
اي  ھاي كتاب چھل تكھ اي از مقالھ محققان یسوعي دریافتھ بودند داراي رونویسیھاي قابل توجھ است؛ پاره
ھایي از دایر  برتیھ در سھ شمارة ژورنال دو تروو، با نقل نمونھ» .اند از مطالب اقتباس شده

FACE="Traditional Arabic " ھاي دیگران، از روي بیش از صد  المعارف و قیاس آنھا با نوشتھ  ة
بسیاري از این رونویسیھا، . ھاي دیگران در جلد اول كتاب پرده برداشتھ بود مورد رونویسي از نوشتھ

اي از آنھا سھ یا چھار ستون كتاب  اھمیتند، ولي پاره اند، كوتاه و بي یسیھایي كھ در تعاریف شدهنظیر رونو
  .اند اند و نویسندگان آنھا را واژه اقتباس كرده را اشغال كرده

المعارف   ة " FACE="Traditional Arabicاشتباھات فكري بسیار شگرفي نیز از نویسندگان دایر 
اي دربارة طبیعت آدمي داشتند؛ ارزیابي آنان از درستي خرد  نویسندگان نظر بسیار ساده. اند سرزده

اندیشانھ و خوشباورانھ، و فھمشان از ضعف آن بسیار مبھم بود؛ و بھ ثمراتي كھ دانش براي جھانیان  ساده
ور تاریخي عمومًا، و دیدرو خصوصًا، فاقد شع» فیلسوفان«. بھ بار خواھد آورد بسیار خوشبین بودند

اند چگونھ پدید  دادند تا دریابند معتقداتي كھ با آنھا بھ پیكار برخاستھ بودند، و بھ خویشتن رنج تحقیق نمي
ھاي كاھنان و كشیشان، كدام احتیاجات بشري بھ این معتقدات ھستي و دوام  اند و، گذشتھ از ساختھ آمده

ن را بھ نظم اجتماع، سیرت انسان، موسیقي، وھنر، و ن بودند كھ خدمات دی آنان ناتوانتر از آ. بخشیده است
دشمني آنان با دین بیش از . تالشھاي پرثمر دین را در راه تخفیف آالم و مصایب انسان دریابند و ارج نھند

كھ مستلزم بیطرفي  -المعارف  ة " FACE="Traditional Arabicآن بود كھ بتوانند ھنگام نوشتن دایر 
گرچھ برخي از یسوعیان، چون برتیھ، با انصاف و مالیمت از دایر . دوري جوینداز كینھ و غرض  -است

FACE="Traditional Arabic " گرفتند، ولي بیشتر منتقدان آن، چون خود  المعارف خرده مي  ة
  .، مردمي عاري از بیطرفي بودند»فیلسوفان«

نخستین چاپ ھر «: نوشت ١٧۵۵وي در . كرد دیدرو، با ھوشمندي، دشواریھاي واقعي كار را حس مي
و امیدوار بود » ونقص مبرا باشد؛ تواند از عیب المعارفي نمي  ة " FACE="Traditional Arabicدایر 

با اینھمھ، این دستاورد عظیم در مراكز فكري بر . اي نزدیك اصالح شوند كھ نقصھا و اشتباھات آن در آینده
المعارف سھ بار   ة " FACE="Traditional Arabicیر وھشت جلدي دا دورة بیست. اروپا راه پیدا كرد

  . در سویس، دوبار در ایتالیا، یك بار در آلمان، و یك بار در روسیھ بھ چاپ رسید

المعارف نیز، كھ دزدانھ در خارج بھ چاپ رسیده بودند، در   ة " FACE="Traditional Arabicدایر 
دایر . ھ را بیش از پیش در میان مردم منتشر سازندھاي ممنوع فرانسھ فروختھ شدند تا نفوذ اندیشھ
FACE="Traditional Arabic " وسھ بار بھ چاپ رسید وپنج سال، چھل المعارف، در عرض بیست  ة- 

ھاي آن را شامگاھان مطالعھ  ھا مقالھ ه خانواد. گزافي بیسابقھ بود اي با چنین قیمت كھ براي مجموعھ
تامس جفرسن جیمزمدیسن را مأمور خرید . آمدند واندن آن بھ گرد ھم ميكردند، و دانشپژوھان براي خ مي

اندیشي، پیشرفت از راه  اكنون بشارت خرد در برابر اساطیر، دانش و معرفت در برابر جزم. آن ساخت
گشت، سنتھا را در ھم  آموزش در برابر انتظار صبورانة مرگ، مانند ابر آبستن در سراسر اروپا مي

  فصل بیستمداشت، و مردم را براي قیام و  ن را بھ تفكر واميشكست، اذھا مي

  

  دیدرو و پروتئوس

١٧۵١٧٧٣- ٨  

I  - وحدت وجودي  
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براي رھایي از سرپنجة «خوانیم، كھ چون خداي دریایي كتاب ھومر،  از آن روي او را پروتئوس مي
خواند، چرا  ولتر وي را بحرالعلوم مي» .گرفت كساني كھ در كمین وي بودند، اشكال گوناگون بھ خود مي

ھا معلومات بسیار  مینھوي در ھمة این ز. ورزید ھاي علم، ادبیات، فلسفھ، و ھنر مي كھ دیدرو بھ ھمة شاخھ
آورد،  ھا را گرد مي  او اندیشھ. اندیشھ خواب و خوراك او بود. اندوختھ، و بھ ھمة آنھا خدمت كرده بود

یافت، آنھا را با  كرد، و ھرگاه كھ كاغذي سفید یا گوشي شنوا مي چیني مي چشید، خوشھ اندكي از آن مي
شوند كھ خود  آن مي آورم، و آنھا  بھ روي كاغذ ميھایم را  اندیشھ«. ریخت بینظمي بسیار بیرون مي

ھاي مغشوش و درھم خود را ھمنواخت نساخت و ھرگز مسئلة  شاید دشمن او ھرگز اندیشھ- » خواھند مي
قول كنیم،  توانیم از او نقل اي مي تقریبًا در ھر زمینھ. انداخت ھماھنگي و التزام منطقي وي را بھ زحمت نمي

ھاي ولتر بودند؛ شاید از  ھاي او اصیلتر از اندیشھ اندیشھ. یافت ناگون او خطا راه نميھاي گو اما در زمینھ
ھر نظریة علمي . آن روي كھ او ھرگز اصول و معیارھاي كالسیك را نپذیرفت و قید و محدویتي نشناخت

ي آن و گاه تا كشاندش، گاه تا ژرفا ھاي كشیشان و قدیسان، تا ھركجا كھ مي اي را، جز اندیشھ و ھر اندیشھ
  .كرد ھاي آن، پیگیري مي نوشیدن قطره

نھم؛ و بھ جاي آنكھ داوري كنم،  آنھا را برھم مي. جاي آنكھ ابرھا را بشكافم و از ھم پراكنده سازم و من، بھ
كنم تا باالقیدي  ذھن خود را رھا مي… . كنم  گیرم، پرسش مي تصمیم نمي… . گذارم داوري را مسكوت مي

ید و ھر اندیشة بخردانھ و نابخردانھ را دنبال كند، ھمچنانكھ ھرزگان جوان در پي زني بھ جوالن درآ
زنند، و  چشمانش برق مي. اي متبسم دارد روند كھ باد گیسوانش را بھ جلو رانده است، چھره روسپي مي

  . ھاي من روسپیان من ھستند اندیشھ. فروشند افاده مي

ھاي مرئي  ھا، و شخصیتھا را مانند دیگر اشكال و صحنھ ھا، فلسفھ شھوي اندی. دیدرو تخیلي اندیشمند داشت
توانست دربارة برادرزادة رامو، این موجود ناپاك، ننگین، و  جز او، در آن روزگار، چھ كسي مي. دید مي

سپرد  آفرید، عنان اختیار را بھ دست آنان مي فریبكار، خیالپردازي كند؟ پس از آنكھ شخصیتھاي خیالي مي
اند و نویسنده بازیچة دست آنان  بھ دلخواه خویش وي را رھبري كنند، چنانكھ گویي شخصیتھا نویسنده تا

اي از او كشید كھ  خویشتن را بھ جاي یك راھبة جوان بیمیل نھاد و تصویر خیالي چنان فریبنده. است
ي را در ذھن خود ا دیدرو ھر اندیشھ. فرانسویان شكاك بھ پاكدامني و پایداري راھبھ بدگمان شدند

ساخت، و سپس آن را كنار  كرد، نتایج منطقي و عملي آن را مجسم مي آزمود، مدتي در آن تأمل مي مي
او، گذشتھ از یك دایر . اي نبود كھ بھ ذھن او راه نیابد در آن روزگار، اندیشھ. نھاد مي

FACE="Traditional Arabic " ھایش با پاھاي  و اندیشھ المعارف متحرك، یك آزمایشگاه متحرك بود  ة
  .رفتند او راه مي

نام و نشان ولي با اجازة ضمني مالزرب نیكدل  بي ١٧۵۴مثال در افكار در تعبیر طبیعت، كھ وي آن را در 
. گرایي، فلسفة مكانیكي، اصالت حیات، و تكامل بحث كرده است منتشر ساخت، از اصالت وحدت، ماده

ن بود، شیوة او را گرفتھ، و گفتن سخنان قصار را از وي آموختھ بود، ھاي بیك وي، كھ ھنوز مفتون اندیشھ
بھ پیروي از او، از دانشمندان خواستھ است كھ براي تسخیر طبیعت، بھ یاري خرد و آزمایش، بكوشند، و 

موپرتویي، و تاریخ طبیعي، )١٧۵١(از دستگاه طبیعت ! تالشھاي خود را در این راه ھماھنگ سازند
تواند  اندیشید كھ ماده مي مانند موپرتویي، مي. بوفون نیز الھام گرفت) بعد بھ ١٧۴٩(ي عمومي و خصوص

شناسي اكنون قادر است بھ جاي فلسفھ سخن  گفت كھ زیست جان گیرد و زنده شود؛ و مانند بوفون، مي
دیدرو،  .گرفت، پسندیده و پذیرفتھ بود او فرضیة تكامل را، كھ در اندیشة ھر دوي آنان شكل مي. گوید

. خواھم توصیف كنم طبیعت است كھ مي«: پرورانید ھاي تھورآمیزي در ذھن مي دربارة طبیعت، اندیشھ
دانست كھ روي ماده  طبیعت را نیروي نیمھ كور و نیمھ ھوشمندي مي» .طبیعت یگانھ كتاب فیلسوف است

اندامي را اصالح و تكمیل دھد،  بخشد، میلیونھا شكل تجربي بھ زندگي مي كند، بھ ماده جان مي عمل مي
بخشد و،  پوشد، و در خالل این سازندگي خالقانھ، موجودات را جان مي كند، از اندامي چشم مي مي

در این آزمایشگاه كیھاني، ھزاران جاندار پا بھ جھان نھاده، . سپارد سرانجام، بھ سرپنجة مرگ و نیستي مي
  .اند و ھزاران جاندار ناپدید شده
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ماند، و سرانجام نابود  پایدار مي. كند ه و جانوري، پس از آنكھ پا بھ جھان نھاد، رشد ميھمچنانكھ ھرگیا
توان ھمة انواع را تابع این قاعده دانست؟ ھرگاه دین بھ ما نگفتھ بود كھ جانداران آفریدة  آیا نمي… شود مي

و انجام آنھا بھ عمل آید، اي دربارة آغاز  شد كھ كمترین اندیشھ و اگر اجازه داده مي. دست آفریدگارند
كند زندگي جانداران از ازل عناصر  فیلسوف، كھ بھ دست حدس و گمانھاي خود رھا شده است، تصور مي

اند؛ این عناصر اتفاقًا  خاص خود را داشتھ است، و این عناصر در انبوه ماده پراكنده، و در آن سرشتھ بوده
  اي كھ ي وجود داشت؛ نطفھا ھم پیوستند، زیرا امكان وقوع چنین حادثھ بھ

سر گذاشت؛ این سازواره در طول میلیونھا سال  از این عناصر بستھ شد اشكال و تحوالت بیشماري را پشت
دستخوش دگرگونیھاي بسیار شد و، در خالل این دگرگونیھا، داراي احساس، اندیشھ، شعور، امیال، 

نیز دستخوش دگرگونیھایي شود كھ از ماھیت آنھا اطوار، زبان، قانون، علم، و ھنر گشت؛ و شاید در آینده 
ھایي را كھ كسب كرده است از دست دھد و  یا ممكن است در خالل این دگرگونیھا استعداد… ناآگاھیم؛ 

  . براي ھمیشھ از صحنة طبیعت ناپدید شود، یا اشكال واستعدادھایي، جز آنچھ امروز دارد، بھ خود گیرد

اوست؛ اما خدایي است كھ از آن جز اصراف و تبذیر بسیار، و  چیز دیدروست؛ خداي طبیعت ھمھ
چیز ماده است؛ اما ماده داراي نیروي  ھمھ. طبیعت مادة زنده است. دگرگوني بیپایان آگاھي دیگري نداریم

انسان ماشین نیست، اما روح غیرمادي ھم نیست؛ تن و روان اندامي واحدند . زندگي و استعداد اندیشھ است
ماند، و  چیزي جز جھان پایدار نمي. كنند ھمة موجودات خویشتن را ویران و نابود مي«. میرند و باھم مي

طبیعت بیطرف است و بھ نیك و بد، بزرگ و كوچك، گناھكار و پاكدامن » .چیزي جز زمان جاودان نیست
راد فرصت رشد و اندیشد؛ بھ اف طبیعت، بیش از آنكھ بھ اندیشة افراد باشد، بھ انواع مي. نگرد یكسان مي
طبیعت با . انواع نیز خواھند مرد. میراند گذارد كھ آنھا تولید مثل كنند؛ پس، آنھا را مي دھد و مي بلوغ مي

. اند، ھوشمندي بسیار از خود بروز داده است كاري ظریف، كھ ظاھرًا نمودار طرح و نقشھ ھزاران ریزه
اما طبیعت كور . و تولید زندگي آماده ساختھ استھایي سازواره را براي زندگي  طبیعت، با دادن غریزه

. اندازد مي زمین بر ھا، یكسان از روي است و ابلھان و فرزانگان را با یك فریاد، با یك تكان دادن شانھ
پي نخواھیم  -ھرگاه آرمان و معنایي در آن باشد - طبیعت را ھرگز نخواھیم شناخت و بھ آرمان و معناي آن

  .ھاي ناچیز و گذران طبیعتیم آلودمان، بازیچھ با تاریخ درخشان و خون برد، چرا كھ خود ما،

   

II - آالمبر/رؤیاي د  

تفكرات خویش را دربارة طبیعت دنبال  -آالمبر/رؤیاي د - دیدرو در یكي از شگرفترین آثار ادبي فرانسھ
اید، رؤیایش را بھ نم صورت رؤیا فرا مي ھایش را بھ  این ویژگي خاص دیدرو است كھ اندیشھ. كرده است

بندد، ودو تن از معاصران نامدارش، ژولي دو لسپیناس ودكتر تئوفیل دئو بوردو، را باھم بھ  دوستش مي
كنم كھ رؤیا  ھاي خویش را از زبان كسي بازگو مي اندیشھ«: اش گفت دیدرو بھ معشوقھ. دارد گفتگو وا مي

از این راه، او » .شود، جامة حماقت پوشاندگاھي الزم است كھ بھ حكمت، براي آنكھ گفتھ . بیند مي
آنكھ بھ كسي برخورند و بھ خود او آزاري رسانند، با مردم در میان  ھاي فلسفي خویش را، بي اندیشھ

آمیزترین و عمیقترین اثري است  این جنون«: نھاد و از نتیجة آن بسیار خشنود بود؛ بھ سوفي والن گفت مي
  كھ تاكنون

با اینھمھ، خاطرجمعش » كند؛ اي در آن است كھ موي تن خواھرت را سیخ مي صفحھ شده است؛ چند  نوشتھ
نوشت، بخشھایي از  ١٧۶٩دیدرو این كتاب را در . ھم در آن نیست» یك واژة نامناسب«ساخت كھ حتي 

آن را براي دوستانش خواند، و بھ این اندیشھ رفت كھ شاید آن را بدون امضا در خارج از فرانسھ بھ چاپ 
دیدرو، با حركتي . مادام دو لسپیناس، بھ دالیلي كھ خواھد آمد، وي را از چاپ آن برحذر داشت. ساندر
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دانست نسخة دیگري موجود نیست؛  قھرمانانھ، دستنویس كتاب را بھ آتش افكند، شاید از آن روي كھ مي
  .بھ چاپ رسید ١٨٣٠آالمبر در /بھر تقدیر، رؤیاي د

، )»آالمبر و دیدرو/گفتگوي د«(مقدماتي » گفتگوي«در . جانبھ است آالمبر گفتگویي سھ/رؤیاي د
. خواند گرایي مبتني بر اصالت حیات دوستش را، چون تصور مدرسیان از خدا، بیپایھ مي ریاضیدان ماده

، و [ جسمي میزان رشد و تكامل ساختمان] تو و جانور، جز از نظر سازوكار  میان«: گوید دیدرو مي
آالمبر /د. و، از این روي، انسان و گیاه از یك گوھرند» ھمچنین میان جانور و گیاه، تفاوتي وجود ندارد

تو، كھ از ماھیت ھمة چیزھا «: دھد پرسد كھ آیا انسان و ماده نیز از یك گوھرند؟ دیدرو پاسخ مي مي
… ني كھ احساس با ماده ناسازگار است؟ دا داني نھ از احساس، چگونھ مي ناآگاھي، نھ از ماده چیزي مي

  » .جھان، انسان، و جانور از یك گوھرند

آالمبر، كھ پس از /جانبھ، دكتر بوردو و مادموازل دو لسپیناس در كنار بستر د در دومین بخش گفتگوي سھ
ده بود، مادموازل، كھ بھ خاطر سالونش نام آور ش. (اند بحث شامگاھي با دیدرو بھ خواب رفتھ است، نشستھ

گوید كھ دوستش رؤیایي  او بھ پزشك مي.) زیست و با او نوعي رابطة افالطوني داشت آالمبر مي/اكنون با د
گوید كھ او ناچار شده است آنھا را یادداشت  وغریب دیده است، و در خواب چندان سخنان عجیب مي عجیب

من احساسات جمعي از جانوران . لسوفاي درنگ كن، فی لحظھ«: گوید مي) آالمبر بھ دیدرو/د(مثًال . كند
فھمم؛ از این سردر  با آگاھیش از وحدت خود، نمي… كنم، اما یك جانور را  ریز حساس را درك مي

  » .آورم نمي

ھاي  زند و اندیشھ بیند كھ از پاسخ دادن بھ این پرسش سرباز مي آالمبر سپس دیدرو را بھ خواب مي/د
انگیزتر از این  چیزي برایم شگفت«: نھد جنسھا با وي درمیان مي الساعة خویش را دربارة پیدایش خلق

گوید كھ  دھد و مي و سپس، بھ سخنش ادامھ مي» .بینیم مادة كارپذیر داراي احساس شده است نیست كھ مي
ھرگاه ھمة انواع زنده بمیرند و نابود شوند، زمین و ھوا، از راه تخمیر، موجودات زندة دیگري پدید 

دكتر و مادموازل دو لسپیناس را  - گوید كھ اكنون چون دیدرو سخن مي - آالمبر/ناگاه فریاد د. خواھند آورد
  :دارد از گفتگو باز مي

چیزھا  چھ… چیز دستخوش دگرگوني است،  اگر ھمھ… . اي جز این نبود آنم كھ ھستم؟ زیرا چاره چرا من
داند كھ در سیارة  نخواھند آورد؟ چھ كسي ميكھ دگرگونیھاي چند میلیون سالھ در اینجا و جاھاي دیگر پدید 

آیا ممكن نیست حواس موجودات متفكر و حساس … كنند؟  زیست مي زحل چھ موجودات متفكر و حساسي
  زحل بیش از حواس ما

   .باشند؟ در این صورت، ساكنان كیوان چھ بدبختند، زیرا آن كھ حواس بیشتر دارد نیازش بیشتر است

اندامھا نیازھایي پدید . گوید راست مي«: گوید گشاید و، چون المارك، مي ن مياكنون، دكتر بوردو زبا
  ».آفرینند آوردند و برعكس، نیازھا اندامھا مي مي

كند، ولي  پرخاش مي. بیند كھ سرگرم بوسیدن لسپیناس است شود و دكتر را مي اي بیدار مي آالمبر لحظھ/د
اكنون دكتر و مادموازل دو . كند رود؛ و او اطاعت مي گویند كھ خاموش شود و دوباره بھ خواب بدو مي

دكتر بھ . پردازند برند و دربارة آنچھ او در خواب گفتھ است بھ گفتگو مي آالمبر را ازیاد مي/لسپیناس د
خواھد تا بگویند كھ این  اندیشد و از معتقدان بھ وجود طرح و نظم خدایي در جھان مي عجایب تن انسان مي

شاید مرد بازیچة «: گوید مادموازل دو لسپیناس كھ بینش روشنتري دارد، مي. اند دید آمدهعجایب چگونھ پ
تنھا تفاوت آنان این است كھ »  :كند دكتر بھ شیوة دیدرو چنین اظھارنظر مي» .زن است، یا زن بازیچة مرد

ود و پرخاشكنان ش آالمبر بیدار مي/د» .كیسة یكي از تن او آویزان است، و كیسة دیگري درون تن اوست
دكتر براي دیدن بیمار دیگري از » گویید؟ چرا سخنان چركیني بھ مادموازل دو لسپیناس مي«: گوید مي

چرا من، با ھمة : خواھد كھ بماند و بھ این پرسش پاسخ دھد آالمبر از او مي/د. خیزد جاي برمي
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اند، بھ  ھنگام زایش داشتم دگرگون كردهاند، و شاید ھمة مولكولھایي را كھ  دگرگونیھایي كھ بھ من دست داده
» و كندي دگرگوني است؛… سبب آن حافظھ«: دھد دكتر پاسخ مي» ام؟ دیدة خود و دیگران تغییري نكرده

از آن : آورد دھند گواه مي مادموازل، براي تأیید گفتة دكتر، دگرگونیھایي را كھ در یك صومعھ روي مي
شوند؛  ھ ساكنان آن اندك اندك، و بھ مرور زمان، عوض ميماند ك روي روحیة یك صومعھ پابرجا مي

خورد كھ وي را با شیوة تفكر و  نھد، بھ راھبان دیگري برمي اي بھ صومعھ پاي مي ھرگاه كھ راھب تازه
  » .سازند زندگي خویش آشنا مي

یز متما» كالسیك«را از مشرب » رمانتیك«مشرب . گیرد از آن پس، بوردو رشتة سخن را بھ دست مي
سازد؛ در مشرب رمانتیك، حواس برذھن آگاه چیرگي دارد؛ و در مشرب كالسیك، ذھن آگاه برحواس  مي

عمر تو با «: گوید شمارد و با چربزباني بھ او مي او لسپیناس را مظھر مشرب رمانتیك مي. غالب است
سپس، رؤیا را از » .خنده و گریھ سپري خواھد شد، و پایت را ھرگز از مرحلة كودكي فراتر نخواھي نھاد

  :كند نظر فیزیولوژي بررسي مي

آگاھي، یا ھدف، بھ حواس نظم و ] خواب حالتي است كھ در آن ھمة حواس فعالیت ھمزمان ندارند 
رود و عنان اختیار  ازمیان مي[ حواس] بھ ھنگام خواب، انضباط و ھماھنگي [ . دھد ھماھنگي نمي

بینایي تحریك [ عصب] رشتة … . شود سپرده مي[ حواس] بھ دست كارگزاران [ آگاه نفس] كارفرما 
. شنود ھرگاه كھ رشتة شنوایي بخواھد، مركز شبكھ مي. بیند مي[ مغز] آن، مركز شبكھ  شود و، از پي مي

این نتیجة قانون تسلسل و . تنھا چیزھایي ھستند كھ میان آنھا وجود دارند[ احساس و پاسخ] كنش و واكنش 
  ھرگاه. عادت است

مل با منظور اطفاي شھوت آغاز شود، كھ طبیعت آن را براي لذت از عشق و زاد و ولد فراھم ساختھ ع
و ھرگاه این چھره درمركز شبكھ منعكس شود، . شود است، چھرة معشوق در مركز شبكھ منعكس مي

تأثر بھ ھنگام بیداري، این شبكھ از اشیاي خارجي م… . اندازد واكنش آن مایع مني را بھ جریان مي
توان برآشفت،  در رؤیا، چیزي را نمي. گیرد شود؛ و بھ ھنگام خواب، از فعل و انفعاالت داخلي تأثیر مي مي

  . سرزندگي و شادابي آن از ھمینجاست

پردازد براي مداوا شدن بھ دست طبیعت آمادگي  شاید احساس اینكھ بیماري كھ دكتر بھ درمان او مي
از دترمینیسم سخن . دھد برد و بھ سخن ادامھ مي بوردو او را از یاد ميبیشتري دارد تا بھ وسیلة دارو، 

داند كھ عیب و حسن  را معلول جھل و ناداني كساني مي» عزت نفس، شرم و حیا، و پشیماني«گوید و  مي
  . شمارند ناپذیر را از آن خود مي پیشامدھاي اجتناب

آالمبر را یكباره از یاد /، د»دنبالة گفتگو«ش كتاب، اند، در سومین بخ دیدرو، كھ سخنان دكتر وي را فریفتھ
اي واجب براي  خواند، و استمنا را وسیلھ دكتر اكنون عفت و پاكدامني را صفتي غیرطبیعي مي. برد مي

بنابراین، . دارد طبیعت ھیچ چیز را بیھوده روا نمي«: گوید مي. شمارد تخلیة ترشحات برھم انباشتة بدن مي
رین عالیم محتمل مرا بھ یاري بخواھد و من بھ یاریش بشتابم، آیا سزاوار سرزنش اگر طبیعت با كمت

دكتر در پایان گفتگو » .خواھم بود؟ خوب است كھ طبیعت را تحریك نكنیم و گاھي با آن ھمكاري كنیم
ار جانوري كھ خدمتگز نیمھ -كند كھ براي ترویج جانوران گوناگون و تولید موجود نیمھ انسان پیشنھاد مي

پرسد كھ آیا این موجود  مادموازل، چون آناتول فرانس و پنگوئنھا، مي. بشر شود آزمایشھایي صورت گیرد
  .انسان باید تعمید بگیرد نیمھ

اي، اورانگوتاني را با  وحش، در یك قفس شیشھ در باغ): شود ھمچنانكھ براي رفتن آماده مي(بوردو 
  . ام بلي، دیده: اي؟ مادموازل دیده بیابان،عظھ در ظاھري ھمانند یحیاي تعمید دھنده، ھنگام مو

حرف بزن، و من ترا تعمید «: كاردینال دو پولینیاك روزي بھ آن حیوان گفت): رود ھمچنانكھ مي(بوردو 
  » .خواھم داد
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نظریة خود را دربارة تكامل خالصھ كرده، و درضمن آن از ) ١٧٧۴حد (وژي دیدرو در مباني فیزیول
  :سخن گفتھ است» حلقة مفقوده«

) اگر چنین مولكولھایي موجود باشند(جنبش  كند كھ موجودات را از مولكولھاي بي ضرورت ایجاب مي
گوناگوني . بندي كنیم ان ردهگیاه، جانور، و انس… بیني گرفتھ تا  گرفتھ تا مولكولھاي فعال، از جانوران ذره

شكل تنھا نقابي فریبنده است، و حلقة مفقوده شاید . اشكال را نباید دلیل گسیختگي مراتب وجود دانست
  . اي باشد كھ كالبدشناسي تطبیقي ھنوز نتوانستھ است جاي واقعي آن را روشن سازد موجود شناختھ نشده

III – دیدرو و مسیحیت  

جانبھ متضمن  اما گفتگوي سھ. آالمبر از دین سخن نگوید/بود كھ در رؤیاي دبھ سوفي والن قول داده 
دیدرو تا پایان عمر، ظاھرًا، خداپرست ماند، خدا را تنھا . اي است كھ با اعتقاد بھ خدا سازگاري ندارد فلسفھ

ظرًا، یك او، ن. كرد دانست و وجود ھرگونھ مشیت و تدبیر االھي را درجھان انكار مي مي» محرك نخستین«
جھان ماوراي دسترسي حواس انسان و علم را موھوم و بیپایھ  الادري بود و ھرگونھ شناخت یا عالقة بھ

گفت كھ در طول زمان بیپایان لغزشھایي خورده، بھ  گاھي، بھ ابھام، از شعوري كیھاني سخن مي. شمرد مي
اما این شعور كیھاني آن . است زده، و عجایب بیحاصل و عوارض خجستھ بھ بار آورده آزمایشھایي دست

كرد كھ با بیزاري  شد، و از مردي یاد مي گاھي بشدت دشمن خدا مي. خدایي كھ بھ درگاھش دعا كنند نیست
گفت كھ چون این  مي. از بشر، و بھ قصد انتقامجویي از زندگي، اندیشة خدا را در میان آدمیان پراكنده است

افتادند، از ھم بیزاري جستند، و گلوي یكدیگر را دریدند؛ و از مردم بھ جان ھم «اندیشھ پراكنده شد، 
و » .اند انگیز خدا برسر زبانھا افتاده است، مردم از دریدن گلوي یكدیگر باز نایستاده روزي كھ نام نفرت

توانستم تصور خدا را از اذھان بزدایم، شاید در این راه  اگر مي«: افزاید اي ھوشیارانھ مي دیدرو با جذبھ
  ».كردم جان خود را فدا مي

: كرد؛ بھ سوفي والن نوشت باوجود این، ھمان نبوغ كودن نظام و عظمت حیرت آور كیھان را احساس مي
اي اھریمني  ازاینكھ در بند فلسفھ«: و اضافھ كرد» الحاد ھمانند نوعي خرافھ است، و، چون آن، كودكانھ؛«

یق و قلبم از نكوھش آن خودداري كند، نزدیك است دیوانھ تواند از تصد ام نمي ام كھ اندیشھ گرفتار آمده
در آخرین سالھاي عمر اذعان كرد كھ اعتقاد بھ نشئت زندگي از مادة بیجان و اشتقاق اندیشھ از » .شوم

  . احساس متضمن دشواریھاي فكري بسیار است

اند،  دیدرو استخراج شده عبارات زیر، كھ از یك نامة خصوصي. اما ھرگز از پیكار با مسیحیت باز نایستاد
  :نمودار تنفر عمیق وي از مسیحیت است

ناپذیرترین،  ترین، شرارتبارترین، فھم خود، بھ دیدة من، بیھوده دین مسیحي در اصول جز مي
ترین ادیان است، در نتیجھ، ھیچ دیني بھ اندازة دین مسیحي بھ  ترین، و تیره مابعدالطبیعیترین، آشفتھ

؛ الجرم، جفاكارترین ادیان  قسیم نشده، و شقاق و بدعتگذاري در آن راه نیافتھ استھاي گوناگون ت فرقھ
دین مسیحي از ھر دیني براي آسایش مردم زیانبخشتر و، بھ واسطة نظام سلسلھ مراتبي خود، بدان . است

پردازد، و نیز بھ جھت انضباطي كھ دارد، از ھر دیني براي  جھت كھ بھ تعقیب و آزار مردم مي
ترین، و  ترین، وحشیانھ كننده ترین، خستھ آیینھا و شعایر آن بیفایده. مانروایان خطرناكتر استفر

  . تر است تر، غیراجتماعیتر، و بیگذشت آورترین مراسمند، و اخالق آن از اخالق ھر دیني كودكانھ مالل

یت با پلیدیھاي شخصیت و آداب و رسوم اذعان كرده بود؛ در آخرین سالھاي عمر، گفت كھ گرچھ مسیح
رسد كھ  دیر یا زود، زماني فرا مي«. كرده، اما جنایتھاي بزرگتري را بھ یار آورده است ناچیز پیكار مي

تن را بھ زمین خواھد  ١٠٠‘٠٠٠اي كھ انسان را از دزدیدن یك سكھ برحذر داشتھ بود خون  ھمان اندیشھ
انسان از قوانین و » زي در اخالق ما دارند؛معتقدات دیني ما اثر ناچی«اما » !چھ پاداش مناسبي. ریخت

pymansetareh@yahoo.com



حتي كشیشان بھ درگاه خدا روي . ھراسد مقررات موجود بیش از دوزخ دوردست و خداي نادیده مي
پیشگویي كرد كھ  ١٧٨٣دیدرو در » .اھمیت است آورند، مگر ھنگامي كھ حاجت آنان ناچیز و بي نمي

سال دیگر در ھمھ جا بھ پایان خواھد رسد؛ این پیشگویي در اعتقاد بھ خدا و فرمانبرداري از شاھان تا چند 
اعتقاد بھ وجود خدا تا «نمود؛ ولي دیدرو ھمچنین پیشگویي كرده بود كھ  در فرانسھ تحقق یافتھ مي ١٧٩٢

  » .ابد باقي خواھد ماند

كننده و  را خستھاند، ھمان دیدرو كھ آیینھاي مسیحي  مانند بیشتر كساني كھ از آیین كاتولیك رویگردان گشتھ
سالون «دانست، در برابر زیبایي و وقار شعایر آیین كاتولیك ھمچنان حساس ماند، و در  آور مي مالل

  :گیران پروتستان، بھ دفاع از آن پرداخت خود، در برابر خرده» ١٧۶۵

روز  آنان مراسم نیایش صلیب ما را در. گیران از اثر مراسم ظاھري در مردم آگاھي ندارند این خرده
كند،  جمعة مبارك، و شور و ھیجان مردم را در مراسم كورپوس كریستي، كھ گاھي مرا از خود بیخود مي

گلھایي كھ قبل از برگزاري آیین مقدس … اند  صف بلند كشیشان، كھ جامة رسمي بر تن كرده. اند ندیده
، و آنھمھ مردمي كھ وپیش آنان در حركت است شوند، جمعیتي كھ با سكوت و وقار در پس پاشیده مي

مانند آن . ام ھایي ھستند كھ تاكنون دیده آورند دلكشترین و شورانگیزترین منظره فروتنانھ سر فرود مي
خوانند و مردان، زنان، دختران، و كودكان بیشمار با شور و حرارت  آھنگ شورانگیزي را كھ كشیشان مي

  . زند لرزد و اشك در چشمانم حلقھ مي بم ميبا شنیدن آن، قل. ام ھرگز نشنیده. دھند بدان پاسخ مي

دریكي . گرفت زدود، پیكار با مسیحیت را از سر مي ھاي اشك را از چشمان خود مي اما پس از آنكھ قطره
، از شكاكي خیالي، بھ نام كرودلي )١٧٧۶( - دیگر از آثار خویش، بھ نام گفتگوي فیلسوف با مارشال دو

دارد   زن عقیده. گوید كھ با زن سرشناسي سرگرم گفتگوست سخن مي ،)در ایتالیایي، بھ معني ستمگر(
او از » .اي است كھ سرانجام بر چوبةدار جان خواھد سپرد كند ھرزه كسي كھ تثلیث مبارك را انكار مي«

اگر «: گوید اینكھ مي بیندآقاي كرودلي، با وجودي كھ ملحد است، دزد و ھرزه نیست در شگفت است و مي
» .ساختم داشتم، خویشتن را از لذات كوچك بسیار برخوردار مي بھ دنیاي پس از مرگ نمي ترس و امیدي

آنھا را تنھا بھ كشیش اقرارنیوشي «: دھد زن پاسخ مي» آن لذات كوچك چھ ھستند؟«: پرسد كرودلي مي
  گویم كھ  مي

نشیند و، سپس، دفاع  ب ميزن اندكي از برابر استداللھاي او عق» اي براي نیكویي و پاكدامني دارد؟ انگیزه
از این گذشتھ، » .ما بھ چیزي نیازمندیم كھ ما را از قانونشكني باز دارد«: كند را از جاي دیگري آغاز مي

فرض كنید كھ چیزي ندارم «: دھد كرودلي پاسخ مي» اگر دین را نابود كنید، بھ جاي آن چھ خواھید نھاد؟«
» .تعصبات ھولناك بشر از جھان رخت برخواھد بستبھ جاي آن نھم؛ حتي در این صورت، یكي از 

اند، و مسیحیان را در نظر مجسم  آورد كھ براي كشتن مسیحیان غوغایي بھ پا كرده مسلمانان را بھ یاد مي
  .ریزند سازد كھ خون مسلمانان و یھودیان را برزمین مي مي

چھ . ما بھ لعنت ابدي گرفتار آییدپندارید راست باشد و ش مارشال، فرض كنید كھ ھرآنچھ شما نادرست مي
  !وحشتناك است كھ انسان تا ابد در آتش دوزخ بسوزد و بریان شود

  .گفت كھ ما باید چون ماھیان دریا آسوده باشیم الفونتن مي: كرودلي

  .ھمان را از شما انتظار دارم. اما الفونتن شما در آخر عمر بسیار جدي شد. راست است: مارشال

  .توانم بھ چیزي پاسخ دھم ك مغز شدم، نميوقتي سب: كرودلي

ھا، كھ بھ عقیدة  ھا و راھبھ خانھ مخالف دستگاه دیني بیش از ھمھ از صومعھ» فیلسوف«ترین  سرسخت
از این روي، دیدرو پدران و مادراني را . دادند، نفرت داشت نسل و نیروي انسان را برباد مي» فیلسوفان«
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فرستادند در خشماگینترین اثر خویش بھ باد دشنام گرفتھ  صومعھ ميكھ دختران خود را بھ زور بھ كنج 
در ) راھبھ(زن متدین . اي است و از لحاظ فني كاملترین اثرش باز آفریني تخیلي ایمان چنین راھبھ. است

خواستند بھ یاري آن ماركي دو  آمیزي بود كھ گریم و دیدرو مي نوشتھ شد و حاصل فریب شوخي ١٧۶٠
اي بھ پارلمان  در ھمین زمان، مراجعة راھبھ. ز كان بھ پاریس، و بھ نزد خود، بازگردانندكروامار را ا

پدر و مادرش بدو تحمیل كرده بودند ) بھ گفتة وي(پاریس، كھ خواستھ بود وي را از اجراي پیماني كھ 
. اي نگرفت یجھماركي مھربان بھ جاي او بھ پارلمان نامھ نوشت، اما نت. معاف سازد، دیدرو را برانگیخت
اي بازسازي كرد  اما دیدرو سرگذشت وي را بھ چنان تخیل واقعگرایانھ. از این راھبھ آگاھي دیگري نداریم

ھایي كھ گویا خود نوشتھ است را براي  گریزد؛ نامھ دختر از صومعھ مي. كھ تا قرنھا از یاد نخواھد رفت
دھد؛ و براي آنكھ زندگي را از نو  ح ميفرستد؛ سرگذشت خود را در صومعھ براي او شر كروامار مي

دیدرو نیز بھ جاي راھبھ بھ نامة ماركي . دھد ماركي بھ نامة او پاسخ مي. جوید آغاز كند، از او یاري مي
  .یابد این مكاتبھ چھارماه، و در صدوپنجاه صفحھ، ادامھ مي. دھد پاسخ مي

بیند، و  شود، زجر و آزار مي ني ميسوزان، در داستان دیدرو، بھ دست رئیسة تندخوي صومعھ زندا
دارد تا دختر  برد، و كشیش رئیسة صومعھ را برآن مي بھ كشیشي شكایت مي. كشد برھنگي و گرسنگي مي
  را بھ صومعھ اي دیگر 

ھاي  دیدرو شاید در نمایش سنگدلي رئیسھ. گزیند ھمكاري خویش برمي كند و او را بھ بھ دختر مھرباني مي
ھایي دلپذیر و نیكخواه  ھا اغراق كرده باشد، اما از ھمة كشیشان چھره ھا و رنج و اندوه راھبھ صومعھ

یبكاري دیدرو آگاه شد، اما او را این داستان ماركي را تكان داد و بھ پاریس آورد؛ از فر. ترسیم كرده است
این اثر بررسي جالبي در زمینة روانشناسي است و، محتمال، از كالریساي ریچاردسن تأثیر گرفتھ . بخشید
اي ناراضي را با این تردستي از ھم نشكافتھ، و بھ این  ھیچ شكاكي قبل از دیدرو احساسات راھبھ. است

دوستي كھ، ھنگام تصنیف داستان، بھ نزد دیدرو رفتھ بود او  گریم گفتھ است كھ. روشني شرح نداده است
خود دیدرو ھم اعتراف كرده است كھ ھنگام تصنیف داستان اشك » .غرق در اندوه و اشك یافت«را 
. آمد از دیدگان وي فرو مي ریخت ریختھ است، زیرا اشك بھ ھمان آسانیي كھ بردیدگان روسو گرد مي مي

ھا نوشتھ شده است، از راستنمایي مطالب،  اي از نامھ ان، كھ بھ صورت مجموعھدیدرو از نگارش این داست
توان  بالید؛ اما در این كار چندان استادي بھ كار برد كھ مي شور و احساس، و سبك نگارش آن برخود مي

وي در داستان بدقت تجدید نظر، و وصیت كرد كھ آن را، پس از مرگ . فخر و مباھات را براو بخشود
، بھ فرمان ١٨۶۵، مقارن انقالب فرانسھ، بھ چاپ رسید و در ١٧٩۶زن متدین در . بھ چاپ رسانند وي،

  . در مالءعام آتش زده شد» دادگاه سن«

ھمراه آن  ١٨۶۵بھ چاپ رسید و در  ١٧٩۶دیدرو ژاك جبري و اربابش را، كھ چون داستان یادشده در 
اید چنین باشد، اما فراموش نباید كرد كھ پوچترین و ش. ترین اثر خود خوانده است آتش زده شد، برجستھ

دیدرو كھ شیفتة تریسترام شاندي، اثر سترن، بود در این داستان بھ اقتباس از . عبثترین اثر او نیز ھست
كند، و با  سازد، بوالھوسانھ آن را قطع مي در موارد بسیار روایت داستان را رھا مي: شیوة وي پرداخت

وي كتاب را با عبارات و حوادثي . گوید یتھاي كتاب و طرح كلي داستان سخن مياش از شخص خواننده
گاه، با شرح ماجراھاي  از سترن گرفتھ است؛ و مانند سترن، گاه  برد كھ مستقیمًا كند و بھ پایان مي آغاز مي
اي دوشخصیت اصلي داستان، ھمانند دون كیشوت و سانچوپانث. كوشد خواننده را تكان دھد ناپاك مي

ارباب جبر و . اند سروانتس، مستخدم و اربابي ھستند كھ در یك بحث فلسفي دایمي برابر ھم قرار گرفتھ
و » .دھد قبال مقدر شده است ھرآنچھ روي مي«: گوید كند، ولي ژاك بدان اعتقاد دارد و مي تقدیر را رد مي

اختیار بھ  آید، انسان نیز بيگوي ناچار است از دامن شیبدار كوھي بلغزد و فرود  ھمانگونھ كھ یك«
دانست، این  ارباب قبلي ژاك، كھ آثار اسپینوزا را از برمي» .شتابد سربلندي یا ننگ و سرافكندگي مي

  .چھ ارباب بیمانندي -ھا را از او گرفتھ، و در مغز ژاك فروبرده است  اندیشھ
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استان ماركیز دو الپومره، معشوقة شود تا با ذوق و استادي بسیار د ھاي كتاب، دیدرو متوقف مي در نیمھ
كنده است،  كند دلدارش از او خستھ شده و دل ماركیز، كھ احساس مي. آرسي، را شرح دھد/ماركي دز
  گیرد  تصمیم مي

خواھد از آغوش او بھ نزد دوستي پناه برد،  از اعتراف ماركي، بھ اینكھ مي. آنان پیدا شده است بردارد
یابد، با تأمین  روسپي زیبایي را مي. گیرد انتقام بیمانندي از او بگیرد يشود و تصمیم م آزرده مي سخت

آموزد، او را بھ   كشد، دستور زبان و آداب معاشرت و پاكدامني بدو مي زندگي او وي را از فحشا بیرون مي
ي آموزد كھ چگونھ براي ماركي دلبري كند، خواھشھا كند، و بدو مي نام زني اصیل بھ ماركي معرفي مي

چندماه پس از زناشویي آنان، مادام دو . گري او را با خود بھ زناشویي وادارد وي را رد كند، و با عشوه
. گذارد اما تحولي غیرعادي انتقام او را عقیم مي. دارد الپومره از گذشتة ھمسر جدید ماركي پرده برمي

سازد  كبار وي را از توطئھ آگاه ميكار، كھ بھ ماركي دل باختھ بود، با شرمندگي و چشمان اش روسپي توبھ
اما در مدتي كھ در خانة ھمسرش بود چندان بھ او وفادار . خواھد كھ وي را از خانة خود براند و از او مي

اش  تر از زماني است كھ در آغوش معشوقھ و مھربان بود كھ ماركي دریافت دركنار او خوشبخت
دارد، و با خرسندي شكوھمندي در كنار او  تن بازش ميگذرد، از رف ازاین روي، از گناھش مي. زیست مي

اثر گشتھ است، درآتش غم و حسرت  كند؛ و مادام دو الپومره، كھ توطئة او بر باد رفتھ و بي زندگي مي
  .سوزد مي

آید، از بافت دقیق و  جبري و اربابش بھ حساب مي ترین بخش ژاك این میانپرده، كھ از ھر حیث برجستھ
گرایي روانشناختي دارد، و داراي احساس انباشتھ  اي از واقع ھاي ھوشمندانھ ر است، مایھظریفي برخوردا

شیلر آن را گوھر ھنر . شوند شود؛ اما ھمة اینھا در كلیت داستان گم مي و متراكمي است كھ بآرامي بیان مي
  .بھ آلماني ترجمھ كرد ١٧٨۵نویسندگي خواند و در 

IV - برادرزادة رامو  

اثر كالسیك «گوتھ این كتاب را . ن اثر دیدرو برادرزادة رامو است، نھ ژاك جبري واربابشتری برجستھ
نوشتھ شد، ولي این نیز قبل از مرگ دیدرو بھ چاپ نرسید؛  ١٧۶١كتاب در . خوانده است»  مردي برجستھ

یا او درك مطالب این گو. باشد ترین آنھا نیز مي ترین اثر دیدرو است، افشاگرانھ زیرا گذشتھ از اینكھ نومایھ
اي از كتاب بھ آلمان رسید و  پس از مرگ دیدرو نسخھ. دانست كتاب را حتي براي دوستانش دشوار مي

شیلر از خواندن آن تكان خورد، بھ ھیجان . را در این سرزمین تسریع كرد »درانگشتورم اوند «دورة 
ترجمة . ، آن را بھ آلماني ترجمھ كرد)١٨٠۵(آمد، و كتاب را بھ گوتھ داد؛ و گوتھ، در اوج شھرت خویش 

  نسخة دیگري). ١٨٢١(آلماني كتاب بھ فرانسھ رسید و باردیگر بھ زبان فرانسوي بر گردانیده شد 

در فرانسھ چاپ  ١٨٢٣را، كھ دختر دیدرو پاكسازي كرده و ھزلیاتش را كنارنھاده بود، در از كتاب 
این دستنویس . در یكي از كتابفروشیھاي كنار رودسن یافتند ١٨٩١دستنویس اصلي كتاب را در . كردند

  .نیویورك است» كتابخانة مورگن«اكنون در 

نمود، از زبان ژان فرانسوا رامو، بیان  ود او عجیب ميدیدرو در این اثر سخناني را كھ گفتن آنھا براي خ
بود كھ ھنگام تصنیف این ) ١٧۶۴(ژان فرانسوا، برادرزادة آھنگساز نامدار، ژان فیلیپ رامو، . كرده است

شناخت؛ و با آگاھي بسیار، از  دیدرو موسیقي را خوب مي. گفتگوي غیرقابل چاپ ھنوز زنده بود
  . گفت رگولزي، یوملي، گالوپي، لئو، وینچي، تارتیني، و ھاسھ سخن ميآھنگسازاني چون لوكاتلي، پ

برادرزادة رامو آھنگھاي موسیقي ساختھ، و در تعلیم موسیقي اندكي كامیاب شده بود؛ اما برعموي خویش، 
. ترسید كھ نامش وي را از پیشرفت و كامیابي باز دارد ورزید و از آن مي كھ ھنرمندتر از او بود، رشك مي

ز این روي، از تالش و مبارزه باز ایستاد و در ولنگاري و تناساني ضداخالقي بوھمي، كھ دیدرو ا
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صفات دیگري نیز در این گفتگو بھ او نسبت داده شد، كھ گزارشھاي معاصر . كند، غرق شد توصیف مي
را در معرض فروش اند؛ اما این گفتة دیدرو، كھ او مانند دالالن محبت زیبایي ھمسرش  آنھا را تأیید كرده

ژان فرانسوا، پس از مرگ ھمسرش، عزت نفس را یكباره از دست . نھاده، را تاریخ تأیید نكرده است مي
داد، زبان ناپاك نیشدارش وي را مطرود جامعھ ساخت، و سرانجام آقاي برتن ثروتمند، كھ سالھا شام و 

در كافھ دوالرژانس، و جاھایي مانند آن،  ژان ناچار شد. اش راند ناھار بھ او داده بود، او را از خانھ
  .ھمنشیناني براي خود بجوید كھ داراي عقایدي پیشرو، اما تھیدست بودند

  ):زند درنظر داشتھ باشید كھ كتابھایش را بھ زندگیش پیوند مي(كند  دیدرو كتابش را چنین آغاز مي

. روم ش بھ اطراف پالھ روایال ميھوا چھ خوش باشد، و چھ ابري، نزدیك ساعت پنج بعدازظھر براي گرد
با خویشتن از . ام فرو رفتھ  آرژانسون نشستھ، و بھ اندیشھ/بینید كھ بر روي نیمكت د مرا ھمیشھ تنھا مي

ھنگامي كھ ھوا زیاده از حد سرد یا باراني است، بھ كافھ دو . كنم سیاست، عشق، ذوق، و فلسفھ بحث مي
بعدازظھر روزي در آنجا بودم، . سازم ي بازي شطرنج سرگرم ميروم و خویشتن را بھ تماشا الرژانس مي

كوشیدم ھرچھ ممكن است كمتر بشنوم، كھ ناگاه بھ  گفتم، و مي نگریستم، كھ سخن مي پیرامون خویش را مي
  . یكي از عجیبترین مردان روزگار برخوردم

است كھ بادة زندگي را تا شود، او مردي  درپي این سخنان، تصویر گویایي از قھرمان داستان ظاھر مي
قطرة آخر سركشیده است وخاطرة تلخي از شراب دارد؛ مردي كھ روزگاري در آغوش خوشبختي و 

ھاي پیرو مد روز با آغوش باز  زیست، زیباترین زن پاریس ھمسر وي بود، خانواده آسایش و بینیازي مي
  ترین تحوالت فرھنگي  پذیرفتند، و از تازه وي را مي

كند، در زندگي چیزي جز  دھند و از راه وامھاي رایگان گذران مي ي دلسوزي بھ وي ميمردم از رو
داند، موازین اخالقي را جبن و خدعھ  شناسد، دین را دروغي دلفریب و وحشتناك مي مبارزه و شكست نمي

الغت و شمارد، و با وجود این ھنوز آنقدر از گذشتھ مایھ دارد كھ نومیدي و درماندگي خویش را بھ ب مي
خانم فالن و بھمان دو « : گوید مثال مي. شوخیھایش تلخ و چركینند. جامة معقوالنة تحصیلكردگان بیاراید

یا دربارة یك اپراي تازه » .كودك ھمزاد بھ جھان آورده است كھ ھریك را بھ یكي از پدران خواھد داد
» .كنند   پاساژھا را تصنیف مي پاساژھاي زیبایي دارد؛ اما حیف كھ اولین بار نیست این«: گوید مي

سخنان روسو را دربارة طبیعت شنیده است و . بزرگترین اندوه او این است كھ بھ چیزي اعتقاد ندارد
و » درند در طبیعت، انواع یكدیگر را مي«بیند كھ،  اما مي. اندیشد كھ طبیعت بھتر از تمدن است مي

ھمین آدمخواري را در جھان اقتصاد نیز . گري شوداي آن است كھ طعمة دی سرنوشت پایاني ھر سازواره
، بھ دیدة وي،  موازین اخالقي. درند بیند، با این تفاوت كھ در اینجا آدمیان بھ زور قانون یكدیگر را مي مي

زیري  آن زن پارساي سربھ. فریبند دالن خویشتن را مي دالن را، و ساده نیرنگي است كھ با آن زیركان ساده
ھاي شھواني دربان راھبان و توصیفات ھرزة  ھمو شبھا صحنھ«شود؛  از كلیسا خارج ميرا ببینید كھ 

زند  اندیشد كھ انسان خردمند بھ ده فرمان موسي پوزخند مي برادرزادة رامو مي» .آورد آرتینو را بھ یاد مي
! سلیمانآفرین برحكمت ! آفرین بر حكمت و فلسفھ«. برد و، با تشخیص درست، از ھمة گناھان لذت مي

دل برگیر، و در رختخواب نرم  بھترین شراب را بنوش، لذیذترین خوراكھا را بخور، از زیباترین زنان كام
ھا و بودلرھا براي گفتن  بھ این ترتیب، آیا دیدرو چیزي براي نیچھ» .جز این، ھمة چیزھا باطلند. بیاساي
  است؟  گذارده

» بیكاره، شكمباره، بزدل، و ھرزه«ادرزادة رامو را ھا، بر اندیشھ» رقص مرگ«دیدرو، در پایان این 
اي  خوانیم، اندیشھ چون این سطور را مي» .گویي بھ گمانم كھ راست مي«: دھد خواند؛ و رامو پاسخ مي مي

ھاي برادرزادة رامو را بھ دل راه داده باشد،  آنكھ ھوسھا و وسوسھ آیا نویسنده، بي: گذرد از مغز ما مي
گوید كھ این اندیشھ را از سر بیرون كنید،  ھرة او را بھ این روشني ترسیم كند؟ دیدرو ميتوانستھ است چ مي

  :كند كھ قدیس نبوده است اما اذعان مي
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من نیز . برد لذت مي  اي دارم كھ از خوراك لذیذ و شراب خوشمزه من نیز ذائقھ. با لذت حواس مخالف نیستم
دوست دارم استواري و انحناي گردن او را در دستانم حس  .چشم و دل دارم و دوست دارم زن زیبا ببینم

گاه  كنم، لبانش را بھ لبانم بفشارم، برق لذت را در چشمانش ببینم، و در آغوشش بیاسایم؛ خوش دارم كھ گاه
اما، از توچھ پنھان، بھترین دلخوشي من . با دوستانم اندكي بھ ھرزگي پردازم و، حتي، ھیاھویي برانگیزم

و دلداري دھم، كتابي دلخواه او بخوانم، با مرد یا زني كھ برایم … ھ انسان بدبختي را یاري كنماین است ك
اي از كتابي را بنویسم، وظایف  عزیز است بھ گردش روم، ساعتي را بھ آموزش فرزندانم بسپارم، صفحھ

  … . نم حلقھ زندخویش را بھ جاي آورم، و بھ دلدارم سخنان شیرین پرمھر بگویم تا بازوانش را برگرد

او جوانترین فرزند خانواده در كشوري بود كھ عرف و عادت آن . یكي از آشنایانم در كارتاخنا توانگرشد
اش دارایي  در كولومبیا شنید كھ برادر ارشد ھرزه. بخشید ھمة دارایي خانواده را بھ فرزند ارشد مي

شان بیرون كرده است؛ و  س آنان را از خانھپدرومادر بسیار با گذشت و سھلگیر خود را برباد داده، وسپ
فرزند جوان، كھ نامھرباني . پدرومادر پاكدل اكنون، در شھري دوردست، با فقر و محنت دست بھ گریبانند
دارایي خود را برداشت و بھ . پدر ومادر او را بھ دیار غربت فرستاده بود، چھ كرد؟ براي آنان پول فرستاد

. شان بازگردانید، و براي خواھرانش جھیزیة عروسي فراھم ساخت را بھ خانھ نزد پدرومادر شتافت، آنان
او با چشمان اشكبار این . شمارد آه، رامو دلبندم، این مرد آن ماھھا را خوشترین دوران زندگي خویش مي

از كنم كھ قلبم از خوشي آكنده است،  گویم، احساس مي و من، كھ این داستان را برایت مي. را بھ من گفت
  . خوشیي كھ زبان از وصف آن ناتوان است

V - اخالق و سیاست  

ھاي  نفس خصوصي یا نھان، با ھمة انگیزه: دیدرو، چون ھمة ما، دست كم داراي دو سیرت متمایز بود
خوریم، و  ھاي آن برمي بھ پدیده - حتي در زندگي حیواني -طبیعت بشري، كھ در زندگي ابتدایي و وحشي

شمارد و با  اعي، كھ آموزش، انضباط، و اخالق را الزمة زندگي در پناه اجتماع مينفس نمایان یا اجتم
بندوباري روزگار  دیدرویي كھ آزادگي و بي: نفسھاي دیگري ھم در او بود. نھد اكراه بھ آنھا گردن مي

رگاه بھ اي كھ ھ جواني و آزادي از مسئولیت را، جز در برابر پلیس، از یاد نبرده بود، و ساالر خانواده
توانست زبان و اندیشة او را دریابد، بتناوب، شوھري با عاطفھ، پدري  خورد، كھ مي اي برمي معشوقھ

  .شد خانگي، و مردي با اندك دلبستگي بھ پول، قانون، و اخالق مي مھربان، جانوري نیمھ

دو دیالوگ نوشت كھ نمودار نوسان  ١٧٧٢تا  ١٧٧٠سالھاي   در فاصلة مسترھایداین دكتر جكیل و 
كساني را كھ خویشتن «در یكي، بھ نام گفتگوي پدري با فرزندانش، از زبان پدر خود . ھاي او ھستند اندیشھ

اندكي . اما دوسال بعد، افراطیترین اثر خود را نوشت. خطرناك خوانده است» شمارند را برتر از قانون مي
، )١٧٧١(یش از آن، لویي آنتوان دو بوگنویل سفرنامة خود، شرح مسافرتي بھ دور جھان، را انتشار داده پ

دیدرو قسمتھایي . و در آن مشاھدات خویش را در تاھیتي و دیگر جزایر جنوب اقیانوس كبیر شرح داده بود
و براي آنكھ برتري توحش را كرد مؤید برتري توحش بر تمدن است، پسندیده؛  از سفرنامھ را، كھ گمان مي

در . با پشتكار و تخیل و غرض ھمیشگي شرحي بر سفر بوگنویل را تصنیف كرد ١٧٧٢بھتر بیان كند، در 
  كھ بوگنویل(بھ چاپ رسید، یكي از پیران تاھیتي  ١٧٩۶این داستان، كھ در 

ب بھ دریاساالر آنان چنین ، ھنگام تودیع با جھانگردان فرانسوي، خطا)اش از او نام برده بود در سفرنامھ
  :گوید مي

ھاي ما دور  برند، كشتیھایتان را ھرچھ زودتر از كرانھ و شما، سركردة راھزناني كھ از شما فرمان مي
ما از . از دست شما، جزآنكھ نیكبختي ما را از ما بگیرد، كاري ساختھ نیست. كنید، ما بیگناه و نیكبختیم

در اینجا، ھمھ چیز از . خواھید ما را از آن باز دارید شما مي. بریم مي آالیش طبیعت فرمان غرایز پاك و بي
شما . زنان و دختران ما از آن ھمگانند. اید بھ میان ما آورده» مال تو»   و» مال من«شما . آن ھمگان است
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… . داشتیماید كھ ما از آنھا آگاھي ن و آنان را گرفتار دیوانگیھایي ساختھ… خویشتن را در این امتیاز سھیم
ھاي خون خود بھ نزد ما باز  شما بھ خاطر زنان ودختران ما خون یكدیگر را ریختھ، و آنان را با لكھ

  .اید گردانیده

این كشور از آن «: اید براین صفحة فلزي نوشتھ… . اید ما آزادیم، شما بذر بردگي در سرزمین ما افشانده
اید؟ اگر یكي از ساكنان تاھیتي روزي بھ كرانة  نھادهچرا؟ از آن روي كھ شما بھ اینجا پاي … . »ماست

  …، چھ خواھید كرد؟ »این كشور از آن ساكنان تاھیتي است… «سرزمین شما پاي نھد و بر سنگي بنویسد

چھ حقي شما بر … . خواھید او را چون جانوران اسیر كنید، برادر شماست انسان اھل تاھیتي، كھ شما مي
دارد؟ شما آمدید؛ آیا ما برشما تاختیم؟ آیا كشتیھایتان را غارت كردیم؟ نھ، شما را او دارید كھ او بر شما ن

ما آنچھ را كھ شما . تر از آداب شماست آداب ما بھتر و خردمندانھ. آداب ما را از ما نگیرید. احترام نھادیم
  . خوانید با دانش بیسود شما مبادلھ نخواھیم كرد جھل و ناداني مي

ساكنان جزیره، . شود مھرباني ساكنان جزیره را ھنگام پذیرایي از اروپاییان بھ آنان یادآور ميپیر تاھیتي 
كھ ساكنان ) پنداشت دیدرو مي(اند، زیرا  خانھ، خوراك، زنان، و دختران خود را در دسترس اروپاییان نھاده

از دریانوردان از شرم  ھنگامي كھ یكي. تاھیتي با فرمان ششم موسي، و با رشك و حسد، آشنایي ندارند
نوازي از   زنان جزیره با منتھاي مھمان. كند گوید، زن بومي منظور او را درك نمي گناه سخن مي

نشینان ناشناختھ  گیرند؟ سیفیلیس، كھ پیش از این بر جزیره اي مي كنند؛ اما چھ نتیجھ نوردان پذیرایي مي دریا
پیر تاھیتي از اروپاییان . ردان جزیره را بدان آلودندبود، در میان زنان بومي شیوع یافت و زنان و م

  .خواھد كھ از جزیرة او بروند و دیگر برنگردند مي

اورو از بومیان جزیره است، كھ زبان . نام دارد» گفتگوي قاضي عسكر با اورو«یكي از فصلھاي كتاب 
كند  یده است، درخواست مياز قاضي عسكر دریانوردان، كھ در كلبة او مسكن گز. اسپانیایي آموختھ است

دھد كھ  قاضي عسكر پاسخ مي. كھ، از میان زن و سھ دختر او، یكي را براي ھمخوابي با خود برگزیند
اما چون بدن یكي از دختران . دھد كھ با زن یا دختران او ھمبستر شود قانون دیني و اخالقي او اجازه نمي

سھ روز متوالي از اخالق . برد ین و اخالق را از یاد ميیابد و د خورد، مردي خود را باز مي بھ تن او مي
  در «. شود گوید، و شبھا را بتناوب با یكي از دختران او ھمبستر مي مسیحي براي اورو سخن مي

تالش قاضي عسكر براي مسیحي كردن اورو » .كشد قانون شرف، ھمسر اورو را بھ رختخواب خود مي
  :تھاي داستان اس یكي از دلكشترین صحنھ

  زناشویي در نزد شما چھ مفھومي دارد؟: قاضي عسكر

توافقي است براي زندگي كردن در یك كلبھ، و خوابیدن دریك رختخواب، تا روزي كھ مرد و زن : اورو
  .خواستارند

  شود؟ زماني كھ نخواھند چھ مي: قاضي عسكر

  .شوند جدا مي: اورو

  شود؟ تكلیف كودكان چھ مي: قاضي عسكر

گردد؛ و  دارد و بھ خانة پدر برمي آورد؛ زن كودكان را بر مي ھد كھ این مشكلي پدید نميد اورو پاسخ مي
پذیرد؛ زیرا كودك در جامعة  رود كھ كودكان او را بھ فرزندي خود مي چندي بعد، بھ خانة مرد دیگري مي

  .روستایي چون میراثي اقتصادي است
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با پسر خود، برادري با خواھر خود و شوھري با تواند با دختر خود، مادري  آیا پدري مي: قاضي عسكر
  زن دیگر ھمبستر شود؟

  چرا نتواند؟: اورو

  .شوند كنم كھ حتي در اینجا پسران چندان با مادران خود ھمخواب نمي گمان مي: قاضي عسكر

  . شود، مگر آنكھ او را بسیار احترام گذارد پسري با مادرش ھمخواب نمي. راست است: اورو

ھایش را از تن بكند،  جامھ«گیرد  شود كھ تصمیم مي مي» تاھیتي«نچنان فریفتة زندگي در قاضي عسكر آ
دیدرو، پس از ترسیم این » .روي كشتي بیندازد، و باقي عمر را در میان این فرزندان طبیعت بھ سر برد

و گفتار  )١٧۵٠(رسد كھ دوست سابقش، روسو، در گفتار دربارة علم و ھنر اي مي صحنھ، بھ ھمان نتیجھ
  : ، رسیده بود)١٧۵۵(راجع بھ منشأ عدم مساوات بین افراد بشر 

انسان . زیست انسان طبیعي مي. خواھید سبب ھمة بدبختیھایمان را بھ اختصار شرح دھم؟ بشنوید مي
گاھي انسان طبیعي چیره … . جنگ داخلیي در گرفت كھ پایاني ندارد: مصنوعي بھ زندگي او راه یافت

در [ انسان مصنوعي غالب] بھ ھرحال، ھیوالي بدبخت . ھي انسان اخالقي و مصنوعيشود، و گا مي
   .و ھمیشھ بدبخت است… بیند تالش و فشار است، زجر و آزار مي

ھا و تابوھا  بوگنویل نوشتھ بود كھ ساكنان جزیره مقھور خرافھ. دیدرو با وضع تاھیتي چندان آشنایي نداشت
ھراسند، و از دست حشرات و بیماریھاي  رند، از ارواح پلید موھوم ميب  ھستند، از كاھنان فرمان مي

توانست دریابد كھ چرا  دیدرو، كھ در كنار یك زن آسودگي نداشت، نمي. گوناگون در رنج و عذابند
او خویشتن را خردمندتر . مقتضیات اجتماع غرایز جنسي بشر را تابع این ھمھ قید و محدودیت ساختھ است

  .شمرد ع انساني مياز آداب جوام

  .بینیم در میان فلسفة اخالقي دیدرو نویسنده و دیدرو انسان، ناسازگاري شگرفي مي

٩-٧٣٩  

در آن لحظھ، بھ نھاد آدمي بھ دیدة . شدند ھاي اخالقي وي گاھي بھ آنارشیسم متمایل مي نظرًا اندیشھ
یعني غرایز طبیعي را  - »داز طبیعت پیروي كن«كرد كھ  نگریست و بھ انسان سفارش مي خوشبیني مي

اندیشید كھ تنھا بھ پیروي از غریزه است كھ انسان از صدھا میثاق، منع، و  مي. راھنماي خویش سازد
بھترین «دراین ھنگام، ھمخوابگي را . یابد اند، رھایي مي قانون، كھ دین و اجتماع براو تحمیل كرده

اش  خواند و بھ معشوقھ مي» د قطره آبریزش چن«و » مالش شھواني دو پوست«، و عشق را »سعادت
دیدرو فیلسوفي بود كھ دوست داشت » .زنا كمتر از ناچیزترین دروغ سزاوار نكوھش است«: گفت مي

  .چون خروس زیست كند

ھنگامي كھ از عقاید . ھاي اخالقي او دگرگون شدند چون تجارب زندگیش بیشتر شد، تقریبًا ھمة اندیشھ
شد؛ عقیده  داد، نظرش دربارة انسان متزایدًا بدبینانھ مي ر تغییر جھت ميگشت بھ سوي ولت روسو برمي

چیزي از آمادگي آدمیان بھ «. كنندة جامعھ، انسان ذاتًا بدو زیانكار است داشت كھ، گذشتھ از تأثیرات تباه
گروه یا مانند زماني كھ انسان ھمراه ] شود  ارتكاب بدترین كارھا، ھنگامي كھ كسي مسئول آن شناختھ نمي

باور كنید كھ ما بھ كسي، جز «: گوید ژاك جبري مي» .سازد ، پستي نھاد آدمي را نمایان نمي[ جمعي است
ھاي گذشتة خود خط بطالن  گوییھایي تازه بر گزافھ دیدرو اكنون با گزافھ» .كنیم خویشتن، رحم نمي

درد و با مادرش  ي پدر را ميانسان طبیعي، ھرگاه آموزش خرد وي را رشد نداده باشد، گلو«: كشید مي
پس از آنكھ نیاز جنسي وي كاھش یافت، با اپیكور ھماواز شد و گفت كھ لذت روحي » .شود ھمبستر مي
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آیا لذتي كھ ھنگام تصاحب زني زیبا بھ انسان دست «: پرسید مي. ھمواره مطلوبتر از خوشي جسمي است
سازد؟ آیا تفاوت  سان را تنھا گرفتار درد جسمي ميدھد تنھا لذت جسمي است؟ آیا مرگ یا بیوفایي او ان مي

  » بیني حساس و جانور خردمند نیست؟ جسمي و معنوي بھ اندازة تفاوت میان جانور ذره

نگریست و ھر كیفیتي را كھ ضامن بقاي انسان  شناسي بھ مسئلة اخالق مي اكنون كھ دیدرو از دیدگاه زیست
فت كھ برترین فضیلت آن است كھ بھ بقاي اجتماع یاري كند؛ یا شمرد، اندك اندك در مي است فضیلت مي

دیدرو در شخصیت برادرزادة رامو دیده بود كھ وقتي . زیرا سازمان اجتماعي یگانھ ضامن بقاي فرد است
انسان قیدھا و محدودیتھایي را كھ جامعھ براي حفظ مصالح جمعي بھ افراد تحمیل كرده است زیر پا 

ناشناسي ایمان، امید، دوست، خوراك، و ھمھ  دیده بود كھ چنین فرد وظیفھ. دادنھد، چھ روي خواھد  مي
: گوید كند و مي ھاي خویش را دربارة تاھیتي تعدیل مي از این روي، اندیشھ. دھد چیز خود را از دست مي

یم نھاد، زیرا اما این قوانین را زیرپا نخواھ. از قوانین وحشیانھ بدگویي خواھیم كرد تا آنھا را اصالح كنند«
دیوانگي درمیان دیوانگان . كند نھد دیگران را بھ نقض قوانین خوب تشویق مي آن كھ قوانین بد را زیرپا مي

  » .تر از خردمندي در تنھایي است راحت

از او بدقت مراقبت كرد تا بكارت خویش را، كھ كاالیي گرانبھا و پرخریدار بود، از دست . وي نگران شد
نكھ دختر این مرحلھ را پیروزمندانھ پشت سر نھاد وبھ سربلندي زناشویي كرد، بدو اندرز وپس از آ. ندھد

بھ پاكدامني تو او را اندوھناك خواھد [ شوھر] بدگماني او «داد كھ از بیوفایي و ناپاكدامني بپرھیزد، زیرا 
د و ھرزه دیدرو در انتقادھاي ھنري خویش بوشھ را مردي پلی» .ساخت واز شرمندگي خواھد كشت

در . اند، بسیار ستوده است خوانده، و گروز و شاردن را، كھ فروتني و دیگر فضایل مسیحي را ارج نھاده
دیدرو، با . ھاي خویش، چون بورژوایي جا افتاده و كامیاب، فضایل اخالقي كھن را ستوده است نمایشنامھ

اولباك خود را /رانة خیالي بر سفرة دگوییھایي نظیر شرحي بر سفر بوگنویل، و با عیاشیھاي آشوبگ بذلھ
یافت  شمرد و، اگر اجازه مي اما در زندگي خصوصي، اخالق طبقة متوسط را محترم مي. كرد سرگرم مي

  .كوشید تا آن را بھ كار بندد گاه دامن بھ اندكي ناپاكي بیاالید، مي كھ گاه

غشوش بودند، و خود، با خلوصي از ھاي اخالقي او، درھم و م ھاي سیاسي دیدرو، مانند اندیشھ اندیشھ
او این سخن ولتر را كھ شاه روشنفكر بھترین وسیلة اصالح . سرخوش طبعي، بھ این اذعان كرده است

كوشید كاترین كبیر را ھوادار  شمرد، و مي فردریك كبیر را فرمانروایي مستبد مي. پسندید جامعھ است نمي
اما طرفدار یك مجلس ملي بود، مجلسي كھ نمایندگان آن  پسندید، حكومت مشروطھ را مي. دموكراسي سازد

در زماني كھ . (را مالكان طبقة متوسط برگزینند؛ زیرا وجود حكومتي شایستھ و مقتصد بھ سود آنان است
توانند در دستگاه حكومت  رفت مي او این را نوشت، مالكان طبقة متوسط تنھا كساني بودند كھ گمان مي

اي سالم بود كھ در آن ھمة مردم از آزادي و برابري  دیدرو در آرزوي جامعھ. شوندفرانسھ جانشین اشراف 
برخوردار شوند، اما بھ اصالح جامعھ قبل از آنكھ آموزش و پرورش ھمگاني شعور ) آن دشمنان فطري(

   .نبودمردم را وسعت دھد چندان امیدوار 

حتي در سالھاي پیري، كمونیسم . تندروانھ، اما عمال مالیم و معتدل بودند  ھاي اقتصادي دیدرو نظرًا اندیشھ
نخواھد دید، مگر معتقدم كھ بشریت روي نیكبختي «. شمرد آنارشیستي را بھترین نظام اقتصادي مي

درجایي كھ شاه، دادرس، كشیش، و قانون نباشد، مالكیت و مال من و مال تو نباشد، و فضیلت و رذیلت را 
برادرزادة رامو بانگ . داشت كھ جامعة مطلوب او بسیار آرماني است اما اذعان مي» در آن مفھومي نباشد؛

جمعي ھمھ چیز دارند، اما دیگران، كھ ! ا داریماین چھ نظام اقتصادیي است كھ م«: گوید دارد و مي برمي
  قدر از آنان طلب شكمشان ھمان

یافت كھ، تا  اما دیدرو در لحظات اعتدال و ھوشیاري درمي» .اي ندارند كھ بھ میان دندانھا نھند كند، لقمھ مي
رو سوسیالیسم دید. روزي كھ استعداد و توانایي مردم متفاوت است، نابرابري اقتصادي پایدار خواھد ماند

اما امیدوار . دانست، زیرا شمار اندكي از پرولتار یا متشكل، و بھ حقوق خود آگاه بودند را غیرعملي مي
: اندیشید دیدرو، ھنگامي كھ بھ اصالحات عملي مي. بود كھ وضع این گروه از كارگران روزي بھبود یابد
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شمرد، نقض حق  مالكیت را محترم مي. رفتگ داري نوخاستھ جاي مي ھمراه فیزیوكراتھا در كنار سرمایھ
كرد، و چون كنھ، تورگو، و ولتر طرفدار آزادي صنعت و بازرگاني از  مالكیت را بھ دست دولت تقبیح مي

عقیده داشت كھ دولت باید بھ كشاورزان كمك كند، زیرا كشاورزي . قید رھبري و نظارت دولت بود
دیدرو، چون ھمة . نعت، بھ دست فراموشي سپرده شده استحیاتیترین رشتة اقتصادیي است كھ، بھ سود ص

  .شد كارتر مي افزود، محافظھ ما، ھرچھ برسن و ثروتش مي

VI - دیدرو و ھنر  

اي از جھان اندیشة او را بھ روي ما  ھاي دیني، اخالقي، سیاسي، واقتصادي دیدرو تنھا گوشھ اندیشھ
كرد كھ او، یكشبھ، منتقد ھنري برجستة  كسي باور نمي .جھان اندیشة او فراختر از اینھا بود. گشایند مي

  .روزگار خود شود

اپینھ بود، از دیدرو خواست كھ /، دوستش، گریم، كھ اكنون سرگرم پیكار و دلربایي از مادام د١٧۵٩در 
ھاي  اش، كورسپوندانس لیترر، از نمایشگاھھاي تابلوھاي نقاشي و مجسمھ جاي او براي خوانندگان نشریھ بھ
تا  ١٧۵٩دیدرو در فاصلة سالھاي . شدند، گزارشھایي تھیھ كند وزة لوور، كھ ھر دوسال یكبار برپا ميم

اي از آنھا،  گزارشھایي از آنچھ در تاالرھاي لوور دیده بود تھیھ كرد؛ و در پاره١٧٨١تا  ١٧٧۵، و ١٧٧١
قبل از آن، كسي با این . اند ھ نشدهھاي زندگي انسان نادیده گرفت اند، ھیچ یك از زمینھ كھ بتفصیل نوشتھ شده

اي از انتقادھاي خود را بھ شكل گفتگو با نقاشان در خود  وي پاره. آگاھي و آشنایي از ھنر انتقاد نكرده بود
بھ عنوان نامة خصوصي براي گریم نوشتھ  - )١٧۶١( مانند گزارش زیر - نمایشگاه تنظیم كرده، و برخي را

  :است

كھ  -نھم كھ ھنگام تماشاي تابلوھاي نقاشي سالون ھایي را با تو در میان مي شھدوستم، در این نامھ، اندی
آنكھ بدقت برگزینم و شرح دھم، بھ روي  آنھا را، بي. اند بھ ذھنم رسیده -اند امسال بھ نمایش گذاشتھ شده

  . خواھم بھ تو امكان دھم كھ از وقت خود بھتر استفاده كني از این راه، مي… . آورم كاغذ مي

جاي  دیدرو، با عشق و عالقة بسیار، این مأموریت را پذیرفت و از گریم كھ وي را ناگزیر ساختھ بود، بھ
  رھگذران، ھر پرده و ھر مرمري را بدقت بررسي » نگاه سطحي و پریشان«

او خویشتن را براي انتقاد ھنري آماده نساختھ بود، اما با . برد تشكر كرد كند و بھ ارزش ھنري آن پي
مو،  سازي، بھ كار بردن قلم ھاي صحنھ اشاني چون شاردن، التور، كوشن، و فالكونھ گفتگو كرد و با شیوهنق

[ اند كھ رنج و زحمت نقاشان آنھا را پدید آورده] روح خود را بھ روي آثاري «. و رنگامیزي آنان آشنا شد
  » .فرا گرفتم گشودم؛ جادوي سایھ روشن را شناختم؛ با رنگ آشنا شدم و احساس لذت را

اما بھ جاي آنكھ دانش ھنري خود را در گزارشھایش منعكس . سرانجام، منتقد ھنري آگاه و زبردستي شد
نخست، . گذاشت شرح داده است اي در ذھن وي برجاي مي سازد، اثري را كھ ھر تابلو نقاشي یا مجسمھ

د، زیرا بیشتر خوانندگان شناسان دھد و بھ خواننده مي ھراثر ھنري را با اندك تفصیلي شرح مي
. برخي از آنان، بھ سفارش دیدرو، تابلوھایي خریدند. دیدند كورسپوندانس لیترر نقاشیھاي نمایشگاه را نمي

دھد، بتفصیل شرح  اي معین نمایش مي اي از آن را در لحظھ اي را، كھ ھنرمند گوشھ دیدرو درام زنده
: بالد كھ كشاند و، سرانجام، بھ این مي رتبة ادبیات ميگاھي ھنر را بھ م. شمرد دھد و بروشني برمي مي
ھاي  ھا و صحنھ اي ھستم كھ چھره گویند كھ من تنھا نویسنده شاردن، الگرنھ، گروز، و دیگران بھ من مي«

  » .سازم آورند، در ذھن خویش مجسم مي آنان را، با ھمان ترتیبي كھ روي بوم مي

دربارة ھراثر ھنري، بیپرده و بیمالحظھ، با خوانندگان دیدرو تمایالت و پیشداوریھاي خویش را 
ھاي تمدن معاصر فرانسھ، سرانجام  ھمة جنبھ  پس از نكوھش تقریبًا. گزارشھاي خویش درمیان نھاده است
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ھوگارث را، كھ گفتھ بود نقاشان فرانسھ با . پرستان نقاشان فرانسھ را ستود با شور و حرارت میھن
شاردن در رنگامیزي شاید استادترین نقاش «: ، نادان و دروغپرداز خواند و گفترنگامیزي آشنایي ندارند

پس از برشمردن . برد كرد، اما از تماشاي آنھا لذت مي از تابلوھاي برھنة بوشھ بدگویي مي» .جھان باشد
 گونھ كھ ھست بھ من دھید؛ آنگاه، گمان او را ھمان«: اي از یك زن، چنین گفت نقصھاي تصویر برھنھ

تابلویي كھ یوسف را ھنگام » .كنم وقتم را بیھوده تلف كنم كھ بگویم رنگ گیسوي او خیلي تیره است نمي
. خواست دانم او چھ چیزي بھتر از این مي نمي«. دھد او را بھ خشم آورد رد پیشنھاد زن فوطیفار نشان مي

با نقاشاني كھ بدنھاي برھنة زنان را  ».ام كردم؛ زیرا با كمتر از اینھا ھم ساختھ اگر من بودم، ناشكري نمي
ساختند، ھمدلي  ھاي خویش مي سازاني كھ زنان برھنھ را مدل مجسمھ كشیدند، و بیش از آن با مجسمھ مي
شرم و حیاي دخترانة نقاشیھاي » توان كرد؟ سازي، با شلوار و دكمھ چھ مي در مجسمھ«: گفت كرد و مي مي

چھرة ھمسر او را، كھ  احساسات مشتركي داشت؛ و بیش از ھمھ،تكپسندید و با گروز  گروز را بسیار مي
دورنماھاي وحشي نقاشان ھلندي و فالندري را بسیار دوست . ستود در جواني معشوقة خود وي بود، مي

ھاي خود نمایان ساختھ است، را  داشت؛ و درختي، كھ صدمات سالھا و فصلھاي بسیاري را برشاخھ
  : گفت مي. یافت مي» خنماي یك كا«تر از  شاعرانھ

پسندید و تخیل خالق را، بیش از خرد  خردمندي، نظم، و ھماھنگي كالسیكھا را نمي» .رغبت نشان دھند
انگیز و وحشتزایي بود كھ عشق، یا ترس، را بھ اعماق روح  ھاي ھوس پرده«نھاد دوستدار  تحلیلي ارج مي

ھا، چیزي نھفتھ است كھ  را بیاالیند؛ در این پرده و دل انسان راه دھند، احساسات را برانگیزانند، و روح
اي  گفت كھ ھنر داراي وظیفھ شمرد و مي را خوار مي» ھنر براي ھنر«مفھوم » .پذیرد اي نمي ھیچ قاعده

  » .باید فضیلت را ارج نھد، و رذیلت را نمایان سازد« : اخالقي است

رسالھ دربارة نقاشي را نیز افزوده است؛ و در در لوور دیده، و گزارش داده بود  ١٧۶۵دیدرو برآنچھ در 
آن، چون افالطون و ارسطو، ھماھنگي روابط اجزا را، دریك زمینة كلي؛ جوھر زیبایي دانستھ است؛ اما 
نوشتھ است كھ ھرچیزي، گذشتھ از تناسب و ھماھنگي اجزاي آن، با محیط و ھدف خود نیز باید متناسب 

پنداشت كھ انسان  دانست، و مي را سازگاري كامل با كار و وظیفھ مياز این روي، دیدرو زیبایي . باشد
اي باید سیماھایي را  گفت كھ ھنر در ھر صحنھ مي. ھوشمند و تندرست باید بھ دیدة مردم زیبا بنماید

برگزیند و نمایش دھد كھ داراي اھمیت ھستند، و عناصر نامربوط را باید كنار نھد؛ شایستھ نیست كھ ھنر، 
با اینھمھ، ھنرمند باید خویشتن را با اشیاي . گیري از واقعیت خارجي تقلید كند ار و بدون جھتو برده

ھاي ھنري كھن و قواعد رسمي، آشنا سازد؛ یك تنیرس بھتر از ده واتو خیالپرور  طبیعي، بیش از نمونھ
ك بوالو شعر فرانسھ دید و عقیده داشت كھ قواعد كالسی دیدرو درمیان ھنر و خرد ناسازگاریھایي مي. است

گفت كھ ھنر باید  كرد و، مانند روسو، مي از این نظر، ولتر را رھا مي. اند را از رشد و تكامل باز داشتھ
ستود، دیدرو  اي كھ رنلدز طرح را مي در ھمان دھھ. بیش از ھر چیزي محصول و مظھر احساسات باشد

. بخشد دھد، اما رنگ بھ آنھا زندگي مي طرح بھ موجودات شكل مي: گفت كرد و مي از رنگ ستایش مي
ھاي بسیاري برخورد كھ آنھا را نادرست دانست؛ با اینھمھ، بخشھایي از آن را  اندیشھ بھ  گوتھ در این رسالھ

برد؛ اما  اثري است برجستھ؛ شاعر بیش از نقاش از آن سود مي«:بھ آلماني ترجمھ كرد و بھ شیلر گفت
  » .انبراي نقاش نیز مشعلي است فروز

VII  - دیدرو و تئاتر  

» .و صحنة نمایش كدام را برگزینم[ مقام كشیشي] دانستم از سوربون  در جواني نمي«: دیدرو نوشتھ است
سالي كھ برخالف میل و سلیقة خویش سرگرم تدوین دایر  در سي«: ، نوشت١٧٧۴در 

FACE="Traditional Arabic " ھاي  دیدرو بھ نمایشنامھ» .نوشتمالمعارف بودم، تنھا دو نمایشنامھ   ة
داد؛ از آنجا كھ بیشتر داستانھاي او پس از مرگ بھ  خود، بیش از داستانھایي كھ نوشتھ است، اھمیت مي

  ھا و این نمایشنامھ. اند ھایش در آوازه و زندگي او تأثیر بیشتري داشتھ چاپ رسیدند، نمایشنامھ
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  .ندتئاتر فرانسھ را دستخوش دگرگوني شگرفي ساخت

گفتاري، بھ نام ستایش  ١٧۶١دیدرو، كھ داستانھاي ریچاردسن را با شوق و عالقة بسیار خوانده بود، در 
ریچاردسن، نوشت و درآن داستانسراي انگلیسي را، كھ مقام احساس را اعتال داده، فضیلت را ارج نھاده، 

دیدرو . ھ بود، بسیار ستایش كردو رنجھا و احساسات طبقة متوسط انگلستان را در داستانھایش مجسم ساخت
تاجر لندني، اثر جورج لیلو، را نیز، كھ رنجھا و احساسات طبقة سوداگر انگلستان را با موفقیت بھ صحنھ 

خواند و آن را حتي با آثار سوفو كل  مي» عالي«این نمایشنامھ را . پسندید ، بسیار مي)١٧٣١(كشیده بود 
ھاي تراژدي بھ  اي شكستھ، با آنكھ اصل و تباري ندارند، نمایشنامھپرسید كھ چرا دلھ كرد؛ مي مقایسھ مي

وجود نیاورند؟ چون دیدرو خود بھ تصنیف نمایشنامھ پرداخت، با نمایش زندگي طبقة متوسط، و با نوشتن 
، نخستین نمایشنامة خود ١٧۵٧در . بھ نثر، میثاق فرانسویان را در این زمینھ متزلزل ساخت  نمایشنامھ

این نمایشنامھ را در والیات . م پسر نامشروع، یا آزمونھاي فضیلت بھ صحنھ آورد و بھ چاپ رساندرابھ نا
نمایش دادند، اما از خود نمایشنامة چاپ ) ١٧٧١(و در پاریس ظاھرًا تنھا یك بار ) ١٧۵٧(فرانسھ دوبار 

  .شده بگرمي استقبال شد

دو روال، پسر نامشروع با فضیلت وتوانگر، . تداستان این نمایشنامھ، چندانكھ باید، جالب و دلكش اس
یابد كھ دختر نیز بدو  كند كھ بھ روزالي، نامزد میزبانش، كلرویل، دل سپرده است؛ و در مي احساس مي

گیرد از  براي آنكھ باعث برھم خوردن پیمان زناشویي دوستش با روزالي نشود، تصمیم مي. مھر مي ورزد
. بیند كھ بھ دست دزدان مسلحي گرفتار شده است رفتن است، كلرویل را مي ھنگامي كھ آمادة. آن خانھ برود
شنود كھ پدر بازرگان روزالي ورشكست  چون مي. دھد جنگد و دوستش را از مرگ نجات مي با دزدان مي

بازرگان . سازد اي بھ او دھد، پنھاني براي دختر جھیزیة عروسي فراھم مي شده است و قادر نیست جھیزیھ
پذیرد كھ خواھر  روزالي مي. یابد كھ ھم پدر روزالي، و ھم پدر دوروال است ھ سپس درميورشكست

دوروال نیز خواھر كلرویل، كونستانس، را بھ ھمسري . كند دوروال باشد و با كلرویل زناشویي مي
این نخستین  .رسد بارند بھ پایان مي اي كھ تماشاگران اشك شادي از دیده مي نمایشنامھ در لحظھ. گزیند مي بر

 -»آور نمایشنامة اشك« - »آور كمدي اشك«ھایي است كھ منتقدان آنھا را  نمایشنامة دیدرو از نوع نمایشنامھ
  .خواندند مي

الوگ است كھ با آن بھ چاپ رسید و چندي آنچھ این نمایشنامھ را اھمیت تاریخي بخشید مجموعة چند دی
كھ متمایز از كمدیھا (ھاي جدي فرانسھ  نمایشنامھ. بعد، بھ نام گفتگو دربارة پسر نامشروع، شھرت یافت

  شدند و تنھا اشراف و زندگي تا آن روز بھ شعر نوشتھ مي) بودند

ز نمایش شخصیتھا، اشتغاالت، و دیدرو عقیده داشت كھ نمایشنامة جدي نباید ا. دادند آنان را نمایش مي
گرایي و بھ نثر نشان داده شوند بھراسد؛ دیدرو  ھایي از زندگي داخلي بورژوازي، كھ با واقع صفحھ

، برخالف تصور مولیر، )نجیبزادة طبقة متوسط(خواست نشان دھد كھ لفظ بورژوازي نجیبزاده  مي
اند كھ در آن  ي جامعة نویني را بھ وجود آوردهبلكھ تحوالت اجتماع. آوري نیست آمیز خنده اصطالح تناقض

ثروت، قدرت، واعتبار طبقة متوسط رو بھ فزوني است؛ و از این روي، نمایشنامھ باید زندگي این طبقھ را 
گفت كھ چون طبقات متوسط  مي. در خانھ، ارتش، و در جھان كار، سیاست، و حتي صنعت نمایش دھد

عشق «بودند، از این روي یكي از وظایف تئاتر نوین این است كھ مخزن عمدة فضیلت در جامعة فرانسھ 
كننده را تجملي براي طبقة كاھل و  دیدرو ھنر سرگرم» .بھ فضیلت و كراھت از رذیلت را الھام بخشد

براي تئاتر : گفت مي. شمرد، و عقیده داشت كھ ھنر باید داراي وظیفھ و كاربرد اجتماعي باشد تنپرور مي
  ر از اینكھ فضیلت را زیبا و دلفریب سازد؟چھ آرماني بھت

ھایي كھ ھمراه آن بھ چاپ رسیدند، متفكران پاریس را بھ گروھھاي متخاصم پراكنده  این نمایشنامھ، و بیانیھ
فررون، گذشتھ از . ، اندیشھ ھاي دیدرو را بھ باد استھزا گرفتند»ضد فیلسوفان«پالیسو، و دیگر . ساختند

/ آموزشي كم مایة تؤام با احساسات اشك آور و پارسایي كاذب خواند، درچند شمارة ل آنكھ نمایشنامھ را اثر
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آنھ لیترر خود از ھمانندیھاي مشكوك نیمة اول پسر نامشروع با نمایشنامة دوست راستین، كھ گولدوني آن 
  : دیدرو اعتراف كرد. در ونیز ارائھ كرده بود، پرده برداشت  ١٧۵٠را در 

او نیز از . گولدوني تیز درستكارتر از من نبوده است. متعلق بھ خویشتن، اقتباس كردماز آن، چون اثري 
آنكھ بگویند كار بدي كرده است؛ تاكنون كسي مولیر یا كورني را،  مولیر اقتباس كرده است،بي» خسیس«

دزدي متھم نكرده  اند، بھ ھاي خود را از نویسندگان ایتالیایي یا ازتئاتر اسپانیا گرفتھ كھ موضوع نمایشنامھ
  .است

  .مولیر صادق بود) ژوان دون(البتھ این سخن در مورد سید كورني و ضیافت مجسمة سنگي

المعارف بود، بھ تشویق   ة " FACE="Traditional Arabicدیدرو،ھنگامي كھ سخت گرفتار كار دایر 
گفتار   ت و بھ چاپ رساند؛ واعتنا بھ دشمنان، نمایشنامة دیگري، بھ نام پدر خانواده،نوش دوستان، و بي

اندازد كھ  این نام ما را بھ یاد عنواني مي. اي، بھ نام بحث در شعر دراماتیك، بدان پیوست تحریك كننده
در تولوز و مارسي، در فوریة  ١٧۶٠پدر خانواده در . سال قبل، بھ گفتار مشابھي داده برد ٩٠درایدن،
نمایشنامھ را ھفت شب در این تئاتر اجرا كردند، و این امر . دفرانسة پاریس نمایش داده ش -در تئاتر ١٧۶١

ولتر، براي آنكھ اجراي این نمایشنامھ را امكانپذیر سازد، . در آن روزگار نشانة موفقیت یك نمایشنامھ بود
با ! برادر دلبندم، دیدرو«: اش نوشت اجراي تراژدي خود، تانكرد، را بھ تعویق انداخت و بھ رقیب تازه

  لبم، جاي خود را ھمة ق

» .مندید؛ تا پایان عمر، دوستدار فروتن شما خواھم بود دانم كھ تا چھ اندازه بھ كامیابي شاگردتان عالقھ مي
این . فرانسھ بھ معرض نمایش گذاشتھ شد - ، با موفقیت در تئاتر١٧۶٩پدر خانواده، بار دیگر در 

داستان این نمایشنامھ، تا . رفت ھ شمار مي، یك عنصر درجة دوم ب»فیلسوفان«نمایشنامھ، در پیروزي 
آورد، جز آنكھ  پدر، مرد مھرباني است كھ دیدیھ دیدرو را بھ یاد مي. اي، زندگینامة خود دیدروست اندازه

آلبن  فرزندش، سنت. آورد گویند خود آن نیكمرد بھ جاي مي پندھا و اندرزھایش بیش از آني ھستند كھ مي
خواھد تا با سوفي، كھ دختري از طبقة  ، از پدر اجازه مي)دني دیدروست كھ تصویري دوستداشتني، از(

دھد فرزندش دختربچة بینوایي  پسندد، اما اجازه نمي بیند و مي پدر دختر را مي. كارگر است، زناشویي كند
 اي، كھ درصدھا نمایشنامھ از آن استفاده شده است، سنت پس از پنج پرده، حادثھ. را بھ ھمسري برگزیند

چیز  شود؛ و ھمھ كند كھ دخترك فرزند خانوادة سرشناس توانگري است؛ پدر پشیمان مي آلبن را متوجھ مي
فررون شاید حق داشتھ است كھ این اثر را نمایشنامة احساساتي، مكانیكي، و . رسد بخوبي بھ پایان مي

كسي كھ  م اھدا كرده بود، بھمنتقد دیگري گفتھ است كھ دیدرو این قصیدة فضیلت را بھ گری. بیھوده بخواند
ستاند؛ و اینكھ دیدرو نام معشوقة خود،  اپینھ دل مي/زیست و اكنون از مادام د سابقًا با روسپي روسو مي

» ھاي اخالقي و پرعاطفة جنبھ«ولتر، درھمان ھنگام كھ . سوفي والن، را بھ قھرمان نمایش داده بود
آیا پدرخانواده را «: گفت، بھ مادام دو دفان نوشت مي ستود و بھ نویسندة آن تبریك نمایشنامھ را مي

آور نیست؟ راستي كھ زمانة ما، از حیث ایمان، در قیاس با عصر لویي چھاردھم بسیار  اید؟ آیا خنده خوانده
  » .فقیر و بیچیز است

عمل، پردازي، رعایت دقیق وحدتھاي  در شیوة سخن- ھاي فرانسة قرن ھفدھم را اما خود دیدرو نمایشنامھ
- زمان، و مكان، و در تقلید صرف و ایستا از نویسندگان عھد باستان، بھ جاي پرداختن بھ واقعیتھاي زنده

ھاي آكنده از احساسات خود وي را باید سرآغاز  نمایشنامھ. شمرد بكلي غیرطبیعي و دور از واقعیت مي
گرایي  یدرو در افزایش واقعنفوذ د. واكنش رمانتیك علیھ خردگرایي وقیود عاطفي عصر كالسیك دانست

آرایش صحنھ، در سازگاري جامة بازیگران با زمان وقوع داستان، و در نحوة بیان، بھ پیروي از زبان 
كردن صحنة نمایش از تماشاگران بھ ولتر ملحق  او در مبارزه براي پاك. شد رایج روز مردم، احساس مي

د و پنجاه سال قبل ھنر نمایش بھ خود دیده، مرھون ھر پیشرفتي كھ از ص«: گوستاو النسون گفتھ است. شد
بوو وي را  -دیدرو، كھ سنت. جز آنكھ صحنة نمایش اكنون تخیلیتر از گذشتھ شده است-» .دیدروست

لیسنگ پدر خانواده و مقاالت تئاتري او . خوانده است، در تئاتر آلمان نیز اثر بخشید» آلمانیترین فرانسوي«
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از زمان ارسطو تاكنون، ھیچ فیلسوفي بھ اندازة دیدرو بھ تئاتر «: و نوشت را بھ آلماني ترجمھ كرد
  » .نیندیشیده است

  جویانة خود، ھنرپیشھ در گفتار ستیزه. دیدرو دربارة فن بازیگري نیز اظھارنظر كرده است

تسلیم ، نوشتھ است كھ بازیگر، براي آنكھ تماشاگران را تحریك كند و برانگیزد، نباید )١٧٧٨(كیست؟ 
این سخن او با اندرزي كھ . كند، بلكھ باید كامًال خویشتنداري داشتھ باشد احساساتي شود كھ ابراز مي

خواھید بگریم، نخست  اگر مي«: ھوراس بھ آنان گفتھ بود. ھوراس بھ شاعران داده بود بسیار متناقض است
  گفت كھ بازیگر اما دیدرو مي» .خودتان بگریید

ھرگاه … . باید برانگیزد و برانگیختھ نشود. د، بیطرف، و تحریك ناپذیر باشدباید تماشاگري خونسر
تواند یك نقش را دوبار، با ھمان روح و ھمان موفقیت،  بازیگري دستخوش احساسات شود، چگونھ مي

در نمایش سوم ناتوان یا چون قطعھ سنگي . بازي كند؟ ھرگاه در نخستین نمایش دستخوش احساسات شود
اما من ھیچ یك از آنان را بھ صحنھ . در تئاتر تماشاگران گریان گرد آورید… .ان خواھد گشتسرد و بیج

  . راه نخواھم داد

  .) بستند دادند ندرتًا اندرز او را بھ كار مي ھاي دیدرو را نمایش مي اما بازیگراني كھ نمایشنامھ(

بازیگران … [ و] شاعران «: بود نوشتھ ١٧۵٧این مسئلھ براي خود دیدرو نیز یك تناقض بود، زیرا در 
گفت؛ این عقیده شاید پس از تماشاي  اكنون، عكس آن را مي» .دھند كنند، و كم بروز مي بسیار احساس مي

توانست متوالیًا و بھ دلخواه خویش احساسات  ، كھ مي)١٧٧٠و  ١٧۶٣(بازیھاي دیوید گریك در پاریس 
اندیشة متناقض خویش را در فرمان ھملت بھ بازیگراني كھ  یا شاید این. متفاوتي بروز دھد، بدو دست داد

در سیالب، تند باد، و گردباد ھیجان، اعتدالي پیشھ سازید «: بھ السینور آمده بودند یافتھ، و بھ كار بستھ بود
سرھنري اروینگ این تحلیل دیدرو را نادرست دانستھ است، اما یك » .را آرام نماید] وضع[تواند آن  كھ مي

» .كھ تاكنون بھ بازیگران داده شده است«خوانده است » ترین اندرزي برجستھ«د معاصر آن را منتق
شاید خونسردي و بیطرفي بازیگران در صحنة نمایش (تواند احساساتي باشد،  بازیگر در صحنة زندگي مي

روي، از ھاي دیگر زندگي بروز دھند؛ از این  است كھ موجب شده است آنان احساسات خود را در صحنھ
بازیگر ناگزیر است چگونگي ابراز احساسات را، با توجھ بھ سببھا و .) گناھان بسیار آنان باید گذشت

بآرامي و خونسردي «مقتضیات خاص آن، آموختھ باشد و با اطوار و گفتار خویش ابراز دارد؛ اما این را 
ز حواس و قضاوت ندارد سرد بازیگري كھ چیزي ج«: دیدرو بھ مادموازل ژودن نوشت» .باید بروز دھد

  » .و بیذوق است؛ و آنكھ چیزي جز ذوق و حساسیت ندارد، دیوانھ

ھایي كھ دقیقًا زیاده از حد  پس از یادآوري این مرور نامنظم، پریشاني و آشفتگي او را، داشتن اندیشھ
ھاي اندیشھ و زندگي انسان،  پدیده;٩&او بھ ھمة . بخشاییم انھ بودند، و دامنة عالیقش را، براو مي بلندپرواز

بیبھره  - ھمچنانكھ دیدیم-ورزیده است؛ اما از احساسات دیني نیز مند بوده، و بھ آنھا عشق مي جز دین، عالقھ
. فیزیك آغاز كرد، و با تئاتر و موسیقي پایان داد ویژگي او این بود كھ زندگي را با ریاضیات و. نبوده است

  دیدرو، چون در پژوھش و 

چندان با موسیقي آشنایي داشت كھ بتواند . داد، اما این تعمیم دادنھا تقریبًا ھمواره روشنگر بودند تعمیم مي
او . اي دربارة ھارموني تصنیف كند دربارة روش آموزش نواختن كالوسن گفتاري بنویسد و رسالھ

ن داستانھاي كوتاه برھمة ھا و بھترین رمانھاي روزگار خود را نوشتھ، و در نوشت نافذترین نمایشنامھ
جستھ است؛ وي، در دادن آن تمركز اندیشھ و عمل بھ داستان كوتاه، كھ  معاصران خویش، جز ولتر، پیشي

وي، كھ در سالونھا پرورش . شكل آن تا زمان ما ثابت مانده، برتري خویش را بر ولتر نمایان ساختھ است
نویسي را بھ چنان مرتبة تابناك و پرروحي رساند كھ   یافتھ و بھ گفتگو و محاوره خو گرفتھ بود، دیالوگ

نشینان  جاي آنكھ بھ زباني مرموز براي برج عاج او فلسفھ را، بھ. جھان مانند آن را ھنوز بھ خود ندیده است
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اي نوشت كھ با مسائل زندگي دست  زنده، دربارة مسائل زنده، و براي مردان و زنان زنده بنویسد، بھ زبان
  .دبھ گریبانن

   

VIII - دیدرو  

خوریم كھ فضایل فراوان داشت و تقریبًا ھمة  ھاي آشفتة بسیار، بھ مردي برمي در وراي این اندیشھ
. آمده بودند نقصھاي آدمي، كھ یكي پس از دیگري درطي زندگي او خود را نشان دادند، در وي گرد

و گفت كھ نقاش تنھا یكي از ابعاد  چھرة وي را كشید، دیدرو بدو اعتراض كرد ھنگامي كھ میشل وانلو تك
  .زودگذر، و تنھا نمود یكي از حاالت وي را دیده، و در تابلو خود نمایان ساختھ است

آرام، غمزده، مھربان، تندخو، پرشور، و . شد ام، ھمراه حاالت درونیم، روزي صدبار دگرگون مي چھره
شدند كھ چشم  ام ظاھر مي ان بسرعت بر چھرهآثار نمایان حاالت گوناگون و متغیر من چند. آرزومند بودم

  . یك از این حالتھا را بدوستي ندیده بود دید؛ و ھرگز ھیچ اي مي نقاش ھر لحظھ مرا بھ شكل تازه

ھاي چندگانھ دریك قالب یگانھ بھ ھم آمیختند و چھرة چیندار خالي از لطافتي پدید  اما رفتھ رفتھ، این چھره
اي بھ افسردگي چھرة قیصر، كھ خستگي برخورد  چھره: روز نقش بستھ استآوردند كھ اكنون بر تابلو گ

ھا در قالب عبارات شیوا و استوار  روزي براي ریختن این اندیشھ ھا ودشمنان و تالش شبانھ با لشكر اندیشھ
ي، كشیده بھ سوي سرنیمھ طاس، با گوشھاي بزرگ روستای اي است با ابروان بلند چھره. اند برآن نمایان شده

اي كھ گویي  اي غمزده و پر اندیشھ اي مردانھ، و چشمان قھوه با بیني خمیدة درشت، دھاني ثابت، چانھ
اند، و یا  كوشند اشتباھات از یاد رفتھ را بھ یاد آورند و بھ سنگر استوار و فناناپذیر موھومات خیره شده مي

  ًال در خارج از خانھ كالھگیسي بھ سر او معمو. نگرند بھ میزان باالي سادگي و بالھت درمیان مردم مي

  .وي مجذوب ھستي بود و فرصتي براي ریاكاري نداشت. كرد نھاد، یا با آن بازي مي مي

اي خشمگین  راست است كھ لحظھ«: گفت مي. شنید دیدرو در شناخت شخصیت خویش سخن از كسي نمي
انصاف، با گذشت، نیكخواه، و راستگو، مھربان، با : اي بعد ھمانم كھ بودم لحظھ«اما » شوم، مي

ھنوز بھ ھوش ونبوغ خویش . خواھي، این ستایش را دنبال كن،زیرا ھنوز كامل نیست اگر مي. شناس وظیفھ
كرد كھ درجھان مردي بھ درستي او یافت شود، و اطمینان داشت كھ حتي  دیدرو گمان نمي» .ام اشاره نكرده

[ گریم] ارواح تو، من، و او «: اش نوشت بھ معشوقھ. كنند ميھاي او اعتماد  نیز بھ گفتھ» ستونھاي كلیسا«
گفت، و بھ فناناپذیري آنھا  ھاي خویش با عشق وعالقة بسیار سخن مي از كتابھا و نوشتھ» !چھ زیبا ھستند
خویشتن . بالید و، در واقع، در یك زمان بیش از یك معشوقھ نداشت بھ پاكدامني خویش مي. اطمینان داشت

تا ھنگامي كھ قابلیت ارزندة من استوار و «:گفت مي. كرد خواند و بھ سقراط تشبیھ مي مي» فیلسوف«را 
بیني مصون است، چھ اھمیتي دارد كھ آن را موھبت طبیعت شمارم، یا محصول كار  پابرجا و از گزند خود

  » وتجربھ؟

غ گفتھ  كھ در جواني بسیار دروبا آن. مند بود داد بھره او براستي از بسیاري از فضایلي كھ بھ خود نسبت مي
از دورویي وتظاھر گریزان بود؛ . كردار بود بود، از جنبة بیریایي ورك گویي، مردي راستگو ودرست

گاه مادام  چندانكھ گاه. شد مردي نیكدل و مھربان بود، مگر بھ ھنگام سخن گفتن، كھ تندخو و پرخاشگر مي
گمان، مردي بیباك و متھور  دیدرو، بي. كت را رعایت كندشد از وي بخواھد كھ نظم ونزا ژوفرن ناچار مي

گذاشتند، وحتي ھنگامي كھ ولتر وي را بھ آرامش فرا  ھنگامي كھ بسیاري از دوستان وي را فرو مي. بود
آدمي منصف بود، مگر در برابر دیانت و روسو؛ خواھیم دید كھ . داد خواند، ھمچنان بھ پیكار ادامھ مي مي

بسیار بخشنده بود، با گشاده . شمرد روسو را، چندانكھ باید، جایز نمي ژاك حساسیت ژانوي حساسیتي چون 
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چند روزي، . ستود كرد، ودیگران را بیش از خود مي آوردند دستگیري مي دلي از كساني كھ بھ او روي مي
با . صالح كردھاي بسیاري از دوستان را ا بھ جاي گریم، نشریة كورسپوندانس لیترر را اداره كرد و نوشتھ

اي را كھ  چون نویسندة تنگدستي ھجونامھ. داد درآمد نسبتًا اندك خود،شمارزیادي از تھیدستان را یاري مي
در بارة دیدرو نوشتھ بود بدو نشان داد و گفت كھ بھ نان نیازمند است، دیدرو ھجونامھ را اصالح كرد و 

چنین » با نفرت خویش مرا مفتخر ساختھ است، كسي كھ«اورلئان وقت اھدا كند، بھ /گفت آن را بھ دوك د
جز تابلوھاي (دیدرو، در انتقاد از كتاب و آثار نقاشي . اور براي جوان فرستاد/لویي د ٢۵شد و دوك 

از ھمة . دھد بھ ستایش آثار خوب بپردازد، تا نكوھش آثار بد گفت كھ ترجیح مي ، خوددار بود ومي)بوشھ
، و گریم تا پایان عمر داوري دیدرو را دربارة شخصیت خویش ١٧۵٨ روسو تا. شوختر بود» فیلسوفان«

ھوش ونبوغ وي را » كردند، آنان با احترام بسیار از او یاد مي« اپینھ،/ بھ گفتة مادام د. تأیید كردند
  بھ شخصیت او بیش از ھر «ستودند، اما مي

  »كھ تاكنون دیده استگوید كھ او كاملترین انساني است  آقاي گریم مي. چیزي توجھ داشتند

. گویند براي این دوستان، لغزشھاي او مانند خطاھاي كودكاني است كھ از روي سادگي سخنان بیپرده مي
  .دانستند آنان او را عمیقتر از ولتر مي

ھاي ولتر بودند، زیرا ھیچ چیز بازدارنده وھیچ  گمان، غنیتر وبرومندتر از اندیشھ ھاي دیدرو، بي اندیشھ
چربید، در ابراز عقیده بسیار جسور و بیپروا بود، و  تخیلش برخردش مي. ن در نھاد او نبودچیز متواز

اما » .سوزاند دیدرو تنوري است كھ ھرچھ را در آن نھند مي«: گفت ولتر مي. ھرگز كامل و پختھ نشد
و احساساتي  دیدرو، مانند روسو، حساسیتي شدید. ھاي بسیاري از این تنور، نیمپز، بیرون آمدند اندیشھ

رقیق داشت، مثل عواطف خویش مھربان بود، و زیباییھاي طبیعت و تراژدیھاي زندگي وي را بھ گریستن 
براي روح حساس اشك ریختن «شاید این گفتة خود را، كھ . سخن گفتن دین و آیین او بود. داشتند وا مي

یافتند كھ بركتابي  در حالتي مي دوستانش گاھي وي را. كرد خود مي» ترجمان حال» «حالتي لذتبخش است،
شاید عواطف یكسان، اعتقاد مشترك بھ بلندي مقام احساس و . ریخت، یا از خواندن آن خشمناك بود اشك مي

تخیل، دلبستگي ھمانند بھ طبیعت، تصور رومانتیك مشترك از نبوغ بھ مثابھ غریزه، و شھوت وتخیل و 
دیدرو، ھنگام . ند كھ وي را بھ روسو نزدیك ساختندھواخواھي مشترك از داستانھاي ریچارد سن بود

داد كھ از الولیس بپرھیزد؛ و ھنگامي كھ سرگذشت  خواندن داستان ریچارد سن، بھ كالریسا ھشدار مي
انگیزي دست بر دشنھ  با مھارت شگفت«دید كھ  خواند، خویشتن را در مخیلة خود مي شاھان ستمگر را مي

سو مساوي است با دیدرو؛ ولتر و روسو، ھیچكدام، ھرگز نتوانستند دیدرو ولتر بھ اضافة رو» .برده است
اي برآورد، مورد  را بھ این خاطر، كھ آنان را دو پارة یك شخصیت ساخت و از خود شخصیت یگانھ

  .بخشش قرار دھند

پرخور بود، اما براي دانش و فرھنگ روزگار خود . عادتش بیانگر دوگانگي خصوصیات او بود
كرد، اما براي دیدن كاترین كبیر پھناي اروپا را زیر پا  از سفر بیزار بود و آن را استھزا مي. زیست مي
. كرد ریخت، اما در ھمان ھنگام درشتي و تندخویي مي شد و اشك مي از خواندن شعري زیبا متأثر مي. نھاد

اما چون شنید كھ پدرش مرده  خواند، شمرد و فقر و بینوایي را یار الھامبخش فیلسوفان مي پول را ناچیز مي
كند؛ و، از این راه،  سوم ما ترك پدر را تصاحب مي و خوشحال بود كھ یك) ١٧۵٩(است، بھ النگر رفت 

اي پرآسایش، زیرپوش  كالسكھ و خانھ«: گفت مي. لیور رساند ۴٠٠٠بھ  ١٧۶٠درآمد ساالنة خود را در 
در این حالت، ولتري كھ » .ن خودمان را تحمل كنملطیف، و زني خوشبو بھ من دھید تا ھمة نفرینھاي تمد

  .خندید كرد و بھ او مي زیست روسو را سرزنش مي در او مي

  از . ھاي او نداشت داري بود كھ مجالي براي توجھ كردن بھ اندیشھ داري و بچھ ھمسرش چندان گرفتار خانھ

. براي خود معشوقھ برگزید -نندك اما چون این كار را روا ندانست، كاري كرد كھ ھنوز فرانسویان مي
پس از . نخستین معشوقة وي مادموازل بابوتي، كھ مدتي بعد مادام گروز شد، چند صباحي از وي دل ربود
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، دیدرو بھ زن جواني برخورد كھ ھجده سال ١٧۵۵در . او، مادام دوپویزیو ده سال وي را سرگرم ساخت
خواند، زیرا  دیدرو وي را سوفي مي(ھانریت والن لویز . وي را از مھر و عاطفة خود برخوردار ساخت

. وھشت سالھ، مجرد، خپلھ، و نزدیك بین بود ، ھنگام آشنایي با دیدرو، زني سي)دید ميدر او روح حكمت 
گاه وي را، بھ دلیل  زد و او ناچار بود گاه بیروحش عینك ميدیدرو نوشتھ است كھ وي برچھرة خشك و 

اما این زن عمر خود را، بھ جاي گذراندن با . كرد، سرزنش كند آنكھ در خوردن غذا با او رقابت مي
وي خوب حرف . عشاق، با كتاب سپري ساختھ بود و مطالعات وسیعي، بویژه در فلسفھ وسیاست، داشت

دانست، اما از گوشھایش  دیدرو ساق پاي او را درشت و بدریخت مي. كرد مي زد و، بھتر از آن، گوش مي
  :دربارة وي، بھ گریم چنین نوشت. نگریست سپاسگزار بود و بھ ھوش و خرد وي بھ دیدة احترام مي

… كند فكر مي! مھربان و شیرین، راستگو و لطیف، و آگاه و دانشمند! آه، گریم، نمي دانید چھ زني است
داوریھا، نظرات، . ما از آداب، اخالق، احساسات، و مسائل بسیار دیگر بیشتر از او نیست كھ آگاھي

نھ عقیدة عمومي، نھ . بیني، و عقل سلیم استوارند ھا، و تفكر خاص وي بر خردمندي، حقیقت اندیشھ
  . تواند آنھا را تحت فرمان خود درآورد صاحبان قدرت، و نھ ھیچ چیز دیگري نمي

روح عقابي «توان حمل بر شیفتگي دیدرو كرد، زیرا دكتر ترونشن بیطرف در این زن  نمي این سخنان را
خواست بگوید كھ این زن عاشق لباسھاي فاخر و  وي مي» اي از تور آرمیده است؛ دید كھ در خانھ را مي

  .پروازھاي فكري است

ھایي كھ از  است؛ نامھ ھاي خود را براي این زن نوشتھ دیدرو، در طول بیست سال، شیواترین نامھ
ھاي  ترین اندیشھ ترین داستانھا و تازه دیدرو زشت. روند ھاي ادبي فرانسة قرن ھجدھم بھ شمار مي گنجینھ

اگر در «:نوشت نھاد وبا خلوص ویكرنگي كامل برایش نامھ مي خویش را بیپرده با سوفي در میان مي
گام زندگي با این زن بود كھ دیدرو براي نخستین ھن» .نھادم كنارت بودم، بازویم را بر پشت صندلیت مي

بار در عمرش، بھ نقش با اھمیت عواطف و احساسات در زندگي پي برد و اعتقاد بھ دترمینیسم برایش 
توانست باور كند كھ یكدلي و ھمفكري او با سوفي نتیجة فعل و انفعاالت  دشوار شد؛ اكنون، بسختي مي

  توانست از خدا براي سوفي  گاھي، دراین حالت، حتي مي. ین بوده استشیمیایي و فیزیكي در سحابي نخست

باز » .كنم گوش مي« :و او پاسخ داده بود» كني؟ چھ مي«:گریم پرسیده بود. رشد گیاھان فرو رفتھ است
  ».خدا«و دیدرو گفتھ بود » گوید؟ چھ كسي با تو سخن مي« :پرسیده بود

ھایش كوتاھتر، و  سوفي والن، مھر وي بدو كاھش یافت؛ نامھپس از نزدیك بھ دوازده سال رابطھ با 
، بھ دنبال مرگ )١٧۶٩(سالگي  وھفت در پنجاه. تر شدند اعتراضھایش بھ بیمھري وبیوفایي وي سخت

یك سال بعد، عاشق جوانتري جاي . دوستش، دامیالویل، معشوقة وي، مادام دو مو، را از آن خود ساخت
  .خویش مطمئن سازد» عشق ابدي«كوشید كھ سوفي را از  گام، دیدرو ميدر ھمان ھن. دیدرو را گرفت

توانست او را  در این سالھاي سرگرداني روح واندیشة دیدرو، ھمسرش، آنتوانت، بدو وفادار ماند، تا مي
كمتر روزي بود كھ میان . سرزنش كرد، و كوشید كھ با دینداري و ورقبازي غم و اندوه خود را از یاد برد

گذشت زمان ھم نتوانست میان مرد، كھ صدھا اندیشھ در سر داشت، و زن، كھ . اي در نگیرد مشاجرهآنان 
رفتند، ھرگز از احترام  اش مي ھرگاه كھ دوستان دیدرو براي دیدن وي بھ خانھ. داراي یك خدا بود، پل بزند
شد، چنان از كوره در آنتوانت، چون از رابطة ھمسرش با سوفي آگاه . كردند بھ ھمسر او خودداري نمي

تا چندي پس از آن، دیدرو در اطاق كارش . رفت كھ، بھ دیدة دیدرو، تناسبي با این سرگرمي عادي نداشت
پس از آنكھ اندك . بزودي از عواقب طالق كوچكش آگاه خواھد گشت« :خورد؛ بھ گریم نوشت خوراك مي

آنتوانت بیمار شد، دیدرو اندكي با وي » .شتاش پایان یافت، دست از ناسازگاري برخواھد دا اندك اندوختھ
آنتوانت با چنان نرمي ومالیمتي بھ این تیمارداري پاسخ . بھ سر مھر آمد، و با اكراه از او پرستاري كرد

اش براي  با اینھمھ، بیماري وي را تمسخركنان در نامھ. كرد كھ وي خواھد مرد داد كھ دیدرو تصور مي مي
باتیست آنتوان سوار، گفت كھ تصمیم گرفتھ است زناشویي كند، دیدرو  ژان چون دوستش،.سوفي شرح داد
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با اینھمھ،زناشویي سوار درآن روزگار پرفساد بھ نیكبختي .(پاسخ داد كھ بھ جاي آن خویشتن را غرق كند
  .)منجر شد

. یختگر ھرگاه دیدرو بھ آسایش خود در خانھ وبھ دختر زیبایش دل نسپرده بود، شاید از آن خانھ مي
ھرچھ ماري . چھل و سھ سالھ بود) ١٧۵٣(آنتوانت ھنگامي كھ چھارمین فرزند وي پاي بھ جھان نھاد

دیدرو در بازیھاي دخترش بھ او . شد شد، مھر دیدرو بدو فزونتر مي ترمي بالید و وجیھ آنژلیك مي
بازي اكردوكر، پیوست؛ فیلسوفي را با سري پراندیشھ بھ یاد آورید كھ با دختر خردسالي سرگرم  مي
وار بھ دختر كوچكم  دیوانھ«: كرد آینده، از دخترش چنین یاد مي در سالھاي. موشك، وگرگ وبره است قایم

دیدرو دخترش را بدقت » !ساختم گذاشت، چھ زني از او مي اگر مادرش مي! چھ زیبا بود. ورزیدم مھر مي
گام نھاد، بدو اندرز داد كھ از گرگان  با اخالق مسیحي آشنا ساخت؛ و پس از آنكھ دخترك بھ سن بلوغ

  بدو گفت كھ . پاریس بپرھیزد

چون دیگر پدران فرانسوي، پولي » .كشي مي  بري، و پدر و مادرت را از غصھ اي پناه مي صومعھ
انداز كرد تا براي دختر جھیزیھ بخرد؛ و براي آنكھ در فرصت مناسب شوھري براي او بیابد، با  پس

براي او شوھري برگزید كھ آنژلیك با نادیده گرفتن مخالفت مادر، با . بھ گفتگو پرداختھاي مختلف  خانواده
دیدرو، پس از زناشویي دخترش، در فراق وي اشك ریخت؛ و چون او را در ). ١٧٧٢(وي عروسي كرد 

و شوھر جوان با سخاوتنمندي دستگیري  زندگي زناشویي خوشبخت یافت، بیشتر اشك ریخت؛ از زن 
براي دستگیري از آنان، امروز بھتر از روزي است كھ آنان نیازي بھ دستگیري من «: گفت و ميكرد  مي

داري توانگر و كامیاب شد، و فرزندان او، پس از بازگشت خاندان بوربون  ھمسر آنژلیك كارخانھ» .ندارند
  .كاراني محتاط بدل شدند ، بھ محافظھ)١٨١۴(

آشناتر شد، پدرش را بھتر شناخت وبھ قوانین اخالقیي كھ بھ مردان پس از آنكھ دیدرو با مسئولیتھاي پدري 
بندو باري گذشتھ را بكلي  اما بي. اي شایستھ پرورش دھند بھ دیدة احترام نگریست كرد تا خانواده كمك مي

ورزید ودوست داشت انگشتانش را  اش عشق مي ھا، و دمپاییھاي كھنھ با آنكھ بھ خانھ، جامھ. از دست نداد
اولباك در /مانند زماني كھ یك ماه را با د - گریخت گاه از این سعادت مي ي آتش بخاري گرم كند، اما گاهجلو

با وجود تند . و در برخي از سالونھاچھرة آشنا بود رفت  ھا مي خانھ ھنوز بھ قھوه. گرانوال سپري ساخت
دري، براي دیدرو میز این زن، از روي مھروعاطفة ما. ورزید زبانیش، مادام ژوفرن بدو مھر مي

دوشامبر زیبایي خرید و بھ خانة  تحریرنو، صندلي چرمي راحت، ساعت زرین و برنجي بزرگ، وروب
اش را از خانھ بیرون ریخت؛ اما  دیدرو از او سپاسگزاري كرد و با اندوه بسیار اثاث كھنھ.اوفرستاد

  :اش بسیار غصھ خورد كھنھ» دوشامبر روب«براي

. آمد ودر آن آسوده بودم براي من ساختھ شده بود، ومن براي آن، بھ تنم مي اشتم؟ آنچرا آن را نگاه ند
جایي نبود . آورد دوشامبر نو سفت و آھاردار است و مرا بھ صورت مانكن در مي  روب. زیباوتماشایي بود

ھرگاه . دمكر گرفت، بادامن آن پاك مي اگر كتابي راگرد وغبار مي… . دوشامبر من بھ كار نیاید كھ روب
ھاي بزرگ آن پیداست كھ چھ خدمتي  از لكھ. كردم گرفت،باز از آن استفاده مي مي  كھ نوك قلمي را مركب

كسي مرا .مانم دوشامبر تازه، بھ یكي از توانگران كاھل وتنپرور مي در این روب. بھ من كرده است
  . ین یكي ھستمدوشامبر كھنھ بودم و اكنون نوكر ا من ارباب مطلق روب… . شناسد نمي

دوستي او با گریم . شمرد ورزید و آنان را مایة الھام وتسلي زندگي خود مي دیدرو بھ دوستانش مھرمي
گذشت، بھ گریم  ، كھ بیست سال از آشنایي آنان مي١٧٧٢در . تر و پایدارتر از عشقھایش بود صمیمانھ

اي، وھمیشھ نیز چنین خواھي  بودهمھربان من، یگانھ دوست دلبندم، ھمواره دوست مھربان من « :نوشت
گریم آلماني از دیدرو پاكدل . برد بااینھمھ گاھي از سردي وبي اعتنایي ظاھري گریم سخت رنج مي» بود،

  كشید و غالبًا براي بھره مي
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دیدرو، گذشتھ از آنكھ بجاي او . جست نوشتن مطالب نشریة كورسپوندانس لیترر از او یاري مي
كرد، با نوشتن نقد دربارة جدیدترین كتابھایي  ھھاي آثار ھنري موزة لوور تھیھ ميگزارشھایي از نمایشگا

توانست كار خود را بموقع پایان دھد، سراسر  گاه، كھ گریم نمي داد؛ و گاه شدند وي را یاري مي كھ چاپ مي
ھمین آلماني اما . خواست بھ وي حقوقي دھد، اما دیدرو نپذیرفت گریم مي. كرد شب را بھ جاي او كار مي

ستانیسالس دوم : سازد خیانتي بھ دوست خود كرد كھ، حتي یادآوري آن، انسان را اندوھناك مي
پطرزبورگ است، تصمیم  كھ دیدرو درصدد دیدار از سن) ١٧٧٣(لھستان، چون شنید  پونیاتووسكي، شاه

او، بھ جاي «. ي نداردگریم بھ شاه گفت كھ آشنایي با این فیلسوف سود. گرفت وي را بھ ورشو دعوت كند
آنكھ از قریحة خود چون ولتر براي كسب افتخار استفاده كند، وقتش را بھ نوشتن مطالبي براي این كاغذ 

با جرئت بھ . كنند دھد كھ از او استمداد مي دھد، یا بھ كساني مي مي[ كورسپوندانس لیترر] ھا  پاره
  » .گویم كھ او گمنام خواھد مرد اعلیحضرت مي

ساعتھایي باشند كھ وي در ) پس از ساعتھایي كھ با آنژلیك گذرانده بود(وشترین ساعات عمر دیدرو شاید خ
در این دوجا، دیدرو با بالغت بسیار از . اولباك و خانة مادام ژوفرن برسر سفرة شام گذرانده است/خانة د

یش از دانش و بالغت در محافل مردم آراستھ، كھ در آنھا بھ شوخي و ادب ب: گفت ھر موضوعي سخن مي
شد، و  حتي مادام ژوفرن از شور و ھیجان دیدرو ھراسان مي. شد، دیدرو آسوده نبود اھمیت داده مي

روي و آراستگي تاحدي از افراطكاري وي جلوگیري بھ عمل  سفارشھاي او بھ دیدرو دربارة میانھ
آمدند، بھ آزادي سخن  برآن گرد مي »ھفده ملحد«گمان ھیوم  اولباك، كھ بھ/اما بر سر سفرة د. آوردند مي
گفت؛ و حاضران اذعان داشتند كھ در سراسر پاریس سخناني چنین دلنشین و پرجاذبھ بھ گوش  مي
. شناسد، وي را نشناختھ است ھایش مي كسي كھ دیدرو را از روي نوشتھ»  :گفت مارمونتل مي. رسند نمي
انري مایستر، كھ غالبًا در این انجمنھا حضور ھ» .ام از كمتر كسي بھ اندازة او لذت فكري برده… 
  :شنید، وي را چنین توصیف كرده است یافت و سخنان او را مي مي

آور دانشھایش، وگرمي، جذبھ، قدرت تخیل،  ھایش، گوناگوني شگفت چون دیدرو را با تنوع گستردة اندیشھ
- خود طبیعت تشبیھ كنم كھ او را بھكنم  آورم، جرئت مي و سخنان جالب و دلنشین اما بینظمیش بھ یاد مي

غني، بارور، زاینده، مھربان و تندخو، ساده و با : ھمان طبیعتي كھ خود وي شناختھ، و درك كرده است
  . شكوه، اما بدون فرمانروا، بدون صاحب، و بدون خدا

  :یا بھ گزارش دست اولي گوش دھید كھ خود پروتئوس دربارة سخنراني دیدرو گفتھ است

ھایم  گریم چشم نداشت مرا ببیند و گوش نداشت گفتھ. العاده، ملھم، و آسماني بودم آنان، مردي خارق بھ دیدة
. كردم كھ از بیان آن ناتوانم خود نیز سروري در دل احساس مي. ھمھ در شگفتي فرو رفتھ بودند. را بشنود

ام را بسوزاند، بھ آنان نیز  ھاند، آتشي كھ نزدیك است سین پنداشتم در اعماق وجودم آتشي برافروختھ مي
  سرایت كند، و آنان را در لھیب

  .شبي بود پرحرارت، و آتش آن من بودم. خود بسوزاند

تر بود تا در میان خوانندگان آثار چاپ  شناختندش بلندآوازه دیدرو، در زمان حیاتش، در میان كساني كھ مي
جبري و  زن متدین، ژاك- ھاي او ودند؛ بھترین نوشتھھایش ب ة المعارف و نمایشنامھ  اش، كھ عمدتًا دایر شده

دیدرو تا حدي بھ ھمین دلیل، . پس از مرگ وي انتشار یافتند - آالمبر، و برادرزادة رامو/اربابش، رؤیاي د
بھ عضویت  -و ھرگز نكوشید -ھایش در امور دیني و جنسي، نتوانست و ھم بھ سبب تندروي اندیشھ

روسو، . شناختند ، و رھبر نسل متفكر سركش مي»فیلسوف«دوستانش وي را اما . درآید» آكادمي فرانسھ«
پس از گذشت چند قرن، «: حتي پس از آنكھ كینة وي را بھ دل گرفت، در اعترافات خود چنین نوشت

ھاي فراگیر و  انگیز بھ نظر خواھد رسید و مردم با تحسین و شگفتي بھ اندیشھ دیدرو انساني شگفت
  » .نگرند ھاي افالطون و ارسطو مي ھمچنانكھ امروز بھ اندیشھ -ند نگریستجانبة او خواھ ھمھ
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ھاي دیدرو بودند، و ستندال، بالزاك و دالكروا وي را بسیار  گوتھ، شیلر، و لسینگ فریفتة نوشتھ
پرومتئوس «میشلھ او را . خواند مي» نابغة بزرگ آن روزگار پر شور«ستودند؛ اوگوست كنت وي را  مي

اي  ھاي دیدرو را بخواند و بھ ھمة گنجینھ گفت كھ انسان ممكن است صدسال نوشتھ نامید و مي يم» راستین
ھاي او را نخوانده  شناخت اما نوشتھ مادام ژوفرن، كھ دیدرو را خوب مي. كھ در آنھا نھان است دست نیابد

كھ چیزي را درست  مردي است خوب و درست؛ اما چنان منحرف و نامتعادل،«: بود، دربارة او گفتھ است
  » .پندارند خوابشان دست است بینند و مي شنود؛ مانند كساني كھ خواب مي بیند و درست نمي نمي

دیدرو مردي بود بد و خوب، درست و نادرست، منحرف و روشنیین، نامتعادل و خالق، خیالپرور، 
برند، تا  مت وي پي ميشود جھانیان بیشتر بھ عظ رزمجو، وآگاه، كھ ھرچھ از روزگار خود دورتر مي

بیایید مطلب را در . دانند مي» جالبترین و محركترین متفكر فرانسة قرن ھجدھم«اینكھ، اكنون، برخي او را 
با » فیلسوفان«و سپس در میعاد [ كاترین كبیر] اینجا رھا كنیم، بار دیگر او را رویاروي یك امپراطریس 

  .مرگ خواھیم دید

  فصل بیست و یكم

  

  یابد گسترش ميپیكار 

١٧۵١٧٧- ٨۴  

I  - ١٧٧١- ١٧١۵: الوسیوس  

  تكامل.١

اند، از  نیاكانش، نظیر مردم خالق و پركاري كھ برن و زوریخ را در روزگار ما آباد و شكوفان ساختھ
برخود نھاد، و یكي  -»سویس«یعني  -یكي از آنان در نوشاتل نام شوایتسر. سویسیھاي آلماني نژاد بودند

شاخة . است» سویس«كھ آن ھم بھ معني  - رھسپار گشت، خویشتن را ھلوسیوس خوانددیگر، كھ بھ ھلند 
كلود آدرین الوسیوس پزشك ملكھ ماري لشچینسكا  در آنجا، ژان. ، بھ پاریس رفت١۶٨٠اخیر، در حدود 

در پاریس چشم  ١٧١۵ژانویة  ٢۶یكي از بیست فرزند او، كھ در اینجا با وي آشنا خواھیم گشت، در . شد
پس از تحصیل در كالج . كلود آدرین پزشكي آموخت، و این آموزش در فلسفة وي اثر نھاد. جھان گشودبھ 

كار مالیاتي بھ كارآموزي، پرداخت؛ بزودي توانگر شد؛  گران، زیرنظر یسوعیان، نزدیك مقاطعھ- لو- لویي
ي خوبرو، شمشیرباز، كلود، كھ جوان. رسید لیور مي ٣۶٠‘٠٠٠سالگي، بھ  وسھ اش، در بیست درآمد ساالنھ

ملكھ وي را مباشر خود . و رقاصي زبردست بود، بزودي بھ دل درباریان و روسپیان پاریس راه جست
مگر اینكھ بگوییم از نوع آدمھایي بود كھ، از فرط  - او براي فیلسوف شدن ھیچ آمادگي نداشت . ساخت

  .نویسند زیركي، كتابي نمي

شود؛   ة اندیشھ و شھرت وي گشت، و بھ این اندیشھ افتاد كھ نویسندهبا ولتر آشنا شد، فریفت ١٧٣٨اما در 
دار باشد، و ھم فیلسوف؟ چندي در بوردو مھمان مونتسكیو شد، و  آور نیست كھ انساني ھم سرمایھ شگفت

در این ھنگام، با . این دو مرد در اندیشة وي بسیار تأثیر نھادند. گذراند مدتي را در در بورگوني با بوفون
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اولباك و در /بر سر سفرة د. گراي زمان بود، آشنا شد ترین ماده اولباك میلیونر نیز، كھ سرسخت/ارون دب
  سالون مادام دو گرافینیي، دیدرو،

   

  

  كتابخانة ملي، وین. كلود آدرین الوسیوس: لو حكاكي روي نقاشي میشل وان

  .آن پس، مسیر زندگیش دگرگون شد از. گریم، روسو، دوكلو، گالیاني، مارمونتل، و تورگو را شناخت

كاري مالیات دست شست،  ساز گرفت؛ نخست اینكھ از كار پردرآمد مقاطعھ ، دو تصمیم سرنوشت١٧۵١در 
پرش عزلت گزید، و وقت خویش را بھ تصنیف كتابي سپرد كھ مقدر بود جھان - او- در ملكي واقع در وره

ودوسالھ، كنتسي  اوتریكور سي/كاترین دو لینیویل د وشش سالگي با آن دوم اینكھ در سن سي. را تكان دھد
از ترس آنكھ . از امپراطوري مقدس روم، كھ یكي از زیباترین و كاملترین زنان پاریس بود، زناشویي كرد

بود  - یا در پاریس؟ -در اینجا. مبادا پاریس این زن را گمراه كند، وي را با خود بھ وره برد) بھ گفتة گریم(
گشت، بھ خوابگاه این كنتس زیبا درآمد و،  گامي كھ نزدیك بھ صدسال از عمر وي سپري ميكھ فونتنل، ھن

اي كاش كھ فقط ھشتاد سال ‹حیف خانم،«: چون او را در لباس خواب یافت، با حسرت فریاد برآورد
  ›» !داشتم

ھمسر وي، نوازي الوسیوس، و فریبندگي  اي داشتند كھ مھمان زن و شوھر نیكبخت در پاریس نیز خانھ
آالمبر، تورگو، گالیاني، مورلھ، كوندورسھ، /اولباك، فونتنل، بوفون، د/اي چون دیدرو، د متفكران برجستھ

» .خانة او براي نویسندگان و اھل ادب چھ خوشایند است«: گفت مارمونتل مي. كشید و ھیوم را بدانجا مي
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خواست در كتاب خود از آنھا بحث  د كھ ميكشان وگفتگو را بھ مسائلي مي در این مھمانیھا، الوسیوس بحث
ھا بپردازند، و سپس با دقت بھ سخنان حاضران گوش  خواست كھ بھ انتقاد از اندیشھ كند؛ از حاضران مي

  » .نویسد كتابھایش را ھمیشھ در میان جمع مي«كرد كھ الوسیوس  مي داد؛ مورلھ شكوه مي

، بھ نام دربارة ذھن، از چاپ خارج ١٧۵٨ژوئیة  ١۵كتاب محبوب الوسیوس، پس از ھفت سال تالش، در 
» پروانة شاھي نشر«دوستان الوسیوس كھ دستنویس كتاب را خوانده بودند، از اینكھ دریافتند كتاب با . شد

مالزرب سانسور كتاب را بھ ژان پیر ترسیھ سپرده بود، و . بھ چاپ رسیده است، دچار شگفتي شدند
اما » .بھ مطلبي بر نخوردم كھ بھ نظر من مانع چاپ كتاب شود«: ترسیھ، پس از خواندن كتاب، گفت

 ١٠، در »شوراي دولتي«اوت كتاب را مشتي افكار بدعتگذارانھ خواند و  ۶نمایندة پارلمان پاریس در 
مؤلف . ھمان ماه، اجازة نشر كتاب را لغو كرد؛ بھ دنبال آن، مقامھاي پردرآمد ترسیھ را از او گرفتند

بھ كدام بیدیني مرا متھم «: با اعتراض ادعا كرد كھ در كتاب بھ مسیحیت حملھ نكرده استمھربان كتاب 
ام، نھ بھ الوھیت عیسي، نھ بھ بقاي  سازند؟ در ھیچ یك از بخشھاي این كتاب نھ بھ تثلیت حملھ كرده مي

طریق بھ دین  ھاي پاپي؛ بنابراین، از ھیچ روح، نھ بھ رستاخیز مردگان، و نھ بھ یكي از اعتقاد نامھ
ولتر، بھ گمان آنكھ الوسیوس را در باستیل زنداني خواھند كرد، بدو سفارش كرد كھ از پاریس » .ام نتاختھ

از این . آن را قرباني یك كتاب كند خواست  اما الوسیوس در خانة خود چندان آسوده بود كھ نمي. خارج شود
  روي، 

پناه «بود كھ » آور خفت«این پوزشنامھ، بھ گفتة گریم، چنان  .اي نوشت نامھ را كافي ندانست، پوزشنامھ توبھ
ھمسر الوسیوس، » .آور نیست كھ امضا كردن پاي چنین اعترافاتي آنقدر شگفت ھوتنتوتھا] قبیلة[جستن بھ 

دولت، بھ این شرط كھ الوسیوس از پاریس خارج . كند، بھ ورساي رفتبراي آنكھ از شوھرش شفاعت 
آورد كھ بھ دست  ھرگاه شاه بھ یاد نمي. شود و دوسال در ملك خود عزلت گزیند، از تعقیب وي چشم پوشید

تري  از مرگ نجات یافتھ است، شاید الوسیوس بھ كیفر سخت -كھ پزشك ملكھ بود - پدر ھمین الوسیوس
، پاپ كلمنس سیزدھم كتاب را ننگین و ناپاك خواند و آن را تحریم كرد؛ و ١٧۵٩ژانویة  ٣در . رسید مي

ھیاھو بر «ایم كھ چگونھ  دیده. در ماه فوریة ھمان سال، این كتاب را بھ فرمان پارلمان پاریس آتش زدند
د، دولت را برآن آالمبر دربارة ژنو برپا ساختھ بو/، ھمراه خشمي كھ كتاب د)بھ گفتة ولتر(»  سر خاگینھ

اما ھمة ھیاھو توجھ مردم را . المعارف را توقیف كند ة " FACE="Traditional Arabicداشت كھ دایر 
كتاب دربارة . شد بیش از پیش بھ كتاب الوسیوس معطوف ساخت و بیش از ھر اثر ضد مسیحي خوانده مي

زبانھاي انگلیسي و آلماني ترجمھ بار بھ چاپ رسید و در اندك زماني بھ  ذھن، در عرض شش ماه، بیست
  .این كتاب اكنون نایاب است وتنھا چند محقق از آن آگاھي دارند. شد

از آن پس، الوسیوس كتابي منتشر نساخت، اما بھ نویسندگي ادامھ داد، در دومین كتابش، دربارة انسان، 
و كشیشان را، بھ نام سوداگران  ھاي پیشین خود را بار دیگر تكرار كرد بدون شتاب، اما خشمگینانھ، اندیشھ

ھمة . كنندگان جھل و ناداني، و قاتالن اندیشھ و خرد بھ باد دشنام گرفت گرد بیم و امید، جاودان دوره
. اند در این دو كتاب نمایان شده - آزادي، برابري، و برادري - آرمانھاي آن روز پرجوش و خروش

دفاع كرده، مردان، زنان، و ھمة طبقات را در برابر  الوسیوس از آزادي گفتار، نشریات، دین، و اجتماع
موزشي، برابر شناختھ، واز نوعي جامعة سوسیالیستي  قانون، و از نظر حق برخورداري از فرصتھاي آ

نیز، اگر  این. دل از گزند توانگران زیرك مصون خواھند ماند ھواداري كرده است كھ در آن تنگدستان ساده
  .قالب فرانسھ بودخوب توجھ كنیم، آواي ان

  فلسفھ -٢

ھمة تصورات از احساس، و بنابراین : كند فلسفة خود را با الك آغاز مي» فیلسوفان«الوسیوس، چون بیشتر 
ھمة حاالت ذھني انسان تركیبي ھستند از احساسھایي كھ اكنون حس . شوند از تجربة فردي، منتج مي
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شوند، حكم، تمیز  و یا از طریق تخیل وارد آینده مي خیزند، شوند، یا بھ طریق حافظھ از گذشتھ بر مي مي
  .احساسھا از یكدیگر، و خرد، تركیب احكام است

تمام احساسھا مادیند، و روح تمامًا نیرویي است كھ درماده قرار . سازواره و ظرفیت دریافت احساسھاست
گیري  با شكل… ین نیرودھند كھ ا ھاي مربوط بھ پزشكي و تاریخ طبیعي بروشني نشان مي پدیده«. دارد

ماند كھ اندامھا پایدارند و با ازھم پاشیدگي آنھا نابود  آید، تا ھنگامي پایدار مي اندامھاي بدن پدید مي
جانوران نیز داراي روحند، انسان، پس از آنكھ جانوري دوپا شد و توانست از دو پاي جلو چون » .شود مي

  .داز دیگر جانوران متمایز ش: دست استفاده كند

اعمال انسان پاسخھایي ھستند كھ او، بھ نام میل بھ احساسھاي . پردازد ھابز مي الوسیوس، پس از الك، بھ
. میل خاطرة لذتي است كھ مالزم برخي از احساسھا بوده است. دھد كنوني یا احساسھاي بھ یاد آمده مي

آورد، یا انتظارش  سان بھ یادميشھوت میلي مبرم است و شدت آن متناسب است با میزان درد یا لذتي كھ ان
كننده است، زیرا با تمركز اندیشة انسان در قسمتي از یك شيء، یا یك  شھوت غالبًا گمراه. كشد را مي

ھوش، از این لحاظ، واكنشي است معوق براي ادراك (دارد  وضع، او را از توجھ بھ جوانب كلي آن باز مي
وات براي خوي وسیرت انسان ھمان مقام را داراست كھ حركت با اینھمھ، شھ.) بیشتر و دادن پاسخ كاملتر

دستاورد «. دارد دھد و، حتي، او را بھ كسب دانش وامي براي ماده دارد؛ شھوت است كھ بھ انسان میل مي
نابغھ انساني است با شھوات نیرومند؛ و كودن از آن بیبھره . فكري انسان متناسب است با شدت شھوات او

شھوت، عشق بھ قدرت است؛ این شھوت از آن روي اساسي است كھ توانایي ما را  اساسیترین» .است
  .سازد براي درك امیالمان فزونتر مي

ھایي كھ از مدتھا پیش درجھان  ھاي دیگران، اندیشھ اي ھستند از اندیشھ سخنان الوسیوس، تا اینجا، آمیزه
كند كھ  اما از آن پس، آرایي ابراز مي. استاي است كھ ولتر گفتھ » خاگینھ«فلسفھ رواج داشت و یا ھمان 
ھا و  ھاي انسان منتج از تجارب او ھستند، اندیشھ از آنجا كھ اندیشھ: گوید مي. براي جھان او تازگي داشتند

مردم با استعدادھاي . سیرتھاي متفاوت افراد و ملتھا را باید معلول محیطھاي فردي و ملي آنان دانست
ھمة مردم، . آیند و كسي از نظر قدرت فكري ذاتًا بر دیگري برتري ندارد ميیكسان و مساوي بھ جھان 

نابرابري استعداد «. توانند افرادي برجستھ شوند ، آموزش، و شرایط دیگر مساعدت كند، مي ھرگاه محیط
  » .مردم ھمیشھ معلول اوضاع متفاوتي است كھ تصادف براي آنان فراھم آورده است

چیزي، . نھد بدون اندیشھ، میل، و شھوتي پا بھ جھان مي… مادر را ترك گفتكودك، پس از آنكھ رحم 
ومقام، و  ه نیست كھ بھ ما شھوت، غرور، حرص، جا[ توارث] گاھواره . كند جزگرسنگي، احساس نمي

گیرند، محصول سنتھا، قراردادھا، و  انگیز، كھ از شھرھا ریشھ مي این شھوتھاي مفسده. دھد افتخار مي
كودكي كھ پس از تولد با سیل بھ بیابان برده شده است و چون رومولوس در دامن … . وجودندقوانین م

نامجویي امري اكتسابي، و از این روي معلول … . گرگي پرورش یافتھ، از این شھوتھا ناآگاه خواھد بود
  . تربیت است

گام در راه یك  یعني محصول تجربھ، بھ اضافة شرایط نبوغ آخرین - حتي، نبوغ محصول محیط است
. آخر بھ خاطر شرایط است افزاید؛ و این گام  اند مي اختراع را بھ گامھاي بسیاري كھ پیش از آن پیموده شده

  » .ھر اندیشة نو ارمغان تصادف، یا ارمغان معلولھایي است كھ از علل آنھا آگاھي نداریم«

نجاست كھ مردم اشیاي واحد را یكسان گیرد؟ این از آ این نابرابري شگرف فھم مردم از كجا سرچشمھ مي
بینند؛ زیرا تصادف، كھ حاكم  كنند، در وضعي كامًال یكسان قرار ندارند، و آموزش یكسان نمي ادراك نمي

از این روي، نابرابري فھم مردم را . رساند برآموزش است، آنان را بھ معادني بھ یكسان غني و پرثمر نمي
  . ھ مفھوم كامل این كلمھ كھ تصادف نیز در آن مستتر استآموزش ب - باید معلول آموزش دانست
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نماید، شاید نتیجة نگرش  این تحلیل روانسناختي، كھ از زبان میلیونري چون الوسیوس سخاوتمندانھ مي
دانند، و بھ ضرورت  كاران نابرابري ھوش و استعداد مردم را معلول وراثت مي محافظھ. سیاسي او باشد

و رسومي كھ رشد در نابرابریھاي ذاتي و فطري استعداد و منش دارند تأكید  احتیاط در تغییر عرف
گویند كھ نابرابریھاي استعداد،  طلبان بر اختالفات و تأثیر محیط تأكید دارند، و مي اما اصالح. ورزند مي

اي خاص و امتیازات شرایط  تصادف تولد در خانواده –قدرت، و ثروت ظاھرًا نتیجة تصادف ھستند 
دگي، نھ شایستگي فطري؛ و عقیده دارند كھ با فراھم ساختن فرصتھاي آموزشي یكسان براي مردم، و زن

الوسیوس سپس نظریة خود را دربارة . توان كاھش داد با اصالح وضع محیط آنان، تفاوتھاي موجود را مي
بارة برابري الوسیوس سپس نظریة خود را در. توان كاھش داد برابري طبیعي تفاوتھاي موجود را مي

زیستند، یكسان  نویسد كھ نژادھا، ھرگاه در محیطھاي یكسان مي دھد، و مي طبیعي مردم بھ نژادھا بسط مي
گیرد كھ غرور ملي، چون غرور و خودپسندي افراد، بیپایھ و دور از واقعبیني  و نتیجھ مي. كردند رشد مي

حصول بیباكي و دالوري آنان باشد، ارمغان جاي آنكھ م بھ… بالند آزادیي كھ انگلیسیان بدان مي«. است
اند  یعني ارمغان دریاھا و كانالي است كھ دست مھاجمان را از سرزمین آنان كوتاه ساختھ- » تصادف است

  .)آزادي داخلي، ھرگاه شرایط دیگر یكسان باشد با خطر خارجي نسبت معكوس دارد(

آموزش «. گذرد پیداست كھ، بنابراین مقدمات، جادة بیشرفت از مسیر اصالح آموزش، جامعھ، و دولت مي
آموزد؟ ھر پیشرفتي، حتي در  مگر آموزش بھ خرس رقصیدن نمي» قادر است ھمھ چیز را دگرگون سازد؛

زید، فساد از میان ھرگاه جھل و ناداني را براندا«زمینة اخالقي، نتیجة گسترش دانش و تربیت ھوش است؛ 
براي وصول بھ این ھدف، نظام آموزشي فرانسھ باید بازسازي شود؛ آموزش باید از دست » .خواھد رفت

باید از فرصتھاي آموزشي  - ومرد، و در ھر سني زن -كلیسا گرفتھ، و بھ دولت سپرده شود؛ و ھمة مردم
  علوم و ھنرھا بھ جوانان آموخت؛ بھ جاي زبانھاي التیني و یوناني، باید . یكسان برخوردار شوند

كند كھ قدرت  آنكھ بھ معتقدات دیني مسیحیان بتازد، با حرارت بسیار درخواست مي در اینجا، الوسیوس، بي
تازد، نھ از دیدگاھي مبتني بر  او از دیدگاه اجتماعي بھ كلیسا مي. كلیسا را در فرانسھ محدود سازند

سازد، اما خرسند است كھ مسیحیان  كرد، محكوم مي تولیك تجلیل ميفقر وتجرد را، كھ كلیساي كا. االھیات
نظارت » .كند دیرباوري باطني مسیحیان زیانھاي اصول دین را خنثي مي«گیرند؛  این اصول را جدي نمي

نویسد كھ این نظارت، گذشتھ از آنكھ، با ناچیز شمردن  كند و مي كلیساي كاتولیك را برآموزش تقبیح مي
دھد كھ  دارد، بلكھ بھ روحانیان نیز امكان مي ھاي فني باز مي ملت را از پیشرفت در زمینھ آموزش علمي،

  . معتقدات دیني خود را بھ ذھن كودكان تزریق كنند

توانستند بھ مقصود رسند؟ با فروش ترس و  از چھ راھي مي. اند روحانیان ھمواره جویاي زور و زر بوده
قدرت … . اند كھ فروش این كاالھا را مطمئن و پرسود سازند هكشیشان عمده فروش برآن بود. امید

مردم آگاه براي آنان سودي ندارند؛ مردم . پرستي مردم بازبستھ است كشیشان بھ زودباوري ابلھانھ و موھوم
كوشند حس كنجكاوي  روحانیان در ھمة ادیان مي… . ھرچھ كمتر بدانند از آنان بیشتر فرمان خواھند برد

توان  ھ كنند، و مردم را از تحقیق در احكام جزمي، كھ بیھودگي آنھا را از كسي پنھان نميمردم را خف
انسان نادان آفریده شده، اما ابلھ خلق نشده است؛ با تالش بسیار است كھ او را ابلھ … . داشت، باز دارند

سازند، كارداني براي آنكھ انسان ابلھ شود و روشنایي طبیعي را كھ در درون اوست خاموش . كنند مي
كاري نیست . ھاي نادرست را یكي پس از دیگري در ذھن او جایگزین ساخت باید اندیشھ. بسیار الزم است

، آنان قدرت [ با تزریق موھومات] از این راه . كھ روحانیان با ھمدستي موھومات از عھدة آن برنیایند
سازند  دارند، آنان را تابع قدرتي مي اري وا ميگیرند، مردم را بھ انقیاد و فرمانبرد تشخیص را از مردم مي

  . برند كھ مافوق قدرت قانون است، و سرانجام ابتداییترین اصول اخالقي را از میان مي

  .الوسیوس ھشت فصل كتاب را بھ بحث از آزادي و رواداري دیني تخصیص داده است

ام  ھرگاه سخنان پرستار وهللا. … ھ استپروازي روحانیان و زودباوري ابلھان عدم رواداري دیني زادة بلند
كنند؟ نھ، براي  اما آیا جھانیان این را باور مي. را باور كنم، ھمة دینھا دروغند و تنھا دین من درست است
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از تاریخ … . اند نالد كھ براي پرستش موھومات برپا شده آنكھ زمین ھنوز در زیر انبوه پرستشگاھھایي مي
ایم كھ ادیان درھمھ جا عدم رواداري و آزادي كشي را ترویج كرده، دشتھا را  ختھایم؟ آمو ادیان چھ آموختھ

از اجساد مردم پوشانده، در كشتزارھا جویبار خون جاري كرده، شھرھا را بھ آتش كشیده، و امپراطوریھا 
ھ، مگر تركان، كھ دینشان دین خون است، از ما روادارتر نیستند؟ در قسطنطنی… . اند را فرو پاشیده

آزادي و رواداري كشیشان را فرمانگزار … . بینیم، اما در پاریس مسجدي نیست  كلیساھاي مسیحي مي
  . كند سازد، و سختگیري ھزادگان را فرمانبردار كشیشان مي شاھزادگان مي

  .داند الوسیوس رواداري را در یك جا جایز نمي

  م است كھ بھ آیین رواداري یعني در یك جا براي مردم زیانبخش است، و آن ھنگا

این دین، پس از آنكھ نیرومندترین قدرت كشوري شد، خون . نارواداري چون آیین كاتولیك آزادي دھد
ھاي فریبندة كاتولیكھا را بیاموزند و  نگذارید كھ پروتستانھا نیز شیوه. ریزد حامیان ابلھ خود را برزمین مي

مكروه، و نقض قانون طبیعت و قانون خدا بھ كار بندند؟ ھمان كشیشي كھ در پروس سختگیري را 
چیست كھ انساني واحد را در . انگارد شمارد رواداراي دیني را در فرانسھ جنایت و بدعتگذاري مي مي

كند؟ ضعف كشیشان در پروس، و زورمندي آنان در  سرزمینھاي مختلف بھ انساني مختلف مبدل مي
اند و،  بینیم كھ آنان، بھ ھنگام ناتواني، بره آوریم، مي يچون رفتار مسیحیان كاتولیك را بھ یاد م. فرانسھ

  . شوند چون قدرتي بھ دست آورند، گرگ مي

الوسیوس ملحد نبود، اما از . كند الوسیوس گاھي از مسیحیت، بویژه از مسیحیت پروتستان، بھ نیكي یاد مي
ھمانند چھرة شاھان مستبد «ا اي كھ كتاب مقدس مسیحیان از خدا كشیده است سخت بیزار بود و آن ر چھره

ناچیزترین گناھان را با عقوبتھاي ابدي كیفر «گفت كھ این خدا  مي. دانست مي» و ستمگر مشرق زمین
را، بدون » اخالق طبیعي«بود، دیني كھ زیر نظارت دولت » دین جھاني«الوسیوس بھ آرزوي یك » .دھد

او خرد انسان را برتر از پندارھایي . ساخت داشت پاداش و كیفر اخروي، در جھان پراكنده خواھد چشم
انسان راستكردار ھمواره از «: گفت اند؛ و مي دانست كھ بھ نام وحي و الھام بھ اندیشة مردم راه یافتھ مي

خرد پیروي خواھد كرد، و پیروي از خرد را بر پیروي از وحي خدایي مقدم خواھد داشت، زیرا انتساب 
  » .تر از آن است كھ خدا را خالق كتابي معین بدانیم انھخلقت خرد آدمي بھ خدا خردمند

گفت كھ  ماند؟ الوسیوس مي طبیعي وتجویز االھي، پایدار مي اما آیا اصول اخالقي، بدون معتقدات فوق
  .ماند مي

ھر جنایتي كھ بھ كیفر … . رذایل، فضایل، نیرومندي، و نیكبختي مردم بھ قوانین باز بستھ است، نھ بھ دین
امنیت … شود؛ براي اثبات ناسودمندي دین، چھ دلیلي بھتر از این؟ ي نرسد ھمھ روزه تكرار ميقانون

چھ … . داري پلیس است زنده معلول نظم و شب… كنوني پاریس معلول چیست؟ دینداري ساكنان آن؟ نھ؛ 
شاھان  ترین مسیحي… . زماني قسطنطیھ مركز فجایع شد؟ زماني كھ دین مسیحي در آنجا استقرار یافت

تنھا معدودي از آنان فضایلي چون فضایل تیتوس، ترایانوس، و آنتونینوس از . اند بھترین فرمانروایان نبوده
  كدام شاه دینداري است كھ با آنان برابري كند؟ . اند خود نشان داده

بھ . از ھمین روي، الوسیوس عقیده داشت كھ فلسفھ باید اخالقي مستقل از دین پدید آورد و رونق دھد
شاگردي فلسفة . اي اخالقي پدید آورده، و در كتاب خویش گنجانیده است پیروي از ھمین نظر، فلسفھ

الوسیوس نھاد » .خواند» كھ از خامة فیلسوفي تراوش كرده است  علمیترین اخالق اجتماعیي«اخالقي او را 
یھاي آن پذیرفتھ، و كوشیده نھاد انسان را با ھمة خودخواھ. آدمي را نھ نكوھش كرده، و نھ ستوده است
  بھ دیدة او، نھاد آدمي نھ . است براساس آن اخالقي طبیعي بنیان نھد
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اي درآن، دیر یا زود، طعمة سازوارة دیگري خواھد گشت خویشتن را  كوشد در جھاني كھ ھر سازواره مي
ھابز، بادرك . پایھ بودتصویري كھ روسو از جوامع ابتدایي كشیده بود بھ دیدة الوسیوس تخیلي بی. حفظ كند

تنھا در » بد«و » خوب«ھاي  واژه. و بیان اینكھ طبیعت میدان كارزار است، بھ حقیقت نزدیك شده بود
جامعة انساني داراي معنا و مفھومند؛ و خیر و نیكي تقواي اجتماعي است، ومحصول تربیت اجتماعي 

  .است براي تحقق بخشیدن بھ آرمانھاي جامعھ

آقاي روسو انسان را خوب . ي است كھ خویشتن را بھ نیكي نھاد انسان امیدوار سازدبدبخت فرمانروای
كشد،  ھرگاه خوب بنگرید، خواھید دید كھ كودك مگس مي. اما تجربھ منكر این مدعاست. است دانستھ 

و درخواھید یافت كھ كودك داراي ھمة رذایل یك انسان  - كند زند، و گنجشكش را خفھ مي سگش را كتك مي
كودك تنومند نیز چون او ستمگر . غالبًا ستمگر است[ آزاد از قیود اجتماعي] انسان زورمند . بالغ است

آالید و شیریني و بازیچة  كودك، بھ ھنگام آزادي و تنھایي، مانند بزرگساالن دست بھ دزدي مي. است
  . رباید ھمساالنش را مي

رداشت انسان از خوبي و بدي محصول تربیت ب. پس، پیداست كھ انسان فاقد شعور اخالقي فطري است
مانند حكومت  -ھرگاه كھ انسان از این الزامات. والزامات خانواده، جامعھ، دولت، و دستگاه دیني اوست

بیشتر ملتھا، اخالق «در میان . برد رھد، قانون و اصول اخالقي را از یاد مي مي - مطلقھ، جنگ، یا جمعیتي
ھاي قدرت خود، و براي اینكھ از كیفر برھند، بھ زیردستان  اي تحكیم پایھمشتي دستورند كھ زورمندان بر

اند تا،  علم بھ كاربردن وسایلي است كھ مردم ابداع كرده«اما علم اخالق، اگر درست توجھ شود، » .دھند مي
ھرگاه زورمندان مانع نشوند و كارشكني … . بھ یاري آنھا، بھ خوشترین وجھ ممكن با ھم زیست كنند

  » .كنند، این علم ھمگام علوم تازة دیگر پیشرفت خواھد كردن

گوید كھ غایت زندگي درك لذت است؛ غایت زندگي برخورداري از سعادت  الوسیوس با صراحت مي
فعالیت ذھن «. برروي زمین است، سعادت تداوم لذت است، و ھمة لذتھا اساسًا حسي و فیزیولوژیكي ھستند

زیاضت . اما آنھا نیز اساسًا لذتھایي جسمي ھستند. ایدارتر و رضایتبخشترنداز ھمة لذتھا پ» و كسب دانش
فضیلت پیروي از قانون . مشروع است -ھرگاه از آن زیاني بھ دیگران نرسد -ابلھي است، و لذت جنسي

الوسیوس آشكارا . سازد خدایي نیست، بلكھ رفتاري است كھ بیشترین لذت را براي بیشترین مردم فراھم مي
) ١٧٢۵(پردازد، كھ در گذشتھ ھاچسن بدان رسیده بود  تدوین و تنظیم فلسفة سودگري در علم اخالق ميبھ 

  ).١٧٨٩(و بعدھا بنتم بتفصیل آن را بیان كرد 

. انسان، براي آنكھ داراي فضیلت اخالقي شود، ناچار است شرافت روح را با روشني اندیشھ درآمیزد
خیر . وست خیر و صالح جامعھ را راھنماي خود خواھد ساختھركسي كھ این دو موھبت را بھ ھم پی

قانون باید یك اصل را راھنماي خود سازد، و . جامعھ شالودة ھمة فضایل اخالقي، و پایة ھمة قوانین است
  تينیكبخآن خیر و صالح جامعھ، یا 

ھمة اصول اخالقي و قوانین جھان باید از این اصل … . برند بیشترین مردمي است كھ در جامعھ بھ سر مي
  .ریشھ گیرد

اما . داند با اینھمھ، الوسیوس ھمة كنشھاي انسان را، ھرچند اخالقي و مقرون بھ فضیلت ، خودخواھانھ مي
اند یعني بھ قصد سود  نویسد كھ این كنشھا ضرورتًا خودخواھانھ نیستند؛ بسیاري از كنشھا نوعدوستانھ مي

اما حتي این . شود نندة آن تمام ميگاه بھ قیمت گزافي براي ك گیرند ـ و گاه رساندن بھ دیگران انجام مي
از آن روي ما نوعدوستیم كھ، بھ . اند؛ یعني انگیزة نوعدوستي ارضاي نفس است كنشھا نیز خودخواھانھ

از ھمین روي، مادري خویشتن را فداي فرزند .بریم انگیزة تربیت یا غریزه، از خوشي ھمنوع لذت مي
كنیم، خوبي متقابل یا تحسین  ھرگاه بھ دیگران خوبي مي. دسپار كند، یا قھرماني در راه میھن جان مي مي

ایم كھ كارھاي مشابھي  جامعھ را، كھ بھ ما باز خواھد گشت، آگاھانھ یا ناآگاھانھ، بھ یاد داریم؛ زیرا دیده
اي از  از این راه، پاره. اند جامعھ كارھاي مشابھي جامعھ رادر گذشتھ بھ تحسین و حقشناسي وا داشتھ
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آیند و انسان، بھ ھنگام اجتناب از  شوند كھ بھ صورت عادت در مي عدوستي آنچنان عادي ميمظاھر نو
گذاري براي اندوختن  اي سرمایھ ریاضت، یا عبادت دیني،گونھ. كند آنھا، احساس ھراس و سرافكندگي مي

راھبي  اگر درویش یا«. گذاري دراز مدت براي تضمین رفتن بھ بھشت سود اخروي است، اما یك سرمایھ
سازد و بروي كاه  آب و ماش و عدس مي زند، با  گزیند، خویشتن را ھمھ شب تازیانھ مي خاموشي برمي

اگر جامعھ » «.اندوزد پندارد از این راه گنجي براي خود در آسمان مي براي آن است كھ مي... خوابد مي
ي بازشان دارد، از ھیچ ظلمي ساخت، این دینداران، بي آنكھ شرمي برند یا مانع ستمگري را محكوم نمي

حتي دوستي از خودخواھي، یا » .اند گشتند ـ ھمانگونھ كھ بارھا بدعتگذاران را بھ آتش كشیده رو گردان نمي
چیزي نادرتر و كمیابتر از «. یابد گیرد؛ با رفع این نیاز، دوستي پایان مي اي نیاز متقابل، ریشھ مي گونھ

  » .داریم خویشتن را در دیگران دوست مي سرانجام، ما» «.دوستي پایدار نیست

دارد؛ اما الروشفوكو، با وجودي  الوسیوس خودخواھي را، تا آنجا كھ بھ قصد صیانت نفس باشد، روا مي
بھر تقدیر، خودخواھي واقعیت كلي . ھا را از خودخواھي دانستھ، آن را ناپسند شمرده است كھ ھمة انگیزه

» .و یخبندان زمستان است… گویي از غنچة بھاري، گرماي تابستان مانند بد «زندگي است و نكوھش آن 
نویسد آموزش و  مي. بنیان نھد» علمي«دقیقًا بھ واسطة خودخواھي است كھ الوسیوس در نظر دارد اخالق 

توانند شخصیت انسان را چنان بپرورند كھ رنج و اندوه را در كنشھاي جامعھ نامقبول ببیند و لذت  قانون مي
فیلسوف باید رفتار انسان و نیازمندیھا . فضیلت، یعني در عملي كھ بھ سود جامعھ است، جستجو كندرا در 

اجتماع را، با توجھ بھ اینكھ چھ رفتاري بھ سود بیشترین مردم است، بررسي كند و در راه فراھم آوردن 
  ھایي  انگیزه

و شاھان چھ سودھایي كھ عاید بشر  از این ھمكاري میان فیلسوفان. مربیان و قانونگذاران ھمكاري كند
  » .فضایل و نیكبختي مردم مرھون قوانین خردمندانة آنان است، نھ رعایت احكام دیني«. شود مي

از نظر سیاسي، او از ھمة . پردازد الوسیوس، در اوج تبیین فلسفة خویش، بھ تحلیل قانون و حكومت مي
گفت كھ چنین  پسندید، و مي نمي» فرمانرواي روشنفكر«عقیدة ولتر را دربارة . تندروتر بود» فیلسوفان«

ھاي خود او كھ ممكن است نادرست و زیانبخش باشند، سركوب  اي را، جز اندیشھ فرمانروایي ھر اندیشھ
: آورد شاھد مي» آكادمي علوم برلین« براي اثبات مدعاي خویش، سخنان فردریك كبیر را در . خواھد كرد

د بھ رھبري شاھي دادگر، با فضیلت، و مھربان نیست؛ و چیزي بدتر از چیزي بھتر از حكومت مستب«
حكومت فردي محدود و » .كنند زندگي در قلمرو شاھاني نیست كھ با یكدیگر رقابت و ھمچشمي مي

مشروطھ، چون حكومت انگلستان، مطلوب است؛ اما بھتر از آن ائتالفیة جمھوریھاي دموكراتیكي است كھ 
نظرًا، حكومت اشرافي ظالمانھ است؛ زیرا توانایي بیشتر، . ًا با متجاوز مقابلھ كننداند متفق متعھد شده

اند و فاقد  محصول تصادف است؛ اما حكومت دموكراسي كامل نیز، ھنگامي كھ تنگدستان تحصیل نكرده
زش و با توجھ بھ این واقعیت، قانونگذار خردمند ھدف خویش را گسترش آمو. ملك و داراییند، سودي ندارد

  .دارایي قرار خواھد داد

  : كند فیلسوف میلیونر آنگاه، تمركز ثروت و نظام پولي را كھ مسئول این تمركز است نكوھش مي

در . تقریبًا، بدبختي ھمة مردم و ملتھا معلول نقص قوانین و انقسام جامعھ بھ دو گروه ثروتمند وفقیر است
فاقد ضروریات اولیة زندگي است و دیگري در ناز و  بیشتر كشورھا تنھا دو طبقھ وجود دارند، كھ یكي

اگر تباھي زورمندان در روزگار تجمل نمایانتر است، سبب آن است كھ در چنین … . كند نعمت زندگي مي
  . شود روزگاري ثروت یك ملت در دستھاي كمتري متمركز مي

براي تحصیل ثروت پدید اي  جایگزیني پول بھ جاي زمین، كھ نشان و پایھ قدرت است، چنان مسابقھ
كند،و بھ تورم پولي ویرانگري  زند، جنگ طبقاتي را تشدید مي آورد كھ ثبات جامعھ را بر ھم مي مي
  .انجامد مي
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یابند، بھاي كاالھا و مزد  در میان ملتھایي كھ ثروت و پول ـ بویژه پول كاغذي ـ رفتھ رفتھ فزوني مي
افزایش مزد كارگر، واردات ملتھاي ثروتمند بر صادرات  و ھمراه… یابد؛  كارگران ھمواره افزایش مي

پول ملتھاي ثروتمند بھ ملتھاي فقیر انتقال … ھرگاه عوامل دیگر عوض نشوند . گیرد آنان فزوني مي
شوند و سرانجام بھ ھمان سرنوشت ملتھاي ثروتمند گرفتار  یابد، كھ آنان نیز بھ نوبة خویش ثروتمند مي مي
  . آیند مي

وقتي وسعت زمین كسي از چند … . ین راھھا، افزایش شمارة مالكان از راه تقسیم زمین استیكي از ا
این توزیع … . شود بیش از میزان مالیات باشد اي كھ از آن گرفتھ مي ایكر معین تجاوز كند، باید اجاره

ناوب مداوم و اگر خردمندانھ اقدام شود، با ت] اما[… در اقتصاد پولي تقریبًا محال است؛] ثروت[مجدد
  . توان آن را عملي ساخت نامحسوس دیگري مي

ثروت برخي از مردم را كاھش دھید، بر دارایي برخي دیگر بیفزایید، وبراي تنگدستان چنان تسھیالتي 
. شان را فراھم آورند فراھم سازید كھ بتوانند با روزي ھفت یا ھشت ساعت كار مایحتاج خود و خانواده

  . دھد آنگاه مردم آنچنان نیكبخت خواھند گشت كھ طبیعت آدمي اجازه مي

  ـ نفوذ٣

ھایي كھ ملتھا را در روزگار ما بھ جنب  ھایي كھ انقالب فرانسھ را پدید آوردند، و تقریبًا ھمة اندیشھ اندیشھ
شگفتاور نیست كھ تحصیلكردگان فرانسھ، .اند، در الوسیوس و دو كتاب او گرد آمده بودند و جوش انداختھ

بر دانستند و اھمیتي بھ نخستین كتاب او در ربع سوم قرن ھجدھم، الوسیوس را با ولتر، روسو، ودیدرو برا
ھیچ كتابي بیش از این غوغا بھ «: برونتیر گفت.دادند كھ بھ ھیچ یك از كتابھاي آن روزگار داده نشده است

دستگاه فلسفي «نوشت كھ  ١٧٧۵بریسو در » .پا نكرده، وھیچ كتابي اینھمھ اندیشھ در جھان نپراكنده است
با نوعي « كرد، گفت كھ  تورگو، با وجودي كھ این ادعا را رد مي» .دان الوسیوس را ھمگان پذیرفتھ

. »شود بر روي ھر میز آرایشي دیده مي«ستایند؛ دیگري گفتھ است كھ كتاب الوسیوس  آن را مي» دیوانگي
منتقدان ھمگي روشني سبك الوسیوس، قدرت مطالب ھجو آمیز و گزایندة آن، و انساندوستي خود را، كھ با 

  .اند كرد، ستوده انگري از توزیع مجدد ثروت ھواداري ميوجود تو

. اند فلسفي وي خرده گرفتھ، و آن را مبتني بر تصورات نادرست دانستھ» دستگاه«از » فیلسوفان«اما خود 
گفت كھ مردم، با ھوش و استعداد یكسان، پا بھ جھان  كرد و مي ولتر از اصل وراثت طرفداري مي

اندیشید،  دیدرو، كھ در این باره چون ولتر مي. توان كرد آیند وآنان را خلق نمي دنیا مينوابغ نابغھ ب. نھند نمي
) نوشتھ شد، ولي صد سال بعد انتشار یافت ١٧٧۵این كتاب در (در رد اثر الوسیوس، بھ نام دربارة انسان 

  . كنند نوشت كھ مردم بر اثر دگرگونیھاي مغزي موروثي احساسھا را از راھھاي گوناگون درك مي

راست است كھ یك انسان بدون اندیشھ و بدون امیال . ذھن انسان، ھنگام زادن، چون لوح سفید نیست
نھد، اما از نخستین لحظة زندگي داراي استعدادي است كھ او را بھ درك، قیاس،  رھبري شده پا بھ جھان مي

آینده، بھ یاري  در سالھاي ] فكري[ سازد؛ و این رغبت ھا راغبتر از دیگري مي اي اندیشھ و نگاھداري پاره
  . شود عوامل دیگر، بھ شور و شھوت واقعي مبدل مي

گردد و بھ كانت  ھاي الك آغاز كرده بود، در اینجا بھ الیبنیتز باز مي دیدرو، كھ فلسفة خود را با اندیشھ
توانیم آنچھ را  ما نمي«. كند بھ عقیدة دیدرو، وراثت اثر محیط و آموزش را محدود مي. شود نزدیك مي

… . طبیعت از مردم دریغ داشتھ است بھ آنان دھیم؛ شاید آنچھ را طبیعت بھ آنان داده است نابود كنیم
براي دیدرو، تحول لذات فكري بھ لذات جسمي » .دھد انسان را توسعھ مي] موروثي[آموزش، استعدادھاي 

آگاھانھ یا در نھان نتیجھ    دوستي ناكرد نوع ناخوشایند بود و در مخالفت با الوسیوس، كھ تصور مي
مادام دو دفان یكي از كسان انگشتشماري بود كھ این نظریة . خودخواھي است، بھ دیگران پیوست
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ادم سمیث، بھ » .این مرد اسرار ھمة ما را برمال ساختھ است«گفت كھ  كردند؛ مي الوسیوس را تصدیق مي
گیرد، و ھمدلي، چون  ستي از احساس ھمدلي ریشھ ميفشرد كھ نوعدو پیروي از دوستش، ھیوم، پاي مي

با وجود این، سمیث در كتاب خود، ثروت ملل، نظریة اقتصادي . خودخواھي فطري و غریزي انسان است
مادام روالن، در بحبوحة انقالب فرانسھ، . خود را بر پایة خودخواھي عمومي آدمیان استوار ساختھ است

من، بھ كمك قھرمانان بزرگي كھ … . ین مرد سخاوت مرا ناچیز گرفتا«: از الوسیوس بیزار شد و گفت
  » .ھاي او مخالفت كردم تاریخ نامشان را جاودان ساختھ است، با نظریھ

آنگونھ كھ پیداست، وراثت، با بنیة . توان بررسي كرد و روشن ساخت این مسائل را در چند سطر نمي
وگرنھ، تفاوت شخصیتھاي چند برادر را، كھ . نھد يذاتي، بر عملكرد آموزش و پرورش و محیط اثر م

توان نسبت داد؟ الوسیوس این پرسش را  اند، بھ چھ عاملي مي خاستگاه مشترك و فرصتھاي برابري داشتھ
در حدودي كھ وراثت تعیین كرده است، اختالف محیط، آموزش، و قانون :گذارد نیز بي پاسخ نمي

جز این، چگونھ ممكن است مردمي از توحش . آورد گروھھا پدید ميدگرگونیھاي شگرفي در رفتار افراد و 
بھ تمدن رسند؟ شاید از سخنان الوسیوس چنین نتیجھ بگیریم كھ انسان عالمًا راه دردناكتري را بھ جاي راه 

اي از غرایز اجتماعي، چون مھر مادري، گروه دوستي، و عشق  دانیم كھ پاره گزیند، اما مي دیگر آن برنمي
توانند، پیش از ھر گونھ سنجش آگاھانة لذت،رنج،  آنكھ از غرایز فردگرایانھ ضعیفترند ـ مي ـ با   حسینبھ ت

ما ھمھ خودخواھیم، اما برخي از ما خودخواھي خود را . یا نتیجة عمل، انسان را بھ فداكاري وادارند.و
از این نظر، . در بر گیرد آنان، یا ھمة بشریت، را  دھند كھ خانواده، جامعھ، و ملت چندان بسط مي

ھاي الوسیوس بر اندیشھ و عمل بسیاري  بھر تقدیر، اندیشھ. خودخواھي ھرچھ وسیعتر باشد مطلوبتر است
ھاي او بود كھ ال شالوتھ براي كوتاه ساختن دست كشیشان و  شاید بھ تاثیر اندیشھ. اند از مردم تاثیر گذاشتھ

. و پرورش بھ دست دولت، بھ تالش پرداخت یسوعیان از مدارس فرانسھ، و سپردن آموزش
باشند، كسي كھ خویشتن را شاگرد الوسیوس  آموزشگاھھاي ملي امریكا مرھون تالشھاي كوندورسھ مي

گفت كھ در خواستھاي تاریخي خود را براي اصالح قوانین و سیاست كیفري بھ انگیزة  بكاریا مي. خواند مي
  ھاي خود، و در آن میان بسیاري از اندیشھ«: فتھ استبنتم گ. ھاي الوسیوس نوشتھ است اندیشھ

، با آگاھي از دین انقالب ١٧٩٢كنوانسیون ملي » .ام اصل سودگري، را از دربارة ذھن الوسیوس گرفتھ
ویلیام گادوین كتاب تفحص در اصول . داد» دختران ملت«فرانسھ بھ الوسیوس، بھ دختران وي عنوان 

را با الھام گرفتن از تعالیم الوسیوس نوشت؛ ) ١٧٩٣(ي عمومي و نیكبختيعدالت سیاسي و اثر آن در تقوا
و ھمسر وي، مري وولستنكرافت، بعضًا با الھام گرفتن از این سخن الوسیوس، كھ نابرابري فكري میان 

زن و مرد عمدتًا بھ واسطة نابرابري در آموزش و فرصت است، بھ تصنیف اثر تاریخي خود، حقوق زن 
  . درت جست، مبا)١٧٩٢(

بسیاري از معاصران الوسیوس نظریة وي را، دربارة خودخواھي فطري آدمي، با شخصیت مھربان و 
توان یافت،  انساني بھتر از او نمي«: مارمونتل دربارة وي چنین نوشت. نیكخواه خود او ناسازگار یافتند

» .رنگ و ریایي بھ دور استآنكھ خودنمایي كند، آزاداندیش و بخشنده است؛ و نیكخواھي او از ھر  بي
، با انصاف، با گذشت، »مردي راستین«گریم، كھ ندرتًا در ستایش كسي دست و دل باز بود، الوسیوس را 

عبارات زیر، كھ از . خوشخو، شوھري خوب، پدري خوب، دوستي خوب، و انساني خوب خوانده است
  :كنند اند، بیش از ھمھ دربارة خود او صدق مي دربارة ذھن گرفتھ شده

انسان تا وقتي كھ عواطف … . براي آنكھ انسان را دوست بداریم، باید انتظارات خود را از او كاھش دھیم
اگر چنین انساني از … . تر باشد، آگاھتر تر است، و ھر چھ با گذشت اند، با گذشت عقلش را تیره نساختھ

دھد  آن است كھ علو اندیشة او اجازه نمي كند، براي گذرد و بھ معایب آنان توجھ نمي گناھان دیگر مردم مي
  . معایب و حماقتھاي مردم را برمال سازد، و تنھا بھ معایب كلي بشریت توجھ دارد

، بھ ١٧۶۴در .زیست الوسیوس در وره و پاریس، در كنار زن و فرزندانش، با اخالص و نیكبختي مي
، قسمتي از ھزینة تھیة ١٧٧١در . دیدار كردانگلستان و آلمان سفر كرد و با ھیوم، گیبن، و فردریك كبیر 
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اولباك و دوستان / در ھمان سال، ھنگامي كھ د. شد، پرداخت مجسمة ولتر را، كھ بھ دست پیگال ساختھ مي
ھمسرش خاطرة وي را چنان دوست . دیگرش در كنار بستر وي نشستھ بودند، چشم از جھان فروبست

وي بیست و پنج سال پس از . نجمین فرانكلین، را نومید ساختداشت كھ ھمة خواستاران خود را، از جملھ ب
، در ھشتادویك سالگي، ١٨٠٠الوسیوس زنده ماند، انقالب فرانسھ را بي خطر پشت سر نھاد، و در 

  .درگذشت

II -یاران  

. كوچك، در ربع سوم قرن ھجدھم، بھ صف حملھ كنندگان بھ مسحیت پیوستند» فیلسوفان « گروه اندكي از 
اینان، با ھمان شور و حرارت مسیحیان اولیھ در ھنگام ترویج انجیل جدید، وبا ھمان ایمان و جانبازي 

  مسیحیان اسپانیا 

رساالت بسیاري نوشتند و در میان مردم پراكنده  اینان مقاالت و. براي پیكار با مسیحیت بھ پا خاستھ بودند
ھاي ضد دیني دیگران را، از لوكرتیوس تا ھابز،  ساختند؛ و چون گفتنیھاي خودشان بھ پایان رسیدند، نوشتھ

تقویم جدید قدیسان و شھیدان را نوشتند، یولیانوس كافر را در جرگة قدیسان . بھ فرانسوي ترجمھ كردند
پوناتتسي، برونو، كامپانال، وانیني، بل، و دیگر قربانیان آزارھاي دیني شخصیتھاي قرار دادند، و از پوم

یھودیان را نھ براي ربا خواري، بلكھ بدان خاطر كھ مسیحیت را بھ جھان آورده بودند بھ . آرماني ساختند
ژادكشي بھ یھوه را بھ نام ھیوالي ستمگري، خداي جنگ و كشتار، و نخستین كسي كھ ن. باد دشنام گرفتند

بھ گناه آدم و حوا و بھ خدایي كھ خویشتن را در كالبد فرزندش بھ . راه انداخت، از تختش بھ زیر افكندند
جھان فرستاده بود تا با تازیانھ خوردن و بردار شدن خشم خود را از میل زني بھ سیب، یا معرفت، فرو 

گشایي و سوداگري شمردند، قرون جنگھاي صلیبي را لشكركشیھایي براي جھان. نشاند پوزخند زدند
. وسطي را روزگار ظلمت و سیاھي شناختند، و كلیساھاي جامع گوتیك را بناھاي بربرانة بیتناسب خواندند

اي   با گونھ«دید كھ  مي» اي تعالي اذھان و جوش و خروش فكري گونھ«آالمبر در پیرامون خویش / د
  » .دروبی یافت، مي خشونت، ھرآنچھ را در راه خود مي

او . خوانده است» منادي سرسخت الحاد « وي را . بوو ـ   یكي از این متفكران ژاك آندره نژون بود كھ سنت
اولباك آمد؛ اینان در ده سال سي كتاب بزرگ و كوچك علیھ مسیحیت / با سمت مترجم و ویراستار پیش د

  » .بارد بر خانة خداوند گلولھ مي«:گفت دیدرو مي. منتشر كردند

از پیكار با مسیحیت ) ١٧۵٩(اولباك، است كھ تا پایان عمر/ دیگر از آنان، نیكوال بوالنژه، دوست دیكي 
اولباك این دستنویس را تا / د. نایستاد، و دستنویسي از خود بھ جاي نھاد كھ آن را گذشتة بیپرده خوانده بود

آتشیني،   ت رسید، آن را با مقدمةـ بھ وزار» فیلسوفان«دوست  ـ  پنھان كرد، و پس از آنكھ شوازول ١٧۶۵
بوالنژه نوشتھ بود كھ دین از ترس و وحشت انسان اولیھ از سیل و دیگر . بھ قلم دیدرو، بھ چاپ رساند

اي مشترك براي روا ساختن  طبیعي، ریشھ گرفتھ است؛ كشیشان و شاھان، در توطئھ مصایب، ظاھرًا فوق
بشر در مبارزه با كشیشان و . اند آیین، آن را برساختھجباریت، بھ جاي تحمیل اجباري باورھاي اصیل 

  . تواند از این كنكاش جان بھ سالمت در برد شاھان، جز با پیروي از چراغ خرد، نمي

دستپروردة » فیلسوفان«تر از ھمة این متفكران، آندره مورلھ است كھ چون برخي دیگر از  برجستھ
پا بھ جھان نھاد؛ چندان زنده  ١٧٢٧زد، در  رشیان پرسھ مياین آبھ، كھ بعدًا در صفوف شو. یسوعیان بود

خرسي راستگو، با صفات درستكاري و پاكدامني، و داراي ھزار «: اش بنویسد ماند كھ مادام نكر درباره
خصلت پسندیده؛ و چندان دیندار است كھ بگوید شاید خدایي باشد و این گمان را گاھي با دوستانش در میان 

بھ راھنمایي » .نان بھ اینكھ دوستانش آنقدر انصاف دارند كھ خوشباوري او را برمال نكنندبا اطمی ـ  نھد
  بر سر . المعارف نوشت ة " FACE="Traditional Arabicھایي براي دایر  دیدرو، مقالھ
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 پرورانید ھاي بلندي در سر مي خواند؛ اما مارمونتل نوشتھ است كھ اندیشھ مي» آبة گزاینده«ولتر وي را 
نام رسالة مفتشان افكار، منتشر  كتابي، بھ ١٧۶٢مورلھ در  ٧۵» .و دلش چون زبان او راستگو بود… 

این كتاب شامل منتخباتي از كتاب راھنماي تفتیش افكار، اثر نیكوالس ایمریكو، بود كھ در فاصلة . ساخت
اه تفتیش افكار فرانسویان دستگ. ، با تعصب و وسواس، سمت مفتش كل داشت١٣٩٩تا  ١٣۵۶سالھاي 

ھاي كار و كیفرھاي دستگاه تفتیش افكار  اسپانیا، را كم و بیش از یاد برده بودند، و مورلھ با شرح شیوه
مالزرب بھ این . كوشید كھ خاطرات فراموش شدة فرانسویان را زنده كند اسپانیا، در روزگار اقتدار آن، مي

براي این كتاب » كیفري دستگاه تفتیش افكار استقانون كیفري فرانسھ ھنوز ھمانند قانون « دلیل كھ 
توانست باور كند، اما، در ھمان سالي كھ كتاب زیر  گرچھ مورلھ نمي. صادر كرد» پروانة شاھي نشر«

  .نام ژان كاالس، روي چرخ مجازات خرد كرد چاپ رفت، پارلمان تولوز بدن مردي را، بھ

نام گیوم  در كورسپوندانس لیترر از آبة دیگري، بھ ١٧٧٢گریم كھ معموال مرد متعادل و آرامي بود، در 
القوانین مونتسكیو، ادبیات ما اثري نیافریده است كھ یادگار  پس از انتشار روح«: رنال چنین یاد كرده است

شایستة عصر روشنگري ما براي آیندگان باشد، مگر تاریخ فلسفي و سیاسي ماندگاھھاو بازرگاني 
شمرد، زیرا  گریم، بھ گمان بسیار، خویشتن را مدیون رنال مي» .ھ قلم رنالاروپاییان در دو ھند، ب

وي آن را براي گریم بھ ارث گذاشتھ بود؛ كھ  ١٧۵۵، و در )١٧۵٣(كورسپوندانس لیترر را او بنیان نھاده 
 از این گذشتھ، دوست گریم، دیدرو، در. گریم نیز، پس از بدست گرفتن ادارة این نشریھ، بھ تمكن رسید

داوري گریم دربارة تاریخ فلسفي و سیاسي ماندگاھھا . تھیة این كتاب ابدي با نویسندة آن ھمكاري كرده بود
این . العادة كتاب، تأیید شد ، بر اثر محبوبیت فوق)١٧٧٢(و بازرگاني اروپاییان در دو ھند، پس از انتشار 

ن نیز آن را مخفیانھ چاپ، ترجمھ، و بھ چھل بار بھ چاپ رسید، و بسیاري از ناشرا ١٧٨٩كتاب تا پیش از 
بازار روانھ كردند؛ فرانكلین، گیبن، و رابرتسن این كتاب را ستودند؛ توسن لوورتور در پیكار خویشتن 

منتقد دانشمندي بر آن بود كھ این كتاب بیش . از این كتاب الھام گرفت) ١٧٩١(براي آزاد ساختن بردگان 
  . الب فرانسھ اثر گذاشتھ استاز قرارداد اجتماعي روسو در انق

اي دربارة چگونگي رھایي او از گرسنگي چنین  افسانھ. رنال كشیش بینوایي بود كھ بھ پاریس رفت
سو بھ  ١۵اي مراسم قداس برگزار كند؛ آبھ پر وو  سو گرفتھ بود تا براي روح مرده ٢٠آبھ پر وو : گوید مي

سو بھ رنال پرداختھ بود  ٨م را بھ جاي آورد؛ و دوالپورت آبھ دو الپورت داده بود تا بھ جاي او این مراس
خورد؛  اولباك مي/ رنال خوشحال بود كھ از سفرة الوسیوس و د. جاي آورد جاي وي مراسم را بھ تا او بھ

مشرب است و ظاھرًا براي فراھم آوردن مطالب كتاب خود، و  وي نشان داد كھ دوست و معاشري خوش
  . از كتاب، گذشتة از دیدرو، از چند نویسندة دیگر كمك گرفتھ است حتي براي نوشتن بخشھایي

ناپذیر و  ناپذیر یافت و در اعترافات خویش، براي دوستي خلل كرد، رنال را مردي ستیزه كس ستیز مي
  . از او سپاسگزاري كرد. كمكھاي مالي وي

راي گرفتن اجازة چاپ كتاب بھ گویند كھ ب پیداست كھ رنال پولي اندوختھ، و توانگر شده بود، زیرا مي
كتاب آزمندي، . وي بیست سال براي تصنیف كتاب رنج برده بود. مأموران ادارة سانسور رشوه داده است

خیانت پیشگي، و زورگویي اروپاییان را در رفتار خود با بومیان جزایر ھند شرقي و جزایر ھند غربي 
كند كھ رنگین پوستان، ھرگاه بھ قدرت  تان گوشزد ميكند و بھ سفید پوس دھد و نكوھش مي بتفصیل شرح مي

كشي مستعمراتي  این كتاب نخستین حكم محكومیت بھره. رسند، انتقامي سخت از آنان خواھند گرفت
فرانسھ، و از جملة نخستین كتابھایي است كھ از روي نقش قاطع و با اھمیت بازرگاني در تاریخ معاصر 

مچنین، از كتابھایي است كھ آزاداندیشان اروپا را بھ ستایش بومیان ھند و كتاب رنال، ھ. اند پرده برداشتھ
ھاي عصر روشنگري فرانسھ، از تقبیح موھومپرستي و حرفة  اساسیترین اندیشھ. تمدن چین وا داشتند

كشیشي گرفتھ تا نكوھش دخالت دولت و كلیسا در اندیشھ و زندگي مردم، در صفحات كتاب تجلي یافتھ 
دانست، و  آیین كاتولیك را جدًا توطئة مشترك سران دولت و كلیسا براي تسلط بر مردم ميرنال . است

سازي، معجزه آفریني، تبلیغ، اعمال زور و فشار، و كشتار مردم یكدیگر را  عقیده داشت كھ اینان با افسانھ
ا بگسلند، آزادي اندیشھ كند كھ پیوند خویش با كلیس رنال از فرمانروایان اروپا درخواست مي. كنند تقویت مي
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او، ھنگام نكوھش . و نشریات را محترم شمارند، و راه را براي وصول بھ دموكراسي ھموار سازند
كلیساي كاتولیك، تعصب، خیره سري، و آزادیكشي پروتستانھا را نیز از یاد نبرده، و بھ شرح تعصب 

  .م پرداختھ استپیرایشگران در انگلستان جدید و تعقیب و آزار جادوگران در سیل

این كتاب، با آنكھ رنال براي تصنیف آن سالھا رنج برده بود، بھ واسطة اشتباھاتي كھ داشت، سرانجام بھ 
در . گیرد افسانھ را بھ جاي تاریخ مي. رنال در بھ دست دادن اطالعات بیدقت است. فراموشي سپرده شد

اند، و دست بھ  دھد، مطالبش آشفتھ ميورزد، بھ منابع خود ارجاع ن ذكر تاریخ رویدادھا غفلت مي
از این گذشتھ، وي براي برانگیختن ). كند یا دیدرو از زبان او چنین مي(زند  درازگوییھاي تصنعي مي
اما فراموش نباید . ھایي بھ كار بستھ بود كھ با كتاب تاریخي سازگاري نداشتند احساسات خوانندگان شیوه

كتاب سالح بود و . توانست بیطرف باشد اي نمي ھیچ نویسندهكرد كھ كتاب در زماني نوشتھ شد كھ 
ادبیات جنگ بود، یا دست كم دولت آن را . ھاي مخالف، اثر خود را كاھش دھد توانست، با نقل اندیشھ نمي

رنال . دولت فرانسھ دستور داد كتاب را بسوزانند و نویسندة آن را از فرانسھ اخراج كنند. شمرد جنگ مي
  .،در دوران مالیمترین شاه خاندان بوربون، بھ فرانسھ بازگشت١٧٨۴ت و در بھ ھلند گریخ

اي كھ آنان براي سركوبي مخالفان بھ كار  ھاي كھنھ و ظالمانھ تعدیات انقالبیون، و شیوه. پشت سر نھادند
، ھنگامي كھ ھفتادوھشت سال از عمر وي ١٧٩١مھ  ٣١در . بستند، وي را سخت اندوھناك ساخت مي
در این . نوشت نمایندگان ملت را از تندروي برحذر داشت» مجلس مؤسسان«اي كھ بھ  ، در نامھگذشت مي

. ام سالیان بسیار بھ خود جرئت داده، و وظایف شاھان را بھ آنان گوشزد كرده«: نامھ، چنین نوشتھ بود
بداد ملت چون نوشتھ بود كھ است» .دانم كھ اشتباھات ملت را بھ ملت گوشزد كنم اكنون وظیفھ خود مي

وي از حق روحانیان در تبلیغ و اشاعة دین، تا ھنگامي . خودكامگي شاھان، ظالمانھ و دور از عدالت است
مجلس «وي ھمچنین .كھ مخالفان دین و حرفة كشیشي نیز از آزادي گفتار برخوردارند، دفاع كرده بود

ھ بود كھ دولت مردم را از تعدي را از برگزیدن دین رسمي براي كشور برحذر داشتھ و خواست» مؤسسان
بھ وساطت روبسپیر، از سپردن رنال سالخورده بھ تیغة گیوتین » مجلس مؤسسان«. بھ كشیشان بازدارد

رنال، در خالل پیروزیھا و وحشت انقالب فرانسھ، . اما دولت اموال وي را مصادره كرد. خودداري ورزید
  ).١٧٩۶(در فقر چشم از جھان فرو بست

III اولباك/ ـ د  

  ـ ملحد دوستداشتني١

پاریس یك آلماني بود كھ در ادسھایم، در اسقف نشین شپایر آلمان، چشم بھ جھان » فیلسوفان«محبوبترین 
، وي با نام پاول ھاینریش دیتریش فون ھولباخ تعمید گرفت و با معتقدات آیین كاتولیك رومي )١٧٢٣(گشود

پول در لیدن علوم و . ایپكا از ھلند بھ ورساي توانگر شده بودپدربزرگش با آوردن گیاه . پرورش یافت
تابعیت دولت . ، در پاریس اقامت گزید)١٧۴٨(زبان انگلیسي آموخت و، پس از صلح اكس ـ ال ـ شاپل 

لیور با سود پنج  ١١٠‘٠٠٠گذاري  داري زناشویي كرد، و با سرمایھ فرانسھ را پذیرفت، با دختر سرمایھ
خواندند، زیرا  مي» بارون«دوستانش وي را . بھ جرگة اشراف پیوست» نشیان شاهشركت م«درصد، در 

 ٢٠٠‘٠٠٠درآمد ساالنة وي رویھمرفتھ از . لیور عایدي داشت ۶٠‘٠٠٠در وستفالي ملكي داشت كھ سالي 
تا كنون كسي با شرافتي بیش از این، و با احساني از این بیشتر، ثروت «: گفت مورلھ مي. گذشت لیور مي

كرد؛  اولباك از ماریوو و دیگر نویسندگان دستگیري مي/ د» .ود را بھ خدمت دانش و ھنر نسپرده استخ
  .آورد ھاي تاریخ طبیعي گرد مي اي بزرگ،تابلوھاي نقاشي و طراحي، و نمونھ كتابخانھ
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لس ادبي در مھمانیھا و سالون وي در پاریس، یا مجا. شده بود» قھوه خانة اروپا«اش، بھ گفتة ظریفي،  خانھ
اولباك / مادام د. ساختھ بودند» خوانساالر فلسفھ«ویالیش در گرانوال، وي را بھ گفتة ھوریس والپول، 

  روزھاي پنجشنبھ 

مھمانان ھمیشھ افراد خاصي نبودند، اما بیشتر كساني كھ بھ خانة او رفت و آمد داشتند . آراست مھمان مي
آالمبر، رنال، بوالنژه، / دیدرو، الوسیوس، د: كردند ھبري ميفیلسوفاني بودند كھ پیكار با مسیحیت را ر

روسو نیز بھ . آمدند ـ المبر، مارمونتل، وگاھي نیز بوفون، تورگو، و كنھ در سالون وي گرد مي مورلھ، سن
در آنجا، دیدرو بیپروا آنچھ در دل داشت بر . لرزید ، اما از الحاد آنان بر خود مي پیوست این مھمانان مي

ھایش بھ شوخي و لطیفھ فھم فلسفھ را براي عامھ آسان    وآبھ گالیاني با درآمیختن نظریھ. آورد ن ميزبا
شد و تا ساعت ھفت یا ھشت  در ساعت دو بعدازظھر تشكیل مي» كنیسھ«بھ گفتة بارون، این . ساخت مي

آشوب تداخل گفتار و گفتگو در آن روزگار ادبیات نامدون بود، نھ . گذشت شب وقت بھ خوردن و گفتگو مي
توانستند بھ آزادي، و بي آنكھ از كسي  جریان سخنان مبتذل و عوامانھ؛ و اندیشمندان در چنین انجمنھایي مي

در آن، آزادترین، «: اولباك چنین یاد كرده است/ مورلھ از سالون د. بھراسند، از ھر دري سخن گویند
آمد؛ حرفھاي سبك شنیده  ن، وحكومت بھ میان مياز فلسفھ، دی… ترین سخنان  جانبخشترین، وآموزنده

خود دیدرو بھ » .داد افروخت و روحمان را گرمي مي در اینجا بود كھ دیدرو ذھنمان را مي… . شد نمي
اعتقاد بھ بقا و خلود، از انسانھا، … شعر، ھنر، فلسفة عشق«مادموازل والن گفتھ بود كھ در این سالون از 

گاھي «:گفت مارمونتل مي» .آمد ان، و مرگ و زندگي سخن بھ میان ميخدایان، شاھان، زمان و مك
  یا،» .گویند   پنداشتم كھ شاگردان فیثاغورس یا افالطون سخن مي مي

در آن . پرداختم ھرگاه كھ ھوا خوش بود، بھ جاي نشستن دور سفره، بھ گردش فلسفي در كنار رود سن مي
رفتیم كھ بھ داشتن این خوراك  ما بھ نوبت بھ جاھایي ميروزھا ، بھترین خوراك، خوراك ماھي بود؛ و 

شدیم، ھواي رود را  بامدادان سوار قایق مي. رفتیم كلو مي –معروف بودند، اما بیش از ھمھ بھ سن 
  . گشتیم كردیم، و شامگاھان از راه بوا دو بولوني باز مي استنشاق مي

جستند كھ    آمدند وسایلي مي   اولباك چنان شھرت یافتھ بود كھ جھانگردان خارجیي كھ بھ پاریس مي/ سالون د
مثال، ھیوم، سترن، گریك، ھوریس والپول، فرانكلین پریستلي، ادم سمیث، و بكاریا . بھ آن دعوت شوند

عداد ملحداني كھ در این سالون گرد مھمانان خارجي گاھي از فزوني ت. چندین بار از این سالون دیدن كردند
بسیار ) كھ دیدرو بھ رومیلي گفتھ است(این داستان را . شدند خوردند ودچار شگفتي مي آمده بودند تكان مي

این «:كند كسي عمال ملحد باشد، بارون بھ مھمانان اشاره كرد و گفت ایم؛چون ھیوم گفت كھ گمان نمي  شنیده
پاریس بھ » فیلسوفان«كند كھ  گیبن نقل مي» .اید ھمگي ملحد ھستند  سفره نشستھھفده نفري كھ با آنھا بھ دور 
كردند، و ھمة  خندیدند، معتقدات ملحدان را با سر سختي جزم اندیشان تبلیغ مي شكاكیت محتاطانة ھیوم مي

پاریس با فیلسوفاني كھ در «پریستلي نیز گزارش داد كھ » .كردند دینداران را با تمسخر و تحقیر لعنت مي
  آنان 

بسیاري از ما خداپرست بودند و از خداپرستي «گفت كھ  با اینھمھ، مورلھ مي» .كردند خویش اعتراف مي
داشتیم، در برابر  خود شرم نداشتند؛ وما، با آنكھ ملحدان را بدان جھت كھ دوستان خوبي بودند دوست مي

بود، و براي » كبوترخان فیلسوفان«دة والپول، اولباك، بھ دی/ خانة د» .كردیم آنان از خود بشدت دفاع مي
والپول از اینكھ دریافت آگاھي رنال از بازرگاني و مستعمرات انگلستان بیش . مذاق انگلیسي او ناخوشایند

اما شاید گزارش . از آگاھي خود اوست، چندان بیزار شد كھ، براي نشنیدن سخنان او، خود را بھ كري زد
براستي دوست داشتني ] پاریس[ادیبان اینجا «: یاده از حد سازشكارانھ استخود ھیوم از این سالون ز

برند، و اختالفشان    ھستند؛ اینان، ھمگي، مردان جھانند، با توافق كامل ـ یا نزدیك بھ كامل ـ با ھم بھ سر مي
ر كسي ھ. شود مایة خرسندي است كھ حتي یك خدا پرست نیز در جرگة آنان دیده نمي. قابل نكوھش نیست

  .از این سالون بھ دلخواه خویش یاد كرده است
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. گویند كھ بارون و ھمسرش میزباناني بسیار خوب، و شخصیتھایي دوست داشتني بودند اما ھمگي متفقًا مي
ھاي  وي پس از پذیرایي از مھمانان با میلھ. زیست اولباك، بھ گفتة گریم، تنھا براي ھمسرش مي/ مادام د

، در آغاز زندگي، ١٧۵۴وي در . كرد خزید و در گفتگوي آنان شركت نمي اي مي شھبافندگي خویش بھ گو
اولباك، با خواھر وي زناشویي / دو سال بعد، د. ساخت» نومیدي كامل«در گذشت و ھمسرش را دچار

اولباك در رفتارش آنچنان فروتن، در بحثھا چندان مھربان / د. او نیز ھمسري مھربان و با عاطفھ بود. كرد
كرد چنین مردي، در زمینة الحاد، كتابي  دلپذیر، و در نیكوكاري چندان رازدار بود كھ كسي گمان نمي و

مادام ژوفرن، كھ در . چون دستگاه طبیعت را بنویسد و اینچنین سرسختانھ از عقاید خود دفاع كند
روسو، كھ تقریبًا با » .ما تا كنون كسي را بھ سادگي او ندیده«: اولباك بود، گفتھ است/ سالونداري رقیب د

اولباك قایل بود كھ وي را، در ھلوئیز جدید،نمونة / دشمن بود، آنچنان احترامي براي د» فیلسوفان«ھمة 
/ كرد، از د گریم كھ ھمھ را، جز روسو، با بیطرفي تحلیل مي. ولمار ال ادري و با فضیلت خود ساخت

  :كند اولباك چنین یاد مي

ما نیز (اولباك امري طبیعي بود، زیرا بھ حكم نیكدلي خویش / د براي بارون داعتقاد بھ فرمانروایي خر
برایش محال . نھاد ھمواره فضیلت و اصول را ارج مي) سازیم ھمیشھ خویشتن را مالك سنجش دیگران مي

 و ھرگاه كھ… توانست تنفر خود را از كشیشان پنھان كند؛  با اینھمھ، نمي. بود نفرت كسي را بھ دل گیرد
  . برد گفت، نیكدلي خود را از یاد مي از آنان سخن مي

المعارف كمك مالي  ة " FACE="Traditional Arabic  اولباك، بھ انگیزة ھمین نیكدلي، بھ دایر/ د
آالمبر وي را فرو گذاشتھ / ودیدرو را، زماني كھ حتي ولتر و د. ھایي براي آن نوشت كرد و مقالھ مي

ة " FACE="Traditional Arabic  اولباك براي دایر/ ھایي كھ د شتر مقالھبی. بودند، قوت قلب بخشید
  المعارف نوشتھ است در زمینة تاریخ طبیعي ھستند، زیرا او 

ام كھ اینسان بھ نام و  تاكنون بھ مردي دانشمندتر از او برنخورده، و جز او دانشمندي ندیده«: نوشت ١٧٨٩
اري نژون، گفتارھاي علمي بسیاري از آلماني بھ فرانسوي ترجمھ اولباك، بھ ی/ د» .شھرت بي اعتنا باشد

، بھ پاس این كار، وي را بھ عضویت »آكادمي شاھي سن پطرز بورگ«و » آكادمي علوم برلین«. كرد
  . آكادمي فرانسھ در آید« او ھرگز نكوشید بھ عضویت . خود پذیرفتند

اي نزدیك شرایط زندگي را بھ سود   ینكھ علم در آیندهاولباك، بھ انگیزة عشق بھ دانش، و با ایمان بھ ا/ د
نگریست، زیرا عقیده داشت كھ دستگاه  انسان دگرگون خواھد ساخت، بھ دستگاه دیني بھ دیدة دشمن مي

در تاختن بھ . دیني با نظارت بر آموزش و پرورش راه پیشرفت شناخت علمي را مسدود ساختھ است
ة المعارف، " FACE="Traditional Arabic  براي دایر. ددا  روحانیان فرصت را از دست نمي

، بھ یاري نژون، سازمان مجھزي ١٧۶۶از . نوشت» حكومت دیني«و » كشیشان «ھایي با نامھاي   مقالھ
ھاي ضد دیني دایر ساخت، و در اندك زماني نشریات بسیاري بھ بازار فرستاد كھ در  براي نشر نوشتھ

فھرست قدیسان، شیادي كشیشان، كشیشان نقاب : توان نام برد  رھاي زیر ميمیان آنھا از كتابھا و گفتا
دریده، دربارة ستمگري دیني، و دوزخ ویران؛ او حواریي بود با بشارتي شادیبخش ـ دوزخ ویران شده 

  .است

 كتابي انتشار داد كھ مسیحیت ١٧۶١نام داده بودند، در » آزمایشگاه الحاد«این سازمان، كھ برخي آن را 
اولباك نوشتھ بود، ولي روي جلد نام بوالنژة متوفا را چاپ / بیشتر مطالب كتاب را خود د. بیپرده نام داشت

دستفروشي را بھ جرم فروش این كتاب داغ بر پیشاني زدند و پنج سال بھ كار اجباري در . كرده بودند
كردن، براي نھ سال بھ ھمان  كشتي فرستادند؛ وپسري را كھ كتاب را خریده، و فروختھ بود، پس از داغ

» افیون مردم«اولباك در این كتاب بر اتحاد دولت و كلیسا تاختھ و، چون ماركس، دین را / د. كار واداشتند
  .خوانده بود
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، ]این واژه در قرن ھجدھم بمعني تعصب دیني بود[ دین نیرنگي است براي تخدیر مردم، بھ كمك تعصب 
حكومت نیز تبدیل بھ … . اند  رزه با مظالمي كھ دولتھا بر آنان تحمیل كردهبھ منظور بازداشتن آنان از مبا

عاملي شده است براي بھره برداري از اشتباھات و ناتواني ذھن و روح، كھ موھومپرستي بھ مردم داده 
ایي كنند با بدبختیھ ، با ترساندن مردم از نیرویي نامشھود، آنان را وادار مي]كلیسا و دولت[آنھا … . است

اند كھ ھر گاه در این  بھ مردم گفتھ. اند بسازند و دم بر نیاورند كھ قدرتھاي مشھود بر ایشان فراھم آورده
  .جھان با بدبختي بسازند، در جھان آینده نیكبخت خواھند شد

بھ نام یك فرانسوي است كھ «. شمرد اولباك این اتحاد كلیسا ودولت را ریشة ھمة بدبختیھاي فرانسھ مي/ د
تازم، زیرا دین را براي سعادت كشور زیانبخش، دشمن اندیشة مردم، و مخالف اخالق درست  ھ دین ميب

  » .دانم مي

اند، كھ با عقل سلیم بھ  بھ جاي اخالق، بھ مسیحیان حكایتھاي معجزات و معتقدات جزمي دیني را آموختھ
  از ھمان آغاز زندگي، مسیحیان را چنان . ھیچ وجھ سازگاري ندارند

و كوركورانھ … پرورانند كھ بھ تشخیص حواس خویش بد گمان باشند، خرد خود را خوار شمارند  يم
اند،    آنان، كھ خود را از این پندارھا رھا كرده… . متكي بھ قدرت و مرجعیت فرمانروایانشان باشند

  . ندیاب اند ناتوان مي خویشتن را در برابر اشتباھاتي كھ با شیر مادر وارد دھانشان شده

دانست، زیرا عقیده  اولباك استوار ساختن موازین اخالقي بر شالودة معتقدات دیني را كاري خطرناك مي/ د
اند، بھ  داشت كھ این معتقدات دستخوش دگرگوني ھستند و انھدام آنھا اخالق را نیز، كھ بھ آنھا وابستھ

  .نابودي خواھد كشید

گمان ... شود آگاه شده است ات حقانیت دین او اقامھ ميھر كسي كھ از سستي یا كذب دالیلي كھ در اثب
» بیدین«ھاي  از ھمین روست كھ اكنون واژه… . خواھد برد كھ اخالق نیز چون دین موھوم و بیپایھ است

جاي اخالق دیني اخالق طبیعي بھ مردم تعلیم داده شود،  ھرگاه بھ.دھند را در كنار ھم قرار مي» ھرزه«و 
بھ جاي تقبیح پلیدي، ھرزگي، و جنایت، بھ دلیل اینكھ دین و خدا . خت بر خواھد بستاین خطر از میان ر

روي براي صیانت نفس انسان زیانبخش است، نابخردانھ است،  اند، باید بگوییم كھ زیاده آنھا را منع كرده
تار است براي كند، و با ناموس طبیعت نیز، كھ از انسان خواس انسان را درنزد مردم خوار و سر افكنده مي

  . نیكبختي پایدار خویش بكوشد، ناسازگار است

یافتھ است این ھمھ كتاب  توان دریافت كھ مردي با این ھمھ پول چگونھ فرصت، یا رغبت، مي بدشواري مي
در این كتاب، معتقدات مسیحي را جدًا استھزا . انتشار داد ١٧۶٧االھیات قابل حمل و نقل را در. بنویسد

نیز،  ١٧۶٨در . اي در دست كلیسا براي كسب قدرت خوانده است االھیات را وسیلھكرده و سراسر 
كھ ظاھرًا ترجمة كتاب  –منتشر ساخت . اي، بھ نام سرایت عقاید دیني، یا تاریخ طبیعي خرافات، نوشتھ

ھایي بھ اوژني، یا پیشگیري از  در ھمان سال، اثر دیگري، بھ نام نامھ. انگلیسي جین تر نچارد بود
تعصبات، بھ چاپ رساند و چنین وانمود كھ فیلسوفي پیرو اپیكور، در سو، آن را نوشتھ است؛ نوشتة 

، بھ نام رسالھ دربارة تعصبات، بھ قلم موسیو دو مارسھ، بھ چاپ رساند كھ در آن ١٧۶٩دیگري در 
كار خود را، شاھ ١٧٧٠بارون پركار در . گسترش آموزش و فلسفھ را یگانھ چارة مفاسد دین خوانده است

  . تر از ھر كتابي بھ مسیحیت تاختھ است، منتشر ساخت كھ سخت

  دستگاه طبیعت  – ٢

دستگاه طبیعت، یا قوانین جھان مادي و جھان اخالقي در دو جلد بزرگ، ظاھرًا در لندن ولي عمال در 
چاپ كرده بودند؛  را بر روي كتاب» آقاي میرابو«اولباك، نام / آمستردام، بھ چاپ رسید و، بھ جاي نام د
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مقدمة كتاب سرگذشت و آثار وي . بود» آكادمي فرانسھ«گذشت، منشي  این مرد، كھ ده سال از مرگش مي
  كسي باور . را بھ اختصار شرح داده بود

، پس از تقدیم پولي بھ شاه، از وي در خواست كرد كھ از )١٧٧٠(» انجمن روحانیان«مجمع چھار سالة 
لویي پانزدھم بھ دولت فرمان داد كھ . كھ درفرانسھ رواج داشتند جلوگیري كند ھاي ضد مسیحي نشر نوشتھ

پارلمان پاریس ھفت كتاب را تحریم كرد، كھ مسیحیت . درنگ درخواست روحانیان را عملي سازد بي
پارلمان پاریس كتابھاي تحریم شده را چنین شناختھ . اولباك از آن جملھ بودند/ بیپرده و دستگاه طبیعت د

خواھند ھمة معتقدات دیني و خدایي را براندازند، مردم را علیھ دین و    انگیز، كھ مي كفرآمیز و فتنھ«: ودب
ھاي امنیت و اخالق عمومي را متزلزل كنند، و رعیت را از فرمانگزاري شاه باز  دولت بشورانند، پایھ

. را بازداشت كنند، و بسختي كیفر دھندپارلمان دستور داد كھ كتابھا را بسوزانند، نویسندگان آنھا » .دارند
اولباك است، اما این راز را بیست سال در / دانستند كھ نویسندة این كتاب د نویسد كھ ده نفر مي مورلھ مي

اولباك گاھي كانن برژیھ را، كھ بھ پاس / ھمچنان پایدار ماند، مادام د» كنیسھ«. دل خویش پنھان ساختند
گرفتھ بود، بھ » انجمن روحانیان«دفاع ازكلیساي كاتولیك حقوق مستمري از  اي در نوشتن مقاالت محققانھ
. پنداشتند كھ بخشھایي از این كتاب را دیدرو نوشتھ است  بسیاري از مردم مي. كرد سالون خود دعوت مي

یر توانست از ز اما مطالب كتاب از چنان نظمي برخوردار بودند و چندان موقرانھ نوشتھ شده بودند كھ نمي
رود كھ مقالة مربوط بھ طبیعت را، كھ در پایان كتاب آمده  قلم او بیرون آمده باشد؛ با اینھمھ، احتمال مي

بھر تقدیر دیدرو زندگي در پاریس را خطرناك دانست و تصمیم گرفت در النگر . است، وي نوشتھ باشد
  .اقامت كند

فروختند؛ و مردم پاریس، بھ  بھ مشتاقان آن مي دستگاه طبیعت را مخفیانھ از ھلند آورده بودند و در پاریس
دیدرو، كھ از این . كردند براي خرید آن بیتابي مي» دانشوران گرفتھ تا جاھالن و زنان، «گفتة ولتر، از 

اي است روشن، صریح، ومشخص، چون  پسندم فلسفھ آنچھ من مي«: گفت عالقة مردم بھ وجد آمده بود، مي
اي دیگر  نویسندة آن در یك صفحة ملحد، ودر صفحھ. اي طبیعت مطرح ساختھاي كھ تو در دستگاه  فلسفھ

آنچھ دیدرو در این . ـ درست عكس فلسفة خود دیدرو» خدا پرست نیست؛فلسفة او یكدست و یكپارچھ است
اولباك در ھمة صفحات ملحد است، و، با اینھمھ، با ایمان و صمیمیت / پسندید این بود كھ د كتاب مي
اولباك از بدبختي و درماندگي مردم در جھان زیر فرمان شاھان / د. اندیشد بھ نیكبختي مردم ميدینداران 

تر خواھند شد كھ از شاھان وكشیشان روي  پنداشت كھ مردم زماني نیكبخت برد و مي وكشیشان رنج مي
اند، گویاي روح و  جمالت زیر، از آغاز كتاب گرفتھ شده. برتابند و از دانشمندان و فیلسوفان پیروي كنند

  :پیام آن است

ھایي كھ در كودكي  سري آدمي در چنگ زدن بھ اندیشھ خیره. ریشة بدبختیھاي بشر جھل او از طبیعت است
او را بھ تكرار … فشارد  تعصبي كھ بھ دنبال آن ذھن وي را در ھم مي] و[… اند  بھ ذھن وي فروكرده

ھاي خویش را از كساني بگیرد كھ خود آنان  كند تا اندیشھ ميسازد؛ او را ناچار  اشتباھات گذشتھ ناگزیر مي
  در اشتباھند، یا از فریب

و بیرون آوردن مردم از این البیرنت كرتي  كیمریانرھانیدن بشریت از ظلمت . برند دادن او سود مي
چنین كاري مستلزم تھور بسیار …  .استمستلزم داشتن طناب آریادنھ و عشق و دلبستگي وي بھ تسئوس 

  … . و ارادة استوار است

چارة این . اند اي است براي پندارھایي كھ ما را گرفتار خود ساختھ تن چارهپس اساسیترین وظیفة ما یاف
گوید كھ تنھا در منابع سرشار طبیعت است كھ بخرادانھ  خرد مي. تباھیھا رادر خود طبیعت باید جستجو كرد

در  ھنگام آن رسیده است كھ. توان امیدوار بود كھ براي زیان ناشي از تعصب غلط و شدید دارویي شود مي
ھاي آن را بیازماییم، و بھ بررسي  وقت آن است كھ متھورانھ با بدي روبرو شویم، شالوده. پي چاره باشیم

بھ یاري خرد، كھ راھنماي راستین ماست، بھ سنگر تعصبات بتازیم ـ تعصباتي كھ . روساخت آن پردازیم
  .اند دیر زماني است انسان را اسیر خود ساختھ
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امت و بیباكي، با احترام بھ خرد او، و با عشق خاموش ناشدني بھ راستي، الھام بیایید بشریت را، با شھ
بخشیم، بھ این امید كھ انسان بار دیگر تجربھ را راھنماي خود سازد، خویشتن را از بند توھمات گمراه 

اخالق خویش را بر اساس خرد و طبیعت خود، و بر اساس نیكبختي مردم، استوار … كننده رھایي بخشد 
خویشتن را دوست بدارد و موجودي با فضیلت و خردمند شود ـ كھ در این صورت، چشم بھ روي . سازد

  . گشاید نیكبختي مي

ھاي فوق طبیعي  اولباك، پس از تشریح برنامة خود، با نظم و قاعده بھ افكار ھمة موجودات و اندیشھ/ د
پذیرد، واقعیت را تنھا  تھا، وامكاناتش، ميپردازد، و طبیعت را، با ھمة زیباییھا، ستمگریھا، محدودی مي

نھد كھ امیدوار است وحشیان را  گرایي خویش اخالقي بنیان مي داند، و بر شالودة ماده ماده و حركت مي
متمدن سازد، سیرت افراد و نظام اجتماع را بھبود بخشد، و حتي زندگي محكوم بھ فنا را با شادي در 

  .آمیزد مي

كوشد كھ شخصیتي بھ  دھد؛ اما مي كند و بھ طبیعت پایان مي د را با طبیعت آغاز ميھاي اخالقي خو اندیشھ
داند؛ وماده را، با احتیاط،  مي» كل بزرگ متشكل از تركیبات مادي گوناگون«طبیعت را . طبیعت ندھد

  ».سازد ھر آن چیزي كھ حواس ما را بھ نحوي متاثر مي«: كنند چنین توصیف مي

حركت است؛ حركت در ذات طبیعت است؛ ھرگاه طبیعت را خوب بنگریم، خواھیم  در جھان، ھمھ چیز در
یابند، و  كنند، فزوني و كاھش مي موجودات ھمواره زاد و ولد مي. دید كھ چیزي در آن آرام و ساكن نیست

  .كند ترین سنگھا را نیز ھوا، بھ درجات مختلف، دستكاري مي سخت… . شوند متالشي مي

ھرچھ دانش ما » تسلسل ناگسستة علتھا و معلولھاست«كند  ، یا طبیعت، درك مي»كل«ز آنچھ اندیشة ما ا
مادة بیجان «فھم اینكھ چگونھ . یابیم كھ جھان تنھا تابع علتھاي طبیعي است شود، بھتر درمي افزونتر مي

ص موجود دشوار است، اما دشوارتر از آن باور كردن این مسئلھ است كھ زندگي آفریدة خا» شود زنده مي
. كند دشوار است فھم اینكھ ماده چگونھ احساس مي. اسرارآمیزي است كھ در وراي جھان مادي جاي دارد

چون خاصیت گرانشي، مغناطیسي، كشساني، و الكتریكي نیز بھ اندازة احساس «اما دیگر خواص ماده، 
  ».تصریح ناپذیرند

چگونھ ممكن است تن مادي و روح . عتو تابع قوانین طبی» موجودي است كامًال مادي«انسان نیز 
تواند داراي ھستي مستقل  غیرمادي بر یكدیگر عمل كنند؟ روح، بخشي از سازمان و فعالیت تن است و نمي

كند مانند آن است كھ  تصور اینكھ روح، پس از مرگ تن، احساس، تفكر، و درك درد و لذت مي«. باشد
تلقي روح یا ذھن چون » .كند گذشت زمان را مشخص مي بگوییم ساعت، پس از آنكھ از ھم متالشي گشت،

ھستیھاي غیرمادي تالشھاي ما را در راه درمان اختالالت رواني عقیم و بیثمر ساختھ است؛ وقتي ذھن را 
دھیم كھ بسیاري از اختالالت رواني را، با رفع موجبات آنھا،  كاركرد تن بدانیم، بھ دانش پزشكي امكان مي

   .كنددرمان 

فصل یازدھم دستگاه . رود، پس تابع قانون كلي علیت است از آنجا كھ ذھن كاركرد جسم بھ شمار مي
  .طبیعت شیواترین دفاع از دترمینیسم در پھنة فلسفة فرانسھ است

شود؛ وانسان قادر نیست یك لحظھ  یعت، بر روي زمین كشیده ميزندگي آدمي خطي است كھ بھ فرمان طب
انسان بھ میل خویش زاده نشده است، ساختمان جسمي خود را بھ دلخواه خویش . از آن منحرف شود

انسان، بھ تأثیر علتھاي نھان یا آشكاري كھ از . نیافریده است، و اندیشھ وعادتھایش را خود بر نگزیده است
، پیوستھ در تغییر و دگرگوني است؛ ودر خالل این دگرگونیھا، بي آنكھ كاري از دستش اختیار وي خارجند

  . بر آید، خوب یا بد، نیكبخت یا بدبخت، و خردمند یا بیخرد است
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اولباك، بر خالف بیشتر دترمینیستھا، بصراحت این / این دترمینیسم گویي متضمن تقدیرگرایي است، و د
كند،  كھ وضعیت جھان را، در ھر لحظھ، وضعیت لحظة قبل از آن تعیین مي نویسد مي. پذیرد تضمن را مي

و وضعیت اخیر تعیین شدة وضعیت گذشتة خود است و این حالت تا آنجا كھ بتوان تصور كرد برقرار 
اي كھ  است؛ چنانكھ ھر لحظھ از عمر جھان را باید تعیین كنندة لحظة بعدي دانست، و این حالت تا آینده

این انقیاد ظاھري بشر ـ با ھر نبوغ یا قداستي در ھر مفھوم، یا با ھر . یابد ور كرد ادامھ ميبتوان تص
ترساند؛ وي با  اولباك را نمي/ ھاي دور بر زبان رفتھ است، چشم د نیازي ـ بھ یك یاوه، كھ در گذشتھ

  غروري 

خویشتن را، حتي در عالم  .انسان آفریدة طبیعت است، در طبیعت وجود دارد، و تابع قوانین طبیعت است
بنابراین، انسان، بھ جاي … . تواند از این قوانین جدا سازد، یا گامي از آنھا فراتر نھد اي نمي اندیشھ، لحظھ

سعادتي كھ  -اینكھ در بیرون از جھان در پي موجوداتي بگردد كھ موجبات نیكبختي او را فراھم سازند
ست طبیعت را بررسي كند، قوانین آن را بشناسد، در نیروھاي ، شایستھ ا-طبیعت از او دریغ دانستھ است

كند آنچھ را از این راه  آن اندیشھ كند، و بھ مشاھدة قوانین ثابتي بپردازد كھ طبیعت بر اساس آنھا عمل مي
تواند آنھا  چیز نمي شود، بھ خدمت نیكبختي خویش بگمارد؛ در سكوت، بھ احكام آن، كھ ھیچ دستگیرش مي

دھد، گردن سپارد؛ با خوشرویي، بھ این واقعیت تن در دھد كھ آنچھ را پردة نفوذناپذیري از وي  را تغییر
نھان ساختھ است در نخواھد یافت؛ و در برابر آن ضرورت كلیي كھ خود وي از آن آگاه نیست، و از آن 

  .رھایي نخواھد یافت، سرتسلیم فرود آورد

ند دلیل آن شود تا ما نتیجھ گیریم كھ تالش ما براي پرھیز از توا در این صورت، آیا این تقدیر گرایي مي
بدي، خواري، بدنامي، بیماري، و یا مرگ بیفایده است؟ و آیا باید از ھمھ كوششھا، بلندپروازیھا، و یا 

اولباك عقیده دارد كھ حتي در اینجا نیز از / آرزوھا دست برداریم و بھ ھرچھ كھ پیش آید گردن نھیم؟ د
اند كھ ما در برابر پیشامدھا سر تسلیم فرود  وراثت و محیط مقدر ساختھ: ن كاري ساختھ نیستدست انسا

سپس، چون آنكھ دریافتھ باشد كھ دترمینیسم او ممكن . خواھیم آورد، یا با آنھا دست و پنجھ نرم خواھیم كرد
لزم آن نیست كھ تبھكاران گوید كھ دترمینیسم مست است گروھي از مردم را بھ جنایت و تبھكاري وادارد، مي

و جنایتكاران بھ كیفر نرسند؛ برعكس، این فلسفھ قانونگذاران، آموزگاران، و افكار عمومي را بر آن 
دارد كھ براي بازداشتن مردم از تبھكاري و تشویق آنان بھ ارتكاب كارھایي كھ براي جامعھ سودمندند  مي

ز جملھ عوامل محیطیي خواھند بود كھ شخصیت انسان را این راھھا ا. تدابیري بیندیشند و راھھاي بیابند
دھد تا جنایت و ھمة رفتارھاي ضد اجتماعي را اختالل فكري  اما دترمینیسم بھ ما اختیار مي. دھند شكل مي

كنیم،  ناشي از وراثت، محیط، یا شرایط دیگر زندگي بدانیم، و، ھمچنانكھ بیماریھاي جسمي را مداوا مي
باید از كاربرد شكنجھ و كیفرھاي سنگین بپرھیزیم؛ زیرا این اعمال . اي بیندیشیم نیز چارهبراي این اختالل 

افزایند و، بھ جاي اینكھ مردم را از ارتكاب جنایت بازدارند، آنان را بھ  بر تقابل میان فرد و جامعھ مي
  .دھد تعدي و قانونشكني عادت مي

اولباك از خداشناسي و خداپرستي، و حتي / بیزاري د. یستدر این فلسفھ، چنانكھ پیداست، جایي براي خدا ن
/ د. بنامند» دشمن شخصي قادر مطلق«مذھب وحدت وجود، معاصرانش را بر آن داشتھ بود كھ وي را 

ھرگاه در تاریخ بھ عقب برگردیم، ھمواره خواھیم دید كھ خدایان را جھل و ترس انسان «: گفت اولباك مي
اند؛ ضعف، این خدایان  ، و یا خدعھ و نیرنگ، آنھا را ستوده، یا زشت شمردهاند؛ توھم، تعصب خلق كرده

  دارد؛ عادت و سنت آنھا را  لوحي، آنھا را زنده نگاه مي پرستد؛ ساده را مي

اولباك، براي اثبات بیپایگي اعتقاد بھ ھستي آفریدگار، / د» .گمارند و بھ خدمت اھداف خود مي… كنند مي
از خدا كشیده است  كتاب مقدسكرد و، چون الوسیوس، از تصویري كھ  شین استفاده مياز دالیل متفكران پی

اي خردمند بداند، معلول  نظم و قاعدة باشكوه جھان را، بھ جاي آنكھ گواه بر ھستي آفریننده. نفرت داشت
ز جھان قابل گفت كھ این نظم را نباید بھ خدایي نسبت داد كھ خود او بیش ا شمرد و مي قوانین مكانیكي مي

نظم و بینظمي، چون خوبي و بدي، و زشتي و زیبایي، مفاھیم ذھني ناشي از درد و . درك و توصیف نیست
خشنودي انسان معیاري . »معیار ھمھ چیز نیست«اما انسان . دھند لذتي ھستند كھ ادراكات ما بھ ما مي
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ما نقطھ ناچیزي در فضا ھستیم، و  جھان، بدون توجھ بھ اینكھ. آید عیني براي سنجش جھان بھ شمار نمي
در قاموس جھان، چیزي بھ نام «. دھد توجھ بھ خوبي و بدي، و زشتي و زیبایي، بھ گردش خود ادامھ مي بي

حشره در ویرانة كاخي كھ بر سر مردم فروریختھ است بآسودگي زیست . شر واقعي مفھومي ندارد
آورد، بیطرفي  یي آن، و با وجود مصایبي كھ بھ یار ميباید بیاموزیم كھ طبیعت را، بھ رغم واال» .كند مي

  .آرام و خونسرد بدانیم

چیز در طبیعت واجب و  كنند كھ ھمھ اند وضوحًا ثابت مي ھمة مطالبي كھ در سراسر این كتاب آمده
كلیة موجودات . چیز، از نظر رابطھ با طبیعت، ھمواره منظم و مرتب است ضروري است؛ و ھمھ

طبیعت آنچھ را كھ ما نظم و … . اند تبعیت كنند انیني كھ بر رده و طبقھ آنھا تحمیل شدهناگزیرند از قو
پراكند؛ خالصھ اینكھ طبیعت، بھ ضرورت وجودي خود،  نامیم با یك دست مي بینظمي، یا درد و لذت، مي

نھ خست آن  از این روي، انسان نھ بذل و بخشش طبیعت را باید بستاید، و… . پراكند و ھم خیر ھم شر مي
توانند قدرت عظیم طبیعت را، كھ ھمواره  ھایش مي انسان نباید گمان برد كھ فریادھا و البھ. را نكوھش كند

انسان، بھ ھنگام رنج بردن و دردكشیدن، نباید از … . كند، از وي بگیرد بر اساس قوانیني ثابت عمل مي
كند و چارة بدیھایي را كھ خود طبیعت بھ ما داده موجوداتي كھ آفریدة وھم و خیال آشفتة او ھستند استمداد 

ھاي سودمندي را كھ طبیعت بھ وجود آورده است در آغوش خود  است در طبیعت بجوید؛ باید فرآورده
  .طبیعت جستجو كند

. گوید شخصیتي بھ طبیعت نخواھد داد، نزدیك است طبیعت را بھ جاي خدا قرار دھد اولباك، با آنكھ مي/ د
شمارد، و  گوید، طبیعت را بھترین راھنماي انسان مي ق، ھدفمندي، و بذل و بخشش سخن مياز قدرت مطل

اي «: دارد كھ، در آخرین بند كتابي بزرگ، سخنان خطابي خام و ناشیانھ بگوید را بر آن مي) ؟(دیدرو
یگانھ شما، اي دختران شایان ستایش او، فضیلت، خرد، و راستي، ھمواره ! طبیعت، سرور ھمة موجودات

ھاي وحدت  اما این اندیشھ» .شما سزاوار ستایش آدمیان، و برازندة حرمت خاكیانید! خدایان ما بمانید
اولباك، نیكي و بدي / از نظر د. اولباك از طبیعتي بركنار از خیر و شر سازگار نیستند/ وجودي با تصور د

بال، بیماري، و مرگ براي گردش طوفان، گردباد، آتشفشان، جنگ، قحطي، «: در قاموس طبیعت یكسانند
  ابدي طبیعت، چون 

دلي بھ  آورد كھ بھشت را با خست، و دوزخ را با سخاوت و گشاده این سخن خداي كالون را بھ یاد مي
  .بخشد مخلوقاتش مي

. داند، با نام خدا نیز مخالف است اي موھوم مي اولباك، گذشتھ از آنكھ اعتقاد بھ ھستي خدا را اندیشھ/ د
خواھند سخنشان مفھوم باشد  باید از زبان مردمي كھ مي» … خلقت«و » خدا«ھاي  واژه«: ویسدن مي

اند، یا  اینھا را براي فریب دادن مردم بیتجربھ برساختھ. ھایي انتزاعي، و برساختة نادانیند اینھا واژه. برافتد
خداپرستان را نیز رد » .اند براي اغفال مردمي كھ ترس و كاھلي آنان را از بررسي طبیعت بازداشتھ

و سرانجام، خود او از الحاد یك دین واقعي . شمارد كند و خداپرستي را سازشي با موھومات مي مي
  : سازد مي

حواري طبیعت . زمینیان بوده است تواند دوست خدایي باشد كھ ھمواره تازیانة واقعي دوست انسان نمي
تواند  ستایشگر راستي نمي. اند اي باشد كھ جھان را با موھومات آكنده تواند ابزار دست لولوھاي فریبنده نمي

داند كھ براي نیكبختي آدمیان كاخ تاریك و ناپایدار موھومپرستي  او مي… . با ناراستي بسازد و آشتي كند
ھرگاه تالشھاي … . ویرانة آن پرستشگاھي براي صلح و فضیلت ساختھ شود باید از پایھ ویران شود و بر

اند نیروي دل بخشد،  او در این راه بھ ثمر نرسند، اگر او نتواند مردمي را كھ بھ ترس و لرز خو گرفتھ
ر اما ھرگاه یك تن را نیكبخت كرده، و یك نف. تواند بگوید كھ وظیفة خود را بھ جاي آورده است  دست كم مي

این تالشھا، دست كم، بھ خود او … . را آرامش بخشیده باشد، حق ندارد تالشھاي خود را بر بادرفتھ بداند
دھند  بختان را زجر مي دھند كھ وحشت موھومات را از ذھن خود بزداید و لولوھایي را كھ تیره  فرصت مي
اي، بھ گردبادي كھ  راز صخرهسان، پس از آنكھ از جنگ طوفان رھایي یافت، از ف و بدین. لگدمال كند
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موھومپرستي در جھان برپاساختھ است با آرامش خواھد نگریست، و دست یاري بھ كساني خواھد داد كھ 
  .اند آن را بگیرند آماده

  اخالق و دولت-٣

اما آیا الحاد با اخالق سازگار است؟ آیا انگیزش خودخواھانة نیرومند عامة مردم را، با اخالقي جدا از 
اولباك در دستگاه طبیعت بھ این پرسش برخورده، و در / تواند رام كرد؟ د گاه دیني، مي و تكیھ اخالص
كند كھ دین  او گمان نمي. در اثر سھ جلدي خویش، اخالق جھاني، كوشیده بود تا بھ آن پاسخ دھد ١٧٧۶

  :كمترین اثري در اخالق انسان داشتھ باشد

… . اند تبھكاران و جنایتكاران بسیاري شھرھاي ما را انباشتھانگیز است،  با آنكھ حتي شرح دوزخ ھراس
بختان بھ خدایي ایمان  اند ملحد یا شكاكند؟ نھ، آن تیره آیا تبھكاراني كھ بھ دزدي یا آدمكشي محكوم شده

گویند؟  آیا دیندارترین پدران، ھنگام اندرز دادن بھ فرزندان خود، از خدایي انتقامجو سخن مي… . دارند
گویند كھ چگونھ ھرزگي و خوشگذراني تندرستي آنان را برباد داده، و چگونھ قمار آنان  بھ آنان مي نھ،… 

  .گویند اینھا سخناني ھستند كھ پدران دیندار بھ فرزندانشان مي. را از ھستي انداختھ است

  ي كھ دین و حتي اگر فرض كنیم كھ دین گاھي بھ اخالق مردم یاري كرده باشد، آیا این فایده با زیان

ترساند، ھزاران نفر كمترین ھراسي از  او را مي] تصور دوزخ[در برابر شخص ترسویي كھ این تصویر 
و … دین میلیونھا تن را بھ مردمي نامعقول، جفاكاراني بیرحم و سنگدل، و مردمي تبھكار . دوزخ ندارند

نحرف ساختھ، و آنان را بر آن داشتھ میلیونھا نفر ھستند كھ دین اذھان آنان را م. متعصب مبدل ساختھ است
  .است كھ مسئولیتھاي خویش را بھ اجتماع از یاد برند

  :و بھ نفاقي بیندیشید كھ فشارھاي اجتماعي دین شكاكان را بھ آن واداشتھ است

، »مشیت مسیحي«خواھند از افسارھایي كھ االھیات، بھ ھوش و خرد فیلسوفان زاده شده تحت  آنان كھ مي
ھاي مابعدالطبیعي الیبنیتز، دكارت، مالبرانش، كادورث، و دیگران را  گاه شوند، باید قصھزده است آ

و » ھمسازي پیشین«بخوانند و با خونسردي بھ بررسي دستگاھھاي زیركانھ، اما بسیار احساسي آنھا، مانند 
  .، بپردازند»علل سببي«

اري فردي در جھان آینده، مسئولیتھاي از این گذشتھ، مسیحیت، با تمركز دادن اندیشة انسان بھ رستگ
اجتماعي مردم را بھ فراموشي سپرده، و آنان را بھ شوربختي ھمنوعان و مظالم دولتھا و گروھھاي ستمگر 

  .اعتنا ساختھ است بي

ولتري، كھ انسان با شعور تشخیص راست و ناراست آفریده شده است، را  -اولباك این اندیشة مسیحي/ د
گفت كھ وجدان نھ نداي آفریدگار، بلكھ نداي پلیس است؛ آدمي مخزن ھزاران  و ميدانست  نادرست مي

توان آگاھي از  وجدان را مي«. خوانند مي  اندرز، فرمان، و نكوھشي است كھ در سراسر عمر بر وي فرو
ا ام» .گردد رسد، و واكنش آن سرانجام بھ خود ما باز مي نتایجي دانست كھ از رفتار ما بھ دیگران مي

گیري غلط، از تجربھ، استدالل  تواند محصول راھنمایي نادرست، كھ احتماال آموزش غلط، نتیجھ وجدان مي
شر و گناھي نیست كھ آن را با تبلیغ، یا سرمشق نادرست، نتوان بھ جاي . غلط، و افكار عمومي غلط باشد

ارتكاب بدان بھ دستاورد مثال، با وجودي كھ دین زناكاري را منع كرده، با اینھمھ، . فضیلت نھاد
لیسي، در قاموس دربار و درباریان، فضیلت  بھ ھمین دلیل، چاپلوسي و كاسھ. غرورآمیزي مبدل شده است

وجدان توانگران، از «كنند؛  اندازي بھ ناموس مردم، جانبازي مي اند؛ سربازان، براي چپاول و دست شده
ھاي نادرست وجدانشان را  نیست؛ و متعصبین، كھ اندیشھاند، دردمند  اینكھ آنان بھ زیان مردم توانگر شده

توان بدان امید  بھترین چیزي كھ مي» .كنند ھاي مخالف را با سنگدلي نابود مي اند، پیروان اندیشھ كور كرده
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دھد، عادت اكتسابي است كھ انسان را متوجھ نتایج  بست وجداني است كھ آموزش درست بھ انسان مي
كند، و افكار عمومي سالمتري است كھ ھوشمندان از بیحرمتي بدان  ھمنوع مي رفتار او براي خود و

  .پرھیزند مي

بھ ارتكاب كارھایي  - » گناه«اولباك با مسیحیت در این نكتھ موافق بود كھ انسان بھ حكم نھاد خویش بھ / د
خود » طبع گناھكار«ان اما بھ این اعتقاد مسیحیان، كھ انس. تمایل دارد - كھ براي مردم و جامعھ زیانبخشند

  نخستین «را از 

كوشد، با  داند، و چون الوسیوس، مي خودپرستي را در رفتار انسان اصل بنیادي مي. زند پوزخند مي
چون و  علم اخالق ھرگاه نتواند بي«. سودمند ساختن رفتار اجتماعي، اخالق خود را بر این اساس بنیان نھد

با » .ت كھ پرھیزكار و پاكدامن باشد دانشي بیفایده خواھد بودچرا ثابت كند كھ سود آدمي در این اس
توان مردم را  سازد كھ نیكبختي او در گرو نیكبختي دیگران است مي آموزشي كھ انسان را بھ این متوجھ مي

توان وي را  بھ نیكوكاري واداشت؛ و با استمداد از تمایل طبیعي بشر بھ تشخص، محبوبیت، و پاداش، مي
قوانین «اولباك علم اخالق خویش را بھ نام / از ھمین روي است كھ د. متمایل ساخت» ستينوعدو«بھ 

  :كند تدوین مي» طبیعت

لذتھایي را كھ براي نیكبختي شما ضروري ] طبیعت[من . براي خود و براي ھمنوعانتان زیست كنید
دادگر باشید، زیرا عدالت …  .كنم تأیید مي - ھرگاه زیاني از آن بھ شما و دیگران نرسد –ام  تشخیص داده

با گذشت باشید، زیرا . خوب باشید، زیرا خوبي شما دلھا را مفتونتان خواھد ساخت. نگھبان بشریت است
فروتن باشید، زیرا خودبیني و خودپسندي شما بھ . كنید كھ چون شما ناتوانند در میان مردمي زیست مي

كنند مھربان  خشید، و با كساني كھ بھ شما بدي ميبدي را بب. خودخواھي اطرافیانتان صدمھ خواھد زد
روي،  رو، پرھیزگار، و پاكدامن باشید، زیرا زیاده میانھ. آنان را با خود دوست سازید… باشید، تا

  .ناپرھیزگاري، و ھرزگي شما را تباه و شایان سرزنش خواھد ساخت

ھمیت دھد، تبھكاري كاھش بسیار ھرگاه دولت بھ حمایت از مردم، و آموزش و تندرستي آنان، بیشتر ا
. ھرگاه انسان خیانت بھ اجتماع را براي خویشتن زیانبخش بداند، از آن دوري خواھد جست. خواھد یافت

دھند شاگردان  اي كھ بزودي تأثیر خود را از دست مي ھرگاه آموزش، بھ جاي آنكھ با باورھاي خردستیزانھ
رد، مرم از گذشتھ عبرت خواھند گرفت و با توجھ بھ آنچھ در را بترساند، مردم را بھ پیروي از خرد وادا

سرانجام، خردمندي عالیترین . گذشتھ روي داده است نتایج آیندة رفتار كنوني خود را پیشبیني خواھند كرد
  .فضیلت، و چنین فضیلتي بھترین راھنماي انسان بھ سرمنزل نیكبختي است

، )، دو جلد١٧٧٢(سیاست طبیعي ، )، سھ جلد١٧٧٢( تماعيدستگاه طبیعت، دستگاه اجمیلیونر پركار در 
از مسائل اجتماعي و دولتي بحث كرده، و حمالت خویش را از كلیسا متوجھ ) ١٧٧۶(حكومت اخالق و 

داند، اما، چون الك، مالكیت  اولباك، مانند الك و ماركس، كار را منبع ثروت مي/ د. دولت ساختھ است
با آنكھ خود از اشراف بود، . داند نسبت بھ محصول كارش، موجھ مي خصوصي را، بھ عنوان حق آدمي

  :كند اشرافیت موروثي را محكوم مي

اند دیگر طبقات اجتماع را  آنانكھ تنھا بھ استناد عناوین موروثي ھمة ثروت و افتخار را از آن خود ساختھ
. دارند بھ انتظار پاداش باشندحق ن… اي جز نیاكانشان ندارند آنانكھ سرمایھ. كنند دلسرد و نومید مي

بھ زیان طبقات دیگر … اي  اشرافیت موروثي تجاوزي بھ حقوق اجتماع، و مشوق آسایش و تنپروري طبقھ
شوند بھ وارثان خود این حق را  آیا عناوین و اسناد كھني كھ در كاخھاي قرون وسطایي نگھداري مي. است
  دھند مي

آنكھ توجھ شود كھ آیا این  ا، دادگستري، و ارتش از آن خود بدانند، بيكھ باالترین مقامھا را در دولت، كلیس
  وارثان استعداد الزم براي انجام درست چنین وظایفي را دارند؟
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ھاي دیني باید گروھھایي  فرقھ. كلیسا باید از دولت جدا شود. روحانیان باید بھ وظایف خاص خود پردازند
اینان باید از آزادي كامل برخوردار باشند، اما . اند خویش بھ ھم پیوستھبھ شمار آیند كھ آزادانھ و بھ دلخواه 

دولت خردمند ھر دیني را از كشتن آزادي و تعدي بھ آزادي و حقوق دیگران . نباید كمكي از دولت بگیرند
  .باز خواھد داشت

ھ داراي چنین بود، كاھالن و تنپروران طبقة متوسط را، ك» درآمد ساالنھ«اولباك، كھ خود داراي / د
در میان «: داند و بازرگانان را نیز سزاوار نكوھش مي. كند اي بودند، سرزنش مي»درآمدھاي ساالنھ«

  ».اند زندگان از ھمھ خطرناكتر بازرگاناني ھستند كھ بھ دنبال طعمھ

  : مطامع بازرگاني اكنون، چون جاھطلبیھاي دودمانھاي شاھي گذشتھ، عامل جنگ شده بودند

اند كھ  ملتھا بازیچة بازرگانان آزمندي شده. اند گلوي یكدیگر را بدرند راي یك پارچھ زمین، آمادهدولتھا، ب
براي . خواھد شد] بازرگانان[ثروتي كھ تنھا دستگیر خود آنان -فریبند آنان را بھ امید اندوختن ثروت مي

اند، و مردم بھ فقر  وني یافتھاند، مالیاتھا فز ارضاي مطامع این طبقة كوچك، كشورھا از جمعیت خالي شده
  .اند و بینوایي افتاده

  :كند سپس بھ انگلستان، كھ بتازگي ھند و كانادا ا تصرف كرده بود، حملھ مي

یك ملت در جھان وجود دارد، كھ پیروي از حس شدید آزمندي، ظاھرًا آرزوي نامعقول غصب بازرگاني 
… آمیزي كھ ھرگاه عملي شود گستاخانھ و جنون آرزوي-پروراند جھان و تسلط بر دریاھا را در دل مي
و روزي خواھد … . آمیز دست زده است، بھ نابودي خواھد كشید خود آن ملت را، كھ بھ این كار جنون

  .اند، آنان را، از سرزمین خویش بیرون رانند رسید كھ ھندیان، كھ فن رزم را از اروپاییان آموختھ

  :دھد انجیل فیزیو كراتھاست، تمایل نشان مي، كھ »آزادي عمل«اولباك بھ اصل / د

ھیچ مقرراتي بھتر از منافع خود . دولت باید كاري با كار بازرگانان نداشتھ باشد و آنان را آزاد گذارد
دولت، جز حمایت از بازرگاني، مسئولیتي در برابر … . تواند آنان را یاري و رھبري كند بازرگانان نمي

اند بزودي بر دیگران  بازرگان، ملتھایي كھ آزادي بیشتري بھ اتباع خود دادهدر میان ملتھاي . آن ندارد
  .پیشي خواھند جست

با رغبت شعار گزاینده قدیس . كند كھ از تمركز خطرناك ثروت جلوگیري كنند اما از دولتھا درخواست مي
  ».ثروتمند یا دني است یا وارث دني«: كند ھیرونوموس را نقل مي

وقتي در یك كشور، معدودي از مردم ھمة … . ھمة ملتھاي جھان سھ چھارم مردم بیچیزنددر میان تقریبًا 
چنین پیداست كھ دولتھا این … . شوند سازند، فرمانرواي كشور مي ثروت و اموال كشور را از آن خود مي

  وقتي. اند واقعیت مھم را از یاد برده

تعادلي پدید آورد، چند كاھل و تنپرور بازور، فریب،  اراده، یا قانون، ملتي نتواند حتي در میان افراد ملت
  .سازند و نیرنگ ثمرة دسترنج دیگران را از آن خود مي

. كنند اولباك، تقریبًا ھمة شاھان، بھ ھمدستي اقلیت زیرك، ثمرة دسترنج اكثریت را غارت مي/ بھ دیدة د
  :است گویا وي، ھنگام نوشتن سخنان زیر، لویي پانزدھم را بھ یاد داشتھ

تجمل آنان را سست و بیرگ كرده، و چاپلوسي بھ . بینید ھمگي ستمگرند شاھاني كھ بر روي زمین مي
فاقد ھوش و . ور ساختھ است ھرزگي و شھوتپرستي آنان را در منجالب فساد غوطھ. تباھیشان كشیده است

آسایش و نیكبختي مردمشان  بھ. ناتوانتر از آنند كھ كشور خود را اداره كنند… و فاقد اخالقند؛ … فراست
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بھ پیروي از ھوسھا و جاھطلبیھاي پایان ناپذیر خویش، در . اعتنا بي… اند، و بھ وظایف خویش  بیعالقھ
شوند و مسائلي را، كھ براي آسایش و نیكبختي زیردستان آنان  براندازي گرفتار مي جنگھاي بیفایدة خانمان

  .برند مي ترند، از یاد از ھرچیزي واجبتر و با اھمیت

اولباك، آنگاه، دولت فرانسھ را، كھ كار گردآوري مالیات را بھ دست صرافان دالل سپرده است، بھ باد / د
  :گیرد دشنام مي

نشانند، براي غارت دیگر مردم مأمور  اي از مردم را، كھ آز و طمع وي را فرو مي فرمانرواي مستبد طبقھ
دھند غالبًا مضاعف  نیست مالیاتي كھ رعایاي وي ميبراثر كوري چشم خود، متوجھ … . ساختھ است

رود، و انبوھي از مردم  شود از كیسة او مي شود، مبالغي كھ ھزینھ توانگر كردن اخاذان و غاصبان مي مي
این راھزنان، كھ توانگر … . آید كھ ناچار است خود را براي جنگ با ملت آماده سازد تھیدست پدید مي

تحصیل ثروت یگانھ … . دارند انگیزند و ھموطنان خود را بھ دشمني وامي برمياند، رشك اشراف را  شده
  .گیرد شود و عطش رسیدن بھ طال در دلھا باال مي مقصد زندگي شناختھ مي

آنكھ دمي بیاسایند باید  تاكي ملتھا بي«آورد كھ  آریستوكرات گاھي چون جوانان بھ ستوه آمده فریاد برمي
و در این » ثمر و فاسد جان بكنند؟ ي خودبیني و آزمندي مشتي خونخوار بيبراي تأمین آسایش و ارضا
  :اندازد دوست سابقش، روسو، مي قرارداد اجتماعيآورد كھ انسان را بھ یاد  حالت سخناني بر زبان مي

آنكھ بزرگتر . اند انسان شریر است، ولي نھ بھ خاطرآنكھ شریر زاده شده است، بلكھ او را شریر بار آورده
و این بینوایان، با . فشارد آنكھ كیفري ببیند ناتوانان و بینوایان را در سرپنجة خویش مي و نیرومندتر است بي

كشوري را كھ بھ چشم آنان چون نامادریي . خیزند بھ خطرافكندن جان و ھستي خویش، بھ انتقامجویي برمي
ن را از ھمھ چیز محروم ساختھ است كھ ھمة ثروت خود را بھ معدودي از فرزندانش بخشیده، و دیگرا

  …. سازند است، در نھان و آشكار، آماج خشم و كینة خود مي

نیاز و ضرورت او را بھ پستي و خودخواھي و دورویي . انسان تقریبًا در ھمھ جا برده و اسیر است
رورانده بھ عبارت دیگر، پلیدھاي كشوري كھ وي را در خود پ. اند بھره ساختھ كشانده، و از عزت نفس بي

و از پیروي خرد . كشند بھ جھل و ناداني مي. فریبند جا، او را مي در ھمھ. اند است در او گردآمده
  چنین انساني قھرًا. دارند مي باز

نھند؛ نتیجھ  ستایند و حرمت مي بیند كھ شر، ناپاكي، و تبھكاري را مي مي. نادان، بیخرد، و نابكار است
ھرگاه دولتھا بیدار و روشنفكر … . ده، و فضیلت فداكاري بیفایده استگیرد كھ تبھكاري صفتي پسندی مي
… بستند، ھرگاه قانون براي بسط عدالت وضع شده بود بودند، و بھ آموزش و آسایش مردم دل مي مي

داشت كھ انسان چشم امید خود را بھ موجودات موھومي در جھان آینده بدوزد، موجوداتي كھ  ضرورت نمي
  .اعتنا ھستند یازھاي او بيبھ خواھشھا و ن

قدرت «. توان جلوگیري كرد؟ نخستین گام از میان بردن حكومت مطلقھ است كشي چگونھ مي از این بھره
قدرت شاه ھمواره باید تابع ارادة نمایندگان ملت … . كند مطلق ضرورتًا فكر و دل صاحب خود را تباه مي

و فراخواندن اتاژنرو » لت را راھنماي خود سازند؛باشد، و نمایندگان ملت نیز پیوستھ باید ارادة م
جامعھ «از آنجا كھ قدرت دولت ناشي از رضاي مردم است، . بھ ھمین خاطر بوده است ١٧٨٩پرماجراي 

این نداي روسو و » .حق دارد در ھر زماني كھ بخواھد قدرت را از دولتي كھ نمایندة مردم نیست بگیرد
  .آواي انقالب است

كنند تا ھمان را با نام و سیماي  شوند، گذشتھ را ویران مي گاه بھ بھاي گزافي تمام مي كھ گاه اما انقالبھا،
  .دیگري از نو بسازند
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این . كاري، شاھكشي، و جنایات بیفایده زخمھاي ملت التیام نخواھد یافت با آشوبھاي خطرناك، ستیزه
كننده  نداي خرد نھ گمراه… . میان برداریمخواھیم از  تر از سمتگریھایي ھستند كھ مي ھا ستمگرانھ چاره

كند ممكن است كند باشند، اما بھ ھمان دلیل  اصالحاتي كھ خرد پیشنھاد مي. آشام است، و نھ خون
  .ترند خردمندانھ

آرمانشھرھا مخلوق توھمات بشرند و . اي كامل بسازد تواند جامعھ انسان كامل نیست، و از این روي نمي
دستگاه ناتوانش دستخوش اختالل و آشفتگي است، و با تخیل تیز انسان كھ ھمیشھ  با طبیعت موجودي كھ«

پیشرفت مسیري مستقیم » .حكومت كامل ثمرة قرنھا تجربھ است… . پیرو خرد نیست، سازگاري ندارند
 نیست، و نیز راھي دراز دارد؛ انسان، براي آنكھ بھ ریشة مفاسد اجتماعي پي برد و چارة آنھا را بشناسد،

دموكراسي كمال مطلوب است، اما رسیدن بھ آن تنھا براي جوامع . بھ قرنھا آموزش و تجربھ نیازمند است
كردن آن در  عملي. كوچك امكانپذیر است، و براي جوامعي مقدور است كھ مردمش بیدار و آگاه باشند

نیتي است،  یك و خوشاما شاید شاه تازه، كھ جوان ن. فرانسة عصر لویي شانزدھم نابخردانھ خواھد بود
  اولباك سرانجام بھ حكومت مشروطھ/ با ھمین امید، د. براي اصالح وضع كشور از ھوشمندان یاري جوید

» پدر ملت، و حامي نیازمندان… دادگستر، مھربان، شاه نیكخواه«بندد و حكومت اخالق را بھ لویي  دل مي
  .فیلسوف پیر نومیدانھ بھ این امید دل بست. كند اھدا مي

  اولباك و منتقدان او/ د-۴

گرایي و الحاد در سراسر تاریخ  ترین، و روشنترین باز نمود و ماده دستگاه طبیعت جامعترین، سرراست
گوییھاي بیپایان، و موشكافیھاي ولتر، شور و شوقھاي مبھم و تأمالت آشفتھ و  دودلیھا، تناقض. فلسفھ است

ھاي سازگار، بیان  و در این كتاب جاي خود را بھ اندیشھكنندة روس ھاي سردرگم متضاد دیدرو، و گفتھ
با وجود این، بھ گمان آنكھ كتاب . اند روشن و منظم، و سبكي غالبًا شیوا، و گاھي سنگین و پرآرایش، سپرده

در  ١٧٧٢ھا را در  اولباك ھمین اندیشھ/ اي او ممكن است براي بیشتر مردم سنگین باشد، د ھفتصد صفحھ
چھ . عقل سلیم، یا عقاید مخالف عقاید فوق طبیعي: تري گنجاند و آن را چنین خواند و ساده كتاب كوتاھتر

ھاي مخالف معتقدات مردم این اندازه پافشاري كرده  اندك است تعداد نویسندگاني كھ براي ترویج اندیشھ
  .باشند

. ھ اكناف اروپا رسیده بوددھد كھ آوازه این كتاب ب واكنش فردریك كبیر در برابر دستگاه طبیعت نشان مي
گفت و بھ عنوان حامي و شاه مطلوب آنان مورد ستایش  را مي» فیلسوفان«شاه پروس، كھ تاكنون تملق 

حكومت مطلقھ را چون مسیحیت بھ باد » فیلسوفان«ترین  قرار گرفتھ بود، چون دریافت یكي از برجستھ
ھاي وحدت دروني قدرتھاي  ست كردن پایھس. حملھ و دشنام گرفتھ است، بھ مخالفت با آنان برخاست

كاتولیك، از طریق تاختن بھ دستگاه كلیسا، بھ سود او بود، اما دیدن اینكھ شورشگران در جذبھ و بیخردي 
ھمان . گویند برآشفت، یا شاید ھراسان شد اند و، گذشتھ از خدا، بھ شاھان نیز ناسزا مي خویش جرئت یافتھ

فردریك عقید . نوشترد دستگاه طبیعت نوشتھ بود اكنون كتابي بھ نام را  ضدماكیاوليقلمي كھ روزي 
گوید ضعف و  وقتي انسان براي مردم سخن مي«: گفت مي. اولباك تند و دور رفتھ است/ داشت كھ د

باید بھ انتظار روزي . نباید مردم را ھراسان سازد. حساسیت گوشھاي موھومپرست را نباید از یاد برد
  ».اند اي شنیدن سخنان او آمادهباشد كھ مردم بر

اولباك ھمة مردم / ولتر، گویا بھ سفارش فردریك، اما بھ گمان بسیار از ترس آنكھ مبادا تندروي مفرط د
پراكنده سازد، مانند ژنرالي كھ نایب خود را نكوھش » فیلسوفان«را، جز ملحدان و انقالبیون، از گرد 

ھاي  بود بھ انتقاد از اندیشھ نوشتھ فرھنگ فلسفيبراي » خدا«كند چند صفحھ از مطلبي را كھ در مقالة  مي
  :نوشت. اولباك اختصاص داد/ د
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پس . خوانند، ھم عوام، و ھم زنان نویسنده از این امتیاز برخوردار است كھ كتاب وي را ھم دانشمندان مي
كتاب او غالبًا روشن، و گاھي شیواست، اما از . سبك وي داراي امتیازاتي است كھ سبك اسپینوزا نداشت

ھاي مادي  از نظر عمق، بیشتر اندیشھ. ھاي دیگران مبرا نیست ناقضھا، و سخنپردازیھاي نوشتھتكرارھا، ت
ھاي وي  از این روي، اندیشھ. و اخالقي وي را باید نادرست دانست، خیر و صالح بشریت در میان است

  .را از نظر درستي و سودمندي آنھا بررسي خواھیم كرد

ایم، تصورات و  كنیم در طبیعت دیده دھیم، و اختاللي را كھ گمان مي ولتر نظمي را كھ بھ جھان نسبت مي
جا آشكار است و بندرت بینظمي در آن بھ  دانست، و عقیده داشت كھ نظم جھان در ھمھ تعصبات ذھني نمي

  .آید چشم مي

لول شود؟ آیا نظم جھان مع زاده نمي پا، و جثة مھیب مگر كودك، برخالف طبیعت نوع خود، گاھي كور، بي
انتظام عادي، و بینظمي آن معلول اختالل نیست؟ آیا اختالل و آشفتگي طبیعت نیست كھ بھ كودك گرسنگي 

… دھد؟ مواد زاید باید دفع شوند؛ اما مجاري دفع غالبًا مسدودند و آنھا را باید گشود  و مري تنگ مي
  .اما اختالل واقعیت دارد. سرچشمة آشوب و اختالل را باید شناخت

ن باره، كھ آیا ماده آفرینندة ذھن و زندگي است، ولتر، كھ خود روزي بھ این نظریھ متمایل بود، اكنون در ای
  .دھد اولباك ترجیح مي/ الادریگري معتدل را بر قاطعیت د

اي، كھ ما ساكن و بیجان  كھ ھرگاه ماده] كند نقل مي» دستگاه طبیعت«از [دھد  تجربھ نشان مي«
اما مشكل در » .شود اص تركیب شود، داراي حركت، زندگي، و ھوش ميانگاریم، بھ نحوي خ مي

. تواند پاسخ دھد، و نھ خوانندة آن بھ این مشكل نھ نویسندة كتاب مي. آید ھمینجاست كھ چگونھ حیات پدید مي
:] نویسند اولباك مي/ د[«. دیگر خواب و خیالي بیش نیستند] فلسفي[و دستگاھھاي » دستگاه طبیعت«پس 

آیا تعریف زیاده از حد آساني » .نماید، بسیار ضروري است ف اصل حیاتي، كھ بھ نظر من محال ميتوصی
توانند تنھا  توان كرد كھ این دو خاصیت مي آیا زندگي سازماني با احساس نیست؟ اما ثابت نمي… نیست؟ 

طعیت لحن كتاب، در از مادة متحرك ریشھ گیرند؛ و اگر اثبات آن محال است، چرا آن را تأیید كنیم؟ قا
وقتي جرئت . كند، بسیاري از خوانندگان آن را متغیر خواھد ساخت اي را روشن نمي ھمان ھنگام كھ مسئلھ

كند، باید  گویید خدایي نیست و ماده بھ خودي خود، و بھ حكم ضرورتي سرمدي، عمل مي كنید و مي مي
استوار خواھید » احتمال«ھ نظام خود را بر پایة بتوانید آن را چون یكي از قضایاي اقلیدس ثابت كنید؛ وگرن

  .اي نااستوار است اي چنین با اھمیت شالوده ساخت؛ و این پایھ براي مسئلھ

نیدم، ) ١٧۴٨(گیرد، بھ آزمایشھاي  خود از مادة بیجان ریشھ مي اولباك، براي اثبات اینكھ زندگي خود بھ / د
اما . كرد مي  اي آفریده است، اشاره موجودات جاندار تازهپنداشت از مادة بیجان  یسوعي انگلیسیي كھ مي

سپاالنتساني ) ١٧۶۵(ولتر، كھ از آخرین پیشرفتھاي علمي آگاه بود، براي رد ادعاي وي بھ آزمایشھاي 
/ د. گیري نیدم اشتباه بوده است سپاالنتساني با این آزمایشھا ثابت كرده بود كھ روش كار و نتیجھ. اشاره كرد

دید، ھوش انسان را گواه بر   نكر وجود نظم در جھان بود، اما ولتر، كھ در جھان نظم بسیار مياولباك م
اگر «: گوید دانست؛ وي سرانجام گفتة معروف خود را باز مي ھستي موجودي خردمند در وراي جھان مي

او، زندگي، با ؛ زیرا بدون اعتقاد بھ خداوند متعال، و حكمت و عدالت »خدایي نباشد، باید او را ساخت
اولباك، موھومپرستي را نكوھش / آنگاه، چون د. ناپذیر خواھد گشت اینھمھ مجھوالت و بدبختیھایش، تحمل

  كند، اما دینداري را  مي

  :گیرد اي دلپذیر، نتیجھ مي و سپس، بھ گونھ

نویسید كھ  مي .دانم كھ در خود فریبي خود صداقت دارید دانم كھ سخت در اشتباھید، اما این را نیز مي مي
ھرگاه رذیلت انسان را «گویید كھ  تواند با فضیلت زیست كند؛ اما بدبختانھ مي  انسان بدون اعتقاد بھ خدا مي

انگیز كھ دوستانتان باید شما را بھ  این قولي است ھراس» .نیكبخت سازد، انسان باید بھ رذیلت مھر ورزد
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این مجادلة فلسفي از شما و چند فیلسوفي كھ در . اید ستودهدر جاھاي دیگر، پاكدامني را . اصالح آن وادارند
شما در اشتباھید؛ اما ما بھ … . خوانند ھاي ما را نمي مردم نوشتھ. اند فراتر نخواھد رفت اروپا پراكنده

  .نگریم ھوش و صداقت شما بھ دیدة احترام مي

. قت رد كرده است، یا بھ مالحظات دیگراولباك را با ایمان و صدا/ ھاي د دانستھ نیست كھ آیا ولتر اندیشھ
خداوند دونفر را «: دانیم كھ چون شنید فردریك نیز علیھ دستگاه طبیعت مطلبي نوشتھ است، چنین گفت مي

و این باید او را بسیار خشنود . در كنار خود دارد كھ در سراسر اروپا كمتر از ھمھ پایبند موھوماتند
یشلیو خواست بھ لویي پانزدھم بگوید كھ تبعیدي ناراضي فرنھ، در رد ولتر، ھمچنین، از دوك دو ر» .سازد

  .كنند، گفتاري نوشتھ است اش گفتگو مي اي كھ پاریسیان درباره كتاب گستاخانھ

ھاي وي آشناتر سازند، انتقاد ولتر را از دستگاه طبیعت  اولباك، براي آنكھ مردم را با اندیشھ/ دوستان د
/ فلسفة د. دانستند گرایي را نشان دالوري در پیكار با كلیسا مي  وان پیروي از مادهمبارزان ج. منتشر ساختند

داد، در انقالبیون فرانسھ اثر نھاده بود؛ نفوذ اندیشة  اولباك، قبل و بعد از روبسپیر، كھ روسو را ترجیح مي
اولباك پدر فلسفھ و / فاگھ نوشتھ است كھ د. خورد وي در آثار كامي دمولن، مارا، و دانتون بھ چشم مي

یكي » دیركتوار«در زمان . ستیزانھ، در اواخر قرن ھجدھم و نیمة اول قرن نوزدھم، بوده است جدلھاي دین
اولباك را / ھاي یكي از كتابھاي د از وزیران فرانسھ براي آنكھ از احیاي آیین كاتولیك جلوگیري كند، نسخھ

احساس ) ١٧٧٧(گرایي پریستلي  اولباك را در ماده/ ددر انگلستان، نفوذ . براي سران والیات فرستاد
گادوین، ھنگام نگارش تفحص در اصول عدالت سیاسي و اثر آن در تقواي عمومي و نیكبختي، از . كنیم مي

اولباك، الوسیوس، و روسو الھام گرفت؛ و داماد او، شلي، پس از خواندن دستگاه طبیعت، / ھاي د اندیشھ
اي ساخت براي وارد كردن  شد كھ بھ ترجمھ این كتاب پرداخت، و از آن وسیلھچنان شیفتة كفر والحاد 

خواب «اولباك و شكاكیت ھیوم كانت را از / گرایي د در آلمان، ماده. استادان آكسفرد بھ جنگ با دین
اولباك / گراي خود را، بھ نحوي نامستقیم، از د شاید ماركس نیز سنت ماده. بیدار ساخت» معتقدات جزمي

  .ھ ارث برده باشدب

گرایي زده  ھا را بھ ماده سالھا قبل از آنكھ بارون دستگاه طبیعت را بنویسد، باركلي زیانبخشترین ضربھ
ھرآن چیزي كھ «اولباك آن را / كھ د(ذھن تنھا واقعیتي است كھ مستقیمًا از آن آگاھي داریم؛ ماده : بود

  حواس انسان را بھ نحوي 

اما اكنون اطمینان . نماید تبدیل شناختة مستقیم بھ شناختة نامستقیم نامعقول مي شود؛ توسط ذھن، شناختھ مي
سازد كھ ذھن؛ ھردوي آنھا را بھ   اتم بھ ھمان اندازه ما را متحیر مي. ما از چگونگي ماده كاھش یافتھ است

ستھ نیست كھ و ھنوز، چون روزگار الك و ولتر، دان. اند، كھ فھمش ممكن نیست اشكال انرژي تجزیھ كرده
با آنكھ تعبیر مكانیكي زندگي ثمرات گرانبھایي در . شود چگونھ بھ تصور و آگاھي تبدیل مي» ماده«

ھاي تن یك پھلوان،  ، چون ماھیچھ)ماده(فیزیولوژي بھ بارآورده است، ھنوز متحمل است كھ اندامھا 
شاید تسھیالتي » قانون طبیعي«ي فلسفة مكانیكي، دترمینیسم، و حت. باشند) ذھن(محصول و افزارھاي میل 

توان رد كرد، زیرا ابزارھایي ھستند كھ ذھن براي سھولت پرداختن بھ  مختصر باشند؛ آنھا را منطقًا نمي
اند ولي  این ابزارھا از اركان جدایي ناپذیر تفكر علمي شده. ھا، رویدادھا، و چیزھا اختراع كرده است پدیده

  بیست و دوم فصلھرگاه بخواھیم بھ یاري آنھا 

  

  ولتر و مسیحیت

١٧٣۴ -١٧٧٨  
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I  -ولتر و خدا  

وري، بھ نام ولتر، كھ منظمًا در فرنھ در حال سوختن  ھاي ضد دیني آتش شعلھ ھا و عالقھ با تالشھا و اندیشھ
بود، بعدًا آشنا خواھیم شد؛ در اینجا، تنھا بھ بررسي اجمالي نظرات وي دربارة دین، و پیكار او با 

گوییم صدھا بار گفتھ شده است، و در واقع ولتر سخني دربارة مسیحیت  آنچھ مي. پردازیم ميمسیحیت، 
اما آنچھ او گفت چون آتشي بھ سراسر اروپا سرایت كرد و در . نگفتھ است كھ صدھا بار گفتھ نشده باشد

  .اندیشھ مردم اثري پیگیر نھاد

یرا ھدف دین سست كردن اندیشة انسان است، بدیھي بود كھ ولتر در معتقدات مسیحي چون و چرا كند، ز
با او زماني كھ در . اي آتشین و ناآرام دانیم، تجسم اندیشھ بود، اندیشھ نھ برانگیختن آن، و ولتر، چنانكھ مي

بھ شكاكان پیوستھ بود، ھنگام پراكندن شكھاي خویش در میان خداپرستان انگلستان، موقع » پرستشگاه«
با . ایم كرد آشنا شده و در ایامي كھ در پوتسدام با فردریك از بیدیني گفتگو مي آزمایشھاي علمي در سیره،

داد و ھنوز  اینھمھ، تا پنجاه و شش سالگي بیدیني خویش را بندرت، و تنھا در محافل خصوصي، بروز مي
بھ  از اعتقاد مسیحیان –وي بارھا آشكارا از مبادي دین مسیح . آشكارا بھ جنگ مسیحیت برنخاستھ بود
دانیم كھ غالبًا  و مي(ھرگاه او را دروغگو ندانیم . كرد دفاع مي - خداي دادگر، ارادة آزاده، و بقا و خلود

تقریبًا، بھ ھر منظوري، . ، تا پایان عمر اعتقاد خویش را بھ خدا و ارزش دین از دست نداد)دروغگو بود
اي رشد كرد، دگرگون شد، و سرانجام  زندهتوانیم بھ سخنان او استناد كنیم، چراكھ او چون ھر موجود  مي

اندیشد، یا در ھفتادسالگي ھمان عقایدي را  سالگي مي كدام یك از ما در پنجاھسالگي چون بیست. فروپژمرد
كرد زیرا كھ او بسیار زیستھ، و بسیار  دارد كھ در پنجاھسالگي داشت؟ ولتر ھمواره عقاید خود را نقض مي

  .پذیرفتند عقایدش تغییر مي نوشتھ بود؛ با باالرفتن سن،

  رسالھ در ما بعدالطبیعھ،، ھنگام اقامت در سیره، درصدد برآمد كھ، در ١٧٣۴در حدود 

سالھا قبل از آنكھ پیلي انگلستان . ھایش را، دربارة اولین و آخرین مسائل فكري، مدون و منظم سازد اندیشھ
ساز مانند است، ولتر اظھار داشت كھ  بھ ساعترا با این قیاس آشنا سازد، كھ جھان بھ ساعت و خالق آن 

اش با جھان ھمانند رابطة  این منطقي است اگر، براي جھان ذھن عاقلي درنظر بگیریم، ذھني كھ رابطھ
در . توانستھ است بھ وجود آید اي خردمند نمي ساز با ساعت است؛ جھان داراي نظم بدون آفریننده ساعت

یافت؛ اما عقیده داشت كھ گرچھ جھان را ذھني عاقل طرح  ف سازگار ميھردو مورد، ولتر وسیلھ را با ھد
تواند در آن  اي نمي افكنده، اما چون ساعت تابع قوانین ثابت و تغییرناپذیر است، و، از این روي، معجزه

حوي اي از اختیار برخوردار است، اما بھ ن اي مرموز تا اندازه با آنكھ عقیده داشت انسان بھ گونھ. روي دھد
گفت كھ  مي. نماید كند ساز و كار آن را مختل مي دانست كھ ارادة آزادي كھ بر جھان مكانیكي اثر مي مي

باید تصدیق كنیم براي آفریدگار «گفت كھ  بھ پیروي از الك، مي. ذھن حالتي از ماده، و كاركرد آن است
گتر از اثر ذھن غیرمادي در بدن عامل اي بزر و اندیشیدن ماده معجزه» امكان دارد كھ بھ ماده اندیشھ دھد؛

اي محاسن در دین باشد، اما انسان ھوشمند، براي نیك  شاید پاره. دیگري مگر خود طبیعت وجود ندارد
اند؛ و  اي براي گمراھي مردم ساختھ كشیشان در طول تاریخ دین را وسیلھ. بودن نیازي بھ دین ندارند

فضیلت را، بھ جاي فرمانبرداري از خدا و تحصیل اجر و . اند دهچاپی شاھان در پناه آن، كیسة مردم را مي
  .اي براي نیكبختي جامعھ باید شمرد پاداش اخروي، وسیلھ

اي را براي مادام دوشاتلھ خواند، كھ وي ظاھرًا ولتر را از نشر آن  ولتر این رسالة ھفتاد و پنج صفحھ
از این . كھ زنده بود، از چاپ آن خودداري كرد وي دستنویس را بھ كناري نھاد و، تا زماني. برحذر داشت

ھر نوع كوشش -گذشتھ، ولتر اكنون متقاعد شده بود كھ ھرگونھ حكمت مابعدالطبیعي مبتني بر خرد
او آثار . تا ابد از قدرت بیرون است - خردمندانھ براي تبیین خاستگاه، ماھیت، و یا سرنوشت جھان و انسان

در مسائل مربوط بھ «برآن بود كھ، . پسندید گاھھاي فلسفي آنان را نميخواند، ولي دست فیلسوفان را مي
نویسیم  گوییم و در كتابھایمان مي باره مي آنچھ ما در این. اند مابعدالطبیعھ و اخالق، قدما ھمھ چیز را گفتھ

pymansetareh@yahoo.com



ي بایست تحت تأثیر دستگاه فلسف او مي» .ھاي آنان، نیست چیزي جز مخالفت با آن، یا تكرار اندیشھ
  .كوشید آن را رد كند اسپینوزا قرار گرفتھ باشد، چرا كھ با جدیت مي

تا  ١٧٣۴در فاصلة سالھاي . اش بھ مسائل بیپاسخ بكاھد توانست از عالقھ بھ رغم افكاري كھ داشت، نمي
ظم تا پایان عمر، ایمان خویش را بھ خدا برقراین ن. ، بارھا بھ مسائل مابعدالطبیعھ و االھیات اندیشید١٧۵۶

ممكن «: گفت كرد و مي باره استھزا مي گوییھاي االھیات مسیحي را در این اما گزافھ. جھان استوار ساخت
اند تا پل مناسبي براي عینك باشد، اما معتقدم كھ بیني براي  است معتقد نباشم كھ بیني را براي آن آفریده

براي دیدن، گوش براي شنیدن، و معده آیا گفتن اینكھ چشم «: گفت ھمچنین، مي» .بوییدن ساختھ شده است
  چون نویسندة جواني در » اند سخني بسیار یاوه و پوچ نیست؟ براي گوارش ساختھ نشده

افتخار خواھم داشت كھ «: ملحد و جواني خواند كھ آماده است كھ بھ خدمت او بپیوندد، ولتر بدو پاسخ داد
دھم و فردا شما را  رند، اما امروز بھ شما شام ميكارفرماي یك خداپرست باشم؛ گرچھ معتقدات ما ناسازگا

ولتر » .اي برگیرم توانم بھره اما از مغزتان نمي. از بازوان شما استفاده خواھم كرد. گیرم بھ كار مي
بھ زبان دیگر، . خواند، اما بیشتر از آنكھ یك خداپرست باشد یك خداشناس بود خویشتن را خداپرست مي

یتي، كھ كمابیش ھمسان طبیعت باشد، نبود، عامل آگاه و ھوشمندي بود كھ طرح خداي او نیروي فاقد شخص
خواند؛ و در  ، او خویشتن را خداشناس مي١٧۵٠پس از . راند جھان را در انداختھ بود و بر آن فرمان مي

كنند؛  مطالبي نوشت كھ عقیدة كوندورسھ را دربارة وي تأیید مي» خداشناسي«فرھنگ فلسفي، در مقالة 
گونھ توصیف  وي ولتر خداشناس را این. خوانده بود» مردي با معتقدات دیني عمیق«وندورسھ ولتر را ك

  :كند مي

خداشناس انساني است با اعتقاد راسخ بھ خداي نیك و توانایي كھ ھمة موجودات را ھستي بخشیده است، 
داند خدا  خداشناس نمي. دھد ش ميرساند، وپاكان را بھ مھرباني پادا تبھكاران را بدون ستمگري بھ كیفر مي

بخشاید، زیرا چندان گستاخ نیست كھ دل خوش كند  دھد، یا چگونھ بربندگانش مي چگونھ كیفر یا پاداش مي
گذارد و دادگر  پاداش نمي كاري را بي داند كھ خدا ھیچ كند، اما مي داند خداوند چگونھ رفتار مي بھ اینكھ مي

كنند، زیرا این  اثبات ھستي آفریدگار وجود دارند ایمان وي را سست نميدشواریھایي كھ بر سر راه . است
پذیرد، اما تنھا برخي از  وي وجود چنین خدایي را مي. دشواریھا تنھا بزرگند، ولي دالیلي قوي نیستند

گوید كھ خداوند برخالف انسان جھان مادي را با چشم  كند؛ و مي اثرات و برخي از نمودھاي آن را درك مي
  .جا و در ھمة عصرھا حاضر است بیند، و عقید دارد كھ این آفریدگار در ھمھ ر نميس

، كھ با بقیة جھان بھ این اصل و مبدأ پیوستگي دارد، خویشتن را از گروھھاي دیگري كھ ]خداشناس[او 
و دین او كھنترین دین جھان، . آورند جدا ساختھ است ھمگي سخنان مخالف معتقدات یكدیگر بر زبان مي

شمار پیروان آن بیش از پیروان آیینھا و مكاتب دیگر است، زیرا پرستش سادة آفریدگار از ھمة نظامھاي 
ناپذیر است، و نھ شاخ و برگھاي زاید،  او عقیده دارد كھ دین نھ آراي مابعدالطبیعي فھم. جھان كھنتر است

بھ … . آفریدگار، ایمان اوستنیكي كردن، عبادت اوست؛ و سرسپردگي بھ . بلكھ پرستش و دادگري است
  .كند خندد، اما از بینوایان دستگیري، و از ستمدیدگان پشتیباني مي مي لورتومكھ و 

و دوراندیشي ولتر حمل  آیا ولتر بھ این سخنان عقیده داشت؟ برخي از محققان این سخنان را بھ احتیاط
خواستھ است خوانندگان آثار خویش را قدم بھ قدم بھ الحاد رھبري   اند كھ او بھ این وسیلھ مي كرده، و گفتھ

ھاي  اي از نوشتھ پاره. كرد كھ نوكرانش را از دلھ دزدي بازدارد كند، یا براي آن بھ دینداري تظاھر مي
  اي  ھكدهاگر تنھا د«. (ولتر مؤید این مدعا ھستند

وي در معروفترین بیت خویش ) » .خواھید بر آن حكومت كنید، این دھكده بھ دین نیاز دارد كھ مي
اما بیت دیگر ھمان شعر خواننده را بھ . خداشناسي را، از نظر سود آن، براي انسان ضروري شمرده است

  :ستآمده چنین ا» سھ شیاد«این بیت، كھ در نامھ بھ نویسندة . دارد تعمق وامي
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  اگر خدایي نباشد، باید او را اختراع كرد؛«

  ›».آورد كھ خدایي ھست اما تمامي طبیعت فریاد برمي‹

گردد، چنانكھ گویي  وي بارھا بھ استدالل خداشناختي برمي. سراسر شعر ولتر، دفاع از خداشناسي است
كھ علیھ اصیل آییني مطلب  سال آخر عمر، بھ ھمان اندازه ولتر در ده. خواھد بھ شكھاي خود پاسخ گوید مي

نوشت، الحاد را نیز نكوھش كرد؛ و بیش از ھمھ، اعتقاد مسیحیان بھ خداي جبار و ستمگري كھ بیشتر 
ھرگاه دست زدن بھ اعمالي كھ انسان «: گفت مي. فرستد را بھ باد دشنام گرفت مردم را بھ دوزخ ابدي مي

اگر خدا ما را بھ مانند خود آفریده است، » «.گشت ت ميشد، بسیار بدبخ داند براي او عادي مي آن را بد مي
چیزي بھ اندازة تصوري كھ  ؛ ھیچ»ایم ما نیز باساختن تصویر وي چون خودمان كار او را تالفي كرده

  .دارد انسان از خداوند دارد پرده از تصوري كھ دربارة خودش دارد برنمي

او، دركوشش خود در زمینة . ھان سازش دھدكوشد كھ خداشناسي خود را با وجود بدي در ج ولتر مي
ھاي وي را در كاندید بھ باد  كھ ولتر اندیشھ(خداشناسي، بھ استداللي خوشبینانھ، چون استدالل الیبنیتز 

نماید از نظر كلي ممكن  آنچھ از دیدگاھي محدود بد مي«: ، بسیار نزدیك شد و نوشت)استھزا گرفتھ است
این بھترین جھان قابل تصور نیست، اما كاملترین جھاني است كھ . باشداست خوب باشد، یا دست كم بد ن

گمان . ھرگاه درست حساب كنیم و اندازه گیریم«: ، بھ فردریك نوشت١٧٣٨در » .توانست آفریده شود مي
اما این را در سالھاي میانة عمر خود، و در روزھایي كھ » .كنم كھ لذتھاي جھان بیش از دردھاي آنند مي

دانست؛ برعكس، عقیده داشت كھ  ولتر نھاد انسان را پلید نمي. رستي كامل برخوردار بود، نوشتاز تند
ھاي اخالقي و  در اندیشھ. »متمایل بھ نیكي كردن است«انسان ذاتًا از حس عدالتجویي برخوردار است و 

ي و پدركشي را آداب و رسوم مردم گوناگونیھا و تناقضات بیشمار وجود دارند، اما ھمة آنان برادركش
  .كنند محكوم مي

دین «و ) بھ چاپ رسید ١٧۵۶این شعر در (، ولتر شعري بھ نام قانون طبیعي در پوتسدام سرود ١٧۵٢در 
اي خصوصي براي  از آنجا كھ این شعر را ولتر بھ صورت نامھ. خود را در آن خالصھ كرد» طبیعي

وي در این . براي خشنود ساختن دینداران شمرداي  توان وسیلھ فردریك دوم شكاك نوشتھ است، آن را نمي
  شعر، بیش از آثار دیگر، بھ اصیل آییني و دینداري نزدیك 

وي در این شعر مانند روسو سخن گفتھ است و پیش از كانت براي امر مطلق . ودیعت االھي خوانده است
یك خدا را « :وي دین خود را در یك سطر خالصھ كرده است. وجدان شور و شوق نشان داده است

وي در این شعر بھ بررسي گوناگوني معتقدات دیني » .بپرست، دادگر باش، و میھن خود را دوست بدار
كند، و از رواداري متقابل میان عقاید گوناگون  پردازد، از نفرتھا و تعصبھا دینداران ابراز تأسف مي مي

این شعر را بھ فرمان . یسان خوانده باشنددھد كھ شاید قد شعر را با دعایي پایان مي. نماید پشتیباني مي
؛ شاید از آن روي كھ گویندة آن در چند سطر )١٧۵٩ژانویة  ٢٣(پارلمان پاریس، در مالء عام، آتش زدند 

  .بھ ژانسنیستھا تاختھ بود

از پیكار صریح  -تا پنجاه و ھفت سالگي - ١٧۵١شود كھ ولتر تا  از آنچھ گفتھ شد این نتیجھ دستگیر ما مي
پس چھ عاملي موجب شد، دقیقًا در سني كھ بیشتر . علني با مسیحیت یا كلیساي كاتولیك دوري جستو 

ة    گروند، او با مسیحیت ناسازگاري آغاز كند؟ توقیف دایر یاغیان و سركشان بھ صلح و مسالمت مي
س و شوالیھ دوالبار كاال المعارف، توجیھات دیني اصیل آیینان از زمین لرزة لیسبون، و اعدام وحشیانة ژان

  .از جملة عواملي بودند كھ وي را با مسیحیت و كلیساي كاتولیك بھ دشمني و پیكار واداشتند

II -المعارف   ة  ولتر و دایر  
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آالمبر در / سطوري را كھ د. ، ولتر در پوتسدام بود)١٧۵١(المعارف  ة   ھنگام انتشار نخستین جلد دایر
آالمبر در این گفتار / د. ستایش او نوشتھ، وي را بسیار خشنود ساختھ بوداین كتاب در » گفتار مقدماتي«

احترام و - چرا احترام و ستایشي را كھ این نابغة بیمانند برازندة آن است«: دربارة ولتر چنین نوشتھ بود
 دارند، و آیندگان نیز، ھنگامي كھ وي دیگر ستایشي كھ ھموطنان، بیگانگان، و دشمنانش بدو ابراز مي

ولتر در » از وي دریغ دارم؟ - تواند از ستایش دیگران لذت برد، از ابراز آن فروگذار نخواھند كرد نمي
شما و آقاي دیدرو بھ «: آالمبر نوشت بھ ستایش وي چنین پاسخ داد/ بھ د ١٧۵٢سپتامبر  ۵اي كھ در  نامھ

از … . آزارند ود كھ شما را مياید كھ مایة سربلندي فرانسھ، و سرافكندگي كساني خواھد ب كاري دست زده
آالمبر داده، و از / ولتر در این نامھ وعدة كمك و پشتیباني بھ د» .شناسم فیلسوفان بلیغ تنھا شما و او را مي

  ».زند اثر بزرگ و فناناپذیري كھ بر كوتاھي عمر انسان پوزخند مي«: المعارف چنین یاد كرده بود ة   دایر

نوشتن دو اثر بزرگ خود، عصرلویي چھاردھم و رسالھ در آداب و رسوم، ولتر، با آنكھ اكنون سرگرم 
ھاي كوتاھي  فرصت یافت مقالھ- و روابطش را با ھیرش، موپرتویي، و فردریك نیز بھ ھم زده بود-بود

ھا را بھ دلخواه خویش جرح و تعدیل  این مقالھ«: ؛ بھ او نوشت)١٧۵٣(آالمبر بفرستد / بنویسد و براي د
  چند. كنید جاي دھید كاخ جاوداني كھ برپا مي كنید و در

وي، ضمنًا، از دوستان بانفوذ خویش خواست تا از » .دھم كھ در گوشة دیوار بگنجانید دانھ ریگ بھ شما مي
تا روزي كھ جان دارم، از «: آالمبر نوشت/ ، بھ د١٧۵۵در . المعارف حمایت كنند ة   نویسندگان دایر

توانم، براي  بسیار سربلندم كھ مي. المعارف فروگذار نخواھم كرد دایر ة خدمت بھ نویسندگان نامدار 
ھمراه این نامھ، » .ھایي، اگرچھ كم مایھ، بنویسم ترین و زیباترین اثر ملت و ادبیات، مقالھ برجستھ

 پس از. المعارف فرستاد پرستي، فرانسویان، ھوش، و ذوق براي دایر ة  ھایي دربارة آتش، نیرو، بت مقالھ
المعارف، بیش از پیش این كتاب را ستود، اما بھ نقصھایي نیز برخورد كھ وي را  دیدن پنج جلد اول دایر ة 

ھاي خود را روشن و كوتاه  از ویراستاران خواست تا بھ نویسندگان تذكر دھند كھ مقالھ. اندوھناك ساخت
یاران و ھمكاران «: ھشدار داد كھ) نستدا كھ وي او را بھ اشتباه سرویراستار مي(آالمبر / بنویسند؛ و بھ د

نوشتھ » دوزخ«از اینكھ نویسندة مقالة … . فرماندة بزرگ در سپاھش سربازان بدي دارد. اي ندارید شایستھ
  ».این مطلب درست نیست. است كھ دوزخ یكي از اركان آموزة موسي بود، بسیار اندوھناكم

. المعارف نوشت یك مقالة بلند دربارة تاریخ، براي دایر اندك زماني پس از آن، وي چندین مقالة كوتاه، و 
، »مجوس«آنتوان نوئھ دوپولیھ، كشیش دانشمند لوزان، را بر آن داشت كھ چند مقالھ تحت عناوین 

دیدیم كھ . المعارف بنویسد، كھ ھمة آنھا بدعتگذارانھ بودند براي دایر ة » مسیحا«، و »جادوگر«، »جادو«
آالمبر دربارة ژنو نوشتھ بود بھ گردن گرفت و، با / اي را كھ د مسئولیت مقالھ چگونھ ولتر قسمتي از

دعوت كردن روحانیان رسوا شده بھ ضیافت شام، از طوفاني كھ برخاستھ بود جان بھ سالمت برد 
  :، ولتر بھ دیدرو نوشت)١٧۵٨ژانویة (المعارف پیش آمد  چون بحراني براي دایر ة ). ١٧۵٧(

با فرومایگان نبرد كنید، رجزخوانیھاي توخالي، … آالمبر بیباك بھ پیش تازید؛  /دیدرو دلیر و د
نگذارید . اثر سازید ھاي آنان را بي گوییھا، و یاوه ھاي حقیرانھ، دروغھاي معروف، تناقض  سفسطھ

  .نسل جدید آزادي و خردمندي خود را مدیون شما خواھد بود. خردمندان اسیر بیخردان شوند

كرد؛ خود ولتر نیز، كھ اكنون  گیري از كار پافشاري مي آالمبر براي كناره/ ن نامھ پاسخ نداد، ددیدرو بھ ای
المعارف  اعتنایي دیدرو رنجیده بود، تصمیم گرفت كشتي دستخوش طوفان دایر ة  ترسیده و از سكوت و بي

نشدة وي را  ھاي چاپ ھ، فوریھ باردیگر بھ دیدرو نوشت و از وي خواست تا مقال٧، یا۶در . را ترك گوید
آالمبر است، ولي ھرگاه ولتر براي استرداد آنھا / ھا در دست د دیدرو پاسخ داد كھ مقالھ. بدو بازگرداند
: آرژانتال نوشت/ فوریھ ولتر بھ د ٢۶در » .ھرگز این ضربھ را فراموش نخواھد كرد«پافشاري كند، 

: مارس بھ او نوشت ١٢و در » .بر او خشمگینمنھم، اما  آقاي دیدرو را دوست دارم و او را ارج مي«
ھرگاه دیدرو نیكمرد را دیدید، بھ آن بردة نگونبخت بگویید كھ با قلبي سرشار از رقت و دلسوزي از «

  -سرگناھش مي
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ھایي را كھ ولتر خواستھ بود پس داد؛ و در ماه ژوئن، تألیف دایر ة  آالمبر مقالھ/ در ماه مھ، د» .گذرم
ھاي وي  ولتر نیز بھ ھمكاري خویش با او ادامھ داد، اما درخواست كرد كھ مقالھ. سر گرفت المعارف را از 

و در ھمان ھنگام، از مؤلفان كتاب خواست تا، براي رھایي . را، اگر قابل چاپ یافت، بھ نام او چاپ نكنند
شنھاد را عملي اما دیدرو این پی. از سانسور و فشار دولت، در كشور دیگري بھ كار خود ادامھ دھند

المعارف بزرگ و پرھزینھ را وسیلة مناسبي براي تبلیغ آزاداندیشي  ولتر اكنون یك دایر ة . ندانست
تواند با  بھ دیدرو نوشت كھ، بھ سبب گرفتاري، بیش از این نمي ١٧۵٨ژوئن  ٢۶شمرد؛ وي در  نمي

بطة مؤلفان با دولت و كلیسا تیره المعارف ھمكاري كند؛ و از این گذشتھ، چون را اندركاران دایر ة  دست
» .انسان ناگزیر است دروغ گوید، و اگر دروغ بسیار نگوییم، ما را زجر و شكنجھ خواھند داد«شده است، 

بحراني كھ كتاب دربارة ذھن الوسیوس پدید آورد شورشگر پیر را چندان ھراسان ساخت كھ او را واداشت 
اي در فرنھ خریده است و قصد دارد زندگي را  و نوشت كھ خانھنوامبر، بھ دیدر ١۶در . آن را جواب گوید

  .از آن پس در خارج از شھر بھ سر برد

  خواست از حربة دیگري براي پیكار استفاده كند؟ داد، یا مي خویشتن را فریب مي

III  -ھا لرزه االھیات و زمین  

لرزة لیسبون  زد، زمین ميالمعارف میان مرگھا و رستاخیزھاي مكرر دست و پا  ھنگامي كھ دایر ة 
» روز یادبود قدیسان«در ساعت نھ و چھل دقیقة بامداد . فیلسوفان اروپا را تكان داد و بھ اندیشھ واداشت

لرزه در عرض شش  ، زمین پرتغال و افریقاي شمالي بھ لرزه درآمد؛ و این زمین)١٧۵۵اول نوامبر (
تن  ١۵٠٠٠خانھ را با خاك یكسان كرد؛  ١٠٠٠سا و كلی٣٠دقیقھ، در یكي از زیباترین پایتختھاي جھان، 

اي وجود نداشت،  چیز بیسابقھ در این كشتار جمعي، ھیچ. تن دیگر بسختي مجروح شدند ١۵٠٠٠كشتھ، و 
پرسیدند كھ  دینداران مي. اما داراي برخي رویدادھاي فرعیي بود كھ عالمان االھي را مضطرب ساخت

در سالگرد روزي مقدس و در چنین ساعتي كھ ھمة دینداران براي  چرا خداوند چنین شھر كاتولیكي را،
برگزیده است؟ و چرا، در میان این   لرزه برگزاري مراسم قداس در كلیساھا گرد آمده بودند، براي زمین

را، كھ در سراسر اروپا  - ماركس دپومبال آینده-ویراني گسترده، خانة سباستیائود كاروالیو املو
  رود، سالم بر جاي گذاشتھ است؟ یسوعیان بھ شمار ميترین دشمن  سرسخت

لرزه، و نتایج شوم آن، كیفري االھي براي تبھكاریھاي مردم  ماالگریذا، یسوعي پرتغالي، گفت كھ زمین
بودند تبھكار بودند؟ پس چرا   لیسبون است؛ اما آیا ھمة كساني كھ در آن ھنگام در كلیساھا گرد آمده

ھاي بیگناه را از پاي درآورده است؟  رگ این ھمھ كشیشان پاكدامن و راھبھلرزه و آتشسوزي بز زمین
  ھرگاه مسجد بزرگ المنصور در رباط ویران نشده 
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لرزه را كیفري االھي براي جنایتھاي ضدانساني دستگاه تفتیش افكار  ممكن بود مسلمانان نیز این زمین
لرزة لیسبون را كیفري براي جنایتھاي كاتولیكھا  برخي از روحانیان پروتستان لندن زمین. پرتغال بدانند

-نھ را در بستن ماساچوستخا ١۵٠٠اي  لرزه نوامبر ھمان سال، زمین ١٩اما در . علیھ بشریت دانستند
جالل خدا را بھ «ویلیام واربرتن گفت كھ كشتار لیسبون . ویران كرد -موطن آوارگان و پیرایشگران

اي ایراد كرد و  ، موعظھ»لرزه علت و چارة زمین«جان وزلي، دربارة » .بھترین وجھي نمایان ساختھ است
نتیجھ ھمان … لرزه، ھرچھ باشند زمینلرزه است؛ و علتھاي طبیعي  گناه، علت اصلي زمین«: گفت

. سرپیچي اولیة آدم و حوا -»سرپیچي اولیھ ھستند

دانست چگونھ این پیشامد را با  پیچد، اما خود او نیز نمي از این توضیحات، ولتر از فرط خشم بھ خود مي
ن جھاني است كھ این بھتری«پس، الیبنیتز كجاست تا بگوید كھ . ایمانش بھ آفریدگاري دادگر سازگاري دھد

خود ولتر » ھرآنچھ ھست نیكو و درست است؟«؛ یا پوپ كجاست تا بگوید كھ »توانست بھ وجود آید مي
ولتر، با واكنشي » .بدي جزئي، و خوبي كلي و جھاني است«اندیشید كھ  نیز، چنانكھ دیدیم، قبال مي

بارة مصیبت لیسبون، یا در-خشمگینانھ در برابر خوشبیني نخستین خود، بزرگترین شعرش را سرود
شماریم و بھ بررسي اندیشھ و شعر  در اینجا فرصت را غنیمت مي. »ھمھ چیز درست است«آزمایش اصل 

  :پردازیم او مي

  !اي زمین غمگین! بخت اي فانیان تیره

  !اي اجتماع ھراسان بشریت

  !میزبان ابدي رنجھاي بیھوده

  ،»ھ چیز درست استھم«: آورید شما، فرزانگان ابلھي كھ فریاد بر مي

  انگیز بیندیشید، ھاي ھراس بیایید و بھ این ویرانھ

  بھ این ویرانیھا،

  .ھا و خاكسترھاي نوع خود بھ این پاره

  اند، اجساد زنان و كودكان بر ھم انباشتھ شده

  .این اندامھاي پراكنده در زیر ستونھاي شكستھ

  اند، صدھزار بدبخت در زمین فرورفتھ

  ھنوز زنده، پاره، خون ریزان، و

  مدفون شدگان و در زیر آوارماندگان،

  .رسانند روزھاي رقتبار و پرعذاب خویش را نومیدانھ، بھ پایان مي

  بھ فریادھاي خاموش و در سینھ خفھ شدة آنان،

  آسا، انداز غول مردة این چشم بھ آتش نیم
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  كند، آیا این نیز از قوانین سرمدي پیروي مي«: بگویید

  »ھ مشیت خداوندند؟و نیك و بد بستھ ب

  آیا، در برابر این تودة قربانیان،

  خداوند انتقام گرفتھ است،«: خواھید گفت

  ؟»و مرگ آنان كیفر گناھانشان است

  اند ھاي خونالود و در ھم شكستھ، در آغوش مادرانشان بھ خواب ابدي رفتھ این كودكاني كھ، با تن

ه مردم لندن و پاریس كمتر از گناه مردم لیسبون است؟ اند؟ آیا گنا كدام جرم و كدام گناه را مرتكب شده
  .افشانیند لیسبون ویران شده است، اما مردم پاریس ھمچنان سرگرم پایكوبي و دست

خدایم را ارج «توانست جھان را بدون این دردھا و بدبختیھاي بیمعني بیافریند؟  آیا خداي عالم كل نمي
  ».ورزم نھم، اما بھ بشریت نیز مھر مي مي

اي دیر یا زود بھ  بیند؛ ھر سازوارة زنده نگرد و تنازع بقا را بھ ھزار شكل مي شاعر بھ جھان زندگان مي
  :شناسي را باید واژه بھ واژه ترجمھ كرد این خالصة تلخ مبحث زیست. شود دست دیگري كشتھ مي

چیز  كند؛ ھمھ برپا ميآلود بزم و سرور  جھد و با اندامھاي خون كركس خشمگین بر روي طعمة ناتوانش مي
درد، انسان نیز با تیري  اما اندكي بعد، عقابي با نوك تیزش خود كركس را مي. نماید در نظر او درست مي

آورد، و سرانجام، انسان با تني مجروح و خونالود در میدان نبرد، در  مھلك عقاب مغرور را از پاي درمي
جھانیان ھمگي . شود ناپذیر مي ة زشت مرغان سیريسپارد و طعم میان انسانھاي محتضر دیگر، جان مي

و آدمي در این آشوب و ھرج و مرج . اند نالند، و ھمگي براي رنج كشیدن و مرگ مشترك آفریده شده مي
تو، با آوایي ! اي فاني ناتوان و نگونبخت! سازد مرگبار، از تركیب نگونبختي جزء، سعادت كل را مي

قلبت نیز صدھابار بھ . گوید ، جھان بھ تو دروغ مي»چیز درست است ھمھ«آوري كھ  انگیز، فریاد برمي غم
بیایید بگوییم كھ جھان . عناصر و جانوران و انسانھا ھمگي درجنگند. اشتباه فكرت گواھي داده است

  .جوالنگاه شروبدي است

ایمان بھ وجود توان با  این صحنة ستیزه و كشاكش جھاني، و این مرگ دردناك و خواركننده، را چگونھ مي
این خدا . توان از آن پرده بر گرفت خدایي مھربان سازش داد؟ خدا وجود دارد، اما رازي است كھ نمي

فرستد، اما مرگ و جانبازي او زمین و انسان را دگرگون  فرزندش را براي رستگاري بشریت بھ جھان مي
  .سازد نمي

. گوید؟ ھیچ، كتاب سرنوشت بر روي ما بستھ است باره چھ مي ترین و دوراندیشترین انسان در این فرزانھ
روم؟ از كجا   شناسد، من كیستم؟ در كجایم؟ بھ كجا مي انسان، كھ با خویشتن بیگانھ است، خود را نمي

كشند،  ھا بر این تودة گل، كھ انباشھ از مرگ و نیستي است و بازیچة دست سرنوشت، عذاب مي ام؟ ذره آمده
ھاي  اندیشھ. اند ھایي كھ راھنماي چشمانشان اندیشھ است، آسمانھا را پیموده شمند، ذرهھاي اندی با اینھمھ، ذره

  .اي قادر نیستیم خویشتن را ببینیم و بشناسیم كنند، اما لحظھ ما تا بیكران سیر مي

 و ولتر، با آنكھ. اي است كھ صدسال پیش پاسكال در نثري بلندتر از شعر ولتر خوانده بود البتھ، این نغمھ
كند، پاسكال  ھاي پاسكال را نادرست خوانده و رد كرده بود، اكنون بدبیني او را بازگویي مي بار اندیشھ یك

از این مقدمھ نتیجھ گرفتھ بود كھ انسان ناچار است خویشتن را با ایمان و امید مسیحي، زنده نگاه دارد؛ اما 
  :ي از آن نمایان بودولتر شعر را با عبارتي پایان داده بود كھ افسردگي و نومید
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  »چھ تدبیري بیندیشیم، اي فناپذیرندگان؟«

  »اي انسانھاي فاني، باید رنج بریم، ستایش كنیم، و بمیریم«

  : چون دوستانش این پایان را براي شعر مناسب ندانستند، ولتر آن را تغییر داد و چنین نوشت

  »لب فروبندیم، ستایش كنیم، امیدوار باشیم، و بمیریم«

ن را نپسندیدند؛ ولتر تسلیم گشت، و بیست و نھ سطر دیگر بھ شعر افزود؛ خدا را بھ دست خدا سپرد، باز آ
  ».تنھا خدا راست است«با این امید كھ 

رفت كھ  بیم آن مي. را نیز تكان داد و ھراسان ساخت» فیلسوفان«با اینھمھ، این شعر، گذشتھ از دینداران، 
روسو در نامة بلند و شیوایي بھ ولتر . رویگردان سازد» فیلسوفان«از اي مردم را  چنین شعر نومیدكننده

اي است براي  لرزة لیسبون كیفر شایستھ زمین. نوشت كھ ھمة بدبختیھاي انسان معلول اشتباھات خود انسانند
ة ھاي پراكند اگر مردم در دھكده. اند مردمي كھ از زندگي در آغوش طبیعت دل كنده، و بھ شھرھا پناه برده

روسو، ھمچنین، نوشتھ . ساخت زیستند، زمین لرزه مردم كمتري را قرباني مي ھاي ساده مي كوچك و خانھ
باید مانند الیبنیتز معتقد باشیم كھ چون جھان . بود كھ ایمان بھ نیكي خداوند یگانھ چارة بدبیني كشنده است

اي از این نامھ را بھ دست  سخھناشري ن. آفریدة خداوند است، ھمھ چیز آن در نھایت درست و نیكوست
بسیاري از مردم روسو را ستودند و آن نامھ را پاسخي درست و مستدل بھ شعر . آورد و بھ چاپ رساند

ھنگامي كھ بھ بحث دربارة . ولتر زمان درازي، كھ براي او غیر عادي بود، آرام ماند. ولتر شمردند
؛ كتابي كھ در طي زندگي یك نسل آوازة جھاني خوشبیني پرداخت، در كار نوشتن كاملترین كتابش بود

  .آید ترین اثر و یادگار ولتر، و نماد او، بھ شمار مي یافت و اكنون زنده

IV -كاندید  

ترجمھ از «: روي جلد آن چنین نوشتھ شده بود. كاندید یا خوشبیني: ، بھ این نام انتشار یافت١٧۵٩در اوایل 
شوراي «. اند متن آلماني دكتر رالف، با اضافاتي كھ، پس از مرگش در میندن، از جیب او بھ دست آمده

البتھ، ولتر این اثر را از آن خود ). مارس۵(درنگ فرمان داد كھ این كتاب را بسوزانند  ژنو بي» بزرگ
دانند عقل و شعور خود  آنان كھ این مھمالت را از آن من مي«: نو نوشتندانست و بھ دوست كشیشي در ژ

دانستند كھ نویسندة كاندید  اما فرانسویان مي» .خدارا شكر كھ من اشتغاالت بھتري دارم. اند را از دست داده
این كتاب از چنان سادگي فریبنده، رواني یكدست، آھنگ سبك و نرم، و طنزھاي . كسي جز ولتر نیست

گاه بھ سخناني كھ  گاه. توانست آن را بنویسد آمیزي برخوردار بود كھ جز ولتر كس دیگري نمي طنتشی
  اندكي زشت و 

  .ھرگاه سبك خود انسان باشد، این سبك ولتر خواھد بود. كشنده بھ این و آن شده است

  :دھد ز دست ميكند، اما عنان اختیار را بزودي ا نویسنده داستان را بسادگي و با معصومیت آغاز مي

ترونخ، جوان بسیار خوبي - تن-ترین بارون كشور، بارون توندر در كشور وستفالي، در كاخ برجستھ
بھ نظر من، از ھمین . اي در آمیختھ بود زیست كھ قوة تشخیص و قضاوت درست را با سادگي بیشایبھ مي

اخ، وي را فرزند خواھر بارون، از نوكران سالخوردة ك. خواندند مي) دل ساده(» كاندید«روي بود كھ او را 
دانستند خواھر بارون از زناشویي باوي سرباز زده بود،  زیست، مي اي كھ در ھمسایگي كاخ مي نجیبزاده

  .زیرا تنھا ھفتاد و یك پشت او از اشراف بودند
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آموزش . دانست خواھر بارون، با اینكھ بارھا با نجیبزاده در یك بستر رفتھ بود، ازدواج با او را ناپسند مي
  این پروفسور. سپردند) ھمھ زبان( پانگلوسفرزندان نامشروع خوبروي را بھ دست پروفسور 

علت نیست؛ و در این بھترین جھان ممكن،  انگیزي ثابت كند كھ ھیچ معلولي بي توانست بھ نحو تحسین مي
بھترین ) رم وزن داشتباآنكھ بیش از صدوپنجاه كیلوگ(كاخ بارون باشكوھترین كاخھاست و بانوي كاخ 

تواند جز آن كھ ھست باشد؛ زیرا، از آنجا كھ ھرچیزي  توان ثابت كرد كھ چیزي نمي مي. بارونس است
مثال، نگاه كنید، بیني براي . براي منظوري آفریده شده است، باید براي بھترین منظور آفریده شده باشد

زنیم؛ و پا براي جوراب آفریده شده است، و   عینك ساختھ شده است، و از ھمین روي است كھ ما عینك مي
گویند، ھمھ چیز درست است، منظور خود را درست  آنان كھ مي… . پوشیم از ھمین روي ما جوراب مي

  .باید بگویند كھ ھمھ چیز بھترین است. كنند بیان نمي

نگوند، دختر بارون، زیرا مادموازل كو: كرد شنید و بي چون و چرا باور مي كاندید این سخنان را بدقت مي
كوشد او را بھ عشق خود گرفتار سازد؛  كونگوند مي. بھ دیدة وي، بھترین و زیباترین موجود جھان بود

  . راند زند و او را از كاخ مي مي» چند تیپا بھ پشتش«شود، بارون  گرفتار مي

ھ وي را بھ سپاه خورد ك شود و، ھنگام سرگرداني، بھ سربازگیراني برمي كاندید یكچند سرگردان مي
كنند بھ چپ و راست بچرخد،  در پادگان، وادارش مي«. برند مي) منظور ولتر سپاه پروس است(بلغارستان 

تفنگ پركند، نشانھ گیري كند، گلولھ بزند، و قدم آھستھ برود، در این میان، چندین ضربھ چوب نیز 
پانگلوس اكنون . خورد ھ پانگلوس برميگریزد، و ب كند، از سپاه مي در جنگي شركت مي» .شود نصیبش مي

نوك بینیش خورده شده است؛ و در نتیجة بیماریي كھ از آمیزش زیاد با پاكت، خدمتگزار زیباي كاخ، 
پاكت این بیماري را از كوردلیة دانشمند «. گرفتھ، نزدیك است یك چشم و یك گوش خود را از دست دھد

لیھ نیز آن را از یك كنتس سالخورده، كنتس از یك افسر گرفتھ است؛ كورد] فرایار فرقة فرانسیسیان[
  نظام، افسر از  سواره

لرزه، بھ ساحل  شكند؛ و آنان، درست ھنگام وقوع زمین كشتي كاندید و پانگلوس در نزدیكي لیسبون مي
شوند؛   مانند، اما بھ اتھام بدعتگذاري بھ دست گماشتگان دستگاه تفتیش افكار دستگیر مي رسند؛ زنده مي مي

كونگوند را سربازان، پس  - گریزد كشند، اما كاندید، بھ یاري كونگوند، از زندان مي پانگلوس را بھ دار مي
از اسیر كردن و تجاوز بھ او، بھ یك یھودي فروختھ بودند، كھ آن یھودي نیز وي را اخیرًا بھ مفتش كل 

پیرزن، براي ساكت كردن . ریزندگ اي، مي كاندید و كونگوند، بھ یاري زن سالخورده. فروختھ بود
اند كھ او و  خواستھ گوید كھ تركان مي ھاي آنان، از محاصرة آسور و گرفتاریش بھ دست تركان؛ مي شكوه

كور، یك سرین ھمة زناني را كھ بھ دستشان افتاده بودند  ھمراھانش را بخورند؛ اما، بھ لطف بخت نیمھ
. گیرد آنكھ قطعة دیگري از گوشتشان كنده شود، پایان مي ، بيكنند؛ و محاصره برند و آنھا را آزاد مي مي

بیش از این از بخت خود شكایت نكنید، و خشنود باشید كھ «: گوید دھد و مي سپس پیرزن آنان را دلداري مي
  ».توانید روي ھردو سرین بنشینید مي

است، از اقیانوس اطلس كمتر از دنیاي كھن » دنیاي جدید«كاندید و كونگوند، بھ گمان آنكھ ستم در 
در بوئنوس آیرس، ناخداي كشتي كونگوند را براي خود نگاه . روند  گذرند و بھ امریكاي جنوبي مي مي
رود و برادر  كاندید در پاراگھ بھ مھاجرنشین یسوعیان مي. كنند دارد، و كاندید را از شھر بیرون مي مي

، از آن روي كھ بھ اندیشة زناشویي با خواھر او بوده او كاندید را. یابد كونگوند را در میان یسوعیان مي
در یكي از . گیرد كشد و آوارگیش را در تنھایي از سر مي كاندید او را مي. دھد است، مورد حملھ قرار مي

در این سرزمین طال چندان فراوان است كھ كسي براي آن . رسد ھاي دوردست پرو، بھ الدورادو مي دره
جا سرزمیني است بدون پول، زندان، وكیل دعاوي، و كشمكشھاي مالي؛ ساكنان این. ارزشي قایل نیست

كاندید چند قطعھ طال . كنند؛ و جز پرستش سادة یك خدا، دیني ندارند نیكبخت آن تا دویست سال زندگي مي
و، ھمچنانكھ دلش ھنوز در گرو عشق كونگوند است، با كشتي بھ اروپا . رود دارد و بھ راه خود مي برمي
رسد كھ در یاساالر بینگ را بھ گناه شكست در جنگ تیرباران  ھنگامي بھ بندر پورتسمث مي. گردد بازمي
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تشویق «گوید كھ، بھ عقیدة مردم، كشتن دریاساالران گاھي براي  مارتین، دوست تازة كاندید، مي. اند كرده
  .سودمند است» دیگران

بیند  در ونیز، از اینكھ مي. رود كشتي بھ ایتالیا مي شنود كھ كونگوند در ونیز است، با كاندید، چون مي
پندارد كھ  شنود و مي آوازھاي كرجیرانان را مي. شود اند، غمگین مي روسپیان مردمي بدبخت و درمانده

  :گوید اما مارتین بدو مي. سرانجام بھ مردمي نیكبخت برخورده است

گرچھ راست . اند و كرجیرانان ھمگي داراي غم و غصھ دوج. اي ھایشان در خانھ ندیده آنان را با زن و بچھ
است كھ بخت كرجیرانان بلندتر از بخت دوج است، اما تفاوت آن چندان ناچیز است كھ بھ زحمت امتحان 

  .ارزد نمي

شتابد و كونگوند را، كھ  كاندید از آنجا بھ قسطنطنیھ مي. سطنطنیھ استاما كونگوند در ونیز نیست؛ در ق
كند و ھمسر خود  با اینھمھ، او را آزاد مي. یابد اي است، در این شھر مي اكنون كنیز زشت سالخورده

پیوندد و  پانگلوس نیز، كھ از چوبة دار زنده پایین جستھ است، در قسطنطنیھ بھ شاگرد خود مي. سازد مي
ھا و گردوھایي  خورند كھ، با میوه اینان بھ مرد تقریبًا نیكبختي برمي. گیرد ع از خوشبیني را از سر ميدفا

ملك شما باید بسیار «: گوید كاندید بدو مي. كند كھ در باغ خود بھ عمل آورده است، از آنان پذیرایي مي
كارم، و  ا بھ یاري فرزندانم ميآن ر. ایكر بیشتر نیست ٢٠ملك من «: دھد ترك پاسخ مي» .پھناور باشد

كاندید تصمیم » .دارند تالشھایمان مارا از بدیھاي بزرگي چون مالل، رذیلت، و نیازمندي مصون مي
زن . كارد زند و مي بھ یاري كونگوند و دوستانش، قطعھ زمیني را شخم مي. گیرد كھ مانند او زندگي كند مي

برند،  گیرند؛ رنج مي ار روسپي ھریك كاري بھ دست ميیك سریني، یك روسپي توبھ كار، و دوست فرای
شوند، اما رویھمرفتھ از  آسایند؛ گرچھ اندكي از زندگي خستھ مي خورند، و مي شوند، خوراك مي خستھ مي

كند كھ این بھترین جھان ممكن است، زیرا كھ آنان، پس از  پانگلوس استدالل مي. وضع خویش راضیند
كند و  كاندید سخن او را تصدیق مي. اند آسایش و نیكبختي برخوردار شدهرنجھا و مشقات گذشتھ، از 

  .رسد رمان كوتاه در اینجا بھ پایان مي» .باید باغ خودمان را بكاریم« :گوید مي

ولتر، در چارچوب این داستان پرماجراي عشقي، بیھودگي و بیپایگي معتقدات الیبنیتز دربارة دادگري 
ھاي طبقاتي، مفاسد سیاسي،  عدیات دیني، بي بندوباري جنسي راھبان، كینھآفریدگار، خوشبیني پوپ، ت

داري، و ویرانگري جنگ  نیرنگھاي قانوني، سودجوییھاي قضایي، وحشیگریھاي قانون كیفري، مظالم برده
ھنگام نوشتن كاندید، ویراني و كشتار جنگ ھفتسالھ بھ اوج . را برمال ساختھ، و بھ باد ھجو گرفتھ است

كاندید، نظیر ھمة . خوانده است» چكیدة آثار وي«فلوبر این شاھكار ولتر را . خود رسیده بودشدت 
دانست كھ كمتر مردمي بھ  اما نویسندة آن مي. گوییھاي زاید و بیھوده است ھاي دیگر، داراي گزافھ ھجونامھ

كھ گرچھ خوب است انسان گمان دریافتھ بود  این را نیز ولتر بي. اند سرگذشت دردناك كاندید گرفتار شده
. باغ خود را بكارد و بھ وظایف فردي و خصوصي خویش بپردازد، اما عالیق او باید از باغش فراتر روند

كاشت، با فریاد خویش علیھ اعدام كاالس، اروپا را بھ لرزه  خود وي، ھنگامي كھ در فرنھ باغش را مي
  .درآورد

V -وجدان اروپا  

  بود، و از معدود ھوگنوھایي بود كھ، پس از یك قرن ) پروتستان پیرو كالون(ژان كاالس یك ھوگنو 

قانون فرانسھ، گذشتھ از تحریم كارھاي دولتي براي پروتستانھا، دست پروتستانھاي این كشور . مانده بودند
ربارفروشي كوتاه ھاي وكالت، پزشكي، داروسازي، مامایي، كتابفروشي، زرگري، و خوا را از حرفھ
زناشویي آنان، ھرگاه . شدند یافتند، از ھمة حقوق مدني محروم مي پروتستانھا، ھرگاه تعمید نمي. ساختھ بود

گرفت، ارزش قانوني نداشت و فرزندان آنان زنازاده بھ شمار  بھ دست یك كشیش كاتولیك صورت نمي
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مرداني را كھ در چنین مجامعي شركت . ودقانون، مجامع دیني پروتستانھا را تحریم كرده ب. رفتند مي
داشتند؛ و زناني را كھ در این مجامع حضور  كردند، تا پایان عمر، بھ كار اجباري در كشتیھا وا مي مي
قانون براي روحانیاني كھ مجامع دیني پروتستانھا را برپا . ساختند یافتند بھ زندان ابد محكوم مي مي
بستند، اما  این قوانین را در پاریس و پیرامون آن كمتر بھ كار مي. بودكردند كیفر مرگ پیشبیني كرده  مي

  .شدند در شھرھاي دوردست، و بویژه در جنوب فرانسھ، با شدت اجرا مي

در این نواحي، مبارزة میان كاتولیكھا و . دارتر از جاھاي دیگر بودند ھاي دیني در جنوب فرانسھ ریشھ كینھ
ھریك از دو طرف شرارتھایي مرتكب شده بودند كھ یاد آن ھنوز در  ھوگنوھا بسیار بیرحمانھ بود؛

پروتستان را در تولوز از پاي درآوردند، و  ٣٠٠٠، كاتولیكھاي فاتح ١۵۶٢در . ھا مانده بود خاطره
كاتولیكھاي تولوز، بھ یاد این . پروتستان دیگر را بھ شكنجھ و مرگ محكوم كرد ٢٠٠پارلمان تولوز 

. زدند  داشتند و در خیابانھاي شھر دست بھ تظاھرات دیني مي آیینھاي باشكوھي برپا ميواقعھ، ھمھ سالھ 
، در »كاران خاكستري توبھ«، و »كاران سیاه توبھ«، »كاران سفید توبھ«وران، اشراف، روحانیان،  پیشھ

تول در اي از پوشاك مریم عذرا، و استخوانھاي كودكان مق حالي كھ جمجمة نخستین اسقف تولوز، قطعھ
اي ھرودس را ھمراه داشتند، باوقار و بآرامي در خیابانھاي شھر راھپیمایي  افسانھ» كشتار بیگناھان«

  .١۵۶٢از بخت بدكاالس، آن سال مصادف بود با دویستمین سالگرد كشتار . كردند مي

كرد،  ميپارلمان تولوز، كھ قدرت آن در النگدوك با قدرت پارلمان پاریس در فرانسة مركزي برابري 
. اینان كاتولیكھایي با سرسختي و یكدندگي پیروان كالون بودند. اكنون بھ دست ژانسنیستھا افتاده بود

پارلمان تولوز، براي اینكھ ثابت كند در سرسختي كمتر از یسوعیان نیست، پروتستانھا را بسختي كیفر 
ناه رھبري مجامع دیني براي ، ھمین پارلمان روشت، كشیش ھوگنو، را بھ گ١٧۶١مارس  ٢در . داد مي

، كھ كوشیده بودند كشیش »افراد محترم كنت دوفوا«پروتستانھا، بھ مرگ محكوم ساخت؛ و براي سھ تن از 
مارس ھمان سال نیز، پارلمان تولوز  ٢٢در . را از دست ژاندارمھا رھا كنند، نیز كیفر مرگ تعیین كرد

اطر بازداشتن او از گرایش بھ آیین كاتولیك، بھ شكنجھ و یك دكاندار ھوگنو را، بھ اتھام كشتن فرزندش بخ
  .مرگ محكوم ساخت

  خود، دست پدران مسیحي را در كشتن فرزندان درمبادي دین مسیحي ناگفتھ نماند كھ كالون، 

رفت، اختیار مرگ و زندگي فرزند در بسیاري از  بود و خانواده تقریبًا یگانھ ضامن انضباط بھ شمار مي
خداوند گفتھ است «پیداست كھ كالون، ھنگامي كھ عبارت . بھ دست پدر سپرده شده بودجوامع بشري 

نوشت، این قانون جوامع پدرساالري را بھ  را مي» برند كشتھ شوند فرزنداني كھ از پدر و مادر فرمان نمي
. استناد جستھ بود متيانجیل  ١۵باب  ۶تا  ۴و آیة  سفرتثنیھ ٢١باب  ٢١تا  ١٨ھاي  كالون بھ آیھ. یاد داشت

ز دست فرزند ھا بھ والدین تنھا اجازه داده بودند كھ ا اما فراموش نباید كرد كھ نویسندگان این آیھ
شكایت برند، و مشایخ شھر بودند كھ حق داشتند فرزند » مشایخ شھر«نافرمانبردار خویش بھ نزد 

گمان، كالون نیز منظوري جز این نداشت؛ اما كاتولیكھاي تھییج  بي. نافرمانبردار را بھ مرگ محكوم كنند
متوسل ] مقامات دولتي[» خ شھرمشای«توانند بھ  پنداشتند كھ ھوگنوھا چون نمي شدة جنوب فرانسھ مي

  .كنند شوند، این قانون دیرینھ را بھ دست خود اجرا مي

  .سرنوشت دردناك ژان كاالس را باید، با توجھ بھ این سابقة تاریك، بھ یاد آورد

اش در  ژان پارچھ فروشي بود كھ در خیابان اصلي تولوز دكاني داشت و از چھل سال قبل با خانواده
او و ھمسرش چھار پسر و دو دختر داشتند؛ تربیت فرزندانشان را از سي . كرد زندگي ميباالخانة دكان 

سال قبل بھ دست زن كاتولیكي، بھ نام ژان وینییر، سپرده بودند؛ و او را، با آنكھ پسرشان لویي را بھ آیین 
اي  دیگري، در مغازه لویي اكنون، در خیابان. كاتولیك كشانده بود، ھمچنان در خانة خود نگاه داشتھ بودند

دونا، كوچكترین پسر خانواده، نیز در نیم شاگردي . گرفت كرد و ھزینة زندگي را از پدر مي شاگردي مي
مارك آنتوان، بزرگترین پسر . زیستند دوپسر دیگر، پیر و مارك آنتوان، پیش پدر و مادر خود مي. كرد مي
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تواند بھ حرفھ   دریافتھ بود كھ كسي جز كاتولیكھا نميژان، علم حقوق آموختھ بود، و، پس از پایان تحصیل، 
وكالت اشتغال ورزد، از این روي، خویشتن را كاتولیك شناسانده، و كوشیده بود پروانة كاتولیكي بگیرد؛ 

اما نیرنگ وي برمال شده بود و مارك آنتوان خویشتن را ناگزیر دیده بود كھ یا از آیین پروتستان دست 
در خالل این كشمكش فكري، . ھاي بسیاري كھ بھ تحصیل علم حقوق سپرده بود چشم پوشدكشد، و یا از سال

  .بھ قمار و میگساري پناه برد و گفتار ھملت را، دربارة خودكشي، ورد زبان خود ساخت

  گوبرالوس، . ، افراد خانوادة ژان كاالس در باالخانة دكان وي گردآمده بودند١٧۶١اكتبر  ١٣شامگاه 

مارك آنتوان، پس از صرف شام، بھ دكان رفت؛ . براي صرف شام در خانة وي مانده بود ژان كاالس،
چون بازنگشت، پیر و الوس بھ دكان رفتند و مارك آنتوان را دیدند كھ خویشتن را از چارچوب در حلق 

یرون نعش وي را پایین آوردند، پدر را از ماجرا آگاه ساختند، و براي آوردن پزشكي ب. آویز كرده است
  .شتافتند، كوشیدند مارك آنتوان را زنده كنند، اما پزشك گفت كھ وي مرده است

دانست، كھ بھ حكم قانون تولوز، كساني را كھ  ژان مي. در این ھنگام، اشتباه مصیبتباري از پدر سرزد
ن شد، كشند، نعش وي را، پس از آنكھ بھ دست مردم و رھگذران سنگبارا خودكشي كنند برھنھ بر زمین مي

اش درخواست كرد  از این روي، از افراد خانواده. دھند كشند، و ھمة دارایي وي را بھ دولت مي بھ دار مي
در این ھنگام، نالھ و فغان پیر و حضور پزشك . تا بگویند كھ مارك آنتوان بھ مرگ طبیعي درگذشتھ است

حضور یافت، از ماجرا آگاه شد،  افسري در دكان. ھمسایگان و رھگذران را بر در دكان گرد آورده بود
طناب و اثر آن را بر گردن مارك آنتوان دید، و افراد خانوادة ژان، الوس، و ژان وینییر را بھ ھتل دو ویل 

فرداي آن روز، از ھریك جداگانھ . اي زنداني كردند در آنجا، ھریك از اینان را در اطاق جداگانھ. فرستاد
. بیعي مارك آنتوان را انكار كردند و گفتند كھ او خودكشي كرده استھمگي مرگ ط. بازپرسي بھ عمل آمد

فرمانده پلیس سخنان بازداشت شدگان را باور نكرد و آنان را متھم ساخت كھ، براي بازداشتن مارك آنتوان 
باور  مردم، و بسیاري از نمایندگان پارلمان تولوز، این اتھام را. اند از گرایش بھ آیین كاتولیك، وي را كشتھ

  .كینھ و دشمني مردم را نابینا ساختھ بود. كردند

براي ما دشوار است كھ باور كنیم مردمي این را، كھ پدري براي جلوگیري از گرایش فرزندش بھ آییني 
اندیشیم و عنان اندیشھ و  دلیلش این است كھ ما با استقالل مي. دیگر او را كشتھ است، باور كرده باشند

از این گذشتھ، ما، چون دویست سال قبل، اسیر احساسات و . سپاریم دست جمعیت نميداوري خویش را بھ 
مردم تولوز اندیشھ و شعور خود را بھ دست جمعیت سپرده بودند، و جمعیت، بھ . تعصبات دیني نیستیم

 نیز، با مراسمي كھ در نمازخانة» توبھ كاران سفید«. جاي آنكھ از خرد پیروي كند، تابع احساسات است
اي را در تابوتي خالي نھادند و بھ  اینان استخوانھاي مرده. خویش برپا داشتند، ھیجان مردم را دامن زدند

اي نخل سپردند  ؛ و بھ دست دیگرش، شاخھ»ترك بدعتگذاري«: اي بھ این مضمون دادند یك دست او نوشتھ
مان آنكھ وي را براي عقیدة سپس، بھ گ» مارك آنتوان كاالس«: بر تابوت نوشتند. كھ عالمت شھادت بود

گروھي از . اتین تولوز بھ خاك سپردند –اند، استخوانھا را با احترام بسیار در كلیساي سنت  دیني كشتھ
  .اي نگرفتند روحانیان بھ این داوري عجوالنھ اعتراض كردند، اما از اعتراض خویش نتیجھ

  ن تولوز، مورد دادرسيافراد خانوادة كاالس، در حضور دوازده داور دادگاه شھرستا

سھ یكشنبة متوالي آگھیي در تمام كلیساھاي تولوز خوانده شد كھ در آن از مسیحیان آگاه از . قرار گرفتند
چند نفر در دادگاه . ماجراي مرگ آنتوان درخواست شده بود تا براي اداي شھادت در دادگاه حضور یابند

خداي من، مرا «: فریادي از خانة كاالس شنیده است آرایشگري گفت كھ در شب واقعھ چنین. حضور یافتند
ژان كاالس، ھمسر وي، و  ١٧۶١نوامبر  ١٠دادگاه در . دیگران ھم گفتة او را تأیید كردند» .كنند خفھ مي

الوس بھ كار اجباري، و ژان وینییر نیز بھ پنج سال زندان . پیر را بھ مرگ بر چوبة دار محكوم كرد
  .كاتولیك سوگند خورده بود كھ كارفرماي پروتستان او بیگناه استژان وینییر . محكوم شدند
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محكومان بھ پارلمان تولوز استیناف دادند، و پارلمان نیز ھیئتي، مركب از سیزده داور، را مأمور رسیدگي 
دادرسي مجدد سھ ماه بھ . این بار، شصت و سھ شاھد دیگر در دادگاه حضور یافتند. بھ دادخواست كرد

بار، دادگاه  این. ید و در طول آن افراد خانوادة كاالس و الوس را جداگانھ در زندان نگاه داشتندطول انجام
كسي نپرسید كھ چگونھ پیرمردي شصت و چھارسالھ . تنھا پدر را گناھكار شناخت و بھ مرگ محكوم كرد

ن كاالس را با شكنجھ دادگاه امیدوار بود كھ ژا. كمك دیگران، خفھ كند توانستھ است فرزند بالغش را، بي
بارھا، در طول . پاھا و بازوان وي را چندان كشیدند كھ ھمگي از بند جدا شدند. وادار بھ اعتراف كند

شكنجھ، از او خواستند كھ بھ گناه خویش اعتراف كند؛ اما او ھربار پاسخ داد كھ فرزندش خودكشي كرده 
دادند؛ این بار ھفت لیتر آب بھ گلوي وي فرو پس از نیم ساعت استراحت، بار دیگر وي را شكنجھ . است

ریختند؛ با اینھمھ ژان گفت كھ بیگناه است؛ ھفت لیتر دیگر آب بدو خورانیدند تا حجم وي دوبرابر شد؛ 
بازگفت كھ بیگناه است؛ آنگاه، بدو اجازه دادند كھ آب را از شكم خود خارج كند؛ پس از آن، ژان را بھ 

امع شھر بردند، بر صلیبي نھادند، و جالدي با یازده ضربة میلھ آھني، پاھا و میدان بزرگ مقابل كلیساي ج
كرد، تا آخرین لحظھ خویشتن  بازوان وي را درھم شكست؛ پیرمرد، ھمچنانكھ از عیسي مسیح استمداد مي

نعش وي را بر دیركي بستند و آتش . پس از دوساعت عذاب، ژان كاالس را خفھ كردند. را بیگناه خواند
  ).١٧۶٢مارس  ١٠(ند زد

بیوة كاالس و فرزندش، . اما دارایي خانوادة كاالس را دولت مصادره كرد. دیگر زندانیان را آزاد ساختند
دونا، كھ زندگي را در . دو دختر وي را بھ دو صومعة جداگانھ فرستادند. پیر، در مونتوبان متواري شدند

انگیز ژان كاالس در  ، پس از آگاھي از ماجراي غمولتر. دید، بھ ژنو گریخت نیم براي خود خطرناك مي
اي بھ دامیالویل، دربارة گفتگوي خود با دونا  ولتر، در نامھ. مارس، دونا را بھ لھ دلیس دعوت كرد ٢٢

پاسخ داد كھ آنان تا كنون ھیچ یك . از او پرسیدم كھ آیا پدر و مادرش قھار و تندخو بودند«: نویسد چنین مي
» .شناسد تر از پدر و مادر خود نمي اند، و او پدر و مادري مھربانتر و باگذشت ا كتك نزدهاز فرزندانشان ر

  شناختند و با او در تولوز زندگي كرده بودند، ولتر با دوتن از بازرگانان ژنو نیز، كھ ژان كاالس را مي

گدوك نیز مكاتبھ كرد؛ ولتر با دوستانش در الن. ھر دو نفر آنان سخنان دونا را تأیید كردند: گفتگو كرد
ولتر سپس با بیوة » .كاتولیكھا و پروتستانھا ھردو بھ من نوشتند كھ اتھام خانوادة كاالس باورنكردني است«

سخنان صادقانة او ولتر را تكان دادند و بھ اقدام واداشتند، ولتر بھ كاردینال دوبرني، . كاالس تماس گرفت
نیكوالیي، دوك دو ویالر، و دوك دو ریشلیو نامھ نوشت و از آنان آنویل، ماركیز دو / آرژانتال، دوشس د/د

فلورانتن، درخواست كنند كھ بھ دادرسي ژان كاالس رسیدگي - خواست تا از وزیران شاه، شوازول و سن
ولتر دونا را عضو خانوادة خود ساخت، پیر كاالس را بھ ژنو آورد، و بیوة كاالس را بر آن داشت كھ . شود

از این . دانست دگي كند؛ زیرا حضور وي را در این شھر براي دادرسي مجدد ضروري ميدر پاریس زن
اي، بھ نام اسناد واقعي دربارة مرگ  گذشتھ، ولتر براي رسیدگي بھ دادرسي كاالس وكالیي برگزید و جزوه

 از پي آن، مطالب دیگري نوشت و از نویسندگان دیگر نیز خواست كھ با. آقاي كاالس، منتشر كرد
فریاد خود را بلند كن و بگذار «: بھ دامیالویل، چنین نوشت. ھاي خویش وجدان اروپا را بیدار سازند نوشتھ

آالمبر / بھ د» .فریاد خود را براي خانوادة كاالس، و علیھ تعصب، بلند كن. دیگران نیز فریاد برآورند
ھ تعصب، بلند كنید، زیرا كنم كھ فریاد خویش را براي خانوادة كاالس، و علی خواھش مي«: نوشت

اي كھ  ولتر، براي تأمین ھزینة مبارزه» .است كھ این بدبختي را براي آنان فراھم آورده است» رسوایي«
مردم بسیاري، و در آن میان ملكة انگلستان، امپراطریس روسیھ، و . آغاز كرده بود، از مردم كمك خواست

شوراي «ناس پاریس حاضر شد برایگان دادخواستي بھ یكي از وكالي سرش. شاه لھستان بھ او كمك كردند
یكي از آنان دادخواستي از یك راھبة . دختران كاالس نیز در پاریس بھ نزد مادرشان رفتند. بنویسد» دولتي

، وزیران شاه سخنان بیوة كاالس و ١٧۶٣مارس  ٧در . كاتولیك براي خانوادة كاالس، ھمراه داشت
اسناد دادرسي را . بھ این نتیجھ رسیدند كھ دادرسي كاالس باید تجدید شوددختران وي را شنیدند و ھمگي 

  .از تولوز خواستند

در تابستان ھمان . اما سران تولوز، با دھھا حیلھ و بھانھ، گردآوري و تسلیم اسناد را بھ تعویق انداختند
براي آنكھ مردم . تسال، ولتر اثر تاریخي خود را، بھ نام رسالھ دربارة رواداري دیني، منتشر ساخ
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رسالھ را بدون امضا . بیشتري این رسالھ را بخوانند، آن را با لحني نسبتًا مالیم، كھ از او بعید بود، نوشت
اسقفان فرانسھ را، بھ نام . بھ چاپ رساند و نویسندة آن را دینداري معتقد بھ بقا و خلود انسان شناساند

، ستود؛ و بھ قبول این اصل، كھ »اصل و نسب آنان ھستند مردان شریفي كھ كردار و گفتارشان برازندة«
ولتر در این رسالھ، بھ جاي فیلسوفان، روحانیان . ، تظاھركرد» در خارج از كلیسا رستگاري نیست«

برد و با بیپروایي سخن  با اینھمھ، گاھي مخاطبین خود را از یاد مي. كاتولیك را مخاطب ساختھ است
  .گوید مي

  تاریخ رواداري دیني را مرور، و دربارة . كند ستان دادرسي و اعدام ژان كاالس آغاز ميرسالھ را، با دا

. كشیدند تر از درد و رنجي بوده است كھ مسیحیان از دست رومیان مي تر و بیرحمانھ دست كلیسا سخت
د كرده، بدعتگذاران را بھ جرم خدادوستي بھ دار كشیده، غرق كرده اندامھایشان را بر چرخ مجازات خر«

كند و آن را قیامي موجھ و ضروري علیھ  از جنبش اصالح دیني بھ نیكي یاد مي» .اند و یا زنده سوزانده
بندوباري جنسي پاپ آلكساندر ششم و كشتارھاي سزار  داند كھ بي فروش آمرزشنامھ توسط دستگاه پاپیي مي

- اي كوشیده است كشتار سن اثر تازهاز اینكھ نویسندة . بورژیا، پسر پاپ، آن را بھ تباھي كشیده است
تصدیق كرد كھ پروتستانھا نیز، چون كاتولیكھا،  .كند ميبارتلمي را بھ جا و موجھ بشناساند، اظھار شگفتي 
خواھد كھ  با وجود این، از مقامات فرانسھ مي .اند كردهسختگیر و متعصب بوده، و با آزادي دیني مخالفت 

  :بھ پروتستانھاي این كشور آزادي دھد، و از بازگشت ھوگنوھاي تبعید شده جلوگیري نكند

طبیعي برخوردار شوند، پیمان زناشوییشان معتبر  اینان درخواستي جز این ندارند كھ از حمایت قانون
اینان نھ . شناختھ شود، و فرزندانشان از حقوق طبیعي خویش برخوردار شوند و از پدران خود ارث برند

  .خواھند، و نھ مقامات شھري و دولتي نمازخانة ھمگاني مي

  :نویسد با وجود لحن مالیم كتاب، ولتر دربارة رواداري دیني چنین مي

آیا مقصود ما این است كھ ھر شارمندي در پیروي از خرد خود آزاد باشد و آنچھ را كھ خرد بیدار، یا 
ھرگاه ناسازگاري با … . بھ شرط آنكھ نظم جامعھ را برھم نزند. كند باور كند؛ البتھ گمراه، وي حكم مي

اند، محكوم، و عاملین تعقیب و  معتقدات دیني رایج را گناه بدانید، مسیحیان اولیھ را، كھ پدران شما بوده
دولت تنھا ھنگامي حق دارد خطاھاي مردم را كیفر دھد كھ … . كنید آزار مسیحیان نخستین را تبرئھ مي
اطالق جرم بر . اند اما، تازماني كھ این خطاھا نظم جامعھ را برھم نزده. این خطاھا بھ صورت جرم درآیند

از این روي، مردم، براي . زنند كھ ایجاد تعصب كنند ا برھم ميآنھا شایستة نیست؛ و زماني نظم جامعھ ر
  .آنكھ شایستھ رواداري دیني شوند، باید از تعصب دوري جویند

  :گوید ولتر، در پایان رسالھ، بھ خدا چنین مي

یاري نما تا یكدیگر را در . اي بھ ما دلھایي براي نفرین ورزیدن، و دستھایي براي كشتن یكدیگر نداده
ھاي  ھایي كھ تن مگذار تفاوتھاي موجود در میان جامھ! بار این زندگي گذران و دردناك یاري كنیم كشیدن

  ھاي ابراز اند، دگرگوني شیوه ناتوان ما را پوشانده

بھ عبارت كوتاه، تفاوتھاي موجود در میان -ما  اندیشھ، و تفاوتھاي موجود در میان آداب و قوانین ناقص
بگذار مردم … . مجوزي شوند براي دشمني ورزیدن و آزار رساندن بھ یكدیگر -ندذراتي كھ انسان نام دار

  !بدانند كھ برادرند

، چھ اثري ١٧٨٧دانستھ نیست كھ این گفتار در صدور فرمان رواداري دیني، بھ دست لویي شانزدھم در 
ان اثر كرده باشد، آگاه از این نیز، كھ این گفتار بھ دست وزیران لویي پانزدھم رسیده و در آن. داشتھ است

، پس از درنگ بسیار، كھ افراد خانوادة كاالس و مدافعان آنان را »شوراي شاھي«دانیم كھ  نیستیم؛ اما مي
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محكومیت ژان كاالس را باطل كرد و او را بیگناه  ١٧۶۵مارس  ٩بھ ستوه آورده بود، سرانجام در 
چون ولتر . لیور بھ بازماندگان او بخشید ٠٠٠،٣٠شناخت؛ و شاه، در ازاي دارایي مصادره شدة كاالس، 
  .در فرنھ از این واقعھ آگاه گشت، از شادي اشك ریخت

، دادگاه شھرستان مازامھ، در جنوب فرانسھ، پیرپول سیروان و ھمسر )١٧۶۴مارس  ١٩(در ھمان ھنگام 
ولیك، بھ مرگ بر چوبة وي را بھ اتھام كشتن دخترشان، الیزابت، براي جلوگیري از گرایش وي بھ آیین كات

دادگاه، ھمچنین، رأي داد كھ باید دو دختر دیگر آنان نیز صحنة اعدام پدر و مادر خود . دار محكوم ساخت
آوریل (اش بھ ژنو گریختھ  قرار بود پیكرة آنان را بھ دار كشند، زیرا سیروان و خانواده. را تماشا كنند

  .بودند، و داستان خود را براي ولتر شرح داده )١٨۶٢

، ١٧۶٠مارس  ۶در . زیست سیروان پروتستاني بود كھ در كاستر، شصت كیلومتري شرق تولوز، مي
پدر و مادر بھ جستجوي دختر پرداختند، اما اثري از وي بھ دست . جوانترین دختر وي، الیزابت، ناپدید شد

ابراز عالقھ بھ آیین كاتولیك، اسقف كاستر آنان را بھ نزد خود خواند و گفت كھ دخترشان را، پس از . نیامد
قانوني كھ در زمان لویي چھاردھم بھ تصویب رسیده بود بھ مقامات كاتولیك . اي فرستاده است بھ صومعھ
دادند، در صورت لزوم، با  اي بھ آیین كاتولیك نشان مي داد كودكاني را كھ پس از ھفتسالگي عالقھ اجازه مي

زد، با فرشتگان سخن  انگیز دست مي  صومعھ بھ كارھاي شگفت الیزابت در. زور از والدینشان بگیرند
. خواست كھ وي را با تازیانھ مضروب كنند درید، و از سرپرستانش مي ھایش را مي گفت، جامھ مي

ھا، كھ از دست وي بھ تنگ آمده بودند، اسقف را از كارھایش باخبر ساختند و اسقف نیز دستور داد  راھبھ
  .مادرش بازگردانندتا دختر را بھ پدر و 

در اینجا، در یكي . آبي، در ھفتادوپنج كیلومتري كاستر، رفت-، خانوادة سیروان بھ سنت١٧۶١در ژوئیة 
ژانویھ، پیكر وي را در چاھي  ٣در . از شبھاي دسامبر، الیزابت از خانھ بیرون رفت و دیگر بازنگشت

چھل و پنج . ادر الیزابت وي را كشتھ باشندكرد كھ پدر یا م آبي، یك نفر ھم گمان نمي-در سنت. یافتند
  شاھدي كھ بھ دادگاه محلي احضار شدند ھمگي گفتند 

ترنكیھ، دادستان محل، از دادستان كل تولوز كسب . خودكشي كرده، و یا برحسب تصادف بھ چاه افتاد است
ل وي، مورد تعقیب قرار تكلیف كرد؛ دادستان كل بھ ترنكیھ دستور داد كھ پدر و مادر دختر را، بھ اتھام قت

نمود، زیرا پدر در شبي كھ دختر از خانھ گریخت در شھر نبود؛ ھمسر او نیز  این امر نامحتمل مي. دھد
بسیار بعید بود كھ این دو زن توانستھ باشند دختر را، . پیر و ناتوان بود؛ و یكي از دخترھا نیز آبستن بود

ژانویھ حكم بازداشت سیروان را ٢٠با اینھمھ ترنكیھ در . ندازندآنكھ فریادي از وي شنیده شود، بھ چاه بی بي
  .صادر كرد

دانست كھ نزدیك بھ دوماه قبل دادگاه شھرستان تولوز ژان كاالس را بھ ھمین اتھام، و بدون در  سیروان مي
ھ دست داشتن دلیل قانع كننده، بھ مرگ محكوم كرده است؛ و ھرگاه بازداشت و محاكمھ شود، دعواي او ب

سیروان، كھ . پارلمان تولوز ارجاع خواھد شد و وي را نیز بھ ھمان سرنوشت گرفتار خواھند ساخت
ھاي زمستان، ھمراه ھمسر و دخترانش، از راه كوھھاي سون بھ  اعتمادي بھ این دادگاه نداشت، در نیمھ

  .وي امیدوار بود كھ مدافع ژان كاالس از او نیز حمایت كند. ژنو گریخت

براي اثبات بیگناھي كاالس سرگرم پیكار بود، دریافت كھ آشفتن ذھن فرانسویان، با دو قضیة ولتر، كھ 
از این روي، بھ خانوادة سیروان، كھ داراییش مصادره شده بود، . مشابھ در یك زمان، از عقل بھ دور است

تر با دفاع از اما چون مقامات تولوز از تسلیم اسناد دادرسي كاالس سرباز زدند، ول. كمك مالي كرد
. وي بار دیگر از مردم و فرمانروایان اروپا كمك خواست. مظلومیت سیروان با آنان بھ مبارزه برخاست

این بار، گذشتھ از كاترین دوم، امپراتریس روسیھ، و ستانیسالس پونیاتوفسكي، شاه لھستان، فردریك دوم، 
دادگاه مازامھ حاضر نشد رونوشت اسناد . دندشاه پروس، و كریستیان ھفتم، شاه دانمارك، نیز بدو كمك كر

دادرسي سیروان را بھ ولتر تسلیم كند مجال آن نیست كشمكش ولتر را با این دادگاه بھ تفصیل شرح دھیم؛ 
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حكم دادگاه بدوي را لغو كرد،  ١٧٧١مبارزة ولتر با دادگاه ادامھ یافت، تا سرانجام پارلمان تولوز در 
این مرد را در عرض دو «: ولتر نوشت. اش پس داد دارایي او را بھ خانواده سیروان را بیگناه شناخت، و

  ».ساعت بھ مرگ محكوم كردند، اما نھ سال طول كشید تا بھ بیگناھي وي اذعان كنند

ھنگامي كھ ولتر با دستگاه دادگستري فرانسھ سرگرم پیكار بود، خشم و ھیجان مردم آبویل، در كنار دریاي 
، اندامھاي پیكرة چوبي مسیح ١٧۶۵اوت  ٨در شب . نیز در مظان اتھام قرار دادمانش، خود وي را 

كاترین پیكرة -قرار داشت، بریدند؛ و گورستان سنت) پل رود سوم(نوف -مصلوب را كھ، بر روي پون
این بیحرمتي روحانیان و مردم شھر را . چوبي دیگري از مسیح مصلوب را با فضوالت انسان آلوده كردند

  اسقف آمین بھ آبویل آمد و با پاھاي برھنھ پیشاپیش مردم . س افكندبھ ھرا

بھ مردم اخطار شده بود كھ، ھرگاه مسببان این بیحرمتي را بشناسند و بھ مقامات شھر معرفي نكنند، 
. ھفتادو ھفت تن از ساكنان شھر براي اداي شھادت نزد دادرس دووال رفتند. بسختي كیفر خواھند دید

آنكھ كاله از   اند كھ بدون تعظیم، و بي ان گفتند كھ سھ جوان را در عید كورپوس كریستي دیدهبرخي از شاھد
برخي دیگر ادعا كردند كھ گروھي از جوانان آبویل، از جملھ . اند سر بردارند، از كنار راھپیمایان گذشتھ

دادرس، در . اند خوانده جن ميكرده، و آوازھاي مستھ اند كھ مراسم دیني را استھزا مي فرزند دووال، را دیده
اي، كھ تاریخ  اتالوند، شوالیھ ژان فرانسوا لوفبر دو ال بار، و جوان ھفدھسالھ/ ماه اوت، براي گایار د ٢۶

اتالوند بھ پروس گریخت، و موانل و البار / د. شناسد حكم بازداشت صادر كرد وي را تنھا بھ نام موانل مي
وي البار را . ن بھ گناه خود و دیگر متھمان اعتراف كرد، كاھش دادندكیفر موانل را، چو. بازداشت شدند

متھم ساخت كھ بر تمثالھاي قدیسان آب دھان انداختھ، نمازھاي كلیسا را مسخره كرده، سرود مستھجن 
گرفتند، خوانده، و فرھنگ فلسفي و رسالھ بھ اورانیاي  را، در حالي كھ دیگران با وي دم مي» المادلن«

اتالوند را ھنگام شكستن پیكرة مسیح مصلوب / وي ھمچنین ادعا كرد كھ د. بھ او امانت داده استولتر را 
  .بر روي پل، و آلودن صلیب گورستان، دیده است

یكي از شاھدان گفت كھ چون در . البار، كھ نوادة سرداري بینوا بود، بھ بدعتگذاري خویش اعتراف كرد
نان مقدس «دارد، او پاسخ داده است كھ  است چرا كاله از سر برنميعید كورپوس كریستي از البار پرسیده 

ال بار اعتراف كرد . پرستند درشگفت است ؛ و از اینكھ مردم خداي خمیر را مي»داند اي موم مي را قطعھ
شنیده است كھ جوانان دیگري نیز این عقاید را بر زبان ) گفت(كھ ممكن است چنین سخني گفتھ باشد؛ و 

چون . آنكھ آزاري بیند، عقایدي از این گونھ داشتھ باشد تواند بي كرده است كھ مي و او تصور مي آورند، مي
كتابخانة وي را بازرسي كردند، فرھنگ فلسفي ولتر، دربارة ذھن الوسیوس، و چند ھجونامھ و كتاب ضد 

كرد،  اطالعي مي ھار بياتالوند بھ مقدسات دیني اظ/ ال بار نخست از بیحرمتي د. دیني دیگر در آن یافتند
دادرس، در درخواست . اما چون دریافت كھ موانل بدان اعتراف كرده است، گفتة وي را تصدیق كرد

بھ خداوند، آیین قرباني مقدس، مریم عذراي مقدس، دین، و فرمانھاي «نھایي، ال بار را متھم نمود كھ 
كتابھاي بدنامي را ستوده، و بھ … نگیز خوانده ا خداوند و كلیسا كفر گفتھ، دو آواز آكنده از كفرھاي نفرت

شود بیحرمتي كرده  صلیب، آیین تقدس شراب، و دعاي بركتي كھ در كلیساھا و درمیان مسیحیان خوانده مي
  ».است

، با شكنجھ، بھ )ھرگاه دستگیر شود(اتالوند را / ، دادگاه آبویل رأي داد كھ ال بار و د١٧۶۶فوریة  ٢٨در 
وادارند؛ محكومان در كلیساي اصلي شھر بھ گناه خویش اعتراف كنند، زبانھایشان  معرفي شركاي جرم

حكم . بریده شوند، سرھایشان از تن جدا گردند، و اجسادشان، ھمراه فرھنگ فلسفي ولتر، آتش زده شوند
  محكومیت براي تأیید بھ پارلمان پاریس ارسال 

اخالقي و اجتماعي را متزلزل ساختھ است،  استدالل كرد كھ براي مھاركردن موج الحاد، كھ ثبات
وي گفت كھ جنایتكار واقعي ولتر است، اما چون . محكومان باید بھ كیفرھایي رسند كھ دیگران را متنبھ كند

در برابر دو تن از . پارلمان بھ او دسترسي ندارد، ناچار است شاگردان وي را بھ جاي او كیفر دھد
حكم . فر بودند، پانزده تن رأي دادند كھ حكم بھ ھمان صورت اجرا شودنمایندگان، كھ خواستار تخفیف كی
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ال بار، . در مورد ال بار اجرا كردند، اما زبان محكوم را نبریدند ١٧۶۶دادگاه را در روز اول ژوئیة 
جالد، در میان تحسین و ھلھلة . آنكھ نام دوستان و ھمفكران خود را افشا كند، بھ سرنوشت تن داد بي

  .ران، سر ال بار را با یك ضربھ از تن جدا ساختتماشاگ

ولتر این كیفر را ھمانند وحشیگریھاي دستگاه تفتیش افكار اسپانیا، در . شدت كیفر ال بار ولتر را برآشفت
ترین كیفرھایي كھ  اسقف آنسي از دادگاه فرانسھ درخواست كرد تا سخت. سیاھترین ادوار عمر آن، دانست

این «: آالمبر نوشت/ ولتر بھ د. پیشبیني شده است را دربارة ولتر اجرا كنند» نانتالغاي فرمان «در متن 
براي آنكھ … . خورد كھ مرا در این جھان، یا جھان آینده، خواھد سوزاند اسقف فرومایھ ھنوز سوگند مي

ضار كند، از ترس آنكھ مبادا پارلمان دیژون وي را اح» .ام سوختھ نشوم، خویشتن را در آب مقدس فروبرده
و پس از بازگشت بھ فرنھ، تالشھاي خود را براي . ھاي طبي رول، بھ سویس رفت براي استحمام در چشمھ

  .اثبات بیگناھي سیروان از سر گرفت

پیشنھاد كرد كھ فرانسة گرفتار تاریكي جھل را » فیلسوفان«آالمبر، دیدرو، و دیگر / ولتر در این زمان بھ د
از پیشنھاد او استقبال » فیلسوفان«اما نھ . حمایت فردریك كبیر، زیست كنند ترك گویند و در كلیوز، در

گفت كھ اگر بھ جاي  دانست و مي فردریك نیز كیفر ال بار را بسیار سنگین مي. كردند، و نھ فردریك
ر توماس آكویناس را تا آخ )مدخل االھیات( سوماتئولوگیكاكرد كھ  دادرسان فرانسھ بود، جوان را وادار مي

فردریك، ضمنًا ولتر را چنین . دانست بخواند؛ زیرا وي خواندن این كتاب را سرنوشتي بدتر از مرگ مي
  :اندرز داد

اما آیا كساني كھ بھ كیفر رسیدند گناھكار نبودند؛ آیا شایستھ است . آنچھ در آبویل گذشت بسیار اندوھبار بود
ایم،  است؛ و از آن روي كھ خواستار آزادي اندیشھ بھ تعصباتي بتازیم كھ روزگار در ذھن ملتھا جاي داده

جوید بندرت زجر و شكنجھ  آیا باید معتقدات رسمي مردم را تحقیر كنیم؛ آنكھ از آشوبگري دوري مي
ھرگاه مشتم پر از حقیقت بود، قبل از گشودن آن، بھ اندیشھ «بھ یاد آورید كھ فونتنل گفتھ است . بیند مي
  ».رفتم مي

در كلیوز حمایت خواھد كرد، بھ شرط » فیلسوفان«دھد كھ از ایجاد مھاجرنشین  وعده ميفردریك آنگاه 
و سپس، چنین . نظم اجتماع را بر ھم نزنند و بھ معتقدات مردم بھ دیدة احترام بنگرند» فیلسوفان«آنكھ 
  :نویسد مي

  ھرگاه فیلسوفان حكومت را بھ دست گیرند،… . عوام استحقاق روشني اندیشھ ندارند

اي توسل خواھند جست و بتھاي كوچك دیگري را  مردم، پس از صد و پنجاه سال، بھ موھومات تازه
پرستش خواھند كرد؛ آنان یا خورشید را معبود خویش خواھند نمود، یا گورھایي را كھ مردان بزرگ در 

پرستي زادة ذھن موھوم. شوند اند پرستشگاه خود خواھند ساخت، و یا مرتكب مھمالت مشابھي مي آنھا خفتھ
انسان ھمواره موھومپرست بوده است؛ و ھمیشھ نیز . ناتوان انسان است و با آن پیوندي ناگسستني دارد

  .چنین خواھد بود

اي، بھ نام داستان مرگ شوالیھ دوالبار، نوشت و بھ چاپ رساند؛  ولتر بھ پیكار خویش ادامھ داد؛ گفتار ساده
نان خواست از لویي پانزدھم بخواھند كھ براي اعادة حیثیت جوان بھ دوستان درباریش نامھ كرد و از آ

اي بھ لویي شانزدھم نوشت  اي نگرفت، شخصًا نامھ مقتول اقدام كند؛ و چون از این كوششھا نتیجھ
محكومیت ال بار را ھرگز لغو نكردند، اما . را برخود داشت» فریاد خون بیگناه«این نامھ عنوان ). ١٧۵۵(

رگو در قانون كیفریي كھ این جوان را، بھ خاطر جرایمي كھ كیفرش بمراتب كمتر ار گردن چون دید كھ تو
ولتر، تا پایان عمر، با نیرویي . زدن بود، بھ مرگ محكوم كرده است تجدیدنظر نمود، خرسندي خاطر یافت

لیسا ادامھ نمود، بھ جھاد خویش باتندرویھا و زورگوییھاي دولت و ك انگیز مي كھ در این روزگار شگفت
، كلودشومون را، كھ بھ گناه شركت در مجمع دیني پروتستانھا بھ كار اجباري در كشتي ١٧۶۴در . داد
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پس از آنكھ كنت توما دو اللي، فرمانده سپاھیان فرانسھ درھند را، كھ از . محكوم شده بود، آزاد ساخت
، ولتر بھ درخواست )١٧۶۶(ریدند انگلیسیان شكست خورده بود، بھ اتھام خیانت و بزدلي در پاریس سرب
در دفاع از اللي، كتابي در سیصد . فرزند اللي پیكار خویش را با دستگاه دادگستري فرانسھ از سرگرفت

صفحھ، بھ نام قطعات تاریخي دربارة ھند، نوشت و بھ چاپ رساند؛ و مادام دوباري را بر آن داشت كھ 
، اندكي قبل از مرگ ولتر، اللي ١٧٧٨فرانسھ، سرانجام در  دولت. لویي پانزدھم را بھ تبرئة كنت وا دارد

  .را بیگناه شناخت

. این تالشھا رزمندة ھشتادسالھ را خستھ و فرسوده كرد؛ اما وي را قھرمان آزادیخواھان فرانسھ ساخت
اي است، اما حمایت وي را از كاالس  محمد ولتر اثر برجستھ«: دیدرو در برادرزادة رامو نوشت

نماید كھ شما  چنین مي«: یكي از روحانیان پروتستان ژنو، بھ نام پوماره، بھ ولتر گفت» .دانم ر ميت برجستھ
و فردریك، پس از ھشدارھاي قبلي، » .كنید كھ برازندة مسیحیان است تازید، اما كارھایي مي بھ مسیحیت مي

است ھنگامي كھ فیلسوفي  چھ خوب«: از مردي كھ اكنون وجدان اروپا شناختھ شده بود، چنین تجلیل كرد
رساند و مردم، كھ او سخنگوي آنان است، داوران را بر آن  صداي خود را از نھانگاھش بھ گوش مردم مي

اگر ستایش دیگري از آقاي ولتر نشود، ھمین اقدام . اي تجدیدنظر كنند دارند كھ در حكم غیر عادالنھ مي
  بتنھایي كافي است 

VI -»را بكوبید» رسوایي!  

. دوام یافت) ١٧۶٩- ١٧۵٩(خالل این پیكارھا، دشمني ولتر با مسیحیت با نفرتي درآمیخت كھ ده سال در 
ھایي را كھ مایة دلخوشي انسانند بھ باد تمسخر گرفتھ، سپس بھ  ولتر در روزگار جواني معجزات و افسانھ

س نیز صریحًا اعتراف كھ توماس آكوینا –معتقداتي چون تثلیث، تجسم خدا در مسیح، و كفاره شدن مسیح 
اما پیدا شدن این . بھ دیدة شك و تردید نگریستھ بود - كرده بود كھ خرد انسان از درك آنھا ناتوان است

پس از آن، ولتر گویا مدارا پیشھ . كرد طبیعي بود حالتھا در ذھن فعالي كھ شیرة رشد و بالندگي را حس مي
ر نزد مردم گرامیند، و وجودشان براي نظم جامعھ و اخالق ساختھ، و تصمیم گرفتھ بود تا بھ معتقداتي كھ د

روحانیان فرانسھ در نیمة اول قرن ھجدھم نسبتًا رواداري . نماید، بھ دیده اغماض بنگرد بشر سودمند مي
كردند؛ و وجود سلسلھ مراتب در میان روحانیان در پیشرفت جنبش روشنگري سھیم  دیني را رعایت مي

روحانیان، با استفاده . المعارف آنان را ھراسان ساخت ماني و ستایش مردم از دایرهای اما گسترش بي. بود
در فرمانرواي كشور پدید آورده بود، دولت را بھ ) ١٧۵٧(از ھراسي كھ سوء قصد دامین بھ جان شاه 

. شناخت وا داشتند كھ ھر مخالفتي را با مسیحیت جنایتي مستوجب كیفر مرگ مي) ١٧۵٩(صدور فرماني 
صدور این فرمان را چون اعالم جنگ دانستند و تصمیم گرفتند از آن پس، تا آخرین نفس، با » فیلسوفان«

در وراي زیباییھا و لطافت شاعرانھ دین، . دانستند مبارزه كنند اي جنایتكارانھ مي فرماني كھ آن را یاوه
اي  اخالق، ستمگري وحشیانھتبلیغاتي دیدند كھ ھنر را بھ اسارت كشیده است؛ در وراي حمایت دین از 

دیدند كھ ھزاران بدعتگذار را زنده آتش زده، آلبیگاییان را در جنگھاي خانمان برانداز تار و مار ساختھ، با 
فھ در اسپانیا و پرتغال بر این دو كشور پردة جھل و - دا- اجراي فرمان دستگاه تفتیش افكار و برپایي اوتو

جا با موھومپرستي، كشیشگري و  ھاي ناسازگار از ھم پراكنده، و در ھمھ فرانسھ را با افسانھ. تاریكي كشید
از این روي، تصمیم گرفتند كھ آخرین سالھاي . تعقیب و آزار روح و اندیشة انسان را دربند كشیده است

  .عمر خویش را بھ پیكار با ارتجاع قرون وسطایي اختصاص دھند

اعدام ژان كاالس در مارس . ناپذیر ساختند اكش اجتنابرا نقطة عطفي در این كش ١٧۶٢سھ پیشامد، سال 
دادرسي، . گرداند نمود كھ فرانسھ را بھ قرون وسطي و روزگار تفتیش افكار بازمي آن سال چنین مي

ھا، و معتقدات دیني مردم  شدند، از تعصبات، كینھ كشتار، و شكنجھ، با آنكھ بھ دست مقامات دولتي اجرا مي
نویسندة . را بھ جھانیان داد» اعتراف كشیش ساووایي«ماه مھ ھمین سال، امیل روسو در . گرفتند ریشھ مي

ھاي مسیحیت، جز ایمان بھ خدا و اخالق مسیح، را  بود، تقریبًا ھمة جنبھ» فیلسوفان«این اثر، با آنكھ دشمن 
  . آتش زدندھمان ماه در ژنو  ١٩ژوئن در پاریس، و در  ١١این كتاب را در . از دین كنار نھاده بود
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در اوت آن سال، محكومیت یسوعیان در . توطئھ خود علیھ روان آدمي با آیین كالوني ھمدست شده است
نمود؛ اما این پیشامد پیروزي ژانسنیستھا، كھ پارلمانھاي  مي» فیلسوفان«پارلمان پاریس یك پیروزي براي 

در قضیة ژان كاالس و » پارلمانھا«و  .آمد كردند، نیز بھ شمار مي پاریس، تولوز، و روان را رھبري مي
در این میان، دشمني . البار نشان دادند كھ ژانسنیستھا در دشمني با آزادي اندیشھ كمتر از دیگران نیستند

ولتري در دستگاه دولت، بھ  شوازول نیمھ) ١٧٧٠-١٧۵٨(پارلمانھا و دربار، و ترقي روزافزون 
  .شتر و با بیم كمتري از سانسور و پلیس، با مسیحیت پیكار كننددادند كھ با آزادي بی مجال مي» فیلسوفان«

این شعار » !رسوایي را بكوبید«. ساخت كرد و پراكنده مي اكنون، ولتر شعار خشمگنانة خود را فریاد مي
بر زبان راند؛ و از آن پس، صدھا بار، و در چندین شكل مختلف، آن را  ١٧۵٩را وي نخستین بار در 

ولتر شصت و ھشت سالھ اكنون . برد گاھي نیز این جملھ را بھ جاي امضاي خود بھ كار مي. تكرار كرد
ھایش در برابر  كرد، كسي كھ در پایان خطابھ جواني را از سرگرفتھ بود و خود را بھ كاتو مھین مانند مي

اما چون . كشم درد مي. قولنج دارم«: ولتر نوشت» .كارتاژ باید ویران شود«: آورد سناي روم فریاد برمي
با شور وحرارت جواني، و با اعتماد بھ نفس باورنكردني، » .گوید تازم، درد مرا ترك مي مي› رسوایي‹بھ 

  .ور گشت و ھمراه چند یار دو دل و نااستوار، بھ نیرومندترین نھاد در تاریخ بشري حملھ

اندیشي، و تعقیب و  تاریكخواست تعصب، موھومپرستي،  مي  چھ بود؟ آیا وي» رسوایي«منظور ولتر از 
آزار دیني را براندازد، یا بر آن بود كھ كلیساي كاتولیك، یا ھمة اشكال مسیحیت، یا كال دین، را در ھم 

دانیم كھ او بھ قصد نابود كردن دین بھ پا نخاستھ بود، زیرا، حتي در این ھنگام و در گرماگرم  كوبد؟ مي
در . كرد ز دیانت ولتري، بھ ایمان خداپرستانة خود اعتراف ميگاه با عباراتي گرم ا پیكار خویش، و گاه

ھرآنچھ از پرستش خداوند متعال و «: ، وي دین را غیرمستقیم چنین توصیف كرده استفرھنگ فلسفي
این توصیف ھمة اشكال مسیحیت، جز » .دلسپردگي بھ فرمانھاي ابدي او بگذرد موھومپرستي است

ولتر ھمة معتقدات مشخص مسیحیت اصیل آیین را، از اعتقاد . كرد لقي مياونیتاریانیسم، را موھومپرستي ت
بھ گناھكاري ذاتي گرفتھ تا تثلیث، تجسم خدا در مسیح، كفاره شدن مسیح، و آیین قرباني مقدس، بیپایھ 

كردن خدا را براي خدا بر صلیب، یا بھ دست كشیش در آیین قرباني مقدس، در » قرباني«. دانست مي
كرد؛ آیین كالوني را مانند آیین  شتر اشكال آیین پروتستان را نیز، چون آیین كاتولیك، نفي مينتیجھ، بی

كرد  گمان مي. آشفت خواندن كالون كشیشان ژنور را برمي» مخوف«دانست و با  اندیش مي كاتولیك تاریك
: آالمبر نوشت/ بھ د. تواند بھ آسودگي زیست كند  كھ در كنار كلیسایي رسمي، چون كلیساي انگلستان، مي

اگر . باید بھ جایي سقوط كند كھ در انگلستان كرده است› رسوایي‹. را نابود كنید› رسوایي‹امیدوارم «
و » .توانیم بھ بشریت كنیم و این بزرگترین خدمتي است كھ مي. بخواھید، بھ این مقصد خواھید رسید

  سرانجام، باید بگوییم كھ منظور ولتر از 

د، بلكھ منظور دیني بود كھ براي اشاعة موھومپرستي و اساطیر، براي نظارت بر مفھوم اصلي نبو
چنین بود . آمرزش، و براي سركوبي ناسازگاران بھ وسیلة سانسور نشریات و اعمال شكنجھ پدیدآمده بود

  .دید مسیحیتي كھ ولتر در تاریخ و در فرانسھ مي

براي سركوبي «. ردانھایش را براي جنگ فراخوانداز این روي، ھمة پلھا را در پشت سر ویران كرد و گ
تاكھاي حقیقت را … . ، كھ با ھم تفاھم داشتھ باشند، مورد نیازند›فیلسوف‹ستونھاي دشمن، تنھا پنج یا شش 

  ».اند آالمبر، دیدروھا، بالینگبروكھا، و ھیومھا كاشتھ/ د

دانست كھ  ھ اینان متحد شوند و مسلم مياكنون انتظار داشت ك. اي درست اما بسیار پراكنده، و بدون نقشھ
بكوبید، و «: دھد دربارة تاكتیك جنگي، بھ آنان چنین اندرز مي. گیرد خود او فرماندھي آنان را بھ دست مي

آنكھ اژدھا  امیدوارم كھ ھرسال یكي از ما تیرھایي بھ سوي اژدھا رھا كند، بي… . دستتان را پنھان كنید
برادران بھ آكادمیھا وارد شوند، بھ مقامات اختیاردار و، در » .شوند ي رھا ميبداند این تیرھا از چھ دست

ھاي مردم را با خود ھمراه سازند؛ تنھا  آنان نیازي بدان ندارند كھ توده. صورت امكان، بھ وزارت رسند
بنگرید . دكنن ھاي مردم را رھبري مي كافي است كھ مردان مبتكر و باقدرتي را با خود ھمراه سازند كھ توده
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كوشید  از این روي، ولتر مي. كھ چگونھ پطركبیر بھ تنھایي سیرت و صورت روسیھ را دگرگون ساخت
  :كھ فردریك را در پیكار با مسیحیت با خود ھمراه سازد) ١٧۶٧ژانویة  ۵(

از  شاه خردمند و دالور با پول، سپاھیان، و قانون، و بدون یاري گرفتن. اعلیحضرتا، حق كامال با شماست
… . تواند مردم را اداره و رھبري كند دین، كھ تنھا براي فریب دادن مردم جعل شده است، مي

. اعلیحضرت، با ریشھ كن ساختن این موھومپرستي زشت و ننگین، خدمتي ابدي بھ بشریت خواھند كرد
بلكھ مردم  منظورم عوام نیستند، كھ استحقاق روشني اندیشھ ندارند و حاضرند ھر یوغي را گردن نھند،

… . با شماست كھ ذھنھاي آنان را تغذیھ كنید… . خواھند بیندیشند درست و متفكر، و مردمي ھستند كھ مي
  .توانم شما را در این كار بزرگ یاري كنم یكي از غمھاي من، ھنگام مردن، این است كھ نمي

نیز نماند؛ چنانكھ بعدًا خواھیم  فردریك بھ سادگي پیرمرد خندید؛ اما ولتر پافشاري كرد و تالش او بینتیجھ
  . دید، توانست برخي از وزیران فرانسھ، پرتغال، و اسپانیا را با خود ھمراه سازد

مانند حواریون، . ساخت تري را نیز براي پیكار با مسیحیت با خود ھمرا مي اھمیت ولتر كسان گمنامتر و كم
ر بویون، بھ اودیبھ در مارسي، بھ ریبوت در بھ بورد در لیسون، بھ سروان در گرنوبل، بھ پیر روسو د

. نوشت ھاي اندرزآمیزي مي آرژانس در شارانت، و بھ آبھ اودرا در تولوز نامھ/ مونتوبان، بھ ماركي د
داد تا مبادا بھ  فرستاد، و تكانشان مي خواند، مطالب و درخواستھایي برایشان مي مي» برادران«اینان را 

  .خواب روند

مندم ترویج ایمان و  آنچھ بیش از ھمھ بدان عالقھ. بتازید» رسوایي«ارت و كارداني بھ برادران؛ با مھ
  .راستي، پیش بردن فلسفھ، و سركوبي موھومپرستي است

  ».رسوایي را بكوبید«سركشید، و ] دیدرو[جرعة خود را بھ سالمتي من با برادر افالطون 

  »بكوبید«رسوایي را . ور استآ تندرستي من رقت. كشم ھمة برادرانم را بھ آغوش مي

، و ]كافر[لوكرتیوس، سیسرون، سقراط، ماركوس آورلیوس، یولیانوس … برادرانم را، بھ نام كنفوسیوس 
  .كشم دیگر بزرگانمان، بھ آغوش مي

  ».رسوایي را بكوبید«. دعا كنید برادران، و مراقب باشید. دعاي بركت گرم من براي ھمة برادرانم

/ آالمبر الوسیوس، د/ گذشتھ از آنكھ دیدرو، د. نگ، و ادبیات عرصة آن شده بودكتاب اكنون حربة ج
اولباك، رنال، مورلھ، و چند تن دیگر قلمھاي خویش را بھ خدمت پیكار با مسیحیت سپرده بودند، خود 

ھایي شده بود كھ بھ سوي دستگاه روحانیت  ولتر، كھ ھمواره آدمي محتضر بود، زرادخانة واقعي گلولھ
وي، در طول ده سال، نزدیك بھ سي كتابچھ و گفتار كوتاه نوشت، زیرا نوشتن كتاب بزرگ . شد رتاب ميپ

  .دانست  و پرحجم را براي منظور خود مناسب نمي

كتاب بزرگ … رسد؛  مي] بھ آنان[ارزد چھ زیاني  كراون مي ١٠٠كھ ] »المعارف  ة   دایر«[از كتابي 
اگر . سو ارزش دارد باید ترسید ٣٠از كتاب كوچكي كھ . نخواھد كردبیست جلدي ھرگز انقالبي بھ پا 

  .یافت ارزید، مسیحیت رواج نمي سسترس مي ١٢٠٠» انجیل«

ھاي  مقالھ«ھا،  ھا، داستانھا، موعظھ از این روي، او بھ نوشتن تاریخ و نمایشنامھ اكتفا نكرد و جزوه
ھا، انتقادھاي كوتاه از كتاب مقدس و تاریخ  ھا، نامھھا، دیالوگ ھاي پرسش و پاسخ، رسالھ ، كتابچھ»آموزشي

كلیسا، و گفتارھاي مختصر دیگري نوشت كھ عقیده داشت بسرعت در میان مردم پراكنده خواھند گشت و 
. خواندند ، مي»الھضم سھل«، یا »بیسكویت«ھا را  مردم این نوشتھ. را در ھم خواھند كوبید» رسوایي«

  :ن نوشتھ بودسالھا قبل، فردریك بدو چنی
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كنند و آثار خویش را  اي از نوابغ بزرگ و ھمپایھ با ھم كار مي كنم كھ در فرانسھ انجمن برگزیده گمان مي
ھرگاه این گمان درست باشد، من بھ تثلیث معتقد خواھم گشت و كوشش … . دھند بھ نام ولتر انتشار مي

  .اند، بھ حقیقت دست یابم ي نفھمیدهخواھم كرد كھ در این راز، كھ مسیحیان آن را باور كرده ول

ساخت؛ وي از بیش از صد نام مستعار گوناگون  ھاي خود را اكنون بھ نام ولتر منتشر نمي ولتر نوشتھ
» اسقف اعظم كنتربري«گاه نیز آثار ضددیني خویش را، بشوخي، بھ نام كساني چون  كرد؛ و گاه استفاده مي

براي اینكھ سگان شكاري . داد بھ، كشیش، و یا راھبي، انتشار ميو یا بھ نام آ» اسقف اعظم پاریس«و یا 
  بھشت رد او را پیدا نكنند، یكي از این آثار 

ھاي خویش را برایگان  بھ دست دامیالویل و دیگران، جزوه. كرد خویش با مسیحیت، از آنان نیز استفاده مي
فروختند و خطري را كھ  ان بھ مردم ميداد؛ و كتابفروشان نیز آنھا را بھ بھاي ارز بھ كتابفروشان مي

  .جا را گرفتھ بودند بذرھایي كھ كاشتھ بود ھمھ. گرفتند كرد در نظر مي تھدیدشان مي

، موعظة پنجاه نفر را، كھ دست كم ده سال قبل نوشتھ و در پوتسدام براي فردریك خوانده بود، ١٧۶٢در 
كتابچھ را بسادگي آغاز . اد حملھ گرفتھ استدر این كتابچھ، ولتر مسیحیت را سخت بھ ب. منتشر ساخت

  :نویسد كند و مي مي

ھر یكشنبھ در شھر تجاري پرجمیعتي بھ ] كویكرھاي لندن؛[پنجاه انسان تحصیلكرده، دیندار، و خردمند 
پس از . خوردند كرد؛ سپس، شام مي خواندند، و یكي از آنان سخنراني مي آمدند و دعا مي دور ھم گرد مي

كرد، دعا  این اجتماع را، بتناوب، یكي از آنان رھبري مي. آوردند راي نیازمندان گرد ميآن، پولي ب
  .… ھاي آنان این است یكي از دعاھا و موعظھ. كرد خواند، و موعظھ مي مي

اگر با قربانیھاي ناشایستي تو را . ما را از موھومپرستي نگاه دار… اي خداي ھمة كرات و ستارگان 
كنیم، این حكایتھا  اي بھ تو بیحرمتي مي اگر با حكایتھاي بیھوده. ین آیین ناشایست را براندازكنیم، ا تحقیر مي

خدایي كھ نھ … بگذار كھ مردم با پرستش خداي یكتا زیست كنند و بمیرند؛ . را براي ھمیشھ نابود ساز
  .میرد شود و نھ مي زاده مي

توز، سنگدل، و آدمكش است و ھیچ  ود، كینھگوید كھ خداي عھد قدیم خدایي الفزن، حس واعظ سپس مي
. گوید كھ داوود مردي فرومایھ، ھرزه، و آدمكش بود ھمچنین، مي. تواند او را بپرستد انسان خردمندي نمي

تواند این كتاب را كالم خدا بداند؟ و االھیات باور نكردني مسیحي، تبدیل روزمرة شراب  انسان چگونھ مي
آثار بیشمار قدیسان، فروش آمرزشنامھ، و دشمنیھا و خونریزیھاي جنگھاي  و نان بھ خون و گوشت مسیح،

  توانند از انجیلھا ریشھ گیرند؟ دیني چگونھ مي

برادران من، كسي . اند كھ مردم بھ آیینھاي پر رمز و راز دیني نیازمندند و آنان را فریب باید داد بھ ماگفتھ
مردم را از قلب ] مصلحان دیني[ي كند؟ آیا پدرانمان كند بھ بشریت این گونھ بیحرمت از شما جرئت مي

، فروش آمرزشنامھ، جنگیري، معجزات دروغین، و ]نزد كشیش اقرار نیوش[ماھیت، از اقرار بھ گناه 
اند كھ بدون این موھومات زیست كنند؟  اند؟ آیا مردم اكنون عادت نكرده ھاي مسخره بینیاز نساختھ مجسمھ

رود كودن نیستند، و بآساني  مردم آنچنان ھم كھ گمان مي. م و چند قدم فراتر نھیمباید بھ خویشتن جرئت دھی
خواھیم دست روحانیان را، از آنچھ  ما نمي… . پرستش خردمندانھ و سادة خداي یكتا را خواھند پذیرفت

جویند  خواھیم كھ در تعلیم راستي بھ ما تأسي سخاوت مردم بھ آنان داده است، كوتاه سازیم؛ از آنان مي
با این دگرگوني فرخنده، … . خندند ھاي خویش مي دانیم كھ بیشتر آنان در نھان بھ نادرستي گفتھ گرچھ مي

  !چندان كار نیك انجام خواھد پذیرفت كھ بھ شمار نیاید
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آسا  اي انقالب خواندن تمام این كتاب براي ما خستھ كننده است، اما نشر آن در فرانسة قرن ھجدھم واقعھ
از ھمین روي بود كھ ولتر كتاب را بھ نام المتري بھ چاپ رساند؛ و چون المتري اینك مرده بود، . بود

  .كرد خطري تھدیدش نمي

ارزشي، بھ نام سیاه و  داستان كوتاه بي. ، ولتر اندیشة خویش را بھ نمایشنامھ معطوف ساخت١٧۶٣در 
دین «، تصنیف كرد كھ متضمن فكاتشیسم مرد شریسفید، نوشت و كتابچة پرسش و پاسخي، بھ نام 

انجیل خرد، در این سال، ولتر ناشران خود را بھ چاپ . سال بااھمیتي بود ١٧۶۴اما سال . او بود» طبیعي
ترین آثار خویش، با  ، و یكي از برجستھ)متن اصالح شدة كتاب آتشین ژان میلھ، وصیت من(بررسي دین 

این چاپ فرھنگ فلسفي برخالف چاپھاي موجود امروزي . ، مشغول داشت]جیبي[ فرھنگ فلسفيعنوان 
شوند و یا پنج تا ھشت جلد از مجموعھ آثار او را بھ خود  صفحة دوستوني منتشر مي ٨٢۴كھ در 

توانست آن را نزد خود نگاه دارد، یا  دھند، در قطع كوچك منتشر شده بود و انسان بآساني مي اختصاص مي
نفر آن را در كشورھاي  ١‘٠٠٠‘٠٠٠ھا و سادگي و روشني سبك سبب شدند كھ  كوتاھي مقالھ. دپنھان كن

  .گوناگون بخوانند

خوردند، اما  شاید صدھا اشتباه در آن بھ چشم مي. نمود انگیز مي نوشتن چنین كتابي توسط یك تن شگفت
تاب را یكي از معجزات تاریخ ادبیات ھا ك ھا و تبحر نویسنده تقریبًا در ھمة زمینھ انباشتگي گستردة داده

وي » !چھ تالش پیگیري، چھ درازگوییي، و چھ لجاجتي«گفت  ولتر خود دربارة این كتاب مي. اند ساختھ
ھایي ھستند كھ  ھاي وي داراي جاذبھ ھا چیزي براي گفتن دارد و تقریبًا ھمواره گفتھ تقریبًا در ھمة زمینھ

درایي، سخنان پیش پاافتاده، و یا مطالب بیمایھ  این كتاب از ھرزه. ندكن ھنوز خواننده را بھ خود جلب مي
چنانكھ نویسنده در جایي -نماید معني مي اند كھ مضحك و بي ھایي در آن آمده گاه گفتھ خالي نیست؛ و گاه

پیشرفتي كھ اندیشة اروپاییان در صد سال گذشتھ پدید آورده است بیش از پیشرفت ھمة جھان «: نوشتھ بود
تواند،  اي نمي اما نباید فراموش كرد كھ ھیچ نویسنده» .از روزگار برھما و زردشت تا آن زمان است

كسي نتوانستھ است، در خالل  اي بنویسد؛ و ھیچ آنكھ اشتباھاتي از او سرزند، كتاب قطور ھزار صفحھ بي
كتاب، حتي از  در. این مدت طوالني، ھوش و استعداد خود را ھمچنان تازه و درخشان نگاه دارد

مند بود بداند كھ  ھا نیز سخن رفتھ است، زیرا ولتر، مانند ھر خوانندة كنجكاوي، عالقھ شناسي واژه ریشھ
بد بھ «مثال در مقالة . كنند ھا در سفرھایشان در زمانھا و مكانھاي گوناگون چھ دگرگونیھایي پیدا مي واژه

عبارات خود را «: حكم معروف ولتر آمده است ، این»معجزات«، و نیز در مقالة »ھا كاربردن واژه
  ».توضیح دھید

شناخت  اي براي پیكار با مسیحیت آن گونھ كھ ولتر آن را مي منظور اساسي این كتاب فراھم ساختن حربھ
اي اشتباھات و افتضاحات  نویسنده بار دیگر مطالب باورنكردني نھ تنھا مقالة تناقضات در ھر صفحھ. بود

  كتاب مقدس 

كلیسا اجازه داده بود چھار انجیل از پنجاه انجیلي را كھ در قرن پس از مرگ عیسي نوشتھ شدند بھ 
چھ ابلھانھ است كھ انسان عیسي را فرزند زني باكره بداند، و درھمان ھنگام . و ملھم از خدا بداند» قانوني«

یعت موسي را كنار نسبت وي را از راه یوسف بیكاره بھ داوود رذل وھرزه كشاند؟ چرا مسیحیت شر
نھاده، در صورتي كھ خود عیسي این شریعت را بارھا تأیید كرده، و درست خوانده بود؟ آیا بولس حواري، 

  ت؟ ، بر عیسي برتري داش)پوستاي  بھ خاطر قطعھ(كھ شریعت موسي را رد كرد 

بیست و پنج » شوراي كوچك«، ١٧۶٣سپتامبر  ٢۴بزرگان شھر ژنو فرھنگ فلسفي را نپسندیدند؛ در 
پارلمان پاریس نیز . ھاي موجود كتاب را آتش زنند نفري ژنو بھ مجریان این شھر دستور داد تا ھمة نسخھ

ولتر بھ ). ١٧۶۶(ر شد دیدیم كھ این كتاب در آبویل بھ چھ سرنوشتي گرفتا. دستور مشابھي داد ١٧۶۵در 
و در ھمان ھنگام، براي چاپھاي آیندة . شناسد رھبران ژنو اطمینان داد كھ نویسندگان فرھنگ فلسفي را نمي

اي فراھم ساخت؛ و براي پنج  ھاي تازه بھ چھار رسید، مقالھ ١٧۶۵كتاب، كھ تعداد آن تا پیش از پایان سال 
براي فروش . منتشر شدند، مطالب تازة دیگري نوشت ١٧٧٨چاپ دیگر آن، كھ تا پیش از مرگ وي در 
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ھاي كتاب را در  كتاب، با كتابفروشان ژنو قراردادھایي بست و با دستفروشان نیز قرار گذاشت كھ نسخھ
  .ھاي مردم نھند پشت در خانھ

، سرانجام ١٧۶۴در . ، با شور و حرارت بیشتري بھ پیكار ادامھ داد١٧۶٧تا  ١٧۶۵در فاصلة سالھاي 
سھ . انة خود، لھ دلیس، و ژنو، شھري كھ بھ خاطر كفرگوییھاي وي سخت بھ خشم آمده بود، را ترك گفتخ

بھ چاپ » رسوایي«اي علیھ  سال از ملك خویش در فرنھ خارج نشد و در این مدت تقریبًا ھرماه جزوة تازه
شامل پرسشھایي است  این جزوه. نام داشت) ١٧۶٧مارس (ھا پرسشھاي زاپاتا  یكي از این جزوه. رساند

زاپاتا بھ . پرسد از ھیئتي از عالمان االھي در دانشگاه ساالمانكا مي ١۶٢٩كھ گویا یك استاد االھیات در 
در زمان آوگوستوس قیصر، » سراسرجھان«درستي روایات عھد جدید دربارة ستارة بیت لحم، سرشماري 
ار بلند، كھ از فراز آن ھمة ممالك جھان و كشتار بیگناھان، و تجربة عیسي بھ دست شیطان بركوھي بسی

عیسي . پرسد كھ این كوه عجیب در كجا قرار داشت نگرد و مي ، بھ دیدة تردید ميبودندجالل آنھا ھویدا 
سل، سوار بر ابر، با قدرت و شكوه براي بنیانگذاري ملكوت قبل از انقضاي عمر این ن«وعده داده بود كھ، 

  پس چرا این وعده را عملي نكرده،» آمد؛خدا خواھد 

ي را از این كار آیا غلظت بیش از اندازة ابر و مھ و«و چھ چیزي وي را از این كار بازداشتھ است؟ 
آیا آنان را براي … دھند چھ باید كرد؟  كنند و شكي بھ دل راه مي با آنان كھ جرئت مي» «بازداشتھ است؟

بھتر این است كھ این پرسشھا را فراموش كنم و بھ تعلیم فضایل اخالقي «یا » تأدیب بھ دست شكنجھ سپارم
  :پردازم؟ نتیجھ

ترین زبان، تنھا دربارة خدا سخن  افت، تصمیم گرفت، بھ سادهزاپاتا، چون پاسخي براي پرسشھایش نی
راست را از ناراست، . خداي پدر انسانھا، و خداي پاداش و كیفردھنده و بخشنده، را بھ مردم شناساند. گوید

زاپاتا مردي محبوب، افتاده، . و دین را از تعصب جدا ساخت؛ و فضیلت اخالقي را تعلیم داد و عملي نمود
  .، در والیا ذولیذ، سوزانده شد١۶٣١ن بود؛ و در و مھربا

اي خود، بررسي مھم آراي لرد بالینگبروك، حمالت خود را بھ  ، در اثر صدو پنج صفحھ١٧۶٧در مھ 
وي در این كتاب استداللھاي خود را از زبان شخصیت متوفاي . مسیحیت با شدت بیشتري از سر گرفت
در ھمان سال، ولتر . ك احتماال این تكلیف شاق را پذیرفتھ بودانگلیسي بیان كرده است، اما بالینگبرو

ي ھورونھاداستان این كتاب ماجراي یكي از . داستان دلكشي در صد صفحھ، بھ نام پاكدل، منتشر ساخت
فرانسھ آورده شده، و آداب اروپاییان و االھیات مسیحي وي را سخت بافضیلت است كھ از امریكا بھ 

، فریاد ملتھا را بھ چاپ رساند و در آن از اروپاي كاتولیك درخواست كھ ١٧۶٩در . سردرگم ساختھ است
در ھمان سال، كتاب پرزحمت، اما تھییج شدة، تاریخ . سیادت پاپان را بر شاھان و دولتھاي اروپا پایان دھد

و در خالل سالھاي . ان را منتشر ساخت و پارلمان را مظھر توطئة ژانسنیستھاي مرتجع خواندپارلم
المعارف  این كتاب دایرة . المعارف را، در نھ جلد، منتشر ساخت ة   پرسشھایي دربارة دایر ١٧٧٢تا  ١٧٧٠

  .بود] جیبي[ھایي ضد كاتولیك تر از گفتارھاي فرھنگ فلسفي  كوچكي با مقالھ

اي دربارة تفسیر عھد قدیم، رسالھ بھ  اي، چون موعظھ كننده آثار خویش را معموال با عناوین گمراهولتر 
ھا، بھ  رومیان، وعظھاي عالیجناب ژاك روست، موعظة كشیش بورن، و اندرزھایي بھ پدران خانواده

د، اما كسي شناختن تحصیلكردگان فرانسھ از روي سبك این آثار نویسنده آنھا را مي. رساند چاپ مي
این بازي زیركانھ زبانزد مردم پاریس و ژنو شده بود، و . توانست ثابت كند كھ آنھا را ولتر نوشتھ است نمي

اي با چنین  در سراسر تاریخ جھان، نویسنده. آوازة آن تا لندن، آمستردام، برلین، و حتي وین رسیده بود
  ھاي وي  صدھا تن از دشمنان كوشیدند بھ نوشتھ. تدشمنان نیرومندي، با یك چنین موفقیتي، بازي نكرده اس

برد و در گرماگرم مبارزه مرگ را از یاد  و او از پیكار لذت مي» .پیكاري تمام عیار بود«پاسخ داد؛ 
  .برد مي
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ظاھرًا دستخوش نومیدي و بدبیني شده بود، اكنون  كاندیدولتر، كھ پس از زمین لرزة لیسبون و تصنیف 
را، بر كلیسایي كھ نیاز بشر آن را پاي برجا نگاه داشتھ » فلسفھ«نگریست و پیروزي  ه ميخوشبینانھ بھ آیند

اند مسیحیت را بھ وجود آورند و  سواد توانستھ گفت كھ اگر دوازده ماھیگیر بي مي. دانست بود، قطعي مي
نتوانند احكام جزمي و دستگاه تفتیش افكار آن را بھ لرزه درآورند؟ بھ » فیلسوف«چرا دوازده  دھند،رواج 

آن را نابود «و بھ آنان اطمینان داد كھ » .را بكوب› رسوایي‹شادزي و «: نوشت» برادران«یكي از 
در نھان و آشكار از  آیا شاھي، امپراطریسي، معشوقة شاھي، و كسان برجستة بسیاري» !خواھیم ساخت

كردند؟ وي با حملھ بھ پارلمان پاریس دربار را خشنود ساختھ بود، از یاري و ھمراھي   وي طرفداري نمي
مادام دو پومپادور، و سپس مادام دو باري، برخوردار بود، و حتي امیدوار بود كھ لویي پانزدھم از گناھان 

بیایید این انقالب فرخنده را، كھ در طول پانزده یا «: تآالمبر نوش/ ، بھ د١٧۶٧در . گذشتة وي چشم پوشد
بیست سال گذشتھ در اذھان و اندیشة مردم درستكار روي داده، و از آنچھ من امیدوار بودم فراتر رفتھ 

این «بھ الوسیوس ننوشتھ بود كھ  ١٧۶٠آیا وي این را پیشگویي نكرده بود؟ آیا در » .است، بركت دھیم
  »د خواھد بود؟عصر شاھد پیروزي خر

VII  -دین و عقل  

دربارة دین  فرھنگ فلسفياند؛ برعكس، در  ولتر چندان ساده دل نبود كھ گمان برد دین را كشیشان برساختھ
  :نوشتھ بود

سازد، ریشھ  تصور ھستي خدا از احساسات و از منطق طبیعي انسان، كھ با گذشت عمر خود را آشكار مي
-دید انگیز طبیعت را مي انسان آثار شگفت. وحشیترین مردم نیز وجود دارداین منطق حتي نزد . گیرد مي

فوق [و دست استادي . برداشت محصول و خشكسالي، آب و ھواي مساعد و طوفانھا، منافع و مصایب
نخستین شاھان و فرمانروایان از این تصور، براي تحكیم … . كرد را در پدید آمدن آنھا حس مي] طبیعي

  .كردند خویش، استفاده مي ھاي قدرت پایھ

ھرگروھي یكي از نیروھاي فوق طبیعي را خداي حامي خود ساخت و این خدا را، بھ امید آنكھ گروه خود 
كشیشان . را از گزند گروھھاي دیگر و خدایان آنان نگاه خواھد داشت، پرستش، و برایش قرباني كرد

با گذشت زمان، كشیشان . اند یشان خود برساختھمخلوق ھمین معتقداتند؛ اما تعابیر و شعایر دیني را كش
  براي توسعة قدرت خویش از ترس انسان 

جمعیتھا، و ملتھا » بدعتگذران«كشیشان بھ ھر پستي تن درداده، و سرانجام دست خود را بھ خون . اند كرده
و تا روز واپسین از ام، از آنان نفرت دارم،  از كشیشان نفرت داشتھ«: نویسد ولتر آنگاه چنین مي. اند آلوده

  ».آنان نفرت خواھم داشت

كھ دین (ولتر، با آنكھ بسیاري از معتقدات ادیان غیرمسیحي جھان و بیش از ھمھ آیین كنفوسیوس را 
جلد كتاب  ٢٠٠بیش از «گفت كھ  مي. پسندید، بھ ھیچ یك از معتقدات مسیحیان دلبستگي نداشت مي) نیست

ولتر بھ انتقادات پیشینیان از » .ام ؛ و از آن بدتر، ھمة آنھا را ھم خواندهدارم) دربارة مسیحیت(در این باره 
با گستاخیي . كتاب مقدس چندان نیفزود، اما آن انتقادات را گسترش داد؛ و تأثیر آن ھنوز در ما زنده است

ل از اسرائی ھاي كتاب مقدس را دربارة طوفان نوح، عبور بني بیش از جسارت گذشتگان، نادرستي افسانھ
ھاي مشابھ دیگر برمال ساخت؛ و ھرگز از نكوھش داستان و  دریاي سرخ، كشتار بیگناھان، و افسانھ

این سخن قدیس آوگوستینوس را با خشم و انزجار بسیار نقل . نظریة مسیحي گناھكاري ذاتي باز نایستاد
و حتي كودكان، ھرگاه قبل از اند؛  دھد كھ ھمة مردم گناھكار آفریده شده آیین كاتولیك آموزش مي«: كرد مي

گویند كھ این كودكان بھ جاي گرم و مطلوبي، بھ نام  اكنون مي(» .زایش نو در عیسي درگذرند، ملعونند
  .)روند ، در جوار دوزخ مي]برزخ[لیمبو 
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از خداترسي طبیعي دوران كودكي بھ بیحرمتیھاي دورة جواني . و اما ولتر دربارة خود عیسي دودل بود
كرد؛ و زماني عیسي را  ي درجواني، داستان آمیزش مریم را با سربازي رومي باور ميرسید؛ حت

چون بالغتر شد، بھ آموزشھاي اخالقي مسیح بھ دیدة احترام نگریست و . خواند مي» سر اي خیره دیوانھ«
ح، در اثر شود، نھ اعتقاد بھ الوھیت مسی گفت كھ انسان تنھا با بھ كاربستن این آموزشھاست كھ رستگار مي

عقیدة شما در این «: پرسید ملحد مي. خویش، ملحد و فرزانھ، اعتقاد مسیحیان را بھ تثلیث كامال استھزا كرد
باره چیست؟ آیا عیسي مسیح داراي یك طبیعت، یك شخصیت، و یك اراده است، یا دو طبیعت، دو 

ه، دو شخصیت، و یك طبیعت؛ یا شخصیت، و دو اراده؛ یا یك اراده، یك طبیعت، و دو شخصیت، یا دو اراد
عیسي، بھ . دھد كھ این معما را فراموش كند و مسیحي با ایماني شود  اما فرزانھ او را اندرز مي» ؟… 

كرد، برخالف بولس حواري و مسیحیان آینده، در اعتقاد بھ  عقیدة ولتر، با آنكھ فریسیان را نكوھش مي
  :یھودیت پایدار بود

. كند تن را یك یھودي ساختھ است، در سراسر عمر از یھودیت ھواداري مياین خداي ابدي، كھ خویش
كند، و آموزشي مخالف شریعت  آورد، بھ پرستشگاه یھودیان بسیار رفت و آمد مي فرایض آن را بھ جاي مي

بنیانگذار دین مسیحي . آورند ھمة شاگردانش یھودیند و مراسم یھودیان را بھ جاي مي. دھد یھودي نمي
  .حتي یك عقیدة دیني مسیحي نیز وجود ندارد كھ عیسي مسیح آموزش داده باشد… . او نیست مطمئنا

  عیسي، بھ نظر ولتر، بھ پیروي از عقیدة بسیاري از یھودیان متدین روزگار قبل از خود، پایان

 یعني خداوند –فراخواھد رسید » ملكوت خدا«دید و عقیده داشت كھ از پي آن  عمر جھان را نزدیك مي
  ).اند منتقدان متأخر نیز چنین گفتھ. (مستقیمًا برجھان حكومت خواھد كرد

بیابان . خواند» استاد من«و » برادر من«ولتر در آخرین سالھاي عمر مھر عیسي را بھ دل گرفت و او را 
در یك سو، . ساخت كھ با استخوانھاي انسان پوشیده شده است پھناوري را در اندیشة خویش مجسم مي

اند؛ در سوي دیگر، از استخوانھاي مسیحیاني  یھودي كشتار شده را برھم انباشتھ ٣٠٠‘٠٠٠انھاي استخو
ھاي طال و نقره را  اند؛ و توده ھایي برپا گشتھ اند تپھ كھ بر سر اختالف نظرھاي مابعدالطبیعي جان سپرده

فرشتة راھنما . وشانده استاند، پ عصاھا و تاجھاي نخست كشیشان و شاھان، كھ اندامھایشان از ھم پاشیده
برد كھ مسكن فرزانگان بزرگ بوده است؛ در اینجا، وي نوما پومپیلیوس،  وي را بھ درة سبزي مي

  و، سرانجام،… بیند  فیثاغورس، زردشت، طالس ملطي، و سقراط را مي

سیما و   مرد خوش .آسودند اي رفتم باالتر از جایي كھ فرزانگان دوران باستان در آن مي با راھنمایم بھ بیشھ
چكید؛  اي را دیدم كھ نزدیك بھ سي و پنج سال داشت؛ دستھا و پاھایش متورم بودند و خون از آنھا مي ساده

ھاي تازیانھ پوستش را پاره كرده بودند، رنجھاي این فرزانھ ھمانند رنجھاي  پھلویش دریده بود و ضربھ
  .سقراط نبودند

اي  خواست دین تازه مگر او مي. »كاھنان و داوران«: گفتعیسي . ولتر سبب مرگ وي را جویا گشت
ھاي طالي نخست كشیشان و شاھان بوده  ھاي استخوان و آن توده مگر او مسئول آن توده. بنیان نھد؟ ھرگز

ام؟ خدا  مگر قبال بھ تو نگفتھ«پس دین واقعي چیست؟ » .زیستیم من و پیروانم در فقر مطلق مي«است؟ نھ، 
اگر چنین است، «: گوید آنگاه، ولتر بدو مي» .و ھمسایة خود را چون خویشتن محبت كنرا دوست بدار، 

  ».او بھ من آرامش داد، رؤیا از میان رفت، و وجدانم آسوده شد» «.من ترا استاد خویش خواھم ساخت

ن ولتر در سالھاي پیكار خویش با مسیحیت تاریخ مسیحیت را دورا. اما این در آخرین سالھاي عمر بود
قانوني و مجعول،  انجیلھايعقیده داشت كھ رازوري بولس حواري، حكایتھاي . دانست بدبختي انسان مي

دل، كلیساي  ھاي شھیدان و معجزات، و نیرنگھاي كشیشان، بھ ھمدستي امیدھاي مردم تنگدست ساده افسانھ
ھ طبقة متوسط را فریفتة ھا را، با فصاحتي ك سپس آباي كلیسا این آموزه. مسیحي را بھ وجود آورده است

اندك، با گسترش اوھام كودكانھ و نیرنگھاي مقدس مآبانھ، فروغ  اندك. خود ساختند، تدوین و تنظیم كردند
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مرداني كھ سر بھ . فرھنگ كالسیك خاموش شد و تیرگي قرنھاي متوالي بر اندیشة اروپاییان چیره گردید
جوییھا و مسئولیتھاي زندگي  مرداني كھ از یاد معارضھبرند، مردان كاھل و تنپرور، و  جیب تفكر فرو مي

ھا خزیدند و اوھام جنون آمیز خویش را دربارة زنان، شیاطین، و خدایان بھ یكدیگر  لرزیدند بھ صومعھ مي
دانشمندان، براي آنكھ این اوھام را بخشي از اعتقادنامة رسمي انكارناپذیر كلیسا سازند، . تلقین كردند

  كلیسا، كھ . ساختندشوراھایي برپا 

پاپھا امپراطوران را خلع كردند و ملتھا را از . شالودة قدرت خویش ساختھ بود، از دولت نیرومندتر شد
  . سرسپردگي بھ شاھان خویش بازداشتند

ستود  او این جنبش را مي. جنبش اصالح دیني پروتستان، بھ دیدة ولتر، تنھا گامي لرزان بھ سوي خرد بود
گرد آمرزشنامھ، و روحانیان پولدوستي  نشین، فروشندگان دوره و آن را قیامي علیھ گدایان صومعھ

مردم «گفت كھ در اروپاي شمالي  مي» .سازند ھمة درآمد یك ایالت را از آن خود مي«دانست كھ گاھي  مي
ر ازلي وي را خشمگین ساختھ اما اعتقاد لوتر و كالون بھ نظریة تقدی» .دین ارزانتري براي خود برگزیدند

یا تعابیر ! سازد گفت فرمانروایي را بھ یاد آورید كھ دوسوم رعایایش را بھ عقوبت ابدي گرفتار مي مي. بود
كنند كھ خدا  كاتولیكھا ادعا مي: گوناگون آیین قرباني مقدس را در نزد گروھھاي مختلف مسیحي بھ یادآورید

خورند، نھ  خورند، و ھم نان را؛ و كالونیھا نان را مي م خدا را ميخورند، نھ نان را؛ لوتریھا ھ را مي
گفتیم كھ مار را فریب  كرد، مي نقل مي كافرھاھا را از زبان ھوتنتوتھا و  اگر كسي این یاوه«خدارا؛ 

خرد این مھمالت را اكنون بھ فراموشي سپرده است؛ و اگر لوتر و كالون سر ازگور گسترش نفوذ . دھد مي
اگر پروتستانھا از پراكندن این » .نخواھند یافت تومیسمدرآورند، نفوذي بیش از پیروان سكوتیسم و 

نایستند، طبقات تحصیلكرده از آنان رویگردان خواھند شد، و عوام دین خوشبو و رنگارنگ  االھیات باز
آیینھاي كالوني و لوتري ھم اكنون در «پنداشت كھ  ولتر مي. رومي را بر آیین پروتستان ترجیح خواھند داد

و كاننھاي كلیساي  ھا این كشور مملواز اسقفان بزرگ و رؤساي بلندپایة صومعھ. اند آلمان بھ خطر افتاده
  ».اند كاتولیك است، مرداني كھ براي كشاندن مردم بھ آیین كاتولیك آماده

دیني كھ خدادوستي و فضیلت اخالقي آموزش . در این صورت، آیا خردمندان باید از دین دوري جویند؟ نھ
: لتر عقیده داشتقبال و. دھد و جزم اندیشیھاي دیگر را كنار نھاده است خدمتگزار واقعي بشریت است مي
اي  و ھرجامعھ» !بینند مردمي قابل ترحمند آنان كھ براي خوب بودن خویشتن را بھ دین نیازمند مي«

اش دربارة شھوات و  اما چون تجربھ. تواند با اخالقي طبیعي و مبرا از معتقدات فوق طبیعي زیست كند مي
تواند در برابر نیروي بدوي  اخالقیي نميانفعاالت بشري بیشتر شد، بھ این نتیجھ رسید كھ ھیچ قانون 

غرایز فردي بایستد، مگر اینكھ اعتقاد مردم بھ قانوني كھ خداي بصیرمطلق، و خداي پاداش دھنده و 
پس از قبول گفتة الك، كھ ھیچ انگاره و مفھومي فطري . كیفردھنده، آن را وضع كرده باشد تقویتش كند

  نیست، شعور اخالقي 

  » .كند، و دین بر جنایتھاي نھان قانون بر جنایتھاي آشكار نظارت مي«: نھفتھ است و گفت

  :گوید چنین مي ملحد و فرزانھفرزانھ در كتاب 

كنم كھ برخي از آنان شارمنداني  ھمچنین فرض مي. كھ ھمة انگلیسیان ملحدند!) خدا نكند(كنم  فرض مي
ند كھ نیازي بھ ناراستي ندارند، و در رفتار صلحجو ھستند، طبعي آرام دارند، پایبند شرفند، چندان توانگر

اما ملحد بینواي محتاج، كھ … . توانند در كنار یكدیگر در جامعھ زیست كنند خویش چنان مقیدند كھ مي
. داند كیفر و مكافاتي در جھان نیست، ھرگاه براي تحصیل پول دزدي نكند و آدم نكشد، بسیار ابلھ است مي

اجتماعي از ھم خواھند گسیخت، جنایتھاي نھان آشكار خواھند شد و، چون در آن صورت، ھمھ پیوندھاي 
چھ كسي شاھان بزرگ را از خودسري باز … . ملخ كھ نخست ناپیداست، در جھان پخش خواھند گشت

الحاد در قرن پانزدھم در ایتالیا رواج … . خواھد داشت؛ شاه ملحد از راوایاك متعصب خطرناكتر است
. كردند كنند، مسموم مي آن چھ شد؟ مردم یكدیگر را، بھ ھمان آسانیي كھ بھ شام مھمان مينتیجھ . یافتھ بود
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رساند، و از گناھان قابل  دھد، كردار بد را بھ كیفر مي پس اعتقاد بھ خدایي كھ كردار نیك را پاداش مي… 
  .گذرد براي انسان سودمند و ضروري است اغماض مي

  :دید تي ميولتر در اعتقاد مردم بھ دوزخ حكم

آقایان، زندگي ما با «: كنند خواھم گفت ھاي خود وجود دوزخ را انكار مي بھ آن فیلسوفاني كھ در نوشتھ
با اسپینوزا كسي كھ ھلندیھا ستم … شود؛  سیسرون، آتیكوس، ماركوس آورلیوس، و اپیكتتوس سپري نمي

زیست، ولي  فضیلت كھ گرچھ در فقر ميفیلسوفي با چنان -كنیم  بسیار بر او روا داشتند، نیز زندگي نمي
خالصھ بگویم، آقایان، كھ . فلورین بخشش یان د ویت را بھ فرزندان آن سیاستمدار بزرگ بازگردانید ٣٠٠

ما در زندگي مجبوریم با اراذل، با كساني كھ از قوة تفكر بھرة چنداني ندارند، . انسانھا ھمھ فیلسوف نیستند
توانید برایشان موعظھ كنید  شما اگر مایل باشید، مي. ر، و غارتگر درآمیزیمالخم و با مردمي سنگدل، دایم

كھ روح آدمي فناناپذیر است، ولي من در گوشھایشان خواھم غرید كھ، چنانچھ مرا غارت كنند، دچار لعنت 
  .دوزخ خواھند شد

شكاك . تر استناد كندتواند براي پیش بردن منظور خویش بھ سخنان ول در پایان باید بگوییم كھ شیطان مي
بزرگ، كھ از مردم خواستھ بود براي خود دیني مبرا از قصھ و حكایت برگزینند، خود بدترین افسانھ و 

گفت  كرد كھ اخالق را در مردم تلقین كند، اما اكنون مي وي از دیني ھواداري مي. كرد دروغ را تبلیغ مي
كلیسا توانست ادعا كند كھ وي . ن از بدكاري بازداشتتوا كھ عوام را، جز با اعتقاد بھ بھشت و دوزخ، نمي

  .استتوبھ كرده، و از كانوسا آمده 

اندیشد  ميكند كھ از ماھیت ماده و ذھن، و از اینكھ چگونھ  در آغاز كتاب، اعتراف مي. بار دیگر بیان كرد
كند كھ گویا قبال بھ  پرسشي از خود مي. دارد آگاه نیست و چگونھ اندیشة او بازوانش را بھ حركت وا مي

توانم خویشتن را از میل بھ  نمي«: دھد پاسخ مي» آیا ضرورت دارد بدانم؟«: پرسد مي. اندیشة او نرسیده بود
ولتر اكنون دریافتھ بود كھ ارادة انسان » .ھد شدكنجكاوي بینتیجة من ھرگز اقناع نخوا. آموختن محروم كنم

اما سرانجام ناچار است تسلیم . كرده است اندیشد ھمیشھ چنین فكر نمي ناداني كھ چنین مي«. آزاد نیست
نظم و «بلي، این خدا ھمان ھوش و خردي است كھ در وراي » آیا خدایي ھست؟» «.شود) واقعیت(

اما این ھوش یا خرد متعالي را تنھا . وجود دارد» نیكي و ھندسي آنآور جھان وقوانین مكا ھنرمندي شگفت
من كھ از ماھیت عقل خود ! انسان بدبخت«. شناسیم و از ماھیت آن آگاھي نداریم از روي آثار آن مي

ناپذیر را، كھ آشكارا بر  توانم آن عقل توصیف دانم چھ چیزي مرا زنده ساختھ است چگونھ مي ناآگاھم و نمي
ولتر عقیده دارد كھ آفرینشي در تاریخ جھان نبوده » .اما ما آثار آنیم… راند، بشناسم؟  رمان ميجھان ف

ھمواره از آن علت نخستین و ضروري صادر شده است، چنانكھ نور از «است، جھان ھمواره بوده، و 
اي در  ھنوز معتقد است كھ طرح و نقشھ» .طبیعت ھمیشھ جان داشتھ است«و » شود؛ خورشید صادر مي

را بھ حال  -ازجملھ افراد بشر -كند و جزء جھان وجود دارد، و پروردگاري ھست كھ كل را رھبري مي
برید  اگر گمان مي«: گیرد و از این سخنان چنین نتیجھ مي. اي جوید گذارد تا براي خویشتن چاره خود وا مي

  ».ادانمام، بھ یادآورید كھ بھ شما گفتم كھ من ن كھ چیزي بھ شما نیاموختھ

اند رشك  اند، بلكھ تنھا مؤمن و امیدوار بوده فیلسوف حیران در اینجا بھ كساني كھ ھرگز فكر نكرده
دودلي و . اندیشد كھ زندگي خالي از اندیشھ برازندة انسان نیست با اینھمھ، مانند سقراط مي. ورزد مي

، )١٧۶١( یك برھمن خوبسرگذشت سرگرداني خویش را، در میان این دو نگرش دربارة زندگي، در 
  :كند چنین بیان مي

وي مردي بسیار فھمیده، بسیار . اي آشنا شدم و چنین افتاد كھ، یك بار ھنگام سفر، با برھمن سالخورده
  …. و بسیار ثروتمند بود… دانشمند 

  ».شدم كاش زاده نمي«: روزي بھ من گفت
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  »چرا؟«

فھمم كھ این سالھا را تلف كرده، و بیھوده از  و اكنون مي ام، براي آنكھ این چھل سال را با مطالعھ گذرانده«
دانم  برم، نمي با آنكھ در زمان بھ سر مي… دانم؛  دھم، چیزي نمي ام، با آنكھ دیگران را تعلیم مي دست داده

دانم  ام، و با اینھمھ نمي گویند، در بین دو ابدیت واقع شده من، آن گونھ كھ فرزانگانمان مي. زمان چیست
ام خود را قانع كنم كھ چھ  گاه نتوانستھ اندیشم، اما ھیچ مي. ام دانم كھ از ماده تشكیل شده مي. دیت چیستاب

كوشم براي این معما  دانم چرا وجود دارم، اما ھمھ روزه مي نمي… . شود چیزي موجب اندیشیدن مي
گویم، اما در پایان سخن  سخن مي بسیار. كننده دربارة مسائل بگویم توانم چیزي قانع پاسخي بیابم، اما نمي

  ».شوم ام شرمنده مي مانم و از آنچھ گفتھ گیج و حیران مي

ھمان روز، با زني دیرسال، كھ در ھمسایگي او زیست … . وضع این مرد خوب مرا بھ اندیشھ برد
رنج  پرسیدم كھ آیا از اینكھ نفھمیده است روح او چگونھ بھ وجود آمده است. كردم كرد، گفتگو مي مي
اي كھ برھمن مھربان را اینسان رنج  مسئلھ- زن در سراسر عمر بھ این مسئلھ. پرسش مرا درنیافت. برد نمي
و ھرگاه كھ بتواند اندكي از : وي از تھ دل بھ مسخ شدن خدایش، ویشنو، عقیده دارد. نیندیشیده بود - داد مي

ترین زن جھان خواھد  را خوشبختكند، بھ دست آورد، خویشتن  آب مقدس گنگ را، كھ در آن غسل مي
  .دانست

  :من، كھ از سعادت این مخلوق بیچاره تكان خورده بودم، نزد فیلسوف بازگشتم و گفتم

از بدبختي خود شرمنده نیستید، در حالي كھ در ھمسایگي شما، بھ فاصلة كمتر از پنجاه متر، آدمك پیري «
  » د؟كن اندیشد و بھ خشنودي زیست مي است كھ بھ چیزي نمي

بودم، با نیكبختي  ام كھ ھرگاه چون ھمسایگان پیرم نادان مي ھزاربار بھ خود گفتھ. گویید راست مي«: گفت
  » .خواھم زیستم؛ با اینھمھ، آن نیكبختي را نمي مي

نتیجھ گرفتم كھ گرچھ ممكن … . پاسخ برھمن، بیش از ھر آنچھ درمیان ما گذشتھ بود، در من اثر كرد
باز بھ … و چون بھتر اندیشیدم. نھیم سیار ارزش دھیم، ولي خرد را بیش از آن ارج مياست بھ نیكبختي ب

  .خویشتن گفتم كھ رجحان دادن خرد بر نیكبختي دیوانگي محض است

VIII -ولتر متعصب  

. در حالتي مشابھ حالت پاسكال، راھي را برگزید كھ ھمانا تسلیم عقل منطقي خود بھ كلیساي كاتولیك بود
اي از آموزشھا و شعایر پدید آورده است  داشت كھ این كلیسا در خالل تجارب ممتد خویش آمیزه وي عقیده

ولتر بھ اندازة پاسكال دور . دھد بخشد و سرگشتگان و غمزدگان را دلداري مي كھ اخالق انسان را اعتال مي
  .نرفت، اما پس از ھفتادسالگي، با سردرگمي، در ھمان راه گام نھاد

دسامبر  ٢٩(چون بازول از او پرسید . اندیشھ رفت كھ دینداري براي انسان سودمند است نخست بھ این
. خواھم با جان و دل مي«: ولتر پاسخ داد» خواھید در یك نیایش عمومي شركت كنید؟ آیا نمي»  ):١٧۶۴

كھ بھ ما داده بیایید سالي چھاربار، با ساز و آواز، در یك پرستشگاه بزرگ گردآییم و خدا را براي مواھبي 
آنگاه ھمة . یك خورشید ھست، و یك خدا؛ پس بیایید یك دین براي خویشتن برگزینیم. است سپاس گوییم

، ١٧٧۴در مھ . گویي خورشید براي او منزلگاھي درمسیر رسیدن بھ خدا بود» .مردم برادر خواھند شد
اي دیدن خورشید، ھمراه دوستي، ھنگامي كھ ھشتاد سالھ بود، قبل از سپیدة سحري از خواب برخاست و بر

پس از رسیدن بر فراز تپھ، . خوانده است شاید در این ھنگام آثار روسو را مي. اي رفت بر فراز تپھ
خداي قادر »  :نیرویش پاك تحلیل رفت، با دیدن شكوه و عظمت خورشید بھ زانو درآمد، و فریاد برآورد

  اما چون ولتر » !مطلق، من ایمان دارم
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، باید بگویم كھ آن موضوع دیگري ]مریم[و خانم مادر ] عیسي[دربارة آقاي فرزند « : فتخاست و گ
  »!است

اندك دورتر رفت و اجازه داد كھ روحانیان بھ مردم آموزش اخالق دھند و بھ درگاه آفریدگار نماز  اندك
اند؛ اما كاردینالھا زیاده  هقبول كرد كھ اسقفان در فرانسھ و انگلستان نظم اجتماع را استحكام بخشید. بخوانند

ولتر بھ كشیشان بخشھاي كلیسایي، كھ احوال مردم را . دارند و از آنان باید چشم پوشید از حد ھزینھ برمي
بردند، بھ دیده احترام   گرفتند، و اختالفات خانوادگي را از میان مي كردند، دست نیازمندان را مي ثبت مي

لیسا بھ این متصدیان كارھاي روحاني بیش از این باید احترام نگریست و عقیده داشت كھ سران ك مي
كار سالخورده، در اوقات دست و دل  توبھ. گذارند، مزد بیشتري بھ آنان دھند، و كمتر آنان را استثمار كنند

اي یك بار، برپا  بار، و حتي ھفتھ بازي، مایل بود كھ مجامع دیني، بھ جاي چھاربار در سال، ماھي یك
اندیشید كھ در این مجامع حاضران باید نماز بخوانند، خدا را شكر گویند و نیایش كنند، و در آنھا  يم. شوند

گفت كھ  مي! و دعاي التماس در آن نباشد، و موعظة آن كوتاه باشد» قرباني«درس اخالق داده شود؛ اما 
رایش دھند، بھ جاي تصاویر و ھاي دیني آ اگر این دینداران مایلند اماكن دیني خود را با تصاویر و مجسمھ

) ھایش بھ جز معشوقھ(ھاي قھرماناني چون ھانري چھارم  ھاي قدیسان مشكوك، تصاویر و مجسمھ مجسمھ
سازمانھاي كلیسایي . را زینتبخش آنھا، و جز اعتقاد بھ خداي دادگر عقیدة دیني دیگري در سر نپرورانند

ھا باید پایدار مانند، اما  دیرھا و صومعھ. كند و مزد دھدباید تابع دولت شوند و روحانیان را دولت تربیت 
ھایي كھ عمر خود را بھ  ولتر، چون دیگر شكاكان، بھ راھبھ. آسایشگاھي براي پیران و بیماران شوند

پس از دیدن . نگریست پرستاري از بیماران و دستگیري از بینوایان سپرده بودند بھ دیدة ستایش مي
فداكاري این زنان «: چنین نوشت رسالھ در آداب و رسومارستانھاي پاریس، در در بیم» خواھران شفقت«

اینان، براي آنكھ دردھاي مردم را تسكین دھند، از زیبایي، جواني، و غالبًا از . در سراسر جھان بیھمتاست
جز تقلید  اند، كاري ملتھایي كھ دین كاتولیك رومي را كنار نھاده… . پوشند اصل و تبار بلند خویش چشم مي

  ».اند ناقص این شفقت شرافتمندانھ نكرده

، ولتر در نزدیكي كاخش در فرنھ كلیساي كوچكي ساخت و با غرور بر »دانند جھانیان مي«گونھ كھ  ھمان
این یگانھ كلیسایي در جھان است كھ تنھا بھ « :گفت مي» .دارد ولتر خدا را برپاي مي«: سر در آن نوشت

از رم درخواست كرد كھ یكي » .اند لیساھاي دیگر را بھ قدیسان اختصاص دادهخدا تخصیص یافتھ است؛ ك
ولتر . از یادگارھاي قدیسان را بھ كلیساي او دھند؛ پاپ كاله قدیس فرانسیس آسیزي را براي او فرستاد

مجسمة فلزي مطالي بزرگ مسیح را، نھ بھ عنوان مردي مصلوب، بلكھ ھمچون انساني فرزانھ در 
آورد، بھ نام  ، وي ھر یكشنبھ در این كلیسا مراسم قداس بھ جاي مي١٧۶٠پس از . كلیسا نھادمحراب این 

  خاوند 

نوكرانش را . در آیین تناول عشاي رباني آن شركت جست ١٧۶٨بخور سوزاند، و در عید قیام مسیح 
  .پرداخت يفرستاد، و شھریة آموزش كاتشیسم فرزندان آنان را از كیسة خود م  مرتبًا بھ كلیسا مي

خواستھ است معتقدات دیني اھالي  كرده، و از این راه مي شاید ولتر بھ پرھیزگاري و دینداري تظاھر مي
وسیلھ، آنان را از ارتكاب جرایم بازدارد و اموالش را از خطر دستبرد آنان  اش را تقویت كند، و بدین دھكده

بھ ورساي خواھد رسید، و شاید ھم امیدوار بود اطمینان داشت كھ آوازة رفتار نمونة وي . دور نگاه دارد
كھ، از این راه، تالشھاي وي در راه احقاق حقوق خانوادة كاالس، سیروان، و البار زودتر بھ نتیجھ خواھند 

كاري وي شاه و ملكھ را بسیار خرسند  توبھ. رسید و راه بازگشت او بھ پاریس را ھموار خواھند ساخت
ي بھ ولتر اجازه داد كھ در آیین مقدس شركت كند، اما با توجھ بھ الغري آبھ دو البلتر. ساختھ بود

ولتر تعظیمي بھ كشیش كرد و . روزافزون وي اظھار كرد كھ ولتر مرگ و تدفین خود را از یاد برده است
، سردفتري را بھ ١٧۶٩مارس  ٣١در » ].نوبت من است[بسیار خوب، سرورم، اما پس از شما «: گفت
مقیم پاریس » برادران«. و در حضور چند گواه نوشت كھ مایل است بھ نام یك كاتولیك بمیرد اش آورد خانھ

  .بدو خندیدند، اما او استھزاي آنان را بھ روي خود نیاورد
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نشینان، اجازه داد كھ ھنگام صرف خوراك برایش مناجات  ، بھ پیروي از عادات صومعھ١٧۶٨پس از 
ولتر ادبیات را، حتي در جامة كشیشي، . اي ماسیون عالقھ نشان دادبخوانند، و بیش از ھمھ بھ مناجاتھ

بھ انجمني از فرایارھاي  ١٧٧٠با آنكھ با یسوعیان پیكار كرده بود، در . نھاد داشت و ارج مي دوست مي
ژكس بخشي است  -گرفت» پدر دنیوي كاپوسنھاي ژكس«كاپوسن پیوست و از پیشواي این جمعیت عنوان 

اي كھ در این باره  بالید، و در پاي چندین نامھ ولتر بھ این عنوان خود بسیار مي. ن بودكھ ولتر خاوند آ
فردریك وي را قدیس تازة كلیسا خواند و برایش درود . امضا كرد» برادر ولتر، كاپوسن ناقابل»  نوشت

. اند ا آتش زدهر» كاپوسن ناقابل«فرستاد؛ اما بدو نوشت كھ در ھمان سال سران كلیساي رم برخي از آثار 
توان گفت كھ آیا ولتر از روي صداقت با كلیسا آشتي كرده بود، یا براي نزدیكي بھ  اكنون دشوار مي

كھ شامل ھمة  - ترسید كھ جنازة وي را پس از مرگ در اراضي تقدیس شدة فرانسھ ورساي، و یا از آن مي
  .یزه در این كمدي االھي نقشي داشتندشاید ھر سھ انگ. بھ خاك نسپارند -شدند گورستانھاي این كشور مي

قلم خویش را بیشتر بھ پیكار با الحاد سپرد تا بھ مبارزه با ) ١٧٧٨-١٧٧٠(ولتر در آخرین سالھاي عمر 
/ در فرھنگ فلسفي دو بخش تازه اضافھ كرد و ، در ھر دو، بھ دستگاه طبیعت د» خدا«بھ مقالة . مسیحیت

نام ناچاریم جانبداري كنیم، نوشت و در آن از اعتقاد بھ خدا و  اي، بھ ، رسالھ١٧٧٢در . اولباك تاخت
  پیش مادام نكر، دوشس. رواداري دیني دفاع كرد

ترسد ھواداري از الحاد جـنبش  دو شوازول و فردریك ویلھلم، شاھزادة پروس، اعتراف كرد كھ مي
اولباك یكپارچگي / ھاي د اندیشھ ترسید انتقادھایش از با آنكھ مي. رواداري دیـني را با شكست روبرو سازد

ھایم  تردیدي ندارم كھ ھرگاه اندیشھ«: نوشت. را در پاریس بھ خطر اندازد، از انتقاد باز نایستاد» برادران«
ام كھ تا  را بازگویم، نویسندة كتاب و سھ ھوادار آن دشمن سرسخت من خواھند شد؛ با اینھمھ، بھ آنان گفتھ

ھایم را ابراز خواھم  ھ از متعصبان ملحد و متعصبان موھومپرست، اندیشھجان در بدن دارم، بدون واھم
گفتند كھ خاوند توانگر با ورساي بھ بازي سیاسي پرداختھ، و  مي - اولباك/ھواداران د –مخالفانش » .داشت

  .خدا را پلیس نوكران و رعایایش در فرنھ ساختھ است

كرد وي  تلقي مي» رسوایي«و برادر خود در پیكار با  در آخرین سالھاي عمر، كساني كھ ولتر آنان را یار
گاه با وي مكاتبھ نكرده  دیدرو ولتر را ھرگز دوست نداشتھ، و ھیچ. شمردند را رھبري از دست رفتھ مي

ة " FACE="Traditional Arabic  دایرآالمبر را روح، رئیس، و ھمھ كارة / او، از اینكھ ولتر د. بود
ستود، با  دیدرو، با آنكھ پیكار ولتر را در راه احقاق حق كاالس مي. آزرده بود دانست، دل  ميالمعارف  

» .اي از ادبیات آثار درجھ دوم نوشتھ است این مرد ھمیشھ در ھر زمینھ«: اش نوشتھ بود حسادت درباره
سد كھ بازتاب ھایي بنوی اي داشت، و نھ مثل او مایل بود نمایشنامھ ولتر نھ از سیاستھاي انقالبي دیدرو بھره

توانستند جاي بورژواھایي را  احساسات بورژواھا باشند؛ بورژواھایي كھ بھ اشراف تبدیل شده بودند نمي
. یك، براي زیارت او بھ فرنھ نرفتند اولباك، ھیچ/ دیدرو و د. خواستند بورژوا باشند بگیرند كھ از تھ دل مي

فیلسوف نادان تنھا بویي «: از ھابز و اسپینوزا نوشتگریم، با سختگیري ناروایي، دربارة انتقادھاي ولتر 
شد، بھ ولتر پشت  ملحدان پاریس، كھ بر تعداد و غرورشان افزوده مي» .ھاي این دونفر برده است از اندیشھ

: ، یكي از ھمین ملحدان با تحقیر دربارة ولتر گفت»رسوایي«، درگرماگرم مبارزه علیھ ١٧۶۵در . كردند
  ».عصب استاو یك خداپرست مت«

از پیروزي نومید  ١٧٧٠رھبر سالخورده، كھ اكنون ھر دو جناح از وي رویگردان گشتھ بودند، در حدود 
 - بیم آن داشت كھ دین جدید او . خواند كھ چیزي بنا نكرده است» اي بزرگ كننده  ویران«خویشتن را . شد
آبھ دو » طرح صلح پایدار«ان جھان تنھا ھنگامي در جھان مستقر گردد كھ فرمانروای -»خدا و رواداري«

ولتر از سالھا قبل بھ توانایي فلسفھ و نفوذ خرد . و آن روز شاید ھرگز فرا نرسد - پیر را بپذیرند –سن 
ھیچ فیلسوفي نتوانستھ است حتي آداب و رسوم مردم كوچة خود را دگرگون «بدگمان شده، و گفتھ بود كھ 

چھل «یا اساطیر رھا كرد و، بھ این امید كھ » موھومات«چنگ ھاي مردم را در  سرانجام، توده» .سازد
فرانسھ و قشر تحصیلكردة طبقة متوسط را با خود ھمراه خواھد ساخت، بھ تالش ادامھ داد؛ » ھزار فرزانة

pymansetareh@yahoo.com



در ھشتاد و چھارسالگي، . اما این امید وي نیز، ھنگامي كھ آفتاب عمرش بر لب بام بود، فرو پژمرد
  را براي بازگشت بھ پاریس و ھنگامي كھ خویشتن 

شاید، با استقبال » .اندك بیدار سازد جوانان را اندك«ساخت، تنھا این امید برایش مانده بود كھ  مي
  .انگیزي كھ مردم پاریس از وي كردند، ایمان و امیدش بھ انسان، باردیگر، در او زنده شد شگفت

اي توجھ كرد، اما بھ كنھ ھیچ  اورد؛ بھ ھر مسئلھآیا او فیلسوف بود؟ بلي، اما دستگاھي فلسفي پدید نی
اگر فیلسوف را كسي بدانیم كھ دربارة جھان و انسان یك دستگاه فكري جامع و كلي . اي فرو نرفت مسئلھ

ھاي گستاخانة  وي از دستگاھھاي فلسفي، كھ بھ چشم او لطایف و نكتھ. آورد، او فیلسوف نبود پدید مي
اش ھمواره بھ مسائل مربوط بھ طبیعت،  اما از آن روي كھ اندیشھ. ي آوردكوچكي بودند، بھ بیكران رو

او را متفكري عمیق . اخالق، حكومت، زندگي، و سرنوشت آدمي معطوف بود، او را فیلسوف باید دانست
ھاي وي  بیشتر اندیشھ. ھاي خویش ایمان نداشت شمردند؛ و سبب آن شاید این بود كھ بھ درستي اندیشھ نمي

اند، و فقدان اصالت نشانة  ھاي اصیل در فلسفھ احمقانھ و تازگي نداشتند، اما تقریبًا ھمة اندیشھ اصالت
ترین  شك، برجستھ ھایش داد تازگي داشت؛ ولتر، بي گمان، شكلي كھ وي بھ اندیشھ بي. فرزانگي است

اي نفر دوم  در ھر زمینھگفت،  گونھ كھ دیدرو مي آیا او، ھمان. اي است كھ جھان بھ خود دیده است نویسنده
اما در مفھوم . نویسي بر او برتري داشتند بود؟ بلي، دیدرو در فلسفھ، و كورني و راسین در نمایشنامھ
گویي نثر، و از نظر وسعت و  پردازي و بذلھ آفریني و تاریخنویسي، در ظرافت و لطافت شعري، در نكتھ

روح وي، مانند زبانة آتش، بھ سراسر اروپا . ودترین نویسندة روزگار خود ب نفوذ اندیشھ وي برجستھ
  .سرایت كرد و در ھرنسلي صدھا ھزار انسان را تكان داد

شاید او، بیش از اندازه، قلب خویش را از كینھ و نفرت آكنده بود، اما آن نیز سببي داشت؛ براي آشنایي با 
اندیشي و دین رسمي زنده آتش  زماین سبب باید بھ روزگاري برگردیم كھ مردم را بھ گناه انحراف از ج

توانیم این دین را   ما اكنون بیش از ولتر مي. كردند زدند، یا استخوانھایشان را بر چرخ مجازات خرد مي  مي
بستاییم و بھ دیدة احترام بدان بنگریم، زیرا وي با احكام جزمي و سختگیریھاي آن مبارزه كرد، و در این 

عھد و زیبایي و اوج  عھد قدیمتوانیم قدرت و عظمت  ما بیش از او مي. فتراه بھ پیروزیھایي نیز دست یا
قدر از آزادي برخورداریم كھ بتوانیم این كتابھا را ثمرة رنج و الھام مرداني  را دریابیم، زیرا آن جدید

از دوزخ  توانیم بھ اخالق مسیح بھ دیدة ستایش بنگریم، زیرا او دیگر ما را مي. پذیر بدانیم خطاكار و لغزش
قادریم نجابت و بزرگي قدیس . فرستد ترساند و بھ مردم و شھرھایي كھ سخن او را نشنوند لعنت نمي نمي

خواھد باور كنیم كھ قدیس فرانسوا گزاویھ بھ یك  فرانسیس آسیزي را دریابیم، زیرا دیگر كسي از ما نمي
  ھایش را بھ  گفت و دیگران گفتھ زبان سخن مي

اكنون . آن، آزاد گذاشتھ است، قادریم زیباییھاي شعرھا و نمایشھاي آییني را احساس كنیمبھ عبادت، یا ترك 
ھاي دیني را، بھ مفھوم لفظي و ظاھري آنھا بپذیریم و باور كنیم، قادریم آنھا را  خواھند افسانھ كھ از ما نمي

بھ آنچھ روزگاري دوست  ایم كھ ما آموختھ. نھادھایي عمیق و پرمعنا، و تمثیالتي آموزنده، تلقي كنیم
ایم بھ دیدة احترام بنگریم، ھمانگونھ كھ بھ عشقھاي دوران جواني خود  داشتیم و ناچار بھ تركش گشتھ مي

  فصل بیست و سومو این آزادي گرانبھا و تاریخي را بیش از ھمھ، بھ . نھیم احترام مي

  

  »فیلسوفان«پیروزي 
١٧١۵ -١٧٨٩  
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I  -دھند روحانیان پاسخ مي  

سلیقگي  مدافعان مسیحیت این گفتنیھا را گفتند، اما گاھي با كوردلي و كج. مسیحیت را نیز گفتني بسیار بود
برخي از . گاه با روشني و ظرافتي كھ فرانسھ حتي از االھیات نیز انتظار داشت روزگار خویش، و گاه

یساي كاتولیك را دولت باید كیفر روحانیان را ھنوز عقیده بر این بود كھ ھر انحرافي از معتقدات رسمي كل
بار تلمي را چون عمل جراحي براي جامعھ فرانسھ واجب و سودمند - ھمین روحانیان كشتار سن. دھد
اما روحانیاني نیز بودند كھ با بزرگواري بھ میدان پیكار گام نھادند و بھ دشمن اجازه دادند كھ . شمردند مي

حركت آنان بسیار دلیرانھ بود، زیرا ھرگاه كھ دین بھ سالح . سالح خرد را -خود سالح پیكار را برگزیند
  .خرد رضا دھد، حكم مرگ و نیستي خود را صادر كرده است

در فرانسھ نزدیك بھ نھصد اثر در دفاع از مسیحیت انتشار یافتند، كھ  ١٧٨٩تا  ١٧١۵در فاصلة سالھاي 
ینداران فرانسھ در برابر ھر یك كتابي كھ د. بھ چاپ رسیدند) ١٧٧٠(نود جلد آنھا تنھا در عرض یك سال 

ده  - مانند افكار فلسفي دیدرو، دربارة ذھن الوسیوس، و امیل روسو- در مخالفت با عقاید مسیحي نوشتھ شد
مانند ویتلي، (، )١٧٧٢(آبھ اوتویل در كتابش، اثبات دین مسیحي با حقایق . ردیھ نوشتند و بھ چاپ رساندند

یده داشت كھ معجزاتي را كھ در اثبات االھي بودن دین مسیح رخ دادند باید عق) اسقف اعظم یك قرن بعد
آبھ گویون اثر ھجایي خود را در دو جلد، با نام وخش . چون رویدادھاي تاریخ بشري درست و معتبر شمرد

آبھ پلوش كتابي در ھشت جلد، با نام نمایش طبیعت نوشت . ، بھ چاپ رساند)١٧۶٠- ١٧۵٩(فیلسوفان جدید 
این كشیش، براي اثبات وجود . و سرانجام آن را تا ھجده جلد بزرگ گرانقیمت بسط داد) ١٧۴۶-١٧٣٩(

خدایي كھ از خرد و قدرتي متعالي برخوردار است، از شگفتیھاي علم، و قوانیني كھ حاكي از وجود تدبیر 
  .گیرد و ھدف در آفرینش طبیعتند، كمك مي

بیعت برخورده است، نباید از فروتني دست كشد و، بھ دلیل آنكھ انسان، از آن روي كھ بھ شگفتیھایي در ط
، )١٧۶٣-١٧۵۵(ھاي انتقادي  آبھ گوشا در اثر پانزده جلدي خود، نامھ. خدا را نشناختھ است، ملحد شود

اگر انسان «: نویسد كند و چنین مي فرضیة تكاملي بوفون، دیدرو، و دیگران را با بیپروایي بسیار رد مي
یا انسان داراي روحي مینوي و : یكي از این دوصورت درست خواھد بود… ھي بوده باشدروزگاري ما

» فیلسوفان» «.این ھر دو گمان، بھ یك اندازه، كفرآمیزند. فناناپذیر نیست، یا ماھیان نیز داراي این روحند
ینداري را ، د)١٧۶۵(آبھ سیگورني در اثر خویش، فلسفة مسیحي . استدالل وي را بھ خرسندي پذیرفتند

براي اخالق انسان ضروري دانستھ، و نوشتھ بود كھ قیود دنیوي تنھا ھوش جنایتكاران را، كھ دیگر بھ 
فرھنگ ضدفلسفي را نوشت، كھ  ١٧۶٧آبھ میول شاندون در . كند بصیرت خداوند ایمان ندارند، تیز مي

، » مردي آگاه و دانشمند بود یسوعي پیشین، كھ چون دیگر یسوعیان«پدر نونوت، . ھفت بار بھ چاپ رسید
این كتاب در نخستین سال انتشار چھاربار، . كتاب مفصلي، بھ نام اشتباھات ولتر، بھ چاپ رساند ١٧٧٠در 

 امابوواريفلوبر این اثر را از جملھ كتابھایي برشمرد كھ . و در ھشت سال بعد شش بار بھ چاپ رسید
ھایي ظاھرًا بھ قلم یھودیاني  ، كھ شامل نامھ)١٧٧۶(ھایي از چند یھودي  آبھ گنھ در كتابش، نامھ. خواند مي

ولتر اذعان داشت كھ این . از كتاب مقدس دفاع كرده بود» با روح، ذوق، ادب، و دانشمندي«دانشمند بود، 
یورشگران كاتولیك، از روحاني و . برد در تن انسان فرو مي» خواننیش خود را تا است«كشیش 

دادند؛ و از سال  انتشار مي» فیلسوفان«اي، با نام انتقامجویي دین، بر ضد  غیرروحاني، نشریة ماھانھ
المعارف روشمند، كھ حتي از دایر  ة " FACE="Traditional Arabic، بھ نشر دایر ١٧٧١

FACE="Traditional Arabic " المعارف دیدرو در آن ھنگام وسیعتر بود، پرداختند و بھ ھر نقطھ  ة
  .بردند یافتند حملھ مي ضعفي كھ در آن باروي شكاكان مي

. گرایان بود نشین بزانسون، از دشمنان تواناي ماده نیكوال سیلوستر برژیھ، كشیش بخش كلیسایي در اسقف
، پاسخ یك كشیش واقعي بھ كشیش ساووایي مخلوق )١٧۶۵(كتاب او، رد خداپرستي بھ وسیلة خود آن 

آمیزي بدو  ، پاپ نامة ستایش)١٧۶٧(بھ پاس تصنیف كتاب درستي دالیل مسیحیت . خیال روسو بود
وي در پنجاه و یك سالگي در مقام كانن كلیساي نوتردام پاریس قرار گرفت و كشیش اقرار نیوش . نوشت
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/ در ھـمان سـال، با نـشر كـتاب پاسخ مـسیحیت بھ نویسندة مسیحیت بیپرده، با د. دختران لویي پانزدھم شد
ید و، براي آنكھ برژیھ بتواند با فراغت این كتاب را پسند» انجمن روحانیان«. اولباك بھ پیكار برخاست

در عرض یك سال، وي ). ١٧٧٠(لیور حق بازنشستگي تعیین كرد ٢٠٠٠بیشتري از دین دفاع كند، برایش 
بار دیگر، . اولباك است، در دو جلد انتشار داد/ گرایي را، كھ پاسخي بھ دستگاه طبیعت د بررسي ماده

  پس چرا آن. از ھر چیز از وجودش آگاھي داریمنوشت كھ ذھن یگانھ واقعیتي است كھ قبل 

داند  اولباك را ناسازگاري مي/ ھاي د  شوند؟ وي اندیشھ را در ردیف اشیایي نھیم كھ بھ یاري ذھن شناختھ مي
اي از صفات خداي ابدي و  داند، پاره بارون در ھمان ھنگام كھ خدا را ناشناختني مي)١: نویسد و مي

با آنكھ دترمینیسم ) ٢: دھد یابد، بھ ماده نسبت مي  ما از خدا معقول مي الیتناھي را، كھ در تصور
و دین را مخلوق ناداني انسان ابتدایي، ) ٣: خواھد كھ رفتار خویش را اصالح كنند پذیرد، از مردم مي رامي

بھ بھ آ. وي باید نظم و ترتیبي بھ ذھن خود دھد - شمارد نیرنگ كشیشان، و حیلھ و توطئة قانونگذاران مي
دھد كھ نویسندگان این كتاب براي بیان منظور انسان از خدا بھ استعارات  منتقدان كتاب مقدس پاسخ مي

عھد جدید جوھر . اند؛ و از این روي، كتاب مقدس را نباید بھ مفھوم لفظي آن گرفت شرقي توسل جستھ
مسیحیت، . آسماني است كنند كھ مسیحیت دیني خدایي و زندگي و معجزات مسیح ثابت مي. مسیحیت است

در . اند گذشتھ از كتاب مقدس، مبتني بر احادیث و سنتھایي است كھ حواریون و اسقفان كلیسا در دین نھاده
كند كھ الحاد، با وجود افراد استثناییي  ، برژیھ استدالل مي)١٧٧١(كتاب دیگرش، بررسي دین مسیحي 

  .كشد چون بل، اخالق انسان را بھ تباھي مي

روحانیاني كھ در قرن ھجدھم بھ دفاع از مسیحیت برخاستند، گیوم فرانسوا برتیھ از ھمھ جالبتر درمیان 
وارد كالج یسوعي بورژ شد و باھوش و فراست بسیار، كھ بھ دیانت و ) ١٧١۴(وي در دوازدھسالگي . بود

ي، بھ والدینش در ھفدھسالگ. پرھیزگاري او آسیبي نرسانید، خویشتن را از دیگر شاگردان متمایز ساخت
پدر و مادرش از او خواستند كھ یك سال بیشتر در این باره . بپیوندد» انجمن عیسي«خواھد بھ  گفت كھ مي

در سالھایي كھ در . ملحق شود» انجمن عیسي«خواھد بھ  برتیھ، پس از یك سال، باز گفت كھ مي. بیندیشد
كرد و ھمة وقت خویش را بھ مطالعھ و  ميپاریس نوآموز بود، بیش از پنج ساعت در شبانروز استراحت ن

با چنان سرعتي در تحصیل پیشرفت كرد كھ در نوزدھسالگي وي را براي تدریس علوم . سپرد مناجات مي
پس از ھفت سال تدریس در این كالج، و یك سال دیگر كارآموزي، وي . انساني در كولژ دو بلوا برگزیدند

، یسوعیان سردبیري نشریة ژورنال ١٧۴۵در . وان فرستادندرا براي تدریس فلسفھ بھ رن، و سپس بھ ر
یافت، بھ رھبري برتیھ، از  دو تروو را بدو سپردند، این روزنامھ، كھ در آن ھنگام در پاریس انتشار مي

  .پیشروترین نشریات فرانسھ شد

ھرگز گرم زیست كھ آن را  در اطاق كوچكي مي. نوشت ھاي ژورنال دو تروو را خود وي مي بیشتر مقالھ
اش بھ روي ھمة مردم گشوده بود؛ بھ ھمة  در خانھ. كرد كردند، و ھمة ساعات بیداري خود را كار مي نمي

ال آرپ، شاگرد ولتر، . ورزید و احاطھ داشت، اما گرمابخش زندگیش ایمان بود دانشھاي بشري عشق مي
ستودند، و ھمة  نش فراگیرش ميانساني بود كھ ھمة دانشوران وي را براي دا«: وي را چنین ستوده است

برتیھ، حتي ھنگام بحث و مناظره، از ادب » .نھادند مردم اروپا پاكدامني توأم با فروتنیش را ارج مي
  تاخت، نھ افراد؛ و استعدادھاي مخالفانش را  ھا مي جادویي فرانسویان برخوردار بود؛ بھ اندیشھ

لیساي كاتولیك بھ دست مسیح، فرزند خدا، بنیانگذاري شده كرد؛ با اعتقاد بھ اینكھ ك رواداري دیني دفاع مي
آمیزي، از اشاعة خطاھاي دیني جلوگیري  است، معتقد بود كھ یك مسیحي موظف است، با ھر وسیلة صلح

كند؛ باید از تبلیغات ضدمسیحي در میان ملتي كھ پیرو آیین مسیحي است جلوگیري كرد، زیرا این تبلیغات 
خطاست، اگر كھ عدم رواداري «: گفت وي مي. رسانند بات و آرامش كشور آسیب ميبھ رفتار اخالقي و ث

داد كھ این تعقیب و آزارھا از سر  اما ھیچ ضمانتي نمي» آیین كاتولیك را بھ تعصب آزارگرانھ تعبیر كنیم؛
: را بھ تعصب و عدم رعایت رواداري متھم كرد و نوشت» فیلسوفان«، وي خود ١٧۵٩در «. گرفتھ نشوند

سازید كھ در ما نیست، و دشمني شما با دین ما تعصبي در شما  اي بیدینان، شما ما را بھ تعصبي متھم مي«
  ».آور است پدید آورده است كھ آثار آشكارا افراطي آن شگفت
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گفت كھ حتي در عبارات یك فیلسوف احساسگرا چون الك،  دانست و مي برتیھ خرد آدمي را محدود مي
دھد كھ محدودة حواس انسان اجازه دھد؛ و در وراي خرد، واقعیاتي ھستند كھ  ص ميخرد تا جایي تشخی

فیلسوف واقعي، در جایي كھ از خرد «محدود آدمي ھرگز بھ راز آنھا پي نخواھد برد؛ از این روي،   اندیشة
 كوشد جھان ھستي و غرور روشنفكرانھ است كھ مي» .ایستد وي كاري ساختھ نیست، از پژوھش باز مي

انسان . معتقدات سنتي و عمومي بشریت را تابع تشخیص خرد آدمي سازد و میزان خرد افراد را بیازماید
اندیشید كھ  گاھي مي. نگرد فروتن بھ معتقدات دیگر مردم، حتي اگر آنھا را درك نكند، بھ دیدة احترام مي

كند؛ و  ذراني آنان دخالت مياند كھ دین در كار خوشگ بیشتر بیدینان از آن جھت از دین رویگردان شده
شود،  پاشد، عنان شھوات رھا مي كرد كھ ھرگاه این ھرزگي رواج یابد، قوانین اخالقي فرو مي پیشبیني مي

اگر ارادة انسان . گردد پرستي، فریبكاري، وگناه غرقھ مي و تمدن بشري در گرداب خودخواھي، نفس
شناسد؛ در آن صورت،  دترمینیسم شعور اخالقي نميزیرا «نباشد، مسئولیت اخالقي وجود نخواھد داشت؛ 

گردند و بھ مراد خویش  تنھا كساني گناھگار و شایان سرزنش محسوب خواھند شد كھ كامیاب نمي
اخالق صرفًا حساب مقتضیات خواھدشد، شعور اخالقیي وجود نخواھد داشت كھ اقلیت زیرك » .رسند نمي

كشي خواھد  فرمانروایي از زیردستانش تا سرحد انقالب بھره را از اغواي اكثریت ساده باز دارد، و ھر
  . كرد

المعارف استقبال كرد و  ة " FACE="Traditional Arabic  ایم، برتیھ از نخستین جلد دایر چنانكھ دیده
نادرستیھا، اقتباسھا، و رونویسھایش را دانشورانھ بر مالساخت؛ مثال، ثابت كرد كھ مقالة سھ . آن را ستود

» تمامًا و واژه بھ واژه، از رسالھ دربارة حقایق نخستین پدر بوفیھ«، نوشتة آبھ ایوون، »كردار«ني ستو
چنین ایراد گرفت كھ » ملحد«تمجید كرد؛ از مقالة » فلسفھ اعراب«برتیھ از مقالة . گرفتھ شده است

جود خدا نیز در آن اثبات یا استداللھاي لھ و علیھ الحاد، از حیث قدرت و تفصیل، تفاوتي با ھم ندارند، و و
ة " FACE="Traditional Arabicزماني كھ گرایش ضد مسیحي نویسندگان دایر . نفي نشده است

  المعارف در جلد  

داند؛ برتیھ گفت كھ این نظر نویسندگان حكومت  المعارف قدرت حاكم را ناشي از رضایت اتباع مي دایر ة 
المعارف بھ  د بتوان گفت كھ این سخنان برتیھ، در توقیف دایرة شای. اندازد شاھي موروثي را بھ خطر مي

  .اند دست دولت، موثر بوده

جاي « :، از رسالھ در آداب ورسوم ولتر بحث كرد و نوشت)١٧۵٧شمارة آوریل (در ژورنال دو تروو 
اسیترین ستاییم، ھنگام بحث از اس اي، كھ ھوش و فراست وي را مي بینیم نویسندة زنده تأسف است كھ مي

براي نابودي دین و «و این اثر ولتر را تالشي » .مسائل، از ھوش خود بھ ناشایستگي استفاده كرده است
پرستشگاھي براي ھرزگي اندیشھ، پرستش اندیشة انسان، و رھایي از  –كلیسا و برآوردن بنایي فلسفي 

ر را بھ خشم آوردند و بر آن سخنان مغرضانة وي ولت. خواند» ھاي آن بر ویرانھ - قیود دیني و اخالقي
برتیھ نوشتھ بود كھ ولتر بھ ایمان و . داشتند كھ ھمة تعالیم و خدمات مسیحیت را بھ باد دشنام گیرد

درھمان شمارة . سازد ھاي خویش مردم را ملحد مي كند، اما، در ھمان ھنگام، با نوشتھ خداشناسي تظاھر مي
  :اورلئان ولتر، اعتدال را از دست داد و فریاد برآوردژورنال دو تروو، وي، ھنگام بحث از دوشیزة 

شھوتپرستي با بیشرمي كامل در او تجسم یافتھ، و … . دوزخ آفتي مرگ آورتر از او قي نكرده است
ترین لودگي و مسخرگي چاشني  پست… . وقاحت زبان مردم كوچھ و بازار را بھ عاریت گرفتھ است

اي، را بھ خود  تواند ھر عصري، و ھر جامعھ خیزد مي او برميعفونتي كھ از سخنان … . بیدیني اوست
  .بیاالید و تباه كند

داشت و تك چھرة پدر  او ھنوز خاطرات معلمان یسوعیش را گرامي مي. درنگ بدو پاسخ نداد ولتر بي
اما پس از آنكھ دولت فرانسھ دایرة . پوره، مرد نیكخو و فداكار، را از دیوار اطاقش در فرنھ آویختھ بود

ولتر برتیھ را متھم كرد . خاستآالمبر، با برتیھ بھ پیكار بر/ المعارف را توقیف كرد، ولتر، بھ درخواست د 
فرھنگي كھ بھ -داند ورزد كھ آن را رقیب فرھنگ تروو مي المعارف مخالفت مي كھ از آن روي با دایر ة 
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؛ و از )اما تنھا قسمتي، و آن ھم بھ صورت غیررسمي، چنین بود(گمان ولتر دستاوردي یسوعي بود 
این چھ كاري است كھ «: نوشت. از خود برانند نگار را درخواست كرد تا این روزنامھ» انجمن عیسي«

برتیھ پاسخ داد » !ھرماه، از طریق یك كتابفروشي، جنگي از افترا و داوریھاي نسنجیده بفروشد… كشیشي
اي با ویراستاران فرھنگ تروو ندارند، و اذعان  كھ ویراستاران ژورنال دوتروو رابطھ) ١٧۵٩ژوئیة (

اما از آن روي وي از حق یك كشیش در استفاده » .ب و مطلوبي نیستنگاري كار دلچس روزنامھ«كرد كھ 
كند كھ بتواند آثار خوب را بستاید و آثار بد را نكوھش كند؛ وي از اینكھ ولتر در  از یك نشریھ دفاع مي

آورد تأسف خورد؛ و، در پایان گفتار، اظھار امیدواري كرد  برابر شخصیتھا و قلم بھ مزدھا سر فرود مي
در لحظات بازماندة زندگي، كھ خداوند بدو ارزاني داشتھ است، بھ ] ولتر[ین مرد باھوش و بافراست ا«كھ 

» .كھ وي در آن زاده شده است بازگردد- نھ تنھا دین فطري، بلكھ دین مسیحي و كاتولیك- آغوش دین مقدس
  كھ شاید تدفین خیالي(ولتر 

اي، با نام شرح بیماري،  در ماه نوامبر گفتار موقرانھ) داشتجان پارتریج را بھ دست سویفت بھ یاد 
اعتراف، مرگ، و تجلي برتیھ یسوعي، انتشار داد و نوشت كھ سردبیر ژورنال دو تروو، ھنگام خمیازه 

اپینھ نوشت، از شیوة مجادلة / اي كھ بھ مادام د نامھ در. اش جان سپرده است كشیدن، بر روي روزنامھ
  ».و مدافعان آن را باید استھزا كرد› رسوایي«‹خویش دفاع كرد و گفت كھ 

نگاري  برتیھ، كھ از روزنامھ. ، پارلمانھاي فرانسھ دستور سركوبي یسوعیان را صادر كردند١٧۶٢در 
. اي متعلق بھ تراپیان رفت حر تفكر بھ صومعھخستھ شده بود، بھ قصد خاموشي گزیدن و فرورفتن در ب

. گیري وي از فرقة خود موافقت نكرد یسوعیان با كناره فرماندةتصمیم گرفت بھ ھمین فرقھ ملحق شود، اما 
ان خود ساخت؛ اما پس از آنكھ شاه فرمان اخراج یسوعیان را لویي پانزدھم وي را آموزگار خانگي فرزند

، بھ او اجازه دادند بھ فرانسھ ١٧٧۶در . ، برتیھ بھ آلمان مھاجرت كرد)١٧۶۴(از فرانسھ امضا كرد 
وي ). ١٧٨٢(با برادرش در بورژ عزلت گزید و در ھفتاد و ھشت سالگي، در ھمینجا، درگذشت . بازگردد

  .نیكمردي بود

II -»فیلسوفان ضد«  

درافتادند، » فیلسوفان«نگاران با  پوشان و فروتنان از فرانسھ اخراج شدند و روزنامھ پس از آنكھ خرقھ
آوردن و  اكنون ھمة ھوش و زبان مردم پاریس در خدمت دو واژة تاب. تر شد پیكار حادتر و بیرحمانھ

ر ھمجنس بازي كھ، مرگ بود، خویشتن براي رھایي پیر دفونتن از كیف ١٧٢۵دیدیم كھ ولتر در . كشتن بود
اي، بھ نام مالحظاتي دربارة  نشریھ ١٧٣۵وي در . دفونتن ھرگز ولتر را نبخشید. را بھ دردسر انداخت

پایدار ماند، و خویشتن را در آن مدافع ھمة فضایل، خصوصًا عفت  ١٧۴٣ھاي نو، تأسیس كرد كھ تا  نوشتھ
. فساد اخالقي، یا سستي معتقدات اصیل آیین، در ادبیات حملھ كرد و پاكدامني، فرانمود، با خشم بھ ھرگونھ

  .دنبال كرد» فیلسوفان«، دوستش، فررون، جھاد وي را با )١٧۴۵(پس از مرگ دفونتن 

در پژوھش و  –وي چندان . بود» ضدفیلسوفان«الي كاترین فررون تواناترین، بیباكترین، و دانشمندترین 
تاریخ امپراطوري «، و سپس كتاب ھشت جلدي )١٧۴٢(ي استوارت تحقیق دست داشت كھ تاریخ مار

قصیدة نبرد  ١٧۴۵قدر از ذوق و قریحة شاعري برخوردار بود كھ در  را نوشت؛ و آن) ١٧٧١(آلمان 
  كھ ولتر در مقام تاریخنگار دربار آن  -فونتنوا را تصنیف كرد

ھایي دربارة برخي از  نامھاي، با عنوان  ، نشریھ١٧۴۵در . را رقابتي گستاخانھ با قصیدة خود دانست
وي، در سالھایي . ، تأسیس كرد و در آن چند بار ولتر را بھ باد حملھ و دشنام گرفتھاي این عصر نوشتھ

اي متنفذ،  ر انتقاد از آبھكرد؛ بھ خاط كھ گرفتار فقر و تھیدستي بود، بر روي دلیجاني شش اسبھ كار مي
فررون، از زماني . شش ھفتھ در باستیل زنداني شد؛ اما مدت سي سال با تمام نیرو بھ خاطر گذشتھ جنگید
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. كھ ولتر فردریك را از برگزیدن وي بھ نمایندگي خود در پاریس بازداشت، كینة وي را بھ دل گرفتھ بود
  .یافت بار، انتشار مي ، ھر ده روز یك١٧٧۴سیس كرد كھ تا تأ آنھ لیتر/ ل، نشریة دیگري بھ نام ١٧۵۴در 

ستود و عقیده داشت كھ  كاري دیني بوسوئھ و سبكھا و روشھاي باوقار قرن ھجدھم رامي فررون محافظھ
دھد برداشتھایي  از سازمانھاي اجتماعي، از مباني اخالق، و از امیدي كھ دین بھ مردم مي» فیلسوفان«

  .نكوھش دارند سطحي و قابل توبیخ و

جو پرورش نداده است، نویسندگاني كھ با ھمة نیرو و توانایي خویش بھ  ھیچ عصري این ھمھ نویسندة فتنھ
ھاي مھلكي بھ  دانند، اما متوجھ نیستند كھ ضربھ اینان خویشتن را حواریون انساندوستي مي. تازند خدا مي

ن در روزگار دردمندي و درماندگي است، از آنان زنند و یگانھ امید بشریت را، كھ پناھگاه آنا بشریت مي
زنند، تھیدستان را علیھ توانگران و ناتوانان را علیھ  دانند كھ نظم اجتماع را برھم مي اینان نمي. گیرند مي

كنند، و بھ میلیونھا دستي كھ تاكنون شعور دیني و اخالقي، بھ ھمدستي قانون، آنھا را  زورمندان تحریك مي
  .سپارند رگویي بازداشتھ است اسلحھ مياز تعدي و زو

ھاي كشور را متزلزل خواھد ساخت، و یك  بھ دین ھمة شالوده» فیلسوفان«فررون عقیده داشت كھ حمالت 
  :داد نسل قبل از ادمند برك، چون او، ھشدار مي

نتان آیا تعصب بیدیني شما پوچتر و خطرناكتر از تعصب موھومپرستي نیست؟ با رواداري بھ دین نیاكا
اي، بھ  گویید، در صورتي كھ تاكنون ھیچ فرقھ بنگرید؛ شمااز چیزي جز آزادي و رواداري دیني سخن نمي

اي، جز دین، اخالق، و  فكر، و ھیچ عقیده من بھ ھیچ دستة خوش… اندازة شما، دشمن رواداري نبوده است
  .شرف، بستگي ندارم

غفلت » فیلسوفان«ار كردن غرور و خودبیني د فررون منتقدي زیرك بود؛ از ھیچ فرصتي براي خدشھ
. كرد ، را ریشخند مي»كنت تورنھ«اندیشي آنان و خود نماییھاي خاوند مآبانة ولتر، بھ عنوان  جزم. كرد نمي

سر بھ باد دشنام گرفتند، فررون دیدرو را دو رو، گریم را چاپلوس  چون آنان وي را بھ نام فرومایھ و خیره
. خواند» سگان، و مردان رذل فرومایگان، كالھبرداران، تولھ«بیدین را » فیلسوفان«اعیان بیگانھ، و ھمة 

را بھ دزدیدن تصاویر كتاب رئومور » المعارف  ة " FACE="Traditional Arabic  اصحاب دایر«وي 
ایید نیز گفتة آنان را ت» آكادمي علوم پاریس«آنان این اتھام را رد كردند و . دربارة مورچگان متھم ساخت

در ماجراي ژان كاالس فررون كاالس را . گفتھ است كرد؛ اما بعدھا معلوم شد كھ فررون راست مي
گفت كھ ولتر براي جلب توجھ مردم، و براي اینكھ برسر زبانھاي  دانست، و مي گناھكار و سزاوار كیفر مي

  مردم افتد، بھ دفاع از بیگناھي وي

بود، ولتر را » تراژدیھا«وازل كلرون، كھ بازیگر برجستة مادم. برخاستھ است، نھ براي انساندوستي
ستود و دربارة ناپاكي  فررون، بھ بدخواھي، رقیب كلرون را مي. رفت داشت و بھ دیدنش مي دوست مي

ھاي وي را دخالتي ناروا در زندگي  بازیگران گفتھ. پراكند زندگي خصوصي بازیگران زن شایعاتي مي
پرداخت، از لویي  دو ریشلیو، كھ بھ تعقیب زناكاري و بیعفتي نمي دوك. شمردند خصوصي خویش مي

اما ملكھ، با توجھ بھ . پانزدھم درخواست كرد كھ فرمان دھد فررون را بھ زندان باستیل بازگردانند
پس از آنكھ تورگو، دوست » .، از گناه او گذشت»فیلسوفان«دینداري و تعصب وي در پیكار با «
فررون با خوردن غذاھاي لذیذ ). ١٧٧۴(آنھ لیترر لغو شد / سید، امتیاز نشریة لبھ قدرت ر» فیلسوفان«

  .روي در جوانمردي دانست خویشتن را دلداري داد، و بپذیرد، اما ولتر قبول این درخواست را زیاده

بیش از ) ١٧۵٧(آخرین واژة عنوان ھجونامة ژاكوب نیكوال مورو، شرحي تازه بر تاریخچة كاكوئاكھا، 
مورو نوشتھ بود كاكوئاكھا در نھایت جانوران انسان . ساخت آثار فررون فیلسوفان را خشمگین مي ھمة

گفتند، زھر با سخنان آنان در  مانندي بودند كھ كیسة زھر بھ زیر بان داشتند، و ھرگاه كھ سخن مي
المبر، ولتر، و آ/ نویسندة زیرك عباراتي از دیدرو، د. ساخت آمیخت و فضاي پیرامونش را مسموم مي مي

pymansetareh@yahoo.com



بھ «كند كھ،  آنان را متھم مي. گیرد كھ اینان مسموم كنندگان واقعي جھانند كند و نتیجھ مي روسو نقل مي
و آنان را ملحد، آنارشیست، ھرزه، خودخواه، » .اند برند، بدكاري پیشھ ساختھ خاطر لذتي كھ از بدكاري مي

كاكوئاك . داد بود كھ، بیش از ھمھ، آنان را رنج مي» كاكوئاك«خواند؛ اما این اصطالح  مي» كاكوئاك«و 
، )گونھ كھ در اینجا بھ كار رفتھ ھمان«رساند؛ و گاھي نیز  گوییھاي دیوانگان را مي قات قات اردكھا و یاوه

تواند عفونت را پاسخ  ولتر خواست بھ این كتاب پاسخ دھد، اما چھ كسي مي. بھ معني عفونت مستراح است
  گوید؟

، آنان شارل پالیسو دو ١٧۵٧در . تر ساختند سخت» فیلسوفان«كاران دل یافتند و حمالت خود را بھ  محافظھ
اي كھ تیریو در آن وي  ، با سفارشنامھ١٧۵۴پالیسو در . مونتنة چاالك و جاھطلب را با خود ھمراه ساختند

اي  سال بعد، در نانسي نمایشنامھیك . خوانده بود، در لھ دلیس بھ دیدن ولتر رفت» شاگرد آثار شما«را 
در پاریس، وي با . كمدي نمایش داد و در آن روسو را، با زباني نھ چندان گزاینده، بھ باد ھجو گرفت

دیدرو در . پرنسس دو روبك جوان و پارسا، كھ دست كم از دوستان دوك دوشوازول بود، آشنا شد
گویي كرده بود، شاید براي تسكین او بود كھ پالیسو پیشگفتار پسر نامشروع از اخالق این شاھزاده خانم بد

و در آن بشدت از دیدرو انتقاد كرد و ) ١٧۵٧(ھاي كوچك درباره فیلسوفان بزرگ را منتشر ساخت  نامھ
ترین كمدي فصل را، بھ نام  ، وي، بھ پشتیباني مادموازل دو روبك، برجستھ١٧۶٠مھ ٢در . ولتر را ستود

  ھمچنانكھ ابرھا، اثر آریستوفان، در. سھ نمایش دادفران –فیلسوفان در تئاتر 

. سال پیش، دربارة سقراط نوشتھ شده بود، این نمایشنامھ نیز دربارة الوسیوس، دیدرو، و روسوست ٢١٨٣
فروشي است كھ دربارة نوعدوستي موجود در  او فیلسوف فضل. الوسیوس در این نمایشنامھ والر نام دارد

دانند این زن ھمان مادام ژوفرن  تماشاگران مي. گوید بھ نام سیدالیز، سخن مي خودپرستي براي زن ادیبي،
دیدرو در این نمایشنامھ دورتیدیوس نام دارد، و كریسپن، . آمدند در سالونش گرد مي» فیلسوفان«كھ است 

جود، كاریكاتوري از ژان  كند و چون گاو كاھو مي نوكري كھ در صحنھ روي چھار دست و پا حركت مي
» طبیعت«تمدن را محكوم كرده، و از انسان خواستھ بود كھ بھ آغوش  ١٧۵٠كسي كھ در  - ژاك روسوست

. ھمة مردم، جز قربانیان آن، از اجراي این نمایشنامة ھجایي خام، اما معقول، لذت بردند. بازگردد
ل در حال مرگ بود، اصرار داشت كھ شب اول نمایش را با زیبایي مادموازل دو روبك، كھ از بیماري س

پس از پردة دوم، پالیسو را بھ لژ خود فراخواند و دربرابر تماشاگران وي را . خیره كننده خویش زینت دھد
نمایشنامة فیلسوفان را، در . اش بردند بھ دنبال آن، خون استفراغ كرد و او را بھ خانھ. آغوش كشید بھ 

  .یست و نھ روز، چھارده بار نمایش دادندعرض ب

ژان ژاك لو فران، ماركي دو پومپینیان،  - پیوستھ بود» ضد فیلسوفان«اي بھ  اكنون شخصیت برجستھ
ھایي تصنیف كرده، و بھ پاس آن بھ عضویت  ماركي، كھ از دادرسان شھرستاني بود، اشعار و نمایشنامھ

  :خویش، ھنگام پذیرش عضویتش در آكادمي، چنین گفتوي در گفتار . رسیده بود» آكادمي فرانسھ«

از اعتدال و . داند، وسیلة بھتان و افتراست این فلسفة گمراه كننده، كھ خویشتن را عامل نشر حقیقت مي
پیروان آن در آثار خود مغرور و . گوید، اما از باد خود بزرگ بیني و تكبر انباشتھ است فروتني سخن مي

اصل اطمینانبخشي ندارند، در اخالقشان چیزي نیست كھ . خویش متزلزل و فرومایھگستاخند، و در زندگي 
  .اي براي امروز و ھدفي براي آینده ندارند انسان را تسلي و دلداري دھد، و قاعده

نام و نشاني، كھ در ھفت صفحھ، بھ نام ھنگامي كھ،  اما ولتر در جزوة بي. لویي پانزدھم این گفتار را ستود
  :آغاز كرد، آن را بھ باد ھجو و استھزا گرفت؛ مثال» ھنگامي كھ«د و ھر بند را با عبارت انتشار دا

شود، نیازي بدان ندارند كھ  انسان بھ پذیرش در انجمن پرافتخار مردان ادب سرافراز مي» ھنگامي كھ«
  …. است این كار در حكم تحقیر انجمن و جامعھ. گفتار خویش را بھ استھزاي مردان ادب اختصاص دھد
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دھد و از فلسفھ آگاه نیست، حق ندارد  كسي خویشتن را بزور در جرگة ادیبان جاي مي» ھنگامي كھ«
  …. ادبیات ملت ما را اشتباه، و فلسفة آن را بیھوده بخواند

  مورلھ . خورند اي در آنھا بھ چشم نمي یابند؛ اما مطالب برجستھ این بندھا با سخناني از این قبیل ادامھ مي

درپي دیگري، كھ در ھریك  ن را از چھ رو نام نھاد، بھ ولتر پاسخ داد؛ و ولتر نیز در صفحات پيو آ
. آمده بودند، پاسخ وي را جواب گفت» چرا«، »نھ«، »آري«، »چھ كسي«، »كھ«، »بھ«ھاي  مكررًا واژه

. ي علیھ وي نوشتا پس از آن، مورلھ ماركي را بھ باد حملھ گرفت؛ و بھ دنبال او، ولتر گفتارھاي تازه
اما در . ماركي از این معركھ بھ زادگاھش، مونتوبان، گریخت و، پس از آن، ھرگز در آكادمي آفتابي نشد

نوشت كھ . ، با نشر كتاب انتقامجویي دین از ناباوري با خودناباوري، پیكار را از سرگرفت١٧٧٢
انسان مجاز خواھد بود بھ ھر كاري كھ  اگر خدایي نباشد،. گرایي ضامن و مشوق اخالق پسندیده نیست ماده

چگونھ «و اگر بھشتي نباشد، . دلخواه اوست دست زند، و تنھا باید بكوشد كھ بھ دست پلیس گرفتار نشود
  » توان از مردم انتظار داشت كھ در جمھوري بھ انقیاد و فرمانبرداري تن دردھند؟ مي

» فیلسوفان«درخشید، بھ  و ھشت سال در سالونھا مي از ناپل بھ پاریس آمده بود ١٧۶١آبھ گالیاني، كھ در 
آن گونھ كھ برخي از آنان بھ مردم توصیھ  - »بازگشت بھ طبیعت«داشتند، گوشزد كرد كھ  كھ دوستش مي

اي است كھ انسان متمدن را بھ توحش و بربریت خواھد كشاند، قراین بسیاري كھ  تدبیر نابخردانھ - كنند مي
خورند؛ و شكاكیت بھ وجود آورنده خأل فكري و  ر آفرینش جھانند بھ چشم ميحاكي ازوجود طرح و ھدف د

  :نومیدي روحي است

این خأل، كھ در روح و خیال ماست، سبب واقعي … . ایم رو شده بھ جاي روشني اندیشھ، با خأل روبھ
… . وسترویھمرفتھ، ناباوري و شكاكیت بدترین پاسخ روح آدمي بھ امیال و غرایز ا… . افسردگي است

كھ تخیلشان دوبرابر تخیل (بیشتر مردان، و بویژه بیشتر زنان … . انسان بھ ایمان و اطمینان نیازمند است
توانند الادري باشند، و آنان كھ توانایي الادریگري دارند تنھا ھنگام جواني روحشان  نمي… ) ماست

نومیدي «الادریگري یك … . آید يھمراه بلوغ و پیري روح، نوعي عقیده در انسان پدید م. الادري است
  .است» خردیافتھ

، براي پاسخگویي بھ گالیاني ھوشمند، برژیة دانشمند، برتیة باادب، فررون پركار، و پومپینیان »فیلسوفان«
اشرافي، پالیسو نومیدكننده، و مورو وراج، از ھمة سالحھاي فكري، از استدالل و استھزا گرفتھ تا نكوھش 

ولتر اعتدال را از دست داد و با بھ خطر افكندن آسایش و امنیت خویش، با . جستند و ناسزاگویي، یاري
سخناني كھ بیشتر آراستھ بھ لطایف و ظرایف بود تا استدالل، بھ ھریك از حمالتي كھ بھ فلسفھ و خرد 

سزاوارشان  نام این بیچارگان را بھ من دھید، تا با آنان رفتاري كنم كھ«: بھ دیدرو نوشت. شد پاسخ گفت مي
  ».است

نمود؛ اما این امكان وجود داشت كھ  از آنجاكھ مورو كتابدار و تاریخنگار ملكھ بود، تاختن بھ او دشوار مي
مثال، مارمونتل در شعري، . پومپینیان را با حرف بھ پیلوري بست و پالیسو را با جناسھا بھ چھارمیخ كشید

  :دآید، چنین سرو كھ بھ ھیچ وجھ بھ ترجمھ در نمي

  .خواندند  نخست وي را پالي كودن مي

  سپس، پالي فرومایھ، پالي ابلھ،

  .پالي خودپسند، و پالي بیپروا نام گرفت

  براي آنكھ این سخن بھ سرآید،

pymansetareh@yahoo.com



  و ھجونامھ بھ آخر رسد،

  :ناگاه نام مناسبي یافتند

  .او را پالي احمق خواندند

  براي آنكھ بھ مرتبة تو تنزل كنم،

  .زبان آرماین نام را باید بر 

  فكر كن، اگر كھ قادري آن ابزار را بھ كار بري،

  اما ننویس؛

  .بخوان، اي نادان

دیدرو انتقام خود را تا ھنگام تصنیف برادرزادة رامو، كھ در آن بھ شرح ھرزگي پالیسو پرداخت؛ بھ 
شر آن تعویق انداخت؛ تصنیف چنین اثري برازندة فیلسوفي چون او نبود؛ اما وي با بزرگواري از ن

اما مورلھ ھجونامة . خودداري كرد و این كتاب، تا زماني كھ پالیسو زنده بود، در فرانسھ بھ چاپ نرسید
. نیشداري نوشت كھ در آن، گذشتھ از پالیسو، حامي وي، مادموازل دو روبك، را بھ باد استھزا گرفتھ بود

، و مادموازل )١٧۶٠ژوئن  ١١(ند دوستان درباري مادموازل دو روبك مورلھ را در باستیل زنداني كرد
روسو وي را از زندان آزاد ساخت؛ . مشكالت وي را فزونتر نمودند) ژوئن ٢۶(دو روبك با مرگ خویش 
. پالیسو پیروزي خود را با اسراف و تبذیر تباه كرد. دوري جست» فیلسوفان«اما مورلھ، از آن پس، از 

  .پیوست» فیلسوفان«فتاد، بازگشت و بھ جمع ، كھ نام ولتر بار دیگر بر زبانھا ا١٧٧٨وي در 

دیدرو در برادرزادة رامو وي را یكي از نویسندگان . بھ فررون زدند» فیلسوفان«ترین ضربھ را  سخت
ترین  ولتر یكي از ھوشمندانھ. كند مزدوري خواند كھ از خوان كرم ھانري برتن میلیونر گذاران مي

  :طنزھایش را دربارة وي نوشت

  اي، عمق درهروزي، در 

  .ژان فررون را گزید  افعي

  .افعي مرد

این یكي از سخنان » .كرمي كھ از پشت دفونتن بیرون افتاده است«: ولتر فررون را چنین خوانده است
تر،  اما از آن سخت. ساختند اي است كھ زبان ولتر و معاصران با ادب وي را گاھي چركین مي گستاخانھ

 ٢۶اجراي این نمایشنامھ از . شنامة بانوي اسكاتلندي بھ فررون كرده استاي بود كھ ولتر در نمای حملھ
  فرانسھ آغاز، و، در عرض پنج - در تئاتر ١٧۶٠ژوئیة 

ھاي جنگ، و ھمچنین  گویي آشكار قربانیان خود را مسئول شكست سپاھیان فرانسھ در جبھھ و با گزافھ
بنویس خیابان گراب لندن خواند كھ بندي یك فررون را میرزا. مسئول ورشكستگي مالي دولت دانستھ است

ولتر در نمایشنامة خود در مورد وي اصطالحاتي بھ كار . زند گیرد و رسوایي و بدنامي قلم مي پیستول مي
ولتر، با . »ھستة كثافت«، »افعي«،»مارمولك«، »جاسوس«، »سگ تولھ«، »دوزخ«: برد؛ از جملھ مي

این نمایشنامھ را، در . ، ھمچنان این شیوه را دنبال كرد»ادرانبر«اش از دوستان خود و  انباشتن خانھ
عرض شش ھفتھ، شانزده بار بھ تماشا گذاشتند و شمار كساني كھ بھ دیدن آن رفتند از تماشاگران نمایشنامة 
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فررون در شب اول نمایش با ھمسر زیبایش در تئاتر حضور یافت و تظاھركنان . پالیسو بیشتر بود
ھنگامي . ولتر دریافت كھ با دشمن سرسخت و پررویي طرف است. ھ ستایش آن واداشتتماشاگران را ب

اي با مرد صالحیتداري مشورت  خواھد دربارة خصوصیات كتاب تازه كھ یكي از مھمانان بدو گفت كھ مي
او یگانھ مرد باذوقي است كھ … این كار را از فررون ناكس بخواھید؛ «: كند، ولتر بدو پاسخ داد

  ».كنم كھ مرد باذوقي است با آنكھ او را دوست ندارم، اعتراف مي. اسمشن مي

III  -سقوط یسوعیان  

، با اینھمھ، »فیلسوفان«بھ واسطة فشار پارلمان پاریس بود، نھ پیكار » انجمن عیسي«گرچھ سقوط ناگھاني 
، كھ )ه بودندنامي است كھ مخالفان بھ آنان داد(یسوعیان . این رویداد نمودار وضع آن روزگار است

بر موجودیت آنان بھ ھمین  ١۵۴٠خوانده و پاپ پاولوس سوم در » انجمن عیسي«بنیانگذارانشان آنان را
یعني گروھي دیني كھ از مقررات خاصي پیروي (» فرقة فقراي روحاني«نام انجمن عیسي و با عنوان 

طول یك قرن نیرومندترین گروه صحھ نھاده بود، در ) نمایند كنند و از راه دریافت صدقات گذران مي مي
تنھا در فرانسھ دوازده كالج بنیان نھادند و كار  ١۵٧۵یسوعیان تا . در میان پیروان كلیساي كاتولیك شدند

شاھان فرانسھ كشیشان اقرار نیوش خود را از میان . آموزش جوانان فرانسھ را بھ دست خود گرفتند
» انجمن عیسي«. كردند تولیك اروپا نیز از آنان پیروي ميگزیدند، و دیگر فرمانروایان كا یسوعیان برمي

  .از این راه، و راھھاي دیگر، در تاریخ اروپا اثر نھاد

. پارلمان پاریس و دانشگاه سوربون از آغاز پیدایش یسوعیان در پاریس با آنان سر ناسازگاري داشتند
بھ تحریك  ١۶١٠ري چھارم، و در آنان را بھ تحریك ژان شاتل بھ كشتن ھان ١۵٩۴پارلمان پاریس در 

پارلمان پاریس، براي توجیھ بدگماني خویش بھ یسوعیان، بھ كتاب شاه، . راوایاك بھ قتل شاه متھم ساخت
نویسنده در این كتاب شاھكشي را در شرایط خاصي  –جست  ، استناد مي)یسوعي اسپانیایي(اثر ماریانا 

. گشت ، و شمار اعضاي آن، ھر روز فزونتر مي»يانجمن عیس«با اینھمھ، قدرت . مجاز شمرده بود
  یسوعیان سیاست دیني لویي

كردند و او را بھ سركوبي ژانسنیستھا، بھ این بھانھ كھ آنان كالونیھایي در جامة  چھاردھم را رھبري مي
پاسكال پس ھاي والیتي را، كھ  اقلیت تحصیلكردة فرانسھ نامھ. روایال وا داشتند- كاتولیكھا ھستند، در پور

عضو  ٣٣۵٠در فرانسھ  ١٧۴٩در » انجمن عیسي«با وجود این، . نوشتھ بود، از یاد نبرده بود ١۶۵۶از 
روحانیان یسوعي بھترین دانشوران، ھشیارترین متكلمان، . تن آنان كشیش بودند ١٧۶٣داشت، كھ 

لیساي كاتولیك بھ شمار سخنورترین واعظان فرانسھ، و فداكارترین، سختكوشترین، و موفقترین مدافعان ك
یسوعیان، بھ . ھایي از علوم سھم داشتند و بر انواع ھنرھا تأثیر گذاشتند اینان در پیشرفت شاخھ. رفتند مي

اینان، با آنكھ بھ پاكي اخالق و رفتار انگشتنما بودند، . تصدیق ھمگان، بھترین مربیان اروپا بودند
عادي سبك سازند؛ و، با اینھمھ، از زناكاري اشراف و كوشیدند بار اخالق مسیحي را بر دوش مردم  مي

یسوعیان با مداومت و پایداري در اندیشة مردم و سیاست فرمانروایان اروپا نفوذ . پوشیدند شاھان چشم نمي
  .نمود كھ سراسر اروپا تسلیم استواري ارادة یكپارچھ و منضبط آنان خواھد شد گاه، چنین مي گاه. كردند

براي شاھان اروپا شكي نمانده بود كھ اگر از . سوعیان آنان را بھ نابودي كشیدقدرت روزافزون ی
ھواخواھي بسیار یسوعیان از سیادت و برتري پاپ جلوگیري نشود، آنان فرمانروایان اروپا را سرانجام 

م یسوعیان، با آنكھ محر. واسال و سرسپردة پاپان خواھند ساخت، و امپراطوري روم را احیا خواھند كرد
با آنكھ . دادند كھ در صورت لزوم شاھان را از فرمانروایي براندازند اسرار شاھان بودند، بھ مردم حق مي

كردند، با تأیید ادعاي  در االھیات و اخالق نسبتًا آزاداندیش بودند و براي مصالحة كلیسا با علوم تالش مي
ماري آالكوك ادعا كرده بود  - ایي وادارندكوشیدند مردم را بھ پاكدامني و پارس مارگریت ماري آالكوك مي

یسوعیان كساني . سوخت، بدو نشان داده بود كھ مسیح قلب مقدس خویش را، كھ از آتش عشق بھ بشریت مي

pymansetareh@yahoo.com



چون دكارت، مولیر، ولتر، و دیدرو را در آموزشگاھھاي خویش پرورش دادند، گرچھ این مردان بزرگ 
  .ندبر آنان و تمامي نظام آموزشي آنان شورید

شد ایراد  مخالفان از اھمیت بسیاري كھ در آموزشگاھھاي یسوعي بھ تدریس زبان و ادبیات التیني داده مي
ھاي سنتي، علوم را از پیشرفت باز  گفتند كھ این آموزشگاھھا، با نشر و تعلیم اندیشھ گرفتند و مي مي
انسان را بھ تقلید و فرمانبرداري  دارند؛ تعلیمات آنھا بیش از اندازه نظري و مبتني بر حافظھ است؛ مي

دھند؛ و بھ نیاز انسان معاصر بھ علوم و آشنایي واقعبینانھ با زندگي انسان، آنچنانكھ الزم است،  عادت مي
 FACE="Traditional  خویش در دایر» كالج«آالمبر در مقالة / از ھمین روي، د. كنند توجھ نمي
Arabic " اي سپرده بود، اندوه و  عمر خود را بھ آموختن زبان مرده المعارف، از اینكھ شش سال از ة

پشیماني خود را ابراز داشت و سفارش كرد كھ آموزشگاھھاي فرانسھ بھ تدریس زبانھاي انگلیسي و 
از دولت فرانسھ نیز درخواست كھ آموزش را بھ دست . ایتالیایي، تاریخ، علوم، و فلسفة نو بیشتر توجھ كنند

  موزشگاھھاي تازةخود گیرد و براي آ

امیل را انتشار داد و انقالب آموزشي خود را اعالم  ١٧۶٢روسو در . اي تنظیم كند ھاي تازه كشور برنامھ
  .كرد

اي آتش بس  دشمني دو جانبة آنان بھ گونھ. عامل كوچكي در زوال یسوعیان بودند» فیلسوفان«با اینھمھ، 
نھادند، و یسوعیان نیز امیدوار بودند  وعیان را ارج ميبیدینان دانش و شخصیت یس: دوجانبھ منجر شده بود

ولتر دشمني . كھ شكاكان سرگردان و خطاكار را با شكیبایي بھ گروه دینداران درست اعتقاد بازگردانند
او ھانریاد خویش را بھ پدر پوره اھدا كرده، و از او . آشكارا با آموزگاران پیشین خود را دشوار یافت

در پرستشگاه ذوق، ولتر دریافت یسوعیان را از . الب مضر بھ دین آن را اصالح كندخواستھ بود كھ مط
ژورنال دو تروو، با درج . ادبیات، و استفادة وسیع آنان را از ریاضیات، در آموزش جوانان ستود

ن ای. گفتارھاي مساعدي دربارة ھانریاد، تاریخ كارل دوازدھم، و فلسفة نیوتن، بھ ستایش ولتر پاسخ داد
با سفر ولتر بھ نزد فردریك در پوتسدام از ھم گسیخت و یسوعیان، از آن پس، وي را » رابطة صمیمانھ«

كوشیدند تا وي را با  ، مي١٧۵٧اما برخي از آنان، حتي در . انساني گمگشتھ شمردند و از یاد بردند
ي دوستانھ داشت و از ا ، ولتر با یسوعیان محلي رابطھ)١٧۵٨پس (در فرنھ . آشتي دھند» انجمن عیسي«

با اینھمھ، وي صد صفحھ از رسالھ در آداب و رسوم را بھ . كرد اش پذیرایي مي گروھي از آنان در خانھ
ھاي ضد دیني  پیكار با كلیساي كاتولیك اختصاص داده بود، و اكنون نیز براي فرھنگ فلسفي مقالھ

پس از (پرتغال، بر یسوعیان این كشور با وجود این، چون از فشار كاروالیو، وزیر مقتدر . نوشت مي
، آگاه شد، اقدامات كاروالیو را ظالمانھ خواند )١٧۶۴(، و از سوزاندان پرستشگاه یسوعیان پرتغال )١٧۵٧

اما در ھمین سالـھا، خود وي با كلیساي . و اعدام یسوعیان را، بھ عنوان سختدلي و بیرحمي، مـحكوم نـمود
ھاي خویش یسوعیان را  با نوشتھ -آالمبر، و مورلھ/ دیدرو، د- او» رانبراد«كرد و  كاتولیك پیكار مي

  .كردند تضعیف مي

اما آنچھ بیش از . ساختند شاید لژھاي فراماسوني نیز، با ترویج خداپرستي، قدرت یسوعیان را متزلزل مي
ومپادور مادام دو پ. ھمھ در سرنوشت اندوھبار یسوعیان تأثیر گذاشت تعارضات خصوصي و طبقاتي بود

كارشكني یسوعیان را، ھنگام فزوني قدرت وي در دربار، تفكیر شاه را بھ دست آنان، ھنگام دلستاني وي 
كاردینال دوبرني، كھ زماني . از لویي پانزدھم، و خودداري یسوعیان را از تبرئة شاه فراموش نكرده بود

در فرانسھ عمدتًا بھ واسطة آن » يانجمن عیس«دراز مقرب و محبوب ماركیز بود، بعدھا گفت كھ سركوبي 
داد كھ دیگر با شاه رابطة  بود كھ كشیشان اقرارنیوش یسوعي، با وجودي كھ ماركیز بھ آنان اطمینان مي

شاه نیز، مانند مادام دو پومپادور، از یسوعیان . جنسي ندارند، حاضر نبودند براي او آمرزش بخواھند
در حق دیگر مردم آنچنان باگذشتند با معشوقة وي، با زني كھ چرا كشیشاني كھ : پرسید اكراه داشت؛ مي

  روزگار سیاه وي را روشن ساختھ 
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اي فراھم  كوشد براي سربازان و دریانوردان فرانسھ، در جنگ مصیبتباري كھ گرفتار آنند بودجھ مي] شاه[
آنان  -زند و پا ميدست ) پارك گوزنھا(اش و حقوق بدلھاي او در  و براي تھیة جامھ ھاي معشوقھ -سازد

یسوعیان در این سوء قصد دست . اندوزند؟ دامین كوشیده بود شاه را بكشد براي خود ثروتي كالن مي
اما كشیش اقرار نیوش دامین یسوعي بود؛ و مگر نھ اینكھ برخي از یسوعیاني كھ اكنون دیگر . نداشتند

زھاي شوازول و دیگر وزیران نیمھ ولتري مرده بودند شاھكشي را تجویز كرده بودند؟ شاه اندك اندك اندر
گفتند كھ ھنگام آن رسیده است كھ وي فرانسھ را از سلطة كلیسا آزاد سازد  اینان بھ شاه مي. خود را پذیرفت

اندیش و االھیات قرون وسطایي پدید  و براي كشور یك نظام اخالقي و اجتماعي مستقل از روحانیان تاریك
ھومپرست توانستھ است یسوعیان را از خود براند، چرا فرانسة روشن اگر پرتغال كوچك و مو. آورد

  اندیش چنین نكند؟

این دشمنیھا ھمراه با بدبیني گستردة مردم فرانسھ، كھ یسوعیان را مسئول ھمبستگي فرانسھ با اتریش در 
ان فرانسھ بھ پس از سركوبي سپاھی. دانستند، ناگھان آنان را منفور مردم فرانسھ ساختند جنگ ھفتسالھ مي

، و پس از آنكھ دارایي فرانسھ ظاھرًا در آستانة ورشكستگي قرار )١٧۵٧(دست فردریك در روسباخ 
گرفت و سربازان لنگ در گذرگاھھاي پاریس بھ راه افتادند، مردم فرانسھ یسوعیان را بھ باد دشنام و 

مردم فرانسھ یسوعیان را . تنداستھزا گرفتند، و حتي برخي از آنان یسوعیان را بھ لواطگري متھم ساخ
بسیاري از روحانیان . بدعتگذار، دنیاپرست، حریص در مال اندوزي، و عامل قدرتھاي خارجي شمردند

آزاد معتقدات دیني و نظریات اخالقي یسوعیان را نكوھش كردند و سیاست آنان را وسیلة تسلیم فرانسھ بھ 
رادر برتیھ و ھمراھان او، از ترس آنكھ آماج پرتقالھاي ب«: بھ ولتر نوشت ١٧۵٩آالمبر در /د. رم شناختند

  ».كنند بھ خیابانھاي پاریس پاي نھند مردم شوند، این روزھا جرئت نمي

» نجباي ردا«پارلمان از حقوقدانان یا داوران وابستھ بھ . پارلمان پاریس نیرومندترین دشمن یسوعیان بود
این اشراف درجھ . د كھ، بھ اندازة جامة كشیشان، پرھیبت بودكردن اینان رداھایي بر تن مي. تشكیل شده بود

افزودند و مایل بودند  آور بودند، بسرعت بر قدرت خود مي دوم، كھ بسیار سازمان یافتھ، سخنپرداز، وزیان
از این گذشتھ، بیشتر نمایندگان پارلمان پاریس اكنون از . با قدرت و مرجعیت روحانیان مبارزه كنند

آیین یانسن، با وجودي كھ فشار و سركوبي زیادي را تحمل كرده بود، با تعالیم . بودندژانسنیستھا 
انگیز اقدام بولس حواري را در آشنا ساختن مسیحیت آرام و مھربان عیسي با  اش، كھ نتیجة مالل زاھدانھ

اذھان دانست، در میان طبقة متوسط فرانسھ گسترش یافتھ بود؛ اما بیشترین نفوذ آن در  خشونت مي
قانونداناني بود كھ منطق آن را دریافتھ بودند و در پیروان آن شرایط رواني نیرومندي براي مبارزه با 

روایال و قبول  -یسوعیان لویي چھاردھم را بھ تعقیب ژانسنیستھا، تا ویراني كامل پور. دیدند یسوعیان مي
  ه فرمان پاپ، كھ پذیرش آیین یانسن را گناھي بدتراز الحاد خواند

  . واداشتھ بودند؛ و ژانسنیستھا، براي آنكھ از یسوعیان انتقام گیرند، بھ انتظار فرصت بودند

آنان در طول عمر نسل گذشتھ، براي فراھم . یسوعیان این فرصت را براي پارلمان پاریس فراھم ساختند
صنعت و بازرگاني آوردن ھزینة دانشكده ھاي علوم دیني، كالجھا، ھیئتھاي تبلیغاتي، و سیاست خویش، 

برخي از كارھاي تولیدي و بازرگاني را یسوعیان در رم بھ انحصار خویش گرفتھ . پیشھ ساختھ بودند
اي، چون گوآ،  یسوعیان در آنژة فرانسھ كارخانة قندسازي دایر كرده، و در سرزمینھاي بیگانھ. بودند

نگرترین پیمانكاران مستعمرات اسپانیا و بازرگانان یسوعي از توا. پایگاھھاي بازرگاني تأسیس كرده بودند
بنگاھھاي خصوصي از این رقابت شكایت داشتند و حتي كاتولیكھاي نیك . پرتغال در امریكا بودند

یكي از آنان، . كند خود این ھمھ ثروت اندوختھ است اي كھ تبلیغ فقر و درویشي مي پرسیدند كھ چرا فرقھ مي
فرمانده بزرگ یسوعیان در آنتیلھا بود، كشتزارھاي پھناوري را در كھ پدرآنتوان دوال والت نام داشت و 

وي ھزاران بردة سیاه داشت، و قھوه و . بھ زیر كشت درآورده بود) انجمن عیسي(جزایر ھند غربي بھ نام 
، مبالغ ھنگفتي از بانكھاي مارسي وام گرفت؛ و براي آنكھ وام خود ١٧۵۵در. كرد شكر بھ اروپا صادر مي

یكي از كشتیھاي حامل كاالھاي او، بھ ارزش . ھد، كاالھاي بازرگاني بسیاري بھ فرانسھ فرستادرا پس د
، در بحبوحة جنگ ھفتسالھ بھ دست كشتیھاي جنگي انگلستان )دالر؟ ۵‘٠٠٠‘٠٠٠(فرانك  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠
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 ٢‘۴٠٠‘٠٠٠الوالت، بھ امید آنكھ زیان خود را جبران كند، بیشتر وام گرفت؛ چون نتوانست وام . افتاد
مطالبھ كردند و ) انجمن عیسي(بستانكاران وام وي را از . فرانكي خود را پس دھد، اعالم ورشكستگي كرد

رھبران یسوعي از پرداخت این وام سرباز . خواستند كھ انجمن مسئولیت پرداخت آن را بھ گردن گیرد
انجمن «بانكداران . ھ براي فرقھزدند و گفتند كھ ال والت براي بازرگاني خصوصي خود وام گرفتھ بود، ن

بھ سفارش پدر فره، كارشناس سیاسي انجمن در فرانسھ، دعوي بھ پارلمان . را بھ محاكمھ كشیدند» عیسي
در ھمان . ، بدینسان، بھ دست نیرومندترین دشمن آنان افتاد)انجمن عیسي(پاریس كشانده شد؛ و سرنوشت 

، را )انجمن عیسي(درخواست كردند كھ شوازول، دشمن دین واي از شاه  ھنگام، یسوعیان در نامھ محرمانھ
  .شوازول با كامیابي از خود دفاع كرد. از وزارت براندازد

پارلمان، با استفاده از فرصتي كھ پیش آمده بود، بھ اساسنامھ و اسناد دیگري كھ از تشكیالت و فعالیتھاي 
. عیان دستور داد كھ وام ال والت را بپردازندبھ یسو ١٧۶١مھ  ٨داشت رسیدگي كرد و در انجمن پرده برمي

تره دربارة  ژوئیھ، كھ یسوعیان براي پرداخت وام با بستانكاران اصلي گفتگو آغاز كرده بودند، آبھ ٨اما در 
براساس این گزارش، پارلمان . گزارشي بھ پارلمان تسلیم كرد› انجمن عیسي… ‹اصول اخالقي و عملي

ھا، خواستھ شد تا بسیاري از كتابھاي یسوعي، كھ  ؛ در یكي از تصویبنامھ)تاو۶(دو تصویبنامھ صادر كرد
  اند و حاوي  در خالل دو قرن گذشتھ در فرانسھ بھ چاپ رسیده

از پذیرش عضو تازه خودداري كند؛ و از » انجمن عیسي«امنیت شارمندان و شاھانند، آتش زده شوند؛ 
ھ برچیده شوند، مگر اینكھ براي ادامة كار از پارلمان ھمة آموزشگاھھاي یسوعي فرانس ١٧۶٢اول آوریل 

و در تصویبنامة دیگر، پارلمان آمادگي خود را براي رسیدگي بھ شكایتھاي مردم از . اجازه دریافت كنند
شاه اجراي ھر دو تصویبنامھ را بھ تعویق انداخت . ، یا اولیاي آن، اعالم داشت)انجمن عیسي(خودسري 

ھاي پارلمان ھراسان شده  شاه، كھ از تصویبنامھ. ز تا اول آوریل آنھا را معلق ساختپارلمان نی). اوت٢٩(
، شاه بھ پاپ كلمنس سیزدھم و لورنتسو ١٧۶٢در . بود، درصدد برآمد پارلمان را با یسوعیان سازش دھد

گانة پاپ در ریتچي، فرماندة یسوعیان، پیشنھاد كرد كھ از آن پس اختیارات فرماندھان را بھ نمایندگان پنج
اصول «این نمایندگان، بھ تبعیت از قوانین فرانسھ و بھ پیروي از اعالمیة . والیات فرانسھ بسپارند

از این گذشتھ، شاه . ، كھ آن كشور را از سلطة پاپان نجات داد، سوگند خورده بودند)١۶٨٢(» گالیكان
. سوعي فرانسھ را پارلمان بازرسي كندفرانسھ بھ پاپ و فرماندة یسوعیان پیشنھاد كرد كھ آموزشگاھھاي ی

آنچنان باشند كھ ھستند، ] یسوعیان[یا آنان «: پاپ پاسخ داد. پاپ و ریتچي این پیشنھادھا را بشدت رد كردند
، مستقیمًا با روحانیان فرانسھ تماس گرفت، كھ عمال »انجمن عیسي«كلمنس، از جانب » .یا اصال نباشند

یان فرانسھ از قبول حكم پاپ خودداري ورزیدند و آن را بھ شاه ارجاع نقض قوانین فرانسھ بود؛ روحان
  .دادند؛ و شاه نیز آن را بھ پاپ بازگردانید

گزارشھاي گوناگوني كھ آنھا . كردند پارلمانھاي والیتي فرانسھ نیز اكنون با یسوعیان دشمني آغاز مي
پارلمان رن، دربرتاني، ازخواندن گزارشھاي  .شد افزودند فراھم آوردند بر اتھاماتي كھ بھ یسوعیان زده مي

، )١٧۶٢-١٧۶١(مربوط بھ وضع یسوعیان، كھ توسط رئیس خود، لویي رنھ دوال شالوتھ، تھیھ شده بود 
پرستي، دست زدن بھ  را بھ بدعتگذاري، بت» انجمن عیسي«وي در گزارش خود . سخت برآشفتھ بود

ھ، و گفتھ بود كھ چون ھر یسوعیي ملزم است بھ پاپ و كارھاي خالف قانون، و تبلیغ شاھكشي متھم ساخت
براي فرانسھ و ) انجمن عیسي(فرماندة خود، كھ در رم اقامت دارد، سوگند وفاداري یاد كند، از این روي، 

در ھمین گزاش، از دولت فرانسھ درخواست شده بود كھ آموزش جوانان فرانسھ را . شاه آن خطرناك است
ھا و  ، پارلمان روان بھ یسوعیان نورماندي فرمان داد تا خانھ١٧۶٢فوریة  ١۵در . خود بھ دست گیرد

پارلمانھاي . را بپذیرند» اصول گالیكان«كالجھاي خود را تخلیھ كنند، رھبران بیگانھ را از خود برانند، و 
ریس در پارلمان پا. پرووانس، پو، تولوز، پرپینیان، و بوردو نیز فرمانھاي مشابھي صادر كردند- آن- اكس

ھاي خود را بھ موقع اجرا نھاد و ادارة آموزشگاھھاي یسوعي را، در حوزة قضایي  اول آوریل تصویبنامھ
روحانیان غیر یسوعي فرانسھ، با آنكھ از دیرزماني بر یسوعیان . خود، بھ دست سازمانھاي دیگري سپرد

جمني از اسقفان فرانسھ، در ان. ورزیدند، كوشیدند تا آنان را از گزند دشمنان مصون دارند رشك مي
  پشتیباني از
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  كھ این فرقھ) اول مھ(فرقة یسوعیان، بھ شاه نوشت 

و انجمن مردان دینداري است كھ براي پاكي، كمال رفتار، و اخالق … سازماني است سودمند براي كشور
 خویش، براي انضباط سخت، براي وسعت تالش و دانش خود، و براي خدمات بیشمارشان بھ كلیسا

. كنند كھ از یسوعیان دستگیري كنند ھمھ كس و ھمھ چیز از اعلیحضرت درخواست مي. اند انگشتنما بوده
. دین براي دفاع از خود، كلیسا براي خدمتگزاري، و مسیحیان براي رھبري وجدان خود بھ آنان نیازمندند

. كنند ورده خود وساطت مياند، براي آموزگاران سالخ بسیاري از اتباع اعلیحضرت، كھ شاگرد آنان بوده
از اعلیحضرت . كنند جوانان كشور براي كساني كھ باید ذھنھا و قلبھاي آنان را پرورش دھند دعا مي

  .درخواست داریم كھ بھ البھ و التماس ما توجھ فرمایند

 اما شوازول و پومپادور. شاه براي یسوعیان وساطت كردند» نزدیكان«ملكھ، دختران او، دوفن، و دیگر 
ھاي پارلمان آموزشگاھھاي یسوعي را از فرانسھ  خواستند كھ با اجراي تصویبنامھ اكنون مصرًا از شاه مي

شدند كھ بزودي ناچار خواھد شد مالیاتھا را افزایش دھد؛ و براي افزایش  آنان بھ لویي یادآور مي. برچیند
انتخاب یكي از پیشنھادھاي متضاد  درھمان ھنگام كھ شاه در. مالیات بھ پشتیباني پارلمان نیازمند است

پارلمان اعالم داشت كھ موجودیت  ١٧۶٢اوت  ۶در . مردد بود، پارلمان بھ اقدامات قاطعي دست زد
باقوانین فرانسھ ناسازگار است، سوگند یسوعیان آنان را از سرسپردگي بھ شاه فرانسھ » انجمن عیسي«

جي انجمن آنان را سازماني بیگانھ در داخل یك دارد، و سرسپردگي یسوعیان بھ یك قدرت خار  بازمي
را در فرانسھ منحلھ شناخت و بھ یسوعیان » انجمن عیسي«از این روي، پارلمان . كشور شاھي نموده است

فرمان داد تا در عرض ھشت روز فرانسھ را ترك گویند و دارایي آنان در فرانسھ بھ سود شاه مصادره 
  . شود

پارلمانھاي بزانسون و دوئھ از تأیید . امھ را ھشت ماه بھ تعویق انداختشاه اجراي كامل این تصویبن
تصویبنامھ ھاي پارلمان پاریس خودداري كردند؛ و پارلمانھاي دیژون، گرنوبل، و مس تأیید آنھا را بھ 

انجمن «، با انحالل ١٧۶۴اما پارلمان پاریس پافشاري كرد و لویي، سرانجام در نوامبر . تعویق انداختند
فرانك ارزش داشت، و  ۵٨‘٠٠٠‘٠٠٠اموال مصادره شدة یسوعیان . در فرانسھ موافقت كرد» یسيع

دولت براي یسوعیان . ھاي پارلمان پاریس واداشتھ باشد ھمین ممكن است شاه را بھ اجراي تصویبنامھ
پارلمان پاریس  پیشین حقوق مستمر ناچیزي تعیین كرد و بھ آنان اجازه داد كھ یكچند در فرانسھ بمانند؛ اما

تنھا معدودي از یسوعیان از فرقة خویش رویگردان شدند و . ھمة آنان را از فرانسھ اخراج كرد ١٧۶٧در 
  .در فرانسھ ماندند

اشراف، طبقة متوسط، تحصیلكردگان، و ژانسنیستھا از اخراج یسوعیان استقبال كردند، اما اخراج آنان 
توف دوبومون، اسقف اعظم پاریس، عمل پارلمان را بشدت كریس. دیگر مردم فرانسھ را ناخشنود ساخت

اظھار تأسف » انجمن عیسي«، بھ اتفاق آرا، از انحالل ١٧۶۵انجمني از روحانیان فرانسھ در . تقبیح كرد
  پاپ كلمنس . كرد و احیاي آن را خواستار شد

ابتدا اخراج » سوفانفیل«. و گماشتگان دولت توقیع پاپ را در خیابانھاي چند شھر فرانسھ آتش زدند
آالمبر، با وجد، نظر ژان آستروك، / یسوعیان را پیروزیي الھامبخش براي آزادي اندیشھ شمردند؛ و د

ة " FACE="Traditional Arabicعامل كشتار یسوعیان دایر «: كرد پژوھندة كتاب مقدس، را نقل مي
در دھة پس از . یافت رعت فزوني ميشمار نشریات آزاداندیش اكنون بس» .المعارف بود، نھ ژانسنیستھا

  .اولباك و یارانش پیكار با مسیحیت را تا سرحد الحاد پیش بردند/ اخراج یسوعیان بود كھ د

اما فیلسوفان اندك اندك دریافتند كھ سقوط یسوعیان پیروزیي براي ژانسنیستھا و پارلمان است؛ و اخراج 
آالمبر در تاریخچة / د. از یسوعیان روبھ رو ساختھ استتر  آنان آزاداندیشان فرانسھ را با دشمني سرسخت

  :چنین یاد كرد» انجمن عیسي«از سرنوشت ) ١٧۶۵(اضمحالل یسوعیان خود 
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بایست  اند، اگر جدا ساختنشان میسر بود، نمي پیداست كھ بسیاري از آنان، كھ دخالتي در كارھا نداشتھ
ه را ما بدبختانھ با بیست فرد گناھكار در یك ردیف ھزاران بیگنا… . قرباني اشتباھات رھبران خود شوند

، ھرگاه سختگیري ژانسنیستھا جایگزین سختگیري یسوعیان نشود، بھ »انجمن«نابودي … . ایم نھاده
انجمن «توانستیم از میان آن دو فرقھ یكي را برگزینیم،  اگر مي… . پیروزي خرد بسیار یاري خواھد كرد

كردند آزادي  یسوعیان بھ مردمي كھ با آنان دشمني نمي. تبدادش كمتر استگزینیم، كھ اس را برمي» عیسي
اگر اینان قدرت . ژانسنیستھا از ھمة مردم انتظار دارند كھ چون خود آنان بیندیشند. دادند اندیشھ مي

  .كردند داشتند، افكار، گفتار و اخالق مردم را با بیرحمي تفتیش مي مي

آالمبر را تأیید كند، در / سن تمایل داشت، مثل آنكھ خواستھ باشد سخنان دپارلمان پاریس، كھ بھ آیین نان
، دستور داد تا امیل نسبتًا پرھیزكارانة روسو )١٧۶٢(فرمان داد » انجمن عیسي«ھمان سالي كھ بھ انحالل 

ر و را آتش زنند؛ پارلمان تولوز نیز، كھ متمایل بھ آیین یانسن بود، ژان كاالس را در ھمان سال با زج
فرھنگ فلسفي ولتر را آتش زد؛  ١٧۶۵شكنجھ بھ وسیلة چرخ مجازات معدوم ساخت؛ پارلمان پاریس در 

  .و یك سال بعد، حكم دادگاه آبویل دربارة شكنجھ و اعدام شوالیھ دوال بار تأیید شد

گفتند  د؟ ميگفتن دانید دیروز دربارة شما چھ مي مي«: آالمبر بھ ولتر نوشتھ بود/ ، د١٧۶٢سپتامبر  ٢۵در 
ولتر » .اید كھ بھ پشتیباني از آنان مطالبي بنویسید كنید و اغوا شده كھ شما براي یسوعیان دلسوزي مي

ھمیشھ مرد دلسوز و بلندھمتي بود، و اكنون، كھ پیكار بھ زیان یسوعیان پایان یافتھ بود، وجدان وي از 
اش در  یكي از یسوعیان پیشین، را بھ خانھوي كشیش آدام، . برد اش رنج مي سرزنش آموزگاران در گذشتھ

. باخت فرنھ برده بود، سرپرستي كارھاي خیریة خود را بھ دست وي سپرده بود، و پیوستھ با او شطرنج مي
  زدند روزي  مبادا ھمان آسیبھایي را كھ یسوعیان بھ ما مي«: گفت بھ الشالوتھ مي

ترسید كھ مبادا  ولتر از آن مي» .ندارد شوم، سودي از سرپنجة روباه، ھنگامي كھ طعمة گرگ مي
دانیم، بھ تئاتر  ژانسنیستھا، چون پیرایشگران انگلیسي قرن ھفدھم، تئاترھا را برچینند؛ و ولتر، چنانكھ مي

وجود یسوعیان ضرورت داشت؛ مایة «: آالمبر نوشت/ از ھمین روي، بھ د. سخت عالقھ مند بود
م؛ اما اكنون نزدیك است كھ فضلفروشان خام و نادان ما را در كردی سرگرمي بودند؛ آنان را استھزا مي

دلبستگي یسوعیان بھ آثار كالسیك و تئاتر بتنھایي كافي بود كھ ولتر را بھ » .سرپنجة خویش نابود سازند
  .گذشت از گناه آنان وادارد

  :یني پرسیداز پرنس دول ١٧۶۴دوست و دشمن ولتر، فردریك كبیر، كھ در احساسات وي سھیم بود، در 

را، كھ یسوعي نام دارند، نابود ساختند؛  -و بلكھ انسانیت - چرا گنجداران آتن ورم، آن استادان علوم انساني
اما چون كاتولیكترین، مسیحیترین، و با ایمانترین … . دانش و آموزش از نابودي آنان زیان خواھند برد

ملحد آنان را ھرچھ بیشتر در كشورم گرد خواھم  اند، من بیدین و برادران شاه ھم آنان را از خود رانده
  .آورد تا نسلشان را از نابودي باز دارم

آالمبر بھ فردریك گفت كھ از دوستي با یسوعیان پشیمان خواھد شد و مخالفت یسوعیان را با / چون د
  :تسخیر سیلزي بھ دست سپاھیان پروس بدو یادآور گشت، شاه پروس چنین پاسخ داد

آنان . در من چیزي نیست كھ مرا از یسوعیان ھراسان سازد. ھ شما نگران آیندة من شویدنیازي نیست ك
درست . توانند جوانان كشور را تعلیم دھند، و این كار از دست آنان بھتر از ھركس دیگر ساختھ است مي

بھ خاطر  است كھ آنان بھ ھنگام جنگ با من مخالف بودند، اما شما، در مقام یك فیلسوف، نباید كسي را
اي تعلق دارد، سرزنش  ھمراھي و غمخواري با گروھي از مردم، قطع نظر از اینكھ بھ چھ دین و جامعھ

  .بكوشید كھ بیشتر چون یك فیلسوف بیندیشید، و كمتر چون یك عالم مابعدالطبیعھ. كنید
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یع پاپي در ، فردریك از انتشار توق)١٧٧٣(را برچید » انجمن عیسي«ھنگامي كھ پاپ كلمنس چھاردھم 
قلمرو فرمانروایي خود جلوگیري كرد، و یسوعیان در پروس و سیلزي امالك و مشاغل خود را حفظ 

  .كردند

و از . بھ روسیھ پیوست، آزاري نرساند ١٧٧٢كاترین دوم بھ یسوعیان مقیم بخشي از لھستان، كھ در 
، )١٨١۴(نگام احیاي فرقة خویش این یسوعیان، تا ھ. یسوعیاني كھ از آن پس بھ روسیھ رفتند حمایت كرد

  .با شكیبایي بھ كار و تالش خویش ادامھ دادند

IV -آموزش و پرورش و پیشرفت  

  بایست آموزش و پرورش  اما پس از خروج یسوعیان از فرانسھ، بھ جوانان این كشور چھ كساني مي

href="f0908571.htm"<href="f0908571.htm"<href="f0908571.htm"<ALIGN="JUSTIFY"<٨۵٧ -
  .ھاي آموزشي شد دگرگوني شگرفي در شیوه;٩;&٩;&٩;&٩&٩

ال شالوتھ، كھ ھنوز كینة یسوعیان را بھ دل داشت، با استفاده از فرصت، گفتار دربارة آموزش ملي 
وي در این كتاب از فرانسویان خواستھ بود تا . این گفتار را بسیار ستودند» فیلسوفان«. را نوشت) ١٧۶٣(

ھاي دیني دیگري، چون  آموزشگاھھاي فرانسھ را، كھ دست یسوعیان از آنھا كوتاه گشتھ بود، بھ فرقھ
ال شالوتھ ملحد نبود، و دست كم از آموزش دیني حمایت . یا اوراتوریان، نسپارند» برادران مسیحي«

شمرد، ولي با ادارة دستگاھھاي آموزشي فرانسھ بھ  و آن را براي اخالق مردم واجب و سودمند ميكرد  مي
او بھ لیاقت و شایستگي بسیاري از معلمان دیني اذعان داشت و آنان را در . دست روحانیان مخالف بود

ش و پرورش بھ گفت كھ رھبري آموز دانست؛ اما مي شكیبایي، صمیمیت، و دل سپردن بھ كار بیمانند مي
دارد و آنان را سرسپردة قدرتھاي  ھاي بكر و تازه باز مي دست روحانیان جوانان را از پرداختن بھ اندیشھ

عقیده داشت كھ اصول و قواعد اخالقي را جدا و مستقل از معتقدات دیني باید تعلیم داد، . سازد بیگانھ مي
» قوانین انساني وخدایي«یند، و حتي اگر این قوانین قوانین اخالقي كھنتر از قوانین انساني و خدای«زیرا 

اما با آرمانھاي . ال شالوتھ نیز خواستار ارشاد مردم بود» .داشتند آمدند قوانین اخالقي وجود مي پدید نمي
خواستار آموزشي براي ملتم كھ تنھا بھ «. اي مبدل شود بایست بھ دین تازه ملي گرایانھ؛ ملي گرایي مي

آموزگاران باید از میان مردم غیرروحاني برگزیده شوند؛ و » .ور استوار خواھد بوددست دولت و كش
آموزش باید انسان را، بھ جاي . ھنگامي كھ از روحانیانند، نباید بھ فرقة دیني خاصي بستگي داشتھ باشند

پردگي آماده ساختن براي بھشت، براي زندگي در جھان پرورش دھد، و، بھ جاي واداشتن بھ تعبد و سرس
. ھاي ھنري و صنعتي آماده سازد كوركورانھ، براي ابراز لیاقت و كارداني در دستگاھھاي اداري و زمینھ

زبان فرانسوي باید بھ جاي التیني زبان آموزشي كشور شود، و بھ تدریس انگلیسي و آلماني بیش از 
یل، بھ شاگردان باید علوم در آموزشگاھھا حتي از نخستین سالھاي تحص. تدریس التیني اھمیت داده شود

توانند با اصول و مبادي ھندسھ، فیزیك، و تاریخ طبیعي آشنا  حتي شاگردان پنج یا ده سالھ مي. تدریس كرد
آنچھ معموال نویسندگان تاریخ و خوانندگان آن ندارند «بھ تدریس تاریخ نیز باید اھمیت داده شود، اما . شوند

در سالھاي باالتر، ذوق . دانست لتر را تاریخنویسي با بینش فلسفي ميال شالوتھ تنھا و» بینش فلسفي است؛
بھ آموزش زنان بیش از این باید اھمیت داده شود؛ اما آموزش . و ھنر شاگردان را باید پرورش داد

آموزد نخواھد آموخت،  فرزند برزگر در آموزشگاه بیش از آنكھ در كشتزار مي. تنگدستان ضرورت ندارد
  .ر تنھا وي را از وضع طبقة خود ناخشنود خواھد ساختو آموزش بیشت

سخنان ال شالوتھ، دربارة لزوم تحریم آموزش براي تنگدستان و روستاییان، الوسیوس، تورگو، و 
از اینكھ آموزش را براي كارگران «: اما ولتر سخنان وي را پسندید و بدو نوشت. كوندورسھ را تكان دادند

نھ بھ . كارم بھ كارگراني نیازمندم كھ با دست خود كار كنند من كھ زمین مي اید سپاسگزارم، تحریم كرده
  برایم برادراني، خصوصًا نادان، بفرستید كھ . مالیان سرتراشیده
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و بھ دامیالویل، كھ از آموزش ھمگاني .) ھایم را برانند، یا آن را براي استفاده آماده كنند بتوانند كالسكھ
كنند فرصت تحصیل  كنم آنان كھ با زور بازوي خود كار مي گمان نمي«: تكرد، چنین نوش ھواداري مي

بورژواي شھرنشین را باید تعلیم داد، ..  . .آنان، قبل از آنكھ فیلسوف شوند، از گرسنگي خواھند مرد. یابند
مند  در قسمتھاي دیگر، رضایت داد كھ ھمھ از آموزش ابتدایي بھره» .نھ كارگران یدي و غیر ماھر را

شوند، ولي امیدوار بود كھ آموزش متوسطھ بھ عدة خاصي محدود شود تا كارگران كارجسماني جامعھ را 
نخستین آموزش و پرورش، بھ دیدة ولتر، پایان دادن بھ ارشاد روحانیان بود، زیرا آنان را . انجام دھند

  .دانست مسئول موھومپرستي و تعصب مردم مي

بھ درخواست كاترین دوم تنظیم كرد، مانند  ١٧٣٣ت روسیھ، كھ در دیدرو در طرح یك دانشگاه براي دول
  :شنویم، نكوھش كرد و نوشت الشالوتھ، تحصیالت سنتي را، بھ مفھومي كھ ما امروز مي

شوند كھ تنھا معدودي از مردم بدانھا نیازمندند،  اي تدریس مي ھنوز دو زبان مرده» آموزشگاه ھنرھا«در 
ین زبانھا را بیاموزند، شش یا ھفت سال از عمر خود را براي تحصیل آنھا تباه ، بي آنكھ ا[ شاگردان] و 

قبل از آنكھ بھ شاگردان فن اندیشیدن آموختھ شود، بھ نام علم معاني و بیان بھ آنان فن سخنوري . كنند مي
بھ نام … ؛كنند پایة ارسطو انباشتھ مي ھاي بي كنند، بھ نام منطق، ذھن شاگردان را با اندیشھ تدریس مي

كنند كھ شاگردان را بھ شكاكیت، یا بھ تعصب و جمود  اي بحث مي مابعدالطبیعھ، از مسائل ناچیز و پیچیده
زمینشناسي و ] كنند؛ اما از تاریخ طبیعي  بھ نام فیزیك، از جوھر و نظام جھان بحث مي. كشاند فكري، مي

بھ آزمایش بسیار كم توجھ . آید میان نمي اي بھ ، شیمي، و از حركت و گرانش اجسام كلمھ[ شناسي زیست
  .شود شود، و از آن كمتر بھ كالبدشناسي، جغرافیا اصال تدریس نمي مي

كند كھ آموزش را دولت بھ دست گیرد، در آموزشگاھھا از آموزگاران غیر  دیدرو آنگاه پیشنھاد مي
د كھ آموزش باید عملي، و ھدف نویس مي. روحاني استفاده شود، و بھ تدریس علوم بیشتر اھمیت داده شود

شاگردان پس از ھفده سالگي . آن باید پرورش كشاورزان، كارشناسان، دانشمندان، و مدیران كاردان باشد
زبان التیني بیاموزند، و ھرگاه شاگردي در آینده بھ زبان التیني نیازمند نباشد، آن را باید از برنامة درسي 

از آنجا كھ نبوغ » .ون آشنایي با زبانھاي التیني و یوناني ادیب شودتواند بد اما كسي نمي«. او حذف كرد
توان بیدار ساخت، آموزش باید رایگان و ھمگاني شود، و شاگردان تنگدست كتاب و  خفتة ھمة مردم را مي

  .خوراك خود را برایگان از دولت دریافت كنند

دولت فرانسھ، براي از میان بردن وقفھ و فترتي كھ پس از خروج یسوعیان در آموزش پدید آمده بود، 
این . از اموال مصادره شدة یسوعیان براي سروسامان دادن بھ كالج فرانسھ استفاده كردند. دست بھ كار شد

. براي تربیت آموزگار شد گران آموزشگاھي عادي -لو - كالج لویي. كالجھا را بھ دانشگاه پاریس پیوستند
  دولت براي آموزگاران، مزدي، كھ عادالنھ 

گروھي از آموزگاران را دولت از میان بندیكتیان، . دورة خدمت، بھ آنان حقوق بازنشستگي پردازد
با آنان بھ پیكار برخاستند و از پیكار خویش تا » فیلسوفان«برگزید، اما » برادران مسیحي«اوراتوریان، و 

برنامة آموزشي آموزشگاھھا ھنوز شامل تعملیات دیني كاتولیكي بود، اما علوم و . اي نتیجھ گرفتند اندازه
شدند، و گروھي از آموزگاران  ھاي ارسطو و فیلسوفان مدرسي مي فلسفة نو اندك اندك جایگزین اندیشھ

مایشگاھھایي دایر كالجھا آز. دادند را در آموزشگاھھا اشاعھ مي» فیلسوفان«ھاي  غیر روحاني اندیشھ
در پاریس و والیات فرانسھ، . كردند ساختند و براي تدریس فیزیك عملي استاداني استخدام مي مي

كردند كھ آموزش جدید، بھ جاي اصالح  كساني پیشبیني مي. شدند آموزشگاھھاي فني و نظامي تأسیس مي
ت خواھد كرد، و كشور را شخصیت انسان، فكر وي را بسط خواھد داد، اخالق وانضباط مردم را سس

  .سرانجام بھ انقالب خواھد كشاند

اینان . امیدھاي خویش را دربارة آینده بھ نظام جدید آموزش و پرورش دوختھ بودند) فیلسوفان(اما 
اندیشدند كھ انسان ذاتًا نیك است و نیرنگھاي حرفة كشیشي و سیاسي ھستند كھ وي را بھ تباھي  مي
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یك  اما ھیچ. بازگردد» طبیعت«نسان خویشتن را از نیرنگ رھایي دھد و بھ آغوش ھمین بس كھ ا. اند كشیده
، چنانكھ خواھیم »طبیعت«بازگشت بھ . چیست» طبیعت«از آنان بدرستي نگفت كھ منظور از بازگشت بھ 

آموزش ھمھ چیز را دگرگون خواھد (قبال با اعتقاد الوسیوس بھ اینكھ . ھاي روسو بود دید، جوھر اندیشھ
اي میمونیم و بھ انگیزة آنچھ  ما گونھ«: اندیشید حتي ولتر شكاك نیز گاھي مي. ایم آشنا شده) اختس

اعتقاد بھ پیشرفت نامحدود انسان، از راه اصالح و » .كنیم ایم، بخردانھ یا نابخردانھ، رفتار مي آموختھ
ن سطلھایي ھستند كھ بھشت و آرمانشھر چو. شده بود» فیلسوفان«گسترش آموزش و پرورش، ھستة دین 

رود،  آنھا را بر سر چاه سرنوشت از دو سر طنابي آویزان كرده باشند؛ چون یكي از سطلھا در چاه فرو مي
شاید ھنگامي كھ ھر دو سطل . كشد امید انسان بتناوب یكي از آنھا را بیرون مي. آید دیگري از چاه در مي

  .در راه مرگ و نیستي گام نھدخالي از چاه درآیند، تمدني دستخوش نومیدي شود و 

در سوربون خواند و » پیشرفتھاي پي در پي ذھن انسان«اي دربارة  خطابھ ١٧۵٠دسامبر  ١١تورگو در 
  :در آن ایمان جدید را تدوین و تنظیم كرد

بشریت، ھرگاه از نخستین روزھاي عمر آن در نظر گرفتھ شود، بھ دیدة فیلسوف، كل وسیعي است كھ 
آداب و رسوم لطیفتر و دلپسندتر … . دیگري داراي دوران كودكي، رشد، و كمال است مانند ھرموجود

بازرگاني و . شوند گردد، و ملتھایي كھ از ھم پراكنده بودند بھ یكدیگر نزدیك مي شوند، فكر روشنتر مي مي
، در روزھاي پیوندد و بشریت، از راه دگرگونیھاي آرام و تند روابط سیاسي سرزمینھاي جھان را بھ ھم مي

  .رود شود پیش مي روشن و سیاه، با گامھاي سست بھ سوي كمالي كھ پیوستھ بھ او نزدیكتر مي

  :كرد را با دودلي تأیید مي) فیلسوفان(ولتر این امید 

توانیم امیدوار باشیم كھ خرد و صنعت ھمواره پیشرفت خواھند كرد، فنون سودمند كاملتر خواھند شد،  مي
رفتھ رفتھ از میان رھبران ملتھا  - كھ عذابھاي كوچكي نیستند -آزارند، تعصبات بشر را مي بدیھایي كھ افراد

روان آدمي را دربرابر تلخیھا . رخت بر خواھند بست، و فلسفھ، كھ در دسترس ھمگان قرار خواھد گرفت
  .و شوربختیھاي ھمیشگي تسلي خواھد داد

از بھ قدرت رسیدن تورگو خرسند  ١٧٧۴ه بود، در سالخورده، كھ اكنون بھ آستانة مرگ رسید» فیلسوف«
شد، زیرا وي بھ اشاعة روشنگري در میان مردم عادي اعتماد نداشت و چشم امید خود را بھ بیداري و 

قادر بھ آموختن نیستند؛  -خواند  ولتر عوام را چنین مي -گفت كھ اوباش مي. روشني اندیشة شاھان دوختھ بود
اما نزدیكان شاه را، كھ خود . دھد الي براي اندیشیدن و آموختن بھ آنان نميزیرا خستگي و فرسودگي مج

، مانند ولتر، چشم امید خویش »فیلسوفان«بسیاري از . توان آموزش داد توانند آموزگار شاه باشند، مي مي
بي را آنان، با آنكھ وقوع انقال. دوختھ بودند» فرمانرواي مستبد روشنفكر«اي روشنتر، بھ  را، در آینده
ھراسیدند و امیدوار بودند كھ سرانجام طبقة فرمانروا، بھ پیروي از نداي  كردند، از انقالب مي پیشبیني مي

از ھمین . خرد و فلسفھ، بھ اصالحاتي دست خواھد زد و بشریت را بھ شاھراه نیكبختي رھنمون خواھد شد
ن كاترین دوم را بھ فراموشي ستودند، و گناھا روي، آنان اصالحات فردریك دوم را در پروس مي

آیا ما از دولتھایمان . شدند ماندند، از اصالحات یوزف دوم در اتریش خرسند مي سپردند؛ و اگر زنده مي مي
  امیدي جز این داریم؟

V -اخالق جدید  

اي بدون دین، دیني كھ با دادن وعده و وعید فوق  آیا جامعھ: جواب مانده بود این پرسش آزاردھنده ھنوز بي
توانند بدون اعتقاد بھ خدایي كھ واضع  تواند پایدار بماند؟ آیا مردم مي طبیعي پشتیبان نظم جامعھ است، مي

دھد، از موازین اخالقي پیروي  كیفر ميقوانین اخالقي و ناظر رفتار انسان است، و آدمیان را پاداش و 
اي نیاز نیست؛  را، جز ولتر، عقیده بر این بود كھ براي رعایت اخالق بھ چنین انگیزه» فیلسوفان«كنند؟ 
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اگر فرض كنیم كھ این امر در مورد اقلیتي با فرھنگ صادق باشد، آیا دیگران نیز از آن بینیازند؟ و آیا 
  ر ایمان و تربیت دیني گذشتة آنان نیست؟اخالق معدودي تربیت شده یادگا

/ ولتر در این باره شك داشت، اما دیدرو، د. دانستند اخالق طبیعي را براي انسان كافي مي» فیلسوفان«
گفتند و  اولباك، مابلي، تورگو، و دیگران از اخالقي جدا و مستقل از دین سخن مي/ آالمبر، الوسیوس، د
  عقیده داشتند كھ از 

تواند، مانند دیندار، پایبند اصول اخالقي باشد؛ او اخالق را عادت پیروي  عقیده داشت كھ ملحد ميبل . رسید
آیا تمیز معقول . از خرد خوانده، و گفتھ بود كھ انسان جانوري خردمند است؛ اما نگفتھ بود كھ خرد چیست

اي پدید آید، آیا چیزي جز  یدهو فرد اختالف عق» جامعھ«از نامعقول با جامعھ است یا با فرد؟ ھرگاه میان 
تواند بین آنھا داوري كند؟ آیا نظام اجتماعي كشمكشي براي تحمیل قانون و گریز از قانون است؟  زور مي

بھ تشریح ) ١٧۴٨(توسن در اخالقیات . وي. آیا اخالق تنھا پیشبیني فرصتھاي تفتیش و بازرسي نیست؟ اف
كھ خرد بھ «خوانده بود » صداقت در اعمال وظایفي«ا اخالق طبیعي پرداختھ است؛ وي نیز فضیلت ر

اما چند نفر از مردم قادر یا مایلند كھ خرد را راھنماي خود سازند؟ و آیا شخصیت » .كند انسان تحمیل مي
گیرد؟ آیا خرد بازیچة دست  قبل از رشد خرد شكل نمي» گیرد  كھ رفتار آدمي از آن ریشھ مي«انسان 

اي از مسائلي كھ اندیشة طرفداران و مخالفان اخالق طبیعي  شود؟ اینھا ھستند پاره تمایالت شدید آدمي نمي
  .را سرگرم خود ساختھ بودند

دانستند كھ آگاھانھ از انسان سر  كلیت خودخواھي در ریشھ و پایة ھمة اعمالي مي» فیلسوفان«بیشتر 
اي  توان خودخواھي را وسیلھ رد، ميزند، اما عقیده داشتند كھ با آموزش و قانونگذاري، و بھ یاري خ مي

  :گفت آالمبر مي/ د. براي ھمكاري متقابل و تحكیم نظام اجتماعي ساخت

. اخالق طبیعي مبتني بر یك واقعیت مسلم، نیاز مردم بھ یكدیگر، و وظایف متقابل ناشي از آن نیاز است
پاسخ ھمة سؤاالت مربوط بھ . دگیرن اي منظم از این واقعیت ریشھ مي ھمة اصول قوانین اخالقي بھ شیوه

و پاسخ ھر . برند سازند، اما از میان نمي شھوات ما گاھي این پاسخھا را دگرگون مي. اخالق در دل ماست
  .رسد كھ اساس تمام التزام اخالقي ماست بھ ریشة اصلي، یعني خودخواھي ما، مي… سؤال معیني

معھ مستلزم غلبة كلي خرد در میان ھمة مردم است، پذیرفتند كھ احترام بھ مصالح جا» فیلسوفان«برخي از 
كھ نتایج انتخاب خود را در چشم اندازي آنچنان گسترده ببیند » روشنگرانھ«یعني یك خودشیفتگي چندان 

اما ولتر بھ ھوش و خرد خودپرستي اعتمادي نداشت؛ در . كھ خودخواھي فرد با خیر جامعھ سازگار باشد
داد شالودة فلسفة اخالقي خود را بر واقعیت  وي ترجیح مي. ار استثنایي بودنظر او اندیشیدن یك عمل بسی

نوعدوستي مستقل از خودخواھي بنھد، و این نوعدوستي را از حس عدالتجویي، كھ خداوند در آدمي 
  .وي را نكوھش كردند كھ اخالق را تسلیم دین كرده است» برادران«. سرشتھ، گرفتھ است

خودخواھي را واقعیت كلي و عمومي مسلمي گرفتند، ھمگي بھ این نتیجھ رسیدند  ، پس از آنكھ»فیلسوفان«
كھ درك خوشي و لذت برترین نیكي و فضیلت است؛ و ھمة لذات، ھرگاه زیاني از آنھا بھ جامعھ و خود 

از  المبر، و دیگران براي تبلیغ اخالقیات جدید، بھ تقلید-اولباك، مابلي، سن/ گریم، د. فرد نرسد، مجازند
  نویسندگان كلیسایي، كاتشیسم نوشتند و در 

  :كنیم  نوشت، كھ بخشي از آن را نقل مي

  انسان چیست؟: س

  .موجودي است با فھم و احساس: ج
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  اكنون كھ چنین موجودي است، چھ باید كند؛: س

  .باید جویاي خوشي و لذت باشد، و از درد دوري جوید: ج

  آیا این خودخواھي نیست؟: س

  .وري خودخواھي استنتیجة ضر: ج

  آیا خودخواھي در ھمة مردم یكسان است؟: س

  .بلي، زیرا ھمة مردم طالب حفظ خود و نیكبختیند: ج

  فھمید؟ از نیكبختي چھ مي: س

  .حالت مداومي كھ در آن خوشي بیش از رنج است: ج

  براي برخورداري از این حالت، چھ باید كرد؟: س

  .آن پیروي كنیم باید خرد خویش را پرورش دھیم و از: ج

  خرد چیست؟: س

  .شناخت حقایقي است كھ نیكبختي ما بھ آنھا بستگي دارد: ج

  دارد؟ آیا خودخواھي ھمیشھ مارا بھ كشف این حقایق، و بھ كاربستن آنھا وا مي: س

  .دانند كھ خودخواھي را چگونھ باید بھ كار بست نھ، زیرا ھمة مردم نمي: ج

  منظورتان چیست؟: س

  .این است كھ برخي از مردم خود را بحق دوست دارند، و برخي از مردم بھ ناحقمنظورم : ج

  چھ كساني خویشتن را بحق دوست دارند؟: س

  .كنند كوشند یكدیگر را بشناسند، و آنان كھ نیكبختي خود را از نیكبختي دیگران جدا نمي آنان كھ مي: ج

. رات خود از اخالق مسیحي بنیان نھادندھا و خاط فیلسوفان اخالق عملي خویش را بر اساس دانستھ
دلبستگي مستقیم بھ انسان را جایگزین پرستش خدا، مریم، و قدیسان ساختند، كھ غیر مستقیم بھ بھبود 

نھاد، كھ بھ » فضیلت«را بھ جاي واژة كھن » نیكوكاري«پیر واژة - آبھ دو سن. اخالق مردم یاري كرده بود
ھمراه این واژه، . ي بھ یكدیگر در كارھاي خیر مشترك بود معني یاري متقابل فعاالنھ و ھمكار

این نیز از دومین فرمان ریشھ . تأكید ورزیدند، كھ بھ معني انساندوستي بود» انسانیت«بر » فیلسوفان«
رنال، ھنگامي كھ رفتار ستمگرانة اروپاییان را با سیاھان، ھندیان، و ھندیشمردگان غیر انساني . گرفت مي
گمان بھ یاد داشت كھ قبل از او الس كاساس، اسقف اسپانیایي، آن را غیر انساني خوانده  يخواند، ب مي

مندي آنان را بھ دستگیري از نیازمندان،  اما دلبستگي تازة اروپاییان را بھ انسان، و عالقھ). ١۵٣٩(است
شھ و تالشھاي ولتر، ، و بیش از ھمھ مرھون اندی»فیلسوفان«ھاي  بیماران و مظلومان، باید مرھون اندیشھ
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روحانیان . تالشھاي پیگیر ولتر بودند كھ دولت فرانسھ را بھ اصالح قوانین این كشور واداشتند. دانست
  دیدند  اما ھمین روحانیان اكنون مي. فرانسھ، بھ خاطر نیكوكاریشان، انگشتنما بودند

اكنون اخالق از . كنند تبلیغ مياخالق عملي مسیحیت را، با موفقیت شایان توجھي، بھ مردم » فیلسوفان«
شد و انسانیت، ھمدردي، رواداري دیني، نوعدوستي، و صلح، بھ جاي ایمان دیني، بر  دین جدا مي

شدند؛ اخالق در این شكل جدید نیز، مانند گذشتھ، تأثیر بسیار اندكي بر جامعھ  نیكخواھي استوار مي
  .گذاشت مي

جنگ روبھ رو شده بودند، ھنگام ابراز عقیده دربارة صلح و  ، كھ با مسائل اخالقي ناشي از»فیلسوفان«
كرد، اما عقیده داشت كھ جنگ  ولتر جنگ دفاعي را تجویز مي. كردند تبلیغ آن، از صلح طلبي پرھیز مي

كند؛ و تنھا چند امیر  دزدي و راھزني است، و ملت فاتح را نیز چون ملت مغلوب دچار فقر و بینوایي مي
وي بھ لشكركشي فردریك بھ . برند ة درباري، و چند پیمانكار نظامیند كھ از جنگ سود ميفاتح، چند معشوق

براي فرھنگ فلسفي، ھنوز این » جنگ«سیلزي اعتراض كرد؛ و شاید، ھنگام تصنیف مقالة آتشین 
  :لشكركشي را بھ یاد داشت

نیاكانش دو یا سھ قرن پیش با گوید كھ وي بازماندة مستقیم كنتي است كھ  نویس بھ امیري مي نامھ یك شجره
. دانست این خاندان، كھ خاطرة آن ھم از یادھا رفتھ است، والیتي را از آن خود مي. خانداني وصلت كردند

والیتي كھ نزدیك بھ صد فرسنگ از - مردم والیت. پذیرند درنگ گفتة وي را مي امیر و مشاورانش بي… 
خواھند  شناسند و نمي گویند كھ وي را نمي كنند؛ مي د ميدر تالشي بیھوده، ادعاي وي را ر - وي دور است

از او فرمان برند؛ و اگر كھ او مایل است قوانین خود را بھ مردم این والیت تحمیل كند، نخست باید دست 
درنگ گروه انبوھي از مرداني را، كھ چیزي براي از دست دادن  امیر بي… . كم رضاي آنان را جلب كند

دارد كھ بھ راست و چپ  آنان را بر آن مي… پوشاند ورد؛ جامة زبر آبي بھ آنان مي آ ندارند، گرد مي
  .شتابد  بگردند، و بھ سوي پیروزي و افتخار مي

كرد كھ تركان را بزور اسلحھ از اروپا براند؛ براي افسران  با اینھمھ، ولتر بھ كاترین دوم سفارش مي
نوشت؛ و پیروزي سپاھیان  اي پرشور مي ، مرثیھدر جنگ جان سپرده بودند ١٧۴١فرانسویي كھ در 

  .ستود فرانسوي را در فونتنوا مي

پرستي، بھ این دستاویز كھ این احساسات مفاھیم انسانیت و تعھد اخالقي را  فیلسوفان با ملي گرایي و میھن
 شوند، مخالف سازند و وسیلھ اي در دست شاھان براي رھبري مردم بھ جنگ و كشتار مي محدود مي

پرستي را، بھ دلیل اینكھ با خودپرستي در  میھن» فرھنگ فلسفي«در » میھن«ولتر در مقالة . بودند
خواست كھ غرور برتري خویش را در زبان، ادبیات،  وي از فرانسویان مي. آمیزد، نكوھش كرده است مي

مونتسكیو، . شد ور ميھنر، و جنگ از سر برانند، و اشتباھات، ناتوانیھا، و عیبھایشان را بھ انسان یادآ
اروپایي «آالمبر در فرانسھ، چون لسینگ، كانت، ھردر، گوتھ، و شیلر در آلمان، نخست /ولتر، دیدرو، و د

ھمانگونھ كھ در قرون وسطي یك دین و یك زبان مردم اروپاي . و سپس فرانسوي یا آلماني بودند» خوب
  غربي را بر آن 

از  ١٧۵۵روسو در . بر اروپا را وطن مشترك خویش بشمارندداشت كھ سراسر  اروپاییان را بر آن مي
گیرند و، چون قادر مطلق  مرزھاي موجود در میان ملتھا را نادیده مي«یاد كرد كھ » جھان وطنان بزرگي«

گویي خاص  روسو در جایي دیگر، با گزافھ» .نگرند آفرینندة خویش، بھ ھمة مردم با دیدة نیكخواھي مي
این سخن تنھا دربارة » .ھمھ اروپاییند… یگر فرانسوي و آلماني وجود ندارد؛ د«: خود، چنین نوشت

اشراف و روشنفكران درست بود، اما در میان این طبقات نیز روحیة جھان وطني تنھا از پاریس تا ناپل و 
حتي اشراف و روشنفكران نیز، ھنگام جنگ، براي دفاع از مرز و بوم ملي . رسید پطرزبورگ مي سن

ھنگامي كھ فرانسھ با انگلستان در جنگ بود، جامعة . خاستند ھ دوش دیگر مردم بھ پیكار بر ميدوش ب
پذیرفت؛ و پرنس دولیني تقریبًا در  پاریس ھیوم؛ ھوریس والپول، گیبن، و ادم سمیت را با آغوش باز مي
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احساسات بین المللي سربازان نیز از . برد كرد كھ در وطن خود بھ سر مي ھمة پایتختھاي اروپا احساس مي
ھر افسر آلماني باید از خدمت در زیر پرچم «: گفت فردیناند، دوك برونسویك، مي. بر كنار نمانده بودند
نام داشت، از سربازان آلماني » آلمانیھاي شاھي«ھنگي از سپاھیان فرانسھ، كھ » .فرانسھ بر خود ببالد

ة آداب و رسوم و نگرشھا خاتمھ داد؛ برتري فرانسھ انقالب فرانسھ بھ رفاقت جھان وطنان. تشكیل شده بود
  .گرایي گسترش یافت رفتھ رفتھ از میان رفت، و ملي

اي پدیدة قیام اخالقي براي برانداختن مظالم خدایان و كشیشان بود، از دشمني با  انقالب فكري، كھ تا اندازه
اندازي كھ از آن ھمة انسانھا برادر  چشم - انداز اخالقي وسیعي پدید آورد االھیات كھن فراتر رفت و چشم

اما این پرسش، كھ آیا نظام اجتماعي در پناه قانون اخالقي جدا از دین پایدار خواھد ماند، . نمودند مي
ما نیز گرفتار ھمان . این پرسش ھنوز ھم اندیشة مارا سرگرم خود ساختھ است. پاسخ ماند ھمچنان بي

  .آزمایش خطیر ھستیم

VI -نعقب نشیني دی  

تاریخنویس بیطرف، . اند در پیكار خویش با مسیحیت پیروز شده» فیلسوفان«نمود كھ  اكنون چنین مي
سگیھ، قائم مقام دادستان . خواند» نسل فاقد معتقدات مسیحي« ١٧۶٢ھانري مارتن، مردم فرانسھ را در 

  :چنین گزارش داد ١٧٧٠كل، در 

. راندازند و با دست دیگر محرابھا را زیر و رو سازنداند با یك دست تخت شاھي را ب فیلسوفان، كوشیده«
این انقالب، ھرگاه بتوان آن . منظور آنان دگرگون ساختن اعتقاد مردم بھ نھادھاي مدني و دیني بوده است

زھر شكاكیت تاریخھا، شعرھا، داستانھا، و حتي فرھنگھا را بھ . را انقالب خواند، بھ تحقق پیوستھ است
ھاي آنان، پس ازآنكھ  نوشتھ. ھا نیز راه یافتھ است گیر تا كارگاھھا و كلبھ ین بیماري ھمھا. خود آلوده است

  .رسند چون سیل در والیات روان شدند، بھ چاپ مي

فرھنگ ملحدان را  ١٧٧١سیلوان مارشال، كھ گویي خواستھ بود درستي این گزارش را تأیید كند، در 
، اسقف ١٧٧۵در . آبالر، بوكاتچو، و اسقف باركلي آن را بسط دادھاي  منتشر ساخت، و با گنجانیدن اندیشھ

گفت كھ اعتقاد بھ  مادام دو دفان مي» .ھیوالي الحاد اندیشة حاكم شده است«اعظم تولوز اعالم داشت كھ 
مردم شیطان و دوزخ را موھوم . معجزات مسیحي، بھ اندازة اعتقاد بھ اساطیر یونان، از میان رفتھ است

 ١٨۵۶دو توكویل در . شناسي جدید بھ افسانھ مبدل ساختھ بود ردند؛ و بھشت االھیات را ستارهك تلقي مي
  ».معتقدات دیني در پایان قرن ھجدھم از اعتبار افتاده بودند: (گفت

آمیز بودند و گویندگان آنھا، ظاھرًا، تنھا پاریس و طبقات فرادست و  اما این سخنان ھمگي مبالغھ
تر از سخنان  تر و بیطرفانھ داوري ویلیام لكي در این میان درست. ذھن داشتند تحصیلكردة آن را در

ھاي آنان را  نشریات ضد دیني نمودار افكار بسیاري از تحصیلكردگان بودند و خواستھ«: نماید دیگران مي
آنھا موافق گرفتند، یا با نشر  آوردند، و گردانندگان دستگاھھاي دولتي یا این نشریات را نادیده مي بر مي
دانستند و  ھاي مردم فرانسھ ھنوز ایمان دیني قرون وسطایي را داروي دردھاي بسیار خود مي توده» .بودند

دستفروشان . آنان نھ تنھا بھ ھمان معجزات كھن، بلكھ بھ معجزات تازه نیز اعتقاد داشتند. داشتند گرامي مي
ھا و آثار  مردم مجسمھ. بردند د ھنگفتي ميآفرین مریم عذرا سو فرانسھ از فروش مجسمة كوچك معجزه

. كردند قدیسان را براي جلوگیري از بدبختي عمومي، یا رفع آن، در تظاھرات خیاباني با خود حمل مي
مردم فرانسھ، حتي در شھر پاریس، در جشنھاي دیني بھ دعوت ناقوس كلیسا، كھ در ھمھ شھرھاي این 

آوردند؛ و بسیاري از مردم فرانسھ، دست كم در والیات، بھ  افكن بود، بھ كلیساھا روي مي كشور طنین
از «: آالمبر نوشت/ از گرنوبل بھ د ١٧۶٧سروان در » برادر«. انجمنھاي برادري دیني بستگي داشتند

تن از مردم دیژون دورة كامل دایر  ۶٠» .پیروزي فلسفھ در این دیار عقبمانده متحیر خواھید شد
FACE="Traditional Arabic "اما این موارد استثنایي . ة المعارف را در خانة خود گرد آورده بودند
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در » فیلسوفان«جنبش . بودند، و بسیاري از افراد طبقة متوسط والیات فرانسھ ھنوز بھ كلیسا وفادار بودند
شدند؛  كارگران بیش از پیش از دین و روحانیان رویگردان مي. پاریس بھ ھمة طبقات سرایت كرده بود

گفت كھ آرایشگري ھنگام  یكي از اشراف پاریس مي. خانھ ھا از مدتھا پیش خدا را كنار گذاشتھ بودند وهقھ
اما » .سرورم، با آنكھ من كارگر بینوایي بیش نیستم، مانند دیگر مردم بیدینم«: آرایش سر وي گفتھ است

زنان متجدد از مد . شمردند بیح ميدلي با انگشتانشان تس زنان كارگر و دھقان ھنوز دیندار بودند و با ساده
دادند؛ تقریبًا ھمة آنان، ھنگامي كھ یقین  كردند، و جز ھنگام مرگ، بھ دین روي نشان نمي فلسفھ پیروي مي

بسیاري از » فیلسوفان«. كردند كردند كھ زمان مردن رسیده است، كشیشي بھ خانة خود احضار مي مي
  مادام دو دفان آنان . ھاي خویش ساختھ بودند سالونھاي بزرگ و پر رونق را پیرو اندیشھ

/ كردند، و گریم سالون مادام د آالمبر، تورگو، و كوندورسھ سالون مادموازل دو لسپیناس را رھبري مي/ د
، دربارة محیط فكري سالونھاي ١٧۶۵ھوریس والپول در . ساختھ بود» فیلسوفان«ھاي  اپینھ را پیرو اندیشھ
  :پاریس، چنین نوشت

مردان و زنان خویشتن را بھ كار ویرانگري … سازند؛  خدا و شاه را نابود مي[ سالسونھا] اینجا در 
سطحي، تحمل ناپذیر، » فیلسوفان… «. كنند  از من، كھ اندك اعتقادي بھ دین دارم، بدگویي مي. اند سپرده

اگر ببیني كھ چگونھ . استایستند، و آموزش آنان الحاد علني  از آموزش دادن باز نمي. متكبر، و سرسختند
از این روي، اگر بھ صورت یك یسوعي برگشتم، تعجب . پردازند، باور نخواھي كرد بھ تبلیغ الحاد مي

  .مكن

نھ تن از فیلسوفان را بھ عضویت خود  ١٧٧٠تا  ١٧۶٠در فاصلة سالھاي » آكادمي فرانسھ«با اینھمھ، 
  .ساختآالمبر را منشي ھمیشگي خود / د ١٧٧٢برگزید، و در 

-الموت. كردند ھاي ضد دیني مردان داراي روح قوي استقبال مي اشراف فرانسھ با شادماني از اندیشھ
اعتقاد بھ خدا انسان را آماج . الحاد در میان طبقات باال عمومیت یافتھ است«النگون گزارش داد كھ 

آنویل، / دوشس د» .ت، بیدیني در میان اشراف غلبھ یاف١٧٧١پس از » «.سازد ریشخند و استھزا مي
گروھي از . دوشس دوشوازول، دوشس دوگرامون، دوشس دومونتسون، دوشس دوتسھ خداپرست بودند

آالمبر، تورگو، و كوندورسھ / از ھمنشیني با د - چون شوازول، روآن، مورپا، بووو، شوولن -سران دولت
گفتند كھ روزگار فئودالیسم  انسھ مي، ھمراه ترویج بیدیني و الحاد، بھ مردم فر»فیلسوفان«. بردند لذت مي

اند، كفشدوز كاردان بھتر از خاوند بیكاره  سپري شده است، امتیازات موروثي امتیازاتي متحجر و ظالمانھ
  .است، و ھمة قدرت ناشي از مردم است

را با  میزان بیدیني روحانیان ١٧۶٩ھا بر كنار نمانده بودند؛ شامفور در  حتي روحانیان نیز از این اندیشھ
تواند بھ  نایب اسقف مي… كشیش باید اندكي اعتقاد داشتھ باشد؛ «: پایھ و مقام آنان متناسب دانست و گفت

» .زند و كاردینال بر آنھا طعنھ مي. خندد معتقدات دیني مردم پوزخند زند، اسقف آشكارا بر این معتقدات مي
آبھ تورنھ، آبھ فوشھ، آبھ موري، آبھ . بردند نام مياولباك در میان دوستان خود از چند آبة شكاك / دیدرو و د

انجمن «خبر داریم كھ در این ایام » .بودند» فیلسوفان«در شمار رك گوترین «دو بووه، و آبھ دو بولوني 
روح  –خدا پرست و برخي ملحد بودند » گو كشیشان بذلھ«برخي از این . وجود داشت» كشیشان روشنفكر

خورد، ماركي دوشاتلو بدو  ، ھنگامي كھ پریستلي با تورگو شام مي١٧٧۴در . بود ملیھ در اینان حلول كرده
پرووانس و اسقف اعظم تولوز ھستند،  –آن  -اند اسقف اكس دو مردي كھ رو بھ روي شما نشستھ«: گفت

و بھ او اطمینان دادم كھ من دیندار «: نویسد پریستلي مي» .اما بیش از من و شما بھ خدا اعتقاد ندارند
  ».شناسد آقاي لو روا بھ من گفت كھ در میان ھوشمندان، جزمن، مسیحي و خداشناسي نمي. خداشناسم

اش را تنھا ھنگامي  دوم كولینیون، براي آنكھ رسوا نشود، دو معشوقھ. ھا نیز راه یافتھ بود الحاد بھ صومعھ
لینیون، براي آنكھ گزندي بھ نشاند كھ مھمانانش دوستان رازدار وي بودند؛ دوم كو اش مي بھ دور سفره
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را بر سر سفره بخوانند، اما دین را براي » اعتقادنامة رسوالن«داد كھ  خوشگذراني وي نرسد، اجازه نمي
  :گذشتھ است كھ از كنار دوراھب مي) ١٧۶٩(كرد  دیدرو از روزي یاد مي. دانست اخالق عوام سودمند مي

. اي دربارة الحاد بود ھاي نو و گستاخانھ متضمن اندیشھخواند كھ  یكي از آنان پیشنویس گفتاري را مي
از اینكھ بگذریم، این دو راھب در صومعة خود . اند ھا در صومعة آنان رواج یافتھ دانستم كھ این اندیشھ

  .نما بودند؛ آنان ھوشمند، سرخوش، خوش احساس، و برخوردار از دانش و معرفت بودند انگشت

ھا در  عزت و حرمت دیرین صومعھ«نویسد كھ در اواخر قرن ھجدھم  يتاریخنویس كاتولیك پرشوري م
  ».آمیز، ولي عمومي، سپرده بود جھان كاتولیك جاي خود را بھ مذمتي اغراق

گسترش رواداري دیني بیش از ھمھ مرھون سستي معتقدات دیني مردم بود؛ تحمل معتقدات دیني دیگران، 
پیروزي ولتر در راه احقاق حق كاالس و سیروان . آسانتر استاعتناییم،  ھنگامي كھ بھ این معتقدات بي

فرمانداران چند والیت فرانسھ را بر آن داشت كھ تعدیل قوانین ضد پروتستاني را از دولت بخواھند؛ و 
فرمانھایي را كھ در گذشتھ علیھ بدعتگذاري صادر شده بودند لغو نكردند، اما با مالیمت بھ . چنین ھم شد

پارلمان تولوز، با احترام بھ . نانكھ ولتر پیشنھاد كرده بود، ھوگنوھا را بھ حال خود گذاشتندچ. كار بستند
چند تن از نخست كشیشان، و . رواداري دیني، تا جایي كھ شاه را ھراسان ساخت، از ستمگري دست شست

  .بداننددر آن میان فیتز جیمز، اسقف سواسون، از مسیحیان خواستند كھ ھمة مردم را برادر خود 

بھ گمان من، تنھا «: آالمبر نوشت/ بھ د ١٧۶۴وي در . دانست ولتر افتخار این پیروزي را از آن فلسفھ مي
بارتلمي در - بدون آنان، كشتار سن. اي مالیم سازند اند رفتار و آداب مردم را تا اندازه فیلسوفانند كھ توانستھ

گاھي » فیلسوفان«ز نباید از یاد برد كھ حتي خود اما این را نی» .شد ھر قرني دو یا سھ بار تكرار مي
دادند كھ فررون را زیر فشار قرار دھد  آالمبر و مارمونتل مالزرب را اندرز مي/ د. سختگیر بودند

 FACE="Traditionalخواست كھ چند تن از كساني را كھ از دایر  االمبر از او مي/ ؛ و د)١٧۵٧(
Arabic "اي  خواست نشریھ مادام الوسیوس از او مي). ١٧۵٨(د را تعقیب كندة المعارف انتقاد كرده بودن

ولتر چند بار از مقامات فرانسھ ). ١٧۵٨(را كھ از دربارة ذھن ھمسرش بدگویي كرده بود خاموش سازد
جلوگیري شود؛ و تا وقتي كھ این انتقادات » فیلسوفان«درخواست كرد كھ از انتقادھا و بدگوییھاي مخالفان 

  .ترا، و دروغھاي آزارنده بودند، حق با او بودتوھین، اف

  جنبش اصالح دیني، با آنكھ بر سختگیري . كردند عوامل دیگري نیز بھ گسترش رواداري دیني یاري مي

عدم رواداري دیني را در عمل بھ مناقشة قلمي محدود ساخت؛ ) توانستند از خود دفاع كنند از آنھا مي
دند با برھان و استدالل جدال كنند، با بیمیلي، معیار خود را پذیرفتند و بر ھاي گوناگون، كھ ناگزیر بو فرقھ

در فرانسھ، انگلستان، و آلمان، و زیانھاي اقتصادي ناشي از » دیني«خاطرة جنگھاي . اعتبارش افزودند
مراكز . آنھا، بسیاري از رھبران سیاسي و اقتصادي این كشورھا را بھ رواداري دیني متمایل ساخت

رگاني، چون ھامبورگ، آمستردام، و لندن، ناگزیر شدند كھ معتقدات دیني و آداب و رسوم مشتریان باز
گرا این دولتھا را از وحدت دیني زیردستانشان،  قدرت روزافزون دولتھاي ملي. گوناگون خود را ارج نھند

بیگانگانھ اعتقاد آنان را، بھ آشنایي دینداران با دینھا و تمدنھاي . براي تحكیم نظام اجتماعي، بینیاز ساخت
بیش از ھمھ، پیشرفت دانش بود كھ دست زدن بھ . اینكھ خدا تنھا در انحصار آنان است، متزلزل ساخت

» فیلسوفان«. اي چون دادرسي عقیدتي و اعدام جادوگران را براي دینداران دشوار ساخت كارھاي وحشیانھ
. داشتند پیروزي آزادي را مرھون تالشھاي خود بدانند براي آزادي عقیده بسیار تالش كرده بودند، و حق

آزادي دیني » فیلسوفان«كشید  اي كھ ھنوز در نیمة اول قرن ھجدھم واعظان ھوگنو را بھ دار مي در فرانسھ
براي نجات كشور از یك پروتستان سویسي  ١٧٧٨و  ١٧٧۶را تا بدانجا بسط دادند كھ شاه كاتولیك در 

  .یاري جست
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VII  - خالصھ  

شویم كھ فیلسوفان و عالمان االھي بودند كھ قاطعترین پیكار قرن  در پایان بحث، بار دیگر یادآور مي
عصر «از این روي، حق داریم كھ این قرن را . كردند، نھ جنگجویان و سیاستمداران ھجدھم را رھبري مي

را در اندیشة خویش فیلسوفان ملتھاي گوناگون ھمة مصالح بشریت «: كوندورسھ نوشت. بنامیم» ولتر
و، براي پیكار با ھر كجروي و ھرگونھ ستمگري، سپاه متحد و نیرومندي بھ وجود … اند  گنجانده

این سپاه بھ ھیچ روي متحد نبود؛ خواھیم دید كھ روسو آن را ترك گفت و كانت در صدد برآمد » .اند آورده
كرد، و ما اكنون از  دي روان آدمي تالش مياما این سپاه براستي در راه آزا. فلسفھ را با دین سازش دھد
، جنبشي كھ )١٧٧٨(ھنگامي كھ ولتر پیروزمندانھ از فرنھ رھسپار پاریس شد . ثمرة پیكار آن برخورداریم

فررون، دشمن سرسخت این . كرد بھ ثمر رسیده، و براندیشة اروپاییان چیره شده بود وي رھبري مي
یسوعیان گریختھ و ژانسنیستھا سنگرھا را ترك گفتھ . نام داده بود» بیماري و دیوانگي قرن«جنبش، آن را 

ھاي  تقریبًا، ھمة نویسندگان فرانسھ از اندیشھ. سیماي جامعة فرانسھ پاك دگرگون شده بود. بودند
جستند؛ فلسفھ ورد زبان مردم، و موضوع صدھا كتاب شده  كردند و پسند آنان را مي پیروي مي» فیلسوفان«

  » .نھادند آالمبر را بیش از لطف شاھزادگان ارج مي/ فرانسھ ستایش ولتر، دیدرو، و یا دمردم «. بود

  .افتاده بودند» فیلسوفان«بھ دست 

نامدار آشنا شوند و سخنان آنان را بشنوند، براي حضور در » فیلسوفان«مھمانان خارجي، براي آنكھ با 
ھاي آنان را در سرزمین خویش  ھ، اندیشھكردند، و، پس از بازگشت از فرانس سالونھا بیتابي مي

شمرد؛  ھاي خویش پیشرو ولتر بود، وي را استاد مي ھیوم، با آنكھ در بسیاري از اندیشھ. پراكندند مي
چسترفیلد، . اش تاریخ فرمانروایي امپراطور شارل پنجم، را بھ فرنھ فرستاد رابرتسن كتاب برجستھ

سمالت، فرانكلین، و چند . كردند یسیي بودند كھ با ولتر مكاتبھ ميھوریس والپول، وگریك از جملة دھھا انگل
ھاي  نوشتھ. ، دست یاري بھ ھم دادند)١٧۶٢(تن دیگر، براي ترجمھ و نشر آثار ولتر در سي و ھفت جلد

ھاي  براي آشنایي با نفوذ نوشتھ. بنیانگذاران جمھوري جوان امریكا را بھ شور آورده بودند» فیلسوفان«
) ١٨٣١و١٨٢٠(در اندیشة متفكران آلمان، ھمین بس كھ بھ سخنان گوتھ خطاب بھ اكرمان » نفیلسوفا«

  :گوش فرادھیم

مردم سراسر جھان ] اندیشة[جواني من، و از رھبري ] اندیشة[از نفوذ ولتر و معاصران بزرگ او در 
قرن گذشتھ این ھمھ  برایم شگفت آور است كھ فرانسھ توانستھ است در. متمدن بھ دست آنان آگاه نیستید

ادبیات صدسالة فرانسھ، كھ از . دارد تنھا، نگاه بھ آن مرا بھ شگفتي وا مي. ادیب و نویسنده پرورش دھد
زمان لویي چھاردھم در رشد و تكامل بود، و اكنون بارور و شكوفان شده، یك تحول و دگردیسي بوده 

  .است

فردریك كبیر، زودتر . خواندند باھات كنان پیرو وي ميستودند و خویشتن را م ھا ولتر را مي شاھان و ملكھ
، پس از سي سال آشنایي با ولتر، با ١٧۶٧از دیگر فرمانروایان اروپا، بھ عظمت ولتر پي برد؛ اكنون، در 

چنین یاد » رسوایي«ضعفھاي شخصیت و روشني اندیشة وي، فردریك از پیروزي وي در پیكار با 
ھاي خود خواھند نوشت  ملتھا در سالنامھ«و » ا بنیانش، ویران شده است؛، ت]موھومپرستي[كاخ «: كرد مي

كاترین دوم، » .دھد كھ ولتر رھبر انقالبي است كھ در اندیشھ و روان مردم قرن ھجدھم روي مي
امپراطور . امپراطریس روسیھ، و گوستاو سوم، شاه سوئد، در ستایش از ولتر بھ فردریك پیوستھ بودند

نكھ جرئت نداشت چون دیگر فرمانروایان اروپا ولتر را بستاید، با الھام گرفتن از یوزف دوم، با آ
ستایشگران ولتر در شھرھاي كاتولیكي چون . داري دست زد بھ اصالحات دامنھ» فیلسوفان«ھاي  اندیشھ

اینكھ از «: دربارة وضع اروپا نوشت ١٧۶٧گریم در . رسیدند میالن، پارما، ناپل، حتي مادرید بھ قدرت مي
روشني اندیشھ در ھمة . نھند، بسیار خرسندم بینم انجمن بزرگي از روشنفكران در اروپا، پا بھ جھان مي مي

  ».یابد جھات گسترش مي
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نغمة پیروزي را چنین  ١٧٧١خود ولتر، كھ بر بدبیني طبیعي روزگار سالخوردگي غلبھ یافتھ بود، در 
  :سرود

اند، آداب و رسوم اجتماعي را دگرگون  در رأس ملتھا جاي گرفتھ .ذھنھاي سالم و نیرومند اكنون بسیارند
… . اندازند سازند، و سلطة غاصبانة تعصب را، كھ سراسر جھان را فرا گرفتھ بود، ھمھ سالھ بر مي مي

  كند، از بركت اگر دین دیگر جنگھاي داخلي برپا نمي

جا،  خرد در ھمھ. اند در بازار مكاره شده وجوديھاي پانچ  ھاي دیني اكنون چون مناقشھ مناقشھ. فلسفھ است
اي و سادگي و زودباوري  انگیز و زیانبخشي را، كھ از نیرنگ دستھ و در ھر فرصتي غصب نفرت

  .سازد ا برپا ميكند و شاھي خود ر گرفت، سركوب مي اي دیگر ریشھ مي دستھ

شاید، با توجھ بھ تندرویھاي انقالب فرانسھ و واكنش آن، بگوییم . بیایید دیني را كھ بھ او داریم بازشناسیم
بھ طبیعت انسان بیش از اندازه خوشبین بودند؛ قدرت غرایزي را كھ، در طول » جز ولتر» «فیلسوفان«كھ 

گرفتند؛ در تأكید بر گسترش آموزش  ست ناچیز ميھزاران سال ناامني و توحش، در انسان پدید آمده ا
كردند؛ با نیازھاي تخیل و عواطف انسان  وپرورش و بسط خرد آدمي، براي مھار این غرایز، مبالغھ مي

آنان نھادھاي اجتماعي و . یافتند آشنایي نداشتند؛ و نیاز افتادگان و ستمكشان را بھ دلداري ایمان دیني در نمي
گرفتند و اندیشة فرد را،  ان، در طي قرنھا آزمایش و اشتباه، پدید آورده است ناچیز ميسنتھایي را كھ انس

اما ھرگاه اینھا را . نھادند كھ در نھایت امر محصول زندگي كوتاه و محدود اوست، بسیار ارج مي
از غرور فكري،  اند، باید بھ یاد آوریم كھ این اشتباھات نھ صرفًا سرزده» فیلسوفان«اشتباھاتي بدانیم كھ از 

آزادي نسبي اندیشھ، . گرفتند آالیش آنان بھ نیكبختي انسان ریشھ مي بلكھ ھمچنین از امیدھاي اصیل وبي
اي مدیون فیلسوفان عمیقتر قرن  گفتار، و دین را ما مرھون متفكران قرن ھجدھم، و شاید ھم تا اندازه

نشگاھھا، و اصالحات انساني فراواني كھ در ھا، و دا افزایش آموزشگاھھا، كتابخانھ. باشیم ھفدھم، مي
اند، محصول  ھاي قانونگذاري، حكومت، و درمان جنایتكاران، بیماران، و دیوانگان صورت گرفتھ زمینھ
و پیروان روسو بود كھ در قرن » فیلسوفان«ھاي ھمین  مجموعة اندیشھ. ھا و تالشھاي آنان است اندیشھ

اي، بھ تحرك واداشت و ادبیات، علوم، فلسفھ، و اصول  سابقھنوزدھم اندیشة انسان را، بھ نحو بی
توانند خویشتن را،  كشورداري را دستخوش دگرگوني ساخت؛ از بركت آنان است كھ معتقدات دیني ما مي

ھرچھ بیشتر، از بند موھومات و االھیات بیرحم رھایي بخشند، از مخالفت با روشني اندیشھ و از جور و 
دیگر خودداري كنند، و بدانند كھ ناداني و امیدھاي گوناگون ما محتاج ھمدلي متقابل جفاي پیروان عقاید 

ھاي خویش را  توانیم، دور از ترس و نگراني، بیندیشیم و اندیشھ از بركت آنان است كھ ما اكنون مي. است
  .ھرگاه از ستایش ولتر فروگذاري كنیم، شایستة آزادي نیستیم. بھ روي كاغذ آوریم

  سخن در بھشتپایان 

  پاپ بندیكتوس چھاردھم و ولتر -گفتگو كنندگان

  جایي در خاطرة سپاسگزار آدمي -صحنھ

زیرا اگر چھ شما بھ كلیسایي كھ من ھجده سال رھبر آن . آقا، از دیدن شما در اینجا خرسندم: بندیكتوس
ة ما را در آن روزگار بودم بسیار آسیب زدید، اما با نكوھش گناھان، اشتباھات، و مظالم كلیسا، كھ ھم

  .روسیاه ساختھ بود، بھ كلیسا خدمت كردید
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ھرگاه . ترید زیستید، از ھمة پاپان مھربانتر و با گذشت شما اكنون نیز، چون ھنگامي كھ در جھان مي: ولتر
شمردم واز  بود، من گناھان كلیسا را ویژگي فطري انسان مي چون شما مي» خادم خادمان خدا«ھر یك از 

گمان بھ یاد دارید كھ من بیش از پنجاه سال یسوعیان را  بي. كردم این سازمان بزرگ فروگذار نمي احترام
  .ام احترام كرده

شستند  اما متأسفم كھ شما درست ھنگامي كھ آنان از نیرنگھاي سیاسي دست مي. بلي، بھ یاد دارم: بندیكتوس
  .بھ مبارزه برخاستید كردند با آنان و دلیرانھ با بي بند و باري شاه پیكار مي

  .كردم بھتر بود كھ در آن پیكار با ژانسنیستھا ھمراھي نمي: ولتر

اكنون كھ شما را راستگو و . بینید كھ شما نیز ممكن است چون پاپ اشتباه كنید مي. بسیار خوب: بندیكتوس
  . دمام، اجازه دھید بگویم چرا من بھ كلیسایي كھ شما ترك گفتید وفادار مان فروتن یافتھ

  .بھ شنیدن آن بسیار عالقھ مندم: ولتر

ترسم شما را خستھ كنم، زیرا صحبت بیشتر با من خواھد بود؛ اما فراموش نكنید كھ شما نیز  مي: بندیكتوس
  .كتابھاي بسیاري نوشتید

باید اعتراف كنم كھ ظرافت طبع و . ام كھ با شما صحبت كنم و من ھمواره بھ آرزوي آن بوده: بندیكتوس
دشوار است كھ انسان ھم . اما ھمین ھوش بود كھ شمارا بھ گمراھي كشید. ام شما را ھمواره ارج نھاده ھنر

چنین كسي بھ . رود آن كھ ذھني فعال دارد كمتر بھ دنبال سنت و تقلید مي. كار ھوشمند باشد، و ھم محافظھ
اما در فلسفھ، . چشد ار را ميانتقاد بیشتر تمایل دارد، زیرا در آن صورت است كھ لذت استقالل و ابتك

و من برآنم كھ ، بھ جاي كشیش یا . ھاي نو عرضھ دارد تواند اندیشھ انسان بي آنكھ دچار اشتباه شود نمي
  .عالم االھي، با شماي فیلسوف چون فیلسوفان سخن گویم

  .سپاسگزارم، اما بسیاري در فیلسوف بودن من شك دارند: ولتر

اما اشتباه فاحش و غم . اید اي خودداري كرده ز پدید آوردن دستگاه فلسفي تازهشما، بخردمندي، ا: بندیكتوس
  .انگیزي از شما سر زده است

  آن اشتباه كدام است؟: ولتر

تواند دانشي چندان وسیعي و دریافتي چندان  پنداشتید كھ انسان در طول یك عمر مي شما مي: بندیكتوس
 -اند درباره سنتھا و نھادھایي كھ محصول قرنھا تجربھ -عمیق بھ دست آورد كھ دربارة حكمت بشریت

ھمان گونھ كھ نابودي ناگھاني خاطره ممكن . سنت براي جامعھ چون خاطره براي فرد است. داوري كند
گونھ كھ  ھمان - تواند ملتي را بھ دیوانگي كشد است انسان را دچار جنون سازد، ترك ناگھاني سنت نیز مي

  .الب بھ دیوانگي كشیدفرانسھ را در دوران انق

فرانسھ دیوانھ نشد؛ فرانسھ خشمھا و انزجارھاي قرنھا ظلم و ستم را در عرض ده سال از دل بیرون : ولتر
گویید كھ ذھن نیست، مجموع و توالي افراد  كھ شما از آن سخن مي» بشریتي«از این گذشتھ، . ریخت

اما چھ كسي تشخیص . وشنبینیھاي افراد استاي از خطاھا و ر خطاپذیر است، و حكمت بشریت تنھا آمیزه
  دھد كھ كدام یك از این سنتھا را آیندگان باید بپذیرند و كدام یك را كنار گذارند؟ مي

اي  دارند، و پاره اي از این عقاید و سنتھا را زنده نگاه مي تجارب ملتھا و جوامع انسانیند كھ پاره: بندیكتوس
  .گذارند را كنار مي
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شاید غرض و تعصب رھبران ملتھاست كھ عقایدي را زنده نگاه داشتھ؛ و شاید . اندیشم نمي من چنین: ولتر
  .ھم سانسور اندیشھ مانع از آن شده است كھ ملتھا ھزاران عقیدة درست را بپذیرند و سنت خود سازند

اي براي  ا وسیلھكنم كھ پیشینیان من از آن روي بھ اندیشة تفتیش افكار افتادند كھ آن ر گمان مي: بندیكتوس
ھاي مخرب بنیان اخالقي نظام اجتماعي و باورھاي الھامبخش كھ جامعھ را در  جلوگیري از نشر اندیشھ

پذیرم كھ اشتباھات غم انگیزي از مفتشان ما سرزده  اما مي. دانستند كردند مي كشیدن بار زندگي یاري مي
  است؛ مانند اشتباھي كھ دربارة گالیلھ از 

  .اند كردهآنان را باور 

انسان ھنگامي كھ ناچار است . تواند نادرست، جابرانھ، و مانع پیشرفت فھم و دانش باشد پس سنت مي: ولتر
  چون و چرا بپذیرد، چگونھ پیشرفت خواھد كرد؟ سنت را بدون تحقیق و بي

فعال كنار اما این مسئلھ را . چون و چرا نباید پذیرفت شاید پیشرفت را ھم بدون تحقیق و بي: بندیكتوس
بھ عقیدة من، انسان باید مجاز باشد كھ دربارة سنت و نھادھا چون چرا كند، اما باید مراقب باشد . گذاریم

سازد ویران نكند؛ باید احتیاط كرد كھ سنگي را كھ از جایش بیرون آوردیم پایھ و بنیان  بیش از آنچھ مي
مواره بھ یاد داشتھ باشد كھ تجربة نسلھاي گذشتھ خواھیم آن را حفظ كنیم؛ انسان باید ھ چیزي نباشد كھ مي

  .ممكن است خردمندانھ تر و گرانبھاتر از تشخیص یك فرد فاني باشد

  .با اینھمھ، خرد گرانبھاترین موھبت خدایي است: ولتر

خواھم خرد را تحقیر كنم، اما عقیده دارم كھ  نمي. نھ، محبت گرانبھاترین موھبت االھي است: بندیكتوس
  .اید خدمتگزار محبت باشد، نھ نوكر غرور و خودپسنديخرد ب

كوشد، براي اثبات درستي ھر آنچھ  خرد مي. ام من ھمواره سستي و ضعف خرد را تصدیق كرده: ولتر
دوست دورم، دیدرو، در جایي نوشتھ است كھ واقعیت احساس محققتر . دلخواه ماست، دلیل و برھان تراشد

شاید گزافھ گویي روسو دیوانھ . كند شكاك واقعي دربارة خرد نیز شك مي .از واقعیت استدالل منطقي است
بھ نظر من، تسلیم خرد بھ . گویي كنم دربارة احساس بود كھ مرا واداشت دربارة مقام وتوانایي خرد گزافھ

  .احساس خطرناكتر از سپردن لگام احساس بھ دست خرد است

آیا حاضرید ھمراه من گامي پیشتر نھید؟ آیا . ان نیازمند استانسان بھ ھردو آنھا در كنش متقابلش: بندیكتوس
  اندیشیم، قبل و بیش از ھر چیزي آگاھي داریم؟ قبول دارید كھ ما از ھستي خویش، و از اینكھ مي

  خوب؟: ولتر

  چنین نیست؟. شویم پس ما قبل از ھرچیزي با اندیشھ آشنا مي: بندیكتوس

اندیشیم،  نظر من، ما قبل از آنكھ بھ درون خویش بنگریم و بدانیم كھ ميبھ . كنم چنین باشد گمان نمي: ولتر
  .شویم با اشیاي خارجي آشنا مي

با -شویم كھ با ماده نگرید، با واقعیتي آشنا مي اما اعتراف كنید كھ وقتي بھ درون خویش مي: بندیكتوس
  .ار تفاوت داردبسی -دانستید اي كھ شما گاه گاه آن را واقعیت ھمة جھان ھستي مي ماده

  .اما بھ سخنتان ادامھ دھید. من در آن باره شك داشتم: ولتر
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اي مختار  بینید كھ انسان تا اندازه نگرید، مي بھ این نیز اعتراف كنید كھ چون بھ درون خویش مي: بندیكتوس
  .و داراي آزادي اراده است

  .از آزادي اراده برخوردارم اي من زماني عقیده داشتم كھ تا اندازه. روید پدر، تند مي: ولتر

   

  

  )عكاسي ژیرودن، پاریس(موزة كنده، شانتیي . بارون اولباك: كارمونتل

  .اما منطق مرا بھ دترمینیسم معتقد ساخت

یعني، آنچھ را كھ بیواسطھ ادراك كرده بودید بھ آنچھ كھ از یك فراگرد طوالني و خطرناك : بندیكتوس
  .داستدالل منتج شده بود تسلیم كردی

ھاي اسپینوزا را  آیا شما نوشتھ. توانستم سخنان اسپینوزا، آن عدسیتراش سرسخت، را رد كنم من نمي: ولتر
  اید؟ خوانده

پاپ ملزم نیست كھ از خواندن كتابھایي كھ براي دین و اخالق مردم زیانبخش . ام البتھ كھ خوانده: بندیكتوس
  .اند خودداري كند شناختھ شده

  .شناختیم ما اسپینوزا را ملحد مي دانید كھ مي: ولتر
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. انگیز، بود او مردي دوستداشتني، اما بسیار مالل. بیایید عنوان براي كسي درست نكنیم: بندیكتوس
او چون آوگوستینوس دیندار، و چون . جامعیت خدا در اندیشة وي جایي براي شخصیت انسان نگذارده بود

  .قدیسان بزرگ بود

  .ا دوست دارم؛ شما بیش از من با او مھربانیدبندیكتوس، من شما ر: ولتر

كنم بپذیرید كھ ما بھ واقعیت اندیشھ و آگاھي، و مفھوم  خواھش مي. گفتگو را دنبال كنیم: بندیكتوس
  .شخصیت انسان بیش از ھرچیزي اطمینان داریم

  .بسیار خوب؛ فرض كنیم كھ چنین باشد: ولتر

دین بر . ھر یك از ما یك روحیم. الحاد، و دترمینیسم را رد كنمگرایي،  ام ماده پس من حق داشتھ: بندیكتوس
  .این واقعیت استوار است

اما آیا این استدالل عمل كلیسا را در افزودن الطائالتي بھ معتقدات خویش، در طي . بسیار خوب: ولتر
  كند؟ قرون متوالي، توجیھ مي

یش افزوده است، چیزھاي باور نكردني كلیسا الطائالت بسیاري بھ معتقدات خو. دانم مي: بندیكتوس
خواست تسلیم  خواھند، و در چندین مورد نیزكلیسا، از آن جھت كھ مي اما مردم با فریاد آنھا را مي. بسیاري

اگر عقایدي را كھ ما . خواستة مصرانھ و گستردة مردم شود، این باورھا را وارد آیین خود كرده است
رو خواھند  اي روبھ كننده ھاي گمراه مردم بگیرید، مردم با موھومات و افسانھایم از  داشتن آنھا را روا دانستھ

ھرگاه دین . كند آفریند، بلكھ از دخول موھومات بھ دین جلوگیري مي دین سازمان یافتھ موھومات نمي. بود
سان ھمان موھوماتي كھ ھم اكنون بھ  - سازمان یافتھ را نابود كنید، موھومات جاي آن را خواھند گرفت

اما نباید فراموش كرد كھ اندیشة نامعقول درعلم بیش از . یابند كرم در الي زخمھاي مسیحیت پرورش مي
اعتبارتر از این عقیده وجود دارد كھ سحابیھاي روزگاران نخستین ھر سطر از  آیا چیزي بي. دین است

  اند؟ نمایشھاي شما را از پیش مقدر كرده، و شما را بھ نوشتن آنھا وادار ساختھ

  سوختند، داستان آن قدیس  اما دربارة داستان آن قدیساني كھ چون پنبة نسوز در آتش نمي: ولتر

  .توانم درك كنم گویید؟ این داستانھا را من نمي چھ مي

كنند، زیرا این داستانھا بخشي از  اما مردم آنھا را بھ آساني درك مي. این عیب از خود شماست: بندیكتوس
از ھمین روي، مردم ھمیشھ بھ سخنان شما توجھ . دھند كھ آنان را نیرو و دلداري ميمعتقداتي ھستند 

بھ ھمین دلیل، در پیكار كفر و ایمان پیروزي . نخواھند كرد، زیرا زندگي آنان بھ سخنان شما بستگي ندارد
كند،  تسخیر ميجھان را بنگرید و ببینید كھ آیین كاتولیك چگونھ غرب آلمان را . ھمواره از آن ایمان است

 - گیرد، بر امریكاي التین مسلط شده است، و بر امریكاي شمالي در فرانسة از دین برگشتة شما جان مي
  .شود مسلط مي - حتي در سرزمین آوارگان و پیرایشگران

دارد تشویق زیركانة زاد و ولد در میان  اندیشم كھ آنچھ دین شمارا زنده نگاه مي پدر، گاھي مي: ولتر
ھاي شما، و نھ مھارت و تردستي شما در  شماست، نھ درستي ایمان و اعتقاد شما، نھ جاذبة افسانھ ھمكیشان

زاییم  ما از زیر مي. كنم كھ فزوني زاد و ولد دشمن فلسفھ است گمان مي. برداري از ھنر و تئاتر و ھنر بھره
  .ددھ میریم؛ باروري سادگان، شمار ھوشمندان جھان را كاھش مي و از باال مي

پیروزي آیین ما . كنید كنید كھ فزوني زاد و ولد رمز كامیابي ماست، اشتباه مي اگر گمان مي: بندیكتوس
خواھید بگویم كھ چرا ھوشمندترین مردم در سراسر جھان بھ دین ما باز  مي. سبب اساسیتري دارد

  گردند؟ مي
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  .اند زیرا آنان از فكر كردن خستھ شده: ولتر

فرزانگان . اند كھ فلسفھ شما ثمري جز جھل و نومیدي ندارد آنان دریافتھ. یستنھ، چنین ن: بندیكتوس
شما، و احتماال من، با . اند بھ ناكامي كشیده است اند كھ آنچھ را كھ برادران شما اخالقي طبیعي نامیده فھمیده

سال، در شرایط  این كھ انسان با غرایز انفرادي زاده شده است موافقیم؛ ھمان غرایزي كھ در طول ھزاران
براي . اند؛ و شاید این را نیز بدانید كھ غرایز اجتماعي انسان ناتوانند ابتدایي زندگي، در انسان پدید آمده

آنكھ این آنارشیست لگام گسیختھ را بھ انساني متمدن و صلحجو مبدل سازیم، بھ قوانین و اخالقي بسیار نافذ 
اند و عقیده دارند  غرایز انفرادي را گناھكاري ذاتي انسان خوانده عالمان االھي ما این. و نیرومند نیازمندیم
از نیاكان شكارچي لگام گسیختھ و  -نیاكان خویش بھ ارث برده است» نخستین«كھ انسان آنھا را از 

ناگزیر . اي كھ، در راه تحصیل روزي و جفت، ھمواره براي كشتن و كشتھ شدن آماده بودند وحشتزده
ستمگر بودند، زیرا سازمانھاي اجتماعي آنان ھنوز ناقص بودند و آنان براي حفظ  جنگجو، غارتگر، و

  .ھستي و دارایي خویش، ناگزیر، بھ زور بازوي خود اتكا داشتند

  .گویید شما چون پاپان سخن نمي: ولتر

  ا تواند فیلسوف باشد، ام پاپ نیز مي. گفتم كھ بھ زبان فیلسوفان با شما سخن خواھم گفت: بندیكتوس

كھ قانون اخالقي  - برند و جھانیان نیز اكنون پي مي-برما مسلم شده است. و احساسات آنان نیز اثر گذارد
آنچھ حیات . ساختة انسان چندان مؤثر نیست كھ بتواند غرایز غیر اجتماعي انسان طبیعي را مھار كند

قانون اخالقیي است كھ در -نیست گرچھ با جسم نیز ناسازگار - اخالقي ھمكیشان مارا بر پا نگاه داشتھ است
شما . شود سالھاي كودكي، بھ عنوان بخشي از دین، و بھ عنوان كالم خدا نھ انسان، بھ آنان آموختھ مي

برآنید كھ اخالق را نگاه دارید و معتقدات دیني را بھ دور افكنید؛ اما این معتقدات دینیند كھ اخالق را با 
ھمان دیني كھ گرانبھاترین  - خالقي را باید بخش جدایي ناپذیر دین سازیمدھند، قانون ا روح انسان پیوند مي

گاه ھستي  تواند تكیھ یابد كھ مي دارایي انسان است؛ زیرا بھ كمك این باور است كھ زندگي معنا و حرمتي مي
  .ما باشد، و آن را بھ مراتب باالتر رساند

  گفتگو كرده است؟پس براي ھمین بود كھ موسي ادعا كرد كھ با خدا : ولتر

  .كند انسان بالغ و رسیده چنین پرسشي نمي: بندیكتوس

  .گویید راست مي: ولتر

حموربي، لوكورگوس، و نوماپومپیلیوس درست فھمیده . گذرم از طعنة خام و خشن شما مي: بندیكتوس
ید آن را اند اگر بنا باشد كھ اخالق زیر ضربات مداوم شدیدترین غرایز خرد نشود، با بودند كھ گفتھ

گفتید، بھ این  شما نیز ھنگامي كھ از خداي پاداشگر و كیفر دھنده سخن مي. برشالودة دین استوار ساخت
پنداشتید كھ دوستانتان  شما از نوكران و رعایایتان انتظار دینداري داشتید، اما مي. حقیقت توجھ داشتید
  .نیازي بھ دین ندارند

  .ان نیازي بھ دین ندارندكنم كھ فیلسوف ھنوز ھم گمان مي: ولتر

تواند استدالل كند؟  توانند فیلسوف شوند؟ مگر كودك مي مگر كودكان مي! اندیشید چھ ساده مي: بندیكتوس
جامعة بشري بر اخالق استوار است، اخالق متكي بر سیرت است، و سیرت انسان در كودكي، و جواني، 

اخالق را در كودكي، و . گیرد ویش سازد شكل ميو سالھاي قبل ازآنكھ انسان بتواند خرد را راھنماي خ
تواند در برابر  در آن صورت است كھ انسان مي. دھیم پذیر است، بھ او مي ھنگامي كھ انسان نرم و تربیت

كنم كھ شما زود بھ تفكر  گمان مي. ھاي فردگرایانھ، و حتي استدالل فردگرایانة خویش، پایداري كند انگیزه
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یك فردگراي ذاتي است و، ھنگامي كھ تابع اخالق نیست، ممكن است جامعھ را از ھم اندیشھ . اید پرداختھ
  .بپاشد و بھ ویراني كشد

  . اي مطمئن براي اخالق یافتھ بودند برخي از بھترین معاصران من خرد را راھنما و شالوده: ولتر

. بر اثرات دین غلبھ كند بلي، این پیش از زماني بود كھ اندیشة فردگرایانھ فرصت كرده بود: بندیكتوس
اولباك، و / معدودي از مردم، پس از روگرداني از دین پدران خویش، ممكن است چون اسپینوزا، بل، د

  الوسیوس بھ پاكي زیستھ 

صدھا تن از معاصران من، چون كاردینال دوبوا و لویي پانزدھم، با وجود تربیت دیني و پایدارشان : ولتر
  .ساي كاتولیك، بھ ناپاكي انگشتنما بودنددر معتقدات اصیل آیین كلی

  .انگیزي سرودید ھمان كسي كھ شما برایش مرثیة نفرت: بندیكتوس

من نیز، بدبختانھ، چون برخي از راھبان شما، براي وصول بھ مقاصد نیكو، از نیرنگ . راست است: ولتر
  .كردم استفاده مي

آورند،  مردمي كھ فرایض دیني را بھ جاي مي گمان ھزاران تن از مردم اصیل آیین، حتي بي: بندیكتوس
دین ھمیشھ چارة مسلم گناه و تبھكاري نیست، اما بھ . توانند گناھكاران بزرگ و مجرمان غضبناك شوند مي

بھ عقیدة ما، انسان بدون دین بسیار بدتر از این كھ ھست . كند بھبود خوي و سیرت انسان بسیار یاري مي
  .بود مي

  .انگیز دوزخ خدا را ستمگرتر از ھر ستمگري در تاریخ جھان ساختھ است راساما آموزة ھ: ولتر

دانستید كھ انسان را باید با  شناختید، مي شما از این آموزه بیزارید؛ اما اگر انسان را بھتر مي: بندیكتوس
ترس  شاگردان شما چون این. ترس از خدا سرآغاز فرزانگي است. ھراسھا ترساند و با امیدھا تشویق كرد

دوستي دیرپاي شما . آالیش بودید شما در ھرزگي و شرارت نسبتًا بي. را از دل راندند، رو بھ تباھي نھادند
تان ناپاك و اندوھبار بود؛ و شما  اما رابطة شما با خواھرزاده. با مادام دوشاتلھ خالي از پاكي و زیبایي نبود

  .یافتید خور نكوھش باشد نمي در رفتار دوست ناپاكتان، دوك دو ریشلیو، چیزي كھ در

  توانستم از او ایرادگیرم؟ آنكھ مصالح مالي خود را بھ خطر اندازم، چگونھ مي بي: ولتر

. ترین جانوران مبدل سازد شما چندان زنده نماندید كھ ببینید الحاد نزدیك است انسان را بھ پست: بندیكتوس
سرمستي انقالب فرانسھ او سھ رمان نوشت، و این  اید؟ در گرماگرم داستانھاي ماركي دو ساد را خوانده

و . عقیده را شایع ساخت كھ اگر خدایي نباشد، انسان مجاز است بھ ھر كاري كھ دلخواه اوست دست زند
نوشت كھ بسیاري از مردم بدكار با . تنھا باید كوشش نماید كھ بھ دست مجریان قانون گرفتار نشود

و چون . برند ي از پاكان و نیكان زندگي را با درد و رنج بھ سر ميكنند، و بسیار كامروایي زندگي مي
. انسان نیازي بدان ندارد كھ خوشي و كامروایي خود را فداي نیكي و پاكي كند. بھشت و دوزخي نیست

متذكر شد كھ اگر ارادة انسان آزاد نباشد، مسئولیت اخالقي وجود نخواھد داشت، راستي و ناراستي 
حتي خوشي و لذتي . نیكي ضعف است، وضعف شر. و تنھا ضعیف و قوي مفھوم دارندمفھومي ندارند، 

گفت كھ ستمكاري غالبًا طبیعي و لذتبخش  وي مي. برند موجھ است كھ توانگران از استثمار ناتوانان مي
 ترین انحرافات اخالقي، را موجھ دانست، تا ترین و زشت بنابراین، وي ھرگونھ لذت، از جملھ منحط. است

  كھ حالتي - در آزار رساندن یا آزار دیدن) خیر اعال(نمود كھ  اینكھ سرانجام چنین مي

  .چنین مردمي را تا دم مرگ باید بھ تازیانھ بست: ولتر
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بلي، اگر بتوانید او را دستگیر كنید؛ اما اگر نتوانید، چھ؟ بھ جنایات بیشماري بیندیشید كھ ھر : بندیكتوس
مردم براي خودداري از . رسند شوند و مرتكبان آنھا بھ كیفر نمي رگز كشف نميافتند، اما ھ روز اتفاق مي

عصر «كنید كھ  آیا تعجب مي. دانند گرفتار نخواھند شد، بھ قانون نیازمندند تبھكاري، حتي ھنگامي كھ مي
پارك «ھاي فساد اخالق بود؟ با دوشیزة اورلئان شما كاري ندارم، اما بھ  یكي از سیاھترین دوره» ولتر

رسیدند، پخش  اندیشم كھ بھ مقدار فراوان بھ چاپ مي آمیزي مي ھاي وقاحت ي شاه و نوشتھ»گوزنھا
شوند،  ھرگاه كھ مردم از دین رویگردان مي. كردند شدند، و مردم، حتي زنان، براي خرید آنھا بیتابي مي مي

  .شود فساد اخالق و شھوتپرستي، چون سیلي نامشھود، در جامعھ روان مي

دانید، پدر مقدس، كھ غریزة جنسي، حتي در برخي از پاپان، بسیار نیرومند است و قانون  قطعًا مي: لترو
  .تواند از بروز آن جلوگیرد ھم نمي

با توجھ بھ نیرومندي غریزة جنسي است كھ این غریزه بھ مھار خاصي نیاز دارد، و بي گمان : بندیكتوس
كوشیم این غریزه را در مجراي خود  مردم بھ زناشویي سلیم، مي ما، با واداشتن. نباید آن را تحریك كرد

اما . كنیم بیندازیم؛ و براي آنكھ زناشویي را براي جوانان امكانپذیر سازیم، از ھیچ كوششي فروگذار نمي
نیندیش، تا دیرزماني پس  ھاي مدرن خود زناشویي را براي مردم، جز مردم بیپروا و عاقبت شما در جامعھ

با وجود این، شما، بھ بھانة آزادي قلم و نمایش، خیال و میل جنسي مردم . اید ن بلوغ، ناممكن ساختھاز دورا
  .آورید دامن بار مي كنید و آنان را بدین سان آلوده را تحریك مي

  .آورد آزادي، جوانان ما را آلوده دامن بار نمي: ولتر

كھ بھ بي بند و باري جنسي خو گرفتھ است دشوار براي مردي . كنید كنم كھ اشتباه مي گمان مي: بندیكتوس
است شوھري وفادار شود؛ و براي زني كھ خویشتن را قبل از زناشویي بھ آغوش دیگران سپرده است 

ما زناشویي . سازید از ھمین روست كھ شما طالق را آسان مي. دشوار است بھ ھمسر خویش وفادار بماند
ایم؛ اما شما زناشویي را چون پیمان  داري، براي سراسر عمر، ساختھرا آییني مقدس و پیمان شكیبایي و وفا

دانید كھ ھر زن و شوھري پس از اختالفي زودگذر، و بھ امید یافتن ھمسري جوانتر و  سوداگري مي
ھا اكنون درھاي خود را بھ روي ھمسران گریزپا  ھمة خانواده. تواند آن را فسخ كند پولدارتر، مي

كھ نتیجة آن براي زن مصیبتبار، و براي نظام  -یي وصلتي ناپایدار و تجربي شده استاند، و زناشو گشوده
  .آور است اخالقي جامعھ مرگ

  .آور است اما، پدر عزیز، تكگاني غیر طبیعي و مالل: ولتر

  ماند؛ و من  اما بدون محدودیت آنھا جامعھ پایدار نمي. اي غیر طبیعي است محدودیت ھر غریزه: بندیكتوس

تر و اندامي  اي با طراوت مردي كھ با دیدن چھره. مرد یا زني است كھ یك فرزند و چند ھمسر دارداز 
شود كھ از زني كھ طراوت و زیبایي خود را فداي زادن و پرورش فرزندان  متناسبتر چندان برانگیختھ مي

  ند؟تواند در كنار زن دیگري بھ خوشبختي زیست ك پوشد چگونھ مي او ساختھ است چشم مي

اید زناكاري را، كھ اینھمھ در كشورھاي كاتولیك گسترش یافتھ  اما با تحریم طالق شما ناچار شده: ولتر
  .سھل بگیرید و چشمتان را در برابر آن فرو بندید. است

زنا، . ایماني ما را ناتوان كرده است گسترش بیدیني و بي. بلي، از این نظر ما گناھكار و ناتوانیم: بندیكتوس
اما . كند، شاید بھتر از طالق باشد سرپرست نمي زند و كودكان را بي ھا را بر ھم نمي ن روي كھ خانوادهاز آ

  .ایم ایم بسیار شرمنده از اینكھ ما براي مشكل خویش راه حل بھتري نیافتھ

  .حاضرم آنچھ دارم بدھم، و از ایمان و خوبي شما بھره مند شوم. پدر، شما مردي راست گفتارید: ولتر
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گاھي از راھنمایي مردان ! با اینھمھ، شما دیرباورید و مجاب كردن شما بسیار دشوار است: بندیكتوس
اما برخي از . شوم دارند، نومید مي ھوشمندي چون شما، كھ با قلم خود میلیونھا تن را بھ خوبي یا بدي وا مي

از ھر زماني در تاریخ شاھد در عصري كھ بیش . شوند پیروان شما اكنون متوجھ واقعیتي ھراس آور مي
. یابند كھ اعتقاد بھ پیشرفت سرابي بیش نبوده است كشتار، دلشكستگي، و ویراني شھرھاست، مردم درمي

ھرگاه انسان آرمان، . توسعة علوم، دانش، قدرت، و وسایل آسایش بشر تنھا وسیلھ را توسعھ داده است
خرد انسان ادوات و . ت فریبي بیش نخواھد بودھاي بھتري براي خودبرنگزیند، پیشرف ھدف، و خواستھ

اما ھدف انسان مخلوق غرایزي است كھ قبل از زایش وي، و قبل از رشد خرد . آورد وسایل بھتري پدید مي
  .آیند او، پدید مي

شویم،  من ھنوز ھم بھ ھوش و خرد انسان ایمان دارم، ما، ھمچنانكھ از ایمني بیشتري برخوردار مي: ولتر
  .یل و اھداف خود را بھتر و كاملتر سازیمباید وسا

یابند؟ ھیبت جنگ كمتر  شوید؟ تعدي و زورگویي كاھش مي از ایمني بیشتري برخوردار مي: بندیكتوس
شود؟ شما با ھمة نومیدي خویش ھنوز امیدوارید كھ قدرت تخریبي شگرف سالحھایتان شما و دشمنانتان  مي

شرفت انسان، از تیر و كمان بھ بمب، ملتھا را از جنگ و اما مگر پی. را از جنگ باز خواھد داشت
  خونریزي باز داشت؟

  .براي آموزش انسان بھ قرنھا زمان نیازمندیم: ولتر

ویراني روحي ناشي از تبلیغات خود را نیز از یاد نبرید؛ این ویراني شاید از ویراني شھرھا : بندیكتوس
اند نیست؟ و شما، كھ  رفتر از آنچھ مؤمنان تا كنون شناختھآیا الحاد سرآغاز بدبیني و ژ. دھشتناكتر باشد

  مردي توانگر و 

كنم كھ خدا در زندگي من مفھومي نداشتھ  اما اعتراف مي. ام بھ خدا معتقد شوم بلي، بارھا كوشیده: ولتر
ھاي اما این احساسات شاید از آن افراد و نسل. است و از ایمان روزگار كودكي اثري در دلم نمانده است

و بیش از مسیحیان بدبختي كھ از . نوادگان این بدبینان از آزادي خویش بھ وجد خواھند آمد. معاصر باشند
  .لرزند طعم خوشي و سعادت را خواھند چشید ترس دوزخ برخود مي

بخشید این احساس  آنان الھام مي  آنچھ بھ. ترسند تنھا معدودي از مسیحیان از مرگ و دوزخ مي: بندیكتوس
دانند كھ  آغاز زندگي بھتر و وسیعتري مي كھ رنج و عذاب مرگ زشت و بیمعني نیست، بلكھ آن را سر بود

بختي  یابند، و آنان در نیك شوند، زخمھاي آن التیام مي در آن ھمة مظالم و بیدادگریھاي این جھان جبران مي
  .پیوندند و آرامش بھ كساني كھ دوستشان داشتند و از دست دادند مي

اما من از آن بیبھره . داد این امید، اگر چھ موھوم و خیالي باشد، آنان را دلداري مي. راست است: ولتر
  .ام اي نداشتھ ام، و فرزندان شناختھ شده آورم، پدرم را كم دیده بودم، زیرا بھ دشواري مادرم را بھ یاد مي

  گز با زندگي تھیدستان آشنا شده بودید؟آیا ھر. فلسفة شما نیز كامل نبود. شما مرد كاملي نبودید: بندیكتوس

كردند دادگر باشم و بھ آنان مساعدت  تنھا دورادور؛ اما كوشیدم با تھیدستاني كھ در امالكم زندگي مي: ولتر
  .كنم

كوشیدید كھ ایمان تسلیبخش نوكران و رعایایتان را با  بلي، شما خاوند خوبي بودید، و مي: بندیكتوس
اما سخنان شما، كھ براي انسان، پس از مرگ، امیدي باقي . ه نگاه داریدپرستش و آموزش دیني زند

اید؟ پس  آیا تا كنون بھ این پرسش آلفرد دوموسھ پاسخ گفتھ. اند گذاشت، در سراسر فرانسھ پراكنده شده نمي
زمین از آنكھ تو یا شاگردانت بھ بینوایان گفتید كھ یگانھ بھشت بھشتي است كھ بھ دست خود آنان بر روي 
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اي بھ جاي آنان  احداث خواھد شد، و پس از آنكھ بینوایان فرمانروایانشان را كشتند، فرمانروایان تازه
اي  نشاندند، و فقر و بینوایي با ھرج و مرج و ناامني بیشتري پایدار ماند، در آن صورت، چھ دلداري تازه

  بھ بینوایان شكست خورده خواھید داد؟

دانستم كھ فرمانروایان تازه چون  من مي. ودم كھ فرمانروایانشان را بكشندمن بھ آنان نگفتھ ب: ولتر
  .فرمانروایان پیشین خواھند بود و روش آنان بدتر از روش پیشینیان خواھد بود

گویم كھ انقالب ھمیشھ بیجا و ناموجھ است؛ اما تجاربي كھ سلسلھ مراتب پایدار ما اندوختھ  نمي: بندیكتوس
سپرده، حاكي از آنند كھ پس از ھر انقالبي باز گروھي فرمانروا و گروھي فرمانبردار،  است، و بھ آیندگان

ایم، و ھر اختراع و پیچیدگي  ما نابرابر زاده شده. اي نادار خواھند بود و گروھي دارا و گروھي تا اندازه
  اي در زندگي و اندیشھ شكاف  تازه

انقالبیون، با امیدواري بسیار، از . سازد را فراختر ميمیان سادگان و ھوشمندان، وضعیفان و نیرومندان، 
. توان یكجا در سر پرورانید گفتند، غافل از آنكھ این اوھام را نمي آزادي، برابري، و برادري سخن مي

دھید كھ بر نابرابریھاي  سازید، بھ نابرابري مصنوعي مجال مي ھرگاه كھ براي مردم آزادي فراھم مي
سان، آزادي آرماني شما گاه  بدین. راي جلوگیري از آن، ناچارید آزادي را محدود كنیدب. طبیعي افزوده شود

آید؛ و در آشوب و آشفتگي، از برابري، جز یك نام، اثري بر جاي  گاه بھ جامة تنگ استبداد در مي
  .ماند نمي

  .راست است: ولتر

كنید كھ  دھد؟ گمان مي ر امیدواري ميپس كدام یك از ما بھ اكثریت نومید و درماندة مردم بیشت: بندیكتوس
ھرگاه رنجبران فرانسھ یا ایتالیا را متقاعد كنید كھ زیارتگاھھا، صلیبھا، تمثالھاي دیني، و نذرھایشان 

افروزند، آنان نیكبخت خواھند  اند، و آنان بھ سوي آسمان خالي دست نیاز بر مي ھاي یك نمایش بیھوده جلوه
از این وجود دارد كھ مردم باور كنند زندگي عرصة تنازع بقاست و در جھان اي دردناكتر  شد؟ آیا فاجعھ

  واقعیتي، جز مرگ، وجود ندارد؟

: این نامھ مرا تكان داد؛ نوشتھ بود. نامة مادام دو تالمون را ھنوز بھ یاد دارم. پدر، با شما ھمدردم: ولتر
دم را از بدكاري باز دارد و بار بدبختي بھ عقیدة من فیلسوف نباید چیزي بنویسد، مگر آنكھ بخواھد مر«

اید كھ بھ  كنید؛ شما ھمواره علیھ دیني قلم زده اما شما درست بر خالف آن عمل مي. آنان را سبكتر سازد
تنھایي قادر است انسان را از ناپاكي و بدكاري باز دارد و، در روزگار نومیدي و درماندگي، او را دلداري 

ام، و ایمان دارم كھ حقیقت سرانجام حتي بینوایان و درماندگان را  سپرده اما من بھ راستي دل» .دھد
  .نیكبخت خواھد ساخت

حقیقت حقیقت نیست، مگر آنكھ حقیقت خود را در طول عمر نسلھاي بسیار بھ ثبوت رسانده : بندیكتوس
حتي آنان كھ در . ددانند و نسلھاي آینده شما را سرزنش خواھند كر نسلھاي گذشتھ شما را دروغگو مي. باشد

ھمان  -اند شما را، براي برباد دادن امید بینوایان، سرزنش خواھند كرد عرصة پیكار زندگي پیروز شده
آور خویش  امیدي كھ بینوایان را، كھ وجودشان در ھر جامعة بشري اجتناب ناپذیر است، از زندگي خفت

  .خشنود ساختھ بود

  .و ناراستي دوگانة بینوایي نخواھم ساختمن خویشتن را خدمتگزار این فریب : ولتر

كھ ھرسھ مایة نیكبختي  - آموزیم دھیم؛ بھ آنان ایمان و امید و محبت مي ما آنان را فریب نمي: بندیكتوس
دانید این اعتقاد، كھ خدا  گرفتید؛ اما آیا مي شما اعتقاد مسیحیان را بھ تثلیث بھ باد ھجو و سخره مي. بشرند
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خود بھ این جھان آمده است تا در محنت آدمیان شریك شود، و كفارة گناھان آنان گردد، چھ سان میلیونھا 
  تن از مردم جھان را دلداري داده است؟ شما بھ 

  اید؟ سراسر ادبیات جھان نمودي دلفریبتر و الھامبخشتر از این حجب و حیاي زنانھ و این مھر مادري دیده

اند، خوانده بودید،  ھاي مرا، كھ در نود و نھ جلد بھ چاپ رسیده اگر ھمة نوشتھ. تافسانة دلكشي اس: ولتر
  .ام داشتھ، و ارج نھاده ھاي تسلیبخش را ھمواره گرامي دانستید كھ من افسانھ مي

 اند از مطمئنترین  آنھا از اساسیترین حقایقند ونتایجي كھ پدید آورده. اند گویم كھ آنھا افسانھ نمي: بندیكتوس
ھاي  اند و از گرانبھاترین گنجینھ واقعیات تاریخند؛ از ھنر و موسیقي، كھ بھ تأثیر این حقایق پدید آمده

  .گویم میراث بشرند، سخن نمي

  .ھنر بسیار شایان ستایش بود، اما سرود گرگوري شما مالل انگیز بود: ولتر

مراسم ما پرستندگان . نھادید ا ارج مياندیشیدید، مراسم و آیینھاي مقدس مار ھرگاه عمیقتر مي: بندیكتوس
آیینھاي مقدس ما مظاھر بروني . بندد آورد و میان آنان عقد برادري مي گرد مي خدا را در یك تئاتر زنده

بھ تبعیت از این آیینھا، پدران و مادران با دیدن اینكھ فرزندان خردسالشان، با تعمید . مفاھیم عمیق درونیند
برند  شوند و از میراث دین باستاني سھمي مي ت كلیسا، در جامعھ پذیرفتھ ميیافتن و درآمدن بھ عضوی

خورند و دیگر فرد  یابند؛ بدین ترتیب، نسلھاي گوناگون، در یك خانوادة ابدي، بھم پیوند مي تسلي مي
شما . دشون كنند و آمرزیده مي درپناه این آیینھا گناھكاران بھ گناه خویش اقرار مي. كند احساس تنھایي نمي

اما بھ اعتقاد ما، او را بر آن . كند گویید كھ اقرار بھ گناه انسان را بھ ارتكاب گناھان بیشتري تشویق مي مي
كند،  تري، كھ بار گناه بر آن سنگیني نمي دارد كھ بدون تشویش از گناھان گذشتھ زندگي بھتر و پاكیزه مي

كوشند جانشیني براي اقرار بھ گناه بیابند؟ شما  مگر جز این است كھ روانپزشكان شما مي. را آغاز كند
آورند؟ آیا آیین قرباني مقدس، كھ در پناه آن  اي پدید مي پندارید كھ آنان از این راه بیماریھاي رواني تازه مي

اي زیباتر و  اند، آییني دلفریب نیست؟ آیا تاكنون منظره كنند بھ خدا تقرب جستھ ایمانداران احساس مي
ھنگامي كھ كودكان، براي نخستین بار در عمر خویش، براي شركت در آیین تناول عشاي  دلفریبتر از

  اید؟ روند دیده رباني بھ كلیسا مي

این اعتقاد یادگار مراسم . كند خورند مرا مشمئز مي ھنوز ھم اعتقاد مسیحیان بھ اینكھ خدا را مي: ولتر
  .وحشیان است

فرد . چیزي بدتر از مغالطھ نیست. ھ جاي مفھوم دروني نھادیدباز ھم شما عالمت بیروني را ب: بندیكتوس
در دین ذھن . كند كھ درست شناختھ است شناسد، و گمان مي گر ھمھ چیز را از روي ظاھر آن مي مغالطھ

  .ایمان، بي ایماني، فھم: پیماید بالغ سھ مرحلھ را مي

كشیشان، و زجر و آزار صاحبان اما راستگویي شما ریاكاري نخست . گویید شاید راست مي: ولتر
  .كند ھاي درست، را بھ دست آنان توجیھ نمي اندیشھ

  ایم، ایمان خوب است، اما خدمتگزاران دین، چون دیگر مردم، بلي، ما گناه كرده: بندیكتوس

  .انساني گناھكار و لغزش پذیرند

  كنند كھ لغزش ناپذیرند؟ پس چرا ادعا مي: ولتر

pymansetareh@yahoo.com



نظر دربارة رسمیترین واساسیترین عقاید دیني خویشتن را  ام داوري و اظھاركلیسا تنھا ھنگ: بندیكتوس
اگر ذھن و جامعھ خواھان صلح و آرامشند، كشمكشھاي دیني و عقیدتي در جایي باید . داند لغزش ناپذیر مي

  .متوقف شوند

ام زندگي من و گردیم كھ زھر ك پس ما بھ روزگار سیاه سانسور خفقان آور و سختگیري دیني باز مي: ولتر
  .شوند بینم كھ گشوده مي درھاي دستگاه تفتیش افكار را مي. رسوایي تاریخ كلیسا بودند

. ناتواني پاپان بود كھ دستگاه تفتیش افكار را چنان ستمگر ساخت. امیدوارم گشوده نشوند: بندیكتوس
  .كوشیدند كھ از آن جلوگیري كنند پیشینیان من مي

گرفتند و، براي  آنان كشتار صدھا یھودي را در جنگھاي صلیبي نادیده مي. ودندپاپان ھم گناھكار ب: ولتر
چرا بھ دیني بازگردیم كھ با ھمة زیباییھا و . جستند ھاي دولت فرانسھ شركت مي كشتار آلبیگاییان، در توطئھ

  تواند آن وحشیگریھا را پدید آورد و ھنوز ھم از سر گیرد؟ فریبندگیھایش مي

ھاي اصالح شدة روزگار خویش  اكنون نیز شیوه. كنیم ھاي روزگار خویش پیروي مي ز شیوهما ا: بندیكتوس
بینید كھ اینان از نظر دانش، صمیمیت، و رفتار از بھترین  مي. كشیشان مارا بنگرید. بندیم را بھ كار مي

  .مردمند

نیست كھ وقتي فزوني زاد و دانستھ . ام؛ اما سبب آن شاید رقابت و ھمچشمي باشد من نیز چنین شنیده: ولتر
مسیحیان سھ قرن اول . ولد پیروانشان براي آنان سیادت سیاسي فراھم ساخت، چگونھ مردمي خواھند بود

دانید، پس از آنكھ بھ قدرت رسیدند، چھ  تاریخ مسیحیت بھ پاكدامني و خوشرفتاري انگشتنما بودند؛ اما مي
ان روم كشتھ بودند، بھ گناه ناسازگاري دیني، از پاي كردند؟ آنان صدھا برابر مردمي را كھ امپراطور

  .درآوردند

امیدوارم كھ مسیحیان آینده بھتر از . شدند مسیحیان ما در آن روزگار تازه با آموزش آشنا مي: بندیكتوس
  .آنان رفتار كنند

انس ایتالیا، برخي از پیشینیان شما، مقارن رنس. رفتار كلیسا گاھي بھتر از رفتار آنان بوده است: ولتر
البتھ این ھنگامي كھ بیدینان یگانھ امید . دادند ایماني را با رواداري دیني شایان ستایشي پاسخ مي بیدیني و بي

ام؛ و بھ شما اطمینان  من نیز از تخریب ایمان بینوایان خودداري كرده. گرفتند بینوایان را از آنان نمي
  .اند ھاي مرا نخوانده دھم كھ بینوایان نوشتھ مي

  .خوشا بھ حال بینوایان: بندیكتوس

  اند، خواھشمندم از گناه من و یارانم، كھ براي رھبري اقلیتي روشنفكر بھ پا خاستھ: ولتر

. این اقلیت مصمم است كلیسا را از گسترش مجدد سلطة خویش بر اندیشة تحصیلكردگان باز دارد. بگذرید
عي قدرت سلطھ جوي دین، بھ ھوشیاري واندارد، علمي تاریخ اگر ما را، براي جلوگیري از سختگیري طبی

اما من باید ولتر . دارم گذارم و بزرگ مي بندیكتوس، من شما را احترام مي. بیھوده و بیسود خواھد بود
  .بمانم

  خداوند شما را ببخشاید،: بندیكتوس
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