة آزمایش را چنین شرح داد

ند، از كلیدي كند كھ بتواند آتش الكتریكي را از خود بگذرا ھنگامي كھ باران نخ بادبادك را چنان نمناك مي
آتش الكتریكي ذخیره [ یا بطري لید] توان در پیالھ  با آن مي. جھد كھ نزدیك انگشتان تو قرار دارد آتش مي

توان آزمایشھایي را كھ معموال با مالش شیشھ  آید مي سان بھ دست مي كرد؛ و با آتش الكتریكیي كھ بدین
  . شود ریسیتھ با آذرخش روشن مياز این روي، ھمانندي الكت. گیرد تكرار كرد انجام مي

 ٢۵٠نخ این بادبادك را، كھ ). ١٧۵٣(آزمایش فرانكلین را با بادبادك بزرگتري در فرانسھ تكرار كردند 
ھایي بھ  اي آھني بستھ بودند كھ جرقھ متر بلندي داشت، بھ دور یك سیم آھني پیچیده بودند و سیم را بھ لولھ

پطرزبورگ بھ  ریچمن، ھنگامي كھ در سن.دبلیو.پروفسور جي. آمدند سانتیمتر در آن پدید مي طول بیست
ھاي فرانكلین بھ  پس از آنكھ نوشتھ). ١٧۵٣(گرفتگي كشتھ شد  آزمایش مشابھي دست زده بود، از برق

اش پشیمان شده بود، نویسندة  ، كھ از اقدام گذشتھ»انجمن شاھي لندن«، )١٧۵۴-١٧۵١(انگلستان رسیدند 
لویي پانزدھم، پس از خواندن ترجمة فرانسوي . یت خود پذیرفت و نشان كوپلي بھ او دادآنھا را بھ عضو

ھاي او را  دیدرو نیز فرانكلین را ستود و نوشتھ. آمیزي بھ فرانكلین نوشت ھاي فرانكلین، نامة ستایش نوشتھ
ویسندة آنھا را در ھاي فرانكلین بھ زبان فرانسوي ن ترجمة نوشتھ. ھاي گزارش علمي خواند بھترین نمونھ

فرانسھ بلندآوازه ساخت و مردم این كشور را براي پذیرایي گرم از فرانكلین، ھنگامي كھ وي براي جلب 
پس از آنكھ انقالب . كمك فرانسویان براي مستعمرات انقالبي امریكا بھ فرانسھ رفتھ بود، آماده ساخت

در بیتي، كھ گویي از ویرژیل یا لوكرتیوس ) تورگویا (آالمبر / امریكا بھ یاري فرانسویان بھ ثمر رسید، د
  : است، پیروزي فرانكلین را ستود

  .»آذرخش را از آسمان، و عصاي شاھي را از دست ستمگران گرفت«

. ، دانشمندان را در سراسر اروپا سرگرم خود ساختھ بودند١٧۵٠ھا و آزمایشھاي الكتریكي، پس از  نظریھ
دربارة القاي الكتریسیتھ از جسم باردار بھ ھادي فاقد الكتریسیتھ، كھ ) ١٧۵٧(و ویلكھ ) ١٧۵٣(جان كنتن 

ویلكھ ثابت كرد كھ بیشتر اجسام، ھرگاه آنھا را بھ . در جوار آن قرار گیرد، بھ آزمایشھایي دست زدند
. شوند است بمالند، داراي بار الكتریكي كمتر یا بیشترمي) یا بیشتر(اجسامي كھ بار الكتریكیشان كمتر 

ثابت كرد كھ دو ورقة فلزي كھ . كرد ، كھ در برلین با ویلكھ ھمكاري مي)فرانتس اولریش ھوخ(اپینوس 
جوزف پریستلي كوشید شدت . ھستند» بطري لید«اند داراي خاصیت  اي از ھوا از ھم جدا شده تنھا با الیھ

  اي را بار الكتریكي، و بیشترین فاصلھ

اي كھ از دو میلة آھني، بھ فاصلة  حساب كند؛ و نتیجھ گرفت كھ جرقھگذرد،  كھ جرقة الكتریكي از آن مي
ترین خدمت پریستلي بھ  ولي برجستھ. است» آبي كمرنگ یا ارغواني«جھد  پنج سانتیمتري، در خأل مي

و شدت اثر دو . مبحث الكتریسیتھ این بود كھ گفت قوانین الكتریسیتھ ممكن است ھمانند قوانین گرانش باشند
وي بار الكتریكي در یكدیگر متناسب است با عكس مجذور فاصلة آنھا تا منبع الكتریسیتھ، ھنري جسم حا

ھاي پریستلي را  نظریھ) كھ اشتھارش چون پریستلي مرھون بررسیھا و اكتشافاتش در شیمي است(كوندیش 
. عمل آورد بھدر یك سلسلھ آزمایشھاي صبورانھ آزمود؛ وي تعدیالت اندك مھمي در آزمایشھاي پریستلي 

ھاي پریستلي را بیش از پیش تعدیل و تكمیل كرد ـ كھ این قانون ھنوز ھم از  جیمز كالرك مكسول نظریھ
شارل اوگوستن دو كولن، پس از زحمات باارزشي كھ روي مسئلة انبساط . اعتبار برخوردار است

ي دربارة آزمایشھایش شاھینھاي ترازو و مقاومت فلزات در برابر تاب و پیچیدگي كشید، گزارشھای
اي كھ بھ انتھاي  عقربھ(كرد مبني بر اینكھ ترازوي پیچشي » آكادمي علوم پاریس«تسلیم ) ١٧٨٩-١٧٨۵(
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گیري تأثیرات مغناطیسي و تغییرات الكتریكي بھ كار برد؛  توان براي اندازه را مي) نخي نازك متصل است
  .را ثابت كرد» قانون عكس مجذور«در ھر دو مورد، وي اساسًا درستي 

لویجي گالواني، . دو ایتالیایي دیگر، مانند كولن، نام خود را در فرھنگ اصطالحات الكتریكي زنده ساختند
تنھا ھنگام تماس مستقیم با  استاد كالبدشناسي دانشگاه بولونیا، دریافت كھ عضالت پاي جانوران مرده نھ

اي را،  ، بلكھ ھنگامي نیز كھ پاي وزغ مرده)انستندد این را از مدتھا پیش مي(شوند  الكتریسیتھ منقبض مي
پراكند، در عضالت جانور  ھاي الكتریكي مي كھ بھ زمین مربوط است، در مجاورت ماشیني نھند كھ جرقھ

ھنگامي كھ در اطاق برقي درخشید، باز ھم این انقباض در پاھاي وزغ پیدا شد ـ . آید چنین انقباضي پدید مي
تواند پاي  گالواني از اینكھ دریافت مي. مین مربوط بود و بھ سیم آھني بلندي بستھ بوداین بار ھم وزغ بھ ز

وزغي را بدون استفاده از دستگاه الكتریكي، و تنھا با تماس دادن آن با دو فلز متفاوت، منقبض كند دچار 
  . شگفتي شد و نتیجھ گرفت كھ در بدن جانوران الكتریسیتة طبیعي وجود دارد

ولتا، استاد فیزیك دانشگاه پاویا، این آزمایش را تكرار كرد و نخست فرضیة ھموطنش را دربارة آلساندرو 
ولتا ھنگام تكرار . ولي پس از آزمایشھاي بیشتر اندیشة خود را تغییر داد. الكتریسیتة حیواني پذیرفت

ي قلع را بر نوك، و ا انجام داده بود، دریافت كھ وقتي قطعھ ١٧۵٠آزمایشي كھ یوھان گئورگ زولتسر در 
وي وقتي . شود پیوندد، زبانش ترش مي نھد و آنھا را با سیم بھ ھم مي اي نقره را بر پشت زبانش مي قطعھ

، اعالم ١٧٩٢در . این دو فلز متفاوت را بھ پیشاني و سقف دھانش وصل كرد، برقي را احساس نمود
التشان در یكدیگر و تماس با مایعات، بیش از داشت خود فلزاتند، نھ ماھیچة جانوران، كھ با فعل و انفعا

در آزمایشھاي بعدي، متوجھ شد كھ دو فلز متفاوت، در نتیجة . كنند ھمھ محلول نمك، الكتریسیتھ تولید مي
آنكھ در جوار رطوبت حیواني و غیرحیواني قرار گیرند، داراي بارھاي الكتریكي  تماس با یكدیگر، و بي

  این تماس مستقیم تنھا بار ولي . شوند مثبت و منفي مي

ولتا، براي ایجاد جریان، چند ورقة فلزي را، كھ با . آید كند و بر اثر آن جریان الكتریكي پدید نمي مي
سان، در  بدین. را ساخت» پیل ولتا«ھاي كاغذي یا چوبي مرطوب از ھم جدا شده بودند، بر ھم نھاد و  ورقھ

اي نزدیك چھره  ساختھ شد، و الكتریسیتھ امكان یافت در آیندهآخرین سالھاي قرن ھجدھم باطري الكتریكي 
  .و شبھاي جھان را دگرگون نماید

IV ـ شیمي  

  در جستجوي اكسیژن.١

خواھرانشان در . اند فیزیك و شیمي اكنون بر تخت فرمانروایي نشستھ« : نوشت ١٧۶١ادوارد گیبن در 
شاید . ستایند اند، و، در منتھاي مراتب، پیروزي آنھا را مي اند، بھ آنھا وابستھ شده برابر آنھا بر خاك افتاده

یبن درست نبود؛ فیزیك ھنوز ھم سلطان پیشبیني گ» .آن روزي كھ خود آنھا بر خاك بیفتند چندان دور نباشد
  . بار خواھد آورد علوم است، و ریاضیات دستیار آن؛ و بر كسي روشن نیست كھ ھمكاري آنھا چھ نتایجي بھ

اي از علم از قنداق  شناسي در قرن ھفدھم، شاخة تازه در كنار پیروزیھاي ریاضیات، فیزیك، و ستاره
اي  پس از فرضیھ. گیز نزدیك بود این نوزاد را در كودكي نابود كندان یك اشتباه غم. خاست كیمیاگري برمي

عرضھ داشت، گئورگ شتال، استاد شیمي و پزشكي دانشگاه ھالھ، احتراق را  ١۶۶٩كھ یوھان بشر در 
اي یوناني بھ  فلوژیستون در اصل واژه. (آزاد شدن و برخاستن فلوژیستون از جسم سوزان بھ ھوا دانست

دھد، و در زبان انگلیسي نام  معني مي» زبانة آتش«در زبان یوناني  Phloxاست؛ » یرپذ اشتعال«معني 
، بیشتر شیمیدانان اروپاي غربي این فرضیھ ١٧۵٠در .) گاه بھ سرخي آتشند گیاھي است كھ گلھاي آن گاه

ولي . شود ميدانستند كھ ھنگام احتراق از جسم سوزان جدا  اي مي را پذیرفتھ بودند و حرارت و آتش را ماده
  .شوند دانست كھ چرا فلزات پس از احتراق سنگینتر مي یك از آنان نمي ھیچ
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ھیلز با ساختن . دانش كنوني ما دربارة احتراق محصول آزمایشھاي ستیون ھیلز، بلك، و شلھ، است
كھ  توانست گازھا را در درون آن بر روي آب گرد آورد، بھ آزمایشھایي دست زد و گفت اي، كھ مي محفظھ

مایع سیال كشداري مركب از «او ھوا را ). خواند مي» ھوا«او گاز را (بیشتر اجسام جامد حاوي گازند 
تجزیة ھوا بھ مواد و عناصر گوناگون اندیشة بشر را، كھ تا . دانست مي» ذراتي شناور با خواص گوناگون

یك نسل . گوني ساختدانست، دستخوش دگر آن روز ھوا، آب، آتش، و خاك را عناصر اصلي جھان مي
یا » شده ھواي تثبیت«دھندة ھوا  جوزف بلك ثابت كردند كھ یكي از مواد تشكیل) ١٧۵۶(بعد، آزمایشھاي 

ي او را ما اكنون »ھوا«. ھوایي است كھ در اجسام جامد و مایعات نیز وجود دارد و از آنھا جداشدني است
  انیدریدكربونیك، یا 

ولي او . اي نزدیك، ھموار ساخت ه را براي شناخت این عنصر، در آیندهاكسیژن در دم انسان پي برد و را
  . شناخت ھنوز بھ فلوژیستون عقیده داشت و اكسیژن، ئیدروژن، و نیتروژن را كسي نمي

توربرن اولوف برگمان، كھ ما بار دیگر . اند دانشمندان سوئدي در قرن ھجدھم بھ شیمي خدمات بسیار كرده
م جغرافیاي طبیعي برخواھیم خورد، در درجة نخست شیمیدان و استاد بلندآوازه و بھ او با عنوان پیشگا

او نخستین كسي است كھ بھ نیكل خالص دست یافت و بھ اھمیت . محبوب این علم در دانشگاه اوپساال بود
با  اش، ونھ سالھ در عمر نسبتًا كوتاه چھل. برد كربون در تعیین خواص فیزیكي تركیبات آھن و كربون پي

ونھ ماده را بررسي كرد و نتیجة بررسیھاي خود را در  آزمایش، میل تركیبي پنجاه ٣٠‘٠٠٠بیش از 
برگمان، قبل از آنكھ بررسیھاي خود را بھ پایان رساند، درگذشت؛ . ، گنجاند)١٧٧۵(كتابش، میل تركیبي 

  .ولي عشق و دلبستگي خویش را بھ تحقیقات شیمیایي بھ شلھ سپرد

كنند كھ شیمیدان سوئدي، كارل ویلھلم  اند اكنون شجاعانھ اعتراف مي گلیسي تاریخ علوم گفتھنویسندگان ان
، اكسیژن را، كھ الووازیھ براي نخستین بار آن را بھ )١٧٧۴(، یعني قبل از كشف پریستلي ١٧٧٢شلھ در 

وي، كھ در . اش را در فقر زیست سالھ وسھ شلھ بیشتر عمر چھل. ، شناختھ است)١٧٧٩(این نام خواند 
گوتبورگ شاگرد داروفروشي بود، در شھر كوچك كوپینگ داروفروش شد و تا پایان عمر داروفروش 

را برآن داشت كھ حقوق مستمر ناچیزي براي » آكادمي علوم استكھلم«آموزگارش، توربرن برگمان . ماند
یشھاي شیمیایي صرف گرفت در راه آزما شلھ ھشتاد درصد پولي را كھ از آكادمي مي. او تعیین كند

ھاي  باوجود این، ھمة زمینھ. داد اش انجام مي ھنگام در آزمایشگاه ساده بیشتر آزمایشھا را شب. كرد مي
آرمان و وظیفة شیمي عبارت است از تجزیة دقیق و «: شیمي جدید را بررسي كرد و بسادگي شرح داد

  » .تركیبي آنھا از راھھاي گوناگون ماھرانة اجسام بھ مواد سازاي آنھا، و شناخت ویژگیھا و میل

، شلھ دستنویس خود را، كھ رسالة شیمي دربارة ھوا و آتش نام داشت، براي چاپ بھ پیش ١٧٧۵در 
بھ تعویق افتاد، شامل شرح آزمایشھاي شلھ تا قبل از  ١٧٧٧این كتاب، كھ چاپ آن تا . ناشري فرستاد

اندیشید، این موضوع بنیادي را مطرح كرد كھ  تون ميشلھ، با آنكھ تا ھنگام مرگ بھ فلوژیس. است ١٧٧٣
، و )اكسیژن ما(» ھواي آتشزا«یكي از این گازھا را او . آتموسفر آلوده نشده مركب از دو گاز است

آورد؛ یكي از راھھا  او اكسیژن را بھ چند طریق بھ دست مي. خواند) نیتروژن ما(» ھواي تباه«دیگري را 
داد  آمیخت و مخلوط را در قرع و انبیق حرارت مي ك غلیظ را با گرد منگنز درمياین بود كھ اسید سولفوری

چون این گاز را بر روي شمع . آورد و گاز حاصل را در بادكنكي، كھ تقریبًا خالي از ھوا بود، گرد مي
  فروزان گرفت، دریافت كھ 

ھ احتمال بسیار، او این گاز را ب. وجود آورندة آتش است بھ» ھواي آتشزا«از این آزمایش نتیجھ گرفت كھ 
  » .دو سال قبل از پریستلي شناختھ بود

ھیچ شیمیداني تاكنون شاید بھ اندازة او عناصر و . كشف اكسیژن تنھا یكي از كامیابیھاي علمي شلھ است
ك، او، گذشتھ از اكسیژن، كلور، باریوم، منگنز، و تركیباتي چون امونیا. تركیبات شیمیایي را نشناختھ باشد

شلھ . گلیسرین، و اسیدھاي فلوئوریدریك، تانیك، بنزوئیك، اكسالیك، مالیك، و تارتاریك را كشف كرد
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برتولھ، در فرانسھ، و جیمز وات، در انگلستان، . كند دریافتھ بود كھ كلور پارچھ، سبزي، و گل را سفید مي
شلھ در آزمایشھاي بعدي با تجزیة . با استفاده از این خاصیت كلور تركیبات تجاریي بھ بازار عرضھ داشتند

اسید مولیبدیك  ١٧٧٨، اسید سولفیدریك، و در ١٧٧٧در ). ١٧٧۶(سنگ مثانھ اسید اوریك را كشف كرد 
، اسید تنگستیك را از ١٧٨١در . دریافت كھ ترشي شیر ترشیده معلول اسید الكتیك است ١٧٨٠در . ساخت

را، ) اسید سیانیدریك(، اسید پروسیك ١٧٨٣در . دست آورد بھ) كھ اكنون شلیت نام دارد( تنگستات كلسیم 
كھ از تركیبات كشندة (گذشتھ از این، گاز ارسنیك . آنكھ بھ خاصیت سمي آن پي برده باشد، كشف كرد بي

با پي بردن بھ . نام دارد، را تولید كرد» سبز شلھ«و یكي از تركیبات ارسنیك، كھ امروز ) ارسنیك است
كند و شعاعھاي مختلف نور سفید اثرھاي متفاوتي  شید كلورور نقره را بھ نقره مبدل مياینكھ روشنایي خور

كامیابیھاي بسیار شلھ در طول عمر كوتاه ولي . در امالح نقره دارند، بھ پیدایش فن عكاسي كمك كرد
  .پرثمر وي بھ گسترش صنعت در قرن نوزدھم یاري كرد

  پریستلي -٢

دانستند؛ زیرا او بدون آگاھي از اكتشاف شلھ  ي شلھ، كاشف اكسیژن ميجوزف پریستلي را سالھا، بھ جا
اكسیژن را كشف كرده، و دو سال قبل از انتشار كتاب بھ تعویق افتادة شلھ اكتشاف خود را اعالم داشتھ بود 

ولي حتي اگر پریستلي را كاشف اكسیژن ندانیم، قدر و اھمیت او در نزد ما كاھش نخواھد یافت، ). ١٧٧۵(
چرا كھ او با بررسیھاي خود بھ الووازیھ امكان داد شیمي جدید را شكل بخشد، پدیدة الكتریسیتھ را قبل از 

ھایي چنان پیشرفتھ ابراز داشت كھ  دیگران بھ شیوة علمي بررسي كرد، و دربارة دین و دولت اندیشھ
وي از . امریكا متواري ساختند فكر خانة او را در بیرمنگام بھ آتش كشیدند و خود او را بھ سرسختان كوتھ

  .چند جنبھ بر تاریخ تمدن اثر گذاشت و از شخصیتھاي الھامبخش این تاریخ است

با عشق ودلبستگي بسیار، علوم، . ي زاده شد»ناسازگار«در یوركشر از پدر دوزندة  ١٧٣٣پریستلي در 
اني، ایتالیایي، و عربي را فرانسوي، آلم. زبانھاي التیني، یوناني. فلسفھ، االھیات، و زبان آموخت

  در سافك، بھ . فراگرفت، و حتي با زبانھاي سریاني و كلداني آشنا شد
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  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. جوزف پریستلي: جیمز شارپلز

. داد كھ سخنش بر دلھا نشیند زبانش اجازه نمي بھ موعظھ پرداخت، ولي لكنت» ناسازگاران«عنوان واعظ 
وپنج سالگي، آموزشگاھي خصوصي دایر ساخت و آزمایشھاي فیزیك و شیمي را در برنامة  بیستدر 

در وارینگتن بھ تدریس » ناسازگاران«سالگي، در یك آكادمي متعلق بھ  وھشت در بیست. دروس آن گنجاند
كھ جویي در وقت، بھ بررسیھایي پرداخت  درضمن تدریس پنج زبان مختلف، با صرفھ. خصوصي پرداخت

در ھمان سال، با فرانكلین در لندن ). ١٧۶۶(بپذیرند » انجمن شاھي لندن«موجب شدند وي را بھ عضویت 
، وي را بھ كشیشي ١٧۶٧در . آشنا شد و، بھ تشویق وي، تاریخ و وضع كنوني الكتریسیتھ را نوشت

آورد،  دز بھ یاد ميسالھا بعد، چون روزھاي اقامت خود را در لی. ھیل در لیدز برگزیدند نمازخانة میل
ـ از خمیر آبجو » .زندگي در ھمسایگي آبجوسازي بود كھ مرا بھ آزمایش ھواي ثابت واداشت«: گفت مي

پریستلي این گاز را در آب حل كرد و بویي كھ از جبابھاي آب . خاست گاز انیدریدكربونیك برمي
  .ي جھان بود»سودا«این نخستین . خاست را پسندید برمي

در . با برگزیده شدن بھ كتابداري كتابخانة لرد شلبرن از نگراني مالي رھایي یافت ١٧٧٢پریستلي در 
اي كھ در كولن در اختیارش نھاده بودند و بھ آزمایشھایي دست زد كھ برایش شھرت جھاني فراھم  خانھ

اشت، اي، كھ در آن بھ جاي آب، جیوه قرار د با گردآوري گازھاي تركیبات مختلف در محفظھ. ساختند
و اسید كلریدریك، در ) آور گاز خنده(، اكسید نیتریك و اكسید نیترو ١٧٧٢در . آزمایش ھیلز را بسط داد

، ١٧٧۶، انیدرید سولفورو، و در ١٧٧۴، در )بدون آگاھي از كشف آن بھ دست شلھ(، امونیاك ١٧٧٣
شف اكسیژن آگاه را از ك» انجمن شاھي لندن«، ١٧٧۵مارس  ١۵در . پروكسید نیتروژن را كشف كرد

نوشت كھ . ، روش خود را شرح داد)١٧٧۵(در جلد دوم آزمایشھا و مشاھدات انواع گوناگون ھوا . ساخت
  بھ یاري یك عدسي ھمگراي قوي
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اي جا دھند و محفظھ را روي  بھ آزمایش پرداختم تا دریابم از مواد گوناگون، ھرگاه آنھا را در محفظھ
در … با این دستگاه. ، چھ نوع ھواھایي برخواھد خاست[ حرارت دھندو ] ظرفي پراز سیماب برگردانند 

كوشیدم ھوا را از كسیدجیوه جدا سازم، و متوجھ شدم كھ، بھ یاري این عدسي، ھوا بھ  ١٧٧۴اول اوت 
آنچھ مرا شگفتزده ساخت، بیش از آنچھ كھ بتوانم بر زبان آورم، این بود كھ دیدم … . آساني از آن جدا شد

  . سوزد اي بسیار نیرومند مي ین ھوا با شعلھشمع در ا

) خواند وي اكسیژن را چنین مي(» ھواي بدون فلوژیستون«پریستلي مانند شلھ دریافتھ بود كھ موش در این 
  :از این روي، درصدد برآمد این ھوا را شخصًا بیازماید. كند بیش از آتموسفر عادي زیست مي

از این آزمایشھا، و پس از حصول اطمینان از سودمندي بھتر خواننده تعجب نخواھد كرد كھ اگر پس 
كردند، كنجكاوي من مرا برآن دارد كھ  براي موشھایي كھ در آن زندگي مي» ھواي بدون فلوژیستون«

  با تنفس این ھوا، از راه. خودم این ھوا را بیازمایم

ن تفاوتي با ھواي عادي ھاي م این ھوا در ریھ… . اي، كنجكاوي خویش را ارضا كردم سیفون شیشھ
از كجا پیداست كھ این ھواي خالص روزي . ھایم تا چندي پس از آن سبكتر شدند نداشت، جز آنكھ ریھ

  . ایم كاالیي تجملي نشود؟ تاكنون دو موش و خود من از امتیاز استنشاق آن برخوردار بوده

  : كند ي مياي از موارد استعمال این ھواي تجملي را در آینده پیشبین سپس پاره

توان نتیجھ گرفت كھ این ھوا شاید، در بیماریھاي  سوزد مي از اینكھ شمع در این ھواي خالص بھتر مي
ولي این نیز شاید . ھستند، براي ریھ سودمند باشد) انیدریدكربونیك(خاصي كھ معلول بخار بدبوي سوزاننده 

رسد، بھ ھنگام  نظر مي سودمندي بھ با آنكھ درمان بسیار[ اكسیژن] درست باشد كھ این ھواي خالص 
سوزد، ممكن است عمر ما  زیرا، مانند شمع كھ در آن تندتر مي. تندرستي براي انسان چندان سودمند نباشد

  . سر آید و چراغ عمر ما در این ھواي خالص زودتر خاموش شود بسرعت در آن بھ

اي است، ولي  نة مؤلف آن، اثر برجستھھاي سودمند و مشاھدات ھوشمندا كتاب تجربي پریستلي، با نظریھ
پریستلي مانند شتال و شلھ . ھاي كھن رھایي بخشد نویسندة آن نتوانستھ است خویشتن را از بند فرضیھ

خیزد، و این فلوژیستون با یكي از اجزاي  پنداشت كھ از اجسام بھ ھنگام احتراق فلوژیستون برمي مي
جزء دیگر . آورد وجود مي را بھ) نیتروژن ما(» فلوژیستوندار ھواي«یا » ھواي تباه«آتموسفر تركیب شدة 

بود كھ الووازیھ آن را اكسیژن خواند، با آنكھ الووازیھ » ھواي بدون فلوژیستون«ھوا، بھ گمان وي، 
گیرند،  دریافتھ بود كھ اجسام ھنگام سوختن، بھ جاي دادن فلوژیستون بھ آتموسفر، اكسیژن از آتموسفر مي

  .پایان عمر این اندیشة كھن را از سر نراندپریستلي تا 

، پریستلي با لرد شلبرن اروپا را سیاحت كرد و آزمایشھاي خود را دربارة اكسیژن براي او ١٧٧۴در 
از آن پس، پریستلي در . پوند وي را بازنشستھ كرد ١۵٠شلبرن با حقوق ساالنة  ١٧٨٠در . بازگفت

، در این »نیومیتینگ سوسایتي«ع بزرگ ناسازگاران، بھ نام بیرمنگام سكونت گزید و كشیش فروپایة مجم
شد،  ھا، در علم، صنعت، و فلسفھ بحث مي ترین اندیشھ ، كھ در آن از تازه«انجمن ماھشناسي«در . شھر شد

تقریبًا ھمة طبقات او را . بھ جیمز وات، جوسایا وجوود، ارزمس داروین، مثیوبولتن، و دیگران پیوست
ولي برخي . ستودند آالیش وي را مي دستي، و زندگي بي روي، و گشاده وحیة بشاش، میانھدوست داشتند و ر

پریستلي در یكي از كتابھایش، گفتارھایي پیرامون ماده و . از ھمسایگانش بھ مسیحیت وي بدگمان بودند
آییني  لفشرد كھ این عقیده با اصی ، ھمھ چیز، حتي روح، را بھ ماده رجعت داد؛ و پاي مي)١٧٧٧(روح 

  .سازگار است
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خواندند گونة لطیفتر آن چیزي است كھ ما  كھ آنچھ پیشینیان غیرمادي مي… بر دانشمندان روشن است 
از ھمین روست كھ … . چیزي است چون ھوا یا دم، كھ نخستین نام روح بود. نامیم امروزه ماده مي

  .پیشینیان براي مغز خاصیت انبساط و فشار موضعي قایل بودند

بھ دیدة آنان داراي خواصي مشترك با ماده بود و قابلیت داشت بھ ماده بپیوندد، در ماده اثر كند، و از  مغز
تواند بھ  مي… كھ توانایي احساس و اندیشیدن … دریافتھ بودند ) آنان(از این روي، … . ماده متأثر شود

  . میرند يو جسم و روح، كھ اساسًا از یك گوھرند، با ھم م… ماده انتقال یابد؛ 

در كتابي دیگر شرح آموزة جبر فلسفي، كھ در ھمان سال انتشار یافت، پریستلي، بھ پیروي از ھارتلي و 
اصالت معجزات، ) ١٧٨٢(ھیوم، با حرارت و شیفتگي منكر اختیار شد؛ وي در تاریخ تباھیھاي مسیحیت 

دانست كھ با گذشت  یي مي»تباھیھا«ھا را  وي این آموزه. ھبوط آدم، كفاره شدن مسیح، و تثلیت را رد كرد
از «. خورند گانة او بھ چشم نمي اند و در تعلیمات مسیح و حواریون دوازده زمان مسیحیت را بھ خود آلوده

مسیحیت تنھا اعتقاد بھ ھستي آفریدگار براي پریستلي مانده بود، كھ وي آن را بر قراین طرح خدایي در 
وانستھ بود خویشتن را براي مرگ ابدي آماده سازد، ھنوز عقیده جھان استوار ساختھ بود؛ ولي چون نت

با اینھمھ، امید خویش را بھ جاي . داشت كھ خداوند در واپسین روز ھمة مردگان را زنده خواھد ساخت
بھشت آسمانھا بھ آرمانشھري دوختھ بود كھ عقیده داشت پس از پیروزي علم بر جھل و موھومات بر روي 

كمتر كسي امید و ایمان مردم قرن ھجدھم را بھ پیشرفت و ترقي، با شور . شد زمین مستقر خواھد
  :وحرارت او، ابراز داشتھ است

و از آنجا كھ دانش، بھ گفتة لردبیكن، . ھایي فرعي تقسیم خواھد شد و گسترش خواھد یافت دانش بھ شاخھ
. وانین خود تابع ارادة ما خواھد شدطبیعت با ھمة مواد و ق. توانایي است، توانایي بشر فزوني خواھد یافت
بشر طول عمر خود را محتمال افزایش خواھد داد؛ ھر . زندگي جھانیان آسانتر و پرآسایشتر خواھد شد

. خواھد گشت) تر و بھ اعتقاد من آماده(روز شادكامتر خواھد شد؛ و براي شادكامتر كردن دیگران، تواناتر 
… . گنجد پرشكوه و بھشتي خواھد بود بیش از آنچھ در اندیشة ما ميآغاز جھان ھرچھ بوده باشد، پایان آن 

   .پراكنند خوشا بر كساني كھ پرتو این مژدة ابدي را مي

بایست سیاسي و مبتني بر اصل سادة انساندوستي  بھ دیدة پریستلي، بخشي از این پیشرفت شكوھمند مي
گي است كھ سرانجام ھرآنچھ را كھ مربوط اكثریت افراد ھر كشور معیار بزر… خیر و نیكبختي «: باشد

بنتم، بھ گفتھ خود، یكي از مباني فلسفة سودگري خود را » بھ آن كشور است باید با آن سنجید و تعیین كرد؛
گفت كھ یگانھ دولت دادگستر دولتي است كھ نیكبختي  پریستلي مي. ھاي پریستلي یافتھ بود در اندیشھ

دھد كھ دولتھاي زورگو و ستمگر را   مسیحیت بھ مردم این اجازه را ميشارمندان را آرمان خود سازد؛ و 
بھ ھمان دلیل، «: گفت پریستلي مي» ھر قدرتي از خداست«دربارة این سخن بولس حواري كھ . براندازند

  » .آید از خدا خواھد بود وجود مي قدرتي نیز كھ در آینده بھ

  م مستعمرات امریكایي بریتانیا، كھ در برابر گرفتن مالیات توانست با مرد مردي با این اندیشة انقالبي نمي

كرد،  در زماني كھ برك انقالب فرانسھ را نكوھش مي. كرد از آن بیشتر با انقالبیان فرانسھ ھمدردي مي
گروھي از دوستان . برك در پارلمنت انگلستان پریستلي را بدعتگذار خواند. ستود پریستلي آن را مي
انجمن طرفداران قانون «، اعضاي ١٧٩١ژوئیة  ١۴در . ھاي تندروانة وي شریك بودند ھپریستلي در اندیش
پریستلي در آنجا . گرد آمدند» رویال ھتل«براي برگزاري سالروز سقوط باستیل در » اساسي بیرمنگام

و مردمي در برابر ھتل گرد آمدند و پس از شنیدن سخنان رھبران خود، كھ بھ بدعتگذاران . حضور نیافت
ھاي ھتل را سنگباران كردند؛ مھمانان گریختند؛ مردم از آنجا بھ  كردند، پنجره گان حملھ مي پیشھ خیانت

سوي خانة پریستلي رھسپار شدند، و خانة او را، ھمراه آزمایشگاه و اسباب و آالتش، و كتابخانھ و 
كشیدند و سوگند یاد كردند روز بھ آشوب  آشوبگران سپس خیابانھاي شھر را سھ. دستنویسھایش، آتش زدند

ھایشان نشستھ  ھاي خانھ ساكنان وحشتزدة شھر در پشت پنجره. را نابود خواھند كرد» فیلسوفان«كھ ھمة 
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پریستلي بھ دادلي، و از آنجا بھ لندن » .در اینجا فیلسوفي نیست«گفتند كھ  بودند و بھ رھگذاران مي
  :دم بیرمنگام نوشتژوئیھ، این نامھ را از لندن بھ مر ١٩در . گریخت

  : ھمشھریان و ھمسایگانم

پس از یازده سال زندگي با شما، كھ در طول آن شاھد رفتار آرام من در ضمن اشتغال بھ وظایف خود و 
خوشبختانھ انگلیسیان از … . اید، انتظار نداشتم چنین آسیبي بھ من و دوستانم رسانید وظایف فلسفیم بوده

ولي زندگي … نبوده باشید؛ » كشتار«ز این روي، امیدوارم كھ بھ اندیشة كشتار بیزار و ھراسانند، و ا
  … ھنگامي كھ با تلخكامي ھمراه بشود چھ ارزشي دارد؟ 

كھ جز … اي را  شما كتابخانھ… . اید شما گرانبھاترین و سودمندترین ابزارھاي فلسفي مرا از میان برده
اندوھبارتر از ھمھ اینكھ شما دستنویسھاي مرا، كھ . اید هتوان خرید، نابود كرد در مدت طوالني با پول نمي

و این را بھ . اید ثمرة یك عمر رنج و كوشش بودند و دیگر نخواھم توانست آنھا را تصنیف كنم، نابود كرده
  .اید كھ ھرگز بھ شما زیان نرسانده، و بھ اندیشة زیان زدن نبوده است كسي كرده

تار مقصود خود را پیش خواھید برد، یا ما را از وصول بھ مقصد برید كھ با این رف ھرگاه گمان مي
گونھ كھ خانھ، آزمایشگاه، دستگاھھایم را نابود  ھرگاه مرا ھمان. بازخواھید داشت، سخت در اشتباھید

كردید، از میان برید، ده نفر دیگر جاي مرا خواھند گرفت كھ در اندیشھ و توانایي با من برابر، یا از من 
  … . ھرگاه آن ده نفر نیز نابود شودند، صد تن دیگر جاي آنان را خواھند گرفت .برترند

ما در خوي و سیرت خویش ھمچنان پایدار خواھیم ماند، و . در این ماجرا، ما گوسفندیم و شما گرگ
در ھرحال، ما در برابر بدیھایتان براي شما . امیدواریم كھ شما نیز خوي و سیرت خود را اصالح كنید

ستار بركتیم و آرزو داریم رفتار سودمند و ھمراه با شكیبایي را، كھ از ویژگیھاي مردم بیرمنگام بوده خوا
  . است، ازسر گیرید

  دوستدار و نیكخواه شما

  پریستلي . جي

  با اینھمھ، پریستلي بھ خاطر خساراتي كھ دید علیھ شھر بیرمنگام بھ دادگاه شكایت كرد، و

 ٢۵٠٢ورد كرد؛ چارلز جیمز فاكس در دادگاه او را یاري كرد؛ بیرمنگام پوند برآ ۴۵٠٠زیان خود را 
ولي سران كلیسا، طرفداران . پریستلي بار دیگر كوشید در انگلستان زندگي كند. پوند بھ او خسارت داد
، از طریق دبیرش، »آكادمي علوم فرانسھ«. از او دوري جستند» انجمن شاھي لندن«شاه، و ھمكارانش در 

ولي پریستلي این . سھ، بھ او پیغام داد كھ حاضر است خانھ و آزمایشگاھي در فرانسھ بدو دھدكوندور
در شھر . سالگي، بھ امریكا مھاجرت كرد ویك ، در شصت١٧٩۴آوریل  ٨دعوت را نپذیرفت و در 

ساوذي نورثامبرلند پنسیلوانیاي بنجمین فرانكلین، بر ساحل دلگشاي رود ساسكویھنا، كھ بزودي كولریج و 
پریستلي در اینجا آزمایشھایش را ازسر گرفت؛ تركیب اكسیدكربن را . دیدند، مسكن گزید خواب آنجا را مي

در . پیدا كرد؛ بھ انجمنھاي دانشمندان راه یافت؛ و دانشگاه پنسیلوانیا كرسي شیمي خود را بدو سپرد
، ایراد »برھانھاي مسیحیت«ي فیالدلفي سخنرانیھایي، زیر عنوان اونیورسالیستھا، پریستلي براي ١٧٩۶

جمھور، و بسیاري از نمایندگان كنگرة كشورھاي متحد  كرد كھ كساني چون جان ادمز، معاون رئیس
دو سال بعد، در . از مجامع سخنراني وي یك انجمن طرفدار اونیتاریانیسم برخاست. امریكا آنھا را شنیدند

اي  عنوان بیگانھ وري ادمز، وزیر كشور، تیموثي پیكرینگ، پیشنھاد كرد كھ پریستلي بھجمھ دوران ریاست
جمھوري كشورھاي متحد امریكا  برگزیده شدن جفرسن بھ ریاست. نامطلوب از كشور اخراج شود

، ١٨٠٣در . بھ نگراني پریستلي پایان داد و چھار سال او را از آسایش اندیشھ برخوردار ساخت) ١٨٠٠(
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. دفاع كرد» نظریة فلوژیستون«تلي آخرین گفتار علمي خود را نوشت؛ و در این گفتار، ھمچنان از پریس
 ١٩۴٣مجلس قانونگذاري پنسیلوانیا در . در نورثامبرلند درگذشت ١٨٠۴فوریة  ۶پریستلي سرانجام در 

  .خانة وي را جزو آثار ملي كشورھاي متحد امریكا شناخت

ھاي پریستلي را، كھ در برابر مسیحیت سر بھ شورش برداشتھ بود،  ندیشھپین ا در ھمان ھنگام كھ تامس
كوندیش، كھ پدرش لرد و عمویش دوك بودند، . داد كرد، ھنري كوندیش شیمي گازھا را بسط مي دنبال مي

سخن بود و  كوندیش مردي كمرو و كم. در چھلسالگي یكي از بزرگترین ثروتھاي انگلستان را بھ ارث برد
كامن لندن منزوي شده بود و براي كسب  وي در آزمایشگاھش در كلفم. داد خود چندان اھمیت نمي بھ پوشاك

از ویژگیھاي آزمایشھاي وي یكي این بود كھ ھمة مواد را، قبل و بعد از آزمایش، . كرد شھرت تالشي نمي
این اصل، كھ در  گیري بھ الووازیھ امكان داد تا ھمین اندازه. كرد گیري مي بھ دقت توزین و اندازه

  .ماند، را بیابد دگرگونیھاي شیمیایي مقدار ماده ھمیشھ ثابت مي

  شود ـ بھ  ـ گازي كھ از اجسام جامد گرفتھ مي» ھواي فاسد«، كوندیش آزمایش خود را دربارة ١٧۶۶در 

این گاز را، كھ ھمان ئیدروژن . خواند» ھواي غیرقابل اشتعال«آورد كھ آن را  دست مي اسیدھا، گازي بھ
اي  كوندیش نخستین كسي است كھ دریافت این گاز عنصر جداگانھ. بود، وي با فلوژیستون یكسان دانست

ت كھ ھرگاه در دنبال آزمایش پریستلي، دریاف ، بھ١٧٨٣در . است و وزن مخصوص آن را مشخص نمود
جرقة الكتریكي ایجاد شود، بخشي از آن بھ شبنم » ھواي غیرقابل اشتعال«درون مخلوط ھواي عادي و 

» ھواي غیرقابل اشتعال«حجم  ٢, ٠١۴از این آزمایش نتیجھ گرفت كھ آب تركیبي است از . شود مبدل مي
خستین دلیل روشن مركب بودن این ن. امروزي ٢H Oپریستلي ـ یا » ھواي بدون فلوژیستون«و یك حجم 

.) برد جیمزوات در ھمان سال، و بدون آگاھي از آزمایش كوندیش، بھ تركیب آب پي. (آب بوده است
كوندیش بار دیگر با ایجاد جرقة الكتریكي در مخلوط ئیدروژن و ھواي عادي اسیدنیتریك بھ دست آورد و 

اھل ادنبورگ، در . دنیل راذرفرد(وژن نتیجھ گرفت كھ ھواي خالص مخلوطي است از اكسیژن ونیتر
كوندیش در این آزمایش بھ بازماندة بسیار كمي برخورده بود .) نیتروژن را یك عنصر شناختھ بود ١٧٧٢

این گاز را، . درصد مجموع گازھا حساب كرده بود ٠, ٨٣كھ نتوانستھ بود آن را بشناسد، ولي مقدار آن را 
درصد  ٠, ٩۴عنصري متمایز شناختند و دریافتند كھ  ١٨٩۴مزي در كھ اكنون آرگون نام دارد، ریلي و ر

  .دھد ھواي عادي را تشكیل مي

  الووازیھ -٣

سوي كانال مانش، گروھي از پژوھندگان پرشور رھبري علوم جدید را بھ فرانسھ  در ھمان ھنگام، در این
توان از گیوم  مندان، ميدر رأس این دانش. سپردند و پیشرفت كنوني شیمي نتیجة پژوھشھاي آنان است

روئل نام برد كھ تحقیقات خویش را در شیمي امالح متمركز ساخت و با ایراد سخنرانیھایي بھ ھمة مردم، 
  .آموخت از فقیر و غني گرفتھ تا دیدرو و روسو، و بھ بزرگترین شیمیدان عصر، شیمي مي

پدرش، كھ نمایندة پارلمان پاریس بود، ). ١٧۴٣(آنتوان الووازیھ در خانوادة توانگري چشم بھ جھان گشود 
چنین . لیور ارث نھاد ٣٠٠‘٠٠٠اش  سالھ وسھ وي را با ھمة علوم زمان آشنا ساخت و براي فرزند بیست

اي  توانست سبب شود كھ الووازیھ دست از زندگي در مطالعھ و پژوھش بشوید و قدم در راه تازه ثروتي مي
ر گرفت، كھ پرداختن بھ آن اسباب و لوازم پرھزینھ و سالھاي گذارد؛ اما این ثروت در خدمت علم قرا

گریخت و بھ  آنتوان را بھ مدرسة حقوق فرستادند، اما وي از آنجا مي. طلبید دراز كار و مقدمات مي
با . یافت حضور مي» باغ شاه«شناسي و در جلسات سخنراني روئل در تاالر  كالسھاي ریاضیات و ستاره

گتار، براي بررسي  ش را در رشتة حقوق بھ پایان رساند و سپس در سفرھاي ژاناینھمھ، تحصیالت خوی
آكادمي علوم «، بھ عضویت ١٧۶٨در . معادن و تھیة نقشة جغرافیایي فرانسھ، وي را ھمراھي كرد

  سال یك. ، كھ كساني چون بوفون، كنھ، تورگو، و كوندورسھ در آن عضویت داشتند، برگزیده شد»پاریس
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  )آرشیو بتمان(بنیاد راكفلر، نیویورك . الووازیھ و زنش: ي داویدژاك لوی

پرداختند  پیوست، كھ در شغل منفور و ننگین خود بھ گردآوري مالیاتھا مي» كاران مالیاتي مقاطعھ«بعد، بھ 
در ازاي دریافت . پرداختند جبران كنند تا مخارجي را كھ براي پیشرفت كارشان در دستگاه دولتي مي

تمامي سھم  ١٧٧٠گذاري كرد، و در  لیور در این كار سرمایھ ۵٢٠‘٠٠٠ششم سھم مقاطعھ،  از یكسوم  یك
از آن پس، براي جمع . كار مالیاتي، زناشویي كرد ، با ماري پولز، دختر یك مقاطعھ١٧٧١در . راخرید

ان ثروتي كھ ھم. كرد كردن درآمد، تحصیل مالیات، و گردآوري نمونة سنگھاي فرانسھ، بھ والیات سفر مي
اي دست زند سرانجام سر وي  بدو امكان داده بود آزمایشگاه بزرگي فراھم سازد و بھ آزمایشھاي پرھزینھ

  .را بھ گیوتین سپرد

فرانسھ » كمیسیون باروت«، بھ سرپرستي ١٧٧۵الووازیھ در كارھاي اجتماعي شركت فعالي داشت، در 
صدور باروت فرانسھ بھ مستعمرات امریكایي بریتانیا و در این مقام، با اصالح و افزایش تولید، . رسید

باروت فرانسھ بھترین باروت «: ، گفت١٧٨٩در . پیروزي سپاھیان انقالبي فرانسھ را امكانپذیر ساخت
الووازیھ » .توان گفت كھ امریكاي شمالي آزادي خود را مدیون این باروت است حقیقتًا مي… . اروپاست

وفصل مسائلي چون  گوناگون ملي و شھري ھوش و اندیشة خود را بھ حلھنگام خدمت در دستگاھھاي 
ھنگام عضویت در انجمن والیتي . مالیات، مسكوكات، بانكداري، كشاورزي علمي، و كارھاي خیریھ سپرد

مقارن . ، براي سروسامان دادن بھ وضع اقتصادي و اجتماعي این والیت تالش كرد)١٧٨٧(اورلئان 
الووازیھ بشردوستي بود . ود را براي خرید غلھ در اختیار چند شھر فرانسھ نھاد، سرمایة خ١٧٨٨قحطي 

  .كرد كھ از اندوختن پول و ثروت براي خود نیز فروگذار نمي
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وپنجاه ابزار گوناگون،  آزمایشگاه او، با دویست. این تالشھا وي را از تحقیقات علمي باز نداشتند
اي، ھزاران مادة شیمیایي، و سھ ترازوي دقیق ـ كھ ھنگام تعیین واحد گرم،  ھزار ظرف شیشھ سیزده

و مجھزترین عنوان مقیاس وزن در نظام متري، بھ كار آمدند ـ قبل از قرن نوزدھم، بزرگترین  بھ
گیري، نیمي از راز كامیابیھاي علمي الووازیھ بود؛ وي از این راه  توزین و اندازه .بودآزمایشگاه جھان 

كھ فلوژیستون شتال  با توزین دقیق دریافت. اي كیفي بھ علمي كمي مبدل ساخت شیمي را از نظریھ
وپاگیر بیش نیست؛ شتال بھ مادة اسرارآمیزي عقیده داشت كھ ھنگام احتراق از جسم سوزان  اي دست افسانھ

  : نوشت» آكادمي علوم پاریس«، الووازیھ بھ ١٧٧٢اول نوامبر . خیزد شود و بھ ھوا برمي جدا مي

با . یابد جاي آنكھ كاھش یابد، افزایش مي نزدیك ھشت روز قبل، دریافتم كھ وزن گوگرد ھنگام سوختن، بھ
كیلو اسید ویتریولیك  ٠.۵توان بیش از  كیلو گوگرد مي ٠, ۵در نظر گرفتن رطوبت موجود در ھوا، از 

  وزن فوسفور نیز ھنگام سوختن. دست آورد بھ

جسم  یعني] این افزایش وزن معلول كیفیت عجیب ھواست كھ در طي احتراق ثابت است . یابد افزایش مي
این اكتشاف، كھ بھ یاري آزمایشھاي . است[ سوزنده] و آمیختھ با بخارھایي [ كند سوزان آن را جذب مي

زدن، وزنشان افزایش  قطعي دستگیرم شده، مرا معتقد ساختھ است ھمة اجسامي كھ، ھنگام احتراق یا زنگ
  . شوند یابد، مانند گوگرد و فوسفور، با ھوا تركیب مي مي

ووازیھ دریافتھ بود كھ اجسام ھنگام سوختن، بھ جاي آنكھ چیزي بھ ھوا دھند، چیزي از ھوا سان، ال بدین
  . دانست آن چیز چیست ولي ھنوز نمي. گیرند مي

اي را در  شده قلع توزین. ، الووازیھ گزارشھایي دربارة چند آزمایش دیگر منتشر ساخت١٧٧۴در پاییز 
شخص ساختھ بود؛ منافذ ظرف را بست و ظرف را چندان ظرفي نھاد كھ وزن آن را با ھواي درونش م

پس از سرد شدن ظرف محتوي قلع، دریافت كھ وزن آن ثابت مانده است؛ . حرارت داد تا قلع زنگ زند
و نشان داد كھ ھواي درون ظرف كاھش . ور شد ولي چون منافذ ظرف را گشود، ھوا بھ درون ظرف حملھ

اي كاھش ھواي درون ظرف سببي نیافت، جز آنكھ بگوید قلع ھنگام اما چگونھ؟ الووازیھ بر. یافتھ است
  آن چیز چھ بود؟ . سوختن چیزي از ھوا گرفتھ است

پریستلي آزمایش ماه اوت خود را، كھ اعتقاد . ، الووازیھ در پاریس بھ پریستلي برخورد١٧٧۴در اكتبر 
آوریل  ٢۶در . ي الووازیھ شرح دادتر ساختھ بود، برا وي را بھ جداشدن فلوژیستون از جسم سوزان سخت

این آزمایش وي را بھ این نتیجھ . درمیان نھاد» آكادمي علوم پاریس«الووازیھ آزمایش خود را با  ١٧٧۵
وي این عنصر را . شوند رسانده بود كھ اجسام ھنگام سوختن با یكي از عناصر شناختھ نشدة ھوا تركیب مي

یھ اكنون مانند پریستلي اكسیژن را كشف كرده بود، ولي الوواز. خوانده بود» ھواي بسیار خالص«
این عنصر را  ١٧٧٩وي در . اي بیش نیست برخالف پریستلي این را نیز دریافتھ بود كھ فلوژیستون افسانھ

پنداشت كھ  است، زیرا بھ اشتباه مي» اسیدساز«اكسیژن خواند، كھ تركیبي از دو واژة یوناني بھ معني 
  .ر سازاي ھمة اسیدھاستاكسیژن یكي از عناص

این نكتھ را نیز الووازیھ چون پریستلي دریافتھ بود كھ نوع ھوایي كھ در ھنگام احتراق جذب فلزات 
دربارة تنفس «، وي گفتاري ١٧٧٧مھ  ٣در . شود ھمان است كھ زندگي جانوران بدان بستگي دارد مي

كنیم بھ  ششم ھوایي كھ تنفس مي پنج«: بود تسلیم كرد كھ در آن نوشتھ» آكادمي علوم پاریس«بھ » جانوران
و اضافھ كرده » .تنفس است پنجم ھوا قابل تنھا یك… آید؛  زدگي نمي كار تنفس جانوران، یا احتراق، یا زنگ

بخشد با ھوایي كھ باعث زنگ زدن فلزات است وجوه اشتراك بسیار  ھوایي كھ جانوران را جان مي«: بود
الووازیھ دریافتھ بود كھ اكسیژن ھنگام » .رد دیگري نیز بھ كار خواھد آمدآگاھي ما از یكي در مو. دارد

پیوندد و ھنگام تركیب اكسیژن با تركیبات آلي، نظیر ھنگام احتراق فلزات،  تنفس بھ تركیبات آلي مي
  حرارت تولید 
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موم گاز او ھمچنین، با آگاھي بھ اینكھ ھنگام تركیب اكسیژن با موادي چون قند، روغن، و . شود مي
و   آگاھي بشر از فعل. آیند، ھمانندي تنفس و احتراق را روشن ساختھ بود وجود مي انیدریدكربونیك و آب بھ

  .ساخت شیمیایي تركیبات آلي، اكنون، فیزیولوژي را دستخوش انقالب مي ـ    انفعاالت فیزیكي

ھا،  ن دانش را بھ نامھا، واژهشاخة جوا» فلوژیستون«افزایش آزمایشھا، گسترش علم شیمي، و بسط نظریة 
دست الووازیھ،  این نامگذاري را بھ» آكادمي علوم پاریس«. اي نیازمند ساختھ بود و اصطالحات تازه

كتابي، بھ نام روش نامگذاري شیمي، منتشر  ١٧٨٧اینان در . گیتون دو موروو، فوركروا، و برتولھ سپرد
را از آن » گل روي«، و »روغن ارسنیك«، »آلگاروت پودر«اي چون  ھاي كھنھ ساختند و نامھا و واژه

را ازوت و سپس نیتروژن، » ھواي فلوژیستوندار«را اكسیژن » ھواي بدون فلوژیستون«. كنار نھادند
را گاز اسیدكربونیك، تكلیس را اكسایش، و » شده ھواي تثبیت«را ئیدروژن، » ھواي غیرقابل اشتعال«

عنصري كھ الووازیھ  ٣٢نام . سازاي آنھا نامگذاري كردندتركیبات شیمیایي را از روي عناصر 
اكثر . عنصر است ٩٨این جدول اكنون شامل نام . گنجانده شد» عناصر ساده«شناخت در جدول  مي

الووازیھ نامھاي تازه را با اصول شیمي . اند اصطالحات كتاب روش نامگذاري شیمي امروزه استانده شده
دانش بشر را بار دیگر دستخوش دگرگوني  ١٧٨٩گنجاند و با نشر آن در جدید در رسالة مقدماتي شیمي 

  . این انقالب پایان فلوژیستون شتال و عناصر ارسطویي بود. ساخت

او براي از میان بردن موجبات انقالب تالش كرده و در . الووازیھ خود قرباني انقالب فرانسھ شد
در ده سال قبل از انقالب، با . تند شركت جستھ بودساخ ناپذیر مي تبھكاریھایي كھ انقالب را اجتناب

كمیسیونھایي كھ براي اصالح وضع زندانھا و بیمارستانھا تشكیل شده بودند با صمیمیت بسیار ھمكاري 
اي بھ لوران دو ویلدوي، بازرس كل دولت، نھ عامل استثمار دھقانان  ، در نامھ١٧٨٧وي در . كرده بود

این نامة شرافتمندانھ را كسي نوشتھ بود كھ خود از زمینداران میلیونر فرانسھ . فرانسھ را معرفي كرده بود
  :بود

تا قبل از دوران شاھي لویي شانزدھم مردم را بھ چیزي … خواھم با شھامت بگویم كھ  اجازه مي
م نیكبختي، آزادي، و رفاه مرد. اندیشیدند قدرت، مرجعیت، و ثروت بود بھ تنھا چیزي كھ مي. گرفتند نمي
دانستند كھ آرمان  ھایي ھستند كھ گوش فرمانروایان پیشین با آنھا آشنایي نداشت، این فرمانروایان نمي واژه

روزي كھ نماینده و  دھقان سیھ… . دولت باید تأمین ھرچھ بیشتر شادكامي، نیكبختي، و آسایش مردم باشد
  . نالد اش مي در كلبھ یك از دستگاھھاي دولتي بھ اندیشة او نیست، مدافعي ندارد و، ھیچ

الووازیھ، ھنگامي كھ بھ نمایندگي طبقة سوم بھ عضویت انجمن والیتي اورلئان برگزیده شده بود 
كشیدن » بیگاري«، پیشنھاد كرد كھ دولت براي مرمت و نگاھداري راھھاي كشور، بھ جاي بھ )١٧٨٧(

  دھقانان، از ھمة مردم 

كرده بود كھ براي رفع نیاز مردم در سالھاي پیري نوعي سازمان  او ھمچنین پیشنھاد. پیشنھاد را رد كردند
. رفاه اجتماعي تأسیس شود، و مردم بھ دلخواه خویش ھزینة آن را تأمین كنند؛ این پیشنھاد را نیز رد كردند

آینده » مجمع قانونگذاري«، در یادداشتي بھ دولت پیشنھاد كرد كھ حق كامل قانونگذاري بھ ١٧٨۵در 
مرتبًا اجالس كند، » مجمع قانونگذاري«د، و شاه تنھا مجري مصوبات این مجمع شناختھ شود، سپرده شو

گمان، از روشنترین افراد  الووازیھ، بي. از ھمة مردم مالیات گرفتھ شود، و سانسور نشریات از میان رود
  . كردند ن ميطبقة بورژواي فرانسھ بود و، شاید، پیشنھادھاي او بخشي از ھدفھاي سیاسي او را بیا

میانگین سود . بود، كھ مردم از آن خشمگین بودند» كاري مالیات مقاطعھ«الووازیھ از گردانندگان دستگاه 
الووازیھ باید . لیور گذشت ۶۶‘۶۶٧از  ١٧٨۶تا  ١٧۶٨ساالنة وي در كار این مقاطعھ در فاصلة سالھاي 

بھ پیشنھاد او بود كھ شارل . قي كرده باشدچنین درآمدي را، با توجھ بھ رنجھا و خطرات آن، عادالنھ تل
، براي جلوگیري از فروش ١٧٨٧تا  ١٧٨٣وزیر فرانسھ، در فاصلھ سالھاي  آلكساندر دو كالون، نخست

ساختمان دیوار . آوردند دیواري بھ گرد شھر كشید اجناس قاچاق و اخذ گمرك از كاالھایي كھ بھ پاریس مي
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ھ برداشت و مردم را بر دولت خشمگینتر ساخت؛ دوك دو لیور ھزین ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠و گمركھاي آن 
  .نیورنوا گفت كھ مبتكر دیوار را باید بھ دار كشید

دست طبقة متوسط بود، از انقالب  ، ھنگامي كھ رھبري انقالب فرانسھ ھنوز بھ١٧٨٩الووازیھ در 
انقالب را پیشبیني  ولي یك سال بعد، ھنگامي كھ تندرویھا و تعدیات و خونریزیھاي. كرد پشتیباني مي

» كاري مالیات مقاطعھ«در نوامبر ھمان سال، برخي از كارمندان دستگاه . كرد، از آن رویگردان شد مي
بختان را  آنان كھ خون تیره«: این دستگاه را بھ اختالس حقوق بازنشستگي خویش متھم نمودند و نوشتند

نشریة آمي دو پوپل . ووازیھ بھ مبارزه برخاست، مارا شخصًا با ال١٧٩١در » .مكند باید برخود بلرزند مي
پژوھشھاي فیزیكي دربارة آتش را منتشر ساخت، كھ در آن مارا ادعا كرده  ١٧٨٠در [ »دوست مردم«] 

بود كھ مادة اسرارآمیزي را در آتش قابل رؤیت ساختھ است؛ الووازیھ این ادعا را سرسري گرفتھ بود؛ 
نشریة خود، آمي دو پوپل شیمیدان  ١٧٩١ژانویة  ٢٧برد، و در شمارة اعتنایي را از یاد ن مارا این بي

تنھا مایة فخر و «: عنوان یك شارالتان سودجود و پر درآمد، بھ باد دشنام گرفت، و نوشت صراف را، بھ
لیور دارایي مردم  ٣٣‘٠٠٠‘٠٠٠سربلندي او این است كھ با كشیدن دیواري بھ دور پاریس ـ دیواري كھ 

او را … . رباد داده است ـ این شھر را از ھواي پاك محروم ساختھ، و بھ زندان مبدل كرده استبینوا را ب
را منحل » كاري مالیات مقاطعھ«دستگاه  ١٧٩١مارس  ٢٠مجلس مؤسسان در » .باید از تیر چراغ آویخت

  .كرد

  رفت كھ ھمة نھادھاي  باشد، زیرا تصور مي» آكادمي علوم پاریس«بایست متوجھ  حملة بعدي مي
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. حكم انحالل آكادمي را صادر كرد ١٧٩٣اوت  ٨رژیم تازه در . خویشتن را آماج دشمني انقالبیون ساخت
الگرانژ، الووازیھ، الالند، المارك، برتولھ، مونژ، و دیگران پس از شركت در آخرین مجمع آكادمي، بھ 

.امید آنكھ از تیغة گیوتین رھند، پراكنده شدند

ھاي كوندورسھ، براي ملي كردن آموزش در فرانسھ طرحي بھ  در ھمان ماه، الووازیھ، با الھام از اندیشھ
با آگاھي بھ مسئولیت جامعھ «در این طرح، پیشنھاد شده بود كھ دولت . تسلیم كرد» كنوانسیون ملي«

ھاي فني در سراسر آموزش ابتدایي را رایگان و ھمگاني سازد و، با تأسیس آموزشگاھ» دربرابر كودك
یك ماه بعد، گماشتگان دولت خانة وي را گشتند و، در . فرانسھ، آموزش متوسطة رایگان را گسترش دھد

ھایي یافتند كھ در آنھا انقالب محكوم شده بود  ھایي كھ دوستان الووازیھ بھ او نوشتھ بودند، نامھ میان نامھ
نامة دیگري بھ . ھ دست سپاھیان بیگانھ سخن رفتھ بودالوقوع انقالب ب و، با امیدواري، از سركوبي قریب

در . باشند داد الووازیھ و ھمسرش بھ اندیشة فرار بھ اسكاتلند مي دست گماشتگان دولت افتاد كھ نشان مي
، و در آن میان الووازیھ »كاري مالیاتي مقاطعھ«ودو تن از اعضاي پیشین  ، دولت سي١٧٩٣نوامبر  ٢۴

از تالش خویش نتیجھ نگرفت، . ش براي رھایي او از ھیچ كاري فروگذار نكردھمسر. را بازداشت كرد
الووازیھ در زندان بھ كارش در توضیح شیمي جدید ھمچنان . ولي اجازه یافت ھمسرش را در زندان ببیند

وني اتھام این عده این بود كھ بھرة گزاف گرفتھ، تنباكو را در آب خیسانده، و از راھھاي غیرقان. ادامھ داد
ھشت . بھ دادگاه انقالبي كشاندند ١٧٩۴مھ  ۵شدگان را در  بازداشت. اند لیور سود برده ١٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠

. وچھار تن را، كھ الووازیھ یكي از آنان بود، بھ مرگ محكوم كردند تن از متھمان تبرئھ شدند، ولي بیست
ش فرزانگي الووازیھ و چند تن شود كھ رئیس دادگاه وقتي از او درخواست شد، با توجھ بھ ارز گفتھ مي

ولي درستي » جمھوري نیازي بھ فرزانھ ندارد؛«: دیگر براي كشور، كیفر آنان را تخفیف دھد، پاسخ داد
، در جایي كھ امروز پالس )١٧٩۴مھ  ٨(الووازیھ را در ھمان روز صدور حكم . این سخن محقق نیست

سري را در یك لحظھ «: یند الگرانژ در این ھنگام گفتگو مي. دو ال كنكورد نام دارد، با گیوتین سر بریدند
  » .از تن جدا كردند، ولي صد سال باید بگذرد تا روزگار مانند آن را بھ ما باز دھد

بھ » كاري مالیات مقاطعھ«لیوري كھ دستگاه  ١٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠ھمة دارایي الووازیھ و بیوة او را در ازاي 
بانو الووازیھ را كھ دیناري نداشت یكي از نوكران سابق  .دولت جمھوري بدھكار بود مصادره كردند

، دولت فرانسھ محكومیت الووازیھ را بیجا دانست و دارایي او را بھ ١٧٩۵در . خانواده نگاھداري كرد
مجلس » آموزشگاه ھنرھا«، ١٧٩۵در اكتبر . زنده ماند ١٨٣۶بانو الووازیھ تا . بانو الووازیھ پس داد
بر گور الووازیھ سنگي نھادند كھ . اي در آن خواند یھ برپا داشت كھ الگرانژ مرثیھیادبودي براي الوواز

قرباني ستم و دوست گرانمایة ھنر، كھ ھنوز زنده است و با نبوغ خویش بشریت را «: برآن نوشتھ است
  خدمت 

V شناسي ـ ستاره  

  برداري از ابزارھاي علمي آغاز بھره.١

نستھ بودند رازھاي آسمان را روشن سازند؟ در میان جسارتھاي ریاضیات، فیزیك، و شیمي تا كجا توا
گیري حجم ستارگان، كشف علت تابش آنھا در شب، آشنایي با اجزاي سازندة  دانش، تالش آن براي اندازه

آنھا از میلیاردھا كیلومتر فاصلھ، و گنجاندن حركات آنھا در قالب منطق و قوانین مخلوق اندیشة بشر از 
اندازند و  آسمان و مغز آدمي قطبھایي ھستند كھ ما را بھ شگفتي مي. انگیزتر است تر و شگفت ھمھ جسورانھ

خواھد براي آسمان قانون  كنند؛ و بزرگترین شگفتي، مغزي است كھ مي انگیزة پژوھش را در ما بیدار مي
  .بسازد
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دھم بود كھ ابزارھا را وظیفة قرن ھج. دوربین اكنون اختراع شده، و اكتشافات بزرگي انجام گرفتھ بود
ھاي  ، آخرین یافتھ)بردلي و ھرشل(، كشفیات گذشتگان را گسترش دھد )گراھام، ھدلي، و دالند(تكمیل كند 

آمد نظام  دست مي ، و برمبناي نتایجي كھ بھ)آالمبر و كلرو/ د(كار برد  ریاضي را در مورد ستارگان بھ
   ).الپالس(اي براي پویش كیھاني پدید آورد  تازه

ساختھ شده بودند كھ بر دو محور حركت » تلسكوپھاي استوایي«. تلسكوپ كاملتر و بزرگتر شده بود
شناسان امكان  این دو محور بھ ستاره. كردند ـ یكي موازي با محور زمین، و دیگري عمود بر آن مي
نیوتن، با آگاھي بھ  .گیري دقیق، مدتھا ستارگان را در آسمان تعقیب كنند دادند، براي بررسي و اندازه مي

كار بردن  فریبد، از بھ شود و چشم را مي اینكھ نور ھنگام انكسار در عدسي بھ رنگھاي گوناگون تجزیھ مي
، با تركیب عدسیھایي »جنتلمن آماتور«، چسترمور ھال ١٧٣٣در . تلسكوپ انكساري خودداري كرده بود

ھال راھي را كھ براي رفع مشكل یافتھ . ان بردكھ داراي خواص انكساري مختلف بودند این مشكل را از می
بود اعالم نداشت، و جان دالند را ناگزیر ساخت رأسًا، و بدون آگاھي از كار او، تلسكوپي آكروماتیك 

» انجمن شاھي لندن» «مذاكرات فلسفي«در خالصة  ١٧۵٨دالند در . بسازد كھ فاقد كجنمایي رنگي باشد
  .از روي تلسكوپ خود پرده برداشت

، جورج گراھام، ساعتساز كویكر، بھ درخواست ادمند ھالھ، براي ثبت حركت ستارگان، ربع ١٧٢۵در 
ھا تقسیم  نصب كرد كھ محیط آن را بھ درجات و دقیقھ» رصدخانة گرینیچ«دایرة ساعت مانندي بر دیوار 

یك تلسكوپ،  ھمین ساعتساز براي ھالھ، جیمز بردلي، و پیرلومونیھ دستگاھي ساخت شامل. كرده بود
داد كھ حركات ستارگان را با دقت و  شناسان امكان مي این دستگاه بھ ستاره. نگار محور، ساعت، و زمان

، تامس گادفري، عضو محفل روشنفكران فرانكلین در فیالدلفي، براي ١٧٣٠در . صحت بیشتري ثبت كنند
ھاي متقابل، كھ در تلسكوپ  آینھدوستانش از ابزاري سخن گفتھ بود كھ بھ كمك بازتاب مضاعف نور در 

  گیرد؛ شود، زوایا و عرضھاي جغرافیایي را اندازه مي مشاھده مي

این ابزار . ھدلي ابزار مشابھي ساخت ، جان١٧٣٠در . چگونگي كار آن را اعالم نداشت ١٧٣۴ولي تا 
ششم  را برابر یكیاب  ، این زاویھ١٧۵٧در . ھشتم محیط دایره عبارت بود از یك قوس مدرج بھ اندازة یك

یا (افق و ھم خورشید   ھدلي بھ دیانوردان، كھ بھ یاري آن در آن واحد ھم» سكستان«. محیط دایره ساختند
این دستگاه . داد كھ زاویة دوشیئي متفاوت را بدقت تعیین كنند امكان مي. دیدند را در آسمان مي) اي ستاره

  .دریانوردي را عملي تقریبًا دقیق و مطمئن ساخت پس از آنكھ با كرونومتر دریایي ھریسن تركیب شد،

براي تعیین . دریانورد براي تعیین محل كشتي در دریا ناچار بود عرض و طول جغرافیایي محل را بداند
دید مشخص كند، و این  بایست وقت محلي را از روي ستارگاني كھ در افق مي طول جغرافیایي محل مي

مشكل اساسي ساختن ساعت یا كرونومتري بود . داد بسنجد را نشان مي دقت را با ساعتي كھ زمان گرینیچ
، دولت بریتانیا براي كسي كھ براي تعیین ١٧١۴در . كھ تغییر دما و حركات كشتي كار آن را مختل نكند

ھریسن،  جان. پوند جایزه تعیین كرد ٢٠‘٠٠٠درجھ اختالف راھي ارائھ دھد  طول جغرافیایي با نیم
وركشر، یك كرونومتر دریایي اختراع كرد و ساختن آن را بھ جورج گراھام سپرد ساعتساز اھل ی

این ابزار را  ١٧٣۵وي در . ؛ گراھام خواست تا براي ساختن این ابزار قبال مبلغي بھ او پردازند)١٧٢٨(
نر چھار ف. تكمیل كرد و در این كرونومتر، بھ جاي آونگ، دو رقاصك سنگین و بزرگ مقابل ھم نھاده بود

كردند؛ و چند میلة  كردند، اثر حركات كشتي را خنثي مي رقاصك، كھ در جھت مخالف یكدیگر حركت مي
شدند و بھ فنرھا مربوط بودند، اثر تغییرات دما  برنجي و فوالدي، كھ با گرما و سرما منبسط و منقبض مي

ین كرونومتر تا لیسبون بھ ھریسن را براي آزمایش ا» ھیئت تعیین طول جغرافیایي«. ساختند را خنثي مي
. ، با توجھ بھ نتیجة مطلوب این آزمایش، كرونومترھاي دیگري سفارش داد»ھیئت«. سفر دریایي فرستاد

چھارمین كرونومتر، كھ پھناي آن بیش از دوازده سانتیمتر نبود، در راه جزایر ھندغربي آزمایش شد 
كرد ـ ھشتاد ثانیھ در سي  بر روي زمین اشتباه مي در این سفر، كرونومتر پنج ثانیھ بیش از آنچھ). ١٧۵٩(

نیروي . پوندي دولت بریتانیا، پس از بگومگوھایي، بھ ھریسن داده شد ٢٠‘٠٠٠جایزة . روز ـ اشتباه نكرد
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) ١٧۶٣-١٧۵۶(دریایي بریتانیا بھ یاري این كرونومتر، و ابزارھاي دیگر، در اوج جنگ ھفتسالھ 
  .فرمانرواي دریاھا شد

  شناختي ة ستارهنظری -٢

شناسي براي آنان دانشي  انگلیسیان و فرانسویان در راه شناخت ستارگان ھمچشمي آغاز كرده بودند؛ ستاره
نبود، چرا كھ ھر دوي آنان در تالشھاي خویش براي تسلط بر دریاھا، مستعمرات، و » مجرد«ناآشنا و 

آنكھ  اویلر، و ایتالیا بھ یاري بوسكوویچ ـ بي آلمان و روسیھ بھ یاري. جستند بازارھاي جھان از آن یاري مي
  وري سیاسي و اقتصادي آن چشم  بھ بھره

  .باشند ـ بھ گسترش این شاخة دانش یاري كردند

آالمبر با بررسي ماه، تھیة جدول حركات، منازل، و اھلة آن در ارتباط با خورشید و /اویلر، كلرو، و د
یواھان توبیاس مایر در دانشگاه گوتینگن، با . را یاري كردند زمین، و اثرات آن بر جزرو مد دریانوردان

ھیئت تعیین طول «استفاده از یادداشتھاي اویلر، یك زیج قمري تنظیم كرد كھ وي را بھ اخذ پاداشي از 
براي كساني كھ دربارة جزر و مد » آكادمي علوم پاریس«، ١٧٣٨در . بریتانیا نایل ساخت» جغرافیایي

دانیل برنویي، اویلر، : این جایزه بھ این چھار نفر تعلق گرفت. اي تعیین كرد دھند جایزهاي ارائھ  فرضیھ
ھاي خویش را بر نظریة نیوتن استوار  ھمة آنان، جز فرد آخري، فرضیھ. كاوالیري.كالین مكالرین، و اي

ھمین . ندكشش ماه و خورشید، دانستھ بود ساختھ، و جزرو مد را معلول حركت وضعي زمین، بھ اضافھ 
آكادمي براي كساني نیز كھ سبب انحرافات واقعي یا موھوم سیارات را از مدارھاي بیضوي آنھا توجیھ 

  . بھ اویلر تعلق گرفت ١٧۵۶بھ كلرو، ودر  ١٧۴٧این جایزه در . كنند جوایزي تعیین كرد

یسوعي خود  شناسي براي فرقة رود جیرو جوزپھ بوسكوویچ با پیروزیھاي بسیارش در فیزیك و ستاره
زاده شده بود، در چھاردھسالگي در رم نوآموز شد ) دوبروونیك(وي، كھ در راگوزا . افتخاراتي كسب كرد

در . و از ھمان ھنگام با ھوش و نبوغ علمي خویش معلمانش را در كولگیوم رومانوم دچار شگفتي ساخت
. وشش اثر منتشر كرد پس، شصتاز آن . سالگي كرسي ریاضیات این آموزشگاه را بدو سپردند ونھ بیست

داران سھمي داشت، و براي نخستین بار در تاریخ علم براي تعیین مدار و خط  در تعیین مدار كلي دنبالھ
، دربارة ماده )١٧۴٨(پذیر  اش، دربارة مادة تجزیھ در رسالھ. استواي سیارات راھھاي ھندسي ارائھ داد

ھا یا میدانھایي از نیرو دانست كھ، بتناوب، مركز جذب و  اي عرضھ داشت و ماده را مركب از نقطھ نظریھ
این . ھاي اتمي معاصر بود آورد و پیشرو فرضیھ این نظریھ مونادھاي الیبنیتز را بھ یاد مي. باشند دفع مي

برداري كرد،  از ایاالت پاپي نقشھ. یسوعي ذوفنون در خالل بررسیھاي علمي از تالشھاي عملي باز نایستاد
ھایي كھ نزدیك بود لوكا را در خود فرو برند سد بست، براي خشكانیدن ماندابھاي پونتین طرحي  ھبر دریاچ

بھ درخواست وي، پاپ . در میالن شركت جست» بررا رصدخانة«تھیھ كرد، و در تھیة طرح تأسیس 
دند، ھاي كوپرنیك را، كھ پاپھاي پیشین صادر كرده بو فرمان طرد نظریھ ١٧۵٧بندیكتوس چھاردھم در 

- ١٧۶١در . وي را بھ عضویت خود پذیرفتند» انجمن شاھي لندن«و » آكادمي علوم پاریس«. لغو كرد
در . ، بھ فرانسھ، انگلستان، لھستان، و تركیة عثماني سفر كرد و با گرمي و احترام پذیرفتھ شد١٧۶٢
بوسكوویچ در . ، لویي پانزدھم سرپرستي بخش نورشناخت نیروي دریایي فرانسھ را بدو سپرد١٧٧٢
  وي چند كتاب . سالگي، در میالن درگذشت ، در ھفتادوشش١٧٨٧بھ ایتالیا بازگشت و در  ١٧٨٣

عموي او، جیمز پاوند، رئیس . شناس انگلیسي نیمة اول قرن ھجدھم است جیمز بردلي ھوشمندترین ستاره
اشت؛ در ھمین اي خصوصي د شناس آماتوري بود كھ رصدخانھ آموزشگاه وانستد، در اسكس، ستاره

بردلي پس . شناسي و زیبایي آسمانھا جیمز بردلي جوان را شیفتة خود ساختند رصدخانھ بود كھ علم ستاره
از اخذ دانشنامة فوق لیسانس از آكسفرد، بھ وانستد شتافت، آسمانھا و ستارگان را بررسي كرد، نتیجة 

سالگي بھ عضویت این انجمن  وشش ستنھاد، و در بی» انجمن شاھي لندن«بررسیھاي خود را در دسترس 
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، ١٧۴٢شناس، در  پس از مرگ ھالھ، ستاره. شناسي آكسفرد شد سھ سال بعد استاد ستاره). ١٧١٨(رسید 
  .این مقام را حفظ كرد) ١٧۶٢(شناس شاھي در گرینیچ را ازآن خود ساخت و تا پایان  بردلي عنوان ستاره

كھ درصدد برآمد اختالف منظر یك ستاره را در طول سال، نخستین اقدام علمي بااھمیت بردلي این بود 
ھرگاه كوپرنیك راست . اي فرضي در مركز خورشید، دریابد اي بر روي زمین و ثانیًا از نقطھ اوال از نقطھ

یك  بایست وجود داشتھ باشد؛ ھیچ گردد، چنین اختالفي مي گفتھ باشد كھ زمین در مداري بھ گرد خورشید مي
رابرت ھوك . شد رسید، نظریة كوپرنیك نیز تأیید مي ت نشده بود؛ اگر این مسئلھ بھ اثبات مياز این دو ثاب
، بدون اخذ نتیجھ، كوشیده بود این اختالف منظر را دربارة ستارة گاما از صورت ١۶۶٩ماجراجو در 

كیو ازسر  بررسي وي را در ١٧٢۵شناس متفنن پولدار، در  سمیوئل مالینوكس، ستاره. فلكي تنین دریابد
. بررسیھاي آنان درستي فرضیة كوپرنیك را اندكي بھ اثبات رساند. بردلي در اینجا بدو پیوست. گرفت

بردلي پس از آن بھ وانستد بازگشت، از جورج گراھام خواست براي او تلسكوپي بسازد كھ بھ یاري آن 
پس از سیزده ماه . النھار بنگرد بتواند، بھ جاي یك ستاره، دویست ستاره را ھنگام عبور از روي خط نصف

شود، و  بررسي و محاسبھ، بردلي دریافت كھ مسیر ستارگان در طول سال بھ شمال و جنوب منحرف مي
صدھا ) ١٧٢٩( آگاھي از كجنمایي نور . این انحراف را معلول گردش زمین بھ گرد خورشید دانست

بود، از میان برد و معلوم ساخت كھ محل شناسان را، كھ آن زمان آنان را سردرگم ساختھ  مشكل ستاره
چون این مسئلھ برپایة حركت . شود و محاسبھ شدة ستارگان جز محلي است كھ بھ چشم دیده مي» واقعي«

شناسي  تأثیر این اكتشاف بر ستاره. دور خورشید استوار بود، با نظرات كوپرنیك موافقت داشت زمین بھ
شناس ـ تاریخنویس فرانسوي، بردلي را با كپلر، و حتي با  چندان واضح بود كھ ژوزف دالمبر، ستاره

  . ابرخس، برابر دانست

. بردلي از آن پس بھ دومین بررسي بااھمیت خویش پرداخت و درصدد برآمد رقص محور زمین را دریابد
بردلي دریافتھ بود ستارگاني كھ حركات ظاھري آنان بھ گردش زمین بھ گرد خورشید و گردش ماه بھ گرد 

از این روي، بھ . گردند شوند، پس از یك سال، دقیقًا بھ جایي كھ در گذشتھ بودند برنمي زمین نسبت داده مي
  خاطر او خطور كرد كھ این اختالف 

- ١٧٢٨(وي مدت نوزده سال . آیند، باشد گردش ماه بھ دور زمین و گردش زمین بھ دور خورشید پدید مي
سرانجام دریافت كھ ستارگان پس از نوزده سال بھ ھمان جاي این دگرگونیھا را بررسي كرد و ) ١٧۴٧

نتیجھ گرفت كھ رقص محور زمین معلول گردش ماه بھ گرد زمین و اثر آن در مناطق . اند پیشین بازگشتھ
) ١٧۴٨(» انجمن شاھي لندن«گزارش اكتشاف بردلي در خالصھ مذاكرات . استوایي است

  .دارد شكیبایي نیز چون جنگ قھرماناني بھ جھان عرضھ مي. انگیزترین خبر علمي سال تلقي شد ھیجان

سال مقاومت،  ١٧٠شناس شاھي بود، انگلستان بھ عمل سختي تن داد، و، پس از  ھنگامي كھ بردلي ستاره
پارلمنت بریتانیا رأي داد . خواند» اصالح شده«تقویم گرگوري را پذیرفت؛ اما از سر لجاجت آن را تقویم 

سپتامبر شناختھ  ١۴سپتامبر،  ٣حذف گردد، » سبك جدید«از  ١٧۵٢روز سپتامبر  كھ یازده) ١٧۵٠(
این دگرگوني در بازرگاني و اعیاد . مارس، اول ژانویھ باشد ٢۵شود، و آغاز سال رسمي، بھ جاي 

دگرگوني تقویم بسیاري از مردم را ناخشنود ساخت و برآن داشت . آورد كلیسایي آشوب و اختالل پدید مي
  .ـ ولي سرانجام دانش بر دفترداري و االھیات چیره گشت» !یازده روز ما را بھ ما بازگردانید«: ویندكھ بگ

  ھرشل -٣

پس از آنكھ ویلیام ھرشل با كشف اورانوس این سیاره را بھ مجموعة سیارات منظومة شمسي افزود و 
پدرش نوازندة سپاه ھانوور  .رسیدشناسي در انگلستان بھ اوج كمال  نوازندگي را كنار گذاشت، علم ستاره

در ھانوور زاده شد و فردریك ویلھلم نام گرفت، مانند پدر نوازندگي پیشھ  ١٧٣٨بود؛ ویلیام ھرشل، كھ در 
تسالھ شركت جست؛ ولي وضع سالمتي وي ساخت و ھمراه سپاھیان ھانوور در نخستین پیكار جنگ ھف
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با اینھمھ، وي نزدیك ھشتادوچھار سال . (چندان حساس بود كھ بھ خدمت وي در سپاه ھانوور پایان دادند
در باث، . ، وي را بھ انگلستان فرستادند تا كامیابي خود را در جھان موسیقي بجوید١٧۵٧در ). زنده ماند

كرد، نخست نوازندة اوبوا، سپس رھبر اركستر، و  با لندن ھمچشمي مياش  كھ در آن ھنگام با مردم آراستھ
اي  داد، و گاھي ھفتھ ساخت، آموزش موسیقي مي آھنگ مي. سرانجام ارگنواز نمازخانة اوكتاگون شد

اندیشة خویش را از حساب . آموخت شبھا حساب دیفرانسیل و انتگرال مي. آموخت وپنج درس مي سي
برادرش، یاكوب، و در . شناسي معطوف داشت ھ نورشناخت، و سرانجام بھ ستارهدیفرانسیل و انتگرال ب

  .خواھرش، كارولین، را از آلمان بھ انگلستان آورد ١٧٧٢

   

  

  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. ویلیام ھرشل: لمیوئل فرانسیس آبت

شناختي وي را نیز یادداشت  یھاي ستارهداد، بررس كارولین در ھمان ھنگام كھ خانة برادر را سروسامان مي
  . شناس گشت سرانجام او نیز ستاره. كرد مي

اي از آسمانھا بود؛ بھ یاري برادرش، تلسكوپي ساخت؛ عدسیھاي آن را  ھرشل در آرزوي كشیدن نقشھ
نگام كارولین براي او ھ. بار شانزده ساعت از كار بازنایستاد دست خویش تراشید و صیقل داد؛ و حتي یك بھ

این . كرد و با خواندن آثار سروانتس، فیلدینگ، و سترن وي را سرگرم مي. ساخت كار خوراك فراھم مي
، كھ ١٧٧۴در . نخستین تلسكوپ از چند تلسكوپي بود كھ بھ دست ھرشل، یا زیر نظر او، ساختھ شدند

نھا قسمتي از وقت خود ھرشل ھنوز نوازنده بود و ت. سالھ بود، نخستین بار بھ آسمان چشم دوخت وشش سي
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 ١۴در دومین سفر كیھاني خود، . چھاربار سراسر آسمان را بررسي كرد. سپرد شناسي مي را بھ ستاره
  : ، بھ اكتشافي دورانساز نایل آمد كھ خود وي اھمیت آن را بسیار ناچیز گرفت١٧٨١مارس 

اي برخوردم  ارند، بھ ستارهھنگام بررسي ستارگان كوچكي كھ در كنار نیمي از صورت فلكي جوزا جاي د
چون نمود غیرعادي این ستاره مرا دچار شگفتي ساختھ . نمود كھ آشكارا بزرگتر از ستارگان دیگر مي

االعنھ و جوزا سنجیدم؛ و چون آن را بزرگتر از ھر دوي  بود، آن را با جوزا و ستارة كوچك بین ممسك
  . دار است اي دنبالھ آنھا یافتم، پنداشتم كھ ستاره

اي است كھ  بررسیھاي دقیقتر بعدي نشان دادند كھ سیاره. دار نبود اي دنبالھ ولي آنچھ ھرشل یافتھ بود ستاره
گردد و قطر مدار آن نوزده برابر قطر مدار زمین، و نزدیك  دور خورشید مي در مداري تقریبًا مستدیر بھ

ة شمسي بود كھ وجودش در اسناد دوبرابر قطر مدار زحل است؛ این سیارة جدید نخستین سیارة منظوم
داد، جھانیان را بھ  كشف این سیاره، كھ منظومة شمسي را دوبرابر وسعت مي. ثبت رسید شناختي بھ ستاره

وي را بھ عضویت خود پذیرفت و بھ اخذ نشان كوپیلي مفتخر » انجمن شاھي لندن«. ستایش ھرشل واداشت
ھرشل این . شناس دربار شود را كنار نھد و ستارهساخت؛ جورج سوم وي را برآن داشت كھ نوازندگي 

. شناسان، چندي بعد، آن را اورانوس نام دادند خواند؛ ستاره) ستارة جورجھا(سیاره را گئورگیوم سیدوس 
بدین ترتیب، آن را از شاھان ھانوور گرفتند و برآن، مانند ھمة ھمراھانش، نام خدایان عصر شرك را 

  .نھادند

مستمري . ا خواھرش در شھر كوچك و زیباي سالو، میان لندن و وینزر مسكن گزید، ویلیام ب١٧٨١در 
خرید كافي نبود؛ از این روي،  پوند براي مخارج او، خواھرش، و ابزارھایي كھ مي ٢٠٠ساالنة نسبتًا اندك 

 براي خود تلسكوپھایي، حتي بزرگتر از آنچھ. با ساختن و فروختن تلسكوپ این مبلغ را افزایش داد
 ١٢٠متر ساخت كھ قطر آن  ١٢، تلسكوپ بزرگي بھ طول ١٧٨۵ساخت؛ تا اینكھ، در  فروخت، مي مي

  ھایش را بارھا نقل  برني، دختر موسیقیدان تاریخنویسي كھ گفتھ فني. سانتیمتر بود

شش و یعني با كالسھ رساند، زیرا فني در این ھنگام سي. ] بامداد امروز، پدرم مرا بھ نزد دكتر ھرشل برد
دعوت آقاي ھرشل، با تلسكوپ  بھ… . غوش باز ما را پذیرفت العاده با آ این مرد بزرگ و فوق.[ سالھ بود

آنكھ ناراحتم كند، مرا راست برپاداشت؛ چنان بود كھ  و این سیاحت، بي! او بھ سیاحت در آسمانھا پرداختم
  . گویي من پر درآورده، و دامن بادكردة فنردار پوشیده بودم

نیز، ششمین و  ١٧٨٩، ھرشل دو قمر اورانوس را یافت و آنھا را اوبرون و تیتانیا نام داد؛ در ١٧٨٧در 
. ، با بیوة پولداري زناشویي كرد و از تنگدستي رھایي یافت١٧٨٨در . ھفتمین قمر زحل را یافت

حص و نظارة ھرشل معموال در شبھایي بھ تف. بررسیھاي علمي خود را باشور و حرارت پیشین دنبال كرد
تلسكوپ خود را بر بامي بھ . ساخت پرداخت كھ روشنایي ماه تماشاي ستارگان را دشوار نمي آسمان مي

گاھي در كار خود چندان سرسختي . پرداخت بلندي پانزده متر نھاده بود و در ھواي آزاد بھ رصد كردن مي
برد از سرما  بام مي با خود بھ پشتداد كھ مركبي كھ كارولین براي یادداشت بررسیھاي برادرش  نشان مي

  .زد یخ مي

ھاي سحابي، با نظمي  ھرشل كھ تالشھاي شارل مسیھ و نیكوالدو الكاي را، براي كشف سحابیھا و خوشھ
ستارة  ٨۴٨سحابي و خوشة سحابي و  ٢۵٠٠كرد فھرستي از  بیشتر و تلسكوپھایي بزرگتر دنبال مي

ستارة دوتایي،  ٨۴٨از این ). ١٨٠٢-١٧٨٢(تسلیم كرد » نانجمن شاھي لند«دوتایي فراھم ساخت و بھ 
وي خاطرنشان ساخت كھ دو مؤلفة ھر ستارة دوتایي تحت تأثیر . ستاره را خود وي كشف كرده بود ٢٢٧

كنند ـ و این خود  گیرند، و در حول مركز ثقل دستگاه خود دوران مي نیروي گرانشي یكدیگر قرار مي
ھرشل بھ یاري تلسكوپھاي نیرومند . ورد عمل متقابل میان ستارگان بودتأییدي بر فرضیة نیوتن در م

اي از ستارگان بسیارند كھ  نمایند، خوشھ اي واحد مي اي از ستارگان، كھ چون ستاره دریافتھ بود كھ پاره
بھ یاري تلسكوپھاي نیرومند، معلوم شد كھ كھكشان نیز، بھ جاي یك تودة . فواصلشان تا زمین متفاوت است
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آسماني كھ تلسكوپ بھ انسان شناسانید فضایي . پھناور درخشان، مركب از اجرام نوراني بسیار است
ھرشل، مانند . بارند پھناور با ستارگان بیشمار بود ـ مانند قطرات آب كھ در روز باراني از آسمان فرومي

رگاني را دیده بود كھ چشم غیرمسلح انسان تنھا ستا. گالیلھ، آسمان شناختھ شده را بسیار گسترش داد
نزدیكترین ستارگان بھ ششمین سیارة شناختھ شدة منظومة شمسي بودند؛ در صورتي كھ تلسكوپھاي ھرشل 

پاسكال، كھ از . بار ضعیفتر از روشنترین ستارگان بود ١٣۴٢ستارگاني را مكشوف ساختند كھ نورشان 
برد،  ون ھرشل بھ پھناي واقعي آسمان پي ميلرزید، اگر چ آسمان بر خود مي» بیكران«اندیشیدن بھ پھناي 

اي از آنھا، بھ گفتة وي،  سوي ستارگاني گسترده شده بود كھ پاره كرد؟ آسمان ھرشل در آن چھ مي
بسیاري از این ستارگان . از زمین فاصلھ داشتند» كیلومتر ١٨‘٩٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠«

  خورشید ما در این كیھان . گردیدند ميدور آنھا  خورشیدھایي بودند با سیاراتي كھ بھ

رصدھاي گذشتھ . ترین پیشنھادھاي ھرشل در مورد حركت منظومة شمسي ما در فضا بود یكي از برجستھ
ھرشل بھ . شوند اي از ستارگان در زماني معین از یگدیگر دور، یا بھ ھم نزدیك مي نشان داده بودند كھ پاره

ایش مسافت ممكن است معلول تغییر فاصلة منظومة شمسي ما از آن این اندیشھ رفت كھ این كاھش یا افز
وي از . كند ستارگان باشد ـ ھمچنان كھ فاصلة چراغھاي دوسوي خیابان با دوري و نزدیكي ما تغییر مي

اي در صورت فلكي جاثي علي ركبتیھ در  سوي ستاره بررسیھاي خویش نتیجھ گرفت كھ منظومة شمسي بھ
انتشار داد؛  ١٧٨٣این فرضیھ را ھرشل در . شود حركت از ستارگان معیني دور ميحركت است و با این 

شناسان انگلیسي و فرانسوي  گروھھاي ستاره. چند ماه بعد، پیر پروو نیز فرضیة مشابھي عرضھ داشت
  . كردند و، صمیمانھ، با یكدیگر توافق و سازگاري داشتند رقیب، مشتاقانھ، با یكدیگر ھمچشمي مي

پیرمردي بزرگ، ساده، و «معاصران ھرشل، در زماني كھ وي ھشتادودوسال داشت، او را  یكي از
سادگي، مھرباني، و نكتھ گوییھایش، و ھمچنین آمادگي وي براي بیان «: خوانده، و گفتھ است» مھربان
صي در ھمة كارھایش كارولین، با سرسپردگي و اخال» .ھاي بلندش دربارة جھان، بسیار دلفریبند اندیشھ

كارولین، گذشتھ از ثبت بررسیھاي برادر و محاسبات . كرد ھمانند زنان زیباي رمانھا، با وي ھمكاري مي
پس از مرگ ویلیام . دار را كشف كرد پیچیدة مربوط بھ آنھا، خود سھ سحابي و ھشت ستارة دنبالھ

 ١٨٢٨در . دنبال كرددر اینجا، بررسیھاي خویش را . ، وي بھ نزد خویشانش در ھانوور بازگشت)١٨٢٢(
، در ١٨۴٨او در . از شاه پروس نشان طال گرفت ١٨۴۶، و در »شناسي انجمن ستاره«از 

  .سالگي، درگذشت نودوھشت

  شناسان فرانسوي برخي از ستاره -۴

گرد آمده بودند، ) پایان یافت ١۶٧١ساختمان آن در (» رصدخانة پاریس«دور  شناساني كھ بھ در میان ستاره
جواني . شناساني بودند كھ در طول عمر چھار نسل از خاندان كاسیني برخاستند دارتر ستارهاز ھمھ نام

سرپرست این رصدخانھ بود، پس از مرگ، جاي خود را بھ  ١٧١٢تا  ١۶٧١دومنیكو كاسیني، كھ از 
، فرزندش، سزار فرانسوا كاسیني دو توري، و پس از )١٧۵۶(پس از مرگ ژاك . فرزندش، ژاك، سپرد

، در ١٨۴۵ژاك دومینیك در . دومینیك، بھ سرپرستي رصدخانھ رسیدند ، فرزندش، ژاك)١٧٨۴(او مرگ 
این خاندان ارزش آن را دارد كھ نامش ھمراه خاندان . سالگي، بھ نام كنت دو كاسیني، درگذشت نودوھفت

  . برنویي و باخ ذكر شود

ندانش را بھ دور خود گرد آورد خویشتن اي نداشت، ولي چون پدري كھ فرز آالمبر خانواده/ ژان لورون د
شناسي، نظریة نیوتن را  كار بردن دانش ریاضي خود در علم ستاره با بھ. را با علوم محصور ساخت

بھ گفتة الپالس، . دربارة تقدیم اعتدالین، و فرضیة بردلي را دربارة رقص محوري زمین قانوني ساخت
  ایي آنالیزاخذ این نتایج در زمان نیوتن خارج از توان«
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یك سال و نیم پس از انتشار كتابي كھ بردلي از اكتشاف . آالمبر شد/ و افتخار آن بھرة د… . و مكانیك بود
را انتشار )[ ١٧۴٩(پژوھشھایي پیرامون تقدیم اعتدالین ] آالمبر رسالة خود / خود در آن سخن گفتھ بود، د

راي ھمان اھمیتي است كھ كتاب بردلي در تاریخ این رسالھ در تاریخ مكانیك و دینامیك آسماني دا. داد
  » .شناسي دارد ستاره

یك از ما شده است؟  ولي این سعادت بھرة كدام. آالمبر بھ اندازة رقیبانش كامیاب نشد/ زاست كھ د چھ اندوه
كلرو در دھسالگي با حساب . گرفت آالمبر با شور و حرارت بسیار از آثار آلكسي كلرو خرده مي/ د

در ھجدھسالگي با . تسلیم كرد» آكادمي علوم«تیك آشنا بود، در دوازدھسالگي نخستین گفتارش را بھ بینھای
). ١٧۴١(رسید » آكادمي علوم پاریس«نشر كتابي كھ ھندسھ را در آن بسط داده بود بھ عضویت دایمي 

آالمبر شده / ھرة دب ١٧۴١آالمبر جوانتر بود، بھ ھمان افتخاراتي رسید كھ در / سال از د ھنگامي كھ شش
گیري طول جغرافیایي زمین ھمراه موپرتویي بھ الپالند  كلرو از دانشمنداني بود كھ براي اندازه. بودند
وي پس از بازگشت از الپالندر، گفتارھایي دربارة جبر، ھندسھ، مخروطات، و حساب ). ١٧٣۶(رفتند 

چاپ رساند  ، نظریة شكل زمین را بھ١٧۴٣ر د. تسلیم كرد» آكادمي علوم پاریس«دیفرانسیل و انتگرال بھ 
گیرد بسیار دقیقتر از نیوتن و  كھ در آن شكلي را كھ جسم گردان بر اثر گرانش طبیعي اجزایش بھ خود مي

مادام دوشاتلھ را . دلبستگي كلرو بھ نیوتن وي را بھ مادام دوشاتلھ نزدیك ساخت. مكالرین حساب كرده بود
تن یاري كرد، و مانند ولتر نظر دانشمندان فرانسھ را از گردشارھاي در ترجمة اصول ریاضیات نیو

  .دكارت بھ گرانش نیوتن معطوف كرد

اي كھ در آن فاصلھ ماه از  آالمبر براي یافتن لحظھ/ ، اویلر، كلرو، و د١٧۴٩تا  ١٧۴۶در فاصلة سالھاي 
اویلر و كلرو از . رسي پرداختندرسد جداگانھ، و بدون آگاھي از كار یكدیگر، بھ بر زمین بھ اوج خود مي

اي  جایزه. آالمبر در محاسبات خویش بیش از آنان دقت كرده بود/ د. این بررسي تقریبًا نتایج یكساني گرفتند
كلرو . كنندة زیج حركات ماه تعیین كرده بود نصیب كلرو شد براي تھیھ» پطرزبورگ آكادمي علوم سن«كھ 

از آن پس، وي از . شرح داده بود) ١٧۵٢(ه در نظریة ماه نتیجة بررسیھاي خویش را در این بار
ریاضیاتش براي تعیین انحراف مدار زمین در نتیجھ تأثیر زھره و ماه استفاده كرد و از بررسي خود نتیجھ 

صدم جرم زمین است؛ امروز جرمھاي زھره و ماه را  ١.۴٩صدم و جرم ماه  ۶۶.٧گرفت كھ جرم زھره 
  . دانند دم جرم زمین ميص ١.٨٢و  ٨١.۵بھ ترتیب 

شدن آن را   داري بودند كھ ھالھ نزدیك راه بازگشت ستارة دنبالھ شناسان اروپا چشم بھ ستاره ١٧۵٧در 
كلرو براي آنكھ محاسبات آنان را تسھیل كند تأثیر گرانش زحل و مشتري را در . پیشگویي كرده بود

تیجھ رسید كھ تأثیر گرانش زحل و مشتري را در دار بررسي كرد، و بھ این ن انحراف مدار ستارة دنبالھ
دار بررسي كرد، و بھ این نتیجھ رسید كھ تأثیر گرانش این دو سیاره، و عوامل  انحراف مدار ستارة دنبالھ
  روز بھ تعویق  ۶١٨دار را بھ جوار منظومة شمسي  دیگر، رسیدن ستارة دنبالھ

ستارة . نقطة مسیر خود از خورشید خواھد رسید بھ نزدیكترین ١٧۵٩آوریل  ١٣دار در  ستارة دنبالھ
ودو روز زودتر از آنچھ كلرو پیشبیني كرده بود، از نزدیكي خورشید  ، سي١٧۵٩مارس  ١٢دار در  دنبالھ

 .بودپیشبیني كلرو، حتي با وجود این اشتباه، پیروزیي براي دانش، و شكستي براي موھومپرستي . گذشت
. شرح داده است) ١٧۶٠(داران  داران در نظریة حركت دنبالھ كلرو نتیجة بررسیھاي خود را دربارة دنبالھ

، در ١٧۶۵شناس، بھ یاري دانش و شخصیت دلفریب خویش، بھ سالونھا راه جست و در  این ستاره
یك از دانشمندان فرانسوي روزگار وي بیش از او شایان احترام و شھرت  یچھ«. ودوسالگي، درگذشت پنجاه

  » .نبوده است

شناسان بسیار دیگري نیز بودند كھ تاریخ باید از آنان یاد كند، و پرداختن بھ ھمة آنان كتاب ما را از  ستاره
و تاج خورشید را یكي از آنان ژوزف دلیل است كھ كلف . كند ھدفش، كھ شرح تاریخ تمدن است، دور مي

را بنیاد نھاد؛ یكي دیگر نیكوال دو الكاي است كھ از طرف » پطرزبورگ رصدخانة سن«بررسي كرد و 
بھ دماغة امیدنیك رفت، ده سال از عمرش را براي تھیة نقشة آسمانھاي جنوبي در » آكادمي علوم پاریس«
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سالگي درگذشت؛ یكي دیگر از  ونھ ، و سرانجام از پركاري در چھل)١٧۶٠-١٧۵٠(آنجا سپري ساخت 
سالگي ھمراه موپرتویي بھ الپالند  ویك شناسان فرانسوي این روزگار پیر لومونیھ است كھ در بیست ستاره
پنجاه سال از عمرش را بھ بررسي ماه و تحلیل حركات مشتري و زحل پرداخت، و مدتھا پیش از . رفت

ژوزف دو . صد كردن و ثبت حركات آن پرداختآنكھ ھرشل كشف كند كھ اورانوس یك سیاره است، بھ ر
وشش سال در  خود از ھمة علوم زمان بحث كرده است، چھل) ١٧۶۴(» شناسي كتاب ستاره«الالند، كھ در 

سالھ بھ بزرگترین خدمتگزاران  كولژ دو فرانس این كتاب را تدریس كرد، و جایزة الالند را، كھ ھنوز ھمھ
نھاد ژان باتیست دالمبر، كھ مدار اورانوس را یافت، در این كالج جانشین شود، بنیان  شناسي داده مي ستاره

- ١٨١٧(شناسي شش جلدي بھ شرح جامع الالند افزود  الالند شد و با كوشش فراوان یك تاریخ ستاره
١٨٢٧.(  

  الپالس -۵

شد، و در ، پیر سیمون الپالس، خوانده )١٧۴٩(پس از تولد از پدر و مادري از طبقة متوسط نورماندي 
در آموزشگاه با نوشتن گفتارھاي دیني شھرت یافت، ولي . بزرگي ماركي پیر سیمون دو الپالس گشت

آالمبر / اي بھ نزد د در ھجدھسالگي، وي را با سفارش نامھ. پابرجاترین ملحد فرانسة روزگار ناپلئون شد
داشت و بھ ستایشھایي كھ در آنھا  مي ھا بسیار دریافت آالمبر، كھ از این سفارشنامھ/د. در پاریس فرستادند

الپالس مصمم گفتاري دربارة . داد، وي را بھ نزد خود نپذیرفت شد اھمیت نمي از حامل سفارشنامھ مي
آقا، دیدید كھ من بھ «: آالمبر بدو پاسخ داد/این بار، د. آالمبر فرستاد/اصول كلي مكانیك نوشت و بھ نزد د

  معرفینامھ چندان توجھ
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  )١٩٣٧سیمون و شوستر : نیویورك. (پیرسیمون الپالس: ندره نژونژاك آ

اید؛ ھمین برایم بس  شما نیازي بھ معرفینامھ ندارید؛ شما با این گفتار خویشتن را بھتر شناسانده. نكردم
» آموزشگاه نظامي«آالمبر، در /بزودي الپالس را، بھ یاري د» .توانید بھ یاري من پشتگرم باشید است؛ مي

آالمبر نوشت دلبستگي خویش را بھ /اي كھ چندي بعد بھ د الپالس در نامھ. دریس ریاضیات گماشتندبھ ت
  :ریاضیات چنین توجیھ كرد

بھترین . بھ جاي نامجویي بیھوده، بھ انگیزة ذوق و دلبستگي خویش، بھ آموزش ریاضیات پرداختم
پا  ن را ھمراه دشواریھایي كھ از پیشسرگرمي من آن است كھ كارھاي مخترعان را بررسي كنم و نبوغ آنا

توانم بر این  پرسم چگونھ مي كنم و از خود مي جاي آنان فرض مي خویشتن را بھ. اند بھ یاد آورم برداشتھ
شود،  كنم، خودخواھي من آزرده مي گرچھ ھنگامي كھ خود را بھ جاي آنان فرض مي. دشواریھا چیره شوم

ھرگاه نیكبختي آنچنان بھ من روي آورد كھ اثري بر . دھد پاداش مي ولي شادي شركت در كامیابي آنان مرا
  . آثار آنان بیفزایم، كامیابي خویش را مرھون تالشھاي آنان خواھم دانست

آرزوي الپالس بسیار گستاخانھ بود، زیرا كھ او . خورد چشم مي در این فروتني، اندكي غرور و خودبیني بھ
ھاي آسماني، كیھان را با یك  گرانش نیوتن در مورد ھمة اجرام و پدیدهكار بردن نظریة  خواست با بھ مي

نیوتن كیھان را در وضعي خطرناك نھاده، و گفتھ بود جھان دستخوش بینظمیھایي . نظام ریاضي تفسیر كند
نظمي رھایي  نھد و جھان را از این بي است كھ ھرگاه بھ اوج شدت خود رسند، خداوند پا درمیان مي

براي بسیاري از دانشمندان، و در آن میان اویلر، دشوار بود كھ جھان را دستگاھي مكانیكي . بخشد مي
  .الپالس درصدد برآمد مكانیكي بودن آن را ثابت كند. بدانند
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اي از  نوشت، استدالل كرده بود كھ دگرگونیھاي فواصل مختلف ھر سیاره ١٧٧٣در گفتاري كھ در 
ریاضي است؛ و از این روي این دگرگونیھا متناوب و مكانیكي ھستند؛ بھ خورشید تابع قوانین تقریبًا دقیق 

از آن . وچھار سالگي بھ عضویت خود پذیرفت وي را در بیست» آكادمي علوم پاریس«خاطر ھمین گفتار، 
پس، الپالس با عزمي راسخ، كھ از ویژگیھاي مردان بزرگ است، تمام عمر كوشید تا گردش جھان را در 

  » .ھاي طبیعت نتایج ریاضي معدودي قوانین تغییرناپذیرند ھمة پدیده«: نوشت. ضي بگنجاندمعادالت ریا

چاپ رسیدند، ولي نوشتن آنھا را او سالھا قبل از انقالب آغاز  آثار اصلي الپالس پس از انقالب فرانسھ بھ
اوست كھ براي  اي غیرفني بر نظرات ، مقدمھ)١٧٩۶(یكي از این آثار، بیان منظومة جھان . كرده بود

الپالس در این مقدمھ، كھ بھ سبكي روان و شیوا نوشتھ شده، كوشیده است تا . باشد فھم مي ھمگان قابل
دربارة مبداء منظومة شمسي ) آن را عرضھ داشتھ بود ١٧۵۵كھ كانت نیز در (فرضیة معروف خویش را 

ي در آغاز تودة عظیمي از مادة ماحصل فرضیة او چنین است كھ منظومة شمس. بھ زباني ساده بیان كند
بتدریح كھ از حرارت این . كرده است بوده، كھ بكندي دوران مي[ سحابي] العاده گرمي  رقیق ابر مانند فوق

شدن حجم، بر سرعت دوران آن  توده، بر اثر تششع، كاستھ شده، توده انقباض پیدا كرده، و، در نتیجة كم
  .افزوده شده است

ھایي از این توده جدا شده، و، بدین ترتیب، یك تودة مركزي و  مركز تدریجًا حلقھ بر اثر نیروي گریز از
. اند وجود آمده كرد، بھ ھایي داراي حركت دوراني، كھ كوچكترین آنھا از سایرین سریعتر دوران مي حلقھ

از سیارات نیز  ھمین ترتیب اند؛ و بھ درآمده) سیارات(صورت كراتي  ھا نیز بتدریج متراكم شده، بھ این حلقھ
چرخند؛ او در  پنداشت كھ سیارات و اقمار در یك جھت، و در یك سطح، مي الپالس مي. اند اقماري پدید آمده

الپالس » فرضیة سحابي«امروزه . دانست كھ اقمار اورانوس در جھتي مخالف درگردشند آن زمان نمي
داند عمومًا مورد  تارگان را یك سحابي ميمنزلة تبیین منظومة شمسي مردود است؛ ولي آنجا كھ مبداء س بھ

پسندش ابراز داشت و آن را زیاد  چندان علمي و عامھ الپالس این فرضیھ را در كتاب نھ. باشد قبول مي
با آن یقین و اطمیناني كھ … این حدسیات راجع بھ تشكیل ستارگان و منظومة شمسي را«. جدي نگرفت

  » .كنم ميملھم از مشاھده یا محاسبھ است، مطرح ن

شناسي روزگارش را در كتاب  ھاي خود ـ و تقریبًا ھمة دانش ستاره الپالس مشاھدات، معادالت، و نظریھ
باتیست فوریھ این كتاب را  ژان. ، خالصھ كرده است)١٨٢۵-١٧٩٩(پنج جلدي خود، بھ نام مكانیك سماوي 

از نگارش كتاب با این عبارت  الپالس قصد و نیت خویش را. شناسي جدید خوانده است المجسطي ستاره
خواھم، باتوجھ بھ ھجده عضو شناختھ شدة منظومة شمسي، و موقعیت،  مي«: كند بسیار ساده روشن مي

محاسبات … یاري  حركت، و تأثیر نیروي گرانشي متقابل آنھا در زمان معین، موقعیت و حركتشان را بھ
بھ این » .تشخیص با واقعیت سازگار است ریاضي در زمانھاي دیگر مشخص سازم و ثابت كنم كھ این

بایست آشفتگیھاي ناشي از تأثیر متقابل اجرام منظومة شمسي را بررسي و مشخص، و  منظور، الپالس مي
او معتقد بود كھ ھمة این آشفتگیھا را . ھمة آنھا را براساس نظمي ادواري و پیشگویي شدني تعبیر كند

الپالس در كوشش خود براي اثبات پایداري و خودبسندگي  .توان با ریاضیات گرانش تعیین كرد مي
منظومة شمسي، و تمام جھان، دیدگاھي كامال مكانیكي اتخاذ كرد و فلسفة دترمینیستي را بھ زباني كالسیك 

  : بیان داشت

وضع فعلي جھان را باید نتیجھ و معلول وضع سابق آن، و علت و سببي براي آیندة آن درنظر بگیریم، اگر 
اي معین، تمام نیروھایي را كھ طبیعت تحت تأثیر آنھا قرار دارد  العاده باھوشي، در لحظھ ود فوقموج

بشناسد، و وضع نسبي موجوداتي را كھ تشكیل دھندة آنند بداند ـ موجودي چنان ھوشمند و بافراست كھ 
مدرسیھا دربارة خدا با تصور ] بتواند كلیة این معلومات و اطالعات را مورد تجزیھ و تحلیل قرار دھد 

، در این صورت خواھد توانست حركات بزرگترین اجرام عالم و كوچكترین اتمھاي آن را با .[ مقایسھ شود
ماند، و  بدیھي است براي چنین موجودي نقطة مبھم و تاریكي باقي نمي. فورمولي واحد بیان و توجیھ كند

ذھن بشر، با پیشرفت و تكاملي كھ در . ندگرد گذشتھ و آیندة جھان ھر دو در برابر نظرش مجسم مي
. رود شمار مي العاده باھوش بھ عمل آورده، نمونھ و مثال ناچیزي از آن موجود فوق شناسي بھ ستاره
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عمل آمدند، آدمي را قادر  پژوھشھایي كھ در مكانیك، ھندسھ، و ھمچنین موضوع گرانش عمومي بھ
اینھمھ كوششھایي كھ . تھ و آیندة مجموعة جھان را ادراك كنداند كھ، با ھمان بیان تحلیلي، نظم گذش ساختھ

  در راه یافتن

سوي آن موجود بسیار ھوشمند، كھ در باال از آن سخن  آیند ذھني بشري را بھ عمل مي حقایق و واقعیتھا بھ
  . اي بینھایت عظیم خواھد داشت دھد؛ ولي ھمواره با آن فاصلھ میان آوردیم، سوق مي بھ

بار ھم نامي از خدا بھ میان  ن ناپلئون از الپالس پرسید چرا در سراسر مكانیك سماوي یكگویند كھ چو
آمد كھ الپالس در  ولي لحظاتي ھم پیش مي» .نیازي بھ این فرضیھ نداشتم«: نیامده است، دانشمند پاسخ داد

مة آثار آینده در این ـ كھ شالودة تقریبًا ھ) ١٨١٢(در نظریة تحلیلي احتماالت . گرایید آن بھ فروتني مي
  : زمینھ است ـ علم را از یقین محروم كرد

توانیم  توان گفت كھ تقریبًا ھمة دانش ما مشكوك و نامطمئن است؛ و در موارد معدودي كھ مي با قطعیت مي
از دانش خود مطمئن باشیم ـ حتي در ریاضیات ـ قیاس و استنتاج، كھ اساسیترین راھھاي كشف حقیقتند، 

   .حتماالتندا مبتني بر

درآورد، در شناختي روزگار خویش را بھ فورمول  الپالس، گذشتھ از آنكھ آخرین دانش و فرضیات ستاره
ھاي فیزیك معادلھ ساختھ است؛  او تقریبًا براي ھمة رشتھ. ھاي دیگر نیز بھ دانش خدمت كرده است زمینھ

در تعیین شدت انرژي، یا سرعت حركت، در ھر نقطھ از میدان ) »معادالت الپالس«(این معادالت 
بھ فرورفتگي قطبین زمین نسبت از روي انحرافات محوري ماه، كھ . آیند كار مي خطوط نیروھا، بسیار بھ

اي تحلیلي عرضھ داشت؛ از روي  شوند، ابعاد زمین را حساب كرد؛ دربارة جزر و مد نظریھ داده مي
داران راه كاملتري یافت؛ و رابطة  عوارض جزر و مد جرم ماه را حساب كرد؛ براي تعیین مدار دنبالھ

ژان (او دربارة ماه، شاگردش، یوھان كارل براساس كشفیات . عددي حركات اقمار مشتري را كشف كرد
و . یك زیج از حركات ماه تنظیم كرد كھ از زیجھاي پیشین كاملتر است ١٨١٢بوركھارت، در ) شارل

  :سرانجام، الپالس از علم بھ فلسفھ از معرفت بھ خردمندي ـ روي آورد و با فصاحت بوفون چنین نوشت

ھایش، زیباترین جلوة روان آدمي و اصیلترین مظھر ھوش و  شناسي، با علو موضوع و كمال نظریھ ستاره
اش ساختھ بودند، مدتھاي مدید خود را مركز  آدمي، كھ خودخواھي و خطاي حواس فریفتھ. خرد اوست

از . پنداشت؛ اما ھراسي كھ ستارگان در دلش افكندند خودبیني بیھودة وي را كیفر داد گردش ستارگان مي
ر منظومة شمسي، كھ با ھمة پھنایش خود ذرة ناچیزي در فضاست، بر آن پس، آدمي خویشتن را د

شناسي با آشكار ساختن ناچیزي پایگاھي كھ آدمي ستارگان را از آن  ستاره. اي تقریبًا ناپیدا یافت سیاره
بگذار آدمي ثمرات این علم اصیل را، كھ ھر موجود . گیرد، بزرگي وي را نمایان ساخت اندازه مي

شناسي بھ دریانوردي و جغرافیا  ستاره. آورد، بھ دقت حفظ كند و افزون سازد ھ وجد ميھوشمندي را ب
ھاي طبیعي را از دل انسان  خدمت بسیار كرده است، ولي گرانبھاترین ثمرة آن این است كھ ترس از پدیده

  زدوده، رابطة ما را با طبیعت بر شالودة صحیح

ھرگاه اخگر دانش خاموش شود، این ترس . ایي بخشیده استاستوار ساختھ، و ما را از ترس و گمراھي رھ
  . و گمراھي بار دیگر گریبانگیر ما خواھد گشت

براي الپالس سازگاري با تشنجات سیاسي فرانسھ آسانتر از آن بود كھ دانش ریاضي خود را با آشفتگیھا و 
ماندن پیش از مردن  فت كھ زندهچون انقالب فرانسھ فرارسید، الپالس دریا. بینظمیھاي ستارگان تطبیق دھد

دولت فرانسھ او را با الگرانژ براي تولید شوره، جھت باروتسازي، و محاسبة مسیر گلولة . ارزش دارد
الپالس سپس در كمیسیوني عضویت یافت كھ نظام متري را براي اوزان و مقیاسھا . توپ استخدام كرد

عمل آورد، و او را  راي خدمت در توپخانھ امتحان بھاز بوناپارت شانزدھسالھ ب ١٧٨۵الپالس در . برگزید
، ژنرال بوناپارت وي را ھمراه خود بھ مصر برد تا از طریق اھرام ستارگان را ١٧٩٨در . قبول كرد
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الپالس «وي را بھ وزارت كشور برگزید؛ ولي با توجھ بھ اینكھ » كنسول اول«، ١٧٩٩در . بررسي كند
و روحیة بسیار محدودي را با خود بھ دستگاه دولتي آورده … است بین  در ھمة كارھا دقیق و باریك

بونوپارت براي دلجویي از الپالس وي را بھ نمایندگي مجلس سناي تازه . ، بھ خدمت وي پایان داد»است
اي نجیب و چشماني  نژون در این زمان تصویر وي را با چھره ژاك آندره. رساند و عنوان كنت بھ او داد

است؛ گویي الپالس این حقیقت را دریافتھ بود كھ مرگ بر ھمة مقامات و كامیابیھاي انسان متحیر كشیده 
در . گشاید، و دانش كورسویي است در اقیانوس شب شناسي از میان تاریكي راه مي زند، ستاره پوزخند مي

یم اندك است، و دان آنچھ مي«: این بود) ١٨٢٧(آخرین سخن او . بستر مرگ ھمة بیھودگیھا او را ترك گفتند
  » .دانیم بسیار آنچھ نمي

VI ـ دربارة زمین  

كرد؛  ھواشناسي جو زمین را بررسي مي: كردند چھار شاخة دانش اكنون وضع زمین را بررسي مي
كرد؛ زمینشناسي  سنجي اندازه، شكل، و جرم مخصوص، و انحناھاي روي آن را مطالعھ مي زمین

ا روشن سازد؛ و جغرافیا از خشكیھا و دریاھاي آن نقشھ كوشید تركیب، عمق، و تاریخ زمین ر مي
  .داشت برمي

  ھواشناسي-١

از دماسنج براي سنجش دما، از : جست سنج، از چھار آلت دیگر یاري مي ھواشناسي، گذشتھ از باران
سنج براي  بارومتر براي سنجش فشار آتموسفر، از بادسنج براي تعیین جھت وزش باد، و از رطوبت

  .ت ھواسنجش رطوب

، یا قبل از آن، دماسنجي را كھ گالیلھ در ١٧٢١گابریل دانیل فارنھایت، ابزارساز آلماني مقیم آمستردام، در 
وي در دماسنج، بھ جاي آب، جیوه ریخت و آن را از روي نقطة انجماد آب . ساختھ بود تكمیل كرد ١۶٠٣

قواعد ساختن و « ١٧٣٠رنھ دو رئومور در . بندي كرد درجھ) ٩٨.۶ْ(و حرارت بدن انسان ) ٣٢ْ(
وي نقطة انجماد آب را صفر و نقطة غلیان . تسلیم كرد» آكادمي علوم پاریس«را بھ » بندي دماسنج درجھ

بندي كرد تا درجات را در باال و پایین رفتن مایع دماسنجي كھ  آب را ھشتاد درجھ گرفت و لولھ را درجھ
 ١٧۴٢آندرس سلسیوس، اھل اوپساال، در حدود . ت سازدوي از الكل استفاده كرده بود متناظر با این تغییرا

با ریختن جیوه در لولة دماسنج و تقسیم فاصلھ نقطة انجماد و نقطة غلیان آب بھ صددرجھ دماسنج رئومور 
در روزگار . دماسنج را بھ شكل كنوني درآورد ١٧٧٢آندره دلوك، اھل ژنو، بود كھ در  ژان. را تكمیل كرد

زبان از دماسنج فارنھایت، و ملتھاي دیگر جھان از دماسنج سانتیگراد ما ملتھاي انگلیسي 
FACE="Courier New [ " صد بخشيFACE="Courier New ] "كنند استفاده مي .  

ولي عواملي چون كیفیت جیوه، قطر لولھ، و گرماي ھوا . اختراع كرده بود ١۶۴٣بارومتر را توریچلي در 
- ١٧١٧(پژوھشھاي بسیاري، كھ در آزمایشھا و محاسبات دلوك . بودنداین وسیلھ را نامطمئن ساختھ 

صورت كنوني  اي را بھ بھ اوج خود رسیدند، سرانجام این نقصھا را از میان برد و بارومتر جیوه) ١٨١٧
  .درآورد

پیر اوئھ، اسقف دانشمند آورانش، بھ ھنگام مرگش . بادسنجھاي ناقص متعددي در قرن ھفدھم ساختھ شدند
توانست  ، طرح بادسنجي را باقي نھاد كھ با راندن باد بھ درون لولھ و باال بردن ستون جیوه مي١٧٢١در 

جان سمیتن، با ). ١٧٧۵(جیمزلیند، پزشك اسكاتلندي، بادسنج وي را تكمیل كرد . شدت باد را تعیین كند
سنج قرن  ن رطوبتبھتری). ١٧۵٠حد (گیري سرعت باد را امكانپذیر ساخت  اختراع دستگاھي، اندازه

سنج با استفاده از خاصیت  این رطوبت). ١٧٨٣(ھجدھم را اوراس دو سوسور، ذوفنون ژنوي، ساخت 
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ویلیام كالن، با استفاده از خاصیت سردكنندة . سر انسان در رطوبت ساختھ شده بود انبساط و انقباض موي
  .سنج دیگري ساخت مایعات ھنگام بخار شدن، رطوبت

ابزارھاي دیگري چون سوزن مغناطیسي، دانشمندان توانستند وضع ھوا را بررسي كنند و  با این ابزار، و
آكادمي علوم «. نخستین گام در این راه ثبت دگرگونیھاي ھوا بود. نظمي آن را مشخص سازند نظم و بي

لھاي یك پزشك اھل برسالو در فاصلة سا. ، آغاز بھ ثبت دگرگونیھاي ھوا كرده بود١۶٨٨، پس از »پاریس
رسیدند یادداشت  روزه از وضع ھواي سرزمینھاي مختلف آلمان مي گزارشھایي را كھ ھمھ ١٧٢٧تا  ١٧١٧

گزارش وضع ھواي بریتانیا، بر اروپا، ھند، و  ١٧٢۴نیز در » انجمن شاھي لندن«. كرد مي
 ١٧٨٠سال مقایسة وضع ھواي سرزمینھاي گوناگون و رابطة آن، كھ از . كرد شمالي را ثبت مي امریكاي

ھمر در مانھایم و با حمایت كارل تئودور، برگزینندة پاالتینا، آغاز شده بود، در خالل .جي.دست جي بھ
  ). ١٧٩٢(جنگھاي انقالب فرانسھ متوقف ماند 

  ادمند. داشت ھاي جویي بود كھ اندیشة دانشمندان را بھ خود معطوف مي شفق شمالي از پدیده

بدقت بررسي كرد و پدیدة مغناطیسي  ١٧١۶مارس  ١٧و  ١۶ر روزھاي را د» روشنایي شمالي«ھالھ این 
، یورتر و محققان اسكاندیناوي دیگر دریافتند كھ ھنگام پدیدار شدن شفق شمالي ١٧۴١در . زمین دانست

متوجھ شد كھ نوار شفق شمالي با  ١٧٩٣جان دالتن شیمیدان در . شود نما دگرگون مي جھت عقربة قطب
قرن . النھار مغناطیسي است ازي است، و رأس زاویھ یا نقطة تالقي آنھا متوجھ نصفنما مو عقربة قطب
شمالي را اكنون تخلیة بار الكتریكي  شفق. برد سان بھ ماھیت الكتریكي این پدیدة جوي پي ھجدھم بدین

  .سازد دانند كھ خورشید پراكنده مي آتموسفر زمین در نتیجة یونیزاسیون ناشي از ذراتي مي

كریستیان فون ولف، آغاز » مباني ھواشناسي«، با نشر ١٧٠٩نشریات ھواشناسي قرن ھجدھم در  تصنیف
اي از ابزارھاي جدید اشاره  این كتاب معلومات روزگار خود را از ھواشناسي گرد آورده، و بھ پاره. شد

آكادمي «یزة جا ١٧۴٧، كھ در »ھایي پیرامون علت كلي بادھا اندیشھ«آالمبر در كتابش، /د. كرده بود
ترین  برجستھ. بدان تعلق گرفت، كوشیده بود حركت بادھا را تابع فورمول و قاعدة ریاضي سازد» برلین

است كھ لویي كوت، كشیش اھل » رسالھ در ھواشناسي«اثر ھواشناختي این روزگار كتاب پرحجم 
شرح ابزارھایي  كوت نتیجة بررسیھاي خویش و بررسیھاي دیگران، و. نوشت ١٧٧۴مونمورانسي، در 

برداري از  را كھ تا روزگار او ساختھ شده بودند، را در این كتاب گرد آورده، و كوشیده است براي بھره
دادن و زمان رسیدن محصوالت گوناگون، ھنگام  آنھا در كشاورزي راھھاي علمي ارائھ دھد؛ وي وقت گل

كوت باد را مھمترین عامل . رده استسرایي بلبالن را تعیین ك آمدن و رفتن پرستوھا، و زمان نغمھ
ژان دلوك در . دگرگوني ھوا دانستھ، و براي پیشبیني وضع ھوا فورمولھاي آزمایشي داده است

را دربارة ) ١۶٨۶(و ھالھ ) ١۶۴٨(آزمایشھاي پاسكال ) ١٧٧٢(» پژوھشھایي دربارة دگرگوني آتموسفر«
در دماي : بطة آن دو را چنین تعریف كرده استارتباط میان ارتفاع و فشار آتموسفر توسعھ داده، و را

اختالف ارتفاعات محلھایي را كھ بارومتر [ در بارومتر] معین، اختالف میان لوگاریتمھاي ارتفاعات جیوه 
شدن سطح معیني براي بارومترش، توانست ارتفاع  دلوك، با قایل. كند در آنھا قرار داد بدقت تعیین مي

اوراس دو . متر باالتر از سطح دریا تعیین كرد ۴٣٧٢ند؛ ارتفاع مون بالن را مناطقي از جھان را تعیین ك
  .متر تعیین كرد ۴٧٨۵، بلندي آن را )١٧٨٧(سوسور، پس از صعود بھ قلة مون بالن با بارومتر 

  سنجي زمین -٢

سنجي براي تعیین وضع و شكل نقاط مختلف روي زمین ناچار بود نخست شكل زمین را مشخص  زمین
، دانشمندان دریافتھ بودند كھ زمین كروي نیست و نبوده، بلكھ حجمي بیضوي است كھ دو ١٧٠٠از . سازد

شناسان  ستاره. دانست نیوتن در قطب زمین را مستوي مي. انتھایش اندكي فرو رفتھ، و مستوي شده است
دو ھیئت » اریسآكادمي علوم پ«. خاندان كاسیني عقیده داشتند كھ زمین در منطقة استوایي مستوي است
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یكي از این ھیئتھا بھ سرپرستي شارل دو ال . المللي ساخت علمي را مأمور رسیدگي بھ این مسئلة بین
  گیري یك درجة عرض نجومي بر  ، براي اندازه١٧٣۵كوندامین، پیر بوگر، و لویي گودن در 

رفت، اعضاي ھیئت فاصلة میان یك درجة عرض نجومي و عرض ) اكوادور كنوني(، بھ پرو استوانزدیك 
، ١٧٣۶در . كیلومتر تعیین كرد ١١٠, ۵گذشت را  النھاري كھ از محل رصد كردن آنھا مي بعدي بر نصف

ومي بر قوسي از گیري یك درجة عرض نج ھیئت دیگري بھ سرپرستي موپرتویي و كلرو، براي اندازه
این ھیئت طول یك . المقدور نزدیك بھ مدار شمالگان باشد بھ الپالند فرستاده شد النھاري كھ حتي نصف

دادند  بررسیھاي این دو ھیئت نشان مي. كیلومتر تعیین كرد ١١١,  ٨درجة عرض نجومي را در این منطقھ 
ول یك درجة عرض نجومي در نزدیكي ط. كند استوایي روبھ قطب حركت مي كھ وقتي انسان از منطقة 

سرانجام » آكادمي علوم پاریس«. یابد، و این افزایش را معلول مستوي بودن قطب دانستند قطب افزایش مي
ھایي كھ این دو ھیئت گرفتھ بودند آخراالمر اساس تعیین سلسلھ آحاد  اندازه. نظریة نیوتن را درست شناخت

  . جومي در نقاط مختلف جھان شدنظام متري و پایة تعیین زمان دقیق ن

پیر بوگر انحرافي را كھ ھیئت اعزامي بھ پرو در امتداد خط شاقولي دیده بود معلول نیروي كشش كوه 
گیري این انحراف، وي جرم مخصوص كوه را تعیین كرد و براساس آن  با اندازه. چیمبورازو دانست

شناس دربار جورج سوم، با كشیدن خط  رهنویل مسكالین، ستا. كوشید جرم مخصوص زمین را حسب كند
شاقولي در دو سوي یك كوه گرانیتي در اسكاتلند بررسي وي را دنبال كرد و دریافت كھ ھر دو خط 

از این آزمایش، نتیجھ گرفت كھ جرم . اند اي بھ سوي كوه متمایل شده شاقولي در حدود دوازده ثانیة زاویھ
اي از زمین است نسبت بھ  بر نیروي گرانش نقطھمخصوص زمین نسبت بھ جرم مخصوص كوه برا

چارلز ھاتن براساس محاسبة او جرم . اي اختالف داشتھ باشد ثانیة زاویھ ١٢اي دیگر كھ با آن  نقطھ
این رقم را، كھ نیوتن نیز یك قرن پیش . برابر جرم مخصوص آب تخمین زد ۴.۵مخصوص زمین را 

  .ننددا تعیین كرده بود، اكنون عمومًا درست مي

  زمینشناسي -٣

تابوھاي دیني بشر را از بررسي منشأ، طول عمر، ساختمان زمین، پوستھ و مواد درون آن، آتشفشانھا، 
دانستند كھ طوفان  فسیلھا را ھنوز بقایاي جانوران دریایي مي. ھا، و فسیلھاي آن باز داشتھ بودند لرزه زمین

اش، پیرامون آثار دریایي كھ  در رسالھ ١٧٢١یسنیري در آنتونیو وال. جھانگیر نوح بر روي زمین نھاده بود
تواند این ھمھ اثر از جانوران دریایي در سراسر جھان  اند، نوشت كھ طوفان زودگذري نمي بر كوھھا مانده

  آنتون مورو نیز در كتابش، دربارة آثار پوستي و . برجاي نھد

زمین را نخست آب پوشانده بود؛ . اند هفسیلھا را فوران آتشفشانھاي دریایي بر روي زمین پراكند
  .اند ھا و كوھھا را از زمین زیر دریا پدید آورده آتشفشانھاي زیردریایي قاره

، با نام تلیامد، یا گفتگوي یك ١٧۴٨، دستنویسي یافت شد كھ در )١٧٣٨(از بنوا دو مایھ، پس از مرگ 
ھاي خود را از زبان حكیمي  با آنكھ نویسنده اندیشھ. چاپ رسید حكیم ھندي با یك مبلغ دیني فرانسوي، بھ

است، كھ نام » دو مایھ«ي، ھمان ، حكیم ھند»تلیامد«ھندي نقل كرده بود، ولي خوانندگان كتاب دریافتند كھ 
در . پا كند یافت، ممكن بود كھ كتابش طوفاني بھ اگر مرگ بموقع وي را درنمي .برگردانیدهخود را 

شاني، بلكھ خشك شدن تدریجي دریایي برجاي ھاي آتشف سرزمین موھوم تلیامد، كوھھا و فسیلھا را نھ گدازه
نھاده است كھ روزي سراسر جھان را فراگرفتھ بود؛ ھمة گیاھان و جانوران زمیني از جانداران مشابھ 

مردان و زنان نیز از مردان دریایي و پریان دریایي، كھ چون وزغ دم خود را ازدست . اند دریایي پدید آمده
سرانجام، . یر آب دریا سطح دریاھا را در ھر ھزار سال یك متر فرو برده استتبخ. اند اند، پدید آمده داده

دھد كھ اقیانوسھا خشك خواھند شد، آتش از زیر زمین برخواھد خاست، و ھمة  بنوا دو مایھ ھشدار مي
  .جانداران را نابود خواھد كرد
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مبشر خود را ـ كھ ھر دو كتاب یك سال پس از انتشار تلیامد، ژرژلویي دو بوفون یكي از دو كتاب نافذ و 
. دانش جواني را كھ ھنوز دست و پایش بستھ در نظریات غیرقابل بررسي بود بسط دادند ـ منتشر ساخت

. سالگي نوشت را در ھفتادویك) ١٧٧٨(ودوسالگي، و ادوار طبیعت  را در چھل) ١٧۴٩(وي نظریة زمین 
اي جھان را ھستي  سد كھ خداوند در ازل با ضربھنوی كند و مي بوفون بااحتیاط دكارتي آغاز بھ سخن مي

وي، دو قرن پیش از . كند بخشیده است؛ از آن پس، ھمة رویدادھاي كیھاني را با عوامل طبیعي تبیین مي
دار نیرومندي، از  نویسد كھ سیارات از قطعاتي كھ، بر اثر كشش ستارة دنبالھ آخرین نظریة كیھانزایي، مي

ھا روزي چون خورشید اجرامي گدازان و  از این روي، ھمة سیاره. اند دید آمدهخورشید جدا شده بودند پ
بوفون ھفت . اندك گرما و درخشندگي خود را در فضاي سرد از دست دادند ولي اندك. درخشان بودند

داند و آنھا را  ي را كھ در داستان خلقت سفر پیدایش آمده است ھفت دورة مختلف پیدایش جھان مي»روز«
  :شمارد برميچنین 

   ).سال ٣٠٠٠(زمین بر اثر گردش بھ دور خود شكل كروي پیدا كرد، و سطح آن بھ سردي گرایید .١
  ). سال ٣٢‘٠٠٠(زمین جرمي صلب شد .٢
بخارھاي گرد زمین آب شدند و اقیانوسي پدید آوردند كھ سراسر روي زمین را فراگرفت .٣

   ).سال٢۵‘٠٠٠(
ح زمین، ھنگام فرونشستن، گیاھان را بر روي زمین، آب این اقیانوس با خزیدن در شكافھاي سط.۴

   ).سال ١٠‘٠٠٠(و فسیلھا را در بلندیھاي گوناگون زمین قرار داد 

  ).سال ۵٠٠٠(جانوران زمیني پیدا شدند  -۵

آب اقیانوس جھانگیر، ھنگام فرونشستن، نیمكرة غربي را از نیمكرة شرقي، گروئنلند را از اروپا، و  -۶
  ).سال ۵٠٠٠(اند  اسپانیا جدا ساخت و جزایري برجاي نھاد كھ ظاھرًا از اقیانوس برخاستھ نیوفندلند را از

  ).سال ۵٠٠٠(پیدایش انسان  -٧

او . گذرد سال از آغاز پیدایش جھان مي ٨۵‘٠٠٠گیرد كھ  بوفون پس از برشمردن این ھفت دوره نتیجھ مي
زنند، درشگفت  سال تخمین مي ۴‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠از تخیل زمینشناسان كنوني، كھ تنھا عمر زمین را 

  . ماند مي

. م دیرینشناسي را بنیان نھادھاي رشد جانداران، عل بوفون، با بررسي فسیلھا براي تعیین مراحل و دوره
  : انداز و سبك او ھستند نخستین سطرھاي ادوار طبیعت نمودار چشم

ھاي انقالبھاي بشري و زمان دقیق رویداد در تاریخ  گونھ كھ در تاریخ مدني براي تعیین دوره ھمان
ان كنیم و بھ كشف رمز خطوط عھد باست اجتماعي، عناوین، مسكوكات، و نشانھا را بررسي مي

پردازیم، در تاریخ طبیعي نیز براي شناخت ادوار تاریخي ناگزیریم بایگانیھاي جھان را جستجو كنیم،  مي
آثار موجود را از بطن زمین بیرون كشیم، بقایاي آنھا را گرد آوریم، و ھمة شواھدي را كھ بھ تغییرات 

. بیعت برگردیم در كنار ھم قرار دھیمھاي گوناگون ط سازند بھ دوره كنند و ما را قادر مي فیزیكي اشاره مي
. این یگانھ راه تعیین چند نقطھ در فراخناي عظیم مكان، و نھادن چند شاخص در جادة ابدي زمان است

دید ما كم . ھایي در مسیر آن ننھند گذشتھ چون مسیري است كھ ھرگاه تاریخ و وقایعنگاري چراغ و نشانھ
  . رود شود، و یا بكلي از میان مي مي

  : ر سالھاي پیري، كھ بھ دیرینشناسي پرداختھ بود، چنین نوشتد
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دھد بھ دقت بررسي  این آثار دلفریب و بقایاي گرانبھاي طبیعت دیرین را، كھ سالخوردگي من اجازه نمي
در این كتاب، كھ مضامین آن ھمگي مبتني بر . گذارم كنم و نتایج متصور بگیرم، با اندوه بسیار باقي مي

  . پس از من، دیگران آنھا را بررسي خواھند كرد. گویم د، از این نتایج فرضي سخني نميحقایق مسلمن

بوفون براي نوشتن آن از تمامي ھنر نویسندگي . ترین آثار قرن ھجدھم است ادوار طبیعت از برجستھ
خیل نیروي ت. خویش یاري جستھ، و، اگر بررسي كنیم، بخشھایي از آن را ھفده بار بازنویسي كرده است

ھزار سالة مخلوق  پندارد، ھنگام بازگفتن تاریخ شصت كار گرفتھ است كھ خواننده مي خویش را چنان بھ
: اد كرده استگریم از این كتاب چنین ی .استوھم و اندیشة خویش، رویدادھاي آن را در پیش چشم داشتھ 

: ؛ و كوویھ دربارة آن گفتھ است»یكي از بھترین اشعاري است كھ فلسفھ جرئت كرده است الھام بخشد«
  ترین اثر بوفون است، برجستھ«

  » .كھ بھ سبكي براستي ممتاز نوشتھ شده

یع كوشیدند نقشة توز در ھمان ھنگام كھ بوفون سرگرم نوشتن این كتاب بود، پژوھشگران متواضعتري مي
تحسین ) ١٧۴۶(ژان گتار، با نوشتن شرح و نقشة كانیشناسي . مواد معدني پوستة زمین را ترسیم كنند

شناختي را آغاز كرد، آتشفشانھاي  ھنگامي كھ نخستین كوشش زمین. را برانگیخت» آكادمي علوم پاریس«
ھاي  جمد، و چشمھھاي من او تھنشستھاي پیرامون آتشفشانھا را گدازه«خاموش فرانسھ را كشف كرد؛ 

میچل را بھ نوشتن گفتاري  لرزة لیسبون جان زمین. گرم را آخرین مراحل این فعالیتھاي آتشفشاني خواند آب
لرزه معلول برخورد ناگھاني  نویسد كھ زمین واداشت؛ مي) ١٧۶٠(ھا  لرزه ھاي زمین دربارة علل و پدیده

آید، كھ مقداري از آن از دھانة آتشفشان  پدید ميآتش زیرزمیني با آب است؛ بخار زیادي از این برخورد 
میچل دریافتھ بود كھ از روي . لرزاند اي نیابد، پوستة زمین را مي جھد؛ ولي ھرگاه چنین روزنھ بیرون مي

بینیم كھ زمینشناسي در روزگار كودكي خود  سان، مي بدین. برد توان بھ كانون آن پي لرزه مي امواج زمین
  .ا پدید آوردشناسي ر دانش لرزه

ھاي پوستة  چگونگي پیدایش، توالي، و تركیب چینھ. شناسي نیز خیلي زود بھ دانش تخصصي تبدیل شد چینھ
ھا بھ روي بشر  معادن زغالسنگ راه را براي بررسي این چینھ. زمین انسان را دچار شگفتي ساختھ بودند

ر معادن زغالسنگ مندیپ، در ھایي كھ د شرح دقیق چینھ«گزارش  ١٧١٩گشودند؛ جان ستریچي در 
، گئورگ كریستیان ١٧۶٢در . ارائھ كرد» انجمن شاھي لندن«را بھ » شر، مشاھده شده است سامرست

زمین » سازند«مرحلة  فوكسل نخستین نقشة مفصل زمینشناختي جھان را منتشر ساخت، كھ در آن نھ
  .مینشناسي خوانده بوداي را نمودار یكي از ادوار ز تورینگتن را شرح داده، و ھر چینھ

ھاي گوناگون عرضھ  نظر نداشتند و نظریھ ھاي زمین اتفاق دانشمندان دربارة چگونگي سازندھاي چینھ
فرایبرگ تدریس كرده » آكادمي معدن«در ) ١٨١٧- ١٧٧۵(ودوسال  ورنر، كھ چھل  كردند، آبراھام مي

ھا،  اي كھ عامل پیدایش قاره ـ نظریھ ساختھ بود» نظریة نپتوني«بود، كرسي استادان خود را مسند عام 
دانست كھ ھنگام خشكیدن و فرونشستن ـ گاه  ھاي زمین را اقیانوس جھانگیري مي كوھھا، سنگھا، و چینھ

  . آسا ـ آنان را برجاي نھاده است آھستھ، و گاه سیل

در ادنبورگ  ١٧٢۶وي، كھ در . جیمز ھاتن براي توجیھ دگرگونیھاي زمین عامل آتش را نیز بر آب افزود
زاده شده بود، بھ جرگة ھیوم، جان ھوم، لرد كیمز، ادم سمیث، رابرتسن، ھاچسن، مسكالین، مكالرین، 

اندیشة . دادند اسكاتلند را تشكیل مي» جنبش روشنگري«جان پلیفید، و جوزف بلك پیوست ـ كھ ھستة 
بھ این اندیشھ رفت كھ چندین خویش را از پزشكي بھ شیمي، و از شیمي بھ زمینشناسي معطوف ساخت، و 

گفت كھ . اند براي تعیین عمر كرة خاكي ضروري است ھزارسالي كھ عالمان االھي تجویز كرده برابر شش
  افشانند، و ھزاران جویبار مواد  ھا مي سایند و در جلگھ اندك مي باد و باران كوھھا را اندك
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بھ پیكرة خاك چنگ بیندازند و با خشم آنرا بخراشند،  ریزند؛ و ھر گاه این فرایند دوام یابد و اقیانوسھا مي
اندك از  ھاي زمین شناختي اندك تقریبًا ھمة سازنده. ھاي جھان را درخود فروخواھند برد سرانجام ھمة قاره

است، یا در  رفتھ خورده و ساییده شده اند؛ چنانكھ در كشتزاري كھ رفتھ ھمین عملكردھاي طبیعي پدید آمده
شوید  سري صبورانھ بستر خود را مي ھ خشكي چنگ انداختھ است و یا در ھررودي كھ باخیرهدریایي كھ ب

شناسیم، نباید بھ حساب آورد، و ھیچ دگرگونیي را  ھیچ نیروي غیرطبیعي و ھیچ عاملي را، جز آنچھ مي
  » .العاده نسبت داد نباید بھ رویدادھاي خارق

اند؟ ھاتن بھ  ھاي جھان چگونھ پایدار مانده است، قاره اشتھولي اگر این فرسایش ھزاران ھزار سال دوام د
اند در آنجا انباشتھ  اي كھ از روي زمین بھ قعر اقیانوسھا فرو ریختھ مواد فرسوده: دھد  این پرسش پاسخ مي

یابند، بر میزانشان  گردند، گسترش مي گدازند، سفت و سخت مي شوند، مي شوند، فشرده و داغ مي مي
آتشفشانھا از . كشند ھا سر از آب بیرون مي ود، و سرانجام در شكل جزایر، كوھھا، و قارهش افزوده مي

انقباض و انبساطي گسترده كھ  - تاریخ زمینشناسي فرایند دیرپایي است. دھند گرماي درون زمین خبر مي
ھاي خویش  اندیشھ چون ھاتن. آورند ھاي جدید بر مي ریزند و از دریاھا قاره ھا را بھ دریا مي ھمواره قاره

، كھ از نام پلوتون »نظریة پلوتوني«را بر حرارت زیرزمیني استوار ساختھ بود، آیندگان نظریة او را 
  .خداي باستاني جھان زیرین گرفتھ شده است، خواندند) ھادس(

، »نظریھ نپتوني« ھاتن از ترس معتقدان بھ درستي مفاھیم لفظي كتاب مقدس، و از ترس مخالفت پیروان
كرد  كھ رابرت جیمسن استاد فلسفة طبیعي دانشگاه ادنبورگ از مدافعان سرسخت آن بود، جرئت نمي

از این روي، نظریة خود را باچند تن از دوستانش در میان نھاد؛ سپس، . ھاي خود را منتشر سازد اندیشھ
، كھ انجمني »نبورگانجمن شاھي اد« دوگفتاري را كھ دربارة این نظریھ نوشتھ بود بھ درخواست آنان در

گرفتند؛ ولي  منقدان با ادب و مالیمت از نظریة وي خرده مي ١٧٩٣تا ). ١٧٨۵( نوبنیاد بود، قرائت كرد
ھاي وي را بھ باد حملھ گرفت، ھاتن، براي پاسخگویي بھ این  در این سال یك كانیشناس اھل دوبلن اندیشھ

دو سال بعد، . زمینشناسي است، منتشر ساخترا، كھ از آثار كالسیك ) ١٧٩۵(كانیشناس، نظریة زمین
ھاي ھاتن را دربارة  ، اندیشھ)١٨٠٢( جان پلیفر در كتابش، اثبات نظریة ھاتن. ھاتن در گذشت

دگرگونیھاي شگرف ناشي از فراگردھاي تدریجي، بھ علوم دیگر بسط داد و اروپا را براي كاربرد آن 
  .ساخت ن آمادهدرمورد اصل انواع و نسل آدمي، بھ وسیلة داروی

  جغرافیا -۴

آشنایي روزافزون مردم اروپا با گوناگوني نژادھا، سازمانھا، . اما روي زمین دلكشتر از اعماق آن است
  ھاي مردم جھان درگسترش مرزھاي اندیشة نو عامل  اخالق، و اعتقادنامھ

ت؛ پژوھشھایي كھ انجام اي ادامھ یاف ھا با كنجكاوي و سودجویي بیسابقھ پویش ناشناختھ. نیرومندي بود
گرفتند نھ بھ خاطر علم، بلكھ براي یافتن مواد خام، طال، نقره، سنگھاي بھادار، خوراك بازارھا،  مي

حتي . برداري از دریاھا براي تسھیل دریانوردي در زمان صلح و جنگ بود مستعمرات، و بھ منظور نقشھ
نان از جزایر دریاي جنوب و نشاكردن  بھ منظور آوردن درخت) ١٧٨٩(» باونتي«سفر كشتي شورشي 

فرانسویان، ھلندیان، و انگلیسیان، كھ دریافتھ بودند ھنگام فرمانروایي بر . آن در جزایر ھندغربي بود
  . جھان فرارسیده است، بیش از ملتھاي دیگر اروپایي در دریا رقابت آغازكرده بودند

ركبیر نشئت یافت، كھ اندكي قبل از مرگش ترین پویشھاي دریایي از مغز پط فكر یكي از متھورانھ
وتیوس برینگ، ناخداي دانماركي نیروي دریایي روسیھ، را براي پویش كرانة شمال خاوري  ١٧٢۵در

شناس، و یك تاریخنویس را ھمراه  یك طبیعیدان، یك ستاره» آكادمي سن پطرزبورگ«. سیبریھ فرستاد
، پس از رسیدن بھ كامچاتكا از راه زمین، با كشتي تا برینگ. ھیئت پویشي بھ این منطقة سیبریھ فرستاد

اي كھ اكنون بھ نام اوست، بھ  و پس از كشف تنگھ) ١٧٢٨(درجة عرض شمالي پیش رفت  ۶٧مدار
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پطرزبورگ بازگشت، در سفر دوم، برینگ در اختسك براي خود و ھمراھانش چند كشتي ساخت و بھ  سن
گونھ كھ لیف اریكسن  ھمان). ١٧۴١( اي شمالي را از دور دیدسوي خاور بادبان افراشت، تا اینكھ امریك

ایسلندي امریكاي شمالي را از جانب خاور كشف كرده بود، این دریانورد دانماركي از جانب باختر آنرا 
در بازگشت از این سفر، كشتي برینگ در مھ غلیظي راه را گم كرد و سرنشینان كشتي شش . كشف كرد

در ھمین جزیره، كھ آن ھم . ر نزدیك كامچاتكا، كھ در آن زمان خالي از سكنھ بودماه را در یكي از جزای
گروھي ) ١٧۴١(اكنون بھ نام اوست، دریانورد دانماركي در شصت سالگي از بیماري اسقربوط درگذشت 

روسیھ از آن . از ھمراھان برینگ، كھ با كشتي دیگري بھ سفر رفتھ بودند، جزایر آلئوسین را كشف كردند
  .پس آالسكا را تصاحب كرد و، براي آشنا ساختن اسكیموھا با مسیحیت، مبلغاني بھ این سرزمین فرستاد

انگلستان، ھنگام . پیشروي روسیھ در امریكاي شمالي ملتھاي دیگر را نیز بھ پویش اقیانوس كبیر واداشت
كاي جنوبي ناوگانش را بھ ، براي ترساندن ساكنان ماندگاھھاي اسپانیایي درامری)١٧۴٠(جنگ با اسپانیا 

انسن، با آنكھ بیماري اسقربوط گروھي از ملوانان وي . فرماندھي جورج انسن بھ این منطقھ فرستاده بود
را از پاي درآورده و طوفان دریا در دماغة ھورن برخي از كشتیھایش را در ھم شكستھ بود، بھ جنوب 

روبنسون (یافت كھ اقامت الگزاندرسلكرك اقیانوس كبیر رسید؛ در جزایر خوان فرناندس مداركي 
پس از پیمودن اقیانوس كبیر، یك ناو جنگي اسپانیایي را در . كرد را در آنجا ثابت مي) كروزوئة كتاب دفو

بھ غنیمت گرفت؛ )دالر ١۵٠٠٠٠٠بھ ارزش(نزدیكي جزایر فیلیپین شكست داد و گنجینة طال و نقرة آن را 
دنیك را دور زد، از كمینگاه ناوگان اسپانیا و فرانسھ گریخت، و پس از از اقیانوس ھند گذشت، دماغة امی

  سھ سال و نھ 

ودو ارابھ، ھمراه  رھاورد سفر وي را با سي. بھ انگلستان بازگشت ١٧۴۴ژوئن ١۵ماه دریانوردي، در
وي چنان  مردم انگلستان انسن را ستودند و از داستان سفر. نواي موسیقي نظامي، از سپیتھد بھ لندن بردند
  . سال، جھاربار بھ چاپ رسید استقبال كردند كھ سفرنامة وي، در عرض یك

ALIGN="JUSTIFY"&<گروه پویشي مشابھي را بھ فرماندھي لویي آنتوان  ١٧۶٣دولت فرانسھ در;٩
موقعیت . یس یك ماندگاه فرانسوي در جزایر فاكلند بھ جنوب اقیانوس اطلس فرستاددوبوگنویل براي تأس

كیلومتري شرق تنگة ماژالن قرارداشتند، ارزشي نظامي بھ آنھا داده بود، كھ ھمانا  ۴۵ ٠این جزایر، كھ در
جزایر این گروه اعزامي پس از تصرف . زیر نظر داشتن راه دریایي اقیانوس اطلس بھ اقیانوس ھند بود

  .نامبرده، بھ فرانسھ بازگشت

بار دیگر بھ جنوب اقیانوس اطلس رفت، از تنگة ماژالن گذشت و بھ اقیانوس كبیر  ١٧۶۵دوبوگنویل در 
رسید؛ جزیرة تاھیتي را، كھ یك سال قبل سمیوئل والیس كشف كرده بود، براي دولت فرانسھ تصرف كرد؛ 

رد؛ و پس از گذشتن از دماغة امیدنیك، با رھاوردي كھ جزایر ساموآ و جزایر ھبریدیز جدید را كشف ك
گزارش سفرش مردم فرانسھ را با اقلیم دلچسب . درخت مو جزایر اقیانوس كبیر بود بھ فرانسھ باز گشت

خواھیم دید كھ دیدرو در شرحي . تاھیتي، و تندرستي، طبع خوش، و اخالق سست بومیان آن آشنا ساخت
  .خورد ساكنان این ناحیھ غبطھ ميبر سفر بوگنویل بھ خصوصیات 

بایرن را براي بھ دست آوردن سرزمین سودمندي بھ جزایر دریاي  ، دولت بریتانیا ناخدا جان١٧۶۴در
آنكھ بداند این جزایر را  ناخدا بایرن در بندر اگمونت در جزایر فاكلند پیاده شد، و بي. جنوب فرستاد

اسپانیا مدعي بود كھ قبل از ھر دوي آنان . لستان تصرف كرداند، آنھا را براي انگ فرانسویان تصرف كرده
سرانجام فرانسھ این چزایر را بھ اسپانیا بازگردانید، اسپانیا آنھا را بھ . جزایر فاكلند را تصرف كرده است

آنكھ اثر دیگري از خود  بایرن، بي. ، و اكنون آرژانتین مدعي مالكیت آنھاست)١٧٧١(انگلستان سپرد 
بود، كشتیش در كرانة  وي، ھنگامي كھ ھمراه انسن بھ سفر رفتھ. ھد، بھ جھانگردي ادامھ داددرتاریخ ن

اش، لردبایرن، در دون ژوان شرح  خاطرات وي را از این سفر، نواده). ١٧۴١(شكست   شیلي درھم
  .است داده
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وي، كھ در خانة . ترین پویندة قرن ھجدھم است در نظر مردم انگلیسي زبان، ناخدا جیمز كوك برجستھ
كار با  چون این. دھقاني تنگدست چشم بھ جھان گشوده بود، در دوازدھسالگي شاگرد خرازي فروشي شد

دلند و البرادور ھاي نیوفن طبع ماجراجویش سازگار نبود، بھ نیروي دریایي انگلستان پیوست، از كرانھ
) ١٧۶٨( وي را در چھلسالگي. آور گشت شناسي، ودریانوردي نام  برداري كرد، ودر ریاضیات، ستاره نقشھ

  در رأس گروھي براي رصدكردن سیارة زھره، و بررسیھاي 

بھ سوي اقیانوس كبیر » اندور« ، كھ ھزینة سفر را فراھم ساختھ بود، با كشتيكسبن سرجوزفاز جملھ 
پس از آن، كوك در . ، عبور سیارة زھره در جزیرة تاھیتي رصد شد١٧۶٣ژوئن ٣در. بادبان افراشت

پنداشتند در آن سوي دریاھاي  ، كھ برخي از جغرافیدانان مي)ترا اوسترالیس(جستجوي قارة بزرگ جنوبي 
ھاي زلند  ولي بھ جاي آن قاره، بھ جزایر سوسیتھ و كرانھ. ي واقع است، راه جنوب را در پیش گرفتجنوب

) كھ در آن ھنگام ھلند جدید نام داشت(از آنجا، بھ استرالیا . برداري كرد جدید رسید و از آنھا بدقت نقشھ
 ١٢ا دور زد، و دررھسپار شد؛ كرانة خاوري آن را براي بریتانیاي كبیر تصرف كرد، افریقا ر

  .بھ انگلستان بازگشت ١٧٧١ژوئن

» اندور« و» رزولوشن« موھوم جنوبي با كشتیھاي ، كوك بار دیگر براي كشف قارة١٧٧٢ژوئیة  ١٣در
در فاصلة دماغة امیدنیك و زلند جدید، خاور و جنوب اقیانوس را پویید و، . بھ سوي اقیانوس كبیر شتافت

درجة عرض جنوبي بھ سوي مدار جنوبگان پیش رفت؛  ٧١رد كند، تا مداراي برخو آنكھ بھ چنین قاره بي
در این سفر، كوك بھ جزیرة . سرانجام، خطر برخورد كشتي با قطعات یخ وي را ناچار بھ بازگشت ساخت

از جزایر ماركیز و جزایر . ھایش توصیف كرد ھاي سنگي عظیم آن را در نوشتھ ایستر سر زد و مجسمھ
كالدوني جدید، . خواند» جزایر دوستي«شت، و جزایر اخیر را، بھ یاد مھرباني بومیان آن، تونگا نقشھ بردا

كوك از جنوب اقیانوس كبیر بھ دماغة . جزیرة نورفك، و جزیرة پاینز را نیزدر ھمین سفر كشف كرد
روز و  ١١٠٧پس از. امیدنیك، و از آنجا، از راه اقیانوس اطلس جنوبي، بھ دماغة ھورن رفت

  . بھ انگلستان بازگشت ١٧٧۵ژوئیة ٢۵كیلومتر، در ٩٠٠٠٠دنپیمو

ھاي امریكاي شمالي، تا اقیانوس اطلس  سومین سفر دریایي ناخدا كوك وي را از آالسكا و، در امتداد كرانھ
بندر پلیموت را ترك گفت و، » دیسكاوري« و» رزولوشن« با كشتیھاي ١٧٧۶ژوئیة ١٢كوك در. پیش برد

از آنجا بھ شمال خاوري اقیانوس كبیر پیش . غة امیدنیك، بار دیگر بھ تاھیتي رسیدپس از گذشتن از دما
خوان گائتانو، ). ١٧٧٨فوریة (راند و بھ بزرگترین كشف خود، كھ یافتن جزایر ھاوائي بود، نایل آمد 

اد برده دیده بود، ولي اروپا دو قرن این جزایر را از ی ١۵۵۵دریانورد اسپانیایي، جزایر ھاوائي را در 
پس از پیمودن پھناي اقیانوس كبیر، كوك بھ كرانة ایالت اورگون كنوني رسید و از كرانة خاوري . بود

 ٧٠در مدار. برداري كرد امریكاي شمالي تا تنگھ برینگ، در آن سوي مرزھاي شمالي آالسكا، را نقشھ
ر برآورده و تا چشم كار متر از آب س ٣.۵دقیقة عرض شمالي دیواري از یخ، كھ بھ ارتفاع ۴١درجھ و

كوك، كھ نتوانست در یافتن گذرگاه شمال . كرد پھنة دریا را گرفتھ بود، وي را از پیشروي بازداشت مي
  .خاوري توفیقي یابد و با كشتي عرض امریكا را بپیماید، بھ ھاوائي بازگشت

   

بومیان مھربان . ي در آوردندبومیان ھاوائي، كھ روزي بھ كوك مھرباني كرده بودند، این بار وي را از پا
كوك . را دزدیدند» دیسكاوري«بودند، اما بھ دزدي نیز خو گرفتھ بودند؛ آنان یكي از قایقھاي كشتي 

آنان قایق را پس گرفتند؛ ولي كوك، . گروھي از ھمراھانش را براي پس گرفتن قایق بھ نزد بومیان فرستاد
گوید، از سوي بومیان خشمگین محاصره، و بھ  ميخواست آخرین كسي باشد كھ جزیره را ترك  كھ مي

انگلستان كوك را بھ عنوان . وي در این ھنگام پنجاه ویك سالھ بود). ١٧٧٩فوریة ١۴(دست آنان كشتھ شد 
  .دارد داشتند، بزرگ مي اش، ناخدایي كھ ھمة كاركنانش او را دوست مي بزرگترین و بزرگوارترین پوینده
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دو ال پروز، كھ از طرف دولت فرانسھ مأموریت یافت سفرھاي اكتشافي كوك ژان فرانسوا دو گالو، كنت 
، پس از دورزدن امریكاي جنوبي، بھ كرانة ١٧٨۵وي در. را دنبال كند، در دالوري كمتر از او نبود

اي،  وي نخستین دریانورد اروپایي است كھ از تنگھ. آالسكا رسید و، از آنجا، بھ سوي قارة آسیا رھسپار شد
پس . تا چندي قبل بھ نام او بود، واقع در میان جزیرة ساخالین روسیھ و جزیرة ھوكایدو ژاپن،عبور كردكھ 

گویا در اینجا، كشتي وي . از بازگشت بھ جنوب، كرانة استرالیا را كشف كرد و بھ جزایر سانتاكروز رسید
  .، زیرا از آن پس خبري از او در دست نیست)١٧٨٨(غرق شده است 

. و كاشفان بھ انگیرة ماجراجویي، و در طلب پاداش، خشكیھاي جھان را نیز زیر پا نھاده بودند جھانگردان
كارستن نیبور عربستان، فلسطین، . تبت، رسید» شھر ممنوع« ، یك مبلغ یسوعي بھ لھاسا،١٧١۶در

، جیمزبروس. ، و آنھا را بھ اروپاییان شناساند)١٧۶١(سوریھ، آسیاي صغیر، و ایران را پویید 
پویندگان فرانسوي در امریكاي ). ١٧۶٨(خاوري را گشت و سرچشمة رودنیل آبي را پیدا كرد  افریقاي

سیپي، تا رود میسوري، پیش رفتند؛  و در امتداد رود میسي) ١٧١٨(شمالي نیواورلئان را بنیان نھادند 
آنان ) راكي(كوھھاي روشوز پویندگان فرانسوي در كانادا كوشیدند بھ كرانة اقیانوس كبیر راه جویند، ولي 

در ھمان ھنگام، مھاجران انگلیسي بھ كرانة رود اوھایو روي آوردند و راھبان . را از پیشروي باز داشتند
اسپانیایي، كھ از مكزیك بھ راه افتاده بودند، پس از گذشتن از مانتري و كالیفرنیا، بھ درة رودكولورادو و 

، الكوندامین، پس از اندازه گیري عرض جغرافیایي در استوا، در امریكاي جنوبي. ایالت یوتا رسیدند
 ۶۴٠٠گروھي را از سرچشمة رود آمازون، در نزدیكي كیتو، تا دھانة آن، در كرانة اقیانوس اطلس، كھ 

  .كیلومترفاصلھ داشت، فرستاد

سزار فرانسوا كاسیني و فرزندش، . اند در سرعت عمل با پویندگان برابري كنند نگاران ھرگز نتوانستھ نقشھ
 ١٨۴نقشة فرانسھ را بھ درازا و پھناي یازده متر، در ) ١٧٩٣-١٧۴۴(ژاك دومینیك، در طول نیم قرن

ماھاي آن را مشخص قطعھ، ترسیم كردند و راھھا، رودھا، دیرھا و كشتزارھا و آسیاھا و حتي جھتن
  اولوف برگمان، كھ تنھا بھ این  توربرن. ساختند

. معلومات زورگار خویش را در زمینة ھواشناسي، زمینشناسي، و جغرافیاي طبیعي خالصھ كرده است
  ھاي رشتھ كوھي ھستند كھ اكنون بھ قعر اقیانوس فرو رفتھ وي نوشتھ است كھ بیشتر جزایر جھان قلھ

ند غربي ممكن است بقایاي رشتھ كوھي باشند كھ فلوریدا را بھ امریكاي جنوبي پیوستھ مثال جزایر ھ. است
بالن  اوراس دو سوسوره پس از آنكھ بیست و چھار سال در دانشگاه ژنو فلسفھ تدریس كرد، بھ مون. بود

ا، ھ صعود كرد و آثار پرحجمي دربارة شرایط جوي، سازند، چینھ) ١٧٩٢ (ماترھورن  و كالین) ١٧٨٧(
انگیزي از ھواشناسي، زمینشناسي، جغرافیا، و  فسیلھا، و گیاھان كوھھاي سویس نوشت، و آمیزة شگفت

ملتھاست، این  یتنیوگیادمان باشد كھ ھرگاه گویند كھ تاریخ وقایعنامة . جا، فراھم آورد گیاھشناسي، در یك
  .بھ معني ثبت ھزاران اشكال قھرماني و نجابت نیز ھست

VII  - گیاھشناسي  

  لینھ -١

توانست ساختمان گیاھان،  انسان اكنون، بھ یاري میكروسكوپ مركب، مي. نگریم اینك بھ جھان زندگان مي
و كارل فون لینھ گیاھشناسي از اسارت پزشكي رھایي یافت . و حتي اسرار تكثیر آنھارا، بررسي كند

  .جھان بارور زندگي را با دقت و سر سپردگي یك قدیس دانشمند ترسیم كرد) كارولوس لینایوس(

با آنكھ براي فرزندان روحانیان دشوار است . پدرش، نیلس لینھ، كشیش لوتریان در ستنبروھولت سوئد بود
عالم گیاھان دالیل بیشماري براي ، در  بھ پارسایي زیست كنند، وي از عھدة این مھم برآمد و، خصوصًا
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توانند خدا را از یاد  زندگي گاھي چنان زیبا و دلكش است كھ تنھا ناسپاسان مي. شكرگزاري آفریدگار یافت
  .برند

اي بود كھ دوست داشت درختان برگزیده و گلھاي كمیاب را بھ دست آورد و، ھمچون  نیلس، باغبان شیفتھ
بازي و یاران  این گیاھان اسباب. خاك حیاط اقامتگاه كشیشي خود بكارد نیایش زنده و جاندار خداوند، در

در دل وي جایگزین » عشق خاموش نشدني« آنھا چون) بھ گفتة خود او (یكدل او در كودكي بودند؛ چندانكھ 
ھاي گیاھان بھ جنگل و  چھ بسیار روزھایي كھ از رفتن بھ مدرسھ تن زد و براي گردآوري نمونھ. شدند

خواست او را روحاني بار آورد، چرا كھ كارل مظھر پاكي و نیكي بود و با  پدر مي. رھا رفتكشتزا
ولي كارل پزشكي آموخت؛ زیرا . توانست مردم را بھ راستي رھبري كند كردارش، بیش از ایمانش، مي

  اي  این تنھا پیشھ

   

  

  )آرشیو بتمان. (كارل فون لینھ در لباس الپالندي: ھوفمان. 

در بیست . داد ھم ھزینة زندگي را فراھم سازد و ھم طبیعت و گیاھان را بررسي كند بھ او امكان ميبود كھ 
ھایي كھ از  یك سال بعد، با سفارشنامھ. ، براي تحصیل پزشكي در دانشگاه لوند نام نوشت)١٧٢٧(سالگي

ه بود و از این روي كارل چون یكي از پنج فرزند خانواد. استادان گرفتھ بود بھ دانشگاه اوپساال رفت
زیست و پارگیھاي كفشھایش  توانست كمك مالي شایان توجھي از پدرش دریافت دارد، بھ تنگدستي مي نمي

. كارل، با چنین عشق و دلبستگي بھ دانش، پزشكي و گیاھشناسي آموخت. پوشانید را با كاغذي مي
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دبك، استاد دانشگاه اوپساال، را ، دانشیار گیاھشناسي شد و، در ضمن، بیست و چھار فرزند رو١٧٣١در
  » .از لطف خداوند اكنون درآمدي دارم« : در ھمین ھنگام بودكھ نوشت. داد در خانھ تعلیم مي

تصمیم گرفت براي بررسي گیاھان الپالند ھیئتي بھ این سرزمین گسیل دارد، » انجمن علمي اوپساال«چون 
، با ھمراھان جوانش، اوپساال را بھ قصد الپالند ١٧٣٢مھ  ١٢لینھ در . لینھ را بھ سرپرستي ھیئت برگزید

  :شرح آن را، با بیاني شیرین و دلكش، از زبان خود او بشنویم. ترك گفت

از … . وزید ھوا را تازه و خنك ساختھ بود آسمان صاف و روشن بود، و نسیم مالیمي كھ از باختر مي
تنھا درختان نارون و . درختان روییده بودند برگھاي بسیاري بر. رویید ھاي درختان غان برگ مي جوانھ

پس از پیمودن بیش از . رسید نواي چكاوك از فراز درختان بھ گوش مي. زبان گنجشك لخت و بیبرگ بودند
اي بر درخت  در اینجا، نواي چكاوك خاموش شد، ولي طرقھ. اي رسیدیم كیلومتر، بھ دھانة بیشھ ١١٠

  . صنوبر غزلخواني آغاز كرد

اندازھا، صداھا، و بوھاي خوش طبیعت  اي است از كالم لینھ؛ وي ھمواره در برابر چشم نمونھاین 
وي، بدون توجھ بھ سختیھا و . گذاشت حساسیتي ھشیارانھ داشت و ھرگز میان گیاھشناسي و شعر فرقي نمي

  .گردانیدسپتامبر بسالمت بھ اوپساال باز  ١٠خطرات موجود، ھمراھانش را بھ الپالند رساند و در 

ولي رقیبي، بھ بھانة . لینھ، كھ ھنوز تقریبًا تنگدست بود، در صدد برآمد با تدریس خویشتن را بینیاز سازد
كارل . اینكھ لینھ تحصیل پزشكي را بھ پایان نرسانده و دانشنامھ نگرفتھ است، وي را از تدریس باز داشت

لیزا اندوختة خود را . پزشكان محل، دل باختھ بود، دختر یكي از -سارا الیزابت موارئیا -»لیزا« اكنون بھ
امتحان دانشگاه ). ١٧٣۵( انداز خود، خویشتن را بھ ھلند رساند بھ كارل سپرد و كارل با اندوختة او، و پس

یك سال بعد، در لیدن با بورھاوه، دانشمندبزرگ، آشنا شد . ھاردرویك را گذراند و دانشنامة پزشكي گرفت
ترین  یاري او، یكي از برجستھ با الھام گرفتن از این دانشمند بزرگ، و بھ. از یاد برد و لیزا را تقریبًا

كتابھاي كالسیك گیاھشناسي را، بھ نام دستگاه طبیعت، تصنیف كرد، این كتاب، در زمان زندگي لینھ، 
  دوازده بار بھ 

مرتب ساختن مجموعة لینھ در نزدیكي آمستردام، با . افزایش یافت) در چاپ دوازدھم(صفحھ  ٢٣٠٠
، وضع مالي خود را سروسامان داد و »شركت ھند شرقي«گیاھان جورج كلیفرت، یكي از گردانندگان 

در . جنسھاي گیاھان را بھ چاپ رساند ١٧٣٧كتابخانة گیاھشناسي، و در  ١٧٣۶ناپذیر در  باپشتكار خستگي
بشناساند، بھ شاگردان برناردو ژوسیو  آنكھ خود را پاریس رفت و، بي» باغ شاه«، براي مطالعھ بھ ١٧٣٨
یكي از گیاھان وي را . داد ژوسیو بھ زبان التیني دربارة گیاھان سرزمینھاي بیگانھ درس مي. پیوست

ژوسیو او را » .ماند این گیاه بھ گیاھان امریكا مي«: لینھ بھ خود جرئت داد و گفت. بود متحیر ساختھ
پاسخ مثبت داد؛ ژوسیو با احساس برادري ظریفي كھ بین دانشمندان  لینھ  ».اید شما لینھ«: نگریست و گفت

دانشگاھھاي پاریس، لیدن، و گوتینگن خواستند كرسیھاي گیاھشناسي خود را . آید بدو خوشامد گفت پدید مي
این چنین ). ١٧٣٩(بھ لینھ بسپارند، ولي او با خود اندیشید كھ وقت آن است كھ نزد لیزا بازگردد 

طوالني در آن روزگار عادي و فراوان بودند، و شاید بتوان آنھا را از عوامل ثبات و بلوغ نامزدیھاي 
  .پس از زناشویي، كارل در استكھلم حرفة پزشكي پیشھ ساخت.سیرت مردم آن زمان دانست

روزي . دوخت كار، در درمانگاھش بھ انتظار بیمار بیھوده چشم بھ در مي چندي، چون ھمة پزشكان تازه
لینھ این جوان را . گفت كسي نتوانستھ است سوزاك او را درمان كند در میخانھ بھ جواني برخورد كھ مي

ند براي درمان معالجھ كرد و، از پي او، جوانان دیگري كھ زیاد مشتاق اثبات مردانگي خود بود
كنت . پزشك كارش را بھ درمان بیماریھاي ریوي نیز گسترش داد. سوزاكشان بھ درمانگاه او روي آوردند

گوستاو تسین، رئیس مجلس اعیان در ریكسداگ، با لینھ آشنا شد و وي را بھ مقام پزشكي وزارت  كارل
یاري كرد و » مي شاھي علومآكاد«در ھمان سال، لینھ بھ تأسیس ). ١٧٣٩(دریاداري سوئد گماشت 

، كرسي كالبدشناسي دانشگاه اوپساال را بدو ١٧۴١در پاییز . نخستین كسي بود كھ بھ سرپرستي آن رسید
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زمینشناسي و (  »تاریخ طبیعي«چندي بعد، لینھ این كرسي را با كرسیھاي گیاھشناسي و. سپردند
لینھ شاگردانش را، . اش قرار یافت ستھمعاوضھ كرد؛ سرانجام، مرد شایستھ در جاي شای) شناسي زیست

اي ھمراه شاگردان گیاھان را  با صمیمیت و یكرنگي بیشایبھ. مند ساختھ بود چون خود، بھ گیاھان عالقھ
برد خوشحال  كرد و ھرگز بھ اندازة وقتي كھ آنان را بھ گردش علمي درس تاریخ طبیعي مي بررسي مي

  .نبود

روزھاي چھارشنبھ و شنبة . رفتیم دگان بھ گردشھاي علمي بسیاري ميبراي یافتن گیاھان، حشرات، و پرن
آنگاه، شاگردان، ھمچنانكھ كالھھایشان را با . آوردیم ھر ھفتھ را، از بامداد تا شامگاه، گیاه گرد مي

گشتند و، در حالي كھ نوازندگان روستایي در پیشاپیش آنان  ھاي گل آراستھ بودند، بھ شھر بر مي شاخھ
دانش باصفا و شادیبخش ما بھ آخرین درجة شكوھمندي . كردند د، استادشان را تا باغ وي بدرقھ ميرفتن مي
  . رسید مي

براي . لینھ برخي از شاگردانش را براي گردآوري گیاھان بیگانھ بھ قسمتھاي گوناگون عالم فرستاده بود
» شركت ھند شرقي ھلند«كشتیھاي ، در )اند كھ برخي جان خود را در این راه نھاده(این پویندگان جوان 

داد كھ در فرھنگ بزرگ اصطالحات گیاھشناسي كھ در دست تھیھ  وعده مي. ساخت جاي رایگان فراھم مي
شاگردانش . داشت سان، آنان را بھ جانبازي وامي و بدین. بود نامشان را بھ نام گیاھاني كھ بیابندخواھد افزود

  .خوانده است» كاملیا «ا بھ یاد كاشف آن، گئورگ كامل یسوعي، بھ یاد داشتند كھ او یك گل فیلیپیني ر

بندي گیاھان بود كھ وي آن را در كتابھایش، دستگاه طبیعت، جنسھاي گیاھان،  ترین كار لینھ رده برجستھ
قبل از . ، عرضھ كرده است)١٧۵٣(، و انواع گیاھان )١٧۵١(، فلسفة گیاھشناسي )١٧٣٨(ھاي گیاھان رده

بندي و نامگذاري گیاھان مبادرت جستھ بودند؛ و ریوینوس  ون بوئن و تورنفور، بھ ردهاو، كساني، چ
ھاي زمان  پیشنھاد كرده بود كھ گیاھان را با دو نام مشخص سازند؛ با وجود ھمة این تالشھا، لینھ مجموعھ

ھ صدھا گیاھي گیاھشناسان ب. شدند خود را چندان آشفتھ یافت كھ دست و پاگیر پژوھشھاي علمي گیاھان مي
از این روي، لینھ درصدد بر آمد گیاھان شناختھ شدة . كھ تازه شناختھ شده بودند نامھایي متضاد داده بودند

ھا را برحسب نوع، و انواع را  ھا را بر حسب راستھ، راستھ روزگار خود را از ابتدا بر حسب رده، رده
المللي قرار  ھ مورد قبول مجامع علمي بینبندي كند؛ بدین ترتیب، اساسي وضع كرد ك برحسب جنس رده

بندي خود قرار  وي حضور و مشخصھ، و یا ناپیدایي اندامھاي زایندة مجراي گیاھان را اساس رده. گرفت
پیدا ) گلھاي آنھا(، یعني آنھایي كھ اندامھاي تولید مثلشان »پیدا زایان«داد؛ از این روي، آنھا را نخست بھ 

در آنھا گلھایي كھ دانھ پدید آورند یافت ) نظیر خزه و سرخس(ي گیاھاني كھ ، یعن»نھانزایان«است، و 
  .اند، تقسیم كرد شوند و اندامھاي زایندة آنھا نھان یا نھفتھ نمي

بندي گیاھان از روي جنس آنھا جوانان را گمراه  بندي را نپسدیدند و گفتند كھ رده برخي از كمرویان این رده
یگر، در طول صد سال آینده، ایرادھاي اساسیتري گرفتند و گفتند كھ دلبستگي گیران د خرده. خواھد ساخت

بندي و نامگذاري گیاھان وي را از بررسي شكل، ساختمان، و وظایف اعضاي گیاھان  بسیار لینھ بھ رده
چون اعتقاد بھ تحول و دگرگوني نوع گیاھان در طول تاریخ نظام وي را بھ آشوب . باز داشتھ است

و با سفر پیدایش ناسازگار بود، لینھ ادعا كرد كھ ھمة گیاھان را خداوند در ازل بھ ھمین شكل كشید  مي
، )١٧۶٢(اما چندي بعد . اند آفریده است و گیاھان در طول تاریخ موجودیت خویش ثابت و بدون تغییر مانده
اي  توان انواع تازه وند مياین عقیدة جزمي و تقلیدي را تعدیل كرد و گفت كھ با پیوند دادن دو گیاه خویشا

آورد  با آنكھ لینھ انسان را در زمرة حیوانات، و چون میمون از جانوران پستاندار بھ شمار مي. پدید آورد
ھاي تكاملي را كند  ، اما نظام او جریان پیشرفت اندیشھ)خواند و با اطمینان ھوموساپینس، یا انسان دانا، مي(

  . ساخت

گفت كھ جنس و نوع در جھان بیروني وجود ندارد و صرفًا  گرفت و مي ایراد ميبندي لینھ  بوفون از رده
. شوند ھا در این واقعیت در ھم ادغام مي نامھایي ذھني براي سھولت تقسیمات یك واقعیت مركبند؛ ھمة رده

ذھب مناقشة قدیمي قرون وسطایي، بین رئالیسم و م. در بیرون ذھن فقط افراد و جزئیات ھستند، نھ كلیات
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پاسخ داد كھ بھ بوفون نباید اجازه داده شود كھ ) بااثبات انسان بودن خود(لینھ . بود اصالت تسمیھ، زنده شده
چھرة او را در  بھ یاري شیوایي سخن خود جھانیان را بفریبد، و از نشستن در اطاق ناھارخوریي كھ تك

چندي بعد، كھ خوش خلق و سرحال . كرداي از بوفون از دیوار آن آویختھ بودند خودداري  چھره كنار تك
بندي گیاھان از روي اندامھاي تولید مثل آنھا مشكالتي پدید  بندي او كامل نیست و رده بود، پذیرفت كھ رده

آورد؛ و در فلسفة گیاھشناسي پیشنھاد كرد كھ گیاھان را از روي شكل و میزان تكامل اعضاي آنھا  مي
بندي او بود، بھ گسترش گیاھشناسي و جانورشناسي بسیار  متمایز از رده نامگذاري لینھ، كھ. بندي كنند رده

  .اي اصالحات كھ در آن شده، ھنوز معتبر و متداول است یاري كرد و، با پاره

، شاه سوئد او را در ١٧۶١در . شمرد اروپا لینھ را در روزگار سالخوردگي بزرگترین گیاھشناس جھان مي
ده سال بعد، لینھ از ژان ژاك روسو، . س بود كھ كارل فون لینھ نام گرفتسلك اشراف درآورد، و از آن پ

دومین نویسندة بزرگ زمان او، كھ فلسفة گیاھشناسي وي را بھ زبان فرانسوي برگردانیده و در گیاھشناسي 
سرور مھربانم، «: روسو نوشتھ بود. اي آكنده از مھر دریافت داشت شفایي براي فلسفھ یافتھ بود، نامھ

. ھاي شما تشفي بسیار یافتھ است، بپذیرید حترام شاگرد نادان ولي مشتاق خود را، كھ از اندیشیدن بھ نوشتھا
  » .دارم نھم و از تھ دل دوست مي شما را ارج مي… 

جیمز ادوارد سمیث كتابخانھ و مجموعة گیاھان لینھ را از . در گذشت ١٧٧٨لینھ، چون روسو و ولتر، در 
گنجینة «را در لندن، براي نگاھداري » انجمن لینھ« سمیث ازكساني است كھ . ردبیوة وي خریداري ك

این انجمن، با نشریات بسیارش، مردم جھان را با كارھا و بررسیھاي ). ١٧٨٨(، بنیان نھادند »لینھ
 گوتھ گفتھ است كھ شكسپیر، اسپینوزا، و لینھ، بیش از ھر كسي،. گیاھشناسان اروپا و امریكا آشنا ساخت

  . اند در اندیشة او اثر نھاده

  در تاكستان -٢

صدھا تن از دانشپژوھان اكنون در گوشھ و كنار اروپا خویشتن را بھ بررسي گیاھان سرگرم ساختھ بودند؛ 
آنتوان دو . دلبستگي مشترك بھ گیاھان، افراد یك خانوادة فرانسوي را در طول یك قرن بھ ھم پیوستھ بود

برادر جوانترش، . رسید» باغ شاه«بھ سرپرستي  ١٧٠٨ون بھ پاریس آمد، در ژوسیو، پس از آنكھ از لی
  كرد و در كاھاي  برنار، در اینجا تدریس مي

. با الكوندامین بھ امریكاي جنوبي رفت و از آنجا آفتابپرست پرویي را براي كشت بھ اروپا فرستاد
ھمي در زمینة گیاھشناسي، بھ نام با نشر كتاب م ١٧٨٩برادرزادة او، آنتوان لوران دو ژوسیو، در 

او گیاھان را از حیث ریختشناسي . بندي لینھ ساخت بندي خود را جایگزین رده جنسھاي گیاھان، رده
اي  اي، و دو لپھ لپھ لپھ، تك ھا، بھ سھ ردة بي و، از روي داشتن، یا نداشتن و یا شمار لپھ) برحسب شكل آنھا(

، اوگوستن دو كاندول، ١٨٢۴در . كار آنھا را بھ قرن نوزدھم كشاندفرزند وي، آدرین، . تقسیم كرده بود
  .بندي مورد قبول امروزي را ریخت برپایة كوششھاي خاندان ژوسیو، اساس رده

آن را  ١۶٩١، یا قبل از آن، بھ خاصیت جنسي گیاھان پي برده بود، و كامراریوس در ١۶٨٢نمیایاگرو در 
بھ  ١٧١۶افشاني باد در بستن دیده بود، در  یري گیاھان را از راه گردهمثر، كھ گشنگ كاتن. تأیید كرده بود

  :گزارش داد» انجمن شاھي لندن«

، و در دیگر جاھاي »آبي«و » سرخ«اش یك ردیف ذرت ھندي، بھ رنگھاي  ھاي مزرعھ ام برتپھ ھمسایھ
، كھ در مسیر ھاي ذرت را ذرت ھندي چھار ردیف از بوتھ. رنگ كاشتھ بود» زرد«مزرعھ ذرت عادي 

ھایي كھ از مسیر باد دور بودند تنھا ھفت یا ھشت ردیف  باد بودند، چون خود رنگین ساخت، ولي بوتھ
  . ھایي كھ از مسیر باد دور بودند كمتر از ھمھ دگرگون گشت رنگ بوتھ. رنگشان دگرگون شد
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بردلي گردة . ثابت كرد، دیچارد بردلي، با آزمایش روي گل اللھ، ضرورت گشنگیري گیاھان را ١٧١٧در 
ولي . این دوازده اللھ در سراسر آن تابستان بذري ندادند«. را از آنھا جدا ساخت» كامال سالم« دوازده اللة 

بردلي سپس امكان گشنگیري » شان را نگرفتھ بودم ھمگي، جز یكي، بذر دادند اي كھ گرده چھارصد اللھ
اي را كھ گرفتھ بود چنین شرح  نتیجھ. ن را پیشبیني كردانگیز آ چلیپایي را بررسي، و برخي نتایج شگفت

توان  با افشاندن گردة گیاھي بر روي گل گیاھي دیگر از ھمان خانواده، ولي از جنس دیگر، مي«: داد
از این گذشتھ، یك شخص كنجكاو و دقیق، با آگاھي از این مسئلھ، . »خاصیت و مزة ھر میوه را تغییر داد

و گفت كھ چگونھ تامس فرچایلد . ري پدید آورد كھ ھرگز نامشان شنیده نشده استتواند گیاھان ناد مي
بردلي دریافتھ . اي پدیدآورد توانستھ است، با پاشیدن گردة میخكي بر روي گل یك میخك دیگر، میخك تازه

  . كرد تشبیھ ميھستند، و از این روي، او آنھا را بھ قاطر » نازا«آیند  بود كھ گیاھاني كھ از این راه پدید مي

وي گردة گل گیاھاني را، قبل از آنكھ . بھ گشنگیري گیاھان بھ یاري زنبورھا پي برد ١٧٢١فیلیپ میلر در 
، چون گیاھان دیگر، »اختھ«ولي این گیاھان بظاھر . ، از آنھا جدا ساخت»شان را فرو ریزند گرده«

خود را با دقت بیشتري تكرار كرد و باز بھ چون دوستان سخن وي را باور نكردند، میلر آزمایش . بذردادند
  .ھمان نتیجھ رسید

  حدود دو روز بعد، ھنگامي كھ در باغم نشستھ بودم، زنبورھایي را دیدم كھ بر روي گلھاي 

. اند چون بھتر نگریستم، دیدم كھ شكم و پاھاي آنھا بھ گردة گل آغشتھ. اللة پیرامونم سخت سرگرم تالشند
اي بر  بین نگریستم و دیدم زنبور گرده اي كھ اختھ كرده بودم نشست؛ گل اختھ را با ذره یكي از آنھا بر اللھ

… .چون این را بھ دوستان گفتم، سخنم را باور نكردند. تواند اللھ را باردار سازد آن افشانده است كھ مي
  .ھرگاه نتوان جلو حشرات را گرفت، ریزتر از زنبور گلھا را باردار خواھند ساخت

افشاني را با دقت  كولرویتر، استاد تاریخ طبیعي دانشگاه كارلسروھھ، گشنگیري چلیپایي و گرده یوزف
گانة وي بھ گسترش كشاورزي در  آزمایشھاي شصت و پنج). ١٧۶٠پس از (بیشتري بررسي كرد 

پیوند : كولوویتر از بررسیھاي خویش چنین نتیجھ گرفت. سرزمینھاي مختلف جھان بسیار یاري كرد
ولي ھنگامي كھ این پیوند . ھان ھنگامي ثمربخش است كھ گیاھان داراي خویشاوندي بسیار نزدیك باشندگیا

دھند، عمرشان درازتر است،  رویند، زودتر گل مي بخش باشد، گیاھان دورگھ با سرعت بیشتري مي نتیجھ
كونراد شپرنگل، . وندش آورند، و ھنگام آوردن بذر فرسوده و ناتوان نمي بیش از گیاھان اصلي جوانھ مي

در انواع معمول  -بیشتر بھ یاري حشرات و كمتر بھ وساطت باد - كھ گشنگیري چلیپایي) ١٧٩٣(ثابت كرد 
است و، با تكیھ بر معتقدات قلبي مبتني بر االھیات، ادعا كرد كھ گلھاي بسیاري از گیاھان چنان ساختھ 

یوھان ھدویگ، با بررسي چگونگي تولید . كند ي ميگشنگیریشان جلوگیر - اند كھ ساختمان آنھا از خود شده
گرتنر، اھل وورتمبرگ،  یوزف). ١٧٨٢(اي براي تحقیق و بررسي گشود  مثل گیاھان نھانزا، زمینة تازه

، در دو اثر بھ ١٧٩١تا  ١٧٨٨نتیجة بررسیھاي خویش را پیرامون میوه و بذر گیاھان در فاصلھ سالھاي 
المعارف، منتشر ساخت كھ اساس گیاھشناسي قرن  ة " FACE="Traditional Arabicشیوة دایر 

  .نوزدھم بود

اي پیش كشید  ، كاسپار فریدریش ولف در كتابش، نظریة تولید مثل، دربارة رشد گیاھان نظریھ١٧۵٩در 
  :اند كھ بسیاري آن را از آن گوتھ دانستھ

زیرا . بینم چیزي جز ساقھ و برگ نمي نمایند، در گیاھان، كھ بخشھاي مختلف آنھا در نگاه اول دگرگون مي
  . اند ھمة بخشھاي گیاه، جز ساقھ، ھمان برگھاي دگرگون شده… . اند ھا ھمان ساقھ ریشھ

در ھمان ھنگام ستیون ھیلز، از شخصیتھاي علمي برجستة قرن ھجدھم، چگونگي تغذیة گیاھان را روشن 
ات االھي انعطاف پذیرشان آنان را از بررسیھاي ھیلز یكي از آن روحانیان انگلیكاني بود كھ معتقد. ساخت

ھیلز، با آنكھ بھ نظم خدایي در طبیعت معتقد بود، معتقدات دیني را در بررسیھاي . داشت علمي باز نمي
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، نتیجة بررسیھاي خود را در كتابش، گفتاري پیرامون تاریخ طبیعي ١٧٢٧در . داد علمي دخالت نمي
  :كتاب چنین نوشتھ بوددر دیباچة . گیاھان، منتشر ساخت

  براي آنكھ بھ نیروي خون در قلب و شریانھا پي برم، از بیست سال پیش روي سگان 

. آزمایشھایي كردم؛ و از شش سال پس از آن، این آزمایشھا را روي اسبان و جانوران دیگرتكرار كردم
از ھمان ھنگام، بھ آرزوي آن بودم كھ براي آشنایي با نیروي شیرة گیاھان نیز بھ آزمایشھایي دست … 
  . ، بھ این آرزو رسیدمكوشیدم از ریزش شیرة ساقة یك مو جلوگیري كنم چند سال پیش، ھنگامي كھ مي. زنم

پس از آنكھ ھاروي بھ گردش خون در تن جانوران پي برد، گیاھشناسان پنداشتند كھ شیرة گیاھان نیز چون 
كنند و آب  ھیلز با اثبات اینكھ سرشاخة درختان آب را چون ریشھ جذب مي. خون جانوران در جریان است

او . یابند، نادرستي این پندار را روشن ساخت ھا جریان مي ھاي گیاھان بھ تنھ، واز تنة آنھا بھ شاخھ از شاخھ
كنند اندازه گرفت و ثابت كرد كھ شیرة گیاھان بر اثر فزوني فشار آن در ریشھ  آبي را كھ گیاھان جذب مي

  .كنند برگھا نیز از ھوا تغذیھ مي. رسد است كھ بھ برگھا مي

كشفیات قرن، یعني چگونگي جذب مواد غذایي پریستلي باھوش، با نایل شدن بھ یكي از درخشانترین 
وي دریافتھ بود كھ كلوروفیل گیاھان، بھ یاري اشعة خورشید، گاز . گیاھان، این مسئلھ را روشن ساخت

كند؛ و آزمایش خود را در این باره در جلد  خیزد جذب مي انیدریدكربنیكي را كھ از ریة جانوران بر مي
  :نواع گوناگون ھوا چنین شرح داده بودآزمایشھا و مشاھدات ا) ١٧٧۴(اول 

آور ساختم، و آن را بھ دو قسمت تقسیم  مقداري از ھوا را با موشي كھ در آن زیست و جان سپرد زیان
اي  اي شیشھ ور ساختم؛ و در دیگري، كھ در كوزه اي كردم و در آب غوطھ كردم، یكي از آنھا را در شیشھ

انجام دادم و، پس از  ١٧٧١این كار را حدود اوایل اوت : عنا نھادمریختھ در آب قرار داده بودم، جوانة ن
كند، ولي در ظرف خالي  اي كھ محتوي جوانة نعناست زیست مي ھشت یا نھ روز، دریافتم موش در شیشھ

  .میرد آور بود، مي از گیاه، كھ محتوي ھمان مقدار ھواي زیان

  د كھ پس از چند آزمایش مشابھ، پریستلي بھ این نتیجھ رسی

كم، مقداري از ھوایي را كھ بر اثر تنفس جانوران و فساد و گندیدگي مواد گیاھي و حیواني  گیاھان، دست
در خواھیم یافت كھ … ھرگاه فراواني گیاھان روي زمین را بھ یاد آوریم . كنند شود تصفیھ مي تباه مي

  .اي موجود است براي این تباھي ھوا چاره

این . در لندن اقامت گزید و در اینجا با پریستلي آشنا شد ١٧۶۴ھلندي، در  شناس یان اینگنھاوس، زیست
دھند  نظریة پریستلي، كھ گیاھان با جذب ھوا، ھوا را تصفیھ و انیدریدكربونیكي را كھ جانوران پس مي

ولي اینگنھاوس دریافتھ بود كھ گیاھان در تاریكي . كنند، اندیشة وي را بھ خود معطوف ساخت جذب مي
، نوشت كھ گیاھان )١٧٧٩(وي در كتابش، آزمایشھایي روي گیاھان . كنند ز انیدریدكربونیك جذب نميگا

ھاي سبز  دھند، و تنھا در روز روشن است كھ از برگھا و شاخھ مانند جانوران گاز انیدریدكربونیك پس مي
  .خیزد گیاھان اكسیژن بر مي

  .كنیم قھاي بیمارستان خارج ميھاي گل را شب ھنگام از اطا از ھمین روست كھ بوتھ

دھند  پس مي] یعني اكسیژن[اینكھ گیاھان ھواي بدون فلوژیستون  - اما نھ یگانھ علت -ترین علت عمده
چون قادر نیست در پي خوراك حركت كند، آنچھ را … گیاه … . روشنایي خورشید است، نھ گرماي آن

ھاي بیشمارش را در ھوا  خت شاخھدر… . جوید بدان نیازمند است در ھواي پیرامون خود مي
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و آنچھ را گرفتھ است در معرض تابش مستقیم اشعة … گیرد  تواند از ھوا مي آنچھ را مي… گستراند مي
  . دھد خورشید قرار مي

، ژان سنبیھ، كشیش اھل ژنو، ثابت )١٨٠٠(چندي بعد . البتھ این تنھا بخشي از كیفیت تغذیة گیاھان بود
نیكوال . توانند گاز انیدریدكربونیك را بھ كربون و اكسیژن تجزیھ كنند بز گیاھان ميكرد كھ تنھا بخشھاي س

سھم خاك را، از نظر آب و امالح، براي  ١٨٠۴تئودور دو سوسور، فرزند پویندة كوھھاي آلپ، در 
این بررسیھا و آزمایشھا باروري گیاھان و حاصلخیزي خاك را در قرن . پرورش گیاھان بررسي كرد

م و بیستم افزایش دادند و ژرفبیني و شكیبایي دانشمندان، تقریبًا سفرة ھمة مردم را در جھان نوزدھ
  .مسیحیت رنگینتر نمود

VIII - جانورشناسي  

  بوفون -١

بزرگترین طبیعیدان قرن ھجدھم در مونبار، یكي از شھرھاي بورگوني، در خانة نمایندة پارلمان دیژون 
اي كھ  ن در آن ھنگام از مراكز فرھنگي مستقل فرانسھ بود؛ مسابقھدیژو). ١٧٠٧(چشم بھ جھان گشود 

. ترتیب داده بود بھ روسو امكان داد تا بیزاري خویش را از تمدن و ولتر نمایان سازد» آكادمي دیژون«
وي در اینجا با انگلیسي جواني، بھ نام . ژرژ لویي لوكلر دو بوفون در كالج یسوعي دیژون تحصیل كرد

، دارایي ١٧٣٢در . كھ پس از پایان تحصیل ھمراه او ایتالیا و انگلستان را سیاحت كرد، آشنا شدكینگستن، 
لیور رساند؛ از آن پس، از تحصیل حقوق، كھ  ٣٠٠‘٠٠٠ھنگفتي بھ ارث برد كھ درآمد ساالنة وي را بھ 

. معطوف ساخت پدرش وي را بھ آن واداشتھ بود، چشم پوشید و عنان عالقة خویش را بھ فراگرفتن علوم
لویي نام داشت، اطاقي براي بررسیھاي علمي  -اي در انتھاي باغش، در برجي كھنھ كھ برج سن بر تپھ

جا بود كھ بیشتر  گزید و در ھمین ھر روز از ساعت شش بامداد، در این محل خلوت مي. دایر ساخت
اوگان دشمن را در بندر سیراكوز ھایي ن پس از آگاھي از اینكھ ارشمیدس بھ یاري آینھ. كتابھایش را نوشت

آتش زده است، چندان بھ ھیجان آمد كھ بھ آزمایشھایي دست زد و با تركیب، دست كم، صد و پنجاه و چھار 
چندي تردید داشت كھ از تاریخ طبیعي و . متري تنة درختي را در بیشھ آتش زد ۴۵آینھ از فاصلة 

تاري پیرامون تاریخ طبیعي گیاھان ھیلز را ترجمھ ، كتاب گف١٧٣۵در . شناسي كدام را برگزیند ستاره
  كرد؛ و پس از ترجمة فلوكسیونھاي 
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  )آرشیو بتمان. (ژرژ لویي لوكلر دو بوفون: حكاكي روي نقاشي اوبر دروئھ در انستیتو دوفرانس

  .او، اقلیدس بھ ارشمیدس پیوست پانتئون، فریفتة ریاضیات گشت؛ در ١٧۴٠نیوتن در 

از آن پس، تا پایان عمر، وقت خویش را بھ . رسید و بھ پاریس رفت» باغ شاه«، بھ سرپرستي ١٧٣٩در 
اي كھ از  ي شاھي، با صدھا گیاه تازهزیر سرپرستي او، باغ گیاھشناس. شناسي معطوف داشت زیست

مند را در آن  آن را مدرسة گیاھشناسي ساخت و دانشجویان عالقھ. سراسر جھان بھ آنجا آوردند، غني شد
چندي بعد، از سرپرستي آن كناره گرفت و براي تصنیف معروفترین كتاب علمي قرن ھجدھم بھ . پذیرفت

  .لویي بازگشت -مونبار و برج سن

پاریسیان خلق و خویي داشتند كھ . انتشار یافتند ١٧۴٩ل تاریخ طبیعي، عمومي و خصوصي در سھ جلد او
شناسي را آراستھ بھ نثري با شكوه و  براي آموختن علم مناسب بود؛ و اكنون كھ زمینشناسي و زیست

وانین الق روشن، و مصور بھ تصاویري فریبنده یافتند، از این كتاب استقبال كردند و آن را چون روح
بوفون، كھ در گیاھشناسي از . مونتسكیو، كھ یك سال قبل انتشار یافتھ بود، محبوبترین كتاب فرانسھ ساختند

برادران ژوسیو، آنتوان و برنار، و در جانورشناسي از لویي دوبانتون، گنو دو مونبلیار، و دیگران كمك 
جلد دیگر بھ چاپ رساند؛ در فاصلة ، دوازده ١٧۶٧تا . گرفت، جلدھاي دیگري بر این كتاب افزود مي

تا  ١٧٧۴پنج جلد بھ مواد معدني، و از  ١٧٨٨تا  ١٧٨٣، نھ جلد بھ پرندگان، از ١٧٨٣تا  ١٧٧٠سالھاي 
، اتین دو السپد آثار )١٧٨٨(پس از مرگ بوفون . ھفت جلد بھ موضوعھاي دیگر اختصاص داد ١٧٨٩

تاریخ طبیعي بوفون سرانجام بھ ). ١٨٠۴ – ١٧٨٨(منتشر نشدة وي را ویرایش كرد و بھ چاپ رساند 
قرن بھ طول  تصنیف این كتاب بیش از یك عمر وقت برده، و در چاپ آن نیم. وچھار جلد رسید چھل

 -خاست، براي تصنیف كتاب بھ اطاقش در برج سن بوفون سپیده دم ھر روز از خواب برمي. انجامیده بود
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وي، كھ در جواني چندین بار از دام ازدواج . رفت یش ميرفت، و گام بھ گام بھ سوي ھدفش پ لویي مي
چنین . بلون پیمان زناشویي بست - ، كھ چھل و پنج سالھ بود، با ماري دو سن١٧۵٢گریختھ بود، تا 

كرد؛ ولي، مانند  بھ پاكدامني و وفاداري تظاھر نمي. نمود كھ زنان را از زندگي خود بیرون كرده بود مي
آموزند كھ وي را دوست بدارند، بھ ھمسرش  كھ پس از خیانت، بھ ھمسرشان ميبسیاري از فرانسویان، 

  .، مرگ بھ زندگي پر ثمر وي پایان داد١٧۶٩در . ورزید مھر مي

بوفون در تاریخ طبیعي خویش بھ تفضیل از آسمان، زمین، و تمامي جھان شناختھ شده و معلوم گیاھان و 
ھا و معلومات پراكنده را، درپرتو  ھ، و كوشیده است این بودهجانوران، و در آن میان از انسان، سخن گفت

قبال با نظریة وي دربارة . تصور خویش از تسلسل و ضرورت ھستي آنھا، نظم دھد و تابع قانون سازد
  پدیدآمدن منظومة شمسي از قطعاتي كھ ستارة 

ایة اندامھاي جنسي آنھا را، بھ دلیل بندي گیاھان بر پ بوفون روش لینھ در رده. ایم تكامل یافتھ است، آشنا شده
ناپذیر بود، ردكرده، ولي نامھایي را كھ وي بھ گیاھان داده بود با  اینكھ بسیار اختیاري، ناكافي، و انعطاف

و در جایي دور از دید قرار » باغ شاه«اكراه و دو دلي، و مشروط بر آنكھ این اسامي در زیر برچسبھاي 
دي خود او از جانوران ناموجھ و بیمعني، اما مسلمًا موقتي، بود؛ وي جانوران را بن رده. گیرند، پذیرفتھ بود

. بندي خویش را با اسب آغاز كرده بود بندي كرد، و از این روي، رده از روي سودمندي آنھا براي بشر رده
اھل فن بر  منتقدان. بندي كرد چندي بعد، بھ پیروي از دوبانتون، جانوران را از روي ویژگیھاي آنھا رده

بندي او خندیدند و بر تعمیمھایش ایراد گرفتند، ولي خوانندگان كتابش تعریفھاي روشن و وسعت اندیشة  رده
  .وي را پسندیدند

بوفون، با بررسي نژادھاي بشري در پرتو اثر اقلیم، خاك، سازمانھاي اجتماعي، و عقاید، بھ پیدایش 
ھاي بشر را معلول اثر این  ھا، و اندیشھ آداب، سلیقھ وي دگرگوني رنگ، چھره،. مردمشناسي یاري كرد

ھاي وي این بود كھ نوع ثابت و تغییرناپذیري در جھان  ترین اندیشھ یكي از جسورانھ. دانست عوامل مي
اي خواھد یافت كھ جمادات ظاھرًا  آید، و دانش سرانجام رشتھ وجود ندارد، از ھر نوع نوع دیگري پدید مي

  . دید ن پیوند دھد؛ اما بین موجودات آلي و غیر آلي تفاوتي، جز از حیث درجھ، نميبیجان را بھ انسا

اي از جانوران پدید آورد؛ و استدالل  توان، با گزینش مصنوعي، انواع تازه بوفون، یادآور شد كھ مي
وي چون . كرد كھ مھاجرت و جدایي گزیني مردم ممكن است نتایج مشابھي در طبیعت پدید آورد  مي

التوس، ولي قبل از او، دریافتھ بود كھ باروري نامحدود انواع گیاھان و جانوران بار تحمل ناپذیري را م
  .گذارد و، با تشدید تنازع بقا، افراد و انواع بسیاري را از میان خواھد برد برشانة حاصلخیزي خاك مي

یزان كمالشان پایینتر بود، تا كنون سالحتر، و ھمچنین انواعي كھ م تحركتر، وكم انواع ظریفتر، سنگینتر، كم
دگرگونیھاي شگرف زمین و دریا، سازگاري یا ناسازگاري طبیعت، … .اند، یا نابود خواھند شد نابود شده

و اینھا جز آنھایي ھستند … اند؛  خوراك، وتأثیرات درازمدت اقلیم باعث كمال یا تبھگني انواع بسیار شده
  . اند كھ قبال بوده

گفت كھ دربدن انسان نیزھمان اندامھاي  شمرد، مي ھ بشر را داراي موجودي داراي روح ميبوفون، با آنك
خورند؛ از ھمین  ھا واستخوانھایي وجود دارند كھ در جانوران عالي بھ چشم مي حساس، پیھا، ماھیچھ

 دانست كھ در كشش جنسي جانوران را داراي ھمان شالودة فیزیولوژیكي مي» عشق رمانتیك«روي، وي 
در واقع، وي شعر عاشقانھ را در توصیفات رسا و زیبایش دربارة جفتیابي، واصل و منشأ . وجود دارد

كند، ولي براي انسان  چرا عشق ھمة جانوران را خرسند مي«: پرسید مي. پرندگان، حفظ كرده است
  ي آن آورد؟ دلیلش این است كھ تنھا جنبة مادي عشق مطلوب است، و جنبة معنو شوربختي بار مي

از جھات مادي جانوري «بوفون عقیده داشت كھ انسان . بوفون را، براي این سخن، دوستانھ سرزنش كرد
  ».بیش نیست

pymansetareh@yahoo.com



ھایي تعلق دارند، چنانكھ خر ممكن است از تیرة اسب باشد، و  ھرگاه بپذیریم كھ گیاھان و جانوران بھ تیره
توانیم بگوییم كھ میمون  باشد، در این صورت، ميتفاوت آنھا شاید معلول گرایش یكي بھ انحطاط بوده 

ممكن است ازتیرة انسان باشد، ومیمون چیزي مگر انسان منحط و تباه شده نیست، و انسان ومیمون نیایي 
اي برخورد كنیم كھ از انواع  اند؛ ھرگاه در میان گیاھان وجانوران، حتي یك بار، بھ نوع تازه مشترك داشتھ

توانیم  در آن صورت براي توانایي طبیعت در پدید آوردن انواع تازه نمي…  دیگر پدید آمده باشد
محدودیتي قایل شویم؛ و نادرست نخواھد بود، اگر بگوییم كھ طبیعت در طول زمان انواع جانداران را از 

  .یك نوع آغازین پدید آورده است

وحي منزل خدا براي ما ! اما نھ« : افزاید آورد و مي سپس، ناگھان سفر پیدایش و سوربون را بھ یاد مي
اند؛ و نخستین جفت ھر نوعي را آفریدگار بھ  شكي ننھاده است كھ ھمة جانوران بھ دست آفریدگار خلق شده

  » . ھمبن شكل خلق كرده است

كھ ) ١٧۵١ژوئن  ١۵(با اینھمھ، سوربون، یا دانشكدة االھیات دانشگاه پاریس، بھ بوفون یادآور شد و 
سوربون بیش . اریخ طبیعي او با تعلیمات دین ناسازگارند و باید از كتاب كنار گذاشتھ شوندبخشھایي از ت

ھاي بوفون دربارة ادوار اصلي پیدایش زمین، اشتقاق سیارات از خورشید، و از این سخن  از ھمھ از اندیشھ
  : شرویي پوزش خواستبوفون با خو. او كھ تنھا علم راھنماي بشر بھ راستي و حقیقت است ایراد گرفتھ بود

سر ناسازگاري ندارم؛ و بھ آنچھ این كتاب در بارة خلقت جھان و » كتاب مقدس«دارم كھ با نص  اعالم مي
ھاي خود را دربارة پیدایش زمین،و ھر آنچھ را كھ ممكن  نوشتھ. گوید ایمان راسخ دارم ترتیب زماني آن مي

  . نھم مي است با روایت موسي ناسازگار باشد، از كتابم كنار

دانست و دریافتھ بود كھ اگر با  بوفون اشرافزاده ناسازگاري آشكار با ایمان مردم را شاید دور از ادب مي
سوربون مدارا نكند و آرامش نسازد، وي را از وصول بھ ھدف باز خواھد داشت؛ بھر تقدیر، اثر او، اگر 

طبقات درسخوانده تبسم او را . ساخت رسید، دلیل پوزشخواھي او را بھ خوبي روشن مي بھ پایان مي
با . درخالل عقب نشینیش دیدند و مالحظھ كردند كھ جلدھاي آخر كتابش بدعتگذاریھاي وي را ادامھ دادند

او، برخالف المتري و دیگر . اینھمھ، بوفون كسي نبود كھ چون ولتر و دیدرو آشكارا بھ مسیحیت بتازد
نظم، زندگي، و روان ھستي «: گفت  دانست و مي مكانیكي نميگرایان، زندگي و اندیشھ را حركتي  ماده

  » .واقعي ما ھستند؛ ماده تنھا جلدي است كھ پیوندش با روح ناشناختھ است، و حضورش سد و مانع

  شمردند و دریافتھ بودند كھ وي، بھ جاي  وي را یار و ھمدست نیرومند خویش مي» فیلسوفان«با اینھمھ، 

وي . اوند تنھا بذر حیات را پراكنده است، و باقي را بھ دست قوانین طبیعت سپردهاندیشید كھ خد ولتر مي
چون تور گنیف واقعیت . دید و بھ مذھب وحدت وجود اسپینوزا تمایل داشت طرح و آرماني در طبیعت نمي

دانست كھ در آن طبیعت، در طي میلیاردھا سال، با موجودات زنده  را آزمایشگاه كیھاني پھناوري مي
بندي لینھ  گرفت كھ ظاھرًا با ایراد وي از رده اي مي وي از این برداشت نتیجھ. دھد آزمایشھایي انجام مي

گر  نمود و انواع چون واقعیتي نسبتًا دیرپا جلوه در پرتو این نتیجھ، فرد موھوم مي. سازگاري نداشت
ھایي ھستند كھ  رده صرفًا اندیشھنوع، جنس، تیره، و : كرد وي این تناقض را اینگونھ توجیھ مي. شدند مي

افراد تنھا واقعیت . مغز ما، براي آنكھ بھ تصور ما از جانداران نظم دھد، در خود پرورش داده است
اند؛ ولي ھستي آنھا چنان ناپایدار و زودگذر است كھ، بھ دیدة فیلسوف، سایة زودگذري از شكلي  زنده

انسان واقعیت است، و انسانھا : گفت با افالطون بود كھ مي از این نظر، حق. نماید بزرگتر و پایدارتر مي
  .باشند لحظات زودگذري در شھر فرنگ زندگي مي

گفتند كھ وي گاه گاه  گیران مي پسندیدند، ولي خرده خوانندگان كتاب بوفون این ژرفبینیھاي گیج كننده را مي
ھاي بوفون، دربارة ھستي خود  ھ اندیشھولتر ب. با تعمیم دادن نظراتش درستي را فداي جزئیات ساختھ است

ھاي او را،  خواند؛ رئومور گفتھ زد؛ لینھ سخنان وي را دربارة گیاھان بیپایھ مي بھ خودي، پوزخند مي
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بندي وي را از جانوران، بر حسب سودمندي آنھا،  شمرد؛ و جانورشناسان رده دربارة زنبوران، ناچیز مي
  .ستودند پسندیدند و مي لي ھمة اینان سبك نگارش وي را ميو. دانستند آور مي براي انسان خنده

تواند دربارة او  رفت؛ و تنھا تاریخي مي زیرا بوفون، گذشتھ از آنكھ دانشمند بود، ادیب نیز بھ شمار مي
ھاي خویش را با این شیوایي با مردم  كمتر دانشمندي اندیشھ. ھا بپردازد داوري كند كھ بھ ھر دوي این رشتھ

شناسم كھ  اي نمي نویسنده« : روسو، كھ خود استاد سبك بود، از او چنین یاد كرده است. ن نھاده استدر میا
گریم تیزبین، با آنكھ دشمن روسو بود، دربارة » .ترین سبك قرن ماست جستھ با او برابري كند؛ سبك او بر

كھ از سرتا پا بھ سبكي گفتاري  انسان از خواندن صد صفحھ« : سبك بوفون مانند او داوري كرده است
برجستھ و نافذ نوشتھ شده است، و بھ درخشانترین و طبیعیترین رنگامیزي زینت یافتھ، براستي دچار 

خوریم  در كتاب او، بھ مطلبي بر نمي. كرد بوفون بآرامي و با آسایش خیال نویسندگي مي» .شود شگفتي مي
دقت وي در انتخاب واژه بھ وسواس . ھ شده باشدھاي ولتر با شتابزدگي نوشت اي از نوشتھ كھ چون پاره

با آگاھي یافتن از قانون الیبنیتزي تسلسل در مورد اشیا، این قانون را در . دانشمندان ھمتراز او مانند بود
ھایش را چنان ترتیب و  شیوة نوشتن نیز تعمیم داد، بھ یافتن زباني یكدست و ھموار پرداخت، و ھمة اندیشھ

راز سبك نگارش ولتر در بیان سریع و . بانش را مثل یك رود پھن و ژرف جاري ساختتسلسلي داد كھ ز
  شتاب  اي تمیز و نافذ بود، در صورتي كھ سبك بوفون نظم بخشیدن و آراستن بي روشن اندیشھ

ھاي علمي خویش را سرودي براي ستایش آن ساختھ  بوفون عظمت طبیعت را دریافتھ، و نوشتھ. است
  .است

ھاي خود براي مھمانانش لذت  از خواندن قطعات موزوني از نوشتھ. ذوق ادبي خویش آگاه بودبوفون از 
، )١٧۵٣اوت  ٢۵(رسید، ھنگام پذیرش در آكادمي » آكادمي فرانسھ«برد؛ و پس از آنكھ بھ عضویت  مي

بود، و ھم  ھم نمونھ«این گفتار غرا، بھ گفتة كوویھ، . بھ جاي مبحثي علمي، گفتاري در تحلیل سبك خواند
بھ عقیدة اكثر فرانسویان ، این گفتار اوج كارھاي اوست، و از این . زیرا خود گوھر سبك بود» .قاعده

، بھ دست ما »سبك خود انسان است«گوید  گفتار چیزي مگر داوري معروف، پرمغز، و مرموزش، كھ مي
. گسترانیم وبا فراغت بدان بنگریماي این گفتار در سبك بوفون را در پیش خود ب بیایید لحظھ. نرسیده است

فراموش نباید كرد كھ شیوایي و عظمت سبك در ترجمھ از میان رفتھ است؛ ولي با اینھمھ، با وجودي كھ 
. اي باشد تواند زیب و زیور ھر صفحھ براي شتاب پست ورذیالنة ما بیرحمانھ كوتاه شده است، ھنوز مي

  :بسیاري از آنان استاد در سبك بودند، چنین گفت اي، بھ حاضران، كھ بوفون، پس از ذكر مقدمھ

… شیوایي واقعي . تنھا در روزگاران روشني اندیشھ است كھ انسان بھ نیكي سخن گفتھ و نوشتھ است
و نیروي تخیل از آن … دارندگان شور و حرارت … چیزي جز رواني طبیعي سخن است كھ 

و چون شما سروران بھ  - سلیم و احساسات لطیفندولي سخن كساني كھ داراي عقل و ذوق … . برخوردارند
باید ھنري . باید پرمایھ، و سرشار از معنا و برھان باشد - الحان، اطوار، و آواي تو خالي الفاظ توجھ ندارند

فریفتن گوش و چشم بس نیست؛ . ھاي خویش را نظم دھد و بیان كند باشد كھ سخنور بھ یاري آن اندیشھ
ھاي  ھر چھ اندیشھ… . خنش با ذھن است، باید بھ روح و دل شنونده راه جویدسخنور، ھنگامي كھ روي س

  . خویش را بیشتر معني و مفھوم دھیم، بیان آنھا آسانتر خواھد شد

كند،  بخشد، رھبري مي اي است كھ سبك را نیرو مي پایھ. اما این ھنوز سبك نیست، پایھ و بنیان سبك است
شوند و قلم  آن، بھترین نویسندگان گمراه مي بي. سازد قانون و قاعده ميدھد، و حركات آن را تابع  نظم مي

صرف نظر از اینكھ چھ رنگھایي بھ كار برند و چھ نقشھایي ترسیم . آفریند سرگردان آنان اشكال بیمعني مي
توانند احساسات ما را برانگیزند و  شوند؛ نمي ھاي درھم خویش سرگردان مي كنند، در دریاي اندیشھ

ھر چند  - گویند نویسند كھ سخن مي از ھمین روي، آنان كھ چنان مي… . رشان ساختمان درستي ندارندآثا
یابند  سپارند لحني مي نویسند؛ و آنان كھ خود را بھ دست نخستین بارقة تخیل مي بد مي - كھ خوب سخن گویند

  … . توانند آن را نگاه دارند كھ نمي
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روي كھ ھر اثري در طبیعت بھ خودي خود كامل است؛ از آن روي چرا آثار طبیعت چنین كاملند؟ از آن 
طبیعت نطفة . برد كند و این طرح را ھرگز از یاد نمي كھ طبیعت از روي طرح و نقشة ابدي عمل مي

اي  سازد؛ با یك حركت شكل اولیة ھر موجود زنده خواھد بیافریند در سكوت فراھم مي موجوداتي را كھ مي
… . رساند ا حركات مداوم، تركیب و ساختمان آنھا را، در زمان معین، بھ كمال ميكند؛ و ب را طرح مي

ھاي انسان بذر  تجربھ. تواند آثاري بیافریند یابد و مي تنھا بھ یاري تجربھ و تفكر است كھ ذھن انسان غنا مي
دیشھ بھ عالیترین محصولند، اما اگر انسان در روش كار، و خودكار، از طبیعت تقلید كند، اگر بھ نیروي ان

  حقایق دست یابد، اگر آنھا را باردیگر چون 

تواند بر  ھاي زنجیر بھ ھم پیوند دھد، از آنھا یك كل بسازد، و نظامي بھ دقت اندیشیده پدید آورد، مي حلقھ
  .اي استوار آثاري فنا ناپذیر بیافریند شالوده

روي دارد، حتي انسان متفكرسرگیجھ بھ سبب نداشتن طرح و اندیشة كافي دربارة ھدفي كھ در پیش 
و . آورند ھاي بسیاري بھ مغز او روي مي اندیشھ. داند از كجا آغاز كند، و چگونھ بنویسد گیرد و نمي مي

از این روي، . چون او آنھا را نسنجیده و نظم نبخشیده است، قادر نیست یكي را بر دیگري مقدم دارد
نویسد، زماني كھ  ھنگامي كھ از روي طرح و نقشھ ميولي . شود گیرد و سرگردان مي سرگیجھ مي

تواند بھ ادراك رسد و بآساني قلمش را رھبري  درنگ مي دھد، بي ھاي خویش را نظم و ترتیب مي اندیشھ
بخشد،  كند، بسرعت آنھا را وضوح و روشني مي ھا را در ذھنش پختھ و رسیده احساس مي كند؛ او اندیشھ

شود؛  گیرند، و سبكش آسان و طبیعي مي ھایش بسادگي بھ دنبال ھم قرار مي شھبرد، اندی از نوشتن لذت مي
بخشد؛  شود و بھ سخن او جان مي خیزد كھ بھ سراسر اثر او منتشر مي از این لذت، حرارتي خاص برمي

و پذیرند،  گیرد، اشیاء رنگ مي افزاید؛ پس لحن كالم باال مي این حرارت باز ھم بر میزان این جانبخشي مي
اش  خواھیم درباره یابد، و بھ موضوعي كھ مي گیرد، افزایش و گسترش مي احساس وضوح و روشني مي

  .شود شود؛ در این صورت است كھ سبك سخن جالب و درخشان مي سخن گوییم منتقل مي

تي كمیت دانش، غرابت و یكتایي اسناد، و ح. تنھا آثاري بھ آیندگان خواھند رسید كھ خوب نوشتھ شده باشند
توانند ضامن مطمئن جاودانگي باشند، آثاري كھ متضمن موضوعات ناچیز باشند، و  تازگي كشفیات نمي

نابود خواھند شد؛ زیرا دانش، اسناد، و كشفیات … آثاري كھ بدون ذوق و سلیقھ و ابتكار نوشتھ شده باشند 
اینھا خارج از . آیند تر در ميشوند، و حتي بھ تصرف دستھاي نیرومند روند، ربوده مي بآساني از میان مي

ھرگاه . انتقال داد، یا دگرگون ساخت. توان دزدید سبك را نمي» .سبك خود انسان است« انسانند، ولي 
سبكي عالي و برجستھ باشد، نویسندة آن را ھمواره خواھند ستود؛ زیرا تنھا حقیقت ماندگار و فناناپذیر 

  . است

آن ھنگام آن را بسیار ستودند، ظاھرًا از ھر آنچھ تا كنون در این باره این گفتار، كھ در «: ویلمن گفتھ است
شمارند و بدان  اي كلي مي نماید حتي امروز نیز آن را قاعده تر مي اندیشیده و گفتھ شده است بھترو برجستھ

ثر مناسبتر از گوید شاید براي ن آنچھ بوفون مي. اي استنتاج الزم باشد چھ بسا در اینجا پاره» .كنند استناد مي
او از بوالو پیروي كرده، و . است» رمانتیك«سازگارتر از سبك » كالسیك«قاعدة او با سبك . نظم باشد

ولي سبك او با سبك نثر فرانسوي كساني چون روسو، . بحق عقل و برھان را بسیار ارج نھاده است
. سادة دلكش عھد جدید سازگار نیست شاتوبریان، و ھوگو، یا با سبك فریبندة رابلھ و مونتني، و یا با سبك

داند كھ چرا اعترافات روسو، با آنكھ از نظر دلیل و برھان فقیر و از نظر احساس غني است،  بوفون نمي
تواند واقعیت احساس، نیز ماھیت خرد، و  حقیقت مي.آید ترین آثار قرن ھجدھم بھ شمار مي ھنوز از برجستھ

  .یا كمال شكل باشد

ALIGN="JUSTIFY"&<این سبك رداي بزرگي و منزلت براي یك روح . سبك بوفون، خود وي بود;٩
بدون تحمل . برد بوفون تنھا بھ ھنگام بررسیھاي علمي بود كھ اشرافیت خود را از یاد مي. اشرافي بود

  ان زحمات زیاد، بھ چن
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آكادمیھاي اروپا و امریكا او را بھ عضویت . عنوان كنتي بدو داد و او را بھ فونتنبلو فراخواند ١٧٧١در 
برج وي در مونبار . بر پا ساخت» باغ شاه«فرزندش مجسمة وي را در . افتخاري خویش پذیرفتند

بھ زانو درآمد و بر زمین روسو در این برج . كرد زیارتگاه شیفتگان دانش گشت و با فرنة ولتر رقابت مي
توانست از او دیدن كند،  ھانري، شاھزادة پروس، بھ دیدن بوفون رفت؛ و كاترین كبیر، چون نمي. بوسھ زد

  . داند پیغام داد كھ وي را، پس از نیوتن، بزرگترین دانشمند جھان مي

شكاران، و روح تن ورز«: ولتر گفتھ است. بوفون حتي در روزگار سالخوردگي زیبا و با وقار بود
ساكنان . گفت كھ بھ مارشالھاي فرانسھ شباھت دارد، نھ بھ نویسندگان ھیوم مي» فرزانگان را داراست؛ 

بوفون از ارج و حرمت خویش در نزد مردم آگاه بود، بھ آراستگي ظاھر خود . پرستیدند مونبار وي را مي
در این . اد و دو سالگي، تندرست بودتا ھفت. آراست بالید، و روزي دوبار سر و صورت خود را مي مي

با آنكھ بیمار بود، بھ كار و تالش ادامھ داد و از عمل جراحي . ھنگام، سنگ كلیھ وي را رنجور ساخت
تن در مراسم تدفین وي شركت  ٢٠‘٠٠٠. درگذشت ١٧٨٨او نھ سال دیگر زنده ماند و در . دوري جست

توانستند نجیبزادگي او را  البیون فرانسھ؛ كھ نميھنوز یك سال از مرگش نگذشتھ بود كھ انق. جستند
ببخشایند، بقایاي پیكرش را از گور درآوردند و بر باد دادند، سنگ گورش را نابود كردند و گردن 

  . فرزندش را بھ تیغة گیوتین سپردند

  بھ سوي نظریة تكامل  -٢

و نثري برخوردار بود، اندیشة شناسي، بھ كمك استادي چون بوفون، كھ از چنین نگرش، شكیبایي،  زیست
طالبان علم را از فیزیك و ریاضیات در خدمت خود داشتند كھ بیشترین دانشمندان را در قرن ھجدھم، اندك 

ساخت، این دگرگوني را  اش او را متأثر مي دیدرو، كھ ھمة جریانات زمانھ. ساخت اندك متوجھ خود مي
با توجھ بھ دلبستگي . انقالبي بزرگ در دانشیم اكنون شاھد«: نوشت ١٧۵۴كرد؛ وي در  احساس مي

كنم  روزافزون اندیشمندان روزگار ما بھ فلسفة اخالق، ادبیات، تاریخ طبیعي، و فیزیك تجربي، پیشبیني مي
شناسي  زیست(» .بزرگ در اروپا بھ وجود نیاید] دان ھندسھ[كھ تا صد سال آینده نیز حتي دو سھ ریاضیدان 

    .)كمال خود رسید بھ اوج ١٨۵٩نوین در 

بسیاري كوشیدند ثابت كنند . منشأ حیات -داشت شناسي جوان را نخستین پرسش از پیشرفت باز مي زیست
» پیدایش خلق الساعھ «با وجود رد ظاھري نظریة . تواند خودبھ خود از مادة بیجان پدید آید كھ زندگي مي

بیني در یك قطره آب بھ وسیلة میكروسكوپ،  ، كشف انبوه جانداران ذره١۶۶٨از سوي فرانچسكو ردي در 
  جان . كرد این نظریة قدیمي را تقویت مي

اي جوشاند و  نیدم مقداري آب را، كھ در آن گوشت گوسفند خیسانده بود، در چند ظرف شیشھ. تكرار كرد
بسیار در آن  بیني چند روز بعد، چون آب را معاینھ كرد، جانداران ذره. درنگ منافذ آنھا را بھ دقت بست بي

اند، و از آنجا كھ او  بیني آن از میان رفتھ نیدم، بھ گمان آنكھ ھنگام جوشاندن آب ھمة جانداران ذره. یافت
منافذ ظروف را بھ دقت مسدود كرده بود، از این آزمایش نتیجھ گرفت كھ جانداران خودبھ خود در آب پدید 

النتساني، استاد دانشگاه مودنا، كھ آزمایش نیدم را در ولي سپا. ادعاي وي بوفون را متأثر ساخت. اند آمده
گوشت بھ مدت دو دقیقھ جانداران ریز  او دریافت كھ جوشاندن آب. تكرار كرد، نتیجة متفاوت گرفت ١٧۶۵

روند و  برد؛ اما اگر مایع را چھل و پنج دقیقھ بجوشانند، ھمة جانداران ریز آن از میان مي را از میان نمي
اختالف نظر دانشمندان دربارة امكان پیدایش خلق الساعھ تا قرن . شود داري مشاھده نميدر مایع جان

  .نوزدھم دوام یافت، تا آنكھ شوان و پاستور بدان پایان دادند

جیمز . اسرار فرایند تكثیر نیز، چون چگونگي پیدایش حیات، اندیشة دانشمندان را متوجھ خود ساختھ بود
پرسیدند كھ  لوگن، شارل بونھ، و كاسپارولف از نقش عناصر نرو ماده در تكثیر در شگفت بودند و مي

بونھ فرضیة . در سازندتوانند اشكال و ویژگیھاي موجود بالغ را از پیش مق عناصر نر و ماده چگونھ مي
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را عرضھ داشت و گفت كھ فرد ماده محتوي نطفة فرزندان خویش » ھا در یك جا انبوه ھمة نطفھ«عجیب 
. كند ادامھ دارد است، و این نطفھ شامل نطفة نوادگان اوست؛ این تسلسل تا جایي كھ وھم و خیال ما كار مي

داده است، مانند » مجاري ولف«ھ نام خود را بھ ولف، ك. تواند در اساطیر سیر كند بلي، دانش نیز مي
گفت كھ ھر جنیني بھ یاري نطفة والدینش از نو خلق  بود و مي» خلق مجدد جنین«ھاروي پیرو نظریة 

ترین  برجستھ«، كھ كارل ارنست فون بر آن را )١٧۶٨(ولف در كتابش، تشكل امعا و احشا . شود مي
» ھاي جنیني الیھ«اي براي نظریة  اي عرضھ داشت كھ شالوده خوانده است، نظریھ» شاھكار علمي موجود

  .فون بر شد

آیا رشد مجدد بافت نوعي تكثیر است؟ آبرا آم ترامبلھ، اھل ژنو، با آزمایشھایي كھ از جانسختي مرجان در 
او طول مرجان را چھارپاره كرد و، . دانشمندان را دچار شگفتي ساخت ١٧٧۴تكثیر پرده برداشت، در 

دانست كھ مرجان را  ترامبلھ نمي. اي روییده، و مرجان كامل شده است ز چندي، متوجھ شد كھ ھر پارهپس ا
یافت و ھضم  گیاه بشمارد یا جانور، زیرا چون گیاھان ریشھ داشت، اما غذایش را مثل جانوران مي

را بھ جھان  ، جھان گیاھان»زنجیرة بزرگ ھستي«شمردندكھ، در  اي مي متفكران آن را حلقھ. كرد مي
ھاي پر پیچ وتاب و  شاخھ. شناسان روزگار ما، آن را جانور خواند ترامبلھ، مانند زیست. پیوندد جانوران مي

، یا »پولیپ«كند، رئومور را بر آن داشت كھ آن را  حساس مرجان، كھ براي یافتن غذا از آن استفاده مي
خوانیم؛ پس  مي)  Hydra(» ھیدر«اي نھ سر،  فسانھما نیز آن را بھ قیاس ھودرا، ھیوالي ا. چندپا، بخواند

  از آنكھ ھركول یكي از سرھاي ھیوال را برید، دو سر 

  .در ادبیات، ھودرا تنھا كنایھ از موجودي است كھ صدھا ھزار جان دارد. آن روییدند

ن شناس این عصربود و از نظر دقت بوفو ترین زیست رنھ آنتوان دورئومور، پس از بوفون، برجستھ
وي، كھ پزشكي آموختھ بود، ھمینكھ استقالل مالي یافت، از پزشكي دست كشید و ھمة وقت . برتري داشت

، ١٧١٠در . رسید كھ در چندین رشتھ از علوم دست داشت بھ نظر مي. خود را بھ پژوھشھاي علمي سپرد
؛ با كارداني از طرف دولت مأموریت یافت صنایع و ھنرھاي صنعتي فرانسھ را بازدید و اصالح كند

بسیار از عھدة این مأموریت برآمد و پیشنھادھایي بھ دولت داد كھ بھ ایجاد صنایع تازه، و احیاي صنایعي 
اي ابداع كرد كھ  رئومور براي قلع اندود كردن آھن شیوه. كھ در شرف نابودي بودند، بسیار یاري كرد

دولت فرانسھ، بھ پاس خدمات . مشخص ساخت ھنوز مورد استفاده است؛ تفاوتھاي شیمیایي آھن و فوالد را
آكادمي علوم «او این پول را بھ . لیور حقوق مستمر تعیین كرد ١٢‘٠٠٠رئومور بھ فلزشناسي، براي او 

  .ایم با دماسنج او قبال آشنا شده. بخشید» پاریس

یكي از  ، دریافت كھ ھرگاه١٧١٢در . داد شناسي را گسترش مي رئومور نیز با پژوھشھاي خویش زیست
، اسرار شوك ١٧١۵در . اندامھاي خرچنگ دریایي را ببرند، اندامي دیگر بھ جاي آن خواھد رویید

تا  ١٧٣۴در فاصلة سالھاي . آید بدرستي توصیف كرد الكتریكي را كھ با دست زدن بھ ماھي برقي پدید مي
این اثر با چنان . رساند ، شاھكار خود، یادداشتھایي دریارة تاریخ حشرات، را در شش جلد بھ چاپ١٧۴٢

سبك و تصویرھاي جذاب و پرروحي آراستھ شده بودكھ حشرات در نظر مردم چون عشاق داستانھاي 
بھ ھرآنچھ مربوط بھ رفتار و  «چون فابر روزگار خودمان، او . نمودند جالب توجھ مي) پسر(كربیون 

  :دل بست و نوشت» زندگي جانداران ریز است

، چگونگي تھیة خوراك، نیرنگھاي آنھا ھنگام بھ دام افكندن شكار، احتیاطي كھ راھھاي گوناگون زندگي
گزینند، تا نوزادانشان  گذاري برمي و جاھایي كھ براي تخم… بندند  براي گریز از كمین دشمن بھ كار مي

  . ام از آغاز زندگي بھ خوراك مناسب دست یابند، را بررسي كرده

رفتار و ساختمان سازواره را، بدون قبول قدرت طراحي طبیعت، گفت كھ  رئومور، مانند ولتر، مي
كردند از  كساني كھ بھ جریان الحادیي كھ بزودي در فرانسھ بھ راه افتاد مقابلھ مي. توان تعیین كرد نمي

دیدرو وي را، براي سپردن این ھمھ وقت بھ بررسي زندگي سوسكھا و . كتاب او استفادة فراواني بردند
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شناسي نوین را پدید  ولي ھمین بررسیھاي چندان دقیق بودند كھ زیست. كرد مسخره ميحشرات دیگر، 
  .آوردند و بنیان نھادند

آیا دیدرو زماني كھ شنید شارل بونھ، دوست رئومور، ثابت كرده است كھ برخي جانوران بدون جفتگیري 
ھاي  شپشھ(ھاي نوزاد  دا كردن شتھچھ سخني بر زبان رانده است؟ بونھ با ج - پارتینوژنز - كنند زادو ولد مي

  درختیي كھ آفت 

مقصد جفتگیري، . تواند بدون جنس نر، كھ غالبًا الزم است، نوزاد بارور تولید كند اي از یك نوع مي ماده
بونھ بررسیھاي . ظاھرًا، تنھا تكثیر نیست، بلكھ ھمچنین دادن ویژگیھاي متفاوت والدین بھ نوزاد است

گزارش كرده بود، در كتاب خود، رسالة » آكادمي علوم پاریس«آن را بھ خویش را، كھ چگونگي 
وي در اثر دیگرش، پژوھشھایي پیرامون گیاھان . ، بھ تفصیل شرح داده است)١٧۴۵(شناسي  حشره

اي از گیاھان داراي نیروي احساس، و حتي نیروي تمیز و تشخیص، و، از این   ، ادعا كرد كھ پاره)١٧۵۴(
  .ھستند –یا مایة ھوشمندي -داوري  روي، داراي قوة

شناسي بھ كار برد؛ ولي منظور  را در زیست» تكامل«ھمین بونة ژنوي ظاھرًا نخستین كسي است كھ واژة 
اندیشة تكامل، یا زندگي . پیوندد اي بود كھ ھمة موجودات را، از اتم تا انسان، بھ ھم مي وي از تكامل رشتھ

بنوا دو مایھ . ن در آثار علمي و فلسفي قرن ھجدھم بارھا نمودار شده استیافتن جانداران از جانداران پیشی
، كھ پس از مرگ وي بھ چاپ رسید، نوشتھ بود كھ ھمة جانداران خشكي، در نتیجة )١٧۴٨(در تلیامد 

ان پنداشت كھ پرندگ دو مایھ مي. اند تغییر محیط زندگي، و از راه تكامل، از جانداران دریایي ھمانند پدیدآمده
سھ سال بعد، موپرتویي در . اند از ماھي پرنده، شیر از شیر دریایي، و انسان از انسان دریایي پدید آمده

اي ابراز داشت كھ  دستگاه طبیعت خویش، گذشتھ از آنكھ انسان و میمون را در یك خانواده جا داد، نظریھ
انشمند نگونبخت، كھ مقدر بود بھ د. شباھت نیست داروین بي] »انتخاب طبیعي«[» بقاي اصلح«بھ نظریة 

  :زودي آماج نیش قلم ولتر شود، چنین نوشتھ بود

اند، و نوعي  ھر یك از عناصر اجزاي اصلي تشكیل دھندة جنین از اندامھاي متشابھ والدین خود مشتق شده
جدید را توان چگونگي شكل گرفتن انواع  بدین ترتیب، بآساني مي… . اند از شكل گذشتة آنھا را حفظ كرده

با فرض اینكھ ترتیب این اجزا ممكن است ھمیشھ ھمان ترتیبي نباشد كھ در والدین آنھا  - … باز نمود 
بینیم، و بر حسب تصادف ممكن است دستخوش دگرگونیھایي شوند كھ، با تكثیر و تجمع، بھ پیدایش  مي

  . كنیم انواع تازه بیشماري منجر شوند كھ اكنون مشاھده مي

این . اند سطور عقیده داشت كھ ھمة جانداران در طول زمان از نخستین موجود زنده پدید آمدهنویسندة این 
  .پذیرفتھ و ولتر بھ گرمي ستود  نظریھ را بوفون موقتًا

 - »نردبان موجودات« -، بھ نظریة كھن تكامل )١٧۶١(ژان باتیست روبینھ در اثر خویش، طبیعت 
ي از كوششھایي است كھ براي پدید آوردن موجوداتي كاملتر ا بازگشتھ، و نوشتھ بود كھ طبیعت رشتھ

كھ در میان موجودات پست و پیشرفتھ (وي بھ پیروي از قانون الیبنیتزي تسلسل . گیرد صورت مي
اظھار داشتھ بود كھ ھمة اشكال حیات، حتي سنگھا، آزمایشھایي ھستند تا طبیعت راه ) دید انفصالي نمي

انسان یكي از مراحل این تالش بزرگ است، و . ، و جانوران تا انسان، بپیمایدخود را، از جمادات، گیاھان
  .روزي جاي خود را بھ موجودي كاملتر خواھد سپرد

وي در اثر . اندیشید جیمز برنت، لردومونبودو، داور اسكاتلندي، یك قرن قبل از داروین، مانند داروین مي
نوشتھ بود كھ انسان ماقبل تاریخ فاقد زبان و سازمان ، )١٧٩٢ – ١٧٧٣(خویش، خاستگاه و پیشرفت زبان 

نوشتھ بود كھ انسان و . اجتماعي بود و، از نظر كامیابي فكري و روش زندگي تفاوتي با میمون نداشت
كھ (اند؛ و اورانگوتان  از یك خانواده) گفتھ بود ١۶٩٩ھمان گونھ كھ ادوارد تایسن نیز در (اورانگوتان 

تنھا از نظر . انساني است كھ از رشد و تكامل بازمانده است) ریل یا شمپانزه بودمنظور برنت از آن گو
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برخالف ادعاي سفر . زبان و سازمان اجتماعي است كھ انسان ماقبل تاریخ بھ انسان ابتدایي مبدل شد
ال پیدایش، تاریخ انسان قھقرایي و سقوط از یك كمال اولیھ نیست، بلكھ یك تعالي پررنج بھ سوي قلة كم

  .است

، ١٧٨۶در . زد پرورانید و بھ فعالیتھاي علمي دست مي ھاي علمي در سر مي گوتة شاعر نیز گاھي اندیشھ
یافتھ پدید  گفت كھ جمجھ از ستون فقرات تغییر شكل ١٧٩٠اي را كشف كرد و در  وي استخوان میان آواره

اشت كھ منشأ ھمة اجزاي درخت ھاي كاسپار ولف، اظھار د ھمچنین، بدون آگاھي از اندیشھ. آمده است
» نمونة اصلي«یافتھ، و گیاھان بر اثر دگرگوني از گیاه ابتدایي، كھ وي آن را  برگي است تغییر شكل

  .اند نامید، پدید آمده مي

. داروین، پدربزرگ داروین بزرگ، است شناسیم، ارزمس آخرین داروینیستي كھ در قرن ھجدھم مي
زاده شد، در كیمبریج و  ١٧٣١وي در . خصیتي جالب و دوستداشتني بودارزمس، مانند، چارلز، داراي ش

در  ١٨٠٢ادنبورگ تحصیل كرد، در ناتینگم، لیچفیلد، و سرانجام در داربي پزشكي پیشھ ساخت، و در 
، كھ او نیروي محركھ و پریستلي »شناسي انجمن ماه«ارزمس براي شركت در مجامع . داربي درگذشت

اي كھ وي بھ مثیو بولتن نوشتھ  رفت، نامھ گردید، پیوستھ از لیچفیلد بھ بیرمنگام ميترین عضو آن  برجستھ
است، و در آن براي حضور نیافتن در انجمن پوزش خواستھ، نمودار شخصیت سرزنده و دوستداشتني 

  :اوست

مردان آورد، امروز مرا از دیدار شما  متأسفانھ بالي آسماني، كھ براي مردم درد و بیماري ھمراه مي
چھ ابداعاتي، چھ ھوش و ذكاوتي، و چھ بالغت و ! سرورم. بازداشتھ است] بیرمنگام[بزرگ در سوھو 

آید و، چون ماكو، از  در میان شما فیلسوفان بھ پرواز در مي -الھوتي، خود انگیختھ، و گیج كننده- فصاحتي 
در یك گاري پستي در شاھراه  درد یا تب ولي من بیچاره، در جنگ با شكم! آورد یكي بھ دیگري روي مي

  .شوم اي پرت مي خورم، و بھ گوشھ شوم، تنھ مي ام، بھ این سو و آن سو مي كینگ زنداني شده

، كھ )١٧٩۶ – ١٧٩۴(ارزمس داروین، با اینھمھ گرفتاري، كتابي مھم و معتبر، بھ نام زونومیا، نوشت 
گیاھشناسي  ود كھ، در میان آنھا، از باغاي است از پزشكي و فلسفھ؛ و چندین جلد شعر علمي سر آمیزه

پرستشگاه طبیعت . توان نام برد مي) ١٨٠٢(، و پرستشگاه طبیعت )١٧٨٨(، عشق گیاھان )١٧٨٨(
  این كتاب با . ھاي تكاملي ارزمس داروین است متضمن اندیشھ

  :شود از مي، بھ عنوان محتملترین نظریھ در مورد منشاء حیات، آغ»الساعھ پیدایش خلق«تأیید نظریة 

  الساعھ، پدر و مادر، با پیدایش خلق از این روي، بي

  … . نخستین ذرات خاك جاندار پدید آمدند

  ساحل، زندگي آلي، در زیر امواج بي

  پدید آمدو در غارھاي درنشان اقیانوس پرورش یافت؛

  آمدند، بین بھ چشم نمي نخست انواع ریز، كھ با ذره

  یا در آب رخنھ كردند؛در گل و الي بھ جنبش در آمدند، 

  اینھا، چون نسلھاي آینده، پا بھ جھان نھادند،

  .تر شدند نیروي تازه گرفتند، و اندامھایشان درشت
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  از آن پس، گیاھان بیشمار پدید آمدند، 

  .و نیز موجوداتي در دریا، زمین، و ھوا

زیستند، و از آنھا بھ انواع بیشمار  بدین سان، حیات از موجودات دریایي بھ دوزیستان، كھ در لجنزار مي
ھاي بوفون و  شاعر، پس از نقل عباراتي از نوشتھ. جانداران دریایي، خشكي، و ھوایي تكامل حاصل كرد

رفتھ است  روي چھار پا راه ميكند كھ انسان در گذشتھ بر  الوسیوس دربارة ساختمان بدن انسان، اشاره مي
یكي از انواع میمونھا دو پاي . و ھنوز ھم قادر نیست خویشتن را بآساني بر روي دو پا راست نگاه دارد

برد، و انگشت شست وي، براي آنكھ انگشتان دیگر را یاري كند،  جلوي خود را بھ عنوان دست بھ كار مي
در ھمة مراحل تكامل، جانوران براي جفت و . استرشد كرده، بھ مرحلة باالتري از تكامل رسیده 

بھ گفتة ارزمس (در جریان این پیكار . خوراك، و گیاھان براي خاك، رطوبت، ھوا، و روشنایي در پیكارند
جاندارن با پدیدآوردن اندامھاي تازه، براي پاسخگویي بھ نیازمندیھا و مقتضیات خویش، درسایة ) داروین

گونھ كھ چارلز داروین یك قرن بعد  اب طبیعي انواع اصلح بر حسب اتفاق، آننھ با انتخ(تالش و كوشش 
. كنند پیمایند؛ مثال گیاھان، براي آنكھ خود را بھ نور و ھوا رسانند، رشد مي مراحل تكامل را مي) گفت

ھمة « - اندازد  اي ابراز داشتھ است كھ ما را بھ یاد سخنان المارك مي داروین در زونومیا نظریھ ارزمس 
اي از آنھا بھ دست خودشان، و در پاسخ بھ خوشیھا و رنجھایشان،  یابند كھ پاره جانوران دگرگونیھایي مي

پوزة گراز » .رسد گیرد، و بسیاري از این اشكال یا تمایالت بھ دست آمده بھ فرزندان آنھا مي انجام مي
ي كندن علف، و منقار پرنده براي چریدن، خرطوم فیل براي گرفتن خوراك، زبان زمخت گوسفند برا

اي از  پاره«: نویسد افزاید و مي نویسنده اصل دیگري بھ سخنان خود مي. اند چیني پدید آمده براي دانھ
یابند و با دگرگون ساختن رنگ و شكل جانور آن را در پیكار و  اندامھا، براي حراست جانور، تكامل مي

  : یك میلیارد سال پیش نتیجھ گرفتو با نگاھي جادویي بھ » .كنند اختفا یاري مي

اند، آیا  پس از اندیشیدن دربارة فصلھاي كوتاه زمان، كھ بسیاري از این دگرگونیھا در خالل آن روي داده
  گستاخي خواھد بود كھ بگوییم در طول زماني كھ از ھنگام پدید 

، ھمة جانوران خون گرم از یك گذرد، شاید میلیونھا سال پیش از آنكھ تاریخ انسان آغاز شود آمدن زمین مي
اند و علت اولیھ بھ آن ریشھ طبیعت حیواني و نیروي كسب اندامھاي تازه، ھمراه با  ریشة زنده زندگي یافتھ

و . كنند، بخشیده است اي كھ ھیجانات، احساسات، خواستھا، و پیوستگیھا آنھا را ھدایت مي تمایالت تازه
دارد تا با تالش خود بھ تكامل گراید و  نیست كھ وي را وامي اي بدین ترتیب، آیا انسان داراي ملكھ

  ویژگیھایي را كھ در جریان تكامل كسب كرده است بھ فرزندان خود انتقال دھد؟

ھا و نظریات نادرست  بسیاري از اندیشھ… شگفتاور است كھ پدر بزرگم «: چارلز داروین نوشتھ است
رود، زیر  گفتند كھ بر خطا مي شاید اگر بھ پدربزرگ او مي» .المارك را در زونومیاي خود گنجانده بود

اي بھ  اي را مطرح ساخت كھ ھنوز زنده است، و راه ساده و آسان او ضربھ تقدیر وي نظریھ. رفت بار نمي
را، كھ ھنوز پا برجاست، بسیار گسترش » تكامل«داروین، با ھمة اشتباھات خود، نظریة . دانش تكامل زد

  .داد

IX - ناسيروانش  

دانشپژوھان بھ . پژوھشھاي علمي از جمادات بھ گیاھان، جانوران، و سرانجام بھ خود انسان گسترش یافت
یاري میكروسكوپ، و بھ انگیزة نیازمندیھاي پزشكان بدن انسان و دلبستگي فزایندة طالبان علم، را بررسي 

ولي بھ نظر . نوران پیشرفتھ ھمانند استكردند و بھ طور قطع دریافتند كھ اندامھا و سازوارة آنھا با تن جا
رسید در مراتب وجود گسیختگي وجود دارد؛ تقریبًا ھمگان موافقت داشتند كھ ذھن انسان با ذھن  مي

  .جانوران، كمًا و كیفًا، تفاوت دارد
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، دیوید ھارتلي، كشیش انگلیسیي كھ پزشكي پیشھ ساختھ بود، با پي افكندن روانشناسي ١٧۴٩در 
 – ١٧٣٠(پس از شانزده سال بررسي و گردآوري معلومات . ، بھ پركردن این شكاف پرداختفیزیولوژیك

خواست اصلي حاكم بر  ھارتلي مي. كتابي بھ نام مالحظاتي دربارة انسان منتشر ساخت ١٧۴٩، در )١٧۴۶
ي ھارتل. روابط تصورات بیابد، ھمان گونھ كھ نیوتن براي رابطة اجسام چنین اصلي مطرح ساختھ بود

، بلكھ آن را -چنانكھ ھابز و الك كرده بودند –تداعي معاني را نھ تنھا براي تبیین تخیل و حافظھ بھ كار برد 
احساس را ارتعاش ذرات یك عصب دانست كھ نخست . بھ عاطفھ، كنش، و شعور اخالقي نیز گسترش داد

گفت كھ  مي. رساند ا بھ مغز ميآید و سپس در امتداد آن عصب تأثرات ر بھ تأثیر یك عامل خارجي پدید مي
مغز انبوھي از الیاف عصبي است كھ ارتعاشھاي آنھا الزمة پیدایش خاطرات است؛ یك یا چند رشتھ از این 

سازد؛ این انعكاس، مالزم  الیاف را ارتعاشي وارده كھ در تجارب گذشتھ بھ آن مربوطند متأثر مي
سماني، و ھر كنش جسماني یك كنش عصبي، یا ھر حالت ذھني یك كنش ج. فیزیولوژیك یك تصور است

جنبة ذھني رابطة ارتعاشھاي عصبیي است كھ ] تصورات[یك حالت ذھني، بھ ھمراه دارد؛ تداعي معاني 
  .تسلسل یا مداومت در تجربة گذشتھ برانگیزندة آنھاست

د پرده از اسرار آگاھي ھاي روانشناختي ھارتلي البتھ بسیار ساده و ابتدایي بودند، و ھرگز نتوانستن اندیشھ
انسان بردارند، ولي اقلیت كوچكي از انگلیسیان را از این واقعیت آگاه ساخت كھ ذھن آنان نیز، چون 

  .جسمشان، ناپایدار و فناپذیر است

. شد بونو دو كوندیاك، صرفًا از جنبة روانشناختي بھ مسائل ذھني انسان نزدیك مي یك روحاني دیگر، اتین
، در یك آموزشگاه یسوعي علوم دیني در پاریس تحصیل كرد و )١٧١۴(بل زاده شده بود وي، كھ در گرنو

پس از آنكھ بھ سالونھاي مادام دو تانسن و مادام ژوفرن راه یافت و با روسو و دیدرو . بھ مقام كشیشي رسید
د را بھ آشنا شد، شور دیني خود را از دست داد، از وظایف روحاني دست شست و ھمة وقت و نیروي خو

دستگاھھاي تاریخي فلسفھ را بررسي كرد، و ھمة آنھا را در كتابش، رسالة دستگاھھا . دانش سپرد
نوشت كھ ھمة این ساختارھاي پر . نمود، مردود دانست را منعكس مي» فیلسوفان«، كھ روح )١٧۴٩(

ستند كھ از معرفت ھاي خیالیي ھ افتخار، ھمنواخت، كھ تنھا نیمي از حقیقت را در خود دارند، آفریده
آزمایش قیاسي بخشي از تجربھ، بھتر از یك استنتاج كلي . یابند ناقصي كھ ما دربارة جھان داریم ھستي مي

  .است

، كوندیاك تحلیل الك را از عملكرد مغز آدمي )١٧۴۶(در رسالة تحقیق دربارة اصل معرفت انساني 
تفكر، كھ  –، نظر بنیادیتري را پذیرفت )١٧۵۴(پذیرفتھ بود، ولي در اثر دیگري، رسالھ دربارة حواس 

الك آن را دومین منبع تصورات شمرده بود، خود تركیبي از احساسات است، و ھمین احساسات یگانھ منبع 
در آن بھ  –حس المسھ  –جھان خارجي وجود دارد، چرا كھ اساسیترین حس ما . حاالت ذھني ھستند

  .دانیم از احساسات ماست و تصوراتي كھ مخلوق این احساساتند خورد؛ با اینھمھ، آنچھ مي مقاومت بر مي

كھ گویا آن را از بوفون گرفتھ است، ولي خود  –دھد  كوندیاك این نظر را با مقایسة معروفي توضیح مي
خویش، مادموازل فران، كھ براي او میراث قابل توجھي گذاشتھ بود، نسبت » الھامبخش«وي آن را بھ 

سازمان دروني آن چون خود ماست، اما داراي ذھني است «آورد كھ  یني را مثال ميمجسمة مرمر. دھد مي
تواند خوشي و ناخوشي را از ھم  تنھا یك حس دارد، و آن حس شامھ است و مي» .تھي از ھمة تصورات

خواست نشان دھد كھ چگونھ از احساسات این مجسمھ ھمة اشكال اندیشھ حاصل  كوندیاك مي. تمیز دھد
احكام، تفكر، امیال، شھوات، و غیره صرفًا احساساتي ھستند كھ از راھھاي گوناگون تغییرشكل «. شوند مي

حكم ھمراه، دومین احساس است كھ مقایسھ با . دارد نخستین احساس انسان را بھ توجھ وا مي» .اند یافتھ
یا خاطرة دیگر، اي است كھ بھ وسیلة یك احساس حاضر،  خاطره احساس گذشتھ. آورد اولي را پدید مي

اي است از خاطراتي  اي است كھ بھ طرز بسیار روشني بیدار گشتھ، یا مجموعھ تخیل خاطره. شود زنده مي
  رغبت، یا كراھت، خاطرة . اند كھ زنده شده، یا بھ ھم در آمیختھ
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شخصیت، . اراده میلي قوي است ھمراه این فرض كھ صاحب آن بھ مطلوب خویش دست خواھد یافت
. دھد و یا نفس، در وھلة نخست وجود ندارد و مجموعة خاطرات و امیال انسان آن را تشكیل مي خویشتن،

. برد توان بھ ھمة عملكردھاي ذھن پي ، مي- یا ھر حس دیگري  –از ھمین راه، و تنھا از روي حس شامھ 
  .تر خواھد شد ھرگاه چھار حس دیگر را بر آن بیفزاییم، فعالیت ذھن وسیعتر و پیچیده

دست بود و در میان روشنفكران پاریس سر و صداھاي زیادي  ھمة اینھا بازده آدمي ھوشمند و چیره
گفتند كھ روش كوندیاك، مانند ھمة چیزھاي دستگاھھاي فلسفي، قیاسي و فرضي  اما منتقدان مي. برانگیخت

احساس اولیھ چگونھ است؛ او مسئلة آگاھي را از یاد برده، و نتوانستھ است بھ این پرسش پاسخ دھد كھ 
مجسمة حساس، حتي اگر تنھا ببوید، مجسمھ نیست، مگر اینكھ ھمان شخصیت بزرگي باشد . پدید آمده است

اي است كھ بھ ھمت مردم برپا  كھ تورگنیف او را چنان مغرور و خودنما توصیف كرد كھ گویي مجسمھ
  .شده است

وي نھ سال در ایتالیا زیست و براي . شد] پفیلی[، كوندیاك معلم سرخانة دوك آیندة پارما ١٧۶٧در 
، بھ نام دورة مطالعات، در ھفده جلد انتشار ١٧٧٣تا  ١٧۶٩شاگردش كتابي نوشت كھ در فاصلة سالھاي 

اند، و دو جلد آن، كھ متضمن تاریخ اندیشھ، آداب و  تمامي ھفده جلد این كتاب شامل مطالب آموزنده. یافت
ھاست، درخور ستایشي بیشترند، و بیش  ، ھنر، علوم، سرگرمیھا، و جادهرسوم، نظامھاي اقتصادي، اخالق

، بھ ١٧٨٠كوندیاك در . سازند از رسالھ در آداب و رسوم ولتر خواننده را با سرگذشت تمدن آشنا مي
پوتوتسكي، براي آموزشگاھھاي لیتواني، كتابي در منطق نوشت كھ در نوع  درخواست شاھزاده ایگناتسي

  .ود؛ و در ھمان سال چشم از جھان فروبستخود بینظیر ب

، در كتاب در باب عقل، اثر ایپولیت تن، نمایان ١٨٧٠نفوذ كوندیاك تا یك قرن پایدار ماند و، حتي در 
حكومت فرانسھ را بھ دست داشت، روانشناسي كوندیاك را  ١٧٩۵تا  ١٧٩٢كنوانسیون ملي، كھ از . گشت

آزیر، شیمیداناني چون الووازیھ، / د- لبدشناساني چون ویككا. در نظام آموزشي فرانسھ رسمیت داد
شناساني چون المارك، روانپزشكاني چون پینل، و روانشناساني چون  شناساني چون الپالس، زیست ستاره

دربارة مغز آدمي چنین  ١٧٩۶پیر ژان ژرژ كابانیس در . بونھ و كابانیس بھ رھبري وي اعتراف كردند
گونھ كھ معده براي گوارش، وكبد براي تـصفیة  اش تولید فكر است، ھمان ویژه اندامي كھ وظیفة«: نوشت

پیرامون كوندیاك بھ اعترافات او در مورد اعتقاد بھ خدا، اختیار، و روح » فیلسوفان» «.صفراست
ھا را  كسي كھ تمام معرفت را بھ احساس، و ھمة انگیزه: گفتند غیرمادي و جاودان توجھي نداشتند؛ آنان مي

روسو والوسیوس از . گرا دارد گرا، و لذت گرا، نیمھ ماده اي طبیعت بھ لذت و درد رجعت داده است، فلسفھ
  گرفتند كھ ھرگاه ذھن آدمي از  ھاي كوندیاك نتیجھ مي اندیشھ

  .ھاي سیاسي تندرو شد این نظریھ زمینة روانشناختي بسیاري از فلسفھ. انسان را مقدر سازد

را با كلیسا بست، واكنش فكري  ١٨٠١ئون سرپنجة انقالب فرانسھ را برید و پیمان تنھا پس از آنكھ ناپل
گرایي الیبنیتز ھنوز قوت  ولي در آلمان، كھ سنت ضد احساس. فرانسھ علیھ روانشناسي مادي پدیدار شد

تتنس، استاد دانشگاه روستوك، بھ  مرداني چون یوھان نیكوالوس. داشت، این واكنش زودتر بروز كرد
گفتند كھ سخنان كوندیاك . پرداز محض دانستند، نھ دانشمند كتب كوندیاك تاختند و كوندیاك را یك نظریھم

اي بیش نیست؛ آیا ھرگز كسي این چیزھا را دیده است؟  فرضیھ» فشار عصبي«و » ارتعاشات«دربارة 
نگري را  كند، درونگفت كھ روانشناسي علمي ناچار است مستقیمًا فراگردھاي ذھني را مشاھده  تتنس مي

روانشناسي بزودي در خواھد یافت كھ . ابزار اصلي كارش سازد، و خود را براساس قیاس واقعي بنا نھد
اند، با تجربیات واقعي بشر سازگار  قوانین تداعي معاني، كھ بھ وسیلة ھابز، الك، و ھارتلي ضابطھ یافتھ

آمیزد؛ و گاھي  س، بیدار سازد، یا بھ ھم درمياي متفاوت از احسا نیستند؛ تخیل، تصورات را، بھ شیوه
اي  نماید كھ میل، حقیقت ذاتي ھر سازواره چنین مي. شوند طرزي عجیب گم مي ھاي زنجیر تخیل بھ حلقھ

صفحة «ذھن نیرویي فعال و سازنده است، نھ یك . توان توصیف كرد است و آن را با قوانین مكانیكي نمي
  .ر آن ثبت كندكھ احساس خواست خود را ب» سفید
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  .شد جھان اندیشھ براي ظھور ایمانوئل كانت آماده مي

X - اثر علم در تمدن  

اگر این فصل، با وجود ناكافي بودنش، بھ طرزي غیر عادي بھ درازا كشید، علت آن نھ تنھا این بود كھ ما 
ست كھ دنبال كردن ایم، بلكھ ھمچنین بدین علت ا دانشمندان و دانششان را متعلق بھ تاریخ تمدن دانستھ

ھا عالقة اصلي ماست، و نیز بدین سبب است كھ نقش اندیشھ در قرن ھجدھم بالفاصلھ پس از  تكامل اندیشھ
اگر دستاوردھاي علم در این روزگار انقالبي بھ اندازة قرن گذشتھ، كھ گالیلھ، . طبیعت انسان قرار داشت

ده باشد، در عوض، اثر این دستاوردھا در تاریخ دكارت، نیوتن، و الیبنیتز را پرورش داد، چشمگیر نبو
ولتر، و صدھا مفسر علمي گمنامتر، طبقات متوسط و باالي اروپا را با ثمرات . اروپا پیگیرتر بوده است

كاوشھاي دانشمندان آشنا ساختند؛ علوم جدید شیمي، زمینشناسي، و جانورشناسي در اندیشة تحصیلكردگان 
  .بخشید و نتایج بیشمار بھ بار آورداروپا اثر بطئي، اما ژرف، 

انسان در . آور است كھ علم در صنعت و تكنولوژي كمتر ودیرتر از شئون دیگر زندگي اثر بخشید شگفت
طول روزگاران دراز، با آزمایش و اشتباه، بذر افشاني، خرمنكوبي، استخراج معدن، ساختن و بناكردن، و 

. ھاي آزمایشگاھي را جایگزین سنت و عادت سازد اھھا و شیوهترابري آموختھ بود و بآساني حاضر نبود ر
  از ھمین روي است كھ علم، تا قبل از پایان 

با اینھمھ، نخستین مراحل انقالب صنعتي تا حد زیادي . این عصر، نتوانست انقالب صنعتي را تسریع كند
كلور را براي استفاده در برداري از تركیبات  بھره. مدیون پژوھشھاي شیمیدانان دربارة رنگھاست

، و فر آوردن صنعتي سود و نمك امونیاك بھ دست جیمیزھاتن )١٧٨٨(زدایي، برتولھ معمول ساخت  رنگ
بررسي گازھا بھ ھمت بویل و ماریوت، و بررسي حرارت بھ ھمت بلك . و نیكاللوبالن انجام گرفت

ین ماشین عمدتًا مرھون ابزارمنداني بود كھ با اینھمھ، اختراع ا - اختراع ماشین بخار را امكانپذیر ساختند
گذشت، میان مردان كار و عمل، كھ در پي تولید بودند،  ھمچنانكھ این قرن مي. در كار صنعتي فعال بودند

» آكادمي علوم پاریس«. جستند، ھمكاري نزدیكتري پدید آمد و دانشمندان، كھ حقایق علمي را مي
ھا را، در  ، و كارگاھھاي كشور فرستاد و كتاب شرح فنون و پیشھھا پژوھشگراني بھ كشتزارھا، كارخانھ

ھا و آزمایشھا، از علم  در عوض، صنایع جوان نیز، براي یافتھ). ١٧٨١-١٧۶١(بیست جلد، انتشار داد 
ھاي معتبري براي انبساط شاھینھاي ترازو یافت؛ و مسائل مربوط بھ  مثال، كولن ضابطھ. یاري جستند

ھمكاري . ندان را براي شناخت رابطة نیرو با حرارت بھ كاوش و بررسي واداشتندماشین بخار دانشم
  .روزافزون دانش و صنعت در قرن نوزدھم سیماي طبیعي و اقتصادي جھان را دگرگون نمود

علم بیش از ھمھ در فلسفھ اثر گذاشت، زیرا فلسفھ، كھ در جستجوي خرد است، باید بر پایة علم، كھ جویاي 
افزود و  گرفت بر پیچیدگي و دامنة جھان مي اي كھ برمي علم با ھر گام تازه. بنا شود معرفت است،

پس از كشف اینكھ انسان مركز جھان ھستي نیست، و در پھناي . گشود اي در برابر انسان مي انداز تازه چشم
اندیشة . نبوداي ناچیز است، سازگاري اندیشة بشر با این واقعیت كار كوچكي  بیكران زمان و مكان ذره

آدمي از ھمان روزگار كوپرنیك مفتون عظمت . بشر ھنوز نتوانستھ بود خود را با این واقعیت سازش دھد
تصورش از كوچكي و ناچیزي خود شده بود؛ غرور علم بر فروتني فلسفھ سایھ انداخت؛ آدمي بھ یاري علم 

  .ي انسان نوین ھمراه آورده بوداي برا در پي آرمانشھر بود و اندیشة پیشرفت و تكامل آیین تازه

پیدا بود كھ انسان، براي آنكھ بھ جھان . نمود كشنده مي –یا بھتر است بگوییم مسیحیت  –اثر علم در دین 
پروراند، یا  اي از جھان در سر مي ھراسان و فاني امید و تسلي معنا و ارزش دھد، ھمچنان تصورات تازه

ھاي مسیحي آفرینش، گناھكاري ذاتي، و رستگاري آسماني  اسھولي حم. كرد چنین تصورات را تأیید مي
توانست پایدار ماند؟  بشر، در جھاني كھ در میان میلیونھا ستاره بھ ذرة ناچیزي كاھش یافتھ بود، چگونھ مي

آدمي چیست كھ آفرینندة چنین جھاني بھ اندیشة او بوده باشد؟ داستان آفرینش كتاب مقدس در پرتو كشفیات 
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توانست ارزش و اعتبار خود را از دست ندھد؟ دربارة ادیان سرزمینھاي دیگر، كھ  سي چگونھ ميزمینشنا
اكتشافات جغرافیایي آنھا را بھ مردم شناسانده بودند، چھ باید گفت؟ آیا آنھا از نظر تعلیمات و موازین 

  زات ھرگاه از معج –اخالقي و نتایج اجتماعي كمتر از مسیحیت ھستند؟ معجزات مسیح را 

توان توجیھ كرد؟ ذھن و روان  در جھان تابع نظم و قانون چگونھ مي -منتسب بھ قدیسان و شیطان بگذریم 
توان فنا ناپذیر دانست، در صورتي كھ اعصاب و بافتھایي كھ گویي ذھن بر آنھا متكي  آدمي را چگونھ مي

یابند سرانجام دین را  وزه گسترش ميانداز آن ھمھ ر است، فناپذیرند؟ علمي كھ اعتبار، دستاوردھا، و چشم
  بھ چھ سرنوشتي دچار خواھد 

  فصل ھفدھم

  

  پزشكي

I  - كالبد شناسي و فیزیولوژي  

شناسي، و، بیش از  نھاد تكامل میكروسكوپ و دماسنج، پیشرفت شیمي و زیست علم در پزشكي نیز اثر مي
. دادند ھمھ، توسعة كالبدشناسي و فیزیولوژي انساني و حیواني این دانش شفا بخش را گسترش مي

  . كالبدشناسي و فیزیولوژي را بیش از ھمھ خود پزشكان توسعھ دادند

آمدند  رگانیي، مانند بسیاري از ھمكارانش، گزارش بالیني بیماراني را كھ بھ نزدش ميجوواني باتیستا مو
در طول سالھاي پزشكي و استادي خویش در دانشگاه پادوا، گزارش بالیني ھفتصد بیمار . كرد یادداشت مي

. داد این یادداشتھا را، بھ صورت ھفتاد نامھ، انتشار) ١٧۶١(را یادداشت كرد، و در ھشتاد سالگي 
دربارة : افكندند، چنین نامیده بود شناختي را پي ھا را، كھ شالودة كالبدشناسي آسیب مورگانیي این نامھ

ھا بلوك قلبي، آتروفي  مورگانیي در این نامھ. گونھ كھ كالبدشناسي دریافتھ است موضوع و علل بیماریھا، آن
ھا دانستھ، و  را معلول انجماد و سفت شدن ریھ الریھ زردكبد، و سل كلیھ را بھ زبان قدیمي شرح داده، ذات

: ھاي مورگانیي چنین گفتھ است سرویلیام آسلر دربارة نامھ. اي بیان كرده است دربارة قلب مطالب تازه
كند یكي از بھترین مباحثي است كھ تا كنون نوشتھ شده است، و  بخشي كھ از اتساع آئورت بحث مي«

پزشكي اكنون، روشنتر از » .نویسد تا كنون نوشتھ نشده است درد مي تر از آنچھ وي دربارة سینھ درست
بیمارستانھا، براي آنكھ . گذشتھ، دریافتھ بود كھ ھر بیماریي معلول بیماري یكي از اعضاي بدن انسان است

 بھ كالبدشناسي یاري كنند، كالبد افرادي را از ھمة طبقات اجتماع، حتي كالبد اشراف و روحانیان را، بدون
نھادند؛ و افراد بسیاري كھ  برخورد بھ اعتراض كلیسا یا دولت، در دسترس مورگانیي و دستیاران وي مي

كردند كھ كالبد آنان را، پس از مرگ، بھ مورگانیي  خواستند بھ دانش و پزشكي خدمت كنند وصیت مي مي
وي . آزمایشھایي انجام داد مورگانیي روي جانوران ھم، بدون برخورد با مخالفت كلیسا یا دولت،. بسپارند

  ; ٩تا 
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چون مردان پنجاھسالھ «: اند ، كھ ھشتاد و دو سالھ بود، گفتھ١٧۶۴در . نود سالگي از تدریس باز نایستاد
بزرگترین كالبدشناس «شاگردانش با غرور وي را » .كرد نیرومند و دلزنده بود و بدون عینك كار مي

  .ش، فورلي، در میداني كھ بھ نام اوست مجسمة وي را برپا ساخت، زادگاھ١٩٣١در . خواندند مي» اروپا

در سي وشش سالگي . شاگرد وي، آنتونیو سكارپا، در بیست سالگي استاد كالبدشناسي دانشگاه مودنا شد
، بھ استادي كالبدشناسي دانشگاه پاویا رسید و با ھمكاري ولتا و سپاالنتساني این دانشگاه را از )١٧٨٣(

سكارپا، با بررسي ساختمان گوش، بیني، پا، و رگھاي انسان، در . ین دانشگاھھاي اروپا ساختتر پیشرفتھ
، چندین دھھ متن )١٨٠١(كتاب وي، مالحظاتي دربارة بیماریھاي اصلي چشم . آور شد سراسر اروپا نام

با كالبدشكافي  آزیر، كھ یك سال جوانتر از سكارپا بود،/ د –ویك . شد استاندة بیماریھاي چشم شناختھ مي
تطبیقي پرندگان، چھارپایان، و انسان، دانشپژوھان را با ھمانندي اندامھاي انسان و جانوران آشنا كرد و جا 

او قبل از تكمیل اثر خویش، كھ در آن كالبدشناسي . و مقام واقعي انسان را در جھان زندگان روشن ساخت
  .در گذشت) ١٧٩۴(در چھل و شش سالگي  مغز را بھ اوج كمال خود در قرن ھجدھم رسانده بود،

با كارشان در زمینة جراحي و كالبدشناسي بھ جنبش ) متولد اسكاتلند(در بریتانیاي كبیر، برادران ھانتر 
ویلیام ھانتر، با درسھاي خویش، تدریس كالبدشناسي را در لندن . اسكاتلند یاري كردند» روشنگري«

جانوران، كالبدشناسي را در  ت پزشكان از كالبد انسان و الشةدستخوش انقالب ساخت؛ چرا كھ كوتاھي دس
خاصیت جذب كنندگي مجاري لنفي، با اثر ) ١٧۵٨(ویلیام، با كشف . این شھر از پیشرفت باز داشتھ بود
، و با خوي و خلق پرجوش و خروشش كھ آن را ناشي از )١٧٧۴(خویش، كالبدشناسي زھدان باردار 

وي در شصت و پنج سالگي . آور شد دانست، نام مي» اد مردگان در برابر خودچون و چراي اجس تسلیم بي«
ویلیام ھانتر آثار بسیارش را . ، از ناتواني بسیاري كھ ھنگام تدریس بدو دست داده بود، درگذشت)١٧٨٣(

  .شود نگھداري مي» موزة ھانتر گالسگو«دربارة كالبدشناسي بھ شھر گالسگو بخشید، و این آثار ھنوز در 
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، )١٧۴٩(در بیست سالگي . جان ھانتر ده سال پس از برادرش زاده شد و ده سال پس از او درگذشت
وي، ھنگام ھمكاري . دانش وي بدانجا رسید كھ توانست كالسھاي كالبدشناسي عملي برادرش را اداره كند

جاري لنفي با برادرش، جریان خون در جنین، انشعاب اعصاب بیني و اعصاب شامھ، مجاري اشكي، و م
در بیست و ھفت سالگي بھ دانشگاه آكسفرد پیوست، ولي چون زبانھاي التیني و یوناني را . را كشف كرد

ھنگام خدمت در ارتش، . بیجانتر از الشة جانوران یافت، آنجا را ترك گفت و در ارتش بھ جراحي پرداخت
پس از . ن باره بھ یادگار نھاداي كالسیك در ای زخمھاي گلولھ را بررسي كرد و، پس از مرگ، نوشتھ

  بازگشت بھ انگلستان،

   

  

  كالج سلطنتي جراحان انگلستان، لندن. جان ھانتر: سر جاشوا رنلدز

. بھ تدریس و انجام جراحي ادامھ داد و بررسیھاي خویش را در زمینة كالبدشناسي و فیزیولوژي دنبال كرد
كند بریده شد؛  الت ساق پا را بھ پاشنھ متصل مياي پایش آسیب دید و وتري كھ عض ، در سانحھ١٧۶٧در 

از بررسیھایي كھ بر روي خود، و آزمایشھایي كھ با سگ كرد، راھھاي موفقیت آمیزي براي جراحي 
میكروب سیفیلیس را، بدون توجھ بھ عواقب . كجي پا، و دیگر انحناھا و بدشكلیھاي مربوط بھ پا، پیدا كرد

از درمان خویشتن خودداري » .این بیماري را از نزدیك بررسي كند«آنكھ  كار، بھ خود تلقیح كرد، و براي
دریافت كھ دستگاه گوارش مار و سوسمار در زمستان، . كرد؛ سیفیلیس را بھ اشتباه با سوزاك یكي دانست

اش، در برامتن، براي بررسیھاي علمي  وي در خانھ. ماند رود، از كار بازمي كھ جانور بھ خواب مي
جان . قرقاول، كبك، وزغ، ماھي، غاز، خارپشت، كرم ابریشم، زنبور، عقاب، پلنگ، گاونر گردآورده بود

pymansetareh@yahoo.com



اعتراف كرد كھ  ١٧٨٠ھانتر كالبد بیش از پانصد جانور، و اثر زھرھاي گوناگون، را بررسي كرد و در 
  ».چند ھزار جانور را مسموم ساختھ است«

اي از وي بكشد، اما در آغاز نشان داد كھ در  در برابر رنلدز نشست تا تك چھره ١٧٨۵ن ھانتر در جا
آنكھ  خواست كھ آن جلسھ را رھا كند، ولي تصادفًا ھانتر، بي گیرد؛ سرجاشوارنلدز مي جا آرام نمي یك

كالج «، كھ اكنون در اي عمیق فرو رفت، چندانكھ ھنرمند توانست طرحي از او كشد حركتي كند، در اندیشھ
چون از . جان، مانند برادرش، مردي تندخو و پرجوش و خروش بود. شود نگھداري مي» شاھي جراحان

خواھد مرا بیازارد و  اي است كھ مي زندگي و مرگ من بھ دست فرومایھ«: برد، گفت درد رنج مي سینھ
افتاد، از ھوش رفت؛ و چند دقیقھ ، پس از آنكھ با یكي از ھمكارانش در١٧٩٣در . »سربھ سر من گذارد

. كالبد وي را دردیر وستمینستر، در كنار آرامگاه بن جانسن، بھ خاك سپردند. بعد، وي را بیجان یافتند
. اي را كھ جان ھانتر گردآورده بودخریداري كرد نمونھ ١٣٠٠٠، بھ كمك مالي دولت، »انجمن جراحان«

، كھ ھنگام تدفین وي ایراد »خطابة ھانتر«. جاي دادند» ندنموزة ھانتر ل«در  ١٨٣۶ھا را در  این نمونھ
  .شود شد، ھمھ سالھ در جھان انگلیسي زبان پزشكي بھ یاد او ایراد مي

سرود،  در جواني، ھنگامي كھ شعر مي. ترین فیزیولوژیست این روزگار است آلبرشت فون ھالر برجستھ
تدوین مباني فیزیولوژي بدن انسان، كھ در فاصلة وي، در آخرین سالھاي عمر، با . ایم با وي آشنا شده

ھالر در . ترین فیزیولوژیست زمان شناختھ شد در ھشت جلد انتشار یافت، برجستھ ١٧۶۶تا  ١٧۵٧سالھاي 
این اثر، گذشتھ از آنكھ معلومات روزگار خویش را از كالبدشناسي و فیزیولوژي انسان گردآورده است، 

صفرا در ھضم چربي و جنبش و انقباض مستقل ماھیچھ از سلسلھ  اكتشافات خویش را دربارة نقش
دیدرو از این اكتشافات، و آزمایشھاي . اعصاب، و حتي ھنگام جدایي از بدن، بتفصیل شرح داده است

ھر گاه در اندامھاي جدا از تن جدا وجود دارد، پس روح كجاست؟ وحدت «: دیگر ھالر، نتیجھ گرفت
كرد كھ فرایندھاي فیزیولوژیك  و از این روي، این شواھد استدالل مي» شود؟ تجزیھ ناپذیري روح چھ مي

  تمامًا 
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  )آرشیو بتمان. (آلبرشت فون ھالر: ابرالین

گفت جنبش ماھیچھ مرھون جاني است كھ در مواد بیجان  ھالر با وي ھمعقیده نبود و مي. مكانیكي ھستند
استخوانبندي «وي پس از بررسیھاي بیشتر، ثابت كرد كھ . اي مكانیكي منافات دارد وجود ندارد، و با فلسفھ

سان تفاوتي با استخوانبندي ساخت استخوانبندي ان«، »چھارپایان اساسًا چون استخوانبندي پرندگان است
. ، وي دریافت كھ تصلب شریان معلول تجمع چربي در جدار رگھاست١٧۵۵در» .چھارپایان ندارد

  » .رسیم كنیم كھ بھ روزگار نو مي گشاییم احساس مي چون كتاب ھالر را مي«: سرویلیام فاستر گفتھ است

كھ واكنشھاي غیر ) ١٧۵١(ویت نشان داد  رتراب. كردند پژوھشھاي دیگر نیز نظریة مكانیكي را تقویت مي
پریستلي، الووازیھ، الپالس، و الگرانژ ثابت كرده . ارادي باید بھ بخش كوچكي از نخاع مربوط باشند

كھ ) ١٧۵٢(آزمایشھاي رئومور ثابت كردند . بودند كھ تنفس، مانند احتراق، فعل و انفعالي شیمیایي است
كھ ترشحات ) ١٧٨٢(ي ترشحات معده است؛ سپاالنتساني نیز ثابت كرد گوارش نتیجة فعل و انفعال شیمیای

كنند؛ و جان ھانتر دریافت كھ ترشحات معده، پس از  معده، حتي در خارج از بدن انسان، غذا را ھضم مي
  . كنند مرگ، دیوارة خود معده را ھضم مي

ھاي وي دربارة پیدایش  اندیشھ قبال با. ترین فیزیولوژیستھاي قرن ھجدھم است سپاالنتساني از برجستھ
با تحریك خود بھ استفراغ، . دلبستگي وي بھ بررسي دستگاه گوارشي حدي نداشت. ایم الساعھ آشنا شده خلق

وي نقش بزاق را در گوارش . پرداخت و بافرو بلعیدن كیسھ و لولھ و دفع آنھا، بھ آزمایش بر روي خود مي
او ثابت . راند ، با انقباض خود، خون را بھ رگھاي مویین ميشناخت؛ و نخستین كسي است كھ دریافت قلب

دیر  با آنكھ یك رئیس. تواند كار تنفس را انجام دھد اي مي كرد كھ تعرق با تنفس یكسان نیست، ولي تا اندازه
تواند وزغ  دریافت كھ چون آلت تناسلي وزغ نري را با موم بپوشانند، نمي. بود، كارشناس گشنگیري شد
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بارور سازد، ولي چون نطفة وزغ نر را در مجاورت تخم وزغ ماده نھاد، دریافت كھ تخم وزغ  ماده را
وي با تزریق نطفة سگ نر در زھدان سگ ماده موفق بھ گشنگیري مصنوعي . ماده بارور شده است

یكي قرن بیستم سرانجام دامنھ و ارزش آزمایشھاي خستگي ناپذیر وي را دریافت و او را . پستانداران شد
  . از بزرگان قلمرو مقدس علم شناخت

II - بیدادگري بیماري  

ولتر میانگین عمر . آیا گسترش دانش، انسان قرن ھجدھم را از پنجة قھار بیماري رھایي بخشید؟ نھ چندان
مرگ و میر نوزادان و كودكان در محالت . را در روزگار خود بیست و دو سال برآورد كرده است

پنجاه و ھشت درصد نوزادان لندن پیش از  . رسید گ گاھي بھ پنجاه درصد ميفقیرنشین شھرھاي بزر
  ھر روز مردم بیشتري . مردند رسیدن بھ روز پنجم مي

 ٣٢‘٠٠٠، تقریبًا ١٧٧٧تا  ١٧٧١در پنج سال میان یك . راندند شستند و آنان را از خود مي خویش دل مي
ھشتاد ( ۴٧٩،٢۵. ن سر راھي پاریس سپردندكودك، را بھ پرورشگاه كودكا ٨٩كودك، یعني روزانھ 

در قرن ھجدھم، یكي از مسائلي . این كودكان پیش از بھ پایان بردن نخستین سال زندگي تلف شدند) درصد
كھ در مرگ و میر نقش داشت سپردن كودك بھ دست پرستاري بود كھ از خود شیر نداشت؛ در نتیجھ، 

سلون مرگ و میر كودكاني را كھ از بطري  سرھانس. ده بودبطري شیر جایگزین پستان مادر، یا دایھ، ش
استفاده از . كنند برآورد كرده است نوشند سھ برابر تلفات كودكاني كھ از پستان مادر تغذیھ مي شیر مي

روز سازد، بخصوص در » مد«روسو شیر دادن با پستان مادر را ) ١٧۶٢(بطري شیر، قبل از آنكھ امیل 
  . نسھ، معمول شده بودمیان طبقات باالي فرا

 ١۵۶۴غالف كتاني، كھ فالوپیوس در . سقط جنین و جلوگیري از بارداري در این قرن ھمچنان ادامھ یافت
اي براي جلوگیري از بارداري  براي جلوگیري از بیماریھاي آمیزشي پیشنھاد كرده بود، در این قرن وسیلھ

چندي «گوید كھ  ، از ھرزگاني سخن مي)١٧٣۶(دكتر ژان آستروك در كتابش، بیماریھاي آمیزشي . شد
و در انگلستان آن را … اي لطیف ساختھ شده و بھ شكل غالفند درزي كھ از پوستھ ھاي بي است از كیسھ

آگھیھایي در لندن پخش كرد كھ در  ١٧٧۶بانویي بھ نام فیلیپس در » .كنند خوانند، استفاده مي مي» كاندم«
ولي » .وسایل ایمنیي براي حفظ تندرستي خریداران است«از چنین دكان وي مملو : آنھا نوشتھ بود

، در میان ھمة طبقات )نامیدند مردم آنھا را چنین مي(» ماشینھا«بیماریھاي آمیزشي، با نادیده گرفتن این 
در عشق، مرد «داد كھ مراقب باشد، زیرا  لردچسترفیلد فرزندش را چنین اندرز مي. مردم شیوع یافتھ بودند

ولي ھرگاه بینیش را نیز ببازد، آبروي خود را نیز در … ختھ ممكن است با قناعت و وقار دل ببازد دلبا
  » .دھد این سودا بر باد مي

كوبي،  كنیم، دشوار است بیدادگري آبلھ را، قبل از رواج مایھ براي ما، كھ پس از روزگار جنر زندگي مي
نفري كھ پا بھ جھان  ١٠٠از «: آورد كرده استولتر بر. در مغرب زمین بھ اندیشة خویش راه دھیم

نفر دیگر آثار زشت این  ٢٠و … میرند نفر مي ٢٠تن  ۶٠گیرند؛ از این  نفر آبلھ مي ۶٠كم،  نھند، دست مي
، آبلھ سھ تن از وارثان ١٧١۵تا  ١٧١٢در فاصلة سالھاي . دارند بیماري را تا پایان عمر با خود نگاه مي

ھا و  تن از ساكنان صومعھ ٢٠٠‘٠٠٠پرنس دولیني گفتھ است كھ . پاي درآورد تاج و تخت فرانسھ را از
در  ١٧١٩بیماري آبلھ در . ھاي فرانسھ براي رھایي از چنگ آبلھ از محل خدمتشان گریختند خانھ راھبھ

 ١٧۶۶در توسكان، و در  ١٧۶۴در وین، در  ١٧۶٧و  ١٧۶٣در سوئد، در  ١٧۶۵تا  ١٧۴٩پاریس، از 
  .گیرشد ندن ھمھدر ل ١٧٧٠و 

بھ . كرد گیر كمتر از قرون گذشتھ شده بود، اما ھمچنان جان مردم را تھدید مي گرچھ اكنون بیماریھاي ھمھ
یافتند، چرا  رغم وجود محالت كثیف در شھرھا، این بیماریھا در مناطق روستایي بیش از شھرھا شیوع مي

   كھ دست روستانشینان بیش از مردم شھرھا از پزشك و دارو
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۶۵٩-٧  

، ١٧٠٩در . از پاي درآورد ١٧۴١تن از مردم برتاني را در  ٨٠‘٠٠٠تیفوس، تیفوئید، و آبلھ . كوتاه بود
در  ١٧٣٧تن از مردم پروس را تلف كرد؛ این بیماري با شدت كمتري در  ٣٠٠‘٠٠٠اي  طاعون غده

مال آریا، بھ (، ماالریا بیماریھاي مخملك. در مسكو شایع شد ١٧٨٩در مسینا، و در  ١٧۴٣اوكرائین، در 
، و اسھال، بھ ویژه در میان مردم تھیدست كھ فاقد بھداشت عمومي و شخصي بودند، )»ھواي بد«معني 

. تب نفاسي در پاریس، دوبلن، ابردین، تورگاو، و برن شیوع یافت. یافتند جاي مناسبي براي گسترش مي
چند بار مردم ایتالیا، سوئد، و آلمان را گرفتار  شد، خوانده مي) گرفتگي(انفلوانزا، كھ در فرانسھ گریپ 

شد، چنانكھ سر والترسكات نیز در كودكي بھ این  خودساخت؛ این بیماري گاه گاه بھ فلج اطفال منجرمي
سرفھ،  سیاه. ساختند الریھ، دیفتري و باد سرخ گاه گاه مردم اروپا را گرفتار خود مي ذات. بیماري گرفتار آمد

 ۴٠‘٠٠٠این بیماري . نماید، بخصوص در اروپاي شمالي، بسیار شایع و خطرناك بود ميكھ اكنون ناچیز 
تب زرد، كھ از امریكا بھ اروپا . از پاي درآورد ١٧۶۴تا  ١٧۴٩تن از كودكان سوئد را در فاصلة سالھاي 

وشي دیگر، بانوان طبقات باال بھ این بیماریھا و دھھا ناخ. گیر شد در لیسبون ھمھ ١٧٢٣رسیده بود، در 
را نیز افزودند كھ آمیزة درھمي بودند از تحلیل عصبي، افسردگي، بیخوابي، و » بیماریھاي عصبي«

  .كشیدند خستگي، كھ گاه گاه بھ غش و حملھ مي

كوشیدند تا از شیوع این بیماریھا جلوگیري بھ عمل آورند؛ ولي در  اي با تعمیم بھداشت مي دولتھا تا اندازه
ھاي پاریس  در آغاز این قرن، در خانھ. ریختند اروپا زبالھ را ھنوز بھ خیابانھا مي بسیاري از شھرھاي

انبارھا تقریبًا خبري  ھا؛ در سراسر اروپا، از این آب خورد، اما تنھا در معدودي از خانھ انبار بھ چشم مي آب
. گار رنسانس بودگرمابة ھمگاني اكنون شاید كمتر از روز. گرمابھ اسباب تجمل توانگران بود. نبود

پرینگل پزشكي نظامي را  سرجان. بھداشت در ارتشھا و نیروھاي دریایي بیش از شھرھا گسترش یافتھ بود
، )١٧۵٧(، و جیمز لینداسكاتلندي بھداشت نیروي دریایي را دستخوش انقالب ساخت )١٧٧۴(گسترش داد 

، بارھا ناتوان ساخت، ١٧۴٠وي در اسقربوط ھفتاد وپنج درصد ھمراھان انسن را، ھنگام سفر اكتشافي 
، و ١۵۶۵اي تاریخي، كھ دربارة این بیماري نوشتھ، اشاره كرده است كھ ھلندیان در  لیند در رسالھ

لیمو  بھ پیشنھاد لیند، آب. اند لیمو استفاده كرده ، براي درمان آن از نارنج و آب١۵٩٣سرریچاردھاكینز در 
در دومین سفر ). ١٧۵٧(ریایي بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت براي پیشگیري از فساد خون در نیروي د

، بیماري اسقربوط تنھا یكي از ھمراھان وي )١٧٧۵تا  ١٧٧٢(كوك، كھ بیش از سھ سال بھ طول انجامید 
مركبات، یا خوردن میوة آنھا، را براي  ، نیروي دریایي بریتانیا نوشیدن آب١٧٩۵در . را از پاي درآورد

  .از آن پس، بیماري اسقربوط در نیروي دریایي بریتانیا ناپدید شد. اجباري ساختدریانوردان 

  ، )١٧۵۶(ھنگامي كھ ویكتور ریكتي، ماركي دومیرابو، تأمین تندرستي مردم را از وظایف دولت شناخت 

زندگي را چون یك كودك سرراھي آغاز كرده بود، در كتابش، نظام یك نظارت دولتي كامل پزشكي 
این كتاب چھار . ، پیشنھاد كرد كھ دولت یك نظام بھداشتي كامل و ھمگاني اتخاذ كند)١٧٧٨ – ١٧٧٧(

جامعة اقداماتي را كھ باید بھ دست ھر» .یادگار گرانبھاي یك عمر خدمت بھ بشریت است«جلدي، كھ 
متمدني در زمینة نظارت شھرھا، پاكي آب و خوراك مردم، تأمین بھداشت در آموزشگاھھا و كارگاھھا، و 

كند كھ دولت از  نویسندة كتاب پیشنھاد مي. گیرد بتفصیل بر شمرده است تندرستي زنان كارگر صورت
كودكان را در آموزشگاھھا  مردان مجرد مالیات بگیرد، از زناشویي مردان و زنان بیمار جلوگیري كند، و

ھاي فرانك را ستودند؛ وي از فرانك خواست  ناپلئون از كساني است كھ اندیشھ. با اصول بھداشت آشنا سازد
  . ھاي خویش را در این شھر عملي سازد؛ ولي فرانك ھمچنان در وین ماند كھ بھ پاریس بیاید و اندیشھ

متناسب با نیازمندي مردم بھ نگاھداري نھادي از آنان بھ ھنگام بودند امكانات خود را،  بیمارستانھا نتوانستھ
انگلستان در قرن ھجدھم . با وجود فزوني بیمارستانھا، كیفیت آنھا كاھش یافتھ بود. بیماري، گسترش دھند

ولي ھمة بیمارستانھاي این كشور با اعانات خصوصي اداره . بیمارستانھاي خود را چند برابر ساخت
دیو -، در ھتل)١٧۴٨ – ١٧٣٧(سال  ١١در فاصلة . گرفت بیمارستاني از دولت كمك نمي شدند و ھیچ مي
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. تن از آنان تلف شدند ۶١‘٠٩١بیمار را بستري ساختند، كھ  ٢۵١‘١٧٨) بزرگترین بیمارستان پاریس(
رآن بستري شوند گردانندگان بیمارستان را ب» خانة خداوند«خواستند در این  فزوني شمار بیماراني كھ مي

بیماران مشرف بھ «. داشتھ بود كھ گاھي سھ، چھار، پنج، و حتي شش بیمار را در یك تختخواب بخوابانند
تعفن بیماران اطاقھاي … ساختند؛  مرگ را در كنار بیماراني كھ حالشان رو بھ بھبودي بود بستري مي

از «: م این بود كھ فرمان دادیكي از كارھاي بسیار سودمند لویي شانزدھ» .بیمارستان را بدبو ساختھ بود
بیمار در تختخوابھاي یكنفره بستري شوند، پانصد بیمار در تختخوابھاي دو نفره، كھ میان  ٢‘۵٠٠این پس، 

اي بستري  گذرانند در اطاقھاي ویژه و بیماراني كھ دورة نقاھت را مي» اند، بخوابند، آن را از ھم جدا كرده
تختخواب یكنفره موجود بود و در ھر یك از  ۴٨۶این بیمارستان تنھا با اینھمھ، ھفت سال بعد در . شوند
بیمار بر روي كاه  ۶٠٠كردند، و  تختخواب دیگر بیمارستان چھار بیمار را بستري مي ١‘٢٢٠

ماین، و شھرھاي دیگر، ھواي بیمارستانھا چنان آلوده و بدبو بود كھ  –آم  –در فرانكفورت . خوابیدند مي
  ».تافتند دانستند و از آن روي بر مي بیمارستان را با كیفر مرگ برابر ميپزشكان خدمت در «

III  -  درمان  

  معدودي از پزشكان با آشنا ساختن مردم با راھھاي پیشگیري از بیماري درآمد خودرا بھ خطر 

وي كتاب دیگري، بھ نام بھاي حفظ . تواند جایگزین دارو شود اي مي نوشتھ بود كھ خوراك تا اندازه
ھاي آموزشي آموزشگاھھاي پزشكي اندك اندك بھبود  شیوه. ، در ھمین زمینھ نوشت)١٧۴۴(تندرستي 

در تدریس پزشكي ھنوز پیشرو دانشگاھھاي ) پادوا، بولونیا، پاویا، و رم(دانشگاھھاي ایتالیا . یافتند مي
لي حتي این دانشگاھھا نیز و. كردند اروپا بودند، و دانشگاھھاي وین، پاریس، و مونپلیھ از آنھا پیروي مي

گرفتند، و  دادند از دانشجویان حقوق مي این استادان براي درسي كھ مي. بیش از جھار یا پنج استاد نداشتند
كردند، و گاه گاه براي این منظور از  براي اینكھ آنان را بھ كالس راه دھند بلیط ورودي میانشان پخش مي

اشتغال بھ . كردند بیمارستانھا اكنون پزشكي بالیني تدریس ميبرخي از . كردند ورق بازي استفاده مي
  .اي از یك آموزشگاه معتبر بود پزشكي، یا مامایي، قانونًا مستلزم داشتن گواھینامھ

ھمچنان كھ شیمي قرن پیش از الووازیھ نظریة گئورگ شتال را دربارة فلوژیستون پذیرفتھ بود، پزشكي 
وي پیروي ) بھ اینكھ ھمة موجودات در جھان داراي شعور و شخصیتنداعتقاد (» آنیمیسم«نیز ھنوز از 

دانست، روح را موجودي  شتال با رد نظریة دكارت دربارة بدن، كھ آن را دستگاھي مكانیكي مي. كرد مي
از این روي، شتال، . كرد كھ در تن انسان جاي دارد و تن را وسیلة خود ساختھ است غیرمادي تلقي مي

» روح«گفت بیماري تالش  مي. شمرد نیروي حیاتي، را مھمترین عامل درمان بیماري مي طبیعت، یا این
خورده، و مختل  است براي دادن نواخت، كار، ھماھنگي متعادل بھ اندامھایي كھ نظم و تعادل آنھا بھ ھم

ز فزوني گرماي تن و تندي ضربان نبض وسایلي ھستند كھ طبیعت براي چیرگي بر بیماري ا. شده است
پزشك ھوشمند، براي درمان بیماري، بیش از ھر چیز از توانایي خود بیمار یاري . جوید آنھا یاري مي

شتال بھ علت بیماري توجھ . كند تواند، از خوراندن دارو بھ بیمار خودداري مي جوید و، تا آنجا كھ مي مي
ھاي  اندیشھ ١٧۶٢ پلنسیز، در] آورلیوس[ولي یكي از معاصران او، ماركوس آنتونیوس . نداشت

آتانازیوس كیرشر را دربارة علت بیماري زنده ساخت و بیماري را معلول عفونتي دانست كھ میكروب در 
این نظریة میكروبي . گفت كھ ھر بیماري معلول میكروب خاصي است پلنسیز مي. آورد بدن بیمار پدید مي

درمان بیماري تا قرن نوزدھم بھ تعویق  در پزشكي قرن ھجدھم اثري بر جاي ننھاد، و استفاده از آن در
  .افتاد

ستیون ھیلز فشار خون بیمار را اندازه . پزشكي اكنون براي تشخیص بیماري راھھایي اندیشیده بود
دو . كوبید گرفت؛ لئوپولد آونبروگر براي آنكھ بداند آیا سینة بیمار آب آورده است بر سینة او مي مي

  . گرفتند كوري، با دماسنج حرارت تن بیمار را اندازه مياسكاتلندي، جورج مارتین و جیمز 
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رگزني ھنوز چارة . كردند داروسازان، جراحان، و پزشكان شیاد براي غارت دارایي مردم با ھم رقابت مي
بیمار از  ۴٠‘٠٠٠در فرانسھ  ١٧۵۴یك پزشك برآورد كرد كھ در . رفت ھمة بیماریھا بھ شمار مي

  خونریزي مفرط پس از رگزني 

، بھ اوج )١٧٩١(اعتراض مردم بھ رگزني شدت یافت ودركتاب ولشتاین، یادداشتھایي دربارة رگزني 
دستور ساختن دارو را از  ١٧۴۶فارما كوپة رسمي لندن در . یافت  دارو فزوني مي. شدت رسید

چشم تارعنكبوت، شاخ كرگدن، و شیر دختران باكره كنار نھاده ، ولي براي ساختن دارو از تریاق ، 
 ١٧٢١فارماكوپة رسمي . خرچنگ ، خرخاكي،افعي، و مروارید دستورھایي بھ داروسازان داده بود 

آور، و داروھاي دیگر   ، ایپكا، درد قي)از تریاك(متضمن دستورھایي براي ساختن داروي دردزدا 
شین را بردستورھاي پی» بلسان«دستور ساختن والرین، عصاره ھاي شیرین شوره، و ١٧۴۶بود؛چاپ 

. ساختن دارو را از ارنیقھ، فرفیون، عشبھ، منیزي، و تریاك تجویز كرده بود ١٧٨٨افزوده بود؛ و چاپ 
، سورنجان را ١٧۶٣در . در اروپا متداول شد ١٧٨۶، و ارسنیك در حدود  ١٧۶۴روغن كرچك در حدود 

ني شنیده بود كھ گل ویلیام ویترینگ،جوان اھل شراپشر، از پیرز. براي بیماران نقرسي تجویز كردند 
وي با كشف سودمندي ھمین گیاه براي بیماریھاي قلبي . انگشتانھ براي بیماري استسقا سودمند است 

پزشكان نامدار بسیاري بھ دست خود دارو مي . خویشتن را در تاریخ پزشكي نام آور ساخت ) ١٧٨٣(
كھ از - داروھاي اختصاصي. گرفتند  ساختند و بھ بیمارن مي فروختند؛ و از بیمارتنھا بھاي دارو را مي

  .گروھي از مردم را توانگر ساختھ بودند  -روي فورمولھاي سري وخصوصي ساختھ مي شدند

آلساندرو » كنت«داشتند  اي بھ ساده دالن عرضھ مي پزشكان و داروسازان شیاد داروھاي فریبنده
جھان بھ ساده دالن ثروتمند اكسیر  كالیوسترو، كھ نام حقیقي وي جوزپھ بالسامو بود، در چند كشور دي

كرد كھ قادر  تیلر، كھ بھ سوزني براي كشیدن آب مروارید مسلح بود، ادعا مي» شوالیھ«. فروخت  عمر مي
 ۵٠٠٠جوانا ستیونز . است ھمة بیماریھاي چشم را درمان كند؛ سخنان وي چندي گیبن و ھندل را فریفتند

اسرار داروي معالج سنگ مثانھ را افشا كند؛ ولي پس از آنكھ پوند از پارلمنت انگلستان پول گرفت تا 
، معلوم شد كھ دارو مخلوطي از پوست تخم مرغ، حلزون، بذر، و صابون )١٧٣٩(فرمول انتشاریافت 

  .كرد آنان را معالجھ كرده است، پس از مرگ، سنگ یافتند در مثانة ھمة كساني كھ ادعا مي. است 

مة  اي كھ براي گرفتن دانشنا  در رسالھ. ین پزشك شیاد قرن ھجدھم بودفرانتس آنتون مسمر نامدارتر
این ادعاي قدیمي را، كھ ستارگان در انسان تاثیر مي بخشند، )  ١٧۶۶(دكتري، از دانشگاه وین، نوشتھ بود

وي مدتي با تحریك مغناطیسي اندامھاي . تجدید كرد و این تاثیر را معلول امواج مغناطیسي دانستھ بود
دست خود بر  ماران مي كوشید آنان را معالجھ كند ؛ چندي بعد ،چون بھ كشیشي برخورد كھ با نھادنبی

بیماران آنان را شفا مي داد،مغناطیس را دور افكند؛اما ادعا كرد نیروي مرموزي در وي نھفتھ است كھ، بھ 
ادن بربیماران آنان را شفا وي مطبي در وین گشود وبا دست نھ.كند انگیزة سود مالي ،بھ دیگران سرایت مي

    ھمچنانكھ-داد

پلیس وي را .كنند ودرمانگران ایماني امروزین نیز چنین مي كردند ميشاھان سابق، در مورد خنازیر چنین 
مسمر بھ پاریس رفت و با نشر . اعت وین را ترك گویدشیاد خواند و دستور داد كھ در چھل و ھشت س

خواب «بیماران،براي آنكھ با .اغفال مردم را از سرگرفت ) ١٧٧٩(گفتار دربارة كشف مغناطیس حیواني 
كرد؛ یا چندان بھ  وي باعصایي بیماران را لمس مي. شفا یابند، بھ درمانگاه وي روي آوردند» مصنوعي

زشتي چھرة وي، ھنگام . پذیرفتند شدند و تلقیناتش را مي نیمھ ھیپنوتیزه ميشد كھ  چشمان آنان خیره مي
ھاي مغناطیسي حاوي ئیدروژن  مسمر لولھ. كرد ھیپنوتیزه كردن بیماران، نقش بسیار مؤثري ایفا مي

بیماران ھمچنانكھ دست یكدیگر را گرفتھ . سولفوره، با برآمدگیھاي آھنین، در درمانگاھش نھاده بود
وي سپس، براي آنكھ بیماران بھتر شفا یابند، یكایك آنان را بادست . كردند ین برآمدگیھارا لمس ميبودندا

ماركي دو الفایت، دوشس دوبوربون، پرنسس دو المبال، و درباریان سرشناس دیگر از . كرد خود لمس مي
بپردازد تا اواسرار فرانك بھ مسمر  ١٠‘٠٠٠لویي شانزدھم پیشنھاد كرد حاضر است. بیماران مسمر بودند

خود را افشا كندوبراي ھمة مردم یك سازمان مغناطیسي برپا سازدكھ مورد استفادة عموم قرار گیرد؛ 
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آكادمي علوم «. فرانك از مردم پول گرفت ٣۵٠‘٠٠٠مسمر این پیشنھاد رارد كردودر عرض شش ماه 
داد كھ الووازیھ وفرانكلین از  براي رسیدگي بھ شیوة كار مسمر كمیتھ اي تشكیل ١٧٨۴در سال » پاریس

اي از ادعاھا ودرمانھاي مسمر را، بویژه دربارة معالجة بیماریھاي رواني  این كمیتھ پاره.اعضاي آن بودند
حكومت انقالبي فرانسھ مسمر راشیاد .ساده، تأییدكرد، ولي ادعاي وي را دربارة مغناطیس حیواني رد كرد

در سویس  ١٨١۵مسمردر.د، وخودوي را از فرانسھ راندخواند، دارایي ھنگفت اورا مصادره كر
  .درگذشت

، با استفاده ازشیوة مسمر، ولي بااندك اصالحاتي، درمانگاھي درلندن گشود كھ ١٧٨٠در جیمزگراھام
خواباند  وي زنان ومردان متأھل را با ھم برتختخوابي سحرآمیز مي. خوانده شد» تندرستي پرستشگاه«

گرفت  مي  پونددر شب كرایھ ١٠٠ن خوبروبھ جھان خواھند آورد، از ھرتختخوابيكرد كھ فرزندا وادعا مي
  ! مقدر بود، با عنوان لیدي ھمیلتن، خود لرد نلسن را ھیپنوتیزه كند» االھة تندرستي«دستیار وي، اما الین، 

آور پزشكان شیادسردرگم گشتھ بودند،سراسر قرن ھجدھم را بھ  مردم و پزشكان، كھ از كارھاي شگفت
چینیان .چون و چرا دربارة قبول مایھ كوبي آبلھ،بھ عنوان راه مجاز پیشگیري از این بیماري،گذراندند

جان آبلھ را از بیمار  دوران باستان، براي آنكھ تندرستان را از گرفتاري بھ آبلھ بازدارند، ویروس نیمھ
  زنان . كردند مبتال بھ آبلھ مي گرفتندوبھ آنان تزریق مي

پیشگیري از «خوانده شد كھ نویسندة آن » انجمن شاھي لندن«اي از دكتر امانوئل تیموني در ، نامھ١٧١۴
» است، كوبي، آن گونھ كھ از مدتھا پیش در قسطنطنیھ معمول بوده ، یا مایھ)پوست(آبلھ را با خراشیدن 

  :از قسطنطنیھ نوشت  ١٧١٧ورتلي مانتگیو در اول آوریل  مري لیدي. شرح داده بود

گیر است، در اینجا، با كشت، بیزیان  بیماري كشنده و ھمھ] انگلیسیان[آبلھ را، كھ در میان ما 
نمرده كسي تا كنون از آن . …… كنند ھزاران نفر كشت مي سالھ در تن این بیماري را ھمھ.…… اند ساختھ
خواھم این بیماري را در تن فرزند خردسالم كشت كنند؛ از ھمین كار پیداست كھ من تا چھ اندازه  مي. است

  .دانم آن را بیزیان و بیخطر مي

 ١٧١٨مري را در مارس  دكتر چارلز میتلند، پزشك انگلیسي مقیم تركیة عثماني، فرزند شش سالة لیدي
  .كوبي كرد مایھ

مري،كھ از  لیدي.در لندن شیوع یافت و بیش از ھمھ كودكان را ازپاي در آورد ١٧٢١بیماري آبلھ در 
اش از دكتر میتلند، كھ بھ میھن باز گشتھ بود،  تركیة عثماني بازگشتھ بود، براي مایھ كوبي دختر چھارسالھ

نزد ترین پزشكان انگلستان را،براي دیدن عوارض ناچیز مایھ كوبي، بھ  سھ تن از برجستھ. یاري جست
. كوبي كرد درنگ فرزند خود را مایھ این كار برآنان تأثیر گذاشت و یكي از آنان بي. لیدي بیوت آینده آوردند

شاھزاده . كوبي آشنا سازد مري درصدد برآمد كھ در باریان انگلستان را با سودمندي مایھ از آن پس، لیدي 
بھ جنایتكاران گفتھ شد كھ ھرگاه .كوبي كنند كروالین اجازه داد كھ شش جنایتكار محكوم بھ مرگ را مایھ

تنھا یكي از محكومان از عوارض ناچیز مایھ كوبي اندكي رنج برد، و در . زنده بمانند، بخشوده خواھند شد
، ١٧٢٢در . ھر شش جنایتكار را بخشیدند و از زندان رھا ساختند. دیگران اثري از بیماري نمایان نشد

كوبي كردند و از آن  را بھ فرمان شاھزاده كروالین علیھ بیماري آبلھ مایھ یتیمان بخش كلیسایي سنت جیمز
. كوبي كرد در آوریل ھمان سال، كروالین دو دختر خردسالش را مایھ. اي مطلوب گرفتند نیز نتیجھ

اما مرگ دو تن از اعضاي . كوبي علیھ آبلھ، از آن پس، در میان اشراف انگلستان متداول شد مایھ
كوبي را چندي در انگلستان متوقف ساخت و فرصت داد  كوبي، جنبش مایھ اشراف، پس از مایھخاندانھاي 

كھ در كشور با … تنھا چندزن نادان«:كوبي نوشت یكي از مخالفان مایھ. اي با آن بھ مخالفت پردازند كھ عده
ي،كھ از این سخن آزرده لیدي مر» .كنند اند، از این عمل استقبال مي ادبترین مردم جھان بھ دربار راه جستھ

كوبي آبلھ، بھ دست یك  شرح مبسوط مایھ«این گفتار. شده بود، گفتاري نوشت و بدون امضا منتشر ساخت
بیشتر پزشكان انگلستان اكنون با مایھ كوبي مخالف بودند و آن را خطرناك .نام داشت»بازرگان ترك
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 ٣٠‘٠٠٠ا معمول كردند، گزارش دادند ازرابرت ودنیل ساتن، كھ مایھ كوبي ر ١٧۶٠ولي،در.دانستند مي
، ١٧٧٢در. اند كوبي شدگان، تلف شده تن، یا چھار درصد مایھ ١٢٠٠تني كھ مایھ كوبیدند تنھا 

  ادواردمسي،روحاني انگلیسي، در 

خواند وچون دینداران روزگار كھن ادعا كرد كھ بیماري » عملي خطرناك و معصیت آمیز«مایھ كوبي را 
  . تنبیھ گناھكاران بھ جھان فرستاده استرا خداوند براي 

در امریكا، ھنگام ھمھ گیري ششماھة بیماري . كشورھاي دیگر نیز اندك اندك از انگلستان پیروي كردند
آبلھ در شھر بستن، دكتر زبدیل بویلستن، با نادیده گرفتن خشم واعتراض مردمي كھ مي خواستندوي رابھ 

بسیاري از كشیشان پیرایشگر از دكتر .ر دیگر، مایھ كوبي كردنف ٢۴۶دار كشند، فرزندش را، ھمراه 
بنجمین فرانكلین . بویلستن پشتیباني كردند و خویشتن را، چون او، آماج ناسزاگویي مخالفان ساختند

اورلئان، / فیلیپ د.وبنجمین راش نیز در فیالدلفي نفوذشان را براي ترویج مایھ كوبي آبلھ بھ كار مي بردند
كوبي تشویق مي كرد، با آبلھ كوبي دو فرزندش ،  نة فرانسھ، كھ ھمواره مردم را بھ مایھنایب السلط

با مایھ كوبي مخالف  ١٧۶٣دانشكدة پزشكي دانشگاه پاریس تا. خویشتن را سرمشق مردم فرانسھ ساخت
وزیبایي كوبي ستود ولتر در نامھ ھایي دربارة انگلیسیان تالشھاي لیدي مري را در راه ترویج مایھ. بود

چركسیان تنگدستند، ولي دختران «: كوبي در میان آنان دانستھ بود دختران چركسي را مرھون رواج مایھ
اینانند كھ براي حرمسراھاي شاھان فرانسھ وشاھان . زیبایي دارند كھ مھمترین كاالي صادراتي آنانند

داري این كاالي نفیس را دارند، سلسلة صفویة ایران، وحرمسراھاي مردان دیگري كھ توانایي خرید و نگاھ
كوبي را در فرانسھ رواج داد، و تئودور  آنجلوگاتي ، پزشك ایتالیایي، مایھ. دختران خوبرومي پرورانند

تزار [كاترین كبیر، ملكة روسیھ، وپاول، مھیندوك آن كشور . ترونشن آن را در سویس متداول ساخت
؛ ویان اینگھاوس، در ھمان سال ، سھ تن از )١٧۶٨(ردند ، بھ سفارش ولتر خویشتن را مایھ كوبي ك]آینده

  .افراد خانوادةشاھي اتریش را مایھ كوبي كرد

ولي مایھ كوبي باسروم آبلة انساني ھنوز نتیجة مطلوب نبخشیده بود، وتلفات مایھ كوبي، با آنكھ بھ چھار 
افتھ بود گاوداران انگلیسي، كھ ادوارد جنر، جراح انگلیسي، دری. درصد كاھش یافتھ بود، ھنوز بسیار بود

وي بھ این  ١٧٧٨درحدود.اند، دربرابر بیماري آبلھ مصونیت دارند  گرفتھ) آبلة نسبتًا خفیف(قبال آبلة گاوي 
واكسن از واژة التین واكا، بھ معني گاو، . (اندیشھ رفت كھ از گاو بیمار واكسني براي پیشگیري آبلھ بسازد

چنین واكسني ساختھ ) ١٧٨٩- ١٧٧۴(آنكھ پزشكان رابیاگاھاند، قبال برزگري اھل دورست، بي ). است
پسري، بھ نام جیمزفیپس، را باواكسن خود مایھ كوبي، ودر ماه ژوئیھ ویروس  ١٧٩۶جنر در ماه مھ. بود

پیدا بودكھ پسرك پس از تزریق واكسن در .اثري ازبیماري آبلھ در پسرك نمایان نشد. آبلھ بھ او تزریق كرد
، جنر گفتار تاریخي خویش را بھ نام پژوھشي دربارة ١٧٩٨در . یماري آبلھ مصونیت یافتھ استبرابر ب

منتشر ساخت ودر آن از بیست وسھ آزمایش ) واریوال نام پزشكي آبلھ بود(علت وآثار واكسن واریوال، 
 ١٨٠٢در آزمایشھاي بعدي چندان قانع كننده بودندكھ پارلمنت.مطلوب ونتیجھ بخش خویش پرده برداشت

  ، براي توسعة كار وتكمیل واكسن،  ١٨٠٧و
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  )آرشیو بتمان(پاالتتسو بیانكو، جنووا . كند كوبي مي ادوارد جنر كودكي را مایھ: جولیو مونتورده

بیماري آبلھ ،كھ طي قرون متمادي یكي از بیرحمترین دشمنان . پوند در اختیار دكتر جنر نھاد ٣٠‘٠٠٠
عت امكان وقوعش از میان رفت،تا اینكھ امروزه پیدا شدنش در اروپا و امریكا انسان بود، از آن پس، سر

كوبي در  كوبي نشدة حامل ویروس از كشورھایي است كھ مایھ تقریبًا ھمواره بھ واسطة ورود افراد مایھ
  .گیرد آنجاھا انجام نمي

IV – تخصص  

. ھ ھاي تخصصي تقسیم گردیدبا گسترش دانش پزشكي، این فن چندان پیچیده شدكھ ناگزیر بھ شاخ
كھ بیش از پیش  –اي تخصصي بود  اي تخصصي نشده بود، ولي مامایي حرفھ بیماریھاي زنان ھنوز رشتھ

زنان بھ انگیزة حجب وحیاي غریزي خویش ھنوز زنان ماماي تربیت یافتھ و با . افتاد بھ دست مردان مي
ویلیام .  ام زایمان، پزشك مرد بھ بالین خویش آوردندھا، ھنگ چند تن ازملكھ ولي. دادند تجربھ را ترجیح مي

سملي، با بررسي ساز و كار زایمان، و با بھ كار بردن فورسپس، مامایي را در انگلستان توسعھ داد 
  .منتشر ساخت)  ١٧۵٢(وبررسیھاي سي سالة خویش را در كتاب مامایي 

ش پزشكي را گسترش زیادي دادند؛ و ژاك داویل با جراحي آب مروارید دان) ١٧٢٨(ویلیام چزلدن 
. داویل،با بیرون كشیدن زجاجیھ، درمان آب مروارید را، آن گونھ كھ امروز معمول است، ابداع كرد

دیدرو . ،نخستین عینك دوكانونھ، بھ سفارش بنجمین فرانكلین و ظاھرًا بھ راھنمایي او، ساختھ شد ١٧۶٠در
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توانند  اندیشید كھ نابینایان، بھ یاري حس المسھ، مي و مي كرد اكنون روانشناسي نابینایان را بررسي مي
  . ھاي وي بود كھ روسو از چاپ برجستھ براي نابینایان سخن گفت بخوانند؛ گویند شاید بھ انگیزة اندیشھ

آمیز زایدة  ، جراحي موفقیت)١٧٢۴(پزشكي گوش نیز با تمیز كردن لولة اوستاشي بھ وسیلة یك میل 
خیاكومو . وسعت و تكامل مي یافت) ١٧۴٢(و كشف مایع االستیك در البیرنت گوش ، )١٧٣۶(ماستوئید 

اي پرداخت كھ  روذریگوئث پریراي اسپانیایي، كھ بھ دختري كروالل دل باختھ بود، بھ ابداع زبان اشاره
ساخت اپھ، با حركات دودست، براي الالن الفبایي / آبھ شارل میشل دو ل. تنھا از یك دست استفاده مي كرد

  .وعمر خود را بھ تعلیم و نگاھداري كران و الالن سپرد

بھ تن ) با اجازة خداوند(ھاي مبتني براالھیات كھن، كھ دیوانگي را معلول دخول دیوي با ضعف اندیشھ
  اي بوسوئھ ووزلي نیز چنین عقیده(دانست  انسان، براي كیفر دادن گناھان موروثي واكتسابي وي، مي

وین، مردم، چنانكھ ) برج دیوانگان(در نارنتورم . معھ با دیوانگان انسانیتر ومالیمترشد، رفتار جا)داشتند
  اند، براي تماشاي دیوانگان پول  بھ باغ وحش رفتھ

دیوپاریس -درھتل. پرداختند تماشاي دیوانگاني كھ با زنجیر وقالده بھ دیوارھا بستھ شده بودند، پول مي
از اینھابدتر، . كردند تیمارستان بادیوانگان بھ شقاوت وسنگدلي رفتارميكاركنان كم درآمد و خستة 

تیمارستانھا براي . سپردند تیمارستانھاي خصوصي بودند كھ افراد سالم راخویشان بدخواھشان بھ آنجاھا مي
تسكین دیوانگان ازداروھاووسایلي چون تریاك، كافور، بالدن، رگزني، تنقیھ، و مشمع خردل استفاده 

پنداشتندكھ باریختن ناگھاني آب سرد  برخي از پزشكان مي. نھادند كردند؛ مشمع خردل رابرسربیمارمي مي
توان تخفیف داد؛ وبرخي دیگر زناشویي را یگانھ درمان  بر سر بیمار مالیخولیایي بیماري وي را مي

ان دیوانگي روش كویكرھاي پنسیلوانیا نخستین مردمي بودند كھ براي درم. شمردند بیماران رواني مي
اي پیش گرفتند و در تیمارستانھایي كھ بنیان نھادند شرایط زندگي بیماران را، چون خود  خردمندانھ

امپراطور آیندة امپراطوري [، لئوپولد اول، مھیندوك توسكان  ١٧٧۴در. بیماري، مورد توجھ قرار دادند
لورانس بنیان نھاد؛ دراین بیمارستان، بھ ، بیمارستان بونیفاتسیورا در ف]مقدس روم، با نام لئوپولددوم

دولت فرانسھ . رھبري وینچنتسو كیاروگي، براي درمان بیماریھاي رواني روشھاي علمي اتخاذ كردند
سرپرست . ، براي اصالح وضع تیمارستانھا و بھبود درمان بیماریھاي رواني، كمیسیوني برگزید١٧٨٨در

تن علوم دیني و فلسفھ، سرانجام بھ انساندوستي ولتر، دیدرو، این كمیسیون فیلیپ پینل بودكھ پس از آموخ
فلسفي دربارة دیوانگي، منتشر ساخت كھ  - كتابي، بھ نام رسالة پزشكي ١٧٩١اودر . وروسوگرویده بود

، وي را بھ مدیریت پزشكي بیتسر، یكي از بزرگترین ١٧٩٢در. فصلي جدیددر دانش پزشكي است
پینل، پس از . بعد بھ مدیریت آسایشگاه بزرگتر سالپتریر برگزیدندآسایشگاھھاي فرانسھ، ودو سال 

درخواستھاي مكرر از دولت انقالبي فرانسھ، توانست زنجیر دیوانگان را از دست و پاي آنان بگسلد، 
دیوانگان را از اطاقھاي زندان مانندشان خارج سازد، وآنان را در ھواي آزاد وروشنایي خورشید بھ 

این یكي ازپیروزیھاي جنبش دنیوي انساندوستي، در الادریترین . بدني سودمندواداردتمرینھاي فكري و
  .قرنھا، بود

V – جراحي  

. كوبي بھ واكسینھ كردن، اساسیترین پیشرفت پزشكي قرن ھجدھم در زمینة جراحي بود پس از تحول مایھ
آنان رادر فرانسھ از جراحي  ولي لویي چھاردھم. ، جراحي در انگلستان ھنوز بھ دست سلمانیھابود١٧۴۵تا

باشد،  دیرك راھنماي سلماني، كھ داراي خطوط سرخ و سفید و ضماد زخمبندي خونین مي. (باز داشتھ بود
  ).پرداختند كند كھ آنان بھ جراحي نیز مي ھنوز روزھایي را زنده مي

اي بلندمخالف بودند، رداي  پزشكان دانشگاه پاریس، كھ باسركشیدن جراحي بھ چنین مرتبھ. موافقت كرد
كوم، كھ در آنجا یك جلسة -سرخ استادي بر دوش افكندند، و ھمراه مستخدم وراھنما، بھ سوي كولژ دو سن
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ند، كوشیدندآنھارابشكنند، و چون درھاي آنجا را بستھ یافت. سخنراني دربارة جراحي برپا بود، راه افتادند
ولي مردمي كھ در آنجا گرد آمده بودندبھ پزشكان . جراحان را بھ نام سلمانیھاي نوكیسھ بھ باد دشنام گرفتند

» آكادمي جراحي«، ژرژمارشال و فرانسوا دوال پیروني ١٧٣١در. اعتراض كردند و آنان را پس راندند
، شاه با فرماني جراحان رااز عضویت در صنف ١٧۴٣ر د. را، بھ فرمان شاه فرانسھ، بنیان نھادند

از آن . سلمانیھا معاف ساخت و داشتن دانشنامة دانشگاھي را براي اشتغال بھ جراحي ضروري شناخت
  .پس، جراحان در نزد پزشكان روسفید و سربلند شدند

از سلماني ، قانوني جراحي را ١٧۴۵در. اي شد جراحي در انگلستان نیز دستخوش دگرگوني مشابھ
اي از جراحان  جداساخت واشتغال بھ جراحي را در لندن و پیرامون آن، بدون در دست داشتن گواھینامھ

قبل از . رسمًا اجازة گشایش نیافت ١٨٠٠تا» كالج شاھي جراحان« اما. ماھر، گناه مستوجب كیفر شناخت
ن دوره گردغیر مجازي بودكھ كبیر، جراحي در آلمان نیز بھ دست سلمانیھا، جالدان، وجراحا فردریك

در . آوردند بستند، و سنگ كلیھ بیرون مي آوردند، فتق مي كردند، آب مروارید در مي شكستھ بندي مي
خواندند، زیرا یكي از وظایف آنان  مي» آرایشگرنبردگاه«جراحان را  - كھ مایة سربلندي پروس بود -ارتش

، جراحي در این ١٧٢۴در » جراحي –لج پزشكي كا«ولي با گشایش . آرایش موي سرافسران ارتش بود
  .كشور نیز بھ دست پزشكان تحصیلكرده افتاد

ژان لویي پتي شریان بند پیچي را اختراع كرد . ترین جراحان قرن ھجدھم بیشتر فرانسوي بودند برجستھ
مبر، آال/ دیدرودر اثر خویش، رویاي د. ھاي برش جراحي و عمل فتق اصالحاتي بھ عمل آورد ودر شیوه

ژان آندره . دھد اززبان پزشك نامدار، تئوفیل دو بوردو، یك جراحي مغز را بھ دست ال پیروني شرح مي
، و ویلیام چزلدن در انگلستان عمل جراحي ) ١٧٨٠(ونل ژنوي جراحي اندامھاي ناقص را پدید آورد

كرد كھ در پنجاه و چھار جانبي سنگ را بدان مرحلھ توسعھ داد كھ ھنوز چندان تغییر نكرده است، وادعا 
جان ھانتر، با استفاده از كالبدشناسي و . اي را بیرون آورده است ثانیھ، با یك عمل جراحي، سنگ مثانھ

وي براي یافتن جانشینھایي در عمل جراحي، كھ . فیزیولوژي، جراحي رادر انگلستان بھ مرتبةعملي رساند
با آزمایش بر روي خرگوش نر . انوران پرداختشد، بھ آزمایش برروي ج در انسان منجر بھ مرگ مي

خون را از خود ) كوالترال(دریافتھ بود كھ ھر گاه جریان خون در شاھرگ متوقف شود، رگھاي جانبي 
شریان باالي محل ورم را . ، مردي مبتال بھ آنوریسم پا را از مرگ نجات داد١٧٨۶عبور خواھند داد، در

این عمل مردم بسیاري را تا كنون از مرگ رھایي بخشیده . ذب كندبست تا بدن بیمار غدة آنوریسم را ج
  .است

در انگلستان قرن ھجدھم دندانپزشكي پیشة . در دندانپزشكي نیز جان ھانتر نام جاویدان از خود نھاده است
زدند ونخ دندانكشي را، چون نشاني، بر نیمتنة خود  دندانكشان دوره گردي بود كھ حضورشان را جار مي

اي از  پیر فوشار در رسالة خویش، جراح دندانپزشك، نوشت كھ دندانپزشكي شاخھ  ،١٧٢٨در . ویختندآ مي
وي . ولي ھانتر نخستین كسي بودكھ در مطالعھ وبررسي دندانھا روشھاي علمي بھ كار برد. جراحي است

یم كرد؛ براي بندي دندانھا آنھارا بھ چھار دستة پیش، نیش، آسیاي كوچك، وآسیاي بزرگ تقس در رده
آیند، ابزارھایي اختراع كرد؛ ونخستین كسي بود كھ توصیھ كرد،  اصالح دندانھایي كھ برروي ھم در مي

وي نظرات خود را دربارة دندان آدمي در اثر . پیش از پر كردن دندان، محتویات آن را باید بیرون كشید
  .، گنجاند)١٧٧١(خویش،تاریخ طبیعي دندانھاي انسان

پیشینیان براي بیھوشي از موادي . دادند اي جراحي كوچك را بدون داروي بیھوشي انجام ميبیشتر عملھ
خود خدا ھم، بھ گفتھ سفر . كردند تریاك، بذرالبنج، مھرگیاه، وشوكران استفاده مي» داروي غمزدا«چون 

دیوسكوریدس، پزشك یوناني،  .فروبرد» گران خوابي«پیدایش، قبل از آنكھ دندة آدم را درآورد، وي را بھ 
جراحان ھندوستان براي . خورانید درقرن اول میالدي، ھنگام عمل جراحي، مھر گیاه بھ بیماران مي

یگنس در قرن دوم، وقدیس اور. كردند استفاده مي) شاھدانةھندي(بیھوش ساختن بیماران از كانابیس ایندیكا 
جراحان قرون وسطي ھنوز . اند ھیالري، اھل پواتیھ، در قرن چھارم میالدي از داروھاي بیھوشي یاد كرده

كردند؛ مثال آموزشگاه پزشكي معروف سالرنو براي بیھوشي  از داروھاي بیھوشي قدیمي استفاده مي
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رفت،  كلي بھترین داروي بیھوشي بھ شمار ميدر اروپاي نو نوشابة ال. كرد تجویز مي»اسفنج خواب آور«
دكتر . پي برد) »آور گاز خنده«(بود كھ سرھامفري دیوي بھ خاصیت بیھوش كنندة اكسید نیترو  ١٧٩٩در

  .اتر را داروي بیھوش كننده شناخت ١٨٣٩كرافردالنگ، اھل دنیلزویل جورجیا، نیز در 

VI – پزشكان  

ة متوسط، و گسترش دانش وآموزش پزشكي درآمد پزشكان را فزوني ثروت، افزایش شمار و دارایي طبق
ھمھ چیز «:گفت  المتري، كھ خود پزشك بود، چنین مي. افزایش دادند و مقام اجتماعي آنان را اعتال بخشیدند

پزشك فیلسوفي است كھ حق دارد از بھترین مواھب كشورش . دربرابر فن بزرگ درمانبخش تسلیم است
  او آرامش رادیدار … مند شود؛ بھره

گرفت و  ولتر براستفاده از دارو خرده مي» .دھد و بھ دلھایمان پرتوامید مي… گرداند بھ ما باز مي
از صدپزشك، نود «گفت كھ  دربارة پزشكان مي. دانست مي» روي در خوراك را بھتر از دارو میانھ«

آنان كھ كارشان «: كرد یاد مي ولي از پزشكان ماھر وانساندوست بھ نیكي» .وھشت تن شیاد و مردم فریبند
حفظ و بازگرداندن تندرستي مردم با استادي و انساندوستي است بزرگترین مردان روي زمینند؛ آنان حتي 

دیدرو، با آنكھ » .ھمكار خدایند، زیرا حفظ كردن و تازگي بخشیدن، بھ اندازة خلق كردن، باعظمت است
ستود، و از پزشكي و  ، دانشكدة پزشكي این دانشگاه را ميدانشكدة االھیات دانشگاه پاریس زھر كامش بود

خوانم،و مصاحبت  ھیچ كتابي را بھ اندازة كتابھاي پزشكي با شادي و مسرت نمي: كرد پزشكان چنین یاد مي
وي دكتر بوردو را قھرمان » .تندرستم -اما زماني كھ-كند كسي بھ اندازة مصاحبت پزشكان مراخرسند نمي

ھاي گولدوني، نقاشیھاي  حرفةپزشكي ، بنابر معمول، در نمایشنامھ. آالمبر قرار داد/ د اصلي كتاب رؤیاي
خود وویتسكي، كتاب فردینند كاونت فذم، اثر سمالت، و در كاریكاتورھاي تامس رولندسن مورد طنز و 

  .مسخره قرار گرفت

پزشكان انگلستان از ھر بیماري بیشتر . افزایش دستمزد ودرآمدپزشكان پایگاه اجتماعي آنان رابركشیده بود
سرھانس سلون،نخستین . پوند در سال درآمد داشتند ۶٠٠٠برخي از آنان . گرفتند یك گیني حق پذیرش مي

رسید، و یوزف دوم، شاه اتریش، »انجمن شاھي لندن«پزشكي كھ عنوان بارون گرفت، بھ سرپرستي 
ن بھ بھترین باشگاھھاي لندن، وبھترین پزشكا. یوزف فون كوارین را بھ مرتبة باروني رسانده بود

آور پیشین، بھترین جامة توانگران طبقة متوسط  سالونھاي پاریس راه یافتھ بودندو، بھ جاي رداي سیاه مالل
اي از اطلس سرخ یا زربفت، نیم شلواري، و كفش سگكدار  در انگلستان آنان نیمتنھ. كردند را بھ تن مي

ھاي  بستند؛ اما در فرانسھ، جامھ گرفتند وگاه گاه شمشیر مي دست ميپوشیدند، عصاي سر طالیي بھ  مي
  .پوشیدند كردندكھ روحانیان عالیمقام مي فاخري بر تن مي

سیمون آندره تیسو، با طرفداري از مایھ كوبي، وبا . توان از یاد برد نام برخي از پزشكان این عصر را نمي
وي نھ تنھا دربارة درمان بیماریھا، . رت یافتھ بودتخصص خویش در درمان بیماري صرع، در لوزان شھ

كتاب وي، اندرزي بھ مردم دربارة . بلكھ دربارة چگونگي پیشگیري از آنھا نیز كتابھایي نوشتھ بود
. در عرض شش سال ده بار بھ چاپ رسیدوبھ ھمة زبانھاي اصلي اروپا ترجمھ شد ،)١٧۶٠(تندرستي

بالید، پایگاه  رگي كھ وین روزگار شاھي ماري ترز بھ وجودشان ميلئوپولدآونبروگر، در میان پزشكان بز
انگیخت؛  بلندي داشت؛ با فروتني، راستي، ونیكخواھي خویش احترام ھمة مردم را بھ خود برمي

ولي دكتر ژوزف اینیاس » .اي عالي از بھترین سجایاي گرم وگیراي آلمانیان قدیم بوده است نمونھ«و
كرد، و سپس، از  در اتاژنروخدمت مي ١٧٨٩وي در. ون او محبوبیت نداشتگیوتن، پزشك فرانسوي، چ

  ترس آنكھ مبادا جالدان دستشان بلرزد و اشتباه كنند، 

  .تئودور ترونشن نامدارترین پزشك سویس در قرن ھجدھم بود. گردن زدن محكومان از ماشین استفاده كنند
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دویت  در آمستردام پزشكي پیشھ ساخت، نوادة یانوي كھ در لیدن شاگرد محبوب بورھاوه بود، بیست سال 
را بھ ھمسري برگزید، بھ موطنش ژنوبازگشت، و با مایھ كوبي آبلھ بھ خود وفرزندانش مایھ كوبي را در 

وي را براي مایھ كوبي پسرش دوك دو شارتر، ودخترش،  ١٧۵۶اورلئان در / دوك د . این شھر رواج داد
مردم پاریس نخست از این . شد، بھ پاریس فرا خواند نپانسیھ خوانده ميكھ در آن ھنگام مادموازل دو مو

بیباكي دچار شگفتي شدند، ولي ھنگامي كھ دیدند گزندي بھ فرزندان اونرسیده است، برگزیدگان پاریسي، 
براي دست یافتن بھ مصونیت در برابر بیماریي كھ مردم بسیاري را در فرانسھ از پاي درآورده بود، بھ 

  .گاه ترونشن در پالھ روایال آمدنداقامت

او قبل از روسو از مادران فرانسوي خواستھ بود . این پیروزي بھ دیگر نظرات اونیز وزن واعتبار بخشید
كرد كھ كمتر دارو بخورند  او، ھمچنین، بھ بیمارانش سفارش مي.كھ فرزندانشان را از پستان خود شیر دھند

زیاد استحمام كنند، خویشتن را با آب سرد   د، خوراك ساده بخورند،و بھ جاي آن در ھواي آزاد ورزش كنن
آویزند دور بریزند، و سحرخیز باشند،  ھایي را كھ جلوبسترشان مي بشویند، كالھگیسھا، شبكالھھا، وپرده

، دست كم در -ھاي كاخ ورساي ـ كھ تا آن روز كسي آنھا را نگشوده بود ترونشن،با سفارش اینكھ پنجره
كاربرد نظرات وي . از روز، حتي در زمستان، باز باشند، كاخنشینان را دچار شگفتي ساختساعاتي 

از آن پس، زنان اشرافزادة فرانسوي، براي اینكھ ھوا بھ زیر لباسھایشان نفوذ كند، دامنھاي . رواج گرفت
  . پرداختند روي مي پوشیدندوبامدادان بھ پیاده نام گرفت مي» ترونشین«كوتاھي كھ 

، پس از آنكھ ژنو را اقامتگاه خود ساخت، ترونشن را بھ پزشكي خویش برگزید و دربارة وي چنین ولتر
» .سانتیمتر، مانند آسكلپیوس فرزانھ، و چون آپولون زیبا ١٨٠مردي است با قامتي بھ بلندي بیش از«:گفت

بود، شاید ھر دو اشتباه ترونشن جواب این تمجیدات را نداد، اما، چنانكھ ولتر دربارة خودش و ھالر گفتھ 
اپینھ، كھ براي معالجة خویش توسط ترونشن از پاریس بھ ژنو آمده بود، با بیاني بسیار / مادام د. كردند مي

  :گوید آمیز دربارة وي سخن مي مداھنھ

اي در ترونشن  ھرروز سجایاي تازه. سھ روز با آقاي ترونشن در خانة ولتر بھ سر آرم -خواھم دو مي
نیكخواھي، بینیازي، ومھر . انگیزد ھ احترام و قدرشناسي زیادي را در من نسبت بھ او برميیابم ك مي

ناپذیرترین  گویم كھ ترشروترین و تحمل شناسم، مي اكنون كھ وي را مي. وعاطفة او بھ ھمسرش بیماننداست
  . زن دنیاست

  اما كیست كھ سخن زني را دربارة زني دیگر باور كند؟

ھاي كھنة پزشكي، كھ تجربھ پوچي آنھا را ثابت كرده بود، ھنوز بر دانش پزشكي سایھ افكنده  و نظریھ
. ساخت اي مطمئن استوار مي اما پیشرفت كالبدشناسي و فیزیولوژي علم پزشكي را اكنون بر شالوده. بودند

دمان ناصالح از گرفت؛ دستان مر شد و در دسترس عدة بیشتري قرار مي تحصیل پزشكي كاملتر مي
افزود؛ جراحي از عناصر  شدند؛ تخصص بر دامنة دانش و میزان دقت و توجھ مي پزشكي كوتاه مي

یھاي پزشكي در  دادند؛ پیروز آسا اعتبار خود را از دست مي یافت؛ درمانھاي معجزه نامطلوب رھایي مي
  آرام و ساكت نقش  پیكار اساسي عقل و ایمان، كھ در خط اول جبھة حیات فكري جریان داشت،

  كتاب پنجم

  حملھ بھ مسیحیت

١٧٧- ١٧٣٠۴  

  فصل ھجدھم 
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  ملحدان

١٧- ١٧٣٠۵١  

I -جذبة فلسفي  

كسي است كھ » فیلسوف«منظورمان از : بریم تعریف كنیم بیایید نخست اصطالحاتي را كھ بھ كار مي
بویژه در فصلھاي آینده این . انداز وسیع پاسخي مستدل و معقول بیابد كوشد براي ھر موضوعي با چشم مي

، و سرنوشت جھان، كوشیدند بھ مسائلي چون خاستگاه، ماھیت، معني نام را بھ كساني خواھیم داد كھ مي
انداز فراخ  فلسفھ را نباید در برابر دین نھاد، زیرا ھم چشم. زندگي، و یا انسان از دریچة خرد بنگرند
اما چون فیلسوفان بسیاري در فرانسة قرن ھجدھم دشمن . زندگي آدمي باید جایي را نیز بھ دین دھد

ما نیز این واژه را  .كردضد مسیحیت پیدا مفھوم ضمني » فیلسوف«شناختند، واژة  مسیحیتي بودند كھ مي
از این روي، المتري، ولتر، دیدرو، . كار خواھیم برد در فصلھاي آینده با ھمین معني فرانسوي آن بھ

خوانیم و روسو را، ھنگامي كھ بخواھد با دالیل  مي» ففیلسو«اولباك را /آالمبر، گریم، الوسیوس، و د/د
این را نیز از نظر . معقولي از احساس و ایمان دفاع كند، تنھا فیلسوف، بھ معناي وسیع آن، خواھیم خواند

تواند با ھمة ادیان پیرامون خود مخالف باشد و، با اینھمھ، چون  مي» فیلسوف«دور نخواھیم داشت كھ 
قرن قبل از انقالب فرانسھ  پیكاري كھ در طول نیم. ر بھ ھستي آفریدگار معترف باشدولتر، تا پایان عم

اندیشة طبقة روشنفكر فرانسھ را برانگیخت و بھ خود معطوف ساخت كامًال پیكار دین با فلسفھ نبود؛ 
ردة این پیكار پدیدة خشم فرو خو. با مسیحیت كاتولیك رایج در فرانسھ بود» فیلسوفان«بیشتر، پیكار 

اندیشي، تعقیب و آزار  متفكران فرانسھ از دیني بود كھ، در طول قرنھاي بسیار، خدماتش را با تاریك
  .دار ساختھ بود مخالفان، و كشتار مردم لكھ

، و اقدام )١۶١٠(ھانري چھارم   ، قتل)١٧۵٢(بارتلمي  - این واكنش بھ افراط گرایید، ولي كشتار سن
  . نیز راھھاي افرطي بودند) ١۶٨۵(» لغاي فرمان نانتا«سواره نظام لویي چھاردھم در 

» تمایل عصر ما بھ فلسفھ«الوسیوس از . در تاریخ جھان ھیچ قرني این ھمھ فیلسوف بھ خود ندیده بود
  :آالمبر نوشتھ است/سخن گفتھ، و د

دیني ھمة مسائل، از علوم غیر… . و از حقرن ما خود را عصر فلسفھ، بھ تمامي معني، خوانده است… 
اي، از موسیقي تا اخالق قوق شاھان تا  گرفتھ تا مباني مكاشفھ، از مابعدالطبیعھ تا مسائل ذوقي و سلیقھ

ھمھ … . اند و دربارة آنھا چون وچرا شده است اكنون مورد بحث و تحلیل قرار گرفتھ… حقوق مردم 
… یابند؛  تري مي دامنة گسترده علوم طبیعي ھر روز. اذعان دارند كھ فلسفھ در میان ما پیشرفت كرده است

  . اند اي بھ خود گرفتھ ھاي دانش شكل تازه تقریبًا ھمة شاخھ

اینان از قید و بند آزاد بودند، گوشھ گرفتگاني در . فیلسوفان فرانسھ با فیلسوفان پیشین تفاوت داشتند
اینان ادیب . یھا بگویندحریمھاي مقدس نبودند كھ بھ خویشتن، یا درگوش امثال خود، از اسرار و نا پیدای

اینان چون . ھاي خویش را در قالب سخن ریزند دانستند كھ چگونھ بھ كمك واژگان، اندیشھ بودند و مي
دانستند، از  پژوھش در مابعدالطبیعھ را بینتیجھ، و تحقیق در دستگاھھاي فلسفي را بلندپروازي بیھوده مي

ه ننوشتند و بھ این بسنده نكردند كھ با شفقت فراوان، تنھا دیگر رساالت بغرنج و پیچید. آنھا رویگردان شدند
نوشتند نسبتًا كوتاه، دیالوگھاي  از یك طریق، بھ بحث در جھان ھستي بپردازند، بلكھ گفتارھایي مي

ھایي كھ نیش و نوش را بھ ھم در  گویي داشتند، ھجونامھ گاه چاشني ھرزه كننده، دانستنیھایي كھ گاه سرگرم
این فیلسوفان سخنان . توانستند حریف را مغلوب نمایند ھایي پرمعنا كھ در یك سطر مي و نكتھ آمیختند، مي

آمدند ھماھنگ ساختند؛ در بسیاري موارد آنان آثار  خود را با سلیقة زنان و مرداني كھ در سالونھا گرد مي
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و قابل فھم باشند، و این گونھ كتابھا مقید بودند كھ دریافتني  خویش را براي زنان سرشناس نوشتند؛ این
سان، فلسفھ نیرویي اجتماعي شد و از  اي زیبا و دلفریب سازند؛ بدین امكان براي آنھا بود كھ الحاد را اندیشھ

فلسفھ در مبارزة قدرت شركت جست؛ ھمھ جا از آن سخن . مدرسھ بھ جامعھ و دستگاه حكومت راه یافت
ھا بھ فرانسھ چشم دوختھ  پا براي آشنایي با آخرین اندیشھگفتند؛ و از آنجا كھ ھمة تحصیلكردگان ارو مي

ھاي فیلسوفان فرانسھ بھ انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، آلمان، سوئد و روسیھ رسیدند و  بودند، نوشتھ
كنان  فردریك كبیر و كاترین كبیر خویشتن را مباھات. ھاي آنان را در سراسر اروپا پراكنده ساختند اندیشھ

ھاي اخالق و وحدت  كاران فرانسھ، كھ آزاداندیشان پایھ خواندند و گویا از این سخن محافظھ مي» لسوففی«
  .دادند اند، ھراسي بھ دل راه نمي و قدرت این كشور را متزلزل ساختھ

  صنعت چاپ وسیلة گسترش و انتشار تاریخ، علوم، انتقاد : گوتنبرگ سیماي اروپا را دگرگون ساختھ بود

آنان فرودآمدن . تري در میان نھند ھاي خویش را با مردم بیشتر و آماده توانستند اندیشھ ن اكنون ميفیلسوفا
نھ از . دانستند ، را دون شأن خود نمي»ھمگان«از برج عاج خود، و قراردادن دانش و معرفت در دسترس 

رفتار » حقیقت«اندیشیدند  آن روي كھ بھ انسان عادي روزگار خویش ایمان داشتند، بلكھ از آن روي كھ مي
ھنر تعلیم دادن و بیدار «آالمبر /د. انسان را بھبود خواھد داد و او را بھ وادي نیكبختي رھبري خواھد كرد

 - شعار این جنبش روشنگري» جرئت دانستن«. شمرد مي» گرانبھاترین موھبت انسان«را » ساختن مردم
  .شد - این عصر خرد پیروزمند و تحقق یافتھ

 - »آزاد«مان بھ خرد، كھ فرانسیس بیكن یك قرن قبل منادي آن بود، اكنون پایھ و وسیلة اندیشة زیرا ای
خرد با شكوه و ابھت یك دین . شده بود - ھاي كتاب مقدس و جزم اندیشي كلیسا اندیشة آزاد شده از بند افسانھ

ر صدد برآمد كھ تازه تجلي كرد، در ھمة شئون زندگي انسان مدعي رھبري و فرمانروایي شد، و د
پذیرفتند كھ » فیلسوفان«. آموزش، دین، اخالق، ادبیات، اقتصاد، و حكومت را بھ دلخواه خویش اصالح كند

رود؛ و قبل از آنكھ شوپنھاور بگوید كھ  خورد و بر خطا مي خرد، مثل ھرچیز انسان، بآساني فریب مي
گیري غلط از  كھ منطق نادرست و نتیجھخرد فرمانبردار میل و خدمتگزار اراده است، دریافتھ بودند 

ھیوم، كھ فرمانرواي عصر خرد در بریتانیا بود، . تواند خرد را اغوا كند و بھ گمراھي كشد تجربھ مي
ولتر بارھا بھ محدودیت خرد آدمي . شاید، پس از كانت، بزرگترین منتقدي باشد كھ خرد بھ خود دیده است

تقریبًا ھمة فیلسوفان . اندیشید كھ احساس اساسیتر از خرد است اذعان كرد؛ و دیدرو، مانند روسو، مي
ترین جوامع بشري،  عصر روشنگري دریافتھ بودند كھ بیشتر مردم جھان، حتي در متمدنترین و پیشرفتھ

چندان در فشار تنگناھاي اقتصادي و رنج و زحمت قرار دارند كھ مجال باال بردن سطح خرد خویش را 
جھان، بیش از آنكھ از خرد پیروي كنند، از احساسات و تعصبات خویش پیروي  ندارند، و تودة مردم

نظرانھ و  با اینھمھ امیدوار بودند كھ مردم جھان از خرد پیروي كنند و خرد از بند خودخواھي تنگ. كنند مي
  .آلود برھد ھاي غرض آموزه

كردند، در میان آنان روح  يھاي بدبیني زندگي م در دوره» فیلسوفان«و بدین ترتیب، با وجودي كھ 
كم  توانند، اگر نھ خود، دست ھرگز انسانھا این اندازه اطمینان نداشتند كھ مي. خوشبیني غالب بود

با ھمة بدبختیھاي ناشي از جنگ ھفتسالھ، و با آنكھ فرانسھ، كانادا، و . اجتماعشان را در قالبي تازه بریزند
فكري عظیمي در این كشور » خیزش«، در نیمة دوم قرن ھجدھم ھند را بھ سود انگلستان از دست داده بود

پس از روزگار . رسید بار دیگر فرانسة پیر و رنجور را جوان و نیرومند سازد نظر مي پدید آمد كھ بھ
سوفسطاییان یونان، در ھیچ عصري بازار اندیشھ چنین گرم نبوده است و مردم بھ كاوش و چون و چرا 

خواھد بھ  جوش و خروش خاصي از خرد، كھ مي«آور نیست كھ دوكلو  شگفت. اند اینھمھ دلبتسگي نداشتھ
  در «ھر سو دامن گسترد، 

روشنگري اوج . جنبش روشنگري، چون رنسانس و اصالح دیني، از آنجا بھ سراسر اروپا گسترش یافت
. ت بازگشتجنبش رنسانس، براي پویش در اندیشة شرك، بھ پیش از مسیحی. منطقي جنبشھاي گذشتھ بود

گسیختھ، و، بھ رغم تمایل باطني خویش،  جنبش اصالح دیني زنجیرھاي مرجعیت آییني و عقیدتي را از ھم
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اكنون ھنگام آن رسیده بود كھ این دو جنبش براي جھان نو بنیاني . خرد را از اسارت رھایي بخشیده بود
قرون وسطایي و اساطیر مشرق زمین انسان سرانجام توانست خویشتن را از معتقدات جزمي . تازه بریزند

آور و گمراه كننده آزاد سازد، توانست آزاد  رھایي بخشد؛ توانست اندیشة خویش را از بند االھیات وحشت
شود، آزادانھ بیندیشد و آزادانھ شك كند، پژوھش و كاوش كند، دانشي گردآورد و پراكنده سازد، و بھ گرد 

  ! چھ سرمستي واالیي. یني تازه بیافریندمحراب خرد، و براي خدمت بھ انسان، د

II – ھاي عصیان ریشھ  

 - اما این دگرگوني چگونھ روي داد؟ چرا اینھمھ فیلسوف، بویژه در فرانسھ، از مسیحیت رویگردان شدند
  از مسیحیتي كھ بیم را با امید، جنایتھایش را با نیكوكاري، و گناھانش را با زیبایي درآمیختھ بود؟

تي كلیساي رسمي آن، این عصیان را كھ بھ شكل نھضت خداپرستي نمایان شده بود با انگلستان، و ح
از این . رواداري نسبي تحمل كرد؛ و شاید بھ ھمین سبب بود كھ آتش عصیان در این كشور فرو نشست

گذشتھ، كلیساي انگلستان تابع و فرمانبردار دولت بود و خویشتن را، در عمل، رقیب نیرومند دولت 
اما كلیساي فرانسھ سازمان نیرومندي بود كھ ثروت ملي ھنگفت و اراضي پھناوري را از آن . ناختش نمي

كلیساي فرانسھ ھنوز . خود ساختھ بود و، در منتھاي وفاداري، بھ یك نیروي خارجي وابستگي داشت
ثروت خود را داشت كھ ھنگام مرگ دارایي خود را بھ كلیسا بخشند، و از این راه  توانگران را بر آن مي

كلیسا . داد ھاي نادر و اتفاقي بگذریم، كلیسا مالیاتي بھ دولت نمي»بخشش«ھرگاه از . ساخت فزونتر مي
ھزاران دھقان فرانسوي را در زمینھاي خود عمال بھ بردگي كشیده، و راھبان را بھ بیكاري، كاھلي، و 

آموزشگاھھا و دانشگاھھاي كشور، ذھن كلیسا، با در دست داشتن تقریبًا ھمة . تنپروري عادت داده بود
اي را كھ با معتقدات خود ناسازگار  كلیسا ھر اندیشھ. كننده آكنده بود گمراه ھاي موھوم  جوانان را با اندیشھ

كلیسا براي آنكھ . كرد نمود و، بھ دست دولت، از آزادي بیان و نشریات جلوگیري مي یافت تقبیح مي مي
كلیسا لویي چھاردھم را بھ زجر و . كشد از ھیچ كاري فروگذاري نكرده بوداندیشة فرانسویان را در بند

كلیسا پیكار وحشیانھ با . روایال واداشتھ بود - آزار غیرانساني ھوگنوھا و تخریب وحشیانة دیرپور
  آلبیگاییان را رھبري كرده، و بر كشتار

و . بھ ویراني كشیدند دامن زده بودبارتلمي صحھ نھاده بود؛ كلیسا جنگھاي دینیي را كھ فرانسھ را  - سن
و میلیونھا انسان ساده دل  - كرد كلیسا، با ھمة جنایتھایي كھ بھ زیان روح انسان مرتكب شده بود، ادعا مي

ناپذیر خداست،  كھ آن دستگاه برتر از خرد آدمي است، جانشین لغزش - داشت تا باور كنند را برآن مي
  .تبھكاریھاي آن، چون نیكوكاریھایش، منطبق با خواست آفریدگارندگاه وحي و الھام االھي است، و  تكیھ

این تبھكاریھا . موقع خود، با آنھا آشنا خواھیم شد كرد كھ، بھ كلیسا تبھكاریھاي خود را با دالیلي توجیھ مي
شكاكان آنچنان فزوني یافتھ بودند . ھزاران تن را بھ خشم و نفرت، و سرانجام بھ دشمني با كلیسا واداشتند

. افكندند یي دشوار، آنان را بھ ھراس ميكشیدن پرسشھا كھ دیگر ھراسي از روحانیان نداشتند و، با پیش
گران براي بحث و گفتگو بھ  - لو -شكاكان و بیدینان را در كالج لویي ١٧٣٠چون پدر تورنمین در حدود 

گرایان انباشتھ شد، و او حتي یكي از  از آزاداندیشان، خداپرستان، و ماده«:  فرا خواند، اطاق وي» اطاقش«
جاي آوردن آیینھاي مقدس  فزوني مردان و زناني كھ بدون بھ. از گرداندآنان را نتوانست بھ مسیحیت ب

كرد كھ بھ نوكرانش دستور  مادام دو پري تھدید مي. گذشتند روحانیان را ھراسان ساختھ بود كلیسایي در مي
خواھد داد تا كشیش بخش كلیسایي را كھ، با سماجت، وي را بھ گزاردن آیین تدھین قبل از مرگ ترغیب 

كنند؛ مثال از  رویم ما را سئوال پیچ مي ھرجا مي«گفت كھ  كشیشي مي. كرد از پنجرة اطاق بیرون افكنند مي
خواھند سودمندي دعا را در حق كساني كھ بھ خدا ایمان ندارند، و ضرورت روزه گرفتن را براي  ما مي

كننده،  ت بس دشوار و خستھكاري اس. اند، ثابت كنیم كساني كھ در سراسر عمر منكر فناناپذیري روح بوده
  » دارد و مردم را بھ ریشخند ما وامي
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پیشبیني كرد كھ ممكن است روزي در این كشور شاھد یك انقالب بھ سود آیین پروتستان  ١٧۵١باربیھ در 
اخراج ھوگنوھا از فرانسھ منزلگاه نیمھ راھي در بین آیین كاتولیك و بیدیني باقي . كرد اما اشتباه مي. باشیم

اندیشة آزاد فرانسھ جنبش اصالح دیني را دور زد و، با یك جست، از رنسانس بھ روشنگري . ذارده بودنگ
از این روي، این اندیشھ، ھنگام طغیان و سركشي خود، ژانسنیستھا و بازماندگان معدود آیین . جھید

. سكیو الھام گرفتپروتستان را از یاد برد و، بھ جاي آنان، از مونتني، دكارت، گاسندي، بل، و مونت
و تعبیر مكانیكي » شك منظم«ھاي وي را، جز  آزاداندیشان فرانسھ چون بھ دكارت بازگشتند، ھمة اندیشھ

ترین خردمندي شمردند كھ شكھایش صدھا شك دیگر بھ دنبال خود  بین بل را باریك. جھان، بھ دور افكندند
  .در دست دشمنان كلیسا شد آوردند؛ فرھنگ تاریخي و انتقادي او سالح براني پدید مي

ھاي فرانسیس بیكن را  اندیشھ. گرفتند آزاد اندیشان فرانسھ در پیكار خویش از متفكران انگلیسي الھام مي
دربارة دانش استقرایي از قیاس سحرآمیز دكارت، كھ خدا و ابدیت را از ھستي خود دكارت بیرون كشیده 

یي تند و جسورانة ھابز در اندیشة دیدرو اثري پیگیر نھاده گرا ماده. بود، سودمندتر و ثمربخشتر دانستند
  آزاداندیشان فرانسھ نیوتن را متفكري . بود

دانستند كھ  اي ساختھ است؛ فرانسویان ھنوز نمي كھ خدا را، در دستگاه مكانیكي جھان، فشار دھندة دگمھ
ان انگلستان نیز، كھ ولتر را دل و خداپرست. ھاي نیوتن در زمینة االھیات بیش از آثار علمي او است نوشتھ

و سرانجام آزاد اندیشان فرانسھ از الك الھام . نھادند جرئت داده بودند، در اندیشة متفكران فرانسھ اثر مي
پنداشتند وي، با انتساب ھمة دانش آدمي بھ احساس، تمام بناي دین را فرو ریختھ  گرفتند، چرا كھ مي مي

علول نیروھاي خارجي است، ذھن را باید محصول تجربھ دانست، نھ گفتند كھ اگر احساس م مي. است
ھاي  و اگر سیرت آدمي محصول تجربھ است، با اصالح جامعھ و شیوه. موھبت فناناپذیر خدایي نامشھود

اولباك از این دو /مرداني چون دیدرو، الوسیوس، و د. توان سیرت مردم را دگرگون ساخت آموزش مي
چھ كاري شكوھمندتر از اینكھ با «: اندیشید، گفت ولتر، زماني كھ بھ الك مي. گرفتندگزاره نتایج انقالبي 

  .)در گذشت ١٧٨٩ولتر قبل از (» .چند استدالل جھاني را بھ جنبش واداریم

  :چھ گفت ١٧۵٣آرژانسون ھوشمند در /بار دیگر بشنوید كھ ماركي د

پاریسي كسي با آن آشنایي ندارد، » فیلسوف«صد  عامل نابودي دین را، نھ در نفوذ فلسفة انگلستان، كھ جز
خشم و نفرتي كھ اكنون بھ اوج شدت خود  -بلكھ باید در خشم و نفرت مردم از كشیشان جستجو كرد

  .اند رسیده

  :ایم، چنین نوشت آرژانسون، پس از پیشگویي انقالب فرانسھ، كھ قبًال با آن آشنا شده/و ھمین د

اي از  صالح دیني خشني بود كھ در قرن شانزدھم از آلمان برخاست و آمیزهبخشي از جنبش ا[ انقالب]این 
ھاي دیگري  اند و اندیشھ از آنجا كھ مردم و روزگار ما بھ گونة دیگري بیدار شده. موھومات و آزادي بود

قام گیرند كھ باید بروند، كشیشان را بیرون خواھند راند، م پرورانند، پس راه دیگري را پیش مي در سر مي
  …. آنان را برخواھند افكند، و خویشتن را از بند مكاشفھ و تمام اسرار آزاد خواھند ساخت

كسي را یاراي آن نیست كھ در محافل اجتماعي از روحانیان سخن گوید، مگر آنكھ مردم را بھ ریشخند، 
  … . خود وادارد و خویشتن را جاسوس دستگاه تفتیش افكار بشناساند

جستند امسال بھ  سوم مردمي كھ در آیین تناول عشاي رباني شركت مي كھ بیش از یكگویند  كشیشان مي
تن از شاگردان این راھبان بسیار رسوا را  ١٢٠گویند؛  شاگردان كالج یسوعي را ترك مي. روند كلیسا نمي
  .اند ترك گفتھ
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در نكوھش » نفیلسوفا«. ساختند عوامل فكري دیگري نیز اعتقادنامة قرون وسطایي را متزلزل مي
اسپینوزا بھ مسیحیان اصیل آیین پیوستھ بودند، زیرا این یھودي بزرگ ملحدي شناختھ شده بود كھ سخن 

گفتن از او ھمین  نمود؛ چنانكھ ھیوم و ولتر نیز ھنگام سخن گفتن از او، بدون نكوھش وي، خطرناك مي
  ھاي  اما مردم نوشتھ. بستند كار مي حیلھ را بھ

ھاي اسپینوزا افكار وي را بھ مردم  ؛ كنت دو بولنویلیھ نیز با تظاھر بھ رد اندیشھداشت مقدس وا مي
فراماسونھا . بخشید ھیوم، كھ خود از فرانسھ الھام گرفتھ بود، اكنون فرانسویان را الھام مي. شناسانده بود

. ساختند انھ سرگرم مينھادند و خویشتن را، در نھان، با بدعتگذاریھاي خداپرست لژھایي در فرانسھ بنیان مي
ھر . اكتشافات، تاریخ، و بررسي تطبیقي ادیان، مسیحیت را بیش از پیش در بوتة آزمایش نھاده بودند

داد، اعتقاد بھ نظم و قانون را در جھان ھستي  علمي، بھ ھنگام رشد و تكامل خود، مقام خرد را اعتال مي
از ھمھ بھ معجزة بزرگ تبدیل جسم و خون مسیح بھ  بیش - بخشید، و اعتقاد مردم را بھ معجزه استحكام مي

  .ساخت متزلزل مي -كشیش ساده و بیسواد ۵٠‘٠٠٠نان و شراب، بھ دست 

ھرچھ برمیزان ثروت مردم افزوده . كردند عوامل اجتماعي نیز بھ تزلزل معتقدات جزمي مردم یاري مي
ھ، قیود اخالقي مسیحیت را در شھر گرفت؛ و، در نتیج شد، رقابت براي خوشگذراني بیشتر باال مي مي

كھ مسیحیترین شاه جھان در آن حرمسرایي بر پا ساختھ، و مادام دو پومپادور خویشتن را بھ جاي  -پاریس
حتي اكنون سستي اخالقي مردم را گناه كلیسا و . نمود ناپذیر مي دشوارتر و تحمل - مریم عذرا نھاده بود

ونھ است كھ مسیحیت پس از ھزاروھفتصدسال نتوانستھ است پرسیدند كھ چگ شمردند و مي مسیحیت مي
  بھتر سازد؟ » بتپرستان چین«اخالق اروپاییان را از اخالق وحشیان امریكا و 

دیوانساالري دولتي از استقالل و . ھمة طبقات اجتماعي فرانسھ، جز طبقة دھقان، داراي اقلیتي شكاك بودند
آن، یعني دولت، در شرف » بازوي دنیوي«ند دیرین كلیسا با معافیت مالیاتي كلیسا ناخرسند بود؛ پیو

آزاد اندیشاني چون مالزرب، در ادارة سانسور نشریات، از دیدرو و دایر . گسیختن بود
FACE="Traditional Arabic"<كردند؛ و مادام دو پومپادور، كھ از ھر  ةالمعارف حمایت جدي مي

نزدیك بود كھ ولتر او را » فیلسوفان«ان نفرت داشت و بھ كسي بھ شاه نزدیكتر بود، آنچنان از یسوعی
شمردند، خانداني كھ دست آنان را از  اشراف، كلیسا را پشتیبان خاندان بوربون مي. خواند مي» یكي از ما«

آنان با تضعیف روحانیان مخالفتي نداشتند، و بسیاري از اعیان از ھتك حرمتي . حكومت كوتاه ساختھ بود
توانگران طبقة متوسط نیز پیكار روشنفكران با كلیسا را با تبسم . بردند دید لذت مي ولتر ميكھ كلیسا از 

اینان كینة كلیسا را، كھ رباخواري را محكوم ساختھ و خاوندان را بر پولداران ترجیح داده . كردند تأیید مي
دانستند؛ از این روي،  د ميبود، از دل نرانده بودند و اسقفان پرنخوت را مانع فزوني قدرت و اعتبار خو

ھاي پول، حتي گاھگاھي دلھاي  ھا، كیسھ اولباك خانھ/گران و صرافاني چون ال پوپلینیر، الوسیوس، د معاملھ
ورزیدند  حقوقدانان نیز از سالھا قبل بر روحانیان رشك مي. گشودند خود را بھ روي رزمندگان با كلیسا مي

ھمچنانكھ زمام پارلمانھا را بھ دست خود  -ت را بھ دست گیرندو بھ انتظار روزي بودند كھ زمام حكوم
، پلیس گزارش داد در میان سران پارلمان پاریس كمتر كسي است كھ دستنویس یا ١٧۴٧در . گرفتھ بودند

  بانگ . اي مخالف دین در خانة خود نداشتھ باشد نشریھ

مایة شادماني ظریفان شھر بود، ھمانھایي  ھاي پاریس را انباشتھ بود؛ ھجو روحانیان خانھ الحاد ھمة قھوه
نشریات مخالف دین حتي در والیات فرانسھ نیز دست بھ دست . خواندند مي» آقاي وجود«كھ خدا را 

ترین  اي كھ بلندآوازه زدند و با فروش جزوه اي بھ خانة دیگر سرمي گرد از خانھ كتابفروشان دوره. شدند مي
گاه از الحاد  حتي گاه - خود روحانیان نیز از شك دیني. بردند نام داشت سود كالن مي… گانھ سھشیادان 

  .یكي از آنان ژان ملیھ است. بركنار نمانده بودند -كامل

III - ١٧٣٣- ١۶٧٨: ژان ملیھ  
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زیست و آنچھ را از حقوق  با سادگي و ریاضت مي. او كشیش بخش كلیسایي اترپینیي، در شامپاني، بود
. وپنج سالگي درگذشت سال خدمت بیشائبھ، در پنجاه پس از سي. بخشید ماند بھ نیازمندان مي ناچیزش مي

ھ نسخھ باقي نھاد، كھ اي را در س ھمة دارایي خود را بھ اھالي بخش كلیساییش بخشید، و دستنویس رسالھ
ھا را خطاب بھ اھالي بخش كلیسایي خود نوشتھ بود، كھ براستي  یكي از نسخھ. وصیت من نام داشت

اي كھ در پاكتي سربستھ قرار داشت و بھ این دستنویس پیوستھ  در نامھ. انگیزترین میراث تاریخ بود شگفت
ده بود تا از گناه وي، كھ ھمة عمر خود را بود، از اھالي بخش كلیساییش پوزش خواستھ، و درخواست كر

گویا ایمان دینیش را پیش از رسیدن بھ مرحلة  ژان. بھ خدمت دروغ و تعصب سپرده است، درگذرند
سان با وجدان و احساساتم  اي برگزیدم كھ این اگر من پیشھ«: نوشتھ بود. بخشان از دست داده بود رتبھ

  » .كھ خواستم از پدر و مادرم اطاعت كنمناسازگار بود، سبب آن آزمندي نبود، بل

، بھ ١٧٧٢اولباك و دیدرو خالصة آن را در /منتشر ساخت؛ د ١٧۶٢ولتر بخشھایي از وصیت من را در 
بھ چاپ رسید؛  ١٨۶۴تا  ١٨۶١نام عقل سلیم كشیش ملیھ بھ چاپ رساندند؛ متن كامل در فاصلة سالھاي 

در سراسر پیكار آزاداندیشان . آید ذرد و ندرتًا بھ دست ميگ اكنون زمان درازي است كھ از چاپ كتاب مي
  .با كلیسا، از بل تا انقالب فرانسھ، كسي با شدت و بیرحمي این كشیش روستایي بھ مسیحیت نتاختھ است

اثري كھ كتاب مقدس در اندیشة وي . نماید كھ او، پس از خواندن كتاب مقدس، دچار شك شده بود چنین مي
كرد، اما این پرسش را  كلیسا را، در پنھان ساختن كتاب مقدس از مردم عادي، توجیھ مي نھاده بود سیاست

آورد كھ چرا كلیسا این كتاب را از روحانیان نیز پنھان نساختھ است؟ پدر ژان در كتاب مقدس بھ  پیش مي
  گفت  مي. ناسازگاریھاي بسیار برخورده بود

رسند كھ ھمان كتاب وي را پدر عیسي  مھ بھ یوسف ميعیسي در آنھا متفاوت است؟ چرا ھر دو تبارنا
چرا پسر خدا را باید پسر داوودي خواند كھ بھ زناكاري و ناپاكي انگشتنما بود؟ آیا . ندانستھ است

ھایي طبیعي كھ  پیشگوییھاي عھدقدیم دربارة عیسي است؟ آیا معجزات عھدجدید نیرنگھایي دینیند، با پدیده
اند؟ كدام درست است، انسان این داستانھا را بپذیرد یا از خرد پیروي كند؟  نداشتھنویسندگان كتاب معجزه پ

  :گفت كھ باید از خرد پیروي كرد ژان مي

خرد خویش را فدا نخواھم كرد، زیرا بھ یاري آن است كھ نیك را از بد، و راست را از ناراست باز 
مایي است بھتر از وھم و خیال، و برتر از از تجربھ روي برنخواھم تافت، زیرا خرد راھن… . شناسم مي

انكار . اعتماد خود را بھ حواسم از دست نخواھم داد… . خواھند بر من تحمیل كنند راھنمایاني كھ آنان مي
… دانم كھ ھمیشھ مرا فریب نخواھند داد؛  كنم كھ از حواس من ممكن است اشتباھاتي سرزند، اما مي نمي

  . ابزده اي كھ بھ دست خود آنھا در من شكل گرفتند، كافي ھستندحواس من براي اصالح احكام شت

باید خرسند باشید : گفت مي. دانست ملیھ اعتقاد بھ آزادي و فناناپذیري روان آدمي را دور از خردمندي مي
آورند  این جھان، كھ براي بیشتر شما بھ جاي خوشي و لذت درد و ناكامي بھ بار مي«كھ پس از رنجھاي 

و چون اشیاي … اید؛  گردید كھ ھمگان از آن آمده اي باز مي بھ آرامي بھ خانھ. روید ب ابدي ميبھ خوا… 
بھ كساني كھ اعتقاد بھ وجود بھشت را براي آرامش انسان » .پیرامون خویش تشویشي بھ دل راه ندھید

از مردم بھ بھشت با توجھ بھ اینكھ، بھ ادعاي خود آنان، تنھا معدودي : داد شمردند پاسخ مي ضروري مي
توان اعتقاد بھ بقا را مایة  شوند، در این صورت، چگونھ مي رسند و بیشتر آنان بھ دوزخ افكنده مي مي

مطلوبتر و دلپسندتر … رھاند  اعتقادي كھ مرا از ترس و نگراني شگرف مي«آرامش و امیدواري شمرد؟ 
دھد  دارد و بھ دیگر مردم اجازه مي زاني مياز ایمان بھ خدایي است كھ رحمت خود را تنھا بھ محبوبانش ار

تواند بھ خدایي معتقد باشد كھ مخلوقات  انسان متمدن چگونھ مي» .كھ خویشتن را مستحق كیفر ابدي سازند
  افكند؟ خود را بھ دوزخ ابدي مي

توان یافت كھ موجودات حساس دیگر را با چنین خونسردیي زجر و شكنجھ  در طبیعت انسان سنگدلي مي
شود، اما آناني كھ از قوة درك برخوردارند  گویم سنگدلي در میان دیگر موجودات پیدا نمي د؟ من نميدھ
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اندازه و شریرتر و نابكارتر از  چطور؟ پس بدانید اي خداشناسان، كھ خداي شما، بھ اعتقاد خودتان، بي
اند كھ بیشتر مردم  جو و سنگدلي ساختھ كشیشان خدا را چنان موجود كینھ… . نابكارترین مردم است

ھرگاه از این خدا پیروي كنیم، رفتار و كردار ما چگونھ … . داشت گویند كاش این خدا وجود نمي مي
  خواھد بود؟

شمرد، ھنگام چاپ وصیت من، سخنان وي را تعدیل كرد و  ھاي ملیھ را اندكي تند و افراطي مي ولتر اندیشھ
  .سازد؛ اما ملیھ اھل سازش نبودكوشید آنھا را از الحاد بھ خداپرستي نزدیك 

زیرا چون قادر مطلق است، . كرد كھ خداي مسیحیان مسئول و مسبب ھمة شرارتھاست وي استدالل مي
بخشد، بھ سرپنجة  این خدا اگر ما را جان و ھستي مي. گیرد كاري بدون رضاي او در جھان صورت نمي

دھد، در عوض گرفتار فقر، قحطي، جنگ،  ميسپارد؛ ما را اگر ثروت و تندرستي  مرگ و نیستي نیز مي
اند، اما شواھد  خورند كھ گویا گواه برنظمي خردمندانھ در جھان قرایني بھ چشم مي. سازد و بدبختي ھم مي

  .نابكارترین خدایان است - اگر وجود داشتھ باشد –دھند این خدا  بسیاري ھم وجود دارند كھ نشان مي

اما اگر سراسر جھان را … . پلوسانھ در ستایش خدا و رحمت او ھستندكتابھاي جھان آكنده از سخنان چا
انسان ناچار . زیر پا نھیم، خواھیم دید كھ متمدنترین مردم چون مردم نامتمدن با خدا در پیكار و ستیزند

است با آفتھا و بالھایي كھ این خدا، بھ صورت طوفان، تندباد، تگرگ، یخبندان، سیل، و قحطي، بھ انسان 
بینیم كھ نوع بشر ھمواره در تالش است تا خویشتن را از نیرنگھاي  دھد پیكار كند؛ بھ زبان دیگر، مي مي

  . مصون دارد - گویند بھ فكر نیكبختي اوست كھ مي - نابكارانة خدا

توان یافت؟ ھزاران سال خویشتن را از انسان پنھان  با این وجود، آیا خدایي شیادتر و دروغگوتر از او مي
رود كھ او  گمان مي. و، بدون پاسخي روشن و آشكار، بھ درخواستھا و ستایشھاي او تنھا گوش كردساخت 

كنند كھ او نیكوست،  خیال مي. بینھایت خردمند است، اما امپراطوري او دستخوش آشوب و ویراني است
كامیاب، و پاكان را  گویند او دادگر است، اما ناپاكان را مي. دھد اما چون جانور درنده انسان را كیفر مي

  . كار او ساختن و ویران كردن است. كند گرفتار رنج و بدبختي مي

جاي آنكھ مانند ولتر اعتقاد بھ ھستي خدا را طبیعي وجھانگیر بداند، عقیده داشت كھ این اعتقاد غیر  ملیھ، بھ
  .اند طبیعي است و آن را بھ ذھن انسان بالغ تزریق كرده

ھاي كساني بھ خدا معتقد  انسان از روي گفتھ… . وري دربارة خدا ندارندتص -كودكان ھمگي ملحدند
پرستاران دوران كودكي نخستین مربیان االھیات ھستند؛ . شناسند شود كھ خدا را بیش از خود او نمي مي

گویند، اندیشة خدا را در ذھن آنان جایگزین  آنان، ھمچنانكھ از انسانھاي گرگ شده با كودكان سخن مي
  .اگر خدایي بھ مردم داده نشود، تنھا شمار اندكي از مردم خدا خواھند داشت… . ازندس مي

كردند، ملیھ، در برانداختن پرشور ایمان  برخالف بیشتر ملحدان، كھ از ستایش شخص عیسي فروگذار نمي
خدا «د كھ كن گفت كدام انسان خردمندي باور مي مي. دیني، عیسي را نیز چون خدا بھ باد دشنام گرفتھ بود

  :گفت دربارة خود عیسي چنین مي» كند؟ پسر معصوم و بیگناه خود را فدا مي… براي مصالحھ با آدمیان 

كرد و از آنان  مردي بود متعصب و بیزار از انسان، كھ تھیدستان را موعظھ مي… بینیم كھ وي  مي
ن را از بیخ بركنند، از خوشي خواست تا در فقر و بینوایي زیست كنند، با طبیعت معارضھ كنند و آنا مي

  بپرھیزند، جویاي درد و اندوه باشند، و خویشتن را خوار

خواست كھ از پدر و مادر، و ھمة عالیق زندگي، چشم پوشند و وي را پیروي  از مردم مي. و زبون سازند
اي انسان این دستور شاید براي خود خدا خوب بود، زیرا بر… ! چھ دستور اخالقي زیبا و دلپسندي. كنند

  . عملي نیست
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گفت انسان نیازي بدان ندارد كھ بھ آن سوي ماده بنگرد و بپرسد  مي. شود گرایي كامل نزدیك مي ملیھ بھ ماده
پس خدا را چھ كسي «: پرسد اندازد كھ مي این پرسش ما را بھ یاد آن كودكي مي. كھ آفرینندة آن كیست

العلل را بھ عالمان االھي  علت …كند؛  گویم كھ ماده بھ خودي خود عمل مي من بھ شما مي» «ساختھ است؟
خواھید  اگر مي» .بینید نیازي بھ علت العلل ندارد ھایي كھ مي واگذارید؛ طبیعت براي پدید آوردن پدیده

كنند، زیرا خورشید آفرینندة  چیزي را بپرستید، خورشید را پرستش كنید، چنانكھ بسیاري از مردم مي
اگر «گوید كھ  در اینجا ملیھ با اندوه بسیار مي. ور ماستواقعي زندگي، تندرستي، روشني، گرمي، و سر

اینان بھ . كشید فریفت و بھ خود مي دین روشن و عاري از سخنان مبھم و مرموز بود، نادانان را كمتر مي
كشیشان و قانونگذاران با برپا . ابھامات، اسرار، حكایات، معجزات، و سخنان باورنكردني نیازمندند

اند و، از این  آنھا را براي خدمت بھ اغراض خود بھ كار گرفتھ… ل كردن اسرار ساختن ادیان و جع
  . اند رھگذر، متعصبان، زنان، و بیسوادان را بھ سوي خود كشانده

  ھاي كلیسا و دولت براي مرعوب ساختن مردم، و واداشتن رویھمرفتھ، بھ اعتقاد ملیھ، دین یكي از دسیسھ
اند تا از خدایشان جباري  كوشیده«كشیشان . از حكومت مطلقھ، استآنان بھ اطاعت و فرمانبرداري 

آنان بھ چنین خدایي نیازمندند تا او را خدمتگزار اغراض خویش . ھولناك، بوالھوس، و متلون بسازند
در این دسیسھ چیني، كشیشان بیش از شاھان سزاوار سرزنشند، زیرا اینانند كھ در دوران كودكي » .سازند

كشانند، خرد و  مات خود، و پس از آن بھ دست كشیش اقرارنیوش، شاه را بھ موھومپرستي ميشاه با تعلی
دارند، و او را بھ عدم رواداري در برابر عقاید دیني دیگران و تعقیب و آزار  اندیشة او را از رشد باز مي

  از این راه. انگیزند وحشیانة آنان برمي

كشیده، انقالبھا پدید آورده، شاھان را سرنگون ساختھ، و  امپراطوریھا را بھ آشوب… كشمكشھاي دیني 
ھاي نكوھیده را حتي با جاري ساختن رودھاي خون  این مناقشھ. اند سراسر اروپا را بھ ویراني كشیده

مدافعان دیني كھ از نیكوكاري و صلح و سازش سخن گفتھ است، ھرگاه كھ … . توان خاموش ساخت نمي
اند كھ از آدمخواران و وحشیان ھم  اند، ثابت كرده تن خون برادران خود واداشتھمعلمانشان آنان را بھ ریخ

یا براي روا ساختن … جنایتي نیست كھ انسان براي خشنود ساختن خدا، با فرونشاندن خشم او . ترند درنده
  .بدان دست نزده باشد… دغلكاریھاي شیادان در راه موجودي كھ تنھا در مخیلة آنان وجود دارد 

  اند كھ انسان براي دافعان این توطئة عظیم و پایدار دولت و كلیسا، علیھ بشر و خرد، گفتھم

  .آنكھ اخالق و رفتار خود را تھذیب كند، بھ دین فوق طبیعي، و حتي بھ دین ترس و وحشت، نیازمند است

شد؟ آیا اخالق و بخ مردم را فضیلت بیشتري مي[ بھ بھشت و جھنم]اما آیا راست است كھ این اعتقاد جزمي 
كھ دیده بگشاییم … ھمین بس … اند بھتر از اخالق دیگران است؟  رفتار ملتھایي كھ این افسانھ را پذیرفتھ

فرمانروایان خودكامة پرنخوت، درباریان، غاصبان بیشمار، . و اخالق دیندارترین مردم را بنگریم
دزدان، و فرومایگان دربارة ھستي خدا، دادرسان فاقد اخالق، شیادان، زناكاران، ھرزگان، روسپیان، 

  . اند خداي جبار انتقامجو، آالم دوزخ، و لذایذ بھشت ھرگز شكي بھ دل راه نداده

كنند، اثر ناچیزي در رفتار مردم  ھا و معتقدات االھي، گرچھ تقریبًا ھمة مردم بھ آن اعتراف مي نھ؛ اندیشھ
چھ كساني را ھراسان ساختھ است؟ مردم ضعیف یاد خدا . خدا دور، ولي وسوسھ نزدیك است. دارند

اند؛ مردمي را كھ بیماري، سالخوردگي، یا  انگشت شماري را كھ از جھان و زندگي نومید و بیزار شده
آفریند و  دولت است، نھ كلیسا، كھ نظم مي«. اند سرخوردگي شور زندگي را در دل آنان خاموش ساختھ

اثر قیود اجتماعي در رفتار مردم بیش از اثر دین » .دھد عادت مي شارمندان را بھ فرمانبرداري از قانون
  :در مرحلة نھایي، بھترین اصول اخالقي اصولي ھستند كھ بر بنیان اندیشھ و خرد استوار باشند. است

مردم براي آشنایي با اصول اخالقي درست، بھ االھیات، مكاشفھ، و خدایان نیازمند نیستند؛ محتاج عقل 
ن بس كھ مردم بھ درون خویش بنگرند، بھ طبیعت خویش بیندیشند، عالیق روشن و معلوم خود ھمی. سلیمند
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در این صورت، بھ آساني در خواھند یافت كھ . را در نظر گیرند، و بھ مقاصد جامعھ و افراد آن توجھ كنند
ند كھ نادانند، و مردم از آن روي بدبخت… . پاكدامني براي نوع آنان سودمند است، و ناپاكدامني زیانبخش

اند تا آنان را در ناداني نگاه دارند؛ مردم از آن روي شریر و  از آن روي نادانند كھ ھمھ توطئھ كرده
  . نابكارند كھ خرد آنان چندانكھ باید رشد نكرده است

توانند اخالق  فیلسوفان، ھرگاه از ترس كشیشان زورمند بھ اصیل آییني و خدادوستي تظاھر نكنند، مي
  .طبیعي مؤثر و سودمندي پدید آورند

اما االھیات بھ فلسفھ چھ داده، و چھ آموختھ . از روزگاران بسیار كھن، تنھا االھیات رھبر فلسفھ بوده است
ھایي كھ بیشتر  واژه - ھاي خالي از معنا درھم آمیختھ است و با واژه… است؟ آن را سخني نامفھوم ساختھ 

دكارت، مالبرانش، الیبنیتز، و بسیاري دیگر، براي آنكھ سخنان … . ادنمناسب گمراه كردنند تا آگاھي د
اند فرضیھ  ھاي واھي بیپایھ، كھ دین آنھا را مقدس فرا نموده است، سازش دھند، ناچار شده خود را با اندیشھ

بزرگترین فالسفھ، براي اینكھ از خود حراست كنند، چھ احتیاطھا كھ ! بسازند و راه گریز برگزینند
اند و كالم خود را  ھاي آنان با اصول االھیات تطابق نداشتند، خطر كرده ھرجا كھ اندیشھ… اند؛  كردهن

اند كھ با  ھایي بوده كشیشان گوش بھ زنگ و بیدار ھمواره در كمین اندیشھ! اند گزافھ و نامعقول خوانده
این ساختھ نبود كھ از دست روشنفكرترین مردان كاري جز … . اغراض و عالیق آنان ناسازگارند

  ھاي خویش را در قالب اندیشھ

فیلسوفان … . عبارات مبھم بریزند و غالبًا، با بیشرمي و فروتني جبونانھ، راستي را با ناراستي درآمیزند
شد خود را تقبیح كنند و  ھا بودند و از آنان خواستھ مي ترین شكنجھ عصر جدید، كھ در معرض بیرحمانھ

توانستند ھوش و خرد خود را آزادانھ  سان در زنجیر بودند چگونھ مي مرداني كھ اینایمان را بستایند، و 
  و پیشرفت بشریت را تسریع كنند؟ … . بروز دھند

فیلسوفاني چون لئوكیپوس، ذیمقراطیس، اپیكور، و استرابون، كھ مرداني بیباك و با شھامت بودند، خرد و 
اما دستگاھھاي فلسفي «. ھومپرستي را بھ لرزه افكندندتجربھ را راھنماي خویش ساختند و سنگرھاي مو

آنان براي دوستداران وھم و خیال چندان ساده، معقول، و خالي از شگفتي بود كھ ناگزیر جاي خود را بھ 
در میان فیلسوفان جدید، ھابز، . حدس و گمانھاي برساختة افالطون، سقراط، و زنون كیتیوني سپردند

  » .اند دیگر در راه اپیكور رھسپار گشتھ اسپینوزا، بل، و چند تن

اندوھناك بود، آزادي اندیشھ را حق اساسي و ابتدایي انسان   ملیھ از چیرگي االھیات بر فلسفھ سخت
  » .دھد تنھا آزادي اندیشھ است كھ بھ انسان، انسانیت و عظمت روح مي«: گفت شمرد، و مي مي

ھایي كھ آنان را بھ وادي  توانند مصالح خویش، و انگیزه تنھا پس از آشنایي با حقیقت است كھ مردم مي
مربیان انسان، از دیرباز، دیدگان خود را بھ آسمان . نیكبختي خواھند رساند، را تشخیص دھند و بشناسند

بگذارید ذھن انسان، كھ از االھیات نامفھوم، . بگذارید اكنون دیدگان خویش را برزمین بدوزند. دوختھ بودند
ھاي  ك، رازھاي نابخشودني، و مراسم كودكانھ بھ ستوه آمده است، خویشتن را بھ اندیشھحكایات مضح

  . طبیعي، موضوعھاي معقول، حقایق محسوس، و دانش سودمند سرگرم سازد

اندیشھ، گفتار، و مطبوعات را آزاد كنید، بگذارید آموزش غیردیني از زور و فشار آزاد باشد، و بگذارید 
نظام اجتماعي موجود، ظالمانھ است؛ این نظام، بھ زیان میلیونھا . ھر رھسپار شوندمردم بھ سوي آرمانش

برند، اقلیت كوچكي را با ثروت و تجمل بھ تباھي كشیده  سر مي آوري بھ انساني كھ در فقر و ناداني خفت
قانون را دارایي دزدي است؛ و آموزش، دین، . نظام مبتني بر مالكیت ریشة پلیدیھا و نابكاریھاست. است

انقالبي كھ این توطئة اقلیت علیھ اكثریت را براندازد . اند براي حمایت از این دزدي و تقدیس آن تنظیم كرده
قاتل ھانري ] كجاست ژاك كلمان «: دارد ملیھ، سپس، با خشم بانگ برمي. اي است انقالب موجھ و عادالنھ

آیا ھنوز مرداني ھستند كھ این ددان منفور، این فرانسة ما؟ [ قاتل ھانري چھارم] و كجاست راوایاك [ سوم
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دارایي مردم را » دشمنان بشریت، را، بھ زور دشنھ، از پاي درآورند و مردم را از ظلم و ستم آزاد سازند؟
بھ مردم دھید، براي مردم كار مناسب تھیھ كنید، و بگذارید مردم از ثروت و محصول كشور بھ تساوي 

  دان و زنانبگذارید مر. بھره برگیرند

بگذارید كھ فرزندان آنان در آموزشگاھھاي . بدلخواه خویش با ھم زیست كنند و بدلخواه خویش جدا شوند
ھرگاه چنین شد، اختالفھاي خانوادگي، جنگھاي طبقاتي، فقر و . ھمگاني زیست كنند و پرورش یابند

  . افتبینوایي از میان رخت برخواھند بست و مسیحیت، سرانجام، تحقق خواھد ی

  :گوید ملیھ در پایان وصیت من، دربارة كساني كھ وي را نفرین خواھند كرد، چنین مي

بھ سخنان آنان چندان توجھ … خواھند بیندیشند، داوري كنند، بگویند، و انجام دھند  بگذار آنچھ خود مي
ن، كھ من اكنون بھ مردگا. ام اعتنا شده گذرد تقریبًا بي حتي اكنون بھ آنچھ در جھان مي… . نخواھم كرد

حتي . دھم پس من بھ ھمة اینھا پایان مي. كنند پیوندم، تشویشي ندارند، خویشتن را دلواپس نمي جرگة آنان مي
  . و بزودي ھیچ خواھم گشت. اكنون، من اندكي از ھیچم

را از  اید؟ كشیش تنھا را بھ یاد آورید كھ ایمان و امید خود در تاریخ جھان بھ چنین وصیتنامھ برخورده
در  - جز خود او -آورد كھ ھمة ساكنان آن دست داده است، و زندگي را بھ خاموشي در روستایي بھ سر مي

ھاي خویش را تنھا با  از این روي، اندیشھ. شدند ھاي نھان وي، دچار وحشت مي صورت آشنایي با اندیشھ
آنكھ دانش  منتھاي بیپروایي، و بي آورد؛ و حتي در این ھنگام، با نھد و بھ روي كاغذ مي خود در میان مي

وسیعي از طبیعت بشر داشتھ باشد، خشم و انزجار خویش را در كاملترین و تندترین بیانیة ضددیني 
گرایي  تمام ماده» رسوایي«پیكار ولتر با . اي كھ جھان مانند آن را بھ خود ندیده است گنجاند بیانیھ مي

وصیت من ژان ملیھ، . مونیسم بابوف در این بیانیھ گرد آمده استاولباك، دیدرو، و حتي ك/المتري، الحاد د
تر  اولباك با خرسندي منتشر ساختھ بود، اندیشة فرانسویان را آشفتھ/كھ ولتر با دودلي آن را چاپ كرده و د

  .ساخت و در ھموار ساختن راه فروپاشي رژیم گذشتھ، و تیزتر كردن آتش انقالب فرانسھ، سھمي داشت

IV- نسان ماشین است؟آیا ا  

مالو چشم -او كھ در خانة یك بازرگان كامیاب و توانگر ساكن سن. گفت آري ژولین اوفروا دو ال متري مي
پدر، كھ پیشة كلیسایي را . ، بسیار تحصیل كرد و تصمیم گرفت كھ شاعر شود)١٧٠٩(بھ جھان گشوده بود 

در پلسي فرستاد، تا خویشتن را براي دانست، فرزندش را بھ كالجي  ھاي دیگر مي بیخطرتر از حرفھ
اما یكي از . كشیشي آماده كند؛ در ھمانجا بود كھ ژولین از پیروان سرسخت و پرحرارت ژانسنیستھا شد

درآمد یك پزشك متوسط، «: گونھ كھ فردریك كبیر اعتقاد داشت بدو گفت ھمان(دوستان پدر، كھ پزشك بود، 
از » .شود راه آمرزش گناھان دستگیر كشیش شایستھ و معتبري مياز راه درمان، بیش از پولي است كھ از 

  آن پس، ژولین
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  از كتاب انسان ماشین المتري. ژولین اوفروا دو المتري: ھنرمند ناشناس

شور و حرارت خویش را بھ كالبدشناسي و پزشكي معطوف ساخت، در رنس دانشنامة پزشكي گرفت، در 
رسالة پزشكي نوشت، در ارتش فرانسھ جراح شد، و در میدانھاي  لیدن نزد بورھاوه تحصیل كرد، چند

گرفتار تب شد و، پس از بھبود، » .یك درصد افتخار و نودونھ درصد اسھال دید«جنگ دتینگن و فونتنوا 
شد؛ او از این تجزیھ نتیجھ گرفت كھ اندیشھ كار  گفت كھ روشني اندیشة وي ھمراه میزان تب دگرگون مي

  .در كتاب تاریخ طبیعي روح منتشر ساخت ١٧۴۵این نظر، و نظرات دیگر، را در . تو وظیفة مغز اس

براي . ایم دانیم كھ ھرگز روحي جدا از تن نیافتھ نوشت كھ ما نھ از روح آگاھي داریم، و نھ از ماده؛ اما مي
ماده را باید شناخت روح آدمي ناچاریم تن وي را بررسي كنیم و بشناسیم؛ و براي آشنایي با تن، قوانین 

ماده تنھا بعد نیست، استعدادي براي حركت نیز ھست؛ ماده داراي اصل فعالي است كھ در . شناخت
دانیم كھ آیا ماده از خود قدرتي براي  ما نمي. شود كالبدھاي مختلف، بھ اشكال غامضتري، نمایان مي

انتساب این . خوریم ن برميھاي آ ترین جانوران ھم بھ نشانھ احساس كردن دارد، یا نھ؛ اما در پست
تر است تا آن را محصول  شود خردمندانھ حساسیت بھ تكاملي كھ از نیروي بالقوة نھفتھ در ماده حاصل مي

» اصل فعال«. و پدیدة روح مرموزي بدانیم كھ عاملي فوق طبیعي در كالبد انسان جایگزین ساختھ است
اندازد، معده را بھ  در انسان قلب را بھ طپش مي یابد و سرانجام ماده در گیاھان و جانوران تحول مي

  .این است تاریخ طبیعي روح آدمي. دھد دارد، و بھ مغز توانایي اندیشیدن مي گوارش وا مي

آژیر خطر را بھ صدا درآورد، و فیلسوف . ھاي وي بھ لرزه افتاد قاضي عسكر ھنگ المتري از اندیشھ
گویا پزشكان ھمكارش بھ پشتیباني وي برخاستند، اما او در ھمین . پزشك از مقام جراحي بركنار شد

پر سودتر دسیسھ  اي بھ نام سیاست پزشكان، پزشكاني را كھ براي بھ دست آوردن مشاغل ھنگام، در كتابچھ
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پزشكان ارتش با وي بھ دشمني برخاستند؛ المتري، كھ كار و شھرت خود را . چینند بھ باد استھزا گرفت مي
از دست داده بود، بھ لیدن گریخت، گفتار دیگري علیھ حرفة پزشكي نوشت، و اندیشة خویش را بھ فلسفھ 

  .معطوف ساخت

تن یا كالبدي است كھ » ماشین«منظور وي از . شر ساختماشین را در لیدن منت -، كتاب انسان١٧۴٨در 
در این معنا، المتري، از روي . اعمال آن بھ تمامي معلول علتھا و فراگردھاي فیزیكي و شیمیایي است

دیده بود كھ، تا مدتي پس از مرگ، گوشت : صدھا پدیده دریافتھ بود كھ بدن جانوران یك ماشین است
دھند؛ ماھیچھ پس از جدایي از بدن، براثر  ان بھ حركت دودي ادامھ ميھاش لرزد و روده جانوران مي

ھستند؛ و در این صورت، چرا   پس نتیجھ گرفتھ بود كھ جانوران ماشین. شود؛ و غیره تحریك منقبض مي
ھا، پیھا، و عصبھاي  ھا، پیھا، و عصبھایش مانند استخوانھا، ماھیچھ انسان را، كھ استخوانھا، ماھیچھ

تریاك، . شیمیایي تن او وابستھ است - است، ماشین ندانیم؟ ذھن آدمي آشكارا بھ اعمال فیزیكي جانوران
قھوه، شراب، و داروھایي گوناگون، گذشتھ از تن، در اندیشھ، شخصیت ، و قدرت ارادة انسان نیز اثر 

  .گذارند مي

بیماریھاي جسمي ذھن . تجا كردن چند رشتھ عصب مغز فونتنل، او را مردي كودن خواھید ساخ بھ با جا
گیرد؛ و ھنگام نیرومندي تن، تیزتر  روح ھمراه تن نیرو و توان مي«سازند؛  آدمي را ضعیف مي

انگلیسیان، كھ گوشت سرخ «گذارد؛ از ھمین روي،  خوراك بر شخصیت انسان اثر مي» .اندیشد مي
آور  آیا تعجب» «.ھستندخورند و گوشتشان چون گوشت ما پختھ نیست، كم و بیش وحشي  وخونالود مي

فیثاغورس، با ھمان دقتي «و » اندیشند، است كھ فیلسوفان براي حفظ سالمت روح بھ تندرستي خویش مي
  :گیرد ال متري چنین نتیجھ مي» كھ افالطون شراب نوشیدن را منع كرده، دستور غذا خوردن داده است؟

پس آنھا را باید خود … و تن او اتكا دارند  از آن روي كھ قواي روح آدمي تا این درجھ بھ ساختمان مغز
» روح«از این روي، واژة … این ساختمان دانست، بدیھي است كھ روح یك ماشین اندیشمند است؛ 

اي توخالي است كھ ھیچ كس از آن تصوري ندارد، و انسان اندیشمند آن را تنھا براي بخشي از ما كھ  واژه
  . برد كند بھ كار مي فكر مي

را بھ یك نظریة تكامل بسط » زنجیرة بزرگ ھستي«انتشار یافت، ال متري  ١٧۴٨گیاه، كھ در  - در انسان
اي بیابد، اعتماد خود را از  ھنگامي كھ كوشید جماد را بھ جاندار بپیوندد، و در بین آن دو رابطھ. داده است

یا بذري را براي » نطفھ«او دست داد و ناگاه فلسفة مكانیكي را از یاد برد و بھ اصالت حیات متمایل شد؛ 
پس از آنكھ بھ این فرضیھ متوسل شد، متابعت از . خود متصور ساخت كھ ماده را جان بخشیده است

تكامل در طبیعت یكشبھ … نخستین نسل زنده باید بسیار ناقص بوده باشد؛ «: لوكرتیوس برایش آسان بود
و سپس، براي آنكھ » .توان بھ كمال رساند ميگونھ كھ تابلو نقاشي را در یك روز ن دھد، ھمان روي نمي

  : فاصلة انسان را از جانور كاھش دھد، برخالف دكارت، استدالل كرد كھ برخي از جانوران نیز خردمندند

كارھاي میمون، سگ آبي، فیل، و غیره را مشاھده كنید، اگر آشكار است كھ بدون خرد بگویید داراي 
  اند كھ روح جانور باید، چون روح انسان، یا فناپذیر یا فناناپذیر باشد؟ كیست ند… كنید؛  روحند، اشتباه مي

جانوراني با چھرة انسانند، … ابلھان «. ترین انسان و باھوشترین جانور بسیار ناچیز است تفاوت ساده
المتري آنگاه، با مزاح خاص خود، » .گونھ كھ میمون باھوش، انساني كوچك بھ شكلي دیگر است ھمان

تمام قلمرو انسان از میمونھاي گوناگوني تشكیل یافتھ است كھ پوپ نیوتن را در رأس آنھا جاي «: ایدافز مي
ھاي  انسان ھنگامي از میمون متمایز شد كھ صداھاي خاصي، كھ بیان مناسبي براي اندیشھ. داده است

  . خاصي بودند، ابداع كرد؛ بھ یاري زبان بود كھ وي انسان شد

دانست؟ ولتر و دیدرو از آن  جھان مكانیكي مي» محرك نخستین«دایي را بھ عنوان آیا ال متري وجود خ
  دیدند؛ اي مي روي بھ چنین محركي معتقد بودند كھ در جھان ھستي طرح و نقشھ

pymansetareh@yahoo.com



  :اما المتري این استدالل را با تحقیر رد كرد

بورژواي «گونھ كھ  ھمان… . تھراستداللي كھ بر شالودة اعتقاد بھ علتھاي نخستین استوار باشد ابلھانھ اس
دادن كور  طبیعت ھم ھنگام آفریدن و جان. سازد گوید، طبیعت نیز ابریشم مي ناآگاھانھ سخن مي» نجیبزاده

آنكھ  رغم كوریش چشم بینا ساختھ است، بي گونھ كھ علي طبیعت، ھمان… است، و ھم ھنگام ویران كردن؛ 
  . دیشمند نیز آفریده استخود توانایي اندیشیدن داشتھ باشد، ماشین ان

نمود كھ مسئلة خدا اھمیتي ندارد و باید كنار گذارده شود؛  اما ال متري صریحًا ملحد نبود، بیشتر چنین مي
اما از » .براي آرامش خیال و اندیشة ما اھمیتي ندارد كھ ماده قدیم باشد، یا حادث؛ خدایي باشد، یا نباشد«

جھان روي نیكبختي نخواھد دید، مگر ھنگامي كھ اندیشة »  است كھ ، ظاھرًا موھوم، نوشتھ»دوستي«زبان 
زیرا از آن پس اختالفات عقیدتي، جور و جفاي كلیسایي، و » آفریدگار را از سر براند و ملحد شود؛

آنكھ خویشتن را گناھكار بداند، از غرایز طبیعي  خواھند بست وانسان، بي جنگھاي دیني از جھان رخت بر
ماشین را با این عبارت  - انسان. گرایي دلخوش و آسوده بود خود ال متري ماده. اھد كردخود پیروي خو

كوتاه و ساده . این است نظام فكري، یا حقیقت من، مگر آنكھ بسیار فریبخورده باشم«: جسورانھ پایان داد
و فیزیولوژیست  ال متري شاید بھ عالمت تودیع با شاعر» .خواھند بگذار بگویند آنچھ را كھ خود مي. است

دیندار و پرھیزگار، آلبرشت فون ھالر، بود كھ بیانیة الادري گرایانھ را بھ او اھدا كرد؛ شاعر، و حشتزده، 
  :ژورنال دساوان بھ چاپ رساند، اھداییة او را رد كرد ١٧۴٩اي كھ در شمارة مھ  در نامھ

ن اھدا كرده، و مرا بر آن داشتھ است كھ اثر بیفایده و زیانبخشي را بھ م» ماشین -انسان«نویسندة ناشناس 
این اثر بھ ھیچ روي با … بھ پیروي از مسئولیت خود در برابر خدا، دین، و خویشتن اعالم دارم كھ 

معتقدات من سازگار نیست؛ و اھداي آن بھ من بیحرمتي است؛ و این بیحرمتي از ستمي كھ نویسندة 
اي با  من رابطھ… مردم بدانند كھ . كند بیشتر است گناه، ميناشناس، با تأثیر گذاشتن بر مردم شریف و بی

ھاي او و افكار خود كمترین مشابھتي یابم، آن را  و اگر در بین اندیشھ… شناسم  او را نمي… ام او نداشتھ
  . ترین مصیبتي خواھم دانست كھ بھ من روي آورده است سخت

  .ال متري چاپھاي آیندة كتاب را نیز بھ ھالر اھدا كرد

گیري از كتابي  خرده. ماشین بسیار اظھار نظر، و ھمگي مصامین آن را رد كردند - منتقدان دربارة انسان
ھنوز . چنین كوتاه و نامنظم، محكوم كردن اعتماد بھ نفس نویسنده، و باز نمودن اشتباھات آن دشوار نبودند

ھاي  ي از نویسندگان بھتر از نوشتھرؤیاھاي برخ» روند؛ روح وتن، باھم، بھ خواب مي«ثابت نشده بود كھ 
تواند داراي ذھني خوب باشد، ھمچنانكھ پوپ و سكارون داراي  تن بیمار مي. آنان، بھ ھنگام بیماري، است

  ذھنھاي نیرومندي بودند؛ و انگلیسیان، كھ گوشت خونالود 

انسان بیش از : ر ساختخود ال متري نیز انتقادي براین كتاب نوشت و آن را، بدون امضا، بھ این نام منتش
  .تر خویش جلب كند خواست توجھ خوانندگان را بھ اثر برجستھ شاید از این راه مي. یك ماشین است

دانیم  مي. ھایي بود كھ با فلسفة مكانیكي پیشین او سازگاري نداشتند و شاید ال متري اكنون متأثر از اندیشھ
كھ ثابت كرده بود  -این آزمایش. القھ نشان داده بودبسیار ع ١٧۴۴كھ او بھ آزمایش مرجاني ترامبلھ در 

بآساني با نظریة مكانیكي ال  -روید اي بھ جاي آن مي اگر عضوي از اندامھاي مرجان كنده شود، عضو تازه
، با اعالم ١٧٠٧اي بلند داشت، در  شتال نیز، كھ فلوژیستون او آوازه گئورگ. كرد متري انطباق پیدا نمي

است  - اصل جانبخش نھان در تن -آورد و روح ھا و خواستھاي روح را پدید مي اندیشھ اینكھ تن نیست كھ
سازد، یك نظریة فیزیولوژیكي ارائھ داد كھ درست عكس نظریة  كھ رشد و فعالیت اندامھا را امكانپذیر مي

مل سادة حتي ع - آالمبر، گفتھ بود كھ فرایندھاي فیزیولوژیكي/تئوفیل دو بوردو، پزشك د. ال متري بود
ژان باتیست روبینھ . ساز و كار یا فعل وانفعالھاي شیمیایي بدن دانست توان صرفًا معلول را نمي - گوارش

ھا جان و احساس بخشیده  نظریة اصالت حیات كیھاني را پیش كشیده، و گفتھ بود كھ این اصل بھ ھمة ماده
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ة پیوند ماده و زندگي بر این نظریھ استوار ھاي خویش را دربار ال متري نیز گویا برآن بود كھ اندیشھ. است
  .سازد

در سھ اثر . در ھمان ھنگام، وي كوشید تا از فلسفة ماده گرایانة خود، اخالقي لذت گرایانھ استنتاج كند
نوشت كھ خود دوستي برترین فضیلت،  - گفتاري دربارة خوشبختي، لذت، وفن لذت بردن - جداگانة خویش

آمد  كرد، بھ خشم مي ال متري، از اینكھ االھیات خوشیھاي زندگي را تحقیر مي. و لذتجویي غایت نیكي است
و دربارة برتري ادعایي لذتھاي معنوي تردید داشت؛ وي معتقد بود كھ ھمة لذتھا جسمانیند و از این روي، 

ھرگاه انسان از لذتھاي جمسي، . ترند مردم ساده، كھ داراي اشتغاالت فكري نیستند، از فیلسوفان خوشبخت
زیاني از آنھا بھ كسي نرسد، نباید بپرھیزد و رویگردان شود؛ و جنایتكاران را نباید مسئول اخالقي 

جنایتكار محصول توارث و محیط است، او را بھ جاي پند و اندرز با دارو و درمان، . جنایتھاي آنان شمرد
كار قضاوت را باید بھ آگاھترین «. كردو با انسانیت و نیكخواھي آگاه از جبر و تقدیر جھاني، باید معالجھ 

  » .پزشكان سپرد

بر افكار زنون كیتیوني ) شد گونھ كھ بھ غلط استنباط مي آن(ھاي اپیكور  این سخنان نمودار چیرگي اندیشھ
فلسفة رواقي عصر كالسیك لویي چھاردھم جاي خود را در عصر . در فرانسة قرن ھجدھم ھستند

تجوي اپیكور، جامعیت ماده، و تبعید و قیود اخالقي بھ تنگ آمده بودند از روشنگري بھ دفاع از فلسفة لذ
  اما . ھاي ال متري بگرمي استقبال كردند نوشتھ

. االھي لیدن دولت ھلند را بھ اخراج وي از این كشور واداشتند وي را سخنگوي شیطان خواندند؛ عالمان
، حقوقي مستمر برایش تعیین كرد، و او )١٧۴٨فوریة (فردریك كبیر آزاد اندیش وي را بھ پروس خواند 

المتري پیشة پزشكي را از سرگرفت و دو رسالھ دربارة . برگزید» آكادمي علوم برلین«را بھ عضویت 
ولتر، پس از . آسم و اسھال خوني نوشت كھ فردریك آنھا را بھترین رساالتي از نوع خود دانست

  ):١٧۵٠نوامبر  ۶(ام دني چنین نوشت زورآزمایي با المتري در كاخ فردریك، بھ ماد

ھایش، چون موشك آتشبازي، تند و  اندیشھ. در اینجا، مردي است بسیار شوخ كھ نامش المتري است
كتاب … آنكھ بداند  بتازگي، بي. آورند كننده، و پس از آن بسیار مالل  سخنانش تا ده دقیقھ سرگرم. آتشینند

را نكوھش كرده، رذایل را ستوده، و خوانندگانش را بھ  كھ در آن توبھ و فضیلت… بدي نوشتھ است
كتاب او متضمن صدھا نكتة . بندوبار دعوت كرده است؛ و اینھا را بدون نیت بد نوشتھ است زندگي بي

لوحي بسیار، بھ جاي  با ساده. خدا نكند كھ او پزشك من شود… روشن، و فاقد یك صفحة خردمندانھ است؛
این پزشك عجیب، كتابخوان شاه . كند بھ من خواھد داد و آنگاه بھ خنده آغاز ميریواس، دار اشكنة فرنگي 

خواند؛ صدھا بار است كھ  را براي شاه مي» تاریخ كلیسا«تر اینكھ، وي اكنون كتاب  است، و عجیب
  . شوند بر مي كند و، در بعضي جاھا، شاه و كتابخوان از خنده روده صفحات آن را تكرار مي

 ١١(ودوسالگي  كرد؛ خود وي، در چھل را پایان یك نمایش مضحك فارس توصیف ميال متري مرگ 
بر سر سفرة مردي كھ بھ دست وي از بیماري سختي شفا . یكي از این نمایشھا را پایان داد) ١٧۵١نوامبر 

ا ولتر گفت كھ براي نخستین بار بیماري پزشكش ر. یافتھ بود پرخوري كرد، بھ دنبال آن، تب كرد، و مرد
  شاه براي او مرثیة شیوایي نوشت، و . كشتھ است

  فصل نوزدھم

  

  المعارف   دیدرو و دایر ة
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١٧- ١٧١٣۶٨  

   

I – ١٧۴٨-١٧١٣: بندوباري سالھاي بي  

پدرش، . وپنج كیلومتري دیژون، زاده شد در النگر، واقع در شامپاني و چھل ١٧١٣اكتبر  ١۵دیدرو در 
كار از  این. كھ تخصصش در ساختن ابزارھاي جراحي بود سازي بود دیدیھ دیدرو، كارد و چنگال 

ناپذیر پدر روي  دني، با آنكھ از پیشھ و معتقدات ثابت و انعطاف. سال قبل پیشة این خانواده شده بود دویست
: داد پدر، بھ گفتة دني، وي را چنین اندرز مي. برتافت، از ستایش راستي و نیكخواھي وي باز نایستاد

در این عبارت، دو   گاه شایان ستایشي است، ولي من در پناه دین و شریعت آرامترم؛ تكیھفرزندم، خرد «
فرزند دیگر دیدیھ كشیشي پیشھ ساخت و دشمن سرسخت دني . اند تمایل ناسازگار قرن ھجدھم نمایان شده

  .نشیني را برگزید شد؛ و دخترش صومعھ

. لگي در آموزشگاه یسوعي النگر تحصیل كردوي از ھشت تا پانزدھسا. دني نیز نزدیك بود كشیش شود
در دوازدھسالگي گیسوانش را چون راھبان تراشید، خرقة سیاه پوشید، ریاضت پیشھ ساخت، و تصمیم 

نخستین تمایالت «گفت كھ  آورد، مي بعدھا، چون این شور و عالقھ را بھ یاد مي. گرفت بھ یسوعیان پیوندد
پدر، كھ از دلبستگي دني بھ روحانیت خرسند شده بود، وي را    .كرده است تلقي مي» جنسي را نداي خدا

از این كالج  ١٧٣٢دني در ). ١٧٢٩(گران بھ پاریس برد  -لو - براي تحصیل در آموزشگاه یسوعي لویي
و این امري  -اما یسوعیان این شاگرد و دستپروردة خود را از خویش راندند. لیسانس گرفت دانشنامة فوق

ھاي پاریس از شمار كلیساھا نیز بیشتر  دني دریافت كھ شمار روسپیخانھ. تقاق افتاده بودبود كھ بارھا ا
مدتي بعد، از وكالت نیز دل شست و بھ . خرقة سیاه را از تن كند و در نزد حقوقداني كارآموز شد. است

بایي بسیار، وي را پدر، پس از شكی. كارھاي ناپایدار بسیار تن داد و چندي را با فقر و تنگدستي بھ سر برد
  از كمك مالي خود محروم ساخت، ولي مادر در نھان براي او
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  )آرشیو بتمان(موزة لوور، پاریس . دني دیدرو: ژان اونوره فراگونار

ھا ریاضي  بھ پسربچھ. داد گرفت، و وامھاي خود را گاھي پس مي دني از مردم پول مي. پول فرستاد
در ھمان ھنگام، بھ تحصیل . كرد وشت، و در نزد كتابفروشي كار مين آموخت، براي واعظان وعظ مي مي

دني . گرفت داد و زبان ایتالیایي را نیز فرا مي ریاضیات و زبانھاي التیني، یوناني، و انگلیسي ادامھ مي
  .چیز آموخت جز نظم و انضباط، ھمھ. ورزید بندوبار بود، ولي بھ دانش و زندگي عشق مي جواني بي

اش خالي اما دلش سرشار از شور جواني بود، بھ دختري دل باخت و تصمیم گرفت كھ  كیسھدیدرو، كھ 
بندوباري  وي دني را براي بي. وھشت ماه از او بزرگتر، اما زن بود سال آنتوانت شامپیون سھ. زناشویي كند
یان عمر در داد كھ این سرآغاز وفاداري بھ ھمسر است و او تا پا كرد، و دني بدو پاسخ مي سرزنش مي

ھرگاه بھ دیگري . ھاي عشقي منند ام آخرین نامھ ھایي كھ بھ تو نوشتھ نامھ«. عشق وي پایدار خواھد ماند
ولي این » .ترین مردان است پیشھ اظھار عشق كنم، خداوند مراكیفري دھد كھ سزاوار تبھكارترین و خیانت

اي دختر و شنیدن سخنان فریبندة دني با زناشویي مادر آنتوانت با دیدن اشكھ. پیمان را چندي بعد از یاد برد
دني، پس از فراھم آوردن ھزینة سفر، . آنان موافقت كرد، بھ شرط آنكھ دني موافقت پدر خود را جلب كند

  .كیلومتر از پاریس فاصلھ داشت، شتافت ٢٩٠بھ النگر، كھ 

ارة تاریخ یونان، كھ وي آن را از ھاي چاپي كتابي درب دادن نمونھ دني، پس از رسیدن بھ النگر، با نشان
پدر وعده داد كھ ھمچنان بھ كمك مالي خویش ادامھ دھد، . انگلیسي ترجمھ كرده بود، پدر را خشنود ساخت

جوان تصمیم خود را بھ زناشویي با پدر در میان نھاد؛ پدر او را . بھ شرط آنكھ دني كار ثابتي پیشھ سازد
ا از زناشویي برحذر داشت؛ دني پاسخي گستاخانھ داد و گفت كھ، حتي بندوبار خواند، و وي ر ناسپاس و بي

دني را بھ دستور پدر در یك . در صورت ناخشنودي پدر و قطع كمك مالي، او زناشویي خواھد كرد
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روي، بھ تروا رسید؛ و  كیلومتر پیاده ١٣٠دني از صومعھ گریخت؛ پس از . صومعة محلي زنداني ساختند
  .بھ پاریس بازگشت از اینجا با كالسكھ

مادام شامپیون اكنون با زناشویي دخترش با جواني كھ پدرومادرش وي را از خود رانده، و از میراث خود 
زیست، بھ بیماري  دني، كھ اكنون بھ تھیدستي در اطاق محقري مي. كرد محرومش كرده بودند مخالفت مي

رش را با خود بھ بالین وي آنتوانت با دریافت خبر بیماري دني بھ نزد وي شتافت و ماد. سختي گرفتار آمد
 ١٧۴٣نوامبر  ۶شب  در نیمھ. برد؛ دل مادر نرم شد و ھمراه دختر از فیلسوف بیمار پرستاري كرد

در كلیساي كوچكي، كھ بھ بستن پیمان ) خواندند آنان یكدیگر را بھ این نامھا مي(» نینو«و » نانت«
دختر آنان، كھ نھ ماه پس از زناشویي . ویي بستندازدواجھاي پنھاني بلند آوازه بود، با یكدیگر پیوند زناش

سھ فرزند دیگر نیز بھ دنیا آمدند، اما از آنھا تنھا یك تن . چشم بھ جھان گشوده بود، شش ھفتھ بعد درگذشت
  از چنگال 

توانست در زندگي فكري ھمسرش شریك شود و با درآمد اندك او، كھ از راه  زوجي نامناسب بود و نمي
ھاي روزگار تنھایي خویش بازگشت و  خانھ دني، چندي بعد، بھ قھوه. آمد، بسازد مي ترجمھ بھ دست

، مادام دو پویزیو را معشوقة خویش ١٧۴۶در . خویشتن را بھ نوشیدن قھوه و بازي شطرنج سرگرم ساخت
  .كورھا را نوشت براي این زن، افكار فلسفي، گوھرھاي رازگشا و نامھ در باب. ساخت

فلسفھ چون دریاي بیكراني است كھ انسان را در خود . اني تسلیم جاذبة فلسفھ گشتھ بوددیدرو از دیرزم
ھاي  خواندن آثار مونتني و بل اندیشھ. كند، زیرا قادر نیست بھ پرسشھاي بیپایان ما پاسخ دھد سردرگم مي

ر ھر صفحة د. ھاي بسیاري از آزاداندیشان این روزگار، دگرگون ساختھ بود دیدرو را، مانند اندیشھ
شاید پس از . داشتند خورد كھ وي را بھ تفكر وا مي رساالت و فرھنگ تاریخي و انتقادي بھ مطالبي برمي

خواندن اشارات و ارجاعات بسیار مونتني بھ آثار كالسیك دوران قبل از مسیحیت بود كھ دیدرو بھ سوي 
ھاي ذیمقراطیس، اپیكور، و  وشتھمطالعة آثار فیلسوفان یوناني و رومي كشیده شد؛ و بیش از ھمھ، ن

گرایي بود كھ بھ معتقدات  ماده. این روزگار بود» فیلسوف خندان«خود وي . لوكرتیوس را بررسي كرد
دیدرو نتوانستھ بود، مانند ولتر و مونتسكیو، از انگلستان دیدن كند، . زد مردم دربارة روح آدمي پوزخند مي

كھ بتواند آثار نویسندگان انگلستان را بخواند و حتي از اشعار و  ولي زبان انگلیسي را چندان آموختھ بود
گوید و، مانند لیلو، از  خواھیم دید كھ او احساسات تامسن را پاسخ مي. ھاي انگلیسي لذت برد نمایشنامھ
ھاي فرانسیس بیكن را،  دیدرو و اندیشھ. كند ھاي منعكس كنندة زندگي مردم متوسط ھواداري مي نمایشنامھ

ستود و آزمایش را برترین ابزار  ارة ضرورت چیرگي بر طبیعت بھ یاري بررسیھاي علمي منظم، ميدرب
یافت، و در سالھاي تدوین دایر  در سالھایي كھ اندیشة وي تشكل مي. شمرد عقل مي

FACE="Traditional Arabic " ةFACE="Arial (Arabic "(   المعارف، در انجمنھاي سخنراني
شیمي روئل » كنفرانسھاي«سھ سال در . یافت زیولوژیستھا، و پزشكان حضور ميشناسان، فی زیست

آموخت و با ریاضیات روزگار  كالبدشناسي و فیزیك. صفحھ یادداشت برداشت ١٢۵٨حضور یافت و 
پژوھشي دربارة . ھاي بیكن، آثار ھابز و الك و خداپرستان انگلستان را خواند پس از نوشتھ. خویش آشنا شد

ي خود را نیز بدان »ھا اندیشھ«و ) ١٧۴۵(شایستگي شافتسبري را بھ زبان فرانسوي ترجمھ كرد فضیلت و
اندیشید كھ نیكي،  با وجودي كھ رأي ثابتي دربارة مسائل نداشت، ھمواره، مانند شافتسبري مي. افزود

ند پایھ و بنیان نظام توا راستي، و زیبایي یكسانند و قانون اخالقیي كھ، بھ جاي دین، برخرد استوار باشد مي
  .اجتماعي شود

ھا و بھ یاري اندیشة پھناور خویش بھ مرحلة شكوفایي رسیده بود، در  دیدرو، كھ بھ واسطة این انگیزه
ھایي چنان افراطي بود كھ  این اثر متضمن اندیشھ. افكار فلسفي را، بدون نام و نشان، منتشر ساخت ١٧۴۶

و بھ قلمي چنان شیوا نوشتھ شده بود كھ آن را از آن ولتر دانستند؛  بسیاري آن را بھ المتري نسبت دادند؛
  نویسنده شاید از ھر دو آنان استفاده 
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در اینجا، فیلسوف خردمند و بیباك ھمراه دوستش، . كند دفاع مي» شھوات«در آغاز گفتار، دیدرو از 
شھوات (ند، زیرا تنھا شھوات تواند از رقیبان، خرد، پشتیباني ك فلسفھ مي«كند كھ  روسو، استدالل مي

اي پدید نخواھد  آنھا، كارھا و اخالق آدمي اثر ارزنده بي. بخشند ھستند كھ روان آدمي را اعتال مي) عالي
اما » .ھنر بھ روزگار كودكي باز خواھد گشت و فضیلت بھ كارھاي ناچیز محدود خواھد شد. آورد

باید نوعي ھماھنگي بین آنھا برقرار . بار خواھند آورد شھوات، ھرگاه تابع نظم و قانون نشوند، ویراني بھ
از این . ساخت؛ باید راھي جست كھ بدان وسیلھ بتوان یك شھوت را توسط شھوت دیگر تحت اختیار آورد

دیدرو از نخستین كساني است . روي ، ما بھ خرد نیازمندیم، و باید آن را باالترین راھنماي خود قرار دھیم
  .كوشیدند عقل را با احساس، و ولتر را با روسو سازش دھند ي ميكھ در عصر روشنگر

دیدرو، مانند ولتر، در این دوران تشكل اندیشھ، خداپرست بود و طرح و نظم جھان را گواه بر ھستي 
تواند ماده و حركت را باز نماید، ولي از  گفت كھ فلسفة مكانیكي مي مي. شمرد خدایي ھوشمند و خردمند مي

داشت كھ شگفتیھاي جھان  الحاد آینده ملحدان را برآن مي. ت زندگي و اندیشة آدمي ناتوان استتبیین ماھی
  .بتازگي دریافتھ بودند، باز گویند  گونھ كھ رئومور و بونھ حشرات را، آن

آیا در كردار و خردمندي كسي تاكنون بیش از ساز و كار یك حشره ھوش، نظم، فرزانگي، و تعادل 
اي بھ آثار  بینید، در چشم پشھ بھ ھمان روشنیي كھ در آثار نیوتن بزرگ ھوش و ذكاوت مياید؟ آیا،  دیده

اي را بھ یاد  عظمت جھان بھ جاي خود، تنھا بال پروانھ و چشم پشھ… خورید؟  نمي خردمندي آفریدگار بر
  ! آورید

كرد و بھ  ھ است، ردميبا اینھمھ، دیدرو این سخن را، كھ خداوند خویشتن را در كتاب مقدس نمایان ساخت
خواند و كلیسایي را كھ این اندیشھ را در  سنگدل و ستمگر مي وي این خدا را غول. گرفت باد مسخره مي
تر از این  پرسید كھ ابلھانھ مي. شمرد پراكند سرچشمة جھل، سختگیري، وجور و ستم مي میان مردم مي

اند و از میان  سال قبل مرده ۴٠٠٠كھ ھست كھ خدایي، براي فرونشاندن خشم خود، بر زن و مردي 
گونھ كھ بعضي از عالمان االھي استنتاج  و اگر، آن«را بھ صلیب كشد؟ [ عیسي] اند خدایي دیگر  رفتھ
شوند و بھ لعنت آفریدگار  رسد صدھا تن ھالك مي اند، در برابر ھر انساني كھ بھ رستگاري مي كرده

آنكھ پسرش را در راه بھ دست  پیروزي از آن شیطان است، بي پیوندند، پس باید گفت كھ در این پیكار مي
خواست بھ خدایي  شمرد واز خوانندگان آثارش مي دیدرو طبیعت را یگانھ وحي آفریدگار مي» .مرگ سپارد

  » .خدا را بزرگ و آزاد سازید«: گفت مي. دل بندند كھ دانش شناختھ است

در فرمان پارلمان دربارة كتاب و ). ١٧۴۶ژوئیة  ٧(دولت بھ فرمان پارلمان پاریس كتاب را سوزاند 
تواند  ھایي را كھ نھاد تبھكار بشر مي ترین اندیشھ ترین و جنایتكارانھ بیپایھ«: نویسندة آن چنین گفتھ شده بود

  بپذیرد در اذھان 

براي  این كتاب كوچك، كھ سوزاندنش تبلیغي» .نھد ھمة دینھا را در یك ردیف مي… دینداري را براندازد
آن شده بود، خوانندگان بیشماري پیدا كرد؛ بھ زبانھاي آلماني و ایتالیایي ترجمھ شد؛ و پس از آنكھ آوازه در 

اور از ناشر گرفت، و /لویي د ۵٠وي . افتاد كھ دیدرو آن را نوشتھ است، وي یكباره بھ منزلت ولتر رسید
  .داي داد كھ بھ پوشاك نو نیازمند بو این پول را بھ معشوقھ

كشیش كلیساي بخش، ). ١٧۴٧(چون نیازمندي مادام دو پویزیو فزوني یافت، دیدرو كتاب دیگري نوشت 
پلیس نویسنده را . با شنیدن این خبر، از پلیس خواست تا مسیحیت را از دومین تعرض دیدرو مصون دارد

اد كھ از نشر كتاب اش غافلگیر ساخت و دستنویس وي را گرفت؛ یا، بھ روایتي، دیدرو وعده د در خانھ
این كتاب بر شھرت دیدرو نیفزود، ولي . بھ چاپ نرسید ١٨٣٠بھ ھر حال، گردش شكاك تا . خودداري كند

نویسي، كھ بھترین وسیلة گریز در دست فیلسوفان  نویسنده بھ شیوة دیالوگ. احساسات وي را تسكین داد
ھاي خویش را دربارة  د كھ اندیشھدھ است، بھ یك خداپرست، یك وحدت وجودي، و یك ملحد مجال مي

آورد؛ دیدرو  خداپرست طرح و نظم جھان را براي اثبات ھستي آفریدگار شاھد مي. الوھیت درمیان نھد
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توان با  ھنوز قانع نشده بود كھ ھماھنگي و تطابق سازوارة اندامھاي جانداران یا مقصد و وظیفة آنھا را مي
كند كھ ماده و حركت، فیزیك و شیمي، بیش از  ملحد استدالل مي. یك فراگرد كور تكامل تصادفي تبیین كرد

وحدت . كنند خدایي كھ منشأ و سرآغاز جھان را از انسان مكتوم داشتھ است، رازھاي جھان را روشن مي
گوید كھ ماده و ذھن در ابدیت برابرند، با ھم جھان را  وجودي، كھ آخرین سخن را بر زبان دارد، مي

  .خوانده است دیدرو شاید، در این ھنگام، آثار اسپینوزا را مي. و این وحدت كیھاني خداستدھند،  تشكیل مي

آنتوانت پسري بھ جھان آورده بود، و مادام . ترین سالھاي عمر دیدرو بود ترین و پرتالش از سخت ١٧۴٨
واني گوھرھاي شاید براي فراھم آوردن پول بود كھ دیدرو رمان شھ. خواست دو پویزیو از دیدرو پولي مي

كھ یادداشتھایي براي تحقیق در تاریخ زندگي و (بھ گفتة دختر او، مادام دو و اندول آینده . رازگشا را نوشت
نویسي  اش گفتھ بود كھ رمان ، دیدرو بھ معشوقھ)توان پذیرفت آثار دیدرو وي را، بدون شواھدي دیگر، نمي

وي را باور نكرده بود، دیدرو تصمیم گرفتھ بود، اش سخن  و چون معشوقھ. آسانتر از كارھاي دیگر است
) پسر(دیدرو در این داستان، بھ پیروي از نیمكت كربیون . در عرض دو ھفتھ، رمان مردمپسندي بنویسد

گوھرھاي «كند كھ ھرگاه صاحبش آن را متوجھ  ، انگشتر سحرآمیز سلطاني را وصف مي)١٧۴٠(
اند  ت كھ زبان گشایند و ماجراھاي عشقیي را كھ دیدهي زني كند، آنھا را برآن خواھد داش»رازگشا

كند، دیدرو، با  نیز ماجراھایي را كھ بر روي آن گذشتھ است بازگو مي) پسر(نیمكت كربیون . بازگویند
  زن مختلف، داستانھایي  متوجھ ساختن انگشتر سلطاني بھ گوھرھاي سي

سلطان در خواب پسري، . آورد آمیزي بر زبان مي داستانھا، دربارة موسیقي، ادبیات، و تئاتر سخنان تحریك
، را نابود »فرضیھ«شود و پرستشگاھي قدیمي، بھ نام  بیند كھ بزرگ و نیرومند مي را مي» آزمایش«بھ نام 

برآورد؛ و پولي را كھ وي بدان  با وجود وارد كردن فلسفھ در داستان، كتاب منظور نویسنده را. كند مي
لیور خرید؛ و  ١٢٠٠ناشر، كھ لوران دوران نام داشت، دستنویس دیدرو را بھ . نیازمند بود فراھم ساخت

شد، سود زیادي عاید ناشر  با وجودي كھ كتاب اجازة انتشار نیافت و بھ صورت غیرقانوني فروختھ مي
ده بار  ١٩۶٠تا  ١٩٢٠چاپ رسید و در فاصلة سالھاي  در فرانسھ بھ ١٧۴٨این داستان شش بار در . كرد

  . نتشارترین اثر دیدرو است گوھرھاي رازگشا كثیراال. دیگر آن را در فرانسھ چاپ كردند

ھا را، كھ یادداشتھایي  وي یكي از این رسالھ. داد ھاي علمي ذائقة خود را تغییر مي دیدرو با نوشتن رسالھ
دیدرو در این رسالھ از . نھاد نام داشت، بسیار ارج مي) ١٧۴٨(دربارة موضوعھاي مختلف ریاضي 

ھمة مردم باید بتوانند آن را «صوتشناخت و انبساط و مقاومت ھوا بحث كرده، و براي ساختن ارگي كھ 
اي از گفتارھاي علمي او را جرایدي چون جنتلمنز مگزین، ژورنال  پاره. طرحي ارائھ داده است» بنوازند

مرد ھوشمند و «ژورنال دو تروو از . نشریة یسوعي ژورنال دو تروو بسیار ستودنددساوان و حتي 
خواستھ بود كھ بیش از » توانایي چون آقاي دیدرو، كھ سبك او نیز با ابھت و نافذ و بیپیرایھ و زنده است،

فیزیك باز دیدرو، با آنكھ در سراسر عمر از این گشتزنیھاي بیربط در دانش . این گفتارھاي علمي بنویسد
تقریبًا در ھمة . نایستاد، از این پس، اندیشة خود را بیشتر بھ مسائل روانشناسي و فلسفھ معطوف ساخت

  . ھا وي با ابتكارترین اندیشمند روزگار خود بود زمینھ

   

II - ١٧۵١- ١٧۴٩: كورھا، كرھا، و گنگھا  

 ١۶٩٢ود معطوف ساخت كھ در بیش از ھمھ، پرسش ویلیام مالینوكس ایرلندي اندیشة دیدرو را بھ خ
شناسد آیا، در صورت  كور مادرزادي كھ، با لمس كردن، شئ مكعب را از شئ كروي باز مي: پرسیده بود

درنگ آن دو را از ھم تمیز دھد؛ یا محتاج آزمایشي خواھد بود كھ وي را با رابطة  بینا شدن، قادر است بي
وكس و دوستش، الك، چنین آزمایشي را ضروري اشكال لمس شده و اشكال مشھود آشنا سازد؟ مالین

اي را، كھ كور بھ جھان آمده بود، با موفقیت  سالھ ، ویلیام چزلدن چشمان پسر چھارده١٧٢٨در . شمردند مي
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دیدرو . جراحي كرد؛ پسر، تنھا پس از آزمایش و آشنایي بیشتر با اشیا، توانست آنھا را از ھم باز شناسد
ساندرسن در یكسالگي نابینا شد؛ و از آن پس، بینایي خود . نیز از یاد نبرده بود تجربة نیكولس ساندرسن را

  اما، بھ . را باز نیافت
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، رئومور چشمان كور مادرزادي را جراحي كرد و بینا ساخت؛ و ھنگام گشودن نوار از ١٧۴٩در اوایل 
را » فیلسوفان«دیدرو، از اینكھ رئومور او و ھیچ یك از . چشمان بیمار، چند تن را بھ بالین وي فرا خواند

كھ رئومور خواستھ است نوار  بھ بالین بیمار نخوانده بود، آزرده شد و، با بیپروایي ھمیشگي خویش، گفت
مور را، كھ بھ  - این سخن مادام دوپره دوسن. از چشم بیمار برگیرد» ارزش چشماني بي«را در برابر 

مور در این زمان معشوقة كنت  -مادام دوپره دوسن. بالید، بر دیدرو خشمگین ساخت چشمان خود مي
.آرژانسون، رئیس ادارة سانسور نشریات، بود/د

نامھ در باب كورھا، براي : ، لوران دوران یكي از آثار دیدرو را بھ این نام منتشر ساختژوئن ٩در 
. این اثر را دیدرو، بھ عنوان یك نامھ، خطاب بھ مادام دوپویزیو نوشتھ بود. بینند استفادة كساني كھ مي

ھ حس بسیار تیزي در دیدرو، ھنگامي كھ با دوستانش بھ تاكستاني رفتھ بود، بھ باغبان نابینایي برخورد ك
این حس در وي چنان نیرو گرفتھ بود كھ ھمسرش ناچار بود شبھا، قبل از . تشخیص نظم و بینظمي داشت

ھمة حواس باغبان تیزتر از حواس . بازگشت وي، خانھ را مرتب سازد و اثاث را با دقت بھ جاي خود نھد
شناخت، با لمس كردن پوست بھ  ن را ميگونھ كھ از روي صدا آشنایا باغبان، ھمان. مردم دیگر بودند

مگر آنكھ خود «توانست زنان دیگر را بھ جاي زن خود بگیرد،  از این روي، نمي. برد ھویت آنان پي مي
زدن بھ چھرة كسي وي را  توانست دریابد كھ چگونھ ممكن است بدون دست وي نمي» .چنین خواستھ باشد

از . ھاي لمس كردني، خوشاھنگي صدا، و سودمندي بودحس زیبایي شناختي وي محدود بھ كیست. شناخت
اي كھ مردم را از  دانست، نھ وسیلھ داشتن تن مي نگاه برھنگي شرمنده نبود، چرا كھ پوشاك را وسیلة گرم

  .دانست، زیرا در مقابل آن بسیار درمانده وناتوان بود دزدي را جنایت بزرگي مي. دیدن تن برھنھ باز دارد

یده بود نتیجھ گرفت كھ تصورات ما از راستي و ناراستي نتیجة تجارب حواس ما ھستند، دیدرو از آنچھ د
ھاي ما دربارة خدا اكتسابي و، چون تصورات اخالقي ما، نسبي و  حتي اندیشھ. نھ شعور خدادادي ما

روي اي است مشكوك و نامطمئن، زیرا برھان وجود خدا از  دانیم اندیشھ آنچھ از ھستي خدا مي. متغیرند
با اینھمھ، در جانوران و اندامھاي آنھا، نظیر مگس و . نظم جھان بیشتر توان خود را از دست داده بود

انداز خود را بھ سراسر جھان گسترش دھیم، خواھیم دید كھ  شود، ولي ھرگاه چشم چشم، نظمي دیده مي
ي، دست كم، مانع جھان دستخوش آشوب و بینظمي است، زیرا برخي از اندامھا، اگر نھ دشمن خون

چشم، كھ نمونة سازگاري . شود اندامھاي دیگرند؛ تقریبًا ھر جانداري مقدر است خوراك جانداري دیگر مي
ھلمھولتس سالھا بعد نقصھاي چشم را بھ تفصیل (نماید، داراي نقایص بسیار است  وسیلھ با ھدف مي

ت و بھ آشوب و بینظمي، و افراط طبیعت اگرچھ داراي صرافت طبع خالقي است، ولي كور اس). برشمرد
  دیدرو، سپس، با تظاھر بھ نقل قول از كتاب . گراید و تبذیر مي

، از زبان )كھ ظاھرًا او ھرگز وجود نداشتھ است(، اثر ویلیام اینچلیف »شخصیت دكتر نیكولس ساندرسن
اینھمھ سخن چرا از عینك زیبایي كھ ھرگز برایم ساختھ نشده است «: نویسد استادي كور چنین مي

ساندرسن در زندگینامة موھوم » .خواھید بھ خدا معتقد باشم، بگذارید خدا را لمس كنم اگر مي… گویید؟ مي
طبیعي جانداران و  و نظم طبیعت را معلول انتخاب خوانده،خویش اعتقاد بھ ھستي خدا را بیپایھ 

  :ھاي آنھا، بھ وسیلة بقاي اصلح، شمرده بود سازواره

اند زنده بمانند كھ در سازوكارشان تناقض مھمي  اند، و تنھا آنھایي توانستھ تركیبات مادي ناقص ناپدید شده
ز نظم حتي امروزه نی… . این تركیبات قادرند بھ نیروي خود زنده بمانند و خویشتن را تكثیر كنند. نیست

اي است كھ  جھان چیست؟ مجموعھ… . آیند آسایي در آن پدید مي گاه، موجودات غول جھان كامل نیست؛ گاه
آیند، یكدیگر را  موجودات زنده از پي ھم پدید مي. كشند درپي آن را بھ نابودي مي انقالبھا و دگرگونیھاي پي

  .شوند نھند، و سرانجام ناپدید مي در تنگنا مي

دریغا، خانم، كھ وقتي دانش بشر را در ترازوي «: گیرد سخنان، مانند یك الادري، نتیجھ مي دیدرو از این
دانیم؟ از ماھیت ماده آگاھي  آخر ما چھ مي. بینیم گذاریم، خود را بھ پذیرفتن شعار او نزدیك مي مونتني مي

  » .نداریم، و از ماھیت ذھن و اندیشھ ناآگاھتریم
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داستاني است دلكش، . ترین آثار عصر روشنگري فرانسھ است تھ، از برجستھنامھ در باب كورھا، رویھمرف
ھاي آموزندة بسیار دربارة روانشناسي و فلسفھ؛ تنھا آخرین صفحات این كتاب  و كتابي است متضمن اندیشھ

نویسندة كتاب، با آنكھ روي سخن او با یك زن است، از . كنند اي خواننده را اندكي خستھ مي شصت صفحھ
. شاید مادام دو پویزیو بھ زبان ناھنجار دیدرو خوگرفتھ بود. شتن سخنان ناھنجار خودداري نكرده استنو

معروف شد، بھ تفصیل سخن » خط براي«نویسنده دربارة خط نابینایان نیز، كھ بعدھا بھ نام لویي براي بھ 
  . گفتھ است

رو نوشت و در آن نامھ در باب كورھا را اي بھ دید در پاریس بود، نامھ) ١٧۴٩(ولتر، كھ در این ھنگام 
  :بسیار ستود

من بھ ھمان اندازه كھ وحشیان ابلھ را، . كتابتان را، كھ متضمن مطالب بسیار است، با لذت فراوان خواندم
  … . ام كنم، شما را سالھا ارج نھاده كنند، نكوھش مي یابند محكوم مي كھ آنچھ را كھ در نمي

او از آن روي كھ كور است ھستي خدا را . ھیچ وجھ با ساندرسن ھمعقیده نیستمكنم كھ بھ  اما اعتراف مي
بودم، بھ ھستي خداي بسیار خردمندي كھ این ھمھ  جاي او مي كنم؛ ولي اگر بھ شاید اشتباه مي. كند انكار مي

  … . كردم شواھد عیني برایم فراھم ساختھ است اذعان مي

آثار خدا بدانید، یا تركیبي از مادة ابدي و واجب، بھ مصاحبت  نظر از آنكھ شما خویشتن را یكي از صرف
مایلم شما با صرف یك شام فلسفي در خانة من، . قبل از آنكھ لونویل را ترك گویم. مندم با شما بسیار عالقھ

  . مرا سرافراز كنید. و در حضور چند فرزانة دیگر

  ) :ژوئن ١١(دیدرو چنین پاسخ داد 

  .اي كھ نامة شما را دریافت داشتم از خوشترین دقایق عمر من است مندم، لحظھارج» سرور«و » استاد«

توانم  من بھ خدا اعتقاد دارم، ولي با ملحدان نیز مي… . من نیز چون شما با ساندرسن ھمعقیده نیستم
بسیار بجاست كھ انسان شوكران را بھ جاي سبزي جعفري نگیرد؛ ولي چھ اھمیت دارد … . ھمراھي كنم

سي بھ خدا معتقد باشد، یا ھستي او را انكار كند؟ جھان، بھ گفتة مونتني، یك گوي است كھ آفریدگار بھ كھ ك
  . فیلسوفان داده است تا آن را بازیچة خود سازند

دولت، كھ از سرزنش مخالفان پیمان صلح . قبل از آنكھ این مكاتبھ بھ نتیجھ رسد، دیدرو را بازداشت كردند
پل بھ خشم آمده بود، چندتن از مخالفان را بازداشت كرد و زمان را براي بازداشت شا-ال -آور اكس خفت

دانستھ نیست كھ آیا دیدرو را بھ اتھام الحاد نھفتھ در نامھ درباب كورھا بازداشت . دیدرو مناسب یافت
مده بود، وي بھ خشم آ» ارزش بي«مور، كھ از سخن دیدرو و دربارة چشمان - اند یا مادام دوپره دوسن كرده

ي كھ »نامة سربھ مھر«آرژانسون در /بھ ھر جھت كنت د. دلدار خود را بھ توقیف دیدرو واداشتھ است
: بازداشت دیدرو را خواستار شد) ١٧۴٩ژوئیة  ٢٣(براي ماركي دو شاتلھ، فرماندار دژونسن، نوشت 

  . ر آیندة من او را نگاه داریدمردي بھ نام دیدرو را دستگیر سازید، در دژ ونسن بازداشت كنید، و تا دستو«

خانة دیدرو را كاوش كردند و دو، یا سھ، نسخة صحافي نشدة نامھ در باب   بامداد فردا، گماشتگان دولت
ة المعارف تاریخي " FACE="Traditional Arabic  كورھا، و مطالب بسیاري را كھ وي براي دایر

بردند و در ) در حومة پاریس(ھ دژ مالل آور ونسن خود دیدرو را نیز ب. خود نوشتھ بود، با خود بردند
بھ دیدرو اجازه دادند تا كتاب بھشت مفقود میلتن را، كھ در جیب وي بود، با . اطاق مجردي زنداني ساختند

آمیز، در  دیدرو، بدون روحیة تعصب. وي اكنون مجال داشت بھ دقت این كتاب را بخواند. خود نگاه دارد
ھاي خود را، كھ كمتر بھ موضوع خداشناسي مربوط  بر آن نوشت و اندیشھ حواشي كتاب تفسیرھایي
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با آمیختن شراب و گردي كھ از دیوار زندان كنده بود، مركب . شدند، بر سفیدیھاي كتاب یادداشت كرد مي
  .ساخت و از یك خالل دندان، بھ جاي قلم، استفاده كرد

پرست مانده بود، از فرماندة پلیس، ژنرال بریھ، آزادي سر اش تنھا و بي سالھ ھمسر دیدرو، كھ با فرزند سھ
ھاي  نوشتھ«داند كھ  ھاي دیدرو آگاه نیست، ولي مي بدوگفت كھ از مضمون نوشتھ. ھمسرش را خواستار شد

نھند، و  دیدرو شرف را ھزاران بار بیش از زندگي ارج مي. دیدرو ھمانند خوي و رفتار او ھستند
  » .خالقي او ھستندھایش نمودار فضایل ا نوشتھ

كوشیدند؛  المعارف استخدام كرده بودند براي آزادي وي مي ة   از ھمھ، كساني كھ دیدرو را براي تدوین دایر
. المعارف، بدون زنداني او، پیش نخواھد رفت گفتند كھ كار ویرایش دایره آرژانسون مي/اینان بھ كنت د

نامھ درباب كورھا، افكار فلسفي، و گوھرھاي رازگشا، دیدرو . ژوئیة دیدرو را بازجویي كرد ٣١بریھ در 
  .گوید، وي را بھ دژ ونسن باز فرستاد دانست دیدرو دروغ مي فرمانده پلیس، كھ مي. را از آن خود ندانست

نوشت و  گویا بھ خواھش ولتر، بھ فرماندار ونسن نامھ - یك ماه قبل از مرگش -مادام دو شاتلھ در ماه اوت
اوت بریھ بھ  ١٠در حدود . دست كم، شرایط زندگي دیدرو را در زندان بھبود بخشد از او خواست كھ،

دیدرو پیغام داد كھ، ھرگاه با صداقت بھ گناه خود اعتراف كند، بدو اجازه داده خواھد شد كھ از تاالر 
  :نوشتاوت بھ بریھ  ١٣زنداني، كھ مالیم شده بود، در . بزرگ دژ استفاده كند و كتاب و مھمان بپذیرد

اي ھستند كھ  ھاي ذھن ھرزه پدیده» نامھ در باب كورھا«، و »گوھرھا«، »افكار«كھ … كنم اعتراف مي
خورم كھ، از  سوگند مي) و من مردي با شرفم(بھ شرف خویش . عنان اختیار آن از دستم خارج شده بود

اند چیزي  اینھا یاري كرده دربارة كساني كھ بھ نشر. این پس، چنین آثاري از قلم من تراوش نخواھند كرد
  . ناشر و چاپگر را در نھان بھ شما معرفي خواھم كرد. تواند از شما پنھان بماند نمي

اوت، دیدرو را از زندان مجرد بھ اطاق مناسبتري انتقال دادند، و بھ او اجازه دادند كھ در باغ  ٢٠در 
دیدرو تعھد سپرد كھ، بدون اجازه، زندان و ھمان ماه،  ٢١در . گردش كند و از خانھ كتاب و مھمان بپذیرد

ھمسرش، براي آنكھ وي را دلداري دھد و نكوھش كند، بھ زندان آمد و عشق . اطراف را ترك نگوید
آالمبر، روسو، و مادام دو پویزیو نیز براي /د. اي كھ دیدرو بھ ھمسرش داشت دوباره در او زنده شد دیرینھ

المعارف دستنویس كتاب را بھ نزد او آوردند، و دیدرو كار  ن دایرهنویسندگا. دیدن او بھ زندان آمدند
چون دانست كھ برادرش پدر وي را از بازداشت او آگاه ساختھ . ویرایش كتاب را در زندان سرگرفت

است، بھ سازندة كاردھاي جراحي، كھ بیمار بود، نوشت كھ توطئة زني وي رابھ زندان افكنده است، و از 
» فیلسوفان«كھ نمودار جنبة انساني پیكار ) ١٧۴٩سپتامبر  ٣(پدر پاسخي بدو داد . واستپدر كمك مالي خ

  :با دین است

  :فرزندم

. اي، دریافت داشتم اي و بازداشت و سبب آن را در آنھا شرح داده ھر دو نامة تورا، كھ بتازگي برایم نوشتھ
  … . اي داشتھ است ھایت نوشتھ در نامھ گمان بازداشت تو دالیلي غیر از آنچھ تو ناگزیرم بگویم كھ بي

اینكھ : دانم كدام یك براي بھبود اخالق تو بھتر است دھد، نمي چون پیشامدي بدون رضاي خدا روي نمي
بھ . درنگ از زندان آزاد شوي، یا، براي آنكھ بیشتر دربارة خود بیندیشي، چند ماھي در زندان بماني بي

. ا براي آن بھ تو نداده است كھ با آن بنیان دین مقدس ما را متزلزل كنيیادآور كھ خداوند این استعدادھا ر
…  
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براي آن فرصت آموزش برایت فراھم ساختم كھ . ام عشق و دلبستگي خود را چنانكھ باید بھ توثابت كرده
. يدانش خود را در راھي پسندیده بھ كاربري، نھ آنكھ با نتایج آن مرا گرفتار یك چنین اندوه دردناك ساز

…  

تواند قرباني افترا و بدنامي شود، و كارھایي ممكن است  دانم، فرزندم، كھ ھر كسي مي مي. بخشم تو را مي
  .بھ تو نسبت دھند كھ از تو سر نزده باشند

قبل از آنكھ با صداقت مرا . اي اند كھ تو زناشویي كرده، و دو فرزند بھ جھان آورده از پاریس بھ من نوشتھ
اي و زناشویي  ھرگاه بدانم كھ زناشویي كرده. اه سازي، انتظاري از من نداشتھ باشاز این ماجرا آگ

امیدوارم كھ لذت نگاھداري فرزندانت را از خواھرت دریغ . توقانوني است، بسیار خشنود خواھم شد
  .نخواھي داشت و مرا نیز از لذت دیدار آن برخوردار خواھي ساخت

تواند  چگونھ مي… است  مردي چون تو، كھ چنین كارھاي بزرگي بھ دست گرفتھ. اي از من پول خواستھ
بري كھ انسان براي زیستن در آن بھ پول  محتاج پول باشد؟ از این گذشتھ، یك ماه است درجایي بھ سر مي

  … !نیازمند نیست

اگر جز این است، آن . فتھ است كھ تو كورياو، در سرزنشھاي خود، چندبار گ. ات را بھ یادآر مادر بیچاره
  .ھا و تعھدات خود وفادار باش بار دیگر، و بیش از گذشتھ، بھ وعده. را بھ من ثابت كن

  .كھ آن را ھرگونھ دلخواه توست خرج كني… فرستم لیور برایت مي ١۵٠

ھمین كھ آن . خواھد دادبا بیصبري، چشم بھ راه روزي ھستم كھ درآن آزادي تو اندوه و پریشاني مرا پایان 
  .روز فرا رسید، خداوند را سپاس خواھم گفت

  .دارم عشق و دلبستگي خویش را بار دیگر بھ تو ابراز مي: فرزندم

  پدر دوستدارت،

  دیدرو 

  .پاسخ دني در دست نیست؛ بعید است پاسخ او بھ نامة پدرش، بھ ھمان اندازه، متین و نجیبانھ بوده باشد

دني شادمانھ بھ نزد . از زندان آزاد ساختند - ونیم پس از بازداشت شدن سھ ماه - ١٧۴٩نوامبر  ٣او را در 
پسر  ١٧۵٠ژوئن  ٣٠ولي در . زن و فرزندش بازگشت و چندي مادام دو پویزیو را از یاد برد

این . سومین فرزند او، اندك زماني پس از آن، پا بھ جھان نھاد. اش را تب شدیدي از پاي درآورد چھارسالھ
كودك نیز، كھ ھنگام تعمید گرفتن از آغوش دوستي بر كف كلیسا افتاده و مجروح شده بود، قبل از پایان 

اندوه و دلشكستگي بار . دیدرو سھ بار صاحب فرزند شد، و ھر سة آنان را از دست داد. سال درگذشت
ریش ملشیور گریم آشنا ، روسو وي را با فرید١٧۵٠در حدود . خانة پروكوپ كشاند دیگر دیدرو را بھ قھوه

اي اھمیت  از آن ھنگام، دوستي این سھ نویسندة برجستة زمان، كھ در عالم ادبیات از پاره. ساخت
در ھمان سال، ولتر فرانسھ را ترك گفت و بھ برلین رفت؛ روسو گفتاري دربارة . برخوردار بود، آغاز شد

  دیدرو بیماري تمدن نوشت، كھ وي را بھ اخذ جایزه نایل ساخت؛ و 

المعارف،  ة " FACE="Traditional Arabic   دیدرو، در ھمان ھنگام سرگرم تدوین نخستین جلد دایر
، در كتابي بھ نام ١٧۵١بود بھ پژوھش روانشناختي دیگري گریز زد و نتیجة بررسیھاي خویش را در 

وي، كھ . نتشر ساختگویند، م شنوند وسخن مي نامھ درباب كرھا و گنگھا، براي استفادة كساني كھ مي
ھنوز سختي زندگي در زندان ونسن را از یاد نبرده بود، در این كتاب از بدعتگذاري دوري جست و از 
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براي چاپ كتاب، بدون امضاي نویسنده و ) كھ اكنون بھ دست مالزرب مھربان بود(ادارة سانسور نشریات 
كند و،  از آدم كر و گنگي پرسشھایي ميدیدرو در این كتاب . گرفت» اجازه ضمني«بدون ترس از تعقیب، 

زیرا دیدرو (یك بازیگر بزرگ . برد كوشد بھ ریشة زبان پي با توجھ بھ اطوار او در ھنگام پاسخ گفتن، مي
گاه یك مفھوم، یا یك احساس، را با حركات سر  گاه) در ھمان ھنگام طرح ھنرپیشھ كیست؟ را درسر داشت

ھایي كھ انسان  نویسد كھ نخستین واژه وي مي. تواند انتقال دھد ھا مي و دست و تغییر چھره بھتر از واژه
ھاي مكتوم در مغز وي را  اند كھ اندیشھ برزبان رانده است صداھایي، ھمراه با اطوار و اشاراتي، بوده

لت شود تنھا یك داللت یا معني روشنگر ندارد، بلكھ دال اي كھ انتخاب مي در شعر واژه. اند ساختھ نمایان مي
ھاي معنایي  ، یا ھالھ)»شدن خیره«و » دیدن«مثًال (نمادي با ایھام نیز دارد؛ شعر داراي مفاھیم دیداري 

توان  از این روي، شعر واقعي را نمي. ، است)»لندلند كردن«و »گفتن«مثًال مقایسھ كنید میان (صوت 
  .ترجمھ كرد

خواھم انساني را بكاوم  مي«. م بسیار، ھستندسخنان دیدرو، چون ھمیشھ، نامنظم و درھم، ولي داراي مفاھی
رسالھ دربارة حواس [ ١٧۵۴در] كوندیاك (» .كند و ببینم كھ از ھریك از حواسش چھ چیزھایي كسب مي

كند، و  شاعر رویدادھا را توصیف مي. شعر را با نقاشي بسنجید.) خود را بر ھمین اندیشھ استوار ساخت
، گذشتھ، حال،  كوشد، در یك لحظھ تصویر او یك حركت است كھ مي: ددھ اي را نمایش مي نقاش تنھا لحظھ

) ١٧۶۶(و آینده را نمایش دھد، در اینجا، یكي از عناصر كتاب الئوكون، یا مرز میان نقاشي و شعر 
  .خورد نوشتة لسینگ، بھ چشم مي

  .ماده شده بودالمعارف براي چاپ آ ة " FACE="Traditional Arabicدر این زمان، نخستین جلد دایر 

   

III  - ١٧۶۵- ١٧۴۶: تاریخ یك كتاب  

ة " FACE="Traditional Arabicدایر : برونتیر، منتقد پیر و كلیساي كاتولیك رومي، گفتھ است
ھاي آینده، و، در نتیجھ،  ھاي قبل از آن، منشأ اندیشھ المعارف اثر برجستة روزگار خود، آرمان اندیشھ 

المعارف تنھا در  تدوین یك دایره«: دیدرو گفتھ است. »كانون واقعي تاریخ اندیشھ در قرن ھجدھم است
اسپینوزا، بل، و . ك، باركليھاي فلسفي بیكن، دكارت، ھابز، ال اندیشھ» .عصر فلسفي امكانپذیر بود

  الیبنیتز، افكار علمي كوپرنیك، وسالیوس، كپلر، گالیلھ، دكارت، ھویگنس، و 

جغرافیایي دریانوردان، مبلغان مسیحي، و جھانگردان، و تاریخ دنیاي باستان، دستگیر دانشمندان و 
  .سترس مردم نھاده شوداي بود كھ در د تمام این قلمرو وسیع دانش محتاج وسیلھ: تاریخنویسان بود

تواند این  مي) ١٧٢٨(المعارف، یا فرھنگ جھاني ھنرھا و علوم چیمبرز  نمود كھ دایرة  نخست، چنین مي
، آندره فرانسوا لو برتون، ناشر پاریسي، حاضر شد این كتاب را بھ زبان ١٧۴٣در . نیازمندي را برآورد

. بھ آن، آن را پاسخگوي نیازمندي فرانسویان سازدفرانسوي ترجمھ كند و، با تغییرات و افزودن مطالبي 
توانست  این طرح تا بدانجا بسط یافت كھ لوبرتون تصمیم گرفت آن را در ده جلد انتشار دھد؛ و چون نمي

 - بریاسون، داوید، و دوران -شخصًا ھزینة گزاف چاپ چنین كتابي را فراھم سازد، با سھ ناشر دیگر
پروانة «كتاب را بھ آبھ دو گوآ دو مالو سپردند، براي نشر كتاب از دولت  ناشران كار ویراستن. شریك شد

در دسامبر، ناشران، یا گوآ دو مالو، از ). ١٧۴۵(گرفتند، و یك آگھي آزمایشي انتشار دادند » شاھي نشر
اكتبر ھمان سال،  ١۶، گوآ دومالو از كار كناره گرفت؛ در ١٧۴٧در . آالمبر یاري جستند/دیدرو و د

لیور حقوق ماھانھ، بھ سر ویراستاري برگزیدند؛ و دیدرو كار تصنیف و  ١۴۴شران دیدرو را، با نا
  .آالمبر سپرد/ویراستن گفتارھاي ریاضي كتاب را بھ د
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وي، بھ جاي یك ستون، . یافت بھ موازات پیشرفت كار، نارضایتي دیدرو از متن چیمبرز افزایش مي
اختصاص داد و گفتار كشاورزي را، كھ در كار چیمبرز از  وشش ستون بھ گفتار كالبدشناسي پنجاه
سرانجام، دیدرو بھ ناشران پیشنھاد كرد كھ از . ستون بسط داد كرد، بھ چھارده  وشش سطر تجاوز نمي سي

شاید مالو نیز قبًال . (اي انتشار دھند المعارف كامًال تازه كتاب چیمبرز چشم پوشند و، بھ جاي آن، دایرة 
كھ ھنوز نویسندة بدعتگذار (ناشران این پیشنھاد را پذیرفتند و دیدرو ). ادي بھ ناشران داده بودچنین پیشنھ

آگسو، وزیر دادگستري اصیل آیین فرانسھ، اجازه گرفت كھ از /از د) نامھ درباب كورھا شناختھ نشده بود
  ).١٧۴٨آوریل (استفاده كند اي المعارف تازه ة  المعارف چیمبرز براي چاپ دایر دایرة » پروانة شاھي نشر«

توان فراھم ساخت؟ لو پرتون ھزینة آن را  ولي ھزینة تصنیف و چاپ این كتاب را چگونھ مي
حتي . كرد لیور تجاوز نمي ١‘۴٠٠‘٠٠٠لیور برآورد كرده بود؛ ولي در واقع این ھزینھ از  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠

ركان بسیار، بر دوش ناشران در این صورت، ھزینة تصنیف و چاپ كتاب، بدون در دست داشتن مشت
اي از مقاالت جلدھاي بعدي، را  دیدرو، قبل از آنكھ زنداني شود، مقاالت جلد اول، و پاره. كرد سنگیني مي

در ماه . المعارف سپرد وي، پس از آزادي از زندان، ھمة وقت خود را بھ تصنیف دایرة . فراھم ساختھ بود
دولت . (نسخھ انتشار دادند ٨٠٠٠خود دیدرو نوشتھ بود، در ، ناشران آگھي كتاب را، كھ ١٧۵٠نوامبر 

در آگھي گفتھ شده بود كھ گروھي از .) بھ یاد بود این واقعھ آگھي را تجدید چاپ كرد ١٩۵٠فرانسھ در 
  نویسندگان، دانشمندان، و كارشناسان برجستھ معلومات علمي وھنري موجود را بھ ترتیب الفبا در كتاب

   

  

  )آرشیو بتمان. (آالمبر/ د: شي التورحكاكي روي نقا
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آگھي . اند اند و، با ارجاعات بسیار، استفاده از آن را براي دانشوران و دانشپژوھان آسان ساختھ گرد آورده
مفھوم «كند؛  بر رابطة متقابل علوم و معارف داللت مي) المعارف دایرة (گفت كھ واژة آنسیكلوپدي  مي

گفت كھ گذشتھ از آنكھ  دیدرو مي. اي گرد آمده باشد ا دانشي كھ در دایرهلفظي آن عبارت بود از آموزش ی
آنكھ در دسترس ھمگان  دانش بسیار بسط یافتھ است، پخش آن نیز بسیار ضروري شده است؛ دانش، بي

ناشران در آگھي خود وعده داده بودند كھ كتاب را در ھشت جلد . گذاشتھ شود، ارزشي نخواھد داشت
 ٢٨٠المعارف را  ناشران بھاي ھر دورة دایرة . و جلد جاوي كلیشھ انتشار خواھند دادحاوي مطلب و د

جلد را در  لیور تعیین كرده بودند، كھ در نھ قسط قابل پرداخت بود؛ و وعده داده بودند كھ چاپ ھر ھشت
غاز شاھي از دریچة چشم ما، این آگھي یكي از نخستین متنھایي است كھ آ. عرض دوسال بھ پایان رسانند

  .اي براي رستگاري بشر را اعالم كرده بود علم و پدیدآمدن دین تازه

پس از . المعارف بگرمي استقبال كردند مردم فرانسھ، و بیش از ھمھ توانگران طبقة متوسط، از دایرة 
 .اند المعارف یاري كرده لیور بھ ھزینة دایرة  ۵٠٠‘٠٠٠مرگ مادام ژوفرن، فاش گردید كھ او و ھمسرش 

، ادبیات اروپا )١٧۵۵(المعارف در فرانسھ، و فرھنگ زبان انگلیسي جانسن در انگلستان  با نشر دایرة 
وار بھ آنھا، آزاد ساخت و در دسترس مردمي قرار گرفت  خویشتن را از سلطة اشراف، و وابستگي برده

  . ا در دسترس مردم نھادالمعارف، بیش از ھر اثري، دانش ر دایرة . خواست چشم و صداي آنھا باشد كھ مي

صفحة بزرگ، كھ ھر صفحھ بھ دو ستون تقسیم شده  ٩١۴، با ١٧۵١ژوئن  ٢٨المعارف در  جلد اول دایرة 
ھایي بود كھ در  سرلوحة كتاب، كھ كلیشة آن را شارل كوشن ساختھ بود، نمونة سرلوحھ. بود، انتشار یافت

ساید و دانش را بھ  در طلب دانش بھ ھرجا دست ميداد كھ  بشریت را نشان مي: شدند قرن ھجدھم تھیھ مي
المعارف،  ة  دایر: گیرایي بھ كتاب داده بودند ناشران عنوان. صورت زن زیباي تورپوشي مجسم ساختھ بود

ھا، كھ بھ وسیلة جامعة ادیبان تدوین، و بھ دست آقاي دیدرو تنظیم  یا فرھنگ مستدل علوم، ھنرھا، و حرفھ
با … بخش مربوط بھ ریاضیات آن را آقاي دآالمبر تألیف كرده است؛ … است؛ شده و انتشار یافتھ 

جناب آقاي كنت دآرژانسون، وزیر كشور «كتاب را ناشران، خردمندانھ، بھ . تصویب و پروانة شاھي نشر
ناشران گفتارھاي تاریخي : المعارفي بھ مفھوم امروزي آن نبود این كتاب دایرة . اھدا كرده بودند» و جنگ

یا زندگینامة مشاھیر را از آن كنار گذاشتھ بودند؛ زندگینامة برخي از مشاھیر در زیر عنوان زادگاه آنان بھ 
ھاي مترادف،  از طرف دیگر، بخشي از آن شامل تعریف اصطالحات، مفاھیم واژه. اختصار چاپ شده بود

  .و دستور زبان بود

چرا كھ او  - آالمبر سپرده بودند/رش آن را بھ داست، كھ نگا» گفتار مقدماتي«جالبترین بخش جلد اول 
با اینھمھ، وي در پاریس با فقر و تنگدستي . دانشمند برجستة روزگار خود، و استاد نثر شناختھ شده بود

  ھنگامي كھ ولتر از شكوه و زیبایي لھ دلیس سخن. زیست مي
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  وین موزة آلبرتینا،. »المعارف دایرة«سرلوحة : شارل نیكوال كوشن دوم

نویسي كھ در ملكي بسیار بزرگ جا دارد،  تو از رختخوابي برایم نامھ مي«: داد آالمبر پاسخ مي/گفت، د مي
آالمبر، با آنكھ الادري بود، از انتقاد آشكار كلیسا خودداري /د» .دھم اي تنگ پاسخ مي و من از حفره

" FACE="Traditional Arabicدایر ، براي آنكھ كلیسا را از مخالفت با »گفتار مقدماتي«در . كرد مي
  :المعارف باز دارد، چنین نوشتھ بود ة 

گذشتھ و آیندة ما، و نیز . طبیعت آدمي، ھرگاه بھ دیدة خرد بدان بنگریم، رازي است مكتوم و درك نكردني
ھستي آن خدایي كھ ما را جان بخشیده، و نوع عبادتي كھ وي برما تكلیف كرده است، ھمچنان مرموز و 

ھاي گوناگون ما را  اي نیازمندیم كھ در زمینھ از این روي، بھ دین منزل و وحي شده. اند ك نكردني ماندهدر
  . آموزش دھد

اي است  اي چون گذرنامھ این سخنان باسمھ«: آالمبر، براي این كرنش، از ولتر پوزش خواست و گفت/د
ایم  ھاي واقعي ما را از آنچھ گفتھ با گذشت زمان، مردم اندیشھ… . خواھیم اعالم داریم براي حقایقي كھ مي
  » .باز خواھند شناخت

س بیكن، دانش را از روي پیوند آن با قواي ذھن بھ ، بھ پیروي از فرانسی»گفتار مقدماتي«آالمبر در /د
، االھیات را در زیر »فلسفھ«، علرم را در زیر »حافظھ«تاریخ را در زیر . ھایي تقسیم كرده بود شاخھ

بندي برخود  آالمبر از این تقسیم/دیدرو و د. جا داده بود» تخیل«، و ھنر و ادبیات را در زیر »خرد«
گنجانده شده بود، تنظیم كردند كھ در آن » گفتار مقدماتي«دانش، كھ در پایان بالیدند، و جدولي از  مي

پس از بیكن، الك بیش از ھركسي در دایر . روزگار بسیار مورد توجھ و ستایش قرار گرفت
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FACE="Traditional Arabic " گفتھ بود كھ ما » گفتار مقدماتي«در . المعارف تأخیر بخشیده بود ة
  نویسندگان امید داشتند كھ در ھشت جلد دایر. ا مدیون احساساتمان ھستیمھمة تصورات خود ر

FACE="Traditional Arabic " دیني : المعارف یك دستگاه كامل فلسفي را براین اصل بنیان نھند ة
طبیعي كھ در آن خدا تنھا سبب ازلي است؛ یك روانشناسي طبیعي كھ در آن ذھن محصول و پدیدة جسم 

این برنامھ، با . ي طبیعي كھ در آن نیكي وظیفة متقابل انسانھاست، نھ وظیفة انسان بھ خدااست؛ و اخالق
  .گنجانده شد» گفتار مقدماتي«احتیاط بسیار، در 

ستاید،  قدما را مي. پردازد آالمبر، پس از برشمردن این اصول اولیھ، بھ بررسي تاریخ علم و فلسفھ مي/د
  :كند تجلیل مي قرون وسطي را تقبیح، و رنسانس را

دانشي را كھ در سراسر اروپا چنین ثمرات . كند كھ دین خود را بھ ایتالیا بازشناسیم انصاف حكم مي
ایم؛ از ھمھ باالتر، ھنرھاي زیبا و ذوق و ظرافتي را كھ این ھمھ  گرانبھایي بار آورده است از ایتالیا گرفتھ

  . ایم یا اخذ كردهھاي بیمانند پدید آورده است از ایتال آثار و نمونھ

  :ستاید سپس قھرمانان اندیشة نوین را مي

فرانسیس بیكن فناناپذیر را، كھ از آثارش بھ شایستگي تجلیل شده است، و آثار او بیش از تجلیل شایستة 
  ھاي چون اندیشھ. باید در زمرة بزرگترین مردان جاي داد. اند مطالعھ

وي را، كھ بھ یاري آن دشوارترین مطالب را بھ زباني وسیع و خردمندانة این مرد بزرگ و كمال سبك 
    . آورترین فیلسوف بدانیم ساده و كوتاه بیان كرده است، بھ یاد آوریم، ناچاریم وي را بزرگترین و زبان

كوشد تا نشان دھد كھ آزار دیني ھوش و نبوغ دكارت را، كھ آنھمھ ثمرات گرانبھا در  آالمبر، سپس، مي/د
  :بست كشانده است آورده بودند، در فلسفھ بھ بن ریاضیات بھ بار

یا، بھ زبان ساده،  - رھایي از فلسفة مدرسي و تقلید و تبعیت  كم، یاراي آن داشت كھ راه دكارت، دست
را بھ ھوشمندان ارائھ دھد؛ و با این سركشي، كھ ما اكنون از ثمرات آن برخورداریم، او  -تعصب و توحش

ما باید وي را پیشواي گروه . خدمات ھمة جانشینان نامدار او دشوارتر بود خدمتي بھ فلسفھ كرد كھ از
اي بدانیم كھ جرئت ورزید شورشي را علیھ قدرتي مستبد و خودسر رھبري كند؛ و، با عزم  سوگند خورده

ترین حكومتي بود كھ در زمان  افكند كھ دادگرترین و نیكخواه الھامبخش خویش، شالودة حكومتي را پي
ھا بھ تبیین آنھا پردازد، در ھمة آنھا  یافت كھ با اندیشیدن در ھمة پدیده اگر مجال مي. او وجود داشتحیات 

كرد؛ سالحھایي كھ ما باید در نبرد با او بھ كار بریم كمتر از سالحھاي او نیستند،  دست كم با شك آغاز مي
  .زیرا باید از سالحھاي او برضد او استفاده كنیم

گفتگو از نیوتن، الك، و الیبنیتز، با بیاني از سر ایمان نتیجھ گرفت كھ ثمرات گرانبھاي  آالمبر، پس از/د
بھ انگیزة ھمین » .قرن ما مقدر است كھ ھمة قوانین را دگرگون سازد«. دانش روبھ افزایش و گسترشند

فون و مونتسكیو بو. را یكي از شیواترین آثار منثور فرانسھ ساختھ است» گفتار مقدماتي«آالمبر /امید، د
ترین، منطقیترین،  یكي از حكیمانھ«: مقدمة كتاب را پسندیدند و بسیار ستودند؛ رنال از آن چنین یاد كرد

  » .اند ھایي است كھ تاكنون بھ زبان ما نوشتھ شده روشنترین، دقیقترین، موجزترین، و شیواترین نوشتھ

ف، در جلد اول كتاب، از حملة علني بھ دین المعار ة " FACE="Traditional Arabicنویسندگان دایر 
مقاالت این جلد دربارة تعالیم مسیحیت و آیینھاي آن تقریبًا با معتقدات اصیل آیین . اند خودداري كرده

اند، اما  مسیحي سازگار بودند؛ برخي از نویسندگان كتاب، جستھ و گریختھ، بھ دشواریھاي كار اشاره كرده
گاه، گریزھایي بھ كفر و بدعتگذاري  گاه. انھ بھ دستگاه كلیسا بھ پایان بردندسخن خود را با كرنشي موقر

اند، اما حمالت خود را در مقاالت ظاھرًا بیزیاني، مانند  زده، و حمالتي تصادفي بھ خرافات و تعصب كرده
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را بھ دلیل و  نام دارد، سخن» برة سكوتیا«اي، كھ  اند؛ براي نمونھ، در مقالھ برة سكوتیا و عقاب، گنجانده
، پس از بحث از »عقاب«نھند؛ و در مقالة  را در وضعي ناپایدار مي  كشد و اعتقاد بھ معجزه برھان مي

نیكبخت مردمي كھ دینشان آنان را بھ پیروي از «: گیرند اي آشكار نتیجھ مي دلي مردم، با طنز و طعنھ ساده
یك چنین دیني دین ماست كھ در آن . دارد يمعتقدات درست، پاك، و بلند، و بھ كارھاي پسندیده وا م

اعتقاد بھ موھومات و » .فیلسوف، براي آنكھ بھ پاي محراب رسد، باید تنھا از خرد خویش پیروي كند
  .شود شود و یك اومانیسم خردگرایانھ نمودار مي ھا، در خالل مقاالت كتاب، اندك اندك متزلزل مي افسانھ

گیوم فرانسوا برتیھ، سردبیر دانشمند ژورنال . تاب بگرمي استقبال كردندبا اینھمھ، یسوعیان از جلد اول ك
بھ فیلسوفان بدعتگذار داده شده بود، بھ نویسندگان » گفتار مقدماتي«دوتروو، براي اھمیت بسیاري كھ در 

یر برداریھاي نویسندگان دا اي از اشتباھات و نسخھ وي، پس از اشاره بھ پاره. كتاب مؤدبانھ اعتراض كرد
FACE="Traditional Arabic " المعارف، درخواست نمود كھ جلدھاي آیندة كتاب را با دقت بیشتري  ة

خواند » اثري متین و برجستھ«المعارف را  ة " FACE="Traditional Arabicبازرسي كنند؛ ولي دایر 
؛ و »تھ و ابدي استاثري برجس«: و گفت كھ نویسندگان كتاب، پس از پایان كار، حق خواھند داشت بگویند

المعارف را در  ة " FACE="Traditional Arabicوعده داد كھ بخشھاي برجستھ و شایان ستایش دایر 
  . آینده نقل خواھد كرد

ژان فرانسوا بو آیھ، اسقف پیشین . اما ھمة كشیشان فرانسھ، چون برتیھ، بزرگوار و با گذشت نبودند
لویي وي را بھ . اند سندگان كتاب مسئوالن سانسور را فریب دادهمیرپوا، بھ شاه شكایت كرد و گفت كھ نوی

مالزرب وعده داد كھ . نزد مالزرب فرستاد، كھ تازه بھ سرپرستي ادارة سانسور نشریات رسیده بود
جلدھاي آینده را با دقت بیشتري بازرسي كند؛ ولي وي، در سراسر مدتي كھ در مقامات گوناگون بھ خدمت 

از بخت بلند شورشگران، . حمایت كرد» فیلسوفان«با ھمة نفوذ و قدرت خویش از دولت سرگرم بود، 
مالزرب، كھ با خواندن آثار بل بھ شكاكیت گرویده و كتابي بھ نام آزادي نشریات نوشتھ بود، در فاصلة 

، یعني در حساسترین سالھاي عمر ولتر، دیدرو، الوسیوس، و روسو، سرپرست ١٧۶٣تا  ١٧۵٠سالھاي 
تواند از راه نشریات با  در روزگاري كھ ھر كسي مي«: مالزرب نوشتھ بود. سانسور نشریات بود ادارة

در میان مردم  - یعني نویسندگان - توانند، مردم را بیاموزند و برانگیزند مردم سخن گوید، آنان كھ مي
  » .دپراكنده، ھمان مقامي را دارند كھ گویندگان یونان و روم در میان مردم مجتمع داشتن

برایشان مقدور نبود، بھ آزادي » پروانة شاھي نشر«با چاپ كتابھایي كھ صدور » موافقت ضمني«او، با 
با موافقت آشكار … خواند كھ  كسي كھ تنھا كتابھایي را مي«: اندیشھ بسیار یاري كرد؛ زیرا عقیده داشت

   ».نزدیك بھ یك قرن از روزگار خود عقبتر است… اند دولت بھ چاپ رسیده

ژان مارتن . انگیزترین رویدادھا در تاریخ جنبش روشنگري بھ این ایام فرخنده خاتمھ بخشید یكي از شگفت
رسالة ظاھرًا بیگزندي بھ  ١٧۵١نوامبر  ١٨اي از سوربون بگیرد، در  خواست دانشنامھ دو پراد، كھ مي

اش دمیده است؟ ھنگامي كھ  ھرهآن كیست كھ خداوند نفس حیات بر چ -عالمان االھي این دانشگاه تسلیم كرد
زدند، یا بھ خواب فرو رفتھ بودند، آبة جوان بھ زبان التیني بسیار شیوایي ناسازگاریھاي  ممتحنان چرت مي

تاریخي كتاب مقدس را برشمرد، معجزات مسیح را بھ مرتبة معجزات آسكلیپیوس تنزل داد، و االھیات 
. سوربون رسالھ را تصویب كرد و بھ نویسندة آن دانشنامھ داد. آزاد و طبیعي را بھ جاي مكاشفة دیني نھاد

  گردانیدند، سوربون را بھ باد دشنام گرفتند و شایع ساختند اما ژانسنیستھا، كھ اكنون پارلمان پاریس را مي

سوربون دانشنامھ را پس گرفت و فرمان بازداشت آبھ را . كھ دیدرو در تصنیف رسالھ دست داشتھ است
وپراد بھ پروس گریخت؛ در آنجا مھمان ولتر شد؛ و سرانجام، بھ جاي المتري، سمت د. صادر كرد

  .كتابخوان فردریك كبیر یافت

ة   را براي جلد دوم دایر» یقین«آتش خشم اصیل آیینان وقتي تیزتر شد كھ دریافتند ھمان پراد مقالة 
ھاي دیدرو بھ چشم  لھ نیز اندیشھدر این مقا. نوشتھ است) انتشار یافت ١٧۵٢كھ در ژانویة (المعارف  
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المعارف  برتیھ، ھمچنانكھ ھنوز دایر ة . المعارف باال گرفت فریاد اعتراض علیھ دستگاه دایر ة . خوردند مي
اي آمده بود كھ  ستود، نویسندگان آن را، بھ خاطر اینكھ در مقالھ را براي خدمات بسیارش بھ دانش مردم مي

توانند بشناسندش، نھ بھ  چیزي كھ آنان نھ مي«نھند، یعني  ازة دین حرمت ميبیشتر مردم بھ ادبیات بھ اند
نویسندگان دایر «: نگار یسوعي نوشتھ بود روزنامھ. بھ باد سرزنش گرفت» كار برند، و نھ دوستش بدارند،

ا المعارف، براي آنكھ در آینده چنین مطالبي در كتاب نگنجانند، شایستھ است با دقت بسیار آنھا ر ة 
اي  المعارف را سالح مكارانھ ژانویھ، كریستوف دو بومون، اسقف اعظم پاریس، دایر ة  ٣١در » .بخوانند

در فرماني نشر و فروش كتاب » شوراي دولتي«فوریة ھمان سال،  ٧براي پیكار با مسیحیت خواند؛ و در 
  :ن نوشتاش چنی آرژانسون در یادداشتھاي روزانھ/در ھمان روز، ماركي د. را منع كرد

این فرمان، با . كرد فرماني صادر كرد كھ كسي صدور آن را پیشبیني نمي» شوراي دولتي«بامداد امروز 
» المعارفي فرھنگ دایر ة «توجھ بھ اتھامات وحشتناكي چون قیام علیھ خدا و شاه، و ترویج تباھي اخالق، 

این فرھنگ بزودي كشتھ شود كھ نویسندگان  با توجھ بھ این فرمان، گفتھ مي… . را توقیف كرده است
  . خواھند شد

دیدرو را بازداشت نكردند، اما دولت ھمة مطالبي را كھ وي براي دایر ة . اما وضع بھ این بدي ھم نبود
ولتر از پوتسدام بھ دیدرو نوشت كھ بھ پروس رود و كار تدوین . المعارف فراھم ساختھ بود توقیف كرد 

كار  توانست بھ دیدرو، بدون مطالب از دست رفتھ، نمي. ادامھ دھدالمعارف را، در پناه فردریك،  دایر ة 
. ادامھ دھد؛ و لو برتون امیدوار بود كھ دولت، پس از فرونشستن طوفان، فرمان را تعدیل خواھد كرد

آرژانسون، و مادام دو پومپادور از درخواستي كھ لو برتون بھ شوراي دولتي نوشتھ /مالزرب، ماركي د
، كار نشر جلدھاي بعدي »موافقت ضمني«، با ١٧۵٢ردند، و شورا سرانجام در بھار بود پشتیباني ك

آالمبر خواست كھ كار را از سرگیرند، /مادام دو پومپادور از دیدرو و د. المعارف را ھموار ساخت دایره
كردن  مالزرب، براي آرام» خورد خودداري كنند ولي از درج مطالبي كھ بھ دین و دولت بر مي«

نیان، دستور داد سھ تن از عالمان االھي، كھ بوایھ، اسقف پیشین، آنان را برگزیده بود، جلدھاي آیندة روحا
  .المعارف را، قبل ازچاپ، سانسور كنند ة " FACE="Traditional Arabic  دایر

المعارف پس از سانسور دقیق، ھریك بھ  ة " FACE="Traditional Arabicجلدھاي سوم تا ششم دایر 
سختگیري دولت مردم را بھ خواندن دایر . ١٧۵۶-١٧۵٣سال انتشار یافتند  لة یكفاص

FACE="Traditional Arabic " المعارف راغبتر كرده، و  ة  

، و پس ٣١٠٠شمار مشتركان كتاب، پس از نشر جلد سوم، بھ . ھاي آزاد ساختھ بود را نماد و نشانة اندیشھ
  .رسید ۴٢٠٠از نشر جلد چھارم، بھ 

وي از ترس گرفتاري، از آن پس، تنھا مسئولیت . آالمبر را ھراسان ساخت/اي د پیشامد تا اندازهاین 
المعارف اعتراض  ولي دیدرو ھمچنان بھ سانسور دایر ة . تصنیف مقاالت ریاضي كتاب را بھ عھده گرفت

وپراد، در برلین گفتاري زیر عنوان بقیة دفاعیة آبھ دو پراد، با نام د ١٧۵٢اكتبر  ١٢وي در . كرد مي
  :انتشار داد و در آن، با اشاره بھ بدگویي تازة اسقفان از رسالة سوربون، با خشم بسیار نوشت

توان  تر از رجزخوانیھاي نابخردانة گروھي از عالمان االھي نمي بخشتر و ناشایست براي دین، چیزي زیان
د بھ آغوش مسیحیت راه یابند، مگر آنكھ توانن گوید كھ مردم نمي انسان، با شنیدن این سخنان، مي. یافت

ھمچون گلة گوسفندي باشند كھ بھ آغلي درآیند؛ و آدمي، براي اینكھ دین ما را بپذیرد، و برسرآن پاي 
براي قبوالندن این اصول، باید انسان را بھ مرتبة ددان فروكشید . فشارد، باید چشم بر روي عقل سلیم ببندد

  . گرفت و راستي را با ناراستي برابر

المعارف ھمچنان بھ مسیحیت تاختھ، ولي حمالت خود را در لفاف معتقدات  دیدرو در جلد سوم دایر ة 
، بار دیگر، ناسازگاریھاي »جدول زمانشناسي كتاب مقدس«در مقالة . مسیحیت اصیل آیین پیچیده بود
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در مقالة دیگري كھ . تتاریخي عھد عتیق را برشمرده، و در درستي روایات كتاب مقدس تردید كرده اس
شناسي تأكید ورزیده، ولي آنان را براي پیروي و  دربارة كلدانیان نوشتھ، بھ دستاوردھاي آنان در ستاره

در بندكشیدن خرد، چون كلدانیان، در حكم تحقیر خرد «. فرمانبرداري از كاھنان نكوھش كرده است
از مشكالت تصور » خائوس«در مقالة . دیشدانسان براي آن زاده شده است كھ آزاد و مستقل بین. »است

. برشمرده است -با تظاھر بھ رد آنھا -داستان آفرینش كتاب مقدس سخن گفتھ، و دالیل ابدیت ماده را
در (بندي اي دربارة بازرگاني، مسابقات، تركیب ندهآمیز، مطالب آموز ھاي جدل دیدرو، ھمراه این مقالھ

خود توضیح داد كھ نھ . المعارف گنجانده است در دایره) كھ بھ معناي بازیگران بود(» كمدینھا«، و )نقاشي
ھاي مربوط بھ  نقاش است و نھ در شناخت آثار نقاشي خبرگي دارد، تنھا از روي ناچاري بھ نوشتن مقالھ

بندي تصویر  ھایي دربارة تركیب كھ قراربود مقالھ» آماتور الفزن«است، زیرا یك  نقاشي مبادرت ورزیده
ھایي ھستند كھ در سالھاي  ھاي دیدرو متضمن اندیشھ مقالھ. ارزشي فراھم ساختھ است بنویسد، مطالب بي

ن ادامھ داده پیكار ولتر را در راه حقوق مدني بازیگرا» كمدینھا«مقالة . آینده سالونھاي او را جان بخشیدند
  .است

  . آنھ لیترر الي فررون آن را مایھ بخشیدند/از جلد سوم بسیار ستایش شد؛ انتقادھاي یسوعیان و نشریة ل

دوكلو از جلد چھارم، ولتر و تورگو از جلد پنجم، و نكر و كنھ از جلد ششم با نویسندگان . افزونتر ساختند
المعارف، ولتر در آلمان سرگرم نوشتن اثري  دایر ة  در چھارسال اول تدوین. كتاب ھمكاري آغاز كردند

، مقاالتي بھ نام )١٧۵۵(پس از آنكھ در ژنو اقامت گزید . تازه بود، یا با مسائل دیگري درگیري داشت
براي كتاب نوشت كھ ھمگي ظریف، شیوا، و سرشار از ھوشمندي » ھوش«و » شیوایي«، »ظرافت«

نوشت، كھ گروھي از دانشوران آن را » المعارف دایر ة «اي بھ نام  ھدیدرو خود براي جلد ششم مقال. بودند
دیدرو در . ھاي كتاب است اي یكي از بلندترین مقالھ كلمھ ٣۴‘٠٠٠این مقالة . اند بھترین مطلب كتاب شمرده

این مقالھ از دشواریھایي كھ كار تدوین كتاب با آن دست برگریبان بود، از نیروھایي كھ در صدد متوقف 
كرد، و از  اختن كار بودند از وجوه اندكي كھ براي پرداخت دستمزد نویسندگان و نقاشان كفایت نميس

توانستند با وي ھمكاري كنند سخن  شدند و تا مدتي نمي ضعفھاي بشري نویسندگان كھ گرفتار بیماري مي
آمده بودند،  بیم پیش وي بسیاري از نواقص پنج جلد نخست را، كھ بھ واسطة شتابزدگي و ترس و . گوید مي
اي امید و اعتماد بھ  دھد كھ در آینده این ضعفھا تكرار نشود؛ و مقالة خود را با پاره پذیرد؛ وعده مي مي

  :برد پایان مي

المعارف عبارت است از گردآوري دانشي كھ برروي زمین پراكنده است، رساندن آن بھ  ھدف دایر ة 
این نیت، كھ كارھایي كھ در قرن گذشتھ شده است براي آیندگان خالي  معاصران، و انتقال آن بھ آیندگان؛ با

آنكھ بھ نوع  از فایده نیست، و آیندگان ما، كھ آگاھتر از ما خواھند بود، دلشادتر و فاضلتر شوند، و ما، بي
  .بشر خدمتي كرده باشیم، رخت از جھان بر نبندیم

شمرد و اطمینان داشت كھ آیندگان، براي این ارمغان،  المعارف را ارمغاني براي آیندگان مي دیدرو دایرة 
را از پیشرفت باز داشتھ [ ي صنعتي] انقالب دھشتناكي، كھ علوم و ھنرھا «وي بھ . وي را خواھند ستود

اندیشید و امیدوار بود كھ نسلي كھ در آن ھنگام در  ، مي»و بخشي از جھان را در تاریكي فرو برده است
مردان دور اندیشي قدرداني كند، كھ با پیشبیني چنین روزي، گنجینة دانش را براي جھان خواھد زیست از 
براي › جھان دیگر‹آیندگان در نزد فیلسوف ھمان مقامي را دارند كھ «: گفت مي. اند آیندگان بھ ارمغان نھاده

  » .دینداران دارد

از چاپ خارج شد،  ١٧۵٧المعارف، كھ در پاییز  ة " FACE="Traditional Arabicجلد ھفتم دایر 
آزادي «ھایي دربارة  كنھ و تورگو براي این جلد كتاب مقالھ. بحراني شدیدتر از بحرانھاي قبلي ھمراه آورد

لویي دو ژوكور، كھ از پر كارترین نویسندگان كتاب بود، در مقالة نھصد . فیزیوكراتھا نوشتھ بودند» عمل
ریخ، عیبھاي وطن خود را برشمرده، و از نابرابري فاحش و ، بھ جاي تا»فرانسھ«اي استھزا آمیزش،  واژه

pymansetareh@yahoo.com



خطرناك مردم، فقر و بینوایي دھقانان، فزوني جمعیت پاریس، و كاھش روزافزون جمعیت شھرستانھا 
  آزادي «، نوشتھ بود كھ »دولت«ھایش، با عنوان  وي در یكي دیگر از مقالھ. سخن گفتھ بود

مقالة «اما . اي دربارة زنا نوشتھ بود جلد كتاب مقالة فاضالنھ ولتر نیز براي این«. بندد رخت بر مي
دربارة ژنو بود، كھ پیش از این در  -»برانگیخت«اي كھ بیشترین حساسیت را  كم مقالھ دست - »حساس

آالمبر وعدة خود را، كھ مقاالتش را بھ موضوعات ریاضي محدود كند، /د. ایم بخش سویس با آن آشنا شده
اي، كھ در آن روحانیون كالوني را منكر الوھیت مسیح شناسانده بود، پاریس و  ا نوشتن مقالھاز یاد برد و ب

  .ژنو را با خود بھ دشمني وا داشت

آالمبر را خواند، آن را دور از حزم و دور اندیشي یافت و گزارش داد كھ غوغایي /گریم، ھمینكھ گفتار د
كرد، این جلد دایر  در ورساي در حضور شاه ایراد مياي كھ  كشیشي یسوعي، در موعظھ. بھ پا كرده است

ام كھ  گویند كھ من روحانیان ژنو را چنان ستوده مي«: آالمبر بھ ولتر نوشت/د. المعارف را محكوم كرد ة 
، بھ جان شاه سوءقصد شد؛ از پي آن، ١٧۵٧ژانویة  ۵در » .آمیز بوده است براي كلیساي كاتولیك توھین

ذشتھ را احیا كرد؛ این قانون براي نویسندگان، ناشران و فروشندگان كتابھایي كھ بھ شاه یكي از قوانین گ
چند تن از نویسندگان را . دین حملھ كنند، یا كشور را بھ آشوب كشند، كیفر مرگ پیشبیني كرده بود

وي . آالمبر حساس سخت ھراسان گشت/بازداشت كردند ولي، با اینكھ ھیچ یك از آنان را اعدام نكردند، د
المعارف قطع  ة " FACE="Traditional Arabicچندان دستپاچھ و پریشان شد كھ ارتباطش را با دایر 

ضد «مشاعر او چندي چنان مختل گشت كھ مادام دو پومپادور را بھ حمایت از ). ١٧۵٨اول ژانویة (كرد 
ولتر بدو . داشت كندمتھم ساخت و از مالزرب درخواست كرد كھ رھبر آنان، فررون، را باز» فیلسوفان

از وضع ما و خشم و كینة زمامداران «): ژانویھ ٢٠(آالمبر پاسخ داد /د. گیري نكند نوشت كھ از كاركناره
ولي اگر ادامھ دھد، خویشتن را تا ده . كنم كھ دیدرو بدون من بھ كار ادامھ دھد گمان نمي… . آگاھي ندارید

: ھشت روز بعد، وحشت او شدت یافت و نوشت» .سال گرفتار دادرسي، رنج، و محنت خواھد ساخت
امروز بھ فرمان صریح دولت چنین چیزھایي چاپ كنند، براي آن خواھد بود كھ [ دشمنان] ھرگاه آنان «

ولتر تسلیم نظر » .گرد جلد ھفتم گرد آورند و ما را براي جلد ھشتم بھ درون آتش افكنند تودة ھیزم بھ
كار  المعارف كناركشد، و نوشت كھ اگر این د كھ خود را از كار دایر ة آالمبر شد و بھ دیدرو توصیھ كر/د

اي در دست  رود، ارزش آن از میان خواھد رفت، زیرا وسیلھ ادامھ یابد، چون زیر سانسور دولت مي
تورگو، مارمونتل، دوكلو، و مورلو از . دستگاه كلیسا خواھد شد تا با آن براندیشة فرانسویان مھار زند

خود دیدرو نیز چندي جرئت و شھامت خود را از دست . المعارف دست كشیدند قالھ براي دایرة نوشتن م
خواھم مدتي  مي. روزي نیست كھ آرزوي بازگشت بھ والیتم، شامپاني، را بھ دل راه ندھم«: داد، و نوشت

فوریة (لتر نوشت و بھ. ولي او كسي نبود كھ بآساني از میدان بگریزد» .سر برم را در آرامش و گمنامي بھ
آزارند  فرومایگاني كھ ما را مي. دادن بھ شكست است شانھ خالي كردن از زیركاردرحكم تن«): ١٧۵٨

  گیري دانید كھ از كناره نمي. آرزویي جز این ندارند

كار خویش  برند تا او بھ كار مي آالمبر چھ خرسندیي كھ بھ آنان دست داد؛ و ھرگونھ ترفندي را بھ/د
  »!بازنگردد

بھ شاه، از او درخواست كردند » بخششي سخاوتمندانھ«، اسقفان فرانسھ در انجمن خود، با دادن ١٧۵٨در 
المعارف را در فرانسھ امكانپذیر ساختھ است، جلوگیري  ، كھ نشر دایر ة »موافقت ضمني«تا از صدور 

المعارف، آغاز  ربارة دایر ة گفتار، بھ نام داوریھاي بحق د نشر یك رشتھ آبراآم دوشومھ بھ  ١٧۵٨در . كند
، موجب اعتراضات بیشتري شد، و ١٧۵٨ژوئیة  ٢٧نشر اثر بنیادي الوسیوس، دربارة ذھن، در . كرد

 FACE="Traditionalجا آوازه در افتاد كھ دیدرو دوستي نزدیكي با الوسیوس دارد، دایر  چون ھمھ
Arabic " قاالتي دربارة موسیقي براي دایر روسو، كھ م. المعارف نیز گرفتار این طوفان شد ة

FACE="Traditional Arabic " گیري از كار، مشكالت دیدرو را  نوشت، با كناره المعارف مي ة
گیري خود را  آالمبر دربارة نمایشھا، كناره/، با نوشتن نامھ بھ آقاي د١٧۵٨اكتبر  ٢٢فزونتر ساخت؛ و در 

براي ھمیشھ از » المعارف اصحاب دایر ة «نمود كھ اردوي  چنین مي. علني ساخت» فیلسوفان«از جرگة 
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، نمایندة شاه، اومر دوفلوري، بھ پارلمان پاریس ھشدار داد كھ ١٧۵٩ژانویة  ٢٢در . ه استھم پاشید
اي تھیھ، و انجمني  گرایي، تخریب دین، تزریق روح آزادگي، و ترویج تباھي اخالق نقشھ براي نشر ماده«

معارف را ال ، دایر ة  ، با صدرو فرماني١٧۵٩ارس  ٨سرانجام در » شوراي دولتي» «.برپاگشتھ است
در فرمان دولت . غیرقانوني شناخت و نشر جلدھاي تازة آن، و فروش مجلدات موجود، را ممنوع ساخت

ھا ھرگز چندان نیست كھ زیانھاي ناشي از  سود چنین كتابي، براي پیشرفت علوم و حرفھ«: گفتھ شده بود
  » .، جبران كند آن را، براي دین و اخالق

. كرد المعارف را نیز تھدید مي ، سرمایة ناشران دایر ة »فیلسوفان«خصي این فرمان، گذشتھ از امنیت ش
المعارف را قبًال بھ ناشران پرداختھ بودند؛ ناشران چگونھ  مشتركان بسیاري بھاي جلدھاي آیندة دایر ة 

اول تا  توانستند این پولھا را بھ صاحبان آنھا برگردانند؟ بیشتر این پولھا را ناشران ھزینة چاپ جلدھاي مي
دیدرو ناشران را . ھفتم و تھیة جلد ھشتم ساختھ بودند كھ، ھنگام صدور فرمان دولت، براي پخش آماده بود

گفت كھ شاید دولت این فرمان را نیز بھ موقع خود تعدیل كند؛  كرد و مي بھ پایداري و ادامة كار تشویق مي
بھ درخواست ناشران، دیدرو . كشور چاپ كرد توان در خارج از و ھرگاه تعدیل نكند، جلدھاي آینده را مي
در این ھنگام، مالزرب و دیگران براي فرونشاندن خشم دولت . در خانھ ماند و بھ تھیة جلد نھم پرداخت

  .كار شدند دست بھ

اي بھ نام تذكري بھ آبراآم شومھ مخفیانھ در پاریس انتشار یافت،  جزوه -١٧۵٩تابستان  - در این گیرودار
نام و نشان آن، گذشتھ از دولت، پارلمان، یسوعیان، و ژانسنیستھا، خود مسیح و مادر او را  بي كھ نویسندة

نگارش این جزوه را مردم بھ اتفاق آرا بھ من نسبت «دیدرو گفت كھ . بسختي بھ باد دشنام گرفتھ بود
  بھ نزد مالزرب، فرمانده پلیس، و» .دھند مي

دوستان . رین ارتباطي با این ظھور ناگھاني الحاد بازاري نداردرئیس پارلمان رفت و سوگند خورد كھ كمت
گوید، بھ او سفارش كردند كھ از پاریس خارج شود؛ ولي او گفت كھ  دانستند او راست مي دیدرو، با آنكھ مي

مالزرب بدو اطالع داد كھ پلیس . خروج از پایتخت اعتراف یھ گناه خواھد بود، و ھمچنان در پاریس ماند
ھایش را  درنگ نامھ ھایش را مصادره كند، و سفارش كرد كھ بي است خانة او را بجوید و نامھ در صدد

آنھا را نزد من «: مالزرب گفت» آنھا را دركجا پنھان سازم؟«: شورشگر وحشتزده پرسید. پنھان سازد
یافت و  در این ھنگام، پلیس ناشران جزوة ھتاك را» .فرستید؛ كسي آنھا را در نزد من نخواھد جست

. ھیچ دستوري براي ضبط كاغذھاي او صادر نشد. اي با ناشران آن نداشتھ است دانست كھ دیدرو رابطھ
دیدرو از ھراس رھایي یافت، ولي فشارھاي روحي و نگراني گذشتھ وي را گرفتار بیماري عصبي 

دیدرو از این . رداولباك، دوست توانگر دیدرو، وي را براي گردش و آسایش بھ اطراف پاریس ب/د. ساخت
» .كردم رفتم با خود حمل مي گامھاي لغزان و روح رنجورم را ھرجا مي«: گردش چنین یاد كرده است

 ٢۵‘٠٠٠المعارف قراردادي بھ مبلغ  دیدرو، پس از بازگشت بھ پاریس، براي تصنیف نھ جلد دیگر دایر ة 
دیدرو وي را براي . را از سرگیرد آالمبر حاضر شدكار تصنیف مقاالت ریاضي/د. لیور با ناشران بست

ولتر نیز بار دیگر بھ . گریز از میدان، در ھنگام یورش دشمن، سرزنش كرد؛ ولي ھمكاري وي را پذیرفت
المعارف  دیدرو امیدوار بود كھ تصنیف ھفدھمین و آخرین جلد دایر ة . المعارف پیوست نویسندگان دایر ة 

تجدید نظر كلي در شرف پایان گرفتن «: نوشت ١٧۶١تامبر بھ پایان رساند، ولي در سپ ١٧۶٠را در 
ده روز بعد، او ھنوز » .درپي بھ این كار پرداختم و ھر روز ده ساعت كار كردم وپنج روز پي بیست. است

جلدھاي ھشتم تا ھفدھم كتاب بھ . كرد ھاي كتاب را بررسي مي در چھار دیواري خانھ محبوس بود و كلیشھ
ریس بھ چاپ رسیدند، ولي محل چاپ را در روي آنھا نوشاتل قید كردند؛ سارتین، فاصلة كوتاھي در پا

المعارف  ة   نشر دایر ١٧۶٢فرماندة تازة پلیس پاریس، این نیرنگ را نادیده گرفت و اخراج یسوعیان در 
كبیر، امپراطریس روسیھ، حاضر شد براي بھ پایان رساندن  ، كاترین١٧۶٢در سپتامبر  .كردرا تسھیل 

المعارف در پطرزبورگ تسھیالتي فراھم سازد؛ فردریك كبیر نیز، توسط ولتر، پیشنھاد  تدوین دایر ة 
ریس موافق المعارف در پا مشابھي داد، شاید ھمین پیشنھادھا بودند كھ دولت فرانسھ را با نشر دایر ة 

، ١٧٧٢تا  ١٧۶۵از چاپ خارج شد؛ در فاصلة سالھاي  ١٧۶۵المعارف در  آخرین جلد دایر ة . ساختند
  المعارف  بھ دایر ة   یازده جلد حاوي كلیشھ
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المعارف نیز در  دوجلدي دایر ة ) »نمایة«(» فھرست عمومي«پنج جلدي و » ضمیمة«. اضافھ كردند
كار ویرایش این كتابھا را نیز خواستند بھ دیدرو سپارند، ولي .ار یافتندانتش ١٧٨٠تا  ١٧٧۶فاصلة سالھاي 

ترین اثر مدون قرن وي را خستھ و  برجستھ. كار خودداري كرد او، كھ فرسوده و ناتوان شده بود، از این
ان آیند، جاود فرسوده كرده بود، اما نام او را تا پایان تمدن بشري، و ھمة دگرگونیھایي كھ براي آن پیش

  .ساختھ است

   

IV -  المعارف خود دایر ة  

المعارف و وقوع آن یاري كرد، تقریبًا ھمة مضامین این كتاب را از اھمیت  انقالب فكري، كھ دایر ة 
ھایي ھستند كھ  ھایي در تاریخ اندیشھ، و نیز سالح ھاي آن بھ دیدة ما پدیده انداخت و كھنھ نمود؛ مقالھ

این پیكار، . جستند با یگانھ نوع شناختھ شدة مسیحیت، از آنھا یاري ميدر پیكار خویش، » فیلسوفان«
، كھ ھردو را دیدرو نوشتھ »مسیحیت«و » عیسي«در مقاالت . چنانكھ دیدیم، بندرت علني و مستقیم بود

كشیشي ایتالیایي مقالة دوم را . خوردند بود، چندان ناسازگاري با معتقدات اصیل آیین مسیحیت بھ چشم نمي
را آبھ » ملحدان«مقالة . ھایي نوشتھ بودند المعارف مقالھ چندتن از كشیشان براي دایر ة . یار ستوده بودبس

با اینھمھ، ارجاعات كتاب . كرد المعارف، بھ جاي الحاد، خداپرستي را ترویج مي دایر ة . ایوون نوشتھ بود
كند  عقیدة رسمي و اصیل آیین جانبداري مياي كھ از  اند، و بھ جاي ارجاع دادن بھ مقالھ كننده گاھي گمراه

» خدا«براي نمونھ، بھ مقالة . كنند نماید كھ در خواننده ایجاد شك مي غالبًا بھ مقاالت دیگري اشاره مي
اند، و مقالة اخیر متضمن  ارجاع داده» برھان«توان اشاره كرد كھ نویسندگان كتاب آن را بھ مقالة  مي

گاه، با قبول برخي از عناصر  گاه. درستي معجزات و اساطیر است اصول و میزانھایي براي سنجش
اما بھ  - توان دربارة آنھا استدالل كرد، بتفصیل بھ شرح آنھا پرداختھ است معتقدات مسیحي، كھ كمتر مي

معتقدات دین چینیان و مسلمانان را نیز، چون معتقدات . دارد زباني كھ خواننده را بھ شك و تردید وا مي
ھاي كتاب  اولباك است، از دیگر مقالھ/كھ نویسندة آن گویا د» كشیشان«مقالة . ردكرده است مسیحي،

روحانیان را دشمنان آزاداندیشي و محرك تعقیب » فیلسوفان«تر نوشتھ شده است، زیرا كھ  روشنتر و بیپرده
كند كھ سخن او دربارة  ينویسندة این مقالھ وانمود م. جستند دانستند و از آنان بیزاري مي و آزار مردم مي

  :كاھنان مشرك است

چون خرافات بر تشریفات آیینھاي نیایشي گوناگون افزوده است، مردمي كھ این مراسم را رھبري 
كردند كھ اینان خویشتن را كامًال بھ خدایان  مردم گمان مي. اي پدید آوردند كردند ارزشھاي تازه مي

. ھاي عادي دون شأن آنان تلقي شد پیشھ. خدایان برخوردار شدنداند؛ از این روي، كاھنان از حرمت  سپرده
و میانجي میان خدایان و انسانھا ھستند، خود را … و چون مردم باور داشتند، كھ آنان مفسر ارادة خدایي 

  …. دیدند ملزم بھ تأمین نیازمندیھاي آنان مي

  سنگدل، ستمگر،كاھنان، براي آنكھ سلطة خویش را استوارتر سازند، خدایان را 

آوردند كھ پرداختن بھ آنھا آن  آنان تشریفات، شعایر، و آیینھاي رمزیي پدید . و انتقامجو شناساندند
سپس، . داد كھ براي چیرگي تعصب در عقاید دیني بسیار مساعد بود آوري را پرورش مي مالیخولیاي مالل

موھومپرستي دل آنان را از ھراس آكنده خون انسان در نھرھاي بزرگ بر مذبح روان گشت و مردمي كھ 
اشكي از دیده بارند،  آنكھ قطره مادران، بي. بود پنداشتند كھ ھیچ بھایي براي ارضاي خدایان گزاف نیست

  …. ھاي آتش سپردند، و كارد قرباني سرھزاران انسان را ازتن جدا كرد ھاي خود را بھ شعلھ جگرگوشھ

توانستند قیود اجتماعي را گردن نھند،  وردار شده بودند، بسختي ميآنان، كھ از چنین قدرت و حرمتي برخ
تعصب و موھومپرستي مانند … . گري آغاز كردند كاھنان، سرمست از بادة قدرت، بساكھ با شاھان ستیزه
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خواستند مردمي را كھ منافع آنان را بخطا عالیق  ھرگاه كھ شاھان مي. اي برسر شاھان قرار گرفت دشنھ
زیرا كھ تجدید … آمد كیفر دھند، یا بھ جاي خود نشانند، اورنگ آنان بھ لرزه در مي… دانستند خدایان مي

  . شمردند قدرت كاھنان را مردم دشمني با دین مي

آن بود كھ، » فیلسوفان«آرزوي . ھاي علمي و فلسفي جدید مبدل شد ھا و شیوه پیكار با دین بھ ستایش اندیشھ
از . لكرده علم را بھ جاي دین، و فیلسوفان رابھ جاي كشیشان قرار دھندكم، طبقات روشنفكر وتحصی دست

براي نمونھ، از مقالة . اند ھاي دیگر نوشتھ المعارف را مفصلتر از مقالھ ة " ھاي علمي دایر  این روي، مقالھ
در زیر عنوان . وشش ستون كتاب را اشغال كرده است توان نام برد كھ پنجاه مي» كالبدشناسي«
، معادن،  ھاي یخ ھاي زمین، فسیلھا، توده ھاي مفصلي دربارة مواد معدني، فلزات، چینھ مقالھ» نشناسيزمی«

اندیشیدند كھ فلسفة  مي» المعارف اصحاب دایر ة «. لرزه، آتشفشان، و سنگھاي قیمتي درج شده است زمین
بعدالطبیعھ دوري خواھد جست، پدید نخواھد آورد، از ما» دستگاھي«جدید تنھا بر علم استوار خواھد بود، 

، فیلسوفان مدرسي، كھ جنبة »آموزشگاه«از ھمین روي، در مقالة . و بھ آغاز وانجام جھان نخواھد اندیشید
پژوھشي دانش را از یاد برده، و خویشتن را در اوھام االھیات، تار عنكبوت منطق، و ابرھاي 

  .اند حملھ گرفتھمابعدالطبیعھ سردرگم ساختھ بودند، را بسختي بھ باد 

- ١٧۴٢(  ھاي شایان توجھي نوشتھ است، كھ گرچھ از تاریخ انتقادي فلسفھ دیدرو دربارة تاریخ فلسفھ مقالھ
، اثر یوھان یا كوب بروكر، بسیار الھام گرفتھ، ولي پژوھشھاي نومایھ و بدیعي در سیر اندیشة )١٧۴۴

گرایي را بتفصیل شرح داده، و، در  كوري، مادهھنگام بحث از فیلسوفان الئایي و اپی. فرانسوي كرده است
خرد در نزد فیلسوف داراي «. در دیدرو فلسفھ دین شده بود. جاھاي دیگر، برونو و ھابز را ستوده است

بیایید فلسفھ «: وي فریاد برآورد» .در نزد مسیحي داراست[ ایزدي] ھمان مقامي است كھ فیض و رحمت 
: چون یك پیامبر، نوشت» المعارف دایر ة «و در مقالة » مردم سازیم؛ را ھرچھ زودتر مردمپسند و از آن

تازد، مسائل مورد عالقة خود را بھ حیطة فرمانروایي خویش  اكنون كھ فلسفھ با گامھاي بلند پیش مي«
  كشد، صدایش بلندتر از صداھاي دیگر است، و بھ شكستن یوغ قدرت و سنت آغاز كرده است، مي

اي است، ھمراه با اعتمادي بالنده، و دیگر چندان  این ایمان شكوھمند تازه«. د پیروي كنیمبیایید از قانون خر
شاید، با توجھ بھ آمادگي امپراتریس روسیھ بھ حمایت از او، مانند افالطون . بدان برنخواھیم خورد

رمانروایي كامل جمع كنید، ف[ دیدرو] را با چنین فیلسوفي ] كاترین دوم[فرمانروایي ] ھرگاه[«: گوید مي
  » .خواھید داشت

ھرگاه چنین فیلسوفي بتواند، بھ عنوان كشیش اقرارنیوش و راھنما، شاه را اندرز دھد، بدو اندرز خواھد 
دربارة حق االھي . داد كھ آزادي را توسعھ بخشد و، بیش از ھمھ، آزادي گفتار و نشریات را محترم شمارد

و دربارة انقالب » .سي نداده است كھ بردیگر مردم فرمان راندطبیعت این حق را بھ ك«:گوید شاھان، مي
  :اندیشد چنین مي

ماند كھ زور فرمانده بر زور  قدرتي كھ بھ زور بھ دست آید غصب است، و تا ھنگامي پایدار مي
نیرومندتر شوند و زنجیرھاي انقیاد را از گردن خویش [ زیردستان] ھرگاه اینان … . فرمانگزاران بچربد

ھمان قانون كھ . ند، قدرت خویش را با ھمان حق و داد فرمانرواي پیشین براو تحمیل خواھند كردبگسل
از این روي، حاكمیت راستین … . این قانون زور است. كشد آورد آن را بھ نابودي مي سلطھ و چیرگي مي

این . تھ استكند از خود آنان گرف و شاه قدرتي را كھ بر رعایایش اعمال مي… و مشروع حدودي دارد
این كشور نیست كھ از آن شاه است، بلكھ، … . قدرت را قوانین طبیعت و كشور محدود كرده است

  . عكس، این شاه است كھ بھ كشور تعلق دارد بھ

ھاي سوسیالیستي است، و نھ مروج دموكراسي؛ حكومت شاھي را  المعارف نھ متضمن اندیشھ  دایر ة 
تبلیغ  ١٧۵۵ندیشة برابري مردم را، كھ روسو با چنان حرارتي در شمارد، و ا بھترین نوع حكومت مي

، مردم را در برابر قانون برابر شناختھ است، »برابري طبیعي«ژوكور، در مقالة .كند كرده بود، رد مي
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بھ ضرورت اختالف شرایط، درجات، احترامات، تمایزات، صفات، و وابستگیھایي كھ در «: افزاید ولي مي
دیدرو در این زمان مالكیت خصوصي را بنیان الزم تمدن » .د رعایت شود نیك آگاھمھر حكومتي بای

درآمد خالص جامعھ، ھرگاه بھ تساوي تقسیم «: داراي رنگمایة كمونیستي است» انسان«اما مقالة . شمرد مي
شود و مردم را بھ طبقات مختلف  شود، شاید بھتر از درآمد ھنگفتي باشد كھ نامتساوي تقسیم مي

جلوگیري از بینوایي بھتر از ساختن «: در ھمان مقالھ، دربارة نوانخانھ چنین گفتھ شده است» .پراكند يم
  » .پناھگاھھاي بیشتر براي بینوایان است

یك شاه فیلسوف مسلك پیوستھ بھ كارھاي خاوندان بزرگ رسیدگي خواھد كرد و عناوین و امتیازات 
چنین شاھي براي . دھند از آنان خواھد گرفت ان انجام نميخاونداني را كھ كاري براي كشور و دھقان

از دھقانان، راھھاي انسانیتري خواھد یافت، و برده » بیگاري كشیدن«مرمت راھھاي كشور، بھ جاي 
رسد، بھ جنگھا و خونریزیھایي كھ ریشة آنھا آزمندي و  تا آنجا كھ دست او مي. فروشي را برخواھد انداخت

  فساد را از دادگاھھا . پایان خواھد داد ھمچشمي خانوادگي است

درنگ  خواھد داد، و قانون كیفري رامعتدلتر و انسانیتر خواھد ساخت؛ بھ شكنجة متھمان در دادگاھھا بي
خاتمھ خواھد داد و، بھ جاي آنكھ بھ پایداري موھومات یاري كند، تالشھاي خویش را مصروف تحقق 

آن سیاست، بھ ھمدستي دانش، با جھل، بیماري، و بینوایي بھ  بخشیدن روزگار زریني خواھد ساخت كھ در
  .پیكار برخواھد ساخت

ھاي اقتصادي طبقة متوسط ھستند، كھ بیشتر  وبیش ھمان اندیشھ المعارف كم  ھاي اقتصادي دایر ة  اندیشھ
كھ كنھ و  ھاي اقتصادي فیزیوكراتھا را، و چھ بسیار كھ كتاب اندیشھ. از آن برخاستھ بودند» فیلسوفان«

نویسندگان مقاالت . ھاي قرن ھجدھم در فرانسھ پراكنده بودند، منعكس ساختھ است میرابو مھین در نیمھ
را براي انسان  - و در نتیجھ، بازرگاني آزاد و رقابت آزاد - گذاري آزاد المعارف سرمایھ  اقتصادي دایرة 

این . اند نع رقابت آزادند، محكوم ساختھھا را، كھ ما آزاد ضروري و حیاتي شمرده، و اصناف و اتحادیھ
  .جامة عمل پوشیدند) ١٧٧۴(ھا در زمان وزارت تورگو  اندیشھ

ساخت، با  المعارف از تكنولوژي صنعتي، كھ سیماي اقتصادي انگلستان و فرانسھ را دگرگون مي  دایر ة 
ربرد علمند، باید گرامي گفت كھ فنون مكانیكي را، كھ كا دیدرو مي. شور و عالقة بسیار بحث كرده است

ارزیابي ما چھ «. ھاي علمي، ارزنده و گرانبھا ھستند داشت؛ و نباید از یاد برد كھ كاربرد علم، چون نظریھ
دھیم كھ بھ كارھاي سودمند پردازند، اما مردان سودمند را ناچیز  مردم را اندرز مي! بیھوده است

اي فنون  ا گنجینة تكنولوژي سازد، تا ھرگاه سانحھالمعارف ر  خواست دایر ة  دیدرو مي» .شماریم مي
خود او . مكانیكي را نابود ساخت، آیندگان بتوانند با استفاده از جلدھاي بازماندة كتاب آن فنون را احیا كنند

ھاي مفصل و  متھ، پیراھن، جوراب، كفش، و نان مقالھ دربارة فوالد، كشاورزي، سوزن، مفرغ، ماشین
براي آشنایي با كاالھا . ستود او ھوش و نبوغ مخترعان و استادي ابزارمندان را مي .مبسوطي نوشتھ است

زد، یا نمایندگان خود را بھ چنین  ھا سرمي ھاي تولیدي نو، بھ كشتزارھا، كارگاھھا، و كارخانھ و شیوه
دیك بھ ھزار كلیشھ، المعارف، با نز  سازاني كھ با آراستن یازده جلد دایر ة  بر كار كلیشھ. فرستاد جاھایي مي

دولت فرانسھ . كرد اند شخصًا نظارت مي انگیزترین آثار مدون روزگار خود ساختھ این كتاب را از شگفت
وپنج  از این میان، پنجاه. صادر كرده است» پروانة شاھي نشر«بالید كھ براي این یازده جلد  بھ خود مي

ده كلیشھ دربارة فنون نظامي، پنج كلیشھ دربارة  كلیشھ دربارة بافندگي، یازده كلیشھ دربارة ضرب سكھ،
سمیث دربارة  سھ كلیشة اخیر منبع گفتار معروف ادم. باروتسازي، و سھ كلیشھ دربارة میخسازي ھستند

دست آوردن این  دیدرو نوشتھ است كھ براي بھ. اند بوده» ھجده عملكرد متمایز«تقسیم كار تولید میخ بھ 
  معلومات 

ھاي  گفتھ  در یادداشت كردن… در پرسش از آنان. ین صنعتگران پاریس و كشور رفتیمبھ نزد كارآمدتر
برند با دشواریھایي روبرو  كار مي و در آموختن اصطالحاتي كھ آنان در دادوستدھاي خود بھ… آنان 
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و پس از گفتگوي بسیار با گروھي از كارگران، دریافتیم كھ دیگران حرفة خویش را مبھم، … شدیم؛ 
  …. اند امل، و گاھي نادرست براي ما شرح دادهناك

سازاني بھ كارگاھھا فرستادیم و از آنان خواستیم كھ، ھنگام  براي ترسیم شكل ماشینھا و ابزارھا، كلیشھ
  . ترسیم، چیزي را از یاد نبرند

، كھ سلطان عثماني از بارون دو توت خواست كھ براي دژھاي داردانل توپ بسازد، بارون ١٧٧٣در 
  . المعارف را یكي از راھنماھاي ثابت خود ساخت  دایر ة » توپ«قالة م

چون . المعارف پایان یافت، دیدرو دچار اندوھي شد كھ روحیة وي را درھم شكست  پس از آنكھ چاپ دایر ة 
ھاي چاپي، كھ وي تصحیح كرده  خواند، دریافت كھ قسمتھاي زیادي از نمونھ ھاي خود را مي یكي از مقالھ

. وي در جلدھاي نھم تا ھفدھم نیز بھ ھمین نقیصھ برخورد. اند راي چاپ فرستاده بود، حذف شدهو ب
. گرفتند كھ ممكن بود روحانیان و پارلمان را خشمگین سازند بخشھاي حذف شده غالبًا مباحثي را دربر مي

بھ گردن گرفت و گفت كھ لوبرتون این گناه را . ھا توجھ نشده بود ھنگام حذف آنھا، بھ توالي منطقي مقالھ
گریم اثر . مبادرت جستھ است» جراحي«المعارف، و نجات سرمایة خود، بھ   براي رفع مزاحمت از دایر ة 

  :این پیشامد را در دیدرو چنین شرح داده است

برسر لوبرتون فریاد . بردن بھ این مسئلھ چنان دیدرو را برآشفت كھ ھرگز از یاد نخواھم برد پي
تو رنجھاي بیست نیكمردي را، كھ تنھا بھ انگیزة عشق بھ . اي با فرومایگي مرا فریب داده سالھا«:كشید

ھاي آنان در  اند كھ اندیشھ راستي و حقیقت وقت و استعداد و اوقات بیداري خویش را بھ این امید ساده سپرده
از این پس، … . اي ر باد دادهاند، ب دسترس مردم نھاده شوند، و در قبال ھمة اینھا پاداش مادي ناچیزي یافتھ

اي زده است كھ  كنند كھ مرتكب گناه خیانت شده، و دست بھ جسارت شرورانھ تو را بھ عنوان مردي یاد مي
  . اي كھ بتواند با آن برابري كند در جھان رخ نخواھد داد ھرگز واقعھ

  .او لوبرتون را ھرگز نبخشید

اند، آن را  تاریخ تدوین اثر و مطالبي كھ در آن آمده نگریم، با توجھ بھ ھرگاه بھ این كار بزرگ مي
و چون سھم دیدرو در پدید آمدن این اثر عظیم و . یابیم بزرگترین دستاورد عصر روشنگري فرانسھ مي

اصلي است، از این روي، بلندي قامت وي در آینة فكري و عقلي فرانسة قرن ھجدھم تنھا كوتاھتر از قامت 
او، گذشتھ . سردبیري چنین اثري، مسئولیتي بسیار سنگین بردوش دیدرو نھاده بود .نماید ولتر و روسو مي

گذشتھ از اینھا، او، براي . ھاي چاپي آن را تصحیح كرده است ھا و نمونھ از تنظیم ارجاعات كتاب، مقالھ
اي بیابند،  توانستند نویسنده ھنگامي كھ براي موضوعي نمي. یافتن مشترك، شھر پاریس را زیر پا نھاده بود

طوري كھ  بھ - برد ھاي رسیده براي درج در كتاب مناسب نبودند، وي خود دست بھ قلم مي یا وقتي كھ مقالھ
ماندند، وي آخرین  اي در مي در جایي كھ دیگران در نوشتن مقالھ. صدھا مقالھ بھ این مناسبت نوشتھ است

  از این . بارقة امید بود

مقالة . ورقبازي، مشروبسازي، و نان مقدس مسیحیان بحث كرده است كرباس، مسیحیت، ماربوآ، زیبایي،
ھاي خود  اي از اندیشھ وي قبل از مقالة مشابھ ولتر نوشتھ شده است، و ولتر شاید پاره» سختگیري دیني«

اي كھ از یسوعیان سخن  مقالھ ھاي او داراي اشتباه، و برخي، چون  اي از نوشتھ پاره. را از آن گرفتھ باشد
اما نباید فراموش كرد كھ او شتاب داشت تا كارش را ھرچھ زودتر . گوید، آكنده از كینھ و دشمني ھستند مي

كردند، كھ ناچار بود از ھر سالحي كھ بھ  بھ انجام رساند، كھ با او در نبرد بودند و تعقیب و آزارش مي
  .رسید استفاده كند دستش مي

المعارف   ة " FACE="Traditional Arabicنقصھاي دایر  اكنون كھ گرد و غبار نبرد فرو نشستھ است،
كتاب شامل ھزاران اشتباه، مكررات بیجا، افتادگیھاي فاحش، و ھمانگونھ كھ . توان بازشناخت را مي
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